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 کی،اروتیاجبارژانر:عاشقانه،ازدواج️▪

مهربون و  یدختر ِیداستان:داستان شرح زندگ خالصه

بهش  یخانوادگ یآرومه که توسط پسرعموش تو مهمون

ها قراره پسرعموش تجاوز شده و حاال که بعداز مدت

  ...برگرده

 � ــوش��♥خــ ــانیــا��پــ �

 

 

شکمم  یادآوری،اما با  خورمیم یرخت خوابم غلت تو

کنار تختم  زیاز رو م موی.گوشنمیشیصاف سر جام م

عشــوهگــر 
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رو نشون  ۸که ساعت کنمیو به ساعت نگاه م دارمیبرم

 .دادیم

شب ۸بودم و اآلن ساعت دهیخواب۲۱ساعت  شبید از

 .بود

توجه  یلیپس خ هیعوارض حاملگاز  نایا دونستمیم

 نکهی.بعد از اشمیتخت بلند م یاز رو اطیو با احت کنمینم

 .رمیم نهیبه سمت آ شورمیدست و صورتمو م

 .أمسالم نشده،که حامله۲۸هنوز نه؛یشیرو لبم م یپوزخند

 یسالگ۲۱تو سن  نکهیقابل هضم بود اما ا کمی نیا باز

 .ش سخت بودتوسط پسرعموم بهم تجاوز شد واقعًا درک

 ِیهمونم هی ینبود که توسط پسرعموم تو شتریسالم ب۲۱

 .مست بود یبهم تجاوز شد اونم وقت یخانوادگ

 .خونده شد نمونیب یاغهیبه لطف آقاجون،ص شییفردا
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اه بهم نگ نکهیبدون ا یکه بعدش حت رهینم ادمی چوقتیه

 .کنه رفت فرانسه

 چوقتیه گهید کردم؛یم هیو گر دمیدیشب کابوس م هر

م که دختر نبود گهیصحبت کنم چون د ینتوستم با پسر

 یدوسِت دختر چیحق انتخاب داشته باشم.بدتر از اون ه

که مثل آبجبم بود برام اونم رستا  یکیهم نداشتم؛ فقط 

که  بردمیم ادیاتفاقاتو از  نیسالها داشتم ا نیبود.تازه بعد ا

 .شد دایماه قبل دوباره سرو کلش پ۶

 دیدنش آقاجون گفت که من بزرگ شدم و بااز اوم بعد

هر شبش کم از تجاوز نداشتن و  یاما رابطه ها میعقد کن

تجاوز همون شبش بود.بعد از چند روز  ادآوِریهمشون 

دوباره به خاطر شرکت و کار،گذاشت و رفت و منو با 

برام شده بود  یزندگ گهیحجم از غصه تنها گذاشت.د نیا

  .حامله شدم دمیفهم نکهیتا ا مهم نبود مبرا یچیجهنم ه
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بعدش که با  یبدبخت شدم ول کردمیاحساس م اولش

 اون دمیبا رستا صحبت کردم د کمیخودم فکر کردم و 

 نیقاتلم بشم. بعد ا تونمینم گهینداره؛منه خر د یبچه گناه

 .و بشه مرحم دردم ادیب ایبچه به دن نیا دیشا یهمه سخت

ازدواج  گهیدارم نه د یکار هانینه به آ گهید ینطوریا

 .کنمیو بچم رو بزرگ م مونمیکنم؛میم

 

 

 .موضوع خوشحال بودن نیعمارت از ا کل

 نیه ااگ گفتیو م کردیاز قبل بهم توجه م شتریب آقاجون

ز و منم ا زمیریبه پاش م ارویکل دن یاریب ایبچه رو بدن

 .راحت بود المیبچم خ یزندگ تیوضع

که بزرگ بشه و بگه مگه من بابا  دمیترسیم یاز روز طفق

 .ندارم
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 گفتم؟یم یچ بهش

 تورو نخواست؟ بابات

 ؟یچ ای

 کرد؟یقبولش م هانیآ اصاًل

به خودم اومدم صورتم غرق اشک بود؛اصاًل  یوقت

 .کردم هیگر یک دمینفهم

 .بکشه یمن قول داده بودم نذارم بچم سخت اما

  :گذاشتم رو شکمم دستمو

 .سمیهمه جوره پات وا دمیمادر فدات شه قول م یاله -

باهاش درد و دل  کمیگرفته بود زنگ زدم رستا و  دلم

 میبه حرفام گوش داد و دلدار شهیکردم.اونم مثِل هم

  نییشدم پله ها رو رفتم پا ،بلندیداد.بعد از خدافظ

 .زنعمو تو آشپزخونست دمید که
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از کار  شهیمه نکهیو ا رهینم ادمیمحبتاش  چوقتیه

واقع و در کردیم یپسرش ناراحت بود و از من عذرخواه

  تو یچیه

 .دیچرخیمدت برام کم نذاشت و مثِل پروانه دورم م نیا

 :از پشت بغلش کردم رفتم

 .ریسالم عشق دلم صبحت بخ-

  :منو تو آغوشش گرفت اطیبا احت برگشت

 خوبه؟ ؟حالتیشد داریسالم فدات شم من ب-

 : زدم یلبخند

 .خوبم یلیاره خ-

 : زد یجوابم لبخند در

 .زمیبر ییبرات چا نیبش-
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 زهایو انواع چ ختیر یینشستم که برام چا یصندل رو

 .و...برام آماده کرد ر،مربایمثِل خامه،عسل،پن

 یتونستم در حق بچم و البته شکمم نامرد یچون نم منم

 .نکردم و همرو خوردم یکنم پس نامرد

بوس آبدار از لپش  هیر کردم و از زنعمو تشک بعدشم

 .گرفتم و به سمت اتاقم رفتم

 

 

 یصدا یکه به صورت اتفاق شدمیاز راهرو رد م داشتم

 .دمیآقاجون رو شن

 .دلم خواست به حرفاش گوش کنم هویچرا، اما  دونمینم

وشش د یرو رو یبزرگ تیمسئول یبرگرد دیپسرم تو با-

 .ادیموضوع بر نم نیاز پس ا ییه تنهااون ب یگذاشت

 :ادامه داد دویخند بعد



 

Romanzo_o 8 

و  ای.بمیهست ،منتظرتیهست یخوشحالم که راض-

 .مواظبشون باش

 .کرد یخدافظ و

بکشونم و خودمو  یمنف ینداشتم ذهنمو به جاها دوست

 .از همکاراشه یکیقانع کردم 

و  رمبودم اما تا س دهیخواب یلیخ نکهیتو اتاقم و با ا رفتم

 .گذاشتم دوباره خوابم برد

*** 

 یشکمم با خواب آلودگ یرو یاحساس نوازش دست با

 م،نیبیرو م هانیمرموزِه آ یافهیق یوقت شم؛امایم داریب

 هانی.پس آقاجون داشت با آپرهیفورًا خواب از سرم م

 ..کردیصحبت م

 زود برسه؟ نقدریچقدر گذشته بود که تونست ا مگه

 .حرف بزنم تونستمیده بودم و نمتته پته افتا به
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 م رسوخبه بدن شتریترس ب شدیلبش باعث م یرو پوزخنِد

 .کنه

 :گمیلکنت م با

 ؟یاومد ی..واسه چ..؟وای..کنیکار م یچ نجای..ایا-

 :شهیپررنگ تر م پوزخندش

 .تولم تو شکمته دمیشن-

 نی.اصاًل دوست نداشتم از اپرهیبه وضوح م رنگم

 :موضوع باخبر شه

 .نمتیبب خوامینم رونیبرو ب-

ولمو !تنم؟یبب ختتویدوست دارم ر یلیمن خ یفکر کرد-

 .یبرام و ِهّر یزنیپس م

 ره؟یبچمو ازم بگ خواستیم یعنی. ترسمیلحنش م از
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 یکه ازت متنفرم؛من یمنم هست؟من یبچه نیا یگیم یچ-

 ..که ی،منیسن بدبختم کرد نیکه تو ا

که تو گلوم بود به اشک  یضکه به دهنم زد بغ یتودهن با

 .بارهیو از چشمام م شهیم لیتبد

 :زنهیو ترسناک پچ م کنهیگوشم م کینزد سرشو

رفته  ادتیرو  یکردیکه م ییهانکنه اه و ناله-

 عروسک!هان؟

 

 

طاقت نداشتم؛از عروسک گفتنش متنفر بودم.من  گهید

 ...آدممستمیعروسک ن

 :زدم داد

 .......مامان...زنعمو...کمک-
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 :دهنم خفه شدم.بلند داد زد یگذاشتن دستش رو با

 ...ببند دهنتو-

)خواهرم( و زنعمو و آقاجون نایموقع مامانو و ت همون

 :گهیوارد شدن.اول از همه آقاجون م

 .......قرار بودیکن تشی! قرار نبود اذهانیآ-

 :گهیوسط حرفشو م پرهیم هانیآ

ببرمش خونه  دیدیم تنها باشم،اگه اجازه نمبا زن خوامیم-

 خودم!هان؟؟

 :گهیم یعصب زنعمو

بچه داره تلف  یافتاده زنم دار ادتیببند دهنتو تازه -

براش خوب  ی!!ترس و استرس و ناراحتهیاز گر شهیم

 ...یتو همشونو براش دار ستین

 :گهیخواست دهن باز کنه که مامانم م هانیآ
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  رم مواظبش باشپس هانی...آرونیب میبر-

  .یخوددان گهید

 .تکون داد یسر هانیآ

 :کنهیو به من نگاه م گردهیهمه رفتن برم نکهیاز ا بعد

 ؟یاریدر م یباز طهی؟سلیشد ه؟؟راحتیهان چ-

 .کردم هیانداختم رو تختو شروع به گر خودمو

 شمیآرا زیم یصندل یو رو شهیکنار تخت بلند م از

 .کنهیگاه م هیو دستشو تک زیم یرو ذارهی.سرشو منهیشیم

 شه ؟ ینجوریا تمیوضع دیکردم که با یمن چه گناه مگه

هق هق من سکوت  یگذشته بود و فقط صدا قهیدق۵-۶

 یداد که چه عرض کنم جور هویکه  شکست؛یاتاقو م

 :دیکه چهار ستون بدنم لرز دیعربده کش

 ...ِد بسته...ببند اون دهنتو-
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خودم نبود اما واقعا به اوج گرفت. دست  میگر دوباره

دل نازک شده بودم.انگار خودشم  یلیدوران خ نیخاطر ا

  یرو ادیاد،میبند نم میگر دید یکه وقت دیفهم

 : گهیو م نهیشیم تخت،کنارم

 ... .. فقط بخوابشششینکن... ه هیخب گر ِلیخ-

 

 

 

خوابم  یک دمیتو گوشم صحبت کرد که نفهم نقدریا

 ....برد

*** 

ه ک کنمیرو صورتم چشمامو باز م یکس یحس دستا با

 .نمیبیسرم م یمامانو باال

 :زنمیم یلبخند
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 شده؟ یزیجانم مامان چ-

 حالت بهتره قربونت برم؟-

 نیمن هم ا د؟همیینگران ما نقدریآره مادِر من!چرا ا-

 ...حالمون خوبه یفسقل

 :گهیو م پرهیحرفم م وسط

 ..ازظهرآخه امروز بعد-

که بعدازظهر چه  ادیم ادمی. تازه دهیحرفشو ادامه نم گهید

 ارن؛یبد بهم هجوم م یحسا یافتاد؛دوباره همه ییاتفاقا

 ...مامانمو ناراحت کنم خواستمینم یول

  !!نگران نباش مامان، من خوبم اآلن-

 :شمیتخت بلند م یرو از

 اآلن کجاست؟-

 .کنهیداره با آقاجون صحبت م نییپا-
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 :دمیتکون م سرمو

 ..امیمنم م نییشما برو پا-

 ...آخه-

 .برو نفسم نگران من نباش-

ه راه بلند را راهنیپ هیکه منم  رهیم رونیاز اتاق ب دیترد با

 راهنمیپ نکهیبخاطر ا ؛کهیمشکِیساق شلوار هیو  پوشمیم

 .نداشت دید یلیبلند بود خ

 اطیو با احت کنمیسرم جمع م یباال موهامو

 ..رمیم نییاز پله ها پا 

 هانیبرخالف آ یکه از بچگ هانی)برادِر آایلیو عمو و ا بابا

برادر همه جوره پشتم بود(که معلوم بود تازه از  هیمثِل 

تو  هانیآقاجون و آ ناویشرکت اومدن با زنعمو و مامان وت

 .هال نشسته بودن
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که خجالت  دیمن همه سرها به طرفم چرخ دنیرس با

 .ندازمیم نییسرمو پا و کشمیم

 :گهیجو رو عوض کنه م نکهیا یبرا ایلیا

  ...به طناز خانوم خابالو چه عجببه-

بود از  ایلیکه مخاطبش ا هانیآ زینگاِه ت یول زنمیم یلبخند

 ...مونهینگاهم دور نم

 

 

 :گهیم نایت دمیآخر که رس یپله به

 !یآبج نیبش نجایا ایب-

 .کنهیبه کنارش اشاره م و

 یبود اونم مثِل من چشاش آب کترمیخواهِر کوچ نایت

به ارث برده  یمادر یرو از خانواده مونیآب یبود،چشما
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که دوستاش به  کردیم فیبرام تعر شهیهم نای.تمیبود

ود ب یچشاش آب نکهیاز ا یو کل کننیم یچشماش حسود

ازشون  یسود چیخب من که ه یخوشحال بود ول

 شیپ شهیپشتم بود و هم شهیهم ایلیهم مثل ا ناینبردم.ت

ه هم ب نایو ت ایلی.البته از عالقه اکردنیآقاجون ازم دفاع م

ون به زب چوقتیبخاطر ما ه هاچارهیب یخبر نبودم.ول یب

 .آوردن ینم

 :گهیم ام،کهیم رونیحرِف آقاجون از فکر ب با

 .نهیشیشوهِر خودش م شیپ رهی...مستین یازین-

ناراحت  نایت نکهیا یبرا ایلیکه ا نییسرشو انداخت پا نایت

 :گهینشه م

 نهیشیجا م هیاونجا؟ ای نجایحاال ا کنهیم یبابا چه فرق یا-

 .گهید
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با  ینشستم که آقاجون سر نایت شیرفتم پ الیخیب منم

 :گهیو م دهیتاسف تکون م

 هانی.تا االن آشهیواقعا شما َادب سرتون نم نکهینه مثل ا-

نه  نمیبیاما اآلن م کنهیم تتیکه چرا اذ کردمیسرزنش م رو

 .یَادب بش دیبا نکهیمثل ا

  

 :گمیخجالت رو به آقاجون م بدون

 یشوهر نجای!اما من ازهیآقاجون حرف شما واسم عز-

به آقا باالسر هم ندارم؛تا االن نداشتم از  یازی. ننمیبینم

 .ندارم ازیاالن به بعد هم ن

 :گهیخوردش م شدیمن عسلم نم هیبا که  یبا اخم هانیآ

 ادیکه بگذره َادب  کمی!یدور موند شمیمدت از پ هی-

 .یریگیم

 :گمیخودش با اخم م مثل
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 ؟یبد ادیاومده بهم َادب  ادتینبودم تازه  ادتیتا اآلن -

از جاش بلند شد و به طرفم  هانیادامه بدم که آ خواستم

 :گهیآورد که آقاجون م ورشی

 یونتیم یبا زنت رفتار کن یتونیم یبخواهرجور  هانیآ-

نه!!االن که  یهرجور که دلت بخواد ول یَادبش کن

 ..حاملست نه

 .کردنیبا تعجب داشتن نگاه م همه

حد  نیبود.در ا نییبابا و عمو نگاه کردم که سرشون پا به

 کردن؟ یهمه پشتمو خال

 :گمیبغض م با

 ...نیهستپشتم  شهیواقعًا که هم یاز همتون مرس یمرس-

 .نختیریم یگریبعد د یکیزنعمو نگاه کردم اشکاش  به

 همه سکوت کرده بودن؟ چرا



 

Romanzo_o 20 

 :گهیبلند شم که آقاجون م خواستم

  !!سر جات نیبش-

ه نداشت؛پس نشستم ک دهیو رفتن فا ختنیاشکام ر گهید

 :گهیآقاجون م

..- 

 

 

 ین و شوهِر واقعز گهیشما د میماجراها بگذر نیاز ا-

وجود نداره به من  نتونیب ی!اگر هم عشق و عالقه انیهست

که االن  نیهم خودتون هست لشی!دالستیمربوط ن

 نیبه همه ا خوامیرم؛میگیجشن م هی... فردا نهیوضعتون ا

 ..خبر مهمو بدم

 ...بدونه یکس خوامی:اما من نممن

 ...بدونن دی؟بای:که چهانیآ
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من  دیببخش»ند شدمو با گفتن نگاش کردم.بل ضیغ با

 :گهیبه سمت پله ها رفتم که عمو م«خستم

 .برو کمکش کن نایت-

 .. باال رفتن بهونه بودکنهیدنبالم و کمکم م دوعهیم نایت

ماهم بود. ۴برم باال ؛تازه  تونستمیهم م ییچون تنها

  ازم یازش بپرسم چرا کس خواستمیم

 .نکرد یطرفدار

 :پرسمیفاصله ازش مبال م،یرسیماتاق که به

 هان؟ کردیازم دفاع نم یچرا کس-

تو  حق نداره یآقاجون گفت کس یایب نکهیبخدا قبل از ا-

 .کرد هیاگه طناز گر یدعواهاتون دخالت کنه حت

 :گهیو م رهیگیدستمو م بعد
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 نیبش ایخودتو ناراحت نکن ب نقدریمن فدات شم ا یاله -

 .نمیبب نجایا

پام زانو زد و شروع کرد با  یرو تخت.اونم جلو نشستم

 .شکمم در واقع بچم صحبت کردن

*** 

 ...بودم از حرفاش دهیچقد خند دونهیم خدا

که در باز  کردیو صحبت م اوردیدر م یمسخره باز یکل

 :اومد ایلیا یشد و صدا

 ...ااهللی-

  ..بعد اومد داخل و

 :گهیبا اخم م نایت

 .یگیم ااهللیداخل پس چرا  یایتو که م-

 :ندازهیباال م ییابرو ایلیا
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خواهرمه! )صداشو آرومتر  نیواضحه!چون طناز که ع-

 یزنم پس مشکل یشی(تو هم که مدهیوادامه م کنهیم

 .ستین

 :گهیم نایت

بهت جواب مثبت دادم که  یهمه راهو !!ِک نیا رهیم یک-

 خودم خبر ندارم؟

 :گهیو م ندازهیباال م یشونه ا ایلیا

 هانیاز راه آ شمیمجبور م یمثبت ند چون اگه تو جواب-

 ...وارد شم و بزور

 منو یرو فرش یینذاشت حرفشو ادامه بده و دمپا نایت

 هیداد اما  یجا خال ایلیبرداشت به سمتش پرت کرد که ا

 .دست اونو از پشت گرفت

 :هگیو م ایلیتو سِر ا کوبونهیرو م ییبا اخم دمپا هانیآ
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 یکنیم یکار یدار یشمراقِب  بچم با نکهیا یبه جا-

 بترسه؟

 :گهیو م مالهیسرشو م ایلیا

 .به من چه؟!خواهرزنت پرت کرد-

 :گهیم نایت

 .هانیآ گهیکرد د تیعهه خب اذ-

 تیو با عصبان رهیگیرو م ایلیگوش ا یجد یلیخ هانیآ

 :گهیم

  .با تو دونمیمن م یکن تیرو اذ نایت گهید کباری-

 :سرفه کردمو گفتم هی

 شیکشت منییکرد ولش کن ب تیرو اذ نایت ایلیاگفته  یک -

 .بچمو یعمو

 :گهیم ایلیا
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خواهرت و شوهرت دارن  نیا یخداروشکر تو هست-

 ..مالنیم رهیسرمو ش

 : گمیچشمک م هیبا  دمویخند

 .حواسم بهت هست-

 :گهیبا اخم م هانیآ

باشه حواست به بچم  ایلیتو حواست به ا ستین ازین-

 ..باشه

 :گمیاخم م با

 .بچه منم هست-

 

 

 :گهیو آروم م زنهیغره م چشم

 .گهیم یاون چ گمیم یمن چ-
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 :گهیم ایلیبا اخم روشو برگردوند که ا بعد

 نقدیا دیحواست جمع باشه نبا دیداداش تو خودت با-

مثال اگ من زن داشتم که حامله  یایباهاش دهن به دهن ب

 .نه رو تخت مذاشتیبود رو سرم نگهش م

 :گهیم هانیآ

 .نه ای شیذاریرو سرت م نمی... ببیروز هی گهید مینیبیم-

 .لبو شده بود نیکه صورتش ع فتهیم نایبه ت نگاهم

 :گمیجو و عوض کنم م نکهیا یو برا خندمیم

 ..من گشنمه نایت-

 ایلیا بعدش یول گفتمیم نایرو به ت زایچ نیقباًل ا معمواًل

 ...کردیواسم فراهم م

 :گهیم نایت

 .فدات شم یخوایم یچ-
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 :گمیو م کنمیغنچه م لبامو

 ...ترش زیچی-

 :گهیم ایلیخواست بره که ا نایت

 دیخودش پدر داره و با یگرسنگ نیا لیدل نمییواستا ب-

 .گهیمشکالتو بر طرف کنه د نیپدرش ا

 .خندنیم نایبا ت زیر زیر بعد

 .دیاخماشو تو هم کش هانیآ

 :گمیم شمویم که آروم بلند 

 ..خرمیخودم م ستین یازیعمرا...ن-

 :ادیکه صداش م نییبرم پا خواستم

 .رونیب یبر ینصفه شب یخوریگه م-

 :گهیکه م کردمیداشتم نگاهش م شوکه

 . گفتم بتمرگ سر جات یچ یدیمگه نشن-
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رفش از ط شهیبود که هم ییزایتنها چ ریو تحق یاحترامیب

 .شدیم دمیعا

 :گهیم ایلیکه رو به ا نمیشیم رمیتعجب م با

 .مواظبش باش-

 .چشم داداش-

 :گمی، م رهیکه م هانیآ 

 .دکتر ببرش هیداداشت  نیمشکل داره ا-

 شویتا گوش رهیم  شیارا زیداخل و به سمت م ادیم هوی

 :گهیم رونیب رفتیداشت از در م یبرداره و وقت

 .مراقب حرف زدنت باش-

 .گذاشتاسترس تنها  نیمنو با ا رفتو

 یافظداره خد هانیآ نمیبی.که منییپا رمیم نایبا کمک ت منم

 .کنهیم
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 :گهیم عمو

 کجا؟-

 :گهیعمو رو نگاه کنه م نکهیا بدون

 .امیب رمیواس طناز خرت و پرت بگ رمیم-

 :گهیم بابا

 .میدستت درد نکنه پسرم زود برگرد شام بخور-

 ....چشمفستیوظ-

*** 

مو مامان و زنع نمیبیکه م ادیم ربع زنگ به صدا در کی بعد

 یهم دارن شطرنج باز نایو بابا ا ننیچیدارن سفره م نایو ت

 .پس رفتم درو باز کنم کننیم

 :گهیم دنمیداخل و بالفاصله با د ادیم هانیا 

 ؟ینبود تو درو باز کرد یا گهیکس د-
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 .نع...مشغول بودن-

 :گهیو م دهیتکون م سرشو

 .یراه بر رنقدیا خوادیدلم نم گهید-

 :گمیکه م شدیچ دونمینم

 چشم...لواشکا کوشن؟-

 :گهیو م خندهیم

 چشم؟ یگفت نایواسه ا-

 شدی.چقد جذاب مخندهینگاش کردم که دوباره م مظلوم

هر  یجذاب. آرزو نقدریا یفرد میمن!مگه دار یخدا

 لحظه محو هیمِن ناشکر شده بود. بیبود اما نص یدختر

دروغ بگم قلبم تند تند  شده بودم.چرا باشیصورت ز

 .زدیداشت م

  امیم رونیصداش از فکر ب با
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 :گهیم که

 !یتمومم کرد-

 

 

 هان؟-

  ..بابا میخورد-

 :گمیو م زنمیلبخند دندون نما م هی

 .گهیبده د-

 :گهیتعجب م با

 .تو اتاق میحداقل بر اطیتو ح نجایا-

 :تعجب گفتم با

 شه؟چ نجایمگه ا-

 ؟یلخت ش نجایا یخایم-
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 :داد زدم هوی یشد ول یچ دمینفهم

 ؟یچـــــــــــــــــ-

 :گهیو م ندازهیباال م یاشونه لکسیر یلیخ

 !بده یخودت گفت-

 :گمیستبرش و م ینهیبه س زنمیمشت م با

 !لواشکو بده گمیم ایحیب -

 یدستم و از رو دهیکه ترس کنهیاخم به دستم نگاه م با

. واقعًا دیترسیبود م یهرک کردیاخم م ی.وقتکشمیم نشیس

 .با اخم جذبه داشت یلیخ

 :گمی. با تته پته مدمیزور آب دهنمو قورت م به

 .لواشکامو بده خب-

 : گهیاخم م با

 !و اگه لواشکارو ندم..؟-
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. نیزم کوبمیو پاهامو محکم تر م هیگر ریز زنمیظاهر م به

 :گمیرو شکمم و م ذارمیدستمو م

 تو دلت دونمیم دهیقندم بابات بهم لواشکو نم نیبب-

 .کنهیم تمیاما اذ خوادیم

 :گهیو م ادیخنده جلو م با

 .کم بخور یول نویا ریبگ ایب-

به سمت  و قاپمیاز دستش م کویتوجه به حرفش پالست یب

  با باال پا تند مبکنم که

 :گهیم تیعصبان

 ..کنمیم تیسگ حالتوله-

له کرده بودم که حرفاش برام هوهوس هله یقدر به

 .نداشت تیاهم

  ..همه دور نمیشیداخل و رو مبل م رمیم
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 . نشسته بودن زیم

 داخل. آقاجون ازش ادیم هانمیکه آ کنمیرو باز م کایپالست

نگاه  هانیو به آ پرهیرنگم م ایلیبا حرف ا یول کنهیتشکر م

 .کردیداشت بهم نگاه م لکسیکه ر کنمیم

و که ت دیکشیطول م نقدریر باز کردن اد هی گمیداداش م-

 !ن؟یموند اطیح

 :گهیو م ندازهیباال م یاشونه هانیآ

برات شرح  یخوایم یول یپرسیم ،چرایدونیخودت که م-

 بدم؟

 . نه جونه داداش-

بعد همه میزنن زیر خنده.یکی نیست بگه تو حرف نزنی 

میگن اللی؟ 
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 یو ب لکسیبشر چقدر ر نیاز خجالت آب شدم؛ا واقعا

 !بود ایح

 

 

  :گهیکه مامان م ذاشتمیلواشکو تو دهنم م داشتم

 .هوله بخور بچهشامتو بخور بعد هله ایب-

 .خوامینم-

ست نش یلواشکو گذاشنم دهنم که دست نیبا لذت اول بعد

 .رو شونم

 .گردمیبرم

 :گهیبود که با اخم م هانیآ

 .اول شام بعد اونا-

 .خب نیمن شما بخور خورمینم-
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 :گمیکه م کشهیاز دستم م کویاخم پالست با

 ...گمی...بده منمییعههه...بده ب-

 رهیگیتش مدس هیپشتشو دو تا دستامو با  کشهیم کویپالست

 :گهیو م

 .چشم یبگ دمینشن-

 :داد گفتم با

 ...عه..بده-

 :گهیم یبلند تر یصدا 

 ..بگو چشم-

 :گمیم یچارگیب با

 .چشم-
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 که منو کنمیاخم م دمیکه لبخندو رو لب همه د برگشتم

 نهیبغل خودش . اما من دست به س یصندل هیرو  نشونهیم

 :گهیکه زنعمو م خوردمینم یچیه نمویشیم

 .برات درست کنم گیدزیچ یعه طنازم دوست ندار-

 .ندارم لینه زنعمو فقط م-

 :گهیبا اخم م هانیآ

 .بخور-

 ارهیتوجه سرشو م یعقب که ب دمیکش یبا صندل خودمو

 و کردیکارو م نیبار نبود که ا نیاول نیگوشم. ا کینرد

 .شدیکارش تموم تنم مور مور م نیهربار با ا

 یدیبه بچم غذا نم نکهیاز ا تمیعصبان نکهیا ای یخوریم-

 کنم؟ یرو شب روت خال
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بزنم  یحرف نکهیبدون ا دویوضوح رنگ از رخم پر به

و شروع به خوردن کردم که اونم  جلو دمیرو کش یصندل

و  انیهم از حالت تعجب در م هیمشغول خوردن شد و بق

 .شنیکم کم اونا هم مشغول خوردن م

 موشیب زور چند تا قاشق اخر خوردم بلند م نکهیاز ا بعد

. خواستم ظرفمو بردارم که کنمیو از همه تشکر م

  همونطور که مشغول خوردن بود از

 :گهیو م کشهیم دستم

 .برمیخودم م نیبرو بش-

 

 

م دست دیچسب یلیلواشکا رو خوردم. خ یاز شام  همه بعد

 .حس کردم هانویآ رهیرو گذاشتم روشکمم که نگاه خ

 !!نکردم یاما من که کار دادیم دیتهد یبو نگاهش
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بو فرداش یمهمون م،اقاجونیصحبت کرد کمی نکهیاز ا بعد

 .میکرد و به همه گفت اماده باش یراداویبهمون 

 هی حواسیدرباره کار ب نایصحبت بابا ا یاز کم بعد

 :گهیکه زنعمو م کشمیم ازهیخم

 .نیبخواب نیبر نیطناز و بردار هانیآ-

تر باهام به یاز دفعات قبل یلیامروز رفتارش خ نکهیا با

 .دمیترسیباهاش م دنیبود اما بازم از خواب

 :تته پته گفتم با

 ..گه بخو..ابه؟یات..اتاق د یت..تو  هانی...ای..شه ایم-

 :گهیبا اخم م اقاجون

 دیبر هانیا ن؛ینداره زنو مرد از هم جدا بخواب یلزوم-

 .ستخسته گهیطنازم د نیبخواب

 :تته پته گفتم با
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 ......منزهیاخه ...چ-

 :گهیم عیسر اقاجون

 .حرف نشنوم-

 .نشیمش همه بلند مکه به احترا شهیبالفاصله بلند م 

 یخاموش دیهمه جا با یعنی رهیطرف اتاقش م یوقت 

 ..بخوابن دیبخوره و همه با

 نمیبیکه م گهیبهش م  یزیو چ رهیم هانیبه سمت ا بابا

و با اخم  کنهیچشماشو بازو بسته م نانیبا اطم هانیآ

 .گهیم یزیچ

 .طرفم اومد به

 .گهیم«ریشب بخ»و رو به همه  رهیگیدستمو م 

 .میبا هم به سمت اتاق باال رفت بعد

 :گهیم میشیاتاق که م وارد
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 بخوابم هان؟ گهیمن تو اتاق د که-

 :گمیترس م با

 ...یعنینه -

 :گهیو م کشهیم یاکالفه پوف

 ...واگرنه یریاسترس بگ دینبا فیح-

  خوش حالتش یتو موها یو دست خورهیحرفشو م یهیبق

 .کشهیم 

 

 

 :گمیبغض م با

همه  نی(بعد ازهیکنم؟) اجازه دادم اشکام بر یخب چ-

 شتیپ امیشبا ب یانتظار دار یکه سرم آورد ییبالها

 بخوابم؟هان؟
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 :گهیم کالفه

 .بخواب رینکن بگ هیگر خوبلیخ-

و دستامو  ذارمیزانوم م یرو تختو آرنجمو رو نمیشیم

 .کنمیصورتم واشکامو پاک م یرو

 .شهیم نییاال پاتخت ب 

 .کنارم نشسته شمیکه متوجه م کنمیباز م چشمامو

 :گهیبا اخم م شهیهم مثل

 .یزود بلند ش دینکن بخواب؛ فردا با هیگر گمیم-

 :گمیتعجب م با

 چرا؟-

 :گهیم شیشگیاخم هم با

 اهشگیآرا برمتیم م؟یدار یآقاجون گفت مهمون یدینشن-

دازه که شده ان ینزد نقدریپشماتو ا یبرس افتیبه ق کمی
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فردا دوستامو دعوت کنم اونوقت تو  خوامیموهات:من م

 کنم؟ یبهشون معرف ینطوریرو ا

 .شمیاز حرفش ناراحت م 

 .نییپا ندازمیسرمو م 

 .یداهات گفتیوضوح داشت بهم م به

 ذارهیدستشو م هیو  نمیس یرو قفسه ذارهیدستشو م هی

و کم کم  کنهیپشتم رو کمرم و آروم رو تخت درازم م

 .کنهیاشکامو پاک م

 :گهیم شتریدفعه با اخم ب نیا

م خود ینق بزن یالک یزایواسه چ نمیبب گهید کباری-

 یبیآس چیندارم به بچم ه ؟دوستیدیبا تو فهم دونمیم

 .برسه
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 هنشوریو پ گهیم یاکه خوبه دمیسرمو تکون م یناراحت با

در  عادت داره موقع خواب  لباسشو دونستمی. مارهیدر م

که  ییعقده بود که پسرا هی نیبه نظرم ا یول ارهیب

 مندازی.در کل سرمو مکردنیکارو م نیداشتن ا پکسیس

 ندازهیروم پتو م ادیو م کنهیبرقو خاموش م رهیکه م نییپا

 .کشهیدراز م رمو کنا

 

 

 .ناعهیت نمیبیکه م شمیم دارینوازش موهام ب با

 :گمیو م مزنیم یلبخند

 شده؟ یزیچ-

 .کنم دارتیب امیگفت ب هانیآ-

لند و ب گمیم یا«باشه»ناراحت  شبشید یحرفا یاداوری با

 .شمیم
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. کنمیبه خودم نگاه م نهیشستن دست و صورتم تو آ بعداز

 مو داشت که فقط از نقدریا دمیصورت سف گفتیراست م

 .بور بود بایجلو معلوم بود چون تقر

 :گهیم نایت

 ؟یخوایم یزیشده فدات شم چ یچ-

 دمیمو داره صورتت. االن د  یلیگفت خ هانیا شبید -

 .گهیراست م چارهیب

 :گهیو م خندهیم نایت

 .شونیماهه نزد۶ یعنیرفت  هانیآ یمعلومه از وقت-

 :گمیکه م خندهیدوباره م بعد

 .امیمنم االن م نییمرض؛بلند شو برو پا-

 .ایچشم...زود ب-
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همه  نکهیو بعد از ا زنمیزنگ به رستا م هی رهیم یوقت

ب ش ی.منم برادهیم یبهم دلدار دمیم حیبهش توض زویچ

رو  یابونیغول ب نیتا ا ادیحتما م گهیکه م کنمیدعوتش م

 هانیآ نمیبیکه م نییپا رمیمختصر م ِی. بعد خدافظنهیبب

دس ح تونستمیتو دستشه؛م وانیل هیمبل نشسته و  یرو

 هشیعاشق قهوه تلخ بود و من هم ی.از بچگوستبزنم قه

 بعدش خوشم ی. ولخوامیم گفتمیم خوردیداشت م یوقت

با  یمن بود ول یدهن نکهیکه اونم با ا دادمیو پس م ومدینم

 .خوردیاشتها م

 یبه اون مهمون گهیکاش اون روزا برگرده و من د یِه

 .نرم یکوفت

 :گهیم دنمیکه مامان با د نییپا رمیم

 .زمیم من برات صبحانه برفدات ش نیبش ایب-
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 که بلند نیو تا آخر صبحانمو خوردم.هم زنمویم یلبخند

 : ادیاز کنار گوشم م هانیآ یصدا شم،یم

 .شده رمیبرو لباس بپوش د-

 .امیباشه االن م-

ل با ش ییکایامر قهیبلند تا مچ پام با  یطوس یمانتو هی 

دم بو برام گشاد بود کمرش، اما داده زیکه دو سا یشلوارل

 نیچنو هم دنیپاشو برام تنگ کرده بود پوش نییزنعمو پا

 . برداشتم ممیو گوش یبا شال طوس

رو مبل نشسته بود و سرش تو  هانیا ن،ییپا رمیم یوقت

ش جذاب یلیلبخند به لب داشت که خ هیبود و  شیگوش

ه . از دوست دختراش یکیباشه؟حتما  تونهیم یکرده بود.ک

 .پشم دارم یکل گهیکرده که م سهیاحتما اونا رو با من مق
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 :گمیم اروم

 .من امادم-

 نی. از اندازهیبه سرتا پام م یو نگاه کنهیسرشو بلند م 

 یشلوار ل هی.زنمیم دید پشویو منم ت کنمیفرصت استفاده م

که کامال به  یمردونه مشک راهنیجذب با پ ینفت یآب

 .بود دهیبدنش چسب

 .فتهیکه راه م رمیگیازش م مونگا

 .رمیمنم پشت سرش م 

 .شمیو منم سوار م شهیقرمزش  م یپرادو سوار

 تو یگاه دیشا رفتمینم رونیخب معموال من از خونه ب 

 .ینطوریحالم خوب بشه اما نه ا زدمیچرخ م اطیح

 یکه اهنگ قشنگ و آروم کردمینگاه م رونیلذت به ب با

 .ذارهیم
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 :امیر مصداش از فکر د با

 ؟یامشب لباس دار یبرا-

 .باشه نطوریهم

 :گمیو مثل خودش با پوزخند م ندازمیم نییپا سرمو

 واقعا ایطرف داره؛ بعض یبه زندگ ی؟بستگیدونیم -

واقع من  دم؛دریخودشونو خوش نشون م ایخوشن،بعض

بزرگ بشم مثل مامان  کردمیفکر م شهیجز گروه دومم.هم

و  خونمیو درس م شمیم یزن امروز هیو  شمینم نایا

راست میگه اصال توجه نکرده بودم. 

-نه.. 

پوزخندی میزنه و میگه: 

-فکر میکردم همیشه دغدغهی دخترا برای مهمونی لباس 

باشه؛ با لباسایی که پوشیدی فکر کردم برای تو هم 
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 گهید یاما نشد.چرا؟چون تو نابودم کرد رمیدانشگاه م

 یسم و همه رو نابود کردبر وهامکدوم از ارز چینشد به ه

  یاما خودت رفت

 ؟یخوشگذرون

 :گردمیسمتش برم به

 چکسیبا ه ؟ینداشت قیتو اصال دوست و رف یعنی-

 ؟یکردیصحبتم نم

خوش گذرونی. 

با اخم میگه: 

-تو چی از خوشگذرونی میدونی؟همه شرکتای اقاجونو 

من به اینجا رسوندم اگه من نبودم اقاجون هیچ کدومو 

نداشت.خودتم که وضع همه شرکتارو میدونی.کلی 

طرفدار و مشتری دارن اینا همش دست رنج منه. میگی 
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م اون گذروندمیدو ساعت با دوستام وقت م یکیهر شب -

 .از تنم بره یخستگ نکهیواسه ا

 :گمیگلوم م یبغض تو با

ا خوب شب تونستمیمن همونم نداشتم.من اصال نم یِد لعنت-

. از ترسه تو هر دمیخوابیممامان  شیبخوابم. هرشب پ

ه نفر دوست بودم ک هی.من..من فقط با دمیدیشب کابوس م

 نشستمیبود مثل خودم..روزا تو خونه م یاونم دختر اروم

به  یبود.گاه هیبود.همه کسم گر مییو همه کسم تنها

 رفتمیقبولم داشت م طمیشرا یکه با همه تااصرار رس

 ..اونم به بهانه درس خوندن رونیب

 :گهیو با اخم م کنهینگاه م مبه

 

 

 کنم؟ یچ ؟منیخب که چ-
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 نیا یکنم انگار خودم باعث و بان یچ یگیم یجوری-

 .اتفاقام

 :گهیم نیتوقف ماش با

 .میدیرس-

 .گمیم یکه چ ستیبراش مهم ن اصاًل

 کجاست؟ نجایا-

 .از دوستامه یکی شگاهیارا-

 :تعجب گفتم با

 مردانست؟ ینی-

 دارهیدستشو برم قهیتو سرش و بعد چند دق کوبهیم محکم

  و با نوک انگشت

 :گهیو م زنهیتو کنار سرم م اشارش
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خب؟هان؟به نظرت  یندازیبه کار نم نویا کمیچرا -

 مردونه؟ شگاهیمو ببرم اراکه زن حامله رتمیغیب نقدریا

 :پرهیدهنم م از

 ...ـیشا دونمینم-

 عی.سرادیم نشده بود که دستش باال محرفم تمو هنوز

 .بندمیو چشامو م ذارمیصورتم م یدستمو جلو

 .افتهینم یو اتفاق گذرهیم قایدق چند

 :شهیصداش بلند م هوی 

 نجایتا نزدم هم نییال اهلل اال اهلل...ال اهلل اال اهلل...گمشو پا-

 ...االینکشتمت..

 شهیانع مم که رهیرو دستگ نهیشی.دستم مکنمیباز م چشمامو

 :گهیو م
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 یابر کنمیم مویعذابات شدم به جاش سع نیاگه باعث ا-

 ..راحت باشه التیبچم جبران کنم تا خ

 :زنمیم یلبخند

 ..دوارمیام-

 .شمیم ادهیکه منم پ کنهیول م دستمو

 

 

 ..زنمیو زنگ م رمیم شگاهیو به سمت ارا شمیم ادهیپ

 :اومد یایپر انرژ یصدا قهیچند دق بعد

 جانممم؟؟-

 ...زند یاز طرف اقا-

 ..داخل فدات شم ایخوشگلم.ب یایگفت م هانیاها ا-
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ها لهپ دنیداخل.با د رمیکه م شهیباز م یکیت یبا صدا در

پله داشت. چون زنگ اول رو  یکل دیبرق از سرم پر

 بندم،یزده بودم پس طبقه اول بود. در رو که م یشانس

 .رهیم به سرعت مه هانیا

 هانیکه چقدر با آ کنمیفکر م نیباال و به ا رمیاروم م اروم

 .کنهیصداش م کیو با اسم کوچ هیمیصم

 .گرفته بود بغضم

 و کنهیدختره خوشگل درو واسم باز م هیباال که  رفتم

 :کردیصحبت م شیکه با گوش یطور نیهم

 یاره اره اومد نگران نباش ..چشم..چشم..چشم..ا-

 کرد( یدوخداحافظیا..)بعد خندباب

 دیو رفتم داخل قطعا با زهیکردم تا اشکم نر یسع یکل

 هانیباهام سرد برخورد کنه چون حتما دوست نداره ا

 .ازدواج کرده باشه
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 :گهیداخل که دختره م رمیم

گرفت  یتو رو چجور هانیبابا آ ولی...اگریسالم ج-

 نه؟ گهید ی..!تو طنازیاله

 .خوش برخورد چقدر

  زنمویم یلبخند

 :گمیم

 ...بله طنازم-

 :دهیم ادامه

 باال؟ یاومد رید نقدیچرا ا-

که با تعجب نگام  زنمیم یو لبخند نییپا ندازمیم سرمو

 :گهیم هویو  کنهیم

جانم پس چرا  یا یگفته بود باردار هانیاها...اها..ا-

 .نیبش میبر ایب ییسرپا
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 هانمیرش از ارفتا یکرده؟ حت دایاز کجا پ نویا هانیا

  که ییبهتره...چه فکرا

 ..نکردم.خدا منو ببخشه شدرباره

 کوچولو چند ماهشه؟ نیا نمیبب-

 :گمیلبخند م با

  .ماه۴-

 :گهیو م خندهیم

مغرور و سرتقمون االن ازدواج کرده و  هانیا شهیباورم نم-

 ..شهیداره بابا م

 :گهیو م خندهیم زیر زیر بعد

و کم رنگ  میمال شیارا هی گفت بند صورت و هانیا-

 ؟یخواینم یاگهید زیچ

 ..گهینه د-
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 :گهیکه م کنمیو بهش نگاه م زنمیم یلبخند بعد

 تا اصالحت کنم. مانتو و نیبش نجایا ایخب خوشگلکم ب-

 .اریشالتم در ب

 یکوتاه طوس نیلباس است هی. ارمیو شالمو درم مانتو

 رمید لباس زجلو بازم،باز ش یبودم که اگه مانتو دهیپوش

 ..مناسب باشه

 :گهیو م ندازهیم ینگاه بهم

 یاحامله ستی.اصال معلوم نیازهیم زهیتو چقدر ر یاله-

 سخت بود نه؟؟ هانیبا ا یلیمعلومه خ

 یزیو چ نییپا ندازمیکه سرمو م زنهیم یچشمک بعد

 :گهیکه خودش م گمینم
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با  هانیدوست داشتم ا شهی..همیهم که هست یخجالت-

زن لوس و  هی کردمیازدواج کنه اما فکر م یدختر نیهمچ

 .اخالق گندش نیبا ا ادیم رشیزشت و مغرور گ

 :گفتم دمویخند

 .ستیهم ن ینطوریا گهیاووو نه بابا د-

 :گهیلبخند م با

 (خندهی.)بعد اروم مزنهیحرفم م یعروس خجالت نیخب ا-

 .کنهیکه کارشو شروع م نمیشیم رمیزدم و م یلبخند

*** 

و بگو  هایتحمل درِد بند زدن که با شوخ یکلاز دبع

 :گهیبخندهامون کمتر هم شده بود م

 !کن خب خوشگله چشماتو وا-
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 .کنمیبه خودم نگاه م نهیو تو آ کنمیباز م چشمامو

پرپشتمو دخترونه کوتاه کرده کرده بود و کِل  یابروها 

 یلیبود خ دیوستم سفصورتم فعال قرمز بود چون پ

 ...کمکم شهیخوب م قهیبعداز چند دق یحساس بود ول

 :گمیو م زنمیم یلبخند

که  دمیصحبتاش ازش پرس ونیطرالن جون)م یمرس-

چقدر نامرده که اسمم بهت نگفت البته خدا  هانیگفت آ

 یلی(خدهیجواب سالمم به زور م یحت هانیکه آ دونهیم

 .یدیزحمت کش

 یکارو نکنم واسه ک نیتو ا یم براعشق کنمیخواهش م-

 یلیخ هانیکه آ میمال شیارا هیکنم؟حاال چشاتو ببند که 

 ..باشه بکنم میمال میمال میکرده مال دیتأک

 :گمیلبخند م با
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ا شم کنهیگفت دوستاشو امشب دعوت م هانی! ایراست-

 ن؟یاینم

 .بهم نگفته یزیهنوز چ -

عوتت  من د یشلوغه ول یلیسرش خ دشیشما ببخش-

 .شمیواگرنه ناراحت م ایحتما ب کنمیم

 .امی...کارم تموم شه مشهیم یچ نمییچشم ب-

 .شناسمیحداقل من شمارو م هیعال-

با تو  من ؟یشما خطابم کن یشناسیمنو م نکهیبا ا یخوایم-

 .راحت ترم

 .هشیکه دوباره مشغول م بندمیو چشامو م زنمیم یلبخند

*** 

 یبا اون چشا یشد یسسخب چشاتو باز کن..پرن-

 .خوشگلت
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 .کنمیباز م چشمامو

برجستمو  یرنگ بود و لبارژ لب قرمز براق که کم هی 

 هیهم سا یو کم دهیخط چشم کش هیبراق هم کرده بود.

 .معرکه شده بود یعنیکه چشامو درشت کرده بود.

 گهیچطوره؟البته چون مژه هات پرپشت و بلند بود د-

 ..بعدا زهینزدم ممکنه بر ملیر

زحمت  یخوبه..دستت درد نکنه،کل ینطوری. همیمرس-

 .یدیکش

 :گهیم کردینگاه م شیکه به گوش همونطور

ده  داد امیپ هانیفدات؛فقط بلند شو لباس بپوش که آ-

 .نجاستیا گهید قهیدق

 .باشه-

 .پوشمیو لباس و مانتوم رو م شمیم بلند
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 .ادیزنگ در م یصدا که

 

 

 .االب ادیم هانیکه آ شهینم قهیو دو دق کنهیدرو باز م طرالن

 :گهیو با مکث م ندازهیباال م ییمن ابرو دنیبا د 

 ه؟یک شونیلولو قرار داشتم ا هیمن با  دیببخش-

 که کنمیحرفش اخم م نیا با

 :گهیم طرالن

 نیهمچ هیبهت  ی.کیخوشگل نیتو؟زن به ا یگیم یچ-

اگه پسر بودما اگه  یعنیاقت؟یلیداد ب یزن خوشگل

 .زدمیک شوهرم داره بازم مخشو م دونستمیم

نار و ک کنهیبغلم م ییهوی هانیکه ا نییپا ندازمیم سرمو

 :گهیگوشم م
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ا ب دونمیمن م ؟واگرنهیدیفهم یدینم یطرالن سوت شیپ-

 .تو

 :شهیازم دور م بالفاصله

 .خوشگله نقدریبر منکرش لعنت که ا-

 .دور نموند دمیش از دکه پوزخند البته

 .نیبخور ییچا هی نینیبش نیای:بطرالن

 نهزیکار مونده االن آقاجون زنگ م یکل گهید می:نه برهانیا

 .حوصله ندارم دهیفوش م یکل

 :کهیرو به من م بعد

 .خانومم میبر-

 واسه امشب؟ ی...فقط .. تو طرالنو دعوت نکرد میبر-

 :گهیطرف طرالنو م گردهیبرم
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 یامشب تو هم دعوت دیرفته بود ببخش ادمی.پاک اخ اخ.-

 ...که گفته بودم عادیها..البته به م

.اون امیبه عنوان دوست طناز م امی:از طرف تو نمطرالن

 .اول دعوتم کرد

 ..قدمت رو چشم ای:تو بمن

 شتیکه ارا یلیهمون وسا یکنم،راستیم مویچشم سع-

 مکیه امشب دوبار یبرا فیک نیکردم رو گذاشتم تو ا

 .مونده یدرستش کن تا شب کل

 .یدیزحمت کش یلیباشه ممنون خ-

وقته طناز سرپاعه براش  یلیخ میبر گی:خب دهانیا

 .ستیخوب ن

 ..گهیجون عمش مثال داره بخاطر من م اره
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.خب  دهیو دست م کنهیم یخدافظ مانهیبا طرالن صم 

اش دوست هیبابت طرالن راحت بود خدا به بق المیخ گهید

 .کنه رحم

 .نمیبش نیتو ماش کنهیو کمکم م نییپا رمیکمکش م با

 .میفتیو راه م کنهیرو روشن م نین،ماشینشستن تو ماش با

 

 

 :پرسهیمقدمه م یکه ب میعمارت آقاجون بود کینزد

 بچم چند ماهشه؟ -

 :پوزخند گفتم با

 ...کمماه کم۵تو  رهیماه؛ داره م۴-

 ..یمعلوم کن تشویجنس یخواینم-
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با اصرار زنعمو و مامان  یبدونم ول خواستمیاوالش نم-

 .دکتر نوبت دارم گهیماه د یبرا

 .امیخوبه...خودمم م-

 .باشه-

 سیخونه خودم عمارت ن میریاومد م ایبچم به دن یوقت -

 یباش نایمامان ا شیاومدنش پ ایبزرگه..فعال تا بدن یول

 .جمِع المیخ

 ...ید میمونیم نجایست،همین یازین-

 :کنهیقطع م حرفمو

 شیپ یخوایاخر عمر م م؟تایمونیم نجایهم یچ یعنی-

 ؟یکن یو اقاجون زندگ نایمامانت ا

 .ندازمیم نییپا سرمو



 

Romanzo_o 68 

و سر ت دیکوبیم نویا یخودش بود ول نایا یهمه لیدل واقعا

 ..من

 ادیب شیمن اگه برام کار پ شیپ نیایک گفتم م نیهم-

 ...نایمامان ا شیپ نیایبرگردم ،مبخوام 

 یزیچ گهیکه اونم د کنمینگاه م رونیو به ب زنمینم یحرف

 .میشیم ادهیبا هم پ میرسیم یو وقت گهینم

گرسنم  یلیخ یلیبود. خ ۴ساعت کنمیبه ساعت نگاه م 

 .دیرسیکه صداش به گوش خودم م یبود.جور

 :زنمیداد م میشیکه م ولرد

 ....مامان-

 رو سرت؟ یختر چرا خونه رو گذاشتد هی:چمامان

به  ییو با خوشرو رونیب ادیهم از اشپزخونه م زنعمو

 :هردومون سالم کرد



 

Romanzo_o 69 

 ..دختر یمن فدات شم چقد خوشگل شد یاله-

باشه منو  دهیحرف زنعمو انگار که مامان تازه د نیا با

 :کهیم

 ..یچقد ماه شد یاله-

 : گمیو م زنمیم یلبخند

 دیبد یزیچ هیشگل خانم نمرده خو نیتا ا یول یمرس-

 .رمیمیم یبخورم که دارم از گرسنگ

 :گهیتو صورتش و م زنهیم زنعمو

 رونیب هانیا نیبود رونیشما تا االن ب یعنیخاک بر سرم..-

 ...ناهار بهتون نداد هی

 یکه هنوز کنارم بودو با اخم به حرفا کنمینگاه م هانیآ به

 :گهینعمو با اخم محرف ز نیبا ا کردیگوش م نایمامان ا

 کارم؟یمگ من ب-
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 یسبه حرف ک نکهیو بدون ا کشهیاخماشو تو هم م شتریب 

 ...باال رهیگوش کنه م

 .اشپزخونه رمیم یبا ناراحت منم

 من و بچش وقت نداشت؟ یبرا یعنی

مگه عاشق  ذارهیبهم محل نم چوقتیاون اصال ه الیخیب

 چشم و ابرومه؟؟

باال اتاقم که  رمیش هم مو بعد خورمیم ییناهارو تنها 

 ی. حاال لباس چنهیآ یجلو رمی.مهیسرش تو گوش نمیبیم

 فکر زایچ نینبود.داشتم به هم ادمیاصال  یبپوشم؟وا

 ...امیبه خودم ب شهیکه صداش باعث م کردمیم

 ..نمیبب نجایا ایب-

 :گهیکه با اخم م ششیپ رمیم
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 صاحابتویاون دهن ب یتونیگرسنته نم یتو وقت-

 )صداشو باالتر برد(ها؟؟؟ینکباز

 :گمیم یو همونطور بندمیچشمامو م دیکه کش یداد با

 .رمیوقتتو بگ خواستمینم-

تو  یبرا چوقتیحرف خودمو به خودم بر نگردون؛من ه-

 !!!بچم چرا یبرا یوقت ندارم ول

اشکم  زدمیحرف م گهید کمینزدم چون اگه  یحرف چیه

 ...ومدیدر م

 

 

 ی،دستهیگر ریکه ممکنه هرآن بزنم ز نهیبیم افمویق یوقت

 .رهیم رونیو از اتاق ب کشهیتو موهاش م

 .ادیدر به صدا در م قهیچند دق بعداز
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بغلم  داخل و ادیم نایتو.ت ایب گمیم هیبدونم ک نکهیا بدون

 :کنهیم

 ..تو یخدا طناز چقدر خوشگل شد یوا-

 جا؟نیا یفدات شم چرا اومد یمرس-

 .. پنجه ؟ساعتیآماده ش یخواینم-

 .اصال حواسم به ساعت نبود یوا

  ..لباس ندارم یچرا ول-

 :گهیتعجب م با

 لباسو بهت نداد؟ هانیمگها-

 کدوم لباس؟؟-

گفت نگران  هانیا دهینخر یعههه،مامان گفت طناز لباس-

م لباس خوب گرفت هی شگاهیطناز رفت ارا یوقت نینباش

 ..شون دادبراش؛عکسشم ن
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 ..نگفت یزینه به من چ-

 .بعد امادت کنم ارمیباشه..بمون من برم ب-

 .باشه-

 یشیارا لیو وسا نهیا یجلو رمیم ره،یم نایت نکهیاز ا بعد

 ...کنمیکه طرالن داده بودو باز م

 ...ضد اب ینیwaterproof همشون نوشته بود رو

 .ذارمیگوشه م هیو  ارمیدرشون م خالصه

 هیجعبه بزرگ تو دستش و  هیبا  نایت قهید دقچن بعداز

 .ذارتشونیو رو تخت م شهیکاور لباس وارد اتاق م

 م؟یبکن شیکم ارا هیو   یموهامو اتو کن شهیم یاج-

 .نیاره بش-

*** 

 .شهیساعت گذشته بود که کارم کامل باهاش تموم م۲ 
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 .خب بلند شو که کارت تموم شد-

 رشیبرق لب پرنگ که ز هی.هکنیبه خودش نگاه م نهیآ تو

و  دهیخط چشم کش هیلباشو با رژ قرمز قرمز کردم. کمی

 .بلندش هم صاف کرده بودم ی.و موهاملیر کمی

 .حد بود نیدر هم شمونیارا شهیهم کال

 .منم صاف کن یموها-

.به خودم نگاه کردم حاال شهیساعت کارم تموم م مین بعد

تم مثل همون چند پررنگ تر شده بود و صور قرمزم رژ

خوب شده بود.موهامم صاف اتو کرده  شیساعت اول ارا

 :گهیرو بزنم به سرم که م یبود خواستم ِهد مشک

 .لباستو بپوش ایاونو.. ب خوادینم-

لند و ب زدیکه برق م یالباس نقره هی.کنمیجعبه رو باز م 

 .مطمئنانه موندیم نیزم یرو کمشیبود و 
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 یداشت ول نیارنجم بود .است یهم داشت که تا رو نیآست

هام  نهیکه س یجوریدکلته بود  نیاست ینداشت از رو قهی

ه ک نیمعلوم بود.هم یلیگردنم خ ینبود ول دیاصال تو د

ِهد مانند هم رنگ لباس  زیچ هیکال از جعبه درش اوردم 

 .رونیافتاد ب

 

 

  

 هانیکه آ یمانکن یروگردنته ببند به گردنت  یبرا نی:انایت

 .گردنش بود ینشون داد رو

 .دمشیپوش نایتکون دادمو با کمک ت سرمو

 .بود یعال

 .موهات بازه یخوبه.مخصوصا وقت یلیطناز خ یوا-
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 شتریکمرم بود ب نییبلندم که تا پا یموها گفتیم راست

 .کردیخوشگلش م

 :زنمیم یلبخند

 .تو هم بپر برو لباست و بپوش یمرس-

 .کردم که اونم لباسشو بپوشه کمکش

 یاربود با ساق شلو یتاپ مانند کوتاه که صورت راهنیپ هی

 .دیپوش میرنگ پا ضخ

به ساعت نگاه  میاز لباسامون مطمئن شد نکهیاز ا بعد

 .دادیرو نشون م۷که  کنمیم

-۲۱بود تا۸-۷آقاجون از ساعت یهایمهمون معموال

 .شب۲

 یبا کت و شلوار مشک هانیکه آ رونیب امیاز اتاق م نایت با

  ادیتو دستش م
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 :گهیمن م دنی..با دباال

 .اتاق..کارت دارم ایطناز ب-

 :تکون دادم سرمو

 ..بعدا امیمنم م نییتو برو پا نایپس ت-

 :پرسمیم میشیاتاق که م وارد

 ؟یدینپوش تو هنوز لباس-

چپ چپ نگام  اوردیکه لباسشو از تنش در م همونجور

 :گهیو م کنهیم

اقاجون اومدن لباس  یدوستا یاونم وقت ییرایوسط پذ-

 عوض کنم؟

 نییپا ندازمی. سرمو مگمینم یزیباال انداختم و چ یا شونه

 :پرسمیو دوباره م

 بمونم؟ نجایحاال چرا من ا-
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مناسبتش  یمهمون نیآقاجون اومدن و ا یدوستا یوقت-

 هی دیدر کل با ی؟ولیکار کن یچ نییپا ییتنها مییما

 .کنم یادآوریهم بهت  ییزایچ

 :گهیو م پوشهیرو م راهنشیپ بعد

امشب  هنکیو ا یریگرم بگ یپسر چیبا ه نمینب نکهیاول ا-

 یو تو هم که )به سر تا پام نگاه شهیمشروبم سرو م

 یمونیطرالن م ایخودم  شیانداخت و ادامه داد(خالصه پ

 .یرینم گهید چکسیه شیو پ

که دستمو رو چشام  رهیدستش به سمت کمربندش م هوی

 :گهیم یکه حرص ندازمیم نییو سرمو پا ذارمیم

 .دهیخب حاال انگار تا حاال ند-

 :دهیکه ادامه م دارمیبر نم دستمو
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 یگینم یزیدوستام از نوع ازدواجمون چ شیپ نکهیدوم ا-

 ؟یدیفهم یکه انگار کشته ُمرده من یکنیرفتار م یو جور

 :گمیکه دستام جلو چشام بود م همونطور

 ..اره-

م صورت یو دستامو از رو نهیشیدستاش رو دستام م هوی

 :گهیو م دارهیبرم

 .تموم شد-

ات با کراو یمشک راهنی.کت و شلوار و پکنمینگاه م بهش

 .من راهنیهمرنگ پ ینقره ا

 .ست بود پس

 .کفش واکس خورده مردونه نیهمچن و

 .تموم شدم-

 .دادم یوتبار بود س نی.دومامیصداش به خودم م با
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 :گمیچشم غره م با

 .واسه خودت وا کن یپپس هی-

 :هگیم رفتیم نهیو همونطور که سمت آ ندازهیباال م ابرو

 .زبونت دراز شده-

 تهفیکوتاه و لختش م یچشام به موها یول گمینم یزیچ

ه ک رمیگینگاهمو م عیکه خوش حالت باال رفته بود.سر

 .رو ندم یسوت نیسوم

 :گهیو م رهیگیدستمو م ادیم

 .نره ادتیحرفام -

 .دستشومیریم نییو با هم ب سمت پا کشهیمنو م بعد

و موهام  مونهیموهام م یکمرم که دستش رو یرو ذارهیم

 :گمیکه م شهیم دهیکش

 ...اخخ-
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 چته؟-

 مونهیدفعه دستش م نیو ا ارمیدستش در م ریاز ز موهامو

 .مونهیدستش م یکمرم  و موهام رو یرو

 ه؟یواسه چ دونمینم قایلبش بود که دق یرو یلبخند

 .میکنیبه همه سالم م یمهمون یبه طبقه دنیرس با

 

 

 به طرف میکنیم یبا همه سالم و احوال پرس نکهیا بعداز

 :گهیم دنمونیکه با د میریآقاجون م

 .نینکیکه سربلندم م نیباش ینطوریا یاگه تا آخر مهمون-

 :کشهیلختش م یموها یال یدست هانیآ

 .. هرچه زودتر تموم شه دوارمیهوففف...ام-

 :کنهیوسط حرفشو به پشت نگاه م پرهیم اقاجون
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 د؟یچطور یازین یسالم آقا-

 یخطابش کرده بود به ما نگاه یازیمرده که آقاجون ن اون

 :گهیو م کنهیم

 .. دیکنینم یسالم..ممنون معرف-

 :گهیو م خندهیم آقاجون

 ..ناسیبه مناسبت ا یمهمون یشناسیور نمچط-

 :گهیوسط حرف آقاجونو م پرهیم مرده

 فیکه همه ازش تعر دیباش هانیآقا آ دیاوهه..شما با-

 درسته؟ کننیم

 :گهیم یشگیبا اخم هم هانیآ

 .هم لطف دارن هیبله.. بق-

ه به ک رمردهیو پ رهیگیم رمردهیبا پوزخند چشم از پ بعد

 :گهیو م زنهیم یاچشم غره نهایآ کنهیمن نگاه م
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 همسرم هستن شونمیا-

انگار مرده  کنهیانگشتام م یدستشو ال عیسر بعد

 .منو بدزده خواستیم

 :گهیبه پشت و م ردهیگیبرم رمردهیپ

 ... اریمه-

 رمردهیو پ شمونیپ ادیم یکلیو ه پیپسره خوشت هی فورًا

 :گهیرو به اقاجون م

 :گهیو م کنهیپسرم و بعد به من اشاره م اریمه-

 ..نوه آقا قدرته )اسم اقاجونم( شونمیا-

 :ارهیکه گفته بود اسمش مه پسره

 .شونهیا گنیم شییبایک همه از ز ییبه به پس بانو-

 :بله آقاجون

 .دوستام شیپ میآقاجون ما بر دی:ببخش هانیآ
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 :گهیم یفورا با خوشحال آقاجون

 ...دیاره اره بر-

و با هم به طرف چند تا  شهیم دهیکش هانیتوسط آ دستم

  دختر و پسر که دور

 .میریجمع بودن م هم

 :گهیو م کنهیم هانیدختره اشاره به ا هی

 ..به..صاحب مجلس اومدبه-

بهشون سالم  هانیکه آ گردنیحرفش همه طرف ما برم با

ر . همون دختنهیشینفر رو چشام م هیدست  هویکه  کنهیم

 :گهیو م زنهیم غیج

 ...شیشناسیمگه م-

 :گمیم هوی

 ..طرالن-
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 :گهی.از کنارم مبوسهیو لپمو م دارهیبرم دستاشو

 ...نمیبب نیبش ایمن فدات شم ب یاله-

از مبال و  یکیرو  نشونهیو منو م رهیگیدستمو م بعد

از ما  دیهم به تبع هیبغلم نشستن.بق هانمیخودشو آ

 ...ننیشیم

 

 

)که البته همشون جذاب بودن  پیتخوش یاز پسرا یکی

 :گهیم هانیجلو پام و رو به آ ادی(م

 عروسک کوچولو خواهرته ؟ نیا یبگ شهیم یعنی هانیآ-

که معلوم بود توش  یبطر هیکه   یبا اخمش در حال هانیآ

سرشو چپ و راست  داشتیبر م زیرو از رو م مشروبه

 :گهیو م کنهیم
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گفته بودم..بعدش  که هیهمون طناز خانم نینچ نچ..ا-

 اسکل من خواهر دارم؟

همونطور که جلوم نشسته بود و تو چشام نگاه  پسره

 :گهیم کردیم

 .باعهیز یگفتیکه م یاز اون شیب-

 ندازهیباال م یشونه ا الیخیکه ب کنمینگاه م هانیبه آ معذب

 :گهیم ی. طرالن عصبکشهیو مشروبشو سر م

 .هخواهرت ینره اون جا ادتی زمیعز بیمن-

د با بع بردیم ویکه دل هردختر زنهیم یلبخند جذاب بیمن

 :گهیو م شهیبلند م یچشمک

 .معلومه منم برادرانه گفتم-

  .بلند شد بهتر بود یحاال وقت یبودم ول دهیترس کمی

 :گهیدخترا م از یکیکه  کشمیم یراحت نفس
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 .االب میو بر کیخوشگله پ هانیخب به افتخار طناز و آ-

و من داشتم نگاه  دارنیبرم زیاشونو از رو ممشروب همه

 من بود یکه جلو یمشروب وانیکه همون دختره ل کردمیم

 :رهیگیو به طرفم م

 ..گهید ریبگ-

 .خورهیطناز نم-

 :گهیم بیه منک نییپا ندازمیم سرمو

 .اشتباه کرد گهیباشه د شیاووو داداش خورد-

عد .برهیچشم غره م عی بمیطرفشو به من گردهیبرم هانیآ

مشروبشون رو زدن بهم و خوردن و منم  وانیل هویهمه 

دستامو دراز میکنم که آیهان با اخم وحشتناکی مشروبو از 

دستم میگیره و همونطور که بهم نگا میکرد میگه: 



 

Romanzo_o 88 

 سمت رهیم هوی.همه نگاها کردمیمثل منگال داشتم نگاه م

 .که نخورده بود بیمن

ر طناز خانم مشروب به افتخا خوامی:اهمم..امشب مبیمن

 .. نخورم

 :گمیو م شیهمه جنتلمن نیاز ا زنمیم یلبخند

 ..ستین یازین-

 :گهیو م رهیکه واقعا دلم براش ضعف م زنهیم یچشمک

دست به کار شم  دیکه هواتو نداره با هانیبالخره آ-

 ..یآبج

از پسرا که  یکیکه  گهینم یزیچ هانیکمال تعجب آ در

 :گهیه مبودم اسمش سپهر دهیفهم

 ..چه جنتلمن-

 .خندنیهمه م 
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 ...طرالن نگاه کردم انگار اونم به

 

 

 .نشسته بودم ینطوریگذشته بود که من هم یساعت مین

رف دختره ح هیداره با  هانیآ نمیبیکه م کنمیجمع نگاه م به

 :گهیم بیبا چندش رو برگردوندم که من زنهیم

ما رفتار درست با زنو بلد  هانیآ نیا نییب یخب آبج-

 .شما ببخش ستین

 :گنیو به دروغ م زنمیم یلبخند

 ..کاراش دلمو به دست آورد نیبا هم-

 :گهیم بیدروغم.من نیحالم بهم خورد از ا خودم

 ؟یآشنا ش پمونیبا اک یخوایم-

 ..شمیاره خوشحال م-
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 ..بمی:خب من ک منبیمن

ته که بغل طرالن نشس یبکه به پسر جذا دمیتکون م سرمو

 :دهیو ادامه م کنهیبود و تو بغل هم بودن اشاره م

 .طرالن عاده؛شوهریم شونمیا-

 ییچه فکرا دمشیازدواج کرده بود اونوقت من د طرالن

 .ش کرده بوددرباره

 :کنهیاشاره م شناختمشیپسر که م هیبه  بعد

  اونم سپهره؛-

 :کنهیاشاره م شیبه دختره کنار و

 ... ست همسر سپهرمستانه شونمیو ا-

 :خندمیم

 . ممنون یلیخ-
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دل و قلوه رد و بدل  هانیکه داشت با آ یبه دختر بعد

 :کنمیاشاره م کردیم

 ؟یچ شونیا-

 :گهیاخم م با

 هانیهمه متهلن به جز من و آ پمونیُرز ـه ما تو اک نمیا-

 تو یعنی میمن؛دختر مجرد ندار مونهیرفت و م هانمیکه آ

 هانیآ یقبل یاز دوست دخترا یکی نی. استین ونپمیاک

 .ما خودشو چسبوند به رانیا میایم میدار دیبود که د

 :زنمیم یپوزخند

 

 

ل برادر مث هی ایدوست  هیبه عنوان  تونمی.مبیمن یمرس-

 روت حساب کنم؟ ایلیا

 :زنهیم یچشمک
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 ...چرا که نه حتما-

 ..به دوستم بزنم تنهاست یسر هیمن برم  یمرس-

 یچ هی دی(شادهیادامه م زنهیم ی)چشمکام؟یمنم ب شهیم-

 ..ما شد بیهم نص

 :گمیم یشوخ با

 ؛یایب یتونیم یحساسما..ول یلیمن رو رستا خ-

 :نییپا ندازهیم سرشو

 ..باشم یپسر خوب دمیقول م-

شسته و که ن نمیبیگوشه م هی. رستا رو شمیبلند م خندمویم

 یستم ینگام به اون پسرا هوین؛ییاخم سرشو انداخته پا با

رستا  یرونا یکه کنارش نشسته بودنو دستشون رو فتهیم

 .دنیخندیبود و م

 .کار کردم یچ دمیلحظه خونم به جوش اومد و نفهم هی
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 :رفتم جلو و داد زدم 

 .کصافتا نمیبب دیبلند ش-

 :گهیمضحک م یاو با خنده شهیبلند م شونیکی

 ..گید یکیبچه ها  جون-

به  گردمیم. برنییپا فتهیم خورهیکه تو صورتش م یمشت با

 مواجه بیمن یعصب یبا چهره کنمیصاحب دست نگاه م

 .شمیم

 .زنمیم یلبخند

 .پسر خوب بود نیچقد ا 

 .رنیم شنویبه زور بلند م شونیبق بیکار من نیا با

 :پرسهیرو به رستا م بیمن

 شما حالتون خوبه؟-

 ...ن..ناز ترو...تروخدا ب... بگو بره اونور:طرستا
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 : کنمیم بلندش

بغلش  اطیبا احت یرستا تنهات گذاشتم)محکم ول دیببخش-

از  یکی بیمن یاشکارو...راست نیا زیو ادامه داد(نر کنمیم

 ..هانهیآ یدوستا

 :گهیبهتر شده بود م کمیکه انگار تازه  رستا

 ...بیممنون آقا من یلیخ-

 نیکه همچ دی:خواهش...چرا تنها بودبا اخم بیمن

 مزاحمتون شن؟ ییایعوض

نم منتظر اومد رفتن م ایلیآقا ا نکهیبود مثل ا شمیپ نای:ترستا

 ...طناز بودم ...ک

 :گفتم عیسر

 ..یبخور زمیآب برات بر هی میبر اینداره ب بیع-

 :گهیم تیبا عصبان بیکه من کنهیدوباره تشکر م رستا
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 ..هابچه شیپ رمی...طناز من منیمواظب خودتون باش-

 .ندازهیم نییسرشو پا رستا

 .آشپزخونه برمشیو م کنمیتحمل نم گهید

 

 

نکنم.من به  یاداوریاون موقع رو بهش  گهیکردم د یسع

 .کردیهمه کار برام م شهیبودم هم ونیرستا مد

 .که االن بچم زندست رستاعه یلیاز دال یکی دیشا

 و کنمیم دم،بلندشیآب بهش م وانیل هی نکهیاز ا بعد

رمو .سکنمیبرخورد م یکیبا  رونیبرم ب خوامیکه م نیهم

تم .با نشستن دستش رو صورهانهیآ نمیبیکه م کنمیبلند م

 زد؟ یلیبهم س هانی.االن...االن آدیبرق از سرم پر

 :گهیکه م کنمیُبهت بهش نگاه م با
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 ز کنارم تکون نخور؟؟هان؟؟بهت نگفتم ا یکجا بود-

 :کنمینفرت بهش نگاه م با

تو و اون دختره نگاه  یها یبه عشق باز موندمیم-

مثل عاشقا باشم بعد  یگی)با پوزخند(به من مکردم؟یم

 ؟یکنیبغل م گروید یکیخودت 

طناز  یمنو ول نیباش دهیند دی:اهممم ...شا رستا

 تسیا نکار نی!!االنم وقت اویگفته همه چ ادیدرموردتون ز

 ...باهاش دیکنیکارا رو م نیکه ا سین یطیطناز تو شرا

 :گهیکه م کنمینگاه م هانیآ به

 ..بچه ها شیپ میبر دیایب-

ند اونوقت تو گ ارمیادا عاشقا رو در ب نمی..که من بشامینم-

 ..برو بگو طناز ُمرد ؟خودتیبزن

 :دهیرد شم که بازومو تو دستش فشار م خواستم
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نابودت  دمویببن یاکه حامله نیو رو انکن چشمم یکار-

 ..ایب االی..پس میشیم مونیکنم اونوقت هردو پش

 ...ارمشیمن م دی:شما بررستا

 :ندازهیبه رستا م ینگاه تند هانیآ

 ..منتظرم-

 :کشهیم یرستا نفس راحت ره،یم نکهیا بعداز

 ؟یکنیتحملش م یچه ترسناکه؟چجور یاوففف...عوض-

 .واقعا نکشتتم ندفعهیتا ا میبر ایزخممو تازه نکن ب-

و رستا هم کنار خودم  نمیشیسرجام م میریهم م با

 .نشونمیم

ف بودمش حر دهیدختره که ند هیداره با  بمیمن نمیبیم که

 ...ستدختره یو دستش دور شونه زنهیم



 

Romanzo_o 98 

 گردمیرو شونم.. برم نهیشیم یدست نییکه پا ندازمیم سرمو

 .نمیبیرو م الیکه دان

کن مثل گذشته راحت باشه  گه؛فکریم یچ نیا ااخ خد 

 !هان؟یباهام و ا

 :گهیو با شوق م کنهیکه محکم بغلم م شمیم بلند

و ت یکنیم یکنم..چ داتیپ نجایا تونمیآقاجون گفت م-

 دختر؟

  .شمیم دهیعقب کش یکیتوسط  هوی

 .بشه جادیشکمم ا ریز یباعث شد درد بد هانیآ یصدا

 شناسمتون؟یم-

 :گهیتعجب مبا  پسره

 ؟یهانیتو آ-

 :ندازهیابرو باال م هانیآ
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 ش؟یفرما-

 یوراونج یباش تریفرد وحش هی دیبا کردمی:فکر مالیدن

 ..گفتیکه طناز م

 الویندا یقهی..بالفاصله ندازهیبهم م یبا اخم نگاه بد هانیآ

 ...کشمیم ینیکه ه رهیگیم

 هانیجداشون کنن ، خالصه آ انیتا ب عادیو سپهر وم بیمن

 :زنهیمشت تو صورتش م هی

تو  زنهیتر مادامه بده و مشت دومو محکم ذارهینم

.خداروشمر که دورمون نیزم شهیپرت م الیصورتش و دان

 شهیم بلند عیسر الی. دانشدینبود واگرنه حتما دعوا م یکس

 -پای زنم که وسط باشه به موقعش وحشی میشم.. 

دانیال پوزخندی میزنه و میگه: 

-تو ناموس میشناختی که این بالرو.. 
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دست  عادیکه اول م زنهیم هانیمشت به صورت آ هیو 

هش لگد ب هیبعد سپهر  چونهیپیو دستشو م شهیبکار م

ا که چند ت زنهیدست م هی بیو من نیزم فتهیکه م زنهیم

بود و لباس مخصوص  یورزش کالشونیگنده بک که ه

 :کنمیجمعش کنن .آروم زمزمه م انیتنشون بود م

 ..الیدان -

 .بود میدوست بچگ اون

 :رهیگیسپهر دستمو م هوی که

ون چ یاریاسمشو ن گهی(بهتره ددهی..)ارومتر ادامه م نیبش-

 ..زننتیخودش م هانیآ ندفعهیا

 .. جلو انیسرجاش که مستانه و طرالن و رستا م زهیم بعد

 

 

 ..:دختر بخاطر بچت طرالن
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 :گهیو م ندهخیم مستانه

 پسر؟ ایحاال دختره  یدروغ!چرا نگفت یوا-

 :زنمیم یمصنوع یلبخند

 ..دونمینم-

که داشت با دستمال گوشه لبشو پاک  هانیبه آ فتهیم نگام

 .کردیم

 :گهیو م رهیگیرد نگاهمو م مستانه

 سرش اومده؟ ییچه بال نیبرو بب-

 :گهیک طرالن م کنمیمستانه نگاه م به

رت س ییبرات کرده بال یکار نیهمچ یقتنگران نباش و-

 ..ارهینم
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 نمیشیم هانیجلو و بغل آ رمیو م شمیاسترس بلند م کمی با

 که رو بهش گردهیو دوباره برم ندازهیبهم م ینگاه میکه ن

 :گمیم

 ..الیشه..دان ینطوریا خواستمینم هانیآ دیببخش-

 :غرهیشدش م دیکل یدندونا یال از

 ..کشمتیه مک اریاسم اونو جلوم ن-

 .نداره یاون قصد بد یباشه،باشه..ول-

 :تو دستش رهیگیسمتم و چونمو م گردهیبرم

 نیگیزنو بغل کنه م هینامحرم  هیتو داهاتتون  شهیشما هم-

 نداره؟ یقصد

 ...دان-

 :گمیکه م ندازهیبهم م یبد نگاه

 ...باهام بودو ی...اون از بچگزهی...چیعنی-
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ل حا کمی یذاریم؟چرا امشب نمبزنم لهت کن ای یبندیم-

دعوا اونم تو  امیب ایدنبالت بگردم  امیب دیبا ایکنم؟

 .یمهمون

 : گمیم نوییپا ندازمیم سرمو

 .بشه ینطوریا خواستمینم دیببخش-

 ...ببند دهنتو..)با داد(ببند-

 دیو با ترد زنمیم یها برگشتن طرفمون.لبخندبچه همه

 ام؛تو چش زنهیطرفش که زل م گردمیبرم

 .رهیو م شهیو بلند م گهیلب م ریز«یلعنت» 

به  تونستمیکه م ییتا جا هیگر ریز زنمیو م شمیم بلند

 ...تو اتاقم رمیسرعت م

ه ک ادیرستا م یو صدا شهیکه در زده م نمیشیتخت م رو

 «داخل دیایب»گفتیم
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 :گهیمن م دنیداخل..که رستا با د ادیبا دخترا م 

اصال واسه پچت خوب  نایا ه؟واقعایفدات بشم!چرا گر-

 ...ستین

 :زنمیم یپوزخند

 ..هیکنم...همش عصبان یکار تونمینم گهید-

باهات  دمیقول م یبکن گمویکه م یی: اگه کارامستانه

 .خوب شه

 :گهیکه رستا م کنمیتعجب نگاش م با

 .من گفتم-

 ....دهن لق یا

 :گهیو با خنده رو به من م کنهیم زیچشاشو ر طرالن

 ...یقلقلک بد رتشویغ کمیباس -

 :گهیکه طرالن م کردمیتعجب داشتم نگاشون م با
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 .میبرقص کمی میبر دیحواسم هست فعال با-

 ستیپ طرف کشنی.منو مرونیب میریو م رهیگیدستمو م بعد

م کباهاشون که کم دمیرقصیم میداشت نطوریرقص و هم

 صمرقیپسره م هیدارم با  نمیبیم امیتا به خودم م شنیدور م

... 

 :گهیمعذب م پسره

 د؟یدیم ییهستم افتخار آشنا نایمن س-

 :گمیم یلبخند مصنوع با

 ..طن..طنازم-

 :گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 !د؟ییشما گنیمجلس که م نیا یبایز یپس بانو-

  که نطوریو هم نییپا ندازمیم سرمو

 ...زنمیلبخند م دادمیتکون م زیر خودمو
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 .رو داشته باشم دنتونیسعادت د بازم دوارمی:امنایس

 هانویکه آ رونیب امیم ستیاز پ شه،یرقص تموم م یوقت

و  کشهیمشروبو سر م وانیهمونطور که داره ل دمید

 .کنهیچشماش قرمزه، منو نگاه م

 

 

 .لحظه احساس کردم نفسم رفت هی

 اهیاز صندل یکی یو منو رو رهیگیجلو و دستمو م ادیم

 .نشونهیم

 :گهیدو طرف صورتم و م ذارهیم دستشو

 نه؟کیم کاریچ نایکه ازم حاملست تو بغل س یزن من ؛زن-

 ...بخدا هانیآ-

 ؟هان؟یکنیم تیمنو اذ نقدریببند دهنتو...چرا ا-
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 ...هویمن...-

 کمیپس دهنتو  یبکن یتونیکه نم یطناز..خفه شو..کار-

 .ببند

 .رو لبم ذارهیلبشو م هویکه  کردمیتعجب نگاش م با

 :گهیم یعقب و با حالت مست کشهیم گذرهیکه م کمی

حواست به خودت  ؛پسیمادر بچم گهیتو االن د نیبب-

من  کردنیکه فکر م ییباشه..دوست ندارم همه آدما

هرزه ازدواج  هیاالن فکر کنن با  کنمیازدواج نم چوقتیه

نگاه  مو همونطور که به لب رهیگیکردم)چونمو تو دستش م

 ؟یدی(فهمگهیم کردیم

 .آ..آره..آره-

 :گهیو کنار گوشم م بوسهیم مویشونیجلو و پ ارهیم سرمو

 . خودت خوشگل بشه نیدوست دارم بچم ع-
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ته مشروب خورده مس نکهیا یبزارم به پا نارویا دونستمینم

ذهنشو   ِتیمشروب خورده داره واقع نکهیبخاطر ا ای

 !گه؟یم

 نیکه اصال دوست ندارم تو ا دونمیم نویا ی...ولهوففف

باشه..دوست دارم همش ماله خودم باشه  یحالت با کس

 ششیکنم...پس پ مشیتقس یاصال دوست ندارم با کس

 ..نزنه کیت یموندم که با کس

 بیبه لطف من رفتنیکم همه داشتن مکم گهیاز شام د بعد

 .بود دهیهم پر هانیآ یمست عادیو سپهر وم

 کردمینگاه م رفتنیکه داشتن م ییه مهمونافکر بودم و ب تو

 .روح از تنم جدا شد کنمیاحساس م ییبا صدا هویکه 

چون  نیکنار هم خوشبخت ش گمیخب...)با پوزخند(نم-

اومدن بچت  ایکه دوستت نداره تازه بعد از دن دونمیم
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هستم  شتیپ شهیباشه من هم ادتی ی...ولکنهیولت م

 خب؟

رش بدتر شد و زبونم بند پشت س هانیآ دنیبا د حالم

 .اومد

 طناز؟ ی:خوبالیدان

 :کنهیاز سکوت من استفاده م هانیآ

باهات  گهیشوهرش م یاونقد باشعور هست که وقت-

 نمیهم نداره به کمک تو ،ا یازیو ن زنهیحرف نزنه، نم

قبلنا طناز بهت  دیبدون بچه من عاشق مادِر بچمم. شا

پس  میشق هماالن هردومون عا یچرت گفته باشه ول

من  یدفعه به جا نیدست از سر زنم بردار چون ممکنه ا

 ؟ی.اوکونتتو ج فتنیب گاردامیباد

 :گهیو با پوزخند م ارهیکم نم الیدان
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 ایعاشقت هست  میچطوره از خودش بپرس نمیبب-

 نه؟هووم..؟

 کنمینگاه م هانیآ گفتم؟بهیم دیبا یلحظه خشکم زد چ هی

 نیشده بود اما من تو ا هریتو چشام خ یکه کامال خنث

 ..دمیدیم دیتهد یکل یخنث یچشا

 

 

خودم مسلط شم ک تته پته کردم به یاول سع پس

 :گمینکنم..بعد با خنده م

 دهیکه شما رو د یبار نیآخر ال؟منیآقا دان دیگیم یچ-

ودم گفته ب یزیبهتون چ دیبود شا ومدهین هانیبودم هنوز آ

اصله ف نمونیب تونهینم یاالن کامال عاشقشم و کس من یول

 .بندازه

 ...ثابت کنم یخایطناز؟م ی:مطمئنالیدان
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 :گمیحرفش م نیلبخند ب با

بهم  نویاون بارها ا الیآقا دان سیبه ثابت کردنتون ن یازین-

 ..ثابت کرده من تو عشقش شک ندارم

 :گهیبا پوزخند م الیدان

ار که کن تیبودم تو زندگ یتنها کس ادمهیکه  ییتا جا-

 ..یذاشتیاسمش آقا نم

 .من ازدواج کردم اوضاع فرق کرده گهیاالن د دی:بودمن

 .ی:هرجور خودت بخواالیدان

م استرس داشت نقدی.اکشمیم ینفس راحت ره،یکه م نیهم

 .دلم درد گرفته بود ریکه ز

 .بود یحس بد واقعا

 :نهیشیجلوم م هانیمبل که آ یرو نمیشیم

 ده؟یرنگت پر چرا-
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 :گمیم یسخت به

 ...ستین یزیچ-

 !..نشه شیزیپچم چ-

 .شهیخوب م گهیبه خاطر استرسه االن د-

 دکتر؟ میبر یخوای؟میمطمئن-

 ..نه خوبم-

 ؟یشد یاوک فتهیواسه بچم ب یبه حالت اتفاق یوا-

 :گهیکه م دمیتکون م سرمو

 یتونیکه نم ده،خوبمیکه پر ،رنگتمیطناز عرق کرد-

 ..کترد میامادت کنه بر نای...بلند شو بگم تیبت کنصح

 .شنیم کیحرف بزنم که بچه ها بهمون نزد خواستم

 تونیمزاحم عشق باز دیداداش ببخش گهی:خب دبیمن

 ...میبر گهیما د یول میشد
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 ...عه هنو۱شما تازه ساعت  دیگیم ی:چهانیآ

 :گهیوسط حرفشو م پرهیم سپهر

 یپارت میرفتیم یبود که مجرد یسرشبه..!بابا سرشب موقع-

بهش  شتریب کمیزنتم حاملست  یاالن زن دار گهید

 ...برس

 حتیمنو نص عادیکه سپهر و م ینطوری:اوفف...اهانیآ

 ..کنهینم حتیآقاجون نص کننیم

 :پرسهیم هوی بیخنده که من ریز زننیم همه

 رستا کو؟ یراست-

 یایتچه سو فهمهیسمتش که تازه م گردهینگاها برم همه

 :گهیداده.با اخم م

 !!ومدیم ینظرم دختر خوب ه؟بهیها چ-
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 :گمیبا خنده م 

که باباش  موندیم نجایرفت؛ اگه تا االن ا۲۲رستا ساعت-

پسر  یقایرستا اصال اهل رف نکهی...و اکشتشیم

 ......پس..لطفاستین

 .خوردیبر م بیبه من ینطوریهمشو بگم؛ا نتونستم

 نقدیکه ا هیدختر نی..اولکنهینم تشی:نترس اذطرالن

 ..رشهیگیپ

 :گهیکه مستانه م کنهیبه طرالن نگاه م گردهیفورا برم بیمن

داداش حواسمون  ریما هم عرعر؟نخ یها..؟فکر کرد-

دست از پا خطا  ینیبیم یهست که از سر شب همش دار

هم داشت با اون پسره که ما  ینه. مثال وقت ای کنهیم

 ینجوریهم دیرقصیمباهاش برقصه  میفرستاده بود

ع ..قانیکردیباال و بهش نگاه م یدادیقلپ مشروب مقلپ

 همشو بگم؟ ای یشد
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 بی:خب حاال !قتل نکرده که از خداشم باشه منعادیم

 .ندازهینگاهم نم یچکیکه به ه یدوسش داره کس

 .هیادیز بیمن یخوبه و برا یادیاون ز ی:ولطرالن

 کمیاون فقط ..سین نیگیها هم که م ینطوریا ی:وامن

 .هیخجالت

من مخ طنازو بزنم  نینیبش کمی:بچه ها جان من بیمن

 .رمیشمارشو بگ

 :گهیتذکروار م نشستیمبل م یهمونطور که رو هانیآ

 ..بیمن-

 .کنمیم یفقط سع زنمی:چشم چشم مخ نمبیمن

 .ننیشیهمه م نمیشیمنم م یو وقت خندنیم همه
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 ..دربارش بگو شتریب کمیناز  :خب طبیمن

 :گمیتعجب م با

 بگم؟؟ یچ-

 .واقعًا عاشق شده گی:اوه اوه نه دمستانه

 یبرا یرو دارم که وقت ی:اره درست همون حسبیمن

 .داشتم دمیبار الرا رو د نیاول

 :گهیم همونطور که لم داده بود با خنده هانیآ

 کجا؟ چقدر نظراتت با هم تفاوت دارن الرا کجا رستا-

اون  ه؟مگهیکه الرا ک اوردمیحرفاشون سر در نم از

 :گهیم بیکه من شمیم الیخیبود؟پس ب یچجور

 بوده؟ یطناز تا حاال با پسر-

 :گمیم متعجب

 .معلومه که نه-
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 ...از حد خوبه شی:گفتم که بمستانه

 ییدخترا نیهنوزم همچ دونستمیواقعا من نم ی:ولطرالن

رستا  یبعد تو مهمون دمیو د هستن...تا امروز اول طناز

 .نکنه شیباشه که ارا یدختر کردمیرو.فکر نم

تر بود با از همشون شوخ نکهیکه تمام مدت با ا بیمن

 :گهیم کردیبه من نگاه م تیجد

 طناز؟ یگینم-

 :گهیم عیسر هانیدهن باز کنم که ا خواستم

 چرا بگه؟-

 ..ارمیدلشو بدست ب خوامی:چون مبیمن

 نداره بعد تو با یاون اصال سابقه دوست گهیم:طناز هانیآ

ا ب ؟تایاریدلشو به دست ب یخوایهمه دوست دختر م نیا

 .عمرا یهمشون کات نکن
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 ...:داداشبیمن

تانه از مس خواستمیم یوقت ادتهی:همون بهتر که نگه!سپهر

آتو بمونه  نمی؟ایکردیکنم چقدر مسخرم م یخاستگار

 ..ستیبدک ن تتیدستمون واسه اذ

 :زنهیپام زانو م یجلو ادیم توجهیب بیمن

 ...حداقل شمارشو بده-

 تفاوت یکه ب کنمینگاه م هانیآشکار به آ یناراحت با

 .نشسته بود

 :گهیجلو و م ادیم مستانه

 نخواد هانیتا آ یدونینکن؛ م تیداداش بلندشو طنازو اذ-

 ...کنه یکار تونهینم

 .ننیهمو بب میبرنامه بزار هی:چطوره طرالن
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واسه همه دوست  نیا نایگرفت یجد یلی:بابا خهانیآ

رستا با دوست  دهیحاال د کنهیم ینطوریدختراش ا

 ...ارهیاونم بدست ب خوادیفرق داره م گشید یدخترا

نو م خوادیکه انگار فقط م یو جور کنهیبه من نگاه م بیمن

 :گهیقانع کنه م

من به  یول نیفکر کن نیخوایهرجور م بینه جون من-

  .مثل الرا از دستم در بره ذارمینم ارمیدستش م

از  دیع.به تبرهیباهاش م شهیبلند م هانمیشد بره که آ بلند

 ..هم بلند شدنو رفتن دنبالشون عادیاونا سپهر و م

ون دارن با آقاج ایرفتن  ایشتریب گهید دمیچرخوندم د سر

 .هم روشن شده بود کنن؛چراغایم یخدافظ

 

 

 :گهیجلو پامو م ادیرفتن اونا مستانه م با
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عاشق  هانیآ یییپسر؟وا ایدختره  یبدون یخواینم-

 ...پسره

وبت ن گهیماه د نایبه اصرار مامان ا یبدونم ول خواستمینم-

 .رمیم هانیدارم با آ

 :گهیرو شکمم و م ذارهیم سرشو

 .من شنومیصداشو م ایخدا یوا-

بچم بود پسرا هم  یدن به صدامشغول گوش دا همونطور

 ...اومدن

 .:مواظب بچم باشهانیآ

 .ستیکه مهم ن کنهینم ی:کارمن

 .روقتهید گهید میبر دی:بلند شسپهر

*** 
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باال .خواستم رو  میها هم رفتن و ما هم رفتبچه کمکم

 :گهیبا اخم م هانیتخت دراز بکشم که آ

 ؟یلباس بخواب نیبا ا یخوایتو که نم-

 ..خستم-

 ..کنمای...لباساتو بکن بدو واگرنه خودم ماالی-

اس لب هی رمیم عیو سر پرهیحرفش خواب از سرم م نیا با

 ای.رمیم ییوبه سمت دستشو دارمیبرم یخواب  صورت

 !کنه؟ لباسو باز پیز خوادیم یخدا حاال ک

از کنه ب نایبه بهانه آب خوردن بگم ت رونیخواستم برم ب 

 :گمیو م رونیب رمیشه پس مخواب با دمیترس یول

 ...زهی..چهانی...آگمیم-

 .هکنیباز م پمویپشتم و تو سکوت ز رهیجلو و م ادیم

 :گهیکه م شنومیصداشو از پشت گوشم م 
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 ...کنندهوسوسه ِدیسف دهیهنوزم مثل گذشته سف-

حرکت لباسو از تنم  هیکه با  رمیفاصله بگ خوامیم

  .رهینفسم م یالحظه ی...براکنهیم

 :گمیم ژنمیته مونده اکس با

 ...من حاملم کنمی...خواهش مهانی..آـیآ-

  ..نگو یزی..چششیه-

 ...ارهیاز تنم در م لباسو

 رمیفاصله بگ خوامیمن لخت جلوش واستاده بودم.م حاال

 :گهیرو تختو م خوابونهیم اطیکه منو با احت

 .ساکت شو تا بتونم با لمست خودمو آروم کنم..بتمرگ-

 طورنی. اون همدهیکه دستشو رو تنم تکون م گمیمن یزیچ

 .خوابم برد یک دمیکه من نفهم دادیبه کارش ادامه م
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و  شمیم داریاز خواب ب یدرد  بدبا شکم صبح

 .پرهیاز دهنم م یـ«یآ»ناخواسته

 :گهیو م شهیبالفاصله از رو تخت بلند م هانیآ 

 شد؟یچ-

 :گهیرو شکمم که م مذاریم دستمو

 کنه؟یدرد م-

 خوردمیو تاب م چیو همونطور که پ بندمیم چشمامو

 .کنمیزمزمه م یا«آره»

 .رو صدا کنم یکیبزا برم -

 ادیب خواستیانگار بچم م کردیشکمم بد درد م ایخدا یوا

 .بود کصافت لکسیچقدر ر هانمی. آرونیب
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 ردمکیم هیاشکم در اومده بود و همونطور که گر گهید

 .دمیچیپیشکمم بود و از درد به خودم م ریدستم ز

 :زدیکه داد م دمیشن هانویآ یصدا

 ....ماماننننننن.....زنعمو-

 .شنیوارد اتاق م قهیچند دق بعد

 :گهیم تمیوضع دنیبا د زنعمو

 ؟یشد ینطوریخاک تو سرم طناز چرا ا یوا-

 .دمیچیپیاز درد به خودم م کردمیکه م یکار تنها

 :گهیم دهیجلو و ترس ادیم وزنعم

 ...باهم شبیشما د هانیآ نمیبب-

 نهایکه منم با ترس به آ کنهیو به من نگاه م دهینم ادامه

 . کنمینگاه م
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 لباس بپوشونمش رونیب دیمگه مادِر من؟بر وونمی:دهانیآ

 !ببرمش دکتر اال چرا شما رو صدا کردم؟

 .بهتره..بدو ینطوری:آره ازنعمو

 .ختیریگاه کردم که فقط داشت اشک ممامانم ن به

 ناراحت بود؟ نقدریشده بود که ا یزیچ یعنی

و  نهکیلباسامو عوض م هانیآ عیسر رنیم نایزنعمو ا یوقت

 .که بلند شم کنهیبهم کمک م

نو م هانیواقعا..اگه آ رفتمی.من که به زور راه منییپا میریم

 و خودشم نیتو ماش نشونهی.منو مافتادمیم گرفتینم

 .کنهیپشت رل و حرکت م نهیشیم

 یکه وقت یصندل یمدت سرمو گذاشته بودم رو تمام

 .داخل میریو م کنهیبلندم م میدیرس

 ..داخل میرفت عیکرد که سر کاریچ دونمینم
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 .میدر زد و داخل شد هانیآ

 .دینیبش دییبفرما هانی!آقا آنجاستیا یک نیبه بب:بهدکتر

 :گهیم تیو با عصبان نشونهیمنو م هانیآ

 ه؟یواسه چ دونمیاز صبح که بلند شد درد داره نم ترایم-

همه جا آشنا داشت همشونم زن  یآشنا بود.عوض پس

 .بودن

 

 

 ریو به ز کینزد ادیخطابش کرده بود م ترایم هانیکه آ زنه

 :زنهیشکمم دست م

 ؟یدرد دار-

 ..نه-

 :زنهیکنار ترشو دست م کمی



 

Romanzo_o 127 

 ؟یاال چح-

 ..نه-

 خب پس کجاته..؟-

 :گهیکه م دمینشون م کردویکه درد م ییجا

 ..نداره پس یاووو...حله داداش...مشکل-

 نوشتیم ییزایهمونطور که چ هانیو رو به آ شهیم بلند

 :گهیم

که )با چشمک به من(از  دیدار طونیبچه ش هیمبارکه -

 ...رهیراست باال م وارید

اال بود ح یال ناراحت نبود فقط عصبانکه از اولم اص هانیآ

 :گهیو م خندهیم

 ... یمرس-

 :گهیم هانیو مخاطب به آ کنهیرو به من م ترایم
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 ..یداداش..دعوتمون نکرد میباش تریمیصم کردمیفکر م-

 ..شد ییهوی -

که ازدواج کردم واگرنه دعوتت  فی...حگهیباشه د-

 ..کردمینم

.هوفف...با همه هم . خندنیم هانیهمزمان خودش و آ و

 .ومدیم ادشیاخم کردن  دیرسیبه من م یجور بود و وقت

 :گهیخطاب من م ندفعهیرو به من و ا ترایم

 پسر؟ ایخب خوشگله حاال دختره -

 !!.دونمی:نممن

 ؟ینرفت یسونوگراف یعنی؟یدونینم-

 ...خب نه راستش-

 .دیبد شیآزما نیبر سمینوینداره االن برات م بیع-

 .ممنون-
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 :گهیدستمو م دهیم برگه هی

امروز جوابارو بگن..)رو  سپارمیم ش؛یبرگه آزما نمیخب ا-

رپا بمونه که س ادیز دینبا یمراقبش باش شتریب دی(باهانیبه آ

ه خوشگل نی..)رو به من(و همچننهیبخاطر هم بندمیشرط م

 ...یفیضع یلیخب؟خ یکن تیخوب خودتو تقو دیبا

 یباشه..مرس-

 :گمیو م فتمیدردش م ادی هوی درد شکمم با

 کنم دردم بهتر شه؟ یخب حاال چ-

. االن فکر یفقط استراحت کن دی:گفتم که خوشگله،باترایم

 یلیتو هم که خ کنهیماهشه و داره رشد م۵کنم بچت 

بچه رو  یتا بتون یکن تیخودتو تقو دیبا یو الغر فیضع

 رهخیم هانیتا آ سمینویبرات م یتیسرم تقو هی. ینگه دار

ط هم فقط فق یو بعد سونوگراف قاتیتو برو بخش تزر

 کن...باشه؟ تفقط استراح
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 .ممنون یلیباشه...خ-

 .قربونت-

 یایخودت م یواسه سونوگراف یول میریما م ؛ی:مرسهانیا

 نه؟ گهید

 .....تا بعدنمونیبیاره م-

تخت تو  هی یرو برهیو منو م رونیب میریاتاق م از

 :گهیمو  خوابونهیم قاتیتزر

 خب؟ امیبمون من زود م نجایا-

 .باشه-

 .چشمامو بستم رهیم یوقت
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 ادیسن مم بایپرستار تقر هیو  شهیدر باز م قهیچند دق بعداز

 :گهیو م زنهیم یداخل.بهم لبخند

مادر  ی...چقدر زود دارییتو چقدر کوچولو یاله-

 ...یشیم

و  شهیبزنم که در باز م زدم و خواستم حرف یلبخند

 :دهیداخل و زودتر از من جواب م ادیم هانیآ

لوشو ج تونهینم یکس فتهیب یاگه شوهرش بخواد اتفاق-

 یو سرت تو زندگ ی..شما هم بهتره کارتو بکنرهیبگ

 .خودت باشه

 :گهیبود م دهیکه انگار ترس زنه

 .دیبله...ببخش-

 .رونیرفت ب یدیتند سرممو زد و با ببخش تند
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که انگشتشو به عنوان سکوت  چرخمیم هانیطرف آ یشاک

 :گهیرو دماغش و م ذارهیم

 ..نگو فقط استراحت کن یزی...چسیه-

م بغل ادیو م دارهیبرم یصندل هیکه  گمینم یزیچ گهید

 .شهیم شیو مشغول گوش نهیشیم

  

 :گهیربع م هی بعد

 یبهت بگم بهتره االن بگم تا بعدا بفهم یزیچ هی دیبا-

 خب؟

 :گهیکه م دمیتکون م یبا کنجکاو سرمو

و  خوامیوارث م هی یمال و اموالم و حاال هرچ یمن برا-

اومدم؛حاال اگه امروز  یاحامله دمیفهم یوقت نیواسه هم

 رییتغ تشویجنس دیمعلوم شد و پسر نبود با تیجنس

برات  شویکل زندگ نهیصورت من هز نیا ری...در غمیبد
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ش به پا امویاگه پسر شد کل دن یدوباره ول رمیم زمیریم

 ..زمیریم

 ؟یکنیاگه دختر شد قبولش نم یعنی-

 ..من-

 :گمیوسط حرفشو م پرمیم

)با ومدهیخوب به ما ن ِیخوب باشه زندگ لیخ-

اگه  دمیقول م یتنها باشم)با لبخند(ول شهیهم دیپوزخند(با

رو براش در نبودت فراهم کنم و نبودت  نایبهتر ینباش

 ..حس نشه

 :دهیتکون م شوسر

 ..طنـ-
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 الیفکر و خ شتریحالمو بدتر نکن نزار ب کنمیخواهش م-

 بزرگ کنم ییبچه رو تنها هی یکنم که تا آخر عمر چجور

 .ارهیسرمو در ب ادیاالنم لطفًا برو بگو ب

 .رونیب رهیو م کشهیلختش م یدست تو موها هی

که بود  ی.پرستار همونگردهیبا پرستار برم قهیچند دق بعداز

د،خالصه سرمو کند که منم با تشکر دعواش کرده بو هانیآ

 . رونیاومدم ب

 و کشمیکه فورًا دستمو م رهیخواست دستمو بگ هانیآ

 . چونموکشهیجلو و دستمو م ادیخواستم تنها برم که م

 :گهیو م دهیمحکم تو دستش فشار م

تو پس دهن ینیبیجوجه...واسه من لج نکن که بد م نیبب-

 .اوردمیسرت ن ییتتو بده بهم تا بالببند و دس

 ..َمـ-
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 حرفم منصرف شدم که از

 ...گهیبخش د هیبه سمت  میو رفت رهیگیم دستمو

 

 

 :گهیم زنه هیکه  یسمت بخش سونوگراف میرفت گهیهمد با

 زند؟ یآقا-

 ..:بلههانیآ

 ..داخل دیی:بفرمازن

 یقع مهمون صورتش بود سرموا شتریکه ب یبا اخم هانیآ

 .داخل میو با هم رفت دهیتکون م

 :گهیجلو و م ادیم ترایهمون دختره م دوباره

 ..دراز بکش خوشگله-

 ...که دراز بکشم کنهیکمکم م هانیآ
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که تنم  دیشکمم مال یو سرد رو رو یاژله زیچ هی ترایم 

 .مور مور شد

 :گهیم قهیاز چند دق بعد

 .. و طونیپسر ش هی هانیبه!مبارکه آبه-

 :گهیم جانیحرفشو تموم کنه و با ه دهیاجازه نم هانیآ

 پسره؟ ییخدا ترایم-

 ..گهی:وا آره دترایم

 :گهیو م کشهیتو موهاش م یدست هانیآ

 یمرس-

 :گهیو م بوسهیم مویشونیجلوم پ ادیم

 ...یطناز...مرس یمرس-

 .کردم پسر شه یانگار من کار گهیم یجوری حاال



 

Romanzo_o 137 

 رو پاک عیو اون ما دارهیدستمال برم هی ترایم ِزیرو ماز   

جمع  جلو بازمو ی.مانتونییپا کشهیو بعد لباسمو م کنهیم

 ومیمنم خوشحال ییبلند شم.خدا کنهیو کمکم م کنهیم

 .پنهون کنم اما ناراحتم بودم تونستمینم

 خواستش؟ینم شدیدرصد دختر م هی اگه

  

 .رونیب میمفصل رفت یشدم و بعد از خدافظ بلند

 کنهیو کمکم م رونیب میریپولو حساب کرد م نکهیاز ا بعد

 .کنهیقفل م نویو بعد در ماش نمیبش نیتو ماش

 ادیربع م کیو بعد  رهیمطب م کینزد یبه سمت سوپر  

 .تو دستش بود وهیو آبم کیک هیو  نیتو ماش

 :دستم دهیم اونارو

 .بخور-
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 :کنمیجمع م لبامو

 ..خورمینه نم-

 ؟ یعروسکم.اوک یخوریبخور م گمیم یوقت:هانیآ

 .مکنیو بازش م رمیگیو اونارو م دمیسرمو تکون م مظلوم

 .خورمیتمام تالشم تا نصفش رو م با

 ...کم اورده بودم گهید واقعا

 .خورمینم گهید هانیا-

 :گهیم یدستور

 .یخوریم-

 . شدم ریس تونمینم گهید کنمیخواهش م-

 .رهیگیونارو ازم مو ا ندازهیبهم م ینگاه مین

 یدهن یرو با همون ن وهیتو داشبورد و آبم ندازهیم کویک

 .خورهیمن م
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 :دارهینگه م یفروش ینیریراه جلو ش سر

 .امیبمون االن م نجایهم-

 .شعیم ادهیکه پ دمیتکون م سرمو

 .خورهیزنگ م شیگوش رهیکه م نیهم

 ..زنعمو بوددارمیبرم ویگوش

 :دمیم جواب

 .جانم زنعمو-

 ن؟ییمن فدات شم کجا یاله-

 .میایم میدار میتو راه-

 باشه فدات شم حالت خوبه؟-

 . نیآره نفسم بهترم شما هم نگران نباش-

 .من برم رمیگیباشه پس وقتتونو نم-
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 .باشه خدافظ-

 ..خدافظ-

ه ک میگذرونیخوش م رونیب میدار ما کردیفکر م چارهیب

 . رمیگیگفت وقتتو نم

 هیبا  هانیآ قهیسرجاش که بعد چند دق رمذایم ویگوش

 .ادیم ینیریجعبه بزرگ ش

 :گمیم کنهیروشن م نویپشت رل وماش نهیشیم یوقت

 !زنگ خورد تیگوش-

 :گهیاخم م با

 ؟یتو که جواب نداد-

 :ندازمیم نییپا سرمو

 .مامانت بود-

 :گهیم یراحت شد ول الشیخ انگار
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 .بارت باشه نیاخر-

 

 

 :دهیم ادامه

 گفت؟ یخب چ-

 !!میمنم گفتم تو راه نییفقط گفت کجا-

 هقینگفت و فقط سرشو تکون داد بعد چند دق یزیچ

 :گهیم

 .رونیب میقراره جمعه با بچه ها بر یراست-

 خب؟-

 :گهیو با تعجب م کنهیبهم نگاه م گردهیبرم

 خب؟ یچ-

 کنم؟ یخب من چ نهیمنظورم ا-
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 :گهیاخم م با

 بود؟ یاون دوستت اسمش چ یزنیزنگ م یچیه-

 رستا؟-

 .ادیاره،که ب-

 :گمیو م نییپا ندازمیم سرمو

بر  بهش دمینتونستم بگم ترس بیبه من هانیآ نیبب-

 یباگفتم با یهمونطور که اون شبم به طور کل یبخوره؛ول

 نهیپسر بب هیبچشو با  هیحساسه کاف یلیرستا خ

 .ذارهیا رو زنده نمرست گهیموقعست که داون

 :گهیو م کشهیم یکالفه پوف هانیآ

ودم خ ادیکار نداشته باش به رستا بگو ب زایچ نیبه ا-

 .کنم یچ دونمیم
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 انهیرو حرف آ تونستیم ی. اصاًل کگمینم یزیچ گهید

 دمیدیکه م یراستش نگران بودم؛اونطور یحرف بزنه؟ول

 ارن بهپسرا عادت د نیپسر خرپوله و معمواًل ا هی بیمن

 .یدخترباز

خوب  بوی. من من هانیمثل آ زنمیخودم م به یپوزخند

 !باشه؟ نیاگه قصدش با رستا هم هم شناسمینم

و ر ینیریجعبه ش هانیکه آ شمیم ادهیپ میرسیم یوقت

 .میشیو باهم وارد تو عمارت م دارهیبرم

  

در و با  یجلو ادیزنعمو م کنهیدر رو باز م هانیآ یوقت

 :هپرسیم ینگران

 مادر؟ شدیچ-

 .میمعلوم کرد تشوی:جنسهانیآ
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 یکه لبخند انیهم م نایحرفش، آقاجون و مامان و ت نیا با

 :گمیو م زنمیم

 ...پسره-

هم  هانیکه آ رهیو م زنهیم تیاز رو رضا یلبخند آقاجون

 . رهیبه دنبالش م

ه ک کشمی.رو تخت دراز مکنمیلباسمو عوض م رمیم منم

 .داخل ادیم هانیو آ شهیدر باز م

 :ندازهیبهم م ینگاه

 .شام بخور ایب ؟بلندشویدیچرا خواب-

 .ستیگرسنم ن خورمینم-

 یخورد کیو ک وهیآبم هیاز ظهر فقط  اریدر ن یبچه باز-

 ...بلند شو

 ..گهید خورمینکن نم تیاذ هانیآ-
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 : زنهیداد م یعصب

 ؟؟؟یدیفهم نییپا یاریلشتو م گهید قهیتا دو دق-

که اونم دنبالم  نییپا رمیو م شمیها بلند مهجن زد مثل

 .ادیم

ا مجبور شدم ت هانیخوردن شاِم مفصل که به لطف آ بعداز

 .باال رمیدونه آخرشو بخورم م

 کیکه  ییکسا هیشب ذارمیبالشت م یکه سرمو رو نیهم

 .رمیبه خواب م دنیساله نخواب

_______________________ 

�جمعه] � ] 

ت  وسم شمیاز خواب بلند م میگ گوشزن یبا صدا صبح

و لباس  شورمیو دست و صورتمو م رمیم ییدستشو

 .پوشمیم
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شده  بود و کارم فتادهین یاتفاق خاص روزیسه شنبه تا د از

 شرکت و شبش رفتیکه کل روز و م هانمی.آدنیبود خواب

اون دو  یامروز به تالف دوارمی.امگشتیخسته و کوفته برم

 .رهبهم خوش بگذ کمیروز 

 .کنمیبه خودم نگاه م نهیآ تو

 یآب ینتوما هیبودم و  دهیپوش یبلند مشک نیلباس آست هی 

هم  یشال طوس هی.دمیروشن که جلوباز و بلند بود پوش

 ذارمیم

ه ک کنمینگاه م افشیکنم. به ق داریب هانمیتا ا رمیم و

 هیصورتش و شده بود شب یبود رو ختهیموهاش ر

 .ودبچه نب هیاصال شب کلیه نیتخس .البته با ا یهابچه

 .کنمیم دارشیو ب کنمینم ریذهنمو درگ شتریب

 

 



 

Romanzo_o 147 

بغل  میبر ۹ساعت ستیشد مگه قرار ن۸شو ساعت داریب-

 .م؟پاشویپاساژ منتظرشون باش

 :گهیمن،کالفه م دنیو با د کنهیچشاشو وا م اروم

 ؟یاآماده-

 .اره-

 ..اریلباسامو ب-

انگار کلفتشم.انگار نه انگار که  گهیم یجوری شششیا

 ..حاملم

 :گمیو م کشمیو دستشو م شمیبلند م یخستگ با

 .ارمیمن برم برات لباس ب ییباشه بلند شو برو دستشو-

و به  هشیبعد بلند م کنهیو کج بهم نگاه م کشهیم یپوف

 .رهیم ییسمت دستشو
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و رو  ارمیو براش لباس م رمیمنم با سمت کمدش م 

 .ذارمیتخت م

 بهش گفته بودم واالن فقط شبی.د زنمیزنگ به رستا م هی

 .اماده بشه خواستمیم

 :ها؟؟رستا

 :گمیگرفتش م یصدا دنیشن با

 ؟یزهرِ ها!!تو هنوز خواب-

 .طناز امیب ذارهینه با بابام دعوام شد.نم-

 دنبالت خب؟؟ امیتو لباس بپوش من م-

 :دهیو ادامه م هیگر ریز زنهیم

م تو خونه بمون نقدریا دیمنو ول کن.با گهید امینم گمیم-

 .تا بپوسم

 :گمیبا َشک م یول شهینم دونستمیم خودمم
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 .اماده باش-

غضم .واقعا برونیب ادیم هانیکه ا کنمیقطع م یخدافظ بعداز

 باهاش ینطوریرستا ا یچرا بابا دونمیگرفته بود و نم

فوت  یکیو کوچکه مادرشم ت چارهیب ی.رستاکردیرفتار م

 یهایگرتحت سلطه شهیشده بود و تک فرزند بود هم

 .باباش بود.مثل آقاجون

 کنهیبا انگشت شصتش صورتمو بلند م کوینزد ادیم هانیا

 :گهیو م

 باز؟ یریگیچرا ابغوره م-

 :گمیبود م نییکه سرم پا همونطور

 .رونیرستا بهش گفت حق نداره از خونه بره ب یبابا-

 یخاص زیراحت شده باشه که چ الشیخ انگار هانیآ

 :گهیم الیخیب ستین
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 .دنبالش میریباشه لباس بپوشم م-

 ...باباش گمیم-

 :گهیحرفمو کامل کنم و م ذارهینم

 ...گهیدنبالش...حرف نزن د میریمنم گفتم لباس بپوشم م-

 .نییپا رمیو م گمینم یزیچ گهید

 دایپرت ماس پیبا ت هانیاز آماده کردن صبحانه ، ا بعد

 دهیکه براش گذاشته بودمم نپوش ییلباسا ی.حتنییپا

 تیغضم نیدربرابر ا یعکس العمل یبود.ناراحت شدم ول

منم لباس اسپرت  خواستیدلم م یلینداشت.خ دهیفا

 .ذاشتیبپوشم اما شکمم نم

 .کنمیسر سفره و با لذت شروع به خوردن م نمیشیم

  :پرسمیعقب و م رمیم قهیاز چند دق بعد

 م؟یبر-
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 یـ«اهوم» اوردیدر م بشیاز ج چوییکه سو همونطور

 .کنهیزمزمه م

 

 

 :گهیم هانیرستا ا یخونه میرسیم یوقت

 ...ایشو ب ادهیپ-

 .زنهیکه زنگ خونشونو م میریم گهیهمد با

   .داخل میریو م کنهیرستا در و باز م یبابا 

 :زنهیم یمن لبخند دنیبا د 

 ...الم دخترم بفرما باال قشنگمس-

ه ک ندازهیباال م ییبا اخم ابرو شهیم هانیکه متوجه ا نیهم

 :گهیو م کنهیم یدست شیپ هانیا

 .هستم همسر طناز هانیسالم ا-
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 کیبهم تبر شهیرستا که از ازدواجم خوشحال م یبابا

 :دهیو ادامه م گهیم

 ..باال دییبله...بفرما-

 رون؟یب میا رستا برب شهیعمو جون...م یمرس-

 :کنهیم یاخم بالفاصله

 ..شهیخوشگلم امروز نم-

 : گهیکم رنگ م یبا لبخند هانیا

 رم؟یچند لحظه وقتتون رو بگ شهیم-

 .رستا:حتما یبابا

 :گهیرو به من م هانیآ

 .برو تو رستا خانومو اماده کن-

به  هکنیشروع م هانیبگه که آ یزیرستا خواست چ یبابا

 .باهاشصحبت کردن 
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ا اشاره ب هانیرستا به آ یاز پشت بابا رمویگیفاصله م کمی

 :گمیم

 ؟یمطمئن-

 کردیو همونطور که صحبت م کنهینگاه به من م مین هی

  .تارس شیپ رمیم عیکه سر کنهیچشاشو باز و بسته م

 .اماده نشسته رو تخت هیبا گر نمیبیو م شمیاتاقش م وارد

که حالش جا  دمیم شیدلدار کمیو  کنمیبغلش م رمیم

 ورمشیو صورتشو م کنمیبلندش م ی.با خنده و شوخادیم

 .به صورتش زنمیکرم م کمیو  کنمیم یلبشو رژ کمیو 

مثل  چون صورت رستا ینکرده بودم ول شیارا خودم

 .بهتر شه کمیروح بود اونا رو زدم 

 .زنهیداره با بابات حرف م هانیکه آ گمیبهش م خالصه

 .نییپا ادیم نییبا سر پا اونم
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 .نیتو ماش دی:برهانیآ

 :گهیکه باباش م کنهیبه باباش نگاه م دیبا ترد رستا

 ..یاخونه ۶قبل ساعت  یول یریم-

 :گهیبود م نییسرش همونطور که پا رستا

 .چشم-

دهنش وا  نیماش دنیکه اول با د نیتو ماش برمشیم

 .مونهیم

 نیو ماشت نشونمشیو م بندمیزور و باخندت دهنشو م به

 :پرسهیکه م

 شد؟ یراض یبابام چجور-

 !دونمینم-

 :دمیو ادامه م خندمیم

 !!!هستنا هانمیآ یدوستا یراست-
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 واقعا؟-

 .بودن یکه اونشب تو مهمون ییاره..همونا-

 ..اها-

 

 

ل که اومدن بغ نمیبیها رو مبه پاساژ بچه میرسیم یوقت

 .نیماش

بودن با کاله کپ  دهیو شلوار پوش شرتییسو همشون

من  یواسه رستا هم خودم پوشونده بودم ول یحت

 .بپوشم تونستمینم

 .مینشه راه افتاد رید نکهیواسه ا یاز سالم و احوالپرس بعد

*** 

 .میشد ادهیو همه پ میدیساعت رس۳ بعد

 .باال میقرار شد از کوه بر اول
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 :گمیم هانیا به

 .کنم یرو ادهیپ ادیز تونمیمن نم-

 .برمتیخودم اروم م-

 میریم یخنده و شوخ یبا کمک بچه ها و با کل خالصه

ده رو رستا ش بیمن گاهیگاه و ب یهاباال.تو راه متوجه نگاه

 .بودم

 :گهیکه مستانه م میکرد یرو ادهیساعت پ مین کینزد

 .طناز خسته شد گهیبسته د-

 .ننداز گردن زن من ی:خودت خسته شدهانیآ

منو زن خودش خطاب کرده بود قند تو دلم آب  نکهیا از

 .شد

 :گهیو م کنهیم دییهم حرف مستانه رو تا عادیم

 .مینیبش کمیواقعا بهتره  گهیاره د-
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 :گهیم هانیکه آ مینیشیم یصندل هی یرو

 ..امیاالن م-

 .رهیم یفروش وهیپشت بندش به سمت آبم و

 یچطور هانی:خب خوشگله ، بچت چطوره؟ با آطرالن

 گذره؟یخوش م

 ...بگم َبده که شدیبگم!!نم یچ دونستمینم واقعا

 .خوبه، هم زشت بود گفتمیم اگه

 :گهیزودتر از من م بیمن

 از رابطهاشون برات بگه؟ نهیبش یخوایم-

 :گهیبا خنده م طرالن

 !!!ینه مرس-
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ه هر و ب ادیم وهیآبم وانیبا چند تا ل هانیآ گذرهیکه م کمی

 رستا و یکه با هم بخورن.برا دهیم وانیل هی یرزن و شوه

 .رهیگیجدا م بیمن

 :گهیم هانی.که آمیمشغول خوردن شد ینجوریهم

 ..من یامروز ناهار به پا-

با  گهید رونیب میاومد یمهمون میومدی:چرا داداش نعادیم

 .شهیمثل هم میکنیهم حساب م

 ..گهی:اره دسپهر

 .:مناسبت دارههانیا

 .کنهینگاه م بعد به من و

 .:چخبره باو بگو مثل انسانبیمن

 دمی.که با حرفش فهمهیچ لشیدل دونستمیهنوز نم خودمم

 .چقدر من خنگم
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 .:بچمون پسرههانیآ

هوا)بچه ها  رهیجمعممون م هویحرفش  نیا با

 .زدن(و نگاه همه به سمت ما برگشت غیج یباخوشحال

صاًل مگه اموضوع خبر داشت بهش گفته بودم  نیاز ا رستا

 خوشحال شدنو یلینگم بهش! اما طرالن و مستانه خ شهیم

 .در اوردن یو مسخره باز دنیحالمو پرس یکل

 

 

 :گهیکه سپهر م میمشغول بود ینطوریهم

 نیبا زناتون خلوت کن کمی نیخوایشما نم گهیخب د-

 ...می*ما که رفتدهیو ادامه م کشهی*بعد دست مستانه رو م

 .و طرالنم رفتن عادیم

نها و رستا ت بیمن خواستنیبودم م دهیهدفشونو فهم حاال

 .باشن
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وجه مت بیکه انگار من کردیمنو نگاه م تیبا مظلوم رستا

 :نگاهش شد و گفت

قدم  کمی...منو رستا خانومم نی...شما هم برگمیخب...م-

 .میایم میزنیم

 .می:باشه پس ما هم رفتهانیا

 .کنهیو بلندم م کشهیو مدستم بعد

 :کنمیشروع م یعصب میشیدور م کمی یوقت

ا با رست نیبود؟!!کاِرت اصاًل خوب نبود.بب یچه کار نیا-

 نمیباباش دعوا گرفته بود.حالش خوب نبود.اصاًل بگو بب

ختر د یلیرستا خ نیبب ؟هان؟یکرد یباباشو راض یچجور

ق دبره ،رستا  بیبشه بعد من بیاگه عاشق من هیفیضع

از دستم ناراحت  ادی.تازه اصاًل از پسرا خوشش نمکنهیم

 !!!!...عداب شهیم
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دو طرف شونم قرار  هانیآ یادامه بدم که دستا خواستمیم

 زیچ هیدفعه  هیطرف خودش. گردونهیو منو برم رهیگیم

!!تا خواستم کارشو درک کنم رهیگیرو لبم قرار م ینرم

 .داریلبشو برم

. همه داشتن بهمون نگاه کنمیمبه دورو ور نگاه  کمی 

 یها با تاسف..بعض ی.. بعضجانیها با ه ی!!بعضکردنیم

 !!یها هم با حسود

 .سر ابرومو برد رهیگرفته بود پسره خ بغضم

 :سمتشو گفتم برگشتم

 !!یشعوریب یلیخ-

 کوه که یلبه یها یاز صندل یکی یتوجه بهش رو بدون

 .نمیشیامن بود م

 :ادیبعد م قهیدق چند
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 .نفس بکش حرف بزن بزار منم جواب بدم هیآخه توله -

 :گردونمیبرم سرمو

با  درد و دالمو نیبه بعد ا نیاز ا دیخب دلم پر بود.ببخش-

 ...هیپسر همسا

  

 ندازمیو سرمو م خورمیحرفمو م نمیبیکه م شویعصب نگاه

 :گهیکنار گوشم و م ارهیکه سرشو م نییپا

 انتیخ بهم یحق ندار چوقتیعروسک ه نیبب-

 یرو همه چ اد،چشمموی...اگه اونروز بچوقتی...هیکن

 .یهرچ اینه  ایکشتمت  فهممی... نمیچیه گهیو د بندمیم

 :گمیو م نییپا ندازمیم سرمو

 .دیببخش-

 .حرفم نیداشتم اشتباه بود...حداقل ا قبول
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 :گهیکنار گوشم م یهمونطور

 .کاربرد نداره جوجه گهید دیاونروز ببخش-

 ...خب االن که نکرد-

 :گهیرو لبمو م ذارهیم شصتشو

 یعذرخواه دی....االن باگهیبشنوم د خوامی...نمششیه-

 .!یکن

 !دیمن که گفتم ببخش -

 .که من ساکتت کردم ینه..همونطور ینه اونطور-

 :گمیاخم م با

 .بس بود یً همونجا آبرومو بردعمرا-

 .چشم یبگ دمینشن-
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 .ترو خدا نکن-

 :شهیم طونیش چشماش

 ...بکنم یهنوز نکردم دوس دار-

تو  کنمیانگشتمو م دم،یشنیزور م یکه وقت یعادت بچگ به

 :گمیو با اواز م بندمیگوشمو چشامو م

�یگیم یچ�🔗�شنوم��ینم- � 

 . خنده ریز زنهیبعد م یول کنهیتعجب م اول

 .خندم گرفته بود گهید خودمم

 :ارهیسرشو به سمت گوشم م کنمیتموم م یوقت

ه فقط واس ایخل باز نی!!ااینکن یواسه کس ایدلبر نیاز ا-

 ..خودمه

 .نییپا ندازمیم سرمو

 . زدیحرفا نم نیاز ا کاش
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 .طناشیش نیواسه ا دیکشیدلم پر م دونستیم کاش

 ...من بود جنبهیبه فکر دل ب کممی کاش

 ...رهیم ادشی یهمه چ گهیچند روز د دونمیکه م من

 ...گهید قهیچرا چند روز،چند دق اصاًل

 ...اخه؟من کـ یواسه ک-

 :باال ارهیانگشت شصتش سرمو م با

 .کنمیگفتم که واسه بچم جبران م-

 :گهیکه م کنمینگاش م ونیَمد

دوباره از  یخوایخوب بود نم یلیطعم لبات خ یراست-

 ؟یاریدلم در ب

 .بودم.محو خندش شده خندهیدلبرانه م یلیخ بعد

 .نهیخنده هاشو بب نیا یدوست نداشتم کس 
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خم .با اادیم امیپ شیبرا گوش هویخواستم حرف بزنم  تا

 :گهیم

 .بر خرمگس معرکه لعنت-

 .دیخندیکه م یدر حال خونهیبلند م امویکه پ خندمیم اروم

 ارمیدل رستا رو به دست ب تونمیم یچجور گهیم بهیمن-

 ..بگو خواهش کرده... دلم براش سوخت یکل

نن نگاه ک گهید یبه دخترا ادیکه ز ییخب...رستا از پسرا-

که...اصاًل بگو  ادیعاشق خوشش م ی.از مرداادیبدش م

 ..گهید ینشون بده حله...جنتلمن باز رتیروش غ

 .کرد پیتا بیمن یبرا دیخندیکه م همونطور

 یبودم ول دهید دیبودم.شا دهیشو ندوقت بود خنده یلیخ

 نیو ا رفتیم یلیو یلیتو دلم ق یزیچ هیحد. نینه تا ا

 .باشم الیخیکردم ب یسع یول دادیآزارم م
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______________________ 

 :سال بعد ۴

 مشیپ هانیآ گهیسال از اون روز گذشته بود و حاال د چهار

 .نبود

خاطراتو تکرار کرده بودم که همه لحظات و  نیا نقدریا

 .ودمو از َبر ب میگفته بودکه یهمه کلمات

با پسرم که کامال مثل  هانویآ یخال یچهار سال که جا 

چقدر بهش وابسته شده  دمیفهمیبود پرکردم.حاال م هانیآ

اومد خودش واسش  ایکاِرن )پسرم(بدن یبودم.وقت

کاِرنم دو ماهش بود  یشناسنامه گرفتو اسم گذاشت.وقت

 .رفت کانادا واسه کاراش و شرکتش تا کاملشون کنه

 

 

 .نگفت یزیآقاجونم چ یحت
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باشم و بتونم نشدهرفتنش دلم گرفت کاش عاشق از

 .فراموشش کنم

بابامم موقع رفتن  یشده بود کارن؛حت میمرد زندگ تنها

 یطناز بدون شوهر چجور نینگفت،نگفت ا یزیچ هانیآ

 !!!بزرگ کنه تونهیبچه رو م نیا

 میفرستادیم ید روزکارنو چن یمجبور هانیرفتن آ بعد

ِن خ

 ...داشتم شونویحسرت زندگ

 .رستا به خودم اومدم یصدا با

 .کارنو ببر حموم نیا ایطنازززز...ب-

یالش جمع بود  کانادا.به نظرم خوب بود.حداقل کار

پدر داره.ولی از حق نگذریم میعاد و منیب و سپهر در 

حقم برادری کردن.منیب و رستا هم بعد یه مدت با هم 

ازدواج کردن و اینو میدیدم که چقد عاشق همدیگن.واقعا 

نمیدونم چجوری راضی کردن پدر رستا رو...ولی همیشه 
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رت و کارن و رستا با صو نمیبیکه م رونیب رمیم شمیم بلند

 .جلوم واستادن یِگل یلباسا

 :رهیگیم مخنده

 یچ دیمثل تو نداشت با یاعشق مامان خاله نیاگه ا-

 !کرد؟یم

که معلوم بود تازه از شرکت اومده،از  بیه منلحظ همون

  و شهیدر وارد م

 :گهیم

 .کردیم یبا من باز یچیه-

 :گهیم فتهیکه چشش به رستا م نیهم

 !..با خودتون نیکرد یچ نیجـــــــون...بب-

 .خندهیم بعد
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 کهنیکارنو دعوا کنم مگر ا ینبودم که واسه باز یمادر کاًل

 شیش کنم؛تازه اگه پموضوع ادب وسط باشه تا دعوا

 .کردمیم ایباز نیخودمم باهاش از ا ومدیم

 حموم؟ میبر شهی:مامان فکر کنم خارشک گرفتم مکارن

 .میاره نفسم بر-

 رمیبا خاله رستا م ؛منمیآب باز رهی:کارن با مامانش مبیمن

 .یزن و شوهر باز

 کوتاه بی.منرهیم بیبه من یاغرهبا خجالت چشم رستا

 :گهیو م کنهیلبشو شکار م

 .شمیاون خجالتشم م یفدا-

 :گهیم طونیو ش رهیگیجلو چشاشو م کارن

 .اتاق نیعهه...عههه...زشته خب بر-

 :خندهیبلند م بیمن
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 نمینداره پدرسگ.نب یبیکجاش زشته؟واسه زن و شوهر ع-

 ..دنبال دختر َمردما یفتیراه ب

 ایح یادب و ب یکارنو ب ینطوریکه ا دمیم بیبه من یفوش

 .شهیم بیکرده بود که موجب خنده رستا و من

 :پرسهیم یچونشو سوال یرو ذارهیدستشو م کارن

 کنن؟یکارا نم نیمن از ا یپس چرا مامان بابا-

 :گمیم تیعصبان با

فدات شه)مهربون تر ادامه حرفو نزن مامان نیا گهید-

 ( باشه؟دمیم

 :چرا؟کارن

 .شبرمیم و سمت حموم رمیگیو دستشو م دمینم جوابشو
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 ؟یکنیم ینطوری:عههه...خوشگله چرا اکارن

 بودم؛ اشیدلبر نیا عاشق

به جاش  یحرف نزد ول ینطوریباهام ا چوقتیه باباش

 .خدا جون ی.مرسکردیواسم جبران م شهیکارن هم

 .نکن واسم یدلبر نقدی:اگمیو م  کشمیم دماغشو

 :گهیاخم م با

 یزیمگه من چ یکنیم یدلبر یخندیمخوب تو هم -

 گم؟یم

 .بوسمیباال و گونشو تندتند م دوعمیو م کنمیبغلش م هوی

 تو حموم؛ میریجلو در و م زارمیم دارمیلباس برم براش

تا  شورمشی. اول مکنمیو وانو پرآب م کنمیآبو باز م 

 .تو وان زارمشیِگِلش بره بعد م

 .رمیگیاول دوش م خودمم
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 .تنم بود ریلباس ز البته

 نا؛یت شیپ رهیحواسم م هوی

ازدواج  ایلیدلم واسش تنگ شده بود.پارسال با ا چقدر

.ما هم هنوز تو عمارت کایماه عسل رفتن امر یکرد و برا

 هانیآپارتمان آ رفتمیم یگاه یم،ولیکردیم یآقاجون زندگ

خدمه اونجا بود  نقدری.اداشیاونم بخاطر اصرارها و تهد

 ی.حس خوبرسوندنیم هانیه امطمئنم همه کارامو ب

 .نجانداشتم او

 .کنمیو نگاش م امیکارن به خودم م یصدا با

 .گهید ای: مامان بکارن

 .تو وان رمیو خودمم م گمیم یاباشه

 :گمیکه م میکنیم یآب باز کمی

 ؟یمامان رونیب میبر-
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 :گهیم یمونیپش با

 م؟یبگم بعدا بر زیچ هی-

 :لبخند گفتم با

 .بگو اره قلبم دو تا-

 :گهیم نوییپا ندازهیم سرشو

 ....گمیم-

 قندم؟ هیچ -

 :گهیو مظلوم م کنهیبلند م سرشو

 ؟یو دوست ندار ییتو بابا-

 .کنمیبهش نگاه م منعجب

 .میصحبتا با هم نکرده بود نیحاال از ا تا

 :گمیلبخند م با
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 .؟دارمیچرا ندارم مامان-

 :گهیم یناراحت با

 یناراحت بودن چجور بیمنپس چرا خاله رستا و عمو -

 اد؟یداره م ییبهت بگن بابا

 ؟؟؟؟ی:چگمیترس م با

 :گهیو فورًا م رهیعقب م کمی دهیترس

 .یمامان یچیه-

 :گمیبلند شت که با ترس م خواست

 ...؟یدیکارن؟خودت شن یمطمئن-

 

 

 :گهیم نوییپا ندازهیم سرشو

 .بودم ششونیمن پ-
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و  نمکی.حولشو تنش مرونیب برمشیو م دمیون متک سرمو

 .بره تا مامانم لباس تنش کنه گمیم

 .پوشمیلباس م رونویب امیم خودمم

 .نجایبگو چرا رستا وسط هفته اومده بود ا پس

 نیزم یو رو شهیحرف کارن پاهام شل م یادآوری با

 .فتمیم

 .ادیاصاًل نفسم باال نم کردمیاحساس م 

 (زهیریاشکم م نی...)اولرهیم بگکارنمو از ادیب اگه

 (زهیریاشکم م نیم کنه...)دومدوباره وابسته ادیب اگه

 (زهیریقطره اشکمم م نیبهم تجاوز کنه...)سوم اگه

 (رسمیکنه و دعوام کنه و ...)به هق هق م تمیدوباره اذ اگه

 ..اون کار داره پروژه داره شرکت زده اونجاادیب تونهینم نه
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از اشک روشو  یکه حاله ا ییچشاباز شدن در با  با

 .کنمیپوشونده بوند،به رستا نگاه م

 :گهیمن فورًا  م دنیبا د رستا

 !..خــــــدا ای-

 .رهیگیاوج م هقمهق

 :زنهیداد م هوی رستا

 ...بی...منبیمن-

 کنمیشروع م نویرو زم ذارمیسرمو م بیوارد شدن من با

 .کردن هیگر

 :گهیم دهیترس بیمن

 ؟ی؟؟ُافتادشد یطناز چ-

 .نمونده بود تا جوابشو بدم ینفس

 .نمیرو تخت بش کنهیاومدن کنارم.رستا کمکم م هردوشون
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 .رونیب دوعهیگرفته بود.م شهیگر خودشم

رو به  و کنهیرفتن رستا نگاه م رونیبه ب یبا نگران بیمن

 :پرسهیمن م

باعث شده خواهرم  یچ یطناز؟جون به لبم کرد شدهیچ-

 کنه؟هاا؟ هیگر

 :گهیتو و با بغض م ادیآب قند م وانیبا ل رستا

 شده؟ یطناز تروخدا چ-

 :گمیو با بغض م کنمینگاه م بهشون

 .هــــــــا؟ادیداره م یاون عوض نیچرا نگفت-

 :گهیم بویبه من دهیآب قندو م رستا

 بهت گفت؟ یک نویا یـــــیوا-

 ؟ها؟یجواب منو بده رستا تو چرا نگفت-

 !سگ کار خودشو کرد آخر :کارن پدربیمن
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 :گمیم بیبه من رو

اون  یمیاز دوست صم ؟هرچندینگفت یزیتو چرا چ-

 داشته باشم...؟ یانتظار نیهمچ هی دیچرا با یعوض

 

 

 :گهیبا اخم م بیمن

واسم  هانیمثل  آ یدونیم ؟خودتیگیچرا چرت م-

 !!یزیعز

 .هدیآب قندو بهم م وانیکه رستا ل نییپا ندازمیم سرمو

 .ادیتا نفسم ب خورمیم کمی

ود .وقت نشد واقعًا.قرار بمیبهت بگ میخواستی:طناز مبیمن

 .میبعداز ناهار بگ
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 واریرستا و همونطور که به د یشونه یرو ذارمیم سرمو

 :گمیم کردمینگاه م

 اد؟یم یِک-

 :گهیکالفه م بیمن

 !نجاستیفردا صبح ا-

 :گمیبغض م با

کارنمو ازم  دونمیبدونم؟م دیمن االن با ادویداره مفردا -

 ..رهیگیم

 :گهیبا اخم م بیمن

 .من ُمردم ؟مگهیشد وونهید-

 :کنمیبلند م سرمو

 جلوشو گرفت؟ شهیم یعنی-
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 گهی!دره؟یازت که کارنو بگ رهی:مگه قراره طالق بگبیمن

 یچینکن دخترخوب..!ه هیگر یخودیب یزایواسه چ

 .شهینم

که رستا  بندمیتخت و چشامو م یرو ذارمیم سرمو

از اتاق  بیو با من ندازهیو پتو رو روم م بوستیم مویشونیپ

 .شنیخارج م

 .برهیخالصه خوابم م الیبا هزار تا فکر و خ منم

____________________ 

 .کردمینگاه م لمیاسترس تو خونه داشتم ف با

م واسو ح کردمینگاه م ونیزیتلو یفقط به صفحه  البته

 .بود گهید یجا

 .رفته بودن فرودگاه و کارنم بردن نایزود مامان ا صبح

 .کنمیبود.به لباسم نگاه م زیکه تم عمارت
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 .ساده هیکوتاه بنفش با شلوار تنگ مشک نیلباس آست هی

اف اف استرس بهم هجوم  یکه با صدا کشمیم یپوف

 .ارهیم

 

 

 انیکه همه م کنمیدر و باز م و رمیسمت اف اف م به

 .داخل

ه خدا چ ی.وادنیبه کوب کنهیقلبم شروع م هانیآ دنید با

 مرگم شده بود؟

 جنبه تر شده بود؟ یدل من ب ایجذاب تر شده بود  نیا

 .جا افتاده تر شده بود و چشاش نافذتر صورتش

 :گهیبغلم و م ادیبدو بدو م کارن

 بابا اومد؟ یدید یمامان-
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 :زنمیسترس مپرا یلبخند

 .اره نفسم-

 هانیمن و صحبت کردنم با آ یراحت یکم همه برا کم

 .رنیداخل م

ن .حاال فقط مرهیو باالخره م کنتینگام م دیبا ترد الیدان

 .هانیمونده بودمو کارن و آ

بود که مطمئن بودم اگه کارن  شیشونیرو پ یاخم هی هانیآ

 چرا؟ ی.ولزدیفصل منو م هینبود 

 .کنمیو سالم م نییپا مندازیم سرمو

 :گهیبا اخم م  

 .باال ایمامانم ب شیکارنو بزار پ-

 .باال رهیم بعد

 ن؟یهم
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 .دلم خوش شه یزدیلبخند م هیکاش حداقل  نامرد

 .کشمیم یقیعم نفس

 و پاشمیبه روش م ی.لبخندکردیبا تعجب نگاه م کارن

بگم زنعمو کارنو از  یزیچ نکهی.قبل از ارمیزنعمو م شیپ

 :رهیگیم بغلم

 .شوهرت شیرفت باال فدات شم برو پ هانیآ-

و به خاطر  کردیزن من و درک م نی.چقدر ازنمیم یلبخند

اوقات واقعًا با رفتاراش منو  یپسرش شرمنده بود.گاه

 .کردیخجالت زده م

 دمی.هزار بار جون کندم تا رسرمیها باال ماضطراب از پله با

 :نومشیه صداشو مک زنمیو در م کشمیم یقیباال.نفس عم

 .تو ایب-
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 .رهیهمه سرد بودن نفسم م نیا از

ند چ هی ینبود.حت نیچند قبل از رفتنش هم بهتر از ا هر

 .بلند کرده بوددست روم هم یبار

 .ارمیب ادی. دوست نداشتم اون روزا روبه بندمیم چشامو

 داشتم؟ جایب یچرا انتظارا دونمینم

 .کنمیو چشامو باز م رمیگیم یدم

 .کنهیداره لباس عوض م نمیبیشم،میاتاق که م وارد

 کنمیو بهش پشت م کشمیم ینیه

 .شمیم دهیبا شدت به عقب کش هوی که

 کرده بود؟ شیعصب نقدریا یچ ایخدا

 .قرمز شده بود صورتش

 :گمیلکنت م با

 ..ش..شده؟یزی..چیچ-
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 ؟یکنیفکر م یچ-

 .نکردم یربه...خدا من کا..کا-

 .کنهیرو چونم و به لبم نگاه م ذارهیم دستشو

که ازش بچه  یاستقبال شوهر یومدیچرا ن-

 ؟هــــا؟یدار

 .دنیهم شن هیکه حتم داشتم بق یجور گهیرو با داد م ها

 .خودمم با دادش بسته شد یچشا

 .شد؟خسته بودم یخب مگه چ-

دش ش دیکل یدندونا نیو از ب رهیگیدستش م نیب فکمو

 :غرهیم

 یب یاز زنا نقدیا نیتو ماش الینشد که.!فقط دان یزیچ-

 د؟ییصحبت کرد که مخ منو گا تیحما
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دستشو از  هانیکه آ کشمیخجالت لبامو تو دندونم م با

 .زنهیم واریبه د یو مشت محکم دارهیچونم برم

 .من به جات دردم گرفت یلعنت

 .نکارویا نکن

 ...؟منیکنیم ینطوریچرا ا-

 نکنم.ها؟ ینطوریچرا ا-

 :دهیکه ادامه م نییپا ندازمیم سرمو

که انگار نه  یدینشون م ی.شما جورنییپا میریاالن م-

 ؟یدیفهم میهم نبود شیانگار پ

 ...اره-

 کنمیکه جرعت نم گهیم یـ«کوفت»غره آروم چشم با

 .بگم یزیچ
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 :گهیو م کنهیاتاقو باز م در

 .نییپا برو االی-

حرکت  هی یط یچرا ول دونمی.نمندازمیم نییپا سرمو

 گهید «دیببخش»و با گفتن  بوسمیلپشو م عیسر یناگهان

 .نییپا رمیو م مونمیمنتظر نم

 ششیپ شهیهم یکنم .ول یدلبر ینطوریا دیبا دونستمیم

 .کشمیخجالت م

 :گهیکه مامان م نمیشیبغل زنعمو م رمیم 

 کجاست؟ هانیآ-

 :گهیبا پوزخند م الیبخوام دهن باز کنم،دان نکهیاز ا قبل

 !ناراحت شد؟؟ یکرد یمحلی...بهش بیآخ-
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اسمشو صدا  یکه آقاجون شاک کنمیتعجب نگاش م با

 :کنهیم

 .الیدان-

 .رهیغره مبا اخم چشم الیدان

 کنمیاحساس مبا پوزخند معروف خودش که  هانیآ

 :گهیم رسهیپله که م نیتر شده بود به اخرجذاب

نه  ای.خوادیمعروفم م یاز مشتا گهید یکی ستین یزیچ-

 .تنگ شده گاردامیدلش واسه باد دیشا

لحظه احساس  هیکه  ندازهیبه من م ینگاه بد هی بعد

 .زنهیقلبم نم کنمیم

 :گمیترسش م بخاطر

 .نیبش نجایا ای...بایب-
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 ادیکه با چشم غره م کنمیبه کنار خودم اشاره م همزمان

 :گهیو اروم م نهیشیبغلم م

 .توله رسمیبعدا م ویکیحساب تو -

 :گهیبغلم و م ادیلحظه کارن م همون

م به رانیاومد ا یبابا بهم قول داد که وقت یمامان یییوا-

 .دهیم ادیپالکول 

 :گمیکه با تعجب م پرهیم نییرو پام باال پا بعد

 .پام ی(اروم مامان دمی؟ )ادامه م هیپالکول چ-

خودش  یو رو پا کنهیو از رو پام بلند مکارن هانیآ که

 :گهیو م زنهیو انگشت اشارشو به دماغش م نشونهیم

 .پارکور توله ،نه پالکول-

 :گهیم کارن

 .میریبابا پارکم م-
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 .میریمعلومه که م-

که آقاجون سکوت رو بهم  کردنشونیبا لبخند نگاه م همه

 :گهیو م زهیریم

 .هکارخون یایب دیاز فردا دوباره با-

 

 

 :گهیبا اخم م هانیا

م دار نگیشرکت مدل هیدعوت نامه با  هی ی..ولگهید امیم-

 .از دوستام باشم یکیعامل با  ریقراره اونجا بعنوان مد

 :گهیبا اخم م آقاجون

 ؟یپس شرکت خودمون چ-

 .هفتیکه شرکتش راه ب یمدته تا وقت هیفقط واسه -



 

Romanzo_o 192 

بعد  یاریکه بچه ب یدیمه عذاب نکشه نی:ا اقاجون

 بیبا سپهر و من یخوایم یها..گفت یشرکت منو ول کن

دلم  یجاک نویا یگفتم قبوله ول یشرکت داشته باش عادیوم

 بزارم؟

 کاری:آقاجون من قراره مشغول باشم.به شما چهانیآ

 .گهیتو شرکت شما هم هستم د گمیدارم؟!م

 )با پوزخنده؟یکل چمش گهید می:اقاجون ما که هستالیدان

واسش  ی(اگه کار بهترکنهیاشاره م هانینامحسوس با آ

 ...بره خب تونهیهست م

 :گهیوسط حرفشو م پرهیم اقاجون

هوا ...شما فقط  نیدینباشه که شرکتو م نی...اسسیه-

ن و پاتو ریز نیمدل باال بنداز ینایاز شرکت ماش نیبلد

 ...نیداشته باش یخونه خال
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کرد.مثل  عشیَبد ضا یلی...خسوزهیم لایواسه دان دلم

نگاه  هانیُغد و روراست بود.به عکس العمل آ شهیهم

  .کباب شه الیدان یبرا شترینکردم تا دلم ب

 :دهیادامه م میرو به عمه مر آقاجون

 نیِ بغِل مهمان بمونتو اتاق دیتو و حم نیتونیاز امروزم م-

 .هم تو اتاق بغلتون الی.دان

 .گهیم یـ«ممنون»که عمه  کردمیگاه متعجب داشتم ن با

هر  باشه که ینطوریبمونن.اگه ا خواستنیم ؟مگهیچ یعنی

 .جنگ اعصاب دارم هانیروز با آ

 :پرسهیاز عمه م الیخیو ب ارهیسوالمو به زبون م هانیآ

 ن؟یبمون نجایعمه قراره ا-

 :گهیبزنه و زودتر م یعمه حرف دهیاجازه نم آقاجون

 ...عمارت باشن نیهمه تو ااره...دوست دارم -
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 :گهیم الیخیو ب ندازهیباال م یشونه ا هانیآ

 ...خودم با زن و بچم برم آپارتمان خوامیمن م یول-

 :دهیتکون م یسر آقاجون

 .ستین یهوم..مشکل-

 نجایهمه ا گفتیم یتعجب داشت.چجور یجا برام

 !خودمون؟ یخونه میبعد ما بر میبمون

ل و مث گمیم یا«اجازه»که منم با  رهیگیکارنو بغل م هانیآ

 هانیو با آ ذارمیم جوابیذهنمو ب یسواال شهیهم

 .رمیاتاق خودم مسمتبه

 

  

رن جمع بود که کا المیخ رم؛البتهیترس و لرز دنبالش م با

 .کنه یکار تونهیکارن نم یهست و جلو
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 :گهیو م کنهیاخم در اتاقو باز م با

 ...و توبر-

 بندهیتو و بعد درو م ادیداخل که خودشم م رمیکارن م با

 :گهیم تیبه منو با عصبان کنهیم رو

 .هی)جمعه( مهمونگه،یروز د۳-

  

 رفتیتخت و خودشم م یرو ذاشتیکه کارنو م همونطور

 :دهیسمت چمدونش ادامه م

به حالت دست از پا خطا  یبه حالت...فقط وا یوا-

 نمونیب یبفهمه حس ای یریم بگگر الی...با دانیکن

خودته .)صداشو بلند تر  ی.اونوقته که خونت پاستین

 ؟یدی(فهمکنهیم

 ...اره-
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از طرف  ستین نمونیب یکه حس نیا دیفهمیم کاش

 ...خودشه و من

 .:خوبههانیآ

 :گهیبا لبخند رو به کارن م بعد

 .بدم بهت تویسوغات نجایا ایخب فندوق بابا ب-

'آخ جون'،'آخ جون'  دیپریم نییکه باال و پاهمونطور  کارن

 دیکه از د نهیشیرو لبم م یکه ناخوداگاه لبخند کردیم

 .مونهیدور نم هانیآ

 :گهیو م کنهیباز م چمدونشو

است هم و گهید زیچ هیکست،یکوچ یسوغات نیالبته که ا-

 .ارنشیواست ب گمی.منهیگرفتم که تو ماش

نشسته بودم و گوشش  هیوسط تخت که من  ادیم کارن

 .به بپر بپر کردن کنهیشروع م
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 :هگیبه چونش و م زنهیواستاد دلبرانه دستشو م یوقت

 ؟یدیخر یچ یواسه مامان ییبابا-

 دهیخرن یزیچ دمیکه نگاه کردم فهم هانیآ الیخیب افهیق به

. 

به کارن نگفته بودم  هانیاز رابطه بد خودم و ا چوقتیه

 :گمیم عیسر نیواسه هم

 

 

 ...تا نییچند لحظه برو پا هی...عشقم گمیم-

 :گهیم لکسیوسط حرفم و ر پرهیم هانیآ

 ...دمیمامانشم م یچرا سوغات-

 :گهیو م دهیبزرگ بود رو بهش م بًایجعبه که تقر هی بعد

 ..که ماله شماعه نیا-
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 :گهیو م زنهیبا شوق دست م کارن

 ...واسه مامانم ِبده-

 .جلو ادیو م خندهیم هانیآ

 .نهیشیرو گوشه تخت م بغلم

نو حرکت م هیکه تو  کردمیمثل اسکال داشتم نگاش م منم

 .کشهیجلو م

 .با قرار گرفتن لباش رو لبام شهیم ی'گفتنم مساونیه'

من با خجالت به  یول دادیبا ولع به کارش ادامه م اون

 همونطور و کنهیکه با خنده مارو نگاه م کردمیکارن نگاه م

 :گفتیم زنه،یکه دست م

 (دیرپیم نیی)بعدش باال پایقشنگ ی...چه کادوییییوا-

 یلیفاصله بدم که خ هانیبا دستم خودمو از آ کنمیم یسع

 ...موفق نبودم
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از گذشته  کردمیکه احساس م کلویه نیا تونهیم یک

 .بزرگتر شده بودو تکون بده

 .کشهیکم خودش عقب م کم

 .رمیتو چشامو عقب م زمیریم مویناراحت همه

 ؟یبود کرد یچه کار نی:امن

 باشه.)با یدنیو خر یپول دیکه همش نبا ی:سوغاتهانیآ

ادامه  ردییدلمو م شهیکه تو چشمش بود و هم یطنتیاون ش

 .یبه منم داد یسوغات هی(به نظرم دهیم

 .شمیو بلند م نییپا ندازمیم سرمو

هم  هاهیهمسا گهیدهن لقه که دو روز د نقدریبچه ا نیا-

 .ماجرا رو نیا فهمنیم

  

 :گمیرو به کارن م بعد
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 ؟یپارک باشه مامان میریم ییبا بابا ینگ یاگه به کس-

 

 

 و رهیو دوباره سمت چمدونش م شهیبا اخم بلند م هانیآ

 :گهیم یجد

 به مامانت یبابات سوغات دیهم ازت پرس یاتفاقًا هر ک-

 ...بگو ازش لب گرفتداد  یچ

 :گهیم طونیو ش خندهیم کارن

 .چشم-

 :سمت در رمیو م شمیاخم بلند م با

 .گهید نیپدر و پسر به هم رفت-

 .ومبره حم ییاتاقت بابا میبر ای(بدمی)رو به کارن ادامه م

 :گهیبا اخم م کارن
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 .برم با بابا خوامیعهه...منم م-

 کنمیم هانیاه به آنگ هی. شدیگشادتر نم نیاز ا گهید چشام

 .ندهخیم زیو ر کنهیداره با لذت به کارن نگاه م نمیبیکه م

بگم فقط چند تا خط بغل چشش بود  یلبخند که چ البته

 .رو لبش کیلبخند کوچ هیو 

 .میبر ای،بیی:اره باباهانیآ

 :کنمینگاه م هانیتعجب به آ با

 ؟یگیم یچ-

 :گهیباال و م برهیدستشو م کارن

 بگم؟ گهید زیچ هیمامان،-

 :گمیاخم م با

 .رونیب ایزود...زود ب ست،ین ازین-

 :گهیبا همون لبخند جذابش م هانیآ
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 ؟فندوق یبگ یخوایم یبچه!!بگو چ نیبه ا یدار کاریچ-

 :گهیبا خنده م کارن

حموم من  رنیو خاله رستا با هم م بیعمو من یچجور-

 برم؟ تونمینم

 .کردیتحمل م داشت خودشو به زور گهیکه د هانیآ

 :گمیم تیتو صورتمو با عصبان زنمیم

  !!ستیبه ما مربوط ن نایکـــــارن...مگه نگفتم ا-

 ذاشتیم شیکه دندوناشو به نما نطوریو هم خندهیم کارن

 :گهیم

 منم برم؟ یدیاجازه م ینجوریا ایخودتم ب یخوایخب م-

 رو نهیشیخنده و م ریز زنهیحرفش م نیبا ا گهید هانیآ

 .تخت

 !!بخنده ینخنده ک حاال
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 .برهیو دل صاحاب مرده منم م دیخندیم تونستیم تا

 :زنمیم غیج

پنجره  نیخودمو از هم یحرف بزن گهیبار د هیکارن -

 نیا (نخندگمیم هانمی!!)رو به آ؟یدیفهم نییپا کنمیپرت م

 .رو جمع کن ایح یب

 

 

 ه؟یایح ی:کجاش بهانیآ

 .دهیکه عذابم م یهانیت تو جلد همون آرف باز

 :گهیپوزخند م با

 .کنهیم یادآوریمادرشو بهش  فهیداره وظ-

ه ک یو اروم جور رمیگیدست کارنو م رمیم تیعصبان با

 :گمیفقط خودش بشنوه م
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 !؟یخوایهم م فهیاالن وظ یکه تا االن بود ستین-

 :گهیم لکسیر یلیخ

 میشیه امشب تنها مباش ادتی یبگو...ول یخوایم یهر چ-

نداشته باشم )با  تیاونوقت نه کارن هست که جلوش کار

 .یا(نه حاملهدهیپوزخند ادامه م

 :دهیمکث ادامه م با

 .اریاز حموم اومدم واسم لباس ب-

 .ُکلَفِتَشم انگار

 .بندمیو درم م شمیاز اتاق خارج م  

 .دست کارنم تو دستم بود 

 .بوددهیترس کمی انگار

 :زنمیبه روش م یلبخند

 ؟یدیفدات بشم ترس-
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 میریو با هم م گمینم یزیچ گهیکه د نییپا ندازهیم سرشو

 . نییپا

 کنهیبغلش و شروع م پرهیزنعمو که کارن فورًا م شیپ رمیم

 .گرفته یبراش سوغات هانیآ نکهیا فیبه تعر

 .ارهیبه تموم بدنم هجوم م استرس

 .بگه از اتفاقا یزینکنه چ 

 ...نکن تیزنعمو رو اذ ایب یانکارن مام-

 

 

برات  یمادر؟خب چ یدار کارشی:نه بابا چزنعمو

 ...دیخر

 :گمیتو حرف زنعمو و م پرمیم

 .یبهت بدم مامان میبر ایخب وقت نشد بده بهش.ب-
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 :گهیم طنتیبا ش کارن

 ... یتازه واسه مامانم سوغات-

 یاز پارک رفتن خبر یحرف بزن گهیکم د هیکارن -

 ..ستین

بفهمه که  یکس خوامیکه نم دیزنعمو خودش فهم انگار

 :گهیم

 گهیهر جا نم زویفدات شه آدم هرچ یآخه مامان-

 ...گهینگو د یعنینگو  گهیکه...مامان م

 :گهیبا اخم م کارن

 ...مامانته فیجز وظا نیا گهیبگو...م گهیعهه خب بابا م-

مو که لب نقدری...ا رهیگیم شیتگونم داره ا کنمیم احساس

ازش نمونده بود .حاال خوبه زنعمو  یزیگاز گرفتم چ

 .کوتاه اومده بود و درک کرده بود
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 .با ترسشهیپشت سرم خون تو رگام منجمد م یصدا با

 .گردمیبرم

 :گهیبا اخم م الیدان

 بود مگه عمو؟ یچ یخب سوغات-

 :گهیم طنتیبا ش کارن

 ...داد به بابا.بابا ،مامانو یسوغات کمیخب مامانمم -

 :گمیبلند م ع،یسر

با من  یدیکـــــــــارن...حاال که به حرفم گوش نم-

 ... یزنیحرف نم

کنم.از  ینداشت کار یا دهیبودن،فا دهیهمه فهم گهید

و نگاه  الیدرهم دان یزنعمو و اخم و ابروها یخوشحال

 .معلوم بود شونرهیخ
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ه و حول هانیآ یباال تا برا مریو م مونمینم نیاز ا شتریب

 .لباس ببرم

 

 

 .و وارد شدم کنمیاتاقو باز م در

 مگردیم یبود .هرچ یآب یحوله  هی.کنمیچمدونشو باز م 

 .کنمینم دایپ شویحوله تن

 !...یلعنت

 :زنمیدر م رمیم

 کو؟ تیتن هان،حولهیآ-

 ؟یییچ-

ون ) چگهیبلند م یه با صداک کنمیحرفمو تکرار م دوباره

 .اب بود بشنوم( ریز
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 ... جا گذاشتم ستیبگرد...اگه ن-

 ..یزندگ نیلعنت به ا یعنی

 با شلوار گرمکن یمشک شرتیت هیو  شمیاخم بلند م با

 .در حموم یبرداشتم و گذاشتم رو رختکن جلو

 :گمیبود م کیحولش کوچ چون

 ...درلباساتو گذاشتم پشت  گه،ید رمیمن م هانیآ-

 ...امیکجا؟؟...بمون ب-

 ...ـید امیم یدیلباس پوش-

 :گهیاز من م زودتر

 ...چشم یبگ دمینشن-

 :گمیم کالفه

 !..چشم...چشم...چشم...َعـــــه-

 .دشروع ش مینکبت یرو تخت .بازم زندگ ندازمیخودمو م 
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 ...حاال گذشتیمدت نبود با کارن خوش م هی

و حوله رو  شهیم باز مبودم که در حمو الیفکر و خ تو

 .داخل رهیو م دارهیبرم

نده تنشو پوشو نییکه فقط پا یابا حوله قهیچند دق بعد

 .رونیب ادیبود م

 

 

 نمیبیم ی.وقتگردهیبرم عیو سر ندازهیبهم م یاخم نگاه با

 که با پوزخند رمیگیرومو م عیکنه،سریداره حوله رو باز م

 :گهیم

 یدیانگار تا حاال نه تو منو د یریگینگاه م یجوری حاال-

 .میبچه دار هینه من تو رو...انگار نه انگار 

 یجلو کنمیم یو سع کنمیم شحواله ینکاهمیاخم ن با

 :گمیو م شهینم یخودمو نگه دارم ول
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همن.واسه  شیپ شهیکه هم گنیم یزن و شوهر به کس-

پوزخند ادامه .)با گهیاز همد کشنیکه خجالت نم نهیهم

 ...من و تو یدادم(ول

 یبرا یباال رفته و لحن یوسط حرفمو با ابروها پرهیم

 :گهیمسخره کردنم م

 یبگ هگید کنمیم ی.کارشتمیپ گهینگران نباش از امشب د-

 ؟یمنو ُبُکن...چطوره دوس دار ایزم،بیهان،عزیآ

کون ت ی.لبام مثل ماهکنمیگشاد شده بهش نگاه م یچشا با

 ...حرف بزنم تونستمینم یلو خوردیم

 .کردیبا لذت به مسخره شدنم نگاه م اونم

 ضیشده و پر غ زیر یبا چشا شمیبه خودم مسلط م یوقت

 :گمیم

 ...نینبود...منظورم ا نیمنظورم ا یدونیاقا،خودتم م رینخ-
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 نداختیباال م یوسط حرفمو همونطور که شونه ا پرهیم

 :گهیم

 ...برداشت کردم ینطوریمن ا-

 .ودکرده ب میعصب دیپریتو حرفم م نکهیآرامشش و ا نیا

 :گمیم یبلند تر یبا صدا هوی

 ...ییایح یچون تو ب-

 اول ومدیقدم به جلو م هیتر همونطور که  لکسیر یلیخ

 :گهیو بعد به بدنم و م کنهیبه لبام نگاه م

 !!خب-

 :رمیگیم شجاعت

 ؟یهست زمیه-

 زم؟یه زنمیم دیزنمو د نکهیا-

 ...هار-
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 کوتاهش کنم؟ ی!دوست دار؟یزبون درازم که شد-

 :مگیو م شمیکه از رو تخت بلند م ادیجلو م گهیقدم د هی

شد  میسکوت کردم که زندگ نقدریمن زبون درازم ؟ا-

 ...نیا

وم با کد یعنی. ارمیم به زبون نارویا یچجور دونستمینم

 ...سکوت کنم خواستیدلم نم یشجاعت؟ول

 

 

 .کنهیپر م نمونویحرکت فاصله ب هی با

 هویو از دستش فرار کنم که  رمیخواستم فاصله بگ 

 .پشتم واریبه د چسبونهیو منو م کشهیدستمو م

 .حبس کرده بودم نفسمو
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 نافذش که یاقهوه یخورد،چشایکه تو صورتم م نفساش

 وکه تنمو محاصره کرده بود...همه  کلشیقفل چشام بود،ه

 .نزنم کیهمه باعث شده بود ج

و منتظرم...نظرات گهی...بگو دیکردیم یخوب بلبل زبون-

 ...شنومیم

 حرف بزنم نامرد...؟ تونمیمن م مگه

 بگم؟ یچ تیوضع نینفس بکشم اونوقت با ا تونمینم من

 .نگم یزیکردم چ یهمرو تو نطفم خفه کردمو سع یول

 :گهیگوشه لبمو م ذارهیاشارشو م انگشت

 ؟یگیمن-

تکون  تونستمینم یو حت دمیفهمینم یزیمن چ یول

هام انگار داشت بخورم...حرارت بدنم رفته بود باال گونه

  .گرفتیم شیات
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 .ندازمیم نییپا سرمو

 :گهیبا پوزخند م یول لکسیو ر رهیگیفاصله م ازم

 ..جنبه یب-

نامرده که  یلی.خکردمیگشاد نگاش م یتعجب و چشا با

 هیهمسا ینبه .انتظار داره برم با پسراج یب گهیبهم م

جنبه داشته باشم؟!مثل دوست  ششیکنم که پ نیتمر

 .دختراش

تو  ای یلیبا س هیمساو دونمیم ارمیکه به زبون ب حرفامو

 .یدهن

 .دروغ؟ناراحت شده بودم چرا

 .گرفتم فاصله

 .داخل ادیکه کارن م رونیبرم ب خواستم
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به حرفم  نکهیا یادآوریخواستم بغلش کنم و با  اول

 .ونریب رمیو م شمیاز بغلش رد م عیگوش نکرده بود،سر

باعث شد با پسرم دعوا  ومدهیتوکلم به توعه ن ایخدا

 کنم؟ یبه بعدش رو چ نی.از ارمیبگ

 

 

 .اشپزخونه رمیم

 .ذارنیمامان و زنعمو دارن پلو بار م نمیبیم

 :گمیداخل و م رمیم

 ن؟یمخواکمک ن -

 .بچه و شوهرت شی.برو پزمی:نه عززنعمو

 :گمیاخم م با

 ....هستمن،یهست بگ یبودم.کار ششونیاالن پ نیهم-
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 .درست کن یرازیساالد ش ای:باشه مادر بمامان

 .چشم-

 یهشت نفره یناهار خور زیم یبود داشتم رو یربع هی

 کدستیو  قهیتا باسل کردمیاشپزخونه ساالد درست م

 .بشه

 .شتیکه عمه هم وارد اشپزخونه م 

 ...زمی...برو عزیشیفدات شه عمه،خسته م ی:الهعمه

 کنمیساالد درست م ؟دارمینه بابا عمه چه خستگ-

 ...گهید

 یبود ول ماچ ساده هیکه  کنهیماچ از لپام م هی ادیم عمه

 .داشت یانرژ یتوش کل

 :رویو قربون صدقش م زنمیم یلبخند

 ...ـیعشق گهیفداتم د-
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 .کنمیسکوت م الیوارد شدن دان با

 و اخم رمیگینگاهمو ازش م عیکه سر زنهیبهم م یلبخند

 .کنمیم

.. اصال به خودش نگرفت و اومد داخل، بغِل ششیا

 .من نشست یصندل

و  ادیب هانیآ نکهی.فکر به انجاعهیا یهمه صندل نیا یلعنت

 .سکته رو بزنم شدیباعث م نهیرو بب تیوضع نیا

قشنگ و با  نکهیبه فکر ا گهیسرعت دادم و د کارم به

 .شه نبودم قهیسل

 ؟یکنار پسرعمت نشست نهیو بب ادیب یترسی:مالیدان

 

 

 ...یخودمو کنترل کنم...البته فقط سع کنمیم یسع
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 :گمیپوزخند م با

 پسرعمه؟!بگو پسِر برادِر شوهرعمه؟-

 :گهیو م ندازهیباال م یا شونه

ت بودم االن شدم پسِر برادِر همه سال مثل پسرعمه نیا-

ازش جدا  کنمیم یمطمئن باش کار یشوهرعمت؟!ول

 ...یش

 :گمیم یارفته لیتحل یو صدا تیعصبان با

 !؟یچ-

(و ی(و زنعمو)با اخم بدیتوجه عمه )با شرمندگ حاال

 مامان)با تعجب(

 .ما بود به

 :گهیو م رهیاز دستم کش م یاریخ

 .بر ندارم یزیچ گهید دمیم ،قولیچیه-
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 .نبود یبگه موضوع خاص خواستیم شعوریب

کر ف یمنم دوست نداشتم کس ینداشت ول یربط یلیخ

 :مگیو م خندمی.مستین یزیکنه پس وانمود کردم چ یَبد

 .بر ندارا گهید-

 ؟یکنیم یچ یدار یکارن باش شیپ نکهیا یبجا-

س کردم صداش احسا کردم،بایوانمود نم یکاشک یول

ه فراموش کرده بودمو فقط ب دنوینفسام قطع شد.نفس کش

 .کردمینگاه م کردیکه با اخم نگام م افشیق

 .داده بود هیبه اپن تک یطنازکش لیاستا با

 :تته پته گفتم با

 ...شده؟ی...مگه چامیچ..چرا م..م-

قرمز شده بود داشت بهم نگاه  تیکه از عصبان ییچشا با

 ...کردیم
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 ..زنعمو بود دیکه به دادم رس یکس تنها

تو اتاق باشه و به بچش  دیوا مادر همش که نبا-

 ..اومده بود به ما کمک کنه ساالد درست کمیبرسه!!!

به  یوسط حرفشو با پوزخند و اشاره ا پرهیم هانیآ

 :گهیم الیمنو و دان تیوضع

 .کارشو کرد بره به بچش برسه گهیمعلومه...خب؛حاال د-

 :گمیم عیسر

 ...امیاشه االن مب-

 زمیریشده بود و اندازه بود م ادیز یلیساالدارو که خ عیسر

 .خچالیتو  ذارمیخوشگل و م یتو ظرف
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ه من بودم ک نیبه آشپزخونه منتظر من بود و ا هیتک هنوز

 دیبا گهینه،د یبره ول دیتا شا کردمیآروم آروم کارامو م

زنعمو و آروم کنار  شیپ رمی.مفاتحه خودمو بخونم

 :زنمیگوشش پچ م

 بره و من خودم برم؟ یبگ شهیزنعمو م-

و  نهزیم یلبخند کرد،ینگام م یکه داشت  با ناراحت زنعمو

 :گهیم هانیبا مکث رو به آ

 االی.ستیمردا تو آشپزخونه ن ی!جایسادیتو که هنوز وا-

 .رونیب نیدوتاتون بر

و با  رهیگیجلو و دستمو م ادیم هانیآ یول شهیبلند م الیدان

 :گهیم یو همونطور کشهیخودش م

 امیندارم ب یآشپزخونه. کار امیب ادیخودمم خوشم نم-

 .بمونم،اومدم با زنم کار دارم
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 .داشت یادیز دیکلمه زن تاک رو

 .خوندمیمو ممن بودم که داشتم فاتحه و

.از فشار دستش رهیو به سمت اتاق م کشهیمنو م هانیآ

 . هیبود چقدر عصب معلوم

 :گمیم نیواسه هم شدیداشت تو دستاش خورد م دستم

 .امیخودم م یدستمو ول کن شهیم-

 :دورگه شده بود تیکه از عصبان ییصدا با

 ...نه-

 ...تروخدا هانیآ-

 .درو باز میبود دهیبه اتاق رس گهی...حاال دگهینم یزیچ

 ..برهیو منو داخل م کنهیم

ظ که اگه تعادلمو حف کنهیگ پرتم مداخل که نه قشن البته

 .فتادمیم کردمینم
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که رو تخت نشسته بود و با تبلتش  کنمیکارن نگاه م به

 .کردیم یباز

 ادیکه م شهیانگار متوجه ترسم م کنهینگاه که م بهم

 : گهیو م کنهیبغلم م ک،ینزد

 شده؟ یمامان چ-

 یلداشتم و ازینداشتم و به بودنش ن یحال خوب نکهیا با

 :دبش مهم تر بودا

 .بغلم نکن یبود یپسره بد-

که باعث شده بود چونش بلرزه و لباش غنچه  یبغض با

 :گهیبه من رفته بود( م شیژگیو نیشه)ا

 .هتکرار نش دمیقول م گهیببخش ، د یی...جون بابایمامان-
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 شده مگه؟ ی:چهانیآ

مون به مامانت گفته و ...آقا پسرتون از کار امروزیچیه-

 ...َدیهمه فهم یاتفاق یلیخ

 :گهیم لکسیو ر پرهیحرفم م وسط

 .ستیکه مهم ن الهیاگه منظورت از همه دان-

کارن  یجلو رهیمتعجب من م افهیتوجه به ق یب بعد

 :گهیو م نهیشیم

...)با اشاره به من(نسبت به ییبابا کنهینم هیَمرد که گر-

خاطر کارن شوخ نش بهتفاوت باش)لح یبد ب یزنا

با مامان حرف  نکهیبرو اتاق خودت بعد از ا بود(حاال هم

 .کن یخواه شت،عذریپ ادیزدم م

از اتاق  عیو بعد سر گهیم ی«چشم» تیبا مظلوم کارن

 .رهیم رونیب
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جلوم و نگاه  ادیو م شهیاز اونجا بلند م هانیرفتنش آ با

 :گهیو م ندازهیبه لبام م ییگذرا

 ...شنومیخب م-

 و؟یچ-

 !!نیکردیمیچه غلط نیتو آشپزخونه داشت نکهیا-

 :گمیتعجب م با

 ...ما میکه تنها نبود هان؟مایآ یگیم یچ-

 :گهیو با پوزخند م پرهیوسط حرفم م 

 !!کنم یاتاق براتون خال یخواینه تروخدا م-

ازش  رمیگیو رو م کنمیزمزمه م یآروم یـ«ایحیب»

و رو  کشهیکه دستمو م شیآرا زی.خواستم برم طرف م

 .کنهیتخت پرتم م

 :گهیرو تخت که م نمیشیو م کنمیحفظ م تعادلمو
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 ...توله زنمیکجا؟دارم باهات حرف م-

 .دهیکه ادامه م کنمینگاه م بهش

الس  الینبودم با دان من نکهیندارم به ا یکار نیبب-

(من به االن دتی)با داد ادامه م یدیخندی،میگفتی،میزدیم

هر نگاه اون  نکهی(اگهیم یم)دوباره با لحن عادکار دار

 یخوای.تو که نمدهیمنو قلقلک م رتیپست فطرت غ

 فته؟یب یبد یاتفاقا

که داد  دمیترس الل شده بودم فقط سرمو تکون م از

 :زنهیم

 ..مثل بز واسم سر تکون نـده-
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ر د دونمیسکوت کردن؟نمآوردن بس نبود؟بس نبود  کم

 .خسته شده بودم گهیهر صورت من د

 :گمیو م شمیم بلند

 ؟یگیم ی...اصاًل چهانیآ یفهمیم یتو چ-

 فهممیمن ی!فکر کردالو؟یدان یکارا نمیبیمن نم یکنیم فکر

من  ی...؟تو نبودکنهیبا فکر کردن به زن متاهل داره گناه م

 شهیهم و رفتمیجا نم چی.هکردمیبهش نگاه هم نم یحت

سالمه  ۱۱فقط  ه؟منیبهانم کارن بود.چرا؟!من گناهم چ

 رمیهرجا م یپسره چهار ساله دارم.فکر کرد هیاونوقت 

 یوقت ایشم؟یناراحت نم کننیهمه با ترحم نگام م یوقت

 میرفتیم یبهتر شدن حال و هوام به مهمون یها برابعد ماه

عذاب وجدان  کردن،منیم یاز مامانم منو خاستگار

همسن من به دنبال  یدخترا یسن همه نیا رفتم؟؟توگینم

ر فک نیسن به ا نیبه خودشونن اونوقت من تو ا دنیرس
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م؟تا نش گرانیکار کنم باعث گناه د یچ دیبا گهید کنمیم

 ..بچم احساس کمبود پدر نکنه تا

 ...خب حاال بسه، واسم رفته باال منبر-

وهر ن شس نیتو ا ستمینه واستا بگم...بگم خوشحال ن-

 هیو منو ول کرده بود با  ستیساله که ن۴دارم و شوهرم 

به رفتار  نسبت رتتویغ تونمینم یکه کرد ییکارا نیبچه.با ا

 ...به من درک الیدان

 .کردن دایکه خوردم اشکام راه خودشونو پ یتو دهن با

 .شهیکه چشام از درد بسته م رهیگیتو دستش م موهامو

ول  نجایشتم زنمو ادوست دا یلیمن خ یفکر کرد-

الس بزنه و من اونور جون  گرانیبا د نجایکنم؟؟زنم ا

 باشه؟ شیبکنم واسشون که پسرم تو آسا
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جواب  یتونینم یبزن!!اره بزن وقت یخوایهرچقدر م-

 ؟یکه بد یدار ی! اره اصن چه جوابیزنیم یسوالمو بد

دفعه سرم به عقب پرت  نیا یبعد دیشد یتو دهن با

 :گهیکه م بندمیدرد م .چشامو ازشهیم

 )بلندتر(هــــــــا؟؟یتونیببند دهنتو م-

 

 

 یلوج رمیو م شمیتوان کتک خوردن نداشتم بلند م گهید

 :گمیسمتشو م گردمیدوباره برم یول ییدستشو

تو  نیبرو از مامانت بپرس بب یاگه واقعًا به من شک دار-

شرمنده  دیمن با نید ببکردم؟بع کاریچهار سال چ نیا

 تو؟ ایباشم 

 یلو ییتو دستشو ندازمیو خودمو م مونمیجواب نم منتظر

 :ادیصداش م
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تو  یندازیم ؟خودتویخوب زبون باز کرد-

ـه ساعت ۸...االن ساعتستیمهم ن ؟اصاًلییدستشو

 ی.جورکنهیدهنت کار نم گهیشب اون موقعست که د۲۱

...دهنتو میهمون طناز قد یدوباره بش کنمیدرستت م

 ...ینکن یو بلبل زبون ی..رو حرفم حرف نزنیببند

م دوباره مصم یول کنهیمکث م کمیکه  شهیبلند م هقم هق

 :دهیادامه م

ن و کار شیپ یریو م رونیب یایاالنم َلِشتو از اون تو م-

 یکنه بعد باهاش آشت یازت عذرخواه یمونیمنتظر م

 ؟یدی.)بلندتر(فهم یکنیم

دستش به در،از ترس  دنی.با کوبزدمیممن فقط هق  یول

 :گهیکه م کشمیم یغیج

 ...االیزهرمار...با توعم -
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تو  و کنمیو با حوله خشکش م زنمیبه صورتم آب م عیسر

و آقاجون  الی، دان هانیسبک کردن خودم،به آ یدلم برا

 .دادمیبود ،فوش م میتو زندگ هانیآ ی،که باعث و بان

 نمیبیکه م رونیب امیم ییدستشوو از  کنمیدر رو باز م آروم

 .و  آرنجش رو چشاشه دهیرو تخت دراز کش

 .رمیتوالت م زیبه سمت م زدمیکه هق م همونطور

 .زنمیِکِرم به صورتم م کمی

 .ِبُبر صداتو-

 امیاز اتاق م عیو سر کنمیمو قطع مهقصداش هق با

 .رونیب

ال سال اتاق آرامش و استراحتم بود حا۴ نیکه تو ا یاتاق

 .واسم زندان شده بود

 .در اتاق کارن یجلو رمیم
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 .شمیو با در زدن وارد م کنمیصاف م صدامو

 .رمیگیعذاب وجدان م نمیبیکه م یزیبا چ 

 

 

 .جلو رمیم آروم

تخت نشسته بودو زانوهاشو بغل کرده بود و هق  یرو

 .زدیم

 یورنطیً اکامال مافی!!!قفتمیخودم م ِشیپ قهیچند دق ادی

 .شده بود

 .زنمیدلبرکم م نیبه ا یلبخند

 یت.وقشهیشوکه م دنمیکه اول با د زنمیجلوش زانو م رمیم

 :گهیم عیاد،سریبه خودش م

 ؟یبخشیم-
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ناراحت شه؟فقط  دونشی یکیآدم از دست  شهیمگه م-

 تکرار گهید یدیشده بودم از کاِرت.قول م یعصب کمی

 !؟یو به حرفم گوش کن ینکن

 ...اره..اره...قول-

 :گهیو م مونهیتو بغلم م یاقهیچند دق هیو  کنمیم بغلش

 ؟یخوشگل نقدریتو چرا ا یمامان-

 .زنمیبه ابراز عالقه بچگانش م یلبخند

 .من یگولیقربونت برم ژ یاله-

و من ادامه  خندهیکه م کنمیهمزمان موهاشو خراب م و

 :دمیم

مثال  یوشگله مامانجوون و خ یلیهمسن منه خ یهر ک-

خاله طرالن...اونا هم  ایرستا،خاله مستانه  نا،خالهیخاله ت

 ...قشنگن
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 :گهیو م خندهیم

 ...یترنه تو قشنگ-

 :گمیو م زنمیانگشت اشارمو به دماغشو م طنتیش با

 طون؟یش نویا یگیاونا هم م شیپ-

ه ب کنمیرو تخت و  شروع م ندازمشیکه م خندهیم دوباره

 ...خندهیقش مش و اون قشقلقلک دادن

 :گهیکه م کنمیو مرتبش م کنمیبعد بلندش م قهیدق چند

 تو و بابا بخوابم؟ شیامشب پ شهی،میمامان-

 .کنمیقبول م عیخداخواسته سر از

 .من که از خدامه شهیمعلومه که م-

 .کوبهیبه هم م یدستاشو با خوشحال عیسر 

 :گهیبا خنده م همونطور

 د؟یکه بابا واسم خر ییمو..اوناکادوها یدیمامان د-
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د افتاده بو نیزم یکنترل رو هیکه با  ینیبه ماش همزمان

 .کنهیاشاره م

 :هگیم اقیو با اشت دهیدهن باز کنم که اجازه نم خواستم

 یلیهم که گفته بود دوچرخه بود.خ یبزرگ یکادو-

 ادی یخوشگله مامان.دوست دارم دوچرخه سوار

 .اشمداشته ب نیمثل بابا ماش بزرگ شدم هم ی...وقترمیبگ

 کنمیرفتن به شام،کارن رو بغل م یزنعمو برا یصدازدنا با

 :بوسمیو م

 نمی...ماشبرات خرهیم لهیوس یکل ،بابایباش یاگه پسر خوب-

 ....قربونت برم یخریم

 

 

اول لباس عوض کنم  و خودمو مرتب کنم  رمیگیم میتصم

 .ناهار یبرا میبعد بر
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ا سه ربع ب نیآست یلباس آب هیم،یشیهم وارد اتاق م با

پشت در کمد و  رمیو م دارمیراسته برم یشلوار مشک

 .پوشمیم عیسر

در آخر .شورمیو صورتمو با صابون م ییدستشو رمیم بعد

 .زنمیمرطوب کننده به صورتم م کمی

و کارن  هانیحواسم جمع آ شنومیرو که م هانیآ یصدا

 .شهیم

 فندوق؟ یکنیم کاری:چهانیآ

منم  ی...کاشکیشیتو خواب خوشگل م یلیخ یی:باباکارن

 ...مثل تو بودم

 !کرد؟یم یدلبر نقدیخدا چرا کارن ا یوا

 هانیآ یبغل تخت نشسته بودو داشت با موها همونجا

 .کردیم یباز
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 ...گهید یشیمن م هیآخه فندوقم...تو هم شب-

 خوامیختر خوشگل مد هی!من شه؟یمثل مامان م یپس ک-

 ...باشه یمثل مامان

.با اخم نهیشیکه نگاه دوتاشون رو من م کشمیم ینیه

 :گمیمخاطب به کارن م

 ...آقا کارن شنومیم دیجد یزایچ-

 .شهی.از اون خنده ها که موجب قش کردنم مخندهیم هانیآ

 .ندم یتا سوت فتهینگاهم بهش ن کنمیم یسع

 .ودزده ب ییلبخند دندون نما کارنم

 :گمیو م کنمیم اخم

 ...ایشد ایح یب یلیکارن خ-

 :گهیو م کنهیکارنو خراب م یبا لبخند موها هانیآ
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رو به کارن و  طنتی)بعد با ش؟یبه بچم دار کاریچ-

 ریجوونا برات گ نیاز هم یکی(دهیبه من،ادامه م یااشاره

 ارم،چطوره؟؟یم

 :گمیداد م با

 ...یدیبچمو زن م میبمون گهید کمی...نیبلندش نیبلند ش-

طبق عادت  هانیکه متوجه شدم آ شنیتا بلند م هردو

دنش ب دنیبود...با د دهیموقع خواب لباس نپوش یشگیهم

 .رمیگیرومو م عیسر یواسش؛ول رهیدلم ضعف م

از  کرتشیکه اونم ب دمیبهش م یلباس گلبه هیاز تو کمد  

 .پوشهیو م کشهیدستم م

 :گمیو م کنمیست متخت رو هم در یمالفه  رمیم

 .شام امادست نییپا میبر نیایب-
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 .زنهیم یما لبخند دنیبا د زنعمو

 !!چقدر صداتون کردم گهید نیایب-

 :گمیو با خجالت م زنمیبهش م یمتقاباًل لبخند من

 شرمنده-

توجه  شیوونگیکه به د ندازهیبهم م ینگاه بد هانیآ

 کردم؟ یمن مگه کار. چته آخه کنمینم

 ...ادایاالن آقاجون م نینیبش نیایدشمنت شرمنده مادر...ب-

تو عمارت حق  ی.کسامیزنعمو به خودم م یصدا با

 ادیاز آقاجون ب رتریصرف شام و ناهار د ینداشت برا

 .واگرنه اجازه خوردن نداشت

و  کنارم ادی.کارنم منمیشیبغل مامان م یصندل هیرو  رمیم

 ...نهیشینار کارن مهم ک هانیآ
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 و انیهم م الیکه عمه و شوهرعمه و دان کشهینم قهیدق به

 .ادیو آقاجون هم م ننیشیم زیم یرو

قاشق چنگال و  یو فقط صدا شهیبا سکوت خورده م شام

و اون ای خوامیم نویا گفتیکارن بود که م یهم صدا یگاه

 ..بده و

و  دنیتا موقع خواب دیاز شام هم عادت بود که با بعد

 .مینشستیم ییرایعمارت تو پذ یخاموش

 .آقاجون متنفر بودم یهاییجمله زورگو نیا از

و مامان و زنعمو سفره رو  ،منییرایپذ رنیهمه م یوقت

م بر نکهیا یزنعمو برا یالبته اگه اصرارا میکنیجمع م

نه باشم تو آشپزخو دادمیم حیکاًل ترج رمیبگ دهیناد نمویبش

اصراراش خستم کرد  یف، ولاون جمع مزخر نیتا ب

 .واقعًا

 .کارا تموم شد نکهیاز ا بعد
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 ییو خودم چا ننیزور مامان و زنعمو رو فرستادم بش به

ه خست یلیخ نایمامان ا دونستمی.مختمیر یخوشرنگ یها

همه  نیا یدو نفره برا نکهی.سنشون رفته بود باال و اشنیم

 .آدم غذا درست کنن،براشون خوب نبود

اره دوب یبعد از حاملگ خواستمیحامله شدم م نکهیاز ا بعد

و  کردیخستم م یلیبه درسم ادامه بدم اما واقعا کارن خ

برم  وامخیدرس بخونم.البته بعداز اون گفتم م مشدیوقت ن

آقاجون مواجه شدم.مثل  دیدانشگاه و با مخالفت شد

 .کردن من مخالف بود شرفتیبا پ شهیهم

 ادیکاِر خونه  کمینعمو از مامان و ز رمیگیم میتصم پس

 .تمهم داش ی..البته ناگفته نماند که استعداد خوبرمیبگ

 .نمیبیو پشت سرم م الیدان هویکه  رونیبرم ب خواستم

 :گهیکه م کشمیم ینیه
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 شد؟یچ-

 :کنمیم اخم

 ...برو کنار-

 ...:طنازالیدان

 .کشمیم غیکنار ج یبخدا نر-

 :گهیخند مپوز با

 کنه؟یدعوات م ننتیبا من بب-

 ...خواستم جواب بدم تا

ازت کم ندارم  یچیه دونمیم یدعواش کنم وقت دیچرا با-

 ..یایهستم به چشش نم یدارم؟تا وقت شترمیبلکه ب

 :گهیو با اخم م گردتیبرم الیدان
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 شناسم،اگهیربط داره؟ من طنازو م زایچ نیمگه به ا-

ه .به عالقه ربط دارستیطناز مهم ن یبرا یهم باش اردریلیم

بهت داشته  یطناز عالقه ا کنمیکه با کارات فکر نم

 !!باشه

 نیمن از هم یبود ول لکسیر یلیخ هانیآ یافهیق درسته

 .دمیترسیهم م شیالیخ یب

 :گمیشده م هول

شو بچ یکه بابا یدید ویگفته؟ک ویمزخرف نیهمچ یک-

ار ت هیلطفًا...من  چرند نباف گهیدوست نداشته باشه...د

قا آ دمینم حیتو ترج یرو به صدتا مو هانیآ دهیگند یمو

 .نکن یبافالی.خالیدان

 الیدار دانو به چهره متعجب و خنده زنمیم یاغره چشم

 هانیکه پوزخند آ رونیب امیو از آشپزخونه م کنمیتوجه نم

 .کنهیمنو کامل م یجمله  الیمخاطب به دان
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 ییبه همه و چا کنمیو تعارف مر ییو چا رونیب رمیم

 هانیو بغل آ زیرو م ذارمیکه م مونهیم ینیتو س الیدان

 .نمیشیم

با  الیکه همه گرم صحبت بودن.دان قهیاز چند دق بعد

.انگار هنوز رونیب ادیاز آشپزخونه م یاصورت قرمز شده

 .حرفامو هضم نکرده بود

 .گردمیو سمت جمع برم کنمیبهش نگاه نم شتریب

 رسهیم ییرایبه پذ الیدان یمشغول صحبت بود.وقت یهرک

 .نهیشیرو مبل بغل بابا و عمو م

 

 

بودمو برداشت. نگاه  ختهیکه براش ر یا ییچا الیدان

 .ذاشتمیمحل نم یول کردمیحس م شویعصب

 !!هیخوشمزه ا ییچه چا-
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م ت بهداش نگاه کردم که با پوزخند الیتعجب به دان با

 .کردینگاه م

 هانیآ یرفتمو محل نذاشتم بهش.وقت یغره ا چشم

ه کنم ک تشیاذ نقدریا دیبا ال،چرایاز دان ومدیخوشش نم

 .زنمیالس م الیفکر کنه من با دان

 :گفت الیرو به دان یزنعمو با لبخند 

که  ییشده واسه خودش حاال چا ییاره ماشاهلل کدبانو-

 ؟یغذاهاشو نخورد ستین یزیچ

 :زد و گفت یپوزخند

 ...میعه الزم شد بخور-

ود ب بینشسته بود.عج الیخینگاه کردم که ب هانیآ به

 ...کمی
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 الیکه دان یینگفت جواب همه نگاها یزیچ یکس گهید

 .من بود یچشم غره  کردیحوالم م

 یمهمون ندفعهیبرگذار شه...ا یفردا شب قراره مهمون-

 ...سین هانیبرگشت آ یصرفًا برا

نگاه بهش جلب شد.ادامه  یحرف آقاجون همه  اب

نگاه کرد انگار انتظار  داشت  هانیحرفشو نگفت و به آ

 .اون ادامه بده

 :ادامه داد یجد یلیهم خ هانیآ

 و میدو نشون بزن ریت هیبا  یمهمون نیاره...قراره تو ا-

 یخانواده آقا یمهمون نی...تو اشهیمحسوب م یکار شتریب

کارخونه هستن هم  دیجد یایرستگار که مشتر

رفت و آمد  شتریو ب میبا هم آشنا ش کمیدعوتن.قراره 

 .میداشته باش

 :گفت عمو
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 آقاجون؟ دیپس چرا به ما نگفته بود-

رو داد.به نظرم  شنهادیپ نیا هانیامروز آ نیچون هم-

بفهمن قصدمون  نکهیبدون ا یخوب و حرفه ا یلیخ

 .میکنه اعتبار جمعکارخون یبرا میتونیم شترهیب هییآشنا

 «هیاره فکر خوب»به موافقت سر تکون داد که بابا با  هانیآ

 .کرد دییحرفشونو تا

 :با اخم گفت الیدان

 م؟یآشنا ش شتریداره با خانواده ب یچه لزوم-

 :در جوابش با پوزخند گفت هانیآ

ه خانواد نیشه...رفت و آمد با همچ شتریتا رفت و آمدا ب-

 ...شهیکارخونه و شرکت م تشرفیباعث پ یلیاص

با  هیکه از صورتش معلوم بود عصب لشیبر خالف م الیدان

 ...کرد دییتا هانویتکون دادن سرش حرِف  آ
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ِن گفت ریخوردن با شب بخ شونوییهمه چا نکهیاز ا بعد

 .میبخواب میکه بر میشیآقاجون،همه بلند م

سمت اتاق خواِب  خودم  و به رمیگیکارنو م دست

 :گهی.خواستم دِر اتاق رو باز کنم که مامان ممیریم

 کجا؟-

 :گمیتعجب م با

 .گهید میبخواب میبر-

 شوهرت شیبا بچه پ یخوایهمه مدت م نینگو که بعد ا-

 .! بچت اتاق داره مادریبخواب
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که به  کنمینگاه م هانی!!به آیمامان کاش ادامه ند یوا

 نیاز ا.کردیمنو نگاه م لکسیر یلیبود و خ داده هیتک وارید

 .واقعا دمیترسیبودنش م لکسیر

رتش بب کردیم شیکه مامان داشت راض کنمیکارن نگاه م به

 .تو اتاق

 :گمیبشه م رید نکهیاز ا قبل

 .گهیباباش بخوابه د شیامشب پ خوادیمامان ولش کن...م-

من و بابابزرگش  شیامشب پ ادیب خوادی:نه ممامان

 وابه.مگه نه قربونت برم؟بخ

 : گهیبا لبخند م کارن

 ..اره-

مه ه نیو منو با ا برهیو با خودش م رهیگیدستشو م مامان

 .کنهیترس و وحشت ول م
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 هیتک واریبه د لکسیکه همونطور ر کنمینگاه م هانیآ به

 .کردیبود و منو نگاه مداده

 چته اخه؟؟ ِد

 :گهیپوزخند م با

 .وسکه خانم نگرفتنقشه س نکهیخب مثل ا-

 سوسکه؟

 بود؟ یچ گهید نیا

 !دادیبهم م دیروز لقب جد هر

مو هول که پشت امیاز فکر در م نهیشیدستش پشتم م یوقت

 .برهیو منو داخل م دهیم

 :گهیکه م شنومیصداشو از کنار گوشم م 

بره تو اتاق و شوهرشو  دیحاال سوسکه خانم ترسو با-

 ! کنه یراض
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 .کنهیو قفل م بندهیداخل که درو م رمیترس م با

 ییو به سمت دستشو دارمیو مسواکمو برم کنمیم یمکث

 .رمیم

 .دمیشنیخندشو م یصدا

 شتریهم ب ی.  کلدمیو کارامو انجام م زنمیم مسواکمو

 نمیبیکه م رونیب رمیو آروم م کنمیو بعد درو باز م مونمیم

 .داده هیوالت تکت زیبغل م واریبه د هانیآ

 .رمیو  عقب م کشمیم ینیه

 ییو وارد دستشو شهیو از کنارم رد م زنهیم یپوزخند

 .شهیم

و با همون لباسا رو تخت  کنمیمسواکمو جابه جا م عیسر

 .خزمیم
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دونفره روش  شدینم ینفره بود.اونطور هیتختم  کاش

 .دیخواب

کنم  تا وانمود بندمیچشامو م عیسر ییدر دستشو یصدا با

 .دمیخواب

  

و  شهیم نییباز و بسته شدن کمد،تخت باال پا یصدا بعداز

 .دهیخواباومد رو تخت دهینشون م

قسمت تخت  نیترکه خودمو گوشه شهیم کینزد بهم

 .کشمیم

 .دارهیمعلومه سوسکه ب گهیخب د-

و ت کشهیحرکت منو م هیکه با  دمیالعمل نشون نم عکس

 . بغلش

ه ک یگاه سرش کرده بود.جور هیتک  یدستشو مثلث هی

 .تخت بود یآرنجش رو
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 .بود بغلش دهیدستشم منو کش هی با

فشارم  شتریکردم خودمو ازش دور کنم که ب یسع

 دداینشون م نیو ا کردمیداد.نفساشو کنار گوشم حس م

که با  کنمیباز م عی.چشامو سرشهیم کیداره بهم نزد

 :گهیم زدیکه خنده توش موج م ییصدا

و شوهرت دیبا یچه نخوا یسکه امشب چه بخواسو نیبب-

 !!!یکن نیتمک

 :گهیکه با اخم م کنمیتعجب نگاش م با

 ه؟یچ نیتمک یدونینگو که نم-

 .کنمینگاش م بازم

 دونستمیو کاماًل م کردمیم یپنهانکار یچ نیداشتم ع 

 ..هیچ نیتمک

 :گهیم الیخیب



 

Romanzo_o 255 

 مدیانجام م یسخته...عمل یلیدادنش خ حیتوض نییب-

 ..یهمبف

 :گمیبودن صورتش بهم بود م کیاز نزد یکه ناش یلکنت با

 !...هیچ دونمینـ...نه م-

 ...خوبه...پس شروع کن-

 :گمیتعجب م با

 و؟یچ-

 .گهیکارتو د-

 :گمیم یجیحالت گ با

 ..تا دارمیخستم از صبح زود ب یلیبخدا خ هانیآ-

 :گهیم یو با لحن ترسناک پرهیحرفم  م وسط

 .نیبعد تمک یول یخوابیم-
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 به بدنش که فتهیکه تازه نگاهم م نییپا ندازمیم سرمو

 .بود دهیلباس نپوش

امو تو صد زمیریم مویخستگ کنم؛همهیبهش نگاه م دوباره

 :گمیم

 ...تروخدا..! بزار امشبو بخوا هانیآ-

 ..بدم نتونستم ادامه گهینرمش رو لبم د یقرار گرفتن لبا با

_____________________ 

 .کنمیچشامو باز م یو خفگ یدرد بد با

 .افتاده بود تو چشمم قًایآفتاب دق نور

 :کنمیبود ناله م دنیرخوابیاز د یکه ناش یاگرفته یصدا با

 .اممم...خفه شدم-
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 هانیآ یشدم. دستا تمونیبلند شم که متوجه وضع خواستم

 .که دور گردنم بود

 .ادیله..!خوابم مبخواب تو ریبگ-

و  هریم ادمی میخفگ گهیَبم و دورگش د یصدا دنیشن با

 .کنمینگاه م افشیهمونطور به ق

 .کنهیم رمیو غافلگ کنهیچشاشو وا م عیسر یلیلحظه خ هی

 ..دزدمیم نگاهمو

 .گرفته بود شخنده

ندم صبحم شب  ی.اصاًل من اگه سوتدارهیبرم دستشو

 :هگیهاش مخلوط بود مخنده با کمیکه  یی.با صداشهینم

 ؟یکردینگاه م یبه چ-

 :گمیم نوییپا ندازمیم سرمو

 .بخدا داشتم یچیه-
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 .شهیم لیکمش به قهقهه تبد یخنده

 .زهیم زهیخانم ر یسوسک-

 :هگیسمت خودشو تو گوشم م کشهیدستش م هیبا  منو

 .یحال داد یلیخ شبمید-

 :گمیم حواسیو ب زنمیبه بازوش م یمشت

 ...من ندادم که خودت!!!ایح یب-

 یش مساوفکر کردن به حرفم با قهقه یمن برا مکث

 .شهیم

 !به من رفته باشه یخداکنه کارن از لحاظ عقل-

 :گهیاخم م با

 .هم دلت بخواد به من بره یلیخ-

 ستیلباس تنم ن نکهیا یادآوریکه با  شمیبلند م عیسر

 .کشمیم ینیه
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 یراب شبیروشکر د.خداکشمیم هانیپتو رو از رو آ عیسر

 ..دیپاشد و لباس پوش دنیکش گاریس

خودمو زدم به خواب و وانمود کردم  عیمن سر یول

 .دمیخواب

 ! حموم رمیو م دارمیدور خودم،حولمو برم کشمیم پتورو

 .فیکث یتو سبد لباسا ندازمیبود م فیرو که کث پتو

 

 

 وامخیو م کنمیولمو تن مح شهیکارم تموم م نکهیاز ا بعد

 .کشهیم ریشکمم ت ریز هویدرو باز کنم که 

 .اونوقت شمیراحت م هانیبکشتت آ خدا

بغل پنجره داره با  نمیبیکه م رونیب رمیم یحالت زار با

 .کنهیتلفن صحبت م
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 .کنمیتوجه نم شتریب

 یطرح چیکه ه یلباس صورت هیکنم،یکمد و باز م در

 .جذب یشلوار طوس هی، با  دارمینداشت رو برم

که  ومدیم هانیآ یکه صدا ییپشت کمد و از اونجا رمیم

راحت لباسمو  الیبا خ کنهیصحبت م یهنوز داره تلفن

تو فکر بودم؛امروز چند شنبه  نطوریو هم کنمیعوض م

 دیرفته بود.با ادمی..به کل هیامشب مهمون یبود؟!جمعه..وا

 .میآماده ش نجایهم انیها بگم ببه بچه

 و بندمیو در کمد رو م امیاز فکر در م شهیکه تموم م مکار

 .نهیآ یجلو رمیم

 هانیهواسم بود آ زنم؛البتهیکمرنگ به لبم م یرژ صورت هی 

 .ستین نجایهواسش ا

 .گهیکارم تموم شده بود د خب
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 .رمیم رونیاز اتاق ب هانیتوجه به آ یب

 .کنمیدم م ییو چا رمیسمت آشپزخونه م به

 .دادیرو نشون م۲۲افته به ساعت که  یچشمم م تازه

 .هنوز وقت دارم خوبه

 :امیزنعمو از فکر در م یصدا با

 یین چاکن براتو داریبرو پسرتو ب ایمادر؟ ب یکنیم کاریچ-

 .زمیریم

 .بوسمیو لپشو م کنمیم تشکر

 ادیم هانیو آ شهیپله ها که بودم در اتاقمون باز م وسط

 .رونیب

لحظه احساس کردم  هیکه  کنهیبه سرتا پام م ینگاه هی

 .ندازمیبه خودم م ینگاه هیناجوره.با شک  یلیلباسام خ

 کرد!!؟ ینجوریچرا ا نیخوب بود ا یهمه چ نه
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 :گهیکه با اخم م کنمیتعجب بهش نگاه م با

 .ادیالزمه بگم طرالن ب نکهینه مثل ا-

 .انیهر سه تاشون ظهر ب گمیخودم م ستین یازین-

مت به س«خوبه»و با گفتن دهین متکو یتفاوت سر یب

 .رهیآشپزخونه م

 نایو به سمت اتاق مامان ا کنمینثارش م یاوونهیدلم د تو

 .رمیم

 

 

 .مامان داخل شدم یـ«تو ایب» یزدم که باصدا در

کارن و ُبرده بود  یوقت دم؛چونیکشیخجالت م کمی

 !.فتهیم یاتفاق هانیمن و آ نیمطمئن بود ب

 :گمیجلو و م رمیم یلبخند خجول با



 

Romanzo_o 263 

 هنوز؟ دهیکارن خواب-

 .ییکردم رفته دستشو دارشیبود ب دهی:تا االن خوابمامان

 .ادیتا کارن ب نمیشیو رو تخت م گمیم یـ«آهان»

کوتاه  مکیموهاشو  شگاهیبره آرا هانیبا آ فرستادمشیم دیبا

 .کنه

 شده؟ یزیچ-

 :گمیمتشو مس گردمیمامان،برم یصدا با

 نه،چطور؟-

 :گهیمکث م با

 .کاِرت اصال درست نبود شبید-

که چهار سال  یواسه شوهر دیبا ؟چرایگیم یمامان چ-

 ولم کرده بود، ارزش قائل باشم؟

 :گهیبا اخم م مامان
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 خواستیخودش م هانیمگه آ یحرفو...فکر کرد نینزن ا-

 ....اون فقط بخاطر کارخونه رفته بودبره؟!نه

  :گمیم تخس

 .داده بود حیخالصه کارخونه رو به ما ترج-

 :گهیو م دهیجاشو به  لبخند م اخمش

 ؟یکنیم تشیچرا اذ یدوسش دار نقدریمادر،تو که ا-

و مامان به من دیبا ترد ادیم رونیب ییکارن از دستشو یوقت

 :گمیکه م کنهینگاه م

 .شگاهیرابهش بگو ببره ترو آ ییبابا شیپ رونیپسرم برو ب-

و با  شهیمن و مامان،رد و بدل م نینگاهش ب دوباره

 .رهیو م گهیم یـ«چشم»شک
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پر از تعجب به مامان  یو با چشا گردمیسمت مامان برم به

 :گمیو م کنمینگاه م

 ...مامان کدوم دوست یگیم یچ-

 :گهیسرمو م یرو ذارهیحرفمو ادامه بدم.دستشو م ذارهینم

بچه...اگه  گذرهیم یتو دلت چ دونمیم گهیمِن مادر د-

 یتوجه یب الیبه دان یدوست نداشت هانویآ

 یت،وقیکردیرفتار نم خواستیم هانیکه آ ی،طوریکردینم

باهاش  یکه چجور یاسترس نداشت نقدیکه اومده بود ا

آروم  نقدریبعد چهار سال اومد ا ی،وقتیروبه رو ش

 !بگم؟ ؛بازمیکردیبرخورد نم

 نارویاشتِن طرف،من ادوست د گمینم نایمامان من به ا-

خاطرات  یادآوری...)کم کم با شییزورگو یپا ذارمیم

 دمیترسیازش م شهی(من همگرفتیگذشته داشت بغضم م

 ...کنمیگوش م گهیم یکه هر چ نهیواسه هم
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 :گهیو کنار گوشم نجواگرانه م کنهیبغلم م مامان

و شوهرت یازاین ی...اگه نتونحتیتو نص به ریاز مِن پ-

بره با  یگیبهش م یواقع دار ،دریرده کنبراش برآو

اشه و ب نطوریهم دیباشه.البته که شوهرتم با گهید یدخترا

 ندازمیو من سرمو م خندهیم زی..)رهانیخداروشکر که آ

و هرجور که اون  یباش ششیپ شهیاگه هم ی(ولنییپا

 الشی..چون خرهینم گرانید شیپ گهید یرفتار کن خوادیم

 ...داره زن باکماالت هیجمعه که 

 :گمیم أمهیگر ونیم

 ؟یریگفته تو پ یک-

 :دهیکه بحث و عوض کرده بودم ادامه م نیتوجه به ا یب

 یمشترک دارن که اونم دلبر یاضهیزنا غر یهمه-

که رامش  یایواسه شوهرت عشوه ب یجور هی دیکردنه.با

 ینطوریکه بهت وابسته شه.فقط ا یایعشوه ب ی...جوریکن
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اگه ازش فاصله  گمی.بازم مینگه دار تو یزندگ یتونیم

 .رهیگیاونم ازت فاصله م یریبگ

 :گمیزده م خجالت

 ترسمیکه ازش م یکس یبرا تونمیمامان من نم شهینم-

 .کنم یو دلبر امیعشوه ب

 

 

به  یبراش...)دست یناز کن کمی هی..فقط کافیتونیچرا م-

که واسه من و  یهمونطور (اصالدهیو ادامه م کشهیسرم م

بوس،به ب ن،لپشوی...برو رو پاش بشیکردیم یبابات دلبر

 هانیآ ای هانیبه شوهرت بگو آ ؟خبییبابا یگیبابات م

 یکه خودتت آخِر خر کردن ستمی...به منم نگو بلد نیجان

 ...بچه
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 یلیخ شهیهم گفتیم خندم؛راستیم هوی مَیِگر وسط

 ریتاث هانیکارا رو آ نی...البته اکردمیخوب همرو خر م

 ای دمیکشیو خجالت م ترسدمیچون ازش م دینداشت؛شا

  .شدیمن خر نم یبود که با عشوه ها دهید نقدریا دیشا

 ...کنمیو ازش تشکر م کنمیبغل م مامانو

ه دارن صبحان هانیکارن و آ نمیبیکه م نییپا میریهم م با

 .خورنیم

عمو رو  یکه صدا زمیریم ییخودم چا واسه

بود که همه با هم صبحانه  ی.)جمعه ها تنها روزشنومیم

 شرکت رفتنیزود م نایروزا بابا ا هیچون بق میخوردیم

 (خوردیجدا صبحانه م یهرک

 .نایخوب با هم خلوت کرده بود ی:مادر،دخترعمو

 ...هانیعمو باعث لبخند همه شد اّلا آ حرف
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هر و شو الیعمو و بابا و آقاجون و عمه و دان دمید یوقت

و رو سفره  ختمیر ییعمه هم اومدن واسشون چا

 .گذاشتم

 :گهیبا اشاره بهم همراه با اخم م هانیکه نشستم آ نیهم

 ؟یکرد هیچرا گر-

 د؟خواستمیفهم یچجور یعنیپاک کرده بودم  اشکامو

 :گهیبگم که مامان زودتر م یزیچ

 .گرفت شیگر کمی میبا هم صحبت کرد-

 .گهینم یزیچ گهیو د ندازهیباال م ییابرو هانیآ

 :گمیم رسهی.به در که مشهیاز همه بلند م زودتر

 شگاه؟یآرا یبریکارن و نم-

 .کنمیدرستش م ادیم ه؟خودمیچ شگاهی:آراهانیآ

 :گهیکه پشت بندش آقاجون م گمیم یا«باشه»
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 ؟یریکجا م-

 :گهیبا اخم م هانیآ

 .گردمیکار دارم تا قبل ناهار برم رونیب رمیم-

 .رهیو م گهیم یچ یک نهیبب مونهیتظر نممن گهید

 

 

 ره؟یداره کجا م یدونیم-

که مخاطبش من بودم.با مکث و  کنمیآقاجون نگاه م به

 .گمیم یمحکم ی«نه»اخم 

 .میریاز خوردن صبحانه با کارن به سمت اتاق م بعد

که  ی.تو گروهشمیو وارد تلگرام م دارمیبرم مویگوش

بود  رالن واسه من و مستانه و رستا درست کردهط

 :سمینویم
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 م؟یآماده ش نجایا نیایها ظهر مبچه_

 .زنمیبعد دکمه سند رو م و

دوست  شهیهم ی.ولکردمینم استفاده یلیخ میگوش از

م آرزو نیمدل باال داشته باشم که خدا ا یگوش هیداشتم 

جمع با  الی؛دانیسالگ۲۶رو برآورده کرد.اونم تو سن 

.اون دیخر s فنیآ هیتولدم  هیکردن حقوقش، واسه هد

با مارک اپل ذوق کرده بودم  یاز داشتن گوش نقدریروز ا

( دیپسِر برادِر شوهرعممه)عمو حم الیبود دان هرفت ادمیکه 

 دهیکش الیبغلش.ناخودآگاه فکرم به سمت دان دمیو پر

 ی( همبازایو خواهرش )دن الیبا دان یکیکوچ شه،ازیم

 ومدنیاوقات م ی.گاهمیبود هیودم و با هم همساب

و من  کردیم تیازم حما یلیخ الیخونمون.اونموقع دان

در و پ شیهفت سال پ ی.وقتمواقعا بهش وابسته شده بود

به  شدنیدار نمکه بچه دی.عمه و عموحمرنیمیمادرش م
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کردن و آقاجون تو  تشونیعنوان بچه خودشون حما

سال که از فوت پدر  کیهم  اینکار داد. د الیشرکت به دان

 یخوب بود ول الیدان افهیو مادرش گذشت،رفت لندن.ق

شم به چ اصاًلبود و در کنار ما  یمعمول افشیق یلیخ ایدن

 .ومدیخوشش نم نایاز من و ت چوقتیو کاًل ه ومدینم

  

 یکه رو گردمیبرم یو به سمت کارن امیم رونیفکر ب از

 یبلتش بازبود و داشت با ت دهیتخت دراز کش

 .فتمیو به فکر امشب م زنمیم ی.لبخندکردیم

 .بودم زیتازه حموم کرده بودم و تم صبح

واسه  کنمیبلند انتخاب م یلباس زرشک هیاز تو کمد  رمیم

 .ذارمشیتخت م یامشب و رو

و  کشمیو بغل کارن دراز م رمیبه سمت تخت م دوباره

 ..رو جبران کنم شبید یخوابتا کم بندمیچشامو م
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*** 

 .یماشاهلل زده رو دست خرس قطب گهیکن د داریب ویمامان-

سرم بود چشامو باز کردم البته با  یکارن که باال یصدا با

 .شده بودم داریب هانیحرف آ

 : زنمیبه صورت کارن م یلبخند

 .قشنگم دارمیب-

 .به به...ساعت خواب-

 .خب خسته بودم-

 :گهیم که با خنده رمیگیرو م یاچشم غره با

 !؟یارفته بود؛واسه اون خسته ادمی شبویاوووه د-

 :گمیم تیعصبان با

 .کارن خجالت بکش ی؟جلویگیم یچ-

 :گهیخنده م با
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 .میدیهم خوب خواب یلی..!خگهید میدیهووم.. خواب-

 :کنمیعجز صداش م با

 !..هانیآ-

 

 

 :گهیو م شهیم لیش به اخم تبدلحظه خنده هی تو

ود کرده ب تیترب یخب حاال انگار من نبودم چه دسته گل-

 !کنم؟یکه من االن دارم خرابش م

ه بهم بده با حوله ب یشتریحرف ب یاجازه نکهیبدون ا بعد

 .رهیسمت حموم م

 :ادیکه صداش از حموم م کشمیم یپوف

 .دسته گلتم بفرست حموم نیا-

 .نبود خودم حمومش کنم ازین گهید شیآخ
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 .نمیشیحموم و خودم رو تخت م فرستمیو م کارن

 ...کنمیفکر م ریاتفاقات اخ به

 ..که مامان زده بود ییحرفا به

 ..هانیآ به

 ..کارن یندهیآ

 یاونم عمل دمیرسیحل مراه هیبه  گذشتیکه م یهرچ

 .مامان بود یکردن حرفا

 یربراش دلب دیبره، با گرانیسمت د هانیآ ذاشتمیم دینبا

 .کنم

 یول کشمیکه من هنوز ازش خجالت م نجاستیا کلمش

 ..شهینم ینطوریکنم ،ا یسع دیبا

گروهو  امیو پ شمیو وارد تلگرام م دارمیبرم مویگوش

 .نمیبیم
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 .امی:اره نفسم مطرالن

 .:جوون...منتظر باشمستانه

 .:اره فدات شمرستا

 .مکنیو تشکر م فرستمیقلب براشون م کریاست هی

*** 

بود؛رستا تازه  ۴ته بود و االن ساعت ساعت گذش چند

 .کردیصحبت م نایاومده بود و داشت با مامان ا

 یموها هانیو کارن از حموم اومدن، آ هانیآ نکهیا بعداز

کوتاه کرد.قرار شد برن  یجذاب یلیکارن رو به شکل خ

خودش و کارن لباس مناسب بخره. البته از  یتا برا رونیب

رو  یم همون لباس زرشکو من یخوایلباس م دیمن پرس

 .تو رف یبپوش نویا ستین یازینشون دادم که گفت ن

 !..یخریواسم م یکیحداقل بنال  خب
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 !..تیقزم

 !!یقشنگ نیبه ا لباس

 طناز؟ ییکجا-

 .کنمیبه رستا نگاه م یدلخور با

اومد  هانیآ یوقت ن؟ازییَبه خانوم با معرفت..شما کجا-

 ..نیومدین نجایاصاًل ا گهید

 کار داشت.خودمم یکل بیبخدا من یخواهر دی:ببخشتارس

 ۲۲-۲۱شبا ساعت رهینگرانشم...صبح زود م گهید

 .گردهیبرم

 :گمیو م خندمیم

 .هینطوریا شهیهم هم هانی؟آیگیم یچ-

 :گهیم متعجب

 !واقعا؟-
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 انیو طرالن و مستانه م شهیجواب بدم در باز م خوامیم تا

 .داخل

 

 

ق ما و رستا فر نیطناز ب کنمیدارم احساس م گهی:دمستانه

 .کمی ریبگ لی...بابا تحوهازارهیم

 :کنمیو بغلشون م شمیو بلند م زنمیبه روشون م یلبخند

 .دلم براتون تنگ شده بود-

 .نمتونیاره...دوست داشتم زودتر بب ی:واطرالن

 .ـه۴ساعت  میآماده ش نیایب الیخی:برستا

مون کنه،منتظر طرالن که قرار بود اون آماده دییتا با

 :میکن کاریتا بگه چ میمونیم

 !آماده کنم؟ ویخب اول ک-
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 ..ترم کی:آقا من از همه کوچمستانه

تامون به خنده ۴بچه ها بود و باعث شد هر  هیشب لحنش

 .میفتیب

*** 

ساعت از اومدنش ۳ماهر بود.فقط  یلیتو کارش خ طرالن

 .مین آماده بودگذشته بود و هممو

  ﴾کنم فمونیتوص نبزاری خب﴿

شروع  شویاز همه تو کارش همرو اصالح کرد بعد آرا اول

 .کرد

و  دیو سف یمشک یهیکرده بود؛سا رهیت شیآرا هی مستانه

  با رژ دهیخط چشم کلفت و کش هیو  یمژه مصنوع کمی

 مکی نیخوشگل شده بود و همچن یلیخ یلی.خیبادمجون

 یلباس دکلته  هیزده بود.لباسشم  قرمز یرژ گونه

 یزانوش بود و پاها ریز کمیبود که تا  یبادمجون



 

Romanzo_o 280 

ه َلختشم باز گذاشته بود ک یهابود.مو رونیخوشتراشش ب

 .کردنیم یخوشگلش دلبر یایچتر

**** 

با  و نازک دهیخط چشم کش هیمستانه، رستا آماده شد. بعد

م رژ گونه ه کمی...ومدینزد، کاًل خوشش نم هیرژ قرمز.سا

 ییلباس بلند طال هیقرمز زد و کارشو تموم کرد.لباسشم 

بسته بود و َلخت کرده بود که با  یبود و موهاشم دم اسب

 دهیداشت و چشاش کش یجالب یخط چشمش همخون

 .شده بود

**** 

ساعت که گذشته بود  کینوبت من شد.لباسمو  بعدش

 .ودب یسکوتاه که پرنس یالباس سرمه هیکارن آورد باال 

ر رو بخاط هانیقشنگ بود و تو دلم آ یلیخ یلیخ بنظرم

 شمیکردم.به طرالن گفتم که آرا نیتحس شقهیسل
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 یکم باشه و اونم اصالحم کرد که همونطور یلیخیلیخ

خط چشم نازک و  هی شیآرا یکردم.بعد برا رییتغ یکل

برق  مکیبرام زد و  یرژ لب صورت هیو  دیکش دهیکش کمی

تره به»بلند بود گفت  یلیخ چون.موهامم دیلب روش کش

که  بود دیشده بودم.فقط پاهام تو د ی.واقعا عال«یباز بزار

 .دمیکلفِت  رنگ پا پوش یجوراب شلوار هی

رو شدم اما کار خودمو ها روبهبچه یبا مخالفت ها اولش

 .رو نداشتم هانیجر و بحث با آ یکردم.حوصله 

 

 

**** 

 هیو  یرژ کالباس هیآخر هم طرالن خودشو آماده کرد. در

خط چشم کلفت و  هیاز قرمز و بعد  تررهیکم رژ گونه ت

کس ما .لباسش برعدیکش دیبنفش و سف یهیبا سا دهیکش
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 هیو جنسش شب زدیکت و شلوار بنفش بود که برق م هی

 شیمدِل مصر یگرونه.موها یبود.معلوم بود کل کیپالست

 .حالت دار کرد کمی شونییهم پا

**** 

و ازش تشکر  میکنیم فیاز کارش تعر یلیک انیپا در

  .میکنیم

شروع  یبود مهمون یساعت کیبود و فکر کنم  ۷ ساعت

و  بی.منامیاز فکر در م شهیشده بود.در اتاق که زده م

 یفیاز زنش تعر یو هرک شنیو سپهر وارد م عادیوم هانیآ

 .کردمیقشون نگاه مو من با لبخند به عش کردیم

 :هگی.با اخم مشمیکه خم م کشهیجلو دستمو م ادیم کارن

خاله مستانه و خاله طرالن خودتو درست چرا مثِل -

 ؟ینکرد

 .کردنمونیهم داشتن نگاه م هیبق گهید حاال
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 :گمیو م زنمیم یلبخند

 زشت شدم؟-

 :گهیبا اخم م کارن

 فیتعر هم ازت ییبابا یکردیم شیمثل اونا آرا دیشا-

 .کردیم

خوشگله که اگه مثله  نقدریا ی:آخه عشق خاله مامانمستانه

 :دهیادامه م بیمن

 رونیب میتو خودش ما بر زهیریم ویهمه چ ییبعدشم بابا-

 .رسهیم ویحساب مامان

 :گهیبا اخم م هانیآ

 .آماده شم رونیب نیبر نیچرت نگ نقدریا-

ما آرایش کنه،شب باید بگردیم ببینیم کی مامانی رو 

میدزده.. 
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اشون که کراوات عادیو سپهر وم بیبه لباس من فتهیم چشمم

 .لباِس زناشون ست بودبا رنِگ

 .رونیب رنیکم همه م کم

و ادامه  دهیجعبه رو که رو تخت بود نشون م هی هانیآ

 :دهیم

 .شمیمنم آماده م یلباس کارنه تا آمادش کن نیا-

کت  هیز کردن جعبه. به با کنمیو شروع م گمیم یا«باشه»

و  کیش یلی،خیاسرمه ونیو پاپ قهیبا جل یو شلوار مشک

 .قشنگ بود

ماهرانه ژل خورده  یلیو خ که درست شده بود موهاشم

 .بود



 

Romanzo_o 285 

که  ردمگیبرم هانیلباس پوشوندمش.به طرف آ نکهیاز ا بعد

داشت موهاشو درست  نهیآ یبود و جلو دهیلباس پوش

 .کردیم

 

 

 .کنمیم زشیو آنال کنمیفرصت استفاده م از

 یکتش(مشک ری)ز یمردونه راهنیکت و شلوار و پ هی

 .یابراق با  کراوات سرمه

لباسم  کاِرن ست وِنیو پاپ هانیآ واقع کراواِت  در

 .قشنگ بود یلیبود.خ

 .رمیگینگاهمو م عیندم سر یسوت نکهیا یبرا

 :گهیم شهیمکارش با موهاش تموم  یوقت

 .میبر-
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 .میریم نییبه سمت پا یسه نفر گهیهمد با

تندتند  .قلبمرهیگیدستمو م هانیآ میرسیپله که م نیآخر به

 ..و دست خودم نبود واقعًا زدیم

 .ومدیجلومون داشت م کارنم

  .میریسمت آقاجون م به

 .خانواده بودن یهمه

 و د،مامان،زنعمو،بابا،عمویحم ال،عمه،شوهرعمهیدان

 .هم بودن یدیآقاجون...اما افراد جد

که همسن آقاجون بود و بغل آقاجون نشسته  رمردیپ هی

 .بود

پوش که بغلشون هم دو تا  کیو ش پیتا پسره خوشت دو

سته از پسرا نش یکیدختر نشسته بودن.اون دختره که بغل 

 ...که کنارش بود یاون یخوب و مرتب بود ول یلیبود خ
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 ش؟ظیغل شیاز آرا ایراتون بگم؟لباس باز و جلفش ب از

نشسته بودن.با دو تا مرد مسن  نایتا زن هم بغل مامان ا سه

بابا و عمو  یروبودن و روبه نایهمسن بابا ا بایکه تقر

 .بودن

 .نشد عیبود و ضا  هیچند ثان ینگاه کردنام برا یهمه

 .شنیاضافه شدن ما به جمع همه به احتراممون بلند م با

جوون و اون دو تا مرِد  یو اون پسرا رمردهیاون پبا  هانیآ

که  شیغرق در آرا ی.با دست اون دخترهدهیمسن دست م

 .دهیدست م دیترد شه،بایمواجه م

ابراز   هیاول یکه با همون خوشحال دنیمنو تازه د انگار

 .کننیم یخوشبخت

 یو در مقابل دستا کنمیو تشکر م دمیجوابشونو م منم

از اون دو تا پسرا که  ریدست دادم به غ دراز شده با همه
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خب جوون بودن و زشت بود باهاشون دست بدم 

 .هانیمخصوصًا در حضور آ

 ونشیو در مقابل ابراز خوشبخت زنمیم یفقط لبخند و

 .گمیم یـ«نیهمچن»

 

 

 .دنیبه خودشون نگرفتن و دستشون رو کش خداروشکر

رخورد ب هانیستبر آ ینهیبا دماغ به س گردمیکه برم نیهم

و منو کنار خودش  کشهیدستمو م توجهیکه ب کنمیم

 .نشونهیم

 .ارمیخودم نم یبه رو یدماغم درد گرفته بود ول واقعًا

 :پرسهیاز اون زنا م یکی نمیشیکه م نیهم

 طناز خانوم؟ ایخانومه  نایت شونی! ازمیعز-
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تا جواب بده و مامان  کنمیها به مامان نگاه مبچه نیا مثل

 .گهیم یا«طناز خانوم»و در جوابش  زنهیم یلبخند

 یخانواده دو تا پر نیبودم ا دهی...ماشاهلل...شنیاله-

 هم از پشت یدست پر نمیبیحاال که م یخوشگل داره ول

 ...بستن...ماشاهلل

 :دهیکه رو به مامان ادامه م زنمیم یخجول لبخند

 خانوم؟ نایت ایده حاال طناز خانوم ازدواج کر-

 ...:هر دوشون ازدواج کردن عزمامان

 ِیو خوشحال تیو با رضا پرهیوسط حرف مامان م آقاجون

 :گهیم یمشهود

هم بعد از ازدواج رفتن  ایلیو ا نای...تهانهیطناز همسر آ-

 .موننیم یماه عسل و تا مدت یبرا کایآمر

 :گهیبا لبخند رو به آقاجون م زنعمو
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 م؟یآشنا ش شتریب کمی دیکنینم یخب معرف-

 :گهیزنه که از اول صحبت کرده بود م اون

از مردا  یکی)و به ،ی... من همسر آقا مرتضزمیموافقم عز-

هستم...دو تا بچه هم دارم.)به اون  مای(سکنهیاشاره م

 انهحی( رکنهیساده و خوشگل بود اشاره م یلیدختره که خ

که بغل  یردخترم که با حامد جان نامزد هستن.)به پس

سره پ یکی.و بعد به اون کنهیدختره نشسته بود اشاره م

 ...((و پسرم روهامزعیه یلی)معلوم بود خکنهیم هاشار

 :هگیتر بود ممتکبر و مغرور کمیزنه که انگار  یکی اون

 یهستم همسر احمد جان.)بعد به اون دختره مایمنم ر-

 زمیز(و دختر عگهیم قیو با لبخند عم کنهیجلف اشاره م

 .الین

 :گهیزنه م یکی اون
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هستم.شوهرم هم  نیرستگار،نازن یمنم عروس خانواده-

 .فوت شده

 .گنیم یا«خدا رحمتشون کنه»همه همزمان  که

 :دهیو ادامه م کنهیم یتشکر

(حامد،پسرم کنهیاشاره م حانهی)به نامزد رشونیو ا-

 .هستش

و خودش با اجازه همه عمه و  زنهیم یلبخند زنعمو

 یکارن هم معرف یواده ما و خودش و حتخان

کارن باعث شده بود  یهایزبونو بلبل هایطونی.شکنهیم

ازش  یکل یو حامد با آقا مرتض حانهیجون و ر مایس

 ..کنن فیتعر

مسعودخان با  کردنیکه صداش م رمردهیآقاجون و اون پ و

 .نگاش کنن نیتحس
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 یضکارن پسر منه دو نفر به شدت نارا نکهیگفتن ا با

 .بودن

 :گهیم هانیرو به آ یزیبا لحن مسخره و تمسخر آم روهام

 دیانظرم اآلن ببچه داشته باشه.به خورهیاصاًل به طناز نم-

 .دانشگاه باشه

 .کنهینگاه م هانیهمراهه پوزخند منتظر به آ الیدان

 :گهیدر جوابش م تفاوتیب هانیآ

 یطرب یکسمن بخوام پدر بشم به نکهیا کنمیفکر نم-

خانوم بزار اگر هم سختته  هیداشته باشه. بغل طناز هم 

 .یخانوم زند صداش کن یتونیم

 

 

 یزیچ گهید الیو دان هان،روهامیجواب دندون شکن آ با

 .گنینم
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اون پسره روهام رو درک  یول یزیچ هی الیدان حاال

 .کنمینم

توجه معذب م هانیآ ،انگاریالک یهاتعارف نیا بعداز

 یشدن و خسته شدن من شده بود که از جمع عذرخواه

که اعتراض آقا  میبه دوستاش سر بزن خوادیو م کنهیم

 :شهیاحمد بلند م

 یدرباره کمی دیشه؛شایجان؟بدون شما که نم هانیکجا آ-

 .میکارخونه صحبت کرد

 نهایمظلوم به آ یجوریجمع خسته شده بودم. نیاز ا واقعا

 :گهینگاه به من،رو به آقا احمد م هیبا نگاه کردم که 

 .میگردیحاال وقت هست.برم-

دستمو  هانیکه آ دهیتکون م یاحمد به اجبار سر آقا

 عیجمع بمونه.سر نی.دوست نداشتم بچمم تو اکشهیم

 .کنهیکه تعجب م کشمیم رونیب هانیدستمو از دست آ
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 گمیم یا«دیببخش»و با لبخند خجول  رمیسمت جمع م به

 .کنمیو بغل م و کارن

 .میریها مبه سمت بچه هانیآ با

 :گهیم بیمن شنیکه متوجه ما م نیهم

دلم برات تنگ   یبه کارِن عمو!چه عجب افتخار دادبه-

 .شده بود

 .بیبغل من پرهیو م پرهیم نییاز بغلم پا کارن

 .مینیشیاز مبال م یکیرو  میریم هانمیو آ من

 .هانیآ گمیطرفم طرالن نشسته بود و طرف د هی

نشستن که چه عرض کنم پهن شده بود رو مبل و  البته

 .سرش رو رو پشت مبل گذاشته بود

 م؟؟یکن ی:خب...اومدم.چکارن

 :گهیو م خندهیم بیمن
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 م؟یبخور یآب شنگول-

 :گهیبا ذوق م کارن

 ..آره آره-

 یولآب شنگ یخوای.تو منمیبب نجایا ای:توله سگ؛بهانیآ

 ؟یبخور

با تمسخر  هانیکه آ کنهیم یزبون دراز و خندهیم کارن

 :گهیم

 .دسته گلش نمیا-

 :گمیاخم م با

 یخواستیشه؟میم نیبگرده بهتر از ا بیبچه با من-

 ...خودت

و باال  شهیاز ترس چشام بسته م گهیکه م یی«ببند دهنتو» با

 .شمیو کاماًل خفه م پرمیم



 

Romanzo_o 296 

 

 

بچه ها داشتن نگام  نکهیز ا.اکنمیچشامو باز م آروم

 .شمیبلند م یا«دیببخش»با  کشمیخجالت م کردنیم

 یآب برا وانیل هیتو آشپزخونه و  رمی.مادیدنبالم م کارن

 .زمیریخودم م

 :گهیبا بغض م کارن

 .رو دوست ندارم ییبابا گهید-

.خودمم هیگر ریز زنهیهمزمان با تموم شدن جملش م و

 .وقتش نبوداآلن  یگرفته بود ول میگر

اه که به من نگ رمیگیدستشو م زنمویکارن م به یلبخند

 :کنهیم
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 دینفر دوستت داره نبا هی یوقت ریبگ ادیبه جاش تو -

 چی.چون اگه دلش بشکنه،هیحرف بزن ینطوریباهاش ا

 .یاریکامل از دلش در ب شهیجوره نم

 :گهیم هیبا گر کارن

 .کنم یبا تو عروس خوامی.من مخوامینم-

 .رهیگیم مخنده هیگر وسط

 :گمیو م بوسمیم سرشو

 .یکه مامان شهینم-

 الیو دان کنمیسرمو بلند م ادیکه م یـ«اهم اهم» یصدا با

وقت  چیه ی.از چشاش معلومه که مسته.ولنمیبیرو م

 .کنهینم یروادهیز

 .خورمیو تا آخر م ختمیکه ر یو آب کنمیم َاخم
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که با صداش  رونیبرم ب خوامیو م رمیگیکارنو م دست

 ..شمیم خکوبیم

 شهی...دوست دارم همیدوست ندارم بغض کن-

 .رسمیکصکشم م هانی.حساب اون آیبخند

 :گردمیَاخم به سمتش بر م با

 هانیدهنتو ببند.. به تو چه که من بغض کردم؟اگرم آ-

ته داش یو وص لیوک نمیبینم یازیکرده،شوهرمه!! ن یکار

 .باشم

 .رمیحرفش به فکر فرو م خواستم برم که با دوباره

 :گهیبا پوزخند م 

که تو  ی!!طنازیساده و حرف گوش کن نبود نقدریا-

 یو داداشو مقابل زور غایج تونستینم چکسیه یبچگ
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نفر  هینفر ُکشت..اون  هیتحمل کنه رو، گفتنیکه بهش م

 !!!..جالبهبرهیکه االن طناز ازش حساب م هیفرد

رتم تو صو شدیم دهیبود که کوب قتیمو حقموبه حرفاش

 !!گه دهنشو که متونستم حس کنم ی؟بویچ شیاما َمست

 

 

 .دارمیقدم بر م رونیسمت ب به

 .من دوستت دارم ینکن...ِد لعنت یلجباز نقدریا-

 .رمیم رونیب عیو سر کنمیم سکوت

 :گهیبا همون بغضش م کارن

 .ادبهیب یلیخ!!!الویعمو دان یحرفا گمیبه بابا م-

 بگه؛ انهیبه آ دونستمیم دی...بعزنمیم یلبخند رتشیغ به

 .اعصابش خورد بود اآلن
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اضافه  نایو به جمع مامان ا کنمیکارن رو پاک م یاشکا

 .واقعًا کالفم کرده بود گهیروهام د یرهیخ یها.نگاهشمیم

 .نداشت دهیفا کردمیاخم م هرچقدرم

م معذب بودم که آقاجون روها گاهیوبگاه یهانگاه از

 :پرسهیم

 کجاست؟ هانیآ-

 :گهیم یحرف بزنم که کارن زودتر با بلبل زبون خواستم

 .بابام اومد ناهاشیا-

 .رفت ادشیزود دعوا  یلیزنم؛خیم یلبخند

که کارن اشاره کرده بود  یحرفش همه به سمت با

 .میگردیبرم

ع به من،با اون اخم پر جذبش از جم یبدون نگاه هانیآ

 .نهیشیو م کنهیم یعذرخواه
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به  و شکنهیسکوت رو م حانهیشده بود که ر نیسنگ جمع

 :گهیم یشوخ

خوشگل خانم  نیو ا نیهمه جد نیکه ا هانیاز آقا آ-

ه مثل کارن داشت یو بانمک طونیپسر ش دهیبع یخجالت

 .باشن

و ر یدوستانه بود ناخودآگاه لبخند نقدریحرفش که ا با

 :گهیو مکه زنعم نهیشیلبم م

 زیخوششو به طناز نشون داده)همه ر یپسرم که فقط رو-

از طناز نگم که  ی(ولشهیکه باعث خجالتم م خندنیم زیر

 .زبون نیریبود و ش طونیش نطوریبود هم کیکوچ

 :گهیخانم م مایس

گل پسر به پدر و  نیا یناگفته نمونه که خوشگل یول-

 .هزنم به تختب هیمادرش رفته هزار ماشاهلل انگار بچه خارج
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 :گمیو م زنمیم یلبخند

 .نیلطف دار یمرس-

که بعد  یصرف شام سکوت یبرا دییبا گفتن بفرما آقاجون

 .شکنهیمن بوجود اومده بود و م از حرف

آشپزخونه  کیکه نزد یزیو به سمت م شنیبلند م همه

 .رنیبود م

 گهید ندفعهیوسط برقصن و ا رنیاز صرف شام همه م بعد

 .نبود یخبر نایو جمع مامان ااز جوونا ت

 حیرستا و طرالن و مستانه برم ترج شیپ دمیکشیم خجالت

امشبو  یخلوت کنم تا اتفاقا کمیدادم به اتاقم پناه ببرم و 

 .هضم کنم

 .بندم یو در و پشت سرم م رمیسمت اتاق م به

 .کنمیامشب فک م یو به اتفاقا نمیشیتخت م رو
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 هامناخودآگاه شونه دیرم کشس هانیکه آ یداد ِیادآوری با

 کیموز یو چشام بسته شد...صداش با صدا دیباال پر

 .دمیبلند بود که واقعًا ترس نقدیمخلوط بود اما بازم ا

 .شمیاز تخت بلند م ییهویدر  یبازشدن ناگهان با

 ترس شدیم کیروهام که تلو تلو خوران بهم نزد دنید با

 یتو یقبل یاتفاقا رادآویو  ارهیتک سلوالم هجوم مبه تک

 .ستیدر انتظارم ن یخوب یاتفاقا دونستمی.مشهیم میزندگ

 

 

 :گمیتته پته م با

 د؟یکنی..مـی..ـکار مـیچ نجای..انـیا-

 :گهیم یلبخند چندش با

 ؟؟یدرخشیبهت گفته امشب مثل ماه م یکس-
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 .دهیبهم دست م یبد حال

 .ارمیمعدمو باال ب اتیام محتودارم هرچه زودتر تم دوست

 نجا؟ی..ای..اومدیبرا..برا چ-

 :زنهیم یپوزخند

بهت حال  هانیاز آ شتریب دیچطوره؟شا میحال کن کمی-

 دادم؟هووم؟

 :گمیداد م با

 ...رونیخـــفـــه شــــــــــــو گمشو ب-

 .گریساکت باش تا به تو هم خوش بگذره ج-

به صورتم هجوم  یلیکه اشکام مثل س کشهینم یطول

 .ارنیم

 :رمیقدم عقب م هی
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 هانی..آزنمی...اره!داد مزنمی..کنار لطفًا داد مدیبـ..بر-

 .رهی...مـی...ابروتون مادیم

 :گهیو م خندهیو مستانه م ادیتلو خوران جلو م تلو

 بشنوه؟ یانتظار دار-

 .کنمیبا ترس نگاهش م فقط

به عقب بر  ی! با هر قدمش قدمادیو جلو م بندهیرو م در

 .دارمیم

 :زنم یم غیج

 .رونیبرو ب یعوض ــــای...جلـــو نــــایجلـــو ن-

 .دوست دارم یبزن. وحش غیاوممم...ج-

 .سوزهیکه حنجرم م ی.جورکشمیم غیج شتریب

 ...من هم شوهر دارم هم بچهکنمیبرو کنار..خواهش م-

 .ختمیریصورتم اشک م یبدجور گرفته بودو به پهنا صدام
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 .میکنیامشب حال م کمی..فقط فهمهینم یکس-

  

 ...نارویا گمی...مگمیم هانیآ گم،بهی..برو..کنار..مخوامینم-

 کیبودم و اونم تو  دتیچسب واریدبه گهی! دزنهیم یلبخند

 .قرار گرفته بود میقدم

بخت نحسم.همه  نیاز خودم.از ا خوردیداشت بهم م حالم

 .رو تکرار بود یچ

 .کیدنز ارهیم صورتشو

 رهیگی..با دستش چونمو مکنهیبه لبام نگاه م زشینگاه ه با

 ..کنهیلبش م کیو نزد

 ..که تو گردنم داشتم،گردنمو کج کردم یتموم قدرت با

 ...خوامیو کمک م کشمیم یاگهیبلند د غیج

 :گهیم یکه عصب زدمیم غیبلند ج بلند
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 !؟یریگیروتو از من م یعوض یدختره-

و به سمت در  کردمیدستش فرار م ریاز ز یجوری دیبا

 .رفتمیم

 .حرفا بود نیتر از احالم خراب اما

 !..شهیناخودآگاه بسته م چشام

 .چشام بود یخاطرات اون شب جلو تمام

 .خوامیو کمک م کشمیم غیدرد ج با

 .زنمیم و زجه کنمیم هیگر

 چت شد؟؟-

 ...برو گمـــشـــو-

 .ستیکه ن ایراحت نیاومم به ا-
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�هیپارت_هد# � 

 م؟ی:از کجا شروع کنروهام

 .برو کنار...تروخدا-

خوشگله! من  یکرد کاریاوووه...اووه...نگاه با صدات چ-

 ..میحال کن کمی خوامیباهات ندارم.م یکار

 غیج نداشتمِیبا صدا رهیم راهنمیکه به سمت پ دستش

 .کنمیمو دوباره درخواست کمک  کشمیم یبلند

 .برگرد االی!!!یعههه...ببند دهنتو...َکَرم کرد-

ه به ک زنمیم نشیبه س یکه داشتم مشت یتمام قدرت با

 .رهیخاطر مست بودنش چند قدم عقب م

 :گهیو م شهیراهم سبز م یسمت در که جلو دوعمیم

 !زوده...کارم تموم نشده باهات-

 :کنمیم یهقهق میگر ونیم
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 .سرم برداردست از  کنمیخواهش م-

 دهیو اتگار که صدامو نشن کشهیم نمیبه س یدست

 .گهیم یـ«جوون»

و  فهمهیبزنم تو صورتش که زودتر م ارمیباال م دستمو

 :رهیگیدستمو م

 ....گُمـ...گمشو اونوریکثافت...کثافِت عوض-

 غیکه ج کشهیتوجه به داد و هوارام دستشو رو بدنم م یب

 .کشمیم یفرابنفش

 .انگارنهیشیصورتم م یه دستش محکم روهمون لحظ که

 .بهم وصل کردن یبرق ده ولت

 زد؟ یلیس

 :زنمیرو صورتم و داد م ذارمیم دستمو

 ..شعوریبرو اونور.گمشو..ب یکثافِت عوض-
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 ..گریفوشاتو دوست دارم ج-

 .کنهیو بغلم م زنهیم یاقهقه

نجاتم بده اگه دستش بهم بخوره  کنمیخواهش م ایخدا

 کشش گهی.دکنمیخواهش م ای.خداکشمیو مخودم شکیب

 .تجاوز ندارم

 :امیب رونیکه از بغلش ب زنمیپا م دستو

 ...برو اونور رتیغیبرو اونور ب-

 .ومدینم رونیصدام ب گهید

 میاجبه ن«کمکم کن»در فقط و فقط با  یباز شدن ناگهان با

 ..نگاه کردم

 ومدیر نمکه اصاًل صدام د یاهی. با گرشهیازم جدا م روهام

 .کنمیپرواز م هانیبه طرف آ
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که  کنهیمهربون بغلشو برام باز م یلیخ شهیهم برعکس

 .ندازمیخودمو تو آغوشش م

 ..گهی..دخوامیکمکم کن..تروخدا..نم -

 !کنمیم هیو گر زدمیم هق

 برجسته و یکه تازه متوجه رگها کنهیسرشو کج م هانیآ

 .شمیم صورت کبودش

و  عادیو م بیکه من زنهیصدا مو  بیتو همون حالت من 

از  یدسته کم تیوضع نیمن تو ا دنیباال...با د انیسپهر م

 . نداشتن هانیآ

و  زنمی...هق مزننشیم شدیو تا م رنیسمت اون کثافت م به

 ..کنمیم یمخف هانیآ ینهیسرمو تو س

 سرم یرو یسرم گذاشته بود و گاه یدستشو رو هانمیآ

 ..زدیبوسه م
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 ...هانیآ-

 انمج-

 ..بخدا من...من-

دم نکر یَامونم نداد حرفمو کامل کنم بگم که من کار هیگر

و پشت کمرمو  دیانگار متوجه شد که دوباره سرمو بوس

 :دیمال

صدات در  گهینکن د هینکن،گر هیدونم،گریدونم،میم-

 ...ادینم

 .شهیم شتریب میگفتنش گر«طناز»مامان و  یصدا با

 ..امیبه حسابش برسم،مبمون  نجایلحظه ا هی:هانیآ

حالم بده که فقط بغل  نقدریره؛ایگیاوج م میگر دوباره

 :کنهیآرومم م هانیآ

 ..نه...نرو...تروخدا-
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 :گهیبغل گوشمو م ارهیم سرشو

فروکش کنم...واگرنه شب  مویبمون من عصبان نجایا-

 ..بمونم شتیپ تونمینم

و با  سهبویم مویشونیجلو پ ادیدوباره م کشمیکنار م عیسر

 .رهیم یبه سمت اون عوض یگفتن« من کنارتم»

 با بغض تو صداش کنهیطرالن بغلم م گردمیکه بر م نیهم

 :گهیم

 !خدا منو مرگ بده که تنهات گذاشتم-

 .کنهیکه محکمتر بغلم م زنمیبغلش هق م تو

 یخانواده کردن؛حاالینگام م یو مستانه هم با ناراحت رستا

با  حانهیخانم و ر مای...سمسعود خان هم اومده بودن 

خانوم آروم آروم اشک  مایالبته س کردنینگام م یناراحت
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به  هانیکه آ ییدر برابر مشت و لگدها ی.حتختیریم

 .ساکت بودن زدیپسرشون م

 .دمیم هیدر باز اتاق تک به

خودم و  ی.فقط خانوادهومدنیمهمونا باال ن خداروشکر

 .مسعودخان بودن

 کنهیم هیکه تو بغلش گر یداره کارنکه  نمیبیرو م زنعمو

 ...کنهیرو ساکت م

 .حال خودم خوب نبود که بخوام به کارن برسم اصال

 .شدیناراحت م شتریب بچم

 

 

 .همه از اتاق خارج شدن گهید حاال



 

Romanzo_o 315 

شده بودم و  رهیخ نیتخت نشسته بودم و به زم یرو

 ی.برامینکبت یندگز ی.برامیبدبخت ی.براختمیریاشک م

که درونم بوجود اومده بود  یعشق یتباه شدم.برا یجوون

بودم.اره،من عاشق  خبریازش ب شیو تا چند ساعت پ

ل آرومم کنه،فقط تو بغ تونستیشده بودم.فقط اون م هانیآ

قلبم آروم و قرار  دنشی.با دگرفتمیاون آروم م

هم فکر  الیدان ی.به حرفااوردمیکم م ششینداشت.پ

 طناِز قبل گهیخوشحال ُمرده بود. د شهی.آره طناِز همکردم

روحم شدم.چه اسم حاال...آره...اآلن عاشق قاتِل ینبودم.ول

 ....اون قاتل روحمه.قاتل روحِه ،دلبرِ من،آرهیادهیبرگز

که به سرعت  ییو اشکا هیوسط گر هاوونهید مثل

 .و با هم مسابقه گذاشته بودن،خندم گرفت ختنیریم

 .ت خودم نبوددس حالم
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تا ۲و فقط دوامش واسه  دیطول نکش یلیخندم خ البته

 .بود هیثان۱

عقب  یو تند کشمیم ینیدر ه یباز شدن ناگهان با

 :گهیو م کنهیم یحالم اخم دنیبا د هانی.آرمیم

 ..نترس منم-

و قفل  بندهیدر رو م شنوهیاز طرف من نم یجواب یوقت

 .کنهیم

 :نمکیشد نگاه م دهیچیپکه تو در  یدیتعجب به کل با

 ؟یچـ.چرا...در..درو...قفل..کرد-

 :کنهیتعجب نگام م با

بخوابن در رو قفل  خوانیزن و شوهر م هیکه  یتو اتاق-

 .گهید کننیم

 .قرار شد یگفتن کلمه زن و شوهر قلبم ب با
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 ...قراِر صداش،لحنش،ِنسَبِتمون یب

 ..من یجنبه یقلِب ب چارهیب

 یپتو رو رو عیو سر کشمیدراز محرکت رو تخت  کی با

 .کشمیخودم م

 .کنمینگاهش م رهیخ رهی،خیزیتوجه به ه یب

 رهنشویپ یها.دکمهندازهیم زیم یو رو ارهیرو در م کتش

سمت  هم نهیبود. آ ستادهیا نهیآ ی.جلوکنهیباز م یکییکی

 نی.با باز کردن آخرنهیبب تونهیچپه تخته و من رو نم

اهم که نگ ارهیحرکت از تنش در م هیتو  رهنشویش پدکمه

از درون  یزیچ هی.شهیم چشیدر پ چیپ یهاقفل عضله

 .به سمتش برم و بهشون دست بزنم کردیوادارم م

 . دمیم ادامه میزیو به ه کنمیاون حس و لعنت م اما

 .کنهیم ریبه سمتم،نگاهمو غافلگ شییهویبرگشتِن  با
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نگاه  نیو به زم رمیگینگاهمو ازش م عیسر

تنش نبود و با شلوار ست  رهنیکه پ کنم،همونجوریم

 :نهیشیو بغل من م ادیکتش بود به سمت تخت م

 ؟یستیمگه مسلمون ن-

 یاز تمسخر و شوخ یرد یکنم،وقتیتعجب نگاهش م با

 :گمیم نم،یب ینم

 .خب..خب اره-

 .منم مسلمونم بهیعج-

 :کنمیتعجب نگاهش م با

 ه؟یمنظورت چ-

ننوشته نگاه کردن به  ینید یز کتاباکدوم ا چیاخه تو ه-

 !!!شوهر گناهه و خجالت داره
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تا حرفشو درک کنم.با درک  کنمیبا تعجب نگاهش م کمی

 :ندازمیم نییکردن حرفش سرمو پا

 ...َم...َمن-

بغلش.با تعجب  کشهیمنو م عیسر یلیحرکت خ هی با

اخ مونده بود ش گهید کمیکردم؛یداشتم به حرکتش فکر م

 .هشیم شتریب رتمیح شیبا حرکت بعد یول .ارمیدر ب

 

 

 :گهیو م بوسهیسرمو م رو

 .بلند شو لباساتو عوض کن-

که چشاشو تو کاسه چشش  دمیتکون م یبغض سر با

 :گهیو م چرخونهیم

 ؟یکنیباز چت شد؟چرا بغض م-
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 .گمیم یآروم «یچیه»و  ندازمیباال م سرمو

 :مگیو م شمیم بلند

 .برم حموم خوامیم-

 .رمیکه منم به سمت حموم م دهیتکون م یسر

جدا تا بندازمش  یتو سطل ندازمیحموم لباسمو م داخل

 ..دور

ه بهش خورد هانیبجز آ یکه دست کس یلباس نیاز ا حالم

 .خورهیبهم م

 ..کردیناراحتم م یزیچ هی یول

 ...زیاز هرچ شتریب

 ...هانیآ

که به من داشت تجاوز  تسیاصاًل براش مهم ن هانیآ

 .شدیم
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 از درون مهمه واسش؛ دیشا

ا ب یعنی.کنهیتظاهرم نم یکه حت رونیهر صورت از ب در

 د؟یخواب رتشیچند تا کتک رگ غ

 رم؟یتقص یمن ب دیفهم یچجور اصاًل

 .نکنم ریدرگ نیاز ا شتریکردم ذهنمو ب یسع

 .شورمیم فیخودمو با ل یدوش و کل ریز رمیم

 .که زخم شده بود دمیکش نمیس رو گهید نقدیا

 .بدنمم که قرمز شده بود یجاها هیبق

 زدمیآروم هق م یو گاه کردمیم هیآب گر ریز یهمونطور

 .هنشنو دونمیم دیبع ینشه ول ینشنوه و عصب هانیتا آ

  که همش بهم تجاوز بشه؟ یعادت دار ایخدا

 رم؟یمیکنم م یمدت بدون استرس زندگ هی اگه
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بودم و حالم دست  یناراض گفتمیکه مهم  ییکفرها از

 .خودم نبود

بون تا صا رمیم ییسمت صورت شو کنم،بهیحموم م یوقت

 دیاب شهیهم هانیآ چارهیکنم.ب زیصورتمو تم کمیبردارم و 

 .چندِش منو تحمل کنه

 ..زدیکه انگار داشت با تلفن حرف م هانیآ یصدا با

 

 

 .گهیم یندم به در تا بشنوم چگوشمو چسبو آروم

 ..نه بابا،حواسم هست-

...- 

 هاشهیبا گر کنمیم مویبده تمام سع یلینه حالش خ-

 .عصابم خورد نشه

...- 
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به زور کارنو خوابوندم  نکهیکه بعداز ا یدونیاره...نم-

 ..شده رهیخ نیها به زممثل افسرده دمیاومدم تو اتاق د

...- 

بخوابه که  زارمیاقعًا ! از حموم اومد،مو دونمیهــوف...نم-

 ...نکنه الیفکر و خ شتریب

...- 

سوسول با اون  یدهن اون پسره یامشبو نمدونم ول-

راحت مونده  یلیخ کنم،مادرجندهیم سیمسعود و سرو

 .کردیبود نگاه م

...- 

 .. ای نهیبب یبیبحالشون حال طناز بد شه،آس یفقط وا-

...- 

 .هِی...اوِکنمکیم یباشه...سع-

...- 
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 .خدافظ-

مت و به س پوشمیو حوله تن پوشمو م کنمیحموم م عیسر

 .رمیم رونیب

 .خوشحال بودم یلیکه نگران حال من بود خ نیا از

 دهیرو تخت دراز کش هانیاز حموم خارج شدم،آ یوقت

 .بود

اِه کوت نیلباس آست هیشلوار و  هیو  رمیسمت کمد م به

 .دارمیگشاد بر م

 ؟یبپوش یخوایرو م نایا-

 :گمیبا شک م کنمویلباسا نگاه م به

 مگه؟ هیاره...چ-

و  ادی.به سمت کمدم مشهیو از تخت بلند م کشهیم یپوف

زانو و با تاپش که هر دو  یشلوارک تنِگ کوتاه تا باال هی
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که  دمیپوشیم نارویا ی.من فقط زماندهیبودنو بهم م یمشک

 .شیوقت پ یلیتنها بودم؛اونم خ

 :گمیتته پته م با

 ...تونمی...امـ..امشب نمهانیآ-

  

 :گهیتوجه به حرفم م یب

ز ا نمینب گهیمن آزاد باش.د شیپ نهی...موضوع ادونمیم-

 ؟یدیخر یواسه ک ناروی.پس اایمزخرفا بپوش نیا

 .گمیم یا«باشه»و  نییپا ندازمیم سرمو

سمت تخت و دراز  رهیم« دختر خوب نیافر»گفتن با

 .کشهیم

 .بغل عمو،که عمو کاِرت داره ایب یدیلباس پوش-

 .گمیم یـ«چشم»و  خندمیم
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 .خوب بمونه نقدریهم شهیخوبه رفتارش،کاش هم چقد

ود که بهم داده ب ییو اونجا لباسا رمیسمت پشت کمد م به

 .پوشمیرو م

و آروم رو  رمیلباسم به سمت تخت م ضیتعو بعداز

منو رو تخت  و کشهیدستمو م عیکه سر نمیشیتخت م

 .ندازهیم

خوب تو تنم نشسته بود نگاه  یلیبه لباس،که خ زیه

 :کنهیم

 .نیخب حاال شد.آفر-

 :گهیو م کنهیبغلشو برام باز م بعد

 .بغل عمو ایب-
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 :دمیو خودمو تو بغلش جا م خورمیم یغلت

 شد امشب؟ یچ نمیخب حاال بگو بب-

 .هکنیداره نگام م یجد نمیبیو م مکنیتعجب نگاش م با

 :گهیکه با اخم م گمیم یکل زیچ هی اول

تمام کاراش برنامه  یبرا خوامیجز ...منه!! جزبه ینجوریا-

 .ستمین هانینندازمش آ یداشته باشم.اگه از مردونگ

 .رهیگیهام حرارت مو گونه شمیم سرخ

 وتو چشاش نگاه کنم و از اتفاقا بگم. سرمو ت تونستمینم

نار و ک دهیکه منو به خودش فشار م کنمیم یمخف نشیس

 :کنهیگوشم زمزمه م

 ..رام باش ینجوریا شهیتوله هم-

د که انگار قص یجور دمیفشار م نشیبه س شتریب سرمو

 .دارم خودمو باهاش حل کنم
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 نشیرو س یفرض یبهش نگاه کنم خّطا نکهیا بدون

 .کنمیم فیو اتفاقاتو تعر کشمیم

 تشینشون از عصبان دادیحرفم محکم فشارم م با هر نکهیا

 .کردمیدرک م یبه خوب نویبود و ا

 دهیمنو از خودش فاصله م شهیحرفام تموم م نکهیاز ا بعد

 :کنهیو تو چشام نگاه م

 !!یباز که آبغوره گرفت-

 هیگر نقدریا ی.من ِککشمیبه چشام م یتعجب دست با

 کردم؟

 :گهیکه م کنمیاشکمو پاک م عیسر

 !بهت بدم و بهش عمل نکنم؟ یحاال شده قولتا -

که همونطور که  دمیبه سمت چپ و راست تکون م سرمو

 :گهیکنه،میم یباز سمیخ یبا موها
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که هر وقت تو  ارمیسرش ب ییبال دمیهم قول م ندفعهیا-

 ..رهیمتر ازت فاصله بگ هید،یرو د

 .کنمیو لپشو بوس م خندمیم

 .یمرس-

 :گهیاخم م با

 ن؟یهم-

 :گهیکه م کنمیتعجب نگاش م با

 .باشه نجایمن دوس دارم لبات ا-

 .کنهیهمزمان به لبش اشاره م و

 :گهیو م کشهیم یاکه پوِف کالفه کنمیتعجب نگاهش م با

 یزای،چ یلب،لپمو بوس کن یبه جا گهیبار د هیاگه -

 .ستیدر انتظارت ن یخوب
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امو بکنار و ل ذارمیحرفش از خدا خواسته خجالتو م نیا با

 .ذارمیرو لبش م

 یلیخ ادیبه خودش م یوقت یول مونهیتو شوک م اول

 .دهیمنو ادامه م یکاِر شروع کرده یوحش

 :گهیو م رهیگیفاصله م قهیاز چند دق بعد

 .بخواب ریبگ یوسوسم نکرد شتریخب توله تا ب-

بعداز تموم شدن جملش،بدنمو به سمت خودش  و

 .کشهیم

م خواب یِک دونمیلحظه که نم لذت بخش بود اون نقدریا

 ..برهیم

 

 

کارن رو صورتم و صداش از   ِکیکوچ یاحساس دستا با

 :شمیم داریخواب ب
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 ..گهیشد د ؟ظهریش داریب یخوای!!نمیمامان-

 .ندازمیبهش م ینگاه هیو  کنمیچشامو باز م آروم

از  لمیف هیمثل  شبید یبلند شم که تمام اتفاقا خواستم

 .بندمی.با درد چشامو مکنهیچشام عبور م یجلو

 ست؟یشد؟حالت خوب ن ی!!چیمامان-

 :گمیو م کنمیچشامو باز م آروم

 .خوبم زمیچرا عز-

َمرد داره صحبت  هی.انگار کنمیلحظه از صدام تعجب م هی

 .کنهیم

 :گهیم یناراحت با

 .هینجوریپس چرا صدات ا-
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و ر نقدری.دوست داشتم احوصله نداشتم بلند شم اصاًل

از ذهنم پاک شه.با درد  شبید یتا اتفاقا نمیتخت بش

 .بندمیچشامو م

 .کوفته شده یلیخ تنم

 یلیخ شبیاز حموم اومدم سبک شده بودم و د شبید

 ...بود نیو امروز وضعم ا دمیخواب نیسنگ

رو تخت.کنارم دراز  ارمشیو م رمیگیکارنو م دست

و  دمیرو قورت م ارهیم که به گلوم فشار ی.بغضکشهیم

اره دوب یک فهممیکه نم کنمیم یکارن باز یبا موها نقدریا

 .برهیخوابم م

*** 

  .شمیم اریرو موهام،هوش یینشستن دستا با

 .چشامو باز کنم تونمیخستم که نم نقدریا یول
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رو من ب ،تویزک یهم گفت ی.به خرس قطبگهیبلند شو د -

نم بغل خودت کار یدیجات هستم...توله خودت خواب

 ؟یخوابونده بود

 :گهیکه م کنمیچشامو باز م هانیآ یحرفا با

 !شدن داریبه!بالخره خانم افتخار دادن و ببه-

 :گمیبندم و م یچشامو م دوباره

 .خستم-

قطره اشک از  هیبود که  یچ لشیچرا و اصاًل دل دونمینم

 .زهیریچشام م

 نیبه ا دمیر»گهیکه زمزمه وار م شنومی..مکشهیم یپوف

 «یریک یزندگ

 .شنومیصداشو نم گهید



 

Romanzo_o 334 

و هوا معلقم  نیرو زم شمیمتوجه م یحرکت ناگهان هی یط

 .وار دورم حلقه شده چکیپ ییو دستا

 :گمیتعجب م با

 .رهیگیدرد م.کمرتنیزم ؟بزارمیکنیم کاریچ-

 

 

گرفتم  ی.اول بخاطر صداپرهیآخر از دهنم م یجمله

 به لیکشه که اخمش تبد ینم یطول یول کنهیم یاخم

 :گهیو م شهیم یلبخند جذاب

 .یباش لویک۸۱بچه؟سرهم فکر کنم  ییلویمگه چند ک-

 ...رهیم ادمی شبیاتفاقات د تمام

 :گمیو م کشمیم یغیج

 .ییلویک۸۱ لوعم؟خودتیک۸۱گفته من  یک-
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صورتش قرار  یروکه صورتم روبه ارهیباال م دستاشو

 :رهیگیم

 .توان داره ینگران کمر من نباش!!هر وقت ِاراده کن-

 :پرسمیتعجب م با

 و؟یتوان چ-

 :گهیقهقه م با

 !شهیسکس!توان سکسو رو داره..خسته نم-

و  دنیبه محض فهم یول کنمیبه حرفاش فکر م کمی اول

 یکه گوشا کشمیم یغیدرک کردن حرفاش چنان ج

 .شهیخودمم َکر م

 بلند نقدریقد و قواره چطور ا نیچته توله!!آخه تو با ا-

 ؟یکشیم غیج

 :گمیتوجه به حرفش م یب
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 ..هانیآ یادب یب یلیخ-

 :گهیجلو و م ارهیم صورتشو

 !!نشون بدم بهت یخوای!!!میدیند مویادب یتازه ب-

 :گمیم معذب

 ...ینه مرس-

 :دهیخنده جواب م با

 ..یلیهرجور ما-

 شبیاقات دهدفش آزاد کردن ذهنم از اتف دمیفهم تازه

هم موفق بوده. منو به سمت  یلیبوده و به نظرم خ

 .ستمد دهیو مسواکو م شورهی. صورتمو مبرهیم ییدستشو

 .رونیب رهیم ییخودش از دستشو گهید

و  شمیخارج م ییو از دستشو کنمویالزمو م یکارا منم

 .نمیشیتخت م یرو
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 .میناهار بخور میرو تخت،بلند شو بر یتو که باز رفت-

 :گمیِگِرفَتم م یصدا با

 .امیمن نم-

 ...بلند شو منو سگ نکن طنازاالی..امینم یچ یعنی-

خورد بود،خودم به اندازه  یخودم به اندازه کاف اعصباب

 هانیناراحت بودم،عذاب وجدان داشتم...کاش آ یکاف

 .نده ریگ گهید

 :گهیو م نهیشیم بغل تخت شه؛ینم نکهیمثل ا یول

 چته؟-

 .به بحث خاتمه بدم کنمیم یسع «یچیه»گفتن  با

 :گهیبا اخم م یول
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ندارم  میافسرده،تو زندگ هیمن اصاًل حوصله تحمل  نیبب-

بهم بگو  ایبلند شو خودت خودتو جمع و جور کن  ای

 چته؟

 .به غرورم برخورده بود کمی

م ه یمهربون کمیجنبست و تحمل  یبودم دلم ب گفته

هربون باهام م نقدریا هانیآ نمیبب تونمینداره؟گفته بودم نم

صاًل ا نی.واسه همکنمیم باشه؟اگه نگفته بودم االن اعتراف

اخم و  یو مهربون یهمه خوب نیبعد ا تونستمینم

 .نمیبب تشویعصبان

حرکت  هی یط یول شهیم یچ دونمیبود،نم نیهم هانیآ اما

 .کنمیم یبغلشو و خودمو خال ندازمیخودمو م یناگهان

 

 

 :گمیم مِگِرفته یصدا با
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من تا االن ُمرده بودم.  یاگه تو نبود هان؟یشده آ یچ-

خودمو  فتهیب یبه خودم قول دادم اگه اتفاق شبید

خدا که ...بفتهیاتفاق واسم ب نیا دی.چرا هر دفعه ، باکشمیم

خدا تو رو  ی..ولیتکرار یزندگ نیخستم.از ا گهید

ده بمونم.بازم زجر بکشم.دوست فرستاد که بازم زن شبید

 ..بره ادمی یتا همه چ نمیبش نجایا نقدیدارم ا

پشتم نشست و شروع به  هانیدست آ یناگهان یلیخ

 .نوازش پشتم و دست کردن تو موهام کرد

ه به نفس بکشم چه برس تونستمینم گهیحرکتش د نیا با

متوجه تپش  خواستمیحرف بزنم.فقط از خدا م نکهیا

 .نشهقلبم  دیشد

 تموم شد؟-

 :دهیکه ادامه م گمیم یو اهوم کشمیباال م دماغمو
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 میتیکارن  خواستیخب بزار من بگم.اواًل خدا نم-

 .خانومم گهیدردسر داره د یبشه،دومًا خوشگل

.خانومم...؟!اون منو شنوهیگوشام نم گهید کردمیم احساس

 .کردمیاگه منو نگرفته بود قش م  ی!واد؟یدیقشنگ م

...گفتم که اصاًل حوصله هیافسردگ یهانشانه نایاسومًا -

 هنکیً جمع کن خودتو.چهارمًا اندارم پس لطفا یافسردگ

موردو حل  نیشده خودم ا یتکرار یزندگ یگفت

 .چطوره؟کنمیم

 :گمیو م ندازمیم نییپا سرمو

 ..یول یمرس-

 .ادامه بدم ذارهینم

 .کنهیقانعم نم یمرس نیا یدونیخودت م-
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لباش  یو لبمو رو برمیکردن سرمو جلو م فکر بدون

 .ذارمیم

 .کنهیم میشوک همراه بدون

 .کشمیعقب م ارمینفس کم م یوقت

 ..توله دی:اووف..چقد چسبهانیآ

 ..نییپا ندازمیم سرمو

 دم؟یکشیازش خجالت م نقدریمن ا چرا

 ینکرد می...تا عصبیکشیمن خجالت م شیپ ادیَبدم م-

 .ناهار میبر

 

 

*** 

نها .تزدینم یحرف چکسیناهار همه ساکت بودن.ه ِزیم سِر

 .دقاشق و چنگال بو یصدا دیچیپیکه تو سالن م ییصدا
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مو ِگِرفَت ِیصدا یکه مبادا کس زدمیاز ترس حرف نم منم

 .بشنوه

از خجالت آب  شهیباعث م الیدان ییهوی یصدا اما

 .بشنوم نویبشم.فقط دوست نداشتم هم

و  شبید نیخوریغذا م لکسیر نیدار نقدریا نمیبب-

 ...کنـ یکار چیه نیخوایرفته؟!نم ادتونی

بدون نگاه  خوردیغذاشو م لکسیهمونطور که ر هانیآ

 :گهیموسط حرفش  الیکردن به دان

 !..کنم یچ دونمیخودم م ومدهیبه تو ن نکارایا-

 :گهیبا پوزخند م الیدان

ال ح یبگ دیاالن با یل اونمث یکیِشر نگو...تو خودت -

 یکن یچ یخوای.مستیمهم ن یلیخ کردمیپسره رو درک م

 مثال؟
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ظرفش  یقاشق و چنگالشو با صدا تو لکسیر هانیآ

 .ندازهیم

(فضول برهیباال م کمیادامه بده راحت باش.)صداشو -

بگو برناممو برات شرح  یمگه؟اگه هست یمن ِیزندگ

م.)دوباره با لحن کن کاریچ دیبا دونمیبدم.من خودم م

 .(واسه کنار گوشم وز وز نکندهیادامه م یعاد

از ترس  چکسی.هکنهیشروع به خوردن م دوباره

ه آقا جون.منم که افتاده بودم ب ٰیحرف بزنه ؛حت تونستینم

 .کردمیم یجون لبام و با غذام باز

تو  نقدری.اپرمیمخاطبش من بودم باال م که هانیآ یصدا با

 :شهیباعث ترسم م شیمعمول یه صدافکر غرق بودم ک

 .بخور غذاتو-

 :گمیاما به ناچار با همون صدا م کنمیمکث م یکم
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 .شدم ری..سـیس-

 :کنهیو به چشام نگاه م ارهیسرشو باال م ندفعهیا

 .بخور گمیم-

و به زور قاشق پر از پلو و خورشت  گمیم یآروم«باشه»

 .زارمیرو تو دهنم م

 :گهیم یاراحتزنعمو با ن ندفعهیا یول

ور و عسل بخ ریش وانیل هی ایب یدخترم غذاتو تموم کرد-

 .صدات باز شه

 یو دوباره باز با همون صدا زنمیم یلبخند شینگران به

 :گمیُزُمخَتم م

 .چشم-

 .خورهیادامه غذاشو م«بال یب»با گفتن  که

*** 
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.من و  رنیهمه به هال م شهیمثل هم شهیغذا تموم م یوقت

 هی.زنعمو واسم میکنیو جمع م زیمان هم مزنعمو و ما

.کارن دهیو به خوردم م کنهیو عسل درست م ریش وانیل

 خوام،منمیمنم م»که  کنهیاصرار م گهید نقدریا

 .هکنیدرست م وانیل هیاونم  یبرا یمجبور زنعمو«خوامیم

و با زنعمو و کارن و مامان  به جمعشون  زمیریم ییچا

 .میشیاضافه م

خودش  یبرا یتا هرک زارمیم زیم یرو رو ییچا

 کارم نی.همنمیکنار تا منم بغلش بش رهیم هانیبرداره.آ

 .کنمیم

شرکت حرف  یدرباره خوردنیم شونوییکه چا نطوریهم

 .زدنیزنونه م ی.مامان و عمه و زنعمو هم حرفازدنیم

 یکه داشت با تبلتش باز یخودمو با کارن منم

 .کرده بودم کرد،سرگرمیم
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 :گردهیهمه َسرها به سمتش برم هانیحرف آ با

 .خونه خودمون میبر میخوایفردا م-

 ن؟یمادر؟کجا بر یگیم ی:چمامان

مه تو ه میکه هست نجایا ادی.خوشم نممیبر دیبا گهی:دهانیآ

 .کننیکارام دخالت م

و لبمو به  نییپا ندازمیزده از حرفاش سرمو م خجالت

 .رمیگیدندون م

 :دهیمادامه  ینطوریاون هم اما

 .شهیکه نم نجایبا زنم راحت باشم؛ ا دیمن با-

 :گهیاز خداخواسته م زنعمو

 نیایکه م یریگروگان بگ یخوایمادر؛بهتره...نم نیآره،بر-

 .گهید مشونینیبیم نجا،بازمیا

 .شهیبحثم تموم م نیا هانیسر تکون دادن آ با
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بود که آقاجون و بابا و عمو اصاًل انتقاد نکرده  جالب

 ! نذاشت یباق یحرف ینگار حرف زنعمو جابودن.ا

 

 

____________________ 

 یکه تو دیجد یو با دقت به خونه دمیچرخیم رتیح با

 یلیبزرگ بود!نه..خ یلیخ نجای.اکنمیبرج بود، نگاه م هی

 .امیبرنم نجایاز پس ا ییبزرگ بود..!من تنها یلیخ

 هانیآ یکه با صدا کردمینگاه م با دقت همه جارو داشتم

 :چرخمیبه سمتش م

 چطوره؟-

 ...یخوبه...ول یلیخ یعنیخوبه...-

 .کنمیو دوباره به اطراف نگاه م کنمیمکث م کمی

 ؟یچ یول-
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 ...بزرگه یلیخ نجایخب ا-

 کنهیبلند م نیجملمو کامل کنم.کارن و از زم دهینم اجازه

 :گهیو م کینزد ادی.مرهیگیو بغل م

.گفته بودم اگه بچه پسر شد تو ستیبزرگ ن نمیچهم-

 .یخود دار یجا گهید

.حرفاش مو به مو گفتیفکر فرو رفتم!!!اره راست م به

 :فکر کنم شتری.اجازه نداد بادمهی

کنه  یبابا دوست داره بازکارِن نیو همچن-

 نیبزرگ باشه که هردفعه ا دیبا نجای.هوممم...؟اگهید

کنه و مراقب مامانش  یجا باز نینره.هم نییطبقه رو پا۲۷

 .ادیباشه تا باباش ب

 .هستم ی:آره من مراقب مامانکارن
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 ردمبیبود لذت م هانیمن و آ نیکه ب ینسبت بزرگ نیا از

 .کردیم یقرار یو قلبم ب

 .اتاِق کارن و خودمونو نشون بدم میبر نیای:خب بهانیآ

 .میرسیتا در م۶که به  میریم ییبه سمت راهرو 

 :گهیو م کنهیباز م وشیکی

ه وارد ش لیدل یب یاتاق کار منه. دوست ندارم کس نجایا-

 .و شلوغ کنه

 :کنهیرو باز م یاتاق بعد در

 .داخلش امیخودم م شتریکتابخونست.که بازم ب نجایا-

 :یاتاق بعد بیترت نیبه هم و

 .هم اتاق کارنه نجایا-

 .اتاق ورزش بود یبعد
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 و..٫ل،دوچرخهیبود.تردمورزش  یها لهیپر از وس توش

 .هم نداشت یپنجره ا چهی

 .هم اتاق مهمان بود یبعد اتاق

تخت دو  هیهم اتاق خودمون بود که شامل  یاتاق بعد و

رده پنجره بزرگ با پ هیتوالت، زیم هی.دینفره با مالفه سف

 .شده بود دهیکه تا نصف کش دیسف

 .هییهم حموم دستشو یخب در بعد-

 یهمه چ خچالمیبهم.تو  دیبگکم بود  یزیچ اگه

ناهار  یبرم ول دیناهار امروز...منم با یهست؛حداقل برا

 .امیم

و بعد  رهیکارن به سمت در م یرو گونه یبوس با

 .شهیگفتن خارج م«خداحافظ»



 

Romanzo_o 351 

ِبدون  کیخونه بزرگ و ش هیمن موندم و کارن و  حاال

 .غذا

 نبه پخت کنمیو شروع م رمیبه سمت آشپزخونه م فورًا

 .دوست داره یلیخ هانیبودم آ دهیمخلوط که فهم

ارن ک نمیبیتو حال که م رمیشد،میغذا داشت آماده م یوقت

 .نهیبیم ونیزیداره تلو

بشم که بعد  تونستمیحس خوب نم نیمنکر ا راستش

تونم بگم که  یسال صاحِب خونه شدم.حاال م نیچند

 زکه توش پر ا شیخانم خونم.به نظرم اون آپارتمان قبل

و اصاًل اونجا  ومدیخونه به حساب نم جاسوس بود اصال

و آرامش  یحس زندگ نجایا یرو دوست نداشتم.ول

 .داشتم

  

 .کردمیبابت و خداروشکر م نیخوشحال بودم از ا یلیخ



 

Romanzo_o 352 

و  رهپیم قهیتو چند دق امیهمه خوش شبید یادآوریبا  یول

 .دهیم یجاش و به غم و ناراحت

 

 

اسم طرالن  دنی.با درمیم زیسمت م م،بهیگوش یصدا با

 :دارمیبرم ویگوش

 .جانم-

 :چهیپیم یتو گوش فشیضع یصدا

 ؟ییسالم،کجا-

 :گمیم دیترد با

 شده؟ یزیچ-

 ...جهیطناز حالت تهوع،سرگ-

 :پرسهیمکث م یکم با
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 ه؟یعالئم باردار-

 :گمیتعجب م با

 مگه؟ داره ...چطور یبستگ یاره فکر کنم ول-

ا...تو بدم؟لطف شیدکتر آزما میبا هم بر شمیپ یایب شهیم-

 .یکارارو بلد نیا

ده » و با گفتن کنمینم یکه تو ذهنم بود توجه ا یسوال به

 .کنمیقطع م ویگوش« اونجام گهید نیم

 رِهیت یآب یروشن با شلوار لوله تفنگ یمانتو آب هی عیسر

 .دارمیبر م ممیمشک فی.کذارمیم ی.شال مشکپوشمیم۹۱قد

ردونه م کوتاهنیآست راهنیبا پ یشلوارک ل هیکارنم  یبرا

و مپوشونم براش.چون شماره آژانس  دارمیبرم یطوس

به  یو با گرفتن تاکس میریم ادهیپ ابونوینداشتم،تا سر خ

 .میریسمت خونه طرالن م
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*** 

ه خودمونو ب یحاضر کردن طرالن با گرفتن تاکس بعداز

 .بود هانمیکه دوست آ رسونمیخودم م یدکتر ماما

 یرو صندل کنمیگرفتن نوبت،به طرالن کمک م بعداز

و پا  و تو دست ومدیکارنم دنبالم م تیوضع نی.تو انهیبش

 .بود

 که یره،سوالیتا طرالن آروم بگ کنمیصبر م کمی اول

 :پرسمیکرده بود و م ریذهنمو از خونه درگ

 ارتت؟یب ینخواست عادیچرا از م-

 :دهیواب ممکث ج با

 .ندارم چکسویه یحوصله-

 احساس کردم دوست ینداشتم فکر کنه فضولم ول دوست

 :گمیداره صحبت کنه؛پس م
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حالت خوب  شبیشده؟!تو که پر یچ یبگ یخواینم-

 ..بود

 :گهیو م بندهیبا درد م چشاشو

 مویاون شب سع یول ستین یتظاهر کردن کار آسون-

و بهم  ستین یاوک باهام عادیکه م شهیم یماه هیکردم.

.فکر زنهی.اصال به زور باهام حرف مدهیمحل نم

و دوست دختراش برن  ست،خودشی...اصاًل مهم نکنمیم

 .به درک

 :گمیو م کنمیزده نگاش م شوک

 ..کارو نیا عادی؟میگیم یچ-

 :گهیم هیادامه بدم و با گر ذارهینم

 دروغ کننی.همه فکر مچکسی.هکنهیباور نم چکسیاره ه-

تو جمعه  ًن؟اصالیاعتماد دار عادیبه م نهمهیرا ا.چگمیم
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ً التو اص گم؟یم یچ یکه بفهم ِشمونیپ یمگه چقدر موند

که من دور ازش نشسته بودم...!من دروغ  یدید ینبود

 .گمینم

 :گمی.مهربون مشهیهق هق آرومش بلند م یصدا

نا نره ما ز ادتی.کنمیگفته باور نم یقربونت برم من!ک-

ش .باور کردنمیپشت هم باش دیبا طیر شراجو نیا شهیهم

 .دلم زیعز کنمیمن باور م یسخته.ول

  

 :گهیو م کنهیم بغلم

ازت انتظار  کنهیمادرم باورم نم ی...وقتی...مرسیمرس-

 .حرفاست نیدلت بزرگتر از ا ینداشتم ول

 : گفتم دیترد با

 دنبالمون؟ ادیزنگ بزنم ب هانیبه آ-
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 :گهیم یشرمندگ با

 .شهیزحمت م خوادینم-

که آروم و با اخم  ادیکارن م یدهن باز کنم صدا امیم تا

 :گهیمخاطب به طرالن م

 یکل دتیتو اتاق د عادیعمو م یخاله پس چرا وقت-

 خوشحال شد؟

 :گهیو م زنهیکارن م یبه بچگ یلبخند طرالن

 .خاله...تظاهر کردن براش آسون شده دونمینم-

 .نهکیل صورتش متموم شدن حرفاش،دستشو حاِئ بعداز

 ؟یچ یعنی:مامان...تظاهر کارن

 :گمیو م زنمیم یلبخند

 .پسرم دمیم حیبعدًا برات توض-
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 هانیو شماره آ شمیبلند م عیصدامون کنن سر نکهیاز ا قبل

 .رمیگیو م

 

 

 یکه صدا شدمیم دیداشتم از جواب دادنش ناام گهید

 :چهیپیم یتو گوش شیعصب

 یخانم افسردگ کردمی!هان؟؟؟فکر میکجا گورتو گم کرد-

 ؟یهست یگرفته نگو رفته دور دور...کدوم قبرستون

 .خونه ادیناهار ب یرفته بود قراره برا ادمیکاًل  یوا

 :گمیتته پته م با

 ...گوش کن هانیآ-

 :گهیداد م با
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 دید بادنبالت بع امیب یهست ینه اول بگو کدوم قبرستون-

 ...شده یچ یبگ

 ...مطِب دکتر-

 :پرسهیآروم م یتعجب و صدا با

 ؟یمطب واسه چ-

ن طرال نجایا ایبدم که!!نگران نباش ب حیتوض یذارینم-

 .حالش خوب نبود رسوندمش مطب

 :پرسهیم عیسر

 شیزنشو ببرن پ دیکه زن و بچه من با هیکدوم گور عادیم-

 دکتر؟

 عادیبه م یزی...طرالن بفهمه چهانینگو آ یزیبهش چ-

 .دمیم حیبرات توض نجایا ای.بشهیم یاز دستت شاک یگفت

 ...طناز-
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 :گمیم کننیم جیطرالن و پ یلیفام یوقت

 میریم می. نوبت طرالن شده دارترایمطِب  م ایزود ب-

 .داخل.خدافظ

و وارد اتاِق  کنمی.به طرالن کمک مکنمیقطع م ویگوش

 .میشیم ترایمخصوص م

ت و باهاش دس کینزد ادیم شناسهیکه انگار طرالنو م ترایم

 .دهیم

 دنیو با د دهیبه منم که انگار منو شناخته بود دست م رو

 .کنهینگاش م ریکارن متح

 :گهیم رتیح با

 دادم؟ تشویکه من خبر جنس هیهمون پسر نیا-

ها .کارن هم بعد مدتدمیو سر تکون م زنمیم یلبخند

 .شهیم میو پشت من قا کشهیخجالت م
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 ادی.تازه رهیگیچشم از ما م« زمی،عزیاله»گفتن با ترایم

 :گمیو م فتمیطرالن م

 .مدته حالش َبده هی نکهیجون طرالن مثل ا ترایم-

 :گهیم ترایم

 شده؟ یبه.طرالن خودش زبونش چبه-

 ..ستیحالش خوب ن-

 :گهیو م ندازهیبه من م ینگاه ترایم

 ه؟یعالئمش چ-

 :گهیخودش به زحمت م طرالن

 .جهیرگتهوع و س-

 :گهیم ترایم

 ؟یچ ادیز یسر درد،خستگ-

 :گهیبا پوزخند م طرالن
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که کمه با قهوه خوب  دم،سردردمیماهه خونه خواب کی-

 .شهیم

 :پرسهیم دیدوباره با ترد ترایم

 ؟یشد ودیپر یبار ِک نیآخر-

 :گهیم یحال یبا ب طرالن

 .ستین ادمیواقعًا  دونمینم-

 :گهیو م دهیسرشو تکون م ترایم

 شی!برات آزمایعالئمشو دار شتریخب ب-

 .نوبتت شه عیسر سپارمی.مسمینویم

و با تشکر به همراه  رمیگیو برگه رو م دمیتکون م یسر

 .میایم رونیب ترایطرالن از اتاِق م
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.مثل چرخمیبه سمتش م هانیآ یربع با صدا هی بعداز

 ...با اخم شهیهم

 :گهیم رسهیکه م بهم

طناز...خدا به  ی.وارونیب یریحاال بدون خبر دادن بهم م-

 .دادت برسه

 :گمیو م کنهیدفعه بغض به گلوم حمله م هی

 ...بخدا-

 .نشنوم یچی!هششیه-

 :ادیطرالن م یکه صدا ندازمیم نییبغض سرمو پا با

 ...ی...عه اومدشهیطناز م-

 :هپرسیه مآروم شده بود ک کمیطرالن  دنیانگار با د هانیآ

 نیحال طرالن َبده بعدا اومد ین؟گفتیکنیم کاریچ نجایا-

 ...که ییدکتر ماما
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 که شوکه دی...انگار موضوعو فهمخورهیحرفشو م یهیبق

 :گهیم

 ...طرالن تو نمیبب-

 .دهیادامه نم بازم

 :گمیم عیسر نییطرالن سرشو انداخته پا نمیبیم یوقت

 .نداده شینه هنوز آزما-

 کهنیا کنه؛ازیو به طرالن نگاه م ندازهیبهم م ییگذرا نگاه

 یلیرفتارش خ کردمی.فکر مرهیگیدلم م گرفتیم دیمنو ناد

 .بود.آره همش ترحم بود یبهتر شده.اما همش الک

 :گهیبا شک رو به طرالن م هانیآ

 ومد؟یچرا ن عادیم-

 (کمی.)فقط شهیدلم خنک م کمیرفتار طرالن  با



 

Romanzo_o 365 

و با بغض رو به من  رهیگیم دهیرو ناد هانیسوال آ چون

 :گهیم

 داخل؟ یایلطفًا باهام ب شهیم-

 عیرنبود.س ینطوری.طرالن ارهیگیدلم م تشیمظلوم بخاطر

 :گمیم

 .معلومه-

 :گمیروبه کارن م بعد

 .دنیبمون داخل راهت نم ییبابا شیپ-

که رو به  هانیآِیبه نگاه برزخ توجهیگفتن کارن ب«باشه» با

 شیو به سمت اتاِق آزما رمیگین و ممن بود دست طرال

 .میریم

 قهیکه بعداز چند دق نهیشیم یصندل یبا مکث رو طرالن

 :شهیوارد م یابا لبخند مهربون و دلگرم کننده ترایم
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  ...باال طرالن خانم نآستی!…خب…خب-

رو به  ترایم ذوقشیاخم طرالن و حرکات آهسته و ب اما

 ...ندازهیشک م

 ...کنه دایتا رگشو پ بندهیتشو مدس یباال یکش با

خودم که چندبار از بابا  رستانیدوران دب یدلم برا چقدر

 .خون گرفته بودم تنگ شده بود یالک

 ترای.البته که کاِر مرهیگیم شیبا دقت از طرالن آزما ترایم

بر  کار رو نیخودش ا شیو دوست ییبخاطر آشنا ینبود ول

 .عهده گرفت

 :امیم رونیفکر ب از ترایپرنشاط م یصدا با

 !…عادیآقا م نیحاال کجا هست ا-

 :گهیم یعیبا لحن ناراحت و ضا طرالن

 !...ومدیکار داشت ن-



 

Romanzo_o 367 

 :پرسهیبا شک و خجالت م ترایم

 !؟افتاده.. ی؟اتفاقیاممم...طرالن تو که بچه دوست داشت-

 :گهیم حالشیطرالن با همون لحن ب و

 ...ستین یزینه!چ-

 حیضتو ترایم یبرا ویطرالن همه چ گهیداشتم اآلن د انتظار

 .حرفا بود نیتر از ابده اما انگار خسته

  

سه ساعت »و با گفتن  کنهینم یکنجکاو نیاز ا شتریب ترایم

 .رهیم رونیب«آمادست شیآزما گهید
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 راتیم ی.بعدًا شمارهستیطرالن حالش خوب ن دونستمیم

طرالنو  نیواسه هم ارمیاز دلش در م رمیگیم هانیز آرو ا

 .کنمیبخاطر رفتارش شماتت نم

 م؟یبر شهی:مطرالن

 .ایآره ب-

 .کمکش رمیم عیسر و

ده ش رهیبا اخم به کارن خ هانیآ میریمرونیاز اتاق ب یوقت

 .بود

داشت  یبد یلیجور خ هی.کنهیاالن بچم سکته م اخدای

 .گفتیم یزیاخم داشت چکارن هم با  کرد،اماینگاه م

 .میریم جلو
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بود دوست ندارم بعداز رفتاِر  دهیکه انگار فهم طرالن

 یچاشن یول یحالیباهاش صحبت کنم با ب هانیزشت آ

 :لبخند تو حرفش گفت

 نیدار د؟اگهیدار یزیچ یایبه به...پدر و پسر دشمن-

ه زنه تو بهتره بگم قرار ایکه طناز مامان اونه  نیکنیبحث م

 .رمیروز قرضش بگ چند

 :گهیطرالن م یبه حرفا توجهیب هانیآ

 یمحل یعاد؟بیم یدرباره گهیم یچ ؟کارنیگیچرا ِشر م-

 ؟یچ یعنی

 :گهیبا اخم م طرالن

بود که طرِف اونو  نیباهات صحبت نکردم واسه ا یوقت-

 ستیهم ن یازینگفتم؛ن یزیچ نی.بخاطر همیگرفتیم

مدت  هیمزاحم .فقط اگه بشه به عنوان یدخالت کن

 ..مدت که نه هیبمونم. شتونیپ
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 :گهیو با شرم م کنهیم یمکث

 .ادیب ایکه بچم به دن یتا موقع-

 :کنهیبه حرفش با اخم نگاهش م توجهیب هانیآ

 ه؟یکدوم گور عادیم-

 :گهیبا داد رو به من م زهیطرالن حرف نم نهیبیم یوقت

 ه؟یکدوم گور عادیم گمیم-

 :گهیم یکه طرالن عصبدهن باز کنم  خواستم

.زورت به یسر طناز داد بزن یمدت حق ندار نیا نیبب-

 رسه؟ینم یاگهیکس د

 :دهیادامه م بعد

ق طال خوامیاومد م ایو ولش کن اصاًل.بچم که به دن عادیم-

 .رمیبگ
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ا ب لکسیر یلیخ هانی.اما آکنمیشوک به طرالن نگاه م با

 :گهیپوزخند م

 .دهطالقت ب عادیامکان نداره م-

 :گمیبه بحث خاتمه بدم م نکهیا یبرا

سرپا  نقدریا ستیست.خوب نطرالن حامله  هانیآ-

 .خونه یبمونه برا شیبمونه.بهتره بق

 :گهیو م کنهیکارنو بغل م یبدون حرف هانیآ

  .اونجا نیایب نگهیتو پارک نیماش-

 .رهیبعد خودش م و
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ا ب خوانیو طرالن م هانیآ دونستمیخونه م میدیرس یوقت

 فضولم،پس یلیهم صحبت کنن.دوست نداشتم بگن خ

 :گمیو م رمیگیدست کارنو م

 لباس ای.طرالن تو هم بمیباال لباس عوض کن میریما م-

آشپزخونه شام درست  میریعوض کن.بعد منو کارن م

 .نیشما حرفاتونو بزن میکن

 :گهیبا اخم م طرالن

که حرف  میتازه عروس داماد  انگار یگیم یجور هی-

که قراره شوهرت بدونه رو تو  یزیچ نمیبینم یازی.نمیبزن

 .یندون

 ...دیخب..شا-

برو  یستیفضول ن میدیحاال فهم یناز کن سین ازی:نهانیآ

 .شام درست کن گرسنمه ایلباس عوض کن ب
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 و نمیجمله اولش دوست داشتم همون جا تو سالن بش از

 ی.ولبرمیا با بغض به اتاق پناه مکنم.ام هیگر یها یها

 :طرالن واضحه یصدا

و  عیزن مط نیهمچ.همه آرزوشونههانیخاک تو سرت آ-

رفتار  یطور نیداشته باشن؛اونوقت تو ا یخوشگل

 ...یدیکلفته دستور م ؟مگهیکنیم

 :گهیبلند م یبهش و با صدا پرهیم هانیآ

خودمه...زن  یدخالت نکن طرالن.دخالت نکن زندگ-

برو لباس عوض  االیبزنمش به توچه. خوامیه اصال مخودم

 .کن سرپا نمون

کرده  رییتا آسمون تغ نیاز صبح تا حاال زم رفتاراش

ابت کنم ث هانیبه آ نکهیا ستم،واسهین یفیبود.من دختر ضع

 ادیاون اتفاقو  گهید ششیپ کنمیم یسع امیکه قو

 ...ونمبت دی.البته شاگهیبود که گذشت د زیچ هی.اصاًل ارمین
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دش .پشت بنامیم رونیدر از فکر ب ِیاکدفعهیباز شدن  با

 :ادیداد طرالن م یصدا

 ؟یکنیتحمل م تویقزم نیا یتو چجور-

 :ندازمیباال م یو شونه ا زنمیم یلبخند

  .یکنیت ممدت عاد هی یتو هم بمون-

 :گهیبلند م یاخم و صدا با

 .کنه رییتغ کنمیم یکاری کنمیمن عادت نم-

 :گمیفقط واسه دلخوش کردِن منه،با لبخند م نستمدویم

 .نشو حاال یعصب نقدریباشه ا-

*** 

د بودم که چن ییآشپزخونه مشغول سرخ کردن کتلتا تو

 .بود دهیدرست کردن موادش طول کش یاقهیدق
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 ردمگیبرم یناهار خور زیم ِیشدن صندل دهیکش یصدا با

 یتو قرمز بینشسته و همونطور که به س هانیآ نمیبیکه م

 .رو من زوم کرده زنهیدستش گاز م

 ؟یخوایم یزیچ-

 :گهیم کنه،کوتاهیتفاوت نگام م یو ب ٰیکه خنث همونطور

 ..نه-

 یکه رو رشی.اما نگاه خدمیو به کارم ادامه م گردمیبرم

که به سمت  ی.وقتکنهیم معذبم چرخهیتموم حرکاتم م

ا ت رمیم خچالیتا روغن بردارم،به سمت  رمیم نتیکاب

تا چاقو  رمیم نکیسمت س ارم،بهیو گوجه رو در ب اریخ

کنم و  یدگیتا به کتلت رس گردمیبردارم،به سمت گاز برم

منو واقعًا  نیام بود و اکارا نگاهش بدرقه نیا ههم ی....تو

 ...دادیآزار م
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 :گمیم یزار یافهیو با ق گردمیمدوباره بر دیبا ترد

 ؟یخوایم یزی...چهانیآ-

و فقط ابرو باال  گهیکوتاه هم نم یهمون نه ندفعهیا

 ِزیانگار دنبال چ کردیسر تا پامو رصد م ی.جورندازهیم

 یقیکنه.نفس عم داشیپ خوادیو م گردهیمن م یتو یبیعج

ف ظر یدرست شده رو تو ی.کتلتاگردمیو بر م کشمیم

شسته ن هانیکه آ ذارمیم یزیهمون م یو رو نمیچیم

و ت زمیریو م کنمیپوست م عیهم سر ارایها و خبود.گوجه

 .زارمیم زیظرف و دوباره رو م

 .هنوز هم در حال َکنکاش من بود هانیآ

رو  ارمیو ظرف و قاشق،چنگال م وانیآب و ل پارچ عیسر

ص خال نیجو سنگ نیکه از ا نیا یبرا عی.سرنمیچیم زیم

 :گمیشم م
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 .رهشام حاض نیایطرالن و کارن ب-

طرالن و کارن وارد  عیکه سر کشهیطول نم یاقهیدق چند

م و ه کدستی یکتلتا دنی.طرالن با دشنیآشپزخونه م

کرده  جادیخونه ا یهم تو یخوب یلیخ یاندازه من که بو

 :گهیبا اخم م هانیبود رو به آ

طناز و با  کمیشه؟یم دایاز کجا پ یخوب نیآخه زن به ا-

 .که ندزدنش یچسبیبهش م یجور یکن سهیمن مقا

که  نهیشیو م کشهیو عقب م یحال صندل نیدر هم و

 .بغلم نهیشیکارنم م

 :گهیم کنهیهمونطور که اول به طرالن اشاره م هانیآ

 ...رو با وونهید-

 :دهیبا اشاره به من ادامه م و

 .کننینم سهیآدم مقا-
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 :مگیم عیو سر رهیگیانگار برقم م هوی هانیحرف آ نیا با

 .نی.غذاتونو بخورزشته..-

 :گهیو م زنهیم هانیآ یبه بازو یبا اخم مشت طرالن

 نیتر از ا یا،وحشیبگ یهرچ ستمیمن مثل طناز آروم ن-

 .حرفام

 نمکیخوردن مو شروع به زارمیکارن و خودم کتلت م یبرا

 :ادیم هانیآ یکه صدا

 یحشکه من و کردمیفکر م شیپ قهیاتفاقًا داشتم چند دق-

 .دارمدوست  شتریب

که  یهانیو با زحمت به آ ستهیمیاز حرکت وا دهنم

که  یمشغول خوردن غذاش بود و بعد به طرالن لکسیر

 .کنمینگاه م خوردیاونم با لبخند داشت غذاشو م
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لحظه احساس کردم شوهرم  هیلحظه فقط  هیچرا  دونمینم

راحت گفته بود  نقدی.ازنهیداره با معشوقش جلوم حرف م

 .نهرممکیاز رفتار من دوست داره؟غ شتریبرفتار طرالن و 

ز .ادمیدهنمو قورت م یکتلِت  تو کهیت هیزور همون  به

بدون  هانی.آذارمیم خچالیو غذامو داخل  شمیبلند م زیم

 :گهیسرشو بلند کنه م نکهیا

 .بخور نیبش-

 :گمیم کوتاه

 .شدم ریس-

 لقمه؟ هیبا -

 ..یهامو بشمارلقمه ستین یازین-

 :گمیو م کنمیاتاق پا تند مسمت  به

 .کنمیخودم جمع م نیسفره رو بزار نیخورد-
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 اتاقو طرالن به سمت  هانیآ رهیبدون توجه به نگاه خ و

 .رمیم

 

 

 :ادیکارن م یصدا

 ؟یبخواب یری!میمامان-

 : گمیرو بهش م یاجبار یو با لبخند گردمیبرم

 .زمیآره عز-

 :گهیشده م لب غنچه با

 واسم قصه بگه؟ یپس ک-

 .خستم امشبو خودت بخواب لطفًا من-

 :گهیو م ادیبدو دنبالم م شه،بدویم بلند

 .بخوابم واسم قصه بخون بعد برو بخواب امیمنم م-
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.خواستم به سمت اتاق برم که زنمیبه روش م یلبخند

 :گهیطرالن م

 ..ننه کار یخورد یزیتو چ ن؟نهیکرد ینجوریوا چرا ا-

 :گمیلبخند م با

 ای یبخواب یبر یخودش.خواست خورهیاگه گرسنه باشه م-

 .بپرس هانیاز آ ایاتاق کارن اتاقتو نشون بدم  ایب

 :زنهیشرمنده لب م طرالن

 ..یمرس-

 .رمیبه سمت اتاق کارن م«قربونت»گفتن با

 از کتاب داستاناشو یکیو براش  شمیاتاق مشغول م یتو

 .خونمیبا لذت م
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که کارنم خوابش برده.هرشب  میبنیم شهیتموم م یوقت

ار ک نیبه بعد ا نیو حاال از ا کردیکارو براش م نیمامانم ا

 .هم به عهده خودم بود

.چقدر باورش شمیپسر چهار سالم م ییبایلذت غرق ز با

 .بچه دارم هیسن  نیسخت بود که تو ا

 و ندهیآ یبه امشب و فردا و روزا الیهزارتا فکر و خ با

 .خوابم برد یِک دونمی،نمیشب مهمون

*** 

 هی.انگار کنمیباز شدن در، آروم چشامو باز م یصدا با

 .که خسته بودم نقدریچشام بود.ا یرو ییلویک۲۱۱یوزنه 

 :گمیبا اخم م هانیآ یرهینگاه خ دنید با

 ایبهم؟شاخ در آوردم  یزنیبز زل م چته از سرشب مثل-

 .بدونمنوشته؟بگو  یزیچ میشونیرو پ

 :گهیاشاره به کارن م با
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 د؟یخواب-

 !!یمزخرف سوالچه

 :گمیهمون اخم م با

 .میکن یموشک باز میچشاشو بسته قا نه-

 :گهیپوزخند م با

 !یبامزه شد-

 :گمیخودش م مثل

 !ینیبب یبودم!چشم نداشت-

 :ندازهیباال م ییابرو

 .زبونتم باز شده-

 شیدر پ یخوب یمرد عاقبتا نیجواب دادن به ا دونمیم

و  گمیم یچ فهممینم شمیم یعصب ینداره،کاًل وقت

 ست؛یجلودارم ن چکسیه
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 :کنمیعوض م بحثو

 طرالن کجاست؟-

 

 

 :گهیتفاوت م یخودشم حوصله نداره که ب انگار

 .دیرفت اتاق مهمان خواب-

 .دمیتکون م یسر

 .تو هم برو اتاق بخواب ششیپ رمیمن م-

در کل طرالن مهمون  هانینسبت به آ تمیبر عصبان عالوه

اون، برم تو اتاق ، کناِر شوهرم  شیبود و زشت بود پ

 .بخوابم

 :امیبه خودم م هانیابرو باال انداختن آ با
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به  کمی دیاتاِق خودم..با یایب دی؟؟اتفاقًا با یبله؟کجا بر-

 .حسابت برسم

 :گمیاخم م با

 ..تو ما تنها باشه اونوقت ما یزشته!طرالن تو خونه-

 :گهیپوزخند م با

 !...من یما نه!خونه یخونه-

مهمون  شیپ دیبود که صاحب خونه با نیمنظورم ا من

خودش  گهیم یطرالن تنهاست.وقت یباشه،اونم وقت

 شیپ دیبگه خودش با خواستیم یعنیصاحب خونست 

 !طرالن بخوابه؟!چشه واقعًا؟

بود با داد بلند که گوش  طاقتم تموم شده گهید یول

 :گمیخودمم َکر کرد م

 .بخواب ششیخب خودت برو پ-



 

Romanzo_o 386 

برم تو هال که در اتاِق مهمان باز شد و طرالن با  خواستم

 :رونیب ادیاخم م

 به جون طناز؟ یچته باز افتاد-

ت سم کشهیو منو م رهیگیدستمو م شمیپ ادیبا اخم م و

 :گهیبود و م که یهمون اتاق مهمان

 از یایچه حور یتا بفهم خوابهیمن م شیامشب پ نمیا-

 !!!یدیدست م

 هانیآ یدرو ببنده که صدا خوادیو م برهیسمت اتاق م منو

 :ادیم

سِگ منو باال  یرو ه؟اونیمزخرف چ یکارا نیطرالن ا-

 ..اراین

 :گهیم بستیهمونطور که درو م طرالن

 ..ادیبزار باال ب-



 

Romanzo_o 387 

 :هگیبشنوه م هانیه آک یرو تخت و بلند جور ندازهیم منو

 .جذاب بخوابم ِیحور هیجوون...امشب قراره با -

 هانیداِد ترسناِک آ ِیطرالن،صدا یتموم شدن جمله با

 : ادیم

 سرتون خراب نکردم خفه شو یطرالن تا خونه رو رو-

..! 

 

 

 :گهیآروم م طرالن

 .داره روت یرتیچه غ یدید-

 :ندازمیم باال یاشونه

 .میبخواب میریبگ ای!ولش کن بده؟یچه فا-

 .جرأت رو از کجا آورده بودم نیا دونمینم خودمم
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 :گهیم طرالن

 .نشدم ینوچ...هنوز راض-

 :گهیم هانیدر جواب آ و

امشب خلوتم با زنت بهم  هیخونه رو خراب نکن.بزار -

 .نخوره

 .خنده ریز زنهیبعد م و

که با شتاب از رو تخت بلند  شهیباز م یبد یبا صدا در

 :شمیم رهیخ هانیآ ِیعصب یو به چهره شمیم

 .اتاق میبر االی-

 :گهیکه طرالن م شمیم بلند

 .تا پس بدمش خوامیزور؟بگو زنمو م ؟بایگیم یچ-
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گردن و  ریز ندازهیدستشو م هیجلو  ادیخشن م هانیآ

خفه  غیکه ج کنهیپام و بلندم م ریز ندازهیم گشویدست د

 :کشمیم یا

!!اما زنمو ستیبه اجازت ن یازیخودمه و نزنه  هرچند که-

 .خوامیم

بود  یداره تو دلم عروس ازیگفته بود بهم ن هانیکه آ نیا از

  اما

 :گمیرو به طرالن م یشرمندگ با

 .بمونم شتیطرالن دوست داشتم پ دیببخش-

 :گهیم زدیتوش موج م یکه خوشحال یبا لحن طرالن

قاتون ازم گرفتت.قربونت برم،خوب آ یاره منم؛ول-

 .مبخواب خوامیم گهید نیهم نداره.بر ی.شرمندگنیبخواب
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به سمت اتاق  هانیهمون لحظه آ که کنمینگاهش م ونیمد

تاق داخل ا دیو منم که تو بغلش بودم،به تبع رهیخودمون م

 .شمیم

رو تخت پرت  بایو منو تقر بندهیو محکم م در

ود و به ب دهیکه پوش یدیسف جذِب  شرِتیت عی.سرکنهیم

 .زنهیم مهیروم خ یحرکِت  ناگهان هیو تو  ارهیعادت در م

 لکسیر کردیم یَبم،همونطور که با موهام باز یصدا با

 :گهیم

 یطرالن بخوابم؟بلبل زبون شی!!من برم پیگفتیخب م-

 .ادامه بده شدی!!چیکردیم

 :دمیجواب م گمیدارم م یبفهمم چ نکهیاخم بدون ا با

 مورد پسنِد جناب شتری!!رفتاِر طرالن که بتهیاره واقع-

رو من مورد پسندت باشه.ب شتریب شونمیرابطه با ا دیبود.شا

 ...چیه



 

Romanzo_o 391 

نگاهش هرز شده بود و عالوه بر چشام و  گهید حاال

.همونطور که دیچرخیبرجستم م یهارو لبم و ترقوهموهام،

 یحنو با ل پرهیوسط حرفم م کردیم یبا ترقوه هام باز

 :گهیجذاب م

ت .خودستین گرانیبه د یازیزِن خودم هست،ن یتا وقت-

 .نرم هیتا سراغ بق یکنیم نمیامشب تمک

هم  هیکه سمت بق گفتیچه راحت م شعوریب

 ینرفته.ول ادمی یاون مهمون هی.نامرد،من هنوز قضرهیم

د تن یکنم.با اخم و لحن شیادآوری گهیدوست نداشتم د

 :گمیم

 ...روهمونا.ب یَارزون-

 کنهیو با قرار دادن لباش رو لبام خفم م دهیفرصت نم بهم

 ..و کنهیم یشرویاز حد پ شی. دستش ب
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*** 

و .حتما رشمیم داریاز خواب ب هانیآِلیزنگ موبا یصدا با

 .زنگ گذاشته بود تا به شرکتش بره

 رهیگیگ مهام رنو گونه فتمیم شبید ادی تمیوضع دنید با

 .از خجالت

در  از دلم بایتقر زدیکه تو گوشم م یاعاشقانه یحرفا با

به من که مادر بچشم  چکسویآورده بود و گفته بود که ه

حق ندارم به اون  گهیگفته بود د نی.همچندهینم حیترج

و واقعًا  رسهیشب فکر کنم و خودش به حساب روهام م

 .موضوع خوشحالم کرده بود نیا

و بعداز غسل کردن به سمت حوله  رمیوم مسمت حم به

 و لباس شمیز حموم خارج م.اکنمیو تنم م رمیتن پوش م
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مطمئنانه تا  که کنمیدورم رها م سمویخ ی.موهاپوشمیم

 .کنهیم سیپشت کمرمو خ

از اتاق خارج شم تا صبحانه حاضر کنم که  خواستم

 .خورهیم زنگ هانیآ ِیگوش

_لبخند رو عادیاسم _م ندیو با  د رمیم یسمت گوش به

واقعا طرالن طرالن درست نبود.اگه  ی.پس حرفاادیلبم م

 .زدینمنداشت بهش زنگ  تیبراش اهم

ون تک هانویجواب بدم.آروم آ هانویآ ینداشتم گوش دوست

 یو با تخس کنهیشه.کم کم چشاشو باز م داریدادم تا ب

 :گهیم

 ...هوممم-

 ادعیکردن به م با فکر یول رهیواسه صداش ضعف م دلم

 :گمیزود م
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 .َبِرش دار ایزنگ زده ب عادیم-

 :گهیپوزخند م با

 .نبوِد زنشو حس کرد شبیچه عجب از د-

 .طرز فکرمون با هم متفاوت بود چقدر

 هاشییتندخو نی.به ارهیگیرو ازم م یگوش تیعصبان با

 قهیچند دق هانیمنو آ ستیقرار ن دونستمیعادت داشتم و م

 .میباشهم با هم خوب 

  .کنمیسماور رو روشن م ری.زرمیسمت آشپزخونه م به

 آلبالو و یِبه و مربا یو مربا ریو پن گردمیم خچالی تو

و ت کمی.از هر کدوم ارمیم رونیو با کره ب تمشک یمربا

 ی.اول ظرف و غذازارمیو رو کانتر م زمیریچند تا ظرف م

رو صبحانه  یو بعد ظرفا دارمیبر م زیو از رو م شبید
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ا ت کنمیخاموشش م ادیکه جوش م یی.چانمیچیم زیم یرو

 .براشون زمیبر ییکردم بعد چا دارشونیهروقت ب

همونطور که با حوله  هانیشستن ظرفها بودم که آ مشغول

که تازه از  دادیو نشون م کردیخشک م سشویخ یموها

 .شهیو وارد آشپزخونه م شهیحموم اومده،از اتاق خارج م

 و نهیشینشسته بود م شبیکه د یایهمون صندل یرو

 :گهیم

 یبا طرالن حرف بزنه.منم حوصله ادیامروز م عادیم-

 .شرکت ندارم

 دیو با ترد ذارمیظرفها م هیبق یظرف رو هم رو نیآخر

 :پرسمیم

 باهاش صحبت کنه؟ دهیم تیبه نظرت طرالن رضا-

 :گهیبا اخم م هانیآ
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شد  نمیکنه؟ای!توجه نممیندار نیتر از امزخرف یلیدل-

احت ر عادی.مرهیطالق بگ لیدل نیبا ا تونهینم یحرف؟حت

 .کنه تیاز ما و طرالن شکا تونهیم

 :گمیمکث م با

 .تونی.حداقل به خاطر دوستکنهیکارو نم نیاون ا-

 یمربا یو تو داشتیبرم یپوزخند همونطور که نون با

 :گهیم زدیم تمشک

اگه  ؟منیدوست یبگذره؟اونم واسهکه از حقش هیک-

 نیزنم خونه بهتر ذاشتمیشبم نم هی یجاش بودم حت

ن م یاگه بدون اجازه کنمیدوستم بمونه.تازه پاشو قلم م

  .بره رونیاز خونه ب

واقعا ازش  ی.گاهکنمیبهش نگاه م یناراحت با

 .ادیز یلیبود،خ رحمیب یلی.خدمیترسیم
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 :گمیو م دمیبه تأسف تکون م یسر

از  یکنیفکر م شهی.تو همستنین رحمیتو بهمه که مثِل-

کس حق نداره رو حرفت حرف  چیو ه یهمه بهتر

 .اخالقاته نیاز بدتر یکیبزنه.

 :گهیم یتفاوت یبا ب هانیآ

 ییچا هیرو هم بهت نشون ندادم،  مگهیبد د یتا اخالقا-

 یدیکمتر کار دست خودت م یکمتر حرف بزن کممی.زیبر

 .کن یدهنتو، کمتر بلبل زبون یجلو ریگعروسک.ب

نگاه  حیمن با تفر دهیهمونطور که به چهره ترس و

 :گهیم ندازهیبه موهام م ییگذرا کرد،نگاهیم

 مدینم یقول چیه یول کرد یاونطور ستویخ یاالنم موها-

 .ازشون بگذرم
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 استرس یکه رو یبا لکنت عیو سر رهیگیرنگ م گونم

 :گمیبود،م

 .زمیبر ییچـ..چا بـ..بذار برات-

 یتوجه کنهیپوزخندش که داشت با لذت نگام م به

 .رمیو به سمت سماور م کنمینم

 یهنوز نگاهش رو یول زارمیم زشیم یرو رو ییچا

 .کردیموهامه که هنوز آب ازش چّکه م

زنگ  شیکه گوش زمیبر ییواسه خودم چا رمیم

 یقلپ شییو همونطور که از چا دارهیبرم وی.گوشخورهیم

 :گهیم خورهیم

 بنال؟-

...- 

 چشونه؟ دونمیاره نم-

...- 
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 ...به سپهرم بگو نیایب-

...- 

 .هیعصب یلیطرالن که خ یول دونمینم-

...- 

 .خورده که!!االنم گم و گوره یچه گه سیمعلوم ن-

...- 

 .نجایا ادیچرا زنگ زد،قراره ب-

...- 

 .هومم...منتظرم-

 

ش به نگاه کنجکاِو من نگاه کنهیکه قطع م ویگوش

 :گهیو با اخم م خورهیبرم

 توله؟ یتو که هنوز موهاتو خشک نکرد -

 :همه مو رو نداشتم نیحوصله شونه زدن ا اصاًل
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 ...شونه هیخب حاال بعدًا -

 :گهیوسط حرفمو م پرهیم

 ...بکن تو گوِشت حرف رو حرِف من نویطناز ا-

 یاضح بود ولمنتظر بود من جواب بدم.جوابش که و انگار

 :گمیم یدیبا ناام یعمل کردن بهش سخت بود ول

 ...ارمینم-

واسم  یلیچون خ یقانون عمل هم بکن نیبه ا دوارمیام-

 ؟یشد رفهمیمهمه...ش

 :گهیکه م دمیتکون م سرمو

 .کنم یادآوریبهت چشم گفتن هم  دیپوف...با-

 کنمیبه سمت اتاق پا تند م عیو سر گمیم یـ«چشم» ناچار

 .«زبون نفهم یتوله»گهیکه م شنومیصداشو م یول

 ..شهیزنگ خونه مانع م یکه صدا رسمیدر اتاق م یجلو
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زحمت  ینگم حت یزیهم اگه چ هانیو آ عادهیم دونستمیم

رم جلوش ب تونستمیوضع نم نیبلند شه و منم با ا کشهینم

 :گمیم هانیپس رو به آ

 .من برم لباِس مناسب بپوشم یاز کنلطفًا درو ب شهیم-

اما بعد  دمیتو چشاش د نویبرق تحس هیثان هیفقط  هیثان هی

خونسرد نگام کرد که فکر کنم توهم   یجور هیثان هیاز 

 .زده بود

لند با ب نیلباس سبز کمرنِگ  آست هی.رمیسمِت اتاق م به

 .پوشمیم یآب نیشلوار ج

 .کنمیم سیو گ زنمیبه زحمت شونه م موهامم

و سپهر شال  ایلیو ا بیو من عادیم شینداشتم پ عادت

 .شمیاز اتاق خارج م یبزارم پس همونطور
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 .شنومیرو م هانیو آ عادیم یصدا

چقدر بهش زنگ  شبید یدونیتو؟م یگیم ی:چعادیم

صبح ۵اون المصبو؟آخرش ساعت  دهیزدم؟مگه جواب م

که وقت  یهست یکدوم کصکش شیدادم پ امیبهش پ

 .موقع گفت کجاست ،اونیجواب بد یندار

باشم،نذاشتم  دشونیجلو تا تو د رفتمیکه م همونطور

 :گمیکه تو ذهنم بود رو م یزیبگه و چ یزیچ هانیآ

 خوادیکه هنوز دوستت داره و نم نهینشون دهنده ا نیا-

 .یکن یدرموردش فکر َبد

 ادعیبه م عیکه سر فتهینگاهشون به من م هانیو آ عادیم

 .ودب شونیپر یلیخ چارهی.بدهیکه جوابمو م کنمیم«سالم»

 :گهیم یبا خستگ عادیم

 !!هست یدیپس هنوز ام-



 

Romanzo_o 403 

 :گهیم هانیآ

 ؟یخورد یچه گه ؟مگهیگیچرا ِشر م-

 :گمیکه به فکر فرو رفته بود م عادیم به رو

 ؟یداخل چرا جلو در موند ایب-

که  نهیشیمبل م نیاول یداخل.رو ادیو م کنهیم تشکر

 :پرسمیم

 ؟یصبحانه خورد-

 ذاره؟یدختره م نی:هوف..مگه اعادیم

 :گمیو م دمیتکون م یسر

 .میکنم با هم صبحانه بخور داریطرالنو ب رمیپس م-

 :گهیم عیسر عادیم

 .خودم باهاش صحبت کنم خوامینه..م-

 :گهیکه تا اآلن ساکت بود م هانیآ
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ماه ۷.تو هم ستیخوب ن تشیعجله نکن.االن اصاًل وضع-

 که همونطور چون فرصت ماه هفت گفته﴿...یت دارفرص

 شهیطبق قانون نم یتو دوران حاملگ نیدونینم ای نیدونمی

 ﴾طالق گرفت

 :گهیبا تعجب م عادیم

 ماه کجا بود؟۷؟یگیچرا پرت و پال م-

 :گهیم تفاوت یب هانیآ

 .!!طرالن حاملست یزنیفقط زر م کسرهی-

 :گهیو م شهیاز جاش بلند م هوی عادیم

 !!!.. خدا ای-

و و ت دارمیقدم به عقب برم هیحرکتش ناخودآگاه  نیا با

 .گمیم راهیَبد و ب هانیطور خبر دادن آ نیدلم به ا
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 :پرسهیدوباره از من م دیترد با

 واقعًا حاملست؟-

 :گمیو م زنمیم یلبخند

 ..اره-

 :گهیشده م شوکه

 بود..؟نگفته  یزیچرا به من چ-

 :گهیبا پوزخند م هانیآ

رو گفت اولش  نجایاومده ا نکهیا لیطرالن دل یوقت-

حق با  دمیطناز گفت بارداره فهم یوقت یول دمیخند

 عالئمشو؟ یدیند یطرالنه.چجور

 :گهیرو سرشو م زارهیدستشو م عادیم
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ه ک نیشرکت بودم.اصاًل خودتون شاهد ریبه خدا که درگ-

 .بود َسَرم هختیماه چقدر کار ر نیا

از  یدار فتاده؛فرصتین ی:خب حاال هم اتفاِق خاصمن

 !یاریدلش در ب

 :گهیو م کشهیبه صورتش م یَکالفه دست عادیم

 کنم؟ برم باهاش صحبت کنم؟ یاالن چ-

 :گمیم فورًا

 .زنمینه...بزار من باهاش حرف م-

ه در .دو تا تقه برمیسمت اتاق م ده،بهیسرشو تکون م یوقت

تخت نشسته بود و سرش  ی.طرالن روشمیوارد م و زنمیم

 .کردیاه منگ شیبود و با لبخند به صفحه گوش شیتو گوش

 :گمیلبخند م با

 ؟یکنینگاه م یبه چ-
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د من وار دهیبوده که اصاًل نفهم یغرِق گوش نقدریا ظاهرًا

 :گهیو م کنهیجا مجابه شویاتاق شدم.گوش

 .مومدیخودم م نجا؟االنیا یاومد ؟چرایچیه-

 :گمیو م رمیگیکه جلوشو م ادیو به سمت در م شهیم بلند

 م؟یحرف بزن کمی-

 : کشهیم یقیعم نفس

  .از خدامه -

 :نشونمشیتخت م یو رو رمیگیم دستشو

 یتگرف میشده که تصم یچ قًایدق یبگ یخوایخب...نم-

 نجا؟یا یایب

 :گهیو م رهیگیغم دستمو م با

شروع کنم؟تو خودت  یبگم؟در واقع بهتر بگم از چ یچ-

 یبه محبت داره،ول اجی.زن احتگمیم یچ یدونیطناز،م یزن
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خودشو غرق کار کرده که اصاًل  نقدری.ادهینم تیاهم عادیم

ماهه به  هی.دمیخواب ماهه تو خونه هیکه  نهیبی.نمنهیبیمنو نم

 ی.حتخورمیماگ قهوه،سه ماگ قهوه م هی یروز یجا

ًا فکر به از دست دادن چقدر حالت تهوع دارم.واقع نهیبیمن

 . دوستکنهیم تمیرفتاراشم اذ یکنه،ولیم وونمید عادیم

خودمو ازش منع کنم تا بفهمه منم هستم،منم  کمیداشتم 

ِاّلا  زارهیهمه م اریدارم.خودشو در اخت ازیبه وجودش ن

 ...گهیمن.خستم د

 دهی.اجازه مادیباهاش راه م عادیم نقدریبحالش که ا خوش

 یخودمو جا تونمیهم نم قهیدق کی یت.حرهیبگ میتصم

 و ستیصبور ن عادیاصاًل مثل م هانیطرالن بزارم،چون آ

 .امروز خودش با زبون خودش گفته بود

 :گمیلبخند رو به طرالن م با
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براش  یناز کن یخوایم میکه بگ تریخودمون-

 !درسته؟گهید

 .دهیو سرشو تکون م کنهیم یکوتاه یخنده

 

 

 :گمیم یبخش نانیلبخند اطم با

رو من حساب  یتونیباشه م یطرالن اگه کمک-

حرف  نیا یول ادیخوشم نم حتی.خودمم از نصیکن

هرچقدر از شوهرت » گهیکه م رهینم ادمی چوقتیمامانم ه

بور ص یلیمردا خ «رهیگیاونم ازت فاصله م یریفاصله بگ

اشاره بزنه  هیه.خود دار یکه جا عادمیطرالن.حاال م ستنین

 یطرفش.به حرفام فکر کن؛اگه خواست انیدختر م یکل

که َقدِرتو بدونه من  ینشون بد عادیواقعًا نبودت رو به م

 .یبمون نجایا یتونیپشتت هستم و م
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ظه که همون لح کنهیپشتمو بغلم م ندازهیدستشو م طرالن

تانه و مس نمیبیکه م رونیب امی.آروم از بغلش مشهیدر باز م

 .ستا وارد شدنر

 شدا.نامردا تنها تنها؟ می:اوهه...اوهه...حسودمستانه

 خندهیم یکه معلوم بود بغض داره،همونطور طرالن

 :گهیوم

 .بغل عمو ایب-

و خودشو تو آغوش باز  کنهیهم خودشو لوس م مستانه

 .دهیشده طرالن جا م

 :گهیو م خندهیتا اآلن ساکت بود مکه رستا

 شونه؟یپر نقدریا عادیم یکرد کاریدختر چ-

 :گهیو م گردهیبه سمت رستا برم هوی طرالن

 اومده؟ عادیمگه م-
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 .بهش بگم نویرفته بود ا ادمیکاًل  یوا

 :گهیم عیسر مستانه

ازه تحمل کنه.ت تویدوست داره که نتونه دور نقدریاسکل ا-

 ..اومده؟معلومه که اومده یگیم

 کردیم یها داشت سعکه از موقع ورود بچه طرالن

حرف مستانه اشکش  نیبغضشو پنهان کنه با ا

 :گهیو م کنهی.مستانه دوباره بغلش مزهیریم

 !..نکن هی.گروونهید-

 و زنهیبود،مستانه رو کنار م یکه کاًل دختر شاد طرالن

 :تا بحثو عوض کنه شهیکار م هیخودش دست 

 ...بچممیخب بابا چلوند-

 :زنهیناباور لب م رستا

 بچه؟-
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 :گهیو م ندهخیم طرالن

 .ماره...حامله-

 :گهیناباور م مستانه

 دروغ؟-

و مثل لحن مستانه  ذارهیبا خنده چشماشو رو هم م طرالن

 :گهیم

 ..راست-

 .کنهیو دوباره طرالن و بغل م زنهیم غیج مستانه

 :گهیو م زنهیم یهم لبخند رستا

و من کنهیم وونهید گهید بیمن نیخدا ا یمبارک باشه.وا-

 .چه دوست دارهب نقدریا

 :گهیو م خندهیم مستانه

 .به کار شو گه؛دستید یاوونهید-



 

Romanzo_o 413 

 :گهیمرموز م رستا

 پس؟ یخب خودت چ-

 :گهیم طونیش مستانه

 .میدر حال انجام-

 :گهیتحمل کنه خودشو م تونهینم گهیکه د طرالن

 نیخودتونو.دلم واسه شوهرم تنگ شده.بر نیجمع کن-

 !..کنار

 :دهیادامه مآروم  و

اگه .نیند یواسش سوت رمیبازم خودمو بگ خوامیها مبچه-

 .میفتیمسافرت شمال م هی نیباش یخوب یدخترا

 :گهیم و دهیم یقر مستانه

 .من...تو لب َتر کن تمیپا ینیشمالو بچ-
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 نده؛درو باز یسوت عادیم شیکه پ رهیگیم افهیق طرالن

 .میریو به سمت هال م میکنیم

 

 

 یو سپهر سالم و احوالپرس بیبا من میشیهال که م وارد

باره .دورمیبه سمت آشپزخونه م ننیشیهمه م ی.وقتکنمیم

 .گردمیو به هال بر م کنمیسمارو روشن م ریز

 :گهیم بیمن نمیشیم هانیآ شیپ که نیهم

 کاِرن کجاست؟-

 .دهی:اتاقش خوابمن

 :پرسمیمکه رهیو به سمت اتاقا م شهیبلند م بیمن

 ؟یکن دارشیب یخوایم-

 :گهیو م گردهیبرم
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 .اره...دلم واسش تنگ شده-

و  کنهشیم هانیشده بودو آ جادیا بیکه با رفتن من یسکوت

 :گهیم

 .نیحرف بزن نجایا ای نیکن تنها صحبت نیخوایم-

 ..اتاق می:برعادیم

 :گهیو م پرهیوسط حرفش م طرالن

 .مباهات ندار یحرف..منرمینخ-

 .اریدر ن ی:طرالن بچه بازعادیم

 :گهیو م ندازهیباال م یاشونه طرالن

 ...یبچه خودت-

 هانیوسط حرفشون بپرم.آروم به سمت آ خواستمینم

 :گمیکناِر گوشش م بًایو تقر گردمیبرم
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ده نه خور یزیچ عادیم اول صبحانه بخورن؟نه ستیبهتر ن-

 .طرالن

 :گهیآروم مو مثل خودم  دهیتکون م یسر هانیآ

 .گمیکن من بهشون مبرو سفره رو آماده -

رو  لی.وسارمیو به سمت آشپزخونه م گمیم یـ«دیببخش»

 از آشپزخونه ینطوریهم یول نمیچیدوباره رو سفره م

 .نظاره گِر بحثشون هم بودم

ه ب نیها افتاداز سنتون.مثل بچه نی:خجالت بکشهانیآ

طناز واستون  نیبر نیجون هم.خاک تو سرتون.بلند ش

 تونهینم یکار چیه یصبحانه آماده کرده.آدم شکم خال

 .بکنه

 :رهیو به سمت طرالن م کشهیم یپوف یعصب عادیم
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 ای یکن یلجباز یخوایم ستی.واسم مهم نگهیراست م-

 .خوامی.من بچمو سالم ازت میهرچ

 :دهیو جواب م زنهیم یپورخند طرالن

 یوجودش خبر ماهه تو اصاًل از هیکه  یاره...بچه ا-

 .ینداشت

 :گهیم یو عصب رهیاز کوره در م گهید عادیم

 ،چرایچه مرگته چرا ناراحت دمیپرسیکه م ییپس اون شبا-

جواب درست  هی؟یاونا چ یخوابیم نقدریا ،چرایاگرفته

 نقدریا یدونینکن طرالن.خودت م میکه...عصب یدادینم

 اینم بز الس یکه زن داشتم باشم و با کس ستمین یآدم پست

 .باشم.دهنمو باز نکن یخوش گذرون یِپ

بود که طرالن سکوت کرده بود.جو  قتیحرفاش حق انگار

 .زدیحرف نم یشده بود و کس ینیسنگ
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 کاِرن سکوت یصداشون کنم که صدا دم،خواستمیچ زویم

 .شکنهیهال رو م

 ...ای:عمو قول دادکاِرن

 .یفسقل گهی:قول دادم دبیمن

ن و طرف م ادیو بپر بپر م ادیم نییاپ بیاز بغل من کاِرن

 :کنهیبغلم م

 .یشهرباز میریمامان عمو قول داد ظهر م-

 :زنمیم یلبخند

 ؟یصورتتو بشور یخواینم-

به  که رو رهیم ییو به سمت دستشو گهیم یـ«چشم» کارن

 :گمیو طرالن م عادیم

 .نیبخور نیایبراتون صبحانه حاضر کردم ب-
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وقع که م رمیم ییسمت دستشوبعدش به دنبال کارن به  و

 .نکنه سیشستن صورتش،لباساشو خ

 

 

و به کاِرن کمک کردم که دست و صورتش و بشوره یوقت

 .میریمسواک بزنه، با هم به سمت آشپزخونه م

شن متوجه ب نکهیا ی.براشنومیرو م عادیم یپچ پچا یصدا

 :گمیم یم،تندیشیموارد آشپزخونه میدار

 .میبه کارِن مامان صبحانه بد میبر-

و  شهیزودتر از من وارد آشپرخونه م یبا خوشحال کارن

 و زمیریم یی.براش چانهیشیبغل طرالن م ِیصندل یرو

.کارن عادت داشت صبحانه فقط عسل زارمیمزیم یرو

 .خوردیم
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و خودم از آشپزخونه خارج  ذارمیعسل م براش

 :پرسهیستانه مم نم،کهیشیم یمبل ی.روشمیم

 گفتن؟یداشتن م یچ-

 :گمیم باتعجب

 .دمینشن-

 شیمشغول گوش ی.در واقع هرکشهیسکوت م دوباره

 یزیچ پیکه در حال تا فتهیم هانیبود.نگاهم به آ

 ناراحت ایداد خوشحاله  صیتشخ افشیاز ق شدیبود.نم

رو  بی.از سفتهیم شیبود.نگاهم به گوش یچون کاماًل خنث

 نیاپله و از سه تا دورب شیکه گوش دیفهم شدیم شیگوش

 دهید یلیخ نستایپرو مکسه.تو افنیآ دیفهم شدیم شیارهیدا

داشت.تازه  نایمعروف بود از ا یلی.هرکس خنایبودم از ا

 دونستمیهم که معروف بودن هنوز نداشتن.م ایبعض

به  با دقت ندفعهیا یبودم.ول دهیو قباًل هم د هیچ شیگوش
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 یلیمات بود.کاًل خ ِیدم که طوسنگاه کر شیقاِب گوش

 .خوشگل بود

از  و میگوش امویم رونیاز فکر ب میزنگ خوردن گوش با

 .دارمیمبر زیم یرو

و  نهیشیلبم م یرو یاسم _مامان خوشگله_لبخند دنید با

 .تا تماس وصل شه زنمیسبز و م کونیآ

 جانم عشقم؟-

 مادر پس سالِمت کو؟ هیجانم چ-

 :گمیو م کنمیُمَعَتِلش نم یلیخ یره،ولیگیم خندم

 .خب سالم-

ر س هینه؟ گهید یکه رفت یمادر ؟رفت یحاال شد...چطور-

 .یزنیبه ما نم
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فقط دو روزه  رم؛یگیو لبم و گاز م رهیگیخندم م بازم

 .گهیم ینجوریا دمشیند

سمت  و به شمیحرف بزنم.بلند م نجایراحت ا تونستمینم

 .رمیم هانیاتاق مشترک خودم و آ

 .دمیجواب م بندمویاتاقو م در

ار انگ یگیم یجور هی.دمتیقربونت برم کاًل دو روزه ند-

 ...یماهه ازم دور هی

...حاال ادهیز یبود شمیپ شهیکه هم یدو روزم واسه من-

 چطوره مادر؟ هانی.رابطت با آستیمهم ن

!مامان گفتم؟افتضاح؟یم ی.چزنمیم یدلم پورخند تو

نداره  ی.لزومستیوب نرابطمون خ یلیخ دونهیخودش م

 :دمیبهش دروغ بگم.پس ادامه م

 .نداره یفیتعر-



 

Romanzo_o 423 

 :دهی.ادامه مشنومیرو م کشهیکه پشت تلفن م یآه

 ؟یکه گفته بودم و کرد ییکارا-

 :گمیم راستشو

 مویعس یاومد که واقعًا نشد.ول شیپ یمشکالت هیراستش -

 .کنمیم

الفه وک کشهیم یکه مامان پوف رنهیمامانو صدا م یکی انگار

و دوباره مخاطب به من  گهیم یا«باشه»رو به اون طرف 

 :گهیم

ش که دلم واس اریب شمیبکن.کارن و پ تویباشه مادر...سع-

 .ذره شده.مواظب خودتم باش هی

 ...چشم-

 ران؟یاومده ا ایدن یدونستیم-

 :گمیم رتی!با حال؟یدان خواهِر
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 واقعًا؟-

 .نیایب که اومده..شما هم شهیم یآره.دو روز-

  

تو  هانیو قامت آ شهیدهن باز کنم که در باز م خواستم

 هیو به در تک ندهیبی.در اتاقو مشهیچهارچوِب  در سبز م

 .شهیگِر من مو با اخم نظاره دهیم

 :گمیبه مامان م مخاطب

. مراقب خودت میفردا اومد دیباشه قربونت برم،شا-

 .باش.فعاًل خدافظ

 که با نگاه کنمیقطع م ویگفتن مامان گوش« خدافظ» با

 .شمیروبه رو م هانیگِر آکنکاش

 

 

 :گهیم و کنهیبه جانب نگاهم م حق
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 ..شنومیم-

 :پرسمیتعجب م با

 و؟یچ-

 :گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 .یرفتیکه قربون صدقش م ینسبتت با اون-

 :ارمیب واقعًا کم مونده بود از تعجب شاخ در گهید

 ؟یگیم یچ کردمیداشتم با مامانم صحبت م-

 :گهیو با پوزخند م کنهیم یمکث

 .باشه...باور کردم-

ثابت کنم دستمو  ایبدم  حیاجازه بده توض نکهیا بدون

رفتار  میرسی.به هال که مکشونتمیو به سمت هال م رهیگیم

 .کنهیم ترمیخشنشو مال
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د نه تموم شده.بلنکه صبحا فهممیم عادیطرالن و م دنید با

که ظرفارو جمع  رمیو به سمت آشپزخونه م شمیم

 .گهینم یزیکه چ هیقصدم چ شهیانگار متوجه م هانمیکنم.آ

*** 

 زنمیهم م مویسبزو دوباره قرمه کنمیگازو خاموش م ریز

 .کامله یهمه چ نکهی.نه..مثل اکنمیو چک م

 گهیهم که آماده بود و ساالد هم درست کردم.خب د ظرفا

 .نمونده بود یزیچ

لند مستانه ب یصدا نباشه کهکم  یزیفکر بودم که چ تو

 :شهیم

مه قر یکرده.دختر بو وونهیکرده،همرو دچه نیَبه ببَبه-

 .ُکله خونرو برداشته تیسبز

 :گمیبا خنده م 

 .آمادست زی.مانیبگو ب-
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و  کنمیپلو رو پر م سیکمک رستا و مستانه د به

 ی.البته طرالن کلزمیریم ظرف خورشت هم تو چند تا

 .میکمکمون کنه اما اجازه نداد اصرار کرد که

که کارن تو بغلش بود و  بیکم مند.کمبو آماده شده زیم

کارن و بغل  بیداخل.من انیم هانیو سپهر و آ عادیم

 هانیآ شی.منم پکشهیو براش غذا م نشونهیخودش م

 .نمیشیم

رو تموم  هاشوند،غذایو تمج فیتعر یکل بعداز

.به میجمع کن زویم کننیدفعه هم ُکَمَکم م نی.دخترا اکننیم

و به  میذاریم ییشوظرف نیاصرار مستانه ظرفهارو تو ماش

 .میگردیهال برم

 :گهیم بیمن مینیشیکه م نیهم

 ن؟یبگ یزیچ نیخوایخب! دو مرغ عاشق، نم-
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بود.طرالن فورًا  عادیاز دو مرغ عاشق طرالن و م منظورش

 :گهیم

 .شرط دارم هیمن -

 :گهیهم بدون تعلل م عادیم

 ..تو جون بخواه-

 :گهیلوس م طرالن

 شمال؟ میهفته بر هی-

 :گهیو م کشهیم یپوف عادیم

 ن؟یهم-

 :گهیتر از دفعه قبل ملوس طرالن

 .اهوم-

جمع  نیا هانیآ ی.صداکنهیفورًا لباشو غنچه م بعد

 :گهیکه م کنهیو خراب م کیرمانت
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 مین،بریلباس بپوش نیبابا حالم بهم خورد.بر نیکنجمع -

 ..تو خونه میاز صبح نشست میبگرد کمی

 :گهیو خوشحال م شهیبلند م مستانه

 .میآماده ش میبر نیایموافقم،ب-

 

 

 .تا کارن رو آماده کنم رمیو آماده به سمت هال م حاضر

 :پرسمیم بیرن.از منبود نه کا هانیکمال تعجب نه آ در

 کارن کو؟-

 .فکر کنم رفتن لباس عوض کنن-

.خواستم به سمت اتاِق کارن برم گمیلب م ریز یـ«آهان»

 :پرسهیم عادیم که

 کجان؟ نایطرالن ا-
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 .پوشنیهنوز دارن لباس م-

 کردیم نییرو باال پا ونیزیتلو یهاشبکه نطوریهم که سپهر

 :گهیم یابا لحن بامزه

 هی..!واگرنه گهید کننیم شی...آراشی،بگو آرالباس نه-

 چقدر کار داره مگه؟ دنیلباس پوش

 و ندازهینگاه به من م هیکه  دمیتکون م یو سر خندمیم

 :گهیم

 ..تو هم گهیبرو آماده شو د-

کم بود مگه؟شلوار  یزی.چندازمیبه خودم م یشک نگاه با

 یاالب کمیکه  یآسمان یآب ی،مانتوینفت یجذِب آب ِیل

 (...باینفت یشال هم به رنگ شلوارم)آب هیزانوم بود و 

 :پرسمیتعجب م

 ..من که آمادم-



 

Romanzo_o 431 

 :گهیو با خنده م ندازهیباال م ییابرو تاِک

 .هانی! خوش بحال آیستین شیپس کاًل تو کار آرا-

 :پرسمیو م کنمیم یاخنده تک

 براتون؟ زمیبر ییچا-

 :گهیم یشاک عادیم

 م،ازیداریبرم میبخوا یزیناز،چط میستیبخدا ما مهمون ن-

 .کمی نی.بشیصبح خودتو خسته کرد

 ..خب خداروشکر که راحتنزنمیم یلبخند

.اما ننکیکار م یدارن چ نمیبه اتاق کارن برم تا بب خواستم

 یبو .ازکنمیبرخورد م یبه جسم سخت گردمیکه بر م نیهم

نشه  عیضا نکهیا ی!!براهیداد ک صیتشخ شدیعطر تلخش م

 .رمیگیو ازش فاصله م زنمیحساساتمو کنار ما عیسر
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و  شهیلحظه در باز م ندازه؛همونیبهم م یکوتاه نگاه

 .رونیب انیطرالن و مستانه و رستا م

 :گهیو م خندهیبلند م یبا صدا مستانه

 .میخب خب..ما آماده ا-

 :گهیو م رهیو به سمت هال م شهیاز جلوم رد م هانیآ

 .میبر نیبلند ش-

 ..میفتیراه م نگیو به سمت پارک میشیم بلند یهمگ

 

 

*** 

 :کوبمیم نیزم یلجاجت پامو رو با

 .برم نویا خوامیمن م خوامینم-

 ...توله زیعصابمو بهم نر نقدی...ااریدر ن ی:بچه بازهانیآ



 

Romanzo_o 433 

 :کنمیو لبمو غنچه م زنمیم نهیبه س دستامو

 ...هیآخر گهی...دنیفقط هم هانیآ-

ها فاصله چند قدم از بچه هیو  کشهیم دستمو

ز بود.ا نی.کارش همگهیکنه د دیتهد خواستی.ممیریگیم

دستمو گرفته بود و  میشد یهمون اول که وارد شهرباز

.االنم بردنیها به زور منو مکنم. بچه یکار دادیاجازه نم

سورتمه سوار شم با بچه ها،باز آقا رِگ   خواستمیم

به کارن قول داده بود براش  نبی.مودرده بمخالفتش باد ک

 و اونم قبول کرده ادیبا ما سورتمه ن خره،بجاشیم یبست

  .بود

 :امیم رونیو دو رگه شدش از فکر ب یعصب یصدا با

بره  ادمی...نذار اریسگ منو باال ن یعروسک اون رو-

 .یفتیکنم به گه خوردن ب یکار هی تویموقع

 :گمیگاهم و متو ن زمیریخواهشمو م یهمه



 

Romanzo_o 434 

 .یکی نی...همهانیآ-

 :دیشدش غر دیکل یدندونا با

ِ نگاه هی شهیرد م ی...هر کصکشینکن چشاتو اونطور-

 .افتوی.درست کن قندازهیهرز بهت م

 :لبامو غنچه کردم و گفتم ندفعهیا

 ....یهانــــــــیآ-

فوشم بده که همون لحظه سپهر  خواستیکنم م فکر

 :گهیم هانیو رو به آ شهیم کینزد

بزار بره.مستانه حواسش  گهینکن د تیاذ هانیبابا...آ یا-

 .بهش هست

به  بزنه منو یحرف هانیاجازه بده آ نکهیبالفاصله،بدون ا و

 :گهیو رو به دخترا م برهیسمت بچه ها م
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ه اگه ک نی.مواظب طناز باشنیمعطل نکن گهید نیزودتر بر-

 .هبریم خیب تا خیَکَلمو ب هانیمو از سرش کم شه آ هی

 یندو ت کوبهیبا ذوق دستاشو به هم م یاز خوشحال رستا

 :گهیم

 .گهید میمعلومه که حواسمون هست.بر-

 :گهیم عیسر میبر نکهیقبل از ا عادیم

 .حواستون به بچه منم باشه-

 :پرسهیلوس م طرالن

 ؟یپس من چ-

 :دهیبا اخم جواب م عادیم

 ؟کنم حواست به خودت باشه یادآوری دیبا-

 :گهیبا خنده و باز هم لوس م طرالن

 ...نچ-
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نگاهم تو نگاهش   رهیم هانیکه نگاهم به سمت آ نیهم

 .خورهیگره م

و  رهیگینگاهشو م عیسر یول زنهیموج م دینگاهش تهد تو

شت دا یعنی.زارهیو کنار گوشش م کنهیروشن م شویگوش

 .زدیزنگ م یکیبه 

 :کنمیم نگاه بیشونم به من یرو ینشستن دست با

مظلوم نگاهش نکن.برو خوش  ینجوریا نقدریا-

از  یتونی(امشب خودت مکنهیاضافه م یبگذرون)با چشمک

 .یاریدلش در ب

 :گهیکه خوشحال م خندمیم ناخودآگاه

 .دختر خوب.برو حاال نیآفر-

 طیبل لیو با هم به سمت باجه تحو رمیبچه ها م سمتبه

 .میشیم و سوار میدیم لیرو تحو هاطی.بلمیریم
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*** 

 ادهیتا کمربندشو باز کنه و پ کنمیطرالن کمک م به

من نشسته بود و رستا و مستانه تو واگِن  ِشیشه.طرالن پ

 .مونیقبل

 ونریب طیشده بود از اون مح نییکه با آهن تع یریمس از

 .میاومد

بود  ربا سپهر تماس گرفت تا بپرسه کجا رفتن.قرا مستانه

 .میبعد ما هم بر ،یشهرباز یاز رستوران ها یکیبرن 

و با هم به  کنهیقطع م ویچند لحظه مستانه گوش بعداز

 .میریم یشهرباز یاچهیدر یسمت رستوراِن تو
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و راه .تمیداشت تا به رستوران برس یروادهیپ قهیدق چند

ون مستانه، که قرار شد برام یبا گوش میچند تا عکس گرفت

 .میکن یه استوربفرست

احساس کردم همه نگاها  میوارِد رستوران شد یوقت

 .شد دهیسمت ما کش

که  نی.هممینیشیم هایصندل یو رو میریسمت پسرا م به

 :گهیبغلم و با شوق م پرهیکارن م نمیشیم

 نگمیجامپ یگرفت تازه باز یواسم بستن بیمامان عمو من-

 .گرفت لمی.عمو ازم فمیرفت

 :گمیآروم م و زنمیم یلبخند

 .قربونت برم.. خوشگل مامان یاِ-
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 یکه به طور ناگهان کارمیگونش م یرو یبوسه ا همزمان

پهر که س پاشمیبه روش م ی.لبخندذارهیلباشو رو چشمم م

 :گهیم

دلم  رنیگیقلوه م دنیخب بابا مادر و پسر چه دل م-

 .خواست

و با آرنج به پهلوش  زنهیبه سپهر م یاچشم غره مستانه

ه همه به .البتمیفتیهممون به خنده ب شهیکه باعث م کوبهیم

 .هانیجز آ

 :شهیخنده همه قطع م هانیآ هیخشک و جد یصدا با

 .نیخوایم یهرچ نیسفارش بد عیسر-

 ...برادر ی:اوه...اوه...قورتمون دادبیمن

 یاو به گارسون اشاره رهیم بیبه من یاچشم غره هانیآ

 .شهیم کیون نزدکه فورًا گارسون بهم زنهیم
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 :گهیفورًا م عادیم رهیگارسون م نکهیا بعداز

 نم؟یشمالو بچ یبرنامه یخب ِک-

 :گهیبا تعجب م هانیآ

 ن؟یبر نیخوایم یراست یراست-

 ..گهی:اره دعادیم

 .میای:ما نمهانیآ

 کمی.خب چرا آخه؟چرخهیم هانیَسَرم به سمت آ فورًا

 م؟یخوش بگذرون میتونینم

 :گهیز همه مظلوم مزودتر ا کارن

 !!..ییبابا-

 :گهیبا لجاجت م طرالن

 .میبریپس ما طناز و کارنو با خودمون م-

 :توپهیبهش م هانیآ
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 ده؟یجد هیگه خور-

 یزیعادت داشتن که چ هانیآ یهایادب یهمه به ب انگار

 یدفاع از زنش عکس العمل یهم برا عادیم ی.حتگنینم

 .دو واسه طرالنم مهم نبو دهینشون نم

 :گهیدفعه تخس م نیا کارن

 ..دوست ندارم گهید میبابا اگه نر-

 :گهیم الیخیب هانیآ

 .ارمیاز دلت در م یاسباب باز هیبا -

 .با خاله طرالن برم خوامی..من مادی:در نمکارن

 .یبر یتونی:باشه تو باهاشون مهانیآ

 یو ب ندازهیبهم م ی.نگاه کوتاهکنمینگاهش م ناباورتر

 .گردهیگاه ناراحتم برمتوجه به ن

 :گهیم یعصب بیمن ندفعهیا
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 نه؟ گهید رسهیپس بگو فقط زورت به طناز م-

 :دهیبه من ادامه م رو

 ؟یدو َکلوم از خودت دفاع کن یخوایتو نم-

 هانیا آب تونستمینم ی.دوست داشتم ولکشمیم یقیعم نفس

 هی ایکلمه  هیبود که با  یعصب نقدریمخالفت کنم.االن ا

 شتریشه.تا االنم ب یوحش شتریاز جانِب من ب گهید ِیلجباز

 کنهیم همیاز حد باهاش مخالفت کردم وامشب قطعًا َبد تنب

 :گمیم لمیو بر خالف م زنمیم یپس لبخند مصنوع

 .گهیدفعه د هی شاهللی.انینداره!شما بر یبیع-

 مکیدوباره به جلِد طناِز آروم رفته بودم  نکهیاز ا انگار

 .ندازهیبهم م یو نگاه کوتاه شهیخشمش فروکش م

 

 

 :گهیم یبه شوخ ختهیآم یبا طعنه سپهر
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 زن نیهمچ هیخدا  ی.فقط شانس آوردگهید یاقتیلیب-

 ..بهت داده یعیمط

 :گهیو در جوابش م زنهیمپوزخند  هانیآ

.خودم نیدیند شوی..!؟ شما هنوز زبون سه مترعیمط-

 شیاز بچگ یبپرس یش کردم واگرنه از هرکراِم ینطوریا

 ..خبر داره

منظورش قبل از  یبگم بچگ شدیم کاش

.آره..اون موقع سه متر زبون داشتم و با مهیسالگ۲۱

ازش هراس داشتم که  یکه بهم کرده بود جور یتجاوز

ن به زبو تونستمیرو نم یچیخب ه یراِمش شده بودم.ول

 .شبحداقل ام ایها بچه شیپ ارم؛حداقلیب

 :امیم رونیب االتمیسپهر از خ یصدا با

 !!میدونستیخب پس طناز زبونم داره و ما نم-
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 :گهیسمتمو م گردهیبا وحشت برم کارن

 زبون نداشته باشه؟ یکس شهیمامان دهنتو باز کن..مگه م-

 !بودمش دهیمن خودم د

.همه رهیها به هوا مخنده بچه کیحرف کارن،شل نیا با

ه ک نیبه ا یا برگشته بود و با حسودها به سمت منگاه

.خودمم خندم گرفته بود.در کردنیمون منگاه میچقد شاد

که دل  کردیم ییهااز اون خنده هانمیکمال تعجب آ

 .بردیو م من صاحابیب

.تازه فرهاد با ایبخاطر ما ب ندفعهی:داداش ابیمن

 میدلم براش تنگ شده.بر نقدریدخترش شمالن.ادوست

 .میبه اونا هم بزن سر هیباهم 

ز ا یکیافتادم. داریفرهاد پا یآقا ادیآوردن اسم فرهاد  با

ز که با مامان قبل ا ییاز جشنا یکیخاستگارام بود که تو 

با  یکرده بود.حت یرفته بودم ازم خاستگار هانیبرگشت آ
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 یازدواج کرده بودم قبولم داشت ول نکهیوجود کارن و ا

 ودبحتمال صفر درصد ممکن اتفاق به ا نیا دونمیمن که م

 .فتهیاتفاق ب

 یَبم و مردونه یو به صدا امیم رونیفکر به فرهاد ب از

 :گوش سپردم هانیآ

به آقاجون هم سر  دیهفته با نیا شهیم یچ نمیهومم...بب-

 .بزنم

 :گهیبا لبخند م عادیم

 .یایپس م-

 .ندازهیشونه باال م الیخیب هانیآ

 یکارن با شوق و خوشحال و طرالن و مستانه و رستا

 .زننیدست م
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.البته کننیخودشونو جمع م عیبا اومدن گاسون سر اما

 دهیادامه م التیتعط یبرا یکارن به قر دادن و خوشحال

داده  که یجواب یرو برا هانیکارن،آ یکه خوشحال

 .کنهیتر ممصمم

***  

 دهیکارن خواب ی.ولکنمینگاه م نیاسترس به عقِب  ماش با

 یلیامشب خ که هانیو منو با آ موندیم داریاش ببود.ک

 .ذاشتیبود تنها نم یعصب

 داریو از ب رمیگیبار نگاه ازش م نیصدم یحسرت برا با

 .شمیم دتریشدنش ناام

 دی.بادوزمیچشم م هانیو درهم آ یرخ عصب مین به

ه به ک یسوال نیکم کنم.مسخره تر تشویعصبان یجوری

 .بپرسم رمیگیم میو تصم رسهیذهنم م

 '؟یکنیم همیامشب تنب'
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 .ارمیبه زبون م نویو هم ستین گهید راه

 ...گمیم-

 

 

 :توپهیجملم کامل شه و با عربده بهم م دهیاجازه نم اما

 ... خفــــــــــــه-

 .ینه...روح ی.درد جسمبندمیدرد چشامو م با

 یروح درد

 .ستیراه ن در یخوب یامشب اتفاقا دونستمیم

 شهیم داریبا ترس از خواب ب هان،کارنیداد بلند آ یصدا با

 :پرسهیو م

 شده؟یچ-

 .که حواست بهم هست یمرس ایخدا
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 کنهیم شوی.تمام سعکشهیتو موهاش م یدست یعصب هانیآ

 :تا آروم جواب بده

 ..بخواب ریبگ ییبابا ستین یزیچ-

 :گمیدوباره نخوابه م نکهیا یبرا

 ..من بشـ یو رو پاجل ایپسرم ب-

 :گهیو با چشم غره رو به من م فتهیحرفم م ونیم هانیآ

 .شهیبخواب پسر بابا..مامان خسته م ریبگ-

از   دموی.تنها امخوابهیو دوباره م کنهیموافقت م کارن

 یکه صدا زارمیچشمامو رو هم م دیو ناام دمیدست م

 :گهیو پشت بندش م ادیپوزخندش م

راحت سر رو بالشت  یتونیامشب م یاگه فکر کرد-

 گهیکه د کنمیادبت م یتوله...جور یکور خوند یبزار

 .به سرت نزنه یلجباز
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 .سکوت کنم تا زبونم کار دستم نده دمیم حیترج

 یاشکک ای.خداارمیتا از دلش در ب گشتمیم یدنبال راه فقط

 همه استرس تحمل نینبود ا ازیموقع نبود.اون شمیمامانم پ

 مترسیکه هم ازش م یواسه فرد یبودم همشو.اما دلبر بلد

خب  یول ستین یآسون کشم،کاریو هم ازش خجالت م

 .دست به کار شم دیبا

ه دستش ک یو رو برمیتمو جلو مقدم اروم دس نیاول یبرا

 .زارمیم دادیدنده رو فشار م تیبا عصبان

تعجب کرده بود که  نقدری.اگردهیبه سمتم بر م شوکه

 .کردمیسرش تصور م یشاخو رو

کنم...با یادآوری اسم مامانم یاد حرفاش میفتم.دلبری.. 

اومم...کارم دلبری کردن بود. 

البته تا قبل از ۲۱سالگیم.واسه مامانم،بابام،آقاجون... 
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 .رمیگیخندمو م یزخمت جلو به

که دل بابا  یی.از اوناکنمیقدم دوم لبامو غنچه م یبرا

 .بردیم دمویمج

 ...باهام،آماده باشم یکن کاریچ یخوایخب حداقل بگو م-

 :دمیادامه م لوس

 !...؟یکن اهمیبا کمربند س-

که  تمفیم دیکمربند بابا مج ادیکمربند،دوباره  یادآوری با

د به قص تیبهم تجاوز کرده از عصبان هانیآ دیفهم یوقت

 .کشت کتکم زد

 :گمیو م بندمیدرد چشامو م با

کبود  .بعد همه تنمبخدا شمیم هوشیب میاگه با کمربند بزن-

 .از تخت خواب بلند شم تونمیهفته نم کی.تا شهیم

 :گهیپوزخند م با
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 هیتوله؟نترس اگه بخوام بزنمت  یکنیم ینگر ندهیآ-

 .پات سالم بمونه زنمیم یجور

 :گمیبغض م با

رو که بعداز کتک خوردنم از  یکنم،اتفاقینم ینگرندهیآ-

 ..گمیدست بابام افتادو برات م

 :غرهیو با اخم م خورهیبهم گره م شابروها

 بابات تو رو با کمربند زد؟-

 :گمیم یلبخند تلخ با

واسه  یکن یازم عذرخواه نکهیهمون شب که تو بدون ا-

 ..یدیخر طیبل شییفردا

 :گهیتوجه به حرفم با پوزخند م یب
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.االن اگه ینبود میبود که زن رسم یدر کل اون واسه زمان-

 کنمیبهت بخوره دستشو قلم مدستش به قصد کتک  یکس

 .یاگهیهرکس د ایاون فرد بابات باشه  خوادیحاال م

 

 

ه روم ک یتیحِس مالک نیاز ا رهیم یلیو یلیق کمیدلم  ته

 پس تو قدم سوم با بردم؛یم شیمو پنقشه دیبا یداره ول

 :گمیم تیمظلوم

 ..یدست روم بلند کن یخوایتو م یول-

 ..خنده ریز زنهیم هوی

ل از غاف ی.ولکنمی.با تعجب نگاهش مخندهیبلند م بلند

 .شمیم دنشیو محو خند کنمیبودنش استفاده م

 :پرسهیش مخنده ونیم

 بزنمت توله؟ خوامیگفته من م یک-
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 :گمیتعجب م با

 ..بتونم راه برم یزنیم یجور یخودت گفت-

 هشیع مصورتش جم هوی یول رهیگیش اوج مخنده دوباره

 :گهیبا همون حال م یول رهیگیو دستشو به سرش م

بخوام بزنمت.البته که، من اگه بخوام  گفتم اگه...اگه-

با دندونام کبودت کنم نه با  دمیم حیکبودت کنم ترج

 .کمربند

خوشحال شده بودم که حواسم به دردش که انگار  نقدریا

 .از سرش بود،نبود

 :کوبمیبهم م دستامو

 ؟یکن هیمنو تنب یخوایپس نم-

 :گهیو با اخم م ندازهیباال م ییابرو یتا

 کردن فقط به زدنه توله؟ هیمگه تنب-
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 :گمیتعجب م با

 ه؟یپس به چ-

 :گهیپوزخند م با

 .هیکردن به روش زن و شوهر هیتنب یمتاهل باش یوقت-

 :دهیادامه م 

 .یبریلذت م شتریالبته که فکر کنم خودت ب-

که منظورشو  نیراه افتاد.هم میوزارجمله آخرش تازه د با

به عقب نگاه  دهی.ترسرمیگیلبمو به دندون م فهممیم

 ندیامشب از خواب ِریبار در طول مس نیاول ی.براکنمیم

 :گمیو با خجالت م شهیراحت م المیکارن خ

 .زشته،ممکنه کارن بشنوه-

 گردهیبرم یبه حالت عاد عیسر یول بندهیبا درد م چشاشو

 :هگیو با اخم م
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 بفهمه؟خودم نارویا ستیدست ُگِلت قرار ن یفکر کرد-

 ..دمیمحیبراش توض نارویا

 :گمیو با تعجب م شهیحد گشاد م نیتا آخر چشام

 !!!یکنیکارو نم نیا ؟تویگیم یچ-

 :گهیم الیخیو ب ندازهیباال م ییابرو یتا

بشنوه  یاگهیکس داز زبون  ادینم...خوشم گمیچرا م-

 شیپ یرو از خودم بشنوه و مشکل زایچ نیا ...اگهنارویا

 ..کنهیبراش مثل دوست بهم اعتماد م ادیب

 :دهیاز درد بود ادامه م یکه ناش یکالفگ با

 ..و چشم و گوش بازه طونیش یلیمخصوصًا که کارن خ-

 .دمیشنیحرفاشو نم گهید

شده بودم که برق  شیاخوشگل قهوه یچشا محو

آدمو  شتریب یرنگچشم  یمردا گنی.دروغه که مزدیم
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 شیمعمول یچشا نیبا هم نقدریا هانیآ دی.شاکننیجذب م

 شسیمقا یمرد چشم رنگ هیمجذوب کننده بود که اگه با 

 .بهتر بود شیبرگرد همه چ برویب کردمیم

که با  امیخودم م رو بازوم به هانینشستن دست آ با

 :گهیپوزخند م

 ،ازیُزل زدِبروِبر بهم  کنمیدارم صدات م ستقهیچند دق-

سر جاشه خوشحال نباش  هتمی؟تنبیبریدرد من لذت م

که پشت سر هم  دادمیشده به حرفاش گوش م شوکه

ه ک کنمی.با جمله آخرش به اطراف نگاه مکردیقضاوتم م

 .میبرج بود نِگیپارک یداخِل محوطه نمیبیم

و به سمت آسانسور  شمیخارج م نیشرم از ماش با

 ..ادیکارنو بغل کنه و ب هانیکه آ مونمی.منتظر نمرمیم

البته شاید هم باید بگم نگران نباش.)با پوزخند ادامه 

میده(حاال هم گمشو.  



 

Romanzo_o 457 

 

 

 شمیسوار م عیسر رسهیهمکف م یآسانسور به طبقه یوقت

 .زنمیهفدهم رو م یو دکمه طبقه

 ایداخ ی.واشمیو داخل م کنمیکارِت خونه، در رو باز م با

با لبخند ُزل زده  قهیداده بودم.چند دق یچه گاِف بزرگ

ه به توج یب رفتمیبودم بهش و تو دلم قربون صدقش م

 ..برمیمن از دردش لذت م کردیدردش و اون فکر م

.با زنگ خونه کنمیو لباس عوض م رمیسمت اتاق م به

 .و کارن پشت َدَرن هانیکه کارت دست منه و آ ادیم ادمی

 ..کنمیو در و باز م رمیه سمت در مسرعت ب به

رار ف یبرا یبود و شانس دهیهنوز خواب هانیتو بغل آ کارن

 .کردیبرام فراهم نم ه،یکردن از تنب
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اق سمت اتبه میبه من،مستق ینگاه مین یبدون حت هانیآ

 .رهیکارن م

 کنم؟ کاری.حاال چستمیمیوسط هال وا فیتکل یب

د که با پوزخن گردمیم به سمتش بر هانیآ یپا ِیصدا با

 :گهیم

 که یدیلباسارو پوش نیکردن از من ا یاگه واسه دلبر-

 ..قرمز باشه دمیم حیترج

با  یکوتاه صورت یلیشلوارک خ هی.کنمیم یلباسم نگاه به

 .تاپ همرنگش

 :گمیم یو به سخت کنمیَطعنش توجه نم به

 قهوه؟ ای...ای یخوریم ییچا-

 :گهیم یاطرفه هیلبخند  با

 ..بخورم یاگهید زیچ دمیم حیترج-
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 :دهیادامه م بالفاصله

 ...نجایا ایب-

ه با ک کنمیداشتم.با َشک بهش نگاه م دیرفتن ترد یبرا

.ناچار به سمتش کنهیشو تکرار مدوباره جمله یکالفگ

 پشت موهام و کش برهی.دست مستمیمیو روبروش وا رمیم

 تک تک یال ندازهیو با حوصله دست م کنهیموم رو باز م

مواج و بلند قهوه  ی.در آخر موهاکنهیو بازشون م سایگ

 .شهیم ختهیپشتم ر میا

.در واقع اآلن موقع گمینم یزیو چ نییپا ندازمیم سرمو

 .حرف زدن نبود

 یلیخ ...لباساتیکردن کامل شد یدلبر یحاال برا-

 یاوناهم دلبر یموهات به جا یول ستیمناسِب حالم ن

 .کننیم
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 یاکه با چش کنمیو بهش نگاه م ارمیمو باال مصداش سر با

 .سرد ُزل زده بود به موهام

 سر دردت بهتر شد؟-

 :دهیپوزخند جواب م با

نشدم که بخاطر سردردم  لیهنوز اونقدر ذل یبهتر نشد ول-

 ..یبهم بخند

 :گمیو م فتمیم حرفش وسط

خاطر اصاًل ب کردمیفکر م گهید زیچ هیبخدا من داشتم به -

  .ت نبودسردرد

 :گهیم حیو با تفر دهیتکون م سرشو

 ..خب باور کردم-

 :گهیکه م کنمیم زده بهش نگاه بغ
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لباس که دوست  هیبرو  هودهیب یکارا نیا یچته؟بجا-

 .امیدارم بپوش تا ب

 :گمیبود م دهیکه تازه به گلوم رس یبغض با

 .کنمیم ؟خواهشیامشب و ببخش شهینم-

 :گهیپوزخند م با

 یارم حرفمو تکرار کنم...)با لحن دستورعادت ند-

 .(اتاقگهیم

 :گمیتو چشامو مظلوم م زمیریخواهشمو م تمام

 ..کنمیم یبگ یهرکار-

 :گهیو م ندازهیباال م ییابرو ی.تانهیشیمبل م رو

 ؟یهر کار-

 :گمینداشتم با َشک و دلهره م یاچاره

 ..یهر...هرکار-
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با  هکنیز مچشاشو با ی.وقتبندهیم یبا کالفگ چشاشو

 :گهیپوزخند م

سکس هات  هیسردرِد من اآلن فقط با  یشرمنده ول-

 ..شهیخوب م

 

 

 .نییپا ندازمیزده سرمو م خجالت

دردشو  گهید یهااگه واسه سردردشه چرا از راه خب

 ..ی!مثاًل قهوه خوردنکنه؟یبرطرف نم

 یریم عیمط یولهت هیمثل  ایخودم وارد عمل شم؟ ازهین-

 باال؟

 :گمیو ناخودآگاه م امیم رونیصداش از فکر ب با

کنم سردردت خوب شه.امشب و از  یکار هیاگه من -

 ؟یگذریم هیتنب
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ر شه تمصمم نکهیا ی.براکنهیداره فکر م فهممیمکثش م از

 :گمیم عیسر

 .کنمیخواهش م-

 :گهیو م دهیم سرشو تکون تفاوتیب

 ...بدوارزه یبه امتحانش م-

 بمکویو دستامو به هم م کشمیم یاخفه غیج یخوشحال از

به  شی.بدون نگاه کردن به عکس العمل بعدکنمیو تشکر م

 .ارمیدر م نتیو قهوه ساز و از کاب رمیسمت آشپزخونه م

*** 

ماگ  ی، تو کنمیشو درست مقهوه نکهیا بعداز

.ماگ رو به رمیو به سمت هال م زمیریمخصوصش م

 .تا تمومش کنه مونمیو منتظر م مدیدستش م

*** 
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و رو به  زارهیم زیم یاش ،ماگشو روتموم کردن قهوه بعد

 :گهیم کردمینگاهش م یمن که با کنجکاو

خوب  دونستم،اگهیکه خودمم م نویبود کاِرت؟ا نیهم-

 خوب که یختیتوش ر ی.فکر کردم چدادمیانجام م شدیم

 .شم

 داره خوب نیکه کافئسردرد با خوردن قهوه  کردمیم فکر

 .شهیم

 :گمی.بهش مرمیراه دومو م پس

 .دراز بکش-

و دراز  دهیحرفم گوش م به یبار تو زندگ نیاول یبرا

 .کشهیم

 قهیبه ماساژ دادن شق کنمیو شروع م نمیشیکنارش م منم

 .هاش
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  :گهیو م شهیبلند م قهیدق۵ بعد

 ن؟یهم-

 :گمیتعجب م با

 ؟یبهتر نشد گه؟مگهیاره د-

 شوگیو دست دپام ریز ندازهیدستشو م هی تیعصبان با

ارنو ک نکهیا دیو با تهد کنهیم گردنم و بلندم ریز ندازهیم

 نکهیاز ا ینزنم.ول کیج کنهیمجبورم م کنمیم داریب

و  درد گهیشب د هیهام نگرفته بود و مجبور بودم نقشه

 یبه کوچه عل زنمی. خودمو مرهیگیتحمل کنم،بغضم م

 :گمیچپ و م

 !تو اتاق؟ میریچرا م-

 :گهیپوزخند م با
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 حیترج رمیو تاب بدنتو ز چیتوله؟من پ یقانعم نکرد-

 ..دمیم

و و من رهیکه به سمت اتاق م رمیگیهم با خجالت رو م باز

 ..کنهیو درو قفل م ذارهیتخت م یرو

 

 

و پاک  ادیگونم م ریکه تا ز یقطره اشک نیاول

ر تتا اوضاع رو خراب ادیدر ن کمیج دمیم حی.ترجکنمیم

 .نکنم

من و آروم به صورت نشسته به تاج تخِت  دو  هانیآ

.با ارهیحرکت لباسشو در م هی.خودش تو دهیم هینفرمون تک

 .ارهیتا شلوارشو در ب شمیو منتظر م بندمیدرد چشامو م
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رک لواش نمیبیکه م امیشدن تخت از فکر در م نییباال پا با

 یتخت و سرشو رو یرو ادی.در کمال تعجب مدهیپوش

 .ذارهیمن م یپاها

 ...یبه کاِرت ادامه بد یتونیم-

 :گهیتعجب خواستم دهن باز کنم که زودتر م با

ه بود.به کاِرت ادام یامشبت کاف هیتنب یهمون ترس برا-

 .بده

 بکشم و غیکه مبادا ج رمیگیدهنمو م یجلو یخوشحال از

 یلبامو رو یحرکت ناگهان هیتو  یحالبا ذوق و خوش

 .زارمیم شیشونیپ

ن .انگار که منتظره تا مبندهیو چشاشو م زنهیم یمحو لبخند

تامو و انگش کنمیمعطلش نم نیاز ا شتریکارمو شروع کنم.ب

 .دمیو آروم و صبور ماِلش م رسونمیهاش م قهیبه شق

*** 
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ژ اسام هاشوقهیوقفه شق یگذشته بود که ب یساعت مین

 ...گفته بود،نه من یزی. نه اون چدادمیم

 یقتبودم که و دهیشن ایلیسر رفته بود.قبلنا از ا حوصلم

.پس نگاهمو به سمت شهیبخوابه نفساش منظم م یکس

در  چیپ ی.ناخودآگاه محِو عضله هادمیسوق م نشیس

وهر ماِل ش نایکه ا کردمیفکر م ی.واقعًا وقتشمیم چشیپ

 ..کردمیتخار مو اف کردمیذوق م یلیمنه خ

 ؟یکنینگاه م یجوجه به چ هیچ-

و نگامو به سمت  رمیگیهاش مبا ترس چشم از عضله 

 .که هنوز بسته بود برمیچشاش م

از حد فشار  شیب تیمغز فندوق به اون ستین ازین-

 ؟یخوایم ی.بگو چیاریب

 .کردمیمفکر  ،داشتمیچیه-
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کارو  نیهرچه زودتر ا دی.باگفتمیدروغ م یلیخ دًایجد

 .ترک کنم

 .بگو بشنوم ؟بلندیبه چ-

وقته  یلیخ ره،کهیم ییذهنم به سمت سواال ناخودآگاه

 :پرسمیکرده.م ریذهنمو درگ

 ؟یگیکرده...جوابشونو بهم م ریچند تا سوال ذهنمو درگ-

 شیشونیپ یکه چند تا خِط  دلبر رو ندازهیباال م ییابرو

 :فتهیم

 .نومشیباشه...حاال م یداره چ یبستگ-

و  کنمیرو باز م شیشونیرو پ یشصتم خط ها یانگشتا با

 .پرسمیوقته ذهنمو مشغل کرده رو م یلیکه خ یفکر

ب ...خیکنیشرکت کار م یتو تو دونمیکه من م ییتا جا-

 ؟ویبا خودت دار گاردیکه باد یکنیم یمگه چه کار مهم
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باهات  یچرا گاه یعنی؟یندار یاصاًل چرا گاه نکهیا

 ..؟ستنین یهستن و گاه

 :گهیو با خنده م کنهیباز م چشاشو

 تااز شرک یکیعروسک... کنمیمن تو سه تا شرکت کار م-

ها دارم)منظورش که مشترکن با بچه یکیواسه آقاجونه،

 که با نگهیهم شرکت مدل یکی(عادهیو سپهر و م بیمن

مدت شرکتشو به من فروخت  هیبودم و بعد  کیشر یکی

 .کنمیره مو حاال خودم اونو ادا

 :گمیم کنهیمکث م یوقت

 ...ـین یکار خاص نایخب ا-

 :هگیو م زنهیو با انگشتش به سرم م پرهیحرفم م ونیم

 یبایشرکتا، رق نیکار بنداز،هرکدوم از ابه نویا کمی-

بکنن...چه  یهرکار ممکنه مخصوص خودشونو دارن که
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 رنایسرتون ب ییبال ای رنیکارنو گروگان بگ ای!تو دونمیم

 ...اصاًل منو بـ ای دیتهد یبرا

پاهام بلند  یو مضطرب من از رو دهیترس افهیق دنید با

 :گهیش مهخند ونیخنده و م ریز زنهیو م شهیم

 !ه؟یواسه چ گاردای! پس باد افشویخب حاال ق-

 

 

 :گمیترس م با

 ..یراحت نیبه هم یعنی-

 .دمیترسیم از ادامه دادن حرفم یحت

 گاردایکه همه جا باد گمی؟میکنیَعهه،چرا شلوغش م-

 !سوالت بود؟ نیهستن..خب هم



 

Romanzo_o 472 

بوجود اومده استفاده کنم و با  تیاز موقع کنمیم یسع

 :بپرسم دیترد

 ..هم هست گهید زیچیامم...خب...-

 !..شنومیم-

 ...درسمو ادامه بدم؟یدیاجازه م-

 :پرسهیو م ندازهیباال م ییابرو یتا

 ؟یچقدر خوند-

 :گمیم یناراحت با

 ..خب بخاطر کارن یادامه بدم ول خواستمی...مپلمید-

 :گهیپوزخند م با

 ی..الک.ینداشت یا،بهونهیدرس بخون یخواستیاگه واقعًا م-

 ...یتا بتون یبخوا هیمنو بهونه نکن...کاف یبچه

 ؟یدی..اجازه مخوامیخب...االن م-
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 :گهیو م ندازهیباال م یاشونه

کرده باشه  لیزنم تحص دمیم حیاره...در هر صورت ترج-

 بوده؟ یدار...حاال رشتت چتا خونه

 کنهی'مادر بچم' و 'زنم'خطابم م گهینم ندفعهیا نکهیا از

چقدر خوبه که شوهرم  نکهیو ا شمیواقعًا خوشحال م

 انیکه با دانشگاه و ا ستیروشن فکره و مثل آقاجون ن

 .مخالف باشه

 :گمیذوق م با

 .یتجرب-

 :گهیم یلبخند محو با

 ؟یکجا قبول شد-

 :گمیلبخند و شوق م با

 .تهران یدانشگاه علوم پزشک-
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 لحظه چشاش هی کنمیاحساس م ندازه؛یباال م ییابرو یتا

 :زنهیبرق م

 ؟یپس بچه درس خون-

 :دمیافتخار جواب م با

 .دوست دارم یلی..در کل رشتمو خدیشا-

 :دهیه مو ادام گهیم یا«خوبه»

 شیپ م،کارنیثبت نام کن دیواسه ترم جد زییاز پا یتونیم-

 .یمادرم بذار ایمادرت 

 :مگیتوجه به خواب بودن کارن بلند م یب یخوشحال با

 ؟یگیراست م-

شه و فقط با غرور  داریواسش مهم نبود که کارن ب انگار

 .دهیسر تکون م
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 یخوددار ایتشکر بپرم تو بغلش  یبرا دونستمینم

 :دادم و به جاش گفتم حیرو ترج یخوددار ینم.ولک

 .ی..مرسدمیانجام م یبگ یبه خدا هر کار-

 :گهیو م دهیتکون م یسر یتکبر و خودخواه با

 .فتهیاون که وظ-

 یحرفاش که از رو نیا یخوشحال بودم که حت نقدریا

 تونستیو نم ومدیهم به چشمم نم شدیزده م یخودخواه

 .حالمو خراب کنه

 دهیم و هلم چهیپیم نمیبدنم دور قفسه س یاز جلو دستشو

 :گهیو با اخم م خوابهی.خودشم بغلم مفتمیتخت م یکه رو

ارف بغلمم تع یبپر یخواست یبه بعد تو خوشحال نیاز ا-

 !ینیبینکن...چون َبد م
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کنم،خجالت  کاریچ خواستمیبود م دهیفهم نکهیا از

 .دمیکش

 :دهیهمون اخم ادامه م با

 .الت نکش،اونم از مننکش...خج-

 ندازهیهر دومون م یو پتو رو رو کشهیتو بغلش م منو

 :گهیو م بندهی،چشاشو م

 .خستم یلیبخواب که خ ریحاال بگ-

 :گمیم دیترد با

 َسِرت بهتر شد؟-

 شهیکه باعث م گه،یم«یاهوم»چشاشو باز کنه  نکهیا بدون

 .راحت تو بغلش به خواب برم الیبا خ
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ا که ب شمیم داریرو صورتم از خواب ب ینوازش دست با

 .شمیمچهره مظلوم کارن مواجه 

 گرسنمه...تازه بابا یلی؟خیبهم صبحونه بد شهیم مامان-

 .خونه آقاجون میبر نیگفت زود آماده ش

 :گمیو م شمیلبخند از جام بلند م با

 !آقاجون؟ یخونه میگفت بر یمطمئن-

 :گهیم کردیهمونطور که ورجه وورجه م یالخوشح با

 ...اره-

کل امروز  دوارمی.امشمیبا ذوق از رخت خواب بلند م منم

 .مثل صبحش خوب باشه

و بعداز شستن دست و صورتم ،  رمیم ییسمت دستشو به

.کارنم مثله رمیو به سمت آشپزخونه م زنمیمسواک م

 .ادیجوجه اردک دنبالم م
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که رو کاناپه َلم داده و  نمیبیم نوهایآ رسمیم هال که به

 یموقِع صبح اخبار چه شبکه ا نی....اکنهیاخبار نگاه م

 ..فتهیچشمم به آرم شبکه خبر م کنمیکه دقت م کمیبود؟!!

با دقت محِو اخبار  هانیاما آ گمیبهش م یـ«ریبخ صبح»

 .بود و فقط برام سر تکون داد

 :پرسمیم دیترد با

 جون؟خونه آقا میبر میخوایم-

 خواستیکه نم یهم بدون نگاه کردن بهم جور باز

 :گهیخبرارو از دست بده تند م

اونجا و شب  میریشمال،امروز م میریها مجمعه با بچه-

 بهم ینگاه تند می...)نیتا ساکارو جمع کن میگردیبرم

آماده  گهیساعت د می(البته اگه تا ندهیو ادامه م ندازهیم

 ...میریم نیشد
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حرفشو درک  ی.وقتردهیگیسمت اخبار برم دوباره به و

روشن  رشویو ز رمیبه سمت سماور م عیسر کنمیم

سمت اتاقش  و به کنمی.فورًا کارن و بغل مکنمیم

 رتشیبا ت یآسمان یآب ِیشلوراِک  ل هی.براش برمشیم

 شفرستمی.بعداز شونه کردن موهاش مپوشونمیهمرنگش م

 .هانیآ شیپ

 هیو  رمیم هانیدم و آبه سمت اتاق مشترک خو خودمم

خوش فرمم رو  یکه پاها یتنِگ قد نوِد مشک یشلوار ل

 نیکه گشاد بود و در ع یسبز آدامس یمانتو داد،باینشون م

 .پوشمیو م کنمیحال کوتاه رو انتخاب م

اد تض دمیکه با پوست سف کنمیانتخاب م یمشک شال

 .مکنیهم انتخاب م یمشک یو کتون فیداشت.ک یجالب
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 زیو م رمیسمت آشپرخونه مو لباسم به پیت از یراض

اعت س میربع وقت داشتم تا ن هی.کنمیصبحانه رو آماده م

 .تموم شه

و کنارمون رو  ادیکه به آشپزخونه م کنمیصدا م هانویآ

 .نهیشیم یصندل

*** 

 یکارن هم مشغول باز یسکوت برقرار بود؛حت نیماش تو

به  رمیگیم می..تصمزدیحرف نم یلیبا تبلتش بود و خ

 .ششونیپ میریم میبزنم تا خبر بدم دار مامان زنگ

ر د نطوریهم یبودو گوش یغافل از تکنولوژ شهیهم مثل

ماماِن  یحال بوق خوردن بود و من تو دلم قربون صدقه

 :چهیپیم یصداش تو گوش قهی.بعداز چند دقرفتمیسادم م

 !!الو-

 ؟یسالم قربونت برم...خوب-
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 :گهیشوق م با

 .یتو خوب زمیعز یدلم.مرس زیعز سالم-

 .اونجا میایم می.دارمیاره ما هم خوب-

 :گهیم خوشحال

 اد،همهیخاستگار م ایدن یمادر اتفاقًا امروز داره برا ایب-

 .نجانیا

 .فتمیمامان به خنده م یدرک کردن حرفا با

 کردنی.فکر مکردنیبا تعجب نگاهم م هانیو آ کارن

 .شدم وونهید

 !!!!خاستگارایه دار بود.دنواقعًا خند یول

 :شنومیتشر زدن مامانو م یصدا

 ...زشته طناز-

 :گمیخنده م با
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 !شازده؟ نیهست ا یمامان.مبارک باشه..حاال ک دیببخش-

 و گردهیجملم به ضرب به سمتم بر م نیبا ا هانیآ نگاه

و ت کمیتا  رمیگیم دهی.نگاهشو نادندازهیباال م ییابرو

 :سپرمیان گوش مبمونه و به مام یخمار

 میخوای..با آقاجون صحبت کرد که مینوه حاج آقا عابد-

هم که تازه اومده.هول کرده  ایت.دننوه یخاستگار میایب

 .بچم

 

 

خوشگل و مهربون بود.اسمش  یلیبودم،خ دهید شونوه

ر و د میبود.چند بار با هم چشم تو چشم شده بود لیسه

 .میصحبت کرد یاحوالپرسحد سالم و 

 :پرسمیبا اخم م یول

 دن؟یرو از کجا د ایآقاجونه؟بعد اونا دن ینوه ایمگه دن-
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 :گهیکالفه م مامان

حاال  دونمینم قًایرفته بود شرکت.دق شیچند روز پ ایدن-

 نینه؟!بعدش هم،مگه آقاجون ب ای دهیرو د ایاونجا دن

 همتونذاره؟یفرق م ایلیو ا هانیو آ نایبا تو و ت ایو دن الیدان

 ..مادر نینوه هاش

 :گمیلبخند م با

خانم هم  ایدن نیاونجا ا میایم میچشم..قانع شدم.ما دار-

مغِز   لیآقا سه ایً خوشگل شده واقعا نمیبب خوامی.ممینیبیم

 َخر خورده؟

عدش و ب هانیآ یشد با نگاه عصب یحرفم مساو نیا گفتن

 .هم تشر زدن مامان

ه ک گمیو م کنمیم یو از مامان خدافظ مخندیاسترس م با

 .میرسیخودمون م گهید قهیچند دق
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 .مشیمواجه م هانیطلبکار آ افهیقطع کردن تلفن با ق با

 :دادن حیبه توض کنمیم شروع

 ..هفتست کی..الهیخواهره دان ایدن-

 :دهیجملم کامل شه و ادامه م دهینم اجازه

 ه؟یک لیقا سه...آرانیاومده ا یو ِک هیک دونمیخودم م-

 :گمیتعجب م با

 !؟یشناسیرو از کجا م ایتو دن-

 :گهیو م چرخونهیتو کاسه م چشاشو

که  دمیاومده بود شرکت..از مامان پرس شیچند روز پ-

 ..ویگفت همه چ

 :گمیمکث همونطور که تو فکر فرو رفته بودم م با

 ..ا..اها-

 :پرسهیسکوت با اخم م کمی بعداز
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 ت؟سوال من جواب نداش-

 :گمیتعجب م با

 !!کدوم سوال-

 ه؟یک لیآقا سه دی:عه...مامان!بابا پرسکارن

ا ب یبه کارن که پشت مشغول باز نیماش ینهیاز آ هانیآ

 :گهیو با اخم م کنهیتبلت بود نگاه م

 ماعه؟ شیتوله سگ...تو حواست پ-

 :گهیفورًا م هانیکه آ خندهیم کارن

 ..دمینم حیوضدوبار ت زویچیکاِرت درست نبود...-

ود قرار گرفته ب یطیشرا نیکه انگار قباًل هم تو همچ کارن

اب و جو نهیشیو صاف م کشهیدست از تبلتش م عیسر

 :دهیم

 ..!اشتباه بود حرکتمدیببخش-
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 :گهیبا اخم رو بهش م هانیآ

 ..تکرار نشه گهید-

 .:چشمکارن

 .کنهیو منتظر نگاهم م نهیشیرو من م هانینگاه آ بعدش

  

 یعابد یآقا یدهنمو نگرفته بودم و نوه یجلو نکهیا از

 .کنمینثار روحم م یرو به اسم صدا کردم فحش

 

 

 :گمیزده م هول

 ...بود ایخب منظورم همون خاستگاِر دن-

من به اسم صداش نداره که زِن یلیفام لیآقا سه نیا-

 !نکنه؟



 

Romanzo_o 487 

 زمندایم نییبودم،سرمو پا که داده یایزده از سوت خجالت

و  چهیپیدِر عمارِت آقاجون م یجلو هانیکه همون لحظه آ

و ت ومدی.کاًل آقاجون خوشش نمکنهیباز م موتیدر رو با ر

 هانینگهبان داشته باشه؛برعکِس برِج آ ایخونش خدمتکار 

 وت نیداشت.با توقف ماش داریسرا هینگهبان و  یکلکه

 که کارن نهیشیرو من م هانیآنگاِه طلبکاِر  اط،دوبارهیح

 :گهیجلو و ناراحت م ارهیسرشو م

 ..گهیرو ببخش د یمامان ندفعهیا-

 :گهیو با خنده م کارهیم هانیآ یگونه یرو یابوسه بعد

 .مشیجر نمیا-

 یکارن رو کرده بود.کل یهاکه چقدر دلم هوس بوسه آخ

 .شدیو حالم خوب م گرفتمیم یانرژ

 :گهیم ییدلربا یگرفته بود با خنده یکه انگار انرژ هانمیآ
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 .نی.به فکر دل منم باشنیکنیم یخوب مادر و پسر دلبر-

بهم  یحس خوب هی کنمیم یمن دلبر گفتیم نکهیا از

 .رهیم یلیو یلیو دلم ق شهیمنتقل م

 و نهیشیمن م یجلو. رو پا ادیهمونطور با کفش م کارن

 :گهیم

 !گه؟ید میبر-

 .زنهیمنم م یگونه یبوسه رو هی بعد

به و رهیگیکارنو بغل م هانیکه آ میشیم ادهیپ نیماش از

 .میریسمت دِر عمارت م

 هرسیبهم م یخاص یبه داخل عمارت انگار انرژ دنیرس با

 :گمیبلند م یکه با شوق و خوشحال

 !ن؟یی...کجامیما اومد-

 .ومدیکه صدا از اونجا م رمیبه سمت آشپزخونه م فورًا
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 الیو دان ا،عمهیشپزخونه با زنعمو،مامان،دنوارد شدن به آ با

.در واقع همه بودن به جز بابا و عمو و شمیممواجه 

 .آقاجون

.اول منو به ادی.زنعمو زودتر از همه جلو مکنمیم سالم

 و خودش بوسهیکارن و م ریدل س هیو بعد  کشهیآغوش م

.زنعمو هم کنهیرو بغل م هانی.در آخر هم آ کنهیبغلش م

 شیابود تو بدن غضله هانیکه تو آغوش آ یعمثل من موق

 .شدیگم م

خندمو کنترل کنم و به سمت مامان و عمه  کنمیم یسع

دست دادن با  یو در آخر هم برا کنمیو بغلشون م رمیم

 .دهیکه با اکراه دست م برمیدستمو جلو م ایدن

 :گهیپوزخند م با

 !؟یازهیم زهیر یلیهنوز هم خ-
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 ید.وقتآل بو دهیدخترونه و ا یلیمن خ کِلیه اتفاقا

.مثل خودش با گفتیم نویبذاره ا رادیروم ا تونستینم

 :گمیپوزخند م

 زِن چاق و درشتو دوست داره؟ یک-

ه کن تمیاذ خوادیمثل قبل م ایهنوز هم دن فهمهیکه م مامان

 :گهیو م کنهیم یونیپا در م عیسر

 کیکه تا  نیباال لباس عوض کن نیبر دیامادر خسته-

 .انیخاستگارا م گهیاعت دس

و بدون در نظر گرفتن  گمیم یـ«چشم»و  زنمیم یلبخند

و به  مریگیو م هانیدست آ ایِ دنو طلبکار یعصب یافهیق

 .رمیها مسمت پله

از جلد طناِز شجاع و گستاخ  میرسیاتاق خودم که م به

 .رمیو دوباره به جلد طناِز آروم م شمیخارج م
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 :گهیبا طعنه م هانیلحظه آ همون

 دفاع از یبرا تیمتر شیبار از اون زبون ش هیچه عجب -

 !...یخودتت استفاده کرد

 :گمیو صادقه م رمیگیم دیناد طعنشو

راه  ایواقعًا دن یبحث کنم ول چکسیبا ه ادیخوشم نم-

 ...ذارهیواسه آدم نم یاگهید

 :دمیادامه م زنمیرف مکه انگار دارم با خودم ح یجور بعد

کردم  انتیانگار بهش خ شعوریب یعه...عه...عه...!دختره-

اهام ب نقدریچرا ا فهممینم چوقتی...هکنهیرفتار م ینطوریا

تباه اش شی...فکر کنم منو با دشمن خونکنهیم یَبد رفتار

 ...گرفته

ه مواج هانیلِب آ یرو یبا لبخنِد محو گردمیکه برم نیهم

 :گهیم نهیبیاهمو رو خودش منگ ی. وقت شمیم
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ه خوشمز نقدریطناز گستاخ و زبون دراز ا کردمیفکر نم-

 !!باشه

 :گمیم متعجب

 ؟یچ-

قدِم  هیعقب.با  رمیجلو که ناخودآگاه م ادیلبخند م با

بهم  یاجازه حرکت نکهیو بدون ا رسونهیبلند،خودشو بهم م

و دستشو دور کمرم حلقه  ذارهیلبام م یبده لباشو رو

 !...نهکیم

ه اجازه مگ یول کنمیفاصله گرفتن تقال م یبرا شهیهم مثل

 ده؟یم

 :گهیو م ندازهیابروشو باال م رهیگیازم فاصله م یوقت

 .هووم...طعم طناِز گستاخم خوشمزست-

 :گمیزده با خجالت م هول
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 .امیبرو تا منم ب یلباس عوض کن یخواینم تو که-

 شکنم،خندهیموضوعو عوض م عیضا ینجوریکه ا نیا از

 :گهیو م رهیگیم

 ..ایباشه.. زود ب-

 .رونیب رهیبعدش خودش م و

 . ارمیمانتومو در م عیسر

 که در واقع همرنگ یبلنِد سبز آدامس نیآست کیتون هی 

داز .بعدارمیبودم.شالمم بر نم دهیپوش رشیمانتوم بود، ز

به سمت هال  دارمیو تبلت کارن رو برم میکه گوش نیا

 .رمیم

مبل  یکه رو نمیبیعمو و بابا رو م رمیبه هال م یوقت

بغلش  یو با دلتنگ رمینشسته بودن.فورًا به سمت بابا م
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 کشهیبودم.بابا هم منو به آغوش م ییبابا یلی.کاًل خکنمیم

 .رهیو قربون صدقم م

 . کنمیو عمو هم بغل م امیم رونیآغوش بابا ب از

 .نمیشیم هانیمبل کنار آ یرو

کارخونه  یو بابا و عمو درباره هانیآ یهاصحبت به

که آقاجون هم  شدمیمتوجه نم یزیو البته چ دادمیگوش م

 .شهیبه جعممون اضافه م

از حضورش با  یناراض دمیباهاش دست م نکهیا بعداز

 .رمیبه سمت آشپزخونه م «دیببخش»گفتن 

 انیو عمه م ایو دن الیدان رسمیکه به دِر آشپزخونه م نیهم

 .رونیب

 :گهیم ایو دن الیرو به دان هعم

 !ن؟یلباس بپوش نیبر نیخواینم نیسادیباز که شما وا-
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به سمت طبقه  الیو با دان گهیم یـ«آهان»هول شده  ایدن

 .رهیباال م

منم وارِد  که رهیم نایا هم به سمت جمع آقاجون عمه

 .شمیآشپزخونه م

 

 

 :رمیگیغِل مامان بود مرو که حاال تو ب کارن

رو  ینیسنگ نیکمردرد بچه به ا نیآخه قربونت برم،با ا-

 ..گهید رهیخودش راه م نییبزارش پا ؟خبیکنیبغل م

 !..نداره که ی!بچم وزننه؟ی:وا ! مگه چقدر سنگمامان

 :گمیو م زنمیم یلبخند

 .گهیخودت باشه دحواست به دیخوشگلم با-
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 ینیریش دنیو مشغول چ دهیتکون م یناراحت سر مامان

 .شهیم یاشهیظرف ش یتو

 :گهیمخاطب به من م کارن

 لیمادِر آقا سه گهیمامان نرگس)منظورش مامان من بود(م-

 ! کرده بود مامان یقباًل تو رو ازش خاستگار

 شتریو مرموزش منو ب طونی...؟لحِن شیچ یعنی

 ...قوز یشد قوز باال نمی.اترسونهیم

 ؟یریزبون به دهن بگ قهیدو دق یتونی:آخ بچه تو نممامان

 :گمیم فورًا

خونم  به ینجوریکه هم ایها.دننفهمه نویا یتروخدا کس-

 ..اگه بفهمه کشهیکه بدتر!!منو م هانیتشنه هست،آ

 :گهیو م رهیگیبا اخم رو م زنعمو
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ت خاطرخواه نتتیبیم ی!؟هرکیخوشگل میکن کاریوا...!چ-

 !..خب شهیم

 :گمیترس م با

 .ایو دن هانی..!مخصوصًا آیکسبه نایو َنگزنعم-

 :گهیو م دهیبا اخم سر تکون م زنعمو

 .مادر نگران نباش دونمیم-

 :گهیبا ذوق م مامان

 !ه؟یرتیغ نقدریدامادم بشم که ا یمن فدا یاله-

آخه؟!البته که به نظر  گهیم یچ تیموقع نیمامان تو ا یوا

 .محض بود ینبود و خودخواه رتیغ نیمن،ا

 :گمیم عیکارن سر یادآوری اب

 کارتون دمیماه اجازه نم هی،یبگ یبه کس نویکارن اگه ا-

 .اینیبب
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هم دلم واسه  تیموقع نیکه تو ا گهیم یـ«چشم»اخم  با

بود و منو  هانیآ هی.چقدر اخالقش شبرهیاخمش ضعف م

 .فکر کنم هانیبه آ ششمیهر لحظه که پ کردیوادار م

و با مامان و  امیم نرویاف از فکر باف یصدا با

 .میریزنعمو،همونطور که کارن بغلم بود به سمت هال م

 .داخل ادیم یعابد یآقا یخانواده گذرهیکه م قهیدق چند

 

 

شاهرخ خان)پدر آقا  ،بعدیحاج آقا عابد خوِد اول

)خواهرش( و الی(،بعدش نازگل خانم)مادرش(،سهلیسه

 گهیزن د هیدو تا مرد و  نکهیش(و بعداز اخانم)عمه نینار

 ادیو گل م ینیریبا ش شناسمشون،خودشیکه نم انیم

 .داخل
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.هول مونهیمن ثابت م یو رو گردهیهمه م یرو نگاهش

 نکهیا یبجا نی.ارمیگیو نگاهمو ازش م کنمیشده اخم م

م .دوست داشتم بهش بگکنهیباشه به من نگاه م ایدنبال دن

و لبم و به  رهیگیز حرفم خندم ما«داداچ یاشتب زد»

برو  یب هانیحرفم آقاجون و آ نی.بعداز ارمیگیدندون م

 .کننیم ن عمارت دفنمیبرگرد تو هم

 یآروم«سالم»و  شهیم کینزد ایکه دن نمیبیم یچشم ریز

 .رهیگیرو ازش م ینیریو گل و ش گهیم

 .مینیشیهال م یمفصل همه تو یسالم و احوالپرس بعداز

ته به آشپزخونه رف ایدن ،بایداز سالم و احوالپرسکه بع عمه

 .شهیو به جمع ما اضافه م شهیبود از آشپزخونه خارج م

 مین یعابد یشرکت،آقا یدرباره یالک یهاصحبت بعداز

 :گهیو م ندازهیبه من م ینگاه
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 یکه واسه نیدونیتون.. همتون مخب با اجازه-

 میخارج ش متفرقه یبهتره از حرف ها میاومد یخاستگار

 .میبرس یو به موضوع اصل

 :گهیم داد،ینشون م تشویکه رضا یبا لبخند آقاجون

 ..درسته-

 :دهیرو به عمه ادامه م بعد

 .ارهیرو ب ییبگو چا-

 :گهیهم بلند م عمه

 ..اریرو ب ییدخترم چا-

از  یعابد یبود.تعجِب کِل خانواده بیعج یچ همه

من بود ،منو  یرو شرهینگاِه خ که لیحرف عمه و آقا سه

 .کردیوادار به ترس م
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 ورهجچیبود که داشتم و ه یدستام بر اثر استرس لرزش

ش بر به سمت هانیآ یادآوریکنم.با کنترلشون تونستمینم

 رهیه خک لیداره به سه یبا اخم ترسناک میبنیکه م گردمیم

 ﴾/:شد نگاه تو نگاه﴿.کنهیشده به من نگاه م

و  ادیم رونیاز آشپزخونه ب ییچا ِینیبا س ایلحظه دن همون

 .کنهیتعارف م یاول به حاج آقا عابد

 :پرسهیخانم با تعجب از بابام م نازگل

 اره؟ینم ییمگه عروس چا دیببخش-

که  یزیاون چ خواستمیو از خدا م دادمیدلم صلوات م تو

 .تو فکرمه درست نباشه.که بدونن من شوهر و بچه دارم

 لیآقا سه یکه ته دلم برا شیچند ساعت پ برخالف

زنش بشه اما اآلن از ته دلم  ایناراحت بود که قراره دن

 ..رو بخواد و با هم ازدواج کنن ایکه دن خواستمیم
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 :گهیکه انگار هول شده بود با مکث م بابا

 ..گهید ارهیم ییخب.عروس خانم داره چا-

از  یخاستگار یم،برایبود دهیو تا اآلن ند شونیما اصاًل ا-

 .میدخترتون اومد

 یخان به سرعت دستمو سمت دستاحرف شاهرخ با

روش برجسته شده بود  ِیآب ِیکه رگا هانیآ یمشت شده

رگا قش و ضعف  نیبود واسه ا یاگهی.هر زمان دذارمیم

 ...اآلن یول رفتمیم

 

 

 :گهیو م شهیبا اخم بلند م هانیآ

 ن؟یکنیم یزنم خاستگار جالبه تو روز روشن از-

 یطقا لیبهت زده آقا سه یخانم با صدا نیگفتِن نار نیه

 :شهیم
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قصد ازدواج  شونیاما نرگس خانم)مامانم(گفته بود ا-

 !!ندارن

 یپسرم کارم اشتباه بود!!من به همه دی:ببخشمامان

 شیپ یمشکل کردمی.فکر نمگفتمیم نویخاستگاراش هم

 ..ادیب

 :گهیم لکسیچنان رهم یبا اخم ول هانیآ

 قیحقت کمی دینبا یبره خاستگار خوادیچرا اشتباه؟!آدم م-

 !کنه؟

 بوجود هانیکه بعداز حرِف  آ یخانم سکوت نینار یصدا

 :شکونهیاومده بود رو م

هم  یاگهید یبا توجه به حرفتون،پس خاستگارا-

 ..یکجا بوده وقت رتشیشوهر خوش غ نیداشته؟!ا

 :کشهیم داد یعصب ندفعهیا هانیآ
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..؟!تا االنم بخاطر حاج یگیم یحرف دهنتو بفهم چ-

 ..نرویب دیببر فینگفتم.!تشربهتون  یزیچ یعابد

 :گهیو م شهیشرمنده بلند م یعابد حاج

 یعذرخواه یچجور دونمیجان!!واقعًا نم هانیآ دیببخش-

 ..کنم ازت

 :دهیادامه م لیبا اخم رو به آقا سه و

 ..و با شما کار دارم-

 یهکم همکه کم رهیم رونیو ب شهیم با اخم بلند لیسه آقا

 .رنیم یعابد یخانواده

 :گهیم هانیرو به آ آقاجون

 !..هانیآ دمیم حیتوض-

 :گهیو م رهیگیدست من و م شهیبلند م هانیآ
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خراب شه..حساب اون  نجایا میامشب که اومد خوامینم-

 .رسمیبچه سوسولم م

 :دهیرو به زنعمو ادامه م و

 .حواست به کارن باشه-

سته نش یصندل یکه بغض کرده رو فتهیکارن م به نگاهم

 ریز زنهیبود.مطمئن بودم اآلن با نوازش صورتش هم م

 .هیگر

منو  و کنهیدستمو ول نم هانیبه سمتش برم که آ خواستم

 .برهیم میکه لباس عوض کرده بود یبه سمت اتاق

منو  ینطوریتا دستم رو ول کنه اما هم کنمیم تقال

 .دیکشیم

 .کردیجدانمو دوبرابر م ا،عذابیهق دنهق یصدا
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دلم  که فهممیو تازه م امیمپرت شدنم تو اتاق به خودم  با

همه آرامِش قبل  هانیآ یهاواسه خودم بسوزه.آرامش دیبا

 .از طوفان بود

 ..که ادی.با شتاب سمتم مبندهیرو با لگد م درهانیآ

 .کنمیرتم تازه کارشو درک مطرف از صو هیسوزش  با

.کونت یمهمون یبدون من رفت یخورد کصکش تو گه-

 ...خودم بخارونم برات یدادید؟میخاریم

 :زنهیکه داد م زنمیو هق م زهیریرو صورتم م اشکام

و باز ر رفلکهیش یندار یِبُبر صداتو که هر وقت راه دفاع-

 ..یکنیم

غزم کار که م دمیترسیبودم و ازش م دهیترس نقدریا

خودمو تو آغوشش پنهان  یحرکت ناگهان هی.تو کردینم

 ..تا از دست دادش در امان بمونم کنمیم
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ت بهم دس یبیآرامش عج نهیشیموهام م یدستش رو یوقت

 .دهیم

 یدلبر یریبگم بهت که هرجا م یتوله...آ..آخه چ-

 !!؟یکنیم

 :گمیبغض م با

 ....تو فقط آروم باشدی...ببخشدیببخش-

داشتم تا مدت ها تو بغلش بمونم و اون  دوست

نداشته  یمزاحم چیموهامو نوازش کنه و ه ینطوریهم

 ..میباش

 

 

داش ص دمیترسیکه م یجور زدیضربان قلبم تند م نقدریا

دستش موهامو  هیهمونطور که با  هانیبه گوشش برسه.آ
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کت کمرم آروم حر یرو شوگهید کرد،دستینوازش م

 .دادیم

 :گهیاونم آروم شده بود که نرم م انگار

دست از سرت  ستیقرار ن هیتنب نیا نکهیمثل ا-

 یزیچ دتیگند جد یول یدر رفت هیتنب از شبیبرداره.د

 !...که ازش بگذرم ستین

مام ت یعنیبود. ی.انگار آرامِش ظاهربندهیم خیوجودم  تمام

 !...؟چیه هیفرار از تنب یبرا شبید یزحمت ها

ه ک ی.جورکشمیم رونیخودمو از آغوشش ب کمیترس  با

 چشاش به تونستمیم یکمرم بود ول یهنوز دستش رو

 :گمیم یاشک یکه تو گلوم بود و چشا یکنم.با بغض نگاه

.در ستین ینامرد نباش.چهار سال..!چهار سال مدت کم-

خونه.البته من تمام  نمیکه بش ستیدوماه ن یکیواقع 

ودمو خ تونستمیخب نم ینرم ول رونیبکه  کردمیم مویسع
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کنم.به اصرار مامان و زنعمو و عمه تو چند  یمخف هیاز بق

 شهیها شرکت کردم..!خدا شاهده که هم یتا از مهمون

تا همه  رهیازم فاصله بگ دادمی.اجازه نمبود شمیکارن پ

 !..؟گهید کردمیکار م یچ دیبا یگیبدونن من بچه دارم.م

که تمام بدنم و به رعشه  یاکلحن مرموز و ترسن با

 :گهیم نداختیم

 کنه؟ویم یدلبر رهیکنم که عروسکم هرجا م یهومم..چ-

زنمو کنار خودش  قهیدق هی یحت یکس ادیمن خوشم نم

 ادیهت ب هیتنب کمی!شیخاستگار ادیتصور کنه،چه بسا ب

 .ینکن یدلبر یواسه هرک دهیم

 :گمیبغض م با

 ..هانیآ-

.سرشو به سمت کنهی،ساکتم م یاخفه«ِسیه»گفتن  با

 .کشهیدندوناش م ونیگوشم و م یو الله برهیگوشم م
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 :گمیم یادورگه یبا صدا ایدن یادآوری با

 .شهیازم ناراحت م ایبه نظرت دن-

 :گهیم الیخیو ب رهیگیو ازم فاصله م کشهیم یپوف

 .نییپا میبهش فکر نکن..خودتو جمع و جور کن بر-

اشه ب یسرم رو به معن یم ولبهش فکر نکن تونستمینم

 یو سع ندازمیبه خودم م ینگاه نهیو تو آ دمیتکون م

 .امشب فکر نکنم هیو تنب ایبه دن کنمیم

*** 

رو  ایند نمیبیکه م میریم نییبه سمت طبقه پا گهیبا همد 

 .شده رهیگوشه خ هیمبل نشسته و به 

 .فتهیعذاب وجدان مثل ُخره به جونم م دوباره

 یندگو با شرم نمیشیو کنارش م رمیه سمتش مب اریاختیب

 :پرسمیم
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 ..؟یاز دستم ناراحت-

 :گردهیاخم به سمتم بر م با

 چرا؟-

 :گمیم دهیکه پرس یتعجب از سوال با

 چرا؟ یچ-

 :زنهیاخم داد م با

 الیدان ؟ازیکنیهمرو به خودت جذب م یریچرا هرجا م-

 ..لیسه نیگرفته تا هم

 :زنهیبا اخم تشر م الیدان

 !.ایدن-

 

 

 :دهیبا پوزخند ادامه م الیبه دان توجهیب ایدن
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 .تنهاخورهینم افتویق نیگول ا هانیآ ادیفقط خوشم م-

 ..هانهیآ یهست یاتهیچه عفر دونهیم که یکس

 ری.با چشم مسرهیها مو بالفاصله با اخم به سمت پله 

د با در شهیخارج م دمیاز د ی.وقتکنمیرفتنشو دنبال م

.راست ارمیم ادی.جمله آخرشو به بندمیچشامو م

 .حرفش درست بود نی.چقدر اگهیم

 :گهیو با اخم م رونیب ادیاز آشپزخونه م زنعمو

ه ک هی..عصباننیگینم یچیواسه خودش،شما ه گهیم یچ-

 ..که ارهیدخترو درد ب نیدل ا ستیقرار ن هیعصبان

ابا و .اصاًل بنمیبیرو نم الیدان و هانیکه آ کنمیباز م چشامو

 ..و آقاجون از اول نبودن دیعمو و عمو حم

 :گمیو م بوسمی.گونشو مرمیسمت زنعمو م به

 نداره قربونت برم..مامان نرگس کجاست؟ یبیع-
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 :گهیم یناراحت با

 ..با بابات رفتن اتاقشون-

 .رمیو به سمت اتاق مامان و بابام م زنمیم یجونیب لبخنده

ه تا ضربه به در،مثل گذشته بدون جواب دادنشون س با

 .شمیداخل م

رو تخت نشسته بود و بابا کنار پنجره بود.با وارد  مامان

 .فتهیشدِن من نگاِه هر دوشون بهم م

 .شهیمن لبخند رو لب هردوشون ظاهر م دنید با

 .ندازمیتخت و خودمو تو بغل مامان م یرو رمیبغض م با

 ..مامان-

 جانم؟-

 .خستم-

 .خوشگلم کن یخودتو خال-
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هامو حرف مامان بودم تا تمام عقده نیمنتظر هم انگار

 .کنم یخال

 هشیکم مامانم باهام همراه مکردن.کم هیگربه کنمیم شروع

 .رهیگیم شهیو گر

 .رمیبابا فرو م شدنم از عقب،تو بغل دهیکش با

 نیا یطورنیدختِر بابا رو ناراحت کرده که ا نقدریا ی:چبابا

 زه؟یریرو م دایمروار

 :گمیمگرفته  یصدا با

داغونه  نقدریا میزندگ نکهیطرف و ا هیعذاب وجدانم از -

حسرت  نقدریسال از عمرم گذشته اما ا۱۱.گهیطرف د هی

از دستم  یکار گهید گمیاوقات م یرو دلم مونده که گاه

 ...تموم شه.پس خدا کجاسـ میزودتر زندگ اد؛کاشیبرنم

 :گهیم عیوسط حرفم سر بابا
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 یندار ینکن و کفر نگو.هرچ یخودخور نقدری...اسیه-

پسر  هیارزه. یم ایکه به تمام دن یپسر دار هیبه جاش 

 .مثل کوه پشتتونهپدر داره که  هیسالم،که 

که مثِل ابر بهار  کنهیبه مامان م یزیر یدر آخر اشاره و

 .ختیریاشک م

دلواپس  دونمیم یوقت ستین ینطوریبگم ا یچجور

مامان  یآهسته و مظلومانه یهاهی.مخصوصًا گرشنیم

 .کنهیم شیدلمو ر شتریب

باهاش درد و دل کنم!اما پدر و  شدیبود که م یکی کاش

 ..مادرم نه

 رمهپدر و ماد یدلخوش یو برا ستین یواقع که یلبخند با

 :گمیم

 یلیمن خ میشام  بخور میاره...اصاًل ولش کن بر-

 .گرسنمه
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وع ن نیا کردمی.احساس مچوندمیموضوع رو پ عیضا یلیخ

 .کنهینگران م شتریحرف زدن من،بابا و مامانو ب

*** 

 

 

 یو فقط صدا زدینم یحرف یکس شهیشام مثل هم موقع

قاشق و چنگال بود که با برخورد به ظرفا سکوت سالن 

 .شکستیرو م

 هیو بابام،کارن،تنب تو فکر خودم بودم.مامان منم

 ...و ایامشب،عذاب وجدان بخاطر حاِل بد دن

آقاجون از فکر کردن دست  یمحکم و جد یصدا با

 .دمیو بهش گوش م کشمیم
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 ی.آقاکنمیم یعذرخواه ایو دن هانیبابت امشب از آ-

کرد و ازم خواست بهتون  یهم ازتون عذرخواه یعابد

 .برسونم

 دیا.جالبه بنهیشیلبم م رو هانیآ یمثل پوزخندا یپوزخند

امشبو متحّمل بشم  هیکنن.من قراره تنب یاز من عذرخواه

 .ایلعنت

خردم  ینطوریا یوقت خورهیبه چه دردم م ی:عذرخواهایدن

 !کردن؟

 یبادیو با ب شهیحرفش با خشم از جاش بلند م نیا بعد

 .رهیبه سمت طبقه باال م

 :پرسمیاخم از عمه م با

 گرده؟یبرم یِک ایدن-

 :دهیزودتر از عمه جواب م آقاجون
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 .گردهیبر نم گهیدرسش تموم شده د-

 یلی.خگرفتمیداشتم از درون آتش م واقعًا

 یرو برا ستیخودش ن یکه نوه ای..دنیلینامردن،خ

 .اضافم نجایخارج،فقط من ا فرستهیم لیتحص

و از عمه و مامان و زنعمو  خورمیقاشق غذامو م نیآخر

و به سمت آشپزخونه  دارمیبر م و ظرفمو کنمیتشکر م

که کارنم بدوبدو  ذارمیم ییو ظرف رو داخل ظرفشو رمیم

 .ذارهیم ییظرفشو یداخل و ظرفشو تو ادیم

 کنم؟ یمن دوچرخه سوار اطیح می،بری:مامانکارن

حرف بزنم تا بغضم بشکنه پس سرمو  یابود کلمه یکاف

 .رمیگیو کارنو تو بغلم م دمیتکون م

که هنوز همه داشتن غذا  شمیرد م یناهارخورزیکنار م از

 .خوردنیم
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بر  واریو دوچرخه رو از کنار د رمیم اطیسمت ح به

بته .النهیدوچرخه بش یتا رو کنمیو به کارن کمک م دارمیم

 یآسون بود، چون دوچرخه چرِخ کمک یلیکه خ

بار داشت سوار  نیچون کارن واسه اول یداشت؛ول

جا گذاشته  نیخشو همدوچر هانی.آکنمیم شد،کمکشیم

.در کل،اصاًل اجازه کنه یباز نجایبود تا هر وقت اومد ا

خودمون بره،چه بسا بتونه  یخونه اِطیکارن تو ح دادینم

 .کنه یباز

 کنمیکارن با لذت نگاه م شرفتیو به پ ستمیمیگوشه وا هی

 ترس به تک شهیباعث م هانیو بلند آ یعصب یکه صدا

 .تک سلوالم برسه

 .خورهیداره زنگ م تیگوش-

 میوشگ هی یکِس خاص دونستمیم نکهی.با ارمیسمتش م به

 .نمکیخودمم شک مترسناکش به یاما با صدا زنهیزنگ نم
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و  کنمیرستاعه.ازش تشکر م نمیبیکه م رمیگیازش م ویگوش

 .دمیرو جواب م یگوش

 جانم؟-

 ؟یی:سالم قربونت برم کجارستا

 خونه آقاجون...چطور مگه؟-

 ؟ی...چمدوناتونو بستیچیه+

 .بندمیاون موقع م گه،تاید میرینه هنوز،فردا ظهر م-

 .منصرف نشه هانیگفتم زود ببند تا آ+

 ..نگران نباش نه-

رو قطع  یو گوش کنمیبا رستا صحبت م گهید کمی

اجه مو هانیستبر آ ینهیبا س گردمیکه بر م نی.همکنمیم

.با نمیبیم هانویآ ِیعصب یکه چهره ارمی.سرمو باال مشمیم

 :پرسمیَشک م
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 شده؟ یزیچ-

 !ده؟یبرات خر یک ویگوش نیا-

 .ارمیرو به زبون م الیو با ترس اسم دان زنهیم خیتنم  تمام

و منو به  رهیگیم قموی ارمیکه اسمشو به زبون م نیهم

 رسهیکه درد از کمرم به تمام سلوالم م کوبهیم اطیح واِرید

 .ارمیبه زبون م یو آخ

 هی:توله،من به خون اون بزمچه تشنم؛ اونوقت تو هدنهایآ

 ؟یداریتولدشو نگه م

 :زنمیترس لب م با

 ...آخه مدلشو دوست-

 :پرهیحرفم م وسط

بهم  یکردیتوله.اون دهنتو باز م خرمیببند دهنتو،برات م-

 .فقط یگفتیم
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 حرکت هیو تو  رهیگیاز دستم م ویحرف گوش نیا بعد

 کشمیم ینی.هکنهیپرت م واریبه سمت د مویگوش یناگهان

 زنهیکه انگار داره با خودش حرف م یلب جور ریکه ز

 :گهیم

منو نگه  یهیهنوز هد یآخ گهیمشنگ.به من م یپسره-

 .داشته،کصکش

 

 

*** 

 یکه در با صدا برمیترس کارت رو به سمت قفل در م با

 .شهیباز م یکیت

 .که کارن تو بغلش خواب بود وارد بشه هانیتا آ رمیم کنار

 .بندمیکه منم در رو م رهیبه سمت اتاق کارن م هانیآ
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و  رمیخاموش کردن چراغا به سمت اتاق خوابمون م بعد

تنگ  ِیآب شرتیت هی.کنمیعوض م یلباسامو با لباس راحت

 .زانو بود ریبا شلوارک همرنگش که تا ز

رو نشون  بامداد۱که ساعِت  کنمیساعت نگاه م به

ه چون بر ادشی هیخسته باشه تا تنب نقدریا دوارمی.امدادیم

 .شتمندا هیگذشت از تنب یبرا یمنت کش یاصاًل حوصله

تو  که فتهیم هانینگاهم به آ گردونمیکه سرمو بر م نیهم

متوجه حضورش  نهیبیم یبود.وقت ستادهیچارچوب در وا

 .بندهیداخل و در رو م ادیشدم م

 ؟یاخب آماده-

 .ادشهیهنوز  پس

 :زنمیترس لب م با

 ه؟یچ هیتنب-
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 :گهیم الیخیو ب ندازهیباال م یاشونه

از کون  خوامی...ممیعوض کن شنیقراره پوز کمیِامم..-

 .بکنمت

 -یچ-بپرسم  خوامیترس م با

 ..بود رید کمی اما

_______________________ 

که  هانیِ آ ی.گوش شمیزنگ از خواب بلند م یصدا با

 یگوش ادی.کنمیرو خاموش م دادیرو نشون م۲۲عتسا

 .کشمیم یو آه فتمیخودم م

از رو تخت بلند شم تا برم آشپزخونه و صبحانه  خوامیم

 ،بستهچهیپیکه تو بدنم م یحاضر کنم که چشام با درد َبد

قطره اشک از گونم  هی شبید یادآوری.با شهیم

 یاهیاز درد چشام س شدیقدم زدن هم باعث م ی.حتزهیریم

 .بره
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اما  رسونمیکه بود خودمو به آشپزخونه م یهر زحمت با

بود.چند بارم  یانقدر درد داشت که ُکله صورتم اشک

 .کنمیم یعوض هاِنیفحش نثار روِح آ

ه ک نمیبش یرو صندل خوامیو م کنمیسماورو روشن م ریز

لبام خارج  نیاز ب-یآخ-و ناخودآگاه  رهیگیدوباره درد م

 .شهیم

و از درد هق  ستمیمیسر پا وسط آشپزخونه وا ًناچارا

 .زنمیم

تا  کنمیجوش اومدِن آب سماور سرمو بلند م یصدا با

خواب آلود  یافهیبا ق هانیآ نمیبیخاموشش کنم که م

بود،داشت نگاهم  ختهیصورتش ر یکه موهاش رو یجور

 .کردیم

 :کنهیزارم اخم م یافهیق دنید با

 !!؟یریگیآب غوره م یچرا سِر صبح-
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وجه .متدمیکردن ادامه م هیو به گر کنمیحرفش توجه نم به

درد داشتم که به  نقدری.اما اشهیم کیکه داره نزد شمیم

 کارینبود؛پس مهم نبود چ نیبدتر از ا یدرد چینظرم ه

 .کنهیم

 یت.وقرهیگیمنو تو آغوشش م رسهیم میقدم هیبه  یوقت

فرد  نیاکه  فهممیم دهیو فشار م نهیشیدستش رو باسنم م

ه ک شهیم شتریهق هقم ب ی.صداهیو عوض رحمیچقدر ب

 :زنهیکنار گوشم پچ م

 ...کنهیخب پس خانوم کونش درد م-

و به هق زدن که چه ارض کنم نق زدن  دمینم جوابشو

ا چند ت یتو نکهی.بعداز ارهیگیکه ازم فاصله م دمیادامه م

ه ب یو کرم ادی.به سمتم مگردهیآشپزخونه رو م یکشوها

 :گهیم زدیکه برق م ییمرموز و چشا ی.با لحنرهیگیتم مسم

 دست به کار بشم؟ ای یزنیمهوم..خودت -
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 خوامی. مرمیگیو کرم و ازش م رمیاخم به سمتش م با

نار و ک چسونهیکه منو از پشت به خودش م رمیفاصله بگ

 :کنهیگوشم زمزمه م

 .حال داد یلیبه من خ یدرد داشت برات..ول-

 :زنمیم غیدرد ج با

 ..ینامرد یلیخ-

 .تا از اون کرم استفاده کنم رمیبدو بدو به سمت اتاق م و

 

 

*** 

 هقیچند دق ادی.شهیراحت م المیبستن چمدوِن آخر خ با

آورد و  کیتا پالست۶-۵واسم  هانیکه آ فتمیم شیپ

ها بچه یجلو یتویار،میلباسارو با خودت ب نیا»گفت

گل خوش نقدریبه لباسا نگاه کردم ا یوقت«یوشراحت بپ
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 یو تو دلم قربون صدقه کنمیبودن که واقعا ذوق م

ر و چمدونو ب امیم رونیفکر ب ازش رفتم.معرکه یقهیسل

.به زارمشیچمدونا بغل در خونه م هیو مثل بق دارمیم

 .بود۳که  کنمیساعت نگاه م

مبل  یکه بعداز خوردن ناهار رو فتهیم هانیبه آ نگاهم

 .خوابش برده بود

تخت نشسته و داره با  یرو نمیبیو م رمیاتاق کارن م به

 .کنهیم یباز شیکنترل نیماش

ساعت در روز حق ۴اول عادتش داده بودم که فقط  از

 داده بود امروز از حیداره از تبلت استفاده کنه و اونم ترج

 .کنه استفاده نیو تو ماشساعت ر۴اون 

 :گمیم ییخوشرو با

 ره؟ایبا خودش ب شمیکنترل نیماش خوادیپسر مامان نم-
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 :گهیاخم و قهر م با

 .به بابا بگم بزرگترشو برام بخره خوامینه،م-

خواه بشه درست مثل  ادهینداشتم کارن ز دوست

 عیبراش سر هانیآ گفتیم یاز بس که هرچ یهان؛ولیآ

 .منو از خواستم دور کرد کرد،یم ایمه

ردن ک حتی.از نصنمیشیوبغلش م رمیسمت تختش م به

 :کنمیدادن َادب حساب م ادیجز  نمیو ا ادیخوشم نم

 ؟یاالن با من قهر-

 :گهیتو بغلم و م خزهیم عیسر

 .رمینخ-

 :گمیو م زنمیبوسه به لپش م هی

اسباب  نیاوقات هم یهستن که گاه ییآدما یدونیم-

 هم ندارن؟ یباز
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 :دمیکه ادامه م گردهیبه سمتم بر م دیترد با

ه قربونت برم.ب یرو بدون یکه دار یزیپس بهتره قدر چ-

 ییخراب شد،بابا نیقانع باش.هر وقت ا یکه دار یزیچ

 خره؛خوبه؟یو بزرگتر م دیجد دونهی

 :گهیم یو با خوشحال شهیابروهاش باز م نیب یگره

 قول؟-

 :گمیو م دمیلبخند سرمو تکون م با

 .قوِل قول-

و  هبوسیچشامو م شهیحال مخوش یلیخ یوقت شهیهم مثل

 :گهیم

 .میپس بر-

 :پوشونمیم یزرد با شلوارکِ ل شرتیت هی براش
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 کن آماده بشه تا منم لباس داریرو ب ییخوشگلم برو بابا-

 .بپوشم

*** 

 

 

 یدتنِگ قد نو یمشک ِیو شلوار ل یآسمان یآب یمانتو به

ق .موهامم فرکنمینگاه م بودم دهیکه با شال همرنگش پوش

شده  یبود.به نظرم عال رونیب کمشیبود و از هر طرف 

و  نمکیکمرنگ بسنده م یرژ صورت هیبه  شهیبود.مثل هم

 .رمیبه سمت هال م

زودتر از من آماده شده بود و با کارن رفته بودن تو  هانیآ

و در و  کنمیچک م زویبار آخر همه چ ی.منم برانیماش

 .بندمیم
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 شیو سوار فورد مشک زارمیم فمیک یر رو تود کارِت

ه بودم و انواعشو بلد بودم،البت نایعاشق ماش ی.از بچگشمیم

 !..در حد اسم،نه مدل

جلو و  کشهیکارن خودشو م نیحرکت کردن ماش با

 .کنهیرو روشن م کیموز

 :گمیعقب که م کشهیم خودشو

 ؟یبرداشت تویکنترل نیماش-

 :گهیم یلبخند جذاب با

 .بابا برداشتاره؛-

بود  که قرار ییجا میرسیکه م یتا موقع گمینم یزیچ گهید

 .مینیها رو بببچه

و  میدیو با همشون دست م میشیم ادهیپ نیماش از

 .میکنیم یاحوالپرس
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 :کارن کو؟سپهر

 .نهیهنوز داخل ماش نمیبیکه م کنمینگاه م نیماش به

 .هش ادهیتا بتونه پ کشمیرو کنار م یجلو صندل رمیم

ش و بغل رهیبدو به سمت سپهر مبدو شهیم ادهیپ یوقت

 .بیو بعدش من عادی.بعد مکنهیم

 ؟یخریم ی:عمو برام بازم بستنکارن

 :گهیو م ندازهیباال م ییابرو بیمن

 .تو جون بخواه-

 .رمخینم یانگار من براش بستن گهیم یجوری:توله هانیآ

 .رهیگیش ماز لپ یو بوس هانیبغل آ پرهیو م خندهیم کارن

 :گهیبهشون م رهیخ یبا نگاه سپهر

 ....دلم خواستییهع-

 :گمیو تند م رمیطرالن به سمتش م یادآوری با
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 بچت چطوره؟-

 :گهیم یلبخند گل و گشاد با

 .زنهیکه..بخدا لگد م یدونینم ی...وارسونهیسالم م-

 :گمیو م دمیتکون م یسر

 .گهیلگد بزنه د دیبا دونمیاره م-

 :گهیم عادیاخم رو به مبا  طرالن

 .نگو ونیهذ یگیم زنهیلگد م گمیم یدید-

 :کنهیو با لذت به طرالن نگاه م کنهیم یاخنده عادیم

بچمونه که من بدونم تو چند  نیانگار دهم یگیم یجوری-

 ..زنهیلگد م یماهگ

 :گهیکه سپهر م رهیم یاچشم غره طرالن

 .گهید میبر نخور یکیبه تار میفتیراه ب-

 .شنیم نیو سوار ماش کننیموافقت م ههم
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تا کارن سوار شه و بعد خودم سوار  مونمیم منتظر

رو به حرکت  نیو ماش نهیشیهم پشت رل م هانی.آشمیم

 .ارهیدر م

و  دیدیکارتون م نیماش کیکوچ ونیزیداشت از تلو کارن

که  ی.جورکردیم یخاص رانندگ یهم با ژست هانیآ

ون هم یبود و انگشتا دهیکش نییپا یشهیآرنجش رو ش

 .فرمون بود یهم رو گشی.دسِت دشینیب ریدستش ز

به شدت سر رفته بود و دوست داشتم برم پشت  حوصلم

 سکوت باعث شده بود کم نیاما ا نمیو با کارن کارتون بب

م خواب یِک دونمیجبران کنم و نم کمیرو   شبید ِیخواب

 .برد
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 نمیبیکه م کنمیسرم چشامو باز م یتو یرداحساس د با

 .پام نشسته و موهام تو دستشه یکارن رو

 .ادیم هانیآ یبگم صدا یزیفرصت کنم چ نکهیاز ا قبل

 .شدن داریچه عجب..مادمازل بالخره ب-

 .بود شده کیکاماًل تار کنم؛هواینگاه م رونیتعجب به ب با

 .بودم دهیبر سرم...چقدر خواب خاک

 :گهیتر مخجالت من،پررو دنیدبا  هانیآ

 .جبران شد شبتید ینداره،بجاش کم خواب یبیع-

و  الیخی.چقدر برمیگیلبمو به دندون م شبید یادآوری با

 !زد؟یحرف م شبید یدرباره لکسیر

موهام صورتم از درد جمع  یشدِن دوباره دهیکش با

 :گمیبا اخم م ندفعهی.اشهیم

 .رهیگیام درد مقربونت برم،موه گهیعهه...نکن د-
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 :پرسهیکنجکاو م کارن

 ؟یبلند کرد نقدریموهاتو ا یچجور-

 :گمیخنده م با

 یسالگ۲۵...منم از گهیبلنده د شهیزنا هم یخب..موها-

 .موهامو کوتاه نکردم گهید

 :شهیجا مبا شوق رو پاهام جابه کارن

 ..یباز بذار دیموهاتو با رونیب میریبه بعد م نیمامان از ا-

 و مونهیحرف کارن نصفه م هانیآ لیزنگ موبا یاصد با

 گهیم یـ«غلط اضافه است؟»که رو به کارن نطوریهم

 .کنهیلمس م شویسبز گوش کونیآ

 بله؟-

...- 

 ..حله-
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که  یرستوران سنت هیبغل  شیبا قطع کردن گوش همزمان

 .دارهینگه م میبود دهیتازه بهش رس

 صورتمو قلقلک ی.باد خنکشمیم ادهیپ نیکه از ماش نیهم

 رو یکه ناخودآگاه لبخند رهیگیم یو موهامو به باز دهیم

 .بندمیو چشامو م نهیشیلبم م

و بهش نگاه  کنمیاعتراض طرالن چشامو باز م یصدا با

 :کنمیم

 .شبه۲۱شه؟ساعتینم ن؟گرسنتونیشما معده ندار ایلعنت-

 :گهیو خنده م یبا شوخ رستا

که  دهیا گوش نمبه حرف م یکس یما هم گرسنمونه ول-

 .یایتو به حرف ب نکهیمگر ا

 :کنار رستا رهیم طرالن



 

Romanzo_o 539 

 هیعشقم؟!بگو خودم کارشو  دهیبه حرفت گوش نم یک-

 .سره کنم

 :دهیطرالن رو مخاطب قرار م یهم با شوخ هانیآ

عد برگردن ب یکرد مارستانیکه روونه ب ییاوهو...بزار اونا-

 .هیکار برسه به بق

 .شم کیباشم به شما نزد یمستانه بود.واگرنه من ک

 .خنده ریز میزنیهمه م دوباره

که چند تا پله  میریبا هم به سمت رستوران م یهمگ

 یاشت که براد یدِر چوب هی.رفتیم نییو به پا خوردیم

 .رستوران باز بود یبود، چون فضا یقشنگ

با این حرفش همه میزنیم زیر خنده حتی خودشم میخنده. 

طرالن با خنده میگه: 

-ببخشد جسارت کردم جناب...من منظورم به طناز و 



 

Romanzo_o 540 

 .گردهیوارد شدنمون نگاه همه به سمتون بر م با

 .ادیلحظه بدم م نیاز ا چقدر

 

 

با  بیکه من مینیشینفره م۸ زیم هی یرو یلِژ خانوادگ تو

 که ییو کنار جا ارهیم گهید زیم هیاز رو  یصندل هیاخم 

 :زارهیدم مبو

 ؟یپس کارن چ-

 :گمیهمه محبتش م نیلبخند از ا با

 .نشستیخودم م ینبود.رو پا یازین-

 یو همونطور که با چشاش به صندل دهیتکون م یسر

 :گهیم کنهیاشاره م

 .نی...راحت غذا بخورنینیبش-
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 .نمیشیو م زنمیم یلبخند

 شتریکه ب دونستمیم نمیبچه دوست داشت.ا بیمن چقدر

دختر  هیوست داره.از ته قلبم از خدا خواستم تا دختر د

 .خوشگل بهشون بده

و  دهیاز ِمنوها رو به دستم م یکی هانیکه آ مینشست همه

 :گهیم

 ن؟یخوریم یچ-

 :رسمپیو از کارن م کنمیغذاها کباب برگ انتخاب م نیب از

 ؟یخوریم یچ-

 :گهیرو بهم م اقیاشت با

 ..خوشمزه باشه زیچ هی-

 :دهیو ادامه م گهیم یادهیکش« چشم»لبخند با  هانیآ

 بخرم؟ کیشلیواسه پسرم ش-



 

Romanzo_o 542 

 :گهیبا شوق م کارن

 .اگه خوشمزست، اره-

.سپهر با دست به گارسون اشاره دنیهمه سفارش م یوقت

 دنی.همه سفارششونو مادیکه گارسون به سمتمون م کنهیم

 .رهیو گارسون م

به  زیم یروو از  رهیباال م یلحظه کارن از صندل همون

 :گهیو م نهیشیِ طرالن م زیم ی.جلورهیسمت طرالن م

 بوسش کنم؟ یزاریخاله،اگه دختر بود،م-

 تر از همهزود عادی.ممیفتیحرف کارن همه به خنده م نیا با

 :گهیم یبه شوخ

 .دمیاگه دختر شد،به َکس کسونش نم-

 :گهیرو به کارن م هانیآ

 ..رهیبگ یدخترشو ترش خوادیپسرم م نجایا ایب-
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بود و باعث تعجبم  دیبع هانیاز آ یهمه خوش اخالق نیا

 .شده بود

 ..یدینم ی:البد پسرم که شد به هر دخترسپهر

 :گهیو با لحن شوخ م دهیسرشو تکون م عادیم

 .قایدق-

 :گهیکه تا اآلن ساکت بود م بیمن

اشو !باب؟یبد یبه ک یبدونم به کارن دخترتو ند خوامیم-

 ..ریپسرو بگ نیبب

 .میفتیهمه به خنده م دوباره

 ه؟ینظرت چ عادی:من که قانع شدم.مسپهر

 یکه کارن با اخم دوباره از رو ندازهیباال م ییابرو عادیم

 .نهیشیپام م یو رو ادیبه سمت من م زیم
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.خوشگل تر از کنمی:اصاًل با مامان خودم ازدواج مکارن

 .مامان خودم ندارم

خوش حالتش  یموها یرو یاو بوسه زنمیم یلبخند

 .زنمیم

 :گهیم یدوباره به شوخ سپهر

بودم مادر و دختر دشمن همن،پدر و  دهیاوه...اوه...شن-

 .حد باشه نیدر ا کردمیفکر نم یپسر دشمن هم.ول

 یکه با نگاه چرخهیم هانیحرکت سرم به سمت آ هی تو

 .نظاره گرم بود یعصب

 :غرهیش مشده دیکل یدندونا نیب از

 !گه؟یدسته گلت د بود نیا-

 هی یکه با فاصله بیازش . من گرمیچشم م شرمنده

 کارن بود،بغلم نشسته بود هیخال هیکه اونم صندل یصندل
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 زیم یو رو به روش رو کنهیپاهام بلند م یرو و از  کارن

 .نشونهیم

 نقدری:عمو قربونت بره که هنوز مغزت ابیمن

 .(زهیری)همزمان موهاشو بهم مهیفندوق

 و همه مشغول زنهینم یحرف گهید یآوردن سفارشا کس اب

 .شنیم

قبول نکرد و  بیبه کارن غذا بدم اما من خواستمیم خودم

 .کارو انجام بده نیخودش خواست ا

 

 

ا ب کنهیرستوران رو حساب م ینهیهز عادیم نکهیا بعداز

 .میزنیقدم م نایماش نگیهم به سمت پارک

 :پرسهیبا اعتراض م ارست

 م؟یمونده تا برس گهید یلیخ-
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 دستشو دور هیو  رسونهیفورًا خودشو به رستا م بیمن

 :ندازهیرستا م یشونه

 .خوشگلم میرسیم گهیدو ساعت د یکی-

 .مونده که یلیگه؟خیدو ساعت د یکی ی:وامستانه

خسته  ی.از چی: ِشت..حاال خوبه تو همش خوابسپهر

 !؟یشد

 ادهیحرفش کارن که داشت همراهمون پ نیبعداز ا و

 .بوسهیو لپشو م کنهیو بغل م ومدیم

 :گهیزودتر م عادیبزنه م یمستانه حرف نکهیاز ا قبل

 ینطوریکه از تهران هم د،طرالنیاوف..خوبه مستانه خواب-

 ...شد دهیصحبت کرد.مخم ر

 :کوبهیو محکم به شونش م رهیم عادیبه سمت م طرالن
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 چهم،بیری،بمیته که بخوابم،تصادف کناصاًل همون حق-

 ...هم

 :پرهیحرفش م ونیم عادیم

 .خب حاال،کشت ما رو قبرمونم کرد-

 حالش یادآوریطرالن بهتر شده بود.با  هیحاِل روح چقدر

رصت بهش ف نیتو اول دی.بافتمیم ترایرفتار َبِدش با م ادی، 

 ...زنگ بزنم و

 یبا صداکه  کشمیم ینیکمرم ه یرو ینشستن دست با

 :شهیراحت م المیکنار گوشم خ هانیآ

 کنه؟یفکر م یعروسکم به چ-

طرالن خوب  ،حاِلیسونوگراف میرفته بود ی..وقتهانیآ-

زنگ  دیبا یشده ول ریکرد.د یَبد رفتار ترایبا م کمینبود.

 .زشت شد یلیبزنم باهاش صحبت کنم.خ
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و  نهکیم کیکمرم بود منو به خودش نزد یکه رو یدست با

 :پرسهیم

 ؟یکردیفکر م نیبه هم یاوه..عروسک داشت-

 :ندازهیم تیسپهر پاراز یجواب بدم که صدا خوامیم

قلوه  دنینگاه..نگاه..بچشونو دادن به من،خودشون دل م-

 .رنیگیم

 ..بار با هم خلوت کردن هی:خب حاال حسود،بیمن

 رمیتا کارنو از بغلش بگ رمیکه به سمت سپهر م همونطور

 :گمیم

 و قلوه کجا بود؟دل -

 :گهیم عادیم میرسیم نایبه ماش یوقت

 .حداقل میبرس ۲قبل از ساعت  میزود بر-

 .میشیم نیو سوار ماش میکنیموافقت م همه
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 .نمیتا منم راحت بش نهیشیدفعه کارن عقب م نیا

 :پرسمیم میفتیراه م یوقت

 ؟یرو دار ترایم یشماره-

 :گهیم یجد هانیآ

 ؟ینگ بزنبهش ز یخوایاالن م-

 .بود روقتیگه،دی.راست مکنمیساعت نگاه م به

 :گهیزودتر م خودش

خودم بهش زنگ  شه،حاالیناراحت نم ترایم ال؛یخیب-

 .زنمیم

 هانی.آدیرسیساعت م ۴سرجمع به  ترایمالقاتم با م کل

و به  دمیسر تکون م تیبهتره.پس با رضا یلیزنگ بزنه خ

 .کنمینگاه م رونیب
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داشتم از عمارت  یکه وقت فتمیمو ممامان و زنع ادی

 یشمال.کل میبر میخوایبهشون گفتم که م میومدیم

 .میخوشحال شدن و برامون دعا کردن به سالمت بر

فکر کردم که اصاًل  خودیمختلف و ب یزایبه چ نقدریا

 ..میدیرس یِک دمینفهم

 

 

 یِگ مشکبزر ِیدر آهن هی یدو ساعت بعد جلو حدود

در رو  موتیکه جلوتر از همه بود با ر بی.مندارنینگه م

 .میشیو همه داخل م کنهیباز م

هم بود که در واقع انگار  گهیکوچه د هیکوچه  نیهم بغل

 .رفتیم الیبه اون طرف و

ا ب دارن،همزمانینگه م نویماش یوقت یکنجکاو الیخیب

 .شمیم ادهیپ هانیآ



 

Romanzo_o 551 

 داریموقع ب نیا د؛تایخوابیمبر خالف دفعات قبل که  کارن

 یبه صندل دهیچسب ونیزیبود و داشت از تلو

 .دیدیکار مفوکنگ یشاگرد،کارتون پاندا

خاموش  ونویزیو تلو کنمیو بغلش م کنمیرو باز م در

 .کنمیم

 م؟یاریفردا ب ای:چمدونا الزمه؟سپهر

 !!میبخواب میتونیلباسا که نم نی:با اعادیم

 .لداخ میبریما م ننیرو بب الیاخل و وبرن د نای:تا اهانیآ

 ی.لحظهشمیهمقدم م نایکه با طرالن ا کننیموافقت م همه

 .رهیم هانیو به سمت آ نییپا پرهیآخر کارن از بغلم م

 ادشی یزیکه طرالن چ م،انگاریشیکه از در وارد م نیهم

 :دهیو مخاطب قرار م عادیو م گردهیبرم ادیب

 م کجان؟و سوسن خان میپس مش ابراه-
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 :دهیزودتر جواب م بیمن

گرفتن برن  م،اجازهیایب میخوایزنگ زدم که م یوقت-

هفته  گرفتم.آخر طیدخترشون.منم براشون بل شیپ راز،یش

 .گردنیبر م

که ما هم  رهیها مو به سمت پله گهیم یـ«آهان» طرالن

 .میریهمراهش م

 :پرسمیشده بود و م جادیکه تو ذهنم ا یسوال

 ن؟َیو سوسن خانم ک میمش ابراه-

 یکی ست،توین نجایا ی.هر وقت کسنجایا داری:سرامستانه

 .کننیم یاول زندگ یطبقه یاز اتاقا

 :پرسهیرستا م ندفعهیا

 ن؟یاومد نجایچندبار ا-

 ..شیوقت پ یلیم،خیاومد یدو،سه بار هی:طرالن
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گار .انرهیسمت م هیطرالن به  میشیوارد م الیاز دِر و یوقت

 .شنیکه همه چراغا روشن م زنهیم یادکمه

 !!!بزرگ بود نجای!!!چقدر ایییییوا

دِر که انگار  هیراست  م،سمتیشیکه وارد م نطوریهم

که سمت چِپ هال،آشپزخونه  میرسیبه هال م میاتاقه.مستق

بود که فکر  یو قهوه ا یدست مبِل خردل هیبود.تو هال 

پله  یهال،سمت راستش کل ینفره بود.ابتدا۲۵کنم 

 .رفتیباال م یو به سمت طبقه خوردیم

 .کنمیخودمو جمع و جور م عیمستانه سر یصدا با

 .میباال اتاقمونو انتخاب کن میبر نیایب-

 .میریباال م یو با هم به سمت طبقه میدیتکون م یسر
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 یتو یآب یکاناپه هی میرسیباال م یکه به طبقه نیهم

و  کنهیتا رو باز م۵تا در بود که مستانه دِر ۷راهرو بود.

 :گهیم

 .اتاق،اتاقه کارنه که تازه سپهر آماده کرده نیخب ا-

 .کنهیتا اتاق اشاره م۵ نیبه اتاق ب و

 :گمیتعجب م با

 .خوابهیتنها نم نجاینبود واقعا.کارن ا یازین-

 :گهیبا اخم م طرالن

شوهرت.تو که  شیپ یریبعد م یخوابونیاول کارنو م-

 !؟یودتون بخوابونخ شیکارن و پ یخواینم

 هانهیآ یازایتر از نبگم؟معلومه که بچم مهم ی!چاوفف

 .واسم

 :کنهیاشاره م گهیبه اون دو تا در د مستانه
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حموم.البته هر اتاق جدا  یو راست هییدستشو یسمت چپ-

 .داره ،حمومییدستشو

 :دهیمکث دوباره ادامه م کمی با

 !ن؟یخوایکدوم اتاقو م نیخب انتخاب کن-

 

 

 :گمیو م نهیشیسرعت نگاهم رو طرالن م به

 .کن اد،انتخابیخوشت ن یهر رنگ دی.شایاحامله-

حرف من سر تکون  ِدییرستا و مستانه هم به تا یوقت

که ست زرد و  یباز به سمت اتاق شیدادن،طرالن با ن

 .رهیبود م یاسی

شده  میکه تسل نهیشینگاه من و مستانه رو رستا م همزمان

 .رهیو بنفش م یبه سمت اتاق با ست طوس
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بعد  کمی..ادیچرخ چمدونا م یو بعد صدا الیدِر و یصدا

 .بغلم پرهیو م ادیها باال مکارن بدو بدو از پله

اق به به سِت ات توجهیب نهیشینگاه مستانه رو من م یوقت

ش از قضا ست رم،کهیکه بغل اتاق کارن بود م یسمت اتاق

 .بود دیو سف یاسرمه

با  یبه سمت اتاق آخر یآخر مستانه با با خوشحال در

 :گهیو م رهید،میو سف یآسمان یسِت آب

 .چشمو گرفته بود نیآخ که از اول هم-

ه با ک رمیکه کارن تو بغلم بود به سمت اتاقش م همونطور

 :پرسهیترس م

 بخوابم؟ نجایمن تنها ا-

 :بگم یدروغ مصلحت هیبودم  مجبور

 .مونمیم شتینه عشِق مامان،من پ-
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 یو برا گمیبود که راست نم دهیبود،فهم باهوش

 ادیم .از بغلمگهینم یزیو چ زنهیم یلبخند یشه؛ولیدلخوش

 .رهیو به سمت تخت م نییپا

اتاق نگاه  یالیو قرمز ؛به وسا یاتاق با ِست آب هی

هم محسوب  ریتحر زیکه م وتریکامپ زیم هیکنم،یم

!اونم ه؟کنیم یباز وتریشمال کامپ ادیم یر ک.آخه سپهشدیم

 یواریکمد د هی نیَاِپل..؟!همچن پوتری،کامیوترینه هر کامپ

 یال،راگببیهم داشت.توِپ فوتبال،بسکتبال،وال یبزرِگ آب

وصل بود که  واریساعت هم به د هیبود. زونیآو واریبه د

 .دادیبامداد رو نشون م ۲ساعت

 هی نیب بود چون تو ماشمناس دنیخواب یلباسش برا کارن

 .تا راحت ورجه وورجه کنه دیپوش یدست لباس راحت

 مفهمیم کشهیخودش م یملحفه هم داره رو نمیبیم یوقت

 :ستکه خسته
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 ...باشه؟ایدر میبر یبخواب،که فردا زود بلند ش-

براش داستان  شهی.مثل همدهیشوق سرشو تکون م با

  .تا بخوابه خونمیم

*** 

 د؟یخواب-

و به سمِت  در بر  پرمیاز جا م هوی هانیآ یصدا با

 .گردمیم

 منو نگاه نهیداده بود و دست به س هیچارچوب در تک به

 .کردیم

در  و دهیکه خواب شمیو متوجه م گردمیسمت کارن بر م به

 :گمیجواب سوالش م

 .خسته بود یلیاره؛خ-

 .میبر ایب-
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 :کنمیدل به کارن نگاه م دو

 .ترسهیستم،مین ششیپ نهیشه بب داریب-

 :گهیم الیخیب

 .ما بخوابه شیهم فکر نکن که پ نی..به اشهینم داریب-

و از  مکشیم یدست؛پوفیفایب هانیکل با آکل دونستمیم

 .شمیکنار تخت کارن بلند م

 .که چمدوِن کارن هم  آورده بود شمیمتوجه م تازه

 :گهینگاهم رو چمدونه م نهیبیم یوقت

 .جا کنفردا جابه-

پهر با س نمیبیکه م میشیو از اتاق خارج م دمیتکون م یسر

 عادیو م بیداده و من هیاتاقشون تک واریبه د یلباس راحت

راهرو  یتو یکاناپه یرو رونیب یهم با همون لباسا

 .نشستن
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 .گهید دیبخواب دیریبگ نیجمع کن دی:پاشسپهر

 :گهیم یابا لحِن خسته بیمن

بمونه واسه فردا شب  ی.شب زنده دارمیبخواب میاهوم..بر-

 .میاامشب خسته

 :گهیتو دستش بود م بیمن یکه لباس راحت نطوریهم رستا

 ،منیرو همون کاناپه بخواب یخان اگه دوست دار بیمن-

 !..داخل یایندارم ب یاصرار

 معلوم بود ی.ولرهیم نیاز ب شیخستگ هویانگار  بیمن

و  شهیبا ترس بلند م یشی.به حالت نماهیخحرکتاش به شو

 :گهیم

 .میستیارزش ن یهم ب نقدرایننداز..ما ا رونیمارو ب-
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به ُمَخم فشار  کمی.میفتیحرفش همه به خنده م نیا با

 دهید نستایکه قباًل تو اکسپلورِ  ا یلمیموضوع و ف ادیارم،یم

و تو خنده  شمیماجرا م ی.تازه متوجهفتمیبودم م

 .کنمیم شونیهمراه

که  ییو با صدا زنهیآروم بهش م یپس گردن هی عادیم

 :گهیخنده توش مشهود بود م یهارگه

 .آدم باش کمی-

 :گهیو م کنهیصداشو صاف م بیمن

بره  ادمیآدم بودن  شهیفرشته باعث م هیکردن با  یزندگ-

 .و مثِل اون شم

 :گهیبا خنده م هانیآ ندفعهیا

 .شوهر دلقکتو جمع کن نیرستا ا-
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 ادیم دادیکه از تو اتاق داشت به حرفا گوش م مستانه

 :گهیو م رونیب

 .دهی!بچه خوابن؟یکن داریکارن و ب نیتونیم دینیبب-

 .دهیهممونو به فاک م هانی:اوه..اوه..اونوقته آسپهر

بود اگه  نی.متوجه شدم که منظورش اخندنیهمه م دوباره

و  میبمون شب تنها میتونینم هانیشه،من و آ داریکارن ب

 .هانیبعدش آ

 .نداشت یجمع معن نیتو ا دنیخجالت کش یول

 :گهیو م شهیزودتر بلند م عادیم

 الیواسه و میبر نیکن دارمونی.فردا زود بمیبخواب میبر-

 .میکه صبحانه ندار میبخر لهیوس
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خر بار آ ی.برارنیو به سمت اتاقاشون م کننیم دییتا همه

 امیمده،یخواب قیعم نمیبیم یکه وقت زنمیبه کارن َسر م

 .رمیو به سمت اتاق م رونیب

 زیم هی.دیو سف یاسورمه یتخت دو نفره با ملحفه هی

و  شوارمثل سه یلیداشت و وسا کیتوالت خوشگل و ش

 .شونه و مجسمه روش بود

 .هم مثل اتاق کارن داشت یواریکمد د هی

 .هییدستشو زنمیدر هم تو اتاق بود که حدس م هی

که ماِل خودم بود  یراحت شرتیشلوارک و ت هیون چمد از

 .رمیم ییو با برداشتن مسواک، به سمت دستشو ارمیدر م

که  امیم رونیمسواک زدن و عوض کردن لباس ب بعداز

 .شهیبعد از من وارد م هانیآ
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تا اگه شد بشورمش.تو راه ممکن  زارمیگوشه م هی لباسامو

 .شده باشه فیبود کث

که همون  کنمیموم رو باز مو کش رمیمتوالت  زیم یجلو

 .شهیخارج م ییاز دستشو هانیلحظه آ

که  نمیبیم ندهیو از تو آ کنمیباز م یکی یکی سامویگ

 .ندازهیگوشه م هیو  ارهیدر م شرتشویت

 !شلخته

 .رمیگینگامو م پوشهیم یکه داره شلوار راحت یموقع

ون روش و دارمیرو برم کنم،شونهیموهامو کاماًل باز م یوقت

 .کشمیم

 

 

ه رو .ملحفرهیکه به سمت تخت م مینیبیم نهیاز آ نطوریهم

 .زنهیو به من ُزل م کشهیخودش م یرو
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 موهام دوباره ی.وقتدمیو به کارم سرعت م رمیگیم نگاهمو

و به سمت  زارمیرو سر جاش م شه،شونهیکاماًل صاف م

 .رمیتخت م

 .ندازمیخودم م یو ملحفه رو رو خوابمیفاصله م با

 دازهنیو دستشو دوره کمرم م کشهیم یاکالفه پوِف  هانیآ

 .کشهیحرکت منو به سمت خودش م هیو با 

 نهیشیکه دستش رو باسنم م کنمیم یمخف نشیتو س سرمو

 یـ«آخ. »کردیدرد م کمی ده،هنوزیدستش فشارش م نیو ب

  .شهیاز دهنم خارج م

 :زنهیگوشم ِپچ م کنار

 یحساب شبیست واگرنه دکه دست و بالم بسته فیح-

 .دیچسب
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 یز بوو ا کنمیم یمخف نشیتو س شتریخجالت سرمو ب با

 .ذارهیکه اونم سرشو رو موهام م کنمیعطرش استشمام م

 .برهیخوابم م کمزد،کمیضربان قلبش که منظم م دنیشن با

______________________ 

چشامو باز  یبا خستگ ایموج در یصدا دنیشن با

از حد نشستن تو  شیاز ب یناش ی.هنوز کوفتگکنمیم

 نیدوش آب گرم از ب هیتنم بود و فقط با  ن،تویماش

 .رفتیم

 یاز جام بلند شم که مچ دستم توسط دستا خواستم

 .شد و دوباره رو تخت افتادم دهیکش هانیآ یمردونه

 وبمش ت یفرصت کنم دهن باز کنم،صدا نکهیاز ا قبل

 :چهیپیگوشم م

 عروسک؟ یاول صبح یریکجا م-

 گردم؛یسمتش بر م به
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 .هنوز بسته بود چشاش

 یبا کارن بر کنمیم داریبرم حموم.اومدم،تو رو ب خوامیم-

.. 

 چشاشو نکهیدفعه هم بدون ا نیو ا کنهیدستم و ول م مچ

 .دهیتکون م یباز کنه سر

رام که ب ییلباسا نی.با ذوق از برمیسمت چمدون م به

ر بود با شلوا یو مشک یکه طوس شرتیت هیبود، دهیخر

ه و ب رمیگی.حولمم تو دستم مدارمیبر م یطوس یراسته

 .رمیسمت حموم م

 .با هم بود ییو دستشو حموم

انواع شامپوها  نیو بعد،از ب کنمیم سیموهامو خ کمی اول

 .کنمیانتخاب م یرو شانس یکیتو حموم 

*** 
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و با حوله خودمو  بندمیرو م حموم مفصل آب هی بعداز

دلم  و دوباره تو پوشمیلباسارو م اقی.با اشتکنمیخشک م

 .رمیم هانیآ نقصیب یقهیسل یقربون صدقه

آزاد  سمیخ یموها دمیو اجازه م شمیحموم خارج م از

 .دورم باشه تا خشک شه

 انهیآ هیاعضله یو دستمو رو بازو نمیشیتخت م یلبه

 :گمیو همزمان م کشمیم

 ...بلند شو برو حمومهانیآ-

 :گهیو با اخم م کنهیمکث چشاشو باز م با

 به جونم؟ یسحر افتاد یچته کله-

 :دهیرو نشون م ۲۱که ساعته کنمیساعت نگاه م به

 ن؟یصبحونه بخر نیبر نیخوایـه نم۲۱ساعت -

 :کشهیم یو پوف شهیبلند م کالفه
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 !؟ینکرد دارمیچرا زودتر ب-

 :کنمیتعجب نگاهش م با

دتر زو نکهی.چه برسه به ایاآلن به زور بلند شد نیتو هم-

 ..دارتیب

 :گهیوسط حرفم م یاکنترل شده یبا صدا یعصب

 !..جواب منو نده توله نقدریا-

 

 

 یزیچ یول مونهیدور نم دشیکه از د زنمیم یاغرهچشم

 .گهینم

 .شبرمیو به سمت حموم م رمیگیم دستشو

 .ارمیخوب..تو برو حموم من برات لباس ب لیخ-
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در حموم رو ببنده که  خوادیو م کنهیحوالم م ینگاه مین

 :گمیفورًا م

 ارم؟یب یلباس برات چ-

 :گهیمکث م با

 ..یبا شلوار گرمکن مشک میآب شرتیت-

هم  هانیکه آ رمیو به سمت چمدون م دمیتکون م سرمو

 .ادیآب م یدابعد ص قهیو چند دق بندهیدر رو م

 .زارمیتخت م یو رو دارمیرو بر م لباسا

خسته بود که هنوز تو  نقدری!بچم ایاتاق کارن.اله رمیم

 .بود یقیخواب عم

 :بوسمیم شویشونیو پ نمیشیتخت م یرو آروم

 ..شه؟!قنِد مامان داریب خوادیکارِن مامان نم-
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 و بعد ندازهینگاه به من م هی کنه؛اولیچشاشو باز م آروم

 فهمهیانگار تازه م قه،ینگاه به اطراف..بعداز چند دق هی

و با ذوق  شهیحرکت از تخت بلند م هیکه تو  مییکجا

 :گهیم

 ا؟؟یدر میبر-

 .دهیکم تعجب جاشو به خنده مو کم کنمیتعجب م اول

 م،یمامان اول برو حموم،بعد صبحانه بخورخوشگِل -

 ادیرو  ایدرا راِهت رنیم یِک نایبابا ا میببن دیاول با یدفعه

 ..برمتیخودم م یبعد هر وقت خواست میریبگ

و ش رو حوله کنمیکه بغلش م گهیم یـ«چشم»لبخند  با

و به سمت اتاق خودمون  دارمیهم از چمدون بر م

 .برمشیم

 هانیاز آ« هوم»مثل  ینامفهوم ِیکه صدا زنمیم حمومودِر

 :گمیو م شنومیم
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 حموم؟ ادیکارنم ب-

 .بفرستش-

 فرستمشیدستشو و م دمیو م هانیخودش و آ حوله

 .حموم

 تشریت هیو از چمدونش براش  رمیبه اتاق کارن م دوباره

 مداریبر م نجاین یِست با مارک الک پشت هاو شلوارِک

 .ادیدر م یکه همون لحظه صدا

 رستا و مستانه و طرالن نمیبیکه م گردمیسمت در بر م به

 .ستادنیتو چارچوب در وا

 :گمیو م زنمیم یخندلب

 .گهیداخل د نیایب-

 :توپهیلحظه مستانه بهم م همون

 بچه؟ یدیجواب نم تویچرا گوش-
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 یادآوری.با ننیشیداخل و رو تخت کارن م انیهمزمان م و

 :گمیو م کشمیم یآه میگوش

 .که پنجشنبه افتاد هییاز اتفاقا یکی-

 :دمیکه ادامه م کننیبهم نگاه م یسه با کنجکاو هر

 .دیلحظه بمون هی-

کارن هم رو تخت  یو لباسا رمیبه اتاق خودمون م فورًا

 .زارمیم

 .نمیشیو رو تخت م گردمیکارن بر مبه اتاِق دوباره

 :پرسهینگران م رستا

 .بگو جون به لب شدم گهیشده د یخب چ-

کردن؛از  فیبه تعر کنمیو شروع م کنمیتازه م ینفس

 دنیافتاد تا د نیکه تو ماش ییاتفاقا

 ...،یگوش ،شکستنیا،خواستگاریدن
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نگاه  گم،بهشونیم ویهمه چ ی.وقتکنمیم فیتعر همرو

 .ناباور بهم ُزل زدن یهاافهیکه با ق کنمیم

 

 

 :پرسهیم دهیترس رستا

 بهت نگفت؟ یزیچ هانیخب..خب بعدش آ-

 شتریدوست نداشتم ب یموضوع رو بهشون گفتم ول درسته

 .ناراحتشون کنم نیا از

 :پرسهیدهن باز کنم که طرالن با َشک م خواستم

 ن؟یتمک-

نکنه پس  یکار چیکه ه ستین یکس هانیآ دونستنیم

 تیکه مستانه با عصبان دمیبود.سرمو تکون م یکاف نیهم

 :گهیم
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 ...هفته هی نیتو ا ارمیدر ب هانیآ نیاز ا یپدر هیمن -

 :گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 ..شدمیمنم بود،اگه باعث نم ریتقص-

 :پرهیوسط حرفم م طرالن

تو بود؟!اگه تحمل  ریتقص ویچ یتو؟چ یگیم یچ-

 ینشه و کس ینجوریکه ا گرفتیزن زشت م هینداشت،

 ..بهش نگاه نکنه

 :گهیو م کشهیمنو تو بغلش م رستا

با اخم کردنش پسرا  یداشت.حت یعشوه ذات یاز بچگ-

 به ارث یاز ک دونمیو نمر یعشوه ذات نیشدن،ایجذبش م

 .هم از اثرات اسمش بود دیبرده بود.شا

 داشت؟ ریاسمم بود که روم تاث یمعن منظورش

 !!!یجالب ریتفس چه
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که  شمیفکر خارج م نشونه،ازیکه رستا رو لپم م یابوسه با

 .میشیهر چهارتامون شوکه م بیمن یهمزمان،با صدا

بزرگه داره  که روده نیایهاتون تموم شد باگه خنده-

 .خورهیرو م کهیکوچ

 :گمیتعجب م با

 ن؟یاومد دیخر نیرفت-

 :گهیو م ندازهیباال م ابرو

 حال داره؟ یک-

 :گهیم طرالن

 .نه!!بگو گشادم برادر یحال ندار-

 :دهیو حرفشو ادامه م خندهیم بیمن

 .د،آوردیخر لهیفرستادم دوستم وس-

 .گمیم یآهان
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 :هگیم طنتیبا ش بیکه من نییپا میبر میشیم بلند

 !!نه؟گه؟ید یدیماچا به ما هم م نیاهم..رستا خانوم..از ا-

نه به سمتش پرتا ک خوادیم دارهیبا خنده بالشو بر م رستا

 ..رهیَدر م بیکه من

ه ک شمیو کارن م هانیکه متوجه آ نییپا میریم گهیهمد با

 .نشستن یناهارخور زیم ِیرو صندل

 .میکنیحانه رو شروع مو صب یرو صندل میریهم م ما

 :گهیم عادیکه م گذرهیبه سکوت م کمی

 م؟ینیبب لمیف ایگردش تا قبل از ناهار  میامروز بر-

 :ادیسپهر م یصدا که«لمیف»میگیبا هم م ییتا چهار

 !!یجوون هماهنگ-

 ..میخندیهمه با هم م بعد

*** 
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 .ارهیب لمیف هیتا  رهیم عادیخوردن صبحانه م بعداز

به درست کردن  میکنیمستانه ما هم شروع م میتصم به

 .پاپ کرن

 میزیریسه تا ظرف م شن،تویها هم آماده مپاپ کرن یوقت

 .میریو به سمت هال م

 سرش تو الیخیاون ب ی.ولنمیشیم هانیمبل بغل آ یرو

 .بود یگوش

 :ادیفلش تو دستش م هیبا  عادیم قهیچند دق بعداز

که آقا کارن  شبم،ینیبب یکمد لمیتا قبل ناهار ف-

 .ترسناک توپ براتون در نظر دارم لمیف هید،یخواب

 :شهیاعتراض کارن بلند م یصدا

 .ترسم ینم؛نمیبب خوامیترسناک م لمیعهه...منم ف-

 :گهیو م خندهیم عادیم
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 .مینیبیبه چشم با هم م یاِ-

 

 

کارن  و تاگفت  ینطوریقانع کردنه کارن ا یبرا دونستمیم

 .ذارهینم لموینخوابه ف

و کارنم  دارهیظرف از پاپ کرن رو بر م هیبا ذوق  طرالن

 .دارهیرو بر م گهیظرف د هی

 :گهیبا اخم م مستانه

 !؟یما چ ن،پسیکرد ؛غارتیهـــــــــو-

برم  کنهیبه من اشاره م دیخندیکه م نطوریهم رستا

 یروروبه یمبل سه نفره یرو ینفر۴.حاال ششونیپ

 .مینشسته بود ونیزیتلو

 !!میبود لیبس خوش استا از
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 :گهیرستا همزمان م نمیشیم ششونیپ یوقت

 .میخوریم یهم دو تا ظرف شی...حاال پگهیخب د-

 .میستین ی.دشمن خونمی:اهم...بخدا ما شوهرتونسپهر

 :توپهیبا چشم غره بهش م مستانه

 .میستی.ُکلَفت نمیما هم زنتون-

 :زنمیو لب م گردمیرمب هانیسمت آ به

 ؟یخوریم-

 یکه لبخند دهیسرشو تکون م تعارفیکمال تعجب ب در

 :گمیو بلند م زنمیم

 ..ارمیم کنمیاآلن درست م-

 :شهیلحظه رستا هم بلند م همون

 ...کمک امیمنم م-
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دو َکدبانو چقدر خوش  نیدو هفته با ا نیخدا..ا ی:ِاعادیم

 ..بگذره

 عادیم«آخ»و بعدش هم  ومشنیطرالن رو م«کوفت» یصدا

 .شهیبلند م

؛ طرالن بعله نمیبیکه م کنمیاز اپن نگاهشون م ردمیگیم بر

 .بالشت رو به سمتش پرت کرده

ه و دوباره ب میکنیپاپ کرن درست م گهیتا ظرف د ۴ فورًا

 .میریها مسمت بچه

 نشسته ونیزیکنار هم سمت چِپ تلو هانیو آ عادیم حاال

شسته ن ونیزیبا هم سمت راسِت تلو بیو منبودن و سپهر 

 .بودن

که رستا هم  رمیگیم هانیو آ عادیتا ظرف و به سمت م دو

 .دهیو سپهر م بیبه من گرویدو ظرف د
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 ونیزیتلو یروبهتا هم رو ۴.ما مینیشیسرجامون م دوباره

 .و کارن هم رو پام بود میبود

 هکه طرالن بالفاصل ذارهیم لمویف عادیم مینیشیم یوقت

 :پرسهیم

 !ه؟یلمیچه ف-

 :گهیم رهیبگ ونیزینگاهشو از تلو نکهیبدون ا عادیم

 .﴾Friends﴿فرندز-

 .:آهانطرالن

 مینکیو رستا به هم نگاه م هم زمان من لمیگفتن اسم ف با

 .میخندیو آروم م

 :گهیو با اخم م رهیگیم ونیزیچشم از تلو مستانه

 .بشنومرو  تونخاطره لمیمنتظر هستم بعداز ف-

 :گهیبا خنده م رستا
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 ..عام و خاص یمضحکه میشیهفته م هیکه تا  میاگه بگ-

 نکهیا یزبانمون گفته بود برا ریکه دب فتمیاون روز م ادی"

که  ییجا.از اونمینیبب یخارج لمیف دیشه با تیزبانمون تقو

مهم  یلیزبان هم خ م،درسیدکتر ش میخواستیم

من  یرستا و خانواده یابود که باب نیا یبود.موضوع اصل

 میگرفت میمخالف بودن.ما هم تصم یخارج لمیبا ف

 الیسر نیپرس و جو ،همه هم ی.با کلمینیبب لمیف انهیمخف

 درس یروز به بهانه هی.کننیم شنهادیفرندز رو بهمون پ

 میری.لب تاب باباشو ِکش منایرستا ا یخونه میریخوندن م

 ی.بدبختمینیبیم الویفصل از سر هیخونشون  نیرزمیو تو ز

و  میدیرو از گوگلِ  لب تاب د الیبود که سر نجایا

و  میپاک کن ریاخ یهااز سرچ رچمونورفت س ادمونی

ِمَنت و خواهش آخر باباشو  ی.با ُکلدیرستا فهم یبابا

ل تو هفته پو هیمن نگه.به جاش  یکه به بابا میکرد یراض
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فاده من است ِیبیبه رستا نداد و با هم از پول تو ج یبیج

 ".میکردیم

 

 

 بود؟+۲۸:اوه،اوه..سپهر

که با اخم بهم ُزل زده  رهیم هانینگاهم به سمت آ فورًا

 .بود

 :گمیم عیلحظه سر همون

 ..نـــــــه-

 :گهیبا خنده م رستا

 .نبود یخاص زیچ میگیحاال بعدًا م-

 :گهیبا اخم م طرالن

 ..نیحواسم هست که بگ-
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و همه  هکنیم یرو استپ کرده بود دوباره ِپل لمیکه ف عادیم

 .رهیم الیحواسا به سمت سر

*** 

 :شهیطرالن بلند م یصدا لمیتموم شدن ف با

 ..گرسنمه یلیمن خ-

 مزنیم م،زنگیخودمون جوج بزن ستیوقت ن گهی:دعادیم

 .دمیرستوران سفارش م هی

 کنن؛یموافقت م همه

 :پرسهیو م شهیبلند م عادیم

 شماره تلفن رستورانا کجاست؟-

 .آشپرخونه دوِم ی:کشوهانیآ

ه سمت ب میسیو با برداشتن تلفن ب کنهیم دایرو پ شماره

 :پرسهیو همزمان م ادیما م
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 !ن؟یخوریم یچ-

 .گهید ریبگ ی:به نظرم همرو جوجه زعفرانسپهر

ه ک هانیَبم آ یکه صدا کننیهمه موافقتشونو اعالم م بازم

 :شهیبلند م عادهیش ممخاطب

 .ریبدون زعفرون بگ یکی-

 !یدوست دار ی:تو که زعفرونسپهر

 :کنهیبا چشم به طرالن اشاره م هانیآ

 .زعفران بخوره ممکنه بچه سقط شه-

 :گهیبا خنده م بیمن

 تو؟ یبود یجوون!دکتر ک-

راحت بود.هم  یلیجمع خ نی.انگار با اخندهیم هانمیآ

ودمم خ دی.شادیخندیم شتریببود،هم  شتریهاش ب یشوخ
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کاًل فرق  هانیجمع آ نیتو ا دم؛امایدیبه ندرت خندشو م

 .داشت

 رونیکه به رستوران زنگ زده بود از فکر ب عادیم یصدا با

 .امیم

*** 

ها خوردن ناهار،دوباره به کمک مستانه و رستا ظرف بعداز

 .میشوریرو م

 .نمیچیم ینیو منم فنجونارو تو س ذارهیتازه م ییچا رستا

 هم که هرچقدر»گفتیم شهیحرف بابام افتادم که هم ادی

تازه َدم و  ییچا هینسکافه و قهوه بخوره، یرانیمرد ا هی

حرف  نی.ا«دهیم حیترج یرو بعداز ناهار به هرچ یرانیا

 .کردیهم صدق م عادیو سپهر و م بیو من هانیانگار رو آ
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و  میزیریبا کمِک رستا تو فنجونا م ادیکه جوش م ییچا

 یاز شکالت رو تو یکیمستانه پالست نیِح نیکه تو ا

 .زهیریم ستالیکر یظرف

ته نشس یناهارخور زیم ِیرو به طرالن که رو صندل مستانه

 :گهیبود م

و  یکنیناز م نجوریدو ماهشه ا ای کیحاال خوبه کاًل بچه -

 .جلو ادیشکمت ب یعاد،وقتیم چارهی.بیکنیکار نم

 :هگیبا خنده م طرالن

 .کار کنه من بخورم یکیکه، هیچه حس خوب یدونینم-

 من و یکه باعث خنده دهیلب بهش م ریز یفوش مستانه

 .شهیرستا م

 یرو رو یی، که رستا چا میریبه سمت هال م گهیهمد با

 .ذارهیم زیم
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 :گهیسپهر م مینیشیم یوقت

 ا؟یدر میشب بر م؟تایکن یچ-

 میگینم یزیس ما چبود؛پ هانیو آ عادیو م بیمن مخاطبش

 .گنیم یچ مینیبب میمونیو منتظر م

 میوقت خسته شد م،هریبر میریتنقالت بگ کمی:اره؛هانیآ

 !..گهید میگردیبر م

 .هیخوب گه؛فکری:اره دبیمن

 

 

*** 

 یرهیت یآب ِی.شلوار لکنمینگاه م پمیبار به ت نیآخر یبرا

 ِیبنفش و شال مشک ِیتابستون یبا مانتو ۹۱قد 

 شهیبسته بودم و به عادت هم ی.موهامم که دم اسبیپولک

 .گذاشتم رونیب شوکهیفرق گذاشته بودم و دو ت
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 .که همه هستن به جز مستانه نمیبیو م رمیم نییها پاپله از

 .ادیمستانه م نییپا نیبر نیای:بسپهر

 :دهیبلند مستانه رو مخاطب قرار م یبا صدا ندفعهیا

 ده؟یور پر یاومد-

 .داشتیکه تندتند قدم برم ادیها ممستانه از پله ِیپا یصدا

و با  رهیگیهم کنار من قرار م ه،مستانهیچند ثان بعداز

 :گهیسرش م یباال شیآفتاب نکیگذاشتن ع

 .میبر-

 ادهیکه قرار بود پ یی.از اونجامیریم اطیهم به سمت ح با

 .کهینزد الیبه و ایمعلوم بود در میبر

که  میرسیم ایبه در یروادهیپ قهیدق ۴-۳حداقل  بعداز

 :گهیکنار من و با خواهش م ادیم هانیکارن از کنار آ

 ا؟ی!برم تو دریمامان-



 

Romanzo_o 591 

 . معلومه قندم!برو-

.دوست کردمیکردن کارن رو منع نم یباز یبرا چوقتیه

 .هکنه و شاد باش یسن باز نینحو تو ا نیداشتم به بهتر

 :امیم رونیاز فکر برستا  یصدا با

 م؟یما هم بر شهیم-

 :گهیو با اخم م دهیفورًا عکس العمل نشون م بیمن

 ..ایتو در نیمونده بپر نی؟همیچ گهید-

 شلوغ بود یلیدورمون خ یدوست داشتم ول یلیخ خودمم

 .کنارش پارک کرده بود نشویکه اومده بود ماش یو هرک

 :گمیخواهش م با

 .میکنیم سیفقط پاهامونو خ-

 :گهیم تیبا همون جد بیمن

 !بعدش همه به بدناتون نگاه کنن؟ نینه!!!دوست دار-
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مورد رو سپهر اجازه  هی نیا دونستیهم انگار م مستانه

 :که از راه خواهش وارد شد دهینم

 شه فقط پررنگ تر سیخ کمیآخه ما که شلوارامون تنگه -

 ...که ستیداره.لباس ن ی.چه فرقشهیم

واست مخالفت کنه که طرالن هم با خ بیمن دوباره

 :گهیم متیمال

 ...گهیآره د نیعهه...بگ-

.اول از همه سپهر میکنینگاهشون م میهر چهارتا دار حاال

 :گهیو م شهیقدم م شیپ

 .ستین یمشکل میما که هست-

 :گهیم یو با کالفگ کشهیم یپوف بیمن بعد

 ...گهید میما هست-
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 هانیال نگاِه هممون رو آ.حاکنهیهم به اجبار قبول م عادیم

 .که از همون اول با اخم به من ُزل زده بود نهیشیم

 :گهیم بیتو چشام که من زمیریخواهشمو م تمام

 .حواسمون هست گهید میما هست هانینداره آ یبیع-

و  دهیتکون م یدر کمال تعجب با همون اخمش سر که

 .کنهیموافقتشو اعالم م

 غیمون همزمان جهرچهارتا یحرکت ناگهان هی یط

 .میریم ایو با هم به سمت در میکشیم

*** 

رفته  ایدر یساعت گذشته بود و ما تا وسطا کی

انتوم م یبود ول سیزانوم خ یباال کمیتا  می.شلوار لمیبود

 .که کوتاه بود،کاماًل خشک بود

به کارن هم بود که کامل تو آب بود و کاماًل  حواسم

 .داشت ازیآب گرم نحموِم  هیشده بود و به  سیخ
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تو  میما اومد نکهیبعداز ا قهیهم چند دق هانیو آ سپهر

رفتن و  ایدر یرو به رو یاز سوپر مارکتا یکی ا،بهیدر

هم  عادیو م بیدن؛منیو تخمه و دلستر خر پسیچ کمی

 .ما موندن شیپ

 

 

که  امیم رونیاز فکر ب زهیریصورتم م یکه رو یحس آب با

 .شمیرو مبهرستا رو  ِثیخب یافهیبا ق

و رو  کنمیمشت آب با دستم پر م هیو  شمیبه کار م دست

 .پاشمیصورتش م

و تو آب  میبود نستادهیفقط وا گهید حاال

 .دنیخندی.مستانه و طرالن هم ممیدییدویم
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ام چش یکه به طور واقع زهیریتو صورتم م یمشت آب با

 دوأمیو م کنمیستا رو صدا م.با داد اسم ررهیگیدرد م

 .کنمیم دشیدنبالش و تهد

اما اآلن فقط به  کردمیرو احساس م ایلیخ یرهیخ نگاه

 .کردمیشدن رستا فکر م سیخ

 یو وقت فتهیکه شالش م رمیگیحرکت شالشو م هی تو

همون لحظه مستانه با  خورمیپشت بهش م سته،ازیمیوا

 .رهیگیهر دومون رو م غیج

رستا  نکهیو قبل از ا کشمیم رونیمستانه ب از دست بازومو

  .پاچمیسه بار پشت سرهم روش آب م ادیبه خودش ب

 :گمیباز م شین با

 .تف کن ؟هستشویخورد-

 .مشیخندون پسرا مواجه م یافهیبا ق گردمیکه بر م نیهم
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 :گهیو م زنهیبهم م یپس گردن رستا

 ؟یکنیم سیپلشت!!منو خ-

گر مواخذه یکه صدا نمزیبهش م ییدندون نما لبخند

 :ادیم بیمن

 .رستا شالتو بزار َسِرت-

ه ب تیو با مظلوم کشهیشالشو رو سرش م عیرستا سر 

 .کنهینگاه م بیمن

 .:مامان!من گرسنمهکارن

 .ریبگ پسیچ ییکن از بابا زیبرو دستاتو تم-

 .نجایکه ا ستیکنم آب ن زیتم ی:چجورهانیآ

 :ادیطرالن هم م یصدا

 .بخورم پسیچ مخوایمنم م-

 .میدستمونو بشور ییدستشو میبر-
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 .انیمستانه و رستا هم م همزمان

 نیلباس عوض کن الیو نیبر م؛شمایهست نجای:ما همسپهر

 .نیزود برگرد

ز رو ا الیو دیو طرالن کل میکنیخدا خواسته موافقت م از

 بغلش تونستمیبود نم سی.چون کارن خرهیگیم بیمن

 .میریم الیو با هم به سمت و رمیگیکنم،پس دستشو م

*** 

و مانتو سبز و شال  یبه شلوار مشک یاحساس راحت با

 :ادیطرالن م یکه صدا کنمینگاه م یمشک

 .سیخ یخفه شدم تو لباسا شیآخ-

 !..سیآره چقدر چندشه لباس خ ی:وامستانه

 و میشیخارج م الیبا هم از و میکه عوض کرد لباسامونو

 .میریبه سمت پسرا م
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 :گهیسپهر با خنده م میرسیکه بهشون م نیمه

 .دیایقرار بود زود ب-

 .کنهیم دیزود تأک یکلمه یرو و

 :گهیو م ندازهیبا خنده خودشو تو بغل سپهر م کارن

 !زود آماده شن؟ توننیمگه م-

 :گمیو با اعتراض م ندازمیباال م ییابرو

 کارن خان!!تو هم؟-

 :گهیم بیکه من کنهیبرام باز م ششوین  

زود  یفرهنگ لغت دخترا کلمه گه؛توید گهیراست م-

 .وجود نداره

 :گهیبا چشم غره م مستانه

حمل ت نیتونیروزم نم هی میُخبه..ُخبه..حاال خوبه ما نباش-

 .نیکن
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 شویدور میتونیکه نم یخواهر.اون ی:اوه..اشتباه گرفتهانیآ

 !..مادره میتحمل کن

 

 

 نیخنده و ب ریز زننیو سپهر با هم م عادیو م بیمن

 .کننیم دییرو تأ هانیخندشون حرف آ

 :گهیبا بغض م طرالن

 ه؟ینطوریا عادیآقا م گهیآره د-

جمع  نی.تو اگردهیتعجب نگاهم سمت طرالن بر م با

 .گرفتینم یرو جد یحرف چیه چکسیه

 :کنهیو بغلش م رهیبه سمتش م مستانه

 .کننیم یدختر دارن شوخ-
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 یدهیترس یخنده و با اشاره به چهره ریز زنهیم طرالن

 :گهیپسرا م

مارو تحمل  یناراحت نیتون یهم نم قهیدو دق نیدید-

  !!نیکن

 :هگیکه سپهر م گردنیبر م یدوباره به حالت عاد پسرا

سکه خبر  متیاز ق نکهیاهم..طرالن خانم مثل ا-

 .میتا ما بدبخت ش نیکن هیگر هی..!کافنیندار

ها رو بر و پفک پسیو چ میخندیهمه با هم م ندفعهیا

 .میخوریم ایو کنار در میداریم

 م؟یبخور یزیچ یکباب نجایهم می:برعادیم

 :گهیبا اعتراض م مستانه

 .گهید زیچ هی.میعهه..ناهار کباب خورد-

 :گهیو م شهیم زونیلوس از پاهام آو کارن
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 !؟یکنیدرست م ی!ماکارونیمامان-

 .کننیموافقت م یطرالن و مستانه با خوشحال همزمان

 .ادیخوشش نم یاز ماکارون هانیآ دونمیکه م ییجا تا

 .مخالفن بارهیم افشونیکه از ق کنمیپسرا نگاه م به

 :گهیبا اخم م عادیم کردمیکه فکر م همونطور

 !کنه؟؟یم ریس ویهم شد شام؟ک یآخه ماکارون-

 ساالد هیکنه،ما هم درست  ی:خب طناز اگه ماکارونمستانه

 .میکنیدرست م یزی،چی،کتلتیاهیاولو

 :گهیرستا م کننیموافقت م یوقت

 ن؟یخوریم یخب چ-

 :گهیم بیو من هانیو آ عادیبه م یبا نگاه سپهر

 !..کتلت خوبه-

 !هست؟ الیو لشیوسا-
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 :گهیبا َشک م بیمن

 .فکر کنم باشه-

*** 

 کنمیاموش مگاز رو خ ،یدرست شدِن مخلوِط ماکارون با

 .زمیریم یماکارون یرشته هیحاو ِگید یو مخلوط رو تو

ها در حال سرخ کردن کتلت گهیگاز د یهم رو مستانه

 .بود

م که اونا ه نمیچیو ظرفا رو م رمیکمِک رستا و طرالن م به

 .کننیها رو خورد مو گوجه ارشوریخ

 یخودشو رو کردیم یکه همزمان که سع ادیکارن م یصدا

  :گهیشپزخونه بنشونه ماپن آ

 ...مامان...من...گرسنمه-
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 یحرکت کارن رو رو هیو با  شهیوارِد آشپزخونه م بیمن

 :گهیو م نشونهیاپن م

 .کنمیبزرگه رو حس نم روده گهیمنم د-

 .آمادست یماکارون گهید قهیدق۲۱ هی-

 .ستین یکار گهیکتلتا هم سرخ شن د نی:امستانه

 

 

*** 

 ییو چا میها رو جمع کردظرف یخوردن شام همه بعداز

 .میگذاشت

و  زنیریرستا و مستانه تو فنجون م ادیجوش م ییچا یوقت

 .میریم ییرایبا هم به پذ
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ا همبل یخودشونو رو یجوریره؛یگیَمردا خندم م دنید با

ولو کرده بودن،انگار کوه کنده بودن.حرفمو طرالن به 

 :زنهیغر م و ارهیزبون م

 میکه اومد یخودتونو،حاال خوبه ما از موقع نیجمع کن-

 .میکنیتو آشپزخونه جون م میدار

 :گهیبا خنده رو بهشون م مستانه

نشسته بود رو  نیوقت فکر نکن هی!!ما...گهیراست م-

 .....!نهکردایم یو امر و نه یصندل

 خودش کنه،کناریو طرالن رو بغل م شهیزود بلند م عادیم

 :گهیو م ِنشونتشیم

 .کنهینم یاگهیقربون خانمم برم که جز غر زدن کاِر د-

  

 رو ییچاِینی.رستا س میدیمبال جا م یهم خودمونو رو ما

 .ذارهیم زیم یکه دستش بود رو
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و دستشو رو شکمش  رهیچشم غره م عادیبه م طرالن

 :ذارهیم

کار کنم  ادی..زشعوریب گهیخودته د یهمش بخاطر بچه-

 .شهیم تیاذ تبچه

 :گهیو م کشهیم یپوف هانیآ

ناز و عشوه  ینطوریماهه حامله بود ا۷-۶اوهه..طناز -

 ..یاحامله ،دوماهتهیکی.حاال خوبه ختیرینم

 :گهیو م ارهیزبونشو در م طرالن

 .کنهیشوهرم بهم محل م نهیتا چشم حسود کور شه نب-

 :گهیم یابا چندش و حالت بامزه سپهر

خودت  شکشی..پرهیاست شوهرشو بگاوهو؛انگار خو-

 ..ارهیپت

 :هگیو با خنده بهش م رهیباال م عادیاز سر و کول م طرالن
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 ..کردن به من شکشتیپ -

 یرو گونه یبا تموم شدن جملش بوِس آبدار همزمان

 .نشونهیم عادیم

گوشه،ساکت نشسته بود و با تبلتش  هیکه تا اآلن  کارن

و  ذارهیچشاش م یلودستشو ج طنتیبا ش کرد،یم یباز

 :گهیم

 عه..تو جمع خاله؟-

 .کنهیبود،همرو وادار به خنده م طنتیکه با ش حرفش

.بلند هدیرو نشون م کیربع به  هیکه  کنمیساعت نگاه م به

 که با اعتراض کنمی.بغلش مرمیو به سمت کارن م شمیم

 :گهیو م زنهیدست و پا م

 .بخوابم خوامیعهه..من نم-

 :ادیم بیمن یصدا
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 دیبا ونریب میبر میخوایم گه؛فرداید یبخواب دیفسقل با-

 .یسرحال باش

 :گهیکه سپهر رو بهم م کنهیلباشو غنچه م کارن

 .نییپا ایب شیخوابوند-

 :گهیبا اخم م کارن

 ..نینیبب لمیف نیخوایم-

 : دهیو ادامه م زنهیتو بغلم دست و پا م دوباره

 ..بمونم خوامیمنم م-

 :گمیو به کارن م کنمیگاه ماخم به سپهر ن با

 ..خوابمیمنم باهات م-

و هرچقدر دست و پا  کنمیبه اعتراضاش اعتنا نم گهید

 .رمیبه سمت اتاقش م زنهیم

 :گهیم بیمن رمیپله که م نیآخر یرو
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 !..اینکن تشیاذ-

 :گمیخنده م با

 .بخوابونمش خوامیکجا بود بابا؟!م تیاذ-

 .دمیادامه م که دوباره به راهم دهیتکون م یسر

 

 

*** 

.با دیقهر کرد و خواب ه،یو گر یریگبهانه یبعداز کل خالصه

و آرنجمو رو رانم  زارمیصورتم م یدستمو رو یخستگ

 .کنمیم گاههیتک

خودم  یواقعًا تو کارا یمن خودم بچم،گاه ایخدا

 .کارن رو بزرگ کنم؟!خودت کمکم کن یمونم؛چجوریم
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 یو با چشا دارمیرستا دستمو از صورتم بر م یصدا با

ه اخم من ب دنی.لبخند رو لبش با دکنمیخسته بهش نگاه م

 :شهیم لیتبد

 ؟یکرد هیچرا گر-

 خت؟یاشکام ر ی!من ِکزنمیبه صورتم دست م فورًا

 یو از رو کشمیکارن م یو پتو رو رو کنمیپاک م اشکامو

 :شمیتخت بلند م

 ...ـین یزیچ-

فمو حر شهیباعث م ادیم نییپا یکه از طبقه بیمن یصدا

 :قطع کنم

 !...هگید نیای؟بیخودتم موند یاریطناز و ب یرستا رفت-

 :گهیکه رستا با اخم م بندمیو در رو م رمیم رونیاتاق ب از
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دلم  یترسناک و کجا لمیدادنا..ف ریگ یهم نصفه شب نایا-

 بزارم آخه؟

چشام دست  به سمت پله ها برم،به نکهیاز ا قبل

 هیکه گر کردنیبودن و معلوم م سیهام خمژه کشم؛قطعًایم

 .کرده بودم

ن با رستا که منتظِر م شه،یبابت جمع م نیاز ا المیخ یوقت

 .میریم نییها پامونده بود از پله

 ن؟یکردیم کاری:چسپهر

 :گمیو م کنمیکارن دوباره اخم م یادآوری با

 !..دیتا خوابکردم  یسع ی!کلخوابه؟یمگه کارن م-

 :کشهیم یقینفس عم عادیم

 .مینیبب لمیف میخوایم گفتمیظهر م دیمن بود نبا ریتقص-

 :گهیبا خنده م بیمن
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 .فتهدندش ر هی یبچه کاًل به بابا ست؛اونیتو ن ریتقص-

 .کنهیزمزمه م یـ«گمشو»با خنده هانیآ

زاره از ب لمویف عادیم نی!بزاردی!حاال که خوابنی:ول کنسپهر

 .میلذت ببر ملیف

از ژانِر  یلیمستانه و طرالن هم معلوم بود که خ یچهره از

و وانمود کنن ترس نکهیا یو فقط برا ستنین یراض لمیف

 .گنینم یزیچ ستنین

 :گهیم بیکه من نمیمبل بش هیبا رستا رو  خواستم

 .نجایا ایرستا ب-

همزمان به کناِر خودش اشاره کرد.به ناچار منم بغل  و

که اونم فرصت طلبانه، دستشو دور گردنم  نمیشیم هانیآ

 چراغا رو نکهیو بعداز ا ذارهیرو م لمیف عادی.مکنهیحلقه م

 .نهیشیطرالن م شیکنه،پیخاموش م
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 .شهیع مشرو لمیشه،فیتموم م غاتیکه تبل قهیچند دق بعداز

 یل.وشهیقبرستون شروع م هیبا نشون دادن  لمیف اولش

 .اولششهیم یعاد یچ شه،همهیشروع م یواقع لِمیف یوقت

 یخونشون و پسرش باهاش شوخ رسهیبود که م یمادر

داشت و  یا.پدره هم انگار پروژهترسونتشیو م کنهیم

و مادره بلند  ادیم ییصدا هی خوابنیم یخونه نبود.وقت

ش داره بازم پسر کنهیو فکر م ستینپسرش  نهیبی.مشهیم

 هیسا هی نییطبقه پا رهیم ی.وقتکنهیم یباهاش شوخ

 .پشتشه

 هانیبه آ یناخودآگاه به طور واضح یچرا!ول دونمینم

خب معلومه  زدیم بیاز درون بهم نه زیچی.شمیم کینزد

 .احمق یدیچون ترس
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دو نفر بهش حمله  هوی کنهیم دایمادره پسرشو پ یوقت

بزننش که باعث  خوانیو م کننیم

 .میبکش یبلند ِنیه«و طرالن من،رستا،مستانه»ینفر۴شهیم

 :پرسهیم یآروم یبا صدا مستانه

 ه؟یچ لمیاسم ف-

 :گهیبا خنده م عادیم

 .﴾Brahms﴿براهامز-

 .گهینم یزیچ گهید مستانه

که پسره حرف  دهیچند روز بعد رو نشون م هوی انگار

 .و مادره هم هنوز ترس داره زنهینم

کنن و داستان از  یبرن خارج از شهر زندگ شنیم مجبور

 ...شهیترسناک م نجایا
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و اون عروسکه  کنهیم دایعروسک پ هیتو جنگل  پسره

ذهن پسررو بخونه و باهاش حرف بزنه و اسم اون  تونهیم

ه ب یداره که وقت ینیعروسکه براهامزه.اون عروسکه قوان

 یداونا ج یو وقت گهیهم به پدر و مادر م گه،پسرهیپسره م

 .فتهیم یترسناک یاتفاقا رنیگینم

فهمن که  یو پدر و مادره م گذرهیم یاتفاقات یط خالصه

 ریاون عروسکه خطرناکه و داره ذهن بچشون رو تسخ

 چیه.سوزوننیم یسخت ِطیشرا یعروسکه رو ط کنه،اونیم

 یهمه چ میکنیفکر م ینبود که وقت نیتر از اترسناک زیچ

به  برگشتن یو خوش یخوبه و عروسکه سوخته و به خوب

پسره ماسکه عروسکرو به  شبتو شهر، خونشون

براهامز،فکر کنم تو هم  ریبخ شب»گهیو م زنهیصورتش م
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ل عم نتیالبته اگه مادر و پدرم به قوان یخوشحال نجایا

 «کنن

 شد!؟ ریهم تسخ ؟پسرهیچ یعنی..تموم شد!!تموم؟و

 هانیکه کاماًل به آ کنمینگاه م طمیو به شرا امیخودم م به

که دوِر گردنم بود و حاال  هانیت آدس هیبودم. دهیچسب

 .رو تو دستم گرفته بودم گشیدست د

که وضعشون بهتر از من نبود.رستا و  کنمیها نگاه مبچه به

بودن.مستانه هم دو تا  عادیو م بیطرالن که تو بغل من

 .دست سپهر رو گرفته بود

 مونتیکه با لبخند داشت به وضع فتهیم هانیبه آ نگاهم

که  ارمیم رونیل زده دستمو از دستش ب.هوکردینگاه م

 :گهیم یآروم یبا صدا بیهمون لحظه من

 .میکار دار یفردا کل میبخواب میشد.بر۳ساعت -
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 :گهیتر مآروم طرالن

 ..می!بعد بخوابیکنیو چک م رونیب باری..عادیم-

 :گهیبا خنده م عادیم

 نباش؛ ست،نگرانین یکس-

 :دهیمو ادامه  زنهیسرش م یرو یابوسه بعد

 .دبو لمیخوشگلم؛همش ف ستیترس واسه بچه خوب ن-

 :گهیم دیبا ترد رستا

 براهامز نسوخت؟ یعنیامم...آخرش -

 :گهیم زدیکه خنده توش موج م یهم با لحن بیمن

 ...نه-

 :گهیو م زنهیم بیمن یبه بازو یمشت رستا

 بود؟ یلمیچه ف نیا-
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ترس رو با  کنهیکه از ذهنم عبور م یفکر ناخودآگاه

 :گمیم

 باال؟ میها برپله نیقراره از ا-

 عادیو م بیو من هانیتموم شدن حرفم سپهر و آ بعداز

 .خنده ریز زننیم

 :گهیبا خنده م هانیآ ندفعهیا

 !..که میبخواب نجایا میتونینم-

 :گهیها مو رو به بچه رهیگیبعدش دستمو م و

 .میبخواب میبر گهید میبلند ش-

 میریبا هم م کنه،همهیرو خاموش م نویزیتلو یوقت عادیم

 .باال

 .رهیبه اتاق خودش م یهر ک ر،یبا گفتن شب بخ و
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 رونیب هانی.دستمو از دست آشمیترس وارد اتاق م با

 .کنمیو برق رو روشن م کشمیم

تو  یکس شهیجمع م المیخ یو وقت کشمیم یقیعم نفس

 یکه همونجا جلو گردمیبرم هانیبه سمت آ ستیاتاق ن

 .کردیبا خنده نگاهم م نهینده بود و دست به سدر مو

 :گمیو م زنمیم یخجول لبخنِد

 .میست؛بخوابین یخب کس-

 .رهیم ییو به سمت دستشو دهیتکون م سرشو

شب مسواک  هیبرم!اصاًل  ییاگه دستشو ؟عمرًایچ

 !!که شهینم یزی.چزنمینم

راز تخت د یعوض کردم،رو یلباسامو با لباس راحت یوقت

 یمخف رشیو ز کشمیخودم م یپتو رو روو  کشمیم

 .شمیم
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تا  مزنیپتو رو از رو َسَرم کنار م ییدِر دستشو یصدا با

 ..هانهیمطمئن شم که آ

 :گهیبا تعجب م نهیبیمنو رو تخت م یوقت

 ؟یرینم ییدستشو-

 :گمیهول م با

 ..نـ..نه-

 .واسش قش کنم هشیها که باعث م..از اون خندهخندهیم

تا المپ رو  رهیم دبرقیبه سمت کل قهیچند دق بعداز

 .کنهیخاموش م

 :گمیو م شمیم زیخمیرو تخت ن فورًا

 !؟یالمپ رو خاموش نکن شهیم-
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 :ندازهیو ابروهاشو باال م کنهیم یجذاب یخندهتک

 یکیتو تار دمیم حی!ترجیشد یخوردن یلینچ...امشب خ-

  .بخورمت

 :پرسمیترس م با

 ؟یمنو بخور یخوایم-

و همزمان چراغ رو خاموش  دهیسر م یاقهقه ندفعهیا

 .کنهیدلبرانش محروم م یخنده دنیو منو از د کنهیم

کت حر هیبا  یول کشمیشدن تخت،عقب م نییباال پا با

و رو تخت  شمیخارج م زیخ میکه از حالت ن دهیهولم م

 .فتمیم

که  یترسناک یهاترسناک بود.تمام صحنه یکیتار واقعًا

 .گرفتیبودم تو ذهنم شکل م دهید
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ا و ب کنمیِممانعت نم کشهیمنو به سمت خودش م یوقت

 .دمیآغوش گرم و امنش جا م نیخودمو ب لیکمال م

 حاال بخورمت؟-

که ذهنمو مشغول  یزیچ دیکه پرس یتوجه به سوال یب

 :پرسمیکرده بود رو م

در شد؟!ممکنه پ ریپسره تسخ یعنی..لمهیف نی..آخِر اهانیآ-

 و مادرشو ُبُکشه؟

 یندهبا خ نکهیخنده.بعداز ا ریز زنهیبلند م یبا صدا دوباره

 برهیو ضربان قلبمو باال م کنهیم قراریقشنگش قلبمو ب

و  کنهیشروع م میشونیصورتم.از پ دنیبه بوس کنهیشروع م

گونم و چشام رو بوسه  یقسمت ها ،تمامینیب بیبه ترت

 :کنهیزمزمه مو  کنهیبارون م

که دوست دارم  یشیم یخوردن نقدریا یترسیم یوقت-

 !درسته قورتت بدم
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م لب یکه رو یقیعم یدهن باز کنم که با بوسه خواستم

 .شمیبه ُکل خفه م کارهیم

هام و کم به ترقوهو کم برهیگوشم م یبه سمت الله لبشو

 .رسهیم نمیس یقفسه

 :گمیترس م با

 ..کنمیخواهش م هانیآ-

 خواستمیم ایخواستن بود  یخواهشم از رو فهممینم

 .کارشو متوقف کنه

حرکت  هیو با  کنهینم یبه حرفم توجه هانیخب آ یول

 ...کنهیبودمو از تنم م دهیکه پوش یتاپ

***    

 چشامو رهیگیرو بدنم قرار م ینرم زیچ نکهیاحساس ا با

 ...نکنه دزدانمیشیو با ترس رو تخت م کنمیباز م
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 یخودش که پتو رو رو دنیو بعدش د هانیآ یصدا با

 :شهیراحت م المیبود خ دهیبدنم کش

 ..نترس منم-

لومه که مع شمیو متوجه حولش م کشمیبه صورتم م یدست

 ..تازه از حموم اومده..چقدر زود بعد رابطه خوابم برد

 تسقهیکه چند دق شمیو متوجه م امیصداش به خودم م با

 .مکنیدارم نگاهش م جیگ

 .شهیداره صبح م گهیبخواب د ریبگ-

و  رمیپتو م ِریاز شرم ز شیساعت پ کی ِیادآوریبا  دوباره

شو از حفظ بعداز رابطه ی.کارهازنمیخودمو به خواب م

و در آخر  کشهیم گاریو بعد دو تا س رهیبودم.اول حموم م

من هر دفعه بعداز رابطه فورًا به خواب  یول خوابهیم

دوباره  یِک شمیکرا بودم که متوجه نمف نی.تو همرمیم

 .برهیم ابمخو
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_______________________ 

 

 

�هیپارت_هد# � 

 .شمیم اریهش ادیکه م یازمزمه یصدا با

 !هنوز خوابه؟ ی:مامانکارن

 :گهیم یَبم یبا صدا هانیآ

 !!بخواب تو هم ریبگ ایـه توله ب۲۱آره؟!ساعت هنوز -

و  مکنیرو درک م تیشدِن تخت تازه موقع نییباال پا با

 .کنمیچشامو باز م

رو تخت دراز  هانیکه کارن وسط من و آ شمیم متوجه

 .دهیکش
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 دارمیمن ب فهمهیم یکه کارن وقت شمیم زیخ میتخت ن رو

 .گردهیبر م هانیبه حالت قهر به سمت آ

 انگار بهم شوک وارد دمینپوش یزیچ نکهیا یادآوری با

 ندید هانه؟بایکارن و آ ِریکنم؟ملحفه هم ز ی.حاال چشهیم

 حرکت هیو تو  زنهیکنار تخت چشام برق م هانیآ یحوله

 .رمیگیو دورم م دارمیَبِرش م

لنِد ب نیلباسِ  آست هیخودم و  یفورًا با برداشتن حوله 

از چمدون به  ۹۱تنِگ قد یمشک ِیو شلوار ل ینارنج

 .رمیسمت حموم م

*** 

 دیبهم چسب یکه کل یساعته و حساب میحموم ن هی ازبعد

 و کنمیو با حوله خودمو خشک م رمیبه سمت رختکن م

 نیبه ا ییلباسا دنیو از پوش پوشمیبعدش لباسا رو م

 .برمیلذت م یقشنگ
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 .بهتر شد یلیخ میحموم الزم بودم؛ روح یلیخ

 هیشده و  داریب هانیکه آ نمیبیشم،میحموم که خارج م از

ِرش َس گاِههیو دستشو تک دهیرو به کارن دراز کش طرفه

 .کنهیم فیبراش تعر یزیکرده و کارن داره چ

 شن،کارنیمن م یو متوجه شمیاز حموم خارج م یوقت

 .کنهیسکوت م

م عذاب یهیجور ما هیتوجه به پدر و پسر که هر کدوم  یب

و با برداشتن  رمیتوالت م زیهستن به سمت م

 .شمیدن موهام مشونه،مشغول شونه ز

 نیهاش از بو گره شهیکه موهام صاف م قهیچند دق بعداز

 زیم یو سرمو رو نمیشیتوالت م زیم ِیصندل یره،رویم

 .ذارمیم
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وضع رو تموم  نیهرچه زودتر ا کنمیخواهش م ایخدا

 یمنف یو انرژ دیکه داشتم پر یکن.تمام حس و حال خوب

 .جاشو گرفت

 نهیو با تعجب از آ کنمیسرمو بلند م هانیآ یصدا با

 :که کارن رو تو بغلش داره کنمینگاهش م

 چته تو؟-

 :گمیمکث م با

 .یچیه-

 :گهیو م کنهیمن اشاره م به

 .معلومه افتیاز ق-

داشت نگاهم  رهیکه خ رهیبه سمت کارن م نگاهم

 :گمیم هانیرو به آ زنمیبراش م یاغره کرد،چشمیم

 ..ستین یزیواقعًا چ-
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 :گهیو با اخم م کشهیم یاکالفه پوِف

 ؟یشد تیاذ شبید-

و با شرم لبم رو به دندون  ندازمیبه کارن م ینگاه مین

 :رمیگیم

 ...نـ..نه-

 .شمیبلند م یتموم شدن حرفم،از صندل بعداز

داد که  مایپ عادیم،میصبحونه بخور نییپا می: پس برهانیآ

 .شدن داریب

 هانیآ یکه با صدا رمی.به سمت در مدمیتکون م سرمو

 :گردمیو به سمتش بر م شمیمتوقف م

 کجا؟-

 :گمیتعجب م با

 !گهید نییپا میبر-
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 :گهیو م کشهیم یقیعم نفس

 .اول موهاتو ببند-

.به رمیتوالت م زیو دوباره به سمت م گمیم یـ«آهان»

باالتر از باسنم  کمیکه تا  کنمیم سیموهامو گ یسخت

 .شهیم

 نییپا یو به طبقه میشیاز اتاق خارج م گهیبا هم د بعد

 .میریم

ما  یمتوجه ید،وقتیچیصبحانه م یکه داشت سفره عادیم

 :گهیخنده م شه،بایم

 خودشو لوس کرده؟ یاوه اوه،آقا کارن واسه ک-

 :کنهیم یبا زبون دراز کارن

 .واسه بابام لوس کردم-
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توجه شدم حرفاشون،به سمت طرالن که تازه م الیخیب

نشسته و سرش تو  یناهارخور زیم ِیصندل یرو

 :رمیشه،میگوش

 .یریگینم لیخانم..البته شما که ما رو تحو ریصبح بخ-

 :گهیبا اخم م طرالن

 !!من گرسنمه خب-

.از کنمیو روشنش م رمیو به سمت سماور م خندمیم

ر و از ه ارمیدر م یتوت فرنگ یو کره و مربا ریپن خچالی

 .ذارمیم زیو رو م زمیریرف مظ یکدوم تو

ا ت ذارمیم ویتو ماکرو میبود دهیخر شبیرو که د ینون

 .گرم شه

 .ادیم بیسپهر و من یلحظه صدا همون
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 یدین؟ریش داریب یدیم امیپ ی:چته کله سحر هسپهر

 ..برادر

 ..محلی:خروس ببیمن

 :گهیرو به کارن م یبا حالت باحال عادیم

ترسناک گذاشتم  لمیف براشون شبیعمو؟!د ینیبیم-

ال ح یزناشون از ترس تا صبح تو بغلشون بودن و کل

 .موندم؛حاال طلبکارم هستن بینص یکردن و خودم ب

 :گهیو م زنهیم عادیبه م یایبا خنده،پس گردن هانیآ

منو باز  یکارات چشم و گوش بچه نیهم وث،باید-

 ادیفکر کنم بچه به دست ب گهی.دو روز دگهید یکنیم

 ..خونه

که کارن با  دهیخنده و سرشو تکون م ریز زنهیم عادیم

 :گهیبغض م
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 ن؟یمنو خوابوند نیدیترسناک د لمیف شبیشما د-

و بدون در نظر گرفتن سوالش با اخم رو به  کشمیم یپوف

 :گمیو سپهر م بیمن

 ..زمیبر ییبراتون چا نینیبش نیایب-

که  هتفیتموم شدن حرفم نگاهم به رستا و مستانه م بعداز

 ..نییپا ومدنیها مداشتن از پله

لحظه نگاهم به  هیتا سماورو خاموش کنم که  گردمیبرم

داشت به من نگاه  یاشک یکه با چشما خورهیکارن م

ند هقش بلهق ینظر دارمش، صدا ریز نهیبیم ی.وقتکردیم

که  رمیگی.نگاهمو ازش مکنهیو توجه همرو جلب م شهیم

 و به سمت طبقه دوعهیو م رهپیاز اپن م یبا حرکت ناگهان

 .رهیباال م

 به سمتش دی.اما نبارهیگیاون بغضش درد م یبرا قلبم

 ...حداقل فعاًلرفتمیم
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 :سهپریم بیرسن،منیو رستا که به آشپزخونه م مستانه

 چش بود؟-

 :گهیم یبا ناراحت طرالن

   .طناز بود یهایتوجهیمعلومه بخاطر ب-

 :گمیم الیخیو ب کنمینم یاتوجه

 .صبحانه حاضره نینیبش نیایب-

 :گهیبا اخم م بیمن

 کنه؟ هیگر نیبزار نیخوایم-

 !با مادرش قهر کنه دینبا رهیبگ ادی دی:باهانیآ

حرفش درست بود اما امکانش  کنم،ینگاه م هانیبه آ شوکه

 ..نداشت به خواست من فکر کنه
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کارن ناراحت باشه اما با حرِف  خواستیدلش نم چکسیه

و  انیم زیو همه به سمت م گهینم یزیچ یهان،کسیآقاطِع 

 .ننیشیم

 یکه صدا نمی.خواستم خودمم بشزمیریم ییهمه چا یبرا

 :گهیکه با بغض م ادیآشپزخونه م یکارن از جلو

 !مامان-

 :نییپا ندازهیکه سرشو م کنمیبهش نگاه م تیاهم یب

 ..ناراحتت کنم خواستمی!نمدیببخش-

 سرمو یو با مهربون امیفتن در محالت قهر و جبهه گر از

 :دمیتکون م

 .صبحانه بخور نیبش ایب-
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 هیم؛زیریم ییو براش چا شمی.بلند منهیشیو کنارم م ادیم

و اشکاشو پاک  دمیو بهش م رمیگینون و عسل م یلغمه

 .کنمیم

 :هگیجو م رییتغ یو برا کنهیبا حسرت نگاه م مستانه

 !..خوامیمنم مامانمو م-

 :گهیم با خنده سپهر

 یبتونم بابا دیشا ی!مادر و شک دارم ولیهان دیببخش-

 ...باشم یخوب

 :دهیو ادامه م برهیبعد با خنده لپشو جلو م و

 !بوس بده به بابا هیحاال -

 .شهیهمه م یمستانه باعث خنده ِیحرص گفتن«شعوریب»

 

 

*** 
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که رستا و مستانه  زارمیم خچالیظرِف  مربا هم تو  نیآخر

 .کشنیو دستشون رو آب م شهیهم کارشون تموم م

 ..َمردا اونجان اطیح میهم تموم شد،بر نای:خب اطرالن

 قیکه تو آالچ میریم اطیبه ح ینفر۴و  میدیتکون م یسر

 .نشسته بودن

که همزمان با نشستنمون سپهر  میشیجمعشون اضافه م به

 :پرسهیم

 یگلپارک جن ای سومیگل گجن مین،بریشما بگ گهیخب د-

 سراوان؟

هر دفعه  یول ومدمینبود که شمال م یبار نیاول نیخب،ا

به  ایو از در ایآقاجون به در یالیهامون از وتمام گردش

 .شدیآقاجون ختم م یالیو

 :گهیو م کوبهیبا شوق دستاشو بهم م طرالن
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 .داره ایقشنگه.هم جنگله،هم در یلی!خسومیجنگل گ-

 !..که میبود ایرد شبی:دبیمن

 ! گهید ایدر میشمال که بر می:خب اومدمستانه

 یکه کارن از رو پا کردمیبه حرفاشون گوش م داشتم

رو  که کنمیکمکش م ادیو به سمت من م شهیبلند م هانیآ

 :گهیم عادی.همون لحظه منهیپام بش

 سوم؟یجنگل گ میبر-

..من گهیبود د یخوب یجا گفت،حتمًایطرالن م یوقت

 .میکنیم دییتا«منم موافقم»و رستا هم با « نداره یرقف»با

 :گهیو رو به ما م ندازهیم یبه ساعت مارکش نگاه سپهر

 .دیآماده ش دیبر مهیونازدهیساعت -

ه ک رمیگیو کارن هم بغل م شمیبلند م قیآالچ یصندل از

 :گهیم هانیآ
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 وانیناهار هم ظرف و قاشق و چنگال و ل یبرا-

 .میخریتو راه م رو هی.بقدیبردار

به سمت  گهی.با همدگهیم یـ«چشم»یبا لودگ مستانه

زنگ  یکه همون لحظه صدا میریم یدرب ورود یهاپله

با  بیکه من میگردیبر م نایاهانیبا تعجب به سمت آ ادیم

 :گهیشک م

 ن؟یبود یمنتظر کس-

 :گهیم هانیبه آ یابا خنده و اشاره عادیم

 ..گهیجمعش کنه د دیبا زنهیگند م-

 :گهیهم با خنده م هانیآ

 .تو ببند فقط-

 :گهیو رو به ما م شهیهمزمان از جاش بلند م و

 ست؛یداخل لباساتون مناسب ن دیبر-
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که حِس  ییاز اون جا یول میریم الیناچار به داخل و به

 الیو یشده بود،از پنجره کیتامون تحر۴هر  یکنجکاو

  .میکنیداشت بهشون نگاه م دید اطیکه به ح

َمرده که از رو کاله کاسکت رو  هی.کنهیدر رو باز م هانیآ

بسته بهش  هیداد موتور سواره، صیتشخ شدیسرش،م

دفتر  هیسوار  ره،موتوریگیبسته رو م هانیآ نکهی.بعداز ادهیم

امضا  هانی.انگار آدهیو خودکار دستش م رهیگیجلوش م

و به سمت موتورش  دهیکه مرده سرشو تکون م کنهیم

 ..بود ی.فکر کنم پست چبندهیهم در رو م هانیکه آ رهیم

و به  میشیپراکنده م ینفر۴برگرده  هانیآ نکهیاز ا قبل

.با کارن که تو بغلم بود اول وارد میریسمت اتاقامون م

 و شلوارِک یآب شرتیت هی.از چمدونش میشیاتاِق اون م

ش برا یاقهوه یو ساسبند پوشونمیهمرنگش براش م یل

دست  هیو  یدست بلوز و شلوار راحت هی.کنمیوصل م
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 فیتا اگه لباسش کث دارمیهم بر م رونیببلوز و شلوار 

 .شد، لباس داشته باشه

 .انهیآ شهیتا بره پ فرستمشیو م کنمیشونه م موهاشو

و به  رمیگیکه برداشته بودمو تو دستم م یااضافه یلباسا

 .رمیاتاق خواب خودمون م

 

 

که انگار برق  ۹۱قد ِیمشک ِیبا شلوار ل شلوارمو

 و پوشمیم جذبِیمشک شرتیت هیو  کنمیم زد،عوضیم

باالتر از مچ پام  متریسانت۴-۳که تا  یبلندِیصورت یمانتو

نه و بعداز شو کنمیشدمو باز م سیگ ی.موهاکنمیبود،تن م

رق رو ف کهیو به عادت دو ت بندمشونیم یزدنشون،دم اسب

و  مکنیهم سر م ی.شال صورتزمیریصورتم م توشده،باز 
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و  ارمدیبزرگ بود برم بایکه تقر مویمشک ِیدست فیک

 .ذارمیکارن رو توش م یلباسا

با  هانیو آ شهیاز اتاق خارج شم که در باز م خواستم

 .شهیتو دستش وارد م یهمون بسته

 کارن کو؟-

 :دهیو جواب م ذارهیتوالت م زیم یمکث بسته رو رو با

 .موند نییپا-

 :دمیو ادامه م گمیم یـ«اهان»

 بذارم؟ رونیبرات ب یپوشیم یچ-

 یبخشتیو با لبخند رضا ندازهیبه سر تام پام م ینگاه

 :گهیم

 .دمیسف یمردونه راهنیبا پ یمشک ِمیشلوار اسل-
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 یی.لباسارمیو به سمت چمدونش م گمیم یا«باشه»

.چون تو زارمیم و رو تخت دارمیگفته بود رو بر مکه

 اتو رو عیچروک شده بود،پس سر کمیچمدون مونده بود 

 .کشمیو لباسارو اتو م دارمیبرم

أم و و در حال جمع کردن اتو شهیکارم تموم م یوقت

 :دهیکه منو مخاطب قرار م شنومیصداشو م

 ..نجایا ایب-

ز که ا رمیو به سمتش م ذارمیتعجب اتو رو سرجاش م با

و به سمتم  ارهیدر م کیکوچ یبهجع هیداخل بسته 

نگاهمو ازش  نکهیو بدون ا ندازمیباال م یی.ابرورهیگیم

 :گمیم رمیبگ

 ..؟هیچ نیا-

 :دمیمکث ادامه م با
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 واسه منه؟-

 دنیو با د رمیگیکه جعبه رو ازش م دهیتکون م سرشو

 انهیها به آ.شکل جن زدهپرهیروش برق از سرم م ریتصو

 :گمیو م کنمینگاه م

 ا..واسه..منه...؟و-

 .کنهیآره،باز و بسته م یبه معن چشاشو

پرو ۲۱فنیبتونم آ یکه روز میدیفقط تو خواب م من

 ..امکان نداشت نیمکس داشته باشم.ا

که همونطور که دست  کنمینگاه م هانیبا شوک به آ دوباره

 :گهیبا خنده م دهیم هیتک واریبه د نهیبه س

 الیکه دان یایگوش ؟یدی..!! چته؟ مگه جن دافشویق-

 یبود رو نشکوندم تا بدون گوش دهیبرات خر

 ..تا بهترشو خودم برات بخرم ،شکوندمیبمون
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ه گلوم ب یبغض کردمیپرواز م یداشتم از خوشحال نکهیا با

ً شوک زده شده بودم که ذهنم اصال نقدری.اارهیحجوم م

 !.کردیکار نم

 بغلش و رمیبه کارم فکر کنم به سمتش م نکهیا بدون

 :گهیو م کنهیم یامردونه یخنده.تککنمیم

 چته عروسک؟-

 :گمیکه بغض توش نهفته بود م ییصدا با

 ..هانیآ یمرس-

 کمیبا تموم شدن حرفم دستاش دور کمِر بار همزمان

 :گهیو م شهیحلقه م

ات بر یگوش هی ینه،روزیعکس العملت ا دونستمیاگه م-

 !..دمیخریم



 

Romanzo_o 645 

 و زهیریکه از چشام م یاشک هو قطر رمیگیفاصله م ازش

 :گمیو همزمان م کنمیپاک م

 .پرو مکس داشته باشم۲۱فنیآ کردمیفکر نم چوقتیه-

قابِل تا صورتش م ارهیم نییو سرشو پا ندازهیباال م ییابرو

 :رهیصورتم قرار بگ

 توله؟ هیهومم..پس شوهرت واسه چ-

.انتظار داشتم ارهیش،سرشو جلو متموم شدن جمله بعداز

مثل  یبوسه بزنه ول میشونیرو پ کیرمانت یلحظه نیو ات

 .رهیگیلبامو هدف م رمنتظرشیغ یکارا شتریب

 :گهیم رهیگیفاصله م نکهیا بعداز

 .واست وصل کنم اریکارتتو ب میس-
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ه ک دمیو بهش م ارمیکارتمو در م میپولم س فیتو ک از

.بعدش ارهیسوزن در م هیو  کنهیرو باز م یگوش یجعبه

.دختِر رهیم یلیو یلیکه دلم ق ارهیرو در م یخود گوش

 نیبه ا یگوش نیا دنیکه با د هیک ینبودم؛ول یایپولک

 !نکنه؟ فینداشت،ک یکه هر کس یخوشگل

مستانه، طرالن و رستا هم  ب،یمن عاد،یکه سپهر، م البته

 .رو داشتن یگوش نیهم

ه کارتمو ب میس یِک فهممیمتو فکر بودم که ن نقدریا 

 .رهیو به سمت لباساش م دهیرو بهم م ی.گوشزنهیم یگوش

*** 

 .بود یاالعادهفوق یکنم؛جایبه اطراف نگاه م رتیح با

 هی میشدیبود.وارد که م یواقعًا قشنگ یجا سومیگ جنگل

 یپر بود از درختا طرفه بود و اطراف جادهدو یجاده
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م ک یجوونا با فاصله یگاه ایسرسبز و بلند که خانواده 

 .سبزینشسته بودن رو فضا

 هیر مت شیش ایهر پنج  یشلوغ بود که به فاصله نقدریا

 .خانواده نشسته بود

 هیسوزن انداختن نبود. ینگم واقعًا،جا گهیرو که د جاده

خوب  یجا هیو دنبال  میبود کیبود تو تراف یربع

 .میگشتیم

خوش  شتریب ینطوری.امیایب نیبا دو تا ماش میگرفت میتصم

 .گذشتیم

 یسپهر که مدلش پورشه نیخودمون و ماش نیماش با

 .میپانامرا بود اومد

ما  نیو رستا تو ماش بی.منکردنیم یو سپهر رانندگ هانیآ

 .سپهر نیتو ماش عادیبودن و طرالن و م
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 .میجلو نشسته بود و من و رستا و کارن عقب بود بیمن

و  دادیرو نشون م ییتش جاکه با دس بیمن یصدا با

 :گفتیم

 ..گهیخوبه د نجایا-

 .بود یدنج و قشنگ یلیخ ی.آره جاامیم رونیفکر ب از

و  دهیبه اون قسمت سرشو تکون م یبعداز نگاِه کل هانیآ

که سپهر هم که پشت ما بود  شهیم یوارد قسمِت  جنگل

 .ادیدنبالش م

ما بر  ها سمتنگاه یوارد شدن ما به اون قسمت همه با

 میو تو جاده بود میومدیم میکه داشت ی.البته موقعگردهیم

و با دست نشون  کردنینگاهمون م یادیهم افراد ز

 .دادنیم
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 نیداشتن به ماش یعنیبودن، یدود هاشهیکه ش ییاونجا از

 .کردنینگاه م

 یینایماش نیهمچ میشد نجایوارد ا یدرسته..!از وقت خب

 .بود ترنییدر حد پا دی.شادمیند

 م؟یش ادهی:پرستا

 :دهیو سرشو تکون م ندازهیبر موبه دور یاگهیدنگاِه بیمن

 .آره-

 همهکنه،یپارک م یمناسب یرو جا نیماش هانیآ نکهیا بعداز

و  نهکیما پارک م نی.سپهر هم بغل ماشمیشیم ادهیبا هم پ

 .شنیم ادهیاونا هم پ

عر ش نیهم با ماش های.بعضومدیم یادیز یهمهمه یصدا

 .زدنیگذاشته بودن و دست م
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کم از ما  یبا فاصله یا.خانوادهکنمیاطراف نگاه م به

 .بود ادیز یلیخ تشونینشسته بودن و جمع

سمت چپ ما  شتریب یتا پسر جوون هم با فاصله چند

 .بود ناینشسته بودن و از همون اول نگاهشون به ماش

ا چند تا پسر و دختر هم که انگار همسن و سال م هی

 .نشسته بودن ادیز یبودن،سمت راستمون با فاصله

متوسط  رانداِزیز هی نشیاز صندوق عقِب ماش سپهر

 .کنهیو با کمک مستانه پهن م دارهیبرم

 .سبد ظرفارو بیو من دارهیرو بر م کیکنیپ هانیآ

و همراه با  میبود دهیراه خر نیکه ب یاهم جوجه عادیم

 .دارهیمنقل برم
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 مداریهممون بود رو بر م یبه اندازه برنجِیکه حاو یگید

 کیکنیپ یرو رو گی.دکنهیرو روشن م کیکنیپ هانیکه آ

 :ادیطرالن م یکه صدا ذارمیم

 م؟یریچندتا عکس بگ میها!بربچه-

 

 

 .فتمیکارن م ادی هویکه  میکنیموافقت م همه

همراه  بلتشوو ت رمیم نی.به سمت ماشنهیهنوز تو ماش بچم

.به کنمیو بغلش م دارمیبا کفششو،که در آورده بود، برم

و خودشم  ذارمیگوشه م هی.کفششو رمیم راندازیسمت ز

 .کنه یازتا ب دمی.تبلتشم دستش منهیانداز تا بش ریز یرو

نشسته بودن و  راندازیهم رو ز بیسپهر و من حاال

 .زدنیم خیمخصوص بود رو س مواِد هیها که حاوجوجه

 .کباب یبرا کردنیهم منقِل تاشو رو آماده م عادیو م هانیآ
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 :گمیم بیبه من رو

 ..گهینره د ییحواست به کارن هست جا-

ش که سرش تو تبلت کنهیبا لبخند به کارن نگاه م بیمن

 :بود

 ..جمع التیمعلومه که حواسم هست،برو خ-

رستا و مستانه و طرالن رو هم مخاطب قرار  ندفعهیا و

 :گهیو م دهیم

 یوشن،گیبزرگه،ممکنه گم ش یلیخ نجایا نایدور نش ادیز-

 دیزن جد نیومدین۱.تا ساعت دهیآنتن نم یلیهم خ

 ..تمام شده میگرفت

هش ب یآروم ِیو پس گردن ادیم بیفورًا به سمت من رستا

 :زنهیم

 !؟یشم ازدواج کن من گم یمنتظر نقدری..اشعوریب-
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 :گهیبا خنده م بیمن

ما  دیاین ۱بود تا ساعت نی!منظورم ایبکنم هانمن غلط -

به زور ما رو مجبور به  کنمیم دیو به زور تأک دزدنیرو م

 ..کننیازدواج م

 :گهیم یاباخنده و حالت بامزه رستا

 ..گمشو-

 .:تو جوون بخواهبیمن

 دهیکش کیبار یصحبتاشون به جاها شهیهم مثل هم باز

 .شد

 اموستن،صدیکنم تنها ن یادآوری نکهیجلب توجه و ا یبرا

 :گمیو م کنمیصاف م

 .میکه زود برگرد میبر-
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.با شهیدور م بیاز من عیو سر ادیبه خودش م رستا

 :گهیم عادیکه همون لحظه م میکنیحرکت م گهیهمد

 م؟یخاموش کن یبرنج و ِک نیا-

که انگار  یکرد،جوریهمونطور که به من نگاه م رستا

 بیتکذ ای دییأانتظار داشت بعد حرفش،حرفشو ت

 :دهیرو مخاطب قرار م عادیکنم،م

 .گهید قهیدق ستیب ایربع  هیامم...فکر کنم -

« حله» با عادیکه م کنمیم دییبا تکون دادن سرم تأ حرفشو

 .کنهیاجازه رفتن رو صادر م

 یقشنگ و خاص ی.طرالن دنبال جامیشیهم قدم م دوباره

 :گمیبود که م یعکاس یبرا

 بود؟ یآوردن چ هانیآ یکه برا یااون جعبه نیدونیم-

 :گهیم جانیو مستانه با ه ستنیمیسه تاشون وا هر
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 ؟یدونینگو که م-

 :گمیخنده م با

 اصاًل واسه من بود؟-

 :گهیم یبا خوشحال رستا

 کادو بود؟-

 :گمیشک م با

که  مویجبران بود.!گوش یبرا شتریکادو؟نه فکر نکنم!ب-

 یکیو به جاش  بود رو شکوند دهیواسم خر الیدان

 .دیخودش واسم خر

 :گهیم یجد طرالن

ساده و  یدخترا هیکه  کنمیخداروشکر م ی..!گاهیدونیم-

..نه شهیم بیو من هانیآ بیمثل شما نص یدل پاک
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ه فقط ک گهید یایلیحاال خ ای کایمثِل رز،الرا،ن ییهاارهیپت

 .ناستیو امثاِل ا بیو من هانیچششون دنبال پوِل آ

 :گهیش مبا چند رستا

 ..یفتیدختر م نییپا ایاز باال منبر ب-

 :گهیو م ادیدر م یاز اون حالت جد طرالن

 .بودم تو حس شعور،رفتهیب-

 :گهیبا اخم م رستا

امثال  ی!تو و مستانه هم برا؟یزنیچرا انقدر مارو مثال م-

 .دیو سپهر مناسب عادیم

 :گهیو م خندهیم مستانه

  .زنهیداره مثال م-

 :گمیمو  خندمیم

 .درست مثال بزنه-
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 :گهیو م کشهیم یپوف طرالن

 .قشنگه یلیخ نجایاصاًل وللش..بنظرم هم-

ن مو به ارهیتموم شدن حرفش مانتو و شالشو در م بعداز

رنگ کرده  یدود دًایکه جد یمصر یتو موها ی.دستدهیم

 و رو نهیشیچمن به حالت کج م یو رو کشهیبودشون م

 :گهیبه مستانه م

 ..ازم ریعکس بگ تیبا گوش-

 

 

و مستانه هم با مهارت  رهیگیم یمختلف یژستا طرالن

 .رهیگیعکس م

تا ۲۵-۲۱که فکر کنم طرالن حدود  قهیچند دق بعداز

رو از مستانه  یو گوش شهیعکس گرفت،بلند م

و رو چمن  کنهیمستانه لباساشو م ندفعهی.ارهیگیم
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طرالن هم از من  یهابره،لباس نکهیاز ا ندازه،قبلیم

 رو چمن «یستیکه ن یچوب لباس»و با گفتن رهیگیم

 .رهیگیم کسمتفاوت ع یکم یو با ژستا ندازهیم

 ده،رستایم تیمستانه به همون عکسا رضا نکهیاز ا بعد

 یکیو ش یتک یهاو عکس کنهیهمون کارارو تکرار م

 .شهیو بعد نوبت من م رهیگیم

رو موها  یو دست ارمیراف لباسامو در مبه اط ینگاه با

 :دهیو ادامه م گهیم«یجون»که طرالن  کشمیم

 ..چه شود عکساش-

-که  دهیو دستور م خورهیمخم رو م یکل نکهیا بعداز

-کن ینطوریپاتو ا-بذار ینجوریدستتو ا-بمون ینطوریا

به افق نگاه کن -نخند-بخند-اونور رو نگاه کن

ور از دست« شدن یهمشون عال»و با گفتن زنهیم یو...لبخند

 .کشهیدادن دست م
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.الحق که همش ندازمیبه عکسا م یو نگاه رمیسمتش م به

 .رو داشت یهمه سخت نیشده بود و ارزش ا یعال

 :گهیلباسامو بپوشم که طرالن م خواستم

 خوامیم میهم بنداز ینفر۴چند تا عکس  نیاینه ب-

 .کنم یاستور

به  و میپوشیلباسمونو م یرنف۴ ِیسلف یگرفتن عکسا بعداز

 .میریکه پسرا بودن م یسمت همون قسمت

که خداروشکر حواسشون بود و  فتهینگاهم به برنج م اول

 .خاموش کرده بودن

کث م ی.با کمدارهیو درشو بر م رهیم گیبه سمت د مستانه

 :گهیو م نهیشیرو لبش م یلبخند

 کردن کدبانوها !وقتشه شوهرتون بدم یچ نیبه! بببه-

 ..من یعشقا
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همونطور که  عادیخنده که م ریز میزنیم ییتا۴حرفش  با

 :گهیم یزد،عصبیها رو باد مجوجه

 .خانوما رسهینوبت ما هم م نیباشه.بخند-

 :گهیو م ارهیزبونشو در م طرالن

 نوبت شما دهیاجازه م ین؛کیبکن نیتونینم یکار چیه-

 !برسه

 :گهیو م ندازهیباال م ییابرو هانیآ

 !..مینیبیم-

 :گهیلب م ریو ز ندازهیباال م یابا مکث شونه طرالن

 .دید میخواه-

 :گهیبا خنده م سپهر

قتلمونو  یم،نقشهیکن ریس میخوای.بفرما..شکمشونم میییه-

 .کشنیم
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 شرو گونه یاو بوسه رهیلوس به سمت سپهر م مستانه

 :گهیو م زنهیم

 .من که آتش بسم عشقم-

ن جوو یپسرا پیکه نگاِه اک گهیم یکشدار«جون» سپهر

 .شهیجلب ما م

 :گهیم یاو با لحن بامزه زنهیبه سپهر م یپس گردن بیمن

که پا بدن  ییتعداد زنا یدونیجمعش کن !تو نم ایب-

 !؟یکرد ییرو هوا هاچارهیکمه؟!االن اون ب

 عهندفیحرفش ا نیپسرا بود.با ا پیبه همون اک منظورش

 .میفتیهممون به خنده م

*** 

با  ینفر۴و  شهیو خنده خورده م یهم با شوخ ناهار

برعکس  ندفعهی.امیکنیرو جمع م گه،سفرهیکمک همد
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گرفته بود به ما کمک  یکه طرالن هم انرژ شه،انگاریهم

 .کنهیم

ا که کارن ب فتهیگوشه م هیجمع کردن سفره،هرکس  بعداز

 .ذارهیتو بغلم و لوس سرشو رو شونم م ادیم یخستگ

 :زنمیو سرش مر یابوسه

 !؟یخسته شد-

ه متوج بی. انگار مندهیسرش و تکون م یحرف چیه بدون

 :گهیمکث م یحرفامون شد که با کم

 .ایدر میخودتونو،بر نیجمع کن-

بود تا من و رستا و طرالن و مستانه و  یحرف کاف نیهم

 .میموافقت کن اقیو با اشت میریبگ یکارن دوباره انرژ

 

 

*** 
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 .کنمینگاه م ایدر یهالذت به موج با

رو جمع  لمونیوسا۳آرامش بخشه؛ساعت ایدر چقدر

و حاال  ایبه در میدیتا رس میاومد نیو با ماش میکرد

 پسیچ یو بعداز خوردن کل میبود ایکه در شدیم یساعت۴

مشغول  یو پفک و تخمه و لواشک و... هرکس به کار

رق ف میکه بود ییالیکنار و یایبا در ایدر نیبود.ساحل ا

 چند نیا دونمیبود. نم ریو دلپذ گداشت.اما باز هم قشن

 ایدر کنار ایکرده بودم  دایپ یکشِش خاص ایوقت من به در

 ی.در هر صورت آرامش خاصگذشتیخوش م نایاهانیبا آ

 یادامه یبرا دیمثِل ام ی.آرامششدیبه تموم وجودم القا م

 ..هیزندگ

کردن رو دور  مشیتنظ گذره،انگاریزود م میزندگ چقدر

بود و چند  وریخودم بدونم.اواخِر شهر نکهیتند،بدون ا

 .شدیو مهر آغاز م ومدیم زییپا گهیوقت د
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 دیقرار بود سال جد نکهیاز ا ادمهیمو بهمو هانیآ یحرفا

 رو ادامه یپزشک ینام کنم و رشتهرو تو دانشگاه ثبت

حرفش بزنه و هر  ِریکه ز نبود یآدم هانیآ دونمیبدم.م

لم تا د یداد،ولیبرو برگرد انجام م یرو ب گفتیکه م یزیچ

 .زدمیباهاش حرف م دیو با گرفتیمهر آروم نم

 گردمیچپم به سمت چپ برم یرو شونه ینشستن دست با

 :شمیبا مواجه م هانیکه با آ

 ؟یسادیوا نجایا یواسه چ-

 .کنمیرو درک م تیموقع کمی اول

رو نگاه بهدور شونم حلقه شده بود و به رو هانیآ دست

به سرعت خودشو به  یکینزد نی.قلبم از شدت اکردیم

ا مکث و ب زنمی.فکرامو از ذهنم کنار مدیکوبیم منهیسقفسه

 :گمیم یطوالن

 .یچی...هـیه-
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.از ترس ارهیم کیو سرشو نزد ندازهیباال م ییابرو

شم کنار گو یبهش نگاه کنم.با حالت اغواگر تونستمینم

 :زنهیپچ م

 ا؟یبه در یساعته ُزل زد می،نیکنینم یچکاریه-

 نظر داشت..؟ ریساعت منو ز مین

 :شنومیصداشو کنار گوشم م دوباره

 ذهنتو مشغول کرده؟ یچ-

هم تمام افکارم ب شدیباعث م خوردیکه به گردنم م نفساش

به حرفش  قهی.مجبور بودم بعد از حرفش چند دقزهیبر

که از  یزیرو هوا چ هویچرت و پرت نگم. فکر کنم تا

 :ماریرو به زبون م کنهیجواِب سوالش عبور م یذهنم برا

از مهر تو  یبذار یاونشب قول داده بود ادتهی هانیامم...آ-

 دانشگاه ثبت نام کنم؟
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 :دهیو کوتاه جواب م کنهینگاه م ایمتفکر به در کمی

 .اهوم-

 :مپرسیبا شک م و کنمیجذاب و مردونش نگاه م مرخین به

 !مگه نه؟یسِر قولت هست-

 و شهیم رهیخ ایو دوباره به در کنهیحوالم م ینگاه مین

 .دهیتکون م -آره- یسرشو به معن

بگم که زودتر،باز هم بدون نگاه کردن بهم  یزیچ خواستم

 :گهیم

هم داره!اول گوش  یطیالبته که دانشگاه رفتن شرا-

 !یثبت نام دار یبعد اجازه یوقت قبول کرد ،هریدیم

 :پرسمیترس م با

 سخته..؟-
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و  مردونه یو با تک خنده گردونهیبه سمتم بر م نگاهشو

 :گهیم یجذاب

 رو؟ طیشرا یبدون یخوا ینم-

 هاایاگه سخت باشه،تمام رو یداشتم بدونم؛از طرف دوست

دون ب یکشه؛ولیدانشگاه داشتم پر م یکه برا یاالتیو خ

 :گمیفکر کنم م شتریب نکهیا

 !بدونم خوامیم-

 :هدیم ایو به در رهیگیو نگاهشو ازم م دهیتکون م سرشو

به جا  نایو ا یخونه و آشپز یکه کارا نهیا شیخب اول-

 .نداشته باشه نایبا ا یتداخل چیباشه.دانشگاهت ه

 .گمیم یمحکم«چشم»و  کنمیلبخند بهش نگاه م با

 :دهیهم ادامه مهم بدون نگاه ب باز



 

Romanzo_o 668 

 .یزنن کیت یدستت باشه و با پسر شهیهم دیت باحلقه-

 :گمیم تیاخم و جد با

 .نطورهیمعلومه که هم-

 :دهیهمون ژست ادامه م با

دم که خو یی...هرشب بالاستثنا،حاال به جز شبانیتمک-

 .نخوام

 دشیکه از د فتهیتو بدنم م یاولش لرز یهمون کلمه با

 .زنهیحرفشو م یهیپوزخند بق و با مونهیپنهون نم

 :گمیتعجب م کمیِگله و  با

ت شرط نیا گهی.دیریگیم نیازم تمک یتو که هرشب دار-

 ه؟یواسه چ

 :زنمیآروم لب م یناراحت با

 .فتادیاتفاق م نیهم هرشب ا یذاشتیشرطو نم نیا-
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 :ندازهیباال م ییو ابرو نهیشیرو لبش م یشخندین

 ی،نگیایاز دانشگاه م نکهیبعداز ا یگفتم که بدون-

 ..زایچ نیخستم،حال ندارم،بمونه واسه بعد و ا

 :دهیادامه م یاو بامزه طونیحالت ش با

 ..یَفِکتو خسته نکن یواسه خودت گفتم،الک-

زمزمه  یا«باشه»و آروم دمیسرمو تکون م یناراحت با

 :کنهیاشاره م افمی.با خنده به قکنمیم

 .آخرت یباشه نینه از اون چشِم َاَوِلت نه به ا-

 .شهیازم دور م دادیکه سرشو تکون م نطوریهم و

***  

ه دلقک ب میو داشت مینشسته بود یخنده تو فست فود با

 .میدیخندیو سپهر م بیکارن و من یطنتایو ش هایباز



 

Romanzo_o 670 

گارسون  ی.وقترهیگیآروم م کمیآوردن سفارشا جمع  با

لت با حا بیذاره،منیروش مبهرو رو بیمن ِچیساندو

 :گهیو م زنهیرو پس م چیساندو یابامزه

امو و بزرگه کهیبخورم.معده کوچ تونمیمن که نم-

 .خوردم.دفع هم شد

 یاهگید زهیچ»با گفتن ذارهیسفارشارو م یوقت گارسون

رف که از ح یبا لبخند عادیکه م مونهیمنتظر م «دیندار ازین

 :گهیرو لبش بود م بیمن

 !یبر یتونی.میمرس-

.غذا رو تو آرامش و رهیو م دهیتکون م یرس گارسون

ته نشس زیم یکارن که رو ی.فقط چند بارمیخوریسکوت م

رو  جانیخوام،ایم یمثِل نوشابمو باز کن،ِن ییبود تقاضاها

 .کنهیسس بزن و... م

*** 
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وار و س میریم نایبه سمت ماش گهیشام دوباره با همد بعداز

خلوت  یلیخ ابونایو خ گذشتیم ۲۱.ساعت از میشیم

 .بود

آهنگ آروم گذاشته بودن که واقعًا آدم  هی نیماش تو

 .گرفتیخوابش م

 یداریتو خواب و ب بایگذاشته بودم و تقر شهیرو ش سرمو

 ..بودم که

 

 

 :شمیم اریدوباره هوش بیمن یبا صدا که

 ستاد؟یچرا سپهر وا-

 :زهندایبه پشت م یجلو نگاه نهیاز آ هانیآ

 ..دونمینم-
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 دنده عقب گرفت یخلوت بود که به راحت ابونیخ نقدریا

 .سپهر توقف کرد ِنیو کنار ماش

شده  اریکه انگار اونم تازه هوش فتهیبه رستا م نگاهم

 یرستا بود و پاش رو پا یبود.کارن هم که سرش رو پا

 .بود دهیخواب قیمن و عم

 ینفر۴ درنگیب و امیبه خودم م هوی ادیداد و فر یصدا با

 .میشیم ادهیبا هم پ

داشتن با سه تا پسر جوون دعوا  عادیو م سپهر

.مستانه دستاش رو سرش بود و به دعوا نگاه گرفتنیم

و دستش رو  ختیریو طرالن آروم آروم اشک م کردیم

از پشت  یطوس ۱۱۶ هیکه  شمیشکمش بود.تازه متوجه م

 .سپهر زده بود ِنیبه ماش

 نکهیا یهم بجا بیو من هانیآ نمیبیم امیخودم که م به

 هی.رستا هم به گرزننیدادن م شتریجداشون کنن،رفتن و ب



 

Romanzo_o 673 

از دهنش « ول کن بیمن» شیگر ونیافتاده بود و م

 .افتادینم

 نیبه سمت ماش اطیو با احت رمیشتاب به سمت طرالن م با

تر از رستا هالک نمیبیم گردمیبرم ی.وقتبرمشیم

 ادیکه مستانه با اخم م برمیم نیماشطرالنه.اونم به سمت 

و نگاهش رو من  کنهیبه رستا و طرالن م یجلو.نگاه

 .نهیشیم

 :گهیاخم م با

 ..میخودمون دست به کار ش دی.باشهیگرم نم یآب نایاز ا-

 :گمیاز ترس بود م یکه ناش یلکنِت کم با

 .سیبزار زنگ بزنم به پل-

 :گهیبا اخم م مستانه
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 ..ضرب ورهیگ شتریخودمون ب یس؟پای!پل؟یگیم یچ-

 !شتم

 م؟یکن یخب پس چ-

 .میخودمون جداشون کن می:برمستانه

ا و ب دمیتکون م ینبود پس به اجبار سر یاگهید یچاره

 .میریبه سمتشون م گهیهمد

 یپسره هیکه داشت با  هانیآ یجلو رمیم انهیناش یلیخ

 یبه جلو دنیرس گرفت؛امایخوش اندام دعوا م یالغر ول

که قرار  یمحکم و دردناک هیلیبا س یشیم یمساو هانیآ

 .و اآلن من نوش جان کردمش نهیبش هانیبود تو صورت آ

ودم شده ب یعصب نقدری.ازارمیبهت دستمو رو صورتم م با

 .کنمیم کاریدارم چ دمیفهمیکه اصاًل نم

 :گمیو م زنمیم یاخم وحشتناک داد با
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 ؟یخورد یچه گه-

 .زنمیزانوش م به یهمزمان لگِد محک و

 یکه برا یکه انگار تازه متوجه من شده بود مشت پسره

 :ندازهیبهم م یزیو نگاه ه ارهیم نییزدن باال برده بود رو پا

 !.؟یجوون!چه داف-

 از هان،کهیآ ینشون بدم که دستا یالعملعکس خواستم

شتاب  بود،با دهیکاماًل بهم چسب یافاصله چیپشت بدون ه

 .نهیشیو تو صورِت پسره م کنهیر ماز کناِر گوشم عبو

که  .پسرهکردیکه هنوز ِگز ِگز م ذارمیرو صورتم م دستمو

 دوباره یحرکت ناگهان هی یحمله کنه،ط هانیخواست به آ

 .گهیم یبلند«آخ»که زنمیبه زانوش م یلگد

 :شهیماننِد مستانه بلند م غیج یلحظه صدا همون
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تا چند  سیبه پل می..!زنگ زدیعوض یایشچتونه وح-

 یراو ب نیبه ماش نیزد میگی.اونوقت مرسهیم گهید قهیدق

 .نیدعوا رو شروع کرد نیخسارت ند نکهیا

 نیزم یرو شونیکی.فتهیم گهید ینگاهم به پسرا تازه

 یر زخممثل بب یکینشسته بود و دستش کنار لبش بود و 

 .سپهر بود یجلو

 :مگیم بیرو به من آروم

 ..برو رستا هالک شد-

 که با شتاب به سمتش فتهیتازه نگاهش به رستا م انگار

 .رهیم

و به  فهمهیخودش م نهیشیم عادیکه نگاهم رو م نیهم

 .رهیسمت طرالن م

 :دمیمستانه گوش م ِیبه سخنران و
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 سیلپ نیبمون ای...این؛یگورتون رو گم کن نیتونیحاال م-

 .نیاه تا آب خنک بخورتو بازداشگ نیفتی.اونوقت مادیب

 .بودن.از چهرشون مشهود بود دهیبود که ترس معلوم

 یلوکه ج اون پسره ی.موهانهیبیکه تعللشون رو م مستانه

 :گهیم یفرا بنفش ِغیو با ج کشهیو م رهیگیسپهر بود رو م

 ..تنه لشا گهید نیگمش-

.اون پسره رهیم نشونیما بود هم به سمت ماش یکه جلو

 :نالهیمستانه بود با درد م یهم که موهاش تو دستا

 .گهیولم کن د-

 :گهیبا پوزخند م مستانه

 ..یبر یتونیکن بعد م یعذرخواه-

اونی که رو زمین افتاده بود به سرعت بلند میشه و اونی 
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 یجد نقدریخندم گرفته بود.تا حاال مستانه رو ا واقعًا

 .بودم دهیند

وهاشو نه انگار مکه مستا بندهیچشاشو م تیبا عصبان پسره

 :گهیکه  تند م کشهیم شتریب

 !..دیباشه..باشه...ببخش-

ِول  موهاشو دادیم تشیکه نشون از رضا یبا لبخند مستانه

که از قفس آزاد شده فورًا به  یوونی. پسره مثله حکنهیم

و سوار  رهیسمت دوستاش که منتظرش مونده بودن م

ن رد از کنارمو یادیز یلیو با سرعت خ شنیم نیماش

 .شنیم

و با  زنهیدست م بیمن نیشیمحو م دمونیکه از د نیهم

 :گهیخنده م

 . نیاوهه..گل کاشت-
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 :دهیهم با خنده ادامه م سپهر

 .همه جذبتون کجا بود نیبابا ا-

با .رمیفرو م یگرم یکه همون لحظه تو جا زنمیم یلبخند

 .از پشت بغلم گرفته هانیآ شمیمکث متوجه م کمی

که  رمیگیو آروم م شهیم ریه به بدنم سرازدوبار آرامش

 :گهیرو بهم م دیمستانه با ترد

 صورتت خوبه؟-

خورده بود  یلیکه س ییرو صورتم،درست جا دستمو

 :گمیو با لبخند م زارمیم

 .بود یلیس هیآره بابا..خنجر نخوردم که -

و مخاطب به همه  دهیبه خودش فشار م شتریمنو ب هانیآ

 :گهیم

 .فردا به حسابشون برسن سپارمیداشتم.مپالکشونو بر-
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.حاال سپهر هم مستانه رو بغل شهیسکوت حاکم م کمی

وقت بود تو بغل  یلیکرده بود.طرالن و رستا هم که خ

 .بودن بیو من عادیم

 

 

 نیخواب آلوِد کارن همه به سمت ماش یصدا با

 :میگردیبرم

 ن؟یکنیحال م ییتنها نین،خودتونیمن و خوابوند-

 نیو دوباره سوار ماش میفتیحرفش همه به خنده م نیا با

 .میهم کرد یچه حال دونهی.پسرم نممیشیم

موهاشو  نقدریو ا رمیگیبغلم م یکارن رو تو ندفعهیا

 .رهیگیکه دوباره خوابش م کنمینوازش م

*** 
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پارک   اطیرو تو ح نایو سپهر ماش هانیآ یوقت

 .میشیم ادهیپ نایاز ماش با هم یکنن،همگیم

شکمم و  ریز یدرد دنیچیشدن من همانا و پ ادهیپ اما

 .همانا رمیشدن لباس ز سیخ

داشتم واسه  نیکه تو ماش زیر یدردا نیا یهمه پس

 .بود نیهم

 .داشته باشن یخداکنه نواربهداشت فقط

ه کمرم ب یشتریفشار ب شدیکه تو بغلم بود باعث م کارن

 .بندمیچشامو م اریاختیب یالحظه یوارد بشه که برا

 :شنومیم میتو چند قدم قًایرو دق هانیآ یصدا

 .ِبده من کارنو-

 و بهش ،کارنیتعارف چیهیو ب کنمیچشامو باز م فورًا

 .دمیم
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ه از و خون زنهیبرق رو م زی.سپهر پرمیشیم الیهم وارد و با

 .شهیو همه جا روشن م ادیدر م یکیتار

 م؟یبخواب میبر ایوشن کنم،:قهوه ساز و ربیمن

 .مونهیم هیالعمل بقمنتظِر عکس و

 :گهیم یبا خستگ طرالن

 .خستم یلیمن که خ-

 :گهیاز طرالن م دیهم به تبع عادیم

 .ادیمنم خوابم م-

و کارن تو بغلش  رفتیهمونطور که از پله ها باال م هانیآ

 :گهیبود م

 .رمیبرم دوش بگ خوامیمن م-

 .برا فردا :موافقم بمونهسپهر
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و برقا رو خاموش  رهیم زیدوباره به سمت پر سپهر

س و هرک میریباال م یبه طبقه یکیتو تار ی.همگکنهیم

 .شهیوارد اتاقش م

 .که به اتاق کارن رفته بود تا کارنو بذاره رو تختش هانیآ

 و به سمت حموم دارمیلباس بر م ادیب هانیآ نکهیاز ا قبل

 .رمیم

ر که پشت د شنومیم هانویآ یکه صدا کردمیحموم م داشتم

 :گفتیبود و م

 .برم خوامیمنم م ایزود ب-

 .تا بشنوه گمیم یبلند یـ«باشه»

 .شمیوارد رختکن م یحموم تند و سرسر هیاز  بعد
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کنم  دایپ یتا نواربهداشت کردمیکه خداخدا م همونطور

و خداروشکر چند تا  نمیبیرو م ییصورتشو ریکمِد ز

 .کنمیم دایبسته پ

 .زنمیم رونیو از حموم ب پوشمیلباس م فورًا

و با مکث وارد حموم  کنهیبا تعجب نگاهم م کمی هانیآ

 .شهیم

 .احتمااًلشدیم دهیاوالش درد داشتم صورتم رنگ پر چون

.آروم به سمت کردیداشت متعجب نگاهم م نیواسه هم

 .کشمیو دراز م رمیتخت م

 .کاش حداقلبردینم بود که اصاًل خوابم ادیز نقدریا دردم

 .کنم واسه خوردن دایمسکن پ هی

با درد  یو گاه خوردمیو تاب م چیتو تخت پ نطوریهم

 .کردمیناله م زیو ر دمیمالیشکمم رو م ریز
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 نمکیم یو سع کنمینم یحرکت گهیباز شدن در حموم،د با

 .موفق نبودم یلیخودمو به خواب بزنم.اما خ

 هکنیخاموش م شه،چراغوپویشلوارک م نکهیبعداز ا هانیآ

  .ادیو به سمت تخت م

کنارم مطمئن  دنشیشدن تخت از خواب نییباال پا با

 تونستمینم یچکاریبود و ه دهی.درد امونم رو برشمیم

 .بکنم

 .شدیمسکن خوب م هیبا  یبود ول نطوریکه هرماه هم البته

 

 

 دهیشت بهش خوابتو خودم جمع شده بودم و پ نیجن مثل

خودم بودم که صداشو  الیتو فکر و خ نطوریبودم.هم

 :شنومیم

 !کنه؟یصورتت درد م-
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بود که  ادیدردم ز نقدریمن درد دارم؟!ا دیکجا فهم از

 نبود.حاال بهیکه غر هانمیفکر کردن نداشتم ،آ یحوصله

.چقدر کارساز دونمیم خوردمیرو که م ییهاقدر مسکن

 .بودن

 :گمیکه تو صدام بود م یو با بغض هانیف آطر گردمیبرم

 کنه؟یدلم درد م-

 :پرسهیم لکسیر

 ؟یودیپر-

و آروم سرمو  کشمیهمه رک بودنش خجالت م نیا از

 :گهیبه خنده بود م ختهیآم کمیکه  یکه با لحن دمیتکون م

 گه؟هوم؟ید شهینم دمونیعا یزیهفته چ هیپس بگو -

و به  و من کشهیم یفکه پو ندازمیم نییخجالت سرمو پا با

 .کشهیسمت خودش م



 

Romanzo_o 687 

 :کاماًل تو بغلش بودم حاال

 ؟یکرد دایپ ینوار بهداشت-

 .کنمیزمزمه م یـ«اهوم»گرفته و شرمنده  یصدا با

 که دهیچرا من و سمت خودش کش نکهیبودم از ا متعجب

 .کنمیدلم حس م ریکم حرکت دستاش رو زکم

چند لحظه دردم  یکار آرامش بخش بود که برا نیا نقدریا

که متوجه  دهیکار رو انجام م نیا نقدری.اشهیفراموشم م

 .برهیخوابم م یِک شمینم

____________________ 

 خوره،گردنمویکه به گردنم م یگرم یهااحساس نفس با

 .شمیم دنمونیحالت خواب یکه متوجه کنمیجمع م

 قًایتر و دق نییپا کمی هانیبودم و آ دهیباالتر خواب من

 .بود گردنمِیرش تو گودس
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 کمینه،یشیکه به صورت ناخودآگاه رو لبم م یلبخند با

 .رمیگیازش فاصله م

 داشت یتا ِک ستیمعلوم ن شبیبراش ! د رمیبم یاله

و بدون فکر  یحرکت ناگهان هی.تو دادیشکمم رو ماساژ م

ه با ک شمیبازش م یچشا یمتوجه م،تازهکشیعقب م یوقت

 .کردیلبخند به من نگاه م

 نکهیکه با شتاب،قبل از ا رمیگیشرم لبمو به دندون م با

 .زنهیم مهیو روم خ ادیداشته باشم،به سمتم م یالعملعکس

 و در آخر کنهیلبم مکث م اد،رویهام باال ماز ترقوه نگاهش

 .نهیشیرو چشمام م

شدنش  داریاز تازه ب یکه ناش یاهلحن َبم و گرفت با

 :گهیبود،م

کردن به عواقب کارم،جلو میرم و بوسهای رو گونهش 

میزنم. 
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افتخار داده و  یهور هی یهومم..باور کنم که سرصبح-

 بوسم کرده؟

که با  کنمیزمزمه م یآروم«اهوم»و  رمیگیازش م نگاهمو

 :پرسهیم یاجذاب و مردونه یتک خنده

 کدوم کارم هستم؟ ونیرو مد نیریش یبوسه نیا-

 یجور هیشده بود؛ داریراست ب یکنم امروز از دنده فکر

 .شده بود

 

 

نرفته و در  ادمی شبشیشده بود.اما خب کاِر د یجور هی

 :گمیجواب سوالش م

 .مؤثر بود یلیممنون.خ شبیبابت د-

 :پرسهیدوباره م ندازهیباال م ییابرو
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 ؟یکشیدرد م ینطوریهر ماه ا-

بتونم باهاش حرف  تا راحت تر رمیگیازش م نگاهمو

 :بزنم

 .شمیمسکن بخورم خوب م هیهمون اولش  یآره..ول-

 :گهیاخم م با

چقدر عوارض داره؟حاال خوبه خودت  یدونیمسکن؟م-

 .هیرشتت تجرب

 :گمیمکث م با

 .تحملش سخته گه،یخب..درد داره د-

 :دمیو ادامه م کنمیآخر بهش نگاه م در

 .کننیم نکارویدخترا هم یهمه-

 :ندازهیباال م ییبروآ یتا
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 یلیخورد،خیمعجون م هیهر دفعه  یِاِمل ادمهینه همشون،-

 .کارساز بود

 :پرسمیتعجب م با

 ؟یِاِمل-

 :گهیتفاوت م یب

 .از دوست دخترام بود یکی-

انگار من زنشم...داره از دوست نه!انگارشعورهیب چقدر

حرفش انگار تمام  نی...با ازنهیدخترش برام حرف م

غزم .مپرهیکه از صحبتاش گرفته بودم، م یخوب یهاحس

مهم  گفتیقلبم م ی.ولنییحقشه بلند شم و برم پا گفتیم

ماله قبل بوده و مهم  گهیکه م ی! دوست دخترستین

 ...اآلنه
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 که مغزم فرمان داده بود یبه کار تونستمیکه نم ییاونجا از

مواجه  هانیعمل کنم،چون بعدش قطعًا با عکس العمل آ

هم که م کنمیم هیبه فرمان قلبم،مغزم رو توج شدم،پسیم

 .ستین

و  ندازمیباال م یازده بود شونه هانیکه آ یجواب حرف در

 .گمینم یزیچ

 .شهیو رو تخت ولو م کشهیاز روم کنار م هانیآ

 .رمیم ییو به سمت دستشو شمیهم از تخت بلند م من

و به  شمیخارج م ییالزم از دستشو یانجام کارها بعداز

 یو شلوارک شرتیت هانیآ نمیبیکه م رمیم نهیسمت آ

 شیشدش رو به نما ویبرنزه و ش بًایکه بدِن تقر دهیپوش

 .ذارهیم

ر .شونه رو بگردمیبرم نهیو به سمت آ رمیگیازش م نگاه

به   فم،حاالینرم و لط ی.موهاکشمیموهام م یو رو دارمیم
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رده ک دایشونه نزده بودمش،حالت وز پ شبید نکهیخاطر ا

 به هانیدر حال شونه زدن موهام بودم که آ یبود.به سخت

 .رهیم ییسمت دستشو

مدام شونه زدن،حاال موهام حالت  قهیچند دق بعداز

به  و کشمیدست م دنیکرده بود.از شونه کش دایپ شویعاد

 .شمیکردنش م سیمشغول گ یسخت

که  کردمیخودم بودم و به امروز فکر م یحال و هوا تو

 نهی.از آشهیخارج م ییاز دستشو هانیآ شمیمتوجه م

 و به تالش و رهیگیپشتم قرار م ادیکه م کنمینگاهش م

 .کنهیکردن موهام نگاه م سیگ یپشتکارم برا

 :پرسهیکه نگاهش به موهام بود م همونطور

 ازشون سخته نه؟ ینگهدار-

 :که منظورش موهام بود فهممینگاهش م از
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وهامو دوست داشت و اجازه م شهیبابام هم یآره خب..ول-

 .کنمیکوتاهشون نم نیکوتاه کنم.واسه هم دادینم

 :نهکیبهم نگاه م نهیو از آ نهیشیرو لبش م یمحو لبخند

 ...با عمو موافقمیکنیم یکاِر خوب-

کرده بودم،با کشمو  سی.موهامو که حاال گزنمیم یلبخند

 .گردمیو بر م بندمیم زیم یرو ِزیر

 .میهم قرار گرفته بود یروبهروهر دوتامون  حاال

 

 

و به سمت  رهیگینگاهشو ازم م هانیکه آ کشهینم یطول

 .رهیکناِر تخت م ِزیم

 .هشیم شیو سرگرم گوش دارهیبرم زیاز رو م شویگوش
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.بعداز گذاشتن دستم رمیم دمیجد ِیذوق به سمت گوش با

ه ک شمیتلگرامم مزدن اثر انگشت،وارد  یرو صفحه برا

 ۴رو تو گروِه  روزید یعکسا یمستانه همه نمیبیم

 .نفرمون فرستاده

 .فرستمیقلب م ِیموجیو براش ا کنمیم رهیذخ عکسارو

رو چک  هانیآ ِلیچرا اما کنجکاو شدم پروفا دونمینم

 .کنم

 نهینه از آ هانیتا آ نمیشیو کنار تخت م رمیم نهیکنار آ از

 .از کنارم کارم بشه نه یمتوجه

 ویس یاسمشو چ ادیب ادمیتا  شمیم نیوارد مخاطب اول

 .مخوری_بر مهانیکه به اسم _آ گردمیها مشماره نیکردم.ب

هم ب یایطانیحِس ش هیخارج شم اما  نیاز مخاطب خواستم

فکر  کمی.گهیبود د خودمِیاسمشو عوض کن.گوش گفتیم

 .خاص برسم زیچ هیتا به  کنمیم
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ع و شرو زنمیم یلبخند مرموز رسهیم مکه به ذهن یاسم با

 .کنمیم پیبه تا

و دوباره وارِد تلگرام  کنمیم رهیاسمو ذخ تیرضا با

و اسمشو که_دلبِر  رمیجو مو.به قسمت جستشمیم

 .کنمیم پیکرده بودم،تا رهی_دخوبسی

ه ک کنمیرو لمس م ریتصو کوِنیو آ شمیم شیویپ وارِد

 .کنهیم یدلبر یگوش یعکِس جذابش رو صفحه

 هیعکس  دنیبا د یبه روم بود ولخودش اآلن رو نکهیا با

 و رفتیم یلیویلیبهم دست داده بود.دلم ق یحس خوب

 .نهیشیرو لبم م یناخودآگاه لبخند

از  کمیفقط  کلشیاز چهرش بود و از ه عکسش

 .بازوهاش معلوم بود

 ؟یزنیلبخند م یاونطور یکنینگاه م یچ-
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 یـ«نیه»ناخودآگاه  شهیعث مبا هانیآ یِیهوی یصدا

نگاه کنم؛اما اون نگاهش به من نبود و  هانیبکشم و به آ

 :گمیمکث م کمیبود.با  یسرش تو گوش

و مستانه  میکه تو جنگل گرفت یی..عکسایچیهـ..ه-

 .کنمیداده،دارم اونا رو نگاه م

 .ندازهیبهم م یو  نگاه ارهیباال م نگاهشو

 :ندازهیباال م ییابرو تاِک

راست  یخودمو قانع کنم که دار کنمیم یمم...سعهو-

 !یگیم

 :گمیم تند

 .گمیدروغ نم-

 .گهینم یزیچ گهیو د دهیتکون م سرشو
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هول کردم که  نقدریحس خوب گرفته بودم ا یهرچ

 .دیهمش پر

زنگ  هیبه مامان  فتهیبه دلم م هویکه  رونیب امیتلگرام م از

 .بزنم.دلم براش تنگ شده بود

 رو یفارغ از گوش شهیکه مثل هم کنمیم پیتا اسمشو

 :دهیجواب م یانیپا یهابوق

 !ماهت برم من یسالم قربون اون رو-

 :نهیشیرو لبم م یلبخند

 ؟یسالم فدات شم!چطور-

 !!واسم گلستونه مادر ایدن ی!تو خوب باشزمیعز یمرس-

د و بع «طنازه؟»پرسهیکه م ادیزنعمو از پشت خط م یصدا

 .کنهیم دییحرفشو تا«آره»ا مامان که ب یصدا

 :گمیخنده م با
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 .سالم برسون-

 و کارن چطورن؟ هانیباشه مادر.آ-

 رهیکه رو من خ هانیآ ِیبا نگاِه عصب ارمیکه باال م نگاهمو

 .شمیبود مواجه م

 

 

 :زنمیو آروم لب م رمیگینگاهمو م یسخت به

 !رسوننیخوبن.سالم م-

نه تنها سالم  شین خودم.با اون نگاه برزخجو آره

بلکه دوست داشت مخاطِب پشت خط رو خفه  رسوندینم

 .کنه

 صحبت یبود دارم با ک دهیهنوز نفهم دونمیکه م البته

 : امیمامان از فکر در م ِی.با صداکنمیم



 

Romanzo_o 700 

 انگار دمیکه صداتو شن نیقطع کن مادر.هم یاگه کار دار-

 .رو بهم دادن ایدن

 :گمیو م نهیشیو لبم مر یلبخند

 ؟یندار یقربونت برم،پس کار-

 .هبهت زنگ بزن خوادیم نایحواست باشه ت زم،فقطینه عز-

 :شهیلبخندم پررنگ تر م نایآوردن اسم ت با

 .چشم-

 .رو ببوس هانیاز طرف من کارن و آ-

 :گمیخنده م با

 .تونمینم هانویآ یول دیکارنو شا-

 .شهیرو لبم خشک م هانیآِینگاه عصب دنیبا د مخنده

 !هم کارن هانیکه گفتم هم آ نیهم-
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 نهایرو آ مدهیتوجه به حرفم همونطور که نگاِه ترس یب

 یکه صدا کنمیزمزمه م یـ«چشم»بود خشک شده 

 :ادیم یبلند مامان از پشت گوش یخنده

 .ییفاحر نیتر از ا طونیش دونستمیدختر،م رتتیبال نگ-

 :مپرسیو م امیخودم م به

 چرا؟-

 یهابا همون خنده ستیاصاًل هواسم ن فهمهیکه م مامان

 :گهیقشنگش م

 مادر،برو به کارت برس.خدافظ یچیه-

 .فعاًل-

 :مپرسیم هانیرو به آ درنگیو ب کنمیرو قطع م یگوش و

 شده؟ یزیچ-

 :گهیو با اخم م ندازهیباال م ییابرو ِیتا
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 بود؟ یک-

 .مـ..مامانم-

 :گهیپوزخند م با

 ؟یچ یعنیتونم؟؟ینم هانویآ یول دیکارنو شا-

 :گمیتعجب م با

 ؟یچ یعنی یچ-

کنارم رو تخت  ادیو م شهیرو کاناپه بلند م از

 :گهیو م رهیگیدستاش م نی.چونمو بنهیشیم

 ؟یجوابو داد نیگفت که ا یمامانت چ-

 :گمیرو م قتیحق

 ..و کارن رو ببوس..که منم هانیگفت آ-

 یهایخوردگ نیو از چ کنهیم کم فروکشکم خشمش

 :خندهیکه داره م دیفهم شهیکناِر چشمش م
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رم مادرزنم به فک نکهی!مگر ایستیهومم..تو که به فکرم ن-

 ..باشه

که نگاهشو تو صورت  کنمیتعجب بهش نگاه م با

اش دست ِری.چونمو که اسکنهیو رو لبام توقف م چرخونهیم

 :گهیو م کشهیم کیبود نزد

 .ادیه بپس بوسم و بد-

 :گمیشده م هول

 ..نه..مامانم گفت ُلپ-

 .بود نیبود اما برداشت خودم از  حرفش ا نگفته

 :کنهیدوباره اخم م هانیآ

و از صورتم یاگهید یبجز لبم،جا یمگه نگفتم حق ندار-

 ؟یببوس
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که بدون فکر کردن  یکیهمه نزد نیهول بودم از ا نقدریا

 :گمیم

 ..بوسـیخب من نم-

 و کنهیقراردادن لباش رو لبام،صدامو تو گلوم خفه م با

 .حرف بزنم شتریب دهیاجازه نم

خجالت به عقب  ارم،بایواقعًا نفس کم م نکهیا بعداز

 .کشهیو عقب م شهیکه متوجه م دمیهولش م

 :رهیو به سمت در م شهیتخت بلند م از

 .صبحونه نیایکن ب داری.کارنو بنییپا رمیمن م-

 تونستمی.البته که اصاًل نمکنمیتکون دادن سرم اکتفا م به

 .بگم.انگار که زبونم بند اومده بود یزیچ
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ک و اتفاقات و در امیبه خودم م قهیفکر کنم پنج دق بعداز

و  کنمیمضحکم فکر م یبه حرفا یمونی. با پش کنمیم

ار که ک یصورت رسه؛دریبه ذهنم م یبهتر یجاشون حرفا

 .رو ثابت کرده بودم میجنبگیکار گذشته بود و باز 

*** 

 .دیخر میر،بری:نخطرالن

 :دهیو ادامه م کشهیم یپوف بیمن

 .ششیپ میطرالن به فرهاد قول دادم بر-

 :گهیم یمستانه با لجباز ندفعهیا

 .میریکه..خب فردا م میکنیبابا فرار نم-

 :گهیه مدو با خن برهیباال م میدستاشو به حالت تسل سپهر

 .دیخر میبر مم؛موافقمیمن تسل-
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خوشحال شدم.خودمم  دیخر میکه بر میموفق شد نکهیا از

بدش  دیکه از خر هیبود.اصاًل کدوم دختر نینظرم هم

 .دهیبه دخترا م یخاص یزهیانگ هی دی!خراد؟یب

 :گهیش مبا همون خنده سپهر

 .کنمیم شونیمن راض دیلباس بپوش دیبر دیپاش-

 :گهیم دهیو ِکش دهیم یشه،قریلند مب طرالن

 ..چشـــــــم-

و  ندازهیبه سمت طرالن م دارهیبالشِت پشتشو بر م سپهر

 :گهیهمزمان م

 ..تا منصرف نشدم نیبر-

 گهیو با همد کنمیکه کارنم بغل م میشیبلند م گهیهمد با

 .میریها مبه سمت پله ینفر۵
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و  یمشک شرِتیت هیحوصله  یشم،بیوارد اتاق م یوقت

 ِیار لو با شلو کنمیانتخاب م یبا شال مشک یطوس یمانتو

 .پوشمیم ۹۱قد ِیمشک

 یانوسیاق یآب ِیبا شلوارک ل یطوس شرتیت هیکارنم  یبرا

 .پوشونمیبراش م

ر ب میرو با گوش میمشک یطرفه هی  ِکیکوچ   ِفیک

 .دارمیم

که همون  میشیو از اتاق خارج م رمیگیکارن رو م دسِت

 .باال انیم عادیو سپهر و م بیو من هانیحظه آل

تو اتاق  یمشهود بود.هر ک یحوصلگ یهان،بیآ یچهره از

 رهیگیهم موقِع وارد شدن دست منو م هانی.آرهیخودش م

 .داخل کشهیو با خودش م
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هم که دستش تو دستم  کشه،کارنیمنو به داخل م یوقت

 .شهیاتاق م بود همراهم داخِل

 :گمیم هانیتعجب رو به آ با

 ؟یخوایم یزیچ-

که خود به خود آدم رو مجبور به اون کار  یلحن با

 :گهیکرد،میم

 !لباس بده بهم-

 :گهیبا خنده م کارن

 مامان بهت لباس بده؟ یامگه بچه-

 :گهیو م ندازهیابرو باال م هانیآ

بشه که زِن من  یفندوق،من اگه نبودم،تو هم نبود-

 ! مامانت

 :گهیشده م جیگ کارن
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 هان؟-

 :گهیبالفاصله با اخم م هانیآ

 !!دهیمغزت کشش نم الیخیاواًل هان نه و بله توله! دومًا ب-

 :گهیبا غرور م کارن

 .دهیهم م یلیخ-

و به سمت  کنمیحرفاشون دست کارن رو ول م نیب

 .رمیچمدون م

ش و بغل رهیبه سمت کارن م هانیکه آ نمیبیم یچشم ریز

به سمت  کنهیم یو همونطور که با موهاش باز کنهیم

 .رهیتخت م

لباس خوب براش انتخاب  هیبه لباساش تا  دمیم حواسمو

که  ارمدیکوتاه بر م نیآست ِدیسف یمردونه رهنیپ هیکنم.

 .شهیکارن بلند م یقهقه یصدا
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 .کننیم کاریدارن چ نمیتا بب گردمیتعجب بر م با

 .بود دیبع هانیرفتارا از آ نی!اکنمیون نگاه متعجب بهش با

کارن رو باال زده بود و سرش رو شکم  شرِتیت هانیآ

و  دادیکارن بود و با دهنش شکِم کارن رو قلقک م

 .کارنم رو هوا بود یقهقه

 .نهیشیرو لبم م یدنشون،لبخندیبا د ناخودآگاه

 هانیو رو به آ دارمیهم بر م یمشک ِمیشلوار اسل هی

 :دمیشونشون من

 !چطوره؟-

 کارنو  شرِتیو ت کنهیاز رو شکم کارن بلند م سرشو

و  کنهی.در آخر به لباسا نگاه منییپا کشهیدوباره م

 .گهیم یا«خوبه»
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.لباسارو از ادیو به سمِت من م شهیرو تخت بلند م از

 :پرسمیکه م رهیگیدستم م

 اتو بزنم؟-

 :گهیم الیخیب

 .ستین ازین-

  .رمیو به سمت کارن م گمیم یا«باشه»

*** 

 شهی.مثل همکنمیپاساژ نگاه م ،بهیایلذِت وصف نشدن با

گرفته بودم.از  یخاص یکنم انرژ دیقرار بود خر نکهیاز ا

 یلیو یلیو ته دلت ق دادیبه آدم م یخاص دیهمونا که ام

  .رفتیم

 :امیم رونیاز فکر ب بیمن یصدا با



 

Romanzo_o 712 

 م؛پسیرو گم کن هگیداخل ممکنه همد میخب اگه بر-

 .میمنتظر هم رونیب نیهم ۴ساعت 

 .میشیو وارد پاساژ م میکنیموافقت م همه

 

 

 قهیکه چند دق نیهم م؛امایشیبا هم وارد پاساژ م یهمگ

و همه از هم جدا  رهیم یاکس به طرف مغازه گذره،هریم

 .میشد

ه و من با ذوق ب میومدیم دیدفعات قبل که به خر برعکس

م تنها کار کردم،اآلنیکه ممکن بود بخرم نگاه م ییلباسا

 نهایکه نگاهشون زوِم آ یجلف یبود که نگاِه دخترا نیا

از . بدادمیو با اخم جوابشون رو م کردمیم ریبود،رو غافلگ

 طونهیش گفتیبودم.مغزم م ریجداِل مغز و قلبم گ نیهم ب

ا ب توننیم نمیکنم بب شکشیرو بهشون پ هانیآ گهیم
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 طونیو ش کردیقلبم،مغزم رو منع م یاخالقش بسازن ول

 یلیخ هانیم،آیخب از حق نگذر ی.ولکردیرو لعنت م

 ..بود و من هایوودیهال هیشب

 ؟یخریبابا اونو واسم م-

بود،فکرم از هم  هانیکارن که حاال تو بغِل آ یصدا با

 !!بودم یتو فکِر چ رهیم ادمیو  پاشهیم

 یبه مغازه رسمیکه م رمیگیِت کارن رو مدس یراسته

 .تبزرگ داش ِیکنترل نیماش هیکه  یفروش یاسباب باز

 :کشمیم یپوف

 ؟یدار یکنترل نیماش یقندم تو که کل-

 :گهیم یو با لجباز کنهیغنچه م لباشو

 ! نیهم-

 :هگیزودتر م هانیبزنم که آ یبهش حرف یعصب خواستم
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 .رمیواسه پسرم بگ میبر-

 :کنمیراض اسمشو صدا ماعت با

 !!ــهـــانیآ-

برگرده  نکهیا رفت،بدونیکه به سمت مغازه م همونطور

 :دهیجواب م

 .دایخر یهیبق خرم،بعدیم نویکارن ماش یاول برا-

کوبم ب یکی گهیم طونهی.ششهیبهم وارد مغازه م توجهیب و

 .میشوهِر از خودراض نیتو سرم با ا

 ردرمیپ هی نمیبیکه م مریاجبار منم به سمت مغازه م به

 یکه کارن انتخاب کرده بود رو تو ینیمسن داره ماش

 .ندازهیبزرگ م یکیپالست

 هانیرو به سمت آ کیپالست ینیبا لبخنِد دلنش رمردهیپ

 نه،امایچقدر سنگ نیبا اون ماش کی.معلوم بود پالسترهیگیم
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گرفته بود و کارن هم تو  کویدستش پالست هیبا  هانیآ

 .ِاشغال کرده بود شوگهیدر واقع دست د بغلش بود و

که  دهیکه پشِت صندوق بود م یکارتشو به پسر هانیآ

رو به سمت  یاگهیو دستگاِه د کشهیپسره کارت رو م

رمزشو  هانیآ نکهیتا رمزشو بزنه.بعد از ا رهیگیم هانیآ

همون  از یشیو بعد ف زنهیدکمه م گهیچند تا د زنه،پسرهیم

و با  رهیگیکارتشو م هانیبالفاصله آ.ادیم رونیدستگاه ب

 .میشیمغازه خارج م ازتشکر 

 :مگیرو به کارن م میذاریم رونیکه پامونو از مغازه ب نیهم

 اآلن نه؟ گمیمگه نم-

 :گهیلوس م کارن

 نیا ، کنهیم یقشنگ بود!به مهبد بگم حسود یلیآخه خ-

 ! دهیهمه پِز لب تابسو نم
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و در همون  کردمیمگشاد شده داشتم نگاهش  یچشا با

 کلماتو درست شهی.کارن هممیرفتیقدم با هم،راه مهم ن،یح

اونم  و گفتیحاال لب تاب رو اشتباه م یول کردیتلفظ م

 .کنهبود که خرم نیواسه ا

عمارت آقاجون بود.آخه  یِیروروبه یهیپسِر همسا مهبد

 ساله رو چه به لب تاب!؟۶پسره  هی

 و کنمیتو شالم مرتب مو از حرص،موهامو  کشهیم یپوف

به کارن نگاه کنم  نکهیبدون ا یخشک و جد یبا لحن

 :گمیم

 !..کارن خان ستین یکاِر خوب گرانیدادِن د یحسود-

 

 

 :هگیکه صدبرابر بدتر از لحِن من بود م یبا اخم هانیآ
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 دای!تو پاساژ داره به بچم درس اخالق گهید نیبس کن-

 .دهیم

 :گمیو م رمیگیاخم رو م با

ه بچ نیبه ا یچجور ،منیتو کنارش باش یواال تا وقت-

 بدم؟ ادیادب 

و به سمت مخالف  زنمیم یم پوزخندتموم شدن جمله با

 .گردونمیرو برم

رو که  هانیآ ِیدرهم و عصب یافهیق شدیم یرچشمیز اما

 تیمکث با عصبان کمی.با دیکرد،دینگاهم م رهیخرهیخ

 :غرهیم

ه نکن ک یو حاضر جواب اریمنو باال ن یتوله سگ،اون رو-

 .تو دهنت که نتونن جمعت کننا زنمیم دونهی
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م به که تو گلو یدوست داشتم جوابشو بدم اما بغض یلیخ

هضم  تونستمیوجه نم چیوجود اومده بود رو به ه

 هیکارن خرد کرد. به راحت ِشیراحت غرورمو پ یلیکنم.خ

 ! آب خوردن

 دِنیبمونم تا با د رهیبه همون سمِت مخالف خ کردم یسع

 .غرورم خورد نشه نیاز ا شتریاشک تو چشمم ب

که  تمرفیهدف دنبالشون راه م یکه کاًل کوفتم شد.ب دیخر

.بدون دیکارن خر یدست لباس برا۶-۵ نیب نیتو هم

 .ازم بخوان یپدر و پسر نظر نکهیا

 متونستینم جورهچیکه تو گلوم بود رو ه یبغض واقعًا

 .مهار کنم

پاساژ  ِیبهداشت سیکه فلش زده بود سرو ییتابلو دنید با

 و کنمیم راهمو کج هانیتوجه به کارن و آ یسمِت چپه،ب

راه به مغازه و لباسا و  نیو تو هم رمیبه همون سمت م
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ته گرف هیروح کمی.دوباره نداختمیم یو کفشا نگاه فیک

 .رفته بود نیبودم و حاال بغضم از ب

و با  نهیشیم مرو شونه یبودم که دست ییدر دستشو یجلو

 .کشهیشدت منو به سمت عقب م

 هیبعص یافهیکه با ق گردمیترس به سمت عقب بر م با

 .شمیمواجه م هانیآ

 :گهیاخم م با

 کنه؟یم کاریچ نجایمن ا یتوله-

 :گمیم یعصب

من  که نیکنی.به شما چه؟مگه به من توجه میتوله خودت-

 دیواسه خودم خر ن،منمیکن دیخر نیون توجه کنم؟!بربهت

 .نمتونیبیپاساژ م یجلو۴.ساعت کنمیم
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بهشون بدم،برگشتم و خواستم  یحرف یاجازه نکهیا بدون

 دهیقدم بردارم که دوباره به عقب کش ییبه سمت دستشو

 .شدم

ود در تالش ب یبیکه به صورِت عج هانیلحِن آ دنیشن با

 :کنمیب متا مهربون باشه،تعج

 ..پس خانم از ما ناراحته-

 نیو اخمم از ب شهیابروهام باز م نیب یگره ناخوآگاه

 .زنمینم ی.اما لبخندرهیم

ر ت کیسرشو نزد شمیکه انگار متوجه شد دارم رام م هانیآ

 :گهیم یو درست بغل گوشم با لحِن اغواگر ارهیم

لش درو از  یتوله،ناراحت نیا یکردن برا دیبا خر تونمیم-

 ارم؟یدر ب
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ز .به طربهیو غر بیاتم،عجیمن فدات بشم که مهربون آخ

 .خر شده بودم یبیعج

 رو گونش یو ناگهان کیکوچ یاو بوسه کنهیکج م سرمو

. فقط کارن بود که با ذوق شهیمتوجه نم یکه کس کارمیم

 .کردینگاهمون م

کنار  یهایخوردگ نیبره،چیکه سرشو عقب م هانیآ

 مونهیپنهان نم دمیش بود از داز خندهچشمش که نشون 

که فقط خودم  یلب جور ریکه ز یاجمله نیو همچن

 :کرد یاز هر وقت ترتابیبشنوم،زمزمه کرد قلبم و ب

 .تو جوون بخواه اآلن-

ها به سمت مغازه تیو رضا یبا خوشحال یسه نفر حاال

 .میریم
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ود ب هانیکه تو دسِت خودم و آ ییهابه ساک یخوشحال با

 .کنمینگاه م

کردم؛اونم بدون فکر کردن به  دیهمه خر نیا شهینم باورم

 از پولم کم یچینکنه پول ماهانم تموم شه.در واقع ه نکهیا

 .میدیخر یهم سوغات ینشد و تازه کل

 :شهیبهش جلب م هان،توجهمیآ یصدا با

 .ایب-

 گهید یمغازه هی ش به سمتبعداز تموم کردن جمله و

 .رهیم

 کیکه بهمون نزد یگفتن دختِر جوون« سالم»توجه به  یب

 :گهیشد،م

 زیرو سا نیتریپشِت و ِیو شلوارک طوس شرتیاون ت-

 .نیاریخانومم ب
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و  رهیم تو مغازه یهامکث به سمت رگال کمیبا  دختره

 هانیو به سمت آ ارهیبود رو م هانیکه مدنظِر آ یلباس

 .رهیگیم

ه ب یبه دختره بندازه و توجه ینگاه نکهیهم بدون ا هانیآ

 .دهیو به من م رهیگیدختره بکنه،لباسو م ِضیلبخند عر

.تو پوشمشیو م رمیو به سمت اتاق پرو م رمیگیم لباسو

بلوز و شلواِر  هیکنم؛یاتاق پرو به خودم نگاه م ینهیآ

تا  هبود و رو کمِر بلوز،س یپا طوستابلند که از سر نیآست

 .داشت یمشک ِکیخط بار

رو که پرو  م،لباسیکه رفته بود یامغازه نیاول همون

خوبه و  نیگفتم هم یکردم،خوشم اومد و کندم.وقت

 دیبا»گفت که  لکسیر یلیو خ دینخر هانیخوشم اومد آ

صحبت بهم بده  یاجازه نکهیو بدون ا«تو تنت دمیدیم

 .شهیسرجاش و از مغازه خارج م ذارهیلباسو م
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م و خوش دمیلباسو پوش یبا توجه به تجربه وقت پس

 .زنمیرو صدا م هانیو آ کنمیاومد،درو آروم باز م

 یروو کارن دست تو دست،روبه هانیآ قهیچند دق بعداز

 .رنیگیدر قرار م

و دقت  یبازرس یهم مثل دفعات قبل بعداز کل هانیآ

 .تا لباس رو عوض کنم بندهیو در رو م دهیم تیرضا

 .میزنیو قدم م میشیلباس،از مغازه خارج م دیخر زبعدا

 .هدیربع به چهار رو نشون م هیکه  کنمیساعت نگاه م به

 .گهید میکم برربع به چهاره کم هیساعت -

پاساژ قدم  ِیو به سمت خروج دهیتکون م یهم سر هانیآ

 .میداریمبر

 و شلواِر سِت شرتیکه ت کردمیها نگاه مبه مغازه نطوریهم

 .رهیگیچشممو م یاردونهم
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به سمت مغازه که با  کشمیرو م هانیدسِت آ بالفاصله

 :غرهیو م کنهیتعجب بهم نگاه م

 !؟یکنیم ینطوریچرا ا-

 :گمیم مو مظلو کنمینگاه م نیتریو یلبخند به لباِس تو با

 .قشنگه یلیخ-

 :گهیاخم م با

 !..خب-

 !؟یبه نفهم زنهیخودشو م ای فهمهی!! نم وا

 .گهیبخرش د خب-

 :کشهیم یاکالفه پوِف

 .گهید هیدم،کافیلباس خر یمن که کل-

هم چشمو  یکی نیاما ا میدیلباس براش خر یکل درسته

 :گرفته بود
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 .خوشگله.به انتخاِب من یلی.خگهیبخر د نمیا-

 ..لباسام که به نظر تو بود توله شتریب-

 :گمیخواهش م با

 .تو تنت شهیوب مخ یلی..مطمئنم خگهیبخر د نمیخب ا-

 :شهیهم به من اضافه م کارن

 .گهیخوشگله.بخر د یلیخ نیبابا،ا-

 تیکه من و کارن با رضا گهیم یا«باشه»کالفه شده  هانیآ

 .میشیوارد مغازه م

 

 

و به  میشیپاساژ خارج م م،ازیکنیلباسم حساب م نیا یوقت

 .میریم نیسمت ماش
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طرفه رو  هیداده بود و طرالن هم  هیتک نیشبه ما عادیم

از  رونیکه پاهاش ب یعقب نشسته بود جور یصندل

 .خوردیم یبود و داشت بستن نیماش

 :ادیطرالن صداش در م دنیبا د کارن

 ..خوامیم یمنم بستن-

و  هانیبه چک و لگد پروندن تو بغل آ کنهیشروع م و

 .کردن یلجباز

 :گهیبا خنده م هانیآ

 .خرمیبرات م رمیوب فندوقم!!اآلن مخ لیخ-

 کهنیتا بغلش کنم.بعداز ا رهیگیکارن رو به طرف من م و

 نیزم یرو رو دیخر یهاو ساک دهیکارن رو به بغِل من م

 .رهیبغِل پاساژ م ِیفروش ی، خودش به سمت بستن ذارهیم

 .دمیم هیتک هانیآ ِنیکه کارن تو بغلم بود به ماش همونطور
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شاتوت  یو بستن یبستن کیک هیبا  هانیآ قهیچند دق بعداز

 .ادیم

و به من ر یبستن کیو ک دهیشاتوت رو به کارن م ِیبستن

 .دهیم

 کیمن ک یمورد عالقه ِیبستن دونستیکجا م از

 !ه؟؟؟یبستن

فقط  هکنم،کیو تشکر م زنمیم یضیلبخند عر توجهیب یول

 .دهیسر تکون م

و  انیر و مستانه هم مو رستا و سپه بیمن قهیچند دق بعداز

 .میناهار بخور میتا بر شنیم نیسوار ماش یهمگ

*** 

 ِیرستوران سنت هیبه  ندفعهی.امیشیرستوران م وارد

 .میاومد کیالعاده شفوق

 .پولشه یبود از اون رستوراناست که کل معلوم
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 زیم هیما رو به سمت  ییو با خوشرو کینزد ادینفر م هی

 .کنهیم تینفره هدا۸

 زیروزا کارن رو م یهیکه مثل بق نمیشیم هانیآ کنار

 .نهیشیم

 :گهیهول شده م م،رستایدیسفارش غذا م نکهیا بعداز

 م،گفتیرونیزنگ زد.گفتم ب نایطناز،امروز ت یراست-

 .دلش برامون تنگ شده زنهیزنگ م نیهرجا باش۸ساعت

 :زنهیم یلبخند

 .به من زنگ بزنه دمیم امیباشه.بهش پ-

 :گهیم مبا اخ رستا

 .گهید میهم ِشیپ زنهیخودم زنگ م رم،بهینخ-

 .دمیبحث رو ادامه نم گهیو د گمیم یا«باشه»

 :دهیسپهر ادامه م اما
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 هی ایلیشدن.ا معرفتیازدواج کردن کاًل ب یاز وقت نایا-

 .زنگم به من نزده

 :کشهیبه صورتش م یدست هانیآ

 ..نگران نباشانیدارن م گهیماه د-

 :سمپریم رتیح با

 گه؟یماِه د-

 :ندازهیباال م ییابرو هانیآ

 ان؟؟ین-

 :پرسمیتعجب م با

 !نگفتن؟ یزیپس چرا به من چ-

 :ندازهیباال م یاشونه

 ..بگه نویزنگ بزنه هم خوادیم دیشا-

 :دهیو پاهاشو تکون م زنهیدست م یبا خوشحال کارن
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 .ادیداره م نایآخ جووون!خاله ت-

 :گهیاخم م و با کنهیم ینچ نچ مستانه

 .نگاه،نگاه..چقدر زود ما رو فروخت-

 :گهیبا خنده م رستا

 !..کدومو بچسبه دونهیخاله داره نم نقدریبچه ا-

 

 

 :خندهیم یابا لحن بامزه کارن

 .عالمه هیآره -

 دستاشو به گهیاسماشونو م یکییکیهمونطور که  بعد

 .ارهیحالت شمردن باال م
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مستانه،خاله طرالن،خاله  نا،خالهیخاله رستا،خاله ت-

آقاجون(.اممم  یهیهمون همسا ای)مادر مهبد لیراح

 ......اها...خاله رزگهید

 یرز ک ره؛اماینوع حرف زدناش ضعف م نیاز ا دلم

 و کنمیکه رو لبم بود،موهاشو خراب م یبود؟!با لبخند

 :پرسمیم

 !ِفسِقَلم؟ هیرز ک-

 :ندهخیلحن دلبرش م با

 .. زنه هیم،یکانادا بود یوقت-

 رتیکارن حرفشو کامل کنه و با ح دهیاجازه نم مستانه

 :پرسهیم

 !گه؟یخودمونو م یبچه،رِز کنه نی!!اهانیآ-

 :ندازهیباال م یاتفاوت شونه یب هانیآ
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 ! احتمااًل همونه شناسمینم یاگهیرز د گهید-

 !کنن؟یصحبت م ی!چرا دارن رمزه؟یرز ک اصاًل

 :پرسهیم بیمن ندفعهیا

 !بود؟ شتیکانادا،رز هم پ یعنی-

کارن که  کیکوچ یرو دستا کنه؛اولیم یاتک خنده هانیآ

هنوز به حالت شمارش مونده بود و خودش داشت با 

ا که کارن ب زنهیم یاکرد،بوسهیتعجب به بحث ما نگاه م

هم با کمال  هانی.آشهیم زونیآو هانیاز گردنه آ یخوشحال

 :گهیو م کشهیرنو به آغوشش مکا لیم

 مشیپ ی!رز چند روزن؟یراه انداخت یسوال ستیَعـــه..ب-

 .نیخاله...هم کردیبود،کارن صداش م

هر  یو غذا شهیحاکم م نمونیآوردن غذاها سکوت ب با

 .دنیکس رو بهش م
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اسم واسم  نیا کنمی!!چرا احساس مشمیم جیدارم گ واقعًا

 .ماریبه ذهنم فشار م کمیآشناست..

 :زهیریسپهر فکرم بهم م یصدا با

 .گهید نیبخور-

نم .اوخورهیباال که نگاهم به نگاِه رستا گره م ارمیم سرمو

به جمع نگاه  یشده بود و با کنجکاو جیمثل من گ

 کنه دایموضوع ادامه پ نیا خوادیاونم دلش م کرد؛انگاریم

 .تا موضوع رو بفهمه

 یرآروم،جو یصدا شه،با ریذهنم درگ شتریب نکهیاز ا قبل

 :پرسمیدارم م دیگفتن حرفم ترد یکه انگار برا

 ه؟؟یر..رز ک-

 :زنهیم یپوزخند طرالن
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رز  پرسهیتازه م خته،خانمیهمه ما اعصابمون بهم ر نیا-

 ِی!خب بزار بگم ..بگم که خانم رز دوست دختر قبله؟یک

حضور  یشوهرتونه،همون که اون روز هم تو مهمون

 ..داشت

 ازمندیم نییو سرمو پا گمیم یـ«آهان»تفاوت  یظاهر ب به

 .کنمیمقابلم م ِیزیو شروع به خوردن د

م حرِف مستانه،نفس دنیاگه بگم بعداز شن ستی...دروغ ناما

و  دیقطع شد،قلبم شکست،مغزم سوت کش هیچند ثان یبرا

 .و اشک تا چشام اومد دیبغض به گلوم رس

 :ادیرستا م یصدا

 !!طناز-

 :نمکیبلند م سرمو

 !جانم؟-
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 :پرسهیم دیترد با

 ؟یخوب-

 .گردهیحرفش نگاِه همشون به سمت من بر م نیا با

 :گمیم یمصنوع یلبخند با

 .آره-

 ! شهیو مشغول غذاش م دهیتکون م سرشو

 کیو هر گنینم یزیچ گهیهم د هیتنها رستا بلکه بق نه

 .شهیمشغول غذاش م

کردم که  به درگاهت یبدونم چه گناه خوامیفقط م ایخدا

ظات که تمام لح فتهیب یاتفاق هی میهر لحظه از زندگ دیبا

 خوشم رو فراموش کنم!؟

 

 

*** 
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رستا و مستانه و طرالن و کارن از رستوران خارج  با

بودن راه  نگیکه تو پارک نایو به سمت ماش میشیم

 بهم بعداز حسا هانیو سپهر و آ نبیو م عادیم؛میفتیم

 .ومدنیآروم پشتمون مکردن،آروم

 !؟ی:طناز ناراحت شدمستانه

و اونا هم زن بودن و حسمو  میخودمون بود گهید حاال

 .کردنیدرک م

بهم  یا.عالقههیعاد هانیآ یرفتارا نیا یآره خب..!ول-

 .باشه بندینداره که بهم پا

 :پهتویبهم م طرالن

 هگیزن د هیزن داشته،شبشو با  یوقت !ه؟یعاد یچیچ-

 !..طناز یکن تیشکا یتونیصبح کرده.م

 :پرسهیم یبا کنجکاو کارن
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 !صبح کرده؟ گهیزن د هیشبشو با  یچ یعنی-

نار رو ک ارهیبه گلوم حجوم م قتیحق دنیکه از شن یبغض

 .موضوع بگذرم نیاز ا دی.حداقل بخاطِر کارن بازنمیم

 :گمیجواب کارن م در

 .اشتباه گفتقربونت برم..خاله طرالن  یچیه-

 .مدویم نمبه ذهِن قفل کرده یبهتر ِزیچ تیموقع نیا تو

 شن،بایسه تا دختر جلف،که از بغلمون رد م دنید با

که حاال بهشون  نایو به ماش رمیگیچندش ازشون رو م

 .کنمینگاه م میبود کینزد

 هی ینازک و پرعشوه یکه صدا کشهیطول نم یلیخ

 :شنومینفرشون رو م

 .میدر خدمت باش پیخوشت وِنی..!آقاجوون بابا-
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 یکه صدا میگردیبه سمت عقب برم ینفر۵ همزمان

 :ادیسپهر م یبه خنده ختهیآم

 !!کننیها هم صحبت مها..شامپانزهبچه نجارویا-

و اون دخترا با اخم  شهینفرشون بلند م۴ یخنده یصدا

 یکیو  ارنیکم نم نکهیمثل ا کنن؛اماینگاهشون م

 :پرونهیممزه  شونگهید

 ..پلنگ دی..بگونیآقا مینیبیاما ما که شامپانزه نم-

 و گهیم یادهیو کش عیضا یلیحرفاش رو به حالت خ و

بته که لَثش معلوم شه؛ال نِگیکه پرست زنهیم یلبخندِه زشت

 ...پسرا ممکن بود قشنگ باشه اما یلبخندش برا

 :ندازهیباال م ییابرو بیمن ندفعهیا

 !..جانشامپانزه یریخودت بگ یبرا نهیآ هیپس بهتره -

 .خندنیم یقشنگ یبا صدا ییتا۴ دوباره
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 :گهیبا چشم غره م هیهمون دختره اول دوباره

 ..اقتایل یب نیندار اقتیل-

و رو لِب دختره که با رژ قرمز  برهیدستشو جلو م هانیآ

ده بود نفِس دختره بند اوم کشه؛معلومیبرجسته شده بود م

لبو به صورته دختره  یرِژ رو ینِد جذاببا لبخ هانیاما آ

 :گهیم یو با لحن اغواگر و َبم مالهیم

شمارتو  یخوای!!اما میکن میراض یبتون کنمیفکر نم-

تحملت  ب،خدمتکارمون،بتونهیبده،فکر کنم مش حب

 نگ؟یدارل هیکنه.هووم..نظرت چ

 نیبه دختره کرده بودم،از ب هانیآ ِیکیکه بخاطِر نزد یاخم

 .نهیشیرو لبم م یخندو لب رهیم

 :گهیم یکه آروم با خوشحال ادیرستا م یصدا

 .واقعًا ولیا-
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 ..به دختره دیآره!!ر ی:وامستانه

که صورتش قرمز شده بود و  کنمیبه دختره نگاه م حاال

 :از ناز و عشوه تو صداش نبود یخبر گهید

 .. تیخاص یب ِیمردِک عوض-

 و با چندش دهیدختره م هیشونیبه پ یزیفشاِر ر عادیم

 :گهیم

 !!جوجه یببند دهنتو هوا رو آلوده کرد-

 :گهیبا خنده م طرالن

 ..ها نوبِت ماعهبچه-

 :گمیبا خنده م مستانه

 ..اره-

 :دهیادامه م یطرالن با لحن لوس و

 !..خسته شدم گهید میبر ای!بزمی!عزعادیم-
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 دم؛یترکیاز خنده م داشتم

 .نایدست ا از

 

 

 :گهیم یبا چشمک عادیم

 .یاومدم هان-

رو همونجا  کردنیاون سه تا رو که با خشم به ما نگاه م و

 دسِت یو بالفاصله هرک انیو به سمت ما م ذارنیتنها م

 .رهیگیزنشو م

ِر دو ندازهیو بعد دستشو م کنهیاول کارن رو بغل م هانیآ

 ..کمرم

 نیو ا دمینجگیتو پوست خودم نم یذوق و خوشحال از

تو نگاِه مستانه و رستا و طرالن هم مشهود  یخوشحال

 .بود
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خارج  نگیو از پارک میشیم نایسوار ماش نکهیا بعداز

 .میشیاون دخترا رد م یبهت زده یچشا یجلو م،ازیشیم

 :پرسهیبا خنده م کارن

 !م؟یریبابا،کجا م-

لحِن  ره،بایرو بگبهنگاهشو از رو نکهیبدون ا هانیآ

 :گهیم یربونمه

 ..پارک میریم-

هم از  شه؛کارنیرو لبم م یاسم پارک لبخند دنیشن با

 .کنهیم شروع به بپر بپر یخوشحال

 شی.درسته خوشحالکنمینگاه م رونیبه ب نیتوقف ماش با

سبزش،لذت  طیاما همون مح دیرسینم یشهرباز یبه پا

 ..دادیبهم م یخاص
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و  عادیو رستا و م بیکه من میشیم ادهیپ نیاز ماش ینفر۳

 .شنیم ادهیطرالن و سپهر و مستانه هم پ

 .قایچبه آال میرسیو م میریسبزش م یهم به سمِت فضا با

و به سمت  کنهیرو ول م هانیبدو بدو دسِت آ کارن

 .دوعهیم قیآالچ

 .شمیو خوشگلم م یلبخند نظاگِر پسِر فسقل با

 :گهیتند م رسهیم قیبه آالچ یوقت کارن

 :گهیسمت

 !من تنبلم بچه؟-

به  یهم که وقت بی.منمیبود کینزد قیبه آالچ گهیهم د ما

 به قلقلک کنهیو شروع م کنهیبغل م رسه،کارنویکارن م

 .دادنش

-من رسیدم..بیاین دیگه تنبال. 

ِ کارن و م منیب با خنده میدوعه 
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 .میبود قیما هم تو آالچ گهید حاال

 دعایکه م مینیشیم هایصندل یرو هانیو آ عادیبجز م همه

 :گهیم

 .میایم میبخر یخوراک کمی میریما م-

 :گهیرو به من م هانیآ

 .نره خطرناکه ییها!!جاحواست به کارن باشه-

 هنکیا یو برا نشونمیو کارن رو کنارم م گمیم یا«باشه»

 .دمیسرگرمش کنم تبلتشو دستش م

 

 

 :گهیبا اخم م طرالن

 !م؟ینیبش نجایهم انیب هانیو آ عادیکه م یاتا موقع-
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ا لحن و ب ارهیبود،سرشو باال م شیکه سرش تو گوش بیمن

 :گهیم یانادم و بامزه

 یهرکار اد،بعدیسره جات؛بزار شوهرت ب نیناموصًا بش-

 ...بکن یخواست

خوب  یو مثل دخترا گهیم یا«باشه» یناراض طرالن

 ...سره جاش نهیشیم

 مو؛پایخسته شده بودم از نشستن رو صندلمن واقعًا  اما

 و گردونمیو سرمو برم کنمیو تو شکمم جمع م ارمیباال م

 ...مکنیبا تبلتش بود نگاه م یبه  کارن که مشغول باز

 .مشغوِل کاِر خودش بود هرکس

 عادیو م هانیآ یساعت گذشته بود که سر و کله مین بًایتقر

 !..یز خوراکپر ا ِکیشد؛اونم با دو تا پالست دایپ
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 و ذارنیبود م قیکه وسِط آالچ یزیم یرو کارویپالست

 .بغلمون ننیشیخودشونم م

ه و هل کنهیاول رو باز م کیو پالست شهیبلند م سپهر

و به هرکس  ارهیو پفک رو در م پسیمثِل چ ییهاهوله

 ..دهیم

و چون کارن مشغول  دارمیبرم یاسرکه پسیچ هی منم

 ...میخوریبا هم م مگیبا تبلتش بود م یباز

و  ذارمیرو تو دهِن کارن م یو اول کنمیو باز م پسیچ

دهن  تو یکیبود، پسیچ دِنییکه کارن مشغوِل جو یموقع

 ...ذارمیخودم م

رو انجام  یکاره تکرار نیمشغول بودم و هم نطوریهم

 ..هم مشغول خوردن بودن هیو بق دادمیم

گاهم به سمت ن کردمیکارن نگاه م ِیکه به باز همونطور

 .دادیرو نشون م ۷که  رهیساعت م
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 :پرسمیرستا م از

 !؟یدار نترنتیا-

تو دهن خودش بود و قورت  یهمونطور که پفک رستا

 :پرسهیم ذاشتیم بیتو دهِن من یو پفک دادیم

 !چطور مگه؟-

 :گمیو م ذارمیتو دهِن کارن م یپسیچ

 !زنگ بزنه؟ خوادیمگه نم نایت-

 :دهیمه مو ادا گهیم یـ«آهان»

 ..آره..دارم-

 ِیو دوباره خودمو با نگاه کردن به باز دمیتکون م سرمو

 :شنومیناراحِت طرالن رو م یکه صدا کنمیکارن مشغول م

 !!عادیم-

 :دهیفورًا جواب م عادیم
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 جان؟-

 :گهیم کردیکه لباشو غنچه م طرالن

 !...خوادیم یمن دلم توت فرنگ-

 :دهیالعمل نشون مفورًا عکس عادیم

 !ستی!اآلن که فصلش نارم؟یاز کجا ب یتوت فرنگ-

ت تفاو یذاشتم،بیتو دهِن کارن م یپسیکه چ نطوریهم

 :گمیم

 !..بهش برسه دی..باارهیو-

همشون دارن نگام  نمیبیارم،میکه سرمو باال م نیهم

  .کننیم

 :گمیشده م هول
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 نگیم میچون از قد یاریبراش ب دیبا نهینه..خب منظور ا-

تو  زیچ هی..البته شهیه مادر نرسه،بچه کور و کچل مب اریو

 !..هاهیما نیا

 !..کردنیهمشون شوک زده بهم نگاه م ندفعهیا

 :گهیم یایشیبا لحن باحال و نما سپهر

 انیداداش زودباش دست بکار شو!زنگ بزن ک عادیپس م-

 !!..احتمااًل تو گلخونش داره

 ...کنهیم دییبا تکون دادن سر حرِف سپهر رو تأ بیمن

 

 

 :پرسهیلحظه طرالن م همون

 !خوشگل شد؟ ینجوریکارن ا یخورد ی..!تو چیطن-
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ادامه  الیخیخب ب ی..ولندازمیباال م ییگفتنش ابرو یطن از

 :دمیم

 یزایبه چ شتریامم...خب چون من من بچم پسر بود ب-

...به جز نایلواشک و ترشک و ا کردم؛مثِلیم اریترش و

 ...داشتم اریخام،هندونه و انار هم و ی..به پستهنایا

اون  یدر حال گشتن شماره عاد،کهیرو به م طرالن

 :گهیبود،م شیگوش نی_تو مخاطبانیپسره_ک

 ...خوامیم نارویمنم ا-

 :گمیخنده م با

 کنهیکه بچه هوس م ییزایچ دیکه..!با ستین ینطورینه ا-

دارم  یحاملگ یکه درباره ییباشه کتابا ادمیبهش برسه!!

 !..بهت بدم

 :گهیم عادیو رو به م گهیم یا«باشه» یخوشحال با
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 ..خوامیکنسله..!نم-

 ...خنده ِریز میهمه بزن شهیحق به جانبش باعث م لحنش

 بلندکنه،یم ادهیکه انگار شماره رو پ عادیم قهیچند دق بعداز

 زنگو بهش  رهیگیچند قدم فاصله م قیو از آالچ شهیم

 ..زنهیم

ه رو کجا گذاشتم تا ب میباردار یفکره بودم که کتابا تو

که فقط  یآروم،جور یبا لحن هانیطرالن بدم که آ

 :گهیم دینیشیکارن،اونم چون بغلم نشسته بود م

 ..؟اددیبهت م یرو ک یکردیم اریو یکه گفت ییزایچ نیا-

 :گمیو بدون فکر کردن به حرفم م رمیگیم یمتفکر حالت

 !..نایهم ت یو گاه ایلیال،ای...معمواًل دانخب-

 هانیآ ِیتو نگاِه برزخ ارم،نگاهمیکه سرمو باال م نیهم

 ...فتهیم
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 ..تتشنس الیکه به خوِن دان نیگفتم...ا یچ فهممیم تازه

 :گمیترس م با

 ..یدونیخب..م-

 :غرهیشدش م دیکل یدندونا یو از ال پرهیحرفم م وسط

ه تو اون خراب شده نبود ک یاگهید ببند دهنتو توله...کسه-

 !د؟یخریم نارویاون بزمچه برات ا

 :گهیآروم م هانیو مثِل آ کشهیم ینیه کارن

 ..؟ستین ی..!ببند دهنتو مگه حرفه زشتییبابا-

 :ندزهیبه من م یاگهینگاِه د تیبا عصبان هانیآ

 بیع یتره بگ کیکه ازت کوچ یکی..!به هیچرا حرف بد-

 !..نداره

.خداروشکر مجبور کنهیزمزمه م یـ«آهان» ،متفکرکارن

 ...بگم یزیچ گهید ستمین
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مت و به س کنهیرو قطع م شیقه،گوشیبعداز چند دق عادیم

 ...نهیشیو بغِل طرالن م ادیم قیآالچ

 ...برات ارهی:فردا معادیم

 .زنهیم عادیرو لِپ م یاو بوسه زنهیم ینیریلبخنِد ش طرالن

 ؟یه بازبرم سرسر یی:باباکارن

 :گمیکه فورًا م ندازهیبه من م ینگاه مین هانیآ

 .برمشیمن م-

 :دهیتکون م یسر الیخیب

 ...نیبر-

 .شمیخارج م قیو از آالچ کنمیرو بغل م کارن
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 و به طرف میزنیم رونیبود که از پارک ب۷ یکاینزد ساعت

 ..الیو میتا برگرد میریم نایماش

 شد؛یم کیبود و هوا هر روز،زودتر تار زییبه پا کینزد

 میکه همه خسته بود ییو از اونجا دارنینگه م جایراه، نیب

حال شام  م،نهیو نه حال غذا خوردن تو رستوران داشت

 یو برا رنیم یو به رستوران بیو من هانیدرست کردن،آ

 ...دنیسفارش م چیشام ساندو

 .شهیم ادهیکه کارن هم پ کنمیدر

 .سپهر در رو بازمیرسیم الیو به و میکنیم یرو ط اطیح

 .کنهیهارو روشن مو چراغ کنهیم

 یهمه مشهود بود.مستانه که همه یتو چهره یخستگ

 و رهیتو دستش بود به سمت آشپزخونه م هاچیساندو

 .ذارهیپزخونه متو آش هاروچیساندو

وقتی به ویال میرسیم،با خستگی از ماشین پیاده میشم و 

ِ عقب رو باز م
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 :گهیم یبا خستگ طرالن

 نایا نایت گهیساعت د میکه ن رمیدوش بگ هیهمه  میبر-

 ...زننیزنگ م

 قیسفِت آالچ یهایکه رو صندل نقدری.امیکنیم دییتأ همه

کارن  تمتونسیً نمنشسته بودم،کمرم درد گرفته بود و واقعا

 به سمت گهیو با همد رمیگیرو بغل کنم؛پس دستشو م

ر و شلوارک ب شرتی.از اتاقش براش حوله و تمیریاق مات

 یلی.چون خمیریخواب خودمون مو به سمت اتاق دارمیم

ودم ب م،مجبوریگرفتیم عیدوِش سر هی دیو با نبودوقت 

 .کارن هم با خودم به حموم ببرم

در  شرتشویداره ت هانیآ نمیبیم کنم،کهیاتاق رو باز م در

 ...ارهیم

 !حموم؟ شی:چرا َنُبردهانیآ

 :گمیم دارمیکه مانتومو برم همونطور
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 ..حموم،زود میریبا هم م-

 :وسط حرفم برهیم

 با هم؟-

 :پرسمیو م ارمیباال م سرمو

 !چطور مگه؟-

 :گهیاخم م با

 !حموم؟ یبا کارن بر-

بود ن بهیداشت؟غر یرادی.واقعًا چه اکنمینگاهش م متعجب

 !..که

 :گهیم نهیبیکه سکوِت منو م کارن

 ..میرفتیخب ما قباًل هم م ییبابا-

 :گهیو م کشهیجلو دست کارن رو م ادیم یعصب هانیآ

 !!برنیم فیحموم بعدش مادمازل تشر میریمن و کارن م-
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رو  یاکه با چشم غره دمیسرمو تکون م عیسر دهیترس

که به حموم  ی.تو کل راهکنهیو کارن رو بغل م رهیگیم

ه حموم تا ب بوسهیرن رو مکا ِدیسف یلپا یدر پ یپ رفتیم

 ...رنیو داخل حموم م رسنیم

با کارن برم حموم،واقعًا چرا  دیچرا نبا دمینفهم اصاًل

 !کرد؟ ینجوریا

 

 

 رستهفیاول کارن رو م هانیگذشته بود. آ قهیده دق بًایتقر

دورش و موهاشو خشک  رمیگیکه فورًا حوله رو م رونیب

 دای..بعدش هم خودش مپوشونمیبراش لباس مو  کنمیم

 ..پوشهیکه براش گذاشته بودم و م ییو لباسا رونیب

تا با  ذارمشیو رو تخت م دمیکارن رو دستش م تبلت

 ...کنه یتبلتش باز
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و به سمت کاناپه  دارهیبرم یهم از تو کشو،لپ تاپ هانیآ

 ..شهیو مشغوِل لپ تاپش م رهیم

به سمت حموم  دارمیلباس برمحوله و  نکهیبعداز ا منم

 ...رمیم

و  مریبه سمت رختکن م یو فور یحموم َسرَسر هی بعداز

که برداشته بودمو  یایو شلواِر مشک یاسرمه شرِتیت

 سیخ سم،لباسمویخ یموها نکهیا ی.در آخر براپوشمیم

و از حموم خارج  چمیپینکنه،حوله رو دوِر موهام م

 ...شمیم

هم هنوز  هانیبا تبلتش بود و آ یهنوز در حال باز کارن

 ...مشغوِل لپ تاپش بود

و حوله رو از سرم باز  رمیتوالت م زیسمت م به

 .مفتیو باهاش به جوِن موهام م دارمی.شونه رو بر مکنمیم
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 سشونیموهام صاف شده،گ شمیمطمئن م نکهیا بعداز

و به ساعت نگاه  کنمیکارمو تموم م ی.با زدن کرمکنمیم

 ...دادیرو نشون م قهیدق ۷:۵۱ که ساعِت کنمیم

 :پرسمیو م گردمیبرم هانیسمِت کارن و آ به

 !م؟یبر-

 حرفمو«میبر»و با گفتن ذارهیزودتر تبلتشو کنار م کارن

 .کنهیم دییتأ

 پیتند تاکه هنوز با اخم تند رهیم هانیبه سمت آ نگاهم

لپ تاپ به  بورِدیو انگشتاش رو ماهرانه رو ک کردیم

 .آوردیحرکت در م

 ییو لپ تاپش رو همون جا شهیم ه،بلندیچند ثان بعداز

 ...هشیتفاوت از اتاق خارج م یکه برداشته بود و ب ذارهیم

 ود؟شده ب ی!!جنکنمیکه رفت نگاه م یریتعجب به مس با



 

Romanzo_o 761 

.از همون باال رمیم رونیو ب رمیگیدست کارن رو م منم

 رستاِیکه همشون کنار هم هستن و منتظر به گوش نمیبیم

 .بودن رهیخ

و پشِت مبل،وسِط طرالن  میشیهم به جمعشون اضافه م ما

 .شمیم رهیرستا خ ِیو به گوش مونمیو مستانه م

 بیکه من خورهیرستا زنگ م ِیو گوش گذرهیم هیثان چند

 :گهیم یشاک

 ...زنگ زدن بالخره-

رو  فتهیم نایت ریکه تصو کنهیتماس رو وصل م عیسر رستا

 ...صفحه

گفتِن من و رستا و طرالن و مستانه با هم مخلوط  سالم

 :گهیبا خنده م نایکه ت شهیم

 ...َبه جمعتونه هم که جمعهَبه-
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 :گمیم یمصنوع یاخم با

 !رفت؟ ادتیاونجا سالم گفتن  یرفت-

که دور  دهیو نشون م ادیم فیضع یلیخ ایلیا یصدا

 :سادهیوا

م که درک یخودت شهیطنازز!!هم کشمیم یچ ینیبیم-

 !..یکنیم

 :گمیخنده م با

 ...ریتو تصو ایتو؟ب ییکجا_

 :گهیاز همون دور م باز

 ..امیاالن م-

 :پرسهیم رستا

 ن؟یایم گهیماِه د-

 ...چقدر دلم براتون تنگ شده یدونینم ی:آره...وانایت
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 :گهیشوخ م یو لحن یمصنوع یبا اخم هانیآ

 !؟یگیرفته،دروغ هم م ادتیسالِمت -

 ...شهیم یما قاط یبا خنده نایت ِیاکش گفتِن«عهه»

 

 

که  یاو با خنده ادیهم تو کادر م ایلیلحظه ا همون

 کنهیم ییرو لبش بود،سالِم بلند باال شهیهم هانیبرعکِس آ

 .میدیکه متقاباًل بهش جواب م

خونتون  دیموقِع شب نبا نیاآلن؟!ا نی:شماها کجاعایلیا

 !ن؟یباش

 :گهیسپهر م ندفعهیا

خونه؟!کور  مینیشیماِه عسل ما م یتو بر یفکر کرد-

 !...شمال میهم اومد ،مایخوند
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 :گهیبا اخم م ایلیا

تنها من شمال دوست دارم تنها نیدونی..!منینامرد یلیخ-

 ن؟یرفت

 :گهیهم لوس م بیمن

 !دوست دارم...تنهاتنها؟ یلیرو خ کایمنم آمر-

 .گهیلب م ریز یزیچ یو حرص هریم یاچشم غره ایلیا

 :پرسهیم یشاک نایت

 !عشِق خاله کو؟-

 :گهیبالفاصله م ایلیا

 ،منیخواستیکه اون لباسه رو م شیپ قهیعشق؟؟تا دو دق-

 ...عشقت بودم

 :گهیبا خنده م نایت

 ...بود میمنظورم عشِق بعد-
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و رو به  رمیگیتوجه به حرفاشون از جمع فاصله م یب

 :گمیکارن م

 !خاله و عمو؟ ِشیپ یاینم-

 :گهیم یو با بلبل زبون شهیبا اخم بلند م کارن

 ...افتاد منم هستم ادشونیچه عجب -

 یتعجب نداشت؛چون بچه ی...البته که جارهیگیم خندم

بودم مثِل کارن زبون  کیکوچ یخودم بود...من وقت

 ...داشتم

رو لپش  یصدادار یکه بوسه نطوریو هم کنمیم بغلش

 :مگیم نایو رو به ت گردمیکه بودم برم ییجا هزنم،بیم

 ...عشق دومت نمیا-
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 نیو به سمِت دورب کننیبا حرف من سکوت م ایلیو ا نایت

صورتشو بر  ی...اما کارن به حالت قهر تصنعگردنیبرم

 ...گردونهیم

  

 ...خاله بتمِن یکنیم کاریخاله قربونت بره...چ ی:آخ..الهنایت

د و بو دهیبتمن رو د شِنیمیان که کارن فتمیم یروز ادی

 کردیصداش م نای...از همون روز تاوردیبتمن رو در م یادا

 ...کردیذوق م یبتمن و کارن کل

و از حالت قهر  کوبهیکارن دستاشو بهم م شهیمثل هم و

 :گهیو با خنده م ادیدر م

 ...سالم خاله جوون-

 :گهیم نایبا خنده رو به ت ایلیا

 ..یستینه و تو بلد نبچه بلده سالم ک نیا-
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 :گهیم یبا لبخند ژکوند نایت

 !..که هست نهیهم-

 یجذاب یبحث نکنن با تک خنده شتریب نکهیا یبرا هانیآ

 :گهیم

 !!..شما نیدار یامانهیصم یچه رابطه-

 :خندهیهم م ایلیا

 ..لنیهمه مثِل تو زن زل یفکر کرد هیچ-

ه ک یزیتنها چخنده...واقعًا  ریز زننیحرفش همه م نیا با

 ...بودنه لیزن زل ادینم هانیبه آ

 :گهیم جانیبا ه نایت خندنیهمه خوب م نکهیا بعداز

 .....هر روز خونتون پالسم طناززرانیآخخخ...من برسم ا-

 :زنمیم یلبخند

 !...یکنیم یخوب کار-
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 !..ما یخونه نیایب دی:بعدشم باعادیم

ه با خنده ادام که میگردیبرم عادیبا تعجب به سمِت م همه

 :دهیم

 رم؟ینگ یمهمون هیچرا؟!واسه بچم  گهیشما د-

 نیدوباره به سمت دورب میشیموضوع م یمتوجه یوقت

مارو نگاه  رتیدارن با ح ایلیو ا نایت مینیبیکه م میگردیبرم

 ...کننیم

 

 

 ..؟یا...طرالن حاملهییی...واییی:وانایت

 :گهیکماِل تعجب تا اآلن ساکت بود مکه در  طرالن

 ...هم که باشه،نوبت من بود ی...نوبتگهیآره د-
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بودن که زود  هاهیثان نیو ا میخندیهممون م دوباره

 ...گذشتنیم

اره..هر د یزمان به اتفاقات بستگ گهیهست که م یتئور هی

و هر وقت  گذرهیزود م ،زمانیوقت خوشحال باش

 نیداشتم به ا قًای...و اآلن دقرهگذیم رید ،زمانیناراحت باش

 ..بردمیم یموضوع پ

زمان  یِک میدیبود و من اصاًل نفهم ۲۱:۲۵ ساعت

ام ش یو ِک میکرد یخدافظ ایلیو ا نایبا ت یگذشت،ِک

 ...کارن رو خوابوندم یو ِک میدیخور

 :دمیم بیمن یو  حواسمو به حرفا امیم رونیفکر ب از

 میشب بمون نا،تایاد افره شیپ میفردا بعداز ناهار بر-

 ...گذرهیم ششون،خوشیپ

 :گهیبا چندش م طرالن
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 ...تحمل کرد شهیفرهاد که خوبه...دوست دخترش رو نم-

 :گهیمستانه هم مثِل طرالن م و

 ...یآخ...گفت-

 :پرسمیتعجب م با

 !ه؟یمگه دوست دخترش چجور-

 :گهیم کنهیانگار که داره دختررو تصور م طرالن

به اون  کنه،کهیم شیآرا نقدری؛ایعمل یپلنگا نیاز ا-

 ...کنهیهم که کرده هم رحم نم ییعمال

 :دهیادامه م مستانه

تظاهر  خوادیکه همش م هاستیاو ِافاده سیف نیتازه از ا-

 ...کنه یبه باکالس

 :گهیبا خنده م رستا
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 نیاز ا خوردی...به آقا فرهاد نمنایازش دار یاووه..دِل  ُپر-

 ..دخترا بپسنده

 !..شناسهیرستا فرهادو م پس

اون  یکه انگار داره ادا یکنه،جوریصداشو نازک م طرالن

 :گهیم ارهیدختررو در م

 کوریناخوناتو مان یخوایطرالن جون،شما نم دیببخش-

 ..شناسمیخوب م یجای..؟من یکن

 :گهیبا اخم م مستانه

 ...اون که خوبه-

ه و ادام کنهیاون دختره نازک م ِهیطرالن،صداشو شب مثِل

 :دهیم

موهام دادم...بهت  التهیپول ها ونیلیم۱ روزیمن د-

 ...رهی...موهات جوون بگیِبر کنمیمیمعرف
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 میزنیحرص خوردِن مستانه و طرالن م نهمهیباهم از ا همه

 ...کننیم مونیخنده که خودشونم با مکث همراه ریز

 :هگیبالفاصله م شه،طرالنیخندهامون قطع م نکهیا بعداز

 به کمید،یش داریصبِح زود ب ،فردایجدا از شوخ یول-

 !م؟یخودمون برس

 :ندازمیباال م ییابرو

 م؟یبه خودمون برس-

 :گهیفورًا م طرالن

 ..ییمو ،مدلهیشیآرا هی...گهیآره د-

 :گمیخنده م با

 !؟یعروس میبر میخوایمگه م-

 :گهیکالفه م مستانه

 ..راترههم ف یبودن،از عروس ای!کناِر سونیدونیتو نم-
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�هیپارت_هد# � 

که با حرِف مستانه متعجب به  دمیخنده سرمو تکون م با

 .ردمیگیسمتش بر م

 یلیخ ؟بلوندیکنی:طناز تو چرا موهاتو رنگ نممستانه

 ...هاشهیقشنگ م

 :گمیو م کشمیبه موهام م یبابام،دست یادآوری با

 ..مدوستشون دار یرنگ نینه..هم-

 ...که شهی:خب چرا؟!قشنگ مطرالن

 :گهیبا خنده م عادیدهن باز کنم که م خواستم

 ...نیفهمیم لشویدل نینگاه کن هانیبه آ-
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 یهافیکه با ق گردهیبر م هانیضرب نگاهم به سمت آ به

 ...دادیو درهم داشت به بحث گوش م یعصب

و  تسیموافق ن هیقض نیهم با ا هانیآ دونستمیمن نم یول

بابام به موهام و رنِگ موهام گفته  یبخاطر عالقه شتریب

 ...بودم

 ...نیرنِگ موهاش بزن دست به نی:فاک...جرعت دارهانیآ

 یکه طرالن با صدا کردمینگاه م هانیداشتم به آ متعجب

 :گهیم یبچگونه و باحال

 ...تروخدا منو نخور...بچم گناخ داره-

هم از  هانیآ ٰیده...حتخن ریز میزنیبار چندم همه م یبرا و

 ...خندهیو م ادیاون حالت در م
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د و من و طرالن و مستانه و رستا بو۱ یکاینزد ساعت

و  ادعیو سپهر و م بیکه من میمردیم یاز کم خواب میداشت

 ...میبخواب میکه بر کننیاجازه صادر م هانیآ

 دارتونیب ۲۱کرد که فردا ساعت  دیتأک یچند بار طرالن

 !به طرالن نه بگه؟ تونستیم ی..!کمیماده شتا آ کنمیم

به سمِت اتاق  هانیها ،همراِه آبه بچه یریشب بخ با

 .میریخوابمون م

 یو من هم موها رهیم ییبه سمت دستشو میمستق هانیآ

 ..زنمیبهشون م یاو شونه کنمیشدمو باز م سیگ

رو دانلود  نستایو از اپ استور،ا دارمیبرم مویگوش

 زنمیم تو اکسپلور چرخ کمیو  ارمیباال م مویبلق ِجیکنم،پیم

 ...ادیب رونیب ییاز دستشو هانیتا آ
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و  دارمیبرم ،مسواکموییاز دستشو هانیاومدِن آ رونیب با

 ...ییدستشو رمیم

و  امیم رونیب ییالزم از دستشو یانجام کارا بعداز

 .کنمیجا ممسواکمو جابه

ته بود و مشغوِل هم مثِل بعدازظهر،رو کاناپه نشس هانیآ

 ..لپ تاپش بود

ت تخ ،رویحرف چیخسته بودم که بدون ه نقدریمن ا یول

 ...کشمیدراز م

 :ادیم هانیآ یچشامو رو هم بذارم،صدا خوامیم نکهیهم

 ...خوابهیزن بدون شوهرش نم-

که به سرعت رو  ومدیانگشتاش هم م یهمزمان صدا و

 ...شدیم دهیکش بوردیک
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م از ک یکه ناش یادورگه یبا صدا و گردمیسمتش برم به

 :گمیاز حد بود م شیموندِن ب داریو ب یخواب

 ..بخواب ریبگ ایخستم..!تو هم ب-

 :ندازهیبهم م ینگاه مین

 شهیمقاله رو بفرستم..!هرچند اآلن تموم م نیتا فردا ا دیبا-

 ..گهید

 ...ادیتا ب دارمیچشامو باز نگه م یسخت به

 هیو و ت کنهیجا متاپ رو جابهکه لپ  کشهیطول نم یلیخ

 ..کشهیرو تخت دراز م ادیو م َکنهیم شرتشویحرکت ت

خواب رو صادر  یو اجازه زنهیم میشونیرو پ یابوسه

 ..کنهیم

*** 
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 ...کنمیچشمامو باز م یسخت ،بهیلیزنِگ موبا یصدا با

که  مشیدم مخو ِیگوش یشم،متوجهیم اریکاماًل هوش یوقت

 ...کردیم ییاسِم طرالن روش خودنما

 :گمیم یبم یو با صدا دمیجواب م یخستگ با

 بله؟-

 :ادیطرالن از پشِت خط م ِغیجغیج یصدا

 !هنوز؟ یزهرماِر بله..!تو خواب-

 ...بود قهیدق ۹:۴۵..ساعتفتهیبه ساعت م نگاهم

 ..ادیطرالن..ولم کن خوابم م-

 :گهیمانند م غیج بلنِد یبا همون صدا طرالن

 ...ارمتیم ،خودمیومدی...نی،اومدیاومد گهیربع د هیتا -

رو از  یداد زد که ناخودآگاه گوش یرو جور ارمتیم

 ...گوشم فاصله دادم
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 ...کنهیرو قطع م یجملش گوش نیپشت بند ا و

 :گمیزمزمه م تیلب با عصبان ریز

 ..غویجغیج-

به  و پرمیباال م ترس هان،ازیجذاِب آوبم یصدا دنیشن با

 .گردمیسمتش بر م

 !بود؟ یک-

 ..طرالن-

 :دمیمکث ادامه م با

 ..نیبلندش گهیم-

 یانجام کارا رم؛بعدازیم ییبالفاصله به سمت دستشو و

و مشغول شونه زدِن موهام  شمیخارج م ییالزم،از دستشو

 .شمیم
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 ییو به سمت دستشو شهیبلند م هانیکه آ نمیبیم نهیآ از

 ...رهیم

 .بندمیم یاحرص و غرغر  موهامو گوجه با

تاه و کو شهیخارج م ییهم از دستشو هانیبعد آ قهیدق چند

 :گهیم

 ...صبحانه بخور ایاول ب-

 ...رمیو دنبالش به سمت آشپزخونه م گمیم یا«باشه»

با  ادعیکه م رمیها م.به سمت پلهخورمیعجله صبحانمو م با

 :گهیم یاحالت بامزه

ون خودم دی...باانیبرن تو اتاق حاال حاالها نم نایپوفف...ا-

 !میبه فکِر ناهار باش

و  عادیتند به اتاق خواِب مو تند زنمیم یینمادندون لبخند

 ...رمیطرالن م
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و  مستانه نشسته نمیبیکه م شمیو وارد م زنمیدر م کوتاه

 .طرالن در حاِل اصالح کردنشه

 .دنیو مکه متقاباًل جوابم گمیم یـ«ریبخصبح»

*** 

 و میکش مکش،تو هال نشسته بود یبعداز کل خالصه

بود...مستانه و رستا و طرالن  یسرگرم کار یهرک

موهاشونو درست کرده بودن و ناخوناشونو هم الک زدن 

ک  دهیو مدل دادن؛اما من فقط ناخونامو الک زدم...چه فا

 ...شال باشه ریقرار بود موهام ز

 یه؛ولیخوب یلیو پسِر خ دهیو دقباًل فرهاد ر گفتیم رستا

نبود که  یلیبودمش و دل دهیبار هم ند هی یمن حت

 ...شال نذارم و ایباهاشون راحت باشم،

 نرویاز فکر ب ومدیم اطیسپهر،که صداش از ح یصدا با

 :امیم
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 ...ناهار آمادست نیایخانوما،ب-

ش بغل ق،کهیو به سمِت آالچ میشیبا هم بلند م ینفر۴

 ...میریبود،م یکیش یویکیبارب

 :گمیخنده م با

 !..دیَبه!چه کردَبه-

 :گهیهم با خنده م طرالن

هرتون شو دیبا یراست یراست گهی!فکر کنم دگهیراست م-

 !..میبد

 ...خنده ِریز میزنیم ییتا۴تموم شدن جملش  با

 :گهیم یتصنع ِیبا حالِت ناراحت عادیم

 !؟ میداشت-

 :گهیهم با خنده م هانیآ
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ا ب دیریزن بگ دیالزم به ذکره که شما هم با ی!ولنه واال-

 !و پشماتون؟ شیر نیا

 :گهیم یعصب مستانه

 !م؟یو پشم دار شیگفته ما ر یک-

 

 

 ...نوبِت اونا بود که به ما بخندن حاال

بودم و اگر هم مو داشتم  ییمومن آدم کم ییخدا یول

 ...شدیم دهید کینزدبور بود که فقط از  نقدریا

کار  نیو کاًل تو ا کردمیم ویماه بدنمو ش۲ماه به ۲ بًایتقر

 ..شدیزخم م مییجا هیوارد نبودم و هر دفعه 

و کارن و سپهر  بیمن یهایهم با خنده و شوخ ناهار

 ...میخوریم



 

Romanzo_o 784 

 ..شده بود یاخوشمزه یکبابا م،یاز حق نگذر یول

 ...میکنیخوردن ناهار،ظرفارو ما جمع م بعداز

 ...میتا لباس بپوش میریها،ملهیکردن وس بعدازجمع

*** 

 ِیآب شرتیت هیم؛یبود و حاال هممون آماده بود۳ ساعت

کلوش بود و جنسش ساتن،با شلواِر  ناشیروشن که آست

که از پِس طرالن و  ییو از اونجا دمیپوش ۹۱قد ِیل ِیمشک

 و دنیخط چشِم نازک برام کش هیومدم،یمستانه بر نم

تموم  ،کارویبرِق لِب صورت هیبا  منیهمراِه غرغرا

 ...کردن

 ...کنمیسرم م یو شاِل مشک پوشمیهم م یآب یمانتو هی

*** 

 قهیکه بعداز چند دق دارنیبزرگ نگه م یالیو هی یجلو

 شه؛یدر باز م
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 ...کننیو پارک م برنیداخل م نارویماش

و  النو به سمت رستا و طر شمیم دایپ نیکارن از ماش با

 ...میریم یو هم قدم با هم به سمت دِر اصل رمیمستانه م

و  کلیهمرد خوش هیکه در توسط  کشهیطول نم یلیخ

در  دختُر جلِف غرق هیبندش و پشت شهیباز م پیخوشت

 ...شهیچهارچوِب در و پشِت مرده ظاهر م ش،تویآرا

و فورًا به سمتش  کشهیاون مرده دستشو م دنیبا د کارن

 :زنهیداد م و رهیم

 ...عمو فرهـــــــاد-

 !..؟شناختشیمرده فرهاد بود؛کارن از کجا م نیا پس

 :کنهیجلو که فرهاد با همه سالم م میریم همه

 ..زیعز یسالم خواهرا-
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نگاهشو ازم  نکهیباحال،بدون ا یبا اخم رسهیمن که م به

 :پرسهیم رهیبگ

ن اآل ان،تیخواهر داشت هان،کدومتونیب،آیعاد،سپهر،منیم-

 !ن؟یرو نکرده بود

ش به یایپسه گردن بیکه من رمیگینگاهمو ازش م معذب

 :گهیو م زنهیم

 !بته به عمل اومد؟ ِریپس کارن از ز-

 :گهیو رو به من م کشهیم یپوف فرهاد

 ..زیعه؛پس سالم خواهر عز-

 ِهیپسره بامزه بود...درست شب نیا ره؛چقدریگیم خندم

 ...و سپهر بیمن

 :کنمیکارن متعجب نگاهش محرِف  با

 !؟یچ یعنیبته عمل آورده  رهیمامان از ز-
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 :گهیبا اخم م فرهاد

 !..پسر یگل کاشت بیآقا من-

 رهیم الیو به داخِل و کنهیبعداز حرفش کارن رو بغل م و

 :گهیو م

 ...گهیداخل د نیایب-

 :گهیدختر جلفه هم با ناز و عشوه م اون

 ...داخل دییا...بفرمنایمنتظر موند دیببخش-

 هی شناسه،حداقلیطرالن و مستانه رو م یوقت کردمیم فکر

باهاشون داشته باشه،اما اصاًل محل نکرد  یالعملعکس

 ...بهشون

 :گهیکه فرهاد م میشیم الیمردا وارِد و پشِت

رو به سمت اتاِق مهمان ببر لباساشونو  ا،خانومایسون-

 ...عوض کنن
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بهش  یاود چشم غرهکه انگار بهش برخورده ب دختره

 یندو با لبخ ارهیخودش نم یبه رو نیاز ا شتریب یره،ولیم

 :گهیم عیضا

 ...باال میبر-

 

 

ارج از اتاِق مهمان خ میکنیم ضیلباسامونو تعو نکهیا بعداز

 ...میشیم

که من فقط مانتومو کنده بودم و شالم هنوز رو سرم  البته

 ...بود

شدن شالم از عقب با اخم به سمت عقب  دهیکش با

 :گهیم ایکه سون گردمیبرم

 !زم؟یعز یداریچرا برنم-

 :دهیتمسخر ادامه م با
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 ؟یگناه کن یترسیم-

 :گمیازم دفاع کنه،خودم م یکس نکهیاز ا قبل

 !..زمیترم عزراحت ینطوریا-

رو آخر  گفتیکه خودش م ییهازمیاز اون عز یکی و

 .جملم چسبوندم

 ..میریم نایا هانیبه سمت آ مییایم نییها که پاپله از

که  نمیبیگرده،میبرم هانیکه نگاهم به سمت آ نیهم

...در آخر کنهینگاهش رو منه و داره لباسامو نگاه م

 ..رهیگیراحت رو م اِلیو با خ نهیشینگاهش رو چهرم م

رو  نهمایصم یلی.کارن خمیشیبه جمعشون اضافه م ینفر۵

 .ته بودفرهاد نشس یپا

نبودا!قرار بود بعداز اون روز  نیکارن قرارمون ا ی:ولفرهاد

 ..یبابات بهم زنگ بزن ِیبا گوش
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 :گهیغنچه شده م یبا لبا کارن

 ...بهت زنگ بزنم دهینم شویبابام که گوش-

 :گفته یبا لحِن شوخ هانیآ

تاپ و ..!پس لپگهیبدم بهش د مویمونده گوش نیهم-

 ه؟یچ وترشیتبلت و کامپ

 :گهیبا اخم م فرهاد

 !بهم زنگ بزنه..؟ تونهیبا کدوم م-

 :گمیم زودتر

 ...بهتون زنگ بزنه ارمیم ادشیبه بعد به  نیاز ا-

 نداره یکه معلوم بود منظوِر بد یمیصم یبا لحن فرهاد

 :گهیم

به خواهرام اضافه  گهید یخواهِر فرشته هیآخ -

 !د؟یاریزنا از کجا م نیشما از ا ییشد...خدا
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لوس  یبا اخم و لحن ایبزنه،سون یحرف یکس نکهیاز ا قبل

 :گهیم

 !؟یچ یعنیحرفت  نیا-

 ...به جون تو یچی:هفرهاد

 :پرسهیم طنتیبا ش مستانه

 !م؟یدار یفرهاد شام چ-

 !بودن؟ یمیصم نقدریا

 :گهیبا خنده م فرهاد

 دیخوایخودتون م یمونده!!بعد هرچ یلیتا شام که خ-

 ...دمیسفارش م

مهمون دعوت کردن  یعنی!به؟یعج نقدریا یهمه چ اچر

 !شام درست نکردن؟

 :گهیتمسخر مانند م یبا لحن مستانه
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 !کنه؟یشام درست نم هی!کنه؟یم کاریچ ایپس سون-

 ...رهیرو بگ ایحرفو زد تا حاله سون نیا پس

 :گهیتند م یبا لحن ایسون

 نیمن ا دونهی..!فرهاد خودش مزمیکه عز ستمیُکلَفت ن-

 ...کنمیکارارو نم

 :گهیزودتر از مستانه م طرالن

زن  یعنی یکن ریشکِم شوهرتو س یتا بلد نباش زمیعز-

و نگاه  نیم،بشیکنیدرست م زیچ هی!حاال ما یستین یزندگ

 !..کن

که ناز و عشوه کمتر توش  ییو با صدا کنهیم یاخم ایسون

 :گهیمشهود بود م

 مداریشام ب اسهکنه؛ویبخوابم سرم درد م رمیفرهاد من م-

 ...کن
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 :گهیم الیخیب یلیهم خ فرهاد

 ...باشه-

 

 

 :گمیو متعجب م ندازمیباال م ییابرو یتا

 !ن؟یکرد ینجوریچرا ا-

 ...بهتون نداشت دختره ی..کارگهی:راست مرستا

 :گهیقبل از مستانه و طرالن با خنده م فرهاد

 ...ستی..!مهم ننیولش کن-

 :گمیو م کنمیتعجب نگاهش م با

 !که ناراحت شد؟ ستیمهم نبراتون-

 :گهیپوکر م فرهاد

 ..دهیکه خوب حال م نهیا ست؛مهمینه بابا؛مهم ن-
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منظورش  قًای!دقده؟یحال م کنم؛خوبینگاهش م متعجب

 !ه؟یچ

که انتظار داشت  کنه،انگاریهمچنان منتظر نگاهم م فرهاد

 ...دمیحرفشو فهمبکنم که نشون بده  یحرکت هی

 :رمیگینگاهمو از فرهاد م هانیآ یصدا با

 ...زستیپاستور کمیزن من  نیولش کن داداش!ا-

 !!..نامرده یلی!خزم؟یپاستور من

 :پرسهیم هانیبالفاصله بعداز حرِف آ کارن

 !؟یچ یعنی زهیبابا!پاستور-

بگه،فرهاد کارن رو به خودش  یزیچ هانیآ نکهیاز ا قبل

 :بوسهیهم لپشو مسرپشت و دهیفشار م

ه ک یکس یعنی زهیتو بشم بچه..!پاستور یآخ من فدا-

 !..دونهیرو نم زایچ یسادست و بعض
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 :پرسهیفورًا م کارن

 ؟ییزایچه چ یعنی زایچ یبعض-

 هانیو رو به آ دهیدوباره کارن رو به خودش فشار م فرهاد

 :گهیم

 ...برادر یساخت یآخ...من نوکرتم...چ-

 ...خندهیم و مردونه مآرو هانیآ

 :گهیم مستانه

 !م؟یبخور یواسه شام چ-

درست  یخونگ یغذا نیخوایم ی،راستی:راستفرهاد

 !ن؟یکن

 :گهیبا خنده م طرالن

 !؟ینخورد یراستشو بگو چند ماهه غذا خونگ-
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عجوزه مثه َکنه  نی...از بس اشهیم یدو ماه یی:خدافرهاد

 ...زنمبه مامانم سر ب شهینم چسبه،وقتیبهم م

 نداره و ایاز سون ی...جالبه خودشم دِل خوشرهیگیم خندم

 ...دارهینگهش م

 

 

 م؟یدرست کن یخوریم ی:خب پس بگو چمستانه

 ...خوادیمزه مخوش یقورمه سبز هی:آخ که دلم فرهاد

و  کشهیو دسِت من و رستا هم م شهیبلند م مستانه

 :گهیمخاطب به من م

که اون روز خونتون  یایسبزدستورالعمل اون قورمه دیبا-

 ...آقا فرهادمون آرزو به دل نمونه نیکه ا یو بد میخورد

و همراه باهاشون به سمت آشپزخونه  گمیم یا«باشه»

 ...رمیم



 

Romanzo_o 797 

 .بود کیقشنگ و ش الیهم مثِل کل و آشپزخونه

موادالزم باشه و  یکه همه میشیکمک هم،اول مطمئن م به

 ...میکنیم یسبزشروع به درست کردن قرمه بعد

*** 

ها و به سمت بچه کنمیخورشت رو خاموش م ریز

 :گردمیبرم

 ...نمونده تا شام ی...کارگهیتموم شد د-

 :گهیبا ذوق م مستانه

 ...نایسپهر ا شیپ میباشه بر-

 که حاال همشون میریو با هم به سمِت هال م میکنیم قبول

 یقرار داشت در حال باز اردیلیب ِزیسالن که م یگوشه

 ...بودن اردیلیب

 ..چه فعال شدن ونیآقا نیَبه بب:َبهطرالن
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 :گهیبا خنده م مستانه

 ...فعالهشیبا فرهاِد ب ینیهم نش یجهینت ییخدا-

 و ناراحت رهیبگ یحرِف مستانه رو جد نکهیبدون ا فرهاد

 :گهیشه م

 ...میچاکِر شما هم هست-

از  ترشی...از همه بکنمینگاه م شونیمیملذت به جمِع ص با

مثِل  قًای...دقبردمیکارن،کناِر فرهاد لذت م ِیخوشحال

مدت  هیرو دوست داشت و حاال چون بعِد  ب،فرهادیمن

 .جور شد شتریبود،باهاش ب دهیفرهاد رو ند ادیز

 :رهیفرهاد نگاهم به سمتش م یصدا با

 ...میخب،خب...باخت-

 :زنهیمغر سپهر

 ...با هم باشن دینبا هانیو آ عادیگفتم مبهتون -
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 :گهیبا خنده م هانیآ

 ...دیحاال خوبه شما سه نفر بود-

 ...نیانجام بد دیبا میرو که شرط بست ی:خب...کارعادیم

 :گهیبا اخم م بیمن

 ...هینامرد-

 :گهیبا خنده م عادیم ندفعهیا

 !دو نفر؟ د،مایشما سه نفر بود نکهیا-

 دایباال م یدر از طبقه یصدا عادیم یتموم شدن جمله با

 :ایسون هیعصب یبندش صداو پشت

 !سروصدا؟ نقدریَعهه...چخبرتونه؟ا-

 :گهیم ضیبا غ طرالن

 شته،مارویعجوزه پ نیا یگه،وقتید کباریفرهاد بخدا -

 ...کنمیموهاتو م تک،تکیدعوت کن
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شاد و بشاش دستاشو به حالت  یهم با چهره فرهاد

 :گهیو م برهیمباال  میتسل

 دمیم ارم،قولیب ریدختر خوب گ هی دیچشم...شما دعا کن-

 ...عوض کنم نویا

مه زمز یا«خوبه»تیهم مثِل طرالن با اخم و عصبان مستانه

 ...کنهیم

 

 

 هی دیشما دعا کن.»رهیبه سمت حرِف فرهاد م فکرم

چقدر «عوض کنم نویا دمیم ارم،قولیب ریدخترخوب گ

ا ب یکرد،وقتیصحبت م یاگهیدختره د یراحت درباره

 !تو رابطه بود..!مگه دخترا دل ندارن؟ ایسون

رو به خودش وابسطه کنه و  ایسون تونهیراحت م چه

 !...حرف بزنه گهیدختر د هیاونوقت از 
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 ...دیشا اصاًل

 نییداره از پله ها پا دادیکه نشون م ایسون یپا یصدا با

 ...مونهیفه منص اد،فکرمیم

 ششیپ قهیدرجه به حرِف چند دق ۳۶۱که  یبا لحن فرهاد

 :گهیمتفاوت بود م

 ..ها سروصدا کردنبچه دیالو؟ببخش یشد داری...بیآخ-

با  و شهیلحِن مهربوِن  فرهاد،لوس م دِنیهم با شن ایسون

 :گهیپرعشوه م یلحن

 ..تو نبود که ریعشقم..!تقص ستیمهم ن-

فرهاد  یمالحظه لباشو رو لبا یو ب کینزد ادیم بعد

 ...ذارهیم
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و رو تخس،دستش یو با حالت کشهیم ینیکارن ه بالفاصله

 هانیو به سمت آ شهیو از فرهاد دور م ذارهیچشاش م

 ...رهیم

و  رهیگیکارن زود فاصله م یصدا دنیهم با شن فرهاد

 :گهیم

 ...یبیب مینکن که مهمون دار +۲۸-

 :گهیو م خندهیپروا م یب ایسون

 ...آره...ممکنه دلشون بخواد-

 بیو سپهر و من عادیو م هانیآ ِیعوق زدن مصنوع یصدا

اخم  ایو سون میفتیبه خنده ب ایهمه به جز سون شهیباعث م

 ...کرده نگاهمون کنه

 یاون لبا خواستیدلش م یکدوم پسر ییخدا آخه

 ...چندشه یلیزشت رو ببوسه...بنظرم خ ِیپروتز
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برو  زحمتیب ایم،سونیکه باخت :خب شرط همفرهاد

 ...اریب شتویآرا لیوسا

 :گهیبا ناز م ایسون

 ...نییاآلن،از پله ها اومدم پا نی!من همزمیعز-

 :گهیبا پوزخند م مستانه

داره،هم سختشه بره  یچرب کمی ایآره فرهاد،سون-

 کیبهش نزد گهیو د کنهیاگه بره عرق م نکهیباال،وا

 ...یشینم

ها بده،به سمت پله ایبه سون یحرف یازهاج نکهیبدون ا و

 ...رهیم

 یانهیمستانه و طرالن،آدِم ک کنمی...فکر نمپوففف

 نقدریکرده باهاشون، که ا کاریچ ایسون ستیباشن،معلوم ن

 ...از دستش شکارن
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 ِشیآرا لیوسا ِفیکه مستانه با ک کشهیطول نم یلیخ

 :گهیم نهایو آ عادیو با ذوق رو به م نییپا ادیم کشیکوچ

 !م؟یکن ششونیما آرا-

 :ندازهیاز ابروشو باال م ییتا عادیم

 ..بانو دییبفرما-

ا و من و رست شنیو طرالن با خنده دست به کار م مستانه

 ...میشیرو مبل،نظاره گر م ایو سون عادیو م هانیو آ

*** 

.نگاهم به سپهر شهیتموم م قه،کارشونیدق۱۱حدوِد  بعداز

 ...دادیفوش م هانیو آ عادید و آباد مکه داشت به ج فتهیم

 :گهیفورًا رو به مستانه م بیمن

 .نمیبده خودمو بب نهیآ هی-
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 ِفیاز ک یانهیو آ گهیم یکشدار«چشم»با خنده مستانه

 .دهیم بیو به من ارهیدر م ششیآرا لیوسا

 مکیو  ندازهیبه خودش م یو نگاه رهیگیرو م نهیآ بیمن

 :گهیو  م کنهیصورتش رو چپ و راست م

 ..شدم یجوون چه داف-

 ..شهیخودش بلند م یخنده هممون حت ِیصدا

 

 

 میشب بود که تصم۲۱ یکایخوردن شام،ساعت نزد بعداز

 .ایلِب در میرن،بریگیم

 یداص هویکه  میپشی.کفشامو م میریم اطیبه سمِت ح همه

 :ادیفرهاد م

 ..رفت ادمی...یییوا-



 

Romanzo_o 806 

 .رهیم الیو به داخِل و ارهیرًا کفشاشو در مفو و

و  گردهیم بود،بر تاریگ ِفیک ف،کهیک هیبا  قهیچند دق بعداز

 :گهیبا خنده م

 ..راگیشما ج یمحاله...اونم با صدا تاریبدوِن گ ایلِب در-

 !.مگه بلدن؟کنهیو سپهر  اشاره م هانیبه  آ و

 .رمیو دنبالشون م ندازمیباال م یاشونه

 یاقهیخب سه چهار دق ینبود ول ادیز ایتا در الیو ِریمس

 ...دیکشیطول م

 !..بچمو بفهمم تیجنس تونمیم یماهگ ،چندی:طنطرالن

 نیهم با ا ای!فرهاد و سونرهیگیگفتنش خندم م یطن از

 ن؛دونستیمعلومه م گن؛پسینم یزیحرفش چ نیا دنیشن

 :گمیم
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 ،ماهیریداره؛تو که هر دفعه چکاپ م یبستگ-

 ..گهیهارم،.. خوده دکتر بهت مسوم،چ

 :گهیباز م ِشیبا ن مستانه

 ...ی...تو چقدر کاربلدیطن-

 دهیکش یـ«جوون»به شونش که زنمیم یخنده مشت با

 ...گهیم

 :کنمیحرِف کارن متعجب بهش نگاه م با

 ...شدم ،خستهیکنی..بغلم میطن-

داشتم بتونم اوضاع کمرم،شک نیحرفش با ا نیاز ا جدا

 یادع طیخوب منم تو شرا ینبود،ول نیم...سنگبغلش کن

درد  ادیبود کمرم ز ودمیاوِل پر یینبودم و چون روزا

 ..گرفتیم
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و  نهکیزودتر کارن رو بغل م هانیبگم که آ یزیچ خواستم

 :گهیم

 ..توله!!مامان هیچ یطن-

 باال رفته به سمتش ییبا ابرو شهیباعث م ایسون یصدا

 :برگردم

 ..یانتلمنانه..!چه حرکِت جیآِخ-

 .کنهیبه حرفش نم ییاما،اعتنا هانیآ

 .میرسیم ایدر به

 ایکه در یتابستون بود و مثِل دفعاِت قبل یآخرا

زرگ ب یکه سنگ میکنیم دایپ ییجا هیبود. م،شلوغیاومد

 هیخب سمِت چپمون، یم،ولینیبش میتونستیداشت و م

 .مدلش لکسوس باشه زدمیپارک شده بود.حدس م نیماش
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رِف و ط هانیطرفم آ هیکه  مینیشیسنگا م یرو گهیدهم با

 .رستا بود گمید

 یو فرهاد مثِل هر دفعه با لحن شنیبلند م بیو من فرهاد

 :گهیشاد م

 ..میایم م،زودیخرت و پرت بخر کمی میریدوستان م-

 :گهیم یجذاب یبا خنده هانیآ

 ..َدَدر دودور نیبر نیخوایم میدونیماهم که نم-

و  دهگریو به سمت رستا برم ماسهیو لبش مخنده ر بیمن

 :گهیتند م

 نینداره ا یلیمن دل ی...ولدونمینه جون رستا..فرهادو نم-

 .کارو کنم

 :گهیم رستا

 ..باور کردم-
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 :گهیکه رستا م ارهیبا اخم اسمشو به زبون م بیمن

 ..گهید نیبابا...بر یِع-

 :گهیبا خنده م فرهاد

 ..خدا بده شانس-

 ..شنیاز ما دور م بیبا من عیبعد سر و

 رهیخ یاجلف به نقطه یکه با لبخند فتهیم ایبه سون نگاهم

 .شده بود

 یایخیس خیکه به پسِر مو س کنمیدنبال م نگاهشو

 ..پرهی.ابروهام باال مرسمیم

تنم  ینداشته یگوشم،موها هان،کناِریآروِم آ یزمزمه با

 :شهیم خیس

 ..یمزاحِم نخ دادنشون نش یتونیم-

 :پرسمیو م گردمیتعجب به سمتش برم با
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 یاگهیفرهاد دنباِل َکِس د هینطوریا ایسون یچرا وقت-

 !ره؟ینم

 ..یعنی دهی.گفت خوب حال میدیبهت گفت نفهم باری-

و ادامه  ارهیتر م کیو سرشو نزد کنهیآروم تر م صداشو

 :دهیم

 یفرهاد رو راض تونهیموقِع سکس،کار بلده و م یعنی-

 .کنهیم

ا گرفته بودم و حاال ب خورد،ُگرینفساش که کنار گوشم م از

 .بود یهام قطعآخرش قرمز شدِن گونه یجمله

 .ندازمیم نییپا سرمو
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که  مگردیبه عقب برم هانیآ یرو شونه ینشستن دست با

 .با دسِت پر برگشتن بیفرهاد و من نمیبیم

 ..نزود رفتن و اومد چقدر

 :امیحرِف فرهاد از فکر در م با

 ...مایمن خلوت کردن نداشت شیخان پ هانیآ-

 :گهیم یبا اخم تصنع هانیآ

 ..بر خر مگس معرکه لعنت-

که فرهاد مخاطب به من  کنمیلب زمزمه م ریز یا«زشته»

 :گهیم

 کنمیم یمن حسود گهیوقت نم هیزنداداش؛ ینیبیم-

 ...دهیکه...تازه فوشم م

 :گهیرو به فرهاد م ایکه سون کنمیم یجولخ یخنده

 .عشقم!؟من که هستم یکن یحسود دیچرا با-
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 :گهیبا خنده م فرهاد

 .کردم یشوخ زمیآره عز-

 اینکرده و حرفش به سون یکه شوخ میدونستیفقط ما م و

 .بود یالک

مثِل  بیو من دنیدلستر م هی یو فرهاد به هرک بیمن

و بهش دلستِر  دیخر زویچ نیکارن بهتر یبرا شهیهم

 .بود دهیرو خر یکیداد که فقط همون  یبلوبر

خوردن دلستر  ،مشغولیبا خنده و شوخ یاقهیدق چند

به  دلستراشون تموم شده بود)البته گهیهمه د بًای.تقرمیشیم

 :گهی(که فرهاد مخوردیآروم مجز کارن که آروم

 !چسبه؟یم یخب اآلن چ-

 :هگیم اقیهم با همون مقدار اشت بیمن

 ...قتیشجاعت حق-
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 بیتوجه بهش رو به من یکه فرهاد ب کشهیم یپوف عادیم

 :گهیم

 !..یگل گفت-

 :گهیم عادیبرخالِف م طرالن

 ...بهتره یکاریآره از ب-

و  ذارهیدلسترشو که تموم کرده بود،وسط م هیبطر و

 ..چرخونهیم

 .عادیو تهش رو م مونهیرو فرهاد م یبطر سر

 ..؟قتیحق ای:شجاعت عادیم

 :گهیشوخ م یبا لحن فرهاد

 ..هارحم کن برادر،زن و بچه نشسته  ی..ولقتیحق-

 :ندازهیباال م ییو ابرو کنهیم یاتک خنده عادیم
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که اآلن  یگی...حاال برامون میداد شنهادشویخودت پ-

 .یاتو رابطه ایاآلن با چند نفر بجز سون قًایدق

 ..؟هیچه سوال نی*..ا چیب وی:فاک فرهاد

 کنهیغنچه م شویپروتز یچندش آور لبا یبه حالت ایسون

 :گهیو م

 !..یچیخب معلومه که ه-

 :گهیبا پورخند م مستانه

 !..یتلخه هان یگاه قتیحق-

واقعًا بخاطر  ره،کهیمستانه م یبرا یاغرهچشم ایسون

 .کنمیم دایبهش پ یبا مستانه حِس بد نکارشیا

 :گهیبا خنده م عادیم

 ...میفرهاد منتظر-

 :گهیو م کشهیم یپوف فرهاد
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 ..کنمیجرعت رو انتخاب م-

 :گهیم یمصنوع ِیبا ناراحت ایسون

 !..گهیبگو د ؟خبیچ یعنی-

 :گهیبا اخم م فرهاد

ندارم الو،بعدًا صحبت  یقهر و نازکش یحوصله-

 !..میکنیم

 .رهیگیبا اخم رو م ایسون

 کرده مونیفرهاد و از گفتش پش نکهیکه از ا عادیم

 :گهیبود،خوشحال بود،م

 ...برادر یرقصیم یبرامون عرب یشیخب...بلند م-

بهش  یکه کارش خوشحال کردن بود و ناراحت فرهاد

و با  شکوفهیگل از گلش م عادیحرِف م نیا ومد،باینم

 :گهیزنونه م یصدا
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جلب توجه شد،دو تا  دیشا نیشعر بزار هیچشم...-

 ...کردم دایخاستگار پ

ه ک کنهیم یپل یعرب یو شعر ارهیم در شویگوش سپهر

 ...دنیبه رقص کنهیفرهاد همون وسط شروع م

اد لپام گش کنمیم م،احساسیدیکه از حرکاتش خند نقدریا

 ...شده بود

اونا هم  بًایو تقر کردنیداشتن به ما نگاه م همه

 ...نیخندیم

 :گهیو م نهیشیشه،میخسته م گهیکه د فرهاد

 ...خواهر ...از کمر افتادمگهیبسته د-

دستامو  ادیز یو من از خنده میفتیهمه به خنده م دوباره

 ...گشاد نشه المیتا به خ ذارمیرو لپام م
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مت به س یکه سر بطر چرخونهیرو م یسپهر بطر ندفعهیا

 ...مونهیم ایمستانه و تهش به سمت سون

 ....اوه...چقدر بد شداوه

 :پرسهیم یاروزمندانهیبا حالت پ ایسون

 !قت؟یحق ایت شجاع-

 :گهیبا اخم م مستانه

 ..قتیحق-

 :گهیم یمصنوع ِیبا دلسوز ایسون

 !؟یشجاعت انتخاب کن یندار زم،جرعتیعز یآخ-

 :گهیبا پوزخند م مستانه

 ترسمی،میعادالنه ندار ِیباز یجنبه دونمینه آخه م-

 ...یکن یعقدهاتو سِر من خال

 :گهیمستانه مکه  کنهیمستانه رو صدا م گرانهخیتوب سپهر
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 ...خوب لیخ-

 :دهیرو به سحر ادامه م و

 !؟یبپرس یخواینم-

 

 

 :گهیبا پوزخند م ایسون

 !؟یقبل از ازدواج با سپهر چند تا دوست پسر داشت-

 ..؟هیچه سوال نی.اپرهیباال م ابروهام

 :گهیمکث م یمستانه مصمم و ب اما

 .معلومه که نداشتم..یمگه همه َهَولن هان-

و خودش شه؛امایلحِن مصمِم مستانه شوکه م نیاز ا ایسون

 :گهیو م بازهینم
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با سپهر آشنا  ی.پس چجورزمیعز یبگ قتویقراره حق-

 ؟یشد

 :گهیسپهر م رهیمستانه جبهه بگ نکهیاز ا قبل

 یداره دروغ بگه؟من و مستانه تو مهمون یچه لزوم-

 .شیرفتم خاستگارو من  میبا هم آشنا شد یخانوادگ

 :گهیبه بحث خاتمه بده م نکهیا یبرا فرهاد

 ..باشه حاال-

و تهش سمِت  هانیکه سرش سمِت آ چرخونهیرو م یبطر

 .مونهیم بیمن

 :گهیم یبا خوشحال بیمن

 ...قتیحق ایبه اصلش...جرأت  میدیرس بهبه-

 .میجرأت بر کمی:هانیآ

 :گهیم طنتیبا ش بیمن
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که حاضره دوباره  یپرسی،ازش مبه نهال یزنیزنگ م-

 یجوریآره،بعد  گهینه..!قطعًا م ایباهات وارد رابطه شه 

 ...کن عشیضا

در  بشیاز ج شویکه گوش نطوریو هم زنهیم یلبخند هانیآ

 :گهیم اوردیم

 نقدریداشت که ا کاریدختر به تو چ نیا دمیآخر نفهم-

 !؟یازش متنفر

 .کنهیم یخال از جواب دادن شونه«بماند»با گفتن بیمن

و باهاش  کنهیاسم نهال رو سرچ م نیمخاطب نیاز ب هانیآ

 .رهیگیتماس م

از  یکیشک  یدختره نداشتم و ب نیبه ا یحس خوب 

 ...اآلنشه دیشا ای یقبل یدوست دخترا
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 که حاال در شیگوش یو نگاهمو از صفحه کشمیم یپوف

 .رمیگیحال زنگ خوردن بود م

ه ک برمینگاهمو به سمتش م.نهیشیرستا رو رانم م دست

 .کردینگاهم م یداشت با نگران

که  مریگیو تو دستم م دارمیکه رو رانم بود رو برم یدست

 :گهیآروم م

کر ف نیدرصد هم به ا کی ی.ولمیاریبعدًا ته توهشو در م-

 ..دختره واسه اآلن باشه نینکن که ا

 یردخت یپر عشوه یبگم،صدا یزیبخوام چ نکهیاز ا قبل

 :ادیم هانیآ ِیشاز گو

 جانم عشقم؟-

 :گهیَبمش م  یهم با صدا هانیآ

 ؟ییسالم،کجا-
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 ..گهیباشم؟خونه د تونمیکجا م-

 :گهیبا اخم و پوزخند آروم م بیمن

 ..یگیتو که راست م-

 .هم خندش گرفته بود هانیآ

 نمت؟یبب تونمیم ی:ِکهانیآ

 :گهیدختره متعجب م 

 ؟ینیبب ؟منویخودت هانیآ-

 :گهیاغواگر و جذاب م یبا لحن هانیآ

 !..گرلم تنگ شده یبیب یهوم..فکر کن دلم برا-

 یه پاب یبود.ول ی.لقب قشنگرهیگیگرل...بغضم م یبیب

 .دیرسینم کردیکه منو خطاب م یاعروسک و توله

 :گهیو ذوق م اقیبا اشت دختره

 ...مینیگرل گفتنت بشم.کجا همو بب یبیب یمن فدا یوا-
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 :زنهیمآروم پچ  بیمن

 .کن عشیحاال ضا-

 یو پوزخند صدادار چرخونهیچشاشو تو کاسه م هانیآ

 :گهیکه دختره بشنوه و م زنهیم

د .به در یکنیهمه م میراحت خودتو تقد میهنوزم مثِل قد-

 ...یهان یخورینم

 :گهیشوکه م دختره

 ؟یزد یزیچ هانی..آیآ-

 :ندازهیباال م ییابرو هانیآ

 دمیه دبود،ک یفتم؟بازیتو ب ادی دیزدم با یزیچ یچرا وقت-

 .گرل یبیب ی..بایقبل سبکهنوزم مثِل

 قطع ویبگه گوش یزیاجازه بده دختره چ نکهیبدون ا و

 :گهیم بیو رو به من کنهیم
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 ...کصکش گامیمن ترو م-

 

 

 :گهیآروم تو گوشم م کارن

 ؟یچ یعنی گامی!میطن-

و بعد انتظار دارن  زننیبچه حرف م جلو ینجوریخدا ا یِا

 :گمیبشه دسته گل.مثِل خودش دِر گوشش م

 .نکن ه،تکرارشیبد یلیحرِف خ-

 :گهیم هانیباز در جواب آ شیبا ن بیمن

جنده  یدختره نیا نهیجون تو فقط منو بگا..اآلن مهم ا-

 .روش کم شد

 :گهیکه فرهاد م کشهیم یپوف هانیآ

 .گهید دیخب موضوع رو به ما هم بگ-
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 :گهیم بیمن

 .یباز یبه ادامه می.اآلن برسگمیبعدًا برات م-

سمت رستا  یکه سر بطر چرخونهیرو م یخودش بطر و

 .مونهیو تهش طرالن م

 :گهیبا لبخند م رستا

 ...قتیحق ایجرأت -

 .قتی:حقطرالن

 ؟یدیم حیترج عادی:بچت رو به مرستا

 نو به زبونمتعجب اسم طرال عادیکه م کنهیمکث م طرالن

 .ارهیم

قطعًا  دنیپرسیسوالو ازم م نیطرالن بودم و ا یجا اگه

 نیا یخودمم و کس یحاال که جا یجوابم نه بود ول

عاشقانه طرالن  عادیعه.چون مسوالو ازم بپرسه جوابم آره
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 هانیآ یول کنهیسرباز نم یکار چیرو دوست داره و از ه

 !...فست،پسطر هیعشق  نیبهم نداره و ا یاعالقه چیه

 .:نه واقعًاطرالن

 :گهیبا اخم م عادیم

 همه فکر کردن داشت؟ نیا-

 :گهیم تیبا مظلوم طرالن

 .خب تا حاال بهش فکر نکرده بودم-

که سرش سمِت من و تهش  چرخونهیرو م یبطر فرهاد

واقعًا منو  ایسون یانهی.لبخند موزمونهیم ایسمت سون

 .ترسوندیم

 قت؟یحق ای:جرأت ایسون

 :دمیمکث جواب م با

 ...قتیحق-
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 :گهیم زونیآو یبا لب و لوچه ایسون

 .گهیجرأت د نیقت،بگیحق دیگیخب چرا همتون م-

 :گمیاخم م با

انتخاب کنم پس چرا  ویچ یاگه قراره خودت بگ-

 ..گهید خوامیم ویبگم چ دی!من با؟یپرسیم

و  شهیدست رستا که دور کمرم حلقه م یول گهینم یزیچ

 .مکنیحس م

 :گهیبا اخم م ایسون

 برات لذت بخشه؟ هانیسکس با آ-

که باعث به خنده افتادن  دمیدهنمو با صدا قورت م آب

 !بود؟ ییجایچه سواِل ب نی.اشهیهمه م
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 آروم و یهاو منم از رابطه هیکاًل تو رابطه آدِم خشن هانیآ

لذت  یگفت گاه شهیو در واقع م برمیلذت م یاحساس

 .برمیم

 یسهو بو کنهیدستشو دور گردنم حلقه م هانیآسکوتم  با

 :گهیو با خنده م نشونهیرو لپم م یاییهوی

خجالت  یسکوت عالمت رضا و جواب ندادن از رو-

 .است

مرحله هم  نیو خالصه از ا فتنیهمه به خنده م دوباره

 .برمیجون سالم به در م

 :گهیم یبا کنجکاو کارن

 .بپرسم گهیسوال د هیمامان -

اب جو یآروم ینرفته بود که با صدا نیهنوز از ب تمخجال

 :دمیم
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 جانم؟-

 ؟یچ یعنی:سسک کارن

حلقه  دورم شتریب هانیآ یکه دستا رمیگیبه دندون م لبمو

 :زنهیو دِر گوشم پچ م شهیم

 .نکن یمن اونطور یلهیبا وس-

در جواب  بیمن -لِب خودمه-جواب بدم نکهیاز ا قبل

 :گهیکارن م

و  یرایبه زبون ب دیکه نبا یزیچ یعنی عسل عمو،سسک-

 .یریگیم ادی یبزرگ بش

و  رهیم بیو بدو بدو به سمت من شهیاز بغلم بلند م کارن

 .کنهیدستاشو دور گردنش حلقه م

 .رهیگیهم با لذت کارن رو به آغوش م بیمن
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 :گهیم رسه،فرهادیدور به همه م هی نکهیا بعداز

از صداشون  یرخ هیو سپهره  هانیب!حاال نوبت آخخب-

 ..بدن

 :گهیحوصله رو به سپهر م یب هانیآ

 .تو اول بخون-

روع ش «خونمیکوتاه م یکهیت هیفقط »با گفتن  سپهر

 .کنهیم

. 

. 

عوض شد انگارواسم عشق  یهمه چ میتو زندگ یاومد تا

  نبارینداشتو عاشق شدم ا یمعن

 تو شدم گرفتارانگار به  دمتیتو رو د تا

 دمیچشاتو د یوقت میتو زندگ یاومد تا
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  دمیو همه آدما دست کش ایتو از دن جز

 گمیآدم د هی گهید دمیکه د یرو از روز تو

  جاتو یشکیه رهیگیهواتو نم دارم

 دلو جونم برا تو ایبگم از عالقم ب یچ

م بهت بگ نویبذار ا یمیزندگ لهیکه تو دل یندون نویا دیشا

 تو ای گهید هچکسیه ای

 ایبگم از عالقم ب یجاتو چ یشکیه رهیگیهواتو نم دارم

 دلو جونم برا تو

م بهت بگ نویبذار ا یمیزندگ لهیکه تو دل یندون نویا دیشا

 تو ای گهید چکسهیه ای

. 

. 
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 شده بودو رهیبه مستانه خ خوندیکه داشت م یمدت تمام

که معلوم بود از تمام وجودش  کردینگاهش م یجور

 .خونهیمستانه م ینگ رو داره براآه

 دیناد شدیکه سرتاسر عشق بود و اصاًل نم نگاهشون

 .گرفت

دست زدن  ی.وقتمیزنیتموم شدن آهنگش همه دست م با

ها به همه نگاه شهیو فرهاد تموم م بیمن یو سوت زدنا

و  نهکیم میتو بغلش تنظ تاروی.گگردهیبرم هانیسمت آ

 .کنهیو شروع م کنهیصداشو صاف م

. 

. 

 اون یکنیکه توو چشام م یوقت

 نازو باز بسته اش یچشما

 کنار و ماه رهیشب م یانگار
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 توو با دار و دسته اش ادیم

 توو بغل من یوقت

 من ، واسه تو بهشته فقط

 قلِب من بزرگ یکه رو بدون

 نوشته اسمتو

 توو بغلم با ناز و عشوه )به به( یکنیلش م یوقت

 کردم با تو عشقهکه تجربه  یتنها حس یوقت

 یتوو بغِل من ، فقط من آروِم آروم یوقت

 یهمه بد و مخرب و گرگن تو خانِم خانم یوقت

و  عادیو م بیو من هان،فرهادیآ یبا اشاره رسهیکه م نجایا+

 ...خوننیسپهر هم م

 شهیشب شب که م شب

 یتو تو ماِه من تو
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 من من با تو رو پام من

 یعنیگاِه  هیهات تک خنده

 شهیشب شب که م شب

 یتو تو ماِه من تو

 من من با تو رو پام من

 یعنیگاِه  هیهات تک خنده

. 

. 

 ..گهید هی:کافهانیآ

هاشون دوباره بلند دست و سوت یجملش صدا نیا با

 .شهیم

فرصت داشتم  خوندیداشت شعر م هانیکه آ یمدت تمام

 ....کردینگاه م ایبهش نگاه کنم و اون فقط به در
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و روز بعدش  میگردیبرم الیسه چهار ساعت به و بعداز

 .تهران میگردیو دوباره برم میکنیحرکت م

و تابستون رو هم پشت سر  گذشتیپشت سر هم م روزها

 .میشد زییگذاشتم و حاال وارد پا

که  ییو از گرما دمیتو دستم فشار م شتریقهوه رو ب ماِگ

 یرو.روبههریگیرو لبم شکل م یبخندل شهیبه بدنم منتقل م

 هختیر یهابودم و به برگ ستادهیبزرگ هال وا یپنجره

زود  ی.چقدر که همه چکردمیها نگاه مشده از درخت

اومدن  ایشدنم،بدن هان،حاملهی.تجاوز بهم،رفتن آگذرهیم

 یو سپهر برا عادیو م بیمن یهایهان،برادریکارن و نبوِد آ

 ایتر عاشق شدنم..خدااز همه مهم و هانیآ یجبران نبودها
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 میتو زندگ بیسالمه و چقدر فراز و نش۱۱من فقط 

 .داشتم

رار بود و ق میدو هفته بود که از شمال برگشته بود بًایتقر

طرالن  ِیحاملگ یجشن برا هیو  انیب نایو ت ایلیتا ا میبمون

 یهاتو ماه یدوست ندارم کس گفتیطرالن م م؛امایریبگ

مون و بعداز برگشتن نهیبب افمویق یم حاملگپنج ایچهارم 

 .شلوغ گرفتن یساده ول یمهمون هی

 ..هانیآ

نسبت به قبل از رفتنمون بهتر شده بود.انگار به  اخالقش

 .عادت کرده بود شیمن تو زندگ ِیحضور اجبار

خودشو تو کار غرق کرده  نقدریچند مدت ا نیا یول

شام  گهیهمد و با دمشیدیها مبود،که فقط شب

 .میخوردیم
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و نگاهمو از  امیم رونیکارن از فکر ب جانیپر ه یصدا با

 .رمیگیم اطیح

 مامان...قشنگ شد؟-

تو دستشه و  A یورقه هیکه  نمیبیو م گردمیسمتش برم به

 .دهیروش کش یابچگانه ِینقاش

 .رهیبودنش ضعف م نیریهمه ش نیواسه ا دلم

 :گمیخسته م یلبخند با

 !کرده؟ یم چپسر نمیبب ایب-

و به  رمیگیکه ورقه رو از دستش م ادیجلو م بدوبدو

  .کنمینگاه م ینقاش

 .بود دهینفر رو کش ۳صفحه عکس  وسط

 ایک زدمی.حدس مکیدختِر کوچ هیزن و  هیمرد و  هی

 :پرسمیم یباشن ول توننیم
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 قندم؟ نَیک نایا-

 :گهیلذت م با

 .طرالن و دخترشون عاد،خالهیعمو م-

 :گمیمخنده  با

 !دختره آخه،فسقلم؟ یدونیاز کجا م-

 :گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 !؟یفرستیواسه خاله طرالن م نوی...حاال اگهید دونمیم-

 :گمیم اقیاشت با

 !معلومه-

لگرام و ت کنم،واردیباز م مویبا اثرانگشت گوش نکهیا بعداز

 تمفرسیو عکسو براشون م شمیم مونینفر۴ ت،گپیدر نها

 :سمینویو م

 .بچت دختره کنهیم ینیبشیپسرم پ-
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 .کنمیرو ارسال م امیو پ کنمیبعد تگش م و

*** 

 .گردونمیها رو تو تابه برم کوکو

بدو به سمت باز شدن زنگ در و کارن که بدو یصدا با

 :گمیم رهیدر م

 قندم؟ هیک-

 :گهیو خوشحال م بلند

 ...باباعه-

 که تازه کنمی.شوکه به ساعت نگاه مپرهیباال م ابروهام

 .شده بود۹ساعت

که خسته خودشو رو  هانیو به آ شمیآشپزخونه خارج م از

 هانیمبل ولو کرده بود و کارن که لوس خودشو رو آ

 .کنمیانداخته بود نگاه م



 

Romanzo_o 841 

 .دهیکه جوابمو م کنمیم یـ«سالم» متعجب

 !؟یچه زود اومد-

 :گهیو م ندازهیباال م ییابرو 

تا  شوازشونیپ رنیون مخونه زناش رنیواال همه م-

رو از تنشون در کنه اونوقت زنه ما ناراحته چرا  یخستگ

که منو  نییپا ایب۲۱برو اتاق ساعت  یبرگشتم..!ناراحت

 .ینیبب

 یچ ییبا پرو هانیآ امیب رتریبرم د یناراحت گنیم همه

 !..گهیم

 

 

 :گمیاخم م با

 !..نبود نیمنظورم ا-
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 :گهیم طنتیش با

 یسکس یرفت که همه زناشون با لباسا ادمی نمیاها ا-

 ازیپ یبو چیه ادینم شوازیاونوقت زنه ما پ شوازیپ رنیم

 ...دهیداغ هم م

منو شست و پهن  ومدهیً کفرم در اومده بود..!نواقعا گهید

 .کرد

 یارو لب کشویبگم کارن دسِت کوچ یزیچ نکهیاز ا قبل

 :گهیو م ذارهیم هانیآ

 !..یبگ دیحرِف زشته نبا یعه بابا سسک-

و  رهیگیکارن رو تو دستش م کیکوچ یهادست هانیآ 

 :گرهیباحال م یو با لحن کنهیبوسه بارونش م

 !جوجه خورمیمن آخرش تو رو م-



 

Romanzo_o 843 

رو  هانیلِپ آ یو با خوشحال خندهیم طنتیبا ش کارن

 ..کنهیبوس م

ره سف و کنمیو گاز رو خاموش م رمیسمت آشپزخونه م به

 ...نمیچیرو م

ناراحت شده بودم.از آشپزخونه خارج  هانیحرِف آ از

 و با برداشتن رمیو بدون جلب توجه به اتاقمون م شمیم

 .رمیحوله سمِت حموم م

بدنم رفته و  یبو نکهیو حس ا عیدوش سر هی بعداز

 .شمیشامپو بدن پر کرده،از حموم خارج م یجاشو بو

 شرتیت هیخودش بوده  نفهمه بخاطر حرف نکهیا یبرا

 .پوشمیزانو م ریگشاد و شلوارک گشاد تا ز

بهم  یلیگشاد هم خ یداشتم،لباسا یبزرگ یها نهیس چون

 .ومدیم
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و  رمیهم بدون جلب توجه به سمت آشپزخونه م باز

 :گمیم

 .آمادست ن،شامیایب-

با  هانیبعد آ قهیدق۴-۳. نهیشیم یو رو صندل ادیزود م کارن

 یو بغِل کارن رو صندل ادیم یراحتو شلوارک  شرتیت

 .نهیشیم

ه ک کشمیدوتاشون غذا م یو به عادت برا نمیشیم خودمم

 :گهیم طنتیبا ش هانیهمون لحظه آ

 !..یمن چه خوشگل شد یبه خانم سکسبه-

و شلوارک گشادمو مسخره  شرتیداره ت دونستمیم

 یگفتِن کارن با هم قاط«بابا»من و  گفتِن«هانیآ.»کنهیم

 :گهیتر مخندون هانیکه آ شهیم

 جونم..؟-
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 :گهیم کارن

 ...نگو هیحرِف زشت-

 الیخیکه ب کنهیو به من نگاه م گهیم یکشدار«چشم» هانیآ

 :گمیم

 .نیبخور یچیه-

*** 

 مشیاز اتاق خارج م دهیکه کارن خواب شمیمطمئن م یوقت

و بعداز وارد  رمی.به سمت اتاق خودمون مبندمیو در رو م

 .بندمیمشدنم در رو 

رو  شرتیکه بدون ت فتهیم هانینگاهم به آ گردمیبرم یوقت

 .بود و ساعدشو رو چشاش گذاشته بود دهیتخت دراز کش

بعداز  و رمیم ییکنم به سمت دستشو دارشیب نکهیا بدون

و با خاموش کردن چراغ  شمیالزم خارج م یانجام کارا

 .کشمیرو تخت دراز م



 

Romanzo_o 846 

 هشیدور بدنم حلقه م هانیدسِت آ بندمیکه چشامو م نیهم

 :زنهیو کنار گوشم پچ م کشهیو منو به سمت خودش م

 یاگه مثِل سکس کننایهم م یاگهید یمردم کارا یزنا-

 ..شدنت مؤثره بگم

که باعث  یکه با لحن کنمیاعتراض اسمشو صدا م با

 :گهیم شهیمتوقف شدِن قلبم م

 !..هانیجوون آ-

 

 

وار .نوازشکنمیم یجالت سرمو تو بازوش مخفخ با

 :گهیم یو جد کشهیدستشو رو کمرم م

 ..میبا هم صحبت کن یزیچ هی یدرباره دیبا-

 :مکنیبازوش بلند م یو سرمو از رو پرهیاز سرم م خجالت
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 !؟یچ-

 :گهیم زنهیکه به چشمام زل م همونطور

 عکسه کارنه.امروز به طور میگراند گوشکه بک یدونیم-

و پوشاک بچه عکسشو ت یهااز شرکت یکی سیرئ یاتفاق

کارن  یعال طیسال با شرا۲ دهیم شنهادیو پ نهیبیم میگوش

خوبه و  تمونیوضع یدونیش*کنه.خودت مرو مدِل شاپ

پول درآوردن از بچم  یهنوز اونقدر محتاج نشدم که برا

 نیممکنه خودمم وارد ا گهیماه د کیاز  ؛امااستفاده کنم

 یشرکت قرارداد ببندم و مشکل هیبا  دیوشا حرفه بشم

 ...نمیبیتوش نم

 :گمیمکث م با

و  هاتیعکساش تو سا نکهیاگه بزرگ بشه و از ا-

 ؟یمختلفه،ناراحت بشه چ یهاجیپ

 :دادن حیبه توض کنهیدوباره شروع م خونسرد
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و عکساش  شهیمعروف م نکهیکه از ا ستیکارن،دختر ن-

 پسره و هیاد،ینم رشیر گشوه میبگ رهیمختلف م یجاها

 .کنهیم شرفتیحرفه پ نیتو ا یاگه بزرگ بشه قطعًا کل

 :گمیفورًا م ادیکه م شرفتیاز پ حرف

 .ندارم یمنم مشکل یً مطمئناگه واقعا-

 :گهیو م دهیتکون م سرشو

 .پس ممکنه چند روز در هفته با خودم ببرمش-

 :گهیکه م گمیم یا«باشه»

 .ادیخوابم م یلیو بده که خمن بوسم ِیخوب حاال سکس-

 :گمیو م کنمیاستفاده م تیموقع از

 .شرط هیبه -

 :گهیو م کشهیتو هم م اخماشو
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به شرط ندارم اول بوسمو  یازین یبوسم کن نکهیا یبرا-

 .شنومیبعد حرفتو م یدیم

 و کوتاه لبمو رو لبش برمیسرمو جلو م زونیآو یافهیق با

و خشن شروع به  عقب بکشم دهیکه اجازه نم ذارمیم

 کشمی.با کم آوردن نفسم با شدت عقب مکنهیم دنمیبوس

 .رمیتا بتونم ازش فاصله بگ

که رو صورتش نقش بسته بود منو به  یلبخند محو با

 :گهیو م دهیخودش فشار م

 .حاال حرفتو بگو-

 ..شهیها شروع ممهر دانشگاه۵از  دمید تیتو سا روزید-

 :گهیو م کنهیقطع م حرفمو

 ...ثبت نام یبرا میریبعداز ناهار م امیدا زودتر مفر-

 :گمیم یخوشحال با
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 !جوِن طناز؟-

 :گهیاخم م با

 یعنی میریم گمیبخواب م ریمگه جونت بادمجونه؟بگ-

 .نایامامان ِشیپ میری.ظهرم ممیریم

 رو لپش یاییهوی یو بوسه شهیباز م شمین خودبهخود

 :گمیو م زنمیم

 !؟یخریواسم کتابم م-

 :گهیتر از قبل مپررنگ یلبخند با

 ..خرمیم-

 :دهیمکث ادامه م کمی با

 ...دماینکن نصفه شب کار دستت م یهم دلبر نقدریا-

بازوش  یرو و سرمو دوباره گمیم ییبلندباال«چشم»

 .شمیو کم کم وارد عالم خواب م ذارمیم
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*** 

 رو د زمیریم اینوِن الزان یرو که درست کردم ال یمخلوط 

 .دمیفر قرار م یآخر تو

 ایالزان مونمیو منتظر م نمیچیتمام مهارتم سفره رو م با

 یکنم؛ناسالمتیم یدرست شه.معلومه که امروز هر کار

 نیکه ا یمرس ایخدا یبه بعد برم دانشگاه.وا نیقراره از ا

 .شهیآرزوم داره برآورده م

 و با دوعهیزنگ،مثِل هر روز کارن به سمت در م یصدا با

 :کنهیدر رو باز م یوشحالخ

 .سالم بابا-

 و کنهیکارن رو بغل م ندهیبیدر رو م نکهیبعداز ا هانیآ

 :گهیو م کنهیکارشو فراموش م هیخستگ

 .سالم فندوق بابا-
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 کنهی.کارن هم خودشو لوس مبوسهیهم لپشو مبعد پشِت و

 .خندهیو م

 .بودم یعشِق پدر و پسر نیمن از آشپزخونه شاهد ا و

لبخندم  هانی.با حرف آارهیاختیب نهیشیکه رو لبم م یلبخند

 .شهیتر از قبل هم مپررنگ

 .ادیخوب خوب از کجا م یبوها نیبه ابه-

 :گمیم میهمون لبخنِد عظ با

 .میناهار بخور ایبرو دست و صورتتو بشور ب-

و در کمال تعجب با اخم به سمت  کشهیم یپوف

 .ادینشسته بودم م یصندل یکه رو یخونه و منآشپز
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 ی،ولیمحکم و پر انرژ یرسه،بوسهیبه بغلم م یوقت

 که کارن نشنوه یو کنار گوشم جور زنهیرو لبم م یکوتاه

 :کنهیزمزمه م

 .ازم استقبال شه ینجوریخونه ا امیدوست دارم م-

شده بود حاال  لیکه با حرکتش به خط صاف تبد لبام

 .رهیگید روش جا مدوباره لبخن

 :گهیو بلند م رهیو به سمت اتاق م شهیدور م ازم

که  نیسفره رو بچ زحمتیلباس عوض کنم ب رمیم-

 .گرسنمه یلیخ

 .شمیبلند م یو از صندل گمیم یخندون ی«باشه»

 شییهوی یامروز و رفتارا یکه تو فکره کارا نطوریهم

  .شمیسفره م دنیبودم مشغول چ
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به  و کنهیلباساشو عوض م هانیه آک کشهیطول نم یلیخ

 :کشهیبلند باال م ی.سوتادیآشپزخونه م

 !..خانوم چه کرده نیبه بببه-

 .نبود یشگیهم هاِنیشده بود؟آره قطعًا.آ شیزیچ

ارن و ک هانیکه آ نمیشیم یرو صندل«نوش جون»گفتن  با

 .ننیشیهم م

 .میشیو مشغول خوردن م کشمیم ایمون الزانهر سه یبرا

 !..یآب بد وانیل هی شهی:مامان مرنکا

زودتر پارچ رو  هانیدستمو دراز کنم که آ خواستم

 .زهیریو براش آب م دارهیبرم

لبش و چونش و  یکه همه رهیبه سمت کارن م نگاهم

 .بود یاز دماغش روغن کمی
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خنده که کارن و  ریز زنمیچهرش م دنیبا د اریاخت یب

 .کنمیمتعجب نگاهم م هانیآ

 ونیو م خندهیمردونه م فتهیبه کارن م یهم وقت هانیآ نگاه

 :گهیخندش م

 ..کرده با خودش یپسرم چ نیجوون!بب-

 .زهیریهم مهم زمان موهاشو به و

 :گمیو م دمیبه دست کارن م یدستمال زیرو م از

 .پاک کن قندکم-

که خودش هم خندش گرفته بود،با همون  کارن

و لوس  کنهیصورتشو پاک م فیکث یهاخنده،قسمت

 :گهیم

خوشمزه درست  یمامانه غذا رهیکنم!تقص یخوب چ-

 .گهید کنهیم
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 یجوره دلبرپسر همه نی!آخ که اکنمیعشق نگاهش م با

 .کردیم

 :کنمیبوس م لپشو

 .حموم میریبخور قندم..بعدش م خوادیهر جور دلت م-

*** 

صبحامو  گهیکه قراره دو روز د یبه دانشگاه جانیه با

 .کنمینم نگاه مبگذرو نجایا

 .ثبت نام شدم نجایخالصه موفق شدم و ا شهینم باورم

 

 

 :گردمیبه سمتش برم هانیآ یبا قفل شدن دستام تو دستا

 ..؟یزل زد یتوله به چ هیچ-

 :گهیم زدیتوش موج م یکه ناباور ییصدا با
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 یثبت نام کنم.مرس نجایروز ا هی دمیدیتو خوابم نم-

 ...هانیآ

ه و همونطور که ب نهیشیرو لبش م بخشتیرضا یلبخند

 :گهیم میرفتیم نیسمت ماش

 .میینایآقاجون ا یخونه میقابلتو نداشت؛شام بر-

تا موقع  مشیکارن که اونجا گذاشته بود یادآوری با

ا هم و ب دمیتکون م ینام تو دست و پامون نباشه،سرثبت

 .میشیم نیسوار ماش

و  میوارد دانشگاه شد یفکر کردم؛وقت شیپ قهیچند دق به

دانشگاه  ریبا مد نقدریثبت نام اقدام کرد،ا یبرا هانیآ

 هانیشمارشو گرفت و به آ ریشد که آخرش مد یمیصم

 .از من تو دانشگاه راحت باشه الشیگفت که خ

 نگیکه مدل گهیچند تا شرکته،چند روز د ریفعاًل مد حاال

 کنم؟ یچ دیبشه با
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و صدبار خدارو بابت  رهین بهش دلم قنج مفکر کرد از

 .کنمیبهم شکر م هانیدادِن آ

 عروسکم چرا رفته تو فکر؟-

 :گردمیبه سمتش بر م جانیه با

فکرشو بکن برم دانشگاه و درس  هانیآ یوا-

ار کنم ک مارستانیتو ب تونمیبخونم..!درسم که تموم شد،م

 ...«دکتر طناز زند خانم»کننیاونوقته که صدام م

 چیکه اسمو پ یینازک، درست مثِل کسا یاسممو با صدا و

 .کنمیم کننیم

 ستانماریاجازه نده تو ب هانیممکنه آ نکهیفکر کردن به ا با

کار کنم و شاغل شم به سرعت سرمو به سمتش 

 :گهیکه متعجب م گردونمیبرم

 !هو؟یشد  یچ-
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 :گمیم دیترد با

که  بگو!؟یندار یتو که با شاغل بودن من مشکل نمیبب-

 !..یندار

م و به سمت دارهیگوشه نگه م هیرو  نیکمال تعجبم ماش در

 .گردهیبرم

 مخالفه؟ یعنی

 .کنهیجلو و لبام و شکار م ادیحرکت م هی تو

زد به سرش،فقط  هویشده بود که  یچ دونمینم

 .هیدود هاشهیخداروشکر کردم که ش

کردم از خودم  یسع -اومم-مثِل ینامفهوم یصداها با

 .رش کنمدو

 ابون؟یتو خ یول شمیکه داشت نم یلذت منکر
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که با لذت نگاهشو به لبم  کنمیبهش نگاه م متعجب

 :دوزهیم

 ،انتظارخورهیتکون م جانیبند لبات با ه هی ینطوریا یوقت-

شوه ع نقدریا یستینگاهت کنم که؟!مجبور ن نمیبش یندار

 !..تا کار دستت بدم یکن یو دلبر یایب

 .کنهیوباره حرکت مد الیخیبعد ب و

دست خودم  نهیشیکه ناخودآگاه رو لب م یلبخند

 :گمیکنترل کنم و م جانمویه تونمی.اما بازم نمستین

 !..یخریواسم کتابم م هانیآ-

 :گهیو م کشهیم یپوف

خلوت  ینکن دنباِل کوچه یکه کار یباز شروع کرد-

 ...بگردما
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کت اس«باشه،باشه»و با گفتن دمیخنده سرمو تکون م با

 .کنمینگاه م رونیبه ب یو با خوشحال شمیم

 ینیریثبت نام من ش یتا بره برا دارهینگه م هانیراه آ سر

 به مامان یو با خوشحال کنمیبخره.از فرصت استفاده م

 خودمو تونستمیداشتم که نم جانیه نقدری.ازنمیزنگ م

ه  ک گمیو م کنمیم فیبراش تعر ویکنترل کنم و همه چ

 .میایم میدار

 یو گوش کنمیم یبا مامان خداحافظ هانیسوار شدن آ با

 .کنمیرو قطع م

 .شهیتو سکوت غرق م نیدوباره ماش و

سر  شد،حوصلمیسکوت م یکه وقت میقد مثِل

و با روشن کردن ضبط  کنمیم دایحس و پ رفت،همونیم

 .سکوت رو بشکنم کنمیم یسع
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هم  کنه،بایعمارت پارک م اِطیو حت نشویماش هانیآ یوقت

 .میشیو وارد عمارت م میشیم ادهیپ

که اآلن داشتم،سالم  یجانیمخصوصا با ه شهیعادت هم به

سالم کردن متقابلشون از هال  یکه صدا کنمیم ییبلندباال

 ..اوه اوه...جمعشون جمع بودادیم

 هانیو به سمت آ شهیمامان بلند م ِیفورًا از رو پا کارن

ن کار ی.وقتکنهیبغلش م تیهم با رضا هانیکه آ هدوعیم

و لپمو  شهیبه سمت من خم م رهیگیجا م هانیتو بغِل آ

که  ینیریش یو جعبه زنمیبه روش م یلبخند بوسه،کهیم

 .تر کارن رو بغل کنهتا راحت رمیگیبود رو م هانیدسِت آ

که  نمیبش خوامیم،میکنیم یبا همه احوالپرس نکهیاز ا بعد

 :گهیو بهم مر هانیآ

 .زحمتیب اریبرام ب  ییچا هی-
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 !زحمت؟یب

برام از صدتا لطفًا با ارزش تر  ینبود ول یخواهش درسته

 .بود

 :گهیو م شهیکه زنعمو بلند م گمیم یا«اره»

 .نیاخسته نیمادر تو بش ارمیمن م-

 :گمیلبخند م با

 ییاچ رمی...مگهید مینشسته بود نی!تو ماشه؟یخسته چ-

 .میبخور ینیریش با ارمیب

که به سمت  زنهیم -باشه- یبه معنا یلبخند زنعمو

 .رمیآشپزخونه م

 ارم،بهزیم ینیس یتو وانارویو ل زمیریم ییچا نکهیا بعداز

هم باز  ینیریو در ش کنمیو پخش م رمیسمت هال م

 :گهیکه بابا با لبخند م زارمیو همون وسط م کنمیم



 

Romanzo_o 864 

 !ه؟یچ ِینیریم؛شیخب،ما که جون به لب شد-

 :گهیم هانیبگم آ یزیچ نکهیا ازقبل

 ...میطنازو دانشگاه ثبت نام کرد-

که  هیبق یصدا یادامه داره ول هانیکردم حرِف آ احساس

 ...باعث شد ادامه حرفشو نگه گفتنیم کیبهم تبر

 که دادمیمامان و بابا و عمو و زنعمو رو م یکایتبر جواب

 .زنهید خشکم مبو هانیآقاجون که مخاطبش آ یبا صدا

 یهمه سال،هرکار نی!اش؟یبفرست یخوایدانشگاه؟م-

 ...نفرستمش و االن یکرد

 :کنهیبا اخم حرِف آقاجون رو قطع م هانیآ

 شیزندگ یفکر کنم حاال به عنوان شوهرش بتونم برا-

 .رمیبگ میتصم

 .نهیشیرو لبم م یلبخند ناخودآگاه
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 ...زنهیو مراحت مِخ همر یلیآقاجون؛خ گهی:طنازه دایدن

زودتر  هانیرو بدم که آ ایخواستم جواِب دن شهیهم مثل

 لکسیداشت،ریبرم زیم یاز رو شوییهمونطور که چا

 :گهیم

 !..یحسود ِیگذاشت پا شهیحرفتو م-

شده بود که صورتش قرمز شده بود.در  یعصب یجور ایدن

 :گهیهمون حال م

که من خارج درست  نیکنم به ا یحسود دیبا یبه چ-

 خونه؟یدرس م رانیدم و اون اخون

 لکسیبازم ر خوردیم شییاز چا یهمونطور که قلپ هانیآ

 :دهیجواب م

 یندهیآ یول یکاریو االن ب ینه،چون خارج درس خوند-

 .شدست نیطناز با رشتش تضم
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و  شهیبلند م یعصب ایزده بود رو هدف که دن هانیآ انگار

 .رهیبه سمت باال م

 هانیاسم مهم نبود چون آو ایو حرف دن یحسود اما

 نیخوب سوزوندش،فقط حرف آقاجون واسم سنگ

 تمشرفیبا پ شهیکه هم هیمشکلش با من چ دونمیبود،نم

 ...مخالفه

 نید همبع یهفته نکهیاز ا دیفکر کردن شدم.االن با الیخیب

 ...موقع، در حال خوندن درسامم خوشحال باشم

 

 

جمع  ییرایوردن دوباره همه تو پذشام خ بعداز

 .بود یکار هیمشغول  ی.هرکمیشیم

کارخونه  یو آقاجون درباره دیو عمو و آقا حم بابا

 یعروس ی.مامان و زنعمو و عمه دربارهکردنیصحبت م
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(که نایو البته دوست مامان ا هیدختِر طلعت خانم)همسا

 .کردنیبعده صحبت م یهفته

و  دادینشون م الیو به دانر یزیچ شیهم تو گوش ایدن

 .بود شیهم مشغول گوش هانیآ

 .دیکشیم یالبته کارن هم رو پام نشسته بود و نقاش و

 کو؟:مامان تبلتمکارن

 .قندم ارمیرفت ب ادمیمن که -

با  بًایو تقر زنهیو دستاشو به کمرش م شهیاخم بلند م با

 :گهیم یبلند یصدا

 !؟یاوریعه..چرا ن-

 :گهیحالت طلبکارانش زودتر از من م دنیبا د هانیآ

 ..؟هیچه حرک نیکارن..ا-
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که بابا با لحن  ادیاز موضعش کوتاه م یبا ناراحت کارن

 :گهیبهم م یمهربون

 بابا؟ خوادیم یچ-

 یباز خوادیخونه جا گذاشتم م ست؛تبلتشویمهم ن-

 .دمیخودمو بهش م ِیگوش رمیکنه،اآلن م

 .گهیم یا«باشه»و دهیسرشو تکون م بابا

 و دارمیبرم مویگوش فمیو از تو ک رمیبه سمت اتاق م 

 .نییپا رمیدوباره م

 :گمیو م نمیشیکه نشسته بودم م ییسرجا

 .ندارما یباز-

داده بود که با  یجاشو به خوشحال شیناراحت گهید حاال

 :گهیباز م شین

 .خودم بلدم نصب کنم-
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 .کنهیم یادآوریباز هم باهوش بودنشو بهم  و

دستش  مدیم ویو گوش کنمیباز م ویثر انگشتم رمز گوشا با

 :گهیو م شهیکه خودش وارد اپ استور م

 ؟یباز نیماش یسینویواسم م-

خواه دل هیکه چند تا باز کنمیم پیتا یسیبه انگل براش

 شهیکه کامل نصب م قهیو بعداز چند دق کنهینصب م

 .شهیم یمشغوِل باز

 گردمیبه سمتش برم کنهیزنعمو که اسممو صدا م یصدا با

 :گمیو م

 جانم؟-

 :گهیلبخند م با

)دختر طلعت نینازن  ِیعروس یبرا یپوشیم یتو چ-

 خانم(؟
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 :گمیمکث م با

شلوار  بلوز و هی میایاگه ب ینه..!ول ای میایب دونمیاصاًل نم-

 .خرمیم یمجلس

کن  شیطناز.راض یکه اومد،بهونه ندار هانیآ گهی:دمامان

 .نیایب

 :ادیم ایدن یصدا

به شوهرش نداره که،مگه قبلنا  یاصاًل ربط ییدازن-

 ها؟یمهمون رفتینم

 :گمیاخم رو بهش م با

از تو اجازه  رمینم ای رمیکه کجا م نیاز ا بنمینم یازین-

 فتمگیبود،خودم بهش م هانیآ تیبه رضا ازی.اگه نرمیبگ

 .خانم کارآگاه

 :گمیبه مامان م رو
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 من خبر داره؟ ِیو بم زندگ ریمگه خارج نبود؟از ز نیا-

فراموش  زویهمه چ ایتو بحث با دن شهیمثل هم و

 .عمه بغلم نشسته نکهیا ی.حتکنمیم

 

 

 :زنهیبا اخم تشر م مامان

 ..طناز بس کن-

 :گهیبا خنده م الیدان

 ن؟یفتیبه جون هم م یچتونه شما دو تا ه-

 :گمیمبگه  یزیچ ایدن نکهیاز ا قبل

 .کنهیخودش شروع م گمینم یزیمن که چ-

که به سمتش  زارهیسردشو رو دستم م یدستا عمه

 .گردمیبرم
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 :گهیآروم م عمه

تو بخاطر من  زنهیکه م یتو من و ببخش مادر،هر حرف-

 ..من شرمندتمایکوتاه ب

 .دلم براش سوخت واقعًا

 :گمیلبخند م با

 یمن که چ یابر ستیعمه..! اصاًل مهم ن هیچه حرف نیا-

 .گهیم

 ییکارش واقعًا از حرفا نی.با ارهیگیرو م یبا شرمندگ عمه

 .شمیم مونیزدم پش ایکه به دن

 یازب نیخودمو با کارن مشغول کنم و تو ماش کنمیم یسع

 .کمکش کنم

 ؟یگرفت دی:طناز قاب جدالیدان

 :گمیو م ارمیشده سرمو باال م هول



 

Romanzo_o 873 

 ..نه-

 :گهیزودتر از من م هانیکه آ هکنیمتعجب نگاهم م الیدان

 .شده بود یمیقد گهیبراش گرفتم..اون د دیجد یگوش-

رف زده ح حیصر نقدریکه ا کنمینگاه م هانیبه آ یکالفگ با

 .بود

 .زمیقربونتون برم من.مبارک باشه عز ی:الهزنعمو

 :گمیو م زنمیم یمصنوع بًایتقر لبخند

 .یمرس-

از جلو چشام کنار  الیدان ِیعصب کمیناراحت و  یافهیق

 .رفتینم

اه به چشام نگ کمیکه  گردونمیبر م هانیبه سمت آ نگاهمو

و  کنهیو رو لبم مکث م برهیم نییکم نگاهشو پا.کمکنهیم

 .ندازهیباال م ییو ابرو دهیدوباره نگاهشو به چشام م
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برداشت کنم پس لب  یخوب زیاز نگاهش چ تونستمینم

 .رمیگیا اخم رو مو ب رمیگیبه دندون م نموییپا

____ 

 :هفته بعد کی

و آالرم رو خاموش  شمیم داریب جانیزنگ با ه یصدا با

 .ساعت هفترمیگیدوش مفصل م هیحموم و  پرمی.مکنمیم

 داشتم جانیکه ه نقدریو من ا کردمیحرکت م دیبا میو ن

 ادیشدم.البته که استرس هم داشتم. داریب شیساعت ش

 از»فتمیخونه زد م میاومد یکه اون شب وقت هانیآ یحرفا

اره دوب دی،بایکنکور داده بود شیسال پ ندکه چ ییاونجا

صحبت کردم که قبول کرد  ریمن با مد ی.ولیدادیکنکور م

که  یدانشگاه درس بخون نیتو ا یانمره۸۱امتحاِن  هیبا 

من شروع به خوندن  شیی.از فردا«یبه باال بش۷۵ دیاونم با

 .م رو مرور کردمکنکور یکتابا یکردم و همه
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 پیت هیو   کنمیموهام رو شونه م یحموم به سخت بعداز

ر و سماو رمیو به سمت آشپرخونه م زنمیساده اما قشنگ م

 .کنمیرو روشن م

ربع به هفت بود.چقدر  کیکه  فتهیبه ساعت م نگاهم

و به سمت اتاق خوابمون  نمیچیرو م زی.مدیکارام طول کش

 .رمیم

 

 

و آروم تکون  ذارمیم هانیُلخت آ یبازو یرو دستمو

 :دمیم

 .میبر دیبا شوهان،بلندیآ-

باره دو وگردهیو به سمت مخالفم بر م گهیم یـ«بابا برو»

 .خوابهیم

 :گمیو درمونده م کشمیم یپوف
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امتحان استرس دارم تو  نیا یکه برا کنم؛منیخواهش م-

 .برام ُمعَضل شه هم دنیرس ریبدترش نکن که د گهید

 و گردهیو کالفه به سمتم بر م کشهیم یقیعم نفس

 :گهیَبم م ییبا صدا هیداریهمونطور که تو خواب و ب

 عروسک؟ یچته اول صبح-

 ره؛یعروسک گفتنش ضعف م یکه دلم برا آخ

 :گمیو م امیبه خودم م هانیگفتن آ«هوم» یصدا با

 ؟یچ-

 :گهیخنده م با

 اد؟یخوابت م-

 :گمیم عاجزانه

 .شهیم رتیشرکت د یبر دی.خودتم باگهیبلندشو د هانیآ-

 :گهیو م کشهیتو هم م ابروهاشو
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به شرکت قانون وضع  سیوآمِد رئساعِت  رفت یبرا یک-

 !کنه؟یم

 .شهیم رمیپس بلندشو منو برسون.د-

 :گهیتو بغلشو م کشهیم منو

زنم  ۲۱عروسک؛اآلنم دوست دارم تا ساعت ادیخوابم م-

 .لم بخوابهتو بغ

 :گمیم غیجغیج با

 !...هـــانیمانتوم چروک شد.آ هانیولم کن آ-

 و شهیحرکت بلند م هیخودشم تو  کنهیخنده ولم م با

 :گهیم رفتیم ییهمونطور که به سمت دستشو

 .شمیمن آماده م یکن داریتا تو کارنو ب-

 .شمیو از اتاق خارج م گمیم یا«باشه»باز  ِشین با
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 یفتهبه گ کنمیم داریتالش کارن رو ب یبا کل نکهیا بعداز

و موهاشو  پوشونمیم یبراش کت و شلوار طوس هانیآ

 .کنمیشونه م

ا رو با خودش ببره تا ب هان،کارنیبار آ نیاول یبود برا قرار

 .اون َمرده قرارداد ببنده

سته ب پوشوندم،چشاشیکارن لباس م یکه برا یمدت تمام

 .دادمینجام مکارارو ا یبود و خودم همه

 !...هانیآ ی!ِلنگهپوففف

به سمت  فتهیکه دستشو گرفته بودم تا ن همونطور

ه نشست یصندل یآماده رو هانی.خداروشکر آرمیآشپخونه م

 .خوردیبود و داشت صبحانه م

 ریز زنهیم فتهیکه نگاهش به وضِع من و کارن م نیهم

 !..خنده
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 دادیمکارن به خودش زحمت ن ی.حترهیگیخندم م خودمم

 .شدیم اردیزود ب نقدریباِر ا نیچشاشو باز کنه.البته که اول

.همونطور نمیشیو خودمم م یرو صندل نشونمیرو م کارن

 و گرفتمیکارن هم م یبرا گرفتمیخودم لقمه م یکه برا

 .دییجویبستش م یکه با همون چشا نداختمیدهنش م

 .میدیخندیهم که از همون اول به حرکاتش م هانیو آ من

و به سمت  نمیشیصبحانه فورًا از خونه خارج م بعداز

 .میریدانشگاه م

 :هگیرو عوض کنه م نیجِو ساکِت  ماش نکهیا یبرا هانیآ

 دیاآلن زنم تو تخت بغلم باشه با نکهیا ینگاه آخه..!به جا-

 ..برسونمش مدرسه ایامثِل بچه مدرسه

 :گمیمعترض م یلحن با

 .گاهدانش رمیم ه؟دارمیعه..مدرسه چ-
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 :گهیخنده م با

 .دهیرو م یواسم همون معن-

 :گهیکه م گردونمیبرم شهیبه سمت ش سرمو

 !..گهید ستین یحتمًا از ناهارم خبر-

 :گمیم یفور

 .کنمینه...قول دادم ناهار درست کنم،پس درست م-

 .شهیکه دوباره سکوت م گهیم یـ«خداروشکر»

 

 

 .نه من گهیم یزیچ نهاینه آ گهید

 وامخیو م کنمیتشکر م دارهیدانشگاه نگه م یجلو یوقت

 .زنهیرو م یشم که قفل مرکز ادهیپ

 :گمیاخم م با
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 .شهیم رمیکن د ه؟بازیکار..چههانیآ-

 :گهیو با اخم م ندازهیباال م ییابرو

عد بده ب ؟بوسمویبر نییپا یمگه رانندتم سرتو بنداز-

 !..برو

 :مگیو تند م زنمیرو لپش م یاورًا بوسه.فرهیگیم خندم

 .گردمیبرگشت با اتوبوس برم-

و به سمت دانشگاه  شمیم ادهیپ نیبندش از ماشپشت و

 .رمیم

 وارد اهللو با بسم رمیگیم ینفس رسمیدفتر که م پشت

 .شمیم

 نشسته بود و چند زیدانشگاه(پشت م ری)مدیصالح یآقا

جاافتاده و  یهاچهرههم اطراف نشسته بودن که از  ینفر

 .استادن دیفهم شدیمسنشون م
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 :گمیمکث م با

 ...آزمون یسالم..طناز زند هستم.برا-

 :گهیم ییو با خوشرو پرهیحرفم م ونیم

 .اومد ادمیبله -

 :گهیاز اون استادا م یکیبه  رو

از  رو دیکه گفتم آماده کن یاون امتحان شهیپروفسور م-

 !د؟یریبگ ونیخانم زند و خانِم هما

 :گهیمرده که پروفسور خطاب شده بود م اون

 کجا رفتن؟ ونیآره حتمًا.خانم هما-

 ..(اطی:رفتن تو محوطه)همون حیصالح

 :گهیگفتن،رو بهم م«باشه»و با  دهیتکون م یسر پروفسور

 .دیایدنبالم ب-
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.اول به فتمیو دنبالش راه م کنمیزمزمه م یـ«چشم»

 :گهیو م رهیدانشگاه م یمحوطه

 .دیاریب فیتشر شهیم ونیخانم هما-

روفسور پ ینشسته بود با صدا یمکتیکه تنها رو ن یدختر

و  یپروتز ی.لبارسونهیو تند خودشو به ما م گردهیبر م

بود  یزیچ نیاول ششیغرق در آرا یو چشا یدماغ عمل

و  ندازهیبهم م ینگاه می.نکردیکه آدم رو جذب خودش م

 باًل با لبخند جوابش روکه متقا زنهیم یکیلبخندِ  کوچ

 .دمیم

وم که دختره آر میفتیبا هم دنبال پروفسور راه م ندفعهیا

 :گهیم

 ؟یایسال اول-

داشت.نازک و دخترونه برخالِف  یباحال یصدا چه

 :گمیظاهرش.مثِل خودش آروم م
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 .آره-

 :گهیلبخند م با

 .میدیپس با هم آزمون م-

 ...دیشا-

 :گهیپروفسور که م یصدا با

 .داخل دییبفرما-

 .میشیکه اشاره کرده بود م یکالس وارد

 :گهیو م بندهیدر رو م پروفسور

 .دخترا دینیبش-

و  ذارهیم زیرو م فشویو ک رهیم زشیبه سمت م خودش

 :گهیم گردهیم یزیهمونطور که دنبال چ

 د؟یچند ساله کنکور داد-

 :گمیو م نمیشیم یصندل هی یرو
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 .شیوقت پ یلیخ-

 :گهیم یوبه شوخ ندازهی مباال ییابرو

 .یچه جواِب کامل-

ه ک کنهیومنتظر نگاهش م ندازهینگاهشو به اون دختره م و

 :گهیدختره زود م

 .شیسال پ۳-

 نیه او ب دیموفق ش دیبار تونست هیسواالت آسونه..اگه -

تا ۶۱.دیانتخاب ش دیتونیقطعًا باز هم م دیایدانشگاه ب

 .دیکنیچه م نمیساعت وقت.بب۱سوال،

 .میکه ما شروع کن شهیمنتظر م و

 

پروفسور »درسته«ای میگه و چند تا ورق در میاره سه 

تارو به من میده و سه تا رو به دختره و میگه: 
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که  نمکیدور فقط چک م کی.کنمیسرمو بلند م یخستگ با

سواالت رو نوشته باشم چون معتقدم که آخر  یهمه

 شهیزم خستست و چک کردن سواالت باعث مامتحان مغ

 .جواب رو عوض کردم یو اشتباه فتمیبه شک ب

 :گمیو م کشمیم یقیعم نفِس

 .تموم کردم استاد-

 :گهیبا لبخند م پروفسور

 .ش به منبده-

که همون لحظه اون دختره هم  دمیو بهش م شمیم بلند

 .دهیبرگشو به پروفسور م یو با خوشحال شهیبلند م

 :گهیم فسورپرو
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 کنمیم حیتا زنگ وقت مونده،امتحاناتو تصح دینیخب بش-

 .کالساتون دیبر دیتونیخدا م دیو به ام

که  نمیشیم یصندل یو رو میگیم یـ«چشم»دومون  هر

شو و دست نهیشیکناِر من م ِیصندل اون دختره رو ندفعهیا

 :کنهیدراز م

 ..روشنام-

 یحنو مثل خودش با ل زارمیتو دستش م دستمو

 :گمیمدوستانه

 .طنازم-

 .:خوشبختمروشنا

 .نیهمچن-

 :گهیمکث م با

 ؟یکنیم یتهران زندگ-
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 !آره،تو چطور؟-

 :گهیلبخند م با

 .امیرازینه من ش-

 :گمیم اقیاشت با

 .دوست دارم رازویش یلیخ ؟منیگیراست م-

 :گمیکه م خندهیم

 ؟یمونیتو خوابگاه م-

 :گهیحسرت م با

 ...درس خوند اونجا شهینم اصاًل یآره..ول-

 :گمیخنده م با

 !..یخوندرسپس بچه-

 :کنهیم زیر چشاشو
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 !..یستینگو که تو ن-

 :خندمو کنترل کنم کنمیم یسع

 .آخه خورهینم افتیبه ق یچرا منم هستم ول-

بر خالف تصورم که  م،اماییهویشدم از حرِف  مونیپش

 :گهیو م هخندیم شهیاالن از حرفم ناراحت م کردمیفکر م

 ..برات گمیحاال م-

خودشو  نکهیبود و برخالِف چهرش بدون ا یدخترخوب

 .شد یمیزود باهام صم یلیخ رهیبگ

که  کنمیو به استاد نگاه م امیم رونیزنگ از فکر ب یصدا با

 :کنهیهمون لحظه سرشو بلند م

خوب  یلیخ ۷۷/۵و خانم زند  ۷۸ ونیاحسنت.خانم هما-

 دیتونیو از زنگ بعد م گمیم یلحصا یها.به آقابود بچه

 ..کالستون دیبر
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 :گمیو م شمیم بلند

 .استاد یمرس-

 .ممنون یلی:خروشنا

 :گمیکه م میشیبا هم از کالس خارج م و

 م؟یبخور یزیچ هیبوفه  میبر-

 :گهیو م دهیسرشو تکون م تندتند

 .گرسنمه یلیآره،من خ-

 .میکنی،راهمونو به سمت بوفه کج م«منم»گفتن با

 میریگیجا م زیم هی یشلوغ بود.رو بًای.تقرمیشیبوفه م وارد

 :گهیکه روشنا م

 ؟یخوریم یچ-

 .کیو ک ییچا-
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تا سفارش  رهیو به سمت صندوق م دهیتکون م سرشو

 .بده

بخاطر من  رتونیمد گفتیم هانیسوال بود؛آ یجا برام

داد.روشنا  تیامتحان رضا نیکنکوِر دوباره به ا یبجا

 چطور تونست؟

  

مو سوال نهیشیو م گردهیکه روشنا بر م قهیچند دق بعداز

 :گهیکه م پرسمیازش م

 یرا.بکردیم سیدانشگاه تدر نیتو ا شیداداشم دو سال پ-

 شیداداشم و ناراحت دنیبا د یم،صالحیثبت نام که اومد

رو  نهادشیپ نیکنکور بدم،ا دیبا گهیسال د هی نکهیا یبرا

 .میداد که ما هم استقبال کرد

 

 



 

Romanzo_o 892 

 :پرسمیو م کنهیم یذهنم کنجکاو دوباره

 دانشگاه؟ یبعداز کنکور نرفت یواسه چ-

 :گهیغرور م کمیو  اقیو با اشت رهیگیم ینفس

خانواده بودم و همه دوستم  یمن تهتغار یدونیخب م-

 ،کاًلیاشاره کرد افمیداشتن.همونطور که چند بار به ق

.حاال میاینطوریو هممون هم میستین یایمذهب یخانواده

تهران،بابام اجازه نداد و افتادم دانشگاه یظاهرم.وقت خالیب

اصرار کردم تا  یدوست نداشت که ازشون دور شم.کل

د و بو ایتالیمنصرف شدم.داداشم اون زمان ا گهید که ییجا

 یمن هنوز دانشگاه نرفتم کل نهیبیو م گردهیبرم یوقت

درس بخونم و  دیکه من دخترمو با زنهیحرف به بابام م

و  شهیکم نرم م..بابامم کمنایخودم باشه و ا بیدستم تو ج

 کنه؛یقبول م

 :گهیمکث م با
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 ...تو چطور،از خودت بگو-

 :گمیو م کشمیم ینفس

 ..خب راستش من ازدواج کردم-

 یندبل بًایتقر یو با صدا پرهیاز تعجب باال م ابروهاش

 :گهیم

 ؟؟؟یچ-

 :گمیشده م شوکه

 ..هیآروم..چته..!موضوعش طوالن-

 :گهیو م ادیم رونیحالتش ب از

 ..رمانا نی..!مثِل اهینکنه صور-

 :گمیو م خندمیم

 ..نه-

 ؟ی:پس چروشنا



 

Romanzo_o 894 

اون ماجرا  یاعتماد کردن.پس بجا یزود بود برا کمی

 :پرسهیکه م گمیبود و از کارن م یاجبار خانوادگ گمیم

 ؟یدوستش دار-

 :گهیکه با نفرت م دمیون متک سرمو

.و همشونم فقط دنباِل نیخوب یچهیبنظر من مردا باز-

 .نسکس

 :گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 .کالس شروع شد میبر-

زور و زحمت و اصرار  یو با کل دهیتکون م سرشو

و به سمت کالس  کنهیبوفه رو حساب م ینهیخودش هز

 .میفتیراه م

*** 
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تا دردش  مدیاستاد،دستمو تکون مگفتن  «دیخسته نباش» با

بند صبحت کرده بود و  کیکمتر شه.از همون اول تا اآلن،

 .میمن و روشنا هم مثِل خرخونا همرو نوشت

و  نمکیجمع م المویشه،وسایدرِد دستم بهتر م نکهیا بعداز

 .میشیهمراه با روشنا از کالس خارج م

 .خوابگاه یریم یبا چ-

 .نمی:ماشروشنا

 .گهیمن برم دباشه پس -

 :پرسهیم متعجب

 اومده دنبالت؟ یکس-

 :ندازمیباال م ییابرو

 !.نه-

 ..گهید رسونمتیدارم م نی:خب من که ماشروشنا
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 .باشه یکی رامونینکنم مس ست،فکرین یازین-

 :پرسهیم متعجب

 !..مگه خونتون کجاست-

-«...». 

 :گهیلبخند م با

 ...بپر باالهیکی رمونیمس-

 :گمیو م خندمیم

 .رمیمن با اتوبوس م-

 :گهیغرغر م با

 !خره؟یبرات نم نیماش هیپولداره  نقدریشوهرت که ا-

 دهیخونمون فهم یپولدار بودن رو حتمًا از منطقه نیا

 :گمیبود.با خنده م

 کنم..؟ یرانندگ یندارم چجور نامهیگواه یخب وقت-
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 :گهیم رتیح با

بلد  یندگدور و زمونه ران نیتو ا یدختر شهیمگه م-

 !نباشه..؟

 :گمیو م ندازمیباال م هاموشونه

 هانیبرم خونه به آ دیبا رم؛اآلنیگیفرصت م ال؛سِریخیب-

 .غذا درست کنم دنشونیقول دادم قبل رس

و به سمت جهت مخالف  کشهیو دستمو م کشهیم یپوف

 :گهیم رفتیم ینیو همونطور که به سمت ماش برهیم

کنم؛چقدر زورگو و شوهرتو خفه  تونمیبه شخصه م-

 .بدعنقه

 :گمیخنده م با

 .ازش نگفتم یادیز زهیمن که چ-
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 ِشیش و ستیدو هیدر  چییبزنه با سو یحرف نکهیاز ا قبل

و خودش از  ندازهیو  من و داخل م کنهیرو باز م یطوس

 :گهیو در جوابم م شهیسوار م گهیطرف د

سن مادرت  نیبه زور عقدت کرده،به زور تو ا-

 .هیای..!معلومه فرده عوضیهم که ندار نامهیکرده،گواه

 

 

مردا صحبت کرد و ازشون  یدرباره ن،روشنایکِل ماش تو

 شد؟ی!مشدیخب من که نظرم عوض نم یبد گفت ول

که مردا نامردن،مردا  دونستیم یکه نه؟عشق چ معلومه

  شهینم شیحال زایچ نی...عشق ارنیگیم دیسنگدلن،مارو ناد

 .و بس نیاون..هم گهیکه..عشق فقط م
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ه و ب امیو با تکون دادن سرم از فکر در م کشمیم یپوف

 آماده گهیربع د کی.کنمیفسنجوِن در حال پخت نگاه م

 .نداشت یبود و کار

و با  نمیشیکاناپه م یو رو زمیریم ییچا هیخودم  واسه

 .چرخمیم نستایتو ا کمیم،یبرداشتن گوش

*** 

 یو پشت بندش صدا ادیکه از در م یکیت یصدا با

 .گردمیکارن،به سمِت در برم جانیپره

 ..میاومد ..!خوشمی..!مامان..ما اومدی:مامانکارن

ودم که غرق شده ب نستایتو ا نقدری.انهیشیرو لبم م یلبخند

د اوم ادمی میحواسم به ساعت نبود و فقط با آالرم گوش

 .گاز رو خاموش کنم ریز
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 فی.کرمیبه استقبالشون م هانیآ یو به گفته میشیم بلند

ه ک نشونمیرو لپش م یناگهان یاو بوسه رمیگیرو م هانیآ

 .کنهیشوکه بهم نگاه م

 :گهیبا اعتراض م کارن

 ..منم َدر کن یمنم خستم خب..خستگ-

 :گهیبا اخم م هانیآ

 ریزن من بوست کنه توله؟برو خودت زن بگ یانتظار دار-

 ..تا بوست کنه

 :گمیو م رهیگیم خندم

 ..دیدر نمون یداخل جلو دیایب-

 :گهیو با خنده م بندهیدر رو م هانیآ

اول مارو با مهارتات خمار بانو..از اون  یذاریمگه شما م-

  !..یکرد
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 :گهیکه م ارمیاسمشو به زبون م معترض

 !..یکنینگو که خراب تر  م یزیجوون..!چ-

 :گمیم هانیرو به آ و کنمیو کارن رو بغل م کشمیم یپوف

 ایعوض کن ب کنم،لباساتویتا لباِس کارن رو عوض م-

 ..ناهار

 :گهیاخم م با

  بمونم؟ یتو خمار-

و به سمت اتاق  زنمیم ییهمه پرو نیبه ا یاغره چشم

 .رمیکارن م
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دو  ختنیو با ر کنمیخوردن ناهار،سفره رو جمع م بعداز

 .ارمذیم زیم یرو رو یی.چارمیم ییرایبه سمت پذ ییتا چا

از کارن  یو خبر کردیصحبت م یداشت با گوش هانیآ

 !.نبود

 :گمیو اشاره م مایا با

 کارن کو؟-

 .کنهیبا سر به اتاقش اشاره م که

و ناخودآگاه  نمیشیمبل م یو بغلش رو گمیم یـ«آهان»

 .رهیحواسم به مکالمش م

 .کنمیاش صبحت م:باشه،باههانیآ

...- 

 .:حواسم هست،خدافظهانیآ

 :گمیکه م دارهیبر م شوییچا شیقطع کردن گوش با
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 شد؟ یخب،امروز چ-

 :گهیم خورهیم شییاز چا کمیکه  همونطور

از گلش شکفت و  د،گلیکارن رو د انیاولش که هاد-

 یماه امتحان۲سال قرارداد داد.اما گفتم فعاًل ۱ شنهاِدیپ

 .کارن خسته بشه دیشا میقرارداد ببند

 :دهیکه ادامه م کنمیم دییگفتن حرفشو تأ«آره» با

بره  اریبا کارن باشه و کارن با دان شهیسپردم هم اریبه دان-

 .گهیم انیکه هاد ییهاصحنه

 :گمیم شوکه

 ؟یی!پس خودت کجاه؟یک اریدان-

و با انگشت اشارش به  ندازهیبهم م هیعاقل اندر سف نگاه

 :گهیو م زنهیم قمیشق
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ره ب خوادی؟میدنبال کارن که چ فتمیکار دارم..ب یمن کل-

 ریمورد اعتمادمه...به عنوان مد اریره؟دانیدو تا عکس بگ

 .ششهیکارن پ یبرنامه

 هانیبرنامه هم داره.آ ریپسرم شم که مد یکه من فدا آخ

 :دهیو دوباره ادامه م ذارهیقانع شدن م یسکوت من رو پا

 !؟یشد؟امتحانتو چند شد یخب دانشگاِه تو چ-

 :گمیباز و افتخار م شین با

 .شدم.دو تا کالسم رفتم ۷۷/۵-

 :گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 ...یپس باور کنم بچه درسخون-

 یبا انگشتا یکه به صورت ناگهان ندازمیباال م یاشونه

 یلبا هیکه لبام شب یده،جوریشصت و اشارش لپمو فشار م

 :گمیم یامفهومن ی.با صداشهیم یماه
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 .کن هان،ولمیعه..نکن آ-

م کنده هاگونه رفتم،قطعًایدرد گرفته بود و اگه عقب م لپم

 !...المصب چقدر سفت گرفته آخهشدنیم

جلو و لباشو رو  ارهیصورتش رو م یابا تک خنده هانیآ

من بودم  نیو ا کردی.اون با آرامش کارش رو مذارهیلبام م

 یول شمیکنه.منکر لذتش نمتا ولم  زدمیکه دست و پا م

 خیتنمو س یرون،موهایب ادیب ییهویلحظه کارن  هی نکهیا

 .کردیم

و  شمکیم ییتو گلو ِنیدر اتاِق کارن،ه یباز شدن ناگهان با

 .تا از دستش خالص شم کشمیبا شدت سرمو عقب م

 :گهیخونسرد م هانیآ اما

ر د یطلب داشته باشم،بوِس جلو یعادت ندارم به کس-

 .ران کردمرو جب
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 یفوش درست و حساب هی شهیکارن فرصت نم یصدا با

 :گهیم طنتیکه با ش گردمیبدم و به سمتش برم هانیبه آ

 ن؟یکردیم کاریچ-

 :گهیم هانیبگم آ یزیچ نکهیاز ا قبل

 ..بوس-

بغلم و  دوعهیکه کارن م کنمینگاه م هانیحرص به آ با

 :گهیو م زنهیروگونم م یبوس

 .برم اتاق د،منیبد به کاِرتون ادامه-

 و رمیگیدوباره بلند شه و بره که جلوشو م خواستیم

 :گمیم

 ..نجایهم نیکجا.؟!بش-

 

 



 

Romanzo_o 907 

�هیپارت_هد# � 

*** 

هنوز  هانیشب بود و آ ۲فته،ساعتیبه ساعت م نگاهم

 یخبر گهیبود.از بعداز ناهار که رفت شرکت د ومدهین

تا اآلن بهش زنگ زده ۲۱ساعت ازش نشد.دو بار هم از 

 .دادیجواب نم یبودم ول

 یو رو خورهیشامشو م یریگبهانه یهم که بعداز کل کارن

ار .چند بدمیترسیم شتری.حاال تنها ببرهیپام خوابش م

.استرس و گرفتیخواستم بخوابم،اما واقعًا خوابم نم

ده برگر هانیآ یوقت نکهیطرف و  فکر به ا هیاز  ینگران

 دنمیمانع از خواب گهیرسنه بخوابه،از طرِف دمجبوره گ

 .شدیم

 و به سمت کشمیم-ینیه- ادیکه از در م یکیت یصدا با

 .چرخمیدر م
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 :گهیم دنم،متعجبیبا د هانیآ

 ؟یداریهنوز ب-

بالشت  یو رو دارمیسِر کارن رو از رو پاهام بر م آروم

 .رمیم هانیو به سمت آ ذارمیم

و استرس و..با  یش و نگرانخبر ندادن ت،ازیعصبان حاال

که ناخودآگاه به  یهم بهم فشار آوردن که با اخم و بغض

 :گمیم و زنمیستبرش م ینهیبه س یمشت ارهیگلوم حجوم م

ا ت ،بچهیایم ریکه د یدی..چرا خبر نمیشعوریب یلیخ-

سکته  یبخاطرت گرسنه موند،من از نگران۲۲ساعت

 ...یدیجواب نم تمیگوش یکردم،حت

صدام تو نطفم خفه  یفتن تو آغوِش گرمفرو ر با

 که داشتم یو تنها حس دیحسام پر یهمه گهی.حاال دشهیم

هم درد ِبده هم  شدیم یلذت بود و لذت.چجور

 .هیبیو عج بیغر ِزیَدرمون؟عشق چه چ
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 خیتنم س یصداش،درست کنار گوشم،موها دنیشن با

 :شهیم

ود و بشارژ تموم کرده  مید،گوشینلرز جوجه!ببخش نقدریا-

 .امیم رینتونستم خبر بدم د

 ..امکان نداره نی!اد؟یمن گفت ببخش به

 .با هم نداشتن یتیِسنخ چیه دیو ببخش هانیآ

 :شنومیصداشو کنار گوشم م دوباره

 تو عروسکم؟ امیهست باجازه-

 .کنه یکه خوب بلد بود با کلمات باز چقدر

 ..عروسک،جوجه

 .کردیم یکلمات خوب دلبر نیچقدر هم با هم و

 رمیو بدون توجه بهش به آشپزخونه م امیم رونیبغلش ب از

 .شمیسفره م دنیو مشغوِل چ
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 یست،رویکم ن یزیچ شمیو مطمئن م شهیکه تموم م کارم

تا لباسشو عوض  مونمیم هانیومنتظر آ نمیشیم یصندل

 .کنه

و  نگاهمو بهش  کنمیهاش سرمو بلند مقدم یصدا با

 تهسیمیآشپزخونه وا یجلو.جلو ادیکه با لبخند م دوزمیم

 :گهیو م ندازهیبه کارن م ینگاه مین

 ناراحت شد؟-

 :گمیرو م قتیو حق کشمیم یقیعم نفس

 ..آره-

 :گهیو م نهیشیمقابلم م یصندل یو رو کشهیم یپوف

 !..دیعادت کن دیبا گهید یول-

 :گمیتعجب م با

 ؟یبه چ-
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و  نی.شما هم شامتونو بخورامیب ریممکنه د نکهیا-

منتظرم  ستین ازی.نامیناهار هم ن ی.ممکنه گاهنیبخواب

 .دیبمون

 :توپمیاخم بهش م با

تنها  یبزرگ نیخونه به ا نیما تا نصفه شب تو ا-

 هان؟یآ یگیم ی!چم؟یبمون

 :گهیم کشهیکه واسه خودش غذا م همونطور

 .کشهیم نه؛طولیکارم هم-

 :گمیم یظاهر ِیالیخیلجاجت و ب با

عمارت..اگه خسته  رمیم مونم؛منمیونه نممن که تنها خ-

 .دنبالمون ایب ینبود
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اهم نگ قیو عم ندازهیبهم م یقیو نگاه دق ارهیباال م سرشو

 .کنهیم

درار حرص یبه نگاِه جذابش با لبخند توجهیمن ب اما

 .شمیمشغوِل خوردِن شامم م

 :گهیو م کشهیم یقینفس عم قهیچند دق بعداز

 .رسنیفردا م ایلیو ا نایت-

تو گلوم و به سرفه  پرهیحرفش غذا م دنیشن با

آب جلوم قرار  وانیل هیکه  شدمی.داشتم خفه مفتمیم

 .ادیتا نفسم جا ب خورمیو م رمیگیرو م وانی.فورًا لرهیگیم

 :گمیم شمیکه بهتر م کمی

 دن؟؟یم ینطوریخبر خوب رو ا-

 :ندازهیباال م ییابرو مرموز

 دن؟یم یپس چجور-
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رو ادامه  یگرفته بود.پس چرا من باز شیباز ،یعوض

 !ندم؟

بون به ز نموییو لِب پا ندازمیباال م ییمکث،ابرو کمی با

 :گمیم ندازمیباال م یاو همزمان شونه رمیگیم

 .بخور ؛غذاتویچیه-

اما  شمیمشغول خوردن غذام م الیخیبعدش به ظاهر ب و

 گهی.دمونهیلبم از چشمم دور نم یرو موندشرهینگاِه خ

 .لبم بود یلبمو ول کرده بودم اما هنوز نگاهش رو

ام و نگاهش رو از لب کشهیم یاکالفه ه،پوِفیچند ثان بعداز

ا و ب زنمیم یکرده بودم.لبخند ی.پس خوب بازرهیگیم

 .شمیاشتها مشغول خوردن م

و من  شهیاز آشپزخونه خارج م هانیخوردن شام،آ بعداز

 .شمیول جمع کردن سفره ممشغ
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 ریو ز ذارمیم ییظرفشو ِنیهارو داخِل ماشظرف یهمه

 .کنمیسماور رو روشن م

رِخ بهتا از آشپزخونه خارج شم،رخ گردمیکه برم نیهم

 .شمیم هانیآ

همش مثِل جن  پرم؛چرایقدم به عقب م هیو  کشمیم ینیه

 گرده؟یاطرافم م

آروم امه آرومکه نگاهش به لب نطوریجلو و هم ادیم  

 .شهیم کینزد

که متوجه  دهیکارو آروم و اغواگر انجام م نیا نقدریا

 .کنهیم ریلبام رو اس یِک شمینم

عقب  و امیشدن لبام تو لبش،فورًا به خودم م دهیبا کش اما

 :گمیو م کشمیم

 ..ی..ممکنه کارن بهانیآ-
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 ونی.مدارهیقدم به عقب برم هیو  کشهیتو هم م اخماشو

 :گهیحرفم م

بهونت  ایزور باال َسِرت باشه؟ دیزهرمار...چرا همش با-

 ماوردین گه،عروسکیکن د ،بسیکشیخجالت م ایکارنه،

 !؟یدیخونه که رو تاقچه بمونه،زن گرفتم.فهم

 یلیو خ ذارمیو لبام رو لباش م رمیبه سمتش م فورًا

 .دمیلبم رو به لبش فشار م انهیناش

 یلبام رو به بازو با لباش، شهیدست به کار م خودش

کمرم به حرکت در  یو همزمان دستش رو رو رهیگیم

 .ارهیم

 یو من به طور واقع میتو همون حالت بود یاقهیدق چند

 .نفس کم آورده بودم

ه دورم حلق وارچکیعقب بکشم،اما دستاش که پ خواستم

 .شدیشده بود،مانع م



 

Romanzo_o 916 

 نکهی.با اارمیاز خودم در م-اووم-مثِل ینامفهمون یصدا

و ازم  فهمهیاما خداروشکر م شهیصدام تو دهنش خفه م

 .رهیگیفاصله م

که با  مکشیتند تند نفس م رهیگیفاصله م نکهیمحض ا به

 :گهیم یاخندهتک

 !..کار کرده یخب حاال انگار چ-

همه مگه مثِل -.دوست داشتم بگم زنمیبهش م یاغرهچشم

 .دعوا نداشتم یاما اصاًل حوصله-تو کاربلدن؟

از کنارش رد شم که دستمو  خوامیو م کشمیم یوفپ

 ...کشهیو دوباره منو به عقب م رهیگیم

 

 

رو به که با اب کنمینگاهش م یو سوال گردمیسمتش برم به

 .کنهیسماور اشاره م
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 .بود دنیکه در حاِل جوش دمیبه سماور م نگاهمو

 .کنمیو خاموشش م رمیسمتش م به

_____________ 

 ..کنمینگاه م نهیبه خودم تو آ یخوشحال با

کرده بودم و  سیطرفه گ هیرو به صورت شلوغ  موهام

 .بودم ختهیجلومو کج ر یموها

 ِیلبا شلوار یاکوتاِه سرمه نیآست  شرِتیت هی لباسمم

 . قد نود ِیمشک

 و زنمیواسه خودم م یچشمک هی نهیتو آ زیه یپسرا مثل

 .رمیدم مخو یقربون صدقه

س عک کمیمختلف  یو با ژستا دارمیبرم مویگوش فورًا

 .رمیگیم
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و کارن به اتاق فورًا خودمو جمع و جور  هانیورود آ با

 .گردمیو هول شده به سمِت در برم کنمیم

و  کشهیم ییسوته بلندباال هانیبرگشتنم به سمتشون،آ با

 :دهیادامه م

 !..عروسکم چه کرده نیبب-

ه تو ک نطوریباز،هم ِشیو با ن شمیم ریوگحرفش ج نیا با

 :گمیم کردمیبه خودم نگاه م نهیآ

 خوب شد؟-

 :دهیو جواب م ندازهیباال م ییابرو هانیآ

 ..مهک زیچ هی..!اما یشد یچه ُلعبت یبدون یستیجا من ن-

 :گمیو م گردمیبه سمتش برم بالفاصله

 !؟یچ-

 :گهیبا خنده م کارن
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 ..شال-

 :دهیکه ادامه م کنمینگاهش م متعجب

ازت  تونهینم یشکی..هیخوشگل شد یلیآخه مامان خ-

 ..رهیچشم بگ

ه من واس شنه؛پدرسوختهیرو لبم م یحرفش لبخند نیا با

ت تخ یکه رو یشال هانیشده بود که شال بزارم. آ یرتیغ

 ارهذیسرم م ی.شال رو روادیو به سمتم م دارهیبود رو بر م

 :گهیم حرِف کارن با اخم یو در ادامه

 ...ارمیالبته که اونموقع چشماشونو از کاسه در م-

 :گمیو م خندمیم

پدر و پسر  یخانودن ول ست؛همهین بهیاونجا که غر-

 ..نایکنیم فیخوب تعر
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 رو لپش یاو بوسه کنمیو بغلش م رمیسمِت کارن م به

 :زنمیم

 فیاوووم...فکر کن دو تا پسِر جذاب ازت تعر-

 ؟یداشته باش یونتیم یکنن،اونموقع چه حس

 مین دیکشیبه موهاش دست م نهیهمونطور که تو آ هانیآ

 :گهیو م ندازهیبهم م ینگاه

 ...فکر نکنم هنوز همجنسگرا شده باشم-

دو  دی.چرا بابرمیم یکه زده بودم پ یاعیبه حرِف ضا تازه

 کنه و اونا لذت ببرن..!؟ فیتا پسر جذاب ازشون تعر

و کارن که متوجه نشده بود با  کردیمنتظر نگاهم م هانیآ

 :گمیو م کنمیتعجب؛موضوع رو عوض م

 ..شد ریکه د میبر-

 :گهیو م کنهیم یاتک خنده هانیآ
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 .هومم-

 

 

 ِجریبود که پ یاقهی.ده دقکنمینگاه م یبرقبه پله جانیه با

کرده بود و از پشت  جیرو پ ایلیو ا نایت ِیمایاسِم هواپ

 .انیتا ب میمنتظر بود شهیش

که زنعمو  یبه طرف«..اومدنیوا»گهیزنعمو که م یصدا با

 .کنمینگاه م رهیم

.خواهرم چقدر بزرگ شده کنمینگاه م نایبه ت شوکه

روشنشو حاال بلوند کرده بود و با  ِیاقهوه یبود.موها

زِن  هی ِهیکه داشت،حاال کاماًل شب یاکم و دخترونه ِشیآرا

 .کامل بودو  نقصیب

رو از کنارم  هانیآ یکه صدا نهیشیرو لبم م یلبخند

 :شنومیم
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 !ارن؟یب فیتشر خوانیمادمازل نم-

 :پرسمیم متعجب

 ها؟-

 ستادهیوا ایلیو ا نایکه ت ییو با چشم به جا کشهیم یپوف

 دنکریبغل م بیرو به ترت هیبودن و مامان و زنعمو و بق

 .کنهیاشاره م

 :دمیم و ادامه گمیم یـ«آهان»

 ..میچرا بر-

شدن بهشون کارن که  کی.با نزدمیریهم به سمتشون م با

 :گهیم یبود با لجباز هانیتو بغِل آ

 ...نییبابا بذارم پا-

 نایبدو به سمت تکه کارن بدو کنهیکارو م نیهم هم هانیآ

 .اول کدومشون رو بغل کنه دونهی. نمرهیم ایلیو ا
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 پرهیاول م کنه،کارنیکارن باز م یآغوششو برا نایت یوقت

 ..نایبغِل ت

رو بغل  ایلیجلو و ا رمی.ممیشیم کیهم بهشون نزد ما

 :گهیو م بوسهیم مویشونیکه پ کنمیم

خواهرزن و زنداداشم تنگ شده  یآخ که چقدر دلم برا-

 ...بود

ا همه نسبت ب نیبرام مثِل برادر بود و حاال  ا شهیهم ایلیا

 .میهم داشت

 :گمیو م زنمیم یلبخند

 .منم دلم واسه داداشم تنگ شده بود-

دش خو ایلیکه ا امیم رونیمکث از بغلش ب کمیبعد با  و

و محکم به آغوش  رهیم هانیو به سمت آ شهیقدم م شیپ

 .کشتشیم
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و  هشیحلقه م ایلیهم بالفاصله دستاش دور بدِن ا هانیآ

 :گهیم

 نکهیمثِل ا یول میمدت از دستتون راحت بود هیخب..-

 ..میستین شیآساتو  گهید

ارت با ِشر دیکشیکارن دست م یهمونطور که تو موها نایت

 :گهیم

خواهرم تنگ شده  یدلم برا نقدری..!ایدیحاال کجاشو د-

 ...دمیبهت پسش نم گهیکه د

و طرف  زارهیم نیو رو زم ارهیکارن رو از بغلش در م بعد

 هیناز ثا یو تو کسر دارمی.منم به سمتش قدم بر مادیمن م

چقدر دلم  کنمیو تازه درک م رمیآغوِش خواهرم فرو م تو

  .آغوش تنگ شده بود نیا یبرا

 :شهیاعتراض بابا بلند م یصدا
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 ..گهید می...برنیچلوند گرویحاال همد گهیخب د-

 :گهیکه با بغض م امیم رونیب نایبغل ت از

 ..نیهر روز خونتونم.حاال بب کنمیولت نم گهیبخدا د-

 :گهیم کنهیانگار داره مسخره م که یبا لحن ایلیا

 ..هه منم گذاشتمهه-

 :گمیو م کشمیم یپوف

به  دیفتی.بازم مدینکرد رییتغ کمیکه.. دیشما هنوز مثِل قبل-

 جوِن هم؟

 :گهیبا اخم م نایت

 ...کنهیخودش شروع م گمینم یزیمن که چ-

و  ایلیرو بشنوه و زودتر از ا گهیم ایلیکه ا یزیچ ذارمینم

 .میریم نیو به سمت ماش رمیگیصله مفا هانیآ
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 ایلیو کارن که حاال تو بغِل ا ایلیو ا هانیآ قهیچند دق بعداز

و از قراِر  شنیو کارن سوار م هانیو آ ایلی.ارسنیبود، م

 .انیعمو م ِنیمعلوم،بابا و عمو و مامان و زنعمو با ماش

 ،هر دو در کماِل ناهمیو ت ایلیو ا گهینم یزیچ یراه کس تو

 .شکننیعجب سکوت رو نمت

و پارک  برهیرو داخل م نیماش هانیبه عمارت آ دنیرس با

 .میشیم ادهیو همه با هم پ کنهیم

 

 

 هیو  شمیو زودتر وارد عمارت م رمیگیرو بغل م کارن

 .شمیگرشون مو نظاره ستمیمیگوشه وا

 چشاش برق به عمارت،آقاجون نایو ت ایلیمحض ورود ا به

 .دیرو تو چشاش د یبرِق خوشحال شدیو م زنهیم
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استوار به  یهابا تحکم و قدم شهیخب مثِل هم یول

 بروز بده،اول یزیبه ظاهر چ نکهیو بدون ا رهیسمتشون م

 :گهیو م کنهیمرو سفت بغل نایو بعد ت ایلیا

 .دی...خوشبخت بشنیسربلندم کرد-

 .آقاجون ی:مرسایلیا

 زنهیآقاجون م یخوردهچروک یرو گونه یاهم بوسه نایت

 :گهیو م

 ..ممنون-

 .رهیم ایلیو به سمت ا نییپا ادیاز بغلم م کارن

.چرا ستیخودم ن بنده،دسِتیکه راِه گلوم رو م یبغض

کرده  کاریبا من مشکل داشت؟!مگه من چ شهیآقاجون هم

 یبرام آرزو چوقتیه یباهام سرد بود؟حت شهیبودم که هم

 ورًاد،فیرو د ایلیو ا نایت نکهیم نکرد...اما همه یخوشبخت
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 خوشبخت ن،گفتیچشاش برق زد،گفت باعث افتخارم

 ..دیش

به  نکهیدور کمرم بدون ا هانیآ یحلقه شدن دستا با

ودن و ب نایو ت ایلیکه،ا ییسمتش برگردم،بازم به همون جا

 یو عمه سالم و احوالپرس الیو دان ایداشتن با دن

  .نمکیم کردن،نگاهیم

دستاش رو دور کمرم  نهیبیرو م میتوجهیکه ب هانیآ

 .مگردیکه ناخودآگاه به سمتش بر م دهیشدت فشار مبه

 :ندازهیبهم م یاخم نگاه با

ز ..!تا من هستم ایمحتاِج محبِت آقاجون باش ستین ازین-

 .درخواست محبت نکن یکس

 بود؟من محتاج محبت آقاجون بودم..؟ ینطوریا واقعًا
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 هانیشدِن آ کیموقِع نزد شهیبه قلبم که هم وجهتیب

و آروم  کنمیتو چشماش نگاه م کرد،یم یقراریبهم،ب

 :کنمیزمزمه م

 رکایبدونم من مگه چ خوامی..!مستین نیموضوع ا دیشا-

هاش نوه ینکرده؟همه یواسه من خوب چوقتیکردم که ه

 شهیهم نداد.هم شنهادیپ یخارج درس خوندن و به من حت

 اربهی ید همشون افتخار کرد و به روشون آورد،حتبه وجو

 کاریچ دونمی...و من خودمم نمیبهم نگفت موفق باش

 !..کردم

 :گهیو م ارهیبه کمرم م یفشار آروم ندفعهیا هانیآ

درس خوندن که خودم  یخارج برا یبر دادیاگه اجازه م-

 .کشتمشیم
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رام ب یبود که تو دوازده سالگ ی..!نکنه بخاطر اون اتفاقنه

من نبود و دومًا که  ریافتاد؟نه امکان نداره.!!اواًل که تقص

 خوب بود؟فقط چون دخترم..!؟ هانیبا آ یچجور

 .باشه نیموضوع ا کنمیاصاًل فکر نم نه

به  کنهیم اره،مجبورمیکه به کمرم م یابارهبا فشاِر سه هانیآ

ِم تو .غنمیشیمبل دونفره کنار هم م هی ی.رومیبر ییرایپذ

هم  یتالش یپنهان کنم و حت تونستمیام رو نمچشم

 .کردمینم

 

 و به سمِت شمیهمه نشستن،خودم بلند م نمیبیم یوقت

 و مشغوِل نمیچیم ینیس یتو هارووانی.لرمیآشپزخونه م

که  ردمگی.به عقب برمادیپا م یکه صدا شمیم ختنیر ییچا

جلو.دستامو تو دستش  ادیو م شهیبا لبخند وارد م نایت

 .دست بکشم ختنیر ییاز چا شهیو باعث م رهیگیم
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 خبر؟:چهنایت

 :گمیم متعجب

 !..میخبر..!هممون که هستچه یاز ک-

 :گهیم یلبخنِد مهربون با

 د؟ی..!هنوز مثِل قبلهانیاز رابطت با آ-

 .!نه،اوضاع بهتر شده بودم؟یقبل بود مثِل

 به جز میبا هم..انگار هردومون قبول کرد مینه،بهتر شد-

 .میبکن میتونینم یاگهیازش کاِر دس

 

 

 :گهیبا اخم م نایت

 سال عاشِق هی نی..!تو انینوَبِرش گهیشما د یسازش؟وا-

 !..؟دینشد گهیهمد
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 :گمیو م رمیگیدهنشو م یجلو

 ....!آروم ترسسیه-

 :گمیقبل م یاآروم تر از دفعه یلیخ و

 .دونمیاونو نم یمن چرا..!ول-

 :گهیو با خنده م ندازهیباال م ییابرو

 ..داره اری ِیپس خواهر ما دل در گرو-

وارد  ایلیکه همون لحظه ا رمیدهنشو بگ یجلو خوامیم

 .شهیم

 .کنهینگاهمون م رهیو خ نشونهیرو صورتش م یاخم

 :گهیبا همون اخم م قهیاز چند دق بعد

 !..؟یعاشق شد-

 :گمیشده م هول

 !..نـ..نـه-



 

Romanzo_o 933 

گرد که اومده عقب یو از همون راه زنهیم یندپوزخ

 !..شهیو خارج م کنهیم

 رازیرو غ یکس کنمیزدم.االن فکر م یچه گند ایخدا یوا

 .دوست دارم هانیآ

 :توبمیو بهش م نایبه سمِت ت گردمیبرم

 !..یدهنتو ببند قهیدو دق یتونیزهرمارررر..تو نم-

 :گهیم یمونیبا پش نایت

 ..نگران نباشدمیم حیخو..خودم براش توض-

بلند  ییرایاز پذ ایلیکه ا کشمیم یقینفِس عم تیعصبان با

 :گهیم

 .اریآب برام ب وانیل هی نایت-

 :گهیکه با خنده م شنومیرو م الیدان یصدا

 ..؟یآب بخور یمگه نرفته بود -
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 .دهیبه موضوع خاتمه م«رفت ادمی»با گفتِن  ایلیا

 خت؟یراعصابش بهم  نقدریواقعًا ا یعنی

 و شمیم ختنیر ییخراب دوباره مشغول چا یاعصاب با

 .میشیاز آشپزخونه خارج م نایبعدش همراه با ت

 .نمیشیم هانیو بغِل آ ذارمیم زیم یرو رو ییچا

 :گهیم نهیبش نکهیبدون ا نایت اما

 .ایلحظه ب هی ایلیا-

ه که با هم ب رهیو به سمتش م شهیبا خشم بلند م ایلیا

 !..رنیم باال یطبقه

 :پرسهیمتعجب از من م الیدان

 تو آشپزخونه دعواشون شد.!؟-

 :گمیم یفور

 .هیاگهید ِزینه..موضوع چ-
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 .گردونهیو سرشو برم گهیم یـ«آهان»

 :گهیو م دهیآقاجون رو مخاطب قرار م عمو،

 !د؟یریبراشون جشن بگ نیخوایم-

 :گهیم آقاجون

 .گرفتن ی.تازه عروسستین ازین-

طول  قهی.چند دقشهیم شییغوِل خوردِن چامش یهرک

 .شنیو به جمعمون اضافه م انیم ایلیو ا نایکه ت کشهینم

تو  متونستینم ی.حتدمیکشیخجالت م ایلیواقعًا از ا گهید

 .چشماش نگاه کنم

اوت تف یب کنمیم یو سع شمیم مییمشغول خوردن چا منم

 .باشم

__________________ 
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ه در وقف یو همه ب دادیم حیتوضو  گفتیتند متند استاد

 .حاِل نوشتن بودن

 .موندینم یسوال ِیکه جا دادیم حیخوب توض نقدریا

امه و دوباره اد کنهیم یمبحث مکث نیدادِن آخر حیتوض با

 :دهیم

 .دیامروز بسه.خسته نباش یخب،برا-

 .شهیم لشیمشغول جمع کردن وسا و

 

 

از  و زمیریم میپشتو تو کوله کنمیمع مج لمویوسا منم

 .شمیکالس خارج م

 .مفرستیبه شانِس َگنَدم لعنت م رونیب یهوا دنید با
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 ستگاهیبه سمت ا یبارون یهوا نینبود، تو هم یاچاره

 .فتمیاتوبوس راه م

نا .روشومدمیبود که به صورِت مداوم دانشگاه م یاهفته هی

ه خونه اصرار خودش منو ب یهر روز با کل

.امروزم کالس اول و دومو روشنا اومد و با هم رسوندیم

براشون  گهیم زنهیداداشش بهش زنگ م ی.وقتمیبود

و حاال مجبورًا تو  مونهیمهمون اومده،کالس آخر رو نم

دم که برده بو یپ نیخونه.به ا رفتمیم دیبارون خودم با نیا

 یبودم پسربازه و کل دهی.فهمهیدختره خوب یلیروشنا خ

و  ادیاز پسرا بدم م گفتیم شهیپسر داره.اما هموستد

از و بعد گذرونمیفقط باهاشون وقت م یخوشگذرون یبرا

 .کنمیولشون م رسهیکار به رابطه م نکهیا

با پسرا اون هم قبل از ازدواج  یکاًل با دوست نکهیا با

 یادختر نیمخالف بودم،اما روشنا بنظرم فرق داشت.مثِل ا
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ناز کنن و خودشونو باال  یکه کلنبود  یابونیپلنگ خ

بود  یلباش پروتز بود و دماغش عمل نکهیبا ا یبدونن؛حت

 .داشت یقشنگ یافهیاما ق

 کشمیاتوبوس از فکر کردن دست م ستگاهیبه ا دنیرس با

 یبودم.وا دنیکه از سرما در حاِل لرز امیو به خودم م

 لرزم؟یم ینطوریدارم ا یاز ِک ایخدا

 ای نمیشب نیماش تونستمیآب هم که نم ِسیخ یلباسا نیا با

 .سوار اتوبوس شم

 .کردیکِل لباسم آب چکه م از

 داشیپ میپشتاز تو کوله یسخت م،بهیزنگ خوردن گوش با

 :دارمیبر م عی.سرشمیمواجه م هانیو با اسم آ کنمیم

 جانم..؟-
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ما که از سر شمیَفَکم م یبا صحبت کردنم تازه متوجه و

با  انهیخط آکنترلش کنم.پشِت ستمتونیو نم دیلرزیم

 :گهیدر کنترلش داشت م یکه سع یتیعصبان

 !..یشد لیساعته از دانشگاه تعط میتوله؟ن ییکجا-

که صفحش روشن  دارمیاز کنار گوشم بر م ویگوش

 :گمی..!فورًا ممی.ساعت دو و نفتهی.نگاهم به ساعت مشهیم

 امروز اون دوستم روشنا که بهت گفته بودم باهاش-

 ..تو راهمامیرفت.مجبور شدم تنها ب ام،زودیم

 :زنهیداد م بًایتقر ندفعهیا

..؟فاکـــــــــ عقل تو اون یایتنها م یبارون دار نیتو ا-

 !ست؟یَکَلت ن

 :گهیدهن باز کنم که زودتر م خواستم

 دنبالت؟ امیب یهست یکدوم جهنم-
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 :گمیمکث م با

 .دانشگاه کیاتوبوس نزد ستگاِهیا-

 .اونجام گهید قهیقده د-

دوناشو رو دن تیتصور کنم که از عصبان افشویق تونستمیم

 .جمله رو َادا کرده نیهم فشار داده و ا

 یکه بدون خداحافظ فهممیممتدد م یهابوق یصدا با

 .ویقطع کرد گوش

کنار پام  شیکه فورِد مشک کشهیطول نم شتریب قهیدق پنج

 .کنهیتوقف م

 .رمیم نیت ماشو به سم شمیبلند م زود

رو به  نیماش ادیز یگرما ن،حجوِمیباز کردن دِر ماش با

 .پا و دستام،لمسشمیدرنگ سوار م ی.بکنمیحس م رونیب

 .توشون نبود یحس چیشده بودن و ه
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 :کنمیو لرزوِن کارن چشامو باز م ریمتح یصدا با

 ؟یشد ی..رنطوی..چ..چرا ایما..مامان-

 :گهیبا عربده م هانیآ بندشپشت

 ..یریمیم یطناز؟دار هیچه سر و وضع نیا-

 :گمیو آروم م زنمیم جونیب یلبخند

 .خونه میخوبم؛بر-

سته بودم خ نقدری.ادمیم هیتک یصندل هیبعد سرمو به پشت و

 .تحمل کنم تونستمینم نیا ازشیکه ب

 یرو رو هانیگرِم آ ِیبودم که دستا یداریخواب ب تو

ون که نش ییهاوقب یو بعدش صدا کنمیحس م میشونیپ

 .زنهیزنگ م یکیداره به  دادیم

 پارمسیم یهوشیخسته بودم که خودمو به عالم ب نقدریا اما

 .برمیتو گرما لذت م ریخواب دلپذ نیو از ا
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دسِت چپم با صورِت جمع  یهیتو ناح یاحساس درد با

 .کنمیشده چشامو باز م

رِد م هی شمیکه متوجه م رهیپم مبه سمِت دسِت چ نگاهم

 .ستادهیساله کنارم وا۳۵-۳۱ بًایتقر

رو از  هانیآ یکه صدا شمیم زیخمیرو تخت ن دهیترس

 :شنومیسمِت راست م

 .نجامیمن ا-

 .رهیگیکه فورًا دستمو تو دستش م گردمیسمتش بر م به

و با آرامش رو تخت  کشمیم یاز آسودگ یقیعم نفس

 .کشمیدراز م

 ی.فاصلهشهیو رو صورتم خم م ادیجلوتر م هانیآ

 :پرسهیمهربون م یبود.با لحن متریلیصورتموم چند م
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 حالت بهتره..؟-

رف با ح دمیترسیکه م سوختیم نقدریبودم؟گلوم ا بهتر

که  کردیخارش م نقدریا گهیزدن بدتر شه.از طرف د

دوست داشتم دستمو ببرم تو حلقم و بخارونمش.سردرد 

 .بدنم کوفته بود یو همه هم داشتم دیشد

 :گهیرو به دکتر م یعصب نهیبیسکوِت منو م یوقت هانیآ

 شده رادمان؟ ینطوریچرا ا-

 :گهیبودم اسمش رادمانه م دهیپسره که فهم اون

 شتریب ایربع  هیحدود  یگی.خودت مستین یبیعج زیچ-

 دیشد یسرد.سرماخوردگ یهوا نیبارون بوده،تو ا ریز

 ادی.کارن هم اصاًل نینش کشینزد ادیگرفته.بهتره ز

که نوشتم رو به موقع مصرف  ییداخل.اگه داروها

 .شهیهفته خوب م هیکنه،کمتر از 
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و باز چشام تونستمیبدنم کوفته بود که اصاًل نم نقدریا

 .هامو به هم چسبونده بودنکنم.انگار با چسب دوقلو مژه

 ِیساهمراه با نف هانیآروِم آ یفکر خودم بودم که صدا تو

 :ادیداغش از کناِر گوشم م

 .عروسک گردمیزود برم-

 .شهیسر  رادمان از اتاق خارج مبعد پشت و

 یچرا تاکس نکهیا یافسوس خوردن واسه یحوصله اصاًل

دادم چشامو ببندم و به  حینگرفتم  رو نداشتم و ترج

 .فکر نکنم یچیه

 ناهیو آ شهیچقدر گذشته بود که دِر اتاق باز م دونمینم

 .داخل ادیم

 :گهیکه م کنمیچشامو باز م یسخت به

 ؟یدرد دار-
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 :نهزیتر لب ممهربون کنهینم افتیدر یبازم جواب یوقت

 عروسکم؟ یصحبت کن یخواینم-

اخالق خوبش لذت  نیاالن حالم خوب بود و از ا کاش

 .بردمیم

 :گمیو آروم م کنمیدهن باز م یسخت به

 .هانیخوبم آ-

 .دادمیتکونش م یکه به سخت نهیشیرو لبام م نگاهش

 کی.احساس کردم داره نزدخورهیاز لبم تکون نم نگاهش

 :گمی.فورًا با ترس مشهیم

 ...برو کنار لطفًایشیم ضینه..مر هانیآ-

 .نهیشیهراسونم م یو رو چشا ادیاز لبام باال م نگاهش

من  یجا هانیلحظه هم آ کی یدوست نداشتم برا یحت

 .مل کنهدردارو تح نیباشه و ا
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ز لبام لباشو ا ریو حاال مس شهیم ترعیمهربونش وس لبخنِد

 :گهیو م دهیم رییتغ میشونیبه پ

 ..سرت.تو فقط خوب شو یفدا-

 ی.چرهیم یلیو یلیو دلم ق دهیبهم دست م یخوب حس

 یالمتس یباشه که عشقت برات آرزو نیبهتراز ا تونستیم

 !کنه؟

 

 

*** 

 یرو رو ییکه دستا شمیم اریهوش یاحساس تشنگ با

 .کنمیحس م نمیس یقفسه

غلم مظلوم ب یها.مثِل بچهگردمیبه سمت چپم برم متعجب

 .بود نمیس یبود و دستش رو قفسه دهیخواب

 .رهیحالِت خوابش ضعف م نیا یبرا دلم
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هاشو بپوسم اما با احساس ضعف و رفتم تا گونه کینزد

که سرماخوردم و  ادیم ادمی،دوباره که داشتم یایخستگ

 .انتقال بدم هانیممکنه به آ

 .دهیمن خواب ِشیچرا پ اصاًل

 .بشه ضیمر نکنه

 .عصر بود۶.ساعت چرخهیبه سمت ساعت م نگاهم

که با  ارمیدستامو رو بازوهاش به حرکت در م آروم

 .شهیم زیخمیمن فورًا ن دِنیو با د شهیم داریب یخستگ

 ؟یدار د؟دریخوایم یزیچ-

 :پرسمیو م نهیشیرو لبم م یقیعم لبخنِد

 ن؟یناهار خورد-

 :گهیو با اخم م کنهیو پتو رو روم مرتب م کشهیم یپوف
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 رونیبه فکر ما نباش.کارن رو بردم عمارت.خودمم از ب-

 نه؟ گهید یریس یغذا گرفتم.تو که سرم زد

 :..گرسنم نبودآره

 .آره-

 :ندازهیمبه ساعت  یو نگاه دهیتکون م سرشو

 .ارهیبرات سوپ م ادیمامان م گهیساعت د مین هی-

 :گمیاخم م با

 ؟یچرا زنعمو رو تو زحمت انداخت-

 الیخیَبم و ب یو با صدا کشهیرو تخت دراز م دوباره

 :گهیم

 ..زحمت نبود-

 .خماِر خواب بود و صداش بِم بم چشاش
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 و رمیگیو خودم فاصله م برمیبه سمت موهاش م دستمو

 :گمیم کردمیم یکه با موهاش باز رنطویهم

 ضی.مررونیخودتم از اتاق برو ب کنمیخواهش م هانیآ-

 ..یشیم

تمو حرکت دس هیو تو  کنهیاز کنار بدنش بلند م دستشو

 زنهیروش م یقیعم ی.بوسهبرهیو به سمت لبش م رهیگیم

 :گهیبستنش م یو با لبخند و چشما

 .یپرستارم تو باش دیتب کنم شا یاله-

 :گمیخنده م با

 ..مسخره نباش.بلند شو هانیآ-

از حرص دادن من  شهی.مثل همشهیم ترقیعم لبخندش

 .بردیلذت م

 :گهیو با همون لبخند م کنهیباز م چشاشو
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براش مهمه چه  تیسالمت ینطوریا یکی یوقت یدونیم-

 داره؟ یحسه خوب

من  یبه فکر سالمت شیپ قهیچند دق نی.همدونستمی.مآره

 .بود

 :گمیرنگ مد یب

 .آره-

اه نگ گهیهمد یبه چشا میچقدر گذشت که داشت دونمینم

 یاگه کل روزم به اون دو تا گو دونمی.اما ممیکردیم

 .کشمینگاه کنم بازم دست نم یاقهوه

و من هول شده  شهیزنگ،اتصال نگاهامون قطع م یصدا با

 :گمیم

 ...فـ..ـکر..کـ..ـنم زنعمو اومد-
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ندش خ یداشت جلو یبود و سعرو لبش نشسته  یلبخند

 :گهی.با همون حالت مرهیرو بگ

 .هومم..زودتر اومد-

 .شهیبالفاصله از اتاق خارج م و

ونم نت شدیبود که باعث م ی.چه حسکشمیم یقیعم نفس

 رم؟ینگاهمو ازش بگ

مرداب بود که منو به خودش جذب  هیمثِل  چشاش

 .کردیم

که  یورغر ذرههیخودت کمکم کن حداقل  ایخدا یوا

 ...نره نیدارم با فاش شدن عالقم بهش،از ب ششیپ

 

 

رًا که فو شمیم زیمخیوارد شدن زنعمو به اتاق،تو جام ن با

 :گهیم
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 ..نیمادر بش نیبش-

 :گمیکه شرمنده م نهیشیداخل و کنار تخت م ادیم

 ضینکرده مر یخدا رونیب دیزنعمو من سرما خوردم بر-

 .دیشیم

 :گمیبا اخم م زنعمو

 ؟؟یسِر خودت آورد ییسرم مادر.چه بال یفدا-

 :گهیزودتر از من م هانینداشتم بزنم.آ یگفتم؟حرفیم یچ

حالش خوب شد  نکهیسوپ رو داغ کنم.بعداز ا رمیمن م-

 ..یبفرستمش کالس رانندگ دیبا

همونطور  جانیو با ه شهیتماِم دردام فراموش م لحظههی

 :گمیم کردمینگاه م هانیفتِن آر ریکه به مس

 ..!؟یگیواقعا راست م-

 :گهیو در ادامه که م شنومیجا م شو از همونخنده یصدا
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 .آره عروسک-

ون به مکاِلَمم قیعم یکه با لبخند فتهیبه زنعمو م نگاهم

 .دادیگوش م

 :گهیکه زنعمو بشنوه م یاز همون جا بلند،طور هانیآ

 کارن چطوره؟-

 :گهیمهموِن لبش بود م شهیکه هم یدبا لبخن زنعمو

 ..هم خوبه یلی..حالش خنینگران نباش-

 :گهیو با خنده م شهیبا ظرف سوپ وارد اتاق م هانیآ

 !گذرونه؟یتوله اونجا هم خوش م-

 .کنهیم دییهم با خنده حرفشو تأ زنعمو

 و نهیشیتخت م یزنعمو،رو یروبهو رو ادیم کینزد هانیآ

 :گهیم

 ..؟یش زیخمین یتونیم-
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شم و تو همون  زیخمین کنمیم یسع یکوتاه یخنده با

 :گمیحال م

 !..آره بابا..ترکش نخوردم که-

و همونطور که قاشق رو پر از سوپ  ندازهیباال م ییابرو

 :گهیم کردیم

 .از صبح تا حاال معلومه دنتیبا خواب-

 و ندازهیکه دلبرانه شونشو باال م رمیبهش م یاغرهچشم

 .ذارهیسوپ رو داخل دهنم مقاشِق 

 :گهیبا لبخند م زنعمو

 تیوضع نیشما تو ا دنیمثِل د تونستینم زیچ چیه-

 ..خوشحالم کنه

 یتی..مگه تو چه وضعکنمیبه زنعمو نگاه م متعجب

 !م؟یبود
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 :هگیکه معتراضانه م دیمنظوِر زنعمو رو فهم هانیانگار آ اما

 ...مـامـان-

 .شهیدر آخر سوپ تموم مدوم و سوم و چهارم و.. قاشق

 گهیم یـ«خواهش»هانیکه آ کنمیتشکر م هانیزنعمو و آ از

 .دهیجوابم رو م«قابلت رو نداره مادر»و زنعمو  با

ش قانع ای.نیرو با خودتون ببر هانیمدت آ هیزنعمو..-

 .گهیاتاق د هیبره  نیکن

 :دمیو ادامه م ندازمیم نییسرمو پا  زدهخجالت

 .شهیم ضیمر هانیبره بعداز من آ شیاگه پ ینجوریا-

به چشمام نگاه  ِقیو عم نهیشیرو لب زنعمو م یلبخند

 :زنهیو آروم پچ م کشهیبه موهام م ی.دستکنهیم

با خارج شدن آیهان از اتاق خودم رو بیشتر باال میارم و با 

رعایت فاصله از زنعمو،آروممیگم: 
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 !..یرو به خودت جذب کن هانمیآ یتونیم دونستمیم-

که انگار داره با خودش  کردیصحبت م ی..؟!!!!!جورجانم

 .کنهیصحبت م

 :گمیمتعجب م یلحن با

 !؟یچ-

 :گهیلبخند م با

 دونمیم  دیبع یول کنمیمادر..باهاش صحبت م یچیه-

 ...قبول کنه

 

 

 ..کنمیزنعمو خواهش م-

 :مدیم تر بگم و ادامهحرفمو واضح کنمیم یسع ندفعهیا
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خودشم  ینطوریازم مراقبت کنه درست،اما ا خوادیم-

 .شهیم ضیمر

 :گهیو م شهیزنعمو پررنگ م لبخند

باهاش حرف  رمیباشه دخترم!تو استراحت کن من م-

 .کنمیم مویبزنم.سع

از اتاق  یـ«مادر کنمیخواهش م»که با کنمیتشکر م ازش

 .شهیخارج م

ا بخوابم،اما ب مکنیم یو سع کشمیتخت دراز م یرو دوباره

 زنم،ناخودآگاهیحرف م هانیزنعمو که داشت با آ یصدا

 .شهیحواسم به صحبتاشون جمع م

 د؟ی:خوابهانیآ

 .:فکر کنمزنعمو

 .ارمیب وهیم کمیبرات  نی:باشه بشهانیآ
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 :گهیبا خنده م زنعمو

 !؟یکارا بلد نیمگه از ا-

 :گهیهم مثِل زنعمو با خنده م هانیآ

 یوقت کردیم کاریبلد باشم طناز چ فکر کنم ینه؛ول-

  .ومدیمهمون م

 !..گذاشت ریروت تأث نی:پس کمال همنشزنعمو

 !..یباهام حرف بزن یخوای:پس مهانیآ

باز نگه  یو نا فتادیبودم و چشام داشت رو هم م خسته

ن و به حرفاشو بندمیداشتنشون رو نداشتم.پس چشامو م

 .دمیگوش م

 .نیبش ای..بای:بزنعمو

م انگار که داشت انیتا دوباره به حرف ب کشهیطول م کمی

 .نشستنیم
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 !:خب..؟هانیآ

 ؟یطناز بمون شیپ یخوای:مزنعمو

 :گهیمتعجب م یبا لحن هانیآ

 !..!معلومهه؟یچه سوال-

 :گهیمشتاق م یبا لحن زنعمو

 یقانعت کنم تا تو ایازم خواست که تو رو ببرم  یول-

 .یبخواب گهیاتاق د

 یبود وقت یچه حال یدونی..!؟میم قبول کرد:شما ههانیآ

دانشگاه تا خوِد خونه خواب  ری.از مسنینشست تو ماش

تا کرده باشن. زخورشینکنه چ دمیچقدر ترس یدونیبود..م

که  یبار نیرادمان اومد و گفت سرماخورده.آخر یوقت

 ...بود که یبودم وقت دهیترس ینطوریا

*** 



 

Romanzo_o 960 

 هانی.آکنمیمو باز مشدن تخت چشا نییاحساس باال پا با

 .بغلم نشسته بود و دستاش تو موهام بود

چشامو باز نگه دارم.پس دوباره  تونستمیم یسخت به

ابم خو گهیبخوابم،اما خب د کنمیم یو سع بندمیچشامو م

 .بردینم

خوابم  یِک ستین ادمیً .اصالفتمیاز خوابم ماتفاقاِت قبل ادی

 !دم؟یحرفاشون رس یبرد.به کجا

 .موقعم یمن و خوابه ب به لعنت

همشون رو  کرد،حاالیم یهمونطور که با موهام باز هانیآ

 :گهیو م برهیبه سمت باال م

 ؟یچشماتو باز کن یخواینم-

که خم  کنمیو نگاهش م کنمیچشامو باز م یحالیب با

 .زنهیم میشونیرو پ یاو بوسه شهیم
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 :گمیم عاجزانه

 ضیخر خودتم مر.آریازم فاصله بگ کنمیخواهش م هانیآ-

 ..یدیکار دستمون م یکنیم

 

 :گهیو م کشهیخنده دماغمو م با

 هیاز بدِن توعه.با  تریبدِن من قو ستِمینترس..س-

رو تخت.حوصلم سر رفت  یافتاد کیکوچ یسرماخوردگ

 .خب

حِم تر نیمحبتا همش بخاطر حاِل منه و از ا نیا دونستمیم

 .متنفر بودم جایب

 :گمیم الیخیب

ن عمارت..م نایزنعمو ا شی..برو شرکت..برو پرونیبرو ب-

 .شمیخودم خوب م
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 :پرسهیو با خنده م ندازهیباال م ابروهاشو

 !تنهات بزارم؟-

 :گهیو م کشهیم یقیکه نفس عم دمیسرمو تکون م حالیب

 !..شهینم-

 :دهیکه ادامه م کنمینگاهش م متعجب

تو خونم بوده و من  یاکه چه فرشته برمیم یتازه دارم پ-

 .جبران کنم کمشویقدرشو ندونستم.خب پس حداقل 

 :گمیم یسخت به

!اونوقت دوباره من مجبورم یشیم ضیمر یبمون نجایا-

واسم  نیا ینش ضیتا مر رونیازت مراقبت کنم.پس برو ب

 .کمکه
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تعجب نگاهش  ره؛بایتموم شدن حرفم قهقهش به هوا م با

 :گهیکه م کنمیم

برو  یگیم ینکن یاز من نگهدار نکهیا یبرا یوثیِد یلیخ-

 !..؟رونیب

 

 :مگیخنده.با درک کردِن حرفش فورًا م ریز زنهیدوباره م و

 .نبود نینه..منظورم ا-

 :زنهیو کنار گوشم پچ م رهیگیرو تو بغلش م من

 !نشم.باشه؟ ضیمر دمیبهت قول م-

و  شهیمورم مخوردن هرِم گرِم نفساش به گردنم،مور با

 ونریکه سرش رو از گردنم ب کنمیگردنم رو کج م ارادهیب

 .کشهیرو تخت و کنارم دراز م ادیو م ارهیم

 :گمیکالفه م یلحن با
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نه..؟!برو اتاق  ای یبش ضیمگه دسِت توعه که مر هانیآ-

 .اتاق کارن بخواب ایمهمان 

پر از  یو چشما«خب»و با گفتن ندازهیباال م ییابرو

 .مونهیجملم م یمنتظر ادامه طنتیش

و حق به  زنمیم یای.لبخنِد حرصکردیمسخرم م داشت

 :گمیجانب م

با  دیتردیمن ب یبش ضیاگه شما مر یجناب ول دیببخش-

 .یمونیعمارت و اونموقع تنها م رمیکارن م

دروِغ سال به من تعلق  نیاسکار بزرگتر دیکنم با فکر

 ششیپ شیضیِر مرپرستار تا آخ هی.قطعًا مثِل رهیبگ

 ..در آوردن حرصش بد نبود یبرا یول موندمیم

 زده بهش نگاه رتیو ح مونمیتو شوک م شیحرِف بعد با

 .کنمیم
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کنن  یازم پرستار انیدخترام بگم بپس مجبورم به دوست-

 ...خب یول

ه و ب شمیم یحرفاش به شدت عصبان نیبا ا دونستیم

م رو خورد حالم بده و اعصاب دونستی.ماوردیزبون م

 .کردیم

حرفش تموم شه.به شدت دستش که دورم  نکهیاز ا قبل

 :گمیو با پوزخند م زنمیحلقه شده بود رو پس م

 ازم انیبگم دوست پسرام ب خوامیم رونیپس برو ب -

 ...پرس

و کنار  گردونهیحرکت منو به سمت خودش برم هی تو

 :زنهیپچ م یعصب یگوشم آهسته ول

ه که اگ یدوست پسر داشته باش یکنیاواًل شما غلط م-

و دومًا من که خودم  گامیدهِن همشونو م یباش یداشت

 یجملم تموم شه عروسک..ول یهستم و نرفتم.سومًا نذاشت
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 یمن رو راض تونهیمثِل تو نم چکدومشونیخب ه

 !کنه.هومم؟

 :گمیاخم م با

کنم منو انتخاب  تیراض تونمیپس چون من م-

 .هت خوش بگذره.با پلنگا بخوامی!نم؟یکنیم

 :گهیخندش م ونیخنده و م ِریز زنهیم دوباره

 ..کنن منحرف میراض توننیازم نم یتو پرستار-

 .دهیادامه م دنیدوباره به خند و

 قفل شدم یدندونا نیً حرصم در اومده بود.از بواقعا گهید

 :غرمیم

 .هک ستمیآخه من که ذهِن منحرِف تو رو نشناسم طناز ن-
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 :ندازهیو ابروشو باال م کنهیتموم م شوخنده

بود پس هنوز منو  گهید ِزیکه منظورم چ ییاز اونجا-

 .یستیطناز ن جهیو در نت ینشناخت

 :گمیم تیعصبان با

 ...آره کلثومم-

 شهیمثل هم یشده بود.عوض رهیپر لذت بهم خ یلبخند با

  .برهیازحرص خوردنم لذت م

.واسه من یستیطنازم ن ی.ولیستیثوم ن:نه کلهانیآ

 ..یگرعشوه

 :گمیو م پرهیباال م ابروهام

 ؟؟یچ-

 زنهیدستش موهامو که رو صورتم پخش شده بود کنار م با

 :گهیو م
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حال  نیو در ع دهیمهتاب ند ،آفتابیا،تازهیِبکر-

 ...گرعشوه

 یباعث شده بود حِس خوب کردیموهامو نوازش م نکهیا

درد بدن و سوزش گلوم رو فراموش کرده  و به کل رمیبگ

 :بودم

 ه؟یگر چمنظورت از عشوه-

و من در  زنهیم میشونیرو پ یاو بوسه ارهیجلو م سرشو

 .شه ضیکه نکنه مر کنمیفکر م نیاوج لذت به ا

ه که عشو ییبودن...کسا میتو زندگ یادیز ی،زنایدونیم-

 یاهتو عشوه اومدن حرف یعنیگرفته بودن  ادیرو  ختنیر

ظ حف زیچ هیگرفته بودن و  ادیعشوه رو  نیبودن؛و چون ا

اما .شدیم یبرام تکرار شیچشب همه کیشده بود، بعداز 

کردنت،نگاه کردنت،اخم  ،صحبتی...تو فرق داریدونیم

که از قصد  یاشدنت...عشوه اومدنت.عشوه یصبکردنت،ع
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ه ک ِزیچ هیه،یذات ِزیچ هی ،بلکهینکرد ست،حفظشین

 ..نگـ یلیمنو خ نیو ا یدرونت دار

کلمات و جمالتش رو با  یبود و همه واریبه د نگاهش

 مجنبیداره با قلِب ب فهمهیم ای.خداکردیم انیاحساس ب

همه  نیکه من طاقت ا دونهیبخدا نم کنه؟؟نهیکار م یچ

قند بود که تِه دلم داشت  هیشب یزیچ هیرو  ندارم. جانیه

 ...شدیآب م

 وارینگاهش رو از د رسهیمصحبتش که  یجا نیا به

 یو نگاهش به چهره شهیو فورًا از رو تخت بلند م رهیگیم

 .نهیشیجملش بود م یهیگِر من،که منتظر بقکنکاش

و  شهیاز اتاق خارج م تیو با عصبان کشهیم یاکالفه پوِف

 .شهیکه از صداش چشام بسته م بندهیدر رو با شدت م

 ِزیچ هی نکهیا یراب ایاز رو عالقه بود حرفاش  یعنی

 .گفت نارویمتفاوت بودم ا
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 تهفیکه مهرم به دلش ب یخودت بهم کمک کن شهیم ایخدا

بخاطر خراب نشدن  نکهیبهم بگه دوستم داره..!؟نه ا ادیب

 .میادامه بد مونیزوَرک ِیکارن به زندگ یندهیآ

 .خورمیاز خوابمو مقبل یو قرصا شمیم زیخ مین

  نمکیم ی.سعبندمیرد چشام رو مو با د کشمیدراز م دوباره

 هممفیقرصا نم ریبا تأث قهیذهنمو آزاد کنم.بعداز چند دق

 !..برهیخوابم م یک

 

 

�••ـــهــــانیآ  ♥️•• 

چه  نی.اشمیاز اتاق خارج م تیو عصبان یکالفگ با

 ...کردمیبود داشتم بلغور م ییکصشرا

 ِچم شده؟ ایاانگار خودم نبودم.خد اصاًل
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ساز .قهوهرمیو به سمِت آشپزخونه م کشمیم یقیعم نفس

 یناهارخور زیم یو تا آماده شدنش رو کنمیرو روشن م

 .نمیشیم

از  یخونه و هنوز خبر میدیکه با کارن رس فتمیم یوقت ادی

اتفاق بد که ممکن  یطناز نبود. هول کرده بودم و هرچ

م بهش زنگ زد یتوق یاز جلو چشام رد شد.ول فتهیبود ب

راحت شد،اما  المیخ کمی کم،فقطی دم،یو صداش رو شن

لرزش فکش و بهم خوردن دندوناش باز هم  یصدا

 .نگرانم کرده بود

وح از ر دنشید ن،بایو نشست تو ماش میدیبهش رس یوقت

 .تنم جدا شد

 دیشد یرادمان بهش سرم زد و گفت که سرما یوقت

 .قلبم درد گرفت یاهیثان یخورده،برا
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تنها گذاشتنش که  یبرا دشیشد یاصرار ها نیبا ا حاال

 یاز هر وقت شتریمن نگرانه،ب ِیسالمت یبرا دادینشون م

 .کردیم یقراریقلبم ب

 یفکرا نیاز ا کنمیم یو سع دمیسرمو تکون م یعصب

 .رمیمزخرف فاصله بگ

 .زمیریو تو ماگم قهوه م شمیساز بلند مقهوه یصدا با

 ومدیدلم نم ی.حتنمیشیآشپزخونه م ِیصندل یرو دوباره

 .رو روشن کنم که مبادا طناز با صداش بلند شه ونیزیتلو

لم د دونمیدسِت خودم نبود،اآلن فقط م کردمیکه م ییکارا

باشن.چقدر سخت  شمیطناز و کارن هردوشون پ خوادیم

 .تو خونه بمونم ییبود که مثِل گذشته تنها

 ...وجود طناز عادت کرده بود و به

 .کنمیساعت نگاه م هیو  کشمیم یپوف
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 .رمیگیمامانو م یو شماره دارمیبرم مویه.گوش۲۱:۳۱

 :دارهیکه برم کشهیطول نم یلیخ

 طناز خوبه..؟ یدلم..خوب ِزیسالم عز-

 :شنهیرو لبم م یلبخند شیهمه مهربون نیا از

 کجاست؟ م،کارنیخوب-

 .الیبا دان کنهیم یمادر،داره باز نجاعهیهم-

 ..بهش یدیم ویگوشباشه -

 .آره از من خدافظ-

بچگانه و دلرباش تو  یکه صدا کشهیطول نم یلیخ

 :برهیم نیاز ب مویو خستگ چهیپیم یگوش

 .ییسالم بابا-

 ؟ گذرهیخوش م یکنیم کاریسالم فندوق بابا..چ-
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تنگ  یتو و مامان یدنبالم دلم برا یایم یِک یآره..ول-

 !..شده

 هفتیم ادمیکردنش و تازه  واسه صحبت رهیضعف م دلم

 .منم چقدر دلم براش تنگ شده

 امیفرصت م نی.تو اولشهیمامان خوب م گهیچند روز د-

 دنبالت چطوره؟

 :گهیم یو خوشحال جانیه با

 .دوستت دارم یلی...خیییباشه بابا یییوا-

 :رمیگیم یو انرژ بندمیلذت چشمامو م با

 .ریمنم دوستت دارم فندوِق من.شبت بخ-

 .ریشب بخ-

هتر ب یلی.حالم خکنمیتازه م ینفس یقطع شدن گوش با

 .شیپ قهیشده بود،حداقل نسبت به چند دق
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به  ازیخسته بودم.به شدت ن یلینداشتم و خ یاگهید کاِر

 .دشیم داریاتاق طناز ب رفتمیخواب آروم داشتم.اگرم م هی

شبه  هی.کشمیهمونجا دراز م الیخیو ب رمیسمت کاناپه م به

 ...گهید

 

 

 ِیزندگ نی.عهه لعنت به اخورمیرو کاناپه غلت م دوباره

 ..گه

 دمیساعِت رو کاناپه دراز کش۴ قای.دقفتهیبه ساعت م نگاهم

 هیاما انگار  ادیحد خوابم م ازشی.بخورمیو فقط غلت م

 .کمه یزیچ

 .رمایاز پاکت در م گارینخ س هیو  شمیاز جا بلند م یعصب

 ِرشتی.بنجایداشتم ا ی.حس خوبرمیسمت بالکن م به

 کنمیبا فندک روشن م گاروی.سشدیم دهید نجایاز ا ابونایخ
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هاش از جلو از خنده یریزنم،تصویُپک رو م نیو اول

 .گذرهیچشمم م

 ..اشیدوم،بلبل زبون ُپک

 ..سوم،حرص خوردناش ُپک

 ..دنشیچهارم،خجالت کش ُپک

 .کنمیخاموش م یگاریا ستو ج گارویس تیعصبان با

 دشیهم نم دنیکش گاریبا س یبود که حت یچه حس نیا

 منعش کرد؟؟

 .رمیو به سمت اتاق م شمیاز بالکن خارج م کالفه

 دهیخواب طرفه هی.کنمیو بهش نگاه م دمیم هیدِر بسته تک به

سمت بود.نگاهم زوِم صورتش  هیبود و دو تا دستشم و 

 تو خواب شهیثِل همفرمش مو خوش یصورت ی.لباشهیم

کاِم  هیکه  کردیم کیاز هم فاصله داشتن و آدم رو تحر
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بگم  تونمیبه جرعت م دی.شارهیازشون بگ قیعم

ال بود که تا حا یدختر نیترنچرال هو البت نیخوشگلتر

 .بودم دهید

و  کنمیدوباره باز م قیعم ینفس دنیو با کش بندمیم چشامو

 .کشمیآروم رو تخت دراز م یلیخ

 .لباشکشمشیو به سمِت خودم م ندازمیدورش م مودست

کوتاه و  یابوسه طاقتیبود؛ب زیانگوسوسه یلیخ

 .رمیگیو ازش فاصله م کارمیبخش رو لباش ملذت

ه ک ونطوری.همرمیبود تا دوباره آرامش بگ یکار کاف نیهم

ود ز یلیو خ کشمیاز موهاش م یقیتو بغلم بود نفِس عم

 .رمیم یهوشیبه عالم ب

*** 

 .کنمیآروم چشامو باز م یزنِگ گوش یصدا با
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 وشیداشته باشم،طناز گوش یالعملعکس نکهیاز ا قبل

 :دهیو جواب م دارهیبرم

 جانم روشنا؟-

...- 

 فته؟؟ی..!مگه وظ یگیچرا چرت م-

...- 

 خیبعد ب یبهتر شده نگران نباش از هفته یلیحالم خ-

 .شتمیر

.دلم واسه خندهیم یحالیتموم شدن جملش با ب با

 .رهیهاش ضعف مخنده

...- 

 .دلم برات تنگ شده ایب یآدرسو که بلد-

 خودش حالش َبده؟ یدعوت کرد؟!وقت دوستشو

...- 
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 .طور،منتظرمیمنم هم-

به سمتم  نکهیاز ا کنه،قبلیقطع م شویگوش یوقت

تا متوجه نشه داشتم به حرفاش  بندمیبرگرده،چشامو م

 .دادمیگوش م

 :گهیگرفتش م یو با صدا ذارهیو بازوم مر دستشو

 ..هانی..آهانیآ-

 :دمیظاهر خودم رو کالفه نشون م به

 ..عه..ول کن-

 :گهیم یشاک

 ؟یدیبغل من خواب خواب نجایاصاًل تو چرا ا-

بگه آخه عروسک اگه منم مثِل تو اونقدر  ستین یکی

راحت  تونستمیکه همشون خواب آوره م خوردمیقرص م

 .وابمبدوِن تو بخ
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 ؟یخوایم یچ یبخواب اوِل صبح ریطناز بگ-

 :گهیو م ادیم نییموضعش پا از

 ..خونمون ادیدوستم داره م-

 .نهیشیرو لبش م یکه لبخند کنمیچشامو باز م آروم

.دستشو تو موهام کردیو نگاهم مسرم نشسته بود یباال

 :گهیو م کشهیم

 !کنم؟ ییرایازش پذ یکمک کن یبلند ش یخواینم-

 

 

 :گمیم یو عصب شمیحرفش فورًا از تخت بلند م نیا با

 !؟یکار کن یخوایتو م-

 مکشیرو تخت.خودمم دوباره دراز م فتهیکه م دمیم هولش

 .تو بغلم ِکَشِمشیو م
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 .ادینکن دوستم داره م هانیآ-

 الیخیکشم،بیتو موهاش نفس م یکه با انرژ همونطور

 :گمیم

 .عروسک ادیدوستت.بخواب منم خوابم م یباگور با-

دستشو تو موهام که حاال رو صورتم پخش  کالفه

 :کشهیبود،م

ه چ دنیبگه خواب ستین یکیخودته...آخه  ِهیکارن شب-

خوب که  دمی..قول مهانیآ گهیداره..!بلند شو د یسود

 شدم جبران کنم.باشه؟

 :گمیخمارم م یو با همون صدا نهیشیرو لبم م یلبخند

 ..اووم..جبران دوست دارم-

 .رمیگیم دهیکه نشن کنهیزمزمه م یـ«پرو»خنده  با
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کاِر  چیکردنش لذت بخش بود که تو ه تیاذ نقدریا

 .نداشتم یلذت نیهمچ یاگهید

و به سمت  شمیخب فعاًل بسه.از تخت بلند م یول

 ..رمیم ییدستشو

 :گردمیخواب برمالزم دوباره به اتاق یانجام کارا بعداز

 خب ..!؟-

 :گهیکه تو چشماش بود م یالتماس با

 !؟یبذار ییچا شهیم-

 ادمدیو زمان فوش م نیو همونطور که به زم کشمیم یپوف

 .کنمیو سماور رو روشن م رمیبه سمت آشپزخونه م

*** 

و رو به طناز که  ارمیدر م میزنِگ خونه سرمو از گوش با

 :مگیاومده بود م ییرایحاال با کمِک من به پذ



 

Romanzo_o 983 

 اومد؟-

 :گهیم خسته

 .آره فکر کنم-

و با زدِن رمز در رو  رمیو به سمت در م دمیتکون م سرمو

 .کنمیباز م

 .رهپیروبروم ابروهام از تعجب باال م ِیدختِر عمل دنید با

 پلنگ یاز دخترا ادمهیکه  ییآدما..؟!!!تا جا نجوریو ا طناز

 ریتأث رفتارش رو منم نیجالبه که ا نیمتنفر بود.همچن

 .گذاشته بود

و در واقع  کردیاز دختره که داشت با اخم نگاهم م زودتر

 :گمیم زدیم دید کلمویه

 تموم شد؟؟-

 :گهیو م کشهیتو هم م شتریب اخمشو
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 .منزل خانم زند-

حرف بزنم که حضوِر طنازو پشِت سرم احساس  خواستم

 :گمیو رو به دختِر م کشمیم ی.پوفکنمیم

 ..تو ایب-

 :رمیگیو بازوشو م رمیطناز مسمت  به

 .شهی..َعهه..همش بلند منیبرو بش ایب-

 :شهیلحظه قلبم ذوب م هیکه  زنهیبه روم م یلبخند

 ..چشم-

 :گهیو البته با خواهش م ترآروم

 ؟؟یاریب ییً چالطفا شهیم-

 مبل رو یو با گذاشتنش رو چرخونمیتو کاسه م چشامو

 :گمیبه دختره م

 برات؟؟ رمیتخاره بگ..اسگهیداخل د ایب-
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 :گهیم یعصب اونم

 .ستمین یجناب من خوردن دیببخش-

 !خواست بخورتت..؟ یاوپس..ک-

سوخت به سمت  یکل دونمیکه م یبا پوزخند و

 .رمیآشپزخونه م

 :گهیرو به طناز م تیکه با عصبان شنومیم صداشو

چه  دونستمیازش من م یکردیم فی..تو تعرایب-

 ...وهیپا د هی گهید که کی..از نزدهییوالیه

 .نیدید گروینکن..تازه همد تی:روشنا اذطناز

 

 

 :گهیو با خنده م نهیشیم ششیپ رهیم دختره

 کجاست؟؟ یگفتیکه م یکارن،کارن نیباشه..حاال ا-
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و ر ییو چا رمیم ییرایبه سمِت پذ زمیریرو که م ییچا

پلنگ رو به طناز  یبه دختره توجهی.بذارمیم زیم یرو

 :گمیم

به دوستت بگو  یداشت یدارم.کار اتاق جلسه رمیدارم م-

 .کارم تمومه گهیساعت د میفعاًل.ن

ِ

 .وصل کنهمنو به اتاق جلسه  خوامیم یو از منش کنمیم

*** 

 رو از رو یطب نِکیو ع بندمیلب تاب رو م یخستگ با

و  ذارمیم هامقهیشق ی. دستام رو رودارمیصورتم بر م

از درِد سرم بهتر شه.اما اآلن تنها  کمی دیتا شا دمیمالش م

سکِس هات با  هیحالمو خوب کنه  تونستیکه م یزیچ

لبخند خستهای میزنه و قدردان میگه: 

-مرسی..برو...روشنا هست. 

»اوکی«ای میگم و به سمت اتاق میرم.لب تاب رو باز 
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 هامقهیقمثِل اون شب با مالش دادن ش دمیشا ایطناز بود.

 .توسطش آروم شم

اتاق  و از شمیبلند م یو از صندل کشمیبه چشمام م یدست

 .شمیخارج م

 !.؟رهیدختره!!چرا نم نی..چقدر َکَنست اپوففف

 نکهیا و بدون ارمیدرش م بمیتو ج م،ازیرفتن گوش برهیو با

.اون رمیمزاحم صحبتشون بشم به سمت آشپزخونه م

و  هبریاز بودن باهاش لذت م باشه فعاًل طناز یدختره هرچ

 .هیواسم کاف نیهم تیوضع نیتو ا

و   رمیگیم یحس خوب یرو گوش بیاسم من دِنید با

 :دمیجواب م

 !..جانم-

 ..گریمن قربون جان گفتنت ج یعا-
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 نیَمرده با ا یهرچ یکه آبرو کنمینثارش م یخنده فوش با

 .دخترونش برده یصدا

 !!..باال یزد یدیِاوا صدامو شن-

 :گمیخنده م با

 ..دیحس و حالم پر وثیِنه د-

 :گهیو م زنهیم یاقهقه

 !.یپس تو کار بود-

 :دهیخودش جواِب خودش رو م دوباره

ش جون حال رمیگیحالتو م ،خودمیالبته اگه با طناز باش-

بازم خودم حالتو  یباش یاگهی.اگه با کِس دستیخوب ن

 ..انتهیچون خ رمیگیم

 نیکه در برابر اخالِق گهم ا یمرس ای.خدارهیگیم خندم

 ..یقرار داد میافراد رو تو زندگ
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 :گمیخنده م با

مزاحم  یخوایم ی.حاال چستمیتو کار ن یدیخب فهم-

 !؟یشد

 :گهیهمون لحِن شوخش م با

خودتو  یکردِن طناز تیزنگ زدم بگم اگه در حال اذ-

 .میجمع کن که تو راه

 :گمیخنده م با

 .کنمیمعش ماووم...حله اآلن ج-

 قطع ویگوش« جمع کن»و با گفتن زنهیم یاقهقه دوباره

 .کنهیم

 :گمیو رو به طناز م رمیم ییرایسمت پذ به

 ...انیدارن م نایا بیمن-

 :گهیذوق م با
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 ..عه واقعًا-

 :دهیو ادامه م خوابهیبادش م هیثان هی بعداز

 ...شنیم ضینکرده مر ی..خداانینه بگو ن-

 :گمیو م ندازمیباال م ییابرو

 انین ینیریواسه خودش گهیشن تا د ضیبه چپم...بزار مر-

 ...ادتیع

.اما شمیکه محو لبخندش م کنهیم یجذاب یخنده تک

 عیو ضا امیدوستش به موقع بود تا از فکر در ب یصدا

 :نشد

 اارمت،تیم برمیبعد خودم م یطناز.از هفته رمیم گهیمن د-

 .ثبت نامت کنم یبازم خودم ببرمت کالس رانندگ

 :گهیم یبا خوشحال طناز

 .قول داد ثبِت نامم کنه هانیآ-
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هم  ارهیپت نیبخاطر سوزوندن ا یبود هنوز؟ول ادشی

 .کنمیکارو م نیباشه،ا

 .رهیم یمفصل یبعداز خدافظ شهیبلند م دختره

.طناز با خنده کنمیو خودمو رو مبل ولو م کشمیم یپوف

 :گهیم

 ی..کوه نکندشیساعت پ میم ناون یآورد ییچا هیبابا -

 ...برادر

 :گمیو م کنمیاخم دستامو باز م با

 ...توله نجایا ایب-

 

 

 کینزد یبود و من تقاضا ضیکه مر یهمه دفعات مثِل

 :گهیبودن کردم م
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 ...بخدا هانیآ-

فت تو بغلم و س کشمشیادامه حرفشو بزنه،م نکهیاز ا قبل

 .دمیفشارش م

 

به کنار،گلودرد  ی...سرماخوردگکنهیگلوم درد م هانیآ-

 ...هیُمسر

از  یسرماخوردگ هینرفتم تا با  یباشگاه و بدنساز نقدریا

 .مکشیلبام م نیلباشو ب یمعطل ی!پس بفتمیپا ب

عِم به ط یو فقط منم که دارم از لبا شهیموقف م ایدن انگار

 .رمیگیکام م شیفرنگتوت

 ...ق،باعشقی،عمیطوالن

به  به ظاهر و دیکنه؛شایفرار کردن تقال م یبرا شهیهم مثل

فرار کنه،اما از خودم  خوادیکه همش م ادیزبون بگم بدم م

 .قمو سرت یفرار یکنم که من عاشِق توله یمخف تونمینم
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 یمزه و نهیشیرو لبم م یبا تقالهاش لبخند شهیمثِل هم و

 .کنهیم ترنیریبوسه رو ش نیا

به  و رمیگیاز طناز فاصله م تیگ،با عصبانزن یصدا با

و طرالن و مستانه و  عادیو رستا و م بی.منرمیسمت در م

 ...سپهر

 :گمیو م کنمیم یاخنده تک

 ...یشگیهم یهامزاحم-

وارد .کشهیو منو کنار م کوبهیم نمیبا دست به س بیمن

 :گهیو همزمان م شهیم

 ؟؟یی...طناز...طناز کجاالغوزیبرو کنار -

 :شدیم کترینزد ییرایطناز از پذ یداص

 .هستم-

 .لهاما با فاص رهیگیقرار م دیکه تو د کشهیطول نم یلیخ و
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 :گهیبا خنده م بیمن

ما که ش رمیسراغ نگ هی...من دیشعوریآخ که چقدر شما ب-

 .رهیم ادتونیمنو 

که پا  ییشه،هرجای.مثِل همشمیگرش ملبخند نظاره با

 .رهیگیم یاون جا حس شاد ذارهیم

 :گمیو م کوبمیجلو با دستم به شونش م رمیم

 جناب؟ خونهیکبکت خروس م نقدریحاال شما چرا ا-

طرف طناز،که همونطور که انتظار  رهیبا لبخند م رستا

 :گهیو فورًا م دهیالعمل نشون مداشتم،طناز عکس

 ..نشو کیرستا نزد یوا-

 .خنده ریز زنهیم یپق رستا

 .شهیم شونیزیچ هیهر زن و شو نیا نکهیا مثل

 :گمیحرف بزنه م یکس نکهیا ازقبل
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 .گهیتو د نیاین؟بیدر بمون یجلو نیخوایم-

جلو اومده بود و صورتش  یکه حاال شکشمش کل طرالن

 :گهیو م رهیم ییرایتپل شده بود با چشم غره به سمت پذ

 نیبرادر...زن خونه حالش بد باشه هم یگفتیم رترید کمی-

 ...گهید شهیم

اگه طناز حالش خوب بود،قطعًا  گه،چونیراست م دیشا

 .کردیهمون اوِل ورودشون به داخل دعوتشون م

به سمت آشپزخونه برم  خوامیداخل،م انیهمشون م یوقت

 :گهیجلو و با خجالت م ادیکه طناز م

 !ی...کردییرای...ا..از ...روشنا پذنکهی..وا..واسه ایمرس-

 :چرخونمیو چشامو تو کاسه م کشمیم یپوف

جون کندن نداشت که طناز.. حاال  نقدریا نیخب ا-

 .ارمیب ییبرم چا نیبرو بش ای.بکنمیخواهش م



 

Romanzo_o 996 

 :گهیم یتند

 ..بهتر شده یلیخ ن،حالمینه،نه...برو بش -

 دست بردار دیکشیدختر تا منو به جنون نم نیخدا ا یوا

 .نبود

 .حاالکشمشیو با خشم به سمت خودم م رمیگیم قشوی

خودمو تو  تونستمیکم بود که م نقدریامون اهفاصله

 .نمیچشنش بب یهاهیقرن

 

 

 !خوشرنگش یآب یچشما

مو زنع ای نایت یچشما هیمن که چشماش اصاًل شب بنظر

کمرنگ و  یخاص بود.توش آب زیچ هینبود.چشماش 

ه ک شدیباعث م نیاصاًل هم دیپررنگ.شا یهاش آبکناره

پسرا عاشقش  یبود که همه نیبشن.آره!هم تشفیهمه ش
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بود واسه  ی.زنم دلبرزنمیم ی.تو دلم پوزخندشدنیم

حِس  نی!ا؟ی.من چبودخودش و حاال دل منم برده 

که نگاِه  امیبه خودم م ی..!؟وقتای کطرفستیمزخرف 

لبم  یرو یقی.لبخند عمکنمیلبم حس م یرو رشویخ

 !خواستی.جوجه کوچولوم دلش لب منهیشیم

 متریلیلبامون به م ی.فاصلهشمیم کیبهش نزد یمعطل یب

 شه،طنازیباعث م ییرایاز پذ بیمن یکه صدا دیرسینم

 .هول شده عقب بکشه

 ..خبر مهم دارم گمی..من مگهید نیایَعه...ب-

هولش  ییرایو همونطور که به سمت پذ کشمیم یپوف

 :گمیباال انداخته م یبا ابروها دمیم

 ...طلبت جوجه یکی-

 .رمیبه سمت آشپزخونه م بعدش
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 یو برا کنمیم اد،خاموششیسماور جوش م نکهیا بعداز

و ر ینیو س گردمیبر م ییرایو به پذ زمیریم ییهمه چا

 .ذارمیم یعسل زیم یرو

 :گهیکه مستانه با اعتراض م نمیشیطناز م کنار

 زنهیداد م یجور میشیم کیبهش نزد ؟مایچ یعنیعههه؛-

 بغلش؟ ینشست قًاید تو دقانگار طاعون داره،بع

 :گمیو م کنمیدستامو دوِر گردن طناز حلقه م 

 ..یبود ول ینطوریاولش با منم هم-

 :ندازمیباال م ییو ابرو کشمیخودم جلو م کمی

 ..!؟رهیجلومو بگ تونهیم یک-

ادامه  هگید«فتهیخودش»و با گفتن رهیم یاچشم غره مستانه

 .دهینم

 :گهیم تیبا عصبان بیمن که گردمیبرم میحالت عاد به
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خبر خوب  هی گمیکه اومدم دارم م یاز موقع ایلعنت-

 ...وثاید ستیدارم،به َچِپتونم ن

 :گهیفورًا م عادیم

 ذارن؟؟یم نایاوپس..بگوبگو...مگه ا-

 :گهیبا اخم م بیمن

 ...گمینم-

 :گهیم یشاک رستا

 ..گهیبگو د بیِعه من-

 :گهیو م دارهیبرم زیم یاز رو شوییچا الیخیب بیمن

ازم ندارن ب یاندارن به دونستن...بهتر بگم عالقه یاعالقه-

 ...عمو بشن

.زودتر از همه شنیو همه بهت زده م شهیسکوت م جمع

 :گمیو م امیبه خودم م
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 رستا حاملست؟-

ستامو بغلم.منم د ادیو با بپربپر م شهیبلند م یفور رستا

 !د؟شیداشت بابا م بیمن ی.واکنمیدورش حلقه م

 .گذشتیزود م یهمه چ چقدر

*** 

 کردمیرو حس م زیچهیو من  گذشتیهم م یاز پ روزها

 .کنهیکه داره تو وجودم رشد م

 .طناز بودم ِشیکه پ کردمیحسش م یهم وقت شهیهم و

 چیحس عشقه و ه نیتجربه داشتم که بدونم ا اونقدر

 .روش نداشتم یتسلط

الوه بر اون بود که بهتر شده بود.ع یهم سه روز طناز

هاش،غذا انگار منم درمان شده بودم.تب و لرزش،سرفه

 یخاموِش تو طنتیاش،شیحالیاز گلودرد،ب ینخوردن ناش

 .اوردیچشمش،...همش قلبمو درد م
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شده بود و  یحاال که خوب شده بود،حاِل منم عال و

 .که تو وجودم کم بود دوباره برگشته بود یزیچ

 

 

 و فکر و یقراریهمه ب نیاز ا ،کالفهیزنگ گوش یصدا با

 قیعم یو نفس کشمیبه صورتم م یدست الیخ

 :دارمیرو برم ی.گوشکشمیم

 .(ی)منشیبله خانم مراد-

دختر جلف رو  هیکه  سایشرکتا و رئ یهیبق برخالف

خره و گشتن،باال قیتحق یکل ،بایبه عنوان منش ذاشتنیم

و  یاحرفه یلیکه تو کارش خکردم  دایرو پ یخانم مراد

وه و با عش کمیمنم بود که اگه  راتیبود و البته تأث یجد

اخراج بود.تا  ذاشتیپاشو خطا م ای کردیناز صحبت م
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داشتن اما   یجلف یایمنش شناسمیکه م ییشرکتا شتریحاال ب

 .ستین یخراب باز یبنظرم شرکت جا

 .اتاقتون انیب خوانیم الیزند،آقا دان یآقا-

نبود  بیفرد بود و شرکت آقاجون بودم.عج زرو

 داره؟ کاریحضورش اما با من چ

 :گمیمکث م با

 .داخل ادیبگو ب-

 .چشم-

 روتیو خودمو مشغول کار با کامپ کنمیرو قطع م تلفن

 .کنمیم

 ایب» اد،بایدر م یصدا قهیاز چند دق کمتر

 .ادیداخل م الیگفتنم،دان«داخل

 .سالم-
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 :گمیکنم م سرمو بلند نکهیا بدون

 ؟یدار یکار-

 نیبود و عالوه بر ا بیرق هیدر مقابل طناز واسم  الیدان

 .اآلن اصاًل حوصلشو نداشتم

نگاهش کنم  نکهی.بدون انهیشیمبل م یروبروم رو ادیم

 .داره دیبگه و ترد زیبه چ خوادیکه م دیفهم شدی،م

نداره قفل دهنشو  لیم نکهیاما مثل ا گذرهیم یاقهیدق چند

 .ز کنهبا

 :کنمیو سرمو بلند م کشمیم یپوف

 ...برم دیبا ادیم اریندارم االن کارن با دان یوقت اضاف-

 :گهیم دیو با ترد کنهیبلند م سرشو

 حال طناز چطوره؟-
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و خودم یاما به سخت رهیگیتمام بدنمو فرا م تیعصبان

 نمیشیو روبروش م رمی.مشمیو ازجام بلند م کنمیتحمل م

 :مگیو با پوزخند م

 .باشم که نزنم تو دهنت رتیغیب یلیخ دیبا-

 :گهیدستمو بلند کنم تند م نکهیاز ا قبل

 ...هانینه،آ-

 :دهیکه ادامه م کنمینگاهش م منتظر

 نیباهات حرف بزنم و بهت قول بدم که از ا نجایاومدم ا-

ت مثِل .درسکنمیبه طناز نگاه نم شتریخواهر ب هیبه بعد از 

 ...بهم بده یقول هی...فقط تو هم نایت

 :دهیکه ادامه م کنمیو متعجب نگاهش م پرهیباال م ابروهام

به !؟ی..؟!عاشقش باشیکه از طناز مراقبت کن یدیقول م-

 دونمیباهاش بودم،م شیزندگ شتریفرد که تو ب هیعنوان 
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 مراقبش خوامیو ازت م گمیبهت م نارمیکه دوستت داره...ا

 ؟یدیناراحت باشه...قول م ی.نذاریباش

مختلف  یهمه سال سروکله زدن با آدما نیبعداز ا گهید

تو کارشه.و  یالهیح یو ک گهیراست م یک فهممیم

 و گهیرو م قتیخوند که داره حق شدی..از چشماش مالیدان

نظرش عوض شه اونم  دیحرفاش از تِه قلبشه.اما چرا با

 ..؟ینطوریا

 

 

 :گمیو م کنمیتازه م ینفس

 ...منم دوستش دارم-

 :گهیم یناراحت با

 طناز دوستت نکهی.منظورم از استین ینه منظورم اونطور-

 .عاشقته یعنیداره 
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 .کنمیو با کنکاش نگاهش م کنمیم زیر چشم

 :چرا بهش اعتماد کردم دونمینم

 .منم-

 :گهیو م ارهیضرب سرشو باال م به

 دونه؟یم-

 :مچرخونیچشمم م یتو کاسه چشممو

 یدونیتو از کجا م ؟اصاًلیبهش.حاال که چ گمیم ینه ول-

 عاشقمه؟

مو که دست کنمیطرفم.منتظر نگاهش م ادیو م شهیم بلند

 بلندم کنه پس خودم دست به کار تونستی.قطعًا نمکشهیم

 .شمیو بلند م شمیم

 :گهیبغلم و م ندازهیدرنگ خودشو م یب
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 یعنی نیا یکن یدوست نداره دربارش فکر َبد یوقت-

 نی.ایکنیدربارش م یدوستت داره.براش مهمه که چه فکر

 .عشقه هیخودش 

 

 :دهیو دوباره ادامه م دهیبه خودش فشار م منو

 !...داداشگهیکنار همد نیخوشبخت بش-

 !پسر ِچش شده بود؟ نیا

و به خودم  کنمیمنم دستمو دورش حلقه م ناخودآگاه

 .دمیفشارش م

جدا شدن نداره،خودم ازش  لیم نمیبیم یوقت یمکث بعداز

 :گهیو م رهیعقب م یکه با لبخند رمیگیفاصله م

 ..یکنیبا عشقت خواهرمو خوشبخت م دونمیم-
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م با بگ یزیچ نکهیها...قبل از ا شهیم شیزیچ هیامروز  نیا

 .شهیاز اتاق خارج م یخدافظ

 .اوردمیتعجب داشتم شاخ در م از

و  رمیم زمیمو به سمت  امیبه خودم م قهیچند دق بعداز

 .کنمیکارمو دوباره شروع م

 یچطور نکهیبود.ا یاگهید یفکر و ذهنم مشغول جا اما

 کنم؟به طناز ابراز عالقه

به  یکه چجور کردمیفکر م نیبه ا ی.اگه روزرهیگیم خندم

 نیو حاال داشتم به ا گرفتینفر ابراز عالقه منم،خندم م هی

 .کردمیموضوع فکر م

که  یزندم.کس هانین آها به کنار.م نیا خب

 ش،عاشقیازدواجش،بچه دار شدنش،زندگ

 دیمتفاوت بود،پس ابراز عالقش هم با شیچشدنش،..همه
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که  یزیچ هیخوب باشم. زیچ هیدنبال  دیمتفاوت باشه.با

 .بشه یموندن ادیبه 

مشغول فکر کردنم بودم.اصاًل گذر  قهیچند دق دونمینم

و  سمریم جهیبه نت شهیزمان معلوم نبود؛اما بالخره مثِل هم

 ...نهیشیرو لبم م یگذره،لبخندیکه از  ذهنم م یبا فکر

 :امیم نرویکارن از فکر ب یدر و بعدش بلبل زبون یصدا با

 ...ییسالم بابا-

 :شهیپررنگ تر م لبخندم

 ..تو ایسالم فندوق بابا...ب-

هم تو  اریدان هیثان هیبغلم.کمتر از  پرهیداخل و م ادیم فورًا

 :زنهیو در م رهیگیوب در قرار مچارچ

 اجازه هست؟-

 .داخل ایب-
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ار به آم کنهیشروع م شهیو مثل هم شهیوارد م یلبخند با

 .کارن یدادن از کارا

 یهمکار زیبود و تو همه چ یپسر خوب شهیمثل هم-

قرار  جیهم تو پ دیجد یکرد.تا پنجشنبه عکسا

باغ  میرعکساش ب یبرا دیبعد هم دوشنبه با ی.هفتهرهیگیم

 .بهشت

 .بره دمیو اجازه م کنمیو ازش تشکر م دمیتکون م سرمو

الت خوردن شک که مشغوِل فتهیرفتنش نگاهم به کارن م با

 .بود زیم یرو

 کنه؟یم کاریخب پسرم چ_

 

 

 :گهیهمون دهن پر م با

 خونه؟ می..برخورمیشکالت م-
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 دارمیبر م زیم یتمو از رو.کرهیکه دلم براش ضعف م آخ

 یدر پ یو به عادت،پ کنمی.بغلش مرمیو به سمته کارن م

ه و با خند رهیم سهیکه اونم از خنده ر کنمیلپشو بوس م

 .کنهیم یدلبر

 :گمیم یو رو به خانم مراد شمیاتاق خارج م از

 .اومد بگو که رفتم رم؛آقاجونیمن دارم م-

م منتظر رفتن«چشم»و با گفتن شهیاز جاش بلند م فورًا

 .مونهیم

ا .بشمیکه کارن تو بغلم بود از شرکت خارج م همونطور

 و شمیم نیو سوار ماش رمیهمکف م یآسانسور به طبقه

 .نشونمیشاگرد م یصندل یکارن رو رو

که امروز افتاده بود با ذوق  یراه خونه کارن از اتفاقات یتو

 و منم با لذت به حرفاش گوش کردیم فیو شوق تعر

 .دادمیم
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و  کنمیپارک م نگیتو پارک نویبه خونه،ماش میرسیم یوقت

 .شمیم ادهیپ نیهمراه با کارن از ماش

در  و زنمیرو م سته،زنگیمیواحد وا یآسانسور جلو یوقت

 .شهیباز م نایتوسط ت

 :گمیو با خنده م پرهیباال م ابروهام

ِ ابه-

ر روز به بعد ه نیگفته بود_از ا بود که قبال یحرف منظورم

 ._خونتون پالسم

 :هگیم رهیگیخنده و همونطور که کارن رو بغل م ریز زنهیم

 .نجامیتا شب ا یدیحاال کجاشو د-

دوستش  ایلیا یبود و به اندازه زیواسم عز یلیخ نایت

 .داشتم

 .قدمت سرچشم خوشگلم-

ینکه داری به قولت عمل میکنی.  به مثل
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طناز از آشپزخونه که همون لحظه  کنهیذوق نگاهم م با

 .رونیب ادیم

 نکهیهر روز تو آشپزخونه بود و در حال کار کردن.ا مثل

 یبحس خو ر،بهمیپذ تیدار بود و مسئولزِن خونه هیمثِل 

 .دوست نداشتم خسته بشه یول دادیم

 :گهیو جلو رو بهم م ادیم یبا لبخند طناز

 .دیسالم؛خسته نباش-

 .شهیتر ملبخندش پررنگ که دمیبا لبخند جوابشو م متقاباًل

و به سمتش  شهیاتصال نگاهمون قطع م نایحرف ت با

 :میگردیبرم

بوس رفع  هیشوهرشو با  یاهمم...طناز خانم آدم خستگ-

 یکنیتشنش م شتریب ینجورینگاه بهش؛ا کنه،نهیم

 !..خواهرم
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ان همزم زنهیم نایت یکه طناز به بازو یمن و مشتن یخنده

از اون  خواستیکه خودمم دلم م یی.اما از اونجاشهیم

و آروم و لبام شمیقدم م شیرم،پیکام بگ یصورت یگوشتا

خجالت نکشه زود فاصله  نکهیا ی.براذارمیلباش م یرو

 .رمیگیم

 .با هم مخلوط شده بود نایکارن و ت یخنده حاال

 :گمیکه گرفته بودم م یایانرژ با

و هر روز ت کنمیخواهرزنا؛حاال که فکر م نیتا باشه از ا-

 .یخونمون پالس باش لعنت

 :گهیطناز با حرص م ندفعهیا

 نمرویانگار من از صبح تا شب ب گهیم یجوریاوو...حاال -

 .زنمیشه پسش م کیبهم نزد خوادیو هر وقت م
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حرص خوردنش و چشم غره رفتنشم  نیا یمن برا یحت

 بود؟ دختره همجوره دلبر نی.چرا ارمیمیم

به  و متعجب امیرفتن طناز به آشپزخونه تازه به خودم م با

 :گهیکه با خنده م کنمینگاه م نایت

لباس َبتَمِنمونو عوض کنم،برو آشپزخونه و  رمیتا من م-

 .کارتو بکن

با خنده به کارن  رفتیهمونطور که از پله ها باال م و

 :گفتیم

 دیبرادر جد ای خواهر هیمامان،بابات برات  دیباال شا میبر-

 .آوردن

 کردیاستقبال م نایحرف کارن که داشت از حرِف ت به

 .رمیو به سمت آشپزخونه م کنمینم یتوجه
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از طن ینداشتم،اما بس بود هرچ یکشتو منت یاستعداد

پشت به  منیبیم رسمیبود.به آشپزخونه که م دهیکش یسخت

 هب عیحرکت سر هی.تو دازهیم ییاپن و البته من،داره چا

تو  گوششو یو الله کنمیو از پشت بغلش م رمیسمتش م

 :کشمیدهنم م

 عروسِک من قهر کرده؟-

 :گهیاخم و تخس م با

که  کنهیناز م یکس یقهر کردن همون ناز کردنه.آدم برا-

 .باشه دارینازشو خر

 .رهیعشوه اومدنش ضعف م نهمهیا یکه دلم برا آخ

 :گمیلبخند در جوابش م با

 دارشینداره؟ناز بکن تا خر  داریخرگفته نازت  یک-

 .بشم
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 برق شییای.نگاِه درگردهیحرکت به سمتم برم هی تو

 هیشب یزیچ ای یبرق،برِق خوشحال نیا کنمی.حس مزدیم

 .بود دیبه ام

 :گمیو متعجب م ندازمیباال م ابرو

 ...گهیناز کن د-

 :گهیو م گردهیو دوباره برم رهیم یاخنده چشم غره با

 .قهرماصاًل من -

.اما کردیناز نم چوقتیناز کردن دوست داشت و ه پس

 نکارویحاضر بودم ا کردینازش خوشحالش م دنیاگه خر

 .بکنم

 :گمیوار مو تحرکت زنمیگونش م یرو یابوسه

به بعد فقط تو اتاق خواب  نیاز ا یدوست دار-

 ببوسمت؟
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 رو هم دوست ایشرم و ح نیکه ُگر گرفته بود.اما ا دمیفهم

 :دمی.ادامه مومدیهم خوشم م یباز نیم.از اداشت

 ؟یپس دوست دار-

من از دو طرف  یاما دستا کنهیجمع م شتریب خودشو

 .دورش حصار بود

 :گمیصداقت م با

در مقابلت  یدار ،انتظاریکنیناز م ینجوریا یوقت-

گاز گنده از اون  هیکنم؟اآلن دوست دارم  یخوددار

 .نوان شامم بخورمو لباتو به ع رمیسرخت بگ یهاگونه

رم برخالف تصو ستم،امایبلند ن دنیبودم ناز کش گفته

 .و به سمتم برگشت دیخند

و تو بغلم  گمیم دهیکش یـ«جوون»زیه یپسرا مثل

 .که دوست داشتم باهام حل بشه ی.جورکشمشیم
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و به سمتشون  پرهیحس و حالم م نایکارن و ت یصدا با

 :گمیو م گردمیبرم

 .نجایا یایه ناشتباه کردم،بهتر-

 :گهیو با خنده م گرهیمیبه خودش ن شهیهم مثل

 ام؟ین یخوایدادم م ادیکه راهشو بهت  ؟حاالیعهه،زرنگ-

سرمو به عنوان تأسف تکون  یاما با خوددار رهیگیم خندم

 :گمیو با مکث م دمیم

 کجاست؟ ایلیا-

رفتن بود  رونیکه بعداز ضدحالش در حال ب همونطور

 :گهیم

 .رسهیم گهید قهیفت ده دق.گرونهیب-

و منم همراهشون از آشپزخونه خارج  گمیم یا«یاوک»

 .شمیم
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طول  یلی.خکنمیرو روشن م ونیزیو تلو نمیشیمبل م یرو

 رونیب ییچا ِینیکه طناز هم از آشپزخونه با س کشهینم

 .ادیم

 ییم چاه نای.به تکنمیو ازش تشکر م دارمیبرم ییچا هی

 .ادیزنگ خونه م ینه،صدایبش خوادیکه م نیو هم دهیم

 ایلیا ی.صداکنهیو در رو باز م رهیبه سمت در م خودش

که خودشو انداخته بغِل  نمیبیگردم،می.به سمت در مادیم

رو صورتم.من اومدم به هزارتا اخم و ناز  نهیشی.اخم مایلیا

دش خو اریبوس بهم داد و حاال خودشو با اخت هیکردن 

افکارمو  و کنمیم یو سع کشمیم ی.پوفایلیانداخته تو بغل ا

 .کنار بزنم
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ن داخل.با م ادیهمراه با طناز م ایلیکه ا کشهیطول نم یلیخ

  رهیگیو در آخر کارن رو م کنمیرو بغل م نایو ت دهیدست م

که با خنده باهاش  نطوریو هم کنهیولش نم گهیبغلش و د

 ...رو مبل نهیشیم زنهیحرف م

***  

 گهیکه د نایت یگذشته بود که به اصرارها۲از  ساعت

 .رنیو م شنیبلند م روقِتید

نمونه در حال جمع  یهاکه رفتن طناز مثِل خانم یوقت از

 .بود لیکردن وسا

غزم م گهیرو د یکی نیپاشم کمکش کنم،اما ا گفتیم دلم

 .دادیفرمان نم

لند د.بمبل خوابش برده بو یکه رو فتهیبه کارن م نگاهم

تش تخ یو رو رمی.به سمِت اتاقش مکنمیو بغلش م شمیم

 دیا.بنمیشیو کنار تخت م کشمی.پتو رو روش مذارمشیم
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 دیبا رکای.چکردمیفکر م شتریکه داشتم ب یابرنامه یبرا

 بشه؟ یموند ادیکه به  کردمیم

طناز  و شهیدر اتاق باز م شمیکه از کنار تخت بلند م نیهم

 .شهیم انیتو چارچوِب در نما

رو لبم  یلبخند میبا هم بخواب خواستیم نکهیفکر به  ا با

.بدون توجه به تقالهاش بغلش رمیو به سمتش م نهیشیم

 .برمیو به سمت اتاق م کنمیم

که چون گرمم  شهیو به عادت هم ذارمشیتخت م یرو

ت و رو تخ ارمیدر م شرتمویاوردم،تیدر م شرتمویت شدیم

 .مریگیکه قصد فرار داشت مو دست و پاهاش رو  پرمیم

 :گمیم طنتیش با

 نیا یبچه هم از سکس رو هیدوست دارم  یدونیم-

 یاز حد عشوه اومد شی. امشب هم بمیتخت داشته باش

 .عروسک
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 گچ هیکه رنگش شب شهیتوجهم به حالش جلب م تازه

 :گهیم نهیبیسکوتمو م یشده بود.وقت وارید

 .....نه تروخدا اآلن نههانیآ-

 :گمیم نهیشیرو لبم م تیهمه مظلوم نیاز ا یلبخند

 .پس جبران کن-

 :گهیم متعجب

 و؟یچ-

 :ندازمیباال م ییابرو

 یپریاونوقت م یدیبوس به زور م هی امیم رونیمن از ب-

 ا؟یلیبغل ا

نه  ای بفهمه یزی.واسم مهم نبود چنهیشیرو لبش م یلبخند

 .االن فقط دوست داشتم حاِل خرابمو خوب کنه

 :گهیمحو م یاندهخ با
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 کنم؟ کاریچ-

 :گمیم مرموز

که من گفتم،لب  یبغلم و تا وقت یپریبدون خجالت م-

 ! ازم یریگیم

که  نقدری. بس بود اخوادیخودشم دلش م دونستمیم

بارم اون  هی خواستم،یداشتم ازش سکس م ازیهرشب ن

 .لذت ببره

 یمعلوم بود که از حرفم خوشش اومده که تند افشمیق از

که گفتم و انجام  یو کار کنهیشو تو بغلم مچاله مخود

 ...دهیم

*** 

 

 

*** 



 

Romanzo_o 1025 

 کنمیبغلم،آروم چشمامو باز م یتو یزیوول خوردن چ با

ها تو بغلم که مثِل فرشته دوزمیو نگاهمو به طناز م

 .بود دهیخواب

که نگاهم به  زنمیم شیشونیرو پ یکوتاه یبوسه

تم جا صور یرو یا.لبخنِد فاتحانهفتهیبدنش م یهایکبود

 !بود که روش داشتم؟ یتی.چه حس مالکرهیگیم

 میودب داریصبح ب یدماتا دم یول میسکس نداشت شبید

 ...و

 چیتو بدنم پ یکه چجور فتمیم شبید ادی یوقت

 .دهیبهم دست م یغرور خورد،حِسیم

ند لکنم از تخت ب داریطناز رو ب نکهیبدون ا اطیاحت با

ه.پس ۶که هنوز ساعت ندازمیبه ساعت م ی.نگاهشمیم

 .ساعته وقت دارم میدوش ن هیواسه 
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 یهایف،کبودیو با ل کنمیم یو سع رمیسمت حموم م به

ببرم،واگرنه امروز تو جلسه آبروم  نیکمرنگ گردنمو از ب

 .رفتیم

 یکه با چشما شمیاز حموم خارج م یحساب یدوش بعداز

 .مشیبازه طناز مواجه م

نده که با خ گمیبهش م یـ«عروسکم ریبخصبح»لبخند با

 :گهیم

 دمیم دکه فکر کرد شتریب کمی ی؛ولیاولش فکر کردم رفت-

 .رهینم ییآقا بدون صبحانه جا

 یدوست نداشته باشم کار کنه و خسته بشه،ول هرچقدرم

 .بگذرم تونستمیشکمم نم ریاز خ

 :گمیروراست م پس
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ه گرسنمه ک نقدریشو که ابانو.بلند  یدرست فکر کرد-

 .درسته قورت ندم دتویاون بدِن سف کنمینم نیتضم

به  کنهیم یکه سع میبنیبه وضوح م شه،امایسرخ م صورتش

 .ظاهر نشون نده

 :گهیتا موهامو سشوار بزنم که با خجالت م گردمیبرم

 .معلومه یلیبپوش.گردنت خ دهیپوش شرتیت هی-

 :گمیخنده م با

 ...دسته گله عروسکمه-

 :گهیبامزه م یاخم با

 .ستین یزیکه چ نی..ایخودت که بدتر گل کاشت-

 :گمیم یو به شوخ ندازمیباال م ییابرو

 .نمیبب یگیکو..اگه راست م-
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به کارش،پتو رو از  توجهیشده بود که ب یعصب نقدریا

ن م یگالرو که حاال دسته شیو تِن بلور دارهیتنش برم

و همزمان با  ذارهیم شینما به کرد،برامیم ییروش خودنما

 :گهیم یتخس

 .نگاه کن نایا-

 .دهیشاهکارم حِس غرور بهم دست م دنیهم با د باز

ودش تازه به خ نه،انگاریبینگاِه مسخ شدمو رو تنش م یوقت

 .ندازهیخودش م یو پتو رو رو کشهیم یـ«نیه»که  ادیم

 :مگیو مثِل خودش تخس م کنمیلبخند بهش نگاه م با

 .دمین هنوز کامل ندعهه...م-

و  رهدای.با همون خنده بالشتمو بر مرهیگیخندش م خودشم

 :گهیم

 ؟یچ ای رونیب یریم-
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 :گمیو متفکر م زنمیبه چونم م دستمو

 ..بمـ دمیم حیترج-

حرفم کامل نشده بود که بالشت رو به سمت پرتاب  هنوز

تو  یبالشت بعد نکهیاز او قبل دمیم ی.تند جا خالکنهیم

و موهام رو خراب کنه،بدون سشوار  ادیفرود ب صورتم

 .شمیموهام،از اتاق خارج م دِنیکش

 

 

 .دررمیم اریو به اتاق دان شمیبا کارن وارد شرکت م همراه

 .کنمیرو باز م

 :شهیاز جاش بلند م فورًا

 سالم-

نکنم حواست باشه امروز  دیتأک گهیکارن..د نمیسالم.ا-

 .گهیکارتون تموم بشه د۴جلسه دارم.تا ساعت هیمن هم.
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و با  رهیگی.دست کارن رو مادیو جلو م گهیم یـ«چشم»

 .نریم یعکسبردار یبرا دیبرداشتن کتش به مکان جد

 یو قبل از ورود از منش رمیبه سمت اتاق جلسه م خودمم

[ رو برام ستیشرکت ]آر یلپ تاپ و پرونده خوامیم

 .ارهیب

 یو رو به سهام دارا شمینش وارد اتاق مگفت«چشم» با

 دنی.با دکنمیسالم م ستیشرکت خودمون و شرکت آر

تو جلسات شرکت  ومدیم شی.کم پکنمیآقاجون تعجب م

 .کنه

 .نمیشیو م رمیم زیتو رأس م م،یبه سمت صندل الیخیب

با  نمکیم یسع شهیو مثِل هم کنمیشروع م ینیمقدمه چ با

 یمتقاعد کنم برازبون چرب و نرمم همشون رو 

 ...و البته پرسود دیجد یهپروژ ِیاندازراه
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که همه مثِل من با  کنمیختم جلسه رو اعالم م تیرضا با

و از اتاق  شنیقرارداد بلند م نیاز ا یو راض یخشنود

 .شنیخارج م

 یچ همه نکهی.هوم..مثِل اکنمیبه قرارداد نگاه م گهیبار د هی

 لمویو وسا شمیم بلند مکامل بود.خودمم خسته از جا

 .دارمیبرم

اجون آق یبا صدا رهیم رهیگیکه دستم به سمت دست نیهم

 .شمیمتوقف م

 .هانیباهات حرف دارم آ-

و قرارداد رو تو دستم تکون  گردمیبه سمتش برم کوتاه

 :دمیم

قرارداِد پرسود بستم و  هیبراتون  شیپ قهیچند دق-

 .بعد یخستم.بمونه برا
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 :گهیم کنمیباز م اتاق رو که در

 .اتاقت امیم گهیساعت د میدر کن ن تویبرو خستگ-

 .مریو به سمت اتاقم م ندازمیباال م یاتفاوت شونه یب

 هیکه  خوامی(میاز وارد شدن از طلعت خانم)آبدارچ قبل

 .شمیو بعدش وارد اتاقم م ارهیداغ برام ب یقهوه

روشن  مویو  گوش کنمیکاناپه خودمو پهن م یرو

 یو با نگاه کردن به عکسا شمیم نستاگرامی.وارد اکنمیم

ِ لذت م ِدیجد

 یکه از طناز گرفتم،قرارداد و حاال هم عکسا یآرامش

 .خورده بود کیال یکارن که کل دیجد

 ینفر۲۸تا عالمت رمیم(request) کوستایر یصفحه به

 جمیبره.پ نیبودن از بداده  کوستیکه تازه ر

یشم.چرا امروز همه چی اینقدر  کارن غرق

خوب بود. 
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به قبول کردن  یازیبود و ن (puplic)کیپاپل

 .خورهیزنگ م میسرگرم بودم که گوش نطورینبود.هم

رست د می.هنوز تصمفتمیشک م به«انییرضا»اسم دنید با

همه سال مستقل بودم و کارام  نیبود.انگرفته یایو حساب

شرکت معروف ادکلن بهم  نیخودم بود و حاال ا یپا

 .برند ادکلنش یشدن داده بود.برا نگیواست مدلدرخ

 .کنمیتماس قطع بشه،وصلش م نکهیاز ا قبل

 :چهیپیم یگوش یتو صداش

 !.زند یسالم آقا-

 .دییبفرما انییرضا یسالم آقا-

 یو اجازه دمیرو از گوشم و فاصله م یدر گوش یصدا با

و قهوه رو  ادی.داخل مکنمیورود طلعت خانم رو صادر م

 .شهیخارج م یو بدون حرِف اضاف زارهیم زمیم یرو
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 :زارمیگوشم م یرو رو یگوش دوباره

 .دییبله بفرما-

 :گهیم یمیصم یلحن با

 .دیفکر کرد شنهادمیپ یجان درباره هانیآ-

 :گمیراستشو م شهیهم مثل

 .نگرفتم یمینه راستش.هنوز تصم-

 :گهیو م کشهیم یقیعم نفِس

و پدربزرگت با هم جان.من  هانیمن بهت گفتم آ-

.با شهی.شرکتم داره برشکست ممیهست یایمیصم یدوستا

گذاشتم،گفت راهکارش  ونیقدرت]آقاجون[ که در م

..مردمم که اآلن ییقد و باال و رعنا.ماشاهلل خوشییتو

به  شهی.ممیشیکاراشون به چشمشونه..من مطمئنم موفق م

 پسرم؟ یدرخواستم فکر کن
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 :گمیم زیم یام از رواشتن قهوهو با برد کنمیتازه م ینفس

 یگوش ننداختم.ولمن حرفتونو پشت انییرضا یآقا-

 شتریمشغله داشتم وقت نشد.حتمًا دربارش ب کمیراستش 

 .کنمیفکر م

 

 

 :گهیشده بود م شتریب دیکه توش ام یلحن با

 .باشه پسرم منتظرم-

 .خدافظ-

 .خدانگهدار باباجان-

و همونطور که ذهنم مشغوِل  ذارمیم زیم یرو رو یشگو

 .خورمیامو مبود،قهوه شنهادیپ نیا
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 ورود یاجازه امیاز فکر در م خورهیچند تقه که به در م با

 .دمیم

 یکاناپه یرو یبحث چیداخل و بدون ه ادیم آقاجون

 .نهیشیروبروم م

 :پرسمیم نمیبیم رشویسکوت و نگاِه خ یوقت

 د؟یدار یکار-

ن اآل یازم گرفته بود.ول یادیز یزایچ میتو زندگ آقاجون

بزرگ هم بهم داده بود.اونم  یلیخ زیچ هی کنمیکه فکر م

 اون موقع دی.شامیآقاجون بود که ازدواج کن میطنازه.تصم

که چه  کردمیحاال درک م یبرام قابل درک نبود ول

 .قرار داد میتو زندگ یافرشته

 حاِل طناز چطوره؟-

 :گمیم الیخیو ب خورمیام ماز قهوه گهید قلپ هی



 

Romanzo_o 1037 

 .بهتر شده-

 :گهیو م زنهیم یکمرنگ لبخند

 د؟یندار گهیبهمد یحس چیهنوزم ه-

 دفتر بود و فکرم یها.نگاهم به پارکترمیفکر فرو م به

جالبه که  یلیسوال آقاجون.عاشقش شده بودم.خ شیپ

همه طناز رو دوست داشتن و من به عنوان شوهرش تازه 

که به آقاجون بگم  دادیشقش شدم.غرورم اجازه نمعا

 مثبت یخوشبختانه سکوتم رو نشانه یعاشق شدم.ول

 :گهیبخش م تیرضا یندو با لبخ کنهیبرداشت م

 نکهیداشت..!از ا دیرو خواه یزندگ نیبهتر دونستمیم-

 ،ازتیبره دانشگاه و آرزوش رو برآورده کرد یاجازه داد

 .حقشه هانیا ازشیممنونم.اون دختر ب

ش مراقب»و با گفتن شهیکه بلند م ندازمیبهش م نگاهمو

 .شهیاز اتاق خارج م«باش
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مشکوک  نقدری!چرا همه اگه؟یم یچ گهید آقاجون

 .هم از آقاجون نیو ا الیشدن؟!اون از دان

 .دمیو کالفه َسرمو تکون م کشمیم یپوف

 ِفیو ک یو با برداشتن کت و گوش شمیجا بلند م از

 :گمیم ی.رو به مرادشمیاز اتاق خارج مسامسونتم 

.کارام تموم شده.چهارشنبه دوباره سر رمیمن دارم م-

 .زنمیم

 :شهیجاش بلند م از

 .بله،چشم..به سالمت-

 .شمیو از شرکت خارج م دمیتکون م یسر

و به سمت شرکت مشترِک خودم و  شمیم نیماش سوار

 .رونمیو سپهر م عادیو م بیمن
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نگ ز اریو به دان ارمیو در م می.گوشسمریم نیپنج م بعداز

 .شرکت نیا ارهیکه کارن رو ب کنمیم دیو تأک زنمیم

 شهیمثِل هم یو در جواب سالم منش شمیشرکت م وارد

 :گهیکه فورًا م رمی.به سمت اتاقم مدمیسرمو تکون م

 .شرکت ]توربو[تو اتاقتون منتظر هستن سیزند،رئ یآقا-

 اتاق فقط اتاق کار نی.اشمیمو وارد اتاق  دمیتکون م سرمو

مهم تو اتاق  یهازینداشتم.پرونده و چ یخاص زیبود و چ

 .و سپهر(بود عادیو م بیمشترِک خودمون)من و من

 یدختره هی.پرهیباال م شم،ابروهامیکه وارد اتاق م نیهم

 ییکاناپه نشسته بود و چا یشکل رو نیبلوند با بدتر

 .خوردیم

َگل و  یو با لبخند زنهیموارد شدنم چشماش برق  با

 :گهیو تند م کنهی.دستشو سمتم دراز مشهیگشاد بلند م
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 ...هانیسالم آ-

!و ؟یمیمص نقدری.اپرهیباال م شتریدستش ابروهام ب دنید با

 یزدانی یشرکِت توربو آقا ریمد دونمیکه من م ییتا جا

 .بود

 و رمیم یتوجه به دسِت دراز شدش به سمت صندل یب

و بدون نگاه کردن بهش،لپ  ذارمیم زیم یرو لمویوسا

 :گمیو م کنمیتاپ رو روشن م

 !کو؟ یزدانی یآقا-

 :هگیباز هم پرو پرو با عشوه م یبود تو پوزش ول خورده

 .و البته وارثشون یزدانی یهورا هستم.دختر آقا-

 

 

 یتو یزیو همونطور که چ نهیشیرو لبم م یپوزخند

 :گمیم کردمیم پیتاتاب لب
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تازه وارد بزارم و دوباره  یبچه هی یمن وقت ندارم برا-

و  دیبر دیتونیبدم.پس م حیتوض یزدانی یآقا یبرا ویچهمه

 .ادیرو کنار بزاره و خودش ب یمسخره باز دیبگ

و به سمتم  شهیکه از جاش بلند م نمیبیم یرچشمیز

 یشو روالغر یبا عشوه پاها رسهیکه م زمیم کی.نزدادیم

 .نهیشیم زنمیطرفه رو م هیو  زارهیم زیم

 یخندکه با لب کنمیو بهش نگاه م کنمیاخم سرمو بلند م با

 :گهیچندش م

 دایز فتویآها..حاال شد..ول کن کارو به من نگاه کن.تعر-

 ..افت،یکلت،قی...هدمیشن

.همونطور که در رمیو به سمت در م شمیپوزخند بلند م با

 :گمیم کنمیرو باز م

 .که زن و بچه هم دارم یدیشن نمیفکر کنم ا-
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 کینزد شتریو ب بازهیاما خودشو نم پرهیباال م ابروهاش

و  هرسونیم شامیردستشو به ته میقدم هی.درست تو ادیم

 :با ناز حرف بزنه کنهیم یسع

 ادهیز یخارج زندگ یدور و زمونه رابطه نیهوم..تو ا-

 .عسلم

 یافهیشممو کنترل کنم.قو تا خ ندمیبیخشم چشمامو م با

 .خوردیچشمم تکون نم یطناز از جلو

 یپشتش رو خال ینطوریبده که همجنساش ا چقدر

 .کردنیم

 :گمیو م زنمیخشم دستشو پس م با

ز .من استنیکه عاشق زن و بچشون ن هییکسا یاون برا-

 وقت ندارم ؟واصاًلیدیدستشون دارم.فهم شتریخودمم ب

 .یو بگذرونم.پس ِهّرمثِل ت ییهاوقتمو با هرزه
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 عیکه به نظر خودش قشنگ و به نظر من ضا یلبخند با

 :دمیکه ادامه م کنهیبود نگاهم م

 تیحال دایبه نگهبان بگم ب تونمیاگه حرفام واضح نبود،م-

 .کنه

 :گهیو م رهیپوزخند عقب م با

ا بابام ت فتهیخط رو صورتم ب هی هی..فقط کافیبیاوه ب-

 !نابودت کنه

با  و کنمیو بهش نگاه م دمیم هیتک واریبه د حیتفر با

 :گمیپوزخند م

ه منو ک خوادیم یتو با پنج تا سهامدار چجور یهومم..بابا-

 !سه تا شرکت معروف دارم رو نابود کنه؟

 :دمیو ادامه م گردمیجلو و مرموزانه به دورش م رمیم
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 یدیشن نمی..حتمًا اامیکه ک یدونیدربارم م یهومم..گفت-

 یزدن بابات واسم کار نیو زم امیر تو کارم حرفکه چقد

 ...نداره

 :زنمیو پچ م برمیگوشش م کینزد سرمو

 ..یبیب-

 یکه خودش گفت.خب عال یبا همون لحن درست

 .دیشد.کاماًل اعتماد به نفسش از هم پاش

و با اخم به روبه رو نکاه  دیسابیهم م یرو دندوناشو

 .ودمب سادهیپشتش وا قًای.منم دقکردیم

 ی. دخترهشهیاز اتاق خارج م یبلند و عصب یقدم ها با

 !هرزه یچارهیب

 .رسهیکه ازش به ذهنم م یفیتوص نیاول
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 دیکشیم نیزم یکفشش که محکم رو یهاپاشنه یصدا

 .دادیم تشینشون از عصبان

تا  رمی.به سمت پنجره مشهیاز شرکت خارج م یوقت

 .رهیمطمئن بشم که م

شرش کم شده به  گهیکه د شمیم مطمئن نکهیا بعداز

 .زنمیو به سپهر زنگ م رمیم میسمت گوش

 ..جانم داداش-

 

 

 یسالم..خوب-

 ..جانم؟یمرس-

 .کنسله یزدانیبا  پروژه-

  چرا؟-
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 ؟ییکجا-

 .شرکتم گهید نیپنج م-

 ان؟یم عادیو م بی..منگمیم یاومد-

 .به زناشون ندیچسب الینه بابا زن زل-

 :گمیو م رهیگیم خندم

 .بهتون بگم دیهم هست با گهیموضوع د هیاها..-

 .رسمیصبرانه مشتاقم اآلن م ی:بسپهر

 .مینه بمونه با هم باش-

 مختصر قطع یخدافظ هیو بعداز  گهیم یا«باشه» متعجب

 .کنهیم

زنگ  میهمون لحظه گوش کنمیتماسو قطع م یوقت

 :دمیجواب م یزدانی یشماره دنی.با دخورهیم

 .زند ازتون انتظار نداشتم یآقا-
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 :گمیپوزخند م با

 .منم-

 :گهیم متعجب

 د؟یانتظار نداشت یشما از چ-

 :گمیم هیکنا با

.اما با دیبود ی..شما همکار خوبیزدانی یآقا دیدونیم-

 زیچ هیجاتون برام عوض شد. گهیدخترتون د یحرفا

به  که کردمیم شتیترب یاگه دختر داشتم جور گه،منید

 ییزنا نیمرد متأهل چشم نداشته باشه جناب..به همچ

 گن؟یم یکه چ دیدونیم

 ..:ببند دهنتویزدانی

 :گمیو م رنمیم یپوزخند
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هم داره..اگه  نیشرکت دورب یتلخه..اها راست قتیحق-

 ..فعاًلمیدر خدمت دیمطمئن بش دیخواست

  .کنمیرو قطع م یتوجه بهش گوش یب

جز سپهر  یکس شمیدر متوجه م ییهویباز شدن  با

 .ارمی.سرمو باال مستین

 ؟ی:سالم..چته پکرسپهر

 :کنمیچشم به کاناپه اشاره م با

 .نیبش-

 :شهیم ادیم متعجب

 شده؟طناز و کارن خوبن؟ یچ گهیبگو د-

 قرار یزدانیبه اونا نداره.امروز قرار بود من با  یآره ربط-

 یهرزه هیبزارم باهاش صحبت کنم.دخترش اومد.

درازتر کرده بود که مجبور  مشیپاشو از گل گهیکامل.د
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زنگ زد و  زدانینداشتم.بعدشم  یاشدم َدِکش کنم.چاره

 ..من

 :ادیو به سمتم م شهیتا آخر حرفمو خوند.بلند م خودش

به  یخوشحالم که کم کم دار یلی.من واقعًا خهانیآ-

ِل ثکه م می..ما اصاًل ازت انتظار نداریشیمتعهد م تیزندگ

تا پروژه جلو بره...اصاًل  یایها کنار بهرزه نیگذشته با ا

 ..لیتعط یزدانی...پروژه با هیچ یدونیم

ابراز عالقه برام  شهی.اما مثِل همنهیشیرو لبم م یلبخند

س و پ رهیگیو منو تو بغلش م فهمهیسخت بود.خودش م

 :زنهیبهم م یآروم ِیگردن

 یریمینم یبگ یزی،چیای،مرسیادستت درد نکنه هی-

 ..نکبت

 :رهیگیم خندم
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 ..یباشه مرس-

 :گهیو م رهیگیفاصله م ازم

 .از اعماق وجودت بود دونمیم-

 

 :گهیمکث م با

 .بهمون،بگو من منتظرم یبگ یخواستیم یچی هیاها -

 :گمیخنده م با

 میبر ای انیب لیزنگ بزن اون دو تا زن زل-

 ...می..صحبت کنی،پارکیاکافه

 :گهیو م دهیون متک سرشو

 نفره چطوره؟۴شام  هی-

 :گمیلبخند م با

 ..یهومم..عال-
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*** 

ن بهشو یخنده دار بود.از وقت یلیمتعجبشون خ یهاچهره

 و دوست شمیاعتراف کردم که فکر کنم دارم عاشق طناز م

دست از غذا خوردن  نکهیدارم بهش بگم،عالوه بر ا

 سرشونو یکه شاِخ رو کردمینگاهم م یجوربودن، دهیکش

 .تصور کنم تونمیم

با صدایی که سعی داشتم خندمو کنترل کنم میگم: 

-چطونه؟چرا اینجوری نگاهم میکنین؟ 

منیب با اون قیافهی متحیرش میگه: 

-حالت خوبه؟آیهان زند و عشق..؟ 

ابرویی باال میندازم: 

-شاید طناز استعدادشو داره.. 



 

Romanzo_o 1052 

 :گهیخنده م با عادیم

ه ب ینطوریا هانیقراره آ گفتنیبهم م شیماه پ هیاگه -

 ...حاال یتا بترکم ول دمیخندیم نقدریعشقش اعتراف کنه،ا

 :دمیجاش ادامه مکه به کنهیم مکث

 .نیتو اعترافم بهم کمک کن خوامیخب حاال م-

رستوران بود  ِکیهمونطور که نگاهش به سرام سپهر

 :گهیمتفکر م

 یو مطمئن شدم با دخترا دمیکه طناز د یاولاز روز  -

 ... یروز هیکه  دمیدورت فرق داره،فهم

 :گهیو با خنده م ادیاز حس در م رسهیکه م نجایا به

 .کنهیرستگارت م-

 :گمیو با خنده م زنمیبهش م یایگرن پس



 

Romanzo_o 1053 

 یشعر بگ یخوایفکر کردم م یگرفت یحس هیفاک..-

 ..برامون

 .خنده ریز مینزیهر چهارتامون م ندفعهیا

 ؟یاعتراف کن یخوایم ی:حاال چجوربیمن

 :گهیبا خنده م عادیم

 خودمون دیبا احساس اعتراف کنه داداش،با تونهینم نیا-

 ..میکن یفکر هی

 :گمیاعتماد به نفس م با

 ..دارم که هنوز ناقصه ییفکرا هی یول-

 :گهیم یظاهر ِیشوخ و درموندگ یبا لحن سپهر

 ..برسهخدا به داد طناز -

*** 
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از رفتنم  کنم؛قبلیعمارت پارک م اطیرو داخل ح نیماش

با  ییتا۴ میبه رستوران به طناز زنگ زدم و گفتم که دار

 یو اونم گفت برا رونیب میریم بیو سپهر و من عادیم

 .آقاجون یخونه انیتنها نمونن م نکهیا

مامان و عمه و  یداخل.صدا رمیو م شمیم ادهیپ نیماش از

 .ومدیاز آشپزخونه مزنعمو 

 نمیبیم رهیگیقرار م دمیتو د ییرایپذ یو وقت رمیم جلوتر

هم بهش کمک  الیو دان کشهیم یکارن داره نفاش

 !بیعج کمی.جالبه و البته کنهیم

لو و ج ادیو م شهیکه بلند م شهیمن م یمتوجه الیدان انگار

 ادیکارن با دو م رهیگیکه فاصله م نی.همدهیباهام دست م

 .ندازهیم و خودشو تو بغلم مطرف
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 نی.ادمیو به خودم فشارش م کنمیبغلش م لیکمال م با

بود درست  یو خوردن یاز حد دوست داشتن یادیبچه ز

 .مثِل مادرش

در  یزنعمو رو از  جلو یتو بغلم بود که صدا کارن

 .شنومیآشپزخونه م

 .دی..خسته نباشیدلم...خوش اومد زیسالم عز-

کارن  کهنیو بدون ا رمی.به سمتش منهیشیرو لبم م یلبخند

رو لِپ زنعمو  یان،بوسهیبزارمش زم ایجا کنم رو جابه

 یازش گذشته بود اما هنوز هم چشما یسن نکهی.با ازنمیم

 .نداختیطناز م ادیو اول از همه منو   کردیم یدلبر شیآب

هم تو  نایت شمیتازه متوجه م نایت یخنده یصدا با

 از کجاست؟آشپزخونست..پس طن

 :پرسمیم متعجب
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 طناز کو؟-

 :گهیم طنتیبا ش نایت

 و اومم..نه؟؟ هیموضوع خستگ-

 :گمیو م رمیگیگوششو آروم م یشوخ به

 ..فضولو بردن جهنم،خواهرزِن گرام-

 یباز شیآروم گوششو گرفته بودم اما اونم نما یلیخ

 :گهیجلب توجه م یبلند برا یو با صدا کنهیم

 .عمو ُکشتم..گوشم..زنی..آیآ-

 یزیو چ کردیزنعمو  با لبخند و آرامش بهمون نگاه م 

 .گفتینم

 .خوشحال بود مونیو شوخ ینظر از انرژ به

 نایو آروم دستمو از دور گوش ت کنهیم یونیپا درم کارن

 :گهیو م کنهیباز م
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 ..عه..بابا گناخ داره-

 یبعض یو دلبر ییمظلوم نما یبرده بودم که برا یپ ایتازگ

کارن از  ادمهیکه  یی.تاجاگهیکلمات رو مثل بچه ها ماز 

 رو غلط تلفظ یاکلمه ومدیم شیکم پ یلیهم خ شیبچگ

 .کنه

 

 

 ادیم شه،مامانیبرداشته م نایدستم از رو گوش ت یوقت

 یاز خنده نیو ا شکفهیاز گلش ممن گل دنیو با د رونیب

 .معلومه شهیملبش ظاهر  یکه رو یاییهوی

 .سالم خوشگلم-

که متقاباًل گونمو  زنمیم شیشونیرو پ یابعد بوسه و

 .بوسهیم

 :گهیم یکه فورًا شاک ادیم ادشی یزیچ انگار
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 منو ناراحت کرد؟ ینایت یک-

 مدونستیو طناز بود.اآلنم خوب م نایت ِیحام شهیهم مامان

 .طرف من ادیبگم تا مامان ب یچ

 :گمیم یاخم ساختگ با

 .گهیطناز کجاست بهم نم پرسمیازش م-

حرفم  نیا دنیکه انتظار داشتم مامان با شن همونطور

 .شهیخوشحال م

 :گهیبگه زنعمو م یزیمامان چ نکهیاز ا قبل

که اومده  ی.از موقعخونهیبرو مادر تو اتاقش داره درس م-

 .ومدهین رونیاز اتاق ب

 شتریب شدن،چرایمن به طناز خوشحال م تیبا اهم اگه

 انجامش ندم؟

 :گمیخنده م با
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بش درس و کتا نیرفته دانشگاه،ا یزنعمو؟از وقت ینیبیم-

سرسخت و از جلوم کنار  بیرق نیا دیمن..با یشدن َهوو

 .بزنم

 .خنده ریز زننیم همشون

اشو جلو و دست ادیم الیباال برم که دان یبه طبقه خواستم

 .رهیم بگکارن رو از خوادیکه انگار م ارهیجلو م یطور

 یکه با لحن ندازمیباال م ییو ابرو کنمینگاهش م متعجب

 :گهیبود م دیکه ازش بع

 .طناز شیپ یراحت باش یکارن رو بده بهم بتون-

 ندازهیکه کارن با اخم خودشو م کنمینگاهش م متعجب

 :گهیخوشمزه م یو با لحن الیبغل دان

 اه؟یدنبال نخود س یمنو ببر یخوایعمو..تو هم م ینیبیم-
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 هشیباعث م نیو هم شهیم یبا هم قاط الیمن و دان یخنده

 .شه شتریکارن ب یاخما

 یخط و برمیبود،دستمو جلو م الیکه تو بغِل دان نطوریهم

 و کنمیابروهاش بخاطر اخمش افتاده بود باز م نیکه ب

 :گمیم

 مزاحمت نشم...خوبه؟ یازدواج کرد یوقت دمیقول م-

 :گهیباز م ِشیو با ن شهیکارن باز م یاخما یآن به

 ..باشه قبوله-

چپ  یلغمه هیبچه رو  نیا موندمیم گهید کمی اگه

 .کردمیم

ه .به اتاِق طناز کرمیها باال مو از پله کشمیلپشو م کوتاه

 :ادیاز پشتم م ایدن یصدا رسمیم

 ..سالم-
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و با باز کردن در وارد  کنمیم«سالم»برگردم  نکهیا بدون

 .شمیم

 .هشیگفتن طناز به محض وارد شدنم بلند م-نیه- یصدا

 .دایو به سمتم م نهیشیرو لبش م یمن لبخند دنید با

که خودشو  کنمیو فورًا دستامو باز م فهممیم قصدشو

 .تو بغلم ندازهیم

موهاش  نیبودم.سرمو ب یالحظه نیمنتظر همچ چقدر

شدنست و کِل  سیاز فرِق سرش گ بنمیکه م برمیم

 .رهیشده.اخمام تو هم م چهیهم پ یموهاش ال

و موهاش ریدل س هیداشتم اآلن موهاش باز باشه تا  دوست

 .در بره میبو کنم و خستگ

 :ارمیخواستمو به زبون م شهیهم مثل

 ؟یکرد ریاس ینطوریچرا موهات و ا-
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 :رهیگیازم فاصله م کمی متعجب

 ..قشنگه که یلیچرا؟خ-

 :دهیادامه م اقیبا اشت ندفعهیا

خوب  یلیخ ی.واخورهیبازش کنمم،فر م یقتتازه و-

 ..شهیم

پنهون  دمیبود از د یتو چشماش که از خوشحال برق

 :گمیماما عاجزانه  مونهینم

در  گمیموهات تا خست یدارم سرمو ببرم ال ازیاالن ن-

 ..بره

 :گهیو م کنهیسرشو کج م ناراحت

 بازش کنم؟-
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و  یو دلبر تیهمه جذاب نیا شهیممگه  یلعنت آخه

 .شهیداشت؟به وّلا  که نم کجایرو  یگرعشوه

 هیکنم و از ناراحتش خوامی.نمکشمیبه موهاش م یدست

 :گمیم نمش،پسیفر هم بب یطرف کنجکاوم که با موها

 یدلبر نییپا میبر ینه شب برام بازش کن.بازش کن-

 .کنهیم

 دنیبوس یو سرشو برا زنهیم تیرضا یاز رو یلبخند

.حاال کنمیحرکت سرمو کج م هیکه تو  ارهیگونم جلو م

 .لبم بود یرو قًایلبش دق

 نیا دنیبا مک کنمیم یو سع رمیگیم یشدت لبشو به باز با

 .رمیبگ یبرجسته انرژ یگوشتا

ده قرمز ش کمی.لپاش رهیگیازم فاصله م قهیچند دق بعداز

ر ازم نگرفت.چقد شهیبود،اما نگاهش رو برخالف هم
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ا .برفتیم نیداشت از ب جاشیخوب بود که خجالِت ب

 .نهیشیو م رهیم رشیزتحریلبخند دوباره به سمت م

 تو اتاق؟ یدیِچپ یاومدکه  یچرا از موقع-

با حرف من  کرد،کهیم ادداشتیرو  یزیبا خودکارش چ 

 ی.لبخندگردهیو به سمت من برم شهیدستاش متوقف م

 :گهیو م زنهیم

 الیدان شیپ ادیز یدوست نداشته باش دیفکر کردم شا-

 .بمونم

دختر همه جوره کامل بود و لعنت به من اگه  نیا ایخدا

 .لحظه بهش شک کنم هی

 و زنمیچونش م ریز یاکوتاه بوسه ندفعهیو ا رمیم جلو

 :گمیم

 گفته بهت اعتماد ندارم؟ یک-
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 ...خودم فکر کردمچکسیه-

 : تو بغلم کشمیم سرشو

من  یعروسکم.بجا ی..اشتباه فکر کردیاشتباه فکر کرد-

 ..خودتو قصاوت نکن

 

 .چشم-  

 .نهکیگفتن حرفش اونم دستشو دور بدنم حلقه م بعداز

که  کنهیاز دورم باز م م،دستاشویزنگ خوردن گوش با

 .ارمیدر م بمیاز ج مویو گوش رمیگیفاصله م

و ر یو گوش کشمیم ی_پوفانییرضا یاسم_آقا دنید با

 :دمیجواب م

 جانم؟-

 ؟یسالم پسرم.خوب-
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 .دییممنون..بفرما-

 ؟یهنوز فکراتو نکرد-

 :مگیم ییهوی میتصم هیفکرامو نکرده بودم،اما تو  هنوز

 یبرا هادشنیپ کمیشرکتتون... یبرا امیبله..قبوله..فردا م-

 .میبندیبهتون و قرارداد هم م دمیم شرفتیپ

 ..ظرم..منتیخوشحالم کرد یلیبده بابا..خ رتیخدا خ-

 ..خدانگهدارکنمیخواهش م-

جه که بدون تو فتهینگاهم به طناز م یقطع کردن گوش با

 .نوشتیم یدیجد یزایبه مکالمم داشت چ

 یهمه خواستیشد.دلم م میحسود یطرز مضحک به

توجه به من و حداقل االن  یب نکهیتوجهش به من باشه.ا

 وقطع شده بود و منتظر واستاده بودم،سرش ت میکه گوش

 .رو اعصابم بود یلیکتاب بود،خ



 

Romanzo_o 1067 

کر و بدون ف کشمشیو از عقب تو بغلم م رمیسمتش م به

 :گمیم

 ادیکه درساتو  کنهیکمکت نم ،خداینکناگه به من توجه-

 .بچه یریبگ

 :گهیو م گردهیبه سمتم برم متعجب

 توجه کنم؟ یچ یعنی-

و لبمو رو  برمیجواب دادن به حرفش سرمو جلو م بدون

 .کنمیم یو دوباره با لبش باز رمزایلبش م

 :گمیو م رمیگیکم آورده،فاصله م شمیممتوجه  نکهیا بعداز

من هستم چشات به من باشه و  یوقت یعنی.نیا یعنی-

 .رفتهن ادتی.قوالت که یدرس بخون یتونیم ستمین یوقت
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 ییادتو بغلم و با ص کنهیو خودشو پرت م زنهیم یلبخند

 :گهیکه انگار بغض داشت م

 کنم؟ یخواهش هی شهیم-

 :گمیم  کردمیشدشو نوازش م سیگ یکه موها همونطور

 .آره عروسکم بگو-

 :بغض تو صداش آشکار تر بود ندفعهیا

 ؟یمهربون باش ینطوریهم شهیهم شهیم-

 ریمغزم و قلبم همزمان ت کنمیلحظه احساس م هی

 رو موهاش یکوتاه یسه.بوبندمیبا درد م کشه؛چشمامویم

 :زنمیم

 ...اره عروسکم..اره-

  .آروم شه کمیتا  دارمیتو بغلم نگهش م قهیدق چند
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 هیو انگار داشته گر رهیگیخواست خودش فاصله م با

 .کشهیکه دستشو به چشماش م کردهیم

 :کنمیو سرشو بلند م رمیگیدستم فکشو م با

 ؟یکنیم هیگر-

 :کاشو مهار کنهاش کنهیم یو سع زنهیم یلبخند

 !..ایمهربون باش یقول داد-

 ..ینطوریهم شهیهم گهیباشه د-

.خودش شهیحرفم تو نطفم خفه م یهیکنه،بقیکه م یکار با

 یباز با لبام انهیلباشو رو لبام گذاشته بود و به طور ناش

 .کردیم

.انگار که هردومون به دمیخداخواسته کارشو ادامه م از

 .رنکایبا ا میرسیآرامش م
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دستامو از دورش باز  یحلقه رهیگیم فاصله که ازم

که حاال با َتر  کنمی.به چشماش نگاه مکنمینم

همه  نیا ی.من چجوررسهیبودنش،روشن تر به نظر م

 دوستش نداشته باشم؟ تونستمیمدت م

 :گهیم طلبکارانه

 ؟یکنینگاه م ینجوریا ه؟چرایچ-

 :ندازمیمباال  ییکرد؛ابرویم یداشت دلبر یادیز گهید

 .رونیب یبر ،بهترهیاالن خورده ش نیهم یخوایاگه نم-

جلو و کنار  برمیکه سرمو م ندازهیبهم م ینگاه گنگ

 :گمیگوشش م

 ..یایو عشوه ن ینکن یدلبر نقدریا شهیم-

 :کردیتعجب داشت نگاهم م با

 ؟یگیم ی.چکنمینم یکارچیمن..من که دارم ه-
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نه  نگه دارم و ترشیخودمو ب تونستمی.نه مکشمیم یپوف

 یهمه ِیتا خوش رونیدوست داشتم بهش بگم بره ب

 .بره نیکه افتاده بود،از ب یاتفاقات

 رونیو همونطور که با هم به سمت ب رمیگیدستشو م پس

 :گمیم میرفتیاتاق م

 که دست یتا عروسک با کارا رونیب میخب...بهتره بر-

 .نکنه کیتحر ست،مارویخودشم ن

 :گهیو م هکنینگاهم م یشاک

 ..مودب صحبت کن.زشته کمیعه..خب -

 :گمیاز حرص خوردنش م حیتفر با

 نیبخوام بگم.تازه ا یهومم..دوست دارم جلو زنم هرچ-

 .شب یبمونه برا شیکمشه،بقی

 :ندازهیابروهاشو باال م طنتیش با
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 .امیمن که امشب خونه نم-

 :گمیم یساختگ تیعصبان با

 !..جمیهو نجایمنم که ا-

به  دنی.با رسگهینم یزیچ گهیو د کنهیم یکوتاه یهخند

و بابا و عمو و آقاجون  ایلیپله تازه نگاهم به ا نیآخر

 .فتهیم

.بعداز دهیجلو و باهام دست م ادیزودتر از همه م ایلیا

 .مینیشیم ییرایپذ م،تویکنیم یبا همه احوالپرس نکهیا

 .دوپاهامم کارن نشسته ب یدور کمر طناز بود و رو دستم

و و برق ت تیکه با رضا فتهیم لحظه نگاهم به آقاجون هی

چشماش به دسِت من که دور کمر  طناز حلقه شده بود 

 .کردیبود نگاه م
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که با  گفتیم یزیمشغول حرف زدن بود و چ یهرک

آقاجون که مخاطبش طناز بود،نگاها به سمت طناز  یصدا

 :گردهیبرم

 دانشگاه چطوره طناز؟-

 :گهیاخم،کوتاه م کمیو با  الیخیب طناز

 .خوبه-

 

 

بود که طناز باهاش  دهیخود آقاجون هم فهم انگار

مطمئن شدن  یسوال رو برا نیشده و ا نیسروسنگ

 .دیپرس

 .با زنگزدیحرف نم یحاکم بود و کس ینیسنگ سکوت

 بمیحاال نگاها به منه،از تو ج نکهیا الیخیم،بیخوردن گوش

 :دمیو جواب م ارمیدر م مویوشگ
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 بله؟-

 :زنگ زده یک دمیند یحت شت

 .هانیسالم آ-

 و ذارمیطناز م یپا یرو رو ،کارنییآشنا یصدا دنیشن با

فاصله  ی.وقترمیم اطیو به سمت ح شمیاز جام بلند م

 :گمیبا اخم م رمیگیم

 شناسمتون؟یم-

به بعد  نیرفت؟قراره از ا ادتونیمنو  یزود نیبه هم-

 .باشم شتونیپ شتریب

 :هیدادم ک صیکه تو صداش بود تشخ یاناز و عشوه از

 ..یزدانیخانم  دیخوایم یچ-

 :گمیحرص بده در ادامه م شتریب نکهیا یبرا
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زن و بچمم و دوست ندارم با صحبت  شیمن االن پ-

 .بهم بزنم حمونوی،تفریمسائل کار یدرباره

دوست  نیا دوارمی.امیریگیسخت م هانیاوهه..آ-

 ..منم باشه یبرا ندهینداشتنت،در آ

 دیفکر کنم پدرت با ی؛ولیگیم یچ شمیمتوجه نم-

 .کرده تیترب یابدونه،چه هرزه

 یپدرمو وسط نکش..نگو که دوست ندار هانیاممم...آ-

 ..هومم.؟یمنو امتحان کن

که هر وقت  یمن یکننده بود اما نه برا کیتحر لحنش

 .کنهیبخوام طناز کوتاه نم

 ...ندارم یها کارنه متأسفانه من به هرزه-

 :گردمیطناز به عقب برم یصدا با

 ..گهید ایب هانیآ-
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و ر ادینم ادمیاسمشم  یپرتنفر اون دختره که حت یصدا

 :شنومیم

 یدختره ارهیاسمتم به زبون ن گهیکه د کنمیم یکاری-

 ..ارهیپت

 :گمیپوزخند م با

 میرتو رو گوششما گهی.دستین بیآرزو بر جوانان ع-

 .نمینب

ه و ب کنمیرو قطع م یبدون گوش دادن به جوابش گوش و

ت .دوسکردیکه کنجکاو بهم نگاه م گردمیسمت طناز برم

هرزه،اتفاقات  یدختره نیا یندارم با صحبت درباره

 :گمیخوِب امشبو زهرمار کنم.پس با لبخند م

 داخل؟ میبر-

 :گهیجلو و با شک م ادیم
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 شده؟ یزیچ-

 :زنمیبهش م یندلبخ

 .داخل میبشه..؟بر خوادیم ینه چ-

و با هم  گهینم یزیچ گهید یشک داشت ول کمیهم  هنوز

 .داخل میریم

ند .لبخگردهیها به سمتمون برمنگاه یوارد شدنمون همه با

ذهنمو از اون   کنمیم یو سع نشونمیلبم م یرو یکیکوچ

 .دختره آزاد کنم

 .شمیم میین چاو مشغول خورد مینیشیمبل م یرو

ذهنمو آزاد  تونستمیواقعًا نم کردمیم یخب هرکار اما

نقاط  دی.حداقل باشناختمیکنم.اون دختره رو خوب نم

از باباش  دمیشو بدونم،البته که تا االن هم فهمضعف

 .ترسهیم
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 ..دهیمعضل جد هی گهید نی..اپوفف

نگاهش به  یکس نکهیو بدون ا کنمیروشن م مویگوش

 کمی'  کنمیم پیسپهر تا یبرا فته،تندیب میگوش یصفحه

کن..موضوع رو بعدًا  قیبرام تحق یزدانیدختر  یدرباره

 '  گمیبهت م

 ایلیکه ا دمیو حواسمو به جمع م کنمیخاموش م مویگوش

 :گهیرو بهم م

 بی.دلم واسه مندمتیکه اومدم فقط چند بار د یاز موقع-

 ...شرکت امیهم تنگ شده فردا م نایا

 ..همه میحتمًا...فردا هست ایبآره -

کارخونه  یآقاجون و بابا و عمو درباره یتکرار یهابحث

 یخونه درباره ی.اصاًل دوست ندارم توکردیحالمو بد م

 .هایکار بحث کنم،چه برسه به مهمون
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بود.رو ۲۲تازه ساعت ندازمیبه ساعت م یحوصله نگاه یب

 :گمیبه طناز م

 ..میبرو لباساتو جمع کن بر-

 

 

 :گهیم متعجب

 .اآلن-

اس لب نیهم بگو بر نایکارن خسته شده تو خونه به ت-

 ...رونیب مین،بریبپوش

کارن  و نایو دست ت شهیو بلند م گهیم یا«باشه»لبخند با

ها باال برن،مامان از پله خوانیکه م نی.همرهیگیرو م

 :پرسهیم

 مادر؟ دیریکجا م-
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 یو  با حرف مامان نگاهش رو گردهیعقب برمبه  طناز

 .مونهیمن م

 :دمیجواب م بجاش

 .کمی رونیب میریم-

که  ادیم ادشی یزیانگار چ هوی.زنهیم یلبخند مامان

 :گهیشرمنده م

 .گهید دیهم ببر ایو دن الیدان-

بودم که  دهی.خودم به چشم دندازمیم ایبه دن ینگاه مین

 .ردک یکار شدی.اما خب نمکنهیم یاحترامیبه طناز ب ادیز

 .آره برن لباس بپوشن-

 :گهیبا اخم م ایدن

 ..من حوصله ندارم-

 .دلتون وا شه دیبزن دورکمیمادر.. گهید دی:برزنعمو
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 .کردنیاصرار نم نیاز ا شتریب کاش

هم  لایو دست دان شهیبا اکراه بلند م ایمتأسفانه دن یول

 .وشنباال تا لباس بپ رنیو اونا هم م رهیگیم

ا .بدارمشیو برم کشمیم یپوف میزنگ خوردن گوش با

 :شهیحالم بهتر م کمی بیاسم من دنید

 .جانم-

 :گهیم یپرانرژ شهیهم مثل

 ..یعاشقمون...چطور هاِنیبه..!آبه-

و از جمع فاصله  شمیو از جام بلند م خورمیم لبخندمو

 :رمیگیم

 ..به طناز نگه که یزیچ ی..به رستا گفتوثیَد-

 :گهیخنده م با

 .جمع داداش التیخ-
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 :گمیم یشوخ به

 لرزهیجمع چهارستون بدنم م التیخ یگیبا خنده م یوقت-

 ...ناموسًا

 .ندازهیو منم به خنده م شهیقهقهش بلند م یصدا

 ..یمزاحم شد یداشت کاریخب حاال چ-

 :دهیو ادامه م کنهیم یـنچنچ

 ..کردم داینمک کور..زنگ زدم بگم مکانو پ یاِ-

کرده بود،حالم خوب  دایرو پ خواستمیم که ییجا نکهیا از

 :گمیو م شهیم

 .جبران کنم ،بتونمیمرس-

 ..هامغزتو از کار  انداخته اوه شت..عشق-

 :گمیخنده م با

 .نقدریچرت نگو ا-
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 ...نیسر به رستا بزن هیجبران  یباشه..شما هم برا-

 ..بده بهش ویچشم..گوش-

 ..یاوک-

جا شدن جابه یکه نشون دهنده یخشخش یاصد بعداز

 :ادیرستا م یبود صدا یگوش

 کرد؟ تتیسالم؛داداش اذ-

 .نه قربونت برم-

 .چونمیکرد بگو گوششو بپ تیاگه اذ-

 یزیاز دهنش در نره،چ نیتو حواست باشه ا ینه آبج-

 ..بده یسوت

 :گهیم بیو مخاطب به من کشهیم یاخفه غیج

 ..عهه...نکن کبود شدم-

 :گمیخنده م با
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 ..اوه اوه ...حواسم نبود بدموقع مزاحم شدم-

 :گهیم یشاک

 خب..بگو طناز چطوره؟ رهیگیم شگونمین-

 ..خوبه-

 :گهیم یناراحت با

خودشو تو درس غرق نکنه بابا...دلمون  نقدریبهش بگو ا-

 گهیم رونیب میبر میبراش تنگ شده؛هروقت بهش زنگ زد

ه گرفت دیدوست جد هینرفته  ادممیدرس دارم.بهش بگو 

 .مارو فراموش کرده

 :گمیخنده م با

 ادمیمن حرفاتو  ن؟بعدشیکنیم یبه اون پلنگه حسود-

 .راستش مونهینم

 :گهیخنده م با
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 .همون موضوع پلنگ رو بگو-

 دنشیم کیکه داشتن نزدپاشون و سروصداشون یصدا با

 :گمیم

 ..یندار ی..کارگمیبرم؛بهش م گهیمن د-

 ..اداش مواظب خودت باشنه د-

 :شنومیقطع کنه صداشو م نکهیاز ا قبل

 ..هانیآ یکبودم کرد ینکن وحش-

 .قطع شد یبعد گوش و

 

 

 م؟ی:برایلیا

 .آره-
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و به  نمکیبود،بغل م دهیپوش رونیرو که حاال لباِس ب کارن

 .رمیم نیسمت ماش

 .میشیو سوار م زنمیرو م ریدزدگ

ارن هم و ک ایلیعقب نشستن و ا ایو دن نایو طناز و ت الیدان

 .شاگرد یصندل

پشِت رل و بعداز استارت زدن،حرکت  نمیشیم خودمم

 .کنمیم

ه ک شهیجمع م المیو خ ندازمیبه عقب م ینگاه مین نهیآ از

 .نهیطناز بش ِشیپ الینذاشت دان نایت

 م؟یخب حاال کجا بر-

 :گهیم یو پر انرژ کوبهیفورًا دستاشو بهم م کارن

 ...ی،شهربازیشهرباز-

 :گهیو م کشهیبا خنده لپشو م ایلیا
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 هکنیعمو قش م یگینم ،یگیبا ذوق م ینطوریآخه تو ا-

 .برات

ود با ب رونیکه نگاهش به ب ح،همونطوریبا لبخند مل نایت

 :گهیحرص م

 ..کنهیعموش غلط م-

 :گهیم غرهبا چشم ایدن

 ییهاچهب هید،شبیزن و شوهرا باش هیشب نکهیاز ا شتریب-

 ...نیپریکه به هم م نیهست

 :گهیم کهیبا ت ایلیا

 ..رو دوست دارم یمدل نیخودم ا-

 :رهیگیهم جبهه م نایت

 .نداره یربط یو به کس-
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حال و هوامون  رونیب میبحث نداشتم.اومده بود یحوصله

 .عوض شه

 .شعر بزار هی هانی:آطناز

و دستگاه رو  کنمیم دییفشو تأتکون دادن سرم،حر با

 .کنمیروشن م

و  میرسیمورد نظرم م یبه شهرباز قهیدق۱۱حدود  بعداز

 .شن ادهیپ کنمیاشاره م

و خودمو بهشون  کنمیخوب پارک م یجایرو  نیماش

 .رمیگیطناز دورتر بشه،دستشو م نکهیو قبل از ا رسونمیم

و با  هاریبعد سرشو باال م ونهیشیاول رو دستمون م نگاهش

 .زنهیم یمن لبخند الیخیب یچهره دنید

ر بود و جلوت کمی نایکه با ت ایلیرو به ا گردونهیبرم سرشو

 :گهیکارن بغلش بود م
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 .ارمشیبده من م کنهیم تیکارن اذ ا،اگهیلیا-

 :گهیبا اخم م نایت

اه به ما نگ یکس گهیبهتون،د میبد گرویج نی؟ایزرنگ-

 ..که کنهینم

.با نمکیبحثشون به اطراف نگاه م الیخیو ب رهیگیم خندم

 :گمیم کردیم ییکه اسمش خودنما یاکافه دنید

 .میبخور یزیچ هیاونجا  میبر-

 یو به کافه نگاه رنیگیرِد نگاهمو م تاشونشیش هر

 .ندازنیم

 :گهیآروم م یو با صدا دهیدستمو فشار م طناز

 .ستیمناسب ن طشیمح الیخیب-

 :گمیم متعجب

 .نیکه..با ماع نیستیتنها ن-
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 هیه بقک کشونمشیو به سمت کافه م کشمیبعد دستشو م و

 .انیاز ما دنبالمون م تیهم به تبع

ها نگاه ی،همهیشگیاتفاق هم هی یط میشیکافه که م وارد

 .گردهیسمت ما برم

 و طناز هم بغل نمیشیم زیپشت م رهیخ یهانگاه الیخیب

 .نشونمیخودم م

 :دمیرو بهشون م ِمنو ننیشیهمه م یوقت

 .نیانتخاب کن-

 :گهیم یو ناراض زنهیبا اخم ِمنو رو کنار م کارن

 .بابا یشهرباز میقرار بود بر-

 .میریهم م یشهرباز م،یبخور یزیچ هیفندوقم، میریم-

 .نهیشیم یباز هم ناراض اما
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.به کننیمورد نظرشونو انتخاب م یهمه خوراک یوقت

 .رهیو م رهیگی.سفارشارو مادیتا ب کنمیگارسون اشاره م

 .شنیمشغول م شونیهمه با گوش بًایرفتن گارسون.تقر با

سپهر  امیکه نگاهم به پ رمیم هاامیبه باکس پ خودمم

 ی'  چون از تو آگمی'حله داداش فردا بهت م  خورهیم

 .کردم کیال امشویداده بود پ **[iMessage]جیمس

نظرم رو جلب  انییرضا امیشدم و پ هاملیمیا وارد

 یمرد؟متن قرارداد رو چ نیعجله داره ا نقدریکرد.پوفف..ا

 .براشنمیبینم ی.اشکالخونمیم یدور سرسر هیکنم من؟

     'میزنی'فردا درموردش حرف م  نوسمیم

و مشغول  کنمیخاموش م مویها گوشآوردن سفارش با

 .شمیخوردن قهوه ترکم م

*** 
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 یلو طناز و کارن ک نایت نکهیبود.بعداز ا یوبخ یلیخ شب

 .خونه میکردن،برگشت یسوار شدن و باز لهیوس

و  برمیبود به سمت تختش م دهیرو که خواب کارن

و لباسامو عوض  رمی.خودمم به سمت اتاق مخوابونمشیم

  .کنمیم

 انییرضا لیمیو مشغول خوندن ا کنمیرو روشن م تابلب

 .شمیم

 

فردا بودم که در اتاق  یهاو خوندن برنامهتو نوشتن  غرق

خل تا دا ادیب هی.انتظار داشتم طناز خسته و کوفشهیباز م

 نسکافه تو دستش ِینیس یبخوابه،اما با لبخنِد جذاب

 .ذارهیم زیم  یرو رو ینیجلو و س ادیبود.م

 :گهیهمون لبخند م با

 .کنهیرو در م تیبخور خستگ-
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 پام یو رو کشمیشو مو دست زنمیم یلبخند متقاباًل

 .نشونمشیم

 .یبخواب یبر یانتظار داشتم از خستگ-

 و چرخونهیچشمش م یتو کاسه یبه طرز باحال چشاشو

 :گهیبا خنده م

بهم گفت که زن بدون شوهرش  ییآقا هی یروز هی-

 یاومد،گفتم خستگ ادمی.امشبم حرفش که خوابهینم

 .میشوهرمو َدر کنم،کاراش تموم شه زود بخواب

 .کاماًل به سمتشبندمیتاب رو مو لب کشمیاز کار م دست

 :گمیو م گردمیبر م

منتظرت باشه و تو  یبهشت ِیحور هی شهیهوومم...مگه م-

  .فکر کنم موقِع خوابه ؟خبیتو کارت تمرکز کن یبتون

 :گهیو م کنهیم یکوتاه یخنده
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 .ییدستشو رمیبه کارات برس..من م-

 ییبه سمت دستشو نکهیاقبل از  دم،امایتکون م سرمو

ل .مثزارمیو لبمو رو لبش م کشمشیبره،به سمت خودم م

 .بود یو صورت دادیم یتوت فرنگ یمزه شهیهم

 یندکه لبخ رمیگیکوتاه ازش فاصله م یقهیچند دق بعداز

 .رهیم ییو به سمت دستشو زنهیبه روم م

 ست؟خوشمز نقدری.چرا افتمیلبش م ادیرفتنش دوباره  با

خوشحالم که اون شب تو  یلیاآلن خ ی..!ولهینامرد

مست کردم و طناز ماِل من شد.واگرنه معلوم  یمهمون

اگه ازدواج نکرده بود تا اآلن چند تا خواستگار  ستین

 .داشت

 یزیچهیباشه هم، یاگهیکِس د ِشیپ نکهیبا فکر به ا یحت

 ..زهیریتو دلم فرو م
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و بعداز  شمیمن وارد م شهیخارج م ییاز دستشو یوقت

 .امیم رونیالزم ب یانجام کاراها

و با خاموش کردن چراغ به سمت  کنمیجمع م لمویوسا

 .رمیتخت م

 و خورهیکه غل م کنمیو دستمو باز م کشمیدراز م بغلش

 .دهیخودشو تو بغلم جا م

ساده  نقدری.دوست نداشتم اآلن ادمیخودم فشارش م به

 گهیفردا دبهش اعتراف کنم که دوستش دارم،اما از پس

عاشقانه بزنم و ازش  یتو گوشش حرفا تونمیراحت م

بدم.فکر بهشون هم باعث تپش  یکنم و بهش انرژ فیتعر

 .شهیقلبم م

،لبمو کنم دارشیکارم ب نیطناز بخوابه و با ا نکهیاز ا قبل

 .مکمیو م زارمیرو لبش م
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** imessage : 

که  ییو کسا فنهیآ یهایمخصوص گوش سیسرو نیا

 imessage به صورت رواماشونیپ توننیارن مد فنیآ

 شهیم نستایبود که مثل ا نیهم اشیاز مزا یکیبدن 

 رساِنامیاپ پ قیطر ست،ازین یاکرد.]برنامه کیال هاروامیپ

 [شهیفرستاده م فنیآ

 

 

هم  یامنظره .مگهشکمیبدنش م یهایکبود یرو دستمو

 !م؟یاِد رنگ دارتض نیتر از اقشنگ

 نیا ستیاما معلوم ن دهیبع هانیافکار و رفتارا از مِن آ نیا 

 .کرده بود کاریدختر با عقل و قلبم چ
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 از تخت فاصله یبعداز رابطه با هر دختر نکهیا برعکس

تا  از تخت جدا شم تونمیاما واسه طناز استثناعه.نم رمیگیم

 .رمیدوش بگ

و  وتیک یهرهکه مشغول نگاه کردن به چ نطوریهم

که اصاًل  کردمیرو هم نوازش م شم،موهاشیقشنگش م

 ...برهیخوابم م یک فهممینم

_______ 

کارام تموم شده بود  یخب همه ندازمیبه ساعتم م ینگاه

 .الزم رو انجام داده بودم یهایهم هماهنگ انییو با رضا

پهر که س گمیم یـ«دییبفرما»و  امیدر از فکر در م یصدا با

 .داخل ادیم

جلو و منو تو بغلش  ادیو با لبخند م ندازهیبهم م ینگاه

 .کشهیم

 ..کنم قیتحق یزدانیدختر  یدرباره یگفته بود-
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 :گمیو م دمیسرمو تکون م کنجکاو

 .نیبش-

دو تا  گمیشرکت خودمون[ م ی]منشییرزایبه م یفور

ه ک نمیشیسپهر م یرومبل روبه یو خودمم رو ارهیقهوه ب

 :گهیو نگران م هشیخم م کمی

دختره  نی.اهانیآ یتو طنازو دوست دار نیبب-

دختره رو بشناسه شمارشو تو  نیکه ا یکیهرزست،اگه 

.پس اگه شهیبرات بد م نهیتو رو باهاش بب ای نهیبب تیگوش

ضعفش باباشه که از زنگ زد،صداشو ضبط کن.نقطه

دختره  نیتموم کن ا کنمینبره.خواهش م ییکاراش بو

 .نداره یبخو یسابقه

 :گمیو متعجب م کنمیم یاخنده تک
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سکس !من  یدنبالش برا دوعمیانگار م یگیم یجور-

دفعه  نیخوبه ا نیبار زنگ زد..هم هی شبیندارم.د یکار

 .به باباش شرش کم شه دمیم کنمیصداشو ضبط م

 :گهیو م دهیتکون م یسر دیام با

 .دوارمیام-

.خانم دمیورود م یکه دوباره اجازه خورهیبه در م یاتقه

ل و داخ ادیبا ظاهر آراسته و مناسب م شهیکثل هم ییرزایم

 .رونیب رهیو م ذارهیمن و سپهر م یقهوه رو جلو

 :گهیو م خورهیاش ماول رو از قهوه قلپ

 ؟یهست ادیب خوادیم ایلیاومم..امروز ا-

 :گمیو م شمیم رهیسالن خ یلبخند به گوشه با
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طناز انتخاب کردمو برم  زیراسوپ یکه برا یقراره مکان-

 ششیپ شبیمن که د نهییشما رو ب ادیبدم.م بشویترت نمییب

 .بودم

 :گهیو با خنده م ندازهیباال م ییابرو

 .گهید شناسمتی...اصاًل نمکیاوه اوه چه رمانت-

 :گمیم صادقانه

 ..هیبیعج یلیخ زیچهی.عشق...نطوریخودمم هم-

 رهیگی.دستمو منهیشیم مبغل ادیو م شهیاز جاش بلند م سپهر

 :گهیو با لبخند م

 یدگزن یباالخره هدفتو برا نکهیخوشحالم برات...ا یلیخ-

اولشه.بزار طنازم اعتراف کنه...اونوقته  نی.حاال ایکرد دایپ

  ...هیعشق چ یفهمیکه م

 :گمیو با خنده م دمیبرادرانش گوش م یلبخند به حرفا با
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 .نکن شیباشه..گمشو ِهند-

 :گهیو با خنده م زنهیبازوم مبه  یمشت

 .گمیم یک یبرا اتموینکبت..منو بگو دارم تجرب-

  

 :خورمیم یو قلپ دارمیامو برمقهوه منم

 ...رمردیپ دمیاره...فهم-

و با حرص به سمتم  کنهیکاناپه رو بلند م یرو بالشت

 .کنهیپرت م

*** 

آرامش بخش و شادش  طیبخش به مح تیلبخند رضا با

 •'از بهشت یاالحق که اسمش برازندشه.'تکه.کنمینگاه م

 :گمیمن بود  م دییبه مسئولش که منتظر تأ رو

 کجاست؟ قیآالچ-



 

Romanzo_o 1102 

 :کنهیپشت باغ اشاره م به

 .مورددینیبیجلو م دیپشت درخت توت سمت چپ.بر-

 ..پسنده

خوشم اومده  نجایبه ظاهر نشون بدم از ا نکهیا بدون

 :گمیم

که دوباره محو اطراف  گهیم یـ«چشم»بالبخند 

 دی.پوفف..اصاًل باادیطنازم خوشش ب دوارمی.امشمیم

 .ادیخوشش ب

 

 

 رمیگیم زیانگدل یمنظره نیدل از ا میزنگ خوردن گوش با

 :زنمیسبز رو م کونیو آ

-آره برای یه روز خوبه.میخوام ساعت ۵عصر تا۲۱ شب 

بدون هیچ دوربین و کارکنی با نگهبانای من باشه. 
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 .بیبله من-

 چطوره؟-

 :گمیم صادقانه

 یمعرکست.مرس-

 :گهیم طنتیش با

...فقد من بعدا طنازو چک یداشته باش یلحظات خوب-

 ..کبود نباشه ها کنمیم

 :گمیم تقاوتیپس ب یکنیم یداره شوخ دونستمیم

 ..کصکش یزنتم در آورد ی! اونشب صدایتو خوب-

 :گهیقهقه م با

 ؟یدیپس شن-

 ..یدونیخودت م زهیهووم..گوشام ت-

 .وثید-
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 نجامیبا طناز ا۷تا۵فرداشب من ساعت  یبرا یجد یول-

سالگرد  نیدهم گهیشب.ماه د۲۱تا  نیایبعدش شما م

 .کنمیهمرو دعوت م رمیگیجشن م هویازدواجمونه.

خندش با نفس نفس  ونیخنده و م ریز زنهیم یپق دوباره

 :گهیم

تازه  ی...بعداز ده سال زندگهیعال یعنت...لنیَد..َدهـ..دهم-

 شما؟؟نیبیچقدر عج هانیعاشق هم شدن.آ

خندمو نشنوه  یصدا نکهیا یخندم گرفته بود برا خودمم

 :گمیکنترل شده م ییبا صدا

 .اجاره کنم کمتر حرف بزن نجارویا رمیمن م-

 یموندهکه با ته دهیم صیخندونمو تشخ یصدا انگار

 :گهیخندش م

 .رمیادر..باشه من مبخند بر-
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 و به سمت کنمیرو قطع م یگوش یکوتاه یخدافظ بعداز

 .شمیو وارد اتاقک م رمیهمون پسره م

نوشتن قرارداد و اجاره کردنش و پرداخت  بعداز

و دنبال کارن  رمیم نمیو به سمت ماش امیم رونینه،بیهز

 .رمیم

*** 

مخلوط به مشامم  یکنم،بویخونه رو که باز م در

دختر هر دفعه  نیغذا.آخ که ا نیتراووم..خوشمزه.رسهیم

 .کنهیم یدلبر یجوری

 .بهتر که شکممو خوشحال کنه نیاز ا یچ

که معلوم  کشمیو دست کارن هم م شمیلبخند وارد م با

 یً انرژوورجه کرده بود که اصالچقدر ورجه ستین

 .نداشت

 .سالم بر خانم خونه-
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 دنی.با دنرویب ادینه مبه دست از آشپزخو ریلبخند و کفک با

 ی.چجورلرزهیلحظه قلبم م هیبند،شیبا اون پ کلشیه

 داشت؟ یخوب کلیه نیهمچ یمیورزش و رژ چیبدون ه

 رمیگیبخوره دستشو م نیزم یکارن از خستگ نکهیاز ا قبل

 جلو و ادیم یکه طناز با نگران برمیو به سمت کاناپه م

 :گهیم

 حالش خوبه؟-

 :گمیم نانیاطم با

 .کردهوورجهورجه ادیخستست.فندوقم ز کمی..فقط آره-

 :کنهیو با چشم به اتاق اشاره م زنهیم یلبخند

 .برو لباس عوض کن تا ناهار بکشم-

ت لبش،به سم یرو یکوتاه یو با بوسه دمیتکون م سرمو

 .رمیاتاق م
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 .میکه فردا آماده بشه بر ارمیب یموضوع هیسر ناهار  دیبا

 ونریب مویگوش یکنه،راضیعبور مکه از ذهنم  یفکر با

 ی'دعوت مهمونا برا   دمیم امیپ بیو به من ارمیم

 'با خودتون ۲۱تا۷ساعت

 

 

 عوض یبا لباس راحت ام،لباسامویبعداز سند کردن پ  

 .رمیو به سمت آشپزخونه م کنمیم

 :گمیم اقیو با اشت نمیشیم زیم پشت

 ...کبه چه کرده عروسبه-

 ی.آخ من چجوررهیکه دلم براش م زنهیم یخجول لبخند

 دربرابرش خودمو کنترل کنم؟ تونمیم

که با هم مشغول خوردن  کشهیمون غذا مهرسه یبرا

 .میشیم
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 .میباهم بر خوامیاز دوستامه.م یکیفردا سالگرد ازدواج -

 :گهیم دهیتو دهنشو قورت م یغذا یوقت

 دمش؟یتا حاال ند-

 .ینیبیخودت منه،فردا -

 :گهیم یبا خوشحال کارن

 ..امایمنم م-

 :گمیو م رمیگیتو دستم م دستشو

و  دی،پارک،خریشهرباز یبر اریشما فردا قراره با دان-

 ..یهرجا که خودت بگ

ول و شیو تو صندل زنهیحرفام چشماش برق م دنیشن با

 :گهیو م خورهیم

 .بابا؟هرجا که خودم بگم یگیراست م-

 :گمیو در ادامه م دمیمو تکون مخنده سر با
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 .خوِد خودته ی..فردا برایهرجا که اسم ببر-

 :پسرهیمتعجب م طناز

 ...گهید مشیبریخودمون م ه؟بایکارخب چه-

 یو وقت ذارمیدهنم م یاز غذا رو تو یاگهید قاشق

 :گمیم دمیقورتش م

و قطعًا حوصلش سر  ستیاونجا مناسب کارن ن طیمح-

 .خوش بگذرونه رایبا دان ره؛برهیم

 :گهیم یبا خوشحال کارن

 ...برم خوامیبرم...م خوامیبرم..م خوامیآره مامان..م-

 :هگیم تیبود با رضا یکارن راض ِیکه از خوشحال طناز

 .یریم ارینکن غذاتو بخور فردا با عمو دان یطونیباشه ش-

 :زنهیو دست م یصندل یباال رهیم یبا خوشحال کارن

 ..آخ جون..آخ جون-
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 یو دوباره رو صندل کنمیو بغلش م شمیبلند م نگران

 :نشونمشیم

 ..بچه یفتیم -

 :کنهیخنده دستاشو دورم حلقه م با

 ..یلــــــــــــیدوستت دارم...خ یلیبابا خ-

 :گمیو م چسبونمیم شیشونیبه پ مویشونیپ

 .بابا یفندوق خوشمزه نوطوریمنم هم-

 یم که سرش روتو بغل کشمشیتموم شدن جملم م بعداز

 .رهیگیشونم قرار م

که با لبخند داشت به ما نگاه  فتهینگاهم به طناز م تازه

 .کردیم

 .کنمیم توجهینداشتم فکر کنه بهش ب دوست
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 شویصندل گمیدستم که دور کمر کارن بود.با دست د هی

که از حرکت  کنمیم کشیو به خودم نزد کشمیم نیرو زم

 .کشهیم یاخفه غیج مییهوی

لو ج چسبونم،سرمویخودم م یبه صندل شویصندل یوقت

 هشیهم یو از اون گوشتا زارمیلبش م یو لبمو رو برمیم

 .مریگیکام م دادیم یفرنگتوت یکه باز هم مزه یصورت

عنوان دوست نداشتم ازش جدا بشم،بخصوص  چیه به

و مثِل گذشته  کردیم یبا لبام باز کمیحاال که داشت 

 .نبود انهیناش یلیخ

فس که ن شمیمتوجه م زنهیدستش به دستام چنگ م یقتو

 .رمیگیکم آورده و ازش فاصله م

که  رمیگیو فاصله م زنمیم شیشونیرو پ یاگهید یبوسه

ا شونم برداشته بود و ب ی.سرشو از روفتهینگاهم به کارن م

 .کردیدقت به ما نگاه م
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 :گهیو م خارونهیسرشو م یاحالت بامزه با

 .گوشم باز شد فکر کنم چشم و-

 .خنده ریز میزنیم ییمن و هم طناز دوتا هم

 

 

تند از ندکارن ت نهیشیکه م نی.همنهیشیبغلم م ییچا ینیس با

 یتو هال و رو پرهیم یA یو با ورقه ادیم رونیاتاقش ب

 .دنیکش یبه نقاش کنهیو با مداد شروع م نهیشیم نیزم

شغول و م رمیگی.از دستش مرهیگیبه سمتم مرو  ییچا طناز

 موی.قفل گوشادیم میاز گوش امیپ یکه صدا شمیخوردن م

 .هیزدانیدختره  نمیبیکه م کنمیباز م

  'شب با من باش هی...ینگرفت میعشقم هنوز تصم '

 .کنمیپاک م امویو خوِد پ رمیگیم نیاسکر امشیپ از
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 ی.همهمنکیم ی.فعاًل صبورکنمیخاموش م مویگوش الیخیب

 .کنمیکه جمع کردم اونوقته که کونتو پاره م نارویا

 :گهیم خوردیم شییاز چا یهمونطور که قلپ طناز

 .کرد خی تییچا گهیبخور د-

 .شمیو مشغول خوردن م دمیتکون م سرمو

 :گمیم شهیتموم م مییچا یوقت

 .میکن دیفردا خر یبرا میبر د،یلباس بپوش دیبر-

 :گهیم الیخیب طناز

 .ستین یازین میباس دارل-

 :گمیم متعجب

 ..دوست دارن دیمعمواًل دخترا خر-

 :گهیکمرنگ م یتر و اخمآروم یصدا با

 .به ندارم لباس دارم یازین یمنم دوست دارم ول-
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 هو؟یناراحت شد  یچ از

 .بود شیکه سرگرم نقاش کنمیکارن نگاه م به

 .کن یباز شنیاستیفندوقم برو اتاق پل-

 :گهیم یوتیک یخنده با

 اه؟یبرم دنبال نخود س-

 شهیبالشت رو براش پرت کنم خودش بلند م نکهیاز ا قبل

 .بندهیو در رو م رهیو بدو بدو به سمت اتاق م

و با انگشت شصتم چونشو  کنمیم کیبه طناز نزد خودمو

چ از صورتش پ یکم یو تو فاصله کشمیبه سمت خودم م

 :زنمیم

 یناراحت شده ول یاز چ دونمیعروسکم ناراحت شده.نم-

 بدرخشه.باشه؟ یعروسکم فردا تو مهمون خوامیمن فقط م
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تاه کو کیکوچ یبهانه نیحرفا بود.با هم نیاز ا ترمهربون

 :گردهیو به سمتم برم ادیم

 م؟یلباس بخر-

 که سرشو به سمت دمیسرمو تکون م یکیلبخنِد کوچ با

 .ارهیلبم م

 برهیم،لبشو به سمت گونم ماز لب یمتریلیم هی یفاصله تو

 :گهیم طنتیو با ش

 .دیخر میخب من برم لباس بپوشم قراره بر-

 .رهیو به سمت اتاق م شهیبلند م یبا خوشحال و

 .تر از خجالتشقشنگه.راستش قشنگ طناشمیش

اس تا لب رمیو به سمت اتاق م شمیبا مکث بلند م خودمم

 .بپوشم
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معترض طناز بلند  یصدا کنمیکه در اتاق رو باز م نیهم

 :شهیم

 ..داخل ای..ناین-

 :گمیم نشیبه س یو با فشار کم شمیوارد اتاق م الیخیب

 .توله دمیمن که همرو د-

و مشغول  رمیبه سمت کمد م ادیز یبدون توجه و

 .شمیلباس م دنیپوش

لوارشو تازه ش گردمیو به سمتش بر م پوشمیلباس م یوقت

شم بخوام بپو یلوار جذبش نیبود.البته منم همچ دهیپوش

 .دنشیپوش کشهیطول م نیاز ا شتریب

که هنوز کبود بود.متعجب  فتهیم دشیبه بدن سف نگاهم

 :کشمیم هایاز کبود یکیبه  یجلو و دست رمیم

 چرا هنوز خوب نشدن؟ نایا-
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 :گهیو م رهیخجالت عقب م با

 .خودش شهیعه...نکن.خوب م-

 دهیفپوستش س قدرنی.المصب ازنمیترقوش م یرو یابوسه

 .شهیکه حاال حاالها پاک نم
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 یهاکه مغازه نقدری.اشمیمغازه م نیوارد چندم یخستگ با

مختلف رفته بودم واقعًا شمارش از دستم رفته بود و طناز 

و  زیر یرادهایو از هرکدوم ا شدینم یکدوم راض چیبه ه

 .گرفتیدرشت م

 :گمیاخم م اب

 یهمونم برمتیبا لباس خودم م ای یکنیانتخاب م نجایا ای-

 ..عروسک یدیفهم
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 :گهیو م گردهیخنده به سمتم برم با

لباس  هیاز دست دادن؟ قشونویمردم سل یدقت کرد-

 .ارنیقشنگ تو مغازشون نم

و  کشمیبودو م رونیاز موهاش که از شالش ب کهیت هی

 :گمیم

 میرسیکن...باشه.ادامه بده که م یونزببلبل یحاال تو ِه-

 ..یبیخونه ب

اره و دوب رهیتِن مانکن م یحرفم به سمت لباسا الیخیب

 .کنهیم یشروع به بازرس

ن .البته اگه تا االکنهیم وونهیدختر آخر منو د نیا پوففف

 .نشده باشم

 نکهیکه بدون ا رمیو به سمتش م امیم رونیفکر ب از

 :پرسهیم رهینگاهشو از لباس بگ
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 یلیخ یلیچطوره؟بنظرم قشنگه.نه واستا...خ نیا-

 .خوامیم نویقشنگه.هم

 :گمیکه واستاده بود بغلمون م یزن یبه فرشنده رو

 !..نیاریخانومم ب زیرو سا نیا شهیم-

 .رهیها مو به سمت رگال گهیم یا«البته»لبخند با

 :شنومیپر حرص طناز رو کنار گوشم م یصدا

 .همه مرد نی.ایپرسیل مچرا از دختره سوا-

 خودش اما یو با تِن صدا کنمیدور کمرش حلقه م دستمو

 :گمیم لکسیر

 بدنتو یزنم لباس بده و اونم همه زیمرد بگم سا هیبه -

 برانداز کنه عروسک؟

 هیو همش حسود ستیحرفش از رو قصد ن دونستمیم

 .کندمیواگرنه که کلشو م
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ز ا یو لبخند شنومیرو م کنهیکه زمزمه م یلب ریز«اهان»

 .نهیشیلبم م یهمه خنگ بودنش رو نیا

بلوز و شلوار رو به دست  شهیم یدختره بهمون نزدک یوق

 :دهیطناز م

 !..دنبالم خوشگله ایب یپرو کن یخوایم-

 :گهیرو بهم م طناز

 .حواست به کارن باشه-

 کنمی.اول با نگاهم دنبال مرهیخودش دنبال دختره م و

 .گردمیو بعد با چشم دنبال کارن م رهیکدوم اتاق پرو م

ساله واستاده بود و باهاش حرف ۱۱-۲۸دختِر  هی بغل

 .زدیم

 .به خودم رفته یتوله سگ به طرِز فاک پوف

 :گمیو م رمیسمتش م به
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 .نیلباس مامان رو بب میبر ایکارن ب-

 :گهیبا خنده م دختره

 .زبونه نیریش یلیخدا براتون نگهش داره خ-

 رهیگیو دسِت کارن رو م گمیم یتفاوت یو ب تاهکو«ممنون»

 و ندازهیبه دختره م یکه از پشت نگاه کنمیو بغلش م

 :گهیآروم م

 .بابا مخشو زده بودما..فقط من شماره نداشتم بهش بدم-

 :گمیخنده م با

.بهتره به دختره نگاهم کشتتیپدرسگ،مامانت بدونه م-

 .ینکن

 :گهیاخم م با

 .توگهیبود.تازه جوونم بود دخوشگل  یلیخ خوامینم-

 .زنت جوون باشه دیبا یگفت
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 :گمیحرص م با

 کیدو سال از مامانت کوچ یکیحداقلش  نیتوله ا-

 .کتریاز خودت کوچ یعنیجوون  گمیتره.م

 .بچه شهی.مشهیم کیکوچ یلیکه خ ینطوریا-

 :گمیو به ظاهر آروم م زنمیرو لپش م یابوسه

 .با تو مدونیم ،منیادامه بد گهید کمی-

 .گردونهیاخم رو برم با

 :زنمیدر م رسمیاتاق پرو که م به

 طناز؟ یدیپوش-

 :ادیم صداش

 ..آره-

 دیبهش د هیتا بق کنهیکم باز م یلیهمزمان در رو خ و

 .نداشته باشن
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 .ی؟مرسیدیآفر یچ ای.خدازنهیچشام برق م دنشید با

 :گمیم یکیلبخند کوچ با

 ...خوبه نیآره هم-
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 چطوره؟-

 کهنی.اما همندازمیبهش م یو نگاه ارمیسرمو باال م الیخیب

 ...زهیریپشمام م یطور واقع فته،بهینگاهم بهش م

 جوره جذاب بود؟بشر چرا همه نیا ایخدا
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 م،بایو بدون نشون دادن ظاهر اصل کنمیصاف م صدامو

 :گمیم کیکوچ یلبخند

 ...آره خوب شد-

با  کردیم تردهیرو کش شیآب یکه چشما شیاگوجه یموها

راه و شلوار راه یبراِق مشک یمردونه رهنیاون پ

 تو تنش قشنگ نقدریم،ایدیخر روزیکه د یدیسفیمشک

 .بود که واقعًا هنگ کرده بودم

لبامو رو  هوایو ب رمیو به سمتش م شمیجام بلند م از

که تو دهنم  ینامفهوم یتوجه به حرفا ی.بزارمیلباش م

 .کشمیلباش م یو زبونمو رو رمیگیم یلباشو به باز زدیم

 :نهزیکه با اخم غرم رمیگیازش فاصله م هیجند ثان بعداز

 کاری...االن دوباره مجبورم برم رژ بزنم.نگاه چهانیعه..آ-

 .آخه...َعه یکنیم
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 :گمیو م رمیتوجه به غرغراش به سمت در م یب

منه پس غر نزن..مانتو و  لیگوشت جزؤ وسا کهیاون ت-

 ...شده ریشالتو بپوش که د

 تونستمیکه بهش پشت کرده بودم نم ییاونجا از

 .بود یجذاب یاما قطعًا صحنه نمیالعملشو ببعکس

 .پوشمیو کفشامو م رمیم یبه سمت جاکفش ناچار

تا مطمئن شم جعبه تو  برمیم بمیبه سمت ج دستامو

 .بمهیج

و  مریسمت آسانسور م کنم،بهیحسش م بمیتو ج یوقت

  .ندهبیو در رو م رونیب ادیکه طناز تندتند م زنمیدکمشو م

 دیپوشیپاشنه بلندشو م ِیمشک یهاکه صندل همونطور

 :گهیم

 !..گهید یاعتماد دار اریپسره دان نیتو به ا-
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 ..آره-

 ره؟یبعدًا کارن کجا م میایم ریما د-

که طنازم هول شده  شمیر آسانسور وارد مباز شدن د با

 رمشیگیم فتهیب نکهیتو آسانسور.قبل از ا ندازهیخودشو م

 :گهیم تیکه با عصبان

 .خب امیِعههه...بمون ب-

 :گمیم شیتوجه به سوال قبل با

 میری.بعدش موقع برگشت ماریدان یخونه رهیکارن م-

 .دنبالش

صندلش  که خم شده بود و در حال بستن بند همونطور

 :گهیبود م

 .آها-
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و  رمیگیهمکف دستشو م یتوقف آسانسور تو طبقه با

 :گهیکه با اخم م کنمیبلندش م

 .اآلن فتمیبابا..واستا بندمو ببندم م یا-

 بود؟ یرارادیغ ای ختیریتو رفتاراش عشوه م واقعًا

 .کرده ریسوال ذهنمو درگ نیهست ا یاقهیدق چند

ت اعتراض کنه.دس شتریب هنکیو قبل از ا کشمیم یپوف

 یِ آروم-نیه-که  کنمیپاش و بلندش م ِریز ندازمیم

 :گهیو م کشهیم

 ...!نکن تروخدانهیبیم یکی..هانیآ نیبزارم زم یوا-

 نمیاز دست غرغراش خالص شم سرشو به س نکهیا یبرا 

 .دمیفشار م

رو  و طناز کنمیدر رو باز م رسمیم میبه فورِد مشک یوقت

 .زارمیننده مرا یصندل یرو
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داشتمش و همه جا باهام  شهیموردعالقم که هم نیماش

 .بود

 

 

و با  نمیشیو پشت رل م زنمیرو دور م نیماش خودمم

 .شمیخارج م نگیاز پارک نیروشن کردن ماش

*** 

اغ به ب کیو نزد میبود که تو راه بود یربع هی بًایتقر

کلمه هم حرف نزده  هیطناز  یت.از موقِع حرکت حمیبود

 به طرز نیو ا زدیبود و لبخند م یبود . سرش تو گوش

ه بهش اعتماد داشتم تا ب نقدری.البته اکردینگرانم م یفاک

مغزم گوش نکنم و فقط نگران بودم نکنه طرالن  یکصشرا

 .از امشبو لو بدن یزیرستا چ ای تانهمس ای

 :گمیم رمینگاهمو از جاده بگ نکهیا بدون
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 ؟یکنیم یچ-

 :دوزهیبهم م نگاهشو

 ..یکالس رانندگ میبر گهیم کنمیدارم با روشنا چت م-

 :گمیو م کشمیم یانفس آسوده نامحسوس

 ..اها اون پلنگه-

 :رهیگیگارد م فورًا

 !هیهم دختره خوب یلیزشته...خ هانیآ هیِعهه..پلنگ چ-

 :پرهیباال م ابروهام

 پلنگا خوب شده؟ با نقدریتا حاال رابطت ا یاز ک-

 :گهیاخم م با

 یلیروشناعه..تازه خ ؟اسمشیپلنگ صداش نکن شهیم-

.فقط بخاطر خانوادش مجبور ستیهم مهربونه مثِل پلنگا ن

 ..شه ینطوریبوده ا
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 :کنمیبهش م ینگاه مین

 یکنی.در هرصورت اگه باهاش حال مستیقانع کننده ن-

 .روشنا..خوبه؟ستین یمشکل

 :زنهیم یلبخند

 ..خوبه اره-

 :شنومیکه صداشو م دمیم یحواسمو به رانندگ دوباره

 نام کنم؟ثبت یکالس رانندگ یزاریم یحاال نگفت-

 :گمیدرنگ م بدون

 برو ثبت یهر وقت خواست زمیریاره به حسابت پول م-

 .نام

و  مونهیپنهون نم دمیاز د نهیشیلبش م یکه رو یلبخند

 .کنهیمن رو سرشار از لذت م
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اسم  دنیو با د امیاز فکر در م میردن گوشزنگ خو با

امشب صحبت کنه پس  یکه ممکنه درباره فهممیم بیمن

 نمکیوصل بود خارجش م نیکه به ماش ییبلندگو یاز رو

 :دمیو جواب م

 باز؟ هیچ-

 :گهیخنده م با

 الو ترکوندناتو خراب کردم؟ یآخ-

 االن؟ یگیم ی..چبیکمتر ِشر بگو من-

 :شهیم شتریب خندش

 .داداش زنگ زدم بگم سالم برسون یچیه-

 ییاتا کار به ج میدیبهت بگم که هنوز نرس نویخب بزار ا-

 .بود هودهیبکشه..پس بدون کارت ب

 که زنگ بزنم؟ یرسیم گهیربع د هیهووم..-
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 ..ییپرو یلیخ-

 .کنمیبگم قطع م یاگهید زهیچ نکهیبعد بدون ا و

نه  گمیم یزیچو نه من  گذرهیراه تو سکوت م یهیبق

منو وادار به سکوت  نیتو فکر بود و ا قیعم یلیطناز..خ

 .کردیم

 

 

*** 

زدن اطراف بود به سمت  دیکه طناز مشغول د همونطور

 .رمینگهباِن باغ م

 ست؟یبا من ن یداداش امر-

 ..یبر یتونیمنه-

 ..تونمیم دیندار یو محافظ گاریاگه باد-

 :گمیحرفش تموم شه م نکهیاز ا قبل
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 .دیبر دیتونی...شما مرسنیم گهیربع د هی-

عداز ب گهی.دشهیدور م«حتمًا»و با گفتن دهیتکون م سرشو

اعتماد  نیکه ازم گرفتن ا ییهااون همه ِچک و سفته

 .بود یعاد

که  ردمگیو به سمتش برم امیم رونیطناز از فکر ب یصدا با

 .وسط باغ واستاده بود

 م؟یبر دیبا ست؟بازمین یچرا کس پس-

 .چه خبره دهیخنِگ من!هنوز نفهم دختِر

 .نهکیمتعجب بهم نگاه م که رمیگیجلو و دستشو م رمیم

و به سمت  کشمیتوجه به وول خوردناش،دستشو م یب

 ِیچوب یکاناپه ی.روبرمشیوسِط باغ م ِکیش ِقیآالچ

 .نشونمشیم قیآالچ

 :پرسهیم دهیترس
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 !..ـهان..؟ـی..آیکنی..مـیم ـکاری..چـیچ-

 .رهیلرزونشم ضعف م یواسه صدا یحت دلم

 :رمیگیم دستشو

باهات  خوامیم نیندارم باهات..بش ینترس توله کار-

 .حرف بزنم

 :گهیبغض م با

 ..باشه..بگو-

 :گمیدستشو ول کنم م نکهیا بدون

کرده  رییتغ زمیبودم،همه چ دهیبه بلوغ رس یاز وقت-

.فقط دوست داشتم هیست،اخالقین یبود.منظورم ظاهر

سکس رو  یسالگ۲۷خوش بگذرونم.دروغ چرا من از 

شروع شد که مشروب  یشروع کردم.همه هم از وقت

دوستم  ِیتو پارت شیخوردن رو شروع کردم.اول
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بود.خوشم اومده بود.دوست داشتم بازم سکس داشته 

آقاجون از  یداشتم.اون شب تو مهمون یباشم.اما حِس بد

شده  یرد مهمونوا یوقت

هات غرههات،چشم...چشمات،خندهیدیدرخشیبودم،م

 ی،موهایپسرا،ناز کردنات واسه بابات...لباس پرنسس یبرا

بلند و لختت،همه و همه اونشب تو رو واسم خاص کرده 

خوردم.کل  بمشرو یبرام بدتر شد وقت زیبود.همه چ

در  یاکه عالقه گمیداشتم.صادقانه م رنظرتیز یمهمون

قشنگ شده  یلیخ نکهیا یبود از رو ینبود.هوسکار 

 م،اومدمریخودمو بگ یجلو ،نتونستمیتنها شد ی.وقتیبود

 ادمی شیبق تشیو با لب گرفتن ازت شروع کردم..واقع

 .ومدیم هیگر یشدم صدا داریب یوقت ادمهی.فقط ادینم

که مظلومانه و  ندازمیاز اشکش م سیخ یبه چهره ینگاه

هم نداشت،فقط  یادیز ِشی.آراکردیم هیسر و صدا گر یب
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رژ  هیچشمش بود با  یخط چشم که اونم باال هی

 .یصورت

و  شمیم رهیباغ خ یو دوباره به گلها رمیگیازش م نگاهمو

 :دمیادامه م

سرمون  یکردم که همه باال یچه غلط فهممیم یوقت-

و بابام  کردنیم هیبودن.عمو و زنعمو و مامان مظلومانه گر

ه ک یدعوا و بدبخت یشده بودن.بعداز کلو آقاجون خشک

که  شهیم نیبر ا میم،تصمیداشت میاومد رونیاز اتاق ب یوقت

با هم  میهردو بزرگتر شد نکهیمن برم خارج و بعداز ا

.اونشب کردمیم تی.اما من..احساس مسئولمیکن جازدوا

که  دادم امیفرار کردم.دوست نداشتم برم خارج.به بابام پ

 .کانادا رمیهفته خودم م هیعداز دوستمم و ب یخونه
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و ر تتیوضع ایلیداشتم.از ا رنظرتیهفته ز هی نیا تو

ا .شبیکه افسرده شد دادیو اون بهم خبرارو م دمیپرسیم

 ...یریو مدرسه هم به زور م یبخواب یتونینم

 چکسیه یوجدان گرفته بودم که حوصلهعذاب یحد به

هوامو  شهیگرفتم.آقاجون هم مویرو نداشتم.اما تصم

داد  شنهادیبعداز اون شب هم اون بود که پ یداشت.حت

برم کانادا.باز هم به نفع من بود.بهش زنگ زدم و گفتم تا 

از  دی،بایباش یبا پسر یحق ندار گردمیکه برم یموقع

بزرگ شدم خودم  یو وقت یمن یبرا فقطهمه دورت کنه..

 .کنمیباهات ازدواج م

 

 

 شهی.دورادور همشدمیو من بزرگ م گذشتیم زارو

مو ع ِریحواسم بهت بود و آمارت رو داشتم.دختر سر به ز
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که تو  ی.قرار بود شرکتکردنیم فی.همه ازت تعردیمج

کانادا درست کرده بودم رو سروسامون بدم و برگردم تا 

 .باهات ازدواج کنم

 دیاب که زدنیقبلش اومدم...بابا و آقاجون تندتند زنگ م اما

 دیعمو مج یدهیو آفتاب مهتاب ندبگردم.دختِر خوشگل

دوست نداشت با جواب رد  یخاستگار داشت و کس یکل

..پس برگشتم..اما یدار یرادیدادن بهشون فکر کنن تو ا

از عذاب  ینبود اخالقم..خبر میقد هیشب یلیخ گهید

تو  مکردیدختر دورو برم بود که فکر م نقدریوجدان نبود. ا

 ..جنده هی یشدیم کردمیمن بهت تجاوز نم هم اگه

 

هق افتاده بود.فشاِر که به هق ندازمیبهش م یاگهید نگاِه

 :کنمیبه دستش وارد م یزیر
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تا دوباره همه بفهمن واسه  کردمیباز هم باهات سکس م-

هم که برامون خونده بودن  یانود و نه ساله یغهی...صیمن

ه بخاطِر کارا کردم.دوباررو باطل کردن و عقدمون

 نقدری.ایآقاجون گفت حامله شد یبرگشتم...تا وقت

 هیکنم؟؟از  کاریچ دونستمیخوشحال شده بودم که نم

 می.پس تصمیمنو قبول نکن..که دمطرف هم نگران بو

خوش  یلیگرفتم باهات نرم نباشم.کنار تو خ

هش که ب یکس یکه حت ی.دختِر ساده و زود باورگذشتیم

بود.داشتم بهت وابسته  دهیرو بخشتجاوز هم کرده بود 

رو دوست نداشتم پس کار رو بهانه کردم و  نیو ا شدمیم

بود  هدیرس بر..اما بازم خومدیم شمیبرگشتم خارج.کارن پ

 یدور نیو کارن از ا یخاستگار دار ستمین یکه وقت

ن هر و م گذشتی.پس برگشتم.روزا منهیبب بیممکنه آس

 ضیکه مر یروزتا  شدمیبهت وابسته م شتریروز ب
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تو خوب  نکهیواسم مهم نبود جز ا یچیه گهی..دیشد

 ،عشوهیبر غره،چشمیکن ،اخمی..دوباره بخندیش

م کعاشقت شدم.خودمم کم دیفهم دی...مامان که منو دیایب

 شتریکه ب یمن یکه حت یخوب بود نقدریبردم...ا یبهش پ

 ...عاشقت شدم دمیدیدخترارو مثِل دستمال م

 :نالهیهق مبغض و هق با

 ....ـهانـیآ-

 :گمیاخم م با

از کجا   یکه نفهم زنمتیم یجور یدوستم ندار یبگ-

  ..ایخورد

 :رهیگیخندش م هیگر ونیم

 االن ابراز عالقه بود؟ نیا-

 :گمیو م کشمیتو موهام م یدست
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ن م یبرا خوامیرو که م یزیفکر کنم چ نیبه ا تونمینم-

 .نباشه

و تا  کشهیبه چشماش م یو دست شهیجاش بلند م از

 رمیگینظرش م ریبره.با چشمام ز نیمرطوب بودنشون از ب

رشو و س ندازهیخودشو تو بغلم م یحرکت ناگهان هیکه تو 

 :ذارهیم نمیس یرو

..از اون دسته یدونیمن زودتر عاشقت شده بودم.م-

 .شنیَبد م ِیکه عاشِق پسرا مییدخترا

ه به چشمام و همونطور ک دارهیبرم نمیس یاز رو سرشو

 :ذارهیلبام م یرو کنه،دستشوینگاه م

 .اگه اون پسِر بد متجاوزش باشه یحت-

 :گمیم یرحم یب با
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اصاًل بخاطر اون تجاوز ناراحت  کنمیحاال که فکر م-

 .ستمین

 :پاهام یاز رو شهیاما بلند نم دهیازم فاصله م بدنشو

 ..یچ یعنی..یشعوریب یلیخ-

 :ذارمیم لبش یبه حالت سکوت رو دستمو

 شهیچون بعدش تو رو بدست آوردم.هم ستمیناراحت ن-

 .از خاستگارات جلو بودم چیه ۲۱

که  گردهیتو بغلم برم شیخنده دوباره به حالِت قبل با

 :گمیم

 ..بلند شو-

 .ازکنمیکه دوباره حرفمو تکرار م کنهینگاهم م متعجب

بغلم  یصندل یرو زونیآو یو با لبا شمیجاش بلند م
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و  زنمیرو دور م یو صندل شمیکه از جاش بلند م نهیشیم

 :ستمیمیپشت سرش وا

 یاونو دار یبهت انگشتر بدم.ول دیخب االن معموال با-

 .پس

.چون موهاش باال  ارمیدر م بمیگردنبند رو از ج یجعبه

 تو ندازمیبسته شده بود کارم راحت بود.گردنبد رو م

 .گردنش

 که یفیگردنبنِد ظرو به  گردمیبرم میقبل یبه جا دوباره

 .کنمینگاه م دیدرخشیم دشیپوست سف یرو

 

 

بود با پوستش  زونیکه ستاره ازش آو یماه گردنبند

 .داشت یجذاب بیترک
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و ت ندازهیو خودشو م شهیو از جاش بلند م زنهیم یلبخند

دستاش دور  یکه حلقه زنمیسرش م یرو یابغلم.بوسه

 .شهیتر ممکمرم محک

 یآقا نیبوس به ا هی خوادیخانم خوشگله نم نیخب ا-

 درمونده بده؟

 :رهیگیازم فاصله م نطتیو با ش شهیم ترعیوس لبخندش

 ..کرده.پس حقشه تشیدرمونده،اذ یآقا نینچ..ا-

 :رسونمیقدم خودمو بهش م هی با

 !کرده؟ تشیهومم..که آقاعه اذ-

 ..تو فکر فراره و با وول خوردن رهیبه هوا م غشیج

 :کرده بودمش ریکاماًل تو بغلم اس اما

آقاعه مجبوِر بوِس  نیو ا کنهیم یطونیخب خانم ش-

 ..رهیبگ یزور
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فرار بدم  یبهش اجازه نکهیتموم شدن حرفم بدون ا با

 .چمیپیو دستامو دور گردنش م ذارمیلباش م یلبامو رو

 یو آروم باهام همراه دارهیاز وول خوردن برم دست

ن که م ی.جورانهیناش یلیو نه خ یاحرفه یلی.نه خکنهیم

 .خواستیدلم م

 هیند ز هانیآ کردیفکرشو م یشده بودم. ک کی..تحرپوفف

 !بشه؟ کینفر تحر هیبا لب گرفتن از  یروز

هشون ب یکیو فشار کوچ برمیم هاشنهیبه سمت س دستمو

بود.کاماًل تو دست جا  لمیباِب م هاشمنهی.سکنمیوارد م

هم حاصل کاِر  نای.البته که اکی.نه بزرگ نه کوچشدیم

 .خودم بود

و خشن ازش لب  دیلغزیدستام رو بدنش م نطوریهم

و رو دو زانو خم  کشهیبا شدت عقب م هویکه  گرفتمیم

 ..کنهینفس زدن مو شروع به نفس شهیم
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 :گمیم دیو با ترد رمیم جلو

 عروسکم؟ یخوب-

 :گهینفس منفس با

 ...!نفسـ..ـم..بند ..اومد؟ی..لعنت یذاریمگه..م-

 :تو بغلم کشمشیجلو و م رمیم

 ..ادینفست غلط کرده بند ب-

 .نهیشیچشمام م یو رو ادیباال م نگاهش

 یگو قشن کیو با لبخند کوچ کشهیگونم م یرو دستشو

 :گهیم

 ..یخودخواه شهیمثِل هم-

 :ندازمیباال م یاشونه

 .منه یمنه برا یکه برا یزیاخالقمه..چ-

 :گهیو با اخم م ندازهیابروشو باال م هی
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 یاکه بر یزی..چیمن ی..تو هم برانطورهی..همیدونیاصاًل م-

 دونمیبهت چپ نگاه کنه من م یمنه..اگه کس یمنه..برا

 ..باهاش

 یذابج یو ول ساده ِفیشده بود.تعر جنبهیقلبم ب دًایجد

 .بود

 :گمیو بغل گوشش م دمیبغلم فشارش م تو

 ..بشم عروسکم یاگهیَکِس د یبرا ستیار هم نو قر-

ودش خ ی.چندبارذارهیجلو و لباشو رو لبام م ادیلبخند م با

ز ا یابار فرق داشت.بوسه نیبوسه رو آغاز کرده بود اما ا

 هیقبل یتو بوسه دیدوستت داره...شا یدونیم یعشقت وقت

 .حس رو داشت نیمنم طناز هم

 و من کردیم تیریون مددفعات قبل بوسه رو ا برخالِف

 .بردمیلذت م
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شک  یباشه؟ب نیبخش تر از الذت تونستیم یچ و

 !..یچیه

ساعت  می. نکنمیبه ساعتم نگاه م رهیگیازم فاصله م یوقت

 .ختیریآرامش بهم م نیو ا ومدنیمهمونا م گهید

 شده؟ یزیچ-

 ..انیمزاحما م گهیساعت د مین-

 :گهیم متعجب

 مزاحما؟-

 .انیدارن م ایلیمهمونا..خ-

 :پرسهیو م شهیشده بلند م هول

 !؟؟یچــــــ-

 

 :دستام یال رمیگیجلو و سرشو م رمیم
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 و رمیبه من که باشه دوست دارم تا صبح ازت لب بگ-

سرخر.اما چه کنم که قراره  یتمام تنت رو لمس کنم،ب

 یسک گهیتا د میبه همه بگم که عاشق هم شد میرمستقیغ

 ..بهت فکر نکنه

 :گهیو با حرص م زنهیبه بازوم م یمشت

نه  میعاشقانه بزن یتا صبح حرفا میبگ دیخب االن با-

 ..یاز بدنم لذت ببر نکهیا

 !هومم؟

 ..یبیرو گفتم ب میمن نظر قلب یول دیشا-

 :گهیو م رهیم یابامزه یغرهچشم

 ندارم رژمو درست کنم؟ یزیچ یانهیآ نجایا-

 .ن..دورهدرست ک تیبا گوش اریرژتو در ب-



 

Romanzo_o 1150 

و رژشو در  رهیم فشیو به سمت ک دهیتکون م سرشو

 .ارهیم

ن او یوقت دونستمیو م شناختمیکه خودمو م ییاونجا از

 تونمینم کشهیخوشمزه م یاون گوشتا یرژو داره رو

 مویو گوش گردونمیخودمو کنترل کنم پس رومو برم

 .کنمیروشن م

 !!ادی...زنگ بزنم روشنا هم بهانیآ گمیم-

پلنگ جور شده بود و دوست  یدختره نیبا ا بیعج

 .نداشتم ضدحال بزنم

 ..آره زنگ بزن-

 فهممیو منم که م ادیکه صداش م کشهیطول نم یلیخ

 .سمتش گردمیکارش تموم شده برم

 !یسالم روش-
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 ویوشاد،گیکه آماده شه ب دهیبه دوستش خبر م نکهیا بعداز

 .نهیشیم یصندل یو رو کنهیقطع م

 یو فور ردهگیکه با لبخند به سمتم برم نمیشیبغلش م رمیم

 .زنهیلپم م یرو یابوسه

 !نم؟یو انتظار داره من ساکت بش ادیعشوه م ینجوریا توله

 پاش و دست ریز ندازمیدستمو م هی ییهویحرکت  هی تو

ه تو بغلم ک کشمشیو م کنمیدور گردنش حلقه م گموید

 رهنمویاز افتادنش،پ یریجلوگ یو برا کشهیم یاخفه ِغیج

بود  از ترس یکه ناش یتیو با عصبان رهیگیتو مشتش م

 :گهیم

 .فتمیبود ب کی؟نزدیکنیم یچ-

 :کنمیو زمزمه م برمیبه سمت گردنش م سرمو
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 بخورمت؟ یستینگران ن یکنیم یدلبر نقدریا-

 :گهیدرشت شده از تعجب م یچشا با

 م؟یبخور-

 

 ..خنده ریز زنمیم یبود که پق یدنید یحدبه  افشیق

تر از رو پام بلند شه که دستامو دورش محکم خوادیم

و چونشو تو  دارمیزانوش برم ریو دستمو از ز کنمیم

 .گردونمیو سرشو به سمت خودم برم رمیگیدستم م

 ه؟یچ-

 رمیها لذت بلحظه نیاز ا دیبا انیب هیبق نکهیتا قبل از ا-

 گه،نه؟ید
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که  رمبیبزنه لبامو به سمت گردنش م یحرف نکهیز اا قبل

 به کنهیو شروع م خورهیم یها رو پام تکونمثِل جن زده

 :بال بال زدن

 ..از لباسم معلومه شهی..گردن نه...کبود مهانینه...نه...آ-

دوست داشتم  ی.به طرز فاککنهیاخم نگاهش م با

 ..بخورمش

 کجاتو کبود کنم؟ یدیم حیخب ترج-

 :گهیم عاجز

 ..لبم ای..بایاصاًل..ب-

و بگم لبشو ر یزیچ نکهیبا تموم شدن جملش قبل از ا و

از دفعات قبل شروع به  یشتریو با مهارت ب ذارهیلبم م

 .کنهیلبم م دنیمک
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ون و با زب کنمیم تیتکون دادن لبم بوسه رو خودم هدا با

 .کنهیکه دهنشو باز م زنمیبه لِب بستش ضربه م

موردعالقم..زبونمو وارد دهنش  یوسه..بیفرانسو بوسه

دم .انگار منتظر بود خوستهیمیکه لباش از حرکت وا کنمیم

 .دمیکارمو ادامه م درنگیادامه بدم بوسه رو.پس ب

و  شهیم دهیآخرش به سکس کش یبوسه فرانسو معموال

 .خودمو کنترل کنم دیبا

و به باال تنش  برمیلباسش م ریناخودآگاه دستمو ز اما

 .رمیگیتو دستم م هاشونهیو س نمرسویم

 ..اوممم...اومم-

 رمیگیازش فاصله م زدیکه تو دهنم م ینامفهوم یحرفا با

 :کشهیم رونیکه با خجالت دستمو از لباسش ب

 ..انینکـ..ـن...زشته..ممکنه ب-
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 نشیس یرو یعنی شیقبل یدوباره به جا دستمو

 :گمیو م گردونمیبرم

 ..خودمه واسه؟یدار کاریدست خر کوتاه..چ-

 :زنهیاسترس لب م با

 ..انیب هویممکنه  وونهینکن د-

 .نهیریش شیهمراه یبه اندازه ییرها یش براتقالکردن

که داره زنگ  یبا فوش به کس میزنگ گوش یصدا با

که فورًا از فرصت استفاده  رمیگیاز طناز فاصله م زنهیم

 .شهیو از رو پام بلند م کنهیم

بیتوجه به حرفش دوباره لبمو جلو میبرم و شروع میکنم 

به لب گرفتن و با دستام تنشو نوازش میکنم.خودشم 

سست شده بود ولی به روم نمیاورد و همچنان در حال 

مقاومت بود.اگه بخوام با خودم روراست باشم 
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 یکصکش بیاسم من دنیو با د ارمیدر م بمیاز ج مویگوش

 :دمیو جواب م کنمیحوالش م

 ها؟-

 !شادوماد؟ه،یها چ-

 منو پسر..چته؟ یدیر یوا-

 ..ومدهیهم بهشون ن یبفرما رستا خانم...خوب-

 :دهیانگار دوباره مخاطبش منم ادامه م بعد

بدِن اون  یهای،کبودیزنگ زدم بگم خودتو جمع کن-

 یجلو گهید قهیکه کمتر از چند دق یبچه رو بپوشون

 ..میباغ

 :ادیمعترض رستا از پشت خط م یصدا

 فضول؟ یدار کاریچ بیه منزشت-

 :گمیکه م خندهیاما پرو م بیمن
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 ...میباشه منتظر-

خوب شد زنگ زدن واگرنه که طناز از خجالت آب  واقعًا

 .شدیم

تا شب  کارارو به شب سپردم.اوفف..من اصال یهیبق

 !ارم؟یطاقت م

 

 

 .دمیتاشون دست م۶و با هر  رمیم جلو

 بود و دو ماه شیکه تو هفت ماهگ فتهیبه طرالن م نگاهم

 .تپل شده بود یلی.خومدیم ایش به دنبچه گهید

 هافیق نیخودمم بچه داشتم اما اصاًل زنمو با ا نکهیا با

 ..بودم دهیند

تو شکمشو جبران  کارمیم گهیتوله د هی..اصاًل پوفف

 ..زویهمه چ کنمیم
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 .رسنیکه مهمونا م کشهیطول نم یلیخ

فته بودم گ شتری...بنایا،تیلیال،ایا،دانینا،عمه،آقاجون،دنیا انمام

سالگرد ازدواجمونه و با رفتارم قرار بود  یمناسبتش برا

 .نشون بدم که عاشقش شدم

 :شمیاز پشت سرم متعجب از جام بلند م ییآشنا یصدا با

 !یریگیم یخب پس بدون ما مهمون-

 :نهیشیرو لبم م یلبخند

 !یپس اومد-

 میباش دیاسه سالگرد ازدواج داداشمون باخب و-

 ..نه؟گهید

 .کنهیجلو و مردونه بغلم م ادیکه م کنمیم یاخنده

 

 :شهیبلند م عادیم یصدا
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 ...برادر میخب فرهاد ما هم هست-

 .رهیها مو به سمت بچه شهیازم جدا م یاتک خنده با

 نقدریسال رو بخاطِر شرکتش شماله و حاال ا شتریب فرهاد

 .اومدنش متعجبم کرده بود برخیب

 یادیز یو همهمه مینشسته بود قیدور هم تو آالچ همه

 .زدیحرف م یخودش با کس یبرا یبود.هرکس

رو اما من پ زنهیبهم م یکه لبخند نمیشیبغل طناز م رمیم

که شوکه شده  زنمیرو گونش م یاجمع بوسه ونیپرو م

 .کشهیم به دندون نشوییو لب پا ذارهیدستشو رو گونش م

 ... ..به فکر حاِل منم باشینطورینکن ا یلعنت خب

 یکه صدا کشمیم رونیدندونش ب ریاخم لبشو از ز با

بابا مواجه  یبا اخما کنمی.سرمو که بلند مادیم یـ«اهم»
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همه که از خنده رو به منفجر  یقرمز شده یو چهره شمیم

 ...شدن بودن

که معتراضانه  رهیگیمن و طناز جا م نیجلو و ب ادیم مامان

 :گمیم

 !..مامان-

 منو یحرکت ناگهان هیو تو  ندازهیبهم م یخنده نگاه با

 .تو بغلش کشهیم

مکث دستامو دورش  کمیبا  کنمیحرکتشو درک م یوقت

 :گهیکه م کنمیحلقه م

حاللتون باشه..هم تو و هم  نیکه خورد یریبخدا که ش-

 .یدختر رو نشکوند نیکه دل ا ی...مرسایلیا
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.نگاهمو به طناز شمیو از بغلش خارج م زنمیم یبخندل

عوض کردن جو  یبرا یکه همچنان لبو بود ول دمیم

 .مشغول صحبت با طرالن و رستا و مستانه بود

و به  هشیو بعدش بلند م نهیشیم شمونیپ گهید کمی مامان

 :گهیکه مستانه رو به فرهاد م گردهیجمع خودشون برم

 کو؟ ایخب...سون-

 :گهیم الیخیب فرهاد

 با من دیبعد دوست ندار یدفعه نیخودتون گفته بود-

 ...دشینیبب

 

 :گهیمتعجب م طرالن

که به حرفمون گوش  یحرف گوش کن نقدریتو هم که ا-

 ..یداد
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 به کدوم سازتون برقصم؟ دی:تروخدا بگفرهاد

 :گهیم یشاک زدیم بیبه س یهمونطور که گاز بیمن

 ..فرهـــــــاد-

 :گهیار مناچ فرهاد

ازدواج  دیبا گهیوات ده هل؟؟باشه قبوله...مامانم م-

 د؟یکنم.قانع شد

 :گمیم یاتک خنده با

بچت از کارنم بزرگتر  دیسالته با۳۱گهید گهیراست م-

 ..باشه

 :گهیو م رهیبهم م یاغرهاخم چشم با

دورو  نیتو ا یی...خدانیشما نمک رو زخمم نپاش گهید-

 ..کرد دایپ یزِن خوب شهیزمونه نم
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 که فرهاد فورًا کنهیم یایمصلحت یبا خنده سرفه رستا

 :گهیم

 نیتو دامِن ا دیباشه..باشه..شما از تو آسمون افتاد-

 ...کصکشا

 :گمیم یایو با اخِم مصنوع زنمیبهش م یایگردن پس

معلومه  یریکه تو م ییو جاها هایاون مهمون یآخه کون-

 ..یکنینم دایدختر خوب پ

 :گهیهم با خنده م سپهر

فوشت  یاز مغزت استفاده کن کمیرو هدف بخدا.. یزد-

 .دنینم

 

 :گهیجلوم و م ادی.مشهیحرفمون طناز بلند م ونیم

 !دره؟ یبرم دنبال روشنا؟جلو-
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و با اخم  رهیگیلباسشو م ِنیکه رستا آست دمیسرمو تکون م 

 :گهیم

 واستا..واستا...کجا؟-

 :گهیم یو جذاب وتیبا ذوِق ک طناز

 ..برم دنبال روشنا-

 .رهیو تندتند به سمت دِر باغ م کشهیبعد دستشو م و

 :گهیبا خنده م عادیم

 یدشیمثل جنتلمنا بلند م دیشادوماد محض اطالع اآلن با-

ون من بم ؟نهیتنها بر یخوایم یکیتار نیتو ا یگفتیو م

 ..ادیباهات ب

 

 

 :گمیم الیخیب
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 .رهیکه خودش م ستینبچه -

از که طن شنیو مشغول خوردن م گهینم یزیچ گهید یکس

پلنگ  یدخترا ِهی.شبشهیوارد م کیده شالعادختر فوق هیبا 

نوِع لباس  نطوریهم بد نبود.هم یلیوضعش خ یبود ول

 .دنشیپوش

 .ردکیواگرنه طناز که به عنوان دوست انتخابش نم معلومه

تانه و طرالن اخماشون رستا و مس شدنیم کینزد یهرچ

 بود منم حس یهرچ یول کردمی.درکشون نمشدیم شتریب

االن هم  یدختره جور شده.حت نیبا ا یلیطناز خ کردمیم

 .از دستاشون که تو دست هم بود معلوم بود

 که دختره با کنهیم تیهدا قیدختره رو به داخل آالچ طناز

و  شهی]برخالف پلنگا[ وارد م یایلبخند واقع هی

و  دهیبرخورد با رستا و مستانه و طرالن دست موشخ
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ه و بغل طناز ک دهیتکون م یبدون دست دادن با پسرا سر

 .نهیشیحاال کناِر من نشسته بود م

 

 :گهیبا لبخند م طناز

 ...میدانشگاهروشنا دوستم و البته  هم نمیخب ا-

 :گهیبا اخم م مستانه

 ..خب-

من هنوز  یساده.دلبِر کنهیمتعجب بهش نگاه م طناز

 یمیبود که رستا و مستانه و طرالن به ارتباط صم دهینفهم

 .کردن یاونا حسود ِنیب

و آروم کنار گوشش  کنمیدور کمر طناز حلقه م دستمو

 :گمیم

 !انیرستا و طرالن و مستانه از دستت عصب-
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 :پرسهیو متعجب م چرخونهیسرشو به سمتم م فورًا

 چرا؟؟-

ه طناز ک دمیم هیبه مبل تک الیخیو ب ازمندیباال م هاموشونه

 :پرسهیاز رستا و مستانه و طرالن م انهیناش یلیخ

 شما؟ نیخوب-

 .ــــدی...رشـــــت

 :گهیغره مبا چشم طرالن

 ..میروشنا جون خوب باشه ما هم خوب-

معذب بود.با خجالت  یلیکه خ نهیشیرو روشنا م نگاهم

 .شهیخارج م قیو از آالچ شهیبلند م

 .منیبب کمیاطرافو  رمیقشنگه من م یلیخ نجایطناز ا-

اجازه بدم  خواستی.انگار که منهیشیطناز رو من م نگاه

 .همراِه روشنا بره
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هم  تیموقع نیتو ا یدختر با درک بود.حت نیا چقدر

 .کردینم یمن کار یبدون اجازه

و رو به  شهیکه بلند م دمیسرمو تکون م یکیلبخند کوچ با

 :گهیم نایرستا ا

 ...زشت بود یلیکاِرتون خ-

 :زنهیمخاطب به روشنا داد م بعد

 ..یروش امیمنم م-

 .دوعهیبه سمتش م و

 :گهیبا تعجب م مستانه

 واقعا..رفت؟؟ نی..انیا-

که طناز رفته بود رو مبل دونفره تنها بودم.خودمو  حاال

 :گمیم الیخیو ب ندازمیمبل م یرو

 .شدن یمیبا هم صم یلیخ-
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 :هگیبود م رهیخ قیآالچ یهامونطور که به پارکته رستا

 !دخترا؟ نطوریامکان نداره...طناز با ا نیا-

صحبت کردم اونطور که شما  نبارهیچند بار باهاش در ا-

  .ستین نیکنیفکر م

 :گردمیفرهاد همه به سمتش برم یصدا با

 .ستین یهم دختر بد یلیخ-

 :گهیًا مفور نهیبینگاهارو سمت خودش م یهمه یوقت

مثِل  یکی.اگه ستین گهید یکه مثِل پلنگا نهینه منظورم ا-

که  چارهیب نی.اما اشستتونیم هیو کنا کهیبود اآلن با ت ایسون

شد،رفت.بنظرم  د،بلندیشما دوسِت طناز دونستیم

 .داشتن باعث افتخاره یدوست نیهمچ
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 .اما منم به شدت با حرفاشگهیم یا«برو بابا»با اخم مستانه

زشت  ایترسناک  یلیخ افشمینبود.ق یق بودم.دختر بدمواف

 .داره یمناسب ی.چهرهستین

زنگ  میکه گوش میمشغول صحبت بود نطوریهم

 یزدانیاسِم دختر  دنیو با د ارمیدرش م بمی.از جخورهیم

 یبرا ی.االن موقع خوبکنمیم جکتیو ر کشمیم یپوف

 .ضبط صداش نبود

 

 

رو پام سرمو  یبود.با احساس جسم یمشغول کار یهرک

 یور یاو بوسه زنهیم یبهم لبخند نایکه ت کنمیبلند م

 زنمیبهش م یو لبخند دمی.به خودم فشارش مزنهیام مگونه

 .نهیشیمبل کنارمون م یو رو ادیهم م ایلیکه ا

 :گهیبا اخم م نایت
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 شما؟ نیساکت نقدریچرا ا-

 .ارنیب وکیک گمیم انیردن.ببگ کمیطناز و دوستش رفتن -

 :گهیم یبا تموم شدن حرفم فور ایلیا

 ...میبخور کمیبرن  فرستمیرو م نایمامان ا ۲۲ساعت-

 :زنمیتو هوا م یبشکن

 ..اومم...آره-

 :گهیبا اخم م مستانه

 ان؟یندارن ب لیم-

 :گهیمتعجب م نایت

 ا؟یک-

 ..گهی:دوستش دمستانه

 !ه؟یدوستش ک نمی:واستا ببنایت
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دانشگاه  نفر تو هی.با ینیبیم ادی..اآلن مگهید نیَعه تموم کن-

 .کننیم ینطوریچرا ا دونمیدوست شده.نم

 یو شماره دارمیبرم مویحرفاشون گوش یهیبق الیخیب

و  نیدلنش یکه صدا کشهیطول نم یلیرم؛خیگیطنازو م

 :چهیپیگرمش تو گوشم م

 !جانم؟-

 برگرده؟ خوادیعروسکم نم-

 ..میاین مباشه اآل-

 .زیم یرو ذارمیو م کنمیرو قطع م یگوش

 قیطناز و روشنا با خنده وارد آالچ قهیدق۵از  کمتر

تو  یگل صورت هیکه  گردهی.نگاهم به سمت طناز برمشنیم

 وونهیامشب منو د خواستیبچه م نیموهاش بود.اومم..ا

 ..کنه
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 نایت.کنهیکه بغلم نشسته بود بغل م نارویجلو و ت ادیم

 .نهیشیکه طناز بغلم م کشهیکنار م خودشو

 .نهیشیهم به اجبار بغِل فرهاد م روشنا

و دستمو دوِر کمِر  کشمیرو به سمت خودم م طناز

ر حِس غرو شیلیخوش استا نی.از اکنمیحلقه م کشیبار

 .کردمیم

 !ه؟ی:رشتت چفرهاد

که مخاطبش روشنا  ردهیگیبه سمت فرهاد برم نگاهم

 هی هذاریخودم بود،نم ِمیقد یکپبود.پس دست بکار شد...

عًا از عاشق بشه قط یباشه.که البته وقت یشب تختش خال

 .شهیم مونیکارش پش نیا

 :گهیحوصله م یتفاوت و ب یب روشنا

 ..؟یدونیطنازو نم یرشته-
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 :ندازهیباال م ییابرو فرهاد

 !.نه-

 :گهیبحث رو خاتمه بده تند م نکهیا یبرا طناز

 ..یتجرب-

 ..خب شکست خورده بوددهیشو تکون مسر فرهاد

 :شمیواقعًا شوکه م شیحرف بعد با

 ؟یرل دار-

 :شمیشوکه م شتریروشنا ب ِیبا حرف بعد یول

 !؟یشما فضول-

به انتخاب دوسِت  طناز شک  چوقتیباشه ه ادمی!هومم

 .خوِد طنازه ینکنم.الحق که برازنده

 :گهیطناز م نبارمیا 

 !روشنا لطفًا-
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و  با مکث سرشو تکون  گردهیمت طناز برمبه س روشنا

 .دهیم

 گشید ی.پاشو رو پاادیفرهاد کوتاه نم نکهیمثل ا اما

 :گهیو م ندازهیم

 ..کنجکاو شدم ،فقطیفضول ذارمیمن اسمشو نم-

 :گهیبدون مکث م روشنا

جناب.محض  یفضول شهیم گرانید ِیدخالت تو زندگ-

 ..اطالع

 

 ..یدینداره ل یقب خوبمرد عوا هیبا  ی:حاضر جوابفرهاد

 :گهیبا پوزخند م روشنا

 .امیاز پِس عواقبش بر ب یخودم بلدم چجور-

 :گهیمرموز م فرهاد
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 .میکنیخب امتحان م-

 .ییپرو یلیبهت گفته خ ی:تا حاال کسروشنا

 .ادینم ادمی:نه..فرهاد

 .نکم ک ،روتوییپرو یلی..خگمی:پس من دارم بهت مروشنا

 .شهیبلند م نایمستانه و ت طرالن و یخنده یصدا

 :گهیبا خنده رو به روشنا م نایت

 .بود یعال-

 :گهیمستانه رو به فرهاد با خنده م ندفعهیا

 !حالتو نگرفته بود نه؟ ینطوریتا حاال ا یناموسًا کس-

 :گهیم ادیکوتاه ب نکهیبدون ا فرهاد

 یهاعاشق رام کردن توله یدونیاومم..مستانه م-

 ..امیوحش

 :گهیبزنه که طناز با استرس م یحرف خوادیم روشنا
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 .روشنا..لطفًا تموم کن-

 :گهیرو به طناز م تیبا عصبان روشنا

 ..حهیوق یلیخ-

 :گمیو با خنده م دمیبه خودم فشار م طنازو

عروسکم کرم از خوِد  یخوریتو چرا حرص م-

 ...کل کنهکل خوادیدرخته..خودش دلش م

 :دمیرو به فرهاد ادامه م و

 ...یالحق خوب بحثو باز کرد یول-

 

 

 :گهیبا خنده م فرهاد

 یاستاد؛همه آموزش ها میدیاومم..درس پس م-

 ..خودتونه
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که به  گردهیحرفش سِر طناز به ضرب به سمتم برم نیا با

 :گمیو م گردمیسمتش برم

 ..کام آن* مربوِط به قبله-

 شهیکه مستانه بلند م شهکیزود عقب م یلیخ شهیهم مثل

 :گهیو م رهیکیروشنا.دستشو م شیپ رهیو م

]به وسِط رستا و طرالن اشاره نیمن بش یبرو جا-

 .نمیشیَهَول م نیا ِشی[من پکنهیم

 

*** 

ربع  هی بًایو تقر میخورده بود کیکه ک شدیم یساعت مین

سرا و به پ رمیم قیرفتن.به سمت باِر آالچ نایمامان ا شیپ

 .انیکه ب کنمیاشاره م

[ نوع مشروب هیاسکاچ] یسکیو ِیبطر شهیمثِل هم خودم

 .باال دمیو م زمیریم کیپ هیو  دارمیرو برم
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 .هنوزمخورمیهم م گهید کیپ هیگرم شدم. کمیفقط  خب

بود.دوست  یواسه امشب کاف یدر حد گرم شدن بود ول

ه بمونه ن ادمیداشتم سکِس امشبم با طناز تا آخِر عمرم 

 .شب لذت باشه هی یه فقط براک نیا

با هم  ینفر۶که حاال  میریهمه به سمت دخترا م دوباره

گرم صحبت بودن و به نظر از روشنا هم خوششون اومده 

و رو پام  کشمیو طناز و م ندازمیبود.خودمو رو کاناپه م

و پام ر یمخالفت چی. برخالف انتظارم طناز بدون هنشونمیم

 .نهیشیآروم م

 یبود و رستا هم رو پا عادیم یشونه سرش رو طرالن

 .گفتیم یزیبود.مستانه هم تو گوش سپهر چ بیمن

 .بود شیگوشه نشسته بود و سرش تو گوش هیکه  فرهادم

 .خونه میفقط زودتر برس خواستیم دلم
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 :گمیو آروم م گردمیبرم ایلیسمت ا به

برو اونجا کارنو بردار ببر خونتون  دمیآدرس بهت م هی-

 ..امشب

 !نـــه-

 :گردمیسمت طناز برم به

 .شب باهات تنها باشم هی خوادیاومم...عروسکم دلم م-

 :گهیم یآرومتر یو با صدا رهیگیرنگ م هاشگونه

داره  کاریبه ما چ خوابهیتو اتاقش م رهیخب م-

 .نکن تی..!؟اذهانیآ

داشت خندشو کنترل کنه تو همون حال  یکه سع ایلیا

 :گهیم

باشه؟آدرس بفرست  ششیکارن پدوست نداره  یک-

 ...برام
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 .نهکیبهم نگاه م یکه با ناراحت گردمیسمت طناز برم به

 نیب موینیو ب نمیس یرو قفسه ذارمیو م کشمیم سرشو

 .دادیشامپو بچه م ی. بوبرمیموهاش م

 یه.قطعًا ضربان تتد شدمونهیم نمیس یرو قفسه حرکتیب

 .شنوهیقلبمو م

بود دلم سکس  یبودم و عاد مشروب خورده نکهیا با

ه ک یزیطناِز رام شده تنها چ نیً در برابر ابخواد، اما واقعا

 .آرامش بود خواستیدلم م

طناز پاداش کدوم  دونمی.اصاًل نمدادیم یزندگ یبو بغلش

انجام دادم که  یً من تا حاال کاِر خوبکاِر خوبمه؟!اصال

 !خدا بهم پاداش بده؟

و طناز رو از خودم  امیم رونیاز فکر ب میگوش یصدا با

ر دخت-اسم دنی.با دشمیخم م زیو به سمت م دمیفاصله م

 .کنمیم جکتیو ر کنمیم یاخم-یزدانی
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و  بیو سپهر و من عادینگاه م ارمیکه سرمو باال م نیهم

 .نمیبیخودم م یفرهاد و مستانه رو رو

 .مخاطب شده بودن یمتوجه نکهیمثل ا خب

بغلم  تو کشمیاز کنه فورًا طنازو مدهن ب خوادیتا م مستانه

 :گمیو م

 .دهیم حیسپهر بعدًا براتون توض-

 .گهید گهینم یزیچ یکس

ه تموم بش انشینحس جر یدختره نیقراره ا یِک دونمینم

 .نسبت بهش ندارم یکه اصاًل حس خوب دونمیم یول

مه که ه ییهاارهی.پتادیَکنه بدم م یاز دخترا یطور کل به

 نیارضا کردن الزمن.اما ا یبرا جا هستن و فقط

 یهمه ،اسمیاخانوادهیب یدخترا نیهمچ ن،بخاطریب

 ...شنیدخترا بدنام م یو همه رهیدخترا َبد در م
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!دروِغ کنم؟ دایمثِل طناز پ یدختر تونستمیاز کجا م اصاًل

ه طناز ک کنمیفکر نم نیاز قلبم  به ا یاگوشه هیاگه بگم 

رو بهم  شتریفکر ب یجازهاما مغزم ا ادهیمن ز یبرا

 ...شهیمنن!مثل هم یخوبا برا یهمه شهیهم ده؛چونینم

*** 

 الیخیب=[Come on]آنکام*

 

 

*** 

.سرمو به کنمیکاناپه پرت م یخودم رو رو یخستگ با

 .بندمیو چشمامو م دمیم هیپشِت کاناپه تک

و ظرف رو از آشپرخونه  وانیل یصدا

خونه رفته تو  ومدهیبچه ن نی.پــــــــوف!!باز اشنومیم

 .آشپزخونه
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 :گمیاخم م با

 !..طناز-

 جانم.؟-

 رم؟یجانم گفتناش بم نیا یبرا دیمن نبا یعنی

 بذار لباس ی..؟گفتیکنیم ی...چمیخواینم یچیامشب ه-

 !!یعوض کنم بعد،حاال که لباساتم عوض کرد

 

 !..ادیلت جا بحا یقهوه بخور کمی...امیاآلن م-

 .دختر امشب قصد جونمو کرده بود نیا نکهیمثل ا نه

 

قرار گرفتن  یتو همون حالت بودم که صدا قهیدق چند

 شدن نیو بعدش سنگ شنومیروبروم رو م زیرو م یزیچ

 .کنمیپاهام رو حس م
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چشمامو باز کنم دستمو دوِر کمرش حلقه  نکهیا بدون

 :پرسهیکه نگران م کنمیم

 !کنه؟یمسِرت درد -

م رو لب یو به صورت ناخودآگاه لبخند کنمیباز م چشامو

 :نهیشیم

 هم به دست یخستگ نینه عروسکم..خستم فقط.رفع ا-

 .خودته

 یو بدون مکث لبا ارهیو سرشو جلو م زنهیم یلبخند

 ..دهیلبم قرار م یرو شویصورت

لبام رو از  نکهیو بدون ا ذارمیپشت گردنش م دستمو

سمِت موهاش و  برمیوقف کنم،دست متکون خوردن مت

 .کنمیباز م هاشویاگوجه
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و  کشمیم یقیشدن موهاش دورش،نفس عم ختهیر با

 .کنمیازشون استشمام م

 .زنمیم مهیرو مبل و روش خ ندازمشیم یمعطل بدون

 ارمیآروم در م کردم،لباساشویم یکه با لباش باز همونطور

 .فتهیتنش م یهایکه نگاهم به کبود

 !توله؟ شنیچرا خوب نم نایا-

 :گهیخنده م با

 ..خب یکرد ینطوریخودت ا-

 :دهیو ادامه م شهیتر مپررنگ لبخندش

 .شهیبعداز دو هفته خوب م ًبایتقر-

بمونه.المصب  نقدریا یکبود یبودم جا دهیحاال ند تا

تا خوب  دیکشیطول م نقدریبود که ا دیسف نقدریپوستش ا

 .شه
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بمونه تا هر  دیبا نقدریالومارکا ا نی. ااومم...خوبه اصاًل-

 !!هیواسه ک یتِن بلور نیا یروز با نگاه به بدنت بفهم

 :زنهیبه بازوم م یآروم مشِت

 ..گهیخودخواه نباش د-

 گوششو یو همونطور که الله برمیسمت گوشش م سرمو

 :گمیم مکمیم

داشته  شهیواسه هم شهیباعث م یخودخواه نیاگه ا-

 .رمیتا بم مونمیخودخواه م نقدریباشمت،ا

 

***  

 ؟یدرد دار-

 :گهیلبخند م با

 .یبود.مرس شهیتر از همنه خوبم،آروم-
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 :زنمیرو لبش م یکوتاه یبوسه

 !حموم؟ میبر-

 :گهیم متعجب

 !؟ییدو تا-

عجب ت نقدریگفتم که ا یبیعج یزی.چپرهیباال م ابروهام

 !کرد؟

 داره؟ یمشکل یحموم زن و شوهر-

 کهنیحرکت بدون ا هی.تو کردیبا تعجب نگاهم م رهمونطو

پاهاش  ریز ندازمیبهش بدم،دست م یاکاِر اضافه یاجازه

 .کنمیو بلندش م

 .تو وان ذارمشیو م کنمیحموم رو باز م در
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 کردنیم ییکه رو تنش خودنما یاتازه یهایکبود به

 که تا حاال یتن نیا یبرا رهیو دلم ضعف م کشمیدست م

 .لمس نشده بود یاگهیپسِر د چیخودم توسط ه رازیبه غ

 :گهیو با خنده م کشهیعقب م کمی خودشو

 .رهیگینکن خب..درد م-

 :گمیو همزمان م ندازمیباال م ابروهامو

 .به چشم یاِ-

وان  یتا وان پر شه.خودمم تو کنمیآب رو باز م ریش

ا و ب کشهیم دست متن ی.به عالمت دستاش رونمیشیم

 :گهیم یناراحت

 .بشه ینطوریا خواستمینم دیببخش-

مزمه .کنار گوشش زشهیتو بغلم حرفش قطع م دنشیکش با

 :کنمیم
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که  ِی..مهم لذتیکه بهم داد هی.مهم آرامشستیمهم ن نایا-

 .دلبرم هیواسم کاف نای..همیبهم داد

و  بندمیرو م رآبیپر شدن وان و گرم شدِن آب، ش با

که از چشماش  ییاشکا دنی.با ددمیهمو به طناز منگا

 :گمیو با شک م پرهیباال م دن،ابروهامیباریم

 گفتم؟ یبد ِزیچ-

 

 :گهیو م شهیجا مرو پاهام جابه معذب

 !؟یواقعًا دوستم دار-

 هیر.باشه؟گکنمیاگه هنوز بهت ثابت نشده بهت ثابت م-

 .نکن

ک پا و مثِل بچه ها مشغول کشهیرو صورتش م دستشو

 .رهی.دلم واسش ضعف مشهیکردن اشکاش م
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هق که با هق زنمیروش م یاو بوسه رمیگیم دستشو

 :گهیو م ندازهیخودشو تو بغلم م

 بمون.باشه؟ شمیپ شهی...همیدوست ندارم بر-

 تو؟ یگیم یعروسکم.چ مونمیمعلومه که م-

تا  هکشیو دستاشو محکم رو چشماش م رهیگیفاصله م ازم

 :گهیبعد با لبخند ماشکش پاک شه.

 دوستت دارم؟ یلیبهت گفتم که خ-

 :گمیعوض کردن جو م یبرا طنتیش با

 .بود.لخت تو بغلم نیهم تتیهم وضع ینداشتن-

 :بغلم ندازهیو خودشو م کنهیم یاخندهتک

م که پسِر بد بش هیبتونم عاشِق  کردمیفکر نم چوقتیه-

 .دوستم داشته باشه یاونم روز

 :زنمیاش مرو موه یابوسه
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و ت یکارفیهمه کث نیبا ا کردمیفکر نم چوقتیمنم ه-

 .تموم رو بهم بده یچدختر همه نیهمچ هی م،خدایزندگ

 مکثیو ب ارهیو سرشو جلو م پاشهیبه روم م یلبخند

 .ذارهیلبام م یلباش رو رو

و کِل بدنشو  کشمیدور تا دور بدِن نرمش م دستامو

امشب که آروم  یو برخالف رابطه کنمینوازش م

 .رمیگیلبشو به دندون م انهیبودم،وحش

عادت داشت که  انمیوحش ِیبه رفتارا نکهیامثل خب

 .لذت ببره کنهیم یو سع گهینم یزیچ

که  رمیگینفس کم آورده،ازش فاصله م کنمیحس م یوقت

 .هبوسیلبمو م یپدریجلو و کوتاه و پ ادیم طنتیبا ش

دختِر  چیم رو با هداشت انشیکه با حرکات ناش یلذت

 طناز رو برام َتک شتریهر لحظه ب نینداشتم و ا یاگهید

 .کردیم
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ازم  هریگیفاصله م یپدریپ یتا بوسه۲۱-۲۱بعداز  خالصه

 .تو بغلم ندازهیخودشو م

تو بغلم،انتظار سالم  یندازیخودتو م ینطوریا یوقت-

 توله؟ یموندن دار

 :گهیخنده م با

 !نم؟قراره سالم نمو یچجور-

 یکیگاِز کوچ یادفعه هی یلیو خ دارمیاز شونم برم سرشو

 :گمیو با غرور م رمیگیاز دماغش م

بنداز  ینطوریکه دوباره خودتو ا یخب اگه جرعت دار-

  .کنم طنتیبغلم که من هوس ش

 :گهیم دیمالیدماغشو م یاکه با حالت بامزه همونطور

 ..یدرد که داشت ول-

 :گهیتو بغلم و م ندازهیخودشو م دوباره
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 .ارزهیبه آرامِش بغلت م-

 !هومم؟یخاریتو هنوز م نکهینه مثل ا-

اه با داغش  همر ی.دستاکشهیدستاشو رو بدنم م طنتیش با

 هیو منو به  کردینفساش رو پوستم،حالم رو دگرگون م

 :کردیوادار م گهید یرابطه

 !؟یهومم..با سکس تو حموم چطور-

 یو با چشما کشهیو عقب م هداریدستش رو بر م فورًا

 .کنهیدرشت شده نگاهم م

 .خنده ریز زنمیم شییهویحرکت  نیا دنید با

 :کشمیمکث خودمو جلو م با

که مقاومت کردن  یبدون دیدلبر..با یخودت شروع کرد-

 .در برابرت سخته
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س .پکنهیداره لبخندشو به زور کنترل م کردمیم احساس

 :گمیمکث م یب

 .کلبخندتو نخور عروس-

به  و شمیانجام کارم مصمم م یلبخند رو لبش برا دنید با

 .رمیسمتش م

 ....و ذارمیرو لبش م لبمو

 

 

�هیپارت_هد# � 

*** 

و دستامو دو طرفم باز  ندازمیتخت م یکوفتمو رو بدن

که  ارمیم ادیرو به  شیپ قهیبسته چند دق ی.با چشماکنمیم

 یبفهمم طناز رو شهیستم باعث مرو د ینیحس سنگ

 .دهیدستم دراز کش
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رو موهاش  یاتو بغلم.بوسه ادیکه م کنمیجمع م دستامو

با موهاش  یبسته مشغول باز یو با همون چشما زنمیم

 .شمیم

 :خواستیم طنتیش کمی دلم

 !؟یچطور گهیراند د هیبا -

 بازوم یمشت شدش رو ِکیکوچ ینشستن انگشتا با

 :گهیکه با اخم م نمکیخندمو رها م

 ...یندار یرمونیتو س نمیبب-

که  هشیم شتریخندم ب شیو شاک یلحِن حرص دنیشن با

 .رهیگیخودشم خندش م

 ..ایخوریبلند شو برو لباس بپوش سرما م-
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تنمو  نییکه فقط پا یاو با همون حوله خورمیم یِغلت

 رو لبش یکوتاه ی.بوسهزنمیم مهیپوشونده بود روش خ

 :گمیو م زنمیم

 !مادمازل اآلن نگراِن حاِل منه؟ نیا-

و دستاشو دوِر گردنم حلقه  نهیشیرو لبش م یلبخند

 :کنهیم

 باشم؟ یمعلومه..!نگران تو نباشم،نگران ک-

 :گمیو با خنده م ندازمیباال م ابروهامو

 !..من-

و دوباره  کنهیم کیو سرشو نزد شهیم دتریشد خندش

 .ذارهیلباشو رو لبام م

 :گهیم دهیلباشو فاصله م یوقت
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بعداز رابطه  ،یفرق داشت.آرومتر بود یامشب همه چ-

 ...یدینکش گاریموندم باهات،س داریمنم ب

 :دمیو خودم ادامه م ذارمیرو لبش م دستمو

 ...لذت بردم شتری،بیکرد میهمراه-

 :گهیرو دهنم و م ذارهیخنده دستشو م با

 .دمیبسه..باشه فهم-

 

و  رمیگیرو با لبم هدف م شیشونیفعه پد نیو ا شمیم خم

 .زنمیروش م یقیعم یبوسه

 :گمیکه دوباره خمار شده بودن م ییصدا با

 ...توله هی خوامیم گهید ندفعهیا-

 رمیکه فورًا خودشو از ز شمیساکت م غشیج یصدا با

 :کنهیو فرار م کشهیم رونیب
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 .عمرًا-

 :گمیاخم م با

 اونوقت چرا؟-

 .دارمیقدم به سمتش برم هیمحتاطانه  یلیخ و

 .نهنهنه-

چند لحظه با مکث نگاهش  شهیتخسش باعث م لحِن

م بغلم و خودشو تو بغل دوعهیتند م هیبنیکنم.نگاهمو که م

 .کنهیم میقا

 !من یخوشمزه سِگتوله

 :گهیم یآروم یصدا با

 !..باشه؟گهینه د-

بدونم چرا زنم دوست نداره ازم حامله  خوامیخب م-

 .؟البته دوبارهبشه
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 :گهیو با بغض م رهیگیازم فاصله م فورًا

 چقدر مانیقبل موقِع زا یدفعه یدونیسالمه.م۱۱من فقط -

 مانیاز یبرا گفتی.دکتر میحس کن یتونیدم؟نمیدرد کش

 نیآوردم و از ا ایو من فقط بخاطر تو کارن رو بدن فمیضع

 ...پسیخواستینگفتم چون تو پسر م چکسیموضوع به ه

که ساکت  کنمیبه کمرش وارد م یمحکم فشاِر

  .بندمی.چشمامو با درد مشهیم

 :زنمیموهاش م یرو یابوسه

 ...طناز نارویا یگفتیم دیبا-

 :گمیبغض م با

 چه .حاالیریاگه بچه دختر باشه م ی.گفتهانیآ یرفتیم-

 ..بچه پسر بوده و من سـِقـ نکهیبرسه به ا
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 :گمیو م ذارمیجلو دهنش م دستمو

 مگه نه؟ میکه االن کارن رو دار ِنیبسه..مهم ا-

 :گهیو م زنهیم نمیبه س یمشت یزیر یخنده با

.اگه کارن نبود که معلوم نبود اآلن چه وونهیمعلومه د-

 .بودم یحال

 :گمیپاش و م ریز ندازمیحرکت دستمو م هی تو

راند  هی میتونیم یول یخب..حواسم هست حامله نش-

 که نه؟ میبر گهید

 :گهیو م کشهیم یبلند ِغیج

 ..نه-

که با تعجب  کشمیرو تخت بغلش دراز م ندازمشیم

 :کنهینگاهم م
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 .برو لباسکنمیدلبرم خسته شده منم بس م یخب وقت-

 .میبخواب ایبپوش ب

 

بم رو ل یکوتاه بًایتقر یجلو و بوسه ادیم یفور یلیخ

 .شهیو از تخت بلند م زنهیم

 

 

و به  کنمیحِس تکون خوردِن تخت،چشمامو باز م با

طناز رو حس  یرهیکه نگاِه خ چرخمیسمت چپ م

 .کنمیم

 :گمیو م زنمیبه روش م یلبخند

 .ریصبحت بخ-

 :گهیخنده م با

 بگم؟ یزیچ هی-
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 !بگو زیشما دو چ-

 .داشتم ییایفانتز ندمیبا شوهر آ شهیمن هم-

 :ندازمیباال م ییابرو طنتیش با

 !خب..؟-

غول و مش ذارهیلباشو رو لبام م امیبه خودم ب نکهیاز ا قبل

 .شهیبا لبام م یباز

 طنتیاون با ش ندفعهیو ا رهیگیازم فاصله م هیچند ثان بعداز

 :گهیم

 .شدم بوسش کنم داریاز خواب ب یصبح وقت نکهیا-

 :زنمیم مهیو روش خ رمیحرکت به سمتش م هی تو

 ولت دمیخوشمزه رو چش یبوسا نیا یوقت یفکر کرد-

 !کنم؟یم
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 مکثیو ب ذارمیبعد تموم شدن حرفم لبمو رو لبش م و

 .شمیم شیصورت یبا لبا یمشغول باز

 :گهیکه م رمیگیگفتنش ازش فاصله م -اوم- با

 .بزار بلند شم برات صبحانه درست کنم-

 :گمیم الیخیب

 .بخواب نجاینه...هم-

 :گهیم یو با دلبر رهیاز دستم َدر م فورًا

خوشمزه درست  یصبحانه هیواسه شوهرم  خوامیاومم..م-

 .بخواب تا آماده شه ریکنم.تو بگ

 بخورم؟ یصبحانه خودتو بد یبه جا شهیم یحاال چ-

 ِغی.با متوجه شدن حرفم جکنهیمتعجب نگاهم م کمی

 .شهیو تند از اتاق خارج م کشهیم یبلند

 !م؟برا نهیریش نقدریدختر چرا ا نیا ایخدا آخ
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 دناش،حرصیدناش،خندیخجالت کش چوقتیه

..واسم هاشهاش،عشوهیزدناش،دلبر غیخوردناش،ج

 .شدینم یتکرار

ه و ب شمیکه گرفته بودم از رو تخت بلند م یایانرژ با

 .رمیم ییسمت دستشو

و  شمیخارج م ییالزم از دستشو یانجام کارا بعداز

 .دارمیبرم مویگوش

وبم تو بک ویوست داشتم گوشد یزدانیدختر  امیپ دنید با

 .وارید

 .شیریو نچسِب س وونهید یدختره

 م،چراهانی'سالم آ کنمیرو باز م امیو پ کشمیم یقیعم نفس

برگام  امشینگران شدم'   با خوندن پ یدیجوابمو نم

 ست؟وونهیدختره د نی.ازهیریم
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 !داره؟ یزیچ یایماریواقعًا ب نکنه

و  سپهر یتادنش براو با فرس رمیگیم نیاسکر امیپ از

 اِمیو پ نین،اسکریاسکر یپالیارسال کردن پوکر تو ر

 .کنمیدختره رو پاک م

 .شمیو از اتاق خارج م ندازمیتو اتاق م مویگوش

 ختنیطناز مشغول ر نمیبیکه م شمیآشپزخونه م وارد

 .بود سایسوس یتابه یمرغ توتخم

عروسک تا منو به جنون نکشه دست  نیخب خب..ا-

 .نکن توله یدلبر نقدرینه؟!ا دارهیبرنم

بهم  یو لبخند گردهیصدام به سمتم برم دنیشن با

 .ذارمیلباش م یلبامو رو درنگیسمتش و ب رمی.مزنهیم

 فاصلع ا،ازشیفرنگکردن اون توت مزه هیچند ثان بعداز

 :گهیو با خنده م کشهیبه لبش م یکه فورًا دست رمیگیم
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 .کنمیلبامو حس نم گهید هانیآ-

 :گمیم حیتفر با

 .گهیجذابه د نشیاووم..هم-

و  چرخونهیچشمش م یخنده چشماشو تو کاسه با

 :هگیم زنهی.همونطور که مواِد تو تابه رو بهم مگردهیبرم

 ؟یخودخواه نقدریتو چرا ا هانیآ یوا-

و  شهکیم یاخفه ِغیکه ج برمیم هاشنهیبه سمت س دستمو

و  کشمیقب نممن دستمو ع شه؛امایتو خودش جمع م

 :گمیم

!منم اخالقمو عوض یپسر بد دوست دار یبود گفته-

 .یانگار تازه منو شناخت یگیم ینکردم همونم.جور

که فورًا به سمتم  شهیلحِن ناراحتم م یمتوجه انگار

 :گهیو م گردهیبرم
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اخالقت رو دوست  نی.معلومه که اشناسمتیمعلومه که م-

 .دارم

  ندازهیم خودشو

 :دهیدامه مبغلم وا تو

 .دوستت دارم یباش یهر طور-

 :گمیتمام م یِیو با پرو نهیشیرو لبم م یلبخند

 !..یبگو فقط ماله من-

هم نگاه و ب کنهیبلند م ره،سرشویازم فاصله بگ نکهیا بدون

 ی.چشماش تو صورتم در چرخش بود.در آخر روکنهیم

 :گهیو م مونهیچشمام ثابت م

 ...تا ابد ماله توأم..تا ابد-

رو تو دلم ف یزیچی شهیباعث م شهیکه بهم وارد م یآرامش

 .زهیبر
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 .برمیو از لحظه لذت م ذارمیم نمیدوباره رو س سرشو

 

 

 دنیکه مشغول چ رمیگیازش فاصله م قهیچند دق بعداز

 .شهیصبحانه م

 کشمیم که دستشو نهیمقابلم بش خوادی. منمیشیم زیم پشت

 .کشمشیت خودم مو به سم

 خورهیم یکیاعتراض تکوِن کوچ یکه ب ذارمشیپام م یرو

 .تا جاشو راحت کنه

 یبار از اون لبا نیچندم یو برا برمیسرمو جلو م 

نده با خ رمیگیفاصله م ی.وقترمیگیکام م زیانگوسوسه

 :گهیم

 .میفکر کنم رکورد زد-

 :پرسمیبراش م رمیگیم یاکه لقمه همونطور
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 ؟یتو چ-

 :گهیم طنتیو با ش بوسهیو کوتاه لبمو م ارهیجلو م شوسر

 ..نیتو ا-

 ...شتریب نمیاووم..مردم از ا-

 :گهیجملم تموم شه م نکهیاز ا قبل

 دهینبوس گرویهمد نقدیروز تا حاال ا هیتو  نهینه..منظورم ا-

 .میبود

 :گمیم الیخیحال ب نیو در ع ییپرو با

 .زنمیم نمیبرات رکورد ا بینترس ب-

 :گهیم یو با تخس شهیمشغول لقمه گرفتن م خودشم

 ..هه منم گذاشتمهه-

ه ک دمیو محکم فشار م برمیم هاشنهیبه سمت س دستمو

 :گهیو بالفاصله م ادیدر م غشیج



 

Romanzo_o 1211 

 .....تروخداهانیآ رهیگینکن درد م یآیآ-

 

 یعروسکم.حاال بگو من برا رهیدرد بگ دمیمن فشار م-

 ...توعم

 :گهیم یمع شده بود اما با لجبازاز درد ج صورتش

 ...خودم یعمرًا من برا-

که درست کرده بودمو  یادستم لقمه هیکه با  همونطور

 شتریبود فشارو ب نشیس یکه رو گمیبا دست د خوردمیم

و  ابروهامو باال  کنمیبهش نگاه م حیو با تفر کنمیم

 :ندازمیم

 ؟یحاال چ-

 بگم اآلن؟ ینکن..چ تیاذ-

 .یمن یبرا نکهیا-
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 ..شیکند هانیتوأم...ولش کن آ یباشه برا-

با  و ذارهیم نشیس یکه با اخم دستشو رو کشمیم دستمو

 :گهیاز بغض بود م یکه مخلوط ییصدا

 .دردم گرفت یعوض-

پا و گردنش.به سمت  ریز ندازمیحرکت دست م هی تو

 یمآرو ِغیرو کاناپه که ج کنمیو پرتش م رمیم ییرایپذ

 .داشت ییرها یدر تقال برا یده سعو با خن کشهیم

و با دست راستم مشغول  رمیگیبا دسِت چپم م دستاشو

 .شمیقلقلک دادنش م

خوردنش قلبم  تابوچیخندش و پ یصداها دنیشن با

 ازیهاش نخنده نی. من به اکنهیم یقراریشروع به ب

 .دمیادامه م نطوریو هم کشمیداشتم.دست از کارم نم
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هاش به خنده یصدا گهیبود که د گذشته یاقهیدق چند

 :شده بود لیناله تبد

 ..ییدارم..آ ییبخدا دستشو هانی..بسه آیآ-

 که حاال میداشت یوحش یبره کوچول هی نجایخب خب..ا-

 یخوایم یشده.خب بگو چ لیتبد عیمط یبره هیبه 

 دلبرم؟

 :گهیم زیر یهاخنده با

 یدارم...آ یی..ولم کن دستشویآ-

ستاشو د یو وقت رمیگیاز لبش م یقیعم یول کوتاه یبوسه

 ییو به سمت دستشو کنهیفورًا از دستم فرار م کنمیآزاد م

 :زنهیو داد م دوعهیم

 یکردیم زیتم دیخودت با کردمیم سیاگه خودمو خ-

 ...هـــــانیجارو آهمه
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 نتطی.منم با شگهیم یمتوجه نشده بود که چ شهیهم مثل

 :گمیم

 ..قمهیاز عال یکیدنش که کر زیچشم خانومم..تم-

 :هگیجملشو م نیآخر ییتو دستشو پرهیکه م همونطور

 .منحــــــــرف...منظورم کاناپه بود-

و همونطور که به سمت آشپزخونه  شمیکنار مبل بلند م از

 :گمیم رمیم

 ..جاهمه یاومم..دلبر گفت-

 :گهیکه م شنومیصداشو از پشتم م قهیچند دق بعداز

 ؟میخب کجا بود-

 :رهیم به هوا مقهقه یصدا

 م؟یخب حالت خوب شد دوباره شروع کن-
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 :گهیم یینمالبخند دندون با

 .می..اصاًل ولش کن که کجا بود دمی..خودم فهمیاوک-

 :گمیم تخس

 .بودا یاما بحث جذاب-

 :هگیو م نشونهیم یصندل یجلو و با دستاش منو رو ادیم

تو منحرفانه بگم  یصبحانتو بخور هرچ ایترو خدا ب-

 ...حرف نزنم بهترهیکنیبرداشت م

خوبه حرف نزن از  نمیباشه ا یها..ولصدات قشنگه-

 .برمیبدنت لذت م یتماشا

حرص خوردنش جذاب  نقدری.چرا اکشهیم یقیعم نفس

 !بود؟

 :دستش دمیو م کنمیدرست م یالقمه
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م بچه یواسه شهیخشک م رتیدلبر حرص نخور ش-

 .ه رو بخورلقم نیا ایب مونهینم

 :گهیم متعجب

 .خورهینم ریکارن که ش-

 

 :گمیم حیتفر با

 ...میبعد ی..بچهبیاووه ب-

 

 

*** 

 :رو نروم رهیصداش م دوباره

 ی.اون فرمول برایبه اون دست بزن دیپالنگتون تو نبا-

 .خرچنگه یآقا
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سِت و از در ونیزیو کنترول تلو شمیخشم از جام بلند م با

و  زنمیمحِو کارتون بود،چنگ م اقیطناز که با اشت

 .کنمیرو خاموش م ونیزیتلو

خراِش اون گوش یاعتراضش بهتر از صدا یصدا دنیشن

 .هیکارتون کوفت

 ..کنترولو بده بهمکردمینگاه م ؟داشتمیکنیم کاریِعه.چ-

 :گمیو م گهیور د هی ندازمیکنترولو م الیخیب

و ت یایکه بخوابم،نم دمیعت دراز کشسا میآخه توله ن-

با اون کارتون  یدیخواب هم نم ،اجازهیچیبغلم ه

 .دارن یمزخرف ی.چه صدایکوفت

 :گهیم متعجب

 .یهم قشنگه تو حوصله ندار یلیخ رینخ-

 :گمیو م رمیگیم دستشو
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 .نیبب لمیگانه برو فبچه یکارتونا نیا یخب دلبرم بجا-

 :گهیم حوصلهیب

 ..همشون یانریا یهالمیف-

 :کنمیقطع م حرفشو

 اریابمو بت.برو لبینیبب یخارج یتونی؟میرانیگفت ا یک-

 .ینیبرات بذارم بب

به عملکردش بعداز حرفم دوباره رو کاناپه دراز  توجهیب

رو از نو شروع کنم.حاال با  دنیخواب کنمیم یو سع کشمیم

 ..یصدا

 :پرمیطناز فورًا از جا م ِغیج با

 شد؟چته؟یچ-

 :بوسهیبغلم و تندتند گونمو م پرهیم یخوشحال با

 نم؟یبب یخارج لمیواقعًا برم ف یعنی یوایوایوا-
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 :کشمیم یقیعم نفس

 !..جلوتو گرفته یمعلومه ک-

 .آخه بابام-

 .منه طناز یخونه نجایا-

 :دمیادامه م طنتیش با

رو  یگرفت ادیهم از بوس  یهرچ نیخوب بب لمویبرو . ف-

 .تحان کنخودم ام

 

 :کنهینگاهم م جیگ

 ؟یچ یعنی-

 .بهت بگم اریتابمو بتو برو لب یچیه-

و به محض بلند شدن،به سمِت اتاق  دهیتکون م سرشو

 .دوعهیم
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 یکسس کِلیتنگ و اون ه یبا اون لباسا یوقت یلعنت خب

 !دوباره خوابم ببره؟ یدار ،انتظاریدوعیم

 کنه؟یفکر هم م زایچ نیدختر اصاًل به ا نیپوفــــــــــ'ا'

ناخودآگاه نگاهم به سمِت  ییرایاومدنش به سمِت پذ با

 :گهیکه فورًا م رهیم کلشیه

 ...خودتو کنترل کنیهیه-

 کیبهش نزد کمیکه  نطوریو هم ندازمیباال م ییابرو

 :گمیم حیبا تفر شدمیم

 و اگه نکنم؟-

که رو کاناپه نشسته بود،با جلو رفتنم خودشو عقب  حاال

 :گهیو م کشهیم

 .اووم...امتحانش ضرر نداره-

 .کردنم سکیخب..من عاشِق ر-



 

Romanzo_o 1221 

 لشویدل دم؛امایدیرو تو چشماش م دیترد

 ه؟یچ یش برا.َشکمدونستمین

روم و و لبشو  ندازهیجلو برم خودشو م خوامیکه م نیهم

کردن با لبم  یمکث شروع به بازو با ذارهیلبم م یرو

 .کنهیم

 .مونمیم حرکتیشده ب َمَسخ

به صورِت  گرفت،دستاشمیهمونطور که ازم لب م حاال

 .لغزهیبدنم م یرو یزیانگوسوسه

در ادامه  نمیتا بب مونمی.منتظر مپرهیتعجب ابروهام باال م از

 ..در واقع خودمو سپرده بودم بهشکنهیم کاریچ

 :گمیگوشش م ِریخمار ز یفقط با لحن و

 ؟یبیتت بدم بکه ُدُرسته قور یستیاووم...نگران ن-

 :گهیجذاب و دلربا م یلبخند با
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 .انجام بدم خواستمیبود که م یکار نیا قًایدق-

با قهقه به سمت اتاق فرار  امیبه خودم ب نکهیاز ا قبل

 .کنهیم

 

 

 ..ی...گذاشتن من تو خمارهووم

.با بسته شدن دِر اتاق به گهیداره د یعواقب یزیهرچ خب

 .امیدم مخو

به  یدوست دار ؟بازمی...حاال چخانهانی:خب آطناز

 ؟ینگاه کن کلمیه

 :رمیو به سمِت دِر اتاق م شمیآرامش از رو کاناپه بلند م با

 .به اتاق پناه برده طونمیش یخب توله-

 :گهیپرعشوه م یلحن با
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که قصد داره  هیاگرگه گرسنه رونیاووم...آره.چون اون ب-

 .چپ کنه یلقمه هیلو،خوشگ یبره نیا

 ارهیم رتیگرگه گرسنه باالخره گ نیکه ا یدونیو م-

 !هووم؟

 

 :گهیخنده م با

 .اگه بتونه-

 :گمیبود.با خنده م ترنیریطناز برام ش نیا چقدر

ب ش یخوایبرم بخوابم.اگه م خوامیم م؛منینیبیباشه م-

 .کن عروسک دارمیآماده شو و ب ۸ رون،ساعتیب میبر

 ...هانیآ-

 :گمیم الیخیب

 جانم؟-
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 ..رونیب امیب-

 :گهینه پس فورًا م ای کنمیم تشیبگه اذ خوادیکه م فهممیم

.قباًل هم بهت مونمیبدهکار نم یشک نکن...من به کس-

 .گفته بودم

 ..یکردیم تیاذ یخب داشت-

.حاال نهیشیلرزشم م یپا خورهیکه خربزه م ی...کسیبیاوه ب-

 .برس تا بعدراحت به کارت  الیبرو با خ

 یزیچ یادآوریبا  یبرم ول ییرایبه سمت پذ خوامیم

 :گمیو م ستمیمیوا

 .ردارتابمو بلب یفضول ،بدوِنینیبب لمیف یاها..خواست-

 :گمیم مرموز

 .کنمیم شنهادیرو بهت پ daysو  after لمیف-
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 .رمیگیدر فاصله م شنوم،ازیآرومش رو م گفتِن«باشه»یوقت

و خودمو رو کاناپه  رمیم ییرایپذبه سمت  یخستگ با

 .ندازمیم

 .شهیبلند م میگوش یبخوابم،صدا خوامیکه م نیهم

تا  ندمبیجواب بدم.چشمامو م تونستمیبود.بعدًا هم م امیپ

 .هم داشتم یبخوابم اما حِس کنجکاو

اسم  دنیو با د دارمیبرم مویگوش کالفه

 یبرا.'سالم پسرم..  کنمیرو باز م امیپ حوصلهیان،بییرضا

شرکت فردا؟'   نفسمو با  یایبا سهامدارا و قرارداد م دارید

'   دیکردِن   'بله منتظر باش پیو با تا دمیم رونیب یخستگ

 .کنمیسندش م

کاناپه دراز  یو رو ندازمیم زیرو م مویگوش دوباره

و  بندمیو چشمامو م کنمی.دستمو حائل صورتم مکشمیم

 .شمیم هوشیب یِک فهممیاصاًل نم
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*** 

 و آروم خورمیم یلبم تکون یرو یتکون خوردن دست با

 .شمیمواجه م یآب ِیکه با دوتا گو کنمیچشامو باز م

 .نهیشیرو لبم م یلبخند طیدرک شرا با

 نقدریخسته شدم ا گهیخواب.پاشو دجناب خوش بهبه-

 .منتظر موندم

 :گمیو م کنمیحرکت خودمو بلند م هی تو

 .جانم خانم غرغرو-

 :کنهیدرشت م ماشوچش

 غرغر کردم؟ یِعه!من ِک-
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از  خوامیکه م نی.همگمیم یـ«ولش کن»با خنده  همراه

که متعجب نگاهش  کشهیشم،فورًا عقب م زیمخیجام ن

 .کنمیم

 هشیاتفاقات قبل از خواب لبخندم پررنگ م یادآوری با

 یرو لباش و با تشنگ ذارمیجلو و لبامو م کشمی.خودمو م

 .َمَکِمشونیم

وباره د خوامیکه م نیتا نفس بکشه.هم رمیگیفاصله م کمی

 :گهیشم،عاجزانه م کیبهش نزد

.بلندشو گهی.خودمو درست کردم،خراب نکن دهانیآ-

 .میلباس بپوش بر

 :گمیو م شمیرو کاناپه بلند م از

 .شب یبمونه برا یآره عروسک.تالف-
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ار شلو کوتاه با شال و ِیطوس ی.مانتوفتهیم پشیبه ت نگاهم

 .پررنگ ِیآب

 !مورِد پسنده جناب؟-

 :ندازمیباال م ییابرو

 !میپس قراره امشب تلفات بد-

 

 

که همونطور که سرمو به تأسف  کنهینگاهم م متعجب

 :گمیم دمیتکون م

 .گهید ارمیو در ب کننیکه بهت نگاه م ییقراره چشم کسا-

ا غرور ب رهیگیقرار م میقدم هیتو  یجلو و وقت ادیخنده م با

 :گهیم
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 گرانیاِه دنگ ستیقرار ن نمیبینم ویمن جز تو کس یتا وقت-

 مهم باشه.مگه نه؟

و اغواگرانه صورتشو  برمیبه سمت صورتش م دستامو

 :گمیو م کنمینوازش م

 .یبیمعلومه ب-

 لیو به لبخند دندون نما تبد شهیتر مپررنگ لبخندش

 .شهیم

 .میزودتر بر خوادیاس بپوش که دلم مخب حاال برو لب-

 هی دنی.بعداز پوشرمیو به سمت اتاق م دمیتکون م سرمو

ونه ش م،موهامویاسل ِیبا شلوار مشک دیسف یبلوز مردانه

خودش حالت  شهیکه مثل هم دمیو به سمت باال م زنمیم

 .رهیگیم

 .زنمیهم به خودم م ا،رویفوریمخصوصم،ادکلن ا ادکلِن
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 .شده بودم حاال آماده خب

 

ومن و به ه دارمیبرم مویشم،گوشیمطمئن م پمیاز ت یوقت

 '  آمادست؟ ی'همه چ   دمیم امیپ

و به سمت طناز  زنمیم رونیسند کردنش از اتاق ب بعداز

 .میریم رونیو با هم ب رمیگی.دستشو تو دستم مرمیم

زِن نچرال داشته باشم و حاال  هیدوست داشتم  شهیهم

 .و برآورده کرده بودآرزوم ر نیخدا ا

 دنیو با رس میشیکفشامون وارد آسانسور م دنیپوش بعداز

 .میشیهمکف خارج م یبه طبقه

 

 :گمیم میشیبرج که خارج م نگیپارک از

 ؟یدو نفر میکن کارایچ خوادیخب دلت م-
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 :گهیو م گردهیبه سمتم برم جانیه با

 .میبخور یبستن میم،بریریهرجا م دونمینم-

 

 :گمیم متعجب

 توله؟ خورهیم یبستن یک زییتو پا-

 :گهیخنده م با

ه خونه راه برگشت ب رستانیدب میرفتیم یمن و رستا...وقت-

 ینک ده؛امتحانیحال م یلی.خمیخوردیم میدیخریم یبستن

 .یشینم الشیخیب

 :ندازمیندونستن باال م یبه معنا یاشونه

 .تسین یمشکل یخوایاگه تو م یول هیبیدر کل کار عج-

 :گهیم یو با خوشحال زنهیم یلبخند

 .هیعال-



 

Romanzo_o 1232 

.دوست داشتم کل رهیذوق کردنش ضعف م یبرا دلم

بدم تا  یبمونه و من هرروز به طناز بستن زییعمرم پا

 .ذوق کنه ینطوریا

 یکافه بستن میریم د،بعدیخر میریپس اول م-

 .شام میریم م،بعدشمیبخور

 

 قدم می.برکافه که.. مینگفتم بر ی:همش خوبه،ولطناز

 .میبزن

 :گردمیبه سمتش برم متعجب

 .شهیم؟نمیوات ده هل؟؟قدم بزن-

 :گهیم یناراض

 .یخوایتو نم یول شهیشه؟میچرا نم-
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دوباره هوس سرما خوردن  نکهیمثل ا یول خوامیمن م-

 .توله ایکرد

 !به خاطِر من هانیآ-

بهش نه بگم؟!اما با  شهیمگه م ندازمیم یبهش نگاه  ُمَرَدد

 :گمیقاطعانه م ششیحاِل بد چند هفته پ یادآوری

 ...نه طناز...تو حالت خوب نباشه-

 :گهیحرفم م وسط

 !...باشه؟بگو باشههانیآ دمیمن لباس گرم پوش-

 

 یول شنوهیکه م کنمیزمزمه م یـ«فاک»و  کشمیم یپوف

 :گهیم الیخیب

 هووم؟-

 ..امروز ماِل طنازهای.امروزو باهاش راه بهانیآ الیخیب
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 :گهیم جانیکه با ه نشونمیرو لبم م یلبخند

 .هیآرهه..عال یعنیآره..لبخند -

 

 

�هیپارت_هد# � 

 نیتریو یوت ِیصورت یو به پالتو رمیگیدستشو م اقیاشت با

 :کنمیاشاره م

 !...هاخوبه نمیا-

 :گهیم متعجب

 .بسه.من سه تا پالتو گرفتم-

 :گمیخنده م با

بخر.حاال  یخوایم ی.هرچگهید دیخر میآن.اومدوم..کاماو-

 نه؟ ایبگو اون خوبه 
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 .هشیبرق چشماش معلوم م دوزهیکه به پالتو م نگاهشو

مت و به س رمیگیبزنه دستشو م یبذارم حرف نکهیا بدون

 .ِکَشِمشیمغازه م

 .دیاریپالتو رو ب نیـه ا۳۵ زیسالم.سا-

 :گهیو م شهیند مما فورًا از جاش بل دنیبا د َمرده

 ..چشم اآلندییبفرما-

 :کشهیبازومو م ره،طنازیکه به سمت رگاال م نیهم

به اندازه پالتو  گهی.دخوامینم هانیولش کن آ-

 .دوست دارم یلیدارم.همونارو خ

 یداشته باش.ناسالمت شتریهم ب گهید دونهیَعهه.حاال -

 .نگنایشوهرت و پسرت مدل

 .خورمیبدرد نم نتونیآره فقط من ب-

 :کنمیو دستمو دور کمرش حلقه م کشمیم یپوف
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 !ییشما که خانم دکتِر ما یبیاومم.ب-

 

 :گهیو لبخند م جانیه با

 .واقعًا رسهیم یروز نیهمچ هی یییواقعًا.وا-

اجازه نداده بودم به آقاجون که بفرستتش دانشگاه  نکهیا از

 .ومدیاز خودم بدم م

 یلیخ رفت،االنیبود ماز همون موقع که کنکور داده  اگه

 .جلوتر بود از هدفاش

 :گمیو م دمیبه کمرش م یزیر فشار

 .یرسیمعلومه که م-

 

 .موردنظرتون زیآقا سا دیی:بفرمافروشنده

 :هگیکه با ذوق م دمیو به دست طناز م رمیگیرو م پالتو
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 .خوشگل تره کیچقدر از نزد یوا-

 

 .برو پرو کن-

 .باشه باشه-

 نمزیقدم م نطوریهم کمی. رهیاتاق پرو مفورًا به سمت  و

 .هخوریباز شدن قفِل دِر اتاق پرو به گوشم م یکه صدا

 .شمیم کیو نزد گردمیسمت درش برم به

بود معرکه بود.کاماًل  دهیکه خر ییپالتوها ی.مثل همهاومم

 .ومدیبهش م یلیبه تنش نشسته بود و خ

 .خوبه نیتوله.هم هیعال-

 .خوبه یلی.خهیآره عال یوا-

 .بندمیو در رو م زنمیبه روش م یلبخند

 .دمیو کارتمو بهش م رمیسمت فروشنده م به
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ه ک کنمیروم بود رمزمو وارد مکه روبه یدستگاه ِقیطر از

 .کنهیاز حساب برداشت م

 میکنیاومدن طناز از اتاق پرو از فروشنده تشکر م رونیب با

 .میشیو از مغازش خارج م

 

 :گهیکه با اعتراض م میشیزه خارج ماز مغا گهیهمد با

 یبرام کرد دیهمه خر نیآخه!ا یکنیم ینگاه کن چ-

 .یدیواسه خودت نخر یچیه

 

 :گمیم متعجب

و لباس  یشلوار و لباس ورزشوتو به دو دست کت-

 توله؟ یچیه یگیم یراحت

 :گهیاما با کنترلش م نهیشیرو لبش م یزیر لبخند
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 .چهیمن آره ه یدایدر برابر خر-

 .انتخاب کن یخواست یعروسکم.هرچ ِیتو یامروز برا-

د و با لبخن کنهیدر مهار کردن لبخندش نم یسع ندفعهیا

 :گهیم

 !مگه بهتر از تو هم هست؟-

 و چونهیپیدستم م یهمزمان انگشتاشو دور انگشتا و

 .کنهیدستامو تو دستاش قفل م

 تویصورت یهمه اون لبا یجلو نجایهم خوادیاگه دلت م-

 .کردن ادامه بده یرو ِبَمَکم راحت باش به دلبر

 یبرا.ندازهیبهم م یقیو نگاه عم شهیپررنگ تر م لبخندش

 یزیچ گهیو د رهیگیترم نکنه نگاهشو م یِجر نکهیا

 .گهینم
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طناز دستمو  کردمیاحساس م میرفتیم شتریب یهرچ

 :گمی.متعجب مرهیگیتر ممحکم

 وسک؟چته عر-

 

که با حرص  کنمیهمزمان با چشم به دستامون اشاره م و

 :گهیم

 دیبا یداشته باش ایوودیشوهر مثِل هال هیواال -

م چش یبر دیبا ایندزدنش  یبهش بچسب یچهارچنگول

 .شهیخشن م کمیکه  یاریهمرو در ب

 

 !حسوِد من یتوله

و با انگشت دستم،پشت دستشو نوازش  زنمیم یلبخند

 :گمیو م کنمیم
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 گرانیاِه دنگ ستیقرار ن نمیبینم ویمن جز تو کس یتا وقت-

 .مهم باشه

 :گهیخنده م با

 !؟یگردونیحرِف خودمو به خودم برم-

 .رمیگیو نگاهمو ازش م ندازمیباال م ییابرو

و به اون  زنهیم یهانا.چشمام برق یبه مغازه دنیرس با

 .ادیم د،دنبالمیکه طنازم به تبع دارمیسمت قدم برم

 

 :گهیم دهیترس میرسیبه در مغازش م یوقت

 ؟یکنیم کاریچ-

 :گمیم مرموز

 .رمیخودت برات بگ یقهیچند تا لباس خواب با سل میبر-
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 :رهیچند قدم عقب م فورًا

 .نه..عمرًا-

 :ندازمیباال م ستیمهم ن یبه معنا هاموشونه

 .امیم خرمیبمون من م رونیپس ب-

 :گهیم تند

ن تو بمو رمیم!زشته.اصاًل خودم؟یشیونه مزن یوارد مغازه-

 .رونیب

و با هم وارد مغازه  کشمیبه حرفش،دستشو م نوجهیب

 .میشیم

رو با فشار دادن دستام به رخ  دنشیو خجالت کش استرس

 .دیکشیم

که در حال  رمیو به سمت هانا م کنمینم یتوجه بازم

 .دستش بود یرنگ یخوندن کتاب بود و ماِگ صورت
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 :گمیو م کنمیم یایمصلحت یسرفه

 .سالم بانو کیعل-

کم .کمکنهیو به من نگاه م ادیبه ضرب باال م نگاهش

ه رخ داشت ب یکه سع یو با لحِن اصفهان شهیباز م ششین

 :گهینکشه م

 !ورا؟ نی!از ا؟ی..خودتهانیداداش آ-

 :کنمیو با چشم به طناز اشاره م زنمیم یلبخند

بهتر از تو لباس خواب  یکه گفتم کس دیخر میاومد-

 .فروشهینم

 :گهیم ییو با پرو کنهیم یاخنده

 .که هیزنته؟!واسه خودش عروسک نیا یلعنت-

که با لبخند به دختره نگاه  شنومیآروم طناز رو م یصدا

 :کردیم
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 .یلطف دار یمرس-

 :گهیغره رو به من مو با چشم رونیب ادیم زیاز پشت م هانا

خجالتش  ینطوریداره ا یتزن خجال هی یخب آدم وقت-

 .برادِر من دهینم

 .نشونهیو رو کاناپه م کشهیهمزمان دسِت طناز رو م و

 :گمیو م ندازمیکاناپه م یخودمو رو منم

 منو فراموش گهید ننیبیاصاًل هرکدوم از دوستام طنازو م-

 !هی.نمدونم چه دردکننیم

 :گهیخنده م با

که  یگرمت عشوه.حتمًا خودتم مثِل اسهیطناز..اسم قشنگ-

 .یدِل سنِگ داداشمون رو ببر یتونست

ه ک کنهیو رو م ریطناز،دلمو ز یو دلبرانه زیر یخندهتک

 :گهیهانا م
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 .یپس هست-

 :گهیو م زنهیطناز م یرو گونه یاهمزمان بوسه و

 .ارمیمورد پسنِد داداشو برات ب یکه برم لباسا نیبش نجایا-

 یکه تو مغازه ییهابه سمت باکس خواستیم هانا

با  و کشهیشده بود بره که طناز دستشو م دهیلوکسش،چ

 :گهیخجالت م

سرشو انداخت اومد تو  هانیآ نیا دیببخش نکهیممنون.و ا-

 .ینطوریهم

 :گهیم یینماو با لبخند دندون شهیلبخندش پررنگ م هانا

 هانیآ نی.ما هم به ایکشیقربونت برم تو چقدر خجالت م-

 .میعادت دار

 :کنهیاضافه م یبا چشمک و

 .مثِل خودت-
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و  رهیها مبه سمت باکس کنهیکه دستشو ول م طناز

 .شهیمشغول گشتن م

 

 

 د؟یهنوزم سف-

.اما نهکیم یدلبر یبدن برنزست و اونظور یبرا دی...سفنه

 العادهفوق یطناز تو لباس خواب مشک یمطمئنم تِن بلور

 .شدیم

 !باشه یمشک نه-

 .که نگاهش زوِم من بود فتهیبه طناز م نگاهم

 .رهیگیغره رو مبا چشم کنمیدارم نگاهش م نهیبیم یوقت

 .خانوم قهر کرده خب



 

Romanzo_o 1247 

 ما و با تعجب شیپ ادیبا سه تا بسته تو دستش م هانا

 :گهیم

 .ومدایم شیکم پ یمشک-

 دهیمخصوِص بدِن سف یکه مشک یبفهم یخوایم یتو ک-

 مخصوص برزه؟ دیو سف

 زنمیو همونطور که تو چشماش ُزل م رمیبه سمت طناز م 

 :گمیبا عشق م

 .دمیاز تِن زِن خودم ند دتریو تا حاال سف-

 .شهیم یطناز قاط دنیکش-نیه-هانا با  یقهقه

بامزه شده بود که  نقدریطناز ا یافهی.قخندمیآروم م خودمم

 .دمدایدرسته قورتش م کردمیصبر م گهید کمیاگه 

 کنه؟یخوشگله چطور تحملت م نی.اییپرو یلی:خهانا
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حرصشو نشون نده در کمال  کنهیم یکه سع طناز

 :گهیم یرحمیب

تر و تر و بداخالقکه نچسب یدونی.نمیسختآخ..به-

 .اصاًل وجود نداره نیاز ا ترشیریس

 :گهیو با تعجب م پرهیباال م ابروهام

 آره؟-

 :گهیغره مچشم با

 .آرهــــه-

 :گهیبا خنده م هانا

رو کم  یکیتو  یزبون داره رو کمیخوشم اومد. شیآخ-

 .کنه

 :گمیم الیخیب
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که من عاشق رام کردن توله  یدونیندونه تو م یهرک-

 ..وحش یگرگا

رو کامل َادا نکرده بودم که با حرف  یوحش یکلمه هنوز

 :خنده ِریز زنمیم یطناز پق

 دم؟َبره نبو شبیواستا.مگه من تا د-

بر کنترل خندش  یو سع رهیگیهم مثل من خندش م هانا

 .داشت تا طناز معذب نشه

 یو تخس یهمه خنگ نیخندمو از ا تونستمیواقعًا نم اما

 .کالمش کنترل کنم

و کنار گوشش  کنمیحلقه م کشیدور کمر بار دستمو

 :کنمیزمزمه م

 .شمیم ،الزمیخالاتاق یحرف بزن گهید کمی-

 :غرهیو با حرص م زنهیبه شکمم م یمشت
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 .عهتو ِریدادم تقص یسوت ی.هرچرسمیمن حساب تو رو م-

 :گمیو م کنمیزوِم چشماش م نگاهمو

 .رو دوست دارم نمونیجوون.من حساب کتاِب ب-

 :گهیم یو عصب رهیگیازم م نگاهشو

 .نهیسنِگ پا قزو ستیرو که ن-

 .نکن تیطنازو اذ نقدریانتخاب کن و ا ایداداش ب-

 نرویکه توش بودم ب ینیریش یهانا،از خلسه یداص با

 .گردمیو به سمِت هانا برم امیم

.دو تا از رمیخوابا مو به سمت لباس دمیتکون م سرمو

 :گمیو م دارمیرو برم نایترکوتاه

 .اریقرمزم ب-

قرمز هم  یخواباکه لباس کشهیطول نم یلیخ

 وناریترو کوتاه نیترکیاز ش یکیهم  ندفعهی.اارهیم



 

Romanzo_o 1251 

 تو تِن طناز دلم ضعف نایاز تصوِر ا ی.حتکنمیانتخاب م

 .رفتیم

کنه به لباسا نگاه ن نکهیا یکه برا رهیبه سمت طناز م نگاهم

 .ُزل زده بود واریبه در و د

 :کنمیخطابش م ینامرد با

 دلبر؟ نایخوبه هم-

شم و با خ رهیبندازه، به سمت کاناپه م ینگاه نکهیا بدون

 :گهیم

 ه؟دار یچه فرق دنشونیبا نپوش نایا دنیشپو  قًایدق-

 :گهیبگم هانا م یزیچ نکهیاز ا قبل

 .خجالت نکش نقدریقربونت برم ا-

 

 :دهیادامه م طنتیبا ش و
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 .یفهمیاونوقت تفاوت رو م شونیدیهر وقت شب پوش-

دون .بشهیو از جاش بلند م زنهیم یایلبخند مصلحت طناز

 یلباسا نگاِه کوتاهبهم به  ینگاه ایدر نظر گرفتن من 

 :گهینگاه کردن بهم م و همونطور بدون ندازهیم

 ؟یکنیانتخاب م گهید یزایاگه بگم دوستشون ندارم چ-

 :گمیم الیخیب

 .نچ-

 :گهیبا حرص رو به هانا م که

 .حساب کن نارویهم زحمتیخب پس ب-
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از کنارم رد  تیطناز با عصبان میشیمغازه که خارج م از

تا  ارمدیکه تندتر قدم برم کنهیو جلوتر ازم حرکت م شهیم

 .بهش برسم

 :گمیبا اخم م رسمیبهش م یوقت

 چت شد توله؟-

 :گردهیحرص به سمتم برم با

 .یلــــی.خییپرو یلی...خیدونیم-

 :گمی.با خنده مگفتیم ضیرو آروم اما با غ کلمات

 ؟یواسه چ-

 :گهیم یابا حالت بامزه جلو دهنش و ذارهیم دستشو

..کم نهکیلباسارو انتخاب م نیِا ِا ِا ِا...جلو دختره داره بدتر-

 .نمیپرو کن تو تنت بب ایمونده بود بگه ب

 :گمیم طنتیش با
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دارم،همرو تو  یایکه تصور قو ییاز اونجا نکهیاول ا-

 یهان هنکیتو تنت.دوم ا شنیم العادهتنت تصور کردم.فوق

 شهیدوست دارم هم یخاص نقدریا نکهی.سوم اهیخود

 یهاکه هرزه ییزایرو برات انتخاب کنم.نه چ زایچ نیبهتر

 .دنیپوشیم یقبل

 :کنهینگاهم م یرچشمیز

 ؟یخرم کن یخوایم-

 :گمیو م ارمیچونش و سرشو باال م ِریز ذارمیم دستمو

 نیاآلن جات بود با ا ی!هرکسیبا همه فرق دار ینیبیم-

 !یتو کاًل فرق دار یبود اما لعنتشده  فیحرفم خرک

 :گهیم یزیر یخنده با

 !یکنیخرم م یکه بازم دار ینطوریا-



 

Romanzo_o 1255 

به  ییچه بال دنیطور خند نیداره با ا دونستیدختر م نیا

 :گمیم یو عصب دمی!دندونامو رو هم فشار ماره؟یسرم م

 .نخند توله تا کار دستت ندادم ینطوریا-

 .خندهیم ترشیخندشو قطع کنه ب نکهیا یبجا

.دستمو دور کمرش رمیگیو نگاهمو ازش م کشمیم یپوف

اژ پاس ِیخروج یکای.نزدمیکنیو دوباره حرکت م ندازمیم

 :گهیکه م میبود

 م؟یبخور یریبگ یِعه.مگه قرار نبود بستن-

 

 :گمیو م ستمیمیاز حرکت وا فورًا

 .ارمیب رمیبگ رمیم نجایرفت.بمون ا ادمیآخ..-

و به کافه  دارمیبرم یو چند قدم مدارینگهش م همونجا

 .رسمیم
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و  طناز یبرا یبستن کیو با سفارش دادن ک شمیم وارد

 .مونمیخودم،منتظر م یتوت براشاه

حساب  نشویده،هزیرو م هایکه بستن قهیچند دق بعداز

 .شمیو از کافه خارج م کنمیم

 یکه نگاهم به سرتاپا رمیم میکه بود ییسمت همونجا به

 .فتهیطناز م

.تازه هشیقند تو دلم آب م کشیش ِپیو ت لیاستا دنید با

 هتونیم نمیبیم کنمیبودمش اما اآلن خوب دقت م دهیند

 .باشه یخوب نگیمدل

بشه.همون دکتر بودن  نگیکه مدل خورهیخب گه م اما

 .ادیبهش م شتریب

که  دمیموردعالقشو به دستش م ِیو بستن رمیسمتش م به

 .کنهیبه خوردن مو شروع  زنهیچشماش برق م
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از پاساژ خارج  زنانم،قدمیخوردیم یکه بستن همونطور

 .میشیم

 :گمیکه م میرفتیراه م ابونیخ یهیتو حاش نطوریهم

 گهید میبگ یزیچ هی دیبا یتیموقع نیخب اآلن تو همچ-

 !نه؟

 

 :گهیخنده م با

 که از کجا شروع کنم؟ کردمیفکر م نیداشتم به هم-

 :گمیم مکثیب

 !؟یعاشقم شد ی!ِکیاز حست بهم بگ ینتویم-

کاش  مکنیکه آرزو م زنهیم شیبه بستن یزیانگهوس ِسیل

 ..یمن جا
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 نمکیم یو سع زمیریو فکرامو دور م گمیم یاستغرفاهلل

و عشوه،کنترل  یموجود سراسر دلبر نیخودمو در برابر ا

 .کنم

 ...نبود که رممکنیغ یسخت بود ول هرچند

.اولش مثل سگ ازت دونمیمن قًایاووم.خب دق-

 مدونیحاملم.نم دمیکه فهم نهی.منظورم بعداز ادمیترسیم

 یحامله بشم افسردگ نکهیقبل از ا ینه ول ای یدونیم

م مامانم و بابا شیقراره تا آخر عمرم پ کردمیداشتم.فکر م

عوض  یچ کارن رو حامله شدم همه یکنم.اما وقت یزندگ

 .شد

 

 

�هیپارت_هد# � 
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همه باهام  یول دمیترسیاوردن کارن هم م ایاوالش از بدن-

 بندیاتو بهم پ ارمیب اشیاگه بدن گفتنی.مکردنیصحبت م

 یکنه.مونسم بشه وقت تیازم حما تونهیبچه م نی.ایشیم

 !نجاتمه؟ یبچه فرشته نیا دونستیم ی.کیستین

 :گمیم مونیو پش ذارمیچشمامو رو هم م یناراحت با

 ..متأسفم..من-

 :گهیمهربون م یلحن با

 من ازت یومدیاگه تو هم م مینداره...قبل از حاملگ یبیع-

 یچمه دوست داشتم حام دونستمی.خودمم نمکردمیفرار م

 .دمیترسیداشته باشم اما ازت م

اونموقع بود که  یحاملم و اومد یدیفهم نکهیا بعداز

بد و عاشقت شدم.با اخالِق تازت آشنا شدم.پسرِک 

 کنه.!مگه یبچش هرکار یبرا خواستیکه م یخوشگذرون

 !نه؟
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 :گمیو م نهیشیرو لبم م یلبخند

قط .فهیشکلپدر شدن چه دونستمیداشتم.نم یحس ناب-

 .بچم فدا کنم یبرا مویهمه چ دیبا دونستمیم

 

.اصاًل از خدا بابِت همه یدادیم یدواریام ادیآره به منم ز-

ه ک نهیمهم ا یبد و تلخ بود.ولاتفاقات،  یممنونم.همه یچ

 .اآلن تورو دارم

 :گمیشدن صداش فورًا م یبغض با

اآلن کنارتم و قصدم ندارم تا قبل از  نهیکن.مهم ااووه..بس-

 .مرگ تنهات بذارم

 

 :گهیبا حرص م فورًا

 ؟یذاریتنهام م رمیمن بم یعنی-
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 :گمیفورًا م میسوت دِنیفهم با

موقع مرگم تنهات  اوپس...منظورم مرگم بود.تا-

 یزایچ یدرباره ایهاتو باز کن و ب.حاال اون ِسِگرمهذارمینم

 !میخوب حرف بزن

 

 :گهیخنده م با

 ؟یمثاًل چ-

 :گمیم طنتیکردن جو با شعوض یبرا

 .خواب قرمزه تو تنتاون لباس تیجذاب زانیمثاًل م-

 

 یبرا کشهیکه دلم پر م زنهیاعتراض اسممو صدا م با

 .لحنش
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ستان کناِر بو یدو نفره ِیو به سمت صندل رهیگیم تمودس

 .رهیم

 :هگیکه م مینیشیم یاون صندل یو باهم رو رمیم همراهش

 بگم؟ یزیچ هی-

 جونم؟-

 .دوستت دارم یلیخ-

و به  زهیریم ش،پشمامیو ناگهان ییهویاعتراِف  نیا از

 .کردیکه با لبخند نگاهم م گردهیضرب سرم به سمتش برم

 :گمیو م کنمیکنترل م خودمو

 یبا من باز نقدری.حاال ایبیدوستت دارم ب یلیمنم خ-

وست واقعًا د نکهیبخور.مثل ا تویکوفت ِینکن.اون بستن

 .کار دستت بدم یدار
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 :گهیو م دهیسرم یبلند یخنده

دوستت دارمم  یعنی.گهیکانال د یزنیم نقدریتو چرا ا-

 نگم؟

 

 :گمیاخم م با

 یه بتونم جواب بدم نه تو فضااووم.تو خونه بگو ک-

 .یعموم

 :پرسهیتعجب م با

منم -،یبگ یتونیچشه که نم یعموم یخب تو فضا-

 ؟-نطوریهم

 :گمیخنده م با

اهِل عملن؟!من از  یواقع یمردا گنیم یدیتا حاال نشن-

 .نشون بدم چقدر دوستت دارم یاونام.دوست دارم عمل
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 :رهیگیمغره نگاهشو و با چشم ندازهیگل م لپاش

خاک بر  یجون به جونت کنن فقط به فکر کارا-

 .یایسر

 

 .ترک عادت موجب مرض است گنیهووم.م-

 .کنمیخندونش نگاه م یبه چهره طنتیبا ش و

 

 

 قًایهومن دق ی.لعنتکنمیبه اطراف نگاه م تیرضا با

 .درست کرده بود نویزاید خواستمیهمونطور که م

 بًایشده بود و تقر دهیچ یو صندل زیتا دور رستوران م ردو

ون وسِط همش ِزیم قًاینفر آدم نشسته بودن و دق ۶۱از  شیب

 .بود و درواقع رزرو من بود یشد،خالیمحسوب م VIP که
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 :نهیشیرو شونم م یکه دست گردمینگاهم دنباِل هومن م با

 .سالم-

 یفهایبا ق شهیکه هومن مثل هم گردمیسمِت دست برم به

که نگاهش به من  نیبود.اما هم رهیخ شیجد

.با دهیو باهام مردونه دست م نهیشیرو لبش م یفته،لبخندیم

که طنازم متقاباًل آروم و  کنهیبه طناز هم سالم م نییسرپا

 .دهیبا متانت جوابشو م

همه ساده بودن طناز تعجب کرده.چون  نیبود از ا معلوم

 دهیند یتِر نچرال و خوشگلدخ نیتا حاال من رو با همچ

 .بود

زدن  دیمشغول د یکه با کنجکاو دمیبه طناز م نگاهمو

 .اطراف بود

و رو به هومن آروم لب  کنمیاز فرصت استفاده م پس

 :زنمیم
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 ست؟َیوسط زیهمون م-

 :گهیو م دهیفورًا سرشو تکون م هومن

 .هم هست لمبرداریجمع.ف التیآمادست خ یچ همه-

 

به شونش  یآروم یو ضربه شهیتر م پررنگ لبخندم

 :زنمیم

 .یمرس-

 

 :گهیم شیشگیآرامِش هم با

.بخدا که هانیآ چهیتو ه یهادر برابر زحمات و لطف-

 .چهیه
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تو  یادیز یهایمرد سخت نی.اکشمیم یقیعم نفس

آدم صبور و آروم  نیبود و حاال به ا دهیکش شیزندگ

 .شده بود لیتبد

و  شهکیم رونیو از گذشته بکه خودش کشهیطول نم یلیخ

 :گهیم

 یلی.زنداداش خدینیبش دیزنداداش خسته شد داداش.بر-

معتلق به خوِد  نجایکه ا دی.اصاًل تعارف نکندیاومدخوش

 .داداش و البته شماست

 

 :گهیدرست مثل خودش م یهم با لبخند گرم طناز

 .دیلطف دار یمرس-

 

 و کشمیمو دست طناز  رو  دمیبه هومن سرمو تکون م رو

 .برمیوسط م زیبه سمت م
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 .نمیشیروبروش م یکه منم رو صندل نهیشیم یصندل یرو

اهم که با تعجب نگ فتهینگاهم به طناز م نمیشیکه م نیهم

 .کردیم

 عروسک؟ هیچ-

 :گمیم متعجب

 م؟ینشست نجای.چرا ایبزرگ نیرستوران به ا نیخب...ا-

 

 :گمیم حیتفر با

 !؟یمگه دوست ندار-

 

 :گهیو م کنهیتو شالش مرتب م موهاشو

 نمیگوشه بش هی میتونستی.ممیتو چشم یادیز کمیآخه -

 .خب
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دوم شک داشتم.غرورم [plan]ِپَلن یبرا کمی هنوز

از درون غرورم رو  یحس هیاما  هیچ ایبچه باز نیا گفتیم

 شتری.اما نه.زن من،عشقم،مادر بچم از غرورم بکردیخفه م

 .برام ارزش داره

 هست؟ ؟حواستییا..کجهانیآ-

 

 .کنمیو بهش نگاه م امیطناز از فکر در م یصدا با

 کنم؟یدارم صدات م کساعتی ییکجا-

 :گمیم حواسیب

 .سوال ازت دارم هیهستم.خب -

 جونم؟-

که موقع َادا کردن جونم غنچه  ییواسه اون لبا دلم

 .رهیشدن،قنج م
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 !عاشقتم؟ یباور کرد-

 

روع به ندارم ش یشوخ نهیبیم ی.وقتکنهیبهم نگاه م متعجب

 :گهیو همزمان م کنهیبا انگشتاش م یباز

 ...اجبار به خاطره یاز رو کردمیخب...اولش فکر م-

 که شمیبلند م یجور یادامه بده.از صندل نکهیاز ا قبل

نظر همرو جلب کنه.حاال همه با  یصندل یهاهیپا یصدا

 .کردنیتعجب داشتن به ما نگاه م

 

 

و  ندازمیهراسون و متعجب طناز م یافهیبه ق ینگاه

د شده بود،بلن واریکه به رنگ گچ د افشیبه ق توجهیب

 :گمیم

 .مریوقتتونو بگ خواستمیچند لحظه م هی دیببخش-
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ما  زیها هم جلِب  متوجه یدفعه عالوه بر نگاها همه نیا

ا خب بود امبودن که نگاهشون قفِل طناز  ییشده بود.پسرا

 .کردنیقطعًا بس م میبا حرف بعد

 :دمیادامه م پس

همه بگم که  شیجذابم پ  ِیدیبه ل نجایهم خوامیخب م-

 .عاشقشم

 

 .شهیبلند م غایدست و ج یصدا

 :کننیو بهم نگاه م شنیحرفم دوباره ساکت م یادامه با

 یدوست دارم که حاضرم برا نقدریدختر و ا نیمن ا-

 نجایجا جار بزنم.از همدوستش دارم همهباور کنه  نکهیا

 .کنمیشروع م
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 :گمیسمت طناز و م گردمیبرم 

 .عاشقتم یلیخ-

 

من به  یو با اشاره رهیگیاوج م غایدست و ج دوباره

 ِبیآسیب یهاکه فشفشه دهیهومن،اونم دستور م

 .اطرافمونو روشن کنن

 

.حاال شهینقشم انجام م یها همهروشن شدن فشفشه با

مون دست زدنا به یو فقط صدا مینبود هیبق ِدیتو د گهید

 .دیرسیم

 :گهیم کردیطناز که هنوز با شوک داشت بهم نگاه م 

 !یاوونهیتو...د-

برم  دیبا ایتو شدم. حاال باورت شده  یوونهیاهووم.. د-

 داد بزنم؟ ابونمیتو خ
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 :گهیو م ادیاز شوک در م کمکم

 کنه،ارزشمویم یکار نیمغروِر من همچ هاِنیآ یوقت-

باور  ای.خب حاال منم بلند شم داد بزنم فهممیبراش م

 عاشقتم؟ یدار

 

 :گمیم یتعجب ظاهر با

 کنه؟یم نکارویمن ا ِیطناِز خجالت یعنیاووم..!-

 :گهیو م کنهیکج م سرشو

رو نشون  طونمیو ش یوحش یبهت اون رو یچند بار هی-

 داده بودم!بازم رو بکنم؟

 

و  نشیخاموش م گهیها دبگم،فشفشه یزیچ هنکیاز ا قبل

 .شهیدستا تموم م یکم صداکم
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 :گمیبودن م رمونیکه هنوز خ ییبه کسا رو

 .ممنون از توجهتون یلیخ-

 

 :گمیو م نمیسر جام مش و

بمونه واسه شب تو  اتیطونیش دمیم حینه ترج-

پر  یصدا نیهم دوست ندارم ا گهیخلوتمون.از طرف د

 .بشنوه یناز و عشوه رو کس

 :گهیاخم م با

 .خودمه یصدا گهید نیبرو بابا عشوه کجا بود.ا-

 :گمیو م زنمیم یبشکن

ت از کجا ستیعشوه معلوم ن نیکه ا نهیهم قًایموضوع دق-

 !ادیم
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 :گهیم معترض

 !اصاًل عشوه کجا بود.!وا-

نداره که منو بدبخت کرده  یعشوه با تو کار نی!االیخیب-

 .گِر منعشوه

 :گهیو م رهیم یاغرهده چشمخن با

 به یچسبونیم زهیم زیو چ وونیصفت و اسم ح یهرچ-

 !؟یَمنــــــا.توجه کرد

 

 !مثلیدار یصفت هی گمیاز هرکدوم که م ییخدا یاره ول-

 .خاص شهیهم

 .گهینم یزیچ گهید زمون،طنازیاومدن هومن به سمت م با

 کنار.دی!دِل داداش ما هم که بردیآبج گمیم کی:تبرهومن

 .دیخوشبخت باش گهیهم د
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 .ممنون- 

 

 ارم؟یبراتون ب دیدار لیم یخب چ-

 :گمیم متعجب

 !؟یریگیمگه تو سفارش م-

 

 :گهیخنده م با

مثل مهندس زند و  یاژهیالعاده وفوق یمهمونا یبرا-

 .همسرشون بله

 

 .گارسون بفرست هیکارت مردک  یبرو پ-

براتون  خوامیممن  نی!شما سفارشون بددیدار کاریچ-

 .ارمیب
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 :گهیطناز م ندفعهیا

 !شهیکه زشت م ینطوریخب ا-

 :هگیم نییبه طناز نگاه کنه با سر پا نکهیبدون ا هومن

 .باعث افتخارمه زنداداش-

 

نداشتم پس زودتر منو رو باز  شتریتعارف ب یحوصله

 .کنمیو شروع به انتخاب م کنمیم

 

 

که طناز با لبخند  شهیارش غذا به هومن،از ما دور مسف با

 :گهیم

 ه؟یپسره ک نیو قشنگه.ا کیش یلیخ نجایا-
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شت .تو راه برگکنندهناراحت کمیو البته  هیقّصش طوالن-

 .کنمیم فیبرات تعر

 :گهیو م دهیتکون م سرشو

 !گهیدنبال کارن د میریخب...امشب م-

 

 :گمیم الیخیب

 .نچ-

 :گهیو م شهیشاد مچشماش گ فورًا

 .دمشیبچم تنگ شده دو روزه ند ی!دلم برا؟یچ یعنی-

 

روزم روش.امشبم حال  هی یدو روز زنده موند نیا-

 .شینیبیدنبالش،بعداز شرکت،ظهر م رمیم م،فردایکن
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 :گهیاخم م با

 .خونه یاری.بچمو امشب مخوامینم-

 

 :گمیم طنتیو با ش ندازمیباال م ییابرو

ته داش کیشب رمانت هی یخواینم کیرمانتروز  هیبعداز -

 !م؟یباش

 

 :گهیم یتخس کمیاما بازم با  شهیم نرم کمی رفتارش

 .خب دلم براش تنگ شده-

ن واسه م کممیمنم دلم براش تنگ شده عروسکم.وقتشه -

 .ذرهبه کارن بد بگ ذارنینم ایلیو ا نای.مطمئن باش تیباش

 میتونیکه نم میکنیم کاریچ می.ما دو روز دارهانیزشته آ-

 !م؟یخودمون نگه دار شیبچمونو پ
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 میکردیهمون کارارو م م؟خبیکرد کاریدو روز چ نیا-

قراِر دو  ندیفهم یوقت نایو ت ایلی.تازه تو نکران نباش اگهید

 .هم خوشحال شدن یلیم،تنها،خیروز باهم باش

 

 :گمیکه م ندازهیبهم م یشک نگاه با

 ؟یاور کندوباره داد بزنم تا ب یخویم-

 

 :گهیو م زنهیبهم م یاغرهچشم

در  یبازوونهی.من بهت اعتماد دارم.تو فقط درشمینخ-

 .ارین

 :گمیم ادیکه حرصش در ب یو جور ندازمیباال م یاشونه

اعتماد کم شده  ی.هروقت احساس کردیلیهرجور ما-

 .بگو داد بزنم
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 گفته من بهت اعتماد ندارم؟ ی.کایرسمًا آتو گرفت-

 

 .چشمات-

 !چشمام گه خوردن.از من بپرس خب-

 

خنده که خودشم  ریز زنمیم یتموم شدن حرفش پق با

 .خنده ریز زنهیو م شهیم شیسوت یمتوجه

 .گمیم یچ فهممیکه نم یکنیم جمیگ نقدرینگاه ا-

 

خودته  ریبه من چه؟!تقص یورعشِق من غوطه یتو تو-

 یفهمینم شهیحواست پرت م نقدریا یکنیبهم نگاه م یوقت

 .یگیم یچ

 

 .خندمیخنده و من از خندش م ریز زنهیاول اون م ندفعهیا
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و من  یاخالق بودمهربون و خوش نقدریتو ا-

 !!دونستمینم

 .بیافراِد خاصه،ب یاخالقم فقط برا نیا-

 

 :گهیو م زنهیپلک م ییهم به طرز بانمک و دلربا سرپشت

 !من جز اون افراد خاصم؟ یعنی-

 :کشمیجلو م زیرو م خودمو

 .یتراز همشون خاص یاهوم.حت-

 

 :گهیو م زنهیم یاسکس لبخند

ِث باع یکه به راحت ی.طوریزنیقشنگ قشنگ م یحرفا-

 .شهیآب شدن دل دخترا م
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 .من قصدم آب کردن دِل توعه-

 

 .برمیباشه زبونتو از ته م نیرایخوبه.چون اگه غ-

 

 :گمیخنده م با

 .اوه چه خشن-

 :کنهیو زمزمه م کشهیاون خوشدو جلو م هندفعیا

 .تو خشنم خودخواِه من یبرا شهیمن هم-

 

 زنهیکه دوباره م گمیم دهیکش یـ«جوون» زیه یپسرا مثِل

 .خنده ریز

 

 

 .خنده شده بودخوش یلی..دلبرم امشب خاووم
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 !چشمات بخنده؟ یکه عشقت جلو نیبهتر از ا یچ اصاًل

 !بهترم هست؟ مگه

 

متعجب  یکه صدا کنمیآوردن غذاها شروع به خوردن م با

 :شهیطناز بلند م

 !قراره بخوره؟ یهمه غذا رو ک نی..اهانی..آـیآ-

 :گمیم تفاوتیب

 سفارش بدم؟ دیبا یمن بجز خودمو خودت واسه ک-

 .شهیهمه غذا فقط حروم م نیا-

 

 :گمیم طنتیش با

امله .اگه حیکنیکنم آخ و اوخ م حاملت ایب گمی..بعدًا مایب-

 .یزدیاآلن ضدحال نم یبود
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 :گهیخنده م با

 !؟یبخورم حاملم کن شتریب نکهیا یفقط برا-

 .خوامیخب..بازم بچه منه-

 

 :گهیو م زنهیبا حرص به پاهام م زیم ریز از

چه ب دیبا یباهام خلوت کن یآره.الُبد بعدشم که خواست-

کارن واسمون  نیتروخدا.همپرورشگاه.هاا؟!نه  میرو ببر

 .هیکاف

 

 ..که ستیانتخاب تو ن نیاوه الو.ا-

 :گهیحرفم تموم شه م نکهیاز ا قبل

ماه اون بچرو ۹قراره  ست؟منی!انتخاب من ن؟یچ یعنی-

 .حمل کنم
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 .پس بگو چشم که متوسل به زور نشم-

 

 :گمیکه م شهیو مشغول خوردن غذاش م کنهیم یاخم

 .من ِین اخمارو سکسخوب حاال باز کن او-

 

 .تو ییزورگو یلی.خخوامینم-

 

.اآلن اون یداشت یهروقت آمادگ مونمیباشه.باشه.م-

 .اخمارو باز کن

 

 یو با انرژ دهیو جاشو به لبخند م شهیاخماش باز م فورًا

 :گهیم

 .چشممم-
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 .نشونهیم یحرفشو به کرس یکوفت نگاه چجور-

 

و به غذا خوردنم  مگیم یـ«فاک»که کنهیم یزیر یخنده

 .دمیادامه م

 

قاشق  یو بجز همهمه و صدا شهیبا سکوت خورده م غذا

 .دیرسیبه گوش نم یزیچ هیچنگال ما و بق

 

غذاهارو خورده بودم و باز هم در کمال تعجب  شتریب

 .طناز از دو نوع غذا کامل خورده بود

 

م از نوشابه کمیو  کشمیدست از غذا خوردن م یوقت

 :گهیو م کشهیدومو کنار م شقابخورم،بیم
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 !خب.ضدحال نزدم.چطوره؟-

 

 :ندازمیباال م ابروهامو

 .دیچسب-

 !م؟یبر-

 .آره-

 .ادیکه هومن فورًا به سمتمون م شمیجام بلند م از

 .بود یعال یهومن.همه چ یمرس-

 :گمیبغلم و م ندازهیخودشو م هومن

 !یزنیکم بهم سرم یلیخ-

 :گمیم یاخندهتک با

ه بعد ب نیرو ِچَشم.از ا یسرم شلوغه.ول یلیکه خ ینیبیم-

 .بهمون بزن یسر هی ای.تو هم بمیایم شتریب
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 .امیم یکنی:حاال که اصرار مهومن

 :دهیمخاطب به طناز ادامه م ریسربه ز و

 .اگه بد گذشت گهیزنداداش د دیببخش-

 

رستوران  نیزایبود.از د یعال ی.همه چهیچه حرف نی:اطناز

 .تونتا غذا

 .کنهینگاه م نیبه زم یحیبا لبخند مل و

 .کننیم پارهکهیتعارف ت نقدریحاال چرا ا پوف

ه و ب میشیاز هومن،از رستوران خارج م یاگهیتشکر د با

 .میفتیرستوران راه م نگیسمت پارک

 

 

 .شمیخارج م نگیو از پارک زنمیم استارت
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 خوش گذشت؟خب توله چطور بود -

 

 :گردهیلبخند به سمتم برم با

 .با تو باشم و بهم خوش نگذره شهیمگه م-

حرف زدنش آب شدن قند رو تو وجودم  ینطوریا با

 .حس کنم

 :کشمیم لپشو

 !یکنیحال م ترشیبا پسرت ب نکهیمثل ا یول-

 :گهیخنده م با

باباشو دوست داشته  دیاول با یعیخب به طور طب-

 ...باشم

 

 :گمیخم ما با
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 ؟یندار یعنی!؟یعیواستا واستا...به طور طب-

 

 :گهیلبخند م با

 .دوست دارم باباشو یلیچرا خ-

 

گوشه  هی یاطیاحتیبا ب نویگل کرد.ماش طنتمیلحظه ش هی

 .گردمیو به سمتش برم دارمینگه م

 :گهیم متعجب

 !؟یواستاد ؟چرایکنیم کاریچ-

 ارمیم و از طرف خودش کنمیحرکت بلندش م هی تو

 .نشونمشیرو پاهام م قایپشت رل و دق

 :کردیگشاد شدش داشت نگاهم م یچشا با

 !یخب ثابت کن باباشو دوست دار-
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لبم  یو لبشو رو شهی.خم مزنهیم ییدندون نما لبخند

و همزمان  شهیم دنمیو با شدت مشغول بوس ذارهیم

 .کشهیبدنم م یدستاشو رو

 گرفت؟ ادی روزه هی هارویدلبر نیا ی.چجوراومم

 

 .مکمیم و رمیگیگاز م هیو لباشو وحشا نمیشینم کاریب منم

 تریاما منو وحش شهیتو گلوم خفه م گهیکه م -یآخـ-

 .کنهیم

که مانتوش جلوباز بود،حاال که خم شده بود  ییاونجا از

 .بود دیکاماًل تو د هاشنهیس

-ازم که ب کنمیوارد م یو فشار برمیبه سمتشون م دستمو

 .شهیتو دهنم خفه م -آخـش

به سمت شلوارش ببرم  گمویدست د خوامیکه م نیهم

 :گهیو متعجب م کشهیفورًا عقب م
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 ن؟یتو ماش-

 .ربه شه میهم خلوته،مونده برس نجای.اهیکه دود هاشهیش-

 :گهیم دیکشیکه عقب م همزمان

منو حرص  یخوایم ای یاریدر م یباز وونهید یدار-

 !؟یبد

 

 :گمیو م ذارمیم هاشنهیس یرودستمو  طنتیش با

 .اووم...هر دوش-

 

 .خونه مینکن.حداقل برو زودتر برس-

.به نگاِه کنمیرو خاموش م نیو ماش ندازمیباال م ییابرو

 نیاستارت ماش یمتعجبش که قفِل  دستم،رو دکمه

 :گمیو م دمینم ییبود،بها
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تا صبح  ای.یدیبهم م نیماش نجا،تویاآلن،هم نیهم ای-

 .یتا بهم بد میمونیم نجایا نقدریا

 

 دهیو ترس کنهیجا مجابه یخودشو رو صندل زدهشوک

 :گهیم

 !گهید یکنیم یشوخ یدار-

 

 :گمیم الیخیب

 !بود؟ یبه شوخ ختهیلحنم آم یکجا-

 :گهیبغض م با

 نه؟ یحرصم بد یخوایم-

کرد اما خب  ییرها ی.هرچند که تقال براکشمیم یپوف

 .نداشت یادهیفا
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تر راحت نکهیا یم که براشونه یرو ذارمیم سرشو

 :گهیو م ذارهیدو طرف پام م نه،پاهاشویبش

 !بود یبگو شوخ-

 

 :کنمیآرامش،کمرشو نوازش م با

.باهات شرط خوادتینبود عروسکم.دلم اآلن م یشوخ-

ر خونه.مگ میسالم برس یکه کرد ییایبا دلبر بندمینم

 ...نکهیا

 

 :گهیوسط حرفم م فورًا

برات  کنمینم یدلبر گهیاًل گه خوردم.خوبه؟دمن اص-

 .خونه مینشو.بر وونهیتروخدا  د

 

 :گمیو م کنمیم تیلباسش هدا ریبه ز دستمو
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 .نی.اونم تو ماشخوادیمن اآلن دلم م یول-

 

 

�هیپارت_هد# � 

 

 .ــــهــــــانیآ-

 .درست مثِلرهیضعف م شیبغض یصدا نیواسه ا دلم

رو  یکار هی دیبا گفتنیکه پدراشون به زور م ییهابچه

 .هیگر ریز زدنیانجام بدن و اونا هم م

بغض کرده  ینطوریطناز بخاطر سکس ا اما

من به خاطر خودم از سکس  ِیبود؟!معلومه.زندگ

کنم نظرش  یکار دیخودمه.با ِری.همش تقصدیترسیم

 .عوض شه

 :گمیو م ارمیبه حرکت درم شرتشیت ریز دستمو
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 ؟یبخاطِر من چ-

 

 :گهیاز بغض بود م یدورگه شده که ناش یصدا با

 ..خونه میخب بر-

 .دهیرو ادامه نم دم،حرفشیسرشو که از شونم فاصله م 

 

نشون از اشک داخلشون  زدیکه برق م شیآب یهالهیت

 .دادیم

 :زنمیرو چشم راستش م یآروم و کوتاه یبوسه

 .خب؟رهیدردت بگ ذارمینم-

 ؟یشیکنم خوشحال م تیراض نجایه ااگ-

 :رهیگیرو لبم شکل م یلبخند

 .میکنیم یتو بگ یاووم..اونوقت شب هرکار-
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 :گهیخنده م با

 قول؟-

 

 .رهیبودنش م نیریش همهنیواسه ا دلم

 .قول،عروسکم-

 ...و ذارهیلبم م یلبشو رو دیتردیو ب زنهیم یلبخند

 

*** 

 ؟یخوب-

 

و بدون  کنمیچشمامو باز م آروم و قشنگش یصدا با

 :گمیبردارم م یصندل ِیسرمو از پشت نکهیا

 عروسک؟ یذاریمگه تو م-
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 :گهیم متعجب

 من؟-

 : دمیتکون م سرمو

 ...کمرمکه یریگیم یاز بس موقع سکس از آدم انرژ-

 :گهیحرفم م وسط

 ...تازه من مخالفتم کردمیخودت گفتعه..به من چه -

 ادیکه آدم دلش نم یگرعشوه درنقیتوعه.ا ریتقص نمیا-

 .ازت بگذره

ِت سرشو به پش یو اونم با خستگ رهیگیرنگ م هاشگونه

 .رهیگیو خجالت زده نگاهشو از م دهیم هیتک یصندل

 

 :گمیخنده م با
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 ؟یگرفت ادیرو از کجا  هایدلبر نیا نمیحاال بگو بب-

 

 یو دلبر زیر یو با خنده دهیبه چشمام سوق م نگاهشو

 :هگیم

 ...پوِرن لمیمن ف یتو ظهر خواب بود یوقت-

 

که حرفش  دمیسر م یاقهقهه-پوِرن- یَادا کردن کلمه با

 :گهیو م کنهی.با تعجب به من نگاه ممونهینصفه م

 شد؟یچ-

 :گمیکه خنده توش مشهود بود، م یلحن با

 !پورن؟؟ ایکنم.پوِرن  یتوله من از دست تو چ ییوا-

 :گهیو م خندهیم ناراحت شه نکهیا بدون
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 نیهمون..آخه موقع دانلودش نوشته بود ا-

 .شهیخونده م یچجور دونستمیکلمه.نم

 

 :بکر و تازه بودن نکهیا یضعف برا دلم

حرفا نزن  نیاز ا خوادیسکس نم گهیراند د هیاگه دلت -

 !نخورمت تونمیکه نم

 

 :گهیم متعجب

 !..کدوم حرفا-

و محکم شروع  ارمزیلبش م یجلو و لبمو رو برمیم سرمو

 .کنمیبه خوردنش م

 :گمیم میریگیکه فاصله م قهیچند دق بعداز

 ؟یولش کن.درد دار-
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اِه نگ ی.وقتنییپا ندازهیو سرشو م شهیقرمز م هاشگونه

 :گهیم نهیبیو منتظرمو م رهیخ

 .نه-

 

 .پس خوش گذشت-

و در  کنمیزمزمه م یـ«جوون»که کنهیم یکوتاه یخنده

 :گمیادامه م

 !بهش خوش نگذره؟ هانیکه با آ هیاًل کاص-

 :گهیو م زنهیبه بازوم م یمحکم بًایتقر مشت

 .عهه.پرو نشو پرو نشو-

 

 :گمیخنده م با

 ؟یچ گهی.دمیشیچشم.پرو هم نم-
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 .شب ۲خونه که ساعت شد  میبر فتیراه ب یچیه-

 

از  شهیو اآلن هم مثِل هم بردمیبا طناز لذت م شهیهم

 .ساعت گذشت۳ یِک دمینفهم یخوش

 

عروسکم  یهرچ»و با گفت دمیبا خنده تکون م سرمو

 .کنمیو حرکت م کنمیرو روشن م نیماش« بگه

 

 

 :گمیم میرسیداخل شهر که م به

 خوره؟یم یچ میخب عروسِک سکس-

 :گهیو م گردهیبه سمتم برم جانیه با

 .میبخور تزایپ-
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.دوست رهیضعف م یو خوشحال یهمه انرژ نیواسه ا دلم

اشه خوشحال ب ینطوریبخرم تا ا تزایداشتم هرشب براش پ

 .سیخوب ن شیسالمت یبرا یلیاما خب خ

 .آره عروسکم لب تر کن تو-

 

 .کنهیه منگا رونیو دوباره به ب کوبهیخنده دستاشو بهم م با

اما .بردیدخترا خوابشون م شتریبعد از سکس ب معمواًل

به  دنیتا رس کسرهیرو هم نذاشت و  امشب طناز چشم

 .شهر صحبت کرد

 

 هیدوست داره ببرمش  تزایداشتم حاال که پ دوست

ربع حداقل راه  کیداره. تزاهارویپ نیکه بهتر یرستوران

 .بود
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 .یاون پسره هومن بگ یقرار بود دربار-

 :گمیم متعجب

  !یکنجکاو یلیخ-

 :ندازهیباال م ییخنده ابرو با

نفر  هیکرده که  کاریارم بدونم شوهرم چخب دوست د-

 .ونهیبهش مد ینطوریا

 یکه کرده رو برا یریکار خ دیآدم نبا گنیم میخب از قد-

 .شهیثواب کردم کباب م یبگه.بعد هرچ گرانید

 :گهیسمتم و م گردهیحرص برم با

.خدا خودش کنهینم یاز زنش مخف ویزیآدم که چ-

 .ستیبدونه مهم ن دونه،زنیم
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دستم به سمته  اریاختیهمه بامزه بودن کاماًل ب نیا از

هاشو فشار دست دو طرف گونه هیو با  رهیهاش مگونه

 .شهیم زیو البته وسوسه انگ یماه یلبا هیکه لباش شب دمیم

 .آخه من قربوِن همسِر کنکجاوم برم-

 ی.طورردهگیو به سمتم برم نهیشیرو لبش م یبزرگ لبخند

ر من قرا یروو بدنش روبه دهیم نیبه در ماش شویکه تک

 .رهیگیم

 

از  یکیپولدار بودن و  یلیخب پدر و مادر هومن خ- 

هومن  یرو داشتن. وقت رازیمعروف ش یهارستوران

 ی.عمورنیمیسالش بود پدر مادرش تو تصادف م۲۷

همه مال و اموال به نام  نیا فهمهیم یهومن وقت

 یکار نهکیم یو با نقشه سع کنهیهومنه،دخترشو طعمه م



 

Romanzo_o 1307 

حاال تو  ای یوجوانبشن.هومن هم تو ن کیکنه بهم نزد

 .شهیزود عاشق دختره م یلیبود و خ یجوون

 :گهیکه طناز م کنمیم یکوتاه مکث

 !..خب-

 

 :گمیخنده م با

 !..که توله گمیقصه نم-

 ..گهیعهه.بگو د-

 

 یبرا گهیهم م هی.عموشنیعاشق هم م نایخالصه که ا-

ه مال و اموالشو بزن دیش ازدواج کنه بابزاره با دختر نکهیا

 نیبوده ا یکه تو عشق و عاشق به اسم دخترش.هومنم

که عموش طالق  گذرهیماه از ازدواج نم هی.کنهیکارو م

 نهن،ینداشت.نه خونه،نه ماش یچی.هومن هرهیگیدخترشو م
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تا  شدیمختلف م یآدما یسال برده۳موندن. یابر ییجا

 یز که رفته بودم کالنتررو هیخواب داشته باشه. یجا

گرفته  یکه تو پارت نمشیبیم یچند تا کار ، اتفاق هی یبرا

 .نیگرم کوکائ هیبودنش با 

 :گهیلبخند م با

 و داستان شهیبود که شوهِر قهرمان من وارد م نجایحتمًا ا-

 .دهیم انیرو خوب پا

 :گمیو با غرور م ندازمیباال م ییابرو

 یو از رو رمیگیرو م لیوک نیالبته.اول براش بهتر-

ا مداربشته ب ینایدورب یتلفناش با دخترعموش و بعض

و موفق هم  میکنیم تیمدرک از عموش شکا

هم کاناداست و  هیزندان و دخترعمو فتهیم هی.عمومیشیم

 هیباباش  ادیبه  کنمیازدواج کرده.بعدش که بهش کمک م
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 ارش راهکه ک کنمیم غیتبل اشبر کمیبزنه و  یرستوران عال

 .فتهیم

 

 :گمیو م گردمیسمت طناز برم به

 خب؟-

 

 

همونطور که حرف  یاو با حالت بامزه کنهینگاه م بهم

 .شمردیبا انگشتاش حرفاشو م زدیم

عالوه بر  اتیژگیو ستیخب تو ل-

لمن جنت دیمهربون با یو گاه اعصابی*،بداخالق،بیَبدبو

 .بودن رو هم اضافه کنم

 

 :گمیاخم م با
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 !من بداخالقم جوجه؟-

 

 :گهیم زدیکه تو چشماش موج م یطنتیش با

 شهیکه نم یشیبداخالق م نقدریاوقات ا یآره گاه-

ت که دوس کردمیفکر م نیقبلنا به ا یدونیتحملت کرد.م

که خودم  ی.تا وقتکننیتحملت م یدخترات چجور

 ...دمیعاشقت شدم و فهم

 

 :گمیحرفش م وسط

ن تر از متر و مهربونکه بهتر و خوشگل یدی.فهم.دونمیم-

 .ستین یبا زنا، کس

 

 :گهیقهقهه م با
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نن تحملت ک ینطوریمجبورن هم که دمی! اتفاقًا فهمرمینخ-

 .دارن یپسر خوشگلتا پز بدن دوست

 

 دیبود شا یاگهیاز حرفش.هرکس د رمیگیم یبد حس

 .تسین یطناز که هرکس یاصاًل حرفاش به چپم نبود ول

 :گهیکه متعجب م کنمیاخم سکوت م با

 ؟یناراحت شد-

به سمت  نویرستوران موردنظرم ماش یتابلو دنید با

و با نشون دادن کارِت مخصوصم به  برمیم نگشیپارک

مناسب پارک  یجا هیرو  نیو ماش شمینگهبان وارد م

 .کنمیم

 

قفل  و گردمینگاهش به من بود.به سمتش برم یناراحت با

 :زنمیم رو یمرکز
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 بداخالقمو بهت نشون بدم؟ یاون رو یدوست دار-

 :گهیغنچه شده م یلبا با

 هاتیبا بد کمیتو..!؟ یستین ریخب چرا اصاًل انتقادپذ-

 .ستیبد ن یایکنار ب

 :گمیو م شمیحرکت رو صورتش خم م هی تو

 نمکیم یسع شهیکه هم امیکنار ب میَبد هیبا  ایخب ب-

 .باهات مهربون باشم

 .هیکه خوب نیا-

 کنمیرفتار م یبدون که من باهات هرطور نمیپس ا -

س .پکردمیرفتار م گهید یصدبرابر بدترشو با دخترا

 ...قدر
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لبام حرفم تو نطفم خفه  یقفل شدن لباش رو با

 یو باهاش همراه برمی.دستمو به سمت گردنش مشهیم

 .نهساکتم ک دیبا یگرفته بود چجور ادی.کصکش کنمیم

 

 :گهیو م رهیگیفاصله م قهیند دقچ بعداز

واسه  دمیرو د تیبار اخالِق  گنِد واقع هیخب..-

.من همونو هانیپشتم بست بود.برگرد به همون آهفت

 .دوست دارم

 

و ر ینرم یو بوسه نهیشیرو لبم م اریاختیب یلبخند

محو  رهکبایطناز هم  ِیکه ترِس تو چشما زنمیم شیشونیپ

 .کنهیمو جاش رو لبخند پر  شهیم
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و به سمت رستوران  میشیم ادهیپ نیاز ماش گهیهمد با

 .میریم

 

ه ک مینیشیم زهایاز م یکی یو رو میشیرستوران م وارد

 .سمتمون ادیفورًا گارسون م

 مارگو یتزایو طناز هم پ دمیرو سفارش م  الیرو تزایپ

 .کنهیانتخاب م

 :گمیدور شدن گارسون م با

 .نجایخب چطوره ا-

 :گهیم یبه حرفم با ناراحت جهتویب

 ؟ینش یاونطور گهید شهیم-

 :گمیم متعجب

 !؟یچجور-
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 !یشد نیتو ماش هویکه  یاونطور-

 :شمیخم م زیرو م کمیو  زنمیم یکیکوچ لبخند

 !نشم؟ یباش که اونطور یدختر خوب-

 :گهیم متعجب

 نبودم؟ یدختر خوب-

رو  نمکیرفتار م جوریدخترام با تو و دوست یگیم نکهیا-

باهاشون رفتار  یچجور یدیدوست نداشتم.مگه د

 !کنم؟یم

 

 ؟یچطور-

 

 .کنمیبا تعجب بهش نگاه م شیادفعههیسوال  با
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 ؟؟یچ-

 

 :گهیم یناراحت با

 ؟یکنیباهاشون رفتار م یخب چجور-

 

 

 :گمیو م ندازمیباال م ییابرو

 .یبدون یخوایم یچ-

 :رهیگیو تو دستش مغم دستم با

 ؟یبهشون فکر نکن گهید یدیقول م-

ه بود ک نیعشقم نگران ا یعنی.کنمیبهش نگاه م متعجب

 من با دوست دخترام نباشم؟
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 هجنبیب دفعههیمن  ایبود  نیریش نقدریا یحسود نیا

 شدم؟

رو که بهم  یحس خوب نیاز ا کمیداشتم حداقل  دوست

 .منتقل کنم ش،بهشیمنتقل کرد با حسود

 ومتی.من بدون تو و کارن نمیمن ِیآخه عروسکم.تو زندگ-

الس  میقبل یدختراکنم بعد برم با دوست یزندگ

 دوستت دارم نه؟ یکنیبزنم؟باور نم

 :دمیم هیتک میو به صندل کشمیتو هم م اخمامو

 دیدرخشاِن من معلومه که نبا یبا گذشته یالبته حقم دار-

 ...بهم اعتماد

 :گهیم حرفم با حرص وسط

ه واس یگیم یبابا...آروم برو بزار بهت برسم خب.چ یاِ-

 ....فقط..فقط دوست ندارمیدوزیو م یبریخودت م
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 :کشمیخودمو جلو م دوباره

 ...طنازم-

 :رهیم ادمیبگم  خواستمیم یهرچ گهیکه م یـ«جانم» با

 یچ رهیم ادمیمن که  یزنیحرف م ینجوریا یخب وقت-

 !..بگم توله خواستمیم

 :گهیو م کنهیم یزیر یدهخن

 .هانیدوستت دارم آ یلیخ-

حرِف دخترا پوزخند و  نیتنها اکشنم بعداز ا یروزی!جالبه

و رو شد  ریبود.اما حاال نه تنها دلم ز یبعدش_باشه_ا

فاده است ایدن ِیکلماِت احساس یبلکه دوست داشتم از همه

 .جملش رو بهش بدم نیکنم تا جواِب ا

 :گمیم منیبیم رشویخ نگاه
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حرفتو امشب بهت  نیجواب ا دمیم حیخب من ترج-

 .بدم

 :گهیاخم م با

امشب که ماله من.حاال جوابمو اآلن بده.که اگه جوابتم -

و ت کوبمیرو م یصندل نیبود،ا نطوریمنم هم رازیغ یزیچ

 .کنمیَکَلت و فرار م

 :کنمیم یامستانه یخنده

 باشه؟ داشتههست که بتونه دوستت ن یآخ دلبرم مگه کس-

 

 :به خودم مسلط شم تا بگم کنمیم یمکث سع کمی با

که فکرشو  یزیاز چ شتریمنم دوستت دارم طناز.ب-

 که حاضرم جونمم برات بدم.خوبه؟ ی.طوریکن

 :گهیم طنتیش با
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 .اگه همش حرف نباشه اره خوبه-

ردن ک یو عصب یزیرحرفاش صرفًا جهت کرم دونستمیم

 :گمیمنه.پس منم مرموز م

 !نه ایهمش حرفه  دمیامشب بهت نشون م-

 :گهیخنده م با

 !قبوله-

 یزی.چرهیو قانع بودنش دلم ضعف م عیهمه مط نیا از

 .نکنه یدلبر شتریتا ب گمینم

 .مشیو مشغول خوردن م کنمیم یها تشکر تزایآوردن پ با

لحظه نگاهمو باال  هیخورده بودم، تزامیسه تا قاچ از پ دو

 و تزاشهیطناز با لذت در حال خوردن پ نمیبیکه م ارمیم

 .چشماشو بسته

 .یلعنت ستین نیبهتر از ا یامنظره چیه بنظرم
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 :گهیکه م امیچشماش به خودم م ییهویباز شدن  با

 ؟یکنینگاه م ویچ-

 :ندازمیباال م ییابرو

 .تو رو-

 :پرسهیم متعجب

 چرا؟-

 که من با نگاه کردن بهت یخوریم یبا لذت دار نقدریا-

 .شمیم ریس

 :گهیم چانیو با ه کنهیم یاخنده

 .ستین تزایبهتر از پ یچیاصاًل به نظرم ه-

 :گمیم الیخیب

 !چرا هست-

 !ستینه ن-
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 !هست-

 .ستین-

 .دایب ادتیتا  یفکر کن کمی یتونیلجباز م یتوله-

ت داش نکهیا دوزه،مثلیرستوران م یکایبه سرام نگاهشو

 تزاشیه پب گهیگاز د هی الیخیب قهی.بعداز چند دقکردیفکر م

 :گهیو م زنهیم

 !ستینه ن-

 ..گمیو م زنمیم شیشونیبه پ یآروم یضربه

 

 

 :گمیو م زنمیم شیشونیبه پ یآروم یضربه

 ه؟یچ یبدون یخواینم-

 باشه؟ اتزیمزه تر از پخوش تونهیم یتو چ ست،بنظرینه ن-



 

Romanzo_o 1323 

 :گمیم حیتفر با

 .من یعلومه!لبام-

با  ادیبه خودش م ی.وقتکنهیزده نگاهم مشوک قهیدق چند

 :پرسهیاخم م

 ؟یافتهیخودش نقدریبدونم چرا شما ا شهیجناب م-

 یبی!چون از همه لحاظ کاملم و عیبدون یتونیالبته که م-

 !ندارم

 امتزیپ یبهش،ادامه یکه با چشمک رهیبرم م یاغرهچشم-

 .تا طناز هم تموم کنه مونمیو منتظر م خورمیرو م

 زیم یرو همراه با انعام رو نهیتموم شدن غذاهامون.هز با

 .میشیو با طناز از رستوران خارج م ذارمیم

 .میریم نیو با هم به سمت ماش رمیگیم دستشو

*** 
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ز اول طنا مونمیو منتظر م کنمیکارت دِر خونه رو باز م با

 .وارد شه

و به  شهیبا لبخند وارد م نهیبیکه مکث من رو م طناز

 .دوعهیسمت اتاق م

.اول به سمت کنمیو قفل رو وارد م بندمیرو م در

 یاگهید یو پفکا و خرت و پرتا پسیو چ رمیآشپزخونه م

و بعد به سمت اتاق  ذارمیاپن م یرو رو میبود دهیکه خر

 .رمیخواب م

 

 یدنباِل طناز بگردم،با صدا نکهی.قبل از اشمیاتاق م وارد

 .حمومه شمیمتوجه م رآبیش

که  شمیو بدون در زدن وارد م کنمیلباسامو م خودمم

 .شهیبلند م غشیج

 .رونیب امیبمون ب یکنیم کاریچ-
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 :ندازمیابرو باال م تخس

 .زنم لذت ببرم یاز بدِن معرکه خوامینچ م-

 :گهیاعتراض م با

 ..نیاآلن تو ماش نیهم هانیآ-

 :دهیمکث ادامه م با

 ...نیتو ماش-

 :گمیم نمیبیکه م تعللشو

 !.خبمیسکس داشت-

من بگم  یامشب هرکار گهید یهمون!قول داده بود-

 .میبکن

غل بدِن لختشو ب یناگهان یحرکت یو ط رمیجلو م الیخیب

 .نبود نیزم یکه پاهاش رو ی.جورکنمیم
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 :زنهیو پا م دست

 ...ــهـــانی.آنیبذارم زم هانیآ-

از  یترشیو وقت ب میکنیم ییجوتو وقت صرفه ینطوریا-

 .میشب با هم

 .فتمیاآلن م نییعه بزارم پا-

 یاصورتم بود،بوسه یجلو قایشکِم تختش که دق رو

 .کنمیکه لرزشو تو بدنش حس م زنمیم

 .بکر بودناش رو دوست دارم نیا چقدر

 

 نیارزشمند زم یایدوش و مثِل ش ریز برمشیم

 .ذارمشیم
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و متعجب  زنمیبلندش م یموها و به دارمیرو برم شامپو

 :گمیم

 ؟یشوریم نارویا یچجور-

 :گهیخنده م با

 .یسختبه-

 :زنمیکوتاه رو لبش م یابوسه ندفعهیا

 یارو بعد انتظار د یکنیم ینکن توله.دلبر یدلبر نقدریا-

 بهت دست نزنم؟

 :گهیم طنتیش با

 ؟یکنیم یچ یدست بزن خوامیاگه بگم م-

 

 !!دم؟طنازیدیم ای!داشتم رومکنیبهش نگاه م متعجب

 :گهیناراحت م نهیبیمتعجبمو که م یچهره
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جب تع ینطوریبا حرفم ا یشوهر از واجباته.وقت نیتمک-

 !کنم؟یم یکاردارم کم یعنی یکنیم

 یی!خدارهیلحن لوس و مظلومش ضعف م نیواسه ا دلم

ناز ط یجا یباالست.هرکس نیتحملش تو تمک یلیطناز خ

ن با او دی.اصاًل شادادینم تیرضا نیبود به هرشب تمک

 نیکه من بهش کرده بود،کاًل تمک ییاتفاقا و تجاوزا

 .کردینم

 نیرو هم از ب نمونیکِم ب یتو بغلم و فاصله کشمشیم

 :زنمی.کنار گوشش لب مبرمیم

.فقط از یکرد یکارفکر نکن که کم نیبه ا چوقتیه-

تعجب کردم  یرو داد شنهادیپ نیخودت ا کهنیا

 .وسکمعر

 :رهیگیدوباره رو لبش شکل م لبخند

 .یکه تعجب نکن گمیم شتریبه بعد ب نیپس از ا-
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 و برمیو به سمت لباش حجوم م گمیم یـ«جون»خنده  با

... 

*** 

با همه  میبازعشق انیپا شهی!همداره یهم عالم یبازعشق

کرد  یطونیطناز ش نقدریاما امروز ا شهیم دهیبه سکس کش

 .به سکس فکر هم نکردم یو بهم لذت داد که حت

 

و نگاهمو بهش  امیاز فکر در م گرانشخیتوب یصدا با

 .دوزمیم

 !یخوریبلندشو از تخت.لباس بپوش سرما م-

 :گمیبودم م دهیکه رو تخت طاق باز دراز کش همونطور

 !توله یگرفت مویاومم..همه انرژ-
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 .شوعهه...بلند-

 .شمیکه با هّمت خودم بلند م رهیگیم تمودس

شکمم  یو دستش رو دهیشلوارک بهم م هیتو کمد  از

 :شنهیم

 لباس نپوش.باشه؟-

ششو گو یطرفش.الله شمیو خم م نهیشیرو لبم م یلبخند

 :کنمیو زمزمه م کشمیتو دهنم م

 !یپوشیم گمویکه من م یزیپس تو هم چ-

 .گهیم یـ«چشم»لبخند با

ه ک یلباساش،لباس خواب نیو از ب رمیمسمت کشو  به

 .کشمیم رونیرو ب میبود دهیامروز خر

متش س و به کشمیم رونیب ،رویمشک یخوابااز لباس یکی

 :گمیو م رمیگیم
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 .بپوش نویا-

 از لباس بود و رونیلباس خواب،نصِف   کمرش ب نیا با

فرمش تو چشم بودن؛تضاد خوش یهاکِل رون بًایتقر

 داشت.متعجب یاگهیلذِت د گهیکه د پوستش با لباس

 .و بعد به من ندازهیم یاول به لباس نگاه

 .گهیبپوش د-

 .رهیگیلباس رو از دستم م ناچار

 :گهیو با خنده م پوشتشونیخجالت لباس م با

 .ترمنینپوشم که سنگ یچیخب ه-

 .کنهیم کاریبا من چ دونستینم یلعنت

 نهیآ یروروبه .بهکشمیو به سمت خودم م رمیگیم دستشو

 :گمیو م برمشیم

 !نگاه چه خوب شد-
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 :گهیکه م ادیانگار خوشش م خودشم

 یبمونه برا دیشه،بایاآلن که نم یول ستیبدم ن نیهمچ-

 .گهید یشبا

که با سخاوت خطشون  برمیم هاشنهیبه سمِت س دستمو

به  و پرهیباال م نهیشیکه دسنم روشون م نیمعلوم بود.هم

 :دوعهیسمت در م

 

 :کنمیم یبلند یخنده

 .یگرحد عشوه ازشیب یدونیخوبه خودتم م-

 .میبر ای..بــهـــانیآ-

-من اگه پیشت بمونم،یه ربع دیگه باز رو تختیم بیا بریم 

پایین من برای امشب برنامه دارم. 
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و با خنده همراهش از اتاق خارج  دمیتکون م سرمو

 .شمیم

 :گهیو م کشونتمیسمت آشپزخونه م به

 .باال میآماده کنم بر لویبمون وسا-

منتظر  یزناهارخوریم ِیصندل یو رو دمیتکون م سرمو

 .نمیشیم

 

 و پسیو چ ارهیدر م یاشهیظرف ش هی نتیاز کاب فورًا

هم ماست  کیظرف کوچ هی.تو زهیریپفکارو اون تو م

 .فلفل بود پسیچ ی.حتمًا برازهیریم

 :گهیو م زهیریهم نوشابه م یخورمشروب وانیتا ل دو

 .حاال میشیشب که چاق نم هی-

 :کنمیم یاخنده
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 !چاقتم قشنگه توله-

 .شمینه زشت م-

 .یجوره قشنگبنظر من همه-

 

 و کینزد ادی.مشهینما مدندون کمیبزرگتر و  لبخندش

 :زنهیرو لبم م یتند یبوسه

 .گنیهمه م گمیمن نم نوی.ایجوره قشنگتو هم همه-

 .دونمیاره اونو که م-

گفتم  یچ فهمهیم یو وقت کنهیزده نگاهم مشوک کمی

 :گهیم وزنهیبه بازوم م یمشت

 .مغرور یفتهیبرو بابا.خودش-
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و سرمو  شهیتر محرص خوردنش پررنگ نیاز ا لبخندم

 .برمیفرو م کردیکه هنوز آب ازش چکه م ییتو موها

 !هم هست؟ نجایبهتر از ا ییجا یمگه زندگ آخ

 

 

ها رو ها و ترشکو لواشک گه،تنقالتیکمک همد با

 .میشیخواب مو وارد اتاق میداریبرم

 :گهیکه م زارمیتخت م یطناز همرو رو یاشاره با

 ؟یاریتابتو ملب-

 :گهیبپرسم م یسوال نکهیاز ا قبل

 !مینیبب لمیف ارشیب-

 :گمیم متعجب

 !؟یشب باهام دار یکه گفت یبود کار نیا-
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 :گهیم طنتیش با

 !؟یانتظار داشت یاگهید زیچ-

که  رمیگیو گاز م زارمیگردنش م یو سرمو ال رمیم جلو

 .فرار یبرا زنهیو دستو پا م ادیدر م غشیج

به سمت  خوامیکه م نیو هم دمیاجازه رو بهش نم نیا اما

 :گهیم غیتخت ببرمش با ج

 هی ایخت.برو ت یبریکنم تو منو م یبابا.من که هرکار یاِ-

 .باشه؟گهید مینیبب لمیف

 کار کنم اآلن؟ یخوب.چ لیخ-

 :گهیباز م شین با

 .اریلب تابتو ب-
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 تابو لب رمیتوالت م زیو به سمت م دمیتکون م سرمو

 .ارمیم رونیرو از تو کشو ب

غلش و ب رمیتاب مبا لب ده،یرو تخت خواب نمیبیم یوقت

 .خوابمیم

 

 :مگیو م شمیم Netflix وارد 

 بزارم؟ یخب؛چ-

 

 .یدونیخودت م ی.هر چدونمینم-

 .ذارمیم [after]خب افتر-

 

 :گهیم فورًا

 !نه-
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 :گمیم متعجب

 چرا؟-

 !دمشیآخه د-

 :گردمیاخم به سمتش برم با

 اونوقت؟ یِک-

 :ندازهیم نییپا سرشو

 .یدیبعدازظهر که خواب-

 

 :گمیم طنتیو با ش دمیراحت سرمو تکون م الیخ با

 ؟یگرفت ادی ایحاال چخب -

 :گهیم تند

 .هاشو نگاه هم نکردم.اصاًل صحنهیچیه-

 .ندازمیباال م ابروهامو
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 .من یبکر و ساده دلبر

 .مینیبیم dayخب پس -

 

 زارمیدارم براش م یپورن لِمیبدونه چه ف نکهیا بدون

 :زنهیم یلبخند

 .خوبه بزار باشه.اگه-

 :زنمیلب م مرموز

 .خوبه یلیآره خوبه؛خ-

 .کنمیم یو پل زنمیو م  لمیقسمت سرچ اسم ف تو

 و به سمت دارهیبرم پسیچ هی لم،طنازیشروع شدن ف با

 سپیکه از خدا خواسته انگشتشم همراه با چ رهیگیدهنم م

 .تو دهنم شکمیم

 .نخورده بودم نیتر از اخوشمزه یپسیحاال چ تا
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زارم ب پسیرو نداشتم که چ ایبازلوس نیا یحوصله

 .کارو کنه نیکه خودش ا موندمیدهنش.فقط منتظر م

دهن من  پسیچ هیکه انگار خوشش اومده بودم  طنازم

 ...خوردیخودش م دونهیو  ذاشتیم

 

*** 

 

 

 .از بعِد تمومگردونمیلبخند نگاهم رو به سمتش برم با

 یحرف چیتاب رو جمع کرده بود.بدون هکه لب لمیشدن ف

 .کردیبود و به سقف نگاه م دهیبازوم دراز کش یرو

 :سکوت کردنش رو دوست نداشتم اصاًل

 توله؟ یکنیفکر م یبه چ-

 :گردهیلبخند به سمتم برم با
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 تونمی.بنظرت منم مهانیتو بود آ هیشب یلیپسره خ نیا-

 موهامو کوتاه کنم و رنگ بزارم؟

 :گمیم رحمیب یخشمم رو کنترل کنم و با لحن نتونستم

رنگش  ای یبه حالت اگه دست به موهات بزن یطناز،وا-

 !؟یدیهم.فکنمیو کبودت م اهی.اونوقته که با کمربند سیکن

ت و درش دهیترس یبا چشما نمیبیم امیبه خودم م یوقت

 .کنهیشده داره نگاهم م

ه با و همونطور ک برمیو دستمو سمت لبش م کشمیم یپوف

ن لح ارم،بایاز دلش در ب نکهیا یبرا کنمیم یلباش باز

 :زنمیم اغواگر پچ

ت دس تیعیطب یزایبه چ نکهیخب حساسم.حساسم به ا-

رنگ شده عوض  یتار موهاتو با صدتا مو هی.من یبزن

 !.باشه؟کنمینم
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 :گمیکه با اخم م دهیسرشو تکون م یترس فور با

دوست دارم  یلرزیتو بغلم م ینطوریا یآخ طناز وقت-

 !باشه؟ یامن نجایز تو بغلم.اخودمو بکشم.نلر

 :گهیو م دهیبهم فشار م خودشو

 .گهید نجامیکه امنه ا نیواسه..واسه هم-

 :گمیموضوع م عوض کردن یو برا زنمیم لبخند

 شد؟یچ یامروز دانشگاه نرفت یشد ریگیپ-

 :گردهیبه سمتم برم اقیاشت با

به روشنا زنگ زدم  یامروز تو خواب بود یوا-

 یامتحان برا هیزبانمون عوض شده و .معلم دمیپرس

 .میبعد دار یهفته

 .شهیدو برابر م یهمه ذوق و خوشحال نیاز ا لبخندم
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نام تثب یباشه.فردا موقع برگشت برو آموزشگاه رانندگ-

 .کن

 .دهیتکون م -باشه- یسرشو به معنا تند

.حاال هر گمینم یزیچ گهی.منم دکنهیسکوت م یوقت

 .میکردیم دومون به سقف نگاه

که  دمیو به سمتش سوق م رمیگیاز سقف م نگاهمو

که چون  رهیم هاشنهیناخودآگاه نگاهم به سمت چاک س

 .معلوم بود قشیبود،از  دهیطرفه دراز کش هی

 

و ب قیو عم برمیم هاشنهیسرمو به سمت س اریاختیب

 .دادیم یفرنگتوت ی.بوکشمیم

 :گهیبا خنده م طناز

 ؟یکنیم کاریچ-
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 .دنیم یخوب یبو شهیهم نایچرا ا یوم...لعنتاو-

 :گهیم طنتیو با ش شهیم شتریب شخنده

 .کنن وونهیتا تورو د-

 .مزه هم هستناووم..خوش-

 

که از درد موهامو چنگ  رمیگیازشون م یهمزمان گاز و

 :گهیو م دهیاما دردشو نشون نم زنهیم

 .باش ینکن.پسر خوب-

 

 :زنمیم یاگهید ِسیل

 ..کردم کههنوز ن-

 :گهیاعتراض م با
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 تسیبره معلوم ن شیپ ینطوری.همهانیِعههه...بلندشو آ-

 .یخودتو کنترل کن یبنون

 :گمیاخم م با

ه.منم از سکس شتریب فشیک یبازتو حالم.ِعه.عشق نینر-

 .ریقصد سکس ندارم اآلن.پس آروم بگ

 یمو السر شتریب تی.با رضاگهینم یزیچ نمیبیم یوقت

 ....و برمیم نشیس

__ 

 در چنل وانشات ادامه

که صحنه دوست ندارن  ییکنم،کسایم دیباز هم تأک❌

 ❌نخونن توننیم

 

� 

� � 
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در کل اگه جنبه  یول ستین ادیز یلیخهاشصحنه❌️❌

 ️❌❌دیبخون دیدار

�پارت  یصحنه�️♥ ♥️ 

 یمو السر شتریب تیبا رضا.گهینم یزیچ نمیبیم یوقت

 طاقتیکه ب کشمیم نشیبه چاک س یسیو ل برمیم نشیس

 .کشهیم یآهـ

 .خوادیم شترینگاه توله! خودت دلت ب-

بهش بدم دستمو سمِت  یاگهیاجازه کاِر د نکهیبدون ا و

پر و  یهابه رون یو چنگ برمیشلوارِک جذبش م

 .زنمیم اشیسکس

 .مزنیم سیو ل برمیم نشیهمزمان دوباره سرمو سمت س و
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و به گردن و چونش  برمیباالتر م نشیسرمو از س کمکم

 .رسونمیم

که با لذت چشماش رو بسته بود  افتهیبه چهرش م نگاهم

 .و لبشو به حصار دندوناش گرفته بود

 

و  چیپ رتیهم هست که عشقت ز نیبهتر از ا یزیچ مگه

 تاب بخوره؟

از که فورًا چشماشو ب مکنیبه بهشتش وارد م یزیر فشاِر

 :گهیو م کنهیم

 ..هانینه آ-

در  از تنش شرتشویحرکت ت هیبه حرفش تو  توجهیب

خشن نباشم و جِز  طیشرا نی.دست من نبود که تو اارمیم

دم و تو تنش جر دا شرتویت بارهیبود.البته که  هامیژگیو

 .ادامه کار رو داد ینق اجازهنق یبعد کل
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رو تو دستم  شدیکه تو دستم جا م شوهانهیاز س یکی

 .ونمرسیتو دهنم و دستمو به بهشتش م کنمیو م رمیگیم

و کمرش رو  کشهیم یکه تو گلو آهـ مکمیرو  م نشیس

 .کوبهیو به تخت م کنهیبلند م

 :گمیو با اخم م زنمیم نشیبه س یآروم یضربه

 .بشنوم خوامیم االیـتو آزاد کن توله..آِه-

 .رهیگین مبه دندو لبشو

که  کنمیتنگش م شهیفاکمو وارد بهشِت هم انگشت

 :گهیو م کشهیآه م شتریب یبا لذت ندفعهیا

 ..ـــــهــانی..آــیآ-
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اسممو  یتو اوج خمار یبودم.وقت شیژگیو نیهم عاشق

که  رمیازش بگ ی.دوست داشتم  گازاوردیبه زبون م

 .گوشتش از تنش جدا شه

 .کردیخراب م ویچهمهنق زدن  یکه بعدش با کل البته

 !تخس من دختر

 یاکه با هر تلمبه دمیفاکمو تو بهشتش حرکت م انگشت

 و چیو کمرشو پ کشهیم قیعم یآهـ زدمیکه با دستم م

 .دادیتاب م

 .ستیصحنه ن نیبخش تر از الذت یاصحنه چیه

 دیکشیلذتشو آه م یاقروفر و ناز و عشوه چیهیب نکهیا

 .برام،اوج لذت بود
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 زنمیو با دستم تو بهشتش تلمبه م دمیبه کارم ادامه م درانق

 موقِع سکس رو از اتشی.تمام اخالقشهیکه نفساش تند م

 .َبر بودم

متوقف  شد،دستمویارضا شدن م کیکه نزد نیهم

 یلحظش اآلن بود.با درموندگ نیتر.اووم...قشنگکنمیم

 :گهیم

 ..نکن تیاذ ــهانی..آــیآ-

 :گمیلذت م با

 توله!؟ یاخویم یچ-

 نیه ابار نبود ک نیاول نکهی.با اکنهیشرم چشماشو باز م با

 .اما باز هم خجالتش رو داشت میکردیکارها رو م

 نیمظلوم و لوس که قباًل هم بهش گفته بودم  از ا یلحن با

 :گهیم ،یاستفاده کن دیلحن فقط تو سکس با
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 .....ارضام کنخوامیم-

 *کمید شدیعث مبود که با یسکس نقدریلحنش ا نیا

 .راست شه

 ...جـــــــون-

و تو بهشِت تنگ و گرمش تلمبه  کنمیدوباره شروع م و

ه که با آه بلنِد رو ب کنمیکار رو تکرار م نیا نقدری.ازنمیم

 .شهیارضا م یغیج

 ینباشه اما م زیتعجب برانگ دی..منم خسته شده بودم.شاآه

 نکهین احاال بدو دیکشیطول م قهیشدنم ده دق کیکه تحر

شده بودم و فقط طناز  کیبهم بزنه تحر یدست کسچیه

 .آرومم کنه تونستیم

که هنوز چشماش بسته بود و لذت  دمیبه طناز م نگاهمو

 .شدنشاز ارضا بردیم
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 :زنمیلبش م یرو یکوتاه یبوسه

 ؟یچطور-

 :گردهیو با لبخند به سمتم برم کنهیباز م چشماشو

 .هانیآ ی.مرسخوبمیلیخ-

بهش وارد  یزیو فشار ر برهیم کمیبه سمت د شودست

 :کنهیم

 کنم؟ کاریچ-

 :زنمیپس م دستشو

 .نکن دارشیب نیاز ا ترشی..بالیخیب-

 :گهیم متعجب

 چرا؟-

 .شیبخوابون یتونیچون نم-

 :رهیگیتو دستش م کمویدوباره د لجوجانه
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 تونم؟ینم یچ یعنی-

و به بزاره منو.دستم یناراض خوادیدلش نم دونستمیم

 :گمیو م رسونمیبهشتش م

 .شهیتو آروم م نیاالن فقط با رفتن ا-

 .خوابهیبدنم م یرو ادیم یباال و فور کشهیم شورتشو

 !سکس نه یقول داد هانیآ-

 :گمیاخم م با

 رشتیتوله.ب گهید ستمیمیخب االنم دارم سره قولم وا-

 .نکن شیدستکار

 ؟یش یکنم راض یخب چ-

 :گمیم طنتیش با

 ؟یزنیم ساک-

 :پرسهیم متعجب



 

Romanzo_o 1354 

 ساک؟-

و مسائل سکس ینبود.همه یبیعج ِزیدونست،چینم نکهیا

دادم.ساک زدن هم چون تا حاال  حیخودم براش توض

 .،نگفته بودم میانجام نداده بود

 یکنیم کموید ینیخب ساک زدن،همون سکس از دهنه.-

 ...دهنتوتو

 :گهیم غیج با

 .دمیباشه باشه..فهم-

 ؟یدیمخب انجام -

 .عمرًا-

 :گمیاخم م با

 .بخواب ریپس بگ-
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 کمیو بعدش نگاهشو به د کنهیبه چشمام نگاه م دیترد با

 .برهیم

 .ندازهیبهش م یو نگاه ارهیدستش رو باال م کف

 کمیکه دستاش رو به سمت د کردمینگاهش م متعجب

ال با یحرکت ناگهان هیو تو  کنهیو دورش حلقه م برهیم

 .کنهیم نشییپا

ه به .درستی.آه لعنتشهیحالم دگرگون م قهیاز چند دق کمتر

سِت از د شتریب یول دیرسیبهشِت تنگ و داغش نم یپا

 .دادیبهم حال م میقبل یدخترادوست

 میو آب من شمیتا ارضا م دهیکار رو انجام م نیا نقدریا

 .زهیریم هاشنهیس یرو

 .مزنیبه گردنش م یقیتو بغلم و مک عم کشمیم یفور
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در کل اگه جنبه  یول ستین ادیز یلیخهاشصحنه❌️❌

 ️❌❌دیبخون دیدار

�..ادامه�️♥ � � ♥️ 

 :زنمیمحکم به لپش م یبوس

 یکی نی..معرکه بود.چطور به فکرت اومد..ناموسًا ایمرس-

 .نداده بودم حیرو من بهت توض

 :گهیو م کنهیتو بغلم پنهون م خودشو

 ..یخواستیبود که تو م یزیبه چحالت  نیترهیشب-

 .زنمیرو لپش م یابوسه

 ِیکسس ریشب تو هم بخ»که با  گهیم یـ«ریبخشب» خسته

 .دمیجوابشو م« من

 .پوشمیو لباس م شمیم بلند
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بهم  بود و یبعداز سکس ترک نشدن دنمیکش گاریس عادت

 .دادیآرامش م

 ر.لباسشو برمیدوباره به تخت م کشمیم که یگاریس با

 بود که دِل دهیمظلوم خواب نقدری. اکنمیو تنش م دارمیم

و با آرامش  زدمیَلختش م یموها یرو یا.بوسهبردیآدمو م

 .بندمیچشمامو م

� � � � � 

� � � � 

� � � 

� � 

� 

 .ارهد ادیکه کاربرد ز یسیمرد به انگل ی:آلت تناسلکید
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�هیپارت_هد# � 

.اما بدون شمیم اریموهام،هوش یتو ینرم زیحساس چا با

رو پس  فینرم و لط یچشمامو باز کنم،اون دستا نکهیا

 .تا دوباره بخوابم گهیبه سمِت د گردمیو برم زنمیم

ه برم دانشگا دی.هم من باشهیبلند شو.ساعت ش هانیِعه آ-

 .شرکت یبر دیهم تو با

 نقدریا تونهی.چطور ممیدیخواب شیدو ساعت پ نی.همآه

 زود بلند شه!؟

 :گمیم الیخیب

 .بخوابم خوامیبرو اونور توله م-

 

ا تخت ب کشهیطول نم یلی.اما خگهینم یزیچ قهیدق چند

 .فتهیبدنم م یرو یو جسم شهیم نییشدت باال پا
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 :گمیو م کنمیبا لبخند چشمام رو باز م ندفعهیا

تو  گهیبخواب د ایگرفته؟!ب تیباز یآخه توله سره صبح-

 .مه

لبم  یو در آخر رو چرخهیصورتم م نینگاهش ب کمی

 .مونهیثابت م

شکل  رو لبم یو لبخند کنهیم دایبه سمت باال انحنا پ لبم

 دنیو مشغول مک ذارهیلبم م یلباشو رو تعللیکه ب رهیگیم

بود و لذت  دهیچیاتاق پ یهامون توبوسه ی.صداشهیم

 .داشت یقشنگ

هنش کنم فورًا عقب زبونمو وارد د خوامیکه م نیهم

 :گمیم تیکه با عصبان شهیو از روم بلند م کشهیم

 شد؟ یچ-

 :گهیو م ندازهیباال م ییابرو طنتیش با
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رو  یخرس قطب نیا دمیفهم گهیخب فکر کنم د-

 .کنم داریب یچجور

 یهاو خاک زنهیبه هم م یشیبعد دستاشو به حاال نما و

 :دهیو ادامه م کنهیروشو پاک م ینداشته

 نیا یو برا پوشمیانجام شد جناب.تا من لباس م اتیعمل-

و  ییدستشو یریشما م کنمیشکمو صبحانه درست م یآقا

 .میو بر میکه صبحانه بخور یایم

 :گمیو م رقصونمیتو کاسه م چشمامو

صاف  یباشه طناز خانوم،من خوب بلدم َطَلَبمو چجور-

 .یبیکنم ب

وارد  و کشمیلبش مبه  یو مرموزانه دست شمیجام بلند م از

 .شمیم ییدستشو



 

Romanzo_o 1361 

حالمو دگرگون  یدختر سرکش که سرصبح نیاز ا آخ

 .کرده بود

 .شمیخارج م ییالزم از دستشو یانجام کارها بعداز

 .طناز رفته تا صبحانه درست کنه دادینشون م یخال اتاِق

 یجذِب  مشک شرتیبا ت یشلوار اسلش طوس هیکمد  از

 .پوشمیم

و موهامو به سمت باال شونه  رمیت متوال زیسمت م به

 .رنیگیکه خودشون حالت م کنمیم

 .رمیو به سمت آشپزخونه م شمیاتاق خارج م از

 یهایپر از خوراک ِزیم دنید شم،بایکه وارد م نیهم

 .شهیباز م شمیمختلف ن

 .به طناز خانم چه کردهبه-

 :گهیو م نهیشیم یلبخند  رو صندل با
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 .جونتنوش-

 .شمیو مشغول غذا خوردن م نمیشیباًل ممتقا منم

 نمیخوشمزه شده بود.دوست داشتم تا شب بش یلی..خاووم

رو بخورم اما خب متأسفانه وقت باهام  زیو کل مخلفات م

 .نبود اری

 :کنمیسرمو بلند م یزیچ ادآوردنی با

ر کو بخشمیطلبمو م نکاریبا ا یالبته اگه فکر کرد-

 ..گفته باشمایخوند

 :گهیاخم م با

 !ده؟یحال م-

 :گمیم متعجب

 ؟یچ-

 :گهیم نشیریهمون اخم ش با
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 ..معلومه..حرص دادن من-

 :گمیم حیپر تفر یلحن با

 .چقدر لذت بخشه یدونیاووم..آره نم-

تا به سمتم پرت کنه که  دارهیبرم یصندل یاز رو قاشقو

 :گمیً مفورا

شوهر کور و کچل داشته  یخوایعه آروم باش توله.معه-

 ؟یاشب

 :گهیو م ذارهیو قاشق رو سرجاش م کشهیم یپوف

دوست  شهیم دیموهام سف یدیتو هم منو حرص م-

 ؟یدار

 :گمیظاهر متفکر م به

 شهیخشک م رتمینبود ش ادمی...گهید دمیباشه حرصت نم-

 .نداره بخوره بعدش یزیبچم چ
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 و به سمتم شهیو از جاش بلند م کنهیتعلل نم ندفعهیا

 رهیگیحرکتشو درک کنم موهامو تو دستش م.تا بخوام ادیم

 .کشهیو م

 .من یبرا دینداشت.شا یچندان درد

 :دوزمیو نگاهمو بهش م شمیاز جام بلند م الیخیب

 خواد؟یعروسکم بچه نم-

 :گهیمعترض م یلحن با

 ..چندبار بگم نه..؟! نه..نه..نه-

 .خواستیم خب من بازم دلم بچه اما

ه سمت ب م،طنازویدل یخواسته به توجهیو ب کشمیم یپوف

 .ذارمیم نمیس یو سرشو رو کشمیخودم م
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مناسب  تیبه حرفش تو موقع توجهیاگه قبلنا بود ب دیشا

دوست ندارم درد  جورهچیاما نه اآلن که ه کردمیحاملش م

 ...بکشه

 

 

*** 

 یکه با مطمئن شدن از دود دارمیم دانشگاه نگه یجلو

 ی.وقتزنهیلبم م یرو یاو بوسه شهیخم م هاشهیبودن ش

 :گمیم رهیگیازم فاصله م

 .بچه شهیم ریبرو که مدرست د -

 :گهیم یروزیلبخند پ با

 .راننده یممنون آقا-

و  رونیب ندازهیدستم بهش برسه خودشو م نکهیقبل از ا و

 .بندهیدر رو م
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 !طونیش یتوله

 نمیبیکه م کشمیم نییو پار شهیفورًا ش یزیچ ِیادآوری ای

 .دهیدر دانشگاه رس یبه جلو گهید

و اسمشو سرچ  دارمیبرم مویباال.گوش دمیرو م شهیش

 .فتهیبدم نگاهم به اسمش م امیبهش پ نکهیقبل از ا کنمیم

 -طناز-

 اشه؟ب گمید یعشقم و مخاطبا نیب یتفاوت هی ابدین مگه

م که به ذهن یزیچ نیو اول شمیمخاطب م تیاد وارد

 .کنمیم پیرو تا رسهیم

ا 'موقع برگشت ب کنمیم پیتا امکایبا لبخند تو پ حاال

 'نام کندوستت برو آموزشگاه ثبت

'کالسارو واسه  سمینویم یبعد امیو تو پ کنمیم ارسال

 یکی نیحوصلت سر نره'  ا میستین خونه یظهرا بردار وقت
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به  یو قبل از خاموش کردن گوش کنمیهم ارسال م

 ..الحق که برازندشهکنمیگاه ماسمش ن

 •گرعشوه•

و به سمت شرکت  ندازمیکنارم م موی.گوشامیفکر در م از

 .کنمیحرکت م

 

 کنمیپارک م نگیرو داخل پارک نیبه شرکت،ماش دنیرس با

ه ک شمی.وارد اتاق مرمیهفتم م یو با آسانسور به طبقه

 :گهیو م شهیبلند م دنمیفورًا با د ییرزایم

تو اتاق مشترک  ونی.آقادیزند خسته نباش سالم جناب-

 .هم اتاقتون هستند یزدانیهستند.خانم 

ازش بپرس  دیبا ندفعهیدختره باز اومده.ا نی. اپـــــوف

بلده با همون زبون باهاش صحبت کنم.سرمو  یچه زبون
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و اول به سمت اتاق مشترک  دمیتکون م ییرزایم یبرا

 .َجمِعه شونی.حتمًا جمِع سه نفررمیم

حرفمو اصالح  دنشونی.با دشمیدر زدن وارد م بدون

 .نفرشون جمِع.پس فرهاد هنوز نرفته۴.جمع کنمیم

با خشم بلند  بیکه همون لحظه من کنمیسالم م بهشون

 .جلو ادیو م شهیم

ل از و قب کنهیسپهر گوش نم ِیاخطار گفتِن«ـبیمنـ» به

 :زنهیو داد م رهیگیم قموی شهیم یبفهمم چ نکهیا

هت ب خواد؟چقدریم یدختره اتاقت چ نیکصکش ا فاکِر-

هااننن؟طناز ساده رو بگو.من  هیمیصم نقدریداده که ا

 ....طناز مثِل ذارمینم

صورتش  یرو یمحکم ِیلیاز تموم شدن حرفش س قبل

 دیکل یدندونا نیاز ب تی.با عصبانادیتا به خودش ب زنمیم

 :غرمیشدم م
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دربارم  ی.حق نداریگیم یحرِف دهنتو بفهم که چ-

م اتاق ِیپول .من با اون جندهیفکر کن جهتیو ب خودیب

 .سپهر هست یتو گوش امایپ یندارم.همه یارتباط چیه

و بالفاصله از اتاق  چرخهیچشماش تو صورتم م یمدت

 .شهیخارج م

 :گمیو رو به سپهر با عربده م کشمیم یپوف

 هگیم ی؟چیک*ر خر  نگفتم بهشون بگ ِیمگه به تو-

 !ن؟یا

 :گهیفورًا م فرهاد

و بود که ت دهیتازه رس بی. به ما گفت...منهانیتند نرو آ-

 .یهم اومد

رم به سمت در ب خوامیو م کشمیبه صورتم م یدست کالفه

 :گهیکه سپهر م
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 .یبخور آروم ش یزیچ هی.تو  بیمن ِشیپ رمیمن م-

از  جنده رو نیا ادیب دی.به نگهبان بگرمیخودم م خوادینم-

 .رونیندازه باتاقم ب

 

 :گهیتند م عادیم

 .جمع التیبا من.خ-

 .شمیو از اتاق خارج م دمیتکون م سرمو

 

 

 یاجازه دنیو بدون شن زنمیبه در م یکیکوچ یتقه

 .شمیورودش وارد اتاق م

اش دست نیکارش نشسته بود و سرشو ماب ِیصندل یرو

 .گرفته بود

 :شمیم کشینزد
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 .بینم-

 :گهیو آروم م کنهیصدام سر بلند م دنیشن با

 .زدمیاون حرفارو م دینبا-

 :گمیلبخند م با

من و تو رو  یجلو تیموقع عصبان تونهینم یکس-

 .میدونیندونه خودمون م ی.هرکرهیبگ

 :گهیو م کنهیم یاخنده تک

 .میتو زندگ ادیگذشتم ب ترسمیهمش م-

 :گهیکه م کنمیتعجب بهش نگاه م با

از جونم دوست دارم.همه  شتریمن رستا رو ب هانیآ-

ضاحم افت یگذشته ترسمی.ممهیفرِد زندگ نیَکَسمه.بهتر

 .بذاره ریتأث میزندگ یرو

 



 

Romanzo_o 1372 

 :گمیم متعجب

ارا ک نیاز ا گهید دونهی.رستا مالیخیب بیمن یگیم یچ-

من .ییچقدر عاشِق رستا دوننی.اصاًل همه میدیدست کش

 .زنهیعشق همه خشکشون م گمینگران باشم که م دیبا

 :دهیو غِم چشماش جاشو به لبخند م یناراحت

 ... یچ فهممیم -

 

ه ک یزدانیدختِر  یجملشو کامل کنه،صدا نکهیاز ا قبل

 .چهیپیتو شرکت م زدیاسم من رو صدا م

تاق و با خشم از ا کشمیبه صورتم م یدست قینفِس عم با

 .شمیخارج م

 .برپا بود یاهمهمه کارمندا جمع شده بودن و یهمه
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نگهبانا بود و خودشم اشِک  یدختره تو دستا دسِت

 .ختیریتمساح م

 :شنیکه همه ساکت م زنمیم یداد بلند 

 !نجا؟یچه خبره ا-

 .ومدینفساشونم به زور م یصدا یحت

 :گمیم ترنییپا یکم یبه کارکنا با صدا رو

 !که ستین یینمایسر کارتون.س دیبر-

خودشون  یو به جاها شنیپراکنده م یکم یهمهمه با

 .گردنیبرم

 :گردمیدختره به سمتش برم یصدا با

 ...یومدی.اگه تو نمهانیآ یمرس-

 :گمیحرفشو کامل کنه با داد م نکهیاز ا قبل
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در  یَکنه باز یو تو جنده خانم دستت رو شد که دار-

به پدِر  نکهی.قبل از ادونهیم نویو کِل شرکت ا یاریم

 .گمشو از جلو چشمام ت بگمنمونه

حرکت خودشو از دست  هیو تو  کنهیم یامستانه یخنده

و  به سمتم ادی.مارهینگهبانا که ُشل گرفته بودنش در م

 :ذارهیدستشو رو لبم م

ام که بخو یمن به هرچ یدونیعشقم.آخه م نمتیبیبعدًا م-

 .رسمیم

 چشیپ دارمیحرکت دستشو از رو لبم برم هیپوزخند تو  با

 .دمیم

که االن خودش پشت به من و دستاش پشت  یجور

 .من بود یروبدنش،درواقع روبه

 :گمیخنده م با
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رو از  یهم بخوام کس یو منم دارم وقت یژگیو نیا-

.فرقم با تو کنمیکار رو م نیحذف کنم راحت ا میزندگ

و تو بابات برات انجام  کنمیکارو م نیکه من خودم ا نهیا

 !چه؟یت در برابر من هکه ندونه بابا هی.کدهیم

 :گهی.با لبخند مکنمیکه آزادش م کشهیحرص دستشو م با

 .هانیآ نمتیبیم-

 .شهیفورًا از اتاق خارج م و

 !داره؟ یزیچ یایماریدختره ب نیا

و فرهاد که تا اآلن داشتن به  بیو من عادیو م سپهر

 یخال یحاال با دهن باز به جا دادنیمکالمون گوش م

 .ه بودنشد رهیدختره خ

 :گمیم تیعصبان با

 .هرزه،جنده و البته َکنه نقدریهم-
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 :رهیگینگاهشو از دِر بسته م ریمتح بیمن

 .الخالقجلل-

 .منو بکن.ِچشه ایب گهی:رسمًا معادیم

و با پوزخند زمزمه  رهیبه سمت اتاق مشترکمون م سپهر

 :کنهیم

 یارک چیکردم.ه قیدربارش تحق ادی.زیزدانیدختِر لوِس -

 .دینش ریبکنه فقط بلوفه.درگ تونهیمن

 

 

�هیپارت_هد# � 

 نکهیو قبل از ا کنمیپرت م یخودمو رو صندل یخستگ با

]مستخدم شرکت[ رو صدا کنم تلفنم  بیبخوام آقا حب

. فورًا از جام بلند انییاسم رضا دنی. با دخورهیزنگ م

 :گمیم ییرزایم رو به زنمیم رونیو از اتاق ب شمیم
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 یلی]فامیازیو ن یاحیسرمد و ر یبه آقا-

 .کار داشتم رفتم ییمن جا دی[بگعادیب،سپهر،میمن

 :دمیجواب م مویهمزمان با خارج شدن از شرکت گوش و

 .انییرضا یسالم آقا-

 ؟یایم یسالم پسرم دار-

 .بله تو راهم-

 انییو به سمت شرکت رضا شمیم نیسوار ماش زود

 .رونمیم

 .میباشه پس ما منتظر-

 .بله حتمًا.فعاًل-

 

و  شمیم ادهیپ نیفورًا از ماش انییبه شرکت رضا دنیرس با

 .رمیبه سمت آسانسور م
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و وارد واحدشون  شمیسوم از آسانسور خارج م یطبقه

 .شمیم

 نگیکه پرست زنهیم ییلبخند دندون نما دنمیبا د یمنش

 :گهیو م کنهیلثش رو معلوم م

 .و سهامدارها منتظرتونن انییرضا یزند.آقا یسالم آقا-

 .شمیتقه به در وارد م هیو با  دمیاخم سرمو تکون م با

 :شنیبه احترامم بلند م همه

 .دینیبش دییبفرما-

 نیقیزند هستن که من  هانیآ یآقا شونی:خب اانییرضا

 .به ما کمک کنن توننیدارم م

 یست با روکه معلوم بود از سهامدارا یاگهیمسن د مرد

 :گهیخوش م

 .نیبش ایمن هم شک ندارم.ماشاهلل پسرم ب-
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 یکه همون لحظه تقه نمیشیم هایاز صندل یکی یرو

 وارد یو پشت بندش پسِر جوون خورهیبه در م یاگهید

 .سال داشته باشه ۱۴-۱۳خوردی.بهش مشهیم

.که با حرف کنمیتعجب م انییبه رضا ادشیشباهت ز از

 :شهیم لیتبد نیقیَشَکم به  انییرضا

و  رعاملیهم پسرم رادمهره که فعاًل مد شونیخب ا-

 .شنیشرکت م ریمد ندهیدر آ شاهللیا

 .دمی.منم سرمو تکون مکننیسالم م همه

 یکنار خودش من رو معرف ِیصندل ینشستن پسرش رو با

 :کنهیم

زند هستن پسرم.همون که بهت گفتم قراره  یآقا شونیا-

 .هبهمون بکن یکمک بزرگ

 :گهیم یابا لبخند دوستانه رادمهر
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 نوفتویزند.تعر یاز مالقات باهاتون خوشحالم آقا یلیخ-

 زیچهمه یایگو هافیتعر نمیبیحاال م ی.ولدمیشن ادیز

 .نبود

 یایخشک و خال«مچکرم»و  دمیتفاوت سرمو تکون م یب

 شرکت شروع یدرباره حاتشویتوض انییکه رضا گمیم

 .کنهیم

*** 

 .در خدمتم دیدار یممنون از حضورتون.اگه سوال یلیخ-

 

 انییرضا یآقا میاز سهامدارا:ما بهتون اعتماد دار یکی

 یما هم رو حرفتون حرف دیدار نانیزند اطم یبه آقا یوقت

 .میندار
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 ینداشتم و ب یحس خاص چیاز من بود.اما ه فایتعر یهمه

زودتر  خواستیو دلم م دادمیبه حرفاشون گوش م الیخ

 .ارم تموم شه برم دنبال کارنک

 .فندقم تنگ شده بود یبرا دلم

 

 .شمیرادمهر از فکر خارج م یصدا با

قرارداد رو امضا  نیا دیکنیزند لطف م ی:پس آقارادمهر

 !د؟یکن

 .رمیو به سمتشون م شمیبلند م تفاوتیب

 :گهیبا لبخند م رادمهر

 خواهش ازتون داشته باشم؟ هی تونمیم-

 .ادامه بده مونمیو منتظر م کنمیش منگاه متعجب
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و تا د یکیرو حداقل  شهیکه ازتون م ییهایعکاس شهیم-

 !دیارد یونیلیم جیپ دمید؟شنیبذار جتونیپ یتا رو تو

 :گمیم الیخیب

 یاز چند تا کمپان تیحما یبرا یبله!تو فرانسه چند بار-

* شدم و حاال هم یفایشون بودم از اونجا ورمدل

 .یونیلیم

*** 

دارن  یآب کیت جشونیپ یکه برا ییهاینی: سلبریفایور

 *هستن یفایور

 

 

 مثل شما یخوشحالم که فرد یلیخوبه.من خ یلی:خرادمهر

 .به ما افتخار دادن
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 نستمتوی.تا اآلن همه مسن بودن و نمزنمیم یکیکوچ لبخند

هتر درک حاال رادمهر رو ب یول رمیبگ یباهاشون خو

 : کردمیم

 شهیمن هم نکهیشرکت دارم.و ا یهم برا دهیچند تا ا-

باشم خودم تو سه تا شرکت مشغول به کار  تونمینم

 .هستم

 :گهیم ریمتح

 شه؟یبراتون سخت نم ینطوریواقعًا سه تا شرکت.ا-

 .رو دوست دارم تینه مشغول-

 :گهیخنده م با

 .نزنیهوا م یمثل شما رو رو یقطعًا دخترا پسر جنتملن-

 :ندازمیباال م ییابرو

 .ازدواج کردم-
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 :شهیم رتریمتح چهرش

تمًا .پس حدیباور کنم.خوشبخت باش تونمیاصاًل نم یوا-

 .هستن یسعادتخوش یبانو

که  کنمیم یادآوری گمیاما تو دلم م کنمیم یکوتاه تشکر

 .شانستم که همسرم طنازهخوش یلیمن خ

 :گهیم که خودش شهیسکوت م نمونیب کمی

خوشحال  دی..اگه وقت داردیکه گفت ییهادهیاون..اون ا-

 .دیمطرح کن شمیم

سرمو تکون میدم و بی تعارف روی صندلی میشینم: 

-اول از همه بهتره تعدیل نیرو کنید. 

با خنده میگه: 

-پدرم اجازه نمیده.میگه همه از دوستا و رفیقاش هستن. 

بیخیال میگم: 



 

Romanzo_o 1385 

 یاما  بهتره بگم برا کنمیم قیرو تصد یوفادار نیا-

 یکه امروز یی.کسادیدار ازیخالق ن یبه جوونا شرفتیپ

 .باشن.بقول پدرتون امروز مردم عقلشون به چشمشونه

 .کنهیزمزمه م یا«درسته»رهیکه به فکر فرو م همونطور

 :دمیم ادامه

 یخارج یهامن تا حاال اسم برندتون رو تو کانال-

 ...]ماهواره[دمیند

 :کشهیتو دهنش م شویریز لِب

 .مینکرد غیخب درخواست تبل-

 

 :ندازمیباال م ییابرو

ه مردم ماهوار شتریروزا ب نی.ادیکارو بکن نیپس حتمًا ا-

 .دارن
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 :دمیتعلل ادامه م یکم با

 نیبرندتون فروش آنال یبهتره برا نکهیو در آخر ا-

 .دیبذار

 .میکار ندار نیا یبرا یفعاًل کس-

 :زنمیم زیبه م یآروم یدستم ضربه با

از افراد جوون استفاده  دیبا گمیکه م نهیواسه هم قًایو دق-

رو  مردم یکنن.چجور کاریچ دیکه بدونن با یی.کسادیکن

 .جذب کنن

 :گهیو قدردان م دهیتکون م سرشو

 یزی،چیا،نسکافهیاقهوه هیبگم  دینیواقعًا.بش یمرس-

 ..گلوتون خشک شدارنیب

 :شمیجام بلند م از

 .برم دنبال پسرم دینه مچکر با-
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 :هگیم رتشی.با کنترل حشهیاز تعجب گشاد م چشاش

 دی.پسر داردیکنیم زیشما..شما واقعًا هردفعه منو سورپرا-

 .واقعًا

 .نباشه یبله اگه مشکل-

 :گهیو فورًا م شهیسوالش م یمتوجه

 ..بود نینه نه منظورم ا-

 :گمیم شیمکث طوالن با

 .ز در هفته در خدمتتونمرو کی.ستیمهم ن-

 :گهیم دیکه با ترد رمیسمت در م به

 ..حقوق ی..دربارهدیببخش-

 :تازه وارده یلی.خندازمیبه سرتاپاش م یاخم نگاه با

 یی.بخاطر آشناکنمیکار رو نم نیپول ا یمن برا-

 .پدربزرگم با پدرتونه.فعاًل
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 :گهیاصالح جملش م یبرا

 ..ی.من قصد بددیببخش-

 .نداره.خدافظ یرادیا-

 

 

 .امیمودب در م هانیو از جلد آ شمیشرکت خارج م از

 .سخته مودب بودن یلیخ یلعنت

 سالم.جانم؟-

 ن؟ییکجا-

 ..لحظه هی-

نزدیکای شرکت به دانیار زنگ میزنم که با بوق سوم 

جواب میده. 
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 کردیرو پارک م نیمکث که انگار داشت ماش یکم با

 :گهیم

 .شرکت یجلو قًایاالن دق-

امروز روز زوجه و من شرکِت  دونستیم خودش

 .[بیو من عادیم]اسم شرکت مشترکم با سپهر و ماَرس

 .کمیمن نزد دیباشه.باال نر-

 .حله.فعاًل-

 .کنمیرو قطع م یگوش

که  نمکیترمز م اریجِک دان ِنیکناِر ماش قهیاز سه دق کمتر

سوار  کنهیو بهش کمک م شهیم ادهیهمراه با کارن پ

 .بشه نمیماش

 :گمیو م دمیتکون م سرمو

 .یتو زحمت افتاد یلیخ یمرس-
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 :گهیو م کنهیخنده به کارن اشاره م با

 .زحمتا نیتا باشه از ا-

 .کنمیم یخداحافظ یو با تک بوق زنمیم یلبخند

 :پرسمیم میفتیراه م نکهیاز ا قبل

 خب فندوِق بابا چطوره؟-

 .چرخونمیبه سمتش م شنوم،یازش نم یبجوا یوقت 

بود و اخم کرده  شهیتخس سرش به طرف ش یهابچه مثل

 .بود

که دلش  میدارپسِر لوِس قهرکرده هی نجایخب پس ا-

 .خوادیم ینازکش

 .گهینم یزیو بازم چ نهیشیم نهیبه س دست

خودم  یپا یو رو کنمیحرکت بلندش م هی تو

 .نشونمشیم
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 :زنمینرمش م یهالپ یرو یابوسه

 !شده قربونت برم؟ یچ-

 :گهیخشم و حرص م با

 نیکه خودتون بر اریعمو دان شیپ نیمنو گذاشت گهیآره د-

 شش،خودتونیپ نمی.باشه.االنم بذارگهیبا همد رونیب

 .شمی.من ناراحت نمدیبر

 :زنمیم یش لبخندگونهحرکات بچه نیا از

ل مامان خوشحا یآخه من قربونت بشم.دوست ندار-

 باشه؟

آرومتر و خشم  یبهم نگاه کنه با ُولوم صدا نکهیا بدون

 :گهیکمتر م

 .معلومه که دارم-
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حالتش که به خوش یو موها کشمیبه موهاش م دستمو

 :کنمیم تیمن رفته بود رو به باال هدا

مامانت خوشحال  کردمیم یخب منم داشتم کار-

 گهید میاوقات الزم من و مامانت تنها باش یباشه.گاه

دلش برات  یمامانت از همون شب که رفت فندوقم.واگرنه

 .تنگ شد

 :گهیو اخمو م گردونهینگاهشو به سمتم برم دیتر با

 تو هم دلت برام تنگ شد؟-

 :گمیلبخند م با

 .معلومه-

 :دور گردنم ندازهیم دستشو

 .کنمیم یشرط آشت هیبه -
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اصاًل  یبرام شرط بزاره متنفر بودم.ول یکس نکهیاز ا چقدر

دوست نداشتم کارن از دستم ناراحت باشه.پس به ناچار 

 :گمیم

 .جانم.بگو-

 ؟یخریم تزایناهار پ یبرا-

 .رهیگیدوباره جون م لبخندم

 .من ِنیریش فندوِق

 :گمیجون و دل م با

 .ینلب تر ک زایچ نیتو ا هی.تو فقط کافخرمیم معلومه که-

 :زنهیم ییدندون نما لبخند

 ؟یگیراست م-

 دمیقول م.ستین یبدن مقو یبرا یلیخ تزایمعلومه.البته پ-

 برات بخرم خوبه؟ ونیدو هفته در م
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ا کانادا بودم تنه یکه وقت زدمیحرف رو م نیداشتم ا یمن و

 .بود تزایپ خوردمیکه م ییغذا

 :دهیتند سرشو تکون م کارن

 .خوامیم یونانی تزای.من پهیآره آره عال-

 .چشم-

و به سمت رستوران  کنمیرو روشن م نیماش تیرضا با

 .رونمیموردنظرم م

 

 

.خودم در رو با کارن ستیطناز خونه ن نکهیحساب ا رو

 کنمیمنتقل م مگهیها رو به دست د تزایپ ی.جعبهکنمیباز م

 .ادیاز اتاق م ییکه صدا شمیو همراه با کارن وارد م

ارن ک دنی.با دییرایتو پذ ادیو ماز راهر هیاز چند ثان کمتر

 .دوعهیو فورًا به سمت کارن م زنهیچشماش برق م
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 :مگیکه با خنده م رنیگیرو بغل م گهیهمد یخوشحال با

 .خب حاال.کاًل دو روز نبود-

 :گمیو م کنهیبا لبخند نگاهم م طناز

 .شیآورد یمرس-

 !ارمش؟یداشت ن انتظار

با شعور و البته  نداشت کاًل یانتظار نیقطعًا همچ نه

 .قدردان بود

 :رمیگیو کارن رو از بغلش م پاشمیبه روش م یلبخند

 .ها رو داغ کن تزایپ نیا زحمتیب میآماده ش میریتا ما م-

 

 .چشم-
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 و ارمیً در مکال شرتمویو ت شمیوارد اتاق خودمون م اول

 .کنمیعوض م یشلوار اسلش خونگ هیشلوارمو با 

ا که ب رمیگیدوباره کارن رو بغل م بدون لباس همونطور

 :گهیم یناراحت

 شه؟یسفت م ینطوریبابا بدن منم ا-

 :شیهمه دلبر نیاز ا زنمیم یلبخند

بابات  نیع یباشگاه.بزرگ که بش فرستمتیآره فندوقم.م-

 .یشیدخترکش م

 :گهیو م خندهیم

 ؟یچ یعنیدخترکش -

رم بتا  نهیشیاتاِق کارن م یرهیکه دستم رو دستگ نیهم

 :ادیطناز م یلباساشو عوض کنم،صدا
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دخترارو به سمت خودش جذب کنه  تونهیم یعنی-

پسرم.البته بابات فقط خوب بلده مخ بزنه واگرنه که 

 .ستیدخترکشم ن نیهمچ

و وارد اتاق  زنمیم یاقهقه یرپوستیز یهایحسود نیا از

 .شمیم

 یبپوشونم صدا یکارن لباس راحت یبرا خوامیکه م نیهم

 :ادیم کیاز از نزدطن

 .بره حموم.دو روزه حموم نرفته ؟بزاریکنیم کاریچ-

 :گهیفورًا معترض م کارن

 .عه..مامان االن نه-

 

 .ها منتظرنا تزایپ ای:زود برو بطناز
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وِم و به سمت حم گهیم یمحکم«چشم» تزایاسم پ دنیشن با

 .دوعهیاتاقش م

 :گمیرو به طناز م شهیکه وارد حموم م نیهم

 ستم؟یمن دخترکش نکه -

 

 :گهیشده م زیر یجلو و با چشما ادیاخم م با

 !..آره؟یپس دخترکش-

 :گمیتکبر م با

زنم ب یحرف نکهیچند تا دختر،بدون ا نیبرم ب یخوایم-

 شه؟یم یچ مینیبب

نوازش  هیشب شتریکه ب کوبهیبه بازوم م یحرص مشت با

 .بود

 :گهیم تیهمون حرص و عصبان با
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 ...یچندتا دختر باش نیب یبخوا یکنیشما غلط م-

 یرو جو برمی.سرمو سمت گوشش مشهیپررنگ م لبخندم

ر اغواگ یبود با لحن دهیگوشش چسب یکه لبام به الله

 :گمیم

 .دوستت دارم توله یلیخ-

 :گهیوار مو مثل خودم زمزمه کنهیم دیمن رو تقل حرکت

 .منم دوستت دارم-

تو اتاق  نکهیا الیخیو ب ذارمیلباش م یرو لبامو

 .کنمیم رینظیب یهااون قلوه دنیبه مک م،شروعیکارن

دوِر کارن که از حموم بود،متعجب عقب  یصدا با

 :کشمیم

 .ادی.صداش مگهید رونیب نیحداقل بر ییخوب بابا-
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 و همونطور رهیگیخنده که طناز دستمو م ریز زنمیم یپق

 :گهیمنو م برهیم رونیکه از اتاق ب

نم رو حموم ک بچه نیتا من ا نیبب ونیوزتل کمیتو برو -

 .امیب

 .رمیم ییرایو به سمت پذ گمیم یا«باشه»لبخند با

 

 

�•• طــنــــاز  ♥️•• 

تر از و من هر روز خوشبخت گذشتیهم م یاز پ روزا

 .شدمیقبل م

 .شدیم تریو قو تریمیصم هانیمن و آ یروز رابطه هر

نبودم و  یاون دختر خجالت ششیپ گهیمن د که یطور

 .اخمو نبود هانیاون آ گهیاونم د
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و  هایو خودخواه هاتیبودم عصبان دهیخب فهم اما

 .بده شرییبتونه تغ یکه کس ستین یزیمغرور بودنش چ

 !من یحت

پسر جنتملن که  هی.خواستمیبود که من م یهمون هانیآ

 !من ِیشد.آره حام یحام هیواسم 

هوامو داشت که  نقدریکه گذشته بود ا یاسه هفته نیا

 .آب تو دلم تکون بخوره ذاشتینم

م ه یا.دو هفتهکردیبهم کمک م یگرفتن رانندگ ادی تو

ر ه گفتینام کرده بود و مثبت یکه منو بدنساز شدیم

هر روز برم.رستا و  ستین ازیوقت دوست داشتم برم ن

 .طرالن و مستانه هم بودن

رو  زیچ هیچند روز  نیا یهایخوش یهمه نیب خب

 .رمیبگ دیناد تونستمینم
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 ...هانیآ یهایخستگ

واقعًا  نیو ا زدیبه دو تا شرکت سر م دیروز با هر

به  خونه و ومدیکننده بود.هر شب خسته و کوفته مخسته

 ...دادیظاهر خودشو خوشحال نشون م

 :گردمیو به سمتش برم زهیریروشنا افکارم بهم م یصدا با

 ...هاشهیکالس داره شروع م-

 :دهیادامه م طنتیش با

 نیطناز ا مای.خودمونمیکالس دار گولهیاستاد ژ نیبا ا-

 ...ایتو َکَفته ب یلیخ

.با اعتراض اسمشو انهییرضا نیکه منظورش از ا فهممیم

و  برهیباال م میکه فورًا دستاشو به عنوان تسل کنمیصدا م

 :گهیم

 .میبر ایباشه..باشه.ب-
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 :گهیم یشیفورًا با حالت نما شمیکه بلند م نیهم 

.آخه چون هااادهینم ریگ ممیاوه..اوپس..واستا...اگه نر-

 ...ییتو

ود که ز برمیو به سمتش حجوم م زنمیداد اسمشو صدا م با

 .دوعهیو تند  به سمت کالس م شهیمتوجه م

برخورد  یبا جسم سخت رسمیکه به دِر کالس م نیهم

 .خورهیدماغم بهش م و محکم کنمیم

 .رمیگیو فاصله م کنمیم یآروم یناله

و روم خودماز روبه ان،درستییاستاد رضا یصدا دنیشن با

 .کنمیجمع و جور م

 .حالتون خوبه خانم زند؟دیببخش-

 :گهیزودتر از من م روشنا
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 تو چوقتیاستاد.طناز دوست نداره ه دی..ببخشیوا یا-

 .عجله داشت نیبکنه..واسه هم ریکالساتون د

 یو با چشما گردهیسرم به ضرب سمِت روشنا برم 

 و با رهیبرام م یاغرهکه چشم کنمیدرشت شده نگاهش م

 :گهیلبخند رو بهم م

عجله نکن استاد که فرار  گمیم یبفرما طناز خانم ِه-

 .کنهینم

 :گمیاعتراض م با

 !!روشنا-

 :گهیهامون محالت نیاز ا با خنده انییرضا

 .کنمیداخل خواهش م دییبفرما -

 شمیو وارد کالس م رمیروشنا م یبرا یظیغل یغرهچشم

 :گهیگوشم م ریو با خنده ز ادیکه دنبالم م
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 ..منیاینم یاناز و عشوه هیبپا چشات چپ نشه.تو که -

 ..گهیدست به کار شم د دیبا

 ی.وقتنمیشیکه وسط کالس بود م یایخال یهایصندل رو

 :گمیم با حرص نهیشیبغلم م

 یابکنه بر جایب یروشنا..من متأهلم.ممکنه فکرا یریبم-

 .خودش

 :گهیاخم م با

چه  ادیدستش ب خانهانیآ کمیکه... ستی!بد نه؟یچ-

 دیدربارت فکر بکنه با یکس خوادیداره.واال اگه نم یگریج

 .بفرستت دانشگاه گاردیبا باد

 :گمیو م چرخونمیتو کاسه م چشمامو

 ه؟یاغهیچه ص گهید رگایبرو بابا...باد-
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ه و حواسشو ب گهینم یزیچ گهید انییورود استاد رضا با

 .دهیاستاد م

 

 

 ...هابچه دیخسته نباش-

ه ک شمیم المیکالس،مشغول جمع کردن وسا انیاعالم پا با

 :نهینگاِه همه روم بش شهیباعث م انییرضا یصدا

 .رمیقتتون رو بگچند لحظه و شهیخانم زند م-

ها دارن بچه نهیبیم ی.وقتکنمیترس سرمو بلند م با

 :گهیفورًا م کننینگاهمون م

 .براتون داشتم یزحمت هیبعد  یآزمون جلسه یدرباره-

 .کنهیزمزمه م یـ«جوون»و  زنهیبرام م یچشمک روشنا

 .رمیم انییرضا ِزیو به سمت م رمیبراش م یاغرهچشم
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ها بحث رو خاتمه بچه یخروج همهقبل از  کنمیم یسع

 :بدم

 با من استاد؟ دیدار یکار-

 :گهیمهربون م یلبخند با

 د؟یریتنها م-

 :گمی.متعجب مپرهیباال م ابروهام

 بله؟-

 :گهیم فورًا

 منزل؟ دیریم ادهی..پنهینه منظورم ا-

 یادیبس بود.همونطور که واضح بود روشنا ز نجایهم تا

رم چون همس رمینه با روشنا م»فتن داده بود با گ دیبهش ام

دستش  یرو رو ی،آب پاک«برسم رید یلیدوست نداره خ

 .زمیریم
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 :گهیشده مو شوکه نهیشینگاهش رو دستم م تعللیب

 !..باشه یمرد خوشبخت دیحتمًا با-

با  شوهرم یدرباره دیبا شهی.باورم نمندازمیم نییپا سرمو

 :گهیم زده خجالتنه،یبیسکوتمو م یاستادم حرف بزنم.وقت

 .دیبر دیتونی.مدیببخش-

 

 .نداشتم یبد حس

 .پنهان بمونه هانیموضوع از آ نیدوست نداشتم ا یول

 هنکیا دنیکالس منتظرم بود،با فهم یکه گوشه روشنا

 که به کنهیاشاره م رونیحرفامون تموم شد با اخم به ب

 .میشیو با هم از کالس خارج م رمیسمتش م

 :گهیروشنا م ذارمیم رونیکالس ب که پامو از نیهم

 .دیببخش-
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 :گهیکه شرمنده م کنمیبهش نگاه م متعجب

 ینطوریتا تو هم ا دادمیم یدواریبهش ام ینطوریا دینبا-

 .یخجالت بکش

 یادآوریبار به خودم  نیهزارم یو برا زنمیم یلبخند

رو از  یکس دیو هرگز نبا ستین افهیبه ق زیچچیه کنمیم

 .ت کردقضاو افهیق یرو

 :گمیهمون لبخند م با

 .تموم شد گهید نهی.مهم استیمهم ن الیخیب-

 . دهیتکون م سرشو

 .تو سکوتمیشیو سوار م میریم نشیهم به سمت ماش با

 .رهیما م یبه سمت خونه

شکر از و با ت بوسمیلپشو م شهیبه خونه مثل هم دنیرس با

 .شمیم ادهیپ نیماش
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 .شمیوارد برج مو  کنمیباز م دیرو با کل در

 .سالم خانم دکتر-

 ]نگهبان ٰیو رو به آقا مرتض زنمیم ییدندون نما لبخند

 :گمیبرج[ م

 .دیسالم.خسته نباش-

 .دخترم نطوریشما هم هم-

 . زنمیهفتم رو م یو طبقه رمیسمت آسانسور م به

و فکر  کردیخانم مهندس صدام م ٰیآقا مرتض اوالش

 .هان،مهندسمیمثِل آ کردیم

 خوادیدادم و گفتم که اگه م حیروز براش توض هی اما

ه ترم.البته کطناز خانوم راحت ایخطابم کنه با خانم دکتر 

کرد و گفت طناز نه  حیبا اخم و تشر حرفمو تصح هانیآ

 .خانم زند
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دلم ضعف  شیرپوستیز یرتایاون روز و غ یادآوری با

 .براش رهیم

ونه و با کارت دِر خ شمیم ادهیهفتم،پ یبه طبقه دنیرس با

 .رمیو به سمت اتاق م کنمیرو باز م

ت و مشغول درس رمیلباسام،به آشپزخونه م ضیتعو بعداز

 .شمیم یپلو با ماه یکردن سبز

*** 

و به سمت  کنمیگاز رو کم م ریساعت بعد،ز مین حدود

 .کنمیچک م هاموامیتلگرام و پ رمی.اول مرمیم میگوش

 .فتمیحرفاش م ادی.فتهیم هانیآ ِیویبه پ نگاهم

 ادیرو صفحه م امتینده.پ امیخوشگلم بهم پ خب»

ونم با بده که بت امی.تو تلگرام پنهیبب یدوست ندارم کس

 «هتو چشم نباش تیبعد یدست باز جوابتو بدم که جوابا
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همه جنتلمن و تو دل برو  نیاز ا رهیم یلیویلیق دلم

 .بودنش

 .ترسناک بود کمی موضوع نیو ا زدیکه خوب مخ م الحق

 

 

�هیپارت_هد# � 

 

و  رمیم شیویو به سمت پ شمیم یافکار منف الیخیب

 .کنمیم پیتا

 -د؟ییخونه.کجا دمیمن رس-

به  انیپیو با خاموش کردن و شمیتلگرام خارج م از

 یاکه عکس نایت یهای.بعداز چک کردن استوررمیم نستایا

با  ییارستا که عکس یبود و بعدش استور ایلیا با یایسلف

و  بیمن یهایخواهرشوهرش آپ کرده بود و استور
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 هانیآ جیوارد پ اریاختیسپهر و طرالن و مستانه..ب

 .فتهی.نگاهم به فالووراش مشمیم

 . واقعًا حسشهیم ادی[ تپش قلبم زونیلیم ۲] M  دنید با

 ایوف بود.خدامعر نقدریشوهرم ا نکهیاز ا گرفتمیغرور م

 .زیبابت همه چ یمرس

 

که  یکشنیفیو پشت بندش نوت ادیکه از تلگرام م یامیپ با

از  امیکه پ نمیبیلحظه م هیو تو  شهیصفحه ظاهر م یباال

 .هانهیآ

 ِیویو وارد پ کنمیرو روشن م انیپیدوباره و یسخت به

داده بود و بازم در حال  امیپ هیبود. نی.آنالشمیم هانیآ

 .بود پیتا

 -میتو راه-

 .ادیم شیبعد امیپ هیاز چند ثان کمتر
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 -کمیخوشگل کن که نزد-

بشر در هر  نی.ارهیگیم مخنده امشیپ نیخوندش ا با

 .رفتیمنحرفانه م یصورت فکرش به سمتا

و  کنمیم پیتا یـ-چشم-که شده  هانیدِل آ یبرا اما

 .کنمیسندش م

همراه با  یـ-جووون-و در جوابش  خورهیم نیس زود

 .فرستهیم ادیکه از دهنشون آب م کرایاست نیا

 .رمیو به سمت اتاق م شمیبلند م فورًا

 هیحموم و  رمیگرفته بودم.پس اول از همه م یماه یبو

 .رمیگیم یاقهیدوش پنج دق

 .زارمیباز م سیهمونطور خ موهامو

از  ینطوریا یوقت گفتیخودش بود که م یخاطر حرفا به

 .یشیم یسکس یلیخ زهیریموهات آب م
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و بعداز  زنمیبعداز حمومو به صورتم م یکنندهنرم کرِم

 ِیو شلوارک مشک شرتیت هیکمرنگ  ِیرژ صورت هیزدن 

 .پوشمیم یمخمل

 یلباس مشک نیا یکرده بودم،تو ویرو که تازه ش بدنم

 .تو چشم بود یلیخ

ماهر بود.تا حاال دقت نکرده  هازیچ نیتو ا هانیکه آ الحق

 

 .اومدن نایا هانیآ شمیمتوجه م ادیکه م یکیت یصدا با

رو گونم  یبغلم و بوس دوعهیذوق کرده م دنمیبا د کارن

 .زنهیم

 دیخونه با رسنیم یوقت دونستیکه خودش م شهیهم مثل

ت مبا من خلوت کنه به س هانیخودش بره تو اتاقش تا آ

بودم،پوست سفید و لباس مشکی چه تضاد قشنگی میشن 

باهم. 
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 یگذاشته بود و بعداز کل هانیقانون رو آ نی. ادوعهیاتاق م

 .تالش کارن بهش عادت کرده بود

بم و خمار  یصدا شهیکه در اتاِق کارن بسته م نیهم

 :شهیبلند م هانیآ

 .یبا خودت لعنت یکرد یجوون...چ-

بش ل یرو یابوسه یو با قدبلند زنمیم یادلبرانه لبخند

 .زنمیم

و محکم تر به لبام  دهیکه اجازه نم رمیبگ فاصله خوامیم

 .مکهیو با قدرت م چسبهیم

 :گمیبا خنده م میریگیکه فاصله م گهیهمد از

 .هاگرسنته-

 خوامیکه م یی.غذاخورمینم ییهرغذا یاووم...بدجور.ول-

 .رومهروبه
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 :گمیم طنتیش با

 .برو لباستو عوض کن ایشب.ب یبمونه برا-

جذاب به سمت  یا چشمکو ب گهیم یکشدار «چشم»

 .رهیاتاق م

 یک نیب.برهیتا تپش قلبم آروم بگ ذارمیرو قلبم م دستمو

 .منو سکته بده خوادیم

 .نمیچرو ب زیتا م رمیو به سمت آشپزخونه م کشمیم یپوف

 

 

 .رمیم ییرایبه سمت پذ ییچا ینیبا س

 یا حالت لوسرو مبل لش کرده بود و کارن هم ب هانیآ

 .انداخته بود هانیآ یخودشو رو

 .نمیشیو کنارشون م ذارمیم زیم یرو رو ینیس
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 خب چه خبر؟-

 یهاهمونطور که شبکه  کنهیبهم م ینگاه مین هانیآ

 :پرسهیم کردیم نییرو باال پا ونیزیتلو

 باشه؟ دیچه خبر با-

 .شمیم رهیخ ونیزیبه تلو الیخیو ب ندازمیباال م یاشونه

 طناز؟-

 :کنمیم زمزمه

 جانم؟-

 ؟خونمون انیب میشب دعوت نکن هی نارویبنظرت مامان ا-

 :گمیم شدهجیو گ چرخونمیبه ضرب به سمتش م سرم

 .ومدنیرفته بود؟!تا حاال اصاًل خونمون ن ادمیچرا -

 :گهیو با خنده م دهیتکون م سرشو
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حوصلشون تو خونه سر رفته  گفتیم دمیامروز بابا رو د-

 نرویاصاًل ب هاچارهیدختر طلعت خانم ب یبعداز عروس و

 .حال و هواشون عوض شه مینرفتن.بنظرم دعوتشون کن

 :گمیم فورًا

 من که از خدامه..جمعه خوبه؟-

 :دهیتکون م سرشو

 ...یکه خودت راحت یهر روز-

 :گمیو م زنمیم یلبخند

 .تونمیمن م یندار یاگه جمعه کار-

 .انیبگو همه ب باشه پس.خودت زنگ بزن-

 .باشه-

 ؟یاکارهی:امروز چهانیآ

 .خونمامتحان ب نمیبش دیبرم کالس برگشتم با دیاول با-
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 :گهیو م خندهیحرفم م نیا با

حرف  دارم یدبستان با بچه کنمیامتحان فکر م یگیم یوا-

 .زنمیم

 :گمیو م رمیبراش م یاغرهچشم

 .اما واسه من که باعث افتخاره-

 :هشب کنهیوارد م یزیو فشار ر رسونهیچونم مبه  دستشو

 ...مورد نظر خودت مهمه هی نیتو ا-

 :دمیبحثو ادامه م تخس

و به ت رمیگیم میاتفاقًا هر وقت دلم بخواد خودم تصم-

 چه؟

 . و با اخم کنهینگاهم م متعجب

 :گهیم

 نشون بدم به من چه؟ یدوست دار-
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 :گمیخنده م با

 !...نه-

 یو قبل از هر اقدام رهیبه سمت لبام ماز چشمام  نگاهش

 :گهیم

 ..کارن-

 :غرهیبا اعتراض م کارن

 .رهیاتاق..خب حوصلم سر م رمیعهه..من نم-

 ،کارن رهینگاهشو از لبم بگ نکهیبدون ا هانیهمچنان آ و

 :دهیرو مخاطب قرار م

 .کارن کنمایحرفم رو تکرار نم -

 رمیگیفاصله م هانیکارن فورًا از آ ِیبغض یصدا دنیشن با

 .کشمیو کارن رو به سمت خودم م

 :گمیو م دمیخودم فشارش م به
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 قربونت برم؟ شدهیچ-

 مونیهم پش هانیکه مطمئنم آ یو لحن یبغض یصدا با

 :گهیکرده بود م

 نیگیبرم اتاقم.شما همش م ییخب من دوست ندارم تنها-

 ولن،قیاریبرام ب یآبج هی نیگیبرو اتاقت.اگه راست م

 ش باهاش تو اتاق باشم.باشه؟هم دمیم

 :کنمیشده اسمشو صدا م یشاک

 !کــــارن-

 :گهیو پشت بندش م شهیبلند م هانیآ یخنده یصدا 

 .بشم فندوقم کتیمن قربون دِل کوچ یاله-

 :گهیبعد با خباثت م و

 .ذارهیمن که ار خدامه.مامانت نم-

 :گمیم متعجب
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 !ـــهـــانیآ-

 :گهیو م شهیم شتریب خندش

 گذاشته تو گرویج نیخدا هم به فکر منه که ا ینیبیم-

 .کاسمون

 : زنمیبه شونش م یمشت

 .تمومش کن-

 .شهیم شتریب هانیآ یحرِف کارن شدت خنده با

 

 

 

 اریخواهر برام ب هی! خودت یدار کاریبابا به مامان چ-

 .گهید
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 دنیع به خندو دوباره شرو شهیم دیخندش تشد هانیآ

 .کنهیم

و ر هانیآ تونستمیزده از حرفش دوست داشتم تا م شوک

که  چشماش دنیبا د گهیبزنم، البته اگه بتونم..و از طرف د

 ...رهیگیشرک شده بود خندم م یگربه هیشب

 

 :گمیو م زنمیم هانیآ یبه بازو یاگهید خنده مشت با

چشم  یاز دسِت توعه.نگاه دار کشمیم یهرچ هانیآخ..آ-

 ...ایکنیو گوش بچه رو باز م

 

غِل و تو ب زنهیکارن م یرو لپا یاخندش بوسه ته مونده با

 .کشِتشیخودش م

 

 خب چطوره دست به کار شم پسرم..هووم؟-
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 نیمنو سکته بدم.هم خوانیپدر و پسر م نی.اکشمیم یپوف

 هانیآ یدستا ریاز رو مبل بلند شم،مچ دستم اس خوامیکه م

 .شمیم

 

 :گهیکه م کنمیو نگاهش م گردمیبه سمتش برم دیترد اب

 !..یبچه رو بشکون نیدل ا یخوایتو که نم-

 

 یو با صدا کشمیم رونیب هانیغم دستمو از دسِت آ با

 :گمیگرفته م

 .اتاق درس بخونم رمیم-

 

 دونستمی.چه مهیچه بد درد مانیدرد زا دونستنیچه م اونا

 !کشم؟یم یمن چ
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تحمل  دیبه کنار، اون نه ماه رو من با مانیدرد زا اصاًل

 .کنم

 

.االن اصاًل ندازمیم یو خودمو رو صندل شمیاتاق م وارد

 .حس و حال درس خوندن نداشتم

 

شونه  سمویخ یو موها رمیتوالت م زیبه سمت م پس

 .کنمیم سشیو گ کنمیم

 

تا ظهر که خواستم برم  ذارمیآماده م رونمویب یلباسا

 .نکشه طول یلیآموزشگاه خ

 

***  
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که بهم رانندگس  ی] کسیاز خانم مسعود یخداحافظ با

اسنپ  میو با گوش شمی[ از آموزشگاه خارج مدهیم ادی

 .رمیگیم

 

.با هکنیپام ترمز م یجلو دیپرا هی قهیحدود پنج دق بعداز

 .شمیآرم اسنپ سوار م دنید

که راننده بود جوابمو  یکه مرِد مسن دمیم یآروم سالم

 .دهیم

 

دلخور بودم.اون بچه درک  هانیاز آ ییجورای هنوز

داده بودم که چه  حیتوض هانیخوِد آ ی.اما من براکردینم

 .داشتم یحال و درِد بد
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آموزشگاه،پدر و پسر رو مبل  ومدمیظهر که داشتم م بعداز

ت من ناراح نکهیبه ا یتوجه چیهیخوابشون برده بود و ب

 .بودن هدیخواب لکسیشده بودم از دستشون ر

 

 رونیفکر  ب از«میدیدخترم رس» گهیراننده که م یصدا با

 .کنمیرو پرداخت م نهیو هز امیم

 .رمیو به سمت واحد م شمیم ادهیپ نیماش از

 

 نی.همه جا سوت و کور بود و اکنمیکارت در رو باز م با

 .رفتن هانیکارن و آ یعنی

 

 .کنمیو لباسمو عوض م رمیسمت اتاق م به
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به  ،یکوتاِه مشک ِیو شلوارِک ل یتاِپ مشک هی ندیپوش با

و کارن خونه نبودن  هانی.حاال که آرمیسمت آشپزخونه م

 .آزاد باشم تونستمیم کمی

 

تعلل مشغول درست کردن  کمیو با  شمیآشپزخونه م وارد

 .شمیم هیساالد اولو

 

ته پخ هاینیزمبیکه س یو تا موقع کنمیرو اماده م لیوسا

 ست،درِسیو مشغول خوندن ز ارمیز اتاق مبشن کتابمو ا

 .شمیمورد عالقم، م
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و رو فورًا ت هیاولو خوره،ساالدیکه به در م یکارت یصدا با

و خودمو به ظاهر  رمیو به سمت کتابم م ذارمیم خچالی

 .کنمیمشغوِل کتاب م

 

دلم واسه  هانیآ یهاکارن و خنده یسروصداها با

 .رهیتاشون ضعف مدو

 

آشپزخونه  یاز جلو هانیآ یکه صدا کشهیطول نم یلیخ

 .ادیم

 

 دلبر قهره؟-

 

 :گمیم رمینگاهمو از کتاب بگ نکهیا بدون

 .شام دیایب دیلباس عوض کن دیبر-
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 هنکی.و بعد بدون امونهیاز چشمم پنهون نم هانیآ لبخند

 :دهیرو مخاطب قرار م ره،کارنینگاهشو ازم بگ

 .رن برو لباستو عوض کنکا-

 

 اهیبفرستتش دنبال نخودس هانیبود قراره آ دهیکه فهم کارن

 تتونسیکه نم یی.اما از اونجاکوبهیم نیپاشو زم یناراض

 و به گهیم یمعترض یـ«باشه»حرف بزنه  هانیرو حرف آ

 . رهیسمت اتاقش م

 

 و به سمت شمیآشپزخونه بلند م ِیصندل یاخم از رو با

 .رمیم خچالی
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 ارمیم رونیب خچالیو گوجه رو از تو  اریکه خ همونطور

 :گمیشم،میو مشغول خرد کردن م

 .خان..برو لباستو عوض کن هانیبا تو هم بودم آ-

 

 گردمیمتعجب به عقب برم ادیازش نم ییصدا نمیبیم یوقت

 .رو لبش داره یلبخند مهربون نمیبیکه م

 

ند کارم گ نی. متأسفانه با همکنمیم نگاهشنهیسبهدست

 

ه بود ب یبود که کاف فیضع هانیدر مقابل آ نقدریا مغزم

 .بدنم نگاه کنه تا َعنان از کف بدم

 

میزنم. نگاهش میشینه رو بدنم و همینطور پایین میره تا به 

رونهای پام میرسه. 
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 .نگاهم نکن یاونطور یلعنت ِد

 

 .ادیو جلوتر م رهیگینگاهشو از بدنم م قهیچند دق بعداز

 

 .بودم دهیمن مسخ شده همونجا به اپن چسب و

 

 .هرقصیو نگاهش رو بدنم م چسبونهیخودشو بهم م کاماًل

 

 : ذارمیم شیاستبر و عضله ینهیس یدستمو رو دیترد با

 ...برو عقبهانی..آـیآ-

 

 :کنهیو زمزمه م ارهیم نمیبه سمت س دستشو

برم  یچجور رونیب یختیر ویهمه چ یعروسک وقت-

 ب؟عق
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 :گمیاخم م با

 .ادی.ممکنه کارن بستیاالن وقتش ن یلعنت-

 

 :گهیخنده م با

ه ک یدادم که بدونه تا موقع ادی یبه پسرم اونقدر گهید-

 .رونیب ادیب دینرفتم اتاق نبا

 

 موفق یاحساستمو کنار بزنم که تا حدود کنمیم یسع

 .شمیم

 

 .برو عقب من هنوز قهرم-
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 و رسونهیهام مدستشو به رون و کنهیم یکوتاه یخنده

 .کنهیبهش وارد م یمحکم بًایفشاِر تقر

 

ان و با فشار حساس یلیهام  خرون دونهیم یعوض

 .شنیهم قرمز م کیکوچ

 

 ؟یخب حاال چ-

 

 :گمی.اما با مقاومت مبندمیبا درد م چشمامو

 .گمیبرو عقب م هانی..آــیآ-

 

که به  نیو هم ارهیرونم به حرکت در م یرو دستشو

که  رمپیباال م هیو  زنمیم یغیج رسه،ناخودآگاهیوسط پام م
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تو  کشهیو من رو م گهیکشدار م یـ«جوون»با خنده 

 :گهیبغلش و م

 .خوامینم یچیتو باش..من ه یلعنت-

 

 :گمیترس م با

 ..من بچه ِنمـ هانیآ-

 

 :گهیحرفمو تموم کنم م نکهیقبل از ا 

 .توله ریآروم بگ نجایبه موقعش.فعاًل هم مونهیاون م-

 

و خودمو به  دمیخودمو به آغوشش فشار م لیکمال م با

که دستاش نوازشگرانه بدنم رو َرَصد  سپارمیدستش م

 .کنهیم
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و با لبخند به چهرش  کنمیبدنش مرتب م یرو رو پتو

 .کنمینگاه م

 

 میاستخویاصاًل درست نبود که هروقت م هانیمن و آ کاِر

 .اتاق مشیفرستادیم میخلوت کن

 

 .میکردیموضوع م نیا یبرا یاگهیفکر د هی دیبا

 

 ایکارن بدن یبرا گهیخواهر د ایبرادر  هیاگه  دیشا

 .شدیاون م اوردم،سرگرمیم
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رفته  ادتیواسه خودت؟! یگیم ی..طناز چی..وایوا

 !یطاقتشو ندار ؟تویدیچقدر درد کش

 

نم ک داریکارن رو ب نکهیقبل از ا و بندمیدرد چشمامو م با

 .شمیاز اتاق خارج م

 

و با برداشتن کتابم، به  رمیبه سمت آشپزخونه م اول

 .گردمیخواب خودمون برماتاق

 

و رو ت ییزایتند چنشسته بود و تند یصندل یرو هانیآ

 .کردیم پیتا تابلب

 

 .ذارمیم زیو کتابمو رو م شمیلبخند وارد م با
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 :زنمیرو گونش م یاو بوسه رمیگیش مپشت بغل از

 .دینباش خسته-

 

و دستامو که دوِر گردنش  رهیگیرو لبش جا م یلبخند

 نهزیروشون م یاو بوسه رهیگیحلقه شده بود رو محکم م

 :گهیو م

 .ستمین گهید-

 

 ی.همونطور که صفحهفتمیتخت م یو رو دارمیبرم کتابمو

 :گمیم کردمیموردنظرمو باز م

  شه؟یِرت طول مچقدر کا-

 

 :گهیکردن برداره م پیدست از تا نکهیا بدون

 .حدود دو ساعت-
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 .ارمیبرات قهوه م رمیباشه من چند صفحه بخونم م-

 

 .یباشه..مرس-

 

و شروع به خوندن  دمیبه سمت کتاب سوق م سرمو

 فارغ ایبا خوندن چند تا جمله از دن شهیو مثل هم کنمیم

 .شمیغرق م ستیز و تو شمیم

 

*** 

کتاب رو  یو با خستگ کنمیتست هم حل م نیآخر

 .بندمیم

هنوز  هانیبود که  آ نیو نشون از ا ومدیم بوردیک یصدا

 .کنهیم پیداره تا
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بامداد ۱به ساعت که  یو با نگاه شمیرو تخت بلند م  از

 .رمیبه سمت آشپزخونه م دادیرو نشون م

 

.پس مشغول دبریخوابش نم گهید خوردیاگه قهوه م االن

 شیخواباز کم یتا سردرد ناش شمیدرست کردن دمنوش م

 .بهتر بشه

 

*** 

 .مریو به سمت اتاق م زمیریدمنوش تو ماگ م کمی براش

 .ذارمیم زیم یرو رو ینیو س شمیوارد م آهسته

 :گمیو م دارمیبرم بوردیک یاز  رو دستاشو

 .یکشی.چقدر ازشون کار مگهیبابا..بسه د یا-

 :گهیو م زنهیم یطونیش لبخند
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 .نجاستیا نایا یآره جا-

که کاماًل از تاپم واضح و  هامنهیس یهمزمان دستشو رو و

 .ذارهیتو چشم بود، م

 

 

 

 :مگیو با خنده م هامنهیس یاز رو دارمیدستشو برم فورًا

 .گهیبدجنس نباش د-

 

 :گمیو م زنمیدستش م یرو یابوسه

 کشه؟یکاِرت طول م گهیر دچقد-

 

 وقفهیو ب کنهیلباش م ریپاش و لبامو اس یرو کشهیم منو

 .مکهیم
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 :گهیکه م مونمیهمچنان منتظر جوابش م رهیگیکه م فاصله

 .ربع جمعش کنم هیتو  کنمیم یسع-

 

 :گهیم ینیبعداز تموم شدن حرفش با اشاره به س و

 ه؟یچ نیا-

 

  .ینش تیاذ تیخوابدمنوش.بخور با کم-

 

 :گهیاخم م با

 پس واسه خودت کو؟-

 

 .ادیمن دوست ندارم دمنوش.از مزش خوشم نم-
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 :گهیو مرموز م نهیشیلبش م یرو یضیعر لبخند

 یخوریدمنوش م نیاز هم کمیتو  میقد ادیخب پس به -

 ییبه من.منم از همونجا یدیومد،میاگه از مزش خوشت ن

 .خورمیم یکه تو خورد

 

 یخواستهو بدون شهیب درشت ماز تعج چشمام

گرفته  ی.با همون صدازنهیم شیخودم،بغض به گلوم ن

 :گمیو م کنمیم یزیر یخنده

 ؟یکردیم نکارویاز قصد ا-

 

 :گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 نیمنکر ا یبودم.ولاون موقع هنوز عاشقت نشده دیشا-

که از حرص خوردن و توجه کردنت خوشم  شمینم
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ربع از پشت  هی خوردمیم تیاز دهن یوقتکه  نی.اومدیم

 .تو فکر یرفتیربع بعدش م هیو  یکردینگاهم م

 

 .نداشت یلبم تناقض یبا لبخند رو میاشک یچشما

 

 یبغض یو با صدا زنمیبه بازوش م یهمون خنده مشت با

 :گمیم

 .یدونستیم وی.همه چینامرد یلیخ-

 

 هی هانی.بغل کردن آکنمیبا تموم شدن حرفم بغلش م و

هم  یتینبود.امن جاجیکه ه یداشت.آرامش یآرامش خاص

ترس و  یو هرچ کردیم قیداشت که به وجود آدم تزر

 .بردیم ادیاسترس بود رو از 
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اما  کشمیگوشم خودم عقب م یالله یسیحس خ با

بود مانع  دهیچیکه سفت و سخت دورم پ هانیآ یدستا

 .شهیم

 

 د،کناریکشیم گوشم یدر همون حال که زبونش رو رو و

 :کنهیگوشم زمزمه م

 .نجاینخور توله..جات خوبه ا...تکونــــــشیه-

 

 :گمیخنده م با

 .برم دانشگاه دی..بزار برم بخوابم فردا باهانینکن آ-

 

 :گهیم الیخیب

شوهر  نیتمک دنینم ادیبهتون  یکوفت یهادانشگاه نیتو ا-

 !جز واجباته؟
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 :شهیتر م دیشد مخنده

 فتنادگریبه  یازی.نرهیگیم کنیر من بزور ازم تمواال شوه-

 .ستیو خواستن و نخواستن ن

 

 :زنهیکنار گوشم پچ م یعصب

 ؟یخوایتو سکس با منو نم یعنی-

 

ل و ُز رمیگی.ازش فاصله مبرمیموهاش فرو م یال دستمو

 یهالهینگاهمو از اون ت نکهیبه چشماش.بدون ا زنمیم

 :گمیم رمیدلربا بگ

 .باهات باشم خوادیکه دلم م یای...تنها کسمن غلط بکنم-
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 یو لبخند دوباره رو بندهیبا آراشم و لذت م چشماشو

 .رهیگیلبش شکل م

 

رکت ح هیو تو  بندهیتابو مباز کردن چشماش،فورًا لب با

 ِغیپام و با فشار دادن لباش رو لبام ج ریز ندازهیدست م

 .کنهیرو خفه م میاحتمال

 

*** 

 اتدر وانش ادامه

❌� �  ❌دینش نیجو دیجنبه ندار️♀

 

� 

� � 

� � � 
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 ️❌❌دیبخون دیداره پس اگه جنبه دار صحنه❌️❌

�پارت  یصحنه�️♥ ♥️ 

پام و با فشار دادن لباش  ریز ندازهیحرکت دست م هی تو

 .کنهیرو خفه م میاحتمال ِغیرو لبام ج

 ندازهیپاهام م ریز د،دستیمکیا لباش،لبامو مکه ب همونطور

 .برتمیو به سمت تخت م

که ناخودآگاه  دهیو فشار م ذارهیم منهیس یرو دستشو

 .کشمیم«یآه»

 یـ«جون»و درجوابش ذارهینم جوابیآهمو ب شهیهم مثل

 .گهیم
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 طاقتیب مویبار تاِپ مشک نیو ا کنهیم یشرویپ دستش

 .ارهیدر م

 نیا یو من رو برا کردیم اموونهیاشت دعطر بدنش د یبو

 .کردیتر مرابطه مشتاق

منم به کار افتاد و  یکه باالخره دستا دمیبوس اونقدر

 ی.با لبخند دمیکشیموهاش رو دست م یصورت و حت

  .فهممیاز کارم رو م تشیرضا نهیشیکه رو لبش م

 و کل شکمم رو که دهیَتختم حرکت م شکِم یرو دستشو

 .کنهیرو رصد م گرفتیم شیو گرما داشت آتاز حرارت 

 :زنهیگوشم پچ م کنار

 آروممون کنم؟-

که با باز و بسته کردن  کنهیبعد به چشمام نگاه م و

 .زنمیرو م دییچشمام،مهر تأ
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و برخالف  ارهیکه سِت تاپم بود،از پاهام در م شلوارکمو

 :گهیو با خنده م کشهیم نییآروم شرتمو پا یلیاخالقش،خ

 !چه خبره نیرو بب نجایممم ااوم_

 :گمیخمار از خواستنم م یبا همون صدا متعجب

 چه خبره؟-

  :گهیم یو خواستن نیدلنش یخنده و با لحن ریز زنهیم

 .منظورم همون بهشتته-

و  هکشیالش م یو دست ندازهیم میبه زنونگ ینگاه دوباره

 :گهیخمار م ییبا لذت و صدا

 .شهکیبه رخ م شویگو تن زنهیبرام چشمک م شیدیسف-

 یـ«آه».از گلو یلعنت شدمیم سیبا حرفاش هم خ یحت

 .کشهیرو بو م میکه زنونگ کشمیخفه م

 :گمیم متعجب
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 ؟یکنیم کاریچ-

و همونطور که  زنهیم سیجوابمو بده آروم ل نکهیبدون ا 

وول  دستش ریز کرد،منمیم شتریهرلحظه حرکت زبونشو ب

 .زدمیمش رو صدا مبا لذت اس یحت یو گهگاه خوردمیم

 یظیغل یها«آه»که  زدیچوچولم زبون م یتند تند رو 

 .کنمیموها فرو م نیو ناخونام رو ب دمیکشیم

و  نهکیغرق در لذتم نگاه م یو به چهره کنهیبلند م سرشو

 .زننیخمارش برق م یچشما

 :پرسمیکه م کشهیعقب م سرشو

 ؟یکرد کاریچ-

 :گهیخنده م با

ما بعد ش یدفعه شاهللیکردم.ا یسیلبار بود کس نیاول-

 .یزنیساک م
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 نکهی.بعد از اگمینم یزیبه خاطر خمار بودنم فعاًل چ 

نگاه پر از  اره،یخودشم از تنش در م یشلوار و لباسا

بودم که  یو انگار نه انگار همون رمیگیخجالتمو ازش م

 .کردمیآه و ناله م رشیز شیپ قهیچند دق

 :گهیو م زنهیشکمم م یرو یا بوسه

 .من ِیمنحصر به فرده سکس ِزیچیخجالتات -

 ینهینوک س یکه دستش رو ندازمیم ترنییپا سرمو

 .چرخهیم مبرجسته

ل و روم کام کنهیم کمیکه به خودش نزد زدمینفس م نفس

طه تو راب دًایکه جد یمتیآروم، با مال یلیو خ زنهیم مهیخ

 میگزنون داخل شویداشته باشه، مردونگ کردیباهام تالش م

 :گهیم قیعم یـ«آه»و با  فرستهیم

 .تنگ نباش نقدریا یلعنت-
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چشمام رو بهم  یاولش با حال بد شهیاما من مثل هم 

که کارن  گمیآروم م یـ«آخ»درد  یو از رو دمیفشار م

ام لب یو لباش رو خشن رو شهیدردم م ینشه.متوجه داریب

ا ت کنهیکردنم م کیو با دستاش شروع به تحر کوبهیم

 .جا باز کنه میزنونگ یتو شیمردونگ

شروع به تلنبه زدن بکنه که فورًا  خوادیم قهیچند دق بعداز

 :گمیبا درد م

 ....نه بموننهبزرگه...نه یلیخ-

 :گهیو م زنهیکنار لبم م یابوسه

 یتنگ نقدریعروسکم..تو چرا ا گهید هینطوریاولش ا-

  گشادت کنم؟ تونمی..!چرا نمیلعنت

رو  امنهیکه نوک س شیقراریاز ب رهیگیام مخنده درد ونیم

تا حواسمو پرت کنه و درست مثِل بچه  برهیدهنش  م یتو

 .زدیم کشیهم و با فشار مپشت رخواریش یها
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غرق لذت هم  چیکه حواسم پرت شد ه شمینم نیا منکر

  .شدم

 نهکینامحسوس تلنبه زدن رو شروع م یلیآروم و خ هانمیآ

تخت  یو سخت رو کنمیمرم رو بلند مک ادیکه از لذت ز

 .کوبونمیم

 ...هــــــانیآمممم..آ_

 !..من ِیآهههه..جونم..ناله کن سکس_

 

 ️❌❌دیبخون دیداره پس اگه جنبه دار صحنه❌️❌

�..ادامه�️♥ � � ♥️ 

 دنیکوب یبار خودمم تو نیو ا زنمیبدنش چنگ م به

 .کنمیبدنامون کمک م
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 چیترل از دستش رفته بود که با فشار و بدون هکن گهید

و عرقش رو با دست پاک  دیکوبیتوم م یحد و مرز

 .کردیم

خودش پشتم دراز  کنه،یرو عوض م شنیبار پوز نیا

رو داخلم  شیو همونجور که دوباره مردونگ کشهیم

 و پشت لرزونهیچوچولم م یدستش از جلو رو فرستهیم

« آه»و  کنمیبلند م که از لذت کمرمو دهیهم تکون م

 .کشمیم

« آه» میبخاطر تنگ کردیهم که دوباره داشت واردم م هانیآ

 .کشهیم

که  گذرهیچقدر م دونمینم زنه،یتندتر داخلم ضربه م 

و با گاز گرفتن لبم  کنهیباالخره تنم شروع به لرزش م

 .شمیارضا م

 .هموز ارضا نشده بود هانیآ شهیمثل هم اما
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ز ج یزیبود و چ دهیده بودم ، لذتم پرکه من ارضا ش حاال

 .کردمیدرد احساس نم

از  یو تا حدود کنهیپوستم م دنیشروع به مک هانیآ یول

 .کنهیدردم کم م

 ِیزدگمک یاز جا اد،سرشویصدام در نم نهیبیم یوقت

 :هگیهمراِه اخم م منهیو با فشار دادن س کنهیبلند م دیجد

 ..ناله کن-

و بعد از  دمیفت رو انجام مکه گ یتحکم حرفش کار از

 کردمیکه تو گلو خفش م غمیبار در آوردِن ج نیچند

 .شهیباالخره ارضا م

 :گهیو م ندازهیتخت م یخودشو رو خسته

 ..یجونمو گرفت یرهیش شهیتوله مثِل هم یوا-
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 گمیم-یاوم- حالیاز خواب.ب شدیداشت گرم م چشمام

 ِیکبود یکه رو یاو با بوسه کنهیم ینیریش یکه خنده

و بعدش  ارهیـم رو در م«آخ»بار  نیآخر یبرا زنهیم نمیس

 .رمیتو عالم خواب فرو م

� � � � � 

� � � � 

� � � 

� � 

� 

 

 

 .شمیم داریاز خواب ب یکوفتگ با

بدون  هانیآ نمیبیکه م چرخونمیبه سمت چپ م سرمو

 .دهیشلوارک خواب هیلباس فقط با 
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ُلخت  ینطوریرفت حموم هم شبی...!دفکریب یسرهپ

 !که ممکنه سرما بخوره؟ کنهیخودش فکر نم د؟بایخواب

 .شمیرو تخت بلند م از

 .ودتخت انداخته ب نییپا نطوریشلخته حوله رو هم یپسره

خودمو تا  یو بعد با خستگ کشمیپتو رو روش م اول

 .شمیو وارد حموم م کشمیحموم م

قرنه از جام تکون  هیست که انگار فتهبدنم کو نقدریا

 .نخوردم

تا پر  مونمیو منتظر م کنمیوان رو با آب گرم باز م اول

 .شه

 .فتهیبه خودم م نهیاز تو آ نگاهم

 ..کبود بود دمیبدِن سف یهمه

 !..یوحش
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 دمیم هیو سرمو به وان تک شمیپرشدِن آِب وان،واردش م با

 ..بره نیبدنم از ب ِیتا کوفتگ

بهتر شده  یلیحالم خ کردیگرم داشت کاِر خوشو م بآ

 .بود

 .شدم داری..!انگار تازه بشیآخ

 ِریز رمیو م کنمیم یرو خال اد،وانیخوب حالم جا م یوقت

 .دوش

بردن  نیاز ب یتالش برا کمیشستن موها و تنم و  با

دوِر باال تنم  یاو حوله شمیاز حموم خارج م هایکبود

 .چمیپیم

آماده  یو برا کنمیم داریاز خواب ب یبه سخت رو هانیآ

 .رمیکردن صبحانه به آشپزخونه م

*** 

 اونجا؟ میای:بزنعمو



 

Romanzo_o 1461 

ه .همدیومدین نجایقربونت برم.اصاًل تا حاال ا گهیآره د-

 .باشه؟نیایب نیپاش

 !..زمیکه عز یشیآخه خسته م-

 از هنرم کمی خوامیم نیایب نیزنعمو..!؟پاش هیخسته چ-

 .بزارم هیرشوهرم ماماد یبرا

 :دهیسر م یاخنده

 .من قربون عروسم بشم یاله-

 .خدانکنه-

 .گمیباشه قربونت برم به همه م-

 عمه رو ندارم یبه مامان گفتم.فقط من شماره ستین ازین-

 .خودم شخصًا دعوتش کردم.از دستم ناراحت نشه نیبگ

 :کنهیم یزیر یخنده

 .وننمتیبی.فردا منیاشدلم.مراقب خودتون ب ِزیباشه عز-
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 ..دوستتون دارم.خدافظنیهمچن -

 ..خداحافظنطوریمنم هم-

 

ه ب کنمیفکر م نیو اول از همه به ا کنمیقطع م ویگوش

 .بدم یسر و سامون هیخونه 

 

و کارن  هانیو حاال که آ خواستیم یاساس رییتغ هی دلم

 .فرصت بود نینبودن بهتر

 

رو دعوت کنم  نایرستا ا شب هم هیباشه  ادمی دیبا اومم

 .میهمه جمع ش
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بار رو عوض کنم و مبال رو  یاگه جا نکهیفکر به ا با

و با  رمیبه سمتشون م کنهیم رییتغ یجا کنم خونه کلجابه

 .شمیدست به کار م ضیعر یلبخند

 

 

�هیپارت_هد# � 

 

 .کنمیلذت به خونه نگاه م با

 .جمله هی!!تو عــــاه

 'معرکه شد'

کمرم درد  نیسنگ یلهیهمه وس نیا ییجاجابه بخاطر

و کارن هم  هانیآ گهیگرفته بود.َاالناست که د

 ..خداروشکر که غذا درست کرده بودمانیب
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 یرو دنیبا خواب کنمیم یو سع ندازمیرو مبل م خودمو

 .کمرم،درد رو رفع کنم

 !مت آقاجونس رهیبودم فکرم م دهیکه دراز کش نطوریهم

 کنه؟یرفتار م یباهام چطور ادی!اگه باد؟یفردا م یعنی

 رفتار کنم؟ یباهاش چطور من

بکن من بفهمم  یامعجزه هی کنمیخدا!!ازت خواهش م یا

 داره؟ یآقاجون چرا با من پدرکشتگ

اگه  یاومدن نداشتم!حتهر صورت من که قصد کوتاه در

را قباًل نده چ حیرفتار رو باهام داشته باشه،تا توض نیبهتر

 .باهاش درست برخورد کنم تونمینم کردیبا من بد رفتار م

 

.دوست کنمیو باز شدن در سرمو بلند م کیت یصدا با

 .نمیرو بب هانیالعمِل آداشتم عکس
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بلند اسممو صدا  هانیشن،آیکه پدر و پسر وارد م نیهم

 .زنهیم

 :کنمیبلند م سرمو

 .نجامیجانم ا-

و بعد کم کم به اطراف  نهیشیمنگاهش رو من  اول

 .چرخهیم

و دوباره نگاهش رو من  کنهیبه اطراف نگاه م ریمتح

 .نهیشیم

و به  کشهیاخماشو تو هم م کنهیدوباره نگاهم م یوقت

 .ادیسمت من م

 یبگه حق نداشت ای.ومدهیخوشش ن دیجد نیزایاز د نکنه

 !..یخونمو عوض کن نیزاید
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م رو تو بازو رسهیبهم م یقت.وکنمیبهش نگاه م تیمظلوم با

 :گهیو م رهیگیدستش م

 ؟ییتنها یخورد یگه یچ-

 :گمیو م بندمیاز درد م چشمامو

خونت  نیزاید یدوست نداشته باش کردمیفکر نم دیببخش-

 .عوض شه

 :گهیخشم م با

خودت؟مگه من ُمردم که  یبرا یکنیبلغور م یدار یچ-

لند ب نیسنگ یلهیهمه وس نیا ییواسه خودت تنها

 !؟یکرد

 :گمیو متعجب م رهیم نیاز ب تمیمظلوم

 ؟یتسیخونتو عوض کردم ناراحت ن نیزاید نکهیاز ا یعنی-
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 برهیرو مبل و دستشو به سمت کمرم م ندازهیخشم منو م با

 :گهیم ضیغ ده،بایو همونطور که مالش م

 یمن و تو داره..؟چجور یمعلومه که نه توله..مگه خونه-

 ؟یجا کردجابه نینگس یلهیهمه وس نیا

واقعًا نگران من  یعنی.نهیشیرو لبم م قیعم یلبخند

 ناراحت نبود؟ نیزاید رییبه خاطر تغ یعنیبود؟

 :گمیو م کنمیدور گردنش حلقه م دستمو

 ...من خوبم بابا..حاال خونه چطور شد-

 :گهیحرص م با

جا جابه نارویا ییخودم تنها ؟منیخوب ویچ یچ-

 ...خترد ادیجا کنه از پا در مجابه ییتنها وناریا َلمینکردم.ف

 :گمیخنده م با

 ..میاوه من چقدر قو-
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ش و منو به آغو کشهیکنترل خشمش م یبرا یقیعم نفِس

 :گهیو کنار گوشم م کشهیم

 ارمی...خبر بده چند تا کارگر میکارا بکن نیاز ا نمینب گهید-

 .کننیجا ماونا خودشون جابه یتو بگو چجور

 

 رونیو از بغلش ب گمیم یا«باشه»تموم کردن بحث  یبرا

 .شمیپ ادیکه ب کنمیو به کارن اشاره م امیم

 ندی.با دکردیدر واستاده بود و با اخم به ما نگاه م یجلو

، و با بستِن در شهیاخمش م ِنیگزیاشارم فورًا لبخند جا

 .تو بغلم ندازهیبه طرفم و خودشو م ادیبدو بدو م

 

 :گهیم یو که با خوشحال دمیمفشارش  اقیاشت با

 ان؟یهم م نایو خاله ت ایلیفردا عمو ا-
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حالتش  خوش یتو موها یو دست دمیخودم فاصلش م از

 :گمیو م کشمیم

 .امیآره قندم.اونا هم م-

 

 :گهیو م کشهیم یاز خوشحال یغیج

 ونیزیبه تلو ارمیب [PS]ومویفااسیپ خوامیمامان من م-

 ..کنم یبا عمو و خاله باز خوامیوصل کنماااا...م

 

و همونطور که به سمت اتاق  رهیگیاز بغلم م هان،کارنویآ

 :گهیبهش م رفتنیم

 .فندوقم ارمیخودم برات م-

 

 

 .رمیو به سمت سالن م زارمیم ینیرو تو س ییچا
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 . نمیشیکاناپه م یرو ز،کنارشونیم یرو ینیگذاشتن س با

 :هپرسیم رهیبگ ونیزینگاهشو از تلو نکهیا بدون هانیآ

 فردا؟ انیب یبهشون زنگ زد-

 :گمیم رخشمیبه ن رهیخ

.اول به مامانم گفتم بعدش به زنعمو زنگ زدم و گهیآره د-

عمه رو ندارم.از طرف خودم شخصًا  یگفتم که شماره

 !..دعوتش کنه

 

 :گهیو م دهیتکون م سرشو

 م؟یخوایم یفردا چ یخب..برا-

 

 !درست کنم؟ یاوومم..بنظرت چ-

 :گهیو م گردهیبه سمتم برم فورًا
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 ..زنهیبا آدم حرف م اتیسبز..ناموسًا قرمهیسبزقرمه-

 

 :گمیو م زنمیاز سر ذوق م ییدندون نما لبخند

هم درست کنم؟آقاجون  هیو ساالد اولو ایدر کنارش الزان-

و دوست داره...عم یلیهم خ ایو الزان خورهیشام،برنج نم

 ..دوست داره هیهم ساالد اولو

 

کارن که رو پاهاش نشسته  نکهیو بدون ا زنهیم یلبخند

 :گهیو م زنهیم میشونیپ یرو یاجا کنه،بوسهبود رو جابه

 .نبود بگو بخرم یهرچ لیباشه..وسا-

 

 .کنمیم امکیبرات پ لویباشه..وسا-

______________ 

�جمعه] � ] 
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 .کنمیدرد کمرمو راست م با

مامان و بابام  دنیها و دردها به د یخستگ نیا یمهه

هم  هفته کیذره شده بود.به نظرم  هی.دلم براشثندیارزیم

 .ادهیز یلیازشون خ یدور یبرا

 

 .شمیم رهیخ زیم به

 یراب یدستشیوان،پیَاَعم از قاشق،چنگال،ظرف،ل زیچهمه

از نوشابه و آب،گلدون و...آماده  یساالد،پارچ خال

هم که تو  ایورشت هم که آماده شده بود و الزانبود.خ

 .بود خچالیهم تو  هیو ساالد الو ویماکرو

 

 .آماده بود به جز من و کارن یپس همه چ خب

 .شمیآشپزخونه خارج م از

 !پـــــوف
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اس فورشو اورده بود تو  یپ هانیصبح که آ از

 .کردیم یداشت باز کسرهی،ییرایپذ

 .ومدنیهمونا نحموم تا م میبر ایکارن ب-

 :گهیم رهیبگ یچشم از باز نکهیا بدون

 ست؟یپس بابا چرا ن-

 .ارهیب رهیجامونده بود رفت بگ دیچند تا خر-

رو خاموش  ی.بازشهیو از جاش بلند م گهیم یا«باشه»

به  و رمشیگی.تو بغلم مادیو بدو بدو به سمتم م کنهیم

 .رمیسمت اتاق خودمون م

 

 .فقطارمیدر نم رامویدم،لباس زخو یاز لباسا شهیهم مثل

 .ارمیتاپ و شلوارکمو در م
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و با هم وارد  ارمیجز شورتشو در مکارن به یلباسا یهمه

 .میشیحموم م

و  نمیشیو مثل گذشته با هم وارد وان م کنمیرو پر م وان

 .میشوریخودمونو م یهمراه با آب باز

 

 انهیآ شمیدر متوجه م یکه با صدا میبود یآب باز غرق

 .اومده

و با  برمیدوش م ریو کارن رو ز شمیتو وان بلند م از

 .شورمشیخوشبو و مخصوصش م یشامپو

و به  کنهیتنش م شویتن یکه حوله رونیب فرستمشیم بعد

 .رهیاتاق خودش م

که براش  ییکه لباسا کنمیم یادآوریاز خروجش  قبل

 .تخت گذاشتمو بپوشه یرو
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 زنمیو موهامو شامپو م مریدوباره به سمت دوش م خودم

 .شهیکه در حموم باز م

بازش کنم  نکهیبود بدون ا یکه چشمام کف ییاونجا از

 :گمیم

 کارن؟ گهید یخوایم یچ-

 

 .خوامیحموم دو نفره م هیمن دلم  یول دونمیکارن رو نم-

 :گمیو م زنمیم یلبخند هانیآ یصدا دنیشن با

ونده نم یلیتو هم که خ ریتو..فقط زود دوش بگ ایخب ب-

 .انیب نایتا مامان ا

 دادیخش خش نشون م ی.صدا گهیم یکشدار«چشم»

 .ارهیداره لباساشو در م
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چشمام پاک  یو کف رو از رو شورمیموهامو م منم

 .کنمیم

 .شهیم کیکه داره بهم نزد نمشیبیم حاال

 :پرسهیبا شک م رسهیکه بهم م نیهم

 کرد؟کارن هم حموم-

 :گمیم دمیستش مکه شامپوشو د همونطور

 .آره-

 :پرسهیم یعصب ندفعهیا

 حموم؟ نیبا هم اومد-

 ...گهیخب آره د-

 :کشهیم نمیبه س یاخم دست با

 !د؟یرو د نایا یهمه یعنی-
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 :گمیم متعجب

 ؟یگیم یاون بچست.چ هانیآ-

 :غرهیو با خشم تو گوشم م چسبونهیبهم م خودشو

نشون  گرانیکه ماله منه به د یزی..!از چشو طنازخفه-

 ؟یدیم

 :گمیخنده م با

 ...بچمه گران؟؟اونید-

اشت د گرفتیکه لب م ینطوری.اکنهیلباش م ریاس لبامو

 :مگیو م رمیگی.فورًا فاصله مدادیخشمشو نشون م یهمه

که به  فهمهیم نقدرمیمنو نگاه کن.اون بچست.ا هانیآ-

ونقدر تو حموم بچگانه چشم داشته باشه.ا دیمادرش نبا

اًل به اص شهیکه وقت نم میکنیم یو با هم باز کنهیرفتار م
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محبتم به تو  یمدت همه نیفکر کنه.ا گهید یزایچ

 یانرژ کمیالزم بود تا کارن  یزیچ نیبود.بنظرم همچ

 .رهیبگ

 

 :گهیو م کنهیم یاگلو خنده تو

 ..خوبه پس-

 ...و رهیم ترنیو پاب زنهیگلوم م یرو یاهمزمان بوسه و

 *وانشات*

*** 

 .نمیشیتوالت م زیم یصندل یو رو کنمیتنم م حولمو

 !بپوشم؟ یحاال چ خب

بود و ۶.ساعت کنمیو به ساعت نگاه م میشیجام بلند م از

 .دنیرسیکم کم م بًایتقر
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 هان؟یآ یپوشیم یچ-

 :گهیم کردیکه موهاشو با حوله خشک م همونطور

 .یر طوسبا شلوا یمشک شرتیت هی-

 شرتیاز ت یکی.رمیو به سمت کمد م دمیتکون م سرمو

رو  یخوش دست ِیجذبشو با شلوار طوس یهایمشک

 .دمیبهش م ریو با لباس ز دارمیبراش برم

 

 .کنهیبه خشک کردن بدنش م شروع

 !بپوشم حاال؟ یشروع شده بود.چ زیتازه همه چ خب

 .کنمیم نییلباسامو باال پا یهمه

 ؟یکنیم یچ-

 :گمیم یدیو با ناام دمیتوجهمو بهش م هانیآ یصدا با

 بپوشم؟ یچ دونمینم-
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و  نهکیو رو م ریلباسامو ز کمیطرفم و  ادیم یاخندهتک با

 :گهیمتعجب م

 ..خوبه عروسک یلیکه خ نیا-

 .زشته یلیتازه خ یهایکبود نینگاه کن.با ا قشوی-

 .واستا یاوک-

که  یایو با شلوار ل ارهیدر م یسکیا قهی یبافت صورت هی

 یگلها شنیج یخودم براش ست کرده بودم،چون رو

 :گهیو م رهیگیداشت،به طرفم م یصورت

 .خوبه یلیخ گهید نیا-

 :گمیو م زنمیم یلبخند

 .هیآره آره.عال-
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 و با دهیبهم م یست مشک هی رمیلباس ز یتو کشو از

 :گهیم طنتیش

  .نایالبته با ا-

 

 .رهیگیم مخنده

 .ونپوشمشیگفتن،م«چشم»و با  زنمیلبش م یرو یاوسهب

 

ِ روز  پوشمیم لباسارو

 .موهام مونهیالعاده شد.خب حاال م...فوقاووم

 یلیشوار کردنشون،خو بعداز سه کنمیشونشون م اول

 ییرایکه موقع پذ بندمشونیم یاساده پشت سرم گوجه

 .نباشه ریدست و پا گ

یکم از جلوی بافت رو  و مثل مد

توی شلوار لی میکنم. 
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که مشغول  گردمیبرم هانیبه سمت آ شمیآماده م یوقت

 .بود شیگوش

 چطور شدم؟-

هم ب نییاز باال به پا یو نگاه ارهیحرفم سرشو باال م با

 .طرفم ادیو م شهی.از جاش بلند مندازهیم

 :زنهیسرم م یرو یابوسه

شون الدنب نییپا رمی.من مدنیهم رس نای.مامان اشهیمثِل هم-

 .کنهیم کاریکارن ج نیتو برو بب

 

 هی یستیاگه با اون لباسا راحت ن هانیآ گمیباشه..م-

 ..بپوش خب یکن خونگگرم

 :گهیم شدیکه از اتاق خارج م همونطور

 .نه بابا..باهاش راحتم-
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 :دهیادامه م و

 . من رفتم-

 .رهیکه م گمیم یا«باشه»

و به اتاق کارن  مشیاز اتاق خارج م قهیبعداز چند دق منم

 .مشغوِل شونه ردِن موهاشه نمیبیکه م رمیم

 :گمیو م زنمیسرش م یرو یابوسه

 .همه اومدن قندم میبر-

ه ب یحرکت ناگهان هیو تو  زنهیم ییدندون نما یلبخند

 .دوعهیم ییرایسمت پذ

ه راهمو ب ییرایبه پذ دنیو با رس رمیآروم دنبالش م منم

 .کنمیکج م ییرایسمت پذ

سماور رو  ِریآمادست.ز زیهمه چ شمیمطمئن م یوقت

 .ادیجوش ب ییتا چا کنمیروشن م
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 ی.نه خب همه چندازمیهم به سالن م گهید ِینگاِه کل هی

 .خوب بود

کارت رو نبرده،قبل  هانیکه آ شمیزنگ متوجه م یصدا با

 .هکنیو درو باز م دوعهیبرم در رو باز کنم،کارن م نکهیاز ا
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 ️❌❌دیبخون دیداره پس اگه جنبه دار صحنه❌️❌

�پارت  یصحنه�️♥ ♥️ 

 .رهیم ترنیو پاب زنهیگلوم م یرو یاهمزمان بوسه و
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رو رصد  نمیس یبا زبونش کِل گردن و قفسه ماهرانه

 :گمیم یخمار و لرزون یکه با صدا کردیم

 .رسنیم نایبـ..بس کن االن..مامان ا انــهیآه..آ..آ-

 :گهیم ییتو گلو یخنده با

 .میکن یطونیفقط ش کمی-

نده خ وِنیزنه،میم نمیس یکه به باال یاگهیمک محکِم د با

 .کنهیم شتریمک زدناشو ب تریکه جر کشمیم قیعم یـ«آه»

ه آلتم نگ یو رو کشهیدستاشو دور تا دوِر بدنم م همزمان

 .دارهیم

 :گمیم ًافور

 .شب یبمونه برا شهیم رید هانینه..نه آ-

که از  کنهیبه حرفم انگشِت وسطشو وارِد آلتم م توجهیب

 .رهیم یاهیدرد و لذت چشمام س
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ر تدستشو دورم سفت یو حلقه گهیم یـ«جون» دنمید با

 .فتمیکه ن کنهیم

که  قیعم یـ«آه»که با  زنهیبا دستش تو آلتم تلنبه م نقدریا

 .شمیارضا م کنمیز گرفتن لبم خفش مبا گا

 منو که کاماًل فتمیبود ب کیکاًل بدنم شل شد و نزد گهید

 قهی.چند دقزنهیشونم م یرو یاو بوسه رهیگیتو بغلش م

 .ادیتا حالم جا ب مونمیهمونطور ساکت تو بغلش م

 .دیرسینفساش بود که به گوشم م یفقط صدا حاال

 :گهیکه با خنده م ورمخیبغلش وول م شم،تویبهتر م یوقت

 م بهوش اومد؟توله-

 مزنیبه بازوش م یو با حرص مشت رهیگیخندم م خودمم

 .زنهیرو لبم م یاکه بوسه

 :گمیآب خودشو بشوره که فورًا م ِریز رهیم
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 ؟ی.پس تو چنمیواستا بب-

 :گهیو با خنده م شهیم ترقیعم لبخندش

 هیبقکردم. فیِک یکل یدستم ارضا شد ریکه ز نیهم-

 .بمونه شب

لختش جبران  ینهیرو س یاو کارشو با بوسه رمیم جلو

 .به شستن موهام کنهیکه شروع م کنمیم

با هم از حموم  میکنیهردو خوب حموم م نکهیا بعداز

 .میشیخارج م

� � � � � 
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 دیابا و آقاجون و آقا حممامان و زنعمو و عمو و ب دنید با

ون و به طرفش زنمیم یکیکوچ ال،لبخندیو دان ایو عمه و دن

 .رمیم

و عمو و بابا  کنمیزنعمو و مامان و بعد عمه رو بغل م اول

 .مدیهم دست م هیو با بق کنمیبغل م بیرو هم به ترت

که همه  کنمیبه داخل دعوتشون م ییآمدگوخوش بعداز

 .شنیوارد م

 .زده شده بودنخونه شگفت ندیاز د همه

خونه  نیاز پس ا ییتنها یحق هم داشتن،من چجور واال

 .دونهیرو فقط خوِد خدا م امیبر م یبزرگ نیبه ا

همه  ی.وقتکنمیم شونییراهنما ییرایلبخند به سمت پذ با

 هانیآ که زمیبر ییتا چا رمیبه سمت آشپزخونه م ننیشیم
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 ینیریش یدو تا جعبهو  ادیهم باهام تا کناِر آشپزخونه م

 .ذارهیم زیم یرو رو

 هانیکه قبل از حموم،آ ییها لیاد،وسایجوش ب ییچا تا

 ختنیو بعدش مشغول ر کنمیجا مبود رو جابه دهیخر

 .شمیم ییچا

دم خو یبه رو کردمیم یخب سع یاسترس داشتم ول کمی

 .نکنم یکارتا خراب اورمین

 رو ییو چا رمیم ییرایبه سمت پذ ییچا ختنیر بعداز

و بابا و  کردینگاه م جارویداشت  ی.هرککنمیتعارف م

 .زدنیحرف م زیر زیعمو ر

 :پرسمیم متعجب

 کجان پس؟ نایو ت ایلیا-

 .میگفتن راه افتاد شیپ قهی..ده دقزمیعز انی:دارن ممامان
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 .زود انیم ستیدور ن یلی:خونشون خهانیآ

 :گمیم ایبه مامان و عمه و زنعمو و دن رو

 .من ببرم اتاق دیلباساتونو بد انیتا اونا ب خب-

 :گهیو م شهیبلند م زنعمو

رو  لهیهمه وس نی.اگهید میریمادر خودمون م هیچه کار-

 .یببر یبردار ییتنها یخوایم

 :گمیو م زنمیم یلبخند

 .کنمیم تونییباشه..پس من راهنما-

ه هم ک ایبه خاطر دن کردیم بمیترغ یحس هیچرا  دونمینم

 کمیببرمشون تا  هانیبه اتاق مشترک خودم و آشده 

 .کنه یحسود

خالصه به  یاز کجا بود ول یطانیحس ش نیا دونمینم

  .کار رو کردم نیشد و هم روزیعقلم پ
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 .وارد شن شمیو منتظر م کنمیاتاق رو باز م در

 .نیکن زونیپشت در جا هست لباستونو آو-

 :گهیداخل و م برهیم کشهیدسِت منم م زنعمو

 خوبه؟ یهمه چ نمیدختر..بگو بب نمیتو بب ایب-

 ندازمیم نییو سرمو پا شمیمتعجب م شییهویسوال  نیا از

 :گهیکه عمه م

 تی!دخترم زندگ؟یکنیم نی]زنعمو[چرا همچایوا رو-

 ؟یهست یچطوره؟راض

 :گمیم متعجب

 نباشم؟ یچرا راض-

 :گهیم ایکه دن کشنیم یقینفس عم همشون

که معلومه با  نی.ادیپرس هانیاز آ دیسوالو با نیواال ا-

 .گذرهیبهش خوش م هانیآ
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 :زنهیبهش تشر م عمه

 ! ــــایدنــــ-

ن م یتک یو نگاهشو به عکسا گرهیغره رو مبا چشم ایدن

 :گهیو با پوزخند م دهیکه تو اتاق بودن م هانیو آ

..از اتاقشون معلومه..ده سال نیاز خودش بپرس ستین ازین-

 .عکس دو نفره ندارن هی ازدواج کردن

حرفش  نقدریاگه بگم حرفش بهم برنخورد.ا دروغه

 .نهیشیتو گلوم م یلحظه بغض بد هیبود که  نیسنگ

 :گهیبا اخم م زنعمو

 ؟یریزبونتو بگ یجلو قهیده دق یتونیآخه دختر تو نم-

 :گمیو با اخم م کنمیکنترل م بغضمو
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وقت اون یشوهر معروف شد هیجون هر وقت زن  ایدن-

ت وق چارهیب هانی.آیمسائل نظر بد نیا یدرباره یتونیم

نداره که.هروقت هم که وقتش آزاده.مارو  نکارایواسه ا

 شتریدوست داره ب گهیگردش.خودش م یبرا رونیب برهیم

اه دانشگ رمی.منم که واال مشیکاریب یبا ما باشه تو زمانا

 .میرو ندار نکارایوقت ا اصاًل گهید

 

اق از ات« برو بابا»و با گفتن  کنهیم یاوچهدندون قر ایدن

 .شهیخارج م

از زنعمو  زنمیم ایکه به دن ییبعداز حرفا شهیهم مثل

و به  میشیاز اتاق خارج م گهیو با همد کنمیم یعذرخواه

 .میریم ییرایسمت پذ

سوم  یاوصاف معلوم بود امشب قراره جنگ جهان نیا با

 ...رخ بده
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 .بگذرونه ریخدا بخ و

 

 خوامیو م رمیم ییرایمامان و زنعمو و عمه به سمت پذ با

 .کنهیکه بابا به کنار خودش اشاره م نمیبش یمبِل تک یرو

 

نار که ک نمیشیو کنارش م رمیخدا خواسته به سمتش م از

 :گهیگوشم م

 بدوِن ما؟ گذرهیخوش م-

 :گمیو با خجالت م رمیگیبه دندون م لبامو

 ..ه نهبابا..معلومه ک هیچه حرف نیا-

 :گهیهم آروم کنار گوشم م باز

 چطوره؟ هانیآ-
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 که با لبخند داشت کنهیم دایسوق پ هانیبه سمت آ نگاهم

نگاهم رو خودش سرشو با خنده  دنی.با دکردیبه ما نگاه م

 .رهیگیو رو م دهیمبه تأسف تکون

 :کنمیخوِد بابا زمزمه م مثل

ل مثل قب گهیکرده.د رییخوب شده..کاًل تغ یلیخ-

 .ستیبگم حداقل با من مثل قبل ن ست،بهترهین

 

 

 :گهیو م زنهیم میشونیپ یرو یابوسه بابا

 حالمو خوب تونستیحرف نم نیا دنیبهتر از شن یچیه-

 .کنه

 

 :گهیکه مامان بلند م زنمیم یلبخند
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 ...؟اون بچهنیکنیپچ متو گوش هم پچ یپدر و دختر چ-

 .نهیشوهرش بش ِشیپ دیاالن با

و ر رسهیکه به ذهنم م یزیچ نیاول حواسیب شهیهم مثل

 :ارمیم به زبون

 بابا؟ ِشیپ یایکه شما ب هانیآ ِشیمن برم پ-

خنده.خودم  ریز زننیو همه م شهیاز خجالت سرخ م مامان

 .گفتم یچ دمیتازه فهم

 .ندازمیم نییو سرمو پا کنمیزمزمه م یآروم«دیببخش»

که  زدمیو حدس م ادیزنگ م یم گرفتن جمع صداآرو با

 .باشن نایو ت ایلیا ندفعهیا

ه ب نکهیاما قبل از ا رمیو به سمت در م شمیجام بلند م از

 .ایلیبغِل ا پرهیو م کنهیدر برسم،کارن بدو بدو در رو باز م
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ها که .از اون بغلکنمیرو سفت بغل م نایاز همه ت اول

 .شهیش مفرامو یدرد و غصه دار یهرچ

که  رهیم نایبه بغِل ت ایلی.کارن از بغِل ارمیگیفاصله م نایت از

 .گمیآمد مو بهش خوش کنمیرو بغل م ایلیمنم ا

 :گمی.آروم مرهیگیرو م ایلیا ِیکِت چرم نایت

اتاق کارن لباساتو  ای.برو اتاق ما یستیتو که مهمون ن-

 .عوض کن

مت س به«یجچشم آب»و با گفتن رنهیمگونم یرو یابوسه

و  ادیبدم م یآبج یچقدر از کلمه دونهی.مکنهیاتاق پا تند م

 .کردیکردن من بازم ازش استفاده م تیاذ یبرا

و دو  رمیمنم به سمت آشپزخونه م رهیم ییرایکه به پذ ایلیا

 .زمیریم گهید ییتا چا

 .مگردیبرم ییرایو به پذ ذارمشونیم یدستشیپ یتو
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 یرو یاکه بوسه ذارمیم ایلیا یجلو هاروییاز چا یکی

 .کنهیو تشکر م زنهیموهام م

ِل بغ ایلیا گهیچون د نمیشینفره ممبل تک یرو خودمم

 .رو پر کرده بود هانیآ

 که یطوس ِیسرهم هیبا  نایکه ت کشهیطول نم یلیخ

کوتاهشو باز گذاشته بود،چون باالتر  یبود و موها دهیپوش

 یجلو هاشمیکرد،چترینم تشیاذ یلیهاش بود خاز شونه

 .شهیبود، وارِد هال م ختهیصورتش ر

ه بغلم،زنعمو دوبار ینفرهمبِل تک یرو ناینشستن ت با

 :کنهیم فیشروع به تعر

 کهیت هیقشنگم بشم.هردوشون  یمن قربون عروسا یاله-

 ...جواهر به خدا

 :گمیکه عمو م میزنیم یلبخند هردو
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 .راه شدنربهخدارو هزار مرتبه شکر که پسرامون س-

 .خنده ریز زننیحرفش دوباره همه م نیا با

ز ا ایلیمشغول حرف زدن بود.ا یو هرک گذرهیم یساعت دو

 یهایاز هم دانشگاه یکیکه داشت با  یدیجد یشرکت

هم  انیو مامان ا کردیصحبت م نایبابا ا یزد،برایم مشیقد

آورده »..« که فروشگاِه یدیجد یمانتوها یداشتن درباره

 .کردنیود صحبت مب

 نایبرام جالب نبود و تو فکر خودم بودم که ت حرفاشون

 :گهیم

 انیرو دعوت کنم ب نایطرالن ا خوامیبعد م یآخرهفته-

 .کمک یایب دیخونمون با

 :گمیو م زنمیم یلبخند

 ؟یبلد یکه همه چ ام؟تویمن ب-
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 :گهیو م کشهیبه موهاش م یشده دست جیگ

 ی. ماشاهلل هرکدوم براوقته باهاشون نبودن یلیخ-

دوست  یدوست دارن.چ یچ دونمیخودشون حاملن.نم

 .ینظر بد یایب دیندارن.با

 :دمیتکون م سرمو

 .ندارم یباشه من مشکل-

 :گمیخنده ادامه م با

 ؟خالهیمن ندار یبرا یزیچ یاخواهرزاده هی نمیبب-

 !..بشم،زنعمو بشم

 :زنهیبه بازوم م یمشت خنده با

باشه هم اول از همه  یاگه خبر یول تسین ینه خبر-

 !یشیخودت خبردار م

 :گمیو م زنمیم یلبخند
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 ست؟یگرسنت ن-

 :کنهیبا زبون تر م لباشو

 ..یلیآره خ-

که مخاطب به زنعمو و عمه هم باشه  یبه مامان جور رو

 :گمیم

 م؟یشام بخور نمیبچ زویم-

 

و پشت بندش زنعمو و عمه  کنهیفورًا موافقت م مامان

 .کننیم دییتأ

 

 عمه رو یراه صدا ونی.مرمیبه سمت آشپزخونه م نایت با

 :گهیم ایکه رو به دن شنومیم

 .برو کمکشون کن زمیعز-
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از هرکس عمه  ترشیبداخالق ب یایجالب بود که دن برام

احترام براش قائل بود. با  یلیرو دوست داشت و خ

و  ادیو به سمت ما م شهیبلند م یایناراض«ِ چشم»

 .شهیمراهمون وارد آشپزخونه مه

 :گهیبا اکراه م ایدن

 کنم؟ کاریمن چ-

 .هرکس بذار یبرا زیم یها رو رواون دستمال زحمتیب-

م که گفت یو مشغول انجام کار دهیسرشو تکون م یعصب

 .شهیم

درست کردن  یپوست کردن برا اریهم مشغول خ نایت

 .شهیم اریماست و خ

 .کنمیکردن ساالد خرد م درست یها رو براکلم منم

 .امیمرونیاز فکر ب ومدیکه از سالن م ایلیا یصدا با
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 .خورهیزنگ م تیگوش ایب نایت-

از  و ندازهیباال م یاکه شونه کنمینگاه م نایبه ت متعجب

 .شهیآشپزخونه خارج م

 ...ایو دن مونمیفقط من م حاال

 

 

 ؟یخوابیهرت مشو ِشیً شبا پاصال-

 و زهیکرم بر خواستی.باز هم مرهیم ایبه سمت دن نگاهم

 .اعصابمو خرد کنه

 ه؟یمنظورت چ-

با پوزخند  ذارهیم زیم یرو رو یکه دستمال بعد همونطور

 :گهیم

 .گفتیم ییزایچ هی دیواال.عمو حم دونمینم-



 

Romanzo_o 1504 

 :کشمیجلو م شتریخودمو ب کنجکاو

 !مثاًل؟ یچ-

 :گهیم روزمندانهیپ یبا لبخندو  کشهیاز کار م دست

.از تو هم کنهیامتحان م باریرو  یهر دختر هانیآ نکهیا-

 .فقط چند بار بعداز اون تجاوز استفاده کرد

 :گمیو م کشمیاخم خودمو عقب م با

 .چرت نگو-

 :دهیادامه م بحثو

اون  ایبدنت باشه. یرو یکبود هی دمیند باریآخه من -

 رونیصدا از اتاقتون ب هین،یها که عمارت بودموقعه

 .ومدینم
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و  رمیگیرو م یاغرهو با چشم شمیخجالت سرخ م از

که باز هم ادامه  شمیها ممشغول درست کردن کلم الیخیب

 :دهیم

کنم  یشوهرمو راض تونمیخجالت نداره که بگو نم-

کردن  یراض یبرا یادیز یهاروزا راه نی.البته اگهید

 ...شوهر وجود داره مثاًل

 

از بدنم جدا  درست از پشتم روح هانیآ ِیعصب یصدا اب

 :شهیم

 نهیبدن زنمو بب یهایکبود یمن دوست ندارم کس نکهیا-

 ..دهیکه بهم لذت نم ستین نیبر ا لیدل

 تریو عصب کنهیجلوتر و دستشو دوِر کمرم حلقه م ادیم

 :دهیادامه م



 

Romanzo_o 1506 

 کردن شوهر هم،بهتره به فکِر یراض یهااون راه یدرباره-

..!عا!اصاًل یو هنوز مجرد یسال دار ۳۱که  یخودت باش

 یک اروینه..اوپس اون  ای؟یهنوز دختر هست

زنگ زد.اووم..]با  تیبه گوش ی!آره..چند باراوشیبود؟س

 یقشنگ ِیسکس ی[حرفادهیادامه م یشیآروم نما یصدا

 .زدیهم م

و از آشپزخونه خارج  رهیگیبا خشم َاَزمون فاصله م ایدن

 .شهیم

 :گردمیبرم هانیترس به سمت آ اب

 ..هانیآ-

 :گهیبا اخم م فورًا

.اون رسمیرو م یکیحرف نباشه که بعدًا حساب تو -

 و تو فقط کنهیکصکش واسه خودش کصشعر بلغور م

 ؟یکنینگاهش م
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 :گهیکه م ندازمیم نییسرمو پا مغموم

 یسکیاقهیچرا  اوردمیبه روش م گفتیم طونهیش-

 ..ایدیپوش

 :زنمیلپش م یرو یاو بوسه رمیبه سمتش مخنده  با

چرا فقط دوست  دونمی.ارزششو نداره.نمهانیولش کن آ-

 .داره اعصابمو خرد کنه

 :گهیو م کشهیصورتم م یوار رونوازش دستشو

 !..یجوره ازش َسرترچون همه-

 ذارمینشدم.اما م فیحرفش خرک نیاگه بگم با ا دروغه

 :گمیبا لبخند مشب و  یو لذت بمونه برا یخوشحال

 .زشته ننیمارو تنها بب انیب رونیباشه..االن برو ب-

 :گهیاخم م با
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 .زمیعز می.زن و شوهرمینامحرم ایم؟یِد فاک؟!مگه نامزد-

 :زنهیو کنار گوشم پچ م شهیم کترینزد

 .یکن نیتمک دیو هرجا من بگم با-

 :گمیو م کشمیعقب م فورًا

 .نجایا زنیکه همه بر زنمیم غیج یجور یدست بزن-

 

 کتریزدن«یکنینم نکارویا دونمیم»و با گفتن کنهیم یاخنده

ط فق یکنم وقت نکارویا دی.چرا باگفتی.راست مشهیم

 :گمیشده م می. تسلرهیخودمون م یابرو

ته .زشرونی.جوِن من برو بکنمینم نکارویباشه باشه..!ا-

 ..هانیآ
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 که کشهیم عقب«کنمیم یشب تالف»و با گفتن کشهیم یپوف

 شب یخودمو برا اِقیخوشحال،اشت یـ«چشم»با گفتن

 .دمینشون م

خودم مشغول  قهیچهار دق-حدود سه هانیرفتن آ رونیب با

 .شمیانجام کارا م

و  ارمسپیبه آشپزخونه،چند تا کار رو بهش م نایورود ت با

 .ذارمیم زیم یساالد آماده شده رو رو

تلف مخ یپارچ ها ینوشابه و دوغ و آب رو تو خودمم

 .تا سرد بشن زمیریم خی کهیت هیو تو هرکدوم  زمیریم

رو ادامه  ایدن تموِممهیو کاِر ن ذارمیم زیم یرو هاروپارچ

 .دمیم

کنار  نایو هم من و هم ت شهیآماده م زیم یزود همه یلیخ

 .میکشیم
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 :گمیم بلند

 .آمادست زیم دییبفرما-

 .انیو به سمت آشپزخونه م شنیبلند م همه

و آقاجون که کِل امشب  کنهیم یفیتعر زیم دنیبا د یهرک

اهم نگ نیبا تحس ایالزان دِنینگفته بود با د یچیرو ه

 .کنهیم

ازش خوشم  یلیکه آقاجون باهام داشت،خ ییرفتارها با

 فکر افتادم تا براش نیچرا به ا دونمیواقعًا نم یول ومدینم

 .مورِد عالقش رو درست کنم یغذا

منم  نشستن زیم یهمه رو نمیبیم یوقت فکرا نیا الیخیب

 نشونم،مثلیو کارن هم بغِل خودم م نمیشیم هانیکناِر آ

 یو برا کشمیو کارن غذا م هانیآ یمن برا  شهیهم

 .زمیریخودمم  م
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عمو و زنعمو و  نیب نیو ا شهیمشغول خوردن م یهرک

 .کردنیم فیتعر یزیآقاجون بودن که مدام از هرچ

 یکه با لبخند رهیم الیسمت دان نگاهم به ناخودآگاه

.کل امشب رو کاًل خوردیم هیداشت ساالد اولو کیکوچ

گفته ن یزیچ گهینظر شده بود و دهم نایچند کلمه با بابا ا

 .بود

تعجب داشت  یکرده بود.برام جا رییتغ بیعج کمی

 ..واقعًا

 .شمیمو مشغول غذاخوردن شمینگاه کردن م شتریب الیخیب

 .شدمیم جیگ شتریب کردمیم فکر شتریب یهرچ

 

 

رو  سفره نایو من و ت کننیتموم شدن شام،همه تشکر م با

 .میکنیجمع م
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بود اما  ادیکمک ز یمامان و زنعمو برا یاصرارها البته

 .خب من قبول نکردم

و  میریم ییاریبه پذ نایت شه،بایم زیکامل تم آشپزخونه یوقت

 .مینیشیم

مشغول حرف زدن بود که با نشستن و حرف  یرکه

 .گردهیبرم نایزنعمو،همه نگاهشون به سمت من و ت

 .شهیسختمون م یلی.خکنمیدارم کمکش م

 :مگیم کیکوچ یبا لبخند هگردیکه سمت من برم هانگاه

 ینطویچند تا بچه ش ی.به اندازههیکارن فعاًل کاف نیهم-

 .کنهیم

-ببینم شما نمیخواین بچهدار بشین؟ 

تینا بیخیال میگه: 

-وای زنعمو..هنوز کارای ایلیا تو ایران راه نیفتاده.منم که 
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اما بگم که  کنمینم تتونیمن اذ ی:باشه خوشگالزنعمو

 .منتظرم

که بحث تموم شد؛اما با حرف کارن خون تو  کردمیم فکر

 .شهیبدنم منجمد م

وز من و ]زنعمو[..مامان دوست نداره..!اون ریمامان رمینخ-

گفتم تو  یی..تازه من به باباتونهی.گفت نممیبهش گفت ییبابا

 ارکیچ دونمیبکن گفت مگه دسِت مامانه!خودم م یکار هی

 ..کنم

 یدستا یکارن ادامه بده،دسِت سردمو رو نکهیاز ا قبل

. هشیکه خوشبختانه خودش متوجه موضوع م ذارمیم هانیآ

و و ت نتشنشویخودش م یو رو پا کشهیدست کارن رو م

 نهایکه کارن دستشو دوِر گردن آ گهیم یزیچیگوشش 

 .زارهیشونش م یو سرشو رو کنهیحلقه م

 :گهیقاطع م یداستان با لحن یماسمال یبرا هانیآ
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َام و طنازم داره درس سه تا شرکتا  ریفعاًل که من درگ-

 یراب میندار یمیتصم رهیمدرکشو نگ ی...تا وقتخونهیم

 .واسه آدم ذارهی.آبرو نمگهیبسه د یکی نیدار شدن.همبچه

 ..خنده ریبود تا همه بزنن ز یکاف هانیآ یجمله نیهم

 :گهیکه در حال کنترلش بود م یابا خنده عمو

 .دیخوایم باشه پسرم..هر وقت خودتون-

 .من ریافتاده بود تقص یچهمه

 .دستم به کارن برسه آخ

 تمو تو دستشکه دس شهیم میناراحت یانگار متوجه هانیآ

 .کنهیو بعد دستشو دور کمرم حلقه م دهیفشار م

 :گهیو م شکنهیبا حرفش سکوت رو م عمه

 ..بگم بهتون نجایرو هم گهید زیچ هی نیخب بزار-

 :گهیم نهیبیتوجه همرو م یوقت
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 !.یخاستگار میبرالمیدان یبعد برا یقراره آخر هفته-

فتن گ کیبرو هرکس شروع به ت نهیشیرو لب همه م لبخند

 .کنهیم

نگاه  نیبه زم یو خجول کیهم با لبخند کوچ الیدان

 .کنهیم

 هم باالخره الیدان نکهیکرده بودم.از ا دایپ یحس خوب هی

سربه راه شده بود و از فکر من در اومده بود،باعث 

 .کنار همسرش خوشبخت بشن دوارمیبود.ام میخوشحال

زود بخاطر  یلیو خ شننیم میو ن۲۱تا ساعت  نایا مامان

بدخوابش  خواستنیکارن خوابش برده بود و نم نکهیا

 .کننیکنن،قصد رفتن م

.اول از همه آقاجون نگاه میکنیدر بدرقشون م یجلو تا

و با  ندازهیبهمون م یزیبرانگ نیتحس
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.بعدش هم زنعمو و عمو شهیخارج م«خداحافظتون»گفتن

 .شنیو بعداز اونا هم مامان و بابا خارج م

 .رنیم رونیب یهم با خدافظ دیوهرعمه حمو ش عمه

 .شهیخارج م یحرف چیهم با اخم بدون ه ایدن

و  کنهیم یخدافظ هانیبا آ یمیصم یلیبا لبخند و خ الیدان

  .کنهیدستشو دراز م رسهیبه من م یوقت

 دادم؟یباهاش دست م دیبا

ره ب خوادیرو دوست داره که م یاگهیً کِس د..!قطعاالیخیب

 .تمسیاز خواهر براش ن شتریمن ب گهیو االن د یخاستگار

و  رهیگیدستش م یال کنم،دستمویکه دستمو دراز م نیهم

 .تو بغِل خودش کشهیدستم منو م دِنیبا کش

 کاریچ دیبا دونستمیهمونجا تو بغلش بودم و نم زدهشوک

شدِن لباِس بافتم از پشت،فورًا فاصله  دهیکنم که با کش
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گاه بود ن دهیکه لباسمو کش یتو به صاحِب دس رمیگیم

 .کنمیم

ً و فورا زهیریم یقلبم ُهر هانیدرهِم آ یاخما دنید با

هم هول شده  الیکه دان کنمیم شتریب الیفاصلمو از دان

 .شهیخارج م« خد..خدافظ»و با گفتن  ندازهیم نییسرشو پا

 :گهیو کناِر گوشم م کنهیبغلم م دیبا ترد نایت

 ..یمردگموشبه  یبهتره خودتو بزن-

و مشغول  شهیو از در خارج م رهیگیازم فاصله م بعد

 .شهیکفشاش م دنیپوش

رو لبش  ِکیو با لبخند کوچ دهیهم باهام دست م ایلیا

من  ِریتقص ِشیپ قهیموضوِع چند دق دهیکه فهم دهینشون م

 .شهیم خارج«دیمواظب خودتون باش»نبوده.و با گفتن 
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 ی.نگاِه درموندم روشهیمبسته  هانیکه در توسط آ نیهم

 .کاناپه خواب بود یکه مظلومانه رو نهیشیکارن م

 

 

بودن و با استرس کارهاش رو  هانیزوم رو آ نطوریهم

 .داشتم رنظریز

و  رهیگیو کارن رو تو بغلش م رهیبه سمت کاناپه م الیخیب

 .رهیبه سمت اتاِق کارن م

و به سمت  کشمیم یقیعم .نفسشهیراحت م المیخ

رده خو وهیکه بعداز شام باهاشون م یی.ظرفارمیم ییرایپذ

 .رمیو به سمت آشپزخونه م کنمیبودن رو جمع م

و  کنمیخودم رو با جمع و جور کردن خونه مشغول م 

تازه گذر زمان رو حس  شهیم زیخونه مثل قبل تم یوقت

 .دمدایساعت داشتم کارارو انجام م می.حدودًا نکنمیم
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رفته بود بخوابه؟امکان نداره!بدون  یعنیکجا بود؟!  هانیآ

 من؟

خودم رو به اتاق  یو به سخت کنمیخاموش م هاروچراغ

 .رسونمیم

ده ش داریکارن ب دی.شاکنمیدر اتاق کارن رو آروم باز م اول

 .خوابوندشیبود و داشت دوباره م

ه و ب مبندیدر رو م دیوکوِر کارن نااماتاِق سوت دِنید با

 .رمیسمت اتاق خودمون م

ه و دار زینشسته پشِت م نمیبیم کنمیرو که باز م در

با  یکیکوچ یزایهم چ ی.گاهکنهیرو چک م ییهابرگه

 .کردینوشتن بهشون اضافه م

 :گمیجلو و م رمیم

 دوباره..!؟ رونیب یومدیچرا ن-
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 .به سمتم برنگشت یحت

 :گمیم متعجب

 هان؟یآ-

هم بهم  ینگاهمیاما ن کنهیوض مها رو عصفحه یوقت

 .رمیو به سمتش م بندمیاخم در رو م ندازه،باینم

و  برمیم ششیردستمو سمت ته نمیشیکه م شیکناِر صندل 

 :زنمیو دوباره اسمشو صدا م کنمیلمسشون م

 ..؟هانیآ-

تندتند  یقیو با نفس عم زنهیبا شدت پس م دستمو

 .کنهیم ادداشتیرو  ییزهایچ

 ؟یقهر-

 .کنهینم یاهم توجه باز

 .کنم بهم توجه کنه یکاری دی.باشهینم ینطوری..!انه
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.سرمو جلو دمیرو انجام م رسهیکه به ذهنم م یزیچ نیاول

 .زنهیلبمو رو لبش بزارم که با خشم َپَسم م خوامیو م برمیم

 عشقت بود؟ یتوجهیبدتر از ب یزیچ مگه

 :گمیم تیو با عصبان نمیشیرو تخت م رمیاخم م با

خودش بغلم کرد،من که  الیکنم؟دان کاریخب من چ-

 .بغلم کن اینگفتم ب

داشت خشمشو کنترل کنه  یکه  سع ییحرص و صدا با

 :گهیم

 :گمیو فورا

 ؟ی..آشتهانیآ-

 و با شمیکه از تخت بلند م هکنینم یهم بهم نگاه باز

که تا گردنمو پوشونده بود در  مویخشم بافِت صورت

-توِی کصکش،گه میخوردی این حرفو به زبون بیاری... 

ً م با شنیدن صداش لبخندی رو لبم میشینه 
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قرمز که اون هم انتخاب  نیسوت هی.حاال فقط ارمیم

 .خودش بود تنم بود

 یرو نمیشیبزارم َپَسم بزنه م نکهیو بدون ا رمیسمتش م به

 .پاهاش

 .ارمیو سرشو باال م برمیچونش م ریز دستمو

 .بهم هزنیتعجب زل م با

 !من ِیرتیغ پسِر

من متعلق به  یکه همه کردمیم یادآوریبهش  دیبا حاال

 .خودشه

 

 .ارمذیو لبمو رو لباش م کنمیشوکه بودنش استفاده م از



 

Romanzo_o 1523 

و  سبونمچیتنمو بهش م کنهینم یحرکت چیه نمیبیم یوقت

هنوز داره با اخم نگاهم  نمیبیم یوقت رمیگیازش فاصله م

 :گمیم کنهیم

 .بخند-

منو از رو پاهاش بلند کنه  خوادیو م رهیبرام م یاغرهچشم

 :گمیبلند م یکه با صدا

 ادخوینکن.داد بزن،بزن تو دهنم،تا دلت م ینطوریا هانیآ-

که  دیخش..ببدیسکوت نکن.ببخش ینطوریا یول ریگازم بگ

 ...که ذهنشو نخوندم دیمن نبود.ببخش ریتقص

 بغض کردم؟ یک من

 :گهیاخم م با

دهنتو..!اون دسِت هرزتو که  ندی؟بیزنید مچته دا-

 .تو دستش ینذار یتونستیم
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 یقطره نیکه اول نی.همکنمیدور گردنش حلقه م دستمو

 :گمیم زهیریاشکم م

ه به ک یبا حس یعنی.یبره خاستگار خوادیزنعمو گفت م-

دستشو دراز کرد خودمم  یمن داشت کنار اومده.وقت

ترعمو باهاش دست دخ هیتعجب کردم.اما فقط به عنوان 

 .هانیدادم.به جوِن آ

 :گهیاما بازم با اخم م ترمیو مال کنهیبا اخم پاک م اشکامو

 .پاک کن تویکوفت یهاهیگر-

 :گمیم تخس

 !..یکن یکه آشت ینه تا وقت-

 :گهیاخم م با
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 کهنیا یشده بودم و برا یهاست توله.عصبقهر ماله بچه-

مه انگشت اشارشو به کل نیبزغاله ]و همزمان با ا یبه تو

 ..نزنم اومدم اتاق بی[آسزنهیم مینینوک ب

با  و زنهیبه بدنم م یاکه اشاره زنمیگونش م یرو یابوسه

 :گهیهمون اخم م

 ؟یحاال چرا خودتو لخت کرد-

 :گمیم مظلوم

 .من ماله توعه هیچ کنم همه یاددآوریکه بهت -

 :گهیم زیر یو با فشار برهیچپم م ینهیبه سمت س دستشو

 منم؟ یبرا نایا-

ه با ک برمیگردنش فرو م ِیو سرمو تو گود زنمیم لبخند

 :گهیخنده م

 ..یآخ توله..آخ که در هر صورت دلبر-
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با تموم شدن جملش،همونطور که تو بغلش بودم به  و

 ....و رهیسمت تخت م

*** 

 ️♨تو وانشات صحنه
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 ️❌❌دیبخون دیداره پس اگه جنبه دار صحنه❌️❌

�پارت  یصحنه�️♥ ♥️ 

ه با ک برمیگردنش فرو م ِیو سرمو تو گود زنمیم لبخند

 :گهیخنده م
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 ..یآخ توله..آخ که در هر صورت دلبر-

با تموم شدن جملش،همونطور که تو بغلش بودم به  و

 .رهیسمت تخت م

چنگ  ام نهینشون بدم به س ینشبتونم واک نکهیاز ا قبل

 نیرو ب امنهی.نوک سدهیم نییرو پا نمیو سوت زنهیم

 .رهیگیانگشتاش م

  .ذارهیشورتم م یو رو برهیم ترنییپا دستشو

ِک و نو کشهیآلتم م یشورت ال یفاکش رو از رو انگشِت

 .دهیانگشتشو به سوراخم فشار م

  .کنمیم یآروم یکه ناله رهیگیلبمو به دندون م همزمان

از  و پاهام رو زنهیو به رونم چنگ م کشهیم نییپا شورتمو

 .دهیهم فاصله م
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 یو ناگهان کنهیم میتنظ میورود یتا انگشتش رو رو دو

 .فرستهیداخل م

ارضا شدن ازم  کیزنه،نزدیانگشتاش داخلم ضربه م با

  .کشهیم رونیب

 نییو شلوارش رو پا شهیکه بلند م کنمینگاهش م خمار

  .هکشیم

 .کنهیم میسوراِخ آلتم تنظ یرو رو آلتش

 سیتا کامل خ کشهیچاک آلتم م نیآلتش رو چند بار ب سر

 .بشه

 .کنهیواردم م یحرکت ناگهان هیتو  و

 :درد به تخت چنگ زدم از

 ..هانی..آـیآ _

  .دارهیثابت داخل سوراخم نگه م آلتشو
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ش رو داخل دهن امنهیو دوباره نوک س زنهیم مهیخ روم

  .کشهیم

 شدی.با مالذارهیچوچولم م یو رو برهیم نییرو پا دستش

  .شده بودم کیدوباره تحر

آلتم، آروم آلتشو داخل سوراخم حرکت  ِیسیحس خ با

 .دهیم

 .شمیزود ارضا م یلیو خ لرزهیچند ضربه بدنم م با

  .کشهیم رونیازم ب هانیآ

 :نگاهش کردم متعجب

 .که یارضا نشد-

 :گهیم طلبکار

  .نوبت توعه-

 .کنهیو خمار نگاهم م کنهیآلتش اشاره م به
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 .فهممیرو م منظورش

   .کشهیتخت دراز م یرو

 .کنمیبهش نگاه م دیترد با

 براش بخورم؟ دیبرام خورد..من نبا کباریاون  یوقت

 !خورهیکه حالم بهم نم کباری

  .رمیگیدستام م نیآلتش رو ب یو ناش نمیشیپاش م نیب

رو داخِل  شیو سِر مردونگ شهیه کار مدست ب خودش

  .کنهیدهنم م

و آلتش رو تا ته داخل دهنم  زنهیموهام چنگ م به

 .فرستهیم

گرفته بود. خواستم عقب بکشم اما با فشار دستش  عقم

 .ذارهینم

 .کنهیرو عقب و جلو م سرم
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 .تا ارضا بشه؛اما اشکام دسِت خودم نبود کنمینم یمقاومت

 .از رو درد بود دیم نبود،شاو غ یرو ناراحت از

و آبش رو  شهیکه ارضا م زنهیداخل دهنم ضربه م نقدریا

  .کنهیم یتو دهنم خال

رو قورت  ـشیآلتش با چندش من دنیکش رونیب با

 .ادیتا حالم جا ب کشمیم یقی.نفس عمدمیم

 .کارو نکن نیا گهی.دیشعوریب یلیخ-

 :گهیم الیخ یو ب ندازهیباال م ابروشو

 ؟یکارچه -

 :گمیکنم،میکه دور دهنمو پاک م همونطور

 ..تو دهنم نه-

  .کشهیم دستمو

 .تو بغلش شمینداشتم پرت م یآمادگ چون
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 قبلش؟؟ کردیم یداشت لوند یک_

 .رو کردم دیکه به ذهنم رس ی..!تنها کاریتو قهر بود-

  

  :کشهیمن و خودش م یو ملحفه رو رو شهیخم م کمی

 !..کردن که کار منه- 

 :گمیغره مچشم با

 .منظورم اون نبود-

  .کنهیم یخنده ا تک

 :زنمیاش م نهیبه س یا ضربه

 .بخواب اصاًل منحرف ریبگ-

شو دست هیحرکت، هی.تو کنهیرو دور کمرم حلقه م دستش

 :گهیو کنار گوشم م کنهیوارد دهنم م

 .چقدر داغ و تنگه.درست مثِل بهشتت یدونینم-
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 :گهیکه کالفه و با اخم مازش  رمیگیچشم م یناراض

 .دمتیبخش نکاری.فکر کن با ایخورد یگوه هیامشب -

 :گمیو با شوق م رهیم نیاخمم از ب فورًا

 ؟یدیبخش-

.تو بغلش دهیو با خنده سر تکون م رهیکنار م اخماش

 :گهیم یاخندهکه با تک خزمیم

 .حموم میبسه.بر یدلبر-

 .شمیو بلند م گمیم یا«باشه»
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*** 

 .کنمیو به ساعت نگاه م چمیپیرو دوِر خودم م حوله

 کردمیم یسع شهیصبح بود.بعداز رابطه هم ۱:۳۱ ساعت

 هانیشم اما مگه آ داریراحت ب شییبخوابم تا فردا

 ذاشت؟یم

 .که دادینم تیباهاش رضا کردمیحمومم نم تا

با لباس  یسِت آب هیاز حموم خارج شه، نکهیا از قبل

و ساتن  میبود دهیکه اون روز خر یایخواب مشک

 .پوشمیبود،م

از و بعد رمیتوالت م زیلباس به سمت م دنیپوش بعداز

که همون لحظه دِر  کنمیشون مخشک کردن موهام شونه

و تنش نییکه فقط پا یابا حوله هانیو آ شهیحموم باز م

 .شهیخارج مپوشونده بود،
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 هنوز؟ یدینخواب-

و  رمیسمت تخت م شه،بهیزدن موهام که تموم م شونه

 و با باز کردم دستم کشمیخودم م یروش.پتو رو رو پرمیم

 :گمیم

 .خوابمینم یایتا تو ن-

.با هشیلباساش م دنیو مشغول پوش ندازهیباال م ییابرو

شورت و شلوارک،چراغ اتاق رو خاموش  هی دنیپوش

 .کشهیو کنارم دراز م ادیمو  کنهیم

 :کنمیدم شروع مو خو کنمیدور گردنش حلقه م دستامو

رو بغل  یابدن عضله هیچقدر خوبه که شبا  یدونینم-

زن  هیبهش.حِس پشتوانه.و  دهیحس قدرت م هی؛یکن

ا اون ب ناشیاول یعشق و پشتوانه و قدرتشو،که همه نیاول

 .کنهیبوده رو ترک نم



 

Romanzo_o 1536 

 :گهیو م برهیفرو متو موهام  دستشو

 یاگهیمرد هم باعث قدرته که زنش به مرد د هیو واسه -

 .نگاه نکنه

 :گمیم اخم با

 ..نکردم..نگاه نکردم-

 :زنهیموهام م یرو یاو بوسه ارهیجلوتر م سرشو

اون کارا از قصد بود  دادمیدرصد احتمال م هی.اگه دونمیم-

 .زدمیم شیهردوتون رو آت

 ینهیس یرو یاو بوسه کشمیشش مبه داخل آغو خودمو

 .بخوابم کنمیم یو سع زنمیلختش م

*** 

رو  شبید یدم،ماجرایدوعیم لیتردم یکه رو نطوریهم

 .کردمیم فیرستا و مستانه و طرالن تعر یبرا
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 .کردنیهم هاج و واج نگاهم م اونا

 :گهیبا نفرت م رستا

 ...ادیبدم م ایدختره دن نیمن چقدر از ا یوا-

 ه؟یک اوشیس یدیپرس هانی:حاال از آهمستان

 .نه-

شه با ن تینشسته بود تا شکمش اذ یصندل یکه رو طرالن

 :گهیاخم م

ازت دفاع کنه  هانیهمش آ ستی..قرار نگهید یآخه احمق-

 نیا یدرباره دی.باارهیم ریدختره بازم تو رو تنها گ نیکه..ا

 !..یآتو داشته باش ایتا از دن هانیاز آ یبپرس اوشیس

 :گمیم الیخیب
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فکر  یگه،چیم یچ ستیبابا..مهم ن نیولش کن-

 یکه به من حسود نهی.مهم اکنهیم کاریکنه،چیم

 .گرفت شهیجوره نم چیآدم حسود رو ه هی ی.جلوکنهیم

 :گهیکنان ممکث،خنده یبا کم مستانه

 ست؟یدختر ن ییحاال خدا-

 :گمیخنده م با

 مگه ِچِکش کردم دختر؟-

 ِچِکش کرده..؟ هانی:مگه آرستا

 هی دونهی.مگهیکرده دربارش د قینه اسکل حتمًا تحق-

 .ستمی.اما من که مطمئن نگهیم زویچ

 هگیبود که د یعصب الیاز کاِر دان هانیآ نقدریا شبید

 .بپرسم زایچنیا یوقت نشد ازش درباره



 

Romanzo_o 1539 

 یآقاجونت چ نی..آخه ای:برادر،خواهر عوضمستانه

رس د ذاشتی.اگه منهیبیتو نم یکه تو نهیبیتوشون م

.حداقل باعث افتخار یبود یزیچ یاالن دکتر یبخون

 .یبود

 اون ی.دربارهستمین یعصب نقدریها.من ابچه الیخیب-

هم  شهیافتاده که ذهنش ماله پونصد سال پعقب رمرِدیپ

 ..یبحث کنم ول خوامینم

 .شهیباشگاه حرفم قطع م لدا،مسئولی یصدا با

مون رو جلب کنه و بعد با توجهتا  زنهیتا دست م چند

 :گهیاخم م

 .دی.به کارتون برسستیحرف زدن ن یجا نجایخانما...ا-

 :دهیرو به طرالن ادامه م و
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دراز نشست  دیگفتم با ؟بهتیدختر تو چقدر تنبل-

 !..یبر

 .خب خسته شدم لدای:عه..طرالن

و با کمک خوِد طرالن  رهیگیدسِت طرالن رو م لدای

 :گهیمو  کنهیبلندش م

 ..یدمبل بزن دیبا ای یریدراز نشست م ای-

دراز  نیزم یو رو کنهیزمزمه م یـ«فاک»با اخم  طرالن

 .تا ادامه بده کشهیم

 بچه؟ نیا ادیم ایبدن ی:حاال کلدای

 :گهیبا خنده م مستانه

 .گهیهفته د۳.دونمیاونو ول کن.من م-

 :گهیبا خنده م لدای
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حت خونه استرا دیبا این بعد باشگاه یخب خوبه..!از هفته-

 ..یکن

 :گهیمعترض م طرالن

 .امیب خوامیم خوام؛ی.نمپوسهیعهه..من که تو خونه دلم م-

 :گهیبا اخم م لدای

 .خودنتون نیبچه از دستت آرامش نداره بش نیخود؛ایب-

 :گهیبگه مستانه م یزیطرالن چ نکهیاز ا ره،قبلیکه م لدای

 .میزنیباشه باشه؛هر روز بهت سر م-

و مشغول حرکِت دراز  گهیم یا«خوبه»غرهبا چشم طرالن

 .شهیو نشستش م
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حموم آب  هی.فقط دلم میشیاز باشگاه خارج م گهیهمد با

 .خوادیگرم م

 .میشیمستانه م نیماش سوار

 .دوستت چه خبر؟روشنا نیاز ا ی:طنطرالن

 ..گهیدانشگاه د میری..با هم میچیه-

بگو  میینایا نایت یخونهبود..جمعه که  ی:دختر باحالطرالن

 .ادیب

 .کنمیبهش نگاه م متعجب

 :گهیبا اخم م که

و از ر دی.نباکردمی..من اشتباه دربارش فکر مخوبلیخ-

هر شو یاون دخترا هیشب یلیخ ی.ولکردمیظاهر قضاوت م

 ..نداره با ما یفرق چیاز باطن ه ی.ولافشیدزده با اون ق
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از  یحت چارهی...اون بنیهم بد قضاوت کرد یلیه خآر-

 .پسرا متنفره

 ؟یلحظه هم دربارش بد برداشت نکرد هی ی:تو حترستا

 .حداقل تو روش نگفتم یآره...ول دیشا-

 :گهیکه مستانه م کشمیم یقیعم نفس

 .میاری..جمعه از دلش در مالیخیب-

 .گهینم یزیچ یکس گهیو د دمیتکون م سرمو

 و کنمیطرالن،خودم بهش کمک م یخونه میسریم یوقت

 .برمشیداخل خونه م

که پشت رل نشسته بود و رستا هم که خودش  مستانه

 .حامله بود

 :ارمیو لباساشو در م نشونمشیکاناپه م یرو رو طرالن

 بعدًا برو حموما..باشه؟ ادیب عادیبمون م-
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 :گهیچندش م با

 .مگند رو تحمل کن یبو نیا دیبا یعنیآهه..-

 ..البته از نظر مندادینم یگند یبو

 .احساس شده بود کمیبود که  یمشکالت حاملگ از

 ..آره-

 :دمیادامه م آرومتر

 .گهید فشهیوظ خوادیاگه بچه م-

 :گهیو با همون خنده م دهیسرم یاقهقه

 !..یفتیراه م یآخ..دار-

از خونه  یمختصر یو با خداحافظ زنمیبراش م یچشمک

 .شمیخارج م

 :گهیم نم،رستایشیمستانه م MVM که تو نیهم

 ؟یحاال موفق شد-
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 :پرسمیم متعجب

 ؟یتو چ-

 :گهیم یتند با

فتن ر هی قهیطرالن..!ناموسًا پنج دق یآوردن بچه ایتو بدن-

 ..کشهیو اومدن طول م

 :زنمیبهش م یایگردن پس

 ..کمتر حرف بزن بچه-

 .زنمیزل م رونیو به ب دمینم ییبه غرغراش بها گهید و

و بعداز  کنمیم داره،تشکریبرج نگه م یجلو یوقت

 نایا خبر بده و یداشت یسفارشات الزم به رستا که اگه کار

 .شمیم ادهیپ نیاز ماش

هفتم رو  یطبقه یو دکمه شممی سانسورٓ  ا وارد

سرش  کمیزنگ زد و گفت  هانیآ ۲۱.ساعت زنمیم
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خونه و شرکت ناهارشو  ادیشلوغه و ناهار نم

 .موند اریدان ِشی.کارنم پخورهیم

 ...تنها ناهار خوردم و رفتم منم

 .رمیم رونیو ب امیآسانسور ،از فکر در م ستادنیا با

.با کنمیو چراغ رو روشن م کنمیکارت در رو باز م با

بودن متعجب  دهیو کارن که تو هال خواب هانیآ دنید

 .کنمیبهشون نگاه م

 اومدن خونه؟  ۶ساعت  چرا

 گم؟یرا چرت مچ یوا

 ..گهیزودتر اومدن د خب

 .بود کیتار ِکیاز روز هوا تار موقعنیبود و ا زمستان

نشن چراغ رو  داریو کارن ب هانیآ نکهیا یبرا یول

 .کنمیخاموش م



 

Romanzo_o 1547 

 یاآروم بوسه یلیو خ رمیبه سمتشون م یکیهمون تار تو

.البته که اگه محکمم زنمیرو صورت هر دوشون م

 داریخواب بودن که ب نیهر دو سنگ درنقیا دمشونیبوسیم

 .شدنینم

 .مریو به سمت اتاق م رمیگیازشون فاصله م اطیاحت با

و به سمت  حموم  ندازمیم نیزم یباشگاه رو رو   ِفیک

 .رمیم

 هیتا با  ندازمیبودم رو تو حموم م دهیکه پوش ییلباسا

 .رمیحموم آب گرم آرامش بگ

*** 

و حوله رو دور  بندمیو لذت آب رو م یحس سبک با

 .چمیپیخودم م

مرطوب  و بعد کرم کنمیاز همه موهامو خشک م اول

 .زنمیکننده رو به صورتم م
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.حاال که کنمینگاه م با لذت بهشون کنمیشونه م موهامو

 .خوشگل شده بود یلیفرق گذاشته بودمشون،خ

 

 

تا لباس بردارم دِر  مکنیرو باز م یواریکه در کمد د نیهم

 .شهیاتاق باز م

ترل کن یو فورًا برا کشمیم یغیج یرارادیحرکت غ هی یط

 .ذارمیدهنم م یخودم دستمو جلو

.با مکنیبهش نگاه م کمیو  دارمیدستمو برم هانیآ دنید با

و  رمیافتاده،فورًا به سمتش م یپردازش مغزم که چه اتفاق

 .ندازمیخودمو تو بغلش م

کم به .بعد کمدهینشون نم یالعملده عکسزشوک اول

 کشهیو منو م برهیباسنم م ریو دستاشو ز ادیخودش م
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و دستامو دور  کنمیباال.پاهامو دور کمرش حلقه م

 .گردنش

 :گمیگوشش م کنار

 .دلم برات تنگ شده بود-

از  یکه ناش یخمار یکه با صدا چسبمیتر بهش مسفت و

 :گهیبود م دنشیخواب

رفته نگ جاتوجیحوله که ه هیبا  دینبا یدونیمآخه توله ن-

 ؟یکن یتو بغلم دلبر

 .خواستیم طنتیحرفا سرم نبود و دلم ش نیمن ا اما

 :گمیو در عوض م مالمیبهش م شتریب خودمو

.فقط دلم برات تنگ شده کنمینم یمن که دارم کار-

 ...یخوایبود.خب باشه اگه نم

 .کنهیع مو حرفمو قط ذارهیلبشو رو لبم م فورًا
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 :گهیو م رهیگیم کنه،فاصلهیم یکه با لبام باز کمی

 تو؟ ای ادیچرت نگو..من بدم م-

 :گمیو تخس م چسبونمیبهش م شتریب خودمو

 اد؟یاز دو تا بوس بدم ب دیچرا با-

و با خنده  زنهیبه دماغم م یاانگشت اشارش ضربه با

 :گهیم

 بود؟ یمنظورم چ یدون یتو نم یعنی-

ه فاصل یو وقت زارمیو لبامو رو لباش م شمیم کشینزد

 :گمیم رمیگیم

 .گهیبود د نیمنظورت ا-

تخت  یو من رو رو رمیفاصله بگ شتریب دهینم اجازه

 :ندازهیم

 .دهیعسل م یمزه یاوفف..لعنت-
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شد  یجد یراست ینه راست نمیبیم زنهیم مهیروم خ یوقت

 :گمیفورًا م

 .نکردم بلند شو االن نه..شام درست هانیعه آ-

و غر  ندازهیتخت م یو خودشو بغلم رو کشهیم یپوف

 :زنهیم

 ..آخه توله یکنیچرا شروع م یخواینم یخب وقت-

 :کنمیبهش نگاه م تیمظلوم با

 .گهیشب د یبمونه برا گمیخب م-

 .بندهیم چشماشو

 ؟یناراحت شد-

 :گردهیو با خنده به سمتم بر م کنهیباز م چشماشو

 .ت تو ناراحت شه آخه عروسکماز دس ادیدلش م یک-
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که بهم نسبت داد،قند تو دلم  یعروسک یکلمه دنیشن با

 .رهیم ادمیجملش  یهیبق گهیو د شهیآب م

 :گمیو م دمیتو بغلم ِقل م خودمو

 ..عروسک بهم یوقت بود نگفته بود یلیخ-

 :گهیخنده م با

 ؟یدوست دار-

 :گمیم تخس

رق ف یگیترات مکه به دوست دخ یگرلیبیحداقل با ب-

 ..داره

 :گهیش مقهقه ونیو م شهیم لیبه قهقه تبد خندش

 گرلمیبیناموسًا تو از ب یقشنگه عروسک..ول تمیحسود-

 ییهایبارب نیعروسک.از ا یبه مرحله یدی..رسیگذشت

 .یکردیم یباهاش باز یبود کیکوچ یکه وقت
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 :هگیو با نگاه کردن به چهرم م دهیاز بدنش فاصله م منو

 یاخوشگل،لب قلوه ،دماغیآب یچشما-

رو به خودش جذب  یکه هر نگاه ییها،گونهیِصورت

 .نطورنیهم همشون هم هایبگم؟بارب یاز چ گهی...دکنهیم

شو کنم..قلبم به شدت خود کاریچ تونستمینم قًایذوق دق از

 هانمیو مطمئن بودم صداشو آ دیکوبیم نمیس یبه قفسه

 .شنوهیم

 

 :گمیخنده م با

 من َتَکم؟ یعنی-

 :بوسهیچشمامو م یرو

 .تِک تک-

 :شمیم و فورًا بلند شهیم لینما تبدبه لبخنِد دندون لبخندم
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رم شام .بزار ب یدیتو کنترلتو از دست م نمیبش نجایمن هم-

 .درست کنم

 :گهیو م شهیخنده بلند م با

 .شدمیداشتم موفق م یول-

 : گمیم متعجب

 ؟یگفتیدروغ م یداشت-

 :ندازهیباال م شوابروها

 ..کردن واقعًا فیتعر یمعلومه که نه..ول-

 :گمیو م کنمیاخم م کنهیکه م یمکث با

 ..خان هانی.باشه آکنهیرو خر ماره همه-
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و به سمت  شمیهاش از اتاق خارج مبه خنده توجهیب

 .رمیآشپزخونه م

ل درست کردن و مشغو کنمیکتلت رو آماده م ِلیوسا

 .شمیکتلت م

رو پشتم حس  هانیکه حضوِر آ کشهیطول نم یلیخ

 .کنمیم

 :گمیبرگردم م نکهیا بدون

 .بعدًا خوابهیکن.شب نم داریبرو اون بچه رو ب-

 ..که میشیاوه..اوه..بعدًا بدبخت م-

و مشغول هم زدن مخلوِط کتلت  کنمیم یزیر یخنده

 :ادیکه صداش م شمیم

 ..کارن..بلندشو-

*** 
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 :ندازهیبهم م ینگاه

 خب از کجا شروع کنم؟-

 :گمیم متعجب

 د؟یکارن خواب-

شامم  ی.ظرفاکنهیآره بچه از صبح داره ورجه وورجه م-

 .ستیقابل قبول ن یابهونه چیه گهید یشست

 دهیکش یـ«جوون»که  رمیو خودم جلو م زنمیم یلبخند

دون و لبامو به دن ارهی.سرشو جلو مادیو جلو م گهیم

 .رهیگیم

 ...و ارمیو آروم آروم لباساشو در م مونمینم کاریب منم

 در وانشات ادامه

*** 
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 یفرض یهالختش خط یهانهیکه رو س همونطور

 :گمیم دمیکشیم

 نا؟یا نایت یخونه میریجمعه م-

 :گهیچشماشو باز کنه م نکهیا بدون

 .نه..پنجشنبه-

 چرا؟-

 !میدعوت گهید یجا هیچون جمعه -

 کجا؟-

 .هم هستن نای..دوست آقاجون.آقاجون اانییخونه رضا-

 :مدیخودمو بهش فشار م شتریو ب ندازمیباال م ییابرو

 ...باشه-

بل بهش از ق شتریکه ب دهیدورم فشار م شتریدستشو ب اونم

 .دادیبه آدم م یاحِس معرکه هی.اصاًل بغلش چسبمیم
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 لمسشونو همونطور که  برهیبه سمت باسنم م دستشو

 :گهیم کنهیم

 ؟ینچرال عمل کرد نارویا نمیبب-

 یچ فهمهیکه خودش م ندازمیبهش م یمتعجب نگاه

 یبودم چجور ناینظر مامان ا ریز میگفته.آخه من کِل زندگ

 بکنم؟ یکار نیهمچ تونستمیم

 :گهیو م برهیتو گردنم فرو م سرشو

 ..هاتن یلیناموسًا خ-

 :گمیو م کنمیم یزیر یخنده

 ؟یزنیمخ م یدار باز-

 :کشهیتو گردنم م یقیعم نفس
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 مگی.مینیبیکه خودت نم گمیرو م ییهاتینه دارم واقع-

بهشون دست بزنه طناز اول  ی.کسیکه مواظبشون باش

 .زنمیم شیبعد اون فرد رو آت کنمیدست تو رو قلم م

 :برمیتو موهاش م دستمو

 ...بهشون زنهیدست نم یکس-

باهاشون  یو مشغول باز برهیدستشو تو موهام م اونم

 :نهیشیم

صاحاب  یگینگاه چپم بهشون انداخت م یخوبه..کس-

 ؟یدیدارن فهم

 :گمیم متعجب

 یبه باسنم نگاه کنه وقت دیبا یکی هان؟چرایحالت خوبه آ-

 شوهر دارم؟
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م نگاه و به چهره ارهیاز تو موهام در م سرشو

 :هگیم کنهیبه باسنم وارد م ی.همزمان که فشارکنهیم

 .منو بکن ایب گنی.از دورم مبرنیآخه هوش از سِر آدم م-

 :زنمیم نشیبه س یو مشت کنمیم یاخم

 ..یکن فیازم تعر خوامی.اصاًل نمیشعوریب یلیخ-

 کنمیم یو با فاصله ازش سع کنمیبا خشم بهش پشت م و

 .بخوابم

 شمی.حاال تازه متوجه مزنهیبه باسنم م یایسکس یضربه

 .در دسترسشه که باسنم بهتر

 .کنه ینتونه کار گهیتا د خوابمیم بازطاق

که دوباره تو  کشهیبا دستش منو به سمت خودش م اما

 :گهیبکنم با اخم م یمخالفت نکهی.قبل از ارمیبغلش فرو م
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هم  ؟اونایدیفهم نجاستیتوله تو جات از اول تا آخر هم-

 !..االیباز کن. تویتخم یبود.اون اخما فیهمش تعر

اما هنوزم  کنمیو اخمامو باز م ندازمیبهش م یکوتاه هنگا

 شهیکه هم گفت،انگاریم یجوریناراحت بودم ازش 

ازش مراقبت  گهیتو چشم.هه!م زارمیباسنمو م

 !..یکن..عوض

 ...مزخرف یزایچ نیبخاطر ا یطناز..تو حق ندار-

و  بندمیبه حرفاش گوش بدم چشمام رو م نکهیا بدون

 .رمیمبه خواب  یک دونمینم
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 ️❌❌دیبخون دیداره پس اگه جنبه دار صحنه❌️❌

�پارت  یصحنه�️♥ ♥️ 

 که ارمیلباساشو در م یکییکیو  مونمینم کاریب منم

 .همکیم شتریو ب دهیتر لباشو رو لبام فشار ممشتاق

دستم رو  امنهیس نوک یقرار گرفتن زبون داغش رو با

 .رمیگیدهنم م یجلو

  !..هانیلعنتت کنه آ خدا

 که دوست داشتم زدیمک م امنهیبه نوک س یاحرفه نقدریا

ه بلک شدیم داریتنها کارن ب بزنم.اما خب بعدش نه غیج

 .زدیشدِن کارن کتکم م داریبخاطر ب یهم کل هانیآ

 .رهیگیفکرم خندم م از

 .رهیم ترنییو پا شهکیم امنهیرو وسط خط س زبونش
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 .ذارهیم باسنم ِریرو ز دستاش

 منو زجرکش کنه.نه؟ خواستی.مبوسهینافم رو م ریز

و  کنهیم یجذاب یکه خنده زنمیناله اسمشو صدا م با

 .گهیم یـ«جونم»

و همزمان به همه  ارهیبا حوصله و با لذت در م لباسامو

 .کشهیبدنم دست م یجا

 سمیآلِت خ ِیال ره،آلتشوایکاماًل لباسمو در م یوقت

  .کشهیم

 یکه اخم وحشتناک دمیبا دندونم محکم فشار م لبمو

 :کنهیم

  !..یکبودش کرد یبدبخت دار نیبه ا کاریچ-

 .ناله بود هیبهش فقط  جوابم
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   و کنهیم میسوراخ آلتم تنظ یرو آلتشو

 یو مک آروم ذارهیلبم م یروم و لبش رو رو شهیم خم

  .زنهیم

و از رو دردم ت یناله یکه صدا فرستهیآلتم م داخل آلتشو

 .شهیدهنش خفه م

  .شهیم شتریکه سرعتش ب زنمیچنگ م زشیبل به

 قیعم یو خودشم بعد چند ضربه شمیزود ارضا م یلیخ

  .رسهیفرسا به اوج مو طاقت

چشماش رو  یاز خستگ و کشهیکنارم دراز م حالیب

 .بندهیم

 یلیصورتش خ یرو یاعرق یخودمم بهتر نبود ول حاِل

 .بود ییو تماشا یسکس
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 یفرض یهالختش خط یهانهیکه رو س همونطور

 :گمیم دمیکشیم

.... 
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ه سمت و ب زنمیرو صورتم،پسش م یدست ینیحس سنگ با

 .گردمیبرم گهید

به  مکشیم یغیج خورهیکه به باسنم م یمحکم یضربه با

که با لذت داشت  هانیآ دِنیو با د گردمیسمِت چپ برم

 از رو خشم زنمیکه م یبه حرف توجهیب کردیبهم نگاه م

 :گمیم

 مشیقا هیاز بق یگیم ی..خودت به کونم چشم دارشعوریب-

 کن؟؟

 :گهیبم م یروم و با لحن ندازهیم خودشو

 .خواستیم غتویج یاووم...دلم سِر صبح صدا-

لبش ثابت  یو رو چرخهیصورتش م یتو اجزا نگاهم

 .مونهیم
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ه زود ک رهیگیرو لبش شکل م یلبخند فهمهیم و که قصدم

 .زنمیدهنم و با لذت مک م یتو کشمشیم

و  رهیگیبوسه رو خودش به عهده م تیشه،هدایهم مثل

 .کنهیزبونشو وارد دهنم م

 .هامون اتاق رو پر کرده بودسهبو یصدا

 .ستهیمیقلبم وا یدر،به طرز واقع یباز شدن ناگهان با

ود آلاخم یافهیکه ق کشهیفورًا خودشو از روم کنار م هانیآ

،تو  دیمالیچشماشو م کشیکوچ یکارن که داشت با مشتا

 .رهیگیقرار م دمید

 .مامان گرسنمه-

ا ب« تو حالم دیر یسرصبح»شنومیرو م هانیآروم آ یزمزمه

 :گمیاخم،معترض م

 !...ـــهـــــــانیآ-
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 :گهیبلند م یصدا با

 .باشه بابا...فــــــــــــاک-

 .رهیم ییو به سمت دستشو شهیبلند م و

 ریبه جز لباس ز فتهیم ادمیاز تخت بلند شم که  خوامیم

 .ستیتنم ن یزیچ

 دکرینگاه م هانیآ ِیخال یبه کارن که با غم به جا رو

 :گمیم

 هیبا هم  امی..بعد مرونیب یریعشِق مامان چند لحظه م-

اخمالوت درست  یتو و بابا یخوشمزه برا یصبحانه

 .میکن

 .هشیو از اتاق خارج م دهیسرشو تکون م زونیآو یلبا با

 نیستآ یو با لباس کنمیتنم م یو شلوار شمیبلند م فورًا

 .شمیکوتاه از اتاق خارج م
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شسته بود بود و پاهاشو تو شکمش جمع تو راهرو ن کارن

 .هریپاهاش بود.دلم براش ضعف م یکرده بود و سرش رو

لش برگرده بغ نکهیو قبل از ا شمیم کیپشت بهش نزد از

 :کنمیم

ناراحت  ینطوریمن قربوِن تو بشم قنِد من.چرا ا یاله-

 !ُمرده؟ مامان؟مگهیبودنشسته

 :زارهیدهنم م یرو کشویکوچ دسِت

 ..نگو-

و وارد  زنمیرو دستش که رو دهنم بود م یابوسه

و به  ذارمیم یزناهارخوریم ی.کارن رو روشمیآشپزخونه م

و خودم  کنمیساز رو روشن م ی.چارمیسمت گاز م

 :نمیشیم یصندل یکارن رو یروروبه

 حاال چرا ناراحِت عشِق مامان؟-



 

Romanzo_o 1570 

 کشهیبازم م یو دستشو به موها شهیم زونیلباش آو دوباره

 :رهیگیتو مشتش مو 

 شد؟ یعصب هوی ییچرا بابا-

 :شنومیاپن م یرو از جلو هانیآ یصدا

خوابالو صحبت  هیواسه  شبیداشت د ییچون بابا-

 ییبابا یاون طرف بدون گوش دادن به حرفا کرد،کهیم

 ..برهیخوابش م

 :کنهیکارن رو بغل م رسهیبه آشپزخونه م یوقت و

 ش ناراحت شه؟بابا از فندوق شهیمگه مواگرنه -

 هیثان کیکمتر از  زونشیکارن و حالت لِب آو یاخما

 .دهیو جاش رو به خنده م شهیمحو م

ا پر سر و صد یو بوس زنهیگره م هانیدور گردن آ دستشو

 .زنهیم هانیچشم آ یرو
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 .شهیهم بلند م هانیآ یخنده

ناراحت نبود به  گهی.حاال که کارن دشمیجام بلند م از

 .شمیسفره م دنیو مشغول چ رسمیم کارام

 زیم یرو همراه با گردو رو ریو کره و مربا و پن عسل

و خودمم  زمیریم ییهرکدوممون چا یو برا ذارمیم

 .نمیشینشسته بودن م یصندل یکنارشون که حاال رو

 .میشیمشغول خوردن م هرکدوم

 یونهخ میکه ظهر بر دی: تا قبل از ظهر کاراتونو بکنهانیآ

 .نایا نایت

 .ندارم یباشه..من کار خاص-

ا و ب دهیکه تو دهنش بود رو قورت م یعسل یلقمه کارن

 :گهیشده م زونیآو یلبا

 ام؟یمنم ب-
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 یدب ریتأث میکردیکه م ییقربونش برم.کارا یمن اله آخ

همه جا تنها  کردیگذاشته بود که فکر م شیروح یرو

 :امیم رونیاز فکر ب هانیآ ی.با صدامیریم

و ما رو بدون ت  نایو خاله ت ایلیه فندوقم.اصاًل عمو امعلوم-

 .که دنیراه نم

 

 «ولیا»و همزمان با گفتن  شهیباز م ششیفورًا ن کارن

 .کوبهیدستاشو به هم م

 .شنیبلند م زیم خورن،ازیصبحانشونو م یوقت

 :پرسمیفورًا م رهیکه به سمت اتاق م هانیآ 

 ؟یریکجا م-

 :گهیم یطوالن یا مکثو ب ندازهیباال م ییابرو

 .دمیرو انجام م نمیآنال یکارا کمی-
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 یو مشغول جمع کردن سفره دمیمکث سرمو تکون م با

 .شمیصبحانه م

 

 

 .کنمیبا حوله پاک م سمویخ یدستا

تراحت اس کمی تونستمیشده بود م زیکه آشپزخونه تم حاال

 .کنم

 .....مامان:مامان..مامان..مامانکارن

 :گردمیآشپزخونه برم یورود به

 ؟یزنیجونم قندم..چرا داد م-

و همونطور که منو به  کشهیجلو و دستمو م ادیخنده م با

 :گهیم برهیم ییرایسمت پذ

 .ـــــایهم بـ م؟توینیکارتون بب میبر-
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 :گمیو همونطور م کنمیم یاخنده

 رمیم من یبذار لمویف یباشه باشه..َنِکش منو..تو تا بر-

 .ارمیو پفک م پسیچ

که دلم براش ضعف  کشهیم یبلند غیج یخوشحال با

 .رهیم

 .مداریبرم یاشهیظرِف ش هیو  رمیسمت آشپزخونه م به

 دیخریواسه خونه م هانیآ شهیکه هم ییهاو پفک پسیچ

 .کنمیم یظرف خال یو تو ارمیدر م نتیرو از کاب

ارن ک نمیبیه مک رمیو به سمت سالن م دارمیرو برم ظرف

 .ـهیدیبا کنترل در حال گذاشتِن س

که کارن  ذارمیپام م یو ظرف رو رو یرو صندل نمیشیم

 یپل نجاین یهاپشتالک لمیو ف نهیشیبغلم م ادیهم م

 .شهیم
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 یباشه،بنظرم همه یبرنامه چ ستیکه کاًل مهم ن منم

 .کارتونا قشنگن

و  پسیو مشغول خوردن چ میشیغرق کارتون م هردومون

 .پفک

از نشستن خسته شده  گهید کارتون،کارن که یوسطا

 .پاهام یرو زارهیو سرشو م کشهیبود،دراز م

 .که بتونه بخوره رمیگیم یظرف رو جور منم

رو کنارم حس  هانیکه حضور آ کشهیطول نم یلیخ

 .کنمیم

نم تو ده یپسیرم،چیبگ ونینگاهمو از تلوز نکهیا بدون

 :گمیو م زارمیم

 ؟ییچرا سرپا نیبش-
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 ارهیو لباشو کنار گوشم م نهیشیمبل م یکنارم رو حرفیب

 .مکهیگوشمو م یو الله

 :دمیفاصله م سرمو

 ؟یکنیم کاریچ-

سمت خودش و  کشهیو دوباره سرمو م کنهیم یاخندهتک

 :گهیکنار گوشم م

 ..نهیبیتوله سگم داره کارتون م-

 :گمیو م دمیبه تأسف تکون م سرمو

 !..فوش ایتوله سگ از رو عشقه  نیا دمینفهم من آخر-

 .«عشق اممم»کنهیو زمزمه م کنهیتو گردنم فرو م سرشو

 :زنمیکوتاه رو لبش م یاو بوسه رمیگیازش فاصله م آروم

گردنم خوب شده..بزار  یهای..زشته تازه کبودهانینکن آ-

 .لباس خوب بپوشم هیشب 
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 :رهیگیم فاصله

 ..شب یمونه براباشه توله مهر و موم ب-

 :زارمیدماغم م یسکوت جلو یبه معنا دستمو

 ..شنوهی..کارن مششیه-

 :زنهیو صداش م دهیحواسشو به کارن م تازه

 ...کارن-

 بهش یو نگاه کنمیسرمو خم م گهینم یزیکارن چ یوقت

 .دهیخواب نمیبیکه م ندازمیم

 :گمیو با ترس م کنمیسرمو بلند م فورًا

 !..دیخواب-

 :پرسهیم متعجب

 مگه؟ هیخب چ-
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اخالقشو تحمل کرد  شهینم گهیکارن ظهر بخوابه د یوا-

 ...که

 :گهیخنده م با

دوست دارم تازه  شتریمن اون اخالقو ب ی..ولدونمیآره م-

 .باباش شهیم

سرش بالشت  ریو ز کنمیسر کارن رو بلند م آروم

 ...ذارهیم

 یعوقتا م کنهیم می.نگاه متعجبش همراهشمیبلند م خودم

 .نمیشیپاهاش م یکه رو

 .کنهیو دستاشو دورم حلقه م زنهیم یلبخند

 ..اما باباش اخالقش با من خوبه-

لوم گ بکیرو س یاتو گردنم و بوسه برهیدوباره م سرشو

 .شهیم خیتنم س ینداشته یکه موها زنهیم
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سرش  یتو گردنم بود که سِر من باال یجور سرش

و  زارمیحالتش مشخو یموها یبود.منم چونمو رو

 .کنمیاز عطِر خوِب موهاش پر م موینیب

و  رهیگیقلقلکم م زنهیم سیبا زبونش رو گردنم ل یوقت

ار ک نیا شتریو ب شهیتر م یکه ِجر کنمیم یزیر یخنده

 :دهیرو ادامه م

ساعت بخوابه..واگرنه بداخالق  میبزار کارن ن هانیآ-

 .شهیبا صدام بلند م ینطوری.االن اشهیم

 :دهیتکون م دییبه تأ سرشو

 .حوصلم سر رفت اریپس برو دو تا قهوه ب-

ازش دور بشم  نکهیو قبل از ا شمیاز پاش بلند م فورًا

خم و با ا گمیم یـ«آخ»که با درد  زنهیبه باسنم م یایلیس

 :گهیکه با خنده م گردونمیسرمو به سمتش برم
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 .لرزهیمثِل ژله م یلعنت-

 .رمیسمت آشپزخونه مو به  زنمیم یاغرهچشم
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 .گردمیقهوه برم ِینیس با

بود بلند شده بود و  دهیکه کارن خواب یمبل یاز رو هانیآ

 .مبل تک نفره نشسته بود یرو

 و کشهیکه دستمو م ذارمیروش مروبه زیم یرو رو ینیس

 .نشونهیپاهاش م یمنو رو

 و زونیمبل آو یودم که پاهام از دستهتو بغلش ب یجور

 .مبل بود یگهید یکمرم پشت به دسته
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.همونطور که شکمم رو نوازش زارمیم نشیس یرو سرمو

 :گهیبمش م یبا صدا کردیم

 .خوادیبچه ازت م نیج هیاوف..دلم -

 یقکه پ کنمیو با ترس نگاهش م کنمیسرمو بلند م فورًا

 :گهیمخنده و با همون خنده  ریز زنهیم

 .یکنی.االن قش مستی..چته..؟!منظورم االن نیلعنت-

 .کنمینثارش م یا«یعوض»و  زنمیم نشیبه س یمشت

و  دهیمنو به خودش فشار م شتریخنده،بیخوب م یوقت

 :گهیم

 .ندهیآ یبرا ه؟البتهینظرت چ-

 :گمیاخم م با

 .مثلم ِدیمگه دستگاِه تول هانیآ یگیم یچ-

 :خندهیم دوباره
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 .کنم کاریچ دونمیبعد..خودم م یرابمونه ب-

 نیا کردنمتیاذ یصداش معلوم بود که فقط داره برا از

 .گهیرو م زایچ

من رو از خودش فاصله  نکهی.بدون اگمینم یزیچ پس

و  دارهیماِگ خودشو برم زیم یو از رو شهیبده،خم م

 .شهیداغش م یمشغول خوردِن قهوه

 :پرسهیهمون حال م در

 ؟یباس دارواسه فرداشب ل-

 :گمیو قبل از خوردنش م دارمیمو برمقهوه منم

 .فرداشب چه خبره دمیمن اصاًل نفهم-

 غیشرکِت دوست آقاجون که قرار بود از برندش تبل-

گرفتن و مارو به  یمهمون هیکنم،کاراش گرفت.اونا هم 
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 هم ایلیو ا نایو ت نایدعوت کردن.مامان ا ژهیعنوان مهمون و

 .هستن

 :خورمیم مهوهاز ق یقلپ

 ..واقعا جشن ای ِیدورهم-

 ؟یداره.دار ازین ینه جشنه..به لباس مجلس-

 

ردم نک دایو با پ گردمیکه دارم م ییلباسا نیب المیخ تو

 :گمیمناسب م ینهیگز

 .عامم..فکر نکنم-

.هرکدومو فرستمیبرات م نستایتو ا جیپ هی.ستین یمشکل-

 .ارنیتا فرداظهر برات م یانتخاب کن

 

 ..یباشه مرس-
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 .برو آماده شو یدار لیحاال هم اگه م-

 .دادیرو نشون م۶که  دمیبه ساعت م نگاهمو

 :دمیخودمو رو پاش تکون م یظاهر یلوس باز با

 .نمیبش نجایاما من دوست دارم ا-

 :گهیم دادیکه ماگ رو از دهنش فاصله م همونطور

 .کنسلش کنم تونمیندارم.م یمن مشکل-

قول داده بودم زودتر برم کمکش  نایبه ت نکهیا یادآوری با

 :گمیو تندتند م شمیفورا بلند م

 .آماده شم رمینه..ُگه خوردم منهنه-

 :ندازهیهاشو باال مخنده شونه با

 ..یخود دان-

 .دوعمیو به طرف اتاق م ذارمیم زیم یرو رو ماگ

 نبود؟ ادمی.چرا ذارهیَکَلم نم یمو رو نایت
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 دختر با دسِت هیکه روش عکس  دیسف شرتیت هی فورًا

داشت  یآب یهاهاش رگهگل چاپ شده بود و کناره

 یمانآس ِیتنِگ آب ِیاشلوار پارچه هیو اون رو با  پوشمیم

 .کنمیکنار اون عکس بود،ست م یهاکه همرنگ رنگ

 هیخط چشم نازک و  هیو فورًا  رمیم شیزآرایسمت م به

 .زنمیکمرنگ م ِیرژ صورت

 یرو کشویکوچ یکهیو دو ت کنمیفرق باز م موهامم

 .بندمیرو پشتم م شهیو بق دارمیصورتم نگه م

 فیو ک یهم با شال و کتون یآسمان یآب یمانتو هی

ج از اتاق خار میو با برداشتن گوش کنمیست م دشیسف

 .شمیم
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ار بلوز و شلو هیو با برداشتن  رمیسمت اتاِق کارن م به

و کالهش از اتاقش  یامهسر ِیهود هیو  یسِت طوس

 .شمیخارج م

تو  که سرش هانیو رو به آ رمیم ییرایبه سمت پذ ندفعهیا

 :گمیبود م شیگوش

 ..گهیبرو لباس بپوش د ایب-

 :گهیاخم م با

 برام؟ یاوردین-

 :گمیو با حرص م چرخونمیتو کاسه م چشمامو

 لباس توننینبود دو تا بچه دارم که نم ادمی دیخشیب-

   .بردارن

رو  یزیو همونطور که چ دهیم ینگاهشو به گوش دوباره

 :گهیم الیخیب کردیم نییباال پا
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 .فتهیوظ-

 :گمیو م کنمینثارش م یا«پرو»

 .کارن رو بپوشون یلباسا ایحداقل ب-

از  کارن رو ی.لباساشهیو بلند م کنهیخاموش م شویگوش

 :هگیو م زنهیلبم م یرو یاو کوتاه بوسه رهیگیدستم م

 .اریخوب برو برام لباس ب ی مثِل دختراحاال-

.بلوز و شلوار رمیو به سمت اتاق م دمیتکون م سرمو

و  دارمیرنگشو براش برم یهمراه با اورکِت کرم یایمشک

 .شمیدوباره از اتاق خارج م

 

 

 و کارن تخس رو دمیم هانیرو به دست آ ینیریش یبسته

بود رو  یشده بود مشغول لجباز داریبکه  یکه از موقع

 .کنمیبغل م
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ز در رو با ایلیا قهیکه کمتر از چند دق میزنیدر رو م زنگ

 .زنهیم یما لبخند دنیو با د کنهیم

  .داخل دیایسالم،ب-

ه ک میشیوارد م میکردیم یکه سالم و حوالپرس همونطور

 امرو گونه یاجلو.بوسه ادیو م دهیدست م هانیبا آ ایلیا

که کارن با سماجت  رهیکارن رو بگ خوادیو م زنهیم

مزمان و ه زنهیو با دهن بسته ِنق م کنهیتر منو بغل ممحکم

 .زنهیآروم به شکمم م یلگد

 :گمیبا اخم م ایلیا

 ه؟ینطوریچرا ا-

 :گهیم هانیاز من آ قبل

 .االن خوابش بهم خورده اعصاب نداره دهیظهر خواب-
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 رهیگیو با شدت کارن رو از بغلم مطرفم  ادیبا اخم م ایلیا

و دستاشو که محکم دور گردنم حلقه کرده بود رو باز 

 .کنهیم

 :گهیم کنهیکه بغلش م همونطور

 .نجاستیبغِل عموش..جاش ا ادیپدرسگ..غلط کرده ن-

 :زنهیکه داد م ادیاز دور م نایت یصدا

 ..گهیداخل د انیساعته بگو ب مین یکنیم یچ یدار یلیا-

 :زنهیبا خشم داد م ایلیا

 .مرده لیزل یلیزهر ماِر ا-

 .بندمیو در رو م میشیخنده وارد م با

انه و و مست بیرستا و من نمیبیم میشیکه م ییرایپذ وارد

 .سپهر هستن
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 و بعد با سپهر و کنمیاز همه رستا و مستانه رو بغل م اول

 .دمیدست م بیمن

ه باشه آشپزخون زدمیکه حدس م ییبا اخم از جا نایت

که فورًا دستامو به حالت  ادیو به سمتم م شهیخارج م

 :گمیو تند م برمیباال م میتسل

 ..هانهیآ ِری..بخدا تقصدونمیباشه باشه م-

در  که مشغول هانیو به آ رهیگیاز من م شوینگاِه شاک نایت

 هانیکه آ دهیبود م ایلیو کالِه کارِن تو بغِل ا یآوردن هود

 :گهیم

 بود؟ من ریتقص یچ-

 :گمیم تند

 .میدیرس رید نکهیا-
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 نهیبینگاِه پر استرسمو م یسمتم و وقت گردهیبر م متعجب

 :گهیم یاز هرچ خبریب

 ساعت میجون...جونم برات بگه حاضر شدنم ن نایآره ت-

 .کنم شی..آخرشم وقت نشد درست آرادیطول کش

خنده که  ریز میزنیخودش م یحرفش همه حت نیا با

 :گهیم با خنده بیمن

 ایرو کن یصداهاتو واسه کس نیا نمیجوون...نب-

 ..عشقم..فقط تو رخِت خواب واسه خودم

 بیکه پشتش بود رو به سمت من یبا خنده بالشت هانیآ

 .گهیم یـ«گمشو»زمانو هم کنهیپرتاب م

و من مانتو و شالمو در  میریم یبه سمت اتاق نایت همراِه

 :گهیبا اخم م نایه تک زارمیداخل اتاق م فمویو ک ارمیم

 ؟یبست یاسبباز تو موهاتو دم-
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به  تشیعصبان یرکشایممکنه ت ِیاالن عصب دونستمیم چون

 :گمیم تیمن بخوره با مظلوم

 .بلد نبودم یاگهید زیچ-

 :گهیو م شهیآرومتر م کمی

 .کنم یاپشتتو گوجه یبرگرد موها-

که تو چند تا حرکِت دستش،موهامو درست  گردمیبرم

 .کنهیم

و  عادیم مینیبیکه م میریم ییرایبه سمت پذ گهیهمد با

 .کننیم یطرالن هم اومدن و دارن احوالپرس

و بعداز سالم کردن  زنهیم یطرالن لبخند دنیبا د نایت

 :گهیم

 .لباساتو بده من ببرم باال-

 :گهیبا خنده م طرالن
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 .هنوز چالق نشدم امیخودم م میبر ایب-

با  دکریصحبت م بیه داشت با منک عادیحرفش م نیا با

 :گهیو م شهیاخم بلند م

 ..یریهم باال م ایمالیببند.به تو که باشه از کوِه ه -

 :نایبه ت دهیو م ارهیبعد آروم پالتو و شالشو در م و

 .جا کنجابه نارویا زحمتیب-

 .دهیو سرشو تکون م رتشونیگیبا خنده م نایت

 ایلیچشمم دنبال کارن و ا و با نمیشیم هانیبغِل آ رمیم منم

 :گهیکه رستا م گردمیم

 .شه داریب کمیبرد صورتشو بشوره -

 .گمیم یـ«آهان»

 بعده؟ ی:طرالن،هفتهسپهر

 :گهیم عادیکه م گهیم یا«آره»با استرس  طرالن
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 یبردمش و از کاراش تو دوران حاملگ یهر دکتر یعنی-

 خب ترسش یداره ول یآسون مانیزا شکیب گهیگفتم م

 !ه؟یاز چ دونمینم

 :پرسهیبا اخم از من م طرالن

 داره به طرف؟ یدرد نداره؟چه ربط مانیمگه زا یطن-

 یدیرس ی..تو االن به سنگهیچرا به همون فرد ربط داره د-

 .ادهیز یلی.تازه بنظرم تحملت خیکه آماده باش

 :پرسهیبا َشک م مستانه

 بود؟ یتو چجور یبرا-

 :گهیاز من رستا م قبل

 .سالش بود..با توجه به سِن کمش،سخت۲۸-

و  ندازهیم یاخمو نگاه هاِنیبه آ یبعداز حرفش نگاه و

 :گهیم رهیحرفشو به دل نگ هانیآ نکهیا یبرا
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 .دیارزیم هانیالبته که به داشتن کارن و آ-

 :گهیواسه عوض کردن جو م طرالن

 اد؟یحاال...روشنا داره م الیخیب-

 :گمیم حواسیب

 .رفت بهش زنگ بزنم ادمی یوا-

 :گهیبا خنده م سپهر

 !زنگ بزنم بره دنبالش؟ یخوایفرهاد تو راهه م-

 :گهیو با خنده م ادیم رونیهم از فکر ب هانیآ

 .میندار ریول کن داداش حوصله مرگ و م-

 .میخندیهمه م دوباره

 

 

 .گهید ادیب رهیبگ یزیچ ی:نه زنگ بزن بگو آژانسمستانه
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ودم گذاشته ب فمویکه ک یو به سمت اتاق گمیم یا«باشه»

 .رمیم

با  قهی.کمتر از چند دقزنمیو بهش زنگ م دارمیبرم مویگوش

 :دهیگرفته جواب م ییصدا

 جونم عشقم؟-

 :نهیشیلبم م یرو شیاز مهربون یلبخند

 چرا صدات گرفته؟-

 :گهیخنده م با

 .دمبو دهیندارم.خوابکردن  هیگر یسابقه یدونیتو که م-

 .نایا نایت یخونه ایباشه..پاشو بلند شو ب-

 .حال ندارم الیخیب-

 .همه منتظرتن نجایا-

 !.. طـــنـــاز-
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 دنبالت؟ ادی..بگم فرهاد بگهیبلند شو لوس نشو د-

 .یآ.اومدم خودم..بانـــــه تروخدا..!جاِن من نه-

و به  کنمیم امیرو براش پ شنیو لوک کنمیقطع م ویگوش

 .گردمیبرم ییرایپذ

 :هپرسیم هیکه مستانه زودتر از بق نمیشیم هانیآ کناِر

 شد؟یچ-

 !..ادیگفت م-

 .شنیو مشغول صحبت م دنیتکون م سرشونو

 .ادیکه زنگ خونه به صدا در م میمشغول بود نطوریهم

 :گهیم نایبلند شه که ت خوادیم ایلیا

ودم .خدیبار از خواب پر با کارن بلند نشو بچه ده نقدریا-

 .رمیم

 ..رهیو به سمت در م شهیبلند م و
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بغِل  رهیو م شهینشسته بود بلند م مگهیکه سمِت د مستانه

 :گهیو م نهیشیرستا م

 .و موذب نشه نهیبغلت بش ادیبزار ب-

 :میشنویرو م نایمتعجب ت یکه صدا گمیمیا«باشه»دیترد با

 ن؟یشما دو تا با هم اومد-

 :ادیمرموِز فرهاد م یصدا

 .میدیبا هم رس یاتفاق یلینه .. خ-

 :ادیروشنا م نیخشمگ یبندش صدا پشت

 ..یاتفاق یلینا،خیآره ت-

 ادیم دنمیکه روشنا با د رمیو به سمتشون م شمیبلند م فورًا

 .میکنیرو بغل م گهیجلو و همد

 :غرهیگوشم م تو

 نم؟یمردکو بب نیا ختیر خوامیمگه نگفتم نم-
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 :گمیم ندهشرم

 ..نیقراره با هم برس دونستمیمن که نم-

 جلو و دسِت روشنا ادیبگه مستانه م یزیچ نکهیاز ا قبل

 :گهیو م کشهیرو م

 .لباساتو عوض کن میبر ایولش کن ب-

 .رنیو با مستانه به سمت اتاق م دهیسرشو تکون م روشنا

 :گمیبه فرهاد م رو

 ..تو ریه دل نگتنده.ب کمیروشنا کاًل در مقابل پسرا -

 :گهیو م زارهیداخل و با خنده دستشو رو شونم م ادیم

 .ادیداخل..فکر کنم داره ازش خوشم م می..برالیخیب-

 نایت که میریم ییرایو با هم به سمت پذ دمیتکون م سرمو

ا و که روشن کشهیطول نم یلی.خمینیشیو دوباره م ادیهم م

 .گردنیمستانه برم
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 ..شیقبل یو مستانه هم جا نهیشیم کناِر من ادیم روشنا

 !..نیکنینم ن،رویبا هم ن؟نکنهیاومد یی:ناموسا تنهابیمن

 :گمیکه فورًا با خنده م دهیمتعجب نگاهشو به من م روشنا

 !..کنهیم یشوخ-

 ..نصف سنتو داره،نگاه زن و بچشو..ماشاهلل هانیآ

 :گهیخنده و م ریز زنهیم طرالن

 ..ساله۲۸-۲۷ هانیآ-

 :گهیبا خنده م هانمیآ

 !..کمتر کص بگو برادرم کمیآخه -

فرهاد با خنده میگه: 

-تازه از دست سونیا خالص شدم..ولم کنین.. 

میعاد با خنده میگه: 

-ناموسا ولت کردیم اینطوری شدی دیگه..خجالت بکش 
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 :گمیاخم م با

 ..هانیآ-

 .کنمیبه کارن اشاره م کنهیبهم نگاه م یسوال یوقت

 :گهیم که

 .دونهیخودش م-

 :گمیم متعجب

 !و؟یچ-

ف پ یو با چشما کنهیبلند م ایلیا یسرشو از شونه کارن

 :گهیکردش م

 .تکرار کنم گهیحرفو د نیا دینبا نکهیا-

متعجب  دیدیبار بود کارن رو م نیاول یکه برا روشنا

 :گهیم

 کارنه؟-
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 رهیم ایلیو به سمت ا شهیکه بلند م دمیخنده سر تکون م با

 :گهیو به کارن مو ر

 بغلم؟ یایبچه م یتو چقدر خوشگل یوا-

شده بود فورًا قبول  فیخرک«خوشگل»که از لفظ کارن

و  هریگیکه روشنا بغلش م کنهیو دستاشو باز م کنهیم

 .نهیشیبغلم م ادیدوباره م

 

 :گهیبا ذوق م روشنا

 ....چقدر خوشگلهییوو-

 :گهیو م خندهیم یبا خوشحال کارن

 ..ست دختر ندارمتازه من دو-

 ..خنده ریز زننیهمه م هویحرفش  نیا با

 :گهیو کنار گوشم م کنهیدستشو دور شونم حلقه م هانیآ
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 .تندهیاز عروس آ نمیا-

 :کنمیخنده بهش نگاه م با

 ..ستین دیواال بع-

 :گهیدر جواب کارن با خنده م روشنا

  .خب..منم دوست پسر ندارم-

 :گهیو م هزنیرو لپش م یابوسه کارن

 ..خوشگله یلیمامان دوستت خ-

 ..شهیخسته م یمن روش یرو پا ایزشته کارن ب-

 :گهیغره مبا چشم روشنا

 .کردم داشیکجا؟؟تازه پ-

 :گهیبا خنده م مستانه

 ..نیکنیمار داره،قبول نم یمهره هیبچه  نیا گمیمن م-
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 :گهیبا تکبر م هانیآ

 ..معلومه..به باباش رفته-

 :گمیو م ندازمیال مبا ییابرو

 .خانواده هستم جی.هوکنمیم یمعرف-

 

 

دستشو دوِر گردنم  هانیخنده که آ ریز زننیهمه م دوباره

 :گهیو کنار گوشم م کنهیتر مسفت

 !کجا بود؟ جی..هویتو عشِق من-

 :گمیو آروم م شهیدندون نما م لبخندم

 .کنمیشب جبران م-

 ..میشام رو بد بیترت میبر نی..بلند ش:خب خبنایت
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 ادعیبلند شه م خوادیکه طرالن م نیو هم میشیبلند م همه

 :گهیم یعصب

 .توضع نیسرجات با ا نیتو کجا؟بش-

 :گهیم یعصب طرالن

 .رسمیم یکیبه حساب تو  اد؛منیب ایبچه بدن نیا-

تا بلند شه و  کنمیو به طرالن کمک م رمیجلو م فورًا

 :مگیهمزمان م

 :زنهیرو لپم م یابوسه طرالن

ظرف بشورم  امیب خوامیآخ من قربونت برم..واال انگار م-

 .دمیاونجا و دستور م نمیشیم دونهینم

-راه رفتن بهتر از افسردگیـه میعاد...حواست باشه. 

اینطوری افسردگی بعداز زایمان میگیره.یکم مهربون تر. 
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طرالِن  زلزله  یبه موها یو دست خندهیآروم م عادیم

 .کشهیم

 .شهیتموم نم شیانرژ چوقتیبشر ه نیا

 دهیم یکاریبه هرکس  نایآشپزخونه و ت میریم گهیهمد با

 .شهیم یاصل یغذاها نیو خودش مشغول تزئ

حرف مستانه همه نگاهمون به سمت روشنا که  با

 .شهیم دهیمخاطبش بود کش

 ؟یازدواج کن یخوای:روشنا تو نممستانه

 :دهیبا خنده جوابشو م روشنا

 ..کاریچ خوامینه بابا..شوهر م-

نشسته بود و داشت  یصندل یهمونطور که رو طرالن

 رهیگیم یرو سمِت روش کرد،چاقویگوجه رو خرد م اریخ

 :گهیو با خنده م
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حرفا  نیاما ا یکن اهیس یاون مردا رو بتون دیعا عا..!شا-

 .ستیما قابل قبول ن یبرا

 :گهیم یکیچبا تلخند کو روشنا

شکل و  نیدختر رو با ا هی یها..کواقعًا واضحه یول-

قبول  باشه که باطنمو ی.اگه کسکنهیمتفاوت قبول م یباطن

قطعًا  قبول کنه افمویو اگه ق ادیکنار نم افمیکنه قطعًا با ق

تر [روشن فکر:open mind]دیماانتظار داره باطنمم اپن

 .باشه

 :گهیبا خنده م مستانه

 ی.با همه دخترا هست ولهینطوریا قایفرهاد دق مثل یکی-

 .تشهیاولو شهیهم غمبریخدا و پ

 :گهیبگه م یزیروشنا چ نکهیقبل از  نایت
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البته اگه مشروب خوردن و نماز نخوندن و قرآن نخوندن -

آره  میحذف کن هاشیژگیو الس زدن با دخترا رو از و

 .خداشناسه

 :گهیخنده که روشنا م ریز میزنیم همه

ازدواج قرارش بدم  یبرا هامنهیجز گز نیگیم نیاالن دار-

 .فقط مثال بود ای

که شکسته بود نصفش تو دهنش بود با  یاریکه خ طرالن

 :گهیهمون دهن پر م

 .هیخوب یلیقرار بده...پسر خ-

 :گهیبا خنده م روشنا

لحظه هم  هیاونو  یحاضرم تا آخر عمرم مجرد بمونم ول-

 .تحمل نکنم

 :گهیتا اآلن ساکت بود مکه  رستا
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 ؟یخاستگار دار-

با  گهیو همزمان که م دهیبا خنده سرشو تکون م روشنا

 :شمارهیانگشتاش م

پسِر  ایپسرعمم  ایدوسِت پدر بزرگم  ایاز پسرعموم بگم -

بابام...از کدومش  ِکیپسِر برادِر شر ایدوست مامانم،

 .کلوم صحبت نکردم هیهم  چکدومشونیبگم؟با ه

 :دهیخند ادامه مپوز با

 .دنیپسند دنید کلمویو ه افهیکه ق نیهم-

 :گهیبا اخم م مستانه

 ..یعوض یزایه-

 :گهیبا خنده م روشنا
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 یلیاز ازدواج ندارم.شما خ یهدف چیفعاًل ه الیخیب-

شما  مثِل ییو طناز خوشبخت تره که دوستا دیخوشبخت

 .داره

 :گهیبا تعجب م رستا

 م؟یستیهنوز دوستات ن یعنی-

 :گهیم روشنا

 .میباره نگفت نیدر ا یزیتا حاال چ دونمینم-

 :گهیگانه مبچه یبا صدا طرالن

 .یشیبا من دوست م زمیعز-

 :گهیو با خنده م گردهیخودش برم یدوباره به صدا و

 گر؟یج یدوست دار ینطوریا-

شام رو  زیم گهیو با کمک همد میخندیهمه م دوباره

 .مینیچیم
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 :زنهیبلند داد م نایت شهیه مآماد یهمه چ یوقت

 .شام آمادست نیایب-

 .ننیشیم یناهار خور زیو پشت م انیو م شنیبلند م همه

 هرینق و نوق آخر م یو کارن با کل میشیخوردن م مشغول

.فرهاد هم با دل و جون نهیشیبغل فرهاد و رو پاهاش م

 .دادیبهش غذا م

تم ه دسخوردن آرنِج روشنا که سمت چپ نشسته بود ب با

 :گمیو م گردمیبا اخم به سمتش برم

 .چته؟دستم شکست-

اشاره کنه همونطور که مشغول  ییبه جا نکهیا بدون

 :گهیخوردن بود م

 .پسره باشه نیبغِل ا دیچرا کارن با-

 :گمیو پوکر م کنمینگاهش م هیاندر سف عاقل
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 .چون دوسش داره-

 :گمیبا اخم م روشنا

 باشه؟اونو دوست داشته  دیچرا با-

 :گمیم متعجب

فرهاد رو  ریبه د ریحالت خوبه؟خب چون د یروش-

 ..کار کنـ ی..چنجانیا شهیهم نایا بیاما من نهیبیم

وز من قطع بشه و نگاهم به  وز شهیفرهاد باعث م یصدا

 یروشنا نگاه کنه،جور ایبه من  نکهیسمتش بره که بدون ا

 :گهیکه حواسش به غذاشه م

 ..بگو خب هست بلند یزیطناز چ-

 ی.جاگردهیحرفش به سمت ما برم نینگاها با ا همه

روشنا و فرهاد با  دوننیم گهیخجالت نداشت.همه د

 .باهم َلَجن گهیکه با هم داشتن االن د یکلکل
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 :گمیو م کشمیم یپوف کالفه

 .ستین یزی..چالیخیب-

 :گهیوار مزمزمه روشنا

 وسط؟ یندازیآخه به تو چه خودتو م-

 :گهیبحث م نیاز ا بردیانگار داشت لذت م که فرهاد

 .شهبهم مربوط با یکردیکه بهم م یبا اشارات کردمیفکر م-

 :گهیغره مبا چشم روشنا

 .زدمیکارن حرف م یبا تو بود آخه داشتم درباره یک-

 :گهیم یاخندهبا تک فرهاد

 یخاستگار ندار زمیعز ی؟اوخیکن شیکه خاستگار-

 .نبود ادمی گهید یمجبور
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�هیپارت_هد# � 

 

 رو تی.از عصبانومدیخونش در نم یزنیرو کارد م روشنا

 .به انفجار بود و صورتش قرمز شده بود

 :گهیبا اخم م نهیبیم ینطوریا تویکه موقع طرالن

که  یزیچ یدرباره ستیاصاًل خوب نفرهادخان -

 !اینظر بد یدونینم

 :گهیعجب مبه ظاهر مت فرهاد

 دونم؟ینم ویاها!اونوقت چ-

 :گهیم یروزیبا پ مستانه

 کیاز پسرعموش گرفته تا پسِربرادِر شر یروش نکهیا-

 !.باباش خاستگار داره و قصد ازدواج نداره

 :گهیبا پوزخند م فرهاد



 

Romanzo_o 1615 

مجرد با  یقصد ازدواج نداره به پسرا یجالبه که وقت-

 .کنهیچشم اشاره م

 :گمیم متعجب

 وانخیم نایتا فردا ا یبگ ی..تو هرچگهیبس کن دفرهاد -

 .سرد شد دیبابا..شامتونو بخور یجوابتو بدن.ا

ورِت با ص ادیکه تو سمِت راستم فرو م یبا آرنج ندفعهیا

 :گمیو م گردمیبرم هانیجمع شده از درد به سمت آ

 !..درد داره هانیآ-

 :ندازهیباال م ییابرو

 .رهیم ادتی یشیبزرگ م-

 :گمیم متعجب

 ؟یداشت کاریخب چ-

 :گهیم الیخیب
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 .دستم خورد-

م کن از کمک ایخدا ی.واشهیاز تعجب درشت م چشمام

 .نشم یروان نایدسِت ا

 نایت شن،بهیبلند م زیو از م خورنیهمه شامشون رو م یوقت

 .میکنیو با زور آشپزخونه رو جمع و جور م میکنیکمک م

 .میگردیبرم ییرایهممون به پذ دوباره

 پرهیکارن م نمیشیمبل م یکه رو نیکمال تعجب،هم در

 .ذارهیشونم م یبغلم و سرشو رو

 :گمیم متعجب

 هو؟یشد  یچ-

 :گهیم یناراحت با

 بره؟ خوادیم گهید یعمو فرهاد هفته-

 .شهی...مثل همگهیبره د دیخب با- 
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 :زنهیبه شونم م یمشت

 ..بره خوامی.بگو بمونه..نمخوامینم-

بگه  یزیچ نکهیدست بهم بدون ا یرهبا اشا فرهاد

 :فهمونهیم

 شده؟ یچ-

 :زنمیم لب

 ..ناراحته یبر یخوایم یبهش گفت-

رو به  و کارن نهیشیکنارم م ادیو م نهیشیرو لبش م یلبخند

 که قهر کرده بود یکارن یو به تقالها رهیگیزور از بغلم م

 .کنهیتوجه نم

 :گهیو م رهیگیبغلش م کارنو

 یکشینم ؟خجالتیکنیم هیگر یرفتن من دار ی..برانجاین-

 تو..؟
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 .کنهیهم م هیکه بله..!داره گر نمیبیم تازه

 .رهیگینگاهشم از فرهاد م یتخس با

که کارن با خنده به روشنا  گهیم یزیدم گوشش چ فرهاد

 .کنهینگاه م

 ...ِعهگهیفرهاد خودش کرم داره د نی..اپوف

 :گهیآروم م و رهیگیکارن رو از بغل فرهاد م هانیآ

 .خورهیبه روشنا آزار نرسون طناز حرص م نقدریا-

 :گهیو با خنده م کنهیبهم نگاه م فرهاد

 .هیدختر باحال یلیخ-

 :گهیم یکه با چشمک کنمینگاهش م سرزنشگر

 .رمیگیامشب شمارشم م-

صداش آروم بود اما من چون داشتم وسطشون بودم 

فهمیدم چی میگن. 
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معترضانه اسم فرهاد رو صدا  ندهخیهمونطور که م هانیآ

 .کنهیم

و فقط بخاطر من  هیاز کاِر فرهاد راض دادینشون م خندش

 .فرهاد رو خطاب کرده ینطوریا

 :گهیو م کنهیاشاره م هانیبا خنده به آ فرهاد

داده...داره خودشو جلو تو  ادیبخدا خودش همرو بهم -

 .دهیخوبه نشون م

باال  میتاشو به حالت تسلکه دس کنمینگاه م هانیبه آ یشاک

 :گهیو با خنده م برهیم

 ..واسه قبله دلبر نمیا-

فرهاد،دلبر خطابم کرده بود،خجالت  یجلو نکهیا از

 .رمیبراش م یخجول یغرهدم،چشمیکش

 :گهیبا خنده م فرهاد
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 یهنیمن برم زم نیکنیدل و قلوه رد و بدل م نجایتا شما ا-

 .شماره گرفتنو جور کنم

و  هانیو مرموز کارن همزمان من و آ طونیش یصدا با

 .میکنیفرهاد با تعجب بهم نگاه م

 ؟یریشمارشو بگ یخوای:برم به خاله روشنا بگم مکارن

 :گهیهول شده م فرهاد

 ..واگرنه هارهیبگ نویدهِن لق ا یجلو تونیکی-

 .مونهیحرِف مستانه جملش نصفه م با

 ؟نیکنیچ مِپساعته ِپچ میشما ن نیگیم ی:چمستانه

 

 

 :کنهیفورًا دهن باز م کارن

 ..خوادیعمو فرهاد م-
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که  ذارمیو دستمو رو دهنش م برمیدستمو جلو م فورًا

و نفس  کنهیم یبه کارن نگاه دیفرهاد با اخم و تهد

 .کشهیم یراحت

 سیخودمو خ هانیو اخِم آ تیرسمًا با جد من

 یبغض یکه با چشما رهیکردم.نگاهم به سمت کارن م

 .کردینگاه م هانیداشت به آ

 :گهیم دگرانهیو تهد کشهیم هانیکارنو از بغِل آ فرهاد

 آیکنینم هیگر-

 :گهیتخس م کارن

همین که دستمو برمیدارم دوباره دهن باز میکنه: 

-میخواد.. 

ایندفعه آیهان جلوی دهنشو میگیره و با اخم میگه: 

-عه..ببند دهنتو دیگه..دهن لق نباش.. 
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 .کنمیم-

که  رمشیگی.فورًا از بغِل فرهاد مزهیریقطره اشکش م هی و

 :گهیم یاو بامزه چارهیفرهاد با لحِن ب

 ..ندارم عشقم توهیمن طاقت گر یدونیآخه تو که م-

شو اشک کشیکوچ یو با مشتا خندهیم شهیگر ونیم کارن

 .کنهیپاک م

 .ننیشیهم م هانیو فرهاد و آ نمیشیمبل م یرو

و بغلشو دستاش رهینداشت م هانویکه طاقت قهر با آ کارن

 :گهیو لوس رو به فرهاد م کنهیدوِر گردنش حلقه م

 .گمیشرط نم هیبه -

 :گهیفورًا با اخم م بیمن 

 ..گهید میما هم بدون دیبگ هیخب چ-
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 یموضوع به من ربط ی..!ولهیحِس بد یفضول حس

 !..نداره

کنار هم  یست داشتم فرهاد و روشدو ینگ ی...بگ یِه

 گفتیم یبود که روش یفرهاد همون آدم دیباشن.شا

 بهش شناختشیچون خوب نم یشه؛ولینم دایو پ خوامیم

 .دقت نکرده بود

 :گهیم فرهاد

 ..خودتون دیفهمیم-

 :دهیرو به کارن ادامه م بعد

 عشقم..؟ یگیم یچ-

 :گهیغنچه شده م یبا لبا کارن

 !..خونمون ایبمون..بعد ب ترشینرو..!باشه؟ ب-

 :گهیو م کنهیم یبلند یخنده فرهاد
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 ..قبوله-

ت فرهاد رو دوس نقدریکارن ا یعنی.نهیشیرو لبم م یلبخند

 داشت؟

و آروم  کنهیجا مجابه هانیآ یلوس خودشو رو پاها کارن

 :گهیم

 بابا؟ یقهر-

 .کنمیآرومشون گوش نم یفرهاد به مکالمه یبا صدا 

 ...گهید میبخور اریب یبرو دو تا آب شنگول ایب ایلی:افرهاد

 :گهیو م شهیفورًا بلند م ایلیا

قربون دستت بپر  نای.تدمیاره االن..براتون از هر نوع خر-

 .اریو پفکا رو هم ب پسیاون چ

 :گمیم هانیگوِش آ ری..زرهیکه م ایلیا

 ببرم باال بخوابونمش؟-
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لبخند به سمتم که با  کنمیبا چشم به کارن اشاره م و

 :گهیو م گردهیبرم

بچه هم هست  نیا نی؟بشیبر یخوایتو چرا م-

 .گهید دونهی..خودش مگهید

با .دمیتکون م دییو سرمو به تأ کشمیتو دهنم م لبامو

و سرمو  کنمینشستن نگاهش رو لبم،فورًا لبمو ول م

م دست یو دستشو رو کنهیم یاخندهکه تک گردونمیبرم

 .ذارهیم

و  یو از بزرگ برمیدستش م یدستمو ال اقیتبا اش منم

 .رمیگیم تیحس آرامش و امن شونیمردونگ

 

که بودم در  ینیریش یطرالن از خلسه ِیحرص یصدا با

 .امیم
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سوسو  نیچشم من بخور یجلو نیخوایم هی:چطرالن

 !..بخورم تونمینم نیبد

 :گهیبا خباثت م بیمن

 ..طرالن خانوم کنهیم یبچش هرکار یآدم برا-

 :گهیم یآرومتر یبا صدا طرالن

 گه؟یکنم د کاریچ الیخی..بیول کنمیم یمعلومه که هرکار-

 یلیخ عادیکه م کشهیم قیعم یبا افسوس نفس و

 .کنمینامحسوس دستاشو دوِر کمِر طرالن حلقه م

 نیازشون تا با نگاهم موذب نشن.البته که ا رمیگیم چشم

 ...حاال در کلادیکارا به طرالن نم

 .ادیهم م ایلینا،ایبرگشتن ت اب

تو دستش بود،که  یتا بطر۶.کنمیبه دستاش نگاه م متعجب

 .شون معلوم بود مشروبناز نوشته
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 .ازشون رمیگیچندش نگاه م با

ا کارن صحبت ب الیخیکه ب زنمیم هانیآ یدستم به پهلو با

و بعد به من نگاه  کنهیو با اخم به پهلوش نگاه م شهیم

 .کنهیم

 :گمیم تیترسناک بود اما با مظلوم اخمش

 ؟یبخور یخوایتو هم م هانیآ-

 :گهیم متعجب

 و؟یچ-

 ..اون مشروب-

ه گذاشت زیم یرو ایلیکه حاال ا ییهایبه بطر ینگاه مین

رو  الیخیو ب ندازهیخت،میریم یمدل یوانایبودشون و تو ل

 :گهیبهم م

 ...آره-
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 ؟ینخور شهیم-

 :گهیزخند مو با پو پرهیباال م ابروهاش

 .نه-
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 :گمیم تیمظلوم با

 بیبه مغزت آس یبخور یخوایم هیبخاطر من..چ-

 .رسونهیم

 :هگیبه لبام م ینگاه میجلو و با ن ارهیحرص سرشو م با

 دهیکه تازه د ستین یزی؟چیچرا فاز مادربزرگا برداشت-

 !ای..باهاش کنار بیباش

 :گمیخم ما با
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 ..خوابمیمن که امشب کنارت نم-

سرتا  حیپرتفر یو با تمسخر و نگاه ندازهیباال م ییابرو

 :کنهیپامو رصد م

 .نه بابا-

 ..کارن شیپ رمیهم آره م یلیخ-

 .یجرعتشو ندار-

 از بغلش کردیرو که با تعجب داشت بهمون نگاه م کارن

 :گمیو م رمیگیم

 .مینیبیحاال م-

 .رهیگیو رو م هزنیم یپوزخند

 :گهیو م کنهیدستشو دورم حلقه م دهیترس کارن

 مامان؟ شدیچ-

 بود؟ یچه رفتار نیکنم.ا هیگر نمیداشتم فقط بش دوست
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 ادیخوشت نم زایچیخان.تو هم از بعض هانیآ باشه

 .مینیبی..مگهید

 :گمیم یتصنع یبه کارن با لبخند رو

 .نفسم یچیه-

 و نایروشنا و رستا و تکه  ذارهیسرشو رو شونم م کارن

 پسیو با خوردن چ ننیشیبغلمون م انیطرالن هم م

 .شنیمشغول صحبت م

 ؟یطناز؟چرا ناراحت هی:چرستا

 .ستمیناراحت ن نه- 

 ..:ما هم که عرعر طرالن

 :گمیم یسخت به

 .الیخیب-
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 ستین یزیموضوع چ نیبود که ا دهیکارن هم فهم انگار

 نگاهم یود و با نگرانبدونن و سکوت کرده ب هیکه بق

 .کردیم

 نایا هانیکه آ کردمیها گوش مبچه یبه حرفا نطوریهم

هوا و  رهیشون مانگار که کارشون تموم شده بود خنده

 :گهیبالفاصله فرهاد م

-Ladies, let's play courage or truth..! 

 [میکن یباز قتیحق ایجرعت  نیایخانم ها ب]

 :گهیبا خنده م طرالن

 ؟یشد یبود خارج یابا..مشروبت خارجباشه ب-

 :گهیو م خندهیم فرهاد

 ..خب نیایخواستم کالس بزارم..ب-
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ن که البته رستا و طرال مینیشیم نیرو زم میریم گهیهمد با

 .]بخاطر شکمشون[ننیشیمبل م یخودشون رو یسِر جا

 هی.چرخونهیو م دارهیرو برم یبازش بطر ِشیبا ن بیمن

 ..طرالن شگهیهر و طرف دبه سمت سپ فتهیطرفش م

 :گهیبا خنده م سپهر

 بگم؟ یآخه ناموسًا من چ-

نا از قبل شتریبودمشون.انگار ب دهیند ینطوریحاال ا تا

 .خورده بودن

 :گهیغره مبا چشم طرالن

 .قتیحق-

 !..عادیم ِی:هدِف لبات،لباسپهر

 :گهیطرالن با خنده م 

 ..نجایا ایب االی عادیم-
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 :خندهیمبا تعجب  عادیم

جام ان دیتو با ایاونجا..پاشو ب امیوزنو بلند کنم ب نیا-

 !..یبد

 .شهیلب بلند م ریز یبا فوش طرالن

داشت و  مانیزا گهیهفته د هیبود.زنش  دیبع عادیم از

 کرد؟یبلندش م ینطوریا

 یبابه ل کوبهیلباشو م مکثیجلو و ب رهیطرالن م خالصه

 عاد؛یم

که من و رستا و روشنا و  بود یرارادیحرکت غ هی دیشا

 .میمستانه نگاهمونو گرفت

ه ک برمیپرت کردم هواسم نگاهمو به سمت کارن م یبرا

 ایلیا فوِراسینشسته و داره با پ ونیزیتلو یروروبه نمیبیم

 .کنهیم یباز
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نه و مستا هانیسمت آ یکه بطر گردونمیسرمو برم دوباره

 .افتاده بود

 ..:جرعتمستانه

  !..یخوریم یسکیوتا شات ۳ -

 :گهیبا تعجب م مستانه

 .خورمینم یسکی...من وهانیآ-

 :گهیمردونه و دلبر م یابا خنده هانیآ

 !..دونمیم-

 :گهیکه سپهر با خنده م کنهیبه سپهر نگاه م مستانه

 .دوست دارم شتریداغتو ب بیب-

ِر سپهر و تو س دارهیمبلو برم یبا حرص بالشِت باال مستانه

 .زنهیم

 :دهینگاهشو به من م یدیناام با
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 .بگو هانیبه آ زیچ هیتو -

 :گهیدوِر گردنم و م ندازهیبا خنده دست م هانیآ

 .کنمیهووم..خوبه!بگه عوضش م-

به  گهیاز طرف د کمیاز رو شونم. دارمیاخم دستشو برم با

و رو به  رمیفاصله بگ هانیتا از آ شمیم کیروشنا نزد

 :گمیعاجزانه م یمستانه با لحن

 ..گهیبخور د یخوریتو که مشروب م-

 :گهیم یعصب مستانه

 .یسکیتاااا..اونم و۳دوز باال.. نینه با ا یدختر ول خورمیم-

حرف بزنم و دوست نداشتم  هانی.دوست نداشتم با آیلعنت

 .مستانه هم مجبور بشه

و  ازهندیباال م ییکه ابرو گردمیبرم هانیاخم به سمت آ با

 .کنهینگاهم م
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 :گمیاخم م با

 ..بگو گهید زیجی-

 :گهیخنده م با

خوردت دلبر..باز کن  شهیَمن عسل نم هیاوپس با -

 .اخماتو

 :مگیم یو مصنوع عیضا یو با لبخند کنمیباز م اخمامو

 .خوبه..؟حاال عوض کن-

 :گهیدوِر گردنم و م ندازهیدوباره م دستشو

 .خوشگلت باشه یبخاطر صدا ی.ولستیخوب ن-

 .کنار خودش کشهینو مدوباره م و
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 یآرامش خاص هیهم آغوشش  طشیشرا نیتو ا یحت

 .داشت

گوشم  که کنار کنمیم کیبهش نزد شتریخودمو ب اریاختیب

 :گهیآروم با خنده م

 ..کوچولوموش یخوایم یچ-

به  بیمن یکه با صدا کردمیبه لبخندش نگاه م نطوریهم

 .امیخودم م

 ..از طناز پرسهیم عادی:خب مبیمن

که همه داشتن به من  گردونمیبه سمت جمع برم سرمو

 .کردنینگاه م

 :گمیمکث م با

 .قتیحق-
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 کاریچ هپچیم هانیآ یبه پرو پا یلیدختر خ هی ینیاگه بب-

 ؟یکنیم

 :گمیتأمل م کمی با

 بهش پا بده؟ هانمیآ-

 :گهیو با خنده م ندازهیم هانیبه آ ینگاهمین عادیم

 .اهوم-

 :ندازمیباال م یاشونه

 .کنمیجفتشونو با صبر و حوصله م یموهاتکتک-

 :گهیخندش م ونیخنده و سپهر م ریز زننیم همه

 !چه ترسناک-

 :گهیم خندهیکه خوب م عادیم

 ؟یکنیم کاری..واقعًا چیبکن یتونیحاال اون کارو که نم-
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م گاهکه منتظر داشت ن دمیسوق م هانیبه سمت آ نگاهمو

 ..انگار اونم کنجکاو بود بدونهکردیم

 : گمیم یمکث و جد با

 نداشت یدرست لیدل ه؟اگهیچ هیقض پرسمیخب اول م-

 .کنمیاونوقت اقدام به طالق م

و  کنهیتر مدستشو دورم سفت حیمل یبا لبخند هانیآ

 :گهیم

 ..زمیعز یریطالق بگ یخوریگه م-

و به سمت و سرم رهیگیم متو حرفش خنده یطعنه از

 :گهیرو به طرالن م عادیکه م گردونمیجمع برم

ناز خونه ط یاز خونه رفت ی.اونوقت تو فرار کردریبگ ادی-

 ..نایا

 :گهیغره مبا چشم طرالن
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م مطمئن شم.دومًا من طناز اواًل فرار نکردم رفتم از بچه-

ره تو و اون دخت نقدریکه..طالق کجا بود؟قرار بود ا ستمین

واسه  ای یمن یبرا ایتو؟ یفکر کرد ی.چنیریمرو بزنم تا ب

 ..چکسیه

 :گهیبا خنده م هانیآ

 دیبا یرو به ک یچه زن یدونیخودت م ایخدا-

زِن  نیپاکم که همچچشم نقدریا یدونی..!خودت میبد

 ..یبهم داد یآروم

 :کنهیاضافه م یاحالت بامزه با

 ..کاهللی..بارهایشناخت عادویو الحق خوب م-

نگاه  هانیخنده اما من متعجب به آ ریز نزنیم همه

 کرد؟ی.داشت خدارو مسخره مکنمیم
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 هانیآ ی..!واشناسهیمعلومه که م ؟خبیرو شناخت عادیم

 گه؟یم یچ

 کنمی.اما باز هم همشون رو جمع مزنمیبهش زل م متأسف

 .کنم یتا شب همرو تالف

خودخواِه  ِنیپوکِر خشِک خودب وبِسیمغروِر  یپسره

 .تیغزم ِتیخاصیب

 .رفت ادمیرو  یعوض

 یکه بطر گردونمیسرمو برم دنشونیکش« اووو» یصدا با

به سمت فرهاد  شگهیسرش به سمِت روشنا و سمِت د

 .افتاده بود

 .کنمینگاه م کاربیخندون به فرهاِد فر یاهچهر با

 .روشنا نشسته بود یروروبه قایدق گرلهیح یپسره
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و منتظر  ندازهیباال م ییابرو من یخنده دنیبا د فرهاد

 .روشنا انتخاب کنه مونهیم

 قتی:حقروشنا

روشنا نگاه  یبدون شرم و خجالت،تخس تو چشما فرهاد

 :گهیو م کنهیم

 ؟یشیم ودیپر یهر ماه ِک-

 .میکنیمتعجب به فرهاد نگاه م یچهره با

 :گهیو م ارهیدر م بشیاز ج شویگوش الیخیفرهاد ب اما

 یو جرعت انتخاب کن یبد رییظرتو تغن نکهیمن با ا-

 !..ندارم یمشکل

 ودشیپر یدختر صحبت درباره هی یبرا زیچ نیترسخت

 .مرده هی یجلو
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و  هانیآ ونیم گفت،امایروشنا م دیمرد بود شا هیاگه  حاال

 .دونمیم دیعاد،بعیو سپهر و م بیمن

 :گهیو م ندازهیبهم م ینگاه دیبا ترد روشنا

 زشته اگه بگم؟-

 :گهیدهن باز کنم،فرهاد با خنده م امیم تا

 ؟یگرو ب یزشت نیبه ا ِزیچ یخوایترسناکم که م نقدریا-

 :گهیفورًا م مستانه

 !..فرهاد خان شهیکجاش زشته؟مادرتم م-

 :هگیبود با خنده م شیهمونطور که سرش تو گوش فرهاد

 ...ارهیعده مرد به زبون نم هیجلو  یول-

 :گهیهاد مبا حرص رو به فر روشنا

 جرعت-
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تاچ رو  نیو با آخر شهیم ترضیلبخندش عر فرهاد

 :گهیم شیگوش یصفحه

 ؟یشیدوست دخترم م کسالی یبرا-
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تاچ رو  نیو با آخر شهیم ترضیلبخندش عر فرهاد

 :گهیم شیگوش یصفحه

 ؟یشیدوست دخترم م کسالی یبرا-

 :گهیو م کشهیم یسوت یهانیآ

 ..فرهاد کندیچه م-

 یافهیو با خنده به ق زنهیم هانیآ یبرا یچشمک فرهاد

 .کنهیروشنا نگاه م ِیحرص
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 ..روشنا قراره منفجر شه کنمیحس م هرلحظه

 دهیبه من م شویکه نگاِه حرص زارمیدستش م یرو دستمو

 :گهیو م

 حالش خوبه؟ نیا-

 یصبع یو لحن هیبا کنا اجازه بده جوابشو بدم نکهیا بدون

 :گهیبه فرهاد م

 ؟ینکنه دوست دختر کم آورد هیچ-

با من اونقدرا هم [come on babe]بیآن ب:کامفرهاد

 ..گذرهیبد نم

 :گهیو م ندازهیبا پوزخند ابرو باال م روشنا

 !.زنمیم غیاز تو ت کممیآره قبوله..-

  .زنهیم روزیپ یروشنا لبخند کنهیکه اخم م فرهاد

 :گهیم رالنط
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و جرعت هرکدومو دوست  قتیحق نیاز ب یتونیم یروش-

 !..یانتخاب کن یدار

 :گهیو م ارهیباال م شویگوش یبا خنده صفحه فرهاد

حرفتم  ِریصداشو ضبط کردم.کِل جمع هم شاهدن..ز-

 .تحملت کنم دیبا کسالی..یبزن یتونینم

 :گهیجلو دهنشو م زارهیدستشو م روشنا

اه کن پرو رو.من مجبورم تحملت عه..عه..عه..نگ-

 کنم.انگار به پاش افتادم..بدبخت

 :گهیبا خنده م فرهاد

اره ..فقط قررمیکشته ُمرَدَتم..؟نخ ینکنه فکر کرد هیچ-

 !تستت کنم کمی

 :گهیبا طعنه م روشنا
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 مویاز زندگ کسالی..وونهیهه هه..منم گذاشتم..برو بابا د-

 .هدر بدم دیبا

 :گهیم و خندهیبلند م فرهاد

 .مینیبیم-

. همونطور که کنهیکارن جر و بحثشون رو قطع م یصدا 

 :گهیبود م یتمرکزش رو باز

 .دمی.قول مهیخاله با عمو فرهاد دعوا نکن..پسر خوب-

وشنا که ر کنمیبودنش نگاه م نیریو با لذت به ش خندمیم

 :گهیم

 ..خاله باهاش حرف نزن ستین یپسِر خوب-

اد و به سمت فره شهیو بلند م نهزیاستپ م شویباز کارن

 .رهیم

 شناسمشیخاله..من م هی:نه پسر خوبکارن
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دوِر  دستاشو اقیبا اشت نه،فرهادیشیکه تو بغلش م نیهم

 :گهیو م کنهیکارن حلقه م

 !..طناز یآورد ایبدن یچ ییخدا-

 :گهیرو به طرالن و رستا م و

 ..ًباشه لطفا ینطوریا نیاریبچه ب نیخوایناموسًا م-

 :گهیبا خنده م طرالن

 گه؟ید ِزی!چسیتو امر کن رئ-

. نهیشینگاها به سمتش م یروشنا همه یِیهویبلند شدن  با

 :گهیرو به من م

 لباسام کجاست؟-

 :گمیو م ندازمیبه فرهاد م یاینگاِه حرص میو ن شمیم بلند

 .بهت بدم میبر ایب-

 .ته بودشلباسامونو گذا نایکه ت میریم یهم به سمِت اتاق با
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 :گهیم میشیکه وارد اتاق م نیهم

 وونست؟یپسره د نیتروخدا طناز ا-

 :گمیم کالفه

 .ازت خوشش اومده دی.شاستین وونهینه روشنا..!د-

 :گهیخنده م با

داره منو  یعوض یچرت نگو..پسره یکیطناز تو  یوا-

 .کنهیمسخره م

 ؟یآورد نی.ماشیدونی..هرجور خودت مدونمینم-

 کیآژانس از نزد هیبگو  نایاومدم..به ت یکسنه با تا-

 .رهیخونشون برام بگ

 .شمیو از اتاق خارج م دمیتکون م سرمو

 ؟یریگیم یروش یآژانس برا هی نایت-
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 :گهیم فرهاد

 .برمشیم ه؟خودمیآژانس چ-

 :گمیم تند

 یجور یباهاش حرف بزن گهیکلوم د هینه تروخدا..-

د بو یکنم.چه کار شیکار تونمیکه منم نم شهیر ممنفج

 !..فرهاد یکرد

 :گهیو م کشهیدراز م نیزم یهمون وسط رو بیمن

 ..مار دارن یآخ طناز دوستات مهره-

 :گهیو با خنده م کشهیهم کنارش دراز م هانیآ

 .مثِل خودش-

 :گهیم توجهیب فرهاد

 .برمشیخودم م-
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 :گمیم کالفه

 .کن شیراض یست.اگه توندونمیچه م-

 :گهیخارج شدن روشنا از اتاق فرهاد م با

 کجا؟-

 :گهیبه فرهاد نگاه کنه م نکهیبدون ا روشنا

 به تو چه؟-

 :گهیبا خنده م طرالن

 !..یعال-

 :گهیبا تمسخر م فرهاد

 رفته االن دوست پسرتم؟ ادتینکنه -

 :گهیم یحرص یابا خنده روشنا

 میریدو روز م..یکه هست یپسرم ؟دوستیخب که چ-

 ..خوامیم ی.االنم اگه بزاریشیخودت خسته م رونیب
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 :گهیوسط حرفش م فرهاد

 کاریچ گمیکه دوست پسرتم من م ییاواًل از اونجا-

 رونی.سومًا  بکسالهیو  ستی.دومًا دو روز نیکنیم

 ..من.چهارمًا ینه،خونه

 :گهیبا حرص م روشنا

مم اجازه من به بابا نکهیعمو واستا..اول ا یهو یهو-

و کنه.تاَزَشم خواهرت فیتکل نییواسم تع ینطوریا دمینم

تو  ادیجنده ز خوادی.دلت سکس میببر خودنت عوض

 ..که همونا برازندتن ختهیر ابونیخ

 :گهیبا اخم م فرهاد

 ..طناز-
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بود و ساعدش رو چشمش بود،با  دهیکه دراز کش هانیآ

 یزیچ نکهیو قبل از ا دارهیحرِف فرهاد دستشو برم نیا

 :گهیبه فرهاد م یبگم با نگاِه ترسناک

هر دوتونو جر  نیطنازو صدا کن گهید کباری-

طناز  گنیم ی..هنیخودتون حل کن نی...مشکل داردمایم

 ..طناز...کوفِت طناز

 :گهیو م زنهیم یسپهر با خنده سوت 

 .شد یعصب هانیکه آ نیجمع کن-

 ..: حله داداشفرهاد

و دست روشنا رو  دارهیبرم زیاز رو م چشوییسو فورًا

 .کنهینم یتوجه غشیج غیو به ج رهیگیم

 :گمیم فورًا

 .بده امیبهم پ یدیرس یروش-
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 :گهیقبل از خروج م فرهاد

 .یبکنمش.نگران نباش.دستت طال..با خوامیهنوز نم-

 :گهیبا داد م نایکه ت کشمیم یقیعم نفس

 ؟یشیم یزرت زرت عصب یحاال تو چرا ه-

 :گمیم کالفه

 بشه؟ ینطوریا نجایا ارمیروشنا رو ب نینشم؟گفت یعصب-

 :گهیداده بود م هیکه حاال سرشو به مبل تک عادیم

 به شهیطناز تو با دخترا دوست شو بختشون باز م-

 .یکنیخدا..ثواب م

 :گهیم عادیرو به م رستا

 .خاستگار داره یاز هرنوع ؟دخترهیگیم یچ-

ون دستت طناز خودمون.قرب ِپیبه اک رسهی:پس مسپهر

 .میفرِد مجرد ندار گهید
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 .از حرفاشون رهیگیخندم م ناخودآگاه

 :گهیو م شهیحرکت بلند م هیتو  هانیآ

 .ساعت دوعه گهید میبر نیپاش-

 :گمیم دیترد با

 ؟یکن یرانندگ یتونیم-

 .«دیپر»گهیکلمه م هیو تو  شهیم بلند

 میریو به سمت باال م رمیگیو دسِت کارن رو م شمیم بلند

خودم و کارن رو تن  ی.لباساانیکه مستانه و رستا هم م

 ِیو با خداحافظ میشیو با هم از اتاق خارج م  کنمیم

 .میشیاز برجشون خارج  م ،یطوالن

*** 

که کارنم خودشو  ندازمیکاناپه م یخودمو رو یخستگ با

 .دهیکنارم جا م
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ا که ب دمیو به خودم فشارش م کنمیبغلش م اقیاشت با

 .خورهیده تو بغلم وول مخن

 یهم با لباسا هانیکه همون لحظه آ بوسمیم موهاشو

 :گهیو با خنده رو به کارن م رونیب ادیعوض کرده م

 بچه؟ یدیتو که هنوز نخواب-

 :دهیسر م یجذاب یهم مثِل خودش خنده کارن

 .ییبابا ادیخوابم نم-

 .:وقت خوابه فندوقمهانیآ

 :گمیکه با خنده م کنهیه مبه من نگا تیبا مظلوم کارن

 .یدیخوابیظهر م دی.نباگهید میبخواب میخوایما هم م-

وِر و دستاشو د هانیتو بغِل آ پرهیو م کنهیغنچه م لباشو

 :ندازهیم هانیگردِن آ

 .بمونم نجایهم خوامیمن م-
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بودم  دهیکه دراز کش یارو همون کاناپه الیخیب هانیآ

خودش  یپا یز بود روو پاهام رو که رو مبل درا نهیشیم

 یچه اشکال»و با گفتن کنهیرو روشن م ونیزی.تلوزارهیم

وب خ لمیف هی،مشغوِل گشتن دنباِل !«یبمون داریداره،ب

 .شهیم

 

 

 پاش؟ یمنو گذاشت رو ی.پارهیبراش ضعف م دلم

 .داشتم بپرم بغلش دوست

 دارم قربونش برم؟ اجازه

 ..شوهِر خودمهکه دارم معلومه

 یمآرو یاره،ضربهیبگ ونیزینگاهشو از تلو نکهیا بدون

 :گهیو م زنهیتراشم مخوش یساِق پا یرو

 توله؟ یکنینگاه م یبه چ-
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گاه به طرف ن نکهیبدون ا یبودم.لعنت شیژگیو نیا عاشِق

 .کنهیِخفت م رشویکنه،نگاِه خ

 !...جنتلمن جذاِب

 .دمش جنبهیب نقدریمن چرا ا اخدای یوا

و با  دهینگاهشو به سمتم سوق م دمیجواب نم نهیبیم یوقت

 :گهیخنده م

 ؟یکنینگاه م یبه چ-

 :گمیو تخس م ارمینم کم

 وا..به شوهر و پسرم..ُجرمه؟-

 :گهیو م دهیسر م یبلند یخنده

 .جون..تو فقط نگاه کن-

و با حرص  زنمیبه بازوش م یمشت دهیخواب همونطور

 :گمیم
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 !..حرف نزن زیه یمثِل پسرا-

 :گهیجواب بده کارن متعجب م هانیآ نکهیاز ا قبل

 ؟یچ یعنی زیمامان،ه-

 :گمیمرموز م یلبخند با

 .بابات یعنی-

 :گهیو م خندهیدوباره م هانیآ

 .میکه به لطف زنمون شد مینبود زمیخب ...ه-

 و کنمینگاه م ونیزیتلو یو به صفحه گمینم یزیچ

 .میشیم دنید لمیمشغول ف

*** 

و از  مکنیآروم چشمامو باز م نهیشیکه رو شونم م یدست با

 .نمیبیرو م هانیآ یو چهره کنمیزمزمه م یـ«هوم»گلو

 .اتاق میخوابتون برد.بر نجایبلندشو هم-
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 :رمیگیبلند شدن نداشتم.پس بهونه م حاِل

 .ری.برو بخواب.شب بخخوابمینم شتیگفتم که امشب پ-

و بلندش،جن زده بلند  ییهوی گفتِن«بـــــلــــه؟!» با

 .کنمینگاه م هانیو در آخر به آ کنمیو اطرافو نگاه م میشیم

 :گمیم دهیترس

 !کردم ؟سکتهیزنیچرا داد م-

 :گهیوحشتناک م یاخم با

 یچ یعنی..!گمشو باال.ایپرو شد دمیدو خط بهت خند-

 خوابم؟ینم شتیپ

 :کنمیکرده متعجب اسمشو صدا م بغض

 !..انـــــهــــــیآ-

 :گهیو م زنهیمبل زانو م یقفل شده،جلو یدندونا با
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با  نیینکش پا یبغص نکن.لباتو اونطور ینطورینکن.ا-

 .بغض

 :گمیشده بود م شتریکه تو گلوم ب یبغض با

 گمشو؟ یگیم یچ یعنی...کنمی..مکنمی..مکنمیم-

 :گهیم یحرص یلحن با

 .برو باال ایَسَگم نکن.ب-

 .کنمیو بهش پشت م کشمیم رو کاناپه دراز دوباره

 :گهیم یو عصب زنهیبه باسنم م یمحکم یضربه

 ستم؟یمگه با تو ن-

و  مکنیکرده بودن، پاک م ادهیکه راِه خودشونو پ ییاشکا

 .دمیبازم جواب نم

 .ادینم ییصدا قهیدق چند

 :گهیکه فورا م زنمیم یغیمعلق شدنم رو هوا ج با
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 .سیه-

ه منو تو بغلش گرفته بود و بکه  شمیم تیمتوجه موقع تازه

 .رفتیسمت اتاق م

 :گمیاخم م با

دستور  خوادیمنو.چطور هروقت دلت م نییبزا پا-

شب بدوِن تو  هیبخوام  تونمیمن نم ؟اونوقتیدیم

 بخوابم؟

 :گهیم رهینگاهشو از روبه رو بگ نکهیا بدون

 .یگه خورد-

تا بزارتم  پرونمیبه وول خوردن و لگد م کنمیم شروع

 :گهیکه با خنده م نییپا

 .دوست دارم یکه وحش یدونیعااا..م-
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و وارد اتاق  کنهیم یاکه خنده زنمیاسمشو صدا م یحرص

 :گهیو م ندازهی.منو رو تخت مشهیم

 .ازت رمیگینم نیو امشب تمک کنمیبهت لطف م-

 :گمیمتعجب م ییبغض و صدا با

 لـــــطـــــف؟-

منو قفِل  یورتو بغلش.ج کشهیرو تخت و منو م ادیم

 .ادیکه صدام در م کنهیبدنش م

 .بخواب ریبگ-

 بود امشب؟ یحرفات واقع هانیآ-

 .نه-

 :گمیم متعجب

 ن؟ینه؟هم-

 .نکن.بغضم نکن هیاهوم.گر-
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 :گمیلوس م یلبخند با

 ؟یکنیابراز عالقه م یاالن دار-

 :گهیو م زنهیم یلبخند افمیق دنید با

 .به روش خودم-

روش رو  نیا»و با گفتن دمیفشار متو بغلش  خودمو

 .برمیاز آغوشش لذت م« دوست دارم یلیخ

 

 

 :گمیو م کنمیباز به ساختمون نگاه م یدهن با

 شدن؟یداشتن ورشکست م نایا-

 :گهیو م کنهیم یاخندهتک هانیآ

 ..باال دنیکش یاالن کل گهیآره..کمکشون کردم د-
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 یانبه نگهب دهیرو م چییسو هانیو آ میشیم ادهیپ نیماش از

 :گهیدر بود و م یکه جلو

 .چشم پارک کن یجلو-

 :گمیکه با تعجب م گهیم یـ«چشم»نگهبان

 !؟هیـه..کجاش مهمون یپارت هیشب شتریب نجایا هانیآ-

 هانیبگه،کارن خودشو تو بغِل آ یزیچ هانیآ نکهیاز ا قبل

 :پرسهیو م کنهیجا مجابه

 ه؟یچ یتبابا پار-

 :گهیبا خنده م هانیآ

 .جمعت کنم نجایاز ا یکه قراِر بزرگ شد ییجا-

 :گمیاخم م با

 و؟یزیچ نیگفته همچ یک-

 :گهیو م ستهیمیفورًا وا هانیآ
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و بچه مثبتا بچسبه به من و ت نیاگه قراِر مثِل ا یلیخداوک-

 .روشن کن فمویاالن بکشمش.تکل نی، هم

و ظاهرش معلوم بود که خنده.از لحن  ریز زنمیم یپق

 .بود یشوخ

 دواریتصور کنم.ام یکارن رو اونطور تونستمینم یحت یول

من جنتل هانیبودم تو اخالق و رفتارش به من بره و مثِل آ

 .باشه

 :گهیبا حرص م هانیآ

داخل.دو ساعت  میت تموم شد برخب حاال اگه قهقه-

 .منتظرن نای.آقاجون امیدیرس رید

 :گمیم دهیو با لِب برچ شهیخندم قطع م فورًا

 ..تو رو که خورهیخب حاال.خندم نم-

 :گهیو م ندازهیبه اطراف م یحرص نگاه با



 

Romanzo_o 1667 

با  یچقدر نگاه رو زوم خودت کرد یدیاصاًل فهم-

ته هات برجسگونه یوقت ارمیبرات ب نهیآ هی دیخندت؟با

 چقدر یکه بفهم ینیرو بب شهیو چشمات جمع م شهیم

 .کنه یدلبر تونهیم

 :کنمیبهش نگاه م شرمنده

 .حواسم نبود دیخب ببخش-

که تو بغلش  یدستش دوِر کمِر کارن هیکه  همونطور

و  ازهندیدوِر کمر من م گشویشده بود،دسِت د دهیچیبود،پ

 .کشونهی،منم دنبال خودش م«داخل میبر»با گفتن

.دستشو از دوِر کمرم بر الیو ِیبه دِر ورود دنیرس با

 .تو چشمام زنهیو زل م دارهیم

 !..ایخوریاز کنارم ُجم نم-
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 صحبت کردنیم حتیهاشونو نصکه بچه ییپدرا مثِل

 .کردیم

 .حواسم هست هانیباشه آ-

 :دهیتکون م سرشو

 .هم باشه یکنیکه جذب م ییخوبه..حواست به نگاها-

 :دهیادامه م  توجهیکه ب کنمیاسمشو صدا م یشاک

ت تکون با تو هم هستم کارن،از کنار مامان-

 ..منه ِشی.مامانتم که پیخورینم

 :گهیبا خنده م کارن

 ؟یگرفت ریبابا اس-

 :گمیم هانیحرص رو به آ با

 .دیبچه هم فهم نیواال..ا-

 :گهیبا اخم م هانیآ
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هم در  یامشب رو حرف گوش کن.تخس باز هیطناز..!-

 . باشه؟ارین

و  نهکیدر رو باز م قیعم یکه با نفس گمیم یا«باشه» ناچار

 .وارد شم کنهیاشاره م

جلو و با  ادیکه فورًا خدمتکار م شمیاکراه وارد م با

 .رهیگیپالتو و شالم رو ازم م ییآمدگوخوش

قرار  دیکه تنم بود تو د یرنِگ جذاب یصورت راهنیپ حاال

 .رهیگیم

ش مِچ پام بود و رو کمر یباال کمیتا  شیکه بلند یراهنیپ

دن و بود اما فقط گر یقیقا هقیداشت. یونیکمربنِد پاپ هی

ز داشت.ا نیآرنج آست یتا رو یهام معلوم بود و حتترقوه

و  کیف یهاپام دکمه یزانو یتا رو نهیقفسه س یرو

ُپف داشت]نه مثِل  نییو از کمر به پا خوردیم یمصنوع

کفِش پاشنه بلند  هیو کم[. یعروسا؛در حد معمول ندام
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ه سرم بست یباال بودم.موهامم دهیهم باهاش پوش یصورت

 کمیبودم و  ختهیرو آزادانه دورم ر شیبودم و بلند

 .حالتشون داده بودم

شده بودم و امروز ظهر که  راهنیپ نیشخصه عاشق ا به

داده بود سفارشش داده بودم،با  هانیکه آ یجیتو اون پ

کردم تا بذاره  شیَمِکش و شرط و شروط راضِکش یکل

 .بپوشم نویا

کت و  هی هانی.آشنیهمراِه من وارد م و کارن هم هانیآ

ولشو ا یبود و چند تا دکمه دهیپوش یشلوار و لباِس مشک

 !جذاب و تک شهیباز گذاشت بود.مثل هم

ود با تا نصف باال ب ناشیکه آست دیلباِس سف هیهم   کارن

 .بود دهیبه همراِه ساسبند پوش یشلواِر طوس

 شهیبلند م هانیآ دِنیمرِد مسن با د هی.میشیوارد م نکهیهم

 .ادیو جلو م
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 .همون دوسِت آقاجونه احتمااًل

اشاره  یو به قسمت کنهیم یباهامون احوالپرس ییخوشرو با

 .نشسته بودن نایکه آقاجون ا کنهیم

و مامان و بابا و زنعمو و عمو  چرخونم؛آقاجونیم نگاهمو

رو  ایو دن الیو عمه و شوهرعمه و دان ایلیو ا نایو ت

ا پسره نشسته بود و داشتن با خنده ب هی الیار دان.کننمیبیم

زوم  ترشیب کمیآشنا بود. یلیخ افشی.قکردنیهم صحبت م

 .شهیم یدلم خال ه،تهیک شمیکه متوجه م نی.همکنمیم

 !کرد؟یم کاریچ نجایا انییرضا استاد

 

 

 :امیبه خودم م هانیآ ی.با صدازنمیبه استاد زل م دهیترس

 طناز؟ یخوب-



 

Romanzo_o 1672 

بگم  یزیچ نکهیو قبل از ا گردمیبه سمتش برم دیترد با

 :ادیاون َمرده م یصدا

 .ونه.خسته شدن.قدرت منتظرتنینیحاال بش میبر ایپسرم ب-

به  و رهیگیَمرده،با مکث نگاه ازم م یصدا دِنیبا شن هانیآ

 .میریم زیسمت م

 .. آروم بودکنمینگاه م هانیآ یچهره به

 یعصب دیاِز خنگ معلومه که االن آرومه.چرا باطن خب

 میرو ازش قا یو چ یخورد یبفهمه چه گوه یباشه؟وقت

 .شهیم یعصبان یکرد

اگه زنده زنده  شناسمیرو م هانیبدبخت شدم.من آ یوا

 .ُکَشَتمیو بدون درد م کنهیدفنم نکنه بهم لطف م
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 و شناختیمنو نم چارهی..!اون بمینکرد یما که کار بد آخه

باهام آشنا شه.منم گفتم که ازدواج  شتریب خواستیم

 کردم.کجاش بده؟

 !..هانیاز آ یکرد مشیمعلومه اسکل جون قا خب

 .تو سرت احمق خاک

 .گردمیبه سمتش برم هانیآ ِیحرص یصدا با

 ینطوریکه ا یخورد یتوله راستشو بگو چه گوه-

  ؟یزد خیو  یدیترس

 ؟یلعنت دیفهم یچطور

 :گمیمکث م با

 بعدًا بگم؟ شهی..مـیم-

 .رهیگیغره نگاهشو مو با چشم ندازهیبهم م یَبد نگاِه
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 کنمیم یمخف هانیخودمو پشت آ بًایم،تقریرسیکه م زیم به

 ی.اما با صداشمیم نایبا مامان ا یو مشغول احوالپرس

 .شهیتو رگام منجمد مخون انییرضا

 فیکه گل پسرتونه.همسرتون هم تشر نیخان ا هانیآ-

 هیتون چند هفته نیا یمشغله ها یآوردن؟من برا

 .بهشون بدهکارم یعذرخواه

و منو به سمت  کنهیدستشو دوِر کمرم حلقه م هانیآ

 .کشهیم انییرضا

 دیردو با ت شهیلبخند از رو لبش پاک م دنمیبا د انییرضا

 :گهیم

 !خانِم زند؟-

 :ارمیکم مونده بود شاخ در ب گهید الیحرِف دان با

 ؟یشناسیطنازو م یآبج-
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 ال،یحرف دان نیکه با ا رهیم هانیبه سمت آ نگاهم

 .نهیشیرو لبش م تیاز رو رضا یلبخند

 .برام مبهم بود یچ خبر بود؟همه چه نجایا ایخدا یوا

نگاهشو از صورتم  نکهیبدون ا الیدر جواب دان انییرضا

 :گهیم رهیبگ

 .تعدادده باهوش و با اسالعااز دانشجوهام هستن.فوق-

 دوِر شونم اد،دستشویکه از نگاِه استاد خوشش نم هانیآ

که خودمو جمع  دهیهولم م نایو به سمت ت کنهیحلقه م

 .نمیشیم نایو کناِر ت کنمیم

 :گهیکه م رمیگیرو م نایت دسِت

 !.یشد تّیمثل ِم یکه اومد یشده طناز؟از موقع یچ-

 .گمیبهش نم یزیکنارم،چ هانینشستن آ با
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 .رو اعصابم بود یلیاستاد خ ِیرکیرزیو ز رهیخ یهانگاه

ش که بغل ایلیکه چشم از ا ذارمیم نایرو دوسِت ت دستمو

 .دهیو به من م رهیگینشسته بود و مشغول صحبت بودن م

 جونم؟-

 :گمیم دهیترس

 جمع؟ نیتو ا هیک انییاستاد رضا-

 :کنهیم کیبه گوشم نزد سرشو

همون  دم،پسِریمهاشون فهکه از صحبت ییتا جا-

 .وارِث پدرش شهی.در واقع مانهییرضا

ه تشاب نیمن چرا به ا ایخدا ی..!وایعنی.پرهیاز رخم م رنگ

اسمش رو به  یچند بار هانیدقت نکرده بودم؟آ یلیفام

 .من چقدر احمقم ایزبون آورده بود.خدا

 نه؟ ایشده  یچ یبگ یخوای:منایت
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 :گمیمکث م با

 ازم ییجورای انییاستاد رضابفهمه  هانیبنظرت اگه آ-

 کنه؟یم یکرده چ یخاستگار

که  رهزایو دستشو جلو دهنش م کشهیم یـ«نیه»فورًا  نایت

 .شهینظر همه بهمون جلب م

 :گهیم عیضا نایکه ت زنمیم یمصنوع لبخند

 دیمامان طناز موهاشو خودش درست کرده..واقعا با-

 .براش دست زد

ها هنگا یهمه ندفعهیاو  زنهیگند م شتریحرفش ب نیا با

 .نهیشیمن م یرو

اال ح دیچرخیکه تو سر و صورت و گردنم م انییرضا نگاِه

 .کرده بود دایبه موهام هم راه پ
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که دوباره هرکس مشغول کاِر خودش  مونمیمنتظر م کمی

 .شهیم

 :گمیم دیباترد

بود  رشتیب یینبودا.در حِد آشنا یهم خاستگار یلیحاال خ-

 .حرفش

 :گهیممکث  با

 انهیبه آ یاون بدونه چجور دیبگم؟شا ایلیبه ا یخوایم-

 ..نشه.البته فعاًل یبگه که عصب

 .بود یفعاًل هم برام کل نیهم بخدا

مشغول  و گردهیبرم ایلیبه سمت ا نایکه ت دمیتکون م سرمو

 .شهیدادن موضوع م حیتوض
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�هیپارت_هد# � 

 :هگیکه تو گوشم م شمیم کیبهش نزد ایلیا یصدا با

 نکهیگوشه،بهش بگو موضوع رو، قبل از ا هیفقط ببرش -

 .بشنوه یاگهیاز دهن کِس د

 :گمیم آروم

 شه؟یدرست م-

 :گهیو م بندهیم نانیاطم یبه نشونه پلکاشو

 .آره-

 :گمیم نایبه ت رو

 چند لحظه نگاهت از رو کارن ُجم نخوره باشه؟ هی-

 :دهیتکون م سرشو

 .راحت التیبرو خ-
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طع ق انییکه حرفشو با رضا ذارمیم هانیرو دست آ دستمو

 .کنهیم

که با  نهیشیاستاد و اون مرده و آقاجون رو من م نگاِه

 :گمیم هانیرو به آ ،آرومیکیکوچ یعذرخواه

 !؟ییدستشو میبر یایچند لحظه ب شهیم-

 :گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 ؟ییدستشو میرب یگیم زنمیدارم حرف م-

 :گمیم مظلومانه

 .کنمیخواهش م-

 :گهیم نایاو رو به آقاجون دهیتکون م سرشو

 .گردمیبر م گهید قهیمن چند دق-

 که با اخم کشونمشیگوشه م هیو به  رمیگیم دستشو

 :گهیم
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 ..دستشـ یبر یخواستیمگه نم-

 :گمیو آروم م کنمیقطع م حرفشو

 ..هانیآ-

 :گهیو م رهیگیآروم م کمی لحِن مظلوم و لوسم ، با

 جونم؟-

 :گمیو م کنمیم کیبهش نزد خودمو

 ؟یسرمو از گردنم جدا نکن یدیبهت بگم قول م زیچ هی-

و همزمان  کنهیدستشو دوِر کمرم حلقه م یاخندهتک با

 :گهیم

 .تمهس دنشیمنتظر شن ؟بگویبگ یخوایپس خالصه م-

 .کنمیبهش نگاه م زدیکه دو دو م ییو چشما دیترد با

ار باهام رفت یجوری..!نگاه کن..روشنا انییاستاد رضا نیا-

...انگار من دخترم..مجردم.اون برداشِت بد کردیم
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.گفت تنها سمیکرد.کالس داشت تموم شد گفت وا

دربارم اشتباه برداشت کرده بهش گفتم  دمیفهم ؟منیریم

 ...ازدواج کردم شوکه شد..من..اصاًل

م و محکم حرفم قطع گر یجا هیفرو رفتن تو  با

 :غرهیو با حرص م کنهی.دستاشو دورم حلقه مشهیم

 آماده کنم تا توانشو داشته شتریخودمو ب دیفکر کنم با-

 .خاستگارات بشنوم یباشم درباره

 :گمیو م رمیگیفاصله م کمی فورًا

 .نبود ی.اصاًل خاستگارستین یباور کن اونطور-

 :گهیو م زارهیم نشیس یسرمو رو دوباره

که  صورِت خوشگلتو دیبهتره.واگرنه با نمیصورتتو نب-

 .سگجمع کنن توله رمیشده از ز یخطخط
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مخلوط با  یو با خنده دمیبهش فشار م شتریب خودمو

 :گمیبغض م

 .ُمرَدنم آماده کرده بودم یخودمو برا-

 :گهیو کالفه م کنهینوازش م موهامو

 یکنم کس تیکنم طناز؟تو خونه زندان کارتیچ-

ار که دارم باهاش ک یبه اعصابم.پسر ینیریَنـِتت؟مینب

 !اد؟یاز زنم خوشش م کنمیم

 ..بخدا هانیآ-

 از طرِف تو بهش هیشب.فقط کاف ی.. بمونه براـــــشیه-

ها..حواست باشه اخالقم خوبه نینب نجای.انمیتوجه بب

 .شمیسگ م یچجور

 یبهتر از دعوا و آبروبر یلیشدن تو خونه خ هیتنب

 .جاعهنیا
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 :گهیکه م دمیتکون م سرمو

 .حاال اخماتو وا کن-

و  دمیاز دوِر کمرش به سمت گردنش سوق م دستمو

 :گمیم

 .کنمیاخم نم گهینباش من د یتو عصب-

 :گهیو م زنهیبه گردنم م یاخنده ضربه با

 .شد کیرمانت گهیخب د-

 :گمیم طنتیش با

 نشه؟-

 :هکنیموهام و بحثو عوض م یال برهیم سرشو

 یچ یفکر کن یاگهیلحظه به کس د هیکه اگه  یدونیم-

 دلبر.مگه نه؟ شهیم
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 :گمیو با صداقت م کنمیبه چشماش نگاه م 

 خودم دارم،مگه مرض دارم؟ نشویبهتر یوقت-

کناِر چشماش  ِیخوردگنی.از چخندهیم چشماش

و با  خورهیهم نم یتکون نیترواِضِحه.اما لبش کوچک

 :گهیحرص م

 .توله زیبر کمتر زبون-

 

 

 :گمیو م برمیموهاش م یدستامو ال طنتیش با

نن شون رو کنترل کخنده توننیکه م ییپسرا یدونستیم-

 پسران؟ یهیجذاب تر از بق ۹۱٪

 :ندازهیباال م ابرو

 االن مورِد پسند واقع شدم؟-
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 :گمیبه جانب مو حق بندمیچشمامو م نانیاطم با

 .یبود-

 :گهیو م زنهیبه گردنم م یاضربه دوباره

 .میتوله.بر گهیبسه د-

 .رمیو به دنبالش م زنمیم یلبخند

 .مینیشیسرجامون م دوباره

که  خودم فقط  یفورًا با تکون دادِن سرش،جور نایت

 .کنهیـه بهم نگاه م-شد؟ یچ-بفهمم منظورش 

موضوع حل شد و به سمت  فهمهیکه م زنمیم یچشمک

 .که گزارش بده گردهیبرم ایلیا

مامان  یرو پا نمیبیکه م گردمینگاهم دنباِل کارن م با

 .دهیم وهینشسته و مامان با ذوق داره بهش م

 :ادی]پدِر استاد[مانییرضا یکه صدا کردمینگاهش م داشتم
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شعر درخواست  هینوبت شماست. گهید یشعر بعد-

 بلند دیبا ایلیو آقا ا هانیکردم، مخصوص خودتون.آقا آ

 .وسط.ماشاهلل هزار ماشاهلل دیبر دیریدسِت زناتونو بگ دیش

 :گهیو استاد،م الیبه سمت دان کنهیرو م بعد

 خانهانی.آقا مهرداد]استاد[ محِض اطالِعت آدیریبگ ادی-

 .بچه هم داره هیهمسن شماست.

 :گهیو م دهیبا خجالت سرشو تکون م استاد

 .الیخیمن راحتم بابا.ب-

 :دهیم ریاجون گآق ندفعهیا

دوتا پسرم من سر و سامون  نیباباجان؟ا یراحت ویچیچ-

 .دادم.االن نگاه چقدر راحتن

 :گهیبه گوشم با پوزخند م کینزد هانیآ
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 هی نیهم شیالزم به ذکره که تنها کاِر درسِت زندگ-

 .موضوع بود

 :گهیکه دوباره کنار گوشم م خندمیم زیر

 .ببند-

 .نخندم نهیمنظورش ا که فهممیم

و  رهیگیرو م ایلیدسِت ا نایشروع شدن شعر تانگو، ت با

 .وسط رنیم

 بکنه.خودم نکارویا هانیانتظار داشت آ شهیقطعًا نم خب

 :گمیکه خودش بشنوه م یآروم یو با صدا شمیبلند م

 ر؟یحق یبه بنده دنیجنتلمن افتخار م یآقا نیا-

 .شهیم بلند« نوبا دیینفرما»و با گفتن خندهیو مردونه م آروم

 .کردمیجمع رو حس م نگاِه
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هم وسط بودن و وسِط هال شلوغ بود.در  گهید یمهمونا

 .بودن دنیواقع همه در حال رقص

و با گرفتن  شمیم تیوارد جمع هانیتو دسِت آ دست

 .تو چشماش شمیحالت تانگو،زوم م

 :ارمیکه داشتم رو به زبون م یگذره،ترسیکه م کمی

 ؟یکن ـمهیتنب یورچج یخوایامشب م-

 یکه شاک دمیسوق م ترنییاز رو کمرم به پا دستشو

 .ذارمیو دوباره رو کمرم م رمیگیدستشو م

 .نکن خراب نوٓ  با فکر به امشب اال-

 :گمیم دهیترس

 َبده؟ نقدریا یعنی-

شو که همزمان که دست برهیدستشو به سمت باسنم م دوباره

 :گمیم ذاشتمیو دوباره رو کمرم م داشتمیبرم
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 .بگو خب حداقل استرسم کم شه-

اسمشو  یشاک ندفعهیکه ا برهیدوباره سمت باسنم م دستشو

 .کنمیصدا م

 :دهیو با مکث ادامه م گهیم دهیکش یـ«جون»خنده با

 ؟یواسه شب استرس دار-

که دوباره دستشو سمِت باسنم  دمیآروم تکون م سرمو

 :گهیو همزمان م برهیم

 وندم؟رس بیتا حاال بهت آس-

 :گمیو م گردونمیکمرم برم یحرص دستشو به رو با

 .نه-

 یاجذاب و دلبرانه یخندهتک دمیفایب یهاتالش خاطربه

در چق ی.وابرهیباسنم م یو دوباره دستشو به رو کنهیم

 !..بکوبونم تو َسِرش زیچیدوست داشتم 
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 :گهیکه گفتم م یاجواِب نه در

 ...نیهمبه بعد هم قطعًا  نیخب پس.از ا-

 :دهیو ادامه م کنهیحرفشو قطع م یحواس پرت با

 ..جذابه یلی..کوِنت به صورِت نچرال خیلعنت یوا-

ه جلو که با اخم دستشو ب ارمیو م رمیگیحرص دستشو م با

 :گهیو م برهیسمت کمرم م

 .بچه یزیریرقصو چرا بهم م-

 .گهید زیکرم نر-

ره دستش خطا ب هنکیبدون ا ندفعهیو ا ندازهیباال م ییابرو

 :گهیو م کنهیفقط کمرمو لمس م

 .زبونت باز شده جوجه-

 :زنمیبهش زل م طنتیش با

 با شوهرم راحت نباشم؟-
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 :گهیخنده م با

 .لبتو بزار رو لبم.راحت باش باهام ایجلوتو گرفته؟ب یک-

 :زنمیبه شونش م یو مشت دارمیاز کمرش برم دستمو

ت به خوامی.مریم؟نخیراحت دهیمگه فقط اون کار نشون م-

 .یکنیم تیاذ یفوش بدم وقت

 :زنهیم یبرق چشماش

 .بودن دوست دارم توله یوحش-

بهش نگاه  طنتیو همونطور با ش ندازمیباال م ییابرو

 .فکر به امشب حال خوبمو خراب کنه دمینم کنم،اجازهیم
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بهش نگاه  طنتیو همونطور با ش ندازمیباال م ییابرو

فکر به امشب،حال خوبمو خراب  دمیو اجازه نم کنمیم

 .کنه

 .مینیشیو م زیسِر م میگردیتموم شدن آهنگ،برم با

 .شهیدوباره هرکس مشغول صحبت م گذرهیکه م کمی

با آهنگ شاد  گهیدور رقص د هیهم بعداز  ایلیو ا نایت

 .ننیشیو م گردنیبرم

 یهمونطور که پرتقال و شهیمامان بلند م یاز رو پا کارن

که مامان براش پوست کنده بود رو تو دهنش 

 :گهیو با دهن پر م نهیشیرو پاهام م ادیذاشت،میم

 خونه؟ میرینم-

 :گمیو م کنمیحالِت بامزش م نیاز ا یاخنده

 آخه؟ یخوریم نقدریتو چرا ا-
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 :کنهیغنچه م لباشو

 کنم؟ کاریحوصلم سر رفته پس چ-

 :پرسهیز کنم مدهن با نکهیاز ا قبل

 ن؟یمامان چرا با بابا دعوا کرد-

 :پرهیاز تعجب باال م ابروهام

 گفته؟ یمن با بابات دعوا کردم؟ک-

 :رهیکه دلم براش ضعف م ذارهیسرشو رو شونم م مظلوم

 نیرفت چرا دمیپرس یمامان ن،ازیرفت نیتو و بابا بلند شد-

 .نیگفت دعوا کرد ایخاله دن

 ِشیمارو پ خواستی.االن مونمچرخیتو کاسه م چشمامو

 کارن بد جلوه بده؟

 بود؟ یدختر چ نیخدا قصِد ا یوا

 .اشتباه گفت اینه قندم.خاله دن-
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 :دمیادامه م ترآروم

 .ییبرم دستشو خواستمیم-

خودشو رو پاهام  کمیو  گهیم یـ«آهان» یاحالت بامزه با

 .کنهیجا مجابه

و  یداربچه هم ی:ام..طناز خانم چجورانییرضا استاد

العاده به درساتون فوق نقدریهم ا دیکنیم یشوهردار

 د؟یرسیم

 خواستنینم چوقتیکه ه یجمع ِشیاز درسم پ نکهیا از

د کرده بو فیبرم دانشگاه،البته بجز چندنفرشون،تعر

 .شمیمزده ذوق یحساب

 :گمیم یکیلبخنِد کوچ با

 .کنهیکمکم م هانیآ-
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من  یپشِت صندل که دستش هانیبه آ ینگاه استاد

 :گهیم یآرومتر یو واضح اما با صدا ندازهیبود،م

 .افتخار کنه یشوهر نیبه همچ دیآدم با-

 :گمیخنده م با

 .کنمیکه افتخار م یکیمن  یجسارته،ول-

 :گهیو با مکث م کشهیبه داخل دهنش م لبشو

 رن؟یخان مدرسه مکارن-

 :دهیجواب م هانیاز من آ قبل

 .شرکت قرارداد داره هیه با فعاًل به مدت دوما-

اال ب یابروها خته،بایبرگاش ر گهیکه معلوم بود د استاد

 :گهیرفته م
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شرکت،مادر  ریو مد نگی..پدر مدلیموفق یچه خانواده-

غل ش ندهیدر آ ادیو به احتمال ز نگیپزشک و پسر هم مدل

 .ارهیبدست م یخوب

 کرد؟یم فیبود مثاًل داشت از ما تعر یچه بحث االن

ما بهش  ِیً زندگنه من هنوز پزشک شدم،نه اصال واال

 .داشت.َکنه یربط

و  زنهیم یلبخند خشک گم،کالفهینم یزیچ نهیبیکه م هانیآ

 :گهیکوتاه م

 .یلطف دار-

با چه  دونمیطنازه..!نم یخوب برا یزایچ شهی:واال همایدن

 کماستادش هم بهش عالقه داره کم یوقت ،امایجادو جمبل

 .شهیم بیداره عج
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صحبت  حیصر نقدری.انتظار نداشتم استهیمیقلبم وا رسمًا

 .واقعًا شورشو در آورده بود گهید ایبکنه.دن

 :گهیکرده مهول استاد

استاد  هی.فقط..فقط به عنوان دیزنیم هیچه حرف نیا-

 .باهوشم بدونم یدانشجو طی..شرایکنجکاو شدم درباره

 :دهیبا مکث ادامه م و

 .فم بابت اون روزمن واقعًا متأس-

 بزنه؟ یحرف نیهمچ دی.چرا االن وسط جمع باایخدا یوا

 :گهیم حیبا تفر هانیجواب بدم آ نکهیاز ا قبل

 یزیچ یدرباره شتریب کمی نکهیبدون ا یعادت دار-

 ش؟یاریزبون ب ،بهیبکن قیتحق

 :گهیم ییبلند و رسا یبا صدا آقاجون

 .خب میما هم بدون دیچه خبره؟بگ نجایا-
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 :گهیو م شهیفورًا دست به کار م ایلیا

 .زننیشرکتشون حرف م یهادهیا یآقاجون.درباره یچیه-

 :گهیبا اخم م آقاجون

 ؟یدونیتو از کجا م-

 :گهیده،میترس هانیهم که معلوم بود با حرِف آ استاد

 .دیشن ایلیا میکردیالـ..االن دربارش صحبت م-

 هریم هانیبودم.نگاهم به سمت آ دهیاز همه ترس بدتر من

 یدنیرو لب داشت و در حال خوردِن نوش یکه پوزخند

 یکار ِیمهمون لیبود چون به دل تویبود.البته که موه

 .شدیمشروب سرو نم
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تو  یزیو چ شهیم کیبه استاد نزد کمی هانیکه آ نمیبیم

 یاهیثان یو برا ندازهیم نییکه استاد سرشو پا گهیگوشش م

 .بندهیچشماشو م

 .خوابهیو بحث م زنهینم یحرف یکس گهید خداروشکر

 :هگیم یکیو با اخِم کوچ هانیبه سمت آ شهیخم م ایلیا

 وفتهیموضوع رو بفهمن همش م نی.االن اهانیآ الیخیب-

 .طناز ِریتقص

پسرا  ِیچرونچشم کمیدخترا مقصرن. شهی..معلومه.همهه

 .رنیگیرو در نظر نم

 :گهیا حرص مب هانیآ

.اونموقع خودم ارنیگه خوردن بخوان اسم طنازو ب-

 .گامیرو م یریکبیا یپسره نیشخصًا ا
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 حرفش نیاز ا یخوب یلیو حِس خ شهیو رو م ریدلم ز ته

 .شهیم ریبه دلم سراز

 بگه،سرشو به تأسف تکون یچ دونستینم گهیکه د ایلیا

و ر موضوع نیا یبکن ول یکنیم یهرکار»و با گفتن دهیم

 .کنهینگاه م هانیمنتظر به آ«پخش نکن

 که شهیم یچ دونمیو نم کنهیبهش نگاه م کمیهم  هانیآ

 .گردهیو برم دهیتکون م دییسرشو به تأ

خانوم و دختِر [ حاجانییآقا محمد ]همون رضا گمی:معمو

 گلتون کجان؟

زن و  یکه کل کنهیاشاره م یزیو به م خندهیم انییرضا

 .بودنچندتا دختر نشسته 

 .انیخودشون م گهید کمینشستن. شونبا خانواده-

 :گهیفورًا م عمو
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 .میشینه بابا.مزاحمشون نم-

 .نینطوریزنا هم گهید دیدونیه؟میچه حرف نی:اانییرضا

جلو و درِ  گوشِ   ادیم یکه خدمتکار کشهیطول نم یلیخ

 .رهیو م گهیم یزیچ انییرضا

 :گهیو رو به استاد م شهیبلند م انییرضا

کن به  ییشام لطفًا همرو راهنما یمهرداد جان ، برا-

 .سالن

 :دهیرو به ما ادامه م بعد

خانوم در چه حاله حاج نمیاگه جسارت نباشه من برم بب-

 .دیی.شما بفرمانیایشام ب یو بگم برا

راه  رهیکه استاد م یو به سمت سالن میشیبلند م همه

ن غذا خودمو یبرا سیسرو.به صورت سلفمیفتیم

 .میکشیم
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 میکردیبه کارن تو غذا خوردن کمک م هانیمن و هم آ هم

 .نکنه یکار فیو حواسمون بود که کث

آقا و جنتلمن غذا  نقدری.اگهیخب پسِر باباش بود د اما

 .کردنیکه همه با ذوق نگاهش م خوردیم

 میکه نشسته بود ییشام دوباره به همون جا بعداز

 .میگردیبرم

 زِن هیبا  زهیم زهیدختر خوشگل و ر هیگذره،یکه م کمی

نگاه حدس زدم که  نیبه سمتمون.تو اول انیباکالس م

 .باشن انییهمون زن و دختِر رضا

 یبا متانت سالم و احوالپرس یلیما خ دِنیجلو و با د انیم

 .کننیم

 :گهیآقامحمد با لبخنِد مهربون م زِن
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 یخانواده نیهمچ دونستمیخدا شاهده من اصاًل نم-

با  نقدریمهمونمون هستن.واال آقامحمد ا یمحترم

گرفتن که  یبگم..مهمون یراحت و واال چ یخانواده

ماهرخ]و همزمان به دخترش اشاره  دمیاجازه نم ییهرجا

 .[باشهکنهیم

 :گهیبا ِگله م آقامحمد

 !..جان ایمار-

 :گهیم استیاسمش مار میدیکه تازه فهم زنه

 .در هرصورت دیتروخدا ببخش-

 .نهیشیم نایمامان ا ِشیو پ رهیم و

 ادیکرده بود م شیمعرف اخانم،ماهرخیدختره هم که مار اون

 :گهیم نایجلو و با خنده به من و ت

 .وسط بابا میبر نی.پاشنیشما چرا نشست-
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 دِنیاز طرف ما بده،با کش یدییتأ یاجازه نکهیبدون ا و

 .کنهیدستمون بلندمون م

 

 

 «رکویوسط _ اپ ایب»وسط و با آهنگ  برهیزور مارو م به

 .به تکون دادن خودش کنهیشروع م

 و کنمیشروع م کنه،منمیم دنیکه شروع به رقص نایت

 .رقصمیم

 :گهیماهرخ م میدیرقصیم یکه سه نفر نطوریهم

 شه؟یم تیپسره بغلت نشسته بود ک نیا-

 :گمیخنده م با

 چطور؟-

 :گهیو م دهیکمرش مبه  یقر زدهذوق
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خوشگله آخه..مگه همون مدِل شرکِت بابام  یلیخ-

 ست؟ین

 کردم؟یم هیتنب هانویآ دیاالن من با خب

جواِب ماهرخ رو  نکهی. قبل از ارهیگیحرفم خندم م از

 :گهیم نایبدم،ت

 .شوهرشه-

 :گهیم دهیو ترس ستهیمیبا تعجب وا ماهرخ

  .زمیعز دیمن.ببخش یخدا یشوهرته؟وا-

 :گمیو م زنمیم یخندلب

 .ستین یمشکل-

 نایکه با مکث رو به ت میکنیم دنیشروع به رقص دوباره

 :گهیم

 ؟یتو هم ازدواج کرد-
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 :گهیکه با خنده م دهیکوتاه سرشو تکون م نایت

واو..البته فکر کنم بخاطِر همون کاِر باباتونه.بابا محمِد -

 .افتاده که شوهرم بده نیمنم چند روزه به فکر ا

 :پرسمیشک م با

 ؟یدوست دار ویکس-

 :گهیخنده م با

نه بابا.دوست داشتن کجا بود؟هنوز منتظر اون -

 .سوارم کنه ادیب ویتکیپ کویتیام.پشاهزاده

خنده که خودشم با خنده  ریز میزنیم یبا هم پق نایو ت من

 :گهیم

انا هنوز تو همون داست دیکن یادآوری ستین ازیباشه بابا.ن-

 .موندم

 .ادیب ندبلی، با شاست ادی:چرا داستان؟فقط با اسب نمانیت
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 .ستین یدی:واال به همونم امماهرخ

 :گمیخنده م با

 .یشیسوار م ادیبا خرم ب یعاشق که بش یول-

 :گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 تو هم؟-

فرق داشت و بعد  هانیبگم نه،ازدواج من و آ خواستمینم

 ساعت میکه ن یواسه کس مم،اونیمثِل رمانا عاشِق هم شد

 .باهاش آشنا شدم ستین

 :گمیبا خنده م پس

 .ییجورای-

 .ما بینص شاهللیخوشبحالت ا-

 بودم دهیدار بود.تا حاال ندخنده یلی.خدمیتکون م سرمو

بخواد زودتر ازدواج  یو صاف یسادگ نیبه ا یدختر
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نوع دخترا همش از ازدواج بدشون  نیا کردمیکنه.فکر م

 .ادیم

.ماهرخ بغِل مینیشیم میریتموم شدن آهنگ،هر سه م با

 .نهیشیداداشش م

نشسته بود و داشت  الیکارن که تو بغِل دان دِنید با

 :پرسمیم نای.رو به تدیخندیم

 شد؟ یچ یخبر دار الیدان ِیاز خاستگار-

 :گهیخنده م با

ملوسه.از اونا که آفتاب مهتاب  یلیدختِر خ یوا-

مامان  کردیصحبت م یدن.جورنشون کر گروی.همددنیند

قراِر  یدل نه صد دل عاشِق هم شدن.به زود کیکه انگار 

 .عقد هم دارن

 :گمیخنده م با
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 .یشده بودم آبج نیپس واسه هم-

 :گهیم یظاهر یتیو با عصبان دهیسر تکون م نایت

 .تو خرج میلباسم افتاد هی-

 :گمیخنده و م ِریز زنمیم

 .یمگه قراِر تو بخر-

 :گهیو م زنهیاز صورتش کنار م موهاشو

 .به انتخابشه که اون با منه شیسخت-

 .دمیبه تأسف تکون م سرمو

 .گذرهیهم به سرعت برق و باد م یمهمون یهیبق

کرده بود،اما  فیتعر هانیاز آ یاونطور نکهیبا ا ماهرخ

 .بد هم بهش ننداخت نگاِهمین هی یحت
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ه ک رفتنیم کم داشتن همهکم گهیصبح بود و د ۲ ساعت

از  یلباس و ابراز خوشحال دِنیو با پوش میما هم بلند شد

 .میکنیم ی، خداحافظ دنشونید

 .مینکیم یهم خداحافظ نایبابا ا م،بایشیکه خارج م الیو از

 .قطعًا کنمیم نیبود رو سوار ماش داریکه هنوز هم ب کارن

 دنشیتو خواب یبود و چند روز ختهیخوابش بهم ر

 .ومدیممشکل به وجود 

 رونیب کمی هانمی.آشمیو خودمم سوار م کشمیم یپوف

 یداحافظخ نایت یکه با غرغرا کنهیصحبت م ایلیبا ا نیماش

 .شهیسوار م ادیو م کننیم

 

 

*** 

 کنم؟ کاریخب حاال با عروسکم چ-
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 :مگیکندم،میم یخوشگلمو با ناراحت راهِنیکه پ همونطور

 .که بخوابه یبوسش کن-

 :گهیو با تمسخر م ندازهیباال م ییابرو

 تا صبح ماساژتم بدم؟ یخواینه بابا؟م-

 :ندازمیباال م یاشونه

 .ستین یخب فکر بد یول یخسته بش ترسمیم-

 .رمیعقب م دهیکه ترس شهیحرکت از جاش بلند م هی تو

 :گهیسراسر لذت م یاو چهره یخنده با

 ؟یزیریزبون م ینطوریا یمرض دار یترسیم یوقت-

 :گمیدارم مو خنده عیبه حرِف ضا توجهیب

 .ترسمی..نمینم-

 .ادیم کیخنده و همونطور نزد ریز زنهیم
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که کمرم به کمد  ادیو اون با لذت جلو م رمیعقب م نقدریا

 .مونهیواسم نم یو راِه فرار کنهیبرخورد م

 :ندازهیباال م ییخنده ابرو با

 م؟یکن کاریترس چعروسِک ن نیحاال با ا-

 ؟یبکن یکاری دیبا یواسه چ-

 یرو ط نمونیب یفاصله یو همه ادیجلو م گهیقدم د هی

 .کنهیم

 .بود نچیا هیصورتمون کمتر از  یفاصله حاال

 :گمیم متعجب

 ..خستممیبخواب میریبرو کنار بگ ایهان؟بیآ یکنیم کاریچ-

 :زنهیجذاب م یلبخند

 دیً باکال ای هیکاف کنمتیاالن مکه  یهیتنب کنمیدارم فکر م-

 .نتتینب یکنم کس تیتو خونه زندون
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 .از لحنش دمیاگه بگم مثِل سگ ترس ستین دروغ

 ؟یدیترس نقدریچته طناز؟چرا ا-

 .دمیمکث جوابشو م با

 .یآخه ترسناک-

 .کنمیبغلم باز م ایب یو دستشو به معنا کنهیم یاخندهتک

 ندازمیمحکم خودمو م و کنمیسمِت آغوشش پرواز م به

ِس و نف کنهیدورم حلقه م اقیبغلش که دستاشو با اشت

 :کشهیم یقیعم

 .ترسهیزِن مارو باش.از شوهرش م-

که نشنوه  یو آروم جور دمیبهش فشار م شتریب خودمو

 :گمیم

 .ترسمینم گهید یول-
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 و منو ادیاش مخندهتک یکه صدا شنوهیانگار صدامو م اما

 .دهیر مبه خودش فشا شتریب

بمشو  یکه صدا گذرهیبه همون صورت م یاقهیدق چند

 :شنومیکنار گوشم م

 .کردم دایرو پ هیتنب نیاومم..بهتر-

 یو به چهره ارمیو آروم سرمو باال م کنمیم یکیکوچ لرِز

 .کنمیبّشاِشش نگاه م

 عروسکم؟ یبرام برقص خوامیم-

 مشیشوکه م نقدریاما ا گهیم یچ شمیکه متوجه م معلومه

 :پرسمیکه م

 ؟یچ-

 :گهیمتعجب م یاو با چهره ندازهیباال م ابروهاشو

 .یبردیدل م یدادیکه خوب قر م ستیعه..وسط پ-
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 :مگیو م زنمیم نشیبه س یو مشت ندازمیم نییپا سرمو

 .میبخواب میبس کن.بر-

ره و دوبا کشهیم ام،بازومویاز بغلش در ب خوامیکه م نیهم

 .گردونهیمنو تو بغلش برم

 وامخیلباس خوب بپوش م هی االیحاال. یعه..عه..کجا؟بود-

 .یشعر بذارم برام برقص

 :گمیخنده م با

 ...اصاًل وقِتگهید یکنیم یشوخ هانیآ-

 :پرهیحرفم م وسط

 ..لباس هی..برو االیگفتم؟ یچ یدینشن-

 :گهیو م کنهیقطع م حرفشو

 .کنمیاصاًل خودم برات انتخاب م خوادینم-
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و مشغول گشتن به دنباِل لباس   رهیمد مبه سمت ک و

 .شهیم

 :گمیم شوکه

 خوبه؟ ؟حالتیکنیم یدار کاریچ هانیآ-

 یالعاده کوتاهو دامِن فوق تنهمیتوجه به حرفم،ن بدون

 .گهیم یـ«هووم»و  کشهیم رونیب

 :رهیگیبه سمتم م لباسمو

 .خوبه بپوش نیهم-

 زد؟یم دنیخودشو به نشن ای دیشنینم

تو نگاهش  یدیترد دیتا شا کنمینگاه م چشماش به

 .بود شهیتر از همباشه.اما مصمم

 :رمیگیرو از دستش م لباس

 ..ـیآ-
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خودشو رو تخت  شیو با برداشتن گوش کشهیم یپوف

 :ندازهیم

عادت ندارم حرفمو دوبار تکرار کنم  یدونیم-

 .نمیبب هاتویگرعشوه خوامیم االیعروسک.

 

 

 دم؟خالِفیرقصیشوهرم م یبرا کمیداشت اگه  یبیع چه

 !..عرف و شرع نبود که

ا ب دیو دامِن کوتاِه سف یمشک یتنهمیبا آرامش ن پس

نگاه  هانیو منتظر به آ کنمیرو تن م یمشک یخاالخال

 .کنمیم

و بعداز چند تا تاچ تو  ندازهیبهم م یلذت نگاه با

 ادینره ز رونیب که ییشعر رو تا جا یصدا شیگوش

 .کنهیم
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. با ارهیکه قر تو کمر م ییشاد.از اونا یشعر خارج هی

 .شروع کنم کنهیچشم اشاره م

 مکی.دمیآهنگ خودمو تکون م تمیو با ر کشمیم یپوف

که آهنگم اوج  قهیاما بعداز چند دق رقصمیم ذوقیب

ز ا هانیبه حضور آ توجهیو ب رمیگیم یانرژ ره،منمیگیم

 .ذارمیم هیاتموم هنرم م

ا و ب رفتیهم از روم کناز نم لحظهکیهان،یآ یرهیخ نگاِه

هر تکون خوردن و قر دادنم،نگاهش کِل بدنم رو رصد 

 .کردیم

متش و به س ستمیمینفس زنان واتموم شدِن آهنگ نفس با

که کارم  دادیتو نگاهش نشون م ِنی.برِق تحسچرخمیم

 .خوب بود

 و خودمو رمیبه سمتش مکه  کنهیدوباره باز م دستاشو

 .روش ندازمیم
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به تاج تخت بود و پاهاش رو تخت  شهیاون  تک حاال

دراز بود و من سرم رو شکمش بود و رو بدنش دراز 

 .بودم دهیکش

 :گهیخنده م با

 .که عروسکم یخب حاال کوه نکند-

 :گمیو آروم م زنمیبه بازوش م یچنگ

 .ادیخوابم م-

 .زنهیم مرو موها یاو بوسه شهیم خم

.چراِغ اتاق رو شهیو بلند م ذارهیتخت م یسرمو رو آروم

 .کشهیرو تخت دراز م ادیو دوباره م کنهیخاموش م

 ؟یدوست داشت-

 :شنومیاز کناِر گوشم م قًایرو دق صداش

 که من دوست نداشته باشم؟ یبکن یتو کار شهیمگه م-
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 :گهیخنده مکه با تک کنمیزمزمه م یـ«هووم»یخستگ با

 .ادیبهت م شتریب دتیلقِب جد یلو-

 :پرسمیم یداریهمون خواب و ب تو

 ؟یچ-

کردن با موهام برام از  ی.بازبرهیموهام م یال دستشو

 .آورتر بودو ماساژ خواب ییهزارتا الال

 ...گرعشوه-

تو عالم  یک دونمیو نم شنومیم گهیکه م یاکلمه نیآخر

 .رمیخواب فرو م

______ 

�بعدماهده] � ] 

�••ـــهــــانیآ ♥️•• 

 .کنمیرو باز م شیویو پ شمیتلگرام م وارد
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 عروسک؟ ییکجا-

 نگیپیتا زی.اخورهیم نیس اممیکه پ کشهیطول نم یلیخ

 .ادیو بالفاصله جواب م شهیم

 .نامیآقاجون ا یخونه-

 .ادیهم م شیبعد اِمیپ بالفاصله

 .یارینره کارنو از مهد ب ادتی-

 :کنمیم پیو تا نهیشیمرو لبم  یلبخند

 رفته توله؟ ادمیمگه تا حاال -

رو صفحه  خوره،اسمشیم نیو س کنمیکه سندش م نیهم

 .که در حال زنگ زدن بهم بود شهیظاهر م

 .کنمیسبز رو لمس م کونیآ

 .جونم-

 :ادیلوسش م یصدا
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 ..هانیآ-

 جون-

 ؟یایم یدار-

ًا تخس که فور ارمیدر م« اهوم»مثِل  ییتِه گلو صدا از

 :گهیم

 مامان نجاینره.ا ادتیبخر.نوتال هم  ینیریش لویکمین-

 .نداره

 ؟یخوایم یچ گهیتو جون بخواه عروسکم.د-

 ..تو-

اسپنک درست و  هیبود تا  شمی.کاش پرهیبراش م دلم

 .شدیو دلم خنک م زدمیدرمون به باسِن گردنش م

قب اونجا.مرا امی.برم دنبال کارن بعد مفتمیاالن راه م-

 .خودت و اون تخِم جن باش
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 :گهیو م دهیسر م یبلند یخنده

 ؟یندار یچشم.کار-

 .شهیم یقاط الین یهیگر یگفتنش با صدا یندار

 :گمیو م کنمیم یاخنده

 

 

�هیپارت_هد# � 

 :گمیو م کنمیم یاخنده

 کجاست؟ نایت-

 :گهیخنده م با

 .ک کنم.برم بهش کمدیاالن رس-

 .ارایباشه.به خودت فشار ن-

 .چشم-
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 .خدافظ-

 :گهیتماس رو قطع کنم که فورًا م خوامیم

 .هانیآ-

 :گمیو م دارمینگه م دست

 .جانم-

 .دوستت دارم-

ممتدد تو گوشم  یهابوق یبا تموم شدن حرفش صدا و

 .که بهش جواب بدم دهیو اجازه نم چهیپیم

 تخِس ِیهواسربه ی.دخترهدمیبه تأسف تکون م سرمو

 .گرعشوه

  

 .لبخند رو لبم اومده یِک فهممینم ًاصال

 .شمیو بلند م کنمیدرست م وضعمو
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و از شرکت خارج  دارمیرو برم نیماش ِچییو سو یگوش

 .شمیم

 .رونمیو به سمت مهِد کارن م نمیشیرل م پشت

کرده بود.مثِل  رییتغ زهایچ یلیماه گذشته بود و خ ده

، مثِل حامله  نایدار شدِن تو طناز ، مثِل بچهمن  یرابطه

و  اریاومدنِ  سات ای..عاا..بدنالیشدِن طناز ،مثِل ازدواِج دان

 .دختِر طرالن و رستا رو جا انداختم اسی

حد رو اعصاب بود دختِر  ازشیکه ب یزیتنها چ دیشا

 .بود که انگار واقعًا عاشقم شده یبود.کاراش جور یزدانی

 یبه دخترا یمثِل قبل کشش گهیبودم که دمن  نیا اما

 :تو دوتا کلمه بود میمختلف نداشتم و تماِم زندگ

 .طناز و کارن-

 .شدنیسه تا م یکه به زود البته
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مهِد کارن  یجلو یِک فهممیغرق فکر بودم که نم نقدریا

 .کنمیتوقف م

با  من دِنیکه معلِم مهدشون با د نییپا کشمیرو م شهیش

و با محبت کارن رو صدا  کنهیم یاحوالپرس احترام سالم و

 .کنهیم

نام تتهران ثب ِیرانتفاهیغ یمدرسه نینبود که..بهتر یالک

 .تعجب داره یباشه جا نیا رازیکرده بودمش.غ

با معلمش  دادیکه برام دست تکون م یدر حال کارن

 ِیو رو صندل نیسمِت ماش دوعهیو م کنهیم یخداحافظ

 .نهیشیشاگرد م

 یالو با خوشح کنهیبغلم و بوسم م پرهیاول م شهیهم مثِل

 :گهیم

 .خونه بابا میبر-
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 :گمیخنده م با

 .آقاجون یخونه-

 :گهیم جانیو با ه زنهیم یبرق چشماش

 ال؟ین ِشیپ میری..مولیا-

و  رهیگیآروم نم گهیکه د دمیخنده سرمو تکون م با

سواالش شروع  خورهیوول م یهمونطور که تو صندل

 :شهیم

 اد؟یهم م ایلی..عمو اییبابا-

 .اره-

 اس؟یو  رایسات ِشیپ میرینم-

 . فعاًل نه-

 :گهیو با ذوق م خندهیم جانیه با



 

Romanzo_o 1729 

 یرو ببوسمش که با اون دستا الیبرم اونقدر ن خوامیم-

 ادیش به گهید ندفعهینه..انه ایبزنه تو صورتم. کشیکوچ

 .صحبت کنه دمیم

 نیماش یهوا کمیکه  دمیم نییرو پا نیماش یشهیش

 :گمیعوض شه و همزمان م

 ریصحبت کنه؟بگ خوادیم یماهه چجور ۲ یآخه بچه-

 .کارن نیبش

 لویک کیو  دارمیم نگه یفروش ینیریش هیراه،کنار  نیب 

 و خرمیتر ،از همون نوع که طناز دوست داشت م ینیریش

 .رمیگیاز سوپرمارکِت بغلش براش نوتال هم م

و ازم حرف  زنهیحرف م نقدریتو راه کارن ا خالصه

 و میکنیم یط رویهمه مس نیا یِک فهممیکه نم کشهیم

 .کنمیرو تو عمارت پارک م نیماش
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بودم به  دهیطناز خر یکه برا یایخوراک یهاکیپالست

که  ییو از اونجا دارمیرو برم ینیریش یهمراِه جعبه

 دایاد،پیکارن از بغل کردن خوشش نم دونستمیم

 .زنمیم نویماش موتیکه ر شهیم ادهی.کارنم پشمیم

 .دنیکه زودتر رس دادینشون م ایلیبابا و عمو و ا ِنیماش 

 .شمیکارن واردِ عمارت م با

نشسته بودن.کارن فورًا  ییرایو بابا و عمو تو پذ آقاجون

.منم کنهیبغِل عمو و بعد بابا رو بغل م پرهیجلو و م رهیم

 زدمیکه حدس م انیت ِیو به سمت اتاِق قبل کنمیسالم م

 .رمیاونجا باشن م

 .کنمیاتاق رو باز م در

دسِت طناز  الیو زنعمو رو تخت نشسته بودن و ن مامان

ود ب دهیکه دراز کش نایوت کردیبود و طناز داشت آرومش م

 .نشسته بود یهم کالفه رو صندل ایلیو ا
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 :کنمیطناز اشاره م به

 ده؟یخواب-

 .کنهینگاه م الیو با عشق به ن دهیتکون م سرشو

 زیم ینوتال، رو ِکیرو همراه با پالست نیریش یجعبه

 .رمیو به سمتش م ذارمیم

 ادیبهم  الیموقِع بغل کردِن ن شیکه چند روز پ یجور

 .برمیو به سمت گهوارش م کنمیرو بغل م الیداده بود،ن

 انیناراحِت ت یتو گهوارش،که صدا ذارمشیم اطیاحت با

 .ادیم

 .سخته نقدریا یدارچرا بچه-

 یدستش آزاد شده بود به سمِت جعبه گهیکه د طناز

و آروم  رهدایبرم ینیریش دونهی.کنهیو بازش م رهیم ینیریش

 .کنهیآروم شروع به خوردن م
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 :گهیم نایدر جواِب ت مامان

 ..طناز اون موقع بدتر بودیریگیم ادیمادر. ستیسخت ن-

 :گهیبا خنده م طناز

 نشستمیبود م داریو تا صبح ب دیخوابینمتازه شبا که کارن -

 .کردمیم هیباهاش گر

 نیبچم هم هم یبک نیا یسگ کمترم اگه بذارم برا از

 .حسو داشته باشه

 

 

 :گهیبا اخم م زنعمو

 .خندهیخب حاال.م-

رو به سمتمون  ینیریبه حرِف زنعمو ش توجهیب طناز

 .میداربر کنهیو تعارف م رهیگیم
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 .دارنیو مامان و زنعمو برم نایت

و  زنمیبه روش م یلبخند رهیگیرو که طرِف من م ینیریش

 :گمیم

 .خورمینم-

به لبم و تا  مالهیرو به زور م ینیریش هیو  کنهیم یاخم

 .تو دهنم کنتشیفرو م-؟یکنیم کاریچ-بگم خوامیم

 رو ینیریو ش کنهیم یاکه خنده کنمیم یایتصنع اخم

 :گهیو همزمان م رهیگیم ایلیا یجلو

 .یتعارف نکن دوارمیام-

 :گهیو رو به من م دهیتکون م یبا تأسف سر ایلیا

 زنه؟یم یچ دًایجد نیا-

 :گهیبگم طناز با خنده م یزیچ نکهیاز ا قبل

 .هانویآ-
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 :گمیو متعجب م ندازمیباال م ابرو

 ...؟یزنیمنو م-

ِت  نداشت رو به حال ینیریش یکه جعبه یدست

 :گهیباال و م دهیم،میتسل

 .من گه بخورم ؟من؟یک-

 :گهیو م شهیپتو بلند م ریاز ز نایخنده.ت ریز زننیم همه

 انیم مه نایاالن عمه ا نییپا میاتاق بابا.بر نیتو ا دمیپوک-

 .میرو تو اتاق تحمل کن ایدن میمجبور

 .نشونمی.طناز رو کنار خودم منییپا میریم گهیهمد با

 :گهیخم مبا ا کارن

 کو؟ الیپس ن_

 :گهیبا اخم م ایلیا
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ها شهب داریکه ب یرد بش الیاتاق ن یاز جلو نمیکارن بب-

 ..گفته باشمشیبخوابون دیخودت با

 :گمیکه با اخم م زنهیم ییلبخند دندون نما کارن

 الیفکر کن که ن نیو به ا رونیب زیتو ذهنته بر یهرچ-

 .سهیشه دهنت سرو داریب

 :دمیکه ادامه م کنهیتراض اسممو صدا مبا اع طناز

 .یشیم هیکه تنب نهیمنظورم ا-

و ازش ر ینیفورًا س ایلی.اگردهیبرم ییچا ِینیبا س زنعمو

 .ذارهیم زیم یو رو رهیگیم

 :گهیو م نهیشیم زنعمو

 ؟یسونوگراف نیبر نیخوایشما هنوز نم-

 :دهیاز من طناز جواب م قبل

 .نه-
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 :گمیاخم م با

 .میبعد نوبت دار یکه نه؟واسه هفته یچ یعنی-

 :گهیو م گردهیشوکه به سمتم برم طناز

 ؟یچرا بهم نگفته بود-

 .نبود یازیچون ن-

که  هکشیاز پام اعتراضشو به رخ م یشگونیگرفتن ن با

 .کنمینم یتوجه

 تشیجنس میتونیپنج ماهش بود و دکتِر ماما گفته بود م بچه

 امخوینم گفتیسِر لج م .اما طناز افتاده بودمیرو بفهم

 .بفهمم

 رو ینیریو ش رونیب ادیلحظه مامان از آشپزخونه م همون

 .ذارهیطناز م یجلو
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ود نب یازیمراقب بود و ن یلی.خشناختمیطناز رو م گهید 

 .نخوره ادیکنم ز یادآوری نهیبچه صدمه نب نکهیا یبرا

 :گهیم یبا ناراحت نایت

 .مونمایم نجایمامان من ا-

 :گهیدهن باز کنه که مامان م خوادیم زنعمو

ماهه  هیحالت دختر؟تازه  نیبا ا یبر ذارمیوا..مگه من م-

 .اصاًل یتنها بمون دیشرکتشه.نبا ِیکه پ ایلی.ایکرد مانیزا

 یکه داشت  با تبلِت کارن باز رهینگاهم به سمت طناز م 

 .ردکیو کارن هم بغلش نشسته بود و داشت نگاه م کردیم

 نایاز اومدن عمه ا اط،نشونیتو ح ِنیماش ِکیالست یصدا

 .دادیم

وارد  دشونیکه همراِه عروِس جد کشهیهم طول نم یلیخ

 .شنیم
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معلوم بود  الیدان یبود و از رفتارا یدختِر قشنگ هلما

کاراش ازم  یدوستش داره.بعداز ازدواجشون بابت همه

 نکهیکرده بود و قول داده بود که عالوه بر ا یعذرخواه

خواهرم بهش نگاه  هیاز  شتریکنه،بیصدا م ینازو آبجط

 .نفهمه یزیباره چ نینکنه و خواسته بود هلما در ا

ت هم دس الیو با دان کنمیم یسالم و احوالپرس نایعمه ا با

 .دمیم

 الیباال تا لباس عوض کنن و دان رنیو هلما م ایو دن عمه

 .شننیم دیو آقا حم

ثِل .مرنیه سمت آشپزخونه مو ب شنیو مامان بلند م زنعمو

 .ناهار آماده کنن خواستنیم نکهیا

ختِر د اِمیخودمو مشغول کنم که پ کمیتا  ارمیدر م مویگوش

 .ادیرو صفحه م یزدانی

 .گمینم یزیو چ کنمینگاه م امشویپ شهیهم مثل
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 ترشیب شدیو باعث م زدیش حالمو بهم معاشقانه یهاامیپ

 .براش تأسف بخورم

 .مشیم نستایو وارد ا کنمیرو خاموش م انمیپیال،ویخیب

ا بودم و کاِر اون نگیمدل انییکه تو شرکت رضا یموقع از

 .شده بودم M.من راه افتاده بود  شنهاداتیهم با پ

 ومد؟ازیخب اصاًل مهم نبود.واقعًا به چه کارم م یول

 ریدست و پا گ یلیو بنظرم خ ومدیشهرت بدم م

رو  ینگیمدل یحرفه نایتر از ازود یلی.واگرنه خشدیم

 .کردمیشروع م

عمه و هلما به  ونهیشیم ای.دنگردنیو هلما برم ایو دن عمه

 .کمک کنن نایتا به مامان ا رنیسمِت آشپزخونه م
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*** 

 .ذارمیتختش م یو رو برمیرو به سمت اتاقش م کارن

کرده بود که  یطونیدر تو مهد شچق ستی..معلوم ناوفف

 .حال نداشت و بعداز شام خوابش برده بود گهید

 .شمیو از اتاقش خارج م کنمیرو خاموش م آباژور

 .شمیاتاق خواب م وارد

و سرشو کرده بود ت دهیکه هنوز نرس فتهیبه طناز م نگاهم

 .دفتر و کتابش

 درس بخونه؟ نقدریا تونستیم یچطور

 ..اوفف

 :گمیم کردمیلباسمو باز م یهاه دکمهک همونطور

.اون تو شکمت باش یبه فکر توله یستیبه فکر خودت ن-

 .به آرامش و استراحت داره طناز ازیبچه ن
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 :گهیو م کنهیسرشو بلند م یخستگ با

تمومش کنم.ظهر داشتم  دی.باستیمن که از خدام ن-

 .اونجا ایمامان زنگ زد ب خوندمیم

 :گمیو کالفه م کشمیم ینفس

 ؟یخواینم یزیچ-

و همزمان نگاهشو به  دهیآره تکون م یبه معنا سرشو

 .کنمیکه با خنده دستامو باز م ارهیم نمیسمت س

 .بغلم ادیو م شهیبلند م یخوشحال با

 .برهیبغلم و سرشو تو گردنم م ندازهیم اطیبا احت خودشو

داشت و  اریعطرم و یبودم.به بو ارشیو نی..عاشق اآه

 یول هیو گفت عاد دیخند یکل دیفهم نویش ادکتر یوقت

 یهمه از بوها یو معمواًل تو دوران باردار ادیم شیکم پ

 .داره ییهاتفاوت ی.اما گاهشنیمختلف َزده م
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 بدنم حالش یهم با بو ومدیبدش م ییاز بو یوقت یحت

 .شدیخوب م

م ه ییهایبد ار،یو نیبودن ا نیریکه عالوه بر ش البته

 یحِق ادکلن زدن نداشتم تا بتونه بو کهنیداشت.مثاًل ا

بدنمو حس کنه و هرروز هم مجبور بودم دوبار،صبح و 

 .شب برم حموم تا خانم حالش بهم نخوره

 .زهیریصداش از کناِر گوشم، فکرم بهم م با

 .هکن کیمنو تورو به هم نزد خوادیم ومدهیبچه هنوز ن نیا-

 کمرش حلقه .دستمو دوِرکنمیرو درک م طیتازه شرا انگار

 :کنمیم

 .گهیباباشو داره.خوبه د یاول هوا نیاز هم-

که با  ییبرام.از اونا کردنیم ی.از اونا که دلبرخندهیم

  .رفتمگیتپش قلب م یرستانیدب یشروعش مثِل نوجوونا
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 نداشت؟ چکسیداشت که ه یدختر چ نیا

حداقل بدونم طناز پاداش کدوم کارمه تا مطمئن  کاش

 .رهیخدا ازم پسش بگ ستیه و قرار نباشم واسه خودم

دستامو تنگ تر  یموضوعات حلقه نیفکر کردن به ا با

 .کنمیم

 :شهیاعتراضش بلند م یصدا

 ...بچه.دستتو بردارهانیآه..آ-

و  رهبیکه سرشو تو موهام فرو م کنمیدوباره شل م دستمو

 :گهیبا اخم م

 حموم؟ یچرا نرفت-

 :گمیخنده م با

 کردم؟یوقت م یها.ِکنهخو میدیبا هم رس-
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 غنچه شده ی.با لبانهیشیتخت م یو رو کشهیم خودشو

 :گهیم

 حوصله ندارم دل و ینباش زیتم ترسمی.مگهیبرو حموم د-

 .باال ادیرودم ب

 که رهنموی.پشمیو بلند م چرخونمیتو کاسه م چشمامو

و  ارمیهاش رو باز کرده بودم رو از تنم در مدکمه

 :گهیًا مکه فور کنمیشلوارمم م

 .به موهاتا ینره.شامپو نزن ادتی-

و ر دشیخند زیر یکه صدا کشمیم یپوف تیعصبان با

 .شنومیم

م بودنش رو کنترل کن یعصب کردمیم یکه سع ییبا صدا 

 :گمیم

 .بعدًا اریحولمو برام ب-
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 .رمیبه سمت حموم م یجواب یبدون منتظر موندن برا و

 یمدت سع نیتماِم ا.مثل کنمیو دوش رو باز م شمیم وارد

 یورجهیشورم،یبدون شامپو موهامو م نکهیبر اعالوه کنمیم

 اطراف گرفتم طیکه از عطر و ادکلن مح ییبشورم که بو

 .بره نیهم از ب

که برام حوله  کنمیتموم شدِن حموم طنازو صدا م بعداز

 .شمیکردن خودم مو مشغول خشک ارهیم

 

 

نگاهم به طناز بود که  کردمیکه موهامو خشک م همونطور

 .حواسش به کتاب و درس بود قیچقدر دق

 .خون،غرق بود تو کتابدرس یهایبچه دبستان نیا مثل

 هیحرص نخوره.اونوقت بچم  یتا الک کنمینم تشیاذ

 .شهیم شیطور
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و با همون حوله که نصف تنم رو  رمیتخت م سمت

که دوِر گردنم بود و تا  یاگهید یپوشونده بود و حوله

تخت َلم  یکردم،رویاالن داشتم باهاش موهامو خشک م

 .دمیم

 :ادیخسته و آروم طناز م یصدا

 .بخواب ریبگ یاخسته هانیآ-

تا از رو صورتم کنار بره و  کشمیموهام م یال یدست

 :گمیم

 منو؟ ینیبیخسته م ینطوریا یشیم تیاذ-

 :گهیم یمندگو با شر ارهیاز کتاب باال م سرشو

 .کنمیتموم م گهید ساعتمین بخواب.من ریمعلومه.تو بگ-

 :گمیآخرش م یبه جمله توجهیب
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.حاال یرو دارم که تو دار یاالن همون حس قایمنم دق-

به فکر  دیبا یابشم که تو خسته تیاذ دیبا نکهیعالوه بر ا

 ای]کتاب[رو ببند و بیاون توله هم باشم.پس اون کوفت

 .بغلم

و  نییاپ کنهیو از تخت پرت م بندهیخنده،محکم کتابو م با

 :گهیم

وِر .گستین اریبهتر از آغوش  یچیه؟هیچ یدونیاصاًل م-

 .خونمشیپرسش.فردا م یبابا

تو  بغلم.سرشو ادیو م خورهی.ِغلت منهیشیرو لبم م لبخند

 .کنهیگردنم م

 .موهاش بود یم روسرش تو گردنم بود،چونه یوقت

ر خوِش موهاش پ یرو از بو مینیو ب شمکیم یقیعم نفس

 .کنمیم
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 :گمیم یتصنع یو با اخم رمیگیمثبت م یانرژ

بو باشه اونوقت من خوش نقدریموهات ا دیچرا تو با-

 حق ندارم شامپو بزنم؟

مردونم رو  یهاهورمون ی.لعنتزنهیرو گردنم م یابوسه

 .موندمیم یتو خمار دیو اخرش با کردیم داریب

 :گهیم یاستهخ یصدا با

 .موهات خودشون خوش بوعن یول-

 :گمیو م زنمیبه پشِت گردنش م یالعاده آرومفوق یضربه

 .نداره یی.اصاًل بویگیچرا ِشر م-

 :شهیم یشاک

دوست دارم.مگه من زنت  ینطوری.من اهانیآ-

.منم گهیدوست داشته باشم د دی!خب من باستم؟ین

 .دوست دارم ینطوریهم
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 .موندینم ی.جوابگفتیم راست

 یو رو رهیم نییکه خوشحال از بغلم پا دمیتکون م سرمو

 .کشهیتخت دراز م

و کنارش دراز  کنمیچراغ رو خاموش م شمیم بلند

 .کنارم کشهی.خودشو مکشمیم

 :هگیم یو با ناراحت ذارهیو رو شکمش م رهیگیم دستمو

 م؟یبفهم تشویجنس یخوایحاال واقعًا م-

 تونهیم یالعملم چعکس دونستمیخودمم نم راستش

 تگوشه از ذهنم بود._اگه بچه هی شهیسوال هم نیباشه!ا

 مثِل احمقا کنارش شهیهم ی_ول؟یکنیم کاریدختر باشه چ

اها.پس دردش اینه که مبادا بچه دختر باشه و من عصبی 

یا ناراحت بشم. 
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 اربیطناز  نکهیو خودمو به ا کردمیو بهش فکر نم زدمیم

 .کردمیقانع م شهیهم بچش پسر م ش پسر شد پس بازبچه

 .توأم هان؟بایآ-

 :دمیو نگاهمو به سمتش سوق م امیم رونیفکر ب از

 ه؟یچ-

 :پرسهیم ینگران با

 ؟یسونوگراف میبر میخوایم-

خودمو بهم  یکاف یموضوع به اندازه نی..اپوفف

و استرس رو به طناز  ینگران نی.دوست نداشتم اختیریم

 .هم منتقل کنم

 :گمیم یظاهر یو با آرامش ذارمیبازوش م یرو دستمو
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من همه جوره  نهینباش.باشه؟مهم ا یچینگران ه-

بچه و کارن  نیا یجز سالمت یچیبه ه خوامی.نمخوامتیم

 .یو من فکر کن

 یبرا یخودمم جواِب مناسب دیفهمیکه نبود!م خنگ

دامه ا شتریو ب کنهیم یخانوم شهیسوالش ندارم.اما مثل هم

 .دهینم

و سرشو تو گردنم  زنهیرو لبم م ییهویکوتاه و  یاوسهب

 .کنهیفرو م

 خوادیکه م شمیحرکتش متوجه م نیماه با ا ۵ نیمثل ا و

 .بخوابه

و همونطور که با موهاش  کنمیموهاش فرو م یتو دستمو

 بکنم؟ دیبا کاری.چکنمیخودم فکر م کردم،بایم یباز
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*** 

 .شمیم اریهوش لمیمزخرف موبا یصدا با

ا و ب دارمیبرش م زیم یچشمامو باز کنم از رو نکهیا بدون

 .کنمیباز کردن چشمام خاموشش م

شکمم  یرو رو یاینیبلند شم،سنگ خوامیکه م نیهم

 .کنمیاحساس م

 .برمیبه شکمم م نگاهمو

شکمم بود  یمظلوم طناز که رو یچهره دنید با

 .رمیگیم یانرژ یسرصبح

ودم بار به خ نیصدم یبرا نویتو خوابم قشنگ بود.ا یحت

 .کنمیاعتراف م

با  و کنهیکه فورًا چشماشو باز م کنمیآروم بلند م سرشو

 .کنهیتعجب به اطراف نگاه م
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 .بخواب ستین یزی..منم.چشیه-

 :پرسهیو خوابآلود م شهیحرکت بلند م هی تو

 ساعت چنده؟-

 .شیش-

 ییهمونطور که به سمت دستشوو  شهیبلند م یخستگ با

 .زنهیُغر م زیر هیبا خودش  رفتیم

و  شدنیها بعدازظهر برگزار ممثاًل دانشگاه شدیم یچ-

 ..یشعورای.بدادنیمارو زجر نم نقدریا

 .شنومیصداشو نم گهید ییوارد شدنش تو دستشو با

 !..یسکس یتوله

 دنیو مشغول پوش شمیکه گرفته بودم بلند م یحال خوب با

 .شمیلباس م

*** 
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 .دنراه ن نجایا نویسپهر من چقدر بگم به نگهبانا بگو ا-

و  بی.حاال منکنهیو بهم نگاه م ارهیم رونیاز نقشه ب سرشو

 .کردنیهم بهم نگاه م عادیم

 ؟یگیم وی:کسپهر

تاپ رو پله ،لپراه ِنیدورب یرو کردمیکه زوم م همونطور

 :گمیم تیو با عصبان گردونمیبه سمتش برم

 .بز روکره نیا-

 .ادیم زیو به سمت م شهیبا خشم بلند م سپهر

 .کنهیوصل م ییرزایو به م یداریرو برم تلفن

 .یبه نگهبان دیوصل کن ییرزای:خانم مسپهر

 :شهیکه دوباره صداش بلند م کشهیطول نم یلیخ

 ادیاجازه نداره ب یزدانی.مگه نگفتم خانم یوسفی یآقا-

 .باال
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...- 

 چیخانم ه نی!من بهتون گفتم با اه؟یچ دیجد یپروژه-

 .میندار یاپروژه

...- 

 .حاال نیکن.هم رونشیب-

 .دمیمالش م قمویشق تیعصبان با

رار با خودم تک نویا نقدریا یعنی.وونستیدختِر د نیا یوا

 .نمیبیم یروان ضیمر هی گهیکردم که دختره رو د

 :گهیبا اخم م بیمن

 . صکشزده ک یهم قفل یبدجور-

 :گمیپوزخند م با

 اشیمشتر ای.زهیریپشمات م ینیبب اماشوی!!فقط تو پیقفل-

ست رهباک ایکه نشناستش  یکیگشاده،اومده سراغ  دنیفهم
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دخترا رو نشناسم  نیاومده خودشو بهم بندازه.من اگه ا

 .ستمین هانیآ

که نشسته بود  یاکاناپه یبا خشم خودشو رو سپهر

 :گهیر ممتفک عادیکه م ندازهیم

 .شهیو برامون داستان م ندازهیراه م یجنجال هیآخر  نیا-

 .پوشونمیبا دستام م صورتمو

 رهیار مانتظ شترمیب چ،یه دمینم نیکمتر از ا ی:احتمالبیمن

که  یدنبال کس فتهیراه ب ستیاحمق ن نقدریا کسچیازش.ه

 .هاهیلیزن و بچه داره.اونم چند ماه..خ

 .کنهیم شتریو استرسم رو ب کنهیم دیماه تأک یکلمه یرو 

تا  نمزیبه مهد کارن زنگ م اریاختیکه ب شهیم یچ دونمینم

 .حاِل کارن رو بپرسم

 بوق اول 
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 دوم

 سوم

 چهارم

 .دهیجواب م و

 .دیی.بفرمازندیسالم آقا-

 سالم..کارن حالش خوبه؟-

 کارن؟!چطور مگه؟-

 اونجاست؟-

 :گهیم متعجب

 یدوستاشون دارن باز ِشیرن جان پمعلومه جناب زند..کا-

 .کننیم

 .کنمیمختصر قطع م ِیو با خداحافظ کشمیم یراحت نفس
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 ییربا.اونقدر کون نداره دست به آدمالیخیب هانی:آبیمن

 .بزنه

 .کشمیبه موهام م یحرص دست با

تا امروزم خودم نگران نبودم.حرفاتون به شک -

که  دم تو کارامغرق بو نقدری.ادیگیانداختم.پوفف..راست م

 ای نی.ادنبالم فتهیده ماه ب ازشینفر ب هی دیچرا با دمینفهم

 .خارهیواقعًا م ای خوادیم یزیچهی

 

 

 :گهیبا مکث م عادیم

 .دمیرو احتمال م یمن اول-

 .میکنیم شیکاری..می:بهتره نفوذ بد نزنبیمن

تا  نمکی.بازش مرمیم و به سمت پنجره شمیبلند م کالفه

 .تازه بخورم و از حرارت درونم کم بشه یهوا کمی



 

Romanzo_o 1759 

 .گردمیشونم به عقب برم یرو ینشستن دست با

 :گهیمهربون م یبا لبخند عادیم

االن  گهید ینگران عادت نکردم.ول هانیآ نیهنوز به ا-

ما  فتهیب ی.هراتفاقکنمیبگم درکت م تونمیخودمم پدرم و م

 !باشه؟ میهست

 :کنمیو زمزمه م دمیکون مت سرمو

 .شهیمثل هم-

حرفم ، حرفممو تکرار  دییتأ یکه برا شنوهیم صدامو

 :کنهیم

 .شهیمثل هم-

دختِر  نیا ننیبب فرستمی.مگهید می...هستگهی:راست مسپهر

 .کنهیم کاریچ
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ه ک گردمیو دوباره به سمت پنجره برم دمیسرمو تکون م 

 ـه«دییبفرما» یو با صدا خورهیبه در م یاتقه

 .شهیوارد م ییرزایعاد،میم

 :گهیمودب و بااحترام م شهیهم مثل

ه ک یبابت اشتباه یوسفی ی]سپهر[،آقایاحیجناب ر-

کردن و خواستن به جناب زند  یمرتکب شدن عذرخواه

وع خودشون شر دیزند بگ یگفتن به آقا یزدانیبگم خانم

 .کردن

 :پرسهیم یجد بیمن

 خودشون شروع کردن؟ ویچ-

 :گهیکرده م هول ییزاریم

روع خودت ش نیبگ هانیبه آ»گفتن که  ینطوریا یعنینه -

  ...البته جسارته«یکرد
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 :گمیم الیخیب

ون به کارت رونیب دیببر فی..تشرییرزایباشه خانم م-

 .دیبرس

 .شهیو از اتاق خارج م دهیتکون م سرشو

 :گهیم عادیکه م نمیبش خوامیو م کشمیم یپوف

 ؟یه استراحت کنخون یبر یخوایم-

 .میبا هم بر نیپروژه رو تموم کن نیاینه بابا..ب-

ندارم قبول  یباهاشون تعارف دونستنیکه م ییاونجا از

 .میرسیکارمون م یو دوباره به ادامه کننیم

*** 

 و کنمیقهوه واسه خودم درست م هیتموم شدن پروژه، با

 .حواسم رو پرت کنم کنمیم یسع

 :بیمن یبندش صداو پشت ادیم ییهاقدم یصدا



 

Romanzo_o 1762 

 .هاشهیتموم م گهیربع د هیکارن  ؟مهِدیبر یخواینم-

و ماِگ قهوه رو که فقط تا نصف خورده  دمیتکون م سرمو

 .ذارمیم زیم یبودم رو

 ن؟یندار یکار-

 .:نه..مراقب باشبیمن

از شرکت خارج  ،یو با خداحافظ دمیتکون م سرمو

 .شمیم

 .دمیم امیو به طناز پ شمیم نیماش سوار

 خونه؟ یدیرس-

 .تا جواب بده ندازمیو کنارم م کنمیرو خاموش م یگوش

که  قهی.بعداز چند دقرونمیسمت مهِد کارن م به

و کارن رو صدا  کنهیسالم م دنمیبا د رسم،معلمشونیم

پوففف..چه روز مرخرفی بود امروز. 

ِ
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و با معملش  نیسمت ماش ادی.کارن بدوبدو مکنهیم

 .کنهیم یخداحافظ

 میاز گوش امیپ ی.با صداکنمیم بنده،حرکتیرو که م در

ناز ط فهممیکه از تلگرامه،م یامیپ دنیو با د دارمیَبِرش م

 .جواب داده

 .کنمیباز م شویویو پ شمیتلگرام م وارد

 ن؟یی.شما کجادمیآره تازه رس-

 :کنمیم پیتا

 .میکینزد-

 .فرستهیبوس م ِیموجیو ا کنهیم پیتا یباشه' ا'

و حواسمو  کنمیرو خاموش م یو گوش کنمیم یاخندهتک

 .دمیم میرانندگ هیکامل 
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 .زنمیو بلند طناز رو صدا م کنمیخونه رو باز م در

 .ادیازش نم ییصدا

 .بندمیداخل و در رو م ارمیرو م کارن

 .کنمیمنم لباس عوض م یلباس عوض کن یفندوقم تا بر-

 .دوعهیسمت اتاقش م و به گهیم ینیریش یـ«شهبا»

مت س شه،بهیوارد اتاقش م ی.وقتکنمیلبخند دنبالش م با

 .شمیو وارد م رمیخواب مشترکمون ماتاق

 .رفته حموم شمیآب متوجه م یصدا دنیشن با

 .نهیشیرو لبم م یمرموز لبخند

و به سمت  ندازمیو همونجا وسط اتاق م کنمیم لباسامو

 .مریحموم م
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 دِنیو با د گردهیطناز به سمت در برم کنمیرو که باز م در

 :گهیو م کشهیم ییتو گلو ِغیمن ج

 ..ـیمن ب رونیب ؟برویکنیم کاریچ نجایا-

 :کنمیرو قطع م حرفش

ونه اومدم خ نکهیبو ندم بعد از ا نکهیا یبرا یخودت گفت-

 .عروسک گهید کنمیبرم حموم.دارم به حرفت گوش م

 .برهیآب م ِریو ز کشهیجلو و دستمو م دایخنده م با

 خوادیو م دارهیتازه برم ییکه شامپو کنمینگاهش م منتظر

 :گمیرو دستش که فورًا م زهیبر

 !شامپو نزنم؟ یگیمگه نم یکنیم کاریچ-

 :گهیو م زنهیاغواگر م یلبخند

 یکنیموهات رو حس نم یبو نکهیاز ا یکالفه شد دمید-

 .بخرم شامپوها برات نیگفتم از ا
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 مگه؟ دهیبو نم-

 :گهیم پرسشگر

 .دهیشکالت م یکردم که بو دایپ ییشامپو

 .پرهیباال م ابروهام

.دستمو دوِر کمرش رهیگیشونو مجا یفورًا لبخند یول

و با لمِس قوِس کمرش سرشار از لذت  کنمیحلقه م

 .شمیم

-من به چی ویار دارم؟ 

-خیلی چیزا. 

مردمکشو تو چشمش میرقصونه: 

-بیشتر چی برام میخری؟ 

-نوتال. 

-اها همون.با کمک روشنا چند تا داروخونه رو گشتم و 
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 توله؟ میشکالت دار یمگه شامپو با بو-

 :گهیخنده م با

 .کنمیموهاتم استفاده م یمن برا یواسه بدنه.ول-

 ؟یدیکش یهمه سخت نیواسه من ا-

 :زنهیم یینمادندون لبخنِد

دو تا نشون زدم.اوفف فقط  ریت هیبا  ینطوریا گهیآره د-

 .دیارزیم یروشنا چقدر غر زد.ول دونهیخدا م

 :زنمیم سشیخ یموها یرو یابوسه

 ..حاال بزنش به موهامارزهیتو م ِیبه خوشحال-

 .زهیریدستش م یو شامپو رو رو دهیتکون م سرشو

 ی.الحق که بومالهیتو دستش رو به موهام م یشامپو

 .دادیشکالت م

 .ِل حمومو پر کرده بودک بوش
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و  دادیش رو روس سرم حرکت مو نازک فیظر یدستا

 .کردیمنو غرق در لذت م

به در و  یاغرق بودم که تقه ینیریش یخلسه تو

 :ادیکارن م یبندش صداپشت

 بابا،مامان کجاست؟-

به  بکن، تا من یباز ِوتیفااسیکارن.برو با پ نجاستیا-

 .نهک زیمامان کمک کنم حمومو تم

 :گهیکه همزمان م ادیکارن م زیر یخنده یصدا

 .کردن خوش بگذره بابا زیتم-

 :ادیطناز م ِیشاک یصدا

 .دونهیحدش م ازشیب یلیخ گهیبچه د نیا-

رفت دانشگاه  یوقت یتو کارتو بکن.نکنه انتظار دار-

 بفهمه؟
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 هان؟یاالن بفهمه آ-

 مگه؟ شهیم یچ-

 .شهیچشم و گوشش باز م-

و گوشم باز چشم ینداشته باش.من از بچگ یرتو کا-

 .العاده دارمفوق ِیزندگ هیکه  ینیبیبود.م

و با همون لبخند سرشو به تأسف تکون  زنهیم یلبخند

 قیو همزمان عم شهیو دوباره مشغوِل شستِن موهام م دهیم

 .کشهیبو م

 

 

 که فورًا دارهیرو برم فیکشه،لیخوب موهامو آب م یوقت

 :گمیم

 ..نه-
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 یو رو دارمیکه شامپو رو برم کنهینگاهم م متعجب

 : زمیریدستش م

 .حاال با دستات بدنمو بشور-

 :گهیم فورًا

 ..هانیآ-

و  میکن یکار دیبگه بخاطر بچه نبا خوادیم دونستمیم

 .داشتم ازیلمس ن نیحداقل به ا ی.ولنایا

 :کنمیقطع م حرفشو

 .بکن حواسم هست .تو کارتودونمیم-

ِر و سرتاس ارهیبدنم به حرکت در م یدستاشو رو عانهیُمط

 .کشهیبدنم م

حسش کنم اما ممنوع  خواستمی.مخواستشی!دلم میلعنت آه

 .متونیآروم باشه اما من نم دیبا یبود.رابطه موقِع باردار



 

Romanzo_o 1771 

عروسِک جذاب  هی یوقت هیاغهیچه ص گهید آروم

بعدش  تا مینداشته باش یاجلوته.پس همون بهتر که رابطه

 .ادین شیپ یایمونیپش

 ... یرو یاحساس گرم با

 *وانشات*

*** 

 :زنمیخمار لب م ییتو بغلم و با صدا کشمشیم

 ؟یخوایتو نم-

و آروم  کشهیم نمیس یرو یایفرض یهادستش خط با

 :کنهیزمزمه م

 !..نه-

 :دهیمکث ادامه م با

 خوب بود؟-
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 ِیو جا کشمیموهاش م یوار روبه صورت نوازش دستمو

 :گمیحرفش م یاز رو یلبخند دم؛بایرو ماساژ م دهیدرد د

 .بخشهچقدر لذت یدونیقشنگه..!نم تینابلد نیهم-

 :دهیبهم فشار م اطیاحتبا خودشو

 .تنهاعه وقتهیلی.کارن خرونیب میبر گهید-

موهاش  یرو یاباِر آخر بوسه یو برا دمیتکون م سرمو

 .میشوریمون دوباره خودمون رو م.هردوزنمیم

 دن

 .ارهیحولش،برام حوله م

 .شمیو با گرفتِن حوله از حموم خارج م بندمیرو م ِرآبیش

 .نمیچیسفره رو م رمیمن م ی:تا لباس بپوشطناز

 .باشه-

 .شمیلباس م دنیو من مشغوِل پوش شهیاتاق خارج م از

ِ اول طناز که حوله داشت بیرون میره و با پوشی
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 !..ها حالم بهتر شد..بعداز مدتوفا

 .کنمیرو باز م دیجد اِمی.پ دارمیبرم مویگوش

 یزدانی دختِر

 'نمتیبودم بب ؟اومدهیکنیم یچرا خودتو مخف'

 :دمیم امیو به سپهر پ کنمیپاک م امشویپ

 دختره؟ نیدنباِل ا یرو فرستاد یکس-

و از اتاق  کنمیرو خاموش م یشه،گوشیکه ارسال م امیپ

 .شمیرج مخا

 .ومدیدلمه م یبو

 ؟یخونه که دلمه درست کرد یدیرس یتو ِک-

 : زنهینما مدندون یو لبخند کشهیظرفا دست م دنیاز چ 

برم حموم درست کردم؛کارن رو صدا کن  نکهیاز ا قبل-

 .ادیب
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 .شمیو از آشپزخونه خارج م گمیم یا«باشه»

 .ناهار ایفندوقم..!ب-

نه و به سمِت آشپزخو کنهیاموش مدستگاه رو خ شهیم بلند

 .ادیم

 .شهکیطناز برامون غذا م شهی.مثِل هممینیشیم زیم پشِت

 امتحانت چطور بود؟-

 :ذارهیداخل دهنش م یادلمه

 .امتحان آسون بود یخوب نخونده بودم.ول-

 .خوبه-

 !هانیآ-

 :کنمیبهش نگاه م یسوال

 از روشنا دست بکشه؟ خوادیفرهاد نم-

 :گمیو م ندازمیباال م دونمینم یبه معن وهامشونه
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 !به من چه؟به خودش مربوطه.چطور مگه؟-

 :گهیم ناراحت

.فقط داره روشنا رو کنهیم کاریداره چ ستیفرهاد متوجه ن-

و  بکنه یاقدام خوادی.خب اگه نمکنهیبه خودش وابسته م

نشون بده روشنا رو دوست داره دست از سرش برداره و 

اِل دنب رهیروشنا هم م ینطورینکنه !ا یبا احساساتش باز

 .شیزندگ

 :دمیتکون م سرمو

 .گمیبهش م-

 !..ایقول داد-

 :گمیخنده م با

 .باشه-

 :خندهیم خودشم
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 !.نه؟یبگ یخواستیاولش نم یعنیخنده  نیا-

 .بکنن خوانیم یاونا به من چه؟!هرکار ِیخب زندگ-

 .دهیفرهاد به حرفت گوش م یول-

دخالت کنه  میمسائِل زندگ نیگه تو همچ.اما ادهیگوش م-

 .کنمیکارو نم نیخودمم ا نیتو دهنش.واسه هم زنمیم

 نه؟ گهید یگیبخاطِر من م-

 :دمیتکون م سرمو

 ..گمیم-

و با لبخند مشغوِل خوردن  دهیبحث رو ادامه نم گهید

 .شهیم
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 ️❌❌دیبخون دیپس اگه جنبه دار داره صحنه❌️❌

�پارت  یصحنه�️♥ ♥️ 

سرمو به سمِت طناز خم  کمید یرو یاحساِس گرم با

 .کنمیو متعجب نگاهش م کنمیم

 ؟یکنیم کاریچ-

 .کنمیآرومت م کمی-

 .ادیکار خوشت نم نی..از االیخیب-

 .ادیبدم م نمیبیم تابیتو رو ب نکهیاز ا شتریب رینخ-

از سِر  یکه آه کشهیتو دهنش م کمویالهِک دفورًا ک و

 .کشمیلذت م
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تو حاِل خودم نبودم و  کممیموقِع ساک زدِن د یحت من

.اگه کردیکارو م نیا دی.نباارمیدر ب یباز یممکن بود وحش

 ؟یکنترلمو از دست بدم چ

 و اطیرو با احت نکاریو ا چرخونهیم کمیدوِر د زبونشو

 .گاز بزنه موکیکه مبادا د دهیانجام م قیدق

 .رو هوا بودم قًایدگرگون شده بود و دق حالم

به جرعت  یول زد،یبار بود که ساک م نیدوم نکهیا با

ت بهم لذ تونستیخوب نم نقدریا چکسیبگم ه تونمیم

 .بده

 .کنهیو حرکتشو تندتر م رهیگیدستش م یکلفتمو تو ِکید

قط ف ینره و گاه رونیتا صدام ب دمیهم فشار م یرو لبامو

 .دمیکشیآروم آه م یلیخ



 

Romanzo_o 1779 

و  برمیموهاش م یدستامو ال یرارادیحرکِت غ هی یط 

 .کشهیکه از درد سرشو عقب م کشمیمحکم م

 یعصب ذارمیم کمید یو سرشو دوباره رو کشمیم موهاشو

 :گمیم

 .یکارتو تموم کن لعنت-

عقب جلو  کمویو تندتند د شهیمشغوِل کارش م دوباره

 .کنهیم

صفه تو دهنش بود.چون اگه همش رو فقط تا ن کمید

و باال  کردیدهنش،قطعًا با گلوش برخورد م کردیم

 کمیو هنوز  ومدیش باال م.در اونصورت کِل معدهاوردیم

 .کنم تشیاذ ینطوریا دیبودم که بفهمم نبا اریهوش

 .گرفتِن موهاش اصاًل دسِت خودم نبود اما



 

Romanzo_o 1780 

-جنکه خالصه بعداز پ کنهیم شتریسرعتشو ب هرلحظه

نش ده یتو میمن نکهیو قبل از ا شمیم قه،ارضایدق شیش

 نیو از ا کشمیم رونیب کمویو حالش رو بهم بزنه،د زهیبر

 .برمیها لذت محِس خوب بعداز مدت
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 یکه با اخم ،شاک کشمیلبخند دست رو سِر کارن م با

 :گهیم

 .یَدَستم که برد نیبابا!!!ا-
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 :گمیو م ذارمیم نییپا وویفااسیپ یدسته

 !.یهست ِاّلا  باز زیخودته! حواست به همه چ ِریتقص-

 نکهیکه طناز بدون ا کنهیاخم دستگاه رو خاموش م با

 :گهیبلند کنه م یسرشو از گوش

برندست.!امکان نداره  زیولش کن کارن..!بابات تو همه چ-

 !..ببازه رهجوچیه

و همونطور که طنازو به طرف خودم  ندازمیباال م ابروهامو

 :گمیم کشمیم

 ..؟برمیم زینه بابا؟که تو همه چ-

 :زهندایباال م یاشونه الیخی.بکنهیسرشو بلند نم بازم

 !واال..عامم..نه واستا-

 زیم یرو زارهیم شویکه گوش کنمیو منتظر نگاه م متعجب

 :گهیم طنتیو با ش
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 !..اونم دلت بود یباخت زویچیاومد..! دمای-

 :گمیم متعجب

 دلمو؟-

 :گهیو با اخم م زنهیاخم مشت به شونم م با

 .اره دلمو بهت باختم یبگ طیشرا نیتو ا دی!باهانیَعهه..آ-

 ..پاهام یرو کشمشیخنده و م ریز زنمیم یپق

 :گمیو م کنمیم کیبهش نزد سرمو

 ..دلمو باختم؟یگفتیخب..!م-

 ی.کاًل تو فاِز کلمات احساسدهیتکون م سرشو

 :گمیم روزیو پ رسهیکه به ذهنم م شهیم یچ دونمینبودم.نم

 ...!اونم بردمیکنیاشتباه م-

 :گهیم متعجب

 ؟یچ یعنی-
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رد ب نیدم.اتو رو بر یدلمو باختم.ول دی..!شاگهیتو رو د-

 .تر بودباارزش

 :گهیم یاحساس یو با لحن زنهیم یبرق چشماش

 !..یو هم بلدپس ت-

 یوار روو نوازش برمیبه سمت صورتش م دستمو

ارن ک یلب باز کنم که با صدا خوامیو م کشمیصورتش م

 .امیم رونیب نیریش یاز خلسه

 م؟یکن یباز گهیدور د هیبابا  گمی:ِاِهم..مکارن

 دهیسر نچیصورتم باهاش به ا یفاصله یِک فممینم اصاًل

 .بود

 .هشیپاهام بلند م یطناز از رو که گردونمیصورتمو برم 

 .برات ارمیب ییچا رمی:مطناز

 .دمیتکون م سرمو
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 !..جذابم عروسِک

 .بود و تماِم گونش سرخ شده بود دهیخجالت کش دوباره

 تیهمه جذاب نیماه خودمو در مقابِل ا۵تونستم  یچجور

 .دونهیتحمل کنم رو فقط خدا م

 :ادیآروِم کارن از کناِر گوشم م یصدا

 !..بابا-

 جونم؟-

 اد؟یم ایبدن یداداشم ِک-

 :گمیم متعجب

 داداش؟-

 :گهیاخم م با

ها..!حتمًا قراِر موهامو بکشه.من باشه یآبج خوامیمن نم-

 .کنم یباز نجایداداش باشه.باهاش ن خوامیم
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 :گمیم متعجب

 ؟یدوست ندار یآبج-

 :گهیآرومتر م یُتِن صدا با

 ؟یگینم چکسیبه ه-

 :گهیکه همونطور آروم م دمیتکون م-نه- ینابه مع سرمو

اشه مامانت دختر نب یبچه یبهتِر دعا کن گفتیم ایخاله دن-

ازت  تیبا مظلوم ویچون اگه به مامانت ِبره همه چ

 .بهش بدم امویاسباب باز خوامی.آره بابا؟من نمرهیگیم

وقت کرده بود  یِک طهی.اون سلکنمیاخم نگاهش م با

 ه؟بباف یفیاراج نیهمچ

 :ذارمیکارن م یموها یرو دستمو
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 هی یفندوقم.دوست ندار کردیم یداشت شوخ ایخاله دن-

خواهر مثِل مامانت داشته 

 ..،مهربونی؟خوشگل،خجالتیباش

 :گهیم اقیاشت با

 .گرهینم امویبازاسباب یعنی.خوامیمعلومه که م-

 ره؟یگیمگه مامان ازت م-

 !..نه-

 :کوبهیذوق دستاشو بهم م با

 جـــــــونآخ-

 نستمدوی.چون فقط خودم بودم که مزنمیم یتصنع یلبخند

  .بود دیتمام حرفام با ترد

 !جز طناز رو تحمل کنه؟دختر به هی تونستیزند م هاِنیآ
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 .امی.نمامی.نمامی..ی:من..ِنـ..مطناز

 .ایاریسگمو باال م ِیرو یدار گهید-

 .هیبچه چ ِتیبدونم جنس امخوینم هانیآ-

 یمگشاِد کر یمانتو هی.رمیبه سمِت اتاق م تیعصبان با

 و شاِل یو شلواِر جذِب مشک کنمیرنِگ بلند انتخاب م

 .دارمیلباسا برم نیرو هم از ب یمشک

 :زنمیداد م تیبا عصبان دارمیکه لباسا رو برم همونطور

 یمامان.حرف ِشی..کارن هم بردم پمینوبت دار-

 .میری.ممونهینم

 المیخ خواستمیچه مرگمونه.من م میدونستیم هردومون

 خواستیراحت شه که بچه پسره و اون هم نم

.هردومون نهیالعمل من رو اگه بچه دختر باشه،ببعکس
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 یورو به ر نیقراره باشه و ا یبچه چ تیجنس میدیترسیم

 .میاوردینم گهیهمد

 .رمیو به سمت هال م رمیم رونیاتاق ب از

 :کنهیمنصرف کردنم تالش م یبرا مباز

 ..هانیآ-

 زیو نگاهمو ت دمیهم فشار م یدندونامو رو تیعصبان با

 .رهیگیخون مکه خفه دوزمیبهش م

و و دستش کشهیم یـ-نیه-که  نییپا کشمیم شلوارشو

 .دهیپاهاش قرار م یجلو

ِن ُپر و به رو ی.اسپنککنهیم میعصب شتریحرکتش ب نیا

 .رهیگیدرد لبشو به دندون م که از زنمیجذابش م

جلو  یاجازه داد دستتو بزار ی؟کیخورد یچه گوه-

 !دنگش ماله خودمه؟ شیکه ش یزیچ
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تو  زنهیو زل م کنهیدو طرف صورتم قاب م دستشو

 .چشمام

 یمنم غرق شم تو اون چشما شهیحرکتش باعث م نیا

 .بشیجذاب و دلفر

 تمی،عصباندلبر ِیکه با نگاِه کردن به اون دو گو انگار

 .کنهیفروکش م

 یتو بغلم و دستمو ال کشمشیم یحرکِت فور هی تو

 .برمیموهاش م

 .میهردومون آروم شده بود حاال

 .مکنیو با آرامش لباساشو تنش م رمیگیفاصله م ازش

 .پوشونمیخوب لباساشو م یوقت

 .کنمیو بلندش م رمیگیم دستشو
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 فهمهیکه خودش م زنمیم شیشونیپ یرو یابوسه

 .قبلمه قهیتندبودِن چند دق یبرا یایعذرخواه

زرگ قلِب ب شهیهم کنه،مثِلیکه دوِر گردنم حلقه م دستشو

 .کشهیو مهربونشو به رخم م

 .بندمیو در رو م میشیاز خونه خارج م گهیهمد با

 نمیو سواِر ماش میریهمکف م یآسانسور به طبقه با

 .میشیم

.هردومون میزنیحرف نم چکدوممونیراِه مطب ه تو

م حسمو نبود.دوست نداشت میکه قابِل تقس میداشت یاسترس

حداقل .رهیبچه بهش بگم تا استرس بگ تیجنس یدرباره

 .تیجنس دِنیتا قبل از فهم

تا هردومون قبل از  میکنیراهم سکوت رو حفظ م تو

 .میایبا خودمون کنار ب تیجنس دِنیفهم
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ارک اختمون پس نِگیرو تو پارک نیبه مطب ماش دنیرس با

 ی.دکمهمیریبه سمت آسانسور م گهیو با همد کنمیم

 .زنمیمطب ماما رو م یعنیسوم  یطبقه

 .طناز اول خارج بشه مونمیتوقف آسانسور،منتظر م با

 .رمیخودمم پشتش م رهیم رونیب یوقت

 .میشیهم وارد مطب م با

 .شهینوبتمون م یِک نمیمن بب نیتو برو رو مبل بش-

 .رهیم یراحت یهاو به سمت مبل دهیمتکون  سرشو

 :رمیم رشیبه قسمت پذ خودم

 ه؟یسالم.نوبت طناِز زند ِک-

 :دهیخوش جواب م یبا رو دختِر

 . لطفًا دیلحظه اجازه بد هیسالم.-



 

Romanzo_o 1792 

بعداز  و شهیم وتریتموم شدن حرفش مشغول کار با کامپ با

 :گهیم قهیچند دق

 .جناب شهینوبت شما م ادیبره داخل ب گهینفر د هی-

 یاکه حاال مجله رمیو به سمت طناز م دمیتکون م سرمو

 .تو دستش بود

 .کنمیو دستمو دوِر شونش حلقه م نمیشیم کنارش

 .دوزهیو نگاِه مضطربشو بهم م کنهیبلند م سرشو

 :نهیشیرو چهرم م یاخم

 !؟یاسترس نداشته باش یالک نقدریا شهیم-

 :هگیداخل دهنش و با مکث م کشهیم لبشو

 .تونمینم-

 بدوِن تو تونمینم جورهچیتمرکز کن که ه نیفقط رو ا-

 .فتهیب خوادیکه م ی.حاال هراتفاقارمیطاقت ب
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لبش  یرو یلبخند کنهیاز حصار دهنش آزاد م لباشو

دوباره مشغوِل خوندِن مجله «چشم»و با گفتن نهیشیم

 .نهیشیم

 ..بود یپرتحواس یالبته بنظرم اون هم فقط برا که
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 .میشیبا طناز وارد اتاِق دکتِر ماما م شهینوبتمون م یوقت

 سیبود با دختر و شوهرش به سوئ یدو سال ترایم

ازش دکتِر خوب خواستم  یمهاجرت کرده بودن و وقت

 .کرد ششیکرد و سفارش مارو پ یدکترو معرف نیا

باهامون داشت و بهمون  یدکتره رفتار خوب نیهم واسه

 .ذاشتیاحترام م
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رو  دکتر ، در« داخل دییبفرما»و با  زنهیبه در م یاتقه طناز

 .کنهیباز م

 و از زنهیم یلبخند دنمونی.دکتر با دمیشیهم وارد م با

 :شهیجاش بلند م

 .دیی.بفرمادیاومدخوش-

و طناز هم با احترام  دمیسالم سرمو تکون م یمعنا به

 .هکنیم«سالم»

 .نمی:عامم...بزار ببدکتر

 :گهیو با لبخند م کنهیمون مبه پرونده ینگاه

 !..یاومد یسونوگراف یخب خوشگلم..پس برا-

 :دهیآروم جواب م یبا لحن طناز

 !..بله-
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ه و طنازو ب زارهیکمِر طناز م یجلو و دستشو رو ادیم دکتر

 تیبود هدا یکه مخصوص سونوگراف یسمِت قسمت

 .کنهیم

 یرووبهر ونیزیتلو هیو  یاسی یبا ملحفه دیخِت سفت هی

 .َدم و دستگاه کناِر تخت بود کمیتخت و 

 :گهیمهربون م یبا لحن ستادمیهمونجا وا نهیبیکه م دکتر

 !نِتش؟یبب خوادیباباش نم-

 .رمیو با اکراه جلو م دمیتکون م سرمو

 وِنیزیطناز زوم رو من بود ،اما من نگاهم به تلو نگاِه

 .تخت،بود یروهروب

حِس مبهممو از تو چهرم بخونه.چون  خواستمینم

بود تا از حسم  ینگاهش به چشمام کاف هی دونستمیم

 .باخبر شه
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تو دستم،نگاهمو به سمت دستم  یاحساس جسم سرد با

 .برمیم

 سرده؟ نقدریچرا ا یطناز بود!لعنت یدستا

 .م شهتا گر رمیگیگرمم م یو دستشو با دستا کنمیم یاخم

 .کنمینگاه م توریبهش نگاه کنم به مان نکهیباز هم بدون ا و

و بعد  زهیریشکمش م یرو یاژله یاول پماد دکتر

 .چرخونهیشکمش م یرو یدستگاه

ون حالم دگرگ چهیپیکه تو اتاق م یضربان قلب یصدا با

 !..شهیم

 !قلِب بچم بود..؟ یصدا نیا

 ..هی!چه حِس خوبیلعنت

و به و بعد نگاهش ندازهیبه دستگاه م یبا لبخند نگاه دکتر

 :دهیطناز م
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 باشه؟ یبچت چ یخب خوشگله دوست دار-

ً حواسش نبود و فقط به من نگاه که تا االن اصال طناز

 :دهیو به دکتر م رهیگیازم م کرد،نگاهشویم

 .نداره یفـ..فرق-

 و گردهیو به سمت من برم ندازهیابروهاشو باال م دکتر

بود جواِب من  نی.انگار منظورش انهکینگاهم م یسوال

 !ه؟یاون سوال چ یبرا

 دیبا ترد رهیطناز استرس نگ نکهیا یبرا لمیم برخالِف

 :گمیم

 .هست سالم باشه یهرچ-

 :کنهیم یاخنده دکتر

 .اوه..چقدر قشنگ-
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و  رهیم اتاقش یِیو به سمِت صورتشو رهیگیفاصله م َاَزمون

کالفه  که شهیبود مشده  یمشغوِل شستِن دستاش که پماد

 :گمیم

 !پس؟ شدیچ-

 ..شاهللی..!بچه دختره؛ اگمیم کیتبر-

 !.دخترگهیم یچ شنومینم گهید

 !دختر

 !دختر

 !دختر

 ...امکان ندارهشدیکلمه تو ذهنم تکرار م هی نیهم

 !.. تحمل دختر ندارم من

 :امینگراِن طناز به خودم م یصدا با

 م؟ی..!برهانیآ-
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 و زنمیم یاینکنم لبخنِد مصنوع ناراحتش نکهیا یبرا

 .کنمیاز تِه گلوم زمزمه م یـ«اهوم»

 .کنمیرو پاک م یاو با دستمال اون پماِد ژله رمیم جلو

 .هکه بلند ش رمیگیو دستشو م کشمیم نییپا لباسشو

 .شهیتخت بلند م یو از رو پوشهیم کفشاشو

 یبرا گهید ماههی.خوشگلم من دی:خوشبخت بشدکتر

اِه استفاده کن تا م تیقبل یِیغذا میتظرتم.از رژآپ منچک

 .سمینویبرات م دیجد دونهی گهید

 .کنهیزمزمه م یـ«چشم»گرفته ییبا صدا طناز

 جیو ه یَلج کرده بودم که بدون حرف یبا ک دونمینم

و  دیکشی.سرم سوت مشمیبه طناز از اتاق خارج م یکمک

 .دخترکه دکتر گفت  کردیم یادآوریتنها اون لحظه رو 

 .داشتم تنها باشم دوست
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که طناز با  دارمیو در رو باز نگه م شمیآسانسور م وارد

 .هشیو وارِد اتاقِک آسانسور م رسونهیعجله خودشو بهم م

 .که برسه میشیو منتظر م زنمیهمکف رو م یدکمه

ز ا کنمیم یو سع دمیم هیآسانسور تک یوارهیبه د سرمو

 .نمک یریر،تو مغزم جلوگدختِر دکت یتکرار شدِن کلمه

 ..هانی:آطناز

بدون  تیجملشو کامل کنه،با همون وضع نکهیاز ا قبل

آسانسور فاصله بدم و نگاهش  یسرمو از بدنه نکهیا

 :گمیکنم،م

 !..بعد یبمونه برا-

 

 

*** 

 !..تا اول خودش وارد شه مونمیم منتظر
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 :گمیپامو داخل بزارم م نکهی،بدون ا شهیخونه که م وارِد

 ..دیدارم شا یکاری رونیب رمیمن م-

 :گهیمرتعش و لرزون م ییحرفم با صدا وسط

 .ارمیبچه م نیسِر ا ییبال هی رونیب یبخدا بر-

 .کنمیم اخم

 ..خوامیم گمی!م؟یگیچرا ِشر م-

 :گهیوسط حرفم م دوباره

 .داخل ایب گمی..منم میخود دان گهید-

 .ارمیو کفشامو در م دمیهم فشار م یرو دندونامو

که  مریخوابمون مو به دنبالش سمِت اتاق شمیخونه م وارِد

 :پرسمیراه با اخم م نی.بکردیداشت لباساشو عوض م

 ؟یکنیزرزر م یچ-
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 با بغض َکنهیو  همونطور  که لباساشو م شهیاتاق م وارد

 :گهیم

 ب وماهه کاِر ش هی.ادیَسِرت م یبترس یهرچ ،ازیدونیم-

 یسونوگراف مینر یبش یروزم شده از خدا بخوام تو راض

و  خندهیم شمیبچم پسر بشه.اما انگار خدا داره به ر ای

تموم شده و  یزماِن خوشبخت گهیکه د کنهیم یادآوری

 ی.من که مشکلدهیرس یو ناراحت ینوبِت افسردگ

تموم  هامیمنتظر بودم که خوش ودوقت ب یلیندارم.خ

و مهرشو به دلت  کردیبچه رحم م نیه اشه.اما کاش خدا ب

 .نداختیم

 :گمیاخم م با

 مهرشو به دلم بندازه؟ یچ یعنی؟یگیچرا چرت م-

 :کنهیالعاده باال صحبت مفوق یُتِن صدا با
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که دلت دختر  فهممی.مهانیآ ستمیمن خر ن-

بچه  یزودتر بفهم یکه دوست داشت فهممی.مخوادینم

 .روهمه فهممی.میکردیمکه تو چشمام نگاه ن فهممیپسره.م

دوست داشتم براش  زدیبال مداشت بال ینطوریا یوقت

 .رمیبم

 .رمیگیجلو و تِن لختشو تو آغوش م رمیم

نکن.درسِت من دختر دوست ندارم  یخودخور نقدریا-

 .بچمو دوست نداشته باشم شهینم لیدلبرم اما دل

 :گهیم یگرفته و بغض ییصدا با

 !..یندار-

 :کنمیوهاش فرو مم یال دستمو

سر پ دیبگم بچه با ستمیگفته ندارم؟من آقاجون ن یک-

 .باشه
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 :دمیو ادامه م کنمیم دیتأک دیبا رو

دختر  هیبا  دیبا یچجور دونهیکه نم یهانی.آهانمیمن آ-

 .تونهینخواد؛نم نکهیرفتار کنه.نه ا

 ..ـیآ-

 :رمیگیدهنشو م یجلو

 .وشونم.االن آروم باش برات لباس بپمیزنیحرف م-

ت و دس دارمیبر م پسندهانیو شلواِر آ شرتیت هی براش

 اعتراضش یکه صدا کنمیپاهاش و بلندش م ِریز ندازمیم

 :ادیم

 .بچه نیبا ا نمی.سنگهانینکن آ-

 .بچه نیبا ا ینبود.حت نیً سنگاصال راسِتش

 .برمشیسمت مبل م به
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ا ت ارمیحرکت در م هیتو  شرتمویرو مبل و ت ذارمشیم

 .ت باشمراح

 .ذارمشیرو پاهام م کنمیرو مبل و بلندش م نمیشیم

 .حاال بگو.سرتا پا گوشم-

 :گهیبه شدت گرفته م ییمکث و صدا با

 م؟یدختر داشته باش یخوایتو بگو..چرا نم-

 یسیو بدون رودروا دمیسالن م ِیبه پنجره َقد نگاهمو

 :ارمیدلمو به زبون م یحرفا

دخترا  یاز نظِر من همه یل..ویناراحت ش دیشا دونمینم-

ق عاش یکه وقت یمشت موجوِد احساسات هیدستمالن. هی

 هگی.دکننیبه دست آوردِن اون فرد م یبرا یشن،هرکاریم

 ای دنیدارن بکارتشون رو از دست م ستیبراشون مهم ن

 که از ستنین ییزایچ نای.اکننیم کیخودشون رو کوچ
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که  یاباکره ی.دخترادمیفهم نارویا میزندگخودم بگما تو 

 یلیو خ شدنیعاشق م مافهیق دِنیفقط با د هایمهمون یتو

 ..دادنیراحت بهم نخ م

 یو چشما و به نگاِه غمزده رمیگیم از پنجره نگاهمو

 :دمیو ادامه م دمیم شیبغض

 .تو خونم بزرگ کنم یموجود نیهمچ هی خوامیمن نم-

 :کشمیگونش م یوار روبه صورت نوازش دستمو

ر دخت هیبه  یچجور ستمیمن اصاًل بلد ن گهیرف داز ط-

 تو دیرفتار کنم ناراحت نشه..!شا یمحبت کنم..!چجور

چه  تسیناون بچه معلوم  ،امایکه ببخش یبا محبت نقدریا

 ... باشه و یشکل

با  و فتهیحرفم م ونیو م زارهیدو طرِف صورتم م دستشو

 :گهیبغض م
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ا ب نقدری.ادمیم .بهت حقستیاصاًل درست ن نی...اهانیآ-

.ما یکنیفکر رو م نیکه همش هم یناجور بود یدخترا

 یرو.همونجور زایچ نیا میبد ادیبه بچمون  میتونیم

 یفتاِر آدماو ر تیباشه..!ترب یخوایکه تو م میکنیم تشیترب

ن دختِر خودمو میتونیم ینداره ول یبه من و تو ربط گهید

 شتریب یکه بفهمه چجور میکن تیترب یررو جو

 دادن ادی نایموفقه.همونطور که بابا و ماماِن من به من و ت

 .میننگاه نک هابهیو به غر میکن یشوهرمون دلبر یبرا دیبا

 :گمیو با اخم م کشمیم یاکالفه پوِف

 .حاال تو بغض نکن-

 :گهیبه حرفم م توجهیب

 ..بازم دختر یحاال چ-

 :فتمیحرفش م وسط
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 ..خوامشیباش من!مو با یاگه قراره مامانش تو باش-

_____________________ 

دخترا  یدرباره هانیآ ِدیها متأسفم که از د.ن:بچهپ

 نیکه همچ می]بگذردیرینوشتم؛به خودتون نگ ینطوریا

 ..وجود داره متأسفانه[ ییدخترا

 

 

 .بغلم ندازهیو خودشو م زنهیم یهق

 :گمیم شوکه

 ه؟یچ یبرا تیگر گهید-

 :زنهیگلوم م بکیس یرو یابوسه

 .هیخوشحال یفکر کن از رو-

 .دمیو سرمو به تأسف تکون م کشمیم یقیعم نفس

*** 
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دم رو فرستاده بو اریسرم شلوغ بود که دان نقدریصبح ا از

 یهادنباِل کارن،تا از مهد ببرتش خونه و خودم پرونده

تا کم  مکردیم لیمیو برنامه ها رو ا کردمیرو چک م دیجد

 .نمونه یو کسر

 .حاالحاالها هم کارم تموم شه کنمینم فکر

 .کنمیطنازو باز م ِیویو پ دارمیبرم مویگوش

 امیممکنه ظهر نتونم ب کشهیکارم طول م کمیدلبر '

عمارت تو هم برو اونجا تنها  برهیکارن رو م اریخونه.دان

 '.ینباش

 .کنمیخاموش م مویو گوش کنمیم سند

 و پشت ادیدر م یکه صدا شمیکردن م پیتا غرِق دوباره

 .ییرزایداِد م یبندش صدا

 ؟یزدانیخانم  دیکنیم کاری:چییرزایم
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العاده حال فوق یو با لحن شهیوارد م روزیپ یلبخند با

 :گهیبهمزن و لوس م

 ..کاِرت دارمرونی..!بهش بگو بره بهانیآ-

 ییارزیه مو رو ب کشمیم تمیبرا کنترِل عصبان یقیعم نفِس

 :گمیم

 .ییرزایخانم م رونیب دییبفرما-

 .وقتش بود کارو تموم کنم گهید امروز

 :گمیم یلیمیو با ب کنمیرو همراه با صدا روشن م نیدورب

 د؟ییایشرکت ن گمیباره بهتون م نیچندم نیا یزدانیخانم -

 :کنهیم یاخم

 ..هورا یبهم بگ یبابا تو هنوز عادت نکرد یا-

 !شرب نیپروعه ا چقدر
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من زن و بچه دارم و  گمیباره م نیچندم نیا یزدانیخانم -

 ..؟ستین یبازجنده یبرا ییجا

تو  یمصنوع یو با ناز کنهیم یمثاًل اغواگر یخنده

 :گهیصداش م

 .یایکنم باهام راه ب کاریچ دونمینداره خودم م یبیع-

 .برمیموهام م یدستمو ال تیعصبان با

م که قراِر تحملش کن هیبار نیآخر نیا دونستمیم نکهیا با

 .نداشتم یباز هم حِس خوباما 

*** 

�••طـــنـــاز ♥️•• 

 .نهیشیرو لبم م یلبخند هانیآ اِمیپ دِنید با

 .سمینویم براش

 .خودتو خسته نکن'
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 'خودت باش مراقِب

 .زنمی.بالفاصله به مامان زنگ مکنمیم سند

 :دهیبوق جواب م نیپنجم سِر

 !جانم مادر؟-

 ؟یسالم قربونت برم.خوب-

 .مادر یمرس-

 د؟یکارن رس-

 ؟یای.نممی.منتظرتدیدلم.رس ِزیآره عز-

 .امیم کنمیخونه.لباس عوض م دمیچرا..!تازه رس-

 .باشه مادر عجله نکن-

 خوامیو م کنمیکوتاه،تماس رو قطع م ِیخداحافظ با

لب ج یناشناس اِمیام به پخاموش کنم که توجه مویگوش

 .شهیم
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 امیبه اتاق خواب برم تا لباس عوض کنم پ نکهیاز ا قبل

 نی.اشدمیتر م.هر لحظه با خوندنش متعجبکنمیرو باز م

 ه؟یچ گهید

 !گریسالم ج'

 ..شرکِت شوهرت.اوه واستا ایماجرا رو..ب کنمیم خالصه

 ای..!بتسی.مهم نیستیکه آدرِس شرکِت شوهرتو بلند ن تو

 یِبِکش هانیاز آ گهید وندنمیبا د دوارمی*آدرس..*.امنجایا

 .نمتیبی..مرونیب

 ' هورا

 ازگفت؟یم ارویک دِنیبهم داده بود؟د نارویدختر ا هی!هورا؟

 رون؟یخودمو بکشم ب هانیآ ِیزندگ

 من بزور خودمو چسبوندم بهش؟ مگه

 .گرفتیم شیخدا مغزم داشت آت یوا
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 تچوقیتو دلم افتاده بود که دوست نداشتم ه یادلشوره

 .برسم شرکت

 .باشه یشوخ هی کمیخدا خدا م فقط

ود که حالم بد ب نقدری.ارمیگیآژانس م هیو  شمیبلند م فورًا

برم  دهیبرام خر هانیکه آ یدیجد ِنیبا ماش دمیترسیم یحت

 .و بزنم داغونش کنم

 .نشه شیخودمو آروم کنم تا بچم طور کردمیم یسع

 !هباشه که تو ذهنم بود،معلوم یممکن نبود اتفاق هرچند

داره  دوستم گفتیتو گوشم م هانیتا صبح آ شبید نیهم

 نیو بخاطر هم دهینم حیترج چکسیو عاشقمه و منو به ه

 !..بچمو قبول داره

 .شمیو از برج خارج م کنمیفکر نم شتریب گهید
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ه ب تونستمینم یدست و پاهام لمس بود که حت نقدریا

 .امیمامان زنگ برنم و بگم نم

 

 

ت و به سمِت شرک شمیم ادهیپ نیاز ماش هیپرداخِت کرا با

 .دوعمیم

 .کنمیو دِر شرکت رو باز م رمیمسوم یآسانسور به طبقه با

 .شهیبلند م دنمیبا د یمنش

 اد؟یاز دستم برم ی..کاردییبفرما-

 :کنمیدهِن خشک شدمو باز م 

 .زنـ..زند هستم یهمـ..همسِر آقا-

 :گهیشرمنده م یو با لحن ندازهیاال مب ییابرو یمنش



 

Romanzo_o 1816 

از  دیخبر ندارم.با شونیا یشخص ِی.من از زندگدیببخش-

 .خودشون بپرسم که االن مهمون دارن

  

 :پرسمیم مردد

 ه؟یمهمونشون ک-

 :گهیم یدوباره با شرمندگ یمنش

 !دیببخش-

 ارمیدر ب یباز یباشه و من وحش یالک امیاگه اون پ 

 ؟یچ فتریم هانیآ یبعدش ابرو

 .کنمینم یاکاِر احمقانه پس

 .شمیوارد م زیراِه مسالمت آم از

 ثابت کنم زنشم؟ یچجور خب

 .هنگه هنگ بود مغزم
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 :پرسمیاحمقا م مثل

 .ثابت کنم همسرشم یچجور-

 .کننیبا شناسنامه م نکارویخانم.ا دونمینم-

 .هیکی هانیمن و آ ِیلی..!اره فامیلیفام

ون و بهش نش ارمیدر م میله پشتاز کو موییدانشجو کارِت

 :دمیم

ا هم .البته بهانمیآ ی.من در اصل طناِز زند،دختِر عمونیبب-

 تونمیدختر عمو م هی.در هر صورت به عنوان میواج کرداز

 .برم داخل

 .مهمون دارن شونیا گمی.مخوامی:خانم عذرمیمنش

 .نبود شیحرِف انسان حال نیا گهید

که نوشته بود  یاتاق عقب به سمِتکه عقب همونطور

 :گمیم یبه منش رم،رویم «تیریمد»
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 .واجب دارم یلیکاِر خ هی..!دیببخش-

گفتناش به سمِت اتاق هجوم  -شهیخانم،نم-به  توجهیب و

 .کنمیو در رو باز م برمیم

 یکه رو یدختر یکه به صورِت سرپا رو هانیآ دِنید با

 .ادیمبل نشسته بود خم شده بود،زبونم بند م

 یکه تا االن رو یگرده،پوزخندیکه به سمتم برم نیهم

 .کنهیبهم نگاه م یو با نگران پرهیصورتش بود م

هم نگاه ب روزیپ یمبل نشسته بود با لبخند یکه رو دختِر

 :گهیالعاده لوس مفوق یو با لحن کنهیم

 اومده تو اتاق؟ هیدختِر ک نی..اهانیآ-

 اشو به حالتدست رهینگاهشو ازم بگ نکهیبدوِن ا هانیآ

 :گهیو م ارهیواستا باال م

 .طناز..بمون دمیم حیتوض-
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که به ذهنم  یزیو تنها چ زنهیم شیبه چشمام ن اشک

 .غرورمو خرد نکنم نیاز ا شتریکه ب نهیا رسهیم

لحظه  نیو در آخر شمیسرعت از شرکتش خارج م با

 .شنومیدادشو م یصدا

اِر هم رو کناتفاقات  تونستمیتو شوک بودم که نم نقدریا

 .شده یقرار بدم تا بفهمم چ

 .دادیمغزم دوتا دستور بهم م فقط

 'بهت نرسه و با حرف َخِرت نکنه هانیبدو تا آ'

 'بردار و به روشنا زنگ بزن تویکوفت ِیگوش'

هم  انیرستا ا ِشی.پرسهیم هانیزود آ یلیبرم عمارت خ اگه

 .دفرد بو نیبود.روشنا بهتر هانیآ یدوم برا ینهیگز

 .دوعمیم تونمیکه م ییتا جا پس
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دستم .ستمیمیگوشه وا هی شمیخوب از شرکت دور م یوقت

تا حالم جا  کشمیم قیعم یهانفس ذارمیشکمم م یرو رو

 .ادیب

وار و س کنمیفرصت استفاده م سته،ازیمیکه وا نیماش هی

 .شمیم

 .زنمیو به روشنا زنگ م ارمیدر م مویگوش فورًا

 :دهیکه جواب م رهگذیچقدر م دونمینم

 .جانم عشقم-

 :گمیم فمیضع یصدا با

 .روشنا-

 جوجه؟ یجونم..خواب بود-

 .خنده ِریز زنهیم و

 :گمیلرزون م ییبه حرفاش با صدا توجهیب
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 ؟یاخونه-

 :گهیم نگران

 خوبه؟ ؟حالتیدیبد د ؟خواِبیطناز خوب-

 :گمیدار مبغض ییصدا با

 !نه روشنا..نه-

 .زهیریو اشکام م ارمیت بطاق تونمینم گهید

خودم شوهرمو  یکابوس و خواب با چشما یاز قضا بجا-

خواب  ؟نهیدی.حاال فهمدمیدختر تو شرکتش د هیبا 

 .دمیبودم.نه خواب د

 .رو ِنرو بود یلیپرترحِم راننده خ نگاِه

و از سکوت و در واقع شوِک روشنا  کنمیپاک م اشکامو

 :دمیو ادامه م کنمیاستفاده م

 نه؟ ای یا خونهحاال-
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 :ادیو نگراِن روشنا م دهیترس یصدا

.حواست هست آدرسو هاینر ییاالن؟جا ییطناز کجا-

 بدم؟

 .کن امی.آدرسو پمونهینم ادمینشستم.نه  یخوبم.تو تاکس-

ه ک کنمیبگه تماس رو قطع م یزیبزارم چ نکهیا بدون

از مامان  کالسیتا مو  هانیاز آ کالسیتا م یمتوجه

 .شمیم

 .با مامان صحبت کنم تونستمیحالم نم نیا با

 .فتهیم هانیآ یهاامیبه پ نگاهم

 'طناز؟ ییکجا'

 'جواب بده تویگوش یلعنت'
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 فیجنده رو برات تعر یدختره نیا یهیحداقل بذار قض'

 'کن

 'اننیدر جر نایباور کن سپهر ا'

 'مددلبرم!جواب بدم جونم در او'

 '؟یستیچرا عمارت ن'

 'پس؟ ییکجا'

 مکنیخاموش م مویهق گوشو با هق خونمیادامشو نم گهید

 .ادیروشنا م اِمیکه همون لحظه پ

 برم؟ میمستق نطوریخانم هم دی:ببخشراننده

 :گمیم مگرفته یصدا با

 .«..»ابونیخ دیبر نینه لطف کن-

 .چشم :بلهراننده

 .دمیم هیتک شهیبه ش سرمو
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ه ک ختیاون صحنه تو ذهنم تکرار شد و اشکام ر قدرنیا

 .میرسیم یِک مفهممین

 ..کجا برممیدیخانم رس-

 :دایصداش م قهیکه بعداز سه_چهار دق دمیم قویدق آدرِس

 .نجاستی.فکر کنم همدییبفرما-

 .شمیم ادهیو پ دمیتکون م سرمو

م بگ یزیچ نکهی.قبل از ازنمیبه روشنا زنگ م حواسیب

 :گهیم

 .نییپا امیقلبم.دارم م دمتید-

 :ادیراننده م یکه صدا کنمیخاموش م مویگوش

 د؟یکنیرو حساب نم هی.کرادیخانم ببخش-

 .دمیبهش م تومنستیب فمیو از ک کنمیزمزمه م یـ«آهان»
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 که یاکه دِر همون خونه کشهیطول نم یلیخ رهیم یوقت

 ادیو روشنا م شهیروشناعه باز م یخونه کردمیفکر م

 .رونیب

 .فتمیم هیو دوباره به گر شهیداِغ دلم تازه م دنشید با

 .تو بغلش ندازمیو خودمو م رمیم جلو

آروم  یهاو تو گوشم از کلمه کنهیآرامش بغلم م با

 نیا زینر»،«ششیه»،«آروم باش نفسم»مثل یاکننده

 .کنهیاستفاده م« عشقم دارویمروار

 :گمیبغض م با

 کجا برم روشنا؟-

 :گهیم متعجب

 .ما یمعلومه خب خونه-

 :گمیم توجهیب
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بار  نیپدر مادرت واسه اول خوامینکن.نم یشوخ-

 .ننیمنو بب ینطوریا

 :گهیم فورًا

براش مهم  زایچ نی.مامانمم استنیبابام و داداشم خونه ن-

سرپا  درنقیا  یباال نباد میبر ای.بکنهیدرک م یعنی.ستین

 .یبمون

دن نداشتم پس ناچار به زحرف یحوصله نیاز ا شتریب

 .رمیدنبالش م

 به داخِل میرسیکه م میکنیم یرو ط ییهاچه راه فهممینم

 .خونشون

 :ادیمادرش باشه م زنمیکه حدس م یزن یصدا

 ؟یی..کجایروش-

 .شهیکه خودشم ظاهر م کشهیطول نم یلیخ و



 

Romanzo_o 1827 

 و مونهیو نگاهش رو شکمم م ندازهیبه سرتاپام م ینگاه

 :گهیشوکه م

 شده؟ ی.چرمیبم یاله-

 هیمی:مامان دوستمه.و البته شوهرش دوسِت صمروشنا

 ..اول دوسِت من بود بعدش یعنیفرهاده.

 !..؟گهیم یاوضاع روشنا داره چ نیا تو

جلو و  ادیو با اخم م کنهیرو بهتر درک م طیشرا مامانش

 :رسهیمهربون م

 !زمیکرده.عز هیچرا گر-

 :گهیکه به روشنا م ندازمیم نییپا سرمو

 .براش ارهیشربت ب هی گمیم دیببرش تو اتاقت االن به ناه-

عاده الفوق یاو منو به سمت پله دهیسرشو تکون م روشنا

 .برهیخوشگل م
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 یو با نگران نشونهیتخت م ی.منو رومیشیاتاقش م وارِد

 :گهیم

 ؟یبچه خوبه؟درد ندار-

 :گهیو م نهیشیکه کنارم م دمیتکون م-نه- یبه معنا سرمو

 شد؟ یچ یبگ یخواینم-

تختش  یو بدوِن خجالت رو برمیبه سمتش م نگاهمو

که مشغوِل در  ذارمیپاهاش م یو سرمو رو کشمیدراز م

 .شهیآوردِن لباسام م

 ...داد که امیبهم پ هانیخونه آ دمیرس یوقت-

 

 هیرگ نیاون ماب نقدری.اکنمیم فیماجرا رو براش تعر تمام

 .برهیخوابم م یِک فهممیکه نم کنمیم
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*** 

 .شمیسردرد از خواب بلند م با

 نمگذرویاطراف رو از نظر م کمیو  رمیگیدستم سرمو م با

 .ادهافت یروشنام و چه اتفاقات یخونه فتهیم ادمیکه تازه 

 :کنهیآروم روشنا نظرمو جلب م یصدا

 ؟یتو مطمئن-

..- 

دختره رو  نیا ینطوریگند بزنم اون دوستتو که ا -

تر دخ نیا گهیبا خودش نم وونهید هاِنیکرده.اون آ شونیپر

 م؟یردکیکار م یچ فتادیبراش م یاتفاق هیشکمش  نیبا ا

..- 

با  دونمیمن م نجایا یایب ی..!بخدا بلند شدونمیچه م-

ت کون یچطور نیبگو بب یزیچ هانیبه آ یتو.جرعت دار

 .زارمیم
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..- 

 .شعوریب یخودت-

..- 

 راِه هامهیو دوباره گر دمیمکالمشون گوش نم یهیبق به

 .کننیم دایخودشون رو پ

 عادیکه م فتمیاون روز م اِدیموندم؟یروشنا م یخونه یِک تا

رو مشغوِل الس  هانیاگه آ دیپرس قتیسِر شجاعت حق

 کنم؟یکار م یچ نمیدختر بب هیزدن با 

االن  که یتدر صور خوامیم حیاحمقا گفتم ازش توض مثِل

 .نمشیبب خواستمینم عنوانچیبه ه

 :امیروشنا از فکر در م یصدا با

 ؟یکنیم هیگر یطناز..باز دار-

 :گهیکه به فرِد پشِت تلفن م دمینم جوابشو



 

Romanzo_o 1831 

  فرهاد من برم فعاًل-

..- 

 .باشه مراقب باش-

و  هشیتوالتش بلند م زیرو م کنه،ازیرو که قطع م یگوش

 .نهیشیمتخت  یکنارم رو ادیم

قفلشو به  یو صفحه کنهیروشن م مویگوش یصفحه

 :رهیگیسمتم م

تا از تا از رستا و تا از مامانت و و  هانیاز آ کالسیتا م-

 .یهم نداد چکدومیتا از طرالن..جواب همستانه و 

 شهی.همزنیریو اشکام دوباره م بندمیبا درد م چشمامو

 یهیقب یاشتم براکنم.دوست ند هیگر صدایعادت داشتم ب

 .کردمیم هیخودم گر یکنم که صدامو بشنون.برا هیگر
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 ؟اصاًلیجوابشونو بد یخوای:طناز با توعم.نمروشنا

خبر دارن و  هانیاون دختره با آ یهیهمه از قض یدونیم

 بودن؟ انیدر جر گنیم

 :گمیپوزخند م با

 بگن؟ ینگن چ نویدوستاش ا-

 .تدونسی.مستانه هم مدختر گهی:مستانه که دروغ نمروشنا

 :شهیو صدام بلند م شمیم یعصب

 رم؟یبه حاِل خودم بم یبزار شهیم-

 :گهیدم مبلندتر از خو ییاخم و صدا با

 ی.ولبه چپم یریبم یخوایمعلومه که نه..!لشتو بلند کن.م-

 ؟یدی..!فهمرهیاون بچه بم دارمینم

و از اتاق  شهیکه با حرص بلند م کنمیتوجه نم بهش

 .شهیمخارج 
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ت تخ یو رو شهیوارد اتاق م یاینیبا س قهیچند دق بعداز

 .نهیشیم

 :کنهینگاه م افمیاخم به ق با

 ؟یزیریاشک م هانیبخاطِر آ یدار-

 :گمیم چارهیب یلحن با

 شیکیسالشه و ۶ شیکیروشنا شوهرمه.ازش بچه دارم.-

دون ب کنمیکه بگم کات م ستیتو شکممه.دوست پسرم ن

 یساله دارم باهاش زندگ.شوهرمه.حداقلش مهم باشه نکهیا

 ..تویمن نم کنمیم

ق هو به هق کنمیتو بغلش که جملمو قطع م ِکَشَتمیم

 .فتمیم

.االنم یخودتو نابود کن ینطوریا دمیمن بهت اجازه نم-

 .یکنیواگرنه ضعف م یبخور نارویا دیبا
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بچه  نیا گهی.اون دفتهیب یبچش اتفاق یبرا دادمینم اجازه

 .وست داشترو د

دورش  یدخترا نمیبب نمیمثِل احمقا کنار بش تونستمینم

 .موفق بشن

لحظه هم از چشمم  هی یاون دختره برا روِزینگاِه پ اون

 .رهیکنار نم

رو  ایحرِف دن نیمزخرفتر یآره..!اون شب تو باز اصاًل

تا  دمیحرصش م نقدری!ارم؟یگیگفته طالق م یزدم.ک

 .رهیبم

تو  ذارهیو آروم آروم م رهیگیبرام لقمه م روشنا

 :گمیم دمییجویدهنم.همونطور که م

 .ستیمهم ن نجامیا یاگه بهش گفت-

 :گمیکه م پرهیتعجب ابروهاش باال م از
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و غصه  نمیجا بش هی هاوونهیمثِل د ینکنه انتظار دار-

 .دمیبخورم؟حداقل بکم حرصش م
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 :کنهینگاهم م ریتحم روشنا

 ای یدار یزیچ یارو دور.حاال نقشه یبابا..افتاد نیآفر-

 .کاراست نیمامانمو صدا کنم که استاد ا

 :کشمیم یقیعم نفِس

ع بفهمم موضو خوامی.فقط مرمیانتقام بگ خوامیمن که نم-

 ه؛یچ

 :دمیادامه م یبغض ییصدا با
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با  رمبدونم شوه خوامیبدونم..روشنا م خوامیفقط..فقط م-

هر و چرا سپ کرد؟اصاًلیم کاریاون دختره تنها تو شرکت چ

 نبودن؟ بیو من عادیم

 ؟یبر

 .انیکه بگم ب ستیا نکاروانسر نجایا-

]داداشش[ و انی.راگمیم یچ دونمیحرف نباشه.خودم م-

ائل مس نیواسه ا دهی.مامانمم که اصاًل جون مانیبابام شبا م

 .زاستیچ نیا ِیو حام

روشنا مغموم میگه: 

-نمیخوای از خودشون بپرسی؟ 

-چرا گوشیمو بده با رستا اینا یجا قرار.. 

فورا میفته تو حرفم: 

-گه خوریه؟بگو بیان همینجا.با این وضعیت کجا میخوای 
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ه ک کشمیو دوباره رو تخت دراز م گمیم یآروم یـ«باشه»

 :گهیبا داد م

ه هم بخور.تو دانشگا یزیچیتو..!بلندشو  یدیباز که خواب-

 .یخورد تییسکویب هیفقط 

 .امشبو استراحت کنم هی.بزار رمیس یروش-

 :زنهیبه باسنم م یآروم یضربه

 .با فرهاد حرف بزن تو ِبَکپ رمیمن م-

 یحرفش کل نیخودمم نداشتم واگرنه بخاطر ا حاِل

 .کردمیمسخرش م

 .بود که روشنا رفته نیدر نشون از ا یصدا

به حرف آسونه که من ِال تا خفه نشم..! کشمیم ینفس

 .سخته یسخته.دور ی.ولکنمیِبل م کنمیم
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داشتم نه رو داشتم تو صورتش نگاه  شویطاقته دور نه

 .کنم

االن بغلش باشم،غلت بخورم بغلشو تا  خواستیم دلم

 .بهش مشت بزنم تونمیم

 ینطوریا یتک بکنم ولتک رمیموهاشو بگ تونستمیم کاش

 .ازش دور نباشم

 ازش ینطوریتا ا دمیدیاون لحظه رو نم شدمیکور م کاش

 .دور نباشم

 ..کاش

 یهمش کاشه...االن موضوع فرق داره.همرو با چشما نایا

 !..بگم غلطه تونمینم جورهجیو ه دمیخودم د

 کاریچ خواستیم یعنیدختره خم شده بود. یرو هانیآ

 کنه؟
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دست بکشه تو  خواستیببوستش؟م خواستیم

 کنه؟ ِاغواش خواستیموهاش؟م

 هگفت؟مگیم یکه تو بغلش بودم چ شبی!پس دیلعنت

 گفتیآرومم کنه..!مگه نم تونهینم یجز تو کسبه گفتینم

 !لبا تکه؟ نیا

و باعث  شهیم کینزد قهیروشنا بعداز چند دق یصدا 

 :امیاز فکر در ب شهیم

مامانم درک  یدونیم نجایا اریکارن رو ب یاگه خواست-

 .کنهیم

...- 

 یجلو گهی..طنازه دزنهیدست نم شیه گوشپــــوف ب-

اونوقت مطمئنم  زنهیبودن و جا نزدن م یمن حرف از قو

 .کنهیم هیاالن تو اتاق داره گر

...- 
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 ..نه حاِل بچه خوبه-

...- 

 !..شعورینکن ب وونمیفرهاد د-

...- 

 یکار نیهمچ هی هانیآ ستمیعامم..راستش منم مطمئن ن-

 گهیشما.از طرف د یاطرف حرف هیکرده باشه.از 

 .که به طناز داشت ییهانگاه

...- 

 شد؟یباشه.اون جنده خانم چ نطوریهم دوارمیام-

...- 

طناز بگم  شیپ یانتظار ندار یول کنمیمعلومه باور م-

.االن حالش خوب یدیاشتباه د ستین هانیآ ریتقص

 .گهیکجا بره د ستی.من درکش نکنم معلوم نستین

...- 
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 .شهی.بخدا طناز از دستم ناراحت مشاریفرهاد ن-

..- 

 .که یگندزد یفرهاد مگه نگفتم نگو بهش؟!وا-

...- 

 .نیایب دونمیکنترل کرد.چه م هانویآ شهیمگه م-

...- 

 ..گمشویایعوض یلی؟خینیمامانمو بب یایب یخوایم-

 .بودم یداریعالِم خواب و ب تو

 نستمتویاز اطراف داشتم و نه خوب م یدرِک درست نه

 .دمینیشی.فقط مگهیم یدرک کنم روشنا چ

 کنم،چقدریفکر م گذره،چقدریم شه،چقدریم یچ دونمینم

 .رهبیو خوابم م شهیکه دوباره چشمام گرم م کنمیم هیگر

*** 
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 یرو صورتم،دوباره با سردرد یدست یاحساِس گرما با

 .کنمیچشمامو باز م عیفج

تو  یبود..حت انهینگراِن آ یچهره نمیبیکه م یزیچ نیاول

 .دارهیخوابامم دست از سرم برنم

بخوابم که  کنمیم یو دوباره سع بندمیدرد چشممو م با

 .شهیصداش تو سرم ِاکو م

 ؟یقشنگتو باز کن یچشما یخواینم-

 واضح بود؟ نقدریتا حاال صداها تو خواب ا یِک از

 

 

و آروم چشمامو باز  شمیخارج م یداریعالم خواب و ب از

 .کنمیم

تخت  یو رو شمیبلند م یهان،فوریآ یچهره دِنید با

 .نمیشیم
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 ...منم.نترسششی:ههانیآ

 :گمیاخم م با

 ؟یکنیم کاریچ نجای..انـیا-

 کجا باشم؟ دیپس با-

 ..برو-

برو من برم.اومدم  یدنبالت که بهم بگ فتادمیاز ظهر ن-

 .بدم برات حیتوض

.َهَمَشم دمیبود که د یدنی.دستین یدی..شنخوامینم-

وزم هن یبهت اعتماد داشتم که حت نقدری.المصب من ادمید

 ..اتفاقو نیباور کنم ا تونمینم

 یبدم.من داشتم کاِر اشتباه حیخب بزار من برات توض-

 .طناز کردمینم
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 گهیدختِر د هیسکس با  یکه تو بزرگ شد ییاونجا دیشا-

 .شته باشه،اما من مشکل دارمندا یبیع یمتأهل یاونم وقت

 :زنهیم یو سوت کنهینگاهم م متعجب

تنم  انگار لباس یگیم یجوری..یرفت شیتا کجا پ نیبب-

نطور او یدونی.تو نممیکردیصحبت م مینبود،دختر.داشت

 کردنمه؟ دیتهد ستادنم،ژسِتیوا

 :زنمیو با حرص لب م کنمیم زیر چشمامو

پسر واستم.اونموقع  هیلب با تومنم برم لب یدوست دار-

 یکاًل حس دینه شا ایداشتم. یمن چه حس یبفهم دیشا

برم  تیاز زندگ دیو به قول اون دختره با یبهم ندار

 .ها؟رونیب

 :پرسهیم دیترد با

 کدوم دختر؟-
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با  دیکه تو شرکت بود یکدوم دختر!همون پرسهیتازه م-

 .هم

 :پرسهیم زدهشوک

 گفت؟ یزیبه تو چ-

 ..داد امیپ-

 :دمیادامه م یعصب و

ون بگه.حداقل ا یزیبهم چ خواستیپس آقا اصاًل نم-

 ..دختره

 :زنهیحرفم داد م وسط

 .رو ِنروم* ندو نقدریکن.ابس-

 :گهیم یعاد یدوباره با ُتن صدا و

.من قرار بود شهیوقت پ یلیماجرا واسه خ نیگوش کن.ا-

 .دختره قرارداد داشته باشم نیا یبا شرکِت بابا
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تره دخ نی.ابیو من عادیمن و سپهر و م یعنیمن نه ما  تهالب

 یباهامون همکار خوادیباباش اومد و گفت م یبجا

به  دمیرو تو صداش د یکنه.من که ناز و عشوه خرک

 نی.بعداز اون ماجرا امیگفتم و قراردادو بهم زد نایا بیمن

 ومدیو م دادیم امیبهم پ جهتیو ب خودیدختره ب

کار داشتم و بخاطر همونا  یروز کلشرکت.باور کن ام

دختره اومد و شروع کرد به ِشر  نی.اامیب خواستمینم

سپهر و  گمیگفتن.طناز اگه از نظرت من دارم دروغ م

 .شاهدن.از اونا بپرس عادیو م بیمستانه و من

 و زنهیهرزه با شوهِر من الس م هی دونستنیهمه م یعنی-

 .ها؟دونستمیفقط خودم نم

 ..شاِت نیطناز..اسکر-

 :گمیم توجهیب
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.حرفات هانی.من بهت اعتماد دارم آدمیبسه..به اندازه شن-

تره برام.اما..من زنت بودم.باشه باارزش نایاز اون اسکر

 ... هات کهبچه ،مادِریبهم عالقه نداشت میریگ

 :گهیترسناک م یو با اخم ذارهیدهنم م یجلو دستشو

 یم..؟چطورنطق کرده من دوستت ندار یکدوم احمق-

از  تمخواسینم یکنم بفهم کاریبگم دوستت دارم توله..؟چ

 دیاعتمادت سواستفاده کنم؟فقط داشتم اون دختره رو تهد

ون کصکشش نش یرو به بابا نیدورب یلمایتا ف کردمیم

 ..بدم

ر تو صورتش برافروخته گرفتیهرلحظه اوج م صداش

 .شدیم

 :گمیبغض م با

 ..هانیآ-
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 :گهیداد م با

 .خونه ایلندشو جمع کن بب-

 :گهیم هانیداخل و رو به آ ادیو فرهاد م شهیباز م در

 .کهیرو سرت مرت یخونه رو گذاشت-

 یو حرصشو سِر فرهاد خال کنهیاز فرصت استفاده م هانیآ

 :کنهیم

 .رونیببند دهنتو..!گمشو ب-

 :رهیگیم هانویجلو و دسِت آ ادیم فرهاد

 ؟یی.با زورگویَگردون َبِرش یخوایم ینطوریا وونهید-

 :خندمیم یحرص

منم انسانم و  دیدرکم کرد.فهم یکیچه عجب باالخره -

 .خودت یبرا رمیبگ میتصم تونمیم

 :گهیم دگریتهد یبا حرص و لحن هانیآ
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که به  یی.فقط تا جاریبگ میگاو حسابت نکرد.تصم یکس-

 .ریبگ می...تصماالینزنه. بیپسرم آس

 .یکنیبدترش م یدار هانی:آفرهاد

 .داخل ادیم دادایروشنا هم با داد و ب 

 .یبد حیتوض یخوایم یگفت هانی:آروشنا

 :گهیبه روشنا م توجهیب

 ؟یگرفت میتصم-

.به غرورش شدیبرو؟ناراحت م گفتمیگفتم؟میم یچ

 ؟یچ گشتی.اگه برنمخوردیبرم

 :گمیآروم م پس

 .مدت تنها باشم هی خوامیم-

 :گهیحرص م با



 

Romanzo_o 1850 

روز بدون نه  ۴-۳مدت رو فقط  هیندارم. یحرف-

عمارت و سر  امیعمارت.منم م یریکه م ی.اونم طورشتریب

 .بهت زنمیم

 :خندمیم یو حرص متعجب

 کنم؟ نمیتمک دیاومد دیخوایجناب؟م دیندار یاگهیامر د-

 :زنهیم یپوزخند

 .روز فکراتو بکن ۴.فقط ستین یازین-

 :گهیو مخاطب به روشنا م رهیگیاز من م نگاهشو

 .عمارت برمشیجمع کن م لشویوسا-

 :گمیم فورًا

 .امینم یگور چیمن با تو ه-

 :گهیم یحرص یو لحن نیمت یسمتمو با پوزخند گردهیبرم

 .عمارت یبریپس گورتو با روشنا م-
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 :گهیو قبل از خارج شدن م رهیبه سمِت در م و

 .روز ۴فقط -

 :زنمیم غیج رونیب هریکه از اتاق م نیهم

رفتاِر  نیا تونهیاز دو روز نم شتریب یدختر چینبود ه ادمی-

بهت شک  دیلحظه هم نبا هیگوهتو تحمل کنه.اصاًل 

 تموم شد؟ تیباز سیکنم.رئ

 :جلو ادیم فرهاد

 ..طناز-

 :دمیمخاطب قرارش مآروم یبه حرفش با لحن توجهیب

 .کنهها.کاِر احمقانه نفرهاد حواست بهش باشه-

 :گهیو م کشهیم یقینفس عم فرهاد
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کم مونده منو بخوره.من حوصله  ینیبی.نمکنمیم یسع-

 .ادیاخالِق گوهش کنار م نیبا ا شتریب بیندارم،من

 :دمیتکون م سرمو

 کنمیبگو آرومش کنه که من بهش شک نم بیباشه..به من-

 .امیو بهش اعتماد دارم و فقط دارم با خودم کنار م

 :پرهی مباال ابروهاش

 !واقعًا ؟-

روشنا  دی.شاکنمیزمزمه م یا«آره»و آروم دمیتکون م سرمو

 یادآوریبه خودم  ستین ازین یباور کنن ول نویو فرهاد ا

تو خودش  زهیریم ویکه همه چ میکنم که من همون طناز

 نیهم شهی.همدهینشون م ریخودشو ش گرانیو در مقابِل د

ه بهم بزن نیمنو زم هتونینم یکس دادمینشون م نکهیبودم.ا

 رو در مقابل میژگیو نیبود که ا هانیو فقط آ دادیم درتق

 دادیم رییتغ گرانید
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 .:باشه مراقب باشفرهاد

 :دهیرو به روشنا ادامه م و

اخالقه  نیبا ا هانیعمارت واگرنه آ شیبهتره برسون-

 .دهیدستت م کاری شیسگ

 .دهیآروم سرشو تکون م روشنا

و قبل از خروجش روشنا دهن باز  رسهیبه در م فرهاد

 .کنهیم

 .:در دسترس باشروشنا

و با  نهزیم یطونیلبخنِد ش کنهیگل م طنتشیکه ش فرهاد

 :گهیدلبرانه م یچشمک

تو در دسترسم خوشگله.فقط  یبرا شهیمن که هم-

باشه و تو تلگرام.دور و بِر طنازم نباش  یریتصو حًایترج

 ..راحت
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به  تیکه روشنا با عصبانحرفش تکون نشده بود  هنوز

که فرهاد فورًا  دهیبهش م یو همزمان فحش رهیسمتش م

 .رهیم رونیو از اتاق ب زنهیم میج

 :گردهیو به سمتم برم کشهیم یپوف روشنا

 عمارت؟ میم؟بریکنیخب چ-

 .کارن تنگ شده یدلم برا اهوم-

 :گهیم دیبا تهد روشنا

 !!نجا ِپالسمعمارت ،من چند ساعت او میگما،بریدارم م-

 ..بلندشویبر دیبا گهینم یکس-

.هرچند برام سخت بود.هرچند تِه دلم شمیبلند م خودمم

 یبازم بره با دخترا هانیروز آ ۴ نیدلشوره داشتم اگه ا

 !؟یبخواد چ نیدلش تمک!اگهیمختلف چ

 .کشمیم قیعم یو نفس بندمیم چشمامو
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 .االن نه ی.ولادهی.وقت براش زستیوقِت آه و ناله ن االن

غزمو م کنمیم یو سع شمیمانتو و شالم م دِنیپوش مشغول

 .آروم نگه دارم

اتاق  ام،دنباِل روشنا ازو برداشتِن کوله دنیلباس پوش بعداز

 .شمیخارج م

داشت شربت  ندفعهیبود و ا یویبازم جلو ت مامانش

داشت.کاش  یادغدغهی.خوش بحالش چه ماماِن بخوردیم

 . خوردیر حرص مماماِن منم کمت

 .ستمیمیو قبل از خارج شدن وا کشمیم یقیعم نفس

 .دیتو زحمت افتاد دیممنون.ببخش یلیخاله خ-

 میَدر یجلو نهیبیم یو وقت فتهیتازه نگاهش به ما م مادرش

 :شهیبلند م

 .بابا کجا؟من هنوز ازت سوال داشتم یاِ-
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 ..کـیرفع زحمت م گهید-

 :گهیوسِط حرفم م روشنا

مامان.شوهر  الیخی.بکنهی داره لفِظ قلم صحبت محاال-

 .مامانش ِشیپ برمشیبه هممون.م دیکه ر یدیجونشو د

 :گهیروشنا رو بهم م ماماِن

 یتو مسائلتون دخالت کنم ول تونمیمادر...من نم یاوخ-

 مونهیپش یلیبنظرم بهش فرصت بده.معلومه خ

 هی و عکساش لماشیکشوره.تو ف نِگیمدل ی.ناسالمتزمیعز

متفاوته.معلومه بخاطرت بهم  نجایا بود که اصال یجور

 .زمیعز ختهیر

زنا دلشون لوس  ینکرده.اما گاه یاشتباه دونمیچشم..م-

 .گهید خوادیشدن م

 !جاِن عمم آره
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 :خنده ریز زنهیم مادرش

رو نکرده  یداشت یدوست نیدختر.روشنا همچ یرینم-

 !..یبود

 :گهیبا حرص م روشنا

پا سر یلیخ دیواال.مامان حاملست نبا شیبدزد دمیترس-

 م؟یبمونه.مرخص

 : رهیبهش م یاغرهچشم مامانش

واسه من حامله حامله  دهییحاال انگار چند شکم زا-

با  ینذاشت رهینم ادمیبه اون فرهادم بگو  یول دی.برکنهیم

 ..بگو دارم براشرمیزند عکس بگ یآقا

 نیچهم یروش یی.وورهیعکس بگ هانیبا آ خواستیم

 گفت؟یازش بد م شهیداشت و هم یاهیماماِن پا

 :گهیم یبا همون لحِن حرص روشنا
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 م؟ی.برگمیچشم مامان م-

و  کنمیم یـ«خدافظ»که دوباره دهیتکون م یسر مامانش

 .میشیشون خارج مهمراِه روشنا از خونه

 

 

لب که توجهمو ج یزیچ نیاول شمیعمارت که م وارِد

 .نگاِه نگراِن مامانه کنهیم

 .کنهیو به سمتم پرواز م شهیبلند م هوی دنمید با

ا که ب ندازمیو خودمو تو بغلش م رمیراه هم خودم م نصفه

 :کنهیشروع به حرف زدن م هیگر

.دلم هزار یتو دختر..!تو که نصفه عمرم کرد یکجا بود-

ن الا کنمیدارم از خونه حرکت م یگفت راه رفت.از ساعت 

 ..شبه مادر ساعت 

 :گمیرو م ادیکه به زبونم م یاکلمه تنها
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 .دیببخش-

 :جلو ادیهم نگران م زنعمو

 ..یدادیجواب نم تویگوش زم؟چرایعز یخوب-

 :دهینشون م یجلو و خود ادیم روشنا

 .سالم-

 ییکه خودم با صدا کنهیبه روشنا نگاه م دیبا ترد مامان

 :گمیگرفته م

 .دوستمه.روشنا-

 نیو ا ننیروشنا رو بب نایحاال وقت نشده بود مامان ا تا

 .بار بود نیاول

 :گهیم دادیکه کم از خودش نشون م یبا متانت روشنا

 .کنمیم فیطنازو ببرم اتاقش.خودم براتون تعر شهیاگه م-
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که کمتر از  نهیشیشکمم م یزده رومامان شوک نگاِه

 :گمیم هیثانهی

 .سالمه-

 :چرخونهیباال و تو صورتم م ارهیم نگاهش رو دوباره

 گفتیم زدیکه زنگ م هانی.اون از آیکنینگرانم م یدار-

 ...طناز اونجا

ر گشده و کنکاش زیر ییو با چشما کنهیقطع م حرفشو

 :گهیم دیو با ترد کنهیصورتمو رصد م

 ن؟یدعوا کرد-

 گه؟یم بیغ دهی..!مامان نداهللبسم

 :دهیأسف تکون مسرشو به ت کنمیکه نگاهش م متعجب

 شه؟یموضوع حل م یریازش فاصله بگ یفکر کرد-
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 ندرسویماماِن من بود.اونوقت با حرفش م یعنیبود. مامانم

 ..؟هانیآ ِشیبرگردم پ

 :دمیباال و چهارتا انگشتمو نشون م ارمیم دستمو

 دیدیبمونم.اگه اجازه نم نجایا خوامیمامان چهار روز م-

ب ونقدر بالغ شدم که بتونم خو.بنظرم انایروشنا ا ِشیبرم پ

 .بدم صیو بد رو تشخ

 :دهیتکون م سرشو

مادر.قدمت رو  گمیمن دارم تجربمو م ی.ولیاره بالغ شد-

 .چشم.برو اتاقت سِر جاشه

ه که پل نی.به آخررمیو به سمِت اتاقم م دمیتکون م سرمو

 :شنومیزنعمو رو م یصدا رسمیم

 !ختست؟یبهم ر نقدریشده؟طناز چرا ا یخوشگلم چ-

 .رمیو به سمت اتاقم م دمیحرفاشون گوش نم به
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.اول از همه نگاهم به کارن شمیو وارد م کنمیرو باز م در

 رهیمادرت بم یبود.اله دهیکه مظلوم رو تخت خواب فتهیم

 .برات

 .چرخونمیتو اتاق م نگاهمو

 زیبودم.همونطور تم نجایبود که ا یمثِل روِز آخر زیچ همه

 .یرییتغ نیتر.بدوِن کوچکنیزایو با همون د

 یاتاق زندگ نیسال تو ا .من کشمیم یقیعم نفس

 .اتاق خاطره داشتم نیا یکردم.هرجا

رو  شیسال پیبود.وقت هانیبا آ هامناش،خاطرهیترپررنگ

 کردمیشدم کنارم بود فکر م داریتخت از خواب ب نیهم

نشد.عاشقش  نطوری.اما ارهیکارنو ازم بگ خوادیم

 بودنش،به موقع تش،اخالقش،جنتلمنیِق شخصشدم.عاش

تو  نکهیا یمهربون بودنش و صدالبته خشن بودنش. حت

طلبکار باشم هم،اون ازم طلبکار  دیمن با ط،کهیشرا نیا
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به  یسالگ بود.از  نیریبرام ش اوردیدر م یباز سیبود و رئ

ود.از ب هانیآ کردمیکه بعداز بابام بهش فکر م یتنها پسر

 یحس هی.اما کنهینم انتیبهم خ هانیمئن بودم آتِه قلبم مط

دوست دارم  دونمی.فقط مهیچه حس قیدق دونمیداشتم.نم

خودمو براش لوس کنم.چرا هردفعه من خودمو بچسبونم 

 بهش؟

م.اگه واقعًا من قول همون دختره نکنه فکر کنه من َکنه به

 شیبهم ثابت کنه چرا خودش پ خوادیو دوست داره و م

 من غرورمو خرد کنم؟ شهیهم چراشه؟یقدم نم

 بود.البته واسه قبل از هانیاز آ امیتا پ.دارمیبرم مویگوش

 اماشویکه پ یروشنا بود.همون موقع یاومدنش به خونه

 .نصفه خوندن

 .کنمیباز م چتشو

 'پدرسگ'
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 'کنمیم داتیمن که آخر پ'

 'نشو وونهیطناز د'

 'خوامیمن بچمو سالم م'

 'با توئم توله'

 .زهیریقطره اشک از چشمام م هی

 .کاراشم مثِل حرفاش باشه یکاشک

دوست دارمو  تونمیهمونطور که از حرفاش م کاش

 .بخونم.از تو کاراشم بتونم

 .ردمک هی.آه..چقدر گرامینفسم به خودم م ِیاحساس تنگ با

شاد و شلواِر گ شرتیت هیو لباسامو با  کنمیپاک م اشکامو

 یو کناِر کارن رو رمیو به سمت تخت م کنمیعوض م

 .کشمیتخت دراز م

 .ستین یازینباشه به لباِس جذب هم ن هانیآ یوقت
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 ایعمارت  یدیکه رس دادیم امیپ هیکاش حداقل  نامرد

 ..نه..کاش

 دمیفحش م هانیو به جوِن آ کنمیب خودم غرغر م نقدریا

 .برهیخوابم م یِک فهممیکه نم کنمیو از خدا گله م

 

 

*** 

 .بود که عمارت بودم یروز دو

نبود.مگه خودش نگفته بود که هر  هانیاز آ یخبر چیه

 رفت؟ ادشیحرِف خودشم  یزنه؟حتیروز بهمون سر م

و  مزنیبود رو کنار م امییروزا همدمم تو تنها نیکه ا یاشک

داده  امیپ دی.شاکنمیو دوباره چک م دارمیبرم مویگوش

 .باشه
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 شمیهم اومدن پ نایطرالن ا روزید ینبود.حت یمایپ چیه اما

زنِگ ناقابلم نزد تا صداشو  هی یحت هانیموندن.اما آ یو کل

 .بشنوم

  .صداش َلک زده بود دِنیواسه شن دلم

 لنتیرو سا میکه گوش کنمیبار چک م نیهزارم واسه

 امیپ انهیو اگه آ ستین لنتیسا شمیمطمئن م ینباشه.وقت

 .کنمیرو خاموش م ی،گوشادیم کشنیفینوت ادیب

 .نداشتم برم تلگرام داد،دوستینم امیپ هانیآ یوقت یحت

 .شمیم نستایو وارِد ا دارمیبرم مویگوش

 .کنمیباز م جشویپ یآن ِمیتصم هی ِیط

تا پست گذاشته بود و همشون عکس خودش بود.به 

 ادکلِن شرکِت ِغی.عکِس تبلکنمیعکسش نگاه م نیآخر

ا هم هکوه بود.کوه یکه انگار باال یعکس هیبود. انییرضا
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دستش گرفته بود و با  یپر از برف بودن.و ادکلن رو تو

 .کردینگاه م نیباز به دورب مهین یدهن

الت ح یبرا جنبمیهم دِل ب گرفتیازم نم یخبر نکهیا با

 .رهیچهره و چشماش ضعف م

 !جذاب ِیلعنت

ز ا یگو با دلتن کنمیهم هزار بار مرور م شگهید یعکسا

 .شمیخارج م نستایا

و  نمکیبود رو پاک م ختهیکه دوباره رو صورتم ر ییاشکا

 .خزمیتخت م یهق روبا هق

اومد داخل  یکه اگه کس کشمیخودم م یرو رو پتو

رو  نمیگیغم یرو نیچند روز ا نی.انهیصورتمو نب

 .بود دهیند چکسیه
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 یو باهاشون همراه دمیخندیم یبود جور یکس هروقت

عمره  هیوجود نداره و من  یهانیکه انگار آ کردمیم

 .مجردم

 .شهیدر باز م هویکه  شهیبلندتر م هقمهق

عادت نداشت بدون در زدن  یرو دهنم.کس ذارمیم دستمو

 کردیکارا م نیکارن که اوالش از ا رازیوارد بشه.البته به غ

 نیا به یعنی.شدیبهش تذکر دادم، با در زدن وارد م یو وقت

 !در بزنه؟ دیش کرد بافرامو یزود

 :گمیدر کنترِل بغضش داشتم م یکه سع ییصدا با

 ..االن اصاًل حوصله ندارمرونیکارن برو ب -

 .رهیگیقلبم اوج م اد،ضرباِنیکه م یابم و مردونه یصدا با

 .شناختیصدا رو م نیا گهید قلبمم

 ؟یکن هیگر ینیکه بش رونیبره ب-
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تو  دیچیپ شکالت یکه چرا بو زدمیحدس م دیبا

ز اون ا تونمیاتاق.دوست داشتم خودمو بندازم بغلش و تا م

 تو بغلش نقدریگردِن جذاب و خوشبوش نفس بکشم.ا

 ...بمونم تا

با  و گمیم دهیکش یـ«نیه»پتو  یِیهویشدِن  دهیکش با

 د؟شده بو ینطوریچرا ا ی.لعنتکنمینگاه م هانیترس به آ

 هیشب فشوایصورتش پخش و پال بود و ق یرو موهاش

 .تخس کرده بود یپسرا

هم ب یبود.اما همون موها نیبهتر شهیمثل هم یول لباساش

 .دادیم شیشونیخبر از پر خَتشیر

 ... ...ـجانـیا..ا-

 .مونهیگرم و سفت حرفم نصفه م یجا هیفرو رفتن تو  با

 .حرف نزن.فقط بذار لذت ببرم-
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 یدخترا هی.شبرسهیحّدش م نیقلبم به باالتر تپش

ه بودم شد کننیکراششون هول م دِنیکه با د یایرستانیبد

 بود؟موهام شونه یچه شکل افمی. قکردمیو با خودم فکر م

ِکِدر شده بود با  دادم؟صورتمیم یخوب یخورده بود؟بو

 ه؟یگر

 قلبم دمینپوش شتریشورتک و تاپ ب هی نکهیا یادآوری با

 .گند زده بودم ی.لعنتستهیمیوا یالحظه یبرا

نبود.خودمو بهش  زایچ نی..االن موقع فکر کردم به ااام

 .آغوش گرم و امن لذت ببرم نیتا از ا دمیفشار م

زمزمه  یپر درد -یآ- چهیپیشکمم م ِریکه ز یدرد با

 .رهیگیکه فورًا ازم فاصله م کنمیم

 ؟یشد؟فشار دادم؟خوب یچ-

مو و دست زنمیم یشده لبخند یچ نکهیفکر کردن به ا با

 :گمیناباور م یو با خنده و لحن زارمیدرد م یجا یرو
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 ...لگد زد باالخرههانیَلـ...لگد زد.آ-

حرفم  یمتوجه ی.وقتکنهیاول متعجب نگاهم م هانیآ

 :رو شکمم ذارهیدستشو م شهیم

 هگی.بنظرت نمکنهیبچه هم حضورمو حس م نیا یلعنت-

 !خوشحاِل که باباش کناِر مامانشه؟؟هووم؟

 :زهیریِم عالم به دلم مغ یهمه ناخوداگاه

 ؟یپس دِل مادرش چ-

 مگه؟ هی:دِل مادرش چهانیآ

 .لوس باشم خواستیاگه کارم لوس شدن بود دلم م یحت

 :کشمیپتو م ریو خودمو ز کشمیم دراز

 !..رونیمن هنوز ناراحتم.برو ب-

 .ذارهیشکمم م یرو دستشو

 ؟یکردیم هیگر یواسه چ یداشت-
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ه که به نفعش نباش یحرف شهیمحرفمو؟مثل ه دیشن اصاًل

 .شنوهیرو نم

 :گهیم تربلند کمی کم،فقطی ییکه با صدا دمینم جوابشو

 !با تو هم توله-

 :گمیم یبدخلق با

 ه؟یچ-

 : زنهیبهم م یایگردن پس

 هیگر یداشت یواسه چ گمیچه طرز حرف زدنه؟م نیا-

 ؟یکردیم

 :دمیجواب م یتند با

ونقدر مرد، ا هی دونمیچه م ای ناییاستاد رضا ِشیبزار برم پ-

منم  هیالعملت چعکس نمیبکنم صورتمو ،بب کیبهش نزد

 ..کنمیم هیگر دیهمون کارو بکنم.ببخش
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ه ک فتهیتازه نگاهم به چهرش م شهیکه فروکش م خشمم

 .قرمز شده بود تیاز عصبان

 ..هانی..آـیآ-

 

 

 .امیودم مبه خ ژنیاحساس کمبود اکس با

 گذاشته بود رو گلوم و با خشم زل زده بود به دستشو

 .چشمام

 :زنمیو با درد اسمشو صدا م شهیم یدوباره اشک چشمام

 ..ـیآ-

 .....نشَنوم صداتو طنازششیه-

 :دهیادامه م ادیفر با

 .نشونم-
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 :زهیریچشمام م یاز گوشه اشکام

 نمشیخر مبکن.منم مثل  یبکن یخوای..میآره..تو...هرکار-

 .. هاتو بزرگخونه بچه

حرکت  هیو تو  کشهیدستشو از گلوم م فتمیسرفه که م به

 یکه گلدون با صدا زنهیم به گلدونه کناِر تخت ضربه

 .فتهیم نیزم یرو یبد

 انهیو با ترس به آ شهیام قطع مسرفه یترسش صدا از

 .رهیتوالت م زیکه به سمت م کنمینگاه م

 :گمیم بلند یبا صدا فورًا

 .َنشَکن-

.از حرص فکشو جلو داده بود و گردهیاخم به سمتم برم با

 .شهیم رهیبهم خ تیبا عصبان

 .دستم ِله بشه،دهنتو ببند ِریَفِکت ز یخوایاگه نم-
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 :زنهیکه عربده م زنمیاسمشو صدا م میبغض یصدا با

 .نکن توله یصدام نکن.باهام باز ینطوریبسه...ا-

ا که ب کنمیو مظلوم بهش نگاه م کنمیاز هم باز م دستامو

 .بغله خودش کشهیحرکت منو م هیجلو و تو  ادیسرعت م

له فاص نیکه پاهام از زم ی.طورکنهیسرپا بغلم م همونطور

 .داشت

 :گمیو با بغض م کنمیبوش مگردِن خوش یال سرمو

 ..ینامرد یلیخ-

 :دهیجواب م یبم یصدا با

 .دونمیم-

 :گمیتخس م یلحن با
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چقدر  دونمی.فقط من میچقدر نامرد یدونی..نمیوندینم-

گذشت.به چه  یدو روز بهم چ نیکه ا دونمی.من مینامرد

 ...که فکر نکردم ییزایچ

منو از خودش فاصله بده،پشتشو  نکهیعقب و بدون ا رهیم

 .چسبونهیم واریبه د

 بهش زل یاشک یو با چشما دمیاز شونش فاصله م سرمو

 .زنمیم

بود که به خودم بفهمونم بدوِن  ازیبود.ن ازیدو روز ن نیا-

 هی یبود تا به خودت ثابت کنم تو نباش ازی.نتونمیتو نم

به خودم نگم به طناز  یازم کمه تا دوباره با تخس یزیچ

 ...خواستمیم زیچ هیچند روز فقط  نی. ایندار ازین

 ونهکشیو نگاهشو از چشمم به لبام م ذارهینصفه م جملشو

 :دهیو ادامه م

 .هات ِسیفرنچ ک هی-
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حرکت لبامو شکار  هیو تو  ارهیهمزمان سرشو جلو م و

 .کنهیم

 یه لباب یابا زبونش ضربه کنهیخوب لبامو کبود م یوقت

 .کنمیکه ناخودآگاه لبامو باز م زنهیبستم م

و  نمکیو زبونشو وارِد دهنم م بندهیکارم چشماشو م نیا با

 .رهیگیم یبا زبونش زبونمو به باز

 .میکردیفکر نم زیچ چیو به ه میشده بود غرق

 :گمیو با ترس م امیلحظه به خودم م هی

 .بسه هانی..آـیآ-

هم ب ینگاه دیو با ترد رهیگیخمار ازم فاصله م یچشما با

 .ندازهیم

.حاال کاماًل رو شهیو آروم از روم بلند م دهیتکون م سرشو

 .میتخت افتاده بود
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 ؟یخوب-

که باهام گرفته بود رو  یکم یصله.فادمیتکون م سرمو

 .کشهیتخت دراز م یو کنارم رو کنهیدوباره پر م

 :برهیموهام م یال دستشو

 .چشات تنگ شده بود یدلم برا-

 :گمیو لوس م کنمیدوِر گردنش حلقه م دستمو

 .صدات تنگ شده بود یمن دلم برا-

 .زنهیموهام م یرو یاو بوسه کنهیم یاخندهتک

 ..هانیآ-

 .کنهینگام م یو سوال دهیازم فاصله م سرشو

 .دوستت دارم-

 منم-.منتظر بودم که بگهنهیشیلبش م یرو یلبخند

اما برخالف تصوراتم  -منم دوستت دارم-ای-نطوریهم
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 یکوتاه یبوسه «دونمیم»و با گفتن  زنهیم ینیریلبخنِد ش

 هانیرفته بودم دارم با آ ادمی نکهی.آه مثل ازنهیلبم م یرو

 .کنمیبت مصح

 :گمیم یلجباز با

 .یتو هم دوستم دار دمیباشه فهم-

 :ندازهیباال م ابروهاشو

 !..یدیدرست فهم-

لختش که از  ینهیس یتو بغلش و لبمو رو خورمیم غل

 . ذارمیباِز  لباسش معلوم بود،م یهادکمه

 .هشیکردن با موهام م یو مشغول باز کشهیم یقیعم نفس

و  هشیکم چشمام گرم ما موهام که کمب کنهیم یباز نقدریا

 .رمیم قیلذتبخش و عم یبه خواب
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و به  کنمیاحساِس خنده و سروصدا چشمامو باز م با

 .کنمیاطراف نگاه م

ده ش دهیبودمو پتو روم کش دهیتخت دراز کش یرو صاف

 .بود

لم ..بوسم کرد.بغنجایاومد ا ادمهیکو؟خودم  هانیآ پس

 ..کرد.موهامو نوازش کرد

 کو؟کجا رفت؟ پس

 توهم زدم؟ یعنی.نکنه..شمیترس از جام بلند م با

 !ایخدا یوا

مامانو صدا کنم که  خوامیو م شمیدو از اتاق خارج م با

 تازه داره از هانیو هلما رو مبل نشستن و آ الیدان نمیبیم

 .دستشه بیس هیو  رونیب ادیآشپزخونه م
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زودتر از همه روم  هانین باز کنم نگاِه آده خوامیم تا

 :شهیدادش بلند م یو صدا هیشیم

 .هیختیچه ر نیسگ گمشو اتاق.اتوله-

 .فتهیبه لباسام م نگاهم

 !شتیهول

 ..خاک تو سرمرونیهمون تاپ و شورتک اومدم ب با

به  و ذارمیشکمم م یبرگرده دستمو رو یکس نکهیاز ا قبل

 .دوعمیسمِت اتاق م

مامان  یکه صدا چسبمیو از پشت به در م بندمیو مر در

 :شنومیجمع م یرو همراه با خنده

 .تختش کمه هی یستیبالگرفته اصاًل تو ن یدختره-

 من؟

 تختم کمه؟ هی من
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و  پوشمیم یگشاد کیو تون رمیگیاخم از در فاصله م با

 یو دکمه کنمیعوض م یشورتکمو با شلوار جذِب ل

 .ذارمیشکمم باز م ِریشلوارو همونطور ز

 .بندمیباال و با کش م کشمیم موهامو

اق از ات ستمیها نزدهجن هیشب گهید شمیمطمئن م یوقت

 .شمیخارج م

مرو که ه ییو با صدا نییپا رمیها ماز پله اطیو با احت آروم

 :گمیم گردونهیبه سمتم برم

 نیمنو به ا یخب مامان خانم..!راستشو بگو.چقدر گرفت-

 ؟ین فروختخا هانیآ

 :گهیبا خنده م مامان

 !..یدیپس شن-
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و  گمیم یا«معلومه»و همزمام زنمیم یاغرهچشم یشوخ به

 .رمیبه سمت آشپزخونه م

 ؟یری:کجا مهانیآ

 :گهیزودتر از من م هلما

ساعته ۲.گهیبخوره د یزیچ هیبره  دیبا هانیوا آقا آ-

 .ستش گرسنهبچه دهیخواب

 :گمیم فورًا

 .یندوینم یاونوقت تو که شوهرم دونهیدختر مبفرما اون -

 فهممیکه دهن باز نکرده م کنهیبهم نگاه م یجورهی هانیآ

 -!یشد یوحش-گهیبهم م

 کنهیکه ادعا م یکس یآره شدم.وقت-بلند بگم  شدیم کاش

بعداز دو  یو وقت دهینم امکمیپ هیعاشقمه و دو روز بهم 
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 شهیبلند م کنارش از کنارم مدهیروز با آرامش خواب

 -بمونم عیهمونطور رام و مط تونمینم

و وارد  زنمیم یاغرهچشم هیحرفا  نیا یجابه یول

 .شمیآشپزخونه م

گرفته بودم به  هانیکردِن آ عیکه از ضا یحِس خوب با

 .دارمیو نوتال رو برم رمیم خچالیسمت 

که با  بندمیرو م هانیآ بندمیرو م خچالیکه در  نیهم

 .زدِن من بود دیداده بود و مشغوِل د هین تکپوزخند به اپ

 .کارمو نیا ذارهیبدوِن جواب نم دونستمیم دی..باعاا

که با همون پوزخنِد جذاب و  کنمیترس نگاهش م با

 :گهیدلبرش م
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 یدوست دارم.پس چرا اون رو یمن وحش یدونیتو که م-

که بتونم استفاده کنم  یکنیجا رو نم هی تویوحش

 !عروسک؟

 .. ..فعاًل..بـ..بروباشه-

قراره  میقدم هیجلو و تو  ادیو م کشهیم یپوف

 یجا نشیریو لبخنِد ش ذارهیشکمم م ی.دستشو رورهیگیم

 :رهیگیپوزخندشو م

مزخرفو.من دوست ندارم مثِل  ِیباز نیطناز..تموم کن ا-

 تیاز باردار یچیه یقبل که کارنو حامله بود یدفعه

کنم.سه روز  لحظات رو حس نیا خوامینفهمم.م

 .تمومه وقتت گهیگذشت.د

 .رهیواسش ضعف م دلم
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ردنش بغل ک یرو برا جانیه نیا تونستمینم نیاز ا شتریب

بغلش که فورًا دستاش دوِر  ندازمیبخوابونم.پس خودمو م

 .شهیکمرم حلقه م

با خواسِت خودم خودمو انداختم بغلش اما لوس  نکهیا با

 :گمیم

 مایو پ یکه بهم زنگ نزد یدو روز نیا ینکنه فکر کرد-

با دو تا  یتونیم ی.فکر کردکنمیرو فراموش م ینداد

 نیبه ا گهی.دو روز دخانهانیآ ری؟نخیحرف خرم کن

 !..یکنیم کاریچ نمیتا بب شهیاضافه م یدور

 االن به نیهم تونمیم یچه نخوا یمنو سگ نکن.چه بخوا-

 ...زور

 :پرمیو وسِط حرفش م دارمیشونش برم یاز رو سرمو
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 با زور کاراتو یبتون دی..زور گفتن آسونه.شازمیآره عز-

ن با دلت م یمنو ببر ی.فکر کردیتونی.اما منو نمیببر شیپ

 ام؟یراه م

 :دمیمظلوم و آرومتر ادامه م یلحن با

که فقط بهم عادت  رسمیم جهینت نیبخدا دارم به ا هانیآ-

تا االن  دونمی.میذاریحسو عشق م نیو اسِم ا یکرد

شده به نظرم احترام  بارمیاما واسه  ینکرد نکارویا

 .یقائل تیبذار.بفهمم واسم اهم

و فقط بهم نگاه  کنهیدوِر گردنم حلقه م گشوید دسِت

و  میبود دهیچسب گهیکامل بهم د ییجورا هی.حاال کنهیم

جود بو یکم یفاصله نمونیشکمم بود که ب ِیفقط گرد

 .آورده بود
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 یعنی برمتیم.اگه بگه به زور مبودم جوابشو بشنو منتظر

انتخاب بده اونوقته که  بهم عادت کرده و اگه بهم اجازه

 .دوستم داره

 

 

 .کنمیآروم اسمشو صدا م دهیجواب نم یوقت

 .دهیکه آروم سرشو تکون م ادیم رونیاز فکر ب انگار

 .قبوله-

 :گمیلبخند م با

 ؟یچ-

 .ریبگ میخودت تصم-

 :دهیو ادامه م برهیباال م میبه حالت تسل دستاشو

 .ستیدر کار ن یزور-
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بغلش و بهش  ندازمیو دوباره خودمو م زنمیم یلبخند

 :دمیم نانیاطم

 .گهیفقط دو روز د-

 :دهیتکون م سرشو

 .باشه-

 .میمونیتو همون حالت م کمی

 :رهیگیازم فاصله م قهیچند دق بعداز

 .برم دیکار دارم.با کمیمن -

 .نشونمیرو لبم م یو لبخند کشمیم یقیعم نفس

 .باشه-

از  «مراقب خودت باش»و با گفتِن  بوسهیم مویشونیپ

 .شهیآشپرخونه خارج م

 .کنمینگاه م شیخال یبه جا یناراحت با
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خب خوشحالم بودم که  یرفته ول نکهیبودم از ا ناراحت

 .رمیبگ میگذاشت من تصم

از خوردِن نوتال هم صرِف  یحت گهی.دکشمیم یقیعم نفس

 .کمینظر م

 :گهیکه مامان با اخم م شمیآشپزخونه خارج م از

 بچه گذاشت رفت؟ نیبه ا یگفت یچ-

 :گمیم الیخیب

 .کار داشت شرکت؛رفت-

 .دهیسرشو به تأسف تکون م مامان

 کارن کجاست؟-

 :گهیم یدوست داشتن یبا لبخند هلما
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ردن ک یباز نقدریا نییااومد پ هانیو آقا آ یدیخواب یوقت-

 هانیو با هم سرگرم شدن که بچه خوابش برد.بعد آقا آ

 .بردش اتاِق خودش

 ذهنمو از فکر به کنمیم یو سع پاشمیبه روش م یلبخند

 .منحرف کنم هانیآ

 :گمیو م نمیشیمبل م یروبروش، رو رمیم

 ...یزیچ یان؟بچهیکنیم یخب شما چ-

 :گهیبا اخم م الیدان

 .یبذار یتو خمار هانویآ یخوایم یتو تا ِک-

با  الیکه دان کنهیبا اخم،معترض اسمشو صدا م هلما

 :گهیبلندتر م ییصدا

 ..برادر حق دارم حرف بزنم که هیآقا به عنواِن -

 .برادرم بود یجا گهی.ددرسته
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قدره  خوامیم ؟فقطیحرف بزن یگفته حق ندار یک-

 .واقعا نی.هممیبدون شتریرو ب گهیهمد

 .ختهیبهم ر یلی:خالیدان

 .هیبی!حرِف غرخته؟یر هان؟بهمیآ

 ..الیدان-

 .بکن.فقط به فکِر کارنم باش یخوایم ی:هرکارالیدان

 ...میخوایما که نم الیدان-

 :گهیزودتر م هلما

 یزیچ هی شهیم یعصب الیطناز.دان الیخیبابا.ب یا-

 .نداره یربط یتوعه.به کس ِی.زندگگهیم

و  ارهیکه هلما هم کم نم کنهیه هلما مب ینگاِه بد الیدان

 .رهیغره مبهش چشم
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که هر روز عشقشون نسبت به هم  دمیدیوضوح م به

 .شدیم ادتریز

 :گهیکه مامان م زنمیم یلبخند

 اد؟ینم ال،مامانیدان-

 .میسر بزن هی میاومد یی:نه زنداالیدان

 ن؟یدیبچه رو م ِینیریش ی.کینگفت الیدان-

 :گهیبگه هلما م یزیج الیدان نکهیاز ا قبل

 .ادهی.حاال وقت زمیفعال که تازه ازدواج کرد ییزندا-

 :زنمیاز َتِه دلم م یلبخند

 .جمع و جور کنن شونویفعاًل بزار زندگ گهیراست م-

و به  ممونینم شتریکه ب دهیتکون م دییسرشو به تأ هلما

 .برمیدرس داشتن دوباره به اتاق پناه م یبهانه

 .فتمیم هانیآ یکه دوباره به فکِر حرفا نمیشیتخت م یرو
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 .شمیمشغوِل مرور کردنشون م دوباره

 مهیادامه بدم دوباره گر نطورینداره.اگه هم دهینه..!فا آه

که  یی.پس به سمِت کتابادمیو فقط وقتمو هدر م رهیگیم

و مشغوِل  رمیمون برام آورده بود ماز خونه روزید نایت

 .شمیبودم م بیه غاک روزید یخوندِن درسا

ذهنم فقط رو درسا تمرکز  گهیو د شمیخوندن م غرِق

 .کنمیم

صفحاِت آخر بودم و داشتم نمونه سوال حل  بًایتقر

مامان نظرمو  یکارن و صدا یهیگر یکه صدا کردمیم

 .کنهیجلب م

 ..بابام کجاست؟خوامی:نمکارن

دلم.بابات رفت شرکت  ِزی:آخه من قربونت بشم عزمامان

 .گهید
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 :شهیکارن بلندتر م یهیگر یصدا

 .ادیبگو بابا ب -

ها لهپ اطیو با احت شمیو فورًا از اتاق خارج م شمیم بلند

 :ادیمامان م یغرغرا یکه صدا کنمیم یرو ط

بچه بگم با تو هم بگم؟!بچه پنج  نی..!طناز با اایخدا یوا-

 .ینرو پدر صلوات نییباال پا نقدریماهشه.ا

 :گمیو با خنده م خندمیمفحش دادنش  به

 .عاعا..اگه به بابا نگفتم-

به  تیکمتر شده بود و با مظلوم شیگر کمیکارن هم  حاال

 .کردیما نگاه م

 که فورًا دستامو کنهیمبل بلند م یبالشت رو از رو مامان

 :گمیو با خنده م ذارمیشکمم م یجلو

 ..بدوعم تونمیمامان تروخدا نم نه-
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که کارن  ذارهیبالشت رو سِر جاش م و زنهیم یاغرهچشم

 :گهیو رو به من م هیگر ِریز زنهیدوباره م

 !نکرد؟ ی.چرا باهام خدافظادیمامان.بگو بابا ب-

 

 

بغلش کنم که مامان فورًا با  خوامیم هواسیجلو و ب رمیم

 :گهینسبتًا بلند م ییصدا

 ؟یکنیم کاریعه..دختر چ-

و رو به مامان  رمیگیو دستشو م گمیم یا«اشه..بباشه»

 :گمیم

باهاش صحبت کنه.تو  هان،کارنیزنگ بزنم به آ رمیم-

 ..تنها

 :گهیلبخند م با
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خونه  رهیداره م گهید هانمیعه.آ۹...االن ساعت دیبر دیبر-

 .رهیدر م شیخستست.خستگ

 :گهیم یکه با مهربون بوسمیم گونشو

 واسه شام؟ یخوریم یچ-

نداشتم و  یبا شکمم شوخ شدمیم اًل حامله که..!اصآه

 .هم نداشتم یخجالت

 تنها دیمامان با نکهیو فکر به ا ایبدوِن شرم و ح پس

 :گمیباز م ِشیکنه با ن یآشپز

 .من هوِس زرشک پلو کردم-

 :دهیسرشو تکون م مامان

 ..ادیشام ب هانمیآ یکه زنگ بزن یبه شرط-

 :گمیم معترض

 .ت کهعه مامان...تازه رف-
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 :گهیاخم م با

 .که گفتم نیهم-

 :کشمیم یپوف

 .ادیب زنمیباشه.زنگ م-

 .شهیکارن مخلوط م ِیخوشحال ِغیمامان با ج لبخنِد

 ِریو ز یرو گوشم و فحِش درست و حساب زارمیم دستامو

 :گمیتند م یو با لحن دمیبه کارن م یلب

 .دنبالم ادیبا باباش صحبت کنه؟!ب خواستیم یک-

 .دنبالم دوعهیند مت کارن

 .دارمیبرم مویو گوش شمیاتاق م وارد

 .زنمیم یطونیلبخند ش رسهیکه به ذهنم م یفکر با

 .رمیو به سمِت کمد م کنمیموهامو باز م کِش
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و دوباره  دارمیبودم رو از کمد برم دهیپوش که یتاپ

 .پوشمیم

 یدنیقطعًا د هانیآ یافهیق یبود..!ول یچه حس دونمینم

 .شدیم

داره  کارن با تعجب نمیبیکه م گردمیبرم میسمِت گوش به

 .کنهینگاهم م

 :گمیخنده م با

 هوم؟ میکن تیباباتو اذ کمیچطوره -

ذاب ج یپوکر بود به لبخند ِهیصاِف کارن که شب یلبا

 .شهیم لیتبد

بفهمه از قصد دارم  هانیباشه که آ یجور خواستمینم

 .کنمیم نکارویا

 .زنمیلبم م یرو یکمرنگ بًایرتق ِیلِب صورت رِژ
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ِت و بدو بدو به سم کوبهیکارن با شوق دستاشو بهم م که

 .رهیگیتو دستش م مویو گوش رهیتخت م

رو از دستش  یو گوش نمیشیتخت م یرو رمیم منم

 .رمیگیم

 کنمیم پی.تاشمیو وارِد تلگرام م کنمیاثر انگشت باز م با

 '؟ی'هست

 کمیو  شمیال و گپام مکه جواب بده وارد چن یموقع تا

ِد ده که حدو مینیبیدار مخنده یلمایو با کارن ف کنمیچت م

 .دهیبعد جواب م قهیدق

 'چطور؟'

 یریصوت ی..لج کرده.هستیبه کارن نگفت یرفتیم یداشت'

 'زنگ بزنم صحبت کنه باهات؟

 .کنهیم پیتا یکه 'آره' ا کشهیطول نم یلیخ
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و جواب  خورهیزنگ م کمی.زنمیم ویدیو ِریتصو یرو

 .دهیم

که شروع به حرف زدن  رمیگیکارن م یجلو نویدورب

نشسته بود و همونطور که داشت باهامون  نی.تو ماشکننیم

 .کردیم یهمزمان رانندگ کردیصحبت م

 یازب ویفااسیپ خواستمیم ؟ینکرد دارمی:بابا چرا بکارن

 .میکن

 یساعت باز کی دنتی:آخه فندوق قبل از خوابهانیآ

 ..که میردک

 .قهرمخوامی:نمکارن

 !زنه؟ینم ی.پس چرا از من حرفکشمیم یپوف

 ...امی:فردا مهانیآ
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و  کنمیاستفاده م تیحرفش تموم شه از موقع نکهیاز ا قبل

 :گمیو خشن م رمیگیرو از کارن م یگوش

 .فردا.مامان شام دعوتت کرد ستین ازین-

 یوشتو گ یبوق یکه صدا کنهیزل نگام مزل همونطور

 .هچرخونیکه فورًا فرمون رو م میبنیرو م هانیو آ چهیپیم

 .کنمیو با ترس به صفحه نگاه م کشمیم ینیه

بوق،کارن زودتر از من به خودش  یقطع شدِن صدا با

 :گهیو م ادیم

 ؟ی..خوبییبابا..!بابا-

 کنهینگاه م یبه گوش یو شاک رهیگیم نهینگاهشو از آ هانیآ

 :گهیبلند م ییو با صدا

 ..آخه ُکـ-

 :گمیم فورًا
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 ....کارنسسیه-

و همونطور که غرغر  برهیحرص دستاشو تو موهاش م با

 :گهیو م کنهیم

 .عمارت امیدارم م-

و  دهیم نیو به دورب رهیگیرو منگاهشو از روبه قهیدق چند

 :گهیمخاطب به من م

 .و با تو کار دارم عروسِک تخس-

 

 

 :گمیم عیضا ینلح با

 !..مینیبیهه..هه..م-

اس رو تم «مینیبیباشه م»و با گفتن ندازهیباال م یاشونه

 .کنهیقطع م
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من  نکهیا یجابود سکته کنم.حاال به کی..!نزداوفف

خوشحال باشم که حالشو خراب کردم اون خوشحاله که 

 .حالمو گرفت ینطوریا

 .ندازمیتخت م یرو مویگوش تیعصبان با

تا  دمیخوابیم گرفتمیبودم واگرنه م دهیتازه خوابکه  فیح

 .نهیاومد اصاًل منو نب یوقت

 م؟یکن یباز یای:مامان تو مکارن

 :ندازمیباال م ییابرو

راهش  ی..تا تو براالیکنه؟ یباز PS خوادیدلش نم یک-

 .پوشمیلباس مناسب م هیمن  یبنداز

 مگون یرو یابغلم و بوسه پرهیو م شهیذوق بلند م با

 :زنهیم

 .رمی..االن میمرس یمرس یمرس-
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 .دوعهیم رونیفورًا به سمِت ب و

گشاد  شیآست د،کهیسف شرِتیت هیو  رمیطرِف کمد م به

 ِیسرافوِن مشک هیو  پوشمیبود و تا آرنج ادامه داشت م

 .که تا مِچ پاهام بود پوشمیم دیراِه نازِک سفراه

چشمام  که کنمیم یاسرم شلخته گوجه یباال موهامو

 .شهیم تردهیکش

کار رو تموم  یو با رِژ صورت کشمیم یچشِم نازک خِط

 .کنمیم

 .پاشمیخودم م یبه رو یلبخند

 ..در خدمتمدیاریب فی..!تشرهانیآقا آ خب

 .خورهیزنگ م میاز اتاق خارج شم که گوش خوامیم

.اسِم روشنا روش دارمیو برش م رمیسمتش م به

 .کردیم ییخودنما
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 .کنمیو تماس رو برقرار م کنمیبز رو لمس مس کوِنیآ

 .جونم-

 ؟یی..!کجابالیجونت ب-

 باشم دِه شب؟ تونمیکجا م-

 :گهیو با خنده م کشهیم یسوت

 که صبح تو مدرسه یدی.حتمًا خوابگرینبود ج ادمیاووه..-

 .ینکن رید

 :دهیکه ادامه م کنمیحرص اسمشو صدا م با

 رون؟یب میبر یایباشه..باشه..فردا م-

 ؟یواسه چ-

وقته  یلیبا فرهاد برم گفت تو خ خوامی.مینطوریهم-

 .گهیبد نم دمی.دمیبا هم بر ییتنها

 :زنمیم یطونیش لبخنِد
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 .رونیب دیبریم فیتشر اریاوهه..پس با حضرِت -

 :شهیبلند م غشیج یصدا

خر  نیسال تموم شه ا کی نیکجا بود؟َعه.ا اریزهِر مار..-

 .از سرم کم شه

 :گمیم یدجنسب با

منو  یگول بزن یرو بتون ی.هرکواشی..یهویهو-

 !نه؟حضرِتگهید یکرده بود ویس نی..اسمشو همیتونینم

 ..اری

 :گهیو با حرص م شهیبلندتر م صداش

 میآورد بر ریزهِر مار.گفتم که بهت.مِن ساده رو گ-

.تا شیمنو برد خونه مجرد یم،عوضینیخونمون مامانمو بب

از رو اجبار  نمیسواستفاده کرد.ا تیاز موقع تونستیم

 ....هه..ههوبسیبود.تازه از ماله تو بهتره که،دلبِر 
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 ...هنوز دختر دوارمیباشه بابا..ما هم عرعر..فقط ام-

 .شهیبنفش و بلندش همزمان م ِغیگفتنم با ج دختر

رو از گوشم فاصله  یو گوش کنمیزمزمه م یـ-کوفت-

رو به  ید،گوشایصداش نم کنمیاحساس م ی.وقتدمیم

 .کنمیم کیگوشم نزد

 ؟یازنده-

 نیساعته..اره ا۱۴..نه نه حناق یری:کوفت بگروشنا

.حاال میشیکارن از دستت راحت م نیبهتره.هم من هم ا

 ؟یایفردا م

 .خونه گردمیفردا برمحال و هوام بهتر شه.پس امیآره م-

 :گهیذوق م با

 اون َکَلت جو عقل تو هیهنوز  دونستمی..منی..آفرنیآفر-

 ..یکنیرد نم گرویج هاِنیهست آ
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 :گمیم یشوخ به

 چشتو گرفته؟-

 .پشتم بستهمثلشو دارم.واسه هفت یکیگمشو.خودم -

 هانیآ ِهیکاراش شب شتری.فرهاد بگفتی.راست مخندمیم

 .مهربون بود شتریب کمی دیبود.فقط شا

 

 

 :گهیحرص مکه تند با  شهیم یطوالن سکوتم

 ..پشِت خطهشهیظاهر م ادیکه اسمش م نی..همایب-

 ..منتظر نذار ارویبرو برو..حضرِت -

 .کنهیرو قطع م یو گوش کنهینثارم م یـ«کصافت»

 .کنمیم پیو تا شمیم شیویپ وارِد

 'ایب'
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 'ادیازش بدم م یگیبعدًا م'

 'یجواب بد یدوعیم زنهیباور کنم که تا زنگ م یچطور'

 'شعورینکن ب اهیس ویکیمن '

 خاموش مویسندکردِن هرکدوم به صورِت جدا،گوش بعداز

 .شمیاز اتاق خارج م نایبابا ا یو با صدا کنمیم

 .رسمیو به هال م رمیم نییها پااز پله محتاط

 و آروم با آقاجون دست کنمیو بغلش م رمیسمِت بابا م به

 :پرسهیکه بابا از مامان م دمیم

 ومدن؟یز نهنو نایمحمود]عمو[ا-

 یباهاشون صحبت کردم.گفتن آخرا شیساعت پ می:نمامان

 .رسنیکم مکم گهیمجلسه.احتمااًل د

تا  رهیو همراِه آقاجون به اتاق م دهیتکون م یسر بابا

 .لباسشو عوض کنه
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 رمیم کردیم یبه سمِت کارن که تا االن داشت تنها باز منم

 .نمیشیمبل م یون،رویو کناِر تلوز

 .کنمیرو دونفره م یتا..االن باز:واسکارن

 .باشه-

دستم و  دهیدوم رو م یکه دسته مونمیمنتظر م کمی

 .شهیشروع م یو باز زنهیاستارت رو م

*** 

 بازمیکن خب.من همش دارم م یتر بازبابا..کارن.آروم یاِ-

 ..که

 :کوبهیبا دوق دستاشو بهم م کارن

 یبزن ضربه فن رو رهی.مامان ضربدر و دابرمیبازم دارم م-

 .شمیم

 .من ببرم یخواینداشتت.تو م یآره جوِن عمه-
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 :گهیبود با عمو برگشته بودن،م یربع هیکه  زنعمو

 م؟یشام بخور-

 :گهیفورًا م کارن

 .ادیعه نه!بابا داره م-

 !یبازیم یبکن که دار تویباز- 

 :گهیداد م با

 .برمیدارم م بازم؟اتفاقًایگفته من دارم م یک-

جواِب کارنو  گهید ادیم اطیکه از ح ینیماش یصدا با

 .دمینم

 .دیرس هانیآ پس

کنه  یگرفتم.اگه واقعًا بخواد کارمو تالف یاسترِس خاص هی

 !؟یچ

 :امیداِد کارن از فکر در م یصدا با
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 .ُبردم ُبردم-

 :گمیم یو عصب زنمیبهش م یایگردن پس

 .دمیزهِر مار...ترس-

غل ب شیتیبه نارضا توجهیرو ب جلو و کارن ادیم زنعمو

 .کنهیم

 .گهینکن د تیقربونت برم.مامانو اذ ی:ِازنعمو

 .ادیم کنهیم«سالم»که  هانیبِم آ یصدا

مبل نشسته بودم و به  یرو ونیتلوز یهنوز جلو من

 .کردمینگاه م یویت یصفحه

 مینیب یشکالت تو یو بو شهیدوِر گردنم حلقه م یدست

 .ستیسخت ن هیاون فرد ک نکهی. حدِس اچهیپیم

 :زنمیگونم م یرو یابوسه

 چطوره؟ طونمیش یتوله-
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 :گمیحرص م با

 .توله اونه-

 :دمیو ادامه م کنمیهمزمان به کارن اشاره م و

 ؟یچ یعنی.َبرهیزرت زرت م ینگاه..ه-

م و کناِر گوش نهیشیو کنارم م کنهیم یامردونه یخندهتک

 :گهیم

که  یفکر کن نیو به ا یتاق باشازت انتظار داشتم تو ا-

 ؟یکنیم یباز یدار نجاینه!اونوقت ا ایخونه  یبرگرد

 :گمیم متعجب

 نکنم؟ یباز-

 :زنهیسرم م یرو یابوسه

 .کنمیم یخونه خودم باهات باز ایب-

 :زنمیبه شونش م یُمشت
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 ..برو اونور منحرفشعوریب-

 :کنهیم یاخنده

 PS نیرم همتو فکرت منحرف شد به من چه.من منظو-

 .بود

 :گهیکه زنعمو م رمیم یاغرهچشم

سِر  دیگه؟بریدر حِق همد دیکنیخب مادر..چرا ظلم م-

لحظاِت عمرتون رو از  نیبهتر دی..بخدا دارتونیخونه زندگ

 .دیدیدست م

 چه- ای  -گمیم نویاره منم هم-بگه   هانیداشتم آ انتظار

الِف اما برخ  -دهیگوش نم گمیم نویمنم هم دونمیم

 :کنهیافکارم دستشو دوباره دوِر گردنم حلقه م

 .شبرمیم امیدستتون امانت باشه.خودم م گهیدو روز د هی-

 :گهیاز زنعمو،عمو م قبل
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 نیا نجاستیواال قدمش رو چشم باباجان.اصاًل طناز که ا-

 دیآخه به خودتون نگاه کن یداره.ول یاگهیرنِگ د هیخونه 

 .دیکنیم تیودتونو اذ.خبارهیاز چشماتون م یدلتنگ

 :گهیبا خنده م هانیآ

از  یمدت باشه هم کار نیمن که راحتم ..هرچند ا-

  .ستیدستش ساخته ن

 .بابا و عمو وزنمیم نشیبه س یو مشت کشمیم یـ-نیه-

 .خندنیم زیرزیآقاجون بلند و مامان و زنعمو ر

 

 

هاشون سِط خندهو و زارهیشکمش م یدستشو رو کارن

 :گهیم

 .]زنعمو[من گرسنمهیمامان-

 :شهیفورًا بلند م زنعمو
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 .نمیسفره رو بچ رمیبچم گرسنشه خب.م رمیبم یاله-

بلند  هانیاز دسِت آ ییرها یبرا رنیو مامان که م زنعمو

 .شهیم دهیکه دستم از پشت کش شمیم

 .انتظار داشتم مثِل اومدنشگردمیبرم هانیاخم به سمِت آ با

 ییصورتش خودنما یشاد و شنگول باشه اما اخم رو

 .کردیم

 .سِر جات نیکجا؟بش-

 .کمک کنم رمیولم کن.م-

 .یاز دستم در بر یخوایآره جوِن تو..راحت باش بگو م-

 ..خوامیوا..برو بابا..م-

 .فتمیپاهاش م یرو میکه مستق کشهیدستمو م اطیاحت با

.اما به دنید یشمرچیبود بابا و عمو و آقاجون ز معلوم

 .و به صحبتشون ادامه دادن اوردنیخودشون ن یرو
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کنار و  کشمیو خودمو م رمیگیبه دندون م مویریز لِب

 .نمیشیمبل،بغلش م یرو

ا .بابیبریابرو م یدار یکه اومد ی..!از موقعهیچه کار نیا-

 .بتونم تو روشون نگاه کنم گهیکن دو روز د یکار هی

 :ندازهیباال م ییابرو

 .یاخونه گهیدو روز د-

آروم خمار، بًایتقر یکه با صدا کنمیاسمشو صدا م یحرص

 :زنهیلب م

 .الزم شدم که پدرسگ یآه..اتاق خال-

حرف زدنش  پردهیب یطور نیو ا هایحاضرجواب نیا با

 .رمیگیم یالعاده خوبقو حِس فو رهیم یلیویلیدلم ق

 :رمیگیازش م نگاهمو

 .باال توله زنهیم یکنیکه ناز م ینطوریا-
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 .بسه هانیآ-

 :کنهیم یاخندهتک

 فهمنیم یچه نخوا یهات رنگ گرفتن.چه بخواگونه-

 .میگیم یچ میدار

 و مرموز پچ ارهیکه سرشو جلو م ارمیترس سرمو باال م با

 :زنهیم

 .دوست دارم امدهیاووم...عروسِک ترس-

 هی مثل یتونینم قهیدو دق هی..یکنیم تی..چرا اذهانیآ-

 ؟یباهام رفتار کن یانساِن عاد

 :ندازهیابروهاشو باال م متعجب

رفتار کنم؟همونطور که با همه  یباهات عاد یدوست دار-

 کنم؟یرفتار م

 :گمیم دیتردیب
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 .نکن تیاذ نجایا نهی..منظورم انهینه..نه..منظورم ا-

 ی..چجورشهیکنم تو بگو..دلم برات تنگ م کاریخب چ-

 .رفعش کنم

 :گمیم تناراح

 خونه منو؟ یبه زور ببر یخوایم-

 یا«هن» تیو با عصبان کشهیدستشو تو موهاش م یعصب

 .کنهیزمزمه م

*** 

بود که تو تخت بودم  یساعت می.نچرخمیسمِت چپ م به

که اومد تو  ی.کارن که از همون موقعبردیاما خوابم نم

 هگیکه د کردیم طنتیش نقدریتخت خوابش برد.بچم ا

 .موندیاش نمبر یایانرژ
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 کنمیو پتو رو روش مرتب م زنمیموهاش م یرو یابوسه

خوابم ببره،سمِت راست  دیشا نکهیا یو دوباره برا

 .چرخمیم

و از  شمیتلگرام ، از خدا خواسته خم م اِمیپ یصدا با

 .دارمیبرش م زیم یرو

 انیپیبا اثرانگشت و با روشن کردِن و کنمیرو باز م رمز

ِت قسم نیباالتر یرو رو هانیآ اِمیکه پ رمیبه تلگرام م

 .نمیبیچت م سِتیل

 '؟یداریب'

 'آره'

 :کنمیم پیدوباره تا و

 '؟یدیچرا نخواب'

 'برهیبدوِن تو خوابم نم'
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 :کنمیم پیشک تا با

 'خوابت برد؟ یچطور شیپس دو روز پ'

 'یفهمیخونه م یایب'

 'گهیپس دوباره همون کارو بکن د'

 'ت بخرمرف ادمیتموم شد '

دوستم داشت و من داشتم  ینطوریمرد ا نی.ارهیگیم دلم

 :مکنیم پیتا یناگهان ِمیتصم هی ِی.طکردمیم تشیاذ

 'خونه؟ امیدنبالم که ب یایفردا بعداز دانشگاه م'

 'ناموسا؟'

 'ام؟ین'

 'ادیتو فقط ب'

 :ادیبا مکث م شیبعد اِمیپ و

 'بخوابم توله؟ یحاال چطور'
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 'کنم واست؟ کاری.چدونمینم'

 '.زنگ بزن صداتو بشنوم'

خودم اقدام کنم  نکهیو قبل از ا کنمیم پیتا یباشه'ا'

 .خورهیزنگ م میگوش

 

 

رو کناِر گوشم  یو گوش کنمیسبز رو لمس م کوِنیآ

 .ذارمیم

 ..سالم-

 .:اووم..دلم تنگ شده بود واسه صداتهانیآ

 :شمیم زدهجانیو ه هنیشیرو لبم م یلبخند

 ..یکردیم کاریکنجکاوم بدونم تا اآلن چ-

 ..الشیخیب-
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 .کنمیاسمشو صدا م معترض

 جونم؟-

 ..خب بگو بدونـ-

 تا خوابم یواسم حرف بزن خوامی.مالیخیطناز گفتم ب-

 ..ببره

 ..هانیآ-

 ؟یاجونم..خسته-

 :کنمیم انیصداقِت کامل حرفامو ب با

 .اماکنمیم تتیاذ ینطوریو ا نجایکه اومدم ا دیببخش-

 .وضعم معلوم شه شهیهم یبرا بارکی خواستمیم

 .حرف بزن شتریب-

 :کنمیو شروع م زنمیم یلبخند
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کز رو درسامم تمر یکمه؛حت یزیچ هیواقعًا  یستین یوقت-

 ...ندارم و

*** 

 .شمیم داریمامان از خواب ب یصدا با

 لتویالت.گفت وسااومده دنب هانیطناِز خوشگلم بلندشو.آ-

 .دنبالت ادیدانشگاه و از اونور م برتتیجمع کن م

 .نمیشیو م شمیجت از جام بلند م هان،مثِلیاسِم آ دِنیشن با

و  پوشمیو لباِس مناسِب دانشگاه م میشیبلند م فورًا

 .فمیتو ک زمیریو م کنمیجمع م المویوسا

که  یاو تو همون کوله کنمیکارن هم جمع م یالیوسا

 .زمیریتا آورده بود مرس

ه و رو ب زنمیکارن که خواب بود،م ِیشونیپ یرو یابوسه

 :گمیمامان م
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 .دنبالش میایبهش بگو ظهر م-

 .:باشه مادر..برو خدا به همراهتمامان

 یها رو طپله اطیو با احت شمیلبخند از اتاق خارج م با

 :هگیو م رونیب ادیاز آشپزخونه م یکه زنعمو تند کنمیم

 ؟یشکم خال یریا مکج-

 .بخره برام یزیچ هی گمیم هانیتو راه به آ-

و با  شکفهیاز گلش محرف گل نیا دِنیبا شن زنعمو

 :گهیم یخوشحال

 د؟یدیرس جهیپس باالخره به نت-

 ..رمی..منم مگهیآره د-

 .وقِت منتظره یلی:برو مادر..؛بچه خمامان

 .رمیم اطیو به سمِت ح دمیتکون م سرمو

 .پارک بود اطیح ِیتو نشیماش
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م به بش نیسواِر ماش نکهیو قبل از ا رمیم نیسمت ماش به

 .کنمیو در رو باز م رمیسمِت دِر راننده م

-یکنیم یچ-بپرسه  نکهیو قبل از ا کنهینگاهم م متعجب

 لبش یرو یتند یو بوسه دمیلبش فشار م یلبمو رو

 .زنمیم

ه فاصله دستشو دوِر گردنم حلقه کن خوادیکه م نیهم 

 :گمیم طنتیو با ش رمیگیم

 .شب یبرا شیبق-

و سوار  رمیو به سمِت دِر شاگرد م بندمیم یرو تند در

 .همب زنهیبه سمتم و زل م گردهیکه با تعجب برم شمیم

 :خنده ریز زنمیم یپق

 شده؟ یچ-

 ؟یزد یزیچ شبید ای؟یشد یجن-
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 :زنمیش مبه شونه یمشت

 ..گمشو-

 .دهیو به تأسف تکون مو سرش کنهیم یاخنده

 .شهیخارج م اطیو از ح زنهیم استارت

 م چطوره؟بچه-

 .خوبه یلیاالن حالش خ-

 .شهیتر مپررنگ لبخندش

 ادیم ادشی یزیکه انگار چ میدانشگاه بود ِکینزد بًایتقر

 :گهیکه م

 ؟یآورد تویگوش-

 :گمیخنده م با

تا  یخوابم برد.گوش زدمیهمونطور که حرف م شبید-

 .روشن بود صبح
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 :گهیم پوکر

 !زنگ بزنم بعدازظهر؟ یپس من به چ-

 .بعدًا به روشنا زنگ بزن ای.بشهیکالسم تموم م۱ساعت -

 .باشه-

 :پرسمیم کنجکاو

 هان؟یآ گمیم-

 جونم؟-

 ؟یروشنا و فرهاد خبر دار یاز رابطه-

 :خنده ِریز زنهیم

 .و مجنون شدن یلیخودشون ل یبرا-

 :گمیخنده م ونیو م کنمیم شیهتو خنده همرا منم

الن ِبل اوو ال ادیاز پسرا بدم م گفتیکه م ییاهوم..روشنا-

 .'اریکرده 'حضرِت  ویاسِم فرهاد رو س
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 .سمتم گردهیو برم کنهیرو متوقف م نیماش

لو ج کشهیکه خودشو م گردونمیخودمو به سمتش برم منم

 :زنهیم میشونیپ یرو یاو بوسه

 .من باش یو توله حواست به خودت-

 :ندازمیدوِر گردنش م دستمو

 .چشم-

که  بود یراض تیوضع نی.اونم انگار از ادارمیبرنم دستمو

 .کشهیعقب نم

ازش فاصله  کنمیم رهیبدنم ذخ یخوب بوشو تو یوقت

 :گمیو با لبخند م رمیگیم

 .دهیهمون شامپو بدنو م ِیبدنت بو-
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 :گهیو تخس م ندازهیم باال ییابرو

 .زدمش شبیواس خاطِر تو د-

 ذارمی..نممایریدنبالم بعدًا دنباِل کارنم م یاومد هانیآ-

 .بمونه عمارت

 بمونه عمارت؟ یواس چ-

 .ذره شده هی.دلش برات دونمیچه م-

 .اونجا بودم که توله شبید نیهم-

که عمارت  یبچم نصِف زمان ه؟تازهیمگه همونقدر کاف-

نکرد باهات.به  یدوباره خداحافظ ی.حتدیرو خواب یبود

 .هدنبالش تا ناراحت نباش میریمامان گفتم بهش بگه ظهر م

 ؟یچ گهیتو جون بخواه.د-

بش ل یو لبمو رو برمیجلو و م درنگیو ب زنمیم یلبخند

 .ذارمیم
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و مشغوِل فتِح لبم  شهیفورًا دست به کار م هانمیآ

 شدیگرنه اگه لبم کبود موا گرفتی.خداروشکر گاز نمشهیم

 .برم دانشگاه تونستمینم

 تقاِص خواستیکه انگار م دادیبوسه رو ادامه م نیا یجور

 .نبودنامو پس بدم یهمه

 افمیبه ق یو با مهربون کشهیکنار م قیعم یآخر با نفس در

 .کنهینگاه م

 :گمیبخش م نانیاطم یلبخند با

 ِنیمکت یم.در خدمت براشب خونه گهید دمیقول م-

 .شوهرم

 :چرخونهیتو تنم م نگاهشو

 ..اوفف..جوون-



 

Romanzo_o 1933 

 یو رو به چهره شمیم ادهیو پ کنمیدر رو باز م یتند

 :گمیمتعجبش م

 .کالسم تا نزده باال رمیمن م-

 :زنهیو غر م دهیبه تأسف تکون م سرشو

 ...شب توله یرو بزار برا ایو انرژ یطونیش نیا-

 .کوبمیحکم مم نویو در ماش کنمیم یدراز زبون

 .هشیخارج م دیو از د زنهیم یآفکیت کیکوچ یمکث با

 :دمیم امیو به روشنا پ ارمیرو در م میگوش

 ؟ییکجا-

از پشت صدام  یکه کس رمیدانشگاه م ِیبه سمِت ورود و

 .زنهیم

 ...خانم-
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که  نمکیو به عقب نگاه م گردمیبه سمِت صدا برم متعجب

 .کنهینگاهم م و با لبخند ادیبه سمتم م یزن

 :گمیم متعجب

 د؟یمن رو صدا کرد -

 :دهینازک جواب م ییصدا با

 .آره خوشگلم-

 شناسم؟یمن شمارو م-

رار ق میقدم هیو تو  شهیم کیو نزد کنهیبه اطراف م ینگاه

 .رهیگیم

کجاست؟راستش من و همسرم »..«  دوِنیم یدونیشما م-

 دایرو پ.«». دونیم تونمیو نم نجایا میگردش اومد یبرا

 .کنم



 

Romanzo_o 1935 

به  شترینداشت صداش و ب یا.لهجهکنمیدقت م کمی

 .اومده بود گردش؟خوردیم ایتهران

 :گمیم یعقب و با شرمندگ رمیقدم م کی

 .شده رمی.من کالس دارم ددیببخش-

ن .مقهی.فقط چند دقرمیگیوقتتو نم یلیخوشگلم خ-

ه آدرسو ب اریب فیتشر شهی.اگه مستیام خوب نحافظه

 .بگوهمسرم 

 ..من-

 دی.فکر کردم شاکنهیکمک نم چکسیبابا..از صبح ه یا-

 .ترحم کنن کمیکرده باشن  لیتحص ایدانشجو

ک مشکو یلیترس به دلم افتاده بود خ کمیداشتم. شک

 .بود زنه

 .ارهیدلمو به درد م نشیکه آِه غمگ رمیتر مقدم عقب هی
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 :گردمیعقب رفته رو برم قدم

 .دیعجله کن کمی .فقطستین یباشه مشکل-

 :خندهیزدنش فورًا مغم نگاِه

 ...ور لطفًا نی.از ازمیدستت درد نکنه عز-

 .کنهیاشاره م یایمشک بلنِدیشاش ِنیبه ماش و

داشته باشه با  GPS دیچرا نبا یپولدار یخانواده نیهمچ

 خودش؟

به سمِت  نانیو با اطم ذارمیو سوظن رو کنار م شک

 .مکالس رمیو زود م کنمیکمک م .فقط بهشونرمیم نیماش

 .رسمیکه م نیدِر ماش به

 :گهیو با لبخند م شهیخم م یاز رو صندل شوهرش

 دیرو اگه لطف کن..«»دانی.آدرِس ممیمزاحم شد دیببخش-

 .شمیممنون م دیبگ
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به زنش که پشتم  یدیو نگاِه پرترد دمیتکون م یسر

 .ندازمیواستاده بود م

 :به آدرس دادن کنمیم شروع

 ...رستوران هیجلوتر، دیبر کمی دیبا-

و  هشیبسته م م،دهنمینیب یجلو یزیقرار گرفتِن چ با

 ....کنمیو سقوط م رهیم یاهیخود چشمام سخودبه

 

 

�••ـــهــــانیآ ♥️•• 

 .التدنب میایآره فندوقم االن تو راِه دانشگاِه مامانتم.بعد م-

 ..بخر پسیواسم چ یایم یبابا دار-

 گه؟ید یخواینم یزیباشه..چ-

 .اینه..زود ب-
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 ..باشه-

.با خورهیزنگ م میبالفاصله گوش کنمیرو که قطع م یگوش

 .طنازه زنمیروشنا حدس م یشماره دِنید

 جونم؟-

 :کنمیروشنا تعجب م یصدا با

 .روشنام-

 ..ـیب دمیبه طناز بگو رس-

 :پرهیحرفم م وسط

زدم بهت بگم چرا تازه زنگ ه؟منی.طناز چنمیواستا بب-

 خاموشه؟ شیامروز؟چرا گوش ومدین

 .پرهیباال م ابروهام
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.اصاًل من خودم اوردیعمارته.شارژ نداشت ن شیگوش-

 ِیکردم.شوخ ادشیدر پ یامروز رسوندمش دانشگاه.جلو

 .رو بده طناز یروشنا.گوش ستین یخوب

 .بجونه فرهاد اگه دروغ بود-

بپرسم حاال چرا فرهاد..؟!صداقت از  دهیازه نمبدم اج حِس

 .دیباریلحنش م

 .اونجا باشه دیبزار زنگ بزنم عمارت شا-

 باشه..من برم خونتون؟-

 ..آره..برو-

 .خدافظ-

 .رمیگیمامانو م یو فورًا شماره کنمیرو قطع م یگوش

 .سالم پسرم-

 سالم مامان.طناز اومد عمارت؟-
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 :ادینگرانش م یصدا

 ..زن حامـ نیخدا ا ین؟ِایز با هم دعوا کردبا-

 : جملشو کامل کنه ذارمینم

 ..زنمیباشه مامان بعدًا زنگ م-

 .کنمیرو قطع م یگوش

 کنم؟ کاریحاال چ یوا

 :رمیگیسپهر رو م یشماره اریاخت یب

 .جونم داداش-

 .ستیطناز ن-

 !کجاعه نیبزن بب ست؟زنگین یچ یعنی-

 ادشیدانشگاه پ ینداشت.جلو باهاش نبود.شارژ شیگوش-

 .دانشگاه ومدیاصاًل ن گهیکردم.روشنا م

 ن؟یدعوا گرفت هانیآ-
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 ادی.گفت ظهر ممینه بابا..دعوا کجا بود؟با هم خوب بود-

 .سپهر بچم یخونه.وا

.خونه فتادهین یاتفاق دیصبر کن هول نشو.شا هانیآ-

 ست؟ین

 .مونروشنا رفت خونه-

 ان؟نگهب دهیم دیمگه بهش کل-

 .رمیَاه..حواسم نبود.االن م-

 .اونجا میایبرو داداش ما هم م-

ِت و به سم زنمیفورًا استارت م کنمیرو که قطع م یگوش

 .کنمیخونه حرکت م

 !.بچمکنمیخواهش م ایخدا

ا و به سمِت  روشن کنمیپارک م نگیپارک یرو تو نیماش

 .رمیم کردیکه داشت با نگهبان بحث م
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 ..فقط گمی:مروشنا

 .مهندس هم اومدن یبابا..بفرما خانم.خوِد آقا ی:ِانگهبان

 :گردهیمتعجب به سمتم برم روشنا

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 :گمیبه حرفش م توجهیب

 نجا؟یا دیهست فتیچند ساعته ش ایپور یآقا-

 ..ساعت آقا۸-

 همسِر من اومدن خونه؟-

 .شونویا دمی.ندنجامینه واال..من هم-

کردِن  یخال یو برا زنمیاطالعات م ِزیم یرو یمشت

روشنا  و پرهیکه نگهبان از ترس م کشمیم یداد تمیعصبان

 .کنهیمضطرب نگاهم م

 س؟ی.زنگ بزنم پلادیفر..فرهادم ..داره م هانی:آروشنا
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 .هشینم بیبکن.طناز خودش غ یکنیم یبزن..بزن..هرکار-

  ه سرک شهیمشغول م شیو با گوش رهیگیازم فاصه م فورًا

و طرالن  عادیو م بیسپهر و مستانه و رستا و من یکله

 .شهیم دایوفرهاد پ

 .هیگر ِریز زنهیبغلش و م دوعهیفرهاد م دِنیبا د روشنا

 .کنهیم هیچرا گر گهید نیا

 :گهیم دهیترس فرهاد

 .کنهیم هیگر شده؟چرایچ-

 :گهیکه روشنا م کشمیصورتم م یرو یدست تیعصبان با

 ..ستی.نستین جاجی..هستیطناز..ن-

 :گهیم با خنده فرهاد

 .نیگیم ی.چستیکه ن لستیمگه وس-

 :زنمیجلو و داد م رمیم
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 .هم نداره یشده و گوش بیاز صبح غ یعنی.ستین-

 :ادینگهبان م یصدا

 س؟یزنگ بزنم پل دیخوایمهندس.م یجسارته آقا-

 :گهیکه م کنمیروشنا نگاه م به

 .زنگ نزدم-

مِت و به س دمیمثبت تکون م یمعنا نگهبان سرمو به یبرا

 ..خورهیزنگ م میکه گوش رمیم نیماش

ش و فح کنمیبا خشم قطع م-یزدانیدختر-اسِم  دِنید با

 .دمیبهش م یآبدار

و نظرم امشیپ بمیبذارم تو ج مویگوش خوامیکه م نیهم

 .کنهیجلب م

 '؟یگشتیمگه دنباِل طناز جونت نم'

 'منتظر زنگتم'
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 :مزنیاسترس لب م با

 ..یزدانیدختر -

 

 

 :جلو ادیمتعجب م فرهاد

 ؟یچ یزدانیدختر -

 .شروع شد ی...بازی:واسپهر

 :ادینگهبان م یکه صدا دمیم نیبه ماش موهیتک

 .رسهیم گهید قهیتا پنج دق سیمهندس پل یآقا-

 :گهیم یبا نگران مستانه

 گفت؟ یچ یزدانی..!دختر هانیآ-

 .ش زنگ برنمبه -

 .کنهیبلند م صداشو
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 .گهیبزن د ؟زنگیهست ی:پس منتظر چطرالن

 .زارمیبلندگو م یو رو رمیگیشمارشو م 

 :شهیسرم اکو م یمزخرفش تو یصدا

 .بهم یشما زنگ زد بارمیبه..سالم عشقم..باالخره به-

.طناز ستیزنگم بخاطِر تو ن نیا یدونیکص نگو!م-

 کجاست؟

 :ادیم بیآروِم من یصدا

 .کنهیلج م شهیم ینکن.عصب شیِجر هانیآ-

 :رسهیش به گوشم مقهقه یصدا

و فقط  یکه بهش عادت کرد دونمیعشقم..من خوب م-

 .مادِر بچت شهیم گهیهاته.البته دمادِر بچه

 :ستهیمینفسم وا یالحظه یبرا

 ؟یچ یعنی-
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 .که افتاده بچه زنده بمونه یاگه بخاطِر تعداد دفعات یعنی-

 ..دخترجون نیبب-

 :فتهیحرفم م وسط

 .هورا..عشقم هورا صدام کن-

 .کنده بگوو پوست ؟رکیخوایم یباشه هورا...چ-

به  گاردامیباد نی..اما اخوامی..من که تو رو مزمیاووه عز-

 .ندار ازیخواِب دست نخورده مثِل زنت ن ِریز هیشدت به 

 ریت مقهی.شقدمیهم فشار م یرو تیبا عصبان دندونامو

 .بندمیو چشمامو با درد م کشهیم

س ح دمیکشیکه م ییدردا نی.بدونمیکرد؟نمیدرد م قلبمم

 .گهید شدینم

رک ت یو صدا دمیفشار م تیبا عصبان ویگوش یصفحه

 .شنومیخوردِن گلسشو م
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 :گهیم زنمینم یحرف نهیبیکه م دختره

 نیباور کن عاشِق هم ینکن عشقم...وا یخودخور-

 ؟طنازیدی.تنها..فهمگمیکه م یبه آدرس.زود برس اتمیژگیو

 هیو با چندتا نگهبان تنهاست.فقط کاف ستین شمیپ نجایا

 ..ازت سر بزنه تا ییخطا

 :گمیعربده م با

 .باشه..باشه..بس کن..بفرست آدرسو-

.اون زمیعز یکنیم یخرِج بد کس یقشنگه.اما دار رتتمیغ- 

 ..و تو زنهیداره تو اتاق با نگهبانا الس م

 .دایهام م.به خاطِر مادِر بچهامیشه..من به خاطِر طناز نمبا-

 .عشقم نمتیبیجنتلمن.م شهیاوو..مثل هم-

 هکیرو پرت کنم که هزارت یگوش زدیم بیبهم نه عقلم

 .نمکیداشتم.تماس رو قطع م ازیکه بهش ن فیبشه اما ح
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 .فرستمیو واسه فرهاد م کنمیم یرو کپ امیپ

 :گمیتند م شمیم نیکه سواِر ماش همزمان

 .آدرس نیا دیایب سیبا پل گهیربع د هی-

 :گهیمضطرب م طرالن

 .ستیمگه نگفت طناز اونجا ن-

 ..طناز همونجاستگهیدروغ م-

 .زنمیبگه استارت م یزیچ یکس نکهیاز ا قبل

 [نقشه:map]َمپ یو رو کنمیم یرو کپ شنیلوک

 ..اوه فاک.داخِل شهرهذارمیم

 .ستیهم بلد ن ییباآدم ر یجنده.حت یدختره

جاده که عکس  نیبه دورب یو حت برمیرو باال م سرعت

 .کنمیاز پالک توجه نم رهیگیم

 .کردمیم یرانندگ شدیکه م یسرعت نیبا باالتر 
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 .خوامیاالن طنازو م دونمیم فقط

 !نیهم

رو کناِر  نیکه تو آدرس بود،ماش یبه مکان دنیرس با

 .شمیم ادهیو پ کنمیپارک م ابونیخ

 .ارمیدر م مویگوش

و حرکت گلسش هیرو مخ بود.تو  یلیخ شکستش گلِس

 .رمیگیدختره رو م یشماره یدور و فور ندازمیو م کنمیم

 جون..؟-

 .فکر کنم همونجام-

د پشِت تلفن ضرباِن قلبم تن  ِفیضع ِیصدا دِنیشن با

 .شهیم

 ...هوراکنمی:خواهش مطناز

 :گهیا داد مو ب دهیرو مخاطب قرار م یکس هورا
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 .ش کن..ببند دهنشوخفه-

الزمه  کنمیاحساس م ادیکه م یکلفِت مرد یصدا با

 .ارمیخوردم رو باال ب یهرچ

 !نه

 .خودت به دادم برس ایخدا 

 ؟یدی.فهمزنهیهورا با تو هم دختر..دست بهش نم-

 .باال عشقم ای:در رو باز کردم بهورا

 :زارمیم امیو واسه فرهاد پ کنمیرو قطع م یگوش

 'روشنه میگوش شِنیلوک'

 'اونجا دیایب گهید یجا میاگه رفت'

 .شمیوارِد آپارتمان م قیعم یبا نفس و
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اول باز بود و هورا  ی.دِر طبقهرمیباال م چیمارپ یهاپله از

سِت قرمز واستاده بود و انگشِت فاکش تو  هیدر با  یجلو

 .دهنش بود

برو تو کوچه جنده  ایهات بود.ب یلیخ الشیخ..به هه

 ..یپول

 .شمیو وارِد واحد م زنمیم کنارش

 کجاست؟-

 .ستین نجایهات؟اها گفتم امادِر بچه-

 :گردمیو به سمتش برم زنمیم یپوزخند

 ..یخوایم یخب چ-

 .جلو ادیو بالفاصله خودش م زنهیبرق م چشماش

 :کشهیلبم م یرو سشویخ انگشِت

 ..ِق پوزخنداآه..عاش-
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لبمو  و خشن زنمیدستشو پس م تیحرفش با عصبان وسط

 :کنمیکرده بود با دستش،پاک م سیکه خ

 یرو ندارم خب؟تنها کس ایجنده باز نیا یمن حوصله-

اگه  یهامه.ولکنه همون مادِر بچه یمنو راض تونهیهم که م

 ..جِـ رمیز یدوست دار

 :پرهیحرفم م وسط

 ....اصاًل من دوِستت دارمهانیآ دوست دارم..دوست دارم-

 .کنمیاز چندش جمع م صورتمو

 ؟یخوایم یخب بگو چ-

 !م؟..هویخوایتو منو نم نکهیمثل ا یگفتم که تو رو...ول-

 یبه تو هم رغبت یندارم.ول یامن به طناز عالقه-

 یهرکار ،بعدیدیم لیهامو بهم تحوندارم.خب؟مادربچه

 .کنمیم یخوایم
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 .یدیطالقش م-

 .رونیب دمیم نیخشمگ نفسمو

 !وونهید

 .باشه..قبوله-

 ..بعد هم با من-

 :حرفش تموم شه ذارمینم

 ..کارارو نی.تموم کن ادمیخودم فهم-

 :دمیم ادامه

 حاال بگو طناز کو.؟-

 :هگیم دارهیبرم یو همونطور که ماگ شهیآشپزخونه م وارِد

.جاش .ییاتاق نه دستشو یعنی..اوه..یتو اتاق سمِت راست-

دو شکم برات ِبزام و  تونمیهمونجاست.فکر کرده من نم

 .خودمو تو دلت جا کنم
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 دیعاًل باف یپرواز کنم.ول ییداشتم به سمِت دستشو دوست

 .برسن نایتا فرهاد ا کردمیسرگرمش م

 :کنمیم پیفرهاد تا یو برا ارمیدر م مویگوش

 '؟ییکجا'

 :گمیو رو بهش م کنمیخاموش م مویگوش

 ؟ییتنها-

و ت گاردامیرو خلوت کردم.دو تا باد نجایواسه اومدِن تو ا-

 الیخیها..بباال رو پله یو دو تاشون طبقه انییدستشو

 گه؟ید یخوریحاال.قهوه م

که  هی..من االن زهرمار بخورم بهتر از کوفتیپول جنده

 .یکنیدرست م

 .آره-

 ن؟اینم نای.پس چرا فرهادارمیگیضرب م نیپاهام رو زم با
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 ..یلعنت

 رو در انییکه تو دستشو ییاگه پدِر اون کصکشا من

 ..اوردمین

نارم ک ادیکه با لبخند م کنمیسرمو بلند م وانیل یصدا با

 .ذارهیرانم م یو دستشو رو نهیشیم

 ؟ی:چرا مضطربهورا

 .ستمین-

 ..ـیآ-

 ؟یکنیمسخره رو تمومش م ِیباز نیا یِک-

 راِه ورود چکسیو ه ستین یراِه فرار یکه بفهم یوقت-

 .نباش یداهات ینداره .پس به فکِر فرار با اون دختره

 .ستمین-

 .شناسمتی.من می..عشقم هستیهست-
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 .کنهیم یانگار چند وقته با من زندگ حاال

 .شه یاز خشمم خال کمیتا حداقل  دارمیرو برم قهوه

فورًا  ادیم ییکه از دستشو یـ«اووم»،«اووم» یصدا با

 :گمیم

 کنن؟یم کارشیرن چدا-

 :گهیخمار م یو با لحن کشهیلبم م یرو دستشو

 .الیخی..االنو بچسب اونو بیچیه-

 :شمیم کیلبخند بهش نزد با

 توأن؟چن نفر باهاش اون یگفت-

تا حاال از  یبودم دختر دهیبابا..ضدحال نباش.شن یاِ-

 ..آخه ینطوریا ینرفته ول یناراض شتیپ

 :جلو هبریو سرمو م رهیگیم قموی

 .خوامتیم-
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 گفتم چند نفرن؟-

 ؟یشد یخب دو نفر..راض-

ش که نفس زنمیم جگاهشیبه گ یایفّن یضربه مکثیب

 شهویب یفیو با زدن ضربه به فکش از شدت ضع رهیم

 .شهیم

که گفته بود  ییو به سمِت جا شمیبلند م درنگیب

 .رمیم هییدستشو

 

 

 و تمرکزیجلو ب ادیم یکلیمرِد ه هیکه  کنمیمرو باز  در

 که زنمیبه وسِط  پاهاش م یمحکم یتوجه بهش ضربه

 .دهیسر م یاو ناله نیزم فتهیم

از با طن گهید گاریبارد هی دادیبود و نشون م گهیدر د هی

 .اونجاعه
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 .نمکیو با شدت بازش م رمیبه طرِف در م تیعصبان با

و  شهکیم ریت یالحظه یغزم برامقابلم م یصحنه دِنید با

 .شهیحبس م نمینفس تو س

 .کردیطناِز من بود که داشت تقال م نیا

ه سرشو ک یگاریو به سمِت باد کنمیمعطل نم نیاز ا شتریب

 .رمیکرده بود م ونمیعروسِک گر یموها یتو

 یورو ت میو مشِت بعد زنمیبه شکمش م یمحکم یضربه

 .برمیفکش فرود م

 .ندازمشیم نیزم یو رو رمیگیدنشو مگر بالفاصله

محکم و  یهاو ضربه نمیشیشکمش م یرو

 .کنمیصورتش م وقفمو،مهموِنیب
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از خودش در  هیکه طناز با گر ینامفهوم یصداها با

 کنمیدراز م نیو خودمو رو زم شمیاز روش بلند م اوردیم

 .ادیتا نفسم جا ب

و پا و دست  ادیم ادمیو  فتهیدوباره به طناز م نگاهم

 .دهنش بستست

 .رمیو به سمتش م شمیحرکت بلند م هی تو

و تو باز کردِن دهنش هم  کنمیو پاهاشو آروم باز م دست

 .کنمیمراعات م

 .هیگر ِریز زنهیهق مبا هق کنمیکه دهنشو باز م نیهم

 :کنمیبغلم و کناِر گوشش زمزمه م یتو رمشیگیم

 .عروسکم.تموم شد.تموم شد ادیم سی..االن پلششیه-

 :گهیم هقهق با

 ..شی..ُکشتیُکـ..ـشـ..ـتـ..ـ-
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 :کنمینوازش م موهاشو

 یدایارمرو نیا زی.نرهوشهینکشتم.نکشتم قربونت برم ب-

 .منو

 :شهیم شتریب هقشهق

 ..ـشه..؟ـیم ی..الـ..ـان چهانیآ-

 ..تیازشون شکا میریبشه؟م خوادیم ی..چیچیه-

 شکنهیم یبد یا صداجملم کامل نشده بود که در ب هنوز

 :ادیم یآروِم مرد یو پشت بندش صدا

 ..زند یآقا-

و از جام بلند  زنمیلرزونم م یسِر جوجه یرو یابوسه

 .شمیم

اهاش پ ِریدست ز شهیکه سرپا م نیو هم رمیگیم دستشو

 :گهیگرفتش م یکه فورًا با صدا کنمیبلندش م ندازمیم
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 .نمی.سنگنی..بذارم زمهانیآ-

 .یستین نینلرز..سنگ..تو ششیه-

 یکه لباِس نظام یو رو به مرد شمیخارج م ییدستشو از

 :گمیبه تن داشت م

هم  تنه لشا نی.ادونمینم گهیباال هستن د یدو نفر طبقه-

 تیجوره رضا چیدارم و ه تی.از همشونم شکاهوشنیب

 ..یزیچ ایرشوه  هی.فقط کافدمینم

 :گهیوسِط حرفم م سهیپل

 .حواسمون هست دیشزند مطمئن با یآقا-

 .نباشه شونیکی هیگفته باشم.کاف گهید-

 .شمیاز ساختمون خارج م درنگیب و

 و دادیحس رو بهم م نیشونم بود بهتر یطناز که رو سِر

 .کردیکنارمه، آرومترم م نکهیهر لحظه با فکر ا
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 .نمیبیم نارویا بیاز ساختمون من شمیکه خارج م نیهم

 .دوعهیو به سمتمون م کنهیمزودتر از همه اقدام  رستا

 :فتهیطناز تو بغلم اشکاش راه م دِنید با

 ..شعوریب یتو که نصفه جونم کرد-

 یلحن داره،بایشونم برم یسرشو از رو طناز

 :گهیکه طرالن تند م گهیم یـ«دیببخش»مظلومانه

 یاحاِل بچه خوبه.صدمه نهیکه.منظورم ا یدیعشقم..نترس-

 ده؟یند

 .هیگر ریز زنهیفورًا م طناز

 شومدگیٓ  برا نکهی.ازارمیشکمش م یدستمو رو تند

 .کردیم هیداشت.پس چرا گر

 :گهیبا بغض م روشنا

 ..نه یوا-
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 .نجاستیبچه که هنوز ا نیچتونه..ا-

 :گهیدار مبغض یهم با لحن مستانه

 ..مگه؟زبونم الل اگه تو شکمش ُمرده فتهیب یانتظار دار-

 :امیبه خودم م شهیم شتریطناز که ب هِقهق

 کنم االن؟ کاریچ-

 :پرسهیم دیبا ترد عادیم

 ..بچه یکنیطناز چرا فکر م-

 یگرفته و نفس یو با لحن زارهیشونم م یسرشو رو طناز

 :گهیدردناک م

 ..هابار ..دو بار از پله هیافتادم...اونم نه -

 .کنمیهام حس مشونه یرو اشکاشو

 یزیچ شمیمو تازه متوجه  برمیموهاش م یرو دستمو

 .ستیسرش ن
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و  ارهیم ییو شاِل کاموا رهیم نشیفورًا به سمِت ماش بیمن

 :ذارهیسرش م یرو

 .دارم نویفعاًل هم-

 ؟یکنی:حسش مطرالن

 .شهیسرم خراب م یرو ایدن یحرِف طناز همه با

 ..نه-

 

 

 :گمیم تیعصبان با

 نه؟ یچ یعنی-

 :شهیمن م یدابلندتر از ص صداش

 ؟یفهمیکردم م یزیکردم..خون ر یزیمِن احمق خون ر-

 ..دو بار از پله افتادم
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 یحرفشو ادامه بده و سرشو رو دهیاجازه نم هقشهق

 .ذارهیشونم م

 .بدبخت شدم شمیفرهاد تازه متوجه م گفتِن«اخدای» با

 .دوعمیم نیو به سمِت ماش دمیبه خودم فشار م طنازو

 .تا دراز بکشه ذارمیعقب م یندلص یرو رو طناز

 .کنمیو حرکت م نمیشیپشِت رل م خودمم

بود و  مارستانیب دونمیکجا بود فقط م مارستانیب دونمینم

 .کردم داشیراه پ ِنیب

 .کنمیو طناز رو بغل م شمیم ادهیپ

جلو و نگران  ادیم دنمیبا د یداخل که پرستار رمیم

 :پرسهیم

 شده؟ یزی..چدییبفرما-

 .هم داشته یزیخورده.خونر نیزم یست...چندبارحامل-
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 :دهیتکون م سرشو

 دیی.بفرمازنمی،تِه راهرو االن دکتر رو صدا م۳۱۸اتاِق  دیبر-

 .کنمیخواهش م

،وارد  ۳۱۸کردِن اتاِق  دایو با پ کنمیحرکت م رمقیب

 :گهیم حالیتخت بذارمش که ب یرو خوامیو م شمیم

 .شهیم فیآه..نه..تخت کث-

 ..رمی.دکتر اومد میسرت..حرف نزن تو جون ندارفدا -

 :زنهیبه دستم چنگ م دهیکه ترس ذارمشیتخت م یرو

 .هانینه..نه..بمون..بمون آ-

 .زنمیلبش م یرو یاو بوسه شمیم خم

 .رمینم ییعروسکم.جا نجامیباشه؛هم-

لوم و مظ صدایو دوباره مثِل ابِر بهار ،ب بندهیم چشماشو

  .زهیریاشک م
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..اما..اما اون مرده منو کنمی..من حسش مهانیآ-

 نمیا دیدارم...گفت شا یحروم یبچه هیانداخت..گفت 

 ..حروم

صورتش  یو دستمو رو دمیهم فشار م یرو دندونامو

 :ذارمیم

نو عروسکم..م رهیگی..قلبم درد مزیاشک نر ینطوریطنازم ا-

 ...نگاه کن

 :دمیم ادامه نشونهیصورتم م ینگاِه لرزونشو رو یوقت

قبولش داشته باشم..اونا مشکلشون با  دیمنه..من با یبچه-

ازم  مویفرِد زندگ نیزتریعز خواستنیمن بود م

 کنمیفکر م نیبه ا ینکن،چون وقت هیز،گری.اشک نررنیبگ

 ..و واریهمه بخاطِر منه دوست دارم کلمو بکوبم به د نایا

 .کنمیدکتِر مسن،حرفمو قطع م هیوروِد  با
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 دخترم؟ شدهیسالم..چ-

 :گمیکه م کنمیبه من نگاه م دیبا ترد طناز

 ..افتاد یچندبار-

 :گهیو با پوزخند م ندازهیباال م ییابرو دکتر

 .حتما بخاطِر دستتون افتاد-

 عروسکو بزنم؟ نیا ادیمن م یافهیو ق کلیبه ه واقعًا

 :گهیبگم طناز با بغض م یزیچ نکهیاز ا قبل

 ..افتادماصاًل شوهرم نبود.خودم -

 :پرسهیو م کنمیبا ترحم نگاهش م دکتر

 ؟یدار یزیرخب هنوز خون-

 :دهیکوتاه جواب م طناز

 .نه-
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 ؟یسقط دار ی:سابقهدکتر

 .:نهطناز

 ؟یدار ی:درد چدکتر

 .ندارم یفقط چند لحظه بعداز افتادنم. االن درد-

 من به دیبمون نجای.امیبه دکتِر ماما دار ازیخب..پس ن-

 .ادیسرش خلوت شد زود ب گمیم یواهرخانم ج

 :گمیم دیترد با

 بدم بخوره؟ یزیچ تونمیم-

خانم  دی.دست نگه دارهیاوضاع چجور دونمی:نمدکتر

 .دیبا خودش صحبت کن ادیب یجواهر

 .کنمیم یزیو تشکِر ر دمیتکون م سرمو

و کنارش  دارمیبرم یایصندل شهیاز اتاق خارج م یوقت

 .نمیشیم
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 .هانیآ-

 .نمجا-

 هاتم؟من..من فقط مادِر بچه-

 :چرخونمیبه ضرب به سمتش م سرمو

 کردمیمعلومه که نه توله..داشتم سِر اون جنده رو گرم م-

اقت صدات نتونستم ط  دِنیبا شن گهید ی.ولادیب سیتا پل

 .ارمیب

 .هانیآ-

 .جوِن دلم-

 .دوستت دارم-

 :زنمیبه دماغش م یاضربه

 .رهیمی...حاال انگار داره مایکنیم شیهند یدوباره دار-

 ..گمیم-
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 مینیبب ادیب یالماس نینگو..بخواب تا ا یزیتو لطف کن چ-

 ..شده یچ

 :گهیخنده م با

 ..ینه،جواهر یالماس-

 .حاال همون-

 

 

باهاش صحبت کردم و خندوندمش، که از  گهید نقدریا

 .خوابش برد یخستگ

 .ستمین هانیآ دمییگ پدرارو نگااگه اون س من

 .رمیگیدستم م یتو دستشو

 ینطوریا دیبا شدیخوب م یحاال که داشت همه چ ایخدا

 شد؟یم
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دارم  ؟قبولیتقاِص کفر کردِن من رو پس بد یخوایم

مثل  ییرفت دخترا ادمیناباب گشتم که  یبا دخترا نقدیا

 .طناز و رستا و طرالن و مستانه و روشنا وجود دارن هنوز

و در صورِت  جنگنیپاک بودن م یکه برا ییدخترا

 .کننیخودشون جهنم م یرو برا یشکست،زندگ

 دمیو اجازه نم نیدخترا چجور نیا دمیفهم حداقلش

 .اونا هیشب یکیدخترم بشه 

 .که همه انگشت به دهن بمونن کنمیم تشیترب یجور

 یخانواده نی.من ارشونیازت ازم نگ کنمیخواهش م فقط

 .خوامیرو م چهارنفره

 ؟ی..اما دخترم چیکه طناز رو بهم برگردوند یمرس

 .ریازم نگ اونم

 .شهیطناز نابود م دونمیم یول یچیکه ه خودم
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 یکه صدا کشمیم قیعم یو نفس بندمیبا درد م چشمامو

وارد  یپرشک ِدیبا لباس سف یو پشت بندش زن ادیدر م

 .شهیم

 :گهیو با احترام م زنهیم حیمل یلبخند

 ..هستم یجواهر دیسته نباشخ-

ا ام-یخوشبختم خانم الماس-لحظه تا دهنم اومد بگم  هی

 :گفتم یخودمو جمع کردم و جد

 .بله خوشبختم-

 ه؟یمشکل چ-

 :انجام بده ادیاز دستش برم یتا هرکار گمیرو م قتیحق

 که با من داشتن یو خصومت یشخص ِلیراستش به دال-

چند بار از  گهیسرم م.خوِد همرنیگیهمسرم رو گروگان م

 .ها افتادهپله
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 :گهیم دیبا ترد دکتر

 ..سیپل-

 :پرمیحرفش م ونیم

هم  یزیو موضوع حل شد.اما همسرم خون ر میزنگ زد-

 .داشته

اگه دوست  یکنم؛ولیم نهیمعا شونویجسارته من که ا-

 ...نه ایهم بوده  یارابطه نکهیچک کردِن ا یبرا دیدار

 .جلوم گهیشر م ابلح چه راحت یکهیزن

ش فکر به ی.حتدمیهم فشار م یرو تیبا عصبان دندونامو

 .کردیهم نفسمو قطع م

 :گمیم تیدورگه از  شدت عصبان ییصدا با

از اون بابت  المی.خگفتیبود همسرم بهم م یزیاگه چ-

 .راحته
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 .واقعًا راحت بود و

 :دهیتکون م سرشو

 .باشه پس خوبه-

 یاه کناِر تخت بود پماِد ژلهک ییهالهیو از وس ادیم جلو

 :گهیو م دارهیرو برم

 مامان کوچولو هم که نی.امیاریمانتوشو در ب دیکنیکمک م-

 .خوابش برده

 .خسته بود یلیخ-

 .معلومه از چهرش-

مانتوشو باز  یهاو دکمه کشمیم یاگهید ِقیعم نفِس

 .کنمیم

 . باال دمیمانتوشو م ِریز ِیکاربن ینازِک آب تاِپ
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 داریطناز ب نکهیا یبرا اطیآروم و با احت یلیاون پماد خ زا

به شکمش و شروع به وصل کردِن دستگاهش  مالهینشه م

 .کنهیبه برق م

 یکه دستگاه روشنه..دستگاه رو رو کنهیامتحان م یوقت

بس قلب تو اتاق نفِس ح یصدا دِنیچی.با پکشهیشکمش م

 .کنمیکر مبار خدارو ش نیهزارم یو برا کنمیشدمو آزاد م

 :گهیبا لبخند،آروم م یجواهر

 یلیسالمه.و متأسفانه خ نیخب خوشبختانه جن-

تلنگر  ایضربه  هی هیهشدار بود.کاف هی یزیخونر نی.افهیضع

سقط  نینکرده بهشون وارد شه تا جن یخدا گهید

 ی.استراحت مطلق.حتکنمیم دی.تأکدیمراقب باش یلیشه.خ

 .بهتِر کاِر خونه هم انجام نده

 یهر دو سالم بودن هرکار گهی.حاال که ددمیتکون م رموس

 .براشون کردمیم
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 نکنم؟ یکار شیزیخونر یبرا-

کنه خطرناکه.اما  یزیوارد شه و دوباره خونر یااگه ضربه-

ته هف هیکه تا  سمینویحتمًا دو تا قرص م ندفعهیا یبرا

وانش بخوره تا ت شتریب دی.بادیمراعات کن شویبخوره.تغذ

 زیتم یابر نکهیبشه.و ا شتریب فیضع ِنیمل جنتح یبرا

حموم کنه و بهتره  دیشدنش حتمًا خودتون کمک کن

 .دینداشته باش یاعنوان رابطه چیبه ه کنمیم دیتأک،اصاًل

 .که پنج ماهه حالم رو هواس یجواهر یکار یکجا

ش برم برا تونمینخورده.م یزیوقته چ یلیباشه.فقط خ-

 .بخرم یزیچ

 یول دیبخر کیو ک وهیآبم هیاز بوفه  دیتونین م:االیجواهر

 ورنجیو کباب و ا گریمثل ج یمقو یشام غذا یبهتره برا

رو جبران  شیزیکه آهن داره و خونر گریج زها،مخوصًایچ

 .کنه،بخورهیم
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 .باشه ممنون-

 :دهیتکون م سرشو

فرمم  هی دیبوفه بر دیرفت شهیجناب.فقط اگه م ستفهیوظ-

 .دیکن پر مارتونیب یبرا

 .. بله حتمًا-

بودِن خوابش مطمئن  قیعم شه،ازیاتاق که خارج م از

 .رمیم رشیو به سمت پذ شمیم

پر  یشد برا نهیآوردم که معا یاورژانس ماریب هیسالم -

 کنم؟ کاریچ دیکردن فرم با

و فرم و مشخصات رو کامل  دیبرگه رو کامل کن نیبله.ا-

 .دیکن ادداشتی

و مشغول  رمیگیکه ازش م رهیگیم به سمتم یابرگه و

 .شمیپرکردن اطالعات الزم م
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 هیو تصو دمیم لیرو بعداز پر کردن بهش تحو برگه

 .کنمیحساب م

 ِکیآلبالو با ک ِکیکوچ یوهیآبم هیو  رمیسمِت بوفه م به

 .رمیو دوباره به سمِت اتاقش م خرمیم یدوقلو برا

 

 

 .رفت لباسشو درست کنم ادمی.شت شمیاتاق م وارد

 .کشمیم نییو لباسشو پا کنمیدستمال پماد رو پاک م با

 .بندمیمانتوشو م یهادکمه

 فعاًل ادی.دلم نمذارمیم زیم یرو کنارش رو کیو ک وهیآبم

 .کنم دارشیب

 .رمیاتاق م یبه سمِت پنجره 

 .کال سیم ی.کلارمیدر م مویگوش
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.با اونطور صحبت کردنم زنمیم از همه به مامان زنگ اول

 .قطعًا دلواپس شدن

 :ادیم شیبغض یو با صدا دهیبوِق دوم جواب م با

 دایپ ؟طنازویکرد کاریپسر.چ یش گریِجِز ج یاله-

 االن؟ یی؟کجایکرد

 .صحبت کنه شتریب دهیاجازه نم هقشهق

 .خوبه مامان.هم خودش هم بچم-

ترس به بده بهش.از  ویدروغ نگو.کو؟کجاست؟گوش-

 داشی.بگو پفتادینگفتم.زنه پس م یچیزنعموت ه

 .بده بهش وی..گوشیکرد

 .نکن تیاذ ستی.مامان حالم خوب ندهیباور کن خواب-

 یخوبه؟برا یشده؟مگه نگفت یشده دورت بگردم؟چ یچ-

 ؟ها؟یآروم کردِن من گفت
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 ..نه-

 :دمیو ادامه م نمیشیم یصندل یرو

 .شمهیت.االن طناز پگذش ریبود به خ یآروم باش.هرچ-

 گهیباز باهاش؟بسشه د یکرد کاری..چهانیشد آ یبگو چ-

 .اون دختر

 .مامان..!آروم-

 حیبراش توض مهیو موضوع رو نصفه و ن رمیگیم یَدم

 .دمیم

 داشت طناز رو یشرکت که با من مشکل یبایاز رق یکی-

کردم.االن  داشی.پیکن یکه منو وادار به کار رهیگیم

 ..مارستانـیب

 .شنومیـشو م«خاک تو سرم»حرفم وسط
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خوبه.بچه هم چندبار ضربه خورده  گمی؟میشنویمامان م-

 .سالمه یول

 :فتهیم هیبه گر دوباره

 .مرده لیرو ذل یبده بهش گوش-

 .گمیم یـ«چشم»با خنده رهیواسه فحشاش ضعف م دلم

 .شه داریکه ب دمیو آروم تکونش م رمیسمِت طناز م به

هم و ُگنگ ب کنهیچشماشو باز م یه سختو ب یخستگ با

 .کنهینگاه م

 .راحت شه الشیصداتو بشنوه خ خوادیعروسکم..مامان م-

 یو رو کنمیکم م ویگوش یکه صدا دهیتکون م سرشو

 ذارمیبلندگو م

 ؟ی:طناز..مادر خوبمامان
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ه گرفته ک ییو با صدا نهیشیلبش م یرو یلبخند طناز

 :گهیاز خواب بود م یناش

 زنعمو..آره خوبم چطور؟ سالم-

 .شده یبهش گفتم چ-

 :کنهیبا تعجب درشت م چشامشو

 شون؟یبترسون یبهشون گفت هانیآ-

 یغرهکه چشم دمیتکون م-الیخیب- یبه معنا دستمو

 :گهیو رو به زنعمو م رهیم یابامزه

 ..اممن خوبم زنعمو،بچه-

به من نگاه  دیو با ترد کنهیمکث م رسهیکه م نجایا به

 .زارمیچشمامو رو هم م نانیکه با اطم کنمیم

 :گهیو با لبخند م ادیبه چشماش م ذوق

 سالمه؟-
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 مکیدکتر اومد.نگاه کرد گفت سالمه فقط  یخواب بود-

 .یتحرک داشته باش دیً نباشده اصال فیضع

 یاما مامان باخوشحال کنهیبهم نگاه م زونیآو یبا لبا طناز

 :گهیم

که بچه سالمه خداروشکر  نیفداتون بشم.هم یاله-

 .نجایا دیای.من خودم مراقبتم مادر.بدیکن

 :کنمیطناز نگاه م یبامزه یافهیخنده به ق با

 یدونی.نمینیطنازو بب یزدهغم یافهیق هیمامان جات خال-

 .براش ره؟سختهیجا آروم بگ هی تونهیخانم نم نیا

 :کنهیم یاتک خنده مامان

ازش تا  کنمیمراقبت م قدرنیمن خودم ا نجایا ارشیب-

 .بشه و بتونه تحرک داشته باشه تیتقو
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 میریم دارمیکارنو برم امیاونجا موند.م ادیز گهینه مامان د-

 .نگو یزیچ یبه کس نبارهیخونه.تو هم درا

راحت  التونی.خنیخوایباشه مادر هرجور خودتون م-

 .باشه

 همون حرفم بود یبرا یکه هنوز تو شوک و ناراحت طناز

 :گهیم

 .برم تونمیراهم نم یعنی-

 :گمیجوابش م در

 .میکنیصحبت م-

 :گمیمخاطب به مامان م و

 .میبر مارستانیاز ب دیبا گهی؟دیندار یفعاًل کار-

مواظبش باش واگرنه حاللت  هانی:نه قربونتون برم.آمامان

 .کنمینم
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خودم  یطناز از خودمم برا گهید ی.حترهیگیم مخنده

 .تر بودمهم

 ؟یچ گهیشم..دچ-

 .یچیه-

 .باشه پس خدافظ-

 

 

 .دمیو نگاهمو به طناز م کنمیرو خاموش م یگوش

 .رمیگیم یبازش دوباره انرژ یچشما دِنید با

که با غم  زنمیم شیشونیپ یرو یاو بوسه شمیم خم

 :پرسهیم

 ..؟شهیم یحاال چ-

 :ندازمیباال م ابروهامو
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 خانم.چطوره؟ یساعته ۱۴پرستار  شمیمن م-

 :کنهیو دور گردنم حلقه م کنهیبلند م دستشو

پرستار خسته نشه و نخواد  نیمن که از خدامه..البته اگه ا-

 .بکنه نکارویمادربچش ا یفقط برا

 ..هیلحنش معلوم بود حرفاش شوخ از

 :زنمیاش مگونه یرو یابوسه ندفعهیا

 طنتیاون وسطا ش مکیش و عشقش..هوم؟حاال مادربچه-

 چطوره؟ میکن

 :رهیگیهاش رنگ مو گونه کنهیم یاخندهتک

 .باشه-

 :رمیگیازش فاصله م زود

 .گهید میبهتره تا کار دسِت هردومون ندادم بر-
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و  رمیگیبلند شه که دستشو م خوادیو آروم م کنهیم خنده

 .کنمیخودم کمکش م

 .رمیگیو دستشو م پوشونمیبراش م کفشاشو

 .میشیخارج م مارستانیم از به با

 و میریدر پارک کرده بودم م ی، که جلو نیسمِت ماش به

 .نشونمشیجلو م

 .زنمیو استارت م شمیسوار م خودمم

 یرو و زنمیزنگ م بیبه من یگوش م،بایفتیکه راه م نیهم

 .ذارمیبلندگو م

 .دهیزود جواب م یلیخ

 طناز چطوره؟-

 .سالم.خوبه!بچه هم سالمه کیعل-

 :گهیم هیو بلند مخاطب به بق کشهیم یاز سر آسودگ ینفس
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 .بچه سالمه-

 ن؟ییکجا-

 .نیایب ی.شما هم زودی:ما کالنتربیمن

 .خونه برمیطنازو م-

 ش؟یتنها بذار-

همونجا! شب  ذارمشیدنباِل کارن، م رمیعامم..پس االن م-

 .دنبالشون رمیم

 :شهیاعتراض طناز بلند م یصدا

 .خونه میریم یگفت هانیآ-

 .دختره ِقِصر در نره نیا نمیعروسکم برم بب-

 .ردهگیو سمِت پنجره برم دهیتکون م یبا ناراحت سرشو

 م؟یم؟بمونیکن ی:چبیمن
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 ایه.اونارو برسونه خون یکیخونه. نیرو ببر نایبابا رستا ا-

 .امیم ی.من زوددیاصاًل خودتون بر

خونه.دوباره  رسونمشونی:گمشو.خودم مبیمن

 .یایهستن تا ب نای.فرهاد اگردمیمبر

 .یباشه مرس-

 ..خدافظیقربونم بر-

ارم با د کردیفکر م شناختینم بویمن ی.هرکرهیگیم مخنده

 .کنمیدختر لوس صحبت م هی

 .عروسکم-

 .جونم-

 گه؟یعمارت د میبر-

 :گردهیسمتم برم به

 ؟ینر شهیخب..نم-
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م بگ نایا بیدردسر بخاطِر منه.اونوقت به من نیا زمیعز-

 ن؟یخودتون جمعش کن

 .نداره برو یبیباشه.ع-

 .کنمیشب جبران م-

 :خندهیم

 .دونمیم-

 :دهیادامه م یپرسش

 بگم؟ نایموضوعو به مامان ا نیا-

 .آروم بگو نترسن-

 .باشه-

و کمکش  کنمیم ادشیعمارت پ یجلو میرسیم یوقت

مک ک به طناز ادیکه م کنمیبره باال.مامان رو صدا م کنمیم

 .کنه
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 :زنمیزنگ م بیفورًا به من شمیعمارت که خارج م از

 .جونم عشقم-

 :گمیخنده م با

 یلیعمارت.طناز خ اریب نارویالس نزن کصکش.رستا ا-

 .سرگرمش کنن کمی ستیحالش خوب ن

 مگه دلقکن که سرگرمش کنن؟-

 .بکن یکاری ششی..تا من برسم پبیمن-

 .جمع التیباشه داداش.برو خ-

 .کنمیران مجب-

 :خنده ریز زنهیم

 .نخواست از حقش بگذره یکس-

و به سمت  کنمیرو قطع م یو گوش گمیم یا«گمشو»

 .رونمیکه سپهر ادرسشو داده بود م یایکالنتر
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�هیپارت_هد# � 

 .شمیم یو وارد کالنتر کنمیرو پارک م نیماش

عداز که ب مونمیمنتظرش م و همونجا زنمیتک به سپهر م هی

 :ادیم قهیچند دق

 طناز چطوره؟-

 ...سگ دمیرو م نایخوبه..من پدر ا-

 :مونهیو حرفم نصفه م رسهیسر م فرهاد

 ..گهید نیایپس..ب نیکجا موند-

 .شمیو باهاشون هم قدم م دمیتکون م سرمو

 خوردیکه شش تا مرد که بهشون م شمیم یاتاق وارد

 .ِد اون جنده نشسته بودنباشن با خو گاردیباد
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 .گمینم یزیبهشون و چ زنمیم یپوزخند

نشسته بود سرشو برام تکون  یصندل یکه رو یسرهنگ

 :گهیو م دهیم

 .دینیبش دییبفرما-

 .ننیشیکه سپهر و فرهاد هم کنارم م نمیشیم عادیم کنار

نوشته  یلباسش اسمش عارف منصور یکه رو سرهنگ

 :گهیشده بود م

وستان برامون از موضوعات گفتن و با توجه زند د یآقا-

به مقدار سواد و البته محترم بودنشون حرفاشون کامل 

از  گهید کباریشما هم  شمیدرسته.اما جسارتًا ممنون م

خانوم مزاحمتون شد تا آخرش برامون  نیکه ا یبار نیاول

 .دیبگ
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 شونی:سرگرد من چقدر بگم من مزاحم نشدم اهورا

 ...بهم و زدنیخودشون زنگ م

 :گهیو با داد م کوبهیم زیم یمحکم رو سرهنگ

 .ارنیب فیتا پدرتون تشر دیبمون دیساکت خانوم..شما با-

 :دهیرو به من ادامه م و

 .جناب زند دییبفرما-

عنوان  بار به نیاول یشروع شد.ول یاز ِک ستین ادمی قًایدق-

 یاومد شرکت برا یزدانی یآقا یعنیوارث پدرش 

و اصاًل  زنهیم خودیداره حرف ب دمید یپروژه.وقت

ها گفتم پروژه باهاشون به بچه ستیمنظورش کار ن

 شتریشد که رفت و آمدش ب نیکنسله.بعدش هم

 ...شد.چهارتا از دوستام شاهدن که

 :گهیو با خنده م پرهیوسط حرفم م دختره
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مرد  نیشاهدن ا گاردامیآره جناب سرگرد منم باد-

 ...دنبالم

 :زنهیه داد مدوبار سرهنگ

 .شما ساکت باش گمیم-

 :گمیاخم م با

 یستن،کارمندایآخه.دوستام شاهد ن ییتو چقدر پرو-

 .رونیگفتم بندازنت ب یچطور ادشونهیشرکت که 

 !.ادینم ادمی..من یِک-:گهیم روزیپ یلبخند با

 :گمیپوزخند م با

 ..ادشونهیشرکت  ینایدورب ادین ادتیتو -

 :گمیمن بود که بتازونم. م ..حاال نوبتپرهیم رنگش

گذشت که دوستام  نایهمه ا گمیداشتم م یجناب منصور-

و بهتره به باباش  شهیدختره دردسر م نیگفتن ا
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ه روشن کردم ک نارویبار که شرکت اومد،دورب نی.آخرمیبگ

داد  امیخانم قبلش به همسرم پ نیصداهاش هم هست.ا

د روز .چنشهیسوتفاهم م ادیشرکت و زنم که م ادیکه ب

خانومم از  نیپدرش بود.ا یخونه وهمسرم باهام قهر بود 

 .دزدهیو همسرم رو م کنهیفرصت استفاده م

 .کنهیزمزمه م یـ«حیصح»و  دهیسرشو تکون م سرهنگ

ر به بگه که د یزیچ خوادیو م رهیگیرو تو دستش م پرونده

 .شهیوارد م یو سرباز ادیصدا در م

سرهنگ از حالتش «آزاد»ن و با گفت رارهیم ینظام احترام

 :گمیو مودب م ادیدر م

 .اومدن یزدانی یسرهنگ، آقا-

 .:بفرستشون داخلسرهنگ
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ما و دخترش با  دنیداخل با د ادیکه م یزدانی یآقا

 .کنهیزمزمه م ییـ«اخدای»متعجب  گارداشیباد

 شده؟ ی:چیزدانی

 .دی:چندلحظه منتظر بمونسرهنگ

 :دهیرو به من ادامه م و

 درسته؟ دیدار تیزند شکا یآقا-

 .ستهمسرم حامله-

 :گهیشوکه م سرهنگ

 .دیباره نگفت نیدر ا یزیچ-

خانوم چند بار همسر  نیا یگاردایجا موند بگم که باد-

شده و همسرم  فیضع نیپله انداختند.جن یمنو رو

و  ستانماریب یداشته باشه.پرونده تیفعال یلیخ تونهینم

 .دکتر هم هست زیتجو
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 :دهیسرشو به تأسف تکون م گسرهن

 فیرتش تیشکا یبرا دیهست یممنون.پس اگه جد یلیخ-

تو  گاردایخانم و باد نیجمع که ا التونیو خ دیببر

 تیبه رضا یتا روز دادگاه اگه راض موننیبازداشگاه م

 .زندان رنیم گاردایخانم و باد نیا دینشد

 .شده یبه منم بگه چ یکیخوِد خدا... ای:یزدانی یآقا

 :گمیو با پوزخند م شمیجام بلند م از

تر خوب دک هیدخترتون باشه و حتمًا  هی شتریحواستون ب-

 . دشیببر

 

 

خواهش  یشده..ول یچ دونمیزند من نم ی:آقایزدانی

 بمونه امشبو؟ نجایا دیدخترم با کنمیم

 :گهیم یعصب سپهر
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 .دیدیحق م هانیآکرده بعد به  یچه غلط دیاگه بدون-

.خواهش دیبگ یزیچ هی]سپهر[شما یاحیر ی:آقایزدانی

 ...کنم؛دخترمیم

 .شمیبه حرفاش خارج م توجهیب

 ..که ارمیسرت م ییبال هی.میبچرخ تا بچرخ حاال

 :گهیبا حرص م المیوسط فکر و خ فرهاد

 ..فیضع نیدارنا..حاال واقعًا جن ییعجب رو-

 :گمیوسط حرفش م تیعصبان با

 .ادیب ایبه بعد تا بچه بدن نیمراقبش باشم از ا دیآره..با-

 :کشهیم یقینفس عم سپهر

 .هم هستن.نگران نباش نایمستانه ا-

و بچه دارن.خودم  ینه بابا اونا خودشون کار و زندگ-

 .هستم
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 ..تو خودتو ناراحت نکنانیکه.م می:تعارف ندارعادیم

 .شهیم ادهیپ نیاز ماش بیکه من میشیخارج م یکالنتر از

 :تموم شد؟بیمن

 .گهید می:آره برسپهر

 .میریبه سمت عمارت م یو همگ شمیم نمیسوار ماش-

آروم و لرزونش تو  یکه صدا زنمیطناز زنگ م یگوش به

 :چهیپیم یگوش

 جـ..جانم؟-

 ؟یکرد هیعروسکم؟!باز گر-

 ؟یینـ..ـه..خوبم.کجا-

 .میایم میدار دیتموم شد.لباس بپوش-

 .دیمراقب باشباشه.-

 .باشه-
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 یرشتیو با سرعت ب کنمیرو قطع م یگوش یدلتنگ با

 .رونمیم

*** 

 :گمیبخش م نانیاطم یلبخند با

 ..حواسم هست بهش دیزنعمو باور کن -

ناز ط ادیمنو  شتریکه ب یناراحت و بغض یبا نگاه زنعمو

 :گهیم نداختیم

نداره  یحال گهید ؟بچمیکردیم کاریپس تا االن چ-

 ..هانیآ

اتفاق افتاد.خودم  نیمن نبود ا ِشیپ دیدیشما که د-

 .حواسم بهش هست

 :گهیکه تا االن کنارم مونده بود م طرالن
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 ریدوِرش شلوغ باشه فکرش درگ دیخاله باور کن-

اهاش ب کنهیم یشوخ کمی دیشناسیم هانوی.شما که آشهینم

اگه  ی.ولکنهیحواسشو از اون موضوع پرت م کنهیم تشیاذ

همون موضوع صحبت  یباهاش درباره ایبمونه شما  جانیا

اور .بشهیفکرش مشغول م دیذاریتنهاش که م ای دیکنیم

 .راحت باشه تونهیال هردوتون میخ ینظوریا دیکن

 :کشهیدسِت زنعمو رو م عمو

دخترم  نی.اخوادیول کن خانم..زِن خودشه،َبِدشو که نم-

 .بهتره ی.اونطورگهیراست م

 :گهیگرفته از بغض م ییو با صدا شکنهیسکوتشو م مامان

 .شهیمنتظرن زشته.طنازم خسته م نیی.همه پاگهید دیبر-

 :زنمیسِر زنعمو م یرو یاو بوسه دمیتکون م سرمو

 .دنِگ حواسم بهشه شی.شنینگران نباش-
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 :گهیم یدواریاما عمو با ام دهیتنها سر تکون م زنعمو

 .به اموِن خدا دیپسرم.بر دونمیم-

 .کنهیم یتابی:حواستون به کارنم باشه.بچه از صبح ببابا

 .چشم-

داخل و همراه طرالن از عمارت خارج  فرستمیم همرو

 .شمیم

 طایتو ح هیآروم کنه و بق نارویمونده بود تا مامان ا باهام

 .کنار طناز بودن

 :گهیو ناراحت م رهیگیآروم دستمو م طرالن

 نه؟ شهیخوب م-

 .نی..نگران نباششهیاره م-

 .هانیآ-

 بعله؟-
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داره  .بچهگفتیحواستون به کارنم باشه؛ بابات راست م-

  طنازم حاِل ینطوریبخوابه.ا شتونی.بزار امشب پشهیمتلف

 .بهتره

 .باشه-

 :دمیادامه م یسوال و

 کجان؟ اسیو  رایسات-

 .خونه مامانم-

ها هم تا االن مجبورن  چارهی.اون بنیشما هم خسته شد-

 .ننبمو داریب

 یمشغله دار یموضوع.به اندازه کاف نیا الیخینه بابا..ب-

 .گهید
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.ازشون تشکر میریبچه ها م ِشیو پ دمیتکون م سرمو

خودش  نیسوار ماش یو هرک کنمیم یو خداحافظ کنمیم

 .میکه بر شهیم

 

 

*** 

 .طناز وارد بشه کنمیو اول صبر م کنمیرو باز م در

 :رمیگیبود م داریکارنو که هنوز هم ب دسِت

 پسر بابا ناراحته؟-

 :زنهیلب م نیغمگ

 ..آره-

 چرا؟-

 .چون مامانم ناراحته-
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 ناراحت بمونه؛باشه؟ میبذار ستیقرار ن-

 :گهیو کنجکاو م زنهیم یبرق چشماش

 م؟یکن کاریچ-

 .هووم؟میکن تشیکوچولو اذ هی-

 ...شهیم یعصب شتریکه ب ینطوریا-

 

 .دهیکردنش حال م تینداره..اذ بیع-

 :شهیطناز بلند م ِیشاک یصدا

لباس  دیایب االیدر؟ یجلو نیکنیپچ مپچ یپدر و پسر چ-

 .دیریگیدوش م دیری.هردو مدیعوض کن

 د؟یندار یاگهیبعله..امر د-

 :گهیم هیمصنوع دونستمیکه م زیر یخنده با

 .تا بعد دیکارو بکن نینه فعاًل هم-
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 :گمیم خنده با

 ؟یبا حموم سه نفره چطور-

 یو با خوشحال کنهیفرصت طلب فورًا موافقت م کارِن

 :پرهیباال م وزنهیدست م

 ..ای..بگهید ایآره آره..مامان ب-

 :ذارهیسرش م یدستشو رو طناز

 .بشم وونهیقراِر د نکهیمثل ا-

 هی یفعاًل زوده.تا بر ی.ولدیهووم..شا-

 .میبرگشت یکن درست،یا،قهوهیا،نسکافهیاییچا

 :شهیپررنگ م لبخندش

 .برم حموم خوامیشما.بعدش من م دیچشم.بر-
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بغلم و به سمت حموِم اتاِق خودمون  ِکشمیرو م کارن

 یراو خسته نشه،ب ادیطناز تو اتاق ن گهید نکهیا ی.برارمیم

 :گمیو بلند م دارمیخودمون لباس برم

 این نجایاتا  گهیبرداشتم د لهیعروسک واسه خودمون وس-

 .نرو

 :ادیاز دور م صداش

 .باشه-

 .میریسمت حموم م به

.همونطور رونیب فرستمشیو م کنمیکارن رو حموم م اول

 :نمزیم شیشونیپ یرو یاپوشوندم،بوسهیکه حولشو م

 تو عمارت،نه؟ میگفت یکه امروز چ یدیشن-

 :گهیم زونیآو ییلبا با

 شده؟ فیضع میآبج نکهیا-



 

Romanzo_o 2011 

مامانتو  نکهیعالوه بر ا دی.حاال با.یدیآره..پس شن-

 نیسنگ یکه کارا میباش م،مراقبشیخوشحال نگه دار

 نکنه.باشه؟

 .چشم-

 :زنمیاش مگونه یرو یابوسه ندفعهیا

رو صدا کن من ببرمش حموم.تو هم  یپس برو مامان-

 یکن و لباساتو بپوش که زود یباز کمیباش  یپسر خوب

 .میایم

 .ییباشه بابا-

 .دوقمبدو فن-

 :ادیدادش م یو صدا شهیاز اتاق خارج م کارن

 .حموم یمامان..مامان..بابا گفت بر-
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به  یشکالت یو از همون شامپو شمیوارد حموم م خودم

و طناز همونطور که  شهیکه در حموم باز م زنمیموهام م

 :گهینداشت م دیو به من د َکندیلباساشو م

 پس؟ ییکجا-

 کنمیو و بهش کمک مجل رمیم یکف یهمون موها با

و  کشمیم شه،دستشویاز بنِد لباس آزاد م یلباسشو بکنه.وقت

 .ِکَشِمشیدوش م ِریز

 :گهیم ییهوی یلیکه خ زنمیموهاش م یرو یابوسه

 .یکه اومد یمرس-

 صورتم قایتا دق شمیو خم م رمیگیفاصله م یکم ازش

 .هریگیکه نگاهشو ازم م رهیصورتش قرار بگ یروروبه

 .نیمنو بب-

 :ارهینگاهشو باال م آروم
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اعتمادت به خودم تشکر کنم.با  نیاز ا دیمنم که با نیا-

نکرده بودم اما به عشقم اونقدر  یخاص یلیکار خ نکهیا

دوبار اون روز و اون دختره  یکیکه فقط  یداشت نانیاطم

 .یآورد ادمی هیرو 

 

 :دمیکه ادامه م کنهیدور گردنم حلقه م دستشو

 یگیتو گوشم و نم یزنینم یلیس هیر که تشک دیمن با-

 تاوان پس بدم دیمن با اتیچرا به خاطر کار تو و گندکار

 .حال باشم نیو تو ا

 برآمده و با نگاهم شکِم چسبونمیم شیشونیبه پ مویشونیپ

 :رمیگینظر م ریو سفتشو ز

م و چرا دو تا بچه برا چونیتشکر کنم که ب دیبازم من با-

 .یآورد ایبدن

 :شکنهیو سکوتو م کنهیدهن باز م خرهباال
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 .هنوز تو راهه شیکی-

 صورتمو جلو ببرم و طاقتیبود که ب یحرفش کاف نیهم

 .داغ و برجستش قفل کنم یلبا یلبامو رو

 

 

 .دیطلبیمتوقف شده بود و کِل وجودم طناز رو م ایدن

 دادیزم هشدار مو مغ کردیم یشرویبه فرماِن قلبم پ دستام

 .که بس کنم

خالصه به  سمیخ یبازوها یطناز رو ینوازش دستا با

 .کنمینگاه م سشیو به صورِت خ امیخودم م

واقع م شتریاما مثل ب کردیم یقراریادامه دادن ب یبرا قلبم

م قلب کمیتو بغلم تا حداقل  کشمشیشد.م روزیمغزم پ

 .رهیآروم بگ

 .....ـهانـیآ-
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 وونهیمعلوم بود طنازم د ازمندشین خمار و یصدا از

د وقت بو یلینکرده بودم اما خ یکار خاص نکهیکردم.با ا

 .شده بود مونیقراریباعث ب نیبودمش و هم دهینچش

 جوِن دلم؟-

بگه اما انگار از حرفش  یزیتا چ کنهیباز م دهنشو

 :کنهیو کلمه رو عوض م شهیمنصرف م

 .کارن تنهاست میتموم کن بر-

 :زمیریسرش م یو رور شامپو

 ..؟یخوایم یچ یگینم ؟چرایکنیم یچرا احساساتتو مخف-

 .ستیعامم..آ..آخه االن وقتش ن-

دوست دارم از دهنت  یول ستی.االن وقتش ندونمیم-

 !..یدار ازیتو هم ن یبشنوم که گاه

 :کنهینگاهم م متعجب
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 ...یکنیتو فکر م-

 :گمیخنده م با

 ..یتیآسکشوال کنمیفکر م یآره گاه-

 :گهیم یو سوال کنهیم یاخندهتک

 ؟یچ یعنی-

 ..هومم؟یندار یابه رابطه عالقه یعنی-

 یرو یابوسه یدور گردنم و با دلبر ندازهیم دستاشو

 :زنهیم مگونه

بطه ش به راعالقه نهیهم تو رو بب یگیهمون که تو م یحت-

 ...چه برسه به منشهیم ادیز

و صدادار  کیکوچ یاو به خنده شهیپررنگ م لبخندم

 .شهیم لیتبد
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و همونطور که مشغول  زمیریموهاش م یرو رو شامپو

 :گمیم شمیشستن م

 !..؟نطوریکه ا-

 ...بعله-

و  برهیو دل م کنهیم یداره با کلمات باز نجایا یکی-

االن نه..چطوره به  گهیم شمیاونوقت من که دست به کار م

 حرفش گوش نکنم هووم؟

 

 :هکشیعقب م فورًا

مدتم بگذره همه  نیبمون ا ایاریدر ن یباز وونهید هانیآ-

 ..تموم شه یچ

 ؟کنم کاریچ گهیباشه د یتحمل در برابرت سخته..ول-

 .شهیو خودشم مشغول شستن من م زنهیم یلبخند
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*** 

با  و کنمیبه طنازم کمک م پوشمیخودمو م یلباسا یوقت

 .میریهم به سمت هال م

 .کردیم یهنوز داشت باز کارن

ه و ب زنهیرو استپ م یباز شنوهیپامونو م یصدا یوقت

 .کنهیو بغلش م دوعهیسمت طناز م

 .میبخور ارمیب یچیبنشون برم  جایفندوقم آروم مامانو -

 ..:چشمکارن

ناز که ط رمیو به سمت آشپزخونه م رمیگیفاصله م ازشون

 :گهیبا خنده م

 .منو یریگیمحکم م ینطورینخوردم که ا ریبابا بچه ت یا-

 :گمیبلند م ییو با صدا کنمیم اخم

 !دکترو؟ یرفت حرفا ادتی یزود نیبه هم-
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 ...ینه ول-

 ..خوامیم ی..من آبجگهید نیبش ای:مامان بکارن

 .دهیو دوباره جاشو به لبخند م رهیم نیاز ب اخمم

 :گهیکه م نهیشیطناز م انگار

 .قندم یخوایم یچ گهیبفرما..نشستم.د-

 ..کارتون بذارم؟یچی:هکارن

فردا مهدکودک  هان،مگهیم؟آیبخواب میری:مگه نمطناز

 نداره؟

 :گمیخنده م با

 فردا چندشنبست؟-

 ...یسوال ستیب-

 :گهیکه با خنده م فتهیم ادشی انگار

 ..عه..پنجشنبست-



 

Romanzo_o 2020 

 .رستوران واسه ناهار میریها مآره..با بچه-

و به  زمیریم وانیل یرو که جوش اومده بود تو قهوه

 .رمیسمتشون م

 :چرا؟طناز

 رفتن چرا داره؟ رونیب-

 :گهیم یتند با

 ...اگه قرار بخاطر ترحم-

 :گمیبا اخم م فورا

 .تنگ شده اسیو  رایسات یِشر نگو؛ دلمون برا-

 یا«باشه»و  نشونهیلبش م یرو رو شیشگیهم لبخنِد

 .گهیم
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*** 

طناز  یرو به رو یزیچ شبیاز د کردنیم یسع هابچه

 .هم موفق بودن یلیو خ ارنین

که فرهاد  میخوریو خنده تو رستوران م یرو با شوخ غذا

که حاال به عنوان خونه ازش استفاده  الشیمارو به و

 .کنهیدعوت م کردیم

 .میریو همراهش م میکنیو چرا قبول م چونیب

پارک  هارونیو ماش میشیو همه وارد م کنهیرو باز م در

 .میکنیم

 :گهیبا خنده م بیکه من میشیم ادهیپ نیماش از

 !!یکه دار یفرهاد آب شنگول-

 :دهینازک جوابشو م یبامزه و لحن یبا چشمک فرهاد

 .تومان۵۱۱ ی.ساعتمیدار ادیآره عشقم اتاقم ز-
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 :گهیبا خنده م عادیم

هم کارمون راه  ییرایگمشو مگه سرگردنست.تو پذ-

 .فتهیم

 .میشیم یحشر شتریب ینطوری:آره ادفرها

 :زنمیبه باسِن فرهاد م یو با کفش لگد رمیم جلو

 ..یکنیچشم و گوش باز م یکصکش دار ندیب-

 :کنهیطرف کارن و بغلش م رهیم فرهاد

با من گشته از  نقدریا گهیکه د نی؟ایگیبچه رو م نیا-

 یبه صورت عمل دیچشم و گوش گذشته و با یمرحله

 .امتحان بده

و  هریگیو کارن رو از دسِت فرهاد م مونهیساکت نم روشنا

 :گهیغره مبا چشم

 .داخل میکمتر حرف بزن درو باز کن بر-
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 :زنهیکه روشنا با اخم غر م گهیم ظیغل یـ«چشم» فرهاد

 .بود تا االن ازدواج کرده بود نیاگه سنگ کمی-

 :گهیبا خنده م مستانه

 نی..همنیوسنگسر میاالن دار شویکیتروخدا  یروش-

 ..هیبرامون کاف

 :کنهیدر رو باز م فرهاد

دوست دارن..حاال  یمرد جد یخانوادگ نایمستانه ا-

بمن  گهید دهید هانویآ یبگو چرا مادرش از وقت دمیفهم

 !..دهیمحل نم

 :گهیم یشاک روشنا

 !..ییخدا تو چقدر پرو یده؟؟وایمحل نم-

 :زنهیپرو لب م فرهاد

 ..میچاکر-
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تا چند فحش بارش کنه که  رهیگیم یلت تهاجمحا روشنا

داخل و خودشو  دوعهیفرهاد که در رو باز کرده بود م

 :ندازهیکاناپه م یرو

گاو مهاجم دنبالت  هی یوقت یخانوما مقدمنا..ول دونمیم-

 ...باشه

و قبل از ورود به سمت فرهاد  ارهیکفششو در م روشنا

 :گهیم غیو با ج کنهیپرت م

من از دستت راحت شم  یازدواج کن یآخ تو عاشق بش-

 !...یعوض

 :ندازهیو ابرو باال م دهیم یجاخال طنتیبا ش فرهاد

 ..یپس حاالحاالها ور دل خودم-

 :گهیو با پوزخند م رهیم یاغرهچشم روشنا

 .مونده گهیدو ماه د-
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 :هبکنه و بگ یظیبود که فرهاد اخم غل یحرفش کاف نیهم

 .یش آره فقط دوماه مونده راحت-

 .باالخره به درد ما مبتال شد پس

 که تو شوک هیو زودتر از بق نهیشیلبم م یرو یلبخند

کنار  از یو وقت شمیفرهاد بودن،وارد م ییهویحالت  رییتغ

 :گمیآروم م شدمیروشنا رد م

 ..یدیر-

روشنا هم به فرهاد عالقه داشت کاماًل واضح  نکهیا

اه کوت یجازهبود و غرورش ا یطونیخب دختر ش یبود.ول

 .دادیاومدن نم

و دستمو دور  ندازمیمبل م یو کنار فرهاد خودمو رو رمیم

 .کنمیگردنش حلقه م

 .شنیو وارد م انیهم به خودشون م هیبق
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 :گهیبغل فرهاد و با خنده م ندازهیم فشویک روشنا

 .کنهیقهر م ینگاه تروخدا چجور-

ه ب یاامزهب یغرهکه فرهاد چشم ننیشیمبال م یرو هابچه

 :گهیو با اخم م رهیروشنا م

 .کنمیخالصه موندگارت م-

پس قطعًا روشنا هم  دیفهمیمنظورشو م ینفهم هرفرِد

معروف و کناِر رستا  یبه کوچه زنهیخودشو م یول فهمهیم

 .نهیشیم

د فرها یو کارن خودشو رو پاها نهیشیبغلم م ادیهم م طناز

 .ندازهیم

 

 

 ..؟ی..االن قهری:هووروشنا
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 :گهیکه طرالن با خنده م کنهیمحل نم فرهاد

 ؟یدار ییرایپذ لهیفرهاد وس-

 .تو آشپزخونه هست زی:آره همه چفرهاد

 .هشیو از جاش بلند م دهیم عادیرو دسِت م رایسات طرالن

نو تو او اسی یو با مرتب کردن لباسا شهیهم بلند م رستا

 شهی.مستانه هم بلند مرهیو همراه طرالن م ذارهیم بیبغِل من

سپهر  یتو موها یو دست ندازهیم اسیبه  ینگاه ناراحت

 .کشهیم

و به  ادی.که زود به خودش مکنمیبهش نگاه م متعجب

 .رهیآشپزخونه م

 !د؟کر ینطوریا هوی.چرا شدیمستانه تو ذهنم مرور م رفتار

 .هشیه مفرهاد ،حاِل منم گرفت یگرفته یافهیق دنید با
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 هیکه بق یو جور زنمیبه پاش م یلگد یاخم و جد با

 :گمیبشنون م

 .دراز بکشم خوامیبرو اونور م-

 ییهوی یلی.خرهیگیو کارن رو هم بغل م شهیبلند م فرهاد

 :زنهیم مگونه یرو یابوسه

 ..گریجوون...تو فقط بخواب ج-

با اون  میلحظه فکر کردم از دستش داد هی 

 .هنوز سالمهاخمش.خداروشکر 

 یاپ ی.سرمو آروم روگمیم یا«باشه»و  ندازمیباال م ییابرو

فرهاد  گهیکه حاال د یاکاناپه یو پاهامو رو ذارمیطناز م

 .کنمیننشسته دراز م

طناز از باال داره بهم نگاه  نمیبیکه م رمیگیباال م سرمو

 .کنهیم
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ه قلبم ک پاشهیبه روم م یو لبخند برهیموهام م یال دستشو

 .رهیگیضربان م

 :زنمیلب م آروم

 .رمیمیهات مواسه خنده-

 :زنهیو مثل خودم لب م شهیتر مپررنگ شخنده

 ...شتریمن ب-

 تو دستم که با اومدِن رستا و مستانه اتصال رمیگیم دستشو

ه ک فتهیو نگاهم به فرهاد و روشنا م شهینگاهمون قطع م

 ه بودنصورتشونو از هم برگردوند کیکوچ یهامثل بچه

 .و مثاًل قهر بودن

 .بود بیکاِر خوِد من گهیدادن د یآشت نیا
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با  بیبه من ستیحواِس فرهاد و روشنا ن نمیبیم یوقت

و بهم  ارهیباال م اسیکه نگاهشو از  دمیدست عالمت م

 «ه؟یچ»پرسهیو با تکون دادِن سرش م دوزهیم

 یکه چشمک کنمیبه روشنا و فرهاد اشاره م نامحسوس

 .دهیسرشو تکون م و زنهیم

 :گهیو م ذارهیم زیم یرو رو ییچا رستا

 .چه کرده دینیبب دیطرالن پز؛بخور ییچا هی-

 .:اول خودمعادیم

و  دارهیبرم عادیکه م رهیگیرو جلوش م ینیبا خنده س رستا

 .کنهیهم تعارف م هیبعد به دنبالش به بق

و فرهاد هم با همون حالت بامزه و قهر کردشون  روشنا

 .دارنیرو برم ییچا
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که  دارهیبرم ییخودش چا یمن و هم برا یهم برا طناز

با  و نهیشیم بیو کنار من ذارهیم زیم یرو رو ینیرستا س

 :گهیخنده رو بهم م

 ..با مشکالته بچه یکنیچه م-

 :کنمیم خنده

 .میگذرونیم یبا سخت-

 :گهیدسِت رستا و با خنده م دهیرو م اسی بیمن

 .بهیعجگذروندن؟اونم تو؟-

 .از طناز بپرس یباور ندار-

که  هکنیم دییو حرفمو تأ دهیبا خنده سرشو تکون م طناز

 :گهیفرهاد م

 .تحمل سخته-
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فرهاد،حالش  یناراحت نیهم که انگار مثل ما از ا روشنا

 :گهیگرفته بود، م

 ؟یکنیتحمل م وی..!مگه چیحاال تو چرا ناراحت-

 :گهیفورًا م بیمن

 .گهینداره د طاقت قهرکردنتو -

 :گهیبا خنده م روشنا

 .ستیبار ن نینگران نباش اول-

 :ادیدر م لنتشیاز حالت سا طناز

 دیمعلومه االن تو چه حاله.بلند ش افشیخب از ق یول-

 .دیمشکلو برگرد دیرفع و رجوع کن دیبر

 :گهیبا خنده م رهیگیم یانرژ تمونیکه از حما فرهاد

 .کنمیم من رفع و رجوع رو تو جمع قبول-

 :گهیم یشاک روشنا
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 کنم برات جناب؟ یاالن مثاًل چ-

 :گهیبا خنده م فرهاد

 ن؛یازت.هم خوامیناقابل م یبچه هی-

 :گهیم یحرص روشنا

 .وقت هی یعه..!روِدل نکنعه-

 یعصب یاریاداتنگا رو در م یدار گمی:نگاه..بعدًا مفرهاد

 .یشیم

 :گهیناراحت م یشده و با لحن یشاک روشنا

مگه من گشاد بودم که بخوام جلوت اداتنگا رو در -

 .فکر کن به من چه یخوایهرطور م ارم؟اصاًلیب

 حاملت کنم؟ یعنی:فرهاد

 :رسهپیبا خنده ازش م عادیبگه م یزیروشنا چ نکهیاز ا قبل

 ست؟یاالن حامله ن میباور کن-
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 :گهیبا خنده م روشنا

 .ودتو بغلم ببچم  نیواال من اگه به فکر نبودم االن سوم-

 

 

 :گهیکه روشنا م رهیبهش م یاغرهچشم فرهاد

 .ها قهر کردهنگاه تروخدا مثل بچه-

ز دلم ا یتونیم یی:با من حرف نزنا..فقط تو دستشوفرهاد

 .یاریدر ب

 نهزیبهش م یایخنده که روشنا پس گردن ریز میزنیم همه

 یپا یرو کردینگاه مو کارن رو که متعجب بهمون 

 :گهیو مخاطب به فرهاد م نشونهیخودش م

 ..جاچیه اینجا،یا ای-
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 یحرِف فرهاد با لبا ِیخبر از معن یو ب منظوریب کارن

 :گهیرو به روشنا م دهیبرچ

قهر ...گهید دیکن یباهم آشت ییدستشو دیخب خاله بر-

 .یاگه باهاش قهر کن رهی.عمو مدینمون

خنده و فرهاد کارن رو از روشنا  ریز میزنیهمه م دوباره

 :رهیگیم

 .زفهمیقربوِن آدِم چ یآ-

کت حر هیکه تو  زنهیدستاشو دوِر گردِن فرهاد گره م کارن

و همونطور که کارنو از فرهاد  شمیم ده،بلندیاز حالت خواب

 :گمیم رمیگیم

 گفت؟ یعموفرهاد چ یدونیفندوقم تو که نم-

 :گهیم یبا کنجکاو کارن

 مگه؟ گفت یچ-
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 ...شکـ کمیمثاًل -

 :گهیغره موسط حرفمو با چشم فتهیم طناز

 .انیزود ب گرویبوس..بوس کنن همد کمی-

دوباره  عادیم یخنده کنن؛بایمتعجب به طناز نگاه م همه

سِر کارن رو  یزیر یخنده و منم با خنده ریز زننیهمه م

 .بوسمیم

 مونییو مشغول خوردن چا گهینم یزیچ یکس گهید

 :گهیکه طناز کنار گوشم م میشیم

 ..هانیآ-

به  دادم،سرمویرو از دهنم فاصله م وانیکه ل همونطور

 :گردونمیسمتش برم

 جونم-

 ؟یبا فرهاد درمورد روشنا حرف زد-
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 .وقت نشد گهی..دگمینه امروز بهش م-

 :ندازهیبه روشنا م یو نگاه کوتاه دهیتکون م سرشو

فرهادو  ِیدور تونهیم نماالنش نیتروخدا نگاهش کن..هم-

 .تحمل کنه

 .دمیو به روشنا م رمیگیاز طناز م نگاهمو

ز دلش ا نکهیا یو برا کردینگاه م یبه فرهاد با ناراحت نکهیا

رو  یقشنگ یتو دهنش صحنه ذاشتیم ینیریش ارهیدر ب

 .درست کرده بود

 :گمیو آروم م نهیشیرو لبم م یلبخند

 ..هشنسبت ب ستین رغبتیفرهاد هم ب-

 :ندازهیطناز دستشو دور شونم م 

 .ادیماماِن روشنا هم از فرهاد بدش نم دونمیکه م ییتا جا-

 .کنمیاز تِه گلوم زمزمه م یـ«اهوم»و  دمیتکون م سرمو
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*** 

 یغرق خنده و شوخ نقدریاز هشت گذشته بود و ا ساعت

 .که گذشت زمان از دستمون رفت میشده بود

ست د نیتا ا مونمیشونه پس مهمه گرسن گهید دونستمیم

 .میبر گهیتموم شه و بگم که د اردیلیهم ب

وقتی این دستم میبریم با میعاد،فرهاد با داد میگه: 

-بابا اینا دارن تقلب میکنن. 

میعاد:گمشو..یه دستو شما بردی. 

فرهاد:سه دستو شما بردین خب. 

- بیخیال دیگه جمع کنیم بریم؛شب شد. 

فرهاد متعجب میگه: 

-چیچیو برید؟شب باید بمونید. 

-نهبابا..شب کجا بود؟بریم خونه فردا جمعست. 



 

Romanzo_o 2039 

 .رونیب میریفردا م دیبمون دی:گمشو..شبو بافرهاد

 ..فر-

خدا به من گوش بده  یبارم در راه رضا هی:بابا فرهاد

 .گهید

 :گهیبلند م بیکه من کنمیبه طناز نگاه م دیبا ترد 

 !..نجایا یمونیطناز..شب م-

 .خنده ریر میزنیو فرهاد و سپهر از حرفش م عادیم با

 .تر بودبامزه زیطناز از همه چ ِیمتعجب و سوال یچهره

 ؟ی:چطناز

 م؟یبمون نجای.امشب االیخیب نویا-

 :ندازهیباال م هاشوشونه

 .میعامم..خب بمون-

 ...آژانس هی:پس روشنا
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 .کنمیصحبت م نی:خودم با نوشفرهاد

به سمت فرهاد و  کنهیلشت رو پرت مبا روشنا

 .کنهیزمزمه م یـ«زهرمار»

 

 

 .با مادرزن گرام صحبت کنم رمی:من مفرهاد

از جمع خارج شه که روشنا با اخم  خوادیم شیبا گوش و

 :گهیم

 .بهتره ندهیهمسر آ یواال بهش بگ-

ده ا خنب رفتیو همونطور که عقب عقب م گردهیبرم فرهاد

 :گهیم

 .بابات جرم بده بچه؟به کارت برس یخوایم-
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 میبر کنمیها اشاره مبه بچه شهیاز خونه خارج م یوقت

 .رونیب

 .دارمیبرم زیم یاز رو گارمویس

 .دیچسبیکاًل دو جا م گاریس

 مثل سپهر و ییهاهیداشتِن پا یبعداز سکس و دوم یکی

 .بیو من عادیفرهاد و م

 .میریو با هم دنبال فرهاد م کنمیم چک بمیج یتو فندکمو

 .کنمیرو باز م در

 .دکریتاب نشسته بود و با خنده داشت صحبت م یرو

 ..چشم..اونم چشم-

...- 

.خودت میصحبتا ندار نیجون ما با هم از ا نیعه..نوش-

 ..دوستام هستن م؟بخدایچه پسرخوب یدونینم
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 :گهیفورًا م فتهیکه به ما م نگاهش

 .میبگو هست هانیخودشون اومدن..آ بفرما اصاًل-

 یرو شویگوش یو وقت دمیبه تأسف تکون م سرمو

 :گمیم الیخیب ذاره،یبلندگو م

 .میهست-

 .هستن یدی:بفرما دفرهاد

 :ادیماماِن روشنا م یصدا

خدا..صداشو تروخدا..چقدر خوب صحبت  یوا-

 .گهید ی.فرهاد سِر قولت هستکنهیم

 :گهیبا اخم م فرهاد

 .ذارهیتاقچه باال م هانیآ نیا یرقولم هستم ولبله س-

 .نمیشیتاب م یو کنارش رو زنمیبهش م یایگردن پس

 .روشنا یباشه من منتظرم.واگرنه روشنا ب-
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 .ماینداشت جوننیعه نوش-

 .اومدن انیو را امکیکه گفتم.االنم برم س نیهم-

 .جاش امنه شمی:باشه..روشنا هم پفرهاد

 انیپدرسگ.بهش بگو به را دمیخند نگو یتو؟؟وا شیپ-

 .دیدوستشه.مراقب باش شیپ گمیم

 .:چشمفرهاد

 .خدافظ-

 :گهیو م کنهیبه خودش م یااشاره کنهیرو قطع م یگوش

 .فرهاد گنیناموسا..؟به من م ینیبیم-

 :گهیبا خنده م سپهر

 ؟یخب که چ-

 .رمیکه دخترو بگ نمیبیمادرو م یچی:هفرهاد

 :گمیاخم م با
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.زودتر بهش یدیرو ِکش م یباز نیا یلیخ یدار هگید-

 .یبگو که دوستش دار

 ؟ی:چفرهاد

 :رمیگیباال م سرمو

م بگ یخوایاالن م یبه خودت وابسطه کرد ه؟دختررویچ-

 .کشتتیطناز م یاز هرکس خوامت؟اولینم

 :کنهیو سکوت م گهینم یزیچ ندفعهیا

 مکه تمو یگی.چرا نمیتو هم دوستش دار دونمیمن که م-

 شه؟

 ..تموم شه؟من اصاًل ویچ-

 یو جد نهیشیکنارمون م ِقیآالچ یهایصندل یرو عادیم

 :گهیم

 .باهات دونمینگو نه که خودم م-
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 .ننیشیم عادیکنار م بمیو من سپهر

 ..نطوری:واقعًا افرهاد

باهات کات  گهیفکر کن که روشنا دو ماه د نی:به ابیمن

 .پسر دوست شده هیکرده و با 

 :گهیو م کنهینگاه م نیخم به زما با

 .ستیکارا ن نیروشنا اهل ا-

 .کنهیبا پسر دوست نشه خالصه که ازدواج م میری:گسپهر

 .دهیو پاهاشو تکون م کشهیتو هم م شتریاخماشو ب فرهاد

 .متنفر بودم یعصب کیت نیاز ا چقدر

 .کار به اونجا بکشه ذارمی:نمفرهاد

که من با طناز  یکار یخوایفرهاد چرت نگو..!نگو که م-

 روشنا معلومه بهت یفکر کن.از رفتارا کمی..یکردمو بکن
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سر  دیبر دیرو تموم کن ی.بچه بازستین لیمیب

 .از سنتون گذشته گهی.دیزندگ

 :گهیو با اخم م کنهیسرشو بلند م فرهاد

 ؟فکریبر دیتونم؟نبایبگم؟دوستت دارم؟بدون تو نم یچ-

و  زنهیم یلیپولمه..دو تا س باشه؟نه اونم دنبال گهیم یکرد

 .رهیم

 

 

�هیپارت_هد# � 

 :گمیاخم م با

 ه؟ماشاهللیواسه خودت؟مگه روشنا پول یگیم یچ-

 یرکتاش نیاز بهتر یکیصاحب  ؟باباشیدیند شونویزندگ

 .رانهیا

 .دینکن تمیتونم؛اذی:نمفرهاد
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روشنا رو از  دو ماه و شهیم یخالصه که چشم به هم بزن-

 ..یدیدست م

 ...رو ِنرَوم راه نروهانی:بس کن آفرهاد

و به  ارمیدر م بمیاز ج گارویو س ندازمیباال م یاشونه

و با فندک اول واسه خودمو  دمیم یکیهرکدومشون 

 و همشون چرخهیفندک م به تک و بعد تک کنمیروشن م

 .کننیروشن م گارشونویس

از عمق  زد،نشونیم گاریکه به س یقیعم یها پوک

ا ش به روشننشون از عالقه شیبود و عصبان تیعصبان

 .بود

 :کنمیدور گردنش حلقه م دستمو

روشنا رو  گهیحاال خودتو خفه نکن.خوِد طناز که د-

قط ف گهیروشنا بهت عالقه داره انگار.پس د گهیم شناسهیم

 .یبهتِر دست بکار ش



 

Romanzo_o 2048 

اش قهر باه یمعلوم بود وقت افشمی:اره از قعادیم

 تو رو نخواد؟ یدیرو د یداداش.ک الیخی...!بیکرد

 کهنیدوخته بود،بدون ا نیکه دوباره نگاهشو به زم فرهاد

 :گهیم رهینگاهشو بگ

 .مثل روشنا ییدخترا-

 .شده فَتتیاالن روشنا هم ش ی:ولسپهر

با  کردیاز دهنش خارج م گارویهمونطور که دود س بیمن

 :گهیچندش م

 .فازه دپو...حالم بهم خورد نیا نیَاه..بس کن-

 و اگه خودمم کنمیبهش دقت م شتریچند روز ب نی:افرهاد

داخل  میبر گهیراست م بی.منگمیمتوجه شدم بهش م

 .ارنیسفارش بدم غذا ب
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که  یو با لگد ندازمیم اطیح یتو گارمویس یمونده ته

 .انیهم دنبالم م نایاعادیو م رمیبه داخل م زنمیروش م

 .هنوز در حال صحبت بودن نایطناز ا میشیمکه  وارد

 :گهیم یبا انرژ بیمن

 .سفارش بدم دیخوایم یچ نمیبب نیایب هافهیخب ضع-

بگه سخت  یهرک یاونطور گهی:همرو کباب بده دمستانه

 .شهیم

 .هیکاف ریکباب بگ خیس.گهیراست م-

 :گهیمتعجب م طرالن

 ؟؟؟چه خبره بابا؟-

دور  ندازهیو دستشو م ندازهیخودشو کنارش م عادیم

 :گردنش

 .میخورینگران نباش خودمون م-
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مت و به س شهیکه روشنا بلند م ندازهیباال م یاشونه طرالن

 .رهیتلفن م

 .زنگ بزن ای:فرهاد بروشنا

و با تکون دادن سرش به  ندازهیبهش م یقینگاه عم فرهاد

 .رهیسمتش م

 جوابیا بکه روشن زنهیروشنا م یگونه یرو یابوسه

 یروروبه یو جوابشو با بوسه رو گونه ذارتشینم

 .دهیصورتش م

و  دهی،روشنا شماره رو بهش م دارهیتلفن رو برم فرهاد

 .شهیفرهاد مشغول صحبت م

 و ندازمیو دستمو دور گردنش م نمیشیکنار طناز م خودمم

دهنش  یکه دستشو جلو زنمیگونش م یرو یابوسه

 :زنهیم یو عق ذارهیم
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 .یدیکش گاریَعه..س-

و تو  دارمیبرم یکیکوچ ِینیریو ش کنمیم یکوتاه یخنده

 .دهنم بره یتا بو ذارمیدهنم م

ه با بشم ک کیبهش نزد خوامیبوش رفته م فهممیم یوقت

 :گهیاخم م

 ی..االن]عقدهیتو رو خدا.لباست هنوز بو م هانیآ یوا-

 ..ارمیخوردم رو باال م ی[هرچدهیو ادامه م زنهیم

 :هگیکه رستا م رمیگیو ازش فاصله م زنمیم یاغرهچشم

دوش  هیبزار فرهاد تلفنش تمومش شه برو -

 .طناز تحمل نداره ینطوری..اریبگ

رفته دهنش گ یلباسشو جلو یقهیکه  فتهیبه طناز م نگاهم

 .کردیبود و بهم نگاه م

 .نداشتم شویدور ساعتمیطاقت ن گهید منم
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 یوشو گ کنهی.فرهاد تشکر مشمیو بلند م گمیم یا«باشه»

به من که بلندشده بودم نگاه  یسوال کنهیرو که قطع م

 .کنهیم

 .شهیطناز حالش بد م دمیم گاریس یبو-

 :گهیو م شیشونیتو پ زنهیبا کف دست م فرهاد

تو خونه  دمینبود.االن به روشنا عود م ادمیآخ اصاًل -

 .بو بره چونهیبپ

خودشو داشته باشه  یبو انهی.آستین ازی:نه بابا نطناز

 .هیکاف نهیکنارم بش

 .جمله نیواسه ا رهیضعف م دلم

و  مریها متر نشه به سمت پله قراریقلبم ب نکهیا یبرا

 :گمیمخاطب به فرهاد م

 .اریبرام ب زیحوله تم هیاتاق خودت حموم. رمیم-
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 یبگ خوادیاگه دلت منو م یهست ول زی:حوله تمفرهاد

 .دربست در خدمتم

بل که دفعات ق یو به سمِت اتاق گمیم ییـ«گمشو»خنده اب

 .رمیکرده بود م یبه عنوان اتاِق خودش معرف

 

 

و  شمپویفرهادو م ِیمشک ِیو شلوار راحت یطوس شرِتیت

 .رمیم نییها پااز پله

روشنا  مستانه و طرالنو و نمیبیرسم،میکه م نییپا یطبقه به

 ین و طناز هم روسفره دِنیچ یو تکاپو براو رستا ت

 .کنهیجا منشسته و کره و گردو و ...رو جابه یصندل

ل مب یهم رو نایو فرهاد ا کنهیم یداره با تبلت باز کارن

 .ولو بودن
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ه ک یسیو خ کیکوچ یو با همون حوله رمیسمتشون م به

ِر که دستشو دو ندازمیم بیدوِر گردنم بود ،خودمو کناِر من

 :گهیمسخره و نازک م ییو با صدا کنهیردنم حلقه مگ

شده  ی..چه سکسگریاوفف..جوون..موهاشو نگاه ج-

 ..عشقم

و  دمیم هیپشتم تک ِیو سرمو به پشت کنمیم یاخندهتک

 افتضاح یغیکه با ج ندازمیم بیمن یدستمو دوِر شونه

 :گهیم

شکرت  ایخدا یخالصه بهم پا داد..ه گریآخ..جووون..ج-

 ..یه عشقم رسوندمنم ب

و  رسونمیکه دوِر شونش بود رو به گردنش م دستم

 :کنمینثارش م یایگردنپس

 ..نه؟یستیبشو نتو اصاًل آدم-
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 ؟یکن یبا احساساتم باز یخوایگمشو..!م-

 :گهیکه تا حاال ساکت بود با خنده م فرهاد

 یداداش..چرا با احساساتش باز گهید گهیراست م-

 .ارند فه؟گناهینگا احساساتشون ضعپل یدونی..؟نمیکنیم

 :گهیخودش م یبا صدا بیمن

 !..اوفف..!پلنگم شدن؟جوون-

 مگه؟ نیکند ن؟کوهیانداخت نجایحاال چرا خودتونو ا-

 :گهیبا خنده م سپهر

 ..پوِل غذاهارو حساب کردن خسته شدن-

 :گمیو با خنده م ندازمیباال م ابروهامو

 ؟یباز سیخس-

 .دمیون مسرمو به تأسف تک و

 .دادم رفت ؟ی:تو خوبفرهاد
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 :ادیروشنا م یصدا

بودنش  سیخس نیکه داشته باشه ،با هم یایهر خوب-

 .گهید شهیخراب م

 :ندازمیباال م ییابرو

 ..گهید گهیراست م-

 شیروز پسه نیفقط هم ونیلینه؟دو م سمی:که خسفرهاد

 ..نمک نشناس دمیبرات لباس خر

 :گهیبا خنده م طرالن

 نیبرادر..آدم ا گهیبودن د سیخس یعنی نیخب هم-

 ..که ارهینم یکس یبه رو زارویچ

 :گهیتخس م یغره و لحنبا چشم فرهاد

 هی سیخس یروشنا نی.ابرمیسود م شتریبشم ب یشوگردد-

 .دهیلبم به زور م
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 :کنهیمتعجب سرشو از تبلتش بلند م کارن

 ده؟یعمو بهت لب نم-

 :زنهیداد م بلند

 .خوادیدلش م دیعمو فرهاد گناه داره آخه..شاخاله...-

 .خنده ریز زننیم همه

 :کنمیکارن پرت م یهمون خنده بالشِت پشتمو برا با

 ؟یگرفت ادیاز کجا  نویپدرسگ ا-

به  یکه شاک رهیگیم بیباز دستشو به سمِت من شین با

 .گردمیسمتش برم

 :گهیباال و م دهیم میبه حالت تسل دستاشو

بچه کنجکاوه  دمی..بعدش ددیز دهنم پربه جون تو ا-

 .دادم حیتوض

 .رمیبراش م یاغرهو چشم زنمیآرنج به پهلوش م با



 

Romanzo_o 2058 

بغلم و دستاشو دورم  ادیو م شهیاز جاش بلند م کارن

 :کنهیحلقه م

 رم؟یلب بگ تونمیم یبابا من ِک-

 بیبه طرف من یبگم شاک یزیبه کارن چ نکهیا بدون

 :گردمیبرم

 ...ِبیبفرما!آخه من-

 :گهیزودتر از من م سپهر

 بخ رهیگیم ادیهم  یدیکه تو م ییاون فحشا هانیبابا آ-

..! 

 :گهیم عادیبگم م یزیچ نکهیاز ا قبل

 .نجایا ایکارن ب-

 .رهیم عادیو به سمِت م شهیاز رو پاهام بلند م کارن
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در  بود و یدوست داشتن یلیخ دشیو سف کیکوچ کلیه

 .کردنیم یهر صورت دلبر

 یور یابوسه عادینه،میشیم عادیم یپا یو رو رهیکه م کارن

 :زنهیسرش م

ازدواج  یلب دادن فقط واسه بزرگترهاست.باشه؟وقت-

 .یبکن نکارویا یتونیم یکرد

 :گهیبا خنده م فرهاد

هم مثبت نکن.تو دانشگاه و با رلت  یلیبچه رو خ گهید-

 .کارن یتونیم

 نیود و معتقد بود احساس ب یلیها خبچه یرو عادیم کاًل

 .کنهیلطمه وارد م شونهیبه روح زایچ

از  دیو کجا با یِک دونستیکارن جنبه داشت و م بنظرم

 ای زایچ نیسر ا کردمیاستفاده کنه و اگر هم دعواش م یچ
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 دیبود که بفهمه نبا نیواسه ا کردمیرو بازخواست م بیمن

دخترم  بزنه اما عمرًا اگه بذارم یاگهید یحرفا رو جا نیا

 .باشه ینطوریا

 

 

 .امیمستانه از فکر در م یصدا با

 .شام آمادست دیای:بمستانه

 و کنهیهمونطور کارن رو بغل م عادیو م میشیبلند م همه

 .میریبه سمت آشپزخونه م

 .میشیو مشغول خوردن م نمیشیم زیم سر

*** 

زدن خسته  از حرف گهیدو بود که د کینزد ساعت

 .میشیم
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قسمِت امشب..هفت تا  نیتربه جذاب میرسی:خب مفرهاد

 یزوده برا دونمی.منیبخواب نی.هرجا خواستنجایاتاق داره ا

 .میش داریزود ب دیفردا با یول دنیخواب

 :گهیمتعجب م رستا

 ؟میش داریصبحم زود ب میساعت دو شبه..االن بخواب-

 :گهیبا خنده م روشنا

 ..ظهره کهیوازده،صبحه فرهاد د-

 .کنهیزمزمه م یـ«پس آها،خوبه»رستا

 م؟یبخواب می:خب برعادیم

اتاق  هی..ما هم نیاتاق بخواب هیتو  نی:شما برطرالن

 ...گفته باشمگهید

 :گمیم متعجب

 بله؟؟؟-
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 :گهیآروم م طناز

 .کننیمن که گفتم قبول نم-

من  میبخواب میبر االی..میکنی:معلومه که قبول نمسپهر

 .خستم

 :دهیدنده بحثو ادامه م هی مستانه

 .گهید میبخواب گهیهم د شیشب پ هی.رمینخ-

 .بره؟عمرًایاصاًل بدوِن طناز خوابم م من

ناز و رو به ط رمیگیو کارن رو تو بغلم م شمیاخم بلند م با

 :گمیم

که من هستم  یباال منتظرم.فقط دوست دارم بجز اتاق-

 .یبش یاگهیوارد اتاق د

 ...میخوایم هانی:خب آطناز

 :گمیپشتمو نگاه کنم با اخم م نکهیا بدون
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 .که گفتم نیهم-

 :ادیو دنبالم م شهیبلند م فرهاد

 .تو رو داشتم االن بچم تو بغلم بود یجذبه کمیمن اگه -

پنجم بودم که  ی.رو پلهدمیآروم سرمو تکون م یاخنده با

 :گهیم یجد یفرهاد با لحن

 ..مه اتاقگفت؟ه یچ نیدینشن-

 .خورمیخندمو م بازم

 .گهید دیاتاق مهمان.بلند ش رمی:آره..منم مروشنا

 :گهیم یشاک فرهاد

 بله؟-

 ه؟ی:چروشنا

 اتاق مهمان؟ ی:برفرهاد
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زن و شوهرن.من و تو  ینیبیم که نارویجناب..ا ی:هوروشنا

 م؟یبا هم دار یچه نسبت

 :شنومیفرهادو م ِیرلبیز یصدا

 .باهات نسبت داشته باشم خوامیمن م یِد لعنت-

 .دمیبه حرفاشون گوش م هیو مثل بق دمیم هیتک وارید به

 ؟یستیدخترم ن:مگه دوستفرهاد

 .ستمیدخترتم،جنده که ن:دوستروشنا

که رل  امیرستانیمن پسر دب یفکر کرد ی:روشفرهاد

 ...من ریبدم؟نخ هیبخوام ُپزشو به بق

 :فتهیوسط حرفش م روشنا

 شتیپ امیم که شبو بمن جنده یفکر کرد کنه؟نیتو چ-

 .بخوابم و با دو تا ناز و نوازشت خرت بشم

 :شهیفرهاد بلندتر م یصدا
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بکنمت تا االن کرده  خواستمیِد آخه خره من که اگه م-

 ...یهمه چ یفهمیبودم.چرا نم

 :دهیادامه م یو با مکث عصب زارهینصفه م حرفشو

 ...هللاالالاهلل-

 و وارد رهیها باال مش با سرعت از پلهدن کلمهتموم ش با

 ..کوبهیو در رو محکم به هم م شهیاتاقش م

که فرهاد رفته بود نگاه کرد و با  یبه راه دهیترس روشنا

 :گهیاخم م

 .کنهیباشم..آقا واسه من ناز م یمن عصب نکهیا یبجا-

 ..باال رهیها ماز پله و

 یاقبه سمت ات راستکیاما  گهیاتاق د هیبره  کردمیم فکر

گفتِن فرهاد «زهرمار» زنه؛بایو در م رهیکه فرهاد رفت م

 .شهیو وارد م کنهیم زمزمه«یادبیب»
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 :کشمیم ی.پوفمیایهمه از شوک در م گذرهیکه م کمی

 هگید میبخواب میتوعن.برامشب همون نای..اگهیبسه د-

 .دایاز بس خوابش م هوشهیکارن ب

در اتاق  ی.از جلوانیو به سمت پله ها م شنیبلند م همه

ا و ب زنهیدر اتاقشونو م بیمن میشدیکه رد م نایفرهاد ا

 :گهیم یبلند یصدا

 خدا فردا قراره عمو بشم بازم؟ دیبه ام-

 :ادیفرهاد م یخنده یصدا

 .گمشو مزاحم-

 :گهیبا خنده م سپهر

 .نیدر آورد گهیحاال چه زودم از دل همد-
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 :زنهیمخاطب به فرهاد غر م روشنا

 هی؟میکنیم کاریچ میدار کننیدهنتو االن فکر م ندیبب-

 ..شعوریب گهیماساژه د

 .دمیو سرمو تکون م رهیگیم مخنده

شدش مشت یو با دستا خورهیتو بغلم غل م کارن

 :گهیخمار م ییو با صدا مالهیچشماشو م

 .گهید میبخواب می..!برییبابا-

 .کنمیزمزمه م یـ«چشم»و  بوسمیرو م شیپشون یرو

 ِتگم،دسیو با دست د رمیگیدستم کمِر کارن رو م هی با

و رو به  رمیاز اتاقا م یکیو به سمِت  کشمیطناز رو م

 :گمیها مبچه

 .ریشبتون بخ-

 .شمیطناز و کارن وارد اتاق م شنوم،بایکه م جوابمو
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 ؟یندار ییکارن دستشو-

و سمت تخت د ده،بهیتکون منه  یسرشو به نشونه یوقت

 .خوابونمشیو م برمشینفره م

 فیو رو به طناز که بالتکل کشمیکنارش دراز م خودمم

 :گمیوسط اتاق واستاده بود م

 .بخواب ایچراغو خاموش کن ب زحمتیب-

 .کنهیو چراغ رو خاموش م زنهیبهم م یاغرهچشم

 .ادیکه به سمت تخت م کنمیچشمام دنبالش م با

ران هم دو نیبا شکِم برآمده باز تو ا کیون کمر بارا یلعنت

  .کنه یدلبر یهرکس یبرا تونستیم

 .شدیم قراریب کلشیه دنیقلب خودمم با د یحت

 .کشهیتخت دراز م یرو

 .بود دهیکارن وسطمون خواب حاال
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صورِت طناز خم  یو رو شمیم زیخمیحرکت ن هی تو

 .کشمیم

و  مزنیلبش م یرو یآروم یکه بوسه کنهیبلند م سرشو

 .کنمیزمزمه م یـ«ریبخشب»

، مچ دستمو  امیدر ب زیخمیاز حالت ن خوامیکه م نیهم

 .رهیگیم

 نمیبب مونمیمنتظر م زیخمیتو حالت ن حرکتیب همونطور

 .گهیم یچ

 ک؟یبوس کوچ هین؟یهمه مدت..فقط هم نی:بعد اطناز

و به سرعت سرمو بهش  شهیم دیلبم تجد یرو لبخند

 .بلعمیو لباشو م کنمیم کینزد

 دمی.هنوز نفهمدادیم یفرنگتوت یمزه شهیمثل هم درست

 رژ نزده..؟ ایمزه بخاطر آدامِس نخورده بود  نیا
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و  رمیگیکام م زشیانگ وسوسه یاز لبا الیفکر و خ الیخیب

 .کنمیهردومون رو غرق لذت م

وقت فرنچ نشه و کار دست  هیحواسم بود تا  فقط

 یهاقلوه نیم.اما خب از گاز گرفتن اهردومون ند

 بگذرم.هوم؟ تونستمیخوشمزه که نم

 .رمیگیفاصله م زنه،ازشیبه لباسم چنگ م یوقت

نفِس  ردکیم یو سع شدیم نییتند باال و پا نشیس یقفسه

 .آوردش رو جبران کنهکم

و کنار گوشش زمزمه  زنمیگوشش م یالله یرو یا بوسه

 :کنمیم

 .گرمعشوه کنمیچپت م یلقمه هیفرصت  نیتو اول-

وم معل کیفقط از نزد یکیتار نیکه تو ا زنهیم یلبخند

 .بود
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 .منتظرم صبرانهی:بطناز

 یو رو امیدر م زیخمیو از حالت ن کنمیم یاخندهتک

 .کشمیتخت دراز م

*** 

 اریکارن هوش یو صدا نمیس یرو ینیاحساس سنگ با

 .کنمیو آروم چشمامو باز م شمیم

 ....بابایی.عه..باباگهیشو د داریابا بب-

ه و سرشو ب زنهیم یلبخند نهیبیبازمو م یچشما یوقت

 :گردونهیپشت برم

 .کردم داریمامان بابارو ب-

 :گهیبا خنده م طناز

 .رهیگیبهت تعلق م یمامان،مدال قهرمان نیآفر-
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تخت  یرو متیو با مال رمیگیکارن رو م یبازو

 .دمیم و تو بغلم فشارش ندازمشیم

 :گمیخمار م ییصدا با

از طرِف مامانت فقط واسه خودمه.االنم  یمدال قهرمان-

 .شمینم داریب

و ر یسیکه با احساس خ کنهیسکوت م یاقهیچند دق هی

 .کنهیداره بوسم م فهممیگونم م

 دنیبوس ونیو م دیبوسیگونم رو م یرو کسرهی

 .«گهید دارشویب»گفتیم

 هیو تو  کنمیو بهش نگاه م کنمیلبخند چشممو باز م با

موفق »و  کشهیم یغیکه ج شمیم زیخمیحرکت ن

 .شهیگفتناش شروع م«شدم
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 .میریم نییها پاپله از

 .دنیچیصبحانه رو م یو فرهاد داشتن سفره روشنا

که فرهاد به  گهیم«ریبخصبح»بهشون  یبا انرژ طناز

لند رو و ب شهیباز م ششیما ن ندیو با د گردهیسمتمون برم

 :گهیبه روشنا م

 .بفرما روشنا خانم..!من شرطو بــــــــردم-

م که روشنا با اخ شنمیم زیو پشت م شمیآشپزخونه م وارد

 :گهیم

 یارک تونستنیبچه داشتن نم نایا ستیقبول ن نایواسه ا-

 .شن داریزود ب هیکنن؛عاد

 :گهیبا اخم م فرهاد

 ولت؟؟ق ریز یزنیم یدار-

 .بود گهید زی:نه فقط شرطمون چروشنا
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 !..طرالن و رستا هم بچه دارن.ِجرنزن هینطوری:اگه افرهاد

 .فهمنینم یچی:اونا که هروشنا

 یرینون و پن یموضوع شدم.همونطور که لقمه یمتوجه

 :گمیم رمیگیکه طناز برام گرفته بود رو ازش م

 م؟ینکرد یکار شبیگفته من و طناز د یروشنا برده.ک-

و دست از درست کردن لقمه  کشهیم یـ-نیه- طناز

 .کنهیو متعجب بهم نگاه م کشهیم

 م؟یکار کرد ی!ما چــــهان؟؟ی:آطناز

 :دهیسرشو به تاسف تکون م فرهاد

 .پس باختم-

مخاطب به  رهیرو ازم بگ شینگاه شاک نکهیبدون ا طناز

 :گهیفرهاد م

 .میدیفقط خواب شبی.ما دی..نباخترمینخ-
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 :گهیکه طناز با اخم م کنهیطنازو صدا م یشاک روشنا

 .ی...باختششیه-

 :گهیم روزیدهن باز کنه که فرهاد پ خوادیم روشنا

 .یباخت-

 :زنهیطناز م یرو گونه یفور یبوسه و

 .یرو در حقم تموم کرد یخواهر یخواهر نداشتم.ول-

 :گهیبا خنده م طناز

 شرطتون بود؟ یحاال مگه چ-

 :گهیم نیمت یابا لبخنده فرهاد

  یمن براش به اندازه ایخونم  ادیشب تنها م هیروشنا -

 .خودش گفت بدون منت یکنم هرچ دیخر ونیلیم
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که چشمم به زخم  کردمیبه صورت طناز نگاه م همونطور

 یکه شاهکار بوسه فتهیلبش م یگوشه کیکوچ

 .بود شبمید یصانهیحر

 .قابلم طناز باشهاگه طرف م یباخت نبودم.حت اهل

 :گمیبدون مکث م ادیکه به فکرم م یمدرک با

 .روشنا برد-

 ...گهی:طناز مفرهاد

 :چرخونمیکاسه م یتو چشمامو

 ..لباشو نگاهگهیم یچ هی کشهیاون خجالت م-

ه ک ندازنیطناز م یو روشنا و کارن نگاهشونو به لبا فرهاد

 :دمیادامه م لکسیر

 .موارد نجوریبرا ا ارمذیمدرک از خودم م شهیمن هم-
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.فقط خودش زارهیلبش م یبا حرص دستشو رو طناز

داشت  نیبود و واس هم یچ شبیموضوع د دونستیم

 :زنهیبه پام م یلگد زیم ری. از زخورهیحرص م

 ..یشعوریب یلیخ-

 ییخودم چا یو برا شمیو بلند م ندازمیباال م یاشونه

 :گهیکه طناز تند م زمیریم

 نخورده باشم؟ نیماز کجا معلوم ز-

..!عروسکم زبون باز کرده بود و من چقدر زنمیم یلبخند

 .بود اشیبازعاشق تخس

 :گمیو مشتاق م ذارمیم زیم یرو رو ییچا

کنم تا بفهمن کاِر  ینطوریدوست دارم اونطرف لبتم ا-

 خودمه..؟

 :گهیفورًا م روشنا
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حاال ما  رسهیبه تو م یوسط چ نیا گهید گهیراست م-

 .شما نینکرد یکار میکنیفکر م

 :دهیرو به فرهاد ادامه م و

 ..؟دیخر میبر یخب فرهاد خان..ِک-

 شهیو مشغول لقمه گرفتن م نهیشیم زیم یتخس رو فرهاد

 :گهیو با اخم م

 ..بعدًا حاال-

 :گهیمرتعش م ییبا صدا روشنا

 !...جرزن..جرزن..جرزنستیقبول ن-

  .گهید میری:باشه بابا..مغزم رفت.مفرهاد

 یصندل یو رو ندازهیباال م ییابرو یبا خوشحال روشنا

 :نهیشیم

 .بازنده-
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که فرهاد  خورمیرو با آرامش م ییو چا کنمیم یاخندهتک

 :گهیم یعصب

 شن؟ینم داریچرا ب هیبق-

 :گهیبا لبخند م کارن

 کنم؟ دارشونیبرم ب-

 :گمیخنده م با

 گبهشون زن دیفقط با هیجورینه فندوقم..!وضعشون -

 .میبزن

 :گهیم تیبا عصبان طناز

 !.کن..بسهانیآ-

 :گهیو با خنده م رهیم تشیعصبان فرهاد

 ...گهیمورد رو راست م هی نیا گهینه د-

 :گهیکه فرهاد م ندازمیباال م یالبخند شونه با
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 .زنمیاالن بهشون زنگ م-

 

 

 .ذارهیو رو بلندگو م زنهیزنگ م بیبه من اول

خودش و روشنا و کارن  یو برا شهیطناز بلند م نیب نیا

 .ذارهیم زیم یو رو زهیریم ییچا

 :دارهیبوق برم نیپنجم یرو بیمن

 ..یهوم..!چته اول صبح-

 :گهیبا خنده م فرهاد

 .ممزاحم شد دیکه ببخش یاوِل صبح یگیظهر م اگه به -

 :شهیم اریهوش هوی بیمن

 شما؟ نیی.کجاظهر؟شت. ناموسا!؟؟؟-

 :میدیخندیم زیخنده و ما هم ر ریز زنهیم فرهاد
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 .میا..خونهینشد عیضا یلینترس خ-

ه فرهاد دار فهمهیو م فتهیانگار نگاهش به ساعت م بیمن

 و تماس رو کنهیش محواله یا«گمشو نفله»که  زنهیالس م

 .کنهیقطع م

ا نکه روش کنهیزمزمه م یـ«تیتربیب»غرههم با چشم فرهاد

 :دهنش چپونهیم یابه زور لقمه

 ...بابا..بخور یکمتر فحش بده..ا-

 :جوون..!بخورم..؟فرهاد

 ردنکیباز به فرهاد نگاه م یو روشنا متعجب و با دهن طناز

 ..تا نخندم خوردمیو من لبمو م

 یگفته و برا یطناز و روشنا چ یجلو فهمهیتازه م فرهاد

 :گهیم یماسمال
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رو  یکه درست کرد یااره لقمهند یبیع یعنی...یعنی-

 بخورم؟

 :گهیو با اخم م زنهیبهش م یایگردنپس روشنا

 ..خدا ی؟ایباش نیسنگ کمی یتونیاخه چرا نم-

 :ادیم بیمن یصدا میبگ یزیچ نکهیاز ا قبل

 !..یکصکش یلی..خکاریب نطوریو هم-

و به کارن که متعجب بهمون نگاه  کنهیم یـ«اهم» طناز

 .ندازهیم یکرد،نگاهیم

و طرالن و رستا باهم  عادیو سپهر و مستانه و م بیمن

 .. اومده بودن

و  هکنیبه طناز نگاه م بیکه من شننیکنارمون م زیم یرو

 .کنهیزمزمه م یـ«دیببخش»
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 و مشغول دهیتکون م-نداره بیع-یدستشو به معنا طناز

 .شهیکارن م یلقمه گرفتن برا

 ترخوشمزه یزیرچاز ه ی.لعنتخواستیدلم لقشمو م منم

 .رهیبه بعد بخوام برام لقمه بگ نیباشه از ا ادمیبود.

بهم نگاه  یو وقت کنمیشو جلب مبهش توجه اشاره با

 یخندهکه تک کنمیکه دستشه اشاره م یابه لقمه کنهیم

که واسه خودش گرفته بود رو  یاو لقمه کنهیم یجذاب

 .دهیدستم م

 .میجویو با ولع م ذارمیدهنم م یلقمه رو تو اقیاشت با

دارن فکر کنم  نایکه ا ی..!با وضعمیخودمون ی:ولفرهاد

 .رو کار بودن شبیهمشون د

 که کنهیفرهاد پرت م یرو برا یخورییقاشق چا سپهر

 کنیس یتو یبد یو قاشق با صدا دهیم یخال یفرهاد جا



 

Romanzo_o 2084 

 دِنیکش«نیه» یو صدا فتهیپشِت فرهاد بود م قًایکه دق

 .هشیکارن بلند م

 ؟یمنحرف نباش یتونینم کمی:تو سپهر

بخوابه رو کار بوده  ریشب د ی:واال..!اصاًل مگه هرکعادیم

 الدنگ؟

 بخدا ضهی:ذهنت مربیمن

که  خودمونه هانی:باشه بابا شما اصاًل پسرنوح.فقد آفرهاد

 .اصاًل..تازه روشنا خانم خودم بردم نیصادقه.گمش شهیهم

 :گهیبا اعتراض م روشنا

 .بودن اینفراش مهمه که ک نی.اولمرینخ-

پهر که س زهیریم ییخودشون چا یو برا شهیبلند م مستانه

 :گهیم

 بود؟ یحاال موضوع شرط چ-
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خوابه زنش ب شیپ تونهینم چکسیه گفتی:مستانه مفرهاد

 .تونهیاگه بخواد م گفتمیو خودشو کنترل کنه..منم م

و ونخودم ی..ما هم به سختگهید گفتی:خب راست معادیم

 .میتحمل کرد

 :گهیخنده که فرهاد با اخم م ریز میزنیم همه

 ...ایعوض-

 :دهیمخاطب به روشنا ادامه م و

به  دیروشنا در هرصورت من که قبول ندارم تو هم با-

 .یشرط عمل کن

 :گهیم یشاک روشنا

 ...گهینکن د یفرهاد...جرزن-

 :گهیدار مبامزه و خنده یبا لحن فرهاد

 اه نداره؟اصاًل ر یعنی-
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که فرهاد ناراحت مشغول  ندازهیبا خنده ابرو باال م روشنا

 .شهیش مخوردن صبحانه

ِاکسام  یاین ا؛توی..اصاًل ننیاریم ریهمتون منو گ انگار بچم-

 .هستن

با  شهیهمزمان م عادیو م بیمن و من ِیگفتِن شاک «فرهاد»

 .زل زدن روشنا به فرهاد

د بود و معلوم بود از رو مشهو تیفرهاد عصبان یصدا از

 .حرف زده دهینسنج تیعصبان

 :گهیبا اخم م روشنا

 ..یستیهمونا...تو آدم بشو ن یارزون-

 :گهیکه کاًل تا االن روزه سکوت گرفته بود م طناز

 .ینداشت روش یمنظور-

 :شهیبا اخم بلند م روشنا
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 .ستیبامنظور،مهم ن ای منظوریب-

 .رهیم به سمت پله ها تعللیبعد ب و

اطب مخ رهیکه دنبالش م نطوریو هم شهیبا اخم بلند م طناز

 :زنهیبه فرهاد غر م

 دینزیبه خودتون ضربه م نیدار نیتمومش کن گمیم یِه-

 .یکشیدست نم یدختررو نابود نکن نی.ادیقبول نکن

 

 

 :شهیعاجز بلند م فرهاد

 هشیم یخوشحال شه چ یکن دی:خب مثاًل براش خررستا

 مگه؟

-خب تقصیر خودتونه میرینید به آدم!اعصابم خورد شد 

دیگه. 
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خارج  دیو از د رهیها باال مبه طناز بود که از پله نگاهم

 .شهیم

اًل با اص یدرست و حساب نیستیآخه؟بلد ن هیچه کار نیا-

 !..تو ای کنهیاون ناراحتت م این؟یهم صحبت کن

 .شما بود ریتقص گهید یکی نی:افرهاد

قولش  ریرو که ز یکس چوقتی:دخترا همستانه

از همون اول قبول  دیندارن جناب..!با زنه،دوستیم

 !..که یمردی.نمیگفتیو باشه م یکردیم

جنده خرج  یایهمه واسه سون نیا گهی:راست مطرالن

 .عشقت یبرا بارمی یکرد

 :گهیو م شهیبا اخم بلند م فرهاد

 دونمیکنن.خودم م حتمینص خوانیبابا..حاال م نیگمش-

 .کنم کاریچ
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 .رهیها مبه سمت پله و

و تو  کنمیصبحانه رو جمع م لیو وسا کشمیم یپوف

 :گهیکه طرالن م ذارمیم ییظرفشو

 نیا کنهیاصاًل..چرا تموم نم ستیفرهاد آدم بشو ن نیا-

 .رو یباز

شرور  یکه با لبخند کنمیرو حس م عادیم رهیخ نگاه

 :گهیم

رو آدم کنه پس آدم کردن  هانیآ نیتونست اطناز  یوقت-

 ..نداره که یروشنا کار یفرهاد برا

 .خنده ریز زننیو سپهر باهاش م بیمن

و از  کنمیزمزمه م یا«گمشو» یاخندهتک با

و به پاهام  ادیکه کارن هم دنبالم م شمیخارج مآشپزخونه

 .چسبهیم
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 :زنمیموهاش م یرو یاو بوسه کنمیبغلش م 

 ..اصاًل یوقم.حال ندارچته فند-

 .گهید رونیب می:حوصلم سر رفته..برکارن

 :رهیگیم مخنده

 رون؟یب رنیمگه هر روز همه م-

 .گذرهیمخوش میخب با عمو فرهاد و خاله روشنا بر-

 تو کیجسم کوچ نیو از وجود ا کنمیبغلش م ترمحکم

 .رمیگیم یبغلم انرژ

 .بابا..بمون خوب شن باهم میریم-

 مویو گوش نمیشیمبل م یکه رو ذارمیشونم م یرو سرشو

 .شمیو مشغولش م دارمیبرم

و کنارم  ادیم نییها پاطناز تنها از پله گذرهیکه م کمی

 .نهیشیم



 

Romanzo_o 2091 

 :کنمیدور گردنش حلقه م دستمو

 شد؟ یچ-

 :گهیم حالیب

 .فرهادو بزنم خوامیتا م خوادیدلم م ی..ولیچیه-

 .بکنم نکارویتو لب تر کن خودم ا-

 یدلبر یبدجور زشیر یهاو با خنده فتهیخنده م به

 .کنهیم

 هی یگوشت یبرو جلو و از اون لبا درنگیب گفتیم دلم

و با  زدیم بیگاز بزن اما خب عقلم وجود کارن رو بهم نه

 .فکر به تنها شدنمون بود شدمیکه آروم م یزیتنها چ

 :گهیو ناراحت م زارهیشونم م یسرشو رو الیخیب طناز

من کنه.هوم؟ تشی..نکنه فرهاد اذنشونیب شهیم یچ یعنی-

 ..دیمقصرم اصاًل نبا
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 ..ین کنه؟انصافیخودش دور م

و بهم نگاه  کشهیکه ساکت م زارمیلباش م یرو دستمو

 .کنهیم

-هیشش..کی گفته تقصیر توعه.با فرهاد صحبت کردم. 

سریع سرشو بلند میکنه و با هیجان میگه: 

-راست میگی؟نگفت ِکی تموم میکنه؟ 

-نه.!گفت دوستش دارم. 

-چی؟؟؟اینطوری که اذیتش میکنه واال معلومه چقدر هم 

دوستش داره.بخدا قبل از اینکه فرهاد بیاد،روشنا میگفت 

گاهی دوستدخترای قبلیش بهش زنگ میزدن جلوی من 

باهاشون الس میزد.میگه دیگه خسته شده از بس سعی 

کرده فرهادو بکشونه سمت خودش.روشنایی که هیچوقت 

پسری رو قبول نداشت بهم اعتراف کرد فرهاد فرق داره 

واسش.حاال فرهاد چیکار میکنه؟بیشتر روشنا رو از 
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و  کنهیطناز،کارن هم سرشو بلند م یسکوت ناگهان از

 .کنهیمتعجب بهمون نگاه م

 یاخندهو با تک امیو از حِس خوبم در م کشمیم دستمو

 :گمیاز حال خرابم م

 حسیبچه..نگران نباش.فرهاد هم بهش ب ریس بگنف-

 لیحس عادت هم به عشق تبد یکن.گاه تشیکه اذ ستین

 .حِس  فرهاد رو عشق گذاشت شهی.هرچند که مشهیم

 :کنهیتو شک حرکتم بود که آروم زمزمه م هنوز

 ؟یمطمئن-

زد همش با خودم  یشد و فرهاد گند یزیآره..اگه چ-

 باشه؟

ه و ب ذارمیشونم م یوباره سرشو روو د دهیتکون م سرشو

 .زنهیزل م نیزم
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 ونیزیو به سمت تلو شهیپاهام بلند م یکه از رو کارن

 :کنمیکنار گوِش طناز زمزمه م ره،آرومیم

خوشگلتو باز و بسه  یاون لبا کسرهی ینطوریا یوقت-

 .به فکر دل منم باش یکنیم

 :گهیو م شهیصافش دوباره به خنده وا م یلبا

 ؟حواستی،چیزنیآروم تو گوشم حرف م ینطوریا یوقت-

 .به دِل من هست

 :دمیهمون حالت ادامه م به

 .تر بهترعاشق یخوبه.هرچ-

 :هگیکمم م یشایرته یرو یاو با بوسه خندهیم دارنفس

 .خب یتر بشعاشق دیهم با ؟تویپس تو چ-

برات  یبخوا یعاشقت هستم که هرکار یبه حد-

 بکنم.هووم؟
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 :ذارهیصورتش م یرو ینیریحالت شبه  دستشو

 .هیهم کاف نقدریآره هم-

 یگاه نکهی.ادادیسرخ شدش بهم حس قدرت م یهاگونه

 دیکشیها هنوز هم از من خجالت مهمه سال نیبعداز ا

 .دادیم یزندگ دیبهم ام

 .میایم رونیب نمونیریش یمزاحِم سپهر از خلسه یصدا با

 

 

 ..دای:خوب خلوت کردسپهر

تک  که ندازهیم نییو سرشو پا رهیگیفورًا فاصله م طناز

 :کنمیتر مو دستمو دوِر گردنش محکم کنمیم یاخنده

 تو؟ یفضول-

 ..؟احساسیب ی..!تو خوبگهی:راست ممستانه
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 :نهیشیکاناپه م یگشاد شده رو یبا چشما سپهر

 ۴بخاطرت تا  شبی.دینامرد یلیاحساسم؟خیمن ب-

 ..صبح

 :فتهیفورًا وسط حرفش م بیمن

 .داداش..!بچه نشسته یگیم یعه..چ-

 که شهیجلب م شتریتوجه کارن ب بیحرف من نیا با

 :گهیمستانه فورًا م

صبح بخاطرم داشت  ۴تا  شبیبرداشت بد نکن بابا.د-

 .دیدیم لمیف

 .نینیبش نیایباال سرمون.ب نیموند لیحاال چرا مثل ازرائ-

 .ننیشیمبل روبرومون م یرو انیو م خندنیم گهیهمد با

 ..:باباکارن

 .چرخونمیمعترض کارن سرمو به سمتش م یصدا با
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 .:خب حوصلم سر رفتهکارن

 .منم حوصلم سر رفته چخبرتونه گهید گهی:راست مسپهر

ه ک کنهیکارن باز م یبا تموم شدن حرفش آغوششو برا و

 .بغلش پرهیم اقیکارن با اشت

 م؟یا بر:خب کجعادیم

 :میگردیآروم روشنا هممون به سمتش برم یصدا با

 .کنهیم هیداره گر اسیرستا،-

.روشنا هریو با سرعت به سمت اتاق م شهیفورًا بلند م رستا

مبل کنارمون  یو رو انیم نییها پاو فرهاد هم از پله

 .ننیشیم

 :زنهیلب م یبا حال زار طناز

 مل کنم؟روزا رو تح نیا دیدوباره منم با یعنی-

 :گهیخسته م یبا لحن طرالن
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 .ستیروزا ن نیآره بخدا..بدتر از ا-

 :گهیبا اخم م عادیم

 .فقط لذت برد دیکجاش بده؟از بودن با بچه با-

 :گهیم یبا حالت تهاجم طرالن

 ریپوشک کنم،ش دیبا ؟منیواال تو چرا لذت نبر-

 .دهیحال م یابدم،بخوابونم،ساکت کنم؛ناز دادن هر بچه

 کردن کمک کنم؟تو پوشک امیب ی:نکنه انتظار دارعادیم

 :گهیمتعجب م مستانه

 .شهیکم م َبِتتی..!نکنه از ِههیچ-

 :گهیبا خنده م طناز

ما تو بهشت  یجا گهیاگه قراِر مردا کمک کنن که د-

 نبود.هووم؟

 .شماست فهیوظ گهید نی..ای:آخ گل گفتبیمن
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 :دهیبا اخم طناز رو مخاطب قرار م طرالن

 نا؟یا ای ییتو با ما نمیبب-

کارارو واسه  نی.اگه افستیوظ گمینم :من کهطناز

 .نیدر ِازاش برامون جبران کن دیم،بایکنیهاتون مبچه

 :گمیخنده متک با

 تالشاتو ومدهین ایخوبه..!من که آمادم بدن یلیجبران خ-

 .جبران کنم

 اکه ب زنهیگشاد شده از تعجب بهم زل م یبا چشما طناز

و با لذت  کنمیو متعجبش َحظ م یصورِت حرص دنید

 :گهیکه مستانه م کنمیبهش نگاه م

.جبران مثل ستیآقاعه..منظورش اونجور جبران ن یهو-

 ...کردن،غذا پختن،ماساژ دادن دیخر

 :ندازمیباال م ابروهامو
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 .ادیرو هستم ز یآخر-

که  نهکیو سمتم پرت م دارهیبالشِت پشتشو برم طرالن

 .دمیم یجاخال

به فکر زنت باش.قرمز  یکنی:منحرف..به ما فکر نمطرالن

 .یشد عوض

هاش رنگ گرفته که گونه چرخهیبه سمت طناز م نگاهم

 .کرده بود ریبود و لباشو با دندوناش اس

 .نیاگهی.برا همدگرویهمد نی:باشه..نخورفرهاد

 مریطناز بگ ِیدنیجذاب و د ینگاهمو از چهره نکهیا بدون

 :گمیم

 .فضولو بردن جهنم-

 :زنهیم یسوت
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 ۲۱۱ یساعت میهم دار یداداشمون.اتاق خال کنهیچه م-

 .تومن

 :زنهیبهش م یایگردنپس بیمن

 تومن؟ ۲۱۱چخبره..!مگه سرگردنست.-

 :گهیم طونیش یبا لحن فرهاد

 ۲۱۱.حاال دهیهم پول م یونیلیداداشمون بزنه باال م نیا-

 .کمم هست

نگاهشو ازم  شدیخجالت آب م داشت از گهیکه د طناز

 زمندایم یکه به فرهاد نگاه بد دوزهیم نیو به زم رهیگیم

 .گمیم ییـ«شوخفه»و

 :گهیفورًا رو به طناز م فرهاد
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 هیبا  ایبرخالف بعض نکهیطناز..!ا ستایاصاًل بد ن نیواال ا-

 یدازنیباعث افتخاره.سرتو چرا م یبرینگاه دل شوهرتو م

 ن؟ییپا
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 :گهیباال و هول م ارهیسرشو م آروم

 ...نه بابا-

 :گهیدار م هیبازم کنا فرهاد

 ..ایمثل بعض یکیمثل طناز نه  یکینه -

 :پرسهیآروم و متعجب م یبا تن صدا روشنا

 ؟یبا من-

 :زنهیحرص درار م یلبخند فرهاد

 ؟یبا من گهیم واریبشنوه.تازه د وارید گمیبه در م-
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 :رهیگیغره رو مبا چشم روشنا

برو همونا برات ناز  زمیآخه..عز یفکر کردم با ِاکسات-

 ..کنن

بارش  یا«یاعقده»و  کنهیمتعجب بهش نگاه م فرهاد

 .رهیگیو ازش چشم م کنهیم

 :گهیمتعجب م یاو با خنده کنهیبهشون اشاره م بیمن

 دیخوب اربی..!چطونه؟؟یِزک نیگفت یبخدا به تام و جر-

 ..سگ باری

 :گهیتخس م فرهاد

 .گفتم قبول نکرد یخودشه؛هرچ ریتقص-

 :رهیگیجبهه م عیسر روشنا

ره سر سف یچیه ؟اونیگفت یرفته تو اتاق چ ادتیتو -

 رفت؟ ادتی ؟اونمیچ
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 گفت مگه؟ ی:حاال چطرالن

 نیا گهیبکنمت د یذاشتیم باری:آقا گفتم اگه فرهاد

 ...یاعقدهکه من  ومدینم شیمشکالت پ

 دارهیو  بالشت رو برم کنهیاستفاده م شیتوجهیاز ب روشنا

 و شهیبه صورتش که داد فرهاد بلند م کوبهیو محکم م

م و با اخ شهیبهش حمله کنه روشنا بلند م نکهیقبل از ا

 :گهیم

تو رو فقط واسه  یعنیحرفت  نیَهَوِل هوسباز ،ا یآقا-

 .خوامیخراب تو ذهنم م یاون فکرا

 :سهپریبود م کشیمتعجب مخاطب به سپهر که نزد نکار

 ه؟یخراب چ یعمو فکرا-

 :زنمیسرش م یرو یابوسه سپهر

 ..مثاًل..خب-
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 :گهیزودتر م روشنا

 .قربونت برم کنهیم ادیز یطونیش یعنی-

 :رمیگیو کارن رو از بغل سپهر م شمیاخم بلند م با

حلش  دی.مشکل دارتونویمسخره باز نیجمع کن-

اگه  ای..نرویب میبر دیایب ایارن حوصلش سر رفته .کنیکن

 .برمشونیخودم م دیاینم

 .میحاضر ش می..برمی:نه..برفرهاد

و به رستا و  رهیگیو دست روشنا رو م شهیبلند م طناز

 .که برن آماده شن کنهیطرالن و مستانه هم اشاره م

 .دنبالشون بره تا آماده شه فرستمیم کارنم

به فرهاد با  شن،رویو وارد م رسنیبه اتاق م یوقت

 :گمیم تیعصبان
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 یکنیم یبا اعصابش باز نقدریبچه؟چرا ا هیدردت چ یآ-

 !..یکه مثل خر تو ِگل بمون

 :گهیبا اخم م فرهاد

 با هم خوب ایامتحانش کردم دوستم نداره.بهش گفتم ب-

 ی،کلیچیرابطه درست بمونه.جواب رد داد ه نیا میباش

 .هم فحشم داد

 :گهیپوزخند م با عادیم

 یکه تا حاال باهاش سکس نداشت یآخه ابلح،با کس-

 ؟یکنیصحبت م ینطوریا

 :گهیم دیترد ای فرهاد

 ه؟یمگه چ-

که تا به  کنهیبرداشت م ینطوریحرفت رو ا نی:اعادیم

 یازش..!احمق انتظار دار یکشیدست نم یاریدستش ن
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ه اون ک یبد ینخ هی دیتو با ریغرورشو خرد کنه؟نخ یالک

 .ابلح رهیبگ

 .دمیدارم طناب م گهی:واال از نخ گذشته..!بخدا دفرهاد

 :گهیبا خنده م سپهر

که نشون  یعمل هیگه؛یرو نم یزنمخ یمشنگ اون نخ برا-

اشته العمل دکه عکس نهیعملتو بب دی؛بایبده دوستش دار

 .باشه

 برم بگم دوستت دارم؟ یعنی:فرهاد

و  تیحد حماو واضح..در  حیصر نقدریا گهینه د-

 یتونیبدونه م نکهیدادن،درک کردنش..ا یساپورت و دلدار

بهت اعتماد کنه.نه ذهن  تونهیبراش و م یباش یحام هی

 .رابطه باشه ِیهمش پ ضتیمر

 :گهیغره مبا چشم فرهاد
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انگار خودش پسر نوحه.تو با  ضیذهن مر گهیم یجوری-

 .مدلم بذار یکجا نوی.اضهیبازم ذهنت مر یزن دار نکهیا

 :زنمیبه باسنش م یلگد

ن .خب میخودتو ثابت کن دی؛بایایاالن تو مراحل عاشق-

ه ب یمراحلو نداشتم. هروقت ازدواج کرد نیخوشبختانه ا

 .برگشت بده یاجازه تیذهِن مرض

 :زنهیم یبشکن فرهاد

 .قشنگ بود استاد.اطاعت-

 

 

 !..میبر :خب درس داده شد.حاال کجاعادیم

 قشنگ باشه؟ میواقعا..!کجا بر دونمی:من نمفرهاد

 :گهیم زدهجانیه بیمن
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 .شهیمثل دربند نم جاچیه-

داره.ناهارم  یدربند..همه چ می.برگهی:راست مسپهر

 .میخوریهمونجا م

 الیاز و گهی.با همدگمینم یزیمنم چ کننیم دییکه تأ همه

 .میشیخارج م

 ..!هوم؟گهید میبر ینی:دو تا ماشفرهاد

 .هی:آره کافعادیم

*** 

 :گهیبا اخم م عادیکه م میشیم ادهیپ نیهم از ماش با

 شلوغه؟ نقدریچرا ا-

 .رونیب ختنی..!همه رگهی:جمعست دسپهر

 م؟ی:خب اول کجا برفرهاد
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ه ک یبه رستوران میتا برس میقدم بزن نطوری:همبیمن

 .میخریپرتم م خرت و کمی.تو راه گمیم

 :گهیکه فرهاد م میفتیراه م هگیهمد با

 ..نیاوردین تارتونویشد گ فیح-

 ؟یآورد ریگ ی: مارو خواننده شخصسپهر

 :گهیباز م شیبا ن فرهاد

و مردم  نیاریپول در ب کمی نیبزن ینه خواستم عموم-

 .سرگرم شن

 :گمیم یاخندهتک با

 ی.دوست دارخرمیبا کاله دلقک م تاریگهیاالن برات -

 .امتحان کن

 :شهیروشنا حرفامون قطع م یصدا با

 م؟یلواشک بخر-



 

Romanzo_o 2111 

و  شهیم لیمهربون تبد یبه لبخند طونشیلبخند ش فرهاد

 :کنهیروشنا حلقه م یدستشو دوِر شونه

 .میبخر میبر ایب-

 .رنیم یفروش لواشک یهم به سمت دکه با

 یلیروشن کرد.االن خ شیآت دهیشبا حال م نجای:اطرالن

 .میومدیسرده.کاش شب م

 .واماخیهم م یزغال ینیزمبی.من سمیمونی:تا شب ممستانه

که  زنهیم شیشونیپ یرو یاو بوسه رهیبه سمتش م سپهر

 :گهیبا اخم مخاطب به طرالن م عادیم

 ؟یگیم رایبخاطِر سات ایخودت سردته -

 :دهیبه خودش فشار م شتریرو ب رایسات طرالن

 .گمیکاًل م-
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تا  هکنیدوِر کمرش حلقه مدستشو  رهیبه سمتش م عادیم

 .گرم شه

 .کردینگاه م ییکه به جا فتهیبه طناز م نگاهم

 .رسمیم یسنت لیوسا یو به دکه رمیگینگاهشو م رد

رم تا گ کنمینشسته بود،بغل م ییسکو یرو که رو کارن

 :رمیبشه و خودم به سمت طناز م

 توله؟ یخوایم یچ-

 انجیبا ه وندازهیمبهمینگاهمیو ن رهیگیاز دکه م نگاهشو

 :کنهیاز دکه اشاره م یادوباره به نقطه

 .نگاه کن هارووهیاون گ-

 یهاهوی.اون گکنمیکه اشاره کرد نگاه م یبه قسمت متعجب

 ..خواستیرو م کیکوچ

 :گهیمغزم حرفاشو پردازش کنه م نکهیاز ا قبل
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 نه؟ ادی.بهش مخوامیدخترمون م یبرا-

 :دمیتکون م دییتأ یعناو سرمو به م زنمیم یلبخند

 .یلیخ-

 ؟یخریم-

 :زنمیو لب م دوزمیلبخند نگاهمو بهش م با

 ..ست.تو..جون..بخواهسه کلمه-

اه، و کوت کنمیرو شکار م نهیشیلبش م یکه رو یلبخند

  .بوسمیرو م یصورت یهااون قلوه

 و از رمیکه تو بغلم بود به سمت دکه م یبا کارن همراه

 .دارمیبودن برشون م زونیآو هاوهیکه گ یقسمت یرو

قرمز و  نیب یرنگ هیچقدر هم خوشگل بودن. هایلعنت

از همون بافت از  یبود.حالت کفش داشت و بند یگریج
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ُگل شکل  یادکمه شگهیو طرِف د شدیباالش رد م

 .خوردیم

 یاز حدش رو شیب بودنکیاز کوچ اریاختیب ،یلبخند

 .بود نیری.چقدر شنهیشیلبم م

  

 :گمیبه کارن م رو

 فندوقم؟ یخواینم یزیتو چ-

 :ندازهیغرور ابرو باال م با

 .خوامینم نایبزرگ شدم بابا.از ا گهینه..!من د-

 یموها یرو یاو بوسه کنمیم یدار و کوتاهنفس یخنده

داِر دکه که با اون سن یو از فروشنده زنمیحالتش مخوش

که  وامخیم دیرسیچروِک صورتش باتجربه به نظر م ونیچ

 .رو حساب کنه وهیگ نیا
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 ازم هارووهیو گ گهیم یـ«حتمًا پسرم»بشاش  یاچهره با

 .رهیگیم

و  ذارهیو طرحدار م کیکوچ یکیپالست یرو تو وهیگ

ه ب یو با تشکر کشمیرو کارت م نهیکه هز دهیدستم م

 .گردمیها برمسمت بچه

 

 

*** 

 :گهیم یکه رستا با ناراحت ذارنیم زیم یرو رو غذا

 نیاز ا ادیدلش م ی.کمیخوردیکاش کمتر لواشک م-

 !خوشمزه بگذره؟ یغذاها

ا که مستانه ب کنهیم دییحرفشو تأ یهم با ناراحت طرالن

 :گهیخنده م
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ا ت دی.بخوردیرینگ یعموم ی.شما هم عزاخورمیمن م یول-

 .دیبترک

ا ده بود و حاال بلواشک خور کمیکه  فتهیبه طناز م نگاهم

تو خوردن  اقشویاشت ی.وقتخوردیلذت داشت غذا م

 .میشیو مشغول خوردن م شهیمنم باز م ینم،اشتهایبیم

لواشک و ترشک خورده بود باز  یکل نکهیهم با ا روشنا

 .خوردیغذا جا داشت و م یبرا

 نیشب به ا ۹و حدود  میهارو گشتصبح تموِم مغازه از

 نجایمو اتا شا میدیبود رس بیِر منکه َمدنظ یرستوران سنت

 .میبخور

 میخوریغذا رو م ربودنیس یطرالن و رستا برا یغرغرا با

 .کنهیپرداخت م هارونهیهز عادیو با تموم شدنش م

 :گهیکه سپهر م میشیهم از رستوران هم خارج م با
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 یرابده ب لهیوس میاز عموصفر بخوا یشگیهم یجا میبر-

 ..؟شیآت

 :گهیفورًا م بیمن

 ی.دلم برامیدیوقته ند یلیعموصفر روخ میآره آره..بر-

 .تنگ شده زونشیآو یاون لپا

راهمونو به اون سمت  میبزن یشتریحرف ب نکهیا بدون

 عموصفر دنیاز حرفامون فهم نای.انگار طناز امیکنیکج م

ه و همونطور ک دنینپرس یباشه که سوال تونهیم یچه فرد

 .انیبالمون مدن کردنیم یبا هم خنده و شوخ

.با میرسیعموصفر م یبه دکه یروادهیربع پ هیحدود  بعداز

 :شمیلبخند اول از همه وارد م

 ..عمو-

 :ادیاز پشت صندوق م صداش
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 .دیجانم..اومدم.بمون-

، نگاهش اول به من و بعد به  ادیاز پشت صندوق م یوقت

داخل  انیهم م نایا بی.انگار منفتهیکارن که تو بغلم بود م

 .فتهیه نگاهش به پشتم مک

 .داد صیتشخ شدیاشک رو تو چشماش م برق

بهش بودم به  کیجلو و منو که نزد ادیتعلل م یکم با

گرفته از  ییو با صدا کشهیآغوِش مهربون و گرمش م

 :گهیبغض م

 ..نیایبازم م دونستمی..!منیبابا جان؟اومد نیاومد-

 زنهینار مگذشته،من رو ک طنت،مثلیجلو و با ش ادیم بیمن

 :کنهیو محکم عموصفر رو بغل م

 .چقدر دلم براتون تنگ شده بود یدونیآخ عمو نم-

 .شتریبابا جان.من ب شتری:من بعموصفر
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که کارن متعجب  کننیو سپهر هم با ذوق بغلش م عادیم

 :پرسهیم

 مرده عموته؟ نیبابا ا-

 :زنمیُلِپ تپلش م یرو یالبخند بوسه با

صداش  ینطوریر معروفه.ما هم همنه فندوقم.به عموصف-

 .میکنیم

بهم  شتریو خودشو ب دهیتکون م دنیفهم یبه معنا سرشو

  دهیفشار م

 :گهیعمو صفر م و

 یبدم که جا لهیبهتون وس دیایخوشگلم ب یپسرا-

 .همونجا دی.برهیخال شگتونیهم

 :جلو ادیم یفرهاد با لودگ 

 ..سالم-
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هم رفتار  اهبهیبا غر یکه حت شهیمثل هم عموصفر

 :گهیداشت،م یادهیپسند

 .ماهت پسرم یسالم به رو-

از دوستامونه.به خاطر کارش شمال  یکی نمی:عمو اسپهر

 .تهران ادیب ادیم شیو کم پ کنهیم یزندگ

ن نشنو رونیاز ب نایکه روشنا ا یجور کنهیآروم م صداشو

 :گهیم

 .شده ریکرده اومده پاگ ریگ نجایحاال دلش ا-

من زودتر از  نیعموجون.اما مطمئن باش گهید :آرهفرهاد

 .نمیریخودمو تو دلتون جا کنم از بس ش تونمیم نایا

 :هزنیفرهاد م یآروم به شونه یاو ضربه خندهیم عموصفر

 .پسر یتو دلم جا شد-
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 ادشی یزیکه عموصفر انگار چ کنهیم یاخندهتک فرهاد

ه ک کنهیمو به کارن نگاه  گردهیاومده باشه به سمتم برم

 :گهیبا خنده م عادیم

 هاِنیآ نی.فقط امیبابا شد بمیعمو.من و من میبزرگ شد-

 .نفله زودتر دست به کار شد

بگه که انگار  یزیچ کنهیشوکه دهنشو باز م عموصفر

 :زنمیبه شونش م ی.دستتونهینم

 ..خودت ببخش عمو.مشکالت ی.به بزرگگهید میاینشد ب-

 :گهیبا همون شوک محرفم تموم شه  نکهیاز ا قبل

 .خوشگلو یپسره نیا نمیبده من بب-

ل که کارن مث رمیگیو کارن رو به سمتش م زنمیم یلبخند

و دستشو دور  رهیبغِل عمو م ،یسیرودروایب شهیهم

 .کنهیشونش حلقه م
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موهاش  یرو یاو بوسه بوسهیم قیموهاش رو عم عمو

 :زنهیم

 نقدریا کردمینم من قربون قد و باالت بشم بابا.فکر یاله-

 .دیریزود سر و سامون بگ

 

 

 ؟یشد.دختِر من چ می:عمو حسودبیمن

 یبغض ییو دوباره با صدا رهیگیفورًا سرشو باال م عمو

 :گهیم

 دختر؟-

 :گهیکه عمو م دهیسرشو تکون م بیمن

 زناتون کجان؟ نمیبب دیاصاًل بگ-

 .عمو روننی:بعادیم
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 .داخل انیب دیسرما؟!بگ نیا:تو عمو

براشون.من که  ستیعمو زناشون مهم ن ینیبی:مفرهاد

 .دنیگوش نم دیزناتون ارزش قائل باش یبرا گمیم یهرچ

دارم از کنار فرهاد رد  یو وقت رمیسمت در م به

 :کنمیآروم زمزمه م العادهشد،فوقیم

 .برادر سینل-

 .گهیبا خنده م یا«گمشو»و  زنهیبه باسنم م یسپنک

اون  یکه داشتن ادامه نایو رو به طناز ا رمیدکه م رونیب

 دنخوریکه هنوز تموم نشده بودن رو م یپرنعمت یلواشکا

 :گمیم

 .دینیعموصفر رو بب نجایا دیایب-
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. عمو از  کنمیجلو که عموصفر رو صدا م انیم همشون

و رو به  هکنینگاه م نایبه طناز ا نیو با تحس ادیم رونیدکه ب

 :گهیمما 

بابا  دی.باعث افتخارنیکه خورد یریاحسنت به ش-

ا سرم نیا یتو ایما، یخونه دیایم دیدیجان.حاال افتخار م

 .نجایا دیشیم

ار هوا کن نیا ی.تومیشیفاطمه نم یبی:عمو مزاحم بسپهر

 .چسبهیموندن،م شیآت

 :ندازهیتکمون مبه تک ینگاه دلتنگ عموصفر

 د؟یبر دیخوایزود م نقدریا یعنی-

 !می:فعاًل که هستسپهر

ون بهت الروی.االن وسادی:باشه پسرا هرجور راحتعموصفر

 .دمیم
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رو از  اسی نکهیسمت رستا و بدون ا رهیبا مکث م و

 :کنهینوازش م ره،صورتشویدست رستا بگ

 باباجان؟ هیاسمش چ-

 :گهیبا خجالت م رستا

 .اسی-

که  رهیو به سمت طرالن م کنهیزمزمه م یـ«ماشاهلل» عمو

 :گهیطرالن با لبخند م

 .عمو راستیاسمش سات-

 یا«خدا نگه داره»و  دهیم رایبه سات قشوینگاه عم عموصفر

 :گهیو با لبخند م کنهیزمزمه م

 دیه رفتک یبار نی.آخرنهیشمارو نب کنهیفاطمه ِدق م یبیب-

 .انتظارتون بودماه چشم کیتا 
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و  ی.مهدمیایب یدست خال شهیکه نم ینطوی:عمو اعادیم

 ستن؟ین خانمهیمحمد و سم

 :زنهیبا خنده م عمو

 یبرا یو محمد ازدواج کردن.ول هینه!سم نجایا یچرا!ول-

 .بزارم باباجان یترش دیبا یمهد

 :دهیو ناراحت ادامه م ندازهیم نییسرشو پا و

 .اهوازه هیسم-

 :گهیو م ارهیسرشو باال م دوباره

 ؟انی.بگم بکنیو محمد نزد یالبته مهد-

 .انیب دی:آره عمو..حتمًا بگسپهر

 :گهیو م دهیسرشو تکون م عمو

 رو بدم تا زنگ بزنم محمد و الیبهتون وسا دیایدوتاتون ب-

 .ارنیرو ب یبی،بیمهد
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اون  تونمیو م نمیها ببرو بعداز مدت یبیقراِر ب نکهیا از

 یرو لمس کنم،لبخند شینرم و دوست داشتن یهاچروک

 .نهیشیلبم م یرو

 .و محمد هم تنگ شده بود یمهد یدلم برا ینگیبگ

رو هم  یو مذهب دارنیبودم زِن محمِد د کنجکاو

 !امروز ازدواج کرده یدخترا نیا نیب یچجور نکهی.انمیبب

 .هانی..آـیآ-

 یو نگران از صدا امیم رونیطناز از فکر ب یصدا با

 :گمیلرزونش م

  جونم؟-

 ..شهیسرده..م یلی:عامم..خطناز

 .کردیاز سرما به هم برخورد م دندوناش

 :گمیم متعجب
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 ؟یدیلباس گرم نپوش-

که فورًا کارن رو  کنهینه،چپ و راست م یبه معنا سرشو

در  بودم رو دهیکه پوش یو تک کت ذارمیم نییاز بغلم پا

 :گهیکه متعجب م رمیبه سمتش بگ خوامیو م ارمیم

 .خودت یزنیم خی!؟یشد وونهید-

 :زنمیم به روش یلبخند

روشن  شیمنم خوبم. االن آت دیم خوب باشتو و توله-

 .نگران نباش میشیگرم م کننیم

 .رهیگیو کت رو م دهیبا مکث سرشو تکون م طناز

 یلو ومدیم یسوِز کم هی دیسردم نبود.شا یلیهم خ واقعًا

 . که طناز سردش شده بود ینه در حد

 الرویساو سپهر که رفتن با عموصفر تا و بیو من عادیم

 شهیکه هم ییرو به سمت جا هیفرهاد و بق ارن،منمیب
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خاطره  یکه کل ییسکو یو رو برمیم میکردیم شیآت

 .نشونمشونیم میباهاش داشت

 یبا چوب و دبه نایتا سپهر ا میمونیمنتظر م کمی

 .انیو نفت م یکیپالست

ها هم و دبه میذاریکمک هم چوب ها رو کنار هم م با

.فرهاد نفت رو رهیبگ شیتا بهتر آت میذاریچوبا م یرو

 کنهیهارو با پاهاش پخش مو چوب زهیریها مچوب یرو

 .بزرگتر بشه شیتا آت

فندِک ُگلِدشو در  زه،سپهریریخوب نفت م نکهیا بعداز

 یرو ندازهیو م زنهیم شیآت گارشویو جلِد س ارهیم

و  شهیور مشعله شیو آت شهیها که شعله پخش مچوب

 .کنهیصورتمونو نوازش م یبخشلذت یهمزمان گرما

که طناز کت رو از دورش  مینیشیم شیهم کنار آت ما

 .دارهیبرم
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 ...گرم شدمی:مرسطناز

 :گمیم الیخیب

 .ینگهش دار حاال تا خوب گرم ش-

 و با لبخند دوباره گهینم یزیهنوز سردش بود که چ انگار

 .ندازهیکت رو دور خودش م

 :گهیمغنچه شده  یبا لبا مستانه

 .شهیم ینیزمبیبدون س شیآت ؟مگهیچ ینیزمبیپس س-

 :گهیفورًا م طناز

 .خوامیمنم م-

لبمو با دندونم محو  یو لبخند رو پرمیسمتش م نگاهمو

 :شمیو بلند م کنمیم

 .رمیاز عمو بگ رمیم-
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که صداش  زنمیو عمو رو صدا م رمیسمت دکه م به

 :کردیصحبت م یداشت با گوش.انگار ادیم

 اره؟د کاریچ هانمیآ نمی.من برم ببدیایزود ب گهیپسرم د-

...- 

 .نشه تیبانو اذ.فاطمهگهید دیباشه..مراقب باش-

ت رو دوس ذاشتیفاطمه م یبیکه به ب یاحترام نیا چقدر

مشترک هنوز  یچندسال زندگ دونمیداشتم.بعداز نم

حاضر بودن  گهیهمد یعاشقانه همو دوست داشتن و برا

 ییجا نیمن و طناز هم به همچ یعنیبکنن. یهرکار

 م؟یرسیم

 .امیم رونیعموصفر از فکر ب یصدا با

 ؟یدار ازین یزی:جانم پسرم؟چعموصفر

 ؟یدیم ینیزمبیتا س ۵زحمت  یعمو ب-
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 .آره جانم.بمون-

 ینیزمبیتا س ۵با  قهیپشِت صندوق و بعداز چند دق رهیم

و بعداز تشکر و  گرمی.همرو ازش مدایم خیتا س۵و 

اومدن صدامون کن،به  نایکه هروقت محمد ا یادآوری

 .رمیها مسمت بچه

ن و به هر دو نفرشو کنمیم خیس هی یرو تو ینیزمبیس هر

 .دمیم

رالن و ط عادیو رستا،فرهاد و روشنا،مستانه و سپهر،م بیمن

 .و خودمون

که  ندازمیرن مبه کا و نگاهمو نمیشیکنار طناز م خودمم

 المیه خبغِل فرهاد نشست نمیبیم ینه..!وقت ایسردشه  نمیبب

 .شهیراحت م

مستانه،همونطور که مشغول گذاشتن  نمیشیکه م نیهم

 :گهیبود م شیآت یتو شینیزمبیس ِخیس
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-حاال این عموصفر کیه؟ 

میعاد شروع میکنه: 

-شاید حدود ۷-۸ سال پیش،با همدیگه مجردی اومده 

بودیم دربند.وقتی به جلوی همین دکه که دکهی 

عموصفره میرسیم،میبینم دو نفر دارن با هم دعوا 

میگیرن.یکم از بقیه که داشتن نگاه میکردن میپرسیم و 

میفهمیم موضوع سر یه دختر بود.یه نفر مثل اینکه به 

دختره داشت نخ میداد حاال شایدم بیشتر،که داداش دختره 

میاد و دعوا به پا میکنه.روی پسرهی سوسول نشسته بود و 

با خشم میزدش.عموصفر هم یه گوشه واستاده بود و تو 

سر و صورت خودش میزد تا مبادا پسرش از خشم اون 

پسره رو بکشه.به دختری که چادر سر کرده بود و از گریه 

رو به قش بود نمیومد اهل این کارا باشه.همه داشتن نگاه 

میکردن؛ما که به این نتیجه رسیدیم تقصیر اون بچه 
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 سیو به پل میکنیجلو و اونارو از هم جدا م میریسوسوله،م

ره پس نکهیو بعداز ا گذرهیماجرا م نی.خالصه امیزنیزنگ م

ون کردنم زیتم یبرا نا،عموصفریو حاال تعهد و ا برنیرو م

خودش  شیشب پ اروو م کنهیمارو به خونش دعوت م

خترش بود و اون دختر د میفهمیو خالصه م دارهینگه م

شد که بعداز اون روز که  نیبود.هم یهم دختر خوب یلیخ

و خالصه هردفعه  میزدیعموصفر سر م نجا،بهیا میومدیم

 یلیخ یها.در کل آدمشدیتر م کیمون باهاشون نزدرابطه

 .هستن یخوب

 .میکنیسکوت م گهیو د کنهیم دییتأ بیمن

 و بود ینیزمبیکه نگاهش به س دمیبه طناز م نگاهمو

 یخنده افشیق دنی.با دکردیداشت با حسرت نگاهش م

و آروم  ندازمیو دستمو دور شونش م کنمیم یدارنفس

 :گمیم
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 توله؟ هیچ-

 :گهیم مظلوم یو با لحن خورهیم لباشو

 هنوز درست نشد؟-

 .برمیَلختش م یموها یو دستم ال کنمیم یاخنده

ن دقبل از خور شمیمجبور م یکنیکه صحبت م ینطوریا-

 .تو رو بخورم ینیزمبیس

 :گهیخنده م با

 جلوتو گرفته؟ یک-

 :ندازمیابرو باال م متعجب

 م؟ینه بابا!داشت-

 :گمیبه جانب مکه حق شهیم شتریب شخنده

 یچیبخورمت که ه یجوریخونه  میباشه عروسک..!برس-

 .ازت نمونه
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 :ندازهیباال م یاشونه 

 م؟یبخور یتونینم نجایا یدید-

و با دستم شالشو کنار  کنمیم ترکیه سرش نزدب سرمو

ه گوششو ب ی.اللهدمیشنیش رو متند شده یها.نفسزنمیم

که  کنمیتر مو دستمو دور گردنش محکم کشمیدهنم م

 .فهمهیاز حالتمون نم یکس

 :گهیلرزون م یصدا با

 کنار؟ ؟برویکنیم کاری..چهانیآ-

 رمت؟بخو یتا به خوردن برسه.مگه نگفت زنمیم سیاول ل-

 

 

 یرو کرد،دستشویهاش رو برجسته مکه گونه یاخنده با

 :گهیو م دهیو به عقب هولم م زارهیم نمیس
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 !برو عقب زشته هانیآ-

نده که سرشو با خ زنمیبه گوشش م یاگهید ِسیل توجهیب

 :دهیتکون م

.نکن قلقلکم هیانگار بستن یخوریم یجوریالمصب -

 .رهیگیم

و  دمیاز دوِر گردنش به سمت کمرش سوق م دستمو

 .رمیگیو فاصله م کنمیکمرشو نوازش م ِیگود

 ..یتو فقط بخند لعنت-

 :کنهیاشاره م ینیزمبیلبخند به س با

 نپخت هنوز؟-

 :گردمیروشنا به سمتش برم یصدا با
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تازه نصفش  یرو تکون نداد ینیزم بیاون س -

 ینیزمبیس نیا ای.بزبونیپخت.چشمش رفت واس اون ب

 .میداریرو بخور اونو ما برم

کنه -خوادینم-،-نه-طناز االن تعارف کنه و  کردمیم حس

رو از دسِت روشنا  خیس اقیدر کمال تعجب با اشت یول

 .گرفت و تشکر کرد

 زیکه با آِخ ر رمیگیخودمون رو به طرف روشنا م خیس

 .گردمیطناز دوباره به سمتش برم

 :رمیگیرو ازش م ینیزمبیتأسف س با

 در اومده و شینکبت تازه از تو آت نیا یدونیخب تو نم-

 .گهیداغه؟َامون بده برات درست کنم د

 :گهیبا اخم م طناز
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هم خوشمزه و خوشگل و  یلیکجاش نکبته..!خ نیا-

 .دلبره

 کردیم نگاه ینیزمبیبه س یکنم؛وقتیبهش نگاه م متعجب

 ینیزمبید انگار که سچشماش ستاره بارون بو یجوری

 .دور رقص داده بود هیکراشش بود و بهش درخواست 

 طناز خانم.هووم؟ گهید هینطوریا-

 :گهیو فورًا م رهیگیم ینیزمبینگاهشو ار س باالخره

 ..یکنیرو چرا درست نم ینیزمبیه؟سینه بابا..چجور-

شون رو درست شده ِینیزمبیکه همونطور س بیمن

 :گهیده مبا خن کندیپوست م

 هی یزل زد ینیزمبیبه س یجوریناموسًا طناز  یول -

 .کرد دایپ یعشق بیرق هانیلحظه فکر کردم آ
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 که همزمان طناز با شیتو آت کنمیرو پرت م ینیزم بیس

 .کشهیم-نیه-بهت 

 ؟یکرد کاری..چی:چطناز

 :گمیاخم م با

 ..ینگاه کن ینطوریا یبجز من به کس یحق ندار-

ز به طنا الیخیخنده،ب ریز زننیجمع که مبلند  یصدا با

 .کردیداشت بهم نگاه م یعصب یاافهیکه با ق کنمینگاه م

 اطیو با احت دارهیبرم نیزم یرو از رو ینیزمبیس ِخیس

د فرو افتاده بو شیآت یکه تو یاینیزمبیس یرو تو خیس

 کشهیرو م خیجمع شده از گرما،س یاو با چهره کنهیم

 .ادیم رونیو ب رهیفرو م خهیتو س ینیزمبیعقب که س
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 نهیشیو دوباره کنارم م ندازهیبهم م یروزینگاه پ طناز

 بیسببره، ینیزمبیدستشو به سمت س خوادیکه م نیوهم

 .ندازمیباال م ییو ابرو کشمیرو از دستش م ینیزم

 ..یکنیم میعصب یدار-

 :گهیاخم م با

 ..رو مینیزمبی..بده من سیکنیم میعصب یعه..تو دار-

رفته بود و از  ادشونی هاشونینیزمبیس گهید هابچه

واخم نگاهش  تیاما من با جد زدنیرو گاز م نیخنده زم

 .کنمیم

 یامسخره زیچ نیمنم که دارم سر همچ نیا شدینم باورم

هم  جونیجسِم ب نیواقعًا به ا دیاما شا کنمیبحث م

  .کردمیم یحسود
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ن از م شتریهم ب یجونیطناز اجازه نداشت جسِم ب یحت

 .دوست داشته باشه

 !نداشتحق

آوردن ندارم و اگه ادامه بده قصد کم نهیبیکه م طناز

 تیبا مظلوم رسهیبه دستش نم ینیزمبیها سحاالحاال

 :گهیم

.بچت خوامیخب من که اونو واسه خودم نم هانیآ-

 .گهی.بده دخوادیم

با که  کنمیو با شک بهش نگاه م کنمیم زیر چشمامو

 .کنهیخواهش به چشمام نگاه م

که  یاینیزمبیو مشغول پوست کندن س کشمیم یپوف

 :گمیو حق به جانب م شمیداغ بود م یلیخ

  .دلرحمم یلیکنم؟ خ کاریچ-
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و  شده بودن نیکه پهن زم فتهیها ملحظه نگاهم به بچه هی

 .دنیخندیم وقفهیب

که  ینو با لح زنمیبه فرهاد که تو دسترسم بود م یلگد

 :گمیتوش خنده بود م

 خودتونو.چتونه؟ نیجمع کن-

 :گهیمملو از خنده م یبا لبخند عادیم

 .ینیزمبیداستان س نیا-

 .دیخندیکارن هم داشت م یحت

فکر  ای کننیبرداشت م یبودن و مهم نبود چ دوستام

 .کننیم

 هیبود که مطمئن شم از  نیا زیچ نیترلحظه فقط مهم اون

 .ارزش دارم شتریب ینیزمبیس
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*** 

که  نی.هممیکشیدست از بحث و خنده م ییآشنا یصدا با

کناِر  ِیو زِن چادر ینگاهم به محمد و مهد گردمیبرم

 .فتهیمحمد م

و ت بیرو به ترت یو محمد و مهد شهیفورًا بلند م بیمن

و باهاشون سالم و  میشیکه ما هم بلند م رهیگیآغوش م

 .میکنیم یوالپرساح

حجاب کرده بود اما ظاهرش  یکل نکهیمحمد با ا همسر

 .خوب بود!البته که خواهرانه یلیخ

 :گهیم طنتیبا ش یکه ِمهد مینیشیم همه

 مدت؟ نیا نی.کجا بودمیدیچه عجب ما شمارو د-

 .میبود ریفقط درگ می:بودعادیم

 :کنهیبه زنا اشاره م طنتیش با
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 .میدسِت پر اومد ینیبینم-

 :دهیبا خنده سر تکون م یمهد

 .موند کالهیآره واال فقط من سرم ب-

 :کنهیخالصه دهن باز م محمد

 ..نامزد دارهستین کالهمی..بگهیدروغ م-

 :گمیم متعجب

 !ومد؟یپس چرا ن-

 :گهیم یو ظاهر دهیترس یبا لحن یمهد

 ۲۲پدرزنم زنده زنده چاَلم کنه؟ساعت  یخوایجوِن من م-

 .باشه رونیب ۵ن اجازه بده بعداز ساعت شبه.فکر ک

ل دختر و پسر قب یعنیکوتاه فکرن واقعا؟ نقدریمردم ا چرا

 !کنن؟ یکار توننینم ۵از ساعت 

 !..پـــوف



 

Romanzo_o 2146 

 :پرسهیو متعجب از سپهر م دهینگاهشو به کارن م یمهد

 بزرگ شده؟ نقدریت اکه بچه یکردازدواج یداداش ِک-

 .د..رشدش خوب بوگهی:اره دسپهر

 :گمیکه با خنده م کردیبا بهت به کارن نگاه م یمهد

 .نه بابا..!بچه منه-

 :کنمیطناز اشاره م به

 .گفتمیدختر عموم و البته همسرم که برات م نمیا-

 :پرهیابروهاش باال م یمهد

 .خوشوقتم یلی.خشونهیبله.پس طناز خانم ا-

 .کنهیزمزمه م یـ«نیهمچن»نیمت یبا لبخند طناز

 دمه؟یجد یعمو شونیابا ا:بکارن

به تأسف  یخنده که منم با خنده سر ریز زننیم همه

 .دمیتکون م
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 :گهیم یبا بلبل زبون کارن

 ی.گاهشهیم شتریعمو دارم.هر روزم ب یآخه من کل -

 .کنمیم شونیقاط

 سرش یبغلم.دستمو رو ادیکه تند م کنمیباز م آغوشمو

 :کشمیم

 ..آره یکنیم یکه قاط-

 :گهیم یکه مهد دهیرشو تکون مخنده س با

  .شباهتتون زبونتونه نیمطمئن شدم پسر خودته.اول-

ورًا ف یبیب یکه با صدا ندازمیباال م یاافتخار شونه با

 .میشیبلند م یهمگ

 .نشسته بود لچرشیو یرو شهیهم مثل

 یو درست و حساب رهیزودتر از همه جلو م سپهر

 :گهیو با خنده م بوستشیم
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.نبودمون بهت یبیب یشد ی.چه دافجوون. یوا-

 .هاساخته

و با  رهیم یاغرهکه اصاًل اهل خجالت نبود چشم یبیب

 :گهیباحالش م یصدا

 بیُمفِسِد جامعه رو ازم دور کنه.داره بهم آس نیا یکی-

نفله  نیبه خودم برسم ا شتریبنداز ب ادمی.حاج صفر زنهیم

 .عستیضا افمیق یلیخ یعنیقشنگم  گهیم

رف ح نهیاگه منم بب دونستمیخنده.م ریز میزنیبا هم م همه

 :زنمیرو گونش م یابوسه لچرشویکنار و رمیم

 ..یبیسالم ب-

بارم میکنه اما مهم نبود دلم براشون یه ذره شده بود و به 

کل فراموششون کرده بودم. 
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 نیبا آدم.دور ش کننیم یاالاهلل نگاه چسالم و زهِر..الاهلل-

 .نیکرد میتف مال

 یرو یاگهیتند د یو بوسه زنمیاز غرغراش م یلبخند

 :گهیکه کارن با اخم م رمیگیگونش مزنم و فاصله م

ساش هم بو یلی.خستین یمن اصاًل هم بوساش تف یبابا-

 .خوبه

پش ل یرو یاو بوسه کنمیو کارن رو بغل م زنمیم یلبخند

 .زنمیم

 :کنهیم و مشتاق بهش نگاه نهیشیکارن م یرو یبیب نگاِه

 .نه..خوشم اومد..خوشم اومد..زبونش درازه-

 :گمیافتخار م با

 .به خودم رفته-
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و  کشهیش کنار مکه از جبهه شهیم یاحساسات انگار

 :گهیمهربون م

 نهیآره مادر؛ِع-

 .طونیخودت.خوشگل و ش 

 :گهیمتعجب م بیمن

رو به جز عموصفر  یکی یبیشد؟ب یچ دمینفهم-

 ؟یشد یجن یبینداره.ب خوشگل خطاب کرد؟امکان

 

 

 :گهیبا اخم م یبیب

 .نمیبب دیبگم.دور ش یچ دونمی.خودم مدینش جنبهیب-

 :گهیکه عمو صفر م رمیگیفاصله م کمی

 .یرو ترور کرد هاچارهیفاطمه بانو بسته ب-
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 .نهیشیو کنارمون م ذارهیگوشه م هی لچرشیرو با و یبیب

 :گهیبا اخم م یبیکه ب مینیشیهم م ما

 د؟یاالن همه ازدواج کرد-

 یپس مهد یدیما دستور م ست؛بهیقبول ن یبی:بعادیم

 .دیترش ؟بچتیچ

 :ندازهیباال م ییابرو یبیب

 .دستاشو ببوسه دیبراش گرفتم که با یزن هی-

 :گهیم یناراض یمهد

 یهابه بچه یزناست.حت ِیالزم به ذکره که مادِر ما حام-

 .کنهیودشم رحم نمخ

 و ندازهیبه من م یو اول نگاه چرخونهینگاهشو م یبیب

 :پرسهیو با اخم م کنهیبعد به طناز نگاه م

 ؟یتو طناز-
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 :گمیکه فورًا م زنهیدستمو چنگ م دهیترس طناز

 .طنازه یبیاره ب-

لو ج لچرشویمشتاق و یو با لبخند شهیاخمش باز م فورًا

 .کنهیطناز ترمز م یو جلو کشهیم

 :گهیلبخند م با

 !..زمیخوشگل باشه.عز نقدریا کردمی..!فکر نمیاله-

 نهیبیرو م یبیمهربوِن ب ِیرو یو وقت زنهیم یلبخند طناز

 :گهیم

 .دیلطف دار یمرس-

 :گهیبا لبخند م نهیشیشکمش که م یرو یبیب نگاه

 زم؟یعز یاحامله-

 :گهیم نیو آروم و مت دهیسرشو تکون م طناز

 ..دختره-
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و  ذارهیشکم طناز م یذوق زده دستشو رو یبیب

 :دهیرو بهم ادامه م طنتیو با ش گهیم یا«ماشاهلل»

 .که تنده پسر شتمیآت-

که  یو آروم جور کنمیم کشیخجالت سرمو نزد بدوِن

 :گمیو طناز بشنون م یبیفقط ب

 ؟یبیگذشت ب یعروسک نیاز همچ شهیمگه م-

 :کشهیام مبه موه یدست یبا خوشحال یبیب

 .مادر نیآفر-

 .کارهیم میشونیپ یرو یابوسه و

 :گهیم یشاک یبا لحن بیمن رهیگیکه فاصله م نیهم

 هم؟ شما یبیه؟بیواضح چ یتفاوت گذشتنا نیا ییخدا-

 بیو به سمِت رستا که کناِر من خندهیمهربون م یبیب

 :پرسهیو م رهینشسته بود م
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 مادر؟ هیاسمت چ-

 با لبخند سر تکون یبیکه ب کنهیم اسمشو زمزمه رستا

 :رهیگیرو از بغل رستا م اسیو  دهیم

 .ماشاهلل؛ماشاهلل؛مثل مامانش خوشگله-

 :رهیگیباز هم زبون به دهن نم بیمن

مثل  اسیعموصفر؟کارن مثل باباش قشنگ بود. ینیبیم-

 نایوسط ا یمامانش قشنگه.خدا از اولم منو اشتباه

 .گذاشت

 :گهیبا لبخند م عموصفر

 .جمعو گرم کنه نیا یک ینگو بابا..تو نباش-

 .هنیشیفرهاد م یها رونگاه یبود که همه ییهویاتفاق  هی

زمزمه  یـ«میچاکر»و  زارهیم نشیس یدستشو رو فرهاد

 :گهیبا تعجب م یبیکه ب کنهیم
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 ب؟یرو دست من ینکنه زد نمیبب-

 یو ظاهر چارهیب یو با لحن کشهیم یقینفس عم بیمن

 :کنهیمه مزمز

 .ستیهم ن نجایما ا یخدا..جا ینیبیم-

 زنهیم شیشونیپ یرو یاو بوسه رهیم بیبه سمت من یبیب

 :گهیو با لبخند م

مادر.خوشحالم به  نی.آفرایحرفا بزن نیاز ا نمینب گهید-

 .دیسر و سامون داد تونیزندگ

 :گهیو م رهیبود که سمتش م عادینوبت م و

 گه؟یدختر د هی..یاله-

 :گهیو رو به طرالن م رهیگیرو از دست طرالن م رایتسا
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دختر بهم داد  هیخدا  ایخوبه مادر.از دار دن یلیدختر خ-

شما دختراتون رو دو  یکه شوهرش دادم متاسفانه رفت.ول

 .دیبچسب یدست

 :گهیبا خنده م عادیم

 .!تا آخرش وِر دل خودمهیبیحواسم هست ب-

 :گهیبا اخم م یبیب

 داماد رو رام نهیکن بچه بترشه که،منظورم ا یکار گمینم-

 .دیخودتون نگاه دار

 :گهیبا خنده م عموصفر

 تموم نشدن؟ حتاتونیفاطمه بانو نص-

 :گهیم یو با چشمک گردهیبه سمتش برم یبیب

 .اومدم ؟اومدمیتحمل کن مویدور یتونیآقا نم هیچ-
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نار ک رهیبگ یبینگاِه خوشحالشو از ب نکهیبدون ا طناز

 :گهیوشم آروم مگ

ن خودم هردومو ای میشیم نایمثل ا یکی ای میشد ریاگه پ-

 .کنمیرو خالص م

 :گمیم متعجب

 !اخالق..؟ نیبا ا یکن میروان یخوایم ؟نکنهیچ-

 :ندازهیابرو باال م طنتیبا ش طناز

 .تر شدمشدن مصمم ینطوریا یبرا کنمیحاال که فکر م-

 :گمیخار مو پرافت زنمیبهش م یآروم ِیگردنپس

 هیز ا دی!اگر هم بشن باشنینم ریپ چوقتیخانم دکترا ه-

بشن و با پاشنه بلند برن خونه  ادهیبنز پ

 .لچریبا و ؟نهیدیهاشون..!فهمنوه
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و  کنمیبهم نگاه م قیو عم چرخونهینگاهشو سمتم م طناز

 «دارم دوستت»زنهیلب م

 نینشون دادن ا یو برا «دونمیم» زنمیخودش لب م مثل

لحظه  هیکه  زنمیگونش م یرو یامتقابل بوسه حِس

 .فتهیناراحت مستانه م ینگاهم به چهره

 

 

 :گهیو متعجب م رهیبه سمتش م یبیب

 تو کو پس؟ یسپهر بچه-

 :گهیفورًا م سپهر

 ؟یبیب کاریچ خوامیبچه م-

 :پرسهیو رو به مستانه م ندازهیبهش م یدینگاه پرترد یبیب

 ؟یخوایدخترم بچه نم یتو چ-
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 :گهیشده مهول مستانه

 .ستین یازینه..نـ..ن-

 :کنهیم یکیکوچ یخنده یبیب

رو  یکیبه کدومتون بگم قدر اون  دیبا دونمینم-

 .خدا بشه یهرچ شاهللیبدونه.ا

 :گهیآروم م مستانه

 .دیبگ دیبه من با-

 گهیم یزیو آروم چ ذارهیشکِم مستانه م یدست رو یبیب

 .شهیو سرخ م زنهیم یکه مستانه لبخند

 از حرفاشون؟ دمیفهمینم یچیبود؟چرا من ه یچ موضوع

مت و به س کشهیبه سر سپهر هم م یبا مکث دست یبیب

که فرهاد  کنهیو مشکوک نگاهشون م رهیفرهاد و روشنا م
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ظاهر نامحسوس از روشنا فاصله  ،بهیابا حرکت بامزه

 :باال رهیگیم میالت تسلو دستاشو به ح رهیگیم

 .میعامم..خب ما هنوز ازدواج نکرد-

 .میفتیهمه به خنده ب شهیحرکتش باعث م نیا

 :گهیم خندهیخوب م نکهیبعداز ا یبیب

و  ی.تازه من خودم مهدهیکاف نمیهم دینامزد که هست-

 یطونیکنن.ش یطونیتو اتاق تا با هم ش فرستمینامزدشو م

 .مادر هینمِک نامزد

 یبیاسم ب یو شاک گهیم یـ«استغفراهلل»با خنده رعموصف

 .کنهیرو صدا م

 :گهیو با خنده م گردهیبه سمتش برم یبیب

 ستین ادتی؟یحاج یوا..بال به دور.شما چرا قرمز شد-

 ؟یبود نکارهیخودتم ا
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 .خودشو تحمل کنه تونستینم چکسیواقعًا ه گهید

آشنا  یبیبار با ب نیکه واسه اول نایدهن طناز ا دیشا

 یتاطنیرک بودنا و ش نیما ا یباز مونده بود اما برا شدنیم

 .بود یعاد یبیب

که تا نوک زبونش اومده  یحرف روشنا عموصفر حرف با

 :ادیو جمع از حالت خنده هم در م خورهیبود رو م

 .میستیعامم..راستش ما نامزدم ن-

عجب مت یبیو ب کنهیزمزمه م یـ«اهللاالاهللال»آروم عموصفر

 :گهیم

 نا؟یا نیب نیکنیم یدختر؟پس کنار هم چ یچ یعنی-

 .می:خب..راستش فعاًل دوستروشنا

و  زنهیو با دست رو صورتش م رهیگیلبشو گاز م یبیب

 .دزدهینگاهشو م
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 ایتو ذهنش دو تا آدم عاشق  شهیهم یبیکه ب دونستمیم

.اما دونستیدو نفر که اسمشون رو هم بود رو محرم هم م

 .حرف روشنا شوکه شده بود با

 ارمیحالت در ب نیجمع رو از ا کهیا یو برا کشمیم یپوف

 :گمیم

 واسه هم خوانیم گنیولشون کن.عاشق همد نارویا یبیب-

به هم ندارن..کاًل بحثشون  یحس چیکالس بزارن که ه

 .جداست

 :گهیو دلخور م ندازهیبهشون م ینگاه دیبا ترد یبیب

 !مادر..؟ گهیراست م-

 :کنهیبگه فرهاد دهن باز م یزیروشنا چ نکهیاز ا قبل

 ..یبیآره ب-
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اه بهشون نگ دهیو همونطور ترس زنهیبه دستم چنگ م طناز

 .کنهیم

 !استرس گرفته بود؟ نیا یواسه چ قًایدق دونمینم االن

 یو سوال گردهیبا تعجب به سمت فرهاد برم روشنا

 :پرسهیم

 گه؟ید یگیم یبیبخاطر ب-

 یفرهاد نه بگه و البته کنارش اشاره میمنتظر بود هممون

 .داشته باشه که منظورش آره بوده یزیر

 نیجواب ا یتیموقع نیبخواد تو همچ کردمیفکر نم اصاًل

 .ابراز عالقه کنه ایسوالشو بده 

 :بهیکاراش و رفتاراش عج گه؛همهیخب فرهاده د یول

 ..نه-
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 دهیو ترس مونهیدهن روشنا باز م گهیکه م یمحکم ینه با

 .کنهیبهش نگاه م

 هی.با دشیم شتریطناز رو دستم ب یلحظه فشار انگشتا هر

ه و تا گرم ش رمیگیدستم م یتو زدشوخیدستم،دو دسِت 

 و همچنان کنهینم یکه توجه ندازمیبهش م یاینگاِه شاک

العمل و منتظر عکس کنهیبا بهت به روشنا نگاه م

 .مونهیم انشیوحش

 و زهیریروشنا م یاز چشما یاشک یب قطرهکمال تعج در

 :گهیلرزون م یبا صدا

 ..یبگ ینداشت حق-

 :گهیبا اخم م فرهاد

و ت یبمون یخوایم یحق ندارم بگم دوستت دارم؟تا ِک-

 ت؟یخر
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 :گهیمرتعش م ییبا صدا روشنا

 .بمونم تمیتو خر یذاشتیکاش م-

 :پرسهیو متعجب م کنهیزمزمه م یـ«اهللبسم» یبیب

 یچ گهی.دییو رعنا ییآقا نیوا چرا دختر؟پسر به ا-

 .یخوایم

 هیم گرفته بود.خنده یبیب یاوضاع هم از حرفا نیا تو

 یکه اونا دستشونو رو فتهیم نایا بیلحظه نگاهم به من

 .دنیخندیدهنشون گذاشته بودن و آروم م

سمت  هیو به  شهیو بلند م گهیم یـ«دیببخش»آروم  روشنا

 .رهیم

 

 

که  میکه رفته بود زل زده بود یبا تعجب به راه همه

 :گهیرو به فرهاد م تیبا عصبان یبیب
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برو  االیره؟یداره کجا م ینگاه کن ینیمثل بز بش یخوایم-

 .دنبالش نفله

با  یبیکه ب دوعهیو به سمتش م شهیمثل جت بلند م فرهاد

 :گهیهمون اخم م

 ؟هیچ نایموضوِع ا-

 :کنهیدر کمال تعجب طناز شروع م یاز هرکس قبل

 هیبود و روشنا دوسِت من..سر  نایا هانیفرهاد دوست آ-

مدت با هم دوست  هی..عامم..خب رنیگیم میتصم یباز

کم معلوم بود عاشق هم ..بعد کمنایباشن.با هم باشن و ا

 بود که یاشکال چ دونمیشدن.از رفتار و حرفاشون.اما نم

 بیعج یلیامشبم خ ی.حتاوردنیهم نم یرو به چکدومیه

 .کرد ینطوریا هادبود که فر

 یرو یکم لبخندو کم دهیتکون م یمتعجب سر یبیب

 .نهیشیلبش م
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 یرو یاو بوسه کنمیطناز حلقه م یدور شونه دستمو

 :گهیکه محمد م زنمیسرش م

 ن؟یتلکاب نیرفت نجایا نیخب اومد-

 .میکرد یرو هادی:نه بابا وقت نشد..فقط پسپهر

 :رهیگیو دسِت زنشم م شهیبلند م محمد

 یراب رمیگیاتاقک جدا م هیاون دو تا هم  ی.برامیبر دیایب-

 .خودشون قشنگ حرف بزنن

 :گهیآروم تو گوشم م طناز

 .بهتره امیمن ن-

 :گهیم یبیبپرسم چرا ب نکهیا ازقبل

 .رهی.ممکنه حالت تهوع بگدیپسرم؛شما بمون گهیراست م-

 :گهیکه با خنده م گردمیبرم یبیبه سمت ب عجبمت

 .حواسم به همه جا هست ؟منیکنینگاه م هیچ-
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د و لگ یریگو کارن با بهونه شنی.همه بلند مخندمیم آروم

 :گهیانداختن م

 ...رمی..منم مرمایبابا منم م-

 :گمیاخم م با

 .شد ی.لباسام خاکیکرد مینکن بچه لگدمال-

 :رهیگیرو ازم مجلو و کارن  ادیم سپهر

 .ادیبچه رو..با من م نیبده من ا-

 .کنهیزمزمه م یا«یمرس»آروم طناز

 :گهیم یبیو ب رنیبا هم م همه

.مگه میمهمون آقاصفر باش یبستن هی میبر دییایخب..بخب-

 نه آقا؟

 :گهیو م خندهیمردونه و مهربون م عموصفر

 .انیهم ب هیبمون بق یمعلومه که آره.ول-
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ببرن  یلذت هی دیهم با ناینا رفتن خوش بگذرونن..ا:اویبیب

 .گهید میکه برابر شن.بر

رو حرکت بدم که فورًا عموصفر  یبیب لچریو خوامیم

 :گهیپشتشو م رهیم

 .بابا جان..حواست به زنت باشه کنمیکارو م نیخودم ا-

 .میریم نایا یبیو با هم دنبال ب رمیگیطنازو م دسِت

 مینیشیعموصفر م یدکه یجلو خوشگل یهایصندل یرو

 .رو آماده کنه هایتا بستن رهیو عموصفر م

 نیا گهیو م دهیکه برم کمک اما اجازه نم کنمیم تعارف

 .کار خودمه یکی

و عم یدکه یکه ما اومدم جلو فرستمیم امیسپهر پ یبرا

 .کنمیرو سند م امیو پ مینشست
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ناز رو ط یفکر بودم و با دستام پشِت دستا یتو نطوریهم

 :مایم رونیاز فکر ب یبیب یکه با صدا کردمینوازش م

 د؟یشناسیشما چند وقته که روشنا رو م نمیبب-

 :گهیزودتر م طناز

 ..میسال و ن کیحدود -

 دش؟یشناسیم د؟خوبی:باهاش رفت و آمد داشتیبیب

 :گهیطناز م بازم

 یفکریب یخانواده یخونشونم رفتم.اونطور یبیآره ب-

داداشش  ان،همیخوب یاره.هم مادر و پدرش آدماهم ند

 ...به فکر و خوب یلیپسر خ

 :گمیجملش تموم نشده بود که با اخم م هنوز

 .یشناسیتو داداششو از کجا م نمیواستا بب-

 :گهیخنده م با
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که از  ی..اونطوردمشی.اصاًل ندشناسمیبه خدا نم-

 ..هیچه آدم دمیفهم گفتیخاطراتشون م

 :گمیاخم م با

 .خاطره نگه برات گهیبهتره بهش بگم د-

 :گهیبا خنده م یبیب

 .تروخدا نگاهش کن.انگار قراِر زنشو بدزدن-

 :گمیاخم م با

داره زِن من از  ی.چه معنیبیداره ب یچه ربط-

 .بدونه گهیمرد د هی اتیخصوص

دلبرانش  یو با خنده ذارهیبازوم م یدستشو رو طناز

 :گهیم

 .به حرفاش دمیوش نماصاًل گ گهیباشه د-

 .دمیخوبه تکون م یبه معنا سرمو
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 :گهیبا خنده م یبیب

بگم.در  خواستمیم یرفت چ ادمی یحرف زد نقدریا-

 .بود بیرفتارش عج کمیهرصورت 

 :گهیمتفکر م طناز

فرق  یلیخودشو ما خ نی..آخه روشنا بدی..شادیدونیم-

و  ادیبدش م هیامروز یادی.از تفکرات خانوادش که زنهیبیم

اده خانو نیب دیکه نبا نهیتو فکرش ا شهیمتاسفانه هم

هم سطح  ییجورای دیباشه با یخودشو شوهرش فرق

 دهیفرهاد رو د یخانواده دی.شایباشن از نظر اخالق

 ...کنهیفکر م ینطورینظرش عوض شده و ا

 :دهیبه من ادامه م رو

 ..یشناسیفرهاد رو که م ی؟خانوادهیگیم یتو چ-
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گ زن میجواب بدم که گوش خوامیو م ندازمیباال م یاشونه

 .خورهیم

اال ب ییناشناس ابرو یشماره دنیو با د ارمیدر م بمیج از

 .ندازمیم

ماس و ت رمیگیازشون فاصله م کمیو  گمیم یـ«دیببخش»

 :دمیرو جواب م

 بله؟-

 :چهیپیگوشم م یتو یزدانی یگرفته یصدا

 .زند یآقاسالم -

 د؟یدار یامر-

 :گهیبه شدت گرفته م یهمون صدا با

 دخترم دیکه گفتن دروغه.بگ ییحرفا دیتروخدا بگ-

 .نکرده یغلط نیهمچ
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 :گمیپوزخند م با

 مذاشتیدخترم وقت م یبرا شتریمن اگه جاتون بودم ب-

 .جناب مهندس

حداقل تا روز دادگاه  کنمیزند خواهش م ی:آقایزدانی

 ازیچ نیاز بازداشگاه..دختر من اهل ا رونیب دایب دیبذار

 .ستین

 :گمیو با تمسخر م زنمیم یپوزخند 

 ؟شمامیبزنه به زندگ گهیگند د هی رونیب ادیآزاد بشه ب-

زنم داره عذاب  یوقت دیفهمیه؟میاصاًل بچه چ دیدونیم

کنه ن دایپ یش مشکلشده فیضع نیکه مبادا جن کشهیم

 ..ها داشتن به زنمدهاون حرومزا دیدونی؟میچ یعنی

 :کنمیم مکث
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 نی..ایزدانی یآقا دی..دست بردارطانیلعنت بر جان ش-

 ادمینشم. یبدتر حرص دیبذار دیرو،هم نزن دیکه زد یگند

حرومزاده رو  یگاردایبودم که اون باد رتیغیچقدر ب ادین

 .تو صورت  دخترتون نزدم یلیس هینکشتم و 

 اددیحرفام گوش م یهمه کوتاه به یهاکه با نفس یزدانی

 :گهیتوش مشهود بود م هیکه گر ییدر آخر با صدا

 دییهمسرتون بخوا یبرا نهی.بخدا هرچقدر هزدیببخش-

 ..یهرکار دی..باور کندمیم

 :بهش توبمیم تریعصب

 چی..دست بردار از سرم..هکهیمگه من محتاج پولتم مرت-

ه ک یی.از کاراکنمینم تیواسه اون دختر عوض یبخشش

 ؟یدی.فهمگذرمیکرد نم

 .کنمیگفتنش قطع م...« یآقا»به  توجهیب و
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 .تا به خودم مسلط بشم کشمیم یقیالعاده عمفوق نفس

 .نداره یبازم اثر یول

شونم با اخم به عقب  یرو یفیظر ینشستن دستا با

 کشمشیو م رهیگیطناز مغزم آروم م دنی.اما با دگردمیبرم

 .تو بغلم

و منو به  ذارهیامش دادن بهم کم نمآر یکه برا همونطور

 :پرسهیم آروم دهیخودش فشار م

 هورا بود؟ یبابا-

دهنت با اسم اون  خوامی.نمیاریاسمشو به زبون ن شهیم-

 .بشه فیهرزه کث

 .:چشم.آروم باش توطناز

 ؟یینجایا یاز ِک-

 :هزنیگردنم م یرو یاکه سرش تو گردنم بود بوسه طناز
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 ...یستیمحتاج پولش ن یکه گفت ییاز اونجا-

زده بود رو هدف  رونیلختش که از شال ب یموها لبام

 :زنمیروشون م یاو بوسه رهیگیم

با  خارج و مارستانیب نیبهتر میری.شده مکنمیم یهرکار-

 .ارمیم اشیاما بدن ارمیم اشیپزشکا بدن نیبهتر

 دایپ نانیبهم اطم ینطوریا ی.وقتکنمیاحساس م لبخندشو

 یخبر گهی.دشدمینم نی.بهتر از اشدیخوب محالم  کردیم

 نفس تیاز عصان

 انینبود و فقط و فقط آرامش بود که تو سلوالم جر رمیگ

 .داشت

 هنکیا ی..بهتر از تو وجود نداره.حاال براهانیآ دونمی:مطناز

دن که آورده بو ییهایبستن میو عمو نشکنه بر یبیدل ب

 .میرو بخور
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که ازم فاصله  کنمیم و دستامو شل دمیتکون م سرمو

 .رمیم نای.هم قدم با هم به سمت عمو اگرهیم

 .دهیمن و طناز رو بهمون م یبستن عمو

 .میشیسر جامون و مشغو خوردن م مینیشیم

 سیل یکه با اشتها داشت به بستن فتهیبه طناز م نگاهم

 .زدیم

 :گمیم یو عصب نهیشیصورتم م یرو یاخم

 .تو دهنت اون چه طرز خوردنه؟!زبونتو بکن-

 :کنهیبهم نگاه م متعجب

 بخورمش؟ یبعد پس چجور-

 ..زبونتو بکن تو دونمیچه م-

 !:چرا..؟طناز

 !..پدرسگ یزنیساک م یمگه دار-
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اما با همون حالت  شهیو از خجالت رنگ لبو م گهیم ینیه

 :گهیبامزه م

ر فک ییزای.به چه چستیمنحرف ن نقدریا نجایا یکس-

 .تو یکنیم

 یلیخ شیش با زبون درازرت قرمز شدهصو بیترک

 .جالب بود

به فکرش  نهییب نارویا یچرا اتفاقًا هر مرد و پسر-

 ..درست بخورش پسفتهیم

 .نده ری.گخورمی:هرطور بخوام مطناز

 :گهیبا لذت رو به عموصفر م و

خودتون درست  نویخوشمزست.ا یلیعمو خ یمرس-

 د؟یکنیم

 :گهیبا خنده م عموصفر
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بازم برات درست  یخوریبابا..آره دخترم.م جونتنوش-

 کنم؟

ود ب تمیفقط قصدش اذ ای خواستیواقعًا دلش م دونمینم

 .گهیم یـ«زحمتیاره ب»که 

تا دستم به  دمیرون پاش فشار م یدستمو رو یعصب

 .سمت گلوش نره

 کنهیو با اخم بهم نگاه م کنهیاز ته گلو زمزمه م یـ«آخ»

 روزیو پ کنمیبهش نگاه م یسوال و ندازمیباال م ییکه ابرو

 :گمیم

 .هان؟یخوایم یکه بستن-

 

 

خودت  ی.به توچه..اصاًل بچهخوامیم :معلومه کهطناز

 .ست.خوشمزهخوادیم
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 :کنمیم شتریرو ب فشار

 که خوشمزه بود هان؟-

 .زنهیم یکه چشماش برق رسهیبه ذهنش م یچ دونمینم

 :گهیم طنتیش با

 رو صدا کنم.هووم؟ یبیب ای یداریدستتو برم-

که حقمه دارم دست  یزیچ ؟بهیترسونیم یبیمنو از ب-

و تا دستم نجایا ادیب سمیکه سهله خوِد پل یبیب.زنمیم

 .دارمینخوام برنم

 ریز یبه سنگ خورده.فحِش نامفهمون رشیت فهمهیم یوقت

 .شهیم یدستم،منتظر بستن الیخیو ب دهیلب م

شو دست یدرِد فشار دستم کم شه گاه نکهیا یبرا تهالب

 .ذارهیدستم م یرو

*** 
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 یتناز بس یو کم خورهیدومشو م یطناز بستن نکهیا بعداز

 .انیم هاکنه،بچهیم یمنم دستمال

بود و  نیی.روشنا سرش پامیزنینم یحرف هایمورد بستن در

 .فرهاد با لبخند دستشو گرفته بود

که با  رمیگیرو از بغل سپهر م رنرسن،کایم که بهمون

 :گهیلبخند م

بهتر و  یلیاون جا خ ینایتلکاب یقشنگ بود ول یلیبابا خ-

 .بلندتر بود

هم  یلیخوب بود.البته خ ناشیتلکاب یلی:آره کانادا خفرهاد

 نجایکابالش پاره شده بود.ا یترسناکه..فکر کنم دوبار

 ..]امن[ترهفیِس

 نیرفتیم ای نیکردینجا کار مواال شما او دونمی:من نمبیمن

 ..حیتفر
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 ادیکارن م یتا وقت میکردیمثل سگ کار م یی:خدافرهاد

 .باهاش حیتفر میبر کمی

با عموفرهاد  شهی.همومدینم ادیز ییبابا ی:آره..ولکارن

 .میرفتیم

 ..؟نیکرد یبود تموم شد.شما چ ی..هرچنایا الیخیب-

 یسنت یهامبل یو رو کشهیدست روشنا رو م فرهاد

سر روشنا  یرو یاو بوسه نهیشیعمو م یدکه یجلو

 :زنهیم

 .دیبچم خجالت کش-

ه ک کنهیو به فرهاد نگاه م ارهیبا اخم سرشو باال م روشنا

 :گهیفرهاد با خنده م

 ..رو ینگو موضوع اصل یبه کس یخودت گفت-

 :گهیو م زنهیفرهاد م یبه بازو یمشت روشنا
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 !..نگو یچیً هگفتم کال شعوریب-

 :گهیبا اخم م طناز

 یخودتو فرهاد کل نیب دونمیآخه هرکس ندونه من که م-

 .و واسه همونه ینیبیفرق م

 :گهیم یخنده و با بشکن ریز زنهیم فرهاد

 نیبه ا افهیواقعا.ق کنمیتو هدف..درکش نم یزد-

 ..یزونیم نیبه ا کلی..هیخوب

 :گهیم و کنهیزمزمه م یا«اهللاالاهللال»با خنده یبیب

 ..شما واال دییچقدر پرو-

 :گهیبا خنده م فرهاد

 ..که گمیدروغ نم یبیب-

که  هخندیم زیر زیو ر دهیبه تأسف سرشو تکون م یبیب

 :گهیمروشنا آروم 
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به  ردهگی.صورتم بر مرمینم قیژل و تزر میترم یبرا گهید-

 .شیحالت عاد

 :ندازهیمهربون دست دور گردن روشنا م فرهاد

منم  یدوست دار ینطوریباور کن خودت ابخدا -

 یدوستت دارم.اصاًل من با عمل و پروتز مشکل ینطوریهم

 ..باور کنیندارم روش

 :کشهیبه لبش م یبا بغض دست روشنا

 .ادیخوشت ن دیشا..شا-

 :گهیو رو به روشنا م نهیشیم یبیمحمد با لبخند کنار ب زِن

ل حداق هم ینطوریبنظرم ا یول کنمیدخالت م دیببخش-

ملوس و  یهم چهره یلی.خیستین هایعمل یهیبق هیشب

 یبه همن ول هیهمشون شب هایعمل نی.ایدار یخوشگل
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 تی.چرا خودتو اذیمخصوص خودتو دار یافهیواقعا تو ق

 .یکنیم

 :گهیم یبیو رو به ب نهیشیبا افتخار کنار زنش م محمد

 .گرفتم مامان؟ماه،خانم یچه زن یدید ییخدا-

 :گهیبا اخم م یبیب که کنمیم یاندهختک

 یارزیتاقچه باال م نقدریحاال خوبه خودم واست گرفتم ا-

 ..بچه

 ..بوسهیرو م یبیو سِر ب کنهیم یاخنده محمد

و  یبی.بمیبر گهیشبه..بهتره د میو ن کی:ساعت بیمن

 .عموصفر هم خستن

 .میشیو بلند م کنمیموافقت م همه

 

*** 
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 که نگاهم به طناز و کنمیپارک م نگیپارک یرو تو نیماش

 .فتهیکارن م

 یجلو و همونطور که دستش رو یصندل یرو طناز

 عقب دراز یصندل یبود و کارنم رو دهیشکمش بود خواب

 .بود و غرقه خواب بود دهیکش

 .کنم داریب کدومشونوچیه ادینم دلم

 .رمیدِر شاگرد م و سمِت شنیم ادهیپ نیماش از

 یاوسهب اریاختیو ب کنمیبغل م اطیرو آهسته و با احت طناز

 .زنمیم شیشونیپ یرو

 نجایبود اما ا زیسرخ و جمع شدش وسوسه انگ یلبا

 .جاش نبود

 .نمکی]نگهبان[رو صدا م ایپو یو آقا بندمیرو م نیماش در
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و فورًا  ندازهیم تمیبه وضع یجلو و نگاه کوتاه ادیم

 :زنهیو به صورتم زل م رهیگیهشو منگا

 جانم مهندس؟-

 .گردمیباشه دوباره برم نیحواست به ماش-

 :گهیم متعجب

 د؟یکنیرو قفل نم نیماش-

 .امیشد بگو زود م داری..اگه بنهیتو ماش مبچه-

 .کنهیزمزمه م یـ«چشم»و شهیمتوجه م خودش

 .زنمیطبقه هفتم رو م یو دکمه رمیسمت آسانسور م به

از اتاقکش  کنهیکه آسانسور توقف م قهیچند دق بعداز

 .کنمیو در رو با کارت باز م شمیخارج م

 .رمیو بعداز بستن در به سمت اتاق خوابمون م شمیم وارد
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و از اتاق خارج  ذارمیتخت م یرو اطیرو با احت طناز

 .شمیم

تر و کارن رو راحت گردمیکه اومدم رو برم یدوباره راه 

 .دارمیطناز هم برم فیو ک مریگیبغل م

از  یو تشکر دیو با خسته نباش زنمیرو م نیماش موتیر

 .رمیبه سمت آسانسور م ایپو یآقا

 دمیطناز رو م  ِفیو ک بندمیدر رو م رسمیواحد که م به

که کارن رو بغل داشتم و با دسِت آزادم در  یهمون دست

 .کنمیرو قفل م

 .رمیبه سمت اتاق کارن م اطیاحت با

دست لباس  هیو براش  خوابونمیتخت م یرو رو کارن

 .دارمیبرم یراحت
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 نمکیو هرجا که حس م َکَنمیهاشو مو محتاط لباس آهسته

 .کشمیدست از کار م شهیم داریو داره ب خورهیوول م

 .گهیسگ پسرِ  خودمه دتوله اما

 !خوابخوش

 .لباساشو عوض کنم شمیبشه موفق م داریب نکهیا بدون

 .رمیوبه سمت آشپزخونه م دارمیبرم ساشولبا

برم به  .دوست داشتمزمیریم ییلباسشونیماش یتو لباساشو

 .داغ درست کنم و بخورم اما حوصلشو نداشتم یقهوه

و به اتاق خواب مشترکمون  کنمیچراغارو خاموش م پس

 .رمیم

 .بندمیو در رو م شمیاتاق م وارد

د تنشه به سمت کم نرویطناز هنوز لباس ب نکهیا دنید با

 .مداریقرمز با شلوارِک ِسِتش برم یتنهمین هیو  رمیم
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 .کنمیو چراغ خواب رو روشن م رمیسمت تخت م به

 دونستمی.مارمیو محتاط مانتوش رو از تنش در م آروم

خواب سبک یلیهرلحظه امکان داره بلند شه چون خ

 .کردمیدقت م شتریبود.پس ب

 نگاهم به ارمیرو از تنش در مو مانتو  شمیموفق م یوقت

بودن و  .تاپش بخاطِر تنگفتهیبود م دهیکه پوش یایتاِپ آب

شکمش قرار گرفته بود و شکِم  یشکمش،باال یبرآمدگ

 .گذاشته بود دیتو معرِض د دشویسفت و سف

سِر دخترم که  یرو یاکه خم شم و بوسه شمیم وسوسه

 تا طناز کنمیم یبود بزنم اما خوددار دهیحتمًا حاال خواب

 .نشه داریب

 .نمکیش رو باز مو دکمه برمیسمِت شلوار تنگش م دست

 و خورهیم یتکون هویکه  کشمیشلوار رو از پاهاش م آروم

 .پرهیاز خواب م ذارهیشکمش م یکه رو یبا دست
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 :شمیبه سمتش خم م فورًا

 ..منمستین یزیجونمم..چ-

و و دستم شهیآروم م شدهینگاِه ترس نهیبیمنو م یوقت

 .رهیگیبغلش م یو منو تو کشهیم

ش ضربان قلب یصدا دنیو با شن مونهیم نشیس یرو سرم

 .دمکر دارشیب ینطوریکه چرا ا فرستمیبه خودم لعنت م

و از  کشمیکمرش م یوار روبه صورت نوازش دستمو

 :کنمیکمرش َحض م ریگقوِس جذاب و نفس

 هو؟یشد  یآروم عروسکم.چ-

 :زنهیلب م دهیترس

 ؟یکردیم کاریچ یداشت-

 ی، از رو هاشنهیس یآروم و نامحسوس رو یابوسه

 :گمیو م زنمیتاپش م
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 .یراحت بخواب اوردمیلباساتو در م-

 :گهیمکث م با

 .دمیلحظه..تر..س هی دیببخش-

 :گمیعوض کردن جو م یبرا

 ..منو بغل کرده.افتادم تو باغ هلوها یچجور نیحاال بب-

 :گهیو م خندهیم آروم

 !..دو تاست فقط-

 باال دمیکشیآروم آروم تاپشو م زدمیکه حرف م همونطور

 .دادمینامحسوس انجام م یلیکار رو خ نیو ا

 های.لعنتشهینم دایپ نایمثل ا جاجیتکه..ه یدوتاست ول-

 .فرمنخوش یلیخ

 :گهیو م زنهیسرم م یرو یابوسه

 ؟یدوستشون دار-
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 خورهیم نشینفسام که به سکاماًل تاپش باال بود. گهید حاال

 :گهیو آروم م رهیگیقلقلکش م

 ..هانیآ-

 :دارمیفرمش برمخوش یهلوها ِیاز دستمال دست

 جونم؟-

 :گهیم دیترد با

 .من..گر..سنمه-

 :کشمیشکمش م یو دستمو رو زنمیم لبخند

 م؟یبخور یزیچی میبر-

 :گهیم اقیاشت با

 ؟یزنیآره برام املت م-

 :گمیو پوکر م کنمیبهش نگاه مو  کنهیبلند م سرمو

 ؟یخورینم ینیریت،نوتال،شییاملت؟بسکو-
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 :کنهیغنچه م لباشو

 .خوادینه ضعف کردم دلم املت م-

 هی میلباسارو برات بپوشونم بعد بر نیچشم..بلند شو ا-

 .برات درست کنم پزهانیاملِت آ

 .شهیو آروم بلند م زنهیم یبرق یاز خوشحال چشماش

خودشو جمع  کمیکه از خجالت  ارمیدر ماز تنش  تاپشو

 .کنهیم

و از تضاد رنگ قرمز با پوست  کنمیرو تنش م تنهمین

.با کمک خودش شلوارک هم تنش برمیلذت م دشیسف

 .تا بلند شه رمیگیو دستشو م کنمیم

 

 

 .میریهم سمِت آشپزخونه م با
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 .نشونمیم یناهارخور زیم یصندل یرو رو طناز

 تابه کجاست؟-

بغل اجاق گاز اشاره   نِتیو به کاب کنهیم یاخندهتک

 .کنهیم

و  دارمیبرم یآب یتابه هیو  رمیم نتیطرف همون کاب به

 .کنمیگازو روشن م ریو ز ذارمیگاز م یرو

 .رمدایمرغ و رب برمتخم خچالیتابه گرم شه از  یوقت تا

 :پرسمیم دوباره

 روغن کجاعه؟-

 ..بغل گاز یشهی:تو شطناز

 .زمیریتابه م یو تو دارمیروغن رو برم 

و رب رو باهاشون  زمیریظرف م هی یرو تو هامرغتخم

 .شن کسیتا م زنمیو خوب بهم م کنمیمخلوط م
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 :گهیبا خنده م طناز

 ؟یگرفت ادیاز کجا  نکارارویا-

 :نهیشیلبم م یرو یلبخند

 .کردیاملت درست م ینطوریا شهیاز بابام..هم-

 پز؟عمومحمود ای پزههانیآ نیچقدر خوب..حاال ا یوا-

 :گمیخنده م با

 ییجورایبزن به حساب خودم.دستور پختشو خودم -

 .دمیرمییتغ

 هایو فلفل س خوره،نمکیمرغ و رب خوب هم متخم یوقت

 .زنمیبهم م گهید کمیو  زمیریرو به اندازه توش م

گازو کم  ریز شمیاز مخلوط شدنشون مطمئن م یوقت

 .تابه یتو زمیریو مخلوط رو م کنمیم
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دوست داشتم  یلیخ یکه خودم فلفل خوراک ییاونجا از

 .پس مطمئن بودم هست

 .کننیم داشیو کنار سس پ گردمیدنبالش م خچالی تو

 .دارمیبرم سه،چهارتا

 هاروو با برداشتن چاقو،فلفل دارمیبرم گهیظرف د هی

 .زمیریتابه م یو تو کنمیم کهیتکهیت

 رشویطول بکشه و زود ز قهیاز دو دق شتریب ذارمینم

 .کنمیخاموش م

 .هشیسرخ م شتریهمون تابه ب یبا گرما قهیچند دق هی

 .آماده شده بود میاملِت آبک حاال

 .ذارمیرو کنارش م وانیو ل ذارمیجلوش م دیبشقاب سف هی

و  ذارمیطرف بشقاب م هیطرح گلد رو  یو چاقو قاشق

 .بشقاب یگهیطرف دچنگال رو 
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 .از چشماش واضح بود جانیو ه ذوق

 .مشتاق بودم تا املت رو بچشه و نظرشو بگه خودمم

 .نوبت املت بود حاال

بود و طرح تابه رو گرفته  یارهیکه کامال دا یاملت

 .کنمیم یظرف خال یبود،صاف تو

ا ت ذارمیم ویماکرو یو تو ارمیدر م خچالی یرو از تو نون

 .گرم شه

 .ذارمیم زیم یپارچ آب رو هم رو نیماب نیا تو

و نون رو  شهیخاموش م ویمر،ماکرویتا هیثان ۳۱ بعداز

 .ذارمیم زیم یو رو دارمیبرم

 :نمیشیکنارش م خودمم

 .شد یچ نمیخب..بخور بب-

 :گهیم تیمظلوم با
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 .کردم اریهم و گهید زیچ هیاالن به  نیهم-

 :گمیخنده م با

 ه؟یچ گهید-

 .کنمیکه متعجب نگاهش م شهیبلند م یصندل از

 .نهیشیپاهام م یکنارم و رو ادیم

 :گهیو با لبخند م گردونهیبه سمتم برم سرشو

 .رهیشوهرم برام لقمه بگ نکهیا-

 .که استفاده کرده بود یلفظ یبرا رهیدلم ضعف م ته

 :زنمیو با لذت لب م کنمیگردنش فرو م یتو سرمو

 .اونم چشم-

 .خورهیبغلم وول م یتو 

 !.من یبغل عروسِک
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 و دارمیبرم کینوِن کوچ کهیت هیو  کنمیدراز م دستمو

 .ظرف یتو زنمیم

مه و لق دهیکه لباشو از هم فاصله م برمیسمت دهنش م به

 .زنهیم کی.همزمان با لقمه انگشتامم مخورهیرو م

 .دیطلبیلذت بودم و تمام بدنم وجود طنازو م غرق

 :زنمیخمار لب م یلحن با

 .شمایم جنبهیب هوینکن توله. یطونیش-

 .شمیخودش من متوجه نم الیو به خ خندهیم زیر

رو  یبعد یو لقمه زنمیگردِن لختش م یرو یابوسه

 .کنمیبراش آماده م

ب م امشو انگار توله مکهیهمراه با لقمه انگشتامم م دوباره

 .گرفته بود شیواقعًا باز
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تا تسلط  زنمیمَلخت و بلندشو از گردنش کنار  یموها

 .داشته باشم شیگردِن بلور یرو یشتریب

 کردمیکه آماده م یایبعد یکه حواسم به لقمه همونطور

ه ک رمیگیاز گردنش م یزیو گاز ر برمیبود،سرمو جلو م

 :گهیدورگه م ییو با صدا کنهیم یزیر یناله

 .رهیگی..درد مهانیآ-

 :گمیخنده م با

 .یننک یطونیش نقدریو ا رهیکه درد بگ رمیگیمنم گاز م-

 .کنمی:مطناز

 .جون بابا..تو فقط بکن-

 :گهیو با حرص م زنهیم مبه معده یاآرنجش ضربه با

 .کنمیم یطونیمنحرف نشو..!ش-
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گردنش  یو سرمو همزمان تو ذارمیدهنش م یرو تو لقمه

 :کنمیهمونجا زمزمه م برمیم

 .کن تا عاقبتشو نشونت بدم یطونیش-

 

 

 :گهیو با اخم م خورهیم یپاهام تکون یرو

 ارمیرو بده و لقمه کنم؟اصاًلیم کاریبرو بابا..!مگه دارم چ-

 .سیبخوابم خس رمیبره م نیاز ب

 و چبونمیدهنش م یو تو کنمیرو هم آماده م یبعد یلقمه

 :گمیو خمار م کشمیگوششو به دهنم م یالله

من وول  یرو پا یه ان؟حاال؟هیکنینم یکار یکه دار-

 .بخور

ا و ب جوعهیشو مو لقمه خورهیوول م شتریب طنتیش با

 :گهیطلبکار م یلحن
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 ..رو بده یبعد یلقمه-

 یور یو لوند طنتیو اون با ش رمیگیبراش لقمه م نقدریا

 .شهیکه املت تموم م خورهیپاهام تکون م

ها رو هم با خودش و ظرف شهیپاهام بلند م یرو از

و  شمیکه فورًا بلند م رهیم ییو به سمت ظرفشو دارهیبرم

 یرو یاو بوسه ذارمیم ییظرفشونیماش یهارو توظرف

 :زنمیگردنش م

 دلبر؟ هیچ یحاال قهرت برا-

 :گهیاخم م با

 کیکه مبادا شوهرم تحر کنمینم یکار چیاصاًل ه-

 بشه.هووم؟خوبه؟

 :مکنیحرکت بلندش م هیپاش و تو  ریز ندازمیم دست

 هوم؟ یکن یواسه من دلبر یخوایکه م-



 

Romanzo_o 2205 

 کنم؟ یدلبر ی:پس واسه کطناز

گردنش فرو  یکه تو بغلم داشتمش،سرمو تو همونطور

 .کشمیم قیعم یو نفس کنمیم

و به  کنمیبا دستم چراغ آشپزخونه رو خاموش م همزمان

 .بندمیو در رو م رمیسمت اتاق خواب م

 .کنمیآره..م هیچ یدونیاصال

دور گردنم  ندازهیبا تموم شدن حرفش دستشو م همزمان

 .کنهیم یو با لبام باز ذارهیلبام م یو لبشو رو

 !..دلبرانه یول انهیناش

با نفسهای عمیق توی گردنش زمزمه میکنم: 

-حاال تا صبح باید برام دلبری کنی تا اجازه بدم بخوابی!.. 

تخس میگه: 

ً م -
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ت تخ یو رو رمیهمون حالت به سمت تخت م تو

 .کشمیو خودمم کنارش دراز م ذارمشیم

 :گهیکه متعجب م ندازمیخودمون م یرو رو پتو

 م؟یبخواب-

  ..برام ینک یدلبر دیتا صبح با م؟گفتمیگفت بخواب یک-

 :زنمیلب م صیو حر زنمیم مهیبدنش خ یرو

از آرزوهات شه  یکی دنیامشب خواب کنمیم یکاری-

 ..توله

 در وانشات ادامه

*** 

و  شمکیم شیشونیپ یو تا رو برمیسمت موهاش م ودستم

 :کنمیصورتشو پاک م یعرق رو

 چت شد توله؟-
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ا تو بغلم و ب خورهیو ِغلت م زنهیم یلبخند یحالیب با

 :گهیم حالیبسته و ب یهمون چشما

 .یمرس-

و با خنده  زنمیم شیکبود و زخم یلبا یرو یابوسه

 :گمیم

 ..د تولهها حالم جا اوماهوم..بعداز مدت-

که چهرش از درد جمع  زنمیلباش م یرو یاگهید یبوسه

 :گهیو با اخم م شهیم

 ؟داغونشونیدار کاریچ هاچارهیب نیبا ا دونمیمن فقط نم-

 .رهیگیدرد م یزنیدست م گهیخب.د یکرد

ن که ازشون دل چقدر خوشمزه یدونستیاووم..اگه م-

 .یکندینم

 :دمیادامه م یمصنوع یاخم با
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 .یبه مال من دست بزن یکردیته غلط مالب-

بهم و پرحسرت  چسبونهیو خودشو م کنهیم یاخنده تک

 :گهیم

 .لبام باد کرده کنمیبوست کنم.حس م تونمینم گهید-

 :گمیو م کنمیم یاخنده

 .ینیخودتو نب نهیپس بهتره تو آ-

 :زنهیبه بازوم م یمشت

 کنم؟ یم رو چ..خب من دانشگاهیعوض-

 :ندازمیاال مب یاشونه

 .بهت نگاه چپم نکنه یوضع تا کس نیبا هم یریم-

ا و دوباره ب کشهیبه لبش م یو دست رهیبهم م یاغرهچشم

 :گهیم یناراحت

 کنم؟ یاالن باهاش چ-
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 :خندمیم آروم

 بره؟ شیخوبه که کبود خی...بنظرت دونمینم-

 :گهیبا خنده م طنازم

 ..یزدکتکم  کنهیبشنوه فکر م یکی یگیم یجوری-

 یو با لحن کشمیبدنش م یپشت دستمو رو گرنوازش

 :گمیخمار م

ود بدنتو کب یاگهید زیبجز دندون با چ ادیمگه آدم دلش م-

 کنه؟

 :گهیبندشو با خنده م یجلو رهیگیدستشو م فورًا

 .بدتر نشده نایتا ا اریب خیجوِن من برو -

 .مشیو با تکون دادن سرم بلند م رهیگیم ملحنش خنده از
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[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��تـــ •° 

(Tani��)] 

 

 .رمیو به سمت آشپزخونه م شمیاتاق خارج م از

 یتو ذارمشونیو م زمیریخودم و طناز آب م یهاماگ تو

 .تا داغ شه ویماکرو

 کیپالست هی یو تو دارمیرو برم خی یهاقالب خچالی از

 .مزیریم زریفر

افه و پودر نسک کنمیبازش م ویماکرو مِریصدا خوردن تا با

 ینیس یو تو زنمی.بهمش مزمیریها مماگ یرو تو

 .ذارمشونیم

دوباره  هاروخ،چراغی کیو پالست ینیبرداشتن س با

 .رمیو به سمت اتاق خوابمون م کنمیخاموش م

 .ذارمیکنار تخت م ِزیم یرو رو ینیو س شمیاتاق م وارد
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 نم؛یشیخت مت یرو

 رونیلختش که از تاپش ب نهیسیقفسه یرو دستمو

 .تا دراز بکشه ذارمیبود،م

لو رو ج کیکه پالست کشهیدراز م یاعتراض ایحرف  بدون

 .ذارمیلبش م یو رو برمیم

 :گهیهمون حالت م یتو

فکر  ینطوری.ایکردیم یرو دستمال گهید یکاش جاها-

 .نمیهفته خونه نش هیکنم تا 

 یاز دانشگاه مرخص رمی.فردا مگهید یباش دیخب با-

 .دانشگاه یریدوباره م گهیو از ترم د رمیگیم

 :کنهیاعتراض م فورًا

 ..برم خوامینه..!من منه-
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ش لب یرو از رو کیبحثو عوض کنم،پالست نکهیا یبرا

لبش که حاال آِب ذوب شده از  یو دستمو رو دمیفاصله م

 :کشمیبود،م ریازش سراز خی

 یباهاشون کار یگیکه م دهیم یاچه مزه نایا یندوینم-

و با  دهیم یفرنگتوت یمزه هاینداشته باشم.لعنت

 یتستش کن اربی هی.فقط کافکنهیم یبرام دلبر شونیبرجستگ

 .یکه بهش معتاد ش

و  ذارمیم نشیس یقفسه یو رو برمیم نیتر نییپا دستمو

 :کنمیلمس م هاشویآروم کبود

رام ب افشی.با قمونهیگم.مثل مشروب من گهیهم که د نایا-

تست بکن.اما خب مثل مشروب  هی ایکه ب زنهیچشمک م

 شنیترمحرم ِینیریاز ش ی.کدهیعسل م ست،مزهیتلخ ن

 گذره؟هووم؟یم

 :کنهیدور گردنم حلقه م دستشو
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 !باشه؟یبگذر دیبگذره تو نبا یهرک-

 یاز سرما یو سردش که ناش سیخ یلبا یرو یابوسه

 :کنمیو زمزمه م زنمیبود م خی

 .بگذرم تونمیبخوامم نم-

 :گهیو م زنهیم یلبخند

بذار رو لبم آب  خارویاون  یتا دوباره کار دستمون نداد-

 .شدن

و  ذارمیلبش م یرو رو کیو پالست گمیم یا«باشه»

زدن و لذت بردن از شکِم برآمدش  دیمشغول د

 !.بود یتو دل برو!همه جوره خواستن ِی.لعنتشمیم

تا به قول خودش دوباره کار دست  رمیگیازش م گاهن

رو  زیم یرو یخودمون ندم و با دست آزادم نسکافه
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 یو از گرما و مزه خورمیازش م یو قلپ دارمیبرم

 .برمیلذت م رشینظیب

 یتکه به سخ یلبش بود با لحن یکه رو یخیبخاطر  طناز

 :گهیواضح بود م

 ؟یختیچرا تو ماگ منم ر-

 :مگیخنده م با

 .به من شیو بعد بد شیتا تو بخور-

 :گهیو م شهیم زیخمیتخت ن یو رو کنهیم یاخنده

 !..ایکرد یفانتز نویتو هم ا-

 .دهنتو با نسکافه یدوست دارم مزه-

 :دمیادامه م جانببهحق

 قلپ هی تونمیم ذارمیم ارتیحاال من راه آسون رو در اخت-

جور  میو فانتز رمیگاز لبات کام ب کمیاز نسکافه بخورم و 
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دارم مراعات لبتو  یهم بهتره ول یلیخ ینطوریشه.که ا

 .کنمیم

 :گهیغره مچشم با

 .بخورمش کمی..!بده ییچقدر پرو-

..!بنظرم ارمیخودم نم یبه رو یول شهیمنحرف م ذهنم

 کل نداشت و باکل یخسته بود که حوصله نقدریا گهید

 .دزیم بیحرص خوردن فقط به خودش و بچم آس

 .دمیو به دستش م دارمیرو برم ماگ

با  و خورهیقلپ م هیو  دهیرو از لبش فاصله م کیپالست

 :گهیم طنتیپرش یلحن

 .ستایبدکم ن نیش خوشم اومد.همچفکر کنم از مزه-

 :گمیم یشاک

 .خورمیبگو نم االی.ایکنیخراب م مویفانتز یدار-
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 میدسِت آزادشو به حالت تسل هیخنده و  ریز زنهیم یپق

 :باال دهیم

 .کردم ی.!شوخدیببخش دیببخش-

 :دهیو ادامه م شهیخندش کم م از

 .خودت یبرا امیش کنار ببا مزه تونمینم چوقتیه-

 زیم یو ماگ خودم رو رو ندازمیباال م ییآبرو یروزیپ با

که  ییو از همون جا رمیگیو ماگ طناز رو ازش م ذارمیم

 .خورمیدهن زده بود م

 

[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��تـــ •° 

(Tani��)] 

 

 و کشهیتخت دراز م ی.روکنهیبا لبخند بهم نگاه م طناز

 .ذارهیپام م یسرشو رو



 

Romanzo_o 2217 

 .شده بود رهیبهم خ نییبا ذوق از پا همونطور

و دستام رو ناخودآگاه  دمیخنده سرمو به تأسف تکون م با

 دادیشکالت م یکه بوخوش عطرش  یبه سمت موها

 .شمیباهاش م یو مشغول باز برمیم

 اد؟یدلبر خوابش م-

 :گهیم فورًا

 .ادیخوابم نم گهید دمیخواب یلینه اتفاقًا..خ-

 :گمیو م خورمیاز نسکافه م یاگهید قلپ

 م؟یکن کاریچ یخب دوست دار-

 :گهیم آروم

 .دونمینم-

 ..خـ-
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ا و ب شهیخت بلند ممو کامل کنم.فورًا از تکلمه ذارهینم

 :وسط حرفم فتهیو م کوبهیدستاشو به هم م جانیه

 م؟یاسم انتخاب کن مونینین یبرا یای..مهانیآ-

 .ندازمیباال م ییابرو متعجب

 !موضوع فکر نکرده بودم؟ نیتا حاال به ا چرا

 .انتخاب کرده بودم ییکارن رو خودم تنها اسم

 .خورمیم و نسکافه رو تا آخرش خوابونمشیتخت م یرو

فه، نسکا واِنیل یکیاون  الیخیو ب زارمیم زیم یرو رو ماگ

 .کنمیو خاموشش م رمیبرق م زیبه سمت پر

 .کشمیخودمون م یو پتو رو رو کشمیدراز م کنارش

 باشه؟ یاسم دخترمون چ یخب..تو بگو دوست دار-

 :گهیم متعجب

 فقط من بگم؟ یچ یعنی-
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 .دخترمون با تو اسم کارن رو من انتخاب کردم.اسم-

 :گهیاخم م با

 .ادیاسم بگو به کارن ب هیکه..اصاًل تو  ستین ینوبت هانیآ-

 :کنمیَلختش م یموها یال دستمو

 .تو بگو توله گمیمن م-

 :ندازهیباال م ابروهاشو

 .تو بگو رینخ-

ا و ب کنمینگاه م اشیو زبون دراز یبه تخس باز متعجب

 :گمیتأسف م

 .رفتمزن نگرفتم که بچه گ-

اما  هشیکردم االن ناراحت م م،فکرییهویحرف  دِنیسنج با

 :گهیبرخالف تصوراتم حق به جانب م

  .دلتم بخواد یلیخ-
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 کشیو به خودم نزد کنمیدور شونش حلقه م دستمو

 :زنمیگوشش م یالله هی یسیو ل کنمیم

 خواد؟یگفته دلم نم یک-

ه ردنم حلقو متقاباًل دستاشو دور گ ندازهیباال م یاشونه

 :گهیو م کنهیم

 خیمن ب ایدن نیفعاًل تو ا یچه نخوا یچه بخوا-

 .دمیهم اجازه نم یبر ی.بخواشتمیر

 روشون گذاشته تیمالک نکهیگفته فقط دخترا از ا یک

 تیمالک نیبه ا ی!َمردا هم گاهرن؟یگیم یحس خوب شهیم

دارن.درست مثل االِن من که قند تو دلم آب شد با  ازین

 .جملش نیا

 خوامیکه م نی.همکشمیو لبشو به دهنم م برمیجلو م سرمو

نگاهم به صورت جمع شده از  ندمیچشمامو با آرامش بب

 :پرسمیو م کشمیعقب م فته؛فورًایدردش م
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 ؟ی؟خوبیشد یچ-

 :گهیبغض دار م ییو با صدا ذارهیلبش م یرو دستشو

 ؟یریگیگازش م نقدری..چرا اکنهیدرد م-

 :گمیاخم م با

 !..اله خودمهچون م-
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 :گهیخودم با اخم م مثل

 .بدن منه.واسه خودمه ی..!تورمینخ-

به کف دستش  یو نگاه دارهیلبش برم یاز رو دستشو

 :کنهیو ناله م زهیریاشکش م یقطره نیو اول ندازهیم
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 .ادیخون م داره هانیآ-

 یرو یااز لحنش.بوسه رهیگیچرا اما خندم م دونمینم

 :زنمیم شینیب

 ..خورمتایبغض نکن طناز.م ینطوریا-

 :گهیو م ذارهیلبش م یغم دستشو دوباره رو با

و مونده چاق م؟فقطیبخور یخوایم شتری.بگهید میخورد-

.هرچند دندونات خودشون کارشو یلبامو قاچ کن یبردار

.!مردم با یریگیزرت زرت گاز م یچرا ه مدونیبلده.نم

و اونوقت  بوسنیعشقشون رو م یعشق و محبت لبا

 ...دندونت از ی..خب بجارهیگیشوهر من فقط گاز م

خنده که با حرص  ریز زنمیم یو پق کنمیتحمل نم گهید

 :گهیم شتریب یو با بغض زنهیبهم م یلگد

 ..برو اونور اصاًل-
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و به سمت تخت  دارمیمبر یدستمال کاغذ زیم یرو از

 .رمیم

تا خندمو مهار کنم و آخر سر هم  کردمیتالش م یسخت به

 .م پنهون نشدموفق شدم.اما خب از چهره

 خنده توش کمیکه  یو با لحن ذارمیلبش م یرو دستمالو

 :پرسمیبود م

 که من برم اونور هان؟-

 :گهیم یبغض یو با اخم و همون صدا زنهیم یاگهید لگد

 .برو اونور یریگیمتو گاز -

که  مریگیاز گونش م یتند گاز یلیو خ شمیخم م ندفعهیا

 .تو بازوم کنهیناخوناشو فرو م

 :زنهیها دست و پا مکه مثل بچه رمیگیفاصله م آروم



 

Romanzo_o 2224 

برو  گمی..مشعوریب یکرد یصورتمو خط خط یهمه-

 .اونور

 یقیو نفس عم برمیبهش سرمو تو گردنش فرو م توجهیب

 :کشمیم

 ینیشیشکالت آبدار بغل دستت باشه تو م هی یتوق-

 ش؟یخوریم ای یکنینگاهش م

 :گهیم تخس

 .خورمیمعلومه که م-

که گردنشو جمع  زنمیاز همون قسمت گردنش م یسیل

 :کنهیم

که هر لحظه دوست دارم  ی.مثل شکالتینطوریتو هم هم-

 .بخورمت

 :زنهیم غر



 

Romanzo_o 2225 

 رمبای،یتوت فرنگ باریمشروبم، باریعسلم، باری-

 .روشن کن فمویشکالت.تکل

صاف]تاق  وقفهیو ب رمیگیش جون ملحن بامزه نیاز ا 

 .زنمیم مهیو خودم روش خ خوابونمشیباز[م

رو  شنهیس یقفسه یصورتش تا باال یبه جا یجا

 :گمیو با لبخند م بوسمیم

 .یمن ِیکالم،کِل زندگ هیتو -

_____________________ 

 دنیو با د شمیام بلند ماز ج میزنگ گوش یصدا با

سبز رو لمس  کونیشده بود،آ ویس-شرکت-که  یاشماره

 .کنمیم

 :گمیم یو جد کنمیصاف م صدامو

 بله؟-
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 :ادیاز پشت خط م ییرزایم یصدا

 .زند یسالم آقا-

 ..ییرزایخانم م دییبفرما-

 نجایاومدن ا یزدانی یمزاحم شدم،آقا دی:ببخشییرزایم

 فیبدونم تشر خواستمین.موقِت منتظرتون هست یلیخ

 !د؟یاریم

 .ندازمیو نگاهمو به ساعت م نهیشیصورتم م یرو یاخم

 .میبود و هنوز خواب بود ۲۲:۳۱شت.ساعت  اوه

 نشده بود؟ داریکارن هم ب یحت یعنی

 .اونجام گهیساعت د مین-

 .مزاحم شدم.خدانگهدار دی:چشم.بازم ببخشییرزایم

تخت بلند  یوم از روآر خوامیو م کنمیرو قطع م یگوش

 :ادیپتو م ریدار طناز از زگرفته و بغض یشم که صدا
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 .ساعت چنده؟یآروم بر ستین ازین دارمیب-

 .گردمیمتعجب به سمتش برم 

-:هگیصورتش کنار بزنم که تند م یپتو رو از رو خوامیم

 .شمینه.!َبر ندار.تو برو من خودم بلند منه

 .فتهیزده بود م رونیبه موهاش که از پتو ب نگاهم

 بود؟ سیخ

 رفت حموم؟ یِک

 شد؟ داریزودتر ب یعنی

 ییهویعد و ب ستمین ریگیپ گهیتا فکر کنه د شمیدور م کمی

صورتش  دنیو با د دارمیصورتش برم یپتو رو از رو

که  نمیشیدو زانو م یکناِر تخت رو نیزم یمتعجب رو

 .کننیم دایو اشکاش راهشونو پ هیگر ریز زنهیم
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ورًا که ف برمیلباش م ِیدیدستمو سمِت کوب یتناراح با

 .دهیکردن ادامه م هیو به گر کنهیسرشو کج م

که  نیو هم کنمیاشک سمت راست صورتشو پاک م 

 .شهیدادش بلند م زارمیسمت چپ م یدستمو رو

که اثر دندونام بود نگاهم  یکیکوچ ِیپرت به کبود حواس

 .زدمیبهش دست م دی.نباکنمیم

 .زنمیم یکبود یرو یاسهو بو شمیم خم

 خوابوندمش و حاال شهینم یزیچ نکهیا ِیبا دلگرم شبید

 .کردیم یتابیبود و دوباره ب دهیخودشو د
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 .امیبمون االن م نجایهم-
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 یتو گهید خیو چند تا قالب  رمیسمت آشپزخونه م به

 یرفع کبود یکه برا یتنها راه.ذارمیم زریفر کیپالست

 .بود نیهم دونستمیم

 .دمیرو دستش م کیرسم،پالستیاتاق که م به

 ِیزدانیت بچرخون.لب و گونه یرو نطوریهم نویا-

اره.ظهر د کاریچ نمیپدرسگ رفته شرکت منتظر منه برم بب

 ه؟باش یزود خوب ش رمیگیم یزیچی امیکه دارم م

ناز و ط زدمیحرف م دمیپوشیکه تندتند لباس م همونطور

 .کردیم هیهمزمان گر

 یرو یاو بوسه رمیبه سمتش م پوشمیکه م لباسمو

 :زنمیم شیشونیپ

آخه؟خودم خوبش  یکنیم هیدلبرم؟چرا گر هیچ-

ت هم برم.تو هم که استراحت سر دانشگاه هی دی.باکنمیم
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خوشگل  یهایدکبو نی.خودم ایبر دینبا ییجا یمطلق

 .کنمیصورتتو درست م

 :گهیو با داد م چسبونهیم آمپر

 .یبگ یچ ینگ نویکجاش خوشگله؟؟؟ ا نایا-

حرص خوردنش مثل قبل برام لذت بخش نبود.االن  گهید

دنگ به  شیفقط دوست داشتم تو آرامش حواسش ش

 .خودشو بچمون باشه

 .زنمیم سشیخ یموها یرو یابوسه

 غر بزنم یکل دیشده واگرنه با رمیددورت بگردم بخدا -

سرما  یگی.با خودت نمیول کرد سیچرا موهاتو خ

 نرم؟ یخوایبمونم؟هان؟م یخوایم ؟اصاًلیخوریم

 :گهیم فورًا

 .تو هم ینه..برو جلسه دار-
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 جلسه کجا بود؟-

 :گهیم متعجب

 اومده؟ یگیم هیک یزدانیپس -

 دونست؟یاون نکبت رو نم ِیلیهنوز فام یعنی

 :کشمیموهاش م یرو یتدس

 .ستاون دختره یبابا یزدانی-

 :گهیم متعجب

 هورا؟-

 :شهیاز چندش جمع م صورتم

 .خورهیحالم بهم م اریمن ن یبابا اسمشو جلو-

 .شهیکه از درد صورتش جمع م کنهیم یاخندهتک

 .زنمیم شیشونیپ یرو یابوسه
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ها نت کنمیم داریمراقب خودت و بچه باش.االن کارن رو ب-

 .ینمون

 :گهیم نگران

 .ست بذار بخوابه.خستهیکن داریبچه رو ب خوادینم-

 خرمیم گری.تو از جات بلند نشوها.ناهار جدیخواب ادیز-

که  مبریکه دکتر نوشته بود هم م یی. قرصایش تیتقو

 .بخرم

 .:باشه دستت درد کنهطناز

 خواهش-

ور و .با زرمیو به سمت اتاق کارن م شمیاتاق خارج م از

 .شورمیو صورتشو م کنمیم دارشیزحمت ب

 ..بخوابم فقط گهید ذرهی:بابا کارن



 

Romanzo_o 2233 

.حواست بهش ششیپ یریم ستیمامان حالش خوب ن-

 بهش بده تا من برگردم باشه؟ خوادیم یباشه هرچ

 :گهیم متعجب

 ست؟یمامان حالش خوب ن-

 .فقط هیعصب کمینه در اون حد،-

و به سمت  میشی.از اتاق خارج مدهیتکون م سرشو

 .رهیکه کارن به سمت اتاق خوابمون م رمیآشپزخونه م

 یو مشغول آماده کردن صبحانه برا شمیآشپزخونه م وارد

 .شمیطناز و کارن م

و مربا و نون و  ریو کره و پن ریو ش وهیو آبم ییچا

 مذاریم ینیس هی یدو نفر تو یگردو..از هرکدوم به اندازه

 .رمیو به سمت اتاق م
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و  شهیتخت بلند م یکه کارن از رو شمیاتاق م وارد

 :گهیمتعجب م

 ؟یرو َزد یبابا،مامان-

 :کنمیم اخم

 توله؟ زنهیمگه آدم زنارو م-

 :گهیم مظلوم

 !ه؟ینطوریپس چرا صورتش ا-

 :گمیرو به طناز مجلو و  رمیخنده م با

 !مامانت خودش زبون نداره بگه َنَزَدِمش؟-

 :گهیو م ندازهیابرو باال م طونیش طناز
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 ؟یَدنز-

تخت  یَلبه یو خودمم رو ذارمیرو کنار تخت م ینیس

 :گمیو حق به جانب م نمیشیم

 ریرو انجام نداده باشه و بندازن تقص ینفر کار هی یوقت-

انداختن گردنش چرا  نویا یوقت کنهیفکر م نیاون، به ا

 نمونه..!هووم؟ کالهیاونکارو انجام نده تا سرش ب

 :پرسهیو م کنهیبهم نگاه م متعجب

 منو؟ یبزن یعنی-

 :بوسمیو سرشو م شمیم خم

باشم آخه  یتو رو بزنه که من دوم ادیدلش م یک-

 .بوس کرد دیعروسک..!تو رو فقط با

 :گهیخنده م با

 .شهیم رتیکاِرت برس دپس بوسمو بده برو به -



 

Romanzo_o 2236 

تخت  یو از رو زنمیلب دردناکش م یرو یتند یبوسه

 .شمیبلند م

و کنار  زنمیسرش م یرو یاو بوسه کنمیرو بغل م کارن

 .نشونمشیتخت م

جمع  امیمن خودم م دیتون رو بخوربا مامان صبحانه-

 .کنمیم

 :گهیم یشاک طناز

 ..مگه من هانیعه..آ-

 :گمیبده و با اخم م حرفشو ادامه ذارمینم

خودت  هگیاونوقت د یستیتخت ن یرو نمیبب امیب هیکاف-

 !..یشیم مونیپش

 :گهیسمت در و م دهیهولم م کارن

 .خودم حواسم هست گهیبرو د ییبابا-
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و  شمیاز اتاق خارج م یو با خداحافظ دمیتکون م سرمو

 .رمیو سمت شرکت م فتمیراه م نگیبه سمت پارک

تر صورتش به رمیطناز بگ یبرا یکنم چفکر  دیبا واقعا

 .کشتیشه.واگرنه با حرص خوردن خودشو م

دم به و خو دمیرو به نگهبان م چییبه شرکت،سو دنیرس با

موردنظر به  یبه طبقه دنیو با رس رمیطرف آسانسور م

 .رمیاتاقم م

 :گهیداخل و محترمانه م ادیم ییرزایخانم م بالفاصله

 .منتظرتونه یزدانیزند جسارتًا جناب  یآقا-

 :گمیم حوصلهیب

 !.داخل ادیب دیبگ-

 .شهیاز دفتر خارج م« حتمًا»و با گفتن  دهیتکون م سرشو

 .شمیو مشغول انجام کار م کنمیرو روشن م تابلب
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 :ادیم بیمن طنتیپرش یو صدا شهیباز م هوایب در

 .چت شده؟یجناب..!تنها نشست یهو یهو-

 فتهیم یزدانینگاهم به  یدم ولکه جواب ب کنمیبلند م سر

 .بود ستادهیاز َدر وا یاکه ناراحت گوشه

که هنوز  بیو من نهیشیم مچهره یرو یاخم ناخودآگاه

 یو از گوشه رهیگیبود به خودش م دهیرو ند یزدانی

بگه اما قبلش  یزیچ خوادیکه متعجب م نمیبیچشمم م

 .رسهیم یزدانیو به  کنهینگاهمو دنبال م

 :گهیعجب ممت بیمن

 ؟ییرزایاومدن خانم م یِک شونیا-

 :ندازهیم نییسرشو پا ییرزایم خانم

هست که اومدن و تو اتاق انتظار منتظر  یحدود دو ساعت-

 .بودن یزدانی یآقا
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ط بود و فق یزدانی یرو زمیبه حرفاشون نگاه ت توجهیب

 .تا بلند نشم و خفش نکنم کردمیخودمو کنترل م

 ..:آیزدانی

و قاطع  یالعاده جدفوق یبا لحن کنهیکه دهن باز م نیهم

 :گمیم

تباه .اشمیبا هم داشته باش یاپروژه ادینم ادمی یزدانی یآقا-

 .فکر کنم دیاومد

 ..حیتوض دیزند بذار ی:آقایزدانی

 :گهیبا اخم م بیمن

ن به م گهی.درونیبرو ب ای..؟!بیدار ییچه رو گهیبابا تو د-

که  هانی.آیزدانی یدارم آقا یتو و دخترت آلرژ دنید

 .ستبه خوِنت تشنه گهید

 :زهیریاشکاش م یزدانی
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خودش کرده.شما  یبرا یکاریبخدا دخترم نادونه..-

 .دشیببخش

 :گمیبلند م ییو با صدا شمیبلند م یصندل یاز رو یعصب

 کاریدخترتو بشکنم چ یبزنم دست و پا-

مو چهب نکهیتو عالوه بر ا ؟دختریکنیم کاری؟هاا؟؟چیکنیم

 کاریچ یگی.میزد یروح بیکرد،به زنمم آس فیضع

سال  ۲۵و فوقش تا  ۵کنم؟برو خداروشکر کن فقط 

 یهچوب یپا فرستمیزندان داره.به من که باشه دخترتو م

دختر منم  زهیعز اتکه دخترت بر ؟همونطوریدیدار..!فهم

 تسیبشه مهم ن شیزی.حاال حداقل دختر تو چزهیبرام عز

 هیمعصوم من کاف یاما بچه شهیکمتر م ایجنده از دن هی

 !؟یدیبشه تا بفرستمت قبرستون.فهم شیزیچ

 :گهیم وکنهیاما خودشو کنترل م شهیم یعصب کمی

 ..یول دیهست یدرسته االن عصب-
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 :شهیبلندتر م صدام

د درص هی.اگه رهیگیعقم م نمیبیاالن؟من تو و دخترتو م-

 خودتو..حاال یشتکیبود م یم تو چه حالزِن حامله یبدون

خبر  سیکه به احترام ِسّنت پل رونیهم از شرکت من برو ب

 .کنمینم

افتاده به سمت در  یهاو با شونه ندازهیبهم م یکوتاه نگاه

 .رهیشرکت م

 

[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��تـــ •° 

(Tani��)] 

 

�••طـــنـــاز ♥️•• 



 

Romanzo_o 2242 

رفته بود کارن کنارم صبحونه خورده بود و  انهیآ یوقت از

و  کردیم یگوشه نشسته بود و داشت با تبلتش باز هیحاال 

 .دیپرسیحالمو م یهر از گاه

اطر من فقط بخ یبده ول یلیواقعًا حالم خ کردیفکر م بچم

 .سر صورتم زده بود ناراحت بودم هانیکه آ یگند

ازه کرده بود و بعدش ت یخط خط نموینازن صورت

 .دیخندیم

 خوبم»دیپرسیکارن که دوباره داشت حالمو م یصدا با

 ادیو م کنهیکه تبلتشو خاموش م گمیم یـ«خوشگلم

 :گهینگران م ونهیشیبهم م ترکینزد

 بهم بگو.باشه؟ ی.!اگه درد دارهایخجالت نکش یمامان-

 :گمیو م رمیگیدستم م یتو دستشو

 درد دارم؟ گفته یناراحتم قندم.ک کمیآخه من فقط -
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 :گهیم ناراحت

 نقدریا رهیگی.دردت مگهید نهیشکمتو نگاه کن.حتمًا سنگ-

 .نهیسنگ

 :گمیو م ذارمیشکمم م یرو گموید دست

 چیکه ه آزارهیب نقدری.ادهیکه خواهر خودت خواب نجایا-

 .مهربونه یلیبهم نداره.خ یکار

 :زنهیو چشاش برق م نهیشیناراحتش م یلبا یرو یلبخند

 تا موهاشو بکشم؟ ادیم ایبدن یپس ِک-

 :کنمیخنده نگاهش م با

ش بوس یخوای؟نمیموهاشو بکش یخوایتو فقط م یعنی-

 ؟یکن ؟نازشیکن ؟بغلشیکن

 :گهیم یسوال
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و  اسی یتونینم یکیکوچ یلیتو خ گهیبابا م تونم؟آخهیم-

 .یرو بغل کن رایسات

و  برمیدستم بود به سمت لبم م یکه تو کشویکوچ دست

 :زنمیروش م یابوسه

تر عاقل گهیماه د۴..ییمن قربونت برم االن کوچولو یاله-

 کیبهش نزد چکسیکه ه یمراقبش باش دی.بایشیهم م

 .نشه

 :پرسهیبامزه م یبا لحن متعجب

 ادینذارم ب چکسویه یعنینشه؟ کیبهش نزد یچ یعنی-

 سمتش؟

 :گمیخنده م با

 دیدارن.نباکه قصد آزارشو  هییآره..!منظورم کسا ییجورای-

 کنه.باشه؟ تشیاذ یکس یبذار
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 کنه.به قول تشیاذ یکس ذارمینم دمیچشم. قول مردونه م-

 .کنمیم سیبابا دهنشو سرو

قول  یخنده و تو دلم قربون صدقه ریز زنمیم یپق

م پرو نشه ب کنترل خنده نکهیا یو برا رمیمردونش م

 :گمیم

 یحرف درست کنمیم سی.دهنشو سرویزشته مامان-

 .!بابا هم اشتباه کرده که گفتهستین

 .وابمبغلت بخ شهی.حاال مکنمیتکرارش نم گهی:باشه دکارن

و بهتر بود  ادیب هانیظهر بود و االناست که آ ۱ ساعت

 .کارن نخوابه

 .صحبت کن تیبا آبج ایمامان؟اصاًل ب یچرا بخواب-

 :کنهیبهم نگاه م متعجب

 ؟یمامان یچ یعنی-
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 .خودت یشیشکمم متوجه م یدستتو بذار رو ایب-

  

ه بودم،تنگ بود و گذاشت دهیکه بعداز حموم پوش یشرتیت

 .بودم دهینکش نییشکمم و تا آخر پا یبودمش باال

 .شکمم یرو ذارهیجلو و دستشو م ادیراحت م پس

 :گهیذوق م با

 کنم؟ کاریحاال چ-

 ؟همونویبهش بگ یدوست دار یباهاش صحبت کن.چ-

 .شنوهیبگو م

و دوباره نگاهشو به شکمم  کنهیبهم نگاه م کمی متعجب

 :کنهیو با لذت شروع به حرف زدن م دهیم

 ..سالم-

 .م جواب بده.انگار منتظر بود که بچهمونهیمنتظر م کمی
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 :خندمیم آروم

فقط باهاش صحبت کن  دهیبچه که جوابتو نم نیقندم ا-

 .شنوهیم

 :گهیم هویو  زنهیبرق م چشماش

 صداش کنم؟ یچ-

 .میاسم بذار هیفعاًل بچه صداش کن تا براش -

 :کنهیو شروع به حرف زدن م دهیتکون م سرشو

قراره  گهیو چند وقت د یسالم بچه جون. تو خواهرم-

م دوست دار شتریدوستت دارما اما ب یلیخونمون.خ یایب

 ..یاومد یموهاتو بکشم.فقط وقت

ه و رو بو دوباره مخاطب به بچه  ندازهیم بهم یکوتاه نگاه

 :گهیشکمم م
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ول .قدمایبهت نم گمی.نمریمنو نگ ِیباز یالیلطفًا وسا-

ن .چوشونیکه خراب نکن یبهت قرض بدم.به شرط دمیم

م و ه میبا هم دوست باش ایدوستشون دارم.پس ب یلیخ

 .مینکن تیاذ گروید

 یرو یسیخ یو بوسه شهیخم م دیو با ترد کنهیم مکث

 .زنهیشکمم م

 .نمکیو کنار خودم درازش م رمشویگیق مبا عش بالفاصله

 :گمیو با لبخند م زنمیموهاش م یرو یابوسه

 میخریجدا م یها یبازقربونت برم.براش اسباب یاله-

کنه و  یباز هاتیبتونه با اسباب باز ی.تازه تا وقتزمیعز

 .یبزرگ شد گهیبهشون دست بزنه تو د

 :گهیو مظلوم م ذارهیشکمم م یدستشو رو کف

 .دوست دارم یلیخ هامویخه من اسباب بازآ-
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 یفهمیاونوقت خودت م ادیب ایخواهرت بدن نیحاال بزار ا-

 .و مهربونه نیریچقدر ش

ه ب وزنهیم یو دوباره چشماش برق کشهیم یقیعم نفس

 .کنهیشکمم نگاه م

___________________ 
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که  ییهاگذشته بود و با ماسک صورت و ژل یروز سه

سفارش داده بود صورتم دوباره  هاتیسا نیاز بهتر هانیآ

 .حرص خوردن نمونده بود یصاف شده بود و جا

مامان و زنعمو  یو گاه دیچرخیمثل پروانه دورم م هانیآ

 .زدنیبهم سر م ومدنیم
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نزده بودم و حس  دیو سف اهیبه سچند روز دست  نیا تو

 .داشتم یبد

خونه سه روز  نکهینباشه زِن خونه بودم و ا یهرچ خب

نشده بود باعث شده بود به حال خودم تأسف  زیتم

 .بخورم

دراز  ای ینیگوشه بش هیسخته که شب تا صبح  یلیخ

 .یبش

تم از درسام عقب بمونم و نداشتم و دوست نداش یتمرکز

 .برداشته بودم نیآنال یکالسا

چقدر  فهممیبودم که نم الیمشغول فکر و خ نقدریا

 .خورهیزنگ م میو گوش گذرهیم

کتاب شیمی رو همزمان با چشمام میبندم. 
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سه روز  نی.تو اپرهیاسم مستانه ابروهام باال م دنید با

 .ارتباطمون در حد چت کردن بود فقط

سبز،تماس رو وصل  کونیو با لمس آ کنمینم تعلل

 .کنمیم

 جانم؟-

 :ادیناراحتش م یصدا

 ؟یخوب-

 ..تو حالت خوبه؟یمرس-

 ؟یا:آره..خونهمستانه

 چطور مگه؟-

رف ح کمی میایما ب ؛حداقلیایب یتونی:تو که نممستانه

 .میبزن

 !؟یگیحتمًا..خودت بهشون م دیایآره آره..ب-
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 رفته نه؟ هانی.آدمی:آره خودم بهشون خبر ممستانه

 .اهار رفتآره بعداز ن-

 .مییاونجا ۳:باشه پس تا قبل از ساعت مستانه

 .دییایباشه ب-

 .روشنا هم واسم ِاس کن ی:شمارهمستانه

 .حله-

 تو راه بخرم؟ یخواینم یزی:چمستانه

 .دییاینه قربونت..زود ب-

 .:باشهمستانه

و به سمت آشپزخونه  شمیم ،بلندیقطع کردن گوش با

 .رمیم

 هانیلوغ نباشه تا بتونم درس بخونم،آخونه ش نکهیا یبرا

 .کارن رو با خودش برده بود شرکت و حاال تنها بودم



 

Romanzo_o 2253 

رو  ییکاکائو یهاو شکالت کنمیرو روشن م ییچا ریز

که قطعًا موردپسند مستانه و رستا و طرالن و روشنا هم 

 .نمیچیم ستالیظرف کر هی یبود رو تو

دوباره به غارم  و نمیچیم ینیس یهم به اندازه تو هاوانیل

 .برمیپناه م ونیزیتلو یرومبِل روبه یعنی

خالصه تلفن زنگ  الیفکر و خ ساعتمیکنم بعد ن فکر

 .خورهیم

 :هچیپیم یگوش ی[تودیدانشور]نگهبان جد یآقا یصدا

خانم دکتر،چند تا خانم اومدن با شما کار دارن..اجازه -

 هست..؟

 :گمیم مکثیب

 .دیکن تشونیهدا دیبله..لطف کن-

 .کنهیرو قطع م یو گوش گهیم یـ«چشم»
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و منتظرشون  رمیو به سمت در م شمیبلند م اطیاحت با

 .مونمیم

عمر  هیواسه  تونهیم کیکوچ یاطیاحتیب هی»هانیقول آ به

دلمون بذاره،پس چرا حاال  یرو یوجدان و ناراحتعذاب

 یو تخس باز یطونیش یو بجا میحواسمون رو جمع نکن

عمر  هی یچهار ماه به اندازه نیتا بعداز ا یونمیآروم نم

 «؟یکن طنتیبرام ش

 .دمدایبهش گوش م دیرو کاماًل قبول داشتم و با حرفاش

 .هیمونیعمر پش هیو تحمل بهتر از  اطیماه احت۴

د در و با لبخن امیگفتن رستا از فکر در م« سالم» یصدا با

 .کشمیآغوششون م

ادکلن و  چیحال من هخوب بود که بخاطر مراعات  چقدر

اشن ب دهیفهم توننیاستفاده نکرده بودن.چقدر م یایاسپر

 .آخه
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و باهاشون سالم و  کنمیرو به داخل دعوت م همشون

 .کنمیم یاحوالپرس

 :گهیبلند م یطرالن با صدا بندمیکه در رو م نیهم

 .میکه دادگاه دار نجایا ایطناز ب-

 .رمیدنبالشون م آروم

 .خوابوننیمبل م یرو رو رایو سات سایو طرالن  رستا

به سمت  اوردنیکه داشتن لباساشون رو در م یوقت

 هاوانیل یو تو کنمیرو خاموش م ییو چا رمیآشپزخونه م

 دیترد یالحظه یَبِرش دارم که برا خوامیو م زمیریم

 .کنمیم

 یکردن براتر از لجبچه مهم نینبودم اما ا یاینازناز دختر

 .بودنم بود ینشون دادِن قو

 :هشیوارد م یکه با لباس راحت زنمیرو صدا م یروش آروم
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 جان؟-

 !؟یاریم نویا زحمتیب-

 .گهیم یا«معلومه»و  زنهیام مگونه یرو یابوسه

و از  دارمیو من ظرف شکالت رو برم دارهیرو برم ینیس

 .میشیآشپزخونه خارج م
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 زیم ی.ظرف شکالت رو رومیریهم به سمت سالن م با

رو به همشون تعارف  ییچا یو روش نمیشیو م ذارمیم

 .کنهیم

 .ناراحِت مستانه یافهیخوب بود به جز ق زیچ همه

 :پرسمیم آروم



 

Romanzo_o 2257 

 مستانه حالت خوبه؟-

س فسم حبن یالحظه یاشکش برا یقطره نیاول دنیچک با

 .شهیم

 شده بود؟ یچ 

و  رهیگی.دستشو منهیشیو کنارش م رهیبه سمتش م طرالن

 :گهینگران م

و ت میکه نشست یکه تو..از موقع یجون به لبمون کرد-

.در دیساده کرد یدعوا هی.فکر کردم یبغض دار نیماش

 بود؟ یحد جد نیا

 :گهیدار و مظلوم مبغض یآروم و با لحن مستانه

 .. مشکل از خودمهستیهر نمشکل از سپ-

دختر!بگو  یشده سبک ش ی:خب حداقل بگو چرستا

 ..گهید
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 .کنهیم دایو اشکاش تندتر راه پ شهیهقش بلند مهق مستانه

 :گهیم ونیگر

 !..میشیمن و سپهر بچه دار نم-

 !..میشیخشک م یواقع یبه معنا هممون

 ؟یچ

 .کنمیذهنم تکرار م یتو حرفشو

 !..میشیمو سپهر بچه دار ن من

 :گهیو متعجب م ادیزودتر از همه به خودش م روشنا

 ..مشکل از-

ه اوج گرفت ییش تموم شه و با صداجمله ذارهینم مستانه

 :گهیم

 ..من..مشکل از َمنه-

 :گهیبا اخم م طرالن
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 د؟یدونیچند وقته م-

 ..سه ماه بًای:تقرمستانه

 :گمیم متعجب

 باره؟ نیگفته در ا یزیسپهر..سپهر چ-

و  شهیکه روشنا بلند م رهیگیدوباره اوج م هقشهق

ه ک رهیگیو به سمتش م دارهیبرم زیم یاز رو یدستمال

 .کنهیو اشکاش رو پاک م رهیگیدستمال رو م

 یاو به نقطه نهیشیلبش م یرو یلبخند شهیگر ونیم

 :زنهیو آروم لب م شهیم رهیخ

 ..گهیم-

ادامه  کنهیمکه هممون رو جون به لب  یطوالن یمکث با

 :دهیم
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 فقط گهی.مخوامتیهمه جوره م گهیندارم.م یمشکل گهیم-

اون اّوال که  دونمی.مخوادیبچه م دونمی.اما مخوادیمنو م

م حامله کردن یرو گفته بود بازم تالششو برا نیدکتر ا

ه ک نمیبیشده.شکسته..م دیناام گهی.اما..اما حاال دکردیم

 .کنهیها نگاه مبه بچه یچجور

 :گهیبا اخم م نطرال

 خودتو گهینکن.چته پس؟م شیهند نقدرمیچرت نگو..!ا-

 ه؟ی.دردت چخوادیم

 :کنهیبه طرالن نگاه م هیو با گر ارهیباال م سرشو

 یها و زنابذارم تا آخر عمرم با حسرت به بچه تونمینم-

 .حامله نگاه کنه

و آروم اسم مستانه رو صدا  نییو پا ندازهیسرشو م روشنا

 .کنهیم
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د آروم سرشو بلن شهیمستانه م یرهیمتوجه نگاِه خ یوقت

 :گهیو ناراحت م کنهیم

عوض شده.شما هم  ایدن یناراحتت کنم.ول خوامینم-

 ..هم دیاز پرورشگاه بچه داشته باش دیتونیم

 :گهیم یحرص یابا خنده مستانه

موضوع رو  نیا هی.کافدهیمادرشوهرم َامون م یفکر کرد-

ندارم که  یکنه.باهاتون شوخ انمکسیبفهمه و با خاک 

 .مادرش از ِشْمر هم بدتره

 :گهیبا لبخند م روشنا

 چطور؟ یلقاح مصنوع-

 .شهیجمِع روشنا م حواسم
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اح داده بود.لق ادی یاستاد زمان شیبود که چند روز پ یدرس

مشکل  یباردار یکه برا یمخصوص افراد یمصنوع

 .دارن

 :پرسهیمتعجب م مستانه

 هست؟ یچ-

 :گمیم مآرو

 ؟یحامله شدن مشکل دار یاز چه لحاظ برا-

 :گهیزده م خجالت

 ..هاموناسپرم-

 :گمیم فورًا

تخمک  ینطوری.ایرو دار یخب خوبه..پس توان حاملگ-

و بعد اونارو  کننیدرمان م یطیشرا یهاتون رو طو اسپرم

 .تازه درسشو ستمیوارد ن یلی.منم خکننیم قیبهت تزر
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بت دکتِر خوب صح هیبا  یتونی..میّلک یلیخ م،اونمیخوند

 .یریبگ ییو راهنما یکن

 .تو چشماش مشخص بود دینورام

 :گهیم آروم

 ؟یگیواقعًا راست م-

 .تو کالس میخوند ینطوری:آره ما هم اروشنا

 هیرگ ونیدفعه م هیو  کنهیبهمون نگاه م دیبا ترد مستانه

 :کنهیاشکاش رو پاک م وکنهیم یاخندهتک

خودمو داشته  یبچه تونمیمنم م یراست یتراس یعنی-

 باشم؟

 هی.منم گهید شهیم گنی؟؟میکنی:عه..حاال چرا ناز مطرالن

 یباره.دختر حرف گوش کن نیبودم در ا دهیشن ییزایچ

 .ادیهم زر زر نکن که بهت نم گهی.دگهیباش د
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 :گهیو با لبخند م کهیم یقینفس عم رستا

 .دمکریم سکته م.داشتشاهللیا شهیخب خداروشکر حل م-

 :گهیم یبا ناراحت مستانه

گم ب یکیموضوع رو به  نیمن بدتر..ِدل تو دلم نبود تا ا-

 .سبک شم کمیو 
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 :پرسهیمستانه و م یرو شونه ذارهیدستشو م طرالن

 اه بحثتون شد؟بعداز سه م شدیحاال چ-

که برق  ییو با چشما شهیم رهیخ نیبه زم مستانه

 :گهیم زدیتوشون موج م یخوشحال
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 دیدوباره موضوع رو باز کردم و گفتم نبا شبی..دشبید-

نم م خوادیم که دلش بچه دونمی.گفتم ممیبمون ینطوریهم

 ..باشه و گهید یکیندارم اگه با  یمشکل

 :شهیرستا حرفش قطع م غیج با

از ب یبرات پپس یخواستیاک تو سرت کنن..مثال مخ-

 ..بخدا یکنه..؟احمق

 :دهیو ادامه م شهیباز م ششین مستانه

ا نداره که ب یاز زبون خودش بشنوم مشکل خواستمیاره م-

داد زد که فکر کردم االنه  یداغ کرد و جور هویحرفم  نیا

 .خونه ترک بخوره یهاپنجره

 :گهیمشتاق م روشنا

 گفت؟ یحاال چ-

 :گهیبا ذوق م مستانه
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که  منو زنهیم یحرفو بزنم جور نیا گهید باریگفت اگه -

 ..بره ادمیاسم بچه  یمعن

 :گهیبا خنده م روشنا

 یورج شنیم یعصب ین؟وقتینطوریچرا ا نایناموسًا ا یوا-

 ..شهیکه قند تو دلت آب م زننیحرف م

 :گهیبا خنده م مستانه

 ..آره-

 :گهیو م هخوریش رو مخنده کمی

 د؟یکه گفت یکار نیهم یکنم برا کاریچ دیخب حاال با-

 یدکتر خوب بهت معرف هیاز استادم بپرسم  تونمیم-

 .نکن کاریچ دوننیکنم.اصاًل نگران نباش اونا خودشون م

اش هگون یرو یاکه طرالن بوسه دهیسرشو تکون م مستانه

 :گهیو رو به روشنا م زنهیم
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 شاهلل؟یا میافتاد یعروس هین؟یشد یحاال شما چ-

و  دارمیکه بالشت رو برم دهیبا خنده سرشو تکون م روشنا

 :کنمیسمتش پرت م

 ؟؟؟یبگ دیاالن با شعوریب-

و که به سرش خورده بود ر یو بالشت شهیم شتریب شخنده

 :گهیکه رستا با خنده م ذارهیمبل م یرو

 شد؟یخب حاال چ-

قرار  شییافرد ی:اونشب که رسوندم خونه براروشنا

ه گرفت یرو به شوخ ی.تا اون لحظه واقعًا همه چمیگذاشت

بود  یدج نقدری.امیکافه قرار گذاشت یتو شییبودم اما فردا

فرهاد نباشه و َبَدِلش  نیلحظه فکر کردم نکنه ا هیکه 

 !..باشه

 :دهیو ادامه م خندهیخنده که خودشم م ریز میزنیم
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ا شروع کرد که تاونم  یداشت کاریچ دمیپرس گهید یچیه-

داشته که همشون دنبال پول  یادیز یحاال دوست دخترا

 یاما وقت نطورمیمنم هم کردهیو اموالش بودن و فکر م

 دیرسیم هجینت نیبه ا شتریباهام آشنا شد هرلحظه ب شتریب

فرق دارم و به خودش که اومد  شونهیکه متفاوتم و با بق

 .جا گذاشته شمیپ دلشو دید

 :زنهیم یسوت یبا لوند طرالن

 !م؟یدونستیکاره بود ما نم نیفرهادم ا نیبابا..!ا ولیا-

 :پرسهیکه رستا م ندازهیباال م یاشونه روشنا

 ؟یگفت یحاال تو چ-

:من که قباًل به طنازم گفته بودم ازش خوشم روشنا

گفتم که از حسم مطمئن  نمیا یگفتم.حت نوی.بهش اادیم

تا هروقت بخوام نداره و  یاو گفت که عجله ستمین

..امروز هم که داشتم یخاستگار ادیتا بعدش ب مونهیم
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از فرهاد  انیبابام و را ِشیمامانم داشت پ نجایا ومدمیم

چه پسر آقا و مهربون و  گفتیو م کردیم فیخان تعر

 .هیچشم پاک

 میریخودمون رو بگ یجلو شدینم جورهچیه گهید ندفعهیا

 .شهیهممون بلند م یو قهقه

 !..یبله بد یخوایپس م:رستا

 :گهیبا خنده م روشنا

 افهیق نی.با اپسندهیمنو م ینطوریکه ا هیپسر نیفرهاد اول-

 .دگاهمیو د

 :گهیبا خنده م طرالن

 .کنهیآره؛ خدا خوب در و تخته رو با هم جور م-
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 یجا لبش بود اما به یکه لبخند رو فتهیبه مستانه م نگاهم

ما  شیصاًل حواسش پزل زده بود و انگار ا یاگهید

 .ستین

 :گمیو رو بهش م کشمیم یقیعم نفس

 ..کرد خیبخور  توییمستانه چا-

خوش گذشت.منم  یلیو خ میدیو خند میحرف زد یکل

 .در اومدم یو َدمغ یاز اون حال ِکسل گهید

ر هنوز خوب قانع نشده بود که همش تو مستانه انگا اما

 .میو انگار نه انگار که کنارش نشست رفتیفکر م

 و با لبخند ادیکه از فکر در م زارمیشونش م یرو دستمو

 :کنهیبهم نگاه م

به خودش میاد و با »باشه«گفتن شکالتی برمیداره و 

مشغول خوردن چاییش میشه. 



 

Romanzo_o 2271 

 ..هشیکن درست م ؟باوریتو فکر باش نطوریهم یخوایم-

 :برهیموهاش م یو دستشو تو کشهیم یقیعم نفس

 ؟یاگه نشه چ-

 ..گهید ی..کاراگهیراه د هیخب :رستا

 :گهیفورًا م روشنا

 بودم زن دهید لمیف هیبگم..من  ،یاگه نگران مادرشوهرت-

 زنه کننیادعا م ننیچیبعد نقشه م شدنیو مرد حامله نم

 باال ادیزنه شکمش ب رسهیم نیحاملست.بعد که وقت ا

بچه نوزاد  هیو از پرورشگاِه اونجا  گهیشهر د هی رنیم

 ..گردنیعداز چند ماه برمب رنیگیم

تانه مس یبه فکر فرو رفته یو چهره شهیبرقرار م سکوت

 .دادینشون از موافق بودنش م
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 .داخل انیو کارن م هانیکه آ شمیدر بلند م یصدا با

شکِم  یرو یاو به عادت بوسه هدوعیبه سمتم م کارن

 امگونه ی،لباشو رو شمیکه خم م یوقت زنه،یم مبرآمده

 .کنهیم یو ماچ آبدار ذارهیم

 :گهیجلو و با اخم م ادیهم م هانیآ

 ؟یپس من چ-

 .رمیو به طرفش م رمیگیکارن فاصله م از

و  کنهیکه فورًا سرشو کج م برمیاش مبه سمت گونه لبامو

 .هکنیلبمو شکار م

 .رهیگیفاصله م هیو بعداز چند ثان مکهیلذت م با
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 :گهیهمون اخم م با

 .بوسهیشوهرشو م یآدم لبا ینگرفت ادیآخر هم -

 .شدیبود؛اصاًل اخمش باز نم یکاًل عصبان انگار

 :پرسمیو م ذارمیبازوش م یرو دستمو

 ؟یایعصب نقدریحالت خوبه؟چرا ا-

 :گهیم و آروم ندازهیبه کارن م یکوتاه نگاه

 ...گمیبعدًا م الیخیب-

ونش گ یرو یاو بوسه رمیگیغذا رو از دستش م کیپالست

 :گمیم متیو با مال زنمیم

 .نمیسفره رو بچ رمیمن م دیلباس عوض کن دیتا بر-

و به سمت  کنهیو کارن رو بغل م زنهیبه روم م یلبخند

 .رهیاتاق م

 .کنمیو فکرم رو آزاد م کشمیم یقیعم نفس
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 ییهاهدیو کوب رمیبدست،به طرف آشپزخونه م کیپالست

 .ذارمیم ویماکرو یکه گرفته بود رو تو

 .نمیشیم یصندل یرو

راه رفتن از نفس  کمیبودم، با  یماهگ ۵تو  نکهیا با

 .بودم زاریمورد به شدت ب نیو از ا افتادمیم

 ضعف تیچند روز به نها نیو ا ادیبودن بدم م فیضع از

 .رسمیم

به  و شمیو بلند م امیاز فکر در م ویماکرو مِریات یصدا با

 .شمیم زیم دنیمشغول چ یسخت

 یو کارن با لباس راحت هانیکه آ کشهیطول نم یلیخ

 .ننیشیم یصندل یو رو گردنیبرم

 .نمیشیو خودمم م زمیریهرکدوممون غذا م یبرا
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ه ک یو تا موقع کنهیکه شروع به خوردن م یاز موقع هانیآ

 هیاخم  شهیو مشغول خوردن م زهیریظرف دوم رو م

که کارن از  یوقت یلحظه هم از صورتش پاک نشد.حت

 یبرا کیلبخند کوچ هیهم  کردیم فیاتفاقات مهد تعر

 .نزد شیدلخوش

مشکالت شرکت و  چوقتیه هانیداشتم نگران بشم.آ حق

 کردیاخم نم ینطوریو ا اوردیرو داخل خونه نم رونیب

 .شمونیپ

 ی.دستمو آروم روشهینگاهمم نم ینیسنگ یمتوجه یحت

 :گمیو نگران م ذارمیم شیعضالن یبازوها

 ..!حالت خوبه؟یکنینگرانم م یدار گهید-

ز ا هیکمتر از چند ثان هانیو آ ادیکارن زودتر باال م نگاه

 :کنهیو بهم نگاه م ادیفکر در م

 ؟یچ-
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 :دمیبازوش تکون م یوار روبه صورت نوازش دستمو

 .دونمیم دیبه؟البته بعحالت خو گمیم-

 :زنهیبهم م یمصنوع یلبخند

 ..نه دلبر خوبم-

 .کنهیم یش َتِه دلمو خالگفتن خسته دلبر

 یچ دمیاز غذامو که اصاًل نفهم یو ظرف خال شمیم بلند

 .ذارمیم ییظرفشو یخوردم رو تو

و  کشمیم شیرو کنار صندل میو صندل رمیسمتش م به

 :نمیشیکنارش م قًایدق

 !شده؟یچ یبگ یواخینم-

 یو با همون لبخند مصنوع ذارهیصورتم م یرو دستشو

 :گهیم

 ...گمیگفتم که بعدًا بهت م-
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 :گمیو متعجب م کشمیم یپوف

 ؟یمن آروم بمونم تا بگ یحاِلت انتظار دار نیبا ا-

 :کشهیم یقیعم نفس

 .بهت گمیبذار م ییچا هی..!خبلیخ-

 شیهم ظرف خال که کارن شمیو بلند م دمیتکون م سرمو

از آشپزخونه  هانیو همراه آ ذارهیم ییظرفشو یرو تو

 .شنیخارج م

 .کنمیرو آماده م ییو چا کنمیرو جمع م زیم تندتند

که  یزیدرک چ یتا خودم رو برا کشمیم یقیعم نفس

آماده کنم و با مکث از  ختهیبهم ر نقدریرو ا هانیآ

 .شمیآشپزخونه خارج م

بود اما  شیسرش تو گوش نکهیا امبل نشسته بود و ب یرو

 .رهیبازم اخمش تو هم بود و معلوم بود که ذهنش درگ
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 زیم یرو رو یچا ینیو س رمیاز قبل به سمتش م ترنگران

 .نمیشیو کنارش م ذارمیم

 :کنهیکارن اشاره م به

 .کن یباز PS فندقم برو تو اتاق-

 .رهیو به طرف اتاقش م گهیم یـ«چشم»کارن

به روم  یکه لبخند دوزمیم هانیم رو به دهن آنگاه منتظر

 :پاشهیم

 ؟ینگران شد نقدریحاال تو چرا ا-

 :گمیم یشاک  

 ...هانیآ-

 .دوزهیو نگاهشو به لبام م کنهیم یاخندهتک
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 :گمیو با مکث متو دهنم  کشمیلبامو م فورًا

 ..گهینکن بگو د تیعه اذ-

 .زنهیبه لبام م یاخسته یبوسه

 .االیاول بوس بعدًا حرف..-

و  زنمیلبش م یرو یابوسه یجلو و فور رمیم آروم

 :گمیبالفاصله م

 !..یجون به لبم کرد گهیبگو د-

 :ذارهیم نشیس یو سرمو رو ندازهیدوِر گردنم م دستشو

 ...دکتر مشیبود برد حالش بد کمیآقاجون -
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 رهیو بهش خ کنمیبلند م نشیس یسرمو از رو یفور

 :زنهیبهم م یبخش نانیکه لبخند اطم شمیم

که سرطاِن روده درمان  یدونی..میتو خودت دکتر-

 ...شهیم

..اما من خوردیکه تکون م کنمیو واج به لبش نگاه م هاج

 !..هنگ کرده بودم

 گفته بود؟ یچ

 سرطان؟

 !؟یچ سرطاِن

 !.متوجه نشدم اصاًل

 رفته ادمیکلمات رو  ِیمن معن ایزده بود  ینامفهوم حرف

 بود؟
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 تمفیم دمیفهمیازشون نم یچیکه ه ینامفهوم یحرفا وسط

 :گمیم دیو با ترد

 ؟یسـ..سرطاِن چـ..چ-

 یوار سعو همونطور که نوازش برهیموهام م یال دستاشو

 :گهیم نانیدر آروم کردنم داشت با اطم

درمان  شهیسرطان رو م نین روده..گوش بده بهم..اسرطا-

 !وجو کردم پس نگران نباش باشه؟کرد من پرس

 .کردمیزده بهش نگاه م شوک

 روده؟ سرطان

 ..به شدت سرطان داشت یبودم درموردش..!بستگ خونده

 :گمیم دهیپته و ترستته با

 مه؟یچقدر َوخ-
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و  شهکیصورتش م یو کالفه دستشو رو کشهیکنار م آروم

 :گهیم نانیبعد با اطم

نشده  ریدرگ یلی.هنوز خفهیخداروشکر از نوِع خف-

 .تومور رو برداشت شهیساده م ِیش..با جراحروده

 :گمیو م گردمیبه سمتش برم فورًا

 !..اما..اما بازم خطرناکه-

درد رو  نیو تحمل ا هیآقاجون قو یدونی:خودت مهانیآ

 ..داره

 :زنمیلب م درمونده

الت که مشک هییکسا یسرطان برا نیا دونمیکه م ییتا جا-

..چرا آقاجون کننیم یتو خودشون و خودخور زنیریرو م

 پس؟



 

Romanzo_o 2283 

.دارم ستیمهم ن ناشی..حاال انهیهم ِری:ذهن منم درگهانیآ

خواد اگه خدا ب رمیگیبراش نوبت م مارستانیب نیتو بهتر

 .دوستینباش خبری.بهت گفتم که بشهیحل م یهمه چ

 ؟یدیکنه.فهم تتیموضوع اذ نیندارم ا

 :گمیم عاجزانه

 شه؟یخوب م یعنی-

 :گهیمهربون م یبه سوالم،با لحن توجهیب

 ش؟ینیبب یخواینم-

 !..نییپا ندازمیم سرمو

که تا  ی.کسنمشیبخوام بب دونمیم دیبع یبودم.ول نگرانش

 منع زیبود و من رو از همه چ شرفتمیمانِع پ یسالگ ۲۸

 .کردیم
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 زنهیبه روم م یلبخند فهمهیمو از سکوتم مکه جواب هانیآ

 :ندازهیو دستشو دوِر شونم م

ونه و خ ی.!همون بهتر بمونستین یباشه خوشگلم مشکل-

 هووم؟ یمن مراقبت کن یاز خودت و توله

 :باال ارمیبا شک م سرمو

 یزیچ یمنم هستم.اطالعات ادیاز دستم برم یاگه کمک-

 دکتر خوب هی یرهاز استادمم دربا تونمیبگو.م یخواست

 .بپرسم

و سرشو  کشهیمبل دراز م یو رو کشهیم یقیعم نفس

 :ذارهیپاهام م یرو

دکتِر معروف نوبت گرفتم تا اول  هیچشم..فعاًل خودم از -

 دییبشه و از اوضاعش باخبر بشه،بعد تا یببرمش بستر

 .عمل یکنه برا
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 :پرسمیم یبغض ییصدا با

 !د؟یدیفهم یچجور-

که زودتر دست به کار  ذارهیم شقهیشق یرو دستشو

 :گهیکه م شمیو مشغول مالش اون قسمت م شمیم

اه دکتر نگ نکهیداد.قبل از ا شیداشت.رفت آزما یزیخونر-

سرطانه..از  شمیکه متوجه م فرستهیکنه واسه من م

که سرطاِن  گهیم پرسمیکه دکتره[م هانیرادمان]دوسِت آ

  ..فهیست و خداروشکر هنوز خفروده

 :گمیو م دمیادامه م شقهیمالِش شق به

براش دعا کنم خوب  دمیقول م یشش؟ولیپ امین شهیم-

 !..شه

 یاعضا ی.نگاهش رودوزهیو بهم م ارهیباال م نگاهشو

 :چرخهیصورتم م
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 ..هیدوست داشتن یلیدِل مهربونت خ نیا-

 :دهیادامه م یاگهید ِقیمکث و نگاه عم با

 .مراقبت کنگفتم که خونه بمون از خودتون -
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 :گمیم دمیمالیم شوقهیکه شق همونطور

 ؟یکن کاریچ یخوایحاال م-

 :گهیخنده م با

 دازمنی..نوبت عملشم مگهیدکتر د برمشیکنم؟م کاریچ-

 ..جلو

پام بلند شه که  یاز رو خوادی.مدمیبا شک تکون م سرمو

 :ذارمیستبرش م ینهیس یکف دستمو رو
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 کجا؟-

 :پاشهیبه روم م یلبخند

 .بخوابم کمیبخورم بعد  ییبزار چا یشیخسته م-

 .شهیبخور سرد م توییباشه جا یول شمیخسته نم-

 .شهیپاهام بلند م یو از رو دهیتکون م سرشو

 ، شهیو همونطور که مشغول خوردن م دارهیبرم شوییچا

 .رهیبه فکر م قیعم

___________ 

 .گذشته بود و آروم و قرار نداشتم یروز پنج

عمل بود و تا  یآقاجون برا یکارا ِیچند روز ِپ نیا هانیآ

 .خرج کرده بود یحاال کل
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 یرشوه و پارت یروز عملش بود.البته که با کل امروز

بخاطِر آقاجون نوبت رو انداختن جلو  هانیآ یهایباز

 .شدیهم نوبتش نم گهیهفته د هیتا  واگرنه

 دهیشن نایمدت حاِل بِد آقاجون رو از مامان و ت نیا تو

 کردنیم ینرفته بودم و همه سع ششیبودم اما خودم پ

 .درک کنن

 تمدونسی.ممارستانیشد و رفت ب داریب هانیزود آ صبِح

و  ایو شوهرعمه و دن میو عمه مر ایلیو ا نایمامان و ت

به رفتن  یلیاونجان.اما من همچنان ِمو زنش  الیدان

 .نداشتم

بودم که آقاجون سراغم رو از همه گرفته بود و  دهیشن البته

 فتنگیاز آقاجون ندارم م یدِل خوش دونستنیهم که م هیبق

 ..ست بهتِر خونه بمونه و استراحت کنهچون حامله

 !بود نیکه داشتم هم یابهانه تنها
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 .نشده بود داریکارن هنوز خواب بود و ب 

م از استرس به هم مبل نشسته بودم و دل و روده یرو

 .دیچیپیم

 تونمیدورانم سّمه اما نم نیا یاسترس برا دونستمیم

  .خودمو قانع کنم که نگراِن آقاجون نباشم

نبود  هانیآ یمنو وقت یباشه باز هم هوا یهرچ آقاجون

 !..؟یداشت.من به کنار کارن چ یلیخ

 تو نبوِد ینوه دوست داشت و هرکار هیاز  رو فراتر کارن

 .کردیبراش م هانیآ

و باشه ت ینبودم نمک بخورم و نمکدون بشکنم.هرچ بلد

 یاهپن نیخوردم.همچن ششیشام و ناهار پ یکل هانینبوِد آ

 !..پدر و مادرم بود یبرا
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هم درنظر  هاشیبمونه،خوب ادمی هاشیقرار بود بد اگه

 .گرفتمیم

 هم نگاه کنه..مگه نه؟ وانیپر ل یمهیبه ن دیبا آدم

 یصفحه، نفسم برا یو اسم مامان رو میگوش یصدا با

 .شهیقطع م یالحظه

 نبود؟پس چرا اآلن زنگ زده؟ گهیعمل دو ساعت د مگه

 یبه خودم مسلط بشم.ول کمیتا  کشمیم یقیعم نفس

 .نبود ی.شدنتونستمینه..نم

 اس رو قبلو تم رمیم میو با استرس به سمت گوش آروم

 :کنمیاز قطع شدن،وصل م

 .جـ..جانم مامان-

 .شناختمیم رو نمگرفته یخودمم صدا یحت

 ؟یا:دورت بگردم خونهمامان
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 برم؟ ییجا تونمیم تیحال و وضع نیبا ا مگه

 آر..ه..چطور مگه؟-

 :کشهیم یقیعم نفس

 ..نجایا یایدنبالت که ب ادیداره م هانیآ-

 :پرسمیترس م با

 !شده مامان؟ یچ چرا مگه-

نشو تروخدا..به حرفم گوش بده تا  ی:طنازم عصبمامان

 ..ینش مونیبعدًا پش

ه بود و .تمام تنم ُگر گرفتشدیم شتریضربان قلبم ب هرلحظه

 .فقط منتظر بودم مامان حرف بزنه تا الساعه اطاعت کنم

 ..جانم مامان..بگو جون به لب شدم-

 :گهیمن مبا من مامان
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 ..نهیتو رو بب خوادیآقاجون م-

 .کشهیو مغزم سوت م شهیخشک م دهنم

 .کردیمغزم پردازشش نم یعنی..کردمیرو درک نم حرفش

 گفت؟ یچ االن

 !نه؟یمنو بب خوادیم آقاجون

 !نه؟یمنو بب خوادیم آقاجون

 !نه؟یمنو بب خوادیم آقاجون

 چرا؟ ی..!ولاها

 نه؟یبخواد منو بب دیآقاجون با چرا

 :امیگفتن مامان از فکر در م«الو الو  »یصدا با
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 !بعله مامان؟-

 :گهیم یدیبا ناام مامان

 ؟یاینم-

 :پرهیکه از دهنم م شهیم یچ دونمینم

 ام؟یچرا ن-

 :گهیم ریمتح مامان

 ؟یایمن فدات بشم..!م یاله-

 ..هآ..آر-

 یشیم ریخدا..!شکرت..شکر..عاقبت بخ ی:ِامامان

تو راهه.لباس بپوش داره  هانی.آیکنیکارو م نیمادر..بهتر

 میگفت ی.هشناسهیبچه تو رو از همه بهتر م نی.واال اادیم

 ..یایمطمئن بود م هانینرو ممکنه قبول نکنه اما آ
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 نیا یبشم برا مونی..دوست ندارم بعدش پشامیمامانم م-

 ..تلحظا

 .من قربوِن اون دِل پاِکت بشم ی:الهمامان

 خدانکنه..برم لباس بپوشم؟-

 .:برو مادر..خدا به همراهتمامان

 .کنمیرو قطع م یو گوش کشمیم یقیعم نفس

گشاد  ِیمانتو و شلوار طوس هیو  رمیسمت اتاق م به

 .پوشمیم

 .رمیو به سمت اتاق کارن م دارمیبرم مویگوش

 .کنم دارشیب خواستمینم

دورش و با همون تاپ و شلوارکش  چمیپیملحفه م هی

 .سپارمیو گرم کردنش رو به ملحفه م کنمیبغلش م
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و از  زنمیَلختش م یموها یرو یافن،بوسهیآ یصدا با

 .شمیاتاق خارج م

ه بگ یزیچ هانیبذارم آ نکهیو بدون ا دارمیرو برم فنیآ

 :گمیم

 .امیدارم م-

و از خونه خارج  رمذایم بمیج یدر رو تو  کارِت

 .رمیهمکف م یو به طبقه شمی.سوار آسانسور مشمیم

نشسته بود و دستاشو بنِد سرش کرده  یالب یتو هانیآ

 .بود

 .بود ختهیبهم ر ینطوریکه ا میزندگ یبرا رمیبم

بغلمه به  کارن تو نهیبیم ی.وقتشهیپام فورًا بلند م یصدا با

و با اخم  رهیگیطرفم و کارن رو از بغلم م ادیسرعت م

 :گهیم
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 ت؟یوضع نیبچه رو بغل نکن تو ا نیهزار بار نگفتم ا-

عوض کردن حال و هواش لبامو غنچه  یقصد برا از

 :کنمیم

 .کنم دارشیب ومدیبود.دلم ن دهیخواب-

 :زنهیم میشونیپ یرو یاو بوسه رهیم نیاز ب اخمش

 .سهریباشه دلبرم..باشه..فعاًل تو بتازون.نوبِت منم م-

 .رهیم شیو به سمت فورِد مشک رهیگیم تمودس

 یو بعد کارن رو رو شمیکه سوار م کنهیرو برام باز م در

 .ذارهیعقب م یصندل

 .شهیخارج م نگیو از پارک نهیشیپشت رل م خودشم

 :پرسمیم دیبا ترد میشیم ابونیکه وارد خ نیهم

 نه؟یمنو بب خوادیم یآقاجون واسه چ-

 :گهیخنده م با
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 .رهیبگ یواسه عمل انرژ نهیبب اتویوشگلخ خوادیم-

 :کوبمیبه بازوش م یشاک

 .عه..مسخره-

 :گهیم و با خنده گردهیسمتم برم به

دلش برات تنگ  دیخب من از کجا بدونم عروسکم؟!شا-

 .شده

و  نمکیراه رو سکوت م یهیو بق دمیپرِابهام تکون م سرمو

 .شمیم رهیخ رونیبه ب

از ذهن من بود که کِل راه  ررتیذهنش درگ هانیآ انگار

 .ردکیم یبود و تو سکوت رانندگ شیشونیپ یرو یاخم

 گوشه پارک هیرو  نیماش میرسیم مارستانیبه ب یوقت

 .شهیم ادهیو پ کنهیم
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عقب  یکه کارن رو از صندل شمیم ادهیبا تعلل پ منم

 .رهیگیو بغل م دارهیبرم

 :گهیبهم م رو

 .میبر ای.بنستایعروسکم وا-

 رشیکه به سمت پذ فتمیو دنبالش راه م دمیتکون م وسرم

 :گهیو م رهیم

 .نمشیبرم بب خوامیقدرِت زند هستم.م یهمراه آقا-

بلند  هانیکوتاه به آ یو با نگاه کنهیسرشو بلند م پرستار

 :شهیم

 ۳۱۷.فقط اتاقشون رو به اتاق دییبله جناب زند بفرما-

 .عمل آماده بشن یدادن تا برا رییتغ

که منم دنبالش به  فتهیو راه م دهیسرشو تکون م نهایآ

 .رمیسمت آسانسور م
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 .زنهیسوم رو م یطبقه یو دکمه شهیآسانسور م وارد

 دایرو پ ۳۱۷و اتاق  میشیتوقف آسانسور خارج م با

 .میکنیم

ا که ب فتهیم هیبه مامان و بابا و عمو و زنعمو و بق نگاهم

حاال به ما نگاه اتاق واستاده بودن و  یجلو ینگران

 .کردنیم
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مام و با ت رمیگیم هانویآ یو دستا رمیگیاسترس م دوباره

و همراهم به سمت  ارهیکه خم به ابرو نم دمیتوانم فشار م

 .ادیم نایمامان ا
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و قربون صدقم  زنهیسرم م یرو یابوسه دنمیبا د مامان

 .رهیم

 :زنمیترس لب م با

 !داره؟ کاریآقاجون باهام چ-

 :گهیبا بغض م میمر عمه

 ایعمل از دن نیزبونم الل بعداز ا کنهیبا خودش فکر م-

ننداز و  نیبطلبه دخترم.روشو زم تیحالل خوادی.مرهیم

 !..کن یخانوم

 ت؟یحالل

 آقاجون از من؟ اونم

 که کارن رو با همون پتو گردمیبرم انهیبه سمت آ دهیترس

 .کشهیو منو تو آغوش م دهیبه عمو م

 :کنهیگوشم زمزمه م کنار
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 چته دلبر؟-

 ..دونمینم-

که بود از اون استرس تو  ی..!اما هرچدونستمیهم نم واقعا

 .نبود یخبر هانیبغِل آ

 .فقط و فقط آرامش بود و آرامش بغلش

 :زنهیم میشونیپ یرو یابوسه

 .اخلد یبر ذارمینم یریاسترس بگ ینطوریا یخوایه ماگ-

 !؟یایباهام نم-

 :گهیو عاجز م کشهیم یقیعم نفس

لحظه هم  هی..واگرنه نه؛تنهایخودتو بب خوادیآقاجون م-

 .کردمیدرنگ نم
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م و تا به گونش برس کنمیم یو قدبلند کنمیبلند م سرمو

 یدبه زو»که با گفتن ندازمیش مگونه یرو یماِچ آبدار

 .رهیگیفاصله م ازم«کنمیهمشو جبران م

به جمع که داشتن بهم  یعقب و با نگاه رمیقدم م هی منم

 .برمیم یتازه به عمق ماجرا پ کردنینگاه م

 .شمیو وارد م رسمیو به در اتاق م رمیم عقبعقب

 :ادیآقاجون م ِفیضع یصدا

 طنازم اومد؟-

 گذاشت؟ تیمالک میاسِم من م یرو

 !..برگـــام

 :ادیم یمرِد جوون یصدا

 ترشیساعت ب می..فقط حواستون باشه نیحاج دونمینم-

 ..اتاق عمل دیمنتقل بش دیچون بعدش با دیفرصت ندار
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 ..:باشه پسرمآقاجون

 .رمیگیآقاجون قرار م ِدیکه تو د رمیم جلوتر

 گردن؛یپاهام هر دو به سمتم برم یصدا با

سال داشته  ۳۱حدود  خوردیکه بهش م یاون مرد جوون 

ارا ها و پرستکه مخصوص پزشک یدیباشه،با لباس سف

 :گهیبود، م ستادهیبود و کناِر آقاجون وا

 د؟ییطناز خانم شما-

 :زنمیو نامفهوم لب م آروم

 ..بـ..ـلـ..ـه-

و با درست کردِن ِسرِم  آقاجون از  پاشهیبه روم م یلبخند

 ..شهیو از اتاق خارج م شهیکنارم رد م

 یکه صدا کردمیکه رفته بود رو نگاه  م یاهر داشتم

 :رمینگاه از در بگ شهیآقاجون باعث م
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 ..نیبش ایب-

 .زنهیم بیلحظه ذهنم بهم نه هی

 "!چه باهام مهربون شده رهیمیحاال که داره م"

فکِر ناجوانمرانه رو از ذهنم  نیو ا کنمیم یاخم فورًا

 .کنمیخارج م

 .نمیشیو کنارش م رمیسمتش م به

 .زنمینم یو منم حرف کنهیم وتسک

که  هگذریچقدر م دونمیبا انگشتام بودم و نم یباز مشغول

 :کنهیدهن باز م

 هدیپاش رس یگیبزنم حتمًا با خودت م یاالن هر حرف-

 .بطلبه تیازم حالل خوادیلِب گور و م

 :گمیم یو شاک کنمیسرمو بلند م فورًا

 .آقاجون هیچه حرف نیا-
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اک و لبخنِد پ نجوری.تا حاال تو عمرم اهزنیم یمهربون لبخنِد

 .نکرده بود بمیش رو نصخالصانه

 :گهیصادقانه م یلحن با

ممکنه بکنه.دسِت خودمون  ی..هرفکرگهیذهنه د-

 هی خوام،اگهیراحت شه از خدا م التیخ نکهیا ی.براستین

 .منو نبخشه چوقتیکلمه از حرفام دروغ بود ه

 .شمیم رهیهش خو ب کنمیسرمو بلند م یکنجکاو با

 :کنهیم شروع

 رهی.دختر مستیش نخانواده یدختر برا گفتنیم میاز قد-

 نی.واسه همبهیغر یخانواده یبرا شهیشوهر و م یخونه

بود که دختر دوست نداشتم.دختِر خودم]منظورش عمه 

 ایرو به دن ایلیو ا هانیزنعموت آ یبود[ نازا بود،وقت میمر

 یکه نوه هانی.مخصوصًا آندیرو بهم م ایانگار دن ارهیم

 ی.هروقت باباش از کارذاشتمیآزادش م شهیبود.هم بزرگم
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.تا دادمیانجاِم اون کارو م یمن بهش اجازه کردیمنعش م

محمود از من  یبجا یانجام هرکار یکم براکه کم ییجا

 .گرفتمیو من اجازشو از باباش م گرفتیاجازه م
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از مادرت  شهیخوب و بر وقف مرادم بود.هم یچ همه

.خالصه اونا هم ارهیب ایبرام بدن گهینوه د هی خواستمیم

 فهمنیداشتم تا م گهیپسر د هی.انتظاِر شنیدار مبچه

تا  مینکرده بود شرفتیشون دختره.اون موقع اونقدر پبچه

ه قبول پس مجبور ب میاقدام کن تیجنس رییتغ یبرا میبخوا

 .ودمکردن ب
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قبولش برام سخت بود.اما تو خوشگل و  یایم ایکه بدن تو

برام سود داشت و  یلیکه خ یخون.بچه درسیزرنگ بود

که  نبارهیاز خودمون باشه.در ا ریغ یکس یبرا خواستمینم

 یکن مجبورش یتونیم گفتنیم کردمیبا دوستام صحبت م

 ونهتیم یآشنا ک نینا ازدواج کنه.برام سوال بود اآش هیبا 

بون ز گهیبود.طرف د هیطرفه قض هی نیباشه.البته که ا

 .تو بود یهایطونیو ش یدراز

 نیا و یرفتیراست باال م واریو از د یگرفتیآروم نم اصاًل

خودمون نگه دارم و  شیتا تو رو پ کردیتر ممنو مصمم

 نایت .مثلیداشت خب تو فرق یشرکت بکشونمت.ول یتو

که بتونم به سمت خودم بکشمت.از  ینبود هانیو آ ایلیو ا

گه ا ی.حتکردنیم نتی]بابام[و عروسم تأمدیهمه لحاظ مج

 یو به کس یکه بشکن ینبود ینبودن تو آدم هماونا 
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تر بود و راحت از تو دلنازک نایخب ت یول یمحتاج بش

 .باهاش کنار اومد شدیم

اونشب اون اتفاق افتاد به  یوقت باشه اما یرحمیب دیشا

 یدارینگه م نجایتمومه.طناز رو ا گهیخودم گفتم قدرت د

 یکشونیخاندان خودت.اونو م یعروس و نوه شهیو م

 .شهیم نیشرکت و بهتر یتو

پس !کرد؟یبهم افتخار م یعنی.کردمیبهش نگاه م متعجب

 گفت؟یرو بهم نم زایچ نیچرا معلوم نبود؟چرا ا

 :دهیم ادامه

تو بود.اونو فرستادم خارج و تو  هیهم درست شب هانیآ-

خوشگل و  یلیفرستادم مدرسه.اما نشد..خ نجایرو هم

که هر روز همه سراغتو از من و بابات  نقدری.ایخانم بود

وستام د رستان؛ازیازدواج.مخصوصا بعداز دب یبرا گرفتنیم

م و اگه کن انتیخ هانیبه آ تونستمیمحل.نم یگرفته تا آدما
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 یتو شرکت و َدم و دستگاِه خودم،قطعًا کل بردمیرو م تو

و مطمئن نبودم تو هم دِلت  یکردیم دایخاطرخواه پ

 !..؟دشیم یچ هانینه.در اون صورت آ ایکنه  ریگ ششونیپ

 ..مثل غرور..افتخار یحس هی.کنمیم دایپ یخوب حس

راست بود؟!خودش قسم خورد مو به موش  حرفاش

 .راسته

 !..گهیکه دروغ نم مرگه یکه پا یکس

 :دمیحرفاش گوش م یادامه به

خودش  هانیدانشگاه و گذاشتم آ یپس اجازه ندادم بر-

 یهم حس خوب ینطوریبرسونه.ا ییجا هیو تو رو به  ادیب

 یتخواسیکه م ییو هم به جا یکردیم دایپ هانینسبت به آ

هم بود .اونم خوشش  هانینظر آ نی.البته ایدیرسیم

ش نگاه کنن و خاستگار داشته که به زن ومدینم

 و کیزیف یاضیر ینکردم بر ارباشه.خوشحالم که اصر
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 شهی.باور کن که همیکرد دایت رو پموردعالقه یرشته

گرفته تا نبردنت  هانی.از آخواستمیبرات م هارونیبهتر

 ِیکارام احمقانه بود اما بزار پا یگاه دیشرکت.شا یتو

 .نیذارم زمحماقتم.ببخش منو بذار راحت سرمو ب

دهن باز کنم که فورًا با لبخند  خوامیاز حرفش م یتهاجم

 :گهیم

ربلندم و س یبش یپزشِک قابل یبهم قول بد دیالبته با-

 ..یکن

 :تو دستم رمیگیم دستشو

 خوامیمطب زدم م ی.وقتدیزنیم هیحرفا چ نیآقاجون ا-

فا حر نیبهتون بدم.پس از ا شوینیریشمارو ببرم و ش

 .دیگردیو سالمت برم دیری.مدینزن

و من هرلحظه  کنهیچشمش سقوط م یاز گوشه یاشک

 .که َبَدِل آقاجون رو جلوم گذاشتن شمیتر ممطمئن
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 .میدی:پس بخشآقاجون

ه نباش ی.هرچدمتونیحرفارو.معلومه که بخش نیا دینزن-

 .نیرو بهم رسوند یبزرگ نیکه نعمت به ا نیشما بود نیا

ا و ب نییپا ندازمیسرمو م کنهینگاهم م یکه سوال آقاجون

 :گمیخجول م یخنده

کدوم  چیو ه دمیم حیرو بهش ترج ی.هرچگمیرو م هانیآ-

 .ستیکه افتاده برام مهم ن ییاز اتفاقا

 ارهیچپش که سرم بهش وصل نبود رو سمت َسَرم م دسِت

 :کنهیَلخَتم رو نوازش م یو موها

 !..دیپس با هم خوشبخت-

ا و ب کنهیم یاکه خنده برمیم ترنییخجالت سرمو پا با

 :گهیم تیرضا
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 ایا.خددیساخته شد گهیهمد یبرا دونستمی.مدونستمیم-

 !..شکرت

 که دسِت چپش دادمیبود و به حرفاش گوش م نییپا سرم

و با  ذارهیدسِت راستش بود م یدستم که رو یرو رو

 :گهیلبخند م

 .هم ازت دارم گهیخواهش د هی-

ه ک کنمیزمزمه م یـ«جانم»و  ارمیمباال  یبا کنجکاو سرمو

 :گهیم

 ؟یدیهم بهم م یاگهیقوِل د هی-

 .کنمینگاهش م یسوال
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 یاز دخترت خوب نگه دار یدی:بهم قول مآقاجون

 که آب تو دلش تکون نخوره؟ ی!جور؟یکن

 :زنمیم یلبخند

 بزرگش یجوری.کنمیم نکارویبعله آقاجون..معلومه که ا-

که همه انگشت به دهن بمونن.خدا بهم لطف کرده  کنمیم

 .که قدرشو بدونم دمیو بهم دختر داده..بهتون قول م

 :زهیریاز چشمش م یاشک

 ..سربلند شهیازت َجمعه دختر..مثل هم المیخ-

 .مونهیَدر، حرفش نصفه م یصدا با

 :گهیداخل و رو بهم م ادیم هانیآ

 ..بره اتاق عمل دیآقاجون با-
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 ِیشونیپ یرو یاو بوسه شمیو خم م دمیتکون م سرمو

ه بش تریهند نکهیو قبل از ا زنمیآقاجون م یچروک شده

 .شمیاز اتاق خارج م هانیبا آ

وارد  دیدو تا پرستار با لباس سف میشیاتاق که خارج م از

 ذارنیبرانکارد م یرو اطیا احتو آقاجون رو ب شنیاتاق م

 .رنیراهرو م یو به انتها شنیو از اتاق خارج م

 فورًا دستشو هانیدنبالشون برن که آ خوانیو عمه م بابا

 :گهیو م ذارهیبابا م یشونه یرو

 .اتاق عمل برنشیم گهی.ددینیبش نجایبهتره هم-

 ایو عمو و زنعمو و مامان و عمه و شوهرعمه و دن بابا

 یصندل یوضعم رو نیو منم با ا ننیشیم هایندلص یرو

 شونم یو دستشو رو رهیگیکنارم قرار م هانی.آنمیشیم

 :ذارهیم

 ؟یصبحانه خورد-
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 ادمیاما االن که  مهنبود چقدر گرسنه ادمیخودمم  یحت

 .رفتینم نییاز گلوم پا یزیاومد هم چ

 .رهینم نییاز گلوم پا یزیبخدا چ-

 :کنهیم یزیر اخِم

خرم ب یچی.بمون برم یکنیضعف م ینطوری..ایط کردغل-

 .براتون

 :گمیم یشاک

 ...یچیبخدا ه-

ه ب«حرف نباشه»م رو کامل کنم و با گفتن جمله ذارهینم

 .رهیم مارستانیب یسمِت بوفه

*** 

ود رو ب دهیکه خر یکیو ک وهیبه زور آبم هانیآ نکهیا بعداز

 .میمونیر مو منتظ مینیشیساکت م ده،همهیبه خوردم م
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و همه با هم  شهیبعد در اتاق عمل باز م کساعتی حدود

 .میاریو نگاهمون رو باال م میایاز فکر در م

 .شهیو بلند م ادیزودتر از همه به خودش م عمو

 یکه در حال کندِن ماسک از رو یسمت دکتر به

 :گهیم یو فور رهیصورتش بود م

 دکتر؟ یآقا شدی..چدینباشخسته-

 :زنهیم یبخشد آرامشلبخن دکتر

 جهیو خداروشکر نت میما تموم تالشمون رو کرد-

 .انیبهوش م گهیدو ساعت د یال کی شاهللیداد..ا

شتم پ واریراحت سرمو به د الیو با خ کشمیم یراحت نفس

 :ادیاز کنار گوشم م هانیآ یکه صدا دمیم هیتک

 ..یخونه خسته شد میبلندشو بر-

 :گمیم متعجب
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 .ادیتا بهوش ب مونمیخونه؟من م مینه کجا بر-

 :کنهیم اخم

 ؟ینیبش نجایا یخوایم گهیدو ساعت د-

 ..آره خب-

 :گهیم تیجد با

 .ستی..برات خوب ننمیبلندشو بب-

 :دمیادامه م یو با لجباز شمیناچار بلند م به

 ..هانیبمونم آ خوامی..مخوامینم-

 و کارن رو که حاال دسِت مامان کشهیدستمو م توجهیب

 :گهیو م رهیگیبود م

 .امیطناز و کارنو برسونم خونه.دوباره م رمیزنعمو من م-

عمو  یکه صدا میبر میخوایو م دهیسرشو تکون م مامان

 :ادیم
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 ..هانیآ-

 :گهیخوشحال م یکه عمو با لحن میگردیبرم هردو

 گهیهم ببر عمارت بعد برگرد.تا دو ساعت د نایمامان ا-

 .شنیخسته م

ن هاشوبه مخالفت شهیو مثل هم دهیکون مسرشو ت هانیآ

 .برهیم نشیتوجه نکرد و به زور هممون رو به سمت ماش

 نایجلو نشستم و مامان همراه با کارن و زنعمو و ت من

 .پشت نشستن

 :گهیکه زنعمو م شهیهم سوار م هانیآ

 .گهیخونه د میبردیهم م ایکاش هلما و دن-

 :گهیبا خنده م هانیآ

 ..انیم الین..اگه خواستن با دانماما ستیجا ن-

 :گمیم یناراحت با
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 .میکردیکاش حداقل تعارف م-

 :گهیم یتهاجم یبا لحن نایت

 !به اونا فکر کنه؟ دیچرا با هانیبابا..آ یا-

همزمان که  یاخندهو با تک ندازهیباال م یاشونه هانیآ

 :گهیم کردیرو روشن م نیماش

 .حرف حساب جواب نداره-
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 گردهیو خودش برم کنهیم مونادهیعمارت پ یجلو

 .مارستانیب

 .شمیعمارت م وارد
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و  ذارهیمبل م یبود رو دهیکارن رو که هنوز خواب مامان

 .نهیشیخودشم کنارش م

 تیوضع نیخواب بود و خرسم تو ا نیسنگ هانیآ مثل

و  زیکنه چه برسه به چند تا تکوِن ر دارشیب تونستینم

  ..ما یسروصدا

 :گهیو م نهیشیهم کنار مامان م زنعمو

چند روز  نیهال..!ا یتو میاریتخِت آقاجون رو ب دیبا-

 ..باشه بهتره دیتو د ان،آقاجونیم ادتیع یبرا

 :منیشیمبل م یرو یکه با شرمندگ کنهیموافقت م مامان

 .تختو بلند کنم تونمیمن نم شرمنده-

 :رهیبهم م یاغرهچشم مامان

وضعت تخت بلند  نیبا ا یکه تو بخوا میوا مگه ما ُمرد-

 !تونم؟ینم یگیکه م یکن
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 :ندازهیمبل م یو رو ارهیمانتوشو در م زنعمو

 !؟یاریبرامون م ییچا ینیس هیمادر  نایت-

 :رهیفورًا به سمت آشپزخونه م نایت

 ..آره حتمًا-

 :پرسمیم متعجب

 نا؟یکجاست،ت الین-

 :گهیم ومدیکه از دور م ییبا صدا نایت

 .امروز یدوستم برا یگذاشتمش خونه-

 :گهیبا اخم م مامان

 یذاریاونور م نوریبچه رو ا نیا نقدریا ستیواال خوب ن-

 !..کارات یبرا

ماهه  هفت یبچه ارمیب مارستانیکنم؟ب کارشی:خب چنایت

 !رو؟
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 .نهکیرو پخش م ییو چا گردهیبرم ییچا ینیسبا  نایت

 .میکنیدرکت م یمادر..بچه دار یومدی:خب نممامان

  

 .نهیشیهم م نایت

 یچیست ه..اون بچهایگیم ییزایچ هیمامان  ی:وانایت

مدت  هیمهدکودک.. زارمشی..بزرگ هم بشه مفهمهینم

 .دارهن یغرغرات تموم گهیکه د رهیبگ ایلیکاِر من و ا گهید

 :گهیبا اخم م مانما

 یبچه رو بذار یواا مگه من ُمردم که بخوا-

 ..رو جفت چشمام جا داره نجایهم ارشیمهدکودک؟ب

 :گمیو م ذارمیدهنم م یتو یاینیریخنده ش با

 !تو فاِز مرگ؟ یریم یبه ُمردنا..!چرا ِه یداد ریمامان گ-
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که زنعمو با خنده همونطور  رهیبهم م یاغرهچشم مامان

 :گهیم خوردیم یقلپ شوییکه چا

هم  چارهیب نیمادرتون..ا یرو نیافتاد ییحاال دو تا-

 ..دیش الیخیست!بخسته

 .گمینم یچیه گهیو د ندازمیباال م یاشونه

 انیو زنعمو به کمک ت م،مامانیخوریرو م مونییچا یوقت

جا جابه کمیو مبال رو  ارنیتخِت آقاجون رو به سالن م

 .کننیم

 تا شام درست کنن و رنیو زنعمو م نایرشون تکا نیا بعداز

رو از  شبیزنعمو د یهامامان هم که با توجه به گفته

کاناپه  یو حاال خسته بود،رو کردهیآقاجون مراقبت م

 .برهیخوابش م

 ..درس خوندن یبرا دادیسکوت هم که جون م نیا
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 کنمیم ادیپ نترنتیاز ا ستمویز یهااز کتاب یکی افیدیپ

 .شمیمرور کردن م بًایخوندن و تقرو مشغول 

 فهممیکه نم شمیغرق درس خوندن م نقدریا شهیهم مثل

 ..گذرهیساعت م یِک

 داریآروم مامان رو ب اطیح یتو نیماش ِکیالست یصدا با

 .ذارهیسرش م یو شالشو رو شهیکه بلند م کنمیم

و به  میشیبلند م الیدان گفتِن«ااهللی» یبعد با صدا کمی

 .میریسمت در م

و  و زنش الیو دان ایلیو ا هانیفقط عمو و آ نمیبیم یوقت

 :پرسمیو شوهرعمه هستن متعجب م ایعمه و دن

 پس بابا و آقاجون کجان؟-
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تا اگه عوارض  مونهیم مارستانی:آقاجون امشب بهانیآ

کنن.عمو هم به عنوان همراه  یدگیبعداز عمل داشت رس

 .موند اونجا

 :گهیبخند مجلوتر و با ل رهیم مامان

 ..شهینم یزیکه چ شاهللیباشه مادر..ا-

که  رنیو به سمت هال م شنیوارد عمارت م نایا الیدان

 :گهیغره رو به من ممامان با چشم

 یبوس هیو  یسالم به شوهرت بد هی نکهیا یبه جا-

  آقاجون کو؟ یپرسیم یکن یزیچ

 :گمیم متعجب

 کنم؟ کاریجمع چ نیوا جلو ا-
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 :گهیبا اخم م مامان

..برو داخل دیندار یزنونگ کمیواال  ناینه تو،نه ت-

 ..دهیورپر

ده ش داری.از خواب بکردمیداشتم به مامان نگاه م رتیح با

 !بود چش شده بود؟

دور گردنم و رو به  ندازهیتشو مبا خنده از پشت دس هانیآ

 :گهیمامان م

جمع که من  التیخ یباشه ول الیخیطناز ب دیزنعمو شا-

 .کنمیحسابمونو صاف م

 :گهیم یاخندهبا تک مامان

 .دیاتاقش..مواظب باش دیپس بر-
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 !؟گفتنیداشتن م یچ نای!اشدینم نیگشادتر از ا چشمام

 تا به سمِت هکشیو دستمو م کنهیزمزمه م یـ«چشم» هانیآ

 .میاتاق بر

داخل و بعد خودش  برهیو اول منو م کنهیاتاق رو باز م در

 :گهیو با ذوق م شهیداخل م

 هیداشته باشم اما خداروشکر  احساسیزِن ب هی دیشا-

 ..هست یهمه چ ِیحواسش ِپمادرزن دارم که

 :گمیاخم م با

 وسِط  اون جمع بپرم یانتظار دار احساسم؟واقعًایمن ب-

 !بغلت؟

 :گهیتخت و حق به جانب م یرو ندازهیم خودشو

 ..معلومه-

 :گمیتمسخر م با
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  ..جناِب پرتوقع یوقت رودل نکن هی-

 :گهیهم حق به جانب م باز

 !..یدادیبهم حال م یومدیاالن م یتو نگراِن ِدِل من بود-

 :گمیجلو دهنم و با اخم م ذارمیم دستمو

بهت حال بدم با  امی..!بچه پرو شده نیعه،عه،عه،عه..بب-

 وضعم؟ نیا

 :کشهیتو هم م ابروهاشو

ناز کن..زِن َمردم تو  تیحاملگ نیبا ا یحاال تو هم ِه-

حاال من بهت  کننیم نمیشوهرشونو تمک یدوراِن حاملگ

 ..یشیتو پرو م دمیرو م

 .کشمیو پشت بهش دراز م رمیاخم به سمت تخت م با

 .زنمیدستشو پس م که با اخم کشهیموهام م یتو دستشو

 ..چسبونهیم همیو خودشو از پشت  کنهیم یاخندهتک
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 :گهیو با خنده م زنهیگوشم م یرو یکیکوچ ِسیل

ِر و ادینه که ب شهیاز اون طرف دور م کنهیقهر م یآدم وقت-

 ..کنه یدِل طرف بخوابه و دلبر

 :گمیاخم م با

 ..ستیبه تو هم مربوط ن کنمیبخوام م یهرکا-

 یور یمتعدد یهاو بوسه چسبونهیودشو بهم مخ شتریب

 ..زنهیم مگونه

 ..ادیبوس بده ب هی:لوس نشو هانیآ

 :زنمیپاش م هی یآروم لگِد

 ..برو اونور خوامینم-

من طلبکار باشم  نکهیا یبجا گهیبابا..بسه د ی:اهانیآ

بزور خودم ازت  ای یدیبوس م ایبدهکار شدم..

 ..رمشیگیم
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 ..لبمو کبود کنراحت باش باز بزن -

 :گهیم اقیبا اشت پرو

 .چشم تو جون بخواه-

بشه که فورًا با دستم صورتشو پس  کیبهم نزد خوادیم

 :زنمیم

 یاریِدکوَرمو ب یدوباره بزن یخوایم یعه..جد-

 ..دمیبوس بهت م هی ال؛همونیخین؟بییپا

 به طرفش و گردمیکه برم زنهیبرق م تیاز رضا چشماش

 ..مذاریلبش م یلبمو رو

لبا  نیاز ا شدیکوتاه باشه اما مگه م خواستمیم

 مکیو حالم رو  دادیرو م گاریگِس س یگذشت؟دهنش بو

 .ختیریبهم م
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 مکیو  ارمیتا باال ن دمیکشیم قیعمیهادلم نفس یتو

 .نگه دارم یشوهرمو راض

بم ل یکه رو یو با زبون کشهیطول نم یلیتحمل خ نیا اما

 .رهیگیعقم م شهیم دهیکش

 ییو به سرعت به سمِت دستشو کشمیعقب م فورًا

 .دوعمیم

ز ا هانیآ یدهینگران و ترس یکه صدا زنمیعق م وقفهیب

 :ادیپشِت در م

 ؟؟ی..طناز خوب؟طنازیخوب یطن-

برام  یعق زده بودم که جون نقدریو من ا زدیدر م مدام

 .نمونده بود تا جوابشو بدم

 .رهیگیم و پشتم قرار کنهیدر رو باز م هوایب

 .ادیتا نفسم باال م شهیپشت مشغوِل نوازِش کمرم م از
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 .کردیبازم حالمو بد م نیدهنم تلخ شده بود و ا طعم
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 :زنهیموهام م یرو یابوسه

 حالت خوبه؟ -

 :کشهیم یقیفس عمکه ن دمیمکث سرمو تکون م با

 هو؟یتو  یشدیچ-

 :گمیبغض م با

 ..دهیم گاریس یدهنت بو-

 :کنهیتر مدستاشو دوِر کمرم محکم یو حلقه کشهیم یپوف

 ؟یخواینم یزیحواسم نبود.چ دیببخش-
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 بخورم طعم دهنم عوض شه؟ یدیم نیریش زیچ هی-

 ؟یخوری:شکالت هست مهانیآ

 ییو از دستشو هریگیکه ازم فاصله م دمیتکون م سرمو

 ..شهیخارج م

 کردیبعد همونطور که پوسِت شکالت رو باز م هیثان چند

بهم،شکالت رو داخل دهنم  دنیو با رس ادیبه سمتم م

 .ندازهیم

 نیریتا زودتر دهنم ش کنمیم یدهنم با شکالت باز یتو

 .شه

 .دهنم تلخ شده بود اوردمیباال ن نکهیچرا با ا دونمینم

ه خارج شم ک ییاز دستشو خوامیو م مکشیم یقیعم نفس

 .شهیو مشغول شستن صورتم م دارهیبازوم رو نگه م هانیآ
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 و برتمیسمت تخت م شوره،بهیخوب صورتمو م یوقت

 .دراز بکشم کنهیمجبورم م

 :گهیکه م کشمیحرف دراز م بدون

 ؟یبخور ارمیب یزیچیبرم برات -

 :مریگیمِچ دستشو م یو فور کنمیتوانم رو جمع م تمام

 ..نه نرو-

 .نهیشیتخت م یو کنارم رو زنهیم یمهربون لبخند

 :برهیموهام م یتو دستشو

 .کنمیم یتو بگ یکنم عروسکم..هرکار کاریخب چ-

 ..کنارم بخواب-

 :شهیتر مپررنگ لبخندش

 ..چشم-
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 یموها یرو یاو بوسه کشهیبالفاصله کنارم دراز م و

 :زنهیتخت م یم روپخش شده

 ..بفرما-

 .دمیبغلش جا م یو کامل خودمو تو خورمیم ِغلت

م شده بغلش گ یو تو میو فنجون بود لیف هیشب ییجورای

 .دادیم دیبود.بهم ام یتضاد دوست داشتن نیبودم.اما ا

و  یبخواب تیکه تو بغِل عشق زندگ ستین یزیچ کم

 .چشم نداره چکسیکه ماِل خودته و به ه یبدون

 !..هانیآ-

 ..م:جونه دلهانیآ

کلمه استفاده نکرده بود..!اصاًل  نیدلم؟تا حاال از ا جونه

اِت کلم نیابراز احساسات کنه و هم ومدیم شیکم پ یلیخ

 .ارزش داشت ایدن هیش واسم ساده
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 :امیم رونیصداش از فکر ب با

 جوجه؟ یبگ یخواستیم یچ-

 هان؟؟-

 :صورتم یرو شهیخنده و خم م ریز زنهیم

 ؟یبگ یخواستیم یچ یصدام کرد گمیم-

 ..رفت اصاًل ادمی..یبگم؟ه خواستمیم یچ

 :ندازمیباال م یاشونه

 !!..رفت ادمیجونه دلم  یگفت دونمینم-

تر منو به خودش فشار خنده و محکم ریز زنهیم دوباره

 :دهیم

 ..بخواب ریتا موقِع شام بگ-

 ..موهامو بمال تا بخوابم-

 :ندازهیباال م ابروهاشو
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 ..ایبله؟پرو شد-

 :کنمیغنچه م لبامو

 شه؟یازت کم م یزیچ یموهامو بمال کمیحاال -

و مشغوِل  دهیتأسف تکون م یخنده سرشو به معنا با

 .شهیموهام م دِنیمال

آور تر بود و هم برام خواب ییکه از صدتا الال یکار

به عالِم خواب برم و از  قهیکمتر از چند دق شهیباعث م

 .غافل بشم یواقع یایدن

*** 

که نگاِه  کنمیچشمامو باز م ،آرومیاحساس گرسنگ با

 .کنمیرو حس م یارهیخ

 .زل زده بهم هانیکه آ نمیبیو م گردمیسمِت نگاه برم به
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وقِع م ادمهیبود؟ نجایهنوز ا یعنی..!فتهیذهنم به کار م تازه

 .بود دهیحالت خواب نیخواب هم تو هم

سکوت رو که باالخره  میبه هم زل زده بود نطوریهم

 :شکنهیم

 ه؟یچ-

 :گمیشده م هول

 ..یچی..هـی..اها..ه؟یچ-

صورتم.کناِر گوشم  یرو زنهیم مهیو خ کنهیم یاخندهتک

 :گهیطنازکش و بم م یبا لحن

 ریهرچقدر هم که بهت نگاه کنم بازم ازت س-

 چیه فهممیم کنمیهم نگاهت م شتریب ی.هرچشمینم

 .رسهیتو نم یبه پا شیخوشگل یعروسک
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ه ک زنهیلبم م یرو یکوتاه یتموم شدِن حرفش بوسه اب

که  فهممیو م کنمیرو از دهنش حس م یفرنگتوت یبو

 .مسواک زده
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 .قلب گرفته بودم و صورتم داغ شده بود تپش

 فیمنم ازش تعر خوامیو م ندازمیم نییخجالت سرمو پا با

 :ادیم نایت یو پشت بندش صدا ادیدر م یکنم که صدا

 ..شام دیایب-

 :دهیادامه م طنتیآرومتر با ش و

 ..یکن دیتمد ناروینره رژ و ا ادتیجون  یطن-
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که بشنوه  ی،جوریخنده و من عصب ریز زنهیم هانیآ

 :گمیم

 .خانم نایت رسهیمن که دستم بهت م-

 .کنهیفرار م«جوون بابا»با گفتن  نایت

 ..ختیریاعصابمو به هم م شتریب هانیآ یخنده

 :زنمیم شنهیبه س یمشت

 .. نکهیا ی..بجاگهیاون دهن لق االن به همه م شعوریب-

 ..رهیگیم یلبامو به باز هانیو آ شهیتو دهنم قطع م حرفم

 و زنهیم مهیخ کرد،رومیم یکه خشن با لبام باز همونطور

 .کنهیم یشرویدستش پ

ازم فاصله  قهیو بعداز چند دق دهینم یتیتقالهام اهم به

 :گهیو با شرارت م رهیگیم
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 یتا منم وحش شعوریخشنتم دوست دارم..تو فقط بگو ب-

 ..بشم

 این گفت شعوریبه ب یازی..نیهست یوحش شهیتو که هم-

 ..جناب ستینگفتِن من ن

بم  ییو با صدا زنهیبه صورتم م یسیبه حرفم ل توجهیب

 :گهیم

که خجالت  میستیطناز من و تو تازه عروس و داماد ن-

..پس می..من و تو دو تا بچه دارهیبق ای نایاز حرِف ت یبکش

بدنتو حفظم..چرا  یکه من تک به تِک جاها دوننیهمه م

 ؟یکنیم تیخودتو اذ

م قرمز ه شکیو ب گرفتیم شیاز خجالت داشت آت گونم

 .شده بود

از  غیاما در رهیفاصله بگ کمیتا  مزنیبه بازوش م یمشت

 ..فاصله کمی



 

Romanzo_o 2342 

 :گمیهول شده م ییصدا با

 ..شام منتظرن میبرو کنار بر هانیآ-

 :گهیاخم م با

رو شه تا ترسش با ترسش روبه دیآدم با گنیم میاز قد-

 سیفرنچ ک هی یخوایباشه..م نطوریخجالتم هم دی..شازهیبر

 ..زهیتا خجالتت بر نایمامان ا یجلو میبر

ال به حرفش با تق توجهیو ب شمیاز قبل سرخ م شتریب

 :گمیم

 !..برو کنار-

هام و به تقال کنهینگاهم م رهیو فقط خ زنهینم یحرف گهید

 ..دهینم ییبها

فرار از زنداِن آغوشش بودم و اون  یمشغول تقال برا من

 .بود رهیبا لذت بهم خ
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 :گمیم یو حرص کشمیآخر دست از تالش م در

 !..برم خوامی..برو اونور میاحمق یلیخ-

 :گهیلبخند م با

نم م ِشیپ نکهیاز ا ایخجالتا لذت ببرم  نیاز ا دونمینم-

  ..حرص بخورم یکشیخجالت م

 :گمیو م زنمیم شنهیبه س یعصب

 ..کشمی..نمکشمی..نمکشمیمن ازت خجالت نم-

،سرمو بود «نمتیبیم زیر»که توش  یاافهیبه ق توجهیب و

طرز  که لبام به کوبمیلبامو به لباش م یو جور برمیجلو م

 .رهیگیدرد م یبد

و  شهیلحظه بود که فورًا دست به کار م نیا یآماده انگار

 .کنهیرو شروع م یسیخ یبوسه
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فرم و جذاب خوش یلبا نیو فقط از ا بندمیم چشمامو

 .کنمیخوب فکر م یزایو به چ رمیگیآرامش م

 .آرومم شده بودم ،یچیه که فروکش شده بود، تمیعصبان

اسمو حو کردیم یشرویپ شتریدستش که هرلحظه ب فقط

 .مریبه زور دستشو بگ یِه شدیو باعث م کردیپرت م

َدر برم که  هانیآ ِریاز ز خوامیدر م یِیهویباز شدِن  با

 .گردهیبه سمِت در م تفاوتیو ب ذارهینم

 ..:مامانکارن

 ..شهیتو دهِن بچم خشک م حرف

تخت  یکارن اومده با خنده خودشو رو نهیبیکه م هانیآ

 :گهیو رو بهم با چشمک م ندازهیم

ه ..بهتریکشیخجالت نم شمیمن که هنوز باور نکردم پ-

 ..یبهم ثابت کن شتریب
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تخت بلند  یاز رو اطیو با احت زنمیبهش م یاغرهچشم

 :گمیو با غرغر م شمیم

رو  BBC نیا تو اتاق که ادینبود ب یاگهیخدا..!کِس د یا-

 !اتاق.؟ یتو یفرستاد

بهش نگاه  یزار یافهیخنده و من با ق ریز زنهیم هانیآ

 ..اتفاق و جمع کنه نیا یجوریتا  کنمیم

 :گهیکه حق به جانب م شهینگاِه منتظرم م یمتوجه انگار

 ساختن؟ یچ یپس پارک رو برا-

 :گهیجلو و م ادیبا شوق م کارن

 ؟ییپارک بابا میریم-
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 :کنهیبغل م هان،کارنویآ

 ..میریآره م-

 :دهیادامه م آرومتر

 ..نداره یبیع یبگ کمشوی یحاال خواست-

 :گمیم یشاک فورًا

 !..ـــهــــــــانیآ-

 :کنهیم یاخندهتک

 یکه خال یداد یانرژ یناموسًا بعداز خوابت کل-

 ..میبر ایبمال به لبات ب یچی..!شهینم

 ..گرفتم یمنم انرژ-

 :پرسمیکه م کنهیو منتظر نگاهم م زنهیم یلبخند

 !ه؟یچ-

 ..گهید میبمال به لبات بر یچی گمیم-
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 ..امیمنم م دیاها..شما بر-

 :گهیو م کشهیم یپوف

 یونممکنه نت یضعف کرده بود یدیخوابیم یداشت زمیعز-

 .میری..کارتو بکن با هم میوب راه برخ

به سمت  ونهیشیلبم م یرو انشیاز حرِف حام یلبخند

 ..رمیم فمیک

توالت رو لبام  زیم یو جلو ارمیرو در م یصورت رژ

 .کنمیکمرنگش م کمیلبام  دِنیو با بهم مال کشمیم

و با  مریبه سمتشون م فم،یتو ک ذارمیرژ رو م نکهیا بعداز

 .میشیج مهم از اتاق خار

 .فتهیبود که نگاهش بهمون م ینفر نیاول ایلیا

و به سمِت آشپزخونه  شهیمبل بلند م یکه از رو همونطور

 :گهیم رهیم
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 میاون باال..!ُمرد نیکنیم کاریشام که اومدن..چ میبر دیایب-

 ..یاز گرسنگ

ه ک یزیو به سمِت م شنیمبال بلند م یبا خنده از رو همه

 .رنیروش آماده بود م یچشده بود و همه  دهیچ

 :گهیرو به کارن م طنتیبا ش ایلیکه ا رمیگیجا م هانیآ کناِر

 ؟یدیند یزیتو اتاق چ یعمو رفت -

 .کنهیرو صدا م ایلیا یشاک زنعمو

بهم  ویاما حرف کارن همه چ گهیم یا«باشه»با خنده ایلیا

 ..زهیریم

نگم واگرنه بهت  یقول دادم به کس یی:عمو به باباکارن

 !..بخدا گفتمیم

 ..خنده ریز زننیم همه
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د و لبش گذاشته بو یکه دستشو رو فتهیم هانیبه آ نگاهم

 .چشماش از خنده جمع شده بود یگوشه

 :گمیو با اخم م زنمیبه پاش م یلگد

 .. یذاشتی..اگه مهاشهیسِر تو بلند م ِریهمه از ز-

خم و با ا کنهیشو جمع محرفمو ادامه بدم و خنده ذارهینم

 :گهیم

نشون  یخواست یمن..؟تو نبود ِری..افتاد تقصنمیواستا بب-

 ؟یکشیمن خجالت نم ِشیپ یبد

 .کنمیشده نگاهش م زیر یچشما با

من بود اما خودشم خوب  ِریتقص یبه صورِت ظاهر دیشا

 ..که خودش مقصره دونستیم

اما  کنهیم یاخندهکه تک فهمهیاز نگاهمم حرفمو م یحت

 .ندازهیباال م ییبه جانب ابروحق  شهیمثل هم
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 :رمیبگ هانینگاه از آ شهیمامان باعث م یصدا

 !.اصاًل یندار ؟جوونیخوریطناز چرا نم-

 :گمیشده م هول

 .خورمینه..چرا م-

 .شمیمشغول خوردن م و

 :پرسمیبابا م ِیخال یاحساِس جا با

 شام بخوره؟ یداره برا یزیبابا چ-

 ..رمدخت برمی:بعداز شام براش معمو

 یمرس-

تو سکوت مشغول خوردِن  گهیو د پاشهیبه روم م یلبخند

 ..میشیشام م

*** 
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بابا تا مامان نگران  یبرا برهیغذا م کمیشام عمو  بعداز

 .خورهیم رونیب ینباشه که بابا غذا

  

و  دهیاجازه نم م،زنعمویکه بر میکنیاصرار م یهم هرچ ما

 .ادیتا فردا آقاجون ب دیبمون نجایهم گهیم

 میندمویم نجایو اگه ا رونیب میقرار بود با روشنا بر فردا

 ِشیپ نجایرم،همیم یکارن هم وقت ینطوری.اشدیبهتر هم م

 .مونهیمامان م

تا  میریبه سمت اتاق م یشب با خستگ ۲-۲۱ ساعت

 .میبخواب

و  دهیرفتن نم یو هلما هم اجازه الیبه دان زنعمو

 .نبمون ایدن ِشیپ کنهیم مجبورشون
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مونن.البته ب نایتو اتاِق ت کنهیهم مجبور م نایو ت ایلیا یحت

 نایدوسِت ت یرو از خونه الیو ن رهیم ایلیا نکهیبعداز ا

 .ارهیم

 .خوابنیو شوهرعمه هم که اتاق خودشون م عمه

 یو خاموش رنیو زنعمو هم به سمت اتاقشون م مامان

 .زننیم

*** 
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و خاموشش  دارمیفورًا برش م میآالرِم گوش یصدا با

 .نشن داریب هانیتا کارن و آ کنمیم
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زم ال یو بعداز انجام کارها رمیاتاق م یِیبه سمت دستشو 

 .بندمیم یو موهامو دم اسب شمیخارج م ییاز دستشو

 یو شلواِر راسته کنمیتن م دمویپوش روزیکه د ییمانتو

 .پوشمیهم م یمشک

 یگچ شده نیرفتِن رنِگ ِع نیاز ب یپودر رو برا کرم

ار رو ک یبرق لِب صورت کمیو با  کنمیصورتم استفاده م

 .کنمیتموم م

 هی لیبا کماِل م هانیگرفته بودم،آ ادی یرانندگ یوقت از

mazda دهیخودم خر یقهیبه سل ی[ مشکیری]مزدا ت 

 .دبو

 چیرو به ه یریداشت پورش بخره.اما من مزدا ت قصد

 انتیبهش خ وقتچیو ه دمینم حیترج ینیماش

اجازه نداد سوار  گهیحامله شدم د یاز وقت ی.ولکنمینم



 

Romanzo_o 2354 

 نگیماهه تو پارک۵ چارمیب ِیریشم و گفت خطرناکه.مزدا ت

 .و فقط سه بار ازش استفاده کردم خورهیخاک م

 .رمیم هانیت آو به سم کشمیم یقیعم نفس

 :ذارمیُلختش م یبازو یرو دستمو

 ..شو داریب هانیآ-

 .زنهیو دستمو پس م نهیشیم شیشونیپ نیب یاخم

 !..پــــــوف

 !خرس یکهیمرت

 :گمیم کالفه

 .روشنا یبرم خونه خوامیبلندشو م هانیآ-

 گهیو با اخم روشو به سمت د کنهینم یاتوجه

 .گردونهیبرم

 :زنمیبه بازوش م یته مشتو خس کشمیم یپوف
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 و ارمیم خیپارچ آب  هی رمیبه جونه کارن م یبلندنش-

 ..ینگفت ی.بعدًا نگکنمیم یسرت خال

ه بست یو با همون چشما رهیراسِت لبش باال م یگوشه

 :گهیم

 ؟یسِر صبح یکنیم دیتهد-

 .شهیم ری.بلندشو دکنمیم دیمعلومه که تهد-

نو م اطیکمرم و با احتدوِر  ندازهیحرکت دستشو م هی تو

 ..خودش یرو ندازهیم

 :گمیحرص م با

 ..رمی..اصاًل ولم کن خودم مهانیآ یوا یوا یوا-

 نهیشیم رهیدستگ یرو رم،دستمیو به سمِت در م شمیم بلند

 :شهیبلند م شیبم و جد یکه صدا

 ..امیمنم م ینیصبحانه رو بچ زیتا م-
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با  و شهیم لیابروهام به لبخند تبد ِنیب اخِم

 .شمیخوشحال از اتاق خارج م یـ«چشم»گفتن

 .کنمیرو روشن م سازییو چا رمیسمت آشپزخونه م به

 هی یهولو هول ارمیم رونیو عسل رو ب ریمربا و پن فورًا

 یلیکه خ ذارمیم زیم یو رو زنمیبراش م یمرغ عسلتخم

 ..شهیو وارد آشپزخونه م کشهیطول نم

 .نهیشیم زیم یو رو زنهیچشماش برق م زیم دِنید با

 ..عروسکم چه کرده..جوون بابا نیبب-

 :گهیکه م نمیشیذوق کنارش م با

 .همرو بخورم خوادی..دلم ممیکه وقت ندار فیح-

 ..قول دادم برم گهیآروم بخور دو ساعت د-

 :گمیکه با خنده م کنهیبهم نگاه م متعجب
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همه  ینیبیخواستم برات صبحانه درست کنم..نم-

 ..صبحه ۶عت خوابن؟سا

 :گهیم یشاک

 ؟یکرد کاریتو چ-

 :گمیباز م شین با

 ..کردم دارتیب ۶ساعت -

 :گمیکه فورًا م سابهیهم م یرو دندوناشو

بابا..برات صبحانه درست کردم بخور لذت  یآروم باش ا-

 ..گهیببر د

 نیانگار اول«برات صبحانه درست کردم» یگیم یجوری-

 .یکنیبارته واسم صبحانه درست م

و  ردکیصحبت م یکه انگار داشت با گوش ایدن یصدا با

 .شمیساکت م گهید ومدیسمت م نیبه ا
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 ی..به ساِز کاوشیکنم؟خسته شدم س کاری:تو بگو چایدن

 برقصم؟

 :ادینالونش م یصدا قهیبعداز چند دق دوباره

..به طور نامحسوس ازشون دنیاجازه نم گمیم-

 ..شغل داشته باشه دی..گفتن بادمیپرس

 :کنهیسکوت شروع به حرف زدن م یقیبعداز دقا دوباره

بکن خودتو  یکنیم ی..هرکارمونمیمن که منتظرت م-

 ..نکن تیاذ

که با پوزخند داشت به در  ندازمیم هانیمتعجبمو به آ نگاِه

 .خوردیم شویو چا کردیآشپزخونه نگاه م

 بود؟ یچ یبرا پوزخندش
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سکوت  یدستشو به معنا هانیدهن باز کنم که آ خوامیم

 .ذارهیدهنش م یجلو

 یبا ناراحت ایداره،دنیدهنش برم یکه دستشو از جلو نیهم

 . داخل ادیم

 دهیو ترس گهیم ینیه فتهیم هانینگاهش به من و آ یوقت

 .ذارهیدهنش م یدستشو جلو

 !:شمـ..ـا..؟ایدن

 یاهنگ ای.دنشهیش ممشغول خوردن صبحانه لکسیر هانیآ

تا از آشپزخونه خارج  کنهیگرد مو عقب ندازهیم هانیبه آ

 :شمیشه که فوراً  بلند م

 هانیآ ی.برازمیبر ییبرات چا نیبش ای؟بیریکجا م-

 .بخور ایصبحانه درست کردم تو هم ب
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 .به سمتنهیشیم زیم یو رو ندازهیبهم م یدیپرترد نگاه

از چشمم  رهیبهم م هانیکه آ یاغرهاما چشم رمیاجاق م

 .مونهیپنهون نم

 انجیکه..!ا میریما م یگرسنه بمونه تا وقت شهینم خب

 ..کنهیم یزندگ

 .ذاریو جلوش م زمیریرو براش م ییچا

 نمیشیدرست بغلش م یعنیکه نشسته بودم، ییجا خودمم

 روِنیمتعجِب من و ح نگاِه شهیباعث م هانیکه حرف آ

 .نهیروش بش ایدن

 ؟ی..؟!بهش سالم رسوندگهیبود د اوشی:سهانیآ

 هریگیو بعد که دوباره جرعت م کنهیِمن مِمن یکم ایدن

 :گهیم
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اسمشو  یکه دار هیبار نیدوم نی؟ایدونیازش م یچ-

 !..یگیم

 اوشیس هانیبود که آ یبار نیدوم نی..!اگفتیم راست

 .دادینسبت م ایرو به دن ینام

 :گهیو با پوزخند م نوشهیم شییاز چا یقلپ هانیآ

 ..از کجا بگم؟دونمیازش م یکه بخوا یهرچ-

 :گمیکه متعجب م کنهینگاه م هانیبه آ دهیترس ایدن

 بگه چه خبره؟ یکی شهیم-

که با  شهیخوشحال م دمیکه پرس یاز سوال هانیآ انگار

 :دهیباز جواب م یرو

 یخانوممون عاشقه فرد ایدن نیرم.!ادلب شهیمعلومه که م-

در مادر و پ هیفقط  ایکه از داِر دن هیرسول اوِشیبه اسم س

 .هم نداره یشغل درست حساب یو خواهر داره.حت
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 ه؟یاشکالش چ نیخب ا-

 :شهیبلند م ایدن ِیبغض یصدا

ونه و خ یتا وقت گهیاشکاله..مامانم م ه؟ُکِلشیاشکالش چ-

با هم ازدواج  دمیاجازه نمو شغل نداشته باشه  نیماش

 .نیکن

 :گمیم متعجب

 .شغله نویبه خونه و ماش یهمه چ گه؟مگهیعمه م-

 :گهیبا پورخند م هانیآ

 ..ما آره یتو خانواده ادیکه قراره ب یفرد یبرا-

 :گمیم یشاک

 ..هــــــــانیآ-

که از خجالت سرخ  گهیم یـ«جوون»یکمال تخس در

 .شمیم
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 :گمیم ایو رو به دن رمیبهش م یاغرهچشم

 ه؟یپسِر خوب-

 :دوزهیبهم م شوینگاِه ناراحت و اشک ایدن

 !..مهربون و آقاعه یلیبخدا آره..خ-

 :زنمیم یلبخند

 داشته باشه؟ یست که بتونه شغلکرده لیتحص-

 :گهیبا پوزخند م هانیآ

 .یحسابدار سانِسیفوِق ل-

 :دازهنیم هانیبه آ شویو اشک دهیدوباره نگاه ترس ایدن

 ...؟یدونیازش م قیدق نقدریچطور ا-

 :زنهیبا نفرت لب م هانیآ
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که بخواد به زنم صدمه  یکس ِیباشه من تماِم زندگ ادتی-

کنه رو از حفظم..بنظرم که حقته..بعداز  رشیتحق ایبزنه 

 ...تو سرت دیهمه سال عجوبه بودن خدا خوب کوب نیا

 :گهیم که با لبخند کنمیرو صدا م هانیاسِم آ یشاک

عروسکم..!سفره رو بذار مامان جمع  شهیم ریت دقرار-

 ..منتظرم رونیمن ب کنهیم

 .شهیمتعجبم از آشپزخونه خارج م یچشما یجلو و

 !..هیرگ ریبود تا دنبا با صدا بزنه ز یرفتنش کاف نیهم

ا و ب کنهیکه نگاهشو بلند م ذارمیش مشونه یرو دستمو

 :گهیم یمونیپش

رو  هانیبهتر شهیکردم..تو هم تتیاذ دی..ببخشدیببخش-

 یچی..من هیهمه بود ِیسوگول شهی..همیداشت

داشته باشم.اون  اوشویس خوامیم ینداشتم.هنوزم ندارم ول
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 یافهیمنو دوست داره.با زبوِن تلخ و ق ینطوریهم

م ناقصم..ببخش منو بذار خدا هم ببخشه و من به خواسته

 ..برسم

 :رهیغض ملحِن پر غصه و ب یبرا دلم

.بلندشو بخشمی..معلومه که ماینکن دن هیگر ینطوریا-

 ..کنمیبرات م یکار هیدست و صورتت رو آب بزن من 

 :فتهیهق مهق به

 به شأن دیخاستگارت با گهیکرد..مامان م یکار شهینم-

 ..کنهی..نمکنهیآقاجون قبول نم دونمیآقاجون بخوره..م
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تو  ی..مگه شأن کسیاکردهلیتحص ا؟تویدن هیچه حرف نیا-

ور ج یکاری اوشیآقا س نیا یبرا نشه؟فوقشیخونه و ماش

 ..بشه یتا عمه راض میکنیم

 .شده بود دواریام کمی.انگار کنهیبغض نگاهم م با

 ؟یتونیم یعنی:ایدن

 یچینکن..خدا اگه بخواد ه هی..گرزمیعز کنمیم مویسع-

 ..نشد نداره..بلندشو

 .کردیهق مو فقط هق ختیریاشک نم گهید

 :بغلم ندازهیفورًا خودشو م شمیکه بلند م نیهم

باهات رفتار  یاحمقم..احمقم که اونطور یلیمن..من خ-

 ِقی..تو الکردمیم ی..احمقم که بهت حسودکردمیم

 ..یینایبهتر
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 شیمهربون نیو از ا کنمیحلقه مدورِ  کمرش  دستمو

 :نهیشیلبم م یرو یلبخند

و به  یاشنب نیبدب نقدریا هی..فقط کافایدن یقشیتو هم ال-

ت حانهصب نیآب به صورتت بزن و بش هی..یخدا توکل کن

 ..کلمو نکنده ومدهین هانیرو بخور که من برم تا آ

 .دهیبا لبخند تکون م سرشو

ا جمعشون کنم که فورًا ت برمیم وانایبه سمت ل دستمو

 :رو دستم ذارهیدستشو م

 .کنمینشه..من خودم جمع م رتی..تو برو دخوادینم-

 ..نـ-

 :حرفمو ادامه بدم ذارهینم
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که  نی..همستیمهم ن یهم برام نکرد ی..کارگهیبرو د-

و  یگرفت دیرو ناد هامیو اون همه َبد یداد یدواریبهم ام

 ..هیواسم کاف میدیبخش

 :زنمیش مو گونهر یابوسه

 ...مراقب خودت باش یمرس-

 :گمیم شمیکه از آشپزخونه خارج م همزمان

 الیخیموضوع ب نیانتظار نداشته باش نسبت به ا یول-

 .کنمیم یباشم..مطمئن باش براش به فکر

بگه و به سمت دِر عمارت حرکت  یزیچ دمینم اجازه

 .کنمیم

ذاشته و در دِل همه گ یرو تو ینظِر من خدا مهربون از

و خجالت و  یخواهادهیو ز یمثل حسود یکنارش عواطف



 

Romanzo_o 2369 

 یمهربون نیا شهیو..رو قرار داده که باعث م تیعصبان

 ..نشه دهیکاًل د ایکمرنگ بشه 

 دیشارو نشون بدن. شونیافراد دنباِل تلنگرن تا مهربون نیا

 .کننیرو نم یهرکس یرو برا یمهربون نیهم ا

ه مهربون هست ک اوشیس ِشیپ یراونقد ایمطمئنم دن مثاًل

 .رو دوست دارن گهیهمد ینطوریا

 یایخالصه دن شهی.باورم نمنهیشیلبم م یرو یلبخند

 لیحساس تبد یدختِر شکننده هیبداخالق و بدعنق به 

  .کردیرو با خودش حمل م یباِر بزرگ نیشده بود و همچ

 ..«از عشقه یفکِر دور»از بار همون منظورم

دور  هانیها از آمدت یتصور کنم که برا تونمینم یحت

ه بود ک ایدن نیکنم و حاال ا ینتونم باهاش زندگ ایباشم 

 ..کردیم یفکر زندگ نیبا ا هیهرلحظه و هر ثان
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 نیب از شیمحبِت درون نیتا ا کردمیبراش م یکار هی دیبا

 ..نشه ینره و باعِث رنجوندِن کس

 یشاک هاِنیآو نگاهم به  شمیکه از عمارت خارج م نیهم

تا  نمکیتو هم م فته،اخمموینشسته بود م نیماش یکه تو

 .ش کنمبخاطِر رفتاِر زشتش مواخذه

 .شمیو با همون اخم سوار م رمیم نشیسمت ماش به

 :گهیم یشاک هانیآ

 ؟یکردیم کاریچ یداشت-

 :کنمیتو هم م شتریب اخممو

 ینطوریدختر ا هی..واقعًا با کردمیداشتم گندتو جمع م-

 زنن؟یحرف م

و از عمارت خارج  کنهیرو روشن م نیماش تفاوتیب 

 :شهیم
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 یآره..تو چرا ه ایمثل دن یبا دختِر روعصاب و رومخ-

 دهیبراش؟؟حاال که داره تاوانه کاراشو پس م یدیمالیم

 !..یدیکش یتا بفهمه چ یشدیم الشیخیب دیبا

..اون تو ناز و نعمت بزرگ شده و دلش نازکه..با هانیآ-

 !..یدیزخمش پاش ینمک رو یرفات کلح

 :زنهیرو دور م یدگیبر

 مگه؟ یکجا بزرگ شد ؟تویتو چ-

دستم  یحساِب زندگ یمن فرق دارم..من از بچگ-

بر وقف  یهمه چ شهیچقدر گرگه و هم دمیاومد...فهم

 .ستیمراد ما ن

 :گهیاغواگرانه م یلحن با

 یداشت..از کجا برزنهیقشنگ مقشنگ یم حرفااوهه..توله-

 !جمله رو؟ نیا
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 :گمیحرص م با

 ..عههه..لووووس-

 :گهیو تخس م ارهینم کم

 ..بده بوس-

 :گهیکه با خنده م کنمیتعجب بهش نگاه م با

 ..بوس بده هی االی-

 ..االن مثاًل باهات قهرم پرو خوامینم-

 :گهیم

 ؟یشیم یمثل چ یپریبهم م ینطوریا یوقت یدونیم یول-

 :گهیکه با خنده م زنمیبهش زل م متعجب

چنگ بندازن اما  خوانیکه م یملوس یهایشیمثل پ-

 ..رسهیزورشون نم

 :گمیهمون اخم م با
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 .رسهیهم زورم م یلیخ-

 .نهکینگاهم م رهیخ رهیبه سمتم و خ ردهیگیخنده برم با

 مگردیحواسش به جلو هم هست اما با اخم برم دونستمیم

 :گمیم یسمتش و شاک

و؟جلوتو نگاه کن من هنوز آرزو من یکنیم ه؟نگاهیچ-

 !..دارم
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حرفو بزنم که با  نیاز کارش قصد داشت من هم انگار

 :گهیم متموم شدن جمله

دوست دارم بهت زل بزنم.فقط دوست  ی،خوشگلیزنم-

لطفه خدارو جبران کنم که  نیا دیبا یدارم بدونم چجور
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 میزندگ یشانسا نیاز بزرگتر یکی دیتو رو بهم داده..شا

 !..بود

 .کنمیشده بهش نگاه م زیر یچشما با

 .خورمیجرز م ِینشناسم به درِد ال هانویکه آ من

 یعاد زیچ هیو  کردیم انیب واریجمالت رو طوط انگار

 ..بود براش

 :گمیاخم م با

 ینطوریمن اون حرفو بزنم و تو هم اتا  یبهم نگاه کرد-

 !..یخر خودت رمی؟نخیخرم کن

 .خنده ریز زنهیم یپق

 کنه؟یبخند؟!مگه تموم م ینخند ِک حاال

 :گهیش مخنده ونیم
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 ونهتیمثل تو نم چکسیتو توله..ه یخوب یلیخ ی..وایوا-

 ..رهیمخ زدن بگ یمچمو تو

ا روشن یخونه یکه جلو ندازمیهامو باال مافتخار شونه با

 :دارهیرو نگه م نیماش نایا

 .میدیخانم زرنگ رس-

 .شمیم ادهیپ نیو از ماش رمیبهش م یاغره چشم

 یکه صدا زنمیو به روشنا زنگ م ارمیرو در م میگوش

 :چهیپیرستا پشِت خط م

 جونم عسلم؟-

 !.دی.لقب جدرهیگیم مخنده

 .نمییدرو باز کن.پا ایب-

 ..میایم ی:چشم االن با روشرستا

 .مونمیدر منتظر م یجلو
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 .هنوز نرفته بود و منتظر بود من وارد خونه بشم هانیآ

 .تا پرو نشه کنمیو نگاهش نم دمیمحل نم بهش

 !..باهاش قهر کنم بخاطر رفتارش دیبا

 که امروز میهماهنگ کرده بود نایبا رستا ا شیروز پ چند

 میمن قرار شد بر ِتیو بخاطِر وضع نمیرو بب گهیهمد جای

خونشون  یکه امروز کس گهیو روشنا م نفری یخونه

 .میراحت باش میتونیو م ستین

 یو نگاهم به رستا امیباز شدن در از فکر در م با

 .فتهیخوشحال م

که همزمان دستشو  کنمیداخل و محکم بغلش م رمیم

 :کنهیدورم حلقه م

زمان از  نیابلح..!من ا نیشده ا گریخدا نگاه چه ج یوا-

 ...توپ بودم هیشب میحاملگ
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 :ذارمیشکمم م یو دستمو رو رمیگیفاصله م ازش

 .مونده هنوز یتازه وسطاشه..کل نیا یوا-

که هنوز  هانیآ یداخل و برا برتمیو م کشهیم دستمو

 دهیتکون م یدست کردیمنتظر بود و با اخم بهمون نگاه م

 ..رهیسرعت م ،بایبوق با تک هانیکه آ

 و با هم بندهیش که رستا در رو ماز رمیگیچشم م ناراحت

 .میشیوارد م

 کجان؟ نایروشنا ا-

 نقدریطرالن تو راهه..روشنا و مستانه داخلن..روشنا ا-

ا ج هی نییپا ادیخوشحاله کاًل در حاله ورجه وورجست.. ب

 ..شهیبند نم

 :گمیخنده م با

 ه؟؟یباشه خبر ریخ-
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 .هکنیم فیدوباره تعر ادیداخل طرالنم ب می:بررستا

و من جلوتر داخل  کنهیدر رو باز م میشیهم وارد م با

 .رمیم

جلو و منو  ادیکه روشنا با ذوق م ادیسرم خودش م پشت

 ..تو بغلش کشهیم

 :گمیخنده م با

 ونه؟خیکبکش خروس م نقدریگفته که ا یفرهاد بهش چ-

 :گهیبا خنده م مستانه

 !..ارهیداره بال در م یاز خوشحال رتشیگیداره م یکی-

 :گمیم ریمتح

 ؟ینــــــــــه..!فرهاد و روش-

 یهنوز جلو رهیم ادشیو  دهیفورًا سرشو تکون م روشنا

 ..میستادیدر وا
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 :زنمیکنارش م یتصنع یاخم با

الن ا دی..بایستیهم بلد ن یگمشو اونور نفله..!مهمون دار-

 ..داخل امیب یبفرما بزن

 :گهیبا خنده م روشنا

 .دیداخل..ببخش ایال..بهول کردم اص یوا یوا-

 .کنمیش محواله یا«دهیشوهر ند»خنده  با

 :گهیکه رستا م نمیبش خوامیو م رمیسمت مبل م به

 .ستین چکسیمانتوتو بکن ه-

 :پرسمیو م ارمیو مانتو و شالمو در م دمیتکون م سرمو

 ه؟یکرد؟داستان چ یخاستگار یحاال چطور-

 :گهیم یشاک مستانه

بده..مخمو خورد از  حیتوض ادیالنم بجونه ننت بمون طر-

 .داد حیبس توض
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 :گهیو معترض م ادیم ییچا ِینیبا س روشنا

 .کنم؟ذوق دارم کاریخب چ -
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خوردم طرالن هم اومد و بعداز عوض  موییمن چا تا

 .ختینا براش نسکافه رکردِن لباساش،روش

 :گهیبا ذوق م روشنا

 خب حاال بگم؟-

 :کنهیکه شروع م میکنیم دییبا تکون دادن سر تأ حرفشو

کافه باهام صحبت کرد گفت  یخب اون روز که گفتم تو-

بهم  شیدو روز پ امیکه با خودم کنار ب دهیبهم وقت م

 نا؟منمیو ا یکه فکراتو کرد دیپرس رونیب میزنگ زد رفت
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 بهش بله دادم که منو ییجورایش گفتم دوستت دارم و به

 ...ناهار یرستوران برا هیبرد 

 :گهیم زدیکه برق م ییو با چشما کنهیم یمکث

 جلوم زانو ییهویکه  میکنیصحبت م کمیقبل از ناهار -

 ..جلوم رهیگیحلقه م هیو  زنهیم

 :گهیو با بپر بپر م شهیبلند م جانیه با

 ..منم دوستت دارم گمیبغلش و م پرمیمنم م-

 :گهیم یبا خوشحال طرالن

...مبارکههه..چقدر منتظر بودم شما هم یوا یوا یوا-

 ..امیب یعروس هی نیکن یعروس

ه و ب شمیکه با خنده بلند م کنهیپوکر نگاهش م روشنا

 .رمیسمتش م

 :زنمیپس کلش م دونهیو  کنمیم بغلش
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 ؟؟ینشسته بگ یتونستینم نارویا؟؟ایفعالشیب-

 :گهیم یشاک روشنا

 !..دیجانیهیخدا..!شما چقدر ب یوا-

 :گهیبا خنده م رستا

 برم شعر بزارم؟-

 :گهیغره مبا چشم روشنا

 ..ادامه هم بدم خواستمی..تازه مدیگمش-

 ..گهیعه..بگو د-

 :گهیم یبا ناراحت ندفعهیا

باهاشون  ین و باباش و کلماما شیمنو برد پ روزید-

ازم خوششون اومد.البته  یلیخ نکهیشدم.مثل ا یمیصم

 ..مهربون بودن یلیمامان باباش خودشون خ
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 تیموقع نیتو ا یچی:خوشگلم باور کن همستانه

خوشحالمون کنه..از االن ذوقه  نیاز ا شتریب تونستینم

 کنم؟؟ یبپوشم و موهامو چجور یدارم لباس چ نویا

 :گهیو رستا م نمیشیدوباره سرجام م 

 یلیبنظرم خ ی.من منتظرم حامله بش.. نطوریمنم هم-

 ..یشیم یگوگول

 :گمیخنده م با

 ..حاال بذار ازدواج کنن-

 :دمیادامه م و

 میکه گذشت تصم یشد تو اون سه روز یحاال چ-

 ؟یجواب مثبت بد یگرفت

بهم زنگ  ی..سخت بود واقعًا..حتدمشی:سه روز ندروشنا

 تیسا هیکه  ؟یدادم هست امیروز بهش پ نیهم نزد..سوم
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 یشیعاشق م یاز گوگل برام فرستاد که نوشته بود وقت

 هشیبرات سخت م شیو دور شهیطرف تنگ م یدلت برا

نگفتم که روز  یزی..چیو در ادامه گفت عاشقم شد

بهم گفت نظرتو بگو و منم قبول کردم  نیماش یبعدش تو

 ..رستوران میو بعدش رفت

 :گهیبا خنده م طرالن

 !!!..مایدونستینمبود ما  یفرهادم چ نیا-

 :کنمیم یاخنده

 !..نگو گهیروشنا رو د-

اگه ازدواج کنم.من از پسرا  من؟عمرًا»ارمیاداشو در م بعد

 «ادیخوشم نم

 :دمیبا لحن خودم ادامه م و

 ..زمیعز یموفق شد-
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 :گهیم یشاک روشنا

 ..کنمیکه دارم ازدواج م یناراحت یلیخ نکهیمثل ا-

 :رونیب زمیریم گهید

 نایکه بعداز رستا ا یبود یومه که ناراحتم..تو تنها کسمعل-

 یم یاتفاق

 ِشیپ بردیمنو م ای شمیپ ومدیزود م زدمیبهش زنگ م افتاد

 ..خودش

 .شه؟؟!بازم همونطوره ی:وا مگه قراره چروشنا

از  دیبا گهیطناز..اونموقع د گهی..راست می:همستانه

 ..یریشوهرت اجازه بگ

 :کنهیاخم م روشنا

 ..گفته..؟من یک-

 :گهیبا خنده م رستا
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 الشیخی..بنایو ا کنمیقوله مثل ازدواج نم هی نمیاره ا-

و بدبختش  زنهیرو م یهر دختر یدِر خونه گهیازدواجه د

 ..کنهیم

 :گهیغره مبا چشم روشنا

.واال شوهراتون دیبدبخت شد یلیکه شما خ ستین-

 ..دلتون بخواد یلی.خدنیبراتون جونشونم م

 :زنهیم یعق همستان

حرفا واسه قبل از  نیشد..عشقم ا یسم نمیخدا ا ای-

 ..ازدواجه

 :زنهیم یاغرهچشم روشنا

 بترشم و بمونم رو دسِت نیکن یکار دیتونیم دینیبب-

 مامانم..؟

 ..یشمیپ شهیخوبه که..اونموقع هم-
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 :کنهیبغلم و بوسم م نهیشیم ادیم روشنا

رو نرم..خودت که که شوهرم بگه ن ستمیمن مثل شما ن-

و ت زنمی..بگه نرو مارمیفرهاد از زبون کم نم یجلو یدونیم

 دهنش خب؟

 یرو یاکه بوسه ذارمیشونش م یلبخند سرمو رو با

 .زنهیموهام م
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*** 

 گردهیشنا[برم]مادر رونینوش گهیساعت د مین حدود

 .خونه
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و خودشم  دهیاجازه نم میبر میکنیاصرار م یما هرچ یول

 .کنهیبگو بخند م یو کل نهیشیهم پا با ما م

 .م شده بودگرسنه ییجورایدو بود و  کینزد ساعت

روشنا که رفته بود تو اتاق با فرهاد صحبت کنه  یصدا با

 :امیبه خودم م رونیب ومدیو حاال داشت م

و انتظار داشتم  ستیمهموِن ناخونده اصاًل قشنگ ن خب

 :گهیبشاش م یناراحت شه اما با لبخند نیخاله نوش

دورت بگردم..ناهار هم درست  انی..!خب بگو بیاله-

 .میدوِر هم باش کنمیم

 ... نیعه خاله نوش-

 :گهیم یبدم و شاکادامه  ذارهینم

-مامان فرهاد میگه داره با آیهان و سپهر و میعاد و منیب 

میاد اینجا!. 
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صدام  نیخاله صدا نکن..نوش گمیبابا..خوشگلم م یا-

 .چقدر سن دارم کنمیخاله حس م دیگی..منیکن

 !.داشت سن

مهمه که هنوز  شی.روحستیسن و سال که مهم ن یول

 .تر بودماشاهلل از منم جوون

 :دمیم ادامه

 دی..شاشهیزحمت م ینطوریا گمیجون م نیچشم..نوش-

 ..معذب بشن امکیعمو س و انیآقا را

 خوانیمگه م انی..!بکنهی:حاال داره واسه من تعارف مروشنا

 کنن؟ کاریچ

جون..!خودتو  نینوش گهی:نه واقعا طناز راست ممستانه

 .خونه میریخسته نکن م

 :گهیجون م نینوش 
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 رمیگیسه چهار تا پرس غذا م رونیاز ب زنمینه بابا..زنگ م-

 ..نمیرو بب هانین که مشتاقم آقا آ..تازه ممیخوریکناِر هم م

 :پرسهیسمِت من و م گردهیبرم یفور

وقته  یلیده؟خیرو ادامه نم ینگیمدل یاصاًل چرا حرفه-

 ..کنهینم غیاز اون شرکت عطر تبل گهید

.فقط قرار بود تا ادیآره از معروف شدن خوشش نم-

 .کنه غیبراشون تبل رهیکه اون شرکت پا بگ یموقع

 :دهیرشو تکون مجون س نینوش

 ..بود..ماشاهلل خوب بر و رو داره فیح یول-

ص حر کنهیم فیاز شوهرم تعر نکهیاز ا دیبا دونستمینم

 !..روشنا[بسوزه ی]باباامکیعمو س یدلم برا ایبخورم 

 :گهیکنارم و م نهیشیم روشنا
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.بهشون گفتم ارنیدر هرصورت مامان برو زنگ بزن غذا ب-

 .انیتو راهن دارن م

و ما دوباره مشغول صحبت  شهیجون بلند م نینوش

 .میشیم

*** 

در  و روشنا رفت دنیرس نایا هانیساعت بعد آ مین بًایتقر

 .رو باز کرد

تا  میشیو همه بلند م شنیکه وارد م کشهیطول نم یلیخ

 .میمثاًل به استقبالشون بر

بغلم کنه که فورًا دستامو  خوادیجلو و م ادیخودش م هانیآ

 :گمیبدنم و با اخم م یلوج رمیگیم

 ..ادبیب ی..!پسرهاینشد یشد کیبه من نزد-

 .گردونمیقهِر صبحم،نگاهمو ازش برم یدر ادامه و
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 .کنهیم یسالم و احوالپرس هیو کالفه با بق کشهیم یپوف

و دستاشو دورم  نهیشیهم کنارم م هانیو آ مینیشیم همه

دهن باز  مخوایو م رمیبهش م یاغرهکه چشم کنهیحلقه م

 :زنهیکنم که مرموزانه تو گوشم پچ م

 ..ارمایاالن ببرمت خونه تا از دلت در ب نینکن هم یکار-

بازم  و زنمینم یپس حرف کنهیبه حرفش عمل م دونستمیم

 .گردونمیسرمو برم

جون تازه آورده بود  نیکه نوش ییهاییخوردِن چا مشغول

 وندنپریمزه م هی باری قهیو فرهاد هرچند دق بیو من میشیم

 انیو آقا را امکیعمو س نکهیخنده تا ا ریز میزدیو همه م

 .انیم

ون رو سامسونتش یفایمهربون لباسا و ک یلیخ جوننینوش

 ونوالشیتا وسا برهیو به سمت اتاقشون م رهیگیازشون م

 .جا کنهجابه
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سالم و  نایا هانیهم با آ امکیو عمو س انیرا آقا

 .شننیمون مو کنار کننیم یاحوالپرس

ن موقع به و همو نهیشیفرهاد م شهیپ رهیم انیرا البته

 :گهیم یشوخ

 نجای..هر روز امیبود دهیند ییپرو نیواال داماد به ا-

 ..پالسه

که  ارمیخونه رو از جا در م ی:دارم پاشنهفرهاد

 ..گهید دیاومدم نه نگ یخاستگار

ده داره چقدر دِل روشنا رو بر یبستگ گهی:اون دانیرا

 .یکه آره با نه بشنو یباش

 اشیحجب و ح نیکه ا نییپا ندازهیآروم سرشو م روشنا

 .شهیم مموجب خنده
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که دستش بود رو سمت  یو پول ادیجون از اتاق م نینوش

 :گرهیم انیرا

 .ایب ریغذاهارو آورده..بگ کیبرو پ-

و بعداز گرفتن پوال از  شهیبدون حرف بلند م انیرا آقا

 .شهیخونه خارج م جون از نینوش
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 .دمیدیرو م امکیبار بود که عمو س نیاول

مرد  هیروفرمش از اون  کِلیبا ه دشیو محاسِن سف مو

 .ساخته بود بایز یپرجذبه

 !.جوننیمثل نوش درست
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سن و سال به خودشون  نیتو ا یزن و شوهر نکهیا

گه ا ندهیبرام جالب بود و دوست داشتم در آ یلیخ رسنیم

 !..باشم ینطوریبشم ا ریقراره پ

ا ت شهیروشنا که بلند م انیآوردن غذا توسط آقا را بعداز

 .میریسفره به مادرش کمک کنه ما هم دنبالش م دنیتو چ

بخاطر وضعم به من درست کردن  شهیمثل هم که البته

مشغول درست کردنش  اقید رو سپردن و منم با اشتساال

 .کردم نشیشدم و خوشگل موشگل تزئ

ها و داغ ظرف دنیمشغول چ نایفاصله هم روشنا ا نیا تو

ز به ج ستین ازین گهیم جوننیو نوش شنیها مکردن غذا

رو سفره چون همه  میاریب ای میدرست کن یزیساالد چ

 .همراه با غذا بوداز جمله گوجه و گردو و کره و.. یچ

 عادیو م انیکه م میزنیسفره مردهارو صدا م دنیچ بعداز

 :پرسهیمتعجب م
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 ؟یرو کجا گذاشت رایطرالن باز سات-

 :گهیباز م شیبا ن طرالن

 !..زمیمادرشوهر عز یخونه-

 :گهیغره مبا چشم عادیم

بچه آخرش بزرگ بشه ماماِن منو به عنوان مادرش  نیا-

 ..کنهیقبول م

زمزمه  یا«کنهیغلط م»خنده که طرالن ریز میزنیم مهه

 .کنهیم

 :پرسهیسر سفره که مستانه رو به رستا م مینیشیم

 کجاست؟ اسیرفت بپرسم  ادمی-

 :گهیو زودتر از رستا م کشهیم یقینفس عم بیمن

 .مامانم یخونه مشیباشه؟امروز صبح برد تونهیکجا م-
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از  یدارو نگه دیدورتون بگردم جوون یجون:اله نینوش

 .بچه براتون سخته

 :گهیبا دهن پر م روشنا

جز  ییکارن جا ذاشتیوا مگه طناز َجوون نبود؟مگه م -

هم  بیو من عادیم ریبغل خودش بمونه؟مطمئن باش تقص

 .تنها باشن ادیهست.اونا هم بدشون نم

 :کنهیخنده که روشنا با ابرو بهش اشاره م ریز زنهیم بیمن

 !..مادِر من یدید-

و ت گهیو د دهیبه تأسف تکون م یهم با خنده سر عادیم

 .میشیسکوت مشغول خوردن غذا م

 امکیکه عمو س کننیهمه غذاهاشونو تموم م کمکم

 :پرسهیم

 درست کرد؟ یساالد رو ک نیا-
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دن به زل ز نایرستا ا نمیبیکه م کنمیسرمو بلند م متعجب

 :گهیجون با لبخند م نیمن و همون لحظه نوش

 .از خانم درست کردطن-

و منتظر بهش چشم  کنمینگاه م امکیبه عمو س دهیترس

 :گهیو با لبخند م کنهیکه با دستمال لبشو پاک م دوزمیم

 یحمتز هیکه  یاز تو تشکر کنم.تنها کس دیفکر کنم با-

 ..یتو بود دیکش

 :گمیو با خجالت م رهیم نیاز ب ترسم

 ..نوش جونکنمیخواهش م-

 :گهیده مبا خن جوننینوش

 امک؟یآقا س میعه..داشت-

ده باال و با خن دهیدستاشو م میبه حالت تسل امکیس عمو

 :گهیم
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 ..نیدیرو چ زی..دسته همتون درد نکنه که ممیاصاًل تسل-

 :دهیرو به من با چشمک ادامه م و

 .درد نکنه شتریالبته دست شما ب-

کر هم تش هیکه بق نییپا ندازمیسرمو م یلبخند خجول با

 .شنیکم بلند مو کم کننیم

منقبض شده داشت  یکه با فک نهیشیم هانیآ یرو نگاهم

 .کردینگاه م امکیبه رفتِن عمو س

 !..کنه ینکنه واسه خودش فکر بد اخدای

 .سِن بابامه امکیعمو س یچه فکر آخه

که روشنا  یدورو زمونه و اون داستان نیتو ا هرچند

 هانیبود و قطعًا آداده  حیبهم توض یشوگر دد یدرباره

 .نکنه ینبود فکر اشتباه دیدونست،بعیرو م نیا
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 شیکه نگاِه عصب ذارمیراِن پاش م یرو زیم ریاز ز دستمو

 .گردهیبه سمتم برم

که  یایو ظاهر یلبخند حرص نهیبینگاه ناراحتمو م یوقت

 نهزیم دمیفهمیاز توش م«با تو رو  دونمیمن م»فقط خودم 

 :کنهیمرموز زمزمه م یو کنار گوشم با لحن

ها و محبت نیحساب ا گهید یدونیعروسکم خودت م-

 !..یدیرو بعدًا خودت پس م جایب یهایمهربون

 ..شهیو از آشپزخونه خارج م شهیبلند م تعللیب و

 دیکه امروز با کنمیبار خدا رو شکر م نیهزارم یبرا

نه بچه رو بهو تونستمیم گهیعمارت و از طرف د میرفتیم

 .نکنه دادیتا داد و بکنم 

که  کردمیهاج و واج به در آشپزخونه نگاه م همونطور

 :کنهیو بلندم م رهیگیبازوهامو م ادیروشنا م
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 ..امیتا من ب رونیب ؟بروینشست نجایچته ا-

 ..کنمیوا منم کمک م-

 هی و ییظرفشو نیتو ماش زارمیم ؟ظرفاروی:چه کمکروشنا

 !..به خداکارارو بلدم  نی.اارمیم ییچا ینیس

دهن باز کنم که رستا با خنده  خوامیو م کنمیم یاخنده

 :برهیو به سمت در آشپزخونه م رهیگیدستمو م

فرهاد نشون  شیخودشو پ کمی خوادیبابا..م یا-

 که رونیب ایجون شما هم ب نی.نوشنیدار کارشیبده..چ

فرهاد به چشم  شیکارا بخوره به نام خودش و پ یهمه

 ..ادیب

 نیفوش آبدار به رستا بده نوش هی خوادیروشنا م که نیهم

 :گهیجون با خنده م

 ..خودش یکارا برا میدرسته دخترا..بر-
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 ییرایو به سمت پذ میشیخنده از آشپزخونه خارج م با

 .میریم

ث و به بح نمیشیبود م یخال یکه جا هانیاجبار کنار آ به

 .دمیمزخرِف کار و شرکتشون گوش م
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ا و و اول به باب ادیم ییچا ِینیبعد روشنا با س قهیدق چند

 و کم کم به کنهیجون تعارف م نیداداشش و بعد به نوش

 .ادیسمت ما م

 ریأخت هیو با دو سه ثان رهیگینفر هم سمت فرهاد م نیآخر

 ..ذارهیم زیم یرو رو ینیو س گردهیبا خنده برم
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ه کرد غیتبل هانیکه آ یو برند هانیجون مدام از آ نینوش

م که خوشبخت یلیخ گفتیم یو ه کردیم فیبود ازش،تعر

 ..اومده رمیگ یشوهر نیهمچ

 !..هبریو معلوم بود لذت م کردیبا افتخار تشکر م هانیآ

 ینطوریامروز رو که من قهرم باهاش ا هی زمیعز خب

 ..ازش که پرو شه نکن فیتعر

 هانیاز آ کنهیطناز فکر م یگیم ینطوری:عه مامان اروشنا

عروسِک  نیاز خداشم باشه همچ دیبا هانیچقدر کمتره..!آ

 ..آورده ریگ یایتو بغل

 :چرخهیفورًا سرش به سمِت روشنا م هانیآ

 ؟یبغلش کرد-

 :گهیغره مبا خنده و چشم روشنا
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خواهرانه بغل کردم داداش.. ستمی* ننیخداروشکر لزب-

 .بغل کردنش دهیحال م یلیخ ییخدا یول

ت مش ِریمنو ز هانیامشب آ خواستنیواقعًا م نکهیمثل ا نه

 .رهیو لگد بگ

 !..کنهیکه غلط م البته

ه ک کنمیو به روشنا اشاره م کنمیم یایمصلحت یسرفه

 ِیو نگاِه برزخ شهیم بمینص یاغرهبس کنه اما فقط چشم

 .روم شهیزوم م هانیآ

 یشاک یکه خودش بشنوه با تعجب و لحن یجور آروم

 :گمیم

 روشنا بغلم نکنه؟ یعنی-

 :غرهیدندوناش م یاز ال یحرص
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دو  یبغلت کنه بهش بگو گاَلشو جلو یبذار یخوایاگه م-

 یدیننکنه.نش فیباز نکنه و از فرم بدنت تعر بهیتا مرد غر

 کرد؟یم فیداشت ازت تعر یباباش چجور

 !.!؟یگیم یکنه؛همسن بابامه..چ فیتعروا خب -

 :گهیم یو جد کنهیم زیر چشاشو

 !..شهیم یخوب یشوگردد -

 .کنمیدهنمو با تعجب بهش نگاه م یجلو ذارمیم دستمو

 جلب یلیآروم ما خ یمشغول صحبت بودن و صدا هیبق

 .کردیتوجه نم

 :گمیاخم م با

 و یردبیجون لذت م نینوش یفایاز تعر یپس نکنه داشت-

 ؟یگردیم یشوگرمام زد،دنبالیچشمات برق م

 :ندازهیباال م ییخنده ابرو با
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نداشته  یبه شوگر مام ازیدارم که ن نقدریخداروشکر ا-

 .باشم

 :گمیغره مچشم با

 .برام یشیمحسوب م یپا شوگردد هیهرچند واال خودت -

 :دمیادامه م یبدجنس با

 .نهموینم یسالته..حرف ۴۱سالمه و تو  ۱۱من فقط -

 :دهیم یو فشار کوتاه ذارهیُپَرم م یهاران یرو دستشو

 سالمه هان؟ ۴۱که -

 فشایو بنظرم سنش اصاًل به ق گفتمیسگ دروغ م مثل

ود خوب مونده ب یلیبا توجه به سنش خ افشیو ق ومدینم

 :زمندایپس ابروهامو باال م گهیاما حاال بحث کلکل بود د

 !معلومه-
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وار رانمو همونطور که نوازشکنار گوشم و  ارهیم سرشو

 :گهیم کردیلمس م

..اونوقت همون شب بهت نشون ادیب ایدخترم بدن نیبزار ا-

باشه من  ی..هرچیچ یعنیسالته  ۱۱سالمه و  ۴۱که  دمیم

و  کنهیسالمه و کمرم چه خوب کار م ۳۱ دونمیکه م

 .دنتیدر ین برادندونام آماده

 :گمیو آروم م رمیگیازش م نگاهمو

 ..ین ترسناک شدبس ک-

 :گهیاخم م با

واسه تو نبودم.!خانم واسه  یعنی.یدیدیبودم فقط تو نم-

 ..کنهیمن قهر م

 :گمیاخم م با

 ..هنوزم قهرم.قهر قهر قهر-
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 :گهیو با پوزخند م ندازهیبهم م یکوتاه نگاِه

 ..سه تا بچه رو بزرگ کنم دی..بایابخدا که هنوز بچه-

 ؟یدیفهم یاخودت بچه-

به لبش که در حال کش  یش دستمهار کردن خنده یبرا

 :گهیو تخس م کشهیاومدن بود م

 ..بودم یاالن که شوگر دد نیتا هم-

 :گمیاخم م با

 !..ستیکه به سن و قد ن یبزرگ-

 :کنهیزمزمه م طونیش

 ..فکر کنم تا االندمیاونم تو تخت بهت نشون م ِیبزرگ-

  .یکور بود

 :گمیم ناباور

 !؟؟ییر تو پروچقد یوا یوا-
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 :ندازهیباال م هاشوشونه

 ..که هست نهیهم-

 یدونیباهات صحبت کنم.خودت م خوامینم گهید-

 ی..منم با آدمایکن تمیاذ یخوایبود و م یمنظورم چ

 ..آزار حرف ندارممردم

 :گهیم تفاوتیپوزخند ب با

 .مینیبیم گهیباشه..دو ساعت د-

 ..گمینم یزیو چ شنومیم حرفشو

 نیو فرهاد از ا میشیم هامونییخوردم چا مشغول

 یجمعه شب قرار خاستگار یو برا کنهیاستفاده م تیموقع

 ..ذارهیم

و  شدیتوسط مادرش انجام م دیکار با نیبه نظِر من ا 

 .خوب نبود ینطوریا
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ا و ب کردیمثل من فکر نم یروش یخانواده نکهیمثل ا اما

استقبال  شونندهیاز فرهاد به عنوان داماد آ لیکمال م

 ..کننیم

 نیب نیا گهیو د شنیها ممرغ یهم داشتن قاط نایا پس

 .موندینم یباق یمجرد

از خجالت سرشو  دیطور معمول االن روشنا با به

و  دادیبه بحثشون گوش م یاما با تخس نییپا نداختیم

و انگار باز هم  کردیحرفاشون رو اصالح م یگاه

 ..داشتنموضوع ن نیبا ا یش مشکلخانواده

ش بزرگ خانواده ریبود و تحت تأث یجوریهرکس  خب

  ..گهید شدیم

 یازم شاک یمامان کل زدمیم ییحرفا نیمن اگه همچ قطعًا

 ادیباهاشون  یها زندگبعداز مدت گهیو خب د شدیم

 .ساکت بمونم و حرف نزنم دیگرفته بودم با
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 ..دادیم یبهم دل و جرعت زندگ هانیبودن با آ اما

کنم،حرف دلمو بزنم و  یداربرم،خونه دیبخونم،خر درس

درخواست کنم؛در کل پشتم بهش  خوامویکه م ییزایچ

 ...خشنش یبا رفتارا یگرم بود.حت

_________________ 

 ..زنان گریزن به د یجنس التی:احساسات و تمانیلزب
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 یبه بهونه هانینشستن،آ کمیو  گهید یهااز صحبت بعد

 .میتا بر شهیکارن بلند م یِیتنها

ا هم و ب شنیبلند م گهیهم د نایرستا ا میشیکه بلند م ما

 .میپوشیاتاق روشنا و لباسامون رو م رمیم
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 مارو نایو روشنا ا میشیاز خونه خارج م یاز خداحافظ بعد

 ..کننیرقه متا در خونه بد

خدافظ »و  دنیکه جوابمو م کنمیم یخداحافظ ازشون

که  کنهیجمع م المویروشنا هم خ یبابا«ِ دخترم

 .ش غلط نبودخداروشکر تصوراتم درباره

 شیهمون فورِد مشک هانیآ ِیشگیهم اریهم به سمت  با

 .نمیشیشاگرد م یصندل یو رو میریم

 بًایبعداز تقر و میزنینم یحرف چکدومیعمارت ه ریمس تو

 .میرسیربع به عمارت م هی

 .پرهیابروهام باال م اطیح یبابا تو نیماش دِنیبا د 

 .آقاجون اومده بود یعنی
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 نیو منتظر بود که ا کردیمتعجم نگاه م یافهیبه ق هانیآ

 یتوجهیبهش ب ییسوال رو ازش بپرسم اما در کمال پرو

 .شمیم ادهیپ نیو از ماش کنمیم

 ِیداشتنخودخواِه مغروِر دوست ِیِب عوضجذا یپسره

 !..ُکشطناز

بستم به سمت عمارت  ششیکه به ر ییاز فحشا یراض

 .مونمینم هانیو منتظِر آ کنمیپاتند م

دوست داشتم بازم با اخالِق مهربون آقاجون  راستش

 .باشه نطوریبودم هم دواریرو بشم و امروبه

 .رمیم منیت نشو به سم شمیو وارد م کنمیرو باز م در

با لبخند وارد  شنومیآقاجون رو که م یخسته یصدا

 .شمیم

 ..بود برام یکه سالمت بود کاف نیهم
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 .شدیاز عمل هم زودتر برطرف م یناش یکه خستگ شاهللیا

از و آغوششو برام ب نهیشیلبش م یرو یمن لبخند دنید با

 بغلش یو خودمو تو کنمیکه به سمتش پرواز م کنهیم

 .مندازیم

 !.هنوز مهربون بود پس

 :گمیکه با لبخند م زنهیم یاسرم بوسه یرو

 د؟یخوب-

 .تمهس شتونیر خی:آره دخترم..فکر کنم حاال حاال بآقاجون

 :گهیم یوقت کنم حرف بزنم،عمو شاک نکهیاز ا قبل

مون باال سر شهیهم شاهللیا تهیسا هیچه حرف نیعه بابا ا-

 .باشه

 :پرسهیرو بهم مو  زنهیم یلبخند آقاجون

 کجاست؟ هانمیآ-
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 ..داره-

و  ادیخودش اومده بود تو سالن که صداش م نکهیا مثل

 :بعد خودش کمی

 .جانم آقاجون..اومدم-

 :پرسمیبه مامان م رو

 کارن کجاست؟-

 ..:رفته بخوابهمامان

 .بخوابه دیظهرها نبا یدونیمامان مگه نم یوا-

 :گهیمظلوم م مامان

 .کردم خودش بعداز ناهار خوابش بردن یبخدا من کار-

 :هگیو با اخم م ندازهیم الیمبل بغل دان یخودشو رو هانیآ

 .یبودیخونه مراقبش م یموندیم ینگران بود یلیاگه خ-

 :گهیآروم مثل غرغر  م ییبا صدا و
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 .من توله یبرا زنهیسر زنعمو داد م-

 قباال و اتا یغره به سمت طبقهو با چشم دمینم جوابشو

 .رمیکارن م

حرفم شده اما متأسفانه  هانینداشتم بفهمن که با آ دوست

 .دنیفهم گهید

 :گمیبا اخم م ومدیپله م یکه رو ییپاها یصدا با

 ..باال..گفتم قهرم با یایم یاالن واسه چ-

حرفم قطع  فتهیم ایو نگاهم به دن گردمیکه برم نیهم

 .شهیم

 یبرا ادیدنبالم م هانیخرم که فکر کردم آ چقدر

 !.یکشمنت

 :گهیم مونیآروم و پش یبا لحن ایدن

 ه؟یاز دستت عصب ینطوریبخاطر امروز صبح ا-
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 :گهیلبخند م با

آقا  نیباشه .!من تو رو به ا یاصال عصب یآره..ول-

 .و نگاه کن نی.بشرسونمیم اوشتونیس

 :گهیم یبا ناراحت ایدن

االن  م نکن.تاشرمنده نیاز ا شتریتو رو جون کارن ب-

 گهیبخاطر رفتار خوب امروزت از خجالت آب شدم د

و  کنهیم دایشغل پ هی اوشیس شاهللی.استیبه کمک ن ازین

 .ندارم یا.من که عجلهشهیهم جور م شهیبق

 :زنمیم لبخند

واب آخه ث یدونیتالشمو بکنم.م خوامیمنم م ی..ولشاهللیا-

 ..داره رسوندن دوتا مرغ عشق به هم

 :گمیکه م زنهیم یمهربون لبخند
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.گفتم که ینداره داشته باش یعذاب وجدان هم لزوم-

 .هرچه بود گذشت بهش فکر نکن

 :گهیو آروم م دهیتکون م سرشو

 یچجور هاتویدادنا و مهربون یدواریام نیحداقل بگو ا-

 ..جبران کنم

 :گمیجلو و م برمیم رو مگونه پرو

 ..با بوس-

 .جلو ادیو م خندهیگلو م تو

 :گمیم کشهیو عقب که م زنمیم مگونه یرو یابوسه

 یکنم که امشب قراره شب زنده دار داریبرم کارن رو ب-

 .داشته باشم باهاش

و  مریکه به سمت اتاق کارن م دهیخنده سرشو تکون م با

 .فتمیسمت تختش راه م
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و و دست و صورتش کنمیم دارشیب یبه سخت شهیهم مثل

 .تا خواب از سرش بپره زنمیآب م

 .میو بعداز شام بر میتا شام هم بمون کنمیم لباسامو

 :گمیاخم رو به کارن م با

 شب یظهر بخواب یدونینم ؟مگهیدیظهر خواب یواسه چ-

 ..؟یشیو بداخالق م یبخواب یتونینم

 :گهیاخم م با

 ..ولم کن-

 .شهیو از اتاق خارج م دوعهیم و

از  یخبر گهیبود چون االن د دهیفایزدن باهاش ب حرف

و  نیترکارن آروم و مهربون نبود و مثل باباش به تخس

 .شده بود لیتبد ایفرد دن نیتربدعنق
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 مینیشیو بعدش کنار آقاجون م میخوریرو کنار هم م شام

 .میکنیصحبت م کمیو 

 مامان و یبرا دونستمیرو که م ییزایچ یماریعوارض ب از

تا حواسشون باشه و خوب از آقاجون  گمیزنعمو و عمه م

 ..مراقبت کنن

بامداد بود که همه خسته شده بودن و  ۱حدود  ساعت

 .میکه برگرد میشیکم بلند مکم

 هانیو تا آ رمیگیدست کارن رو م میرسیخونه که م به

 ..باال میریر مشه زودت ادهیرو پارک کنه و پ نیماش

 .برمیو کارن رو به اتاقش م کنمیرو با کارت باز م در
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و  رهیشنگول بود و فکر نکنم تا صبح هم خوابش بگ هنوز

 .میبود ریامشب اس یعنی نیا

 رونیب فرستمشیو م کنمیعوض م یبا لباس راحت لباساشو

و کارن بدو بدو در  ادیدر م یاز اتاق که همون لحظه صدا

 ..داخل ادیب هانیتا آ هکنیرو باز م

در واستاده  یکارن که جلو دنیاما با د شهیاخم وارد م با

 ..تا بغلش کنه شهیو خم م زنهیبود لبخند م

 .رمیو به سمت اتاق م کنمینگاهشون نم شتریب

 .کنمیعوض م یبا لباس خونگ لباسامو

و  نمکیو بعداز زدن مسواک در رو باز م رمیم ییدستشو به

 :گمیو بلند م کنمیصدامو صاف م

شما هم برو زودتر بخواب که  خوابمیکارن من دارم م-

 ..یش داریب دیصبح با
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 :گهینالون م کارن

 ..خوابمیمن تو اتاقم نم-

م بخواب خوشحال ییرایپذ یبا بابات تو یدوست داشت-

 !..نیکنیم

 ..خنده ریز زنمیو م بندمیبا شدت در رو م و

 ..نره نییاتا صدام پ رمیگیدهنمو م یجلو

و کنه تا من شرطم یو نازکش ادیبود که ب هانینوبت آ حاال

 .بگم

 یو رو کنمیچراغ اتاق رو قبل از اومدنش خاموش م 

 .کشمیتخت دراز م

 .ادیتا ب خوابمیاما نم بندمیم چشمامو

و کم تکه کم مونمیو چقدر منتظر م گذرهیچقدر م دونمینم

 .رمیعالم خواب فرو م
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بم خوا نقدری.اما اشمیم اریشدن تخت هوش نییباال پا با

شدن و صحبت کردن  داریب یکه اصاًل حوصله ومدیم

و  نمکیو بهش پشت م گهیطرف د گردمینداشتم پس برم

 .بخوابم کنمیم یدوباره سع

که دستش دور کمرم حلقه  بردیداشت خوابم م دوباره

 طرف خودش و گردونهیبفهمم برم م نکهیو قبل از ا شهیم

 .تو بغلش کشهیمنو م

 .تمش رو نداشمقابله با خواسته یکه خسته بودم نا نقدریا

 .بود نینوع تلق هی نیهم ا دیشا

که واقعا بغلش آرامشبخش بود و  گمیخودم دروغ نم به

 .دادیم تیحس امن

ه تنش ک ِیعیو نفسمو از عطر طب کشمیم یقیعم نفس

و  کنمیبود پر م یااز هر عطر و ادکلن و اسپره یعار

 .کنمیبدنم دعوت م یتک سلوالآرامش رو به تک
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 :زهیریصداش از کنار گوشم فکرم به هم م دنیشن با

 !.یداریپس ب-

 :دهیکه ادامه م دمینم جوابشو

 .ماریتا از دلت در ب هیقهرت چ ِیاصل لیحداقل بگو دل-

تا خودمو از  کنمیتالش م یو ظاهر دمیجوابشو نم بازم

ن و با لح کنهیتر بغلم مکمبکشم که مح رونیبغلش ب

 :گهیخمارش م

رو  یتخس و وحش یهاکه چقدر توله دونهیفقط خدا م-

 .دوست دارم..تو فقط مقاومت کن عروسکم

 :گمیم یو عصب زنمیش مبه شونه یمشت

 ..یم کردولم کن خفه-

 :گهیخنده م با

 ؟یقهر یبگو واسه چ یداریب یخب حاال که اعالم کرد-
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 :زنمیشونش م به یاگهید مشِت

 ..یدونیخودت م-

 :گهیم زیر یاخنده با

 .تو بگو بدونم دونمینم-

 !..یبد حرف زد ایبا دن-

 :بنمیاخماشو م یکیتار تو

 ومدیاز دهنش در م یکه هروقت هرچ یاالن واسه کس-

 حده؟ نیدر هم ؟ارزشمیباهام قهر کرد کردیبارت م

 جلوه طلبکار باشه و منو بدهکار شهیبلد بود هم خوب

 .بده

 :گمیم آروم

 اهیکه قلب همه س میهمو نبخش چوقتیاگه قرار باشه ه-

رو  یکیاون دختِر اخمو و بداخالق  ی.وقتشهیو داغون م
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براش بکنه چرا  یدوست داره که حاضره هرکار نقدریا

 ای.دنمیکن شتریرو ب نهیک نیا یه م؟چرایاونارو به هم نرسون

ز دور قشنگ جلوه من ا یها زندگ.اونموقعگهیراست م

خوب،دوست  یخوب،پسرخوشگل،چهره وهر.شکردیم

و  دونستینم یزیچ میبودن..اما از درون زندگ یداشتن

بود  یدارم..حسود یهمه چ شهیمن هم کردیفکر م

 یعنی..هانیآ کنمیم یحسود یگاه گه؛منمید

 !م؟ی!کمک نکنم؟ینبخش

تصوراتم خراب نشه که  شدیهاش باعث ملب یرو لبخند

بداخالِق  یهمون پسر جذاب و مهربون و گاه هانیآ نیا

 ..خودمه
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 :برهیموهام م یال دستشو

هم  یبخشیکه زود م نیقشنگه..ا تیسادگ-

 رو ریحق یبنده نیکنم که ا کاریتر..خب حاال چقشنگ

 د؟یببخش

 زنمیرو لبش م یقیکوتاه و عم یجلو و بوسه برمیم سرمو

 :گمیو با خنده م

 ..یبه حرفم گوش بد دیبا شتریب یگرفتن بوسا یبرا-

 :گهیبا خنده م کردیم یکه با موهام باز همونطور

 !..گوشم با شماست عروسکم-

 نیاشم هی یتونی..مرسهیتو دستت به دهنت م نیخب بب-

 دایکار خوب براش پ هیو  یده بهش بدشده سا یحت

 ....حاال خونه همیکن
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 :گهیوسط حرفم م یحرص یخنده با

هوس هم براش بخرم؟اجاره پنت هی یخوایتعارف نکن م-

 وره؟.چطانیبرب شنهیکه مبادا نتونن از پس هز کنمیهم نم

ازت کم  نیخونه و ماش هی؟یکنیچرا بزرگش م هانیآ-

خودت  ؟تازهیکنیقدر ضرر مبشه اونم بخاطر من مگه چ

شرکتت..به  ارشیپسره درس خونده هم هست ب یگیم

 .نفع خودتم هست

 :کشهیم یقیعم نفس

 تتیهمه سال مظلوم نیحق ا یچجور نمیمن تو فکر ا-

 !بهش کمک کنم..؟ یگیتو م رمیبگ ایرو از دن

 :گمیم متعجب

دو نفر رو که  یخوایمن م ؟بخاطریظالم نقدریتو ا یعنی-

 ؟یبه هم برسن رو ول کن توننیهمن و معاشق 
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 :برهیدستشو تو موهاش م حوصلهیو ب کشهیم یپوف

 !..طنازم-

 ..بله-

و  نیدو تا ماش یبگ ی.حتکنمیم یمن به بخاطر تو هرکار-

پسره  نیو ا ایدن یندارم.ول یخونه براش بخر هم حرف

 !..نه

 ؟یباهاشون لج نقدریا یخب؟واسه چ یواسه چ-

 رفت؟ ادتی یزود نی..!به همکردیم تتیاذ ایچون دن-

 ،همیکنینداره.!بجاش تو با کار خوبت هم ثواب م یرادیا-

ه امروز ک ینیبب ی.نبودیکنیاونارو از کارشون شرمنده م

بود و  ختهیبهم ر یمن باهات بحث کردم چجور دیفهم

اون پدر و مادر  هانینکنه بخاطر منه..!درکش کن آ گفتیم

رو نداشت که براش از ته  ییسانداشت..!ک شویواقع
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 گمیداشته.نم ییکمبودها شهیو قطعًا هم ونندل،دل بسوز

 چکسیعمه و شوهرعمه براش کم گذاشتن اما خالصه ه

 ..رهیگیپدر و مادر رو نم یجا

 :تو بغلش کشهیمنو م کامل

 باهام قهر کرده؟ نیاالن دلبر من واسه ا-

و  یریگیم میزود تصم نقدریآره ازت ناراحتم که ا-

 ..یکنیقضاوت م

 :گهیبه جانب م حق

 نطوریکنه هم تیبخواد با حرفاش تو رو اذ یاگه بازم کس-

 ،منیاگه تو زود ببخش ی.حتزنمیباهاش حرف م

 !..بچه جون رهینم ادمی اتویناراحت

 :کنمیتر مهاش محکمدور شونه دستمو

 !..بهم داده یایحام نیخداروشکر کنم که همچ دیبا-
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 :گهیخنده م با

هر روز نماز شکر بخونم که هرشب با  دیپس من با-

 .خوابمیم یایحور نیهمچ

 :ذارمیلختش م یبازو یرو لبامو

از خدا بخاطر داشتنم  یدار یعنی یمراقبم هست نکهیهم-

  .یکنیتشکر م

 :گهیو م زنهیموهام م یرو یابوسه خندهتک با

 ..فردا روز دادگاهه-

 :گمیم متعجب

 ؟یدادگاهه چ-

 اون دختره و اون ماجرا.؟-

 :پرسمیم یفور

 هورا؟-
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 :گهیم کالفه

اسم نحسشو از زبون  یچقدر متنفرم وقت یدونینم یوا-

 .شنومیم تیقرمز و انار

 :گمیخنده م با

 ؟یریحواسم نبود.!حاال خودتم م دیآخ ببخش-

 :ندازهیبهم م یاهانهیعاقل اندر سف نگاه

 .گرفتم لیکارم؟وکیمعلومه که نه..!مگه ب-

 :گمیخنده م با

 ؟یدار یشخص لیرمانا وک نیمثل ا-

 :زنهیموهام م یرو یاگهید یبوسه

 لینه توله.!من به چشمام اعتماد ندارم چه برسه وک-

 .بخوام داشته باشم یشخص

 :گهیجذاب م یکه با لبخند کنمیم یاخنده
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 یهااگه به حرفات گوش بدم از اون بوسه یمگه نگفت-

 ..گهید اد؟بدهیم مریخوشمزه گ

فرو  یزیحرفاش ته دلم چ دنیلحظه و هرلحظه با شن هر

 .شدمیتر متر و عاشقو انگار وابسته ختیریم

بود  ییبم و مردونه الال یکردنش با اون صدا صحبت

 .هاش قرص خواببرام.آغوش گرمش گهواره و بوسه

 .حاالحاالها بخوابم خواستمینم اما

و تند و تند  برمیو سرمو جلو م شهیم تریطوالن امخنده

و  ادیجلو ب دادمینم .اجازهنشوندمیهاش بوسه ملب یرو

 یو بوسه دمیکشیعقب م عیکنه و سر یبوسه رو طوالن

 .کردمیرو شروع م دیجد

و محکم لباشو به لبام  کنهیلحظه شکارم م نیآخر اما

 .شهیو مشغول کام گرفتن م چسبونهیم
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و از  میفتیتا به نفس نفس ب میدیکار رو ادامه م نیا نقدریا

 .میغرق خواب ش گهیتو بغل همد یخستگ

**** 
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کننده تر از و هرکدوم کسل گذشتیهم م یاز پ هاروز

 .بود یقبل

 و رفتمیدانشگاه رو م ِنیآنال یهاهفته کالس هی نیا تو

 .درسام بود یفقط تمرکزم رو
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عقدش بود.ازش قول گرفته  یکارا ریبه شدت درگ روشنا

من و اونم با  ماِنیبعداز زا یرو بذاره برا یبودم که عروس

 .کرده بود یفرهاد رو راض دیتهد یکل

 واضِح فرهاد رو یهایبود و ناراحت یخودخواه دیشا

 نیاز بهتر یکی یعروس یاما دوست نداشتم تو دمیدیم

 .دوستام چاق و ِخپل باشم

عکس  هانیلباس خوشگل بپوشم و با آ خواستمیم

 ..حاال چه بهتر که دخترمون هم باشهرمیبگ

گوشه  یبود اما انگار متوجه یروشنا هم راض گمینم

 .مدتم شده بود نیا یهایریگ

نه خو نکهیبود.ا ییاو کسل بودنم بخاطر تنه یخستگ

واقعا دردناک و  یو بخواب یو بخور ینیبش

 .کنندستخسته

 .بود که فرداعه ایدن ِیهم خاستگار گهیمهم د خبر
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 .امیدعوتم کرد و من گفته بودم حتمًا م ایدن

بود و  ریدرگ یبه طور یروزا هرک نیکه ا خالصه

عقد روشنا چه  یبود که برا نیمن ا یریدرگ نیبزرگتر

 هوونیرو د هانیسوال و حرفا آ نیبپوشم و با هم یلباس

 .کرده بودم

 یبودم تا برا کیزیف یدر حال خوندن جزوه خسته

 .امتحانات آخر ترم آماده باشم

تو  چهیپیم هانیآ یو پشت بندش صدا ادیدر م یصدا

 :خونه

 طنازم..؟-

 جانم؟-

 و کنهیبهم نگاه م کمی.رهیگیقرار م دمیداخل و تو د ادیم

 :گهیب ممتعج
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 توله؟ یختیبهم ر نقدریچرا ا-

 !.ختمیوا..بهم نر-

 :ارهیدستشو باال م یتو یکایو پالست کشهیم یپوف

 یلیداغ کن که خ نارویا ایزحمت ب یخب..ب لیخ-

 ..گرسنمه

 :گمیم عاجزانه

 ..گهیشدم د گر؟خستهیبازم ج-

 :جلو ادیو م دهیبه تأسف تکون م سرشو

 ..؟هی..!عادایریگیبهونه م یلیخ دًایجد-

 :گمیاخم م با

 .؟زنمیمن غر م یگیم یاالن دار-

 .زارهیم زیم یرو رو کیجلو و پالست ادیلبخند م با

 :زنهیموهام م یرو یاو بوسه نهیشیم کنارم
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 م؟یزندگ یخوایم ی..چهیپس عاد-

 :پرهیبه کل م تمیو عصبان شهیهام داغ مگونه میلفظ زندگ از

 یغذا هی.همش هیتکرار یشدم همه چ خسته-

 ی،درسایتکرار ی،کارایتکرار ی،خونهیتکرار

 ..ییگرفتم تنها ی..افسردگیتکرار

 :دور گردنم ندازهیخنده دستشو م با

 یمشروبا رم؟بایبگ یبرات پارت یخوایخب م-

 رو هوا؟ میبر کمیمختلف؟

 :رمیم غرهچشم

 ؟یشد وونهید-

 :شهیم کترینزد بهم

 ..؟میکن یخب پس چ-
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 یریدماغم تا از باال آوردنم جلوگ یجلو رمذایم دستمو

 :کنم

 !..یدیهزار تا ادکلن و عطر م یحاال فعاًل برو حموم بو-

 :گهیو م شهیخنده بلند م با

 چکسیبه شرکت اضافه کنم که ه دیقانون جد دیعا..با-

 ..حق نداره با ادکلن و عطر وارد شرکت شه

 :نمزیم یدماغم بود با خنده بشکن یکه دستم رو همونطور

 ..هیقانوِن خوب نیآفر-

 :گهیم رفتیو همونطور که به سمت حموم م شهیم بلند

 ..یجوون..تو فقط بخند لعنت-

 یکه با چشمک زنمیبهش م یاگهید یغرهخنده چشم با

 .شهیمحو م دمیجذاب از د
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مت و به س دارمیغذا رو برم کیو پالست شمیجام بلند م از

 .رمیآشپزخونه م

 .نمیچیرو م زیو م ذارمیم ویماکرو یورو ت گرهایج

 :ادیمظلوم کارن از در آشپرخونه م یصدا

 داخل؟ امیب شهیم یمامان-

 بودم که فرستادمش اتاق یعصب نقدریدورش بگردم.ا یاله

 بهش برخورد تمیعصبان یهارکشیتا مشغول بشه و ت

 .نکنه

 :نشونمیلبم م یرو یلبخند

 ..داخل قندم ایدورت بگردم ب -

 .کنهیداخل و بغلم م ادیلبخند م با

 .زنهیروش م یو بوس ذارهیم مشکم برآمده یرو سرشو
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حالتش رو خوش یو موها ذارمیموهاش م یرو لبامو

 .نشونمشیم یصندل یو رو بوسمیم

هم  هانیآ قهیبعداز چند دق کنمیرو که کامل آماده م زیم

مشغول  هانیکارن و آ یهایخنده و شوخ نیو ب ادیم

 .میشیغذا م خوردن

 .دادیم یو کارن تو خونه بهم انرژ هانیوجود آ اصاًل

 اوقات شرکت بود شتریب هانمیمهد و آ رفتیکارن که م اما

 .بهم بود شهیحواسش هم یول

بود  مشیامروز پنجشنبه بود و کارن مهد نداشت و پ البته

 .اما کاًل عصابم خورد بود

و به  زمیریم ییچا هی شهیخوردن ناهار مثل هم بعداز

 .میریم ییرایسمت پذ

 :دور شونم ندازهیدستشو م هانیکه آ نمیشیمبل م یرو
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 یچ خوادیعقد روشنا و فرهاد م یبرا خب عروسکم-

 بپوشه؟

 یکارن رو که رو یو همونطور که موها ندازمیباال م شونه

ت ناراح یبا لحن کردمینشسته بودم نوازش م هانیآ یپاها

 :گمیم

هارروز چ ت؟فقطیوضع نیبرام با ا شهیم دایپ یاصاًل لباس-

 ..مونده تا عقدش

 :زنهیلبم م یرو یفور یابوسه

 دمین مک دایپ یکه دوست داشت یهرلباس تایبگرد تو سا-

 ..برات بدوزن

 :گهیم متعجب

 ..چکسیتو چهار روز ه-

 :گهیحرفم با لبخند م وسط
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 ..انتخاب کن یدوست دار ی..!تو هرچگهیاونش با من د-
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..با رهیم ادمیهام ها و مشغله یمشکالت و خستگ تمام

 :گمیم زدیمطمئن بودم برق مکه ییچشما

 انتخاب کنم؟ یهان؟هرچیآ یگیراست م-

 :کنهیاخم م فورًا

 یهمونم یهایلباس سکس نیهم که نه..!از ا یحاال هرچ-

لط مخت یمهمون یبرا یلباس درست و حساب هینگفتما..!

 !..باشه

 :بوسمیش رو مو گونه پرمیشوق،کوتاه باال م با
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چقدر ناراحت بودم که  یدونیچشممم..نم یوا یوا یوا-

 ..هانیآ یبپوشم..مرس یچ

 :شهیپررنگ م لبخندش

 !..دلبرم یگفتیخب زودتر به خودم م-

 شمیش مگونه دنیمشغول بوسو  شمیم زونیگردنش آو از

و خندوِن کارن رو در نظر  طنتینگاِه پرش کنمیم یو سع

 .رمینگ

 :پرسهیو م ندازهیخنده دستشو دور گردنم م با

 ؟یفردا لباس دار یحاال برا-

 .پوشمیدارم همونو م دیلباس سف هیآره -

 مناسبه؟-

 بپوشم؟ ینامناسب زیتا حاال شده من چ هانیآ-

 :گهیم یکه کارن شاک ندازهیباال م الیخیب ینابه مع ییابرو
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 بپوشم؟ یپس من چ-

 :گهیرو بهم م هانیآ

 فردا لباس نداره؟ یبرا-

 .پوشهیو شلوار خوب داره م شرتیچرا..ت-

 یکه کارن با اخم و لحن کنهیمنتظر به کارن نگاه م هانیآ

 :گهیتخس م

 :گمیخنده م با

 ..چشم تو امر کن اونا بگن چشم-

 :گهیو درمورد لباسش م کنهیم یابا حرفم خنده هانیآ

که دعوا و اخم  نیپدرسگ..ا خرمیتو هم لباس م یبرا-

 ..نداره

-من برای عقد عمو فرهاد میگم.میخوام پیش اونا 

بشینما!.. 
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 ادشیو حرف منو  شهیم زونیآو هانیاز گردن آ کارن

 ..رهیم

 :گمیم آروم

 ..هانیآ-

 .گردهیبه سمتم برم یسوال

 :لحنمو مظلوم کنم کنمیم یسع

 یامروز منو برسون شهیم رمی..اگه نوبت بگگمیم-

 ..شگاهیآرا

 :ندازهیباال م ییابرو متعجب

 وضع؟ نیا ؟بایچ-

 یلیخ گهیبرم صورتمو اصالح کنم د دیکنم؟با یخب چ-

 ..امیب ینطوریبد شده..زشته فردا ا

 :کشهیلبخند دستشو به صورتم م با
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عروسکم..!باور کن خوبه  ستیمعلوم ن یزیاصاًل چ-

 .ینطوریهم

 یرنطویزن منو ا ایدختر  هی..اگه هانیآ یگیتو م نویخب ا-

ه زند چرا ب هانیزِن آ گنیشم نم.تازهکنهیمسخره م نهیبب

 رسه؟یخودش نم

 :گهیخنده م با

به حال  ی.!وایاینطوریا یرسیعفف..!تو به خودت نم-

 .یشیم یگری..چه جیبرس نکهیا

و با چشم به کارن اشاره  زنمیش مبه شونه یمشتخنده  با

 :گمیو معترض م کنمیم

 !!..هانیآ-

 :گمیبگه که فورًا م یزیچ خوادیو م خندهیم
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رم ب دیبا هیجد یلی..خیکنیبحثو عوض م یدار نیبب-

 .شگاهیآرا

 :گهیم یشاک

 ..ایخب به طرالن بگو ب-

 ریاونا همش درگ ستمین یروش شیمن که پ-

 .مًا سرش شلوغهروشنان..!حت

 :گمیکه تند م رهیبهم م یاغرهچشم

 !..کارنم با خودت ببر شرکترمینوبت بگ رمیدارم م-

 :گمیحرف بزنه که فورًا م ادیم

 ..گهید شنومینم یچیه-

که  کنهیبرام پرت م یبالشت نمیبیم رسمیدر اتاق که م به

 نیمز یبالشت ،بالشت رو یدورم و سبک یبخاطر فاصله

 .فتهیم
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و  یو مانتو و شلوار راحت رمیبه سمت اتاق م یخوشحال با

 رونیاق بات م،ازیو گوش فیو با برداشتن ک پوشمیم یسبک

 .زنمیم

 .برات لباس بپوشونم ایکارن ب-

 .سمتم ادیبدو بدو م فورًا

براش  یو شلوار شرتیو ت برمشیسمت اتاقش م به

و  رهیکه م هانیتا با آ دمی.تبلتشم دستش مپوشونمیم

 .کنه یحوصلش سر بره،با تبلتش باز

 :گهیم هانیکه آ شمیاتاق خارج م از

 ده؟یبهت نوبت م یحاال شال و کاله کرد-

بهم  ششی.چند بار رفتم پشناسهیآره دوست طرالنه منو م-

 .زود دهینوبت م
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ا لباس ت رهیو به سمت اتاق م دهیتکون م یبا کالفگ سرشو

 .عوض کنه

 .زنمیسالنش زنگ مو به  دارمیرو برم میگوش

 یتو چهیپیشاگردش م یکه صدا کشهیطول نم یلیخ

 :یگوش

 جانم؟-

 خانم هستن؟ الیسالم..ِمر-

 کنم؟ شاگرد:بله..صداشون 

 خواد؟یامروز م ینوبت برا هیطناز  دیبگ شهیم-

 ..لحظه لطفًا هی:بعله..شاگرد

جمع  المیکه خ رونیب ادیآماده از اتاق م هانیلحظه آ همون

 .شهیم
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ما ا پرسهیم الیکه سوالمو از مر شنومیم یپشت گوش از

 .ادیبرام نم الیمر یصدا

 :ادیشاگردش م یبعد صدا قهیدق چند

وقت  دیایب ۶قبل از ساعت  نیاگه بتون گنیخوشگلم م-

 .دارن یفور یمشتر هی.بعدش میدار

 .دمیرسیبود و قطعًا م ۴:۳۱ ساعت

 .امیب تونمیآره م-

 .می:باشه پس منتظرشاگرد

 ..ممنون..فعاًل-

 .خدافظ-

 .شمیو بلند م کنمیرو قطع م یگوش

 م؟یبر-

 :گهیم یحرص هانیآ
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 !..یخودت شال و کاله کرد گهید میبر-

خونه که..خسته  نمیهمش بش تونمینم هانیعه.خب آ-

 .به خودم برسم کممی دیشدم.با

 :گهیاخم م با

ح اصال خوامیاصاًل من تو رو با پشم دوست دارم..نم-

 نم؟یبب ویک دی.بایکن

 :گمیخنده م با

دوست ندارم.تازه  ینطوری..چون من اینیمنو بب دیبا-

و  یدوست دار یگیم یدار یکه الک شناسمتیخوب م

 .می.برخورهیاز همه حالت بهم م شتریخودت ب

ز و ا رمیگیمنصرفم نکنه دست کارن رو م نکهیا یبرا و

 .میشیخونه خارج م
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(Tani)] 

 

*** 

 .کنمیچشمامو باز م جانیه با

کنه و حاال احساس  زرمیها اجازه داده بودم لبعداز مدت 

 ..داشتم یسبک

د کر زریاصالحم کرد و بعد صورت و دستامو پاهامو ل اول

 .نداره ازیجاهات اصاًل ن یهیو گفت بق

صورتم  یبه صورتم زده بود و قرمز یمخصوص کرم

 .بخاطر اصالح معلوم نبود

 .شمیم رهیبه خودم خ یخوشحال با

 .کرده بودم رییتغ یکل 
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 نیباد داشت اما ا کمیصورتم  یبخاطر حاملگ هنوز

 .مو باز کرده بوداصالح چهره

 یشده بود،حت دهیو کش زیشده بودم،ابروهام تم دتریسف

تر به نظر  دهیمام هم کششدن ابروهام،چش زیبخاطر تم

ر شده بود تشده بود،لبم برجسته زیلبمم که تم ومد،پشتیم

که موقع اصالح و درد داشتن از لبام  ییو البته بخاطر گازا

 ..گرفته بودم حاال قرمز شده بود

 :امیم رونیجون از فکر ب الیمر یصدا با

 ؟یکم دار یچ یدونیم-

 :گهیکه با لبخند م کنمینگاهش م یسوال

که  یکنیم رییتغ نقدریا یرنگ مو..!موهات رو که رنگ کن-

 ..دنتیحتمًا شوهرت با د

 :حرفشو ادامه بده ذارمینم
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قبرمو  هانیبه موهام دست بزنم تا آ هیتروخدا کاف یوا-

 ..بکنه.قباًل تذکر داده که حق ندارم دست بهشون بزنم

 :ادیشاگردش م یصدا

!موقع ستن؟یه نخانوم،مگه طنازجون حامل الیتازه مر-

 !..کنهیم دایپ زشیرنگ بذارن موهاشون ر یحاملگ

موقت مثل  یاز رنگا تونهیخب م ی..ولهیحرف نمی:االیمر

 ..مو استفاده کنه یاسپر

 :دهیمخاطب به من ادامه م و

شوهرت دوست داره  یکنیکه فکر م یرنگ یتونیمثاًل م-

..اگه خوشش اومد که بعداز یرو با اسپره امتحان کن

اگر هم که نه خب با دوبار حموم  یرنگ بزار تیملگحا

 .شهیرفتن پاک م

 :گمیم جانیه با
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 ؟یگیراست م-

 :گهیبا خنده م الیمر

 ..آره جونم-

  .کنمیکارو م نیعقد روشنا حتما ا یپس برا-

 ..ادیبهت م یلیخ یعسل ای ی:آره بنظرم دودالیمر

 :زنمیم یلبخند

کنم.واسه فردا  جادیدم اتو خو یرییتغ هیمن که از خدامه -

  .شمیواسه عقد روشنا حتما مزاحمت م یول ستین یازین

 یطناز جونم..؟!قدمت سِر چشم.ِک هیچه حرف نی:االیمر

 ؟یایم

 :گمیلبخند م با

 د؟یوقت دار یچه ساعات ۴دوشنبه تا قبل از ساعت  یبرا-
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د که شاگردش تن کنهیشاگردش نگاه م هیبا لبخند  الیمر

 :گهیم

و صبحش کاًل وقت  ادیم یمشتر دونهی ۲تا  ۲۱ت ساع-

 ..ادیب ۱-۲ساعت  تونهیپره..م

 :شمیاز جام بلند م ارهیسمت من م شوینگاه سوال الیمر

 .نجامیا ۲آره حتمًا ساعت -

 .کنهیو باز م بندهیبا لبخند م چشماشو

 رمیگیو کارتمو سمت شاگردش م رمیم الیمر زیسمت م به

 :گهیکه با لبخند م

 شون؟یکنیدختر؟چرا کاور نم یدار یقشنگ یناخونا چه-

 .کاور؟کنمیبهش نگاه م متعجب

 !..تا حاال بهش فکر نکردم دونمیعامم..نم-

 :گهیبا لبخند م الیمر
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د عق ینکن..خسته شد..برا تشیاذ گهیبابا حنانه د یا-

 چکسیهلوترش کنم که ه یجور هی شاهللیروشنا ا

 ..نشناستش

 :گهیست ماسمش حنانه دمیکه حاال فهم شاگردش

ش قشنگ چهره نیبا ا نقدیخانم بخدا ا الیآره مر یوا-

 ..جذب بده ی،کل یاستور میکه هرعکسشو بذار شهیم

 :گهیبا خنده م الیمر

قبل که با طرالن اومده بود خواستم  یدفعه یدرسته ول-

کارو بکنم طرالن اجازه نداد گفت شوهرش  نیا

 .کنمیحساسه..منم اصرار نم

 !.بود یادهیکه زِن فهم الحق

 ازین چکسیزنا که مستقل بودن و به ه ریاون ش از

 ..نداشتن
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 .دوست داشتم اخالقشو

رو سرچ  هانیو همونطور که اسم آ ارمیدر م مویگوش

 :گمیم کنمیم

که خوب  امیبعد زود م ی..دفعهگهیخانم راست م الیمر-

 ..غیو تبل عکسیخوشگل کنم.فقط ب

 ..خوشگلم نگران نباش:باشه الیمر

 مکنیوقت نم چهیپیم یکه پشت گوش هانیآ یصدا با

 .رو بدم الیجواِب مر

 جانم؟-

 ؟ییسالم کجا-

 شرکتم..کاِرت تموم شد؟-

 دنبالم؟ یایب یتونیآره م-
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 رو بفرستم دنبالت؟ گهید یکی داره اگه یرادی:اهانیآ

 :پرسمیم متعجب

 ؟یچ-

 :گهیم فورًا

 شیهم پ رم،کارنیدرگ کمیراننده شرکته..من -

 رسونتتیدنبالت م ادیم دمیسپهره..آدرس رو به راننده م

 .میایم گهیدو ساعت د یکیخونه..ما هم تا 

 :مزاحم کاِرش بشم خواستمینم قطعًا

 .ادیداره.بفرست ب یآره چه مشکل-

 .باشه پس فعاًل-
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 .کنهیرو قطع م یگوش

تا  منیشیانتظار م یصندل یو رو کنمیرو پرداخت م نهیهز

 .ادیب راننده

 ..شمیم نستایو وارد ا ارمیرو در م میگوش

 ..شمیو مشغول گشتن م کنمیم دایپ یلباس مجلس جیپ هی

د تا و از چن کنمیم نییمختلف رو باال و پا یهاجیپ نقدریا

 لباس هیکه خالصه  رمیگیم نیبروز اسکر یسالبا مدل

 .کنهینظرمو جلب م

پارچه  یکه جنسش ساتن بود و رو یصورت راهنیپ هی

 .تور دوخته شده بود

 یارهیابند د هیو با  ومدیباال م یشکل مثلث نهیس یرو تور

 .شدیدور گردن حلقه م

 !..بود یکیش یلیخ طرح
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بدن رو  یاالو قسمت ب خوردیبند م هیهم  نهیس ریز از

آزاد بود.پف دار نبود اما  نییو قسمت پا کردیم پیک

آزاد بود که شکمم رو تحت فشار قرار نده و  یاونقدر

 .اصاًل شکمم واضح نباشه

 .ساق پا بود و کامال خوب بود یتا رو لباس

بود که ساتِن باال تنه فقط  نیا رادشیکنم تنها ا فکر

همراه با خط  منهیس یو قفسه پوشوندیرو م هامنهیس

با  نمیه اکه البت شدیپوشونده م یفقط با توِر صورت منهیس

 .شدیحتمًا حل م هانیآ یدو تا ماچ و بوس و عشوه برا

 .کنمیو سرمو بلند م امیحنانه از فکر در م یصدا با

با خانم زند کار  گهیمرِد اومده م هی:طناز جون حنانه

 ؟یدارم..شما آژانس گرفت

و  شمیخارج م نستایو از ا رمیگیم نیاسکر از صفحه فورًا

 .کنمیرو خاموش م میگوش
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 :گمیبه حنانه م رو

 ..یآره آره..مرس-

 و خارج کنمیم یکه خدافظ دهیبا لبخند تکون م سرشو

 .شمیم

 :گهیو با لبخند م ندازهیبهم م ینگاه راننده

 ..پاکرو هستم از طرف جناب زند اومدمدیخسته نباش-

 ..بله درسته-

 یرنگ یمشک[Cerato]یِسراتو ِنیدست به سمت ماش اب

 .کنهیم مییراهنما

 یسوال جیهیو ب نهیشیکه خودش هم م نمیشیم عقب

 .کنهیحرکت م

وارد  و کنمیرو باز م م،رمزشیاز گوش امیپ نگهید یصدا با

 .شمیم هاامیپ
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 "د؟ی"رسهانیآ

ا بگم که "آره امکنمیم پیتا طنتیو با ش کنهیگل م طنتمیش

 "..شد زتیعز یراننده بیخوشگلم ،نص یچهره دِنید

 هویکن ن وونمید ی"لعنتادیم امشیکه پ کشهیطول نم یلیخ

 "هاخونه امیم شمیپا م

 ""عه..نه به کاِرت برسکنمیم پیمرموز تا یلبخند با

 "بهت بگم بچه؟ ی"چادیم امشیپ

 یحالمو چجور نی"االن من اادیبالفاصله م شیبعد امیپ

 "م؟درست کن

 ".نمتیبیشب م زمیفقط بهت اطالع دادم عز"

 گهید میکردن گوش لنتیو با سا فرستهیم یچ نمیبینم گهید

 .کنمیخاموشش م
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 ومدهیچرا از تِه دلم ناراحت شده بودم که ن دروغ

 جانیه شگاهیبعداز آرا دنمید یبود.دوست داشتم برا

 !.داشته باشه

 هشگایآرا هی هتونیم دونستیچه م چارهیآخه اون ب هرچند

 بشه؟ رمییباعث تغ نقدریا

فکر کنم دو ماه قبل  شگاهیکه رفته بودم آرا یبار نیآخر

م صورت ی.موهاشگاهیکه برم آرا دمیدینم یلیبود.کاًل دل

 یکل نکهیمگر ا شدینم دهید چوقتیه میدیبخاطر سف

صورتم  نکهیم او تو نور آفتاب از کنار،چهره گذشتیم

 .شدیمعلوم م ستیصاف ن

 ،تشکر«میدیخانم مهندس رس»راننده که گفت یصدا با

 .شمیم ادهیو پ کنمیم

 .شمیباال و وارد خونه م رمیآسانسور م با
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 و وارد َکنمیو لباسامو م شمیوارد اتاق م یزیاز هرچ فارغ

 .شمیحموم م

حموم آب گرم واقعًا  هیاصالح دردناک، هی بعداز

 .دیچسبیم

 .شمیوم خارج مو از حم شورمیخودمو م اطیاحت با

 یقینفس عم چهیپیم مینیب یشکالِت موهام که تو یبو

 .بندمیچشمامو م تیو با رضا کشمیم

ناف  یباال یتنه مین هیو لباسامو با  کنمیخشک م خودمو

 .پوشمیو شورتک ِستش م یمشک

 .داشتم یسبک حس

 نیلباس قشنگ تو تنم نشسته بود و ا نیا نکهیا

 یرو فرمم بود بهم انرژ یهانباالتنه و رو یدهندهنشون

 .دادیم
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 .نمکیم نگاهکلمیو با ذوق به ه رمیتوالت م زیسمت م به

 .رهیم مبه سمت شکِم سفت و برآمده نگاهم

 یو دلم برا زارمیم شیگبرآمده یلبخند دستمو رو با

 .رهیتوش ضعف م یجوجه

تو ذهنم  یاکه باهاش حرف بزنم که کلمه کنمیباز م دهن

 .کنمینم دایپ

 .شمیم رهیبه شکمم خ متفکر

 .جوجه اسم انتخاب نکرده بودم نیا یهنوز برا من

 و کاالسیو نگاهم به م رمیم میلبخند به سمت گوش با

 .فتهیم هانیآ یامایپ

و وارد  کنمیموکول م یاگهیدادنشون رو به زمان د جواب

 .شمیگوگل م

 :کنمیم سرچ
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 «دخترانه با ک اسم»

 نیو بالفاصله وارد اول انیباال ب تایساتا  مونمیم منتظر

 .شمیم تیسا
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 ..ادیِاسما باال م یکییکی

 یکان-»

 کرانه-

 کمند-

 نهیکوه-

 نیکامل-
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 نیکارول-

 ایکامل-

 نایکاتر-

 نایکار-

«...- 

 !..نایکار

 ..چقدر قشنگه.کنهیجلب م نظرمو

 :کنمیو دوباره سرچ م شمیخارج م تیاز سا فورًا

 «نایاسم کار یمعن»

 ..شمیم تیسا نیوارد اول دوباره

 نیخالص، پاک. هم چن یعنی نای: کارنایاسم کار یمعن»

: مهربان یو در زبان ژاپن بای: زییایتالیدر ا نایاسم کار یمعن

دختر  اسم کی Carina ای Karina نایباشد.اسم کار یم
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در  نیدارد.هم چن نیالت شهیاست که ر یالملل نیب بایتقر

 نتخابادختر  یاسم برا نیا زین ایتالیو ا ایاسپان یکشورها

 کیجهان  یو در اکثر کشور ها یدر فارس نای. کارشودیم

 یم زین نایرا کوچک شده کاتر نایباشد. کار ینام دخترانه م

 «.دانند

 ..هم قشنگ بود هاشیمعن

 .رو بپرسم هانیتا بعدًا نظر آ دارمیم رو نگه ماس نیا

خستم کرده بود و حاال حموم  شگاهیتو آرا ادیز نشستِن

 چشمام بسته یگرم کاِر خودشو کرده بود و از خستگآب

 .شدیم

 .کشمیتخت دراز م یو رو کنمیخاموش م مویگوش

 .شمیم خبریاز عالم ب دهیبه بالشت نرس سرم

*** 
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لفن و با اخم ت شمیم اریاتاق هوش ِمیسیتلفن ب یصدا با

 .زنمیرو چنگ م

 هووم..؟-

 :ادیم هانیآ یعصب یصدا

 ؟ییِد معلوم هست کجا-

نشو  ؟مزاحمییکجا یگیم یکرد دارمیب یَعهه..زنگ زد-

 !..ادیخوابم م

 .چهیپیم یتو گوش شیعصب ینفسا یصدا کمی

 :ادیآرومش م یکه صدا بردیداشت خوابم م دوباره

 ..؟یدیچرا جواب نم تویگوش-

 :گمیخماِر خواب م یو با صدا شمیم اریهوش دوباره

 .لنتهیسا-

 :گهیخنده م با
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ن از و م یکرد رییتغ یکل شگاهیآرا یرفت یمگه نگفت-

 موندم؟ بینصیب دنشید

 !..اهوم-

 :گهیش مشده دیکل یدندونا با

دوست دارم گردنتو  یدیکوتاه جواب م ینجوریا-

 !..بشکونم دلبرم

 :گمیم یشاک

کنه بلند  داریزنگ بزنه تو رو از خواب ب یکی..هانیآ-

 .م بزار بخوابمخسته یلی؟خیزنیم یبراش بندر یشیم

 یجلسه گهیساعت د مین اریدر ب لنتیاز سا تویگوش-

 امی.تا بنمتیبهت زنگ بزنم بب خوامیدومم که تموم شد م

 .ارمیطاقت نم

 !.هووم باشه قطع کن-
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 :گهیم یحرص

 !..خونه عروسکم امین که مم-

 .نمکیو تلفن رو خاموش م کنمیزمزمه م ییـ«ایب» الیخیب

اره و دوب ارمیدر م لنتیرو کنارم افتاده بود از سا میگوش

 ..شمیکنارم و غرِق عالِم خواب م ندازمشیم

*** 

 .دارمیو برش م کشمیم یپوف میگوش یصدا با

 کنمولترشیف الیخیاز تلگرام ب یریتماس تصو دنید با

و تماسو  کنمیسبز رو لمس م کونیو آ کنمیروشن م

 .بندمیچشمامو م الیخیو ب کنمیبرقرار م

 .بعدًا قطع کنه نهی.خب ببنهیمنو بب خواستیم اون

 هی دایازش نم ییصدا نمیبیم یو وقت گذرهیم هیثان چند

 ..با لذت زل زده بهم نمیبیکه م کنمیچشممو باز م
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 .ودصورتم نب ینگاهش رو اما

 .. و کنمیدنبال م نگاهشو

 ِیهمه قشنگ نیحاال از ا زیه یخدا لعنتت کنه پسره یِا

 زده..؟ نرویب تنهمیکه از ن نمیبه خط س یبش رهیخ دیمن با

 کشمیممنهیس یو پتو رو تا قفسه پرهیخواب از سرم م کاًل

 :گمیغره مباال و با چشم

 !..کنا شیچشاتو درو-

 :گهیو با خنده م فتهیم نگاهش به صورتم تازه

 ؟یشد داریب-

 ..تونبعله با اجازه-

 :گهیبامزه م یلحن با

 من از اون منظره یبخواب شنیدوباره تو همون پوز شهینم-

 در بره؟ میببرم خستگ ضیف
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 یخوایم ی..گفتشهینم رمیتو..!نخ ییچقدر پرو یوا-

 ..ه بدنمون ینیکردم بب رییو تغ شگاهیصورتمو که رفتم آرا

 :گهیو م چرخهیچرخانش م یصندل یخنده رو با

 ..وصاحابیب یاون پتو نییالمذهب من شوهرتم..بکش پا-

 :گمیم طنتیش با

 تبیصحنه نص نیا دیدنبالم شا شگاهیآرا یومدیاگه م-

 ..دیمتأسفم جناب برام وقت نذاشت یول شدیم

 :گهیم یحرص

 جلسه بودم.بکشش شیساعت پ مین نیتا هم انصافیب-

 .در بره میگبذار خسته نییپا

 ینیبیم یباره دار نیانگار اول یگیم یجوری هانیآ-

 .شهیدردسر م نهیبیم یکیشو تروخدا  الیخیمنو..!ب

 :گهیاخم م با
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زنگ  بهت شمهیپ یکس یتوله که وقت رتمیغیمگه من ب-

 خونه؟ امیب ایاونو  نییپا یکشیبزنم؟م

بازه..فقط خونه به روت  نیدِر ا زمیعز یهرجور راحت-

 ادیب ایبچه بدن نیا یتا وقت گهیماه د ۴تا  یادآوریمحض 

 ریبگ یزیچی یایم یدار نکهیو ا یبش کیبهم نزد یتونینم

 .بازم بخوابم خوامیمن م

 :گهیم یعصب

 !..عروسک کنمیخونه اون زبونتو از جاش م امیمن که ب-

 :گمیخنده م با

 با چاقو؟-

 :گهیاخم م با

 هات ِسیفزنچ ک هیامشبو با  خوامینه با دندون.چون م-

 .شروع کنم
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 یاجواب بدم چشمِک دلبرانه امیو تا م زهیریم یُهر دلم

 .کنهیتماس رو قطع م«منتظرم باش دلبر»و با گفتن زنهیم
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 گهیبخوابم که د خوامیرو بالشت و م ذارمیسرمو م دوباره

 .بود دهیکار از کار گذشته بود و خوابم پر

 !.خدا یا

 هانیآ نمیداشتما..!ا دغدغهیخواب ب هیها مدت بعداز

 .پروند

 .شمیو بلند م کشمیم یپوف
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خوشگل و  یو لباسا شورمیو صورتمو م دست

 هیکه باعث شده سبک و راحت بخوابم رو با  یایگوگول

 .کنمیستش عوض م ِیشلوار آب هیو  یگشاِد آب شرتیت

 کیو سرگرم ال شمیم نستایو وارد ا دارمیرو برم میگوش

و  مشیو بعدش وارد اکسپلور م شمیم دیجد یکردن پستا

 .کنمینگاه م وهارویدیو

که  مشیغرق م نقدریا شمیم نستایوارد ا یوقت شهیهم مثل

دِر خونه به خودم  یو با صدا گذرهیچقدر م فهممینم

 .امیم

از اتاق خارج  میو بعداز خاموش کردن گوش شمیم لندب

 .شمیم

 :ادیم هانیآ یخسته و دورگه یصدا

 من کجاست؟ ِیخانم سکس یه-
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 ..بره دشای یسکس ِیتا معن نهیبب پیت نیمنو با ا هیکاف

 .مشیم ییرایو ذوق،کاماًل وارد پذ جانیاز سر ه یلبخند با

 رمیکه م کنهیز مو آغوششو با زنهیچشماش برق م دنمید با

 .تو بغلش

و با خنده  کشهیشکالت موهام م یاز بو یقیعم نفس

 :گهیم

 .کردم اریبو و نیفکر کنم منم به ا-

 ِیشاک یکه صدا زنمیبه بازوش م یو مشت رهیگیم مخنده

 :شهیکارن از کنارم بلند م

 !.یمنو بغل کن دیاول با ؟مامانیپس من چ-

 یتو بغلم و بوسه رمشیگیو م شمیجدا م هانیخنده از آ با

 :زنمیبوش مخوش یموها یرو

 قندم؟خوش گذشت؟ یچطور-
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 :گهیم جانیه با

 .کردم یباز ی..!با عمو سپهر کلیلیخ-

 :گهیو با خنده م رهیبه سمت اتاق م هانیآ

و شرکتو با  ومدیها نکدوم از جلسه چیبعله تو ه-

 ..هیلاخد ریانگار که مدمهدکودک اشتباه گرفته بود.انگارنه

 :گمیاعتماد به نفس م با

 .هازش بگذر تونهینم چکسیه نهیریم شبچه نقدریواال ا-

 دیشا ایاتاق  یصداش از جلو یمحو شده بود ول دمید از

 :گهیکه م ادیهم از تو اتاق م

 .جذابش رفته یآره به بابا-

در بود  یکه جلو یکیو پالست گمیبلند م یا«فتهیخودش»

 .رمیمت آشپزخونه مو به س دارمیرو برم
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 هی یبرو بابا لباساتو عوض کنه.اگه خواست زمیکارن عز-

 ..یاز صبح شرکت بود ریدوشم بگ

 :گهیو م دوعهیبه سمت اتاقش م جانیبا ه کارن

 رمیگرسنمه..بعداز شام م یلیخ کنمیفعاًل لباسامو عوض م-

 ..یحموم،مامان

 .باشه قندم-

 انیو کارن م هانیآ نکهیو بعداز ا نمیچیشام رو م زیم

 دهیخر هانیکه آ میشیم یاآماده یهامشغول خوردن ناگت

 .بود

 ؟یآقاجون چطوره؟ازش خبر دار-

 میری:امروز باهاش صحبت کردم بد نبود.فردا مهانیآ

 .مشینیبیعمارت م

 ..باشه-
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 راهِنیاون پ ِیادآوریکه با  میشیمشغول خوردن م دوباره

ز بدم دهن با هانیبه آ دیکه با یاخوشگل و رشوه ِیمجلس

 :کنمیم

 بگم؟ یزیچیعامم..-

 .کنهینگاهم م یو سوال ارهیباال م سرشو

ه ب ازیکردم که ن دایلباس خوب پ هیعقِد روشنا  یبرا-

 ..هی.مناسِب حاملگستیدوختنم ن

 :رهیگیو با خنده سِر چنگالشو طرفم م ندازهیباال م ابرو

 شمینم یاضکه من ر هیجوری یبگ یخوایخب االنم م-

 تا من اجازه بدم.هوم؟ یایعشوه ب یو تو ِه یبپوش

 :گمیخنده م با

عاشقش  ینیخوشگله.بب نقدرینکن.بخدا ا تیعه..!اذ-

 .یشیم
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 دهنش ذارهیاز ناگت رو م یاو تکه نییپا ارهیم چنگالشو

 :گهیغره مو با چشم

 تو یبشم وقت ارزشیلباس ب هیعاشقه  دیمن چرا با-

 .یچشمم یجلو

 تا نتونم جوابشو نداختیو زبونمو از کار م کردیم یلبرد

 .بدم

 :گمیو با ذوق م ذارمیدستش م یرو دستمو

.تو ستیهم بد ن یلیحداقل اول نگاش کن.باور کن خ-

 .دونمی.من میبد ریگ یخوایم یالک

 :دهیتکون م یسرسر سرشو

 .باشه حاال بعداز شام بهم نشون بده-

 و ناراحت یش که کارن شاکبه زنمیم ییدندون نما لبخند

 :گهیم
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 بپوشم؟ یپس من چ-

 :گهیبا خنده م هانیآ

ِنت َت یزیچ هیفندوقم.خالصه  فرستمتینترس ُلخت نم-

 .کنمیم

 ؟یدار کارشی..چهانیعه آ-

 :دمیرو به کارن ادامه م و

 خرهیبرات م ییبابا یدوست داشته باش یزیهرچ-

 .خوشگلم

 .کنهیز مبا ششویو مثل خودم ن زنهیم لبخند

ا و منم ب رهیم ییرایو کارن  به سمت پذ هانیشام آ بعداز

 ختنیو با ر کنمیرو جمع م زیم یهولو هول اطیاحت

که قبل از شام درست کرده بودم و حاال داغ شده  یاییچا

 .رمیم ییرایبود به سمت پذ
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و خودم راهمو به سمت اتاق  ذارمیم زیم یرو رو ینیس

 و عکِس لباس رو بهش نشون ارمیب مویتا گوش کنمیکج م

 :پرسهیکه متعجب و بلند م دمیم

 ؟یریکجا م-

 ..ینیلباسو بب ارمیب مویگوش-

و دوباره به سالن  دارمیبرم مویو گوش گهینم یزیچ

 .گردمیبرم ییرایپذ
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و عکس لباس  کنمیرو باز م جیپ ونو ا نمیشیم کنارش

 .دمیخوشگله رو بهش نشون م

 !..چه خوشگله نیبب-



 

Romanzo_o 2486 

 ویوشو گ کشهیاخماشو تو هم م فتهیکه به لباس م نگاهش

 .بهش نگاه کنه ترقیتا دق رهیگیاز دستم م

 :کنمیبشه شروع م یراض نکهیا یبرا

 ..گهیبگو خوشگله د-

لو ج کشهیسرشو م نهیبیرو م هانیکارن هم که اخِم آ یحت

 :رهغیبا حرص م هانینشون دادم که آ یچه لباس نهیکه بب

 یمهمون یلباسه جر خورده رو تو نیا یخوایم-

 نشینداره همه َسک و س نهیس ؟دخترهیشون بپوشمختلط

 !..شهیم یلباس تو تِن تو چ نیحاال بب رونهیب

 :ندازمیش مدوِر شونه دستمو

 نویهم هان؛فقطیر کن آفرق نداره..باو یلیمنم خ یبرا-

 .خوامیم
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 به دستم و با پوزخند دهیم ویو گوش ندازهیباال م یاشونه

 :گهیم

 !..قبوله-

 :گمیم متعجب

 ها؟-

 :ندازهیباال م ابروهاشو

 شرط؟ هیقبوله به -

 :گمیم فورًا

 !..باشه قبوله ی؟هرچیچ یچ-

جلو و همونطور که  ارهیو سرشو م زنهیبرق م نگاهش

 :گهیم کردیش ، گردنم رو نوازش مداغ ینفسا

شوهر  فهنیهمه م ینطوریا کنمیکبود کنم..گردنتو کبود م-

 !..یدار
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 :گمیم فورًا

 !..معلومه که نههههه-

 :گهیغرور م با

 .بگم قبوله یهرچ یگفت-

 .هیالعاده زشتکاره فوق نیا یدونیخودت م هانیآ-

 :گهیاخم م با

 بشه زشته؟ دهیبدِن زنم د یلبم رو یجا نکهیا-

 .رهیم یلیو یلیکه ته دلم ق گهیم دیرو با تأک زنم

رو به  یکبود نیزشته که من ا نیا یعنیآره.. یعنینه؛-

 ..بذارم شینما

 :گهیاخم م با

 .کنن نگاهت هیو بق یلباسو بپوش نیکه تو ا نهیزشت ا-

  :زنمیو با ناز پلک م شمیم کترینزد بهش
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 ..نهیبیرو م خب نگاه کنن.من که چشمم فقط تو-

 :رهیگیدستشو جلوم م دیتهد با

..من دلم دمایکار دستت م هی زنمینکن که م یدلبر-

 ..ننیبب هیکه ماله منه رو بق یتن خوادینم

و با خنده رو به من  شهیبلند م هانیآ یپا یاز رو کارن

 :گهیم

 ..یکن یتا بابارو راض کنمیم یجا رو برات خال یمامان-

و به سمت اتاقش  ندازهیاال مب ییابرو یبا تخس و

 ..دوعهیم

 یکه پوف نمیشیپاهاش م یرو رمیو م زنمیم یلبخند

 :گهیو عاجزانه م کشهیم

 یخودمو جلو یبهم بده که چجور یصبر هیخدا! تو  یاِ-

 .توله تحمل کنم نیمثل ا یگردختر لوند و عشوه
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 کنم و لوند و کشیتحر تونمیم گفتیداشت م نکهیا از

 :لوج برمیو سرمو م نهیشیلبم م یرو یخندگرم لبعشوه

 !.یکنیقبول م ایخب جناب..دست به کار شم -

و  ییهوی یلیجلو و خ ارهیباال و سرشو م ندازهیم ابروهاشو

 .روم زنهیم مهیمبل و خ یرو ندازهیمنو م اطیبا احت

 شیپ یشکمم مشکل یبرآمدگ یکه برا رهیگیقرار م یجور

 .ادین

به  یبودم که دوباره ناگهان تو شوک کار اولش هنوز

 :شهیم از درد جمع مکه چهره زنهیچپم چنگ م ینهیس

 ؟یکنیم کاریچ هانیآ-

 :گهیلبخند م با
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و اول  یخواستم نشون بدم اول و آخرش تو بغله خودم-

 دیخودم با رتویگنفس یهایبرجستگ نیو آخرش ا

 نشون بدم؟ گهیجور د ای یشد رفهمی.شنمیبب

 ردکیکه مغزم صادر م یحرفش با درد قلبم بخاطر تپش

 :ومدیجور در ن

 ..رهیگیجونه من ول کن درد م هانیآ-

 مهنیس یرو یالباس بوسه یو از رو کنهیباز م مشتشو

 :زنهیم

 !..ماله منه نایبگو که ا-

 ..معلومه که ماله توعه هانیآ-

و دستشو دور کمرم حلقه  کشهیمبل دراز م یرو کنارم

 :ذارهیبازوم م یوو سرشو ر کنهیم
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 یچه حس دمشونید یوقت وکالیدیامروز تو و یدونینم-

 !..شدم

 :گمیخنده م با

 ..یحتمًا داغ کرد-

 :زنهیروشون م یاگهید یباال و بوسه ارهیم سرشو

 !..خاصن یلیخ-

 یزی.ته دلم چومدیحرف زدنش خوشم م پروایب نطوریا از

 .پسِر تخسم نیحرف زدِن ا یبرا ختیریفرو م

 :کنمیو نوازش م برمیرو سمت موهاش م گمید دسِت

 بپوشم.؟ یذاریحاال م-

 :گهیم یو شاک کشهیم یپوف

 .توله!فقط با همون شرطه قبوله گهیتو حالم د نینر-
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لباسه  نیدور گردنم.باشه؟ا زارمیشال م هیخب اصاًل -

 .شهیکه تو عکسا شکمم معلوم نم هیجور

و دوباره به  رهیم به سمت لبام یالحظه یبرا نگاهش

 :گردهیچشمام برم

 ه؟یچ خب اصاًل معلوم شه.مگه-

 ..فتهیبد ب کلمیه خوامینم هانیآ-

 :ذارهیشکمم م یلذت دستشو رو با

 ..سگتوله یخوب نیبه ا کلیه-

.بذار بخرمش یزنیحرفه خودتو م گمیم یمن هرچ یوا-

 دور گردنم.باشه؟ ذارمیشال م

 :گهیم یخندتک با

 !..داره شرط نمیا-
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 یبوسم کن تیجمع یجلو دیبا یبگ یخوایعه حتمًا م-

رو  یجید کروفنیبرم م دیبا دینه شا ای..یبفهمن واسه من

 ..بگم رمیبگ

 :کنمیو مهربون م دمیم رییتغ یرو کم صدام

[من رو که مشاهده انیها و آقاَاند جنتلمنز]خانم زیدیل»-

رو من زند هستم لطفًا چشماتون  هاِنیهمسر آ دیکنیم

 ها؟«شهیم ینچرخه آقامون عصب

 :کنهیم میو حرص یعصب یبه چهره یخنده نگاه با

 ..گرش بشهزند قربوِن همسِر عشوه هاِنیآ-

 :زنمیبه بازوش م یاخم مشت با

 .خدانکنه-

 :رهیگیاز لبام م یکوتاه یجلو و بوسه ارهیم سرشو
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تشو ققلب من طا ایعشوه ن نقدرینکن طناز..ا یدلبر نقدریا-

 !..نداره

اما خوب  ومدیکم به زبونش م یلیدوست دارم خ یکلمه

 ..کنه تا قلبمو ذوب کنه یبا کلمات باز یبلد بود چجور
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 !..هانیآ-

 :زنهیاحساس لب م با

 جونم؟-

ن لح نیبت کنم اما با الباس صح یداشتم درباره قصد

 :کنمیحرفمو عوض م شیاحساس

 ..دوستت دارم یلیخ-
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و کنار  زنهیگردنم م یرو یاجلو و بوسه ارهیم سرشو

 :زنهیگوشم پچ م

 ..یلوند نقدرینوکرتم که ا امتیتا ق-

 :گهیکه با حرص م کنمیم یزیر یخنده

 ..دمای..بخدا کار دستمون مینخند لعنت ینطوریا-

 :کنمیو از فرصت استفاده م زنمیم یینماندندو لبخند

اون  هی.نظرت چمیبحثو عوض کن ایباشه باشه..اصاًل ب-

 ..رو با شال بپوشم راهنیپ

 :گهیم یو باخودخواه ادیکوتاه نم تشیموقع از

 !.گفتم شرط داره-

 .بگو بشنوم گهیشرط د هیخوب  لیخ-

 :گهیمرموز م یلبخند با
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 ،برامیبود دهیامروز پوشرو که  یاون لباس خواب دیبا-

 ..اومد ایم بدنبچه نکهی..هم امشب هم بعداز ایبپوش

 :گمیعاجزانه م فورًا

 در برابر من یتونی..تجربه ثابت کرده تو نمهــــانیآ-

عمر  هیهمه رو  یدیکار دستم م یزنی.میخوددار باش

 ...مونیپش

 :گهیحرفم با اخم م وسط

ما ا یکنیگاه نمن چکسیتجربه ثابت کرده تو هم به ه-

 ..خوادیمن خودتم دلت م شیپ

 شد؟ ناراحت

 :تو بغلش دمیِغل م شتریو خودمو ب زنمیم یلبخند

من خوددار  یجلو دی..تو نبازمیعز نهیخب درستشم هم-

 !.یشیمگه نه؟چرا ناراحت م یباش
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 درنگ یو با کم کنهیشو تو نگاهم قفل ماخم کرده نگاِه

 :هزنیچشِم راستم م یرو یابوسه

ر از پا د یبرا ییمن قربوِن اون نگاهت بشم که به تنها-

 ..هیآوردنم کاف

 :پرسهیکه م کنمیم یزیر یخنده

 !.؟.یبپوش گهیلباس د هی یخوایم ایحاال شرط قبوله -

 .. از حد شتریب هویاگه  هانیآ-

 :گهیم فورًا

 کممی دی.حاال شانینگاهت کنم بچه..هم خوامیفقط م-

 .یدستمال

راش ب زد،دلمیَله منگاه کردن بهم َله یبرا نطوریا کهنیا از

 .رهیضعف م

 :زنمیم شیشونیپ یرو یابوسه
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 .باشه قبوله-

 :گهیم بالفاصله

 !..یدورت و اون لباس رو بخر یقبوله که شال بزار-

 ..آره قبوله-

 :گهیم طنتیش با

 دیرو به دست آوردم.با میزندگ یهاتیاز موفق یکیخب -

 .رمیجشن بگ تیموفق نیبه مناسبت ا

 :گهیکه با حرص م رهیگیم محرفش خنده با

 یدونی؟نمیبخند یِک یبخند راحت باش.حاال نخند_

 .. چند وقته تو نِخ

 یزیو فشار ر رهیگیدستش م یراستمو تو ینهیزمان س هم

 :دهیو ادامه م دهیم

 ..هلوهام نیا-
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به  زنمیو با لبخند زل م دمیبه بغلش فشار م خودمو

 .ماشچش

 :گمیکه با خنده م کردیم یشرویبدنم پ یرو دستاش

اون توله داره مارو نگاه  دونمینم دی..االنم بعگهیبسه د-

 ..کنهیم

 :گهیخنده م با

 .به باباش رفته بزار چشم و گوشش باز شه-

 :کنمیم یایتصنع اخِم

 .بشه ینطوریبچه ا نیا ذارمی..نمهانیآ-

 :ندازهیخنده ابروهاشو باال م با

 .هم به نفعشه یلیمگه چشه؟خ-

که شما چشم و گوشت باز بود برام  نینه ممنون؛هم-

 .هیکاف
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 :گهیطلبکار م همونطور

که  یاتفاقا خوبه،چشم و گوشش باز باشه هرکس-

 تمسینگران ن گهیو د کنهیخوشگل باشه رو ماله خودش م

 .زشت باشه مندهیکه عروس آ

 :گمیم یشاک

 !..ـــــهــــانیآ-

 :گهیخنده م با

 ..جونم-

 :گمیم یجد

 نمکیحاللش نم رمویبکنه.ش نکارویکارن ا هیبخدا کاف-

 سواحل فرستمشی،م میدختره رو هم بعداز ترم ،اونیچیه

 .کنه یزندگ تیموقع نیتو بهتر ایآنتال

 :دهیسرشو تکون م متفکر
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 ایسواحل آنتال تیقراره جمع ندهیخوبه..پس فکر کنم در آ-

 .بشه ادیز یلیخ

سِت د شتریکه ب زنمیش مبه شونه یمشِت محکم یحرص

 :رهیگیخودم درد م

 .خوشتستیقشنگ ن شمیشوخ ینکن حت تی.اذهانیآ-

 شم از کجاهبشه؟تاز دیافسرده و ناام یدختر الک هی ادیم

 یربا هردخت میبد ادیبهش  دیباشه؟با یمعلوم دختر خوب

 .نباشه تا مبادا بخاطر پول و ثروتش گرفتار بشه

 :گهیخنده م با

 ویهرکس گمیم ؟بهشیزنیباشه بابا..تو چرا جوش م-

باشه که مامانش اونا رو بفرسته  ریفق یَنُکنه.با دخترا

 .و اونا خوشبخت بشن ایسواحل آنتال

 :گمیحرص م با
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 .باش یخدا سِر کارن جد یمحض رضا-

 :زنهیلبم م یرو یبوس

 و شیگکارن گند بزنه تو زند ذارمیم یواقعًا فکر کرد-

خراب کنه؟نگران نباش عروسکم.حواسم بهش  ویهمه چ

 ..هست.حرص نخور تو

ب که متعج دمیسرمو تکون م نانیو با اطم کشمیم یپوف

 :گهیم

 شوخ باشم؟ یدوست ندار-

 :گمیخنده م با

 ؟یگیم یاخالقت ُمخَتصه خودمه.چ نیکه ا نمیعاشق ا-

 :ندازهیباال م ابروشو

 .ومدیفکر کردم خوشت ن-
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 یهست یجد نقدری.ایزنیم یحرفاتو جد یکر کردم دارف-

 .هیحرفات به شوخ یداد ِک صیتشخ شهیکه نم

و  کنهیو آرامش  و به بدنم منتقل م پاشهیبه روم م یلبخند

 :زنهیکناِر گوشم پچ م

 .جلوش خوده خودمم یطرِف مقابلم تو باش یتا وقت-

 ؟یدینشون م یفقط خودتو به ظاهر جد یعنی-

دور و اطرافمو ندارم.مثال  ِکیف یآدما یصله.حودیشا-

 باشم؟ یو جد رمیخودمو بگ نایا بیمن ِشیپ یدید

 :گمیم متفکر

را هم اونقد ششونی.فقط پیستیهم شوخ ن یلیخ ینه..ول-

 .یستین یجد

جز  نیکه..ا خندمینم یکس یرو هم به یالک گهید-

 .اخالقمه
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وب خ یتذارم؛وقیلبش م یو لبمو رو برمیجلو م صورتمو

 هیتو  و کشمینفس عقب مبا نفس رهیگیم یلبمو به باز

 :زنمیلبش لب م ِیمتریلیم

 .اخالِق مردونتم نیمن عاشق ا-
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 .هدیم هیو پشِت سرشو به در تک شهیوارد اتاق م کالفه

 :گمیم متعجب

 شده؟یچ-

 :گهیم یکیبا لبخنِد کوچ وکنهیبلند م سرشو
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کارنو  یبهونه یتونینم گهی..حاال ددیباالخره خواب-

 ..اون لباس خوابه رو بپوش االی.یاریب

 :گهیاعتراض که فورًا م یبرا کنمیباز م لب

 ..االی ی.قول دادیبگ یزیبجز چشم چ یحق ندار-

 رمیوضع زدم به سمت کمد م نیو اکه ت یاز حرف مونیپش

 .ارمیبودم رو در م دهیظهر پوش که یو لباس

که چرا حواسمو جمع نکردم  کنمیدلم خودمو لعنت م تو

از دستم بر  یکردم که آخِر سر هم کار تابیب هانویو آ

 .ادین

 مریو به سمتش م کنمیچشماش لباس رو عوض م یجلو

 یو رو خهچریتن و بدنم م یکه با لذت نگاهش رو

 .نهیشیصورتم م
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کنارش  کنهیو مجبورم م کشونهیو به سمت تخت م من

 .دراز بکشم

و با  چرخونهینگاهشو تو صورتم م یتابیبا لذت و ب بازم

 :گهیلبخند م

 !..حواسم پرت شه یبگ یچیبهتره -

 :گمیم ناراحت

لباس گشاد  هی ؟بزاریکنیم یچرا خودآزار زمیخب عز-

 هرشب دمیاومد قول م ایگله بدنخوش نیبپوشم هروقت ا

 برات بپوشم.باشه؟ نویهم

 :هگیم رهینگاهشو از لبم بگ نکهیخمار بدون ا یلحن با

 ..دمیدیتو خوابم نم-

 و؟یچ-

 .مثل تو رو داشته باشم یکی نکهیا-
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لباسو عوض  نیماله تو..فقط بزار ا یبخدا همه چ هانیآ-

 !..یشیخطرناک م یکنم.دار

 :هگیکمرنگ م یو با اخم رهیگیز لبم مپرلذتشو ا نگاِه

 گمیم ی؟وقتیساِز مخالف بزن یخوایبابا..تا صبح م یا-

 .ندارم یکار یعنیندارم  یکار

 یاهو لحظ کنهیکه دستشو باز م کنمینگاهش م دیترد با

 نهکینگاه م و دوباره به خودم کشهیشکمم م ینگاهشو رو

 : کنهیو آغوششو باز م

 .لوس شه کمیدخترمو بغل کنم  مخوایبغلم م ایحاال ب-

که بدنمو تو  کشمیو خودمو به طرفش م زنمیم یلبخند

 .کنهیحصار دستاش قفل م

وجودم انتخاب  یتو یجوجه یکه برا یاسم ِیادآوری با

 :گمیکرده بودم،م
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 !..هانیآ-

 .دیکشینفس م قیموهام فرو کرده بود و عم یال سرشو

 جونم؟-

 .مینکرد ما هنوز براش اسم انتخاب-

عروسکم گفتم که اسِم پسرمونو من گذاشتم،اسِم -

 .دخترمون رو تو بذار

 .براش اسم گذاشتم-

 :کشهیلبخند نگاهشو سمتم م با

 !.هیچ نمیخب..بگو بب-

 قشنگه؟ نایکار-

 :گهیم زیر یخنده با

 نا؟یهمون کاتر-

 .دوست دارم شتریرو ب نایمن کار-
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 .خورهیباشه خوبه..به کارنم م-

 .همون انتخاب کردم یآره از رو-

 :دهیتکون م سرشو

 ..بابا ینای.کارهیاهوم.عال-

 یو سرمو تو نهیشیلبم م یرو یش لبخندکلمه نیا از

 .کنمیعطرش فرو مگردِن خوش

م و رو نداشت ارینسبت به قبل اون و گهیبود که د یمدت 

هم کارن مامان ب یبه بوها کم شده بود.سِر باردار تمیحساس

فقط واسه دوران اول  اریو نیو ا هیگفته بود که عاد

 .هیگیحامل

بهم  یحِس آرامش هیباز هم بو کردِن گردنش  اما

 .مگرفتیو حس خوب م دادیم یزندگ ی.بوش برام بودادیم

 .میخونه بر نیاز ا نایاومدن کار ایبعداز دن خوامیم-
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 :کنمیو متعجب بهش نگاه م رهیم نیاز ب افکارم

 چرا؟-

 :دوزهیبا لبخند بهم م اهشونگ

 انیکار یاتاِق مخصوص برا هی خوامی.مکهیکوچ نجایا-

 .درست کنم

 ..وا! اتاق مهمان هست که-

اتاق جداگانه  هیدخترم  یاتاق مهمان که اتاقه مهمانه.برا-

 ..درست کنم.با طرح دخترونه خوامیم

 زایچ نیا یهم تا سه چهارسالگ ادیب ایبچه بدن نیا هانیآ-

بشه  تا بزرگ میبمون نجایا میتونی.حاال مستیاش مهم نبر

 یرادیچه ا یخوب نی.خونه به امیکنیم یفکر هیاونوقت 

 ش؟یعوض کن یخوایاتاق م هیداره واسه 
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که.حاال چه به  خوادیخواب م یبچه اتاق برا نیخب ا-

 ازیخودش.اتاِق مهمان هم ن اریچه به اخت ایما  اریاخت

 .بچه کرد اتاقه شهی.اونو نممیدار

رو عوض  یخوب نیخونه به ا یخوایم نیواقعًا واسه هم-

 ؟یکن

 یهام تو قصر زندگمن دوست دارم زنم و مادر بچه-

 ای ی.حاال بگو عمارت دوست دارشهینم یکنه.ول

 آپارتمان؟

 :کنمیقاِب صورتش م دستامو

 .دوست دارم نجارویاصاًل..من هم ستین ازیبخدا ن-

 .من دوست ندارم-

 ..کنم و زیخونه رو تم دیمن با هانیآ-

 :پرهیحرفم م وسط
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 ..یکنیبچه..فقط سه تا کار م نیدلبرم بعداز ا-

ز و دستامو ا کنمیباال رفته نگاهش م یبا ابروها متعجب

 :گهیکه م دارمیصورتش برم یرو

 یباشگاه..سه واسم دلبر یریدانشگاه..دو م یریم کی-

 ه؟ی..اوکیکنیم

 :گمیخنده م با

 هارو بزرگ کنه؟بچه نیا یًا کبعد-

 .میدیبا هم انجام م نویا-

 کشمیتو بغلش م شتریو خودمو ب پاشمیبه روش م یلبخند

 .بشه و تو وجودش حل بشم یتا بلکه فرج

_____________ 
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 .کنمیمنگاه  پمیلبخند به ت با

 دیسف ای یریش یِیتنگ با لباِس کاموا ِینفت ِیشلوار ل هی

و تا  دشیکلوش م نشییبودم که از کمر به پا دهیرنگ پوش

 .رانم بود یباال

 .دادیخوب نشون م یلیرو هم خ شکمم

م داشت یکیو کوچ تیال ِشیصاف کرده بودم و آرا موهامو

 .چشِم نازک بودلب و خطکه شامل برق

 ارمدیهم برم میاو صندِل قهوه پوشمیرو م میاقهوه یمانتو

 .ندازمیسرم به صورِت ُشل م یرو یایو شاِل نفت

 !..خودمو دمیپسند خب

و  هشیکه در اتاق باز م نهیشیلبم م یرو یافکرم خنده از

 :ادیم هانیآ ِیسوِت بلند باال یش صدابندهپشت
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و ت یکنیم یکاری یچه کرده عروسکم.باز دار نیبب-

 ..هابدبخت دعوا شه یایدن ِیخاستگار

 :گمیم متعجب

 ؟یچ یبرا-

 :گهیخنده م با

 نظرشون ننیخان تو رو بب اوشیس نیا یحتمًا خانواده-

دختره رو دارن  نیا گنیو م شهیعوض م ایدن یدرباره

 .ندازنیبهمون م

 :زنمیبه بازوش م یخنده مشت با

 یبخو نیه ادلشون بخوان.دختر ب یلیعه..بدجنس نشو.خ-

 .اعهیعاشقه دن اوشی.!تازه سمیبهشون بد میخوایم

ش به صورت مشت مونده بود رو شونه یدستمو که رو 

 :گهیو با خنده م زنهیروش م یاو بوسه رهیگیم
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 ..آره..دختِر خوب-

 :دهیو ادامه م کنهیم انیب دهیو کش ضیرو با غ خوب

 ..سولهاز خوب هم منظورت حتمًا بداخالِق رو ِنرِو سو-

فش که حر ذارمیم شیشونیپ یو لبمو رو کنمیم یقدبلند

 .شهیقطع م

 :گمیم طنتیش با

دختِر مردم و پروندِن  یحرف زدن درباره یبجا-

 .زمیخاستگارش برو صورتت رو پاک کن عز

 یو دو بوس تند و محکم رو دهیبه تأسف تکون م سرشو

 .رهیم ییو به سمت دستشو زنهیلبم م

 دارمیو برق لبمو برم گردمیتوالت برم زیم به سمت دوباره

 .ادیبه در م یاتقه یکه صدا کشمیلبم م یو رو
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که از پشت در  نمیبیو کارن رو م گردمیسمت در برم به

 .دیکشیداشت داخلو سرک م

 :گهیخنده م با

 .داخل پسرم ایب-

 .زنهیو نگاهش برق م مونهیمن ثابت م یرو نگاهش

 .رهیگیامو تو بغلش مطرفم و پاه ادیبدو م بدو

بهش مدل داده  هانیبه موهاش که آ یو دست شمیم خم

 :کشمیبود م

 .کرده پسِر مامان پیچه خوشت نیبب-

 :گهیلبخند م با

 ..بابا بودم ی.کاش من جایخوشگل شد یلیتو هم خ-
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و با خنده بغلش  رهیلحِن مظلومش ضعف م یبرا دلم

با غرغر و  شهیخارج م ییاز دستشو هانیکه آ کنمیم

 :گهید،میکشیم مبوسه یجا یهمونطور که دستشو رو

به  یمالیرو م یچرب نیخودت چشه که ا یمگه لبا-

 صورتت؟

 :گمیخنده م با

 ..دوست دارم یلیلبو خبرق-

جلو و همونطور که کارن رو  ادیو م رهیبهم م یاغرهچشم

 :گهیم رهیگیاز بغلم م

 یواسه چ نکهیخودتو دوست دارم.دوم ا ی..من لباخودیب-

 ؟یکنیکارنو بغل م

 .شهیم رید میبر ای..!اشتباه کردم.بخبلیخ-

 :ندازهیشونه باال م تفاوتیب



 

Romanzo_o 2519 

 ..شه ریبه چپم.د-

 :زنمیصداش م یشاک

 که فکر کنن بخاطر یرفتار نکن ینطوری..جلو اونا اهانیآ-

 !..ایذاریمنت سرشون م یو خونه و کار دار نیماش هی

و از  میریم ییرایو به سمت پذ زهندایبهم م یبد نگاه

 :گمیکه کالفه م میشیخونه خارج م

 ..هانیآ-

 .میبر ای..حرص نخور بخبلیخ-

و  میشیکه از خونه خارج م دارهیرو برام باز نگه م در

 .میشیو سوار آسانسور م پوشمیرو م میاکفِش قهوه

 ی لبا لباِس ایکه دن میشیبه عمارت با هم وارد م دنیرس با

 ادیست با لباسش،م ِیخی ِیشلوار ل هیرونش و  یروتا 

 :گهیجلو و با لبخند م
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 !.نیکرد ریچقدر د-

 :گمیم متعجب

 مگه اومدن؟-

 :گهیاسترس م با

 ..انیم گهیساعت د مینه ن-

 .ندازهیم هانیبه آ ینگاهمیپشت بندش ن و

رو که عصا قورت داده بهمون  هانیو آ رمیگینگاهشو م رِد

 .نمیبیم کردینگاه م

 :گهیم ایکه دن کشمیم یقیعم نفس

لطفتو جبران  نیا یچجور دونمی..من واقعًا نمهانیآ-

 .ونتمیمد میکنم.تا آخِر زندگ

به «اشتند یقابل»و با گفتن دهیکالفه سرشو تکون م هانیآ

 .رهیم ییرایسمت پذ
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 :کنهیناراحت بهم نگاه م یبا لبخند ایدن

هم تا ب یداد ادیبهش  نداره رو توقابل نیا بندمیشرط م-

 ..بگه

 :گمیخنده م با

 ؟ی..هنوز موهاتو درست نکردالیخیب-

 .روشون ذارمی:شال مایدن

لبخند  هشیباعث م نایشنگوِل ت یکه صدا دمیتکون م سرمو

 .لبم پررنگ بشه یرو

ن به ما بز یسر هی.لیسه یبه خواهرم شده ستاره:بهنایت

 .بد بگذره بهت کمیبزار 

 :کنمیبغلش م تاطیجلو و با اح رمیخنده م با

 امیب ی.حاال چجورخورمیباور کن کاًل از خونه ُجم نم-

 .شما یخونه
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 :گهیو با خنده م دهیتکون م سرشو

ادب کنم.هر روز داره تو رو از  هانویآ نیا دیبا نکهیمثل ا-

 .کنهیما دورتر م

 :ادیم ییرایپذ یاز تو هانیآ ِیجد یصدا

جلو  نارویا یخانم..جرعت دار نایت ادیم نجایصدات تا ا-

 .بگو ایخودم ب

 :گهیم یظاهر یبا ترس نایت

 !من بگم گه خوردم حله..؟-

 :گهیبلند م یهمونطور با صدا هانیآ

 .دمومیکنارم بنشون تا خودم ن اری.حاال زنمو بستیبدن-
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Romanzo_o 2523 

که  برتمیم ییرایو به سمت پذ رهیگیبا خنده دستمو م نایت

 .نمیشیم هانیکنار آ

 :گهیم نایو ت رهیبه سمت آشپزخونه م ایدن

 شهیدادم.من رفتم پ لتی..!زنتو سالم و سالمت تحونیبب-

 .آقامون

 .رهیم ایلیو به سمت ا کنهیبالفاصله راهشو کج م و

که  رمیو به سمتش م شمیبا شوق بلند م ایلیا دنید با

 :رهیگیو محکم بغلم م شهیبخاطر شکمم خودشم بلند م

 معرفت؟یب یچطور-

 ..پدِر نمونه یخوبم.شما چطور-

 :گهیتعجب م با

 موضوِع لباسو بهت گفت؟ نایت-

 :رمیگیازش فاصله م متعجب
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 .واجب شد که بگه ینگفته ول-

 :گهیم یش به سختخنده وِنیخنده و م ریز زنهیم نایت

 ..یلعنت دهیخودش خودشو لو م-

 :گمیخنده م با

 ..جمع کن خودتو-

 یو باهاشون احوالپرس دمیو هلما هم دست م الیدان با

 .کنمیم

 .رمیبه سمتش م گردمویمامان به عقب برم یصدا با

 شهیکه جدا م قهیو بعداز چند دق رهیگیتو آغوشم م سفت

 :گهیم

شده دورت بگردم.شکمشو نگاه چقدر بزرگ  یاله-

 .ماشاهلل

 :گهیم هانیکه آ زنمیم یلبخند
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 .کنمی..خوب ازش مراقب مزنعمو بخاطِر منه-

 ونریکه همونطور از آشپزخونه ب شهیزنعمو بلند م یصدا

 : گهیم ومدیم

 .بال گرفته فتهیوظ-

 :گهیبا خنده مخاطب به زنعمو م هانیآ

 !..تیحما یمرس-

و  ادیم رونیاز آشپزخونه ب ایکه همون لحظه دن خندمیم

 نهزیکه مامان م شهیم زیم یرو یدستشیپ دِنیمشغول چ

 :گهیصورتش و م یتو

 دختر؟ یوا خدا مرگم بده..تو هنوز آماده نشد-

کامل آماده  رمیانجام بدم م ناروی..ایینداره زندا بی:عایدن

 .ستین یادی.کار زشمیم
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..برو کاراتو یچقدر استرس دار دونمی:دختر من که ممامان

 .هستن ناین طناز و تبک

وِر دستشو د یجور هانیو همزمان آ شهیبا اکراه بلند م نایت

تا مبادا بلند نشم که  رهیگیو محکم م چسبونهیکمرم م

 .رهیگیم مخنده

بگم که با  یزیچ خوامیو م ذارمیدستش م یرو دستمو

 :گهیم دیتهد

 !..آیشیبلند نم-

 :گهیبا اخم م نایجوابشو بدم که ت خوامیم

 دیبا نایت یعنی موننیو طناز م نایبره ت ایدن ی..وقتگهیآره د-

 ..کار کنه

 ایو با چشمام دنبال دن رمیگیم هانیفورًا از آ نگاهمو

کر .فکشمیم یرفته.نفس راحت شمیکه متوجه م گردمیم
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خب خوشبختانه  یحرفو زد ول نیا ایدن یکردم جلو

 .جو عقل داشت هیخواهرم هنوز 

از ذهنم  هیثان هیکه تو  ییفکرا نیبعداز ا بالفاصله

 :گمیم نایرو به ت یگذشت،شاک

 !..تو کمک کن تنبل بارمیخب حاال -

 :بوسهیجلو و لپمو م ادیبا خنده م نایت

 نیتو با ا دمیبود.مگه اجازه م هانیمنظورم به مامان و آ-

 ؟یخوشگله خاله کار کن

 که رمیگیو نگاهمو ازش م رمیبهش م یاغرهخنده چشم با

 .نهیشیکنارم م ادیو مامان م رهیبه سمت آشپزخونه م

 :گهیو با لبخند م ذارهیم مشکِم برآمده یرو دستشو

 ...نگاش کن چقدر بزرگ شدهییوو-

 :فتمیکارن م اِدی هویم مامان به بچه یاشاره با



 

Romanzo_o 2528 

 کارن کجاست؟-

 :کنهیآشپزخونه اشاره م به

 .]زنعمو و عمه[مهینرگس و مر شهیحتمًا پ-

 .شهیجمع م المیو خ کنمیزمزمه م یـ«آهان»

 کوچولو؟ نیبا ا نیکنیم کاریچ ی:خب نگفتمامان

 :گهیدار مبامزه و خنده یبا لحن هانیآ

 ....نگم برات زنعموییه-

و با لبخند رو به  خندهیکه م کنمیاسمشو صدا م متعجب

 :گهیمامان م

هاش از خجالت گونه ینطوریا نیا نیکرد کاریزنعمو چ-

 ..منم همون کارو رو دخترم بکنم نیره؟بگیگینگ مر

 :زنهیم ینیریلبخند ش مامان

 ..داره اینکردم.بچم خودش ح یمن که کار-
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 .جذابشون بودم یحرفا یلذت،شنونده با

 ..مورد طناز خودش ماهره نی:خب پس حتمًا تو اهانیآ

ه بگ یزیچ هانیآ نکهیو قبل از ا دهیسرشو تکون م مامان

 :گهیم ایلیا

 سرخ شده؟ ینطوریبچه ا نیگیم یمادرزن و شوهر چ-

 ..سرخ شده بودم من

که  زنمیو آروم به صورتم م ذارمیگونم م یرو دستمو

 :گهیمو با خنده مدوِر شونه ندازهیدستشو م هانیآ

 .نکن با صورتت..دوسش دارم-

 .دهیخودش فشار م به شتریکه منو ب زنمیم یزیر لبخند

ا که ب شهیاز آشپزخونه خارج م ینیریبا ظرِف ش نایت

 .کنمیبرق افتاده بهش نگاه م یچشما
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 یپا یو رو ییرایتو پذ ادیکارن هم بدو بدو م بندشپشت

 .نهیشیمامان م

 :هگیرو به مامان م ذارهیم زیم یرو رو ینیریظرف ش ایتن

 ..ستین یکار گهیزنعمو و عمه گفتن د-

 .نی:باشه مادر بشمامان

 برهیو سرشو م ارهیدر م شویگوش هانیآ شهیکه م یسکوت با

 !..یتو گوش

 ینیریبه ظرف ش یزیو من دوباره نگاه ر نهیشیم نایت

حرکت  هیتو  هانیکه آ رمیگیو نگاهمو ازش م ندازمیم

 .شهیو خم م کنهیدستش از دوِر گردنم باز م

ه با ک دارهیرو برم زیانگ وسوسه یهاینیریاون ش ازدونههی

 .کنمیبارون دنبالش مستاره  ییچشما
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 صورتم یرو جلو ینیریبه من نگاه کنه،ش نکهیا بدون

 .کردیم پیتا یزیدستش چ هیو همزمان با  رهیگیم

 !..یجنتلمن نقدری.آخه دورت بگردم که ارهیبراش م دلم

و دهنم ت ذارمیو م رمیگیاز دستش م اقیرو با اشت ینیریش

رو آروم  هانیآ یرو گونه جوَامشیبا لذت م نکهیو بعداز ا

 .بوسمیم

خوشمزه رو به دستم  ِینیریش نیا رترید کمیاگه  دیشا

 !..براش کردمیقش م دادیم
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رب و مضط نییپا ادیها متندتند از پله ایزنگ دن یصدا با

 ..شهیم رهیبه ما خ
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از تا درو ب رهیم فونیو به سمت آ شهیه بلند مبا خند عمه

 .کنه

و با  کنهیباال و عمو و بابا رو از خواب م رهیهم م زنعمو

هال  یو تو ارنیکمک هم آقاجون رو از اتاقش م

 ..نشوننیم

شم چ یقدبلند و چهارشونه یکه پسر کشهیطول نم یلیخ

دختر وارد  هیمرد و زن و  هیهمراه با  یو ابرو مشک

 ..شنیم

و زن که معلوم بود مادر و پدرشن و اون دختره هم  مرد

 .سال داشت،احتمااًل خواهرش بود ۲۹-۲۸که انگار 

چشماش برق  ایدن دِنیو با د چرخونهینگاهشو م پسِر

 ..خوده عشق یعنیبرق  نیو ا زنهیم
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 مکمی یننداخت و حت نایت ایهم به من  ینگاهمین یحت

قراره خوشبخت  ایًا دنقطع یعنی نیمکث نکرد رومون و ا

 .بشه

رو  ینیریجلو و گل و ش رهیم نیمت بًایتقر یبا لبخند ایدن

 .ذارهیم زیم یو رو رهیگیم اوشیاز س

داخل و از  انیکه ب زننیو شوهرعمه با اکراه بفرما م عمه

 اوشیس ینیبهم ذره الیمعلوم بود.دان یتینارضاشونچهره

 .نظر گرفته بودرو تحت

که دستشو دوِر کمرم حلقه کرده بود  نهایسمت آ به

 :گردمیبرم

 ..هانیآ-

 یو سوال کشونهیکمرنگ نگاهشو به سمتم م یاخم با

 .کنهینگاهم م
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 !..یمثل قاتال بهشون نگاه نکن نقدریا شهیم-

 :کنمیکه فورًا صدامو مظلوم م رهیبهم م یاغرهچشم

 !؟یارینه ن شهیازت بخوام م یزیچی-

ه ک کنهیَادا م رو«یچ»ش دورگه یداو با ص کشهیم یپوف

 :گمیم

از رو بستن.حاال که  رویعمه و شوهرعمه رو..شمش نیبب-

 دینذار ناام خوادیرو واسه خودش م یزیچی ایدن

 ..گفتن درستش کن یزیچ نایبشه.باشه؟اگه عمه ا

و با حرص و خشن لب  دهیهم فشار م یرو دندوناشو

 :زنهیم

اهات ب امیکنار م شتریب یبد یبخدا اگه بهم فحش ناموس-

 !..یازم درخواست کن ینطوریتا ا

 نه؟ یعنی-
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باشه کچلم -یعنی نیا ورقصونهیتو کاسه م چشماشو

 -یکرد

 .میریگیها جا ممبل یرو هیو همراه با بق زنمیم یلبخند

 .رنیبه سمت آشپزخونه م ایو دن عمه

ردونه م ادویم هانی،به سمِت آ نهیبش نکهیقبل از ا اوشیس

 :گهیم ینرم و مهربون یو با صدا دهیاهاش دست مب

 ..سیسالم جناب رئ -

اول  اوشیکه س گهیم«سالم»خشک  یبا لبخند هانیآ

 یدو با لبخن فتهینگاهش به من و بعد نگاهش به شکمم م

 :گهیو مهربون م منظوریاما ب ترظیغل

 .درسته؟دیطنازخانم باش دیشما با-

 :گهینه مکه مودبا گمیم یا«بله»لبخند با

 .خدمت برسم یبوسدست یبرا دیحتمًا با-
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 :گمیلبخند م با

 نیمارو خوشبخت کن یایکه دن نی..همهیچه حرف نیا-

 !..هیکاف

حد  نیا تونستیخانم نم ایدن یهاحرف نکهی:مثل ااوشیس

  .کنه انیشما رو به طور درست ب یاز خانم

و  هگیم یا«بااجازه» کنم،کهیو ازش تشکر م زنمیم لبخند

 .نهیشیمبل م یکنار خواهرش رو

  

 یهاکه از خانواده خوردینم افشونیو ق پیبه ت درسته

داشتن و  یاباشن اما خب ظاهر متشخص و ساده ییباال

 .هم قابل احترام بود یلیبه نظرم خ

 :گمیم هانیلبخند رو به آ با

 !..چقدر مودب و متشخص-
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 :کنهیم اخم

زنگ و امضا  هیا نره ب ادتیحواست به حرفات باشه.-

 ..مجلسو خراب کنم نیکِل ا تونمیم

 ؟یدار چارهیب نیبا ا یایبابا چه پدرکشتگ یا-

 :کنهیحرص بهم نگاه م با

 یدار و ینشستساده و آروم نقدریا نمیبب تونمیفقط نم-

ا عذابت بود دع یهیما یروز هیکه  یکس یخوشبخت یبرا

 ..یکنیم

 .میزدش حرف ..ما قباًل دربارههانیآ-

 :گهیم یو خنث کنهیرو نگاه مبه روبه تفاوتیب

 .و من قانع نشدم-

 ؟یاهل انتقام نباش نقدریخدا ا یرضامحض شهیم-

 :گهیپوزخند م با
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 ونابیراست راست تو خ یزدانیاگه نبودم که اآلن دختر-

 ..رفتیداشت راه م

 :پرسمیبا شک م دهیترس 

 ؟؟یکرد کارشیمگه چ-

 :کنهیبهم نگاه م پوکر

 .نترس هنوز قاتل نشدم-

 :گمیاخم م با

 باهاش؟ یکرد کاریمگه چ هانیآ-

 :گهیشرور م یلبخند با

 ..سال۲۱سال زندانشو کردم  ۵فقط  یچیه-

 :دمیو سرمو به تأسف تکون م کشمیم یپوف

سال از عمرش هدر ۲۱دست بردار.دختِر مردم  هانیآ-

 .بود یسال کاف۵بره..؟همون 
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 :غرهیو م کنهیبه هم قفل م حرص دندوناشو با

از حد شده..به دخترمون فکر  ادیز گهید اتیمهربون نیا-

م کن.ترح اد؟بسیب ایبه دن یکه قراره تو چه وضع یکرد

 خب؟ خورهیهمه جا بدرد نم

 و به شهیاز جاش بلند م نایجواب بدم، ت نکهیاز ا قبل

 .ادیطرفمون م

 :گهیم هانیاخم رو به آ با

نو حرفاتو ن؟زشتهیکنیاخم پچ پچ مبا  یه نیگیم یچ-

 ..بعد یبرا نیبذار

سره  رهیکه م دهیو سرمو براش تکون م کشمیم یپوف

 .جاش

 .هشیقفل م ایلیکه نگاهم به ا کنمینگاهم دنبالش م با
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که سرمو  دهیتکون م« شده؟ یچ»یسرشو به معنا یسوال

 یو حواسمو به حرفا ندازمیم باال«ستین مهم»یبه معنا

 .دمیو آقاجون م اوشیس یبابا یهخسته کنند
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 ییاچ ینیهم با س ایکه دن کشهیطول نم یلیو خ ادیعمه م 

 ..ادیم

 .نهیشیو کناِر زنعمو م کنهیرو به همه تعارف م ییچا

 :گهیبا لبخند م اوشیس یبابا

 انم هم که اومدن.راستش خودتونخب عروس خ-

 دیو اگه اجازه بد میمزاحم شد ریامر خ یکه برا دیدونیم

 .میبپرداز یبه بحث اصل
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 :دهیمتفکر سرشو تکون م آقاجون

 ونمدی.نمستیهم ن یزیخانم ما کم چ ایدرسته..راستش دن-

 ..نه ای دیدونیم شیمادر و پدر اصل یدرباره

 :گهیم مهربون یبا لبخند اوشیس مادِر

که  تسین یمهم زیاصاًل چ نیحرفتون،اما ا ونیم دیببخش-

 خانم و باکماالت نقدریجون ا ای.ماشاهلل دنمیبهش فکر کن

 .هیپسرمون کاف یهستن که برا

 .کشمیم یقیو نفس عم شنومیرو م هانیپوزخند آ یصدا

 :گهیم یظاهر یبا لبخند عمه

و  دنیرو قباًل د گهیدخترم و شازدتون همد دونمیم-

دارن.اما به رسم ادب و رسم و رسوم هم که شده  ییآشنا

 .آخرشون رو قبل از ازدواج بزنن یبهتره برن و حرفا
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 اریاختیو ب نهیشیلبم م یرو یشرور یلبخند ییهوی یلیخ

 :کنمیزمزمه م هانیدِر گوش آ

 ..؟نایقراِر برن اتاق،بوس وا یعنی-

 ..کنهیبهم نگاه م متعجب

 بود؟ دیازم بع نقدریحرفا ا نیا یعنی

 :گهیو با خنده م ادیخودش م به

 ؟یگفت یچـ یچـ..ـ-

 :خندمیخودش آروم م مثل

ندارن  یحرف یتو اتاق وقت رنیعروس و دوماد م یدیند-

 .. نایبوس و ا

 داغش به گوشم یکه نفسا یکنار گوشم.جور ارهیم سرشو

 .کردیو تنم رو مور مور م خوردیم

 :هگیاغواگر و بم م یلحن با
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چپ  یلقمه هیروز به عمرم مونده باشه تو رو  هیاگه -

 رتریخوشمزه نباش بذار اون روز د نقدری.پس اکنمیم

 .بشم برات ترتابیبرسه و من ب

 :زنمیبه بازوش م یاخجالت ضربه با

 ..هانیزشته آ-

 .شهکیازم کنار م یروزیشوهرعمه با پ یشروع صحبتا با

رو به  ای[من دناوشیس ]پدِریمدن ی:راستش آقاشوهرعمه

 شهیخودم دوست دارم و هم یدختر نداشته یاندازه

و هم  الیارزشمنِد برادرم بودم.هم دان یمراقِب  گوهرا

تو  دیدونی..همونطور که مهیدختر حساس ای..راستش دنایدن

و  یبزرگ شده و تحمل ناراحت یبزرگ و آروم یخانواده

بکشه چون  یانتظار ندارم سخت گمی.نمدارهرو ن یسخت

بگم که  خوامیم یداره..ول نییباال و پا یزندگ دونمیم
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دخترم ارزش قائل  یمثل دختر خودتون برا دوارمیام

 ..تو هم رهیکالهمون م نصورتیا ریچون در غ دیباش

داره شوهرعمه طعنه یکم یاصاًل از حرفا اوشیس پدِر

 :گهیو م شهیناراحت نم

برام قابل احترامه  جناب و کاماًل دیگیم یچ کنمیدرک م-

 نیداشتن همچ یبرا کنمیم نیجان رو تحس ایو دن

هست  ی.خداروشکر وضعمون جوردی.نگران نباشیایحام

رو  اجانیدن یازهایکه دستمون به دهنمون برسه و ن

خانم رو  ایدن نقدریپسرم ا گهی.از طرف دمیبرآورده کن

ناراحت  اجانیتا دن دهیدوست داره که مطمئنم جونشم م

 ..جمع التونی.پس خنشه

 ادیادامه پ شونینامزد نیا خوامی:جسارت نباشه؛ مالیدان

 .آشنا بشم شتریب اوشیبا آقا س خوامیکنه.م

 .موضوع نیندارم با ا ی:من مشکلاوشیس پدِر
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 :گهیبابا با لبخند م شهیکه م سکوت

 .از دهن افتاد دیکن لیرو م تونییچا-

 یو از رو شهیمخم  هانیکه آ شمیم ییخوردن چا مشغول

ا که ب رهیگیها به سمتم ماز همون خوشمزه نیریش هی زیم

 ییهمراه با چا یلب ریز یو با تشکر رمیگیم اقیاشت

 .خورمشیم

که مادِر  انیربع م هیهم سرجمع کمتراز  ایو دن اوشیس

 :گهیم ایبا لبخند رو به دن اوشیس

 شد؟یچ زمیخب عز-

 :ندازهیم نییبا لبخن سرشو پا ایدن

 .بگن الیمامان و بابا و داداش دان یهرچ-

 :گهیبا لبخند م عمو

 ..گهیبود د یرپوستیز یبله-
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وکر پ هانیو البته آ میزنیهمه دست م زنهیکه لبخند م ایدن

 .کردیبهشون نگاه م

نازک و  ییکه خواهرش با صدا ننیشیم اوشیو س ایدن

 :پرسهیدخترونه م

 م؟یکن نیریش گهید یداراید یحاال دهنمونو برا-

 :گهیم یجد یشوهرعمه با لحن 

با دامادم  شتریگفت دوست دارم ب الیهمونطور که دان-

 .آشنا شم

 :گهیبا لبخند م اوشیس

 .بله باعثه افتخاره برام-

 :گهیم اوشیکه مادِر س زنهیبه روش م یلبخند شوهرعمه

 م؟یزماِن عقد رو معلوم کن-

 :گهیفورًا م الیدان
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و بعد  میآشنا ش اوشیبا آقاس شتریب مکی دیاگه اجازه بد-

 .میباره حرف بزن نیدر ا

 .هکنیزمزمه م یا«باشه»و  دهیسرشو تکون م اوشیس مادِر

تا  مینک شتریرفت و آمدهارو ب ستین ی:پس اگه مشکلعمه

 .آشنا شن شتریهم ب اتیجوونا با اخالق

 .کنهیو موافقت م دهیتکون م دییسرشو به تا اوشیس پدر

 خوبیزندگ یدرباره یتکرار یحرفا کمیعداز ب خالصه

 .کننیو موفق،قصد رفتن م

که  گنیشام بمونن اما م یبرا کنهیاصرار م زنعمو

 صبح دیدخترشون امتحان داره و عالوه بر اون شوهرش با

 .رنیزود بره اداره و م

 خونه و میشام بر یبرا کنهیاصرار م هانیرفتنشون آ با

رو حرفش  یکس دهیزه نماجا رهیگیم مشویتصم یوقت
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 یمامان و زنعمو جواب منف یبزنه و به اصرارها یحرف

 .دهیم

 .میتا بر میپوشیو لباس م میریو کارن هم م من
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و  میشیم نیسوار ماش نایبا مامان ا یخداحافظ بعداز

 .میکنیحرکت م

 .کنمینگاه م میرفتیکه م یریبه مس متعجب

 !..ستیخونه ن ریمس نکهیا

 :پرسمیم متعجب

 م؟یریم میوا..کجا دار-

 :گردهیلبخند به سمتم برم با
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 ..رستوران-

 :پرسمیو من م شهیکارن بلند م «ِآخجون»

 ؟یرستوران واسه چ-

 :دهیو دوباره نگاهشو به روبرو م ندازهیبهم م ینگاهمین

 می..حاال برگهیخونه د میغذا بخرم بر دیبا خالصه-

 .حال و هواتون هم بهتر شه کمیرستوران 

 اصاًل ایشام درست کنم  تونمیخودمم م م؟خبیچرا بخر-

 شام؟ یبرا میچرا عمارت نموند

 :گهیاخم م با

 دیشب عشقم کش هی؟یندازیراه م یسوال ستیچرا ب-

ان.چه خوشگلمو ببرم رستور یها زن و بچهبعداز سال

 داره؟ یرادیا

 .نداشتم که بگم یزی.چگمینم یچیه
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به  کنهیو شروع م بوسهیرو م هانیو آ شهیخم م کارن

 .گفتن«ییبابا یمرس»

رستوران بزرگ پارک  هیرو کنار  نیماش قهیده دق بعداز

 .شهیم ادهیو پ کنهیم

 .شهیدر رو باز کنم دِر سمتم باز م نکهیاز ا قبل

 !ر؟نویخودشو رسوند ا یِک

 یمککه چش زنمیبهش م زیتشکرآم یو لبخند شمیم ادهیپ

 .کنهیو کارن رو بغل م زنهیم

 .میریو با هم به سمت رستوران م زنهیرو م نیماش موتیر

 .میشیو وارد م شهیبه صورت خودکار باز م در

 .رهیکجا م هانیآ نمیتا بب مونمیم منتظر

 :کنهینگاه م بهم

 .امیلحظه بمون تا ب هی-
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ون که ا گهیبهش م یزیو چ رهیاز پرسنل م یکیت سم به

 .ندازهیم یو نگاه رهیم وتریپسره به سمت کامپ

 یزیو چ دهیتکون م«آره» یسرشو به معنا قهیچند دق بعداز

تمو و دس ادیبغلش به سمتم م یبا کارن تو هانیکه آ گهیم

 .رهیها مو به سمت پله رهیگیم

 :پرسهیم نگران

 باال؟ یایب یتونیم-

 .میره بابا..برآ-

 .:تو برو من پشتتمهانیآ

 .رمیها باال مو از پله دمیتکون م سرمو

 هیشب شتریبزرگ بود که ب یلیاتاقک خ هیدومش  یطبقه

 .موندیم منینش هی

 ...یمشروب خور ون،باریزینه،تلویکاناپه،شوم
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روشون معلوم بود  یدور تا دورش َدر بود که از نوشته و

 .نهست«VIP» یهااتاق

 .اتاق  می:برهانیآ

 .رمیم و به سمت دِر اتاق  دمیتکون م سرمو

صورتم رو نوازش  یبخشلذت یگرما کنمیکه م بازش

اطر بخ نهایو ا شهیم ریتو بدنم سراز یو حس خوب کنهیم

 .اتاق بود یُمِدرِن تو ینهیشوم

که  یبا گل یاقهوه بًایگلدون تقر هی یشدیکه وارد م نیهم

که  یزیچ نیپهن داشت کناِر در بود.اول یفقط برگا

بود  یرنگ یریش بًایتقر ِیچوب زیومد،میبعدش به چشم م

 زیدو طرف م یخردل یتا صندل شیکه وسط اتاق بود و ش

هم دو تا چراغک  زیم یبه صورت سه تا سه تا بودن.باال

با  بود و اتاق نییتز یبرا شتریبود که ب بلندزرد رنگ 

هم سه تا گلدوِن  زید.کناِر مروشن بو دیسف یهاالمپ
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 ِکیظرف کوچ هیبود،تو  یکه مصنوع یکوچولو و نقل

 هیروشن هم بود  ینهیشوم هی زیدار بود.کناِر عرِض ملبه

 یکار گذاشته شده بود و گرما واریداخل د ییجورا

 .آورده بود وجوداتاق به  یتو یلذتبخش

 :خب پسند شد؟هانیآ

 :گمیذوق م با

 ..اصاًل هیعال نجایا یوا-

ا که کارن ب کنهیمنتظر به کارن نگاه م یبا لبخند هانیآ

 :گهیم جانیه

 .نیی.بزار منو پاییخوبه بابا یلیخ-

 :نیزم یرو ذارتشیبا خنده م هانیآ

راب سرمون خ یبله..بفرما.حاال دستت بازه تا اتاقو روبله-

 .یکن
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 :گمیخنده م با

 !..یبه بچم دار کاریعه چ-

 پشِت ذارهیجلو،دستشو م ادیو م بندهیو مبا خنده در ر 

 :کنهیم تیهدا زیکمرم و منو به سمت م

 .بانو یخسته نش نیندارم.شما بش شیچشم.کار-

 :گهیکه کارن با اخم م زنمیم لبخند

 ؟یپس من چ-

 :رهیگیو دستاشو م رهیبا خنده سمتش م هانیآ

 .نهیمامانش بش شیپ ادیپسرمم ب-

 .نشونهیکارن رو کنارم م و

 :رهیگیو به سمتم م دارهیکنار گلدونا،ِمنو رو برم از

 !..نیخوایم یچ دی.انتخاب کندییبفرما-

 :گمیاز باز کردن ِمنو م قبل
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 ؟یرزرو کرده بود نجارویاز قبل ا-

 یخال یپیآی. اگه ومییایگرفتم ب میتصم ییهوی:نه هانیآ

اما خب از شانس خوبمون دو  مینشستیم نیینبود همون پا

 .بود یتا اتاق خالسه 

 !..میهم دار ییرستورانا نیهمچ دونستمینم-

 یدهی.انجایدوستمه.تازه درست شده ا تکتشی:آرشهانیآ

 .هم طرفدار جذب کرد یبود و کل یاخالقانه

 :گمیتو دهنم و با مکث م کشمیم لبامو

 .باالعه یلیهم خ شنهیحتمًا هز-

 :هگیم یتصنع یمن و با اخم یجلو یصندل یرو نهیشیم

 .نیخوایم یچ نیفکر نکن.انتخاب کن زایچ نیبه ا-

 .شمیو مشغول انتخاب م دمیتکون م سرمو
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و ِمنو رو سمتش  ذارمیغذاها،دستمو رو شکمم م دنید با

 :رمیگیم

 .م هوِس کباب برگ کردهبچه-

 یامعن بنده؛بهیچشمش و چشماشو م هیرو  ذارهیم تشودس

 .«رو چشمم»

 :چرخونهینگاهشو به سمت کارن م بعد

 فندقم؟ یخوریم یتو چ-

 :گهیبا لبخند م کارن

 .خوامیمن چنجه م-

 :رهیگیبا چشمک دستشو صاف جلوش م هانیآ
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 .چنجه بخورم خوامیبزن قدش که منم م-

ِت به دوس کوبهیم و دستشو شهیم زیمخیبا ذوق ن کارن

 .هانیآ

 .نهیشیلبم م یرو یاریاختیلبخنِد ب هی

 .امیم ودمیزود سفارشارو م دیبمون کمی:هانیآ

ن و م رهیو به سمت در م شهیکه بلند م دمیتکون م سرمو

 .رمیمردونه و رعناش م کلیه یتو دلم قربون صدقه

و  شمیرفتنش مشغول عکس گرفتن با کارن م با

 تنترنیمتن خاص از ا هیو  کنمیم یاستور چندتاشون رو

 .کنمیم شنهیو زم ارمیدر م

 .نهیشیرومون مو دوباره روبه ادیم هانیآ قهیدق ۵ بعد

 ..ی:طنهانیآ

 :کنمیبلند م سرمو
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 !..جانم-

 ..گردمایخونه خوب م هی:دارم دنبال هانیآ

 م؟یخودمونو خسته کن ی.چرا الکستین ازیگفتم ن هانیآ-

تم بهت گف نمیخانومم..ا میش بحث کرداًل درباره:قبهانیآ

خونه بهت نشون  هیببرمت  گهیچون قراره چند روز د

 .بدم

 خوابه؟یمن نم ِشی..بچه پیی:باباکارن

 :گمیخنده م با

 .میبراش اسم انتخاب کرد یکارن-

 :گهیم چانیه با

 واقعا؟-

 :دمیتکون م سرمو

 .ناعهی..اسمش کارنایکار-
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 :کوبهیو به هم مخنده دستاش با

 ..نایکار یآبج-

 ..شو الیخیگفتنو ب ی..کارن آبجیاِ-

 :گهیبا خنده م هانیآ

 .ادیخوشش نم یآبج یآره مامانت از کلمه-

 .از فحشم بدتره برام-

 :خندهیم کارن

 نا؟یفقط صداش کنم کار-

 .اهوم.اسمش خوشگله که-

 :دهیبا ذوق سرشو تکون م کار

 .خوشگله یلیآره خ-

و  ارهیدر م شویگوش هانیآ تیموقع نیو تو ا شهیم وتسک

 .شهیسرگرمش م



 

Romanzo_o 2560 

 گوش نهیشوم یتو یهاسوختن چوب یبه صدا الیخیب

 .دادمیم

 .بود آرامبخش

 .نهیشیلبم م یرو یلبخند

 !..خوشگله :چههانیآ

 :پرسمیم حواسیب

 ؟یچ-

 :گردونهیبه سمتم برم شویگوش

 .تیاستور-

 :زنمیم یلبخند

 ..خوب شد یلیاهوم خ-

 :گمیکه م دهیبا لبخند تکون م سرشو

 ..هانیآ-
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 :گهیم کنهیبهم نگاه م نکهیا بدون

 جونم؟-

 :شهیپررنگ م لبخندم

 تونیاومد خونمون گفت اگه واقعًا زندگ ایاون دفعه دن-

.تو گهی.راست منیعکس دو نفره ندار هیشده چرا  یعاد

 .میعکسم از خودمون ندار هیاتاقمون 

 :ارهیگاهشو باال ماخم ن با

هنوز حرفاش آزارت  یوقت دمیبخش یگیم یچجور-

 ده؟یم

 :گمیم فورًا

 .نبود راهمیحرفاش ب نهینه منظورم ا-

 :گهیلبخند م با
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عکس دو  هی یخوایخودت م یا،وقتیدن یگیخب چرا م-

 تینفره داشته باشم؟چشم..اصاًل خوبه..هم تو حاملگ

هم بعداز  رمیگیچند تا عکس خفن م هیآتل میریم

 هام.چطوره؟با توله تیحاملگ

 :زنمیم لبخند

 ..هیعال-

 :شهیمتعرض کارن بلند م یصدا

 ..ستمایبابا..من توله ن-

 :دهیسرشو تکون م با خنده هانمیخنده که آ ریز زنمیم

 ..یباشه شما همون فندوق-

 .کنهیو سکوت م دهیآره تکون م یسرشو به معنا کارن

 .ننیچیم زیم یو رو ارنیمونو مغذاها قهیچند دق بعداز
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و فورًا شروع به  رهیکباب برگ دلم مالش م دنید با

 .کنمیتوجه نم یچیو به ه کنمیخوردن م

و  میخوریکالمون مو کل یرو در کنار خنده و شوخ شام

 .گذرهیخوش م یکل
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 .شمیم داریاز خواب ب لمیآالرم موبا یصدا با

 .گردونمیبرم هانیآ ِیبه سمت جا سرمو

 .دادیخبر از رفتنش م نبودش

که بالفاصله  کنمیرو خاموش م لیآالرم موبا یحالیب با

 .خورهیزنگ م
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 :دمیو جواب م زنمیم یاسم طرالن لبخند دنید با

 جانم؟-

 !..داره دنیشن گرفتم ی..صدااووه

  

 :گهیخنده م با

 ؟یی..کجاکیعل-

 ..خونه-

 :گهیم یشوخ به

..ما هایریدر م یعوض نیعقِد ا یکارا ریاز ز یخوب دار-

 !..کرد دیرو که شه

 .دیدونیکه م تمویوضع-

 :شهیمهربون م لحنش
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 که روشنا به نبودت میچه کن ی.ولکنمیم یآره بابا..شوخ-

 !..دهینم تیرضا

 .گهید کنمیجبران م ینم؟بگو واسه عروسک یخب چ-

 :ادیم یروشنا از پشت گوش یصدا

 .اونجا میایم می.داررمیکنم؟نخیِوِلت م یفکر کرد شعوریب-

 .عقدته گهیروز د کار؟دویچ نجایا یایوا م-

که عقدشونو  فتمیقسمت مزخرف م نیا ادیباز هم  و

 !..گذاشتن واسه روز دوشنبه

.البته بهیعج شونی..همه چگهی..روشنا و فرهادن دیِه

 .شمیزودتر بهتر ..من کمتر تپل م یهرچ

 دایبا هم پ میایکردم.م دایعقد پ لیوسا جیپ ی:کلروشنا

 !..بچه ذارمی.فکر نکن تنهات ممیکن

 :گمیخنده م با
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 ....من که از خدامهایچشم ب-

 :ادیرستا هم م یصدا

عقدش واسه  یدو زدناو سگ یروادهیواال پ-

 .خدا یبا طنازه.ِا یاونم با گوش لینتخاب وساماعه..ا

 یشوخ بود و روشنا هم مثل خودش به شوخ صداش

 :گهیم

.حاال مونده تا ازتون کار بکشم.اون طناز نمیکارتو بکن بب-

 .ادیهرجا ب تونهی.بچم نمنیکمتر آزار بد گناهمیب

 :گمیکالشون بود مکل دنیاز شن یکه ناش یاخنده با

 .زود نیایب کنمی.قطع مبابا. خوبلیخ-

 .کننیو تماس رو قطع م گهیم یـ«چشم»طرالن

د..پس .نبورمیو به سمت اتاق کارن م شمیبلند م اطیاحت با

 !...رفت شرکت هانیبا آ
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 .تنها بودم یعنی نیا و

تنها  گهید ینطوریبود.ا ایدخترم زودتر بدن کاش

رسه که سنش به مهد ب یو وقت شمهیپ شهی.دخترم همستمین

 .شمیمشغول به کار م مارستانیا اون موقع منم تو بت

.به سمت نهیشیلبم م یرو یتصورات لبخند نیا از

 و با برداشتن زمیریم ییخودم چا یو برا رمیآشپزخونه م

 .کنمیو گردو سفره رو کامل م ریپن

 یفمختل یزایبه چ نقدریا نیب نیو ا شمیخوردن م مشغول

 لیاز قب

 ؟ موهامو رنگ موقت بذارم-»

 تو کل مجلس شال بذارم دورم ؟-
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و...فکر «طرالن وقت داره؟ ای شیآرا یبرا ایما شیبرم پ-

م و سِر سفره نشست ستقهیدق ستیب فهممیکه نم کنمیم

 .خورمیدارم و صبحانه م

 !...بعله اومدن فهممیم خورهیکه زنگ م تلفن

 .دمیورودشون رو م یو اجازه دارمیرو برم یگوش

و مشغول جمع کردن سفره  رمیه مسمت آشپزخون به

 .شمیم

راه  هشیهارو همنفله نیا زحمتیبگم ب ایپو یبه آقا دیبا

 .هردفعه بهم زنگ بزنه ستین ازیبده.ن

 .کنمیو در رو باز م رمیسمت در م اد،بهیدر که م یصدا

و طرالن و رستا با  کیپالست یروشنا و مستانه با کل 

 .شنیوارد م اسیو  رایسات

 :پرسمیداخل و از روشنا م ونبرمشیم
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 ه؟یساِک چ-

 ..ینی..آوردم ببنای:لباس و اروشنا

 :زنمیهمه مهربون بودنش م نیبه ا یلبخند

 .زمیبر ییمن برم چا نیچشم.بش-

 :گهیً مفورا مستانه

ااالن  نی.هممینیخودتو بب میاومد نیبش ایبابا..ب خوادینم-

 رهیم بخواد هم ی.هرکمیخورد ییچا میشد داریهمه ب

 .گهید زهیریواسه خودش م

 .سرمو تکون دیترد با

و  رایشنن،ساتیم انیم کننیلباساشونو عوض م نکهیا بعداز

تا  ذارمیو در رو باز م خوابونمیرو تو اتاق کارن م اسی

 .ادیشدن صداشون ب داریاگه ب
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 یکی و ارنیدر م لویو روشنا و طرالن لباسا و وسا مینیشیم

 .دنشونیخر یچ یبرا گنیم یکی

 .شمیم لشونیوقت و مشغول نگاه کردن به وسا کل

و برش  رمیم میلباسم فورًا به سمت گوش یادآوری با

 .دارمیم

گرفتم قراره  هانیبا زور و زحمت اجازشو از آ نمیا-

 .بخرم

 :قاپهیرو از دستم م یگوش یفور روشنا

 ..خدا ی؟ایاورد ریاز کجا گ نویو نگاه.ا وثید نیا یوا-

 :گمیده مخن با

 برداشتم.قشنگه نه؟ چیپ هیاز -

 :گهیم زونیاو یبا لبا رستا
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هم تو تنت  ی.گونادیبهت م یبپوش یتو که هرچ-

 ...قشنگه

 :گهیکه طرالن م بوسمیلپشو م پرمیلبخند م با

 م؟یبر شگاهیخدا حاال کدوم ارا یوا-

مون وقت میجا بر هی.اگه میمختلف بر ی:بهتره جاهامستانه

 ..شهیگرفته م

 .کنهیم دییبا تکون دادن سر حرفشو تا رستا

رو که  نیزم یرو یمصنوع یاز گال یکیکه  همونطور

 کنمیم یو باهاش باز دارمیعقد بود برم یسفره یبرا

 :گمیم

 ا؟یما شیپ یبر یخوایطرالن م-

 ایام شیپ یبر یخوایم.مخاله شیبرم پ دی:نه من شاطرالن

 ..برو
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شه هخال نشیکتری..نزدشگریارا:طرالن اصاًل معدن مستانه

 ..کنهیکار م زدیتو  نشیدورتر

 :گهیخنده که روشنا م ریز میزنیبا هم م همه

 وامخیم؟میبرقص کمی یبزار یندار یزیچ یکیموز گمیم-

 .کنم یپسفردا واسه آقامون دلبر

 :ندازمیباال م ابرو

 یاما حواست باشه اقاتون راه میکه دار کیموز-

 ..نشه مارستانیب

 ناب و یلیخ شدیحرف از فرهاد م یتو چشماش وقت برق

 .قشنگ بود

 کیوزو م رمیم ریپلکیو به سمت دستگاه موز شمیم بلند

 .کنمیم یرو پل«صادقلو_مسعودیدورهم»
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وسط و به منم  امیو م شنیهر سه تاشون بلند م یفور

 ..دنینشستن نم یاجازه
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 .شمیم رهیخ نهیآ یخودم تو ریلبخند به تصو با

منم رفتم  شگاهیو کارن رفتن آرا هانیآ یوقت بعدازظهر

 .شگاهیآرا

 .بودم خونه دهیساعت پنج بعدازظهر بود و من رس حاال

و دخترونه بود و پِف  تیال شیآرا هیصورتم  شیآرا

بود رو پوشونده  یاز حاملگ یکِم صورتمو که ناش یلیخ

 .بود
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بود و  دهیبرام کش دیسف یخط چشم دوبل مشک هی

 یلیکه خ ینه طور یکانتور کرده بود ول کمیدماغمو 

هم  یازیاصاًل بهش ن دیبود.شا یعیواضح باشه و کاماًل طب

 لریهامو هم با کانسهم قشنگ بود.گونه ینبود،از طرف

 .کرده بود ره،برجستهیت

بود  هدیبرام کش یرو به کالباس ِیرژ لب صورت هیآخر  در

 .لبامو برجسته کرده بود یکه حساب

ساده که حد  کاِپیم نیگرفته بودم از ا یانرژ نقدریا

 ایتر از همه موهام بود.موهامو که به اصرار مانداره.اما مهم

 .گذاشتم و با سشوار َلخت کردمشون یرنگ موقت کارامل

 نیکه انتخاب کرده بودم رو ا یایلباس صورت مونه

و مواظب بودم که  دمی.همونو پوشدیبرام خر هانیمدت آ

 .زهیموهام بهم نر

 .کنهیو درشو باز م رمیم طالهام یسمت جعبه به
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رو بردارم که چشمم به گردنبند  یاِست نقره خواستمیم

هم ب انهیآ یعاشقانه یکادو نیکه اول فتهیم یاماه و ستاره

 .بود

 .دارمیو برش م برمیدستمو به سمتش م فورًا

دم به خو یاگهید ِیو نگاه کل کنمشیگردنم م یسخت به

و بد یباز شدن در و پشت بندش صدا یکه صدا ندازمیم

 .ادیسمت م نیکارن به ا یبدو

دامن  ِریز بًایکه تقر ذارمیشکمم م یبا لبخند رو دستمو

 عیتو عکسا فکر نکنم ضا ایلباس محو شده بود.از دور 

شکِم  یباشه اما از روبرو ممکنه تو نگاه اول متوجه

 .م بشنبرآمده

 :چهیپیخوشحال کارن تو اتاق م یصدا

 !..یسالم مامان-



 

Romanzo_o 2576 

 .شهیم زونیجلو و از پاهام آو ادیم

 .رمشیگیو تو آغوشم م شمیم خم

 !..پسر مامان چه خوشگل شده-

 :گهیاعتماد به نفس م با

 ..بودم خوشگل -

 کشهیاز موهامو م یاو دسته رهیبه سمت موهام م نگاهش

 :تو دستش

 ..چه خوشگل شده یمامان یوا-

 :زنمیم یلبخند

 واقعا؟-

 :گمیکه با خنده م دهیبا ذوق تکون م سرشو

 .پوستمو بکنه نهیبابات بب ترسمیم یول-

 :سرمو بلند کنم شهیتو درگاه در باعث م هانیآ یصدا
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 ... دست رو عروسکش دیاباباش چرا ب-

 .ماسهیحرف تو دهنش م دنمید با

و حرفشو  شهیحواسش پرت م شمیبخاطر آرا دونمینم

 .بخاطر موهام ای کنهیقطع م

 .ستهیمیازم وا یکم یجلو و تو فاصله ادیتا قدم م چند

ر که بخاط کنهیمطمئنم م نهیشیکه تو صورتش م یاخم

 ..رنگ موهامه

 کینزد شینیو به ب برهیموهام م دستشو به سمت دیترد با

 .کنهیم

 :گهیبا اخم م بالفاصله

 ؟یبهشون دست زد یبا اجازه ک-

رنگ موقته و با  گمیپس نم خواستیم طنتیش دلم

 :گمیم طنتیش
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 !.خودم یبا اجازه-

 :گهیبا داد نداشت، م یبلند که تفاوت یصدا با

با  ی!غلط کردادیرنگ شده..بدم م یاز موها ادیبدم م-

 ؟یخورد یگوه نیخودت همچ یازهاج

 ..شه یعصب نقدریا کردمینم فکر

 :کنمیغنچه م لبامو

 ؟یکنیم یخوشگل شدم ته دلمو خال یبگ نکهیا یجابه-

 :گهیم فورًا

 ..اصاًلیشد ییایدریپر هیرنگ مو شب نیخوشگل؟با ا-

 یموها یمن دلم همون بو ؟امایزشت بش شهیمگه م

 ....بو شکالتخوادیخودت رو م

 :گمیلبخند م با

 .گهید رهیخب اگه برم حموم بوش م-
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 :گهیتخس م یبا لحن نهیبه س دست

 !.خوامیخودتو م یموها یمن بو االی؟یکنیخرم م یدار-

 :گهیخنده که با اخم م ریز زنمیم

 ...؟بدو پاکشون کنیخندیم-

 :ارمیباال م سرمو

 حاال واقعا قشنگ شد؟-

 لبش و سرشو تکون یرو نهیشیرد لبخند م یالحظه یبرا

 .شهیو دوباره لبخندش محو م دهیم

 یتگف شه؛یرنگ موقته..با دو سه بار حموم رفتن پاک م-

 ..ذارمیرنگو م نیهم رمیقشنگه پس بعدًا م

 :گهیو حق به جانب م زنهیچشماش برق م فورًا

 !.یعمرًا بذارم بر-

 .قشنگه یگیمگه نم-
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 خوامیمخودتو دوست دارم.ن یموها ی:من بوهانیآ

 .بده ییایمیمواد ش یبو شهیموهات هم

 :گمیم فورًا

 یبخدا.. برم حموم دوباره موهام بو گمیراست م -

 !..گهید رهیگیشامپومو م

 :کنهیم زیر چشماشو

 ؟یکنیم ینیچه تضم-

 :گمیخنده م با

 !.یتو بگ یاگه نشد هرچ-

 :دهیتکون م سرشو

 .خوبه!قانع شدم-

و کنار گوشم  کارهیلبم م  یرو یقیو بوِس عم شهیم خم

 :زنهیلب م
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 ..یتر شدهم قشنگ هاییایدریاز پر یشدم.حت مونیپش-

و فورًا لبشو کوتاه  ذارمینم جوابیش رو ببوسه منم

ت و به سم میشیاز اتاق خارج م یو با هم سه نفر بوسمیم

 .میفتیراه م نگیپارک
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و  بی.اول از همه رستا و طرالن و منمیشیمحضر م وارد

 .میکنیم یو سالم و احوالپرس مینیبیرو م عادیم

و  کنهیجلو و منو بغل م ادیم دنمونیجون با د نینوش 

هم سالم  امکیبا عموس نطوریو هم گهیآمد مبهمون خوش

 .میکنیم یو احوالپرس
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 :فتهیبه کارن م ونجنینوش نگاه

 ..چه نازهنیفنچ کوچولو رو بب نی..ایاله-

 .کردیجون نگاه م نیباز به نوش شیبا ن کارن

 اقیو با اشت کنهیو کارن رو بغل م شهیخم م جوننینوش

 :گهیم

 ..تروخدا نگاه چه نازه ایس-

 :خندهیمردونه م امکیعموس

 ..آره ماشاهلل-

 :گهیم هانیمخاطب به من و آ و

 .نگهش دارهخدا-

 مستانه و یاحوالپرس یکه صدا کنهیتشکر م زیر هانیآ

 .ادیم نایسپهر با رستا ا

 .میکنیم یو با هم احوالپرس انیطرف ما هم م به
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 فقط ما و دونستمیکه م ییبود و تا جا یکیکوچ محضر

 .میروشنا با پدر و مادر فرهاد و روشنا بود یهادخترخاله

ره و دونف یکه مبال دیزرد و سف نیزایبا د کیاتاق کوچ هی

ه داشت ک یسلطنت یجدا یسه نفره داشت و دو تا صندل

 یها،سفرهیصندل یمخصوص عروس و داماد بود و جلو

 .شده بود دهیعقد چ

 .بود یو کالباس دیاز زرد و سف یبیهم با ترک سفره

 که زن و چرخهیگفتن سرم به سمت در م اهللی یصدا با

 .شنیهمراه با عاقد وارد م یلیاستاخوش یمرد مسن ول

 .دادم که اون زن و مرد پدر و مادر فرهاد باشن احتمال

خودش رفت و زن و مرد بعداز سالم و  یبه جا عاقد

وسپهر و  بیو من هانیباهامون مخصوصا با آ کیعل

و سالم  رنیم امکیجون و عموس نیسمت نوش عاد،بهیم

 .کننیم
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ر و دوتا دخت شهیباز مزن و مرد ننشسته بودن که در  هنوز

 .شنیو سه پسر جوون وارد اتاق م یکیپالست

و  امکیو به سمت عموس کننیسالم م یبه طور کل بهمون

 .رنیم جوننینوش

 :پرسمیم هانیگوش آ ریز متعجب

 ن؟َیک نایا-

 :گهیخودم آروم م مثل

پدر و مادر فرهاد و اونا هم احتمااًل پسرخاله و -

 .روشنان یهادخترخاله

و  شهیکه همون لحظه در باز م کنمیزمزمه م یـ«آهان»

 .شنیروشنا و فرهاد داخل م

رده ک کاری..!چگرویج نی.ازنهیروشنا چشمام برق م دنید با

 .بود با خودش
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 .ننیشیعروس و داماد م گاهیو تو جا شنیهم وارد م با

من نگاهشو ثابت نگه  یو رو چرخونهینگاهشو م روشنا

 زنهیبهم م یچشمک افمیو ق پیردن به تو با نگاه ک دارهیم

وش از پهل یشگونینگاهش کنم،فرهاد آروم ن یسوال امیتا م

 .شهیش از درد جمع مکه چهره رهیگیم

وع موض نیا ینبودم که متوجه یمن تنها کس نکهیمثل ا اما

همه بلند  یهاخنده کیشل هویکه  دنیشدم و همه فهم

 .شد

 .نییپا ندازهیبا خنده سرشو م روشنا

ا و ب کنهیم یاموضوع نشده بود سرفه یکه متوجه عاقد

 ..کنهیاخمش همرو ساکت م

***  
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مضا ا یبله دادن روشنا و فرهاد و عکس گرفتن و کل بعداز

که اجاره کرده بودن تا  یبه سمت تاالر یو خنده و شوخ

 .میریم رنیبگ یکیجشن کوچ

رکل .دمیروشنا هم آشنا شد یدخترخاله و پسرخاله با

 یبد یآدما شونیکیالعاده پالستفوق یافهیباتوجه به ق

 .نبودن

ه نامزدش بود.نسبت ب ایروشنا بود و عرش یدخترخاله باید

 .رمبود بنظ یهم پسر خوب ایداشتم.عرش یحس خوب باید

ا بود و ب تریبود که وضع صورتش عمل بایخواهِر د ناید

 .کردیجلوه م ترکیبلوندش ف یموها

 ایروشنا بودن که برد یهاهم پسرخاله نیامیبنو  ایبرد

سال  ۱۱ یال ۱۱ نیامیو بن دادیبه باال نشون م ۱۷حدود 

هم  ایسال و عرش ۱۶-۱۵ دیهم شا نایو د بای.ددادینشون م

 بود و کاًل یهم به نظر پسر خوب نیامی.بندیسال شا ۳۱
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ز هم ا ایساکت بود.برد یلیسرش به کار خودش بود و خ

که  کردیبا اخم به فرهاد و روشنا نگاه م یهمون اول جور

 .انگار ارث باباشو خوردن

 .میدی.رسنجاستیفکر کنم هم-

و با تکون دادن  امیم رونیاز فکرشون ب هانیآ یصدا با

 .شمیم ادهیپ نیسرم از ماش

شه و با هم به  ادهیتا پ کنهیهم به کارن کمک م هانیآ 

 .میریداخل سالن م

ص جا رق ستیبه پ یصندل نیترکینزد یفورًا رو مستانه

 .کنارشون مینیشیو م میریو ما هم دنبالش م رهیگیم

که به حدود  یادیز بًایتقر یو فرهاد هم با مهمونا روشنا

و به  کننیم یبودن سالم و احوالپرس ینفر ۱۱۱-۱۵۱

 .رنیمخصوصشون م یسمت جا



 

Romanzo_o 2588 

قراره  هیباشن و بق نایا باید نیقراره جوونا هم کردمیم فکر

شون فقط تو خانواده نایا نکهیهمه مسن باشن.اما مثل ا

 .جوون دارن

عقد  یروشنا برا یهافقط دخترخاله و پسرخاله یول

 .اومدن

نار ک ادیم یجوون بًایتقر ِیجیکه د کشهیطول نم یلیخ

 یانرژ و با کنهیم یو شروع به صحبت و احوالپرس ستیپ

 .ذارهیرو م یو ِشر تایکیاز ن«بومبوم»شعر 

 .شهیشلوغ م ستیپ کمکم

قباًل لباساشونو عوض کرده  نای.استی:آقا قبول نرستا

ا جا ت میاتاق پرو لباس عوض کن میبر نیبودن.بلند ش

 .مینمون
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الن باز رستا و طر دونمی.نممیشیو بلند م میکنیم موافقت

رو کجا گذاشته بودن که شاد و شنگول  رایو سات اسی

 .بودن

 !..پوفف

باهاشون برم که مچ دستم  خوامیو م میشیهم بلند م با

 .شهیم دهیکش هانیتوسط آ

 :گهیکه با اخم م کنمیبهش نگاه م متعجب

 !..یرو قولت هست-

 :گمیم متعجب

 ؟یقوله چ-

 :غرهیاخم م با

 !..قوله شاِلت-
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خودمو مظلوم جلوه بدم که با  خوامیو م کنمیکج م سرمو

 :گهیزودتر از من م یحرص یلبخند

 

[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��تـــ •° 

(Tani)] 

 

 میتو تنت جر بدم مجبور ش وینکن لباسه کوفت یکار-

 .خونه میبر

 :کشمیمچمو م فورًا

 !.یباشه باشه..وحش-

ه .به اتاق ککنمیحرکت م نایدنبال رستا ا یاغرهبا چشم و

 :گهیموهام م دنیطرالن با د میرسیم

 !....موهاشو چه خوب شدهیعنتل-

 واقعًا؟-
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 ..طناز ادیبهت م یلیخ گهی:راست ممستانه

 ..باز شده یلی:آره..اصاًل چهرت خرستا

 .دمیبراش استرس کش یکل-

 .خندنیم ییسه تا 

سرم  ی.شالمو از روذارمیکمد م هیو تو  ارمیدر م مانتومو

 .ندازمیدوِر گردنم م یلیمیو با ب دارمیبرم

اعتراض طرالن بلند  یکه صدا گردمیها برمبچه سمت به

 :شهیم

 .نمیچه وضعشه.شالو بردار بب نیعه..ا-

 .کنهیَشّر م هانیبردارم آ الیخیب-

 :گهیغره مبا چشم طرالن

 هی.کاش ستیاصاًل مدل لباس معلوم ن ینطوری..!اخودیب-

 !..یدیپوشیکت م
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 :گمیخنده م با

 تونمیبذارم م .اگه شالگهیبودم د نیخب به فکر هم-

 شهینم یبردارمش.مثال تو عکسا..اما کت رو ِه یگاه

 .درآورد

 :گهیبا خنده م طرالن

 .ی.تا کجاهاشو فکر کردییخدا یدار ولیا-

و اتفاقات امشب رو به خدا واگذار  خندمیم طنتیش با

 .کنمیم

 .نکشه یزیبه خون و خونر دوارمیام فقط

وسط  میریم میو مستق میشیهم از اتاق پرو خارج م با

 .به قر دادن میکنیو شروع م ستیپ

م .روشنا همیرقصیتا آهنگ پشت سر هم م شیپنج ش با

 .میرقصیوسط و با اون هم م میاریم



 

Romanzo_o 2593 

ه با ک رمیواقعا خسته شده بودم به سمت پسرا م گهید من

 یقرمزرنگ یدنینشسته بودن و نوش یژست خاص

 .خوردنیم

 دن؟کریدار هم ِسرو مالکل یدنینوش مگه

دور شونم و  ندازهیکه دستشو م رمیگیجا م هانیآ کنار

 .دهیقرار م زیم یرو رو وانشیل

دستمال  یجعبه یو رو چرخونمیم زیم یرو نگاهمو

 .شمیثابت م یکاغذ

 .شمیو مشغول باد زدن خودم م دارمیجعبه رو برم فورًا

که طرالن و رستا و مستانه هم با ناله  کشهیطول نم یلیخ

 .انیم

 :گهیمن م دنیبا د رالنط

 ؟یفرار کرد هوی..کجا نویا یوا یوا-
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 :گمیخنده م با

 .اومدم نشستم ستیحواستون ن دمیخسته شدم د-

 :گهیبا خنده م مستانه

ت امشب بچه نیکه هم یبرقص نقدریا دیاصاًل امشب با-

 .ادیب ایبدن

 :گمیخنده م با

 االن؟-

 .هنیشیو کنارمون م دهیخنده سرشو تکون م با

 .ننیشیو طرالن هم م رستا

 ی.جشن تا ِکدادیرو نشون م ۲۱که  فتهیبه ساعت م نگاهم

احمق خب  یمختلط گرفته بودن؟ا یبود؟اصاًل چجور

ه فکرا بودم ک نی.تو همرهیم یلیمعلومه که فرهاد َخِرش خ

 .کنهیتوجهمو جلب م باید یصدا
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 نیایخراب نشده ب ششیهنوز که آرا گهی:روشنا مباید

 .دیایب دی.شما هم بلند شمیریبگعکس 

 هویکه  میشیبلند م یهم همگ ب،مایبلند شدن من با

 :پرسمیم

 خاک تو سرم کارن کجاعه؟ یوا-

 :گهیم یاخندهبا تک هانیآ

 .ومدیم ادتی رترید کمیخانمم.. ریاوقور بخ-

 :پرسمیاسترس م با

 جون به لب شدم.کارن کو؟ هانیآ یوا-

 :دهیبه تأسف تکون م سرشو

 خوادیاومد دنبالش گفت م نیسال..نوش یمادر نمونه-

 .ببرتش به چند نفر نشون بده

 :گمیخنده م با
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بگه  خوادیحتمًا م خانم،دومًانینه و نوش نیاواًل نوش-

 .زند رو آوردم هانیآ یبچه نینیبب نجارویا

و دستشو دور گردنم  دهیبا خنده سرشو تکون م هانیآ

 :زنهیپچ مو کنار گوشم  کنهیحلقه م

شالم  نیبا ا ؟چرایتو چشم نباش نقدریکنم تو ا کاریمن چ-

 ؟یخوشگل و تو چشم نقدریباز ا

 قربون صدقه رفتنش یپنهون نطوریواسه ا رهیضعف م دلم

 :گمیو م

ه خانم زوم کرد نینوش نی..چون امشب استایقبول ن هانیآ-

 ..یاز من تو چشم شتریرو تو و ب

 :گهیخنده م با

 !..بهتر-

 :زنمیبه بازوش م یخنده مشت با
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 .خودخواه-

 :گهیلبخند م با

 لباسو خودم تو تنت نیامشب ا خوادیدلم م الیخیب نارویا-

 .برسم ناشییجر بدم و به پا

 :گمیم مضطرب

 مشروب بود؟ نیخوردیم نیکه االن داشت ینیا-

 :گهیو با همون لبخند جذابش م دهیتکون م سرشو

 ..نییبا دوز پا-

 :ادیفرهاد م یکه صدا ندازمیباال م ییابرو

 میرینفره باهاتون بگ۴عکس  هی نیایهمو..ب نیبابا خورد-

 .میهم داشته باش یدونه دسته جمع هیکه 

که  هفتیم ناینگاهم به د ارمیکه سرمو به سمت باال م نیهم

 کمیبود و لباس تا  رونیب شنهیس یش همهبا لباس دکلته
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 ختهیشو رو برنزه زیتم یاهاپ یاز رونش بود.حت ترنییپا

ه ما ب م،داشتیو حاال که فرهاد مخاطبش ما بود رونیبود ب

 .کردینگاه م

قبل از .نایبه سمت فرهاد ا فتمیو راه م کشهیدستمو م هانیآ

با لبخند و نامحسوس مخاطب به  میسیکنارشون وا نکهیا

 :گمیم هانیآ

ر دبره تا چشماتو از کاسه  ناینگاهت به سمت د هیکاف-

 .ارمیب

 :گهیخنده م با

هولم که به زنم بگم شال بذار دوِرت و  نقدریبنظرت ا-

 اونوقت به اون دختره نگاه کنم؟

 :گمیم زیر یاخم با

 .. حواستو جمع کن-
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که  زنمیحفظ آبرو لبخند م یکنار روشنا برا ستادنیبا وا و

 :شهیم دهیحرکت از پشت شالم توسط روشنا کش هیتو 

 .میریش دار عکس بگ.َبِرهیچ نیا-

 :گمیشده م هول

 .بده یکنیم کاریچ-

 .حفظ ظاهر بود یبرا دونستمیکه خودم فقط م البته

 لیتبد«نیه»حرف بزنه،حرفش به  خوادیکه روشنا م نیهم

 .شهیم

ا تاج روشن یکه با خونسرد کنمینگاه م هانیبه آ متعجب

 .نیزم یرو انداخته بود رو

ه با خند هانیکه آ کنهیگاه من هانیشده به آ یوحش روشنا

 :گهیم

 



 

Romanzo_o 2600 

[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��تـــ •° 

(Tani)] 

 

 وتیمنم منم تاِج عروس یداریشالو از دورش بر م یوقت-

 .ندازمیم

 دونستیلجباز که انگار نگاهمو خونده بود و م یروشنا

 :گهیبه اون شال ندارم م یلیم

 .طنازم شالو نذاره گه،کهید ذارمیمنم تاجمو نماصاًل -

 :گهیرو به عکاس م و

 ..ریعکس بگ یشاکر یآقا-

 :گهیبا اخم م هانیآ

 !..نمیواستا بب-

 :گهیبا حرص م روشنا
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عکس  ؟بمونیکنیجون چرا عکسو خراب م هانیعه آ-

ه زِن ب ویشتریب یهانگاه ی.دارمیزنیبعد حرف م میریبگ

 .یکنیعروسکت جذب م

به صورِت مردونه و دلبرش  یدست تیبا عصبان هانیآ

 و کنهینگاه م نیبه دورب یظاهر یو با لبخند کشهیم

ود ب ییعکسا یدهندهنشون یپدریپ یهاکیلیچ کیلیچ

 .شدیازمون ثبت م یادگاریکه به 

 دهیتمومه تکون م یکه عکاس سرش رو به معنا نیهم

و  کردنیگاه مکه همه داشتن بهمون ن ارمینگاهمو باال م

 .آثار خنده تو صورتشون بود

 .بلند بود یلیحرفاشون خ پس

 نیاز ا رهیگیم مخنده یبیخجالت به طرز عج یبجا

 .تیموقع
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افتاده بود،بردارم که روشنا  نیزم یشالمو که رو خوامیم

 :گهیم

 .مونده یجمعدسته یبمون عکسا ذارمیعه نه..منم نم-

 .دورمون انیهمه مکه  دمیباز سرمو تکون م شین با

ار کن قًایدق نایکه د یچ ایاز شانس گِه من بود  دونمینم

 هانیرو به آ جانیبا ه یو با ژست مرخرف ستهیمیوا هانیآ

 :گهیم

 درسته؟ دیزند هست هانیشما آ-

 :گهیبهش نگاه کنه م نکهیبا اخم بدون ا هانیآ

 !..بله-

 :گهیبا شوق م ناید

 دمی.از اول فهمدمیشن نیاالن از خاله نوش نیهم یوا-

 ..هاچهرتون آشناعه
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 .نظر داشتم ریشده ز زیر یرو با چشما هردوشون

رو عوض  هانیخودم و آ یحرکت هوشمندانه جا هی تو

هم ب زدیتوشون موج م طنتیکه ش ییکه با چشما کنمیم

 .کنهینگاه م

و دستشو دور گردنم  رهیو گردنم م نهیبه سمت س نگاهش

به طور  نمیس یتشو جلوو کف دس کنهیحلقه م

 .که انگار بغلم کرده بود دارهینگه م یرواضحیغ

 :گمیمظلوم م یلحن با

 ..بعداز عکسا دوباره شالمو-

 :گهیحرفم م نیب زیر یاخم با

 !..ینطوریا ادیکه تو هم خوشت نم ستین-

 :کنمیغنچه م لبامو
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..اما رونیب زمیامواِل شوهرمو بر خوامیخب من که نم-

 ..ُامُّال شال بندازم دورم نیل امث خوامینم

 :هگیو با لبخند م نهیشیلبش م یرو یحرفم لبخند از

 .رنیعکس بگ خوانیبخند م-

 کیلیو چ کیلیچ یو دوباره صدا رهیگیم یژست یهرک

که  میتصم نیاز ا شتریو من هرلحظه ب شهیبلند م نیدورب

 .شمیعوض کردم خوشنودتر م هانیجامو با آ

همش داشت خودشو بهم  یریکبیا یدختره نیا چون

 شیآت شدیم یبود چ نجایا هانیاگه آ نکهی.از فکر ادیمالیم

 .رمیگیم

 .شنیهمه متفرق م شهیعکس گرفتن تموم م یوقت
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جفت کفش  هیخم شم تا شالو بردارم  خوامیکه م نیهم

شال قرار  یرو هانهیمتعلق به آ دونستمیکه خوب م

 .رهیگیم

 :گمیاخم م با

 ..بذارم دورما نویا دی؟بایکنیم کاریچ-

تو صورت  ندازهیو م دارهیشال و برم شهیخم م خودش

 :گهیبگه م یزیچ یروش نکهیروشنا و قبل از ا

 :گهیبا اخم م روشنا

 .رو من یندازیم ی.واسه چیخراب کرد شمویاحمق آرا-

 :گهیم حیمل یبا لبخند هانیآ

-حرکتم خیلی چیپ بود.فکر نمیکردم اینقدر حس بدی 

بهت بده چون خودت پیشنهادشو داده بودی. 
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عروس خانوم.با  یفرق ندار شیآرایو ب شیبا آرا-

 ..ییهردوش شکل لولو

 :گهیبا خنده م فرهاد

 یکل یعروس نیآتش بس کن تروخدا.من واسه ا هانیآ-

 ..ختمیبرنامه ر

که روشنا به حالت آتش  دهیبا خنده سرشو تکون م هانیآ

 :گهیبس م

 ..هانیآ-

 :رهیگیکه شالو باال م گردهیبه سمتش برم انهیآ

 ..برداره یکه گذاشت یمرس-

 :گردهیو  با لبخند سمت من برم دهیتکون م سرشو

 .خندهیم ینگاه توله رو چجور-
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و  زنهیبوسه کنار لبم م هی یحرکت فور هیبالفاصله تو  و

 ..میریم زیو به سمت م ندازهیدستشو دور کمرم م

و  سمتون ادیراه م نیجون ب نینوش میبرس نکهیاز ا قبل

 :گهیو با لبخند رو بهم م کنهیدست کارن رو ول م

که دِل همرو  نهیریت هم مثل خودت شبچه نیا نقدریا-

 .زمیبرد.خدا حفظش کنه عز

 :پاشمیبه روش م یلبخند

 .یجون.لطف دار نینوش یمرس-

 گاهیبه سمت جا«فعال بااجازه»و با گفتن  زنهیم یچشمک

 .رهیداماد معروس و 

 نایا بیو همونطور که به سمت من رمیگیکارن رو م دست

 :پرسمیم مینیتا بش میرفتیم

 ؟یدل همرو برد یکرد کاریخب قندم چ-
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 پاهام که یرو نشونمیو کارن هم م یصندل یرو مینیشیم

که  رهیگیرو از رو لباس تو مشتش م هامنهیباز س شیبا ن

 :کنهیحسش م شتریننداخته بودم ب نیسوت نکهیبخاطر ا

اون دختر خوشگله دست زدم اونم بوسم  یجیبه ج-

 ..کرد

لند ب یخنده یصدا دنی.با شنکنمیشده بهش نگاه م شوکه

 :گمیم یو شاک برمیم هانیها با اخم نگاهمو سمت آبچه

 واقعا؟ یخندیم-

کارن رو  کردیدلبرانش که توجه جلب م یهمون خنده با

 :گهیو م کشهیو تو بغل خودش م کنهیپاهام بلند م یاز رو

 حاال کجا رو بوس کرد؟-
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 :گمیم یشاک

 ؟یگیم ی..چهانیآ-

 هانیاز آ ستیپ ینمونه کپ هیطناز، یی:خدابیمن

 دایخودتت نسلتون ادامه پ ستیپ ی.دخترتم بشه کپمیدار

 .کنهیم

 :گمیم یحرص

 هانیبدم آ ادیبچه ادب  نیبه ا کنمیم یسع یمن هرچ-

 خودش شیپ یچه فکر نیبخدا..االن نوش کنهیخرابش م

 .کنهیم

 :گهیبود م دنیکه همچنان در حال خند سپهر

 .شونممن که به شدت مشتاق بچه-

 :گهیبه کارن م رو
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 زنت؟ ادتیع یبرا میایب ازهین-

 :گهیبا خنده م هانیکه آ کنمیصداش م یشاک

 .حرص نخور نقدریخب حاال ا-

 :گهیبه کارن م مخاطب

 باشه؟ یدست بزن یکس یهایجیبه ج دیپسرم نبا-

که دوباره  گهیم یزیچ هانیباز تو گوش آ شیبا ن کارن

 یظیغل«ِ سگتوله»و  شهیبلند م هانیآ یخنده یصدا

 .کنهیزمزمه م

 :به بازوش کوبمیمشت م با

خرش  شتریاگه ب کنمیتک موهاتو مبخدا تک هانیآ-

 ..بهش بفهمون کارش قشنگ نبودیکن

 :گهیاخم م با

 .رهیگیم ادیبچم خودش -
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و کنار  شمیوارد م گهید یاز راه یحرص یلبخند با

 :گمیگوشش م

 یباز هامنهیعادت کنه و هر روز با س یاگه دوست دار-

 .رهیگیم ادیکنه خب باشه خودش 

 :تو هم کشهیم اخماشو

 .دست بزنه دینبا دمیم ادیلط کرده؛خودم بهش غ-

 :گهیکه طرالن با خنده م ندازمیآبرو باال م یروزیپ با

 ..جونم َجَنم-

 :گهیم یشاک عادیم

 ؟یپر کرد شویتو باز الت-

 :گهیبا خنده م طرالن

 ..رمیگیخوبه..حس قدرت م یلیخ-

 :گهیبه ظاهر با تأسف م عادیم
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 .یتربخدا که از کارنم بچه-

 :گهیبا اخم م کارن

 .ستمیعمو من بچه ن-

 :ادیلباش کش م عادیم

 .رایسات گفتمیم دیاخ اشتباه شد با-

و سرشو رو  دهیتکون م«آره» یسرشو به معنا کارن

 .ذارهیم هانیآ یشونه

*** 

وسط  کسرهینفس کم آورده بودم.از بعداز شام  گهید

 .میبود

عجب مت زیم یرو نایا ناید دنیکه با د نمیشیسر جام م رمیم

 .شمیم

 ما؟ زیاومدن رو م یچ واسه
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 ستن؟یوسط ن بایو د ناید یواسه چ اصاًل

.نگاهمو به دهیشدن شوهرم بهم دست م دهیدزد حس

 دنیو نوش دنیکه آزادانه در حال خند دوزمیم نایسمت د

 .بود نییدوز پا هانیبه قول آ یدنیاون نوش

 :گهیم دنمیبا د بایکه د رمیاخم به سمتشون م با

 یز روشا فتویتعر نقدریا نجاست؟بخدایا یک نیبه بببه-

که باهات حرف بزنم  میوقت هیاز اول مجلس دنبال  دمیشن

 .و بشناسمت

 زیرو م نایحرصمو از حضور د کردمیم یکه سع یلبخند با

 :گمیپنهان کنم م

 .خوشگلم یلطف دار-

 .نمیشیم هانیو کنار آ زنهیم لبخند
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و مشغول پاک  دارهیبرم زیم یتمال از رودس هیفورًا  کارن

و با قرار دادن و  زیر زی.الته چون رشهیکردن عرقم م

 شمیاآر یبرا یاتفاق کنهیبرداشتن دستمال عرقمو پاک م

 .فتهینم

شب بود و  کی.ساعت دمیم میبه ساعت گوش نگاهمو

و  جون نیو نوش شدیرقصم داشت خلوت م ستیکم پکم

 .با مهمونا بودن یفظمامان فرهاد درحال خداحا

 :امیاز فکر در م هانیآ یصدا با

 ؟یچرا پکر-

 .ستمین-

دور گردنم و با لبخند کنار گوشم زمزمه  ندازهیم دستشو

 :کنهیم
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 نقدریو ا رونیب یزیمسموم تو ذهنتو بر یبهتره اون فکرا-

خوشگلتو به اون  یتار مو هی.چون ینکن تیخودتو اذ

 ؟منیخوریحرص م درنقیا یخب؟واسه چ دمیدختره نم

 !..طناز ستمیَهَول ن نقدریا

 چرخونهیکه بدنشو م کنمیدور گردنش حلقه م دستمو

و تو ر ینطوریشوهرت ا نکهیا یعنی یطرفم.اصاًل زندگ

حال  نیلحن ناراحت و در ع یتک بدونه.قلبم برا

 .فتمیو به تپش قلب م رهیضعف م انشیدلجو

 :بوسمیم گونشو

 یسع نکهی.از اهانمیجمعه آ مالیمن که از بابت تو خ-

 ادیدم مب رهیگیم دیخودشو بهت بچسبونه و منو ناد کنهیم

 .گردنشو بشکونم خوامیخب.م

 :بوسهیرو م مقهیخنده کنار شق با

 ..بچه رتتیقربون اون غ-
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 :زنمیو لب م زنمیم یینمادندون لبخند

 .برات رمیمیم-

 :زنهیخودم لب م مثل

 ..خدانکنه-

 گردمیلباسم به سمت کارن برم یتور یقهیشدن  دهیکش با

 :گهیم دهیبرچ یکه با لبا

 .منم بوس کن-

 هیخنده که ناخودآگاه نگاه بق ریز میزنیم هانیبا آ زمانهم

 .شهیهم بهمون جذب م
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و مستانه تا که رس زنمیسرش م یرو یابوسه

دهن باز  اقی. مستانه با اشتانیزنان به سمتمون منفسنفس

 .تهفیم نایا ناینگاهش به د هویحرف زدن که  یبرا کنهیم

 عیحرکتش ضا نکهیا یاما برا نشونهیرو صورتش م یاخم

 :گمینشه فورًا م

 ..مستانه-

 :گهیو دوباره با ذوق م کنهیو اخماشو وا م ادیخودش م به

 ت؟عیپل طب میعروس کشون بر یبرا شهیهرم م..سپیوا-

 :گهیمتعجب م سپهر

 ..رهید زمیاالن؟عز-

 بگه طرالن بدو یزیچ نکهیو قبل از ا کنهیاخم م مستانه

 :گهیم عادیو رو به م ادیبدو م

 عاد؟یم میبر-
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که اومده بودن از  کیکوچ یها.مثل بچهرهیگیم مخنده

 .رنیپدرشون اجازه بگ

 :گهیم یاهخندبا تک عادیم

 ..دیکنیم وونهیرو د چارهیفرهاد ب نیامشب شما ا-

 :گهیبا اخم م ایبرد

 فرهاد؟ شیمگه قراره امشب روشنا بره پ-

 .پرهیهمه صراحت کالمش ابروهام باال م نیا از

 ..اره نکهی:مثل ابیمن

 :گهیبا پوزخند م ایبرد

 ..نکهیمطمئنه مثل ا یلیپسره خ نیخاله منم به ا نیا-

 طرفمون و انیروشنا و فرهاد م میبگ یزیچ نکهیاز ا لقب

 .ندازنیبه سکوتمون م یمشکوک نگاه

 :پرسهیم دیبا ترد روشنا
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 شده؟ یچ-

 :گهیزودتر از همه م ایبرد

 !فرهاد یخونه یشما بود که قراره بر ریذکر و خ-

 :گهیبا اخم م فرهاد

 مگه چشه؟-

 یروو  کنهیحلقه م یهمزمان دست دور کمر روش و

 .ننیشیاضافه م یهایصندل

 نانیمبهت اط یلیخ نکهیم مثل اخاله گفتمی:داشتم مایبرد

 ..داره که

 :گهیفورًا با اخم تندتند م روشنا

.اواًل که فرهاد شوهر میبا هم بر سایوا یهیه-

 هیو ت آزاریکه نتونن ب ستنی..دومًا همه مثل شما نمهیقانون
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العت من قباًل هم با خونه با دختر تنها باشن محض اط

 .نمیبیتوش نم یرادیفرهاد تنها موندم و تازه ا

 :شهیاز خشم سرخ م ایبرد

 ...یقبل از جشن عروس-

حرف بزنه اما روشنا با پوزخند  کنهیدهن باز م فرهاد

 :گهیم یحرص

 یکی.تو نیاریفکرا رو در مروشن یشما فقط ادا یدونیم-

نداره  یو ربطنزن برام.به ت یحرف از جشن عروس گهید

 ؟یدی.فهمکنمیم کاریمن چ

قب ع یبد یبا صدا یکه صندل شهیبا خشم بلند م ایبرد

 :گهیم تیو با عصبان رهیم

اما کو  ستپسره نیاز ا شتریب اقتتیاز اول بهت گفتم ل-

 ..جادوتون کرده یچجور ستیگوش شنوا..؟!معلوم ن



 

Romanzo_o 2621 

با اخم  عادیو م شهیبلند م بیسپهر و من یخنده یصدا

 :گهیم

 ..توهما رهیروشنا؟کالهمون م گهیم یبچه چ نیا-

 :گهیبا پوزخند م یحرص روشنا

جواب رد دادم  شیبه خاستگار نکهیاز ا یچیه-

 .داداش ستین یزیسوخته..چ

 :فوران کنه ایبود تا برد یحرفش کاف نیا

من  یگیکه م یدید یمن سوختم؟اصاًل تو خودت چ-

 ..سوختم؟من اگه بخوام

 :ندازهیباال م شونه روشنا

 .گهید یدیدارم که خودتو واسم جر م یچیحتمًا -

 یور کوبهیبا اخم م هانیبگه آ یزیچ ایبرد نکهیاز ا قبل

 .هشیبهمون جلب م جوننینگاه نوش شمیکه متوجه م زیم
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 ..بزرگتر از دهنت حرف نزن گمشو گهی:بسه دهانیآ

 :هگیم یو رو به روش رهیگیم هانیبا خشم نگاه از آ ایبرد

 .روشنا خانم میرسیبهم م-

 ..ن..گورتو گم کایگیِشر م شتریب گمینم یهرچ ی:هفرهاد

 یو به صدا زدنا رهیگیفاصله م تیبا عصبان ایبرد

 .دهینم تیاهم رسهیراه بهش م نیکه ب جوننینوش

ا م یدهیترس یچره دنیبا د ادیجون به سمت ما م نینوش

 :گهیترس م نا،بایفرهاد ا نیو خمشگ

 گفت؟ یچ عقلیب یپسره نیخدا ا ای-

 ییبود با صدا یکه انگار تمام استقامتش ظاهر روشنا

 :گهیم یبغض

از  یزشته.هرچ یگیدعوتش کنم م خوامینم گمیم یوقت-

 .دهنش در اومد به فرهاد گفت
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 :تو صورتش کوبهیجون م نینوش

از دهنش در اومد.به آقا  یهرچ یچ یعنیخدا مرگم بده..-

شبو خراب نکن واسه  نینکن ا هیدخترم،گر گمیصادق م

 .خودت و فرهاد

 :دهیبه فرهاد ادامه م مخاطب

 یول ادیب ذاشتمیم دیپسرم ناراحت نباش منو ببخش نبا-

 ..خواهرم دمیترسیم

 :گهیمهربون م یوسط حرفش با لحن فرهاد

ن م دینگ یزی.به آقا صادقم چستین یبه عذرخواه ازین-

 .رنیازش بگ زهرچشم هی فرستمیخودم م

 :کنهیناراحت حلقه م یروشنا یدور شونه دستشو

 ینطوریشبو ا نیا نکهیاز ا یعشقم من ناراحت نشدما..ول-

 .گذرمینم دیبه گند کش
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 :گهیم یاشک یبا چشما روشنا

 ..م نظر بدهحق نداشت..حق نداره درباره-

 .بود دهیترس دونمیم

 :ادیاز سکوت در م نیامیبن خالصه

ناراحتت کنه اما حق  خواستیشنا ببخشش نمرو یآبج-

 الیخیبده بهش امشب ناراحت باشه.آقا فرهاد شما هم ب

 ..شو حالش خوب نبود اصال

و باعث  رسهیگفتن فرهاد به گوشمون م«چپم به»

 .شهیخندم متک

 نیروشنا از ا نکهیا یبرا یخوای:اصاًل فرهادخان مایعرش

ل پ میفتن،بردوستاتون که گ شنهادیحال در باد به پ

 عت؟یطب
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 و با چشماش کنهینگاه م نایا هانیبه به آ دیبا ترد فرهاد

   «نظرتون؟»پرسهیم

 :پرسهیو م کنهیبه روشنا نگاه م عادیم

 روشنا؟ میبر-

 :گهیو مظلوم م ارهینگاهشو باال م دیبا ترد روشنا

 ن؟یایم-

 :گهیم سپهر

لباس  نیاگه قراره حالت خوب شه معلومه..بلند ش-

 .نیبپوش

 :پرسهیم دیبا ترد باید

 م؟یایما هم ب-

 :گهیم یظاهر یبا اخم روشنا

 .نیش رم؟بلندیمگه من بدون تو م-
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 نکهیل ا.اما مثمیاومده بود عتیبا رستا چند بار پل طب قباًل

 .دتر بوشبا قشنگ

بهش داده  یبهتر یبود جلوه یچراغون ینطوریا نکهیا

 .بود

 که ساعت ییچایو از ساندو میزدیرو پل قدم م گهیهمد با

 .میخوردیم میبود دهیشب خر ۱

بود و اونقدر بزرگ نبود که نشه تمومش  ینیم هاچیساندو

 ریخوشمزه بود که آدم س نقدریکرد که اگه بود هم ا

 .از خوردنش شدینم
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فرهاد و  یو شاهد دل و قلوه دادنا میزنیل رو قدم مپ کل

 .میشیروشنا م

 یبودن.گاه یمشغول خنده و شوخ یاز هرجا و زمان فارغ

 .بلند یو گاه دنیخندیم زیر زیر

و  زدیو فرهاد قهقه م دادیروشنا با خنده فحش م یگاه

 و فتادیدنبالش م یو روشنا حرص دییدوید مفرها یگاه

 .دادیفحش م

 کردنیم گهیرو مهمون صورت همد ییهابوسه هم یگاه

 .دادنینم تیما اهم یدنایو به فحش دادنا و خند

 یصندل یرو میریگیم میساعت قدم زدن تصم مین بعداز

 .مینیبش

 .دادیبه آدم م یبود و لذت خاص یخوب یهوا 
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شو جمع چهره یبه صورت ظاهر بیمن مینیشیکه م نیهم

 :گهیو رو به روشنا و فرهاد م کنهیم

از  نیاریدر ب یهم جلو چشممون چندش باز نجایبخدا ا-

 .نییپا کنمیپرتتون م نجایهم

 :گهیبا تعجب م ایخنده که عرش ریز میزنیحرفش همه م با

 ن؟یکنینم یعشق باز ینطوریشما ا-

 :گهیبا خنده م عادیم

 ..رسمًا چندشه گهید نیآخه تو عموم؟ا-

 :گهیحق به جانب م دفرها

 .عشقشو نشون بده دینم بخواد.آدم بادلتو یلیخ-

 :پرهیاز دهنم م فورًا

 .که ستین ی.کار زشتگهید گهیراست م-
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 نیخشمگ یکه صدا فرستهیتو هوا برام م یبوس روشنا

 :ادیم هانیآ

 ؟یچ گهینه بابا د-

 :گردمیبه سمتش برم متعجب

 ؟یچ یعنی-

 :گهیهمون اخم م با

 ارمیو به زبون بکه عادت ندارم حسم یبه من یاالن دار-

 ؟یگیم نویا

ش حلقه و دستمو دور شونه نهیشیلبم م یرو یلبخند

 :زنمیو آروم پچ م کنمیم

که  یتو فقط مخصوص منه..جور یهاابراز عالقه هانمیآ-

 .ی...کال خاصمیخودم بفهمم و منم ازش راض
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ند فرهاد بل یکه صدا بوسهیم مویشونیو پ زنهیم لبخند

 :شهیم

هاست استوره یاستوره گهیکه د هانیآ نیبفرما..ا-

 ن؟یدار یاز من چه انتظار هینطوریا

 :گهیبا خنده م باید

 .فرهادخان خوادیما هم پروعه دلش م یروشنا نیا -

 حرکت لباشو تو هیو تو  شهیبه سمت روشنا خم م فرهاد

کارن رو که تخس و  یچشا یکه فورًا جلو کشهیدهنش م

 رمیگیرو م دیخندیم زیر زیبهشون زل زده بود و ر طونیش

و آخ گفتنش  زنهیفرهاد م یبه پا یبا اخم لگد هانیکه آ

 .رهیلباشون از هم فاصله بگ شهیباعث م

هاش سرخ شده بود و معلوم بود خجالت گونه روشنا

 یحرفا بود که به رو نیتر از ااما خب مقاوم دهیکش

 .ارهیخودش ب
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 :گهیبا خنده م سپهر

ما هم دلمون  گهینکبت نم یپسرهداداش. یموقع زدبه-

 .میدار یاما زن وحش خوادیم

ا که فرهاد ب کنهیاعتراض م یاز رو مانند«عه»یاناله مستانه

 :گهیچشمک م

 یبلد باش دیتره با یزنه ما از همه وحش نیا یحاج-

 .یرامش کن

 :گهیو فورًا طلبکار م مونهیساکت نم روشنا

 !..نه بابا-

 :گهیگر مسواستفاده فرهاد

دارم جلو همه کار دستت  نویا ییحرف نزن که االن توانا-

 .بدم
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به فرهاد اعتراض کنم ،روشنا موهاشو تو  نکهیاز ا قبل

 :کنهیم دنیو شروع به کش رهیگیمشتش م

ه که باش شعور؟حواستیب نمیشیمن ساکت م یفکر کرد-

 .هول یکهیمرد کنمیپوستتو م

.روشنا دهیم سوم رخ ی:خب حاال االن جنگ جهانعادیم

 نیداداشمون االن داغه بنظرم بهتره هرچه زودتر ا نیجان ا

 .تا هممون رو شرمنده نکرده میگردش رو تموم کن

 :گهیم یخنده و فرهاد جد ریز میزنیم همه

 .موافقم-

 ..واقعا میبر می.پاشهیجد یراست یراست نکهی:نه مثل اهانیآ

 :گهیکارن با تعجب م شهیکه بلند م فرهاد

 ؟یخاله رو دعوا کن یخوایعمو؟م هیجد یچ-

 :کنهیشو ناراحت مچهره فرهاد
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خونمون  یایقراره بزنمش.فردا ب کممیآره عموجون.-

 .بدنش همه کبوده ینیبیم

 فرهاد شروع شهیکه باعث م کنهیصداش م غیبا ج روشنا

رکتشون ح نیو ما با ا فتهیکنه و روشنا دنبالش ب دنییبه دو

 ..خنده ریز میبزن

*** 

چراغو  هانیکه آ ندازمیتخت م یلبخند خودمو رو با

 .هکشیکنارم دراز م شرتشیو با در آوردن ت کنهیخاموش م

 :کنهیدور کمرم حلقه م دستشو

 !..عروسک خوامتیم یلیخ-

 :گهیکه با اخم م چرخونمیصورتش م ینگاهمو رو شوکه

ه شوک ینطوریکه ا کنمیکم ابراز عالقه م نقدریا یعنی-

 ؟یشیم
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 .گفت ییهوی نقدریا یواسه چ فهممیم ازهت

 :کنمیدور صورتش قاب م دستامو

 شهیهم نکهیدوستت دارم.ا یکه هست ی..من هرطورهانیآ-

و خودش یهم برام قشنگا یکنیم ابراز عالقه یرپوستیز

 ..داره

و همونطور که سرشو تو  دهیسرشو تکون م خودخواهانه

 :گهیم کنهیگردنم فرو م

 ..خوبه-

و  نمکیم یاکه ناخواسته ناله زنهیبه گردنم م یسیل همزمان

 یکشدار«جون»و  خندهیم زیکه ر کنمیاسمشو صدا م

 .کنهیزمزمه م

 :گمیلرزون م یو صدا دیترد با

 حواست هست؟-
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و  هشیم رهیخمارش بهم خ یو با چشما کنهیبلند م سرشو

 :زنهیلب م

 یگرم نباشه؟تا عمر دارم همهحواسم به عشوه شهیمگه م-

 ..توعه بچه یحواسم برا

ت برداش دییلبخند رو به عنوان تا نیکه ا زنمیم یلبخند

 ...و رهیم ترنییکم پاو کم کنهیم

 *وانشات*
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 ️❌❌دیبخون دیداره پس اگه جنبه دار صحنه❌️❌

�پارت  یصحنه�️♥ ♥️ 

ت برداش دییلبخند رو به عنوان تا نیکه ا زنمیم یلبخند

 یه قفسهنفساش ب یوقت ی.لعنترهیم ترنییکم پاو کم کنهیم

هام که توسط تاپ بنفِش تنم پوشونده نشده و ترقوه منهیس

و ناخوآگاه اسمشو ناله  شهیدگرگون م خوره،حالمیبودن م

 یروو شروع به بوسه زدن  کنهیم یاخندهکه تک کنمیم

 .کنهیم منهیس یقفسه یهاتمام قسمت

که  رسونهیتاپم م نییو دستشو به پا انیپا رهیم کمکم

 .ارمیو درش م کنمیم یباهاش همکار

 .هشیم زتریانگ..بدنت هر روز برام وسوسهی:لعنتهانیآ
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که  کنمیو دستمو دور گردنش حلقه م زنمیم یلبخند

ود ب رونیب نمیکه از سوت منهیس یو باال شهیسرش خم م

 .بوسهیرو م

مت و دستشو س شهیکه نفساش تندتر م کنمیم یزیر لرز

 .برهیم تنمنییپا

 .کنه کمیتحر تونستیم ی..!به راحتیلعنت

و  تنمنییپا ی.حرکت دستش روکشمیبه دندون م لبمو

 .کردیم موونهیداشت د منهیس یحرکت زبونش رو

شو ه سرک کنمیبلند م تنمونییو پا کشمیم یـ«آه» اریاختیب

 .کنهیبلند م

نبود اما دستش به طور  منهیس یزبونش رو گهید حاال

 .کردیم یداشت با آلتم باز یاکننده وونهید
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و شروع به زدن  ارهیسرشو کنار گوشم م ندفعهیا هانیآ

 .کنهیکننده م کیتحر یحرفا

به  .فکر کردن به بدن نابتستکنندهوونهیبدنت د یدیسف-

 ..بکشه دختر منو به جنون تونهیم یراحت

و  کردمیفکر م زیچ هیشده بودم و حاال فقط به  کیتحر

 .اونم ارضا شدن بود

 :کنهیزمزمه م آروم

 ..تمومش کنیکنیم موونهید یدار هانیآ-

 :گهیو مالکانه م زنهیم یلبخند

س ح یو  برا یتابیمثل من ب ینطوریا نمیبیم یوقت-

 ..توله کنمیم فیِک یزنیله مکردنم له

 کشهیفاصله بعداز تموم شدن حرفم شلوارم رو مبال و

 .رهیکم سمت آلتم مو کم نییپا
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 کنمیم یاناله با دهن بسته کشهیآلتم م یرو که رو زبونش

 .کنمیاز لذت بلند م تنمونییو پا

 .کنهیم یو با کل آلتم باز دهیکارش سرعت م به

 :رمغیخفه م یدفعه با صدا نیو ا شهیم بلند مناله دوباره

 ..هانیآ کنمیخواهش م-

کلمه رو به زبون آودم اما تنها  نیچرا ا دونمینم اصاًل

 .دیبود که به ذهنم رس یزیچ

 :گهیبا لذت م کنهیکه سرشو بلند م یاهیثان یبرا 

 عروسکم؟ یخوایم یبگو چ-

 .کنمیارضا شم.خواهش م خوامیم یلعنت-

 دهیو به حرکتش سرعت م زنهیم تیرضا یاز رو یلبخند

 .رسمیبه اوج م قهیو تو کمتر از چند دق

 .کنمیواقع بهتِر بگم از پرتگاه سقوط م در
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لذتم  یلحظه نیتا آخر هانیو اما آ رهیم یاهیس چشمام

لذتم رو چند برابر  نیو ا دارهیهم دست از خوردن بر نم

 .کنهیم

اال ب ادیم هانیام،آیکم از اون حالت لذتبخش در مکم یوقت

 :مکهیمگوشمو  یو الله

 چطور بود؟-

 :کنمیو دستمو دور گردنش حلقه م کشمیتو دندون م لبمو

 .خوب بود یلی..خیمرس-

و  کنم دایلبشو پ کنمیم یبسته سع یباهمون چشما و

 هیو  ذارهیم سمیخ یلبا یببوسمش که خودش لبشو رو

 .کنهیرو آغاز م سیفرنچ ک
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رد زبونشو وا دمیو اجازه م کنمیدهنمو باز م اقیاشت با

دوئل جذاب  نیو از ا رهیبگ یدهنم کنه و زبونمو به باز

 .برمیزبونامون لذت م نیب

مامو که چش رهیگی، فاصله م ارمینفس کم م یحساب یوقت

که با خنده  بلعمیو با تمم وجودم هوا رو م کنمیباز م

 :گهیم

چشاتم باز  یکه حت یبود خسته نقدریا یلعنت-

 .بود یدنید تافهیق یلی.خیکردینم

 :گمیغنچه شده م یلبا با

 هوشی.حس کردم بیریگیوجودمو م یرهیش یخب همه-

 .شدم

 :گهیو م زنهیم مگونه یرو یسیلذت ل با

 ؟یمن چ-
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ودشم که خ شمیو مشغول َکندن لباساش م شمیبلند م فورًا

 .کنهیم میهمراه

ش و به آلتش شق شده کشمیم نییخجالت شورتشو پا با

م تو دهن نویا یرگ شده بود..چطوربز یلی.خ کنمینگاه م

 جا بدم؟

 :گهیکه با خنده م کنمیبهش نگاه م دهیترس

که تو نگاهم  یاونطور یکم بذار دهنت.بدو لعنتکم-

 .باال زنهیم شتریب یکنیم

 یلیروش خ یهاو آلت کلفتشو که رگه شمیخنده خم م با

 .البته که فقط نصفشکشمیجذابش کرده بود رو به دهن م

 .بود تو دهنم

 :گهیناله م با

 ..االیطناز به من نگاه کن..-
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که با لذت موهامو که باز بود  دوزمیبه چشماش م نگاهمو

 .دهیسر م یاتو دستش و ناله رهیگیم

حس  شدیم تابیب ینطوریبخاطر من ا یوقت

 .گرفتمیم ینشدنوصف

 سیل و مکمیآلتشو م یبدنه نقدریو ا برمیباال م سرعتمو

 .سهریکه خالصه به اوج م کنمیم یتخماش بازو با  زنمیم

 :گهیکه با ناله م رونیبکشم ب خوامیم

 ؟یشو امتحان کنمزه باری یخواینم-

بدون چه  خواستمیاتفاقًا واقعًا کنجکاو بودم و م چرا

 ..هیامزه

که خودشو تو  دمیتکون م -آره- یسرمو به نشونه پس

 :غرهیو با لذت م کنهیم یدهنم خال
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سرتو تو اون حالت تکون  یوقت یدونینم یوا-

 .یلعنت یشیساکر جهان م نیتروتی،کیدیم

 ی.مزهدمیو آبشو قورت م زنمیم تشیاز رضا یلبخند

بود که فکرشو  یزیاز چ شتریداشت و حجمش ب یجالب

 ..نداشت یبد یاما در کل مزه کردمیم

چشماشو بسته و رو تخت افتاده منم خودمو  نمیبیم یوقت

ه با ک فتمینفس مبه نفس یو از خستگ دازمنیکنارش م

 :کنهیبود پاک م ریلبم سراز یاز گوشه کمیخنده آبشو که 

 .یسکس ِیلعنت-

 

 یو از خستگ دمیبود که شن یزیچ نیآخر نیفکر کنم ا و

 .به خواب رفتم ادیز
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[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��تـــ •° 

(Tani)] 

 

رو  انیکار یبگم که صدا دیپارت رو بخون نکهیا ازقبل*

 *دیتصور کن گانهبچه

____________________ 

 سال بعد۳

تامو دس دهیسرم به ظاهر ترس ینشستن تفنگ کارن رو با

 .برمیباال م

 :گهیبا خنده م کارن
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 .آوردم رتیره گخانم خوشگله باالخ -

 :گمیم یشاک

 نارویکار کممیسراغ من. یایتو همش م ستیقبول ن-

 .ُبُکش

 زونیو از گردنم آو دارهیتفنگو از رو گردنم برم کارن

که عروسکش بغلش بود و مظلوم به ما  نایو به کار شهیم

 :کنهیاشاره م کردینگاه م

 ُبُکشمش؟ ادیدلت م ییآخه خدا-

 :گهیو لوسش م گانههفورًا با لحن بچ نایکار

 ..گوناهمیب ن؟منیکنیچرا منو نگاه م-

ن خب تو لح کرد،امایکلمات رو درست َادا م شتریب نایکار

 بود که قشنگ یخاص یناز و لحن بچگانه هیو صحبتش 
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راحت خودشو لوس  یلیرو ببره و خ یدل هرک تونستیم

 .کنه

شو خود بغلم و ادیخنده که بدو بدو م ریز میزنیکارن م با

بازم با  انیکه کار نمیشیکاناپه م ی.روکنهیم یتو بغلم مخف

 :گهیش مبچگانه ِیداشتناون لحن دوست

 ﴾س،عروسکشهیوِمی منظورش﴿یویِم رمیمامان..من اگه بم-

 ..هاشهیم مامانبی

 :دمیتو بغلم فشارش م فورًا

برات.مگه من ُمردم که تو رو بکشه؟منو  رمیخدانکنه بم-

 .نبکش آقا کار

 :ندازهیبا خنده خودشو کنارم م کارن

 یرطش کشمتون؛بهیباشه بابا نم ن؟یکنیحاال چرا تعارف م-

 !..نیسیکه مشقامو بنو
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 :گمیم یشاک فورًا

 ..کارن خان-

 :گهیخنده م با

 .باشه باشه.اشتباه کردم-

م لوس خودشو تو بغل نایکنار و مثل کار ندازهیم تفنگشو

 .دهیِغل م

 :گهیم نایه کارک بوسمیم سرشو

 اد؟یِچرا نم ییبابا-

 قربونت برم.گرسنته؟ ادیکم مکم گهیاالن د-

 .خورمیشام نم یبدون بابا ی:اوم..ولنایکار

 ... بهش ومدیبمون اگه ن گهید کمیخب باشه -

سِر هرسه نفرمون  هانیآ یدر و بعدش صدا ِکیت یصدا با

 .چرخهیبه سمت در م
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 .:سالمهانیآ

و  رهیم هانیو بدو بدو به سمت آ شهیوق بلند مبا ذ نایکار

 :گهیو لوس م کنهیدستاشو دور پاش حلقه م

 ..ییسالم بابا-

 :کنهیو بغلش م شهیفورًا خم م هانیآ

 ؟یجوجه رنگ یدورت بگردم که..چطور-

 ..یی:خوبم بابانایکار

 ..در بره شیخستگ ییبغل محکم بده بابا هی:هانیآ

 :گمیم یتظاهر یلحن با

ر د شویروز فقط من خستگ هیکارن؟ ینیبی..میــــــه-

 !..! االن سرم هوو آوردهکردمیم

 :پرسهیکنجکاو م نایکار

 (؟ی)چیش یعنیمامان هوو -
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 :نهیشیپام م یرو ادیو م شهیم زونیاز گردنم آو کارن

 ..مامانه نه تو یجا یکه هست ییاونجا نکهیا یعنی-

 :گمیخنده و اخطارگونه م با

 ..کارن-

 .رهیم سهیبغلم از خنده ر تو

چپم  یکه گونه کردمیش گوش مخنده یبه صدا داشتم

 .شهیداغ م

مو هدف گرفته بود که گونه هانیآ یکه لبا شمیم متوجه

 .بود

ع که فقط با تو رف میاون دل خوشگلت.خستگ ی:فداهانیآ

 دلبر؟ یهوو هم خودت آورد نیعروسکم.ا شهیم

ون صدقش برم کارن با قرب کمیحرف بزنم و  خوامیم تا

 :گهیم طنتیش
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 رو بردارم برم اتاق؟ نایکار نیخوایم-

 زننیم نایکه با کار میکنیصداش م یشاک هانیبا آ همزمان

 .خنده ریز

 :دهیرو به خودش فشار م نایبا عشق کار هانیآ

 !..خندهیم یچجور یرنگ جوون نگاه جوجه-

 :گمیم یحرص

 یکیون ا مینیات.ببشد با حرف ینطوریا تشیکه ترب نیا-

 ؟یکنیم یرو چ

 :گهیم طنتیبا ش هانیآ

 .یبعد یبچه یبرا میریگینداره.تجربه م بیع-

 .خوامیم ینی:من ننایکار

 :گمیم فورًا
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 تا سفره اینشده برو لباساتو عوض کن ب یتا بحث منشور-

 .نمیرو بچ

 به کنهیرو بوسه بارون م نایو همونطور که کار خندهیم

 .رهیسمت اتاق م

تا من سفره  یکنیجمع و جور م نجارویا زحمتیکارن ب-

 نم؟یبچ

که ماچ  دهیتکون م-آره- یسرشو به معنا یناراض

 .رمیو به سمت آشپزخونه م رمیگیاز لپش م یصدادار

 و نمیچیم زیم یو قاشق و چنگال رو رو وانیو ل بشقاب

بود رو  نایکارن و کار یموردعالقه یکه غذا یکوکو سبز

تا دوباره داغ شه و خودم مشغول خرد  ذارمیم ویماکروتو 

 .شمیو کوجه م اریکردن خ
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 یالحظه یکه برا کردمیخودم فکر م یبودم و برا مشغول

جود باسنم به و یهیتو ناح ییفرساو درد طاقت رهینفسم م

 :چهیپیتو گوشم م هانیآهسته و بم آ یو صدا ادیم

 .دیچسب ی..حسابشیآخ-

 :سمتش مگردیاخم برم با

 ..هانیدرد گرفت آ-

 :گهیم طنتیش با

 .عروسکم رهیکه درد بگ زننیاسپنکو م-

 کانتر یو رو رهیگیبگم از کمرم م یزیچ نکهیاز ا قبل

 .نشونتمیم
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نه که  ایا هستن هبچه نمیتا بب کنمیبه اطراف نگاه م ًفورا

 :شهیصداش کنار گوشم بلند م

 نویکرد یکه موقع باز ییهایکاردارن خراب ستنین-

 ..کننیجا مجابه

ه و لبمو ب شهیکه فورًا خم م کنمیباز نگاهش م شین با

 .کشهیدندون م

 که پهلوم کنمیَادا م یـ-اوم-دهنش به صورت نامفهوم  تو

و کندن لبم  دنیو خشن تر مشغول مک زنهیرو چنگ م

 .شهیم

فورًا ازش  ومدنیم نوریها که ابچه یپا یصدا دنیشن با

 دهیدندوناش کش نیلبام ب یکه بدجور رمیگیفاصله م

 .شهیم

 ..من گشنمه ی:ماماننایکار
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 طونیو به لبخند ش نییپا ارمیشده خودمو از کانتر م هول

 .رمیم یاغرهکارن چشم

در  خوردیوق مکه داشت ب یویاز تو ماکرو کوکوهارو

 :گهیم زدیکه برق م ییبا چشما نایکه کار ارمیم

 ..یآخ جون..توتو)کوکو(سبز-

جلو و حاال که مسلط شدم به خودم و استرس ازم  رمیم

رو  شیالخت قهوه یموها یو رو کنمیدور شده بغلش م

 :بوسمیم

 .قربون شکمت بشم-

و گوجه خرد شده  اریو ظرف خ یصندل یرو نشونمشیم

 .ذارمیم زیم یرورو هم 
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و مشغول خوردن  ننیشیم زیو کارن هم پشت م هانیآ

و  رمیگیم زیر یهالقمه نایکار یبرا کهیت کهی. ت میشیم

 .شهیکه با لذت مشغول خوردن م ذارمیدهنش م یتو

 ؟یفتیش مارستانی:فردا بهانیآ

 .شهیبعدش کارم تموم م مارستانمیب ۳نه تا ساعت -

 .گهید میینایمامان ا ی:خوبه شب خونههانیآ

 :گهیفورًا م کارن

 م؟یریاخجون..م-

 .گهیم یـ«ولیا»که کارن  دهیسرشو با لبخند تکون م هانیآ

که بعداز فوت آقاجون  شهیم نیذهن من مشغول ا اما

تو  نایو زنعمو ا نایمامان ا یو برا فروشنی،عمارت رو م

م ه.بابا و عمو میریگیساختمان، دو واحد م هیاول  یطبقه

ودن، با نب کاریو ب یسرگرم یکه بازنشسته شده بودن،برا
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 یکتابفروش هی،یکیاز دوستاشون به اسم نادر،شر یکی

 اونجا و رنیو هر روز صبح م زننیم اختمونشونس کینزد

 .گردنیغروب برم

 یهم برامون عادت شده بود که هر جمعه همه خونه نیا

نجا و شام رو او میشدیعمو که پسر بزرگ بود،جمع م

خودمون،به اصرار بابا و  یو به عالوه میموندیم

 .ومدنیآقا نادر هم م یعنی کشونیاون شر یعمو،خانواده

 ؟یخوری:چرا نمهانیآ

ه زل زدم ب ستقهیکه چند دق فتهیم ادمیحرفش تازه  با

 .غذام

 .خورمینه،م-

و غذا رو در کنار هم  شمیدوباره مشغول لقمه گرفتن م و

 .میخوریم
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و  میکنیشام رو جمع م زیم گهیشام با کمک همد زبعدا

 .تو هال رنیم یبعدش سه نفر

و با  زمیریم هانیخودم و آ یخوشرنگ برا ییچا هی منم

 .رمیم ییرایبه پذ ینیگذاشتن ظرف شکالت تو س

 اومدن ایماه قبل از بدن هی.ندازمیم مبه خونه یایکل نگاه

 هی.حاال تو میکنیخونه رو عوض م هانیبه اصرار آ نایکار

 .میکنیم یچهارخوابه زندگ یطبقه یبرج س

کر تش یبرا هانیآ میدیخونه رو خر نیا نکهیبعداز ا البته

 .خونه رو به نامم زد نیا نایآوردن کار ایبابت بدن

و به  کشمیم الیدست از فکر و خ قیعم یلبخند با

 .رمیسمتشون م

م داده ل هان،کهیو کنار آ ذارمیم زیم یرو رو یچا ینیس

شکمش گذاشته  یرو رو نایکاناپه و کار یبود رو



 

Romanzo_o 2659 

 شهیبلند م هانیآ یگهیکه کارن فورًا از طرف د نمیشیبود،م

 .نهیشیتو بغلم م ادیو بدو بدو م

خوشبوش رو  یو موها دمیتو آغوشم فشارش م محکم

 .چسبونهیکه لوس خودشو بهم م بوسمیم

ح به وضو هانیاومده بود،آ ایبه دن نایکه کار ییروزا نیاول

و کمتر کارن رو در نظر  کردیبهش محبت م شتریب

 .گرفتیم

 خواستیاومدن کارن دختر نم ایکه قبل از بدن ادمهی خوب

 یاومدنش تا مدت ایهم قبل از بدن نایسر کار یو حت

اومد  ایبدن نایکار یناراحت بود که چرا بچه دختره..!اما وقت

 اینبد یو براخونه  ومدیم ینیریروزا با گل و ش شتریب

 .کردیازم تشکر م نایآوردن کار
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کم اما کم کردمیم فیک یمنم خوشحال بودم و کل خب

 زنهیتو خودش و کمتر حرف م رهیمتوجه شدم که کارن م

 .شده ریگو گوشه

بود گفت احتماال  دهیرو د هانیآ یهم که رفتارا روشنا

 صحبت هانیو منم با آ هانهیآ یگذاشتنا بخاطر تفاوت

 .کردم

چطور رفتار  دیکه با میکم هردو متوجه شداون کم بعداز

 .کمک گرفتم یلیو صدالبته که از مامان و زنعمو خ میکن

 :زهیریفکرام بهم م هانیبلند آ بًایتقر یصدا با

 ؟یبابا..چته امروز چقدر تو خودت یا-

 :گمیم هواسیو ب کنمیبلند م سرمو

 ها؟-

 :گهیبا ناله م و فورًا کنهیم زیچشماشو ر دیترد با
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 !..کهینزد یوا-

 :گمیم دهیترس

 که؟ینزد یچ-

و کارن که با دقت داشتن به حرفامون  نایبه کار ینگاه

 :گهیو ناراحت م ندازهیم دادنیگوش م

 ..من یباشه؟بدبخت کینزد تونهیم یچ-

 :گمیم متعجب

 بم؟قلیبدبخت یچ یعنی یزنیحرف م ینطوریخب چرا ا-

 ..گهیاومد تو دهنم بگو د

 :ندازهیرو مبل م خودشو

فکر و  یاصل لی..فرداعه.دلگهید کهیماهانت..نزد-

 یبا لحن کردی..رو به کارن که با تعجب نگاهمون مالتیخ

 :گهیم یدارزار و خنده
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چطور بدبخت شدم؟تازه دلمو واسه شب صابون  یدید-

 ..زده بودم.دعا کن فردا بدبخت شم.امشب

 .زنمیاسمشو صدا م ریمتح

 واسه خودت به بچه؟ یگیم یچبسه..-

 :هپرسیرو لبش و بامزه م ذارهیشو مانگشت اشاره نایکار

 بدبخت شه؟ یی( بابای)چیش یبرا-
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رو  هانیبار آ نیهزارم یو من برا خندهیم طونیش کارن

 بچه پرو حرف نیا یجلو پردهیب نقدریکه ا کنمیلعنت م

 .زنهیم

 ..تو اتاق میبر ستین ازین یلیخ گهید یعنی:کارن
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ده خن ریز زنهیم یپق دهیکه کارن بهش م یبا جواب هانیآ

 :گهیمتفکر م خبریاز همه جا ب نایکه کار

 ..اهوم..منم دوست ندارم تو اتاق بمونم-

 :بوسهیسرشو م هانیآ

و تو  دیحرف گوش کن یلیکه شما هم خ ستیحاال ن-

 !..دیمونیاتاق م

حرف زدنشون  پروایهمه ب نیرسمًا از ا گهیکه د من

 :زنمیم هانیآ یبه شونه یشده بودم با اخم مشت یعاص

چشم و گوششونو  یخجالت بکش مرد گنده..واسه چ-

 .هانیکن آ ؟بسیکنیباز م

 :گهیم یظاهر یبا ناراحت هانیآ

 .ع شدبفرما غز زدناش از االن شرو-
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 و خوب دونستیاز خودمم بهتر م ودمویپر خیتار یلعنت

 .داره ودمیفقط مخصوص پر میتقو هیکه  دونستمیم

عقب افتاده بود به زور منو  ودمیکه پر شیدو ماه پ تازه

که  ییپزشک زنان کرد و دکتر گفت از اونجا یروونه

 یاما بازم ازم سونوگراف ستین یمشکل خاص یمادر هست

 .گرفت

با  وییو همونطور که چا دمیتأسف سرمو تکون م با

 :گمیبا حرص م دارمیبرم زیم یاز رو اطیاحت

.حواست باشه بالشت و پتو کهیاومد نزد ادتیخوبه که -

 .یبدم تو سالن بخواب

نکن من قلبم طاقت  یشوخ ینطوری:طناز با من اهانیآ

 .نداره

 .چسبونهیبهم م شتریو کارن خودشو ب خندهیم نایکار
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 شوییهم چا هانیو آ شمیم مییمشغول خوردن چا لکسیر

 .دارهیو با اخم شکالت برم دارهیبرم

بهش.حاال  زنمیقهر و اخمشو نداشتم.ناراحت زل م طاقت

 ونمتیخوبه هزاران بار بهش گفته بود شبا بدون تو نم

خم ا ینطوریو باز ا میبود االن اعصبان دهیبخوابم و فهم

 .کردیم

 زونیوآ یو لبا یبا ناراحت نایباز کنم کاردهن  نکهیاز ا قبل

 :گهیم

 ..مامان ناراحته یخب االن قهر کرد-

ه نگا هانیبه زبون آورد،به آ مویناراحت نکهیاز ا خوشحال

 :گهیم انعطافیتخس و ب هانیکه آ کنمیم

 .شهیاتاق بخوابم حالش خوب م رونیامشب که ب-
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هم  شیپ دی.باخوابنی:بابا و مامان که جدا از هم نمکارن

 .باشن

 زنهیم یکه چشمک کنمیباز به کارن نگاه م شیبا ن ندفعهیا

 :گهیبا اخم م هانیو آ

نخوابم.اگه خودش  ششیفعاًل که مادرتون اصرار داره پ-

 ..که ستین یبخوابم.زور ششیپ دیبخواد اونوقت با

 :نوبت من بود گهید

 ؟یکنیها قهر ممثل بچه ینداشتم.واسه چ یخب منظور-

 :کنهیبه کارن م رو

 ؟یبخوابون یبریعه خواهرتو م۲۲ساعت -

 :گهیباز م شیبا ن نایکه کار گهیم یا«آره»با لبخند  کارن

 ..یبرام قصه هم بگ دیبا-
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و  گهیم یظیغل«چشم»که عاشق خوندن بود فورًا  کارن

ه سمت و ب رهیگیو دستشو م بوسهیرو م نایکار یمحکم لپا

 .رهیاتاقش م

 :ادیم هانیآ یکه صدا کنمیاره مرو نظ رفتنشون

 ؟ینداشت یمنظور یخب گفت-

 نهیکه دست به س دمیتکون م-آره- یسرمو به معنا فورًا

 :گهیم

 .اریناراحت شدم. از دلم در ب ستمیمنم قهر ن-

 هیهان،یاز دل آ ی.رفع ناراحتزنهیچشمام برق م فورًا

داشت که من عاشقشون بودم و فقط هم مختص  ییهاراه

 .دم بودبه خو

 یرو نهیشیم یرو پاش که لبخند کوچک پرمیم یجلد

 .لبش
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 .شمیاز راه گردن وارد م ندفعهیا

 که چند روز یانوشته ادیو  کنمیتو گردنش فرو م سرمو

اشق ع یوقت پسرا»فتمیخونده بودم م نستایتو ا شیپ

رفتار  تخس یهاپسربچه هیمقابل معشوقشون شب شن،دریم

که از نظر من  البته«ستین ندست خودشو نیو ا کننیم

دخترا هم  یمتن مربوط به دخترا هم هست و وقت نیا

و  نیتربه تخس لیتبد وقشونمعش یبرا شنیعاشق م

 .شنیدختر جهان م نیترلوس

رو گردنش  زیر یهاو همونطور که بوسه امیفکر در م از

و صداشو از کنار  کنمیم یبا دستام با موهاش باز کارمیم

 :شنومیگوشم م

 یزندگ یعنیرگ خوابم دستته  ینطوریا یوقت-

 .نجاستیهم
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م دوست دار شهیبرطرف م تیراحت ناراحت نقدریا یوقت-

 .رمیاز تموم وجود برات بم

 دومًا یزنیم ریحرف از مرگ و م یکنی:اواًل که غلط مهانیآ

 ینک یدوباره دلبر خواستمیگرم..ماون که بهانه بود عشوه

 .برام

 :گمیشوکه م و کشمیعقب م سرمو

 ؟یکردیم تیاذ یداشت-

م رو مبل و رو کنهیحرکت پرتم م هیو تو  کشهیم یپوف

باِز  یقهیو دستشو به  کشهی.لبمو به دندون مزنهیم مهیخ

 .برهیتاپم م

 یونطیها شخودم نبود که استرس داشتم نکنه بچه دست

 .رونیب انیکنن و از اتاق ب
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ه از ک ییزایچ ورمنظیکه سابقه داشت ب نایکار مخصوصًا

 .جمع بازگو کنه نیرو ب دهید هانیمن و آ

و به  کنمیم جادیلبامون فاصله ا نیب زایچ نیفکر به ا با

 :کنمیکمرش فشار وارد م

 .رونیب انیها باتاق.ممکنه بچه میبر هانیآ-

 خوامیکه م نی.همدهیتکون م-باشه- یسرشو به معنا کالفه

 زهندایبذارم،دست م نیمبل بلند کنم و رو زم یپامو از رو

 تمویو به ر کنهیحرکت بلندم م هیپا و کمرم و تو  ریز

و چراغارو خاموش  زنهیبود چنگ م زیم یچراغ که رو

 .رهیبه سمت اتاق م طاقتیو ب کنهیم

 :وانشات درادامه

*** 

 

� 
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 ️❌❌دیبخون دیرداره پس اگه جنبه دا صحنه❌️❌

�پارت  یصحنه�️♥ ♥️ 

و بالفاصله بعداز وارد  کنهیاتاق رو با حرص باز م در

 .بندهیشدن در رو م

هم  یکم یعشوه کردمیم یکه سع یزیر یخنده با

 :گمیمخلوطش کنم م

 ..یخب حاال درو شکست-

م رو تو نطفم خفه جمله یجلو و ادامه ارهیلبشو م فورًا

 .کنهیم
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شروع کرده بود، نشون  هانیکه آ یداغ سیرنچ کف نیا

مرد  نیا دیو حاال حاالها با هیامشب شب دراز دادیم

 .کنم یرو راض ریناپذیریس

و و سرش ندازمیو دستمو پشت گردنش م زنمیم یلبخند

 .شمیجلو و باهاش همراه م کشمیم

ورود زبونش به دهنم رو صادر  یباز بود و اجازه دهنم

 .کرده بودم

راسر رو تو س یو حس قلقلک دیرقصیزبونم م نیب ونشزب

 .اوردیم به وجود متنه نییپا ژهیبدم به و

 یفستا بتونم ن کنهیم جادیفاصله ا یالحظه یبرا طاقتیب

 .تازه کنم

 .تخت یرو ندازتمیو م رهیسمت تخت م به

 .برهیو سرشو تو گردنم م زنهیم مهیبدنم خ یرو
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 یو درشت رو زیر یارکاالوم یثبت بوسه و گاه مشغول

از  رو نمیو سوت شرتیو همزمان با دردسر ت شهیگردنم م

 .ارهیتنم در م

و با دستش  نیرو زم کنهیهمون حال هر دو رو پرت م تو

در  یبرا یشروع نیو ا شهیم هامنهیبا س یمشغول باز

 ..مهناله یآوردن صدا

ه ک شهیهام بلند منتونستم صدامو کنترل کنم و ناله گهید

 و نییهاش پاو بوسه ادیم نییپا کم از گردنمسرش کم

 .برسه تا به کمرم کنهیم تابیمنو ب نقدریو ا رهیم ترنییپا

و شرتمو هم در  کشهیم نییحرکت پا هیرو تو  شلوارم

 .ارهیم

 :گهیو م زنهیروش م یاخنده بوسه با

.حاال نوبت منه یکردیم یخب..تو هال خوب دلبر-

 .عروسک
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 :شهیآلتم صدام بلدتر م یتن زبونش رونشس با

 ..خوامی..مهانیآ کنمیآه..خواهش م-

و تاب  چیپ تنمنییزبونش پا ریو ز رمیگیبه دندون م لبمو

 .شمیم لمیپیبا ن یمشغول باز اریاختیو ب خورهیم

ه ک گرفتیبه ارضا شدن بودنم و صدام هرلحظه اوج م رو

 .دازهنیم تمیبه وضع یو نگاه کنهیبا خنده سرشو بلند م

 تتونسیم یبارم چطوراسفناک تیوضع نیتو ا یلعنت

 بخنده و ولم کنه؟

ول و مشغ ارهیدر م شرتشویحرکت ت هیو تو  شهیم بلند

 :گهیو همزمان م شهیم شیکندن شلوار ورزش

 اجازه هست؟-

 :کنمیبهش نگاه م یتابیب با

 .رهیگیخودشه اجازه نم یکه برا یزیآدم واسه چ-
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و  زنهیم مهین شلوار و شورتش دوباره روم خکند بعداز

با  شهیلبام م دنیو مک دنیهمونطور که مشغول بوس

 :گهیحرص م

 .قشنگ نزن دلبر..من طاقت ندارم یحرفا-

ولم  یتیرفته تو چه وضع ادتی.کنمی..خواهش مهانیآ-

 ؟یکرد

 سمیتوریکل دنیو مشغول مال برهیم تنمنییسمت پا دستشو

 .شد

 که دردت یبش کیفته.خواستم اونقدر تحرنر ادمی:هانیآ

و اغواگرانه پچ  کنهیم کی. )سرشو به گوشم نزدرهینگ

 .ک*ص تنگتو هنوزم نتونستم گشاد کنم یدونی(مزنهیم

که  سمبویو گردنشو م برمیخنده سرمو تو گردنش فرو م با

 میظتن تنمنییپا یو آلتش رو رو کنهیم یاناله طاقتیب

سر  یاکه ناله دهیفشو داخلم جا محرکت نص هیو با  کنهیم
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که با خنده آروم حرکتش  چمیپیو از درد به خودم م دمیم

 .کم جا باز کنهتا کم دهیم

و  برهیدردم کمتر شده سرعتشو باال م شهیمتوجه م یوقت

 .کنهیهاشو شروع متندتند تلنبه

ها رو بچه نکهیا یو برا دارهیکنار گوشم نگه م سرشو

 اوقات یو گاه کنمیوشش آروم ناله مگ ینکنم تو داریب

ستشو و د گهیم یـ«جوون»که  شهیصدام بلندتر م اریاختیب

 .برهیتو موهام فرو م

بود و هرلحظه صحنه  دهیچیاتاق پ یهاش توضربه یصدا 

  .کردیم تریرو سکس

 یکرده بودم.به گفته دایضعفش رو هم تو سکس پ نقطه

چون   دونستیموضوع رو نم نیا چکسیخودش ه

من خودم کشفش کردم.اونم  یول دادیخودش بروز نم

  .گردنش بود یرو کیکوچ یهاسیل یو گاه دنیبوس
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 یو حشر کنمیکارو م نیا نقدریو ا کنمیدرنگ نم پس

به اوج  و شهیم شتریهاش سرعتش بکه تلنبه کنمیترش م

 .رسمیم

و همزمان که  رسهیکه با من به اوج م کشهیطول نم یلیخ

و  نشیباسنش منقبض م یچهیکنه،ماهیم یخالآبشو توم 

 .دهیسر م یاناله

از ارضا  نکهیا یو برا ندازهیتخت کنارم م یرو خودشو

ش رو انگشت شیخالیببرم با همون ب یشتریشدنم لذت ب

که با  شهیو مشغول تلنبه زدم م کنهیدوباره تو آلتم فرو م

 .هدیم فیِک شتریبرابر ب نیکار ارضا شدنم چند نیا

ناب  ِیهوشیبه آرامش و حس ب شهیکه متوجه م نیهم

 .فتهیو کنارم م ارهیدر م دم،دستشویرس
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 و بدون شمیاز جا بلند م شهیدوباره حالم بهتر م یوقت

 و به شهیآلتش خم م یبذارم چشاشو باز کنه رو نکهیا

 .کشمشیدهن م

 :گهیو با خنده م کنهیچشاشو باز م فورًا

 ؟یکن زمیسورپرا یخوایباز م یلعنت-

گرفته بودم که هردفعه بهش افتخار ساک زدن  ادی..!معلومه

 .دادمینم

ذت ل یمتوجه بًایکرده بود و تقر یفشانخب امشب جان و

 .ارضا شدنش نشده بود و با دستش لذت منو دو برابر کرد

که  مالمیو تخماشو م مکمیو م خورمیبراش م نقدریا

 .کنهیم یدهنم خال آبشو تو شتریو با شدت ب رترید ندفعهیا

و  کشهیکه با ناله منو تو بغلش م دمیلذت آبشو قورت م با

 .برهیسرشو تو گردنم فرو م
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تا از ارضا شدنش  دمیو بهش اجازه م کنمینم یحرکت

 .لذت ببره

 :ادیبه حرف م قهیگذشت چند دق بعداز

 ؟یقرص خورد-

 

 .کنمیزمزمه م یـ«اهوم»ته گلوم  از

 یکه به گفته یی.از اونجاشیبودن و امر و نه نهایآ

حسم کنه از  یمانع چیخودش دوست داشت بدون ه

و مجبور به قرص خوردنم  کنهیکاندوم استفاده نم

.البته که از خداش بود من دوباره حامله بشم.اما فعاًل کنهیم

و  نایکارن و کار یدوست داشتم وقت و تمرکزم رو برا

 .ذاشتیبه نظرم احترام مهم  هانیدرسم بذارم و آ
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بلند شدن و حموم کردن ندارم، پتو رو  لیم نهیبیم یوقت

 دنیموهام منو مجاب به خواب دنیو با مال کشهیرومون م

 .کنهیم
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[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��تـــ •° 

(Tani)] 

_____________________ 

آالرم رو .شمیم داریکوفته ب یبا تن میآالرِم گوش یصدا با

 .شمیو از تخت بلند م کنمیخاموش م
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داز رفته بود حموم و بع نکهیکه مثل ا فتهیم هانیبه آ نگاهم

 .حموم بدون لباس خوابش برده بود

ش ست.با خوددو تا بچه یخنگ!انگار نه انگار بابا یپسره

  !رما بخوره؟ممکنه س کنهیفکر نم

خودش کنار زده بود،روش  یپتو رو که از رو یحرص

 دمیبرم حموم و آماده بشم اجازه م یو تا وقت ندازمیم

 .بخوابه

 زیم یرو هم از رو ونیو لوس رمیسمت حموم م به

 .دارمیبرم

راق ب یبرا ونیدوش با آب گرم و استفاده از لوس هی بعداز

و با  پوشمیم یست طوس هیشدن و صاف شدن بدنم،

قد  یانوسیاق یآب یل ،شلواریاسرمه شرتیت هی دنیپوش

هم  یا.شال سرمهپوشمیبلندم م ِیمشک ینود رو با مانتو
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 هانیبه سمت آ فمیتو ک میو با گذاشتن گوش کنمیسر م

 .رمیم

 ؟یریم رترید ای یشیم داریب هانیآ-

 :کنهیو متعجب نگاهم م کنهیچشمشو باز م هی

 کجا؟-

 .مارستانیب رمیم گهی..!خب معلومه دیپارت رمیپوف..م-

 که بندهیو دوباره چشماشو م دهیاخم سرشو تکون م با

 :پرسمیم

 ؟یریم رترید شدیچ-

دورگه و جذابش که  یو با اون صدا دهیتکون م سرشو

 :گهیاز خواب بود م یناش

 .فتمیساعت قبلش راه م هیجلسه دارم.. ۲۱اهوم..ساعت -
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که دستشو  زنمیآبدار رو لپش مو دو تا ماچ  شمیم خم

از چشماشو ب نکهیو بدون ا بوسهیرو کمرم و لبامو م ذارهیم

 :هگیطنازکشش م یبا همون صدا یداریکنه تو خواب و ب

حواستو جمع کن.مراقب خودت  یکنیم یرانندگ یدار-

 .باش

 :شمیم زونیاز گردنش آو اقیاشت با

 .چشم-

 :بوسهیلبمو م گهید باری

 .امیمامان تا من ب یخونه نیها بربا بچه دایظهرم زود ب-

 یراتا ب چسبونمیسفتش م یهابه عضله شتریب خودمو

 :زنمیو با عشق لب م رمیبگ یرفتن انرژ

 .اونم رو چشمم-

 .گهی.حواست باشه دیریم یلباس خوبم بپوش دار-
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ه بد خواب ش خواستمیو نم دیپریکم داشت خوابش م کم

از اتاق خارج  خوامیو م مکنیزمزمه م یظیغل«چشم»پس 

 :شهیشم که صداش بلند م

 .بده،بخوابم بعد برو گهیبوس د هی-

اما کوتاه لباشو  قیو رو تخت و عم ندازمیخودمو م فورًا

 .شمیاز اتاق خارج م صدایو بعدش ب بوسمیم

 نایو بعد به اتاق کار بوسمشیو م شمیاتاق کارن م وارد

بل ق هانیسم بود که آحوا شبی.دبوسمیو اونم آروم م رمیم

از خواب بهشون سر زده بود و مطمئن شده بود که خوب 

 .دنیرو تختشون خواب

خواب که به سبک ینایبا تمام تالشم آروم از اتاق کار 

و سمت آشپزخونه  شمیخودم بود،خارج م هیشدت شب

 .رمیم
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 چییو با برداشتن سو خورمیو گردو م رینون و پن یلقمه هی

 .زنمیم رونیاز خونه ب

مون از ه هانیمشغول بودم.آ مارستانیبود که تو ب یسال هی

 روقتیبخاطر د چوقتیاول همه جوره پشتمو داشت و ه

 بازخواستم ادیخسته بودنم از کار ز ایبه خونه  دنمیرس

 .دکریم یموفقم ابراز خوشحال نکهیاز ا شهیو هم کردینم

ردن ک پزشک نشده بودم و عالوه بر کار هیکه هنوز  البته

 .خوندمیبه عنوان پرستار ،ارشدم رو هم م مارستانیتو ب

دوست  ِیریو سوار مزدا ت شمیآسانسور خارج م از

 .شمیم میداشتن

 .مرونیم مارستانیو به سمت ب شمیخارج م نگیپارک از

 و وارد کنمیرو پارک م نیماش مارستانیبه ب دمیرس با

 .شمیم مارستانیب
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 اکنم،روشنیها سالم مه بچهو ب رمیاتاق استراحت م سمت

 .در حال خوردن صبحانه بود حسیکه ب نمیبیرو هم م

و فرهاد،روشنا تو  امکیعمو س یایبازیپارت یط

با  و شهیمشغول به کار م کردمیکه من کار م یمارستانیب

  .میسطح بود هیهم تو 

 :شرو شونه ذارمیم دستمو

 !یروش-

 .ارهینگاهشو باال م یناراحت با

 بود؟ یچشماش اشک یچ واسه

 :نمیشیکنارش م نگران

 شده؟ یزیشده؟آروش چ یچ اخدای-

 :گهیو با غصه م دهیکردن دماغشو باال م نیف با
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 کمیبچم  دهیمامانه و مامان اصاًل اجازه نم شیاون که پ-

 .خونه ادیب

 ؟یشده با فرهاد دعوا کرد یپس چ-

 :گهیچندش م با

 یتموم شه.وقت دار فتیشاالن..بزار  دهیم ریگ ادیم یِکرم-

 م؟یصحبت کن کمی میبر فتیبعداز ش

و  یالعاده عصبزن فوق هیکه  ،سرپرستاریَکَرم منظورش

 .بداخالقه،بود

وار ش به صورت نوازششونه یلبخند دستمو رو با

 :کشمیم

تا اون موقع  یتو وقت دارم خوشگلم.ول یبرا شهیمن هم-

 شده؟ یتو دهنم.خب بگو چ ادیقلبم م

 :خندهیبغض ،م ونیم شنارو
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 .ستیمهم ن یلیبزرگش کردم حاال..خ کمیمنم  -

که محکم به  ادیم یَکرم یدهن باز کنم صدا امیکه م نیهم

 :کوبهیدر م

خاله  یخونه نجای.ادیتون رو تموم کنخانما صبحانه-

  .شب تازه رفته فتیزودتر.ش دی.پاشستین

ل وو مشغ رمیو به سمت کمد مخصوصم م کشمیم یپوف

 .شمیلباسم م ضیتعو

هم که زودتر اومده بود و لباسش رو عوض کرده  روشنا

 .بود

 یهااز بچه یکینا،یکه روژ میشیها از اتاق خارج مبچه با

بهمون  شتریافتاده بود و ب مارستانیب هیدانشگاه که با ما تو 

 :گهیبود،م کینزد
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نه  یزد ینه حرف یکه اومد ی..از موقعیروش-

 .شمینگرانت م ..دارمیدیخند

 .مخسته کمی:روشنا

 ستریب ینطوری..!ایومدینم یگرفتیم ی:خب مرخصنایروژ

 .دختر یشیخسته م

که نصفه  ینطوری: نه؛کار کردنو دوست دارم.همروشنا

 .یچیه گهیکه د رمیهم بگ ی.مرخصمیکنیکار م فتیش

 :دهیو ادامه م کنهیزمزمه م یـ«اهوم» نایروژ
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 :دهیو ادامه م کنهیزمزمه م یـ«اهوم» نایروژ
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برو اتاق استراحت.  یاخسته یلیخ یهروقت فکر کرد-

 .میمن و طناز هست

 :گمیو م زنمیدختر م نیا یهمه مهربون نیبه ا یلبخند

 .بگو یمعلومه..هروقت خسته شد-

در رفتن از حرفامون  یو برا زنهیبهمون م یاخسته لبخند

 :گهیم

 .کدوم اتاق برم دیبا نمیاطالعات بب رمیمن م-

 .رهیَدر م نمونیبالفاصله از ب و

 :گهیمتعجب م نایروژ

 چشه؟ نیا-

به سمت  نایو همراه با روژ ندازمیباال م یاشونه خبریب

 .میریاطالعات م

*** 
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 ؟ی:عجله دارروشنا

 ؟یپرسیم یچ یهان.براها خونه تنبچه-

حرف  کمی رونیب میریم یگفته بود یچی:هروشنا

 !..ی.اگه کار ندارمیزنیم

 :گمیلبخند م با

وقت دارم عشقم.لباس بپوش  شهیگفتم که واسه تو هم-

 .یپکر نقدریشده امروز ا یچ نمیبب میبر

 :گهیلبخند م با

 ..یمرس-

 :گمیم دیترد با

ه؟با فرهاد دعوا جمع ش المیخ یبگ یزیچی یخواینم-

 نه؟ نیکرد

 :گهیم فورًا
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 .می.فقط حرف بزنستین یخاص زینه چ-

 .نوع حرف زدنش نیاز ا رمیگیم دلشوره

 :دمیتکون م سرمو

 میریبرم.شب م دی.بعد بامیحرف بزن میآره حتمًا..بر-

 .زنعموم یخونه

 .می:باشه برروشنا

خانم  یکه صدا میریهم به سمت اتاق استراحت م با

 :ادیم یمَکَر

 ..خانم زند-

 گه؟ید خوادیم یچ نی..ااخدای

 :گمیو با لحن مهربونم م گردمیعقب برم به

 ؟یجانم خانوم کرم-
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 نیخواهم با اخم ببه لحن مهربون و صلح توجهیب

 :گهیابروهاش م

 .قراره بره باال سرش ؟دکتریکرد تیزیرو و اتاق  ماریب -

به کمکشون برگه اومدن باال سرش و  یبله.دکتر حاجت-

 .بعد نوشتم فتیپزشک ش یهم برا یماریب ریس

هم گفت فردا صبح

 .یباش

 :گمیم متعجب

 افتاده؟ یاتفاق-

 :رهیم رشیو به سمت پذ رهیگیغره ازم رو مچشم با

 .گهیکاِرت داره د ی.ولستین یمهم زیچ-

 .چشم-

نگاهی به سرتا پام میکنه و با اخم میگه: 

ِ زود تو اتاقش  -خوبه..آقای زمانی 
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 .کنمیبه سمت اتاق استراحت کج م راهمو

 .در واستاده بود و منتظرم بود یروشنا جلو 

 :گهیچندش م با

 !..کهیزن نیا گفتیم یچ-

 :گمیخنده م با

 . می.برالشیخیب-

 .میشیو با هم وارد اتاق م دهیتکون م سرشو

ودم خ یمشک یرو با مانتو میداشتندوست دیسف یمانتو

 ضیم رو هم با شال خودم تعوو مقنعه نمکیعوض م

 .کنمیم

تا روشنا هم آماده شه که بعداز  مونمیآخر منتظر م در

 ادیو م مالهیهم به لباش م یرژ صورت هیلباسش  ضیتعو

 .سمتم
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 .میشیو از اتاق استراحت خارج م رمیگیم دستشو

مسن دانشگاه بود که  یاز استادا یکی یزمان استاد

که  ییو از اونجا مینا ازدواج کردمن و روش دونستیم

درس خوندن بهمون اجازه داده  یبرا میاصرار داشت یلیخ

 .میزوج، نصفه روز کار کن یبود حداقلش روزا

 !.امروزمون تموم شده بود فتیهم ش حاال

 .میشیخارج م مارستانیهم از ب با

 .کهیکافه؟نزد میبر-

 :گهیم گرفته انگار که بغض داشته باشه ییبا صدا روشنا

 ؟یدار نیپارک..ماش مینه بر-

 :دمیو ادامه م دمیتکون م سرمو

 شده؟ ی..!بگو چیکنینگرانم م یروشنا دار-

 :گهیبود م یکه بغض یاخنده با
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 .گهیپارک د می.برکنمیدارم خودمو کنترل م-

 .میریم نگیو با هم به سمت پارک رمیگیم دستشو

 :پرسمیو م نمیشیرل م پشت

 ا خودت؟ب یآورد نیماش-

 .:نه امروز با آژانس اومدمروشنا

 مارستانیو به سمت پارک کنار ب دمیتکون م سرمو

 .رونمیم

 شمیم ادهیپ نیو از ماش کنمیپارک م ابونیرو کنار خ نیماش

 میشد ادهیپ یگریج نیماش نیاز همچ یکه به طبع وقت

 .رومون نشست یادیز یهانگاه

 .مریگیجا م یخال تمکین نیاول یها،روبه نگاه توجهیب

 شده؟ی..!چیخب جون به لبم کرد-

 :زهیریقطره اشکش م هی
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 ..با فرهاد دعوام شد-

 :کنمیم زیر چشمامو

هم شده دختر.به من که دروغ نگو.هردفعه با  گهید زیچی-

ونم و ا یکنیشب براش ناز م یگفتیم شدیفرهاد دعوات م

 شده؟ ینازته..پس چ دارهیخر

  !..نداشت دهی:فاروشنا

 :ندازمیابرو باال م متعجب

 ؟یزنیحرف م ینداشت؟چرا شرط دهیفا یچ یعنی-

 :گهیبعض م با

 لیفام ی.همهمیدعوت بود نایمامانم ا یخونه روزید-

شامو  یتا سفره کردمیبودن.داشتم به مامان کمک م

 کی..حامد،پسر شرهیآشپزخونه خال نمیبیم هوی.مینیبچ
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به  کنهیتنهام شروع م نهیبیم یو وقت ادیبابام،تو آشپزخونه م

 ...چرت و پرت گفتن و همون لحظه

 :گمیاخم م با

 گفت؟یم یچ-

رهاد ف یدیها د..مثل بچهیتو منو دوست داشت نکهی:اروشنا

 یخودشه رفت بیخودشه و دستش تو ج یچون رو پا

 یبار برا هیبار.. هی..من..من فقط یباهاش ازدواج کرد

 رفتم باهاش کافه که بعدش میبا هم آشنا ش شتریب نکهیا

 ..شمنو برد خونه

 :دهیکه ادامه م شهیحبس م منهیتو س نفس

 .منه احمقمششونیست،زشته نرم پم خونهگفت خانواده-

 ..باور کردم

 :کنهیو تکرار م فتهیهق هق م به
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 ...باور کردم-

 .ذارمیش مدستمو رو شونه فورًا

 

[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��ــتـ •° 

(Tani)] 

 

 .کنمیو در شاگرد رو باز م رسمیم نیماش به

 .چرخهیکه تو فکر بود با باز شدن در،سمت من م روشنا

 :گمیم مقدمهیب

 که قبول نکرد حرفاتو؟ یبه فرهاد گفت یچ شبید-

 :خورهیجا م مییهویسوال  از

 چطور مگه؟-

 ؟یگفت یم چبدون خوامی..مینطوریهم یچیه-
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گفتم حامد خاستگارم بود.بابام مجبورم کرد با حامد -

من  یآشنا شم.گفت تو باهاش آشنا شو اگه نخواست شتریب

 یقبول کردم.فردا ی.منم مجبوردمیبهشون جواب رد م

 میبر شتریب ییآشنا یهمون روز حامد زنگ زد گفت برا

گفت  امیخودم م نی.بهش گفتم با ماشمیکافه صحبت کن هی

وقت هست صحبت  نمیماش دنبالت،تو امیه خودم من

 از کمی ی.منم قبول کردم. ظهر اومد در خونمون؛وقتمیکن

ره.با بردا زیچی دیداره و با یکار هیگفت خونه  میراهو رفت

 رهیم ی.خالصه وقتگهید ادیو زود م رهیخودم گفتم م

د سالم بکنم ب هی امیمادر و پدرش هستن ب گهیخونشون م

 .میگردیم.زود برستین

دار ادامه و بغض زنهیم شیاشک به چشماش ن دوباره

 :دهیم
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اال گفتم که رفتم ب ه؟بهشیخونه خال دونستمیمن از کجا م-

ل عه مث گهیو حامد به مسخره م ستین یکس دمید یوقت

ز و ا دمیبهش فحش م یفورًا کل ستین چکسیه نکهیا

 .شمیاونجا خارج م

 :ذارمیش مشونه یرو دستمو

 گفت؟ ینکن.حاال فرهاد چ هیب گرخ لیخ-

 :گهیو  م شهیم رهیخ ابونیجدول کنار خ به

و رفت تو اتاق پتو و بالشت  ریاولش گفت شب بخ-

.اما خب بازم رفتم دیبرداشت و تو هال خواب

اره د ازیکه پسم زد و گفت ن دمیسمتش؛کنارش دراز کش

 .فکر نکنه هامیبه من و خاستگارام و خرابکار

 :دهیخند ادامه مبا پوز بعد
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 کردم تو گذشته، تو یبگه اگه من خرابکار ستین یکی-

 .زمیت عزتو گذشته یدیکه ر

 :دهیو دوباره ادامه م کنهینگاه م بهم

 لحظه استرس رون،هریب رمیباهاش م یوقت شهیباورت م-

 و سیجلو و بچسبه بهش و گ ادیدختر ب هیدارم نکنه 

 ..یردک یرابکارتو خ گهی.اونوقت مفتهیراه ب یکش سیگ

 یبزن یبگم حق دار نویحق داره که اگه ا گمیروشنا نم-

ت قضاوت عنوان اجازه نداره درباره چیتو دهنم.اون به ه

 یزندگ نیحرفتو باور نکنه و به قول تو همچ ایکنه 

 دهیدختر آفتاب مهتاب ند هیهم نداشته که  یدرخشان

و  تیبانرفتار و حرفا و ِکردارشو سر عص گمیبخواد؛اما م

 ادیتا ب یبرگرد دمی.من که اجازه نماربذ رتشیغ

 ... هم فکر نای.اما به ایکشمنت

 :شهیآروش قطع م نیریش یبا صدا صحبتم
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 ..سالم خاله-

 :کنمیسمتش و با ذوق بغلش م گردمیبرم

 قربونت برم؟ یماهت عشق من..چطور یسالم به رو-

 :گهیو لوس م دهیتو بغلم لول م خودشو

 تو)کو(؟ هانیمو آخوبم..ع-

کارن و  شیپ میبر میخوایول کن.م هانویعمو آ یاِ یاِ-

 ؟یای.منایکار

 :گهیزده م جانیو ه دهیذوق خودشو تو بغلم تکون م با

 (می)برمیآره..ِبل-

 یجون که جلو نینوش یو برا بندمیسمت روشنا رو م در

 .دمیدر واستاده بود دست تکون م

و خودمم  کنمیرو سوار مو آروش  کنمیعقب رو باز م در

 .کنمیبه مقصد خونه حرکت م ندفعهیو ا شمیسوار م
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زنگ بهشون  هیها بچه یادآوریبا  کنمیکه حرکت م نیهم

 .زنمیم

 :چهیپیم یگوش یکارن تو یکه صدا گذرهینم یلیخ

 .سالم مامان-

 نیرو به بلوتوث ماش یحواسم پرت نشه،گوش نکهیا یبرا

 :کنمیوصل م

 ..سالم قندم-

 :گهیکالفه م کارن

وم آر کنمیم ی.هرکارکنهیم هیداره گر نای؟کارییمامان کجا-

 .شهینم

 :گمیم دهیترس

 کنه؟یم هیگر یچ یبرا-

 :گهیم یناراحت با
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 .پاره شد زیکرد به م ریگ سیویِم-

 !..خدا ای

 .کشهیاون خودشو م بخاطر

 نایکه کار هیروشنا هم متوجه شد همون عروسک انگار

 :گهیم دهیکه ترسروش حساسه 

 .نایبده کار ویگوش-

 نایارک یهیگر یبعد صدا قهیو چند دق گهیم یا«باشه»کارن

 .ارهیقلبمو درد م

 :ماما..)هق(ماما..)هق(نایکار

 .تصور کنم تونمیلحظه رو م نیا قشنگ

 :کنهیمشت کرده و اشک چشماشو پاک م دستشو

 شده جوجه؟ یدلم.چ زیقربونت بشم عز یاله-

 :گهیگرفته م ییو صدابغض  با
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 ..)هق(یویِم-

 قهینکن چند دق هیسرت.گر یدورت بگردم فدا یاله-

 ...مخونه گهید

 .ُمرد یوی..ِمخوامی:نمنایکار

 :گرفتیدار حرف زدنش درد مبغض نطوریاز ا قلبم

 ..فردا خرمیبرات م دیجد یکینکن.. هیگر-

 :گهیم غیج با

 ..خوامیخودمو م ینیمن ن-

 ؟میمثل همون بخر یکیبگم شب  ییبابا به یخوایم-

 :زنهیم غیبازم ج 

 ..نــــــــــــه-

 دوست داشتم سرمو بکوبم به شدیلجباز م ینطوریا یوقت

 ..وارید



 

Romanzo_o 2707 

 :گهیبگم آروش با اخم م یزیچ نکهیاز ا قبل

 (نای..)کارنایکال-

 :پرسهیم یطوالن بًایتقر یو با مکث کنهیسکوت م هوی نایکار

 ست؟اونجا یآروش-

 :گهیبا اخم م آروش

 نه لوحمه..)نه روحمه..(-

 خونه؟ یای:ُپرو..مامان م نایکار

 :ادیبه حرف م روشنا

 .امینکنه،منم م هیاگه دخملمون گر-

با ذوق  رهیم ادشیکه کاًل موضوع عروسکشو  نایکار

 :گهیم

 خاله؟ یگیراست م-
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[Forwarded from °• غدرو ــــاوان��تـــ •° 

(Tani)] 

 

جا بذار که  هی:آره خوشگلم.حاال برو عروسکتو روشنا

 .خونتون یجلو میدیرس گهید

 ؟یندار یکار ی:باشه.ماماننایکار

 .باال میای..االن مزمینه عز-

گوشه پارک  هیرو  نیو همزمان ماش کنمیرو قطع م تماس

 .کنمیم

 .میچون دوباره قراره بر برمینم نگیپارک داخل

 .کنمیو دوباره آروشو بغل م شمیم ادهیپ

 (سر تکوندمونیجد یپرست)نگهبان خونهحق یآقا یبرا

بهم سالم  ییکه با خوشرو کنمیو بهش سالم م دمیم

 .کنهیم
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مکف ه یتا به طبقه میمونیو منتظر م رمیآسانسور م سمت

 .برسه

 یقهطب یداخل و دکمه میریم ییآسانسور سه تا دنیرس با

 .زنمیو دومم رو م ستیب

 .شهیم یپل کشیو موز کنهیحرکت م آسانسور

 .میرسیو دومم م ستیب یبعد به طبقه قهیدو سه دق حدود

 هشیکه در باز م نی.همکنمیو در رو باز م ارمیرو در م دیکل

 .ادیم یباب اسفنج یصدا

 .شمیخونه م وارد

کاناپه لم داده بود و سرش تو تبلتش بود و  یرو کارن

بود و همونطور که  دهیدراز کش ونیزیتلو یجلو نایکار

 یاسفنجخورد،بابیمخصوصش آب پرتقال م وانیل یتو

 .کردینگاه م
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با  و کنهیدر باز شده،سرشو بلند م نهیبیکه م نیهم کارن

 :گهیو م نهیشیکاناپه م یمن و روشنا ، رو دنید

 .. سالم-

 من و روشنا دنیو با د شهیبلند م نایلحظه کار همون

 .طرفم دوعهیو م زنهیچشماش برق م

 :گمیخنده م با

 ..االن یفتیآروم بچه م-

ه با ک رمیگیرو تو بغلم م نایو کار ذارمیم نییرو پا آروش

 :گهیدار ملوس و بغض یصدا

 ؟یدیو د مینین-

 نیهم یبگ یینداره خوشگلم.به بابا یرادیگفتم که ا-

 .خوبه؟دهیبرات سفارش م یکیامشب 
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ه ها سرشو بو مثل گربه دهیتکون م-آره- یعنابه م سرشو

 .رهیکه دلم براش ضعف م مالهیم مشونه

 و به سمت بوسهیرو م نایکار یم گونهشونه یاز رو روشنا

 .کنهیبغلش م مکثیو ب رهیکارن م

 عشق خاله؟ یچطور-

 :کنهیمحکم روشنا رو بغل م کارن

 .دلم برات تنگ شده بود-

انس آژ هیبگو  ستیخس یون بابا..به اشتری:من بروشنا

 .بچه گهیما د یخونه یایب رهیبرات بگ

 :گهیفورًا م آروش

م ..منگهی..)راست مسهی..منم دلم بالت َتند مدهیراست م-

 ..(شهیدلم برات تنگ م

 .ادیو به سمت آروش م نییپا ادیاز بغل روشنا م کارن
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 :بوسهیم لپشو

 ...سمیکه مشقامو ننو ؟منیایتو چرا نم-

 تهفرسیگلوش م ریش دستشو مثل چاقو زجمله یادامه در

 :دهیو ادامه م

 ..ِپخبابام منو..ِپخ-

 :گمیخنده م با

 کارن مگه بابات قاتله قندم..؟-

 :گهیغنچه شده م یلبا با

 ..کنهیپخ پخو م یعنی رهیگیتبلتمو م نکهیا-

 :بوسمیشو مجلو و گونه رمیم

 میاخویبرو آماده شو م حاال..فعاًل یخونیتو که درساتو م-

 ...)زنعمو(ایمامان رو یخونه میبر

 :کوبهیو دستاشو با ذوق به هم م نهیشیلبش م یرو لبخند
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 .جون..چشمآخ-

 :گهیبا غم م نایکه کار دوعهیفورًا به سمت اتاقش م و

 ..امیمنم م-

 .یلباس بپوش میریآره االن م-

و با دقت ر یاسفنجباب یرو به روشنا که داشت ادامه و

 :گمیم دیدیم

 یخوایو حاال م نیبخور یزیچی امیبچه، شما هم تا من ب-

انجام بده تا من لباس بپوشم  یدست و صورتتو بشور

 .امیب

 ادیم ادشی زیچیانگار  هویو  دهیسرشو تکون م حواسیب

 :چرخونهیکه سرشو به سرعت به سمتم م

 ..دعوا راه نندازه هانیلباس خوب بپوش آ-

 .با حواسم هستآره با-
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 :گهیو رو به آروش م دهیتکون م سرشو

ست و منم برم د انیب نایتا خاله ا نیکارتون بب ایعشقم ب-

 .ببندم دوریصورتمو بشورم و موهامو 

و روش  رهیو به سمت مبل م دهیسرشو تکون م آروش

 .شهیکارتون م یادامه یو مشغو تماشا نهیشیم

 یقیقا قهیلباس  هیو براش  رمیم نایسمت اتاق کار به

ش هاکه دمپا بود و پاچه یآسمان یشلوار آب هیبا  یمشک

 و بندمیم یاگوجه شوییخرما یو موها پوشونمیکلوش، م

 .بندمیموهاش م یِهد همرنگ شلوارش رو هی

 شیپ فرستمشیو م بوسمیشدشو م دهیکش یچشا کنار

 .آروش و روشنا

 .رمیم هانیسمت اتاق خودم و آ به
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کننده به صورتم نرم کمیو  شورمیصورتمو م از همه اول

 .زنمیم

لت حا نشیکه آست یکاربن ینازک آب ییلباس کاموا هی

 یکمش یشلوار ل هیو  پوشمیداشت،م یاکلوش چند طبقه

کمربند  هیو  ذارمیلباس م ی.شلوار رو روپوشمیتنگ م

 .کنمیم شنهیچرم هم ضم

 یکال مشش هیو  کنمیبلند تن م یمشک یساده یمانتو هی

 گهی.به قول رستا ددارمیهم برم میمشک فیو ک ذارمیهم م

 زن هیاومده بودم و تو جلد  رونیم باز اون حالت دخترانه

 .رفته بودم یامروز

شوهر جذاب و  هیکه واسه خودش کار داشت ،  یزن

خوشگل و  یداشت و خدا بهش دو تا بچه پیتخوش

 .داده بود هیسالم هد
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ط خ هی.رمیتوالت م زیبه سمت م و کشمیم یقیعم نفس

 یهم رو یرژ لب کمرنگ صورت هیو  کشمیچشم نازک م

 .کشمیلبم م

و  میبلق فیاز ک میو با برداشتن گوش کنمیرو تموم م کارم

 .شمیاز اتاق خارج م برمیکه دارم م یفیک نیگذاشتنش تو ا

 .که کارن هم آماده نشسته بود رمیسمت هال م به

 م؟یبر-

سرش بسته بود و  یاال موهاشو محکم باالکه ح روشنا

 :شهیچشماش و صورتش رفع شده بود بلند م یقرمز

 .میاآره آماده-

 شرتیت ندیو با د دهیپوش یچ نمیتا بب کنمیکارن نگاه م به

 شهیراحت م پشیاز ت المیخ شیمشک یو شلوار ل یگلبه

 .میشیو با هم از خونه خارج م
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 .کنمیپارک م نایرو کنار ساختمان مامان ا نیماش

و  مریگیروشنا نشسته بود بغل م یرو که رو پا نایکار

که روشنا هم آروش رو بغل  رمیگیدست کارن رو هم م

 .رهیگیم

 هیبار تو عمرم از رفتن به  نیاول یفکر کنم برا ی:واروشنا

 ندممویمن خونتون م یذاشتی.کاش مکشمیخجالت م ییجا

 ..طناز

به خو ؟حاالیکشیخجالت م ی.از چمیبر ایزر نزن بابا..ب-

 .شناسنتیهمه م
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 نایبابات ا کیشر یگی.تو منای..مامانت اگهی:همه نه دروشنا

 ..هم هستن.زشته

 :گهیکه کارن زود م کشمیم یپوف

.با ذرهگی.خوش مگهید ای.بگهید ینیشیمن م شیخاله تو پ-

حال  رنقدیا میکنیم یباز ویفااسیو عمو فرداد پ ایلیعمو ا

 .کنه یباز تونهی.آروشم مدهیم

 :گهیفورًا م آروش

 .گهید میآره مامان.بر-

 :پرسهیاما مشکوک م روشنا

 ه؟یفرداد ک-

 .روش حساسه یبدجور هانیبابا که آ کیشر نیپسر هم-

 :هگیبا خنده مخاطب به من م کارن

 .ست مامانبه خونش تشنه یبهتره بگ-
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 :خندمیم

 .گهیراست م-

 :گهیبا اخم م روشنا

 بهت چشم داره؟ یکه گفت یهمون-

 :گهیش مگونهبچه رتیبا غ کارن

 غلط کرده..آره مامان؟-

 :گمیً هول شده مفورا 

 .کنهیم ینه پسرم.خاله روشنا شوخ-

 :گهیانب مکه روشنا حق به ج رمیغره مبه روشنا چشم و

 .حق داره هانیواال اصاًل آ-

 .دعوا راه بندازه تونهیم نیبب حاال
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 یو با لحن باحال کنهیدور و برمون رو نگاه م کمی کارن

موضوع  نیبه جز خودمون از ا یکه انگار قصد داشت کس

 :گهیباخبر نشه م

 یبابا چند بار به مامان دمیتازه خاله من خودم د-

آقا  یهرجمعه خانواده ستین ازی)زنعمو(گفت نایرو

 ایواما مامان ر نجایا انیب فتنیبابا و عمو( راه ب کینادر)شر

آمد باهاشونو ورفت یو بابابزرگ انیخوب یگفت آدما

 .دوست داره

سمت در و کالفه نق  کشمیو م رمیگیاخم دست کارنو م با

 :زنمیم

 ایب یحاال ستاد راندِن مهمان راه انداختن.روش نیبس کن-

 .داخل میبر

 :چهیپیمامانم م یکه صدا زنمیرو م کیواحد  زنگ

 .باال دیایقربونتون برم.ب یاله-
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 .بره داخل ادیب یروش مونمیو منتظر م کنمیرو باز م در

و منم  شهیو وارد م چرخونهیچشاشو تو کاسه م روشنا

 . شمیپشتش وارد م

تا  یبود.هع که هنوز ساعت  ندازمیبه ساعت م ینگاه

 من دلم براش یمونده ول یلیخ نمیرو بب هانیکه آ یموقع

 .لک زده

زود مخاطب کارن و روشنا که داشتن  یزیچ یادآوری با

 :گمیم رفتنیها باال ماز پله

موضوع اصاًل حرف  نیحواستون باشه از ا-

 هم یاگهی..بفهمه کس دهانیآ ی.مخصوصًا جلونایزنینم

 !..هاکنهیفرداد شده خون به پا م یهانگاه یمتوجه

 :گهیبا خنده م روشنا

 .جمع التیخودم.خ شناسمشیم؟موونهیمگه د-
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ون که فورًا سرشو تندتند تک کنمیبه کارن نگاه م دیترد با

 .دهیم

 :میپریمامان از جا م یبا صدا شهیکه خالم راحت م نیهم

 ..گهید نیای.بنیکنیم کاریچ-

مان ما دیتو د یو وقت میریباال م ییابتدا یهاپله از

 :گهیم ییروشنا فورًا با خوشرو دنیبا د م،مامانیرسیم

 !.روشنا؟نمیبیدرست م یوا-

 و بغلش رهیبا لبخند جلوتر از ما به سمت مامان م روشنا

 :کنهیم

 .امشبو مزاحمتون شدم هیخاله.. دیببخش-

 .چشم یرو زم؟قدمتیعز هیچه حرف نی:امامان

 :گهیآزرده م یبه من با لحن رو

 اد؟یروشنا داره م یچرا نگفت-
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 :پرسهیفورًا م روشنا

 مزاحم شدم؟-

 :گهیتند م مامانم

 یبرات کوفته دونستمی! اگه مینه دختر..مراحم-

 .کردمیمخصوصمو درست م

 :گهیم یبا ناراحت روشنا

 یهنوز مزه یخوشمزه جا موندم.وا یکوفته هیاز  یعنی-

 .زبونمه خاله ریت زاون کوفته

 :هگیبا خنده م مامان

نشده که با هم درست  ریدلم.اصاًل د زیداخل عز ایب-

 ..االن نیهم میکنیم

 .یخودم ی..الحق خالهولی:اروشنا
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و من دوست داشتم روشنا رو بوسه  خندهیم زیر مامان

 !..مامانم شده یبارون کنم که باعث خنده

از درگاه در وارد  خوامیکه م نیو هم میشیلبخند وارد م با

و  گهیآمد مو بهش خوش کنهیش رو بغل مشم مامان آرو

 .بوسهیبعد با ذوق کارن م

 دلم؟ زیعز یدورت بگردم من پسر..چطور یاله-

 .برات تنگ شده بود ؟دلمی.تو خوبیمامان ی:مرسکارن

 .رهیگیهمزمان مامان رو بغل م و

 :گهیم یزیو با چشمک ر بوستشیهم متقاباًل م مامان

 کنه یبیه نذار غرآروش حواست بهش باش شیبرو پ-

 مادر.باشه پسر با درکم؟

 :گهیفورًا م کارن

 .حواسم هست یچشم مامان-
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 یمدت طوالن نیکه بعداز ا بوسهیرو م شیشونیپ مامان

 :ادیدر م نایکار یخالصه صدا

 .امیمنم م یداداش-

 :گهیبا چشمک م کارن

اتاق  ایرد شو بعد ب یمامان یرو چشمم..فقط از مرحله-

 .شمونیپ

و منو دعوت  رهیگیرو از بغلم م نایبا لبخند کار مامان

 .داخل کنهیم

 :گهیم نایکه مخاطب به کار شنومیم

 ....قربونت بشم که من بچهیاله-

 :گهیم یزبون نیریبا ش نایکار

 ..یخدانکنه مامان-
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از آشپزخونه  نایکار یصدا دنیلحظه زنعمو با شن همون

 :گهیو با ذوق م شهیخارج م

 ..زده.چه خوشگل کرده یپی.چه تنیرو بب یقرت بچه نیا-

 .دیخندیم وتیو ک شدیهم که قند تو دلش آب م نایکار

 :گهیو رو به من م رهیگیرو از مامان م نایکار زنعمو

 .یخسته نباش زمیعز یاومدخوش-

 :گهیو همونقدر مشتاق م فتهیبه روشنا م نگاهش

 !..یروشنا خانم باش دیاگه اشتباه نکنم با-

 :گهیمعذب م روشنا

 ..بله-
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 .مزاحم شدم دیبله..ببخش-

 :گهیبه ظاهر دلخور م یاافهیبا ق زنعمو

لباس عوض  دی..بریاومددلم؟خوش زیعز هیچه حرف نیا-

 .رسهیم کهیهم نزد نایاالن ت دیکن

 :گمیمذوق  با

 .ذره شده هی هادیو ن الین یدلم برا یوا-

سر  هیکه  نیمعرفتیمادر.از بس ب نطوری:منم هممامان

 .تا برسه به جمعه د،یاینم

.واگرنه که من از خدامه میمشغله دار یلیمامان به خدا خ-

 .باشم شتیر خیکل روز ب

 :گهیبا لبخند م زنعمو
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 دیدیرس دیستخوایکه م ییکه سرتون گرمه و به جا نیهم-

 .عسلم هیواسه ما کاف

 :گهیکه با خنده م بوسمیم شوگونه

 کنمیکولر روشن م دیای.تا شما بشهی.گرمتون مگهید دیبر-

 .غذا از خونه بره یبو

 :گهیبا خنده م مامان

 ..با روشنا کوفته درست کنم خوامی،م ایشرمنده رو-

 :گهیفورًا م روشنا

 داشتم شاهلل؛یا گهیدبار  هیخاله..حاال  ستین یاصرار-

 .کردمیم یشوخ

درست کنم.اون دفعه آقا فرهاد هم  خوامی:نه ممامان

مخصوص درست  یخوشش اومد.امشب براتون غذا

 .کنمیم
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فرهاد امشب  یول دیکشیخاله زحمت م ی:مرسروشنا

 .ادینم

 .شهیبلند م شیگوش یلحظه صدا همون

 :گهیو م کنهیمشکوک به من نگاه م مامان

 دیدر بر.طناز ماکنمیخودت درست م یاره براند رادیا-

 .دیلباس عوض کن

با اخم زل زده  شیگوش یکه حاال به صفحه روشنا

 :گهیو آروم م رهیگیبود،دستمو م

 .فرهاده-

 دونستمی.البته مرمیو به سمت اتاق زنعمو م کشمیم دستشو

و  میکردیلباس عوض م نجایما ا شهی.چون همدهیاجازه م

آقا نادر تو  یلباس عوض کردن خانوادهها و بچه یباز

 .اتاق مهمان بود
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 :بندمیرو م در

 .جواب بده بزار رو بلندگو-

 .کنهیو وصل م دهیتکون م سرشو

 :چهیپیم یفرهاد تو گوش ِیعصب یصدا بالفاصله

 ؟یدیجواب نم صاحابویاون ب یچ یبرا-

 :گهیبا اخم م روشنا

 ..سالم کیعل-

 تیبه گوش ینه آروش.هرچ یاومدم خونه؛نه تو هست-

زنگ بزنم  ی..اونوقت انتظار داریدیجواب نم زنمیزنگ م

 روشنا؟ ییکنم؟کجا یاحوالپرس

 کنهیفکر م نیداره به ا ضتیمر ه؟عقلی:ها چروشنا

 حامدم؟ یخونه
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م ش کنواقعًا دوست داشتم خفه یعنی.کنهیمکث م فرهاد

 ...اگه

 :خورهیتفکراتم بهم م رشیمتح یصدا با

 ..فقط شبیشناسمت؛دینا من مروش-

 :گهیو با پوزخند م یعصب روشنا

 خوامیطنازم.نم شی.پستمیحامد ن ینگران نباش خونه-

 ...خدافـنمتیبب

 :گهیبلند م یش تموم شه فرهاد با صداکلمه نکهیاز ا قبل

 نقدریاالن ا دونمیقطع نکن من که م یقطع نکن..لعنت-

 ..هیگر ریز یزنیم یکه قطع کن نیو هم یایعصب

 کنهیم یسع رفتیشدن م یکه رو به بغض ییبا صدا روشنا

 :حرف بزنه یعاد

 ..نگران من نباشهیگر ریز زنمینم-
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 ..:هستم پدرسگ..هستم گوش کن بزارفرهاد

 ..خدافـ..ـظ-

 یکه گوش نینتونست خوب بغضش رو نگه داره.هم یول

 .هیگر ریز زنهیم کنهیرو قطع م

طرفه  هی دمیترسیو من م دیباریم یمونیفرهاد پش یصدا از

روشنا رو گوش کرده باشم و فرهاد رو اشتباه  یحرفا

و  اتیسال خودم با اخالققضاوت کنم.البته که بعداز 

 یعذرخواه شبید نکهیفرهاد آشنا بودم،اما ا یهایژگیو

 .کرده بود یروشنا رو قبول نکرد واقعا من رو هم عصب

مزخرفم محل  یو به فکرا دمیاخم سرمو تکون م با

 .کنمینم

 .هیگر ریکه با صدا زده بود ز فتهیبه روشنا م نگاهم
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آرومش  کنمیم یو سع ذارمیم مشونه یسرشو رو فورًا

 .کنم

نداره خوشگلم.امشب بهش فکر نکن.فردا  یبی..عشیه-

 اشه؟بده.ب حیرفتارش توض یکه درباره میزنیبهش زنگ م

 :گهیم یناراحت با

 بود نه؟ مونیپش-

 یکه عصب ریرو هم در نظر بگ نی.من که گفتم ازمیآره عز-

 .یروش گهیداره د رتیبوده.به قول خودت مرده و غ

 ..دارم ی:حس بدروشنا

 دورت بگردم؟ یواسه چ-

بودم  یزود جا زدم..اگه زن درست و حساب یلی:خروشنا

چقدر  هگی.نه؟االن با خودش مدمیکشینازشو م شتریب دیبا

 .مینازک نارنج
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که انگار کاًل چند ماهه  زدیحرف م یجوری.رهیگیم مدهخن

و هنوز ازدواج نکردن که فرهاد  شناسنیرو م گهیهمد

 .کنه یفکر نیش همچقراره درباره

 :گمیهمون خنده م با

ود بار ب نیاول نی.خب اکنهیت نمدرباره یفکر چیفرهاد ه-

 !..یقبول نکرد،ناراحت شد تویکه عذرخواه

 :گمیکه با لبخند م دهیتکون م تیبا مظلوم سرشو

 رسمپیسوال م هی نمیپس حق با تو هم بوده.بب خبلیخ-

 ..جوابمو بده

 .:باشهروشنا

 ..نه؟گهیفرهاد دوستت داره د یمطمئن-

 .دهیم بود،سرشو تکون مشونه یکه سرش رو نطوریهم

 :دمیم ادامه
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و با اون  هانیاون موقع که اومده بودم خونتون و آ ادتهی-

 بودم؟ دهیه ددختر

 .دهیسرشو تکون م دوباره

مطمئن بودم.اون همه جوره  هانیموقع من از عشق آاون -

ناز  یخب دل آدم گاه یخودشو بهم ثابت کرده بود.ول

نشون بدم که اگه تا  هانیبه آ خواستمی.نه؟مخوادیکردن م

از دستم  چوقتیو ه دمیاالن همه جوره به سازش رقص

.خودمو ازش محروم کردم مونهینم ینطوریا ینداد،همه چ

 .بدونه موتا قدر بودن

 :گمیخنده م با

 .ذره شد هیهرچند خودمم دلم براش -

 :دمیدفعه مهربون ادامه م نیا
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رو قبول  تیعذرخواه نکهیکه از ا کنمیپس درکت م-

که  دمی.به اون هم حق مینکرد دلت گرفت و ناراحت شد

 ما شیپ الشیخیامشب ب هیباشه.پس بوده  یعصب

 .باشه؟میکنیم شیحال یبگذرون.فردا که اومد نازکش

 :وسهبیمو مو محکم گونه کنهیم بلند مشونه یاز رو سرشو

 ..طناز یمرس-

و  ماریو مانتوشو در م شمیو بلند م بوسمیسرشو م یرو

 .دارمیشالشم برم

با  و کنهیکه روشنا اشکاشو پاک م ارمیلباسامو در م خودمم

 :گهیخنده م

لباس خوب بپوش  هینگاه تروخدا.حاال خوبه گفتم -

 ..هاامشب دعوا نشه

 :پرسمیم دهیترس
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 بده؟ یلیخ-

 دی.در هرصورت باادیبهت م یبپوش ی.تو هرچدونمینم-

 .امشب دعوا شه

 :زنمیش مبه شونه یمشت

 .ریتروخدا زبونتو گاز بگ-

 :خندهیم

 یشوخ شهینم یزی.چدختر یحاال زرد شد خبلیخ-

 .کنمیم

و  ارمیدر م فمیاز ک مویو گوش کشمیم یراحت نفس

که  نمیداده بب امیپ هانیتا اگه آ کنمیش رو روشن مصفحه

 .فتهیفرهاد م یامایو پ کاالسینگاهم به م

و رو به روشنا که منتظر نگاهم  رمیگیبه دندون م لبمو

 :گمیم رون،یب میتا بر کردیم
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 .امیبزنم م هانیگ به آزن هیتو برو من -

 :گهیخنده م با

 ..تا شب یکنیخوبه حاال دلشو آب م-

 :گمیو تخس م پرو

 .یکنیکارا نم نیکه تو از ا ستیحاال ن-

 :ندازهیباال م ابرو

 .به کارت برس طهیخب بابا سل-

و فرهاد یکه فورًا شماره رهیم رونیبالفاصله از اتاق ب و

 .هجواب بد مونمیو منتظر م رمیگیم

 :ادینگرانش م یکه صدا کشهیطول نم یلیخ

 شته؟یروشنا پ یبهم نگفت یطناز..واسه چ-

 :گمیو م کشمیم یپوف
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 یشدم.حق نداشت ریراستش با حرفاش منم ازت دلگ-

 ..یقضاوتش کن یاونطور

داشت  یبرخورد وقت رتمیبه غ یفهمیم ی:لعنتفرهاد

 نطوریا خواستمینم یش رفته؟ولزنم خونه گفتیم

 .حتش کنمنارا

 :گمیم یناراحت با

 .بدجور ناراحته-

بد ناراحتش  یلیخ شبی.ددمی.بهش حق مدونمی:مفرهاد

 یبودم.االن جلو یعصب دونهیخودش م یلعنت یکردم.ول

 ..تونم.در رو بازخونه

 :پرمیشده وسط حرفش م هول

 .میستیما که خونه ن-

 :گهیم متعجب
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 ن؟ییپس کجا-

 .نایمامانم ا یخونه-

 :گهیم هکالف

 .آخه دختر یکنیم کاریاونجا چ-

شم من فرهادخان.تازه میینجایست.ما هر جمعه اجمعه-

 یباشم بهت آدرس ندم.کار یاز دستت عصب دیاالن با

 ..؟یندار

 .رمیگیم هانی:خب حاال از آفرهاد

 .بهت نگه گمیبهش م-

 :گهیخنده متک با

 .ستین لیذلزن هانیآ-

 دمیزنم.بهش رشوه م هیه من رفت ادتی نکهیهه.مثل ا-

 .جناب.حاال قطع کن با شوهرم کار دارم
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 .خدا..طناز..گوش بده ی:افرهاد

 پیات هانیآ یو فورًا برا کنمیرو قطع م یگوش طنتیش با

 -.یُکشتِمت اگه اول به فرهاد جواب بد-کنمیم

 .زنمیبالفاصله بهش زنگ م و

 :دهیبود که جواب م یانیپا یهابوق سر

بهت  گهید کمیداره  رادیکار مهم دارم ا هیک من عروس -

 زنگ بزنم؟

 :گمیم فورًا

 اگه فرهاد بهت زنگ زد جوابشو نده باشه؟-

 :پرسهینگران م 

 شده؟ یزیچ-

 حیست.بعدًا برات توضکل سادهکل هینه تو فکر کن -

 !.باشه؟جون مندمیم
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 :گهیکه تندتند م کننیاز اون طرف صداش م 

 .اتاقم بهت زنگ دلبر رمیم گهید ساعتمین-

 .دوستت دارم.فعال-

 .مگیشده تو دلم م زیر یو با چشما زنمیم یقیعم لبخند

 «برات فرهاد خان دارم»

 .رمیم ییرایو به سمت پذ بمیتو ج زارمیم مویگوش

 .هم اومده بود نایت نکهیا مثل

 .بودن یو مامان و زنعمو هم در حال احوالپرس روشنا

 .کنمیرو بغل م هادیعشق نجلو و با  رمیم

 هیفقط پنج ماهش بود اما معلوم بود به شدت شب هنوز

 .اعهیلیا

 .خوشگلت بشه، قلِب من یافهیق نیخاله قربون ا یاله-

 ها؟ یچی:منم که هنایت
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 :بوسمشیم یجلو و با دلتنگ رمیم

 .شده بود ذرهیدلم برات -

 :کنهیکه تو بغلم بود رو مرتب م هادین قنداِق

واقعا  نیشما بود الیسگ؟سر نتوله نیا ذارهیه ممگ-

 .تمکشهیداره م گهید یکی نیدردسراش حس نشد.ا

 که مامان مینیشیمبل م یو رو رمیگیخنده دستشو م با

 :گهیم

 .کوفته درست کنم رمیمن م-

 :پرهیمثل فنر م روشنا

 ..امیمنم م-

 :گهیمتعجب م مامان

 کجا؟-
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 ادی زیچ هیهم  دیشا کمکتون کنم.حاال خوامی:مروشنا

 .گرفتم

 :گهیبا لبخند م مامان

 ..خوشگلم.بمون من یریگیغذا م یآشپرخونه بو یایب-

 :گهیوسط حرف مامان م روشنا

 !کمکتون کنم خب دیبذار-

 .کمکت کنه راحت باشه کنه،بزاریم یبیمامان حس غر-

 ایب یکمک کن یخوای..پاشو دخترم مگهی:راست مزنعمو

 .یاستفاده کن دمیبهت ادکلن مآشپزخونه بعدش 

 و رهیگیو دست مامان رو م شهیبا لبخند بلند م روشنا

 .رنیسمت آشپزخونه م

 ؟ییهوی نقدری:چرا انایت

 ؟یگیروشنا رو م-
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 .:اهومنایت

 ..دعوا کردن-

 :ندازهیباال م ابرو

 ؟یچ یدعوا؟برا-

از خاستگاراش رفته  یکی یخونه شیروشنا دوران مجرد-

 نیاون پسره داشت در ا شبی.دفتادیهم ن یاتفاق چیبود.ه

ا شد. روشن یعصب دیفهم زد،فرهادیحرف م یباره با روش

ه بود اجاز یبده اما فرهاد عصب حیبراش توض خواستیم

براشون  یاتفاق نینداد،به روشنا بر خورد.تا حاال همچ

 .ودب فتادهین

ل طو هقیاز چند دق نه،کمتریمطمئنم فرهاد رو بب ی:ولنایت

 .شن یتا آشت کشهیم

 :دمیبا خنده تکون م سرمو
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 ..اهوم-

 :جلو کشهیم خودشو

 چطوره؟ مارستانی؟بیکنیم یاونارو ولش کن؛ تو چ-
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شروع به زنگ خوردن  میبگم گوش یزیچ نکهیاز ا قبل

 .کنهیم

روش  «وبسیدلبر »که اسم  ارمیدر م بمیاز ج ومیگوش

 .زدیچشمک م

 رو هادین شمیو بلند م شهیباز م شمیاسمش ن دنید با

 :گهیکه با خنده م نایدست ت دمیو م بوسمیم
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 یدیاتاق دل م یریخب حاال هول نکن،واسه خودته.م-

 ..هست ،وقتیریگیقلوه م

 :گمیخنده م با

 .که هست..گمشو نهیهم-

ا ت زنمیرو م زیس کونیو آ رمیه سمت اتاق مبالفاصل و

 .تماس وصل شه

 .سالم-

 ..جوون؛صدارو ی:اهانیآ

 ..هانیسالم آقا آ کیعل-

 :گهیخنده م با

رفت سالم  ادمی دمیرو شن تویسکس یصدا یلعنت-

 .من یکنم.سالم سکس

 .هانیآ شنوهیم یکیعه..زشته -
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 تو؟ ییاتاق استراحتم دلبر.کجا-

 ؟یایم یزنعمو.ِک یاومدم خونه-

 اوو دلبر دلش تنگه؟-

 !..یلیخ-

ساعت طول  میآخ بسه.کارام تموم شد.تا برسم ن-

هم زنگ  یداد امیبود که هم پ ی.موضوع فرهاد چکشهیم

 ؟یزد

 ...دعوا گرفتنیاها..خوب شد گفت-

 :گهیم یاخندهو با تک کشهیم یپوف

 .بگو دیجد زی.چهیعاد نکهیا-

 ..گرفتن ..بد دعوادهیجد-

 :گهیم یجد

 شده؟یچ-
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اضافه کردن  ای و بدون کم تیو با جد رمیگیم ینفس

 .دمیم حیبراش توض ویهمه چ یزیچ

 :گهیآخر با تموم شدن حرفام با اخم م در

 اونجا؟ یروشنا رو برد یتو واسه چ-

 :پرسمیاخم م با

 ؟یریطرف فرهادو بگ یخوایم-

 میتونستیخب م.روشنا..کنمیم سینه دهن اونو که سرو-

 .نایامامان شیپ میامشب نر

 :گمیشده م زیر یچشما با

چرا با  دونمی.من که مومدنیروشنا رو بهونه نکن واسه ن-

 !..یاومدن مشکل دار

خوب  ؟لباسیکه نکرد یطونی..!شیدونیخوبه که م-

 ؟یدیپوش
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ب توش نبود اما خ یبیع چی.هکنمیبه لباسام م ینگاه ُمردد

لباس  نیبود و قطعًا ا کیش یلید و خبدنم توش واضح بو

 .دیپسندینم هانیرو آ

نده،غر نزن،موضوع هم عوض نکن.به  ریعشقم گ-

مامانتم بهش  یفرهاد جواب نده.آدرس خونه یتماسا

 ..ی.بوس بااینده.منتظرم.زودم ب

 ..آخ توله من که-

ه و اتفاقات بعدشو ب هاهیو تنب کنمیرو قطع م تماس فورًا

 .خرمیجون م

تو  ومیگوش ادیزود م هانیآ نکهیگشاد و فکر ا یلبخند با

 .شمیو از اتاق خارج م ذارمیم بمیج

 .کنمیبه ساعت نگاه م 

۷:۳۱ 
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ت شرک یدونیگرفته و انگار تو دو م شیساعتم باز نیا 

 .رهیزود جلو م نقدریکرده که ا

که  هنیا شیو خوب رسنیکم مهمونا مکه االن کم نهیا شیبد

 .شمیم کتریهرلحظه نزد هانیآ دنیبه زمان د

 .ترهقشنگ شیخوب نیا آره

 یکه صدا شمیو از اتاق خارج م نهیشیرو لبم م یلبخند

 .ادیم ایو دن اوشیبا س نایت یاحوالپرس

 اومدن؟ یِک نایا

 .رمیو به سمت سالن م کنمیلبخندمو حفظ م 

و بعد با  بوسمشیو م کشمیرو تو آغوشم م ایدن اول

تپل  یایو سر پور شمیو خم م دمیدست م اوشیس

 یستاکه با د بوسمیسالش بود(رو م کی)پسرشون که فقط 

  .کشهیتپلش موهامو م
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 :پرسهیو م کنهیبا خنده موهامو آزاد م اوشیس

 طناز بانو چطوره؟-

 ؟ی.شما چطورگذرهیم یِه-

 :گمیچشمک م با

 گذره؟یخوش م یداربچه-

 :گهیبا خنده م ایدن

دار کارش ها،تو بچهباشه کیجه که در یتو هرکار-

 .اگه تنها بذارمشون کشهیرو م افتضاحه.باور کن بچه

 :خنده ریز زنمیم

 ..پس کاِرت دوبرابره-

 :گهیو م بوسهیرو م ایسر پور اوشیس

غر  ادیزن ما ز نیم بلدم رفتار کنم.اهم با بچه یلیخ-

 .زنهیم
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 :گهیبا خنده م ایدن

 ..یگیآره تو که راست م-

 خنده از کل با

 .داخل کنمیدعوتشون م شونکل

 و عادیو م بیو فرهاد و من ایلیدوم ا یبرام نمونه اوشیس

 نیخوشحالم که همچ ایدن یسپهر بود و هزار بار برا

صحبت کرده  هانمیبا آ بارهنیشد.در ا بشینص یشوهر

حساس باشه و  اوشیبودم که حق نداره رو رفتارم با س

ه ب اوشیعشق س ییدارم و از اونجا کاماًل برادرانه دوستش

و خودشم  زدینم یشده بود حرف هم برامون ثابت ایدن

 .کردیرفتار م اوشیتر از قبل با سنرم

تا  رمیبه سمت آشپزخونه م ننیشیمبل م یرو رنیم یوقت

 .در چه حالن نایمامان ا نمیبب
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 گیدرست شده رو داخل د یهابا خنده کوفته روشنا

 ردهگیکه با خنده برم کنهیرمو حس م.انگار حضوذاشتیم

 :طرفم

 ؟یخوبه طناز..تو بلد یلیخ یوا-

 :گمیاعتماد به نفس م با

بلد  یکردم فکر کرد یهمه مدت باهاشون زندگ نیا-

 ستم؟ین

 :گهیخنده م با

 ..خوبه یلیاووم خ-

 .ادایب دی:آقا فرهادم دوست داشت کوفته.زنگ بزنمامان

و خودم  ندازمیروشنا م یجمع شده یافهیبه ق ینگاه

 :گمیم

 .تونهی.امشب نمادیب تونهینم-
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 :گهیحرفم م یدنباله روشنا

 .نجایمن اومدم ا نیکار داره واسه هم جایآره.امشب -

عوض  یکه برا کننیو مامان مشکوک به ما نگاه م زنعمو

 :گمیکردن بحث م

 شه؟یدرست م ی.کوفته ِکانیکم مهمونا دارن مکم-

 .ستآماده گهیساعت د می:حدود نمامان

 .دمیو سرمو تکون م زنمیم یلبخند

 نمیبش خوامیکه م نیو هم رمیبه سمت سالن م دوباره

 .ادیم فنیآ یصدا

 :دارمیبرم ویو گوش رمیم فنیسمت آ به

 بله؟-

 :مشخص بود ریتو تصو میعمه مر یچهره

 ممیمر-
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 :کنمیرو باز م در

 ..دییبفرما-

 بعد قهیکه چند دق کنمیزش مو با رمیسمت در هال م به

 .باال انیو هلما م الیبا دان دیو شوهرعمه حم میعمه مر

با  نایبابا ا مونهیبودن و م هایخود یهمه گهیحاال د خب

 .ومدنیم رترید کمیکه  کشونیاون شر یخانواده
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*** 

 نی.اکنمیپرواز م فنیسمت آ فن،فورًایآ یصدا دنیشن با

بود.چون همه اومده بودن ،به جز  هانیخوِد آ گهید یکی

 .خودش بود شکیب گهید یکی نیو ا هانیآ
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 .کنمیو بازش م رمیو سمت در م زنمیرو م دکمه

 میمنظورم آقا نادره، ن کشیو اون دوست شر نایا بابا

 .مدناو نایساعت بعداز عمه ا

 و رونیب رمیفورًا م دنشیو با د ادیها باال ماز پله هانیآ

 قیعم یو نفس کنهیبغلش که سرشو تو گردنم فرو م پرمیم

 :کشهیم

 عروسکم؟ یاووم..چطور-

 ؟ی..تو خوبیمرس-

 و خوب نباشم؟ نمیتو رو بب شهیمگه م-

 :رمیازش فاصله بگ کنمیم یو سع بوسمیم شوگونه

 .ستدهیشوهر ند گنیم داخل االن میبر ایب-

استقبال شوهرش که زن  ادیکه ن ی:غلط کردن..!زنهانیآ

 .ستین
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 :بوسمیشو مخنده گونه با

 .تو جناب شوهر دییبفرما-

 فتهیکه کنار چشماش م ییهاخط دنیو من از د خندهیم

 .شمیغرق لذت م

 که همه کنهیسالم بلند م هیو  شهیهمون لبخند وارد م با

 هانیتا با آ شنیا و از جاشون بلند مسمت م گردنیبرم

 .کنن یاحوالپرس

رو به روشنا با اخم و آروم  یهم بعداز احوالپرس هانیآ

 :گهیم دمیشنیکه فقط من که کنارشون بودم م یجور

 ؟یاز دست شوهرت فرار کرد-

 ..یبگ یخوایننداز.حتمًا م کهیت گهی:تو دروشنا

 :وسط حرفش پرهیم هانیآ



 

Romanzo_o 2759 

نشد  لیبود اما دل رکاری.تقصرمیبگ طرفشو ستیقرار ن-

 .ازش یفرار کن یپاش

 :گهیبا اخم م روشنا

 مادرشوهر دوستم.تو رو سَننه؟ یاومدم خونه-

 .کشمیم یپوف

 .مادرشوهره دوستت ،مادِر منه نیا زمی:عزهانیآ

 :غرهیبا خشم م روشنا

 ..حامد یپاشم برم خونه یناراحت-

 :دهیتشو نشون مو پشت دس ارهیدستشو باال م هانیآ

 .نیدهنت با هم کوبمیم-

 :گهیباز م شیبا ن روشنا

 ..کارسازه یلیخ رتتونیغ نیا-

 :پرسهیتر از قبل ازم مو آروم رهیبهش م یاغرهچشم هانیآ
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 نجاست؟یا دونهیم-

 .آدرس نداره یول نجاستیا دونهیم-

 :هگیو رو به روشنا م دهیو سرشو تکون م کشهیم یپوف

 ش؟ینیبب یخواینم-

 :ندازهیبا اخم ابرو باال م روشنا

زود  ِریخود درگ مش؟مردکینیبب ینچ..واسه چ-

 ..کِن زورگو روقضاوت

 کنهیم کیو خودشو به روشنا نزد کنهیم زیچشاشو ر هانیآ

 :گهیو با پوزخند م

عشقتون  یکه شاهد همه یبه من نگو که بچه..من نارویا-

و اسمم نینکرد یاگه آشت گهیروز د هیبهم بودن.کمتراز 

 ..به فرهاد دهیواسم فحش م نجای.حاال اکنمیعوض م

 :کنهیم زیهم چشاشو ر روشنا
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 .هفته قهر کنم هیقراره مثل طناز -

 :دهیرو به من ادامه م و

اصغر چون  ایغالم  ایبه اسم جعفر  یبهتره عادت کن-

 .کنه رییقراره اسمش تغ

 :گمیکشون مخنده بخاطر کل با

 .نینیبش نی.برکننیه دارن نگاه م.همگهیبسه د-

و  نهزیبه لبخندم م یتند یو بوسه شهیبا اخم خم م هانیآ

 :گهیم یبا لبخند حرص

 .نهیبب نمیاگه منظورت فرداده،پس بذار ا-

ا اخم و ب کنمینثارش م یی«پرو»و  زنمیبه بازوش م یمشت

 .رمیسمت آشپزخونه م

قا نادر( و خانم)همسر آبه مامان و زنعمو و معصومه رو

 :گمیعمه م
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 م؟ینیاومد؛سفره رو بچ هانیآ-

 .:آره مادر فکر کنم همه گرسننمامان

و هلما و روشنا و پرستو و  ایو همراه دن دمیتکون م سرمو

معصومه خانم(و  ی)دختراماهیپر

 .میشیسفره م دنیساحل)عروسشون(،مشغول چ

 یلیخ دونمیبود اما م یاومدنا چ نیقصدشون از ا فهممینم

از  هانیبا اومدن فرداد،آ شدیرو اعصاب بود  و باعث م

مادرش متنفر بشه و هر شب با  یجمعه اومدن به خونه

 هیمنم با  گهید میداغون برسه خونه و خودمون یاعصاب

 .آرومش کنم ک،یرمانت یشب جمعه

شده نگاه  دهیچ زیدرهم برهمم، به م یخنده از فکرا با

 .کنمیم

خوب و  یهر سه دخترا ماهیو پرستو و پر ساحل

 .بودن یمتشخص
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 یو همه خوندیکنکور م یش بود و براساله ۲۸ ماهیپر

 یش بود و مجرد بود.توساله ۱۳.پرستو ومدیها نمجمعه

ش بود و ساله ۱۷دکتر بود.ساحل هم  یمطب هم منش هی

ا آق یعنی.همسرش میبا هم نداشت یادیز یسن یفاصله

 ۳۱م بود، ه ماهیپرستو و پر فربد که پسر آقا نادر و برادر

 ۷دالرام که  یداشت. دو تا دختر هم به اسما یاو خورده

 یگرم یساله بود،داشتن.کاًل خانواده ۴که  نیساله و دلو

.فرداد هم میحرف زده بود یلیداشتن و تا حاال با هم خ

خانواده بود و در واقع دشمن  نیا یکهیکه پسر کوچ

 .هانیآ ِیخون

 و بالفاصله کنهیاز ذهنم عبور م نهیو چند ثات نایا یهمه

 :مگیبه پرستو م ،رویزیچ یادآوریسفره،با  دنیبعداز د

 ؟یکوفته دوست دار یتو گفته بود-
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 تفاوت نکهیبود و با ا یاکه دختر صاف و ساده ماهیپر

 :هگیم میاما خوب با هم جور شده بود میداشت یادیز یسن

 !..شهوونهیدوست داره؟د یوا-

 :گمیخنده رو بهش م با

 .شهیم مارستانیب یکوفته بخوره راه یخوبه؛امشب هرک-

 :گهیم یروشنا شاک 

 .ندازهیم کهی.چون من درست کردم تگهیچرت م-

م کوفته سم باشه ه یمن اگه تو یعنی:روشنا خانم پرستو

مرگم حسرت نداشته  یکه برا خورمیم یعاشقشم جور

 .باشم

 :گهیوشنا با همون خنده مخنده که ر ریز میزنیهم م با

 یصدام کن خوشگله.اونطور یاصاًل روش ایروشنا -

 .اسممو فقط یکنیسخت م



 

Romanzo_o 2765 

 :گهیکه ساحل با لبخند م گهیم یـ«چشم»و  خندهیم پرستو

شامو  ین بوغرق صحبت نقدریصداشون کنم.ا رمیم-

 .کننیحس نم
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(Tani�❌)] 

 

کارن رو  رم؛دستیها بودن مکه بچه ییسمت جا خودمم

و  انیپشتمون م یهیکه بق کنمیهم بغل م نایو کار رمیگیم

 .مینیشیم زیم یرو

ها اونجا نفره تو آشپزخونه بود که بچه ۸ زیم هی البته

بود  ییراینفره هم کنار پذ ۱۴ یناهارخور زیم هینشستن و 

 .مینشستکه ما اونجا 
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و آروم مشغول خوردن  ز،ساکتیم ینشستن همه رو با

 .چهیپیسالن م یقاشق و چنگال تو یو تنها صدا میشیم

رو با  زیو ما هم م رنیشام مردا دوباره به سالن م بعداز

ها رو داخل و ظرف میکنیکمک هم جمع م

 .میریو به سمت سالن م مینیچیم ییظرفشونیماش

 که دارمیرو به همراه چاقو برم یاشهیش یهایدستشیپ

 .ارنیرو ب ییهرکس بذارم تا مامان و زنعمو چا یجلو

نار و ک کشهیدستشو م نهیبیهم که روشنا رو موذب م هانیآ

 .نشونتشیخودش م

 .مکنیهم تعارف م نم،شکالتیچیها رو مظرف نکهیا بعداز

 که نمیشیم هانیآ یگهید ،طرفییرایتموم شدن پذ با

فرداد که مخاطبش من بودم باعث  یصدا همون لحظه

 :سرم به سمتش بچرخه شهیم
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به دوستتون  نقدریهمسرتون ا دیشینم تیطنازخانم اذ-

 ده؟یم تیاهم

که اخم کرده به فرداد نگاه  هانیبه روشنا و آ دیترد با

 :گمیو رو به فرداد م ندازمیم یکوتاه کردن،نگاهیم

 ..نه-

رو نگاه  زیساده همه چ یلیفرداد:پس کاًل خ 

که با دوسِت همسرشون به  ییآمار آدما دیشنوید؛نمیکنیم

 شه؟یم ادیچقدر داره ز کننیم انتیهمسرشون خ

اما بالفاصله با اخم  شهیم یکوتاه ته دلم خال یلحظه هی

 :گمیم

و  دیزنیدوستم حرف م یدرباره دیکه دار دیامتوجه-

 د؟یکنیقضاوتش م

 :گهیم مفورًا بعداز جمله هانیآ
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 کننیکه به زن مردم نگاه م ییآمار کسا یدیتو چطور؟د-

 شده؟ ادیچقدر ز زنیو ه

 یحاال عمق و معن ایو خجالت  شهیکاماًل الل م فرداد

 .کنهیم هان،سرخشیحرف آ

 مونهیدور نم هانیکه از چشم آ رمیگیلبمو گاز م اریاختیب

 .پرمیباال م زیر یلیکه خ رهیگیاز پهلوم م یزیر شگونیو ن

  

 :کنهیمداخله م بابا

طنازه و  یپسرم روشنا مثل طناز خودمه.از دوستا-

 ..هانهیشوهرش هم دوست گرمابه و گلستان آ

 :گهیمکارانه م یبا لبخند فرداد

 ییهاینوع زندگ نیا ستنین .کمگمیم نویعموجان منم هم-

 .خورنیکه بهم م
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با  و نهیشیکه از روشنا انتظار داشتم ساکت نم همونطور

 :گهیم ماخ

ذهنت  ؟اگهیدیمن نظر م یدرباره یحواست هست دار-

 !..برادر یفکر نکن یتونیم فهیکث نقدریا

 :گهیً منادر فورا آقا

 ..نداره یپسرم منظور بد-

روشنا بود  ِیعمل یچهره یکه نگاه فرداد رو شمیم متوجه

ه ک دونستمیو م کردیها قضاوتش مو داشت از اون قسمت

 ورنطیبا ا گهیکه د دهیانتقادها شن نیا  از نقدریروشنا ا

 !..شهینم یشیحرفا آت

دا به ص میدهن باز کنم و حرف دلمو بزنم که گوش خوامیم

 .ادیدر م
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 هانیآ یو به پهلو رمیگیاسم فرهاد لبمو گاز م دنید با

اره اش میگوش شه،بهیش بهم جلب متوجه یو وقت زنمیم

الت تأسف و سرشو به ح کنهیم یاخندهکه تک کنمیم

 .دهیتکون م

 یتا به سمت اتاق برم و جوابشو بدم،اما از حرف شمیم بلند

 :کنمیبه فرداد بزنم صرف نظر نم خواستمیکه م

از ظاهرش  ویتا کس یشو بدوشما بهتره ذهنتو شست-

 .فرداد ،آقایقضاوت نکن

 .رمیبالفاصله به سمت اتاق م و

 :دمیو جوابشو م بندمیرو م در

 !خان به فرهادبه-

 :رسهیبه گوشم م شیعصب یصدا

 ..زن و بچم کجان هان؟ستماین هانیطناز من آ-
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 یبهت آدرس بدما.خراب کرد خواستمی..داداش میه-

 ..که

 :زنهیحرص لب م با

 ..طناز-

 .نچنچ-

 :گهیو کالفه م چارهیب ندفعهیا

به  شبیبدون روشنا بخوابم.د تونمینم ی.حتتونمیبسه..نم-

طرف  هیآروش هم  دنی.نددمیعذاب کش یکاف یاندازه

 .گهی.بسه دگهید

 .شهیاگه آدرس بدم روشنا ناراحت م-

 ودیداره پر ی. روشارمینداره من از دلش در م رادی:افرهاد

.خانم حساس شده بهش بر شناسمشی.من مشهیم

 .ارمیخورده.خودمم بلدم چطور از دلش در ب
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 وسط..؟ نیا رسهیم یبه من چ-

 .یتو بخوا یطناز.هرچ:نوکرتم فرهاد

 :کنهیکه دوباره اسممو صدا م کنمیم سکوت

 !..طناز-

 ..برات فرستمیم شنیباشه االن لوک-

 ه؟یعصب یلیبپرسم خ خواستمی:نه مفرهاد

 ؟یکن کاریچ یبلد یمگه نگفت-

 :گهیخسته م یاخندهتک با

 ام؟یب یزاتیبدونم با چه تجه دیبا-

 .هیدر حد متوسط عصب-

 .. پس :خبفرهاد

 هانیو آ شهیدر باز م گهیم یبشنوم فرهاد چ نکهیاز ا قبل

 .شهیوارد م
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 :گهیاخم م با

 تخم سگ؟ نیا گهیم یچ-

 :گمیو مخاطب به فرهاد م کنمیاخم بهش نگاه م با

 فرهاد؟ یگفت یچ-

 .امیدارم م گمی:مفرهاد

 :دهیم رییصحبتشو تغ دفعهی

 اومد داخل؟ هانیآ-

 ..آره-

 .بشنوه هانیظه بذار رو بلندگو آلح هی:فرهاد

 :زنمیبلندگو رو م کونیآ

 .رو بلندگوعه-

 :گهیم طنتیش با
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 یکه در ازا یاسالم داداش.خواستم بگم هر رشوه -

حاللت.خوش بگذره.تو  یمن گرفت یجواب ندادن تماسا

 راهم.فعاًل

مکرر که   یهابوق یجوابشو بدم صدا نکهیقبل از ا و

 .چهیپیاسه تو گوشم منشون از قطع شدِن تم

 ه؟ی:رشوه چهانیآ

 :گمیو با خنده م رمیگیگاز م لبمو

 هت،بینذارم تماساشو جواب بد نکهیا یبهش گفتم برا-

 .دمیرشوه م

که  یبخاطر بحث تشیو اخم و عصبان پرهیباال م ابروهاش

 :پرهیاومد، م شیقبل پ قهیچند دق

حساب  هیتسو یمو ِک.رشوهدمیخب..خوب شد شن-

 ؟یکنیم
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 !زمیعز شهیکه نم نجایا-

 :گهیجلو و با اخم م ادیم 

وجه ت ی.حواست هست دارایریگیلبتو گاز م یلیامشب خ-

 ؟یکنیجلب م

و و محکم ت یکه حرص کنمیجلو و بغلش م رمیلبخند م با

هم  شمیفشار دستاش هم ِله م ریکه ز دهیآغوشش فشارم م

 :گهیم یکه با لحن حرص کنمیو قدرت م تیحس امن

 .هایالدنگ دهن به دهن ش یبا اون پسره نمینب گهید-

 :شمیم یبحث عصب یادآوری با

 .دکریم نیرسمًا داشت به روشنا توه شعوریب یپسره-
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 :گمیروشنا م یادآوریبا  و

 .خورنیمو ماالن بچ می؟بریتنهاش گذاشت-

 :گهیاخم م با

مشغول حرف زدن  ششیرفت پ ناینه،من بلند شدم ت-

 .شدن

ه ک زنمیم یادهیخواهر فهم نیبخاطر داشتن همچ یلبخند

 .کنهیو لبامو شکار م شهیم کیهمون لحظه نزد

ه شد د،شوکهیلبامو قاپ رانهیغافلگ ینطوریا نکهیا از

 .شهیکه تو گلو خفه م کشمیم یـ«نیه»

 .رهیگیم یو لبامو به باز دهیمنو به خودش فشار م محکم

 :گهیو م رهیگیازم فاصله م قهیچند دق بعداز

 .قرمز شدن یگازشون گرفت نقدریا-

 :زنهیکنار گوشم و پچ م ارهیم سرشو
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 ؟یشد ودیپر-

 .فتادهین یهنوز اتفاق-

و  برهیو دستشو سمت باسنم م نهیشیرو لبش م یلبخند

 :گمیکه با اخم م هدیمنو به خودش فشار م

 ..هانیعه..ِله شدم آ-

 :گهیخنده متک با

 ..ت هم قشنگه دلبرِله شده-

 :گمیشده م زیر یو با چشما خندمیم مرموز

 ..هاحالت خوبه؟زده باال-

 !چجورم یدونیاوفف..نم-

و  رمیگیم هانیمتعجب نگاهمو از آ میزنگ گوش یصدا با

 ییخودنما روش«فرهاد»که اسم  شمیم رهیخ یبه گوش

 .کردیم
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 .بدم بهش شنیرفت لوک ادمی یوا-

کنم  هیتوج رمویتاخ نکهیو قبل از ا کنمیرو وصل م تماس

 :زنهیغر م

 شنوی.بفرست لوکهایاومد تو اتاق مشغول شد هانیآ یطن-

 ..گهید

؛  هشیهام داغ مگونه کنمیو حس م رمیگیبه دندون م لبمو

 رهیگیاز دستم م ویبود گوش دهیکه انگار صداشو شن هانیآ

 :گهیم یو عصب ذارهیو رو بلندگو م

واسه  یت دعوا گرفتزنمو.تو با زنه یهووش..قرمز کرد-

 ؟یکنیم یسر طناز خال یچ

 !..پوف
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از  یقیتلف هیبود.رفتاراش همه  یامشب کاًل عصب هانیآ

مهربون باشه اما  شمیپ کردیم یخشن بودن داشت.سع

 .هون کنهرو ازم پن تشیعصبان تونستیخب نم

 که منو کنمیو نگران نگاهش م ذارمیش مرو شونه دستمو

 .بوسهیسرم رو م یو رو کشهیتو آغوشش م

 :ادیفرهاد از پشت تلفن م یصدا

و  اصاًل با گل دیبد شنیمن اصاًل نوکر طنازم هستم.لوک-

 .امیم نیریش

همونطور که همچنان منو تو بغلش نگه داشته،  هانیآ

 :گهیم

 .بفرسته گمین م..!االخبلیخ-

 .:دستت طال داداشفرهاد
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باهاش  یاقهیو چند دق کنهیرو قطع م یگوش هانیآ

 یرو برا شنیکه داره لوک زنمیو حدس م شهیمشغول م

 .فرستهیفرهاد م

 اتاق یتخِت  تو یرو رو یتموم شدن کارش گوش بعداز

که آروم  چسبونهیو همچنان منو به خودش م ندازهیم

 :گمیم

 هانم؟یآشده  یزیچ-

 :گهیم قراریب

 ..هانمیبازم بگو آ-

 شده؟-

و دستاشو قاب صورتم  دهیفاصله م شنهیسرمو از س کمی

 :زنهیو خشن لب م کنهیم
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ه با حرفاش خاِمت کن تونهینم یکون یبگو که اون پسره-

 !..یماله من شهیهم یو تو برا

 !..عاه

ه ک.انگار خواستیازم م یزیچ نیبار نبود همچ نیاول نیا

من ماله اونم رو  نکهیا کباریدوست داشت هر چند وقت 

 .کنم نیتضم

 ..هانیآ-

 :گهیم طاقتیو ب بندهیم چشماشو

 .بگو فقط نوی.همخوامیجمله رو ازت م نیهم-

ه خشن ک چسبونمیو محکم لبامو به لباش م رمیگیم شوقهی

 .شهیبا لب و آب کردن قلبم م یمشغول باز

ون تا نش کنمیم یشرویودم پعکس خو به کشمینم عقب

 .خوامشیبدم منم م
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ود داده ب ادیبهم  هانیبا آ یزندگ یعنیگرفته بودم..نه، ادی

تنمون رو مهر کنن،با لبامون  دیکه با ستنیمردها ن نیکه ا

بلکه .رنیبگ یمعاشقه کنن،با حرفاشون قلبمونو به باز

کنن.همونطور که  انیکه احساساتشون رو ب ازهیها هم نزن

بهم  وش رهرلحظه با ِکردار و رفتارش شدت عالقه انهیآ

 .بود کارشو جبران کنم مفهیهم وظ داد،منینشون م

دست  کمیوجودم  یایح نیاون؛چون ا ینه به اندازه حاال

 نکهیا یول کردیم تمیاذ یبودنم گاه ی.ناشبستیو پام رو م

که  تسین یمعن نیکلمات عاشقانه بسازم به ا ستمیبلد ن

 .شقمو بهش نشون بدمع دینبا

 و رهینفسم م یِک فهممیکه نم شمیغرق فکرم م نقدریا

ط که فق یطنتیو با ش رهیگیبا خنده ازم فاصله م هانیآ

 :گهیمخصوص خودم بود م

 م؟مزهخوش نقدریخودتو.ا یدختر نکش-
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 :کنمیم یو کلمات رو هج شمیم زونیگردنش آو از

 ....متنفرممن..از..اون..پسره-

 :گمیماخم  با

 ؟یدی.فهمدمیتار موت هم بهش نم هی-

 :کشهیدماغم م یو دماغشو رو نییپا ارهیم سرشو

 .تنه فداتم هی..منم نهیدرستشم هم نیآفر-

 :دمیخودمو بهش فشار م ترمحکم

 ..خداَنـ-

به  هدیو ترس ماسهیدر ،حرف تو دهنم م یِیهویباز شدن  با

 .گردمیسمت در برم

ه ک کشمیم یقیوب در نفس عمروشنا تو چهارچ دنید با

 :گهیفورًا هول شده م



 

Romanzo_o 2784 

..عا .خوش بگذرهزهی.نه چدی.به کاِرتون برسدیببخش یوا-

 .دیای.زود بنییپا دیاینه..ب

کارش  نیاز ا هانیکه همزمان با آ بندهیفورًا در رو م و

 .خنده ریز میزنیم

 :زنهیو پچ م بوسهیگلوم رو م ریز هانیآ

 ..میبر گهیخب د-
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 :گمیو با خنده م دمیتکون م سرمو

ه بچ نیبودم.ا دهیزده ندخجالت نقدریتا حاال روشنا رو ا-

 !..خجالتم بلده
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اره شده دوب مونیاما پش کنهیو در رو باز م خندهیحرفم م با

 :گهیداخل و م ادیم

 ؟یداراووم..رژ -

 :کنمینگاهش م متعجب

 رژ؟-

 ..رهیگیبه لب،لب رنگ م مالنیکه م ییآره رژ..از اونا-

 :زنمیش مبه شونه یمشت

 کار؟یچ یخوای.مدونمیلوس..خودم م-

 :گهیم پوکر

 .بزنم به لبم خوشگل شم خوامیم-

 :گهیم یجد
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 ادیدر ب یلبات از حالت قرمز خوامیخب معلومه م-

 یصورت هیتو چشمه. یلیات خرنگ قرمز لب نی.اگهید

 .بزن میمال

 :بوسمیم شوگونه

 .چشم-

 .ارمیدر م ییرژ هلو هیو  رمیم فمیسمت ک به

گ رن تونستیم نمیبودم اما ا اوردهین یصورت نجایا خب

 .ببره نیقرمز رو از ب

 و کشمیلبم م یرژ رو رو میگوش نیاستفاده از دورب با

 دیلبم بود رو نادکه رو  هانیآ یرهینگاِه خ کنمیم یسع

 .شمیهم موفق م یو تا حد رمیبگ

و دستمو تو دستش  شمیتموم شدن کارم بلند م بعداز

 .میشیو با هم از اتاق خارج م ذارمیم
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ه که سرخ شده نشست نمیبیروشنا رو م میشیهال که م وارد

 .بود

خسته شده بودن که اومده بودن تو  یانگار از باز هابچه

 .جمع بزرگا

و از پاهاش  دوعهیم هانیما فورًا به سمت آ دنیبا د نایکار

 .کنهیبغلش م اقیبا اشت هانیکه آ شهیم زونیآو

رن کا نمیشیمبل م یو همونطور که رو رمیسمت مبل م به

 .ذارمیپاهام م یرو

و  داربغض ی.صدانهیشیکنارم م ادیم نایهم همراه کار هانیآ

 .کنهیمو به خودش جلب متوجه نایلوس کار

 .بابا خوامیپاره شد.من عروسکو م یوی:..بعدش ِمنایارک
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ه ک ذارهیم هانیآ یشونه یسرشو رو شیاشک یبا چشما و

با هم  یتناسب چیکه ه انهیدلجو یبا اخم و لحن هانیآ

 :گهینداشتن م

 نی.همخرمی.بهترشو برات مینکن جوجه رنگ هیگر-

 یتوپ راگب هیتو،هم  یبرا گهید سیویِم هیامشب، هم 

رو براتون سفارش  خواستیگل که کارن خان مخوش

 .چطوره؟دمیم

و  هانیآ یش به حرفاهم که انگار مثل من توجه کارن

 یرو یبا خوشحال هانیحرف آ نیا دنیبود،با شن نایکار

 :گهیم جانیو با ه پرهیپام م

 یخریاونو واسه تولدم م یبابا؟آخه گفت یگیراست م-

 !برام

 :سهبویو سرشو م شهیخم م هانیآ 
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 یتوپ راگب هیو  دیجد سیویم هینظرم عوض شد.-

 .خوبه؟دیجد

با عشق  هانیو آ دهیسرشو تکون م تیبا مظلوم نایکار

 :گهیم

 .ایکن هیگر نمینب گهید-

 :گهیخنده رو به کارن م با

توپ  یبرا یِگله کن یزنگ بزن بیبه عمو من نمیتو هم نب-

 دمیرخیبرات م یدار ازین یکی یگفتی..!به خودم میراگب

 .فندوق بابا

 زونیو از گردنش آو کنمیرو بغل م هانیباز آ شیبا ن کارن

 .شهیم

 .ییبابا ی:مرسکارن

 :شهیبلند م نایکار یشاک یصدا
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 ...ُبرو اون طرفیام کردآخ..کارن ِله-

 :کشهیلپشو م یبا خوشحال کارن

 .تو فقط غر بزن بچه-

و ودش رکه کارن خ پاشهیبه روش م یلبخند جذاب نایکار

 .دهیو لم م کنهیتو بغلم ِولو م

و خونه تو  شنیساکت م هویزنگ خونه همه  یصدا با

 .رهیسکوت فرو م

 :گهیم دیبا ترد عمو

 ن؟یبود یمنتظر کس-

ن هممو یاومده بود وقت ی.ککنمیبه جمع نگاه م دیترد با

 م؟یبود
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 کی یبه من که در حال گشتن برا ینگاه تأسف بار هانیآ

 ونهنشیمبل م یرو رو نایو کار ندازهیع بودم متو جم بیغا

 :گهیو م

 .هیک دونمیآره ..م-

سوال جوابش کنه به سمت  یاجازه بده کس نکهیبدون ا و

 .کنهیو در رو باز م رهیم فنیآ

 تهفیم میو فرهاد و اوضاع،تازه دوزار شنیلوک یادآوری با

 .که اوضاع از چه قراره

 .کنهیز مو در رو با رهیبه سمت در م هانیآ

و حدس  شهیکه چند لحظه از در خارج م شمیم متوجه

 .به فرهاده طیشرا حیکه در حال توض زنمیم

 :پرسهیازم م دیبا ترد نایت

 فرهاده؟-
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 یصدام جور کنمیم یطرفش و سع گردمیخنده برم با

 :نباشه که روشنا که کنارمه بشنوه

 .دادم شنیآره بهش لوک-

 :گهیم نشیدلنش یهمون خنده با

 .کننیم یآشت یاقهیبفرما.حاال دو دق-

 :گمیخنده م با

 .واال-

 :زنهیبه بازوم م یخنده مشت با

ا ب نیکردیم نیداشت ی.تو اتاق هرکارالیخیب نویا یوا-

 .روشنا همه متوجه شدن یصورت سرخ شده

 :رمیگیگاز م لبمو

 .دروغ نگو-

 :ندازهیباال م هاشوشونه
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 .وت یبرا زنهیو صابون نمشکمش یفرداده الک نیبهتر.ا-

 زنهیبه بازوم چنگ م ییبگم، دستا یزیچ خوامیکه م نیهم

 .چهیپیفرهاد تو سالن م یو بالفاصله صدا

 .:سالمفرهاد

قرار داده  تیکه بازوم رو مورد عنا ییدستا دیتردیب

 .بود،متعلق به روشنا بود

 .که با اخم به فرهاد زل زده بود گردمیسمتش برم به

همه تو شوک  قهیچند دق یاما برا لیبه چه دل مدونینم

 .بودن

 :کنهیو بغلش م دوعهیزود به سمت فرهاد م آروش

 !..ییسالم بابا-

 .بوستشیو محکم م کنهیبغلش م فرهاد

 .زدلمیسالم عز-
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و انگار  کوبهیفرهاد م یبازو یرو یاخندهبا تک هانیآ

 :گهیآقا نادره که م یمخاطبش خانواده

 .سِر روشنافرهاد،هم-

 .شهیو بلند م ادیبه خودش م مامان

 :دهیو باهاش دست م رهیفرهاد م سمت

 یومدیواسه شام ن یچ ی.برازمیعز یخوش اومد-

 !پسرم؟منتظرت بودم
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و با مکث  ازهندیبه من و روشنا م یدار ینگاه معن فرهاد

 :گهیرو به مامان م
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ا .امامیب تونستمیکار داشتم نم ییروشنا نگفت؟جا-

 .خوشبختانه کارم زودتر تموم شد

برات شام آماده  رمیپسرم.م ی:به هر حال خوش اومدمامان

 !.یکنم بخور

 :گهیفورًا م فرهاد

 حمتزی.بدیفتیتو زحمت ب ستین ازینه خاله نرگس ن-

 .میریبعد م مینیشیم کمی

 :گمیو م شمیغره بلند مچشم با

 .کنمیبرات حاضر م ؟منیچه زحمت-

 :گمیدار م یرو به روشنا معن و

ت به خوشمزه یهااز اون کوفته ایپاشو ب یروش-

 .میشوهرجانت بد
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 نکهیفرهاد هول کرده بود بدون ا دنیکه انگار از د روشنا

 .فتهیو دنبالم راه م شهیبگه بلند م یزیچ

 :گمیم انهیبه آ رو

 .کن دست و صورتشو بشوره ییفرهادو راهنما زمیعز-

که انگار  شنیاز اون جمع خشک خارج م نایبابا ا کمکم

و سمت فرهاد  رنیگیو کارن هم دل و جرعت م نایکار

 .کننیو بغلش م رنیم

ه هامو بچلونه و بقراره بچه یچجور نمیبب مونمینم منتظر

 .رمیسمت آشپزخونه م

�••نـــهــــایآ ♥️•• 

کنه و بعد  یها رفع دلتنگخوب با بچه دمیاجازه م اول

 .کشمیم ییو به سمت دستشو رمیگیدستش رو م

 .ادیو به طرفمون م شهیهم بلند م ایلیا
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و با  شهیمحو م میتصنع م،لبخندیشیدور م هیبق دیاز د یوقت

 .دمیهل م ییاخم فرهاد رو داخل دستشو

 :هگیکه م زنمیبهش م یایگردن پس

 چته؟ یهو-

 .منو از فرهاد دور کنه کنهیم یبا خنده سع ایلیا

 :پرسهیو م دهیفرهاد دست م با

 ..که یپسر؟گل کاشت یچطور-

 :پرسهیآرومه ازش م ایلیا نهیبیم یوقت فرهاد

 دونن؟یهم م هیبجز شما بق-

 :زنمیبه پاش م یلگد

روغ د گفتمیدر بهت نم یکه جلو دونستنینِر خر..اگه م-

 ده؟یی.مغزتو سگ گایکن سرهم

 !..رهیگیاالن منو گاز م ریبگ نویا ایلی:افرهاد
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من و با فرهاد حفظ  یفاصله کنهیم یبا خنده سع ایلیا

 .کنه

قهر کردن  ینطوری.چرا اهیآروم باش.موضوع چ هانی:آایلیا

 اصاًل؟

 :ندازمیباال م ابرو

هندستون کرده که زنش قبل  ادی لشیآقا بعداز سه سال ف-

 ..پسره رفته هی یزدواج خونها

 :دمیحرص ادامه م با

و بجز مسجد و  امبرهیکه آقا خودش پسر پ ستین-

 ییجا میچگونه با همسر خود مهربان باش یهاکالس

 ..هینرفته، از زنش ناراض

دوباره خودمو بهش برسونم که فرهاد با خنده  کنمیم یسع

 :رهمن دا در مهار کردن یسع ایلیو ا شهیم میقا ایلیپشت ا
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اقعًا .وهیروشنا دختر آزاد یدونستیتو که م وزیِد آخه پف-

 ست؟دهیآفتاب  مهتاب ند یکردیفکر م

 :گهیکالفه م فرهاد

فکر کن طناز قبل از  نیبرخورد.به ا رتمیخب به غ-

 ی.تو چگهیمرد د هی یازدواج با تو رفته بود خونه

 ؟یکردیم

 :گمیشده م زیر یجشما با

ز و روشنا با هم فرق داشتن.تو از اول طنا نکهیاول ا-

.دومًا مگه برات ستین دهیروشنا آزاده.ند یدونستیم

 ینخوردن تو خونه؟واسه چ یگوه چینداد ه حیتوض

 !..یغرورشو شکوند یاونطور

بهم حمله  یخوایم یاالن تو چرا مثل ببر زخم هانی:آفرهاد

 دیاکه معلومه ب ینطوری.اارمیاومدم از دلش در ب ؟مثاًلیکن

 .ارمیاول از دل تو در ب
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 :گمیاخم م با

 یبرا یدینخر نیریگل و ش هیِشر نگو واسه من.-

 ..یعذرخواه

اسکله.تو حداقل اعتماد به نفسشو نشکن  نیا هانی:آایلیا

 ی..بزار بزنن تو سر و کلهالشیخیبره جلو.ب دیبذار با ام

 .گهید شنیم یهم با هم اوک

 :گمیم دیحالت تهدو با  دمیبه تأسف تکون م سرمو

َاحد  یدا.به خیاریشو در باشک و ناله شتریب نمیبب هیکاف-

 .ادیکه نخ و سوزن به کاِرت ن دمیجرت م یو واحد جور

غر  لب ریو ز برهیدستاشو باال م میبه حالت تسل فرهاد

 :زنهیم

 رتیروشنا غ یبرام رو ینطوریتا حاال ا انیبخدا که را-

 .نشون نداد
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 :گمیم غرهچشم با

 .االی.میدست و صورتتو بشور بر-

 ییو از دستشو شورهیو دستشو م دهیسرشو تکون م فورًا

 .میشیخارج م

 زیم یهم رو نایت نمیبیکه م رمیهم به سمت آشپزخونه م با

 .داخل آشپزخونه همراه با روشنا نشسته ینفره۸

ود و با نشسته ب حوصلهیو ب کاریتفاوت که روشنا ب نیا با

 یساالد نایو ت دیکشیم یفرض یهاخط زیم یدستش رو

کاهو و  رشتیو ب کردیم شتریمونده بود رو ب یکه از شام باق

 .کردیم شیو گوجه قاط اریخ

 .بود سیبرنج تو د دنیهم مشغول کش طناز

 .فرهادنمیشیو روش م کشمیرو عقب م هایاز صندل یکی

 .ننیشیهم م ایلیو ا
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 دنیو مشغول کش ذارهیم زیم یبرنج رو رو سید طناز

و بعداز تموم شدن کاِرش ظرف  شهیظرف م یکوفته تو

که  نهیشیم یصندل یو کنارم رو ذارهیم زیم یاونم رو

 :گهیمخاطب به روشنا م دیفرهاد با ترد

 گه؟ید یاالن قهر-

 یهاخط دنیو همچنان به کش دهیبهش محل نم روشنا

ما رو به  دیکه فرهاد با ترد دهیادامه م زیم یرو یفرض

 :گهیم

 د؟یمارو تنها بذار شهینم-

 :گهیو با اخم م پرهیفورًا از جا م روشنا

فع ر یشامتو بخور یتونیندارم.م یعمرًا ..من با تو حرف-

 ..یزحمت کن

 ؟یناراحت شبید هیاز چ زم،االنی،عزی:روشفرهاد
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که فرهاد کالفه به طناز نگاه  دهیبازم جواب نم روشنا

 :گهیکه طناز م کنهیم

و بخاطر رفتار چندش  یکه بهش زد یطر تهمتبخا-

 !..شبتید

تکون  زیم یروشنا که رو یدستا یدستشو رو فرهاد

 :گهیم ییو با دلجو ذارهیم خوردیم
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 هیشدن  یرتیغ یبار گفته بود نیدلم..خودت چند زیعز-

بهم  تیاز عصبان یو حرف یشیم یرتیغ نکهی..اهیعیطب زیچ

 ؟ی.خودت نگفته بودکنهینم میعصب یزنیم

 :نهیشیساکت نم گهید روشنا
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 یش ی.گفتم عصبیکنیخودتو طلبکار م شهیخوبه مثل هم-

مثل سگ باهام رفتار  نکهینداره نه ا یرادیا یبزن یحرف

 ..یکن

 یزیچی شبیبودم د یدلم.عصب زی:من غلط بکنم عزفرهاد

 .گفتم

 :گهیبه سمت طناز و با پوزخند م کنهیرو م یحرص روشنا

 یزیچی گهیآره فقط کم مونده بود بهم بگم جنده..االن م-

 .گفتم

 هست؟ خیحواست به تار زدلمی:عزفرهاد

 :گهیبا حرص م روشنا

 !دارم؟ کاریچ خیبه تار یگیم یچ-

 :کشهیم یقینفس عم فرهاد

 !کرده یقاط تایچیپمیس گهید نهیهم-
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 یسره.پرمیگیم رو کنترل کنم لبمو گاز مخنده نکهیا یبرا

 ..الدنگ

 یو عصب دهیبا حرص دندوناشو رو هم فشار م روشنا

 :گهیم

 شم؟قراریم وونهیدوران من د نیتو ا یچرا فکر کرد-

ل وص شهیم یکه هرچ گمیم یشم نفهمم چ وونهید ستین

 ؟یدیبهش.فهم یدیم

 :برهیباال م میالت تسلدستاشو به ح فرهاد

 بوشید ؟ها؟اصاًلیکنم ببخش کاریبگو چ یبیخب ب-

 ؟یکنم ببخش ی.امشب چالیخیب

 :گهیبا حرص م روشنا

 ..یچشمم دور کن یگورتو از جلو-

 :گهیبا اخم م فرهاد
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از  یهرچ ستی..حالت خوب نگهیروشنا بس کن د-

 ..یگیم یدار ادیدهنت در م

 :زنهیپوزخند م روشنا

جواب  ینطوریا یکشمنت ادیب یکیدرد داره  یدیهه..د-

 ..یکرد نکارویهم قایدق شبی؟دیبد

از پشت روشنا رو  رهیو م شهیکالفه از جاش بلند م فرهاد

 :کنهیبغل م

 یکصکش دسترس یاون پسره ؟بهیفهمیشدم م وونهید-

کنم  کاریکردم.چ ینداشتم،حرصمو سر تو خال

از قصد و غرض  یکنم بفهم کاری؟چیببخش

 .بودم ینبود؟ها؟عصب

 :کنهیبه من م رو
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ه طناز رفت گفتنیبهت م ؟اگهیکردیم کاریچ یتو بود-

ها.به صورت پسره..اونم نه خودش بهت بگه یخونه

 کاریچ هانی.آیاز خوِد پسره تو آشپزخونه بشنو انهیمخف

 ؟یکنیم

 :گهیم ایلیبه ا رو

از فکر کردن بهش هم  ؟ها؟مطمئنمیکنیم کاریتو چ-

 !..فتهیواقعًا اتفاق ب نکهی.چه برسه انیشیم یعصب

 یرپس چیه ی:مگه من بهت گفته بودم تا حاال خونهروشنا

زاد آ یمنو که تو همه چ یخانواده یشناختیم؟تو نمنرفته

 ینیبیباره منو م نیگذاشته بودنم؟انگار بعداز سه سال اول

 درست.نه؟

 :گهیبا حرص م فرهاد

 یانگار هر روز خونه بودم یدختر آزاد یگیم یجوری-

و  ایباح نقدریا دونستمیدلم من که م ِزیبود.آخه عز یکی
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اگه آزاد هم  یکه حت یو با درک و شعور هست دهیفهم

سره پ نکهیا دنیاز فهم شبی.من دیکنینم یکار چیه یباش

 رتیش و حاال هم تو آشپزخونه تنها گتو رو برده خونه

 !..دش یخال رو تو تمیبودم.بعدشم عصبان یآورده عصب

ر کمت دمیشنیم یزیچ نی.منم اگه همچگفتیهم نم راهیب

 العملم بدتر ازبسا عکس چ،چهیالعملم نبود هعکس نیاز ا

 .فرهاد هم بود

 :شدیکم داشت نرم مروشنا کم انگار

 ؟یکرد یمن خال یرو رو تتیعصبان یواسه چ-

 :گهیو م بوسهیم ،سرشوییبازم با دلجو فرهاد

 چند بار بگم؟ اشتباه کردم-

ند و از جاش بل نهیشیلبش م یرو یکیلبخند کوچ روشنا

 :کشهیحرکت فرهاد رو تو بغلش م هیو تو  شهیم
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 .یعوض یدلم برات تنگ شده بود پسره-

خنده که فرهاد رو به طناز  ریز زننیم یپق نایو ت طناز

 :گهیم

رو  نجایشدم.اگه امشب آدرس ا ونی..به طناز مدیه-

 .شدمیخواب مم کارتنزن و بچه یاز دورامشب  دادینم

و دستاشو رو  بندهیچشماشو م یشینما یبا حالت طناز

 :گهیو با اعتماد به نفس م ذارهیم نشیس

 .نداشت یمن متعلق به همم..قابل-

هش ب یآروم ِی.پس گردنگردهیسرم به سمتش برم فورًا

 :زنمیم

 !..یغلط کرد-

 :کنهیو خودشو مظلوم م خندهیم

 .کردم بخدا یشوخ-
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 .دارمیو تو بغلش نگهش م بوسمیچشماش رو م یرو

 :گمیبه فرهاد م رو

 کاریچ میدار گنیاالن م رونیب میپاشو شامت رو بخور بر-

 .میکنیم

 :بوسهیدوباره روشنا رو م فرهاد

 ..غذامو نینوکرتون هستم بد گهیبه بعد د نیاز ا-

 :زنهیبه بازوش م یمشت روشنا

 ..دهیغذا ند-

 :گهیغره رو به روشنا،مخاطب به فرهاد مبا چشم زطنا

 ..ها خوردن داره فرهادکوفته نیاتفاقًا ا--

 :ندازهیابرو باال م فرهاد

 چطور؟-

 :گهیبا ذوق م روشنا
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 !..من درستش کردم-

 برهیو بدون تعلل سرشو جلو م زنهیفرهاد برق م یهاچشم

 :هگیبا چندش م ایلیکه ا کنهیروشنا رو شکار م یو لبا

 !..دایبد دیند ادیم یکی هوی نیخب بابا..جمع کن-

و بدون خجالت شروع به  رهیگیاز فرهاد فاصله م روشنا

 .کنهیحرف زدن م

بود مثل لبو سرخ شده  یتیموقع نیاگه طناز تو همچ حاال

 .بود

ه .مگکردیگر مبود که اونو برام عشوه زایچ نیهمچ اصاًل

 نه؟

 ایلیکه مخاطبش ا شهیجمِع لحن لوِس روشنا م حواسم

 :بود
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 یجمع پسره بهم چ یجلو یدی..ندننیبب انیبزار ب-

ز راه ا هانویدارم آ گفتیداشت م یزبونیگفت؟با زبون ب

 .کنمیبه در م

 :گهیبا خشم م نایت

اونقدر شعور  یاحمقو ولش کن دختر.وقت یاون پسره-

 ..نکهینداره که چشمش دنباله طنازه با ا

 .ادیچشم و ابرو م نایت یو برا کنهیم شروع به سرفه طناز

هم قفل  یاز خشم بسته و دندونام با حرص رو چشمام

 .شنیم

 .چشمش دنباله طنازه وثید یغلط کرده پسره-

 :گمیبا اخم م نایبه ت رو

 ؟یکنیم فیمن تعر یرتیغیاز ب-
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 :گهیم نایاز ت تیحما یبرا ایلیا

 خوادیم نایخب ت یکه..ول میبکن میتونیپنهونش نم گهید-

که روشنا رو ناراحت کنه.پسره کاًل  ستین یزیبگه چ

 .فرهنگهیب

 یو ب هشیمن و طناز رد و بدل م نینگاهش ب یبا نگران نایت

 خه،رنگشیکه طناز االن دست و پاهاش  دونستمیم دیترد

 .کوبهیم نیو با استرس پاهاشو به زم دهیپر

 .گردمیبه سمتش برم یو ظاهر حیمل یلبخند با

اگه قرار  ی.حتارمیپسره رو در م نیا هانم،پدریاگه من آ-

ه سرجاش ک نشونمشیباشه دستم به خونش آلوده بشه م

 .زن من برداشته شه یش از روهرزه یچشا
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 :گهیهول شده م طناز

 ..یباش الشیخیب یبهم قول داد هانیآ-

 گهیهم متوجه شدن.حتمًا قراره دو روز د هیبق ینه وقت-

وضوع م نیدارم به ا ینیزمبیبهم بخندن که مثل س ننیبش

 .کنمینگاه م

 :گهیم مونیپش یبا لحن نایت

 .نبود نیداداش من منظورم ا-

 یدختر رو ناراحت کنم.حت نیا خوادیدلم نم چوقتیه

 !میعصب یوقت

 یواهرمخ نیتو که ِع ی.وقتنایت ستیحرفت ن بحث تو و-

 شمینشستن به ر هیحتمًا بق یکنیم مدرباره یفکر نیهمچ

 .خندنیم

 ..:باور کن منظورمنایت
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 :ذارمیدستش م یرو رو دستم

 .منظورتو متوجه شدم نایت-

 :گهیکه فرهاد م ندازهیم نییپا یبا ناراحت سرشو

 گفته؟ یحاال به روشنا چ-

 :گهیزودتر از همه م دهیترس طناز

تو هم  میکم دار هانویآ نیبهتره.هم یتروخدا نشنو یوا-

 !..االن یش یعصب یخوایم

 .:پس الزم شد حتمًا بشنومفرهاد

 :گهیو روشنا هم م زنهیم شیشونیبه پ یانگران ضربه طناز

 رو مونهیم کنهی.مهم نبود.طناز االن سکته مالشیخیب-

 .دستمون

خودم  یپا یو رو کنمیبلند م و طناز رو کشمیم یپوف

 .نشونمشیم
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که  امیقاتل جان ؟منیدیترس نقدریا یاالن واسه چ-

 برم بکشمش؟ یراستک

 :زنهیبغض لب م با

 .یکنیم یکاری هوی یبش یعصب دونمیم-

ها و بغض نیم کرده بود.با همخفه ینطوریاالنم هم تا

 .هاشهیگر

 :ذارمیم مشونه یرو سرشو

 ..کن.فعاًل نکشتمش کهن هیخب حاال گر-

 :گهیم لجباز

 !..یندار شیبگو کار-

 :کنمیم اخم

 ؟یتو االن نگران اون یواسه چ-

 :گهیو با اخم م کنهیبلند م سرشو
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 انیصوف یآقا ی.هنوز ماجراشناسمیچون تو رو خوب م-

 .نرفته ادمیرو 

 :پرسهیبا خنده م ایلیکه ا نهیشیرو لبم م یلبخند

 ه؟یک انی.صوفشهیداره جالب م-

 اقیکه روشنا با اشت کنمیزمزمه م یـ«هووم»خنده تک ای

 :گهیم

 مونیچه خوب بود.پسره هم دانشگاه یدونینم یوا-

 ادیکه مخ طنازو بزنه.م کنهیم یبود.با دوستاش شرطبند

من  گهیم ده،طنازمیم یجلو و به طناز درخواست دوست

ناز در دانشگاه مزاحم ط یروز جلو هی.نایازدواج کردم و ا

 هگیکه د کنهیم دشیهمه تهد یو جلو ادیم هانیکه آ شهیم

 .شه کیحق نداره به طناز نزد
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و سرشو  هیگر ریز زنهیم یزیاون آبرور یادآوریبا  طناز

پشتش  دنیکه با خنده مشغول مال ذارهیم مشونه یرو

 .آرومش کنم کنمیم یو سع شمیم

 :دهیو ادامه م ندازهیبهم م ینگاه مشکوک روشنا

روزم با سر و  نی.چهارمومدیسره سه روز دانشگاه نپ-

 .صورت کبود اومد

 :دهیبه من ادامه م مخاطب

 !نه ایکاِر تو بود  یآخرشم اعتراف نکرد-

 :برمیباال م میبه حالت تسل دستامو

 .من به اون پسره دست نزدم-

و مرموز  شهیش مبا خنده مشغول خوردن کوفته فرهاد

 :گهیم

 !..یزدمعلومه که دست ن-
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 :گهیم یعصب طناز

 .نداره که فیمن تعر یزی..آبرورگهیبسه د-

و  زارهیب یزیطناز به شدت از دعوا و آبرور دونستمیم

و  کردیم هیروز کامل گر هیکه اون موقع  ادمهیخوب 

 گهیبره دانشگاه.قهر کردنش با من که د خواستینم گهید

 .خود داشت یجا

 یبود.با لبخند گونهموش خودشو تو بغلم جمع کرده  مثل

 .بوسمیرو م یو خوردن وتیک یادیموجوِد ز نیا

 !مردم؟یم تشیمظلوم نیا یبرا دینبا

کارا  نیهم دلت بخواد شوهرت از ا یلی:اتفاقًا خروشنا

 !..کنه

 :پرسهیو م دهیمخلوط دهنشو قورت م فرهاد

 ؟یندار یآدم بفرستم سراغ حامد مشکل نکهیبا ا یعنی-
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 :گهیاز مب شیبا ن روشنا

 ..هر طور صالحه عمل کنزمینه عز-

 نایتو آشپزخونه و کارن و کار دوعهیلحظه آروش م همون

 .شنیهم وارد م

ا بره ت کنهی.طناز سرشو بلند منهیشیم یصندل یرو کارن

 :پرسهیمتعجب م نایکه کار نهیبش یصندل یرو

 یرو زد ی]منظور همون مامان؟یرو َد َکرد یبابا..!مامان-

 هست[

 :خندهیش مگرفته یبا صدا نازط

 .نه خوشگلم-

 .سرخ شده بود هی.مثل لبو از گردمیبه طناز م نگاهمو

 .نهیشیم ایلیبغل ا رهیم نایکار

 .بوسمیطنازو م یقلینرم و ص یگونه یرو
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 .گشتی.دنبال بهونه مخواستیم هیمامانت دلش گر-

شگاه دان دیبعداز اون دعوا طناز غ بندمی:باهاتون شرط منایت

 .رفتن رو زد

 :گهیش مگرفته یبا همون صدا طناز

 ..معلومه-

 :گهیشده م زیر یسمت من و با چشما گردهیبرم

مو عوض دانشگاه یکه اجازه نداد ییآدم زورگو هیاما تو -

به اون پسره نگاه  یکنم و مجبور بودم هر روز با شرمندگ

 .کنم

و تاهبچه.اگه دانشگ یاز درسات عقب بمون خواستمینم-

هم  ی.از طرفیخوردیم یدرس یضربه یکردیعوض م

نگران باشم  یریدوست نداشتم هر روز که به دانشگاه م
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 یدرس براش کاف هینکنه اون الدنگ مزاحمت شه.پس 

 .بود
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 :گهیبا حرص م طناز

 گهید یکارا کن نی.با فردادم از اهانیم آندار یشوخ-

 .ذارمینم نجایها پامو اجمعه

دار هطعن ینطوریا ی..حوصله دارای:بابا طناز کوتاه بروشنا

 ادیحساب کار دستش م باریکنه؟ تتونیحرف بزنه و اذ

 .گهید

 :گهیبا حرص م طناز
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 مینتوی..؟ممیبزن میریپسر مردمو بگ میاکارهیمگه ما چ-

با گذشت زمان متوجه  الیمثل دان ای.میبزن باهاش حرف

 .ستدهیفایصبرکردن و طعنه زدن ب شهیم

 :دمیرو کمرش حرکت م دستمو

 .که معلوم نشه ترسونمشیم یجوری ندفعهیا-

 :گهیم نایکه ت کنهیاسممو صدا م یشاک طناز

.به گهی!ول کن د؟یکنیم تشیاذ نقدریخب داداش چرا ا-

کاراش  شهیه مخودش متوج گذرهیقول طناز م

 .ستدهیفایب

 نیکنی.منم غذام تموم شد.چقدر بحث مالیخی:بفرهاد

 !..آخه

 :گهیم نایمخاطب به ت و
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 نیگیپسره که م نیبه خاطر ا نجایا ادیهرجمعه م شهینم-

 ..اعصابش خرد شه که

:نه اون قراره طنازو از راه به در کنه،نه طناز قراره بهش نایت

 !خب؟ هیمحل بده.چه کار

 شهیم زیو مشغول شستن و جمع کردن م شهیبلند م روشنا

 .کمکش رهیو م شهیکه طناز هم از رو پام بلند م

و  میشیاز آشپزخونه خارج م شهیجمع م زیم نکهیا بعداز

 .میریگیمبال جا م یدوباره تو سالن رو

که  دادیفرهاد بود نشون م یفرداد که رو یرهیخ نگاه

 .زده بود،شدهکه به روشنا  یتهمت یمتوجه

 زیباهاش ندارم اما دل خودم چ یبه طناز بگم کار دیشا

 .گهیم یاگهید
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نبودم و آمار دوست دختراش رو  کاریکه تا االنم ب البته

 یابتدا یلو دادنش برا یبرا کیکوچ دیتهد هیداشتم و 

 !..کارم بس بود

بودن از فکر در  الیو ن نایحرف بابا که مخاطبش کار با

 :امیم

 من؟ شیپ کمی انیبابابزرگ نم یالیو ن نایکار-

قد و  یو من تو دلم قربون صدقه شنیدو بلند م هر

 .رمیم نایکار ِیاگوجه یشون و اون موهاقواره

 :گهیبا خنده رو به بابا م مامان

 یایقرت پیرو!؟چه ت نایتوروخدا کار ینیبیمحمود م-

 !بشه خوادیم یبزرگ شه چ نیزده!ا

 :گمیم دیتردیب

 ..مثل مامانش گریج هی-
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شو و طناز با لبخند سر کوبهیبا ذوق دستاشو بهم م نایکار

 .نییپا ندازهیم

 .کنمیدور گردن طناز حلقه م دستمو

 .یخانم نقدریدورت بگردم من که ا ی:الهزنعمو

 :گهیم یزبون نیریفورًا با ش نایکار

 .دورت گردمیم شتریدور ب هیمن -

د و با ذوق بلن شنهیس یفسهتو ق زنهیبا دست م زنعمو

 یورو ر الیو بابا ن رهیگیرو تو آغوشش م نایو کار شهیم

 .نشونهیپاش م

 ادیداره.از کجا  ی:دردت به جونم.نگاه چه زبونمامان

 نارو؟یا یریگیم

 .گفتیم ییبه بابا یمامان دمی:خودم شننایکار

 :گهیم یو شاک پرهیفورًا تو بغلم م طناز
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 !..نایکار-

 :کنهیبهمون نگاه م طنتیبا ش الیدان

 .خب دیداداش جلو بچه مراقب باش-

که چشم و گوش کارنو باز  هانه،همونطوریاگه آ نی:افرهاد

 .کنهیهم چشم و گوش باز م نایکرد همونطور کار

 :گهیبا اخم م نایکار

 .عمو من چشمم بازه..گوشمم بازه-

 :گهیبا خنده م فرهاد

 .بله..بله..برمنکرش لعنت-

 .چرخمیخوردن آرنج طناز به پهلوم به سمتش م با

 زرد شده بود؟ افشیق ی.واسه چپرهیباال م ابروهام

 :گمیم دیترد با

 ؟یشد ینطوریا یچ ؟واسهیخوب-
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 :کشهیدندونش م یال زشویانگوسوسه یلبا

 .مشیخونه فکر کنم دارم م میبر دیشکمم درد گرفته.با-

 :دمیتکون م سرمو

 کمکت کنم؟ ای یبپوش لباس یبر یتونیم-

 :پرهیاز جاش م فورًا

 !همه بفهمن؟ یخوای.مرمی.خودم موونهید-

ه روشنا ک کنمیو رفتنشو با چشم دنبال م دمیتکون م سرمو

 :پرسهیم

 رفت لباس بپوشه؟-

 .هریو دنبال طناز م شهیکه بلند م کنمیزمزمه م یـ«اهوم»

 یفظابه خد گردن،شروعیو برم پوشنیلباس م نکهیا بعداز

 .میزنیم رونیو خالصه از در ب میکنیم
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 ویکیتا فردا  میذاریم نجایطناز رو هم نیهرشب ماش مثل

 مارستانیبفرستم سراغش و فردا مجبورم خودم به ب

 .برسونمش

  مذاریجلب توجه شه دستمو پشت کمرش م نکهیا بدون

 :گمیو همزمان م میبر نیبه سمت ماش کنمیو کمکش م

 .نیتو ماش نیایب ریرو بگ نایکارن دست کار-

و در رو  نیتو ماش نشونمیو طناز هم م شنیسوار م هردو

 .بندمیم

 .رمیسمت فرهاد م به

 .نشسته بودن نیروشنا و آروش هم تو ماش حاال

 .بودم دهیپسر رو ند نیا یامشب درست و حساب اصاًل

و دِر عقب رو باز  کنمیرو به سمت آروش کج م رمیمس

ا و آروش ب گردهیتعجب به عقب برم که روشنا با کنمیم
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 یکه رو شهیم زونیو از گردنم آو ادیذوق به طرفم م

 :بوسمیموهاشو م

و ر گهیهمد گهیروز د هی نمتیامشب وقت نشد خوب بب-

 باشه خوشگل عمو؟ مینیبیم

 :بوسهیرو م مگونه

 چشب عمو..)چشم عمو..(-

 :دمیتر فشارش مخنده محکم با

 من برم؟قربون اون چشم گفتنت.-

ا تو هو یبا یبا یو دستشو به معنا دهیتکون م سرشو

و از هردوشون  زنمیبراش م یکه چشمک دهیتکون م

 .کنمیم یخدافظ
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و بعداز به  رمیو به سمت فرهاد م بندمیرو م نیماش در

و به سمت خونه  رمیم نیکوتاه به سمت ماش یخدافظ

 .کنمیحرکت م

کارن خوابش  یپا یرو که رو نایبه خونه کار دنیرس با

سبک خوابم  یو مراقبم تا جوجه کنمیبرده بود بغل م

 .نشه داریب

و  بوسمیرو م شیو خوردن دیسف یآروم لپا طاقتیب

 .بشه ادهیتا پ رمیگیدست کارن رو م

 

 

کنم،گل و  زشیهر روز هم از طناز تشکر کنم،سوپرا اگه

 یوقافند نیآوردِن ا ایبخرم و..،بازم بدن ینیریش

 نیا تونمیجوره نم چی.هکنهیرو جبران نم یداشتندوست

 .زمیرو به پاش بر ایدن یاگه همه یمحبتشو جبران کنم.حت
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 :پرسمیو م کنمیرو باز م نیماش در

 مگه؟ ستیحالت خوب ن-

 ادهیو پ شهیبلند م یتو بغلمه،به سخت نایکار نهیبیم یوقت

 :شهیم

 .امیب تونمیچرا خوبم.م-

 یمثل تموم هفت روِز ماه داره به سخت ستمدونیکه م من

 .کشهیدرد م

 .ادیکارن حواست به مامانت باشه تا آسانسور ب-

 ..:چشمکارن

و به سمت آسانسور حرکت  زنمیبه روش م یلبخند

 .همکف یتا برسه به طبقه زنمیو م کنمیم

آسانسور ،طناز و کارن هم به آسانسور  دنیموقع رس تا

 .رسنیم
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ه درد ب شتریطناز هرلحظه قلبمو ب یشده دیسف یافهیق

 .اوردیم

الزم رو انجام بدم و  یباال تا کارا میمنتظر بودم بر فقط

 .انمارستیامشب حالش خوب شه و فردا بتونه بره ب نیهم

 و دومم رو ستیب یطبقه یو دکمه میشیآسانسور م وارد

 .زنمیم

ا مباد نگاهم به طنازه،تا نهیو من از  آ شهیپخش م کیموز

 .فتهیحالش بد شه و ب

بودم بعداز  دهیشن م؛چونیهم دکتر رفته بود قباًل

 .شهیکمتر م ودیازدواج،درد پر

از اون جز  ه،چونیطناز عاد یخب دکتر گفت برا اما

نداره و بعداز  یدرد ودیزمان پر که قبل از رابطه، هییزنا

 ییو راهکارها شهیشروع م ودشیپر یرابطه،دردا نیاول

 .ه بود براشهم داد
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 دهایطناز  و کارن پ مونمیآسانسور منتظر م ستادنیا با

 .بشن

 .وارد شن مونمیو منتظر م کنمیخونه رو باز م در

 :مگیرو به کارن م کنمیخونه رو روشن م یبرقا موتیر با

 .امیکاناپه بذار تا من ب یمامانتو رو-

 .رمیم نایو من به سمت اتاق کار دهیتکون م سرشو

 .شمیو از اتاق خارج م ذارمیتختش م یرو رو نایکار

واگرنه  خرمیبرگشتم عروسکشو براش م یوقت فردا

 .هکنیم تیهروقت طناز نباشه بدون عروسکش،کارن رو اذ

و ازش  کنمیو کارن رو صدا م کشمیم یقیعم نفس

 .شمیپ ادیب خوامیم

 :شمیپ ادیم فورًا

 !..ییبله بابا-
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 بًایتا تقر شمیم مخ کمیو جلوش  بوسمیم شوگونه

 :قدش شمهم

 .بخواب پسرم ریفندوقم.برو مسواک بزن،بگ یاخسته-

 :پرسهیم نگران

 مامان حالش بده؟-

 :کشمیصورتش م یرو دستمو

 ..خب؟نگران نباشکنمیاالن خوبش م یآره..ول-

 :دهیسوق م رونیبه سمت ب لباشو

 منم کمکت کنم؟ یخوایم-

 :کنمیم و بغلش نمیشیچهار زانو م کاماًل

من قربون پسرم برم که َمرد شده.مامانت اونقدر حالش -

 .شهیقرص بخوره خوب م هیفندوقم. ستیبد ن
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و با لبخند صورتمو  کنهیدور گردنم حلقه م دستاشو

 :بوسهیم

 .چشم-

 .فندوق بابا ریشبت بخ-

 .ییبابا ری:شب بخکارن

 ییرایو خودم دوباره به پذ کنمیم تشیسمت اتاق هدا به

مبل  یکه با حال خراب رو نمیبیو طناز رو م گردمیبرم

 .خوردنه چینشسته و از درد در حال پ

 .تا جوش شه ذارمیو آب م رمیسمت آشپرخونه م به

و به  ذارمیرو تو دسترس م مویو عسل و آب ل لیزنجب

 .رمیم ییرایسمت پذ

پاهام  یو رو کنمیو سرشو بلند م نمیشیمبل م یرو

 .ذارمیم
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 م؟عروسک یخوب-

 ..:اوومطناز

 .کنهیم شیمانندش دلمو رناله اووم

و  زنمیو کنار شکمش زانو م ذارمیسرش بالشت م ریز

و شالش هم که دور گردنش افتاده  ارمیمانتوش رو در م

 .ارمیبود رو در م

از پاش  خوامیو م کنمیشلوارش رو هم در باز م یدکمه

 :ذارهیدستم م یکه فورًا دستشو رو ارمیدر ب

 ..انیها مبچه خوادینم-

از تو اتاق برات  رمیم ینطوریبمون هم کمی.انیخب ب-

 ؟ی.پد گذاشتارمیشلوارک م

 .نشم فیمامان گذاشتم که کث ی:آره؛خونهطناز

 .بوسمیرو م شیشونیپ یرو
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باشه دردت به جونم.دراز بکش معجونتو درست کنم -

 .یشیتا صبح خوب م یبخور

 .:باشهطناز

و  دیسف یو نگاهم به پاها ارمیدر متنگش رو  شلوار

 .فتهیتراشش مخوش

 :گمیم طاقتیب

 کننده باشن؟وسوسه نقدریا دیچرا با نای..ایلعنت-

 :گهیو م خندهیم یسخت به

 !..ینر یاگهیتا تو سراِغ َکِس د-

 :گمیو با اخم م زنمیتوپرش م یبه پاها یاسپنک

َکِس دارم سراغ  یگرعشوه نیهمچ یمن غلط بکنم وقت-

 .برم یاگهید
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 زشیانگوسوسه یاون رونا یرو یاو بوسه شمیم خم

 :گمیو م زنمیم

 .ارمیبرات شلوارک ب رمیم-

 .دارمیشلوارک براش برم هیاتاق  یتو از

نش با کنترل خودم ت کنمیم یو سع گردمیبرم ییرایپذ به

 .کنم

 .:آب جوش اومدطناز

 .خاموشش کنم رمیاالن م-

 هی یو آب جوش رو اول تو رمیمسمت آشپزخونه  به

 یآب گرم خال یسهیک یرو تو شهیو بق زمیریم وانیل

 .بندمیرو م سهی.سِر ککنمیم

و  نمکیو عسل اضافه م مویو ل لیآبجوش، زنجب واِنیل به

 .زنمیِبَهِمش م
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 .گردمیبرم ییرایو معجون به پذ گرمآبیسهیک با

مرش و از ک ذارمیشکمش م یآب گرم رو رو یسهیک

 .تا بلند شه رمیگیم

 مکنیو کمکش م دمیبلند شدنش معجون رو دستش م با

 :پرسمیعوض کردن حال و هواش م یکه بخوره و برا

 ها؟ یکنیمن قطع م یرو رو یخب حاال گوش-

 یحالش حس بهتر نیاز ا کمیو  شهیشل م ششین

 .رمیگیم

که دست و بالم  فیامشب جبران کنما.ح خواستمی:مطناز

 .ستبسته

 :بوسمیشو ملبخند گونه با

 فقط بخند خب؟-
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 انوسیتو چشمام و من غرق اون اق شهیزوم م نگاهش

 .که حاال از دردش کمتر شده بود شمیآرومش م

 

[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��تـــ •° 

(Tani�� )] 

 

 بخشیزندگ ینگاهمو از اون چشما تونمینم جورهچیه

 رو از دستش یخال واِنیل ازهیکه ن دونستمیاما م رمیبگ

 .تا خسته نشه رمیبگ

 یچشا نیبود.ا نیهم شهی.همدادیفرمان حرکت نم مغزم

 .کردنیجادوم م شیلعنت

خارج  نمیریش یاومدن سرش از خلسه کیحس نزد با

 .شمیم
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لبم رو  یخنک،گوشه مینس هیو مثل  نهیشیکنار لبم م لبش

 .کنهیخنک م

 .ی.خسته شدزدلمی:دورت بگردم من.!برو بخواب عزنازط

 .رمیگیرو از دستش م وانیو ل کشمیم یقیعم نفس

بود  زیم یرو که رو موتیو ر ذارمشیم زیم یرو

 .کنمیو چراغا رو خاموش م دارمیبرم

ا و تنها ب ندازمیپا و گردنش م ریدست ز یکیهمون تار تو

اق ات مت،س«ریآب گرم رو با دستت بگ یسهیک»گفتن

 .کنمیحرکت م

 یرو شرتمیو به عادت،با کندن ت ذارمشیتخت م یرو

 .شمیو مشغول ماساژ شکمش م خوابمیتخت م

__________________________ 

 ...!تروخدا برو لباس بپوشیکرد موونهید هانیآ ی:عاطناز
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 :رمیگیرو از دستش م ملیاخم ر با

 نم؟یبب ویک دیبا امیمن نخوام ب-

ِر س ذارهیرو م ملیو با خشم ر کنهیبهم نگاه م نهیتو آ از

 :جاش

 ؟یگیم ی.چمیدعوت ؟همهیچ یبرا-

 مگردونیش رو برمم چونهدو تا انگشت شصت و اشاره با

 دنیو مشغول مک کنمیم ریو با خشم لباشو اس

 .شمیم مخوشمزه یهایفرنگتوت

ه خودم که ب گردهیو کامل به سمتم برم شهیم میتسل کمکم

 .نهیشیباسنش م یو دستم رو کنمیم کشیدنز

دستام  یرو طاقتیو من ب کنهیدهنم ناله م یتو آروم

باز  وهیسمت تخت ببرمش که در  خوامیو م کنمیبلندش م

 :گهیبا ذوق م نایو کار شهیم
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 ..خوامیمامان لباسم چطوله)چطوره(؟من م-

کارن  یخنده یو صدا ماسهیما حرف تو دهنش م دنید با

 :ادیم نرویاز ب

 .در بزن یریم یمن بهت گفتم دار نایکار-

و منو از خودش  ذارهیم نیزم یهول شده پاهاشو رو طناز

 :رهیم نایو سمت کار دهیفاصله م

 .بپوش نوی.حرف نداره.همزمیشده عز یعال-

باز -نک بغلم-یطرفم و دستاشو به معنا ادیبا اخم م نایکار

 .کنهیم

 .:منم بوس کننایکار

 .رهیصحبت کردنش م نطوریا یبرا دلم

 نیا یهاکن قلبم در برابر عشوه یکاریخدا حداقل  یِا

 !..ارهیمادر و دختر طاقت ب
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بعد تو درگاِه در  هیو چند ثان ادیکارن م یبدو بدو یصدا

 .رهیگیقرار م

که لبشو به دندون گرفته بود و به  فتهیبه طناز م نگاهم

 .کردینگاه م نایکار

 :گمیو رو بهش م بوسمیرو م نایکار یلپا محکم

 .کارو تموم کنم یبچه..!نذاشت یا-

 :رهیگیفورًا جبهه م طناز

 .یتونستیهم نم ذاشتمیم ؛منیِه-

 :گمیتو بغلمه م نایو همونطور که کار رمیم جلو

 .که نذاشت فی.حگرفتمیمن حقمو م دادیاگه اجازه م-

 :گمیکه با خنده م کنهیاسممو صدا م یشاک طناز

کنم نشون  رونیها رو ببچه یخوای؟میندار مانیابهم -

 رم؟یبلدم حقمو بگ یبدم چجور
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 :رهیگیرو ازم م نایجلو و کار ادیحرص م با

 تیاذ نقدریبرو لباس بپوش ا یدوست دار یجونه هرک-

 .میساعته همه اونجان فقط ما نرفت هینکن.

  .امینم گمیوسط؟م یاریجون خودتو م یالک یواسه چ-

 ؟یاسه چ:خب وطناز

 ..ریدل س هی تونمیو م شهیچون امشب،دستم باز م-

 :گمیکه با خنده م زنهیم غیاسممو ج یحرص

 .دنیها ترسخب بابا..بچه-

 :گهیم یشاک

 داره؟ یبه مهمون یشب چه ربط زدلمیخب عز-

 :گمیاخم م با

 .یخوابیم یریگیم،مخسته یگیخونه م یایچون ب-

 :گهیم متیمال با
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 ..زمیعز-

 .کنهیو حرفشو قطع م فتهیها مبه بچه هشنگا

 :گهیو م بوسهیرو م نایکار یگونه

 ؟یواسه کارن لباس انتخاب کن یریجوجه م-

 :گهیبا لج م نایکار

 ..خودش بلده یداداش-

 :کنهیرو درک م تیموقع شهیمثل هم کارن

 .نمه.گرسانیب نایتا مامان ا مینوتال بخور میبر ایب یکار-

 :گهیم یشاک طناز

 .نی.سهم خودتونو بخورنایمن دست نزن یبه نوتال-

ل طناز بغ شناخت،ازینوتال سر از پا نم دنیکه با شن نایکار

 .فتهیو بدو بدو دنبال کارن م نییپا پرهیم

 .لوج ادیو م بندهیبعداز رفتنشون،طناز در رو م بالفاصله
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 شکیکمر بار یکه دستمو رو ندازهیدور گردنم م دستاشو

 .ذارمیم

 :گهیم یکه شاک کنمینگاهش م تظرمن

 ستم؟یمن واسه رابطه مشتاق ن یکنیچرا فکر م-

 یزنمو راض تونمیم نکهی.ادهیبهم م یحس مردونگ حرفش

 .هیکنم حس ناب

 :پرسمیم طنتیو با ش دمیکمرش فشار م یرو دستمو

 ؟یهست-

 :کوبهیم منهیبا حرص به س 

 .معلومه که آره-

تا  شمیجلوش خم م کمیو  هنیشیرو لبم م یکیکوچ لبخند

 .میهم قد ش

 بره؟یطناز خانم از سکس با من لذت م یعنی-
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 :کنهیم زیر چشماشو

 ؟یبریکردن من لذت م تیاز اذ یلیخ-

 .هیدنید یشیم یگربه، وحش هیمثل  ی..!وقتیلیاهوم.خ-

 کنهیشده بود.با حرص پاشو بلند م یعصب یلیخ نکهیا مثل

 :پام یرو کوبهیو م

 هیا ت ن،اگهینیزتریهام که واسم عزجون تو و بچه ههان،بیآ-

 رمیهم که شده م ادهیخودم پ نیآماده نباش گهیربع د

 !نی.حاال ببنایسپهر ا یخونه

و با  مریگیتر کمرشو مکه محکم رهیازم فاصله بگ خوادیم

 :گمیخنده م

 ده؟یتهد-

 .ربع هی.فقط هم میهم جد یلی:بله؛خطناز
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 :زنمیبه لبش م یسیو ل شمیم خم

 هی نویمن ا ی!ولیمهمون میکه بر یکنیم دیپس تهد-

 رسه؟یبه من م ی.خب چنمیبیخواهش م

ش و با دستا نیرو زم نهیشیم هوی رونشیب پیهمون ت با

 :گهیآلود مو با لحن بغض پوشونهیصورتشو م

 .رونی.برو بمیبر خوامیاصاًل باهام حرف نزن.نم-

پاش  ی.جلوشهیم شیلحن حرف زدنش ر نیواسه ا دلم

 بغلم یو بدنشو که کاماًل جمع کرده بود،تو زنمیزانو م

 .دمیفشار م

 ؟داشتمیعروسکم؟ناراحت شد یکنیم هیگر یواسه چ-

 !دلبر کردمیم یشوخ



 

Romanzo_o 2851 

 :گهیم هکیتکهیتکنه،یم هیکه معلوم بود داره گر ییصدا با

 .یکنی..متمی..اذ..یهمش..همش..دار-

 :بوسمیَلختشو م یموها یرو

 لباس رمینکن.اشتباه کردم.م هی.باشه گرزمیباشه عز-

 .نکن دورت بگردم هی.گرپوشمیم

دن کر هیباال و انگار گر ادیحرفم سرش با شدت م نیا با

 :رهیم ادشی

 ؟یایواقعًا م-

 کنه؟یرفتنمون حالتو خوب م-

که با لذت تو  دهیلوس سرشو تکون م یگربه هی مثل

 :دمیآغوشم فشارش م

 !یتو بخوا یهرچ-

 :گهیو با عشق م بوسهیرو م منهیس یرو
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 !یتو بخوا یامشبم هرچ-

 برسه امشب؟ ی..!ِکگهیجوون د-

و به سمت  کنمیکه تو بغلم بلندش م خندهیم کوتاه

 .برمشیم ییدستشو

 زیم یجلو نشونمشیو م شورمیو صورتش رو م دست

 .شیآرا

 .ممن آماده یکن شیتا دوباره آرا-

 .مریو سمت کمد م رمیگیم یقیکه دم عم گهیم یا«باشه»

 و پوشمیم یبا شلوار مشک یتونیز یمردونه رهنیپ هی

کوتاه و مرتبمو سمت  یو موها رمیم شیآرا زیسمت م

 .زنمیباال شونه م

نگاهش  نهیآ و از تو زارمیطناز م یشونه یرو دستمو

 .کنمیم
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رنگش قسمت  یخط چشم نازک و رژ آجر هیجز  به

 .نکرده بود شیرو آرا یاگهید

 :بوسمیسرشو م یرو

 تمومه؟-

 .:آرهطناز

 .میشیو از اتاق خارج م کنمیو بلندش م رمیگیم دستشو

*** 

شروع به حرف  کسرهیو  کشهیحرص دست کارن رو م با

 :کنهیزدن م

 ریناراحت شدن.نگاه کن چقدر دخدا!حتمًا االن  یا-

 امیچقدر مستانه و رستا پ نیتو ماش یدونینم ی.وامیکرد

!آخرش هان؟یکنم آ کاریخدا.من از دست تو چ یدادن.ا

 ..کنمیسکته م
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دهنش متعجب به سمتم  یآروم دستم رو یضربه با

 :گردهیبرم

ه حرف از سکت یول دمیتا صبح گوش م یغر بزن یخوایم-

 ؟یدی.فهممیا ندارچرت و پرت نیو ا

م،زنگ خونه رو گونه دنیو با بوس کشهیم یقیعم نفس

 .زنهیم

نه مانند مستا غیو ج یحرص یکه صدا کشهیطول نم یلیخ

 :چهیپیاف متو اف

 !..یکرد رید نقدریکه ا هانیلعنت بهت آ یا-

 .منه ریکردن تقص رید نیا دوننیخودشون م ادیم خوشم

 :گمیم یاتک خنده با

 .. من امشب میبگو برگرد زحمتیب یکنیز نماگه با-
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که واقعًا درد  رهیگیاز پهلوم م یزیر شگونین طناز

حرفم تو نطفم خفه  شهیداشت و باعث م ییفرساطاقت

 .شه

 .رهیگیم مخنده شتریکه ب رهیبرام م یاغرهچشم

در رو باز «منتظرتونم خیباال که با س نیایب»با گفتن مستانه

 .کنهیم

 یطونیِس نقدری:بابا امروز چرا ا نایکار

 !خسته شد خب ؟مامانیکنی(میطونی)ش

واز پر یتوأم از خوشحال هیامشب چه شب یدونستیاگه م-

 .زمیعز یکردیم

 :گهیبا حرص م طناز

انگار  یزنیحرف م یجورینکن. ینطوریتروخدا ا هانیآ-

 .خونه میریم میدار مونهیامشب تازه عروس
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داماد  چوقتی.چرا من هگذرهیاز ذهنم م یالحظه یبرا

 !نبودم و طناز حس عروسا رو نداشت؟

 کاریچ گهی.دیزنی!مشکوک م؟یساکت شد هی:چطناز

 ؟یبکن یخوایم

 ی..!تو بخواأمینطوریتو ا شیمن پ یدونیدلبر خودت م-

 .داخل می.حله برخندمیاصاًل نم

 :گهیاخم م با

 ؟یبخند دیگفته من گفتم نبا یک-

 .میبر یچیه-

 .طرفش گردمیو برم کشمیم یکه پوف کشهیم ودستم

 :بوسهیلبمو م یگوشه یحرکِت ناگهان هی تو

 شهی.فقط االن مثل همیتو بگ یاصاًل امشب هرچ-

 زم؟یباش.باشه عز
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 مواغواگرانه گونه یکه با لبخند کنمینگاهش م کجکج

 :بوسهیم

 .باال میقبوله..!بر یگفت-

 .زنمیور رو مآسانس یو دکمه رمیبهش م یاغرهچشم

 .میشیآسانسور به همکف،وارد م دنیرس با

بود.اصاًل  هاشتینگاهم زوِم طناز و جذاب نهیآ یتو از

 تر و دلرباترنفر هرلحظه از نظرت خوشگل هی شهیمگه م

 !باشه؟

 .خودمه گِر،عشوهیعروسِک سکس نیا

از و طن مونمیو منتظر م امیتوقف آسانسور از فکر در م با

که تو بغلم  ناین و بعد خودم به همراه کارکارن خارج ش

 .شمیبود از آسانسور خارج م
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زود در توسِط آرِسن باز  یلیو خ زنهیزنگ رو م طناز

 .شهیم

 زیچ کیمستانه، یو دکتر رفتنا شاتیآزما یهمه جواب

 یهاحامله بشه.البته اگر هم از راه تونستیبود؛مستانه نم

مضر  ،براششدیباردار م یعیرطبیو غ یگذارتخمک

پسر  هی یسرپرست شیکه سه سال پ شهیباعث م نیبود.ا

 .رنیشش ساله رو برعهده بگ

 چکسیبا ه یلیبود و کاًل خ ییپسر آروم و اخمو اوالش

کم به مستانه و سپهر عادت کرد و با .اما کمزدیحرف نم

 .دوست شد اریکارن و آروش و سات

ش خوشگل یکه چال گونه زنهیم یما لبخند دنید با

 .شهیمعلوم م

 :کنهیاز همه طناز رو بغل م اول

 .سالم خاله خوشگله-
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 :خندهیدلبرونه م طناز

 تو جذاب؟ ی.چطوردلمزیسالم عز-

 .:ممنون خوبمآرِسن

 گهیو همد دنیو با هم دست م رهیبه سمت کارن م بعد

 .ادی.در آخر به سمت ما مکننیرو بغل م

 [�دیکنه.گممون نکن رییممکنه اسم چنل تغ]
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اهاش و با پ شکفهیتو بغلم گل از گلش م نایکار دنید با

. وسهبیرو م نایتپل کار یهاو محکم گونه کنهیم یقدبلند

که خوب نازشو  هییآرِسن از اونا دونستیهم که م نایکار

 :گهیشده م کشه،لوسیم
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 ..بسهادبی.بمی..ولم کن..خوردیِع-

آرِسن  ِیَلخت و مشک یموها یو رو شمیخنده خم م با

 :بوسمیرو م

 پسر؟ یچطور-

 :گهیخوشگلش م یگونهلبخند و اون چال با

 .وقته منتظرتونم یلید؟خیکرد ریخوبم عمو.چرا د-

دخترمو  یخوایم میایبا خودم گفتم اگه ب-

 .میایب میخواستی.نمیبخور

 :گهیبا خنده م نآرِس

 !...نگاش کن آخهگهید هیخب عمو خوردن-

باز  آرِسن یبرا-بغلم کن- یلوس دستاشو به معنا نایکار

 .کنهیم

 .رهیگیرو ازم م نایبا ذوق کار آرِسن
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 :ادیمستانه م یصدا

رفت شما  ادشی دیآرِسن ما عروسشو د نیبابا باز ا یا-

 رو دعوت کنه داخل؟

 :گهیبا اعتراض م آرِسن

  ..مــــــامــــــان-

رو از بغلش  نایو کار کشمیبه سرش م یخنده دست با

 .رمیگیم

 .میکنیم یاحوالپرس هیو با بق میشیهم وارد خونه م با

 یبزرگ شده بودن و خانم اسیو  رایسه سال سات نیا تو

 رایبعداز سات عادیشده بودن واسه خودشون.طرالن و م

 اریگذاشتن.سات اریپسر شدن و اسمش رو سات هیصاحب 

 .دو سالش بود و همسن آروش بود
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ه و س شدنیبچه م هیو رستا هم حاال داشتن صاحب  بیمن

 کمیست و حاال ماه بود که رستا متوجه شده بود حامله

 .شکمش برآمده بود

گفت خوِد  شدیم نایا شیجمع رو دوست داشتم.پ نیا

 نیا دنیکه طناز دوستش داره و با د ی.همونممیواقع

 .شهیعاشقم م شتریوم،به قول خودش بر

ض تا لباسشون رو عو رنیبا مستانه به اتاق م نایو کار طناز

 :گهیکه سپهر با اخم م نمیشیم هیکنن و من کنار بق

 !برادر من یومدیم رترید یذاشتیم-

 .ینگام نکن یتونیزود اومدم م یناراحت-

 .کنهینثارم م یی«پرو»غره و سپهر با چشم خندنیم همه

م گرد و شک یکه دستش رو فتهیلبخند نگاهم به رستا م با

 .بود کشیکوچ
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 :هگیفورًا با ناله م بیکه من پرسمیلبخند حالشو م با

از من  یکی پرسن؟چرایهمه حاِل رستا رو م یواسه چ-

 ؟یکنیم کاریچ یبا بدبخت پرسهینم

م طناز از پشت یبگم صدا یزیچ نکهیو قبل از ا میخندیم

 :ادیم

 کنهیرو حمل م یگرم ۴۱ نیجن هیکه داره  یاونچون -

 !بیرستاعه نه شما آقا من

 :گهیم یبا حالت زار بیمن

 و ختیبه ر کمیرو بذار کنار  یعلم لیطناز جونه من دل-

 ..واقعًا هفت ماه بدون ستیزارم نگاه کن.حق ن یافهیق

 :ذارهیم بیدهن من یفورًا دستشو رو رستا

 ؟یگیم یحواست هست چ بیمن-
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خودم  یپا یو رو کنمیرستا بلند م یرو از پا اسی

 یبازش باز یو همونطور که با موها نشونمشیم

 .بوسمشیکنم،میم

و مستانه مشغول گذاشتن  نهیشیکنارم م ادیم طناز

که فرهاد با اخم  شهیبرامون م ییو آوردن چا یدستشیپ

 :گهیم

 هم ییرایاومدن پذ ری.دنیبش ایمستانه ولشون کن ب-

 !انخویم

 :گهیو زود م کنهیم زیچشماشو ر طناز

 یها که چجورباشه شیپ یفرهاد حواست به هفته -

 .ی!هنوز جبران نکردیمحتاجم شده بود

 :گهیبا خنده م طرالن

 .یبمونه آدرسو بهش ند یحقش بود تو خمار -



 

Romanzo_o 2865 

 .:واالطناز

 :گهیبا خنده م فرهاد

 لین دلاومدنتو ریبخاطر د ی.ولکنمیباشه بابا جبران م-

 .حداقل دیاریب

 یاسی یبا موها یکه مشغول باز ال،همونطوریخیب

 :گمیو م ندازمیبابا م یابودم،شونه

 .ستیمناسب سنتون ن لشیدل-

ب و مخاط زنهیم یدستش گاز یتو بیبا خنده از س سپهر

 :گهیبه من م

 ؟یاتیروزا هم تو عمل یمرد حساب-

 :گهیم یفورًا شاک طناز

 .کنهیم یشوخ هانیسپهر !آ-

 :کنمیبه طناز نگاه م یجد
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 .کنمینم یشوخ-

 :گمیرو به سپهر م و

 .ستین یکنیکه فکر م یزیموضوع کامل چ یول-

 :گهیو رو به م کنهیبه طناز م ینگاه مستانه

 خب؟ یکنیم تشیاذ یواسه چ-

 زیم یواز ر یمشت شکالت آبنبات هی طنتیکه با ش نایکار

 :گهیبرداشته بود م

 .کردیم تیاذ ویز همش مامانامرو ییبابا-

 .میحواسش به ما نبود اما مخاطبش ما بود اصال

 زانو زده بود و یزعسلیکه کنار م نارویبا خنده کار سپهر

 :گهیو با خنده م کنهیدر حال شکالت برداشتن بود بغل م

 عروِس من چطوره؟ها؟-
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که من  کشهیم نارویکار یمحکم لپا یبالفاصله جور و

 .رهیگیجاش دردم م

واقعًا دردآور  نیو بخاطر هم ینرم بود و خوردن لپاش

 .بود

 فتمیم نیو من به فکر ا کنهیدوباره خودشو لوس م نایکار

خودشو واسه همه لوس کنه واگرنه  دیبدم نبا ادیکه بهش 

 .شهیبراشون م یخوب یغذا شکیب

 .: خوبم عمونایکار

ا و ب زهندایبعداز اتمام حرفش دو تا شکالت تو دهنش م و

  .کنهیلبشو پاک م کشیکوچ یدستا

 !..نهیریخدا دختر چه ش ی:آسپهر

 :گهیم یبا لحن جالب آرِسن

 .عه..بـــــــابـــــــا-
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 :گهیم یبا چشمک سپهر

 .کنمیعروسمو لوس م ه؟دارمیچ-

 .کنمیبه سپهر نگاه م یو عصب کنمیم اخم

 نیا یرو تیحساس یاز قبل متوجه یکه به خوب آرِسن

 ردهگیشده بود،نگران به سمت من برم نایبت دادن کارنس

 :گمیکه با اخم م

 یدرست و حساب یمالگوش هیبابات  ستین یزیچ-

 .خوادیم
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رو به آرِسن  یاز بحث احتمال یریجلوگ یبرا مستانه

 :گهیم
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 د؟یکن یاتاق باز دیبر دیهارو برداربچه شهیم زدلمیعز-

 .شهیو بلند م گهیم یـ«چشم» آرِسن

 رایو بعد سات رهیگیرو م نایاز همه با لبخند دست کار اول

 اریکه باهاش برن و با اشاره،به سات کنهیرو بلند م اسیو 

 .که دنبالش برن فهمونهیو آروش و کارن هم م

ا اخم رو به سپهر ب ادیبسته شدن در م یکه صدا نیهم

 :گمیم

 بچه؟ یچندبار بهت گفتم چرت و پرت نگو جلو-

و با اخم  چرخونهیچشمش م یچشماشو تو کاسه سپهر

 :گهیم

عروس خودمه  نای؟کاریدیم ریهردفعه گ هیمشکلت چ-

 ؟یدیفهم

 :گهیم متیبزنم طناز با مال یحرف یعصب نکهیاز ا قبل
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 یطورنی.انریبگ میسپهر بذار بزرگ بشن خودشون تصم-

هردوشون  یندهیبه آ مونهیفقط حرفمون تو ذهنشون م

 .زنهیلطمه م

 :ندازهیشونه باال م تفاوتیهمونطور ب سپهر

 .که تو ذهنشون بمونه گمیمنم م-

 یونیبگم طرالن پادرم یزیچ نکهیهم قبل از ا ندفعهیا

 :کنهیم

 شنی.بزرگ مدیکنیموضوع بحث م نی.هردفعه سر االیخیب-

 .کنن کاریچ دوننیخودشون م

 :رهیگیحرفشو م یدنباله بیمن

 ستیبد ن زننیرو هوا م ندهیرو در آ نایواال..البته کار-

داره بهت هشدار  ندهیاز االن واسه آ ینطوریسپهر ا

 !..هانیده،آیم
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 دیاش گهی.دو روز دگمیآقا من اصاًل فقط بخاطر روشنا نم-

 نایکار بالدر ق کنهیبشه.بعد فکر م یکیآرِسن واقعا عاشق 

 ..گهید نیمسئوله.نگ

 یمشروب کمی.مستانه الشیخیحاال..!ب خبلی:خفرهاد

 ن؟یتو بساطتتون ندار یزیچ

 :شهیاز جاش بلند م سپهر

 .ارمیمن االن م-

 :نهکیآروم تو گوشم زمزمه م شهیداره از پشتم رد م یوقت

 .دخترت،عروسِک خودمه-

وس .عروسک همون عرکنمیم یتو ذهنم حالج حرفشو

 .گهیکوچکه د

 و خندهیبگم م یزیچ خوامیکه م نیو هم کشمیم یپوف

 .رهیسمت بار م



 

Romanzo_o 2872 

 :گمیو م دمیبه تأسف تکون م سرمو

 !..ستیدست خودت ن گهید ینفهم-

 :ادیاز دور م صداش

 .شمیموضوع ناخودآگاه نفهم م نیآره..تو ا-

 .دمیخنده سرمو تکون م با

که  کنمیر مو با خودم مرو رمیگیم یبه شوخ حرفاشو

 .دخترم بدون خواست خودش ازدواج کنه دمیاجازه نم

و آرِسن عاشق هم شن و با هم  نایمنم از خدامه کار البته

ما  ماتیما و تصم یحرفا یاز رو ذارمیازدواج کنن اما نم

 .ازدواج کنن

 :ادیودکا م یسپهر با بطر قهیچند دق بعداز

 .ماریبعداز شام باز م میبخور وانیل هیفعاًل -
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 یمشروب برا ختنیو سپهر مشغول ر میکنیم موافقت

 یمشروب برا ختنیو به عادت از ر شهیهرکدوممون م

 .کنهینظر مطناز و رستا صرف

 .خوردن مشروب،کنار طنازم عاشق

 .داره یناب حس

 یالکل بده اما طناز دهنش بو یدهن من بو نکهیا

 .بده یفرنگتوت

 .شه من بخندم و اون از حرفام سرخ نکهیا

 .کنه میکنم و اون همراه یبا لباش باز نکهیا

 مثل من ستیمن حرف بزنم و اون بهم بگه بلد ن نکهیا

و اون  زنمیم یقشنگ یقشنگ صحبت کنه و من حرفا

ش که من با هر حرف ساده ی.درصورتشهیعاشقم م شتریب

 .شمیعاشقش م شتریو هرلحظه ب شمیغرق لذت م
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 .هم قشنگه یلی..!خقشنگه

اول تموم شده و من غرق  کیپ نمیبیم امیم که مخود به

 .فکر کردنم

.حس ناب کردیدهنامون رو عوض م یاول فقط مزه کیپ

 .بعداز شام یبمونه برا

 ست؟:عا..مستانه شام آمادهرستا

 .سفره بذارم رمیگرسنته؟م رمیبم ی:الهمستانه

و همراه  ذارنیم نییرو پا کشونیو طرالن هم پ روشنا

و با  رهیگیکه رستا لبشو گاز م فتنیمستانه راه مطناز دنبال 

 .رهیو دنبالشون م شهیخجالت بلند م

 .کنمیلحظه به گوشام شک م هی هیگر یصدا با

و  هشیدر اتاق با شدت باز م امیبه خودم ب نکهیاز ا قبل

 .کنهیم یته دلمو خال نایکار یهیو گر غیج یصدا
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 ناز هم هول شدهکه ط نمیبیو م دوعمیبه سمت اتاق م فورًا

 .رونیب ادیداره از آشپزخونه م

چشماش بود و  یدستاش به صورت مشت شده رو نایکار

 .کردیم هیگر

 .کنمیو محکم بغلش م رسمیبهش م فورًا

 :گهیم دهیبود بغلم ترس دهیکه تازه رس طناز

 ؟یکنیم هیگر یشده دورت بگردم؟واسه چ یچ-

ه نگا نایکارداشت به  دهیکه ترس کنمیکارن نگاه م به

 .کردیم

با همون  رایکه سات گردونمیها مبچه یرو رو نگاهم

 :گهیم ینگران
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از  یکیسِر  هویم،یکردیم یعروسک باز میعمو داشت-

 رید زز دیعروسکا که تو دستش بود کنده شد.خودش ترس

 .هیگر

 :خنده ریز زنمیم یپق

 !..نایلوِس منو بب یجوجه-

 :گهیبا بغض م نایکار

 .کندممن کلشو -

 :ادیم بینگران من یصدا

 شده؟ یچ-

 کمیاز عروسکا کنده شد.دختر من  یکی یکله یچیه-

 .لوسه

 :بوسمیشو ملبخند گونه با

 مگه نه؟ها؟-
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ه از ک فتهیکه نگاهم به لباش م بوسمیدوباره م شوگونه

 .خم کرده بود رونیشدت بغض به ب

 نایکار یموها یدست رو یجلو و با نگران ادیم کارن

 :کشهیم

که گفت  نا؟آرِسنیکار یکنیم هیگر یاالن واسه چ-

 !نداره یاشکال

 :گمیتو اتاق که با خنده م دوعهیفورًا م آرِسن

 عروسکه واسه آرِسن مهم بود؟-

 گهید یکی.نای:معلومه که نه..اگه باشه هم فدا سر کارسپهر

 .مگه نه عروسک؟خرمیآرِسن م یبرا

 یکه سپهر برا ندازهیم نییسرشو پا یبا ناراحت نایکار

 :رتشیگیاز بغلم م ییدلجو

 .آخ من قربون تو بشم-
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 :گهیم کردنینگاه م نایها که نگران به کاررو به بچه سپهر

 .نیکن یباز نیبر ستین یزین؟چیدیترس-
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 :گهیناراحت م اسی

 .ادیب نایکار میمونیخب م-

 :هشیعروسک تو دستش از اتاق خارج م هیبا  هوی آرِسن

 .نداره که درست شد هیدرستش کردم.گر نایکار ایب-

 :رهیگیجلو عروسک رو از آرِسن م ادیبا خنده م فرهاد

 ! کیواو..چه رمانت-

 :گمیم یشاک
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 !..فـــــرهــــــاد-

 :گهیخنده م با

 ..خب بابا-

جلو و عروسک رو از دست آرِسن  ادیلخور مد طناز

 :بوسهیموهاشو م یو رو رهیگیم

 .زدلمیعز یمرس-

رو از بغل سپهر  نایو کار دهیم نایرو دست کار عروسک

 .رهیگیم

 خودتو بچه؟ یکنی.نه؟لوس مخوادیدخترم بغل مامانشو م-

 :گمیم نایو رو به کار کشمیم یقیعم نفس

 ؟یعروسک سالمه جوجه.حاال خوب-

که با لبخند  کنهیبهم نگاه م سشیخ یبا چشما نایکار

 .بوسمیشو ملپ
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 :ادیطرالن م یصدا

 .شام آمادست نیاینجا؟بیا نیکنیم نیدار کاریچ-

 :شهکیطرالن م یبه موها یجلو و با لبخند دست رهیم عادیم

 .زدلمیعز میبر-

 زیو سمت م کشهیرو هم م اریو سات رایدست سات و

 .رنیم یناهارخور

 .مینیشیو م میریم یناهارخور زیهم به سمت م ما

 یها بودن که گاهو فقط بچه زنهیحرف نم یکس زیم سر

داشتن و سکوت رو  زیم یاز رو یزیدرخواست چ

 .شکستنیم

و سپهر  شنیم زیشام زنا مشغول جمع کردن م بعداز

 یزیو در گوشش چ برهیم یابالفاصله آرِسن رو گوشه
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 ها رو،بچه«چشم،حواسم هست» که آرسِن با گفتن گهیم

 .تا به سمت اتاقش برن کنهیجمع م

با اخم دستشو پس  نایره،کاریگیرو که م نایکار دست

 .شهیم زونیطرفم و از پام آو دوعهیو م کشهیم

 زنهیل مز نییو از پا کنهیلوس سرشو بلند م یگربه هی مثل

 :گهیم یبهم و با ناراحت

 .اتاق رمیمن نم-

 :کشمشیوشم مو تو آغ شمیم خم

 دورت بگردم من جوجه!چرا؟-

 :گهیم کهیتکهیبا اخم،ت نایکار

 .رمی..من..اتاق..نمخوامی..نمخوامی..نمخوامینم-

 :جلو ادیکه آرِسن م بوسمیموهاشو م یرو

 شد عمو؟ یچ-
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 .ادیکه نم دهیترس یاز چ نیبب-

 :گهیو با حرص م ذارهیشونم م یسرشو رو نایکار

 .دمی..نترسرمینخ-

 :گمیو م کشمیم یوفپ

 .امیمنم باهاتون م میاصاًل بر-

 متعجب بیکه من کنمیها به سمت اتاق حرکت مبچه با

 :گهیم

 !.گهید ایسلطان؟ب یریکجا م-

 .زود امیچه خبره؛م نمیپوفف..برم بب-

 .رمیو من به سمت اتاق م دهیتکون م سرشو

 ودب زونیم آوشونه یکه رو نایدست کار یبا ناراحت آروش

 :گهیو م رهیگیرو م

 ( ناالحته )ناراحته(؟نای)کارنایِچال)چرا(،کال-
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 یبه موها یو دست زنمیبه دل مهربونش م یلبخند

 :کشمیحالتش مخوش

با  میریخودشو لوس کرده.االن م کمیپسرم. ستین یزیچ-

 .نیکنیم یهم باز

و  شمیکه وارد اتاق م دهیتکون م-باشه- یبه معنا سرشو

همونطور مثل کواال از گردنم  نایو کار نمیشیتخت م یرو

 .مونهیم زونیآو

 :گمیها که دورم نشسته بودن مبه بچه رو

 ن؟یکردیم یایخب چه باز-

 .یباز سی..ما هم پلی:دختال)دخترا( خاله بازاریسات

 یبرا یخوب یهایهمسن آروش بود و همباز رایسات

 یبودن.معمواًل آرِسن و کارن هم با هم باز گهیهمد

 .گذروندنیو وقت م کردنیم
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همسن نبودن اما با  نکهیبا ا رایو سات اسیو  نایکار اما

 .هم بودن یبرا یخوب یو دوستا کردنیم یباز گهیهمد

 دوست نداره؟ یبابا خاله باز ینایکار-

 :گهیم تخس

 .نه-

 .ذارمیو با حرص چشمامو رو هم م کشمیم یپوف

 :گهیم نایرو به کار شهیکه متوجه حرصم م کارن

 .کنمیم یمن باهات باز ایداداشت؟ب شیپ یاینم-

 !..یتو بگ یهرچ کنمیم ی:منم بازآرِسن

 :کنهیم بلند مشونه یسرشو از رو دیبا ترد نایکار

 من بگم؟ ی؟هرچیراستک-

به  دیبا ترد نایکه کار دنیو کارن سرشونو تکون م آرِسن

 :گهیم اسیکه  کنهینگاه م رایو آروش و سات رایو سات اسی
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 .یتو بگ یباهامون،آره.هرچ یکن یباز ینطوریاگه قراره ا-

 تیلبخند رضا نایکار

 شنقصیب ینقشه نیو من تو دلم بخاطر ا زنهیم یبخش

 .کنمینثارش م یـ«سگتوله»

پاهام  یکه از رو کنهیم کاریچ نایکار نمیتا بب مونمیم منتظر

 :بوسهیم رو مو گونه شهیبلند م

 .کنمیم ی.بازییبرو بابا-

 :گمیو م کشمیخنده لپشو م با

 .یالحق که دختر خودم-

 :گمیدر ادامه مخاطب به آرِسن و کارن م و

 .حواستون باشه-
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 انیکه کار شمیو مطمئن م دنیسرشونو تکون م یوقت

آرِسن  ِیاسباب باز یهانیحواسش پرت شده و داره ماش

 .شمیاز اتاق خارج م داره،یرو از کمدش برم

 ییرایو به سمت پذ کشمیکوتاهم م بًایتقر یوهابه م یدست

 .رمیم

نشسته بودن و مشغول خوردن  ییرایپذ یهم حاال تو زنا

 .و پفک بودن پسیچ

 .همه بودن به جز مستانه البته

مشروب  یهم در حال حرف زدن بودن و بطر نایا سپهر

 .بود زیم یرو

 و شهیکه تازه متوجه حضورم م ندازمیکنار طناز م خودمو

 :رهیگینگران بازوم رو م

 ؟یکجا بود-
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 .ها بمونهبچه شیلج گرفته بود.رفتم تا پ نایکار-

 :پرسهیو م دهیالعمل نشون معکس فورًا

 لج کرده بود؟ یواسه چ-

و دستم رو پشت  دمیمبل لم م یرو شتریخنده ب با

و به خودم  کنمیطناز حلقه م یدور شونه قًایمبل،دق

 .کنمیم کشینزد

 :زنمیپچ م تطنیش با

 هیه بقناز کن کمیبود  دهیپدرسگ به خودم رفته.نقشه کش-

 !..به سازش برقصن

 :پرهیباال م ابروهاش

 نا؟یکار-
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ه ب یو دست خندهیکه شوکه م دمیبا خنده تکون م سرمو

 :کشهیَلختش م یموها

 یادیخودشو کرده بود فکر کردم داره ز یخوبه اونطور-

 .شهیلوس م

 :گمیغرور م با

 .گهیدختر خودمه د-

 :پرسمیکه م دهیبا خنده تکون م سرشو

 مستانه کو؟-

 .و پفک آماده کنه ببره پسیها چرفت واسه بچه-
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 کنمیو همونطور که مجبورش م کنمیزمزمه م یـ«هووم»

 هاش رو تصرفا دستم شونهتو بغلم و ب ادیب شتریب

 .دمیها مبه بچه کنم،نگاهمویم

 .بود یسرشون تو گوش عادیو م فرهاد

 .زدنیو رستا با هم حرف م بیمن

 یویو سپهر هم ت کردنیو طرالن با هم صحبت م روشنا

 .کردینگاه م

کنارم لذت  ِیو از موجود تو بغل مونمیهمون وضع م تو

 .شهیبه جمعمون اضافه م مستانه هیکه بعداز چندثان برمیم

 :گهیو با اخم م ندازهیبهمون م ینگاه

 ن؟یشد یختیر نیا یچ یچه وضعشه؟برا نیا-

 :گمیم یشوخ به
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 میواال از شوهرت بپرس.منو از لحظات خوش زندگ-

 نه؟یبب یویت نهیو بعد بش نجایا امیمحروم کرده که ب

 غره کنارشو با چشم زنهیسپهر م یبه پا یلگد مستانه

 :نهیشیم

 .ببخش گه،توید ستیبلد ن یمهمون دار-

 :دهیمخاطب به سپهر ادامه م و

 .نیگرم ش نیبخور زیبر یدنینوش هیحداقل -

طناز سرمو به سمتش  یبخاطر معطر بودن موها ناخودآگاه

 .بوسمیرنگش رو م یشکالت یموها یو رو کنمیخم م

 :گهیمستانه با خنده م یمخاطب به غرها سپهر

 کسل بودنه ماعه واقعًا؟ ؟بحثیزنیغر م یه چچته؟واس-

ه اشار زیم یرو ِنیشامپا یشده به بطر زیر یبا چشما و

 .کنهیم
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 :گهیبا حرص م مستانه

 .میکوفت کن زیچی..!الس نزن بده هایسپهر نخورده مست-

 :کنهیخاموش م شویگوش فرهاد

 یمستانه؟خوب بود هوی یشد یخب.چ گهیراست م-

 ..که

 :گهیرص مبا ح مستانه

ه نشسته.انگار ن کاریلحظه ب م،هریمثاًل مهمون دعوت کرد-

 .زبانهیست و مخونهانگار صاحب

 :گهیبا خنده م عادیم

پا  هی میینجایا نقدریا گهیحرفا رو.ما د نیا نینزن-

آکبنده  نطوریسپهره ما هم هم نی.امیاخونهصاحب

 .میتعجب کن دیبود با یاگهی.جوره دگهید

 :کنهینگاه م عادیبه مپوکر  سپهر
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 .داداش یفروشیچه خوب منو م-

 ..ستحق با مستانه ی:خب بابا.ولفرهاد

 :دهیلوس ادامه م و

 .یمهمون میمثاًل اومد گهیمون سر رفت دخب حوصله-

 :گهیبا خنده م سپهر

 .بردار بزن باال وانیل هی.زمیدستت نشکسته که عز-

 انویهر ل یتو نیو از شامپا رهیم زیبالفاصله سمت م و

 .دهیبه دستمون م بیو به ترت زهیریم

 :گهیکه فرهاد م میشیخوردن مشروبامون م مشغول

 تخته نرد؟ ای میکن یپوکر باز-

 .:من که هردوشو هستمسپهر

 .:پوکرعادیم

 .پوکر-
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 .اری:برا منم فرق نداره.سپهر بپر ورقو ببیمن

که  هریسمت اتاق م شهیو بلند م دهیسرشو تکون م سپهر

 :گهیطرالن فورًا م

 .میببر یحال هیما هم  دیبذار یزی،چیشرط هی-

 .گهی:راست معادیم

 م؟ی:قمار نکنفرهاد

 :باال دمیم دستامو

  .پول نقد ندارم-

 .:منم ندارمبیمن

 :ادیسپهر م یصدا

ا ب کشمیدو نفره مهمون زنش.موز یتانگو هیُبرد، یهرک-

 من.چطوره؟
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رو لبم  یو من لبخند کشنیم«اووو»و فرهاد همزمان بیمن

 .نهیشیم

 .موافقم-

 :شنومیگوشم م ریطناز رو ز یصدا

 .گرسواستفاده-

و رو بهش مثل خودش  خورمیم نمیاز شامپا یخنده قلپ با

 :گمیآروم م

 .زمیعز هیباز-

 :گهیو م زنهیم یاغرهچشم یخنده به صورت تصنع با

ز ا یادیز زیکه باخته چ یاون ن؟بعدیوقت رودل نکن هی-

 ده؟یدست م

 :گهیپشت بندش م مستانه
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 فهیخل یسهیک رسه؟ازیبه ما م یچه سود گهیراست م-

 ن؟یبخشیم

َبرنده و زنش جلومون  ی.وقتگهی:معلومه دبیمن

 .خورهیحسرت م رقصن،بازندهیم

ش تو دهن ینیریو همونطور که ش ندازهیشونه باال م رستا

 :گهیم دهیرو قورت م

 .باهاش رقصهیخونه م رهی!مه؟یخب چه کار-

.به خودتونم خوش نیریگیبابا..!چقدر بهونه م ی:اسپهر

 .رهیمیکه باخته تا بره خونه از کمر درد م ی.اونگذرهیم

ه ک کنهیخنده و سپهر بهمون اشاره م ریز میزنیبا هم م همه

 .شروع شه یتا باز میبر زیسمت م

 .نمیشیم زیو پشت م رمیسمتشون م به

 :اوماها؟فرهاد
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 .میکنیموافقت م 

و بعداز بور زدن به  دارهیورقارو برم لریبه عنوان د فرهاد

 .دهیتا ورق م ۴هرکدوممون 

کردن،دست اول تموم  یساعت باز میبعداز ن خالصه

 .میکنیو دست دوم رو شروع م شهیم

 یازو ب میرسیتا به دور سوم م میدیادامه م یبه باز نقدریا

 .شهیتموم م

من  یادست بر نی.بهترمیکنیم هاازیدن امتبه نگاه کر شروع

 .و فرهاد بود عادیو م

 دست نیدفعه بهتر نیو ا میشیم یینها مهین یدوره وارد

 .بود عادیمن و م یبرا

 .گهید نی.بردالیخیرو ب یی:نهاسپهر
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 شهیم یخال یلیوسط،خ انینفر ب ۴ ی:آره.ولفرهاد

 .رفتم یینها مهی.تا نگهیوسط.منم بردم د

 :گهیه مخند با

 ؟ینه بابا؛زرنگ-

 :کشهیبه موهاش م یدست فرهاد

 !یلیخ-

 .ذارمیخودشون م یو تو جعبه کنمیجمع م ورقارو

 م؟یخب کجا برقص-

 نکهیا دنیو با د شهیبهمون جلب م نایطناز ا نظر

 :پرسهیم م،روشنایکنیجمع م م،ورقارویدار

 ُبرد؟ یک-

 ..گهیو البته فرهاد د هانیو آ عادی:مسپهر

 :گهیبا ذوق م روشنا
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 ..واقعا؟یآ-

 :کشهیبه گردنش م یدست فرهاد

اختم نب نهی.مهم اگهیخب قبوله د یرفتم ول یینهامهیتا ن-

 .اولش

 :گهیبا لبخند م روشنا

 .زمیمعلومه عز-
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[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��تـــ •° 

(_Tani_)] 

 

ازت  یزیچ خوامی.جز نه نماالیدختر. زینمک نر-

فکر کردن به درس  یداره دو روز به جا یرادیبشنوم.چه ا

 دیو فقط به فکر خر نا،فقطیو کارن و کار مارستانیو ب

 .یبه منم فکر کن دیوسط با نیا ؟البتهیباش یعروس

 !..ـــهـــانی:آطناز

و  میبه نظر مثبتت فکر نکن هیجونه دلم.اصاًل نظرت چ-

 یهفته دلم برا هی م؟هووم؟بعدازیبساز شب قشنگمون رو

 .حس کردنت تنگ شده

 :کشهیم یقیعم نفس

از  یکه گفت ییونایهذ نیبعداز امشب کاًل ا دوارمیفقط ام-

 .ذهنت بپره
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 :گمیخنده م با

 .پس خوبه.نظرت مثبته-

بزنه،لباشو با لبام قفل  یاجازه بدم حرف نکهیقبل از ا و

سمت اتاقمون راه و به  کنمیو محکم بغلش م کنمیم

 .فتمیم

 :وانشات

__________________ 

 ؟یزنیحرف م یجد یدار هانی:آبیمن

 :گمیم یجد

 دارم؟ یباهاتون شوخ-

 !ادی:آره..زفرهاد

 :گهیکه با خنده م زنمیبهش م یاغرهچشم
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که با  ایخارج نی..مثل اهاشهیبد هم نم نیهمچ یول-

 .رنیگیم یهاشون عروسبچه

 :گهیه رو به فرهاد مبا خند عادیم

 یزنه رو بعد عروس کننیابلح اونا کاًل اول حامله م -

 .ازدواج کردن نای.اکننیو ازدواج م رنیگیم

 :گمیاخم م با

 االن؟ رمینگ نهیمنظورتون ا-

 :گهیفورًا م سپهر

 میتصم دیدو روزه.هرطور دوست دار ینه چرا؟زندگ-

.تازه دیریبگ یعروس هی.اگه واقعًا طناز دوست داره دیریبگ

لباس  یهم که با اجاره یکیف یاون عکسا یبه جا

 .دیریگیم یواقع ید،عکسایگرفت

 :دمیتکون م سرمو
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طناز  شهیم یاهووم.دوست ندارم هردفعه حرف از عروس-

هر دفعه با اسم  ینطوری.افتهیازدواج مزخرفمون ب ادی

 .مونهیم ادشیخوب  یخاطره هی یعروس

 هینگه.کاش ما هم با آروش قش یلی:آره واقعا خفرهاد

چرا من تو  رهیگی.بچم همش لج ممیریبگ یعروس

 !هانیبود آ ی.راهکار خوبستمین تونیعروس

و  مکنیدستم رو با خنده به سمتش پرت م یتو خودکاِر

 یکه اونم با خنده جاخال کنمیش محواله یـ«کصخل»

 .گهیم«میچاکر»یو در جوابم به شوخ دهیم

 رتریم دحامله گفتیشنا طناز مرو ِی:واسه عروسبیمن

 .گهی.االن هم رستا مدیریبگ

 ستی:نه باو..تازه سه ماهشه.اصاًل هم معلوم نسپهر

 یکه هنوز اثرات حاملگ میدیم یدواریست.بهش امحامله

 .ماهش بود اون موقع شیروش ظاهر نشده.طناز پنج ش
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 :دمیتکون م سرمو

 .کنه یطنازو راض دیبا یکیحاال اول -

 :گهیشوکه م فرهاد

 مگه؟ ستین یراض-

 ادعیکه م دمیبه چپ و راست تکون م-نه- یبه معنا سرمو

 :گهیم

واسمون  یو ماه عسل و داماد یاز عروس یدار یپس چ-

 ست؟ین یعروس راض ؟هنوزیکنیم یسخنران

 .کنمیم شیراض-

 :وبهکیپاش م یدستشو رو یو شاک کشهیم یپوف سپهر

 .زورگو هانیباز شد همون آ-

دلش  یبهتون گفتم دوست ندارم مثل حسرت رو-

 شتریمطمئنم.ب ستین یگرفتن ناراض یبمونه.االنم از عروس
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 و یرینگرانه.به قول خودش سر پ گرانیبخاطر حرف د

 ..یریگمعرکه

 د؟یری:شما االن پبیمن

 .ستیبا دو تا بچه االن وقتش ن نهینه منظورش ا-

 :کشهیم یقینفس عم فرهاد

رده ک ریفکرشو درگ شبی.اگه دیکن شیآره بهتره راض-

ت بشه.االن فرص ریدرگ هیبق یبازم ممکنه فکرش با حرفا

فقط  هگید دیبش ریپ یگرفتن اما وقت یعروس یبرا دیدار

 تیاهم گرانیتو به حرف د دونمیحسرت.هرچند م شهیم

م ه یلی.خکننیفکر م یمیکه قد گرانمید نیاما ا یدینم

 .هم باشن هاتبچه تیعروسباکالسه که تو 

 :دمیو ادامه م دمیتکون م-آره- یبه معنا سرمو
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 یهامو بفرستم خونهبچه خوامیم ممیتازه شب داماد-

ها نگرانه بچه ادمهیکه  ی.از موقعمیشب تنها باش هیمادرم.

 .میریم یماه عسل چهارنفر هیسگ.بعدش بوده توله

 :گهیً مفورا سپهر

بهشون به  گذرهیما هم براشون جا هستا..خوش م یخونه-

 ..جونه تو

 با بیخنده و من ریز زننیم یپق عادیو فرهاد و م بیمن

 :گهیم کهیتکهیش تهمون خنده

آرِسن  یبا داماد شیفکرشو..فکرشو بکن..شب داماد-

 ..شهیم یکی

 کنمیو سمتش پرت م دارمیرو برم زیم یگلدون رو یعصب

تاشو س.دشهیو فورًا بلند م دهیم یخال یکه خوشبختانه جا

 :باال دهیم میبه حالت تسل
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بلند  زتیکردم داغ نکن.کاش از پشت م یشوخ یحاج-

مرد  شکنهیم التیوسا یهمه میواگرنه تا ما بر یش

 .یحساب

 :گمیاخم م با

 ..خب نیزر نزن-

 :گهیکه با خنده م کنمیبه سپهر نگاه م یحرص و

ن با آرِس انیم نهیچته؟اونا ذهنشون کج رفت!من منظورم ا-

 .کننیم یازب

حرف  نیایبابا.مثاًل گفتم ب نیآره جونه عمت.پاش-

 .نیگیچرت م م،فقطیبزن

 :زنهیدستشو رو شونم م فرهاد

 زیچ هی یشد یعصب نقدریا یباشه داداش.ضعف کرد-

 .بخور نیریش
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 :گهیکه با خنده م کنمینگاهش م کجکج

 یزنگ به طناز بزن برگرد هی.یشد مایمثل قد هانیآ یوا-

 .دیدورژن ج

ه ک کنمیو با چشم به در اشاره م زنمیبهش م یاغرهچشم

 یکه سمتش پرت کرده بودم رو رو یبا خنده خودکار

برن  خوانیو م شنیو هر چهارنفرشون بلند م ذارهیم زیم

 .خورهیزنگ م میکه گوش رونیب

 .می:خب حله.طناز زنگ زد.برعادیم

 :گهیمخاطب به من م و

 .اید بشو بع تیپدً اول الطفا-

 .رونیب رنیبگم که م یزیچ خوامیم یحرص

واب ج دیاسم روشنا با ترد دنیو با د دارمیرو برم میگوش

 :دمیم
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 .الو-
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 :گهیکه با خنده م ندازمشیتخت م یرو

 .یکنیپرتم م ینطوریکه ا ستمین ی.گونهانی..آیآ-

تخت و روش  یرو رمیو م کنمیحرکت م هیتو  لباسمو

 :زنمیم مهیخ
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رو تخت  میفتیبه بعد با بوس و بغل م نیچشم از ا-

 .سکس کنن خوانیکه م ییکسا هیشب میشیم ینطوریا

هفته سرمو تو گردِن  هیداز بع طاقتیکه ب خندهیم زیر

 :برمیبوش فرو ممعطر و خوش

 ؟یمستم کن یتونیم ینطوریکه ا یدار یطناز..چ یآ-

 یکه سرم تو گردنش بود،به موهام دسترس حاال

 .بوسهیداشت.همونجا رو با لبش م

طعمشو  چوقتی.من هیمستم کن ی:تو هم بلدطناز

 .داره یچه حس و حال دونمیم یول دمینچش

 :گمیاز گردنش م یقیه مک عمخند با

 .یمنو بکش یخوایم یگرفت ادیقشنگ  یاووم.حرفا-

 :گهیم طاقتیو ب کنهیم یاناله

 .یلعنت یمنو بکش یخوایفعاًل که تو م-
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از  رتشوشیو ت نهیشیرو لبم م یلبخند شیطاقتیب نیا از

 .ارمیتنش در م

لباساشو پاره کنم واگرنه با همون  دادینم که اجازه فیح

 .ارضا شم یروح تونستمیجر خوردنشون م یصدا

 تنش باال یکه مونده بود رو یزیتنها چ شرتشیکندن ت با

 .بود شیبنفش و سکس ِنیسوت

 شنیکه از سوت شنهیس یبرجستگ یباال یرو زبونمو

روع ش نشیتاب خوردِن دلنش چیکه پ کشمیبود م رونیب

 .کنهیو همزمان ناله م شهیم

 ترتابیفتح تنش ب یو هرلحظه برا دمیکارم ادامه م به

 .شمیم

رو باز  نیسوت ادیش در مناله یخوب صدا نکهیا بعداز

 شدیـشو که قشنگ تو دست جا م۷۵ یهانهیو س کنمیم

 .رمیگیرو تو دستم م
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مشت  تو یبودم که وقت دهیجذابو د یپرتقاال نیا یوقت از

ـه ۸۵ یاز هرچ گهیزه،دیبرانگ چقدر هوس شنیجا م

 .مشدهمتنفر 

 ترنییو در آخر خودم پا کنمیم یباز پالشیبا ن کمی

 .ارمیو شلوارشو با کمک خودش در م کشمیم

نگاه  دشیو به آلت جذاب و سف ارمیدر م شورتشم

 .کنمیم

گاه العملش نو به عکس کشمیم سشیتوریکل یرو دستمو

 ..چشماشو بسته بود و لبشو گاز گرفته بودکنمیم

 :گمیم یو حرص کنمیتندتر م حرکتمو

 .صداتو خوامیبچه.نگه ندار.م رونیصداتو بده ب-

باال و من سفت شدن آلتمو  دهیصداشو م ییهوی یلیخ

 .کنمیحس م
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 یآماده کردنش زبونم رو رو یو برا برمیم نییپا سرمو

و  شهیش بلند مناله یکه دوباره صدا کشمیم سشیتوریکل

 .کنمیمن حرکتمو تندتر م

 .شهیاز آبش م زیکه آلتش لبر دمیادامه مکار  نیبه ا نقدریا

 :گهیم یکه با ناتوان کنمیبلند م سرمو

 ..نه یوا-

 :گمیو با خنده م زنمیآلتش م یبه رو یاضربه

 .یایاالن ب خوامیآره..کار دارم هنوز باهات.نم یوا-

 .نه.تمومش کن ی:واطناز

 :گمیخنده م با

 .یبریت ملذ شتریکن بذارم توش ب سشیپاشو خ االینچ..-

م ه نشیریغرغر ش نیا یو من دلم برا شهیغرغر بلند م با

 .رهیضعف م
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 هکشیو همزمان شورتمو م ارهیاز تنم در م رونمویب شلوار

 .نییپا

م و بعد آلت سفت شده کشهیرو تخمام دست م کمی اول

ند تا با لبخ رهیگیکه م یقیو با نفس عم کشهیرو دست م

 .برهیو گرمش فرو م سینصف تو دهن خ

َلخت و بازش  یدستمو تو موها ارادهیو ب کشمیم یآه

 .برمیفرو م

آلتم االنه که  کردمیو من حس م زدیدر ساک م متیمال با

 .دهنش منفجر شه یبا داغ

 داغ و نرم باشه؟ نقدریدهنش ا دیبا یچ یبرا یلعنت

و با موهاش سرعتشو  شمیخودم دست به کار م کمکم

 .وجه کنمت شیگفتن شاک«اووم»ه ب تونمیو نم کنمیم شتریب
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بار  نیآخر یبرا نکهیبه اوج بودم و قبل از ا کینزد

 :گهیو با خنده م رهیگیسرعتشو فشار بدم فاصله م

 .زمیعز یایاالن ب خوامی.نمینه بابا زرنگ-

به  یو دست کنمیانتقام جوش نگاه م یرو نیخنده به ا با

 .تا صاف شه کشمیش مآشفته یموها

و  ندازمشیتخت م یرو شنهیفشار دادن س با همزمان

 :گمیم

 انتقام جو تاپ باشه؟ها؟ یجوجه نیامروز ا هینظرت چ-

 :گهیو با مکث م رهیفکر فرو م به

 ...خودت رو باش.بهتره.من بلدخوامینه نم-

ا و ب فتمیتخت م یو از پشت رو چرخمیحرکت م هی تو

 :کشمیخودم م یدستام طناز رو رو

 .کنمیکمکت م ای.بگذرهیخوش م-
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ه کاًل ک فهممیو من م کنهیبه وضعتمون م یاسترس نگاه با

 .دهیحس و حالش پر

با  یو مشغول باز کشمیم سشیتوریکل یدستمو رو دوباره

 :شمیم مقسمت موردعالقه نیا

من.دوست دارم موقع  یجوون..ترس نداره که سکس-

بار  نیومیلیم یتو چشمام و من برا یسکس زل بزن

 .کنم نیو تحسر تییبایز

 و تاپش چیو پ شهیم سیهام خدوباره از مالش نکهیا مثل

رو  کردنموونهیهاش دوباره قصد دو ناله شهیشروع م

 .کننیم

 :گهیحرص م با

 .مونمیباشه باشه.خودم تاپ م-
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و و خودش رهیگیکه لبشو دندون م دارمیاز مالش برم دست

 .نهیشیو رو آلتم م کنهیم میبا آلتم تنظ

که  فهممیو من م شهیهردومون با هم همزمان م دنیشک آه

  .درد بود یطناز از رو یلذت و برا یمن از رو یبرا

 :گمیو نگران م ذارمیکمرش م یرو دستمو

 درد داشت؟-

 :دهیبا مکث تکون م سرشو

 کنم؟ کاریخوبم.چ گهینه.االن د-

 :کنمیبند کمرش م دستمو

 .کن نییمن دارمت.خودتو باال پا نمیبب-

 .کنهیکه گفتم رو م یو کار دهیتکون م سرشو

رد د نیتنگ بود.واسه هم یادیز شنیپوز نیتو ا یلعنت

 .داشت
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 .رهیگیهامون اوج محرکتش دوباره ناله با

 نییَلختش که حاال با حرکت باال پا یموها یرو رو نگاهم

سر  یاناله یبازش که هر از گاه یشدن،لبایم

 نییش که مثل موهاش باال پاخوشمزه هاشنهیدادن،سیم

چشماش که زوم چشمام بود و  یو در آخر رو شدنیم

 .گردونمیم زدیلذت توشون موج م

 ارم؟یدووم ب یسکس یتوله نیچطور دربرابر ا من

شدن به ارضام از  کیاز حد و نزد شیحس لذت ب با

که اونم مثل من صداش  رهیگیم باال مو ناله امیحس در م

 هستیوا دمی.اجازه نمشهیو زودتز از من ارضا م رهیگیماوج 

دنم تا ب یرو کنمیم نشییباال پا گهیو با کمرش چندبار د

 یو انگار گرما میکنیو هر دو باهم ناله م شمیمنم ارضا م

 .کنهیلذت اونو دوبرابر م بمآ
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و من از  ندازهیم منهیس یخسته و کوفته رو خودشو

 نیاز بهتر یکی.میم راضتاپ بودنش باز یانتخابم برا

 .بود که باهاش داشتم ییهاسکس

 نکنه و یتا دوباره آلتم نافرمان ارمیاز داخلش در م خودمو

 .هکنیو طناز از لذت ناله م شمیپشتش م دنیمشغول مال

 .بوسمیموهاش رو م یو رو زنمیم لبخند

 ؟یخوب-

 ...می:اوهوم....بخوابطناز

 .لباس بپوش اول بمون داریب کمیچشم خانم خرسه.-

تخت  یو من رو دهیباشه تکون م یبه معنا سرشو

 تا فردا بره حموم و پتو کنمیو لباساشو تنش م ذارمشیم

 حالیلباسام ب دنیو خودمم بعداز پوش کشمیرو روش م
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تو بغلم و به عالم  کشمشیو م کشمیکنارش دراز م

 .رمیم یهوشیب

� � � � � 

� � � � 

� � � 

� � 

� 

 

 ؟یزنیحرف م یجد یدار هانی:آبیمن

 :گمیم یجد

 دارم؟ یباهاتون شوخ-

 !ادی:آره..زفرهاد

 :گهیکه با خنده م زنمیبهش م یاغرهچشم
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که با  ایخارج نی..مثل اهاشهیبد هم نم نیهمچ یول-

 .رنیگیم یهاشون عروسبچه

 :گهیبا خنده رو به فرهاد م عادیم

 یزنه رو بعد عروس کننیحامله مابلح اونا کاًل اول  -

 .ازدواج کردن نای.اکننیو ازدواج م رنیگیم

 :گمیاخم م با

 االن؟ رمینگ نهیمنظورتون ا-

 :گهیفورًا م سپهر

 میتصم دیدو روزه.هرطور دوست دار ینه چرا؟زندگ-

.تازه دیریبگ یعروس هی.اگه واقعًا طناز دوست داره دیریبگ

لباس  یا اجارههم که ب یکیف یاون عکسا یبه جا

 .دیریگیم یواقع ید،عکسایگرفت

 :دمیتکون م سرمو
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طناز  شهیم یاهووم.دوست ندارم هردفعه حرف از عروس-

هر دفعه با اسم  ینطوری.افتهیازدواج مزخرفمون ب ادی

 .مونهیم ادشیخوب  یخاطره هی یعروس

 هیقشنگه.کاش ما هم با آروش  یلی:آره واقعا خفرهاد

چرا من تو  رهیگیهمش لج م .بچممیریبگ یعروس

 !هانیبود آ ی.راهکار خوبستمین تونیعروس

و  مکنیدستم رو با خنده به سمتش پرت م یتو خودکاِر

 یکه اونم با خنده جاخال کنمیش محواله یـ«کصخل»

 .گهیم«میچاکر»یو در جوابم به شوخ دهیم

 رتریم دحامله گفتیروشنا طناز م ِی:واسه عروسبیمن

 .گهیهم رستا م.االن دیریبگ

 ستی:نه باو..تازه سه ماهشه.اصاًل هم معلوم نسپهر

 یکه هنوز اثرات حاملگ میدیم یدواریست.بهش امحامله

 .ماهش بود اون موقع شیروش ظاهر نشده.طناز پنج ش



 

Romanzo_o 2922 

 :دمیتکون م سرمو

 .کنه یطنازو راض دیبا یکیحاال اول -

 :گهیشوکه م فرهاد

 مگه؟ ستین یراض-

 ادعیکه م دمیبه چپ و راست تکون م-نه- یبه معنا سرمو

 :گهیم

واسمون  یو ماه عسل و داماد یاز عروس یدار یپس چ-

 ست؟ین یعروس راض ؟هنوزیکنیم یسخنران

 .کنمیم شیراض-

 :وبهکیپاش م یدستشو رو یو شاک کشهیم یپوف سپهر

 .زورگو هانیباز شد همون آ-

دلش  یبهتون گفتم دوست ندارم مثل حسرت رو-

 شتریمطمئنم.ب ستین یگرفتن ناراض یونه.االنم از عروسبم
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 و یرینگرانه.به قول خودش سر پ گرانیبخاطر حرف د

 ..یریگمعرکه

 د؟یری:شما االن پبیمن

 .ستیبا دو تا بچه االن وقتش ن نهینه منظورش ا-

 :کشهیم یقینفس عم فرهاد

رده ک ریفکرشو درگ شبی.اگه دیکن شیآره بهتره راض-

ت بشه.االن فرص ریدرگ هیبق ینه فکرش با حرفابازم ممک

فقط  هگید دیبش ریپ یگرفتن اما وقت یعروس یبرا دیدار

 تیاهم گرانیتو به حرف د دونمیحسرت.هرچند م شهیم

م ه یلی.خکننیفکر م یمیکه قد گرانمید نیاما ا یدینم

 .هات هم باشنبچه تیعروسباکالسه که تو 

 :دمیادامه م و دمیتکون م-آره- یبه معنا سرمو
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 یهامو بفرستم خونهبچه خوامیم ممیتازه شب داماد-

ها نگرانه بچه ادمهیکه  ی.از موقعمیشب تنها باش هیمادرم.

 .میریم یماه عسل چهارنفر هیسگ.بعدش بوده توله

 :گهیً مفورا سپهر

بهشون به  گذرهیما هم براشون جا هستا..خوش م یخونه-

 ..جونه تو

 با بیخنده و من ریز زننیم یپق عادیمو فرهاد و  بیمن

 :گهیم کهیتکهیش تهمون خنده

آرِسن  یبا داماد شیفکرشو..فکرشو بکن..شب داماد-

 ..شهیم یکی

 کنمیو سمتش پرت م دارمیرو برم زیم یگلدون رو یعصب

تاشو .دسشهیو فورًا بلند م دهیم یخال یکه خوشبختانه جا

 :باال دهیم میبه حالت تسل
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بلند  زتیکردم داغ نکن.کاش از پشت م یشوخ یحاج-

مرد  شکنهیم التیوسا یهمه میواگرنه تا ما بر یش

 .یحساب

 :گمیاخم م با

 ..خب نیزر نزن-

 :گهیکه با خنده م کنمیبه سپهر نگاه م یحرص و

ن با آرِس انیم نهیچته؟اونا ذهنشون کج رفت!من منظورم ا-

 .کننیم یباز

حرف  نیایگفتم ب بابا.مثاًل نیآره جونه عمت.پاش-

 .نیگیچرت م م،فقطیبزن

 :زنهیدستشو رو شونم م فرهاد

 زیچ هی یشد یعصب نقدریا یباشه داداش.ضعف کرد-

 .بخور نیریش
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 :گهیکه با خنده م کنمینگاهش م کجکج

 یزنگ به طناز بزن برگرد هی.یشد مایمثل قد هانیآ یوا-

 .دیورژن جد

ه ک کنمیاشاره م و با چشم به در زنمیبهش م یاغرهچشم

 یکه سمتش پرت کرده بودم رو رو یبا خنده خودکار

برن  خوانیو م شنیو هر چهارنفرشون بلند م ذارهیم زیم

 .خورهیزنگ م میکه گوش رونیب

 .می:خب حله.طناز زنگ زد.برعادیم

 :گهیمخاطب به من م و

 .ایشو بعد ب تیپدً اول الطفا-

 .نرویب رنیبگم که م یزیچ خوامیم یحرص

واب ج دیاسم روشنا با ترد دنیو با د دارمیرو برم میگوش

 :دمیم
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 .الو-

 

[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��تـــ •° 

(_Tani_)] 

 

 یگوش یرارادیو غ چهیپیم یو دادش تو گوش غیج یصدا

 :دمیرو از گوشم فاصله م

 .دستت.خسته شدم از هانیتو رو آ رهیدرد بگ یا-

 :گمیم متعجب

 شده؟یچ-

 تو فکره؟ یچ زنه؟واسهیحرف نم ی:طناز واسه چروشنا

 :گمیم دیترد با

 ؟یطناز شیپ-
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 ن؟ی:آره..دعوا گرفتروشنا

فکر افتادم که  نیفقط به ا شبیدعوا کجا بود بابا..د-

.معلومه ستهی.طناز نگرانه حرف بقمیریبگ یعروس

 .ستین یخودشم ناراض

 د؟یریبگ یدتون عروس:واسه خوروشنا

 آره-

 :گهیم جانیبا ه روشنا

 ..هیعال یعاشقتم.وا هانیآ ولی؟ایعروس-

 :گمیکه رو لبم نشسته بود م یلبخند با

 یباهاش حرف بزن.بگو حرف مردم به چپت باشه هرکار-

 گهیتا د زایچ نیانجام بده و از ا یدوست دار

 .وجدان نداشته باشهعذاب

 ..مراقب شوهرم باشهانی:رو چشمم داداش آروشنا
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 !برو بچه-

 .:چشم.خدافظروشنا

 .کنهیرو قطع م یو گوش گهیذوق م با

شرکت  یو مشغول انجام کارها کشمیم یقیعم نفس

 .شمیم

*** 

 :گهیم طنتیو با ش شهیکه توسط مستانه باز م زنمیرو م در

 .ورا نیآقا دوماد..!از ا بهبه-

 .شمیارد خونه مو و کنمینثارش م یی«گمشو»خنده  با

و  دمیرو از مستانه و رستا و روشنا و طرالن رد م نگاهم

 :گهیکه طرالن م گردمیدنبال طناز م

 .ستآشپزخونه-

 :گمیاخم م با
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که زن من  نجایا نیلنگر انداخت نیکنگر خورد نیاومد-

 ن؟یندار یکار کنه؟کار و زندگ

 :ادیطناز از پشتم م یصدا

 ..رو سرت که یذاشت..!خونه رو گهانیبابا آ یا-

 یو رو رمیطناز سمتش م دنیو با د گردمیپشت برم به

 :بوسمیسرش رو م

 عروسک؟ یچطور-

 رون؟یب می..بریآی:آمستانه

 :رهیگیو ازم فاصله م بوسهیمو مبا خنده گونه طناز

 .سفره بذارم رمینه.م-

 :گهیو بلند م شهیفورًا بلند م طرالن

 .میرب دیآماده ش اریو سات رایسات-

 :گهیرو به طناز م و
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 ..هنوز ناهار درست نکردممیبر دیبا گهینه د-

 کیظرف کوچ هیتو  زمیری:من که درست کردم مطناز

 .دیینجایوقته ا یلیبا خودتون.بخاطر من خ دیببر

 د؟یبخور ی:بعد خودتون چروشنا

 :گهیم زونیآو یبا لبا طناز

 .غذا درست کردم یکل دیمونیفکر کردم ناهار م-

 .:باشه پس دستت درد نکنهروشنا

که از  رهیو سمت آشپزخونه م دهیسرشو تکون م طناز

 نایو رو به روشنا ا کنمیاومده استفاده م شیپ تیموقع

 :پرسمیم

 شد؟ یشد؟راضیچ-

 :گهیبا افتخار م روشنا

 .خانم یروش گنیمعلومه.!به من م-
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 :گمیخنده م با

 .کاِرت درسته ولیا-

 :گهیطرالن مو  دهیتکون م سرشو

 دنبال لباس؟ میفتیب یراست یراست-

 .دوماد شم خوامی.منم دل دارم.مگهیآره د-

 .کنهیزمزمه م یـ«هول یکهیگمشو مرت»با خنده  مستانه

از اتاق خارج  اریو سات رایکه سات کشهیطول نم یلیخ

 .رونیب انیو کارن م نایو کار اسیو پشت سرشون  شنیم

طرفم و محکم پاهامو بغلم  عهدویمن م دنیبا د نایکار

 .رمشیگیو تو آغوشم م شمیکه خم م کنهیم

 .یی:سالم بابانایکار

 ..سالم جوجه-



 

Romanzo_o 2933 

و  شمیجلو که خم م انیهم م اسیو  اریو سات رایسات

د که بهم لبخن زنمیم یو به کارن چشمک کنمیبغلشون م

 .کنهیم«سالم»و  زنهیم

 که شهیرج مساک از آشپزخونه خا هیلحظه طناز با  همون

رو  نایکار یو گونه شمیمنم از حالت نشسته خارج م

 .نییپا ذارمشیو م بوسمیم

 :دستش دهیو ساک رو م رهیم نایسمت روشنا ا به

هشت تا ظرف گذاشتم.پلو و خورشت.هرکدوم دو تا -

 .دیظرف بردار

 :کنهیبا لذت ساک رو بو م روشنا

 .رسنیم مه نایاالن فرهاد ا میبر گهی.دیطن یاووم.مرس-

 :سمت من کنهیرو م و

 ه؟یِک تونیعروس-
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که مؤذب  کنمیو به طناز نگاه م ندازمیباال م یاشونه

 :گهیم کردیم یهمونطور که با انگشتاش باز

کارا رو انجام  میهفته فرصت دار هیخب..جمعه خوبه؟-

 .میبد

 .آره خوبه-

 :هگیبا ذوق م کردیهمونطور که مانتوش رو تنش م طرالن

 د؟یخر میبر میای.فردا صبح بلویا-

 .نیای:آره،بطناز

 یلباس و خداحافظ دنیو بعداز پوش کننیقبول م همشون

 .رنیو م میکنیم شونیتا دم در همراه

از  سیاالن با سرو دیبود و قاعدتًا با ومدهیهم ن آرِسن

 .باشه خونه دهیمدرسه رس

 :پرسهیم م،کارنیبندیکه در رو م نیهم
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 ؟هیک هیبابا عروس-

 :گمیچشمک م با

 !..داره انیکه جر نیبش ایب-

 :باال پرهیبا ذوق م نایکار

 .میدار یآخ جون..عروس-

و  نمیشیمبل م ی.رودمیو سرمو تکون م خندمیم آروم

 :گمیمخاطب به طناز م

 ؟ینیچیم زویم زحمتیب-

 ..االنزمی:آره عزطناز

 معیمط یو من با لذت به توله رهیسمت آشپزخونه م به

 .کنمیاه منگ

 :گمیکه دو طرفم نشسته بودن م نایبه کارن و کار رو

 !نه؟ دیدونستی.ممینگرفت یمن و مامانتون تا حاال عروس-
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 :گمیو با لبخند م دنیسرشون رو تکون م هردو

 .چطوره؟رمیبگ یعروس هیمامانتون  یبرا خوامیم-

 .زننیو همزمان حرف م کننیبا ذوق بهم نگاه م هردو

 ..وون:آخجنایکار

 ؟؟:واقعًاکارن

و رو به کارن سرمو به  نشونمیپام م یرو رو نایکار

 .دمیتکون م-آره-یمعنا

 :گهیبا شوق م کارن

 م؟یایب میتونیما هم م یعنیبابا -

کنارم و دستمو دورش حلقه  کشمشیدست آزادم م با

 :کنمیم

 نیرب دیاما شبش با نیایب نیتونیم یآره فندوق.عروس-

 ..ایمامان رو اینرگس مامان  یخونه
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 :گهیبا اعتراض م نایکار

 چرا؟-

 :گمیم طنتیش با

 ..چون من و مامانت-
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 :ادیطناز از درگاه آشپزخونه م یشاک یصدا

 میکه بعدش بر میساکارو جمع کن دیچون من و بابات با-

 .تو دست و پا نیفتیعسل.شما ماهم

 :گهیبا اعتراض م کارن

 عسل با شما؟ماه میایما نم یعنیمامان -
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 :دمیاز طناز با خنده جواب م قبل

 میتونیخارج کشور نم میریخب م یول نیایب دیقاعدتًا نبا-

 .میبذار نجایشما رو ا

 :شهیتاشون همزمان بلند مهرسه ریمتح یصدا

 خارج؟-

 :گمیم پوکر

همه مدت  نی.معلومه بعداز اایشمال کنار در میرینه م-

 .میبگرد کمی میبر دیبا

 :گهیمتعجب م طناز

 ی..!چجورخونمایحالت خوبه؟من دارم درس م هانیآ-

 خارج کشور؟ میبر

 .برات کنمیجور م یمرخص یجوری:هانیآ

 :گهیخنده م با
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.من مگه دکترم که بگم یزور بگ ی.همش بلدهانیآ یوا-

 .مونمیاز درسا و کارام عقب م امی.نامیب مخواینم

 :کنمیم اخم

ا .خودم بیعقب نمون دمی.قول مگهید کنمیم یکار هیطناز -

 .کنمی)استادش( صحبت م یزمان

 :گهیو م دهیبا مکث تکون م سرشو

 .ستشام آماده نیایباشه.ب-

 :گمیلبخند م با

 .فسنجونت ُکشت منو یبو یلعنت-

 :بوسهیم رو مگونه رسمیم به درگاه آشپزخونه یوقت

 .زمیعز نیبش ایب-
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و طناز برام از فسنجون  یرو صندل نمیشیلبخند م با

ها غذا بچه یو بعد برا کشهیش مو خوشمزه رینظیب

 .زهیریم

 :پرسهیکه طناز م میشیسکوت مشغول خوردن ناهار م تو

 !هانیآ-

 جونم؟-

 ودنبال لباس عروس و کارت دعوت  یراست ی:راستطناز

 م؟یباش نایا

 .آره عروسکم-

 :زنهیم یخالص لبخند

 .یمرس-

 :ندازمیباال م ابرو

 ..وقت هست دلبریجبران کن یتونیم-
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 نکهیا یو برا زنهیبه پام م یمحکم بًایلگد تقر زیم ریز از

 :گهیها شک نکنن مبچه

 .کنمی.جبران هم مزمیباشه عز-

 :گمیم طنتیبه لگدش با ش توجهیب

 .هووم-

 :دمیو ادامه م امیدر م طنتیالت شح از

 .خوبه؟مینیچندتا تاالر بب میریفردا م-

 .می:آره.ظهر برطناز

 .شهیرد و بدل نم یحرف گهیو د دمیتکون م سرمو

_______________ 

�️♥••طــنــاز •• 
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 هدیخواب دیگذشته بود و االن با ۲داشتم.ساعت از  استرس

ه فکر پوستم باش (بهشگریخانم)آرا الیباشم و به قول مر

 ؟یکه فردا صبح پف نباشه اما حاال چ

 قکه غرق خوابه و اتا یهانیاسترس نشستم و به آ با

ها رو با لباس بچه هانی.غروب، آکنمینگاه م کیتار

ا فرد ایلیو ا نایمامان و قرار شد ت یبرد خونه دشونیجد

 .شون کننآماده

 .بودانجام شده  یعروس یکارها یچند روز همه نیا

شوکه شده بودن و  لیفام شتریو زنعمو و البته ب مامان

 .گفتیم یزیهرکس چ

بخاطر حرف مردم  میتونیدو روزه؛نم یزندگ»هانیقول آ به

که..در دهن مردم رو  میو آرزوهامون بزن هایاز خوش

محض بود که داشتم به  یقتیحق«.بست شهینم چوقتیه

 .بردمیم ی(بودنشون ِپیقیَفکت)حق
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 .میتا تاالر رفت ،چندیموافقتم با عروس بعداز روز

 اطیتاالر بزرگ که ح هیبدجور به دلم نشسته بود. شونیکی

 شرونیب نیبود.البته ا قیداشت و پراز آالچ یباغ مانند

 .بود

که دور تا  یرهیدامین یمحوطه هیاز وارد شدن،از  قبل

و بعد  میشدیرنگارنگ بود رد م یهادورش پراز گل

 .میشدیواردش م

شده  دهیچ یارهیدا یزهایوارد شدن به داخل تاالر،م بعداز

و و ت میدیرسیبودن و با گذشت ازشون به رأس تاالر م

و  نیزایاز د شتری.البته بمینشستیعروس و داماد م گاهیجا

و  زهایم یرو و شمع زهایمدرن م یهایطراح

کمرنگش بود که بهم  ِیو طوس یصورت وارش،رنگید

 .ادیم یحس خوب
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و به لباس عروس دوست  امیم رونیفکر به تاالر ب از

 .کنمیفکر م میداشتن

 ..من قربونش بشم که یآ

نشد لباس عروسو بخرم و گفت  یراض هانیبود آ هرطور

 .بدوزن دهیکه دوست دارم برام م یهرطرح

کردم  دایمختلف پ یهاتیعروس دلخواهم رو از سا لباس

 اطیخ هیش داد به کردن دییو بهش نشون دادم و بعداز تأ

 .کمد بود یمورداعتمادش تا برام بدوزه و حاال آماده،تو

 .داشتم یخوب حس

کنارم  طیو تو همه شرا شهیاسترس که هم نیخب ا یول

 .نبود یدیجد زیبود چ

 .دمیترسیم هیاز نگاه بق کمی فقط
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شوهرشو مجبور کرده  یاعقده یدختره گنیم حتمًا

 .رنیبگ یعروس

 !..واقعًا شدمیم وونهید داشتم

تخت از  یرو هانیخش و حرکت دست آخش یصدا با

 .امیم رونیفکر ب

 .گشتیبا دستش دنبال من م احتمااًل

َبم و  یو صدا شهینکردنم،رو گردنش بلند م دایپ با

 :هشیم گرفت،بلندیم یدارش که روح و روانمو به بازخش

 ؟یطن-

 :کنمیلب باز م آروم

 ؟یخوایم یزینشستم.چ یبله؟رو صندل-

 :گهیاخم م با
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فکر و  درنقیا ی.خسته نشدنمیبغلم بب ای.بخوامیعروسمو م-

 بچه؟ یکرد الیخ

 :گمیحرص م با

 .نده ریگ نقدریا ستیدست خودم ن هانیآ-

و چراغ خواب کوچک کنار تخت رو روشن  کشهیم یپوف

 .کنهیم

 .تهفیآلودش مو نگاهم به صورت خواب کنمیبلند م سرمو

 زینر رنقدیا میحرف بزن ایعروسکم.ب نجایا ایب :پاشوهانیآ

 .تو خودت

 .رمیو به سمت تخت م شمیجام بلند م از
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دور کمرمو  ندازهیکه دست م نمیشیتخت م یرو کنارش

 .کنهیمنو کنار خودش دراز م

ه معلوم بود ک هانیو آ مینداشت یاکه رابطهبود  یروز پنج

 هایدور نیا یهمه خوامیم گفتیاما م طاقتهیهرلحظه ب

لذت  یکنم و حساب یسرت خال کجای یرو بعداز عروس

 .میببر

که با همون  ذارمیستبر و ُلختش م ینهیس یرو دستمو

 :گهیجذابش م یصدا

 منکن.بذار امشبم تحمل کنم.دار یطونیبچه ش ی..آیآ-

 .کنمیم یفردا لحظه شمار یبرا

 :گمیم یاخندهتک با

 ؟یکنیم تیخودتو اذ یالک ی!واسه چیاوونهید-
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و  هزنیبه گردنم م یسیو ل کنهیتو گردنم فرو م سرشو

 :گهیخمار م

 !.طناز-

 جانم؟-

ختر د هیو  ریناپذ یریپسر س هی.یکردیم دارمیب دینبا-

 شو بکن.نفر سوم..فکریخال یخونه هیگِر تنها تو عشوه

 ه؟یک

 :گمیخنده م با

 .یگیم ونیهذ یدار یامعلومه خسته زمیعز-

 :گمیم کنمیهمونطور که با دستم موهاشو نوازش م و

 .قربونت برم بخواب-

 :زنهیلب م خسته
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فردا  دمینکن.قول م الیفکر و خ نقدریتو هم بخواب ا-

 یت فکر غلطفکر کنم داره درباره ایبد نگاهت کنه  یهرک

 .هووم؟نییپا ارمیفکشو م زنمیم کنهیم

 :گمیحرص م با

 دیبهم ام یسرجات.االن دار نینه تروخدا.تو بش-

 .یکنیم یتو دلمو خال یدار شتری؟بیدیم

 شی.از حرکت ناگهانزنهیم مهیروم خ ادیحرکت م هی تو

 :کشمیم یـ«نیه»

 فرداشب؟ یگینم ؟مگهیکنیم یچ-

 یکن خودیب یافکر ذارمیاالنم نم یآره.فرداشب.ول-

فردا رو دوباره  یرقص تانگو یگرم.دوست دارعشوه

 م؟یکن نیتمر

 :گمیبا خنده م شرمانهیاون رقص ب ادی با
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مطمئن باش به فرداشب  میانجام بد ییاگه اونو تنها-

 .شهیامشب کار تموم م نی.همرسهینم

 :گهیم فورًا

 نیآره.تانگو امشب نه.پنج شب تحمل نکردم که آخر-

 .بزنمشب گند 

 یعنت.لامیهمه تحملش به ستوه م نیو من از ا بوسهیم لبمو

 !منم دلم َلک زده براش؟ دونستیم یک

که اونم  دونستمیغرورم اجازه نده بهش بگم م نکهیا نه

 فهمه،امایم کنم،حالمویرو حس م شیطاقتیمثل من که ب

نظرش عوض شه.از نظر منم  هویبهش بگم و  خواستمینم

 .خوب باشه یلیخ دیدت فرداشب باهمه م نیبعداز ا

 یحالِتت همه چ نیکنارم بخواب.با ا ایب زمیعز هانیآ-

 .شهیبدتر م
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و منو تو بغلش  کشهیو کنارم دراز م دهیتکون م سرشو

 :بوسهیموهامو م یو رو کنهیقفل م

بودم طناز.با عشقت تو قلبم،به  چیاگه نداشتمت االن ه-

که به عنوان  یوز.از همون ریداد یاگهیرنگ د میزندگ

دم.با کر نیرو تحس تییبایدخترعمو بهت نگاه کردم،ز هی

رو  یایاثر هنر نیهمچ تونهیچطور خدا م گفتمیخودم م

 خلق کنه؟

 :شهیو مشغول نوازش موهام م رسونهیبه موهام م دستشو

)نگاهشو تو صورتم شمیابر یبه نرم ییموها-

و گلگون  یهاا،گونهیبه رنگ در یی(چشماچرخونهیم

نگم.هردفعه که  ارایپدر در ب نیت،لبات..آخ..از ابرجسته

.طناز خدا تو رو زدنیبهم چشمک م کردمیبهشون نگاه م

کنه که من فقط تو جهنم دست و پا  یادآوریتا بهم  دیآفر

 ادیز ی!در حقت بدیچ یعنی یواقع یزندگ زدم،کهیم
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 لشایخیکه..ب هدفیب ِیاز خودراض هی.کنمیکردم.انکار نم

که االن  نهیدوست ندارم به اون زمانا فکر کنم.مهم ا یحت

رو دارم که بهم  یکیدارمت.االن تمام و کمالت مال منه.

هاش دست خودش که عشوه یکیلذت پدر بودن رو داده.

 ..هیگر ماهرعشوه ی..ولستاین

.من شدیلذت بخش بود.تمام بدنم غرق لذت م حرفاش

اله مرد تا ابد م نیا.خواستمیمرد جنتلمِن زبون باز رو م نیا

خودمه..حدفش منحرف کردن ذهنم از فردا و خوابوندنم 

 هیش رو اجرا کرد و چند ثانبود که کاماًل درست نقشه

و خودمو به دست  دمیبعداز سکوتش به آرامش رس

 .سپردم یخاموش

*** 

 .شمیم رهیزده به خودم خ بهت

 .چه خفن شده بودم یلعنت
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نه بود و به خواست و دخترو تیکاماًل ال شمیآرا

 .پودر محو کنهکرم ریندادم صورتمو ز هان،اجازهیآ

تا بشه رژ  رهیبگ یکه صورتم رنگ خوب یدر حد فقط

 .گونه و ..استفاده کنه

 .رنگ بود یمحو و آجر یلیهم خ رژگونه

 یهیخط چشم دو ال هیزده بود و با  ملیر کمی هامممژه

 .کرده بود دهیکش ،چشمامویو مشک دیسف

ود و ب دهیرنگ پشت چشمم کش یب ِیلیاکل یهیسا کممی

م رو تمو ،کارشییبه هلو کینزد ِیرژ صورت هیدر آخر با 

 .کرده بود

هم باز حالت دار درست کرده بودش و  میانسکافه یموها

 .فرق گذاشته بود یجلوشو به حالت قشنگ

 قانع کنم تا شب صبر کنه؟ هانویآ دیبا یچطور یلعنت
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 .رهیگیم مدهفکرم خن از

 :امیجون به خودم م الیمر یصدا با

عروس خانم لباستو عوض کن که االناست که دوماد -

 .برسه

 :گمیلبخند م با

 .خوب شد یلیجون.واقعًا خ الیمر یمرس-

 ریتاثیخودت هم ب ی.خوشگلزدلمی:قربونت عزالیمر

 .ت نشستاستفاده کردم به چهره ینبود.ماشاهلل هرچ

 .یمرس-

و سمت اتاق  دارمیبرم گرمویلباس عروس ج یجعبه

 .رمیبزرگ و دلبازشون م یپرو

و دوباره با نگاه بهش دلم  ارمیرو از تو جعبه در م لباس

 .رهیضعف م



 

Romanzo_o 2955 

 .گذرونمشیدوباره از نظر م دمشیپوشیکه م همونطور

که حالت دکلته تصورش  یمدل دم ماه دیلباس سف هی

 .فته بودرو در بر گر هامنهیکه با کاپ س دیکن
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داشت و  یو محو دیدکلته نبود و تا مچ دستم تور سف البته

 .کار شده بود پوریگ ین،گاهیآست یرو

 .شده بود پوریلباس گ نییتا پا منهیس از

عذب ملباس خوب باسنمو در برگرفته بود و حس  یتنگ

ه سخت باش دیشبه..شا هی»بودن داشتم اما به قول رستا

ته ت گرفکه قراره با بدن معرکه ییلمایبه عکسا و ف یول

 ی.دوست داشتم عکساگفتیراست م«.بشه فکر کن
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 دنیشدم،با د ریداشته باشم و اگه پ میاز عروس یقشنگ

 .ذوق کنم میجوون یعکسا

 یرو و شدیشاد مگ نییکم از زانو به پالباس هم کم نییپا

 .کردیم دایدنباله پ نیزم

 .خوبه یلیخدا خ یلباس شدم.آ نیواقعًا عاشق ا من

مدل مو  نیچهره و ا نیلباس رو با ا نیدفعه که ا نیا حاال

 .ده برابر شده شیقشنگ دم،یپوش

 سنجاق هیکه مامان برام به  یکیخنده چشم نظر کوچ با

که  یو جور ارمیدر م فمیوصل کرده بود رو از ک یقفل

 .کنمیلباس وصل م ینباشه به تو عیضا

 ...خب

و مثل تازه عروسا دست  شمیجون هول م الیمر یصدا با

 .کنمیو پامو گم م
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 .قراره منو بپسنده هانیانگار آ حاال

 .دیدوماد رس ایخوشگله ب ی:طنالجونیمر

 کنمیم یسع یقیو با نفس عم کنمیزمزمه م یـ«هلل بسم»

 .شمیو از اتاق پرو خارج م به خودم مسلط بشم

 :دهیگلمو دستم م نینازن

و ساک لباساتم  فیگل خوشگلت.ک نیخوشگله ا ایب-

 .بهم نخوره تونیاحساس یدادم آقا دوماد که صحنه

 ..دست تو هم درد نکنهیدی.زحمت کشزمیعز یمرس-

 .حاالیخوشبخت بش شاهللی:قربونت عروسک.انینازن

 .یرده که شنل رو بپوشک دیبرگرد که آقا دوماد تأک

 .ممنون-
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اسنم رو ب یبرجستگ نییشنل رو که تا پا نیکمک نازن به

موهامو  تونستمیکه داشت که م یو با کاله پوشوندیم

 .کنمیبپوشونم رو تنم م

 .ساتن دیشنل سف هی

 :گهیجون م الیکه مر رونیبرم ب خوامیم

هوله.خوشگله  یلیخ گرمونیعروس ج نینه بخدا ا یوا-

 .کفشتو بپوش ایب

 :گردمیشده به عقب برم هول

 .حواسم نبود یوا-

 :گهیبا خنده م نینازن

 ایها؟برهیراحت راه م نقدریچرا ا گمی.با خودم میوا یا-

 .حاال شروع شه نیکفش از هم ِیبپوش که قراره بدبخت

 .شهینم یزیچ ی:البته اگه عادت داشته باشالجونیمر
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 .نه عادت ندارم-

 .نشه یزیبازم چ شاهللیحاال.ا:خب الجونیمر

لباس تنگ  نیکه تو ا ییو از اونجا نمیشیم یصندل رو

 .کنهیکفش رو پام م نیخم شم،نازن تونستمینم

و از در خارج  کنمیکفش دوباره تشکر م دنیپوش بعداز

 ِیفورِد مشک نمیبیکه م شمیخوشگل م اطیو وارد ح شمیم

 هانیه.آپارک شد اطیح یست و توشده یگل کار هانیآ

به  یجوریرنگ  یاهم که تو اون کت و شلوار سرمه

 .کردیزده بود که با دلم غوغا م هیتک نشیماش

 کرده بودن و میتنظ نیدورب اطیدورتادور ح لمبردارهایف

گرفتن رو شروع کرده بودن که با اومدن من  لمیانگار ف

 .نگفت یزیچ یکس

 .ارمدیقدم برم هانیو سمت آ نشونمیرو لبم م یلبخند
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و  شهیحضورم م رسم،متوجهیم شیبه سه،چهار قدم یوقت

 .ادینگاهش باال م

 !خدا یآ

 قرار بود منو بکشه نه؟ ششیاون ته ر با

 .به طرف باال حالت داده بود یابه شکل دلبرانه موهاشم

 :دمیصداش نگاهم رو به چشماش م با

 !..امکان نداره-

 رمییغهمه ت نیه اکردم ک رییتغ نقدریا یعنی.کنمیاخم م کمی

 اون رو شوکه کرده؟

 :گمیم متعجب

 ؟یچ-
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 کنمیفکر م یدارم به چ فهمهیو م خونهیذهنم رو م انگار

مونده رو  یو سه چهار قدم باق شهیکه لبخندش پررنگ م

 :کشهیو محکم منو تو آغوشش م کنهیم یط

خوش شانس باشم که خدا تو رو بهم  نقدریامکان نداره ا-

 .داده باشه

که نفس  کنمیو منم محکم بغلش م رهیم نیاز ب ماخم

 :کشهیم یقیعم

 .بشه شب بشه ی.ِکشیآخ-

 :گمیحرص م با

 ؟یخواستیشبش م یامروز رو فقط برا یعنی هانیآ-

رو  مینشویو پ شهیخم م کمیو  کشهیم رونیاز بغلش ب منو

 :کنهیو زمزمه م بوسهیم
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 خوامیشروع شه.م یشب بشه عروس یِک نهیمنظورم ا-

 میبر دی.االن که بانمینب یچیه گهیکه د یبرام برقص نقدریا

 .یعکاس یبرا هیآتل

 :گمیم ییهمه زود قضاوت کردنم با دلجو نیا یبرا

چم شده همش  دونمی.نمگمیچرت م نقدریا دیببخش یوا-

 .زنمیدارم گند م

راش از کا کمیکه  شمیجه مو حاال متو بوسهیکوتاه م لبمو

 .هیبردار لمیبخاطر ف

 .:فدا سرت عروسکمهانیآ

ت و منو رو دستش به پش بوسهیبالفاصله دوباره لبامو م و

 .دهیادامه م دنمیو به بوس کنهیخم م

داشتم  لمبرداریحداقل پنج تا زن و مرد ف یمن جلو حاال

 .شدمیم دهیبوس
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و با  تهفیم منگاهش به نگاه شوکه کنهیبلندم م نکهیا بعداز

 :گهیو م هکنیرو باز م نیخنده در ماش

 .راتبدم ب حیتوض امیتا ب بایعروس ز نیتو ماش نیبش-

 :گمیم یو شاک کشمیم یقیعم نفس

 لمیهامون هم تو فواجبه عکس بوسه یلیخب خ-

 ..ایحیباشه؟ب

 نیتو ماش کنهیو کمکم م ذارهیرو پشت کمرم م دستش

 :گهیو همزمان م نمیبش

 .خانم غرغرو امیحیتو ب یمن فقط برا-

خونده بودم  تیسا هیکه تو  یمطلب ادیحرفش  نیا با

زود از  یلیزنان غرغرو را دوست ندارند و خ مردها»فتمیم

 «..شوندیخسته و آزرده م یزنان نیدست چن

 :گمیم فورًا
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استرس  یدونیاسترس دارم.خودت م کمیفقط..فقط -

 .شمیغرغرو م رمیگیم
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 مهربونش یو با چشما کنهیم رو نوازش مدستش چونه با

 :گهیم

طناز..من چطور  یخوشگلم.وا دونمی.مزمیعز دونمیم-

 شیخوبه گفته بودم آرا ارم؟حاالیقراره تا شب طاقت ب

 .تیکمرنگ و ال

 .امیب رونیاز موِد اخالق گند ب کنمیم یسع

به  شهیبگم که نگاهم از ش یزیچ خوامیو م رمیگیم دستشو

در  هانیآ زنهیاشاره م تیکه با عصبان فتهیم یلمبرداریزن ف
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 نیمن سرشو تو ماش یروروبه هانیرو ببنده اما چون آ

 .شدیش نماشاره یخم کرده بود متوجه

 :گمیخنده م با

.ببند واگرنه مجبورم یدر رو ببند کنهیزنه داره اشاره م-

 .امیه از اول بدوبار

و قبل از بستنش صداش رو  رهیگیخنده از در فاصله م با

 :شنومیم

 .من که از خدامه-

 زیکه البته چ شییایحیب یخنده سرمو به تأسف برا با

 .دمینبود،تکون م یاتازه

از  یکیسمت  بندهیرو م نیدر ماش نکهیا بعداز

ت ببا هم صح کمی نکهیو بعداز ا رهیَمرد م یلمبردارایف

 .ادیم نیو سمت ماش دهیآخر سرشو تکون م کنن،دریم
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 .نهیشیو م کنهیرو باز م در

 :کنمیم سوال

 گفت؟ یچ-

آزادم عروسمو  نیخوب شد.تو ماش لمی:گفت فهانیآ

 .شو ادامه هیآتل میبخورم تا برس

 :گمیخنده م با

 !..ـــهـــانیآ-

قربون عروس خوشگلش بشه  هانی.آهانی:جونه دله آهانیآ

 .گرهعشوه نقدریکه ا

 :گمیخنده م با

 یداره ِه یایگرم افتاده تو زبونتا.چه معنعشوه نیا-

 .دارن زنا عشوه ی؟همهیگیم

 :گهیو خوشحال م ذارهیدستم م یرو دستشو
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ه ک یذات یعشوه هی.شهیتو نم یگرتو عشوه چکسیاما ه-

 ..ناموسًا ارهیداره پدرمو در م

 :گمیخنده م با

که ازت  یادیز فیا همونطور که تو طاقت تعربخد هانیآ-

من بزنم  نکهیا یمنم ندارما.حاال به جا یندار کنمویم

 .کنمیقش م یاز خوش نجایباال،هم

 :گهیخنده م با

 یعروس الیخیخونه ب برمتیقش کن م نجایجوون..هم-

 .میشیم

 :گمیم یحرص

همه اصرار  نیا شیانگار نه انگار تا دو هفته پ یوا-

 میدیهمه تدارک چ نیحاال که ا میریبگ یروسع یکردیم

 ؟یخراب کن یخوایم
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 :گهیم یشاک

نبودم  تابتیب نقدریطناز درک کن.اول هفته ا یعا-

بود من  یمزخرف میچه تصم خورمیکه.االن دارم حرص م

 .تحملشو ندارم یگرفتم وقت

 :گمیخنده م با

 .منو وسوسه نکن هانیآ یوا-

 یو رانندگ دهیتم ادامه مو به نوازش دس زنهیم یلبخند

 .کنهیم

 هنکیاز ا کنمیو حس م خورمیجا م شییهویسکوت  نیا از

 شیپ اینشون دادم ناراحت شده  اقیرابطه اشت یبرا

 ..امیحیچقدر ب گهیخودش م



 

Romanzo_o 2969 

 هانیشدم؟اصاًل چرا آ ینطوریخدا چرا من امروز ا یوا

از چهار ساله با هم  شتریم فکر بکنه؟!ما بدرباره دیبا

 ..قطعًا منو شناختهمیکنیم یدگزن

رو از خودم دور  یسم یفکرا نیماش ییهوینگه داشتن  با

 نیا یاهیآتل دیتا شا کنمیو متعجب به اطراف نگاه م کنمیم

 هانینکردش متعجب به سمت آ دای.اما با پنمیاطراف بب

 .که سرشو گذاشته بود رو فرمون گردمیبرم

 :پرسمیم نگران

 هو؟ی یشد یچ هانیآ-

اش چش دنیو من با د کنهیو بهم نگاه م کنهیبلند م سرشو

 .خوندمیتا آخرشو م

 :کشمیم یپوف
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 دیاب گهیچند ساعت د هی.فقط اریدر ن یباز وونهید هانیآ-

 .یتحمل کن

 :گهیم مظلوم

 .بوس بده هیحداقل -

 :گمیو شوکه م ندازمیباال م ابرو

 .زده باال یلیخ نکهینه مثل ا-

لو و ج برمیکه سرمو م دهیتکون م دییتأ یبه معنا سرشو

 :بوسمیشو مگونه

 یبرا شهی.بقیبوس کن یتونیلبم.تا سه بار م نیبفرما.ا-

 .شب

 :دمیادامه م طنتیش با

 .کنمیسه تا رو از سهم شبت کم م نیالبته ا-

 :گهیم یشاک
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سهم  دیبا یکنیخوشگل م نقدریا یتند نرو.وقت یعا یعا-

 .مشب دو برابر شه.منم دل دار

 :گمیفکر کردن م بدون

 ..خوشگل یادیخب منم دل دارم.تو هم ز-

 مکوبیدستمو محکم م گمیدارم م یچ شمیمتوجه م یوقت

ه ش بکم خندهخنده و کم ریز زنهیم یپق هانیتو دهنم که آ

 .شهیم لیقهقه تبد

 و شهیش قطع مکم خندههنوز تو شوک بودم که کم خودم

 :گهیم یبا خوشحال

.خب زودتر بگو.سهمو چهار برابر مزیباشه عز-

 .خوبه؟میکنیم

 :کنمیم مقهیبند شق دستمو
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دارم  یچ فهممینم یزنیحرف م نقدریا هانیآ یوا-

 .میبر فتی.ولم کن.راه بگمیم

دون تا ب زنمیحرف م شتریبه بعد ب نی:خب پس از اهانیآ

 !..ها.خوبهیفکر حرف بزن

وهام بخدا از حرص صورتم چروک شه،م هانیآ یوا-

توعه.اونوقت  ریجوش بزنم همش تقص ایشه  دیسف

 ؟یدی.فهمکنمیموهاتو م تکتک نمیشیم

 :گهیخنده م با

 .ایشد یعوعو..خطر-

 .ریبگ یآره جد-

 :زنهیم یمهربون لبخند

 !.عصابت خرده نقدریتو چرا ا دمیمن هنوز نفهم-

 :گمیم عاجزانه
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 تو خودم باشم و فکر کمی خوامیخب استرس دارم.م-

 تیها از اذبچه نی.مثل ایاریکنم،تو همش حرصمو در م

 !..یبریکردن من لذت م

 :گهیمظلومانه م هانیآ

 .ادیخب خوشم م-

 ؟یدیمنو حرص م ادی!خوشت مهانیآ-

 توزیپاستور یاکشنایر نیچون ا کنمیم تتی:نه اذهانیآ

 .کنهیدوست دارم.حالمو خوب م

 .یخودخواه یلیخ-

مظلوم  ینطوریباالها.ا زنهیم دوباره یطن ی:واهانیآ

 .صحبت نکن

 یحرف گهیو دلخور شده د چرخونمیم شهیسمت ش سرمو

 !..شعوریبره؟بیو لذت م کنهیم تی.منو اذزنمینم
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 هانیو معلوم بود که آ شهیگفته نم یحرف گهید هیآتل تا

 .نشده میناراحت یمتوجه
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 شهیم هادیو پ دارهیرو نگه م نیماش میدیرس هیبه آتل یوقت

 .کنهیو در رو باز م ادیو به سمت من م

 .دل بودم دو

 ؟شدمیم الیخیامروزو ب ای دادمینشون م مویناراحت دیبا

 من دل ندارم؟ مگه

 .کنهیم یچ نمینازمو بکشه بب بذار

غره دستمو تو دستش شمبا چ رهیگیکه جلوم م دستشو

 :گهیکه شوکه م ذارمیم
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 کرد؟ یقاط ماتی.!ساخدای-

 :گمیاخم م با

 .کرده یخودت قاط یمایس-

 :بغلش کشهیمنو م ییهوی

 ؟یناراحت شد یچ هو؟ازی یشد یچ-

 :گمیاخم م با

 .کن لذتتو ببر تمیتو اذ یچیه-

 .شهیتازه متوجه م انکار

 یفرق باز شده یو موها بوسهیرو م میشونیلبخند پ با

 :زنهیحالت دارمو از صورتم کنار م

 تیاذ کنمیاون دل نازکت.هنوزم انکار نم یمن فدا-

با  یحت نکهی،ایبرام متفاوت نکهی.ادهیکردنت بهم لذت م
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 ستیقابل انکار ن شمیعاشقت م شتریحرص خوردنتم ب

 .گرمعشوه

 :گمیغنچه شده م یلبا با

 یدم بلد بودم چجورآره..منم اگه مثل تو زبون باز بو-

 .جمعش کنم

 :گهیخنده و م ریز زنهیم

بود.اصاًل شب به حسابم  قتیدورت بگردم.همش حق-

 .االن.بدبختم نکن میبر ایبرس خوبه؟ب

بخند رو با ل میشونیو پ کشهیبرم که مچمو م خوامیاخم م با

 :بوسهیم

 .زدلمیعز گهیبخند د-

 ..آخـ-

 :کنهیدستشو قاب صورتم م 
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 یرابفهمه که ب ایدن یهمه خوامیبچه.امشب م نمیبخند بب-

 .یبودن با من خوشحال

 .ارمیکم کشش مو کم کنمیتر م لبمو

 ادیش مِک شتریکه لبخندم ب زنهیرو لبم م یایفور یبوسه

 .پرمیاز جا م لمبرداریف یو با صدا

 کیزوجا مثل شما رمانت یکاش همه ی:معرکه بود.وازن

 یبود آقا یکنن.عال کاریدم چدستور ن نقدریباشن من ا

 ریگرفته شد.حاال دست عروس خانومو بگ نجایزند.تا ا

 دایرو بهتون  یعکاس یهاژست امیداخل باغ تا ب دیبر

 .بدم

دستمو دور  کنهیو مجبورم م دهیسرشو تکون م هانیآ

رو  خوادیکه م یش حلقه کنم.کارپهن و مردونه یبازو

دفعه  هیکه  میشیاغ مقدم با هم وارد بو هم دمیانجام م

 :پرسمیم
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 ؟یها خبر داراز بچه-

 :گهیم یشاک

 یچیه رهیپوف..خوشحال بودم تا االن ذهنت درگ-

 هیپسر آقام تو هم  هیبچه نکن.من امروز بچه هی.یپرسینم

 خانم متشخص.خب؟

 :گمیخنده م با

صبح  ستن؟ازیبدونم آماده شدن؟تنها ن خوامیوا.خب م-

 .بهشون زنگ نزدم

اونا االن سرشون گرمه واگرنه از  زمی:نگران نباش عزنهایآ

 .سوراخ بود مونیکه تا االن گوش زدنیبس زنگ م

 هانیه آک دمیتکون م دییو سرمو به تأ کشمیم یقیعم نفس

 :گهیم

 .یاریکمکت کنم شنلتو در ب ایب-
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 :گمیم ریو متح کشمیعقب م فورًا

 !نه ینجا؟وایا-

 :گهیم متعجب

 ؟یکنیفرار م ی.واسه چمنیبب ایچرا نه؟ب-

 .نجایا ارمیمن در نم هانیآ-

 یسمت خودش که برا کشهیو م رهیگیاز شنلو م کمی

 و شمیم دهیسمتش کش یرارادیشنل پاره نشه غ نکهیا

 .برهیم نیمون دوباره از بفاصله

و با  دارهیموهام برم یشنل رو از رو یحرکت فور هی تو

 .موهامبه  زنهیمهربون و خندون زل م یچشما

 .یتحمل کنم طن یچطور دونمیواقعًا نم گهی:دهانیآ

هربار دلمو پراز شعف  مانشیگفتِن صم یطن نیا از

 .کردیم
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 :گمیلذت م با

 .رنیعکس بگ انیقشنگ نزن.بگو ب یحرفا نقدریا هانیآ-

 :دهیبه ظاهر خودشو هول نشون م هانیآ

 .تا کار دستت ندادم انیآره..بهتره بگم ب-

که  دمیهمه َهَول بودن تکون م نیرمو به اتأسف س با

زود با دم و دستگاه  یلیو خ کنهیعکاسا رو صدا م هانیآ

 .کنارمون انیم

 .کنهیجلو و دستشو سمتم دراز م ادیاز دخترا م یکی

رو قراره کنار هم  یادیم عروس خانم.ساعات زمن ترانه-

 .باشه؟میکن یهمکار ایپس ب میباش

 :ذارمیتو دستش م دستمو

 .آره حتمًا..خوشبختم.منم طنازم-

 :گهیو م شهیپررنگ م لبخندش
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 ارم؟یشنلتو در ب یدیاجازه م-

و  نهکیکه بند شنل رو باز م دمیبه مثبت تکون م سرمو

از دخترا  یکیو رو به  دارهیرو از دورم برم دیشنل سف

 :گهیم

 .نشه فیجا بذار کث هی ریبگ نویسارا ا-

 :گهیم هانیمودبانه رو به آ و

بز س طیاز مح ای میریتو اتاقو بگ یآقا دوماد اول عکسا-

 باغ باشه؟

 :گمیکه م کنهیدو به شک به من نگاه م هانیآ

عد ب میریتو باغ رو بگ یم،عکسایهست نجایحاال که هم-

 .داخل میبر

 :دهیسر تکون م ترانه

 .میشروع کن دیاون درخت ب یاز جلو میآره خوبه.بر-
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 یو همه میریم دیدرخت ببه سمت  هانیآ همراه

 .میریگیرو م گهیکه م ییهاژست

 .رسهیها مکنار سبزه دینوبت به تاب خوشگل و سف بعدش

 .بود یرنگ یکاماًل سبز و پراز گال پشتش

 .باغ واقعًا سخته نیاز ا یدارنگه

 هان،کناریآ نیچمن،کنار ماش یکنار تاب،رو نکهیا بعداز

 یعکاس یبرا الیداخل و م،بهیریگیاستخر و..عکس م

 .میریم

و  یمشک یکاماًل ُمدرن و جذاب بود و از مبال الیو یتو

روشن  یاقهره یواریکاغذد وارشیچرم پر شده بود.د

 نییتز یعسل زیو گلدون و م یواریداشت و با ساعت د

 .شده بود
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ارو تا عکس دینیمبل بش یرو گمی:خب همونطور که مترانه

 .شروع کنم

 .باشه-

و  کیلیچ یو دوباره صدا میریسمت مبل م هانیآ همراه

 .شهیعکس بلند م کیلیچ

 هانیتموم شدن عکسا خسته نگاهمو سمت آ بعداز

و  ردکیبه ترانه نگاه م تیکه با حرص و عصبان چرخونمیم

 .ش کنهداره تا با نگاهش خفه شوییمعلوم بود که توانا

 

[Forwarded from °• وغدر ــــاوان��تـــ •° 

(_Tani_)] 

 

 یطورنیا»به شدت خسته شده بودم از بس ترانه گفت منم

بمون_دستتو بذار_دستتو  یبمون_اونطور
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_صاف بمون_بخند_نخند_دراز بکش_بهش نیبردار_بش

ست اما خب کنندههم خسته شیادآوریخدا  یوا«نگاه کن

خوشگل  یمن خوشحال بودم که قراره در آخر عکسا

 .میریبگ لیموشگل تحو

 :ذارمیم هانیآ یبازو یلبخند دستمو رو با

 ؟ی.خسته شدگهیدختره.تموم شد د دینخورش بابا ترس-

 :گهیحرص م با

 یفسل ی.مگه عکسامیریگیکه عکس م هیبار نی...آخرنیا-

 خودمون چشه؟

 :گمیخنده م با

 میر.بشهینکن.پاشو ساعت ش تیخودتو اذ نقدریا هانیآ-

 .دنیرس حتمًا مهمونا تا االن
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 کنهیم ،کمکمیقیو با نفس عم دهیتکون م دییبه تأ سرشو

 .کنهیم میشنلمو بپوشم و دستمو دوباره دور بازوش تنظ

و همونطور که در رو برام باز  میریم نیسمت ماش باهم

 .شهیترانه بلند م یصدا کنهیم

 لمیبازم عکس و ف دی:تو راه حواستون باشه بهم.شاترانه

 ..نقدریتون.ماشاهلل ااز نیگرفتم تو ماش

 :پرهیبا حرص وسط حرفش م هانیآ

به تاالر به حال خودمون ولمون  دنیالزم نکرده.تا رس -

 .از راه باشه یو عکس لمیف چیه خوامی.نمنیکن

 شهیم نیترانه گوش بده سوار ماش یبه حرفا نکهیبدون ا و

 .بندهیو در رو محکم م

 :گمیخنده م با

 هو؟یچت شد  هانیآ-
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 .شهیروشن م نیو ماش زنهیاستارت رو م یرص دکمهح با

با  و ندازهیرو به حرکت م نیوحشتناک ماش آِفکیت هی با

 :گهیاخم م

 ..ُبُکن َنُکن ی..ِهیعوض یمنو دختره دییگا-

 :گمیحرص خوردن باحالش م نیخنده از ا با

 .ها.مرحبا بهشکنه تیخوب تونست عصب یلیخ یول-

 :نهیشیش ملب یاز لبخند رو یطرح

 ...زِن ما رو باشیاو یاو-

 :گمیخنده م با

 یعصب ینطوریا هویخونسرد  هاِنیباحاله.آ یلیخب خ-

زود  یو اگه هم بش یبش یحرص ادیم شیبشه.معمواًل کم پ

 .یگردیبرم یبه حالت معمول

 :ذارهیدستم م یرو دستشو
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نه  یباش شمی.هروقت تو پالشیخیمن قربونت بشم.ب-

 ر؟تاال میبر می.حاال مستقتیعصبان از حرصه نه یخبر

 یدود یهاشهیاز ش نانیو با اطم کنمیخم م خودمو

 :گمیم یو بعد سوال بوسمیش رو مگونه

 .گهیتاالر د میم؟بریپس کجا بر-

 :گهیم طنتیش با

 نکرده؟ یزیمثاًل عروس خوشگلم هوس چ-

 :گمیم متعجب

 .محالت خوبه؟مگه حامله-

 :گهیخنده م با

 رمیگب تزایپ هی یخوای.مستین یاه موقعش.عجلهاون که ب-

 .شهیم م؟خاطرهیبخور



 

Romanzo_o 2988 

 جانیو با ه شهیگوشام فعال م هوی تزایاسم پ دنیشن با

 :گمیم

 ؟یگیراست م-

 یزیچ یادآوریکه با  دهیخنده سرشو به مثبت تکون م با

 :خوابهیبادم م

که  یوقت ی.بذار براچسبهینم یی.تنهاستنیها ننه بچه-

 .هستن

که  یگفتم امروز رو کال

باشه؟قول  میفکر نکن زنهیخلوت دو نفرمون رو بهم م

 .میبخر تزایبعدش واسه هردوشون پ دمیم

 .میخوریم رونیب میریروز باهاشون م هی. ایقول داد-

 م؟ی:رو چشمم.حاال برهانیآ

با مالیمت میگه: 

ً به بچه و هرچ -عزیزم یبار 
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 :گمیم جانیهو دوباره با  دمیتکون م دیبا ترد سرمو

 .میبر-

 یبعدش جلو قهیو حدود سه چهار دق زنهیبهم م یلبخند

 .دارهیبزرگ نگه م یفودفست هی

 .امیبمون من برم بخرم ب نجای:همهانیآ

 :گمیم دیترد با

 ؟یچ لمبردارایف-

 .میریتاالر،خودمونم بعدش م فرستمشونیم-

 نیو به پشت ماش رهیم رونیب نیکه از ماش گمیم یا«باشه»

 .رهیم

  ِشیو ش ستیسمت دو نمیبیکه م کنمینگاه م نهیآ از

 .رهیبود م لمبردارایف نیکه همون ماش یعقب
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و  فتهیم ینگاهم به گوش یکاریو تو ب کشمیم یقیعم نفس

 .هانبچه رسهیکه به ذهنم م یزیچ نیاول

 .کننیم یها چبچه نمیبزنم بب نایزنگ به ت هی کاش

و بهشون فکر  میون بچه باشبگه امروز بد هانیآ دیشا

 .رهیگیاما دلم آروم نم مینکن

طول  یلی.خزنمیزنگ م نایو به ت دارمیرو برم یگوش

 :دهیتا خالصه جواب م کشهیم

 ..الووو-

شلوغ و ولوم  یصدا نیاوه..!معلومه تو تاالرن.با ا اوه

 .واضحه یهمه چ یقیموس یباال

 .نایالو..ت-

 ...بمونرونیبرم ب ؟بمونیتوع ی:طننایت
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و ت نایواضح ت یو صدا شهیصداها کمتر و دورتر م کمکم

 :چهیپیم یگوش

 ؟یالو.طناز خوب-

 ها چطورن؟.بچهیمرس-

 نای.اصاًل نگران نباش.کارایشنویتو م یعال گمی:بهت منایت

و هرچهارتا با لباساشون و  راعهیو سات الیو ن اسی شیپ

رنم .کاستین یچیموهاشون مشغولن و حواسشون به ه

 .رونهیب نایا بیو من ایلیا شیفکر کنم پ

 نه؟ شگاهیآرا شونیبرد-

 الیهم با خودم و ن نایرفت،کار ایلی:آره به خدا.کارن با انایت

تاج  هیدرست کرد  یا.موهاشم باال گوجهشگاهیبردم آرا

 .ذوق داره یلیگذاشته خ کمیکوچ

 :گمیلبخند م با
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 .نایت یمرس-

 ن؟ییانم.شما کجاعروس خ کنمی:خواهش منایت

 .مییاونجا گهیساعت د هی دی.شامیما تو راه-

 .می.منتظرنی:باشه.مراقب خودتون باشنایت

 ..خدافظیباشه.بازم مرس-

 .ذارمیو سرجاش م کنمیرو قطع م یگوش

 شیو ش ستیدو گهیو که د نمیبیو م گردمیپشت برم به

 .ستین

 نیاو به  زنمیزل م رونیبه ب کمیو  کشمیم یقیعم نفس

و کارن با لباساشون و  نایاالن کار یعنیکه  کنمیفکر م

 با هانیو آ شهیباز م نیشدن که در ماش یموهاشون چجور

 .نهیشیم نیبزرگ تو ماش یتزایجعبه پ هی

 :گمیم متعجب
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 !..بزرگه نقدریچرا ا نیا-

 

[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��تـــ •° 

(_Tani_)] 

 

 شهیزود تموم م کی.کوچگهیبزرگ گرفتم د یتزای:پهانیآ

س لحظات عک نیخودمون از ا اریب تویگوش االی.چسبهینم

 .میریبگ

و با  شمیم نیو وارد دورب دارمیبرم مویخنده گوش با

ه ک یاخوشمزه یتزایو پ تمونیاز وضع یمختلف یژستا

 .رمیگیعکس م زدیچشمک م

 :گهیم هانیتا عکس آ شیپنج ش بعداز

 .میبخور تزایپ ایبسه.اونو بذار کنار ب گهیخب د-
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شده بود به  زونیکه آب از لب و لوچم آو همونطور

 یهکیت هیو بعداز برش دادنش  برمیهجوم م تزایسمت پ

 اقیبزرگ رو بدون در نظر گرفتن پخش شدن رژم با اشت

 .ذارمیتو دهنم م

ود که با ب ییخب از اونا یش معرکه بودم.ولخدا مزه یوا

 .شدم ریکاماًل س شکهیخوردن سه چهار،ت

که تو  یشمیش یکهیت هانیکه آ زنمیزل م تزایبه پ نیغمگ

 :دهیدهنش بود رو قورت م

 شد؟یچ-

 ..نه یوا-

 ابونیخ نیشدما،خودمو وسط ا ودیپر ی:طناز بگهانیآ

 .کشمیم

 :باال ارمیرو م رمیمتح نگاه



 

Romanzo_o 2995 

 د؟یبه ذهنت رس هوی نیا یواسه چ-

 :گهیزار م یاافهیبا ق رموندهد

 ....نهیوا یآره طناز؟وا-

 :شرو شونه ذارمیخنده دستمو م با

 .هانیآ-

 :گهیحرص م با

منه مادر ُمرده خنده نداره طناز.تازه  یخنده نداره!بدبخت-

 نشش،زیکه شب عروس یکس کردمیفکر م نیداشتم به ا

 کنه؟یتو سرش م یشه چه خاک ودیپر

 :گمیخنده م با

 ؟یدیفکر رس نیاال چطور به اح-

 :گهیم تیعصبان با
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سکسمون افتادم  نیآخر ادیطناز نخند..نخـــنــــد.. یوا-

 .تموم شده بود ودتیکه تازه پر

 :ذارمیش مشونه یرو دستمو

 .نشدم.آروم باش ودیعشقم پر-

 :گهیم دیو با ترد شهیآروم باز م اخماش

 ؟ینشد-

و هنوز دوست داشتم شدم  ریس هوی.فقط چون زمینه عز-

 .نینه.هم یبخورم گفتم وا تزایپ

 :گهیم متیمال با

 فقد؟ نیواسه هم-

 :پشت ذارهیو م بندهیرو م تزایپ در

بخور. موقع  شوهیبق یپشت،هروقت خواست ذارمشیم-

 .خرمیبرگشت هم باز برات م
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 :گمیم فورًا

 پس؟ یعه..نه.تو چ-

 :گهیخنده م با

تو تاالر شام  دیون هم باچ کردمیم یرو ادهیداشتم ز-

 یشام مخصوص دارم که بدجور هیهم امشب  میبخور

 .هوسشو کردم

 :کوبمیش مبه شونه یخنده مشت با

 .همه تاالر منتظرن می.برگهیخب د-

 :گهیتاالر با خنده م یادآوری با

 .دمیرو از دست م تیزنم،موقعیاصاًل با تو که حرف م-

به مقصد تاالر وارد و دوباره  زنهیرو استارت م نیماش

 .میشیجاده م
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نگاه  رونیو من به ب میگینم یزیچ گهید نیماش تو

ن نشسته بود نیها که تو ماشاز بچه یبعض ی.گاهکنمیم

 کهنیاز جوونا با ا یبعض یو گاه دادنیبرام دست تکون م

و  کردنیشروع به بوق زدن م دنمونیبا د شناختنیمارو نم

 .شدیبخند مهمون لبم مو ل کردیم شونیهم همراه هانیآ

بعد)چون تاالر خارج از شهر بود(به تاالر  کساعتی حدود

 .میرسیم

ا و ب ارهیم رونیکه نگهبان سرشو ب زنهیبوق م هی هانیآ

 :گهیما با لبخند م دنید

 .رونیب انیمن بگم از داخل ب دیچند لحظه صبر کن-

که کمتر از  میمونیو منتظر م دهیسرش رو تکون م هانیآ

 .شهیمخصوص باز م موتیبعد در با ر قهیدق پنج
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و  شهیو سوت بلند م غیدست و ج یوارد شدنمون صدا با

و کارن که کنار هم  نایم به کارنگاه،توجه نیمن تو اول

 .شهیواستاده بودن جلب م

 :گمیذوق م با

 .و کارنو نایکار هانیآ یوا-

 :ندازهیغره بهم مبا چشم ینگاه مین

 .فتهیسگا متوله نیهمه چشمت به اتو هم که اول از -

 .شهیم ادهیپ نیو از ماش کنهیهمزمان کمربندشو باز م و

 .مونمیم شیشوک حسود تو

 گفتم؟ یحاال مگه چ خب

 :زنهیلبخند م هانیو آ شهیسمتم باز م در

 د؟یدیمن افتخار م یملکه-
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که لبخندش به  کنمینثارش م یا«وونهید»خنده  با

و  ذارمیو بعد دستمو تو دستش م هشیم لیتبد یاخندهتک

 .شمیم ادهیپ

طرفمون)سمت چپ و  هیو فرهاد هرکدوم  بیمن

و ما با لبخند از وسطشون  کننیراست(فشفه روشن م

 .ندازمیبه همه م یای.نگاه کلمیگذریم

 .آشنا بودن رون،همهیکه اومده بودن ب ییکسا

و من  تهفرسیبوس راه دور برام م هیکه  فتهیم نایبه ت نگاهم

 .شهیباز م شمین ارادهیب

 .جلو انیو زنعمو م مامان

عمو و زن کنهیبا لبخند مهربونش اسفند برامون دود م مامان

 .زهیریسرمون م یرو رو یبسته تراول پنجاه هزار تومن هی
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ل رو بغ هانیو مامان آ بوسهیرو م میشونیپ یزنعمو رو اول

 .و بعد بلعکس کنهیم

جلو و بازم به نوبت هردو رو  انیبابا و عمو م بالفاصله

 .رمیگیرو م تیو از آغوش بابا آرامش و امن کنمیبغل م

 :طرفمون ادیکنار،ترانه م رنیم نایبابا ا یوقت

به  تیجمع ییراهنما یبرا تونمیم یزند من از ک یآقا-

 رم؟یداخل کمک بگ

 انیرستا ا شیگوشه پ هیکه  نایا بیبه جمع من هانیآ

 :کنهیره مواستاده بودن اشا

 .هستن نیخواست یاونا دوستامن.هرکمک-

 :گهیو مخاطب به هردومون م دهیسرشو تکون م ترانه

 .دیواست نجایً همشما لطفا-
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رهاد که ف گهیبهشون م یزیو چ رهیم نایا بیبه سمت من و

و به  رنیم تیو سمت جمع کننیم دییفورًا تا عادیو م

 .کننیم شونییسمت داخل راهنما

و به داخل  ذارهیدستشو پشت کمر مستانه مهم  سپهر

و  ایلیو ا نایکه رستا و مستانه و روشنا و ت دهیهولش م

دارن از کنارمون رد  یو وقت کننیهم حرکت م بیمن

 :خونهیو همزمان با روشنا م زنهیطرالن بشکن م شنیم

 .عروس چقدر قشنگه-
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 :گنیهمزمان م نایو مستانه و ت رستا

 .مبارکش باد شاهللیا-
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 :و روشنا طرالن

 .دوماد خوش آبو رنگه-

 :نایو مستانه و ت رستا

 .مبارکش باد شاهللیا-

 .خندمیخنده و منم باهاشون م ریز زننیهمزمان م و

 .رفته بودن داخل تیجمع یهمه کمکم

که  نمکیبغلشون م بیو به ترت رمیم نایسمت رستا ا به

 :گهیروشنا با خنده م

 هدی.اون دفعه پوشادیبهت م یلیلباسه خ نیطناز ا یوا-

 .نبود بخدا ینطوریا یبود

 :گمیلبخند م با

 واقعا؟-
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 شعوِریخوب تو تنت نشسته ب یلی.خگهی:آره راست مرستا

 .جذاب

 :ادیفرهاد م یصدا

 .انیزود م رنیگیکس مداخل. االن دو سه تا ع دیبر-

 :گهیم یعصب هانیآ

 بازم عکس؟-

 :گهیم تیبا رضا عادیم

ا ب ارنیدر بآقارو باش.تازه شروع شده برادر.قراره پدرتو-

 .عکس

ده خن ریز زننیو فرهاد و سپهر م ایلیو ا بیهمزمان با من و

 :ادیکارن م یکه صدا

 .کندم نویگل ماش کمیبابا..-

 .خوشگل بمونه نی:فندوقم بذار ماشهانیآ
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 :کنهیجلو و با ذوق بغلم م ادیم نایکار

 .یخوشمل)خوشگل( شد یلیخ یمامان-

 :کنمیو محکم بغلش م شمیم خم

 !..یتر شد.تو که از منم خوشگلگریدورت بگردم من ج-

ه ک یایصورت یبود، لباس پرنسس قتیواقعًا هم حق و

ش وشکوتاه پف دار و دامن کل یهانیبود،اون آست دهیپوش

 .واقعًا معرکه شده بود

 :گهیذوق م با

(خونه منم لباستو می)رفتمیلفت شهیمامان م یواقعًا؟وا-

 بپوشم؟

 :دمیخنده سرمو تکون م با

 نکن باشه؟ یطونی.فقط امشب ششهیآره که م-

 !..ی:چشم ماماننایکار
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برابر اصله  یدرشِت خوشگلشو که کپ یچشما یرو

 .بوسمیبود م هانیآ یچشما

غل و منو ب کینزد ادیکارن م ندفعهیکه ا کنمیبلند م قدمو

 :کنهیم

مامانه  نیترمامان. خوشگل یخوشگل شد یلیخ-

 ..باور کنییایدن

اده العفوق یموها نکهیا یو برا شهیسرشار از لذت م قلبم

 بوسمیشو مدارش خراب نشه محکم گونهقشنگ و حالت

متأسفانه تو  دونستمیکه م ییهاکک و مک یو رو

 :کنمیرو نوازش م شنیمحوتر م یبزرگسال

 .برم مدهیمن قربون پسر آقا و فهم-

 :گهیبا خنده م هانیآ
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 دیکنیم یکه شما دلبر نجوری.ادیزنمو پس بد گهیبسه د-

 !من دلم ضعف رفت براتون چه برسه به طناز

 :گهیبا خنده م طرالن

 .زننیآره واال فکر کنم تازه بهتر از تو مخ م-

و  تهفرسیرو کنار م نایحرکت کارن و کار هیتو  فورًا هانیآ

و با  ارهیبه سمتم هجوم م ادیبه خودم ب نکهیقبل از ا

و دستشو پشت کمرم  کنهیکمرم خم م یدستش منو رو

 .ذارهیم

 یشنیپوز نیمضاعف از ا جاِنیدرشت شده و ه یچشما با

 :نهزیکه با ناله لب م کردمیبهش نگاه م میکه توش بود

چشماتو  ینطوریتشنتم،ا ینطوریکه هم المذهب من-

 .گهیدرشت نکن د
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و  نهکیبگم که فورًا لبامو شکار م یزیچ خوامیخنده م با

 .کشهیحصار دندوناش م نیب

ها و بعد و دست زدن بچه دنیاوو کش یاز همه صدا اول

و  خورهیعکس به گوشم م کیلیچ کیلیچ یصدا

 .کردیم که صورتمون رو روشن نیدورب ِیدرپیپ یهافلش

بودمو  دهیاز عکاسا که اسمشو از دهن ترانه شن یکی

 :گهیبود م ٰیاسمش هد

 یآقا یبرا مونیکار عکاس نیترترانه بخدا آسون یوا-

 ژستا از نیبهتر میبگ یتکرار یمدال نکهیزنده.بدون ا

 .ادیعکساشون در م

هام رو هم حس گونه ِیداغ یزده شده بودم و حت خجالت

 .کردمیم
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 به کنمیمجبورش م رمیگیم هانیآ یکه از لبا یگاز با

و ازم  کنهیکه خوشبختانه چشماشو باز م ادیخودش ب

 .رهیگیفاصله م

 یو پشت دستشو نوازش وار رو کنهیخنده بهم نگاه م با

 :گمیم یرلبیکه با حرص ز کشهیم هامگونه

 .شهیپاک م شمینکن آرا-

 هاتنهگو یعیرژگونتو پاک کنم؛به طور طب دی:باهانیآ

 .گرمسرخ شده عشوه

و دوباره  کنهیم فیازم تعر نطوریا یوقت رهیقنج م دلم

 تهفیصورتمون م یکه تو یعکس و فلش کیلیچ یصدا

نه رو به ترا یشاک هانیو آ امیاز خلسه در ب کنهیمجبورم م

 :گهیم

 میبذار تو حال خودمون باش قهیمارو.دو دق یدیعه..بابا ر-

 .یکنیرو خراب م یاحساس یهاصحنه یزرت یِه
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 :گهیش مخنده ونیخنده و م ریز زنهیم یپق ترانه

با چشماتون  دیداشت نکهیبخدا خجالت عروس خانم و ا-

بهتون قول  شهیبود..!بعدًا خاطره م یدنید نشیخوردیم

 .دمیم

که  کنهیزمزمه م یـ«گور پدرت»لب ریبا اخم ز هانیآ

 یهااز حرکت یریجو و جلوگ رییتغ یفورًا برا بیمن

 :کنهیصداشو صاف م هانیآ یاحتمال

 گهی.بنظرم ددیریفاصله بگ هانیخب همه به جز طناز از آ-

جمع  دی.اگه جونتون رو دوست دارمیموند یبسه هرچ

 .داخل میبر دیکن

 :گهیبا خنده رو به ترانه م و

 !..مخصوصًا شما-
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 دیایب دیجمع کن نارویدورب»و با دستور خندهیم زیر ترانه

 .رهیبه داخل م  ٰیهدبا «داخل

 یبغض یشن،صدایم نایکه مشغول جمع کردن دورب عکاسا

 :ارهیرستا قلبمو به درد م

 به تو چه که ؟اصاًلیگفت یبه دختره اونطور یواسه چ-

 کنه؟ شیکار خوادیم هانیآ

 :گردهیهول شده به سمتش برم بیمن

 .نداشتم.خواستم جو و عوض کنم یبخدا قصد بد-

 :گهیو با حرص و بغض م زهیریک مقطره اش هی رستا

 ..یجو و عوض کن خوادینم-

 .رهیبه سرعت به داخل تاالر م و

 یادیز یکه عالقه دادیگفتن فرهاد نشون م«عاعا» یصدا

 .وسط داره نیبه کتک خوردن ا
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رستا نگاه  یقروچه شده به راه رفته یبا دندونا بیمن

هم دنبال مامانش به داخل  اسیکه همون لحظه  کنهیم

 :گهیکه فرهاد م رهیتاالر م

هوا سرده  می.بربیمن یکنیم یداخل االن عذرخواه میریم-

 .میکرد خی

 که طرالن با حرص رهیبه دنبالشون م تیبا عصبان بیمن

 :گهیم

 یکی!آخه کنه؟یم کاریچحامله  ینگاه تروخدا با دختره-

 !نه؟ک کاریقراره با دختره چ هانیآ یبگه تو فضول ستین
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.کاِرش خوب کردیداشت بحث عوض م ،ی:حاجسپهر

االن هممونو ترور کرده بود.رستا زود  هانیبودا..واگرنه آ

 .شد یعصب

شوهرش فقط به  یست.دوست داره توجه:حاملهمستانه

 .خودش باشه

 :گهیپوکر م سپهر

 .میداخل.بر میبر-

 :گهیم یو عصب کشهیم یپوف هانیآ

 ن؟یکنیول نم ممیروز عروس-

 ..:نچفرهاد

 انکسی خورهیم هانیکه از طرف آ یایبا پس گردن حرفش

 .شهیم

 .َسْلده)سرده( یلیخ یی:بابانایکار
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 :گهیم نایبا لبخند رو به کارن و کار هانیآ

م االن ما ه ایمامان نرگس و مامان رو شیداخل پ دیبر-

 .میایم

 :گهیو آروش م اریو سات رایرو به سات و

 ..شما هم-

 :برهینگاهش رو سمت مستانه و سپهر م هوی

 آرِسن کو؟-

 :گهیم یبا بلبل زبون نایکار

 .عمو سپهر نشسته یالیفام شیپ-

ا اخم ب هانیکه آ کنهیم دییحرفشو با پلک زدن تأ مستانه

 :گهیم

 ..یباهاش کار دارم.واسه چ-

 :گهیوسظ حرفش م یشاک وشنار
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..!بسه یخوریهمه رو م یدار یاومد یبابا..از وقت یا-

 .داخل می.بریدار ینکن شام بهتر ری.خودتو سگهید

و داخل  رهیگیو بالفاصله دست فرهاد و آروش رو م 

و سپهر و مستانه و طرالن و  ایلیو ا نایو در ادامه ت رنیم

 .داخل رنیهاشون مبندشون با بچههم پشت عادیم

و با هم وارد تاالر  رهیگیو در آخر دستمو م کشهیم یپوف

رو  یو لبخند شهیبلند م هاغیدست و ج یکه صدا میشیم

 .نهیشیلبم م

بودن  بهیغر هایآشنا و بعض هایکه بعض ییمهمونا با

و  یخوشبخت یو همه برامون آروز میکنیم یاحوالپرس

 .کننیسالم م یزندگ

ه که بالفاصل مینیشیو همونجا م میریم گاهیسمت جا به

ه ک ییو از اونجا شهیم یپل«زی_پدرام پالمجنونم»کیموز
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رقص  ستیزود پ یلینفر بود خ ۴۱۱-۳۱۱ یباال تیجم

 :گهیکه ترانه کنارمون با خنده م شهیپر م

 یبعد کیشما با موز یول دیبرقص دیدوست دار دونمیم-

 .وسط دیبر دیبا

 .ستین یباشه مشکل-

 :ادیکنار گوشم م هانیمه وار آزمز یصدا

 امخوی.متهی.امشب رقص تو اولومایندار ستین یمشکل-

 .اریدر ب یخوایشنلتم م نی.ایهمش وسط باش

 :پرسمیم متعجب

 نداره؟ یرادیمختلطه..ا-

 :بوسهیرو م میشونیپ یلبخند رو با
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هت ب توننی.نمیتو ماله من دوننیهمه م گهید نجایا زمیعز-

ودت خ شتریلباستم قبول دارم.از همه بنگاه بد کنن.تازه 

 ..یواسم قبول

 :گمیم ییلبخند دندون نما با

 .شب یقسمت بمونه برا نیبوس ا-

لبامو با لباش گرم  یو فور عیو سر ارهیجلو م سرشو

 :کنهیم

 ..شب شهیبمونه حاال، بق نیا-

 نایو نگاهم به کار دمیو سرمو به تأسف تکون م خندمیم

و  دیقصریم رایو سات اسیداشت با  تسیکه وسط پ فتهیم

 .دادیبا عشوه قر م

 :گهیکه با خنده م نهیبینگاهمو م هانیآ انگار

 .میدیجامعه م لیتحو میهم دار گهیگر دعشوه هیآره..-
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 :گمیلبخند م با

 .حواسمون بهشون باشه یچهارچشم دیاهوم.با-

 :ذارهیدستم م یرو دستشو

 !..معلومه-

.همه وسط بودن بجز َمردا و گردمیها مبا نگاهم دنبال بچه 

 .رستا

 شهیم متمو کیکه موز میشیم رهیخ هیبق دنیبه رقص دوباره

 .شهیشروع م یبعد کیو موز

 کیو با همون موز شهیشروع م«بانددلم آب شد_» کیموز

جنتلمنانه دستشو طرفم  یلیو خ شهیبلند م هانیاولش آ

 .شمیمو بلند  ذارمیکه دستمو تو دستش م رهیگیم

 ست؛یوسط پ میریهم م با
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 یخونو با آهنگ لب دمیآروم خودمو با آهنگ تکون م 

 .کنمیم

آب شه  خمیکم کم دونمیاوالش.خودمم م یخوبه برا آره

 !!بشه یقراره چ

م کو کم کنمیاما خودمو کنترل م رهیگیم مفکرم خنده از

 و انگار ذهنم شهیتر متندتر و باعشوه دنمیحرکت رقص

الزم  یبهم اون انرژ کیو موز شهیفعال م دنیصرق یبرا

 .کنهیرو منتقل م

ص مشغول رق هیکم با بقو بعد کم رقصمیم هانیبا آ کمی

 .شمیم

و مستانه و روشنا و در آخر به  شهیطرالن شروع م از

 شدایپ یول گردمی.با چشمام دنبال کارن مرسهیم نایکار

 .کنمینم

 :پرسمیم نایبه کار رو
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 کارن کو؟-

 :گهیناز م با

فت من که گ میبرقص میآرِسن نشسته.بهش گفتم بر شیپ-

 .ستمیبلد ن

 :کشمیم لپشو

 ..تو باهام برقصوتمیباشه ک-

 :خندهیذوق م با

 .با عروس برقصم تونمیم یخوبه وقت یلیمامان خ-

 :گمیچشمک م با

دورت بگردم  یفرد به عروس نیکتریجمع نزد نیتو ا-

 .من

و  شهیم کیبهمون نزد هانیکه آ کنهیمباز بهم نگاه  شین با

 .دهیم نایبه کار یتراول پنجاه هی
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 دیاب رقصهیخوب م نقدریا یدختر خوشگله وقت نی:اهانیآ

 ...مگه نه مامانشگهیبهش شاباش بدم د

 :گمیم دهیخنده کش با

 ..آره-

 :گهیو م خندهیبا ذوق م نایکار

 تو هم؟ یرقصیباهام م ییبابا-

 .زدلمی:اره عزهانیآ

 هیمشغول رقص شدن،البته  نایو کار هانیآ نمیبیم یوقت

 نیا یدر حال دست زدن و گاه هانیباز کنم که آ یپرانتز

اومدن در حال عشوه  نایپا و اون پا کردن بود و کار

 .رمیها مبچه زی،سمت م
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در حال  ِبیناراحت و من یاول از همه رو رستا گاهمن

 .نهیشیم ییدلجو

هم در حال خوردن آب  ایلیو ا عادیو سپهر و م فرهاد

 .کردنیپرتقال به حرفاشون گوش م

نظر  نیمشروب هم سرو شه اما ا یقرار بود تو عروس اول

 .بود که مشروب نباشه هانیآ

ب وسوسه شم و مشروب بخورم و از ش خوامینم»

 .«باشم اریهوش اریهوش خوامینفهمم.م یزیچ میدوماد

با  ایو دور و بر نهیشیحرفش رو لبم م یادآوریبا  یلبخند

 دنزیم غیدست و ج شمیم کینزد زیدارم به م نکهیا دنید

 :شمکیو م رمیگیدست رستا رو م حیلبخند مل هیو من با 

 .نمیوسط بب اینشسته؟ب نجایعشق من چرا ا-

 :گهیم حوصلهیب
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 .نکن طناز برو حوصله ندارم تیاذ-

 .نمیشیو روش م کشمیم رونیکنارشو ب یصندل

 بزنه؟ حرف خوادیم یک نمیبب نمیشیم نجایباشه پس منم ا-

 :کنهیبهم نگاه م شوکه

 .تهیوسط احمق.عروس ؟برویشد وونهید-

 :گمیاخم م با

 م؟یبر یایبرقصم.م میمیغلط کنم بدون دوست صم-

رهاد که ف ادیتا دنبالم ب شهیو بلند م هزنیلبخند م رستا

 :گهیم یشاک

 .وسط.خب حوصلم سر رفت امیطنازز..منم دعوت کن ب-

 :گمیخنده م با

 .دیای.بنمیبب دید؟پاشینیگفت بش یک-
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 هشیکه خودش متوجه م زنمیم یزیچشمک ر بیبه من رو

ت که پش شمیو متوجه م رمیم ستیو من با رستا سمت پ

 .انیهم م بیو من عادیو سپهر و م ایلیسرم فرهاد و ا

 باال و رهیم غایدست و ج یدوباره اومدنم به وسط صدا با

 بلند«یگیب یو سام یباال_ته» کیموز نیاز ب یجید یصدا

 :شهیم

ه ب دیشادوماد اومدن وسط..دست بزن یدوستا نکهیمثل ا-

 .افتخارشون

 :گهیبا ذوق م فرهاد

 .اال نگرفته بوددست ب ینطوریمنو ا یتا حاال کس ولیا-

 .خنده ریز میزنیم یبا هم پق 

 دنیو همه مشغول رقص رهیباال م کیموز یصدا دوباره

 .میشیم
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 و طرالن و مستانه و نایو همراه با ت رمیگیرستا رو م دست

 .میرقصیروشنا م

 یلیبغلم و کنار گوشم خ ادیم کنهیراهشو کج م طرالن

 :گهیبفهمه م یکس نکهیو بدون ا یعاد

 از دلش خوامیم گهیم بی.منبیا رو غل بده سمت منرست-

 .ارمیدر ب

 .مکنیو مخاطب رقصم رو فقط رستا م دمیتکون م سرمو

ا و رست کشمیم نایا بیخودمو سمت من هیچند ثان بعداز

 .ادیهم دنبالم م

 که نگاهش سمت زنمیم بیمن یبه پهلو یاآرنج ضربه با

 و کنهیوض مزود جاشو باهام ع یلیو خ شهیم دهیما کش

 .شهیمشغول رقص با رستا م
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روشنا و طرالن و مستانه هم در  نمیبیم امیبه خودم م یوقت

 .و سپهرن عادیبا فرهاد و م دنیحال رقص

 دنیو با ناز مشغول رقص رمیم هانیباز سمت آ شیبا ن منم

 .شمیباهاش م

 .کنهیم میلبخند همراه با

 نیه االبت.میرقصیم یدرپیتا شعر رو پ شیپنج ش حدود

 الی.مامان، بابا، زنعمو، عمو، عمه، داندمیوسط با همه رقص

 ...و پرستو و ماهیو شوهرش ،ساحل و پر ایو زنش، دن

و باهاش  خوردمیغل م هانیوسط هروقت سمت آ نیا

که  کردیو نازم م رفتیقربون صدقم م نقدریا دمیرقصیم

 .شدمیکاًل سرخ م

 م،یفتیگرما به عرق مو از شدت  میرقصیم یکل نکهیا بعداز

تاالر هم توان خنک کردنمون  یکولرها یکه حت یجور
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و سر  میریعروس و داماد م یرو نداشتن.سمت صندل

 .مینیشیجامون م

در حال پخش بود و مهمونا داشتن  یمیمال کیموز حاال

 زدنیو همونطور حرف هم م کردنیم ییرایاز خودشون پذ

 .باعث همهمه شده بود نیو ا

 شیا نو ب شهیم داشیکه دوباره ترانه پ کشهیل نمطو یلیخ

 :گهیباز م

 دیرو دوست دار یبود.حاال هرک یخب رقصاتونم که عال-

 .میریعکس بگ دیصدا کن

 :گهیرو بهم م میاما مال کشهیاخماشو تو هم م کمی هانیآ

 ان؟یب نایبگم مامان ا-

 .میریهم جدا عکس بگ نایآره..با کارن و کار-

 .نهک داشونیپ تیجمع نیتو ا دیبا یکیقط :باشه.فهانیآ



 

Romanzo_o 3028 

 :گمیو م دمیخنده سرمو تکون م با

 کجان؟ نایحاال مامان ا-

که فورًا نگاه  کنهینگاه م نایطرالن ا زیبه سمت م هانیآ

 و«رو صدا کن نایت»زنهیلب م هانی.آفتهیبهمون م عادیم

 .کنهیاشاره م نایهمزمان با چشم به ت

مون که ه گهیم یزیچ نایرو به تو  دهیسرشو تکون م عادیم

 مونورینگاه خ یو وقت گردهیسمت ما برم نایلحظه نگاه ت

 .ادیو سمتمون م شهیبلند م نهیبیم

 :هگیبهمون م دنیو با رس گذرهیبزرگ رقص م ستیپ از

 جانم داداش؟-

 میریعکس بگ انیبگو ب نایاول به مامان ا زحمتی:بهانیآ

 .نیایبعد شما هم ب

 :ذارهیرو هم م چشماشو نایت
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 .رو چشمم-

 .رهیم نایمامان ا زیبه سمت م و

و  شنیزود مامان و بابا و زنعمو و عمو بلند م یلیخ

 .انیسمتمون م

 .میستیمیو کنار هم وا میشیم بلند

*** 

 نیب نی.امینیشیم یتموم شدن عکسا با خستگ بعداز

دور هم که دوست داشتن عکس  یالیهرکدوم از فام

 .ونخودش یایبا گوش رنیگیجلو و عکس م انیم میریبگ

 یول میریگیو شوهرش هم عکس م ایو زنش و دن الیدان با

 .کننیخودشون استفاده م یاونا از گوش

 یرو هم هرکس با گوش نایچهار نفرمون با رستا ا یعکسا

رو با  مونیپیو اک یاما عکس دست جمع رهیگیخودش م

 .میریگیم نیدورب
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با  ندفعهیو ا ذارنیم کیعکسا دوباره موز بعداز

وسط  انیم همه«ی_بهنام بانیچه نخوا یبخوا چه»کیموز

 .شهیرقص شلوغ م ستیپ غیج یو با صدا

 .کشونهیو وسط م رهیگیسمتم و دست منم م ادیم روشنا

و فارغ از همه جا با  میشیم دنیمشغول رقص دوباره

 .میرقصیو عشوه م یخوشحال
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 .میکشیم غیبا خوشحال ج یگاه

 .میخونیم کیبلند بلند با موز یگاه

 .میشیبا شوهرامون مشغول رقص م یگاه
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که از پا و کمر  میدیو قر م میرقصیم نقدریکه ا خالصه

 .میفتیم

تراول به عنوان  هی قهیبه چند دق قهیهر چند دق هانیآ

با  و کردمیو منم از فرصت سواستفاده م ادیاش بهم مشاب

 .دمیرقصیعشوه براش م

و در آخر  میدیگذشت و ما رقص کساعتی کنمیم فکر

خودش  یتموم شد و دوباره هرکس به جا کیموز

 یهمرو به صرف شام به سالن غذاخور ندفعهیبرگشت و ا

 .دعوت کردن

 :گهیو م ادیدوباره به سمتمون م ترانه

کوتاه  یلمایف دیسمت شام.فقط بگما با میبر دیخب پاش-

 .ازهین یعروس لمیف یبرا رمیبگ

 :گهیبا اخم م هانیآ
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شام  میخوایراحت م الیبا خ گهیالزم نکرده.د-

 .شو المونیخی.بمیبخور

 :گهیو با خنده م ندازهیابرو باال م ترانه

 .دیلحظه بهم گوش بد هی-

 :دهیکه ادامه م میکنیدقت بهش نگاه م با

امشب  هی ی. ولشنیعروس و دامادها خسته م یهمه-

 یعکسا و لمیتا بتونم با ف دیای.باهام راه بهیشِب خستگ

براتون نگه دارم که هروقت  یقشنگ خاطرات خوب

 .باشه ادتونی یهرلحظه از عروس دیکنینگاهش م

 ای دیی.انگار منتظر تأکنهیو به من نگاه م کشهیم یپوف هانیآ

 .من بود بیتکذ

 :دمیتکون م دییبه تأ سرمو
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تو  نی.دوربستین یباشه مشکل کیکوچ یهاکهیاگه ت-

 .دهنمون نباشه فقط

 :گهیدختره که عکاس بود م یکیاون  ،ٰیهد

 یِک میگی.تازه بهتون ممیشام بخور میخواینه بابا.ما هم م-

 .دیراحت باش میریگیم لمیف

و  رهیگیو دستمو م شهیو بلند م دهیسرشو تکون م هانیآ

 .میریم یهمراه هم سمت سالن غذاخور

عروس و داماد در نظر گرفته  یکه برا یبزرگ زیم پشت

 .مینیشیبودن م

ته پشتش گذاش یسلطنت یبزرگ که دو تا صندل زیم هی

 .شده بود

 :گهیشده م میکه ترانه تسل مینیشیم زیم پشت
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ا بعدش ب میریبگ لمیف کمیاولش  نیهم هینظرتون چ-

 ن؟یبخور راحت غذا الیخ

 ..:آره بهترههانیآ

سرتون رو  یاما گاه دی:خب پس مشغول خوردن شترانه

و آروم  دیلب بزن یزیو چ دیسمت هم بچرخون

 .دیگفت گهیبه همد یباحال زی.انگار که چدیبخند

 :گهیپوکر م هانیآ

 ا؟یمسخره باز نیاز ا-

 :گمیم یشاک

 !..هانیعه..آ-

 :گهیخنده م با

 .کردم.حله یخب شوخ-

 .دی:شروع کنترانه
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،  یکیو همونطور که خواسته بود  میشیخوردن م مشغول

 ییزایو با زمزمه کردن چ میبرگشت گهیدوبار سمت همد

 .میدیخندیم زیر

 تیشب تقو یبخور برا خوب»یبا جمله هانیآ

هام تونست حرارت بدنم رو باال ببره و گونه قشنگ«یش

رو لبش خنده «زشته»رو گلگون کنه و من با گفتن

 .رو لب خودمم بود یکیکوچ یآوردم.البته که خنده

 :گهیترانه م قهیاز پنج دق کمتر

معرکه  هارولمیف یچطور دیدونی.الحق که مهیآقا عال یوا-

عروس خوشگلمونو خجالت  نیکم ا ییخدا ی.ولدیکن

 .دیبد

و ر میشونیپ قیعم نکهیطرفم و بعداز ا شهیخم م هانیآ

 :گهیم بوسهیم

 .ادیبهش م دنیشخجالت ک-
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و  کنهیمرغ جدا م کهیت هیش، با چنگالم بعداز جمله و

 و کنمیکه دهنم رو باز م ذارهیمرغ رو با چنگال تو دهنم م

 .جوأمیبا لذت مرغ رو م

 م؟یبخور یزیچی میاجازه هست ما هم بر گمی:عام..مترانه

که من فقط  یو آروم جور دهیسرشو تکون م هانیآ

 .«کم شرِّت»زنهیلب م دم،یشنیم

که باهاش بودن بدون  یاگهید لمبرداریو دو تا ف ترانه

 یغذاخور یزهایرو بشنون سمت م هانیحرف آ نکهیا

 .شنیخودشون م یغذا برا دنیو مشغول کش رنیم

 :گمیاخم م با

 یگفت یواسه چ یتو که اصاًل حوصله ندار هانیآ-

 م؟یریبگ یعروس
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رو به  شیندلو ص جوعهیکه تو دهنش بود رو م یساالد

 :کنهیم زیسمتم متما

رو  یعروس نیهووم؟من ا میما که با هم تعارف ندار-

واسه خودم  گمیتو گرفتم.نم یفقط بخاطر خوشحال

 هی دیداره از د یچه حس نمینبودا.منم دوست داشتم بب

من  زنمیعروس بهت نگاه کنم اما خب خودمم گول نم

 .امشب مشتاقم یبرا شتریب

 :زنمیازوش مبه ب یحرص مشت با

پسِر عمو  هان،ی.حاال چه آیجون به جونت کنن َهَول-

چه شوهر من  ،یشرکت باش ریچه مد ،یمحمود باش

 !..یباش

 :گهیم یاتک خنده با

 !.یندار جانیشب ه ینگو که برا یآره..ول-
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 .داشتم جانی.منم هگهی.راست مرهیگیم مخنده خودمم

 :گهیو م رهیگیم رو ممنظور خنده خودش

کن که  تیتو هم آره..؟!پس بخور خودتو تقو یدید-

 .ارمیپدرتو در ب خوامیامشب م

 .گهیمنو نترسون د هانیآ-

 :چرخونهیفورًا سرشو سمتم م هانیآ

 یمثل قبل وحش گهیزنم؟دیم بیبهت آس یکنیفکر م-

 ید.متوجه شیکه خودم لذت ببرم و تو عذاب بکش ستمین

 که نه؟

کوت مشغول خوردن تو س گهیو د دمیتکون م سرمو

 .شمیجلوم م یخوشمزه و معرکه یغذاها

 :کنمیسرمو بلند م نایت یصدا با

 !..به زوج خوشبختبه-
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 :گمیخنده م با

 ؟یغذا خورد-

 .:آره خوردمنایت

 هستن؟حواست هست بهشون؟ نایکارن و کار-

 :گهیم یو شاک ذارهیشونم م یرو دستشو

 انگار نه انگار یگیم جوریطناز بخدا -

 هیهامن.بخدا همه جور حواسم بهشون هست.خواهرزاده

رجا ه نایگفتم کار الی.به نرمیگیلحظه هم چشم ازشون نم

آرسنه.آرسنم که ماشاهلل  شیبهم بگو.کارنم پ رهیداره م

 گمیم یهست.ول یعاقله.کارنم خودش متوجه همه چ

 .نگران نباش

 :کشمیم یقیعم نفس

 .ی.مرسستیدست خودم ن-
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 .بخور ؟غذاتویکنیچقدر ناله م گهی:بسه دهانیآ

 

[Forwarded from °• دروغ ــــاوان��تـــ •° 

(_Tani_)] 

 

 .شدم ریس گهیخوردم د-

 :کنهیاخم به جلوم اشاره م با

مرغ و ساالد  کمیبچه.فقط  ینزد یچیدست به ه-

 .زیخودت برنج بر یبرا کمی.یخورد

دارم  گهیمرغو خوردم.د نصِف؟یدیمنو خرس د هانیآ-

 .ترکمیم

 :کنهیبحثمون رو قطع م نایت یصدا
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همه  گهید زمی.اما خواهر عزکنمایدخالت م دیببخش-

 بلکه یش تیچه خبره.بخور تقو یشب عروس دوننیم

 .خدا بخواد و من دوباره خاله شم

 :گمیم حیمل یلبخند با

 .من به هفت پشتم بخندم باز بخوام حامله شم-

 :مونهیساکت نم گهید هانیآ

 میبابا شم. واسه خودت تصم خوادیبعله؟من هنوز دلم م-

 .رینگ

 ی.دو تا بچه دارم دستهگهیباش.بسه د الیخ نیآره.به هم-

 !کار؟یچ خوامیبچه م گهیگل.د

 :بوسهیلبم رو م یگوشه ًقایو دق شهیخم م هانیآ

تو شکمت و  کارمیم گهیبچه د هی هانم،یاگه من آ-

 .کنمیمون رو پنج نفره مخانواده
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 :گمیلبخند م با

 .بخوابم شتیاگه من طنازم، عمرًا اگه شب پ-

 :یندازیباال م ابرو

 د؟یتو کاِر تهد یباز زد-

 .یکه دلتو واسه شب صابون نزن گمی. دارم مستین دیتهد-

من دلم  یزنیحرف م یاالنم که دار نی:تو همهانیآ

 گهید مییتنها.شب که تیهمه جمع نیا ی.جلوخوادتیم

 .یریجلوم رو بگ یتونیجوره نم چیه

 یجلوتر و تو فاصله کشمیاغواگر خودمو م یلبخند با

 :گمیاز صورتش م یکم

 ازیشدم ن ودیامشب به مامان بگم پر هیپس نظرت چ-

 شما؟ یخونه انیها ببچه ستین

 .کنمیکه شوکه نگاهش م ذارهیشکمم م یرو دستشو
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ه نگ منهیس کیباال و نزد کشهیشکمم م یاز رو دستشو

 :دارهیم

 !..یکنیکارو نم نیتو ا-

 ..هم بکنم دیشا-

 :گمیکه با اخم م ارهیباالتر م دستشو

 .دستتو بردار زشته ؟یکنیم کاریچ-

 .زمیعز یدیرو انجام نم یکه گفت ی:تو اون کارهانیآ

 و اگه انجام بدم..؟-

 :گهیم لکسیر

 با زنم خلوت کنم خوامیم رونیب دیهمه بر زنمیبلند داد م-

 .مکنیکارو تموم م یتو اون کارو انجام بد نکهیو قبل از ا

 :زنمیلب م یناراحت با

 ...؟هنوزمیبا زور کارو راه ببر یخوایم شهیبازم مثل هم-
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 :پرهیحرفم م نیب

 یبزن غیکه ج دمیبه خودت لذت م یجورینه اتفاقًا..-

ز کن رم.باگعشوه ستیدر کار ن یزور گهی.دخوامیم شتریب

 .لباتو یغنچه

 :گمیم یناراحت با

 .دستتو بردار-

 :گهیم بوسهیکه خم شده گونم رو م همونطور

قصد ناراحت کردنت رو ندارم اما حرفام  چوقتیه-

که از ناراحت شدن  هی. کادیم رونیناخودآگاه از دهنم ب

 خوشحال بشه.هووم؟ شیزندگ

 :هگیکه م رمیم شیچرب زبون نیبه ا یاغرهچشم

 انیها نبچه یول سکسیخب..امشب سکس ب لیخ-

 .خونه
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 ..و یبا حرفات خرم کن یکه باز بتون انیها نآره بچه-

 یریحرفم جلوگ یو از ادامه ذارهیلبم م یرو دستشو

 :کنهیم

 ...َعهیبابا..!باز که ترش کرد یا-

 :شمیاز راه صلح وارد م منم

 .ادیبدم م یدونی.مگهیزور نگو د نقدریخب ا-

 :ذارهیدستم م یرو دستشو

 .گهید می.پاشو برزمیباشه عز-

 :مزنیو آروم پچ م بوسمیو محکم گونشو م زنمیم لبخند

 ..هانیعاشقتم آ-

 :بوسهیچشممو م نییپا

 .گرمعشوه شتریمن ب-
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که متعجب نگاهمون  نایو همراه ت میشیبا هم بلند م و

 .میگردیبرم یبه سالن اصل کرد،یم

 میدوباره برگشته بودن سرجاشون. داشت هامهمون حاال

 .راهمون یجلو ادیکه مامان م زامونیسر م میرفتیم

 د؟یها غذا خورد:بچهمامان

 د؟یآره مامان جون.شما خورد-

 .کنمینم تتونیاذ دی:آره مادر. برمامان

 میشیکه ما هم با لبخند ازش دور م زنهیبهمون م یلبخند

 .میریاد معروس و دوم گاهیو دوباره سمت جا

ه داد ادیکه بهمون تانگو  یاستاد ،یملک یلحظه آقا همون

 :زنهیم هانیآ یشونه یو با لبخند رو ادیبود سمتمون م

 اول؟ دیدار نیتمر هیبه  ازین ای دیاجان. آماده هانیخب آ-
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ساله  ۱۸-۱۷پسر  هی!دیتصورش نکن ریپ یاستاد، ول گمیم

 .زدیکه به شدت جوون م

 :گمیکه م کنهید سوالش به من نگاه مموردر هانیآ

 ی. من مشکلمیکرد نیتمر یکاف ینه فکر کنم به اندازه-

 .ندارم

 .حرکات ادمهیندارم. ی:منم مشکلهانیآ

وسط  دیایب دیکه حواسا جمع بشه با نی:باشه.پس همیملک

 .دیآماده باش دوارمی.امدیو برقص

 .رهیگیکه با لبخند ازمون فاصله م میدیتکون م سرمونو

 :رمیگیرو محکم م هانیآ دست

 ؟یاسترس ندار-

 :شهیم رهیبهم خ متعجب

 ؟یچ یبرا-
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 ؟یبره چ ادمونی ای می! اگه خراب کنگهیرقصمون د یبرا-

 .میکن نیتمر باری میبر ایب

 :گهیخنده م با

رفت بهم بگو من  ادتیاسترس نداره.اصاًل  نکهیدلبر ا-

 .رمیگیخودم حرکتو تو دست م

 :گمیاز مب شین با

 ؟یبره چ ادتیاگه تو -

 میکنی(می:چشم پوشی)به معنگنوری:اون حرکت رو اهانیآ

 .یسر حرکت بعد میریو م

 .شهیرقص خراب م هانیآ-

 ستیآخه؟امتحان ن یخونیم أسی یهیبابا.چرا آ ی:اهانیآ

 ای رفت ادتی.اصاًل هروقت شهینم ای شهیم ای.یکه بترس

ت بد شد بعد از حال گمیم نیرو زم فتیخراب شد ب
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و  یبه خوب یخونه و همه چ میریم میهمونور مستق

 .شهیتموم م یخوش

 :گمیم جاشیب یهایهمه شوخ نیحرص از ا با

 !..یو خوش یآره به خوب-

 :ندازهیباال م شونه

 .بله-

و که باهاش تانگ یکیموز یبگم صدا یزیچ نکهیاز ا قبل

گاه ر دستو مسئول تاال شهیبلند م میکرده بود نیرو تمر

 .کنهیساز رو روشن ممه

 

 

_فرزاد یشخص»و با آهنگ  میشیهم بلند م هانیو آ من

 .میشیرقص م ستیپ وارد«نیفرز
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تو  هانیو من و آ شهیکالم اول آهنگ شروع م یب کیموز

 زیو ر میچسبونیرو به هم م هامونیشونیحالت تانگو پ

 .روع بشهتا آهنگ ش میخوریتکون م

  تو سکوتم

  تو ادمیفر

 یکه خالق خاطرات روشن تو

 رو مگهیو دست د دارمینگه م هانیدستمو دور گردنم آ هی

تو  و رمیگیفاصله م هانیدست بازم از آ هیو با  کنهیباز م

 .میچرخیهمون حالت م

دوباره تو حالت  شه،یاز آهنگ تموم م کهیاون ت یوقت

ا و دوباره ب میدیو تکون مو خودمون میریگیتانگو قرار م

 کنمیدستمو باز م هیآهنگ به همون صورت  یبعد یکهیت

 یلیو با هم خ دارمیرو نگه م هانیدستم گردن آ هیو با 

 .میچرخیآروم تو همون حالت م
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 ییتو هوا

 یینفس تو 

 یمن یکه شاعر هر ترانه تو

 هیو تو  رهیگیدستام رو م هانیقسمت هوو آآ آهنگ، آ با

و دستامون حالت  چسبمیم هانیاز پشت به آحرکت 

 تکون زیو خودمون رو ر رهیگیقرار م منهیرو س یضربدر

دست  یمون صداو حرفه عیحرکت سر نیکه با ا م،یدیم

 .شهیبلند م غایو ج

 تنم رهیعطر تو بگ بذار

و و ت میکنینم یاگهیحرکت د چیبا قسمت هو آآ، ه دوباره

 .میدیهمون حالت خودمون رو تکون م

 دنمیکه من عاشق به تو رس 
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قسمت رو تو گوشم  نیا کیهمراه با موز هانیآ یوقت

 .نمیبتا صورتشو ب کنمیبا لبخند سرمو کج م کنه،یزمزمه م

کاماًل لبش به گوشم  کردیرو زمزمه م کهیت نیا یوقت

 .کردیبرخورد م

با  عیسر یلیپس خ رهیضرب بگ نجایقرار بود ا کیموز

 یکه ملک یجام چند تا حرکت ضربدرو تاپ و ان چیپ

و به  میکنیداده بود دستامون رو از هم باز م ادیبهمون 

 کیو با قسمت ضرب گرفتن موز میگردیحالت تانگو برم

دم کم از خو یلیکه خ یاو با عشوه رمیگیفاصله م هانیاز آ

 دنیدادن دستم رو هوا و چرخ چیپ مشغولسراغ داشتم 

 .شمیم

 

 ام ، تا حس کنم پروازوکن به شونه ه هیتک

 امیرو نیعمره من تو حسرت فقط هم هی



 

Romanzo_o 3053 

 کن به حس من، تا پر شم از احساست هیتک

 خوامیهمه جنون فقط، تورو م نیمن از ا که

 

همونطور که بلد بود  هانیو آ شهیدوباره آروم م کیموز

و دور  رهیگیجلو و دستامو رو هوا م ادیم عیسر یلیخ

و با  میرسیاره حالت تانگو مو دوب خورمیم چیپ هیدستم 

 .میشیهماهنگ م کیموز یقسمت آروم شده

  تو حواسم

  تو تقاصم

 تنم یوارث عاطفه ییتو

 باش کنارم

  شم ایکه در 

 منم بازهیتو م یجونشو پا اونکه
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 آآ هو

 آآ هو

 تنم رهیعطرتو بگ بذار

 آآ هو

 آآ هو

 دنمیمن عاشق به تو رس که

و  رمیگیفاصله م هانیو از آ هریگیضرب م کیموز درباره

زود  یلیو خ میچرخیبا هم م رهیحالت دا ستیدور پ

 هریگیو دور کمرمو م رسونهیاز وسط خودشو بهم م هانیآ

و  نهکیمنو بلند م«موردعالقم یبه جا میدیرس»و با گفتن 

باال و  رهیم غیدست و ج یکه صدا چرخونهیهوا م یرو

 .برمیلذت مالعادمون رقص فوق نیمن ته دلم از ا

 کن به شونه هام ، تا حس کنم پروازو هیتک
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 امیرو نیعمره من تو حسرت فقط هم هی

 کن به حس من، تا پر شم از احساست هیتک

 خوامیهمه جنون فقط، تورو م نیمن از ا که

 یدستمو رو هیو  چسبمیم هانیزود به آ یلیخ دوباره

 نو حاال صورتامو میریگیو حالت تانگو م ذارمیگونش م

 زیهر چ ایفولوت  یبه هم.با صدا میبود دهیکامل چسب

داشت، خودمون رو به  کیقسمت از موز نیکه ا یاگهید

 .میکنیهماهنگ م کیحالت تانگو با موز

و  یرقصم به خوب نیکه ا نشستیرو لبم م یلبخند داشت

به پشت خمم  هوی برنامهیب هانیتموم شد که آ یخوش

و لبش ادیاز دهنم در ب غمیج یصدا نکهیو قبل از ا کنهیم

به افراد  توجهیو ب بوسهیو محکم م ذارهیلبم م یرو

 هی خوادیو م برهیحاضر تو سالن زبونشو داخل دهنم م

ه اونو ب غایدست و ج یکنه که صدا روعرو ش سیفرنچ ک
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 ِیلعنت»و با گفتن  رهیگیو ازم فاصله م ارهیخودش م

 .بوسهیرو م میشونیپ«یخوردن

ا و ب کنمیمحکم بغلش م یر از خوشحالسرشا یقلب با

 تو سالن یهاکم مهسر جامون و کم میریگونش م دنیبوس

 .رمیم نیها کم و در آخر از بتوسط هواکش

 :کشمیم یقیعم نفس

 .گذشت ریبه خ شیآخ-

 .حال داد شتری:اره از دفعات قبل بهانیآ

 :گمیخنده م با

 .میهم نداشت یقبل یهایخرابکار گهیآره د-

 :گهیشده م زیر یچشما اب

 !..یدینرفته ل ادمی دنیهاتم موقع رقصآره عشوه-

 :گمیخنده م با
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 بد بود؟-

 :ندازهیباال م ابرو

 .ردک صیشب حر یمنو برا شتریعنوان.فقط ب چیبه ه-

 .باز شروع شد یوا-

 .:هنوز شروع نشده..تا شب موندههانیآ

 :ادیطرالن م یبگم که صدا یزیچ یشاک خوامیم

 .به دو زوج جذابمون رو نگاهبه-

 :گهیبه من م مخاطب

 عاشقانه برقصه؟ نقدریا یداد ادیبهش  یچجور-

 :گمیخنده م با

 !.شد ینطوریخودش ا هوینکردم  یکار-

 .:خوبه حاال.تمام تالشمو کردمهانیآ
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 :هگیم هانیکه طرالن فورًا رو به آ میخندیبا طرالن م همراه

 .کاِرت داره یرگفت ب عادی..م یعا..راست-

 :گمیم متعجب

 داره؟ کاریوا..االن؟چ-

 :گهیم یو جد شهیبلند م هانیآ

 ..واال-

 :دهیبه من ادامه م رو

 گه؟یم یچ نمیبرم بب-

 .دمیتکون م سرمو

 یبه همهمه«زلزله_آرون افشار»کردن آهنگ یبا پل یجید

 .طوس انیم شنیکم همه بلند مو کم دهیم انیسالن پا یتو
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و مشغول پاک  دارهیبرم زیم یدستمال از رو هی طرالن

که همون لحظه مستانه و  شهیکردن عرق کم صورتم م

 .انیبه سمتمون م دادنیکه قر م یرستا و روشنا در حال

ر تو که ق دیبرقص دیایب دیبه..عروس جذاب.پاش: بهروشنا

 ...زمیکجا بر دونمیکمرم فراوونه نم

 یجلو زیم ی. طرالن دستمالو روشمینده بلند مخ با

 :گهیم تمیو با ر ندازهیم مونیصندل

 ..جانی..همجانیهم-

 یو خال دنیوسط و دوباره مشغول رقص میریخنده م با

 .میشیم مونیتموم نشدن یکردن انرژ

ج که حدود پن میکنیم یانرژ یهیو تخل میرقصیم نقدریا

سالن  تو«ارین_کامجو»و آهنگ  گذرهیتا آهنگ م شیش

دختر  هیاولش که  -جوووون- یکهیو با اون ت چهیپیم
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غول مش غیهوا و با بپر بپر و ج رهیم غامونیج یصدا گه،یم

 .میشیم دنیخوندن و رقص

رو  یتا آهنگ بعد میو منتظر شهیآهنگ هم تموم م نیا

 یتو شناختمشیکه من خوب م ییآشنا یبذارن که صدا

 .چهیپیسالن م

  آرامشو یادبهم د تو

 که حاال

 من باهاته شکر دل

 آماده شد یتو انگار همه چ با

 خوادینم

 آمارشو یریکه بگ 

 بغلت ریتو چفتِ  تنمه غ بدن

 رهیشبا خـوابم نم که
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 دارم که فقط ماِل منه ویکی

 ـرهیبــا من بم خــوادیم

 .رنیاز پشتم کنار م تیجمع

 فونکرویه مک فتهیم هانیو نگاهم به آ گردمیعقب برم به

جذاب و مردونش آهنگ رو  یتو دستشه و داره با صدا

 .کنهیو با عشق بهم نگاه م خونهیم

  تو تنها با

 آدم ناتو هرجا هی یبا حت پرمینم

 آتو ، فردام یدست احد دمینم

 جاتو، از ما یچکسیه رهیگینم

 تــــــو با

 آدم ناتو هی یبا حت پرمینم

  آتو یدست احد دمینم



 

Romanzo_o 3062 

 جاتو یچکسیه رهیگینم

و انگار  شهیم یحالت صداش عاد رسهیکه م نجاشیا

 .رو نداره تمیاون ر گهید

 یبره چ دونمینم

 یتو خوبه همه چ با

 میِ همه ش الیخیکه ساعتا با هم تنها ب شهیم

 اصال

 میِ همه بده ش شیپ

 میزده ش هایشلوغ از

  وصله هاموننفس

 میممکنه که خفه ش جدا
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 هانیو من شوکه همونطور که به آ شهیم کالمیب آهنگ

 .دارهیکه با خنده به طرفم قدم برم کنمینگاه م

 .دوعمیرو من طرفش م موندهیباق راه

 .لباس نیبا ا یبه سخت البته

 غیدست و ج یصدا شهیشدنمون باعث م کینزد نیا

و حاال دورمون واستاده  دنیرقصیکه داشتن م یتیجمع

ته بودن و حاال اومده بودن هم که نشس یبودن و البته برخ

 .بلند شه نن،یدورمون تا مارو بب

که  و کنهیو دستشو دور گردنم حلقه م کنهیبغلم م هانیآ

 .کنمیمنم محکم بغلش م

همون حال که مثل جوجه تو بغلش جمع شدم  تو

 یرو جلو کروفونیو م ارهیبه حرکت در م تمیخودشو با ر

ره دوبا ک،یموز مناسب یبه جا دنیو با رس رهیگیدهنش م

 .خونهیم شوهیبق
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 مطلوبه یتو انگار همه چ با

  نیبب

 مرامو معرفت خوبه چقدر

 ها بد بودهگذشته هرچقدر

 محدوده نیا یمثل ما تو ستیباز ن یول

  دلت کنار دلم بــاشه نکهیواسه ا زویچ همه

 ساختم من

  که مال همن ییگفته اونا یک

 که عــاشقن باختن ییاونا

صدات خوبه  نقدریدور سرت بگردم که ا یالهمن  آخ

 !..جنتلمِن من

و دستمو پشت موهاش  دمیخندیتو بغلش م یخوشحال از

 .کردیو اونم پشتم رو نوازش م دمیکشیم
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  تنها باتو

 آدم ناتو، هرجا هی یبا حت پرمینم

 آتو، فردام یدست احد دمینم

 جاتو، از ما یچکسیه رهیگینم

 تــــو با

 آدم ناتو هی یبا حت پرمینم

 آتو یدست احد دمینم

 جاتو یچکسیه رهیگینم

 و غیج یو دوباره صدا شهیتموم م یخاص تمیبا ر آهنگ

ش و کنار گوش دمیو با بغض فشارش م شهیدستا بلند م

 :زنمیلب م

 ....بخدا عاشقتم..عاشقتمهانیعاشقتم آ-



 

Romanzo_o 3066 

و مدام تو موهاش  کردمیکلمه رو تکرار م نیا ارادهیب

 . دمیکشیدست م

 :کنهیخنده تو آغوشش پشتم رو نوازش م با

 ..آروم باشزمیباشه خوشگلم.باشه.منم عاشقتم عز-

 یکه صدا دمیبه آغوشش فشار م شتریخودمو ب قراریب

 :شهیبلند م یجید

.اگه دیشیکه خوشبخت م شاهللیعشق.ا نیبه ابه..بهبه-

کنم و در کنار عروس و  یرو پل کیمن موز دیموافق باش

 د؟ی.موافقدیبرقص گهیدور د هید دوما

بلند و همزمان  یکه وسط بود با صدا یتیجمع

 ..«بله»گنیم

همزمان «_مهرشادکیف»گفتنشون با شروع آهنگ  بله

 .شهیم
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و تو کف صداش  دمیلرزیاز ذوق م هانیهنوز تو بغل آ من

 .به بعد هر روز برام بخونه نیاز ا گفتمیم دیبودم..! با

 :ادیر گوشم مطرالن از کنا یصدا

 ..قش کردارهیبه هوشش ب یکیخب بابا..-

 :گهیبا خنده م مستانه

بخونه هنگ  ینطوریبرات ا ادیشوهر تو هم ب ییخدا-

 .کردمی..من بودم قش مگهید یکنیم

 :زنمیم هانیآ یبه شونه یخش دار مشت یصدا با

 ..یبرام بخون دیبه بعد هر روز با نیاز ا-

 خودشونو کیشاد موز تمیو با رکه کنارمون بود  شونهمه

ش خنده ونیم هانیخنده و آ ریز زننیم دادن،یتکون م

 :گهیم

 خوشت اومد؟-
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 :گمیبغض م با

 .معرکه بود یلی..خیلیخ-

 .بوسهیسرمو م یرو

 خونمیهر روز م زمی: دورت بگردم من.باشه عزهانیآ

 برات.خوبه؟

 و که با لبخند لبمو کوتاه دمیتکون م تیبا مظلوم سرمو

 :بوسهیم عیسر

و  دیدور آخر رقص رو با من برقص دیدیحاال افتخار م-

 د؟یایب برام عشوه

ت جونمم به»و با گفتن  کشمیدماغمو باال م نیفنیف با

و تمام مهارتمو تو رقص بکار  رمیگیازش فاصله م «دمیم

عًا واق گهیکه د ییو با اون لباس تنگ و کفشا رمیگیم

 .رقصمیم کرده بودن براش مخسته
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 ادیم یِک فهممیکه نم شمیم ایو فارغ از دن رقصمیم نقدریا

 .شهیجلو و مشغول نوازش تنم موقع رقصم م

خنده  و با پرمیباال م هیقرار گرفتن دستش رو باسنم  با

 :گمیم

 .فتهیم لمی..زشته تو فهانینکن آ-

 و کشهیاسنم مب ریکمرم تا ز یوار از رونوازش دستشو

 یتا به خوب کنهیباسنم کند م یحرکت دستش رو رو

 :گهیلمسش کنه و با لبخند م

لذت  یدارم از چ فهمهینم یکس گهیحاال بهتر شد نه؟د-

 .برمیم

 :گهیجواب بدم م نکهیاز ا قبل

 بهت گفته بودم چقدر دوسش دارم؟-
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 :کنمیغنچه م لبامو

 ؟یفقط همونو دوست دار-

گوشمو به  یخنده و الله ریز زنهیم مانهحرف احمق نیا با

 :کشهیدندون م

 .برات رمیمیمن اصاًل م-

و  چسبونمیم شنهیو بعد سرمو به س گمیم یا«خدانکنه»

 .برمیعطر و آغوش گرمش لذت م یاز بو

روشنا و طرالن از اون حس و حال  یکردنا تیبا اذ کمکم

 .میشیم دنیو دوباره مشغول رقص میایعاشقانه در م

ور و مجب کردنیاما ولم نم گرفتمیم شیگرما داشتم آت از

 .بودم دست به دست با همه برقصم

 جون،نیهلما، نوش ا،یبابا، عمو، زنعمو، عمه، دن مامان،

 ...و کمونیدور و نزد یالیفام
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ا و ب شهیفرسا تموم مطاقت یسرپا موندنا نیباالخره ا و

 مونیلو صند زیآهنگ، به سمت م نیتموم شدن آخر

 .مینیشیو م میریم

 :هریگیطرفم م یباد بزن نایکه ت کنمیتازه م ینفس

 ..یطن ایب-

 .یمرس-

 .شمیو مشغول باد زدن خودم م رمیگیازش م بادبزنو

و مشغول پاک کردن عرقش  دارهیبرم یهم دستمال هانیآ

 .شهیم

 یخداحافظ نیریکم، نمکم رنیمهمونا دارن م ی: طننایت

 ن؟یکن

ل در حا هایبعض نمیبیکه م کنمیدر تاالر نگاه مبه  هول

 .با مامان و بابان یخداحافظ
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تا  مریگیتو دستم م راهنمویپ یو جلو شمیجام بلند م از

 :فتمین

 ساعت چنده مگه؟-

 ..:دونایت

 :گمیم متعجب

 شب؟-

 :گهیم کردیهمونطور که عرقاشو پاک م هانیآ

 !..ارهیبرام ناهار ب یکیدو بعدازظهر  زمینه عز-

 :گمیم زونیآو یبا لبا ش،کهیبه ت توجهیب

 !..چقدر زود گذشت-

و با همون خنده  رهیگیو دستم رو م شهیخنده بلند م با

 :گهیم
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االن  نیرو هم یبعد خی.تاررمیگیم یبازم عروس زمیعز-

 اعالم کنم؟ یخوایم

 :گمیو با حرص م زنمیش مبه شونه یمشت

 .مسخره نباش-

 :بوسهیخنده گونمو م با

 ..ترش نکنیخداحافظ میبر ایب-

 یاز همه یکی یکیو  میریهم به سمت در تاالر م با

و باهاشون  میکنیکه اومده بودن تشکر م ییمهمونا

 .میکنیم یخداحافظ

 دمیم هیتک هانیو خودمو از پشت به آ کشمیم یقیعم نفس

 :ندازمیوزنم رو روش م یو همه

 .کنهیپاهام درد م یوا-
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کنار  و کنهیدستاشو دور کمرم حلقه م فتمین نکهیا یبرا

 :زنهیگوشم پچ م

 امشب ماساژ بدم؟ یدوست دار-

 :شهیشل م شمین

 واقعا؟-

 :بوسهیمو مگونه یگوشه

 .تو جون بخواه-

 :گمیم پرو

 ؟یخونیواسم آهنگم م-

 .خونمی: مهانیآ

 :رمیگیزده ازش فاصله م ذوق

 !..میپس بر-

 :بوسهیموهامو م یلو و روج ادیم قیعم یلبخند با



 

Romanzo_o 3075 

 .میریچشم.م-

 هانیو تو دلم خدارو بابت دادن آ شهیم قیمنم عم لبخند

وروجک که از  ینایکه همون لحظه کار کنمیبهم شکر م

بودمش با لبخند حق  دهیبه بعد اصاًل ند یعروس یوسطا

و خواهر شوهر مستانه با  ستهیمیکنارم وا ادیم یبه جانب

 .جلومون ادیم کرد،یم هیدخترش که داشت گر

بود و حاال  اسیو  رایو سات الیرو که همسن ن دخترش

و منو بغل  دهیرو دست شوهرش م کردیم هیداشت گر

 :کنهیم

 .دیش ریهم پ ی.به پازمیعز یخوشبخت ش شاهللیا-

 .دیاومد دیدیممنون.زحمت کش-

 .هیچه حرف نیا زمی)خواهر سپهر(: نه عزساناز
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 مینک یخدافظ میخوایا شوهرش م.بزنمیبه روش م یلبخند

 .کنهیم یقراریشون بکه بچه

 :پرسمیم ناراحت

 کنه؟یم هیگر یواسه چ-

 :کنهیاشاره م نایبه کار هیبچه با گر خود

 .دیموهامو کش نیا-

 :گمیو با اخم م کنمینگاه م نایبه کار متعجب

 نا؟یآره کار-

 :ادیآرِسن م یصدا

د اون بچه هم حرف بد ز نایخاله حقش بود.به کار-

 .دیموهاشو کش

 :گهیحق به جانب م نایکار

 .کردم یبله خوب کار-
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 :گهیکه مخاطب به آرِسن م ادیساناز م یصدا

 .درد نکنه ساست؟دستتیپر ریآره آقا آرِسن؟تقص-

 :نمکیم یونیکه پا در م ندازهیشونه باال م الیخیب آرِسن

 .ننداره سانازجون.بچه یبیع-

 :کشمیم اسیسر پر یرو دستمو

 .زمیتو منو ببخش عز-

 :گهیتو بغلش بود م سایساناز که پر شوهر

 لج ادیبچه هم خوابش م نیا می.بریآبج هیچه حرف نیا-

 .دیگرفته.خوشبخت ش

گاه ن نایبه کار گرانهخیکه توب رهیم رونیهمراه ساناز ب و

 :گهیم یکه عصب ادیکارن هم م یکه صدا کنمیم

 .صابشو خرد کردحقش بود مامان..دختره اع-

 .مخ آرِسنو بزنم خوامی: آره.. بهم گفت من زشتم و منایکار
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 :گهیم یعصب هانیآ

 زد؟ یبله؟چه ِزر-

 :گمیخنده م با

 .ست. بچههانیخب حاال آ-

 کیبهمون نزد نایو روشنا و طرالن و رستا و ت مستانه

 :گهیو رستا با ذوق م شنیم

 عروس کشون؟ میریحاال م-

 :گمیم فورًا

 یکه..خونه شمینه بابا. دارم از مامان بابام جدا نم-

همه  خوادی.تازه ساعت دو شبه نمرمیهم نم یدیجد

 .میخوابن بوق بوق کن
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 استخویطرالن رو بشنوم که م یبتونم صدا نکهیاز ا قبل

 دنیوسو با ب کنهیرو بغل م نایکار هانیآ نمیبیبگه، م یزیچ

 :گهیتپلش م یلپا

 ؟یکرد کاریاون حرفو بهت زد چ-

 

 

 :گهیبازم حق به جانب م یبا حرص ول نایکار

که  یو زشت یو گفتم تو هم حسود دمیموهاشو کش-

 .کنهیآرِسن بهت نگاه نم

 :گهیبا اخم م هانیآ

 ی.خوبه که ساکت نموندیزدیمشتم بهش م هی دیبا-

 ..یجوجه رنگ

 !..ــهــانیآ-
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 هم صدامون نایه و رستا و روشنا و تطرالن و مستان انگار

 :پرسهیبودن که روشنا م دهیرو شن

 شد؟یمگه چ-

 .دعوا کرد سای: با پرآرِسن

 :گهیمشکوک م مستانه

 ت؟دخترعمه سا،یپر-

 :گهیکه مستانه متعجب م دهیسرشو تکون م آرِسن

 شد؟یدعوا کرد؟چ یچ یعنی-

 :ذارهیم نایکار یشونه یرو دستشو

 نا؟یرحالت خوبه کا-

 :گهیبا افتخار م هانیآ

 .هم انداخت هینخورد تازه اون بچه رو به گر یچیبچم ه-

 :دهیم نیدماغشو چ مستانه
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 .نیالوس به مامانش رفته.هر دو افاده یدختره-

 بود؟ ی: حاال دعوا سر چنایت

نو مخ مخ م خوادیگفت زشته و م نایبه کار سای: پرآرِسن

 ..حقشم بوددیهاشو کششد مو یهم عصب نایبزنه، کار

ون که تو ذهنش یتفکرات ایلحن باحال آرِسن بود  دونمینم

 .خنده ریکه باعث شد با هم بزنن ز دادنیشکل م

 :گهیبا اخم م هانیآ

 .میرب دیلباس بپوش دی.بردیچرت و پرت نکن یفکرا-

 :گمیکه رو به کارن م دنیتکون م سرشونو

 ؟یاریم یصندل یشنلمو از رو یریم-

 .رهیم یو سمت صندل دهیتکون م وسرش

 .شکستیپاهام داشت م گهید
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هم  نایمامان ا ان،یو م شنیآماده م نایرستا ا نکهیاز ا بعد

با مسئول تاالر،  هانیآ ییو صحبت نها شنیآماده م

 .شهیرفتن صادر م یاجازه

با زنعمو و  یبغل کردن مامان و بابا و خداحافظ بعداز

 .رنیعمو، هرچهارتاشون م

ن که هرکدوم از خسته یلیهم خ نایبود روشنا ا معلوم

 .نشسته بودن نشونیتو ماش یخستگ

 نمکیشروع م نایروشنا ا نیو از ماش شمیم قدمشیپ خودم

و از همشون  رمیم نایرستا ا نیو در آخر به سمت ماش

ر و در آخ کنمیکه برام رقم زدن تشکر م یشب خوب یبرا

 :گمیرو به رستا م

 ؟یکرد یتآش بیبا من-

 :گهیافتخار م با
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 ... اجازه نداد و رفتمیداشتم در م یوقت دیآره..باهام رقص-

 .ایحیب ی.دخترهدمیخب بابا فهم-

 :گهیو م خندهیم رهیکه بهم م یاغرهچشم با

مونده بود تو  گهید کمی..!ییایباح یلیتو خ ستین-

 .دی.قشنگ تو دهن هم بودیبخور هانویآ دنیرقص

 :زهیریم فرو متو دل یزیچ

 بود؟ عیضا نقدریا یعنیرســتـــا -

 :ذارهیدستم م یخنده و دستشو رو ریز زنهیم یپق

نگاهتون  یفرداد چجور یدونیباشه.نم عیخب ضا-

 !.کردیم

 :پرسمیشک م با

 !..دمشیمگه اومده بود؟ند-
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گرمش به گوشم  یو نفسا رهیگیکمرم قرار م یرو یدست

 :خورهیم

 جلو؟ ادیمگه جرأت داشت ب-

 ه؟قلبمو به تپش بنداز ینطوریصدا ا هیعادالنه بود که  نیا

کج  یگونه یکه رو چرخونمیلبخند سرمو سمتش م با

 :گهیو م بوسهیشدم رو م

 .سرده نیبش نیبرو تو ماش-

 مادی هویشم که  نیسوار ماش خوامیو م دمیتکون م سرمو

ون دشو کارن رو با خو نایکار یرفتن ول نایمامان ا فتهیم

 .نبردن

 :گمیم هانیرو به آ متعجب

 برن؟ نایو کارن با مامان ا نایمگه قرار نبود کار-

 :چرخهیشوکه به سمتم م هانیآ
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 نرفتن؟-

 نیماش یرو یکه داشتن گال کنمیاشاره م نایکارن و کار به

 .کردنیم یرو دستکار

 :یگیم یعصب هانیآ

 .خونه انیعمرًا اگه اجازه بدم ب-

 :گمیاخم م با

 تو کوچه؟ شونیبذار یخوایم-

 :گهیم یجد سپهر

 .امشب برمشونیمن م یکنینم یاگه فکر بد-

به آرِسن که  دیو با ترد گردهیبه طرف سپهر برم هانیآ

تونه بازم ب نایتا کار گرفتیم نایداشت گال رو از دست کار

 .کنهیکنه و گل بکنه، نگاه م یخرابکار

 ..امشب خوادی: نمهانیآ
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 :گهیم تیصبانبا ع سپهر

شب  قمیپستم که اجازه بدم دختر رف نقدریا یعنی یحاج-

 شیکارن و آرِسن امشب پ ؟یهرچ ایپسرم بمونه  شیپ

 .من و مستانه شیپ نایکار خوابن،یهم م

 :کوبهیم هانیآ یبه شونه دستشو

 .نگران نباش-

 :دهیسرشو تکون م هانیآ

 ..یمرس-

 :مگیه فورًا مک زنهیبهم م یبخش نانیلبخند اطم سپهر

 .داداش یمن مشکل ندارم.مرس-

ها سمت بچه«خدافظ»و با گفتن  بوسهیسرم رو م یرو

 .رهیم

 :گهیو رو به آرِسن و کارن م کنهیرو بغل م نایکار
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 .دیبش نیسوار ماش دیبر-

 :گمیبرن که فورًا م خوانیو م دنیسر تکون م هردو

 .لباس نداره که نایامشب کار-

 :گهیم نایت

 .گهیمنه د شهیپ ره؟لباساشیکجا م مگه-

 :بوسهیرو م نایلپ کار سپهر

 زحمتیما.ب شیپ ادیشو کسب کردم ماجازه گهید-

 .لباساشو بده بهمون

 :کوبمیم هانیآ یبه بازو آروم

ها رو خونه چرا بچه دوننیشون ماالن همه یعنی-

 .هانیزشت شد آ یلی.خمینبر

خنده و بعد نگاهشو  ریز زنهیم بهم نگاه کنه نکهیا بدون

 :کشهیسمتم م
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همشون بچه دارن بنظرت سکس نکردن؟  یوقت زمیعز-

 ..هیً عادکامال

 :گمیزده مو شرم کشمیم یقیعم نفس

 .نیتو ماش رمیمن م-

و با گذاشتن دستش پشت کمرم تا  دهیتکون م سرشو

 :پرسهیو م کنهیم میهمراه نیماش

 بغلت کنم؟ کنهیاگه پات درد م-

 .برم تونمیعشقم م نه خوبم-

رو برام  نیباهام و در ماش کنهیم یهم ط گهیقدم د چند

 .کنهیباز م

 :گهیم شمیسوار م یوقت

ه دستش ب نمیبب نایکار یکنم.لباسا یبمون خداحافظ کمی-

 .امینه؛ بعد م ای دیرس
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 .باشه.حواست باشه-

 .بندهیو در رو م گهیم یا«باشه»

 هیتک یشت صندلو سرمو به پ بندمیچشمامو م خسته

 .دمیم

 

 

 ردبیو داشت خوابم م کنمیم یذهنمو خال قهیپنج دق حدود

ز ا یکه ناش نیماش نگید نگید یو صدا شهیکه در باز م

 .شهیباز شدن در بود بلند م

خمار خوابم، نگاهش  یو با چشما کنمیباز م چشامو

خواب آلودم با  یافهیق دنیو با د شهیکه سوار م کنم،یم

 :گهیاخم م
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م گرفت یماه مرخص هی ،ی.از زمانادایخوابم م یبگ نمینب-

ترم  نیا یول یمونیبرات.گفت از درسات عقب م

 .ندازدتینم

 :گمیتو ذوقش نزنم م نکهیا یبرا

سفر چهار نفره  هیعقب موندناش به  یبه جاش همه-

 .ارزهیهام ماونم با تو و بچه

 :سمتم شهیمو خم  زنهیم لبخند

 .شنومب تونستمیبود که م یزیچ نیاالن بهتر نیآخ طناز..!ا-

 :زنمیم یچشمک

 .میبشنو یبهتر یزایخونه چ میحاال بر-

 :زنهیرو استارت م نیماش

 ..نکنا موونهیتروخدا د یوا-
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و سمت خونه  شهیکه لبخندش پررنگ م خندمیم لوند

 .کنهیحرکت م

به برج  دنیر بود تا رسکه تاالر خارج از شه ییاونجا از

 .دیکشیطول م یدو ساعت

 .ناراحت کنم هانویآ خواستمیاما نم ومدیشدت خوابم م به

 ندیو نخواب دنیخواب نیب یذهن یریاوج فکر و درگ تو

 .ستهیمیوا نیبودم که ماش

 .می.تازه وارد شهر شده بودکنمیسرمو بلند م متعجب

 ؟یچرا نگه داشت-

 تیبخرم بعداز امشب تقو یزیچیم خانوم ی: برم براهانیآ

 .گهیشه د

گه ن یاکنار چه نوع مغازه نمیتا بب کنمیاطراف نگاه م به

 .داشته
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 :گمیمتعجب م یفودفست دنید با

 ؟یفودچرا فست-

 ؟یدوست دار تزایپ ی:نگفته بودهانیآ

 ...مونده.همون کمیماله بعدازظهرم  هانیآ-

 :ذارهیلبم م یشو رواشاره انگشت

تا برات فراهم  یبخوا یزیچیتو ازم  نمی.من عاشق اسیه-

 !..ستین یزیکنم.فست فود که چ

 یو سمت فست فود شهیم ادهیپ نیبالفاصله از ماش و

 .رهیم

ه ک نیو هم دمیم هیتک یصندل یسرمو به پشت دوباره

 کردم،یو من داشتم مقابله م شدیچشمام داشت گرم م

 .برهیکه خوابم م شهیم یچ فهممینم

*** 
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که  یزیچ نیو اول کنمیچشمامو باز م هانیآ یصدا با

از بود که به شدت اشتهامو ب تزایپ یبو کنهینظرمو جلب م

 .کردیم

 :ادیم هانیآ ِیتهاج ِیصدا

که  میو بر.پاشیبخواب شتریب یحق ندار گهیگفته باشما، د-

 .میحاال حاالها کار دار

 :گمیم متعجب

 م؟یدار کاریچ -

 ...خندهیم

 .انهدلبر

 :گهیبعد م و

 .نخوردمت نیپاشو دختر.پاشو تا تو ماش-
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  نِگیاالن تو پارک نکهیا دنیو با د کنمیدور و برم نگاه م به

 نیاز ماش یگفتن«آهان»و با  ادیباال م ندوزمیتازه و م،یبرج

با  تزایپ یو با دو تا جعبه شهیم ادهیکه اونم پ شمیم ادهیپ

 .ادیمختلف تو دستش سمتم م یبرندها

 .دهیرو تازه خر شیکیماله ظهره و  شیکیبود  معلوم

آلودم خواب یبا صدا میریکه سمت آسانسور م همونطور

 :گمیم

 دم؟یچقدر خواب-

 ؟یدی.حاال خوب خواببًایساعت تقر هی-

 :کنمیگردنمو چپ و راست م یرفع خستگ یبرا

 .خوب بود یلیسال خواب بودم.خ هیآره؛ انگار -

 .یخواب ندار یبهونه گهیخب خداروشکر د-

 :گمیتعجب م با
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 اد؟یتو خوابت نم-

 :زنهیآسانسور رو م یدکمه تقاوتیب

 اد؟یخوابم ب دینه با-

 ؟یستیخسته هم ن-

 .:نچهانیآ

 !..یماشاهلل انرژ یوا-

 :گهیخنده م با

 .یبیدارم ب یبرات انرژ شهیمن هم-

 .میشیو باهم وارد آسانسور م خندمیم

در  هانیو آ میشیو دوم خارج م ستیب یطبقه به دنیرس با

 .کنهیخونه رو باز م

 :گهیم هانیکه آ میشیهم وارد م با

 االن؟ یخوریم تزایپ-
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 .کنهیرو روشن م برقا

 :کنمیغنچه م لبامو

 .هوس کردم کمی-

و  کشهیو دستامو م ندازهیم زیم یمونده رو رو یتزایپ

 .ندازتمیکاناپه م یرو

که با لبخند خودشو کنارم  کنمیبهش نگاه م متعجب

 .کنهیو در جعبه رو باز م ندازهیم

 :گهیم یجذاب یخنده با

 م؟یکن شیسکس کمی-

 :گمیم متعجب

 .میکن کاریخب چ-

 .دهنم ذارهیو م دهیرو ُبرش م تزایاز پ کهیت هی

 .:بخورهانیآ
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 عمرم یتزایپ نیتر.انگار خوشمزهجوعمیرو م کهیت اون

 .بود

 :پرسهیکه م بندمیز لذت چشمامو ما ناخودآگاه

 ست؟خوشمزه-

 .یلیاهوم خ-

 یلبش رو کنمیدهنمو باز م نکهیهم دم،یقورتش م یوقت

 .شهیم دهیلبم کوب

 .شمیم دهیو بوس بوسمیخودش م مثل

 :گهیو با لذت م رهیگیفاصله م قهیچند دق بعداز

 تزایپ نجایبه بعد از هم نیست.از اخوشمزه یلیخ-

 .میریگیم

از شرم اجازه  یابگم اما خب هاله یزیچی خواستمیم

 :گهیکه م شهیم میدودل ی.انگار متوجهدادینم
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 گرم؟عشوه یبگ یخوایم یچ-

 :خورمیم لبامو

 م؟یامتحان کن گهید یکی-

 .:جووون..چشم.تو جون بخواههانیآ

که زودتر از قبل  ذارهیتو دهنم م یاگهید یکهیت

قدم  شیشدن پ دهیوسب یمن برا ندفعهیو ا جوعمشیم

 .شمیم

با  یمشغول باز مکثیب ندفعهیو ا رهیگیبه دندون م لبامو

 .شهیلبام م

و پاش بود ر یکه رو تزایپ یو جعبه رهیگیفاصله م هوی

 .ذارهیم زیم یرو

 :رهیگیو دستم رو به قصد بلند کردنم م ارهیکتشو در م 

 .رهیگیکمرت درد م نجایاتاق ا میپاشو بر-



 

Romanzo_o 3099 

و دلم ت یزیبه فکره چ طمیشرا نیتو بدتر یحت نکهیا از

 .رمیو دنبالش م شمیبلند م حرفیو ب خورهیتکون م

 .ذارهیو من و مثل پر قو رو تخت م شهیاتاق م وارد

 :گهیو با عشق م زنهیرو به روم زانو م قًایتخت، دق نییپا

 .مبه قسمت مورد عالقه میدیرس-

 :گمیخنده م با

 .یاره از بس هول-

 :گهیم رًافو

 .خودشو داره یاون که جا-

 

 یانیپارت_پا#

 .ستگهید زیمنظورم چ من

 :گمیم متعجب
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 ؟یچ-

 :کنهیلباسم اشاره م به

 .کندن لباس عروست-

موهاش رو  یو رو شمیو خم م زنمیبه روش م یلبخند

 :گهیکه با خنده م بوسمیم

 .بمون جات خوبه نطوریهم-

 .ول کن.کمرم.بدجور خم شدم هانیآعه -

ه زد رونیکه احتمااًل موقع خم شدن از کاپ ب هامنهیس به

 :کنهیبود اشاره م

 .خوبه عروسک.بمون ومیو-

که  ونممیو سر پا م شمیبه حرفش با خنده بلند م توجهیب

 .رهیگیو پشتم قرار م شهیهم بلند م هانیآ
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 خیتنم س یتهنداش یکه تمام موها بوسهیگردنم رو م یرو

 .شهیم

کم لباس رو از تنم در و کم کنهیکنار لباسمو باز م پیز

 .ارهیم

 

�[یانیپا]پارتپارت  یصحنه�️♥ ♥️ 

مونده بود  منهیس یکاپ که رو یهاعالمت یرو دستشو

 :گهیو با حرص م کشهیم

 .آورده ییمتعلقات من چه بال ینگاه رو-

هاش رو و دکمه کنمیم جلو و کراواتشو شل رمیخنده م با

و بعداز تموم  ارهیکه خودش شلوارش رو در م کنمیباز م

و  ندازهیتخت م یشدن لباس کندنش، هردومون رو رو

 .کشهیلبامو به اسارت م تابانهیب
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 و باهاش کنمیدستم رو دور گردنش حلقه م طاقتیب منم

 و هکنی.دستاش سرتاسر بدنم رو لمس مکنمیم یهمراه

 .کنهیم ترتابیهرلحظه، هردومون رو ب

 نیدستشو به ب یاکه با تک خنده کنمیناله م ادیلذت ز از

مس تنمو ل نییپا نیو با انگشت وسطش، ب رسونهیپام م

 :گهیم زیو هوس انگ زنهیبه گردنم م یسیو ل کنهیم

 .یکرد سیچقدر خ یلعنت-

بود ام پ یکه ال ی.همون دستکنهیم میتحرک شتریب حرفش

 کشهیلبم م یاز آب بدنمو، رو سیو دست خ ارهیرو در م

 :کنهیزمزمه م یو شهوت

 ؟یزنیساک م-

ا پ هانمی.آشمیو از جام بلند م دمیتندتند تکون م سرمو

 نییکه شرت مارکشو پا مونهیتخت سر پا م یو جلو شهیم
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 زیانگکه هوس کشمیبه آلت بزرگش م یو دست کشمیم

 :گهیم

 .گربه من نگاه کن عشوه ینزیساک م یدار یوقت-

 یرو یا. بوسه دمیرو انجام م خوادیکه م یکار همون

و بالفاصله نصف آلتشو وارد دهنم  زنمیکالهک آلتش م

دندونام بهش برخورد نکنه،  نکهیاز ا اطیو با احت کنمیم

سر  یاناله طاقتیکه ب کنمیآلتشو تو دهنم عقب و جلو م

 .دهیم

و  کنمیو آروم لمسشون م برمیسمت تخماش م دستمو

ر س یبلند یو نعره ارهیتاب نم گهیکه د دمیمالششون م

 .کنهیو دستشو بند موهام م دهیم

درد بکشم اما به لذت بردن  یقراره بدجور دونستمیم

 .دیارزیم هانیآ

 :نالهیچفت شده م یدندونا با
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 .یتندتر لعنت-

و ناراحت  کشمیپس عقب م کهیبه اوج نزد دونستمیم

 :گمیم

 ؟یپس من چ -

 :گهیم ثیو خب زنهیم یپوزخند

 .دلبر یهووم..راه افتاد-

رو تخت و خودشم  دهیبالفاصله بعداز حرفش هولم م و

 .پام نیب برهیتخت و سرشو م یرو ادیبا زانو م

له و بالفاص کنمیم یاکه ناله کشهیپام م یدستشو ال اول

 و کنمیناله م طاقتیکه ب نهیشیآلتم م یزبونش رو

 .دمیرو تکون م تنمنییپا
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 مکنی.حس مکشهیم سمیتوریرو کل یارو حرفه زبونش

هوا بودم.واقعا داشتم از شدت  یهمه مدت رو نیبعداز ا

 .شدمیم وونهیلذت د

 :زنمیفکر داد م بدون

 .کنمی..تمومش کن خواهش مهانی..آـیآ-

رو  مسیتوریبا دستش کل مکثیو ب کنهیبلند م سرشو

 :گهیو م مالهیم

 .دلبر یخوایم یبگو چ-

 موونهید یهمه مدت دار نینکن بعداز ا تیاذ هانیآ-

 .کنمیم

 :گهیمردونه م یاخنده با

 .نه من جام خوبه-

 :رمیگیو موهاشو تو مشتم م شمیم زیخمین
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 .مرده.بسه لیزل هانیآ-

م آلت دنیو بدون گوش کردن به حرفم مشغول مک خندهیم

 .شهیم

 دایرو از لذت ز تننمنیی.پاومدیر مداشت د مهیگر رسمًا

رضا تا زودتر ا دمیبه دهنش فشار م شتریو ب کنمیبلند م

 :گهیو با نوازش آلتم م کشهیشم که با خنده عقب م

 .یدلبر سکس یخوایم یبگو چ-

 :زنمیم غیج

 ..بکنهانیمنو بکن.آ-

 یخودش رو میو با تنظ زنهیم مهیو روم خ زنهیم یاقهقه

 :زنهیگوشم پچ م کنار تنم،نییپا

 .وارد شدن به اون غار تنگ یدارم برا جانیه یلیخ-

 :گمیاغواگر م یو با لحن خندمیم آروم
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 .یمنتظرم تصرفم کن-

و مشغول گاز گرفتن و  خورهیتو گردنم فرو م سرشو

 .کنهیو همزمان آلتش رو توم فرو م شهیم دنیمک

 که مثل کنمیم یپر درد یناله رهیگیکه م یدرد کم از

و  هکنیم یباز لمیپیو همزمان که با ن ادیباهام راه م شهیهم

تا واژنم جا باز کنه، زمزمه  دارهیآلتش رو متوقف نگه م

 :کنهیم

من.آخه دورت بگردم که  ِیگِر سکسجون دلم.عشوه-

 .توله سگ یتنگ نقدریا

زمزمه  یـ«جوون» ز،یکه ه خندمیدرد و لذت م ونیم

 :پرسهیو م کنهیم

 د؟دردت کمتر ش-
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سرمو تو گردنش فرو  یحالیو با ب دمیتکون م سرمو

 :زنهیو با لذت لب م کنهیکه تلنبه زدن رو شروع م کنمیم

 موونهید ی.داریتنگ نقدریکنم که ا کاریمن با تو چ یآ-

  . یکنیم

 .کنمیناله م برمیکه م یو در جوابش از لذت زنمیم یلبخند

 سمریه به لذت مکه خالص دهیبه تلنبه زدن ادامه م نقدریا

 .شمیارضا م قیعم یو با آه

نداشت که حرکتشو تندتر  یخودشم وضع بهتر انگار

و فشار دادنشون باالخره ارضا  هامنهیس دنیو  با مک کنهیم

 .کنهیم یو آبشو تو بدنم خال شهیم

تا جون دوباره به  میمونیتو همون حال م یاقهیدق چند

 ومدهیجا ن یاببدنمون برگرده.هنوز حالم درست و حس

 .برگشته بود یبه حالت عاد نکهیمثل ا هانیآ یبود ول
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 :زنهیگوشم پچ م کنار

 .نشدم ریراند دوم.من هنوز ازت س میبر-

صدامم  یاما حت«تو جون بخواه»حالشو داشتم بگم کاش

 یحالیحال ب نیو هنوز تو اوج لرت و در ع ومدیدر نم

 .بودم

 :نهزیکننده پچ مدوباره وسوسه هانیآ

 ه؟ینظرت چ-

فته گر ییو با صدا کنمیزحمت خودمو به سمتش کج م با

 :گمیم

 ..یتو بگ یهرچ-

 :گهیاخم م با

.اگه دلت نخواد خوادینه..بگو دلم م یتو بگ یهرچ-

 .کنمینم یچکاریه
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 :گمیتو بغلش و م دمیزحمت خودمو غل م به

 کنمیهفته که ارضا شدم حس م هیاز خدامه.فقط بعداز -

 .دمخور ریت

 ..بعد دربست در خدمتمادیحالم جا ب بذار

 منهیو مشغول ماساژ دادن س کنهیزمزمه م یـ«جوون»

 .شهیم

موم ت تنمنییتا نبض پا کشمیو نفس م بندمیم چشمامو

 .شه

 به شکمم منهیو حاال از س کنهیم یشرویپ هانیآ یدستا

 :پرسهی.تو همون حال مرفتیم ترنییبود و داشت پا دهیرس

 لت خوب شد؟حا-

باز کردن چشمامو  لیو م ندازمینه باال م یبه معنا سرمو

 .ندارم
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ق و با عش کنهینوازش وار، سرتاسر بدنمو رصد م دستش

 :گمیم

 ..؟یکنیکوه م یدار گهیآخ طناز بدو د-

 

 .بودم اشیتابیب نیعاشق ا یبهتر شده بود ول حالم

 :گمیموار و خواهش کنمیباز م چشمامو

 !..گهید کمی-

 .دهیتکون م-باشه- یبا حرص به معنا سرشو

 هی یاستراحت کنم تا برا خوامیو م بندمیچشمامو م دوباره

 .آماده شم هانیبا آ گهیراند د

 :گهیو م شهیکه با اخم بلند م گذرهیم قهیدو دق یکی حدود

و  روم باشه یجلو ینطوریبدنت ا ی.انتظار دارگهیبسه د-

 من نخورمت؟
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 .شمیو بلند م کنمیخنده چشمامو باز م با

 .متفاوت بشه کمیامشب  بذار

آروم کردنش با همون  یتخت و برا یرو خوابونمشیم

 .نمیشیبدنش م یبدن لختم رو

 دنیو مشغول مک کنمیو سرمو تو گردنش فرو م شمیم خم

که خمار کنار  شمیبزرگش م یهاو خوردن گردن و ترقوه

 :زنهیگوشم پچ م

 ؟یتو پاداش کدوم کارم یلعنت-

 کیعمر کوچ هیپاداش  هانیآ دونمیم نویا ی.ولدونمینم

 .من بود دنیبودن و سرکوفت خوردن و عذاب کش

زدن بدن برنزه و  سیو با خوردن و ل دمیرو کش نم بحث

 .رسمیش، به آلتش مکنندهحد وسوسه ازشیب
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 و چارهیکه با حال زار و ب چمیپیلذت دستمو دورش م با

 :گهیم یابامزه

 یقراره منو بکش یکنیم یلوند یکه تو دار ینطوریا-

 امشب نه؟

و من  کنهیزمزمه م یـ«جوون» طاقتیکه ب خندمیم زیر

 .شمیزدن آلتش م سیمشغول ل

که  ییصدا یو حت زنمیم سیل یمثل آب نبات چوب درست

 .ردکیم تریو سکس تریصحنه رو شهوت ومدیبه وجود م

 ریکه ز ییدر اومده بود و از اونجا هانیآ یناله یصدا

بود، به موهام  دهیپاش نشسته بودم و اونم دراز کش

 .نداشت و سرم در امان بود یدسترس

و به دستور خودش  کنمیسرم رو عقب جلو م نقدریا

و  هشیتو دهنم ارضا م ندفعهیکه ا کنمیحرکتمو تندتر م

 .آبشو بخورم یهمه شمیمجبور م
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از آبشو که از  کمیو  شهیتخت بلند محرکت از  هی تو

 .کنهیبود پاک م یلبم جار یگوشه

تا رو تخت  دمیاز جاش بلند شه که هولش م خوادیم

 .فتهیب

 کجا؟-

 بهت لذت بدم.چته؟ خوامیم-

 :گمیخنده م با

 .خوادینم-

که با لذت  کنمیم میآلتش تنظ یخودمو رو یسخت به

 :گهیم

 .شهیکار مگرم خودش دست به جوون..عشوه-

 .نمیشیآلتش م یدرد رو کمی با

 .شدیتر مواژنم تنگ شنیپوز نیا تو
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و من با  شهیهردومون بلند م یوارد شدنم ناله نیهم با

 .شنیشدن م نییمشغول باال پا اطیاحت

ر حرکتمو تندت کنهیآلتش عادت م یواژنم به اندازه یوقت

با  یزو با با کنهیم منهیدستشو بند س هانیکه آ کنمیم

 .کنهیلذتمو چندبرابر م المیپین

 کنهیم یبا سرتاسر بدنم باز هانیو آ شمیم نییباال پا نقدریا

 .شمیبار دوم ارضا م یکه برا

 :گهیفورًا م هانیبمونم آ حرکتیب خوامیکه م نیهم

 .نه نه..بدو تندش کن طناز-

حرکت کنم و با مالش تخماش  کنمیم یسع یخستگ با

 .شهیزود ارضا م یلیو خ شهیم کیتحر شتریب

 .بار نیسوم یبرا اونم
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 بًایکه تقر یو من کشهیدستمو م شه،یم یخال نکهیا بعداز

زنونش دعوت شده بودم رو به آغوش گرم و نفس هوشیب

 .کنهیم

ارضاش  نیکه به شدت بعداز سوم هاشنهیس یرو سرمو

 تمیر یو از صدا ذارمیشدن بودن م نییدر حال باال پا

 .برمیم نفساش لذت

 

 :گهیو آروم م کنهیرو نوازش م پشتم

 ؟یخسته شد-

 یـ«هووم» یو با خستگ کنمیتو بدنش مچاله م خودمو

 :گهیکه م کنمیزمزمه م

 حاال ماساژت بدم؟-

 :گمیم یحالیب با
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 ..فعاًل خوبمزمینه عز-

 :گمیم تیبا مظلوم زیم یرو یتزایپ یادآوری با

 !هانیآ-

 :پرهیباال م مییهوی رییتغ نیاز ا ابروهاش

 جانم؟-

 .میبخور یاریرو ب تزایپ یجعبه یریم-

 :بوسهیم رو مو گونه شهیم خم

 یلحظه که بخور نیهم یبودم برا دهیگرم.خرآره عشوه-

 .یش تیو تقو

تخت بلند  یکه از رو زنمیبهش م یلبخند آلودخواب

 ناو یو من برا شهیلباسش م دنیو مشغول پوش شهیم

 .رمیگیضعفه مش دلو برنزه چیدر پ چیپ یهاعضله
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دوباره وارد اتاق  قهیو بعداز چند دق شهیاتاق خارج م از

داغش هم  شمیمتوجه م و،یدر ماکرو یو با صدا شهیم

 .کرده

 :گهیو م ذارهیرو جلوم م تزایپ یجعبه

ساکمون رو جمع  دیکه از فردا با میبخور بخواب-

 .گرفتم طیبل کشنبهی ی.برامیکن

 ورمخیامشبمون رو م یخوشمزه یتزایاز پ یاکهیلذت ت با

بتونم  هگی.فکر نکنم دفتمیامشب م ِیسکس یصحنه ادیو 

 .خوردن به اون قسمت فکر نکنم تزایموقع پ

زده بودم و تو دهنم بود رو  تزایکه از پ یاون گاز یوقت

 :پرسمیم دم،یقورت م

 م؟یریکجا م-
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که تو دهنم بود  یاکهیهمون ت ،کنهیکه دهن باز م نیهم

از ب شیو با ن چپونمیم هانیتو دهن آ ییهویرو به زور و 

 :گمیم

 .ستخوشمزه یلیبخور خ-

 :تو صورتم شهیشده خم م زیر یچشما با

 ؟یدوست دار میامشب رو تکرار کن یچطوره همون باز-

 :گمیناز م با

 هی دیدوباره بعدش با دونمیم.مخسته یدوست که دارم ول-

 .الشیخی.بمیبر گهیراند د

با  یدهنش و مشغول باز کشهیبه حرفم لبامو م توجهیب

 .شهیلبامون م

خودمو تو بغلش جا  ره،کاماًلیگیلبامون فاصله م یوقت

 .دمیم
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 !..امن و پر آرامشش آغوش

 :بوسمیلبشو م کوتاه

 م؟یریکجا م ینگفت-

 ؟ی:کانادا.دوست دارهانیآ

 :بوسمیلبشو م دوباره

 .گذرهیهنمم با تو خوش مج-

 :گهیو م بوسهیعشق لبمو م با

 .رتمخویم گهید ندفعهینکن بچه.ا میتحرک یگربا عشوه-

 :گمیو لوس م شمیم زونیذوق از گردنش آو با

 یونخیبرام آهنگ م یتو اول به قولت عمل کن.مگه نگفت-

 .با صدات

 : بخونم؟هانیآ

 .خوامیآره م -
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 تخت یو هردومون رو دهیه مفاصل کمیرو  تزایپ یجعبه

فاصله  ذارهیلحظه هم نم هی یبرا یو حت میکشیدراز م

 .رمیبگ

 تو گوشم هانیو آ شمیم شنهیس ینوازش قفسه مشغول

 .شهیمشغول خوندن م

 :هانیآ

 ــزمیجــونــم، هــمـه چ عشقم،

 زمیبه پــات بـر مو،یهــمـه زنــدگـ بـذار

 ـمسیشـاعـر شم، شعـرتـو بنـو بـذار

 ستمیخودت ن ِریغ یمن عاشِق کس بدون

 امدونــه هی یکی عمـــرم،

 بـدونم یکی یعمرًا، مـن تو رو با کــس بدون

 یانـگـار، با همه فـرق دار کـلـًا
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 دونمیفرقتو م ،یدونیمن، م ُخب

 قشنگ شد یهمه چ ،یوقت تو بود هر

 باال توقع رهیم ،یتو خوب انقده

 رمن فقط زدم غ ،یوقت نبود هر

 تلنگر هی یزد ،یزدم تو خاک هرکجا

 موقع، ُپر شم از تنفر چیه ینذاشت

 ورق خورد میزندگ ،یکرد یتو کار فقط

 بهم توجه یهمه کور بودن تو کرد یوقت

 خودمو بغل کن یشد نیموقع غمگ هر

 قشنگ شد یهمه چ ،یوقت که بود هر

 باال توقع رهیم ،یتو خوب انقده

 من فقط زدم غر ،یوقت نبود هر
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 تلنگر هی یزد یکجا زدم تو، خاک هر

و  شمیباهاش م یو مشغول باز زنمیموهاش چنگ م به

 :زنمیلب م

 .دوستت دارم یلیخ هانیآ-

 :کشهیم یقیو نفس عم کنهیتو گردنم فرو م سرشو

 ..گرمعشوه نطوریمنم هم-

 • ـــانیپـــا •

// 

 * به قلم:طناز.ب *

 


