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 اول_پارت#

 

قدر مونه، گاهی اونگن زندگی شبیه حباب میبعضیا می
شه و باال میره که تو رو به خوشبختی برسونه بزرگ می

ترکه و تمام دن میهم زو گاهی در عرض یه چشم به
 .برهآرزوهاتو به نیستی می

که جسم و حباب من در این لحظه ترکیده بود، طوری
رفت و من فقط مثل یه مرده به روحم داشت به یغما می

 .کردممرگ زندگیم و آرزوها نگاه می

کرد که نای تکون خوردن قدری درد میلگنم به
ام دیگه نداشتم، از بس تقال کرده بودم و جیغ زدم صد

 .از گلوم بیرون نمیومد
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هام، کسی کرد، پاهام، شکمم سینهتمام تنم درد می
کرد، کسی که وزنش به سنگینی یه داشت منو غارت می

ماشین بود و شاید حتی دو متر قد داشت، هیکلش هم 
رسید بیشتر عمرش رو ورزش نظر میای بود و بهعضله

 .کرده باشه

کرد و منو م حرکت میسختی روی تنتنش تندتند و به
داد، حرکاتش سخت و های دریا تکون میمثل موج

بارم بود داشت وجودم رو خشن بود برای منی که اولین
 .کشیدبه آتیش می

هارو جیغ زدم، تقال کردم، مشت مشت به تمام این دقیقه
زدم و التماس می کردم دست از سرم برداره، تنش می

بود که بخاطر مستی حتی  الحالِ الکلیاما اون یه معلوم
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حالیش نبود داره چه غلطی میکنه، اصال اون کیه که سر 
ی برادرم درآورده؟ نکنه دزده... دزدِ این مدلی از خونه

 ...ره پی کارشکنه میندیده بودم، دزد دزدیشو می

اما این اونقدر راحت و طلبکار بود انگار از قبل باهام 
 ...هماهنگ کرده باشه و منتظرمه

روب با دسته کلید یدکی که میالد پیش مامانم داشت غ
شو مرتب کنم و براش ش شدم تا خونهوارد خونه

که پامو داخل خونه گذاشتم و  آشپزی کنم و همین
کفشامو درآوردم، کسی توی تاریکی مقابلم ظاهر شد، 

 .بوی الکلش داد میزد حسابی مشروب خورده و مسته

 : فتبا صدای خشن و زمختی، طلبکار گ
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ست منتظرتم تا دونی چند دقیقههرزه کوچولو می -
 .بیای

از هر واکنشی از طرف من و شوک سنگینی که قبل
هامو پوشید و منو توی هاش لبدچارش بودم، لب

ی برادرم طرف اتاق میهمان خونهبغلش بلند کرد و به
 .برد

هاش رو گاز زدم، لبهاش میکتکش زدم، روی شونه
دهانش غریدم، ولی درنتیجه با یه سیلی گرفتم و توی 

 :ام کرد و به من گفتخفه

اینکه اومدی کنی؟ مگه نهچته پتیاره؟ چرا همچین می -
 .تو بده پولتو بگیر گورتو گم کنحال بدی، پس حال

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ای اشتباه گرفته... ... اون منو با کس دیگهخدای من
تاریکه،  نکنه خونه رو اشتباهی اومدم ولی نه بااینکه اتاق

تونم تمام وسایل و چیدمانِ اتاق برادرمو تشخیص اما می
 .بدم

ی مست من خونه رو اشتباه نیومدم ولی این دیوونه
معلوم نیست از کجا سر درآورده و داره در مورد من 

 .کنهاشتباه می

با یه ضربه محکم خواستم حالیش کنم من اونی نیستم 
 .کنهکه فکر می

 .اش زدمبا پام به شکم و سینه

پاهامو گرفت و ضرباتمو مهار کرد. زورم به قدِ بلند و 
 .راحتی روم خیمه زدهیکل عضالنیش نچربید و اون به
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 دو_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

کرد، تعریف میای این موضوع رو برام هر کس دیگه
کردم، اما اینکه خودم توی شاید اصال باورش نمی

ی برادرم، توسط یه ناشناسِ مست، مورد تعرض خونه
 .قرار گرفتم، چیزی بود که در اون لحظه دچارش بودم
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هام شدنِ لباس نتونستم از خودم دورش کنم. تکه
از  هاش مثل چاقویی بود که هر بار جاییتوسط دست

 .کردیتممو زخمی م

زدم به این امید که شاید میالد کردم و جیغ میگریه می
از ماموریتش برگرده و این حیوونِ درنده رو ازم دور 

 .کنه

 ...اما نه

همه چیز با جیغِ بلندِ من و دردی که توی تنم پیچید، به 
ترین شکلِ ممکن، سپری شد و به هزار تیکه وحشیانه

  .تقسیم شدم

هاش توی هاش و زمزمهو نفسکوبید محکم به تنم می
 .شدنوصف می
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شرمانه ازم گرفت، بیبا لذتی که داشت از تنم می
 .کردمتعریف می

کدوم نتونستن اون هق زدم، نالیدم، تقال کردم ولی هیچ
 .هیوالی قوی هیکل رو از روی تنم جدا کنن

نظیری. انقدر دلم نمیاد تمومش کنم دختر، تو بی -
  .ی خودمو بگیرمتونم جلوداغی که نمی

ای که از ته گلوش بیرون بلندش با غرش مردونه نفس
داد، توی گوشم بازتاب شد، انگار به چیزی که خواسته 

 .رسید و تنش آروم گرفته

ریختم، حتی توی ولی من به پهنای صورت اشک می
ش چه شکلیه و تونستم تشخیص بدم قیافهتاریکی نمی

 .سرم آوردهکدوم ناجوونمردیه که این بالرو 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 :کنار گوشم نفس زنان پج زد

و  عرضهچقدر تنگی تو دختر، انگار قبالً با یه مشت بی -
بچه خوابیده بودی که حتی نتونستن درست حسابی از 

 .خجالت بدنِ خوشگلت دربیان

دست کثیفش رو روی سینه و بدنم کشید و تشکرآمیز 
 :برانگیز گفتو تحسین

کردم ، تا قبل از تو فکر میو باید ستایش کرداین بدن -
 .هارو دارم، تو زدی رو دستِ همشونبهترین پارتنر

هام زد. اصال توانِ ای به لبتوی شوک و غمم، بوسه
های چشمام به حرکت کردن نداشتم. اشکام از گوشه

 .طرف موهام ریزش کردن
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و داری، از این به بعد فقط به خودم حال بهترین بدن -
 فابریکت بره زیر دستِ یه مشت خوام بدنِبده، نمی

 .اوزگلِ ناشی، نتونن از پسش بربیان

 : ای به گردنم زدی دیگهبوسه

خیلی حال دادی... پاشو یه چیزی بخوریم، خودتو  -
خوام آماده کن واسه دورِ بعدی، امشب تا صبح می

 ...گلدونِ قشنگتو

 .بهم... بهم تجاوز کردی -

 :خندید

 ؟مدلت اینه -

 :د شد و صدای پوشیدنِ شلوارش اومداز روم بلن

 ؟از فانتزیه تجاوز خوشت میاد -
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 : پقی از خنده زد

یه دوس دختر داشتم این مدلی بود، هر وقت  -
کرد انگار خواستم بک**مش یه جوری رفتار میمی

 .کنمدارم بهش تجاوز می

 .کثافت تو... تو واقعاً به من تجاوز کردی -

هات هنوز تو گوشمن. توام خوشت اومد... ناله -
 .دونی چقدر برام خ*س بودیمی

چطوری نفهمیده گرمی و خیسی بین پاهام خونِ 
 !! بکارتمه

دم امشب تا صبح با من باش. دوبرابر بت پول می  -
 .خوام تا صبح جرت بدم توله... بدنت محشرهمی
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زد. حس کردم تعریفش از بدنم حالمو داشت بهم می
 :کرد ق زدم. نفس بریده زمزمهخوام بیارم باال، عومی

 .ای... نکنه االن با یا زنِ حامله خوابیدمحامله  -

آبرویی و رسوایی همه حرص، نفرت، سرشکستگی، بی
 : به یکباره توی تنم جمع شدن و با گریه جیغ زدم

کنی؟ جا چه غلطی میخدا لعنتت کنه عوضی... تو این -
این بالرو اصال تو کی هستی که اومدی خونه برادرم 

سرم آوردی؟ تو حیثیت منو سوزوندی، بدبختم کردی، 
اگه داداشم بفهمه، اگه مامانم بفهمه زبونم الل سکته 

 .کنهمی

 ؟گی تو؟ تو... تو... تو کی هستی لعنتیچی می -

 .صداش لرزید. عقب رفت. انگار بهش پاتک زدم
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 :هول کرده داد زد

گم تو کی ، میهاشم... با توامیا خدا... یا قمرِ بنی -
 ؟هستی

 .به سمت چراغ رفت تا روشنش کنه

تنم سست شد، بااینکه حالم اصال خوب نبود و در مرز 
غش کردن و سستی بودم، اما سریع به خودم جنبیدم و 

 .ام باال کشیدم، چراغ روشن شدپتو رو روی تنِ برهنه

خدایا نه... خدایا این غیرممکنه... غیر ممکنه فردی که 
 ...دار کرده باشه اونمنو لکهناموسِ 

هاش و به معنای واقعی توی جاش تکون خورد و شونه
 .کمرش افتادن

 :هق زدم. نالید
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یا حضرت عباس... تو... ماهین تو... تو تو این جهنم  -
 ؟کنیچه غلطی می

. چشمام سیاهی رفتن. نگاهم چشماش مه گرفته شدن
وز کرده تار و تیره شد. چطور ممکنه اونی که بهم تجا

 !!اون باشه

کار، یا یه کردم یه دزدِ عوضیه، یا یه جنایتفکر می
 ...خواد به میالد ضربه بزنه ولی اوندشمن که می

دهانم از تعجب باز مونده بود، ازش در حد مرگ متنفر 
خواستم ام سوخت، گلوم آتیش گرفت، میشدم... معده

ین شوکِ تونم اعوق بزنم و این دردو باال بیارم، من نمی
تونم باور کنم کسی که جسم و و تحمل کنم، نمیسنگین

 .روحِ منو کُشته تا به لذتش دست پیدا کنه، اون باشه
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 سه_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

ای مردونه بود، کسی اومد، صدصدای دادوفریاد می
 .زدداشت عربده می

 .دونستم اون کیهبه حضرت عباس من نمی -
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شرف، چطوری تونستی تو به خواهرم تجاوز کردی بی -
 .اینکارو بکنی

این صدای میالد بود و با شنیدنش روح از تنم پر زد. 
دیدم. و به چشم نمیبمیرم میالد، کاش بمیرم ولی امشب

و مثل اش لرزیدم، واقعیتجملهاز صداش نلرزیدم، از 
 .رعدوبرق به سرم زد

به من تجاوز شده... اون عوضی که همیشه به داداشم 
جونی و گرمابه و گفت داداش و از بچگی رفیق جونمی

 .گلستان میالد بوده بهم تجاوز کرد

تنم رو از روی تخت باال کشیدم، لگنم انگار دو تیکه 
وی گوشم و تعریفش هاش تپچشده بود، با یادآوری پچ

 .ای از خودم بدم اومداز تنم به طرزچندش گونه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

جا برم، ولی روی نگاه کردن تو خواستم از اینمی
 .صورتِ میالد رو نداشتم

های روی تخت افتاد، لکه نبودن، بلکه چشمم به لکه
 .ریزی عمیق داشتندنشون از یه خون

 .ملحفه زیر پام پر شده بود از خونِ بکارتم

چطور بهش اجازه دادم به تنم چیره بشه و من 
 ؟های زیبام رو از آنِ خودش کنهدخترونگی

چطوری اجازه دادم دستِ حریص و نامردش به دنیای 
 ؟قشنگم بخوره

هق زدم و با درد به اون خون که نشون از نابود شدنِ 
 .زندگیم و مرگ دنیام بود خیره شدم

 .شدو میشون توی سرم اکصداها و امواج بلندِ صوتی
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دونستم خواهرته... احمق به خدا به جونِ مادرم نمی -
دادم و به این کار ترجیح میتونستم مرگمن اگه می

کنی از عمد این کارو کردم، ما با یکی چطور فکر می
دونستم خواهرت دیگه هماهنگ کردیم من از کجا می

 .سر از این خونه درمیاره

نامزدشو چی بدم،  شرف اون نامزدِ مُسلمه، جواببی -
 .کنهاگه بفهمه تیکه پارت می

دونستم اون کیه، فهمی، مگه من میالمصب چرا نمی -
مگه علم غیب داشتم، این دختره قرار بود دوستشو 

بیاره، گفت اون یکی دیرتر میاد، منم منتظرش موندم، 
دونستم خواهرت میاد داخل، چراغا هم خاموش چه می

 .فته کیهبودن تشخیص ندادم مرگ گر
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 ؟دیالشی فرق یه دخترو با زن تشخیص نمی -

ی لعنتی رو مست بودم احمق، خوبه با هم اون شیشه -
 .خالی کردیم

 .هاشون باال گرفتهق زدم... عربده

دونی با میالد: جواب مامانو چی بدم، جواب نامزدشو، می
 .کارت چه بالیی سر منو خونوادم میاری، خدا لعنتت کنه

فهمی زنم المصب، چرا نمیزبونی حرف میمن به چه  -
کنم خرِ نفهم، االغ، حیوون، خودمم دارم سکته می

چطوری این اتفاق افتاده، خودمم داغونم، به هرچی 
شرفم اگه دونستم اون خواهرته، بیست نمیامامزاده

دونستم و خبط زدم، تا ناموسم اگه میدروغ بگم، بی
 .دیدمش کپ کردم
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همه جیغ زدم بهت گفتم منو اون ت...آره جون عمه
کنی ولی با اشتباه گرفتی من اونی نیستم که فکر می

رحمی تنمو دَریدی... پس حیوون تویی... تویی بی
 ...وُریا

 

 چهار_پارت#
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ی تخت پناه گوشهای بیغل گرفتم... مثل جوجهخودمو ب
هایی دادم برای تمام داشتهکز کرده بودم و مویه سر می

 .که حاال از دستم رفته بودن

مامان... مامان مامان منو فرستادی بیام واسه شازده 
شو تمیز کنم، اومدم به دُردونت غذا درست کنم، خونه

عوضیش  زندگی داداشم سروسامون بدم، ولی دوستِ
 .تو غارت کرددخترِ بیچاره

جوری زیر دست و پاش تقال زدم، هر نبودی ببینی چه
ناموسی کرد و عفتم نکنه ولی اون بیکاری کردم تا بی

 .دار کردو لکهناموسم

شد. داد هق زدم، صدای میالد یک لحظه هم آروم نمی
کشید، حتی کارشون به دعوا رسید و میزد، عربده می
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هارو شنیدم، میالد و خرد شدنِ وسیله صدای شکستن
کرد جنون گرفته بود و دوست نامردش سعی می

توجیهش کنه در مورد من اشتباه کرده، اول به آرومی 
ولی بعد مجبور شد اونم مثل میالد داد بزنه، عربده 

بکشه و غیرت خودش رو به سخره بگیره برای خبط 
 ...بزرگی که به من زده

 :گفتمیالد که با تحکم 

 .مونیپاش می -

خاطر جمع من مُردم... مُردم از حرفی که برادرم به
کردنِ آبروریزی که توسط بهترین دوستش رخ داده به 

 .زبون آورده
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از پیغام محکمی که شبیه دستور بود و رفیقش فقط باید 
 :کرد و اون که گفتاجراش می

 .مونمنامردم اگه این کارو نکنم، پاش می -

خلوت و سکوتِ اتاق بلند زدم زیرِ گریه... سوختم و در 
و چی بدم؟ چطوری مسلم... خدایا جواب مسلم

سرنوشتم در کسری از ثانیه به این شکل تبدیل شد! 
شه با یه اشتباه زندگیم نابود بشه! مسلم از من چطور می
شه، ما سه سال عاشقِ هم بودیم تا باالخره جدا نمی

 ...هم رسیدیمسختی بهبه

عنتت کنه وریا، خدا لعنتت کنه که منو نابود خدا ل
 .کردی
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که روم میالد: مهتاب برو یه سر بزن به خواهرم من
 .شد تو صورتش نگاه کنم، برو ببین حالش چطورهنمی

مهتاب کیه این وسط !! اصال توی این خونه چه غلطی 
 !! کردنمی

در اتاق باز شد، نگاهم به دختر سانتال مانتالِ جلوی 
 .ددرافتا

کرد، موهای بلند و بلوندشو عقب زد با تأسف نگاهم می
 : و برگشت به اونایی که بیرون از اتاق بودند گفت

نظر من بهتره ببریتش بیمارستان، هم بیداره فقط به -
خاطر شوکی که بهش خاطر تجاوزِ ناشیانه، هم بهبه

 .رسیده

 .تا اسم تجاوز رو آورد دوباره زدم زیر گریه
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ای عصبی مردهای بیرون از اتاق رو هصدای نفس
شنیدم. میالد چیزی واگویه کرد، شایدم به اون فحش 

 .داد

 

دختر اومد به طرفم. دستش روی بازوم نشست. خودمو 
 :عقب کشیدم

 .بهم دست نزن -

باید ببریمت بیمارستان، پاشو کمکت کنم لباس  -
 .بپوشی

 : جیغ زدم

 .به من دست نزن -

 :بلند داد زد
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شه وُریا، تو چقدر احمقی که نفهمیدی این نمیباورم  -
 .یه دخترِ لطیفه زیردستت

با عصبانیت پسش زدم و بخاطر تعریفش ناخواسته جیغ 
 :زدم

 .برو گورتو گم کن -

دونم داغونی، حالِ درستی نداری، منم جای عزیزم می -
تو بودم حالم بهتر از این نبود اما بهتره ببریمت 

 .خوب نیستبیمارستان، حالت اصال 

خوام... جا برم بیرون... میخوام از اینمن فقط می -
 .خوام برم پیش مامانممی
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اشکام مثل آبشار از چشمام سرازیر شدن. توی 
چشماش غباری از دلسوزی نشست و لبش رو با تاسف 

 : مکید و گفت

برمت پس پاشو لباساتو تنت کنم از این باشه می -
 .شده بریم بیرونخراب
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قدر سریع زودتر از انتظارِ دختر، لباسامو تنم کردم. اون
 .که حتی برام مهم نبود اون پشته سرمه

 .ریزی داریتو خیلی خون -

ببینم چه آثار ارزشمندی خواستم برنگشتم به عقب، نمی
ازم توی این اتاق باقی مونده... ارزشمندتر از اون خودم 

بودم که طبق دستورِ میالد قرار بود زن آدمی بشم که 
 .شدت ازش متنفرمبه

کنم، از امشب به وقت امشب رو فراموش نمیمن هیچ
بعد باید به حال خودم گریه کنم، نه دخترانگیم که در 

 .م به یغما رفتعرض چند دقیقه از

 : کنارم ایستاد

 ؟ ایآماده -
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 : پته ای از استرس و لرزش لب زدمبا اشک و تته

 .. بگو برنو ببینم، بگو..خوام کسینِ...نمی -

سرش رو با تفهیم تکون داد... خوبه حداقل اون هست 
تا شرایط منو درک کنه و در این لحظه کمک حالم 

 .باشه

دلیل بودنش توی این خونه خواست بفهمم اصال دلم نمی
چیه، دختری مثل اون کنارِ دو مرد تنها فقط یه دلیل 

 .تونه داشته باشه، سعی کردم بهش فکر نکنممی

 :در اتاق رو باز کرد و به تندی بهشون توپید

 .خواد ریختتونو ببینهخوام ببرمش بیرون، نمیمی -

 :صدای میالد با یاس و سرشکستگی به گوشم رسید
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... من باید برم بمیرم، خودم از این به بعد رهحق دا -
تونم تو صورتش نگاه کنم... خدا لعنتت کنه چطور می

 .وریا، رسوام کردی، سرم پیش خونوادم تا ابد زیره

 : دختر به سمتم برگشت

 .وگور شدنتونی بیای بیرون، رفتن تو اتاق گممی -

و اقاراده برگشتم و نگاهی به اتاق انداختم. این اتبی
 یدوست داشتم. بعضی شبا من یا متینا خواهرم خونه

 .خوابیدیمموندیم و توی این اتاق میداداش میالد می

رنگ بودند. اتاق تمیز و مرتبی بود و دیوارهاش آبی
خواد. و برای پسرشون میگفت این اتاقسیما همیشه می
وقت به دنیا نیومد و اون و میالد االن در پسری که هیچ

 .ی طالق گرفتننانهآست
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ی اشکم دوباره جوشان شده بود. با حرفای میالد چشمه
هاش، صدای منزجر اون عوضی هنوز توی گوشمه. نفس

هاش، غرشش از شهوتِ زیادش و چیزهایی که در ناله
 .دادخصوص تعریفِ بدنم سر می

حالم بهم خورد، چسبندگیِ بین پاهام قدرت راه رفتن 
 .رو ازم گرفت

رزید و پاهام حتی نای تکون خوردن و قدم لتنم می
 .برداشتن نداشتن

کرد ،دوست داشتم در همون شدت درد میلگنم هم به
 .لحظه بمیرم

روی شکمم کمی خم شدم و دستمو به شکمم گرفتم. 
 .بلعیددرد ذره ذره داشت تنمو می
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که دوباره چشمام سیاهی بره و جلوی پای اون دختر این
 .خودم نبودفرو بریزم اصال دست 

 : جیغ کشید

 .میالد، وریا بیاین، غش کرده -

 :جلوی پام چمباته زد

واسه همین گفتم باید بریم بیمارستان، حالت اصال  -
 .خوب نیست

 ؟ چی شده -

تونم با این صدای داداشم بود... من بمیرم خدا... نمی
 .رسوایی کنار بیام

 .کنارم نشست و سرمو از روی زمین بلند کرد
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داره خون میره تو کدوم گوری بودی مهتاب، سرش  -
 ؟چرا نگرفتیش نخوره زمین

 ! بیام داخل میالد -

صدای اون عوضی بود... همون شیطانی که منو به این 
 ...حال انداخت

 :میالد عربده زد

خواد تیکه پارت کنم برو به جهنم کثافت، دلم می  -
عوضی، خواهرمو بیچاره کردی. بیچارمون کردی 

 ...نامرد

 .بلند زد زیر گریه... مردونه و متعصب گریه کرد
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مروّت، چه بالیی سرش چه بالیی سرش آوردی بی -
آوردی، من چطوری تو صورت خونوادم نگاه کنم و بگم 

 .تو خونه من این بال سرش اومده

از روی زمین کنده شدم... حتی یه ذره هم قدرت بدنی 
های گوشه ام ازنداشتم، اما اشکام از نوای دل سوخته

 .شدندچشمم سرازیر می

میالد منو روی دستاش حمل کرد و از اتاق بیرون برد. 
خواستم نگاه برادرم رو ببینم. صدای چشمامو بستم نمی

 .شدلحظه هم قطع نمیاش یهگریه

 .و بیار مهتابسوئیچ -
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الی چشمامو یه لحظه باز کردم و چشمم افتاد به اون که 
ر اتاق ایستاده بود، همون اتاقی که ی برهنه کنابا باالتنه

 .زندگی منو درونش به آتیش کشید

 .کردبا نگرانی مُردنم رو تماشا می

سریع چشمامو بستم... من چطوری با این ننگ زندگی 
کنم و قبول کنم یه عوضی خیلی راحت زندگیم رو تحت 

 ....سلطه خودش درآورده
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دونستم توی بیمارستانم ولی بیدار بودم، حتی می
 .چشمامو باز نکردم

خواست بفهمم کیه. سنگینی کسی کنارم بود دلم می
کردم. اهمیتی نداشت. و رو خودم احساس مینگاهش

سوخت و خاکستر شد و من تمام زندگیم با یه شعله 
بار حاال تماشا کردنم توی این وضعیتِ مفلوک و رقت

 .کنهچیزی از بار اندوهم کم نمی
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دکتر یا پرستار اومد توی اتاق و سرم و از توی دستم 
 :بیرون کشید و حرف زد

دکتر مرخصش کرده، حالِ بدش حاکی از شوکیه که  -
ادن، اگه بهش رسیده، تمام کارای الزمو همکارام انجام د

 .تونید ببریدشبیدار شد می

 .باشه ممنون -

صدای یه زن بود و حتما همونی بود که توی خونه میالد 
 .دیدمش

 : ای زدالی چشمامو باز کردم. همون بود. لبخند خسته

 .دکتر گفت بیدار شدی مرخصی -

 .دخترِ میالدیتو دوست -

 :از سؤالم لبخندش سرد شد
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 .نه -

 ؟کردیکار میچی پس تو خونه میالد -

  ؟تونی بلند شی یا کمکت کنممی -

کرده... دیگه ه غلطی میجا چخواست بگه اونظاهرا نمی
خراب  شه، هر کاری تو اونچیزی باعث تعجبم نمی

  .شده داشت تهش شد خراب شدنِ زندگی من

سختی بلند شدم. دستمو گرفت و از تخت پائین به
  .رفتم

پیشت به من گفت بمونم تا  شه بیادمیالد روش نمی -
 .سِرمت تموم شه برسونمت خونه
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واقعیتِ ترسناکِ تجاوز دوباره شبیه یه ابر سیاه و 
ترسناک روی تنم سایه انداخت. همراهش از اتاق رفتم 

 .بیرون

تر از قبل خودشو نشون داد. تنم درد حاال خیلی واضح
شد اون فاجعه چطوری بهش تازه داشت حالیش می

 .دهآسیب رسون

از بیمارستان که رفتیم بیرون دختر که اسمش مهتاب 
 .بود به سمت رنوی مشکیش توی پارک اشاره کرد

 .جاست بریم بشین تا برسونمت خونهماشینم اون -

شدن. هیچ قوتی درحین راه رفتن زانوهام مرتب تا می
توی بدنم نداشتم. دردِ لگنم، پاهام و زانوهام رو تحت 

 .شعاع قرار داده بود
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لحظه زانوهام تا شدن و افتادم روی زمین. دختر زیر یه
 : بغلم رو گرفت و انگار به کسی گفت

 .شما نیاید... خودم پیششم -

نگاهم روی میالد ثابت موند. کنار پارس سفیدش 
 .ایستاده و قدمشو جلو برداشته بود تا بیاد پیشم

 .پس اون یکی کی بود که دختر گفت شما نیاید

خواست ببینمش. اما اونم بود. دلم نمیسرم چرخید. 
بار و کرد. نگاه حسرتاون لعنتی و از دور مارو نگاه می

نادمش رو تاب نیاوردم، سرمو پایین انداختم و وقتی 
 .مهتاب ریموت ماشینش رو زد، نشستم روی صندلی

هام خارج شد. درد داشتم و تنم آخی از درد از بین لب
رو روشن شست ماشینکوفته و سنگین بود. مهتاب ن
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کرد و از پارک خارج شد. نگاه پر از نفرتم رو در لحظه 
 .آخر دوختم بهش

کنار موتور بزرگش ایستاده بود و با ندامت و 
  .ش زل زده بود بهمشدههای گرهشرمساری، با مشت
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وارد خونه شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم. متینا 
روی مبل نشسته و سرش توی گوشی بود. اما تا به 

 :امو کاوید، شوکه شدطرفم پیچید و چهره

 .از جنگ اومدی -

شو ندادم، سوالش مامان رو کنجکاو کرد تا از جواب
ی نگاهم کنه. از گوشه چپآشپزخونه بیاد بیرون و چپ

 .چشم نگاهشو روی خودم حس کردم

 ؟ماهین -

  .جلوی اتاقم ایستادم

 ؟ بله -

 ؟ببینمت مادر، چرا ناراحتی -
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فهمه ست و مامان راحت میاگه برگردم صورتم ضایع
 .چیزیم شدهیه

دخترم، برگرد ببینمت، نه سالمی نه علیکی، یه راست  -
ته... داداشت اومد میری سمت اتاقت مورچه گازت گرف

 ؟ از ماموریت

 .آره -

 ؟گردیخب حاال چرا برنمی -

جا پوزش پره... کوزت جون متینا: از بس کارکرده اون
 .خسته نباشی

و مرتب کرده. عه کوزت چیه، رفته خونه داداشش -
 .و شکونده یا یخِ حوض شکستهمگه شاخِ غول
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رفته !! دونه اونجا چه بالیی به سرم و باش، چه میمامان
دخترهای رنگاوارنگش اصال به میالد با وجود دوست

کمکِ من نیازی نداشت که منو زور کردی برم اونجا و 
 ! شو مرتب کنم تا با این وضع برگردم خونهخونه

بیا دخترم بیا برات یه لیوان شربت بریزم گلوت تازه  -
 .بشه

 .خوام ماماننمی -

شونو پشت وکهای مشکرفتم داخل و درو بستم و نگاه
شه. در جا گذاشتم. اگه مامان صورتمو ببینه کارم زار می

شه نفهمه دخترش با یه مشکل بزرگ برگشته مگه می
  .خونه
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با همون لباسای کثیف و حال بهم زن و چندش نشستم 
رفتم این روی تخت. اگه من دیشب به خونه داداش نمی

این خونه  افتاد و هنوزم همون دخترِ سابقِاتفاق برام نمی
بودم. غم شبیه اشک از عمق روح و جسمم نشأت 

گرفت. سرم رو روی زانوهام گذاشتم و برای بدبختی 
 .العالجم هق زدم

پیامی روی گوشیم اومد و بعد از یک ساعت اونو باز 
کردم. میالد بود که در قالب پیام ازم خواست به کسی 
چیزی نگم تا این مشکل رو در سکوت حل کنه و بهم 

وجور کنم، دم خیلی زود اوضاع رو جمعقول می"ت گف
ببخشید خواهر، تقصیر من بود، باید بیشتر از این 

 ...بودممراقب می
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ای فرستاد و پوزخند زدم و بعد از چند دقیقه پیام دیگه
 .جسمم رو به صُالبه کشید

 "هر وقت تو بگی من آمادم تا با مسلم حرف بزنم "

خواد زد. میالد چی میاسم مسلم و مظلومیتش آتیشم 
 !! و از من جدا کنهبهش بگه تا مسلم
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وجور کردم و شام کنار خودم رو با هر مصیبتی جمع
ای از رو با الیه میز نشستم. صورتممامان و متینا روی

آرایش پوشیدم تا نفهمن چه بالیی به سرم اومده و 
مالی چی رو ماسچقدر درب و داغونم. برای اینکه همه

کنم و دلیل رفتارمو توجیه کنم فقط بهشون گفتم میالد 
 .تا از ماموریت برگشت با هم بحثمون شد

مون کرد نیومدنِ میالد به خونهمامانِ ساده هم فکر می
 .مون باشهاطر بحثخبه

افتاد پشت چشم نازک هر بار که چشمش به من می
 :گفتکرد و میمی
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دختره چش سفید رفتی غذا واسه داداشت پختی، 
وجور کردی کلی منت گذاشتی سرِ بچم، شو جمعخونه
تونستی دندون رو جیگر بذاری تا این بچه ناراحت نمی

لش خونِ، دونی از وقتی زنش رفته قهر دنشه، تو که می
 .خورهتایه چیز بگی سریع بش بر می

زد، من سه روز از این ماجرا گذشته بود، مسلم زنگ می
دادم. برام داد، جواب نمیزدم. پیام میباهاش حرف نمی

پاسخ گذاشتم. پسغام فرستاد و من همه رو بیپیغام
کردم توی اتاق و وقتی میومد خونمون خودمو حبس می

ببینتم. اما با چه دردی تموم اینا رو دادم اجازه نمی
سپری کردم. روز چهارم آستانه تحملم تمام شد. گوشی 

 :رو برداشتم و به میالد پیام زدم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 "با مسلم حرف بزن و تمومش کن "

 : اونم چند دقیقه بعد بهم جواب داد

زنم بیاد باشه عزیزم همین امشب بهش زنگ می "
 "خونم باهاش حرف بزنم

 

های شب رو مثل مرغ سرکنده توی اتاقم تمام ساعت
راه رفتم. برای گذروندنِ وقت چند بار دوش گرفتم و 

 .و هربار نزدیک چند دقیقه شونه کردمموهام

کردم، همه اینا بخاطر هر ساعت یه دست لباس تنم می
وسواس بود. از سرِ اون اتفاق دچار وسواس شدیدی 

تاقم تک وسایل اشده بودم که هر روز به جون تک
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افتادم و بعد از مرتب کردنشون خودمم روزی چند می
 .گرفتمبار دوش می

 

توی تراسِ اتاقم ایستاده بودم و داشتم تاریکی بیرون و 
کردم که صدای هشدار پیامم بلند آسمون رو نگاه می

 .شد

 ...پیام از طرف مسلم بود، فقط یه جمله کوتاه

 "؟های میالد حقیقت دارهحرف"

 :ن پیام بودم که پیام بعدیش رسیدتوی شوکِ ای

 "؟خوایدیگه منو نمی "

 : ی چشمام رو پر کرد و پیام بعداشک کاسه

 "؟خوای از هم جدا بشیممی"
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 : بعدی

هم رسیدیم، تازه نامزد بعد از سه سال با بدبختی به "
 "!! کردیم تو یادت افتاده دیگه دوسم نداری

ا مقابل دیدم تار هم لرزید، نگاهم براق شد و نوشتهچونه
شب، شروع کرد شدن. قلبم مثل دردِ بین پاهام توی اون

  .به گزگز کردن

جوری شدی، ماهین چه مرگته؟ چرا این چند روز این "
مگه نه ما عاشق هم بودیم، داشتیم خریدای نامزدی و 

 "؟خوایدادیم... گفتی منو نمیعقدمونو انجام می

ت. زنگ زد، فقط گوشی از دستِ لرزونم افتاد روی تخ
نگاه کردم و اشک ریختم. زنگ زد، کز کردم گوشه 

 .تخت و با اشک به تماسش خیره موندم
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 :پیام داد

جواب بده باید دلیل کارتو توضیح بدی، یه کار نکن "
همین االن بیام خونتون تا مجبور بشی جلوی همه 

 "توضیح بدی

 .همین االن یعنی ساعت دو شب

ای اومد. این پیام از م دیگهبه آرومی گریه کردم. پیا
 :طرف میالد بود

باهاش حرف زدم، نتونست باور کنه، خبری ازش  "
 "؟نشد
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و دلم اگه بگم بعد از این اتفاق حتی از میالد متنفر شدم 
  .خواد تا ابد ببینمش، دروغ نگفتمنمی

شو گذاشته بود توی خونه تا این بالرو چرا رفیقِ احمق
 ...سرم بیاره

جا بوده، شب اونمهتاب اشاره کرد میالد هم اون
هام رو که خونه بوده و صدای جیغتونم باور کنم ایننمی

شنیده اما توی کار رفیقش دخالتی نکرده تا بفهمه اونی 
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کرده خواهر خودش بوده، ش میکه داشته تیکه پاره
 .حقیقت داره

شب خونه نبوده و تونم اینجوری فکر کنم، اونفقط می
 .کدوم از ماجراهای بین من و رفیقش رو نشنیدههیچ

شب متنفرم، حتی از در هر صورت از تمام آدمای اون
 .خودم

 :تایپ کردم

 "زنهداره زنگ می "

الد دیگه چیزی نفرستاد، اما همین رو سند زدم. می
 : مسلم

شم، جواب بده دختر، چه ماهین دارم دیوونه می "
جوری شدی، ما که با هم خوب بودیم، مرگته چرا این
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دادیم، یهویی چی شد به من داشتیم خریدامونو انجام می
 "کنمبگو ماهین، خواهش می

گرفتم. جوابِ گوشی رو کنار گذاشتم، داشتم آتیش می
 ! گیرهکه هیچ، جوابِ دلِ مسلم و خدا از کی می دلِ من

من حقمه بدونم ماهین، حقمه بفهمم چرا میالد گفت  "
نامزدی بهم خورد دیگه کاری به کارِ ماهین نداشته 

باش، باید اینو توضیح بدی، باید بگی یهویی چه اتفاقی 
 "خوای از هم جدا بشیمافتاده که می

 

م با مسلم فکر کردم. تمام شب گریه کردم و به خاطرات
مسلم توی قلبم زنده بود اما از این به بعد توی زندگیم 
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جایی نداشت، نه وقتی من دیگه بانوی آرزوهای اون 
  .نبودم

تمام خاطراتمون رو به یاد آوردم و با اشک و بغض 
ی خوردنِ خوراکیامون باهاشون وداع کردم. از خاطره

سواری و ترن بیرون از خونه گرفته تا خاطره شهربازی
های یواشکی که توی تونل وحشت و تاریکی با و بوسه

 .هم داشتیم

خدایا من چطوری این خاطراتِ ارزشمندم رو فراموش 
ی کسی که بویی از جاش برم زیر سقفِ خونهکنم و به

بندوباری و هَوَل ی بیمردانگی و شرافت نبرده و آوازه
 ! جا پیچیدهبودنش همه
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خاطر هوسش منو به این روز ه بهباز کیه مردِ هوس
 ! انداخت... من چطوری قبول کنم و زن اون نامرد بشم

 

**** 
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همین شکل گذشت. مسلم زنگ زد، پیام روز پنجم به
 ...بازداد، ولی 
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وبوی اعتراض و عصبانیت گرفتن و با هاش رنگپیام
 : تحکم گفت

 .میام حرف بزنیم -

اما نیومد. من تمام این چند روزو توی اتاق خودم سپری 
کردم. از خونه بیرون نرفتم. حتی سر کارم، سعی کردم 

خاطر وضعیت پیش این چند روز مرخصی بگیرم و به
ن مُدرسِ زبان بودم، اومده حوصله هیچ کاری نداشتم. م

 .مدرسی که انگار کشتی زندگیش به گِل نشسته بود

کشیدم. برای کاری که خودم از عالم و آدم خجالت می
 .شب بودمدستی توش نداشتم و فقط قربانی اون
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شب زنگ خونه به صدا دراومد. دلم هری ریخت، انگار 
داد اونی که پشت دره مسلمِ و تاب بهم گواهی می

 .های منو نیاوردهیاعتنایبی

کتاب رو از میون دستم پایین گذاشتم و بلند شدم. تمام 
این چند روز خودم رو مشغول خوندنش نشون دادم تا 

 .از اتاق بیرون نرم

فالگوش ایستادم، صدای مامان به گوشم  پشت درِ اتاق
 .رسید

 .خوش اومدی عزیزم -

 .ممنون -

ون که خودش این صدای میالده... ولی چرا زنگ و زد؟ ا
 ! کلید خونه رو داره
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 .سالم خاله -

قلبم فروریخت. پس دلیل زنگ زدنش مسلم بود که 
 .همراهش اومد داخل

صداشو که شنیدم دلم خواست توی همون لحظه بمیرم، 
جا نبودم تا مجبور بشم بشنومش یا باهاش یا حداقل اون

 .حرف بزنم

بشینین سالم مسلم جان خوش اومدی مادر، بفرمایید  -
 .االن براتون شربت میارم

خورم خاله ممنون، فقط اومدم من که چیزی نمی -
 ؟و ببینم، هستشماهین

 .میالد: مسلم قرارمون این نبود
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شینه زنم، میاد جلو هم میمسلم: با خودش حرف می
گه دلیلِ این کارش چیه، اگه دلیلش موجه بود قول می
 .دم برم پشت سرمم نگاه نکنممی

: دلیل چی؟ چی شده؟ چند روزه هر دوتون یه مامان
جوری شدین با هم، اون از ماهین که حتی از اتاقِ 

ره، معلوم خودش بیرون نمیاد، سر کارشم که نمی
 .گهنیست چش شده، به منم چیزی نمی

پرسید خاله، چرا نرفتید پای حرفش چرا از من می -
 ...بشینید ببینید مشکلش چیه که پیغام فرستاده

الد: مسلم تو قرار شد بیای اینجا فقط حرف آخرتو می
 .بزنی
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روز زندگیم رفته دونم چی بهمنِ عوضی که حتی نمی -
عاشقشم، چطوری یهو بیام کارو یه سره کنم بگم اوکی 

 .هرچی شما گفتید، الاقل از زبون خودش بشنوم

تون بگه چی زنید، یکیمامان: چرا رمزی حرف می
 ؟شده... ماهین

همه ام زد قلبم محکم کوبید. ماهین بمیره اینوقتی صد
 .دردسر به بار نیاره

 .گهماهین مادر بیا بیرون ببین مسلم چی می -

مسلم : آره خاله صداش بزنید بیاد من که انگار واسه 
ها و خانم دیگه ارزشی ندارم که حتی جواب پیام

 .هامو بدهتماس
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دارم دونم چی شده مسلم جان، االن من خودمم نمی -
فهمم یه چیزایی هست، این چند روز گفتم شاید قهر می

کردید از این قهرای کوچیکِ، نخواستم دخالت کنم تا 
 .خودتون مشکلتون رو حل کنین
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خواد دیگه، خودش نگفته ها، دخترت منو نمیخاله  -
  .میالد اومد این چیزا رو بهم گفت

مثل بمب ساعتی توی اون اتاق منفجر شدم. کز کردم 
 .ای از درِ اتاق و آروم هق زدمگوشه

وقت دنبال دلیلش نمیومدی مسلم، کاش کاش هیچ
نمیومدی... من چطوری توی صورتت نگاه کنم و بگم 

ت... کدوم زندگی ! زندگی که قرار برو دنبال زندگی
ای باشم و کسی جز من کنارِ باشه من کنار کس دیگه

تو، باید اسمشو گذاشت جهنم، اون زندگی رو باید گل 
 .گرفت

مامان: میالد تو این حرفارو رو چه حسابی به مسلم 
 ؟زدی
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 .میالد: ماهین خودش خواست مامان

 

 .ماهین نخواست مامان، ماهین مجبور شد

عنی چی، اون که با مسلم مشکلی نداشت، مگه نه ی -
 ...مسلم، شما که با هم

 :مسلم توی حرف مامان پرید

منم دنبال همینم خاله، اومدم بفهمم مشکلش با من  -
 .خوامتراحتی گفت هِری نمیچی بود که به

 ؟خوای چیزی بگی میالدمامان: نمی

خودش بیاد خاله، خودش بیاد در حضور همه بگه  -
 .دردش چیه

 :میالد هم تایید کرد
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 .به ماهین بگو بیاد مامان -

تونم، چرا؟ واقعاً چرا منو توی این شرایط نه... خدا نمی
 ؟قرار دادی

آلودم رو دید، مامان که اومد صدام زد و صورت اشک
وجودش از تأیید حرفِ میالد و مسلم لرزید. ناباور و 

 .حرف به درد تکیه دادبی

و عوض کردم. انگشتر عزیزِ نشونم رو در سکوت لباسام
از دستم درآوردم. چند روز دیگه قرار بود برای خرید 

 .شدمحلقه اقدام کنیم و من برای همیشه زنش می

هاش رو هم از توی گوشم درآوردم. هق زدم، گوشواره
های باارزشِ شب همه اینا رو تنم بودن... نشونهاون

ها بهم تجاوز ونهمسلم، ولی اون نامرد باوجود این نش
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و از تنم برد. تنی که کرد و بقولِ خودش بهترین لذت
های های مسلم روش حرکت کنن و بوسهقرار بود دست

 .اون روش حک بشن

مامان تاب نیاورد... جلو اومد و از پشت بغلم کرد. 
 : صورتشو توی کتفم پنهون کرد و آروم هق زد

مشکلی  چی شده دختر قشنگم، چرا به من نگفتی چه -
 .داری

سرم از روی شونه خم شد. شایدم کمرم شکست که خم 
 .شدم روی کنسول و میز رو از اشکام شستشو دادم

کس جز میالد و اونی که این بال رو سرم آورده هیچ
دونن من با چه حقارتی دارم دونه دردم چیه... نمینمی

 .دمسرنوشتم رو تغییر می
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ی کنار رفتم و جعبهمامان کنار رفت. از جلوی آینه 
ای که مسلم شدهکوچیکِ میون دستم با رُزهای خشک

برام آورده بود و ساعت و ادکلنش رو همراه با 
 .ها و انگشتر توی دستم لرزیدنگوشواره

مامان کنار ایستاد تا من بیرون برم. در رو بیشتر باز 
 .کرد و با باز شدنش صورتش رو مقابل خودم دیدم
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محض باز شدن، مهمونای پذیرایی مقابل اتاقم بود و به
 .گرفتنحاضر توی پذیرایی مقابل دیدم قرار می

مهمون... قلبم برای این مهمونِ عزیز فروریخت. توی 
ه میز خیره بود اما تا منو دید شوکه بهم اعماقِ فکر ب

 .شد خیره

م رو لرزید. نگاهم تار شد. نگاهش جلوتر رفتم، چونه
های توی دستم ثابت موند. میالد کجاست؟ روی وسیله

سرم رو چرخوندم و دیدمش، پشت کرده بود به ما و 
 .کشیدروبروی پنجره با نگاهی به بیرون سیگار می

 .میز مقابلش گذاشتمو روینزدیک شدم. وسیله هار

 !! ماهین -
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تر شد و تمام توی شوک و حیرتش نالید. بغضم بزرگ
طرف آشپزخونه  وجودم رو بلعید. مامان هق زد و به

رفت. نگاه مسلم به سمت مامان و بعد میالد تغییر مسیر 
 .داد

 ؟جا چه خبره؟ چطور باور کنم ماهیناین -

 : نگاهم کرد

همین سادگی تویی که داری بهچطور باور کنم این  -
زنی، چیزی شده؟ از کسی حرفی و بهم مینامزدیمون

مو چیزی شنیدی؟ هر چی هست از خودم بپرس موبه
تونم جوری... نه نمیدم، اما اینبرات توضیح می

 .جوری عقب بکشماین
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ای که نشون بده اونی که عقب کشید من بودم. با فاصله
 .و هیچ راه برگشتی ندارممن برای جدایی اقدام کردم 

من از همین االن باید معنای فاصله و جدایی خودم و 
 .مسلم رو درک کنم

چیز شه و من برای اون و همهمسلم برای من تموم می
 .شهطور ناگهانی مثل یه سونامی برهم خورده میبه

داداش میالد هر چی گفت حقیقت داره، من... من  -
ادامه بدم. وسایلت خوام فکرامو کردم، دیگه نمی

و بهت همیناست اگه پولی هم طلب داری، بگو تا همش
 .پس بدم

 ؟ واقعاً -
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تمام مدت نگاهم پایین بود، ولی وقتی با بغض اینو 
 .پرسید، نگاهش کردم

زهرِ حرفام جیگرِ خودمو سوزونده بود چه برسه به اون 
 .که با چشمای شوکه و قرمز بهم زل زده بود

 .واقعاً -

 !!خوای همه چیو بهم بزنی آرهمیپس  -

جا هم سایید. رگ گردنش، خدایا منو همیندندون روی
 .خوام از این به بعد نفس بکشمبکش نمی

 ؟ اون وقت دلیلش -

بوی سیگار میالد فضای بیشتری رو اشباع کرد. کاش 
صورت سیگار کشیدن دود شد منم این درد رو بهمی

 .کنم تا از بین بره
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 .ندارم دیگه دوسِت -

 ...ممهام لرزید، چونهلب

ی مضحکی گرفتم. اولین پیچیدم تا اون نبینه چه قیافه
طرف اتاقم برداشتم و لب قدمم رو با بغضِ سنگینی به

 :زدم

  .تری واسه کارم باشهفکر کنم این دلیل محکم -

 :داد زد

چیزی چیزی هست، یهگی ماهین، یهداری دروغ می -
  .احمقانه رو بکنیمجبورت کرده اینکارِ 

  .آره هست و محاله من دلیل اصلی رو بهت بگم

جوری ماهین برگرد بگو چه مرگته، حق نداری همین -
 ...این خزعبالت بگی و چیزارو پس بدی اگه نگی
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در و بستم. داد زد. بلوا به پا کرد و به درونِ اتاقم محکم 
دونستن کس دخالت نکرد، چون همه میکوبید. هیچ

ده و باالخره منو مسلم از هم جدا شدیم و اون تموم ش
جا بر وقت به اینوقتی این خونه رو ترک کنه دیگه هیچ

 .گردهنمی

حتی میالد راحتش گذاشت تا دردشو با عربده هاش و 
 ...مشت زدمش به درِ اتاق من خالی کنه و بعد بره
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بعد از رفتن مسلم لباس پوشیدم تا از خونه برم بیرون. 
توی این چند ساعتی که خودم رو با گریه خفه کردم 

کس نپرسید مشکلتون چیه و برای چی یهویی این هیچ
تصمیمو گرفتی. البته منظورم مامانه، چون میالد خودش 

 .شب با خبر بودیز به ریز اتفاقای اوناز ر

و به مامان گفته. دونم رفته بود یا نه، شایدم همه چینمی
 .قلبم فروریخت... نه... قرار نبود به کسی چیزی بگه

اومد. از اتاق رفتم بیرون، صدای حرف زدنِ آرومش می
زنه. وجودم یخ زد. با فکر کردم داره با مامان حرف می

صدا از آشپزخونه نبود توی اتاق متینا  تردید جلو رفتم.
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زد. بود و ظاهرا داشت با گوشی موبایلش حرف می
 :شنیدم که گفت

و بدی، من باید تا آخر همین هفته ترتیب خواستگاری -
 .بعید بدونم مسلم به این راحتی ازش بگذره

حال خودمو نشون دادم، نگاهش که بهم افتاد شرمنده
 :تحکم گفتسرشو پایین انداخت و با 

زنم، تو فقط خونوادتو آماده کن، باهاش حرف می -
 .آخر همین هفته

 :گوشی رو پایین آورد، با بغض لب زدم

 .کنموقت حاللش نمیهیچ -

 :سرشو تکون داد و آهی کشید

 ...منم -
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 .زندگیمو نابود کرد -

 .دهشو پس میتقاص -

 !؟ گیره تقاصهکه منو میاین -

 :و حرف آخرو زدبا تردید نگاهم کرد 

آخر همین هفته میان خواستگاری، قرار نیست مامان  -
اینا چیزی بدونن، فقط یه بله بگو تموم بشه. فکر نکنم 
مسلم به این سادگی دل از این خونه بکنه، اگه ازدواج 

 ...کنی اونم

 .بهترین رفیقت تیشه زدم به ریشه زندگیم -

ست شرمنده قدرماهین... ماهین اونم نابود شده، اون -
 ...کار کنه، باور کن یه اشتباه بوددونه چیکه نمی

 ؟کنیداری ازش دفاع می -
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دونم تو عالمی نبوده که حالیش شه تو کی نه، اما می -
 .هستی

 : مامان از پشت سرم گفت

 ؟ خوای بری ماهیناین وقت شب کجا می -

 :برگشتم به طرفش و اشکامو پاک کردم. ریشخند زد

گیری یهو تمومش کنی بعد یم میخودت تصم -
بره بعد زنی، مثل اون جالدی که سر میشینی زار میمی

 .کنهباالی سر جنازه گریه می

 .میالد : مامان گفتم بذارش به حال خودش

من نباید بفهمم تو این خونه چه خبره؟ نباید بفهمم  -
بردش باال قدر میسازه، اونچرا بچَم از یه نفر خدا می
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یچ آدمی باالش نیست، بعد یهو از عرش انگار ه
 ؟خوامش دلیلش چیهگه نمیندازتش پایین و میمی

من در موردش تحقیق کردم بد از آب دراومد به  -
 .هم بزنهماهین گفتم نامزدیشونو به

 .گی؟ خب چرا زودتر به من نگفتیجدی می -

زدم زیر گریه... از اتهامِ ناروایی که به مسلمِ پاکِ من 
 .مونخاطر آبرو و شرافت خونوادگیبه خورد،

مامان تو رو قرآن ولش کن، هرچی بود تموم شد  -
رفت ،بذار این چند روز تو حالِ خودش باشه نبینم کسی 

 .چیزی بهش بگه
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از خونه رفتم بیرون. هنوز چند قدمی از خیابونمون 
فاصله نگرفته بودم که میالد با پارسش از پشت سرم 

 :بوق زد

 .برمتبیا بشین... تا هر جا بخوای خودم می -
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 .می خوام قدم بزنم -

 .ست خواهرِ من بیا بشیناین وقت شب بدموقع -

 :دادسخر میایستادم، سراسرِ ظاهرم بوی تم

ترسی، بالیی که چه فرقی داره داداش، دیگه از چی می -
 .نباید سرِ من اومده، جه فرقی داره صبح باشه یا شب

چنگش رو با شرمندگی میون موهاش فرو برد و در 
 : شون، صداش تحلیل رفتحین عقب روندن

کشم ماهین، خیلیم خجالت من از روت خجالت می -
غیرتیه منه این بگم بخاطر بیتونم کشم، اما نمیمی

 .اتفاق افتاده، خودتم دیدی وریا حالِ طبیعی نداشت

 : با اشاره به اون شبِ لعنتی دوباره بغض کردم

 .اسمشو جلوی من نیار -
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 .ممن روحمم خبر نداشت تو قراره بیای خونه -

  .مامان بهت رنگ زد -

اش خیره هاش رو محکم فشار داد و با تانی و نگاهلب
 :گفت

 .برمتبیا سوار شو تا هر جا خواستی می -

راحتم بذار، خودت بریدی و دوختی، حرفی نزدم،  -
زندگیمو دادم دست تو و اون رفیقِ نامردت، خودمو 

قربانیه کارِ کثیفش کردم، حداقل یه امشب راحتم بذار، 
و بذار با دردِ خودم بسوزم. بذار یادم بره نگاهِ مسلم

 ...و،حرفاشو، بغضش

 .زدم زیر گریه و با دو از ماشینش دور شدم
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توی خیابون قدم زدم و اشک ریختم، با متینا حرف زدم 
و اشک ریختم. نگفتم دردم چیه، فقط گفتم نامزدیمو با 

آرایشگاه بود و ظاهراً تا یکی دو  مسلم به هم زدم.
کارِ یه آرایشگاه ساعت دیگه هنوز مشتری داشت. ناخن

پیشش تا حال و هوام  م خواست برمپر بازدید بود. از
ای بود قبول کمی عوض بشه، پیشنهادش هر زمان دیگه

کردم، وقتایی که دلم از زمین و زمان گرفته بود می
رفتم اونجا و با دیدنِ کارهاشون حال و هوام عوض می
و ترجیح شد ولی امشب...شبی نبود که اونجا رفتنمی
 .بدم
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. دم. آتیشش به راه بودفروش ایستاکنار پیرمرد بالل
های خودمو با آتیش گرم کردم و با نگاه با شعله

 .شو مرور کردمی نحسشب و خاطرهسرخش اون

 .کنمو برای خودم مرور میمثل این بود که دارم یه فیلم

ی داداش، کلید انداختن و رفتنم ایستادنم درِ خونه
 : ها بهم گفتداخل و بعد یکی از پشت سایه

 .ست منتظرتمدونی چند دقیقهکوچولو میهرزه  -

تو شوک بودم ولی آماده بودم برای جیغ زدن که اون 
هام قرار داد و به هاشو روی لبسریع جلوتر اومد و لب

 .سختی منو بوسید

تونم با گذشت این چند روز، هنوزم بوی الکل و می
 .هام حس کنمشو توی دهنم و روی لبمشروب
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روی تنم و طوری که زیر زدنش حتی حالتِ خیمه
 .خودش در برم گرفته بود

چطوری از هیکلِ بزرگ و عضالنیش نفهمیدم اون کیه... 
 ! فهمیدم؟ مگه فقط اون ورزشکارهاز کجا باید می

 .هامو پاک کردمدستمو زیر پلکم کشیدم و اشک

 ؟بالل بدم دخترم -

 .مو به طرفش کشیدصدای پیرمرد نگاه

 ؟اشکالی ندارهخوام بمونم اینجا می -

 : مردِ پیر محجوبانه لبخندی زد و با متانت گفت

 .اشکال که نه دخترم، ولی ممکنه خودت اذیت شی -

من امشب مثل این آتیش داغ شدم، سوختم، دیگه چی 
 !! تونه اذیتم کنه عموپیرمردبدتر از این می
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سه تا ماشین شاسی بلند سفید و مشکی کنار 
 .ردنفروشیه پیرمرد پارک کبالل

شون پیاده شدن. اونایی همشون پسر بودن و چندتایی
که توی ماشین بودن هم سعی کردن با سوت زدن و 

 .آمیز جلب توجه کننادای شیطنت

پسرهای تقریبا سن پایین بودن و پر از شر و شیطونی. 
وچهار وسالِ خودم بودند، همون بیستهای سنتو مایه

 .و پنجیا بیست

 :د پرسیدپیرمر جلو اومدن.

 ؟چند تا بالل -

فقط بالل فروشیه عمو؟ اگه اینم فروشیه، نمک نزده  -
 .داریمورش می
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 :خندیدن و یکیشون گفت

شم انقدر خوردنیه نمکیداریم. نمک بزنه هم ور می -
 .چسبهمی

تره خِنگ. من شنیدم میگن دخترا شیرینش خوشمزه -
 .شیرینن
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دونی خر هنوز یه بارَم تست نزدی از کجا میتوعه کله -
 ؟این شیرینه حاال

 .ها و کتاب خوندم میگن خیلی شیرینهتو فیلم -

همشون خندیدن. از خجالت آب شدم... اینا با منن یا 
 ! ای دارنمنظور دیگه

از رنگ و روش معلومه جیگریه واس خودش... هر  -
 .طور شده معامله رو جوش بزن داداش

 .گهزر نزنید یه دقه بینم چی می -

باس بریم داروخونه وسیله مسیله هم بخریم، یاال  -
 .جوشش بزن بریم رد عشق و حالمون

میگه،  انقدر زر نزنید باو، بذارید بینم این عموعه چی  -
 ؟آخرش چند عمو

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

برید پی کارتون... اصال بالل ندارم. شما انگار مشتری  -
 .نیستید دنبال یه چیز دیگه اومدید

بندی بزن، کلِ بالالتو امشب خریداریم اینو بسته -
 ! عامو... اهل معامله هستی یا نیستی

ی پیرمرد فرار کردم. ترسیدم به زور سوار از پیش دکه
درگیر بشن. بهم گفت اینجا  ماشینم کنن یا با پیرمرد

 .جای خوبی برای ایستادن نیست، من منظورشو نفهمیدم

 : صدای پای دونفرشون رو پشت سرم شنیدم

عه خانم چرا قهر کردی... ما پسرهای خوبی هستیما...  -
های شیطونمون نکن، اصال حق انتخاب با نگاه به قیافه

برو تو. ما صف میشیم جلوت، تو با هر کی دوس داشتی 
 .تو اتاق
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اگه با پول میشه حلش کرد تو فکر پولش نباشا،  -
 .اونقدری داریم که دهنتو امشب پر کنیم

زدن زیر خنده. دو نفر بودن. ولی از ترس داشتم سکته 
 .کردممی

شه احمق، معموال دهنش با یه جیبش با پول پر می -
 .شهچیز دیگه پر می

خت تازه از شه، اون فری بدبدهنش چه جورَم پر می -
 ...خدمت اومده هنوز نتونسته یه

 .برید گم شید کثافتا -

 : بلند و شیطانی خندیدن

چه صدای نازی هم داره. نازِ اون نفسِ شیرینت  -
خوشگله... بیا بپر تو ماشین، امشب همش عشق و 
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دم با مدل تو پیش بریم، دهنی، پشت، صفاست. قول می
 .جلو، هر طور تو بخوای

 .رید گورتونو گم کنینخفه شید، ب -

مون صدای پر گازِ موتوری که داشت از پشت نزدیک
، من از سرِ قضیه مو ترکوند. کوپ کردمشد زهلهمی
شب هنوز نتونستم با فوبیای ترس از مردها کنار اون

 ...بیام و حاال این اتفاق

موتوری ایستاد. قلبمم ایستاد، کاله کاسکتش رو در 
 : ی از پسرها گفتای که یکآورد و باجمله

 ؟ستاین کیه، نکنه با این دختره -

خوردن کتکشون مشتش رو کوبید توی دهنش و تا می
 .زد
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با دیدنش نفرت دوباره زبونه کشید توی وجودم. اون 
ترسه، ولی همیشه از اینکه کسی بهم آسیب برسونه می

 .و بهم رسوندخودِ لعنتیش بزرگترین آسیب

و لگدهای محکمش زل زده  هاکنار ایستادم و به مشت
بودم. اون دوتا در کسری از ثانیه تنِ لششونو از زیر 

 .مشت و لگدش برداشتن و با دو از اونجا دور شدن
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ودم و خیره به اندامش زیر ژاکتِ اونقدر منگ و عصبی ب
مشکی و شلوارِ مشکیش که خاطره کثیفش رو برام 

کرد، نفهمیدم چی شد و اون پسرها چطوری زنده می
 .گورشونو گم کردن

 .دستاشو تکوند و نفسشو محکم بیرون داد

مانندش  v پشتش به من بود و نگاهم از پشت به اندام
 .بود و عرض پاهاش که از هم باز بودن

شو باهام حفظ یه لحظه برگشت و زل زد بهم، ولی فاصله
  .کرده بود

م هجوم آورد هام و چونهبغضم نیش شد و از سینه تا لب
 :ها لرزش گرفتن. با نفرت گفتمو اون

 .دوروبرم نباش... تو همونی که بیچارم کردی -
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اشکم فرو ریخت. زانوهام تا شدن. خم شدم روی 
نفس وهام گذاشتم. نفسشکمم و یه دستمو روی زان

 ...هامزدم و اشک

  ؟کدوم جهنمی -

صداش منو به خودم آورد تا نگاهش کنم. داشت با 
 .زدگوشی موبایلش حرف می

هر بالیی سرشون میاد مقصر تویی. از وقتی رفتی  -
 ...دنبال اون زندگیِ کوفتیت اینارو سپردی به امونِ خدا

خوردم آره،  زنم میالد... من گوهچه جوری حرف می -
 ...ولی این

مکث کرد و نیم نگاهی بهم انداخت که جوابش 
 .ی پر از نفرتم شدغرهچشم
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حالش خوب نیست. بیا ورش دار ببرش خونه، ببرش  -
خواد، من اگه بگم حرفم دوزار ارزش هر جا که می

نداره واسش، چند تا ارازل افتاده بودن دنبالش، 
 ...داشتن

 :آدم، جیغ زدمبا نفرت و سیاهی از این 

تو فکر کردی من به کمکت نیاز دارم؟ کثافت تو  -
خودت دردی برام... خودت بیچارم کردی حاال واسه 

کنی انگار آدم مزاحمتِ چارتا جِغله یه جوری رفتار می
ای؟ دزد، نامرد، نامرد، نامرد، اونی که بهم حسابی

 ...آسیب زده تویی

 :با گریه ازش دور شدم. شنیدم که گفت
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دیدی که... حالش خوب نیست، بیا ببرش یه سینمایی  -
 .جایی رو به راه شه

کنی با سینما... خدا لعنتت کنه منو دَریدی، بعد فکر می
کورن خوردن و پفیال حالم خوب سینما رفتن و پاپ

 ! میشه

 

دور شدم از اون پارکِ منحوسی که اونو کنارِ خودش 
 .داشت

پاساژ. تا رفتم داخل اونقدر راه رفتم تا رسیدم به یه 
 .فهمیدم اومدم پاساژ مسلم

 .پاساژ داشت فروشی توی اینیه بوتیک لباس
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قلبم فرو ریخت و پاهام میلی برای برگشتن نداشتن. 
خصوصا وقتی کنارِ پله برقی دیدمش. ایستاده بود اونجا 

 .و متفکرانه به جایی زل زده بود

ته به اینجا اومدنم به این مکان اشتباهه. هر چند ناخواس
 .اومدم

تر شدم. با دیدنش نه تنها حالم خوب نشد، دیوونه
خواستم برگردم، یهو سرش و پیچید و منو دید. 

 .نگاهش عادی بود ولی بالفاصله چشماش گشاد شدن

 .سریع پیچیدم و پا به فرار گذاشتم

 : از پشت سر صدام زد

 .گمماهین. وایسا. ماهین وایسا می -
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ی اول که پا روی پله و رفتم بیرون.تند تند راه رفتم 
 : مو گرفتگذاشتم شونه

ماهین برگرد... جانِ مسلم برگرد. تو یه چیزیت  -
 .هست

تونستم راحت در موردش آره هست و ای کاش می
  ...باهات حرف بزنم

و به مسلم نگم. اون آن به سرم زد، چرا مشکلمیک
و وقتی  ستعاشقمه، غیر از این یه پسر عاقل و فهمیده

بفهمه این مشکل ناخواسته برام پیش اومده، ممکنه با 
دیدِ باز و اجتماعی به این موضوع نگاه کنه و دوباره به 

 .هم برگردیم. فارغ از فکر و خیالِ بد به این موضوع
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خوام. دوست دارم من زندگی رو میون بازوهای اون می
ش بذارم و میون االن برگردم و سرمو روی سینه

 .اش مچاله بشمبازوه

ترین آدم برای من اونه، نه کسی که تنِ منو با امن
 .کردش مقایسه میپارتنرهای دیگه
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پایید. موتوری از دور چراغ زد. اونم داشت مارو می
بیزار شدم از حضورش، بیزار شدم از وجودش. کسی که 

و از من گرفت. کسی که با م کرد، کسی که مسلمبیچاره
اش که نامردی منو مالِ خودش کرد، بیزار شدم از سایه

خواستم بچزونمش. اومد. میمثل دیو دنبالم می
خواستم با وجود همه اینا که خیالش راحته منو مالِ می

 .ه عذابش بدمخودش کرد

امنِ مسلم روی  اشکم فرو ریخت. از گرمای دست
 .م برانگیخته شدمشونه

ایش افتاد برگشتم به طرفش. نگاهم که به چشمای قهوه
و از درون هق زدم. من چطوری این مردو از دست بدم 

 .و سرنوشتم به شومی تبدیل بشه
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چشمای فندیشو از نظر گذروندم، بینی تقریبا پهنش رو، 
ی پوستِ گندمیش رو و در آخر لب و چونه

هام قرار تراششو که بارها در تعرضِ شیرینِ لبخوش
 .گرفته بود

به خودم نهیب زدم، ماهین تمومش کردی، همین چند 
 .ساعت پیش

ها بدهکار نبود. دستمو باال قلبم اما گوشش به این حرف
 ...بردم به طرف صورتش، تا صورتشو لمس کنم که

 ؟کنیکار میینجا چیماهین، ا -

کنم؟ دستم افتاد، کار میآره...آره... واقعا اینجا چی
 .همراه با اشکم
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های این مرد دیگه برام ممنوع شده، یکی از ممنوعه
شیرینِ زندگیم و همه سعی دارن منو از دیدنش منع 

 .کنن

 : سرم و به طرف میالد پیچوندم. لبخند تلخی زد

 ؟یهویی سر از اینجا درآوردی -

خواست به مسلم بفهمونه من یهویی اومدم نه با قصد می
 .و غرض. در واقع یهویی هم اومده بودم

 :. مسلم کوتاه نیومدسرمو تکون دادم

 .خواد بام حرف بزنه. راحتش بذار میالدبهم گفت می -

 :میالد با حصاری از تعجب ابرو باال انداخت

 ؟خواستی با مسلم حرف بزنیمی -

 .ه هیچ برای گفتن ندارم... واقعا ندارمنه... من دیگ
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 :سرمو تکون دادم

 .نه -

ترِ میالد کشیده شد. به اون که کنارِ و نگاهم به عقب
کشید. یه لحظه موتورش دورتر ایستاده بود و سیگار می

 .گردنش چرخید به سمت من و نگاهمو شکار کرد

من هنوز وقت نکردم بعد از اون قضیه توی صورتش 
کنم. اون هوسباز از ولی اینکارو حتما میتف بندازم 

پیله شبیه من گیرش بیاد. شیلهسرش زیاده یه دخترِ بی
 ...لیاقتِ منو نداره

 : از پله ها پایین رفتم. مسلم نالید

 .ماهین -
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ماهین مُرد... اینجوری صدام نزن مسلم... مردی که 
روبه روی پاساژت ایستاده و به ظاهر پشیمون و 

کشه، چند شب پیش بین پاهای من ار میگناهکار سیگ
 .شو از تنم بردبود... بین پاهای نامزدت و بهترین لذت

همین مردی که تکیه زده به موتورش و مارو تماشا 
 ...کنه و مطمئنه منو از چنگ تو درآوردهمی

 

 

*** 
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سر میز شام نشسته بودیم که تلفن زنگ خورد. 
دادیم. های خونه رو جواب نمیوقت منو متینا تلفنهیچ

بقول متینا کی حوصله موبایلِ خودشو داره، تا تلفن خونه 
 .رو هم جواب بده

مثل همیشه مامان بلند شد و رفت. متینا آروم به بازوم 
 :د و گفتز

خواست در مسلم امروز اومده بودم دمِ سالن، می -
 .دونستم چی بگمنمی موردت حرف بزنه. دنبال دلیله.

  ...دلیلمو بهش گفتم -
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 .دونی که باور نکردهمی -

 : به تلخی و رنج گفتم

 .مهم نیست، باالخره ما از هم جدا شدیم -

تو و  واقعا چی شد یهو. منم خیلی کنجکاوم بدونم بین -
 ؟مسلم چی پیش اومده، شما که عاشق هم بودید

 .دیگه نیستم -

ای از ته دیگ و توی دهنم نگاهمو دزدیدم و گوشه
 .گذاشتم

 .تونم باور کنمنمی -

 .من چیزاشو پس دادم -

تونی سه سال با هم بودین، به این راحتی نمی -
 .فراموشش کنی
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 .شهمی کم فراموشکم -

 .نگاهمو نبینه نگاهمو دزدیدم تا غمِ

 :به پهلوم زد

دونم ماهی... تو قبال هر چی چیزی هست که من نمی -
 ؟بود بم می گفتی

کنم خانمِ مظفری... قدمتون روی چشم... خواهش می -
 .کنمی خودتونه. خواهش میانشاهلل... خونه

با صدای مامان و خطابِ خانم مظفری چشمام گرد 
بهوت زل زدم هام راست شدن و مات و مشدن. شونه

 .بهش. گوشی رو گذاشت و به طرفم پیچید

 .اخمِ غلیظی بین ابروهاش نشسته بود

 : متینا بلند گفت
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 ؟مامانِ وریا بود -

 .مامان با همون اخم تایید کرد

 ؟نکنه قراره واسه من بیان خواستگاری -

 :متینا پق زد زیر خنده و آروم گفت

 .دهبنیامین بفهمه جرش می -

شد با هم دوسالی میپسرش بود و یکی بنیامین دوست
 .دوست بودند

چپ نگاهش کردم. کاش حداقل قرار بود برای اون چپ
 .دادمبیان خواستگاری و من زندگیمو با مسلم ادامه می

 :مامان نشست و با حرصِ مشهودی گفت
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معلوم نیست چی اَ خودشون دیدن که مارو انتخاب  -
ر بدم به اون پسره که . امرِ خیر، امرِ خیر، من دختکردن

 ...مثل فلفل تیزه

 : اش زد و گفتمتینا مشتاقانه دستاشو زیر چونه

مگه بده راه به راه خواستگار بیاد واسه دخترات مامان  -
 .کوثر

آدم حسابی بیاد کجاش بده ! اگه شانسِ دخترِ منه  -
بهتر از اینم نمیشه، یکی میاد اون مدلی، یکیم میاد این 

 ...مدلی که

اهش به صورتم افتاد و با تکون دادنِ ریزِ سرش نگ
 .بارش رو بیرون دادپوف نفسِ حسرت

 :آن متینا جیغ زدیک
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 ...نگو باز قراره واسه این نکبت بیان خواستگاری -

 :چپ نگاهش کردمامان چپ

 .زنی سرم درد گرفتتو چته، چرا جیغ می -

ب مامان... چرا واسه من نمیان ! چرا همش اینو انتخا -
کنن. مگه من عیب و ایرادی دارم، هر کی درِ خونه می

 .زنه فقط واسه ماهینهرو می

دادم این لندهور پاشو من اگه مجبور نبوم اجازه می
 !!؟مونبذاره توی خونه

 .متینا کجای کاره... خدایا

 .فکر کردم خواستگار واسه من میاد -

گه پسرم مدت هاست چشمش دخترتو گرفته. می -
حیایی درنیورد عقب کشید ولی حاال که که کرد بینامزد 
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فهمیدیم نامزدیش بهم خورده گفتیم تا دیر نشده بیایم 
 .جلو

حیایی در نیورد ! اون عوضی منو تیکه وای چه جورَم بی
پاره کرد طوری که دکتر با تعجب به اندامم نگاه کرد و 

 .در یک نگاه گفت بهت تجاوز شده

 :گاهشو از ما گرفتاخمای مامان بیشتر شد و ن

خوان بیان خواستگاری.. کِی خبر واسه آخر هفته می -
 .بهم خوردنِ نامزدیت پخش شد به اینا رسید

تعجب نکن مامان... دهنِ میالد که چفت و بست  -
ریزه کنه هر چی توشه مینداره، آ... یه دفه وا می

 .بیرون
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مامان سرشو دوباره با حرص تکون داد. وقتایی که 
رسه مرتب این ای به ذهنش نمیو راه و چاره عصبیه

 .دهحالتِ عصبی رو انجام می

 :متینا یه تیکه از ته دیگ برداشت و دوباره گفت

فکر کردم بعد اون جریان وریا دیگه رفته پی کارش،  -
 ...تو نگو دنبال فرصت بوده

فرصت نه، االن دنبال جمع کردنِ آبروییه که از ما 
 ...ریخته

ده... اون صورت ماهین بازم بهش جواب رد میدر هر  -
خوش کنم خوره، به چیش دلپسره به درد زندگی نمی

 ...و زاللمو بسپارم بهشزبونی بیبچه
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مسلم حرف بزنم محاله غیرمنطقی عمل کنه،  اگه با -
گم چه اتفاقی افتاده برام، توام اونجا بودی، بهش می

حتی شواهدِ بیمارستانم هست، اون دختره رو هم 
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میاریم حرف بزنه، باور کن داداش اینجوری خیلی 
 ...بهتره تا من زندگیمو

 .ماهین جان... ماهین خواهرم یه دقه به من گوش کن -

.. نفس کشدارش رو توی گوشی بیرون داد مکث کردم
 : و گفت

... شاید مسلم مردِ منطقی باشه ای نیستفکر عاقالنه -
خوام وریا با علم به این موضوع قبول کنه ولی من نمی

 ...که با تو

گذشت مکث کرد، خونم به جوش اومد. هر روز که می
شدیم تنم رعشه و به آخرِ هفته منحوس نزدیک می

 .گرفتمی

 : با تعصب و خشم گفتم
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وقت چشش به منو رم تا اون هیچمن از این شهر می -
 .شوهرم و زندگیم نیفته

تونم شرافتِ خواهرم تو دستای اون مرد ریخته، نمی -
 .بذارم تا ابد دستم زیر سنگش بمونه

 .اون بهترین رفیقته -

تونم از غیرتم بگذرم. شرافتِ با این حال باز نمی -
ی خودم با خواهرم تو دستشه. تو خونهخونوادگیمون 

 .رابطه داشته، این واسه مُردنم کافیه ماهین

 ...آهی از بغض کشیدم

خواد بره اینو تو بوق و کرنا جار بهم تجاوز کرده، می -
 ؟بزنه

 ...ماهین... ماهین -
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 .خوام زنش بشم داداشمن نمی -

 :آه کشید و صداش از بغض ترَک خورد

 .وریا پسر خوبیه -

زنی خوردو خاکشیر دفاع نکن، وقتی ازش حرف می -
و تحمل دونی من دارم چه عذابیشم. تو که نمیمی
طوری از یه عوضی که به خواهرت تجاوز کنم. چهمی

 ؟کنیکرده دفاع می

کس خونه نیست تا صدای بلند و عصبی منو خوبه هیچ
 .آوردمبشنوه و چیزهایی که به زبون می

قلبم هزار تیکه شده بود. راهی  تماس رو قطع کردم
خواد ندارم. مسلم منتظره من بهش برگردم و میالد نمی

 .شرفِ خونوادگیمون رو دستای رفیقش بمونه
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 .ها اشک ریختمنشستم روی تخت و مثل تمام این شب

باز هم تماسِ مسلم روی گوشیم نشست... اون دنبال یه 
ا از زبونِ دلیلِ محکمه... برای همین رفته سراغ متینا ت

 .اون بشنوه موضوع چیه

  

 

 

 

* 

 

 

امشب شبی بود که قرار بود بیان خواستگاریم. مامان و 
دم. مثل متینا خیالشون راحت بود بهش جواب رد می

چند پیش و دورانِ دانشجوییم که چند باری منو با میالد 
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اش بنای خواستگاری دید و بعد از یه مدت با خانواده
مون اینکه حتی اجازه بدم بیان خونهگذاشتن و من بدون 
 "نه"جوابمو اعالم کردم 

 .ها دلیلم درس خوندن بود و بعدها شد مسلماونموقع
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ز روی دستم کسی دست روی دستم گذاشت. سرم رو ا
 .بلند کردم و تکیه دادم به صندلی

 :خانم مهینی مدیر آموزشگاه بود. به روم لبخند زد

 .از صبح یه جوری... انگار حالت خوب نیست -

 .وهوا یکم کِسلمدونم، خوبم... بخاطر آبنمی -

بینم دیگه نامزدت بیاد دنبالت یا با هم قرار نمی -
 .بذارین

 .مستقیم رفت سرِ اصل مطلبفهمید بهش دروغ گفتم و 

نشونم کشیده شد. قبل از نگاهش به دستِ خالی و بی
 :اینکه ذهنش درگیر بشه خودم گفتم

 .از هم جدا شدیم -

 ؟ واقعا -
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به هوای یه لیوان آب خوردن بلند شدم تا از فضولی 
 :بیشترش فرار کردم. راحتم نذاشت و دنبالم اومد

 ؟جدی که نگفتی ماهین -

 .امجدی -

بنده خدا که ایرادی نداشت، خودت گفتی چند ساله  -
 .شناسیش و عاشق هم بودینمی

لیوانِ کاغذای برداشتم و زیرِ آب سرد کن گرفتم تا پر 
 .بشه

سرِ یه سری چیزها با هم تفاهم نداشتیم. بهترین  -
گزینه جدایی بود. همین که هر کی بره دنبال زندگی 

 .خودش

 .فهممت. عجیبه برامنمی -
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اینو در حالی که سرشو عقب برده بود و ریز و تنگ 
نگاهم می کرد، گفت. انگار من یه موجودِ عجیب و 

 .سختم جلوش

سخت بودم که بخاطر حفظ یه سری چیزها، از 
 .ترینم گذشتمباارزش

تونم امروز یکم زودتر برم؟ کلی کار دارم تو خونهمی -
. 

 :تعجبش به لبخند تغییر گرایش داد

 .عزیزم. اشکالی ندارهباشه  -

کالسِ اون ساعت رو هر طور که بود هندل کردم. با یه 
 ...حالِ افتضاح و عصبی
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تونست من اونقدر عاشق کارمم که هیچی توی دنیا نمی
آرامشمو موقع تدریس ازم بگیره، ولی فهمیدم چیزایی 

تونن مخلِ هست که هر چقدر تالش کنی باز می
 .آرامشت باشن

 

دل و دماغی که نداشتم،  ر برگشتم. خونهروز زودتاون
فقط طبق وسواس همیشگی دوش گرفتم و یه دست 

لباسِ رنگ تیره تنم کردم تا بهش نشون بدم چقدر از 
 .این ارتباط بیزارم

به صورتم یه ذره آرایش هم نزدم. موهامو که خشک 
کروم رفتم بیرون. میالد هنوز نیومده بود ولی متینا 

 .چیدهارو توی ظرف میوهداشت کمک مامان می
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حضورمو حس کرد و برگشت به طرفم... در یه لحظه 
 :چشماش اندازه یه توپ درشت شدن

سرت ماهی رفتی لباسِ عزا تنت کردی خیرِ  -
 .خواستگاره، خواهرِ من

 : مامان توپید
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بسه دیگه متین، این چند روزی انقدری که تو ذوقِ  -
 ...این خواستگارو داشتی هیشکی نداشته

 : نگاهم کرد و خطاب قرارم داد

حاال درسته ناراحتی و خوشت نمیاد ازش، اما شگون  -
، اینارو عوض نداره شبِ خواستگاری سیاه بپوشی مادر

 .یه خانم بیا بشین بگو نه... تموم شد رفت کن مثل

ندازی تو دهنش. خب شاید خواست مامان چرا می -
 .بگه بله

 .ریزهواسه چی باید بخواد؟ پسره ازش نورو عطا می -

 ...نورو عطا چیه مادرِ من -

 :غش خندید و گفتمتینا غش
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کنه ! ها واسه بستنِ دهنِ یه دختر کفایت میاون عضله -
وریای الغر مردنی قدیم نیست، بازوهاشو وریا که 
کنه. من تا همین بینه کِیف میشو آدم میسرشونه

 .پارسال سرش کراش داشتم

 .اینو به شوخی گفت و خندید

 : غره رفتمامان با حرص بهش چشم

خاک تو سرت کنن. مگه مرد بودن به بازو و این  -
 .چیزاست. باید ذاتش مردونگی داشته باشه

هم داره مامان. واسه همین اومده مردونگی  -
 .خواستگاری دخترت
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مامان نفهمید. من  ای بود ولیی متینا به چیز دیگهاشاره
اما سرخ شدم. من اونو لمس کرده بودم. توی تنم. جایی 

 .که اصال مالِ اون نبود

خوام شوهرمو این مدلی انتخاب کنم، ماهی هر من می -
 .خواد انتخاب کنهطور می

هاش و بازوهاش افتادم. روی من بودن و چقدر یاد شونه
بهشون مشت زدم و هر بار که ناخنام توی گوشتِ 

تر به رفت اون با تعبیرِ لذت من، هیجانیسفتش فرو می
 .دادکارش ادامه می

چندشم شد... اگه خواهرم بدونه اون چه موجودِ پلیدیه 
هیکله متنفر میشه. ای و اون تیپاز هر چی پسر عضله

 ...عا مثل منقط
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عضله هاش فردا نون و آب میشه واسه خواهرت...  -
 .کنهپسره هوله، روزی یه دختر بلند می

کنه. گناه کو مامانِ من، مگه تو دیدی دختر بلند می -
و نشور، خوب نیست الکی تهمت بزنی. زنگ زدی کسی

 .میالد اونم از همه نظر تاییدش کرد

 .کی میاد پشتِ رفیقشو خالی کنه -

خواد بیاد خواستگاریه خواهرش، باید هر چی وا، می -
 ..دونه ازش بریزه رو دایرهمی

 :مامان با عصبانیت جیغ زد

خوای کمک کنی باش، انقدر با من بحث نکن. اگه می -
تونی هم برو تو اتاقت بذار من یه خاکی تو سرم نمی

 .بریزم
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 :متینا بهم نزدیک شد و آروم گفت

 .کنه زهرمارمونو میامشبآمپرو چسبوند...  -

 :تر گفتبلند

کردم... وهلل اگه وریا میومد خواستگاریه من قبول می -
مگه چشه، پسر به این خوبی و خوشتیپی، آدم کیف 

 .کنه جلو کسی بگه این شوهرمهمی

 : مامان دوباره داد زد

موندی سر کارت ناخنای میشه خفه شی متینا... می -
 .زدیمردمو سوهان می

 :م شیرینی کرد و با آرنجش به پهلوم زداخ

گن اونایی و وا کن، همیشه میاون چشای سگ مصبت -
و، که ظاهرشون غلط اندازه بهترین گزینن. دیدی مسلم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

انقدر آقامنش و شخصیتی بود ما فکر کردیم آقا هر روز 
 ...نماز شکر به جا میاره و سرش تو الکِ خودشه

 ...خفه شو لطفا -

 :کردی ریزی خنده

خوره... با اگه ردش کردی پ حرصت اَ کجا آب می -
و اون تیپ ثابت کرد باید عینکمونو عوض کنیم... اونی

کنی روزی صدتا انتخاب کن که بقول مامان فکر می
 .کنهدختر بلند می

 .تو ندارمبرو گمشو... حوصله -

 : در هال باز شد و میالد اومد داخل و بلند گفت

دم داخل، اگه چیزی کم و کسره بگید و نیورتا ماشین -
 ؟؟برم بخرم
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ای که من چپیده بودم توی اتاقم باالخره اومدن... لحظه
از هم چند تا پیام و ای که بکردم. لحظهو خون گریه می

 .پاسخ از مسلم داشتمتماسِ بی
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اگه بفهمه خواستگار اومده برام و قراره چه جوابی 
شک امشب یه بالیی سر خودش و من بشنون، بی

 .یارهمی

ی مظفری صدای احوالپرسیشون اومد. ما زیاد با خانواده
ارتباطی نداشتیم، فقط پسرشون دوست میالد بود که 

باشگاه با هم دوست شدن. اون عوضی مربی ظاهرا توی 
 ...باشگاه بدنسازیه

بغضم رو فرو دادم و سعی کردم به صداشون گوش 
خواستم خواستم ببینمشون. نمیندم. من حتی نمی

خواستم و قرار بود چشمم به اون آدمِ نانجیب بیفته، نمی
جوابمو در قالب یه تماس به گوشش برسونم و با یه 

 .محضری همه چیز به پایان برسهعقدِ ساده و 
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ولی میالد درِ اتاقمو باز کرد و از الی در، خیلی آروم 
 : گفت

 ؟نمیای بیرون -

 ...نه -

نیای ضایعه ها... مامان بو می بره یه چیزی هست... تو  -
خوای بله بگی باید یه جوری اینو به همه نشون که می

 .بدی

تر آهسته با حرص روسری رو از کنارم چنگ زدم. میالد
 :گفت

  ...دونهو میحوری جریانفکر کنم خاله -

 .سریع بلند شدم. قدمی اومد داخل

 ؟گفته به مامانش -
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 :تر گفتمیالد آروم

کنه. راحت نیست، دونم، آخه یه جوری رفتار مینمی -
 .انگار رو درواسی داره

 ؟نباید داشته باشن -

 ...اونکه بله... منظورم خاله حوریه -

های هام گذاشت و عمیق به چشمروی شونه دستاشو
 : غمگینم نگاه کرد

 .قربونت برم، راه بیا زود جمع و جور شه -

 .سرمو با نفرت تکون دادم

 :مو بوسیدی سرد و یخ زدهخم شد و گونه

  ...امیدوارم یه روزی سبب خیر شه واست -
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. توی چشمام خیره شد و باز هم از اون پوزخند زدم
 :ردعوضی تعریف ک

بیشرف بازی کرد درست، ولی من تو معرفت کم  -
 .ندیدم ازش

من... من هنوزم به مسلم امید دارم میالد... اگه باهاش  -
کنه. زمونه دونم اون شرایطمو درک میحرف بزنیم، می

عوض شده، دیگه کمتر کسی به این مسئله توجه 
 .کنهمی

 من یه مردم میتونم احساسِ مردهای دیگه رو متوجه -
.. مسلم شاید تورو اینجوری قبول کنه و هیچی بشم.

و وقت یادش نمیره با تو چیبهت نگه، اما وریا هیچ
 .تجربه کرده
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تموم شد، اما درست با همه چیز به طرز رقت انگیزی 
 .غش کردنِ من جلوی پاش

 .شدنصداها تو گوشم پردازش می

 .کسی دست زیر زانوهام و بدنم گذاشت و بلندم کرد

 .وریا مادر بذارش اینجا -

 .اتاقش کدوم وریه، ببرمش اونجا -
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چرا نذاستی خودم بلندش کنم. خواهرم باید تو وبغلِ  - 
 .من باشه نه تو

 ؟حرفاستاالن وقت این  -

خورد و بوی نامرد عطر آشنایی واضح به مشامم می
کرد، ولی نیمه هوشیار بودنِ کسی رو برام تداعی می

 .ها برای چیهبودنم باعث شد نفهمم کجام و این حرف

فقط بین تمام اون صداها، صدای اون نامرد و جیغِ بلند 
 .و تشخیص دادم که اونو توی خودش گم کردمامان

 .بدش با من -

 .روی جای نرمی فرو رفتم و کسی توی صورتم زد

ماهین؟ ماهین عزیزم. چشاتو باز کن. مامان یه لیوان  -
 .آب بیار
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 .خدا بخیر کنه ایشاال چیزی نیست -

تونستم توی اون حالت چشمامو باز تنم سست بود و نمی
تر کم داشت قویکنم یا چیزی بگم، ولی هوشیاریم کم

رسیدن، حتی وشم میشد و صداها بهتر به گمی
تونستم تشخیص بدم اونی که االن حرف زد خاله می

 .کنه متیناستحوری بود و اونی که داره یه ریز گریه می

 .بلندش کن ببریمش دکتر -

خواست جلوی همه جیغ بزنم برای من دلسوزی دلم می
نکن. من با دیدنِ تو به این وحشت مبتال شدم که جلوی 

ح دلشوره و استرس داشتم پاهات سقوط کنم. از صب
ولی خودمو محکم جلوه دادم تا کسی نفهمه چقدر از 

 .مدرون آشفته
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ولی وقتی دیدمش، اونم به محضِ باز کردنِ درِ اتاقم، 
دیگه نتونستم محکم باشم و جلوی پاش فرو ریختم و 
اون بود که دستاشو به سمتم دراز کرد تا مانع افتادنم 

هاش وحشتِ دستبشه ولی چشمای من از ترس و 
 .بسته شدن

کسی توی صورتم زد. به صورتم آب پاشید. بهم آب 
داد و قلپی خوردم و چشمامو که باز کردم، از الی 

های بازم دیدمش، جلوی قابِ در اتاقم ایستاده بود پلک
 .کردو با کوهی از نگرانی و استرس بهم نگاه می

 .دستم مشت شد و صورتمو به سمت دیوار پیچیدم

ن با گریه صورتِ خیسمو نوازش کرد و تَری ماما
 .صورتم رو با دستمال خشک کرد

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ماهین، جونم، عزیزم، چت شد یهو، منو سکته دادی  -
 ؟دخترم. حالت خوبه

خوبه مامان، خوبه، ضعف کرده حتما، براش یه آب  -
 .قندی چیزی بیار

 .متینا: من میارم

 ؟دکتر نبریم -

هر چه زودتر . کاش ده.شنیدنِ صداش آزارم می
خوام جایی که هستم اونم باشه و کنه، نمی گورشو گم

 .وانمود کنه نگرانِ منه

 : مامان گفت

 ؟دونم، میالد ببریمش دکترنمی -
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خواد یه خورده ضعف کرده... شاید از میالد: نمی
 ؟گشنگی باشه، چیزی خورده

ظهر که اومد نه دیگه، هیچی نخورد، مثل این چند روز  -
 .اتاقش با هیشکی هم حرف نزدچپید تو 

و آروم توی نفسِ عصبیه اونو شنیدم و انگار با مشتش
 .درِ اتاقم زد

متینا برام آب قند آورد، ازش خوردم و استرس و 
اضطرابم کمتر شد. خاله حوری که من اولین بار بود 

بوسیدم و رفت، میم میدیدمش مرتب قربون صدقهمی
 : گفتهمش می

دخترم. معلومه ضعف کردی، رنگتم زرد ایشاال خیره  -
 .شده
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ته پوزخند زدم، رنگِ زردم به خاطر ترس از شازده
 .جانخانم

گر شدم. من فقط همینو مون نظارهرفتنشون رو از خونه
خواستم اینکه برن و این مراسمِ مزخرف به پایان می

 .برسه
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شب که خونه توی تاریکی و سکوتِ مطلق فرو رفت، 
 :چشمم به پیامِ مسلم خشک شد

معرفت نبودی ماهین خانم، چی شد یهو طوفان بپا بی "
کردی؟ هنوزم تو شوکم. انگار واقعا یه طوفان اومده 

دونم خوابم یا بیدار، رده، نمیزندگیمو با خاک یکسان ک
ترین شوکِ م یا زنده، این اتفاق سختدونم مردهنمی

 "؟؟زندگیم بود، تو بگو خوابم یا بیدار

هوا ای بود از تمامِ احساساتِ درونم. بیاشک ملغمه
 : براش تایپ کردم

 .بیداری -

 : ثانیه بعد خونده شد و اون نوشتجوابم در عرض یک

 .نمخوام حرف بزمی -
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منظورش این بود زنگ بزنه. من نایی برای حرف زدن 
نداشتم. نه امشب که مراسم خواستگاری کذاییم بود و 

 .شدمای میای که متعلق به مرد دیگههای دیگهنه شب

های و سعی کردم ساعت گوشیمو خاموش کردم
 .باقیمونده رو در خوابِ جهنمیم سپری کنم

 

 

* 

 

 

و  به اون جوابِ مثبت دادمروزها یکی یکی گذشتن، من 
وقتی جوابمو به مامان اعالم کردم تا بهشون زنگ بزنه، 

متینا  اونم مثل مسلم توی شوک فرو رفت و بعد از اون
 .به این حال دچار شد
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 .شد به این راحتی جوابِ مثبت بدمکس باورش نمیهیچ

کرد جوابمو زد و التماس میمیالد هر روز بهم زنگ می
 : گفتمی اعالم کنم.

خواد که خواهرِ من، کاریه که شده تو فکر کردن نمی -
 .هم فقط همین گزینه رو داری

واضح بود از این بابت که رفیقش دبه کنه و زیرش بزنه 
 .ترسهمی

داره، یه آدم به خواهرش تجاوز رفتارهاش برام خنده
زد تا کرده و اون فقط بخاطر حیثیت و آبرومون، تقال می

 .ت از زیرش در نرهپسره یه وق

برای من اما اصال مهم نبود، اینکه اون آدم پا پیش 
میذاره یا نه، ولی متاسفانه جلو اومد، جوابش رو گرفت 
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حلقه مون که هر دو برای انتخابِو امروز زنگ زد خونه
 .بریم خرید

پوزخندی زدم و سریع رفتم توی اتاق به میالد زنگ 
 .زدم

 : میالد که جواب داد توپیدم

بهش بگو یه جوری رفتار نکنه انگار همه چی بر وفق  -
مرادمه، بهش بگو منو با این حرفات دیوونه نکن ، من 

حتی یه درصدم واسم مهم نیست قراره چه حلقه کوفتی 
تو دستم بذارم، بگو فقط خفه شه، بگو خفه شه میالد 

 ...دیگه زنگ نزنه خونمون بگه با هم

 ؟باز چی شدهآروم باش، آروم باش ماهین،  -

 :از خشم دستام می لرزیدن
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زنگ زده به مامان گفته، فردا میاد با هم بریم خریدِ  -
 .حلقه

خب چه اشکالی داره، باالخره اینا جزیی از مراسم  -
 ...عقدو

هیچی این ازدواج واقعی نیست میالد، تو خودتم  -
دونی من شبیه دختری نیستم که به خواست خودم می

کنه خودش زندگیم. بگو هر غلطی میبخوام برم سرِ 
 .تنهایی انجامش بده

 ...ماهین جان نمیشه که فردا مامان و متینا -

 ؟با من کاری نداری -

 : مکثی کرد و با نفس کشداری گفت

 .نه... خدافظ -
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خرید حلقه رو به تنهایی انجام داد و میالد عکسشو 
فرستاد توی واتساپ تا ببینمش. اصال بازش نکردم. 

 .چون برام اهمیتی نداشت
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کدوم خریدهای بعد باز هم به همین شکل و من در هیچ
از کارهای اون مرد مشارکتی نداشتم، از همین حاال 

شدم تا بهش انقالب خودم ثابت عمل میداشتم روی 
نشون بدم این یه ازدواجِ واقعی نیست و قرار نیست 

 .زندگی منو اون کنار هم طوالنی بشه

من هنوز به مسلم امید دارم، اینکه یه روزی از اون مرد 
خواد کنارِ طوری که دلم میشم و زندگیم رو اونجدا می

 .دماون تغعیر می

ه توی دنیای من حضور نداشته روزی که این مرد دیگ
 .باشه

خوام، بدون ی جدا میگیرم، یه خونهازش حق طالق می
اینکه اونو باهاش شریک باشم. من یه زندگی جدا بدون 
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خوام. خودم باشم و نفسی که از حضور و هوای اون می
 .شهی ساکتم دم و باز دم میسرِ بیچارگی تو هوای خونه

تا باهاش در میون بذاره و همه  همه اینارو به میالد گفتم
رو بصورت ثبتی ازش امضا بگیره، میالد کمی ساکت 

 :موند ولی بعد با حسی از تمسخرم خندید و گفت

. هالو ای میاد اینجوری با زنِ رسمیش تا کنهکدوم پپه -
هارو گیر آوردی، باید خیلی احمق باشه که این شرط

 .قبول کنه

تونه پس منم به عقد یشرط من اینه میالد. اگه نم -
 .رضایت نمیدم

اشتباه نکن ماهین، ازدواج که مسخره بازی نیست، به  -
محض اینکه عقد کردین اون میشه شوهرت، تو تا حاال 
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 خوای بری تو یه خونهتنها زندگی نکردی، چطور می
تنها زندگی کنی، اگه برات مشکلی میش بیاد، یا اگه از 

 ...هات بفهمنهمسایه

خوام با اون مهم نیست، در هر صورت من نمیبرام  -
 .زندگی کنم

اومدی نسازیا دختر، بهت که گفتم ما بخاطر این  -
 ...موضوع

فهمم چرا تو ازش اون به من تجاوز کرده، نمی -
 ؟ترسیمی

 : داد زد

شرافتِ تو پیش اون آدم گروعه، چرا نترسم، هر بار  -
مردِ غریبه  شم که یهکنه از خجالت سرخ میکه نگام می

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

تونی درک کنی من چی با خواهرم بوده، تو نمی
تونی بفهمی منظورمو، تو از دیدِ خودت کشم، نمیمی

کنی من از دیدِ خودم، اون آدم به تو تجاوز نگاه می
 ...کرده یا هر چی، از نگاه من با تو

اش رو حتی از پشت گوشی شنیدم. با دندون قروچه
 :تعصب و خشم زمزمه کرد

منو دیوونه نکن ماهین، بذار هر چه زودتر تموم شه،  -
اونم سگ نکن فردا بزنه زیر همه چی، من فعال دستم 

زیر سنگشه، باید خوب تا کنم تا این مراسمِ کوفتی 
خوام به گوش کسی برسه اون با تو چیکار تموم شه. نمی

 .کرده
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خواد بره به من تجاوز کرده، اسمش روشه تجاوز، می -
 ؟بگه با من اینکارو کردهپیش همه 

 .کُفر منو در نیار ماهین -

 ؟فهمی اینو میالدتجاوز بوده می -

 .اون که از عمد اینکارو نکرده -

 : برق از سرم پرید جیغ زدم

ی تو اون گی، تو خونهفهمی داری چی میتو اصال می -
عوضی هر غلطی دلش خواست با من کرد، به جای 

کنی اومدی با من بحث می اینکه اونو بنشونی سر جاش،
 ؟یه وقت چیزی نگم فرار کنه

خواد از دهنش بندازه تونه هرگوهی دلش میمی -
 .و دیدهچیبیرون، اون دختره که همه
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گذره. برو تونم باور کنم تو سرت چی میوای نمی -
اون عوضی گوه خوری کرده، مغزتو سرویسش کن...

جوری  هر کار دلش خواست با من کرد، بعد تو یه
زنی انگار باید برم التماسش کنم بیاد منو حرف می

 .بگیره

من نمیگم التماسش کن، میگم خوب تا کن تا بری  -
 .اونورِ پل

خاک تو سرت میالد. تو با اون نامردِ هوسباز رفیقی،  -
دونستی همچین آدمیه ت، اگه میراش دادی تو خونه

خودتم مثل ت باشه؟ این یعنی چرا اجازه دادی تو خونه
 .اون نامردی
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ام رو برای اولین بار اینو بهش گفتم، یهو صداش جمجمه
 :لرزوند

خوادش اون واسه من یه رفیقه، واسه زنی که می -
 .دونم قراره چه جونوری بشهنمی

 .خوام با خودش حرف بزنماصال می -

اش ی تمسخرآمیزش رو شنیدم و بعد جملهصدای خنده
 :رو

 .اتو از زبونِ خودش بشنویمنم مشتاقم جواب -

 

 

* 
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غروب که از سر کار برگشتم، یه شماره ناشناس بهم 
 : پیام زد

 .سالم -

یم اولین بارم نبود که یه شماره ناشناس روی گوش
نشسته. خب طبیعیه، من یه مدرسِ زبانم و بیشتر وقتمو 

گذرونم، اما با در طولِ روز صرف آموزش شاگردهام می
 .دونم چرا ته دلم خالی شداین پیام نمی

 .کلید زدم به در و رفتم داخل
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زودتر از انتظارم پیام بعدیش به دستم رسید و مطمئنم 
 .دهکرد دلم بیخودی گواهی بد نمی

خوای باهام حرف بزنی... من تا هشت میالد گفت می -
 ؟تونم تو یه رستوران ببینمتباشگام، بعد از اون می

پیامش هم سوالی بود و هم درخواستی. اینکه من مقابل 
اون توی رستوران بشینم و در حین شام خوردن باهاش 

ی ، وقتی الزمهخوامحرف بزنم، آخرین چیزیه که می
 .ی بازه که به اون نیاز دارمحرف زدنمون یه فضا

دم همه چیز خوام ببینمش، ترجیح میاما نه من اصال نمی
 .ترین حالتِ ممکن سپری بشهتا پایان در سیاه
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جوابشو ندادم، اون حتی یه ذره هم برام ارزش نداره که 
جوابِ پیاماشو بدم. هر وقت خودم بخوام بهش زنگ 

 .مگزنم و حرفاتو کلیدی و محکم بهش میمی

 ...اون نباید به من دستور بده کِی و کجا حاضر بشم

 

شب حدودِ ساعت ده، در سکوتِ تلفیقی اتاقم، با 
های مامان و متینا توی هال، انعکاسی از صدای صحبت

 .بهش زنگ زدم

 : دو بوق خورد و اون جواب داد

 ؟ بله -
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از صداش حسِ مرگ بهم دست داد. در همون حد  
ی خوام یه مکالمهاینکه چطور میازش بیزار بودم و 

 .طوالنی رو باهاش پیش ببرم برام سخت بود

 ؟میالد حرفامو بهت گفت -

 :اهِمی کرد تا گلوشو صاف کنه

 .قرار بود با هم حرف بزنیم -

 ؟ پس چیزی بهت نگفته -

دار و بچگونه گفت که تو کَتم یه سری چیزای خنده -
 .نرفتن

 "عوضی"

 ؟ نرفتن -

 ...رفتننه عزیزم ن -
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  .به من نگو عزیزم -

عزیزم گفتنش بویی از تمسخر داشت ولی همینم 
 .خواستم از زبونش بشنومنمی

کنی من انقدر احمقمم که همچین کاری تو فکر می -
 .کنم

 .مجبوری -

چرا مجبورم ؟ چون به میالد گفتم پای خبطم  -
 ؟وایمیستم، هر سازی زدی باید باش برقصم

 .دونیودتم میتو به من مدیونی خ -
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م مشهود از بغض بود. اونم حسش کرد صدای لرزیده
 :تر آورد و آمرانه حرف زدکه لحنش رو پایین

به پات بازم بت آره مدیونم، کلِ زندگیمم بریزم  -
ها چیزی جز اشتباه نیستن. به مدیونم، ولی این شرط

خوای تو زمان بیشتری میالد گفتم به توام میگم، می
تصمیم بگیر، االن ناراحتی از دستم، تو شرایطی هستی 

ندازی بیرون، خوب فکر که هر چیزی تو ذهنت میاد می
 .کن تا درست و غلطش دستت بیاد

 ؟درست و غلط یاد بدی؟ توخوای به من تو می -
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من یه گوهی خوردم، تا ابدم پاش وایستادم، ولی این  -
 .راهش نیست ماهین

 .اسم منو به زبونت نیار -

بهت نگم عزیزم، اسمتو نیارم، فقط شوهرت باشم، یه  -
خونه هم برات بگیرم خودم برم جهنم، پ چه گوهی 

 ؟بخورم این وسط

ه اینکه با تو ازدواج باور کن من خیلی اشتیاق ندارم ب -
کنم یا اینکه اسمت بیاد روم، اگه اصرار میالد نبود حتی 

خواستم تا آخرِ عمر ببینمت، فکر نکن این قضیه نمی
شه، من گواهی پزشکیمو دادم، همین پایانِ زندگیم می

االن اونو به مسلم نشون بدم، اونقدر روشن فکر و 
 ...منطقی هست که
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 .خب کافیهخیله -

وبنده و محکم بود. فکر کرد با اخطارش از لحنش ک
از حاال چه دوری برداشته، انگار  گیرم.حرفم پیشی می

 .خواد میخِ خودشو سفت کنهمی

تونم یه تونی با شرطام کنار بیای، من میاگه نمی -
  .حلِ بهتر واسه زندگیم داشته باشمراه

 

ای از طرف اون قطع تماس رو بدون شنیدنِ حرف دیگه
. بخاطر کردکف دستم از حرارت گزگز می م.کرد

عصبانیت بود یا هر چی، خوشحالم تونستم حرفامو 
کنه چشم بدون دغدغه به زبون بیارم. اون فکر می
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انتظار نشستم تا هر چه زودتر بیاد تکلیف گندی که به 
 .بار آورده رو روشن کنه

برگشتم به طرف در و دیدم متینا با چشم و ابروی 
و باال رفته، زل زده بهم. از نگاهش سرمای  گشاد شده

 .شدیدی بهم دست داد و لرز گرفتم

 ؟تو از کِی اینجایی -

رو خوای بدونی چیزی شنیدم یا نه، تقریبا همهاگه می -
 .شنیدم

 .اصال خوب نیست فالگوش وایمیستی -

 ...اومدم صدات بزنم -

ای موهاشو با پریشونی عقب زد. ماتش برده بود. شونه
 :اال دادم که یهو گفتب
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 .مشکلت با وریا چیه -

گوشیمو پرت کردم روی تخت و وانمود کردم حرفاشو 
 .نشنیدم

ماهین... شما با هم سرِ چی معامله کردین؟ گواهی  -
 ؟تجاوز چیه، این چرت و پرتا چی بود گفتی بهش

هارو برداشتم تا به باز هم جواب ندادم. یکی از کتاب
 .اش ادامه بدمترجمه

درو بست اومد داخل و کتاب رو از میون دستم کشید. با 
 : ای از نامطمئن بودن پرسیدصدای خفه

 ؟بین تو و وریا چی گذشته -

 .راحتم بذار متینا -
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خورم همین االن میرم به مامان اگه نگی قسم می -
 .گممی

 ؟اش بدیخوای سکتهمی -

حالت برافروختگیش بیشتر شد. مثل این بود که به 
 .اش مهر اطمینان زدمحرف

دستاشو جلوی دهنش گرفت و سرش رو با تعجب 
 :تکون داد

 ؟گیبگو داری دروغ می -

دوسال از من کوچیکتر بود، ولی بقول مامان همدممون 
ی محرمش رو بود. هر کدوممون مشکلی داشتیم سینه

گرفت تا آروم کرد و درآغوشمون میبرامون باز می
 .بشیم
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 .بغضِ اونم شکستاشکم که فرو ریخت، 

پس، پس این خواستگاریه یهویی و پس زدنِ مسلم...  -
 ؟و کنار بزنیتو به خاطر این مجبور شدی مسلم

 .ای ندارم. میالد مجبورم کرده زنش بشمی دیگهچاره -

 .وای ماهین، وای، خواهرِ عزیزم -

 

 وهشتبیست_پارت#
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 .نشست کنارم و با گریه درآغوشم گرفت

 :هر دو که خوب گریه کردیم. پرسید

چه جوری این اتفاق افتاد؟ چطور به خودش اجازه داد  -
 ؟اینکارو بکنه

 .شب که رفته بودم خونه میالدهمون -

ز بغض تکون اش لرزید و سیب گلوش ادوباره چونه
  .خورد

 .اون اونجا بود -

 ...وای یعنی تورو -

ام، خونه تاریک بود یهو دونست من کینه، اون نمی -
منو کشید داخل، منو با دوست دخترش اشتباه گرفته 

 .بود متین... فکر کرد من اونم
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 .خدا لعنتش کنه، مگه میشه همچین چیزی -

تو دستِ اون فعال که شده، میبینی که زندگیمم افتاده  -
 .نامرد

 .کنهاگه مامان بفهمه سکته می -

جوری تو سکوت بهش نگو... این موضوع باید همین -
 .سپری بشه

خدایا... چطوری اینو باور کنم... کثافتِ آشغال از  -
همون اول چشش دنبالت بود، از کجا معلوم خودش از 

 ...قصد اینکارو نکرده باشه

 .یالدم حرفشو باور کردهقسم میخوره اشتباهی بوده، م -

بازه، نامردِ کثافت، مگه مامان دروغ میگه هول و هوس -
 .کردمو بگو از چه نانجیبی دفاع میمن احمق
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 .مامان درِ اتاق رو باز کرد. سریع نگاهمو دزدیدم

 .خلوت کردید دخترها -

 .آن متوجه شد گریه کردیمیه

 :هامون زل زداومد داخل و با ترس به صورت 

 ؟گریه کردید ؟ چیزی شده -

کرد برای میالد مشکلی پیش اومده و ما در البد فکر می
 .کنیمسکوت داریم برای خودمون هضمش می

 .نه مامان -

 ؟خدا مرگم بده چتونه پ... میالد طوریش شده -

متینا زد زیر گریه. مامان چنگی به صورتش زد و 
 :ترک شدزهله

 .شده، چرا نمیگین بهمچی -
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 :ا گریه گفتمتینا ب

.. یاد بابا افتادیم به خدا چیزی نیست، نترس، یادِ -
 .. دلمون براش تنگ شدهمامان

زیرزانوهام خالی شد و توانم تحلیل رفت. سرمو روی 
بالشت انداختم و های های زدم زیر گریه. مامان که 

ی مارو دید اونم منقلب شده اومد جلو و در گریه
 : گرفت با گریه گفت که هردومون رو در آغوشحالی

و کس.. شریف و پاک... هیچباباتون خیلی شریف بود. -
 .ندیدم غیرت و مردونگیش شبیه اون باشه

 

 

 

** 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 ونهبیست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنهایی خرید و اونارو داد به چیزهارو خودش به 
 .حوری تا برام بیارتشونخاله

داد، نه مامان هیچ چراغ سبزی به این موضوع نشون نمی
 ...خوشحال بود و نه
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قطعا که ناراحت بود اما حداقل اینو به من نشون 
 .دادنمی

خاله حوری اومد نشونِ اون نامردو توی دستم انداخت، 
 .یه انگشتر تک نگین و طالیی

 : فتگ

وریا گفت اگه ممکنه زودتر بریم واسه آزمایش ،  -
و بدید بدم به جان کوثر خانم میشه شماسنامه ماهین

 ...ی شماوریا جان فردا کاراشو انجام بده. البته با اجازه

شیم. می ها هم البد به قرار عقد نزدیکبعد از آزمایش
چیزی که من در انتظارش نیستم به سرعت برق و باد 

شه، در عوض برای مسلم، انگار روزها و اره سپری مید
 .شدنها کُندتر از حالت ممکنشون سپری میساعت
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فردا صبح از خواب بیدار شدم، خاله حوری گفت میاد 
 .دنبالم و من با تاکید گفتم خودم میام

حق با میالد بود، به نظر خاله حوری از ماجرای من و 
سری تکون داد  چون فقط شبِ منحوس خبر داشتاون

 .و چیزی نگفت

ار اتاق که رفتم بیرون، مامان مشغول قرآن خوندن بود. 
تونستم چشمش به من افتاد. از زیر عینکش هم می

 .خیسی چشماشو ببینم

ی تنم نگاهی انداخت و آه کشید. الی های تیرهبه لباس
هاش سر داد. اش رو بین برگقرآن رو بست و زمزمه

داد مراقب من و خوشبختیم میانگار داشت قسمش 
 .باشه
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بعد بلند شد و عینکش و روی میز گذاشت، به سمت 
 : رفت، گفتسماور که می

رو دوس دارم بفهمم دخترم رو چه حسابی این پسره - 
 .قبول کرده و نامزدیشو به هم زده

 :نیم نگاهی به عقب و صورتم انداخت

بش تونم به جوااما می دونم تا خودت نخوای نمی -
برسم. کاش می دونستم رو چه اجباری داری زندگیتو 

 .کنیباهاش معامله می

 .معامله نیست مامان -

سرش رو با تمسخر و عصیان تکون داد و لیوان چای 
 : داغ رو روی میز گذاشت. ظاهرا برای من بود
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های درِ گوشی تو و داداشت یه چیزایی پچاز پچ -
اصلش چیزی دونم قرار نیست از فهمیدم ولی می

 .تو بخوربفهمم... بیا صبحونه

 .ناشتا باید برم -

ی این شغل دونست... خودش بازنشستهخودش هم می
های باارزشش رو در آزمایشگاه کار بود و تمام سال

 .کردمی
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ای بست و باز از سوتی که داد چشماشو برای ثانیه
ی کردد. در واقع سوتی نبود و اینو به عنوان مشغله

 .ذهنیش تالقی کردم

بعد از اینکه زیر قرآنِ بزرگش رد شدم و برام دعا و 
 .صلوات خوند راهی آزمایشگاه شدم

به  گفته بود میاد. با یه دربست خودمو رسوندممیالد هم
 .آزمایشگاه و از ماشین پیاده شدم

ش حالت تهوع از چشم تو چشم شدن و دیدنِ دوباره
ای که گرفتم. مقابلم بود. با تکیه به دیوار و ژست خسته
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کرد، اما گرفته بود. سرش پایین بود و اصال نگاهم نمی
 .دادهمین بودنش مثل خوره عذابم می

دورِ گلوم  هاشگرفت، یا پنجهگازم می انگار داشت
افتاد فشرده بودند. هر بار که نگاهم بهش می

م برام مرور زده و برهنههاش روی پوستِ یخزدننفس
 .شدمی

ها یه چشم بستم. دوست نداشتم تا پایان این دقیقه
 .لحظه هم ببینمش

اما چند دقیقه بعد اسممونو خوندن و اون جلوتر از من 
 .کت کردمون حرهای آزمایشبرای گرفتنِ برگه

 : گفت آروم

 .بیا -
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میالد و دیدم از دور داشت توی کریدور به امیدِ پیدا 
 .چرخوندکردنِ ما، بین جمعیت چشم می

دستمو براش باال بردم تا بعد از چرخیدنش منو ببینه. 
های دید و پا تند کرد به طرفم و زوتر از خودش نفس

 .تندش به سمتم هجوم آوردن

 ؟ نوبتتون شد -

 .هارو بگیرهدونم، اسممونو خوندن رفت برگهنمی -

نگاهش به چشماش عمیق و نافذ بود و لبختد تلخی 
  .ی لبش نشستگوشه

 .تم عزیزمدونی که یه عمر شرمندهمی -

خواست ترحم و جهنمِ درونِ نگاهمو گرفتم. دلم نمی
 .چشماشو ببینم
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 .بیاید اینجا -

اون  صدای نحسِ اون بود. با میالد کشیده شدم به
 .قسمت

 :با هم سالم کردن و میالد گفت

 .نوبتتونه -

 .باید آزمایش بدیم -

و بده بره قسمت زنان، تو هم خیله خب برگه ماهین -
 .برو انجامش بده

میالد برگه رو به طرفم گرفت ولی از دستش نگرفتم. 
 .قبلش، به چشمای اون نگاه کردم. تیز و بُرّان

 ؟شرطامو قبول کردی -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

. از چشماش و مخاطبم خودشه نگاهم کردتا فهمید 
حالت نگاهش بیزار بودم. اون به طور لعنتی مردونه و 

 .جذاب و جدی بود

هاش خیلی اول از حرفم جا خورد ولی بعد لب
 .نامحسوس به سمت باال کج شدند

فکر کردم حاال که تا اینجا اومدی، نسبت به چند شب  -
 .تر شدیپیش بزرگ

اونارو از سرِ بچگی و احمقی بهت  گیداری به من می -
 ؟گفتم

 ؟میالد من جوابمو گفته بودم یادت رفته بگی بش -

 ...نه یادم نرفته، ولی تو اون شرایط که ماهین -
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بازیشو گفتی... بهت گفتم اگه بچهتو باید بهش می -
 .ذارمتموم نکنه اون منم که پامو اینجا نمی

اون کوفتی سرم صدایی شبیه زنگ بلندی سر داد. 
مو تموم نکنم حاضر نیست باهام گفت، اگه من بچه بازی

 ؟عقد کنه
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غره رفت و بازوی اونو که پشتش به ما میالد بهم چشم
 :، گرفت و گفتزدنفس میبود و نفس

تمومش کن... بیا کارتونو انجام بدین، این  -
 .کننبازیارو بذارین کنار، مردم دارن نگاتون میمسخره

 :دست میالد و پس زد و پیچید به طرفش

خواد؟ فهمی ازم چی میبه جهنم نگاه کنن... تو می -
  ؟دادیالعملی نشون میخودت بودی چه عکس

هارو رد االن این آزمایشجوابِ شرطاشو بعدا بده،  -
 .کنین بره

خوام زن بگیرم میالد، مامانِ من، فامیلِ من من می -
دونن زن گرفتم، بعد ورش کس و کارِ من، فردا می
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دارم ببرم تو یه خونه واسه خودش مجردی زندگی کنه 
 ؟خودمم برم قبرستون

تو از سرِ شم بری قبرستون و کال سایهممنون می -
 .زندگیم برداری

خورده و عصبی نگاهم کرد. میالد هم از خشم کبود یکه
. شده بود. ازشون فاصله گرفتم تا حرفاشون تموم بشه

خواست جنسِ شونو داشتم، نه دلم مینه حوصله
 .نگاهاشونو برای خودم معنی کنم

نگاه اون که بوی اعتماد بنفس داشت و خبر از مالکیت 
هم می تونستم داد و میالد هم که معلومه، نخونده می

ست. ترس از آبرو بفهمم پر از تضرع و التماس و واهمه
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و شرافت و حیثیتی که مثل خون، روی دستای اون 
 .عوضی ریخته شده

 : پچ میالد و تقریبا شنیدمپچ

تو که دوتا خونه تو یه ساختمون داری، یکیشو بده به  -
اون خودتم کنارش باش، ماهین فعال داغونه، از رخت و 

شم می تونی بفهمی اوضاش چه ریختیه، زمان قیافه
 .خواد تا این مسئله رو هضم کنهمی

فته میالد، اینو از االن ننداز تو همچین چیزی اتفاق نمی -
ی ذهنش پس فردا واسم کُری دهنش بشه ملکه

گم بخونه... خطا کردم پاشم وایستادم، ولی می
حرف گیرم، ... دارم زن میبازی نیستازدواجمون بچه
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پیچه، زندگی که لج و ما تو دهنِ دو فامیلِ بزرگ می
 .لجبازی نیست بخواد اینجوری تالفی کنه

ماهین حال و اوضاع خوبی نداره... من میگم بش زمان  -
 ؟فهمی مردبده. چرا نمی

تر شد، دم... هر وقت ناراحتیش کمخیله خب زمان می -
دوباره  تونست با این موضوع کنار بیاد، به من زنگ بزن

 .گیرمپی کارامونو می

بازی رو بذار کنار...  ری وریا... مسخرهکجا داری می -
و تو انداختی تو وریا برگرد لعنتی، این آشوب

 .زندگیمون، مرد باش جمعش کن

 :دستشو توی هوا تکون داد و محکم گفت
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من سرِ قولم وایستادم نگران نباش، مرده و حرفش...  -
 .گه، نیستمخواهرت میولی اون مدلی که 

به رفتنش نگاه کردم. جدی جدی رفت و یه جوری 
نمایش اجرا کرد، تا بگه منم حس و حالی برای این 

 .روح ندارمانگیز و بیازدواجِ رقت

و از رفتنِ نگاه سنگینِ میالد و که حس کردم، چشمام
های فشرده میالد تنها یه دلیل اون گرفتم. خشم و مشت

 ...ف از غیرتشداشت، ترس و ضع

 ...اونم رفت. به برگه آزمایش توی دستم نگاه کردم

 

نیم ساعت بعد در حالِ رفتن از آزمایشگاه بهش پیام 
 : زدم
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دونی که قرار نیست بهت یه زندگیِ خوب هدیه می -
ی تمام بدم یا زنی باشم که آرزوشو داری. من به اندازه

و مجبوری عمرم ازت متنفرم و تا ابد هم خواهم بود... ت
های من پیش بری، پس برگرد آزمایشای با شرط

 .کوفتیتو انجام بده...من کارمو تموم کردم

  

 

* 
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مد به حوری با جعبه شیرینی اویک هفته بعد که خاله
هارو گرفته و همه مون فهمیدم جواب آزمایشخونه

 .نرمال بودند

برعکس خاله حوری خانواده من شبیه خودم ماتم زده 
  .بودن. نه امیدی داشتند نه برق خوشحالی

خودمم که فقط در حد یه سالم کردن از اتاق رفتم 
 .بیرون و دوباره برگشتم به اتاقم

تا بهم غلبه کنه و بهم توی این تصمیم هیچ نیرویی نبود 
که در کنار مسلم، همیشه انگیزه انگیزه بده، در حالی

 ...داشتم و نیروی کافی برای انجام هر کاری

 :حوری باز هم موقع رفتن با گفتنِخاله
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 .چند روز دیگه با وریا میایم برای تعیینِ تاریخ عقد -

 .مو از روزهای پیش رو بیشتر کردنگرانی

وجودمو کامل در هم فرو ریخت... من به تاریخِ عقد 
شدم، ولی هنوز ی عقد با یا مرد دیگه نزدیک میلحظه

های نامزدِ سابقم روی گوشیم قرار ها و پیامتماس
 .گیرنمی

 

رفتم و برمی گشتم. مثل روتین هر روزه، سر کارم می
کننده تغییر کرده روزهای زندگی من به سبک کسل

های ی ساعتحتی حوصله ها فهمیدمبودن و تازگی
داشتنیم آخرین چیزی بود کاریمم ندارم. شغل دوست

 .ذاشتمکه تو پستوی قلبم بهش احترام می
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مهینی  بعد از ساعت کاری، وسایلمو برداشتم و با خانم
  .خداحافظی کردم

از آموزشگاه اومدم بیرون و یه لحظه چشمم به دویست 
آموزشگاه پارک کرده شش سفیدی افتاد که روبه روی 

آلودش و ساعد میخکوب شدم، صورت جدی و اخم بود.
دستش رو که روی درِ ماشین نگه داشته بود، از نظر 

 .گذروندم

خواستم نادیده بگیرمش و حرکت کنم، اما نه تنها می
کرد جا بگیرم روی صندلیِ قلبم، تمامِ وجودم پر پر می

ه دستام و کنارش و اجازه بدم اون مثل قبل آزادان
 .صورتم و تنم رو لمس کنه یا یواشکی ببوستم

 : شدنِ درِ ماشینش اومدصدای باز و بسته
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 .باهات حرف دارم بیا بشین -

 :هام ادامه دادم. داد زدبه قدم

مجبورم نکن جلو همه بغلت کنم بندازمت تو  -
 ...ماشین

هام به شماره افتاد و ایستادم. همین که برگشتم به نفس
اش افتاد، چشمم به صورتش و تیپ مردونه طرفش و

شده بود. من تمام روزها  فهمیدم چقدر دلم براش تنگ
و شبم رو در این سه سال، با این آدم زندگی کردم. چه 
با پیام، چه با حرف زدن توی گوشی و تعریف کردن از 
ریزبه ریزِ کارهام و حال و روزم و یا قرارهایی که بیش 

ها برای دیدنش تیم. اکثر وقتاز اندازه با هم داش
رفتم توی پاساژ و گهگاهی هم محل قرارمون رو می
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کردیم. مثل کافه، سینما، جاهای دیگه انتخاب می
رستوران، کوه و جاهای دیدنی و یا حتی توی ماشین، با 

 .کلی شیطنتِ یواشکی

تونم دردمو ولی االن شده برام یه غریبه که حتی نمی
 .براش به زبوم بیارم

 ؟خوای؟ مگه ما با هم حرف نزدیمچی می -

بیا بشین ماه... مثل یه جونور، هارم و عصبی، حالمو  -
 .بدتر نکن

تهدیدش منو نکشوند روی صندلی. حالِ بدش بود که 
 .اونقدر برام ارزش داشت، حرفشو قبول کردم

 

 ️❤ ذارماگه بتونم شب هم براتون پست می
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 وسهسی_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

آف به حرکت درآورد. و با یه تیکاستارت زد و ماشین
و دادم بهش، سکوتش از یه خشمِ در طول مسیر حواسم

م کم باال رفت متوجهطوفانی بدتر بود و سرعتش که کم
  .کرد چقدر عصبانیه

های دستش دورِ فرمون افتاد. سفید بودن م به پنجهنگاه
  ...هاش برجستهو رگ

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 ...مسلم -

 :ها بهم نگاه کردزدهمثل شوک

 ؟جان -

 .تر... سرعتت زیادهآروم -

ی قبلش داشت بازی پوزخند زد... ذهنم میون کلمه
 .هامو گزیدمکرد. از جانش قلبم به تنگ اومد و لبمی

نزدیک بود اونو بین خودش و از یه موتوری گذشت و 
 .یه چهارصدوپنج سیاه له کنه

موتوری با عصبانیت بهش فحش داد و مسلم توجهی 
 .نکرد
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دوباره با سرعتش برای یه راننده دیگه مزاحمت ایجاد 
دقتی بین ده. با بیدونستم اونم فحش میکرد. ندیده می

 : رفت. زدم روی دستشها الیی میتمام ماشین

 .دیآرومتر، داری به کُشتنمون میمسلم  -

خوام. بهت که گفته بودم مرده و منم همینو می -
مون با همه، اگه قراره با هم نباشیم، پس با هم زنده

 .میریممی

 : خورده پلک زدمیکه

ما که با هم حرف زدیم... مگه نگفتی یه دلیل محکم  -
 ؟خوایبیارم تا بری، پس دیگه پی می

حشت خشک شده بودن و گلوم، لبهام از ترس و و
 .دادصدام رو بریده بریده بیرون می
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کنی خرم نفهمیدم چرا دورم زدی؟ تو ف بگو فکر می -
چته. فکر  دونممن تا فرحزادو میرم... نفس بکشی می

 !! کردی باور کردم گفتی دوسم نداری

اش از خط عابر پیاده رد یه زنِ چادری داشت با بچه
 ...بود و اون لعنتیشدن، چراغ قرمز می

 .حواستو بده مسلم -

یهو پاشو گذاشت روی ترمز و توقف کرد. اگه 
و نبسته نبودم، االن جلوی ماشینش، پیش اون کمربندم

 .زن و بچه پرت شده بودم

زد و نفسم به زور از گلوم ام میقلبم به ضرب کوی سینه
اومد. چند نفری از بیرون با ی خشکم باال میو سینه
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سروصدا کردن، با گیجی به اطراف نگاه کردم و  هشدار
 : گفتم

 ؟کُشتیش... معلوم هست چتهداشتی می -

 ...چشماش بسته بودن و دستاش دور فرمون قفل شده

جلوی پام و روی صندلی عقب دنبال یه بطری آب 
 .گشتم اما نبود

 ؟تو ماشینت آب خوردن هست -

ها شینما جواب دوباره حرکت کرد. چراغ سبز شد وبی
 .کردنتابی میاز پشت سر، برای حرکت به جلو بی

 ؟به گمونت هنوز نفهمیدم تو خونتون چه خبره -

زد بغل، الاقل برای آب دهنمو قورت دادم. کاش می
 .هردومون یه بطری آب بخرم
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 ؟اون زن و پسرش واسه چی میان خونتون -

 ...کی؟ منظورت -

سگ نکن،  دونی، منو بیشتر اینمنظورمو خودت می -
 .بخدا یه بالیی سر جفتمون میارما

 .دوستِ میالده -

 ؟نپرسیدم، دوستِ کیه، گفتم واسه چی میان اونجان -

مسلم، منو تو حرفامونو با هم زدیم، امانتیاتم پس  -
 ...دادم، دیگه بین منو تو

  ...تو حرف زدی، من که حرفامو نگفتم ها -

یه جوری خب االن نشستم تا حرفاتو بشنوم، اما  -
 .کنی پشیمونم کردی از اومدنرانندگی می

 ؟سوال پرسیدم، چرا جواب نمیدی پس -
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 وچهارسی_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

صداش در یک لحظه به قدرت فرو ریختن یه کوه باال 
 : رفت

گی بخاطر اون عوضی شرِ منو از سرت کم چرا نمی -
ی داداشت دهنت آب گی واسه لقمهکردی... چرا نمی

 ؟افتاد رفتی دو دستی چسبیدی بهش، منو دور زدی
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ساعد دستمو گرفت و کشیدم به طرف خودش و توی 
 : صورتم داد زد

دی ها؟ اون کیه که بخاطرش منو دور چرا جواب نمی -
خواستی، ورزشکار دوست کلفت میانداختی... بازوی 

شونو با دمبل و وزنه شروع داشتی، از اینا که صبح
 !؟کننمی

نه نه نه... ولم کن، هر حرفی داری برو به میالد بزن...  -
و نبینیم... اگه داداشم بفهمه قرار بود ما دیگه هم

 ...یواشکی اومدی جلوم

با  ها نداشتیم؟ منو تو کهمگه قبال از این یواشکی -
 ...هم
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صدای برخوردِ بلند چیزی به گوشم رسید و بعد ماشین 
تکون خورد. وحشت زده به عقب نگاه کردم، یه ماشین 

تویوتا پشت سرمون دیدم که یه دور توی جاده دور 
 .خودش چرخید و ایستاد

یعنی اون به ماشینِ ما زده؟ چه اتفاقی افتاده... چرا 
 ؟رهماشین داره سراشیبی می

نگاه کردم. به معنای واقعی خودشو باخته بود به مسلم 
و و رنگ به رو نداشت. سعی داشت هر طور شده ماشین

 :کنترل کنه، اما چندان موفق نبود. داد زد

 .لعنتیمونه...چرا نمی -

  ...نگهش دار -

 .مونهنمی -
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ذاشت. نگاهم به ساخت و سازِ پاشو مرتب رو گاز می
د، اگه به یکی از اون های جدید پایینِ جاده بوخونه

شد، در کردیم مغزمون متالشی میساختمونا برخورد می
 :یه لحظه تصمیمو گرفتم و کمربندمو بازکردم

 .میریمباید از ماشین بپریم پایین وگرنه می -

سریع کمربندشو باز کرد و زودتر از من خودشو پرت 
 .کرد پایین

د به تر رفت و نزدیک بوماشین با سرعت بیشتری پایین
ها برخورد کنه. سریع خودمو پرت کردم اون ساختمون

پایین. کمرم محکم به چیزی برخورد کرد و صورتم و 
 .کف دستام توی خاک مالیده شدن
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تمام اون فضا پوشیده از خاک بود و به سختی تونستم 
ای از های باالی جاده رو ببینم. به آنی الیهتجمعِ ماشین

و پیدا خواستم مسلممیو در بر گرفت. سیاهی چشمام
 .کنم و مطمئن بشم اونم مثل من حالش خوبه

چشمام داشتن توی اون غبارِ اوج گرفته دنبالش 
 ...گشتن که سیاهی جلوی نگاهمو گرفتمی

 

 

 

**** 
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صدای صحبت کسی رو شنیدم، انگار داشت دعوا 
زد، درست متوجه نبودم کیه، کرد و شایدم داد میمی

رسید که ولی صداش اونقدر بم و کلفت به گوشم می
 .ذهنم از پردازشش گیج شده بود

قدر خسته بودم که دلم کمی الی چشمامو باز کردم اون
 .به روشنایی بیفتهخواست این کارو بکنم و چشمم نمی

من تاریکیه عمیقِ زیر پلکام رو بیشتر دوست داشتم، 
خوابم و به چیزی از اتفاقات توی که راحت میاین

 .کنمروشنی فکر نمی
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و کنم قراره بعد از بازکردن چشمام کیبه این فکر نمی
 .ببینم و یا چی بشنوم

 .کشهخوابم، اما زیاد طول نمیدوباره می

تر از پنج یا شش ساعت بخوابم. سریع عادت ندارم بیش
که چیزی ببینم صدایی از اینچشمامو باز کردم و قبل

 : شنوممی

داد چی، تو بازم باید پوستشو بکنی، اگه به کشتنش می -
زدی؟ ممکن جا حرف مینشستی اینانقدر راحت می

بود با برخورد با هر کدوم از اون ساختمونا ماهین زنده 
 .نمونه

مس صداش لرزید. اونه... اونی که داره با حس تنم از ل
 .کنهمالکیت شدیدش برای من دلسوزی می
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و به اطراف چرخوندم. جز خودش و میالد کسی نگاهم
ی چی هاشون و مرور کردم. دربارهجا نبود. حرفاون

 ؟زدحرف می

یادم افتاد من توی ماشین مسلم بودم، کسی از پشت به 
انحراف داد، ما از جاده خارج ماشین زد و مارو از جاده 

شدیم و بعد به خاطر نجات جونمون از ماشین پریدیم 
 .بیرون

اون زودتر از میالد نگاهمو دید، از چشماش خون چکه 
 .کرد و قبل از میالد پا تند کرد به طرفممی

دونم توی بیمارستانم و سریع خودمو عقب کشیدم، می
 ...روی تخت
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ام از این آدم فاصله خواما مهم نیست، من فقط می
 .بگیرم

قدم بعدی رو برنداشت، مکث کرد و با خیرگی زل زد 
 .بهم

کرد توی این شرایط بازم ازش بترسم یا فکر نمی
 .واکنشِ بدی نشون بدم

و بهش دارم... همین و شاید بدتر من تا ابد همین حس
 ...از این

مو از اون میالد دست روی سرم کشید و باعث شد نگاه
 .حقیر بگیرمموجود 

 ؟کار کردی عزیزمماهین با خودت چی -

 : روی پیشونیم بوسه زد
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که اتفاق بدی بیفته خودتو خدا رو شکر زودتر از این -
 ...از ماشین انداختی بیرون، اگه خدایی نکرده

 .بگو بره بیرون -

که شنید و پُفی از عصبانیت بیرون داد. بدون این
به سمت دیوار بود.  و ازم بگیره. نگاه من امانگاهش

 :تکرار کردم

 .جا باشهخوام اینمیالد بهش بگو بره، نمی -

های سنگین و پرشتابی به سمت در رفت و در و با قدم
 .پشت سرش محکم بست

 ؟ماهین -

 .به میالد نگاه کردم

 .از دستت عصبانیه  -
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 ؟ کی -

 .وریا -

 : پوزخند زدم

 ؟ چرا -

 .دونیتو نامزد کردی باش، خودتم می -

 ؟خب که چی -

شدی رفتی، نباید سوار ماشین اون مینباید با مسلم می -
 .وقتی نشونِ وریا تو دستته

 ؟ جداً -

خوان خدایا این مردها چقدر عجیبن.. اونا هر کاری می
چی باید طبق رسه همهکنن اما نوبت خودشون که میمی

 .خواسته خودشون باشه
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بود، نامزد مسلم  شب منم نشونِ مسلم تو دستماون -
 .دونیبودم، تو که بهتر می

ای چشماشو محکم بست و باز کرد و بدون حرف دیگه
 : به سمت دررفت

و انجام بدم، خدا رو شکر میرم کارای ترخیصت -
 .مشکلی نداشتی، فقط یه چند قسمت از بدنت زخم شده

 : برگشت به طرفم

زشگاه به مامان اینا نگفتم، رفتیم خونه بگو جلوی آمو -
 .تصادف کردی

 

 وششسی_پارت#
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جای چند دقیقه بعد در دوباره باز شد. اون بود که به
میالد جلوی قاب در ایستاد و با یه من اخم نگاهم 

 .کردمی

 .کرده باید بریمدکتر مرخصت  -

نگاهم و ازش گرفتم و بدون حرف سعی کردم بلند 
بشم. بهم نزدیک شد و باز هم واکنشم رو که دید سر 

 : جاش مکث کرد و آروم گفت
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خوای با این اداها زندگی کنی چرا قبول تا کِی می -
 ! شب یه اشتباه بودهکنی اوننمی

 ؟ گی اشتباهتو به آتیش زدنِ زندگی دیگرون می -

 :نفس محکمش رو بیرون داد و نالید

 .شیممن و تو تا چند وقت دیگه زن و شوهر می -

کرد تا بحثِ حرفی نزدم... از عمد به این نکته اشاره می
 .مهمی پیش بکشه و منو وادار کنه به حرف زدن

دستم و به تاج تخت تکیه دادم تا بلند بشم، متوجه شدم 
زده شده و این کف دستم تا روی ساعد چند تا بخیه 

داد وقتی از ماشین پرت شدم بیرون، بیشتر نشون می
 .قسمتای بدنم زخم شدن
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کرد. لب گزیدم و دستمو برداشتم. کف دستم درد می
ها یه آن دستی نشست روی بازوم، مثل برق گرفته

 : سرجام پریدم و دستشو پس زدم

 .به من دست نزن -

... با خشم و نفرت تیز شدم توی چشمای گستاخش
تونم صدای قلبم چه تالطمی گرفته بود، هنوزم می

شب روم خیمه زده بود و با هاش و حالتی که اوننفس
کرد رو، مثل یه سرعت و محکم روی بدنم حرکت می

 .فیلم یا انعکاسِ نور جلوی چشمام ببینم

جا... نه ماهین از حسِ یادآوریش در جا یخ زدم، اگه این
 !! ها بکنهاین غلطجا از تونه اینچطوری می

 :با اخم خودمو عقب کشیدم، نیشخند زد
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تو تونم به کسی تجاوز کنم، پس لطفاً ترسجا نمیاین -
 .بذار کنار، قرار نیست دیگه بهت آسیبی برسونم

خفه شو، برو عقب، تو اونجوری که دلت خواست بهم  -
 .آسیب رسوندی

 : هم حرکت دادفکش منقبض شد و دندوناشو روی

 ؟کنی از عمد اون کارو کردمر میفک -

و و از پشت بستی، شیطونبا کارات دست شیطون -
 .درس میدی نامرد

چند بار بگم اشتباه کردم، به قران اشتباه کردم، من تو  -
 .اجازه به یه زن دست نزدمعمرم بی

 ...شب ثابت شدآره اون -

 : ای کردقروچهدندون
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تا فرقِ سر، به والی علی دست نزدم... اون شب  -
 .ویسکی و زهرماری خورده بودم

 .خوام گورتو گم کنیدونی چیه، من االن فقط میمی -

 ...خواستی باهاش بری جهنممی -

 : منظورش با مسلم و تصادفمون بود. به تندی گفتم

رفتم جهنم ارزش داشت تا با تو برم زیر یه با اون می -
 .سقف زندگی کنم

ا... فقط ممکنه آب و هواش جهنمم جای قشنگیه اتفاق -
اذیتت کنه... واسه تو که مهم نیست، تو فقط دوست 
پسرِ دیالقت کنارت باشه، رو کوه آتشفشانم بشینی 

 .برات بهشته

 !آره برام بهشته... پس چی فکر کردی -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

کفرش در اومد... نگاهش به همون اندازه هم عصبی شد 
 : و با چشمای وحشیش زل زد بهم

 !؟ذارم ماهیناحتش میکنی رفکر می -

های پر طور لبمقابل نگاه ماتم ابروش باال رفت و همین
 .دارشو حالت

کسی که دخترِ منو بلند کرده قراره سخت زیر مشتام   -
 .شکنجه بشه

قدر درگیر این کلمه بودم که به انتهای اون "دخترِ من"
 ! اش دقت نکردم. اون منو دخترِ خودش نامیدجمله

مونه که ترش باشم، نه، حرفش مثل این مینه اینکه دخ
دونه و جزء مایملکش محسوب منو متعلق به خودش می

 ...شممی
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به همون لحظه میالد دررو باز کرد و یه نگاه جدی 
 : هردومون انداخت

که بری رو مخش گفتم برو صداش بزن. نه این -
 .اعصابشو خراب کنی

خورده منم اومدم صداش زدم مرد، خواهرت یه -
 .کشه راه بیادلجبازه، طول می
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 .اذیتش نکن بیا برو بیرون، خودم میارمش -

 : از رفتنش چشمکی به من زدقبل

 .تو ماشین منتظرم -

 

نرفتیم، میالد و راضی کردم یه آژانس با ماشین اون 
بگیره. تمام مدت توی ماشین به مسلم فکر کردم، 

کردم نکنه براش اتفاقی افتاده، همش به این فکر می
دونم چقدر گذشته روم نبود از میالد چیزی بپرسم، نمی

ای بود که زل زده بودم بهش و فکرم جای دیگه
 : تکون داد شو باال داد و سریزد. شونهوپا میدست

 ؟ ها چی شده -

 ؟ از مسلم خبر داری -
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 .کنیزدم داری به این فکر میحدس می -

 :نگاهش رو گرفت و به خیابون زل زد

 .دونم کجاست ولی فکر کنم اونم حالش خوبهنه نمی -

این تنها چیزی بود که اون لحظه با شنیدنش قلبم آروم 
  .نهام برقی از خوشحالی و اشک گرفتگرفت و چشم

وقتی رفتیم خونه مامان با دیدنمون شوکه شد، من و 
میالد هراونچه که بینمون تبادل کرده بودیم به زبون 

آوردیم و درنهایت من دوباره برای خوابیدن سر تخت 
 .خودم آروم گرفتم

دونم توی اون و چک کردم، نمیآخر شب گوشیم
شرایط کی کیف و وسایلم رو سالم به میالد تحویل داده. 
هیچ پیام و زنگی از مسلم نداشتم تا بفهمم اونم مثل من 
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در برده یان نه، ولی از اون مخمصه جونِ سالم به
 .همچنان دلم براش شور میزد

 

خبر بودم، حالم بهتر شده بود و تا چند روز ازش بی
گشتم خونه. ولی رفتم و برمیهمچنان آموزشگاه می

ی مسلم تنگ اوضاع روحیم هنوز مثل قبل بود، دلم برا
خبری از حال و روزش مرتب به تنم نیش شده بود و بی

 .زدمی

رفتم ولی فکرم پیش مسلم و وضعیتش سیر راه می
 .کردمی

 

 وهشتسی_پارت#
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وزِ مزخرف و حال بدی که در سر وربا وجود این حال
های پسرش رو در داشتم خاله حوری زنگ زد و حرف

که قالب پیغامی به گوش مامان و ما رسوند، این
مون تا در مورد تاریخ عقد صحبت فرداشب میان خونه

 .کنن

بندبند وجودم لرزید، ولی به این نتیجه رسیدم که هیچ 
کنم مرور می های میالد وراه فراری ندارم. وقتی حرف
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رسم شرافت و آبروم توی دستای منم به این نتیجه می
م و شرافتشون خاطر خانوادهاون مَرده و مجبورم به
 .ی خودم بذارمپاروی آرزوها و آینده

تا شب سردرد داشتم و از اتاق بیرون نرفتم،فکرم باز 
 .چرخیدوحوش مسلم و وضعیتش میهم تو حول

سید با عصبانیت بلند شب که زنگ خونه به گوشم ر
ای عوض شدم و لباسای تنم رو با یه کت و دامن سورمه

 .کردم

متینا هم خونه بود و وقتی توی اتاقم اومد و منو با اون 
ظاهر دید باز هم با دل چرکینی و عصبانیت صورتش رو 

 .درهم کرد و از اتاق بیرون رفت

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

گفت و انگار کس در این مورد چیزی بهم نمیهیچ
زدند، این ازدواج به با زبونِ نگاهشون داد می داشتند

 .صالحِ من نیست

ها خاموش شد و پرسیچند دقیقه بعد که صدای احوال
نشستند آروم گرفته بودن و که باید میهمه جایی

ازشون پذیرایی شده بود، مامان منو صدا زد تا از اتاق 
 .برم بیرون

از  تونستم مثل شبِ خواستگاریمبار دیگه نمیاین
 ...زیرش فرار کنم. من تا چند روز دیگه با این مرد

 .اخم کردم، امشب اومده تا تاریخ عقد و مشخص کنه

از اتاق که بیرون رفتم سالم آرومی به جمع 
 .شون دادمکوچیک
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خودش بود و مادرش و مردی که همراهشون آورده 
 .بودن

 : توی آشپزخونه متینا گفت

د و مهریه و چیزای و آورده تا در مورد عقداییش -
 .دیگه حرف بزنن

ی من ظاهرا این خانواده همه چیزو برخالف خانواده
 .جدی تالقی کرده بودن

سینی چای رو از دست متینا گرفتم تا برای پذیرایی 
 .بهشون ملحق بشم

سینی چای رو که مقابل اون مرد سیبیلو و مو سفید 
ه گرفتم لبخندی به روم زد. چشمای کهرباییش مثل آین
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کرد، های متین و مومن جلوه میشفاف بودند و مثل آدم
 .اشبر عکسِ خواهرزاده

 .ممنون دخترم -

بدون لبخند فقط سرمو تکون دادم و بعد مقابل خاله 
تری زد، حوری ایستادم. خاله حوری لبخند مهربون

 .ای از غم و ندامت داشتلبخندش اما از نظر من هاله

 .دیممنون عزیزکم،خیلی لطف کر -

 :آروم گفتم

 .کنم نوش جانخواهش می -

بردم اخم مهمون سینی رو که به سمت پسرش می
ش بگیرم نه وقتی اون تونستم نادیدهابروهام شد. نمی

زندگی منو متالشی کرده و اونو توی چنگش گرفته، و 
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ی تمام اندازهتونستم بهش اهمیت بدم، نه وقتی بهنمی
 .دنیا ازش بیزار بودم

بار به سردی قطب جنوب از د و من برای اولینلبخند ز
تر نگاه نزدیک بهش چشم دوختم و صورتشو دقیق

 .کردم

ش به به زبری ته ریشش و دماغ قلمی و تقریباً مردونه
پوست گندمی و به چشمایی که در عین تیزی و وحشی 

فریب و جذاب بودن. شبیه بودن، یه جور خاصی دل
فهمم چه شخصیتِ چشمای داییش شفاف نبودن تا ب

 .مشخصی داره. مرموز بود و کمی هم پیچیده و پنهان

استکان چای رو برداشت و لبخند زد. لبخند ژکوندی که 
برای من حکم تمسخرم رو داشت. سرمو پایین انداختم 
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تا مجبور نباشم در مقابل نگاهش تف بندازم توی 
باره زنگ به صدا دراومد و قلبم یکصورتش، ولی به

 .ریخت هری فرو

 

 ونهسی_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

کردم این شوره عجیبی داشتم و حس میاز صبح دل
شوره قراره دوباره منو جلوی این خانواده از پا دل
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با شک اخمی  دربیاره. اون به میالد نگاه کرد و میالد
 : رفت گفتطرف آیفون که میکرد و بلند شد. به

 .گردمببخشید االن برمی -

حال تمام تنم گوش شده بود دنبال میالد و در همون
طرف مامان گرفتم. دستش رو به سینی سینی چای رو به
 : زد و آروم گفت

 .خورم مادرنمی -

سینی اونم توجهش به میالد جلب شده بود تا بفهمه کیه. 
رو مقابل متینا گرفتم، یه استکان چای برداشت و زیر 

 :لب گفت

 .بشین پیش خودم -
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های خواست مقابل نگاهخودمم چای بر نداشتم، دلم نمی
 .خیره اون آدم، چیزی از گلوم پایین بره

 : نشستم و صدای ریز میالد به گوشم رسید که گفت

دنبال کنی مگه قرار نبود بری کار میجا چیتو این -
زندگیت. کُشتنِ خواهرم بس نبود حاال با پرویی اومدی 

درِ خونمون چی بگی... تموم شد تو این خونه تو با 
 .کس نسبتی نداری برو پی کارتهیچ

آیفون رو که سر جاش گذاشت قلبم به ضرب کوبید. 
نفهمیدم چطور شد یهو از جا بلند شدم و به سمت میالد 

موهاش فرو برد و  رفتم که چنگش رو با خشم میون
 : کرد نگاهش رو مثل یه دیو عصبی به سمتم حواله

 .برو بشین ماهین -
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 : بهش نزدیک شدم

 ؟کی بود؟ مسلمه -

تونستم صدای پایی رو از پشت سرم شنیدم، راحت می
 : ای بعد کنارم ایستاد و پرسیدبفهمم کیه، لحظه

 ؟کیه میالد -

م حلش خیال برید بشینید مشکلی نیست، خودبی -
 .کنممی

 .نه خب بگو کیه منم باهات بیام -

 : با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم

  .تو مسائل خانوادگی ما دخالت نکن -

شه، پس حق این خونواده بزودی خونواده منم می -
 .دخالت دارم
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با عصبانیت به میالد نگاه کردم، چرا چیزی به رفیقِ 
 .گه تا ازسرمون باز بشهاحمقش نمی

 : کالفه بهش نگاه کرد میالد

کنم. تو و حل میبرو بشین تو وریا، من خودم مشکل -
موضوع خواد از این به بعد تو اینهم برو ماهین دلم نمی

 .دخالت کنی

داد کسی که اینو اونقدر محکم گفت که بهم اطمینان می
پشت دره کسی نیست جز مسلم. تمام وجودم برای 

شت سرش پا تند دیدنش پر کشید. میالد که رفت پ
کردم. به پاگرد که رسیدم کسی از پشت سر مچ دستمو 

اش فرو رفتم، دیگه پذیرایی چسبید، تا برگشتم تو سینه
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زدیم صدامون به مقابل دیدمون نبود و حتی اگه داد می
 .رسیدگوششون نمی

 :هشداری و اخطار دهنده گفت

ذاری دم در، اون پسره دیگه حق نداره پاتو نمی  -
 .تت، برگرد برو بشین تا منو میالد برگردیمببین

دستشو پس زدم و به عقب هلش دادم، برافروخته و 
 : زده گفتمخشم

دی؟ تو کی هستی که تو کی هستی به من دستور می -
کنی اختیار داره زندگیمی؟ به تو ربطی نداره من فکر می

ی آخرت باشه بهم دست کنم، برو عقب دفعهکار میچی
یه تار موی اونی که دم دره رو با هزار تا  زنی، منمی

کنم، یادت نره این مراسمِ آشغالِ مثل تو، عوض نمی
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خوده به خاطر گندی بازی بیکوفتی همش به مسخره
 .که توعه عوضی به بار آوردی

 :خیز برداشت و توی چشمامو محکم گفت

و بزنی تو سرم، من الزم نیست دیگه هر بار اون اتفاق -
دونم چه الشیه ونم چه غلطی کردم، خودم میدخودم می

ناموس بازی کردم پای ناموسِ رفیقم، عوضی بودم، بی
رفیقی که مثل داداشمه، اما گفتم پای اشتباهم هستم تا 

تهشم وایمیستم، دیگه اینو هر دفه تو سرم نکوب، 
 ؟فهمیدی ماهین

 .اسم منو به زبونت نیار -

منو در نیار، این  حاال هرچی ،بیا برو پیش بقیه کفر -
اتفاق هرچی بوده تا چند روز دیگه منو تورو به هم 
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خواد دیگه این پسره رو ببینی یا کنه، دلم نمیوصل می
حتی باهاش حرف بزنی. قرار گذاشتن با یه مردِ غریبه 

رو بذار کنار، تو قراره شوهر کنی، این موضوع رو درک 
 .کن

 

 چهل_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

اعتنایی به حرفاش نکردم، راه افتاد پشت سرم، 
آسانسور رو انتخاب نکردم تا با اون توی یه مقصد قرار 
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پله پایین رفتم. خونه ما طبقه سه بود و بگیرم، از راه
 .شدزمان زیادی صرف پایین رفتن نمی

ها پایین میومد و خودشو سریع اونم پشت سر من از پله
 : بهم رسوند و جلومو گرفت

زنمش به جان خودم بری دمِ جلوی خودت طوری می -
خاطر چند روز که نتونه رو پاش وایسته، من هنوز به

ام، فقط منتظرم دستم بش و تصادف ازش شاکی پیش
 .برسه تالفیشو سرش در بیارم

 .کنیتو غلط می -

 .کنم یا نهحاال ببین غلط می -

کنی؟ اصال بیا برو کنار، تو کی هستی که منو تهدید می -
کنم این حرفا و مسخره بازیارو همین االن تموم می
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گم تو چه عوضی هستی میرم جلوی خودت به مسلم می
 .کار کردیو باهام چی

 .ماهین بس کن -

بطی داره من چرا راه افتادی دنبال من ها؟ به تو چه ر -
 ؟کار کنمخوام چیمی

 .ربط داره، چشاتو واکن من نامزدتم -

 .هیچ خری نیستی -

هایی خندید، نه یه خنده عادی، حالتش عصبی بود با رگه
 .مردگی میون چشماشاز خون

 .برگرد برو خونه تا روی سگم باال نیومده -

دورش زدم و پیچیدم پله بعدی رو پایین برم دوباره سر 
 .سبز شدراهم 
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برگرد برو ماهین، قسم خوردم، یه کار نکن جلوی  -
 .خودت بزنم فکشو بیارم پایین

 .تورو میارم پایین زنم فکتمنم می -

اش حاال شبیه چیزی بود که انگار از حرفم خنده
 ...خوشش اومده

تر بزن بیار پایین، ولی االن برو گردنم از مو باریک -
 .مداخل بزار منو میالد حلش کنی

ای، اونی که باید بین جا اضافیتو تو خودت این -
 .خانوادم باشه اونه نه تو

 .خب از شانس بدِ تو، قالبت گیر کرده به یه کوسه -

 .ای که زندگی منو نابود کردیآره تو واقعا یه کوسه -

 ؟جا با هم بحث کنیمخوای تا صبح بمونی اینمی -
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 .برو کنار -

 : زد و گفت توی چشمام محکم و نافذ زل

برو باال ماهین  تو دیگه با منی اون آدم واسه همیشه  -
تونی ببینیش نه باهاش از زندگیت رفته بیرون، نه می

 .حرف بزنی

 ؟کی این حق و برام تعیین کرده -

 .من -

نگاهش کردم و در سکوتی که اون حق به جانب مقابلم 
ایستاده بود و این حرف رو با تحکم زد، نیشخندی زدم 

 .رفتم و پله بعدی رو پایین

 :جست زد جلومو گرفت و توی صورتم داد زد
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فهمی نامزدیه تو و اون عنتر گم مگه نمیبرو باال می -
 .بهم خورده

اراده قدمی بود از حجم غرشش جا خوردم و واکنشم بی
 .که به عقب برداشتم

ها گرفت و محکم و تأکیدی دستشو به سمت باالی پله
 : گفت

 .زنیاال یه بار دیگه هم با این آدم حرف نمیمیری ب -

 .خوای منو محدود کنیتو می -

م، کنمشی تعیین میام که واست خطدقیقاً من کسی -
دی، خط قرمزِ هرچی بگم تو خالف اون کارو انجام نمی

من دور برداشتن و هرز پریدن و دوروییه، چه جلو 
یا  چشمِ خودم، چه پشت سرم با این آدم قرار بزاری
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کنم بفهمم حتی یک کلمه باهاش حرف زدی کاری می
وپالسشو جمع کنه از این شهر بزنه به اون عوضی جل

 .چاک
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واکنشِ یهویی  قدر عصبی بودم که اینهولش دادم. اون
 .از عملی شدنش توی ذهنم، توسط دستام عملی شدقبل

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

چون روی پله بود عقب رفت و تعادلش و کمی از دست 
های بعدی سقوط کنه ولی داد و نزدیک بود از روی پله

 .داشتها گرفت و خودشو نگهدستشو سریع به نرده

 .چشماش باریک شدن و نگاهش تنگ و تاریک

ی پرت کردم روی قفسه انگشترشو درآوردم و
که انگشتر مقابل پاش افتاد و اش. نگاهش به جاییسینه

بعد روی آخرین پله، ثابت موند. انگار بدترین فحش 
دنیارو توی صورتش تف کردم که اینجوری از هم 

 .ش برجسته شدفروپاشید و رگ گردن و شقیقه

گم تو چه کثافتی هستی و همین االن میرم به همه می -
کار کردی، باید همین امشب همه بفهمن دگیم چیبا زن
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خوام باقی عمرمو با آدم نامردی حتی مسلم، من نمی
 .مثل تو زندگی کنم

هایی که پایین اومده بودم رو دوباره برگشتم و باال پله
 .رفتم

هاشو زدم، کمی بعد صدای قدمنفس میاز خشم نفس
 .اومدپشت سرم شنیدم که داشت باال می

های بعدی رو که خواستم باال برم مقابلم ایستاد پیچ پله
 .اش فرو رفتمو محکم توی سینه

 : میالد هم پشت سرش ظاهر شد و گفت

 .اومدم بیام ببینم کجا رفتید -

برگشت به سمت میالد و با عصبانیت و نفس زنان 
 :گفت
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خواست بیاد با اون دیالق حرف بزنه زده به سرش، می -
 .جلوشو گرفتم

 :گاهش کردمبا خشم ن

 .بهش نگو دیالق تو خودت یه جونوری -

دستای میالد اونو پس زدن و خودش مقابلم ایستاد، در 
 :آغوشم گرفت و آروم گفت

شده...  مگه نگفتم نیا پایین، چرا متوجه نیستی تموم -
ی تو و مسلم تموم شد ماهین، تو دیگه با اون آدم رابطه

باهاش حرف  هیچ نسبتی نداری که بخوای ببینیش یا
 .بزنی

ی چشمام پر شد، نگاهم تار شد و اشک از چشمم کاسه
ای فرو ریخت. این واقعیت داشت از درونم مثل تیشه
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و توی کرد. صورتمم خورده منو تخریب میکه به ریشه
ی میالد پنهان کردم تا اون اشکمو نبینه، ولی ندیده سینه

گاهش دونستم که چشماشو باریک کرده و تمام نهم می
 :روی من زوم شده. میالد زمزمه کرد

 .تو برو داخل وریا، ماهین که آروم شد با هم میایم -

ها باال رفت. میالد روی صدای پاش رو شنیدم که از پله
 : سرمو بوسید و محکم و برادرانه بغلم کرد

گذره. باید بگذری ازش ماهین، اگه نگذری اونم نمی -
 .جا برنزور راهیش کردم از ایامشب به

 .خواستم ببینم حالش خوبه یا نهفقط می -

م انداخت و سرمو کمی باال گرفت. توی دست زیر چونه
 :چشماش که نگاه کردم لب زد
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دیگه نباید برات مهم باشه... وقتی یه آدم و میذاری  -
 .کنار باید با همه چیش خداحافظی کنی

گه کنم، او تیکه پارش میی نفهمنگذره من اون پسره -
 خواد جنازشو تحویل بگیره بره دنبالش، هر کاریمی

 .داره بکنههم دوست

 ...ای تو روحت، مگه نگفتم برو باال -

های باال ایستاده بود و حرفای مارو اون عوضی روی پله
 .کردگوش می

وقتی اینو به زبون آورد تمام وجودم لرزید من خودمو 
کار تم چیبه کی سپردم !! داشتم با زندگیم و سرنوش

کردم !! مسلم عزیزم رو پس زدم و خودم رو داده می
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بودم به آدمی که حاال منو برای دیدن اون تهدید 
 .کردمی

 : از باال با خشم زیادی گفت

چین فکری زارم میالد، اگه همفکر کردی راحتش می -
درموردم کردی خیلی احمقی، هنوز حساب چند روز 

بار دیگه اد یکپیش و باهاش تسویه نکردم، بخو
دوروور این خونه و ماهین پرسه بزنه بالیی سرش میارم 

 .که نتونه خودشو جمع کنه

منظورش چیه؟؟ در مقابل نگاه سوالی و گیجم میالد 
هم گذاشت، یعنی نگران سری تکون داد و چشم روی

 ...ذارم اتفاق بدی براش بیفتهنباش من نمی
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ای که بود منو بند کردن توی این ازدواج و به هر شیوه
 .شب به بعد دیگه خبری از مسلم نداشتماز اون
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شد. هیچ نظری براش  تاریخ عقدم در سکوتِ من تعیین
جور مراسمی خاصی باشه و یا چهکه چه روز نداشتم این

 .مد نظرم باشه

چیز که همهخواستم، اینتنها یه عقد ساده و محضری می
با بله من و اون به پایان برسه و از شر این مراسم کذایی 

 .و ازدواج ناعادالنه خالص بشم

شدن مثل لیمو روزها که به روز عقدم نزدیک می
تر تلخ شیرینه که کارد به شکمش خورده، هر روز

 .شدممی

از اون بهم پیام داد و ازم خواست برای خریدهای قبل
اهمیت از پیامش فقط عقد همراهیش کنم ولی من بی

پوزخند زدم. خواسته میالد به انجام رسیده بود و اون در 
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ی عقد رسوند. کمتر از یک ماه تمام مراحل رو به مرحله
د و چند بار پشت سر هم ازم درخواست کرد برای خری

های خونه و انتخاب لباس عروس و سفره انتخاب وسیله
عقد و چیزای دیگه با بهش ملحق بشم و باز هم در 

که جوابی برای سکوت خودم پوزخند زدم، بدون این
 .هاش داشته باشمپیام

عنوان دختری که توسط یه از عقد بهدوست داشتم قبل
ه، در آدم و در یک برهه زمانی ناعادالنه بهش تجاوز شد

تونه کنه هنوز عاشقمه و نمیمورد با کسی که ادعا میاین
 ...از من جدا بشه حرف بزنم

حرف بزنم و بفهمم جواب به این مرد و مرد های 
 .مشابهش ممکنه چی باشه
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دوست داشتم سرنوشتم رو توسط یه تصمیم قاطعانه و 
بهتر عوض کنم، من محکوم نیستم با آدمی مثل اون 

که برادرم داشت منو محکوم م، ولی ایننامرد زندگی کن
کرد برام کمی سنگین و چین کاری میبه هم

 ...غیرمنصفانه بود

  

 .سه شب مونده به مراسم عقد دوباره بهم پیام زد

انگار حواست نیست تاریخ عقد برای آخر همین  "
ست، روزا دارن میان و میرن، ما هنوز هیچ کاری هفته

بدونم چی تو سرت داری، اگه نکردیم، الاقل جواب بده 
 "خوای به من بگی حداقل جوابتو به میالد بدهنمی
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دستم به سمت گوشی رفت... بعد از تقریباً سه هفته این 
بار بود که از طرف من برای پیامش جواب اولین

 .کرددریافت می

 "خوامای نمیفقط عقد محضری، چیز دیگه "

 

 

 

* 
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ساعت دوازده و چهل و پنج دقیقه من همراه مامان و 
متینا توی محضر حاضر شدم. با یه لباس ساده و نه 

 .دار بودنآرایش داشتم، نه موهام حالت

ن راضی شدم چادر اجبار برای لبخندِ تلخِ مامافقط به
عنوان رنگی و روشنی روی سرم بندازم تا خودمو به

 .عروسِ این محضر نشون بدم

که داخل رفتیم اونو همراه مادرش و محض اینبه
 .داییش و زنِ مسنی که کنار داییش بود دیدم

برخالف من یه دست کت و شلوارِ شیک و مرتب 
هت پوشیده بود و ظاهرش خیلی با دامادهای دیگه شبا

 .داشت
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با دیدنم توی اون چادر و حالت مفلوکی که آروم و 
 .داشتم یکه خورده از جا بلند شدناراضی قدم برمی

مون تا دیروز برام یه لباسِ شیک و روشن فرستاد خونه
مثال امروز بپوشمش، نپوشیدمش، حتی حاضر نشدم از 

توی کاور درش بیارم و نگاهش کنم. وقتی دید با 
ی خودم حاضر شدم نگاهش رنگ باخت های سادهلباس

 .و فهمید نفرتم تا چه اندازه بزرگه

ای سرخورده مشابه هرگز یاد ندارم توی زندگیم لحظه
ام آروم و امروز رو تجربه کرده باشم. خانواده

ها وقت سعی نکردند با حرفداشتنی بودند، هیچدوست
یا رفتارشون چیزی رو بهم تحمیل کنن تا مطابق عقاید 

 .های اونا تصمیم بگیرمخواستهو 
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ام رو با اختیارِ خودم انتخاب درسم که تموم شد رشته
کردم و وارد دانشگاه شدم. تحصیلم که به پایان رسید 

صورت دنبال کار گشتم و توی دو آموزشگاه به
وقت مشغول به کار شدم. من همیشه دختر آروم و پاره

 .ساده با بلندپروازی زیادی بودم

یشتر از هر چیزی برام اهمیت داشت، آزادی آزادیم ب
که معنای خوب استقالل و محکم بودن رو بهم یاد داد و 

قدر بزرگم کرد که مانعی برای عاشق شدنم وجود اون
 .نداشت

ی ذهنم کرده بودم، من مسلم رو در این سه سال ملکه
 .برام بزرگ بود و باارزش
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واهر وقتی باهاش آشنا شدم فهمیدم آدمی که برای خ
کنه تا اونارو در تر از خودش تالش میبرادرای کوچک

شون ارتقا بده و موفقیتشون رو ببینه آدمی سطح زندگی
تونه در برخورد با من و زندگیم تأثیرات هست که می

دور از هر رفتار و عقایدی اون رو مثبتی داشته باشه، به
 .دیدمشبیه خودم می

ون مشکلی نداشتم، ام در ارتباط با ااز طرف خانواده
ذاشتن، ولی حاال توی چون همه به انتخابم احترام می

این لحظه از زندگیم، معنی درست تحمیل شدن و 
هام داشتم حس سرشکستگی و شکست رو با تمام سلول

 .کردممی
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روی صندلی کنارش نشستم. خاله حوری سریع بلند شد 
 :و کنارم ایستاد و آروم زمزمه کرد

 ؟اس نخرید مادروریا برات لب -

 .خریدم مامان، تنش نکرده -

خاک عالم توسرم، من باید بمیرم عروسم با دل داغی  -
 .سر سفره عقدت نشسته

دونه وگرنه اینو چی رو میپس خاله حوری همه
 :گفت. سرشو نزدیک آورد و با حرص گفتنمی

پوشیدی آسمون به زمین حاال اگه لباس منو می -
 .کردیخودت تن می اومد، حداقل بخاطرمی

 

 وچهارچهل_پارت#
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مثل آدمی که دیگه چیزی برای دفاع نداره و خودش 
 .شده سکوت کردمزودتر از همه برای شکستش تسلیم

کنن که واقعی رو درک میها زمانی معنی شکست آدم
ارزش پا روی سری چیزای بیمجبور باشن برای یه

 .شون بذارنهای قلبیترین خواستهباارزش

که راه بیفتم و بیایم اینجا، توی خونه متینا منو قبل از این
 :کنار کشید و آروم گفت
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مجبور نیستی چیزی رو تحمل کنی، زندگی با اجبار  -
قدر شعور داره که اگه ونسروسامونی نداره، مسلم ا

بهش بگی بذارتت رو سر، کیه دیگه تو این دوره زمونه 
خاطر این چیزا پا پس بکشه. بهت تجاوز کرده، به

 .ناخواسته بوده، خودت که نخواستی

 .میالد میگه آبرومون تو دستشه، مجبورم متین -

بخشی از رضایت من از سر اجبار نبود، بلکه از سر 
ترین تصمیمم من تو بزرگشکستِ خودم بود. 

خواستم طوری ماجرا رو جلوه خورده بودم و میشکست
 .تر باشهکنم که اجبار توی اینکار پررنگ

 :ی کوتاه جا دادمجوابِ متینا رو در یه جمله
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ترسه که بعدها واسه زندگیم دردسر میالد ازش می -
 .درست نکنه

خواد چه گهی بخوره، چی قراره خب درست کنه می -
یرش بیاد، تو مگه نگفتی گواهی بیمارستان و داری، گ

فهمه اونو که به مسلم نشون بدی مسلم خودش می
 .شب چه بالیی سرت اومدهاون

دونم کدوم نه، نه من نگفتم گواهی دارم، من اصال نمی -
بیمارستان منو برده بودن، حالم بد بود، بیهوش بودم، 

 .دونم اصال میالد چی به دکترا گفتنمی

 :خلقی گفتمیالد اومد و با کج

چرا نمیاید پس، تو محضر منتظرمونن االن زمانتون  -
 .افته عقبمی
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مامان با ناراحتی لباس پوشید و در سکوتِ غمگینی 
کیفشو برداشت و به منو میالد نگاه کرد. آهی از 

 : اعماقش بیرون داد و رو به میالد گفت

ته باشی، به امیدوارم تصمیم خوبی واسه خواهرت گرف -
گه چی شده، خودتون تو سکوت بریدن و من که نمی

دوختن، گناه دل یه آدمِ عاشق هم انداختین گردنتون، 
 .کاش حداقل ارزششو داشته باشه

میالد سکوت کرد و من با بغض راه افتادم. دلم 
خواست بمونم و با اطمینان کذایی و دروغینم از نمی

 .خوشبخت شدنم در آینده حرف بزنم

 : میالد رو به متینا گفت

 .کردی ناسالمتی عروسه هاالاقل یکم آرایشش می -
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 : متینا هم با غیظ گفت

واال من چیزی از این مراسم و شبیه عقد و عروسی  -
 .بینمنمی

عنوان یه عروس شد بهحق با اون بود، خودمم باورم نمی
صدم ثانیه هم قراره به عقد مردی در بیام که حتی یک

کردم روزی کنارش بشینم و قرار باشه در فکر نمی
 .جوابش بله بدم

همین قضیه فکر کردم و در خیال خودم تمام مسیر به
کردم قراره شوهرم باشه فرورفتم. مردی که فکر می

مسلم بود، ولی سرنوشت به جای اون منو کنارِ کسِ 
 .ای قرار داددیگه
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که یه لحظه فکرم کشیده شد به دیروز و قرار مالقاتی 
 .پنهانی و دور از چشم همه باهاش داشتم

از آموزشگاه که بیرون اومدم بهش زنگ زدم و وقتی 
 : مقدمه گفتمجواب داد بی

 .خوام ببینمت، باهات حرف دارممی -

 ای توی گوشم بیرون داد و مشتاقانه گفتآسوده نفس

: 

 .با کمال میل عزیزم. هر وقت تو بخوای -

و زودتر  کنار پاساژش گذاشتمقرار رو توی کافی شاپِ 
. ده دقیقه بعد با ظاهرِ از اون سرِ قرار حاضر شدم

آراسته و مرتبی وارد کافی شاپ شد. یه تیشرتِ جذب 
 .نوک مدادیآجری تنش بود با جین
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طاقت به طرف میز از دور که منو دید لبخند زد و بی
اومد. بوی عطرش زودتر از خودش فضای دورمو احاطه 

 .کرد
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اش رو به راحتی تونستم سردرگمی توی چهرهمی
بخونم. این مرد تمام روحیاتش شبیه خودم بود، طی 
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ه همه این سالها فهمیدم میتونه مثل خودم در یه چشم ب
شو پشت نقابش پنهان هم زدن تمام احساساتِ منفی

 .کنه و به راحتی لبخند بزنه

مقابلم که نشست اولین چیزی که با لبخند به زبون 
 :آورد این بود

 .خوشحالم که باالخره تصمیم گرفتی حرف بزنی -

من مجبورم حرف بزنم، تنها دو راه پیش رو دارم، یا 
 ...، یا با اون لعنتی حرف بزنم و از حقیقت پرده بردارم

چند ثانیه نگاهش روی صورتم دور زد و چشماشو تنگ 
 : کرد

 .خوشگل شدی -
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. تو این لحظه اونچه که میل سرمو تکون دادمبی
خواستم بگم اونقدر مهم بود که خوشگل بودن و می

 .نبودنم اصال اهمیتی نداشت برام

 .ایولی بیشتر از من بهم ریخته -

نکته کامال درست بود. تمام این اش به این اشاره
روزهارو با پریشونی سپری کرده بودم و چقدر با ذهن 
و افکارم درگیر بودم تا باالخره توی این لحظه کنارش 

 .قرار بگیرم

 ؟اومدی حرف بزنی دیگه -

 .تایید کردم

ای که ی مسخرهدر مورد این چند وقت و بهونه -
 ؟آوردی
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 .نگاهش ثابت موندنباز هم تایید کردم و چشمام توی 

خوبه که حداقل یه جوابی واسه کارات داری، مشتاقم  -
بدونم دلیلش چی بوده؟ منو تو که با هم مشکلی 

کردیم تو اوجِ خوشبختی نداشتیم، تازه داشتیم پرواز می
 ...خوایکه یهو بهونه آوردی گفتی منو نمی

 :نیشخند زد و زیر لب برای خودش واگویه کرد

 ...اریهه، دوسم ند -

 ؟تو اون تصادف مشکلی برات پیش نیومد -

ای از تنش عبور کرد که مات و انگار به یکباره رعشه
 : مسخ شده زل زد بهم و آروم لب زد

ماهین، ماهین، واقعا چی شد؟ کی خواست ما از هم  -
 ؟جدا بشیم، چشم حسودِ کی مارو به این روز انداخت
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و آهی از چنگشو البه الی موهای پرپشتش فرو برد 
 :اعماقِ وجودش سر داد

 .خیر نبینه اونی که آرزو داشت این روزو از ما ببینه -

 ؟چقدر منو دوست داری مسلم -

موند بهش بگم . مثل این مییکه خورده نگاهم کرد
خواد چقدر زنده بمونی... اینجوری که ماتش دلت می

 .کردبرده بود و با تعجب نگاهم می

دونی چقدر دوسِت خودت نمیاینم شد سوال؟ یعنی  -
 ؟دارم
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 :تکیه داد به صندلی و پوزخندی زد

تو چته؟ بعد این همه سال چت شده اینجوری رفتار  -
رفت معلوم یش میکنی؟ همه چی داشت خوب پمی

نیست چی شد یهو منو پس زدی، اجازه دادی یه 
رگ و ریشه مثل سگ دور برداره تو ی آمپولیِ بیپسره

 .خونتون

 .من اینجام تا در مورد همین حرف بزنیم - 

 :چشماش تنگ شدن و با شک زل زد بهم
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بری، خب بگو چیه، من که چرا دلِ آدمو هزار راه می -
ت بودم بیای حرف بزنی... در مورد زودتر از اینا منتظر

 ؟ستاون پسره

 ؟کی -

تو  همون که هر روز ک*نش تو خونتون پهنه... -
زد، دعا کردم بیمارستان دیدم چطوری جلیز ولیز می

 .فقط اشتباه کرده باشم

 .تو... تو کجا بودی من ندیدمت -

ویتر به سمت میزمون اومد تا سفارشمون رو ثبت کنه. 
خیلی سریع هر چی رو زبونم اومده مجبور شدم 

شو گفت و سفارش بدم تا زودتر بره، مسلم هم سفارش
 :ویتر که رفت با نگاه باریکش به صورتم نیشخندی زد
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از ماشین که افتادی غش کردی، من بردمت  -
و بهش گفتم، زودتر بیمارستان، زنگ زدم میالد جریان

له کرد از میالد، اون اومد اونجا، یه جوری هم بم حم
 .ستانگار یه خرسِ گرسنه

 ؟؟ وریا -

از اون روزی که اون بالرو سرم آورد این اولین باریه که 
اسمشو به زبون میارم. ابروهای مسلم باال پریدن و 

 .نگاهش در حد آتیش داغ شد

وریا...!!! یعنی انقدر بت نزدیک شده که راحت  -
 ؟اسمشو میاری

 ؟باهات درگیر شد -
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و زد، گفت تو ناموسشی، گفت از این به درگیر شد، من -
ندازه، خالصه م میبعد مزاحمت بشم بدجوری تو پاچه

هر چی الزم بود و گفت، میالدم بروبر نگاه کرد، نه 
گه، گفت دروغه، نه گفت رفیقش داره چرت و پرت می

و واسه اون زد رفت، فقط در عجبم چرا؟ چی باعث رای
 ؟شد منو پس بزنی اونو قبول کنی

تمام کلماتی که به زبون آورد پر از حرص و خشم 
کرد و حاال ای که رو دلش سنگینی میبودند، مثل غده

ریخت. حاال که بحث به داشت یکی یکی بیرونشون می
تونم حرفامو به زبون بیارم. تر میاینجا رسیده راحت

آب دهانمو قورت دادم و مستاصل و عصبی لب باز 
 :کردم
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ی مسلم، اگه اومدم باهات حرف تو آدم منطقی هست -
بزنم چون هیچ راهی واسم نمونده، من مجبورم به یه 

چیزهایی تن بدم، بخاطر آبروی خودم و خونوادم، میالد 
کنه این آتوعه ولی از نظر من کسی که تو این فکر می

 ...گیره هیچی دستِ خودششرایط قرار می

حرفتو بزن ماهین، چرا داری لقمه رو دور سرت  -
 .یپیچیم

اگه... اگه بفهمی بهم تجاوز شده بازم حاضری باهام  -
 ؟بمونی

مات و ساکت موند و فقط شوکه زل زد بهم. دلم 
تونه خواست اینجوری سکوت کنه. این سکوت مینمی

هزار معنی مختلف برام داشته باشه. چند دقیقه توی 
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هامونو روی میز همون حالت موند. ویتر اومد و سفارش
مون رو تماشا کرد. مثل دو و سکوت گذاشتمقابلمون 

های سنگی فرو رفته عکسآدمِ غمگین، درون قاب
های مردونه و کردیم. شونهبودیم و به هم نگاه می

 .پهنش نباید بخاطر این شکسته و خمیده بشن
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ام زد، با گیجی و حواسپرتی نگاهمو باال کسی به شونه
 : کشیدم، متینا کنار گوشم گفت

 ؟خوای جواب بدیعاقد سه بار خطبه رو خوند نمی -

 .به اطرافم نگاه کردم. همه کنارمون بودن

 .من توی محضرم و هیچ فرصتی نمونده برای رهاییم

م کشیده شد به دیروز و اون که حرفاشو دوباره ذهن
 .مثل نیشتر توی قلبم فرو کرد

هاشو تماشا در اون لحظه که بارِ سنگین نگاهش و شونه
کردم به دخترهای مثل خودم فکر کردم. چرا باید می

ی ترسناکِ زندگیم اینجوری واکنش بخاطر صحنه
 !! نشون بده یا تردید کنه
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هام از دردِ حقارت خونبیشتر از اون من خم شدم و است
ی عاشقانه نبود که اون ترک برداشتن. تجاوز یه رابطه

ی نتونه درست تصمیم بگیره، تجاوز تجاوز بود، یه رابطه
زوری و ناخواسته از یه مردِ پلید و زشت که در صحنه 

زنه، ولی مسلم، جوری توی فکر و رقم میکثیفی اون
تِ من صورت فرو رفته بود انگار این رابطه به خواس

 .گرفته

 ؟چرا ساکت شدی -

 ...اون بهت تجاوز کرد -

 :با حقارت سرمو تکون دادم

اشتباهی اینکارو کرد، فکر کرد من دوست  -
 ...دخترشم
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 ؟تو رفته بودی پیشش -

 ؟دیوونه شدی -

 ؟پس چطوری اینکارو کرد -

ی میالد، تا خونشو من... من چند روز پیش رفتم خونه - 
شبی که قرار بود از سفر کاریش  تمیز کنم، همون

برگرده، تا دروباز کردم یکی منو کشید داخل، اون 
ام، بعد مست بود، فکر کرد دوست دخترشم، نفهمید کی

 ...یهو

 ؟ای یا از قصد اینکارو کردنفهمید کی -

خوره اشتباه کرده، قرار بود دوست دخترش قسم می -
 ...بیاد من که رفتم اونجا فکر کرد
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ها ی توی لیوانروی میز، محتوای نسکافه محکم زد
اش روی میز ریخته شد، این مهم نیست، فقط عربده

 .اش مهمهماهین، عربده

 .اون از عمد اینکارو کرد تا تورو بگیره -

 ...خدا، گفت بخاطر مشروب مست بودهنه به -

به همین راحتی باور کردی اون بیشرف این چرت و  -
 ؟پرتارو تحویل داد

و ای دارم، حتی اگه باور نکنم بازم چیزیی دیگههچار -
 .کنه، اون اینکارو کردهعوض نمی

 ؟تو... تو بهش اجازه دادی بهت دست بزنه -

 ...گممن دارم می -
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تو اجازه دادی وقتی انگشترِ من تو دستته بهت دست  -
 ؟بزنه
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با داد زدنش آبرومو برد، نمی تونستم سرمو باال بگیرم 
کنه و این و به کسی نگاه کنم. اون داره منو تحقیر می

 .طوری که انتظار داشتم پیش نرفتگفتگو اون
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 .دستمو گرفت و فشار داد. زور دستش انگشتامو له کرد

 کبودشو نگاه کردم و چشمای قرمزش رو که از صورتِ
 :اومدنزور و خشم داشتن از حدقه در می

اجازه دادی انگشترِ منو در بیاره اینو بذاره تو دستت،  -
 ؟به همین راحتی خودتو تقدیمش کردی

گم اون اشتباهی من با من درست حرف بزن، دارم می -
 .اینکارو کرده

 .غلط کرد -

رزوند. دستمو پرت کرد به طرفم. و لغرشش تمام تنم
 :ام خورد و از جا بلند شدمحکم روی سینه

تونستی نذاری اون کثافت لمست تو اجازه دادی، می -
 ...کنه، پس
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کردم سرشو خم کرد و چیزی گفت که آرزو می
گرفتم که حرفشو وقت توی این موقعیت قرار نمیهیچ

 .بشنوم

و ازت بگیره،  خواستی که اجازه دادی چیزیتوام می -
تونه به همین راحتی بین پاهای یه زن نفوذ یه مرد نمی

 .ببره مگه اینکه اونم بخواد

 : بلند شدم و قبل از اینکه بپیچه و بره، به سختی گفتم

فکر کردم سطح فرهنگت اونقدر باال هست که بتونی  -
مثل یه مردِ واقعی در مورد این قضیه نظر بدی نه مثل 

 .یه نامرد

 ؟نامردم یا اونی که این بالرو سرت آوردمن  -
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دوست نداشتن اینارو بهش بگم ولی با حرفاش بقدری 
 :آتیشم زد که گفتم

دم، اون یه عوضی و به تو ترجیح میمن اون حیوون -
تری که بود که اینکارو کرد ولی تو از اونم عوضی

 .اینجوری حرف زدی

م. خواستم جلوش گریه کن... نمینگاهم کرد، نگاه
چشمام رو پر کرده بودن و آماده بودن هام کاسهاشک

 .برای ریزش

از کنارش گذشتم، مهم نیست از اینکه کسی بشنوه 
سرنوشتِ گوه من چه شکلیه، اینکه داشتم نامردهای 

 .شناختم مهم بوددوروبرم رو می
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اونقدر راه رفتم که نفهمیدم چطوری با اشک و گریه 
 ...خودمو رسوندم به باشگاهِ اون

و زدم، پسری اومد درو باز کرد و با تعجب وقتی زنگ
 .نگاهم کرد

 ؟امری باشه خانم -

اعالم کردم، با آقای مظفری کار دارم. در حالیکه 
دونستم چرا اینجام و قراره چی بهش بگم و اصال نمی

 !! برای چی اومدم

دلگیر بودم و از تمام نامردهای اطرافم که زندگیمو 
بزرگ قرار دادن بیزار بودم.  خوش این تحولدست

خواستم با اون بجنگم و نفرتم رو بیشتر و بیشتر می
 .بهش نشون بدم
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 ونهچهل_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتاد چند دقیقه بعد اومد دمِ در و تا چشمش به من 
 .ابروهاش رو یکه خورده باال داد

اشو یه حوله کوچیک روی دوشش بود و نیمی از شونه
پنهون کرده بود. تاپِ طوسی هم به تن داشت و تَر شده 
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بود از عرقی که روی پوست صورت و گردنش و 
 .شده مشخص بودندبازوهاش دون دون

گفتن یه زن اومده دیدنم، تعجب کردم، کسی با من  -
 .ارهکار د

عرق صورتشو با حوله خشک کرد ولی چشم ازم بر 
 :داشتنمی

خواستی زدی هر جا مینباید میومدی اینجا، زنگ می -
 .میومدم

 :به فضای داخل اشاره کرد

ادبن، بهترین حرفشون فوشِ خارمادرو یه خورده بی -
 ...این چیزاست

 :تر کردمقابلم ایستاد و چشماشو تنگ

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 ...ف بزن ببینم چتهبه جای گریه کردن حر -

سیلی محکمی که یکباره توی گوشش زدم، صداش توی 
ای پشت فضای باشگاه منعکس شد. اون اتاقکِ شیشه

سرش به جهتی پیچید و از اون زاویه با لبخند نگاهم 
 .کرد

ناز شستت، بازم بزن، هر چی دوس داری بزن، اصال  -
تونی مشت بزن تو بریم یه جای خلوت، تا می

 .من آروم بشی، فقط گریه نکن سروصورتِ

وقتی گفت گریه نکن اشکام بیشتر فرو ریختن و با درد 
 : گفتم

 ؟از عمد اینکارو کردی -
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به جانِ مادرم نه. به قران نه ماهین. من حاضر نیستم  -
 .خار بره تو پات، مگه مریضم همچین کاری بکنم

 ...مریضی که خواستی منو گرفتارِ خودت کنی -

 .کنمخوشبختت می -

هق زدم و انگشتِ تهدیدمو مقابلش باال گرفتم و محکم 
 :خط و نشون کشیدم

و بهم ندی، اگه برام به خدا قسم اگه حق و طالق -
دم، حتی اگه میالد مجبورم مسکنِ جدا نگیری، بله نمی

 .کنه

 

 : صدام زد

 ؟ماهین -
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نگاهش کردم، گرد ناامیدی پخش شده بود توی 
سیده از اینکه بهش جوابِ صورت و نگاهش. انگار تر

منفی بدم  و همه چی بر خالفِ میلش پیش بره. آروم 
 : گفتم

 ...شرطام -

 :زیر لب زمزمه کرد

 .و برات امضا کردمفقط حق طالق -

تعجب کردم چطوری راضی شده اینکارو بکنه، حتما 
 :بخاطر تهدیدمه، ولی وقتی گفت

ازش وقت دونم هیچاونقدر به خودم مطمئنم که می -
 ...کنیاستفاده نمی
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کارو فهمیدم بخاطر اعتماد بنفس و غرورِ کاذبش این
 .کرد

نگاهم کرد و توی نگاهم دوباره حرفِ دیروز رو به 
 :زبون آورد

 .کنمخوشبختت می -

حوری و بقیه نگاه و به مامان و میالد و خاله پوزخند زدم
کردم. خاله حوری نم اشکشو با پرِ روسریه روشن و 

ش گرفت و زیر لب دعا کرد. نگاهم از همه روی براق
 !!؟ دادمعاقد ثابت موند. باید بله می

 : خاله حوری آروم گفت

 .زیر لفظیشو ندادی وریا -
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به محض اینکه از کنارم بلند شد بادِ سردی به سرعت  
به طرفم هجوم آورد. مقابلم ایستاد. نگاهش کردم. 

ه یه درخت قدش اونقدر بلند بود که انگار داشتم ب
کردم. به همون اندازه هم محکم کهنسال و بلند نگاه می

 .و پایدار بود

ای رو باز کرد، درونشو نگاه نکردم. اونو روی جعبه
 : پاهام گذاشت و آروم گفت

 ؟ببندمشون -

 : به جای من متینا گفت

 .ندازهخواد حاال ، بعد مینمی -

چیکار . پشت سرم اینجوری گفت تا اون بهم دست نزنه
 ؟کنهمی
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از روی شونه نگاه کردم و تازه فهمیدم تمام این مدت 
حوری ی خالهای که ظاهرا برادرزادههمراه دختر دیگه

 .سابیدبود روی سرمون قند می

پوزخند زدم و دوباره به عاقد نگاه کردم. منتظر بود و با 
 .خواست کارو تموم کنماش ازم مینگاه خیره

 : مامان میون جمع گفت

 ؟دخترم الزمه بیشتر فکر کنی -
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مامان تردیدمو حس کرد که اینو گفت، ولی میالد سریع 
 :گفت

خواست که اینجا مامان انگار تو محضریما... اگه نمی -
 ؟ودیم، عاقد سه بار خطبه رو خونده. ماهین جاننب

خیلی نامحسوس اخطار داد تمومش کنم. گفت حق 
دونم چطوری ی جدا نه، نمیطالق و بهم داده ولی خونه

 ؟؟؟از این به بعد قراره باهاش کنار بیام

های مسلم مثل پیچی هر لحظه بیشتر درونِ حرف
کرد و رفتن. سرم بشدت درد میام فرو میجمجمه
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حالت تهوع داشتم. از دیشب تا االن بیش از هزار بار 
 .خودمو تسلی دادم تا برای جنگیدن قوی بمونم

مسلم منو شکست و با حرفاش تحقیرم کرد ولی اونی 
کنه اونه...شاید االن نه که شکستنِ واقعی رو تجربه می

بره، چطوری با های دور به این موضوع پی میولی سال
 .گناه رو شکستدخترِ بیحرفاش دلِ یه 

 .نه -

به آنی سکوت عمیقی تمام فضای اطراف رو در بر 
ها هیچ صدایی به گوش گرفت و جز نفس زدن

رسید. میالد اسممو به زبون آورد و اون با تعجب نمی
برگشت نگاهم کرد. انگار یه شکافِ بزرگ توی سرش 
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ایجاد شده و قطع نخاع شده. هنگ بود و هیچ حرکتی 
 : داد. توی چشماش بلندتر گفتمنشون ن

آقا، به زور منو من این آقارو دوست ندارم حاج -
 .نشوندن پای این سفره

 :حوری بلند زد زیر گریه و داییش گفتخاله

 ؟؟اینجا چه خبره وریا -

 :میالد داد زد

 ؟کنیماهین داری چه غلطی می -

 : مامان در دفاع از من با اخطار بهش توپید

ر به کاری نکن میالد. چون رفیقته حق دخترمو مجبو -
 .و به چیزی مجبور کنینداری ماهین
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کرد. ها بلند شد، اون اما هنوز با شوک نگاهم میهمهمه
 .شد توی دقیقه آخر بهش بگم نهباورش نمی

 :متینا اومد دستمو گرفت و بوسیدم

 .کار خوبی کردی خواهر... پاشو بریم -

 :رد به رفتنمامان هم اومد کنارم و دعوتم ک

مو آوردن سالخی پاشو دخترم، پاشو بریم، انگار بچه -
کنن، معلوم نیست چه آشی براش پختین که از وقتی 

کنه... پاشو عزیزم، تو مجبور اومده یه بند داره گریه می
خوایش ازدواج نیستی با کسی که دوسش نداری و نمی

 .کنی، کی همچین حقی به خودش داده تورو مجبور کنه

زدی ند شدم و دوباره بهش نگاه کردم. کارد میبل
 .خونش در نیومد و صورتش داغ و قرمز شده بود
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کرد... قبل از اینکه اسممو فرو ریخته و داغون نگاهم می
 ...کامل از زبونش بشنوم از کنارش گذشتم

و توی زندگیم داشته باشم، پس اگه نخوام هیچ مردی
ین بالرو سرم محکوم نیستم با متجاوزم و کسی که ا

 .آورده زندگی کنم

مسلم ثابت کرد نگاهمو، سطح انتظارمو و دیدگاهمو 
نسبت به مردها تغییر بدم. هیچ مردی حق نداره به 

. حتی اگه قبال توسط یه نامردِ دیگه جسمِ من توهین کنه
 .دریده شده باشم

 

 

*** 
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خوام به خاطر بیارم بعد از ظهر اون روز چی شد و نمی
چه قشرقی توی خونمون به پا شد. هنوز نگاه آخرِ اونو، 

با خودم به دنبال دارم. نگاهی که غیر از سرخورده 
 .شدن و له شدن، برقِ تحسین و ستایش هم داشت
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کرد من از اون دسته دخترهام که حاضرم یه عمر  فکر
سرشکستگی رو به خاطر آبرو و بکارتم توی زندگیش 

 .تحمل کنم

ای از درد از اینکه پسش زدم خوشحالم. شاید یه گوشه
شب جبران کرده باشه ولی اون همون و رنجمو از اون

 :شب، در کمال تعجب برام پیام فرستاد

، بخاطر تر بودیهم قوی تو امروز از یه شیرِ ماده "
کنم، ولی قرار نیست بیخیالت جوابت تحسینت می

 "بشم

میالد اومد و اونقدر داد و بیداد راه انداخت که مامان 
مجبور شد برای اولین بار توی صورتِ نور چشمیش 

 .بمونه و بخاطر من اونو از خونه بیرون کنه
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 مامان همیشه مخالف زورگویی بود و طوری کانون خونه
و نداشته بشه کس این حقکرد که هیچرو مدیریت می

ی خودش با به کسی زور بگه. مثل اونشب و مقابله
 .میالد

دادم و سعی داشتم با بحرانِ بزرگ به کارم ادامه می
 .روحیم بجنگم

دخترهای شبیه من توی هر سرزمین و مرز و بومی کم 
ی جنس نیستن که گرفتار تجاوز یا رفتارهای وحشیانه

شن. اما این به این معنی نیست که همه مخالفشون می
 .چیز برای ما به پایان رسیده
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مامان منو متینارو طوری به بارآورده که همیشه به 
خودمون متکی باشیم و در کنار اون قوی بودن رو یاد 

 .بگیریم

درسته این حادثه زیروبمِ زندگیم رو در هم متالشی 
د همراهم باشه، ولی کرد و باعث شد مشکل بزرگی تا اب

خوام باهاش مقابله کنم و به اون کسی که این بالرو می
سرم آورده نشون بدم، این مرگِ من و پایان زندگیم 

 .نیست

 

از آموزشگاه بیرون رفتم، بارون شدیدی درحال باریدن 
رو مثل جوی آب روون شده بود و تمام خیابونای پیاده

شین بخرم اما بودن. دوساله سعی دارم برای خودم ما
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شم با یه اتفاق جدید توی هر روز که از خواب بیدار می
فهمم پولی که برای شم و تازه میکشورم سوپرایز می

ارزش خرید ماشین پس انداز کردم چقدر ناچیز و بی
 .شده

چترو باالی سرم گرفتم و تندتند راه رفتم تا خودمو به 
  .ایستگاه برسونم

ود. همین طور که داشتم خیابون آموزشگاه یه طرفه ب
رفتم حس کردم دو تا چشمِ تیز و تند تند راه می

خواستم به این فکر کنن، نمیشکاری دارن منو دنبال می
 .کنم کیه

ها خوام به نگاهش توجه کنم، من بدترین زخمحتی نمی
رو از جنس مخالف خودم خوردم، از اونایی که فکر 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

و اون، اون که  ان. مسلم، میالدکردم آدمای درستیمی
 .ماه از شرش خالص نشدمهنوزم با گذشت یک

 ،طرف خیابون مخالف برمخواستم به

ماشینی از پشت سرم بوق زد و سرعتشو به طرفم کمتر 
خاطر بارون شو زیر نظر گرفتم، اما بهکرد. سریع راننده

 .و ببینماشی جلو چهرهتونستم از شیشهنمی

ی پایین داد و صدام رو کمتر شد و شیشهبهم نزدیک
 :زد

 .تونو بگیرمتونم چند دقیقه وقتخانم، خانم لطفاً، می -

ای فکر کردم کجا ی آشنایی داشت، برای لحظهچهره
دونم دیده بودمش یا نه، شایدم شبیه دیدمش. نمی

 .ش برام آشناستکردم قیافهکسی بود و من فکر می
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ن خلوت لبخند که زد دلم زیرورو شد. من توی یه خیابو
کرد، اگرم خاطر بارون کسی زیاد تردد نمیبودم و به

کرد شبیه من با یه چتر باالی سرش تندتند راه می
 .رفتمی

 .تونرسونمبشنید لطفاً من می -

 : اخم تندی کردم و با جدیت گفتم

بینم سوار ماشینت بشم. همینجوری راه لزومی نمی -
 !سوار بشم خوای ندیده و نشناختهافتادی دنبالم می

کنم سوار شید وگرنه بارون شدیده، خواهش می -
 .شیدخیس می

خیس بشم، به تو چه ربطی داره، کلی آدم مثل من  -
رن، اگه خیلی دارن تو این بارون بدون چتر راه می
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نگرانی برو به اونا کمک کن، رو چه حسابی منو دنبال 
 ؟خوای سوار ماشینت بشمکردی می

کمک کنم، شما سزاوارِ این نیستی  خوام بهتونمن می -
 .که تنهایی زیر بارون قدم برداری

اوه... چه رمانتیک... روش جالبی برای مخ زدن نیست  -
 .آقا، بیا برو پی کارت

خواستم از جلوی ماشینش بگذرم و برم، قلبم اونقدر 
 .کردمکوبید انگار داشتم از اون آدم فرار میمحکم می

 ؟ماهین خانوم -

ه آورد به ضرب پیچیدم به طرفش. لبخندی از اسممو ک
سرِ موفقیت زد و دستشو پشت صندلی کنارش دراز 

 :کرد
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شناسم. بهم شناسی ولی من شمارو میشما منو نمی -
 .اعتماد کن، بیا بشین لطفا

 .کنم، مزاحم نشوطور فکر نمیمن این -

با اینکه ترسیده بودم ولی به سرعت راه افتادم به سمت 
 .مخالف خیابونِ

  .جا ایستاده بودماشینش هنوز همون

من باید تا حد ممکن از هر جنس مخالفی فاصله بگیرم 
ترین دوستِ برادرم برام هنوز توی منجالبی که صمیمی

تونم ازش خالص بشم و به وجود آورده غرقم و نمی
 .حاال این شده نور علی نور

شناسه و جرات کرده اسممو به کیه که حتی منو می
 ! زبون بیاره
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و دیدم. پشت پنجره دو روز بعد دوباره ماشینش
که ماگ نسکافه دستم بود و با ایستاده بودم و درحالی

و یرون بود، داشتم بیرونگرفتگی که ناشی از هوای بدل
 .کردم، دیدمشتماشا می
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روبروی آموزشگاه ایستاده بود و ظاهرا منتظر بود تا 
 .بعد از کار دوباره سدّ راهم بشه

دونم اون کیه، تمام وجودم از این تصور یخ بست. نمی
ولی توی بد شرایطی معضلِ زندگیم شده و داره با 

 .ترسونهرفتاراش منو می

که سعی کردم با آژانس برگردم. درحالیبرای برگشتن 
اون هنوز مقابل آموزشگاه ایستاده بود، جلوی خودش 

 .سوار ماشینِ آژانس نشستم و برگشتم خونه

چیزی مامان که چشمش به صورتِ نزارم افتاد، فهمید یه
 :شده. با نگرانی پرسید

 ؟چی شده ماهین، نکنه بازم با میالد بحث شده -
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ت تکون دادم. عادت نداشتم سرم رو به چپ و راس
هام کنم، هنوز و قاطی موضوعات و نگرانیمامان

نگرانیش از سر موضوع قبلی و عقد کذاییم از بین نرفته 
کنه تا سکوت منو بشکنه، ولی و گهگاهی بهش اشاره می

زنم و طوری خودمو مشغول نشون هر بار سر بازمی
 .زنمدم که مجبور نباشم در مورد اون قضیه حرف بمی

یک ماهه هیچ خبری از مسلم و اون عوضی نداشتم، یک 
جاش شده ولی بهظاهر تمام اون غائله بستهماهی که به

دونستم کیه و ی مزاحمی پیدا شده که نمیسر و کله
 .برای چی دنبالم میاد
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موضوع رو به میالد بگم ولی از سر خواستم اینمی
هنوز با جریان عقد و جواب منفی که به دوستش دادم 

 .هم قهر بودیم

خواست با هم یه مزاحم همچنان دنبالم میومد و ازم می
قرار مالقات بذاریم تا بیشتر با هم آشنا بشیم و 

قیمتش کرد سوار ماشین گرونگهگاهی منو دعوت می
 .تر برام توضیح بدهبشینم تا قصد و نیتش رو واضح

ترسیدم و حتی حاضر نبودم یک کلمه هم ازش می
 .ش حرف بزنمباها

چند روز از این ماجرا گذشته بود و من همچنان هراس 
رویارویی با اون آدم داشتم که گاهی مقابل آموزشگام 

 .داد تا من جلوش ظاهر بشمکشیک می
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همراه متینا از خونه زدیم بیرون، اون به قصد آرایشگاه 
مقصدش رو نیمه راه ازم جدا کرد منم به سمت 

 .آموزشگاه حرکت کردم

جبور بودم هر دو شیفتِ صبح و عصر کار کنم تا یادم م
 .بره طی ماه گذشته چه مصیبتِ بزرگی رو تجربه کردم

قیمت و وقتی به آموزشگاه رسیدم اون ماشینِ گرون
مشکی اونجا نبود، ولی به این معنی نبود که برای 

 .برگشتن باهاش مواجه نشم

وی باز که وارد دفتر شدم، خانم مهینی با رمحض اینبه
 :ازم استقبال کرد و گفت

بعد از کالس باید در مورد یه موضوع مهم حرف  -
 .بزنیم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 :جا خوردم و با کنجکاوی نگاهش کردم و گفتم

 .خب االن بگید هنوز کالسم شروع نشده -
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 .میز گذاشت و به طرفم اومدلیوان چایش رو روی

لبخند داشت، لبخندش همیشه الینفک صورتش موقع 
 .حرف زدن بود
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جا گفت یه که بیای یه آقایی اومد ایناز اینقبل -
 .خوادمدرسِ خصوصی می

 .خب، ما که همیشه تدریس خصوصی داریم -

 .دارهاین یکم با بقیه فرق  -

 :گنگ نگاهش کردم و سرمو کج کردم

 ؟چه فرقی -

هاش بتونه نگاهش به چشمام بود تا بعد از حرف
 .واکنشمو بسنجه

 .ش تو خونه باشهخواد تدریسِ بچهمی -

پس برای همین اینقدر صغری کبری چید که بگه بریم 
 !! توی خونه تدریسشو انجام بدیم
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طور که از حرفاش پیشنهاد پولی خیلی باالیی داده این  -
تونه ان که نمیشنیدم پاهای پسرش دچار یه سندروم

های خوبِ درست راه بره، ازم خواست یکی از مُدرس
 .آموزشگاه رو براش بفرستم

 ؟گینخب چرا اینارو به من می -

 .دونی من تورو بیشتر از همه قبول دارمخودت می -

 ؟االن منظورت اینه من برم تدریسشو انجام بدم -

آره، موقعیت خوبیه، حاضره خیلی بیشتر از درآمدِ  -
 .جا هم بهت پول بدهاین

میز پوزخند زدم و کتابِ مربوط به آموزشم رو از روی
 : برداشتم و گفتم
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شناسید. پول شما که منو بهتر از هر کسی می -
انگیز باشه، بازم این پیشنهادو رد هرچقدرم وسوسه

 .کنممی

خوبه، تو در روز دوساعت چرا؟ موقعیتش خیلی  -
دی، پولِ خوبی هم ازش ری اونجا تدریس میمی
 .گیریمی

من از همون اول شرطامو گفتم خانم مهینی من تو  -
کنم، بسپارید به خانم رسولی، اون بیشتر خونه کار نمی

 .دهتدریس خصوصیاشو تو خونه انجام می

 

 .دیگه چیزی نگفت و من رفتم تا کالسم رو برپا کنم
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بعد از کارم وقتی از آموزشگاه اومدم بیرون شخصی که 
ی دقم از پشت سر صدام این چند روز شده بود آینه

 :زد

 ؟ماهین -

صداش که به گوشم رسید ریتمِ قلبم ناموزون شد و 
  .تر شدنهام سریعقدم

 :برنگشتم به طرفش، دوباره صدام زد

 .ماهین وایسا -

ه راهم ادامه توجه به صداش سعی کردم بباز هم بی
 .بدم

یه لحظه وایسا کارت دارم... ببین من همون روزم بت  -
خاطر کاری که تو محضر کردی گفتم، شهامتتو به
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کنم، ولی بیا از این لجبازیات دست بردار، ستایش می
 .بذار برات جبرانش کنم

کردم ؟ چطور نیشخند زدم... من داشتم لجبازی می
 ! بگه لج بازی تونه به نفرت و حسِ بیزاریممی

درسته جبران کردن همیشه چیز قشنگیه، ولی هر کاری 
قابل جبران نیست. شکستنِ دل، تکه کردنِ جسم و روح 

 .شنو کُشتنِ احساس، اینا با هیچی جبران نمی

 .کن لطفاًلحظه به حرفام گوشماهین یه -

 .گورتو گم کن -

گورمو کجا گم کنم وقتی غرورمو شخصیتمو زندگیم  -
 .توئه پیش
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با چیزی که از اعماق وجودش به زبون آورد، ناخودآگاه 
طرفش. داغون تر از و یکه خورده ایستادم و برگشتم به

 .بودمشهر زمانی بود که دیده 

و که دید مستاصل چنگشو توی موهاش فرو برد نگاهم
 : و گفت

 .تونم فراموشش کنممن نمی -
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 .تونه فراموش کنهو نمیمنظورشو نفهمیدم. چی

 .کلِ زندگیم تو اون شب خالصه شده ماهین -

قلبم در جا ایست کرد. جلوم ظاهر شده و با پرویی داره 
زیر دست و  کنه که منوشبِ نحس اشاره میبه اون

 !! پاهاش له کرد

چشمای غضبناکمو که دید توجیه کننده دستشو تکون 
 :داد و گفت

ای و هیچی حالیت یه جوری رفتار نکن انگار بچه -
 دونی دوست داشتنم از سر اوننیست، خودتم می

گم کل زندگیم بوده، موضوع شکل نگرفته، درسته می
 ...ولی احساسم به تو

 .خفه شو -
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کنم فقط شم، بعدشم میرم گورمو گم میفه میباشه خ -
خوام خودمو بت ثابت کنم، قبلش بذار حرفامو بزنم، می

من اشتباه کردم ولی بخوای یا نخوای اون رابطه بین 
شو فراموش تونم حتی یه لحظههردومون بوده، منم نمی

 ...کنم

خواستم یه کلمه دستامو مشت کردم و پیچیدم. نمی
شه با شنوم. عوضی... چطور روش میدیگه از حرفاشو ب

 .این صراحت به اون اتفاق اشاره کنه

 ؟زنم، ماهینکجا میری، من دارم با تو حرف می -

کنه. اون  خواد چی بلغورکه اون میاهمیت ندادم به این
حق نداره با گستاخی به کارِ کثیفش اشاره کنه و اونو 

 .ی موقعیتش حساب کنهبرگ برنده
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باال رو دوباره همون ماشینِ سیاه و مدل جلوتر که رفتم
 .مقابل خودم دیدم

 .با دیدنش عصبانیتم شدت گرفت و تن و بدنم لرزید

خدایا این کیه یهویی از ناکجاآباد افتاده وسط زندگیم و 
 ؟خواد برام دردسر درست کنهمی

عزیزم یه دقه وایسا... من نیومدم اعصابتو به هم  -
  ...حرفِ دلمو بهت بزنمبریزم، اومدم راست حسینی 

ی اون ماشین بود که وقتی وریا سعی حواسم به راننده
داشت بهم نزدیک بشه و من که محسوسانه داشتم 

 .کردم، از ماشینش پیاده شدازش فرار می

ای با سردرگمی به وریا نگاه قلبم فرو ریخت و لحظه
 :مو گرفتکردم. اونم جسارت پیدا کرد و شونه
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کنم بهم لطفا عزیزم، ازت خواهش میماهین لطفا،  -
اجازه بده اوضاع رو سروسامون بدم. مامانم در مورد 

دونه، مجبور شدم بخاطر و میچیشب همهاون
چی و بذارم کفِ دستش، حاال از دستم خواستگاری همه

دلخوره، بخاطر تو عاقم کرده، هر روز ناله و نفرینم 
، از این ذاره حتی یه دقه هم ببینمشکنه، نمیمی

شم، بذار الاقل ثابت م، دارم دیوونه میوضعیت خسته
کنی نیست. من کنم اون چیزی که تو در موردم فکر می

 ...دونیشب حالم خوب نبود، خودتم میاون

شد. چشمم به اون بود که داشت بهمون نزدیک می
های وریارو پراکنده شنیدم. کلمات از روی زبونِ حرف
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چیزی برای گفتن به ذهنم  خودمم پر زده بودن و
 .رسیدنمی

گیج شده بودم بین این دو مردی که هر دو قصد ویرون 
 .شدنم رو داشتن

قدمی به عقب رفتم. بازوم هنوز میون دستِ وریا بود. 
ترسم. شاید این روحمو من از اون آدم بیشتر از وریا می

ی ترسناکش بیشتر کُشته باشه ولی اون ناشناس با قیافه
 .دهکسی داره آزارم میاز هر 

خوای بریم یه جایی بشینیم خوای چیزی بگی؟ مینمی -
 ؟درست حسابی با هم حرف بزنیم

 ...اون -
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با انگشتم اشاره کردم به پشت سرش و تا وریا برگشت 
 .مشتِ اون ناشناس ناغافل توی صورتش نشست

وریا جا خورد ولی کم نیورد، سریع بازومو رها کرد و 
کرد. چهارشونه بودن و عضالنی بودنِ  مقابلش قدعلم

اندامش مثل یه کوه بود مقابل اون ناشناسِ تقریبا الغر 
 .اندام

ناشناس مشتشو باال برد تا دوباره به وریا بزنه، خبر 
  .ایهنداشت این برای خودش یَل

همون شب که وزنشو روی خودم حس کردم فهمیدم 
و جابجا ینزور و بازوش اونقدر زیاده که بتونه یه ماش

و روی هوا گرفت و محکم فشردش. کنه. دست ناشناس
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ش های فکش بود که از خشمِ مردونهنگاهم به استخون
 .برجسته شده بود

 .زدممات و مبهوت اونجا ایستاده بودم و هنوز گیج می

هوا زدیا، اگه جرات داری و بیببین مشت اول -
 .خوریتو تکرار کنگوه

 :ناشناس به تندی گفت

خوای بازم مشتِ نخوری گورتو از اینجا گم اگه می -
 .کنی مزاحمِ یه خانمِ محترم بشیکن. غلط می

ی وریا شبیه یه شیر بود. یه شیر که انگار به صدای نعره
 .قلمرواش تجاوز شده باشه

 ؟شرفگی چیکار کنم بیتو کی هستی که به من می -
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ناشناس و هول داد به عقب، اونقدر با قدرت که اون 
 .بیچاره سکندری خورد و روی زمین افتاد

من هیچ دخالتی نکردم. نه برام مهم بود کدوم یکی 
ر خوره، نه مهم بود قراره چه بالیی سبیشتر کتک می

کردم. اما هم بیارن. ایستاده بودم کنار و تماشاشون می
 .لرزیدتمام بدنم از ترسِ غیرارادی می
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وریا به سمتش یورش برد، از یقه گرفتتش و بلندش 
کرد و اون مشتی که ناغافل به صورتش زده بود رو 

و دهنِ ناشناس بیرون زد و از تالفی کرد. خون از لب
 .ی لبش پایین چکیدگوشه

نِ خون حس انزجاری بهم داد و ناخواسته عقب دید
 .رفتم

دونستم بعد از ای به صورتِ ناشناس زد. میمشت دیگه
 .اش بوجود میاداین یه بادمجونِ بزرگ روی گونه

 :سرش غرش کرد

یه بار دیگه تو کارِ شخصیه دیگرون دخالت کنی،  -
خوری مثل گاو میای وسط پدرتو در میارم... گوه می

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ن، پاشو برو تا بیشتر از این نزدم لهت حرف دیگرد
 .کنم

 :. با گیجی گفتناشناس بلند شد و یه نگاه به من کرد

 ؟این آقا با شما نسبتی داره ماهین خانوم -

ها به سمتش هجوم برد تا اسممو آورد وریا مثل دیوونه
شو گرفت. هاج و واج مشت خوردنِ اون آدمو نگاه و یقه

براش سوخت ولی جلو نرفتم. کردم، با اینکه دلم می
این جنگ به من هیچ ارتباطی نداره، آدمایی بودن که 

 .در حد مرگ ازشون بیزار بودم

چند نفر از دور پا تند کردن به طرفشون و هر دو رو از 
ی پیرهنِ مشکیش شدهی پارههم جدا کردن. وریا با یقه

 :میون دست سه نفر شبیه یه شیرِ زخمی غرش کرد
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کنم... دیگه این دورووار ببینمت گلوتو پاره مییه بار  -
این دختر جونِ منو زندگیمه، دوروورش نباشیا... دارم 

دم، اگه سرت رو تنت زیادی نیست جونتو اخطار می
 .وردار برو پی کارت

تونستم شوک میون چشماشو ناشناس زل زد بهم، می
 .لمس کنم

م ریموت ماشینش رو از روی زمین برداشت و تا نگاه
 :کرد، وریا داد زد

 .ناموسچشاتو در میارما، برو گورتو گم کن بی -

 

بعد از چند دقیقه که فضای اطراف تقریبا خاموش شد و 
غیر از منو اون دیگه کسی اونجا بود، نیم نگاه 
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ای به سمتم روونه کرد و روی جدولِ کنارِ خصمانه
 .خیابون نشست

و از بینیش  ی لباسش از زیر پلیورش پاره شده بودیقه
اومد. این مالِ همون مشتِ اوله که ناشناس خون می

یهویی به صورتش زد، وگرنه ندیدم یه بار دیگه جرات 
کنه و بهش مشت بزنه، تا اون لحظه که من سرگرم 

تماشاشون بودن فقط کتک خوردنش رو توسط این آدم 
 .دیدم

و زیر بییش گرفت و سرش رو کمی باال انگشت شستش
 .داد

 ؟شناسینو میای -

 .نه -
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نگاهی به کنارِ از اینکه جوابشو دادم تعجب کرد. با نیم
 :خودش اشاره زد

 .بشین -

  .تا پوزخندمو دید، نگاهشو گرفت

 .دونست، فکر کردم آشناتونهاسمتو می -

 :زیر لب واگویه کرد

 .توشو در میارمته -

 :چیزی که نگفتم، دوباره پرسید

 ؟از کِی میاد دنبالت -

خواست مطمئن بشه ناشناس غیر از امروز چند بار می
 .دیگه اطرافم بوده
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بدون حرف به سمتش حرکت کردم. من از این آدم 
تونم نفرتمو نادیده بگیرم، اما اینکه االن در بیزارم و نمی
بینمش، جیگرم خنک نشده و حسِ مهربونِ این حال می

ی کوچیک درونم وادارم کرد مقابلش بایستم وجعبه
مال رو از توی کیفم دربیارم و دستمو به طرفش دست

 .دراز کنم

ناباور به دستم و بعد به صورتم زل زد. خیلی زود لبخند 
پهن شد روی لباش و چشماش برقی از شور و امید 

 .گرفتن

مُردی هم واسم ارزشی اشتباه برداشت نکن، اگه می -
 .خوام برمنداشت. اینو بگیر می

 ؟هاذیت شدی آقات زخمی شد -
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 :پوزخند زدم و با نفرت گفتم

خواد بهتره بگیریش بعد بری گورتو گم کنی، دلم نمی -
از  همیشه مثل ولگردها راه بیفتی دنبالم. این چیزی

 .کنهنفرتمو کم نمی

 

 وششپنجاه_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 :چشماش به آنی ناامید شدن

 ؟خوای نظرتو عوض کنینمی -
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 .وقتهیچ -

جعبه کوچیک دستمال رو از دستم گرفت. طوری که 
و انگشتامو با دستش لمس کرد. من این دستای نانجیب

هام فرو رفتن شناسم، همونان که ناعادالنه میون پنجهمی
 .و منو از هر حرکتی باز نگه داشتن

اراده یه قدم به عقب سریع دستمو عقب کشیدم و بی
 .برداشتم

 :خورده و نادم نالیدابروهاشو باال داد و یکه

 .خواستم اذیتت کنمنمی -

 .کنیتو بیشتر از هر کسی منو اذیت می -

 .ماهین، اون یه اشتباه بود -

 .گهاز نظر تو شاید ولی حسِ من اینو نمی -
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ص نگاهشو خیره کرد توی اخمی از گیجی کرد و با حر
 .چشمام

 .من حالم خوب نبود، خودتم دیدی -

شه هر کی سر راهت قرار گرفت بهش دلیل نمی -
 .تجاوز کنی و دلیل بیاری که مست بودی

 ...اونقدری خورده بودم که حالیم نشه تو کی هستی -

 : وقتی نگاه تمسخرآمیز و عصبیم رو دید، گفت

 ؟خوای بدونی چرانمی -

دونن چه ست، همه میبازیات نقل دهنِ همههوس -
 .جونوری هستی

زنن ولی تو چشاتو باز همه با چشمِ بسته حرف می -
کن... قبل از اینکه بیای میالد بم گفته بود تو قراره عقد 
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کنی، مغزم سوت کشید، حال و روزم بهم خورد، یه 
ی کوفتی مشروب خوردم، بعد میالد نذاشت برم شیشه

فت حالت خوب نیست، با این حال خونه خودم، گ
 ...شرانندگی نکن، نگهم داشت تو خونه

چشمام تا آخرین حد ممکن گشاد شدن و ناباور و گیج 
 .ای عقب رفتمقدم دیگه

 :ای کرد و با خشم و عصیان ادامه داددندون قروچه

ش، اما ذهنم همش درگیر تو بود، من موندم خونه -
به پس زدنم فکر  خواستمخواستم آروم شم، نمیمی

کنم، اینکه خواستمت و تو گفتی نه، بعدم رفتی با اون 
 ...ی خِرفت و چلمنگ نامزد کردیپسره

 ؟می...میالد کجا بود -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 : تر از قبل جواب دادآه عمیقی کشید و آروم

 .تو اتاقِ خودش -

انگار کسی محکم به ستون فقراتم زد و کمرمو از وسط 
ا تیکه تقسیم شدم و هشکوند. حس کردم به میلیون

چشمام در حد آتیش داغ شدن و سوزش گرفتن. 
ستنی، با دو تا ی فکتونستم باور کنم توی یه خونهنمی

ی بیست متری از هم، زیرِ گوشِ داداشم اتاق در فاصله
  .غارت شدم و اون اصال نفهمید

زنه که من با این پس بگو چرا اینقدر جلیز ولیز می
ن این تصور داره تمام تاروپودشو نامرد ازدواج کنم. چو

 .کنهویرون می
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نتونستم باور کنم. نتونستم هضمش کنم، چطور ممکنه؟ 
 چطور حتی صدامو نشنید؟ به زبونش آوردم و اون

 :گفت

هردومون مست بودیم، اونم از یه جایی تو کار  -
اعصابش داغون بود، اونقدر مشروب خوردیم که 

خوریم، به خودم حالیمون نبود داریم چه گوهی می
 .اومدم دیدم میالد زنگ زده دو نفر بیان اونجا

 

 وهفتپنجاه_پارت#
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سرشو پایین انداخت. منظورش با دو دختر بود. چون 
 .برای گفتنش مثال خجالت کشید

هارو زیر بینیش گرفت تا خونشو تمیز کنه و دستمال
 .نگاهشو دوخته بود به جایی جز صورتم

مهتاب رفیقِ فابش بود، اون زودتر اومد، گفت  -
دوستشم چند دقیقه دیگه با ماشین خودش میاد. اونا 

 ...رفتن تو اتاق، منم منتظر بودم تا دوستش بیاد که

شو باال شونهدستشو تکونی داد و با شرمندگی خاصی 
 :تر از صدای قبل لب زدداد و آروم
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یهو تو اومدی، منم با اون حال و اوضاع دیگه نفهیدم  -
خورم. فکر کردم اونی. با یه فانتزیه دارم چه گوهی می

 .متفاوت

تر رفتم، نگاهش سریع باال اومد و صورتِ ترسیده عقب
ام، و یخ زدمو نظاره کرد. فهمید در مرز فروپاشی

 :ی حرفش سریع ادامه دادهدنبال

ماهین، میالدم حال و روزشم بدتر من بود. فکر  -
کنی اگه حالش خوب بود یا من خوب بودم همچین می

 ...اتفاقی

خوام بشنوم... حق... حق نداری خفه شو، دیگه نمی -
 .دیگه دنبالم بیای
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کار کردن م مقابل نگاهِ مایوسش لرزید. با من چیچونه
 ! خدایا

گم، میالد بیشتر من داغونه... حقم ن راست میبقرا -
کنه مقصر اونه، اگه زودتر بتون خبر داره، چون فکر می

داد که برگشته خونه، حداقل تو یا مامانت می
 .دونستین ما اونجاییممی

حرکت پاهامو که دید بلند شد، دستاشو تکون داد و 
 :سعی کرد بهتر توجیهم کنه

ماهین، به جونِ جفتمون میالد هیچ تقصیری نداره  -
کرد چه تقصیره، اون بیچاره داشت زندگیشو میبی
ش در میاره که دونست خواهرش یهو سر از خونهمی

و آبروشونو لگدمال کنه... زنه شرفرفیقِ پفیوزش می
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دونستم دونست تو اونجایی یا من میکنی اگه میفکر می
  ؟افتاداونی که زیر دستمه تویی، اون اتفاق می

 .خوام بشنوم. دنبالم نیانمی -

شم ، اما جونِ مادرت یه لحظه به حرفام میباشه خفه -
گوش کن. نه میالد آرامش داره نه من، هر دومون 

تونم بیخیالت بشم، بخاطر این اتفاق داغونیم، من نمی
خوام میالدو اینجوری داغون ببینم، اون به اندازه نمی

افتاده، موضوع ما هم کافی بخاطر کارش تو دردسر 
شده قوزِ باال قوز... بیا منطقی فکر کن، حالت خوب 

نیست، قبول دارم، آسیب دیدی، بد هم دیدی، اما برات 
 ...کنم، بخداجبران می

 :دویدم. داد زد
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خدا از فکر  ماهین؟ ماهین نرو سراغ میالد، اون بنده -
، ماهین کنهم میروانی شده، بفهمه بت گفتم بیچاره

 .و با هم حل کنیمایسا دختر، بذار مشکلو

اومد و داد دویدم و به اون که داشت پشت سرم می.
زد اهمیت ندادم. تا رسیدم سرِ خیابون با دیدنِ می

تاکسی سریع دستمو باال بردم و اون که نگه داشت، 
 ...بالفاصله سوار شدم

ماشین که مکانِ امنی بود برام و از اون فاصله گرفتم، 
 .کردم به اشک ریختن و بغضم شکستشروع 

شه، برادرم اون روز اونجا بوده و به مامان باورم نمی
دروغ گفت که هنوز از ماموریتش برنگشته، مامان هم 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ش منو قربانیه دروغِ اون بخاطر حسِ دلسوزی و مادرانه
 .نامرد کرد

 

 وهشتپنجاه_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

که اون شب به ناروا به من تجاوز شد اون توی در حالی
 .اتاقش روی یه زن سوار بود
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شد. مغزم درد ذهنم از این فکر داشت متالشی می
کرد و شک نداشتم با فکر کردنِ بیشتر به این می

 .جا سکته کنمموضوع ممکنه همین

ی میالد اشک ریختم. ولی به محض اینکه به خونهتا 
تری اش افتاد بغضِ بزرگچشمم به ساختمونِ خونه

ی شب من اینجا بودم، توی خونهنشست بیخِ گلوم. اون
امنِ برادرم، خودش هم خونه بود و زیرِ گوشش 

 .خواهرشو به سالخی کشیدن

. هام چکیدنهام با سرعت بیشتری روی گونهاشک
من حرفامو تُف کنم توی صورتش و  شاید اگه

غیرتیشو توی سرش بکوبم، هیچ دردی ازم دوا نکنه، بی
خوام بخاطر این موضوع غرور و غیرتشو اما حداقل می
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له کنم تا بیشتر از این زجر بکشه و بفهمه چه خفت و 
  .و تجربه کردمحقارتی

زیرِ تنِ سنگینِ دوستش بارها و بارها صدا زدم میالد، 
سرِ خونه، اون در حال نفس زدن توی گوشِ و اونمیالد 

 .یه زن بود

ای قبل از اینکه دستمو روی زنگ بزنم، برای ثانیه
 .تصویرِ خودم مقابل چشمام نقش بست

زدم کردم و صدا میزدم، گریه میهاش میروی شونه
شنید، وقتی هم میالد و اون عوضی انگار صدام رو نمی

فهمم از سرِ تمسخر ال میای که حاشنید خندید. خنده
ی زیبای وجودمو با بود یا شایدم نئشگی که دریچه

 .نامردی فتح کرد
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و که گوله گوله از زنگ و با حرص فشار دادم. اشکام
کردن با پشت دستم پاک کردم . میالد چشمام چکه می

 :خونه بود و جواب داد

 ؟تویی ماهین -

 : درو زد

 .بیا باال -

ده بودم و احتماال این آخرین من برای مهمونی نیوم
 .ذارمش میباریه که پامو توی خونه

همین که رفتم باال دیدمش، با یه ظاهرِ پریشون و 
 .آشفته جلوی قاب در ایستاده بود. لبخند تلخی زد

 .خوش اومدی -
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ازظاهرش فهمیدم دوستش بهش زنگ زده و سربسته 
 .بودهموضوع رو براش توضیح داده و اون منتظر اومدنم 

داخل رفت و دعوتم کرد داخل برم. چند قدم جلوتر 
گوشِ  رفتم، در حدی که بتونم درو ببندم تا صدامون به

 .کسی نرسه

ش رو باز کرد و اونارو به کنار ایستاد و دستای چلپا شده
 : حالت تسلیم باال داد و گفت

دم تا جایی که جون داری با مشت و بهت اجازه می -
نم. یه ذره هم رحم نکن، من واقعا لگد بیفتی به جو

سزاوارشم، بیشتر از اونچه که فکر کنی داغونم ماهین. 
 .غیرتی بودمالاقل بزن تا بفهمم چه اوسکولِ بی
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 ونهپنجاه_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شب اون عوضی ن اتاقِ لعنتی و جایی که اونبه او
کرد نگاه نکردم. یه ایستاده بود و مُردنمو تماشا می

راست رفتم مقابلش ایستادم و به جز جز صورتش زل 
  .زدم
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شبیه خودم بود و پنج سال ازم بزرگتر بود. همیشه ته 
دیدم ذاشت ولی اینی که من توی صورتش میریش می

اصالح نشده در طی یک ماه انبوهی از پشم و ریشِ 
 .گذشته بود

وقت تا این حد آشفته ندیدمش، حتی وقتی فهمید هیچ
شو با اون شخص سیما بهش خیانت کرده و خودش مچ

 .گرفت

نه کتکش زد، نه بهش چیزی گفت، فقط اونو برد به 
شون و جلوی خانوادش با صراحت گفت مچ خونه

ال از این دخترتونو با کسی گرفتم و تا االن که سه س
و . چون این راهماجرا گذشته حاضر نشده طالقش بده

برای عذاب دادنش انتخاب کرده. خانواده سیما هم 
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ها بخاطر آبروشون هیچی نگفتن و تمام این سال
 .سکوت کردن

 .فکر کردم تو خونه نبودی -

اش به طرز عجیبی از بغض لرزید و سیبک گلوش چونه
شوت نبض گرفت. تکون خورد. رگِ پیشونیشم به 

ای کرد و با هاشو روی هم فشرد و دندون قروچهلب
 :حرص سرشو تکون داد

شرف خونه بودم، منه عوضی خونه نه اتفاقا، منه بی -
بودم، منه آشغال خونه بودم، باید بم بگن جاکِش، باید 

 ...بم بگن دیوث که خواهرمو زیر چشمِ خودم

 :با مشت محکم تو سرِ خودش زد
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فهمی دردم چیه، سوزم، تو که نمیچی دارم می دِ واسه -
کشم، اون عوضی زیرِ چی میدونی من دارمتو که نمی

خوای هضمش چشم خودم با خواهرم بوده، چطور می
 .غیرتی رو باور کنمخوای این بیکنم، چطور می

سرشو محکم توی دیوار زد. با وحشت جیغ کشیدم و 
کنه دشو تنبیه میکنار ایستادم. حاال که خودش داره خو

تونم بیشتر از این ست دیگه نمیو تا این حد آشفته
 .بهش خرده بگیرم

این میالد اصال اونی نیست که تا چند وقت پیش آمرانه 
زد و سعی داشت راضیم کنه تا با رفیقش باهام حرف می

 .ازدواج کنه

 .این میالد جنون گرفته
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مین صدای زنگ در بلند شد. میالد پشت به من روی ز
کرد. چمباته زده بود و مردونه و دردناک گریه می

ی سوزدارش دلِ خودمم به درد آورد. طوری زار گریه
شو به صدا زد که حتی متوجه نشد زنگ خونهمی

 .درآوردن

صدای زنگ در که تکرار شد، به طرف آیفون رفتم. اون 
 .و توی این خونه بذارهبود که دوباره قصد داشت پاش

اوضاع قاراشمیش و آسفناک اومدنش جز دعوا و با این 
 .ستیزه چیزی در بر نداره

درو براش باز کردم و خودم قصد رفتن کردم که میالد 
 : از پشت سرم گفت
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شینیم درست و حسابی در توام بمون... سه تایی می -
 .زنیمموردش حرف می
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نخواستم برگردم و اونجا بشینم و سرنوشتمو بسپارم به 
ای برام در نظر این دو که جز ازدواج هیچ راهکار دیگه

 .ندارن، میالد خودشو جمع و جور کرد و بلند شد
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پیشونیش خونی شده بود، دلم تاب نیورد. به طرفش 
 :رفتم

 .پیشونیت داره خون میاد ه خودت آسیب زدی.ب -

 .به جهنم، بمیرم بهتره -

 : چند تا دستمال از جعبه کشیدم و با طعنه گفتم

 .ستاونی که باید بمیره یکی دیگه -

 :و گفت با ناراحتی نگاهم کرد

 .اشکاتو پاک کن -

 .سرت خونیه بشین. -

ت آه عمیقی کشید و دستاشو از دور کمرش پایین انداخ
هارو روی سرش گذاشتم تا و روی مبل نشست. دستمال

 .جلوی خونریزیشو بگیرم
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 ؟بتادین داری تو خونه -

 .نه -

 ؟باندی چیزی نیست که ببندیمش -

 .دارم. تو فایله کنارِ یخچاله -

رفتم توی آشپزخونه و باندو که برداشتم و برگشتم 
 :پیشش، صدای اونو شنیدم

 ؟میالد -

 .بیا داخل -

درو باز کرد و اومد داخل. نگاهش اول به من افتاد الی 
 .کردمکه داشتم زخمِ سرِ میالدو تمیز می
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دونستم اونقدر پرو یه لحظه هم نگاهش نکردم. ولی می
هست که جلوی میالد یه جوری بهم زل بزنه تا وانمود 

 .دونهکنه منو از خودش می

مجبور شدم بگم بش. هنوز باورش نشده ما اونشب  -
 .حالِ عادی نبودیمرو 

 : میالد غرید

 .صداتو ببُر فعال، حوصله ندارم -

 .اومدم ببینم مشکلی ندارین -

 :میالد تمسخر کرد

 .بینی که همه چی روبه راههمی -

 .و پوزخندی زد
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سرشو با تاسف تکون داد و با دستش به میالد اشاره 
 :کرد

کنی، بچه شدی؟ هر این کارها چیه با خودت می -
ه راه حلی داره با این کارها میشه جمعش مشکلی ی

 ؟کرد

 .اعصابم خرابه، گفتم دهنتو ببند -

  .نوچی زد و درو بست به طرفمون اومد

کنی با این رفتارا تو چرا متوجه کارات نیستی، فکر می -
خوای بخاطر لجبازیت کنی، میداری مشکلتو حل می

 ؟داداشتو سکته بدی

ی آخرو ده، ولی تا جملهمخاطبش میال تا االن فکر کردم
 .ندازهگفت متوجه شدم داره به من تیکه می
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 ؟با منی -

ای هم اینجاست؟ تو خواهرشی دیگه. پس کس دیگه -
 ؟امبا کی

گی بخاطر اشتباه شما من خودمو بندازم تو داری به می -
 ؟آتیش تا مشکل حل بشه

نگفتم بنداز تو آتیش، گفتم یه اشتباه کردیم راه  -
کنه، نه که ازدواج کنیم. داداشت داره سکته میحلشم ای

کرد مغزِ حقم داره  منم اگه کسی همچین کاری می
 ...ترکید که به خواهرمسرم می

 :میالد آروم نالید

بسه وریا، اُرد نده، بتمرگ اونجا تا ببینیم چه خاکی تو  -
 .سرمون بریزیم
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و شما ریختین خودتونم جمعش کنین، من خاک -
  .خوامم وسط حرفاتون باشمنیستم. نمی

باندو انداختم روی میز، اومدم رد بشم که یهو میالد 
 :مچمو گرفت و محکم و عصبی گفت

زنی به شرف و اصلِ کاری تویی که داری گوه می -
 ؟دونستیآبرومون. می

 ؟من گوه زدم؟ من زدم -

 : چشمام گشاد شدن و با خشم گفتم

و عاقت نکنه بخاطر تو که مامان نزنه تو گوشِت  -
ی دهنمو بستم بهش هیچی نگفتم، نگفتم تو خونه

کوفتیت چه بالیی سرم رفت، دارم ذره ذره خودمو 
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خورم تا یادم بره تو این خونه باهام چیکار کردین، می
 ...بعد تو

بلند شد و طوری سرم داد زد که حس کردم این میالد، 
ی برادرم نیست. اون رفته و یه آدمِ خشن و بداخالق تو

 .قالبش فرو رفته

میگی دهنمو بستم به مامان نگفتم اما رفتی یه بوق  -
زنی این نامرد چه بالیی سرت دستت گرفتی، داد می

 .آورده
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دونم قدرت صداش باز موندن. نمی چشمام و دهانم از
ی یه پول این چندمین باره منو جلوی دوستش سکه

زنه. تاب نیاوردم و کنه و اینجوری سرم داد میمی
ی چشمام که کاسهاش زدم، در حالیدستامو تخت سینه

 .سوختنی اشک میداشتن از هاله

من به کی گفتم، فقط متینا میدونه که اون روز داشتم  -
 .زدم، حرفامو شنیدحرف می باهات

 ؟به کی گفتی -

 :با عصبانیت چنگشو توی موهاش فرو برد و نالید
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شم از دستت ماهین... ای خدا، ای خدا دارم دیوونه می -
 ؟چرا رفتی به مسلم گفتی ها؟ چرا بش گفتی

 :سخت تکونم داد و توی حال گیجیم بلندتر داد زد

و ببینی، خواستی پس زدنتواسه چی گفتی بش، می -
خواستی یه چند تا حرفِ قلمبه سلمبه تُف کنه تو می

؟ خواستی صورتمون، بعدم خودشو آدم حسابی جا بزنه
غیرت تورو هم هرزه خطاب بیاد اینجا به من بگه بی

 ؟کنه

 :تمام تنم لرزید. دوباره تکونم داد

مگه من نگفتم قبل از اینکه کسی بفهمه این مسئله رو  -
 ! جمعش کنیم

 : زد داد
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و با کلی پول بستم تا یه وقت حرفتونو من دهنِ مهتاب -
جایی نزنه، بعد تو رفتی صاف انداختی تو دهنِ اون 

پفیوز که از فردا واسه تالفی هم، پاشه کلِ شهرو پر کنه 
 ؟بگه شما دوتا با هم بودید

پاهام سست شدن و میون دستای میالد که بازوهامو 
 .گرفته بود تکون شدیدی خوردم

وریا جلو اومد و دستشو از دور بازوم آروم کنار زد و 
 :گفت

 .ولش کن، اینجوری باش حرف بزن -

 :میالد نفس زنان از خشم گفت

کنه. حالیش نیست گفتنِ این حرفا داره آبروریزی می -
 .یعنی چی
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کنی. دهنِ حرص نخور مرد، داری خودتو اذیت می -
 .نباشکنم، نگران و من چاک میاون جوجه خروس

تقصیر توعه، اصال هر چی آبرومون رفت تقصیر تو  -
 .بود

ی وریا زد و به عقب منو ول کرد و محکم تخت سینه
 .هولش داد

شدم تورو نگه ندارم اینجا، آتیش شب الل میباید اون -
 .بندازی وسط زندگیمون

 ...دونی منتمومش کن میالد، تو می -

 :گفتیه کشیده توی صورت وریا زد و با خشم 

دونم ها، من گوه خوردم گفتم بمون، گوه و میچی -
خوردم گفتم مهتاب دوستشو بیاره واست، توعه عوضی 
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خوام، اصال چرا نرفتی گورتو گم کنی، چرا نگفتی نمی
 ...موندی تا این بالرو

دونستم خواهرته. الاقل بس کن احمق، من چه می -
که جلوی اون حیا کن این حرفارو نزن... اون

جوری از من متنفر هست توام داری بدترش مینه
 .کنیمی

 :هوا گفتمیالد یه کشیده دیگه به صورتش زد و بی

از کجا معلوم، شاید فهمیدی ماهینه ولی از عمد  -
شب داشتم در مورد ازدواج ماهین اینکارو کردی، اون

گفتم، توام که قبال خواستگارش بودی، حتما حرصت می
 ...وریخواستی اینجگرفت می
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پس زد به عقب، اونقدر زور و  یک آن میالدو محکم
قدرتش زیاد بود که میالد به زور تونست تعادل خودشو 

 .حفظ کنه و مقابل پام سقوط نکنه
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های صورت و گردنش رو به اش تمام رگنعره با
 :نمایش گذاشت
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ناموسی نزن حیوون، من هر گوهی به من اَنگ بی -
و کنم به دختری که دوسش دارمباشم دست درازی نمی

بینی ها؟ یادت رفته یه شب ناموسِ رفیقمه، منو چی می
تو باشگاه چه اتفاقی افتاد اگه من به دادِ اون دختره 

آورد؟ م اون بیشرف چه بالیی سرش مینرسیده بود
یادت نیست دندون پزشکِ نزدیکِ باشگام چی کار 
کرد؟ من اگه کثافت بودم، اون همه دختر به پستم 

ها تونستم از این غلطخورد، تو جاهای مختلف نمی
شبم تو دیدی... اونشو میبکنم؟ حداقل تو یه چشمه

برِ مرگم زنم اون دخترها بیان، من که خگفتی زنگ می
م، اون همه خواستم گورمو از اینجا گم کنم برم خونهمی

 ...مشروب بهم دادی
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 ؟خوای منو مقصر کنیمی -

 :وریا داد زد

دونستیم تو کدوممون نمیکنم، هیچنمی نه... مقصرت -
این خراب شده قراره چه اتفاقی بیفته، پ یه جوری بام 

 !! حرف نزن انگار از عمد این کارو کردم

ای آروم شدن و نفس نفس ردوشون برای لحظهه
 ...زدن... ولی من

 :نگاه وریا سریع به من کشیده شد و با عصبانیت گفت

غیرتِ پفیوز که بت کنی، اون بیواسه کی گریه می -
توهین کرده؟ من اگه حرفشو مثل گوه نچپونم تو 

 ! دهنش که مرد نیستم
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با با حرفش بلندتر زدم زیر گریه. پوفی کشید و 
عصبانیت چنگشو توی موهاش فرو برد. صداش 

 : تر شدضعیف

 ؟چرا نگفتی اون جوجه خروس اومده پیشت -

 :زد، چون میالد جوابشو دادداشت با میالد حرف می

کنه؟ اونی که نباید بش و درست میبگم چیزی -
و گذاشت کف دستش، گفت رفت با سادگی همه چیمی

ه عزیزم فدای یه تارِ گه باشفکر کرد با کارش اونم می
 .موت، این چیزا که مهم نیست، خودت برام مهمی

بینی داغونه؟ اصال نباید این زخم زبون نزن بش. نمی -
ذاشتی خودم با اون پسره گفتی، میقضیه رو بش می
 .کردمحساب کتاب می
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 .تو باعث اینا شدی -

ی میالد نگاهم کرد و صدامو که شنید از پشت شونه
 :دادسرشو تکون 

گی من شدم، پس بذار درستش مگه نمی خب..خیله -
 .کنممی

 :جیغ زدم

خوای درستش کنی عوضی؟ تو زندگیمو چطوری می -
  .جهنم کردی

آره جهنمش کردم اما ذاتِ واقعیه اون نامردو واست  -
و لباس ی جنتلمنیبینی که... رفتی به قیافهرو کردم، می

 ! داراشمارک
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سال از عمرمو پای کی تلف کردم. زدم زیر گریه. سه 
ی زوری و اشتباه منو هرزه پای کسی که بخاطر یه رابطه

 !! خطاب کرد. اونم جلوی داداشم

خدا لعنتت کنه مسلم، چطوری تونستی با یه دیدگاه 
 !؟ و برای خودت شرح بدیرحم اون اتفاقکثیف و بی

شد. انگار یه بمب ام منهدم میقلبم داشت توی سینه
 .ها بود تا منفجر بشهام در حال گذرِ ثانیهسینهتوی 

غیرتیش نبود، خواستم بمیرم. دردم حاال میالد و  بیمی
ش نبود، دردم عشقی بود که اون آدم و تجاوز ناعادالنه

ترین احساسم، براش مایه گذاشتم، سه سال از عمیق
 .ولی حاال اون منو هرزه خطاب کرد

 :میالد گفت
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صورتتو بشور. خودم اونجوری که  پاشو برو دست و -
 .حقش بود زدم تو فکش تا دری وری بارمون نکنه

هق زدم و پشت تاریه چشمام تصویر محوشو دیدم که 
 :داشت به طرفم اومد. خودمو عقب کشیدم، آروم گفت

به جای گریه کردن داد بزن، فحش بده، پاشو بزن تو  -
 .هکنو درست نمیصورتِ منو میالد، گریه که چیزی

تر دیدم. صورتش اشکم که فرو ریخت تصویرشو واضح
از حرص و عصبانیت قرمز شده بود و پوست گندمیش 

زد، ولی سعی داشت خودشو مقابل من کنترل برق می
 .کنه

پاشو صورتتو بشور بیا باندو ببند رو سرِ میالد، زخمش  -
 .داره خون میده
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نگاهم به میالد کشیده شد و ظاهرِ مفلوک و عصبیش که 
 .با چشمای بسته لم داده بود روی مبل

رمق و عصبی از جام بلند شدم، اونقدر فشار عصبی بی
روم بود که پاهام تعادل نداشتن و قدرتشون تحلیل 

نتونستم رو پاهام بایستم، زانوهام تاشدن و تا  رفت.
 .خواستم بیفتم، دستشو به سمتم دراز کرد
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سریع خودمو کشیدم کنار، یه نگاه بهم انداخت، انگار 
تعلل خواست احساس و واکنشمو بخونه، ولی بعد بیمی

  .دستمو گرفت و نگهم داشت

من که هیچ، حتی یه ذره هم بخاطر حضورِ میالد حیا 
 .کردنمی

 .کنم صورتتو بشوریبریم، خودم کمکت می -

با گریه کنارش زدم تا دستمو از توی دستش بیرون 
 :بکشم

 .خوام کمکم کنی ولم کننمی -

شنید. به حرفم اهمیت نداد و انگار اصال صدامو نمی
 .کشیدم به طرف سرویس
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مگه میالد اینجا نیست یه چیزی بهش بگه؟ با شک 
اش داره زیر های بستهزیر پلکنگاهش کردم، دیدم از 

شه داداشم چشمی نگاهمون کرد. سرم ترکید. مگه می
به این نامرد همچین اختیاری بده که راحت به من دست 

که تا همین چند دقیقه پیش داشت سرشو بزنه، در حالی
کوبید بخاطر اتفاقی که بین منو این آدم توی دیوار می

 ؟افتاد

 : جیغ زدم

نیش؟ بی خیال نشستی داری نگاش بیمیالد، نمی -
 ؟کنیمی
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دونه ته این خوای بگه؟ چی داره بگه؟ اونم میچی می -
خوام، ماجرا اون چیزیه که باید بشه، حتی اگه بگی نمی

 ...ازت بدم میاد، بازم منو تو با هم

 .شههمچین چیزی نمی -

تر دوباره تالش کردم دستمو بیرون بکشم و اون محکم
 : . داد زدمدش نزدیکم کردکشیدم و به خو

و یاد گرفتی ها؟ به دوستِ غیرتیمیالد تو از کی بی -
خوام بم عوضیت بگو دستِ کثیفشو بکشه عقب، نمی

 .دست بزنه

 :توی صورتم آروم و شمرده شمرده لب زد
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لطفا بیدار شو ماهین، بیدار شو، میالد اگه حرفی  -
چون مطمئنه  ده االن بت دست بزنم،زنه یا اجازه مینمی

 .شیمالِ خودم می

 .ولش کن وریا -

 .کنمدونم دارم چیکار میبیخیال مرد، من خودم می -

 .کنیداری اذیتش می -

 :چپ چپ به میالد نگاه کرد

دونی اول و آخر مالِ کیه، پس تو که خودت می -
 .بیخودی زر نزن

کنه، دونم آخرش تورو انتخاب میدونم، میآره می -
بوره رضایت بده، ولی االن راحتش بذار، دونم مجمی

 .کنیداری اذیتش می
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تو دخالت نکن. اگه خیلی عرضه داری هر روز جای  -
لش کردن اینجا، پاشو خواهراتو ببر سرکارشون یه 

بیشرفِ چشم دَریده مزاحمشون نشه... پهن شدی اینجا 
خبر نداری اون بیرون چه خبره، همین کارارو کردی 

کنه سر راهشون ناموسی جرات میسروپای بیهر بی
 .سبز شه

 ؟یعنی چی؟ کی مزاحمشون شده -

 .زنیمفعال ولش کن، بعدا در موردش حرف می -

 .دستمو ول کن -

نگاهشو از میالد گرفت و به صورتم دوخت. خوب نگاه 
 :ی صورتمو. بعد با طمئنینه گفتکرد، نقطه به نقطه
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دی به اون دونن اصل قضیه چیه، تو خودتو زهمه می -
 ؟گمفهمی من چی میراه، نمی

خوام بفهمم، اصال تو کی هستی؟ داری درمورد نمی -
ی اونا نامردتر و زنی، خودت از همهها حرف میغریبه
 .تریکثیف

من هر خری که باشم، یادت باشه تو دیگه ناموسِ  -
.. خوشت بیاد یا نیاد، این اتفاق افتاده، کاریشم منی.
اید لجبازی رو بذاریم کنار بشینیم درست شه کرد، بنمی

 .حلش کنیم

 

 وچهارشصت_پارت#
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 :با اون دستم محکم زدم توی صورتش

اینجوری با من حرف نزن عوضی، به خاطر کارت  -
 ؟کنیافتخار می داری به خودت

دوباره توی صورتش زدم، توی سرش زدم، با عصبانیت 
موهاشو کشیدم، اون صاف ایستاده بود و حتی 

خواست کوچکترین حرکتی نکرد تا مانعم بشه. دلم نمی
بهش چنگ بزنم، برام مشمئز و کثیف بود، ازش بیزار 
بودم ولی توی اون حال هیچی حالیم نبود. فقط حرص 

 .داشتم و خشم
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چنگ زدم به گردنش و رد عمیقی از ناخنام روی 
 .پوستش به جا گذاشتم

 .چشماشو بست ولی باز هم سعی نکرد مهارم کنه

 :از این سرخوردگی زدم زیر گریه و جیغ زدم

خوام لمسم کنی، ولم کن عوضی، دستمو ول کن، نمی -
 .خوام دستت به تنم بخوره، دستتو بکش عقبنمی

بیرون داد. رگِ گردنش  نفس محکمش رو توی صورتم
سیخ شده بود. حرکت کرد و دوباره منو کشید به سمت 

 .سرویس

 : نالیدم

 .بخشمتوقت نمیمیالد، میالد هیچ -
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، در حین رفتن یه لحظه هم به اون بردم توی سرویس
  .اتاق نگاه نکردم

 :آلود گفتجلوی روشویی نگهم داشت و آروم و اخم

 .آب بزن صورتت -

پر بود از میالد و خودم و این نامردی که اونقدر دلم 
اینجوری مثل زالو چسبیده بهم که جلوی روشویی خم 

 .شدم و پق زدم زیر گریه

نوچی زد و شیرآب رو باز کرد. صورتم که خیس شد و 
دستشو روی صورتم حس کردم، شروع کردم به 

  .زدنش
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خوام بهم دست بزنه. اون توی حالِ مستی روی من نمی
گرفت و تمام زورمو کنترل کرد، ولی االن که تنم سلطه 

  .دم، به تنم دست بزنهمست نیست، اجازه نمی

حرکت موند، تا خودم خسته اونقدر زدمش و اونم بی
 .شدم و همون ته مونده انرژیمم هدر رفت

دیگه قدرتی نداشتم تا مانع دستش بشم که به صورتم 
 :برخورد نکنه. پوفی کشید و آروم گفت

نم چیکار کنم که منو ببخشی. باور کن خودمم دونمی -
 .داغونم

 .حَ... حرَ... حرف نزن نامرد -

ی کاغذی ای آب به صورتم زد و حولهمشت دیگه
 .بیرون کشید تا صورتمو خشک کنه
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خواستم خنکی آب باعث شد کمی به خودم بیام. نمی
بیشتر از این نزدیکش باشم و بوی عطرِ لعنتیشو 

 .بو شده بود کابوسِ زندگیم استشمام کنم. این

دستمو از میون دستش بیرون کشیدم و از سرویس 
 .اونم پشت سرم اومد بیرونبیرون رفتم. 

هنوز صورتم نمی از خیسی داشت. با پرِ شالم خیسی 
ی مبل مونده صورتمو گرفتم و رو به میالد که لبهباقی

 :کرد، گفتمنشسته بود و عصبی و خسته نگاهمون می

... من اشتباه کردم، به مسلم گفتم، فکر کردم من -
 ...تونه مشکلمو درک کنهکسی که عاشقمه می

خودم برای حرفم پوزخندم اومد چه برسه به اون که با 
 .تاسف سرشو تکون داد
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دونستم فکر کردم میتونه باهاش کنار بیاد، چه می -
 .قراره بدترین زخمو بهم بزنه

 :از پشت سرم گفت

 .، حرصِ اونو نخوراون با من -

 

 وپنجشصت_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 :برگشتم و با غضب نگاهش کردم
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و تو واسم کاری به کارش نداشته باش، این بدبختی -
 .ساختی. اونم دیدگاه خودشو به زبون آورده

یشخندی زد و دست به کمر شد و نگاهشو عصبی به ن
 .سقف دوخت

هام رو روی گونه و قسمت گردنش تونستم رد ناخنمی
ببینم. قطر گردنش که سه برابر گردنِ یه آدم معمولی 

 .بود

 :دوباره به میالد نگاه کردم و گفتم

خوام این موضوع رو همینجا تمومش کنین. من نمی -
خوام به اجبارِ شما یه زندگیه باهاش ازدواج کنم، نمی

و قبول کنم. درسته آسیب دیدم، ولی قرار روحسردو بی
 .مو بذارم زیرِ پامنیست بخاطرش غرورمو همه چی
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 :میالد گفت

خوای چیکار کنی ماهین؟ غیر از ما، دو نفرِ پس می -
دونن این اتفاق افتاده، عمدی نبوده که دیگه هم می

کونم یا خونشو بریزم جلوی خودت بزنم گردنشو بش
کردم قراره تو تموم شه بره، اتفاق بوده، نه من فکر می

دونست دختری که اومده داخل بیای خونم، نه اون می
 .تویی

من با کلید اومدم داخل، دوست دخترش کلید اینجارو  -
 ؟داشت

 .دوست دخترم نبود -
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خیلی ریز و آروم گفت ولی صداشو شنیدم. حاال چه 
من داره بفهمم دوست دخترش بوده یا  فرقی به حالِ

 ! ایاجاره

وار نفسی گرفت و به اون که م لرزید. میالد مایوسچونه
 :پشت سرم بود اشاره کرد

مست بوده، خریت کرده، خودِ عوضیمم بش مشروب  -
 ؟دادم، حاال تو بگو چیکار کنم

 .کنممن باهاش ازدواج نمی -

 .بینمشدور می -

 : گفتمیالد با غیظ و تحکم 

 .تو ساکت باش -

 :نگاهم کرد
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گیرم این دهنشو ببنده بره پی کارش، منم خودمو  -
بزنم به اون راه یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده، دهنِ مهتاب و 

 ؟و چطوری ببندیممسلم

 ؟من گناهی داشتم بنظرت -

 :نگاهم کرد، نگاه کرد و بعد آهی کشید و بلند شد

بابامون یه آدم  خواهرم، دخترِ خوب، عزیزم، جونم، -
خوای شناسنش، تو که نمیشریف و با آبرو بود، همه می

آبروش نقلِ دهنِ فامیل و درو همسایه شه، الاقل بخاطر 
 ...بابا کوتاه بیا

اگه قرار باشه مردم بفهمن ازدواجم بخاطر چی بوده،  -
 .کنهبازم اصلِ قضیه رو پاک نمی
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کاوید. مقابلم ایستاد و با چشمای درشتش، صورتمو 
اش شد، چهرهنگاهش هر وقت سرخورده و نگران می

گاهی توی صورتِ شد. منشبیه بابای خدابیامرزمون می
زنه بینم، انگار بابا داره باهام حرف میمیالد بابارو می

خوام حتی خوام اینجوری فکر کنم. نمیولی امشب، نمی
 :دهبه حرفاش گوش بدم. اون جواب می

گن پسره پای کاری اینجوری میآره، ولی حداقلش  -
گن طرف زیر چشم داداشش اینکارو که کرد موند. نمی

 ...کرد بعدم

سوییچِ ماشینتو بده، من موتورمو آوردم، خودم  -
 .زنیمرسونمش، تو مسیرم با هم حرف میمی
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نگاهش کردم. با درد و تنفری که جا خوش کرده بود 
 .توی قلبم

مون منو آبرو و حیثیتمیالد سعی داره با اسم بابا و 
 .مجبور به این کار کنه

 

کنارش توی ماشین نشستم. نخواستم بشینم، ولی وقتی 
دیدم توانِ راه رفتن ندارم و تمام تنم فلج شده، مجبور 

 .شدم این عذاب رو هم تحمل کنم

 .و به حرکت درآورد و بخاریشو روشن کردماشین

 

 وشششصت_پارت#
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با اینکه نگاهم به خیابون بود و فکرم پیش مسلم و 
ی کاری که به قلبم زده،  ولی نگاه تیزشو مرتب ضربه

خواستم برگردم و کردم. نمیروی خودم حس می
.اما چشمای نافذش رو زل زده روی خودم ببینم..

دونم هر چی سعی کنم از دستش فرار کنم اون به می
 .خاطر این مسئله بازم دنبالم میاد. مثل یه سایه

باید همین االن این موضوع رو بین خودمون حل کنیم، 
تا حتی از سرِ میالد بیفته و دیگه ازم نخواد زنِ کسی 

 .بشم که هیچ حسی جز تنفر بهش ندارم
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 :خودش سر صحبت رو باز کرد

 ؟ناراحتی -

 :جوابشو ندادم. صدای نفسِ عمیقش توی ماشین پیچید

 ؟بخاطر حرفِ اون جوجه خروس ناراحتی -

های جسور و نینی برگشتم به طرفش و زل زدم توی
 :پروش

نباید باشم؟ به من توهین کرده. بعد اون همه سال  -
 .بخاطر تو ببین چیا بارم کرده

و دندوناشو روی شد مدلی که عصبی می فکشو باز اون
 :داد، منقبض کرد و گفتهم تکون می

رسم، فکر کردی راحتش گوه خورده... حسابشو می -
 ! ذارممی
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گفتی؟ اگه نامزدت یهویی میومد بهت تو بودی چی می -
 ؟گفت کسی باهاش اینکارو کردهمی

 ؟من -

 ؟کردیکار میآره تو؟ تو اگه جای مسلم بودی چی -

 :هاشو کمی قوس دادو لبنیشخند پر مدعایی زد 

 .خب خداروشکر که االن جای اون نیستم -

از حرفش جا خوردم و چینی توی قلبم نشست. دیدی 
 همشون از یه کروباسن ماهین. اینم جوابش همونه. هیچ

 .مردی با شرایط شبیه تو کنار نمیاد

ای بود، وقتی ادامه داد اینو منظورش چیزی دیگه اما اون
 :فهمیدم
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االن این امتیازو دارم که داشته باشمت.... ولی چون  -
گفت بم، اگه جای اون بودمو نامزدم همچین چیزی می

رفتم سراغِ اونی که این بالرو سرش آورده، اول می
گشتم پیشِ ذاشتم بعد بر میش میسرشو رو سینه

 .کردمنامزدم با آغوش باز ازش استقبال می

ادن. بوی دلحنش و صداش بوی قدرت و جسارت می
خواستم ای نمیحقیقی بودن. ولی من به طرز احمقانه

وحرفاشو باور کنم. چون خودشو باور نداشتم اما مسلم
... 

کار کرده. مثال دونی مسلم چیگی چون میدروغ می -
 .خوای بگی من از اون خیلی مردتر و جسورترممی
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گم... باید خیلی پست و نامرد باشم من دارم جدی می -
که متعلق به خودمه رو تو این شرایط رهاش کنم.  زنی

نامزد یا همسر، هیچ فرقی نداره، اون اگه مرد بود باید 
میومد پیشِ من، باید با من در میفتاد، به خاطر خونی که 

جوشه باید میومد تن وبدنِ منو تو رگاشه و غیرتش می
جنگید، کرد، بخاطر زنش و ناموسش باید میکبود می
و به زنده بودن ترجیح بدم ولی د مُردنکرکاری می

 ...اون

 :نگاهم کرد

حتی نیومد به خودم چیزی بگه، مثل بزدال رفت پیش  -
میالد چند تا دری وریِ بیخود بارش کرد تا رو دلش 

 .سبک شه
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 وهفتشصت_پارت#

 

 

 

 

 

 

 :با حرص گفت

این همه سال عاشقِ کی بودی؟ کسی که حتی حاضر  -
 .نیست واست بجنگه

اگه من نامزدِ تو بودم بعد مسلم همچین کاری باهام  -
 ...کردمی
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خوام کی و با کی مقایسه پرسم. میاین چه سوالیه می
کنم؟ فراموش کردم کسی که باعث و بانی این اتفاق 

همین آدمیه که کنارم نشسته و از خودش تعریف بوده 
 !!کنهو تمجید می

اگه شرایط اونجوری بود، مسلم تا االن هفت تا کفن  -
 .پوسونده بود عزیزم

اختیار از باز هم حرفشو باور نکردم و سوالِ بعدی بی
 :هام خارج شدبین لب

 ؟کردیبعد منو ول می -

 :خندید و با شور و شوقی ملموس گفت
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ا ولت کنم. تو بسته بودی به خون و جونم، مگه چر -
غیرت که ناموسشو ول کنه به امونِ شه آدم اینقدر بیمی

 .موندمخدا، خودم تا ته دنیا کنارت می

گه که دلِ منو بدست بیاره... اگر توی واقعیتِ اینارو می
شد مثل همچین اتفاقی قرار می گرفت، اونم یکی می

 .مسلم

تر از هر زمانی ادم و محکمآب دهانم رو قورت د
حرفمو به زبون آوردم تا فکر نکنه اینارو به خاطر چیز 

 .ای پرسیدمدیگه

 .خوام باهات ازدواج کنممن نمی -

 ؟خوای یه شانس بم بدینمی -

 .نه... به میالدم بگو بیخیال این قضیه بشه -
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 : چشماش تیره و تنگ شدن

 ؟یعنی انقدر ازم بیزاری -

 .کنیاون چیزی که فکر میخیلی بیشتر  -

آهی از تاسف کشید و نفسش رو مثل غبار توی فضای 
ماشین بیرون داد. بوی نعناع و دارچین رو از نفسش 

حس کردم. شاید آدامس توی دهنشه ولی اینو متوجه 
 .نشدم

و خوای چیکار کنی؟ من بودم که این اشتباهپس می -
 .خوام حاال برات جبرانش کنمکردم، می

 :رتی از خصم و کینه گفتمبا نف
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جبران کنی که چی بشه؟ تو فکر می کنی تنها شانسم  -
خوای با این کارت مثال بم لطف کنی تا خودتی، می

 ؟خونواده داشته باشم

 :با حرص پوزخندی زدم و ادامه دادم

ای هستن که باکره شاید مسلم نه، اما آدمای دیگه -
مم باشه بودنِ دخترا خیلی براشون مهم نباشه، مه

ندازم رو دلت، کنم اما داغ میرم ترمیم مینهایتش می
 .خوای برسیذارم به چیزی که مینمی

ی آخر رو از روی عصبانیت به زبون آوردم. من جمله
کردم، ولی گفتم تا حداقل از سرِ وقت اینکارو نمیهیچ

راهم کنارش بزنم و بفهمه برای این موضوع راهکار 
 .دواج با خودش هستای هم به جز ازدیگه
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اش منقبض فکش سخت تکون خورد و استخونِ چونه
شد ی خودش سخت بود ولی وقتی عصبی میشد. چهره

 .شدتر میحالت صورتش سخت

تراشی های خوشپوست تقریبا روشنی داشت، با زاویه
کردن. چشماش که صورتشو مردونه و جذاب می

ای هوهدرشت نبودن، اما جاذبه داشتن و رنگشون نه ق
بود نه مشکی، تو مایه های فندقی بودن. بینیش هم 

ش بزرگ و خاص خیلی بزرگ نبود ولی لبهاش و چونه
بودند. دلیلشم ورزش کردن زیادیه که ساختار صورت 

 .و اندامش اینطور برجسته و قطور بودند

نگاهم باز به گردنش کشیده شد و زخمایی که با رد 
 .خونِ باریکی روی پوستش بودند
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چشم بستم و صداش و حرکاتش به یکباره برام مرور 
 ...شبی که تنمو غارت کردشدن. همون

انگار یه شیر روم چنبره زده و دم و بازدمِ پرقدرتش به 
هاشو روی کنه. یه شیر که پنجهصورتم و تنم اصابت می

ده از خودم دفاع های دستم نگه داشته و اجازه نمیپنجه
 .کنم

های محکمِ شیر قوی بودن عضله هاش مثلکتف و شونه
 . من مقاوم ِهای ضعیفو در برابر مشت

شب مست بود، اما نه به خاطر الکل، بخاطر تنم و اون
 .غنیمتِ ارزشمندی که نصیبش شده بود

هام به آنی داغ شدن، سرم بنگ بنگ صدا گوش
داد... صدایی توی ذهنم پر رنگ شد و اکو وار و می
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... من تا االن اینو به زبون سر هم بازتاب گرفتپشت
ام... شد روی سینهگفتم دمل مینیاوردم ولی اگه نمی

وقت خجالت کشیدن نبود، باید از این موضوع سر در 
 .میاوردم

 .اونشب اسممو آوردی -

 .هاش روی فرمون سفت شدندیدم که لرزید و پنجه

 ؟اگه منو اشتباه گرفته بودی پس چرا اسممو آوردی -

 .نیاوردم -

 .خودم شنیدم. یه بار کنار گوشم گفتی ماهین -

 :چشماشو کوتاه بست و باز کرد و با حرص گفت

 .نگفتم -
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نگاهش مستقیم به روبه رو بود و اصال نگاهم نکرد. با 
 .حرص گفتم

کنه. ت میاگه اینو به میالد بگم تیکه تیکه -
 ؟دونستیمی

فکشو سایید روی دندوناش و با صدای زمخت و 
 :ی گفتاگرفته

 .دونستم توییمن نمی -

 ؟پس چرا اسممو صدا زدی -

 

 وهشتشصت_پارت#
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شو کالفه و و به طرز واضحی نشون داد و پنجهتابیشبی
 :عصبی روی فرمون زد

 .اسمتو آوردمجوری همین -

یه جوری اخم کرده انگار باید بخاطر کاری که کرده، 
بغلش کنم و نازش بدم و بگم آفرین به تو، کارتو عالی 

 .انجام دادی

 

کنم باالخره وقتی دید دارم با شک و خشم نگاهش می
 :نگاهم کرد و آروم گفت

 .دونستم خودتیچه می کردمتورو به جاش تصور می -
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یهویی به تنم رسیده باشه در جا تکون مثل شوکی که 
شو کردم که شونهشو باال پایین میخوردم و داشتم جمله

 :باال داد و توجیهش کرد

هر کی تو خیالش یه فانتزی داره دیگه، منم فانتزی  -
 ...تورو

 .نذاشتم حرفشو کامل کنه محکم زدم توی گوشش

 .شدمعوضی من داشتم زنِ یکی دیگه می -

که دستِ آدما نیست، فکرم مسمومِ تو فکر کردن  -
 .بود

دستمو بردم باال که دوباره بزنمش ولی بین راه مشتش 
این دیگه چه  کردم و نگاهمو ازش گرفتم. لعنتی..

 .ذاتیهجونور کثیف و بی
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  .نگاهشو گرفت و سرش رو با تایید تکون داد

دونم، ولی ام خودم میشرفیحق داری بزنی... آدم بی -
آدمایی که دوسشون دارم از جون و دل مایه  من واسه

وقت به اون پسره حسِ خوبی نداشتم. یه ذارم. هیچمی
 .کنهت میحسی بم می گفت بیچاره

 ؟تو نکردی -

 .خوام برات جبران کنمماهین من می -

 .هام گذاشتم و اشکمو پس زدمدستمال زیر پلک

جبرانش اینه گورتو گم کنی دیگه سر راهم قرار  -
یری. به داداشمم بگی این موضوع رو تمومش کنه. نگ

قرار نیست بخاطر کارت خودمو بدبخت کنم، با هر کی 
 .میشه زندگی کرد ولی اونی که بهت تجاوز کرده نه
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 .خوای باور کنیمن که قصدم تجاوز نبود. چرا نمی -

تونم نفرتمو نادیده تونم فراموشش کنم. نمیبازم نمی -
و پا زدنمو نادیده بگیرم. چطوری  تونم دستبگیرم. نمی

دونم اندازه موهای سرت دوست قبولت کنم وقتی می
 .دختر داشتی

همه پسرها دارن. کیه که نداره. میالدم داره. ولی  -
 .وقتی زن بگیرم، دیکه نیاز ندارم به این چیزها

دندونام برای تیکه پاره کردنش روی هم ساییده شدن 
 : و گفتم

رن زنای شبیه خودشونو بگیرن، نه من همه اونا باید ب -
 .که اون رابطه اولین بارم بوده
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شب که کنم. اونشم. بهت افتخارم میمنکرش نمی -
تو باهام گذروندی، فهمیدم تو بودی و اولین رابطه

دونی چقدر به خودم مغرور شدم. واسه همین نمی
خوامم فراموش کنم. تو به تونم فراموشش کنم. نمینمی

ی مرد بودن دادی، بهم غرور دادی، منم چیزی من معن
کنم. اون دیگه رو که سرش نشون گذاشتم ولش نمی

 .مالِ منه

 :تر تکرار کردنگاهم کرد و توی چشمای عصبیم محکم

  .تو دیگه مالِ منی -

 .کورخوندی -

کسی مزاحمت بشه، چپ نگات یا هر غلطی کنه با من  -
 .طرفه
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. حرص خوردنم چیزی نبود که از نگاهش پنهون بشه
تونستم تحملش کنم. حرف زدنش بوی حق من نمی

گری بود. داشت داد. اصال خودِ سلطهجانبی و سلطه می
شب با یادِ من لذت برده فهموند اونخیلی واضح بهم می

و بعد که فهمیده خودمم حس غرور بهش دست داده، 
 .نه حسِ پشیمونی
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 .تونم به خوبی باهاش کنار بیامده و نمیاین منو آزار می

هوا عق ام باعث شد بیی سینهحسِ سنگینی روی قفسه
بزنم. نفس کم داشتم و هر چه توی ماشینش دم می 

نش به مشامم نفوذ کردم بوی تنش همراه با ادکل
 .کردمی

و پایین آورد تا با اصابتِ ی ماشیندردمو فهمید. شیشه
 .بادِ سرد به صورتم حال و هوام عوض بشه

 :سرعتشو هم کمتر کرد و حین رانندگی گفت

حق داری حالت ازم بهم بخوره. من نامردم، پستم،  -
شرفم، اما با خدا عهد بستم واست کم نذارم ماهین، بی

دونی اگه هر زمانی ت از احساسم خبر داری، میتو خود
گشتی بم، حتی اگه موهات مثه دندونات سفید برمی
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کردم، ولی حاال با یه بودن بازم با عشق ازت استقبال می
 ...اتفاق

و کارت شه با افتخار از اوت اتفاقچطور روت می -
 ؟حرف بزنی

 .کننهمه مردا بش افتخار می -

به بازوش زدم. مثل سنگ سفت اختیار مشت محکمی بی
. لبخندی چاشنی نگاه بود و انگار اصال مشتمو حس نکرد

 :شیطونش کرد و گفت

ی اشتباه با تجاوز بوده، ولی واسه من درسته یه رابطه -
کلِ زندگیم توش خالصه شده، ازم نخواه فراموشش 

شه. نه خودت، نه بوی وقت فراموشم نمیکنم. چون هیچ
 ...هاتتنت، نه نفس
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 هام گذاشتمجیغ زدم و دستامو با عصبانیت روی گوش

: 

 .خفه شو، خفه شو کثافت... خفه شو -

 :دستمو گرفت

 ...باشه ببخشید، ببخشید -

دستشو محکم پس زدم و خواستم درو باز کنم تا از 
خواستم صداش یه لحظه هم ماشین بپرم پایین. نمی

ر کنه. توی گوشم بپیچه و اون خاطره کثیف و برام مرو
 :با گرفتنِ بازوم نگهم داشت و تند و سریع گفت

گم گم بخدا نمیخوام. ببخشید ماهین، نمیمعذرت می -
 .دیگه
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چند دقیقه بعد ماشین رو کناری پارک کرد. نگاه که 
 .کردم متوجه شدم کنار رستورانی توقف کرده

 :آروم گفت

 .بریم یه چیزی بخوریم -

میگی بریم یه چیزی  من دارم میگم ازم دور شو تو -
 ؟بخوریم

 ...ما باید در موردش حرف بزنیم -

حرفی نیست. دست از سرم بردار. هر اتفاقی افتاد  -
دونم چطوری زندگیه خودمو ادامه تموم شد، من می

 .بدم

منم میدونم چطوری ادامه میدی اینکه با کی ادامه  -
 .میدی مهمه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

باال داد و با خشم زل زدم بهش. دستاشو به حالت تسلیم 
کج نشست روی صندلی و به درِ ماشین تکیه داد. ته 

ریشش نسبت به همیشه بلندتر شده بود. ظاهرا خودشو 
میالد اونقدری که فکرشون درگیرِ این مسئله شده، 
 .حوصله اصالح کردن و رسیدگی به خودشونو ندارن

شناسی ماهین... پس بذار یه مدت با هم تو منو نمی -
 .ل روم شناخت پیدا کنیباشیم تا حداق

 :پوزخند زدم

 ؟بشم دوست دخترت -

نه عزیزم... بشو تاجِ سرم. منو بشناس بعد هر زمان  -
 .که شناختت کامل شد جوابِ قطعیتو بده بم
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 هفتاد_پارت#

 

 

 

 

 

 

اش و حرف زدنش یه جوری شدم. یه از نگاه خیره
جویید و زبونشو روی لبش ی لبش رو میجوری گوشه

کنه. نگاهش تا کشید، انگار داره منو با ولع مزه میمی
ثابت شد روی لبم، تنم سِر شد، دست بردم درو باز کنم 

 :که گفت

 .رسونمتخودم می -

 .دیگه الزم نیست -
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 :حنی ریز و نادم گفتمچ دستمو گرفت و با ل

شب حالم خوب نبود که اون اتفاق به خاک آقام اون -
افتاد، ولی من گرفتمش به فالِ نیک، اینکه خدا هم 

خواست تو مالِ خودم باشی. یکم با دلم راه بیا، سخته می
و ازت گرفتم که اگه کلِ بیخیالت شم، من یه چیزی

هر کاری شد، حاال که شده دادم نصیبم نمیزندگیمم می
کنم تا داشته باشمت، دورِ همه کارامو خط بخوای می

های یه رم، اون رابطهکشم، دنبال کثافت کاری نمیمی
خوای یه مدت نامزد ذارم کنار، میو میشبه و کثیف

خوای با هم دوست باشیم شاید نظرت عوض شد... می
شیم تا شناختت ازم بیشتر بشه، هر چی تو بگی می
 ...من
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خوام با تو دست از سرم بردار. من واقعا نمیفقط  -
 .باشم

با این حرفم درونشو به تشویش کشیدم، دستش که 
روی دستم بود سست شد و  آروم عقب رفت اما نگاه 

. اخم هم یهویی پهن شد روی شو ازم نگرفتخیره
پیشونیش. برای پیاده شدن از ماشین، دیگه مانعم نشد. 

ی مسیرم رو با پیاده روی موندهمنم پیاده شدم و باقی
 ...طی کردم

تونستم اون نیشی که از حرفِ مسلم به مغزم اما مگه می
 .خطور کرده رو بیخیال بشم و یا  اجازه بده آروم باشم

  .تر برداشتمهام رو محکمتند و عصبی قدم
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دونم چقدر زمان گذشته بود که رسیدم دمِ نمی
د که االن زیر پای پاساژش. یه لحظه با دیدنِ ماشینِ میال

وریا بود خوف کردم. اون زودتر از من اومده اینجا و 
 ...دونه چه بلبشویی به پا کردهخدا می

به سرعت رفتم به سمت مغازه مسلم. صدایی مبنی بر 
دعوا اونجا نبود. شاید اشتباه میکنم و وریا با مسلم 

 .کاری نداشته

ی مغازه سرکی کشیدم. دیدمش، از پشت شیشه
ی مغازه ایستاده بود و دوتا خانم سانتال مانتال شهگو

روبروی پیشخون داشتن خریدهاشون رو با مسلم 
 .کردنحساب می
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ها برن بیرون بعد پس منتظر مونده تا اول مشتری
 .و برسهحساب مسلم

دلم زیرو رو شد. قصد کردم برم داخل ولی دوباره 
 .پشیمون شدم

ه اتفاقی قراره رخ کنار ایستادم و منتظر شدم ببینم چ
 .بده

. تا درِ ها از مغازه بیرون اومدنچند دقیقه بعد اون خانم
  .مغازه بسته شد و کلید توی قفل چرخید دلم لرزید

ستونِ کنارِ پیشخون مانع  و ندیده بودمهنوز مسلم
. خواست ببینمشدیدنِ صورتش شده بود. اما دلم نمی
زخمیه که وریا به زخمی که اون به قلبم زده بیشتر از 

 .جسمم زد

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 هفتادویک_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

ای مغازه اومد. ی شیشهصدای برخورد چیزی با دیواره
خواست این دو نفر بعد صدای شکستنِ چیزی. دلم نمی

برخورد داشته باشن، اگه یکیشون بالیی سرِ اصال با هم 
تحمل نداشتم بمونم اونجا و زدو  اون یکی بیاره چی؟

 :خوردشونو توی ذهنم تصور کنم. به در زدم و صدا زدم

 .درو باز کنید، منم ماهین -
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کسی باز نکرد، صداها بیشتر شدن. صدای غرششون 
 .بود. بلند و مردونه شبیه یه زورخونه

  .ر زدم. اینبار محکم تردوباره به د

 .باز کنید میگم -

رسه. من به در انگار نه انگار صدام به گوششون می
زدم و صدای اونا بلندتر از حدمعمول ادامه پیدا می
ی عروسک ی مسلم، یه مغازهکرد. کنار مغازهمی

 :فروشی بود. سرک کشید و رو بهم گفت

 .دعوا شده؟ صدای دعوا میاد -

دادم شاید اوضاع از این بدتر الت میاگه دیگرونو دخ
شدن با عربده و ناسزا شد یا هردوشون مجبور میمی

 .گفتن جلوی همه بگن دعواشون بخاطر چیه
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 :سرمو تکون دادم

 .نه نیست. با هم دوستن بحثشون شده -

 .به ظاهر باور کرد و برگشت داخل

 :دوباره به در زدم

 .درو باز کنین، با شمام -

م نشده بود من از شد و اون که هنوز متوجهباالخره در ب
پشت در ایستادم، رو به مسلم انگشتاشو تکون داد و 

 :بلند و هشداری گفت

تو ناموس نداری، اگه داشتی یه راست میومدی سراغ  -
فتادی، نه با میالد، تخ*م ال پات خودم، با من در می

عرضه، مردی که تخ*م نداره حیفه زن بگیره نیست بی
 ...کنه حرومش
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مسلم بلند شد و خونِ دهنشو تف کرد روی رمین. به 
تونست قد هاش شکسته بودن که نمینظر تمام دنده

 .راست کنه

هنوز متوجه من نشده بود، با اینکه نگاهش به طرف 
 .وریا بود

 .شاید چون هیکلِ بزرگِ وریا جلوی من قرار داشت

تو تخ*م الپات بود که رفتی به دختری که نشون  -
 ؟ی یه مردِ دیگه بود تجاوز کردیردهک

 :وریا خشدار و بلند گفت

هر چی باشم به تو و اون ذاتِ کثیف شرف دارم.  -
  ...ماهین در هر صورت مالِ من میشه ولی

 :انگشتشو با تاکید و تحکم تکون داد
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ولی دوس دارم فقط یه بار دیگه این گوه خوریا از  -
همینجا جلوی همه دهنت در بیاد، به والی علی میام 

سرتو میکنم اونجایی که از توش دراومدی... سرت به 
 .ی چُسَکیت گرم باشهکارِ خودتو این مغازه

 .و ازم گرفتیماهین -

خاک بر سر بود که تورو نشناخت، واِال از همون اولم  -
  .مال تو نبود

 :مسلم داد زد

 .شرف ما با هم نامزد بودیمپس مالِ کی بود؟ ها ؟ بی -

وریا صاف ایستاد. هنوزم پشتش به من بود و منو ندیده 
بود، اما اینجوری که ایستاد، نگاه مسلم به سمت من 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ستبرشو بیشتر  کشیده شد. عرض پاهاشو باز کرد، سینه
 :به رخِ مسلم کشید و محکم و جدی گفت

مالِ منه. تصاحبش کردم. نزدیکش بشی یا چپ  -
 .خروس کنم جوجهنگاش کنی، شکمتو پاره می

ی هردو حاال های شوکهپیچید و باالخره منو دید. نگاه
 .مثل آفتابِ داغ روی سر و بدنم حرارت داشتن

 :وریا به سرعت اخمی کرد و سریع گفت

خودم حقشو کفِ دستش گذاشتم عزیزم... دیگه  -
 .کنه زرِ اضافی بزنه... بیا بریمجرات نمی

با  مقابلِ نگاه سرسختِ مسلم مچ دستمو گرفت و
خودش از مغازه کنار کشید. این حرف و زد تا به مسلم 
نشون بده منم اومده بودم باهاش بحث کنم نه اینکه از 
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دست وریا نجاتش بدم. درسته برای همین اومدم ولی 
 ...بعد که دعواشونو دیدم

 .دستمو ول کن -

تا وقتی از این پاساژ کوفتی نریم بیرون ولش  -
 .کنمنمی

 .ل کنگم دستمو ومی -

کنه، اون جوحه خروس داره از پشت سر نگامون می -
 .پس هیچی نگو فقط راه بیا

برگشتم ببینم راست میگه یانه... مسلم با ظاهر مفلوک 
و صورتِ خونی، به در تکیه زده بود و داشت مارو تماشا 

 .کردمی
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منی که دستم هنوز میون دستِ وریا بود و دنبال اون 
ی عمیقی توی که قلبم با زجهدر حالی شدمکشیده می

کرد. مردی که در کمال ام برای اون مرد تپش میسینه
 ...ناباوری بهم گفته بود هرزه

 

 

* 
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کرد پیشنهاد اون آدمِ غریبه خانم مهینی باز هم اصرارم 
شون تا و پولدارو قبول کنم و روزی دو ساعت برم خونه

 .ی مریضش رو درس بدمبچه

هم بسته با اینکه پیشنهادِ خوبی بود و موقعیت زمانیش 
 .بندی خودم بود  اما باز ترجیحم نرفتن بودبه زمان

من توی خونه ی برادرم این اتفاقِ شومو تجربه کردم، 
فتم کردم و میبه یه آدمِ غریبه اعتماد می چطوری

 !! شخونه

تونم اعتماد کنم و جوابم باز هم به خانمِ مهینی منفی نمی
ها، دونم چه اصراری داشت که بین همه مدرسبود. نمی

 .خواست برم اونجاپیچید و از من میبه پروپای من می
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ساعت کارم که به پایان رسید وسایلمو جمع کردم و از 
 .موزشگاه اومدم بیرونآ

مون بعد از اون شبی که وریا در سکوت منو کنار خونه
پیاده کرد و رفت، دیگه ندیدمش. از میالد هم خبری 

 .نداشتم

ی آخرِ آموزشگاه رو که پایین رفتم، اونو دیدم. توی پله
 .ماشینش درست مقابلِ درِ آموزشگاه نشسته بود

مزاحمِ ناشناس ی بعد از این چند روز دوباره سروکله
 .پیدا شد

منو که دید، سیگارشو از توی شیشه بیرون انداخت و از 
 .ماشین پیاده شد
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با اینکه درست روش شناخت نداشتم اما همیشه با 
 .کرددیدنش ترسی بهم غلبه می

سالم. ببخشید مزاحم شدم، میتونم چند دقیقه وقتتونو  -
 .بگیرم

همین جمله رو شید، همیشه هم شما همیشه مزاحم می -
 .گیدمی

 .باید حرف بزنیم -

شناسم آقا، دفعه آخرتون باشه میاین من شمارو نمی -
 .اینجا یه کار نکنید مجبور بشم به پلیس گزارش بدم

شناسم ماهین خانوم. خواهر میالد مگه من شمارو می -
 ؟نیستی

 ...قدم برداشتم که برم ولی با این جمله
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 .ردمدر جا ایستادم و بهش نگاه ک

 .هستم -

 .خب من یکی از دوستای میالدم. پس لطفا بیا بشین -

دوستِ میالد، یعنی یکی مثل وریا که بهم آسیب زد و و 
زنه من ناموسشم، حاال راه افتاده دنبالم و همه جا جار می

 !؟من مال اونم تا به زور منو مالِ خودش کنه

. کدوم از دوستای برادرم اعتماد ندارمنه. من به هیچ
اونایی که سراغ من میان چیزی توی چنته ندارن فقط 

 .خوان بهم آسیب بزننمی

تندتند راه رفتم و ازش فاصله گرفتم. فکر کردم دیگه 
دنبالم نمیاد، اما صدای حرکتِ ماشینش و بوقی که زد 

 :اعصابمو بهم ریخت. ماشینش بهم نزدیک شد
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 .. بشین لطفابیا بشین ماهین -

 .زنناسمِ کوچیک صدام می همشونم که راحت با

 

 هفتادوسه_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

ترسم از این آدم بیشتر شد و بخاطر فرار ازش مجبور 
شدم بدواَم. هر کسی جای اون بود با برخوردی که وریا 

کرد ولی این آدم می رفت گورشو گممیباهاش داشت 
 .معلومه نیتِ خیری نداره
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 :با ماشینش به سرعت پشت سرم اومد و داد زد

خوام بهت آسیب بزنم اینجوری فرار مگه می -
 .خوام حرف بزنمکنی... فقط میمی

 :داد زدم

 .من حرفی ندارم دنبالم نیا -

ی تنگ رسوندم. ماشینش خودمو به یه کوچه
ست توی این کوچه بیاد. با خیال راحت رفتم توننمی

هامو های تندِ قلبم قدماونجا و بخاطر آدرنالین و تپش
 .هام به حالت نرمال برگردنتر کردم تا نفسآروم

ام لحظه کسی دستشو روی شونهاما درست توی همون
گذاشت. در جا پریدم و جیغ کشیدم. اون لعنتی بود که 

 :زنان گفتنفس
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 .دقیقه بهم وقت بده. فقط چند دقیقهچند  -

 ؟خوایچی از جونِ من می -

 .فهمیحرفامو که بشنوی خودت می -

 

 .نباید سوار ماشینش بشم

نباید بهش اعتماد کنم و نکردم. نگاهش جسور و 
تونست هر کسی رو مجاب پروا بود. اونقدر که میبی

 کنه تا به دستوراتش عمل کنن، اما منم به اندازه نگاهش
 .جسارت داشتم تا ازش سرپیچی کنم

قدمی به عقب برداشتم و بهش هشدار دادم تا دست از 
 .سرم برداره
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جوری راه بیفتی دنبالم ، اونقدر جیغ اگه بخوای همین -
زنم تا مردم بریزن رو سرت. دنبالم نیا. هر حرفی می

 .داری برو به میالد بزن

کرد.  دست به کمر ایستاد و تقریبا عاصی شده نگاهم
 .ی سرتق و چموش مقابلش ایستادهانگار یه دختر بچه

ای داشت که االن اینجا با خودش حرف زدم، اگه فایده -
 .نبودم پیش تو

خودی بوی تهدیدو به خوبی از حرفاش حس کردم. بی
 .بدبین نبودم به این آدم

 ؟چیکارش داشتی -

 .بیا بشین تو ماشین تا مفصل برات توضیح بدم -

 .شینمشینت نمیتو ما -
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ی لبشو خاروند و با تفهیم و توجه سرشو تکون گوشه
 :داد

ی کوچیک هست. اشکالی تر یه کافهخیله خب، پایین -
 ؟نداره تا اونجا قدم بزنیم

 

قدر که برام سخت بود یه قدم برداشتن کنارش همون
و از دست بدم یا بشنوم چی پشت سرم روزی مسلم

رانگیز بود اما با این برای بگفته، بعید و سخت و چالش
 .شنیدنِ حرفاش راضی شدم باهاش همقدم بشم

دستاشو توی جیب کتش فرو برد. آسمون که رو به 
 .شدرفت، سرمای هوا هم بیشتر میتاریکی می

 :نگاهم کرد و پرسید
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 .نامزدت بود -

خواستم بگم نه ولی فکر کردم اگه این آدم مزاحم می
 ! اذیتم کنی اونوقت چیباشه و قصد داشته باشه 

 .آره -

 ؟واقعا -

 .این ربطی به حرفاتون داره -

 .البته که نه -

 :نیشخندی زد

حتی یه درصدم واسم مهم نیست... من فقط از تو یه  -
 .خوامچیز می

 ؟چی -
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 هفتادوچهار_پارت#

 

 

 

 

 

 

های ای که به کافه رسیدیم و روی صندلینگفت تا لحظه
چوبی مقابل هم نشستیم. سنش تقریبا از وریا و میالد 

زد. یه کت اسپورتِ مشکی تنش بود، با بیشتر می
 .پیرهنِ آبی و شلوار جین

های چشماش موهای سرش کم پشت بودند و تیله
 .ای و نافذ و سختقهوه
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یش و سیبیل داشت و برعکس موهای سرش، ر
 .کردنتر میتر بودن و صورتش رو جدیپرپشت

 .اگه نگاه کردن به من تموم شد یه چیزی سفارش بده -

طور که حدس زدم چشمای ریزبین و مکاری همون
 .داره

 ؟نگفتی در مورد میالد موضوع چیه -

 ؟خیلی عجله داری بشنوی -

 .در اصل واسه همین اینجام -

 .خیله خب میگم برات. اول یه چیزی سفارش بده -

تنها یه قهوه  برام مهم نبود چه چیز خاصی سفارش بدم
کافی بود تا حرفاشو بشنوم و هر چه زودتر بزنم به 

 .بینمشچاک و امیدوار باشم دیگه هیچوقت نمی
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من و میالد پارسال یه بیزنس تجاری راه انداختیم...  -
کار از اون، قرار شد سودش نصف ش از من بود، سرمایه

 .نصف باشه

 ؟خب -

  ؟کنه انگار قراره منو بخرهچرا یه جوری نگاهم می

اولش خوب بود، یه سودِ عالی داد، البته سهم منو  -
تو ذارم سر یک سال تمام سود و سرمایهنداد، گفت می

 .بهت پس میدم

دادم یعنی دارم با تمام توجهم سرم رو تند تند تکون می
دم، اون اما نگاهش موقع حرف زدن معطوفِ وش میگ

خواد بخره صورت و سرو بدنم بود. شبیه کاالیی که می
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تر نشستم و شالمو بیشتر کنه. جمعو کامال بررسیش می
 .امآوردم روی سینه

 ؟ایچشمات مشکیه یا قهوه -

 ؟چی؟ این سوال از کجا دراومد

 ؟چیکار به رنگِ چشمِ من داری -

رو با حساب کتاب پیش ببرم. چیدارم همهمن عادت  -
 .از دخترهای چشم ابرو مشکی خوشم میاد

حرفش رو یهویی انداخت بیرون و مثل یه نیزه توی تنم 
 .فرو برد

اولش گیج و منگ نگاهش کردم ولی بعد که فهمیدم 
 :چی گفته، بلند شدم که یهو گفت
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بشین. نیومدم اینجا در مورد خوشگلی تو حرف  -
 .بزنیم

 ...ولی انگار حرفات از یه چیز دیگه -

م حرف بزنم، اگه تو هم اومدم در مورد سرمایه -
رگت دیوونه بازی در بیاری خوای مثل اون داداشِ بیمی

 .برو تا ببینی قراره چه بالیی سرتون بیارم

با جدیتی که توی چشماش بود حرفشو به زبون آورد و 
 .تنمو به رعشه انداخت

بودم و خیلی هم جا خورده بودم، اما  با اینکه ترسیده
 :گفتم

خوای بکنی؟ مگه داداشم چه بالیی؟ ها؟ چه غلطی می -
 ؟چیکار کرده
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 :محکم گفت

مو به باد داد، سود یکسالم باال کشید، یه سرمایه -
 .قرونشم نداد به من

 : ی تنم بیشتر شدرعشه

خب به من چه. چرا هر کی هر درد و مرضی داره میاد  -
 ؟منسراغ 

اومدم با تو حرف بزنم تا بری بهش هشدار بدی... یا  -
 ...دهپولمو ظرف یکماه آینده بهم پس می

 ؟یا چی -

هامون برسه بلند شد و بدون اینکه فرصت بده سفارش
 .شو ترک کردبه قصد رفتن صندلی
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قبل از اینکه بره و اونجارو ترک کنه، هشداری داد که 
 :پاهامو به لرزه انداخت

گه قراره چیکار کنم. فعال این هشدارو به بهت می بعد -
 ...گوشِ داداشت برسون تا بعد

کردم که از در بیرون مات و مبهوت رفتنشو تماشا می
 .رفت

کنی که من خدا لعنتت کنه میالد، داری چه غلطی می
 .باید چوبِ کارهای ناعادالنه و غیرمنطقی تورو بخورم

 .کشم بخاطر توعههر چی می

 

 

**** 
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آلود میالد با پس زمینه صدای زنگ صدای خواب
 :اش به گوشم رسیدخونه

 .جانم ؟ به گوشم بگو -

 .میالد -

 .ماهین تویی -

  ؟خواب بودی -
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نگی. چه عجب... صبر کن درو وا کنم رو این اِی بگی  -
 .پسره

 :دکمه رو زد و آروم گفت

 .سروتهشو بزنن همش اینجاست -

 :حتما منظورش با وریاست. پوفی کشید و گفت

خوای در مورد وریا و زنگ زدی حالمو بپرسی یا می -
 ؟تصمیمت حرف بزنی

 .کدوم. یه کار مهم دیگه داشتمهیچ -

 :زد و از الی در گفتمتینا به درِ اتاقم 

 .گه بیا شاممامان می -

 :سرمو تکون دادم

 .باشه میام االن -
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به جای اینکه بره سمج شد دمِ در. از کارش عصبی شدم 
 : و گفتم

برو االن میام. بدم میاد وقتی دارم با گوشی حرف  -
  .دیمونی اینجا گوش میمیزنم می

بیای شام وا... کِی گوش دادم، اومدم صدات بزنم  -
 .بخوری. یه چیزی هم بدهکار شدیم

رفت. یه لحظه به اون یارو فکر کردم اگه مزاحم متینا 
بشه و قصد کنه اذیتش کنه چی؟؟ تصور این موضوع 
بدنمو به لرزه انداخت. متینا معموال با دوست پسرش 

کنه شاید واسه همینم نرفته پیش اون و رفت و آمد می
 ..مزاحمش نشده ولی من
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خواستم مطمئن بشم ع رو به میالد گفتم. میموضو
شناسه یا نه، اونم با عصبانیت همچین آدمی رو می

 :گفت

 ؟شرف اومده سراغ توبی -

بهم گفت یکماه بیشتر فرصت نداری، پولشو بهش  -
 .پس بدی. یه جورایی سعی داشت تهدیدم کنه

غلط کرده، نگران نباش، فردا قبل از اینکه برم ساری  -
 .یرم پیششیه سر م

 ؟خوای بری خونه سیما اینامی -

داداشم اونجا بود و حتما میالد در ی پدری زنخونه
 .خواست بره اونجاخصوص ماجرای هردوشون می
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مون شد. با هم صدای حرف زدنِ وریا پس زمینه مکالمه
 :سالم کردن و وریا گفت

 ؟شام چیزی کوفت کردی -

سفارش بده،  میالد: نه هنوز... زنگ بزن واسه خودت
 .کنه میل ندارممن سرم درد می

ت خودکشی خوای از طریق معدهگوه خوردی. می -
 ؟کنی

 .زنمکنی بکن، دارم با ماهین حرف میمیالد: هر کار می

خب پس، سالمِ مخصوص منم برسون بش. بگو وریا  -
 .گه عزیزم آی الویومی

 .بهش بگو خفه شه -

 .گه خفه شومیالد: می
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 .گه، کیه که خفه شههمیشه همینو میوریا: اون 

 :با عصبانیت گفتم

 .خوام قطع کنممی -

باشه عزیزم... نگران اون موضوع، نباش خودم حلش  -
 .کنممی

 ؟خوای بری سارینگفتی واسه چی می -

 : نفسی گرفت

 .باباش ازم خواسته برم اونجا، گفت بیا حرف بزنیم -

نظرم طالقش بده کردی میالد. به ای کاش تمومش می -
راحتش کن از این بند و اسارت. نفسِ خودتم در میاد. 

 .بهتره تا اینجوری اذیت شید
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ای و جای دیگهای زد و بحثچیزی نگفت. تک خنده
 :کشید

و ریخته به هم... راست شنیدم وریا رفته مغازه مسلم -
 ؟گفته

روز و رفتارش، قلبم ریز و ضعیف جنبید... با یادِ اون
ومد از اینکه حقشو کفِ دستش گذاشت، ولی خوشم ا
کارو انجام بده. کسی که خواست اون ایندلم نمی

 .خودش گناهکارِ اصلی بود

و کتک زد، مغازشم هر چی گفته راست گفته، مسلم -
 .ریخت به هم

 .دمش گرم... همین یه کارو خوب از پسش براومد -

 :وریا بلند گفت
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ذارم جونِ سالم در نمی  باز پاشو تو کفشم بذاره، دیگه -
 .ببره

 :نیشخندی زدم و با طعنه گفتم

 ؟پت و متید دیگه... تو ازش دفاع نکنی، من بکنم -
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مون به صدا دراومد. نهوقتی از اتاق رفتم بیرون زنگ خو
حوصله و عصبی به طرف مامان رو در حالی دیدم که بی

 .ی آیفون رو زدآیفون رفت و دکمه

 :برگشت به طرفم و با غیظ و ناآرومی گفت

  .کردم بیاد داخلاگه مهمون نبود، درو باز نمی -

 ؟کیه مگه -

حوری خانمه. غروبی زنگ زد گفت یه سر بیام  -
ده. رفته بودم مشهد زیارت، گفت پیشتون. بهونه کر

خوام یه چند و دیدم نگرانشم، میاونجا خوابِ ماهین
 .ای بیام مهمونتون باشمدقیقه

 ؟خوابِ منو دیده -
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متینا: بهونشه خواهرِ من، شیوه جدیدِ مخ زدنه واسه 
 .عروس شدن

 :مامان رو بهش گفت

 .خوره بامونمیزو بچین. مهمونم حاال یه چیزی می -

قبل از اینکه بره به طرف درهال حرفشو آروم  مامان
 :بهم زد

 ...رک و راست بهش بگو چشمشونو روت ببندن -

رفت به سمت در، منم رفتم پیش متینا و با کمک هم 
میزو چیدیم. ظرف ساالد رو گذاشتم روی میز که 

 .صدای احوالپرسیشونو شنیدم

 .ببخشید بدموقع مزاحمتون شدم -
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مراحمید، اتفاقا دخترها دارن کنم مامان: خواهش می
 .میزِ شامو میچینم. خیلی به موقع اومدین

گیرم. یه مقدار نوش جونتون. من زیاد وقتتونو نمی -
ها... سوغاتی از مشهد آوردم واسه شما و دخترخانم

 .اونجا همش تو فکرتون بودم

جلو اومد و چادرشو از سرش درآورد و روی آویز کنارِ 
نایلکس بزرگ هم دستش بود  در گذاشت. کیف و یه

 .که اونارو روی جاکفشی گذاشت

منو که دید چلچراغی توی چشماش برق و نور گرفت، 
 .لبخندش مثل لبخند پسرش بود. گرم و پرحرارت

 :همراه مامان به سمت آشپزخونه اومد و مامان گفت
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شما که غریبه نبودید به دخترها گفتم میزو بچینن  -
ی کنار هم بخوریم. یه سفرهحاال که اومدید شامو 

 .ناقابله. حرمت داره کنارمون باشین

 .خاله حوری با نگاه به من لبخند زد و جلوتر اومد

 .تونخیلی ممنون. خدا برکت بده به سفره -

 .انشااهلل، ممنونم -

 .سالم خوش اومدید -

 .تر شد و محترمانه جلو اومدلبخندش گرم

 .سالم دخترِ ماهم -

ای زیر لب ی سرمو بوسید و ماشاهللبغلم کرد و رو
 .گفت. به سمت متینا رفت و اونم بوسید
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کمی بعد همه دور میز نشسته بودیم و از لوبیا پلوی 
 .خوردیممامان می

خاله حوری هم در حین مزه کردن غذا، در مورد 
 .ی زیارتش و مشهد رفتنش حرف می زدخاطرا

برام بلیط وریا که بخاطر کارش نتونست بیاد بامون.  -
گرفت با داداشم و زنش رفتم زیارت. جاتون خیلی 
خالی بود. هر چی تو ذهنم اومد به آقا گفتم ایشاال 

 .خودش جوابگوی دلتون باشه و هر چه زودتر مراد بده

 :متینا با شوخی گفت

حوری... پس مرسی که برامون کم نذاشتی خاله -
 .حسابی سفارشمونو به آقا کردی

 :انه و مهربون خندیدحوری محجوبخاله
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خوام این حسابی... بش گفتم پام نرسه به تهرون، می -
 .ها مرادشونو گرفته باشن هابچه

 :متینا خندید و متلک انداخت

ها... انگار دعاتون خیلی خیلی سفارشی کدوم بچه -
 .بوده

 :مامان میون حرفِ متینا پرید و تشکر کرد

چی ازش طلب ممنونم... همچنین شما. ایشاهلل هر  -
 .کردید بزودی جواب بگیرین

خاله حوری دستاشو رو به آسمون گرفت و از ته دل 
 :گفت

 .ایشاال -
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 :بعد بهم نگاهم کرد و گفت

حال و خوابتو دیدم مادر... تو خوابم یکم مریضاونجا  -
 .نگرون بودی... دلم سرت بود تا بیام از نزدیک ببینمت

 :لبخندم کمی تلخ بود

 .ممنون. لطف دارید -
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نگرانی و غم داشتن. آه هایی از دلچشماش رگه
 :نامحسوسی کشید و دوباره نگاهشو به مامان دوخت

 .انومخماشاهلل دستپخت خوبی دارید حاج -

 .نوشِ جانتون -

 

بعد از شام ظرفارو شستم. موبایل متینا زنگ خورد و 
 .مجبور شد بره توی اتاقش

مامان چای درست کرد و از خاله حوری پذیرایی کرد. 
ها قصد کردم برم توی اتاقم که بعد از شستنِ ظرف

 :مامان صدام زد

 .جان، یه لحظه بیاماهین -
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های ه حوری با اون تیلهرفتم کنارشون. نگاه براقِ خال
 .عسلیش توی صورتم بود

 :ای رو به سمتم گرفت و لبخند زدبسته

 .سوغاتیِ ناقابلیه... گفتم دستِ خالی پیش دخترم نیام -

 .راضی به زحمت نبودم - 

 .رحمته مادر جان... امیدوارم خوشت بیاد -

 :از دستش گرفتمشون و تشکر کردم که گفت

 ؟ای باهات حرف بزنمتونم یه چند دقیقهمی -

 .منظورش این بود خصوصی با خودم حرف بزنه

نگاهم به مامان کشیده شد. استکان چای رو با حرص 
روی میز گذاشت. اما نه حرفی زد و نه نگاهم کرد تا از 

 .جوابم صرف نظر کنم
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سرمو که با تایید تکون دادم، خاله حوری بلند شد و 
 :ت و گفتای رو به طرف مامان گرفی دیگهبسته

 .اینارو هم برای شما و متینا جان آوردم. ناقابلن -

 .زحمت کشیدید مامان: ممنون

 .کنم چیز قابل داری نیستخواهش می -

به سمت اتاقم رفتم. خاله حوری هم پشت سرم اومد. 
 .کنار ایستادم تا اون بره داخل

تاپم رو کنار کشیدم وارد اتاق که شدیم صندلی میزِ لپ
برخورد با بشینه. وقتی نشست مهربون و خوشتا روش 
 :ی صورتش بود بهم گفتکه پس زمینه لبخندی

تونستم بهت بگم. اومدم دعوتت پیش مامامت نمی -
 .کنم فردا ناهار بیای پیشم
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 .ابروهام با تعجب باال پریدند

 ؟چرا بیام -

 .بیا دخترم. الزمه یکم با هم حرف بزنیم -

و از دستم گرفت و . وسایلاشاره کرد برم جلو. رفتم
تاپ گذاشت و هر دو دستمو میون روی میز کنارِ لپ

 :دستاش گرفت و با محبت توی نگاهم لب زد

چی و در مورد اون اتفاق بهم گفته... فکر پسرم همه -
بخشمش نه باهاش نکن بخشیدمش ها... نه... نه می

گه... خاک دونم بهم دروغ نمیزنم... اما میحرف می
اشو قسم خورد، گفت رو حالِ عادی نبوده، تورو با باب

کسی اشتباه گرفته مادر... من اون بچه رو بزرگ کردم، 
کنه... اونم دونم هر جونوری هم باشه از اینکارا نمیمی
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دونی خیلی وقته دلشو داده به تو... با تو... خودت می
احساسش دروغ نیست، هوسم نیست، چند سال پیش به 

خواستگاری گفتم چشم، که تو جواب من گفت بریم 
 ...منفی دادی، ولی وقتی بهم گفت

 .حوریتونم ببخشمش خالهمن نمی -

لبخند زد و در کمال ناباوری دستمو باال برد و پشت هر 
 :دو دستمو بوسه زد و گفت

  .فردا بیا با من ناهار بخور -

 

 

**** 
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جعبه شیرینی توی دستم بود و اون یکی دستم یه چشم 
 .روشنی کوچیک گرفته بودم. یه وسیله زینتی و دکوری

زنگ درو فشار دادم. آدرس کاملِ اینجا رو دیروز بهم 
ای اومدن که من جوابِ صد درصدم رو برگفت، در حالی

 .یا نیومدنم بهش نداده بودم
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امروز آموزشگاه کالس نداشتم و از صبح وقتمو توی 
بازار سپری کردم تا به این نتیجه برسم که بیام به این 

 .مهمونی یا نه، و در نتیجه با یه هدیه کوچیک اینجا بودم

 :درو باز کرد

 .بیا باال مادر خوش اومدی -

گلدارِ بنفش و موهایی  وقتی باال رفتم با یه سارافون
 .و یه آرایش مالیم به پیشوازم اومد لطیف و مرتب شده

ش گرم و بوی عطرش دوست داشتنی بود و فضای خونه
 .دلنشین

جلوی در ورودی یه راهروی کوچیک بود و بعد از اون 
گرفت و سمت هال و پذیرایی بزرگی مقابلش قرار می

قرار  ی بزرگ روبه روی نشیمنچپش یه کتابخونه
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ای و فندقی که پر بود ی شیشهداشت، همراه با یه بوفه
 .از وسایل تزیینی و شیک

با اون موتوری که زیر پای پسرشه و اون دو واحدی که 
 .میالد ازشون نام برد، معلومه وضع مالی خوبی دارن

تمام دکوراسیون خونه سفید و بژ بود. مامان همیشه 
اشه، همراه با ش این رنگی بدوست داشت دکور خونه

های دیوارکوب و لوسترهای بزرگ و طالیی که هالوژن
روی دیوارهای این خونه نصب بودن. اما خب، یه سری 

تونیم دوست داشته باشیم و با چیزهارو فقط می
 .خیالشون زندگی کنیم

های مون بد باشه، اما در حد آدمنه اینکه وضع مالی
 .یمپولدار که دغدغه خرج کردن ندارن، نبود
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یه زندگی آروم و مرفه داشتیم شبیه خیلی از آدمای 
  .دیگه

وقت هم عادت با این وجود حریص نبودیم، هیچ
نداشتیم به وضع مالی دیگرون حسادت کنیم. توی دلم 

 .نفره نشستمای گفتم و روی مبلِ سفیدِ تکماشاهلل

بندی سفید و طالیی دکورِ تونستم رنگاز همینجا هم می
ببینم و خاله حوری رو که مشغول پر  آشپزخونه رو

 .های چای بودکردنِ لیوان

 .خوش اومدی مادر - 

 .ممنون -
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ها رو برداشتم. سینی رو مقابلم گرفت، یکی از لیوان
ها و چیزهای مقابلم روی میز، پر بود از انواع شیرینی

 .مخصوص پذیرایی

قبل اینکه بیای وریا بهم زنگ زد، گفت چیزی الزم  -
بخرم برات بیارم، گفتمش نه، یه وقت مزاحمم نداری 

 .نشیا، من مهمون دارم

ای زدم. کمی معذب بودم. اما خاله حوری لبخند دسپاچه
کرد که انگار واقعا دوستشم، یا طوری باهام رفتار می

 .یکی از عزیزهای دوروبرش

 : دیشب که رفت پسرش بهم پیام داد و گفت

 ؟مو دوست داشتیهدیه -
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ی خاله حوری که یه دست لباس خوابِ هغیر از هدی
دخترونه و یه چادر گلدار و سفید و جا نماز و تسبیح و 

محمدی برام آورده بود، یه هدیه دیگه هم کنارشون گل
 .بود و خودم سریع حدس زدم باید از طرف اون باشه

 .ادکلن ویکتوریا برام خریده بود

التم شو ته کشوی میز توبدون اینکه جوابشو بدم هدیه
 .پنهون کردم تا حتی نبینمش
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کم آب کرد. کنارش حس رفتارِ مهربونش یخِ منو کم
 .تر بودمخوبی داشتم و نسبت به ابتدای اومدنم آروم

هنوز در حال پخت بود. ازم خواست کمکش غذاش 
 .ساالد درست کنم و من با روی باز استقبال کردم

کمی از خاطرات شوهرش گفت. خاطراتی که برخالف  
 .ی دورشون، خیلی پر تب و تاب و شیرین بودنگذشته

اونموقعا که بابای وریا عاشقم بود، دانشجوی زیست  -
بین بقیه پسرهای بودم، اون ترم چهار بود من ترم اول. 

دانشگاه ازش خوشم اومده بود. عاشق سر و تیپش و 
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مردونگیش شدم. با جربزه بود، مغرور بود، مثل وریا 
 .هم یکم گوشت تلخ بود

خندید، منم به تبع خندیدم... خورشتش رو با مالقه هم 
 :زد و ادامه داد

کردم منم که فقط عاشقشم و عشقم یه فکر می -
گفت هر روز یه جورایی  ست، ولی بعدهاطرفه

کرده، احساسِ اونم با من شکل نامحسوس تعقیبم می
دونستم... هر روز تو دانشگاه گرفته بود ولی من نمی

کرد شدم، اما اون یه جوری رفتار میمحو تماشاش می
بینه. تا اینکه یه روز یواشکی اومد انگار اصال منو نمی

یدم پشت سرم، تو تاریکی نزدیک خونمون یهو کش
پشت شمشادها، خواستم جیغ بزنم که بهم گفت منم 
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محمد حسن. اول نفهمیدم کیه، صورتش که کم کم برام 
واضح شد، فهمیدم خودشه، سراپام خیس شد از عرق و 

 ...کشیدمشرمِ دخترونه. خجالت می

 :خندید

نذار بت بگم تو اون تنگنا من چیارو تجربه کردم و  -
اونموقع که زورِ زورکی  چه حال و روزی داشتم. دخترای

کردن، حاال کافی هاشون سالم میبا پسر عمو یا پسرخاله
 ...بود تو اینجور موقعیتا قرار بگیرن

 ؟فکر کنم غش کردین آره -

 : باز هم خندید و نگاهم کرد

کم از اینم نداشت واال... فشارم افتاد، قلبمم که هیچ،  -
مونجا با محمد مو هولی با وجود همه اینا، من اولین بوسه
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تجربه کردم. اومده بود بهم بگه ترمش تموم شده، 
  .خوادمو میشماره

دست روی قلبش گذاشت و نفس عمیقی کشید. انگار 
 .کردکوبشِ قلبش رو مثل اون روز تجربه می

مونو تند تند بهش گفتم و فرار کردم. یه خونه شماره -
گفت روز وقت اذونِ مغرب یه خانمی زنگ زد خونمون 

 .واسه امر خیر زنگ زدم

به اینجای حرفاش که رسید از شوقِ اون روزها 
لبخندش رنگ گرفت، منم با اشتیاق دست از خرد 

  .ها برداشتم و بهش گوش دادمکردنِ گوجه

 : عمیق نگاهم کرد و گفت
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دونی تو چه حالی و هوای شیدایی خودت که بهتر می -
ه بود کردم، پسری که عاشقش بودم اومدسر می

 .خواستگاریم

تونم با ضرس قاطع بگم منم اینو تجربه کردم، می
 .ترین حسِ دنیاستقشنگ
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اومد منو خواستگاری کرد و کمتر از یکماه هم عقد و  -
 ...روسی کردیم، اماع

 ...آهش دلمو لرزوند

 .وقت برنگشتچهار ماه بعد رفت جبهه دیگه هیچ -

 ؟هییییی... واقعا -

به دستام و حالت تعجبم خیره شد و لبخند تلخی همراه 
 :با بغض زد

 .نیومد تا حداقل خبرِ بارداریمو بهش بدم -

ی برفی سرد و یخ زده بود و از مرور نگاهش مثل توده
 .خاطرات، گرفته و غمگیناون 
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کردم صحبت دلداگی و عاشقیشون برسه به فکر نمی
این نقطه که چهار ماه بعد از ازدواجش اون بیوه شده و 

 .پدر توی دامانش داشتهی یتیم و بییه بچه

 ...کردم تو اون سنمن... متاسفم. فکر نمی -

و دوسالم بود ماهین، من وریارو با بدختی همش بیست -
ی شرو شیطونیه، خیلیم شیطونه اما کردم. بچهبزرگ 

قویه، مثل پدرش شجاع و نترسه. خون اون تو رگاشه، 
طور که باباش بخاطر شرف و آبروی دونم همونمی

مملکتش جنگید، پاش بیفته اینم واسه ناموسش از 
  .گذرههیچی نمی

ای پری از اون خاطرات آه دیگهبه سمتم اومد و با دل
 :کشید

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

یچ خیری از زندگیم ندیدم. تنها خیرش بدنیا من ه -
اومدنِ وریا بود که سر پا نگهم داشت تا به زندگیم 

ها زیر پرو م تمام این سالادامه بدم. درسته خونواده
. اما هزار بالمونو گرفتن تا آب تو دلمون تکون نخوره

 .سالم بگذره میگم تنها بودم

 ؟وقت نفهمید حامله بودیدشوهرتون هیچ -

 :سرش رو به طرفین تکون داد و با تلخی گفت

وقت...فرصت نکرد برگرده تا بگم بهش. من این هیچ -
بچه رو دست تنها بزرگ کردم. خدا حالل کنه، مامانش 

 .و مامانم خیلی هوامو داشتن

 .خدا رحمتشون کنه -

 :سرشو تکون داد
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 .خدا همه رفتگان و بیامرزه -

اول که گفت بیام ربط نبودن. از همون صحبتاش بی
دونستم چه منظوری داره. قبل از اینکه من اینجا می

 :چیزی بپرسم حرف اصلی رو گفت

ماهین... خیلیم دوسِت داره... بخاطر  وریا دوسِت داره -
اون شب داغونه، ولی با این حساب، یه جورایی تورو زنِ 

دونه که ازش دور شدی، بچم داره عذاب خودش می
 .کشهمی

هیچ نسبتی با هم نداشتیم و نداریم خاله  من اون -
حوری... اون فقط یه اتفاق بود، منم گفتم فراموشش 

کنه، هر کی بره دنبال زندگی خودش... من حتی چیزی 
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ازش نخواستم، خودش، خودشو انداخت وسط با داداشم 
 ...دست به یکی کردن که

 .حق داره ماهین، نسبت به کاری که کرده مسئوله -

خوام مسئولیتشو به عهده بگیره، خودم من نمی -
 .تونم بدون اون زندگیمو جمع و جور کنممی

چطوری؟ مثل من که بیوه موندم و پامو تو یه کفش  -
خوام، فقط کنم نه آقاباال سر میکردم، نه ازدواج می

مو بزرگ کنم؟ خب بزرگش کردم خوام تنهایی بچهمی
 ؟خودم چی؟ تونستم زندگی کنم

تون نخواستید وگرنه حتما موقعیت بچه شما بخاطر -
 .داشتید

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

زنی به جذابی و زیبایی اون در این سن، حتما توی 
 .های خوبی داشتهجوونی موقعیت

آره داشتم. اونم چه گردن کلفتایی اما رسم اون زمان  -
شد مثل گاوِ پیشونی مثل االن نبود، زنی که بیوه می

ها. مردا  سفید بود. فکر نکن االنم زمونه عوض شده
همونان، فقط یکم رخت و لباسشون فرق کرده، تهش 

بینی مغزشون تو دویست سال پیش مونده، نگاه کنی می
... آخرش حتی تکنولوژی هم نتونسته عوضشون کنه

گردن یه دخترِ باکره و آفتاب مهتاب ندیده میرن می
 .بگیرن
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هام بی اراده کمی سفت شدن... لب هامو گزیدم و پنجه
. بقول خاله حوری شاید دلیلِ رفتار مسلم هم همین باشه

به رخت و لباس که نیست. مغزها باید آپدیت بشن که 
 .با گذشت این همه سال هنوز نشده

ای گفت نه مهریهذاشت، میواسم پا پیش میهر کی  -
ذاشتن زنم واسش نه چیزی، تازه سرِ بابامم منت میمی

گفتن داره، یه سریا خو میست و بچهکه دخترتون بیوه
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شو نیاره، منم عطاشو به لقاش خودش تنها بیاد، بچه
م زندگیمو تنهایی سر شینم سر بچهفروختم. گفتم می

خوام چی مرد و نامرده، میکنم، گوربابای هر می
صدسال ازدواج نکنم... با این همه پول و ثروتِ بابام، 

برم نونِ بخور نمیرِ یه نفرو بخورم که هر روز سرکوفت 
 !بزنه روم بگه بیوه بودی و بچه داشتی

ها به تنهایی از از حقیقتِ تلخش و اینکه تمام این سال
تاثر ش براومد حسابی می بچهپسِ زندگیش و اداره

گنجید که به ای در وصف تاثرم نمیشدم. هیچ کلمه
 .زبونش بیارم

ای روی سرم جلوتر اومد و دستامو گرفت و با بوسه
 :گفت
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بذار وریام بت نزدیک شه مادر... بذار قلبِ مهربونشو  -
واست رو کنه... بخدا پسرِ بدی نیست... بیای تو 

غونه... م داذاره کنار... بچهزندگیش اون شیطنتاشم می
ره... خبط دونه چی به روزش میاسمت که میاد اصال نمی

زده، خطا کرده، پای کارشم وایمیسته... نذار سرنوشت 
گم آدم باید با توام بشه شبیه یکی مثل من... من نمی

کسی که این بالرو سرش آورده ازدواج کنه، ولی وریا 
کنی نیست... وریا از عمد اون متجاوزی که تو فکر می

 .کرده که، اشتباه بوده، خودشم اشتباهشو قبول دارهن

 

تقریبا همه  ناهار خوردیم... بدون حرف و آروم...
 ...حرفارو خاله حوری زد و منو به فکر واداشت
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فکر که نبود، یه زیرزمین پر از خنزرپنزر توی ذهنم 
 .زدمبود که مرتب بینشون قدم می

خ زدم و به . سر جام یصدای باز شدنِ در ورودی اومد
 .حوری نگاه کردم که اونم شوکه شده بودخاله

 :بلند صدا زد

 ؟وریا مگه نگفتم نیا. گفتم مهمان دارم. چرا اومدی -

زد. همش یه شومیز بدون آستین تنم قلبم تند تند می
 .بود با جینِ تنگم

خاله فرزانه که غریبه نیست مامان، با منم که این  -
 ؟حرفارو نداره، مگه نه خاله

 ؟ستحاال کی گفت مهمانم خاله فرزانه -

 .خب پس کیه -
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آب دهانمو به زور قورت دادم. نوکِ سرانگشتام یخ 
 .زدن و تمام بدنم سِر شد

از پشت کانتر که صورتش نمایان شد و منو دید دلم 
خواست زمین دهن باز کنه و قورتم بده. خودم با پای می

 .شونخودم اومده بودم خونه

یکه خورده باال داد و بعد به حالت شوکه ابروهاشو 
 :گفت

 ...مامان دورو بازی نداشتیما -

گم نیا میای، میگم دونم چرا هر وقت به تو میمن نمی -
 .بیا نمیای، این رفتارا چیه در میاری

نگاه وریا مثل یه گوله آتیش داغ و سوزان بود و تنمو 
 .سوزوند
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 .این کارها ازت بعید بود حوری خانم -

 .خوام با مهمانم تنها باشمبرو بیرون می -

 .ی خودشهمهمان نیست که، خونه -

تا اومد توی آشپزخونه من یهویی بلند شدم و دستپاچه 
 : گفتم

 .من دیگه برم خاله حوری. ممنون واسه ناهار -

 .وا... تو که هیچی نخوردی -

 :نگاه غضبناکی به پسرش انداخت

یهو میای. دخترم  محلتقصیرِ توعه مثل خروسِ بی -
 .هیچی نخورده، ناهارشو کوفت کردی

اون بهم نزدیک شد. لعنتی، بوی عطرش زودتر از 
 :خودش فضارو پر کرد. آروم گفت
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خوبیت نداره غذانخورده از سر سفره بلند شی...  -
قراره  غذاتو کامل بخور... من که دیوِ دوسر نیستم...

 .مثل شما هم قورمه سبزی بخورم

 :. خاله حوری هم گفت..عوضیِ پرو

 .بشین دخترم... بشین عزیزم -
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 دیگه  ِتوی دستاش چند تا نایلون میوه و خرت و پرت
شقاب و قاشق و بود. اونارو روی کانتر گذاشت و یه ب

 .چنگال گذاشت روی میز برای خودش

کتِ جینشو از تن در آورد و پشت صندلی رو به روی 
شینه مامانش گذاشت. فکر کردم خودش هم اونجا می

 .اما صندلی کنار منو بیرون کشید و جفت خودم نشست

هامو روی هم چفت کردم تا چیزی بهش نگم. لب
 .حداقل به احترام خاله حوری

ام گذاشت و با مهربونی حوری دست روی شونهخاله 
 :گفت

 .فکر کن اینجا نیست، غذاتو بخور مادر -
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 .پ صدام از کدوم جهنمی میاد -

 .خاله حوری: وریا زبونتو ببند بذار راحت غذاشو بخوره

 ؟زبونِ من مگه دست و پا داره نذارتش -

غره رفت دستاشو باال گرفت خاله حوری که بهش چشم
 :گفتدفاع وبی

کنم. ناهارتو بخور عزیزم... به خب اذیتش نمیخیله -
 .منم توجهی نکن

ای از خورشت با گوشت روی بشقابم مقدار دیگه
 :ریخت

ی بخور عزیزم... بخور نوشِ جونت... آدم تو خونه -
 .خودش رودرواسی نداره که... راحت باش
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با خجالت به خاله حوری نگاه کردم، نه تنها دیگه بهش 
نداد، یه لبخندِ ملیح و نرم هم روی لباش نشسته  تذکر

 .رفتبود. حتما از پرویی پسرش دلش قنج می

گفتی ماهین اینجاست زودتر میومدم. فکر اگه می -
ست گفتم بیام تا نرفته یه خورده سر کردم خاله فرزانه

 .به سرش بذارم

 :به من نگاه کرد و منو مخاطبِ صحبتش قرار داد

امانمه... از دوران جوونی با هم دوست صمیمیه م -
ذارم و دوستن. وقتی میاد اینجا اونقدر سر به سرش می

 .بُر شده از اینجا میره بیرونکنم، رودهباش شوخی می

 .های خاله حوری بودباز اون لبخندِ ملیح روی لب

 .کرد تو سربه راه بشیهمیشه دعا می -
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 ...شم حتمام میارواح عمه -

های عضالنی و بزرگش چشمی به دستاراده و زیربی
پایین آورد. و اون ناشناس وزل زدم... با اینا فکِ مسلم

 .ی جدیدمآخ ناشناسِ احمق... اونم شده دغدغه

ها مدل دستکنم دستای قشنگی داره، از اوناعتراف می
های برحسته که هر دختری براشون ضعف با رگ

 ...رهمی

هام میونشون دن. پنجهشب اسیر گرفته بواینا منو اون
  .هیچ قدرتی برای تقال و دفاع نداشتن

اشم که اونقدر پهن و ستبر بود که تمام منو زیر سینه
هاش. هر چی طور شونهخودش پنهون کرد و همین
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و بیشتر لمس زدم سنگ بودنشبهشون مشت می
 .کردممی

ی خاله حوری منو به خودم آورد، نگاهمو اول تک سرفه
 .تم که در حین خوردنِ غذاش لبخند داشتبه اون دوخ

 ؟زنهنکنه متوجه نگاهم شده که لبخند می

حوری هم متوجه شده عوضی متوجه شده بود، حتی خاله
 .ی چشمش به غذام اشاره کردبود که آروم و با اشاره

 ؟شهلعنتی... خراب کردم... از این بدتر مگه می

 

استم هر چه خوچند قاشق دیگه به اجبار غذا خوردم، می
حوری زودتر این خونه رو ترک کنم ولی خاله

 .دونست چه جوری بندم کنه اونجامی
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ره بعد از خوردنِ ناهار میزو مرتب کرد و بهونه کرد می
 .نماز بخونه، منم مجبور شدم ظرفارو بشورم

 : وریا بشقاب آخرو توی سینک گذاشت و گفت

 .خواد یعنی با هم تنها باشیممی -

 .تم... خودم فهمیدمخر نیس -

 :ی توی گلویی کردخنده

 .شوریمبا هم ظرفارو می -

 .شورمشونالزم نیست، خودم می -

 .خوام کمکت کنمنه خیر... منم می -
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کنارم پشت سینک ایستاد وقتی با حرص نگاهش کردم، 
 :لبخندی زد و گفت

 .موهای قشنگی داری... تا حاال واضح ندیده بودمشون -

تعریفش به حد کافی عصبیم کرد... اونارو ندیده ولی 
و محکم میونشون فرو برد و از روی شب چنگشاون

 .شهوت و خشونتِ لذتش کشیدشون
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م تندی کردم و تازه یادم اومد با یادآوری اون لحظه اخ
 ...از وقتی اومده من با همون جین و شومیز مقابلشم

 .کرد نمیومدم اینجااگه مامانت اصرار نمی -

و آبکشی کرد و باالی سینک توی آبچکان بشقاب
 :گذاشت

 .در هر صورت خوشحالم که اینجایی -

 .نباش... قرار نیست دوباره بیام -

زد د. وقتی غرورش باال میی توی گلویی زباز خنده
 .خندیداینجوری می

هامون ی مادرشوهرت، منو تو و بچهشه خونهاینجا می -
 .کنیمبیشتر از هرکسی تو این خونه رفت و آمد می

 .ذارم میرم بیروندهنتو ببند... وگرنه همین االن می -
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 :خندید و سرشو تکون داد

ایی جای کنم... همین که االن اینجباشه زر زر نمی -
 .شکر داره

شستم اون چند ثانیه ساکت شد... برای هر ظرفی که می
و بذارم توی سینک شد تا ظرفمیخِ صورتم و کارم می

م مقابلش که آبکشیش کنه. این کارش یکم دستپاچه
 .کردمی

 ؟اون یارو دیگه مزاحمت نشد -

چیز و به وریا گفته فکر کردم میالد در مورد مزاحم همه
  ...ی ظاهرا نهباشه، ول

 : منم چیزی ازش نگفتم و فقط جواب دادم

 .نه -
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چه عجب، یه بار بدون بحث اضافی جوابمو درست  -
 .دادی

هام بوی عطرشو چیزی نگفتم. از اینکه کنارم بود و ریه
کردن حس بدی داشتم، ولی بر عکس استشمام می

 ...برای اون

پرده تند تند دم عمیق می گرفت و بعدم واضح و بی
 : گفت

عطرت دوست داشتنیه... هر ثانیه ردشو تو مشامم  -
 .کنمحس می

شب و رفتارش و کرد به اونمرد اگه اشاره نمیمی
 ؟همخوابگی اشتباهش
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بندو از سرم بیرون کشیدم ها رو که شستیم، پیشظرف
 : و خواستم سریع ازش فاصله بگیرم که جلوم ایستاد

 ...ماهین -

هاش ثابت شدن نگاهش کردم... تیلهبا شک و تردید 
هایی که مثل خاله حوری برقی از توی چشمام... تیله

 .چهلچراغ درونشون بود

به میالد گفتم دیگه در این مورد بات بحث نکنه،  -
خوام مجبور بشی، در اینکه قوی هستی شکی نمی

نیست، ولی اینکه خودت منو بشناسی و انتخاب کنی 
 .ت کننبهتره تا دیگرون مجبور

 : پوزخندی از تمسخر زدم

 ؟کنمهنوزم امید داری من انتخابت می -
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هام حیاش روی لبی لبشو جویید و نگاه پرو و بیگوشه
 : نفوذ کرد و با غرور گفت

 .کنمیه ذره هم شک ندارم. تا اونموقع صبر می -
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های قلبش رو از اینجا هم ببینم که تونستم تپشمی
 .دادنتیشرت ضخیمش رو محکم تکون می
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صدای خاله حوری که اومد به اجبار ازم فاصله گرفت و 
به کانتر تکیه داد... این همه عضله رو چه جوری 

... برخالف گیری دارهنقص و چشمساخته... هیکلِ بی
کنه و عشق ورزش داره، من اون که اینقدر ورزش می

اصال ورزش نکردم... در واقع اهل ورزش نیستم. درسته 
اندامم روی فرمه و نقصی توی اندامم نیست، اما به 

 .های ورزشی نیستزیبایی اندام

باید برم باشگاه... دوست ندارم از یه مرد چیزی کم 
مردِ خودشیفته شبیه اون که حاضرم داشته باشم. یه 

قسم بخورم بیشتر پارتنرهاش برای بخاطر اندامِ 
کنن تا باهاشون رابطه داشته ش التماسش میالعادهفوق
 .باشه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ای لبهام و صورتمو جمع کردم و گونهبه حالت چندش
شه اون سعی کردم حضورشو نادیده بگیرم. ولی مگه می

 دومتریش نادیده و با اون همه عضله و قدِیخچال
 ؟؟؟گرفت

 

عصر بعد از صرف چای و شیرینی قصد رفتن کردم. 
های حوری و نگاهتمام مدت با نشستنش بین منو خاله

 .تیز و نافذش به صورتم فضای اونجارو برام تنگ کرد

تا لباس پوشیدم دیدم اونم کتِ جینش رو پوشید و 
 .جلوم ایستاد

 :خاله حوری گفت

 ؟تو کجا میری وریا -
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 .میرم برسونمش دیگه -

 .نیاز نیست، خودم میرم -

از صبح نذاشتی  گه راحتش بذار..حوری: راست میخاله
 .دو دقیقه راحت باشه

مگه چیکارش کردم. من که ساکت نشسته بوم یه  -
 .گوشه واسه خودم

آره جونِ خودت ساکت بودی ! داشتی با نگات  -
 .دادیقورتش می

 .سالمکو؟ ایناش که، صحیح و  -

ی هردوشون در مورد خودم، آب شدم، آروم از مکالمه
 :گفتم

 .من خودم میرم ممنون -
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  .میرسونمت -

سماجتش دست و پای منو خاله حوری رو از مخالفت 
بست. اگه خاله حوری نبود یا توی یه موقعیت دیگه 

زدم تو سرش که نتونه ارد بیخودی بودیم، طوری می
 .بده

 :سرش کوتاه بیا نیست، گفتخاله حوری هم که دید پ

پس صبر کنید خودمم میام باهاتون. شما دوتا آبتون  -
 .تو یه جو نمیره

و غنیمت شمرد رفت و توی اون چند دقیقه اونم فرصت
 .شرمانه زل زد بهمو راحت و بی

 : با اخم رو ترش کردم و گفتم

 ؟زنی بهمخیلی ازت خوشم میاد اینجوری زل می -
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 ؟خروس رفته بودی مسافرتتو با اون جوجه -

 ؟چی -

خودش گفت... گفت اونموقع که دوست دخترش  -
 .بودی با هم رفته بودید مسافرت شمال

ته دلم فرو ریخت. نه اینکه از حرفش یا واکنشش 
ترین رازهامونو با یکی بترسم، از اینکه مسلم مخفیانه

دیگه در میون گذاشته بود سوختم... بقول میالد از کجا 
مو تجاوز وریارو هم به دیگران نگه و منو خونوادهمعلوم 

 ؟رسوا نکنه

 

 هشتادوپنج_پارت#

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 

 

 

 

 

 ؟خودش بهت گفت -

 ؟ای هم بودمگه غیر شما کس دیگه -

 ...نه ولی -

رازتو نگفتی یعنی اون گفته دیگه... اینجوری وقتی تو  -
 ؟بش اعتماد داشتی

تونه هامو محکم روی هم فشار دادم. چطور میلب 
 ؟مون رو برمال کنهانقدر راحت رازهای دونفره
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تون تا کجا پیش رفته، واسم مهم نیست، رابطه -
دونم دختری نیستی که اجازه بدی اون شناسمت میمی

ز کنه، اونم آدمِ این حرفا دست هرزشو طرفت درا
نیست، ولی با این حساب نباید به کسی زود اعتماد کنی، 

 .ها گرگن تو لباسِ برهخیلی از آدم

 

هایی روی صندلی عقب نشستم و فکرم درگیر حرف
  ...شون بهم گفتبود که وریا توی خونه

ی جدید، ی عفونی هر روز از یه فاجعهقلبم مثل یه توده
 .تا به مرز ترکیدن برسه شهتر میبزرگ

گفت، متوجه نبودم خاله حوری هر از گاهی چیزی می
گه، اونقدر که درگیر فکر و خیال بودم، چی می
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کدوم از حرفاشو نشنیدم، فقط صدای زمختِ وریا به هیچ
فهمیدم اون داره بهش جواب رسید و میگوشم می

 .دهمی

کرد و شیشه رو پایین کشیدم، باد به صورتم برخورد 
 .سردیش تنمو لرزوند

 :خاله حوری گفت

 .خوری ماهین جانسرما می -

 :گفت وریا

 .بذارش تو حالِ خودش -

ی جلو نگاهشو به خودم شکار کردم و توی آینه
لحظه قطره اشکی ناغافل از چشمم فرو ریخت. همون
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نگاهش مملو از خواستن بود و من مملو از حسِ 
 ...سرخوردگی و یاس

ست و باز کرد تا مثال گواهیه حامی بودنشو چشماشو ب
 .بهم بده

م کرده، تونم به کسی که بیچارهپوزخندی زدم. من می
 ؟؟تکیه کنم

  

 

 

* 
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اون مزاحم هیچ خبری نداشتم.  شد که ازچند روزی می
اشت به رفتم و میومدم. شاید میالد دبا خیال راحت می

کرد تا بهش کرد و پولشو جور میاش عمل میوعده
ی شومِ این پس بده. خوشبین بودم هر چه زودتر سایه

طور نبود، کنه، اما در واقع اینو از سرم کم میمزاحم
 :گفت دیشب یهویی بهم زنگ زد و با توپ پر

نمیشه یه مدت نری آموزشگاه؟ حاال حتما باید این  -
ارزش بری و کالسای دوزاری رو واسه دو قرونِ بی

 ؟بیای
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چرا نرم، کارمه، بخاطر تو و اون مزاحم لعنتی، از کارو  -
 ؟زندگیم بزنم بشینم خونه بپوسم اینجا

یه چند ماهی نرو من خرجتو میدم. مگه چقدر پول  -
 .رابرشو بت میدممیدن ها. من دوب

جوری جلز ولز تو اگه پول داری قرضتو رد کن این -
نزنی... پول بدی که بعد منت بذاری... من اینجوری 

سرو دردسر کار کردم، خوام... این همه سال بینمی
مونم که بعد منتظر باشم دستم تو جیبِ خودم بوده، نمی

 ...ذاری کفِ دستمتو کِی دو زار می

گه ید بالی جونِ من... به متینام گفتم میشما دو تا شد -
  ...کشی و فالنپولتو به رخ می

 ؟گهخب مگه دروغ می -
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من االن موقعیتم خوب نیست... به فکر شمام کسی  -
تونم بذارم برید و بیاید در حالی بهتون آسیب نزنه، نمی

 ...پدردونم اون بیکه می

راحت  کنی پس بدی که خیالتچرا پولشو جور نمی -
بشه دیگه خواهرات تو خطر نیستن؟ من چقدر از تو 

چوب بخورم میالد ؟ مگه من سپر بالم، یه بار اون 
دوستِ نامردت، یه بارم شریکِ عوضیت، توام کم بالی 

خواستی درست کار کن که این جونِ من نیستی... می
 .بالها سرِ ما نیاد
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ر طوحرفاش تعجبی نداشتن. میالد ترسیده بود، همون
که من ترسیده بودم و بوی خطرو بیخِ گوشم حس 

 .کردممی

اونم وقتی قصد داشتم بیام پایین که دوباره از پشت 
ی بارون خورده و خیسِ پشت پنجره، دیدمش. شیشه

بارونِ تندی در  قلبم از ترس شروع کرد به لرزیدن.
حال باریدن بود و اون خیلی راحت توی ماشینش 

 .پایید تا من برم بیرونرو مینشسته و درِ آموزشگاه 

به آژانس زنگ زدم تا با آژانس برگردم خونه، ولی 
دونستم توی این بارون احتمالش خیلی زیاده بهم می

 .بگن ماشین نداریم... همین اتفتق افتاد
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پناه شماره اسنپ رو گرفتم... آقای توسلی لرزیده و بی
 زدم، ولی امشبجواب نداد. بعضی وقتا بهش زنگ می

انگار همه دست به دست همه داده بودن تا منو توی 
و نگاه کردم، خطر بندازن. چاره ای نداشتم انگار... پایین

 .هنوز اونجا ایستاده بود

شماره میالد و گرفتم و با حرص پوست لبم رو زیر 
دندون گرفتم. باید بیاد این گندی که به بارآورده رو 

خاطر ام هر کس بجمع کنه. مگه من پیت حلبی
 .مشکالتش یه لگد به گوشتِ تنم بزنه

 ؟جانم ماهین -

 .خوام بیام خونه، اون اینجاستبیا میالد... من... می -

 ؟کی وریا -
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 .نه... همون... مزاحمه -

پفیوزِ عوضی، گفتم زمان بده دیوث، دوره افتادی  -
 ...اونجا که چه غلطی کنی

 :با خودش حرف زد و بعد گفت

 ؟ببین ماهین -

 ؟بله -

 ؟تو اومدی بیرون -

من االن وسایلمو جمع کردم بیام پایین که نه... -
 .تر از آموزشگاستدیدمش، ماشینش پایین

تونم بیام... زنگ بزن با آژانس خب من شهرکم نمی -
 .بیا
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 هشتادوهفت_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

با جوابش آه از نهادم بلند شد و حرص تمام وجودمو پر 
 :کرد

گی آژانس بگیر؟ زنگ به عقل خودم نرسید که تو می -
 .زدم ماشین نداشتن

 :هوف نفسش رو بیرون داد

 ؟حاال چه غلطی بکنم -
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دی شرشو کم کنی از سرمون، منم از چرا پولشو نمی -
ازیا بدم میاد، مگه داریم بازی این موش و گربه ب

 .کنیممی

تونه بکنه فقط میاد که خونِ منو به اون هیچ غلطی نمی -
کنه واال جرات نداره پاشو جوش بیاره، داره اذیتم می

 .کج بذاره

جرات نداره که هر روز پاشه میاد اینجا علنا منو  -
کنه که یا داداشت پولِ منو بده یا بالیی تهدید می
 ؟ارمسرتون می

ها نیست، غلط کنه که من گم نترس، آدمِ این غلطمی -
 .ذارمش نمیزنده
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تونستی پولشو چرا ازش پول گرفتی اصال؟ تو که نمی -
 ...برگردونی چرا مسئولیت انداختی گردنِ خودت

شی ببینم چه گوهی بخورم... شبیه یه دقه ساکت می -
وضع زنی؟ اونموقع که گرفتم ها ویزویز حرف میبچه

دالر این نبود که، ازش دالر گرفتم، قرار شد به دالر هم 
 .پس بدم

چشمام از حماقتش تا آخرین حد گشاد شدن... اگه 
سنم ازش کوچیکتر نبود یا جراتشو داشتم بهش 

تر هم هست، واقعا کور بودی گفتم مگه از تو احمقمی
 ؟؟و ندیدی که رفتی ازش دالر گرفتیاوضاع مملکت

، اصال معلوم هست داری با زندگیت چیکار وای میالد -
 .کی، مارو هم انداختی تو دردسرِ کاراتمی
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مگه کفِ دستمو بو کردم قراره اینجوری بپیچونن  -
و من باید جوابگو باشم. واسمون... انگار وضعیت مملکت

 .بینی قیمتارو، شخمی شخمی دارن میرن باالنمی

اینجا، یا برم االن من چیکار کنم؟ بمونم خشکم بزنم  -
 ؟تو دهنِ شیر ببینم چه مرگشه

 .اون مگسم نیست، چه برسه به شیر -

صدایی که از پشت سرم اومد، نگاهمو به پشت سرم 
دوختم. خانم مهینی از توی دفتر اومد بیرون و داشت 

کرد که منو دید و چشماشو تنگ کرد. االن درو قفل می
داحافظی میگه چرا نرفته هنوز؟ مگه چند دقیقه پیش خ

 ؟نکرده بود

 .گوشم به میالد بود و نگاهم به خانم مهینی
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 ؟کدوم ار همکارات ماشین نیوردنهیچ -

 .خانم مهینی: چی شده خانم فاخری؟ نرفتی هنوز

 .تونه بیاد دنبالمبارونه، زنگ زدم ببینم داداشم می -

 .چتر که همرات بود... صبح دیدمش تو دستت -

سر خیابون تاکسی گیرم نیاد. ترسم برم آره ولی، می -
 .اون روز خیلی ایستادم تا تاکسی برام ایستاد

... منم ماشین نیوردم. خونه داداشم یه حیف شد پس -
خیابون باالتره، دارم میرم اونجا... میخوای توام همراهم 

 ؟بیای

... حاال هر روز ماشین میاورد ها، امروز بخشکی شانس
 .دهاز شانس بدم بدون ماشین اوم

 :میالد توی گوشم با حرص گفت
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 ؟گندش بزنن... ماهین... ماهین -

 ؟بله -

 .اهلل پس بزن بریمخانم مهینی: خب بسم

 .خوام باهاش برمگفتم بله و میفکر کرد به اون

 .نه ببخشید، با داداشمم پشت خطه هنوز -

 .آها -

  .کنممیالد: صبر کن االن یکاریش می

 ؟چیکار -

 .دقه دیگه اونجامتو بمون... ده  -

 .خیالم راحت شد و نفسم رو آسوده بیرون دادم

 

 هشتادوهشت_پارت#
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 :تماس رو قطع کردم و به خانم مهینی گفتم

 .ممنونم ازتونداداشم ده دقیقه دیگه اینجاست...  -

 ؟خب خداروشکر، پس من برم اشکالی نداره -

جوری ببندم کنم. درِ ورودی رو همیننه خواهش می -
 ؟دیگه

آره، عصر دوباره باید بیام یه سری تایما کالس  -
 .دارن... آ راستی تا یادم نرفته
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خواست یه مطلب مهم رو قدمی جلوتر اومد. انگار می
های سفیدِ توی دستش کشبازگو کنه. نگاهم به دست

 .بود و چتری که توی دستش قرار داشت

ش یه مدرسِ اون آقایی بود که گفتم برای بچه -
 .خواد که تو خونه تدریسش بدهخصوصی می

 ؟کدوم آقا -

تونه درست راه م سندروم داره نمیکه گفت بچههمون -
 .بره

یادم اومد. چند روز پیش در موردش بهم گفته بود و 
 .مخالفت بهش جواب نفی دادم من با

دیروز عصر خانمش اومده بود اینجا بازم حرفشو  -
کارش خواست با اینمطرح کرد... بنده خدا انگار می
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، گواهی پزشکی هم آورده بود، اعتماد مارو بدست بیاره
تونه درست راه بره، یه مدرسِ زبده و ش نمیگفت بچه

ده... گفت و خوب بهش یاد بخواد که زبانمجرب می
خوام مدرسش تعریفِ آموزشگاتونو زیاد شنیدم می

 .حتما از آموزشگاه شما باشه

 .کارترهکه از منم کهنهخب به خانم قریشی بگید، اون -

 :اخمی کرد و گفت

شون خانم قریشی اخالق داره؟ من اونو بفرستم بچه -
 .دور از جونش به یه سندرومِ دیگه هم مبتال میشه

 :تخندیدم، که گف

کنی... اینکه زنش اومده یعنی گم چرا قبول نمیمی -
دونم تو توی خونه کار ، میخواسته اعتمادِ مارو جلب کنه
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کنی، اما این فرق داره، بنظر آدمای محترم و خوبی نمی
 .هستن

 ؟با یه نظر اینو فهمیدی خانم مهینی -

ست، آقاشم معموال نه... اما، زنه گفت هر روز خونه -
د خونه، مشکل ایاب ذهابم داشته باشی اونجا شبا میا

 .تونن مشکلتو حل کنننگهبان و راننده دارن می

کرد تا منو با عنوان مهینی داشت همه تالششو می
مدرس بفرسته به اون خونه. اینجور که معموله از کارِ 

من خیلی راضیه که دوست داره در مقابل همچین 
 .پیشنهادی، منو داوطلب کنه

 .نم حاال ببینم چی میشهدونمی -
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و دارم بت  خوبی ِدر موردش فکر کن. من موقعیت -
 .دمپیشنهاد می

 : گوشیم زنگ خورد. نگاه کردم به اسم میالد و گفتم

 .کنمباشه چشم... درموردش فکر می -

 :جواب دادم

 .الو میالد -

 .بیا پایین -

تعجب کردم چطوری به این زودی خودشو رسونده... با 
 ...شد کهاومد سه چهار دقیقه نمیمی جت هم
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رفتم پایین و از درِ آموزشگاه که بیرون رفتم چترمو باز 
کردم. چشم چرخوندم تا ماشینِ پرشیای میالد و ببینم 

 ...ولی به جای اون

ذهنم قفل کرد و به رو برو خیره شدم. به ماشینِ شاسی 
و  تر شده بودهای بارون براقبلندِ سفیدی که زیر بارش

ی شیطونش رو حتی از این تونستم لبخندهای رانندهمی
  .فاصله ببینم

با نگاهم دنبال ماشینِ اون مزاحم گشتم، نبود، انگار تا 
 .وریارو دید پا به فرار گذاشت

و زیادی جدی گرفته... قرار نیست منم آدم میالد این
جدی بگیرمش. حاال که مزاحم رفته، دیگه نیازی نیست 

 .ش بشینم تا در این زمینه کمکم کنهسوار ماشین
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راه افتادم و اونو نادیده گرفتم. استارت زد و پشت سرم 
اومد. بهم نزدیک شد و با پرویی منحصر به فردش 

 :گفت

میالد گفت راننده شخصی سفارش دادی، منم به پا،  -
 .سریع اومدم

 .من نگفتم تورو بفرسته -

 .میشهیه غریبه بیاد خوبه، من بیام حالت  -

 .ها بهتر از تواَنآره غریبه -

 .کنه واسه منبیا سوار شو ببینم... بدو... ناز می -

 

 هشتادونه_پارت#
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 ایستادم و از زیر چتر با غیظ و خشم نگاهش کردم. با
پرویی به صندلی کنارش اشاره زد، در حالیکه دستش 

 :پشت صندلی دراز بود

بدو ماهین... اینجوری هم نگام نکن انگار آبنتاتو  -
بازیارو بذار کنار... ما یه دزدیدم، بیا بشین این بچه

خواری کنیم و گوهی خوردیم، قرار نیست تا ابد پاچه
 .کوتاه بیایم
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ن گفتم میالد بیاد، کی به تو گفت بیای اصال؟ م -
گفت، خیر سرم یه فکر دیگه تونست خب به من مینمی
 .کردممی

تو اصال باید به من بگی، مگه شمارمو نداری زنگ  -
چرا میری به میالد بگی که از اون سرِ  بزنی من بیام،

تونی بری دنبال ماهین، بارونه شهر زنگ بزنه بگه می
ی منه بیام. خب هآژانس گیرش نیومده بیاد خونه. وظیف

 .به خودم زنگ بزن تو یک ثانیه جلو پاتم

ی توعه؟ من یه دخترِ آزادم، فقط خودم چرا وظیفه -
 .مسئول کارامم، االنم مجبور شدم به میالد بگم

زنه بیرون، یه نگاه ش نمیتو این بارون سگ از خونه -
 ؟خواستی بمونی اینجا تا کِیبه دوروبرت بنداز، می
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بهش نگفته دلیل اینکه من خواستم بیاد  یعنی میالد
 ؟دنبالم چیه

چه جالب، پس بهش نگفته اون ناشناس دوباره مزاحمم 
گه بهش؟ مگه با هم رفیق شفیق نیستن شده... چرا نمی

شناسه و چند کمه وریا رو خوب می؟ مگه نه ادعا می
 !...ساله با هم رفیقن و جیک و پوکشون یکیه

 ؟تموم نشد -

 ؟چی -

خوای ستخاره زدنت... یه رمال باالتر هست اگه میا -
 .تر شی، تا اونجا همراهیت کنممطمئن

 :زیر لب با حرص گفتم

 .مسخره -
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 :ی خشک و مرموزخندید، ولی یه خنده

کنی یا می خوای اعصابِ منو خراب االن داری ناز می -
کنی، چرا نمیای بشینی؟ بارون داره چپکی می زنه 

 .شد صندلی ماشینم خیس

 .به جهنم. شیشه رو ببر باال برو -

تر و خشداری دوباره یه قدم برداشتم که با صدای جدی
 : گفت

. یه ریزمهام خون میماهین بیا بشین. من رو وسیله -
دوزم. خاطرت عزیزه، خش بردارن آسمونو به زمین می

رو چشام جا داری که تا االن خودمو کنترل کردم چیزی 
 .کامل خیس شد نگفتم. کنار درَم
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های درهمی، جند برگ نوچ نوچی کرد و با سگرمه
ای روی کنسول بیرون ی لوکسِ و نقرهدستمال از جعبه

 :کشید و اونجا رو تمیز کرد. غر زد

 .حاال تا صبح باید التماس کنم -

واسه چیزای خودت ارزش قائلی اما چیزایی که از بقیه  -
 ؟دزدی اهمیتی ندارنمی

 ...ندزدیدم من چیزی ازت -

میگی ماشینم یه خش برداره آسمونو به زمین  -
 ...ودوزم، اما به جهنم که تو تنتمی

اووف ماهین...اوف، اوف، چرا هر چی میشه پای اون  -
گوه خوردم تمومش می  کشی وسط... بگمقضیه رو می

 ؟کنی
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 .داریتو چرا دست از سر من بر نمی -

 :فتچشماشو بست و باز کرد و با خرص گ

ن... ببین گن نود سالشونم بشه باز دختربچهمی -
چطوری اعصاب منو بازی گرفته... بیا بشین، داخل 

 .ماشین خیس شد

بری بشینی که با خودش فکر کنه بخشیدیش از فردا 
دوره بیفته دنبالت همش فاز برداره بگه مال منی، 

مه مه برات فالن کنم یا وظیفهمسئولیتت با منه، وظیفه
 ؟کنم کوفت

کنی، مگه کرم داری، برای چی ماهین داری چیکار می
 ؟راه افتادی به طرف ماشینش... به این زودی رام شدی
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گفت تورو نه من رام نیستم، مسلم همیشه بهم می
 .جوری قراره اهلیِ خودم کنم، شیطون بالی وحشیمچه

خواد بهت زنه... میببین چه جوری داره لبخند می
ت داره و باالخره پیروز شده حرفشو بفهمونه چقدر قدر

 .به کرسی بنشونه

خوام پُروش کنم.. اون به من دستبرد زده، منو نه نمی
کرده زیر تنش غارت کرد، بعد راحت جون و لهنیمه

بشینم کنارش و بهش رو بدم تا از اینی که هست پررو 
 ؟؟تر بشه

 :کنار درِ ماشین که استاپ کردم، زیر لب نالید
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بی باش بشین... من فک آهنی ندارم تا صبح دخترِ خو -
التماس کنم... یه امروز بخاطر خودت و این سرما، 

 .و فراموش کن، بشینشباون

 

 نود_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

حرصِ زیرپوستی اما ماشین و به حرکت درآورد و با 
 :هیجانی مضاعف گفت
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از روزِ اول با جنگ و دعوا با هم خوابیدیم، خدا  -
 .دونه آخرش قراره چی بشهمی

ادبیش گشاد شدن... اینم از چشمام از گستاخی و بی
 ! اعتماد بیخودیت... ببین چه زود پرو شد

کنی؟؟ یه کارِ شاقی کردی به خودت افتخار می -
صفتی نشون دادی، اینکه تعریف نداره، آبرویی و بی

 .زنیهمیشه ازش حرف می

 :نطقش بسته شد، نیم نگاهی بهم کرد و بعد گفت

واال فکر کردم کارِ شاق کردم که تورو بدست بیارم ،  -
 .اما انگار هیچ پخی نکردم

 : با حرص و کینه نگاهش کردم

 ...چشم و رو و پروییواقعا بی -
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میالد بیاد دنبالت، تو که از این شد زنگ زدی حاال چی -
 ؟ها نداشتیعادت

کردم. از دستش عصبی بودم و به خیابون نگاه می
 ؛ای زد تا گلوشو صاف کنهجوابشو که ندادم تک سرفه

 ؟کنی جواب بدیعزیزم... لطف می -

. چشماشو تنگ کرد دوباره با حرص و آز نگاهش کردم
 :و گفت

 ؟شده نکنه دوباره اون مزاحمه پیداش -

قلبم فرو ریخت. چطوری فهمید ؟ مگه توی صورتم 
 ؟چیزی نوشته شده

 ؟آره ماهین -

 ...نه -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 ؟جدی میگی -

 .نه نیومد -

خواست راستشو بگم، ولی به این فکر کردم اون دلم می
خوام هم نسبت دار هیچ نسبتی با من نداره، حتی نمی

کنم، از بشه، همین که االن دارم به زور تحملش می
 .ش زیادیهسر

ولی بهت لطف کرد اومد. دیدی سه چهار دقیقه زمان 
برد تا خودشو رسوند و از شرِ اون مزاحمِ عوضی نجاتت 

 .داد

خدایا، چی بگم به میالد، معلوم هست داره چیکار 
 ! کنهمی

 : کمی بعد گفت
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 .کالسات چطور بود ؟ امروز رور خوبی داشتی -

من با دلهره و این مسخره ترین سوال بود، اونم وقتی 
ترین الیه های آشوب نشسته بودم کنارش و در پنهانی

 .کردمرازِ میالد، به مزاحمِ لعنتی و اومدنش فکر می

جواب ندادم. پخش صوتی رو روشن کرد و صدای 
 .هایده توی فضای ماشین پیچید

 .صدای دلنوازش آروم و زیبا فضای بینمون رو پر کرد

 ...و داریمبیه امشب شبِ عشقه، همین امش "

 ...ی دردو واسه فردا نذاریمچرا قصه

 عزیزان همه با هم بخونیم

 که امشب شب عشقه

 که امشب شب عشقه
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 بخندیم و بخونیم بدونیم

 که امشب شب عشقه

 "که امشب شب عشقه

 

 ؟ماهین -

بهش نگاه کردم. چرا هر چند ثانیه بکبار اسممو تکرار 
 .کنه. انگار قرص ماهین خوردهمی

 ؟خوبی -

شور دارن و از اون چشمای  چشماش برق دارن..
و رامِ تونن یه زنگر و جذابن که سه سوته میحیله

کنن، اما نه خورشون کنن. باید بگم چشماش جادو می
 ...منو
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دی؟ باز رفتی تو مودِ قهر و نفرتت ؟ چرا جواب نمی -
 .ذارم براتمن که دارم از جون و احساسم مایه می

ی مامانش بودیم. ده روز ی که دیدمش خونهآخرین بار
 .پیش بود یا شایدم دو هفته، یا شاید بیشتر

. مسلمِ اونجا در مورد من و مسلم و مسافرتمون گفت
ی خصوصیمون رو واسه این آدم ریخت لعنتی که رابطه

 .روی دایره

  ؟؟چرا انقدر ازم بدت میاد -

 ؟خودت نمیدونی چرا -

 ؟ط دارههمش به اون ماجرا رب -

کمی مکث کردم. عوضی خوش قیافه هم هست، ولی 
دونه چقدر دوست ش تو سرش بخوره... خدا میقیافه
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دختر داشته و تا االن با چند نفر خوابیده... مریض نباشه 
یه وقت... اون شب کاندوم داشت، اما اگه ناشی بازی در 

میاورد یا مریضی چیزی داشت... نه نداره، ما که 
قبل از عقد و دادیم، اگر بود اونجا حتما های آزمایش

 .گفتنمی

 ؟ تموم نشد -
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 :با گیجی گفتم

 ؟چی -

جنگی... یه چاقو دارم زیر صندلی اونم ببر با مغزت می -
 .وقت کم نیاری یه

 :پوزخندی زد

 ؟اونجا چه خبره، بگو منم بدونم. دوئل داری با خودت -

خواد بدونه؟ اینکه برخالف جذاب بودن و اندامِ واقعا می
شبِ زنم یاد اونش، هر بار که بهش زل میالعادهفوق

گم چطور شه و بارها به خودم مینحس برام زنده می
م عقل اونقدر مختل ممکنه نفهمه، حتی با مشروب ه
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های دخترِ شه که نتونه تشخیص بده جیغ و گریهنمی
 ! خواهیش نیستزیر تنس، از سرِ لذت و زیاده

شب، هر چی جیغ زدم ولم نکردی، یه لحظه چرا اون -
 ؟هم شک نکردی چرا جیغای این دختر عادی نیستن

 :به وضوح رنگش پرید و گوشش کمی باال رفت

 ...شک کردم، ولی -

 :نگاهم کرد و توجیهانه گفت

 .بت که گفتم مست بودم -

 :خواستم چیزی بگم حرفمو توی نطفه خفه کرد

قدر که مستِ مشروب نه ها، مست تنت بودم. اون -
 .کنمحالیم نبود دارم با دختری که زیر دستمه چیکار می
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کنی اما از یعنی فهمیدی که داری به یکی تجاوز می -
 ؟کارت دست نکشیدی

کنم، ولی اونقدر تو حال و دونستم دارم تجاوز میینم -
خواستم تمومش کنم. تو رو لذتِ خودم بودم که نمی

های تورو، نفس های تورو، ، جیغکردم به جاشتصور می
تن و بدنِ تورو، اونقدر غرقت بودم که اصال یادم نبود یه 

ای خواستم، وقتی هم فهمیدم گفتم یارو پولشو اجاره
ست، حاال یکم دردش گرفته یا اینور این کاره گیره،می

 .کنماونور، با پولِ بیشتر راضیش می

انفجاری از درونم با نفرت بیشتری به سمت گلوم 
هجوم آورد. چشم ازش گرفتم و به خیابون دوختم. 

اینکه کسی به زور بهم تحمیل بشه و از چپ و راست 
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ه بهم بگن این آدم توی سرنوشته، داره مثل موریان
 .خوره تا باال برسهمو میریشه

چطور من این آدمو قبول کنم که همیشه توی خیالِ 
هاش، بدون اینکه خودم بخوام، سهیمم کاریکثافت
 ؟؟کرده

دوسش ندارم، ازش متنفرم، اما حداقل خوبی که داره، 
 .اینه که اشتباهاتش رو صادقانه به زبون میاره

 .مبریم رستوران، جایی، یه چیزی بخوری -

تندی که بهش گفتم آهی از تاسف و حسرت  "نه"
  .کشید

کمی بعد کنار یه مغازه شیرینی فروشی ایستاد و 
 :کمربندشو باز کرد
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بینی که بیای رستوران بام، اینجا منو قابل نمی -
باقلواهای محشری داره، بیارم با دو تا چایی گرم 

 .بخوریم حال بیایم

 

و رفت و نظر  حتی نذاشت من چیزی بگم، خودش گفت
 .منو هم نخواست

بارون هنوز بند نیومده بود و حتی شدتش بیشتر شده 
 .بود

بعید بدونم کارآموزهای عصر بتونن توی این بارون 
 .بیان آموزشگاه

به پیشنهاد خانم مهینی فکر کردم و تو این فاصله 
 ؛گوشیمو چک کردم. یه پیام از میالد داشتم نوشته بود
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شد ودم که اون سر شهرم نمیببخشید ماهین... خ -
 .کنمبیام... مخلصتم. جبران می

پوزخندی زدم و با صدای ناز زنی نگاهمو باال کشیدم. 
حوصله یکی وریارو به حرف گرفته بود و اونم داشت بی

 .دادجواب می

 :فقط شنیدم که با اخم و تندی گفت

دونم، بچه این محل نیستم، برو از فروشنده من نمی -
 .بپرس

 :به قدو باالی وریا نگاه کرد و با حرص گفت زن

 .ایش، چه بداخالق، انگار از دماغِ فیل افتاده -

هاشو ای گفت و با یه نگاه به من لبزیر لب چیز دیگه
 .چینی داد و رفت توی شیرینی فروشی
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درو از داخل برای وریا باز کردم. یه سینی کوچیک 
ینجا هم هارو از کجا آورده، مگه ادستش بود. چایی

 ؟دنچای می
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ماشین رو دور زد و کنارم روی صندلی نشست. وقتی 
ام برخورد کرد. خودمو عقب اش به شونهنشست شونه

 :گفتکشیدم که با شوخی و تمسخر 
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 ؟اوف مار نیشت زد -

اخمی کردم که باز هم خندید. روی موهاش نمی از 
قطرات بارون نشسته بود. موهاشو با دستش مرتب کرد 

  .شون رو پس بزنهو سعی کرد خیسی

 .بخور گرم شی... ببین خوشت میاد از باقلواش -

گرم کرده بود که یک ذره  ماشین رو بقدری برام
م، فقط وقتی درو باز و بسته سرمای بیرون رو حس نکن

 .کرد، سوزِ باد سرد به فضای داخل هجوم آورد

 :نگاهم کرد

 ؟خوریچرا نمی -

 .بردی با خودتچترمو می -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

تا اینو گفتم نیشش تا بناگوش باز شد و ابروهاشو 
مُردی ماهین ! گفتی میشدتی باال داد. حاال اگه اینو نمی

اد و اون فکر ببین چه خوشش اومد، چقدر ازش بدم می
کنه من بخاطر دلسوزی گفتم تا یه وقت عطسه نزن می

 .سرما بخوره

 ؟ماهین -

 : بهش نگاه کردم. با خنده گفت

امروز هوا آفتابی نبود، این از کجا در اومده که تو با  -
 ؟کنیپدر مهربونی میمنه بی

 .بمیری هم واسم مهم نیست -

خودم بشی همه ... یه روزی که مالِ آخ ماهین... آخ -
کنم. هنوز یادم نرفته چند سال پیش اینارو تالفی می
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بخاطر اون اوزگلِ جنگلی، چه جوابی تخت سینم زدی... 
سوختم تو رفتی موقعا که من داشتم تو تبِ تو میهمون

با یه جوجه خروسِ ترسو، به خیالت مرد زندگیت 
 !میشه

 :هِه تمسخرآمیزی سر داد و زیر لب با حرص گفت

یف اسمِ مرد... بعضیارو باید از مردی ساقط کرد، ح -
 .اسمشون گذاشت خاله منیژه

 ؟تو خیلی مردی البد -

کسی که بتونه یه ملکه رو مال خودش کنه مرد  -
 ؟نیست

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

گفت ملکه !! چه تعریف قشنگی، تا به حال کسی  به من
بهم نگفته بود ملکه... سه سال با مسلم بودم یه بار 

 .نکرد اینجوری ازم تعریف

با اینکه از حرفش لذت بردم ولی نخواستم اینو بهش 
 :نشون بدم

 .من مالِ تو نیستم -

 ؟ایمگه تو ملکه -

احمق توی پرم زد تا بگه چه خودتو جدی گرفتی. با 
حرص چشمامو روی هم گذاشتم که سینی رو از دستم 

 :گرفت و گفت

و تو سرم نزن تا منم نزنم تو پرت... دیگه اون اتفاق -
 ...بخور دیگه چاییا یخ کردن
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... امیدوار بودم این آخرین باری باشه منو رسوند خونه
 .شینمبینمش یا کنارش میکه می

شو از سر شب میالد اومد خونه و دوباره رجزخونی
گرفت. به منو متینا اولتیماتوم داد یه مدت نریم سر 

 .کارمون

بحثشون شد. متینا هم دعوا راه انداخت و خودشو میالد 
کرد، از مامان که تا االن ساکت بود و فقط نگاهمون می

کوره در رفت و توی صورت میالد ایستاد و با عصبانیت 
 :گفت

چند وقته دور برداشتی باالی سرِ دخترام... من  -
کاری، اما منو بابات اینجوری نمیدونم چته و از کی طلب
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بیای  به بارت نیاوردیم که هر وقت کارت جای لنگ زد
شاخ و شونه بکشی واسه خواهرات... اونا هر کاری 

 .دلشون بخواد انجام میدن. تو زندگیشون دخالت نکن

 :میالد گفت

مامان، هر حرفی میزنم ببطر  من بفکرشونم -
 .خودشونه

تو چرا اصال به این فکر افتادی که دخترا سرِ کارشون  -
 ؟نرن. مشکلت چیه میالد
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نگاه میالد توام از سرزنش و دلگیری بود. یه جوری به 
زد انگار من ازش خواستم بره از اون آدمِ من زل می

 .روانی دالر بگیره، که بعد نتونه بهش پس بده

 ؟میالد -

 ؟ مامانبله  -

 .جوابِ منو بده -

 :غره و غضب لب زدمتینا با چشم

معلوم نیست چش شده... هر روز سر یا چیزی یا با  -
دونم اون بیرون چه من بحث داره یا با ماهی... من نمی
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ترسه ما از خونه قشقرقی راه انداخته، پس افتاده می
 .بریم بیرون

 :مامان چشماشو سمت میالد با تعجب گرد و گفت

 ؟گهآره میالد؟ متینا راست می -

گن باور می کنی، نه مادرِ من... چی تا اینا یه چیز می -
کنی شنوی از اون در میگم از این در میمن هر چی می

 .بیرون، یه جو هم ارزش نمیدی

 :مامان با حرص گفت

گیری؟ یه عمر زدم تو تو مگه تصمیمِ درست هم می -
یر بیاری تو خونمون، سرِ خودم دست اون دختره رو نگ

خوره نمکدون هاست، نمک میاین از اون آتیش پاره
 ...شکنه... گوش ندادی کهمی
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 ؟من حرفِ سیمارو زدم االن -

متینا: اوه چه غیرتی شدی سرش؟ تا دیروز بش 
 ؟گفتی زنیکه، امروز شد سیمامی

چشمامو تنگ کردم و خیره شدم بهش. بقول متینا یه 
شه میالدی که تا دیروز ازش مگه میلنگه... جای کار می

کرد امروز نفرت داشت و اونجوری ازش یاد می
 .رفتارشو عوض کنه

غره ای بهم رفت. حتما ربطش به نگاهمو که دید چشم
 .ی بابای سیمااون سفرشه که رفته بود ساری خونه

 :مامان محکم گفت

 .همین االن این بحث و تموم کنید -

 :دوی ما اشاره کرد و گفتمیالد هم با دستش به هر
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این دوتا از فردا نرن سر کار مامان... برن میام خون  -
کنن. یه مدت دندون رو جیگر بذارن تا خودم بپا می

 .آزادی بدم بهشون. پول تو جیبیشونم با من

خوایم، چرا نریم؟ من کاری به متینا: ما از تو صدقه نمی
تونی نمیماهین ندارم اون اختیارِ خودشو داره، ولی 

 .جلوی منو بگیری

خواست اون فضارو ترک کنه ولی با حرفِ مامان می
 :خورده ایستاد و گفتمیالد یکه

 ؟صبر کنن تا تو مهرِ آزادی بزنی براشون -

 ...میالد: آره

 :متینا شیشکی زد
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اون بیرون هر غلطی کردی خودت پاش وایمیستی،  -
گی مگه ما کلفت تواییم، بگی چپ برو، چپ بریم، ب

 .راست برو راست بریم... انگار مافوقِ نظامیه
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میالد به سمتش یورش آورد. مامان جیغ زد، از رفتارِ 
چی باعث میالد ماتم برد و خودمو انداختم بینشون، 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

که گفت قدر پرخاشگر و دگرگون بشه، اونشده این
مزاحمتِ ناشناس خیلی جدی نیست و خطری برامون 

 ...نداره

 :با عصبامیت گفت

تو خیلی زبونت دراز شده متینا، پاش بیفته پای تورو  -
کنم تو این خونه تا بلبل زبونی نکنی واسم، من حبس می

 .اگه حرفی میزنم بخلطر غیرتمه

ا: تو غیرت داشتی که سیما اون بالهارو سرت متین
 ؟آورد

 .مامان: عه خفه شو متینا، این حرفا چیه میزنی

کردیم دیگه تمام، هر وقت به سیما و خیانتش اشاره می
 .این خط قرمزِ میالد بود و محال بود افسار پاره نکنه
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 :میالد داد زد

پر تو زنم اون دهنِ سلیطهدهنتو ببند متینا، بخدا می -
 .کنم واستخون می

مامان: بسه میالد توام تمومش کن. بیخودی اومدی 
 افتادی به جونِ خواهرات، من هنوز نمردم تو اذیتشون

 .کنیمی

 :متینا از پشت من سینه و گردنشو جلو داد و گفت

غیرت... هستی دیگه... غیرتت سوختی که گفتمت بی -
 نامرد کجاست پس؟ جای اینکه بزنی تو دهنِ اون رفیقِ

شرفت که دورِ ناموست گوه خوردی کرده، آوردی و بی
 ؟ی تنمون بکنیوصله
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میالد نعره زد، اونقدر بلند که همه یکه خوردیم. از 
حرفِ یهویی متینا ترسیدم مامان بفهمه یا بالیی سرش 
بیاد، با هول و وال دستامو جلوی هر دوشون گذاشتم و 

برسونه عقب  کرد خودشو به متینامیالدو که سعی می
 :روندم و گفتم

 .بسه... بسه، تمومش کنین، زشته، خجالت بکشین -

 :متینا از پشت محکم توی سرم زد و گفت

خورش خاک بر سرت زیپِ دهنتو کشیدی و توسری -
دی یکی دیگه واست ببره و بدوزه... من شدی، اجازه می

 ...اگه جای تو بودم

 :میالد وحشت زده داد زد
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ای، نمی دهنتو نبندی از فردا بیچاره خفه شو متین، -
 .ذارم پاتو از خونه بذاری بیرون

ذاری؟ تو عرضه داشتی جلو زنتو می متینا: تو نمی
ست، شاید تو بد گرفتی، هر چند میگن عیب از ریشه

 .بودی که زنت بهت خیانت کرد

ی مونو پر کرد. جملهسکوت فراگیری تمام سالنِ خونه
بود که میالدو نفسگیر و غضبناک از متینا بقدری کوبنده 

 .خونه بیرون کرد

 :مامان عاصی شده به متینا نگاه کرد و توپید

زبونتو گل بگیرن متین، چقدر زبون دراز شدی، این  -
 ؟چه حرفی بود زدی به داداشت؟ خجالت نکشیدی
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مامان !! به جای اینکه از منو ماهی دفاع کنی، طرفِ  -
اشت رو اعصابم، پسرتو میگیری، خودش دست گذ

دونی ندیدی چطوری رَم کرده بود... تو اصال می
 ؟ت چه تاجی به سرت زدهشازده

ی خواد بگه، زبون نبود که، دروازهدونستم چی میمی
 .سرخ بود

 :چشمامو براش درشت کردم

 .. به اندازه کافی هر چی الزم بود گفتیمتینا بسه -

 : مامان گفت

حرفا چی بود گفتی، منظورت از نه وایسا ببینم، اون  -
 ؟رفیقش و ناموسش و این چیزا چی بود
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وای... چشمامو بستم، خدا بگم چیکارت کنه متینای 
  ...دهن لق

متینا نگاهم کرد، با چشم و ابروم براش خط مشی تعیین 
 .کردم که الم تا کام حرف نزنه
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 :اونم نفسشو با حرص بیرون داد و به مامان گفت
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همین که اومده خواستگاریه ماهین، خوشم نمیاد  -
 ؟باز و شیطونهازش، مگه خودت نگفتی زن

 ؟آره جونِ خودت، همش واسه همین بود -

 :حوصله به طرف اتاقش رفتمتینا بی

ذاری برم تو اتاقم یا نه، من از صبح تا حاال مامان می -
بینمتون که اونم باید با پسرِ سرکارم بودم، یه شب می

وحشیت سروکله بزنم. این خونه شده پادگان، هر کی 
 .رونهخرِ خودشو می

 :مامان با حرص و چشم غره گفت

زهرمار متینا... من میگم مراقب باش به خواهر و  -
 .هین نکنی، اون زبونت چند گز شده هابرادرت تو

 .متینا: اونا به من توهین نکنن، من کارشون ندارم
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مامان نگاهم کرد و نوچ نوچی کرد و دستاشو روی هم 
 :گذاشت

پناه به خدا، این یکی هم رد داده، تو چرا چت کردی  -
 .رو من... بیا بریم شامو ترتیب بدیم

 :رفت به سمت آشپزخونه و غرو لند کرد

هر بار داداشتون میاد یکیتون واسش یه آشِ جدید  -
 .... معلوم نیست جفت دخترها چه مرگتونهپزینمی

خودت که شنیدی چی گفت، تقصیر خودشه پاشو  -
 .گه سر کار نریمکرده تو کفشمون، می
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بعد ازشام خانم مهینی زنگ زد تا در مورد تصمیمم 
برای منه نه متینا، بپرسه... مزاحمت اون ناشناس بیشتر 

ترسم با نرفتنم به آموزشگاه بره سراغِ متینا. این اما می
احتمال زیاد بود ولی با این وجود پیشنهاد خانم مهینی 

ی تونه تا یه مدت منو از آموزشگاه دور کنه و بهونهمی
 .میالد رو به انجام برسونه

با درخواست خانم مهینی موافقت کردم. سرِ میزِ شام در 
ردش با مامان حرف زدم و اونم گفت موقعیت خوبیه مو

ی بینوا هم و ازش استقبال کنم. اینجوری به اون بچه
 .کنمکمک می

 :موافقتم رو که اعالم کردم خانم مهینی با شادمانی گفت
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خب خداروشکر... من فردا با خانم شکیبا تماس  -
گم مدارک پسرشو بیاره... قراراداد گیرم میمی

 .کنم خانم فاخریبت میکاریمونم ث

بعد از تماس دوباره فکرم به میالد و اون مزاحم کشیده 
خواستم در موردش بیشتر بدونم،  میالد خیلی شد. می

گه می سربسته این موضوع رو برام باز کرد ولی ذهنم
تر از این هست. چیزی که حتی میالد چیزی گسترده

 .هم بوی خطرش رو حس کرده

 :ون بشم پیامی نوشتمقبل از اینکه پشیم

 "باید حرف بزنیم "
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با سندش حس ناآرومی توی تنم پیچید. ولی نه 
اونقدری که حرفام از یادم بره. من باید در موردش با 

 .ای حرف بزنم. کسی که به میالد هم نزدیکهکس دیگه

 : جوابش بعد از چند ثانیه به دستم رسید

 "حرف بزنیم عزیزم "

زنه ؟ اینجوری باهام حرف میزهرمار و عزیزم... چرا 
 ؟خواد قبول کنه من ازش متنفرمچرا حتی نمی

چشمامو روی هم گذاشتم و افکارمو توی سرم جمع 
من در مورد کردم. در یکصدم ثانیه ذهنم خالی شد...

چی بهش پیام زدم. اصال چرا باید حرفامو با اون در 
 ؟قدر بهش اطمینان دارممیون بذارم... یعنی این
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در به گوشی خیره بودم و فکرِ خوب و بد توی سرم اونق
ای از خودش به دستم داد که پیام دیگهجوالن می

 :رسید

 ؟در مورد چی قراره مذاکره کنیم عزیزم -

اتم، بمب "اسم مذاکره که اومد خواستم بنویسم 
شه جوری فقط روش زیادتر میولی دیدم این "ایهسته

 .دارهو هوا برش می

 : نوشتم

دونی؟ همون که در مورد شریک میالد چیزی می تو "
قرار بود با هم یه بیزنسِ تجاری انجام بدن، ولی میالد 

 "موفق نشد
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 : جوابش طول کشید تا به دستم برسه

دونم شریک؟ کدوم شریک؟ تا اونجایی که من می "
کنه که گاهی میالد توی یه شرکتِ خصوصی کار می

هاش بره ماموریت، در مورد مجبوره بخاطر پروژه
 "دونمکارش تا همین حد می
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دونه؟ پس وریا در مورد شریکِ میالد چیزی نمی
دونم چرا ولی اون لحظه ته دلم خالی شد. حس نمی

افکاری که در مورد میالد و اون مزاحم دارم کردم تمام 
یه جورایی حقیقی هستن و ترسِ میالد فراتر از 

 .مزاحمتِ کوچیکِ اون آدم هست

 :وریا باز هم پیام داد

 "؟چیزی هست که الزم باشه من بدونم "

کوتاه فرستادم و گوشی رو سایلنت کردم و  "نه"یه 
ونه در گذاشتمش روی پاتختی. ذهنم اما شبیه یه کارخ

 .حال فعالیت و کنکاش بود

  ؟میالد چه باختِ بزرگی به اون مرد بدهکاره
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رم آموزشگاه، امیدوارم فردا که برای ثبت قرارداد می
خوام از خودش بپرسم دوباره باهاش رو در رو بشم. می

برای چی دنبالمه و چرا برای گرفتنِ طلبش اونده سراغ 
 ! من

عادت همیشگی اول صبح که از خواب بیدار شدم به 
پیامش باز هم پیام  گوشیمو چک کردم، وریا بعد از اون

 : زده بود و پیام آخریش این بود

 "مونی تا بیامفردا خودم میام دنبالت، می"

. این آدم زیادی تاکیو و دستورش توی پیام عصبیم کرد
لجبازه، باید بهش بفهمونم منو اون قرار نیست از چیزی 

 .تر بشیمم نزدیککه بینمونه، به ه
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مو . صبحانهبدون اینکه به پیانش توجه کنم رفتم بیرون
 : خوردم مامان گفتکه می

سر صبحی میالد دوباره زنگ زد تاکید داشت نرید  -
گیرن سر کار، منم گفتم دخترا خودشون تصمیم می

برن یا نرن، یکم داد و بیداد کرد بعدم گوشی رو قطع 
 .کرد

دهنم جوییدم و با زورِ چای پایین با حرص لقمه رو توی 
 .فرستادمش

وقت جسمِ اگه همین آقاداداش و دردسراش نبود هیچ
شد که های کثیفِ دوستش پرپر نمیمن توسط دست

چرا از من خوشت  "بعد در کمال پرویی ازم بپرسه 
 "؟نمیاد
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دونم دنیای تو چرا نباید ازت متنفر باشم وقتی می
اشتن و این جور کارها خالصه شده توی دوست دختر د

 !و تمام عمرتو هرز پریدی

شه به همچین آدمی که خودشو راحت برای مگه می
 .کنه اعتماد کردتجاوز به دیگران توجیه می

ی وریا پیدا بشه و بخواد سوهانِ قبل از اینکه سروکله
 .روحم بشه رفتم آموزشگاه

ش، اون خانمی که قرار بود برای تدریسِ خصوصی بچه
اش، اونجا حضور داشت و داشت مدارکش ه خونهبرم ب

 .دادرو به خانم مهینی تحویل می

خانم مهینی مقابلم از روی صندلی بلند شد و با 
 : رویی گفتخوش
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 ...اینم خانم فاخری، مدرسِ خصوصی آقا فرزاد -

  .پس اسم پسر کوچولوش فرزاد بود

رنگ و زیبا، دست دادم. های خوشبه صاحبِ اون چشم
ای عسلیش منو یاد مسلم انداختن. اونم باهام چشم

 : دست داد

خوشحالم که قبول کردید، از خانم مهینی تعریفتونو  -
زیاد شنیدم، گفت شما بهترین مدرسِ آموزشگاه 

 .هستین

امکان نداره خانم مهینی اینو گفته باشه، به جز من 
ای اینجا فعالیت دارن. نگاهش ی دیگههای نمونهمدرس

خند به لب نشست و اصال توضیح نداد چرا این کردم، لب
 .حرف رو زده
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، در حین انجام کارهای ثبت نام پسرش رو انجام داد
شد. من ثابت میکارها نگاه اون خانمِ زیبا مرتب روی 

اون روز کالس نداشتم، فقط برای بستنِ قرارداد اومده 
 .بودم
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از پنجره پایین رو نگاه کردم. خبری از مزاحم نبود. 
تمام اطراف خیابون رو دقیق پاییدم، برعکس تمام 

 .روزهای قبل، امروز ندیدمش

هشوارِ پیامِ گوشیم بلند شد، به طرف میزم رفتم و 
. پیام از وریا بود. انگار با تمامِ گوشیم رو برداشتم

 : حرصش این پیام رو برام نوشته

 "؟بهت گفتم منتظرم باش، چرا نموندی "

تونم با این کارهای کوچیک الاقل چه قدر خوبه که می
 .شب و عصبانیتم رو جبران کنمبخشی از اون

 : با صدای خانم مهینی که گفت

که سعادت انشاهلل همکاری خوبی باشه... خوشحالم  -
 .داریم در خدمتتون باشیم
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خانم شکیبا تشکر کرد. برگشتم پیششون، خانم مهینی 
 : پرسید

های مد نظرتون رو بگید که ببینیم خانم فاخری ساعت -
 .های خانم شکیبا مطابقت دارنبا ساعت

 ؟ تونم بیامچه تایمی می -

 

 

* 

 

 

ی خانم شکیبا و قرار بر این شد عصرها برم خونه
 .ها بیام آموزشگاهصبح

خانم مهینی با درخواستم موافقت نکرد که من یه مدت 
از فضای آموزشگاه دور باشم و تدریسم رو فقط توی 
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خوام به خاطر مشکالت و خونه انجام بدم. نمی
 .دردسرهای میالد شغلم رو از دست بدم

با همین شغل تونستم در مقابل اتفاقاتِ اخیرِ زندگیم 
ی مقابله نه. مقابله کنم، البته مقابله بایستم و باهاشون

تونم حرکتِ انگار روی گسل زندگیم نشستم و نمی
چرخشیه زندگیم رو کنترل کنم، فقط یه جورایی خودمو 

ای حواسِ ای که اتفاقِ دوبارهباهاش تطبیق دادم تا لحظه
 .ها پرت کنهمنو از این دگرگونی

ی سر از یکه خورده به مقابلم نگاه کردم... من چطور
 ؟اینجا درآوردم

تا حاال شده اونقدر درگیر فکر و خیال باشید که یه 
مسیر رو اشتباهی طی کنید یا یهویی وارد جایی بشید و 
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به خودتون بگید برای چی اینجام؟ در این لحظه به 
همون حال دچار بودم. خودمو دیدم جلوی پاساژِ مسلم، 

ه اینجا ای برای اومدن بدر حالی که هیچ پیش زمینه
 .نداشتم

 !! م منو تا کجا کشوندهببین ذهنِ مرگ گرفته

شد به عشقی که هر چی خودم رو جایی که ختم می
دادم، باز حواسم کردم یا درگیر نشون میسرزنش می

 .در حول و محورِ اون می چرخید

 

موقع برگشت به خونه گوشیم زنگ خورد، یه شماره 
بر هم بزنه و ناشناس بود. نخواستم کسی خلوتم رو 

 .جوابشو ندادم
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ولی بعد مامان زنگ زد و سفارش خرید داد بهم و تاکید 
 .کرد شب مهمان داریم، زودتر برم خونه

خریدهاش رو که تهیه کردم و از فروشگاه اومدم 
بیرون، در کمال بُهت و تعجب ماشینِ وریا رو دیدم 

 ...مقابلم پارک شده

م داشت و با سر از توی ماشین نگاهم کرد، اخم تندی ه
تونستم یه جایی خودمو اشاره زد برم طرفش. کاش می

 .گم و گور کنم تا از شرِ این آدم خالص بشم
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بوق  یبه صدا توجهیافتادم به سمت مخالفش، ب راه
 یزنگ خورد، تو میبه راهم ادامه دادم. گوش نشیماش

 یتو یدهایتونستم با خر یبه سخت ریواگ ریاون هاگ
 ی. باز هم اون شمارهارمیدرب فمیرو از ک یدستم، گوش

نکردم و تماس  دایناشناس بود، فرصت جواب دادن پ
 .به صدا دراومد میگوش دوباره زنگِ یقطع شد. ول

 .زهیداشت اعصابم رو به هم بر یبود که سع ایور

 :تماسش رو برقرار کردم تیعصبان با
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دنبالم ؟ مگه  یراه افتاد یواسه چ ؟یگیم یچ ه،یچ -
 چیمن نگهبان الزم دارم؟ تو خودت ازم دور باش، ه

 .کنهینم دیمنو تهد یخطر

 .کارت دارم نیبش ایب -

آروم و راحت حرف زده، انگار نه من س ش داد  اونقدر
 .زدم

 رمیمامورِ عذابم. هر جا م یدست از سرم بردار. شد -
 .شهیم دایت پسروکله

 .خداروشکر کن دخترِ خوب ،یناشکر یبه جا -

که  یبه سرم زد یخدارو شکر کنم ؟ چه تاج دیچرا با -
با تو  مویشبِ زندگ نیترگوه نکهیممنونش باشم، ا

 شکر داره؟ یکردم جا یسپر
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 ،یکنیدر مورد ناموست بحث م یدار ابونیوسط خ -
خودم در موردش بحث  شِیپ ن،یبش ای... بشنوهیم یکی

 .کن

 نهیتا بب فمیک یرو گذاشتم تو یو گوش کردم قطع
چشم و  یب یِشو بشنوم. عوضنحس یدوست ندارم صدا

 ...ندازهیرو دستم م

هاشو پشت سرم قدم یمتر ازش دور شدم که صدا چند
دستم  ونیرو از م لمیشد و بعد وسا کمیبهم نزد دم،یشن
 .دیقاپ

 : گفت عیبهش بگم که سر یزیچ هیتا  برگشتم

 .دستت باشه یگوش -
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 ینیریاخمِ ش هیرو به طرفم گرفت و با چاشن شیگوش
 :گفت

 .... با تو کار دارهمامانمه -

 با من؟ -

 .یخودت مطمئن ش ر،یبگ -

رو به ناچار گرفتم و کنار گوشم گذاشتمش. اونم  یگوش
 .و زل زد بهم ستادیهمونجا ا

 الو؟ -

 دخترم؟ یجان خوب نیسالم ماه -

 یلیپسرت بذاره اعصابم آروم بمونه، خوبم، خ اگه
 ...خوب

 ؟یحورخاله دیممنون شما خوب -
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 یجور هی. نمیخودم نب یرو رو یتا نگاه اون لعنت دمیچیپ
 ...زل زده بهم

... زنگ زدم به رهیو م ادیم ینفس زم،یخداروشکر عز -
 دیگفتم شا ایزنگ زدم به ور ،یخودت جواب نداد

 .دیبهم، که گفت با همداده  یشمارتو اشتباه

 ! برهیمنو م یآبرو یچطور نیگرد شدن. بب چشمام

 ...هویبا اون نبودم، خودم تنهام بودم که   -

ست زنگ زدم بگم خونه مادر، ناهار آماده دیایبا هم ب -
 .میبخور یزیچ هیدور هم  دیایب

ش؟ بهم زنگ زده تا دعوتم کنه برم خونه ابونیخ وسط
به زور هم که شده  خوانیبرم؟ چرا م دیبا یچ یبرا
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هست  میزندگ یبرا یخوب ینهیگز ایمتقاعدم کنن ور
 !! ستین دونمیخودم م کهیدر حال

 ...تونمیمن نم یممنون، ول -

منم  هیننداز، واسه دلخوش نیمنتظرم دخترم، رومو زم -
انجام بده بعد  یدار رونیب ی. هر کارزمیعز ایکه شده ب

 .نیایب

 .تماس رو قطع کرد یاگهیحرف د بدون

به طرف  دمیچینگاه کردم و بعد پ یتعجب به گوش با
  .ایور

کجارو داشت نگاه  دمیفهم. دیباال کش عیسر نگاهشو
 رو به طرفش گرفتم یکردم و گوش یاخم تند کرد،یم

: 
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 !نیکنیم ریآدمو غافلگ ییهوی دهیروشِ جد -

 .زیسورپرا گنیبش م ایبعض -

 :کردم که گفت یاون قروچهحرص دند با

بله رو از عروسِت  یهنوز نتونست پرسهیهر روز ازم م -
 ؟یریبگ

 .یکورخوند -
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 :طعنه زد ره،یرو بگ یکه دراز کرد گوش دست

 ینیریسراغش خودش یاون حرفارو بارِت کرد باز رفت -
 ؟یکن

استارت شد، منو  یر عینگرفتم اما ذهنم سر منظورشو
 !! رفتم پاساژِ مسلم دهیکرده و د بیتعق

 ؟یکنیم بمیتعق یداره؟ اصال واسه چ یچه ربط به تو -

صورتم  یبه طرف خودش و تو دیکش یبا گوش دستمو
 :گفت یآروم و هشدار

 کاریتو چه چ نکهیا ن،یمن ربط داره، فقط به من ماهبه  -
به من ربط  یدرِ اون پاساژِ کوفت یریچرا م ای یکنیم

نه،  یگیداداشتم تورو سپرده دستِ من، م یداره، حت
 .االن بش رنگ بزن بپرس نیهم
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 فیاحمقه مثل تو، مگه بابامه که واسم تکل هیاونم  -
 .کنه نییتع

با اون  ینییپاساژ تا ب باشه، دوباره برو تو اون -
 .کنمیم کاریخروسِ چجوجه

دستش چقدر  ،دمیکش رونیدستش ب یاز تو دستمو
. کتِ کردیداشت استخونام رو خرد م ه،یبزرگ و قدرت

و  یشلوارِ کتانِ مشک هیبه تن داشت با  یاسپورتِ آب
  .کت، تنش بود ریکه ز یمشک شرتیت

به من  یدش خواسته دعوتت کنه، ربطمامانم خو -
 .نداره

کنار،  یستادینداره ! خودت دست به کمر ا یآره ربط -
 .وسط یتو انداختمامان
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 :از غرور گفت یراه افتاد و با لبخند نشیسمت ماش به

مسئله باز کردم نشونه  نیخونوادمو تو ا یپا نکهیا -
 ...اصالتمه، اگه نداشتم

 : نمید تا بشرو برام باز کر نشیماش درِ

 .بشم بگذرم الیخیب یبه راحت تونستمیم -

 یهمش بخاطر اون اتفاق راه افتاد یبگ یخوایم -
به  یازیکارت ن یدنبالم ؟ من که بهت گفتم برو پ

 .جبران ندارم

چشمام، تا بفهمه  یکرد تو رهیو محکم نگاهشو خ نافذ
 .دمیپرس نویا یچ یبرا

  ن؟یذره ماه هی... همش ذره بهم برخورد هی خب
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و فقط بخاطر  ستیاش نبهم گفت بخاطر عالقه نکهیا
. هر چقدر شدم یجور هیاون اتفاق دوره افتاده دنبالم، 

 لیبشنوم دل خوادیباز دلم م یول ادیبگم ازش بدم م
 .اونو مُصرِ و محکم نگه داشته یاگهید

به احواالتِ  یچشمام پ یگرفتم تا از تو عیسر نگاهمو
 :فقط آروم گفت درونم نبره،

 .نیبش -

 نینه ندادم... اما زور داره برام، بعد از ا ن؟یماه یداد وا
 الیبگه خ ییهوی ام،یو پرسه زدنش دورِ دن ایهمه برو ب

 .که کردم بمونم یکار یپا خوامیبرت نداره فقط م
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رو  یحورخاله یدهایتا خر ستادیچندبار ا ریمس یتو
 یمامان هم که مونده بودن رو یدهایکنه. خر هیته

 .دستم

آور نزد تا حضورشو برام عذاب یحرف چیه خداروشکر
 .کنه

تماشا  ورونیکز کرده بودم و فقط ب یصندل یگوشه منم
بزنم  شیکردم، اصال نگاهش نکردم تا به خودم ن یم

 .نشستم یکنارِ ک

به  یباز هم با مهربون یحورشون. خالهخونه میرفت
 یقند تو دیاومد. منو پسرش رو که با هم د شوازمیپ

 ریز یرو با جمله شیدلش آب شد و حسِ خوشحال
 :ابراز کرد شیلب
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قدتون  میقدون یهاهردوتونو با بچه یروز هی یاله -
 .داخل نیایکه م نمیبب

کردم. انتظار نداشتم اونم  ایبه ور ینگاه اخم آلود مین
 ! باال ادیب

 .یاز حرفِ مامانش زد. عوض یبست و لبخندِ پهن درو

به آشپزخونه برد و بعد رفت به طرف  دهارویخر
دستشو پشت کمرم گذاشت و به  یحوراتاقش. خاله

 : کرد تمیهدا ییرایقسمت پذ

خوشحالم که  یلیخ ،یممنون که دعوتمو قبول کرد -
 .مادر یاومد

 .کنمیخواهش م -
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 صد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 : زور لبخند زدم و گفتم به

تو  دمیپسرتونو د یاتفاق کردمیم دیمن داشتم خر -
 .ابونیخ

 یچ یعنیازش دور کنم.  شویگفتم تا سوتفاهمِ ذهن نویا
 ! نجایا دیایب دیحاال که با هم گهیبهم م

 .کنهیزنگ زدم گفت داره تورو نگاه م یمنم اتفاق -
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 : دیخند

زنگ زدم،  یو منم اتفاق شیدید یخالصه تو اتفاق -
 .یدورهم نیشد ا شجهینت

 : گرفت دستمو

 .راحت باش اریمادر، لباساتو در ب ایب-

 .ممنون راحتم -

مبل نشستم. با فاصله از من نشست و لبخند  یرو
 ییبایزاش زد. برخالف سنش هنوز چهره ینیریش

 یاش جلوهبه چهره رش،یداره و لباسِ سبزِ حر یخاص
 .دادیم یباتریز

 ؟یکشیخجالت م نجاستیا ایور نکهیاز ا -

 .میفکر کردم قراره هردومون باش ینه، ول -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 بذاره بره؟ ایور یباش نجایتو ا -

 یزانوها یپا انداخت و دامنِ لباسشو رو یلبخند پا رو با
 : مرتب کرد دشیتپل و سف

 ینجوریا نینب خونه،یحاال کبکش داره خروس م بچَم -
داره  یذره نرم شد هیتو  دهیفهم گه،ینم یزیساکته و چ

 .نازهیبه خودش م

صورتش  یو دستشو پهنا دیبه طرفم جلو کش سرشو
 :پچ پچش پخش نشه یحصار قرار داد تا صدا

ن تو کارشو فهمنیغرورِ کاذب دارن، تا م هیمردا  -
 .رنیگیخودشونو دست باال م عیموفق شدن سر
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 دونمینم گهیواال د ،یمن که نرم نشدم خاله حور -
 نجامیکنم پسرتونو دست از سرم برداره. اگرم ا کاریچ

 .فقط به احترامِ خودتونه

 زیم یاز رو یدست شیبلند شد و پ عیسر یحور خاله
 ییرایجلوم گذاشت و با ظرف شکالت و پسته از من پذ

 : کرد، بلند صدا زد

 ؟ نمیناهارو بچ زیم اجانیور -

 :خودش گفت ومد،یکه ازش در ن ییصدا

 .رهیگیحتما داره دوش م -

منم بلند شدم تا  نه،یناهار رو بچ زِیرفت م یحور خاله
 .کارها کمکش کنم یتو
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. دمیکشیاومده بودم خجالت م یخالدست نکهیا از
 یدار تا براهنگ ییجا هیبه پسرش بگم  تونستمینم

که  ستمیبخرم. انقدر باهاش راحت ن یزیمامانت چ
 .هارو ازش داشته باشمدرخواست جورنیا

و حرف نیبود ا یهوا برش داشته، کاف یجورنیهم اون
 .جمعش کنه گهینبود د یکیبزنم، 

خاله  م،یزدیو حرف م میشد زیم دنِیهم مشغول چ با
 یکه برا گفتیم یکیدر مورد دستورِ پختِ ک یحور

لحظه چشمم به اتاقِ  هیداده بود،  بیبعد از ناهار ترت
 .دمشیاون جونور افتاد و د
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بود و با حوله  ستادهیا نهیآ یبرهنه جلو یباالتنه با
شلوارِ  هیو تنها  کردیخشک م سشویخ یموها یکیکوچ
 .راسته به پا داشت یمشک

العاده بود که نتونستم چشم ازش فوق یبه قدر اندامش
 دختره گهیاالن م نه،یبب یاگه خاله حور یردارم، واب

االن گفت با پسرم مشکل داره، بعد  نیهم ست،وانهید
و اندامش رو رصد  زنهیبهش زل م یچطور نیبب
 .کنهیم

و نگاهمو  دیچیاون جونور پ رمینگاهمو بگ نکهیاز ا قبل
 .شکار کرد

 یشدم... اصال ذوب شدم. مخصوصا وقت خی یرو سنگ
 .برام بوس فرستاد
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کلِ تنم  کهیهنوز سرپام در حال یمن چطور ایخدا
 آب رفته؟ یاون وحش یجلو

با کارها مشغول  یخودیخودمو ب رونیب ادیاز اتاق ب تا
 .نشون دادم، فقط مشغول

و  به اون لحظه زدیاما رد داده بود، مرتب بک م ذهنم
 .که برام فرستاد یاو بوسه ایور

 ینکنه از تو ،یوا کنم؟یم نگاهش مدار دیکجا فهم از
 .متوجه نگاهم شد نهیآ

 :دیوارد آشپزخونه شد، پرس تا

 هست منم انجام بدم؟ یکار -
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 ...من یبه قدوباالش نگاه کرد ول یحور خاله

آدم  نیا یدهان باز کنه و از جلو نیزم کردمیم دعا
 .محوم کنه

 :پوزخند زدم دلم یو تو دمیرو شن یحورخاله زمزمه

 .قربونِ قدوباالت برم من -

 خوب ساختمش مامان؟ -

 .دیبه من نگاه کرد و خند یحور خاله
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 .پسند کنه مادر دیصاحبش با -

بدنِ پسرت به من چه  ؟یکنیمن نگاه مچرا به  خب
 دیصاحبش با یگیو م یکنیداره که منو نگاه م یربط

 !پسند کنه

عروقم گردش کرد. گرمم  یتو یشتریبا سرعتِ ب خون
برام تنگ و  ییجورا هی ایشده بود و اون فضا با وجود ور

 .خفه بود. مادر و پسر انگار قصدِ جونمو کرده بودن

خودم  یبرا یاتازه یبرگشتم تا فضا هوایلحظه ب هی
کنم که چشمم افتاد به اون و عرضِ اندامِ  دایپ
 .نقصشیب

نگاهش دست و پامو گم کردم و آبِ دهانم  یرگیخ از
  .گلوم یتو دیپر
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آب پر کرد و به دستم  وانیل هی عیزدم و اون سر سرفه
 : داد، آروم گفت

 ؟یچته؟ چرا منگ -

داد و اون بهم  یخاله حورگرفتم ازش، جاشو به  فاصله
 :شد کینزد

 هو؟یمادر؟ چت شد  یخوب -

تکون دادم. بگم خوبم دروغ گفتم، بگم بدم،  سرمو
ش پسرش و اون بوسه ییاز پرو ریغ تونهیم یچ لشیدل

 باشه؟

 .کانتر گذاشتم یرو رو وانیدادم و ل رونیرو ب نفسم

 .خوبم ممنون -
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خودم حس  یونگاه سوزانشو ر ینگاه نکردم ول ایور به
 .کردمیم

 کجاست؟ سیسرو دیببخش -

کنه،  مییدستشو دراز کرد که راهنما یحور خاله
 :گفت ایبالفاصله ور

 .کنمیم شییمن راهنما -

دارم حضورتو به  ،یلعنت یکن ییتو منو راهنما خوامینم
 .کنمیزور تحمل م

 .آروم قدم برداشتم سرشپشت

و حمام  یبهداشت سیبه سرو کیکوچ یراهرو هیاز  بعد
 :دراز کرد سی. دستشو به سمت سرومیدیرس

 .نجاستیا -
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تشکر کنم، اون که خودش  یچ ینکردم، برا تشکر
 .زمیهم بربه یجورنیباعث شد ا

جلومو گرفت. مثل  هویکنارش خواستم بگذرم که  از
به  یدید چیه گهیو د ستهیکوه جلوتون با هیبود  نیا

 یکلی. از بس بزرگ و هنیپشتش نداشته باش یمنظره
 .بود

کارشو  لِیتا دل دمیبه طرف صورتش باال کش نگاهمو
 :دیبفهمم. پرس

کردم؟  تتیمن اذ ؟یکنیرفتار م ینجوریچته ؟ چرا ا -
 .یندار یحسِ خوب یینجایا نکهیاز ا ای

 ...تو یخودش ول یبرا ستگهیبحث د هیکال  کهاون
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 هیاسپرتاتاق و حو یبفهمه با رفتارش تو خوامینم
 ..شدم مختهیخودم، برانگ

 .کنمیرفتار م یچطور ؟یچ -

زرد  یجور هی ،یبوس برات فرستادم پس افتاد هی -
 .انگار نارنجک انداختم طرفت یکرد

حالمو  نهیبیکنه به کارش؟ مگه  کوره نم یاشاره م چرا
 !؟

 :تته پته افتادم به

خورده سردرد دارم،  هیبه تو داره، من فقط  یچه ربط -
 .ستیحالم خوب ن

 ست؟یحالت خوب ن -

 .نتمیتر ببکج کرد تا واضح سرشو
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 ؟یودیپر -

راحت  زیبشر پروعه که در مورد همه چ نیا چقدر
 .زنهیحرف م

زد و صاف  یقدم عقب رفتم. نوچ هیکردم و  یاخم
 :و حرص زده گفت ستادیا

از  ای ،یترسیازم م ای یودیپر دم،یباالخره من نفهم -
 ست؟حالت گرفته یینجایا نکهیا
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گرفتن. از شرمِ  شیهام آتگر گرفت و گونه صورتم
ازش، نه به اون  دمیترسیدر واقع م یحرفش بود. ول

آدم از عمد بهم تجاوز کرده،  نیشدت که باور کنم ا
باعث نشد وحشتم رو از  نیا یاشتباه بوده ول رفتمیپذ

 که گفت دمیترس دی. فهمرمیبگ دهیخودش و کارش ناد

: 

 عقب نرو باشه؟ -

 .باال گرفت تا مجابم کنه از رفتارش جانخورم دستاشو

 ؟ یکن کارینرم که تو چ -

 .میحرف بزن خوامیفقط م یچیه -
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 .جلو این خوامینم -

 نویتا ا یول ادیقدم جلوتر ب هیبلند کرده بود که  پاشو
 :و آروم گفت ستادیگفتم دوباره ا

 ،یکه تو سرت ساخت ستمین یوی... من اون دنیماه -
که قراره بت  امینه کس والم،ینه ه نم،ینگام کن، من هم

 .بزنه بیآس

 ؟یبکن یچه غلط یخوایم ،یایجلو م یخب چرا دار -

قدم به عقب  هیآرومش بود، تا  یهابه قدم نگاهم
شد و  کیبرداشت و بهم نزد یبرداشتم قدم بلند

 :هام گذاشت و گفتلب یرو عیسر یلیدستشو خ
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 ره،ینزن، آبروم جلو مامانم م غیتورو قران ج -
 هیقض نیکثافتم که دارم از ا هیفکر کنه  خوامینم

 .نمسواستفاده ک

قلبم  یهاتپش یبه راحت تونستیاونقدر که م دم،یترس
فاصله  خواستمی. مهام رو بشمارهرو حس کنه و نفس

حداقل اونو پس بزنم. بازومو گرفت و  ایازش،  رمیبگ
 :کنار گوشم آروم پچ زد

 .ندارم. آروم باش تیکار نیندارم. جانِ ماه تیکار -

کرد به چشمام... اونقدر ترس و ضعف داشتم که  نگاه
 یحرف ایبکشم  غیج تونستمیبازم نم دادیاگه قسمم نم

 کیبه خودم و لمسِ حرارت تنش نزد شیکیبزنم. نزد
 ...ترعقب یلیبه تنم، منو به عقب برد، به خ
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و لمس زده بود و پاهام مهیتنم خ یکه رو یالحظه به
بدنم  یجا یم رو، جاهاکرد، کمرمو، شکممو، س**نه

 .شد یکیرو و با جسمم 

تمام  تونستمیبرد به اون صحنه، چشمامو بستم. م منو
 .نمیاون لحظات رو واضح بب

االن که بازومو  نیمثل هم ن،یگوشم گفته بود ماه کنارِ
 .زنهیپچ گونه صدام مدر بر داره و پچ

گوشم تکرار شدن. دست گذاشته بود  یتو هاشچپچ
 :اش فشردش و گفته بودو با پنجه امنهیطرفِ چپ س

 .کنمیقلبتو مالِ خودم م -

مثل  یاالن شباهت داشت. اون لعنت یبه جمله اشجمله
 : گوشم گفت یاون شب تو
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 .کنمیتورو مالِ خودم م -

 رهیپشتِ سرم گذاشت و خواست در آغوشم بگ دستشو
 :پسش زدم و داد زدم هویکه 

 .نه، نه... برو عقب. برو عقب -

و در  واریبه د دمیچسب دهیسرعت عقب رفت، ترس به
 :به گل نشسته شد یِخودم جمع شدم. نگاهش مثل کشت

 !نیماه - 

 .خورهیبرو عقب کثافت... حا...حالم ازت بهم م -
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اکشنم اصال دست خودم نبود، من  یاومد. ر ییپا یصدا
انتظار داره  یو خوردم. چه طورزخم نیآدم بدتر نیاز ا

 .بهش اعتماد کنم یبه راحت

  ره؟یآغوش بگ یمنو تو خواستیم

بازوم و پشتِ سرم حس  یدستاشو هنوز رو حرارتِ
 .کنمیم

 :ومد و به هردومون نگاه کردا یحور خاله

 .دخترم نیماه -

  .آغوشش یتو دمیبهش پناه بردم و خز عیسر
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 :انداخت ایبه ور یدر بر گرفت و نگاه غضبناک سرمو

باز  ،یکن اعتمادشو جلب کن یکار هیبهت گفتم  -
 ؟یکرد یخرابکار

اش بخونم از چهره تونستمیبه اون بود، م مدهیترس نگاه
 نیا یو از خورش تو فرستهیداره به خودش لعنت م

و  دیهم ساب یشده. دندوناشو رو زاریلحظه چقدر ب
 .هم قفل کرد یفکشو رو

 .دینداشتم خودش ترس شیکار -

 :دیتوپ یحورخاله

 ینیبینم ،یبه همه چ یباز گند زد ا،یور رونیبرو ب ایب -
 ؟یکنیم کاریچ یرمعلوم هست دا ده،یچقدر ازت ترس

 مامان؟ یکنینکردم چرا باور نم شیمن کار گمیم -
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 زهیحسِ ترسش ازت بر کنمیمن دارم تمامِ تالشمو م -
 .یکن تشیاذ یتو اومد ،یاریتا کم کم دلشو بدست ب

 :هم داد زد یشده رو دیکل یدندونا با

گردنِ  دیندازیم یزیچ هینکردم. چرا به زور  تشیاذ -
 .آدم

 لرزه؟یجوجه م هیپس چرا داره مثل  -

 .هم از روم برنداشت هیثان کی یبرا یرو حت نگاهش

 :لب گفت ریز

 .یترسیازم م ینجوریکه  رمیبم دیبا رم،یبم دیبا -

 .ایمارو تنها بذار ور ،یبر یبهتر -

 : به مامانش نگاه کرد و برافروخته لب زد ایور
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کنارم نشسته  نیتو ماش م،یاالن با هم اومد نیما هم -
رسوندمش  روزمیبا هم، د مینداشت یبود، مشکل

دوکلمه  خواستمیم م،ینداشت یشون بازم مشکلخونه
افتاد به داد و  دیترس هویشدم  کیحرف بزنم، بش نزد

 .کردن دادیب

. نتمیعقب داد تا بب اشنهیس یصورتمو از رو یحور خاله
 :دیپرس

 کرد دخترم؟ تتیاذ -

 :شو باال بردصدا تیبا عصبان ایور

تو انگار واقعا باورت شده من  ؟یگیم یدار یمامان چ -
 متجاوزم؟ هی

 ...رفتارِ االنت یباورم نشده، ول -
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 :زد داد

 خوامیبغلش کنم تا بتونه بم اعتماد کنه، م خواستمیم -
کنم باورش بشه نخواستم بش تجاوز کنم. واال  یکار هی

انگار شب  دیزنیحرف م یجور هینخواستم، چرا  ریبه پ
 یمورد تجاوز یمردم، کل یو روز افتادم دنبال ناموسا

 !! داشتم

 ...ایور -

کالهم پسِ  یچرا مامان؟ تو منو باور نکن گهیشما د -
 هیثان یس نیکرده؟ تو ا تتیاذ یگیم یایست، ممعرکه

 بخورم؟ تونمیم یمن چه گوه
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از اون پوستشم  ریگردنش برافروخته شده بود، غ رگِ
 .بودن دیهاش سفقرمز شده و لب تیاز عصبان

 یحورزد که بند دلِ منو خاله واریبه د یمحکم مشت
 :و با وحشت گفت دیبر

 گه،یبسه د ؟یکنیم کاریچ یدار ایخدا مرگم بده، ور -
 .گذشته یچ نتونیب دونمیگفتم، چه م یزیچ هیمن 

 ...ی، نگاهش پر از حرف بود و خودخورکرد نگاهم
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 .قلبمو پاره کنه تونستیم اشزهیسرن

 .که از خودمم عوقم گرفته یترسیازم م یجور هی -

 :زد اشنهیس یرو انگشتشو

هنوزم  چون ،یشیتو... تو باعث م اد،یاز خودم بدم م -
 .اشتباه شدم هی ریباورت نشده درگ

تا بهتر نفس بکشه، انگار  دیکش نییلباسش رو پا یقهی
براش خفه و تنگ شده بود. حالشو  کبارهیبه  نجایتمامِ ا

 .بود ییفضا نیخودمم همچ ی. براکردمیدرک م

اعتمادتو به  تونمیشم م کیمن فکر کردم بت نزد -
 ...یخودم جلب کنم، ول

دهانشو قورت داد و سرشو با حرص و خشم تکون  آب
 :داد
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 یتونینم ادویازم بدت م نقدریباشه... باشه، حاال که ا -
کارم،  یپ رمیم کنم،یگورمو گم م رمیم ،یتحملم کن

 .تا حالت ازم بهم نخوره شمیجلوت سبز نم گهید

 :کرد به طرفِ در و محکم گفت پاتند

منو  ختِیر گهیام دخودم مامان، تو یخونه رمیمن م -
 .ینیبینم

 :داد زد یحورخاله

 ؟یریم یکارت دارم، کجا دار صبر کن ایور -

رفت که  یجور هیو رفت...  دیرو محکم به هم کوب در
سوز و  یخونه رو با خودش برد و به آن یتمام گرما

 .از خودش به جا گذاشت یسوزناک یسرما

 .و سرخورده بود دینوم یبه خاله حور نگاهم
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قصد  از رفتارام دست خودم نبودن. کدومچیلحظه ه اون
 ایور یکینزد یآشوب و بلبشورو بپا کنم ول نینداشتم ا

ها مقابلِ تمام اون صحنه هیثان کصدمیباعث شد در 
 .نگاهم، رنگ تازه کنن

 .بشه ینجوریا خواستمیمن... من نم د،یببخش -

 یبه در نگاه یشونیدستش زد و با پر یرو دستشو
 :داختان

رفت، خودمم  یشد، چ یبگم، چ یچ دونمیاصال نم -
 .دونمینم

 .و با حسرت نگاهم کرد دیکش یآه

 .یحوربهتره منم برم خاله -
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 دونمیبودم و نم جیگ نگفت، منم مثل اون یزیچ
  .اومدن شیلحظات پ نیا یچطور

 .و رفتنمو با نگاهش بدرقه کرد ستادیو واج ا هاج

 ...دوباره بند زده بشه ستیشکسته قرار ن یِنیچ نیا

 ...بفهمه منو پسرش راهمون از هم جدا بود دیبا

 

 

* 
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 هیکرده بود خواستگار فیکه مامان ازش تعر یمهمان
بود. خودش هم انگار روحش  نایدوست پسرِ مت ییهوی

 یابرنامه نیهمچ نیامیخبر نداشت بن هیقض نیاز ا
 .دهیتدارک د

 یبا ظاهر پکر کهیوارد اتاقش شدم، اونو در حال یوقت
اش رو به تنش داره تختش نشسته و فقط حوله یرو
 .دمید

اش، بهش و حالت گرفته شیخونسرد نیاز ا متعجب
 .شدم کینزد
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 .رسنیمهمونا االن م ؟یهنوز آماده نشد نا،یمت -

نگاهم  یجیو با گ رونیب ادیب یکه از عالم حواسپرت انگار
 :کرد

 ن؟یشد ماه ییهوی قدرنیچرا ا -

 نگفته بود بهت؟ -

 یول خواد،ینگفته بود منو واسه ازدواج م وقتچینه. ه -
هماهنگ کردن که  نایزنگ زدن خونه با مامان ا هویحاال 

 .میخواستگار انیب

 .وسط درست نبود نیا یزیچ هی

ش حلقه کردم و نشستم و دستمو دور شونه کنارش
 :گفتم

 ازش؟ یستین یراض - 
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 .ندوستنِ احساسش باال داد یبه معنا اشوشونه

 .هیبه چ یچ دونمیاصال نم جمیگ -

 ؟یدوسش ندار ای -

بود که باورم  ریو متح جیگ یجور هیصورتم زل زد.  به
دوست  شیزندگ یرو به عنوان همسر برا نیامیشد بن

مدت وقت گذروندن و  هی ینداره و فقط برا
 .شیزندگ یاونو راه داده تو یگذرونخوش

 .هیپسر خوب نیامیبن یگفتیم شهیتو که هم -

 ادیبخواد ب ییهوی نکهیا یخوبه ول میلیبده، خ گمینم -
سوال  یه واسم جارو مطرح کن یمهم یمسئله نیهمچ

عاشقمه اما  نیامینداشتم، بن شویداره. من اصال آمادگ
 ...من
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 :داد یتکون زهیانگیب دستاشو

واسه ازدواج ندارم  یذوق چیچمه، ه دونمیخودمم نم -
دارم به  ه،یدخترِ مستقلم، درآمدمم عال هی. من نیماه

 هیبرم ترک یروز هی نکهیبه ا کنم،یفکر م شرفتمیپ
با ازدواج و بچه  خوامیاونجا به کارم ادامه بدم. نم

 .خودمو ببندم یآوردن دست و پا

 دهیاونم باهات هم عق یبگ نیامیبه بن نارویا دیخب شا -
 .کنه تیموقع خودش همراهبشه تا اون

ذره  هیاز اون دسته مرداست که  کنه،ینم یهمراه -
 نیمآسمونو به ز رون،یب فتهیکج بشه گردنت ب تقهی
ندارم چه  یروح شِیآسا یآدم نی. من با همچبافهیم

 .باش هیبرسه بخوام برم ترک
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 یرتیکه روت غ ادشهیاز دوست داشتنِ ز دیخب شا -
 .شهیم

 شه،ینم یرتیفقط رو عشقش غ هیرتیکه غ یکس -
اما تا منو  زنه،یدلش بخواد م یپیخواهرش گلنار هر ت

 ...هیاون چ ،یدیپوش هیچ نیا دهیخودشو جر م نهیبیم

 :گفت صالیگرفت و با است ینفس

. اگه جواب مثبت بدم خودمو یمنو گذاشته تو دوراه -
اگه جواب  ،یطوالن یتعهد و زندگ هیبا  ندازمیم ریگ

 کاریچ دونمیتمومش کردم. نم شهیبدم واسه هم یمنف
 .کنم

 ن؟یمت یتو واقعا دوسش دار -

 .دارم -
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 ینه شوهرت باشه نه ازش جدا بش یخوایاما نم -
 درسته؟
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کرد و کف  نییو آروم باال و پا دییرو با تا سرش
زانوهاش نگه  یدستاشو به هم چسبوند و اونارو رو

 .داشت

و  یاون داره به زندگ ه،یخودخواه کمی نیخب ا -
از همون اول بهش  دیتو با کنه،یفکر م شندهیآ
 .ستینظرت ازدواج ن یگفتیم

نه اونقدر که به  یدوسش ندارم، دادم ول گمیمن نم -
 شهیهم ترسم،یم ست،یازدواج فکر کنم، دست خودم ن

 نیا نیامیچرا بن دونمیاز ازدواج ترس داشتم، نم
 .گفتیگرفته. کاش حداقل قبلش به من م ومیمتص

که با مامان  الدیم یاومد و صدا باز شدنِ در خونه یصدا
 هی نجایا ادیم شهیهم ادیکرد. خوشم م یاحوالپرس
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بعد به  ندازه،یراه م دادیو داد و ب کنهیدرست م یبامبول
دوباره  دهیبه چند روز نکش یول رهیحالت قهر م

انگار  کنهیرفتار م یجور هیو  شهیم دایش پسروکله
گوشتِ  یخون بودن... حتحکمِ هم نهی. اودهاصال قهر نب
 .میندازیاستخونمونو دور نم میهمو بخور

 :شدم و گفتم بلند

بگم که  یچ دونمی. خودمم نمنیمغزم هنگه مت -
حاال که  یول گفتیبهت م دیدرست باشه، قبول دارم با

جلوشون  دیخواستگار با هین به عنوا ادینگفته و داره م
پاشو توام خودتو جمع و جور کن آماده شو،  م،یستیوا

خودتو نشون  دیامروز با ،یمنف ایجوابت مثبت باشه 
 .یبد

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

کردم. توجهش معطوفِ حرفام شده بود. لبخند  نگاهش
 :دیزد و پرس یسرد

 ؟یتمومش کرد ؟یدیبه کجا رس ایتو با ور -

 .. اونم رفت دنبال زندگشآره -

 :خورده گفت کهیباال داد و  ابروهاشو

 کارش؟ یرفت پ یخودِ نامردش به راحت -

که  یزیکنم اون چ شیتا تونستم حال دمیجنگ یلیخ -
اشتباه بوده،  گهی. مادیب شیپ ستیقرار ن کنهیاون فکر م

 ستیقرار ن یول دم،یخب باشه، درد و سوختنشو من کش
چاه... خدا عقل داده  یاشتباه خودمو بندازم تو هیبخاطر 

 خوامیبهم، اون دوسم داره، من که دوسش ندارم، نم
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خودش و اشتباهش  ریعمر اس هیکه کرده  یبخاطر کار
 .بشم

تکون داد و دستاشو دور سرش  میرو با تفه سرش
 :گرفت و گفت

 یکنم پس... من که دوسش دارم چه گوه کاریمن چ -
 .بخورم دیبا

 شوهیهم فکر نکن. بق یچیشو به هپاشو فعال آماده -
 .بسپار دستِ خدا

 

 یمون. خواستگاراومدن خونه نیامیبن یخانواده باالخره
ها اومده و شناخت خانواده ییآشنا یبرا شترینبود، ب

بودند. خودش و  نیامیبن یبودن. چون فقط خانواده
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 در موردش نایپدرو مادرش و خواهرش گلنار که مت
که به  ییو خوش پوش با لنزها بایدختر ز هیگفته بود. 

  .چشمش داشت یتو یرنگ خاکستر

قشر متوسط  هیبودند.  یخوب یهاپدر و مادرش آدم
خودم. هر دو محترم و متشخص کنار  یخانواده هیشب

 یاگهیمبل د یهم نشسته بودند و خواهر و برادر رو
 .کنار هم

 دهید یقبال چندبار دم،یدیبار نبود م نیرو اول نیامیبن
بره  خواستیم نایکه مت یاول یبودمش، سر قرارها

 .دنشید
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امشب متفاوت بود و با قبل فرق داشت. امشب  ظاهرش
 .کردیو آروم و محکم جلوه م یجد یلیخ

و لحن شوخ  هاشیشوخ شتریب دمشیچند بار که د اون
منو  هاشیبا شوخ شهیهم ادمهیشو به خاطر دارم، طبع

 ...امشب یول خندوندیرو م نایمت
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نگاه کردم. هر دو مشغول حرف زدن با  الدیمامان و م به
 یبرا ییابتدا یهابودند. صحبت نیامیپدرومادرِ بن

 .هم ییآشنا

درشتش  ینگاه کردم، با چشما یچشم ریرو ز نیامیبن
  .کنه دایپ ناروینظر گرفته بود تا مت ریآشپزخونه رو ز

 یزیچ ای یبدون در نظر گرفتن کس هیچند ثان هر
  .دییپا یاونجارو م

مو خنده دیمن چرخ یگرفت و تا چشماش رو مخنده
 به دمیبود ترس یکه خشک و رسم یجمع کردم. اونقدر

 .بارم کنه یزیچ هیخاطر لبخندم 

مبل جابجا شد.  یموهاش فرو برد و رو ونیم یچنگ
کردم.  یحس م نویو مضطرب بود، من ا قراریب یکم
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اومدن و با  نجایا گهیقبل از اون دو خواستگار د
 .دارم ییحالتاشون آشنا

 یکه حت یبه حد اد،یهم ز یلیبود، خ قراریب مسلم
خواست  یوقت ادمهیامم حسش کرده بودن. خانوده

 ...ایور یول زدیتپق م یحرف بزنه اولش کم

 یخاله حور یخونه ادِیشد  دهیتا به سمتش کش ذهنم
که به حالت قهر امروزم و اون یرارادیافتادم و رفتارِ غ

. من ادیمامانشم نم دنِیبه د گهیاز اونجا رفت و گفت د
و نفاق بندازم، اما  یپسر دور مادر و نیب خواستمینم

اون رفتار خارج از کنترلم بود، منو برده بود به اون 
 .خاطره و ذهنم قادر نبود از مرورش دست برداره

 :مامان که بلند شد یصدا
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 ؟یاریم ییجان دخترم، چا نایمت -

دوباره به جمعِ حاضر جمع کردم. من وسط  حواسمو
به اون  دیخواهرم نشستم، نبا هیمراسم خواستگار

کرد  کونیمنو کنف یکه زندگ یموجود فکر کنم. موجود
 جادیخلل ا گهید یزهایچ یلیم با مسلم و خرابطه یو تو
 .کرد

که  ستیبهت بگم، دروغ ن یچ دونمیمسلم، نم مسلم،
رو درست و  یزمان بذاره تا کس یکل دیآدم با گنیم

 یشناخت تو اصال کاف یبشناسه، اون سه سال برا یحساب
 یمن بازم نم گذشتیعمر هم م هیاگه  ینبود، حت

 .تورو بشناسم یتونستم درونِ واقع
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 لِیتنها دل یبود ول یستیاتفاق اگه پر از شر و ن اون
 یواقع یبود که من تونستم چهره نیکه داشت ا یخوب

 نیمسلم رو بشناسم و بفهمم چقدر خوبه که همسرِ همچ
 .نشدم یآدمِ منفور

 رونیب المیجلوم گرفت از اعماق خ رو ینیکه س نایمت
فنجون  هیبه صورتِ ماهش زدم و  یاومدم. لبخند

 .برداشتم

رو حس کردم. بهش نگاه کردم. با  الدینگاه م ینیسنگ
 چته؟ یعنیاخم سرشو تکون داد، 

 یعل یخودشو زده به کوچه ای دونهیچمه؟ اون نم بگم
 !! چپ
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اخمو  ینایمت یلحظه هم از رو کی یبرا نیامیبن نگاه
هست که طالع و سرنوشت  یچه سرّ نی. ارفتیکنار نم

 .کنهیما برخالفِ احساسمون عمل م

با هول  نیامیدوست ندارم و اون عاشقمه و بن ارویور من
 کهیدر حال فتهیو ازدواج م یو وال به فکر خواستگار

 ...دهیکارش نشون نم یبرا یذوق چیه نایمت

. اگه دمیدم و آه کشبستم و باز کر یالحظه چشمامو
از اشتباهش  تونستمیم دیرو دوست داشتم شا ایور

 هیخوابگاون هم یکنم. درسته خاطره یچشم پوش
حداقل به  یول رهینم رونیاز سرم ب وقتچیه یاجبار

 ...گذشت کنم تونستمیم مخاطر عالقه
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گر شدم تا به هاشو نظارهبلند شد. قدم کبارهیبه  الدیم
و با  زیم یرو گذاشتم رو یطرف اتاقم رفت. فنجون چا

 ایحتما با من کار داره که اونجا رفته  نکهیفکر به ا
پشت سرش  شه،یهست به من مربوط م یکارش هر چ

قلبم  دمیکه د یزیرفتم و تا درِ اتاقمو باز کردم با چ
 .فشرده شد

بود و دستشو  ستادهیاتاقم ا یجرهبه من کنار پن پشت
  .کردیم هیصورتش گرفته بود و آروم گر یجلو

. آروم در رو بستم و رفتم دنیلرزیداشتند م هاششونه
  .به طرفش

از همه اونو داغون کرده. کنارش  شتریموضوع ب نیا
من ازش بخوام با  نکهی. متوجهم شد و قبل از استادمیا
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 هیم تکبده، سرشو به شونه یبه من به خودش تسل هیتک
 .آغوشم خفه کرد یتو شوهیداد و گر

 :دینال یزمزمه آروم با

تو  رم،یدوس دارم بم نمتیبیم یمنو داغون نکن، وقت -
 .داغونم نکن گهید

 ...شده شونیپر دهیفکر د یمنو تو نکهیاز ا اون

 

 

**** 
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 میرفتند. بعد از اون منو مامان داشت نیامیبن یخانواده
 :که مامان گفت میکردیرو جمع م زیم یرو لیوسا

االن ببرنت  نیمگه اومدن هم ،یچرا غمبرک زد -
 لیهم م ینه، بخوا میگیخب م شیخوایدختر... اگه نم

 ومدیش که خوب بودن، بنظر نمبا خودته، خانواده
 افهیو ق پیت یلیباشه، واسه تو که خ یخودشم پسر بد

 .نبود یبد یزیمهمه چ

و لبخند گفت و ظرف  یآخرو با شوخ یجمله
برگشت  یآشپزخونه، وقت یرو برد تو یخوروهیم
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و دست به  دیکش یهنوز در همون حال داد. آه نارویمت
 :فتو گ ستادیکمر ا

مادر، قراره تو باش  اریبه ذهنت فشار ن ن،یچته مت -
به  یریبگ یخوایم یمینه ما، هر تصم یکن یزندگ

ماه زمان  کی میخودت مربوطه، تازه به اونام که گفت
فکر کن  یدوس دار ی. هر چیبدن تا تو خوب فکر کن

 .دخترم

 :زد و گفت یدستش گاز یقرمز تو بِیبه س الدیم

 ... پسند واقع نشد؟نیها مت -

از هم  ینگاه کرد، هنوز دلِ پر الدیچپ چپ به م نیمت
 .داشتن

 :زد و گفت یزیر یخندهتک الدیم
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اون  دیجِغجِغو بشم شا یتو فِیحر تونمیمن که نم -
 .بتونه تورو بنشونه سر جات

  .نگو یچیه یکیخواهشا تو  -

  .شد و با نگاه به من به سمت آشپزخونه رفت بلند

 یرو بردم تو وهیم یهایدست شیسرش پ پشت
 الدیحواسم به مامان بود که داشت به م یآشپزخوته ول

 :گفتیم

هر  ه،یچطور آدم نیکن بب قیتحق پسرهنیدر مورد ا -
باز مثل اون مسلمِ نامرد  خوامی.. نمبم بگو. یدیشن یچ

 .ادیتو زرد از آب در ب

 : و با حرص گفتم نایمت شیزدم و رفتم پ پوزخند
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بحثِ  خوادیمامان م نجایا ادیم یحاال هر خواستگار -
مسلم و اشتباهمو بزنه تو فرقِ سرم، انگار خودم 

 .کنه یم میادآوریکردم همش  یچه غلط دونمینم

ام . با شونهبود که جوابمو بده نیاز ا ترحوصلهیب نایمت
 :بهش زدم یاسقلمه

غمبرک  یجور هیمان چته چرا پوزت پره، بقول ما -
 .االن ورت دارن ببرنت نیانگار اومدن هم یزد

 :گذاشت و با حرص گفت نکیس یرو تو وانیل

 .نوشته یمن چ یبرا نینگاه کن بب ایب -

 :رو باز کرد و نشونم داد، اون نوشته بود نیامیبن امِیپ

واسه جوابِ  ومدمین ن،یمت خوامیمن فقط بله ازت م "
به  هیانگار  یناراحت بود یجور هینه، خودتو جمع کن، 
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 میزورِ کتک زدن آورده بودنت اونجا، دو ساله با هم
 "نویا یفهمیم

 کنم؟ کاریتو بگو چ -

 ی. بنظرم شوخجمیواال... من خودمم گ دونمینم -
فکر کن.  یلیخ م،یریبگ میتصم ییهوی میکه بخوا ستین

 ...دوسال واسش زمان بذار کسال،یشده  یحت

 دیبا گهیدو ماه د یکیتا  گهیها به من مدلت خوشه -
 .میعقد کن

... انیبود از شدت تعجب چشمام از کاسه در ب کینزد
 یبزرگ مِیتصم نیهمچ یزود نیامکان نداره به ا نیا

 .گرفته باشه

 !!یاومده بعدم عقد و عروس ییهوی -
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بگو کبکش خروس  الدویمامان چه دلش قنج رفته، م -
 .ورداشته شَم نیانگار قراره از رو دلِ ا خونه،یم

 

 

**** 
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بعد رفتم آموزشگاه، صبح وقتم رو اونجا گذروندم  روز
هماهنگ کنم بعد  بایو قرار شد عصر اول با خانم شک

من و فرزاد پسرش، برم  ییآشنا یجلسه نیاول یبرا
  .شونخونه

بهم زنگ زد و برخالف تصورم که امروز قرار بود  عصر
 : در اون خونه باشه، بهم گفت میروز کار نیاول

زنگ زدم   ستم،یمن امروز ن ،یشرمنده خانم فاخر -
ه هفت نیراستش ا د،یپشت در بمون دیایوقت ن هیبگم 
شروع  شهیفرزاد جانم، اگه م هیوزتراپیجلسات ف ریدرگ

 .ندهیشنبه هفته آ یبرا دیرو بذار سیتدر میتا

زنگ زد... چقدر  هویکردم. آماده بودم که  یاِم اِم
 .ییهوی
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که خبر  یهفته بعد. مرس میذاریاشکال نداره، م -
 .دیداد

 

گرفتم  میانجام نداشتم. تصم یبرا یکار چیکه ه حاال
کنم. بهش زنگ  میهام رو ترمتا ناخن نایمت شیپ برم

 .شگاهشیبرم آرا گهیزدم و گفت دو سه ساعت د

. خواب که دمیخواب کمیفاصله دوش گرفتم و  نیا یتو
م کمتر به کردم، اما اگه ذهن مرگ گرفته لکسینه، ر

اومده  شیبرام پ ریچند ماه اخ نیا یکه تو یموضوعات
 .کردیفکر م

 ...اون به و
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پنهان  هاهیسا یو خودشو تو شهیم دیکه گفت ناپد اون
 یاز خونه یابانهیبا حالت غر روزی. اون که دکنهیم

 .مامانش رفت و بخاطر ترسِ من خودشو لعنت کرد

سرم بنگ بنگ  یتو یهم گذاشتم. رگ یرو چشمامو
و  انیجر نی. اونقدر فکر کرده بودم به ادادیصدا م
 زیذهنم کشش نداشت به چ گهید زهاش،یسوپرا

 ...فکر کنم یاگهید

اتاقم  یپنجره یشهیبارون آروم آروم به ش یهاقطره
بخش بهم حس آرام هی شی. سمفونکردنیبرخورد م

 ...ییهویخواب اما  ی. چشمام گرم شدن براکردیالقا م
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 یپنجره ریز لندردار،یس یموتور قو هیموتور،  هی یصدا
 ری... زنجاستیهشدار داد اون ا عیاتاقم بود. ذهنم سر

 .موتورِ خودشه یصدا نیاتاقت. ا یپنجره

گاز گرفت، انگار اون خشمشه که داره  یو کم ستادیا
لحاف رو کنار زدم و از  عی. سردهیخودشو نشون م

 .و پنجره رو باز کردم نییتخت خودمو انداختم پا

اسب اونو  هیکه مثل  دمیرو د شیبزرگ و قو موتورِ
 نیخودش بود و عج هیخودش سوار کرده... شب یرو

شدنشون با هم، خبر از رفاقت و عشقشون به هم 
 .دادیم

اسب بخارشو به  د،یو منو د دیکه نگاهشو باال کش نیهم
از اون کوچه محو شد.  عیو سر زیحرکت درآورد و ت
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اومده بود  یجورنیخونه باشم. هم کردیحتما فکر نم
گازشو گرفت و  هویگرفتم سرمچشو  دیاما تا د نجایا

 .رفت

 بارشه؟ نیاول نیا ایهم اومده،  قبال

هم  شیچند شب پ اومد،یموتورش م یصدا شبید
 ریموتورو ز نیهم یحدود سه، چهار بامداد بود که صدا

... پس چرا تا االن متوجه نشدم دمیاتاقم شن یپنجره
  !! استیور

 امنهیس ی. دستمو رودادیگوشم صدا م یتا تو قلبم
 .دیکوبیم وارشیبه درو د یگذاشتم چطور

 .دمیکش ینیه دمیو تا خودمو د نهیافتاد به آ نگاهم
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 دِیتاپِ سف نی... منو با اای.... خدادهید ینجوریا منو
 ! دهینازک د

 یخون تو یاونقدر محکم که طعم شور دمیرو گز لبم
 .دیچیدهانم پ

خب مگه مرض  ن؟یپنجره ماه یجلو یرفت یچ یبرا
با پا  یزنیبا دست پس م یدار کنهیاالن فکر م ؟یدار

 ...یکشیم شیپ

 اد؟یسراغم ن گهیو د شیزندگ یقرار نبود بره پ مگه
 دمید یواشکی خواستیمثال م ایسرش االن رفته،  ریخ

 !! بزنه

 بزنه؟ دتیموها د نیا با

 .بودن ختهیهام رآشفته دوروبر شونه موهام
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 .صورتم کنار زدم یاونارو از جلوو دمیکش یپوف 

رفتاراش کم  نیبا ا خوادیم نجا،یاومده بود ا یچ یبرا
 کنه؟ ریکم ذهنمو درگ

 یزخم نیبتونم با ا دیمن شا ،یکاش بر ا،یور یبر کاش
با تو و اجبارت  یول ام،یکنار ب یتنم جا گذاشت یکه رو
 ....تونمینم وقتچینه، ه
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رو دوست داشتم و به خواهرم  دمیجد یهاناخن طرح
 دایپ یادیاش مهارت زحرفه ینهیافتخار کردم که در زم

 .کرده

برد. چون همش با هگ  یادیزمان ز کارمون
گذروندم.  یو با پرسنل اونجا اوقات خوب میزدیمحرف

 ریها تاثخانم یهیروح یتو شهیرفتن هم شگاهیآرا
و  نشونیب یها. به خاطر فضاش و مراودهذارهیم یمثبت

 .دنیارائه م ییبایز یکه برا ییکارها ای

تماس گرفت تا مثل  نیامیبود که بن میتا یآخرها
 .دنبالش ادیب شهیهم
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اومد  شگاهیدر آرا یهش گفت جلوب نایکه مت یساعت سر
 .تک زنگ زد نایو به مت

 :رو جمع کرد و گفت لشیتند تند وسا نایمت

حرف  یاومده دم در، انقدر گشنمه که نا م،یبر میبر -
 .زدن ندارم

 دنبالت؟ ادیهنوز م -

 :و نگاهم کرد زیم یبرداشت از رو فشویک

 اد؟یچرا ن -

 ؟ یمگه جوابتو بهش داد -

 :زد یپوزخند

 .میموضوع جنگ دار نیهر روز سر ا -

 چرا جنگ؟ -
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 :باال داد یاافتاد به طرف در و شونه راه

 یباز یوحش کمیازدواج کنم.  خوامیبهش گفتم نم -
 .دنبالم ادیکه هر روز م نیدرآورد و آخرش شد ا

 : به آسانسور میدیراه افتادم تا رس دنبالش

 گفت؟ یخب اون چ -

اش رو باال د و چونهآسانسور رو لمس کر یدکمه
 :دیکش

 م،یچند روز قهر بود هی. یکنیگفت غلط م ییبا پرو -
 شدیهرشب پا م یفکر کردم رابطمون تموم شده، ول

 .دنبالم. انگار پاسبونمه نجایا ومدیم

م گرفت. چون که بهش نسبت داد خنده یزیچ از
که جواب رد گرفته و به  یدرک کنم کس تونستمینم
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هر شب هر  دیبا یچ یهم هست برا ریگظاهر قهر و دل
 .درازشدنبالِ دوست دخترِ زبون ادیشب ب

 نشیماش یکه خودم نشستم تو ینکردم تا وقت هضمش
  .دمیهاشو دو سگرمه

با من  یرو فقط با تکون سر جواب داد ول نایمت سالمِ
برخورد کرد. خب مگه زورت  یمیمحترمانه و صم

 ! دنبالش یایکردن ب

هم به راه  یقیبه حرکت در آورد. سکوتِ عم ونیماش
نگاهم کرد و با  دیچیپ نایمت میرفت ریکه از مس یبود. کم

 :کرد و بعد گفت یدهن کج نیامیبن یهااشاره به اخم

 ییبا هم رستوران، امشب دوتا میبر میش ادهیپ یموافق -
 م؟یریجشن بگ
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 ؟یجشنِ چ -

ها و . با همون اخمدیبود که پرس نیامیمن بن یجا به
 .زمختش یصدا

 :نگاهش کرد و گفت نایمت

 .یمرد چیجشن خواهرونه و دخترونه. بدون حضورِ ه -
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 نایاز مت یو در ازاش مشت دمیصدادارشو شن پورخندِ
 :دیشد و بهش توپ بشینص

. شهیش نیسرتو بکوب تو ا ادیمسخره نکن. زورت م -
 .بامون یایتوام ب ستیقرار ن

درشت و بود،  بایصورتش تقر یداشت ول یادهیکش فک
 .درشت و محکم یبا اجزا

داشت  یحالت ورزشکار ایهم مثل ور شیبدن دیاسال
نبود. انگار زمان  یو عضالن دهیورز یلیمثل اون خ یول
 هیاون مرب ا،یور ی. ولکنهیکه ورزش م ستین یادیز

 .العاده باشهکه اندامش فوق هیعیباشگاست، طب

 :نگاهم کرد و گفت نهیآ یاز تو نیامیبن
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خانوم. خواهرت انگار زده به  نیبگو ماه زیچ هیشما  -
 یکرده رو حرف دینه،کلیبیبارشه منو م نیاول ایسرش، 

 .کنهیاجراش نم وقتچیه دونهیم که

 .دیچیپ نیفضا ماش یتو نایمت زِیو تمسخرآم یرلبیز ههِ

 بگم؟ دیبا یچ -

و بشنوم ازش که بگه من جواب نیبعد دوسال حقمه ا -
 بات ازدواج کنم؟ خوامینم

 :بغلم فشردم و گفتم یمحکم تو فمویک

خودش  نایدخالت نکنم. مت هیقض نیتو ا دمیم حیترج -
 .دیبنظرم مشکلتونو با هم حل کن ره،یبگ میتصم دیبا

  :گفت نایمت
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دار خونواده م،یدار بشبچه م،یازدواج کن گهیبهم م -
صدسال  یکه مردا ییهاچرت و پرت نیاز ا ای میبش

خونواده و بچه خرَم  به بهونه خوادی... مگفتنیم شیپ
 هیبرم ترک خوامیبرندارم، من م مویبعد یکنه قدما

 .از اولم بهت گفتم ن،یامیبن یآقا

 ؟یتو بر ذارهیکه م هیک -

 ؟یند ای یبد یاجاز یخوایتو؟ تو م -

دو ساله  ن،یرفتاراتو تموم کن مت نی.. ا.یمن، پس ک -
چشم حق با  گمیم ویگیتو م یدارم مثل خر هر چ

 ...به بعد نیاز ا یتوعه، ول

 ازدواج کنم مگه زوره؟ خوامیوا، خب من نم -

 :کرد و گفت منگاه
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با اون  یاجباره، تو نخواست ن،یماه گمیها دروغ م -
 ! زورت کرد یکس ،یپسره ازواج کن

 :دمیدهنمو با دست کش پیز

 .کنمیاوم اوم... من دخالت نم -

 :رفت یابا خرص چشم غره نایمت

 .کوفت توام -

لب  ریو ز یصندل یگرفت و صاف نشست رو نگاهشو
 :گفت

 .به در زدهیس رمیم یمنو باش دارم با ک -

 یفرما شد. کمحکم نیماش یدوباره تو یقیعم سکوت
 : نگاه کرد و گفت نایبه مت نیامیبعد بن

 گشنته؟ -
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 .اوهوم -

 برات بخرم؟ یزیچ هیبمونم  -

 .نه ببرمون خونه -

. نگاهش رو به رو هم یرفتن تو شتریب نیامیبن یهااخم
 نایحواسم بود که دستشو درازکرد و دست مت یبود ول

بگه  یزیچ نکهیهم بدون ا نایدستش. مت یرو گرفت تو
نگه داشت و به  نیامیدستِ بن یهمونطور دستشو تو

 .کردینگاه م ابونیخ

 گهی. به من منیامیبن یبرا کنهیناز م یچطور نیبب
بهش دست  ای نتشیبیم کهنیدوسش ندارم اما هم

 .شهیدلش و چشماش چهلچراغ بپا م یتو زنهیم

 !هیپس اسمش چ ستیعشق و عالقه ن نیا اگه
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رستوران نگه داشت و مارو برد  هی یجلو نیامیبن
ها بود که با وجود قهر جنتلمن هیرستوران. حرکتش شب

تا با هم وارد  ستادیا نایکنار مت یول شیو دلخور
 شیگرسنگ یغرغر کرد ول کمی نایرستوران بشن. مت

آروم شد و  تیکه در نها دیرو ته کش شیم انرژتما
 .شدند ستورانوارد ر نیامیدستِ بن ونیدست م

  .شدمیم دهیهمراهشون کش یمثل مترسک منم

 ی. حال و هوامیدیو خند میحرف زد م،یخورد شام
عاشق هم  قایدو نفر که عم نیبود نشستن کنار ا یخوب

. خصوصا زدندیدست و پا م یفیبالتکل یتو یبودن ول
 دمیکه از نگاهش و حرکاتش و رفتارهاش فهم نایمت
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در چهارچوب  ضشیضدونق یهااما حرف نه،یامیعاشقِ بن
 .نداشتند ییعالقه، جا نیا
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زنگ  نیامیبن لیخونه، موبا میگشتیبرم میتداش یوقت
به من انداخت و بعد  ینگاهمین نهیآ یاز تو خورد.

 :جواب داد
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نه... اوم  گمیبله؟ آره...اوهوم... باشه، باشه... نه... م -
 .... باشهدونمینم

 نارویمت یچشما نیامیو مشکوکِ بن یزدنِ رمز حرف
 .گرد کرد

. جز کردیبود که داشت چپ چپ نگاهش م حواسم
حواسشون  یبودم که وقت ییهاگربه نیا هیاونم منم شب

تا ازش  دنیگردنشونو کِش م شهیم یزیمتمرکز چ
 .ارنیسر درب

به من انداخت و به فرد پشت  ینگاه نهیآ یتو دوباره
 :خطش گفت

 .میزنیحرف م امیاوهوم. نه. حاال بعد م -

 :خورده گفت کهی نایورد، متآ نییرو که پا یگوش
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 ؟یزدیحرف م یداشت یبا ک -

 :گفت یباال داد و با خونسرد یاشونه نیامیبن

 .دوست دخترم بود -

 ؟یدار یاگهیدوست دخترت !! مگه دوست دختر د -

 :زد غیزد و ج نیامیبن یبه بازو یمحکم مشت

 یهمش رمز ،یزدیحرف م یداشت یراستشو بگو با ک -
 ؟یدادیجواب م

 یدوست دخترم بود، مگه تو نگفت گمیخب م -
 .رو دادم گهید یکی بیمنم ترت ه،یترک یبر یخوایم

مرد رو  هی ی... ما صداگهیبود که داره دروغ م واضح
 .دخترونه ینه صدا میدیشن

 :به کتفش زد محکم گفت نایمت
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 یک نمیرو بده بب یبود؟ اصال گوش یک ،یتوغلط کرد -
 .بود

دستش و  یکیاون  یتو دیرو قاپ یگوش عیسر نیامیبن
 یهم خودشو کش داد تا گوش نایدور نگهش داشت، مت

 .رهیرو از دستش بگ

نگه دارم  نارویمت ایبخندم  دونستمیگرفت، نم امخنده
تا  نیامیبرده بود به سمت بن ورشی ایکه مثل وحش

 .موهاشو بکشه

 ونیماش ذارهینم ن،یرو از من دور کن ماه یوحش نیا -
 .ایدیبه کُشتمون م ن،یکنترل کنم، بسه مت

 :گرفتم و گفتم دستاشو
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کنترل  ونیماش تونهیولش کن، نم ن،یمت ولش کن -
  .هاکنه

گرفت و برگشت سر جاش  نیامیبن یاز بازو یشگونین
 .نشست

داشت،  دنیکه حس و حال خند ینیریبا اخم ش نمیامیبن
 :دیتوپ یتصنع

 رِ یو از خ یدیبه من بله م ایخانوم  نایمت گهید نهیهم -
دلم  ی. من با هر کنهیاوضاع هم ای یگذریرفتن م هیترک

 .پرَمیم خوادیم

 .یکنیتو غلط م -
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 عیسر نایمتوقف شد، مت نیخونه، تا ماش میدیرس باالخره
 نیامی. بندیرو محکم به هم کوب نیو درِ ماش نییپا دیپر

 :بشم آروم گفت ادهیپ نکهیکرد و قبل از ا ینوچ نوچ

 ...خانوم نیکن ماه شیراض -

 :بطرفم دیچیپ

 .ونتمیعمر مد هی یبکن نکارویاگه ا -

از ته دل بخواد.  دیبا م،یمجبورش کن خوامیمن نم -
کن دلشو بدست  یکار هیدروغ گفتن  یتوام به جا

 .یکن مونشیپش نکهینه ا یاریب

ترش  کمیبود. االن  یاون حرفا شوخ دونهیخودش م -
 .هیزنگ بزنم بهش اوک گهیساعت د هیرده، ک
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 نشیگفتن نداشتم، تشکر کردم و از ماش یبرا یجواب
  .شدم ادهیپ

که خواستم برم باال  یازودتر رفته بود باال. لحظه نایمت
 هی. برقش شبدمیکوچه د یکیتار یرو تو یزیچ یهیسا

 یلهیوس ایکاسکت کاله هیبود. مثل  یفلز زیچ هی
  .گهید

رفتم  عی... سرکرده بمونیاون مزاحمه باشه و تعق دیشا
   .داخل و درو بستم

 

 

**** 
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 دیدادم. با حیتوض ینیرو به خانم مه بایخانم شک تماس
. دادمیرو بهش م سمیهر روز گزارش کالس و تدر

تمام  دیو با کردمیکار م یآموزشگاه قرارداد یچون تو
 .آموزشگاه باشه نِیکارهام در تابع قوان

انجام دادن نداشتم.  یبرا یبرگشتم خونه کار یوقت
 وقتمو با کتاب خوندن و حرف زدن با مامان و خاطره

 .ردا تولدشهاومد ف ادمیگذروندم. بعد  گفتن
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لباس و قرار گذاشتن با دوستم بنفشه،  دِیخر یبهانه به
 .تولد بخرم هیمامان هد یآماده شدم که برم برا

چشمم افتاد به  شمیآرا زیکه نشستم پشت م نیهم
  .ایور یهیهد

 یحورگذشته توسط خاله یهاشب یکه تو یادکلن
. برش داشتم و بوش کردم. هر وقت دیبدستم رس

 یصاحبش رو برام تداع یچهره افتهیم چشمم بهش
اتاقم  یتو یکه گاه الشهیندارم، فقط خ ی. حسکنهیم

 .زنهیپرسه م

 :اش برام مرور شدزمزمه کبارهیرو بستم و به  چشمام

 "یترسیازم م ینجوریکه ا رمیبم دیبا رم،یبم دیمن با "

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

بغلِ  یکه مثل جوجه کز کردم تو یروز همون
سرباز شکست خورده  هیو نگاه اون مثل  یحورخاله
 .بود

پر  یام به آنپاف از ادکلنش به لباسم زدم. تمام شامه هی
واقعا شک  ن؟یتندش. عقلت سرجاشه ماه یشد از بو

 یهیاز هد ؟یزنیلبخند م یدارم سرجاش باشه. چرا دار
عمرتو  یخاطره نیکرده و بدتر تچارهیکه ب یکس

 ؟یساخته، خوشحال شد

و بستم. خوشحال دستام گذاشتم و چشمام یرو سرمو
 یبرا یحس ایمثل قبل بخندم  تونمینم گهی... دستمین

 .داشته باشم یخوشحال
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 شه،یم دهیمرموزانه به طرفش کش ییوقتا هیذهنم  فقط
به اون فکر  ییجا هیاگه خودمم نخوام، مغزم از  یحت

از  شهیهم یپسش زدم و ازش خواستم برا نکهی. اکنهیم
 ینگفتم، ول خودیکنار بره ب میدوروبر خودم و زندگ

 ...شهیم رشیذهنم درگ نکهیا

هامو از جا پروند. کنار دستم شونه میزنگ گوش یصدا
 ...افتاده یشماره یرو دمیبود. نگاهمو باال کش

استقبالمون  نینشون داد. آخر یکیواکنشِ کوچ قلبم
اش از خونه یزیانگاصال قشنگ نبود و من با حالتِ رقت

 .رونیاومدم ب

 .و تماس رو وصل کردم دمیکش ینفس

 .یحورسالم خاله -
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 .جان نیسالم ماه -

  .کردیم هیداشت گر دمیبغض داشت و شا صداش

 :دمیپرس

 حالتون خوبه؟ -

 :گفت صادقانه

قلبم، قلبم درد  ست،ینه.... نه دخترم، حالم خوب ن -
 ...کنهیم

به دلم انداخت.  یرعبِ بزرگ رمقشیو ب دهیلرز یصدا
 : و بلند شدم دمیکنار کش مویصندل

 د؟یاخونه ،یخاله حور -
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زنگ بزن،  ا،ی... به، وررمیمیآره مادر... دارم از درد م -
به من جواب نداد، به تلفن خونشم زنگ زد، باز جواب 

 ...ستینداد. تو باشگاه هم گفتن اونجا ن

 .یورحخاله امیاالن م ام،یمن االن م -

خدا، بگو.. بگو حالم خوب  یبگو، وا ایزنگ بزن به ور -
 .ادیب ستین

رو به سرعت قطع کردم. لباسام تنم بودن، فقط  تماس
 شیپ یاز دوستام مشکل یکی یبه مامان گفتم برا عیسر

 نینگرانِ ا خواستمینم دنش،ید رمیاومده و دارم م
دستاشو برد باال تا براش  یموضوع بشه. اونم با نگران

 .دعا کنه
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 صدوچهارده_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 یدر بست گرفتم، تو یتاکس هیو  ابونیافتادم سر خ راه
 تِیاورژانس رو گرفتم و گزارشِ وضع یشماره یتاکس
اش رو بهشون دادم. مطئنا اونا و آدرسِ خونه یحورخاله

 .دنیرسیزودتر از من م

! اون  فتهیبراش ب یمشکلِ قلبش حاد باشه و اتفاق اگه
  .رهیبم ینجوریا ست،ین نیزن مستحق ا
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که خاله  طورنیمامانش؟ ا دنِیچند روز نرفته د نیا ایور
 .انگار هنوز قهره گفتیم یحور

 یدادم، دوست دوران دانشگاهمه و گهگاه امیبنفشه پ به
. براش نوشتم نمیبیو مهم رونیو ب میذاریبا هم قرار م

 .اومده شیبرام پ یبرم بازار و مشکل تونمیامروز نم

 .گرفتم ارویور یشماره بعد

اتفاق  یحورخاله یفاصله برا نیا یتو کردمیدعا م فقط
  .ادین شیپ یبد

زمخت و  یصدا هیبا  سوم که خورد جواب داد. بوق
 .گرفته

 بله؟ -

 ؟ییکُ...کجا -
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نگفت. خب معلومه، جا  یزیسکوت کرد و چ هیثان چند
 ؟ ییکجا یپرسیو م یزنگ زد ییهوی خوره،یم

 .زدمیمجبور نبودم بهش زنگ نم اگه

 ؟یخونم... چطور مگه، کارم دار -

گفت متوجه صداش کشداره.  شتریجمله ب هیکه  حاال
  .ظاهرا بازم مشروب خورده یعوض

 : با حرص بستم و باز کردم و کفتم چشمامو

 رمیمامانت زنگ زد حالش خوب نبود... دارم م -
خونتون. زنگ زدم اورژانس... گفت قلبش درد گرفته، 

مجبور شد به من بگه تا  ،یبه تو زنگ زد جواب نداد
 ...بهت خبر بدم چون
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 یو شمارهچون مطمئن بود ت یبگ یخوایم ؟یچ چون
 !یدیمنو جواب م

 زیمهلت نداد من چ یقطع شده بود. اون حت تماس
 .بگم یاگهید

بود. آمبوالنس  رید ی. ولمیدیهمزمان رس هردومون
رو سوار کرده بود و قصد رفتن داشت. تا از  یخاله حور

رو از  مارستانیفقط تونستم اسمِ ب نییپا دمیپر یتاکس
 هیتر از چند ثاناش بشنوم و در کمزبونِ راننده

 .آمبوالنس از مقابلمون محو شد

به طرفم. درِ  دیدو مهیسراس یکه چطور دمیرو د ایور
 یهاخودش... دکمه یمونده بود باز. لباسا نشیماش

بسته بود و موهاش  یآورکتش چپک ریز رهنشویپ
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و نامرتب بودنِ سرو  یآشفته بودن، اما با وجود آشفتگ
 .بود پیوضعش، باز هم جذاب و خوشت

 بردن؟ مارستانیگفتن؟ کدوم ب یچ -

 .دادیم یمشروب و خستگ ینفسش بو یبو

موهاش فرو برد  یرو گفتم. چنگشو تو مارستانیب اسم
بود، اونقدر که چند بار دورِ  جیو اونارو عقب زد. گ

 .گم کرده یزی. انگار چدیچیخودش پ

 :دینال یکرد و با لحن متضرع نگاهم

کردم، تو منو  یرانندگ نجایا تا یچطور دونمیمن نم -
 .ششی. منو ببر پنیمامانم ماه شیببر پ
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رو  میحس دلسوز شینگاهش و درموندگ حالت
 یکم شیمست بودنش و منگ یکرد ول کیتحر

 .ترسوندتم

چقدر  ینیبینم ست،یخودم گفتم اون حالش خوب ن به
 ! ببرش ن،ینگرانِ مامانشه، ببرش ماه

گرفتنِ  یتکون دادم و دستمو دراز کردم برا سرمو
رو با  چییگشت. اون اصال سو هاشوبیج ی. توچییسو

بود، اونقدر که با عجله خودشو پرت  اوردهیخودش ن
 .نییکرده بود پا
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همش به  نیماش یو آشفته بود که تو شونیپر اونقدر
داشبورد و کنسول  ی. روگفتیم راهیخودش بدو ب

 .خودش یپا یهم رو یگاه زد،یم

بود دوروبرش  شیحال یمشروب خورده بود ول نکهیا با
با وجود  یقرار داره ،حت یطیچه شرا یگذشته و تو یچ

شب، اون یکرده، پس چطور یرانندگ نجایتا ا شیمنگ
 !کنهیم کاریداره باهام چ ایمتوجه نشد منم 

چشمم بهش افتاد متوجه شدم تمام مدت داشت  تا
 :گفت نیگرفته و غمگ یبا صورت کرد،ینگاهم م
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من  ،یو آروم بود یکردیاگه اون روز ازم وحشت نم -
  .بذارم برم کردم،یبا مامانم قهر نم

 حاال مقصر من شدم؟ -

فقط منه  ست،یمقصر ن یشکیه ،یستینوچ. تو مقصر ن -
 .ادیکه همه ازم بدشون م امیعوض

 :پاهاش زد و غرولند کرد یرو یمشت

تو اون اتفاق همه  کنهیازم، فکر م ادیمامانم بدش م -
 .بوده یعمد یچ

 :کرد و کشدار و مخمور گفت نگاهم

بعد  ن،یبود ماه یازم، کاش، کاش عمد ادیتوام بدت م -
 ...حاال یحقمه، ول دیگیم یحقمه، هر چ دونستمیم

 :به خودش زد یشخندین
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بود، کاش اون روز  الدیم ریخوردم، تقص یمن چه گوه -
 هی یبش بمونم خونش، منو کشوند پا کردمیاعتماد نم

بساط مسخره، رو حسابِ اعتماد و رفاقت سرمو فروبرد 
 .آب ریز

بود  یحالیو ب یگاوج درموند یتنگ کردم. تو چشمامو
 .گهیم یو متوجه نبود چ

روز  نیاونه که مامانم به ا رِ یاون نامرده، تقص ریتقص -
 .ارهیبفهمه، پدرمو در م ییافتاد... نوچ... اگه دا

 : دیشو عقب داد و نالآشفته یموها

واسه خودش  یحور یاگه تو نبود گفتیقبال م مییدا -
مرد باال سرش  هیالاقل  دادیم لیتشک دیجد یزندگ

 .بود
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 :نگاهم کرد و ادامه داد یبا همون حالت منگ دوباره

خودم آقا باالسرشم،  کار،یچ خوادیبارها گفتم آقا م -
 هیحاال... کاف نیبب شم،یمرگش م شینوکرشم، آخ بگه پ

 .شهیبه گوشش برسه، لغوز خوندنش شروع م

 : زد پوزخند

ونتون واسه شب اومده بود خاون نیلجه باهام... نب -
تو  گهیم شهیهم اد،ی... ازم بدش منایو ا یخواستگار

 یحور یتو نبود گهیم ،یخواهرم شد هیسرخرِ زندگ
اما از  نهیبب ختمویر تونهی. نمکردیسر نم ییعمرشو تنها

 .یخداشه برم واسه دخترش خواستگار

 یتو یآدم عاقل چی... هستیواقعا حالش خوب ن انگار
. دمیترس کم،یاز  شتری. بگهینم زهارویچ نیا یاریهوش
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. اگه بخواد دوباره نشیماش یکردم نشستم تو یچه غلط
دستم حس کردم، برق  یشب....دستشو که رومثل اون

 ستیو ب ستیشوکِ دو هیشوک بود،  هی هیگرفتم. شب
. دمیو خودمو عقب کش دمیاز ترس کش یغیو ج یولت

 .افتادیم یقچه اتفا دونمینم گرفت،یاگه فرمونو نم
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 :گفت عیسر
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خواستم نلرزه.  د،یلرزیدستت، دستت داشت م -
نترس ازم،  نیماه ن،یخواستم بگم ازم نترس، ماه

 .رفتارا نیبا ا شمیم وونهید

 : اش نگاه کردم و گفتمنگاه وارفته به

 .باشه بُ... برو عقب -

و تا نگاهش کردم، سرشو  شیصندل یرو برگشت
 :و داد زد نیماش یشهیش یتو دیمحکم کوب

بت تجاوز کنم.  نجایا ناموسمینترس ازم، مگه من ب -
 .گمینترس م

اگه حس کنه  ست،وونهید ایباال گرفتم. خدا دستمو
 کنه؟یرفتار م یجورنیا لشه،یبرخالف م یزیچ
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 قدرنیاش اخون راه گرفت. ضربه شیشونیپ یگوشه
  محکم بود؟

برخورد  امنهیس یهاوارهیداشت محکم به د قلبم
زندان حبس باشه و خودشو  یکه تو یمثل کس کرد،یم

 .بکوبه واریبه درو د

تمرکز کردم و جعبه رو به طرفش  میرانندگ یرو
 :گرفتم

 .شده یسرت خون -

 ششیخوردم خودمم دارم تو آت یگوه هیبه جهنم...  -
 ده،یاز هم پاش میزندگ یچطور ینیبینم سوزم،یم

حال رسوندم که سکته  نیو بخاطر اون اتفاق به امامانم
 مارستان؟یکنه بدون خودم ببرنش ب
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 .شهینم شیزی... چشاالیا -

 .شهیش یمحکم زد تو مشتشو

من دارم از ترس پس  ،ینجوریکن ا... نکن، نیییه -
 .رهیگیبخدا قلبم دارم م افتم،یم

 :دستاشو مقابلم باال گرفت و پشت سر هم گفت عیسر

 دمی. قول مشمیباشه، نترس، نترس، من خفه م -
تمومش کنم، توام نترس، باشه؟ تو فقط نترس من 

 .آرومم

نگفت. داشت با  یزیچ گهیتکون دادم و اونم د سرمو
من  از اون شتری. بکردیم زیتم شویشونیخونِ پدستمال 

 .حال کنارش نشستم نیم که با اآشفته
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اون  ایرفتار کرد؟ فقط بخاطر منه،  ینجوریا چرا
 دیشا ایشب شده، اون هیکه خورده و شب یمشروبِ کوفت

 یجورنیداره ا یشده و سع یعصب یحورخاله یبرا
 .کنه هیخودشو تخل

. هردومون به زدی گردنش نبض م ِکردم. رگ نگاهش
 ...اما در واقع م،یشده بود آروم یظاهر کم

شبم مشروب آخه اون دم،یترس کمیبخاطر مشروبت  -
 .یخورده بود

 گهیمشکلِ د هیناراحت بودم، خوردم سبکم کنه که  -
 .اومد باال

رو با حرص پرت  یخون یهازد و دستمال یتلخ پوزخند
 .پاش رِیکرد ز
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اثر مشروبش رفته رفته کمتر  مارستانیبه ب میبرس تا
 .شد

که جلوتر از من با عجله از  دمیحالت راه رفتنش فهم از
 .شد مارستانیو وارد ب دیپر نییپا نیماش

چشمام دور شد.  ینگاهش کردم تا از جلو اونقدر
منو از خاطرش برد و اصال  ،یحورخاله یبرا شینگران

 .حواسش نبود منم همراهشم

 خوامیکنم؟ م کاریچ ایفرمون گذاشتم. خدا یرو سرمو
 یلحظه نیبدتر تونمینم یببخشمش و فراموش کنم ول

 .ببرم ادیاز  مویزندگ

 

 جدهیصدوه_پارت#
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 :از پشت سر بوق زد ینیماش

 .ارمیاز پارک در ب ونیراه بده ماش رهیهمش -

 .جابجا کردم ونیفرمون برداشتم و ماش یاز رو سرمو

 رشیو بخش رو از پذ مارستانیرفتم داخل ب یوقت
  .بود یبستر یحورکه خاله ییراه افتادم به جا دم،یپرس
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 یسر هیبوده و بعد از انجام  یقلب یحمله هیگفتن  بهم
 یاالن حالش بهتر شده و بردنش تو یاقداماتِ پزشک

 .بخش

اتاقش. مزاحمشون  یحتما رفته بود تو دم،یند ارویور
 .نشدم واجازه دادم با هم خلوت کنن

 یحورکه کنارِ تخت خاله دمشیدر د یاز ال یول
 رو یخاله حور یهابود و صورت و دست ستادهیا

 .زدیبوسه م واروونهید

 تونهیمهربونه و عاشقِ مامانشه، پس نم قدرنیا اگه
 ...بدست آوردنم بهم تجاوز کنه یباشه که برا شرفیب

 دینبود. با منظوریحرفش ب الده،یم ریگفت تقص نکهیا اما
 .پشت حرفش پنهان کرده یبفهمم چ
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نشستم. مامان بهم زنگ زد، خواست بدونه  یمکتین یرو
درش آوردم که  یاز نگران ه،یدوستم چطور تیوضع
 : گفت

براش دعا کردم مادر. خدا  یخداروشکر دخترم. کل -
اونقدر  ؟یخوب ؟یبهش ببخشه. خودت چطور شویجوون

 .نگرانت شدم یبا عجله رفت

زود  کنمیم یسع یول میمارستانیخوبم مامان... فعال ب -
 .خونه امیب

 یهر وقت خواستدوستت باش.  شی. تو پزمیباشه عز -
 .ستی. مهم نایب

. چشماش رونیاومد ب ایبه درِ اتاق بود که ور نگاهم
 !! کرده هیقرمز بودن... گر
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 ؟یباشه مامان، کار ندار -

 .نه مادرجان سالم برسون -

شد... بلند  کیآوردم، اونم بهم نزد نییرو که پا یگوش
 : شدم و گفتم

 خوبه؟ یخاله حور -

چشمام  یشستشو رو یتکون داد و انگشتا سرشو
 .کرده هی. مطمئن شدم گردیکش

 .نتتیبب خوادیم -

 یگفتم و از کنارش رد شدم تا برم تو یزیر یباشه
 .اتاق

اما به اون بود که با همون سر و وضعِ آشفته و  نگاهم
 .رفتیها مداشت به طرف پله ختهیبهم ر
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لباسش رو  یهاصداش بزنم و بگم دکمه خواستم
زبونم  یکردم اسمش رو یهر کار یلدرست ببنده، و

 .و من فقط دور و دور شدنش رو تماشا کردم دینچرخ

 

 صدونوزده_پارت#
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طور که گفته بودن حالش . هموندمیرو د یحور خاله
امشب هم مرخصش  ادیخوب بود و به احتمالِ ز

 .کردنیم

 : خسته و مهربونش زدم و گفتم یبه چهره یلبخند

 .خداروشکر حالتون خوبه -

 :زد لبخند

اورژانس  یزدیتوام. اگه به موقع زنگ نم ونِیمد -
 .نمیپسرمو بب تونستمینم گهید دیشا

 .ینجوریا دیخدا نکنه. نگ -

 :گرفت و با آرامش گفت دستمو

 .یزنگ زد ایممنون که به ور -
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 دیبا یچ دونستمیو حال بود. چون نم حسیب لبخندم
 نکارویشما نبود ا تیمجبور شدم و اگه وضع نکهیبگم. ا

 !کردمینم

 .نگرانشم یلیخ ن،یماه ستیحالش خوب ن -

 . ادامه داد؛انداختم نییپا سرمو

م بچه ن،ی. بخاطر توعه ماهدهیه مداره خودشو شکنج -
اگه هوسباز  ایدخترم، ور ترسمی. مکشهیداره عذاب م

خونواده رو  هی تونهینم ست،یپست و نامرد ن یباشه ول
 یجورنیا نمیبیم یکنه. وقت عفتیبخاطر لذتِ خوش ب

 .رهیگیم شیآت گرمیج کنهیم هیداره خودشو تنب

 کنم؟ کاریچ دیگیخب م -

 .دخترم دونمی... نمدونمینم -
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  .دیموهاش چک یچشمش رو یهااز گوشه اشک

 .شه کیبذار بهت نزد -

 :فشار داد و با التماس و تضرع گفت دستمو

امروز  دیمنو، من عمرمو کردم، شا نیپناهش باش، بب -
بمونه.  سرپناهیم ببچه خوامینم گه،یچند سال د ایباشم 

کنارش باشه تا بتونه  یکی دیبا ده،یعذاب کش یلیخ ایور
 .تو مرهمش باش مادر ادنیآرومش کنه. زخماش ز

 :و گفت دیاش لرزچونه 

. ارهیسر خوش ب ییبال هیاتفاق  نیاز سرِ ا ترسمیم -
 کوبمش،یتو خودشه... من م یلیناراخته، خ یلیخ ایور

 ...از همه شتریدادشم ب ش،یکوبیتو م

 :کرد و گفت یهق هق
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که  یزیچم اونبچه ن،یتوروخدا بهش اعتماد کن ماه -
صاف و  نهیقلبش مثل آ ست،ین یدیشب ازش داون

 گهیما د کنه،یمهربونه، خودش داره خوشو شکنجه م
 .ترسمی... مترسمی. ممیبش زخم نزن

 د؟یترسیم یاز چ -

 ترسمیداشته، م یخودکش یقبال... قبال سابقه ایور -
سرِ  ییبال هیو عذاب وجدان،  هایخودخور نیبخاطر ا

 .ارهیخودش ب

 نیتربیوا موند و چشمام سوزش گرفتند. عج دهنم
. مردِ دمیشن ایدرباره ور بود که اون لحظه یزیچ

و  یاجتماع یهاتیفعال یمثل اون با سابقه یمحکم
 یاشده بیتخر یهیروح نیهمچ دهیازش بع ،یعموم
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تجربه  شیزندگ یو تومشکل نیداشته باشه که قبال ا
 .کنه

 نیا ریبود برام و هوش و حواسم درگ یبزرگ شوک
 :دوباره با گفت یحورمسئال بود که خاله

من سرزنشش کنم  ایبهش بگه  یزیچ یکیهر دفعه  -
 رِیکار نداره. تقص یچیبا ه گهیتو الکِ خودش د رهیم

 .منه، خدا منو مرگ بده... خدا منو لعنت کنه

 ؟یچ یبرا یکرده؟ خودکش یواقعا قبال خودکش یعنی
 یتو یءخال چیاون ه یبکنه وقت نکارویا دیچرا با
سر و وضعش و کارش  اش،افهیق پش،ینداره! ت شیزندگ

و اون موتورِ بزرگ و  نیو از همه مهمتر خونه، ماش
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 یکم داره که بخاطرش رو ی. پس چمتشیگرون ق
 !یآورده به خودکش

 

 ستیصدوب_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 ریتا چند ساعت بعد مغزمو درگ یحورخاله یهاحرف
ها و پاساژها و جالبه مغازه رفتمیبازار راه م یکردن. تو

اومدم  یچ یبرا دونستمینم یرو هم گذر کردم ول
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 یو مسئله ایور رِ ی. اونقدر که فکرم درگنجایا
 .بود شیخودکش

بازار  یبعد از سه ساعت راه رفتن و گشتن تو باالخره
تولدش رو بخرم بعد  یهیمامان هد یگرفتم برا میتصم

 .برگردم خونه

داشت  ایخوبه و ور یمطمئن شدم خاله حور یوقت
از  گهیمن د دادیرو انجام م صشیترخ یکارها

 .و تنهاشون گذاشتم رونیومدم با مارستانیب

راه  ی. تودمیخر هیو انگشتر طال براش هد یروسر هی
دعوت  یبستن هیبرگشت خودمو به صرفِ خوردن 

کمتر بشه. برعکس  میذهن یهایاز آشفتگ یکردم تا کم
تابستون دوست دارن،  یرو تو یکه خوردنِ بستن ایلیخ
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سرد دوست دارم و چقدر هم  یهوا یرو تو یمن بستن
از افکارم فارغ  تونستمباز ن یخوردنش بهم لذت داد ول

دوست  یلیبشم. نتونستم شوکم رو فراموش کنم. خ
 یخودکش یچ یرو بدونم و بفهمم برا لشیدارم دل

 !کرده

مضمون کوتاه  هیبا  یامیاومد. پ میگوش یرو یامیپ
ر بار تشکر و حرف با خودش دکوله هیکه  "ممنون"

 .برداشت

 

از پشت سر صدا  یاومد، کس رونیکه ب یفروش یبستن از
 : زد

 خانم؟ دیخانم....ببخش -
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پسر الغر اندام و نوجون بود.  هیبا منه.  نمیبب برگشتم
 :و گفت ستادینفس زنان کنارم ا

 .داد بدم به شما ییآقا هی نویا -

 ؟یکشماسیبه من؟ مگه منو م -

 نجاست،یمن ا ی.. مغازه.شناختیمن نه، اون شمارو م -
بده  نویا رونیخانوم اومد ب نیاومد گفت هر وقت ا

 .بهش

  .انداختم شیفروش وهیم یبه مغازه ینگاه

 بود؟ یک -

  ...فقط دونم،ینم -

 .ابونیچرخوند و نگاه کرد به اون قسمت خ چشم

 .اههیس نیماش اوناهاش، اون -
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اومد. همون  نییسمت راننده پا شهینگاه کردم، ش تا
 کِ یروزها بود که خودشو شر نیمزاحمِ ناشناسِ ا

روز منتظر  چندنیا یکرد و من تو یمعرف الدیم یزنسیب
 .ارمیتا سر از مزاحمتش در ب نمشیبب گهیبارِ د هیبودم 

رو باال برد.  شهیلبش نشست و دوباره ش یرو یپوزخند
 .فقط خواست متوجهم کنه اون بوده

 :ندمشرو گرفتم و خو کاغذ

 "مهلتت نیبگو، فقط سه روز مونده به آخر الیبه م "

بود که از دستش راحت بودم، حداقل  یروز چند
 یحسابشونو از من جدا کردن ول کردمیفکر م ینجوریا

 .برگشت رمنتظرهیو غ ییهویدوباره 
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گرفتم باهاش حرف بزنم و بفهمم  میلحظه تصم کی در
 .کنهیم بمیکه همش تعق هیو ما چ الدیمشکلش با م

 زشینگاه ت تونستمی. منشیکردم به طرف ماش حرکت
خودم حس  یرو نشیماش یرهیت یهاشهیرو از پشتِ ش

 .رفتمیکنم که داشتم به طرفش م

به عنوان  نویشد. ا خکوبیسرجام م یزد، به آن استارت
باهام حرف  خوادینم یعنیجوابِ رد نشون داد،  هی

 .بزنه

با  ستادمیا نشیو کنارِ ماشرو برداشتم  یقدم بعد تا
از خودش به جا  یسرعت از کنارم گذشت و گردو خاک

 .گذاشت
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 کیوستیصدوب_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

بفهمم دنبال  ذارهینم یچه مرگشه که حتآدم نیا ،یلعنت
 ه؟یچ

رو گرفتم و با استرس به اطرافم  الدیشماره م عیسر
 روادهیپ یفاصله گرفتم و تو ابونیاز خ ینگاه کردم. کم

 .ستادمیا یفروش یشال و روسر یمغازه هیکنارِ 

 : از چند بوق جواب داد بعد
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 ن؟یجانم ماه -

داد بهم و  غامیپ هیدوباره اومد سراغم...  اروی نیا ن،یا -
 .رفت

 ؟یک -

 نیهمون مزاحمه... گفت سه روز مونده به آخر -
 .اخطار داده ییجورا هیمهلتت. 

 :گفت تیو با عصبان دیاز ته دلش کش یهوف

 گمیمگه نم رون،یمگه نگفتم از خونه نرو ب ؟ییتو کجا -
تو خونه تا من کارامو راست و  دیبچپ یچند روز هی
 ست؟ین تونیحال زادیکنم، مگه زبونِ آدم ستیر
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 ؟یجمعش کن یچطور یخوایتو خونه، تو م میبچپ -
پوالشو پس  یخوایم یچطور ه،یاون همه پول مگه شوخ

 ؟یبد

 :زد داد

فعال  طهیسل ینایتو و اون مت زم،یریتو سرم م یخاک هی -
اعصابِ منو انگولک  یبشه ه ریش اروی نیا رونیب دینر

  .کنمیجمعش م یجور هیکنه با شما، منم 

من نترکه هر  یبگو الاقل زهله ؟یها؟ چطور یچطور -
تون معامله ی... مگه من توافتمیپس م نمیبیم نویدفعه ا

 ای ده؟یسراغِ من اخطاراشو به من م ادیبودم که حاال م
 ! مگه من طرف حسابشم
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 نینداره، اگه ا زهایچ نیکار به ا خوادیاون پولشو م -
 .فهیسراغ ضع اومدیبود که نم شیحرفا حال

 : گفتم تیعصبان با

وضع  نیقراره ا یتا ک ؟یکن کاریچ یخوایتو بگو م -
 کنه؟ دایادامه پ

 .کنهیگفته کمکم م ایور -

هزار احتمال  هیثان کصدمیآورد ذهنم در  ارویاسمِ ور تا
 :دیاز دهنم پر اریاختیدر خودش گنجوند. ب

پس بده که همش  تویپس اون بهت قول داده بده -
که،  ستین خودیبرم زنش بشم؟ ب یزنیجوش م یدار

 ،ینشیدِ ریاون همه پولو قراره بده، چرا نشم، ز
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سنگش هست  ریسرت بخاطر من ز ،یشیم ونشیمد
 ...بدتر گهید تیحاال بخاطر بده

 .ستیحرفا ن نیچرت و پرت نگو بحث ا -

 .نیخوایاز جونم م یچ دونمیواقعا نم دونم،یمن نم -
مزاحمه، همتون  نیا ،یخودت، دوستت، خاله حور

خودمو با  نیخوایطناب دورِ گردنم که م هی دیشد
 .دیآرزوهام دار بزن

 ...نگفتم یزیمن که االن چ نیماه -

 :بغض گفتم با

زنش بشم، چرا  یداد ریگ یرفته چطور ادتی ،یگفت -
کنم  یبه من چه که براش دلسوز ه؟یبشم؟ مگه اون ک

 .برم زنش بشم نتید یبخاطر تو و ادا ای
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زده آبرو شرفمونو با خاک  اروی ه،یچ نید یادا -
 کرده، من بهش بدهکارم؟ کسانی

 نکارویحاال که ا یبهش گفت یآها پس تو البد رفت -
هامو پس بدم، قرض و قوله یپول بد دیبا یکرد

من اگه  یبدبخت ؟یخودت فروخت هیشرفمونو بخاطر بده
 .داشته یریخ هیبوده، واسه تو  یهرچ

که سرِ آبروم معامله  میبفهم. من آدمحرفِ دهنتو  -
 کنم احمق؟

 دونمیواقعا نم ،یکنیم یچه غلط یدار دونمیمن نم -
تو  یعنیآدم دوره افتاده دنبالم  نیکه ا نیهم یول الد،یم
به خودش اجازه بده  نیکه ا یکار هی ،یکرد یکار هی
 .دنبالِ ناموست ادیب
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 ودوستیصدوب_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 :زمزمه کرد و با حرص گفت یزیلب چ ریز

مثل  طهیسل ینایتو دستِ اون مت یدست گذاشت -
از من  اروی ،یگیم یهست چ تی... حالایخودش شد

گفت  کنه،یم تمیداره اذ دیهم که فهم ایطلب داره، ور
شرش از سرت کم  ،یطلبشو پس بد کنمیکمکت م

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

مثل  ،یکنیم یخودتو قاط یکار به تو داره الک یبشه. ک
 ...ها قمهیرف نکهیا

 : زنان از حرص و خشم گفتمقورت دادم و نفس بغضمو

بود، دوست  یامروز از دستت شاک قتیهمون رف -
که گفت تو سرشو فرو  هیداشتم بفهمم منظورش چ

با ما  یدار الد،یم یکرد کاریب، باهاش چآ ریز یکرد
تو اون خراب شده  ه؟یتو واقعا شغلت چ ؟یکنیم کاریچ

تو  یکه هم مارو انداخت یکنیم کاریچ یدار ینشست
نکنه اونم  و؟دبختب یمایدردسر هم خودتو و اون س

 بخاطر کارات ولت کرد رفت؟

حرف زدن ندارم، زنگ زده چرت و  یبرو بابا حوصله -
برو خونه.  ریآژانس بگ عیسر یبگه. هر جا هست پرت
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تو  دیمدتم جاکَن ش هی. اینباش ابونیتو خ گهید یدقه هی
 .از سرمون وا کنم نویبخورم ا یگوه هیخونه من 

بگه،  نویتماس رو قطع کردم. فقط بلده هم تیعصبان با
خونه و  یبمونم تو ایکنم  کاریبرم، چ یبرم خونه، با چ

 .رونیب امین

به دورواطراف انداختم. بعد از چند  یبودم نگاه جیگ
بدم. چقدر بلند  صیاطرافمو تشخ تِیتونستم موقع هیثان

متوجه  یکس نمیبلند حرف زدم. چشم چرخوندم بب
 ...نه ایهام شده حرف

و مشکالتِ خودشون  یکه همه سرشون با بدخت اونقدر
 .نداشت یبه من توجه کسچیگرم بود ه

 .خونهافتادم به طرف  راه
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 نیکه ا کنهیم کاریبود. داره چ الدیم رِیحاال درگ فکرم
. ما مونیزندگ یجمع شد تو کبارهیبه  بتیهمه بال و مص

 .میدیپس م ویتاوانِ چ میدار

 یولش کرده رفته خونه نیهم بخاطر هم مایس نکنه
اونو  یش، الکبخاطر غرورِ لگدخورده الدیباباش و م

 کرده؟ یمعرف انتکاریخ

بدونم  دیبع ره،یپست و حق یلیباشه اون خ طورنیا اگه
حد  نیتا ا یمرد چیتصور درست باشه، ه نیا

و اشتباه خودش  یکه بخاطر کوتاه ستیفطرت نپست
 .جلوه بده انتکاریناموسش رو خ

 مایهست که س الدیسرِ م رِیز یزیچ هیکنم  یحس م اما
 .هم خبر داره
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  .بهش زنگ بزنم و ازش بپرسم دیبا

 یرفت یچ یبهش بگم؟ بگم برا یهمه سال چ نیاز ا بعد
  ؟یریطالق بگ یخواست ایقهر 

. کاش ستدهیچیدوروبرم پ زیچقدر همه چ آخ
بزرگ شدن تاوان داره و  م،یشدیبزرگ نم وقتچیه

از معادالتِ  یبخش مبهم یتاوانش قرار گرفتن تو
 .ترمشکالتِ بزرگ یو غرق شدن تو هیسختِ زندگ

 

 وسهتسیصدوب_پارت#
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مامان رو دادم. چقدر خوشحال شد که مثل هر  یهیهد
 یهمه دغدغه و اضطراب، تولدش تو نیا ونیسال و م

 .مونده بود نایذهنِ منو مت

بود.  دهیخر دیجد یگوش هیبراش  رانهیهم غافلگ نایمت
 شتریبود و ب دهید بیآس شیقبل یگوش یتاچ صفحه

. چقدر خوشحال شد و کردیمواقع به زور باهاش کار م
 .دمیدیچقدر من خوشحال شدم که لبخندهاشو مکرر م

رفتم و  فونیآ یزنگِ خونه رو زد، من پا یکس شب،
 :جواب دادم

 ه؟یک -

 .نییپا ادیب قهید هیرو بگو  نایخانوم. مت نیمنم ماه -
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اومده دمِ در؟ همون  یطورنیچرا هم نیبود. ا نیامیبن
 :شمیاومد پ نایلحظه مت

 ه؟یک -

توجه مامان  نمیانداختم تا بب ییرایبه پذ ینگاه مین
 یجور هیبود و  ینه، غرق خوشحال ای نجاستیا

که شوقش رو به طور  کردیم نییباال پا هاشوهیهد
 .میکردیلمس م یواضح

 .نییپا ایب گهیبا تو کار داره م نه،یامیبن -

 :داد زد ییرایاز ته پذ مامان

 ه؟یشده دخترا، ک یچ -

کنار در برداشت  زِیو از آومامان هیچادرِ رنگ عیسر نایمت
 :و گفت
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 .امیو مشغول کن تا بمامان -

 :سمت مامان رفتم و گفتم به

 یجلو ختهیآشغال ر یک دونمیبود نم یسراب یآقا -
 .هیبدونه کار ک خواستیساختمون م

 : با حرص گفت مامان

 یجلو میزیآشغاالمونو بر میشعوریب نقدریا یعنی -
 و بپرسه؟سوال نیا ادیساختمون؟ روش شده ب

 !بگه، شر درست کنه یسراب یفردا نره به آقا حاال

باز شدنش اومد و  یبه در بود که آروم صدا توجهم
زنگ خورد، بلند شد تا  مامان یرفت. گوش نییپا نایمت

 میس میجواب بده. هنوز فرصت نکرد شویبره گوش
 .دشیجد یگوش یرو میکارتشو بزن
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 کجا رفت؟ نایمت -

 .گهیم یچ یسراب نهیچک کنه بب هی. رفت دونمینم -

 .رفتمیخودم م دیگفت یخب به من م -

 :رو کنار گوشش گذاشت یگوش

 جان؟جانم مامان -

 یبود، تا اون حرف بزنه، رفتم از تو الدیاز م تماس
داشت به  نایکه مت دمیرو نگاه کردم. شن رونیب فونیآ
 :گفتیم نیامیبن

نداره که تولد مامانمه، منو  یبه تو ربط ،یومدیم دینبا -
 کیک م،یکن کاریچ میدونیخودمون بهتر م نیماه

خوشحال  هامونمهیمامان با هد م،یدیکه نخر میدینخر
 .شده
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خوشحالت  خواستمیم ؟یدعوا دار ؟یال که چخب حا -
تون سوت و کور نباشه. زنگ آوردم جشن کیکنم، ک

 .دمِ در امیمجبور شدم ب یجواب نداد تیزدم گوش

فقط  خوامیازت نم یچی... هیاریب کیک خوامیمن نم -
 .دست از سرم بردار

عوض  ی... کانالتو چه جورنیمت یکرد یقاط یباز زد -
 .تگهیشانس بزنم کانالِ د یندار موتمیکنم. ر

 :گفت ظیبا غ نایگرفت. مت مخنده

. ارهیدر ب یخوشمزه باز نجایکاره اومده ا هیبرو بابا.  -
 .دمیهِرهِرهِر خند

 .یو تشکر کن یخوشحال باش دیبا آوردما کیک -

 .یآورد ینیریواسه خودش -
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 یگربه هیهوف، هوف خدا، همه دوست دختر دارن،  -
 .من افتاده رِیهن گ یاغیچموش و 

برو،  گه،ید یداد وکیک ،یکن کاریچ نجایا یاالن موند -
 ؟یمنو سگ و گربه کن یموند

 یذاریمگه تو لجتو م ارم،یب رمیشامم بگ خواستمیم -
 .یجواب بد تویکنار گوش

 :واضح فرود اومد و آروم گفت لبیخ نایمت یصدا

 یشامم م ،یدیخر کیتو که ک ،یخب چرا نگرفت -
 .یاوردیم یگرفت

 

 وچهارستیصدوب_پارت#
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خواهرم شکموعه  دم،یخودمم آروم خند د،یخند نیامیبن
 .بهش گفت نیامیبن نویو هم

به  نایو مت نیامیبن یهاحرف نهیمامان پس زم یصدا
 :دیگوشم رس

کنه،  ریسکته کرد؟ آها، خدا بخ یکِ ؟یگیم یجد -
واال  دونمینم ،یکردیباشه، باشه، الاقل با من هماهنگ م

االن  یشناسیبرم اونجا بد نشده، تو که خواهراتو م
 .گنیم یچ نمیبب گمینه، حاال بشون م گنیم
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داره  الدیم زدمیاومد، حدس م شیسکته که پ حرف
 .زنهیحرف م یحورپشت تلفن در مورد خاله

نگاهم کرد  یتماس قطع شد مامان با نگران نکهیاز ا بعد
 :و گفت

خانم سکته کرده بردنش  یبود، گفت حور الدیم -
  .مارستانیب

و حالت  دونمینم یزیچ یعنیبه اون راه زدم  خودمو
 :شوکه، به خودم گرفتم

 اتفاق افتاد؟ نیا یکِ ؟یجد -

خدا  مارستان،یاورژانس اومده بردنش ب روزیت دگف -
نبوده، خودشو  ششیکسم پ چیه گهیرحم کرد بهش، م

 .اونجا دهیبردن، بعد پسرش رس ییتنها
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 :دیکش یاتلخ و گزنده آه

 .یکسیو ب ییامان از تنها -

کنارِ  روزیحداقل من که  د ست،ین کسیب یحورخاله
 .دوست دارهچقدر مامانشو  ایور دونمیپسرش بودم م

کس براش با  چیه دمیفهم دمیکه حالشو د روزید
 .ستین ایدن نیا یتر از مامانش توارزش

مسئله  تونستمیو نم زدمیم جیتا االن هنوز گ روزید از
 شتریذهنم حل کنم. ب یو اون مزاحم رو تو الدیو م ایور

گفت.  ایدر مورد ور یکه خاله حور یزیاز همه اون چ
 یمعادله فکر کردم، خاله حور نیبه ا شبیتمام د

 .میبه اونجا رفت ایبا ور مارستان،یشد، بردنش ب ضیمر
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... من با وجود حسِ انزجار و ترسم، کنارش نشستم من
دوسش  کسچیو به حرفاش گوش دادم، بهم گفت ه

ازش متنفرن، بعد خاله  شییدا ینداره، گفت همه حت
 ا،ی... ورایکرده، ور یقبال خودکش ایبهم گفت ور یحور

اون آدمِ به ظاهر  ،یآدمِ معمول هینه  ،یاگهینه کسِ د
 .داشته یخودکش یسرخوش و خوشبخت قبال سابقه

 یکی الد؟یبوده. هوف م یعلتش چ دونهیحتما م الدیم
 .خودشو جمع کنه هیگند کار ستین

اما  ه،یبا اون آدم چ الدیبپرسم مشکل م مایبود از س قرار
زنگ  یبگم؟ رو یزنگ بزنم چبعد گفتم بعد چندسال 

 .زدن بهش نداشتم
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 نایمت هویکه  شدنیو بلندتر مذهنم داشتن بلند یصداها
 : گفت

- Happy  Birthday to You. 

 :و گفت دیخند یمامان با خوشحال 

بود  یهمون کاف دینخر هیدخترا مگه هد هیکارا چ نیا - 
 .دلم یزایبرام عز

براش روشن کرده  نییهمون پا نیامیتولدش رو بن شمع
  .بود

دادمادِ پروت  میکارو ما نکرد یکی نیبگم ا خواستمیم
  .کنهیداره طوفان بپا م دیکرده که از راه نرس

آرزو کرد و شمعِ تولدش رو فوت کرد و بعد  مامان
 .برشش زد
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 نیهم یبرا ییهوی تیمامور هیامروز رفته بود  الدیم
کرده بود.  یباشه و از مامان عذرخواه نمونینتونست ب

بوده،  تیمامور ایکار داشته  ایبوده،  نیالبته هر سال هم
 یلیو خ ادیحالش خوب نبود و نتونست ب مایس ای

 ...گهید یزهایچ

 

 وپنجستیصدوب_پارت#
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 :پچ کردو آروم کنارِ گوشم پچ ستادیکنارم ا نایمت

بگو دل مامانمو بدست  ،ینیریآورده واسه خودش نویا -
 ؟یکن یمنو راض یخوایم یچه جور ؟یمن چ ،یاریب

که  شبیاز د م،یخورد یرو برش زد و با چا کیک مامان
هست که بعد از اون  یزیتنها چ نیبرگشته بودم خونه ا

تونستم بخورم و  بیغر بیعج یو فکرها یریخوددرگ
 .رفت نییبه زور از گلوم پا

و  میگذاشت کیو موز میسه کنار هم عکس گرفت هر
 .میدیرقص

 نایمامان و مت یکردم اون لحظه بخاطر خوشحال یسع
 نیا نکهیکنم، از ا یکنم و پا به پاشون شاد یذهنمو خال
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. ستمیسرم رفته و اصال خوشحال ن ییچند ماه چه بالها
برام جهنم کرده،  مویزندگ یتجربه نیاول یکس نکهیاز ا
خورم  یبرادرم رو م یهادارم چوب حماقت نکهیاز ا

 ...و...و...و

 :شام که شد مامان گفت موقع

 هیبعد از شام  دیشو داراگه حوصله م،یشام بخور نیایب -
 .خانومیخونه حور میسر بر

 شیآمادگ بایاز چه قراره و تقر انیجر دونستمیم من
 :نایرو داشتم اما مت

 م؟یکن کاریاونجا چ میمامان، بر رهیخ -

 :شو به من دوختشوکه نگاه
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 هیخواستگار میشده قراره بر مونیپش نینکنه ماه -
 .ایور

 :کرد یگذاشت و اخمِ تصنع زیم یهارو روظرف مامان

 مارستان،یسکته کرده بردنش ب روزید خانمیحور -
زنگ زد گفت هماهنگ کردم باهاشون امشب  الدیم

. حاال که هماهنگ کرده ادتیسر خونشون ع هی دیبر
 .میزشته نر

سکته  دمیخوبه من اونجا بودم و از پرستارها شن حاال
 !کننینبوده، همش سکته سکته م

کرده که دلِ مامان رو  ادیرو ز شیچاشن کمی الدیم حتما
خودش  الد،یم هیشون. عجب احمقخونه میکنه بر یراض

 رفتنمون؟ یاز قبل هماهنگ کرده برا
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  :باال داد یاشونه دیتفاوت و الق یب نایمت

بالش  ه؟یخب، سکته کرده که کرده، ربطش به ما چ -
 میدار یمگه نسبت م،یدور باشه، خدا شفا بده، ما چرا بر

 باشون؟

 :گفت نایدوباره به من نگاه کرد و خطاب به مت مامان

 هی نجایمادر، اون روز که از مشهد اومد ا مینر شهینم -
مادرِ دوستِ  نمیاز ا ریبرامون آورد، غ یعالمه سوغات

پشت گوش بندازم، معرفت و  نارویبرادرته، بخوام ا
هم زنگ زده  الدیکنار گذاشت. م شهیرو که نم یدوست

 میداشت امشب حتما بر دیتاک م،یریبهشون که ما م
 .اونجا

 .میبر یگیکرده م دیتاک الدیم : آها... پس چوننایمت
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 :و نشست دیکنار کش یصندل

 .برو نی.. با ماهامیمن که نم -

صورتم کنار  یو کالفه از رو، موهامنگاهم کرد مامان
کوتاهشون کرده بودم حاال  یکم شیزدم، چند روز پ

  .خوردن یصورتم وول م یهمش تو

 .باهات امیم یبر یخوایاگه م -

 ؟یندار یمشکل -

روزها انقدر گذرم به اون خونه  نیا یکه دارم، ول مشکل
 .کنمیم کاریدارم چ دونمیافتاده که خودمم نم

 .ستین یمشکل ام،ینه... م -

 :در باب تشکر زد و گفت یلبخند مامان

 .میشام بخور که بر ایپس ب -
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 .نیندارم شما بخور لیم -

 :سمت اتاقم رفتم که از پشت سرم گفت به

زخم معده  ن،یماه اینخورد یچیال هتا حا شبیاز د -
 .دخترم یریگیم

 .خورمیم امی. گشنم بشه مستیگرسنم ن -

که گشنش  کنهیپر م یزیچ هیشو با معده نی: انایمت
 .مامان حرص نخور نی... بشستین
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ست که موقع نیاتاق و در رو بستم. االن بهتر یتو رفتم
 ...زنگ بزنم و ازش بپرسم، اما مایبه س

زد.  ایکه ور یو حرف روزیرفت به د کبارهیبه  ذهنم
فرو  یچه منجالب یتو الدیم دونهیاونم م کنمیحس م

 نهیزم نیر اد تونهیخبر داره و م زیرفته. اون از همه چ
 .بهم کمک کنه

که  یابا شالِ سورمه دم،یپوش یاروزهیف یمانتو هی
 هی م،یباطن لیم رغمِیبود. عل یدار و دامن نیچ نشییپا

صورتم انجام دادم. من  یکم هم رو یلیخ شیآرا
نسبت به من  نایندارم. مت ییبایخاص و ز یلیخ یچهره

و  انیداره، چشماش عسل یترقشنگ یو جلوه باترهیز
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 کننیکه همه فکر م یداره، طور یپر و گوشت یلب ها
هاش گونه یهاش پروتز انجام داده، حتلب یرو

 .ترنبرجسته

نه  ان،ییو نه بزرگ و شهال هیهام مشکمن، چشم اما
  ...انی. عادانیکه به چشم ن کیاونقدر کوچ

و متناسب.  کیکوچ یدارم با تمام اجزا یعیطب سیف هی
 .امگونه فِیاستخونِ ظر یلبهام و حت م،ینیمثل ب

بدنم  یهااندام شتری. بهیشکل نیا بایبدنم هم تقر یاجزا
 نِیماش هیبا اون که مثل  سهیهستن و در مقا فیظر

و  فیظر ونیقلیمن مثل ن ه،یبزرگ و عضالن کر،یپغول
 یشکل نیا ایبا ور سهیدر مقا ی. البته متناسبم ولکمیبار

 .شمیم
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 کنم؟یم سهیچرا دارم خودمو با اون مقا االن

آتشفشان فعال شده. تنم کوه یلحظه انگار تو کی در
 دیگذاشتم و با حرص خم شدم. چرا با زیم یدستامو لبه

 خودمو به اون ربط بدم؟

 نیبستم و سرمو به طرف یرو با نفرت و تند چشمام
افکارِ  نیکنم از دست ا دایپ یراه هی دیتکون دادم. با

 .پوچ و درهم وَرهم رها بشم

 یحورخونه خاله یمنو مامان با آژانس راه باالخره
 اریو اخت لیخودم و با م یداشتم با پا نکهی. از امیشد

به دلم  یآورحس دلهره رفتمیشون مخودم به خونه
  .چنگ انداخت

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 یجابجا شدم و وقت یصندل یو رو دمیکش یقیعم نفس
 .زل زده بهم یرگیبا خ دمید به مامان نگاه کردم

 یمادر، من مشکل یگفتیم یایب یخواستیاگه نم -
 .ومدمیو م رفتمیم یینداشتم، تنها

 .ندارم یمشکل -

 ده؟یپس چرا رنگت پر -

کرم پودر هم مشخصه؟ لبم رو  رِیاز ز میگدهیپر رنگ
 :دندون گرفتم تا بتونم استرسم رو کنترل کنم ریز

 .خوبم مامان -

 اونجا؟ میریم میکه دار یستیراحت ن -

اونجا بپا شد که  یقشقرق هیبار  نیکه نبودم، آخر راحت
 : وجود گفتم نیبا ا یول ،یدیدیو م یبودیم دیبا
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 هی مینیشیساعت م می. همش نستین ینه... مشکل -
 .میایو م میکنیم یادتیع

 :زانوم گذاشت و گفت یرو دستشو

اون پسرِ  شاالینگران نباش. ا میای. زود مزمیباشه عز -
و رد امشب هی دردسریهفت خطشم اونجا نباشه، ب

 .میکن

 :لب زمزمه کرد ریز

باعث شده مامانِ  نیهم اوالدِ بد نده یشکیخدا به ه -
 .سکته کنه شچارهیب

 کرده مامان؟ کاریمگه چ -

 :گفت زیبرانگکرد و آروم و شک نگاهم
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که سرِ عقد  یدونیتو حتما م یول دونمیمن که نم -
 .یردش کرد
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صاف کرد و شالشو مرتب کرد و  خطاب به  سرشو
 :راننده گفت

 خوامیم د،ینگه دار یفروش ینیریش یآقا لطفا جلو -
 .بخرم ینیریش
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و به  دنیلرزیدستِ من بود. دستام م یتو ینیریش جعبه
. زانوهامم کردندیتحمل م فمویو ک هاینیریزور ش

 نیباز ا نجایا امیداشتند. اگه هر روز هم ب یزیلرزش ر
اونو  یخونه بو نی. اشنینم یهاش برام عادخونه و آدم

 .منِ من زدکه به دا یاونو و ننگ انتِیخ یبو ده،یم

آروم  ن،یماه ستیاالن وقتش ن"دادم یخودم تسل به
 عیسر که،یکوچ دارِیو د ادتیع هیباش، فقط 

  "یگردیبرم

 یو زد از توتا مامان زنگ ینباشه ول نجایا کردمیم دعا
 :گفت فونیآ

 د؟ییکوثر خانم شما -

 .گفت حالش بده الدی. منمیسالم، اومدم مامانتو بب -
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 .دییبفرما د،ییبفرما -

گفت و جلوتر از من راه  یشیا رلبیرو زد. مامان ز در
 :افتاد

صداشو  دهینباشه، هنوز نرس نجایا کردمیهمش دعا م -
 .میدیشن

 فونیبود پشت آ ستادهیرو تازه گذاشت، ا فونیآ یگوش
 مامانم رو بشنوه؟ یهاتا حرف

 فونیپشت آ ،یگفتیبعد م نجایاز ا میرد بش یذاشتیم -
 .دیبود هنوز، حرفاتو شن

آسانسور رو  یباال داد و دکمه یاشونه الیخیب مامان
 :زد
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 ادیکه خوشم نم دونهیخب بشنوه... خودش حتما م -
 .رهیگیازش، به دل نم

رفت من پشت سرشم  رونیکه از آسانسور ب مامان
قابِ در  یجلو یکس دمیچشمم د یاز گوشه یبودم، ول

 .ستادهیا

 :دیمامان به گوشم رس یلب ریز یصدا

 .آروم باش دخترم -

 یفیاسترس داشتم و حال و هوام چندان تعر درسته
خونه اومدم و تمام  نیا ینداشت، اما من قبال دوبار تو

 .خونه جا گذاشته بودم نیهام رو پشتِ درِ احس

 .دیقدم رنجه فرمود  ن،یسالم کوثر خانم. خوش اومد -

 .ا بد ندهسالم ممنون. مامان خوبه؟ خد -
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 .دییخوبه شکر... به لطفِ شما بهتره. بفرما -

 .ارهیتا کفشاشو در ب ستادیکنار ا مامان

 .سالم -

 کیشد، حس کردم در  دهیاز مامان به من کش نگاهش
و به سرعت نور نگاهش برق گرفت و لبخند  هیصدم ثان

 .چشماش نشست یتو

 .دیخوش آمد یلیسالم خ -

 .ممنون -

 ...کوثر خانوم دییبفرما - 

مامانمو زودتر بفرسته داخل، مامان  خواستیعمد م از
هاشو کنار کفش گذره،یم یسرش چ یتو دیهم که فهم

 .سرش برمگذاشت و منتظر شد تا من پشت
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که  یارو به سمتش گرفتم. با اون فاصله ینیریش جعبه
وجب  کیدر بود و من مقابلش، به اندازه  یاون جلو

 .تاده بودفاصله اف نمونیب

ش مثل چهره یصورتم چرخ خورد، ول یتو نگاهش
و گردوغبارش  دهیبادِ محزون وز هینبود. انگار  شهیهم

 .صورتِ اون ینشسته تو جاکی

 .دیدیممنون زحمت کش -
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 شییاز ما خونواده دا ریغ یول مییما تنها کردمیم فکر
 .هم اونجا بودن

نگاهشون  .میو نشست میکرد یهمه سالم و احوالپرس به
فکر  یدارن به چ دونستمیبود به منو مامان. م یجور هی
 یزیمامان هم که متوجه شد زودتر از هرچ کنن،یم

 :گفت

 میبد شده، اومد خانمیحالِ حور دمیشنجان  الدیاز م -
  ...دنشید

 :به من لبخند زد یبا مهربون یحور خاله

 رتونیخوشحال شدم. خدا خ میلی. خدیخوشحالم کرد -
. عوض داره اما گله نداره ییایزیچ هیبده... درسته 
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که  مونیروابط دوست شه،ینم ای شهیقسمت م ایهرحال به
 .خراب بشن دینبا

 : گفت دییبرادرش با تا زن

بهتر از کَس و  یچیگفتن ه می... از قدطورهنیهم -
... آدم کس و کار نداشته باشه، خودش ستین یدوست

 .و خودش مونهیم

بلند شد و  هوی شییآشپزخونه. دا یرفته بود تو ایور
 : گفت

 .گهید میخانوم پاشو ما بر مایفاط -

 :یحورخاله

 .ارنیه شام بزنگ زد ایکجا داداش... ور -
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 متینیبب میاومده بود م،یشی: ممنون. مزاحم نمییدا
 .بالت دور باشه شاالی. ایآبج

داداش، شام نخورده بذارم  شهیکه بد م ینجوریا -
 .دیبر

خواهرِ من. تو فقط زود خوب شو حالِ  گهیوقت د هی -
 .نمیخوبتو بب

و رو به زنش و دخترش  دیرو بوس یخاله حور یشونیپ 
 :گفت کردنینگاهم م یغره و حس بدکه با چشم

 .میبر -

هم  ایشد از حضورشون. ور یبعد خونه خال قهیدق چند
 یشون کنه برابدرقه ای دیتعارف کنه بمون ومدیکه اصال ن
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آشپزخونه. حس کردم  یبود تو دهیرفتن. تمام مدت چپ
 .رونیب ومدیبود ن نجایکه ا شییبخاطر دا

 :صدا زد یحورکه رفتن خاله اونا

 ؟ییرایپذ یبرا یاوردین یزیجان چ ایور -

 .االن ارمیم -

البته خودمم  ده،یخجالت کش میبخاطر ما که اومد نکنه
کفِ دستمو که بو نکردم اونا  یبودم، ول دهیخجالت کش

 .نجانیا

که به  الدیباهاشون هماهنگ کرده. م الدیم کردمیم فکر
 .اونجا دیریگفتم امشب م مامان گفت بهشون

 :گفت یسرمو باال گرفتم خاله حور تا
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از  یزیدخترم؟ مردها که چ یکمکمش کن یریم -
کمک  دیبا یکیحتما  ستن،یبلد ن زایچ نیخونه و ا یکارا

 .دستشون باشه

 دونهیمامان گفت برم ؟ از خجالت ذوب شدم. م شیپ
 کنهیم یم اما هر دفعه سعندار یمن از پسرش دلِ خوش

 .کنه کمونیبه هم نزد

بگه  یبگه بعد خاله حور یزیچ هیخوبه مامان  حاال
هارو حرف نیما با هم ا نجایا ادیجان که مرتب م نیماه

 .میندار

 نم،یبه مامان کردم تا عکس العملش رو بب ینگاه
 .رفتنم یداد برا هیدییتا یعنیچشماشو بست و باز کرد 
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 یکنیتالش م یکه تو دار یقدرنیا ،ی...خاله حورهوف
 .به هدفش تالش نکرده دنیرس یکس برا چیه

شدنم به آشپزخونه  کیزنگ در همزمان با نزد یصدا
 .رونیاومد ب ایبلند شد و ور

 :انداخت ییرایبه پذ ینگاه میجا خورد و ن دیمنو د تا

جر منو  قهی ادیمامانت االن م ،یکنیم کاریچ نجایتو ا -
 .دهیم
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 .کمکت کنم امیمامانت گفت ب -

... چه تالشِ نیو ببآپولو هوا کنم. مامان خوامیمگه م -
 .هم داره یبزرگ

بدش اومده که  یعنیاالن  زنه؟یحرف م ینجوریا چرا
 نجا؟یاومدم ا

اجاق  یرو رو یمن کتر ادیغذاهارو گرفت و تا ب رفت
 :گذاشت و گفت زیم یگذاشتم. غذاهارو رو

 نجا؟یا یاومد شدیچ -

 .بود یحوربخاطر خاله ومدم،یبه خاطر تو که ن -
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 لونینا یغذارو از تو یهافزد و ظر یپررنگ شخندِین
 :درآورد

زنگ نزده احوالمو  نیماه دهیصد بار پرس شبیاز د -
  ...بپرسه

 :و که گذاشت نگاهم کردظرف نیآخر

بش گفتم اون  یدل خوش کرده بود به تماست... ول -
 .ازش نداشته باش یادی... انتظارِ زالدهیفقط خواهرِ م

چشم انتظارِ تماسم  یحورخاله نکهیاز ا دمیکش خجالت
 ...بوده و من

 ...حالم خوب نبود -

 : زدم مقهیشق به
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. از ذارنیتو سرمه که راحتم نم یفکرِ کوفت یکل -
هم... فقط  بخورم، خواب یزینتونستم چ یحت روزید
  .دمیدوساعت خواب یکی

 :صورتش نشست یعذاب وجدان به آنا تو حسِ

 بخاطر منه؟ -

 : گفتم صادقانه

 .همش نه -

 زهاست؟یچ نیموضوع کارو ا -

 .الدیم -

و سرشو با حرص تکون داد و به غذاها  دیتو کش شولب
 :اشاره زد

 درسته؟ یشام نخورد -
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 .نه -

. واسشون گرفتم نارویبخوره ا یک ادهیبخور پس، ز ایب -
 .کردن گذاشتن رفتن منتشیب

 یخشک رو در آورد و کم یچا یقوط نتیکاب یتو از
 : لب با حرص گفت ریو ز ختیر یقور یتو ییچا

بارم  کهیسره ت هی دهیرندیکوفت و زهرمار بخورن. خ -
 ...وزیکرد، پف

 شه؟ییدا با

 رونیب رمیم کنمیم تتیاگه اذ شام بخور... نیبرو بش -
 .االن

 حوصلهیدر آورد و ب بشیزنگ خورد، از ج شیگوش
 :جواب داد
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 لهی... خشناسهیمنو م رهیکارش گ یهر ک ه؟یها چ -
 .. برو فعالدمیخبر م گم،یخب، باشه م

. فکر شیپهنش بود و قدِ بلندِ دومتر یهابه شونه نگاهم
ش بدنش باشه. همه یتو یگرم چرب کی ینکنم حت

 .ادیبنظر م یست و مثل سنگ محکم و قوعضله

در  ،ییجورا هی مارستانیکه خودم بردمش ب روزید از
کم، ترسم ازش کمتر شده. برگشت و نگاهمو  یلیحد خ

 :گفت یشکار کرد و با لبخند شرور

 خوشت اومد؟ -

 ؟یاز چ -

 .یزدیم دید یداشت -

 و؟یچ -
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 .گهی! منو د وینه، ک ویچ -

لب با خودش حرف زد که درست  رینگفتم، ز یزیچ
 .دمشینشن
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 .نمیبچ زویاگه مامانتم شام نخورده م -

 .میرینه... مامانم خورده، ما هم االن م -

 .یخوشگل شد -

دلم  کبارهیبه  یبهم گفت ول نارویبود که ا نییپا سرش
  .ختیفرور یهر

 :گفتم عیبگه، نذاشتم و  سر یزیباال اومد تا چ نگاهش

 ...میبا هم حرف بزن دیبا -

 : دمیباال کش نفسمو

 .الدهیدر مورد م -

 :زد، بعد برقشون به پت پت افتاد یچشماش برق اول

 ؟یچ -

 .کنمیفردا باهات هماهنگ م شه،ینم نجاینه... ا نجایا -
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و  دیصورتم چرختنم و  یچند دور رو اشرهیخ نگاه
 :تکون داد دییبعد سرش رو با تا

 .حاال شام بخور ای. بامیم یباشه. هر جا خواست -

 .رونیب رمیکنم م یدرست م ییچا .خورمینم -

 دیو باکه درست کردن نداره، فقط آبِ جوش ییچا -
 .یتو قور یزیبر

هم خوب بلده  ی... خاله حورنجامیا یخودیپس ب خب
 یکارا قراره چ نی. انگار با ااهیبفرستتم دنبال نخود س

 ! عوض بشه

 .رهینم نییدولقمه بخور با من... از گلوم پا هی ایب -

 .خورمیگفتم نم -

 :خودش زمزمه کرد یلب با حرص برا ریز
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که  نهیقراره عوض شه، هم یخاک تو سرت فکر کرد -
 ...و بخورکوفتت نیبش شه،یعوض نم یچیهست، ه

بودم که حواسم نبود  شیرلبیز یزمزمه ریدرگ اونقدر
اجاق برداشتم تا  یداغ رو از رو ی. کترکنمیم کاریچ
حس کردم انگشتامو  آنکیکه  یقور یتو زمیبر

از درد و  غمیمنقل، دستم سوخت و ج یگذاشتم رو
 .سوزش به هوا رفت

انداخت و بعد به من و  ینگاه به کتر هیبلند شد و  عیسر
 :زد ینوچ تیبا عصبان

 کاری. چیاریسرِ خودت ب ییبال هی ایکمک،  یاومد -
 با خودت؟ یکرد

 ...دستم..دستم -
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 :هول گفت با

 .نمشیسوخت؟ بب -

 .درد زبونم الل شده بود. انگشتامو نشونش دادم از

 .خونمونه هیفکر کردم مثل کتر -

 .هیمِس نیا یدیند -

 .حواسم نبود -

 .ارمیتا برات پماد ب نجایا نیخب بش لهیخ -

ذره  هی گه،ید نیبش ،یکنیناز م یدار قدرنیچرا ا حاال
 !یرو سرت گذاشت نجارویدستت سوخت، ا

 یکه نشسته بودم رو دیبا شتاب اومد و تا منو د مامان
 :قبال نشسته بود، هولزده گفت ایکه ور یصندل

 کرد؟ تتیگفت؟ اذ یزیشده دخترم؟ چ یچ ن،یماه -
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نگاه کردم که رنگ صورتش به  ایو به ور دمیگز لب
هاش کنار بدنش سفت شدند. کبود شد و مشت یآن

 : گفتم عیسر

 .رو بردارم دستم سوخت یدستم سوخت. اومدم کتر -

گذاشت و نفسشو به  اشنهیس یقفسه یرو دستاشو
  .داد رونیب یسخت

 :نارمهم اومد ک یحور خاله

 یشدم کوثرخانم. گفتم پسرم ب اهیروس خدا مرگم بده -
بره  جاننیست، انشب حالش خوب نبود ماهحوصله

 .شد یچ نیکمکش، بب

  :ایور

 مامان؟ یشما چرا از جات بلند شد -
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شده بود. با ترس  دیسف واریمثل گچِ د یحورخاله رنگ
، حتما فکر کرده بازم مثل اون روز نگاه کرد ایبه ور
 :دمیافتاده و من ترس یاتفاق

 .اومدم دمیکه شن غشویج یصدا -
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 روزید نیبلند نشو، هم نیمامان، برو بش نیبرو بش -
مامانمو  شهیر خانم مکوث دیبودآ... ببخش ضیقلبت مر

 .بزنه به دستش دمیپماد م هی. االن رونیب دیببر

 هیبه من کرد، از رفتن مطمئن نبود و  ینگاه مامان
من بود تا بره و تنهامون بذاره،  هیدیمنتظر تائ ییجورا

 :آروم گفتم

 .خودم بود. مراقب نبودم ریفقط... تقص سوزهیم -

 ...مراقب باش مادر -

که مامان در  یزیهر چ یهشدارِ محکم بود برا هی نیا
 .کردیفکر م مونییهویشدنِ  کیو نزد ایمورد منو ور

پماد برداشت و نوچ  هی خچالی یاز تو ایرفتند ور تا
 :کرد ینوچ
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 حواست کجا بود؟ -

 .دونمیخودمم نم -

 یکه هر چ پدرویب الدِیاون م یکله رنیگِل بگ یا -
 .سرِ اونه ریز هیبدبخت

دستم  یکیبا اون  زه،یدستم بر یرو باز کرد که رو پماد
و  دییهم سا یپسش زدم و تا نگاهش کردم فکشو رو

 :گفت

 .خودت بمال زنمیبت دست نم -

. چهارتا انگشتِ دست ختیانگشتام ر یپماد رو یکم
 نکهیا یروشون و به جا دمی. پماد و مالراستم بودند

 : و گفتم دمی. لبمو گزبدتر شد ادیسوزشش بند ب

 .دهیم یآخ چه سوز -
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دست به کمر شده و بر و بر تماشام  دمیکردم د نگاهش
 .کنهیم

 .بدتر شد نکهیا -

 .االن مونهیم -

 ؟یبود داد یچ نیداره. ا یچه سوزش یوا -

 .گهیخودت نگاش کن. پماد دادم د -

پماد به خودش نگاه کردم، سرشو از حرص  یجا به
و  دیبا فاصله کنار کش یاگهید یتکون داد و صندل

 :و گفت دیصورتش کش یشو رونشست. پنجه

 ؟یکنینگام م ینجوریچرا ا -

 ؟یناراحت تییاز دا -

 :دییهم سا یرو دندوناشو
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 .ازش متنفرم -

 چرا ؟ -

 :چشماش عبور کرد یاز تو طنتیش

 سوزه؟یمگه دستت نم -

 .زبونم که نسوخته سوزه،یدستم م -

سالم بمونه تا  یطیتحت هر شرا دیآره خب، اون با -
 .کنه یفضول
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 هویمن برداره،  یدراز کرد تا غذاشو از جلو دست
چپ نگاهم کرد و با . چپدمیخودمو عقب کش اریاختیب

 :گفت یزی ر ِاخم

 ! غذامو وردارم. چته خوامیم -

 

 یغذاها مشامم رو باز یکباب و مرغ و زعفرانِ تو یبو
چند  یداد و آب دهانم راه گرفت. حس کردم به اندازه

هست که  ییغذا نیترخوشمزه نیماهه غذا نخوردم و ا
 .خورهیداره م ایور
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قاشقش رو  صیبا ولع نشسته بود کنارم و تند و حر اونم
که  ینگاهم کنه با سر نکهی. بدون اکردیاز غذا پر م

 :غذا، لب زد یبود و دهانش پر از محتوا نییپا

بم االن کوفتم  یزل زد یجورنیباز کن بخور... ا -
 .شهیم

 .به تو دارم کاریچ -

 .بخور... رنگت زرده... معلومه گشنته -

و فقط زل زدم  دمینشون نم یواکنش چیه دید یوقت
رو  یکیبهش، خودش دست دراز کرد به طرف غذاها و 

 :برداشت

 ؟یخوریم دهیچلو کوب -

 .اوهوم -
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زد و اونو جلوم گذاشت. از خجالت  طنتیاز ش یلبخند
ظرفِ غذامو برداشت و قاشق چنگال  ی. رودمیلبمو گز

 :رو توش نگه داشت

 ...بخور... نوش جونت -

لحظه نگاهش به دستم افتاد و بعد به صورتم نگاه  هی
 :کرد

 .یغذا بخور یتونیست نمدستت که سوخته -

 رمیبودند که داشتند اس یو چشماش حالت صورتش
 !بود خودش بهم غذا بده؟ نی. منظورش اکردنیم

 کاریبفهمم دارم چ نکهیبلند شدم و قبل از ا ییهوی
 :سرم رو تکون دادم کنم،یم

 .نایمامان ا شیپ رمی... می...مخورمینم -
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 .سایوا -

 .. برگشتم به طرفشرونیبرداشته بودم که برم ب یقدم

 .دمیخودم بهت م نیبش -

 .نگاهش بود منو ترسوند یکه تو یو شعف شور

داره کمکت  نایاصال مت ای ستم،ین نجایفکر کن ا ایب -
 .یغذا بخور کنهیم

 .ستیم نگشنه -

 یمعلومه از فکر و ناراحت ده،یدروغ نگو... رنگت پر -
 ...نیبش ای... بینخورد یچیه

 .خورمیخونه شام م رمیم -
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منه  ؟یدیخودتو عذاب م یدار نجامیبخاطر من که ا -
بکنم... مامانت  یغلط چیه تونمیاگه بخوامم نم شرفیب

 .از من، هواتو داره شتریمامانِ خودمم ب رونه،یاون ب

نگاهش کردم.  یجورو همون نمینشدم بش یهم راض باز
بهش رو بدم از سر و  نجاست،یچون مامانم ا ستیقرار ن

 .کولم باال بره

 :ظرف گذاشت یزد و کالفه قاشق رو تو ینوچ

... فکر آدمیاز سواالتتو نم چکدومیجوابِ ه ینیاگه نش -
 یاگه غذاتو نخور ،یبپرس یخوایم یچ دونمینکن نم

 .یرسیون نمبه جوابش

 ؟یکن یگروکش یخوایم -
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اسمشو  ستیفکرِ شکمتم... برام مهم نمن االن فقط به -
 .یذاریم یچ

 :و افتاده کرد زیر یرو کم لحنش

 ای... پس بنییپا رهیاز گلوم م راحت ،یتوام بخور -
 .نیبش
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ظرف غذا و صورتِ خودش درگردش بود...  نیب نگاهم
فکر کنه چون اومدم  خوامی... نمنمیبش خواستیدلم نم

باهات حرف بزنم  خوامیمادرش و بهش گفتم م ادتِیع
 ! کرده رییدر درونم و احساسم تغ یزیچ

کنه. من االن  یپردازالیدر مورد هردومون خ خوامینم
آدمِ  نِیاون که بدتر یجلو نمیکوفت بخورم بهتره تا بش

 .بوده شام بخورم میزندگ

 آنکیتکون دادم که  نیبه طرف ینف یرو به معنا سرم
 ز،یم یو برم گردونده رو رهیبلند شد تا دستم رو بگ

 : دمیخودمو عقب کش

 .خورمیگفتم نم -
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و لبخند  دیصورتش کش یکم پشتِ تو شِ یبه ر یدست
 :زد یکج

چرا اون  ای هیشب چاون قِیحقا گمیمنم نم ینیاگه نش -
 گه؟ید یبدون یخوایمنو تو افتاد، م نِیاتفاق ب

 رهی. مات و مبهوت خختیتنم سُربِ داغ ر یرو انگار
 .پلک نزدم یشدم بهش و حت

که...  یذاریشب اشاره کنم... تو نمبه اون خواستمینم -
 .آروم باشم قهید هیمن  یذاریتو نم

رصد کرد و  هیثان کی یو درشت تنم رو تو زیر نگاهش
 :آروم زمزمه کرد

خراب کنه...  مویزندگ خواستیم وزتیاون داداشِ پف -
 یبا ولع غذاتو بخور یجور هی نجایا ینیحقمه، حقمه بش
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 ،یاصال حقمه مالِ خودم بش ،یاریکه منو به وجد ب
 .یوردیکفرمو در ن نیاز ا شتریتا ب نی... بشنیبش

 بود؟ یمَ...منظورت چ -

 :دستشو باال گرفت و چشماشو با درد و خشم بست کفِ

کنارِ من شام  نی... االن بسه... فقط بشنیاالن نه ماه -
 .بخور

اون  ینی... اگه نشنیماه نی... بشستین یلجباز وقت
تو  گهیکه بهم م هیچ قتی... حقگهیبهت نم وقتیحق

که  ینکنه بخاطر پول زنه؟یاز کدوم حق حرف م ؟یحقم
داده اعصابش خرابه؟ خب مگه زورش کردن،  الدیبه م

پولو به طلبکارش پس  نیخودش تقبل کرد، گفت ا
 .ارهتا دست از سرش برد دهیم
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 نیفعال بش ،یشد وونهیمنو نفروخته باشه بهش؟ د الدیم
نم با امشبه. نشستم، او نیکنارش، کوفتتو بخور. فقط هم

 .داد دوباره نشست رونیکه ب یهوف

انگار برق گرفتتم،  هوی م،یصندل ریرفت ز دستش
شد به طرفِ  دهیکش میخواستم بلند بشم که صندل

کرد تا  ترمکیخودش... در واقع به خودش نزد
 .تر بتونه بهم غذا بدهراحت

خودمو  یخودیمن و هوش و حواسم که ب برسرِخاک
بهم شام  بهیپسرِ غر هیر باشم ناقص نکنم که حاال مجبو

 یرابطه هیرفته با خودت  ادتی ست،ی. پسر هم که نبده
از دست  شویداشته، هر چند قبل از من باکرگ قیعم

 ...من یداده، ول
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بستم تا به اون شب فکر نکنم. قاشق رو که  چشمامو
لبم آورد، لبم رو به اجبار باز کردم و غذا  کینزد

 .خوردم

نگاهش کنم... چقدر سخته و چقدر  شدیروم نم اصال
. تنم شده بود گذرنیلحظه کُند و سخت م نیا یهاهیثان

 .شیآت یگلوله

کرده بودم،  یلحظه رو صدبار با مسلم سپر نیقبال ا حاال
 .االن و مقابلِ اون، خارج از تاب و توانم بود یول

 .باز کن شتریدهنتو ب -
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انقباض  یو بدنم به آن دنیگفت زانوهام لرز نویا تا
باز کردم و اون دوباره قاشق رو  شتریگرفت. دهنم رو ب

 .دهنم گذاشت یتو

مسرور  یخندهو بعد تک دمینفسِ بلندش رو شن یصدا
 .رو شییگلو یو تو

 ؟یحاال چرا چشاتو بست -

 .نمتینب نکهیا یبرا -

 وحشتناکه؟ نقدیتحملم ا -
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 .یدونیخودت بهتر م -

که  یکس یتو خونه یچرا اومد ؟یینجایپس چرا ا -
در حد مرگ ازش  ای یوحشتناک دار یازش خاطره

 ؟یزاریب

چرا صورتش و  ا،یباز کردم. خدا کبارهیبه  چشمامو
 هی دنِ یشدن... انگار در حالِ د یشکل نیچشماش ا

و ناب بوده که طرح چشماش خمار  یسکس یصحنه
 .شده بودند

 :دهانم رو با ترس قورت دادم آبِ

 .نجایاومدم ا یمامانم تنها بود، منم بخاطر خاله حور -

شورِ اون هام. مردههام بود، فقط لببه لب رهیخ نگاهش
 .نگاهت رو ببرن
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 :دمیگره شدن. توپ مشتام

  !نگام نکن یجورنیا -

مو رقم خاطره نی. من با تو بهترستیدست خودم ن -
 .زدم

کنارِ  نمیبش نکهیخفه شو. اصال کوفت بخورم بهتره تا ا -
 ...تو

داشت  وزمی... اون پفدمتیرستوران د یچند بار تو -
 فیک یتوام از خوشحال داد،یبت غذا م ینجوریا
 .یدیخندیو م یکردیم

 ؟یکردیم بیمنو تعق -

 .نگات کنه یحق نداشت اونجور -
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گلوش از  بکیهم فرو رفتن و س ی. اخماش توبرد ماتم
 :حرص تکون خورد

انگار داره همه حالتاتو اسکن  کردینگات م یجور هی -
مشت بخوابونم تو دماغش...  هی. دوس داشتم کنهیم

اوسکوال  نیما به ا ؟یبا اون احمق بود یاصال تو چه جور
 یعنیبچه خوشگل  یدونیچه خوشگل، تو مب میگیم
 ؟یچ

ش شده دیکل یهادندون نیزد و با نفرت از ب یپوزخند
 :هم گفت یرو

 یخودشو جمع کنه، چه طور تونهیکه نم یکس -
 .از ناموسش دفاع کنه خواستیم

 .بود به تو شرف داشت یهر چ تشیشخص -
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 کهیزد و در حال زیم یمحکم رو کبارهیبه  مشتشو
هاش صورتم با بخارِ نفس یبود تو دهیسرشو جلو کش

 :دندون قروچه کرد

 موییبه من شرف داشت؟ به من که حاضرم کلِ دارا -
تارِ مو از سرت  هی ویباش تیامن یدور که تو تو زمیبر

 کم نشه؟

دور، مگه من گفتم پولِ طلبِ  زیمگه من گفتم بر -
 بده؟ الدویم

 .دمیبخاطر تو دارم م -

با پول بهم  یتونیخواستم. ناموسِ منو نممن ن -
 .فداکار یآقا یبرگردون
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بلند شدن، رونِ پام به  نیدر ح دم،یرو عقب کش یصندل
 اش،نهیآرنجم به س طورنیرونِ سفتش اصابت کرد، هم

 خودش؟ کِیآورده نزد قدرنیمنو چرا ا

و چطور  یکشیچقدر نزد یفهمینم ،یدیفهم تازه
ساعدِ دستمو گرفت  کنه؟یبدنش داره ذوبت م یگرما

 :و تا گفت

 ...شامتو نیبش دیببخش -

 :پس زدم یمحکم و عصب دستشو

 .یبهم دست نزن عوض -

 

سالن  ی. مامان داشت تورونیآشپزخونه رفتم ب از
منو  ی. صدازدیحرف م یبا خاله حور ییرایبزرگِ پذ
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به  ینگاه د،یبرگشت و پشت سرش منو د دیکه شن
انداختم، به وضوح جاخوردنش  رو حس  یله حورخا

 :کردم. رو کردم به مامان

 گه؟ید میبر -

مگه قرار نبود  ایکه، ور دینخورد یزی: چیحور خاله
 ؟یاریب یچا

از هشدار داشت، انگار داشت  یبلندش تُن یصدا
دختره  نیکه ا یکرد یباز چه غلط ایور گفتیم

 !بره خوادیو م دهیترس

 

 وپنجیصدوس_پارت#
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 .دی: تورو خدا شرمندم نکنیحورخاله

و شکالت و  وهی: دشمنتون شرمنده باشه. ممامان
 ییچا دیبود، صرف شد، حتما که نبا زیم یرو ینیریش

 .باشه

 .تورو خدا دی: ببخشیحورخاله

 .کنمی: خواهش ممامان

رو برداشتم و به  فمیرو برداشت، خودمم ک فشیک
 :نگاه کردم یحورخاله

 .دیانشاال زود خوب بش -
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 دستت بهتر شد؟ یممنون دخترم. راست -

 .بله پماد زدم. سوزشش نشسته -

 :زد لبخند

 .دیکه اومد دیلطف کرد یلیخ-

کردم و کنارِ  کیهم تشکر کرد. خودمو بهش نزد مامان
 : گوشش گفتم

 .زنگ بزنم اسنپ دیبا -

 .زنگ بزن نییپا میری: باشه ممامان

اومد  رونیآشپزخونه ب یاز تو ایور میبه سمتِ در رفت تا
 :و به مامان گفت

 د؟یبریم فیتشر -

 :جواب داد یبه سرد مامان
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 .تونبله با اجازه -

 .رسونمتونی: من مایور

 الیخیاون ب یول طورنیممخالفت کرد، منم ه مامان
تنش  یهارو برداشت، لباس دشیکلو دسته چییسو

 شرتِییسو هیپاش بود و  نیج هینبودند.  یلباسِ خونگ
 .و اسپورت یمشک

 :یحوربه طرف خاله برگشت

 .مامان امیبرو استراحت کن. زود م -

 :بهش لبخند زد یحور خاله

 .دیباشه مادر. مراقبِ خودتون باش -

 ی. مامان نشست رومیرفت نییو پا میکرد یخداحافظ
و منم عقب نشستم. به محضِ  ایجلو، کنارِ ور یصندل
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 یو پرتوقعش رو از تو صیحر یدرو بستم، چشما نکهیا
 .دمیخودم د یرو نهیآ

 :زنگ زد یرو به حرکت درآورد و به کس نیماش

زنگ زدم خبر بدم...  ،یدادم جواب نداد امیالو... پ -
 .ناال نیآره... هم

 نهیآ یکنسول گذاشت و دوباره تو یرو رو یگوش
آشپزخونه گفته بود  یکه تو یانگاهم کرد. با جمله

کرده و با  بی. همه جا منو تعقختیاعصابمو بهم ر
 .کنهیبه کارش اشاره م ییپرو

 برنگشته هنوز؟ الدیم -

 .دیپرسیاز مامان سوال م داشت
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اراک، اگه کاراشو تا  مونهی: نه... گفت امشب ممامان
 .ادیفردا انجام بده فرداشب م

 .خوبه -

نگام نکن  یزد. لعنت ینگاهم کرد و لبخند دوباره
 ...خب

 یسر هیمامان بود و بعد از  نیماش یمخاطبش تو تنها
 .خونه یجلو میدیها، باالخره رسحرف

که از کنارِ  دمیرو د نیامیبن نِیماش ابونمونیخ چیپ یتو
د شد و رفت. با شک به عقب برگشتم اون ر ایور نِیماش

 کنه؟یم کاریچ نجایا
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شدم و رفتم به  ادهیکه توقف کرد من زودتر پ ایور
ش رو تک سرفه یمون، صداطرف ساختمونِ خونه

 ازت تشکر کنم؟ ی. انتظار داردمیشن

با  یزیبهش انداختم. چشمک ر ینگاه میو ن برگشتم
داشت ازش  لبخند زد و توجهش معطوفِ مامان شد که

 .کردیتشکر م

ازش  ییصدا زدم. صدا نارویخونه که شدم مت وارد
درِ اتاقش روباز کردم  هوایاتاقشه. ب یحتما تو دم،ینشن
آلود ش رو از روش برداشت و خوابملحفه هویکه 

 :نگاهم کرد

 د؟یشده؟ اومد یچ ه؟یچ -

 بود؟ نجایا نیامیبن -
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 باشه؟ دینه؟ چرا با -

 .رفت رونیاز کوچه ب دمید نشویماش میاالن که اومد -

وورا دور نیخب به من چه؟ اون که عالفه، حتما ا -
 .دادیم کیکش

 .تا بخوابه دیخودش کش یرو دوباره رو ملحفه

قلمرو  یتو ز،یو ر یحسِ موذ هیباور نکردم...  حرفشو
از اونچه که  شتریکه خواهر کوچولوم ب کردیم دادیتنم ب

و  کهیو نزد یواقع نیامیبا بن شرابطه کنمیمن فکر م
 .رونیمون رفته بقبل از اومدنِ ما از خونه یاون لعنت

 

 

* 
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 وششیصدوس_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دی. بادمیلباس پوش عیشدم سر داریکه از خواب ب صبح
 دیبود که با یآموزشگاه و امروز عصر روز رفتمیم

. گفته بود بعد از شدمیم بایخانم شک یخونه یراه
سالم خانم، "بر  یمبن یامیشدم پ داریب یو وقت هفتهکی

 "دیاریامروز عصر تشرف ب
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 .کرده بودم افتیدر ازش

زنگ بزنم و  ایبعد از آموزشگاه به ور خواستمیم
نتونستم  شبیکه د ییهاقرار بذارم تا ناگفته هیباهاش 

بشن و بعد از اونم  انیکنم امروز ب دایبهشون دست پ
 .بایخانمِ شک یبرم خونه

هم همزمان با  نای. مترونیشدم و از اتاقم رفتم ب حاضر
 .رفت رونیمن از اتاق ب

و  میگفت ریخصبح به کردیدم م یمامان که داشت چا به
  .مینشست زیپشت م

. ارهیمون بهرسه یتا برا ختیر یچا هاوانیل یتو امانم
باال  هاوانیل یتو یبود که از چا ینگاهم به بخار
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 ینیس یازش تو یپر کردن، کم نیو در ح رفتیم
 :کرد و گفت زشیتم ریگ. مامان با نمختیر

خواب  میما اومد ن،یمت یدیچه زود خواب شبید -
 .یبود

خسته بودم، حال نداشتم. چشامو که گذاشتم رو  یلیخ -
اومد صدام زد، بعد  نیماه دمیهم خواب رفتم، فقط شن

 .دمیدوباره خواب

اتاقش، مامان هنوز باال  یکه من رفتم تو لحظهاون
 .بود ومدهین

 گمیزده بود... م بشیغ نمی: من اومدم باال ماهمامان
 دستت بهتر شد؟ یراست

 :دیبا شک پرس نایمت
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 ...جنگ که دونِیم نیشده مگه؟ نرفته بود یچ -

 نتیکاب یگذاشت و رفت از تو زیم یرو رو ینیس مامان
 :شکر پاش رو برداشت

دم کن،  یخانم گفت برو کمک پسرم چا یحور -
درست کردن، دستِ خودشو  یچا یرفت به هوا نمیماه

 .سوزوند

 :دیخند نایمت

 ی... ولپرت کرده بود مامان گهید یکیخب حواسشو  -
 .هابره یآب ریخانمم خوب بلده ز یحور

گذاشت و با  زیم یرو رو ریشکرپاش و ظرفِ پن مامان
 :حرص گفت
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دخترمو صاحب شن.  توننیکارا م نیبا ا الشیبه خ -
تا دلِ  کردیرفتار م یجور هیکور خوندن. اون پسره هم 

 ه،یشون خبرخونه میمارو گرم کنه، حاال انگار ما رفت
 .هست یچه مارموز دونمیانگار من نم

 : دیباز خند نایمت

 حاال خوش گذشت اونجا؟ پسرشم بود؟ -

 :جواب داد یو راض ندینه چندان خوشا مامان

مامانش  نکهیمثل ا گه،یآره خوب بود، اونم بود د -
مارو  یاون نباشه من باشم؟ خودشم زورک ضه،یمر

ازش اما خوبه حداقل معرفت  ادیرسوند خونه. خوشم نم
 .داشت
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حتما  ن؟ینکردن از ماه ی: اونجا دوباره خواستگارنایمت
 نه؟ دید ونیکوک شده بود تا ماه فشیک

و کنارِ من  دیکنار کش یکرد و صندل یاخم مامان
 یبگم ول یزیتا چ دیکش ناینشست. نگاهمو به طرف مت

 .گردنش چشمام تا انتها باز شدن دنِیبا د
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جاش تکون خورد و  یبه وضوح تو دیکه د نگاهمو
 .سرشو آروم تکون داد

و گنگ  جیانگشت به گردنش اشاره کردم، دوباره گ با
 ه؟یچ یعنیدستشو تکون داد 

از گردنم  یاو به نقطه دمیلباسِ خودمو باالتر کش یقهی
 .اشاره زدم

... پس نجایا ومدهین نیامیبن یکنیمارموز بعد ادعا م یا
 گردنت کاشته؟ یم تورو عمه یمردگخون یلکه نیا

 شوقهی نتشیمامان بب نکهیافتاد و قبل از ا شیدوزار هوی
و دستشو همونجا نگه داشت. رنگش اما  دیباال تر کش

 .زردچوبه زرد شده بود نیع
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از پشت  ییهویسر هم کرد و  یهولکهول شوصبحانه
 یخورد و خودم چ یچ دمیبلند شد. اصال نفهم زیم

گردنش  یرو یاون لکه رِیکه درگ یخوردم انقدر
 .بودم

به طرف اتاقش. مامان داشت در مورد برنامه  رفت
 یقراره ناهار چ نکهیو ا زدیف مامروزم حر یکار

 .درست کنه

بلند شدم و به  زیرو نشون دادم و منم از پشت م معجله
 .کار دارم رفتم به طرف اتاقش نایبا مت نکهیا بهانه

کرم پودر  دنیباز کردم، در حالِ مال ییهویاتاقش رو  درِ
 .خورده برگشت نگاهم کرد کهیاون لکه بود که  یرو

 رو گردنت؟ هیچ یجا نیا -
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 .تعجب کردم دمشیخودمم االن د دونم،ینِ...نم -

 نجایا ومدهین نیامیبن یگیبه من م یخجالت بکش الک -
اثرِ بزرگ اندازه کف دستم از خودش جا  هی یول

 .نیکرد کاریگذاشته تا همه بفهمن چ

 یمن چه غلط کنهیاالن فکر م شنوهی. مامان مسیه -
 .کردم

من زودتر  ینس آورد! شا ینکرد یچه غلط -
فکر  ؟یکن کاریچ یخواستیم دیدی... اون مدمشید
 !فهمهینم یکنیم

 .اونجا، فقط لنگِ بلندگوعه ستادهیداخل درو ببند، ا ایب -

 :داخل و با حرص گفتم رفتم
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بعد  خوامشینم یگیم ،یتو با خودت چند چند -
 تو تختت کبودت کنه؟ ادیب یدیراهش م

 .یگیراه دادم، وا چرا چرت و پرت م ویک -

و چند ضربه  دیمال یاون کبود یرو با حرص رو اسفنج
 :روش زد تا خوب پوشش بده

رو پوستم  دمیمحکم کش وفیحموم کردم ل شبید -
کنم پوستم  کاریچ ه،ینجوریا ممنهیکبود شده، رو س

 .شهیم ینجوریذره فشار بدم ا هینازکه. 

 .کنمیباور م هیشام مخملآره جونِ خودت منم گو -

 :گفت ظینگاهم کرد و با غ نهیآ یچپ از تو چپ

 .جاننشه مفتش رتید -
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 یرو برا نیامیبن ستیقرار ن یکردم... وقت اخم
 نیداره اجازه بده اون تا ا یازدواجش بخواد، چه معن

  ! ببره شیرو پحد بهش اشراف داشته باشه و رابطه

که  گمیم نیوقت، واسه ا هی یند یحواست باشه سوت -
کار  نیامیبن ترسمیم ،یازدواج کن یخواینم یگفت

 .دستت بده

که ممکنه بعد از  یکردم به شکمش و برآمدگ اشاره
 .ادیب شیپ شیسوت

 

 یهاو حرف ایور شیتمام فکرم پ یآموزشگاه ول رفتم
 یسپر یرو با سخت میکار یهابود. ساعت شبشید

و غذا  شبید یرو زدیکردم. ذهنم مرتب فلش بک م
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و برقِ نگاهش، اون لحظه  طنتیخوردنم کنارِ اون و ش
 "باز کن شتریدهنتو ب"که گفت 

. لرزونهیسراپا وجودم رو م ینبض ادیم ادمیکه  هنوز
 دمیو تا نگاهشو د حس بهم دست داد نیهم شبمید

 .شد یحس خال نیشکمم از ا

هاش و رفتارهاش منو به خودش با حرف خوادیم اون
جور کشش و شور، تا بهش مجذوب بشم  هیجذب کنه، 

 .رو کم کنم نمونیب یو فاصله
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رسوندم و جوابِ سواالتِ  نایکارم رو به پا یو عصب جیگ
جواب  ونیدر م یکیو  حوصلهیرو ب ینیخانم مه

 ایور یشماره رونیاز آموزشگاه اومدم ب ی. وقتدادمیم
رو گرفتم. جواب نداد. دوباره تکرار کردم، باز هم 

 الدیبا هم در مورد م ستیجواب نداد. مگه امروز قرار ن
 ن؟یبزن رفو اون طلبکار ح

نفس زنان پشت خطم  آنکی د،یآخر رس یهابوق به
 :اومد

 .دمینشن ویگوش یجان؟ من تو باشگام، صدا -
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 .دمیکش یکرد و نفس بلند یگفتنش ته دلمو خال جان

 ؟یباشگاه ی... تا کمیامروز قرار بود با هم حرف بزن -

 .دارم نیمن که فعال تمر ؟یحرفِ چ -

باهات  خوامی. بهت گفتم ممایقرار گذاشت شبید -
 .یایکجا ب کنمیحرف بزنم فردا هماهنگ م

 در موردِ؟ -

 .که گفتم شبید گه،ید الدیم -

 .گذاشته باشم یقرار ادینم ادمی -

 تمیاذ خوادیم ای ندازهیداره منو دست م یعوض
با آرامش بکشونمش  دیکردم آروم باشم، با یکنه.سع

 .سرِ قرار و ازش حرف بکشم
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دَبه در  ی. حاال داریایفردا هر جا بگم م یتو گفت -
 ؟یاریم

عقب افتاه دارم که پرداخت  خانم، مگه اجاره هیدبه چ -
تا من  یکردیاون شامو کوفتم نم یخواستینکردم... م

 .ستمیوقرارم واسر قول

 :صدامو باال بردم ارادهیحرصم گرفت و ب شیگستاخ از

قرار  هیفتم گ شبیآره؟ من که د یتو مرضِ آزار دار -
بفهمم داره چه  م،یحرف بزن الدیدر مورد م یایب ذارمیم

 .هیو اون طلبکار ک کنهیم یغلط

 یچیمن از صبح ه ام،ینم یمنم گفتم اگه شام نخور -
هشت تا دوازده ساعت  یکوفت نکرده بودم، روز

بعد تو  شدمیهالک م یداشتم از گشنگ کنم،یورزش م
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تا  یبم حال بد یجور هیکنارم  ینیبش نکهیا یبه جا
منو خر و گاو و  ن،ییاشتهام وا شه غذا از گلوم بره پا

 امیمثل احمقا ب یانتظار دار دبع رون،یب یرفت یگوه کرد
جواب  یکییکیحرفات و سواالت همه رو  یپا نمیبش

 بدم؟

 نیبرخوردو از ا نی. انتظار استادمیرو ا ادهیپ وسط
 .شعورهینداشتم. چقدر گستاخ و ب یعوض

 :گفت یپرو و مدع 

 .برم به کارم برسم. فعال دی... بانمیوسط تمر -

رو قطع کرد؟ هاج و واج به رو به روم چشم  تماس
منو دست انداخته، منو دست انداخته  نیدوختم. ا

 .یعوض
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 یراه تیبا اون همه خشم و عصبان یچطور دونمینم
 یشدم و کِ یسوارِ تاکس یباشگاهش شدم. اصال چطور

 .دمینفهم یچیکردم، ه یط رویاون مس

شو گرفتم. جواب نداد. باشگاه و شماره یجلو دمیرس
زنگِ باشگاه رو زدم و همزمان تماس رو برقرار کردم. 

که پشت  یپسر یبا صدا یگوش یخودش تو یصدا
در هم  "خانم دیکار دار یبا ک"بود و بهم گفت  فونیآ

 .شد

 .رونیب ایب -

 گفت: جان؟ پسره

 :گفت خوردهکهیگوشم  یتو ایور و

 باشگاه؟ یاومد -
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 .. زود باشرونیب ایب -

 :دوباره گفت پسره

 ؟یدار کارمیچ ام؟یمن ب -

 :گفتم ایبه ور تیعصبان با

 .کار داره نیبا ا یک گه؟یم یپسره چ نیا -

 : گوشم، اونو خطاب قرار داد یبا غرش تو ایور

رو... با من کار  یبا توعه... بذار اون گوش یک یهو -
 .کرده انگار من خرَم زیاونجا گوش ت ستادهیداره... ا
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بود  یش برافروخته و عصبچهره .رونیبعد اومد ب یکم
 کِیکوچ ینگاهش داشت. حوله یجور شِکوه تو هیو 
صورتش و گردنش  یدستش رو چند بار رو ونیم

 .دیکش

 :غر زد ،یاستقبال ایسالم  یجا به

 هویتوعه که  یجا نجای. انجایا ایقبل نگفتم ن یمگه سر -
 ! نجایا یایشد م زیچ هیتا  یداریور م

که من بمونم. خوبه  یستادیتو خودت سرِ قولت وا -
 .امیم یهر جا بگ یتوام گفت م،یهماهنگ کرد شبید
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به  شبیخوب د یلیمن غلط کردم گفتم. حاال نه خ -
 .کنم یتالف دیامروز با ،یحرفام گوش داد

من  ینموند شبیبود، تو که د نیا هیحرفش شب شتریب
بدنتو رصد  یاجزا هیبق زشویبهت شام بدم تا دهنت و سا

 .کنمیم یکنم، منم امروز تالف

 .میحرف بزن الدیدر مورد م دیکارم واجبه... با -

 :ستادیجلوم ا یبه کمر و عصب دست

... مثل خورهیتوروخدا... حالم ازش بهم م اریاسمشو ن -
 .بهم... اَح رهینخ گ

حالتو  تنهیحاال شد اَح؟ چون من جواب رد زدم رو س -
که سرِ  نیگذاشت ینکنه با هم قول و قرار زنه،یبهم م

 ن؟یمنو معامله کن الدیم یایبده
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رو که  کمونینزد یبه درِ باشگاه انداخت و فاصله ینگاه
رو  نشیماش چییلب غرغر کرد و سو ریز د،ید فونیبه آ
 :درآورد و به طرفم گرفت شیشلوارِ ورزش بِیاز ج

تا  نیتو ماش نیواسه من... برو بش گهیچرت و پرت م -
 .رو به روعه نی. ماشامیب

 .من اومدم حرف بزنم -

تا برم  نیتو ماش نیباشه... برو بش میزنیحرف م -
 .هامو عوض کنملباس

رو از دستش  نشیماش چِییتکون دادم و سو سرمو
 دهینگاهش رو ناد طنتِیش تونستمیگرفتم. اما نم

جمله رو گفت و دوباره برگشت  نیا یاونم وقت رم،یبگ
 .هاش رو عوض کنهباشگاه تا لباس یتو
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 نیچندم نیو منتظرش شدم. ا نشیماش یتو نشستم
 ! نمیشیم نشیماش یکه تو هیبار

درک  میزندگ یهارو توبودن یاتفاق نیا لِیدل خودمم
 .کنمینم

آدم به تنم دستبرد  نیبرادرم و ا یخونه رمیم یاتفاق
دارن  یو همه سع خورهیبهم م مینامزد یاتفاق زنه،یم

دوروبرِ  نمشیبیو مکرر م یکنن. اتفاق نیاونو بهم تلق
شون، کنارش شام خوردن و رفتنم به خونه ایخودم، 
... از کننیکه دارند ذهنمو مختل م گهید لِیهزار دل

اون باشه و  هایاتفاق نیهم یجهیکه نت ترسمیم یروز
 ...بستبُن هیشب یزندگ هی
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با ترس به اطرافم نگاه کردم.  ادیفاصله تا اون ب نیا یتو
که  یادلشوره ینبود ول یاز اون مزاحمِ لعنت یخبر

 ،نداختیبه دلم چنگ م زیرکیامروز ماحصلش بود، 
 طنتیش یاز رو کباریهیکه هر چند ثان یامثل گربه

 .کشهیشکمم و بدنم م یچنگش رو رو

 ی. سه روزالدهیمهلتِ م نیسه روز آخر نیبود ا گفته
رفته بود اراک و هنوز  تیمامور یبه بهانه الدیکه م

 .برنگشته بود
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 هیرو به تن داشت با  نشیبرگشت. همون کتِ ج ایور
سِت بود و  نشیلباسش که با ماش رِیز دیسف شرتِیت

 .سِت با شلوارش هم نشیکتِ ج

بسته کنارش  یفضا نیا یتو خواستمیکنارم. نم نشست
 می. نمیردوبدل کن نجایباشم و مجبور باشم گفتگومونو ا

که  نینه به ا گهیبهم انداخت و لبخند زد. االن م ینگاه
 نکهیبه ا کنه،یم نمیو ناله و نفر زنهیهمش منو پس م

 .نمهیماش یتو قهیدم به دق

 :گفتم عیکه زد سر استارت

 .میکه بشه حرف بزن ییجا یپارک هی میبر -
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 کجا برم؟ -

 .دور و وَرا نیپارک هم هی -

 :از تمسخر زد یشخندین

 پارک؟ میبر میجنس بخر میخوایمگه م -

 نیپارک؟ ا رهیجنس بخره م خوادیم یهر ک یعنی -
پارک که  رنیو خونوادشون م الیهمه آدم با دوست و ع

 جنس بخرن؟

هم ناهارم  ن،یمن، هم خونه رو بب یخونه میبر -
 .میو حرف بزن میبخور

 تو؟ یخونه امیب -

 .من یخونه قایآره دق -

 ؟یتکرار کن فتویکه دوباره کارِ کث -
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 :گفت ییچشمام نگاه کرد و با پرو یتو

... از کنمیاگه بخوام تکرارش کنم مثل دفعه اول نم -
 .بزنم روت مهیکنم بعد خ یاول تورو راض نمیبیخودم م

جونور داره  نیدو متر باز شدن. ا شییپروا یاز ب چشمام
 ییایحیبا ب کشهیخجالت نم زنه؟یحرف م یدر مورد چ

و با خشم  یبه تند .کنهیاشاره م فشیکث یبه کارا
 :دمیغر

 .ساکت شو -

 یاگه بخوام کار یکنیخواستم جوابِ تورو بدم. فکر م -
رمز، تو که  هیقفله با  هی شه؟یمفضا ن نیکنم تو ا

پس کفرِ  ه،یهم که دود هاشهیش ،یدرو وا کن یتونینم
 .اریمنو با حرفات در ن
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 امیفکر نکردم؟ راحت م هیقض نیتا االن به ا چرا
اون قبال  کنمیفکر نم نیو به ا نشیماش یتو نمیشیم

 نیبا ا یکرده؟ البته از عمد که نبود... ول کاریچ باهام
 :زد و کالفه گفت ی. اونم نوچدمیوجود ترس

بخوام  ؟ییپایم هاروشهیدر و ش یدیترس یاالن از چ -
 ...راحت التیبت خ گمیکنم اول م یکار

 ؟یشب گفتمگه اون -

 کنمیفکر م نیدارم به ا یشب اشتباه بود... ولاون -
نه من و خدا خواست  یدیچقدر خوب شد که نه تو فهم

 .ودمتو قفسِ خ یفتیب

کار برده، به یاچه کلمه دیفهم می! از جاخوردگ قفس
 :دستپاچه شد تا درستش کنه عیسر
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 .یمالِ خودم شد نهیمنظورم ا -

 .منو به خودت ربط نده یخودی... بستمین -

االن هم  نیهم یعنینگاهم کرد  یزد و طور یشخندین
 .چپ یعل یبه کوچه یخودتو زد ،یهست

که  یطور ،یگر و مدعسلطه گم،ینم یچیه دید یوقت
هاش حرف یانگشتاش و دستش رد هم تحت سلطه

 :قرار داده بود لب زد

 ام،یوقتمو صرفِ تو کنم، ب کارمیب اینظرت من عالفم به -
اخم و تخمت و  یبرم، برسونم، دورت بچرخم، پا

 یرفتارا ایهاتو به جون بخرم طعنه نم،یلغوزات بش
صد سال  یخودم نبودتحمل کنم؟ اگه مالِ  توگهید

 کردم؟یتحمل م
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 :زدم غیج

 ؟یستی... مگه سزاوارشون نستمین -

 :کرد نییباال و پا زیحرص و ر ایرو  سرش

 .دست آوردنِ توعهسزاش به دونمیهستم و م -

و حدقه چرخوندم و نگاهم یچشمامو تو در اومد.  کفرم
. دمیند یچیه هاشهیش یاهیبه اطراف دوختم اما جز س

 :حرص زده برگشتم به طرف خودش

من گفتم  م؟یحرف بزن یدر مورد چ نجایا میاالن اومد -
خودت  ارزشِیدر مورد افکارِ ب یکارِ مهم دارم تو اومد

 !؟یحرف بزن
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حرفم دوباره  نیرو روشن کنه، که با ا نیماش خواست
 .زد به در هیبرداشت و تک چییسو یدستشو از رو

دستش  یکیدر بود و اون  یدستش لبه هیکه  یطور
هم نگاهم  یجور هیخودش و زل زد بهم.  یپشت صندل

و  قیمغز و افکارم رو بخونه. عم تونهیانگار م کردیم
اونقدر  یو گاه شدیسرد م یکه گاه ینفوذگر... نگاه
 ایپاهام  یو هر دفعه شالمو رو کردیگرم که داغم م

 .کردمیم جمعو بدنم  امنهیس یجلو
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از  یگرفت و نوچ اشورهینگاه خ یاز مکث طوالن بعد
 .حرص زد

 م؟یاالن کجا بر -

 .که شلوغ باشه ییجا یپارک هیبرو  -

زل زد بهم و  ظیو با غ دیچیو خصمانه گردنشو پ یشاک
  .دندونش گرفت یلبش رو هم به باز یگوشه

من  ؟یجفتم نشست یترسناکم واسه چ قدنیاگه من ا -
ت لقمه هی نجایهم یدیوقت د هیم ها... لولوخورخوره

 .کردم

لبش  یوسط... اون دوتا خطِ باال نیا گهیم یچ نگاهش
هم با  شینیست. بشده یچقدر واضحن. انگار خط کش

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 یجورنی. خب اادیچقدر بهش م یبزرگه ول کمی نکهیا
 .نگاه نکن که منم راحت باشم. ذوب شدم بخدا

وعده  هیقراره  کنمیزل زده بهم که حس م یجور هی 
 یکه بزود دمیلذ یطعمه هی ایخوشمزه باشم براش، 

 .کنهیشکارم م

که  یحس مورمورم شد و اون با پوزخند و نگاه نیا از
از خشم منقبض شده بود، داشت و فکش  رونیبه ب

 :گفت

 ! دونهیاز خودم که خدا م ،یترسیم قدرنیاز نگام ا -

 نترسم؟ یانتظار دار -

که شبِ اولشو تو اون  ی... کسیبترس دیچرا خب با -
 ! چرا نترسه گذرونهیحالت م
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 .یشب اشاره کنکه به اون یبهونه دار هی شهیهم -

شبِ  نیمزخرف، اما واسه من، بهتر ایواسه تو بد  -
 .بوده میزندگ

هم قفل کردم و چشمامو بستم. با  یرو دندونانو
 :گفت یشتریب یدگیدر

 دمیفهم یاگه م یغرقت شده بودم که حت یجور هی -
 .کردمیبازم تمومش نم ییتو

 .یحرف نزن اتیباز یاز عوض شهیم -

و صورتش رو به سمت  یداد به صندل هیرو تک سرش
 :. اول خوب نگاهم کرد تا اسکنم کنهدیچیدم پخو

 یجورنیبا هم بودنمون ا یدوست نداشتم خاطره -
 ...بشه
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و  دمیبه سمتم دراز کرد، صورتمو عقب کش دستشو
 .ثابت موند میدستش کنار صندل

 شب؟اون یدیدرد کش یلیخ -

 .لطفا میبر -

 یوقت یگاه یم ولشرمنده یلیکه بابتش خ یدونیم -
 هیو تنِ تورو لمس کردم،  یاون تو بود کنمیفکر م

 ...که کنهیم انیتو تنم طغ یجور

 .دهنتو ببند -

 :و شور یی... با پرودیخند

 ؟یشیم کیمثل من تحر ای کنهیم تیچرا؟ عصب -

 ادهیپ نیرو گرفتم و تکونش دادم تا از ماش رهیدستگ
با رو بلندتر کرد.  ایور یخنده نیبشم. قفل بود و هم
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سرش رو  آنکینگاهش کردم که  تیخشم و عصبان
 یکه م شدهیو در یوحش یو با اون چشما دیجلوتر کش

 یتنم رو بشکافن، تو یمرزها یتونستن به سادگ
 :صورتم پچ پچ کرد

... زنِ یشب زنم شدتو اون یریبپذ یخوایچرا نم -
من... تنت با من بُرخورده... چفتِ تنم بود... نفسات 

من  یرفته نفسات کجا بود؟ نفسا ادتیواسه من بودن. 
 کجا بودن؟

 دن،یلرزیگوشش. دستام م یزدم تو یمحکم یلیس
 .دیلرزیفکمم از خشم م

تر شد و بذاره لبخندش پهن یریروش تاث نکهیا یجا به
 :چرخوند صورتم یو توبا شرارتِ نگاهش
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 .ازت بگذرم یاگه به سادگ احمقم -
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 .نییبرم پا خوامیم -

 .خودش و مثل قبل نشست یصندل یبرگشت رو دوباره

 :تکرار کردم یشتریب تِ یعصبان با

 .کنم برم گورمو گم خوامیرو بزن، م یقفلِ لعنت -
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پاکت و فندکِ  هید از کنسولِ کنارش خونسر یلیخ
نخ  هیبود.  یدرآورد. چه فندک جالب یطرح عقاب یفلز

پوک زد چشماشو بست و  یزد و وقت شیآت گاریس
فرستاد، بعد  هاشهیداخل ر قیو عم صیدودش رو حر

 شینید و دودش رو از دهان و بکه چشماشو باز کر
 :ردخارج کرد، لبش رو به طرف باال کج ک

 .یحرف دار یگفت -

 .اشباع شد گارشیاز انبوه دودِ س نیماش یفضا تمام

 یقراره تو به نفع خودت عمل کن ی... وقتنه گهید -
 .حرف نزنم بهتره

 .یحرف بزن یخوایم یخب بگو در مورد چ -

 : ش کردمحرص و دندون قروچه نگاه با
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 ینیبش یایب دیجوابتو بدم با یخوایاگه م یکه بعد بگ -
 رو پام؟

و  فیرد یهابار، دندون نیاول یگرفت و برا شخنده
 .گذاشت شیرو به نما دشیسف

 ایمهمن پس خودت ب قدرنیحرفات ا یکنیاگه فکر م -
 .بده یرلفظیز دیبا خوادیکه جواب م یکس ن،یبش

از مورمور تمام تنمو  یشدند و لرز خیتنم س یموها
 زیشد و چ دهیتکون داد. نگاهم به عضالتِ پاهاش کش

 .کرد ختهیتنمو برانگ یبیعج

 ؟ینیبیرو پاهامم قشنگه، م ینیتو بش نکهیتصور ا -

 .یهوسباز هیتو... تو  -

 .ستیهوس ن -
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... یسرت دوست دخترت داشت یتو اندازه موها -
من رو دستِ همشونو زدم،  یشب گفتاون ی... حتیحت

 .ادشونیبه تعداد ز یاعتراف کرد

 ی. انگار مدیچرخیچشمام م یهیقرن یتو نگاهش
 .کتابِ باز بخونه هیخواست احساساتم رو مثل 

 .نیماه یی... االن فقط تودمیاز همشون دست کش -

... تو ادیچقدر ازت بدم م یدونیم خوامیمن تورو نم -
راحت بلندش  ینیبب ویکی ،یباززن ،ی... هوسبازیهوَل

 ه،یک رتهیکه ز یاون ستیاصال واست مهم ن ای ،یکنیم
 .یکنیراحت تجاوز م

 .من تجاوز نکردم -

 ؟یکرد -
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 کردم؟ یچ -

 .منو -

اش که خنده ی. بدگفتنیماه یخنده... بد گفت ریز زد
 .گرفت

 .یبه من تجاوز کرد -
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و  زد گاریبه س یاگهیجمع کرد و پوک د عیسر شوخنده
 :فکشو با خشم تکون داد

 الدیکنم، م تتیبکنم، نخواستم اذ کارونینخواستم ا -
 .منو تو هچل انداخت

 هیقض نیره به اچند باره دا نیتنگ کردم. بب چشمامو
 :کنهیاشاره م

 هیشب تو اون یگفت ،یگفت ییزایچ هی ؟یتو چه هچل -
و  الدیدرباره م خوامیبدونم، م دیراز هست که من با

 نیا گه،ینم یچی... خودش که هیطلبکارش بهم بگ
طلبکاره هم افتاده دنبال من، انگار من پولشو بردم، 

تاوانِ کاراشو  دیکرده که من با کاریچ الدیم دونمینم
 .پس بدم
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 نیچشمشو چ یهاکه گوشه یاو شوکه زینگاه ت با
 .بهم زل زد ش،یشونیپ یانداخته و اخم افتاده بود تو

 اون مزاحمه راه افتاده دنبال تو؟ -

 ...آره -

 ش؟یدید ی؟ کِ یکِ -

که قبال باهاش  هیدوباره اومد... همون شیسه روز پ -
 .یشد ریدرگ

صاف نشست  هویو  نییانداخت پا شهیرو از ش گارشیس
 :گفت تیلب با عصبان ریو ز

 .الدیخدا لعنتت کنه م -

 ه؟یلعنت کردن به من بگو موضوع چ یبه جا -

 :زد استارت

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ها؟  یاومده دنبالت، چرا به من نگفت یتو چرا نگفت -
 ...نه یتو گفت دمیمگه اون روز نپرس

 :شدم یدر آورد. عصب ادامو

 ؟یهست یچرا به تو بگم... مگه تو ک -

 :داد زد شیبلند و عصب یصدا با

... کنمیکه دارم گندِ برادرتو جمع م امیمن کس -
قمار کرده، دستشم  یشطربند یتایسا نیبرادرت تو ا

 یزیچ تونهیکنه، نه م تیبره شکا تونهیست، نه مبسته
ون قر هیپول بده، پولم نه  دیبگه... با شرفایبه اون ب

 هی... برادرِ اوسکولت زندگیشناسیکه تو م یدوزار
کرده... تا لجن فرو رفته تو گوه و  ارخودشو شمارو قم

 .ستیبند ن ییکثافتِ خودش. دستشم جا
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سرم که  یبود رو ختهیر خیسطل سطل آب  انگار
باز موند.  رتیماتم برده بود و دهانم از ح یجوراون

کامال  یرو به حرکت درآورد ول نیفقط حس کردم ماش
 .لمس بودم

 : دوباره ادامو درآورد یدهن کج با

 ! که بهت بگم یهست یمگه توک -

 :زد یعصب شخندیکرد و ر نگاهم

 نایدِ اگه من نبودم االن معلوم نبود تو و مت ام؟یمن ک -
 نیبا ا تونهی... اون احمق دَررفته، فکر کرده منییکجا

ه خودش بسازه... اونقدر خره که کاراش راه دَر رو واس
شمارو انداخته تو دردسر... حواسم به تو باشه، به 
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سره  هی... چی... شما هم که هخواهرت ایمادرت باشه 
 .دیکن یلجباز دیفقط بلد

 ه؟یموضوع چ -

نبود.  صیگرفت که برام قابل تشخ شیرو در پ یمقصد
رو باالتر  نشیکرد و سرعتِ ماش سیلب ه ریفقط ز

 .برد

از  د،یکشیم یی. الدمیکه ترس کردیم یرانندگ یجور هی
قرمزهارو هم چراغ یحت زد،یجلو م هانیماش هیبق
 :گفتم هوایرد کرد. ب مالحظهیب

 .ایوُ...ور -

و با شَک  ییهویبهش برقِ سه فاز وصل کردند که  انگار
از  یو در کسر یگردنشو چرخوند و نگاهم کرد. به آن
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چشماش نشست  یتو یااحساساتِ گسترده فِیط هیثان
  .نگاهم غرق شد یو تو

منو رها  یچشما زدیبوقِ ممتد نم شیکنار نِ یماش اگه
رو چشم بدوزه. خودمم از تا دوباره به روبه کردینم

. ختیبار اسمشو آوردم قلبم فرو ر نیاول یبرا نکهیا
همش همون  یشدم، ول یضیدچار احساساتِ ضدونق

 .و زود فراموشم شدن بود هیچند ثان
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 شیلب ریز یهاکشدار شد و از زمزمه یادیز سکوتش
 ن،یکنسولِ ماش یمحکم زدم رو اوردم،یسر در ن یزیچ

 :که نگاهم کرد

 ه؟یموضوع چ -

 .شرفهیب شرفه،یب شرفه،یب -

 یهافرمون زد. نگاهم به رگ یرو محکم رو دستش
 .دستش ثابت موندن یبرجسته

من با  کنهیفکرِ مزخرف کاشته تو ذهنش، فکر م هی -
 .بودم رو هم ختهیزنش ر

چشمام  رتیو از شوک و ح دیلرز دیمثل ب یبه آن تنم
 :گشاد شدن
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باشه داره  الدیگفتم حواست به م مایروز رفتم به س هی -
دزد و دله نایا ها،تیسا نیتو ا کنهیخودشو غرق م

... پس فردا کننینکنن ولت نم تچارهیکه تا ب شرفنیب
که  یمنو گرفت گفت تو با زنم رابطه دار یقهیاومد 

 ! یدیآمارِ منو م

 به تو گفت؟ الدیم -

بود و رگِ  توزانهنهیو ک یکرد. اخمش عصب نگاهم
 :زدیبه سرعت نبض م شیشونیپ

اون  یول دیجنبیسروگوشِ زنش م شمینم نیمنکر ا -
گرفت،  نهیبه من شک کرد و ک لیدلیکثافت ب

 ....شباون
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 یبرا تیلب با عصبان ریهم گذاشت و ز یرو هاشولب
 :خودش زمزمه کرد

ر فکر کرد من هالواَم... خواست منو بندازه تو دردس -
خودش... واسه  یراست گذاشت تو کاسه هیخدا 

 یموش دوون نمیا ،یکنیم یناموسِ مردم موش دوون
 .واسه ناموست

 .نمیدرست حرف بزن بب ؟یگیم یدار یچ -

 ؟یبشنو یخوایم یچ -

 .یکنیلب زمزمه م ریز یکه دار اتویچرند نیا -

 یشوک بودم که توجه یاونقدر تو ستاد،یا نیماش
 ینکردم و نگاهم فقط به اون بود که در جوابم پوزخند

 .زد
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 .حرف بزنم امروز کنارم باش یخوایاگه م -

که مجبورم  شبی. اون از دکنهیم یداره گروکش باز
از  نمیا ارمیرو تاب ب زشیو ه زیآمنیکرد نگاه توه

 ...امروز

االن زنگ  نیهم ،یتو جواب بد خوامیمن اصال نم -
 .پرسمیازش م الدیم زنمیم

 .گهینم یچیه یتو که گفت -

حواسم جمعِ  کبارهیو به  میشد یکیمکان تار وارد
 اطراف شد. منو کجا آورده؟

 کجاست؟ نجایا -

پارک  یرو تو نشیساختمون بود. ماش هی نگِ یپارک انگار
 :گذاشت و گفت
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 .میباال با هم حرف بزن میآوردمت خونه خودم... بر -

 خودت؟ یخونه یمنو آورد -

 یتونیکه م یهست؟ تو االن به تنها کس یآره مشکل -
باور کن  ست،ین یاعتبار الدمیبه م یمنم، حت یاعتماد کن

 تِیکبر هیمن واست  رونیاون ب ینسبت به همه آدما
 .خطرمیب

که  ییتو؟ تو ؟یدونیم خطریب تیتو خودتو کبر -
من سکوت  ؟یبا کارِت به باد داد مونویخونوادگ تیثیح

به  یهر کس یدونیم یسکوت کرده ول الدیکردم، م
 ...ما بود یجا

ازش گرفتم و دستمو  عیگرفت، نگاهمو سر بغضم
 یم یهام نگه داشتم. چطورلرزونم و لب یچونه یجلو
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نکرده !  ییخطا چیکنه انگار ه هیتونه راحت خودشو توج
  .شد یهام جارگونه یسُربِ داغ رو هیشب یقطره اشک

 ن؟یماه -

 :بغض گفتم با

طرف جسمم، از  هی. از یفهمیاز دردِ من نم یچیتو ه -
 دونمینم یحت گذرن،یکه تو ذهنم م ییزایطرف چ هی

اشتباه بوده،  دیگیبال سرم رفته، همش م نیشد که ا یچ
 ...تو ست؟ین ینجوریاشتباه که ا

 :لرزونم یکردم. با اشک و درد و چونه نگاهش

 کاریچ یدار یکه نفهم یتو اونقدر مست نبود -
... اگه از عمد نبود ی... تو از عمد بهم دست زدیکنیم

 هیهست تو اون شب،  یراز هیداشته،  یلیدل هیحداقل 
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. من... من حقمه بدونم الدینه م یگیکه نه تو م یراز
 یهاتیسا ای هیچ مایس انِیجفتتون شدم. جر هیچرا قربان

 ...یبندشرط

از عادتاش  ییو موهاشو عقب زد، جز دیکش یپوف کالفه
 .رفتیبود که همش با موهاش ور م

 الدیبا اون دختره بخوابم، م خواستمیشب نممن اون -
صدسال  ف،یکث ینقشه هیکرد، اونم بخاطرِ  کمیتحر

 .یاون دخترو پر کن یو جا یایب ییهویتو  کردیفکر نم

 :گفت هم تکون دادم که آروم یحرص دندونامو رو با

 .باال میبر -

 ه؟یشب چاون انِیجر -

 .برات گمیباال م میبر -
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 .تو یخونه امیب دیمن چرا با -
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تمام صورتم  ینگاهش تو کهیدر حال زد و یزیر لبخندِ
 :در چرخش بود گفت

 اشکاتو پاک کنم؟ یدیاجازه م -
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و  دیکه به زبون آورد، دوباره لرز یاز احساس امچونه
 .ماتِ چشماش شدم

 .نه -

دوس  ،یکردیم هیبعد اون ماجرا همش گر ادمهی -
 یگاه گنیبدم. م نتیداشتم کنارت باشم تا خودم تسک

اگه  کردمیهم درده هم درمان.... منم فکر م یکی
 .آرومت کنم تونمیدردتم خودمم م

 ؟یتو واقعا عذاب وجدان داشت -

 ی. ولشمیلحظه هم از عذاب وجدان خالص نم هی یحت -
 .نخوامت و دوسِت نداشته باشم تونمینم

 :دیچیجابجا شد و کامل به سمتم پ یصندل یرو یکم
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 مونتیپش دمیقول م ،یماد کنبم اعت هیفقط کاف ن،یبب -
 وم،یم تا ثابت کنم نه دببرمت خونه خوامینکنم، االنم م

... یدیشب دو متجاوز که اون یجان هینه  والم،ینه ه
من با اون دختره که  خواستیبرام نقشه داشت، م الدیم

که  یبفرسته واسه طرف لمشویخواهرِ طلبکارشه بخوابم ف
بود که هم منو تو دردسر  آتو هیطلب داره، دنبال  شاز

 ...دهنِ طلبکارشو ببنده لمیبندازه هم با اون ف

 :منقبض شد یبه آن فکش

منو مست کرد، منم وانمود کردم مستم،  الشیبه خ -
با اون دختره بخوابم، بعد به خودم گفتم  خواستمینم

مردو راه بندازه، حقشه دهنشو  هیکه اومده کارِ  یدختر
 .کنم سیسرو
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داد و سرش رو از  رونیرو با حرص و خشم ب نفسش
 :مرور اون خاطره تکون داد

 .برات بگم شوهیباال تا بق میبر -

 .امینم -

 .توام باشه یاونجا قراره خونه -

 .زدم یشخندین یحالت عصب به

 .نبود ادمی ،یچه خوب که گفت -

که  ابونیتو خ م،یبر ایرو بذار کنار، ب یمسخره باز -
 م،یناهار سفارش بد هیتو خونه  میحرف زد، بر شهینم

 .میحرف بزن یمثل دوتا آدمِ منطق مینیبش

 :و از حرص مسخره کردم دمیکش پلکام ریز دستمو

 .زنهیداره از منطق حرف م یک نیتوروخدا بب -
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رو  اخالقتونی... اگه قبال انیاووف، اووف، اووف ماه -
 .کردمینظر رو احساسم م دیتجد هی یکرده بود

من  یدوست داشتنت رو ببرن که فکر نکن شورِمرده
به  یمحکم یاضربه اریاختیهالکِ دوست داشتنتم. ب

محکم زدم  گهیبارِ د هیبازوش زدم. دلم خنک نشد. 
 غیج دیاش که مثل سنگ سفت بود، تا خندعضله یرو

 :زدم

 .من دلم ازت پره ینخند عوض -

 .یآروم بشباشم تا تو  یپسرِ خوب کنمیم یسع -

زد و با  یبازوش که پق یزدم تو اریاختیو ب دوباره
 :گفت یسرخوش
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ناکارشون  هامضهیتو ب یشبم زد... اونایهست یوحش -
وقت نسلمو  هی نمیکنم ببدکتر چکشون برم دیبا ،یکرد

 .یمنقرض نکرده باش

که از  و مبهوت بودنم یجیگ ونیرو باز کرد و م در
در  یشد و از ال ادهیبه ستوه اومده بودم، پ شییپرو
 : شو خم کردتنه

... فقط هیبه چ یچ یبشنو یخوای... اگه منییبپر پا -
 .یامروز فرصت دار نیهم
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شد و رفت طرف آسانسور. اما چند بار برگشت و  دهایپ
 غیج خواستمیبشم. م ادهیپ کردیم بمیبا نگاهش ترغ

 ،یناکارم کرد یبزنم دست از سرم بردار. تو که زد
 یسرگرم یلهیوس هیمثل  یچرا دار ،یکرد مچارهیب

 .یکنیم یباهام باز

 یجلو یاون چه دوراه نکهیو ا یکالفه بودن و خستگ از
صورتم  یتو هیحالت حرص و گر ریپام گذاشته ناگز

 .ایجمع شد. خدا لعنتت کنه ور
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شدم محکم به هم  ادهیپ یرو باز کردم و وقت نیماش درِ
  .دمشیکوب

 نکهیبدون ا ،کردیبود و فقط نگاهم م ستادهیا اونجا
نشون بده با نگاهش بهم غلبه  یواکنش ایبزنه  یحرف

که با صاحبش  یبشم و مثل سگ ادهیپ نیکرد تا از ماش
 یکوتاه یشدم پشت سرش با فاصله یقهر کرده راض

 .راه برم

که باز شدند  نیکاب یآسانسور رو زد و درها یدکمه
  .اشاره زد من وارد بشم

از وارد شدن نگاهش کردم. گردنشو کج کرد و  قبل
 :تکون داد هیچ یسرشو به معنا
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تو  یکلک چیقسم بخور ه یباورت ندارم ول نکهیباا -
 ست؟یکارت ن

 :ابرِ دلتنگ هی هیشدند، شب ریو دلگ زیر یبه آن چشماش

 .هیباورت ندارم، پس قسم دادنت چ یگیتوکه م -

 .قسم بخور -

قصد ندارم  نمش،یبه خاکِ بابام که قسمت نشد بب -
 .میحرف بزن میخوایکنم. فقط م تتیاذ

سرعت  نیبه ا یعنی کنم؟ینگاهش م ینجوریا چرا
  بغضم گرفت؟ ییهویباورش کردم که بخاطر قسمش 

شده بعد  دیبخاطر ناموس و شرفِ مملکتش شه باباش
 !پسرش باشه؟ دیبا نیا
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اما  ستادیآسانسور شدم اونم اومد با فاصله کنارم ا وارد
 .ست و بغض دارمبرد چقدر درونم آشفته یاز احوالم پ

 :صورتم یخم کرد تو سرشو

 ؟یردجانان، بغض ک -

حرفش  نیهام با اامو لبچونه کهی. در حالدمیگز لبمو
 .دندیلرز شتریب

خرسِ گنده، زمخته و گوشت تلخ، بعد به من  هی مثل
 به من بگه جانان؟ دیجانان... اصال چرا با گهیم

 .دمیچینکردم و صورتمو به جهت مخالف پ نگاهش

 گه،ید یجا هیببرمت  یباش نجایا یاگه دوس ندار -
 .یخودتو عذاب بد خوامینم
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 نیکاب یو درها ستادینگفتم. آسانسور ا یزیهم چ باز
  .باز شدند

 :... از پشت سرم گفترونیبرداشتم برم ب قدم

تن بد باشه، به خودش که  نیا رونِیآدم هر چقدرم ب -
 ،یتو تنِ من نم،یبیم ینجوریها... من تورو ا زنهیزخم نم

 .یاز من ییجز

از درونِ شکمم به حرکت دراومد و گرمم کرد.  یزیچ
هامم داغ شدند. برنگشتم به طرفش. حس کردم گونه

درونم رو  تونهیم یاون به راحت دمیاالن فهم نیهم
 .بشکافه و احساساتم رو بخونه

 .ستادیش رو باز کرد و کنار او درِ خونه رونیب اومد
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رانش شدم. نگاه نگ رهیخونه خ دیسف یبه نما دیترد با
. اون قسم خورده کردیم ینیسنگ رخممین یرو

 ...نیماه

 هیاون شب با  نکهینکنه و هم ا تتیاذ نکهیا یبرا هم
 .فکرِ اشتباه اون کارو انجام داده
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 ی. به اندازه خونهداشت یبزرگ و مرتب خونه
از  یزیدار و شلوغ نبود، اما چزرق و برق یحورخاله

تا  یضرور لیوسا یکم نداشت. همه ییبایز
 یتو ینییتز لیو درشت و وسا زیر یخنزرپنزرها

 .بزرگش وجود داشت یخونه

دکورش  دمیاش، فهمخونه یتو میهمون نگاه اجمال با
  .دمیفهم لشیوسا دمانِیاز مدل چ نویشده، ا یطراح

 یلیرو خ شیو مشک دیسف یو طرحِ خونه ییبایز نکهیا با
و  ادیدرونم به وجد ب یزیدوست داشتم اما باعث نشد چ

 .به دورواطراف نگاه کنم جانیبا ه

 .منقبض یمبل. با اکراه و تن یرو نشستم
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کوتاهم موقع ورودم به داخل خونه بود، اما بعد از  زِیآنال
 خوامیاون از نگاه کردن به اطراف اجتناب کردم. نم

قراره  نجایگفته اچون ایدارم،  یفکر کنه منظور خاص
 .منم باشم ذوق زده شدم یخونه

رو قبل از رفتن  نشیآشپزخونه، کتِ ج یبود تو رفته
و  مبل کنار من یدسته یدرآورده بود و گذاشته بود رو

 .خوردیباد، مرتب به مشامم م یزیعطرش، به ت یبو

 یی. عطرش تلخ و سرد بود و بوهادمیبو کش اریاختیب
و نعناع و  گاریس یاز بو یمخلوط شدیکه ازش اشباع م

 .قهوه بود

عطرش و  یدستام گرفتم تا از فکر به بو نیماب سرمو
به اون پرت شدم  هویاما  رون،یب امیش بخونه یفضا
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هام بود و با هر بار نفس خاطره... گردنش کنار لب
و دم و بازدمم  هامهیر یتو کردیعطرش نفوذ م دنیکش
 .دادیاونو م یبو

اون، اون  یبعد تنفسم پر بود از هوا ماهکیتا  یحت
 :جلوم ظاهر شد هویکه  یلعنت

 .زمیعز دییبفرما -

 یهاوانیدستش و ل یتو ینینشستم و به س صاف
آب پرتقال رو  وانِیشربت نگاه کردم. ل یمحتوا

برداشتم. خودش هم شربت آلبالو رو برداشت و با 
 شیدنیاز نوش یاز من نشست و قلپ یکوتاه یفاصله

 :لب زمزمه کرد ریکه ز دمیشن یخورد. ول

 .یبسالمت -
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 :بلندتر گفت بعد

خونه باالست لباستو  یسفارش بدم؟ اگه دما یناهار چ -
 .اریدر ب

و از خودش دفاع  دیچپ نگاهش کردم که خند چپ
 :کرد

چقدر  یدونیالمصب من قسمِ روح بابامو خوردم. م -
 .ستمیلنگ و پاچه هم ن یدهیند زه؟یبرام عز

خونه  نیا یلحظه از حرفش گرفته شد. تو کیدر  قلبم
 ده؟یبا چند نفر خواب

  .یادیز یبا دخترها قطعا

بهم تجاوز  کهنیبود، با ا یاماهر بود، حرفه شباون
اون لحظه  یتو کیشر هیکارش به عنوان  یکرد ول
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 ام،یآدمِ اشتباه هیمن  دونستیبود. اون که نم یاحرفه
با حرارت و شور انجام داد. از  انیپس کارشو تا پا

 یرو شونیهام گرفته تا بازلب یهاش روحرکت لب
 ...و کممو ش امنهیگردن و س

نبض  یاشرمانهینم داره به طرز بحس کردم ت آنکی
احمق که داروندارتو  نیا یبرا ؟یلعنت یک ی. برازنهیم

 به باد داد؟

 یمن تجاوز بود، حت ی. تجاوز بود، آره برادمیگز ولبم
تقال کردم تا از  یکردم، خودمو زدم، اونو زدم و کل هیگر

بشم که  نیمنکرِ ا تونمیدستش خالص بشم، اما نم
 .تکون داده تیاون موقع یاحساساتمو تو

 .بوتو حس کرده بودم -
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که گفت، سرمو باال گرفتم و نگاهش  یزیابهام از چ با
 .کردم
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. انگار از دیو نگاهشو دزد دیموهاش کش یتو دستشو
 .دیکشیگفتنِ حرفش خجالت م

 .تورو حس کردم یِبو گم،یو مشباون -
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 :نگاهم کرد شرمزده

 .نیماه دمیگوشِت نال ریهمون لحظه که ز -

اش، بود و زمزمه ونشونیکه م ینگاهش، با شور هیداغ
 .باال برد کبارهیتنم رو به  یدما

 :که گفت مدیانداختم و لب گز نییپا نگاهمو

 دیتون، شما با مامانتون رفته بودروز اومدم خونه هی -
براش  یکار هی الدیبود فکر کنم. م شیمشهد. سه سال پ

ساعت تنها بودم تو  هیاومد مجبور شد بره،  شیپ
 ...خونتون

 :آروم گفت یو مکث کوتاه دیتو کش لبشو

 .هاتو بو کردمتو اون ساعت همه لباس -
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 یرفتنشو تو ی. دزدکگرفتمیم شی... داشتم آتخدا یوا
نداره، من  فیتعر یالبته جا ده؟یم حیاتاقم داره توض

 .هیاون چقدر ناتو و عوض دونمیکه م

 ؟یدست زد میخصوص لیتو اتاقم به وسا یرفت -

پرپشتش رو طبق  ینگاهش بود. موها یتو طنتیش برق
 :عادت عقب زد و لبخند زد

 .فقط لباساتو بو کردم دم،یدن یخاص لهیوس -

تو  ذارتتیم کنهیبه تو اعتماد م الدی. میتو غلط کرد -
 خواهراش؟ لِیسرِ وسا یریخونه بعد تو م

 یخواهراش، فقط رفتم لباسا لِیاُ..اُ من نرفتم رو وسا -
 یمنو با اون قاط یدارم الک نایبه مت کاریتورو بو کردم. چ

 .یکنیم
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درد  یگیچرا نم ،یکنیشب و روز م نقدریا یواسه چ -
 یریموضوع م نیاز ا هویبوده؟  یشب چو مرضتون اون

 .یدور تا حواسمو پرت کن یجا هی

از شربتش خورد و با اخم نگاهم کرد. از کوره در  یقلپ
 :دمیرفتم و توپ

 .زنمیبا تو دارم حرف م -

 :تکون داد دیالق سرشو

 هوم؟ -

 شک داشت؟ مایچرا به تو و س الدیم -

 الدیم یگفتم حواست به کارا مایروز به س هیگفتم که،  -
 نیتو قمار و ا کنهیداره خودشو غرق م نیباشه، ا

رحم  یشکیبه ه نایبشه ا زیچ هیفردا  ،یکوفت یتایسا
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م گفت حتما تو اون احمقم پا شد اومد دمِ خونه کنن،ینم
بش.  یدیکه آمارِ منو م یبا زنم چه بگو مگو دار

گفت بعدم  یور یچند تا لغوز و در هیدعوامون شد، 
 .گذاشت رفت

 ؟یبود مایبا س -

شدن که  ییرهایمثل شمش هیثان کصدمیدر  اخمش
 .دننیدر یآماده

البته  ا،ی. توام اوسکولقمیهم نه زنِ رف یشکیخفه شو، ه -
داشت آره،  شهی.... زنش خرده شیخواهرِ همون احمق

با من  یگرفتم، ول رونیشو ببار سرمچ هیخودمم  یحت
رفتم گفتم تا الاقل جلوشو  یرخواهینه، من از رو خ

 ینداشت ول یحرف شنو یاز هر ک الدی. مرهیبگ
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که تو باس بهتر از من  نویاافسارش دستِ زنش بود، 
 .یبدون

 خب بعدش؟ -

 ...گهید نیهم ،یبعد چ -
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 :و ادامه داد زیم یگذاشت رو شوخوردهمهین شربت
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 دادیگرفت، تو ظاهر نشون م نهیاحمقم از من ک نیا -
شبم کرده، اون نهیمعلوم بود ک یحرفمو باور کرده ول

 رهیآتو بگ هیهم منو بندازه تو هچل، هم  خواستیم
شد که منو وارد  نیکه ازش طلبکاره، ا یواسه اون طرف

 .ش کردنقشه

خودمم شربتم رو لب  دیبحث رس یجا نیکه به ا حاال
و چهاردانگ حواسمو دادم  زیم ینزده گذاشتم رو

 .بهش

اومده بود.  تیرفتم فرودگاه دنبالش، تازه از مامور -
 یباال. هر چ ایداد ب ریرسوندمش خونه خواستم برم گ

شام  ایگفت تو کارت نباشه ب  امیفردا م یاگفتم خسته
 ...داداشت باش شیپ
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 خب؟ -

از خشم و  یقیصورتش تلف یزل زد بهم. در حال زیت
 .نفرت بود

 یحرف زد، از تو گفت، از زندگ یدر مورد همه چ -
 ادیخودش گفت، از اون جوجه خروس گفت که قراره ب

 یاونقدر گفت تا منو عصبعقدتونو مشخص کنه،  خیتار
کنه بعدم رفت مشروب آورد تا بقول خودش رو به راه 

اونقدر مشروب به خوردم بده تا  خواستی. ممیش
 .کنه یشو عملنقشه

 یخوایم دینقشه داره؟ شا یدونستیتو از کجا م -
 .الدیگردنِ م یگناه خودتو بنداز ینجوریا
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 میمشروب بخور کهنی... قبل استین نیقصدم ا -
از اون دختره اومد رو  امیپ هیلو رفت.  شمیش پنقشه
آخه اونم اسمش مهتابه،  ،ییمن فکر کردم تو شیگوش

 ،یست، تونستدختره آماده "نوشته  دمیبازش کردم، د
 "اونجا؟ یبکشون ارویور

برات نقشه  الدیم یکنیداره، چرا فکر م یخب چه ربط -
 داشته؟

 الدیم شیپ چوقتیمن ه نکهی... اول اگهیداشت د -
شب چون اون ی. ولزنمیدختر نزدم و نم هیدست به 

اجازه دادم اون  یموندم، حت دمیفهم الدویم یهانقشه
 انیب یمهتاب دونفر زنمیگفت زنگ م اره،یدختره رو ب

مستارو درآوردم  یکارِ جفتمونو راه بندازن. منم ادا
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 بزنم نفهمم جینخوردم که گ ینقدرمستم، اما او یعنی
 .خورمیم یچه گوه

چون خرت از پل گذشته،  یگیم نارویا یتو االن دار -
 ...یکنیسر هم م یزیچ هی

  :زد داد

تو اون  شهیم شیمرد یکه ادعا شرفتیداداشِ ب -
 ...گذاشته بود نیدورب یاتاقِ کوفت

 توده هیتنم عبور کرد، مثل  یاز تمام مرزها صداش
 .کرد خیلحظه  کیاش تمامِ تنمو در برف بود که گلوله

 لمیگذاشته بود که از منو اون دختره ف نیدورب -
 ...رهیبگ

 گذاشته بود؟ نیدورب ن؟یدورب -
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 :گفت عیسر دیکه پر رنگم

بده که بخاطرِ  ارویاون  لِیتحو رهیآتو بگ نکهیواسه ا -
 .مالش بگذره رِیآبروش از خ

به تو داشت که تورو تو دردسر  ارکیخب... خب چ -
 انداخت؟
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 نکهیا شدم،یاز حرفاشو متوجه نم کدومچیبودم و ه جیگ
 یرو تو قشیرف نیتریمیصم خواستهیچرا م الدیم

 .اش کردهدردسر بندازه و اونو وارد نقشه

و رو رو باور  چشمیب الغوزِی نیا یهاحرف دیچرا با من
 .کنم

که منم  گه،ید زهیزهرِشو بر کارشنیبا ا خواستیم -
بود  نیهرزه ازدواج کنم. ا یمجبور بشم با اون دختره

 .فشیکث ینقشه

 .یگیم یچ فهمممیشدم نم جیگمن... من -

 چی احمقت هنوز باور نکرده من و زنش هداداشِ  -
 یتالف ینجوریا خواستی. ممیبا هم نداشت یسَروسِر

  ...کنه... ازبس اوسکوله... از بس احمقه... نفهمه
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چنگ زد به پاکتِ  تیاز تعجب وا موند. با عصبان دهانم
برداشت و گذاشت  یگارینخ س ز،یم یرو گارشیس

  .زد ششیلبش و آت یرو

خاصش ثابت موند که  یِهمون فندکِ اتم ینگاهم رو باز
 :گفت

تو اون سرش  فکرِ بکرش بوده ها... خاک یعنی نیا -
 .کنن. خاک تو اون شرفش کنن. خاک. خاک

 .گرفتیو کام م دادیرو با حرص تکون م دستش

بعد گفتم بمونم تا  یبرم، ول خواستمیم دمیفهم یوقت -
که  یاونجور یش برم جلو، اونم فکر کنه همه چته نقشه

 یرفته. اونا رفتن تو اتاقشون الک شیاون خواسته پ
 کاریکنن. منم ب کمیسروصدا راه انداختن که تحر
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که کار گذاشته  ینیاش، دوربننشستم، گند زدم به نقشه
خونه رو خاموش  یهابعد تمام چراغ دم،کر دایبود رو پ

بودم  جیگ گهیاون لحظه من د ،یتو اومد نکهیکردم. تا ا
 .ستفکر کردم، اون دختره

کرد  زیثابت موند. چشماشو ر نشیبه پوکِ سنگ نگاهم
داد و دوباره زل  رونیب هاشهیو دودش رو از اعماق ر

 ییتفاوت که نگاهش خمار شده بود. ابرو نیزد بهم. با ا
 :باال انداخت و ادامه داد

بردمت تو اتاق.  دونمیفقط م هیبه چ یچ دمیاصال نفهم -
 یالعملِ بعدسروصدا کن تا عکس یبگم الک خواستمیم
 ...یول نم،یبب الدویم

 :دیکش یقیعم نفس
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 .. بوتو حس کردم، همونم کار دستم دادبوت.. -

اون لحظه و کارش چشمام پر از اشک شدند و  ادی به
انداختم. منو نابود کردن  نییو سرمو پا دیاشکم چک

 ...فیکث ینقشه هیفقط بخاطر 

کارِت دهنِ طلبکارتو  نیبا ا یخواستیم الدیم الد،یم
درصد فکر  هی یحت ؟یعمر آزاد بگرد هیتا  یببند

دنبالِ ناموسِ تو تا سرِ منو  فتهیفردا اونم راه م ینکرد
 !!کنه یتالف نایمت

 خواستمیبقران نم یول نینقشه بودم ماه هیمن وسط  -
انگار دست به دست  ییزایچ هی دونمیانجامش بدم، نم

 ومد،ی. اون دختره نیهم دادن تا تو اون لحظه کنارم باش
اما  اد،یخودش ب نِیمهتاب زودتر اومد گفت قراره با ماش
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هم  الدویم ی... تو اومدیبه جاش تو اومد ومد،ین
  .یگرفتارِ خودتو بوتو تنت کرد ...نم. میسوزوند

 زیم یگلدونِ رو یرو تو گارشیآن بلند شد، ته س هی
 :تکوند و به طرفم اومد

بش  گهیبود گذشت، د ی. هر چقربونِ اشکات بشم.. -
 .فکر نکن

صورتم  یو جلومبل نشست. دستام نِییپاهام، پا یجلو
  .هیگر ریگرفتم و بلند زدم ز

 کنمیفکر م ترقیحاال که دق یول نمشیبب خواستمینم
 خواستهیم نمیا الده،یم ست،ین ایور ت،یجنا نیمسبب ا

 ...بعد یول ارهیدر ب الدیسر از نقشه و کارِ م یجور هی
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 کیوصدوپنجاه_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

اون  یمنو به جا الدیلحظه که مبفهمم اون خوادیم دلم
سرِ  ییشد... چه بال یاز هم متالش یچطور د،یدختر د

 .بدونم خوادی؟ دلم مشد یاصال چه حال ایرفت  رتشیغ

 یرو عیشدن. سر دهیچیهام پدور کتف و شونه دستاش
 : زدم غیمبل عقب رفتم و ج

 .بم دست نزن -
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 : باال گرفت دستاشو

 .باشه، باشه، آروم باش -

 :ختی. نگاهش فرو ردیبشدت لرز امچونه

 ! نیماه -

که از حرفاش به  ی. شوکتنم نمونده بود یتو یرمق چیه
 .بود قدرتم رو گرفت دهیمغزم رس

چرا  ستیگناهکار ن الدیبه اندازه م نیخودم گفتم ا به
 یبا دختر خواستهیبه قول خودش م یازش بترسم وقت

اون خونه، رابطه برقرار  یخودش اومده تو ارِیکه با اخت
 کنه؟

 وتیجنا نیاونم که از عمد، ا..دونسته منم. یکجا م از
 .وجود بازم ازش متنفر بودم نیبا ا ینکرده. ول
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و دوباره پسش  دمیفرو پاش هیدرون با بغض و گر از
 یتنش داشت اون خاطره یبلند شدم. بو عیزدم و سر

 .کردیمشمئز رو برام زنده م

کنارِ  نجایا خوامیبرم ، نم دیبا دمیشن وقتیکه حق حاال
 .همدستِ برادرم باشم

تا  دمیشده بود. چند بار دورِ خودم چرخ سِتیر ذهنم
دودکش  هیکردم و ورش داشتم. مغزم مثل  دایپ فمویک

که صدام  دمیدوباره شن ارویور ی. صداشدیم یپر و خال
 .زد

 نیبش ایب ست،یحالتم خوب ن ،یستیتو آروم ن نیماه -
 .رونیب یحالت بر نیبا ا ذارمینم

 :تکون دادم هیرو با گر سرم
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 .کنمیاگه... اگه نرم سکته م -

تا دوباره حالت  نیبت، اما االن نه، بش دمیحق م نیبب -
 .... بعدادیجا ب

 .برو کنار -

 ...و راهم رو سد کرد ستادیا مقابلم

 .نه -

چرا بمونم  دمیخواستم و شن ی... هر چگمیبرو م -
 .نجایا

 .کنمیبغلم، آرومت م ایب -

ام تکون خوردند و فقط نگاهش کردم، و چونه هاملب
 !! گهیم یچ یاون لعنت گه،یم یچاون

 :از هم باز کرد دستاشو
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 .زمیعز ایب -

 .برم خوامیم -

 .ستیواست امن ن رونمیبمون، اون ب -

اما سرم پر از  ره،یو بگکرد جلوم یو گفت و سع گفت
 هیثان کی یحت تونستمیداشتم که نم یهوا بود، حس

آکنده از  یبا دل تیاون فضا رو تحمل کنم و در نها گهید
در  ن،ییزدم و تا رفتم پا رونیاش بدرد و رنج از خونه

با دو از اون  کردن،یکه اشکام به سرعت چکه م یحال
 .دور شدم ضاساختمون و ف

 

 ودوصدوپنجاه_پارت#
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چقدر  دونمینم شتر،یب دمیساعت، دو ساعت، شا کی
 یکی. ختمیریو اشک م رفتمیگذشته بود که فقط راه م

ناسزا بلدم  یهر چ خواستمیزنگ زدم، م الدیدوبار به م
بدم، اما جوابِ  لیتحو تشیبه خودش و غرورش شخص

 .تماسامو نداد

 یخودش  گم و گور شده و مارو انداخته تو ایور لِبقو
 .ریکامِ ش
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آسمان غرش کرد و بارون  یو تا وقت کردیدرد م سرم
 یجورنیمتوجه نشدم کجام و دارم هم دیسرم بار یرو

 .چرخمیدورِ خودم م

که  ییآشنا. جا یجا هیپاهام منو کشوندن  دمیفهم
 .از اونجا سردرآوردم یچطوردمیخودمم نفهم

ثابت موند. بارون  یحوربه ساختمونِ خونه خاله نگاهم
. سردم شده بود و دیبار یسر و بدنم م یرو یهم شالق

نداشتم چند قدم جلوتر برم، تا الاقل با  نویتوانِ ا
 .تر بشهحالِ دلم سبک یباهاش کم یصحبتهم

کرخت و  یتوجه به صداش پاها یزنگ خورد. ب میگوش
به طرف ساختمون  تکون دادم و رفتم نمویسنگ

 .بزرگش
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 :از پشت سرم گفت یو بزنم که کسزنگ خواستم

 .سهیدستات خ -

هم  یقفل شد و دندونام شروع به تکون خوردن رو فکم
 هی. قدِ بلندش مثل دمیکردند. نگاهمو به طرفش کش

لب با  ریبود برام. بازومو گرفت و ز بونیحصار و سا
 :حرص گفت

 ...خترد یلرزیم ی... تو دارایخدا -

تندتند گز کرده  هاروابونیلرزشم نبود، از بس خ فقط
با  تونستمیپاهامم جون نداشتن. نم رفتمیبودم و راه م

به  ارادهیتعادل سرپا بمونم. سرم خم شد به عقب و ب
 .دادم هیتک اشنهیس

 .نه به اندازه من یبود ول سیاونم خ یهالبلس
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راه  ی...خول شدسرما ک نی.. تو اآخ ن،یآخ ماه -
به روزِ  یال لباس چ هیبا  نی... ببابونیتو خ یافتاد

 .بده هیخودش برده. به من تک

باز کرد و به داخل اشاره کرد،  دشیبا کل عیرو سر در
چشمام مثل چهلچراغ  ینگاهش تو کهیدر حال

 .دیرقصیم

 .جواب ندادجَ... الد،یزنگ... زنگ زدم م -

مثل هندِ  ره،یدو، بذار بره بمول کن اون نامر -
 نیبب نیدق، خدا لعنتش کنه... بب ینهیشده آ گرخواریج

 .کرده کاریبا خودش چ

 .به من گفت و چشماش پر از حرص و خشم شدن نویا
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برم  خوامی...می... منجایچرا اومدم ا دونمیمن نممن... -
 .خونه

بارون  ریباال... سه ساعته ز مینگو فقط بر یچیه س،یه -
 .ستوونهیانگار د خورهیدور خودش چرخ م

 .نیکرد وونمیشما د -

دهره و  یعالمه کنهیمن نه.. داداشت... اون که فکر م -
 .دهیو انجام مداره کارِ درست الشیبه خ

 :... ناله کردمدیبا بغض لرز امچونه

 .تو کرد یممنو طعمه -

 :گفت یآلود شد و به تنداخم  نگاهش
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و  ثیبش فکر کن، چرا تو اون ح ن،یاست ماهخدا خو -
 یطعمه یاونجا شد یاومد یهلک پاشدتو هلک ث،یب

 !من

 .یتا قانعم کن یگیم نارویمن خرم تو... توام ا -

کرد و با سر انگشتش اشکمو گرفت و  یزیر یخنده
 :گفت

 .نکن قربونت برم هیگر -

 :ذره توانم پسش زدم هیهمون  با

 .حرف نزن. من ازت متنفرم یجورنیبا من ا -

که من  ییبه من، جا یگردیباز برم یریاما هر جا م -
 .یخودم شِیهمش پ ینیبیم ینیهستم. سرو تهشو بب

 :تر شدبرخوردِ دندونام واضح یکردم که صدا یهق هق
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 .نجامیچرا ا دونمیخودمم نم -

 ی. هر چدهیمنو م یخونه هم بو نیچون ا یینجایا -
باور  نیخودتم به ا ،یتونینم یمنکرش بش یخوایم

... من وارد پوست و گوشت و اسخونت شدم، یدیرس
 .من شِ یپ کشونهیکه تورو م نهیا

 

 وسهصدوپنجاه_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

گنگ بود. اونقدر حالم بد بود که اصال  برام منظورش
و  کردمیسره بغض م هی. فقط گهیم یچ دمیفهمینم

که حاضر  دمیشن ییزای. امروز چشدندیم ریاشکام سراز
موضوع صدق نداشته  نیا یو زنده بشم ول رمیبودم بم

 .باشه

 یدروغ گفته، ول ایور دیحرف بزنم،اصال شا الدیبا م دیبا
خونه، سروصداهام،  هیکیبه عقب، تار نمزیبک م یوقت

 زننیم شیبه کمکم همه دارن بهم ن الدیم ومدنِین
 .داره قتیگفته حق ایکه ور ییزهایچ

باز هم زنگ خورد و من باز  میبرد داخل... گوش منو
 ینبودم که صدا ییحال و هوا ینکردم تو ییاعتنا

  .داشته باشه یتیزنگش برام اهم
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 هی ایاما درونم انگار آتشفشان فعال شده،  دیلرزیم تنم
 .تنمه یکوره تو

 

رقت تا برام  عیرو شد، سر رویز دیمنو که د یحور خاله
  .داغ همراه با سوپ درست کنه یجوشونده

ماهام  نییو پا دیچیدور تنم پ میضخ یپتو هیهم  ایور
. نگاهش کردم، دادنینشست. دندونام از لرز صدا م

 :خوردیصورتم چرخ م یتو ینگاهش با نگران

 .نیماه -

تمام احساساتش رو  خوادیم یوقت دمیفهم هایتازگ
 ت،ی. موقع خشم، عصبانارهیبروز بده اسممو به زبون م
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 یزهایچ یلیتعجب و خ ای ینگران ،یدرموندگ ،یکالفگ
 .گهید

 سردته؟ -

 :تکون دادم. که گفت دییبا تا سرمو

دست لباس  هی ،یاریلباساتو در ب دیخونه گرمه، فقط با -
 .برات برو عوض کن رمیگیاز مامان م

 .برم دیبا -

وسط  یفتیم ،یحال کجا بر نیبا ا ؟یباز شروع کرد -
 .شهیم تیزیچ هی ابونیخ

 یسُر داد ول فمیزنگ خورد. کالفه نگاهشو به ک میگوش
بودم و  رمقینگاه من هنوز به اون بود. اونقدر ب
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 نمیتکون بخورم تا بب تونستمینم یکه حت دمیلرزیم
 .زنهیبهم زنگ م زیر هیحالمه و  رِیگیپ قدرنیکه ا هیک

درآورد و خودش  فمیرو از ک یدراز کرد و گوش دست
 :جواب داد

به  یزیالو، بله؟ من نامزدشم، کارتو بگو خانم، نه چ -
تب و لرز داره  ست،یمن نگفته، االنم حالش خوب ن

. باشه باشه حاال ادیونه بت ینم گمیخانم م اد،یب تونهینم
 .شهیم یچ نمیتا فردا بب

پس نداد. رمز که  مویگوش یرو قطع کرد ول تماس
ابروشو با  یتا هیشد و  مینداشتم راحت وارد گوش

 یدنبال چ میگوش یبود؟ تو یباال داد. ک یمرموز
بوده، نه فکر  ینیگفت خانم، نکنه خانم مه گرده؟یم
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 بایخانم شک ،یوا ،ینداره، وا ینکنم، اون که با من کار
کردم، امروز  فراموشکالسِ امروزو  یبود، چطور

 .برم دیبرم، با دیکالس داشتم، با فرزاد، با

 .بلند شدم ییهویپس زدم و  پتورو

 .برم، کالس دارم امروز دیبا یوا -

 هیمقابلم بلند نشد و نذاشت من از کنارش بگذرم.  از
 .شمم کرده انگار من واقعا طعمهاحاطه یجور

 

 وچهارصدوپنجاه_پارت#

 

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 

 

 :زانوم گذاشت و گفت یرو دستشو

لرز هم  ،ی. ضعف کردیحالت بر نیبا ا شهینم نیبش -
 .یدار

روز اولِ  دیارم... کالس دارم، امروز باکالس د -
 .برم خوامیآموزششو شروع کنم. م

داغ از آشپزخونه اومد  یجوشونده وانیل هیحور با  خاله
 :و گفت رونیب

 ست،یحالت خوب ن ،یبر ییجا شهیدخترم، نم شهینم -
 .یتب کرد

 تب... تب دارم؟ -
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حس  یزیگذاشتم. خودم که چ میشونیپ یرو دستمو
 یدستمو گرفت و دوباره نشوندم رو ای. ورکردمینم

 .مبل

. رونیب یحال بر نیبا ا ذارمیم یفکر کرد نیبش -
 ؟یکنیدست لباسِ گرم آماده م ایمامان براش 

دستمو  تونستمینم یو سست بودم که حت فیضع اونقدر
بکشم. دستش با اختالف از  رونیدستش ب یاز تو
بدنم رو  یماد یدستم سرد بود و من درجه یگرما
 .لحظه متوجه شدم که چقدر باالستاون

و با انگشتِ شستش آروم نوازشم  کردیرها نم دستمو
 .دادیم

 .جوشونده رو بده بهش بخوره نی: اول ایحور خاله
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 :تر گفتگذاشت و آروم ایکنار ور زیم یرو رو ینیس

 شده؟ یشکلنیکجا بوده که ا -

رو  وانیدستمو رها کنه با اون دستش ل نکهیبدون ا ایور
 :هام گرفتبرداشت و مقابل لب

 .من بود یخونه -

از تعجب ابروهاشو باال داد و  یبود که خاله حور حواسم
 .زد یلبخند

از کوره در رفت پا شد  هوی میزدیحرف م می: داشتایور
 .ینوریاومده ا دمی. دنبالش اومدم درونیرفت ب

 .نجای: خداروشکر که اومده اخاله

 .که من باشم ییجا ادینداشت که بره. م یاگهید یجا -
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منو ناکار  یمرد، خوبه زد ینازیبه خودت م چقدر
 .یداریور م پیتر یجورنیو ا یکرد

 

 هوی یاز جوشونده خوردم. نفسم باال اومد. ول یکم
و  تیو با عصبان دیدرجا پر ایزدم که رنگ ور یاعطسه

 :حرص گفت

 .الدیخدا لعنتت کنه م -

 ا؟یور ی: بهش گفتیحورخاله

 ییهویهمه خبر دارن به جز من... منه بدبخت که  پس
 .وسط اون معرکه افتادم
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 خواستی: چرا نگم مامان، داداشِ چلغوزش م ایور
بفهمه اون احمق با مغزِ  دیکنه، چرا نگم. با چارمیب

 .خرش کار دستمون داد

 .شیبُکش یخواستیم ،یگفتیاالن م دیبا: نیحورخاله

 .دمیدیم ییو صورتشون رو چندتا شدیتار م یه دمید

 استراحت کنه دیبا ا،یور ستیحالش خوب ن -

آب پرتقالم درست کن  هیبراش مامان،  اریلباس ب -
 .مسکن و تب بر هم بنداز توش

اومده تا  یوضع چطور نیخدا مرگم بده، با ا یوا -
 .نجایا

 : که رفت، صدام زد یحورخاله

 .زمیعز نیماه -
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هام رو حس کردم و به زور پلک میشونیپ یرو دستشو
چون خاله  ترسم؟یازش نم گهیباز نگه داشتم. چرا د

 !واقعا ازش ترس ندارم؟ ای نجاستیا یحور

 .قندم یکرد کاری. با خودت چیچقدر تب دار -

رف بزنم گفت قندم... حاال من حال نداشتم نه حمن به
ام گرفت. وسط تا گفت قندم خنده نینه تکون بخورم ا

 یجور هیست بعد خرس گنده هیمثل  کلشیبخدا ه
. جانان، قندم، رهیگیاش مآدم خنده کنهیابراز عالقه م

...آخ، آخ، من واقعا حالم بیعسلم، بِ گهیفردا هم البد م
 .تار شد یبه کل دمیو د دیکشیم ریت سرم. ستیخوب ن
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 :رمق ناله کردم یب

 ...ستیحالم خوب... خوب ن -

 .یشیجوشونده بخور االن بهتر م نیدوباره از ا -

گلوم.  یبرگشت تو عیسر یخوردم ول یاگهید قلپ
 :تو اون لحظه اومد گفت یخاله حور

 .براش لباس گذاشتم بذار ببرمش لباساشو عوض کنه -

 :با زور تکون دادم و گفتم دستمو
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 .باال ارمیب خوامی... مخوامیم -

بغلم رو گرفت. تا برم به  ریبلند شد و ز ایور آنکی
 ارمیجا ببود همون کیدو بار عوق زدم. نزد سیسرو

. مقابل کردیتنم کوفته کوفته بود و درد م باال. تمام
 .نگهم داشت ییروشو

  .نیزم خوردمیم کردیداشتم و اگه رهام م جهیسرگ

گوشم حس کردم. انگار  کِیزد و من صداشو نزد حرف
 .دیکشیداشت تنمو از پشت بو م

 .آب بزن صورتت. آب سردو باز کردم -

 .سردمه -

آبِ سرد بزن  کمینداره  بی... عزمیعز یتب دار -
 .صورتت
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 .خوامینه... نه ولم کن نم -

 :و آروم گفت دیمو بوسسرشونه یکردم رو حس

 .آب بزن صورتت کمیباشه... باشه. فعال  -

 یاهیو چشمام س دیچرخیم یگردون یمثل گو سرم
 .رفتنیم

 ...نیماه -

شد. فقط  یچ دمیدستاش و درست نفهم ونیرفتم م وا
خاله  ی. صداش بلند کرددستا یمتوجه شدم منو رو

 :اومد که گفت یحور

خدا مرگم بده، دخترم چش شده، ببرش رو تختِ  -
 .من

 .مامان اریلباساشو در ب ایتو اتاقِ خودم. فقط ب برمشیم -
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**** 

 

 

 یبادمجون یِبا روتخت اهیتخت س هی یشدم، رو داریب
 ییرایازم پذ یلحاف به خوب یبودم. گرما دهیدراز کش

اول  یهیکرده بود و حالم روبه راه شده بود. همون ثان
 .برام افتاده یکجام و چه اتفاق دمیفهم

 :زدیحرف م یکه داشت با کس دمیشنیآروم م صداشو

توعه... فعال  هیسر رِیحالش بد شد، از خ گمیدارم م -
 گه،یشد تو دستم... نه د هوشیب دونم،ینم نجاست،یا

داد، براش سوپ هم  نایجوشونده و ا د،یمامان بهش رس
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نشه.  رشیگیپ یلیزنگ بزن مامانت خ هیگذاشته، فقط 
 .خونه برمشیبهتر که شد م

 یچوب ی. کنارِ کتابخونهدمشیباز کردم و د چشمامو
 یهارو توکتاب کهیبود و در حال ستادهیاتاقش ا

 .زدیحرف م یبا گوش زدیکنار م هدفیها، بقفسه

 !دستشه؟ یمن تو یِگوش

 دارمیب دیو قطع کرد برگشت به طرفم و تا دتماس یوقت
 .زد و به طرفم اومد یلبخند

خرسِ  نیا یداره. خب برا یاتاقِ قشنگ و بزرگ چه
 .بزرگ باشه دیگنده با

دختر بلند  خوادیکه م ییبعد وقتا کنهیم یزندگ نجایا
 ! خونه یکیاون  یتو برتشیکنه م
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 یانگار منش ش،یوالتِ فندقت زِیم یگذاشت رو مویگوش
 .دهیجواب م ییتلفنمه که تماسامو با پرو

 :و گفت ستادیتخت ا کنار

 ارهیب یداریمامان برات سوپ گذاشته برم بگم ب -
 .برات

. دنیچرخیاتاقِ بزرگ و لوکسش م یهنوز تو چشمام
اتاق بود با چهارتا  یکه تو یبزرگ یاز پخشِ صوت

 .استیاتاقِ ور دمیتر فهمبزرگ یبلندگو

باارزش  یلهیوس یوصل بود و کل واریبه د ونشیزیتلو
باشن که از  یمتعلق به مرد تونستنیداشت که نم گهید

 .زده یو دست به خودکش دهید بیدرون آس

 .سوال دارم هی... هی -
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 :در برگشت به طرفم کنار

 جان؟ -

 ؟یکرد یچرا قبال خودکش -

 :. با تعجب گفتختیفرو ر نگاهش

 بهت گفته؟ یک -

 داره؟ یچه فرق -

 یهالباس دمیشدم و تازه فهم زیخمیآرنجِ راستم ن یرو
درشون آورده؟ پس نه  یتنم عوض شدن. خاله حور

 هیهم توج ییکاره لباساتم درآورده، با پرو هیاومده  نیا
 واضح خوامیبار که دست زدم بهش، االن م هیکردم 

 .نمشیبب
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منقبض شد. سرشو  عیمشت شدن وفکش سر دستاش
 یجواب، با حرص و خشمِ محسوس یو به جا دیچیپ

  :گفت

 .ارهیبرات سوپ ب گمیاالن به مامان م -

نداره که  یواضح گفت به تو ربط یلیو خ رونیب رفت
 .بهت بگم لشویدل
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 یاتاقم. خودم رو کم یاومد تو یاون خاله حور یجا به
 .دادم هیو به تاج تخت تک دمیباال کش

پاهام  یسوپ رو رو یکاسه ینیبه روم زد و س یلبخند
قرار داد تا  امنهیس یدستمالِ بزرگ رو هیگذاشت و 

 .نکنم فیلباسم رو کث

 دخترم؟ یبهتر شد -

 .زحمت شدم خاله -

تو  یاریصفا م یایهر وقت م دخترِ نازم... یچه زحمت -
 .خونه نیا

 .یممنون خاله حور -

 :و با محبت گفت دیبه موهام کش یدست
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مادر، تو هم  دمیبرات انجام م موفهی. من وظزدلمیعز -
 .داره یچه فرق ،یمبچه

 .خدا حفظتون کنه -

رد خودش ک یظرف برداشت و سع یرو از تو قاشق
 :بهم غذا بده

حالت بهتر بشه...  یبذار تا سوپ داغه بهت بدم بخور -
برات  یهر وقت هر کار نجا،یا یاومد یخوب کرد

خودته. منم که  یخونه نجایدخترم. ا ایاومد ب شیپ
 .نکن یبگیتنهام، اصال غر شهیهم

طور که همون داد،یقاشق آروم آروم بهم سوپ م با
به خاطر  دونستمیتوجهم به درِ اتاق بود، م خوردمیم

 یتو ادینم گهیآشفته شده و د دمیکه ازش پرس یسوال
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دوست داشتم جوابشو بشنوم و بدونم  یلیخ یاتاق، ول
اون بهم  یشکل گرفته ول یطوفانِ درونش چه طور

 .نگفت

 مامانم زنگ نزد؟ -

 :سوپ رو با قاشق هم زد یرو تکون داد و محتوا سرش

سر بهم  هیاومده  نیبهش زنگ زدم، گفتم ماه خودم -
 مونهیبزنه بخاطر قلبم، شام به زور نگهش داشتم م

 .نگفت یزی... بنده خدا چشمیپ

 :کرد یآروم یخنده

 .نبود یراض ادیفکر کنم ز یول -

 یبسته شدنِ محکمِ در خونه اومد. خاله حور یصدا
برگشت به در نگاه کرد و من هاج و واج موندم. مگه 
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سوال  هیگفتم بهش گذاشت رفت؟ فقط  یمن چ
 خت؟یبهم ر هوی دم،یپرس

 رفت؟ -

 یباال داد و آه یاشونه یحورو خاله دمیپرس نویهوا ا یب
 .ظرف سوپ فرو برد یو دوباره قاشق رو تو دیکش

 ؟یباهاش دعوا کرد -

 .نه -

 حرفتون شد؟ -

 .مینگفت یزی. چنه.. -

 :اشاره کرد شیپ قیبهم انداخت و به دقا ینگاه مین

 دیرو به راه نبود، گفتم شا یلیخ رونیاومد ب یوقت -
 .دوباره بحثتون شده
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 ارهیبه مامانم بگم سوپ ب رمیشدم گفت م داریمن ب -
 ....یول

هام گرفته بود آروم پس لب یسوپ رو که جلو قاشق
 : گفتم رانهیزدم و غافلگ

 ؟یکرده خاله حور یچرا خودکش -

 یصورتم ثابت موندند. چشما یخورده چشماش رو کهی
 .بودند یو خوشرنگ و عسل زیر یکه کم یمهربون

 ؟یدیازش پرس نویا -

 .آره -
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و  نیظرف و غمگ یو قاشق رو گذاشت تو دیکش یآه
که سکوتش کشدار  قهیزل زد. چند دق یسرد به رو تخت

شد و نگاهش ثابت مونده بود به اون محور، دستشو 
 :گرفتم و گفتم

 .بدونم لشوی، دوس دارم دلبهم بگو خاله -

دل  یلیخ ایبگم دخترم. ور ی... چنیبگم ماه یچ -
 زیچ هیزمختش،  یافهیست... نرو به قنازک و شکسته

 شهیروح شه،یم ریها با خودش درگساعت یش بگبه
 .فهیضع کمی
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خب چرا؟ خودش که جواب نداد رفت. االنم که  -
 .دی. الاقل شما بگدیدید

به منو  یادیکه بابام مُرد ارث ز شیچند سال پ -
خودم  ام،ی. من همه رو زدم بنام وردیداداشم رسخان
 یخونه که بعد فروش خونه نینداشتم، جز ا یاجیاحت

اونور برم  نوریکه بتونم ا نیماش هیبا  دمشیسابقم خر
 شیمگه، از اونورم خونواده پدر خواستمیم یچ

ارث  میتو تقس ابزرگشخوب بود، باب یلیوضعشون خ
 ایور دیداد. خان داداشم که د ایبه ور یادیباز سهم ز

 ادشنهیپولدار شده، اومد با زبون خودش بهش پ ییهوی
هم قبول نکرد.  ایداد بره با دخترش ازدواج کنه. ور
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بعدِ اون روز  دمش،یعمر مثل خواهرم د هیگفت 
 ...یمیقد ینهیجور ک هیچپ افتاد،  ایداداشم با ور

کنار گذاشت و با حسرت و مرورِ اون روزها رو ینیس
 :داد رونینفسش رو محکم ب

چوب  رهیراست م رهیحاال چند ساله همش چپ م -
 یبابا یبا پوال یتو دار گهی. بهش مامیتو سرِ ور زنهیم

 دونهیمن م یبچه ،یکنیم یکارکثافت دتیشه
من مثل برگِ گل بزرگش کردم،  ه؟یچ یکارکثافت

 یطنتیش هیوسط  نیدادم، حاال اگه ا ادشیخوب و بدو 
کنم،  کارشیچ گه،یمَرده د ،داره یچه ربطبه اون کنهیم

 رزنیوردلِ منِ پ نیاره، بگم بشد یابونیسنِ غولِ ب
 .خودتو فراموش کن
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هم به  یحورگرفته بود که خاله اموسط خنده اون
 "یابونیغولِ ب". گهیبه من م هیمثَل شب هیپسرش 

خواهرم  یکه اگه تو نبود کردیبارش م کهیهمش ت ای -
 ش،یسر خونه زندگ رفتیمجبور نبود بزرگت کنه م

 .شدینم اتیپاسوزِ تو و بدبخت

 :دیکش آه

مو خراب بچه هیکه روح گهید یِور یمشت در هی ای -
 .کردن

چشماش لونه کرد و سرشو  یتو عیسر یلیغم خ یهاله
 :ادامه داد یانداخت و به تلخ نییپا

اومد خونه، مثل االنِ تو بود، سرما زده و  ایروز ور هی -
و  گهیم یداره چ دیفهمیانقدر داغون بود که نم س،یخ
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نشسته بودم رو مبل، اومد سرشو گذاشت  کنه،یم رکایچ
کرد، بعدم گفت من  هیگر یها یرو زانوهام ها

من  ت،یدنبال زندگ یمزاحمت بودم، من نذاشتم بر
گرفتم، اگه  تویو خوشبخت یزندگ ودست و پاتو بستم جل

 وونهیپسرم د ،یکردیم کاریو چ شدیم یمن نبودم چ
 یبود که االن وقت یجور هیحالش  ن،یشده بود ماه

نکنه  ترسمیهمش م نمشیبیناراحت و کز کرده م
برگرده به اون روزها... رفت تو اتاقش، موقع شام 

 هچند ساعت گذشت، ن ومد،ین رون،یب ادیصداش زدم ب
 ومدینه خودش از اتاقش م ومدیاز اتاقش م ییسروصدا

 دمشید یسر بزنم بش که تا اونجور هیرفتم  رون،یب
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 ختنیر هاهیهمه همسا دمیکش یغیج هی دمهایرو تختش 
 .نجایا

 

 وهشتصدوپنجاه_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لرزونش گفت یو بغض و چونه هیگر با

کنه... به  یاحمق قرص خورده بود خودکش یپسره -
ش خدا برش گردوند. خدا معده یزور با شستشو
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بپا کردم  یچنان قشقرق یبهم ول دیبخش ارویدوباره ور
جرات نداره بگه باال چشِت ابروعه...  گهیکه داداشم د
 خونه امیم کم بشه ممو از سرِ بچه هیگفتمش اگه 

 .دیبگ یزیم چبه بچه دیندار. حق زنمیم شیآت تویزندگ

 بهتر شد؟ یچ شهیروح -

مدت  هیمشت قرص و دارو داد  هیدکترِ روانشناسش  -
 .تا آروم بشه خوردیم

 طونیش تیشخص هیخاله، اصال انگار  ادیبش نم یول -
 .رهیگیبه خودش نم یچیداره که ه

 :زد یتلخ لبخند
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که  تیخواستگار انینگاه نکن، سرِ جر شافهیبه ق -
چهارماه خودشو حبس کرده بود  یبهش جواب نه داد

 .نمشیمن بب دادیاجازه نم یش، حتتو خونه

 ش؟یچند سالِ پ -

 یخاص یتکون داد و با خنده دییرو با تا سرش
 :منظوردار گفت

به خودش نگرفت،  یچیه یچربلکه هیمثل  دفعهنیا -
 .یمطمئنه مالِ خودش گهیچون د

. چقدر هم شما رمیبگ دهیکردم حرفشو نشن یسع
 :یخاله حور یمطمئن

بود  نیواسه ا هانیها و توهسرزنش نیهمه ا گمیم -
 نگرفت؟ شوییکه دختر دا
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... زورشون گرفته اون همه ثروت بره دست گهیآره د -
به  تشیبه خودشون نرسه... آخه آقام تو وص گهید یکی

هم حرصشون  نایسهم داد تا به داداشم... ا شتریمن ب
من  نهیبینم نه،یبیمنو نم یبچه یعنیگرفت.... داداش 

  ...باالسرم نبوده یشکیو ه موهیب یدوسالگ وستیاز ب

 .محترم بود یلیباشه. خ یآدم نیهمچ ومدیبهش نم -

محله  هیاالن  نیهم نبوده،وقتمچیه ست،ین یآدمِ بد -
 کردیها تا چشم باز ماونموقع یول خوننیپشتش نماز م

اون  ایم تا شب، وربه بچه زدینوک م یمثل خروس جنگ
بعد که اومد  کردیکار م لشیاتومب شگاهیزمان تو نما

 شییباشگاه راه انداخت، از دا هیواسه خودش  رونیب
 .جدا شد
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 یدنبالم و من با خاله حور ومدین گهیخودش د شباون
تالششون رو  تیهر دو نها نکهیمون. با ابرگشتم خونه
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سرما خوردم. مامان هم  ینشم ول ضیکردن تا مر
 .تا حالم بهتر بشه کردیم یدگیبهم رس امانیب

زنگ زدم و بهش گفتم  بایاون روز به خانم شک یفردا
اونجا، چند  امیب خوامیزاد نمسرماخوردم و بخاطر فر

ازش فرصت خواستم تا حالم بهتر بشه اونم  یروز
 .موافقت کرد

 نیا ی. توآموزشگاه هم نرفتم یروز خونه بودم. حت سه
 .ایشد و نه ور الدیاز م یسه روز نه خبر

و مثل اصحاب کهف  یغار یهردو رفته بودن تو انگار
 .بردندیخواب به سر م یتو
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 نایآرومِ مت یهاپچو متوجه پچ رونیاتاقم اومدم ب از
م پاهامو کشوند به طرف خواهرانه ی. کنجکاوشدم

 .اتاقش

بهش  گهیبودم د دهیکه گردنشو کبود د یاون روز از
کارشون به  نیامیاعتماد نداشتم. واضحه که خودشو بن

 .دهیکش یجاده خاک

 یابهانهوقت شب من با چه  نی. ازمیعز امیب تونمینم -
. رنینم ییهم جا نایمامان ا ری. نه خرونیپامو بذارم ب

 گهیخونه. نه د یتو دهیسرماخورده فعال چپ نیماه
 .بره ییحالش جا نیبا ا تونهیخب نم یبهتره، ول
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 یکال داشت و رو دئوی. درِ اتاقش رو باز کردم. ودیخند
 یتو یایبود و بخاطر هندزفر دهیتختش دراز کش

 .باز شدنِ در اتاقش رو متوجه نشد یگوشش صدا

 .دیدیعقب زد، پشتش به در بود و منو نم موهاشو

که تو  یگافنفهمه، با اون یخواستیم گه،ید دیفهم -
 یعنی. دید نتویخر باشه نفهمه. بعدم ماش دیبا یداد

 نی... تو با انتتینب یکس یبر یجور هی یخواستیم
 .زمیعز یزدیبانک م یرفتیم دیبا تیزرنگ

 :دیپرس ییهویو بعد  دیخند دوباره

دوست دارم  دونم،ی؟ خب... خب نم یکجا شمال؟ کِ -
نه،  ایبرن مسافرت  ستیکه معلوم ن نایمامان ا ام،یب
 نمیبه مامان بگم بب دیکاراشه، با ریکه همش درگ الدمیم
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 ای. تازگادیبدونم ب دیبع ن؟یماه ینه.... ک ای شهیم یراض
گرفته که عصر هم وقتشو پر کرده،  یخصوص میتا هی

هنوز نرفته... نه تو  شیبخاطر سرماخوردگ نالبته اال
 .ستیست آموزشگاه نخونه

 :اش و گفتمشونه یرو زدم

ها دوست پسرِ توعه ،یدیآمارِ منو م قدرنیا یواسه چ -
 !نه من

 یو تا برگشت به طرفم بالشتک رو دیبنفش کش غیج هی
 :صورتم یتختش رو پرت کرد تو

 ؟یکنیم یچه غلط نجای. تو انیماه میترسوند -

 

 صدوشصت_پارت#

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 

 

 

 

 

. المصب با دمیرو واضح د نیامیجلوتر و صورتِ بن رفتم
طرف  هی. نگاهش نیدورب یمَن عضله اومده بود تو هی
 نایگفت که فقط مت یزیو چ دیخندیم بود و داشت گهید

  .دیخودش شن

 اهیداره زاغ س شمه،ی... پگهیم یچ نمیبب سی: وانایمت
 .زنهیچوب م
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که نگاه کرد و  نیامیبود، بن نایکنار صورتِ مت صورتم
گرفت و بلند شد.  نیدورب یدستشو جلو هوی دیمنو د

 :زدم و گفتم یشخندین

 .دیاالن مثال خجالت کش -

 .نتشیجز من بب گهیدخترِ د هیبذاره  کنهیغلط م -

 نیهمه عضله بسازه. قبال ا نیوقت کرده ا یک نیا -
 .نبودا یشکل

 .نیصدات افتضاح شده ماه -

... خودمم حالم از نوسامهی... به خاطر سدونمیخودم م -
 .خورهیصدام بهم م
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و برگشت و دستشو به  دیپوش شرتیت هی نیامیبن
من تکون داد. منم دستمو تکون  یعالمت سالم برا

 :گفت و اون گفت نایبه مت یزیچ هیدادم، 

 .ادیگفتم که نم -

بهم بگه.  نایتا مت زدیکه داشت زورِ خودشو م دمید
 :گفت حوصلهینگاهم کرد و ب

 .شمال میبر یچند روز هیمسافرت،  میبر ایب گهیم -

اومدنشو بده بعد برنامه  یواستگارتو اول جوابِ خ -
 .. مامان بفهمه پخ پخنیشمال بچ

کاتِ گردن و سرش رو بهش نشون دادم که هر  عالمت
 .دندیدو خند
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بگو... قول  یبعد هر چه خواست میاول بر گهی: منایمت
 .نمیتالششو بب خوامیداده اونجا نظرمو عوض کنه. م

بعد حرصم گرفت و  یچپ نگاهش کردم. ول چپ
 یخونو با لب نتمینب نیامیتا بن دمیودمو عقب کشخ

 :گفتم

 .یدیم شیباز یهم ازت مونده که دار یزیچ -

به پام زد و در  یآروم یخنده و با پاش ضربه ریز زد
 :گفت نیامیجوابِ بن

 ونی... ماهامی... باشه مگهیچرت و پرت م چ،یه -
 .زنمیمن از طرف خودم دارم حرف م دونم،ینم

 :و گفتم نیدورب یجلو رفتم
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 کاریچ ،یخانم عشق و حال کن نیبا ا یبر یخوایتو م -
 .امیمنم ب یگیهمش م یبه من دار

  .ادیمامانم ب گهی: منایمت

 مهیق نیامیبا بن یبر یخوایبفهمه م اد،یمامان عمرا ب -
 .کنهیم تمهیق

 گهیداده. م ریگ نمیا ینیبینم میکن کاری: خب چنایمت
 .شتریب ییواسه آشنا دیایب
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 :زدم و با مخالفت سرمو باال دادم ینوچ

آموزشگاه و کالس  ریمنم که درگ اد،یمامان نم -
به  دیبا ،چونمشیبپ نیاز ا شتریب تونمینم امیخصوص

 .کارم برسم

... عه ... خب ینکن ضیبرو اونورتر منو مر کمیحاال  -
 .گوشِت یبذار تو نویا گهیم نی. ماهسی. واسایوا

 نیامیگوشم گذاشت و بن یرو تو هاشیاز هندزفر یکی
 :گفت
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همش  چون،یبازم بپ یچوندیوقت پ چندنیکالساتو ا -
و  میعوض کن ییآب و هوا هی میریست مهفته هی
 .امییم

 .ادی. مطمئنم مامانمم نمامیتونم ب یمن کار دارم، نم -

 .ایب نایخب تو با مت -

 :دیخند

که بعد  امینم ییتنها گهیم بره،یازت حساب م نایمت -
 .حرف بارم کنه یکل نیماه

 ...دیبریآره چقدرم جفتتون حساب م -

 :و بعد گفتم دیخند دوباره

بدونم  دیبع یول رهیم شیپ یم چطوربرنامه دونمینم -
 هست؟ ی. حاال کِامیب
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منو شما و  ادیهفته... اگر مامان نم نی: آخر همنیامیبن
 .میبر نایمت

. ذارنیمنو تحت فشار م یچه جور نیکردم. بب یمکث
و مطمئن بودم نه  دونستمیجوابِ مامان رو که از قبل م

دوتا با هم  نیا ذارهیبه اومدن و نه م دهیم تیرضا
 .برن

شما هم  دهیاجازه نم دونمیم یول اد،یمامان که نم -
 .دیبر ییتنها

 ...: خب پسنیامیبن

 :و حرف آخرش رو زد دیگز لبشو

دوستانه  ایست، تورِ دخترونه هی دیبگ د،یبهش نگ -
 .شگاهیآرا ای. حاال از طرف آموزشگاه میبر میخوایم
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راه  نیبا ماه شتری: آموزشگاه بهتره، چون مامان بنایمت
 .ادیم

 :و گفت دیو دستاشو به هم کوب دیبا ذوق خند نیامیبن

 .خب پس حله دخترا -

توالت  زِیم یرو لیبا وسا یخودیکنار رفتم و ب گهید من
خودمو مشغول نشون دادم تا صحبتشون تموم بشه. 

هاش لناز ادک یکیبود.  زشیم یچقدر الک و ادکلن رو
 .داد هیبهم هد ایبود که ور یهمون ادکلن هیشب

کردم بوش  یهمه مدت خودمو راض نیبعد از ا باالخره
اون لحظه افتادم که  ادیکنم. چشمامو بستم و ناخودآگاه 

 یاز هر فرصت د،یمو بوسسرشونه یحس کردم رو
لحظه که اون یول ،یتا منو لمس کنه، لعنت کنهیاستفاده م
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رو به  نیاز ا هویکرده و  یچرا خودکش دمیازش پرس
 شیشگیهم طونِ یش تِیشخص هیباون رو شد اصال ش

 ...نبود

 ؟یبامون ماه یایم -

برگردم به  نکهیگذاشتم و بدون ا زیم یرو رو ادکلن
 :طرفش، جواب دادم

 .از کجا دراومد هویبرنامه شمال  نیا -

 .برم ادیاصرار داره برم باهاش، خودمم بدم نم -

 !یکه دوسش نداشتتو  -

واسه ازدواج دودلم، المصب  یندارما دارم ول نکهینه ا -
 شتریب میریم ترشیپ ی. مهربونه، هر چخوبه یلیخ

 !کنم کاریچ دونمی. نمشمیعاشقِ اخالقش م
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 زِیدادم به م هیبه طرفش و از پشت تک برگشتم
 :شیشیآرا

کاره بله بده  هی ه؟یچ یخب پس مسافرت رفتنتون برا -
 .دیبعد راحت با هم بر دینامزد کن

هاشو داد و لب ینیبچگانه چ یبه حالت لجباز صورتشو
 :کنه میراض شهیبا التماس و خواهش جلو داد تا مثل هم

 .نی... جانِ متایبرم... تو هم ب خوامیم -

 .نیمنو تو آمپاس نذار مت -

دم خنده و بعد ناچار ش ریز میدوهمزمان با هم زد هر
 : بگم
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 زنمیخونه شاگردم، باهاشون حرف م رمیفردا م -
بندازم  قیو به تعوآموزش یچند روز هی تونمیم نمیبب
 .نه ای
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قرار بود  نکهی. با ارفتم بایخانم شک یآدرس خونه به
خونه چند روز در هفته رفت و آمد داشته باشم  نیا یتو
وجود داشت که  یدلشوره و ناآرام هیته دلم  یول
 .استرسم رو کنترل کنم تونستمینم

ربط داره  نینباشه و به ا یاون تجاوزِ لعنت لشیدل دیشا
 .امیم مشاگرد یآموزش به خونه یبارمه برا نیکه اول

 کردم،یم نیموضوع رو سبک سنگ نیا ینه، هر چ اما
  .ش به اون اتفاق ربط دارنهمه دمیفهمیم

تجربه کردم  میزندگ یتو یبحران تلخ روبه تازگ هی من
 ایاعتماد کنم  گرانیبه د یکه برام سخت بود به راحت

 .شناسمشیکه نم یکس یبرم خونه
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بود برام،  ایدن یجا نیتربرادرم که مطمئن یخونه یتو
 ...اومد و حاال شیاون اتفاق پ

به عقب برداشتم. اعتماد کردنِ دوباره  یقدم ریناگز
برگردم به خودِ سابقم،  خوادیم برام سخت بود. دلم

 کردم،یو رفتار م زدمیها حرف مکه با آدم یجوراون
 کردمیم دایحضور پ ییکه بدون ترس در جا یجوراون
 .سر نداشتم یبد تو الِیخ ای یمنف نگرش چیو ه

و  کردمیها اعتماد متر به آدمکه راحت یاونجور
 بعد از اون ینسبت بهشون نداشتم، ول یبد دگاهید

ها عوض شد. به همه آدم دگاهمید ایماجرا و کارِ ور
 ...الدیبه م یحت
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 رِی. بهتره برگردم آموزشگاه و زدمیکش یقیعم نفس
رو به  گهید یکیبگم  ینیقول و قرارم بزنم و به خانم مه

 .من بفرسته یجا

 یکه تا ابد پاسوزِ اون رابطه بش شهینم ؟یکه چ باالخره
 .یاطرافت منع کن یایو خودتو از دن

ها همه آدم یبفهم دیتا با یشروع کن ییجا هیاز  دیبا
 .ستنیهم ن هیشب

ا اون زنگ گذاشتم و زنگ درو زدم. ام یرو دستمو
 .کردیناآرومم م زدیقل محسِ درونم که قل

 یترسم غلبه کنم، ول یکردم کنترلش کنم و رو یسع
 هایزود نیبه ا ستیموفق نبودم و مطمئن نبودم قرار ن

 .ترکش کنم
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 .همزمان با باز شدنِ در ادغام شد میزنگِ گوش یصدا

بهم  ییگوفرصت جواب که به استقبالم اومد ییآقا
  .نداد

 یتو بایاومد خانم شک ادمیبعد  یلحظه جا خوردم ول هی
 ابیا تونهیگفته بود راننده داره و م میکه داشت یمالقات

دادم همه  حیترج یاون بسپاره، ول یو ذهابم رو به عهده
 .خودم باشه یبه عهده زیچ

 .خانم دیخوش اومد -

 .خونه یکرد به قسمت داخل ییراهنما منو

تق  یراه رفتنم صدا یت و در طداش یبزرگ بایتقر اطیح
 هاکییموزا یکفشم رو یسه سانت یهاتق پاشنه

 .شدیمنعکس م
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 :ستادیرو باز کرد و کنار ا یورود در

 .دییخانم داخل منتظرتونن، بفرما -

 .ممنون -

 یاومد و مثل مرد شوازمیموقع ورود به پ یاگهید مرد
 رهیکت و شلوارِ ت هیکرده بود،  میهمراه شیپ یکه کم

  .به تن داشت

 .طرف لطفا نی... از ادیخوش اومد -

دعوت از  یخم شد و دستشو به نشونه میحالت تعظ به
 .تنش فاصله داد

 هیبزرگ و لوکسش که مثل  یداخلِ خونه و نما دنِید با
 یباز موند. فکر کردم خونه رتیقصر بود دهنم از ح

نما و  نیخونه، با ا نیا یقشنگه ول یلیخ یحورخاله
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بهم فهموند اون خونه در  کش،یو دکورِ ش لیوسا
 .ستین یچیمقابلش ه

اومد و  رونیب یاز اتاق بایخانم شک شترمیب زِیاز آنال قبل
که به تن داشت ،لبخند به لب به  یمرتب و خاص پِیبا ت

 :طرفم اومد

 .نمتیب ی. خوشحالم میخانمِ فاخر دیباالخره اومد -

 سالم. ممنونم -
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که کنار  ییاون آقا یرو به عالمت برو برا دستش
 .رفت عیسر یلیبود تکون داد و اون خ ستادهیا

 .دیایمطمئن نبودم م یدادم ول امیپ -

 .هییآشنا یاد آشنا بشم، امروز فقط جلسهاومدم با فرز -

سرِ اصل  میبر عیسر ایبشه  ییرایازتون پذ دیخوایم -
 مطلب؟

. در ومدیحرفش به مذاقم خوش ن زبانیم هیعنوان  به
 .جالل و شکوه نبود نینبود و ا یستگیخورِ ادب و شا

 .با آقا فرزاد مالقات کنم خوامینه ممنون، م -

 یتکون داد و دستش رو به طرف اتاق یرو با تان سرش
 :دراز کرد
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منم اتاقِ  دیاتاقشه. تا شما با هم آشنا بش یفرزاد تو -
 .دمیم بیو براتون ترتمخصوص آموزش

 .گفتم یاتشکر کردم و با اجازه یآروم به

  ...فتهیخودش نازه،یبه خودش م چقدر

تو رفتارش بود که از اومدن  یخودتکبر یجور هی
 .مشد مونیپش

قبل که هم استرس داشتم و ترس،  یهاقهیبه دق نسبت
پسرش که پشت به  دنِ یبهتر بودم. چون با د یاالن کم
تختش نشسته بود و پازلِ بزرگش رو حل  یمن رو

فقط آموزش دادن  نجایمطمئن شدم هدفم در ا کرد،یم
 .به پسرش هست
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اش اتاقِ پسرونه یتو یرو کامل باز کردم و سرک در
 .دمیکش

 .سالم -

بهم  شیو زغال رایگ یبه طرفم و با اون چشما برگشت
تخس و  یافهیده ساله بود که ق بایپسر تقر هیزل زد. 
و از خصلت نیداشت. فکر کنم همه مردها ا یمغرور

 .کشنیم دکیبا خودشون  یبچگ

 اجازه هست؟ -

نگفت و فقط زل زده بود بهم. خودمو دعوت  یچیه
و دستمو به طرفش  ستادمیکردم داخل و کنار تختش ا

 :دراز کردم

 .نمیمن ماه -
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 .کرد یدستشو دراز کرد، نه خودشو معرف نه

منم فرزادم. تا  گفتیو م دادیدست م دیبا قاعدتا
من اطالع دادم، اون فقط مشکلِ راه رفتن که ییاونجا

 .داره، نه تکلم

 :دمیعقب کش ریرو ناگز دستم

 درسته؟ یفرزاد باش دیتو با -

وسط  بیغر بیموجودِ عج هیانگار  نگاهم کرد یجور
پرپشت و صافش  یاتاقش ظاهر شده. نگاهم به موها

 .بودند الدیم یموها هیشد. شب دهیکش

. اومدم نجامیا یچ یمامانت بهت گفته برا فکر کنم -
سرما خورده بودم  یچند روز هیآموزشِ زبان...  یبرا

توام  خواستمینم م،یتا با هم آشنا بش امینشد زودتر ب
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 یخودتو معرف یخوایخب نم ،یبش ضیمثل من مر
 ؟یکن

آب  خشیکم و کم هینداد. احتمال دادم خجالت جوابمو
 .شهیم

کارمونو درست  میتونیبره، نم شیپ ینجوریاگه ا -
  .میانجام بد

 نکهیشد. بدون ا یکالفه و عصب یهاآدم هیشب نگاهش
 .بزنه یحرف

ش رو اشغال کرده بودم و اتاق یکه فضا نیاز ا ظاهرا
 .اومدیبنظر نم یانداختم راض تیپاراز شیباز نیب

 

 وچهارصدوشصت_پارت#
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نداشته و بدون برنامه از من  یاز اومدنم اطالع نکنه
داره  یاگهیمشکلِ خاصِ د هیفرزاد  ای... ای ام،یخواستن ب

 خصوص بهم نگفتن؟ نیدر ا یزیکه چ

تختش  یبهش دست نده، رو یکه حسِ ناامن یافاصله با
و بهش  دمیلحافِ تختش کش ینشستم و دستمو به نرم

 :لبخند زدم

 .تخس و بانمک یآقا ،یبا من حرف بزن یخواینم -
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 امروزم حوصلهاوف، اوف، قراره  نگفت یزیهم چ باز
 .سربر باشه

ست که بچه نیدرونِ ا یپازلش نگاه کردم. چ به
  ...حرف بزنه خوادینم

سرخورده و  قدرنیکه ا شهیمشکلِ جسمان بخاطر
نداره،  انشیقدرتِ ب یبرا یاعتماد بنفس یو حت هیخجالت

 تر هست؟محکم لِ یدل هی ای

بانمک  یپسربچه هیبه صورتش نگاه کردم،  ترقیعم
باهام دوست بشه  یبه راحت تونهیمعلوم بود نم یبود ول

 .بشه جادیا نمونیب یتیمیو دوست نداره صم
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 یزیخودش رو به هر چ یتیبسته و امن یفضا انگار
از  شییهویبا ورودِ  یو دوست نداره کس دهیم حیترج

 .حصار بگذره و به آرامشش دست بزنه نیا

 م؟یل کنو حپازل نیبا هم ا یدوست دار -

مامان متکبر و  نیا کرد،یم مداشت کالفه سکوتش
ش منو به بچه ادیرفته، چرا نم یخودپسندش کدوم گور

 .رونیب ادیب شیکنه تا از فازِ خجالت یمعرف

 فرزاد؟ -

تر عقب ینشون داد و کم یواکنش هیخداروشکر  خب
 .زد هیرفت و به تاج تخت تک

 ؟یناراحت نجامیا نکهیاز ا -

 :نگفت. کالفه شدم یزیچ بازم
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دوره  هیقراره  هیکنم، منو شما  تتیاذ ومدمیمن ن -
 ادیبهت زبان  خوامیم م،یبا هم داشته باش یطوالن بایتقر
 .بدم

. همه کردیم نمینهفته بود که غمگ یزیچشماش چ یتو
فقط منو  ای انیجورنیا شونیآدما به خاطر نقصِ جسمان

ه احساسمون رو که بخاطر مشکلمون، هم میفرزاد بود
 !میکرد ریباهاش درگ

 نمیبیچشماش نم یتو یتیاعتماد بنفس و امن چیه چرا
اون  ن،یماه نیو به خودم بگم بب رمیکه منم آروم بگ

نگاه کن، اعتمادشو،  یبدتر از توعه، ول طشیشرا
 .روهاش و شاد بودنشرفتارشو، خنده
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 یتمام آدما هیو داره شب هیدرک کرده مشکلش چ اون
 یاگه نتونه راه بره ول یحت کنهیم یسپر شویزندگ گهید

 ...تو

فراموش کنم،  ارویبتونم تجاوزِ ور دی... من...! من شامن
 .رو فراموش کنم فشیو کارِ کث الدیرفتارِ م تونمینم یول

 یوجود نداره که چشمامو رو یاکننده هیتوج لیدل چیه
. کارِ ادیم کارش ببندم. دلم ازش شکسته. ازش بدم

 .همختل کرد مویزندگ فشیکث

بدم  نانیاش گذاشتم تا بهش اطمشونه یرو دستمو
 : با هم میقراره دوست باش

 .میبش یخوب یبه من اعتماد کن. منو تو قراره دوستا -

 :از پشت سرم گفت یکس
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 .حرف بزنه تونهیتالش نکن... نم یخودیب -

فش و آشنا و تا برگشتم به طر یلیآشنا بود... خ صداش
 .کرد خیتمامِ تنم  دمشید

 ...تو... تو -
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. چه ایخدا زنهیم یاطراف نگاه کردم. قلبم چه جور به
از  دهیزمارگ گنی... مگه نمنجایکردم اومدم ا یغلط
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از کجا  یاحمق نیپس ا ،ترسهیم دیو سف اهیس سمونِیر
 ! اعتماد کردم یدر اومد که به سادگ

. ..دهیرنگت پر...ارنیبگم برات آب قند ب یخوایم -
 ؟یپس افتاد یدیمنو د

 ...خونه تا نیتو ا امیب دیخواست ... منو...نیبه بهونه ا -

 :گفت بلند

 .بچه... پس افتاد نیا یبرا اریآب قند ب هیصالح  -

 نجایا یمنو با کلک کشوند ؟یخوایم یاز جونِ من چ -
 بشه؟ یکه چ

به  یو کاصلِ کلک ینیبب دیکلک... با یگیم نیتو به ا -
.. سه روز به داداشت فرصت ندادم... کدوم زنهیآدم م

 .گذاشته رفته یگور
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تنم جمع شده بود، داد  یکه تو یاون لرزش و وحشت با
 :زدم

 .کن داشیبرو پ یطلب دار دونم،یمن چه م -

مشکلم حل بشه، خودِ  ستیقرار ن یوقت دهیچه فا -
بذارم رو سرم حلوا حلواش  کار،یچ خوامیم خرشونره

 کنم؟

و به  دمیشدم... دور خودم چرخ وونهیشدم... د آشفته
  .چشم دوختم کردیفرزاد که هاج و واج نگاهمون م

 یچطور ،یوا ،یمو بزنم. وا. خودرمیبم خوادیم دلم
ظاهرشونو خوردم؟ اون همه برو  بِ یحماقت کردم و فر

 نجا؟یا ارنیبود منو ب نیا یو اصرار برا ایب
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طلبته قراره  یهر چ زنم،یحرف م الدیمن... من... با م -
پوالتو پس  خوادیبهت پس بده، خودش گفت، گفت م

 .بده

 .کردیم نکارویپس بده تا االن ا خواستیاگه م -

زل زده بود بهم. خودمو باختم و  یعصب کتاتورِید هی مثل
زانوهام شل شدن. با نگاهش داشت به تنم صاعقه 

 .ستهیتا قلبم از حرکت با ختیریم

از  کسچی. هنجایا امینگفتم که دارم م یبه کس یحت من
 ی... باز افتادنیماه یکرد کاری. چاومدنم خبر نداره

 .تله یتو

 :زد داد

 .رونیبچه رو ببر ب ایب الین -
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 یبود که خودش رو مادرِ فرزاد معرف یهمون زن الین
چشم به هم زدن فرزاد رو سوارِ  هیکرده بود، اومد و در 

نگاه متاثر بهم  هی رون،یکرد تا از اونجا ببره ب لچرشیو
 :زدم غیبردم و ج ورشیانداخت. به سمتش 

چرا  نجا؟یا یمنو کشوند یچ ی... برانیشما گولم زد -
 .بشه یکه چ امیب یاصرار داشت ؟یدروغ گفت

 .داداشم کارِت داره -
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 نهیو با طمئن ستادیبود جلوم ا الدیکه طلبکارِ م یمرد
 :گفت

که  . از اون داداشِ نامردتمیما هم گول خورد -
 هیچه جور یدونیبا تاس م ی... بازیینجایبخاطرش ا

جا به  هی  ،یندازیتوهم م ندازمیدختر؟ من تاس و م
 .جا به نفعِ من هی شه،ینفع تو برد م

 به نفعته؟ ،یریمنو گروگان بگ -

 رمت؟یگروگان بگ خوامیم یاز کجا مطمئن -

. دستاشو گره زده بود پشت ختیفرو ر یهر دلم
 .کردیکمرش و از افق بهم نگاه م
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لمس  فشویادکلنِ کث یوحشت ازش فاصله گرفتم. بو با
 .خارج شد اشنهیکه از س ینفس طورنیهم کردم،یم

 ی. داشتم از رعشهدیلرزیم یلرزون دِیتند مثل ب تمام
به  دینبا دمی. من با اون تجربه فهمافتادمیتنم پس م

اعتماد کنم،  تیشگیامنِ هم یخونه یحت ایدن یجا چیه
 یبرا دیکه نبا ییدوباره رکَب خوردم و اومدم جا یول

 .رو نقض کردم دشیمن وجود داشت و من نبا

 : بلند گفت دوباره

 شد؟ یصالح آب قند چ -

 :ترس بغض کردم و صدام لرزش گرفت از

پوالتو  زنمیحرف م الدیبرم، با م خوامیمن... من م -
 ...بده لتیتحو ارهیب
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داشتن با دستم تندتند پسشون  زشیکه قصد ر اشکام
 .ستیزدم ،االن زمان باخت ن

با دوستش حرف زده قراره طلبتو بهت پس بده،  -
 یبحثش بود. فکر کنم بزود شیچند روز پ نیهم

 .کنهیم هیحسهبتو تسو

 نکارویا شیچند روزِ پ دیفرصتش تموم شده. با -
کرد؟  کاریچاون ی. من بهش زمان دادم، ولکردیم

 ...فرار

به تنم انداخت که زانوهام قدرتشون  یاحرفش رعشه با
 .رو از دست دادن

نبود که  ییاتاق. اصال جز اونا یاومد تو یدیجد مرد
مرد  هیبودم.  دهینحس د یخونه نیموقع ورودم به ا
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تق گذاشت  یمتیرو بدون مال وانیکچل و عبوس بود و ل
 .زیم یور

خونه. خدا  نیمنو با کلک آوردن به اکمکم کن... ایخدا
... چقدر تو امیب ی... چقدر اصرارم کردینیلعنتت کنه مه

 .احمق یپول پرست

دوباره اون زن اومد و رو به مردِ  یمرد گفت برو، ول به
 :دیطلبکار پرس

 داداش؟ یبهش گفت -

 هیالاقل از قبل  نجایا یایب یخواستیاحمق تو که م نِیماه
. گنیدروغ نم یتا مطمئن بش یکردیم یزیچ یقیتحق

 یشاگرد خصوص ینیمطمئن بشم؟ مگه دفعه اوله مه
 !؟ رهیگیم
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دستِ  یبسپار نجایا یت منو آوردبه بهونه بچه -
 داداشت؟

 .: خفه شو. حرف نزنالین

 :به داداشش کرد ینگاه

 .هیبهش بگو اون داداشِ کثافتش چه آشغال -

 .که ذهنش بتونه هضم کنه کنم،یکم براش لود مکم -

گشاد و هاج و واج چشم دوختم به  یچشما با
 رونیسرشو تکون داد و خواست بره ب الیهردوشون. ن

که دوباره جست زدم به طرفش و از پشت سر لباسشو 
 :دمیکش
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آموزشگاه، اصرار  یمن به تو اعتماد کردم، اومد -
رو راه  یباز نی... چرا اپسرتو آموزش بدم امیب یداشت

 .نیخوایم یاز جونِ من چ ن؟یانداخت

 : از پشت سر دستمو گرفت یکس

 .یفهمیبرو کنار االن م ایب -

 :زدم غیدستش برادرشه ج یدستم تو دمیفهم تا

 .به من دست نزن -

 : زد و رو به خواهرش گفت یشخندیکنار رفت و ن 

 .نیکن یو خالها بگو ببرنت خونه، عمارتبه بچه -

 اد؟یب شیپ یجهنم قراره چ نی. تو استادیاز تپش ا قلبم
  بکنه؟ یبمونه چه غلط نیکنن که ا یو خالعمارت

 :نرفت و آروم گفت الیو واج زل زدم بهشون. ن هاج
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 .مونمیمنم م -

 .... بچه هارو هم بگو برنالیبرو ن -

 ؟یدار کاریچ با من -

 :زد یپوزخند

 .یفهمیاالن م -

. رفتیم نییاز حرص و خشم باال و پا امنهیس یقفسه
کرده که نه راه پس  ریگامنهیس یانگار قالبِ دشمنم تو

 .شیداشتم نه پ

بره  عتریرو روشن کن هر چه سر هیقض نیداداش ا -
 .گورشو گم کنه
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... میکن یموشک باز میقا نجایآوردمش ا یفکر کرد -
 یبا ما همکار نجایگورشو کجا گم کنه؟ قرار بود تا هم

 .تبرگرد خونه ریدمت گرم، دست پسرتو بگ ،یکن

 

 وهفتصدوشصت_پارت#

 

 

 

 

 

 

 نیبگه، داد زد و من ب یزیدهان باز کرد چ الین تا
 .ختمیفرو ر زه،یرکه فرو ب یمثل برجِ بلند ادشیفر
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نامشروع انداخت تو  یبچه هی ینرفته چطور ادمی -
نگاه  هیرفته؟ آره احمق؟  ادتیو فرار کرد... تو دامنت

 یکه تو پنج ماهگ ییهابه پسرت بنداز، به خاطر قرص
حرف بزنه نه  تونهیاالن نه م یتا سقطش کن یخورد

تو  نویا یک ه؟یبچه گردنِ ک نیدرست راه بره، گناهِ ا
از بس  ،یرفته، از بس خر ادتی تودامنت انداخت؟ 

به بهانه تولد  شیچند روز پ نیرفته هم ادتی ،یاچارهیب
آبرومونو به  یش تا ته موندهببرتت خونه خواستیم

 .باد بده

بود مثل مُردن  یبودم، مرز رافتادهیکه توش گ یمرز
 .زدمیزنده موندن دست و پا م یکه داشتم برا
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 الدیدر موردِ م یدار ،یدار ؟یگیم یدار یچ ؟یچ -
 ؟یزنیحرف م

اش اشاره کرد به برافروخته یدست و چهره با
 :خواهرش

به من  خواستیاز لجِ من، م صفتتیشب داداشِ ب هی -
 الینتونست رفت سراغ ن شرفیضربه بزنه نتونست، ب

 یبه خواهرم، بش تجاوز کرد، بعد هر چ ختیزهرشو ر
پول و مدرک تو خونه داشتم ورداشت با خودش برد... 

حرف بزنه  تونهیکه نه م هیبرادرت اون فِیحاصلِ کارِ کث
 .نه راه بره

و  زدیکه تند و تند و غضبناک حرف م یحالت اون
داد و با صراحت و  یاشاره م رونیو ب الیدستشو به ن
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قلبمو  داشت،یگناهش پرده برمو الدیاز کارِ م نیقی
 .هام به شماره افتادنو نفس کرد کهیت کهیت

رو ناباورانه به اطراف تکون دادم و گوله گوله  سرم
 :ختیاشک از چشمام فرو ر

 .باور کنم تونمینه... نمنه... -

االن داشتم باهاش  نیکه هم یباور کنم اون تونمینم
کردم  یمعرف شیآموزش یو خودمو مرب زدمیحرف م

 !برادرم باشه یبچه

و  رتیدم از غ شهیکه هم الدیم الد،یباور کنم م تونمینم
سرخورده و له شده،  ایو بخاطر کارِ ور زنهیآبرو م

 ! زن تجاوز کرده هیخودش به 
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باور کنم داداشم که اندازه جونم دوسش  تونمینم
 وقتچیه کنمیکه حس م وال،یه هیشده به  لیداشتم تبد

 !شناختمشینم

 کاریاز خونه چ رونیب شیچشممامان بفهمه نور  اگه
 یوا ،کنهیزده سکته م ییو دست به چه کارها کنهیم

با  شهیاز دامنت برخاسته شده، چطور م والیه هیمامان 
اون تو زرد از  یداد الدیو م نایکه تو به منو مت یتیترب

 !و تخمِ دوزرده که نه ده زرده پس بندازه ادیآب در ب

ببره  الروین خواستیخودشه، پس چرا م یبچه اگه
دست به  لمشویباهاش رابطه برقرار کنه و ف ایخونه تا ور

 !دادیاجازه م رتشیدست بچرخونه... چطور غ
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 یهنگ کرد و سقوط کردم رو هادهیاز اشباعِ شن مغزم
 .نیزم

 

باال  یصورتم، در جا نفسم به تند یتو ختنیآب ر یکس
 .اومد و چشمامو باز کردم

استارت شد و  یذهنم ر ید. به آنسرم بو یمرد باال هی
 .کجام دمیفهم

از شوکِ حرفاش غش کردم. آره غش کردم که  حتما
 کجاست؟ الیاون زنه، ن کنه،ینگام م ینجوریا

پاشو کارِت  ؟یدیخواب یخونه خاله گرفت یمگه اومد -
 .دارم

 خوا...خواهرت کجا رفت؟ -
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از  کرد،یم یزانوش و منو وارس یشده بود رو خم
 حسیجا خورده بودم که از حضورش، ب یبقدرحرفاش 

 .یکه هم وحشت بود و هم گنگ ی. حسبودم

 :گفت یو دستور ستادیا صاف

 .پاشو باهات کار دارم... زود باش -
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 .کردم و بند دلم پاره شد. خودمو سُردادم به عقب زرد
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 : دیو ترسناک خند آوررعب

هر  ؟یکجا بر یفرار کن ؟یاز من فرار کن یخوایم -
... راه ارمیم رتیباز گ یساختمون دربر نیطرف ا

 .ستیواست ن یفرار

 .باهاش حرف بزنم دیخواهرت کجا رفت... با -

 .میینجایمنو تو ا ... فقطاهینخود س یفرستادمش پ -

دهانم خشک شده بود... چشمام از شوک و بُهتان  سق
 :و لب هام به زور از هم باز شدند دندید یتار م

 .دیدخالت ند الدیم یمنو تو کارا -

 خوامیمگه اون خواهرمو تو کارامون دخالت نداد؟ م -
 .کنم یتالف
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بکنم  تونستمیکه نم ی. کاردمیخودمو عقب کش دوباره
تا از  نیزم یدادم رو یفقط با ته کفشم خودمو سُر م

 .برم رونیچنگش ب

فرار کنم...  دیبه سرم زد، با یفکر هیصدم ثان کی در
داشتم،  میزندگ یو توتلخ شکست یبار تجربه کیمن 

 خوامیبرادرم بود، نم یو خطاها یانگاراونم از سرِ سهل
 .هاش بشم یکارکثافت یدوباره سپرِ بال

بلند شدم تا فرار کنم، از اون اتاق رفتم  عیسر یلیخ
 .به طرف هال دمیو دو رونیب

 یپا یکه اونجارو فرا گرفته بود و فقط با صدا یسکوت
هولناک رو مثل  قتِیحق نیا اومد،یمن به لرزه در م
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و منو  ستیعمارت ن یتو کسچیپتک به سرم زد که ه
 .مییاون تنها

و  دیاه شالم محکم کشاز پشت سر موهامو همر آنکی
 :زدم غیاز حرکت نگهم داشت. ج

 .... ولم کنیولم کن عوض -

 یبر نجایاز ا یتونیخودتو خسته نکن. نم یخودیب -
 .ی. من بهت اجازه ندادم بررونیب

فکر  نیلمس کردم پشتِ گردنم و تمام بدنم با ا ویزیچ
ست، به رعشه در اومد. به لکنت و اسلحه هیکه اون 

 :وحشت افتادم

... جمیگ م... االنداداشم شرمنده یمن... من بابت کارا -
... یول ،یگیم یچ فهممیدرست نم ه،یبه چ یچ دونمینم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

مشکلتونو  ادیب اد،یب زنمیباهاش حرف م رمیبخدا م یول
 .نیبا هم حل کن

 :اسلحه به کمرم زد و با خشم گفت با

 .تو اتاق فتیراه ب -

 .کنمیبذار من برم. خواهش م -

 الیش که مثال ثابت کنه نببره خونه الروین خواستیم -
 .صورت نگرفته قبال یخودش خواسته، تجاوز

 :از تمسخر کرد یاهه

 الِیخیدهنمو ببنده که ب یزیبا آبرور خواستیم -
 بشم؟ شیگوزگنده

 :گرفت. با هق هق گفتم امهیگر

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

غلط کرد...  گمیمن م خوام،یمن به جاش معذرت م -
نداره، من که  یموضوع به من ربط نیا یکرد، ول ینامرد

 کاریاز خونه چ رونیروحمم خبر نداره داداشم ب یحت
 ...کنهیم

. فرزام پسرشه، اما کنمیخب من دارم روشنت م -
خودشه، زد و در  یخودش خبر نداره تخمِ دوزرده

 .شاال صاف بذارم تو پاچهح خوامیرفت. م

 دیاز تهد ییهاش بوفشدند، تمام حر خیتنم س یموها
 :و با بغض گفتم دیام لرزو خشونت داشتن. چونه

 کردیغلطا نم نیاز ا دونستیاگه م دونست،یخب نم -
گذشته  یچ نشونیب دونمیکنه. من نم تیخواهرتو اذ

 ...بچه داره هی دونستیاگه م الدیم دونمیم یول
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 .یکن یمالماس اشویخفه شو، الزم نکرده گندکار -
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و تا برگشتم به  دمیاز ترس کش ینیاتاق. ه یداد تو هلم
و کوپ  دمیدستش رو د یتو اهیس یطرفش، اسلحه

 .کردم
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 .دارم زیسوپرا هیبمون همونجا... برات  -

 شتریاز ترس و وحشت ب امهی. گردیکوبیتِپ متِپ قلبم
 :ختنیفرو ر یشتریشد و اشکام با سرعت ب

 یهر چ زنمیباهاش حرف م رمیکن... بخدا م ولم -
... اصال خودم، خورمیپس بده، قسم م ادیب یدار ششیپ

 .دمیخودم پولتو پس م

 ؟یکرد میگنج قا ؟یجد -

اگه حس کنه  کهنیراحت بود، ا المیخ ایاز ور ییجورا هی
 ده،یپس م اروی نیخطرم تا قرونِ آخرِ پولِ ا یمن تو

 گفتم؛ نانیبا اطم نیهم یبرا

 .ری. تو پولتو از من بگدمیمن... من پولتو پس م -
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بهت فرصت دادم، اگه قرار بود چند روز  الزم نکرده -
 .ازت گرم بشه تا االن شده بود یآب

چند روزه گم و گور شده، بخدا  دم،یو ند الدیم -
 .دمشیند

 :گفت یرفت و به تند سیسمتِ سرو به

 .کنمایدهنتو صاف م امیم نیداد نزن، با ا -

 یفرار کن دیاتاق رو باز کرد، االن، االن با سِ یسرو درِ
گرفتم به محض  میاالن که رفته اونجا، تصم ن،یماه

 :تا گفت یشد فرار کنم ول سیوارد سرو نکهیا

 .رونیب ایب -

 هی یخودم موها یکه جلو ستادمیو مبهوت ا مات
که  ییهاو پرتش کرد وسط اتاق، چسب دیدخترو کش
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 ه،یبدم ک صیتشخ تونستمیهاش زده بود، نملب یرو
 .دمشید ییجا هیانگار قبال  یول

 ه؟یک یبدون یخوایم -

هارو از دستش دور داد و خم شد چسب یرو تو اسلحه
به کار  کبارهیآورد.  ذهنم به  نییدهانِ دختر پا یرو

 .دمشیافتاد قبال کجا د

 یشب توهمون که اون الد،یبود، دوستِ م مهتاب
 .بود امانمیاش شاهدِ دردِ بخونه

اون  یشب توکه اون ییهابه همه آدم ویسنار نیا انگار
 .خونه بودند، ربط داشت

بدونم... دوست دخترِ  دیالبته بع ش؟یشناسیم -
با نقشه ببره  الروین خواستیم شیداداشته، چند ماه پ
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تکرار  شویخورباز گوه وثیداداشت تا اون د یخونه
خواهرت  نی.. بعد بگه بببخنده شمیکنه و به ر

 .ممده تو خونهخودش او ی.. با پا.ستکارهنیا

 :افتاد و التماس کرد هیبه گر مهتاب

 خوامیم ارشیگفت ب الدیغلط کردم آقا اتابک، م -
کنه،  کاریچ خوادیم یدونستیباهاش حرف بزنم... چه م

ش تو چنته یچ بیمگه کفِ دستمو بو کردم اون نانج
 .کرده میقا

کرده؟ مهتاب به پاش  یزندان نجایآورده ا یچ یبرا نویا
 :افتاد و دستاشو بند شلوارش کرد و دوباره التماس کرد

تورو خدا، آقا اتابک، غلط کردم، گوه خوردم، بخدا  -
 ...ببرم که الروین خواستمینم
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 یهاانداخت و التماس نیخونه طن یتو ریت یصدا
 ...خفه شدن یمهتاب به آن

گشاد شدند.  سیاز شوک به اندازه دوتوپ تن چشمام
صورتم گرفتم تا نگاه نکنم و  یهول زده دستامو جلو

 .داره قتیحق زنمیکه من حدس م یزیاون چ نمینب

نه به  یکرد...ول کیفکر کنم، اون شل ینجوریا بذار
تکون  گهیافتاده و د نیزم یکه رو یمهتاب، اون جسم

ترسناکه تا منو  یصحنه هی ه،یباز هیهمش  خورهینم
 .بخاطر نقشش ساکت شده اینم از ترس بترسونن. او

ببرم  یپ نیبه ا خوامینم نم،یبب خوامینم نم،یبب تونمینم
کرده مارو به وحشت  یقاتلم، اون فقط سع هیخونه  یتو

 .بندازه
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فضا اشباع  یتو گاریس یفندک زدن اومد و بو یصدا
 .شد

تماس  یبوقِ آزاد... ظاهرا داشت با کس یصدا بعد
 :دیچیفضا پ یبعد صداش تو یاو لحظه گرفتیم

 هیزنگ زدم  ق؟یرف گذرهیخوش م الد،یم الد،یم -
که  ستین یهمون نیا ن،یبب نجاروینشونت بدم... ا یزیچ

 شتیپ ارهیب الروین خواستیم کرد،یم یواست جاسوس
آره فکر کنم مُرده،  ؟یتکرار کن وشیپ که کارِ چند ساله
دستم در  ریها از ززنآب ریز یکشتمش تا بفهم

 .رنینم
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اون جنازه که خونِ مغزِ  یو ترس رو رتیبا ح نگاهم
پر کرده مات موند... ذهنم با  ونیزم یرو اشدهیترک
 !!!بلند داد زد، کُشتش؟! کُشتش ! کُشتش یصدا
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باز و  یماه هیفقط مثل  یاز فاصله گرفتن ول هاملب
لرزش پاهام و بدنم رو  تونستمی. کاش مشدنیبسته م

 .نتونستم و زانوهام تا شدن یکنترل کنم، ول
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. چشماش منو دیاون چرخ یبُهت و شوکم رو نگاه
و  زدیپک م گارشینشونه گرفته بودند و تند تند به س

 :که پشت خطش بود گفت الدیبه م

همونه فقط قراره  ویداد نزن، فقط گوش کن... سنار -
تورو هم  یجا کنهیپر م نیماه الروین یجابجا بشه... جا

... کنمیکارتو جبران م یروز هیبهت گفتم  ادتهیمن... 
به غبغب  یچه باد ادتهی م،یشیم ریبه  ریگفتم باالخره 

 نایتا ا یو گفت یو سندارو تو دستت تکون داد یانداخت
بخورم... تو بگو  تونمینم یگوه چیمنه ه دستِ

 یگلوله تو مغزش خال هیکنم؟ مثل مهتاب  کارشیچ
که  شتیبفرستمش پ یحروم یبچه هیبا  الیمثل ن ایکنم 

برو  ...وثیشو دخفه تت؟یثیداغ بندازه رو دلِ تو و خ
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ورِ اون سندا توام  هی م،یکیکن، منو تو با هم شر تیشکا
 هیکارکه حاصلِ کثافت یدارپسر  هی... بله یهست
 ...توعه

، اونقدر بلند که زهره ترک شدم و خواستم  زدنعره
 .عقب برم

 .فرزام پسرِ توعه ناموس،یب -

ناقوسِ مرگبار تمام تنمو لرزوند. هق هق  هیمثل  صداش
و خونش و قرار  نیزم یرو یکردم و به اون جنازه

هاج و واج  الدیم یشوم و کارا ینقشه نیا یگرفتنم تو
 .کردم یبه اطراف نگاه م جیو گ

دامنِ منو  الدیم یهایگندکار شِیبرم که آت کجا
خالص  هاشبتی... کجا برم که از دستِ مصرهینگ
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گفت  دمیبچه داشت، فرزام، درست شن هیبشم... اون 
آموزشگاه داده بودن که به  یفرزام. پس اون مشخصات

  .بودند یاونا هم جعل

 .خدا لعنتت کنه الدیم الد،یم

بشنوه و  الدیم خواستمی. مدمیکش غیاعماقِ وجودم ج از
 دمیکشیکه اون لحظه م یدرد خواستمیم زه،یفرو بر

عمر فکر  هیکه  یمون، کسرو بهش القا کنم. ستونِ خونه
بعد  مونیمردِ زندگ نیبه عنوان بهتر تونمیم کردمیم

 .از بابا بهش اعتماد کنم ستونم رو در هم شکست

زار  نفسیخودم درد گرفتن و ب غِ یج یاز صدا استخونام
  .زدم
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از کوره در  هویگوشش نعره زد که  یظاهرا تو الدیم
 :دیرفت و غر

 الیکه با ن یطلبم و کار یجا ،یکنینم یغلط چیه -
دلم بخواد باهاش  یهر کار دارمیور م ونیماه یکرد

تا  ،یند لمیو سالم تحو حیمدارکم صحاگه اون کنم،یم
 .نایسراغِ مت رمیم گهیچند روز د

چه  نیخدا ا یوا ،ی! وا نایزِبر شد.. مت رویز وجودم
 ...برامون روشن کرده الدیکه م شهیآت
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. کاش منم مثل مهتاب نیزم یسقوط کردم رو دوباره
پس نفس بکشم،  نی. شک ندارم اگه بتونم از امردمیم

برگردم و بتونم  یتا دوباره به حالت عاد برهیزمان م
 .هضم کنم زارویچ نیا

 هی هضمشون کنم؟ من مُردنِ  یبه راحت تونمیم مگه
پام...  یخونش جلو ختنِیر ...دمیچشمام د ینفررو جلو

آدم  نی... نکنه اونم مثل استکارهیچ الدیخدا... م یوا
همچبن آدمِ  هی دیبا کشیکه شر کنهیم کاریقاتله، چ

 .باشه یرحمیپست و ب
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به صورتم. تا  دیآب پاچ یغش کردم. دوباره کم باز
 :دیچشمامو باز کردم، غر

تماشا کنم سرِ  دنتویخواب نمیپاشو... وقت ندارم بش -
 .کینکی. پاشو، انگار آوردمش پیخودت پاش فِیک

که اون دختره  ییشد، جا دهیبه اون قسمت کش نگاهم
بود و خونش اطراف رو پر کرده  نیزم یمهتاب رو

  .بود

شده. نکنه کابوس  زیاالن نبود و خونش هم تم اما
نه خون  نجایا نی... ببنیماه یدیحتما کابوس د دم؟ید

که نشون بده اون دختره  یزیو نه چ یاهست، نه جنازه
 خورده و مُرده ریبه مغزش ت
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بتونم خودمو قانع کنم  هیفرض نیبا ا نکهیاز ا قبل
 :زد و گفت یبوده، پوزخند یهمش باز ای دمیکابوس د

 .پاک کردن نجارَمیها بردنش. ابچه ؟یشدنبالِ جنازه -

 یلحظه چ نیدر ا نکهیا انِ یب یبرا یقدرت چیه دهانم
 .نگاهش کردم دهیبگم رونداشت و فقط ترس دیبا

تونه روت حساب باز  یکه آدم نم یاونقدر غش غش -
دستم اشهد  ریدکمه ازت وا کنم ز هیترسم  یکنه. م

 .یبخون

 .کنه؟ نکنه، نکنه بهن دست زده کاریباز کنه که چ دکمه

 یهمه تنم بودند. کم یطورنلباسام نگاه کردم. همو به
تا  دم،یدر جا پر میزنگِ گوش یبا صدا یآروم گرفتم ول

 .فمهیاالن کنارِ ک یبود ول فمیک یتو ادمهیکه  ییاونجا
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 :ورش داشت و گفت 

کردم، داره  جکتیبار زنگ زده ر ستیب یباال -
کنه. خاموشش کرد و دوباره پرتش  یاعصابمو خراب م

 .فمیک یکرد تو

 .دو کلوم حرفِ حساب بزنم باهات هیپاشو تا بتونم  -

که تا  ییچرت و پرتا نیهست جز ا یحسابش چ حرف
هام انجامش داد!! تنم چشم یکه جلو یاالن گفت و قتل

سرعت تب  نیداغ بود، داغه داغ، حس کردم به هم
 شو کجا گذاشته؟انداخته. اسلحه هیتنم سا یرو

بلند بشم و  دمیترسیازش وحشت داشتم که م یقدر به
 .کنه کیبه منم شل هوی

 :کرد غرش
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 .گهیپاشو د -

 یبا تو داشته باشم؟ چ تونمیم یمَ.. من چه حرفمَ... -
 .ینفرو کشت هیچشمم  یبگم؟ تو جلو یخوایم

 ای ،یاون نبود یمنو، برو خداروشکر کن تو جا نیبب -
زنگ زد التماس کرد بت دست  الیبرو خداروشکر کن ن

 یدست و پاهام جرخورده بود رینزنم واال تا االن ز
 .یلگنتو تکون بد یتونستینم

تحت هر  نکهیا یعنیحقارت  ه؟یحقارت چ دیدونیم
رو مورد شکنجه  یکه زن ییتو یهرظلم یو برا طیشرا

 یقرار بدن... از تو به عنوان ابزار استفاده کنن. به جا
سرِ هر  ایپول و طلب  یبه جا ایار ، وسط قم ،یتالف

که  یزن یبه شکنجه گردهیکه آخرش برم یموضوع
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شوهرش  ایبرادر  ایپدر  کارِروحش هم خبر نداره  یحت
 .قرار بدن یاونو ابزارِ تالف هیچ

که اون منو وسط جنجالِ خودش و  نیهم یعنی حقارت
به تنم دست  ذاره،یبرادرم کشونده و سرم منت م

 ...نزده
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هم  یو دندونامو رو دیکمرم از خشم لرز یرهیت
  .دمییسا

 ینگام نکن، من جا ینجورینگام نکنا... ا ینجوریا -
دارم که  یور م وزیو پف رتیغیب الدِ یپولم تورو از اون م

 .هیو ک...کش رگیاسم بمونه روش همه بفهمن چه ب

. حاضرم یبهم بگ ینجوریبهتره تا ا یمنو... منو بکُش -
 .فتمیمثل تو ب یکیتا دستِ  رمیبم

توالتِ اتاق بودو  زیکه کنار م یزد و صندل یشخندین
 .و روش نشست دیعقب کش

 .ادیبه کارم م شتریت بزنده -

 یسود چیه نیاز ا ری... غرمیتونم بم یمن فقط م -
 .برات ندارم
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 .پولدار پولمو زنده کنم خِیش هیبه  بفروشمت تونمیم -

. حرفش گلوم خشک بود یدهانم روقورت دادم ول آب
محکم به سرم خورد و مغزم درد  یضربه هیمثل 

 .گرفت

 هویبگم که  یزیمشت کردم و خواستم چ هاموپنجه
 یبه صدا در اومد. اون لحظه حال من مثال کسزنگِ در 

نجاتش  یبود که بهش شوک دادن و از مرگِ حتم
مردن  نیو آسمون... ب نیزم نیقدر معلق ب. هموندنیم

 .و زنده موندن

جمع کردم و بلند شدم. پشت  نیقدرتمو از رو زم تمام
 :و با اخم گفت ستادیا فونیآ
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ست که کولههمش دنبالته؟ همون هر هیپسره ک نیا -
 .میشد ریروز جلو آموزشگاه درگ هی

من  دونهی...؟ از کجا منجایاومده ا ایخدا، ور ی.... واایور
 !بهش گفته الدی. حتما منجامیا

خودمو  دهیزنگ زد، اون مرد به سمتم اومد. ترس دوباره
 :که محکم گفت دمیعقب کش

مو از طعمه یبه راحت ستی... آروم باش قرار نشیه -
 .دست بدم

تالش کنم از  دیاومده با ایتته پته افتادم... حاال که ور به
 .رونیخراب شده برم ب نیا

... قراره پولتو کنمیبذار برم... ازت، ازت خواهش م -
 .دهیپس بده... خودش گفت همه طلبتو پس م
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 .پولمو که االن زنده کردم -

 یاگهیو قدم د ختیفرو ر یمن اشاره کرد. دلم هر به
 .عقب رفتم

 ...دمیمن... من پولتو پس م -

ظاهرش متفکرانه شد تند تند به حرفام ادامه  یوقت
 :دادم

 گهیهفته د هیتا  ن،یهفته بهم فرصت بده، فقط هم هی -
 .دمیپولتو پس م

لبشو  یو گوشه کردیبهم نگاه م قیو دق جستجوگر
 :تکون داد زی. سرشو ردییجویم

 ؟یریگ یپسره م نیاز ا -
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 :هیگر ریتکون دادم و از ترس زدم ز دییبا تا سرمو

 .دهیخودش گفت پس م -

 کارته؟یچ -

 .خواستگارمه -

حفظ  یشتریمو از گزندِ بخود یگفتم تا به نوع ونیا
هست که  ینه، اما کس الدیم دیکنم. گفتم تا بفهمه شا
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 بیاون بهم آس دهیمراقبم باشه و اجازه نم شهیهم
 ایاز ور یاون اصال ترس و وحشت نکهیاز ا غیبرسونه. در

 :دینداشت و به حرفم خند

فکر  ؟یبذارم بر رم،یکه من شل بگ یگفت نویاالن ا -
خواستگارته  دمیچون فهم ای ترسم،یازش م یکرد

 دستم بسته شده؟

 نگفتم... زنگ دوباره تکرار شد... پشتِ سر هم... یچیه
 نییدور از باال تا پا هیسرشو با حرص تکون داد و 

 : اندامم رو رصد کرد و با مکث گفت

 بهت تجاوز کرده؟ -

دلِ  یکه حت زمیچقدر ترحم انگ نی. ببدیلرز امچونه
 زمیدردمو بر شدی. کاش مسوزهیدشمن هم به حالم م
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بارِ چوبِ برادرمو خوردم، تو  هیپاهاش و بگم من  یجلو
 .الاقل بهم رحم کن ینمک نپاش، تو که دشمن گهید

 .ختیاز چشمم فرو ر اشکم

دندونش،  ریپس نگو خواستگارته، بگو مزت رفته ز -
که زده  یکرده، حاضره بخاطر تِر ریگ شتیگلوش پ

 .الدنگتو صفر کنه داداشِ یکلِ حسابا

 .انداختم نییگرفتم و سرمو پا نگاهمو

داداشِت  یتو خونه گفتیو نم زدیزنگ نم الیاگه ن -
 رِیاز ز تونستیبالرو سرت آوردن، خدا هم نم نیا

امشب اَ  نیهم الدیم کردمیم یدستم نجاتت بده... کار
 .بزنه غیرگشو با ت رتیبادِ غ
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بازومو گرفت و محکم هولم داد به  هویهق کردم،  هق
 :سمت درِ اتاق و بلند دار زد

هفته پولم دستم نباشه، چادر  کیهفته...  کیفقط  -
. فکر مکمیجلو خونتون، مثل زالو خونِ همتونو م زنمیم

 ویکن تیشکا یبر یدارما، بخوا یشوخ ینکن با کس
 ...تو و خواهرتواول فاتحه ننه یاریدر ب یبازبچه

 نیخونه طن یتو ایور یهال به ضرب باز شد و صدا درِ
 :انداخت

 .نیماه -

 :داد زدم هیگر با

 .نجامی. انجامیا -

 :نعره زد اتابک
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 .بروووو -
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روم ظاهر شد، تا  یجلو ایور رون،یکه برم ب دمیچیپ
 یبپرم تو خواستیم انگار جون گرفتم، دلم دمشید

دنبالم...  یبغلش و از ته دل بگم ازت ممنونم که اومد
... افتهیبرام م یاتفاق یمعلوم نبود چ یاگه تو نبود
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پناه  امگهیدشمن به دشمنِ د نیآوره که از احقارت
 .بردم

 تویزنگ زدم گوش یچرا  هر چ ؟یکنیم کاریچ نجایا -
 ....که هیاکدوم خراب شده نجای... ایجواب نداد

عوض شد، نگاهش مثل خون قرمز شد و به  هوی رنگش
 :. اون مرد نعره زدکردیپشت سرم نگاه م

پول و  گهیهفته د هی. فقط تا نجایاز ا دیشگم دیبر -
 .به جونِ همتون فتمیمدارکم تو دستم نباشه، م

چشماشو  یمنقبض شد و خون جلو ایآن فکِ ور کی
 :گرفت، داد زد

 .پس کارِ توعه ناموسیب یعوض -
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اون اسلحه داشت  دم،یبرد، ترس ورشیبه سمتش  عیسر
بکشه و منو هم ورداره  ارویور تونستیراحت م یلیو خ

 .کنه ریاس ییجا هیببره 

دهنِ  یمشتشو تو زدم جلوش، اما قبلش اون جست
 اشنهیس یو دستامو رو دمیکش رهنشویاتابک زد. پ

 :گذاشتم و به عقب هولش دادم

 ...رونیمنو ببر ب م،یتورو خدا بر م،ی... برمیبر -

 :قروچه کرد و هولم داد تا ادامه بده دندون

 خواد،یاَ جونت م یچ شرفیب نیا نمیبرو کنار بب -
به  ر،یبگ الدویم یقهیک..کش برو  یطلب دار

 .یدار کاریخواهراش چ

 : زدم غیاتابک و گرفت، ج یقهی تا
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 .میبسه، تورو خدا بر ایور -

 اشنهیس یلحظه نگاهش به دستام که رو هیو  ستادیا
 .شد و بعد به صورتم که غرق اشک بودم دهیبودند کش

نکرده، فقط حرف  تمی... تورو خدا... اذمی... برمیبر -
  ...میزد

 :و هق هق کردم دیلرز امچونه

 .... منو ببررونیجهنم ببر ب نیمنو از ا -

گرفت، محکم و جسور و به اون مرد فحشِ  دستمو
... از امشب به بعد نمشیداد. برنگشتم بب یکیرک

  .کابوسمهاون
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اما  م،یرفت رونیبرداشت و باالخره از اون جهنم ب فمویک
 یاز تو وقتچیکه ه یسمّ یابا درد و خاطره ه،یبا گر

 .رهینم رونیذهنم ب

 :دیپرسیم ایور میرفتیقدم که م هر

نکرده؟ به من  تینکرد؟ کار تتیکرد؟ اذ کارتیچ -
چه  یکالس خصوص نجا؟یا یاومد یبگو... اصال واسه چ

مراقب باش تو  گمیبلبشو که من م نیتو ا ه،یکوفت
 !تو دهنِ دشمن؟ یاومد

تکون  ینف یحد بود که سرمو به معنا نیدر هم توانم
... فقط رونیخونه برم ب نیاز ا خواستمیمبدم. من فقط 

  .برم
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جا گرفتم، آروم  نیماش یکنارش تو نکهیمحض ا به
 : گفتم

 .مونخونه رمیفعال نم -
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اما  کرد،یکه حرکت م یریبه رو به رو بود و مس نگاهم
و تجربه  دمیکه د ییزایاون عمارت بود و چ یذهنم تو

 .کردم

مغزم هنگ بود، مرگِ مهتاب و مُردنش،  هنوز
تجربه کردم.  میزندگ یبود که تو یزیچ نیتردردناک

با برادرش بود که منو از  الیاز اون تماسِ ن تربیعج یول
 .دستش نجات داد

 ن؟یماه -

 :سرمو تکون دادم یجیگ با

 ها؟ -

 ؟ییچند بار صدات زدم، کجا -

 کجاست؟ یدونیتو... تو م -
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 ؟یک -

 : کرد. با تفرت گفتم نگاهم

 .الدیم -

 .رفته یمن از کجا بدونم کدوم جهنم -

 .دمیمن گفتم پولتو پس ممن... -

چرا  ،یکن کاریچ یشد، رفته بود یتو اول بگو اونجا چ -
 نایحداقل با مت ؟ینگفت هیمن نه، چرا به بق ،یبه من نگفت

! 

 دنبالم؟ یایگفت ب الدیم -

 :گفت خوردهکهیزد و  یپوزخند زیهجوآم
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به فکرِ شماست؟  ابویاون  ه،یگور کدوم الدی! مالد؟یم -
گله و دَر رفته، خبر داره  نیو مثل گرگ انداخته بدشمن

 .نیدار یشما چه مشکالت

 :ادامه داد دیکه د مویالسو نگاه

 م،یحا حرف بزن هی میمن رفتم آموزشگاه، اومدم بر -
 ،یومدیگفت ن رتونیمد ناموس،یب نیدر مورد طلبِ هم

ازش گرفتم، سه ساعت چونه  نجارویبه زور آدرسِ ا
 .زدم تا بهم داد

 تو خطرم؟ یفکر کرد -

 .مطمئن بودم ییجورا هی -
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 دیدونستیگلوم. کاش م یکرد تو شهیدوباره ر بغض
انگار  شد،یرو م رویز ی. دلم هدمیکش یمن امروز چ

 .شستنیدلم رخت م یداشتن تو

 :گفت ایور

 مامان؟ یخونه ایمن  یخونه میبر -

 :بودم، فقط گفتم جیگفت، اونقدر که گ یچ دمینفهم

 دی، با دیبرم خونه، با خوامیبرو، فقط نم یریهر جا م -
 ...خودمو... خودمولباسامو بشورم... 

زوم و خودمو به  غیج هوایپاهام گذاشت، ب یرو دستشو
  .در چسبوندم

 .بم دست نزن -

 :خورده نگاهم کرد جا
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 ؟یکنیم یجورنیچته؟ چرا ا ن؟یچته ماه -

 .دَ...دَ...دست نزن بهم -

و اخماشو  ختیدر هم فرو ر یمثل گسل نگاهش
ساعد دستمو  آنکیهم فرو برد.  ونیم زیمتفکرانه و ت

 :دمیگرفت و به طرف خودش کش

 کاریباهات چ وزیاون پف ؟یکنیم ینجوریچته؟ چرا ا -
 کرده؟

 ؟یک -

 کرده؟ کارتیحرف نزن، چ ینجوری... انیماه ن،یماه -

کج کرد که  یشک به لباسام نگاه کرد و گردنشو طور با
 .کنهیفکر م یداره به چ دمیفهم

 .دمتکون دا نیبا وحشت به طرف سرمو
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 .شدم هوشیمن... من ب یعنی... یَنه... گفت نه...  -

چشماش از  یبهش که اونجور ختمیر خیآب  انگار
 .زل زد بهم خوردهکهیزدن و  رونیحدقه ب

بهش هشدار داد و تا نگهش  نشیممتدِ ماش با بوق یکس
ترمز گذاشت و  یرو ییهویبه روبرو برگشت، پاشو 

غرغرکنان رد شد.  نیماش یاز جلو یرزنیترمز گرفت. پ
 ده،ی. چرا حواسشو نممیپشت چراغ قرمز بود یلعنت

 !..زدیم رزنیاگه به پ

 :وحشت نگاهم کرد و گفت با

 دادن؟ یزیچ یبت قرص ؟یشد هوشیب -

 .نه -

 :زد داد
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 ؟یپس چ -
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 .به در دمیو دوباره چسب دمیترس

 هی... هی... اون... اون اسلحه داشت. دمیمن... من ترس -
 ...نفر

 .گازو فشار داد و سرعت گرفت پدالِ
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 یهااز کجا بگم. از حرف ای گمیدارم م یچ دونستمینم
از افرادش و  ایاز کُشتنِ مهتاب،  ای وانه،یاون مردکِ د

 .منو به اونجا باز کرد یکه پا یانقشه

 نییمغزمو پا یکرکره یگرفتم. انگار کس سرسام
است. به هر طرف که فکر  لیو روش نوشته تعط دهیکش

حواسمو  خواستمی. مشدیآشوب م شتریدلم ب کردمیم
در  الدیباز سر از اون خونه و طلبکارِ م یپرت کنم ول

  .سرم بود یهنوز تو ریت کِیشل ی. صداآوردمیم

 گنیم شهیبهتره فراموش کنم. هم دیبستم. شا چشمامو
 ...از همه خواب شتریو ب زمان حاللِ مشکالته

تر کنه و خواب، دردو کمرنگ یجا تونهیزمان فقط م اما
 .سازهیکابوس برات م هیشب دیجد رِیتصو هی
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چند بار تکرار کردم،  دم،یکوب شهیش یآروم تو سرمو
 .گهیداره م ینبود که چ ایتکرار و اصال حواسم به ور

تونلِ  هی هیشب ییجا هی. کمیتار یجا هی دمیآن د کی
. اومدیداشت از دور به طرفم م یکس هیسا ک،یتار

 : صداش کردم

 ؟یهست یتو ک -

. تا گفتینم یزیاومد و چ یبه طرفم م طورهمون
با هول و  دم،یدستشو د یتو یشد و اسلحه کمینزد

 ...دیو اونم دنبالم دو دمیدو عیترس سر

 : زدیداشت از دور صدام م یاگهید کس

 ن؟یماه ن؟یماه -
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 شتریزدم و سرعتمو ب غیشد. ج کیمرد بهم نزد اون
از  یغیبا ج هویامو گرفت که و شونه دیکردم. بهم رس

 .و به اطراف نگاه کردم دمیجا پر

 !!کیپس اون تونلِ تار ن؟ی... ماشنمیماش یتو

 ادهیپ نیجا اومد. از ماش ینفسم کم دمیرو که د ایور
 یکیشده بود و در سمتِ منو باز کرده و دستش در نزد

 .بدنم بود

 .کرده داریمنو باون پس

 :دستش بود، آروم گفت یآب تو یبطر

 .آب بزن صورتت کمی -

مو هاگذاشتم و پنجه رونیباز کرد. پاهامو ب شتریرو ب در
 .جلو بردم
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 هاششهیکه ر نیدرختِ سنگ هی هیکرخت بود. شب تنم
 .فرو رفتن نیتا عمقِ زم

به  دمیپاچ کمیو  جونمیب یهاپنجه یتو ختیر آب
 یانجام دادم و سرمو به صندل نکارویصورتم. دوبار ا

 .دادم هیتک

 .دمیخوابِ بد د -

 .دونمیم -

 .دیکش رونیاز جعبه ب یبرگ دستمال کاغذ چند

 .دیدویداشت دنبالم م یکی کیتونلِ تار هیتو  -

صورتم حس کردم و در جا  ی. دستشو رودیکش یپوف
 :. کالفه نگاهم کرددمیپر

 .کنمیم دارم صورتتو خشک -
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صورتم رو  یِسیتا خ دیصورتم کش یتو یکاغذ دستمال
 .خشک کنه

 .داشت و صورتش هم خشن و غضبناک بود اخم

 .نهیببرمت معا دیبا نییپا ایب -

 ؟یچ یبرا نهیمعا -

 :زل زد به چشمام زیت

از کجا معلوم اون  ،یبود هوشیب یگیمگه نم -
 ...یعوض

منظورش  دمی. تنم فهمدیادامه نداد و لبشو گز شوجمله
 :کرد یم موونهیفکرش هن د یحت ه،یچ

 بهم تجاوز کردن؟ یبگ یخوایم -

 :سرِ خودش و داد زد یتو زد
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ر بودن المصب، چند نفر بودن؟ من که مگه چند نف -
 .بود شرفیاومدم فقط اون ب

 :مقابلش گرفتم دستمو

 .... داد... داد نزنسیوا -

 یم کاریوسط اون خراب شده چ ،یخب بگو لعنت -
 کردن؟ کارتیچ ،یشد هوشیب یواسه چ ،یکرد

داد زده،  یچطور نیاسترس به اطراف نگاه کردم. بب با
 .رونیهمه رگاش زدن ب هویکه 

 .خواهرش اونجا بود -

 :محکم گفت رم،یبگ یکه کردم تا نفس مکث

 خب؟ -
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 یداده همه چ ریاالن گ نیکه هم نمیخوب نبود، ا حالم
 .رو بشنوه
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 :دست به خودم اشاره کردم با

 .ستیحالم، حالم خوب ن -

 یچنگشو البه ال تیکرد و با عصبان یاقروچهدندون
مکث  قهیچند دق دمیشا ای هیموهاش فرو برد. چند ثان
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بود تا مکث. دوباره زل زد به  یکرد. به ظاهر خودخور
 :صورتم

 .کن نهیمعا میتوکِ پا بر هی ایب -

همه  یبودم، ول هوشیخواهرش اونجا بود. ب گمیم -
نداشتم که نشون بده  یعالمت چیلباسام تنم بودن، ه

 .کردن نکارویا

رو دور زد  نیسرِ خودش و با خشم ماش یزد تو محکم
 .نهیبش ادیکه ب

 :گفت یچ دمیکه باز بود، شن میماش درِ

ش کردن، منه خاک توسرِ من، چند نفر اونجا دوره -
 .زنمیزنگ م شیبه گوش احمقم نشستم

 :گفت ظیو با غ دیو در رو محکم به هم کوب نشست
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 .صاحاب شده رو یب نیببند ا -

 یصندل یبود. صاف نشستم رو نشیبا درِ ماش منظورش
  ...و درو بستم

 ایشده  یبدم چ حیاون توض یاالن کشش دارم برا من
 افتاده؟ یاونجا چه اتفاق

به  دنِیتا رس نباریا یگرفت و دوباره راه افتاد ول سرعت
 .نزد یحرف گهیمقصد د

فقط به  جی. هنگ و گمییکجا دونستمیکه کرد نم توقف
اومدم  کباریاطراف نگاه کردم. اما بعد به خاطر آوردم 

. بازهم در دمینشن یخوب یزهایو اونموقع هم چ نجایا
 .الدیبود... م الدیمورد م

 .الدهیم یگفت فرزام بچه -
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 یجیو با گ ستادیا هویبشه که  ادهیباز کرد تا پ درو
 : سرشو تکون داد

 ؟یچ -

 .الستیو ن الدیفرزام... پسرِ م -

 ال؟ین -

 :کرد کیحالت تفکر چشمامو بار به

اش واسش نقشه خونه ارتشیهمون که قرار بود ب -
 داشت؟

... من ختنیفرور کبارهیتکون دادم. اشکام به  سرمو
 ...شدم و باز هم من یقربان
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 یواست نقشه داره ول الدیم یدونستیم نکهیتو با ا تو... -
خوب بود، چرا ؟ چون با من... با من  الدیرفتارت با م

 .کرده کاریبرات مهم نبود چ گهید یدیخواب

کردن،  زشینگاهش ر یو اشکام تو دیکه لرز امچونه
 :لب گفت ریو ز دیکش یپوف

 .الدیتو روحت م یا -
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 :بست و باز کرد و لبش رو محکم فشرد چشماشو

که... زورش کردم  زدی... حرف نمرفتم سراغ مهتاب -
تو  یچ الدیم دمیفهم شیچند روز پ نیتا حرف بزنه. هم

 هییچه آدمِ ناتو دمیفهم نکهیا سرش داشته... به محض
و رفتم سراغش، با هم بحثمون شد، بهش گفتم مهتاب

و واسش چه  یهست یبگه چه کثافت الیمجبور کردم به ن
چند روز بعد ول کرد به بهانه  اونم ،یداشت یانقشه
 .خودشو گم  گور کرد ییجا هیرفت  تیمامور

 :زد یپوزخند

 .شده میدر اصل قا -
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 نیرو ب شیآت نیبگه و ا الیبه ن یتو مجبورش کرد پس
منو  یکردنِ رو یتا اتابک فکر تالف یهمه راه انداخت

و پس بدم اگه من نتونم اون پول نا،یمت یباشه؟ وا نایمت
 .نایسراغ مت رنیم بارنیا

 ست؟مَرده نیخواهرِ ا الین یدونستیم -

 :خورده چشماشو گشاد کرد کهی

 واقعا؟ -

 : غض تکون دادم و گفتمبا ب سرمو

 .بخورم شین دیزنبور من با تو لونه کنهیدست م الدیم -

 :شد زیو اشکم سرا دیلرز امچونه

 .بهم تجاوز کنه خواستیم -

 .و فکشو تکون داد دییهم سا یرو دندوناشو
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من دوبار غش کردم... از ترس.. از استرس... از اون  -
 .دمیعمرمو د یصحنه نیترکه ترسناک یالحظه

گلوش و انقباض  بکیدهانشو قورت داد. حرکتِ س آب
چقدر  دادیاش، نشون مهاش و فکش و چونهمشت

 .هیعصب

از  ویکی هوی کردم،ینگاش م خودم... داشتم یجلو -
  ...رونیآورد ب سیسرو

کرد و دست دراز کرد تا دستِ  کیبار چشماشو
 :تشدس یزدم و محکم زدم رو غیج رهیلرزونمو بگ

از  گهیمثه اونا... د یکیبه من دست نزن... توهم  -
 دیبا گهیچند نفره د یبخورم... قربان شین دیکدومتون با

 .از کاراش دست برداره الدیبشم که م
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بلندم، دستمو  یبه لحن و صدا توجهیهق کردم. ب هق
 :گرفت و آروم فشارش داد

 .نیماه -

 : هق زدم هیگر با

اون  دم،یکش یاونجا چ یدونی... تو که نمترکمیدارم م -
خودم، داشتم،داشتم نگاش  یدختره مهتاب بود، جلو

... خونش دیزد تو مغزش خونش پاچ ریت هی کردمیم
 ...... لباسامدیهمه جا پاچ

 ی... ولدمیاز خون ند یمانتومو باال گرفتم. اثر نِییپا
 ...کفشم یشلوارم و رو یپاچه نییپا

لرزونم بهش  یهاو با دست غیدم، جز غیج دمشید تا
 :و انجام دادماشاره کردم، انگار من اون قتل
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رو لباسام... لباسام  دهیخونش، خونش پاچ ن،یبب -
 .... اون مُرد ... اون مُردانیخون

 : هق کردمو هق هیگر ریزدم ز بلند

... به... به کردی...داشت... داشت التماس مدمشیمن د -
 ...اون یپاش افتاد... ول

 

که  رمق،یبغلش... اونقدر شوکه بودم و ب یتو دمیکش
پسش  ه،یاصال ک ایکرده،  کاریشد و چ یچ دمینفهم

تا حرفامو ادامه بدم و  امیب رونینزدم. فقط خواستم ب
 .کرده کاریبهش بگم با مهتاب چ
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 یسرم رو یوقت ه،ینبودم که بفهمم بغلِ ک یفاز یتو
 تونهیداشتم و م ازیچقدر بهش ن دمیاش افتاد فهمشونه
پهنش زار  یهاشونه یرو تونمیبخش باشه... مآرام

که اون لحظه داشتم رو بهش  یبزنم و عمقِ درد
 .بفهمونم

 ینهیها و ساون شونه یداشت و اجازه داد رو نگهم
 رهنشیپ یو جلو هیگر ریپهنش زار بزنم. بلندتر زدم ز

 :هام فشردمپنجه یرو تو
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 هیکن... من... تا  دایپ ویعوض الدِیکن... م دایپ الدویم -
گفت اگه  یپولشو پس بدم... ول دی، با دیبا گهیهفته د

 ...نایسراغِ مت رهینده، م لیمدارکشو تحو

 :دیهم، غر یقفل شده رو یهالب با دندون ریز

 ...خدا لعنتت کنه الد،یخدا بکشتت م -

 .دمیترس یلی... خدمیترس یلیمن خ -

 .دیکمرم کش یرو ینوازش دستشو

 .میکنیبا هم حلش م ش،یآروم باش، ه -

 :دمیتر چنگ زدم و نالرو محکم رهنشیپ

 .ترسمیمن ازش م ؟یدیپس م ؟یدیپولشو پس م -

 .... تو فقط آروم باشدمی... مدمیبخاطر تو پس م -
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 یو گرم شدنیکنار گوشم دم و بازدم م هاشنفس
 .تنم عبور کرد یتنش، از تمام مرزها

شب و آغوششو اون هام،هیتنش که نفوذ کرد به ر یبو
 یو کجام و به آغوشِ ک هیک دمیکرد و فهم یبرام تداع

 ...پناه آوردم

به تو که به آغوشِ متجاوزت پناه  یوا ن،یبه تو ماه یوا
و  اشنهیرو سر و س یبه تو که راحت لم داد یوا ،یارین

 .یدار اجیچقدر به بودنش احت یگیبهش م یدار

 یدارم. نه برا اجینفرتم، واقعا بهش احت برخالف
که جونِ خودم و خواهرم و مادرم  یبده یاش، براشونه

 .بهش بنده
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 یاون جان رِیاداشمو پس بده ما اسد یاون نتونه بده اگه
 .میشیم

که مارو آواره کرد، انداختمون  میبرادرِ خون برادرم،
و خودش فرار  میکوسه بش یکه طعمه یانوسیاق یتو

 ! دارم که به دادم برسه ویک نیکرد، من جز ا

روش  تونمیکه م هیتنها کس طیشرا نیا یتو نکهیا با
کنم.  ینفرتمو الپوشون تونمیحساب باز کنم، اما نم

 .کرده کاریفراموش کنم چ تونمینم

تا دوباره بوشو  دمیکش رونیاز آغوشش ب خودمو
  .استشمام نکنم

تنش  یهام پر بودن از بو هیو دم و بازدمم و ر مینیب یول
 .که با عطرش مخلوط شده بود

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 صدوهشتاد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 یاش و اون حالِ بداش. نقش و نگارِ خونهبرد خونه منو
برام تکرار شدن. دلم  رون،یرفتم ب نجایکه قبال از ا

 .نجایبرم از ا خواستیم

و هوا سردرگم  نیزم نیب یرو به راه نبود... طور حالم
 یو روحم تو جاستنیمونده بودم، که انگار جسمم ا

 .اون عمارت
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 یول ارمیرو از تنم در ب یخون یهالباس نیا خواستمیم
 میرفت ی. کاش مکردیبودن و کنارِ اون، معذبم م نجایا

 .یخاله حور یخونه

 :گفتم بهش

 یبردی. کاش منو مارمیلباسامو در ب دیمن... من با -
 .یخاله حور شیپ

هم کرد. اونم مثل و متفکرانه نگا دییلبشو جو یگوشه
 .و منگ بود جیمن کامال گ

 ببرمت اونجا؟ یخوایم -

 .حموم کنم خوامیم -

حال ببرمت اونجا،  نیحموم کن. من با ا نجایخب هم -
 ؟یشد ینجوریکه ا یکجا بود گهیمامان نم
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حالِ مزخرف برم  هیبا اونه، من هر دفعه با  حق
 یچه گرفتار گهیبده؟ االن م میاش که اون دلدارخونه
 .هاشبتیبا مص میافتاد

متقاعد شدم و  گفتمیتکون دادم. داشتم بهش م سرمو
  .حمام کنم عتریدارم هر چه سر ازین

بود و  ستادهیدست به کمر مقابلم ا یجورهمون اون
 .کردیگنگ و مبهم نگاهم م

 یجور هی م،یهمو بغل کرد نیماش یو توهم یوقت از
 کنه،یو رفتار م زنهیف محر یجور هی کنه،ینگاهم م

 هیشب زنن،یو هشت م شیو ش زننیکه مواد م نایمثل ا
 .اونا شده
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 ییبودم که جا دهیاز اون عمارت و اتابک ترس اونقدر
 .نداشتم ایترس از ور یبرا

 :فرستاد حمام و بهم گفت منو

االن با  نیبه دوستم هم سپارمیم یکنیتا تو حموم م -
 .آژانس چند تا لباس واست بفرسته

 .بند کردم به آب و صابون، بدنمو چند بار شستم خودمو

 رمیو لباس ز نیحمام بود، به جز سوت یگوشه لباسام
 .همه رو از تنم درآورده بودم

شلوارم  یخونِ رو یهر بار که چشمم به لکه یول
 مادیلرزوند.  یتمام وجودمو در هم م یشوک افتادیم

 .آدمه هیخونِ  نیاومد ا
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خودم مغزشو ترکوندن و خونش فواره  یکه جلو یکس
 .نیزم یزد رو

حمام نشستم و در خودم جمع شدم و  یوحشت گوشه با
 .زیر یهازل زدم به اون لکه

 نایا کردمیکه من فکر م یکُشت، درست وقت ومهتاب
کردنِ  یاونو کُشت... اونا خونِ قربان ی. ولهیباز هیهمش 

 ...لباسم یآدمه رو هی

 .گوشم گذاشتم یزدم و دستامو رو غیج بلند

ها بود. اون لکه یبه در زد. من هنوز نگاهم رو یکس
که ازش  یمهتاب و خون تونستمیحموم م نیا یجا یجا
 .نمیبود رو بب ختهیر نیزم یرو
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بود. انگار  ستادهیاش مقابلم ااتابک که با اسلحه ای
 "برو" زنهیو داره نعره م نجاستیهم

 برم، کجا برم؟ کجا

در  یمحکم تو یبه طرف درِ حموم، دوباره کس دمیدو
هام باال. برگشتم به لباس دمیزد. زهره ترک شدم و پر

افتاده بود و خونش داشت به  نیزم یکه رو یو مهتاب
 .نگاه کردم اومدیپاهام م ریز

زدم و سُر  غیزده چشمامو بستم و از ته دل ج وحشت
خون و  یبعد به جا یااما لحظه نیزم یخوردم رو

 .مقابل چشمام بود یاهیفقط س ،یقرمز

 نیزم یاز رو یکیحس کنم،  تونستمیم شیو ب کم
 .چوندیپ یزیبلندم کرده و دور تنم چ
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 :داد تکونم

 غیمن، ج شِیپ ،یینجایتو ا زم،یعز نیماه ن؟یماه -
 .نکش، آروم باش

 :صورتم زد یرفتن. تو یاهیس چشمام

 ن؟یماه -

 :دیغر یکرد و نگران و عصب حرکت

از همون اول  دیسرت. با یباال ادیدکتر ب زنمیزنگ م  -
 .مارستانیب بردمتیم

 :بود نیکه اون لحظه به زبون آوردم ا یزیچ تنها

 ...الدویدکتر نه، فقط م -

 

*** 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 کیوصدوهشتاد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

زدم کجام، اتاق رو با  جیلحظه گ هیکه شدم  داریب
شد و  تیکردم. ذهنم کم کم آپد یتار، وارس یچشما

. از دمیتختش دراز کش یو رو امیور یخونه دمیفهم
 .عطرش و استشمامش متوجه شدم تختِ خودشه یبو

کرد که  میادآوریاتاق،  یو مشک دیر سفدکو نمیاز ا ریغ
 .بوده یشکل نیاون ا یدکورِ خونه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

دوست  اومدیکنار تختم نشسته بود. بنظر نم یکس
 یپرستارها بود. پرستار آورده تو هیدخترش باشه، شب

 !اش تا حالِ منو چک کنه؟خونه

که روش نشسته بود  ییننو یصندل یزد و از رو یلبخند
 :بلند شد و گفت خوندیو کتاب م

چک کنم  وتتیفکر کنم حالت بهتر شده، بذار وضع -
 .که هر چه زودتر برم به کارام برسم

 .بهش اضافه کرد گهیآمپولِ د هیرو چک کرد و  سِرمم

 یپُر سِیبرخالفِ اندامش، ف یدختر الغر اندام بود ول هی
و  تیال شیآرا هیهمراه با  باشیز یداشت و چهره

 .ده بودش باتریز یمخمل

 ؟یهست یتو... تو ک -
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 ...که پرستارم ینیبیم یدار -

 :باز کرد و ادامه داد شتریسِرم رو ب چِیپ

 .نجایاومدم ا عیبهم زنگ زد سر ایور -

 ا؟یور -

 :گفت طنتیزد و با ش یلبخند

... البته نه اون میکوتاه مدت داشت هیدوست هیبا هم  -
 یمرب ای. ورکننیفکر م ایلیکه خ یمدل دوست

 .می. تو باشگاه با هم آشنا شدمهیخصوص

 یخصوص یمردها مرب شهیکردم. مگه م یاسرفه تک
 ها باشن؟زن

 زنهیحرف م ینجوریدوست دخترشه داره ا نمیا البد
 .هست یکه من نفهمم اون چه جونور
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 ؟یتو زنش -

 :تکون دادم جیگ سرمو

 هوم؟ -

 .بود نیریاش شهم مثل چهره لبخندش

 ؟یشزن دمیپرس -

 .نه -

تنم  یچیو تازه متوجه شدم ه دمیباال کش یکم خودمو
 .شده دهیچیحوله که شل و ول دورم پ هیبه جز  ست،ین

 ده؟یچیحوله رو دورم پ یتختشم؟ ک یبا حوله تو فقط

حمام بودم و از ترس و  یبود، تو ادمی ییزایچ هی
 زدیدر م یمحکم تو یکس زدم،یم غیوحشت مرتب ج
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 یزیکنده شدم و چ نیزم یاز رو هویداخل، بعد  ادیتا ب
 .تنم رو استتار کرد

بار دوم به  یفکرکنم برا تونمینم رممکنه،یغ نی... انه
 .کمک بوده باشه تشیاگه ن یام دست زده، حتتنِ برهنه

 نجا؟یا نیاومد یشما کِ -

 :نگاهم کرد یاو لحظه دیاز کارش کش دست

 نییپا یلی. فشارت خیاومدم غش کرده بود یوقت -
 ...بود

 :قطع کردم حرفشو

 رو تخت بودم؟ -
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 سوال نیا کنهیبود که انگار داره فکر م یجور نگاهش
 یخورده و فراموش یینکنه سرم به جا ای هیچ یبرا

 .موقت گرفتم

 ؟یغش کرد ستین ادتیتو  -

 نجایمن ا یاومد یبدونم وقت خوامیفقط م ادمه،ی -
 بودم؟

 :تکون داد دییات یبه معنا سرشو

. بهت سرُم زدم گذاشتم یآره رو تخت بود -
 .....استراحت

 :گذاشتم و گفتم نییاز تخت پا پاهامو

 .یباشه مرس -
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 گهیجوابِ سوالمو گرفتم و د گفتمیداشتم بهش م عمال
 .ادامه نده

 :سرم گرفت یبرداشت و سِرم رو از باال زیسمتم خ به

 ...بلند نشو، سرمت -

 .اریمن خوبم. درش ب -

و کنجکاو بهم زل زد و چشماشو تنگ  زیبرانگشک
 :کرد

 هیچون گفتم مرب ای ،یناراحت یزنش دمیپرس نکهیاز ا -
 مه؟یخصوص

 میناراحت ای ام،ینبود تا از من بپرسه من ک نجایا اون
نبودم که حوصله جواب  یطیشرا یمن تو ه،یچ یبرا

 .پرستارِ فضول رو داشته باشم نیا یهادادن به سوال
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 :دستِ راستمو مقابلش گرفتم و گفتم ساعد

 .یبر یتونیحالم خوبه، م ار،یسِرمو در ب -
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م شد. خواسته میعد تسلب ینگاهم کرد ول هیثان چند
زد و به سمت  یرسوند، لبخند تلخ انیکارش رو که به پا

 :در اتاق رفت

 .زود حالت خوب بشه دوارمیام -
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اش کردم، تا در بسته نگفتم و با نگاهم بدرقه یچیه
رمق  یرفتم. پاهام ب نییتخت پا یاز رو یشد، به سخت

کنم و  دایلباسامو پ دی. بارفتمیبودند و نامتعادل راه م
 .بپوشمشون

مطالعه چشمم افتاد به چندتا  کِیکوچ زِیم یدر، رو کنار
، توشون لباسه کردیکه مشخص م ییهاو پارچه لونینا

 .دهیمن خر یحتما برا

و شلوار بود.  شرتیکردم ت دایکه پ یلباس نیترمناسب
 یاگهید یاچاره تیموقع نیا یتو یبرام سخت بود، ول
 نکهیانداختم و بعد از ا نییانداشتم. حوله رو پ

 هوی رون،یدر اتاق رو باز کردم تا برم ب دمشونیپوش
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و  دمیکش ینیصورتم قرار گرفت. ه یجلو ایصورت ور
 .عقب رفتم

از  یو انگار چشماش برق دیسرتا پام رو کاو نگاهش
 .گرفتن یخوشحال

که برام گذاشته بود رو  ییلباسا کهنیبه خاطر ا دیشا
 .دمیپوش

 ؟یبهتر ؟یچرا بلند شد -

 .دونمینم -

رو پوشش دادم.  هامنهیس یکردم و جلو پایچل دستامو
که با  دمیکشیبزرگ بودند، خجالت م یکم هامنهیس
 .ستادمیمقابلش ا شرتیت
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 دهیسرُم کش یساعد دستم، جا یکبود یرو نگاهش
 .شد

بره؟ گفت سرمت هنوز تموم  یچرا پرستارتو رد کرد -
 .نشده بود

 .باهات حرف بزنم خوامیبرم خونه... م دیمن... من با -

 زیم یصندل یهل داد و وارد اتاق شد. رو شتریرو ب در
دستش بود ور  یکه رو یتوالتش نشست و با دستبند

 .حرفام دنِیشن یست براکامال آماده یعنی نیرفت. ا

موند. پوست  رهیناخودآگاه به ساعد دستش خ نگاهم
 یبرنزه و براقش با عضالتِ درشتش، هارمون

 .داشت یاکنندهرهیخ

 .نیبش -
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 نیا ونیهم م یجورنی. همکنهینگاهم نم ادیکه ز خوبه
 .ستمیها حس معذب بودن دارم و اصال راحت نلباس

به  تونمیتخت. اما نم یبرگشتم و نشستم رو دوباره
 دیاندامم رو دنکرده و از پشت  یاون چشم چرون نکهیا

 .باشم نینزده خوشب

 .بدنم بسته نگه داشته باشه یرو رو زشینگاه ت محاله

. دمیپاهام کش یو رودادم لحاف هیتاج تخت که تک به
خودم حس  یرو مینگاهش رو حاال واضح و مستق

 .کردمیم یهام بازداشتم با ناخن کهیدر حال کردم،یم

 یبندازم گردنِ سرنوشت، ول وییزایچ هی خوادیدلم م -
 شیپ چیکه ه ییبند شدم به جا ست،یسرنوشت ن

ازش تو ذهنم نداشتم. اگه بنا به سرنوشت بود،  یانهیزم
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تا  دمیشا خواستم،یم گهید یکیمن سرنوشتمو کنار 
با هم  میو داشت میاالن هر دومون ازدواج کرده بود

 .میکردیم یزندگ

 منظورت اون جوجه خروسه؟ ؟یک -

 رونیب هویچشم زل زدم بهش. رگ گردنش  یگوشه از
 .زده بود

 یاومد ییهویگردباد  هیآره منظورم همونه که تو مثل  -
 .یاز سر راهت ورداشت ویچهمه

 ی. واسم عددستمین مونیذره هم پش هیبابت اون  -
که  دم،یدیسوسک م هینبود چه برسه به مانع. من اونو 

 .دنبال بهونه بودم لهش کنم
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 صدوهشتادوسه_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گفت . بعد محکمدیکش یکرد و پوف یاقروچه دندون

راست برو سر اصل  هی ،یزنیبا من حرف م یدار یوقت -
 یاضالبف یهاو موش مطلب، دوس ندارم از سوسک

 .کنه ی. حالمو بد میحرف بزن

اون لحظه افتادم که  ادیو من  زدیبا حرص حرف م اون
و اون واردِ  دمیکشیرنج م یحموم از شوکِ عصب یتو
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. لخته، لخت که نبودم، دهیحمام شد... بازم منو لخت د
رو به تن داشتم، اما در هر صورت منو  رهامیزلباس

 ...دهیچیو دورم حوله پ دهید

وصل شده  امیبه دن لهیکه مثل پ یتونم به آدم یم چطور
کنم و  ییاعتنایو من همه طوره در انحصارشم، ب

 !رم؟یبگ اشدهیناد

به هم  رهامونیکه هست زنج یلیبه هر دل کنمیم حس
باز دوباره مقابل هم  میچرخیم یگره خورده و هر جهت

 .میریگیقرار م

 رته؟بود، دوست دخت نجایکه االن ا یاون -

 .زد یشخندیباال داد و همزمان ن ابروهاشو
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چرا  دمیشده. نفهم میفکر کنه حسود نکهیاز ا متنفرم
هم جوابش برام  ییجورا هی یول دم،یسوال رو پرس نیا

 .مهم بود

دوست  د،یتو صورتم خند یهر ک ستینه نبود. قرار ن -
 .دخترم باشه

 ...داره یخاص لِیبگم دل خوامیکه م ینیفکر نکن ا -

 :گفت عیسر

 حسادتت؟ ،یچ -

چند تا  ستینکردم. برامم مهم ن یمن حسود -
 !یکنیم کاریچ ای یدختر داردوست

 .تکون داد صیو حر زیزد و سرش رو ر یزیر لبخند

 .دونمیآره م -
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  "یخرخودت"بهم گفت  ییجورا هی

 کردم؟ یاالن حسود من

م خود یکرده، وقت ییداره اون چه غلطا یتیاهم چه
 یادیز یهاو تجربه ستیپسرِ باکره ن هی دونمیم

 !داشته؟

 .دمیبُر گهیمن د -

باال انداخت و دست چپش رو پشت  ییتک ابرو نامفهوم
 .اش رو به اون قسمت کج کردقرار داد و تنه یصندل

 ه؟یمنظورت چ -

هام دوختم و ناخن یهام و بازدوباره به دست نگاهمو
 :گفتم
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خسته  افتهیبه تو م رمیباز مس رمیهر طرف م نکهیاز ا -
به سرنوشت نداره،  یربط نیا یدونیشدم. خودتم م

 ...یول

 ینبود، وقت یدرد گرفت. بخاطر ضعف و گرسنگ شکمم
 رمیگیقرار م یبد طیشرا یتو ای شمیم یعصب ادیز

 .دهیواکنش نشون م یام به تندمعده

آروم مالش دادم و بغضم رو پس زدم.  امومعده
 میبه زندگ تونمینشون بدم بدونِ اونم م خواستمیم

 ...ادامه بدم

عمر  هیزنش باشم و  تونمیبدم با نفرت نم نشون
 .رمیحقارتِ کنارش رو بپذ
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بدم بخاطر تجاوزش، بازم مقاومت کردم و  نشون
بر  میاز پسِ خودمو زندگ ییو تونستم به تنها ستادمیا
کردنم  یاون مانع زندگ یهودهیکارِ ب نکهیبدون ا امیب

 ونشیو مد ریمجبورم کرد اس الدیم یباشه، اما کارها
 .باشم

 :انداخته بود هیکه مثل شبح روم سا یزیاز چ گفتم،

 .باهات ازدواج کنم خوامیم کنم،یدرخواستتو قبول م -

. با نمیرو بب زشیآمنکردم تا صورتِ شوکه نگاهش
 :ادامه دادم یمکث کوتاه

طلبکارشو  یایقولت وفا کن، بدهبه تو هم در عوض -
کرده اگه تا  دیتو خطره. تهد نایپس بده... جونِ منو مت

 ...گهیهفته د هی
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آروم برگشتم به  دم،یرو که شن شخندشین یصدا
 .طرفش

نگاهش به دستم بود که از  یبلند شد، ول یصندل یرو از
 .دادمیلحاف داشتم شکمم رو ماساژ م ریز

 کنه؟یشکمت درد م -

 .توجهش صورتم داغ و ملتهب شد و  درونم گرم شد از

 .رهیگیدرد م شم،یمه. هر وقت ناراحت ممعده -

 

 صدوهشتادوچهار_پارت#
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 ارمیدرست کردم، ب یزیچ هیغذا گرفتم، سوپم  -
 ؟یبخور

 .برگردم دیمن با -

 :موفق نبود یلیکرد لبخند بزنه، اما خ یسع

 .لباسات هنوز خشک نشده -

 کجان؟ -

نم دارن کنار  کمیشستمشون،  نیگذاشتم تو ماش -
 .ننهیشوم

 یتو یپهن شد ی... اومدیمنو شسته؟ لعنت یلباسا
اش، لباساتو شسته، لخت هم که بغلت کرده آورده خونه
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مگه تا االن لمس  ؟یگیم یچ گهیش، پس دتخت یرو
 ؟ییکجا یدینفهم یبود

کجام و  دمیبزنند، انگار مُرده بودم که نفهم گندش
 .کنم یم کاریچ

 یکه اجازه بد یحد با مسلم راحت بود نیتا ا یکِ تو
 میزندگ یحد تو نیلباساتو بشوره؟ تنها اونه که تا ا

ماجراها  نیشده، از بعدِ ا کیداشته و بهم نزد شرفتیپ
وحشت دارم و دلم  گاهمون،یگاه و ب یبرخوردها نیو ا
 .فکر کنم رشونیبه تعب خوادینم

بغض  دیکردم فهم یکه داشتم نگاهش م یاونجور
 :زد و گفت یکردم. نوچ

 .درستش کنم دمیامروزو فراموش کن. قول م -
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 :دیلرز امچونه

 ؟یچه جور -

 :غرغر کرد رلبیزد و ز ینوچ دوباره

 تچارهیب ارم،یب رتیفقط گ شرف،یب الدِ یم د،الیم -
 .کنمیم

 فیاونقدر نرم و لط شمشیچنگ زدم. ابر شیرو تخت به
 .بود، انگار از پرِ قو درست شده

 نحس رو به خاطر آوردم و با ترس  ِاون عمارت دوباره
 :نگاه کردم ایبه ور

 نجام؟یچند ساعته ا -

 .هست یچهار، پنج ساعت -

 زنگ نزد بهم؟ یکس -
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 .دمینشن یزینه. چ -

خاموش  مویگوش یعمارت، اون عوض یاومد تو ادمی
 .کرده بود

 .فکر کنم خاموشه -

 :رفت و گفت رونیسمت ب به

 .ارمشیم رمیم -

 

هم  یاز خوراک یکیکوچ ینیبعد برگشت، س قهیدق چند
 .دستاش بود یتو

رو به طرفم  یگذاشت و گوش یپاتخت یرو اونارو
العاده و فوق یهااندام یرو یاهم لحظهگرفت. نگا
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با گرمکن تنش بود،  یتاپِ ورزش هیسفتش ثابت شد. 
 .دادنیتر نشون مکه اندامش رو جذاب

 :دمیهوا پرس یب

 ؟یشیها هم مزن یتو مرب -

کنارشون  هارو برداشت و قاشق چنگالظرف یرو
 :گذاشت

 .به ندرت -

 .یشیپس م -

 مینیب ریکباب ز یغذارو به سمتم گرفت و بو ظرف
 .دیچیپ

 ایطرفم دختره  ستیورزشم، واسم مهم ن هیمرب هیمن  -
 .رمیگیپولمو م دمیپسر، آموزشمو م
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 ؟یدیبه همشونم آوانس م -

 :دیخند

پرستاره، بخاطر  هیم اومده خونه نکهیا ؟یچه آوانس -
 .کارش اومده

 :کرد یزیاخم راش گرفت و ام خندهحالت چهره از

 کیبم نزد ننیدرصد ا اشونیلینکن... آره خ یحسود -
که متاسفانه ازم  ست،گهید یکی شیشن، من دلم پ

 .اونم متنفر باشه دمیخودم تِر زدما، حق م یعنیمتنفره. 

دوختم. واضحه که داره به من اشاره  نییپا نگاهمو
 .کنهیم

که با من  یاما کار ،ینباش یتو در باطن آدم بد دیشا -
 .ستیبرام قابل بخشش ن ،یکرد
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 خوام،یم مویگوش دیدراز کردم به طرفش. فهم دست
دستم گذاشت. من هنوز جوابِ حرفامو  یاونو تو

 .چپ یکوچه عل زنهینکردم. داره عمال م افتیدر
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روشن کردم. چند تا تماس از دست رفته از  مویگوش
. انگار اصال چیکه ه الدمیداشتم و دوتا از مامان. م نایمت

 یتیبراش اهم یحت یعنی. ستیخونم نبرادرم و هم
 سرِ خواهرش اومده؟ ییاون عمارت چه بال ینداشته تو

 .گلوم یاندازه هندوانه نشست تو یبغض

و پناهمون.  اوریشده  یگرفته. ک یبابارو ک یجا نیبب
که از اول راهشو کج  یکال آب از سرچشمه گله. کس

سر راهش قرار  یچ ستیبراش مهم ن گهیرفته، د
مامان که  سوزه،یم نایخودم و مت ی. دلم برارهیگیم
 .چنگالِ دشمن یتو میافتاد نایمنو مت چ،یه

 .اون طلبکار زنم نشو یبخاطر پوال -
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 یاز اشکمو بهش دوختم، چنگشو البه ال سیخ نگاه
 :زد یو تلخند دیموهاش کش

. میببرم تو زندگ یتورو ناراحت و عصب خوامیمن نم -
 .. نه فقط جمستوخوامیمن همه تورو م

بدنم رو باال برد. نگاهش  یحرفش دما یمعنا
. دیدویچشمام م یهیقرن یشد و تو انگریوعصگستاخ

 .تمام وجودم یسرم سلطه کنه. رو خواستیم

از رو اجبار  خوامیهم قلبتو... نم خوام،یهم ذهنتو م -
با هم  خوامیم ،ینیبب ختمویر یکه نتون یانتخابم کن

روزا  نیکه همه ا ادیب یروز هی. نیماه میکن یعاشق
 .بره ادمونی
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ش به . نگاهدینافرمان از چشمام چک یاگهید اشکِ 
افتاد.  نییام پااز چونه یارفت تا لحظه نییدنبال اشکم پا

صورتم  یدست دراز کرد و با سر انگشتش اشکمو از رو
 :پس زد و گفت

تورو از خودم  ،یاگه زنم نباش یحت ،یاز من ییتو جز -
و صاف  الدیم هیبخاطر توام که شده بده دونم،یم
 .کنمیم

 :لب گفتم ریزانوم گذاشتمش و ز یرو اموچونه

 .یتو خودخواه -

بود  یهر چ ایاشتباه  گهیآره خودخواهم... مامانم م -
 یبه تو گره خورده، مرام داشته با پا نیماه یزندگ
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تا تو منو  ستمیمیجون وا ی... منم تا پاستایکارت وا
 .یبخوا

 یزانوم کج کردم و زل زدم بهش. اشک رو یرو سرمو
 .حرکت کرد مینیب یغهیت

نجات بده  الدیراره منو از دستِ دشمنِ مق نکهیا از
 ...بابت اون اتفاق یول ونشم،یمد

پولشو پس  یتونیتو... تو م اده،یز یلیخ الدیم هیبده -
 ؟یبد

 فیلبش رو بالتکل یو گوشه دیباال کش اشوچونه
 :خاروند

نباش، پولم که کم باشه از  هیقض نی. نگران ادونمینم -
 .رمیگیم یکی
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 ؟یاز ک -

 امهیدن یجونور کجا نیزد و فقط نگاهم کرد. ا یلبخند
 .شده یحد باهام قاط نیکه تا ا

  

 

 : کنار گوشم آروم گفت ایمامان که زنگ زدم، ور به

اونجا.  برمتی. میحورخاله شیپ مونمیبهش بگو م -
 .امشب نرو خونتون

هاش که کنار نفس دم،ینفهم یچیاش که هزمزمه از
 .حواسمو پرت کردن شدن،یگوشم ها م

و با که گفت الو باهاش حرف زدم و بازار رفتن مامان
 دمیبعد که قطع کردم تازه فهم یبنفشه بهانه کردم. ول

  .گفته بود یچ ایور
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 رفتمیو م رفتمیخوب بود اگر امشب خونه نم اشبهونه
چشمامو  یتربا حالِ آسوده تونستمیم یحورخاله شیپ

 .ببندم

کنارم باشه و تا  یکیداشتم  ازین یبترسم، ول نکهیا نه
اون با حرفاش  خوابم،یو م بندمیکه چشمامو م یالحظه

 .حواسمو پرت کنه

 نکهیا ایداشتم.  ازیخونمون ن یاز فضا ریغ ییهر فضا به
برم  یچند روز یبرا شدیدور. کاش م یجا هی اصال برم

 .شومِ امروزو از سرم پاک کنم یمسافرت تا خاطره

در مورد سفر  شیچند روز پ نیهم نیامیافتاد بن ادمی
 .گفته بود
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شهر و  نیبده، تا از ا بشویترت یبه زود دوارمیام
 .دور بشم یکم الدیم یدردسرها

 

 

* 

 

 صدوهشتادوشش_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 ایبرنامه مسافرت رو عقب انداختند. قرار شد ور هابچه
چند روز پولِ اون طلبکارِ سمج رو پس بده.  نیا یتو
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بال از  نیمنم چشم انتظار بودم که هر چه زودتر ا
 .سرمون دفع بشه و دوباره احوالمون به سابق برگرده

گذشته بود. نه من  شوم یپنج روز از اون ماجرا بایتقر
  .ناینه مت رفتم،یم رونیب از خونه

. ظاهرا با من فرق داشت لشیدل نایمت البته
 ایداشت و گو ریو تعم یبه بازساز ازین شگاهشونیآرا

 .لهیتعط یچند روز

 یحرف نزدم. همش تو کسچیچند روز با ه نیا یتو
تا  رفتمینم رونیاتاقم بودم و تا حد امکان از اتاق ب

 رِیروبه رو بشه و از ز شونمیمامان به صورتِ نزار و پر
 .زبونم حرف بکشه
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بود.  ایچند روز تنهام نذاشت ور نیا یکه تو یکس تنها
حالم " زدیم امیدر روز بهم پ امیپ کیدر حد  یگاه

 ."خوبم" نوشتمیکلمه م کیو من  "خوبه

 یخوناصال با حالم هم گفتم،یکه من م یبودن خوب
 یکیتار یط تومرده متحرک بودم که فق هینداشت. من 
 .دمیکشیاتاقم نفس م

مامان جواب  یهابه تماس ی. حتمینداشت یخبر الدیم از
و  دادیآزارش م الدیم یبرا یطرف نگران هی. از دادینم

و  یمنو حالِ خرابم حسِ ناامن ینینشخونه ،یاز طرف
 .کردیاسترس بهش وارد م

 یسپر یچند روزو با چه حال نیا دونهیخدا م فقط
 .کردم
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 :زد و گفت یآروم به درِ اتاقم ضربه مامان

 داخل؟ امیب تونمیجان م نیماه -

 یباال یهااز کتاب یکیجمع و جور کردم و  خودمو
پاک  عیمو برداشتم و اشکامو سرکتابخونه یقفسه
 .کردم

 .مامان ایب -

به روم زد و کنارم  یلبخند شهیداخل و مثل هم اومد
 .تخت نشست یرو

 ت شدم؟مزاحمِ مطالعه -

داشتم خودمو  یجورنینه مامان. راحت باش. هم -
 .کردمیسرگرم م

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

رو بستم و گذاشتمش کنار و حواسمو دادم به  کتاب
 .دیباریم یمامان که از تمام وجناتش غم و نگران

 .ازت بپرسم یزیچ هیاومدم  -

 .باشه ریخ -

 .کنه ری... البته اگه خدا به خرهیخ -

 :چشمام زل زد یو ملتمس تو نگران

بارم که شده به من بگو،  هی یخدا برا یمحض رضا -
ازم پنهون  ویچ دیباهام حرف بزن، تو و برادرت دار

دنبالشه؟ کارِ  یاومده؟ کس شیپ یمشکل د؟یکنیم
 ؟یشد انشیجر یکرده که توام قاط ییخطا

 من؟ -
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 صدوهشتادوهفت_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 یتکونشون داد. م یگرفت و به حالت عصب دستامو
توان و  امونیکار یو مخف الدیمنو م یدونستم کارها

 .بردن نیصبرشو از ب

با  تویکه نامزد شی... اون از چند ماه پالدیآره تو و م -
 لشویدل ،یازدواج کن ایبا ور دیگفت با بهم زد هویمسلم 

 شونیکیمنه احمق فرصت دادم گفتم باالخره  ،یکه نگفت
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جاروجنجال راه  نجایروزم اومد ا هی گه،یروز بهم م هی
 هحاال هم ک رون،یب دیاز خونه بر دیانداخت که حق ندار

چرا  ه؟یچ انی... جرنجایزده شمارو نشونده ا بشیغ
 د؟یکنیم کاریچ دیدار دیگینم چکدومتونیه

به اون نداره...  یبگم مامان، خونه موندنِ ما ربط یچ -
آموزشگاه  رمیها امتحان دارن فعال نممن که گفتم بچه

هم که گفت  نایمت م،یریبگ دیتا دوره جد
 ...شگاشونیآرا

 ن؟یماه یگیبم م نارویمن خرم ا یفکر کرد -

 :و نگاه مستاصلم رو ازش گرفتم دمیگز لبمو

 .مامان میندار یاگهید لیباور کن دل یبالنسبت... ول -

 کجاست؟ الدیم -
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 :چشماش قاطع لب زدم یتو

 .دونمینم -

 کجا رفته؟ یدونیکنم. تو م داشیکجا پ -

 .نه -

از  یاو چشماشو هاله دیآه کش دیکه ازم شن یجواب با
 .پر کرد اشک

نه اون احمق که  یگیکنه، نه تو م کارتونیخدا بگم چ -
 .تو سرِ خودش زده یچه گل ستیمعلوم ن

 :تخت بلند شد یزانوهاش زد و از رو یرو دستاشو

 نقدری. چرا اکنهیم کاریبچه کجاست داره چ نیا ایخدا -
 ..خودت پناهش باشه خدازنهیدلم شورشو م
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. بشه شتریبگم تا آشوبش ب یزیچ خواستینم دلم
 رِیدور بمونه، حداقل اون درگ هاانیجر نیاز ا دیمامان با

  ...هامون نشهما و غصه

و تجربه کردم و  ییزهایبخاطر برادرم چه چ نفهمه
  ...دمید هایچ

 هیمن شدم مثل  یدردورنج رو نداره ول نیتحملِ ا اون
 .شمیکه از هر طرف دارم له م یومینیورقِ آلوم

 

 ایاسم ور یرو زنگ خورد. نگاهم میگوش رونیرفت ب تا
گفتم و  یاهلللب بسم ریو ز دیثابت موند. قلبم لرز

 :جواب دادم

 بله؟ -
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صداش،  ینهیو پس زم زدیحرف م یبا کس داشت
 :بود گهیمردِ د هی یصدا

چنج کن، تنِ  یببر صراف نارویاالن، تو فقط ا گمیبش م -
چنج  نارویا یحاضر نبود یآورد یلشتو از اونجا ورداشت

... من از یاز من کِش بر یتو دستت باشه فقط بلد یکن
خرابه  نجایهر روز ا نارو،یجمع کن ا ارم؟یم بقبر عمه
... گهیحرف بزنم، برو د خوامی... برو مکنهیبساط م

 ن؟یالو... ماه

 ...سالم -

 :گوشم داد زد یتو هوی

... دمیاونارو واسه خودم خر وون،یبه اونا دست نزن ح -
شکمت برو خودت بخر کوفت کن... کارد بخوره به 
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تورو  ختِیهر روز ر دیمن چرا با ؟یینجایاصال تو چرا ا
 .نکردم سیتماشا کنم... بزن به چاک تا دهنتو سرو

 :گفت دوباره

 .بده کارش دارم وزویپف نیا یشماره...گمایالو... م -

 ه؟یک وزیپف -

 :کرد و گفت یزیر یخنده

 .خوادیکه پوالشو م نیهم -

 .یبپرس الدیاز م دیمن ندارمش، با دونم،ینم -

 :گفت ایباهاش حرف زد و ور یکرد و بعد کس یمکث

 .حاال یتونست ی. هر چامیباشه ولش کن، تو برو منم م -

 :گوشم گفت یتو دوباره
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زنگ نزده به  ده،یبه اون الدنگ زنگ زدم جواب نم -
 تو؟

 .بود الدیبا م منظورش

 .نه زنگ نزده -

 

 صدوهشتادوهشت_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بهم گفت شهیمثل هم یو با مکث کوتاه دیکش ینفس
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 ؟یخوب ؟یخودت چطور -

 .اوهوم -

 آره؟ یمدت همش خونه موند نیا -

 رون؟یبمگه جرات دارم از خونه برم  -

چپمو  یو گونه امنهیس یجمع کردم جلو پاهامو
 :چسبوندم به زانوهام و ادامه دادم

 تو خونه کنمیجرات نم یوحشت کردم که حت یبقدر -
 .راه برم دغدغهیخودمون ب

 یو حل ممشکل نی... من ازمیعز دونمی. مدونمیم -
 .کنما. نگران نباش

 الدینبودم. نه حاال که اون داره منو از دردسرِ م نگران
 .دهینجات م
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 : گفتم آروم

 .ممنون -

 :جواب داد طنتیش با

 .یکنی. تو به وقتش جبران م..زمیعز یکنیجبران م -

 ه؟یمنظورت چ -

 .رو کرد رویدلم رو ز دنشیخند یصدا

 :گفت زتریر

. خودتم از نتتیسر به مامانم بزن... دوس داره بب هی -
 .شهیدلت وا م کمی رونیب یخونه بر

 گهینگفتم و اون تماس رو قطع کرد. به من م یزیچ
 .کنم...! پرو کاریچ دیبا گهی. دیکنیم یتالف

 :ازش گرفتحرصم
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تو ده  وشیباال. درو ینیبش یایب یتیموقع هیفقط دنبال  -
 .کنهیم ییکدخدا یادعا دن،یراه نم

رو بذارم کنار که  یزدم و خواستم گوش یپوزخند
 نیبعد از ا مایس ما؟ی. سثابت موند مایس امِیپ ینگاهم رو

اون لحظه اومد  امشیزده؟ حتما پ امیهمه سال به من پ
 .زدمیحرف م ایکه من داشتم با ور

 :بازش کردم. نوشته بود عیسر

بود، خودشو بابام با هم  نجایا شیچند روزِ پ الدیم"
مون رفت، االن بهم خبر دادن شدن از خونه ریدرگ

 "نگو یزیبه مامانت چ یول مارستانه،یتصادف کرده ب

  برادرم تصادف کرده...؟ الدیم الد،یم
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زنگ زدم جواب  مای... به سدمیبرقِ سه فاز پر نیع هوی
داغ شد که انگار  یو صورتم به حد زدینداد. دلم شور م

چند  نیپس بگو ام فوران کرده. آتشفشان پشتِ چهره
 ...و نداده تصادف کرده بود کسچیروز جوابِ تماس ه

 .زدند ینبض م بنگ بنگ هامقهیجواب نداد. شق مایس

 

 صدوهشتادونه_پارت#
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که  دمیره گرفتم و تا صداشو شندوباره شما تیعصبان با
 : گفت

 جانم؟ -

 : گفتم تند

 ...ایور -

 .شده یجان؟ چ -

داد.  امیاالن بهم پ مای. ستصادف کرده.. الدیم ...الدیم -
 ...ترکهیدلم داره م ینگم، ول یزیچ یگفت به کس

 کجاست؟ الدیم سا،یوا سا،یوا -

شورش کرده بود و  امنهیس ی. قلبم توزدمیم نفسنفس
 .کردیمنفجر م یبمبِ انتحار هیمثل  امونهیداشت س
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اونجا بوده، با باباش بحث  شیگفت چند روز پ مایس -
 ...کرده گذاشته رفته

 الد؟یم ای مایگذاشت رفت؟ س یک -

تصادف کرده  الدی... گفت بهش خبر دادن مالدینه م -
 ...مارستانهیب

 .شد یبتی... چه مصی... واااایواااا -

دارم،  نهیشد... ازش ک زیناغافل از چشمام سر ر اشکم
 وقتچیه تونمیمتنفرم ازش و بخاطر کارهاش نم

که  یخونمه و بخاطر عشقبرادرمه، هم یببخشمش، ول
 .زنهیقلبم داره شورِ حالشو م بهش دارم

 : بغض گفتم با
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 تیبل رمی. فردا صبح زود مششیبرم پ خوامیم -
 .اونجا رمیم رمیگیم

 فتهیراه م برهیمامانت بو م یقدم وردار ؟یتو کجا بر -
 .دنبالتون

 خوامیاز طرف آموزشگاه م گمیم گم،یبه مامان نم -
 .که شک نکنه گمیم یزیچ هیبرم مسافرت... 

 :ختیاز چشمام فرو ر یاگهیزدم و اشکِ د هق

شده، از  ینجوری... بخاطر من اششیبرم پ دیبا یول -
بالهارو سرش آورد. طاقت  نیش کردم خدا ابس لعنت

 ...ندارم
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 بیتصادف تا چه حد بهش آس میدونیما که نم -
 مای... سزود رفع بشه هیجزئ زِیچ هی دیرسونده... شا

 نگفت حالش چطوره؟

 .زنگ زدم جواب نداد -

جواب  ش،یچند سال و قهر نیرو حسابِ ا دیشا -
 .نداده

 :و بعد کالفه گفت دیکش یپوف

 نمیبب شمیم ریگیپ زنمیشو بده من زنگ مشماره -
 .هیچطور تشیوضع

داشت  ایکه به ور یافتادم و شک الدیحرفِ م ادِی آنکی
 یتو یزیچ هویبا هم درارتباطن...  مایو گفته بود اونو س

 :گفتم اریاختیبپا کرد و ب انیتنم طغ
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 بدم به تو؟ یچ یبرا مارویشماره س -

در  خواستهیتورو بده، فقط مبدونم جوابِ  دیبع -
 ...به من یول ،یباش انیجر

 :دیپرس تیمکث کرد و با عصبان آنکی

 بود؟ یمنظورت چ -

 کار؟یچ یخوایاونو م یشماره ه؟یتو بگو منظورت چ -

بهم  رتتویغیداداشِ ب یحرفا یدار ن،یماه ن،یماه -
 ؟یکشینم ... خجالتیدیپس م

 ؟یخوایم یشو واسه چشماره دمیگفتم مگه، پرس یچ -

 زنهیتوَهم م زنهیم یزیچ هی... حاال اون یگفت خودیب -
تو جمع  ختهیتو چه مرگته؟ اون ر گه،یشروور م

که...  شدمیبودم مچلِ تو نم کارهنیمن اگه ا ؟یکرد
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طوره به پاتم خله همهک.م ایردِ کارم... عالفم  رفتمیم
 ! یزنیحرف م ینجوریبعد تو ا

صادقانه  یجا خوردم ول یاز حرف زدنش حساب نکهیا با
 :به زبون آوردم

 .دینداشتم. ببخش یمن منظور -

 یای... گوه خوریمنظور داشته باش یکنیغلط م -
.. من دارم بخاطر تو خودمو به من نده. لِیداداشتو تحو

هم بارم  یوثیاَنگِ د یایکه تهش ب زنمیم شیآب و آت
 بم؟ ینیو بر یکن

 .دیشلوغش نکن... گفتم ببخش گهیدبسه  -

داد و  رونیگوشم ب یرو با صدا و محکم تو نفسش
 :زنان از خشم صدام زدنفس
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 ن؟یماه -

 : .. آروم گفتم.ختیدلم فرو ر ته

 بله؟ -

. بخاطر اشتباهم یگفت زارویچ نیدفعه آخرت باشه ا -
دلتون خواست بارم  یتو و داداشِت هر چ ستیقرار ن

 .نیکن

 خوردهکهیرو قطع کرد... چشمام چهارتا شدن و  یگوش
 .نگاه کردم یبه گوش
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. مامان که نالیزود حرکت کردم به طرف ترم صبح
 : دیجلومو گرفت و پرس

 ؟یریم یکجا دار ؟ییوهیشد  یچ -

زدم و عجله داشتم  یکه تند تند کفشامو پا م یحال در
 :گفتم عیبرسم، سر نالیکه به ترم

 لیتشک یمیت یاردو هیزنگ زد گفت  ینیخانم مه -
... برم تا گهیباشن... اجباره د دیهم با هایهمه مرب میداد

 .کارمو از دست ندادم
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شد  اونقدر تعجب  مرهیبا دهان باز از تعجب خ مامان
بنفشه  اره،یفکرشو به زبون ب تونستینم یکرد که حت

 زینموندم تا مامان چ دمیبهم زنگ زد، کفشامو که پوش
 : گفتم عیبگه، سر یاگهید

شده، اگه خدا بخواد چند روز  رمیمن برم مامان، د -
 .نمتیبیم گهید

دادم و به تماسِ  رونیخونه رو که بستم نفسمو ب در
 :واب دادمبنفشه ج

 جور شد؟ تیجانم بنفشه، بل -

 .ها کنهیحرکت م نیاالن ماش ایپَ دختر، بدو ب ییکجا -

دستت درد نکنه، انداختمت تو  ام،یدارم م ام،یدارم م -
 .زحمت
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 .نشده رتیتا د ای. زود بهیحرفا چ نیبابا ا یا -

 .بنفشه کنمیباشه. لطفتو جبران م -

سر کار انجامش  رفتمینکردم که، داشتم م یکارِ خاص -
 .هیکینزد نیدادم، خونه ما هم که هم

 .به هر حال ممنون -

سر  هی یبرگشت ،یزود برگرد فتهیکارت راه ب شاالیا -
 .دمتیوقته ند یلیخ شم،یپ ایب

 :دست بلند کردم اومدیکه به طرفم م یتاکس به

 .یبازم مرس زمیحتما عز -

 

. مشخصاتم رو نالیزود خودمو رسوندم به ترم یلیخ
که بنفشه اونجا برام جا گذاشته بود رو  یتیدادم و بل
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در  نیچون ماش دمیگرفتم درست به موقع رس لیتحو
حرکت  گهید قهیمسافرها بود و تا چند دق یریحال بارگ

 .کردیم

 .یفاخر نِیمنو خوندن، ماه اسم

بعد که  ینشستم. کم میصندل یباال رفتم و رو عیسر
 نیشدند راننده هم نشست تا ماشهمه مسافرها سوار 

همه صلوات فرستادن و راننده  اره،یرو به حرکت در ب
راننده رو  یجلو یکس هویرو روشن کرد که  نیماش

 .گرفت و در رو باز کرد

 :مسافرها چرخوند و صدا زد نیب نگاهشو

 ؟یفاخر نِ یخانم ماه -
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 شیپ یبلند شدم، چه مشکل یصندل یاز رو عیسر
 !اومده

 بله ؟ -

 .اومده سفرتونو کنسل کرده یکی نییپا دیایب -

 سفر منو؟ -

همه مثل خودم تعجب کردند و زل زدن بهم.  بایتقر
مشخص نبود، به سمت  یزیدوختم، چ نیینگاهمو به پا

 : رفت و گفت رونیب

 .خانوم دییایب -

 

 کیوصدونود_پارت#
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 ایرفتم، چشمم افتاد به ور نییپا نیسرش از ماش پشت
 .نشیو ماش

 کنه؟یم کاریچ نجایتعجب نگاهش کردم اون ا با

دستم به طرفش رفتم که مثل  ونیم کیساکِ کوچ با
 گاریو س نشیزده بود به ماش هیتک یاخالفکار حرفه کی
 یانگار همه آدما کردینگاهمون م یو طور دیکشیم
 .یا. مغرورِ پرافادهکنندیاون کار م یبرا نجایا

 : که کنارمون بود گفت یشدم، مرد کشینزد
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 .خانمتون آقا نمیا -

 کرده؟ یکرد!! منو خانمِ خودش نعرف یغلط چه

 :مرد تکون داد یبا تشکر برا سرشو

 .دیممنون جناب لطف کرد -

و با دوختم بهش ساک توزمونهیکه رفت نگاه ک مرد
 :گذاشتم نیزم یحرش رو

 ؟یراه انداخت هیچ ایباز نیا -

 :زد گارشیبه س یباال داد و پوک یاشونه دیالق

 ؟یبر یخواستیکجا م -

 .یدونیتو که بهتر م -

 ییبزارم خودت تنها یسوار شو انتظار که ندار ایب -
 .یبر
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 اونجا؟ یمنو برسون یخوایمگه تو م -

درصد فکر کن بذارم خودت  هی ،یفکر کرد یپس چ -
تو  یزیچ هیهم  مایاونجا، از کجا معلوم س یتنها بر

 !نداشته باشه نیآست

 .به همه شک کنه خوادیراه به راه م حاال

 .رمیخودم م ام،یمن با تو نم -

آه از نهادم بلند  یبشم ول نیکه برم سوار ماش برگشتم
با اومدنش مانع رفتنم  یعوض نیرفته بود ا نیشد. ماش

رفتار کرد انگار شوهرمه و من  یهمه طور یشد و جلو
 .خواستم قالش بذارم و برم یم یواشکی

 .برگشتم به طرفش تیعصبان با

 .رفت نیبرم ماش ینذاشت نجا؟یا یچرا اومد -
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چون در حد  ومدمای... نبابد منجامیخر گازم گرفته که ا -
 .مجبورم یجهنم ازت دلخورم. ول

تو کال با  ؟یایاجبارت کرده؟ من ازت خواستم ب یک -
تو  یسوخته نگه داشت زمیمشت ه هی یریمغزت درگ

 چیه یدونیخودتم م یسوختن. ول دِ یمغزت، به ام
 .شهیازشون بلند نم یشیآت

 .بهتره ششیها... زغال که آت شنیزغال که م -

که نسبت به خودم و خودش  یاشاره کردم به افکار من
کاذبش، اونم نه گذاشت و نه برداشت  یِدواریداره و ام

 .صاف جوابمو داد

دادم و خواستم در جوابش  رونیرو با خشم ب نفسم
 : بگم که گفت یزیچ

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ماجراتون  یناخواسته منو قاط ایخواسته  نیبب -
چشم بندم بگم منو سننه، اصالً به  خوامی... منیکرد

پاشه بره  خوادیم نمیتصادف کرده ماه الدیدرک م
 ...یاونجا، ول

رو با نوک انگشتش پرت  گارشیو ته س دیکش ینفس
 :و ادامه داد نیزم یکرد رو

واسه من  یعنی ادیب شیواست پ ی... مشکلادیدلم نم -
 ایمسخره رو بذار کنار ب یاومده، حاال اون لجباز شیپ

 .نیبش

 

 ودوصدونود_پارت#

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 

 

 

 

 

 یهانکیشدم، اونم کنارم نشست و ع نشیماش سوار
 .چشماش زد و حرکت کرد یرو رو شیآفتاب

 کاریدارم چ دونمیخودمم نم م،یهمسفر هم باش قراره
روش  تونمیکه م هیاالن تنها کس دونمیفقط م  کنمیم

دوست و همدم بهش  کیحساب باز کنم و به عنوان 
 .اعتماد کنم

شوهرم باشه، احمق  خوادیخواد دوستم باشه م ینم اون
 ادیاز خواب و کارش بزنه ب یزود نیصبح به ا ستین
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 ییچه بال نهیتا بب گهیشهر د هیمنو اسکورت کنه ببره 
و  کنهیو کمکم م پادیمنو م نقدریسرِ برادرم اومده. ا

مقابلم  نهیو دست به س شهیهمه جا به پا حاضر م
منم. منو  شیزندگ یکه ثابت کنه تنها دغدغه ستهیایم

خودش رو به آب و  ینجوریدوست داره، حتما داره که ا
 .به من وارد نشه یاتا خدشه زنهیم شیآت

 وقتچیازم دفاع کرد، ه یاون مرده اتابک چطور یجلو
و  نجاتم بود یتنها فرشته ایاون لحظه ور ره،ینم ادمی

 .دیکش رونیمنو از چنگالِ اون آدم ب

 هی خوادیکاراش به خاطرِ عذاب وجدانشه و م دیشا
 .و جبران کنهاون اتفاق ییجورا

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

که اون شب صد  یبدونم آدم دیشب... با... اونشباون
بدنت  ،یدار یعجب بدن"بار کنار گوشِ من گفت 

 یاگهیکس د یدیاجازه م یست، چطورالعادهفوق
 "مالِ من باشه دیبدن فقط با نیبهش دست بزنه، ا

با من بوده  نکهیعذاب وجدان ازم لذت برده و از ا بدون
  کرده؟ دایاالن عذاب وجدان پ یطورخوشحاله، چه

اون دختر  یبه جا نکهیاز ا خونهیکبکش خروس م اون
 .از بدنش کرده، بدنِ من بوده یفیمن بودم و هر تعر

دندون  اریاختیدستام از خشم سفت شدن و ب مشت
  .کردم یاقروچه

طرف داشت از  هیبودن، از  ضیحرفاش ضد و نق چقدر
که به قول خودش اسبابِ نقشه بود لذت  یاون دختر

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

اون تصور کرده  یمنو به جا گفتیم یو از طرف بردیم
مال  شهیهم یبدنش برا خواستیطرف م هیو از 

 .خودش باشه

 نیا شهیست چطور منهفته یجونور چ نین ادرو ایخدا
آدم اون  نیمعادله با هم جفت جور بشه و بفهمم چرا ا

 .فرو رفته بود یاگهیقالب کس د یشب تو

اونجارو  یالکلش همه فضا یبو یدیبود، مگه ند مست
تنم، اثر  یجا یجا یپر کرده بود. مست بود که رو

داخته گذاشت و اون شورِ محشرو راه ان یلبهاشو باق
 .بود

به  یباال رفت. نگاهش کردم با ژستِ جد هویقلبم  تپشِ
 .روبرو زده بود
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من دوستش ندارم، ازش متنفرم،  اد،یدنبالم م یچ یبرا
هاش و توجه هاشیریگیپ نیواضحه که دارم به ا یول

. منم آدمم، ستمی. از سنگ که ندمیواکنش نشون م
مهم و باارزشم دلم وا  نقدریا یکس یبرا نمیبیم یوقت

  .دهیم

 .وا دادناش نیوا نده با ا اهیسال س صد

که  یآروم ینرفته اون باعث شد منو مسلم و زندگ ادمی
 .میها از هم فاصله داشته باشآرزوشو داشتم فرسخ

تونست بعد از سه  یچند مسلم هم آدم نبود، چطور هر
 فراموشم کنه. من هنوزم دارم به اون و یسال به راحت

 .که راحت پسم زد کنمیکارش فکر م

 .حرص نگاهمو گرفتم و به جاده زل زدم با
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 : لحظه گفت هی

 ؟یترش کرد هوی هیچ -

 

 وسهصدونود_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

تا االن که مثل سنگ فقط به روبرو زل زده  شهینم باورم
که در  یبه حالم و خودخور کردیبود به من توجه م

 .درونم داشتم
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 :نکردم نگاش

 .یچیه -

منو با نگات  یشده از صبح داشت یزیچ هی گهیچرا د -
اونور لباتم افتادن  یحاال روتو کرد یکرد یزابراه م

 .نییپا

 .ستین میزیگفتم که چ -

 .ستین ایهست  تیزیا بفهمم چنگام کن ت -

 یایزوا زیبه ر زینگاهش، ر یشدم تو زیحرص ت با
و تنگش چک کرد و اخم  صیحر یصورتم رو با چشما

 :کرد یزیر

 !یاریکم م یچته؟ دار -

 :گنگ بود یکم حرفش
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 ؟ یواسه چ -

 یتکون داد و لبخند مطمئن نیرو آروم به طرف سرش
 :زد

 .یشد ریمثالً با خودت و دلت درگ دونمیچه م -

 .بشم ریدرگ یچ یبرا -

 .زد شخندیکه گفت ر ییزهایتمسخر به خودشو چ با

 .سرکاسه اول گردمیاحمقم که دوباره برم یلیمن خ -

 :نگاهم رو گرفتم و گفتم دوباره

 .بفهمم خواممی. نمدمیاز حرفات نفهم یزیمن که چ -

متوجه بودم داره چشم  یفرمون زد. از گوشه یرو آروم
 .کنهینگاهم م
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قهر باشم و  شبتید یبه خاطر حرفها دیقاعدتاً با -
ذره ناراحت  هی نجاستیا شیبدبخت یمحلت ندارم، ول

 .زهیریبهم م ستممیس یباش

 :چشماش و گفتم یزل زدم تو صاف

 .طلبکار باشه منم نه تو دیکه با یاون -

 : زمزمه کرد یلب ریو ز دیخند

 الد،یفعال که دورِ من پر شده از طلبکار...تو، م -
 .طلبکارش، مامانم

 :دمیحرفش پر ونیتعجب م با

 ؟یمامانت واسه چ -

 یسرت مرد رِ یخ گهیازم... م هی... شاکدونمیچه م -
 .نیبچه هم داشت هیزنت بود  نیاالن ماه یداشت
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چپش  یگونه یرو یکیکرد و چالِ کوچ یزیر یخنده
اون چال که مثل ستاره  یثابت موند رو افتاد. نگاهم

 .دیدرخشیچشمام م یجلو

 ..بشنوه تویبود خبر حاملگ دواریبگما، همش ام نمیا-

بود که تمام  بیاونقدر برام عج دمیرو که شن یزیچ
گُر گرفت. فکر کردم اشتباه  هیصدم ثان کیبدنم در 

 یوقت یداره، ول یاگهیحرفش منظورت د ای دمیشن
 :گفت

 .خبر نداره من اون شب مراقب بودم -

 :از خشم و خجالت پرخاش زدم ارادهیب

 یچ فهممیمن اصال نم ؟یگیم یدار یچ ؟یمراقبِ چ -
 .یگیم
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 ست؟ین ادتیتو  -

 یخوایم یچ نمیبنال بب یتکون دادم، لعنت جیرو گ سرم
 یچ یبرا گه،یم یمامانت چ ،یبود یمراقبِ چ ،یبگ
  نیباشه، نکنه، نکنه ا میحاملگخبرِ  دنِیمنتظر شن دیبا

 !کرده من خبر ندارم؟ یا گهینامرد کارِ د

 : اون بگه تا

 .شب از کاندوم استفاده کردماون -

کرده و اون  یسکته زدم و برگشتم. گفتم نکنه کار من
 .باشه یاگهید زِیها و شکم دردم عالئمِ چتهوع حالت

تو به صفر  یپس طبق معادالتمون احتمالِ باردار -
به مامان بگم که، اونم شب و  نویا شهیروم نم رسه،یم
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تو و حالت تهوعات مالِ  یدل دردها کنهیروز دعا م
 .باشه نیهم

 

 وچهارصدونود_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

اون شب  دونستمیمن م یول گفتینم نویاگر ا یحت
رفته... لمس که نبودم... مثل  شیپ یبرنامه چطور

 پردهیب قدرنیکه مست نبودم... خدا لعنتت کنه که ااون
 .یکنیم خی یو منو سنگ رو یزنیدر موردش حرف م
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 :و گفت دیکه به صورتم افتاد خند نگاهش

تو که از برگِ گل  ،ییتو دونستمیاحمق بودم نم -
 ...یول ،یترپاک

 :گرفت و روشو به سمت جاده و اطرافش دوخت ینفس

 .محافظت شده عمل کردم گهید یکی الِیبه خ -

 .خفه شو -

لبم  یچشمام و بعد رو یتو میشور نگاهم کرد. مستق با
 :باال داد ییابرو ییثابت شد و با پررو

طلبکاره منم  یمامانت واسه چ یخب، سوال کرد هیچ -
 گفتم؟ یبد زیجواب دادم، چ

 .خواهشاً خفه شو دهنتو ببند -

 :گفت آروم
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 .ناراحتت کنم خواستمینم -

 :دمیکتفش و غر یزدم رو تیعصبان با

در موردش  گهی. پس دکنهیناراحتم م یدونیم یول -
 .حرف نزن

 ؟یشب نوتِال خورده بوداون -

 هو؟یگفت  ی... اصال رد دادم... چهنگ کرد مغزم

نوتال  یبودن، دهنتم بو نیریش یلیزبونت و لبات خ -
 .دادیم

 یانگار تو دن؟یشن یچ میلعنت یهابرد. گوش ماتم
 زِ یبه ر زیداغ شدم. تمام ر کبارهیکه به  شمیآت یکوره

 .ذهنش حک کرده یو توشباون
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 یرو به حالت شور و حرصِ بدنش، محکم تو نفسش
 : جابجا شد و گفت یصندل یداد و رو رونیصورتم ب

 .یزنم بش یجورنیمن نبود که ا یدهیا -

رو به زور وصل  یکیدوست داره  یلیمامانت انگار خ -
 .که در حد مرگ ازش متنفرم یکنه به آدم

 کنه؟ینگاه م هامزد... چرا همش به لب یشخندین

زنت  یول کردمیسقطش م شدمیمن اگه باردارم م -
 .شدمینم

تکون داد  یو عصب کیستریو سرش رو ه دیکش ینفس
 :خودش زد یپا یو آروم رو

بخاطر  خوامینم ینجوری... منم تو رو ادونمیمتاسفانه م -
 ...یقبولم کن گهید یزایچ
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 :محکم گفت انیکرد و با شور و طغ نگاهم

 یسنگ زندگ هیبا  ستی. قرار نخوامیمن خودتو م -
مالِ من  یمان... تو زبگم چون خطا کردم حقمه ایکنم. 

به من باشه... توام بم تعلقِ  متعلقتیکه همه چ یشیم
تحملم  گهید یزاینه صرفا بخاطر چ ،یخاطر داشته باش

 .یکن
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بودم که  یازش عصب نقدریا مینگفت یزیچ گهید
 .حرف بزنم گهیکلمه د کی یحت خواستمینم

 یک دمیدادم و نفهم هیتک یبستم و به صندل چشمامو
مو گونه یخواب حس کردم انگار دست یخوابم برد. تو

که داشت  دمیشن یزیر یلمس کرد و بعد صدا
 :گفتیم

توقع  ،یکنیم تمیبه جونِ من اذ یندازیم شیآت یایم -
کنم... نوچ...  کاری... از دست تو چرمیآروم بگ یدار

 .بخواب... بخواب

 

 .چشمامو باز کردم دیچیپ مینیب ریکه ز گاریس یبو
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 یدستش رو هیو  نیداده بود به در ماش هیتک ایور
 هی هیکه شب کردینگاهم م صانهیحر یفرمون بود و جور

 .دیرسیگرگ گرسنه به نظر م

 امنهیس یخودمو جمع و جور کردم و شالمو جلو عیسر
 .نگه داشتم و صاف نشستم

  :دمیکش خجالت

 یکِ دونمینتونستم بخوابم نم الدیاز فکر م شبید -
 .خوابم برد

 .میرسیباالخره که م م،یبخواب، عجله ندار -

 :و گفت رونیپرت کرد ب شهیرو از ش گارشیس

واسه  رمیبگ یزیچ هی رمیکنم م یقفل م ونیدر ماش -
 .امیصبحانه. تو بخواب تا ب

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 :و گفتم دمیکش یکوتاه ازهیخم

 .ادیخوابم نم گهینه د -

تو رگ... بوق سگ ما  میبزن یزیچ هی میپس بزن بر -
 ،یزینه چ یداد یینه ناشتا رون،یب یرو از خونه کشوند

 .نییبچه... بپر پا میضعف کرد

 هی یانداختم و متوجه شدم جلو یاطراف نگاه به
 .توقف کرده یراه انیرستوران م

دادم و صورتنو چک کردم.  نییپا ونیماش رِ یگ آفتاب
چرب شده بود.  یکم دنیبه خاطر خواب مینیب یرو

رفتم. اگر به  نییپا نیخودمو مرتب کردم و از ماش
تا  میسر بر هی کردمینبود مجبورش م میخاطر گرسنگ

 .یسار
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 نیداره از ا ایواضح بود ور ینبود ول یطوالن یلیخ ریمس
داره  نیهم یبرا برهیاستفاده رو م نیبهتر تیموقع

 یطوالن یهاسه ساعت رو به ساعت نیتا ا دهیلفتش م
مجبورم  ره،یگ ششیبکشونه. منم که کارم پ یتر

 .نگم یزیبذارم و چ گریدندون رو ج
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باهاش  شتری. هر چقدر بمیرو کنار هم خورد صبحانه
آشناتر  شیدرون تِیبا شخص کردم،یم یزمان سپر

که با  یو زندگ شیداشت در مورد بچگ ی. وقتشدمیم
 هی هینه، شب نیماه هیشب زد،یمامانش داشت حرف م

دوست به حرفاش گوش دادم. دردودلش برام ملموس 
 :گفت یبود. وقت

 ایبه دن یطیشرا یتو بخشم،یخودمو نم وقتچیمن ه -
زنِ جوون و تنها بود، مانع  هیاومدم که مامانم 

به پام  شویسروسامون گرفتنش شدم، تا بچه بودم زندگ
 یدل و دماغ گهیتا بزرگم کنه، بزرگم که شدم د ختیر

 یپ ینده بود... اگرم بود من نذاشتم برواسش نمو
 .شیزندگ
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ها و گذشته یتو شدیغرق م زدیکه م حرف
روشو بشکافم و به  یهاهیال تونستمیهاش. محسرت

  .ببرم یپ شیاصل تِیشخص

مغرور و خودخواه  یپسربچه هیکردم درونش  حس
خودخواه  ش،یخاصِ زندگ یهاآدم یوجود داره که برا

که  ی. مثل من و خاله حورشهیم یرتیگر و غو سلطه
 .میخاص دار یمعن هیاون  یبرا

 ازدواج کنه؟ یدوس نداشت -

 نیکارترگناه هیتکون داد که شب نیسرشو به طرف یطور
 .کردیجلوه م نیزم یآدمِ رو

اومد  یکی شیدوس نداشتم ازم دور باشه، چند سال پ -
 یو وا کرد تا ازش خواستگارسرِ صحبت مییدا شیپ
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دُمشو گذاشت  وثیبپا کردم که اون د یقشقرق هینه، ک
 رتمیغ یبوده، ول یآدم بد گمیرو کولش رفت... نم

لنگِ چرت مفت هیدستِ  ریمامانم بره ز دهیاجازه نم
 .و دستور بده ادیکه از فردا واسش اُرد ب

 ن؟یخودخواه نقدریچرا شما مردها ا -

 .ستمیمن خودخواه ن -

در مورد مامانت  یکه دار نای... همیهست گهیچرا د -
از فردا شوهرش  رهیزنش بم یکی... یهست یعنی یگیم

جاشو پر کنه، اما اگه  رهیزود بره زن بگ فتهیدوره م
که  ش،یتو زندگ شنیم زیهمه ت ره،یزن بم هیشوهرِ 

 بیاگه اسم ازدواج آورد بکوبن تو سرش بگن زشته، ع
 ...هاحرف نیداره و ا
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 هیخودم واسش تک خواستمیفقط م ...بهیمن نگفتم ع -
 قیمچ و رف یجور هیگاه باشم، دوستش باشم، اصال 

متاسفانه  یشدم، ول شیکه فکر نکنه سرخرِ زندگ میباش
... االن که خودم کنه یبودم. بودم که نذاشتم زندگ

 فهممیدارم م ،یخانواده و زندگ لِ یافتادم تو فکر تشک
 .فتمازش گر ویچه حق

خودش  دیشا یحرفا ندارم، ول نیبه ا یمن کار -
 .انتخاب کرده یجورنیا

پسر و  زِی. نگاهش ثابت شد به مدیکش یزد و آه ینوچ
و شوهر بودن و دستاشون که بنظر زن یدخترِ جوون

و  زدنیدستِ هم بود و با شور با هم حرف م ونیم
 .موج زد اینگاه ور یحسرت تو
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چرا  کننیشک مگرفتم. االن  زیاز اون م عیسر نگاهمو
 .میکنینگاهشون م ینجوریا

آب پرتقالم  یپرت کنم بطر ارویحواسِ ور نکهیا یبرا
 :رو به سمتش گرفتم و گفتم

 ؟یکنیبرام باز م نویا -

نگاهم کرد. بازش کرد  یو لبخند سرد همون حسرت با
 رمش،یتا خواستم بگ یو دوباره به طرفم گرفتش، ول

 :گفت

انتخاب  ویزندگ نیمامانم خودش ا کردمیمنم فکر م -
روز  هی ییکرده، خودش خواسته من باشم و اون، دا

تا بچه بودم دست و پاشو  ام،یگفت، من مزاحمِ حور
 .شیزندگ یبستم، بزرگ هم که شدم نذاشتم بره پ
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ها اعصابتو خراب کنه. حرف نیخواسته با ا یحتنا م -
زدواج نداشته ا میبه من گفت اصال تصم یخاله حور

 ...کنه

 غهیص یجواب مثبت داده بود به خواستگارش... حت -
 .به من بگن نکهیهم کرده بودن. بدون ا
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بگم  نکهیبا تعجب... نه ا ختهینگاهش کردم. آم رهیخ
به  ازیانسانه و ن هیکرده نه، بهرحال اونم  یکارِ بد

که تا  گهید یزهایچ یلیو خ خوادیمحبت داره، عشق م
 .کرده بود کوتشونیپسر با نیاالن بخاطر ا

بعد از مرگ  تونهیمرد م هی ی، چطورکه نکرده یگناه
زن  ایدوباره ازدواج کنه  یهر سن و سال یزنش تو

و عار  بیع یحورمثل خاله ییهازن یکنه، اما برا غهیص
 شه؟یمحسوب م

 خواستیبه من گفت نم یخاله حور ادمهیچند  هر
که  یزمان شه،یاتفاق چند سال پ نیا یازدواج کنه، ول

 .بزرگ بود ایور
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دستم  ونیرو م یزد و دستمو گرفت و بطر یشخندین 
 :دستمو رها نکرد. ادامه داد یگذاشت ول

شب شاخ و شونه من اون یبود، هر چ نجایا شیبدبخت -
 .کرد امیو عربده زدم، مامان جلو همه رو س دمیکش

دُمشو گذاشت  ارویاون  یگیواقعا زنش بود؟ مگه نم -
 .رو کولش رفت

مشت  ارادهیانگشتاش دستمو نوازش کرد. دستم ب با
 خواستمیبکشم، نم رونشیشد، اما نتونستم از دستش ب

حرفاشو ناتموم  یاشو خراب کنم و اون ادامهخلسه
 .بذاره
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به خواست  دمیبعد فهم یبه منم گفت، ول ینجوریا -
 یریگیم ن،یماه غهیبوده... ص غهیص ارویبا اون  ییدا
 گم؟یم یچ

اون دختر و  زِیزد و با غم دوباره نگاهشو به م پوزخند
 .پسره دوخت

بودم، دعوا راه انداختم، تو کَتم  دهیفهم منه خر تازه -
کرده باشه، اونم  یکار نیهمچ یواشکیمامان  رفتینم

 یاون ده،یچه فا یرو پس زد، ول ارویرفت  دیخجالت کش
هم  ییشد من بودم نه اون، دا خیکه جلو همه سنگ رو 

تو  زدیصاف م شدیم یزیچ هیبهونه کرد هر وقت  نویا
 چارهیرو ب یحور ،یمزاحم ،یتو سرخر گفتیسرم م

 .یکرد
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ربط داشته  نیهم به هم شیخودکش یماجرا نکنه
 یلیهاش خگفته بود داداشم با حرف یحورباشه... خاله

 .ازدواجِ من بوده لشینگفت دل یکرده، ول تیاذ ارویور

 :داد ادامه

مستقل شدم... حاال  دمیها رفتم خونه خرهمون سال -
ول کنِ ما نبود، هر  ییدا گفت،ینم یچیکه مامان ه

 .بود میتو زندگ ششین رفتیطرف م

و به  دیکش یدستم برداشت و آه تلخ یاز رو دستشو
 :گفت کبارهی

 .پاشم حساب کنم یخورینم یزیاگه چ -

 .باشه -

 :بره، صداش زدم خواست
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 ا؟یور -

 :و گفت ستادیا

 جان؟ -

 :دمیمنصرف بشم، پرس نکهیاز ا قبل

اگه االن  ؟یو به مامانت داربازم همون حس ؟یاالن چ -
 ؟یندار یبخواد ازدواج کنه تو مشکل

سوالم براش  دمیگلوش که تکون خورد فهم بِیس
نگاه مصممش  یتو یبه آن ینبوده، خودخواه ندیخوشا

 :رخت بست و گفت

رو هضم کنم. دست خودم  هیقض نیا تونمیمن نم -
 طشیرااالن ش دیشا رم،یبم ذاشتی. اگه مستین
 .نبود ینجوریا
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کرده. چشمم  یموضوع خودکش نی... بخاطر انهیهم پس
 :بلند شدم و گفتم عیدستشو افتاد، سر یهاکه به مشت

 .امیو م یبهداشت سیتا سرو رمیم -

 :تکون داد سرشو

 .نیماش شیپ رمیبعد م خرمیم گاریمغازه س رمیمنم م -
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 یی. سه تا دستشوهاییدستشو سیطرف سرو رفتم
خانم و آقا هم  هینبود که کنار هم قرار داشتن.  شتریب

بودن. خانمه زودتر از من رفت داخل و  ستادهیاونجا ا
 هیره. بقدا چادرش رو داد به شوهرش براش نگه

 یخال شونیکیهم پر بودن. منتظر موندم تا  هاییدستشو
 .بشه

 نایاز مت امیپ هیچک کردم،  مویفرصت گوش نیا یتو
 :داشتم که نوشته بود

رفته  ییبدونم از طرف آموزشگاه جا دیبع ؟یکجا رفت "
 "ن؟یشده ماه یزیچ ،یباش

مامان نه...  یافتاده، ول یبدونه کجام و چه اتفاق دیبا نایمت
 :کردم پیتا عیبراش سر
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 الدیاومدم مسافرت به مامان نگو کجام... م ایبا ور "
 ".افتاده یچه اتفاق نمیبب میاومد ست،یحالش خوب ن

حواسم بود اون  یبود، ول یگوش یکه سرم تو ینیح در
 :شد و گفت کیمرده آروم بهم نزد

 درسته؟ دیشما اهل تهران -

 بله... چطور مگه؟ -

 مسافرت؟ دیریم دیردا -

 .هیچ یسواالتتون برا فهممینم -

و عالمت  اطیزد و با احت سیبه داخل سرو یااشاره هی
 .تر حرف بزنمسکوت، بهم فهموند آروم

 شیدرونمو به تشو یو حسِ ناامن ختیر یهر دلم
 .انداخت
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 :شد و گفت ترکیبهم نزد تا

فکر کنم  ،یتو رستوران بود ییآقا هیبا  دمت،یمن د -
 .دوست پسرته

 :دمیبهش توپ یحالت تدافع با

 ...یمردم یِوص لِیداره، مگه وک یبه تو چه ربط -

 دیندارم، فقط حس کردم مزاحمته، بذار ینه نه... کار -
 ...لحظه هی

و اونو به طرفم گرفت، در  دیکش رونیب بشیاز ج یکارت
 :بود سیچشمش به درِ سرو هی کهیحال

... دارم کنمیکار م یسازشرکتِ ساختمان یمن تو -
هست،  نجای... شمارم اخونه پدر زنم اراک برمیخانممو م

 ...یخواست یزیچ یکمک ای یداشت یاگه کار
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به من شماره  یدار نجاستیخاک تو سرت، زنت ا -
 .یدیم

 ...خانم... گفتم کمک -

 .زیه یکهیبرو گمشو مرت -

بم باال رفته بود. از از اونجا دور شدم. ضربان قل عیسر
و  ایور ینهیها که باال رفتم، برخورد کردم به سپله

دادم. دستمو گرفت و با تعجب  رونیب ینینفسمو با ه
 :گفت

 ؟یدیشده؟ چرا ترس یچ -

 

 ونهصدونود_پارت#

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 

 

 

 

 

یه جوری در انحصارِ خودش گرفته بودم که انگار توی 
بغلشم، تنها یه دستش روی بازوم بود ولی اونقدر به 

هاشو روی تونستم نفسبودم که میتنش نزدیک 
پوستم حس کنم. به من زخم زده، زخمیم کرده، تنمو 

کنم از تمام ده، حس میدریده، ولی بهم حسِ امنیت می
کرد های اینجا، حتی از برادرم و مسلمی که ادعا میآدم

 .ترهعاشقمه، برام امن
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قدمی عقب رفتم. داشت با چشمای ریز و تنگ شده 
 .دکرنگاهم می

 :هااشاره کردم به پایین پله

 .کردیه آقایی اونجا بود، داشت با حرفاش اذیتم می -

 ؟کی؟ کجا بود -

با هم رفتیم پایین، دیدم مرده با زنش از درِ پشتی رفته 
بودن. وریا بیخیال نشد، رفت اونجا یه دور زد، منم به 

گفت این بود، این، دید میو میدنبالش کشید و هر کی
 ...یناین، ا

 .اونم که انگار آب شده بود رفته بود زیر زمین

 :عاصی شده گفتم
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ولش کن، هر خری بود رفت دیگه، خودش ترسید دَر  -
 ...رفت

ی هولِ خروس. سریعتر میومدی گوه خورد، مرتیکه -
 .گفتی بم بیام جرش بدمباال می

 .ای رفتم بهش و دوباره با هم رفتیم پایینغرهچشم

 

رغمِ نگرانی شدیدم اما هنوز تان. علیرسیدیم بیمارس
آماده نبودم تا با میالد رو به رو بشم. دل چرکینیم 

جلوی تمام احساساتمو گرفته بود، ولی نه در حدی که 
  .نخوام از حالش جویا بشم

وریا اجازه نداد برم پیش دکتر، از جلوی پذیرش دورم 
 :کرد و توی صورتم شمرده شمرده گفت
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دونم چه بالیی سرِ میالد اومده و و نمیببین منم مثه ت -
گم، هر مشکلش چیه، ولی از همین االن دارم بهت می

اتفاقی بیفته من کنارتم ماهین... کنارِ تو و خونوادت. 
 ؟همیشه رو من حساب کن باشه

لحنش و مصمم بودنِ گفتارش، باعث شد دلم در هم 
فرو بریزه. انگار یه پیش مقدمه بود برای اینکه بهم 

بگن حالِ میالد خوب نیست. با دو به طرفِ اتاقش 
جوشید. دویدم تا ببینمش. دلم مثل سیرو سرکه می

ی اتاقش دیدمش که مثل یه جسمِ وقتی از پشت شیشه
های زده روی تخت افتاده بود و دستگاهسنگین و زنگ

تنفسی بهش وصل بودن قلبم ریش ریش شد و اشکام 
 .فرو ریختن
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دونم شدت ر بود. حتی نمیدونم حالش چطونمی 
، تنها اش صدمه دیدهتصادف چقدر بوده و کدوم ناحیه

دیدم و چشمایی که گویا باند بسته به سرش رو می
 .موندند هاست بستهسال

سیما هم اونجا بود، اومدم از اون بپرسم که درست 
تحویلم نگرفت. با یه سالم خشک و سرسری بهم 

باهام نداره. یه جوری ای به هم صحبتی فهموند عالقه
کرد انگار من باعث و بانی طالق و جداییشون رفتار می

 .بودم

پچ کرد. ولی وریارو کنار کشید و یک ساعت باهاش پچ
بعد که حرفاشون تموم شد، هر دو از روی نیمکتی که با 

 .فاصله از من نشسته بودن، بلند شدن و به طرفم اومدن
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 : بلند شدم و رو به سیما گفتم

  ؟مشکل چیه سیما؟ چرا نذاشتن میالدو ببینم -

 :ای باال داد و گفتشونه

خوای با دکترش حرف بزن. من باید دونم. اگه مینمی -
تونم دعوتتون کنم بریم خونه. برم... ببخشید که نمی

دونید که از سرِ جریانِ طالق، بابام یه خورده بدخلق می
تونید برید یا، میشده... ولی کلیدِ باغِ بابارو دادم به ور

 .اونجا استراحت کنید

 .وریا: تو برو سیما، مرسی که تا االن منتظرمون بودی
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بیخ خواد بره؟ بغض دوباره سیما بره؟ یعنی واقعا می
گلوم نشست. سه ساله میالد ولش کرده به امانِ خدا، نه 

ذاره، چرا نره؟ همین که تا ده، نه راحتش میطالقش می
 .االن مرام گذاشته و مونده اینجا، از لطف و محبتشه

 :رو به من لبخند سردی زد و گفت

دونی منو میالد فقط به ظاهر با هم نسبت خودت می -
 .هم جدا شدیمهاست از داریم، ولی مدت
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ام داشت با که چونهسرمو با گریه تکون دادم، در حالی
 .لرزیدتمام قدرت می

خواست اتفاقِ بدی ولی به جونِ بابام هیچوقت دلم نمی -
 .براش بیفته. بهرحال متاسفم

برای چی متاسفی؟ برا چی سیما؟ مگه میالد چشه؟  -
 !کنیچرا داری ته دلمو خالی می

بت شد و به وریا نگاه کرد و نگاهش روی اشکم ثا
 :گفت

 ؟گیتو بهش می -

مو به باد داد. با گریه موندهوریا که سر تکون دادم، ته
 :صدامو کمی باالتر بردم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

دی به اون، اونم که کنید، تو پاس میچرا همچین می -
 ؟گم میالد چشه... میهیچ

گوشی سیما زنگ خورد. نگاهش کرد و رو به هردومون 
 :گفت

. منتظر بودم شما بیاید که برم، بابا بیرون منتظرمهمن  -
 .بعد برم

اش گذاشت و خداحافظی کرد ی کیفشو روی شونهدسته
و رفت. تا وارد آسانسور شد برگشتم به طرف وریا و با 

 : گریه گفتم

چی شده؟ الاقل تو بگو دلم داره مثل سیرو سرکه  -
  .جوشهمی
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طرفم  چنگشو توی موهاش فرو برد و قدمی به
 :برداشت

، بذار برم یه چیزی بیارم فعال بشین میگم برات -
 .فشارت نیفته

اراده مچ دستشو گرفتم و با جست زدم به طرفش و بی
 : تضرع و نگرانی توی چشماش لب زدم

اول بگو، بگو میالد چش شده. من دیگه بی حس شدم،  -
دیگه سِر شدم، بخدا این مدت از بس اتفاقای عجیب 

رسناک واسم افتاده دیگه حتی شوکه هم غریب و ت
 .شم، فقط بگونمی
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گم برم یه چیزی بیارم فشارت دِ آخه واسه همینم می -
نیفته، تو همین االنشم رنگت زرده، پریشونی، خودتو که 

 .ندیدی ببینی چه ریختی شدی

ش و با بغض و گریه با مشت محکم زدم روی سینه
 :گفتم

خت بفهمی چه حالی داداشِ تو که نخوابیده رو ت -
 .دارم... منو نپیچون، بگو... بگو چشه

 .گمرم پیش دکترش مطمئن که شدم به توام میمی - 

سیما که بهت گفت، اون تو جریان بوده، دکتر حتما به  -
 .اون گفته

هوفی کشید و کالفه و پریشون نگاهم کرد. تسلیمِ 
 : واکنشم شد و باالخره گفت

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 .رفته تو کماگفت ضربه مغزی شده،  -

 

  ویکدویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

شوکه نشدم، حیرت زده نشدم، فقط دردم گرفت... 
انگار یه سوزنِ عمیق فرو رفته بود توی قلبم و جاش 

عشقی که با وجود همه کشید. گریه کردم. برای تیر می
این اتفاقات بهش داشتم و هنوزم مثل روزهایی بودم که 
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شدم و قلبم درد رفت پرپر میاگه خار توی پاش می
  .گرفتمی

شد که تنهام ای می. چهل دقیقهنمیدونم وریا کجا رفت
ی اتاق، میالدو گذاشته بود و من با نگاه از پشت شیشه

 .زدمکردم و زار مینگاه می

گه مامان اینجا بود، این بیمارستان رو پر از صدای ا
 .کردهاش میضجه و گریه

هقم کل اون فضارو پر کرده بود و نفهمیدم کی هق
ام حلقه شد و آروم کنارم نشست. دستش دورِ شونه

 :گفت

 .بهت گفتم هر اتفاقی بیفته من کنارتم -

 :با گریه نگاهش کردم و گفتم
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 ؟دونستیتو می -

شو به دندون گرفت و توی چشمام از راست ی لبگوشه
سنجید به چپ نگاه کرد. یه جوری داشت جوانب و می

گه العملِ من بعد از اینکه جوابشو میتا بفهمه عکس
 :چیه

  ...دیشب از بیمارستان پرسیدم -

 ؟دونستی اینجاستمی -

تحقیق کردم فهمیدم تو این بیمارستان بستری شده.  -
 .زنگ زدم پرسیدم

ام از بغض لرزش گرفتن. بغضم دوباره هام و چونهلب
 .ترکیدداشت می

 ؟دیشب فهمیدی به من نگفتی -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

خواستم الزم بود بیایم اینجا مطمئن بشیم. نمی -
 .بیخودی دلتو بلرزونم

ترکم... حالمو ... دارم میشهدلم داره تیکه تیکه می -
 .شهبینی... فکر کردی اگه نگی چیزی عوض مینمی

 :غمگینشو توی صورتم بیرون داد و گفت پوفِ

کرد فهمیدنش االن یا قبل، چیزی از این وضع کم نمی -
 .ماهین. وضعیت میالد خیلی خوب نیست

بغضم ترکید. انگار منتظر همین یه کلمه بودم. دستمو 
 : هام گرفتم و هق زدمجلوی لب

طوری ... چرا اینکنهمامانم، مامانم اگه بفهمه سکته می -
 ...... چرا؟ با خودش چیکار کردشد
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هام قلبم همش تیر ... میون گریهزدم زیر گریه
کشید. یه جایی خوندم نوشته بود، یه افسانه هست می

کشه یعنی عزیزت تو گن وقتی قلبت تیر میکه می
ها باور نداشتم، ولی االن باور دارم. خطره. من به افسانه

فتن وضعیتش گکشید که میقلبم برای عزیزی تیر می
 .خوب نیست

وریا توی اون حال، کشیدم به طرفِ خودش. اینبار 
اش. پسش زدم و حواسم بود که سرم افتاد روی سینه

ی تر نگهم داشت. رایحهخواستم عقب بکشم که محکم
بوی تنش با عطرش به آنی نفوذ کرد توی بینیم. ولی 

توی حالی نبودم که بتونم خودمو عقب بکشم و نشون 
 .خواد اینجایی باشم که قرارم دادهلم نمیبدم د
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بار خوام بگم بهش حس دارم، به این سینه که یکنمی
توش ضجه زدم و به نیستی رفتم و دوبارِ دیگه شد 

رغم تسکینِ دردم و آرومم کرد... ولی میفهمم که علی
تصوری که ازش توی ذهنم ساختم و اون حالِ انزجار رو 

تونم برای تسکینم، بارِ که میکنه، مکانیه برام تداعی می
خستگیمو روش جا بذارم و بهش تکیه کنم. مثل درختی 

گاه بون و تکیهثمر باشه ، بازم سایهکه هر چقدر بی
 .خوبی داره

تر که شدم قصد کردم عقب برم. روی سرمو آروم
 :بوسید و گفت
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گه فعال وضعیتش رفتم با دکترش حرف زدم، می -
ذارن ای نداره، نمیهم فایده همینه، اینجا موندن ما

 ...کسی مراقبش باشه، باید بریم

کجا... کجا بریم؟ باید به مامانم اینا خبر بدم. من از  -
 .خورماینجا جم نمی

فعال نگو ماهین... بذار یه چند روزی بگذره، ببینیم  -
، االن بگی اونارَم زابراه کنه یا نهوضعیتش تغییر می

کنن شبِ احیاء... اینجارو میکنی پا میشن میان، می
 .ذارن بمونیم بیمارستانپاشو، پاشو نمی

 :بلند شد و دستمو کشید. پسش زدم و گفتم

خوام بمونم همینجا، اومدم مراقب نه... من نمیام، می -
 .میالد باشم
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گه باید بریم... اگه خبری ذارن بمونیم... دکتر مینمی -
 .بشه خودشون زنگ میزنن

خوام بمونم پیش داداشم، اگه نصف شب یکجا برم، م -
  ...به هوش بیاد کسی باال سرش نباشه نفهمن

ذارن بمونیم... من االن پیش دکترش بود گم نمیمی -
گفت به محض اینکه وضعیتش تغییری کنه بِمون 

 .زننزنگ میمی

 

 ودودویست_پارت#
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هاشو باور نکردم. تا وقتی از زبونِ دکتر نشنیدم، حرف
دکتر اجازه نداد بیمارستان بمونیم. مدارکِ میالد هم 

  .قبال به بیمارستان تحویل داده شده بودند

رفت همیشه مدارکش همراهش بود و حدس هر جا می
 .اینجا توسط سیما صورت گرفتهسازی زدم پروندهمی

شب اتفاق جور که دکتر گفت تصادف توی نیمهاین
که میال مست و لوده بود. با یه ماشین افتاده، در حالی

ی اون ماشین فرار سنگین تصادف کرده و گویا راننده
 .کرده بود
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قلبم آتیش گرفت و برام درد داشت تمام دردسرهامون 
سیاه بودنِ زندگیم، گردنِ کسی بیفته که بخشی از 

 .مربوط به خودشه

هیچ راهی نداشتم جز اینکه دنبالش کشیده بشم. یک 
کردم دکتر به اصطالح مارو راهی درصد هم فکر نمی

ی تغییرِ وضعیتِ کنه بریم خونه تا در صورتِ مشاهده
 .میالد بهمون زنگ بزنن

ببین کارِ خدارو... یهویی چه بالیی سرش اومد که حاال 
ت به دعا بشیم تا خدا از این وضعیت نجاتش باید دس

 .بده

صدا توی ماشینِ وریا باز زدم زیر گریه و آروم و بی
دونم کجا داشت کردم. نمیبرای خودم گریه می
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رفت، فقط یادمه سیما گفته بود که کلید باغِ باباشو می
ریم اونجا ولی هیچ زدم داریم میداده بهش، حدس می
ه هر دو اونجا باشیم و بینمون ذهنیتی از اینکه قرار

شه، چیزی توی ذهنم نداشتم، اوضاع چطوری سپری می
ذاره اونجا و خودش میره هتل زدم، منو میاما حدس می
 .یا مسافرخونه

کسی بهش زنگ زد. نیم نگاهی بهش انداختم که در 
سکوت گوشی رو به گوشش چسبوند و مشغول صحبت 

آورد ه زبون میشد. از کلماتِ خفیف و کوتاهی که ب
شون در مورد چیه. بیشتر از اینکه به نفهمیدم مکالمه

اش دقت داشتم و شون دقت کنم به چهرهمکالمه
 :رفتنهایی که هر لحظه بیشتر میون هم فرو میاخم
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تو مطمئنی؟ اصال رفتی اونجا ببینی حرفِ حسابش  -
 ؟چیه

هاشو به حالت تفکر جلو داد و برای چتد ثانیه توی لب
اعماقِ خیالش غرق شد. بیشتر از اینکه اون حرف بزنه، 

زد و وریا به خوبی و با دقت فرد پشت خط حرف می
داد. بعد خیلی سنگین و به حالت خسته بهش گوش می

 :نفسش رو بیرون داد

... فعال که نه... خبری خیله خب. میام ببینم چه مرگشه -
  ...گمبشه به توام می

 

رو قطع کرد، مسیرِ باقیمونده رو بعد از اینکه تماسش 
در سکوت سپری کرد و حتی به من که کنارش بودم 
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دونم اونی که پشت خط بود چی توجهی نداشت. نمی
 .اش کردبهش گفته بود که آشفته

 ؟مشکلی پیش اومده -

 .ی گردنش رو کمی کج کردنگاهم نکرد، فقط زاویه

 .نه... چیزی نیست -

 ؟مطمئنی -

طرفم. حس کردم یوم عصبیه و سعی کمی برگشت به 
داره خودشو کنترل کنه تا من از احوالش سر در 

   .نیارم

ای اوهومی گفت و دوباره نگاهشو گرفت و دیگه مکالمه
 .بینمون صورت نگرفت

 .چشمامو بستم و سرمو به صندلی تکیه دادم
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ماشین که جایی توقف کرد، الی چشمامو باز کردم و به 
که پیش روم بود، زل زدم. وریا  در سیاه رنگِ بزرگی

دسته کلید رو از روی کنسولِ کنارش برداشت و سریع 
 .پیاده شد

 

 وسهدویست_پارت#
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ازم تماسِ مامان قدرت تصمیم گیری و آنالیزِ اونجارو 
هام گرفت. حاال با این صدای تو دماغی که ماحصل گریه

 !؟هامه، چطوری با مامان حرف بزنمو ضجه

وریا نشست کنارم و نگاهشو به صفحه گوشیم میون 
دستم دوخت. اسم مامان رو که دید تردیدم رو برای 

 :جواب دادن فهمید

 .بگو دیشب پتو اَ روت کنار رفته سرما خوردی -

رف زدم، دیشب هم که گریه کرده صبح باهاش ح -
 .بودم، یکم صدام اینجوری بود

 .خب پس جواب بده از نگرانی درش بیار -

ماشین رو وارد باغ کرد و در همون حین من جواب  
 .دادم
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 ؟جانم مامان -

  ؟سالم دخترم خوبی -

 .خوبم شکر... شما چطورین -

خوبیم قربونت برم. همش فکرم پیش تو بود... این  -
 ...فرِ یهویی بود برات پیش اومدچه س

و داد تا با آرامشِ وریا آروم پیاده شد و بهم این حس
  .هام ادامه بدمبیشتری به صحبت

 .شه کردکاره دیگه... چیکار می -

 ؟کجایی االن -

اومدیم یکی از روستاهای اطراف تهران. االن اومدیم  -
ی افجه، شاید فردا هم بریم یه روستای دیگه... مهین

میگه باید یه گزارش از وضعیت اینجا تهیه کنیم که با 
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ها صحبت بشه در صورت تمایل اگه دوست مدرس
 .دارن بیان برای تدریس

دروغی که میگفتم دروغِ دروغ هم نبود. این جز 
های مهینی بود ولی نه اینکه مارو هم همراه برنامه

خودش ببره. من اینجوری برای مامان تالقیش کردم که 
 .فاله و هم تماشاهم 

 ؟االن اونجایید -

 .درو باز کردم و از ماشین پیاده شدم

آره... رسیدیم. اومدیم یه باغ اجاره گرفتیم که این  -
 .مدت اینجا باشیم
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خب بسالمتی مادر... مراقب خودت باش دخترم... دلم  -
هزار راه رفت صبح که اونجوری رفتی بیرون. گفتم 

 .خوای به من بگیافتاده نمینکنه خدایی نکرده اتفاقی 

نگاهم به وریا بود که درِ باغ رو بست و داشت 
گشت به طرفم. اما چشماش از همون فاصله منو برمی

و کردند. پس چرا نمیره؟ چرا ماشینظاهرمو اسکن می
 ؟آورده توی باغ

گم.. مامان جان اگه اتفاقی بیفته یعنی به شما نمی -
یم یه سفرِ کوچیک، خیالت راحت قربونت برم. اومد

 .گردیمزود برمی

 ؟صدات چرا گرفته، مگه سرما خوردی -
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نه... ولی دیشب انگار پتوم کنار رفته، از صبح صدام تو  -
 .دماغی شده

خیله خب خودتو گرم بگیر. مراقب خودت باش. یکم  -
غذای گرم بخور سرما نخوری دخترم. میگم راستی 

 ؟میالد به تو زنگ نزد

قورت دادم و با نگاه وریارو دنبال کردم آب دهانم رو 
های هردومونو از توی ماشین بیرون که داشت ساک

کشید. دلم یهو فرو ریخت... انگار قرار نیست تنهام می
 ؟خواد بمونه سرِ قبرِ منبذاره و بره ! پس کجا می

 ؟به شما چی زنگ نزده نه زنگ نزد -

 .صدام به طور محسوسی لرزش گرفته بود
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 وچهاردویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

تونستم اینو بپذیرم باهاش زیر یه سقف تنها باشم و نمی
 .شب رو کنارش بگذرونم

دونم کجا بگردم دنبالش... نه واال... دلم پوسید... نمی -
 .کنم مادریدارم دق م

با اینکه بغض چسبیده بود تو گلوم و از وضعیت میالد 
 :افسرده و متاثر بودم، اما برای آرامشِ مامان گفتم
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طوریش نمیشه مامان. میالدو نمیشناسی... یه بار یه  -
ماه غیبش زد، بعد یه ماه اومد، هیچیش نبود، فقط مارو 

روز  دق داد و برگشت... االنم همونه، خیالت راحت چند
شه، حالشم خیلی اش پیدا میدیگه یهو میبینی سروکله

 .خوبه

آهی کشید و با بغضِ مشهودی که صداش رو لرزوند 
 :لب زد

مم... خدا حفظش خدا کنه ماهین، خیلی نگران بچه -
 .کنه برام... هر جا هست خودش مراقبش باشه

از درون آه کشیدم. من مادر نیستم و نمی تونم حس و 
ادر رو درک کنم ولی می دونم اگر خدایی حالِ یه م
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مون نکرده برای میالد اتفاقی بیفته، مامان بیشتر از همه
 .شکنه و داغون میشهمی

 

گوشی رو که از کنارِ گوشم پایین آوردم، دنبال وریا 
هارو با خودش حمل حرکت کردم که داشت ساک

 .کرد بره داخلمی

 ؟تو کجا -

 .به طرفم یه لحظه ایستاد و شاکی برگشت

 ؟یعنی چی -

حرفم واضح بود، تو کجا داری میری ساکِتم برداشتی  -
 ؟آوردی

 .رم داخل دیگهدارم می -
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 ؟مونی اینجاتو هم می -

نه میرم یه گوری پیدا کنم بخوابم توش از دست خل  -
 ؟بازیای تو راحت شم. کجا برم پس

 .توجه بهم پا تند کرد و رفت داخلبی

 :و گفتمپشت سرش سریع رفتم 

 .رمساکِ منو بده من می -

 ؟ری بعدکجا می -

 .رمبقولِ تو یه جهنمی می -

 .اش نگاهم کرد و نیشخندی زدبرگشت و از روی شونه

هارو که زمین گذاشت، نگاهشو به اطراف چرخوند ساک
و وسایل اونجا رو رصد کرد. چرخی توی خونه زد، 

 :بدون اینکه به حرص و عصبانیتِ من توجه کنه
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 .بیا بشین. اونجا واینستا -

مونه، اگه ساکِ منو بده برم، اینجا برای یکیمون می-
 .قراره تو بمونی من میرم

. با لبخندِ شیطونی از اون فاصله تیز و دقیق نگاهم کرد
ای که توی که روی لبش نشسته بود. نه به اون لحظه
زد، نه به این ماشین کز کرده بود و یه کلمه حرف نمی

 .لرزونههش، که دلم رو مینگا

 ؟ترسی بت دست بزنمچرا نمیای ؟می -

کتِ اسپورتش رو از تنش در آورد و  لبم رو گزیدم.
روی کاناپه انداخت و نگاهم به دستبندها و انگشترهاش 

 .ثابت شد
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  وپنجدویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

که درِ اتاقی رو ای توی خونه زد و در حالیچرخ دیگه
 : کرد تا درونشو نگاه کنه، با شیطنت گفتباز می

و اصرارم نکنی، دیگه نترس، ایندفه تا خودت نخوای  -
بت دست نمی زنم. خدارو چه دیدی، شاید اصال تو 

  .همین خونه باغ ازم خواستی

 :کرد و لبخندی از همون شیطنت زد نگاهم
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 .لجبازی رو بذار کنار بیا یکم استراحت کن -

های خشکم رو با زبون تر کردم و چشمامو از حرص لب
 :و خشم بستم

 .این حرفا برام جالب نیستن... نگو -

صورت می تونم بهت واسه من جالبن چون تنها در این -
، حتی اگه بفهمونم تو هم مثه من از اون شب لذت بردی

 !اسمش تجاوز بود

های آتیش رو از خورده باز کردم. شعلهچشمامو یکه
توی نگاه خشمگینم دید. پاهام داشتن از ادای این 

شدن. بازی بدی راه انداخته بود و جمالتش سست می
 :نفرت رو دوباره جمع کرد توی وجودم

 ؟کنی لذت بردمفکر می -
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 .نبودگم نه، چون اولین بارِ من نمی -

ت زیاده چطور نفهمیدی قدر تجربهخب پس اگه این -
 ؟اون خونِ بکارتمه

آبِ دهانش رو با صدا قورت داد و سیبِ گلوش تکون 
خورد. نگاهش جا خورد و ابروهاشو با تعجب و 

 :مضطرب باال داد

 ؟واقعا -

دستم رو به جایی بند کردم تا پاهای لرزونم قدرت از 
 :م تا تعادلمو حفظ کنمکف ندن. به اونجا تکیه زد

 .شبم همینو گفتیمن اصال لذت نبردم. اون -

کردم خوشت میاد، فکر پس چرا منِ احمق فکر می - 
 ...کردم توام

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

حرفاش توانمو ازم گرفتن. چشماشو از شرمساری بست 
و چنگشو توی صورتش کشید. خوبه الاقل این حس 

 شدم اونبهش دست داد. اگه اینجوری نبود متوجه می
  .ی کثیفهیه هرزه

ولی اون با فکرِ اینکه منم از اونشب لذت بردم تراحت 
کرد، بدون اینکه احساسی از شب اشاره میبه اون

تونه اما حاال از شرم و فروتنی نمی ندامت داشته باشه.
 .حتی نگاهم کنه

 .روی کاناپه نشست و سرشو مابینِ دستاش گرفت

 

  وششدویست_پارت#
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 .توی این موقعیت دوروبرم رو آنالیز کردم

ویال باغِ بابای سیما، خیلی بزرگ نبود، ولی کوچیک هم 
های تمیزِ کرم رنگِ اونجا توجهم رو نبود. سرامیک

د و بزرگ جلوی دیوارِ ی سفیجلب کردند و یه کاناپه
ها طراحی شده عریضی بود که از جنس همین سرامیک

و میز چوبی و تلویزیون بزرگی زیرش قرار داشت. میز 
ی درختی هم که مجسمه طالیی روش قرار طرح تنه

ی راستش یه ی چپِ کاناپه بود و گوشهداشت، گوشه
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صندلی راکِ مشکی متضاد با رنگ کاناپه هم بود و میزِ 
  .ی تاشویی جلوی کاناپه و صندلی قرار داشتچوب

امو بخاطر میالد و تمیزی و زیبایی اونجا باعث نشد غصه
میل و در سکوت جلوتر شرایطِ فعلیم فراموش کنم. بی

ای از کاناپه نشستم. وریا هم کنارم بود. با رفتم و گوشه
 .ی کوتاهیفاصله

اق زدم اتهارو گذاشته بود کنار دری که حدس میساک
خواب باشه. ظاهرا اینجا فقط همین یه اتاق خواب رو 

 .داره

 .نگاهش کردم. از شرمندگی سرش افکنده به زیر بود
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تونیم و فراموش کنیم. ما نمیبهتره هردومون اونشب -
تونم کارتو فراموش با هم ازدواج کنیم چون من نمی

 .کنم. ولی میتونیم دوستای خوبی باشیم واسه هم

 :ت نگاهم کردتوی همون حال

 ؟منظورت اینه دوست پسرت باشم -

نه. با هم دوستی عادی داشته باشیم. مثل امروز که تو  -
دادم، یا من که کردی، منم گوش میداشتی دردودل می

 .خوامتو هر شرایطی ازت کمک می

ترین صدای ممکن خودشو به سمتم سُر داد و با پایین
 :شبیه پچ پچ توی صورتم لب زد

دوباره شروع کنیم ماهین... یه بار منو پس زدی بذار  -
نخواستی خودمو بت ثابت کنم، االن فرصت بده، بقولِ 
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و فراموش کنیم با یه شروعِ دوباره شبتو هردومون اون
 ...مونو از سر بگیریمرابطه

کدوم رابطه؟ مگه بین ما هم چیزی هست؟ من دارم  -
 .تونم کارتو فراموش کنمگم نمیمی

 :ا حرص روی کاناپه زد و تغیرآمیز گفتمشتشو ب

تونم فراموشش کنم... من تونی، منم نمیاگه تو نمی -
باهات خوابیدم، هر چقدرم بگی کارم وحشیانه و کثیف 

و پنهون کنم که از تنت لذت تونم این حقیقتبود نمی
گی دوستِ معمولی باشیم؟ چطوری؟ بردم. بعد تو می

 ؟شهچطوری ممکن می

. نگاهمو پایین انداختم، حتی ام کردزدنش کالفهبا حرف
 .دادخواستم محکم باشم با حرفاش خجالتم میاگر می
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تونی تونی. اگرم نمیاگه بخوای فراموشش کنی می -
 .یکی از ما امشب باید از اینجا بره

 ؟تو به من اعتماد نداری -

ربطی به اعتماد نداره. من مار گزیدم، خودتم بارها  -
 .دیدیترسمو 

 .مگه من حیوونم دوباره بت دست درازی کنم -

کرد و هر بار که به طور واضحی داشت خودخوری می
زد روی زد با پریشونی مشتشو محکم میحرف می

 .پشتی کاناپه

 :تر گفتآروم

.. خیلیم شب ازت معذرت میخوام.من بخاطر اون -
متاسفم... تا یه حدودی مست بودم نفهمیدم چه غلطی 
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کردم خوام جبرانش کنم. تا االن فکر می. ولی میکردم
خواستم یه جوری قضیه واسه تو هم متفاوت بوده، می
دونستم اذیتت رفتار کنم این قضیه عادی بشه، نمی

 .کردم

اومد. تا متوجع شدم تیز نامحسوس داشت به طرفم می
 :ی کوتاه بینمون اشاره کردمشدم به طرفش و به فاصله

موردش حرف بزن، نه بهم نزدیک شو.  خواهشا نه در -
خواستِ خودم کنارتم. به اندازه من داغ فکر نکن به

 .کنمو تحمل مینشدی که بفهمی چرا دارم یه چیزایی

 :اخمِ ریزی کرد و محکم و قاطع گفت

 .ری، نه منمونم. نه تو جایی میمن پیشت می -
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  وهفتدویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

اگه بعد از این سفر به همه بگه منو اون با هم مسافرت 
خوابیدیم و منو جلوی همه شرمزده بودیم و یه جا می

 !کنه تا مجبور بشم بپذیرمش چی

ای که داشتم ترسید، تا خوشو به از حالت متفکرانه
 :کشید که دستمو بگیره سریع بلند شدم و گفتمطرفم 

 .باشه. تو بمون من میرم -
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 :بلند شد و حرص زده و عصبی، لگدی به میز زد و گفت

کوتاه بیا ماهین... کوتاه بیا، قرار نیست بخورمت...  -
 .جا می مونیمهردومون همین

من نخواستم تو همرام بیای، خودت اومدی،  -
رفتم تو حیاط بمونم، یا اصال میتونستم تو بیمارستان می

 ...بیمارستان، تو اومدی یهو

های بیمارستان و خواست هزینهمن نمیومدم کی می -
 ؟پرداخت کنه

خورده نگاهش کردم. پس چی فکر کردی، اون یکه
دونه چطوره توی مشتش نگهت داره تا مطیعش می

باشی. انتظار داشتی سیما پرداختشون کنه، حتی اگه 
خواست. خرجِ بیمارستانم که داد بازم پولشو میسیما می
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اندازِ خودمو مامان و کم نیست، مجبور بودیم تمام پس
  .متینارو بذاریم روی هم تا بخشی از پول جور بشه

 .حس کرد ناراحت شدم، اما در واقع نشدم

خوام بدونی همه خواستم ناراحتت کنم، فقط مینمی -
بازیارو پس بیا این بچه کنم...این کارا رو بخاطر تو می

مونیم تا اوضاعِ تموم کن... یه مدت با هم دوست می
 .بینمون تغییر کنه

قدمی به طرفم برداشت و وقتی مقابلم ایستاد، حق به 
 :جانب توی صورتم لب زد

ت بگیرم... یه چیزی بین ما هست تونم نادیدهمن نمی -
باز که هر چقدرم بگی ازم متنفری و انکارش کنی ولی 

 ...کشونه طرفِ منتورو می
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ی هر چقدر فاصله چشمامون کوتاه بود ولی فاصله
زد. من از پایین قدیمون به طور مشهودی توی ذوق می

 .کردمبهش نگاه می

اگه منظورت اینه صبح تو بغلت بودم، من اونقدر حالم  -
 .بد که حالیم نبود چی به چیه

دم. می گم بخاطر تو هر کاری انجاممن دارم می -
بخاطر جنابعالی اومدم ببینم نره خری که گفتن تصادف 

کرده وضعیتش چطوره، فکر نکن رو حساب رفاقتی 
اومدم... رفاقتی که دمش گرم، میالد همه طوره رید تو 
رفاقتمون، به خاطر تو اینجام، پس خواهشا اولتیماتوم 

 .نده که این چیزا واست مهم نیست
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دخترت باشم. تو داری خوام دوستخب، خب من نمی -
ذاری تا مجبورم زنی، سرم منت میاز پولت حرف می

 .کنی

منت منت نذاشتم، بازم هر کاری هم پیش بیاد بی -
خوام بدونی چقدر واسم دم، فقط میواست انجام می

 .مهمی

تر آورد و گردنشو کمی کج کرد، مثل سرشو پایین
لوس ها خوان خودشونو برای بزرگترهایی که میبچه
 :کنن

تمومش کن دیگه... تمومش کن عزیزم. هم تو  -
ای هم من. وسایلتو بذار تو اتاق بیام بریم یه خسته

 .مشت خرت و پرت بخریم واسه شام ، گشنه نمونیم
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 .میرم هتل -

 .نوچ کالفه و عصبی زد

بری هتل که شب نشده یه لشکر آدم بریزن رو  -
 ؟سرت

 .نیست هتله ها... انقدرا هم بی دروپیکر -

رفتم. اومد، من عقب میهر قدم آرومی که اون جلو می
شدم. خواستم از مقابلش کنار کم اسیرش میداشتم کم

برم که دوباره راهمو سد کرد و صورتشو توی 
 :اینچی صورتم نگه داشتیک

 ؟کجا -

 

  وهشتدویست_پارت#

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 

 

 

 

 

 

های داغشو تاب بیارم. چشمامو از تونستم نفسنمی
 :اش گرفتحرص و خشم گشاد کردم که یهو خنده

کنی؟ این چند وقت تو هر چیه چرا اینجوری نگاه می -
کردی، حاال که اومدیم اینجا، شدم چیزی به من تکیه می

 ؟دیوِ دوسر

دادن. یه ش توی صورتم شکممو قلقلک میپچ زدناپچ
انگیز داشتم. کشش ریزی منو وادار حالِ عجیب و خوف
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کرد در مقابلش سکوت کنم. حاال که توی این می
کردم شرایط و در نزدیکیِ اون قرار گرفتم، احساس می

 .کننم عمل میاعصای بدنمم دارن برخالفِ عقیده

زنه زل می ی کوتاه به چشماموقتی توی این فاصله
 .تونم درست تصمیم بگیرمنمی

بازم. نفسم رو محکم بیرون دادم. اگه کنارش بمونم می
مطمئنم می بازم. نه اینکه به خودم اعتماد نداشته باشم، 

کنن ان، خیلی زود به هم عادت میها اینجوریولی آدم
ره اونی که االن دوستشونه یه روزی و یادشون می

 .دشمنشون بوده

من میرم خونه سیما اینا. فکر نکنم باباش اینقدر  اصال -
 .شازمون دلخور باشه که نذاره برم خونه
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سریع رفتم و ساکمو برداشتم. حالم اونقدر عجیب بود 
 .لرزیدنکه پاهام می

وریا یهو از پشت سر ساکمو کشید و تا برگشتم به 
طرفش، هر دودستمو توی یه دستش گرفت و کمرمو 

 .چسبوند به دیوار

  .کردمشده حرکاتشو دنبال میهینی کشیدم و شوکه

اشو بهم بچسبونه، فقط سرشو خم کرد بدون اینکه تنه
 .توی صورتم

 ؟کنی یانهاین مسخره بازی رو تموم می -

  ؟کُ...کدوم مسخره بازی -

 .رممونم، تو برو، من میگی نمیهمین که همش می -

 .خوام پیشت باشممن... من نمی -
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گم کاری به کارِت ندارم، از مق من دارم میآخه اح -
تونستی با اون جوجه خروس چه طور می ترسی...چی می

 ؟بری شمال، چند روز تو بغلش باشی، واسه من ادا میای

 .بم تجاوز نکرده بود اون... اون -

نگاهش روی لبم بود ولی تا اینو گفتم چشماشو توی 
 .دچشمام ثابت کرد و عصبی نفسشو بیرون دا

 ؟خوابیدیتو بغلش می -

اش با حرصِ به وضوحی سرمو با تایید تکون دادم. سینه
لحظه به و رنگِ نگاهش در یک رفتباال و پایین می
  .قرمزی گرایید

 ؟کردبوسِت هم می -
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دیدم که رگِ پیشونیش نبض گرفت و با عصبانیت این 
کرد. باز هم سرمو تکون دادم. به اون پا و اون پا می

ی نداره گذشته منو مسلم چه شکلی بوده، در ربط
 .زنهی زیادش دم میکه خودش از تجربهحالی

ام سینه اش رویآن تنشو بهم چسبوند و تا سینهیک
نبض  سنگینی کرد موجی از ترس و هیجان زیر دلم

 .گرفت

 .کنیکار میدا... داری چی -

 :سریع زانومو مابینمون گذاشتم و غریدم

از این موضوع سواستفاده کنی... خودت حق نداری  -
 .دونی من به تو هیچ حسی ندارممی

 :پوزخندی از شیطنت زد
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 .کمی پیش گفتی با هم دوست بمونیم -

 .من دوست دخترت نیستم. برو عقب -

رفت و هر زنان، تند تند باال میام از هیجان و نفسسینه
 .کردی اون برخورد میبار به سینه

هاشو ورد و وقتی حرف زد حرارت لبتر آسرشو پایین
 :هاشو به لبم تزریق کردنفس

اونقدر  خواد ببوسمت...دونی چقدر دلم مینمی -
 ...نفس بشی تو بغلمببوسمت تا بی

 ؟وریا -
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 :انگشتشو سریع روی لبم گذاشت

کنم امشب رم، یه کاری میهیش... دوباره بگی می -
 !؟فقط جات تو بغلم باشه... فهمیدی

 .برو عقب. بس کن -

 ؟کنیتمومش می -

 :داد زدم

 .کنی عمرا بمونم اینجانه... حاال که اینجوری رفتار می -
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شونو بلدی که شونو جابجا کردن. آدرسسیما اینا خونه -
 ؟خوای بریمی

شونو جابجا کردن. یادمه... پارسال میالد گفته بود خونه
سیما که هم اصال تحویلم نگرفت تا رو کمکش حساب 

 ؟باز کنم. حاال از دستِ این هیوال کدوم گوری برم

هامو محکم روی هم چفت کردم. داشتم حرص لب
باز  خوردم و فکرِ چاره بودم. شالم که یهو از سرممی

 :شد، تقال کردم

 .کنینکن، نکن عوضی، دیگه داری عصبیم می -

ی سرشو چسبوند به گردنم و از روی پوستم رایحه
  .بدنمو عمیق بو کشید و صدایی از گلوش خارج کرد
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ته دلم خالی شد. از هیجان و ضعفی که توی پاهام افتاده 
بود نفس کم آوردم. دستامم که باالی سرم قفل بودند 

 .دستاشتوی 

 ؟وریا -

 .هام زل زدسرشو از گردنم فاصله داد و به لب

از نگاهش لرز کردم. چشماش مخمور و پر شور بودن. 
با حرصی که طغیان کرده بود توی وجودم زانومو باال 

آن زانومو گرفت و آوردم که بکوبم وسط پاش که یک
ی یهویی به هاش رو با بوسهسالحم کرد و لبخلع

  .بوندی لبم چسگوشه

ام حبس موند و ذهنم در یکصدم ثانیه نفس توی سینه
دونم باید از قفل کرد. انگار یه جایی گیر افتادم که نمی
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کدوم طرف برم تا از این وضع خالص بشم. قبل از اینکه 
ی شوم، سریع عقب کشید ذهنم بک بزنه به اون خاطره

 یزد به پیشونیم. با اینکه یه بوسهولی پیشونیشو تکیه
نفس کوتاه بود ولی از هیجانِ زیاد مثل خودم نفس

 :زدمی

خوام خوام اذیتت کنم؟ من فقط میکنی میفکر می -
 .هردومون از این وضع خالص بشیم

لبشو با شور توی دهنش کشید و نفسش رو توی 
 :صورتم بیرون داد

ت با اون یابو چه جوری بود تا ازت پرسیدم رابطه -
تم بیاد. واسه من از همین االن وخمِ رابطمون دسپیچ

و دلم تونم دم به دِقه کنارت باشمشروع شده... نمی
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دونی حسم بهت چیه، ولی باز توقع .. خودت می.نلرزه
 .ها رفتار کنمداری مثل احمق

 :روی سرمو بوسید و عقب کشید

وجور کن ماهین... باید بتونیم باهم کنار خودتو جمع -
  .بیایم

ام چکید. نگاهش روی اشکم ثابت موند و اشکی از چشم
تا دستامو رها کرد محکم زدم توی گوشش و با بغض 

 :گفتم

 ! مونیاینجوری سرِ قولت می -

اش با پرویی منو بوسیده، بغلم کرده و تحت احاطه
که گفته بود تا خودم گرفت، این زوره، زور ! در حالی
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دونم حرصش زنه. من که مینخوام بهم دست نمی
 .فت از اینکه گفتم با مسلم مسافرت بودمگر

گرفت. منم به اون خیره ازم دور شد ولی نگاه ازم نمی
 .بودم

چرا اومده دنبالم که حاال مجبور بشم باهاش اینجا 
بمونم... اصال مگه اومدیم خوشگذرونی... من دلم پرِ 

  .درده، اومدم چون اینجا مریض داشتم

کردن. با اینکه یه یهاش گز گز مهام از حرارتِ لبلب
اش مشمئز ی خیلی بد ازش دارم، ولی از بوسهخاطره

نشدم. داره چه بالیی سرم میاره که به این حال و روز 
 ؟افتادم
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شناسم و نمیباید بریم خرید کنیم. من اینجا جایی - 
 .غذا سفارش بدم

ای به ذهنم از این وضعیت به شدت عصبی بودم اما چاره
چی و به نفع خدا چه جوری داره همهرسید. ببین نمی

این آدم رقم می زنه... منو می ذاره توی دو راهی که 
 .راهی جز انتخابِ اجبارهاش نداشته باشم
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زدم خرید... در طول مسیر نه من حرفی میبا هم رفتیم 
نه اون... سکوت بینمون یه هشدارِ قوی بود تا بفهمیم 

 .پای چه چالشی رو قراره امضا بزنیم

با اینکه رضایتم رو از موضوعی که پیش گرفته بود 
اعالم نکرده بودم ولی اون از همین االن یه جوری رفتار 

متعلق به اونم. کرد انگار من واقعا دوست دخترشم و می
خریدهای الزم رو با هم انجام دادیم. هر دفعه که چیزی 

نظرمو بهش باال انداختن پرسید با شونهازم می
اش کرده بودم اما در جوابِ رسوندم. با اینکه کالفهمی

 .زدحرکاتم، با صبوری لبخند می

 ؟ماهین -
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توی ماشین نشسته بودیم، وقتی صدام زد مجبورم کرد 
 .م و بعد از این همه وقت سکوتم رو بشکنمنگاهش کن

 ؟بله -

 ؟چیزی الزم نداری برات بگیرم -

 .نه -

 ؟زنیخب چته چرا اصال حرف نمی -

 :باز هم شونه باال انداختم

 .هیچی -

 ؟از اینکه بوسیدمت ناراحت شدی -

هامو در ای ازم پرسید. انگشتاینو بعد از مکث دوباره
مسلمه ناراحت شرم  هم پیچیدم. جوابشو ندادم. خب
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ولی بیشتر از اون بین یه دوراهی بزرگ گیرافتادم که 
 .دونم باید چیکار کنمنمی

اگه نذاری لمست کنم و ببوسمت پس چه جوری  -
کنم به احساسمو بهت نشون بدم؟ من هر کاری می

 .چشمت نمیاد، گفتم شاید این مدلی سرت جواب بده

 .باز هم سکوت کردم و چیزی نگفتم

و دراز کرد و خیلی آنی دستمو گرفت. قبل از دستش
هاشو سریع دستمو بیرون بکشم پنجه اینکه اراده کنم

 :تر گفتهای ظریفم و آرومقفل کرد بین پنجه

تونه خیلی چیزهارو بین ما این فرصتِ دوباره می -
 .عوض کنه

 ؟خریشمنظورت عشقِ زورکیه که با پول می -
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مدت با هم دوست بحث پولی در میون نیست. یه  -
و منو نخواستی برو، بدون مونیم، اگه دلتو نباختیمی

 ..اینکه یه قرون از این پوالرو طلب کنم

 .تو هر روز داری اینارو به روم میاری تا شرمندم کنی -

 :پیچید به طرفم

گم تا بفهمی اگه تو لب تر کنی پول که هیچ، می  -
 .ریزمدنیارو به پات می

 ؟خوایچی می تو دقیقا از من -

نگاه هشدارآمیزی بهش انداختم و صاف زل زدم بهش. 
 :با پرویی لب زد

  ...دوست دخترم باشی -
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تونم قبولش من تازه از یه رابطه اشتباه در اومدم. نمی -
 .کنم

ایم اونجوری پیش میره که تا زمانی که با هم تو رابطه -
 .گممن می

براش مهم نیست اینو گفت تا بهم بفهمونه نظرِ من اصال 
 .. با حرص سرمو تکو دادممونهو روی حرفی که زده می

 ؟ببخشید یعنی چه جوری -

طوری روی صندلی کنارش نشستم که کامل پیچیده 
بودم به طرفش. نگاهشو یه دور تو صورتم چرخوند و 

 :بعد گفت

 .شههمه چیه تو به من مربوط می -

 .منو مجبور به این چیزها نکن وریا -
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مو که دید نگاهش تیره شد. داشت پشت قروچهدندون
کرد. حالت دستمو با شستش آروم و مالیم نوازش می

مورمور شدن بهم دست داد، خواستم دستمو بیرون 
 :و به تندی کنایه زد بکشم یهو اخم کرد

خر که همون اول شو داشتی، اون نرهتو که قبال تجربه -
 .نامزدت نبود

  .ولی همو دوست داشتیم -

سه سال باش دوست بودی، بعد سه سال دیده با  -
معیاراش جوری تصمیم گرفته بیاد خواستگاریت، فکر 

رفت، دوست داشتنم ذاشت میکن اگه جور نبودی می
 ...کشک

 !شه دستمو ول کنیمی -
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 .نه... باید کم کم عادت کنی به رفتارام -

آورد. با غیظ و تغیر گریش داشت حرصمو در میسلطه
 :گفتم

خوام بات دوست خوام عادت کنم، حتی نمیمن نمی -
 .باشم

 ...واسه آشنایی باید از یه جایی شروع کرد دیگه -

گفتم با مخالف و حاضرجوابی بهم جواب هر چی من می
داد. براش مهم نبود حسِ االنم بهش چیه و پس می
ی ی ما به چه شکلی سپری شده، اون به آیندهگذشته

 .ودهردومون امیدوار ب
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خواد همراه بنیامین برگشتنی متینا زنگ زد و گفت می
بیاد اینجا. از قبل بهش گفته بودم برای چی اینجاییم، 

 .خواست بیاداونم نگرانِ میالد بود و می

هر کاری کردم تا متقاعدش کنم اومدنش تاثیری نداره، 
قانع نشد و با گفتنِ اینکه فردا اونجام تماس رو قطع 

 .کرد

با کمک هم خریدهارو توی کابینت گذاشتیم. وریا 
 :و چید و گفتسریع میزِ شام
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  .بیا شام بخوریم تا سرد نشده -

حاضری که کمی بعد بدون حرفی کنارش نشستم و شامِ 
 .از بیرون خریده بود رو خوردیم

کردم. از وقتی گفته نگاهاشو مرتب روی خودم حس می
پروا شده بود که از دوست دخترش باشم، اونقدر بی

گذره، نزدیکیش زهره ترکم ای نمیکوچکترین لحظه
کنم االن شه، حس میکرد. هر بار که بهم نزدیکم میمی

 .کنه به بوسیدنمع میکنه و دوباره شروخفت گیرم می

کنه تا اعتمادِ هر چند گفته بود تا حد امکان رعایت می
تونم به شیطنت و پروییش منو جلب کنه، ولی باز نمی

اعتنا باشم و حرفشو باور کنم. امروز با کاری که بی
 .و از پشت بستهانجام داد ثابت کرد دستِ شیطون
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 :آروم گفت

 ؟متینا گفت میاد اینجا -

 : ام رو برداشتم و گفتمتکون دادم و نوشابهسرمو 

تو راه که داشتیم میومدیم اینجا پیام دادمش گفتم با  -
تو اومدم سفر، بخاطر تصادفِ میالد، حاال نگرانه، 

 .خواد با نامزدش بیادمی

ی متینا و نگفتم دوست پسر، چون مطمئن بودم رابطه
 .رهها پیش میبنیامین فراتر از این حرف

زد. چشمامو دونم چرا وریا داشت نیشخند میمیولی ن
تنگ کردم و با قاشق آروم توی ظرفم زدم که نگاهشو 

 :به سمتم کشید

 ؟خوایهوم، چیزی می -
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 .زنیبه چی داری نیشخند می -

 .هیچی... واسم جالب بود گفتی نامزدشه -

 ؟دارهاین خنده -

 .نه... اصال... مبارکشون باشه -

که مشکوک و زیرک سرشو با لبخند اینو در حالی گفت 
به طرفین تکون داد و بعد زیر لب چیزی زمزمه کرد که 

 .درست نشنیدمش

بعد از شام مجبورش کردم دوباره زنگ بزنه بیمارستان 
کردم و حالِ میالدو بپرسه. وضعیتش همون بود، دعا می

هر چه زودتر به هوش بیاد و دوباره برگرده به حالتِ 
  .عادیش
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اومد و سرِ اینکه کجا بخوابم مستاصل مونده یخوابم م
 .بودم

و دیدم، یه اتاقِ دوازده متری بود که باالخره رفتم اتاق
ی تنها یه تختِ دو نفره بزرگ و یه میزتوالت و قالیچه
کوچیکی توش قرار داشتن. همراه با دری که ظاهرا 

 .سرویس بهداشتیش بود

کجا  اگه قرار باشه من رو تخت بخوابم پس اون
 !خوابه؟ چرا اینجا فقط یه اتاق دارهمی

خوابم یا رو فکرِ جا خوابِ من نباش، یا رو کاناپه می -
 .زمین

اینو از پشت سرم گفت و به طرفِ آشپزخونه رفت.  
کردم خوبه حداقل شعورش رسیده اینو بگه، فکر می
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خواد بخوابه با هم بحث االن باید سر اینکه، کجا می
 .کردیممی

 :ی آشپزخونه گفتاز تو

 ؟خوریچایی می -

  ...نه -

 :آروم گفت

 .ی بدعنقنه و نگمه... دختره -

خواستم چیزی بگم ولی جلوی خودمو گرفتم. من 
ترسم یه چیزی بگم باز اون خودمم نمیدونم چمه، می
 .مارموز یه چیزی بارم کنه
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پای تلویزیون  اومد. مسواک زدم و نشستمخوابم نمی
های تلویزیون داشته بدون اینکه اصال توجهی به برنامه

 .باشم

  ...فکرم همه جا بود اال اینجا

زد، وریا هم داشت توی بالکن با گوشیش حرف می
داد، انگار خندید و منو حرصم میبلندبلند میداشت 

خوند. ولی کمی بعد بخاطر اون بوسه کبکش خروس می
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و یه دور چنان سرِ طرف داد زد که فردِ پشت خط
 .شست و کنار گذاشت

بالشتکِ کاناپه رو زیرِ سرم گذاشتم و دراز کشیدم. 
ی کمی سردم بود. چشمم افتاد به کتش که روی دسته

ر داشت. گذاشتمش روی پاهام و کمرم و کاناپه قرا
  .چشمامو بستم

های تنم سرایت کرد و مثل یه فلش بوش به تمام سلول
ای که منو بوسیده بود رو برام تکرار بک، اون صحنه

  .کردمی

انگار االنم به جای کتش، خودش روم افتاده و دربرم 
لحظه که بوسیدم، چیزی مثل جادو بهم گرفته. اون
اومد تا د، که مسخ شدم و دیگه نفسم در نمیتزریق کر
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بهش اعتراض کنم و چیزی بگم. برام عجیب بود چطور 
انگیز باشه، تونه در آنی که اینقدر ترسناک و نفرتمی

اشعاع خودش قرار بده و آرومم اما به راحتی منو تحت
 .کنه

هام کم کم سنگین شدن و صداش کم و بیش به پلک
تونست قدرت و می رسید. صداش همگوشم می

اختیاراتش رو بهم نشون بده. پرصالبت و محکم بود و 
زد اراده داشت یه لشکرو مقابل خودش وقتی حرف می
 .به زانو در بیاره

خوابم برد. دوباره همون کابوسِ همیشگی به سراغم 
کنه و من دارم فرار اومد. یکی با اسلحه دنبالم می

اهین، ماهین، کسی زنه مکنم، کسی از دور صدام میمی
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گم این آدم همه که صداش شبیه وریاست. به خودم می
ی نجاتمه، تو بدترین .. شبیه فرشته.جای زندگیم هست
  .گیرهرسه و دستمو میشرایطم به دادم می

دوباره صدام میزنه ماهین و من توی اون هوای 
شم روی آلودی که در حال دویدنم یهو پرت میمه

 .اشسینه

ن بلندی به یکباره از خواب پریدم. همه جا تاریک با هی
ی وریارو شنیدم و بود. گیج بودم و ترسیده... زمزمه

 .م زدای به شقیقهپتورو کامل روم کشید و بوسه

 .چیزی نیست، خوابِ بد دیدی -

زنان از ترس و هیجانی که هنوز خیز شدم و نفسنیم
 :پچ کردمتوی تنم بود، پچ
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کرد. تو داشتی دنبالم می با اسلحهیکی، یکی داشت  -
 ...پیشت زدی بیامصدام می

من اینجام ماهین، تو کنارِ منی... نترس، بیا یکم آب  -
 .بخور

های توی باغ تعبیه شده بود توی نورِ کمی که از چراغ
ن آب رو از دستش گرفتم و داخل، صورتشو دیدم. لیوا
 :گفت و بهش دادم آرومقلپی خوردم. بعد که لیوان

 .بخواب عزیزم -

 .ترسممن می -

 .ترسیمن اینجام، اَ چی می -

اگه، اگه تو نتونی پولشو پس بدی، اون یارو دوباره  -
 ...میاد سراغم
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ذارم دم، نمینگرانِ پولش نباش... من پولشو پس می -
 .اتفاقی واست بیفته

نفسم رو آسوده بیرون دادم ولی تالطمِ قلبم طوری بود 
تاثیرِ ام جدا بشه. هنوز تحتخواد از سینهیکه انگار م

 .گفتمکابوسم بودم و داشتم هزیون می

 .حالم خوب نیست -

 .بازومو فشار داد تا دوباره دراز بکشم روی تخت

 .بخوابی حالت خوب میشه -

مو پتورو دوباره روم کشید و حس کردم روی شونه
کرده یا بوسید. توی حالی نبودم که بفهمم واقعا اینکارو 

زدگیم طوری بود که اصال حالیم نبود چی نه. وحشت
 .گم و کجاممی
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 :اختیار زمزمه کردمچشمامو بستم و بی

 ...کردم اینقد مهربون باشیفکر نمی -

 : پچ کردنوچی زد و پچ

 .منو با این حرفا دیوونه نکن دختر... بگیر بخواب -

 .تو آدمِ بدی نیستی، کاش میالدم شبیه تو بود -

 .چشمامو بستم و دوباره توی اعماقِ خواب فرو رفتم
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ها خوابمو به هم زدن. از خواب بیدار صدای قارقار کالغ
نوری که از پهنای  شدم و در نگاه اول چشمم افتاد به

 ...پنجره اتاق رو در برگرفته بود. اتاق

ی اتاق که ثابت مقابلم درِ سرویس بود و کنارش پنجره
 .کرد خیاالتی نشدم و توی اتاقممی

خواستم بپیچم ولی انگار یه شی سنگین رو تنم افتاده 
تونستم جُم کردم و نمیبود که احساس سنگینی می

  .بخورم

 ؟دورِ شکمم پیچیده این دستِ وریاست
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چشمام از تعجب مثل دو گوی گرد شدن. یه دستشم 
زیرِ سرم بود و پاهاشو تقریبا از تنم فاصله داده بود ولی 

 .تونستم حتی یه اینچ تنمو تکون بدمبا این حال باز نمی

به سختی پیچیدم به عقب و صورتم فرو رفت توی 
  .گردنِ وریا

و چسبیده به خودم اشاونقدر بهم نزدیک بود که سینه
  .کردمحس می

یه تاپم پوشیده بود که عضالتِ سینه و گردن و 
بازوهاش افتاده بودن بیرون و موهام بهشون برخورد 

 .کردن
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موهام !! من دیشب روی تونیکم شال پوشیده بودم ! اون 
از سرم درش آورده، این هیوال که مثل خرس کنارم 

 .خوابیده

خودش اجازه داده بیاد  هول زده عقب رفتم. چطوری به
 ؟تو تخت منو بغل بگیره

گیج و منگ نگاه کردم به اطراف، دیشب رو کاناپه 
خوابم برده بود. اما االن توی اتاق بودم، روی تخت 

ای که وریا هم بود، یعنی از دیشب بودم، زیر ملحفه
 ؟کنارِ من خوابیده

برگشتم به طرفش، با چشمای باز و شاکی، داشت 
 .دکرنگاهم می

 .هینی کشیدم و ازش دورتر شدم
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  :آلود بودنگاهش گیج و خواب

 ؟زنیچیه، مگه من جنَِم جیغ می -

 ! خوابی رو کاناپهتو... تو که گفتی می -

 .کاناپه رو تو که اشغال کرده بودی، منم خوابیدم اینجا -

 ...پس... پس من چه جوری اومدم رو تخت -

 .چشماشو بستسرشو دوباره انداخت روی بالشت و 

 .ریشاید تو خواب راه می -

 ؟تو منو آوردی اینجا -

 :الی چشمشو کمی باز کرد و تکونِ ریزی به سرش داد

 .اوهوم -

 .از گستاخیش دهنم باز موند

 ؟به چه جراتی منو آوردی تو بغلت -
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 ؟جات بد بود یا جاتو تنگ کردم -

آلود بود، چشماشو دوباره بست، لحنشم خمار و خواب
زبونی جوابمو گم تا با بلبلحواسش بود من چی می اما

 .بده

پتورو که روش کشیدم کالفه نوچی زد و روی آرنجش 
 :گفت خیز شد ونیم

 .خوابِ بد دیدی، ترسیدی، آوردمت اینجا -

دروغ نگو. تو الکی خوابِ منو بهونه کردی بیاریم  -
 .اینجا

میگم خوابِ بد دیدی کابوس... کابوس... ترسیده  -
 ؟ذاری بخوابم یا نهبودی، حاال می
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گه، با اونقدر گیج بودم که اصال متوجه نبودم اون چی می
 :حرص جیغ زدم

 .خوابیدیرفتی رو کاناپه میتو می -

 :خیز شد و به حالت عصبی گفتدوباره نیم

تو آدمی یا ظالم؟ خودت راحت بخوابی اینجا، من برم  -
رگ بشه !  رو کاناپه بخوابم تا صبح کمرم رگ به

 .بعدشم، ترسیدی، خودت گفتی بخواب پیشم

 ؟من گفتم؟! من -
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سرشو با تایید و شیطنت تکون داد. نگاهش ولی دودو 
 :گشت به صورتمدوباره برمیزد روی موهام و می

دم پیشم گفتی حاال که اینقد مهربون و آقایی اجازه می -
 ؟بخوابی... بد کردم به حرفت گوش دادم

 ! قدر پروئهاین چرا این

یادمه دیشب خوابِ بد دیدم و اون بهم آب داد و ازم 
و خواست دوباره بخوابم، ولی یادم نمیاد این چرت

ببین چطوری منو بازی  هارو بهش گفته باشم.پرت
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خواد جا باز کنه توی زندگیم، توی قلبم، فکر ده، میمی
 .دمکرده با این کارها، من بهش راه می

اومدم  اصال چه فرقی داره من کجا خواب بودم، یا تو... -
دیدم رو کاناپه مچاله شدی، ورت داشتم آوردمت اینجا، 

خوابیدم  شدم،خودمم که با این هیکل رو کاناپه جا نمی
 ...پیشت

 :بالشتمو برداشتم و محکم زدم روی تنش

 ! خیلی بیشعور و دروغگویی -

ای از موهام رو الی خندید و دستشو دراز کرد تا طره
انگشتاش بگیره. دستشو با خشم پس زدم و پاهامو از 
تخت پایین گذاشتم، اما یهو از پشت دستمو گرفت و 

 .دوباره کشیدم روی تخت
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هوا جیغ زدم و چشمام تا حد ممکن کارش بیاز هیجانِ 
  .گشاد شدن

تنِ ظریفمو سریع میون دست و پاهاش اسیر گرفت و 
  .قفلم کرد

هاشو خواستم صدای نفسکوبید. نمیقلبم محکم می
کنار گوشم بشنوم، یا میون گرمای تنش محصور بشم. 

 .تقال کردم تا از تنش فاصله بگیرم

اون منو آورده روی مگه دیشب لمس بودم نفهمیدم 
  ! تخت

 :پچ کردلب به گوشم چسبوند و آروم پچ
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از دیشب اینجا بودی خوردمت؟ بت آسیب رسوندم؟  -
کاریت نداشتم، هردومونم راحت خوابیدیم، پس 

 .تمومش کن

... خودت حرف تو بیخود کردی بم دست زدی -
 ! کنیو نقض میزنی، خودتم قوانینمی

دیدم رو کاناپه خوابیدی  قوانین نقض شده، اومدم -
هات اومد، فهمیدم آوردمت رو تخت، بعد صدای ناله

 .کابوس دیدی، خوابیدم پیشت تا حسِ امنیت پیدا کنی

 ! حسِ امنیت -

های اینو با پوزخند گفتم و اونو جری کردم، که با نفس
 :عصبی زمزمه کرد
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ره که یادت نرفته گفتم این رابطه اون جوری پیش می -
وام. اگه نخوام بت دست بزنم نمیزنم، واسم خمن می

تنه. پای حرفمم فرقی نداره تو چادر باشی یا نیم
 .وایمیستم

ست... من اون منظورش از دست نزدن یه چیزِ دیگه
فهمه یا خودشو زده به اون گم کال ازم دور باش، نمیمی
 ! راه

ره، معلوم نیست این رابطه به اینجوری که این پیش می
 .شهمی کجا ختم
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بعد از چند دقیقه که حسابی شدم از تقالهام که اون به 
طور توی بغلش موندم و کرد، همونراحتی مهارشون می

 .زدمنفس نفس می

تونستم این موضوع رو هضم کنم، دیشب به من نمی
طور داره گفته دوست دخترش باشم، از دیشب همین

  .چسبهبهم می

 :دوباره تکرار کرد ام جلو آورد وسرشو از پشت شونه

 .کاریت ندارم ماهین، آروم باش، بهم اعتماد کن -

خواست یه جورایی منو رامِ آغوشش کنه، مثل می
ترفندی که مسلم بهم زد و درگیرم کرد به خودش و 

 .عشقش
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ی های تندش اللهاش چسبیده بود به کمرم و نفسسینه
... چه مرگشه دونمدادن. من که میگوشم رو نوازش می

خواد تمام کارهایی که با مسلم داشتم و تکرار کنه، تا می
و مثال جا باز کنه تو دلم. کورخونده... آدم یه کارایی

ده، درست توی غیرارادی و از روی عشق انجام می
 .موقعیتش، نه از سرِ اجبار

زد. با طوری نگهم داشت و پشت سرمو بوسه میهمون
و طواف بده تا یادم اش انگار سعی داشت روحمهر بوسه

بره این آدم چه بالیی سرم آورده و توی اون عمارت 
 .که االن شدن کابوسِ ذهنمها دیدم چی

 

 وپانزدهدویست_پارت#
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نم خشک و منقبض زد تهر دفعه که بهم بوسه می
 .گرفتشد و ضربانِ قلبم از هیجان اوج میمی

تونستم حس و حس تزلزل و دوگانگی داشتم. نمی
 .حالمو از این تجربه تحلیل کنم

و نخواستن و بین شور و هیجان و ترس و بین خواستن
خوام، زدم. من این حال رو نمیوحشت دست و پا می

این احساس بهم خوام بخاطر اجبارهای اون، همه نمی
 .هجوم بیارن
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با آرنجم به شکمش زدم و ازش خواستم رهام کنه. 
 :ی گرمی به موهام زد و آروم گفتبوسه

به هیچی فکر نکن آروم میشی... این بهت کمک  -
 ...کنه یواش یواش نفرتتو ببوسی بذاری کنارمی

 .بیمارستان خوام برممی -

 .یکم بمون، بعد با هم میریم -

ای به سرم زد و بینیش رو الی موهام فرو وسهدوباره ب
 .برد و عمیق بو کشید

خواد با این کارها بندم کنه توی این رابطه و احساسی می
  ! کنهکه بهم سرریز می
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خواد بعد از ها نیستم، دلم نمیمن دیگه آدمِ این خاطره
اون شکستی که خوردم قلبم دوباره وا بده و مریض 

  .بشه

ن همه خاطره منو خورد کرد، وریا چطور مسلم بعد از او
خواد با وجود آسیبی که بهم زده، دوباره می

 !هامو به هم بند بیاره و ترمیمم کنهشکسته

گشت به اون روزی که مسلم گفت زود کاش ورق برمی
کردیم و می رفتیم سر خونه عقد کنیم، عقد می

زندگیمون، بدون اینکه این اتفاقات صورت بگیره و من 
 .معرضشون قرار بگیرم در
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هاش چند دقیقه به همون حال گذشت تا کم کم نفس
خورد. اش به آروم تکونی میریتم آرومی گرفتن و سینه

 .فهمیدم دوباره خوابش برده

برگشتم نگاهش کردم، طوری آروم خوابیده بود که 
دونم شباهتی به هیوالی توی ذهنم نداشت. نمیهیچ

و بشکنم و ازش بستنتونم این بچیکار کنم، نمی
 .خالص بشم

راهی که پیش رومه به اختیارِ خودم توش پا نذاشتم که 
 .اش دستم باشهراه و چاره

 

 

**** 
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... وضعیت میالد همون طور بود. مامان رفتیم بیمارستان
ی سوزداری که گویا به چیزی باز زنگ زد و با گریه

 :شک کرده باشه، بهم گفت

دوتا خواهری به بهانه مسافرت جیم زدین اینوراونور  -
منو گذاشتین اینجا دق مرگ بشم... ماهین، ماهین تورو 

ده دم، اگه اتفاقی افتاخدا، تورو به خاکِ بابات قسم می
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کنم مادر... میالد طوریش به من بگو... دارم دق می
شده؟ متینا هم ورداشت به بهانه کالسِ آموزشی و این 

کوفتیا ساکشو جمع کرد از خونه رفت، چه بالیی سرتون 
گه چه خاکی تو سرم اومده، چرا هیشکی به من نمی

 ! شده

جوابی نداشتم که بهش بدم، ولی دیر یا زود باید 
 .الد توی چه وضعیتیهگفتیم میمی

تماس رو که قطع کردم وریا یه لیوان آب مقابلم گرفت 
 :و گفت

 .شه، درست میخودتو عذاب نده -

 : میون گریه هق هقی کردم و گفتم
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سوزه، نه شه... دلم میمامان از دردِ ما مریض می -
تونم بیشتر از این عذابش بدم. تونم بهش بگم نه میمی

 .کنهل دق میاگه بفهمه زبونم ال

فهمه... ولی بذار ببینیم اول اوضاع باالخره که می -
 .چطوری پیش میره

 .رو دوباره بهش پس دادم قلپی از آب خوردم و لیوان

متینا هم داره میاد. مامان گفت اونم به بهانه کالس  -
آموزش جمع کرده از خونه زده بیرون. فکر کنم تو 

 .راهن

 ؟میان اینجا -
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حال تکیه زدم به دیوار. حالم بد دادم و بیسرمو تکون 
دیدم بود. هر وقت میالدو چسبیده به اون دستگاها می

 .دادمتمام انرژیمو از دست می

ذهنم به یکباره رفت پیش اتابک و مهلت کوتاهی که 
 .بهم داده بود تا پولش رو بهش برگردوندم

چنگ زدم به پایینِ کتِ وریا که داشت با نگرانی بهم 
 :کرده مینگا

امروز، امروز روزِ آخره، مهلتش رسیده، قرار بود پولِ  -
 .اون یارو رو پس بدی. گفته بود یه هفته

اخم به آنی نشست توی صورتش و کمی این پا و اون پا 
 :کرد

 .دم، تو نگران نباشپس می -
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مهلتش امروزه... اگه نتونیم پس بدیم ممکنه بره  -
 .سراغِ مامانم

 :لباسش گرفت و مطمئنم کرددستمو از روی 

 .ذارم به اونجا بکشه تو نگران نباشنمی -

 ؟آبجی -

با صدای متینا به انتهای کریدور نگاه کردم. با دو به 
سمتم اومد و تا توی بغلم جا گرفت بلند زد زیر گریه. 

هام فکرم پیش مامان بود و بوسیدمش و میون گریه
  .کردخطری که تهدیدش می

ران نباش، چطوری نگران نباشم وقتی گه نگوریا می
 .خودش، حالمو بعد از اتفاقای اون عمارت دیده بود
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به سمت بنیامین رفت و با هم دست دادند و چیزی بین 
پچ کردند، هردو نگاهمون کردند و در کنار هم هم پچ

 .رفتند به طرف آسانسور

چشمام تنگ و باریک شدند. چه زود با همدیگه عیاق 
 .شناسنو میهاست همسال شدند، انگار

 

 وهفدهدویست_پارت#
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چند دقیقه بعد بنیامین خودش تنها پیش ما برگشت. 
هاش یه نایلکس آبمیوه و کیک و شیرکاکائو توی دست

زدم داره با دکترِ نیومده بود، حدس می بود. وریا هنوز
 .زنه تا در مورد وضعیت میالد بدونهمیالد حرف می

به بنیامین سالم کردم و اونم در مورد میالد کمی ازم 
پرس و جو کرد تا اینکه وریا هم برگشت. خواستم 

هردوشونو به هم معرفی کنم، وریا دورتر از ما ایستاده 
ای رو که توی دستش گهبود و داشت با اخمِ تندی بر

کرد، یه دستش هم توی جیبش بود و با بود، چک می
 .کشیدی عضالنیش رو بیشتر به رخ میاین فیگور سینه

 :ای زدم و گفتمبه بنیامین لبخندِ خسته

 .خاطر میالد اینجاستدوستِ صمیمیِ میالده... اونم به -
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لبش طرحی از لبخند گرفت، اونقدر محو که شک کردم 
 :د باشه. نایلکس رو به طرفم گرفت و تعارف کردلبخن

 ...بفرمایید -

 .ممنون چیزی میل ندارم -

ی اتاقِ میالد با گریه برگشت پیشم متینا از پشتِ شیشه
 .و کنارم نشست

اش بنیامین هم کنارش نشست و دستشو دورِ شونه
 :حلقه کرد و آروم گفت

تا االن عزیزم اگه قرار بود با گریه چیزی درست بشه  -
قدر شد... اینهای ماهین میالد خوب میباید با گریه

خودتو اذیت نکن، تا اینجا یه ریز گریه کردی فشارت 
 .ها، بیا یه چیزی بخور ضعف نکنیمیفته

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 ؟چیزی نخورده -

بنیامین سرشو به معنای نه باال داد و با حرص پوفی 
، از سنگینیه شدکشید. وریا داشت بهمون نزدیک می

نگاه من سرشو از توی برگه باال گرفت و لبخند شُل و 
برانگیز بود . رفتارش کمی شکای به روم زدوارفته

 ! برام. توی اون برگه چی هست که متفکرش کرده

 :نزدیکِ که شد، رو به بنیامین پرسید

 ؟اینارو خودش داده -

 .منم رقماشو که خوندم مغزم سوت کشید -

 :گفتمتینا با صدای توی دماغی 

 ؟موضوع چیه -

 .کردممن اما هنوز داشتم با شک به هردوشون نگاه می
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 :بنیامین نگاهش کرد

زنیم که طلبکارِ میالده، داریم حساباشو جمع می -
 .باهاش تسویه کنیم

 ؟شما هم خبر داشتی آقابنیامین -

با اخم و حالتی از شک و تردید پرسیدم. اینبار به من 
 :نگاه کرد

 .کنیمگفته... با هم داریم حلش میآره وریا بم  -

گم اگه دل و قلوه دادنت تموم شد، پاشو بیا اینو می -
 ! برام توضیح بده ببینم چی گفته

چشمامو تنگ و باریک کردم. بنیامین هم بدون گفتنِ 
حرف اضافی بلند شد تا دنبالش بره. برای چی اینجوری 

ه با بنیامین حرف زد؟ این چه طرز حرف زدن با آدمی
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ست طرف رو دیده و هنوز که فقط بیست دقیقه
دونه چه تیپ شخصیتی داره. اصال از کِی اونو دخالت نمی

گه این دو نفر داده توی این قضیه؟ چرا حسم می
 !شناسنرو میهمدیگه

 ...شما دوتا -

 .ی اون بنیامین هموریا ایستاد و به واسطه

 ؟شناسینهمو می -

 .ماهین زنیمبعد در موردش حرف می -

اش زد و با وریا خواست بپیچونتم ولی بنیامین به شونه
 :اخم ریزی گفت

نگفتی بهش؟ من که دیشب گفتم بگو، داریم میایم  -
 .شوکه نشه از این مسئله بدبرداشت کنه
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 ؟شناسیدرو میگفت؟ مگه همدیگهو باید میچی -

 .آره ماهین جان -

ناباوری گشاد  اینو که از زبونِ بنیامین شنیدم چشمام از
شدن و به جای اونا برگشتم به طرف متینا تا واکنششو 

ببینم ولی اون شبیه من غافلگیر نشده بود. انگار 
دونست این دو نفر رفاقتی کهنه و مرموز با هم می

 .دارن

 ؟دونستیتو می -

 ؟وچی -

 ؟شناسنکه همو می -

رمق تکون داد و تکیه داد به دیوار و چشماشو سرشو بی
 : بست
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منم دیشب فهمیدم... آقا پیش پیش گفت یه وقت  -
 .شوک رو شوک نشم سکته بزنم منم ببرن جفتِ میالد

پوزخند عصبی زد. انگار زیادی از دستِ بنیامین شکار 
 .کردمبود، منم بدموقع داشتم سوال پیچش می

برگشتم به طرف هر دوشون که کنجکاو و القید نگاهم 
ر این مسئله برای اونا اهمیت کردند، انگار نه انگامی

 .خاصی برخوردار باشه

و شروع کردید، مارو گذاشتید سرِ از کی این بازی -
 ؟کار
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 :وریا به حالت ناآرومی گفت

سر کار گذاشته، چرا حرف در میاری، بذار اَ اینجا  کی -
 .زنیمبریم بعد در موردش حرف می

 .ری جواب ندیدستت رو شده داری دَر می -

 :نوچی زد و با حرص گفت

مگه جرم کردم دستم رو شده، گیریمم داداشم باشه،  -
 ؟داشتنشون به من چیهربط دوست

 !! داداشت -
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امین چشم دوختم تا با تعجب زمزمه کردم و به بنی
شباهتی ازشون ببینم. اگه داداشش بود، تا االن اینو 

 .فهمیدممی

متاسفانه فامیلیم... اینم عادت داره همیشه سرک  -
 .بکشه تو کارای من، بشه نخودِ آش

 .ای رفتغرهبا غضب گفت و به بنیامین چشم

شما... شما دو تا فامیلید بعد تا االن داشتین مارو بازی  -
 ؟دادیدمی

وریا نگاه تندی به بنیامین انداخت، بنظر اونقدر کالفه و 
 : تونست بنیامین رو مشت بزنهعصبی بود که می

 ؟گفتی تا بعدمُردی حاال چیزی نمیمی -

 .فکر کردم میدونه -
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بیا بریم فعال، این کوفتی رو توضیح بده، ببینم باید  -
 .چیکار کنیم

خواست با بنیامین می توحه به حالِ من و شاکی بودنمبی
بره. بلند شدم تا قبل از رفتن بفهمم این دو چه نسبتی با 

هم دارن و از کِی وارد زندگی ما شدند یا اصال نیتشون 
 .چی بوده

 ...وُ... وریا -

آن چشمام سیاهی رفتن و سرم گیج رفت و قبل از یک
های بلندی خودشو بهم اینکه بخورم زمین وریا با قدم

 :ر بغلم رو گرفت. متینا بلند شد و جیغ زدرسوند و زی

چیکارتون کنه، این بالها  عه آبجی چیشد، خدا بگم -
 !..کم بود، شما هم شدید قوزِ باال قوز... آبجی
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 :اشو گرفت و آروم گفتبنیامین شونه

 .چیزی نیست متین، فکر کنم فشارش افتاده -

 :حواسم بود متینا هولش داد به عقب و با تغیر گفت

حال و روزمونو ببینید، جای سالمی رو تنمون نمونده  -
واسه پاتکِ جدید، توانمون پر شده، دست از سرمون 

 .بردارید

 .متین، متین من... سرم، سرم یهو گیج رفت -

 :وریا گفت

فشارته... اون اَ دیروز، اینم اَ امروز... غذا هم که  -
 .خوریدرست نمی

غضب به بنیامین  منو برد روی نیمکت. وقتی نشستم با
 :گفت
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هارو بده، بدموقع دهنتو وا یکی از اون آبمیوه -
  ...کنیمی

 .من یا خودت؟ سوتی دادی داداشِ من -

 .بده اینو حاال... غلط گیر شده واسه من -

 :نِی آبمیوه رو روی لب هام گذاشت و آروم گفت

 .بخور ازش -

قلوپی خوردم و بعد دستشو پس زدم. نگاهمو که به 
اف کشیدم دیدم بنیامین و متینا با چشمای گشاد و اطر

 .ورقلمبیده زل زدن به هردومون

خاطر فاصله کنن؟ حتما بهچرا اینجوری نگاهمون می
مون که نگاه کردم نزدیک وریا به منه. به حد فاصله

فهمیدم نگاهشون برای چیه. انگار توی بغلِ وریا بودم، 
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تش آبمیوه رو ام بود و با اون دسیه دستش دور شونه
برام گرفته بود. نامحسوس خودمو کنار کشیدم. خجالت 

کشیدم که تا این حد بهش نزدیکم و اونا اینجوری 
 .گرمون شدندنظاره

 :کرد، چشمامو بستم و گفتمسرم درد می

 ؟چرا نگفتی با هم فامیلید -

گم بهت ماهین، االن به خودت فشار بذار بعد می -
اینجام که میای فقط گریه نیار... صبحونه نخوردی، 

 ؟خوای خودتو بکشیکنی، میمی

 ؟من نباید بدونم دورو برم چه خبره -

دستشو به سمتِ بنیامین که کنارِ متینا بود، نشونه گرفت 
 :و با حرص و خشمِ ریزی گفت

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

خر فامیلمه، رفیقمه، شریکمم هست، بذار از این نره -
 .دمیاین جهنم بریم بیرون، سرفرصت برات توضیح م

 !تا االن مارو بازی داده طلبکارم هست

 :بلند شد و زیرلب با ناآرومی گفت

تا حالت بدتر نشده برم یه چیزی بگیرم بخوری غش  -
 .نکنی

قبل از اینکه من دوباره سوال بپرسم منو ترک کرد و با 
 .اشاره به بنیامین هردوشون از اونجا رفتن
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 :متینا پوزخندی زد و گفت

بیشتر از اینکه شبیه دوست یا فامیل باشن، انگار  -
دوقلوان. تا االن خبر نداشتم از کی الهام گرفته، تو نگو 

 .این مارمولک بوده

 ؟چه نسبتی با هم دارن -

 .شه، انگار شریک هم هستنپسر عمه -

 ؟دونستی متیناعجب !! تو واقعا نمی -

نه به جونِ مامان. منم همین دیشب فهمیدم.  -
خواست مثال دوزشو واسم کمتر کنه مثل تو شوکه می

نشم... البته انگار خونوادگی با هم ارتباطی ندارن. مامانِ 
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به نامِ بنیامین سر تقسیمِ ارث و میراثی که باباش زده 
هاست قهر کرده با اینا قطع رابطه کردن، فقط وریا، سال

گه مامانش از بنیامین و وریا با هم جورن... بنیامین می
شه. اینا ست، در اصل عمه ناتنیه وریا مییه مادر دیگه

 .قبال خارج بودن، دو سه ساله برگشتن ایران

شکافت گفت و این راز رو میهر چی متینا بیشتر می
 .شدردم تشدید میسرد

ای باهاش حرف زدم. زنگ زدم به مامان و چند دقیقه
گفت. دوباره پشت گوشی گریه کرد و مدام از میالد می

نگرانی و بغضش منو هم به گریه انداخت. صدبار عزمِ 
 ...گفتن کردم و دوباره جلوی خودمو گرفتم

 !؟گفتممن چه جوری از میالد بهش می
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بود. بغضمو تند تند قورت  همیالدی که شبیه یه جناز
گم خوبه، نگرانش من می"گفتم دادم و همش میمی

 "دی ماماننباش، تو بیخودی داری خودتو عذاب می

تونست یه مادرو توی این شرایط آروم کنه. کی می
اش یه مشکلی کرد بچهمادری که با تمام وجود حس می

 .داره

 به سختی کمی آرومش کردم. گفت خاله حوری هم
پیششه، خوشحال بودم که در غیابمون اون زنِ مهربون 

ای از نگرانیِ ما پرت رفته پیشِ مامانم تا حواسشو ذره
 .دونستم اینم کارِ وریاستکنه... هر چند می
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ای که دکترِ میالد رفت داخلِ اتاق حالم بد بود. تا لحظه
و بعد از چک کردنِ وضعیتش بیرون اومد و گفت 

 .هوضعیتش هنوزم همون

ای در مورد مرگِ کنار استیشن رفت و با دکتر دیگه
 .کردنمغزی بیماری و اهدای عضوش صحبت می

زنن اما دونستم دارن در مورد کی حرف میبا اینکه نمی
 ...تمام بدنم در هم لرزید

شدت ضربه به سرِ میالد هم زیاد بوده و اگه خدایی 
 ...نکرده

میالد باید خوب خوام در موردش فکر کنم. نه، نه، نمی
 .بشه... اون فقط بیهوش شده
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اگه میالد وارد "صدای مرموزی توی سرم اوج گرفت 
این مرحله بشه یعنی دیگه هیچ امیدی به برگشتش 

 "!نیست

 .ام از شدت درد، تنگ شدتنم لرزید و سینه

بلند شدم تا از دکتر بپرسم وضعیت میالد بزودی بهبود 
رفت و جلوی پاشون از کنه، ولی توانم تحلیل پیدا می

  .حال رفتم و سقوط کردم

تکه کردن اعضای بدنِ برادرم تونستم در مورد تکهنمی
  ...بشنوم

برادری که هر چقدر با اشتباهاتش منو زمین زده، ولی 
باز هم از گوشت و خونم بود و دردش، دردِ خودم 

 .شدمحسوب می
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ختی هام، الی چشمام رو به سبا نوازشِ دستی روی گونه
باز کردم. برخالف تصورم، کسی که که دستش روی 

کرد و کنارِ تختم نشسته ام بود و داشت نوازشم میگونه
 .بود، متینا بود

گه ماهین، انگار خودتم دوست داشتی تصورت چی می"
 "به جای متینا اون باشه

خداروشکر به هوش اومدی... زهله ترک شدم گفتم  -
 .اتفاقی پیش بیاد نکنه خدایی نکرده واسه تو هم

به اتاق و اطرافم که سه تختِ دیگه هم بود نگاهی 
 :انداختم و کمی خودمو باال کشیدم

 .حالم خوب نیست متین -
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بخاطر حرفای اون دکتره ست... خودمم خوب نیستم  -
 .ماهی

 ؟زددر مورد میالد داشت حرف می -

 ...نه خواهر... نه بخدا -

خواست مغزمو ... میگفتمگه ندیدی چی داشت می -
 .بترکونه

چشمام جوشیدن و اشک از چشمام فرو ریخت. متینا 
 :دستمو گرفت و با بغض گفت

بنیامین و وریا که اومدن دیوونه شدن... تا گفتم غش  -
کردی حالش از این رو به اون رو شد... گفت هنوز که 
چیزی نشده، مگه میالد چند روزه تو کماست... خدارو 

 .همین امروز فردا به هوش بیاد چه دیدی شاید
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 ...متین -

 ...جانم خواهری -

میالد در حقِ من خیلی بد کرده، خیلی، ولی، خدا  -
 .خواد یه تارِ مو از سرش کم بشهدونه حتی دلم نمیمی

 .بنیامین یه چیزایی بهم گفته بود -

 :گنگ که نگاهش کردم ادامه داد

، الکی گفتم رفتم بیرونیادته چند روز از خونه نمی -
 ...خاطر تعمیر آرایشگاه و ایناستبه

 ؟خب -

ذاشت برم... گفت میالد دشمن زیاد داره، بنیامین نمی -
یه بدهیه بزرگ داره پسش نداده اونام دوره افتادن 

 .ترسم بری بیرون بالیی سرت بیارندنبال شما می
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باز خوبه بنیامین هوای خواهرم رو داشته و اجازه نداده 
و با چشمام دیدمبینه... من که هر چی نباید میآسیبی ب

دیدنم و با تنم تجربه کردم... از تجاوز بگیر تا قتل و 
 ...تهدیدهای دیگه
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به گذشته... یادمه بعد از اتفاقِ ذهنم فلش بک خورد 
ی وریا بودم و به ظاهر خواب، تو یکی عمارت که خونه

های از تماساش چیزایی شنیدم که حرفاش گوشه گوشه
 .ذهنم جا گرفته بودن

 : گفتداشت به فرد پشت خط می

به اونم بگو یه مدت نره بیرون، تا این قضیه رو با هم  "
شه اگه اتفاقی بیفته نمیحل کنیم. حواست بهش باشه... 

 ".های بعدشو گرفتجلوی آسیب

زد و منظورش پس اونموقع داشت با بنیامین حرف می
  .متینا بود، تا بنیامین مراقبش باشه

اش با ره، رابطهپیش می این اوضاع داره با مدیریتِ اون
ی بنیامین و متین، یا دوستی خاله حوری با من، رابطه
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کنه وسط زندگیم م بساطشو پهن میکمامانم... داره کم
ام و من اصال حواسم نیست اون چقدر روی منو خانواده

اشراف پیدا کرده و مارو یه جورایی جز مایملکِ خودش 
 .دونهمی

درِ اتاق به یکباره باز شد و وریا و بنیامین اومدن داخل. 
کنم، تشابه ریزِ چهره و حاال که خوب نگاهشون می

  .نم تشخیص بدمتواندامشون رو می

گه و با گه شریکن، حتما از نظر کار و باشگاه میمتینا می
 .کننهم اونجا رو اداره می

وریا یه راست به طرفم اومد و بنیامین پشتِ صندلی 
ی متینا گذاشت. متینا ایستاد و دستشو روی شونه

خوام به این فکر کنم از طرف وریا اومده یا اجبار نمی
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ونو داشته باشه، من عشقشو به متینا شده تا هوای هردوم
دیدم، اون خواهرمو دوست داره، همیشه مراقبش بوده، 

خاطر تونه صرفا بهاومده خواستگاریش، پس نمی
 .و طی کرده باشهپیشنهاد وریا این همه راه

حواسم بود که متینا دستشو پس زد. پس هنوزم ازش 
ه دلخوره. حق داره، دروغ و ریای این دونفر حتی اگ
ست، باعث حمایتمون بوده، ولی یکم ناخوشایند و زننده

 .تونم تاب بیارماینو منم نمی

 ؟حالت بهتره -

بهش نگاه نکردم، فقط سرمو ریز تکون دادم. دستش 
 .ام نشست و  نفسش رو با حرص بیرون دادروی شونه
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کسی حق نداره در مورد میالد این حرفارو بزنه...  -
 .هوش میاد ماهیننگران نباش، میالد به 

نادیده گرفتنش غیرممکنه، وقتی با این تحکم سعی در 
  .ام دارهحمایتِ منو خانواده

امو کمی فشار داد تا بهم بفهمونه کنارمه... نه روی شونه
  ...تنها االن بلکه همیشه

و گرفتم و جلوی حسی که می خواستم دستشو پس بزنم
  .نگاهمو به صورتش کشیدم

گین بودم، بی رمق و مریض حال بودم، دلخور بودم، غم
حالِ میالد منو هم دگرگون کرده، ولی با بودنِ این مرد 

  .شنکنم همه این مشکالت حل میحس می
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گه این مشکل یه جورایی بهش امید داشتم که اگه می
گه حالِ میالد خوب شه، اگه میشه، واقعا حل میحل می

ون بهم امید بده شه، نیاز داشتم اشه، واقعا خوب میمی
تا من روی حرفش فوکوس کنم و معجزه ی امیدشو 

 .ببینم

هوا توی نگاهش بغض کردم. از اینکه باورش داشتم بی
 .از خودم و احساسم خجالت کشیدم

مو بسوزونه و هم تونه هم ریشهباور کردنِ آدمی که می
در بَر بگیرتم تا آتیشمو خاموش کنه، کمی غیرمنطقی 

اون داره منو با این احساس درگیر بود برام، ولی 
 .کنهکنه. داره منو با خودم درگیر میمی
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شه، من حرفتو باور تو... تو اگه بگی میالد خوب می -
 .دارم

هام خارج شد و لبخند شد این جمله یهویی از بین لب
 .های وریاروی لب

سرمو پایین انداختم تا خجالتم رو از حرفی که زدم 
ای به سرم، خم شد و با بوسه پنهون کنم ولی اون

 .هامو هم ملتهب و قرمز کردگونه

 

 

**** 
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ی سیگار هردوشون توی بالکن ایستاده بودن و به بهانه
تر زدند. صدای وریا که زمختحرف میکشیدن با هم 

رسید. داشت به تر از بنیامین به گوشم میبود واضح
 :گفتبنیامین می

. میرم دک و . مگه شهرِ هرته..گوه خورده این مرتیکه -
باید میالد و انتقال بدیم تهران... تا  پزشو پایین میارم...

همین جا هم بیخودی صبر کردیم. میرم ازش شکایت 
خواد بشه. تا االنم اکه کنم، گورِ باباش هر چی مییم

 .دندون رو جیگر گذاشتم بخاطر اینا بوده
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 :حال گفتمتینا که روی کاناپه دراز کشیده بود، بی

 ؟گنچی می -

ای که نزدیک به در بالکن بود فاصله از کنار پنجره
  .گرفتم و دستامو به معنای ندونستن تکون دادم

زنن اما دارن در مورد چی حرف می دونستمواقعا نمی
اینکه وریا پیشنهاد داده بود میالد و منتقل کنیم به 

 .بیمارستانِ تهران، فکر بدی نبود

پایین پای متینا نشستم و آروم ساقِ پاشو ماساژ دادم. 
تمام مدت توی بیمارستان سرپا ایستاده بود و از پشتِ 

  .کردشیشه با گریه به میالد نگاه می
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ون نه صبحانه خورده بودیم و نه ناهار... شام هم هردوم
کباب درست کردن و به زور که پسرها برامون جوجه

 .ای خوردیممنو متینا رو مجبور کردن یه لقمه

حاال که متینا اینجاست احساس بهتری دارم. از اینکه با 
کنه افکارمو وریا یه جا تنها نیستم، بهم کمک می

تارِ جاه طلبش گارد بیشتری سروسامون بدم و مقابلِ رف
 .داشته باشم

و بنیامین هنوز فرصت نکردیم در مورد نسبتِ خودش
حوصله بودم که اعصابم حرف بزنیم، ولی اونقدر بی

 .دادبرای حرف زدن راه نمی

 .سوزه متیندلم واسه مامان می -

 :اونم مغموم و نگران گفت
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چیزیش خواستم بهش بگم، ترسیدم یه اوهوم منم. می -
 .بشه

کنم چیزی خوب کردی نگفتی، خودمم جرات نمی -
گم تا زنه الکی یه چیزی میبگم... هر دفه که زنگ می

آروم بشه... مامان خیلی به پای ما زجر کشیده، حاال هم 
 ...دردسرِ میالد

آهی کشیدم. دلم براش تنگ شده، توی این شرایط 
اقل ندونستنش از این موضوع بهتر از دونستنشه، حد

دونم االن یه دلشوره و نگرانی داره و به این امید می
طور که ما امید گرده، همونداره میالد دوباره برمی

 .داریم
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متینا چشماشو بست. به قدری خسته بود که از نوازش 
 .دستم روی پاهاش چند دقیقه بعد خوابش برد

بلند شدم و از توی کمد یه پتوی نازک آوردم و روش 
ون لحظه پسرها هم با سروصدای آرومشون انداختم. هم

نگاهشو بین منو متینا چرخوند  وارد هال شدن. بنیامین
 :و آروم گفت

 ؟خوابید -

سرمو با تایید تکون دادم. نوچی زد و وقتی کنار کاناپه 
ی چشم دیدم اومد من رفتم توی آشپزخونه. از گوشه

  .وریا هم به دنبالم میاد

م وارد آشپزخونه شد و یه لیوان آب خوردم که اون
 .صندلی رو از پشت میز کنار کشید و نشست
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طور بهم نزدیک شده و در آغوشم از دیشب که اون
چرخه، حسی می بینمش یا دورمگرفته، هر وقت می

  .ندازهموزیانه مرتب به دلم چنگ می
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کنم که زل نزنم توی تا حد امکان دارم ازش فرار می
ی یک اینچ از چشمام فاصله چشمایی که صبح به اندازه

 .داشتن

دادم حاال که متینا اینجاست و اینجا هم یه احتمال می
 .اتاق داره، وریا و بنیامین توی هال بخوابن

که نگاهم به نگاهش افتاد، چیزی از همینپیچیدم و 
 .درونم به طرف شکمم سر ریز شد

رفتارهارو از اون تاب بیارم، اصال دلم خوام ایننمی
خواست شرایط مارو انقدر به هم نزدیک کنه، ولی نمی

انگار هیچ گریزی ندارم و خواه و ناخواه این نزدیک 
 .آغوشیِ اجباریمون شدندها حکمِ همبودن
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شام اگه خودش به زور لقمه رو توی دهانم  موقع
 .زدمذاشت، با اون قهر و غیظم عمرا لب به غذا مینمی

چنینی پیش میاد، هر دفعه که بینمون یه نزدیکی این
فهمم چقدر بهش میدون دادم و اون چقدر به من بعد می

 ...نزدیک شده

 : به صندلی مقابلِ خودش اشاره کرد و آروم گفت

  .بشین -

 ؟ارم داریک -

 .خواستی حرف بزنیممگه نمی -

 :زدمبرای فرار و گریختن داشتم دست و پا می

 .خوام برم بخوابماالن حوصال ندارم می -

 ...خواستی در مورد منو بنیامین بدونی دیگهمی -
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 ...هر چی الزم بود متینا بهم گفت -

 : محکم گفت

 .خوام خودم بگممی -

 .گفتن بارِ کج به منزل نمیرسهدیگه دیره... از قدیم  -

جای گلدونِ روی میز رو چند بار بالتکلیف عوض کرد 
ولی نگاه تیزش به من بود و انگار دست و پا داشت تا 

  .درونم رو بشکافه

ی چشماش زنم تا از زیر اشعهفهمید دارم دست و پا می
فرار کنم، قصد داشت با نگه داشتنم اینجوری اذیتم 

 .کنه

کم پایین رفت تا رسید به شد و کم نگاهش تیزتر
  .ی پاهامپنجه
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تر می کنه شاید راحتحداقل اگه اینجوری نگاهم نمی
 ...تونستم تحملش کنم

 .شون هیج دخلی نداشتممن تو رابطه -

حرصم داد. سرمو کمی به سمتش خم کردم و سعی 
کردم خیلی آروم حرف بزنم تا متینا صدامو نشنوه و از 

 : خواب بیدار بشه

تو داری آروم آروم رو منو خونوادم سلطه  دروغ نگو... -
گیری، خودتو انداختی وسط، تا فردا بگی ببین من می

تمام بدهیای داداشتو دادم، من بودم تو بیمارستان باال 
سر داداشت بودم، من اینکارو کردم، من همیشه هواتو 
داشتم، بنیامینم آوردی به متین نزدیک کردی، که اگه 

 .امم باز از یه جایی سر در بیاری تو زندگیموننخو
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 ؟تموم شد -

 :دندونامو روی هم کلید کردم و سرمو تکون دادم

 .خوام برم بخوابممی -

 .و نفرستادم سراغِ متینمن بنیامین -

کنم، کنی حرفاتو باور میخیلی احمقی اگه فکر می -
دونم داری از هر فرصتی دیگه دستت واسم رو شده، می

 ...کنی جا باز کنی تو زندگیماستفاده می

خوام اونقدر جا باز کنم به زندگی تو کار دارم آره، می -
که فقط بشیم ما، هیچ منم مَنمی هم توش نباشه، ولی به 

 ...اون دوتا

 : با انگشتش به بیرون اشاره کرد

 "کاری ندارم، زندگی اونا به من ربطی نداره "
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 :ای کرددندون قروچهآروم روی میز زد و با تعصب 

 .بِنی به خواستِ خودش به متین نزدیک شد -

 .باشه، بسه هر چی تا االن دروغ شنیدم -

 ؟کدوم دروغ؟ بگو تا االن چه دروغی بت گفتم -

 ؟...هیس... چه خبرتونه -
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نگاه کرد و صدای عصبیش رو کمی  وریا به بنیامین
 :پایین آورد

تو بیا واسش توضیح بده... بیا بگو من به متینا  -
 ؟نزدیکت نکردم... مگه خودت نخواستی

 :ای زد و نزدیکمون شدخندهبنیامین تک

 ؟بحثتون االن سرِ دوستی منو متیناست -

 .کنه من هولت دادممی فکر -

گرفتم ماهین؟ متین بنیامین: باید قبلش از تو اجازه می
 .دادمدونستم قلبش به تو خبر میبچه نیستا، اگه می

دستامو چلیپا کردم روی سینه و با تکیه به کانتر، به 
 .نمایش و پرویی هردوشون نگاه کردم
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هاش افتاده هایی از قرمزی که توی مردمکوریا با رگه
 :بود دوباره نگاهم کرد

ی منه... بعد چه دونه بِنی پسرعمهحتی میالدم نمی -
گی من ازش خواستم بیاد سراغ متینا؟ مگه جوری می
ی دهرم هر چی بگم اون گوش بده... دلِ من عالمه

 ؟خودشه وا داده، به من چه

 :بنیامین باز آروم خندید و با شیطنت گفت

زین... تا االن فکر شما خواهرها چرا اینقدر لجبا -
بینم توام داری کردم این فقط حرفِ متینه، االن میمی

کنم از گی. تو دیگه چرا ماهین، تعجب میاینارو می
منطقتون، مگه من بچم وریا بندازه تو گوشم منم بپا 

 .اجراش کنم، سنِ منو ببین بعد اینارو بگو
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 :وریا در تایید حرفِ اون با حرص ادامه داد

بگو... منو که باور نداره، از نظر اون من یه تو بهش  -
گیرم، متجاوزِ کثیفم که همه طوره دارم روش سلطه می

خوامش، بگو الاقل از تو باور بینه چقدر میکوره نمی
 .کنه

کدومتونو باور ندارم. دیگه تمومش من حرفِ هیچ -
 .کنید

نفس دستمو اومدم از کنارشون رد بشم که وریا با نفس
 :صبی گفتگرفت و ع

من چند سال پیش اومدم تورو نشونِ بِنی بدم،  -
خیرسرم بگم این همون دختریه که دوسش دارم، توام 

و دید، گفت خوشگله، دیگه با متین بودی، بنی متین
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دونم اینا چه جوری با هم گرفتن، تا یه مدت حتی نمی
روحمم خبر نداشت با هم مچ شدن، خودم توی 

 ....ن با همنرستورانی دیدمشون فهمید

 .دستمو ول کن -

نگاهش با حریصی و خشم توی صورتم دوید، 
 .های گردنش قرمز شده بودنگوشه

 .گم ماهیندروغ نمی -

 .باشه دستمو ول کن -

هاشو توی موهای تقریبا بلندش دستمو رها کرد و پنجه
 :کشید و روبه بنیامین گفت

 ؟ی ماخبرت اومدی تِر بزنی تو رابطه -

 ؟رابطه -
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 :پوزخندی زدم و صاف مقابلش ایستادم

تو خودت بریدی و دوختی، حتی نذاشتی من نظرمو  -
گی بدم، به زور خودتو وصل کردی به من، بعد می

رابطه؟ رابطه یه معنای دو نفره داره، نه وقتی من 
 .خوام حتی کنارم باشینمی
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ی چشماش به آنی خاموش شدن و نگاهش تیره شعله
چیزی که گفتم درکش راحت نبود، معلومه با این  شد...

خوره همچین چیزی همه کمک و حمایت بهش برمی
  ...جلوی بنیامین بهش بگم

ها، من بازم قبول نکرده ولی با وجود همه این حمایت
 .بودم دوست دخترش باشم

درازیاش برینه فکر کردم فقط متین اراده داره با زبون -
 .وسط حالم، این از اونم بدتره

اینو بنیامین گفت و یه لیوان آب خورد و قبل رفتن با 
 :نگاه به هردوی ما خندید

از خستگی بیهوش شده. بذارید  داد نزنیدا... این بچه -
 .ابهبخو
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 :وریا پیچید و با عصبانیت گفت

 !برو بابا -

سیگاری روشن کرد و کنار پنجره ایستاد تا به سیگار 
  .کشیدن ادامه بده

خواستم باهاش بحث کنم... سرم درد گرفته بود، نمی
ی نزدیکشو با آدمی که تا االن دروغ گفته و رابطه

 بنیامین لو نداده، آدمِ مطمئنی برای دوستی یا هر چیزِ
  .ای نیستدیگه

چه دلیلی داشته که حتی در گذشته به میالد نگفته 
اشه، یا حداقل بنیامین این موضوع رو بنیامین پسرعمه

 مونهکردن ماه همیشه پشت ابر میمطرح کنه ! فکر می

! 
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امیدوارم متینا هم از این قضیه کوتاه نیاد و به سادگی 
 .ازش نگذره

های هال خاموش اغتنهاش گذاشتم و بیرون رفتم. چر
بودند و فقط یه چراغِ کم نور روشن بود و با نورش، 

ی سالنِ پذیرایی رو دیدم، دو دست رختخواب گوشه
اونجا پهن شده بود و دیدم که متینا هم اونجا خوابیده و 

 .خواد بهش ملحق بشهبنیامین می

ای ی برهنهپیرهنش رو از تنش درآورد و با باالتنه
و خیلی راحت دستشو دورِ شکم و  کنارش دراز کشید

 .تنِ متینا حلقه کرد و در برش گرفت
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کردم که خورده نگاهشون میدهنم باز موند و یکه
بنیامین دستشو به معنای چیه تکون داد و عالمت داد 

 .برم

 .گه زبون درازوا این دیگه چقدر پروعه... بعد به ما می 

ن یکی هم صاف اگه قرار باشه این کنار متینا بخوابه، ای
خوابه و تا صبح خون تو جیگرم میاد ور دلِ من می

 .کنهمی

دوباره برگشتم به آشپزخونه، وریا پشتش به من بود و 
 .زدبه سیگارش پوک می

بیا یه چیزی به این پسره بگو. شما چرا اینقدر  -
هیچی نشده متینارو سفت گرفته تو بغلش،  پرویین...

 .کنارش خوابیده
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 ؟چه خب به من -

 :با عصبانیت گفتم

 .و تو واسمون پختیاین آش -

 .برگشت و نیشخندی به روم زد

ست من برم بگم تو بغلِ بِنی اصال من پختم، متینا بچه -
 ؟نخواب

ت بگی متینا که االن خوابه، بهتره بری به پسرعمه -
 .کنارِ خواهرِ من نخوابه

 ؟تو چرا حسودیت شده -

کرد و زل زد بهم و  ته سیگارو روی زیرسیگاری له
 .سرش رو ریز تکون داد
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خوان ی اونا داری؟ بچه که نیستن... میچیکار به رابطه -
کنارِ هم بخوابن... دوسش داره، با هم رل زدن، مدت 

 .زیادی هم با هم بودن

هارو بذاره زیرِ قرار نیست چون با همن، محدودیت -
 .پاش

 ...عزیزم -
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قدمی به طرفم اومد و وقتی مقابلم ایستاد، نفسِ تلخش 
رو که پر بود از بوی سیگار، توی صورتم بیرون داد و 

سرش رو با غرور کمی باال گرفت، طوری که انگار 
 ...تر شده بودتهاش برجسسینه

کنم ایسته، حس میوقتی اینجور غُد و مغرور مقابلم می
 .خواد چیزی بگه که اعصابمو به هم بریزهمی

الزمه بازم بگم توام با مسلم دوست بودی، مثال یه  -
همچین شبی، تو بغلش خوابیدی، لمست کرده، انداماتو 
زیرِ دستش گرفته، بوسیدتت، هر گوهی دلش خواسته 

 ؟بعد رفته پی کارش خورده

 :گردنش رو کمی کج کرد و غُدتر گفت
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ی دیگرون نباش. حداقل بذار اینو پس فضولِ رابطه -
 .ای نداشتهکسی بگه که خودش قبال هیچ تجربه

 .تو حق نداری در موردِ اون قضیه به من توهین کنی -

ی کردم و برای فاصلهاز پائین به صورتش نگاه می
ی اومد. اون خودش به اندازه مون خونم به جوشقدی

کافی مغرور هست و با این تفاوت، که سرشو خم 
کنم داره کنه تا مقابل صورتم حرف بزنه، حس میمی

 .کنهبهم فخر فروشی می

گم تو خوام بت توهین کنم، فقط دارم میمن نمی -
کارشون دخالت نکنیم. متینا بچه نیست، خودش بهتر 

ه... بنیامینم عاشقشه، دونه چه کاری واسش درستمی
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خواد سرش کاله بذاره... امروز عشق و حالشو بکنه نمی
 .فردا جا بزنه

و تو کاری نکردم، اینقد موضوع مسلممن با مسلم هیچ -
 .سرِ من نزن

هام که نگاهشو توی صورتم باال و پایین کرد، روی لب
مکث کرد، مشتِ دستش به هم گره خورد. حس 

منو مسلم رو برای خودش تداعی ی کنم داره خاطرهمی
  !کنهمی

بوی عطرش دیگه به شدت قبل، برام منزجر کننده نبود 
زنه قادره تمام زیرو بمم رو و وقتی اینجوری بهم زل می

 .در هم بلرزونه
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سرجام میخکوب شده ایستاده بودم، مند با همین چند 
 .کلمه مسخ کرده بود تا زبون به کام بگیرم

گذری و واسم ارزش قائل اهم نمیوقتی تو از اشتب -
شی، مجبورم یادآوریت کنم ما هممون خطاکاریم... نمی

ای... تو هم از گودِ یه اشتباه بزرگ هر کس به شیوه
 ...بیرون اومدی، مثل من

چطوری انتظار داری من به سادگی آب خوردن  -
فراموش کنم عشقم کی بوده، داداشم چیکار کرده یا تو 

دم آره، ردی؟ من به متینا هشدار میچه بالیی سرم آو
خوام اونم به دردِ من چون از عشق ضربه خوردم... نمی

گرفتار بشه... مسلم تو ذهنِ من آدمی بود که همیشه به 
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شه تکیه گاهِ من، اما گفتم بعد بابا این مرد میخودم می
 ...اونی شد که به من گفت هرزه

ت نرم و ام که لرزید پشتِ انگشتاشو، به حالچونه
ام کشید و قبل از اینکه حرفامو ادامه مالیمی روی گونه

 :بدم، آروم پچ پچ کرد

 .ایبرو بخواب... خیلی خسته -

 .بهتره یه جای خواب واسه خودت پیدا کنی -

 :ی ریزی کردخنده

 .باشه حتما -

 ! گمدارم جدی می -
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ی لبشو ای که گوشهصاف ایستاد و با ژست خودخواهانه
شلوارش  هاشو توی جیبگرفته بود، دست به دندون

 .ام کرد تا برمفرو برد و مغرور و متکبر بدرقه

 

. به طرف بنیامین و با بغض راه اتاق رو در پیش گرفتم
  .متینا هم نگاه نکردم تا بیشتر حرصم بگیره

قبل از اینکه برم روی تخت، یه دست رختخواب از توی 
بیرون گذاشتم. کمد برداشتم و جلوی درِ اتاق، 

 ...خودخواهی هم حقی داره

درسته مدیونشم و ازش خواستم کمکم کنه، ولی 
خوام اجبارشو قبول کنم و هر شب سر بذارم توی نمی
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هاش و بار به دامِ عشقش و بوسهبالینش، تا این
 .آغوشش بیفتم

خزیدم روی تخت و چشمامو بستم... اما آتیشی که 
های وریا نشات درونم روشن شده بود و از حرف

 .داد راحت بخوابمگرفت، اجازه نمیمی

هاش بود. بالشت کنارمو جهنمِ مغزم درگیرِ اون و حرف
  ...برداشتم و روی صورتم و چشمام رو پوشیدم

داد... شامپوی موهاش، روی سطح بالشت بوی اونو می
ام نفوذ بالشت رو پر کرده بود و با قدرت توی شامه

 .کردمی

عد با صداهای ریزی بالشت رو از روی چند دقیقه ب
  .صورتم کنار زدم
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کرد. وریا داشت رختخوابش رو کنار تخت پهن می
 : خیز شدم و با حرص گفتمنیم

 ؟ برا چی اومدی اینجا -

درست نیست وقتی دوتا کفتر عاشق اونجا خوابن من  -
 .... زشتهمثل بختک برم رو سرشون

له رو تجربه کردم حق با اون بود... وقتی من این مرح
ست و یه جورایی ادبانهباید بدونم این کار، چقدر بی
 .تجاوز به حریمِ خصوشیشونه
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ین روی زمین از اینکه نیومد روی تخت و همین پای
  .خوابید احساسِ خوبی بهم داد

ای که دراز کشید و پتورو روی نگاهش کردم تا لحظه
 .تنش کشید

 "هوم"ی نور از پایین بهم نگاه کرد و توی باریکه
خواست بدونه برای چی اینجوری زل خفیفی گفت. می

 .زدم بهش

سرمو روی بالشت انداختم و به جای گفتنِ چیزی، فقط 
 .ون دادمنفسمو بیر
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 ؟دوس داری بیام پیشت -

دونی چقدر خوشحالم از اینکه خودت فهمیدی نمی -
 .کجا باید بخوابی

 .خوابیدمباید کنارِ تو می -

سعی کردم چیزی نگم تا لرزشِ یهویی صدام که براثر 
  .های قلبم تند شده بود، واضح نشهتپش

های من و اون حالمو کمی پچ کردناین تاریکی و پچ
 .کردسنگین می

 .بینیااگه تو بغلم نخوابی شب کابوس می -

خوام حرفی بزنم، منو به چالش وقتی دید باز هم نمی
 :کشید
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این قضایا که حل شدن، تو باید بری دنبالِ درمانت  -
 .ماهین

 ؟درمانِ چی-

بینی... اینا بخاطر منه، یا اون هایی که میکابوس -
 ؟ردمرتیکه که جلوت به مهتاب شلیک ک

 .شب اومدناز اون -

 ؟شبِ منو تو -

چیزی توی شکمم هری فرو ریخت. مثل نبضی که به 
 : یکباره از تنم بگذره... آروم گفتم

 .نه -

 :آهشو توی تاریکی سر داد و به سمتم پیچید
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پس مال اون عمارته... باید فکر درمانشون باشی...  -
 .شهاینجوری پیش بره، اوضاع بدتر می

 .بازیزبونتو خیلی  -

 :با شیطنت، آروم خندید

مامانم میگه بچه که بودم خیلی با خودم حرف  -
خوندم، کردم، ترانه میزدم... خودم با خودم بازی میمی

 .کردم، فکر کنم واسه اینه زبون باز شدمدعوا می

هامون یه زدنچشمامو بستم... پشت این مدل حرف
ر حرف صمیمیتِ نهفته وجود داشت که هر چی بیشت

 .زدیمزدیم بیشتر به این صمیمیت دامن میمی
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اش بگیرم و کمتر به کردم نادیدههر چی من تالش می
هاش تمام حضورش اتکا کنم، اون با رفتارش و حرف

 .بردتالشمو از بین می

 :آروم صدام زد

 ؟ماهین -

 ؟هوم -

 .بیا یه بازی کنیم -

 ؟بازی -

نشونم بدی؟ هر  تونی از همینجا ماه و تو آسمونمی -
 .ستکی ببینتش برنده

پنجره روبه روم بود... کنار دیواری که وریا، رختخوابش 
 .رو پهن کرده بود
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اش دنبال ماه گشتم و وقتی پیداش کردم از پشت شیشه
 :دستمو به سمت شیشه دراز کردم

 .بینمش... من دارم میاونجاست -

 ؟ واقعا -

 .آره... ببین، اونجاست -

اینکه به افقِ رد دستم نگاه کنه، دستشو خیلی به جای 
  .نرم و نامحسوس به طرف دستم حرکت داد

انگشتاش به انگشتام برخورد کردن و برقی از شور و 
 .حرارت بهم انتقال دادن

ام فشرده شد... مثل قلبم که با پنجه اش میونپنجه 
 .صدای مهیبی بومب بومب شروع کرد به کوبیدن

 : هم پایین برد و آروم زمزمه کردهامونو با پنجه
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 .بینیحاال راحت بخواب... دیگه کابوس نمی -

با همین کارِ کوچیکش قلبمو به لرزه در آورده بود... 
  ...منو رام کرده بود تا به حرفش اهمیت بدم

دستمو عقب نکشیدم و برخالف اینکه چشمامو ببندم و 
کردم، که خودمو به خواب بسپارم، فقط به اون نگاه می

هاش آروم شدن و خوابش کم نفسچند دقیقه بعد، کم
  ....برد

 

 

 

**** 

 

 وهفتوبیستدویست_پارت#

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 

 

 

 

 

 

زد، کسی که همیشه صداشو توی کسی داشت صدام می
 .رسیدشنیدم و به فریادم میمیهام کابوس

لحاف رو با هینِ بلندی از روم کنار زدم و توی فضای 
 .اشو دیدمتاریکِ اتاق، چهره نیمه

 : پچ گفتآروم به حالت پچ

 ؟ ترسوندمت -

 ؟چی شده -
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 : خیز شدمنیم

 ؟کنی؟ میالد طوریش شدهتو اینجا چیکار می -

خوابیده  نوچ باز مخت جام کرد... من دیشب اینجا -
 .بودما

  .نگاهی به اطراف انداختم، هوا گرگ و میش بود

پاشو با هم بریم یه چیزی بخریم واسه صبحونه و  -
 .بیایم

 :با اخم نگاهش کردم

منو بیدار کردی که بریم صبحونه بخریم؟ من خواب  -
 ...بودم

 ...منم خواب بودم، ولی االن بیدارم -
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روی تخت  طور که پایین نشسته بود و سرشواون
کرد، حسِ راحت بودن رو گذاشته بود و به من نگاه می

 .ازم گرفت. نشستم و با حرص نفسم رو بیرون دادم

 .یه جوری صدام زدی فکر کردم کابوس دیدم -

 .پاشو، بزن بریم -

 .من خوابم میاد -

 .ها خوابن، بریم زود برگردیمتنبلی نکن... تا بچه -

شتم از توی هال بلند شد و بیرون رفت. وقتی دا
گذشتم، چشمم افتاد به متینا و بنیامین که با آرامش می
  .و توی آغوش گرفته بودن و خواب بودنهم
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دونم متینا قبال این تجربه رو داشته یا نه، ولی حتما نمی
ی جدیدش یه لذت خاص و متفاوت داره از تجربه

 .کنهدریافت می

ر خواستم ولی با این وجود بازم حرصم گرفت. چند با
جلو برم و توی مالجِ بنیامین بزنم تا دست و پاهاشو از 

 .دورِ خواهرِ من جمع کنه، اما خودمو کنترل کردم

 

دونم چطور رفتیم. اصال نمیتوی خیابون کنار هم راه می
شد پیشنهادش رو قبول کردم و االن دارم کنارش راه 

 .رممی

رفت و نیم نگاهی بهش انداختم. تندتر از من راه می
 : دید که همراهشمانگار منو نمی
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 ؟شه انقدر تند راه نری منم بتونم بهت برسممی -

 : تر کرد و لبخندی زدهاش رو آهستهقدم

کنم، این االن واسه من یه جور دارم ورزش می -
 .ورزشه

 ؟منو از خواب بیدار کردی بیام ورزش کردنتو ببینم -

 .توام ورزش کن -

 ...آخ خدا -

 : کالفگی کشیدم و بهش توپیدمآهی از 

 .من خواب بودما -

 ؟یهو کچل میشیا... یکم بدواییم انقدر غر نزن... -

بازیا در نیار، وسط این همه بدبختی با من از این بچه -
 ...من حوصله خودمم
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 .دستمو گرفت، جا خورده نگاهش کردم

 ...دواَم، دستموببین من نمی -

برای من دویدن، اونم دوید و منو دنبال خودش کشید. 
با وجود سرعتی که وریا داشت سخت بود، ولی برای 

 ...اومدبدنِ ورزشکارِ اون مثل یه تفریح به حساب می
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تقریبا طوالنی رو پا به پاش دویدم، دیگه  وقتی مسافت
 : هوا صداش زدمزنان و بینفس کم آوردم، نفس

 .وریا... وایسا.. وایس... نفسم باال نمیاد -

ایستاد و با لبخندِ گرمی تماشام کرد. روی زانوهام خم 
شدم و دستامو روی زانوهام قرار دادم و پی در پی دم و 

 .بازدم رو داخل و بیرون دادم

زد. سعی کرد تنبلیش رو برای این نفس میاونم نفس
 :چند روز ورزش نکردنش توجیه کنه

من عادت ندارم دو روز از ورزش دور بمونم... تقصیر  -
 .توعه... سربه هوام کردی از کارو زندگی افتادم
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ندازی گردنِ من... من فقط شه میوا... چرا هر چی می -
ی رفتار می کنی انگار یه بار از تو کمک خواستم، یه جور

ازت خواستم کلِ بارِ زندگیه منو خونوادمو بندازی رو 
 !! کولت

 ؟اهل ورزش نیستی نه -

 : خجالت کشیدم بگم نه، ولی صادقانه گفتم

 اونقد درگیر کار و درس خوندن بودم واسه ورزش -
 .وقتی نداشتم

شو داشتی ورزش کن... به وقتایی که بیکاری و حوصله -
تفریح و لذت نگاش کنی، زود باهاش خو عنوان 

 .گیریمی

 .حرفش باعث شد حسِ بدی بهم دست بده
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اینکه یه پسرِ ورزشکار داشت در مورد ورزش کردن 
داد، شبیه این بود غیر مستقیم بهم بگه بهم پیشنهاد می

اندامت خوب نیست و نیاز به ورزش کردن داری تا رو "
 "فرم بیاد

ای راندام بودم، وزنِ اضافهمن تقریبا ریز جثه و الغ
نداشتم، اگرم داشتم شاید در حد یکی دوکیلو بود که با 

شد، ولی در کل تناسب توجه به قدم، اضافه محسوب می
 .اومداندامم زودتر از هر چیزی به چشم می

خودش هم حس کرد که برداشت خوبی از حرفش 
نکردم و اخمی غیرعادی بین ابروهام افتاده، سریع 

 :ی حرفشو ادامه دادهدنبال
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گما... بنظرم ورزش یکی از بخاطر فرم اندام نمی -
چیزایی که بدن بهش نیاز داره، مثل آب و غذا، من 

ام ورزش کنم، وقتی عصبیوقتی داغونم ورزش می
خورم، بست میبُرم یا به بنکنم، وقتی از زندگی میمی

نگه  کنم، تنها چیزیه که تونسته منو سرپابازم ورزش می
دم ورزش کمی داره. واسه همینم دارم بت پیشنهاد می

 .تا اینجات آروم بگیره

و ذهنم اشاره کرد. لبخندِ سردی زدم و با  به شقیقه
 .تکونِ سرم،حرفشو تایید کردم

 ؟خوریتو کله پاچه می -

 ...قسمتِ زبونشو -

 :لبخندی زد و زیر لب با شیطنت گفت
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زبونت درازه... پس خوری انقدر پس بگو زبون می -
 .بزن بریم
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. با مون رو توی کله پزی بخوریم..پیشنهاد داد صبحانه
ی اینکه فضای تمیزی داشت ولی میل و رغبتی برا

خوردن نداشتم. خواستم مخالفت کنم که سریع 
 :سفارشش رو داد و تاکید کرد

 .برا من پاچه بیارید برای خانم زبون -

 : بعد به شوخی گفت

زنا باید زبون بخورن بتونن مارو درست و حسابی  -
 .بشورن پهن کنن رو بند

 .مرد خندید و وریا هم

به  روبه روم نشست و نگاه شاکیم رو که دید، چشمکی
هام روم زد. چشمک شرور و شیطونش باعث شد گونه

 .داغ بشن
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ی چندان بدی نبود. نشستن برخالف تصورم، تجربه
ی با اون بودن پاچه خوردن اولین تجربهکنارش و کله

 .بود

ای از خوردن کرد، که لحظهطوری عجیب نگاهم می
 : دست کشیدم و گفتم

 ؟چیزی شده -

 :سرشو به معنای نه تکون داد

 ...نه بخور... فقط یکم برام عجیب بود -

 ؟چی -

دخترا یکم پز و ادا دارن، اینکه راحت داری پیشم کله  -
 ...خوری خوشم اومد... همینپاچه می
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از تعریفش منم خوشم اومد ولی وانمود نکردم، یا 
 .لبخندی نزدم تا هوا برش داره

 

هم مون رو خوردیم وریا یه ظرف پاچهبعد از اینکه کله
  .برای بنیامین و متینا گرفت و با هم به ویال برگشتیم

 :توی مسیر از من پرسیده بود

 ؟ترسیدیگه ازم نمی -

ای ذهنمو درگیر کرد. اینکه ازش سوالش برای لحظه
ترس داشتم یا نه، بسته به فضایی هست که در اون، 

گیرم، ولی در این لحظه که کنارش راه کنارش قرار می
سعی داره منو با آرامش کنار خودش نگه رم و اون می

 .داره، قطعا نه... هیچ ترسی ازش ندارم
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حتی از نظرم اون شبیه مردی شده که حس عذاب 
اش نشسته و سعی داره با این وجدان بیخِ خرخره

ی کثیفی که توی ذهنم کارهاش به هر طریقی گذشته
رقم زده رو از بین ببره و جاش رو با خاطراتِ بهتری پر 

 .نهک

جوابم رو که نشنید نگاهم کرد و با لبخندی از آرامش 
 : گفت

 ...ترسیاین یعنی نمی -

 .منم یه سوال از تو دارم -

 .باشه بپرس -

اگه زمان به عقب برگرده، کدوم اشتباهت رو انجام  -
 ؟دادینمی
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تر قدم برداشت. منم آروم کمی سکوت کرد و آروم
  .رفتمکنارش می

ونم بعد از کاری که با من کرده، حس برام مهم بودم بد
عذاب وجدانش چقدره، یا اصال از کارش پشیمون هست 

 ! یا نه

هیشکی خوشش نمیاد برچسب تجاوزگر روش بیفته،  -
شک اون و به عقب برگردوندم، بیتونستم زماناگه می

کردم یا یه جورِ دیگه صحنه رو از زندگیم پاک می
 .زدمرقمش می

م رو که حس کرد نگاهم کرد و نگاه گنگ و سوالی
 :لبخندی از شرارت زد

 .تونستم راضیت کنممی -
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گر گرفته پوزخندی زدم و نگاهمو پایین انداختم و تا 
 .رسیدن به ویال دیگه چیزی نگفتیم

در رو باز کرد و کنار ایستاد تا من داخل برم. قدمی 
برداشتم اما شک و تردید رو کنار گذاشتم و دوباره به 

  .رگشتم. شکی سریع توی صورتش قاب شدطرفش ب

 .گفتماگه قرار باشه این پیله رو پاره کنم باید می

 .گفتم تا اونو بهتر بشناسمباید می

دست از بازی کردن انگشتام روی شالم برداشتم و 
 : حرفمو به زبون آوردم

 ؟شیتو مربیم می -

جا خوردنش خیلی آنی بود و ابروهاش از شوک باال 
 : پریدند
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 .چرا نشم؟ هر وقت تو بخوای -

 ؟هایی وقت داری آموزشم بدیچه زمان -
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آب دهانش رو با تکون خوردنِ سیب گلوش پایین 
 :فرستاد
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. ده شب به بعد که باشگاه خالی تونمآخرِ تایم می -
 ...شهمی

ریسکِ سختی بود، اما به خودم گفتم باید از یه جایی 
 .شروع کنی، تا درونِ این آدم رو بشکافی

اراده مشت هام از فشارِ استرسی که روم بود، بیپنجه
 ...هاستشدند. فقط شب

تونم به بقیه کارهام برسم و البته بد نیست... حداقل می 
با تنی خسته برگردم به تخت و فکر و ذهنم رو  هاشب

 .آزاد کنم

پس وقتی میالد حالش خوب شد برگشتیم تهران،  -
 .کنیمهارو شروع میتمرین
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ای شیطون پرواز کرد و با شوقی که به یکباره مثل پرنده
 : درون چشماش نشست، سرشو تکون داد

 .باشه... هر وقت بخوای من آمادم -

 

بچه ها هنوز خواب بودند. تا چایی دم وارد ویال شدیم. 
 .کردم اونا هم از خواب بیدار شدن

 .وریا مشغول ورزش کردن توی حیاط بود

متینا و بنیامین رو که در حال کل کل کردن و 
غرولندهای ریز و تصنعی بودن تنها گذاشتم و با لیوانِ 

چای توی دستم، پشت پنجره ایستادم و تماشاش 
 .کردم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

زد مثل کمرِ عقرب ی داشت شنا میعضالت کمرش وقت
  .شدنچند تیکه می

حرکاتش پر از غرور و ابهت بودن و بازوهاش رو با هر 
  .شدندبار دمبل زدن سفت و منقبض می

فکر کنم این وسیله هارو توی ماشینش داشت و بعد از 
 .کنهدو روز ورزش نکردن داره ازشون استفاده می

 

که تموم شد وریا هم به  صبحانه خوردنِ بنیامین و متینا
 .داخل برگشت

حوله رو روی سر و گردنش کشید و رو به بنیامین 
 :گفت
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تا شما کارتون انجام میدید منم یه دوش بگیرم با هم  -
 .بریم بیمارستان

بنیامین چیزی نگفت ولی متینا با شک نگاهشو بینمون 
 :چرخوند و گفت

 ! شما کِی بیدار شدید کِی صبحانه تونو خوردید -

ای که بیدار شده، نگاهشو مرتب از من فراری از لحظه
از اینکه اونو توی بغلِ بنیامین دیدم خجالت  دهمی
  .کشهمی

خبر نداره بنیامینِ پرو طوری اونو میون بازوهاش و 
پاهاش خفت گرفته بود که حتی نگاهای منم براش مهم 

خواست، باز هم نمیتونست نبودن و اگرم متینا نمی
 .از چنگالِ اون فراری بده خودشو
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  .صدای زنگ گوشیم توی فضا پیچید

توی اتاق بود. وریا هم رفته بود توی اتاق تا وسایلش رو 
 ...برداره

 .وقتی وارد اتاق شدم اونو باالی سر گوشیم دیدم

هایی که انگار خشم و نفرت ازشون فواره با اخم و چشم
 .زدمی

 :کمی لرزیدصدام تحت تاثیر نگاهش قرار گرفت و 

 ؟کیه -

  .برگشت و فقط بهم نگاه کرد

اش رو به طور واضحی حس کردم و دندون قروچه
 .های قرمزی که توی چشماش پدیدار شده بودنرگه
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صبر نکردم تا اون میون کالفگی و خشمش بهم جواب 
 .بده

جلوتر رفتم و وقتی چشمم به اسمش افتاد قلبم تند و 
 .ضربتی کوبید و شکمم منقبض شد

اون برای چی به من زنگ میزنه وقتی میدونه همه چیز 
 ؟؟بین من و اون خیلی وقته تموم شده
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 :همین سوال وریا با عصبانیت ازم پرسید

 ؟ بهت زنگ میزنه برای چی -

 .نمیدونم -

خواستم گوشی رو بردارم که اونو سریع ازم دور کرد و 
 : با عصبانیت گفت

 .بهش جواب نمیدی -

باید بفهمم واسه چی بهم زنگ زده، اصالً چیکارم  -
 .داره

 .جوابشو نمیدی ماهین -

دوباره با نفرت و تحکم تکرار کرد و چشمام رو از هم 
 .باز کرد

 .بفهمم چشهخوام می -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 .خوام صداتو بشنوهمن نمی -

این جمله رو بلند گفت و چنگشو کالفه بین موهاش فرو 
 .برد

های وریا توی تماس قطع شد، ولی اتصال چشم
 .هام، نهچشم

طوری برزخی بهم زل زده بود که دست و پاهام رو گم 
 .کردم

 .دوباره صدای زنگ گوشیم بلند شد

 .گهبده ببینم چی می -

چرخوند که چشماشو توی حدقه میزد و در حالینوچی 
 .قدمی عقب رفت
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خوام ببینم چه من خودمم ازش بدم میاد، فقط می -
 .مرگشه... بهش میگم دیگه هیچوقت به من زنگ نزن

 

فشار دستش روی گوشیم به قدری زیاد بود که گفتم 
 .االن گوشیم رو توی دستش خورد میکنه

دوباره عقب رفت و  دستمو به طرف دستش دراز کردم.
 : محکم گفت

 .خودم جوابشو میدم -

دم اون هوا همین دیگه، وقتی من براش توضیح می
داره حتما یه اختیاراتی داره که اینجوری حرف برش می

 .بزنه
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تو حق نداری تماس منو جواب بدی، اون به من زنگ  -
 .زده

 ؟واسه چی باید زنگ بزنه، مگه رابطتونو تموم نکردید -

خوام بفهمم چه دونم دردش چیه، میخودمم نمی من -
 .مرگشه

وقتی دید همونطور بهش زل زدم و در مقابل حرفش 
کوتاه نمیام، مستاصل نفسش رو بیرون ریخت و گوشی 

 .رو روی تخت پرت کرد

سریع گوشی رو چنگ زدم. تماس توی دستم قطع شد، 
 .زدن افتادولی دوباره روی دور زنگ
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نگاهی به وریا انداختم و گوشی رو کنار گوشم، باال 
 "الو"بردم. تا گفتم 

 .وریا دندوناش رو روی هم سایید

ای بود که تمام صدای مسلم و سالم گفتنش مثل جرقه
 .های تنم رو به حرکت انداختسلول

چشمم به وریا بود که عقب رفت و کمرش رو به دیوار 
 .تکیه زد
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 ؟خوبی ماهین -

 : سعی خودمو کردم محکم باشم و صدام نلرزه

 ؟چی میخوای؟ برای چی زنگ زدی -

نگرانتم... کجایی دختر چند روزه دارم میرم  -
میری آموزشگاه خانم مهینی گفت خیلی وقته دیگه ن

 ؟اونجا، چه اتفاقی برات افتاده

 ؟مگه به تو ربط داره -

ماه، ماه، بهت حق میدم ازم دلخور باشی... ولی تورو  -
گم نگرانتم.... باید باهات حرف خدا... من دارم می

 .بزنم، باید هرطور شده ببینمت
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گه ماه و وقتی اینجوری صدام اون تنها کسیه که بهم می
ام بیرون خواد از سینهم میتهگرفزنه، قلبِ مرگمی

  ...بزنه

 ...بعد از چند ماه دوباره اونه و ماه گفتنش

ببینی که چی بگی؟ دوباره چند تا لغوز بخونی به  -
 ؟خودمو خونوادم، تا دلت خنک بشه

 .نه عزیزم، نه -

عزیزم گفتنش موجی از خشم و هیجان و احساسی 
 .سرریز کردکردم، درونم متغایر با نفرتی که تظاهر می

تونه منقلبم کنه از از اینکه هنوزم بهش حس دارم و می
 : خودم بدم اومد و عصبی شدم

 .به من نگو عزیزم -
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کنم ماهین، باشه، باشه، ولی باید ببینمت، خواهش می -
کنم اوضاع خونتون اصالً خوب خیلی نگرانتم حس می

نیست، تو کجایی؟ بگو کجایی من میام اونجا حرف 
، یا اصالً هر وقت تو بخوای من میام پیشت، فقط میزنیم

باید ببینمت، من خیلی پشیمونم ماهین... روز و شب 
دارم خودمو شکنجه میدم بخاطر چیزی که بهت گفتم... 

 .خیلی ناراحتم... تورو خدا بذار ببینمت حرف بزنیم

آب دهانم رو قورت دادم. نگاهم هنوز به وریا خیره بود 
 .شدهای مسلم عاصی میفو ذهنم داشت از حر

این تنها مردیه که من قلب و روحم رو بهش داده بودم، 
تر از هر کسی عاشقش بودم و اونو با ارزش

  .دونستممی
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قلبمو شکسته بود ولی با این وجود باز هم این ارده رو 
 .داشت اونو تحت تاثیر حرفاش به طپش در بیاره

... میالد من اومدم ساری... حال داداشم خوب نیست -
 .تصادف کرده

 ؟جدی؟ االن حالش چطوره -

 .دونمدونم... فعال نمینمی -

 ؟تصادفش خیلی ناجور بوده -

 ...آره -

کدوم بیمارستانید، منم میام اونجا؟ میام پیشت عزیزم،  -
 .ذارم تو این شرایط تنها باشینمی
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  .هام باال پریدنمشت وریا که روی دیوار خورد شونه

انگشتش رو باال گرفت تا با تحکم چیزی بگه، ولی به 
 .جای حرف زدن سریع اتاق رو ترک کرد

گویی مسلم، اونو پشت خط جا بدون توجه به تملق
 .س رو قطع کردمگذاشتم و تما

برای چی زنگ زدی مسلم؟ با عزیزم عزیزم گفتن 
 .نمیشه چیزی رو که شکستی دوباره شبیه قبلش بکنی
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هوا از اتاق رفتم بیرون تا وریارو پیدا کنم... من کار بی
اشتباهی نکردم، حرفِ اشتباهی نزدم، اون چرا اینجوری 

 ؟کنهرفتار می

اشت زیر گوشش بنیامین پشت متینا ایستاده بود و د
شست و به هارو میکرد، اونم مثال داشت ظرفپچ میپچ

هوای دور کردنش، آروم به شکمِ بنیامی زد تا ازش 
 .فاصله بگیره

از کارهای بنیامین حرصم گرفت و تمام خشممو سر 
 : اون خالی کردم

خوبه داداشِ من یه چیزیش شد شما بیاید اینجا فکرِ  -
 .نمسخره بازیای خودتون باشی
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بدون اینکه خم به ابروش بیاد، از متین کمی فاصله 
 :گرفت و به کانتر تکیه داد و پوزخندی زد

ذاره، ی داداشت نمیحاال نه خیلی تو ناراحتی، غصه -
بغلِ وریارو ول کنی، واسه این خونت به جوش اومده، به 

 .دیما گیر می

 :متین هینی کشید و چشماشو همزمان درشت کرد

ریا بدش میاد، بیخودی حرف نزن. تو بغلِ ماهی از و -
 .خوابهاون گنددماغ نمی

بنیامین باز پوزخندی زد و پاشو روی اون یکی پاش 
 :ضربدری قرار داد
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ن خوابای عزیزم... اینا وقتی تو یه اتاق میخیلی ساده -
رن چراغارو خاموش کنن دعا بخونن، مُال که نیستن، نمی

 ...خوابنگیرن میلِ هم میاونام مثه من و تو چفت تو بغ

خوابیم، چرت و پرت نگو... منو اون جدا از هم می -
  .باور نداری برو رختخوابشو نگاه کن

مگه من فضولم، جای خوابتونو رصد کنم... جای خوابِ  -
تو اصال واسه من مهم نیست، واسه متینم مهم نیست، 

دونم باهاش گرفتی، دوست دخترشم هستی، این می
خوبه، وریا اونقدر مرد هست که بتونی یه عمر خیلیم 

خوام هر دقه مثه راحت بش تکیه کنی، فقط نمی
عزرائیل بیای باال سرم اُرد بدی... رابطه شما به خودتون 

 .ربط داره، رابطه ما هم به خودمون
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اشو با دستشو روی کمرِ متین گذاشت و جلوی من گونه
 .ملچی بوسید، خونم به جوش اومد

خجالت خودشو کنار کشید و نیم نگاهی به من  متین با
کرد. حرف زدن با این عوضی بیشتر عصبیم کرد. یادم 

 .رفت اصال برای چی از اتاق بیرون اومدم

... من چرا باید برای اصال به درک که ناراحت شده
 ؟ ناراحتی اون خودمو به آب و آتیش بزنم

 

  

* 
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زدم. نگرانی برای میالد، داشتم توی راهرو آروم قدم می
پوست و گوشتم رو بلعیده بود و حاال به استخونم 

 .رسیده بود

اومد و چشمام سوزش گرفته بودند. متین و خوابم می
ی شام درست کردن یک ساعت پیش به بهانهبنیامین 

  .دوباره به ویال برگشته بودند
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بره از اینکه بنیامین داره از این سفر نهایت لذت رو می
و توی هر شرایطی دنبال یه فرصته تا با گتینا تتها باشه، 

 .ای جز سکوت نداشتمگرفت. اما چارهحرصم می

متین فقط به قول وریا یه چیزایی به من مربوط نیست. 
دوسال از من کوچیکتره پس عقل و منطقش طوری 
هست که خودش برای زندگیش و روابطش تصمیم 

 .بگیره

ی دیوار تکیه زده بود و فقط مثل برج زهرماری گوشه
 .کردگوشیشو چک می

 .ای باهام حرف بزنهبدون اینکه منو ببینه، یا کلمه
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ابِ دونم برای چی؟ اینکه من جوباهام قهره، فقط نمی
مسلم رو دادم یا بهش گفتم سمنانم و حالِ میالد خوب 

 !! نیست و اون گفت میاد تا تنها نباشم

مون، به خاطر سکوتِ اتاق و صدای بلندِ در حین مکالمه
های مسلم رو واضح شنیده بود و بعد تماسم، اون حرف

از اینه منو متینا با بنیامین به بیمارستان اومدیم، یکی دو 
های درهم و چشمایی از خون ونم با سگرمهساعت بعد ا

 .و خشم، بهمون ملحق شد

شدم... زد، داشتم خفه میاز اینکه باهام حرف نمی
خودمم نمی فهمم چرا حرف زدنِ اون، باید برای من یه 

 .دغدغه محسوب بشه
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تر روی نیمکت نشستم... کالفه بودم، خسته بودم و مهم
بود. حتی  از همه فکرم درگیر مامان و تنهاییش

 .دونم وریا با طلبکاره چیکار کردهنمی

اومد، تمام بدنم از خوف اسمش هم که به میون می
 .لرزیدمی

پائه. نگاهش کردم دیدم داره زیر چشمی منو می
نگاهش عمیق بود، دیدین میگن یکی داره با نگاهش 

 .کنه. دقیقا همونجوری نگاهم می کردلمسم می

خره به سمتم قدم برداشت و سرمو پایین انداختم، باال
 : بهم نزدیک شد

 .ای پاشو ببرمت ویالاگه خسته -

 !! دونم به چه دلیلیازش دلخور بودم، ولی درست نمی
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 .نه خسته نیستم -

 ؟خوری برات بگیرمچیزی می -

 : نگاهش کردم

 .نه -

سرشو تکون داد و خواست دوباره ازم فاصله بگیره که 
 : با حرفم نگهش داشتم

دخترتم و پیشت به بنیامین گفتی من دوست تو -
 ؟خوابممی

 ...نه... مگه بچم، چرت و پرت بگم -

ریز به ریزِ این دوروز دستش بود... آبرومو جلوی  -
 .متین برد

 ؟چرا آبروت بره، مگه کارِ اشتباهی کردی -
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 .ام جمع شدکردم و چونه دلیل بقبی

رو  وقتی حالتِ صورتمو دید کنارم نشستم و نفسش
 .محکم بیرون ریخت

منو بنی با هم صمیمی هستیم، اما نه در حدی که  -
 .ترین چیزامو بهش بگمخصوصی
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تونستیم با هتر میکنه باینکه به موضوع صبح اشاره نمی
  .هم کنار بیایم

ی هر چند من نه امیدی به مسلم دادم و نه به ادامه
  .هاش گوش کردمحرف

 .ستامیدوارم از حرکتم بفهمه اون برای من تموم شده

 .با طلبکار میالد چیکار کردی؟ قرار بود حلش کنی -

و برده تحویلش داده. بنی قبل از اینکه بیاد چک -
 .ادیمحسابشو پس د

 ؟جدی -

 ...سرشو با تایید تکون داد

 ؟ پس چرا به من نگفتی؟ وای، یعنی دیگه تموم شد -
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کامل به سمتش پیچیده بودم، دریغ از اینکه رونِ پام و 
زانوم با تنش مماس شده. نیم نگاهی به پایین انداخت و 

 : بعد به صورتم

آره خداروشکر تموم شد، فقط یه شرطِ مسخره  -
 ...گذاشته

 ؟چه شرطی -

خواد... بهش قول دادم پسشون مدارکشو هم می -
دم... قرار شد تا به هوش اومدنِ میالد صبر کنه، می
 ...واِال

از اینکه بخوام با اون هیوال دوباره  محابا لرزید...تنم بی
 .روبه رو بشم نفسم بند رفت

 ؟ واال چی -
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 : نگاهشو ازم گرفت و آه تلخی کشید

ان... هر کاری ممکنه رحمیآدمای بیکنم حس می -
 .ازشون بر بیاد

ی قبل تنم رو به چالش این حرفش بیشتر از جمله
 .کشید

ی... یعنی چی ؟ مامانم تهرانه، نکنه بخاطر مدارک  -
 ؟بالیی سرش بیارن

فعال نه... ولی اگه مدارکشو نتونیم پس بدیم، خیلی  -
که نه، همه کارها ممکنه ازشون سر بزنه... میالد خودشو 

 .رو تو تله انداخته

 .اینجوری نگوترسونی...داری منو می -
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 .نگران نباش کنممن حلش می -

رفتم و قلبم با طغیان و شورش، توی چشماش راه می
  ...کردطپش می

مگه میشه نگران نباشم... ما هممون قاطی مشکلِ  -
میالد شدیم، خودشم که افتاده تو این حال، اصال 

م اون مدارکی که میگی، کجان، اگه خدایی دوننمی
نکرده براش مشکلی پیش بیاد تکلیفِ ما چی میشه... 

 ...میالد چطوری تونسته تا االن

داغی سر انگشتاشو روی زانوم حس کردم. فشار ریزی 
 :پچ کردبه زانوم و رونم داد و آروم پچ

و حل بهش فکر نکن... من هر طور شده این مشکل -
 .کنم
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ی سیاه و مصممش زل زدم. باید ازش تشکر به دوگو
کنم، اون توی بدترین شرایط به دادمون رسیده و طلبِ 

 .سنگینِ برادرم رو پس داده

دونم چطوری این ازت ممنونم. اگه تو نبودی، نمی -
 .کردیمموضوع رو حل می

نگاهش به آنی شیطون شد و خواست چیزی بگه که با 
اشت بهمون نزدیک بلندی که د های پاشنهصدای کفش

  .شد، نگاهمو ازش گرفتممی

سیما بود که برای دومین بار توی بیمارستان 
  .دیدمشمی
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وریا از کنارم بلند شد و منم ایستادم. توی این چند روز 
با مهربونیش هم برای خودمون و هم میالد، حسابی 

 .م کردهشرمنده

سالم... اومدم ببینم حالش چطوره، وضعیتش بهتر  -
 ؟هنشد

به جای جواب، فقط درآغوش کشیدمش و بغضمو روی 
 .اش شکستمسینه

 

 

**** 
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کس توی باغ نبود. حتی متینا و صبح که بیدار شدم هیچ
شد تا االن خواب بودم ند. باورم نمیرفته بود بنیامین هم

 .ها نشدمو حتی متوجه رفتنِ بچه

توی ویال چرخیدم و ذهنم به یکباره به میالد کشیده 
شد. حتما اتفاقی افتاده که اونا بدون اطالع به من 

 .خودشون رفتن
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ی متینارو گرفتم، صدای زنگِ گوشیش از روی شماره
  .ی ویال جا گذاشته بوداپن بلند شد. گوشیش رو تو

مجبور شدم به وریا زنگ بزنم. بعد از چند بوق جواب 
 :داد و سریع گفت

 .تا چند دقیقه دیگه میام -

 ؟کجایید؟ میالد طوریش شده -

 .نه مامانت اومده بیمارستان، بمون االن میارمش خونه -

 ...مامانم؟ مامانم چطوری فهمیده -

  .تماس رو قطع کردقبل از اینکه جوابی ازش بشنوم 

 ؟مامانم چطوری فهمیده که اینجا اومده

 .کس منو بیدار نکرد؟ من باید برمچرا هیچ
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از خیرِ صبحانه خوردن گذشتم و به اتاق برگشتم، 
سرسری لباس پوشیدم و راهی بیمارستان شدم. اسم 

تونستم با یه تاکسی دربستی بیمارستان رو بلد بودم، می
 .خودمو به اونجا برسونم

 

با هول از خونه رفتم اومدم و در حینی که تند تند راه 
ی رفتم تا به خیابون برسم و یه تاکسی بگیرم، شمارهمی

دونم االن بیشتر از هر مامان رو گرفتم. جواب نداد... می
 .کسی از دستِ منو متینا دلخوره

 

بنیامین کنارِ درِ ورودی بیمارستان ایستاده بود. حتما به 
 .کشیدن پایین اومده هوای سیگار

 : با دیدنم شوکه شد و وقتی بهش نزدیک شدم گفت
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آوردیم، همه کردی مامانتم میچرا اومدی، صبر می -
 .میومدیم دیگه

 ؟چرا منو بیدار نکردین بیام -

 .وریا گفت بیدارت نکنیم -

 :اونقدر عصبی بودم که بهش پرخاش زدم

... مامانم االن وریا غلط کرد.... به اون چه ربطی داره -
حالش بده، من باید کنارش باشم. منو گذاشتین تو 

 .خونه، خودتون اومدین

 :دستشو به معنای راه باز، جاده دراز، دراز کرد و گفت

 .بفرما... کسی جلوتو گرفته؟ برو پیش مامانت -

ای بهش رفتم. ببین حاال که مامانم اومده، چه غرهچشم
 .زمارجوری متینارو تنها گذاشته. مو
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با سرعت رفتم باال. به کریدورِ بخشِ میالد که نزدیک 
شدم صدای آشنایی به گوشم رسید، صدایی که قلبمم 

 :یکه خورد و در جا ایستادم

خوری جلوی منو بگیری... تو کی هستی، تو تو گوه می -
خودت اینجا مزاحمی... بیشرف تو دودره بازی 

 ...درآوردی به ناموسِ یکی دیگه دست زدی

 .کن تا یه بالیی سرت نیوردم برو گورتو از اینجا گم -

  ...وریا که داد زد تمام وجودم به لرزه افتاد

پس اونه که مامان رو با خودش آورده و داره جلوش 
 .زنه تا مامان بفهمه وریا باهام چیکار کردهداد می
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چند قدم جلوتر رفتم و هر دوشون رو دیدم. مسلم 
کرد با سروصداش جلوی وریا ایستاده بود و سعی می

  .هاش سوق بدهفضارو به سمت خودش و حرف

کرد و آروم حوصله تماشاش میوریا هم داشت بی
 : گفت

خوای بحث کنی بیا بریم بیرون... اینجا اگه واقعا می -
 .نه
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خواد فهمیدم بخاطر مامان و رازی که بینمون هست نمی
 .ی مسلم بده و اینجا سروصدا راه بندازهدم به تله

خوام بری از این من با تو بحث ندارم، فقط می -
خونواده دور بشی... حق نداری گند بزنی به زندگیشون 

 .انگار هیچ غلطی نکردی بعد با پرویی وایسی اینجا

گفت... مامان اینجاست...  دلم لرزید که مسلم اینو
 :مامان... سریع جلو رفتم و گفتم

 ؟ اینجا چه خبره -

هر دو نگاهم کردن. صدای مامان اومد که از پشت سرم 
 :گفت
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ماهین، ماهین تو هم اومدی، اینجا چه خبر بوده دختر،  -
آتیشی به زندگیم  چرا به من نگفتین، چرا نگفتین چه

 .زدن

خواستم به طرف مامان برم، اما رها کردنِ این دو توی 
 .این حالت، دیوونگی بود

 :ای به هردوشون گفتمغرهبا چشم

 .برید بیرون، اینجا بحث نکنید -

م کرد. به خودم نهیب زدم دیدنِ مسلم کمی آشفته
ته، خیلی اینجوری نگاش نکن، این آدم متعلق به گذشته

 .وقته خاطراتت با اون بسته شده

کرد. هر دو برای چند ثانیه میون اونم خیره بهم نگاه می
 ..های هم غرق شدیمچشم
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هایی که با چه روزهایی که بینمون رقم خورد، چه لحظه
هامون سپری شد، فراموشش نکردم، چون عاشقانه

تونم صدای قلبمو بشنوم و نگاهم که برای هنوزم می
 ...اما اون هرز میره

خواست این اتصالِ وریا سریع هولش داد، انگار می
 .چشمی رو از بین ببره

 .مگه نشنیدی چی گفت بریم پایین من با تو کار دارم -

 :مسلم تاب نیورد و فکش منقبض شد

خوای دهنمو ببندی تا پرده از رازِ کثیفت برندارم می -
شرف من بش مامانش نفهمه تو چه لجنی هستی؟ بی

ی مارو گفتم تو با دخترش چیکار کردی که رابطه گفتم،
بهم زدی، گفتم چطوری آبروشونو ریختی، بعد اومدی 
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. اومدم خودتو بچسبونی بهشون تا مثال گندتو جمع کنی
تا نذارم ماهین گولتو بخوره و زنت بشه، ازش دست 

 .بکش، از ناموسِ من دور شو

 :مامان زد زیر گریه

گه، این پسره باهات ی میگه ماهین، چمسلم چی می -
 !چیکار کرده

چیزو قلبم یخ کرد. چشمام تار شدن. مسلم گفته ، همه
 : به مامانم گفته

 ؟تو... تو چیکار کردی -

 :نگاهم کرد مسلم

و از خودت دور کن، دیگه الزم نیست این کثافت -
 .بخاطر آبروت تن به ازدواج به یه همچین نامردی بدی
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و بپا کنی... ی اینجا این آشوبنامرد تویی که اومد -
واسه چی اومدی؟ چرا اومدی مسلم؟ حال و روزمونو 

 ؟بینینمی

گی چرا اومدم ؟ من ماهین؟ این کثافت به من می -
اینجاست، این که مارو از هم زد، بیچارمون کرد، 

کردیم، یهو مثه بال افتاد تو زندگیمون داشتیم عقد می
 ...تورو

 ؟ا مامانمو آوردیبس کن... من میگم چر -

 : وریا آروم گفت

 .تو برو بشین، مگه تگفتم نیا بیمارستان تا بیایم -

و دیدم، دیدم که با حرص چشماش جا خوردنِ مسلم
 : خورده گفتدرشت شدن و یکه
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 ؟تو... تو اجازه دادی این بهت نزدیک بشه -

 : وریا با خونسردی ظاهری گفت

 .گورتو گم کنیما با همیم... حاال بهتره بری  -

 

 وهشتوسیدویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

مسلم با کولی بازی شروع کرد به خط و نشون کشیدن. 
ای نگاهش کرد، دلم از جا کنده شد، وریا هم چند ثانیه
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شو که جست زد به طرفش، یقهآن نگاه کرد و یک
 : گرفت، لباسشو سریع گرفتم و گفتم

کنم... اینجا نه، مامانم برو پایین... برو خواهش می -
 .اینجاست، سرو صدا نکنید

دلم به این خوش بود مسلم هنوز چیزی به مامانم نگفته 
 : اما تا صدای مامان رو شنیدم زانوهام تا شدن

کنی تا بوی گندِ می همه رو با کتک و تجاوز خفه -
 ؟کاریت بلند نشهکثافت

از شوک و استرس هق خشک و خالی زدم و روی 
  .زانوهام خم شدم

مامان بخاطر شوکی که از تصادف میالد بهش رسیده 
 .تونست راه برهبود، درست نمی
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و آوردی، موضوع رازمو خدا لعنتت کنه مسلم، مامانم
ختیش !! من اگه هم بهش گفتی و به این حال و روز اندا

گفتم نه اینکه منتظر صالح می دونستم خودم بهش می
 .باشم تو حرف بزنی

صدای متینارو شنیدم که ظاهرا داشت توی گوشی به 
 : گفتبنیامین می

 .بیا باال، زود باش -

 : بعد به سمت مامان اومد

زنن. تو . میرن پایین حرف میمامان جان بیا بشین.. -
 .یا قربونت برمخودتو ناراحت نکن ب

 .نه وایسا ببینم این پسره چی میگه -
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لرزیدن، تقریبا تمام جلوی وریا ایستاد. دستاش می
 .لرزیدتنش می

ی مسلم رو رها کرد و شرمزده نگاهشو پایین وریا یقه
 .دوخت

تو یه هیوالیی... یه هیوالی کریه... چطوری جرات  -
 !م نزدیک بشیکردی به بچه

دستام از ضعف روی زانوهام بودن  کسی کنارم ایستاد.
 .و تعادل نداشتم

 : دستمو گرفت و آروم گفت

و به مامانت گفتم... این چیبریم بشین عزیزم... همه -
 .کنیم... منم دیگه کنارتممرتیکه رو ازت دور می
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هیوال اونه، اونه که داره از این موقعیت به نفع خودش  -
یک بشی گردنتو کنه... منو ببین، بش نزداستفاده می

 .شکونم... بیا برو تا بالیی سرت نیوردممی

 .اونی که باید بره تویی -

مامان محکم گفت و وریا دوالره با شرم به مامان نگاه 
داشت. دستمو به ، اما چشم از من و مسلم برنمیکرد

 : آرومی از توی دست مسلم بیرون کشیدم و نالیدم

 .ولم کن -
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چشمم به مامان بود که سعی داشت با کشیدنِ گردنش، 
صورتش رو به وریا نزدیک کنه تا موضع تحکمش رو 

ای کرد و آروم حفظ کنه. با نفرت و گریه دندون قروچه
 : گفت

 ؟توعه نانجیب با دخترم چیکار کردی -

وریا با شرمندگی چشماشو بست و نفسش رو محکم 
بیرون داد. وقتی چشماشو باز کرد نگاه برزخیش رو 

  حواله
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مسلم کرد. انگار داشت با نگاهش براش خط و نشون 
 .کشیدمی

 : مامان غرید

 .به من نگاه کن -

باه بود من روم نمیشه به شما نگاه کنم... اون یه اشت -
 .خاله کوثر

هام سیلی مامان توی صورتش برق انداخت. شونه
 :ام از بغض لرزید. با بغض گفتپریدن و چونه

تو دستِ کثیفتو به دخترم زدی، تو که از همون اولم  -
ای هستی که چشم هرز دونستم چه آدم حروم لقمهمی

 .م داشتیدنبال بچه

 .فتهمن باید توضیح بدم. اون به شما دروغ گ -
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 :مسلم نیشخندی زد

گم، مگه نه بخاطر کاری که کردی من دروغ می -
 ؟ و مجبور کردی زنت بشهماهین

 .ظاهرا مسلم اومده تا شر بپا کنه

 :زیر لب نالیدم

  ...ای ماهین بمیره -

 : وریا آروم گفت

 .ببین من اینو یه جایی از سرت در میارم، حاال ببین -

نجا، واست دعوت نامه اصال کی به تو گفت بیای ای -
 ؟فرستادن

اینو بنیامین گفت در حالی که داشت به ما نزدیک 
بینمش متوجه شباهتاش به شد. حاال که از دور میمی
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شم. خصوصا وقتی ابروی چپش باال میره و وریا می
 .گیرهحالت خشم به صورتش می

 ! من تو این خونواده بودم، یادم نمیاد تورو دیده باشم -

میاد چون کور بودی، واال مارو همیشه بوده و یادت ن -
کنم تا پاهات سالمن بزنی به هست، االنم پیشنهاد می

 .چاک، وگرنه هر چی شد پای خودته

 : متینا کنارش رفت و به آرومی گفت

گفتم تو بیای باال جمعش کنی نگفتم بیای از این بدتر  -
 .شه. مامانم حالش خوب نیست یه جوری آرومش کن

برید کوثرخانم، با دخترا برید بشینید، ما شما  -
 .بریم بیرونسروصدامونو می

 :بنیامین دوباره اینو گفت و به مسلم نگاه کرد
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اگه مردی بریم بیرون حرف بزن، اونجا سنگاتو با  -
تو وا کنی دری وریا وا کن. نه اینجا که راحت زبونِ هرزه

 .وری بندازی بیرون

 .دیبه من دستور میتو کدوم خری هستی که داری  -
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 : بنیامین تا خواست چیزی بگه، مامان محکم گفت

کنید، تو هم با این نامرد دستت همین االن تمومش می -
واسه دخترای من نقشه کشیدید... ست که تو یه کاسه

گندکاریتون که تموم شد میاین خواستگاری، ولی نه، 
من از اون دسته مادرها نیستم که اجازه بدم دخترام با 

 ...هایی مثل شما ازدواج کنن... همین االن جفتتونهرزه

 :بنیامین حرفِ مامان رو قطع کرد

خانم... منو متینا رو بیخودی قاطی این بحثا نکن کوثر  -
گه، تجاوز چیه، ماهین داره چرت و پرت می این عوضی

دیده این یابو ورش داشته، داره پاشو از گلیمش درازتر 
کنه نامزدیشو به هم زده، ربطش به وریا چیه که می

 ...شما
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گم؟ ماهین تو بگو، تو بگو مگه نیومدی من دروغ می -
پیشم گفتی این بیشرف بت دست زده مجبوری زنش 

 ؟بشی

حاال خوبه دورمون خلوته و ما توی بخشی بودیم که 
 .تردد زیادی نداشت اما با این حال آبرومو برد

اینقدر که گفت تجاوز، تجاوز، همه فهمیدن وریا به من 
 .تجاوز کرده

 :و صدای لرزونی گفتم دستشو پس زدم و با نفرت

 ؟خفه شو، آبرومو بردی... تو بیشرفی یا اون -

ی بگه بنیامین مشت محکمی توی چیز تا خواست
 گفت دهانش زد، وریا سریع از پشت گرفتش و با اخم

: 
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 .کنیدبریم پایین، بسه.... دارید آبروریزی می -

 

های های مسلم قلبمو زخمی کردن و حرفنیشترِ حرف
رفتن و بیرون مامان مثل شمشیری درون قلبم فرو می

  .اومدنمی

میون منو وریا بود رو  زبونش به صراحت تمام اونچه که
فاش کرد. وریارو دیدم که در سکوت و با حالت 

گفت کرد. انگار داشت میشرمندگی فقط به من نگاه می
تونم از خودم دفاع یه کاری کن، ازم دفاع کن، من نمی"

هامو پنبه کنم، هر کاری کردم این اومد تموم رشتا
 "کرد
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اون بودم اکشنی نداشتم. شوکی که در ری اما من هیچ
تمام بدنم رو مختل کرده بود و حتی توان حرف زدن 

  .نداشتم

تپید و نوری یکی در میون میقلبم فقط مثل چراغ کم
شدن، بدون اینکه اشکی ازشون چشمام پر و خالی می

 .سرریز بشه

 

 :متینا دستِ مامان رو گرفت و با گریه گفت

نکن قربونت برم، نکن مامانم، اینطوری که فکر  -
 .کنی نیست. وریا و بنیامین پسرهای بدی نیستنیم

 .مامان که اونو کنار زد و گریه کرد، قلبم هزار پاره شد
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برو کنار... شما دخترای منید؟ اینقدر ضعیف و احمقید  -
دید یه کثافت شبیه اینا بهتون نزدیک که اجازه می

 ؟بشه

 

 :گریه گفتدوباره با خشم به وریا نگاه کرد و میون

 کاری که کردی  ِتورو باید اعدام کرد، میدونی جرم  -
خوام اینجا حیثیت... نمیچیه؟ گورتو گم کن بی

م ببینمت ازت شکایت ببینمت... یه بارِ دیگه دوروبرِ بچه
دونم کنم... من االن جیگرم بخاطر میالد آتیشه، نمیمی

م رو تخت داره پر پر میشه، یه ام، یه بچهکدوم جهنمی
و این حال و روزه که توی کثافت دستِ مم تبچه

 ...نانجیبتو بهش زدی
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 ...خاله بذارید من توضیح بدم -

 :مامان سرِ بنیامین هم داد زد

... توام حق نداری دیگه به متینام به من نگو خاله -
 .نزدیک بشی... من به شما دختر شوهرم نمیدم

و  باالخره صداهاشون بلند شد که چندتا پرستار به مامان
ها رو توی بیمارستان تموم بقیه هشدار دادن تا این بحث

 .کنن

بنیامین قبل از اینکه بره، انگشت تهدیدش رو به طرف 
 :مسلم تکون داد

ببین من تورو یه جایی گیر میارم، چنان به زمینت  -
 ...بزنم که این لحظه رو یادت بیاد
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شون پایین هر دوشون رفتن، متینا هم با گریه دنبال
 ...ولی من رفت

منجمد شده اونجا ایستاده بودم و دیدم که وریا با چه 
های سستش رو برداشت و نگاهی و چه شرمی قدم

 .پایین رفت
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تر کرد تا مثال مسلم خودش رو بهم نزدیکاونا که رفتن 
 .جلوی مامان خودشیرینی کنه

زنم تا دونه من از مشکالتم به مامانم حرفی نمیاون می
ترش کنم، این موضوع رو گفت تا خودِ نامردش رنجیده

که یه روزی بخاطر همین موضوع بهم گفته بود 
 .بشه نورِ چشمی مامانم "هرزه"

 .خوای برات آب بیارممیبشین عزیزم... بشین،  -

من نای حرف زدن نداشتن گلومم خشک بود، اما 
نگاهمو به مامان دادم که با چشمای گداخته از خشم، 

 .اومدداشت به طرفم می
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قبل از هر چیزی، سیلی محکمی توی گوشم زد و با 
 :بغض گفت

اینقدر حقیر و ضعیفی که با اون عوضی پاشدی اومدی  -
خودت اجازه میدی این کار اینجا؟ تو چطوری به 

احمقانه رو انجام بدی؟ باورم نمیشه در مقابلِ اون نامرد 
 ! استکهلم گرفتی

 : زدم زیر گریه و گفتم

 .خواستم شما بفهمینمامان من فقط نمی -

من به جهنم، چرا باهاش اومدی اینجا؟ چرا اجازه  -
دادی بهت نزدیک بشه؟ دخترِ من کسی که فکر می 

اهوش و زرنگه تبدیل شده به یه آدم حقیر کردم انقدر ب
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بازه؟ کس و بدبخت که سرِ این اتفاق زندگیشو می
  ؟ای باید به من بگه چه اتفاقی برات افتادهدیگه

منظورش با مسلم بود اینو که گفت بیشتر از مسلم 
خواست محکم توی صورتش حرصم گرفت دلم می

دم سیلی بزنم و بگم دست از سرم بردار، اگه اون آ
م ست توهم بدتر از اونی که بهم گفتی من یه هرزهبده

در حالی که میدونستی عمل ناشایستِ اون بدون 
 .خواست و دخالت خودم انجام شده

 : مامان ادامه داد

ی منی، ترسیدی من ازت حمایت نکنم، تو جگر گوشه -
ذاشتم بخاطر آبرو و این حرفا، حتی هیچوقت نمی

  .بذاری بیاد خواستگاریت
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 .خواستم فکرتو درگیر کنم ماماننمی -

من مامانتم... اگه تو زجر بکشی یعنی من کشیدم، اگه  -
گیره چرا ای بزنه جیگر من آتیش میکسی به تو لطمه

 ؟نگفتی، چرا نگفتی به من

مامان کنارم نشست و سرمو توی بغلش گرفت. هر 
، مسلم با دو لیوان آب دوباره دومون زدیم زیر گریه

 .پیشمون برگشت

با اون قیافه مظلومی که به خودش گرفته بود نمیتونست 
 .نفرتی که در این لحظه ازش داشتم رو کم کنه
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 : تمبا نفرت نگاهش کردم و گف

چی میخوای واسه چی اومدی اینجا؟ به مامانم گفتی  -
خواستم خودم این قضیه رو به بهش که چی بشه، اگه می

گفتم نه اینکه تو سر خود پاشی بری در مورد منو می
 .مشکالت حرف بزنی

صورتش حالتی از تعجب گرفت و ناباورانه به مامانم 
 :نگاه کرد

بینی خاله، داره از میداره از اون بیشرف دفاع میکنه،  -
اون روانی متجاوزگر دفاع میکنه، ما رو فروخته به اون 
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عوضی. هنوزم نمیدونه کی دلسوزشه... دلت با اون 
 ؟بینی که بخاطرت اومدمعوضیه، منو نمی

  ...تو -

 :اش کوبیدمبلند شدم و محکم تخت سینه

... شاید تو یادت بره، تو همونی که به من گفتی هرزه -
 .من یادم نمیره توام چه کثافتی هستی اما

 :خورده نالیدمامان زیرلب یکه

 !ماهین -

... این یه کثافته... اگه اون گولِ ظاهرشو نخور مامان -
بهم تجاوز کرده، این نامردم که االن داده دم از حمایت 

ای، اگه زنه، به من گفت تو هرزهو دوست داشتن می
 .دست بزنه دادی اون بتنبودی اجازه نمی
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دلم داشت بیرون میزد با نفرت به مسلم نگاه کردم و 
 : گفتم

 .گورتو گم کن، نمیخوام اینجا ببینمت -

 

ها پایین رفتم. به خاطر وریا نرفتم، به با سرعت از پله
خاطر حال خودم رفتم، اونقدر از درون داغون بودم که 

 .نیاز داشتم کمی هوای آزاد به سرم بخوره

یین رسیدم به وریا و بنیامین و متینا برخورد ولی وقتی پا
کردم که هر سه توی راهرو بخش داروخانه ایستاده 

 .بودند

زودتر از همه وریا منو دید و به طرفم پا تند کرد. از 
 .باریدنگاهش شرم و گسیختگی و طغیان می
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خواستی، بهش خبر دادی بیاد اینجا تا همینو می -
خواستی سنگ بندازه می آبروی منو پیش مامانت ببره؟

 ؟جلو پای من

به قدری دلم پر بود که نتونستم سدِ اشکامو کنترل کنم، 
زدم زیر گریه، متینا سریع بغلم کرد و بهش هشدار 

 : داد

بینی که حالش خوب نیست، ولش کن وریا، از می -
 .و آروم کنیماینجا برید تا مامان

 :وریا با عصبانیتِ بیشتری گفت

ت بیاد، اون جوابشو داد من بش گفتم اون بهش گف -
شرفم داد اون بیجوابِ اون پفیوزو نده، اگه جواب نمی

زنکا پاشد کرد پاشه بیاد اینجا... مثه این خالهجرات نمی
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و گذاشت کفِ دستِ مامانت... مامانتم که چیاومد همه
 ...از خدا خواسته

 : با بغض گفتم

 .شکنهها سرِ من میآخرش همه کاسه کوزه -

 ؟مونی گرفتیچرا هیچی نگفتی تو؟ واسه چی الل -

 ؟ گفتممن چی باید می -

چرا پیش اون دیوث نگفتی ما با همیم، تکلیفِ خودشو  -
 ؟بدونه بره ردِ کارش

 ...وریا -

 :ام لرزیداشکی از چشمام فرو ریخت و چونه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

من همین االنش به خاطر تو سیلی خوردم، مامان میگه  -
دونی یعنی سندرومِ استکهلم گرفتی، میاز بس احمقی 

 ؟چی

شرف اومده گم اون بیسندروم چه کوفتیه... من می -
منو پیشِ مامانت خراب کنه که خودشو جا بزنه... تو 

 ؟چرا الل شدی
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 : م گرفتگریه

تقصیرِ من چیه؟ تو از دیدِ آدمای اطرافم اینی، به تو  -
 ...گن، چون کاری که کردی با هیچیاینجوری می

 :داد زد

دونستی، دونی من اون آدم نیستم، تو که میتو که می -
 .چه اتفاقی افتاده کردیالاقل توجیشون می

 :بنیامین آروم گفت

و به فاک دادی داداش، بریم بیرون، همه جا تانبیمارس -
 ! گلی به آب دادیمباید آبرومون بره چه دسته

کرد. صدای کسی زنان به من نگاه میوریا داشت نفس
 :اومد که هشدار داد آروم حرف بزنیم و بنیامین گفت

 .ریمچشم، چشم ببخشید، االن می -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 ؟چرا به مامانت نگفتی اصل ماجرا چیه -

 ؟بینی میالدواین موقعیت بگم؟ نمیتو  -

 .بگو، بگو، بگو، دوس ندارم اون پدرسوخته اینجا باشه -

 دندوناشو روی هم سایید و فکش محکم روی هم قفل
شد. در این شرایط نه من آروم بودم نه اون... پس 

 .بهترین کار اینه همه از دورم، دور بشن

 .نیستبرو... برو وریا...من االن اصال حالم خوب  -

 ؟برم -

 :نیشخندی از عصبانیت زد

 .که بمونی با اون عوضی برم -

 : دستمو گرفت

 ؟مگه ما با هم حرف نزدیم -
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 :دستمو بیرون کشیدم و نالیدم

  ...برو... خواهشا برو وریا -

ام و نگاهش روی رد انگشتای مامانم روی گونه
قرمزیش ثابت موند و لبِ زیریش رو توی دهنش 

 .با حرص تکون دادکشید و سرشو 

 :نگاه کرد به بنیامین

و انجام دادیم، دیگه خواستنبریم... کاری که می -
 .نیازی به ما ندارن

اینو با نیشخندی از حرص گفت و بنیامین هم پوزخندی 
 :زد

آره دیگه، خرشون از پل گذشت، مگه وریا و بنیامین  -
 ! شناسنمی
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ریشخند  اشکام سرعت گرفتن و وریا دوباره با همون
برد نگاهم کرد و در حینی که آروم سرشو باال پایین می

تر و به و سرتا پام رو رصد می کرد، عقب رفت، عقب
یکباره سرشو پیچید و تا نزدیک شدن به ماشینش دیگه 

برنگشت تا نگاهم کنه. بنیامین اما هنوز اینجا بود، 
، متین هم داشت بهش داشت آروم با متینا حرف می زد

تا مامان  دهداد این اوضاع رو سروسامون میمینوید 
 .آروم بشه

حتما قبل از اینکه بیام اون به مامان گفته بود، بنیامین و 
وریا با هم نسبت فامیلی دارند. مامان که اینو 

 .دونستنمی

 .نگاهم زل رده به وریا بود
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  ...از رفتنش توی این حال و روز، قلبم تیکه تیکه شد

یا چه جراتی دست و پاهاشو جمع کرد  دونمخودمم نمی
و با شتاب به دنبال اون مرد دوید و میون دستاش جا 

 .گرفت

دستایی که قادر بودن فرمون رو زیر دستشون خرد 
 .کنن

 

 .خودم اینجا ایستاده بودم و قلبم میون دستاش

سندرومی مامان میگه من دچار سندروم استهکلم شدم...
ی و روانی هست و به اون که در مورد آزار و اذیت جسم

 .کنیمشخص حسی شبیه عالقه پیدا می
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خوام خوام به این سندروم دچار بشم، نمیمن نمی 
 .عاشقِ کسی بشم که زندگیم رو مختل کرده

مونه، شبیه یه گرداب، اون آدم برای من شبیه سم می
 .کنهکه در خودش غرقم می

نگار باید ازش دور باشم و از خودم دورش کنم، اما ا
 ...ای از وجودم رو ازم دزدیدتیکه

آفِ بلند از بیمارستان ماشین رو چرخوند و با یه تیک
 .بیرون رفت

 

 

**** 
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دادم و کنارش ایستادم. توی  وقرص زیر زبونی مامان
کنه، حالت حالت غیرعادی اینجوری با نفرت نگاهم می

 .عادی که فبها

 ؟بهتری مامان -

دستشو به عالمت نه تکون داد. بیشتر از اینکه خوش 
خواست از جلوی داشته باشه باهام حرف بزنه، دلش می

 .چشماش گورمو گم کنم
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براش متینا پشت مامان ایستاد و مثل همیشه 
 :هاشو مالیدخودشیرینی کرد و شونه

الهی قربونتون برم، انقدر خودتونو اذیت نکنین...  -
دونیم قراره چی بخدا حالِ میالد خوب میشه... ما که نمی

 .پسش بیاد

خورم تا من از دست شماها بیشتر دارم حرص می -
 .میالد

 ؟مگه ما چیکار کردیم مامان -

ش پس زد و یه جوری هادستِ متینارو از روی شونه
م ترکید. از یه طرفم نگاهش کرد که من جای متینا زهله

م گرفت و  رفتم توی آشپزخونه تا چند تا چایی خنده
 .بریزم
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ها چای ریختم و فکرم دوباره به حول و توی لیوان
 ...حوش امروز صبح چرخید

وقتی دوباره برگشتم باال و مسلم رو کنار مامان دیدم که 
های ریزش ذهنشو شستشو پچ کردن داشت با پچ

ده، فورا سرش غریدم اگه اونجا بمونه یا یه بالیی سرِ می
 .خودم میارم یا اون

 اونم به اصطالح با اجازه از مامان، گفت همین
ره هتل و اگه کاری داشتیم بهش خبر نزدیکیاست، می

 .بدیم

خودم خاله کوثرو آوردم، "با پرویی هم به من گفت 
گردونم، توام بهتری بری استراحت میخودمم برش 
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کن یکم ذهنت رو به راه بشی، معلومه از خستگی 
 "مغزت هنگ کرده

 "برنگردی ایشاال "وقتی رفت با حرص گفتم 

 :ای بهم رفت و گفتمامان چشم غره

کنی، یه نامردِ دیگه این بنده خدارو چرا نفرین می -
 و هدفزبونزندگیتو خراب کرده، این بدبختِ بی

 ...گرفتی

 .شناستشاین بنده خدا یه مارمولکیه که فقط خدا می -

ماهین، اشتباه نکن، اونی که دوسِت داره اینه، اینه که  -
خوادت، نه اون که واسه بدست تو هر شرایطی می

 ...زنهآوردنت دست به کارِ وحشیانه می
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کنه تجاوزِ وریا عمدی بوده... بذار فعال مامان فکر می
ر کنه تا بزودی براش توضیح بدم، وریا اینجوری فک
 .هیوال نیست

 :دونم توی چشمام چی دید که با عصبانیت ادامه دادنمی

رو، که طرف بعد تجاوز جمع کن این فانتریای مسخره -
 ...عاشقِ اون عوضیه کثافت میشه، خجالت بکش

 ؟مگه من گفتم عاشقشم -

 :با حرص سرشو تکون داد و زیرلب زمزمه کرد

فرستمت پیش یه ... میای ندارهنجوری فایدهای -
روانشناس تا بهتر متوجه بشی اون کثافت باهات چیکار 

 .کرده
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و برات توضیح چیعمدی نبوده مامان... بذار بعد همه -
 .دممی

خفه شو... ماهین، به خدا قسم اگه اون نامردو انتخاب  -
ن کنی، دیگه اسمتو به زبون نمیارم... تو دیگه دخترِ م

 .نیستی

 

ی من با مامان، بعد از رفتنِ وریا و این تمام مکالمه
موقع تا االن مامان یه بنیامین و مسلم بود و از اون

جورایی باهام قهره و روی دیدنم رو نداره... چون فکر 
 .کنه من عاشقِ وریا شدممی
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قبل از اینکه مسلم بیاد ساری و یکبار دیگه باهاش رو 
ی عشقش هنوزم کردم شعلهدر رو بشم، احساس می

  ...توی قلبم روشنه و احساسم هنوز پابرجاست

ولی با وجود حرفایی که توی بیمارستان زد و بوی نفرت 
دادند و رازمو که برای مامان برمال و انتقام و ضعف می

خواد سر به کرده، فهمیدم عشق که نه، حتی دلم نمی
 .تنش بمونه

د، گربه کوره آدمی که برای جبران اشتباهش میا
کنه، سعی داره به نمیشه... پالی پشت سرشو خراب نمی

 هر نحوی جبران کنه تا بهت ثابت کنه توی اون
موقعیت در موردت اشتباه فکر کرده و تصمیمِ 

 .ای گرفتهناعادالنه
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ممکنه این برای هر کسی پیش بیاد، که گاهی ناخواسته 
، مثل زنه و مرتکب اشتباه بشهخطایی از آدم سر می

وریا که فهمید اشتباه کرد و در صدد جبرانش براومد و 
 ...الحقی جبران کرد

متوجه میشم این خودش  بینمو میمن وقتی این آدم
اش کنم یا چیزی بگم، از بیشتر از اینکه من شکنجه

 .طرف وجدانش شکنجه شده

میگم سیمارو هم دیدی، خودش اومد کلیدای اینجارو  -
 ؟یا تو بهش گفتیداد بیاید اینجا 
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وقتی متینا به مامان جوابی نداد، متوجه شدم مخاطبش 
 ...هاستی آشتی کردنِ مامانمنم... اینم شیوه

گذاشتم و روی مبل کناریش  سینی چای رو روی میز
 .نشستم

خودش کلیدارو داد بیایم اینجا... گهگاهی هم میاد  -
 .زنهبیمارستان به میالد سر می

 ؟ واقعا -

آره... یکی دوباری اومد، قبل از اینکه بیایم اینجا هم  -
 .خودش مراقبش بوده
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 :دوباره چشمای مامان پر از اشک شد و واگویه کرد

شانس از هیچی نیورد... اون از زندگی بیچاره پسرم...  -
زناشوییش اینم از حال و روزِ االنش... چرا خدا هر چی 

 ...مسنگه گذاشته جلو پای بچه

 ...متینا با چشم و ابرو بهم اشاره کرد حرف بزنم

لب گزیدم و به ادای حرص سرمو کج کردم یعنی بیا 
برو تو کونم... جای همه من باید حرف بزنم !! خب یه 

شما حرف بزنید... پوستم کنده شد از بس به  ار همب
 .جای همه من حرف زدم و سپرِ بال شدم

 .مامان من باید باهات حرف بزنم -

مامان اشکاشو با دستمال کاغذی خشک کرد و جا 
 .خورده بهم زل زد
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خوای در مورد اون بگی که پسرم در مورد میالده؟ می -
 ...چه مشکلی

زد و از خستگی روی مبل ولو  ایحوصلهمتینا نوچ بی
 :شد

ایم و بهمون سخت مامان بخدا ما هم قدِ تو خسته -
گذشته، بذار ماهی بگه جریان چیه... تو که از هیچی 

و رو سرِ هممون خبر نداری، یهو اومدی بیمارستان
 .خراب کردی

 : خواستم بهش بتوپم

ی چی هستی، از صبح تا شب در حال شیر دادن خسته -
ی اون نره خر بودی، یه و پاچهخوردن الی لنگو وول 
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ذره هم تو کَتت نرفت ما اومدیم اینجا چیکار، حاال قُپی 
  ! ایمیای به فکر میالدی و خسته

جلوی مامان لب به سکوت گرفتم، ولی بهش چشم غره 
 .رفتم تا حالیش بشه

ایم انگار اون به جای من این گه خستهیه جوری می
 .هارو کشیدهرنج

 ؟خوای حرف بزنیدر مورد این پسره می -

سرمو با مکث و خجالت تکون دادم. آهی از عصبانیت 
 :کشید و گفت

کنم. االن تو حال و روزی من آخر ازش شکایت می -
هام رفته، تکلیفِ میالد نیستم که بفهمم چی به سرِ بچه
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که مشخص بشه و به امید خدا برگردیم خونه، اولین 
 .ن نامردِ هوَل شکایت کنماقدامم اینه از او

 .مامان اون اشتباه کرد -

 .بهت دست درازی کرده، میگی اشتباه -

کنی نیست مامان. بذار ماهی متینا: اونجوری که فکر می
 .کامل برات تعریف کنه
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مامان در یک لحظه از کوره در رفت و رو به متینا طوری 
جیغ زد که من دوست داشتم پا به فرار بذارم و متین رو 

 .تنها بذارم تا اون به جای منم حرف بزنه

چشم ورو چرا تا االن چه جوری نیست ها، توعه بی -
منِ  ست...ی این مرتیکهنگفتی خواستگارت پسرعمه

م، احمق و بگو که اجازه دادم اینا پاشونو بذارن تو خونه
غیرت که از صبح تا شب دنبال دوتا هولِ بی

 .کاریاشوننکثافت

زنی مامان، گناه مردمو متینا: وا چرا الکی حرف می
 ؟ک*نو مینشور، مگه تو پیششونی ببینی دارن کی

 :مامان بدتر و عصبی جیغ زد
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نِ سلیطه... تو چرا اینقدر اینجوری حرف نزن متی -
 .حیا شدی... اون زبونتو ببند تا نزدم تو دهنتبی

چون دارم از حق میگم بی حیام، یه جور میگی انگار  -
کنتور انداختی تو شلوارشون ببینی تو چند نفر رفتن و 

 .دراومدن

ایه، چه زبونی داره، چطوری روش بی ادب چه سلیطه
ون بیاره... حتما بنیامین شه اینارو جلوی مامان به زبمی

جوری هار و براش دون کرده، اینم خورده که این
 .ورمالیده شدهپاچه

... توقعشو مامان یه چیزی به سمت متین پرت کرد
داشتم... کنترلِ تلویزیون بود. متین هم عصبی بلند شد 

 :و پر از حرص و خشم گفت
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ی جوریه من جز بنیامین با هیچ مرداصال حاال که این -
کنم، بنیامین بد یا خوب، فامیلِ هرکی، من ازدواج نمی

خوام چاخان گفتم نمیخوامش... اون روزایی که میمی
کردم، ولی االن ازش کردم، داشتم نازِ بیخودی میمی

کنم چون اونو پسردایش، جونِ منو خواهرمو دفاع می
نجات دادن... همیشه هوامونو داشتن... پشتمون بودن، 

تورو خدا چشماتو باز کن که  ز کن مامان...چشماتو با
بفهمی موضوع از چه قراره، ما شدیم چوب دوسرِ خالی 

ماهین مشکالتِ میالد، اگه بدونی نورِ چشمیت با منو
چیکار کرده و اون دوتا پسر که تو بهشون میگی متجاوز 

و هوَل، برامون چیکار کردن، خودت مارو دو دستی 
 .تقدیمشون میکنی
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ه قلدور بازی بازی در میاره، این همونه که عوضی چ
فقط بلده ناز بیاد برای بنیامین و قرو قمیش بریزه، حاال 

هست که باید به  کنه انگار دَمیطوری ازش دفاع می
 .هاش برسهشش

چشمامو تنگ کردم، نکنه با هم خبط و خطایی کردن که 
 ؟متین براش به آب و آتیش افتاده

 "ا مامان اینجوری حرف نزنب "با هشدارم که گفتم 

ی مامان ثابت ساکت شد ولی چشمای یخ زده و وق زده
 .روی متینا مونده بودن

 ؟موضوع چیه -
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دادم. باالخره سوالش بدنم رو یخ کرد... باید توضیح می
فهمه دِینی که متین ازش دم زده دیر یا زود مامان می

 .چیه و چرا ما باید به اون دو مرد بدهکار باشیم

 :متینا به جای من نفس زنان و عصبی جواب داد

 ...وریا به ماهین تجاوز کرده ولی یه اشتباه بود مامان -

 :نگاه کرد مامان به جای اون به من

یعنی چی اشتباه بوده؟ اون بهت دست درازی کرده،  -
کاری کرده تو ذهنیتت نسبت به هر چی مرده خراب 

 !! بشه، بعد میگی اشتباه بوده
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در مثابل خواهر و مادرم ازش حرف بزنم... سخته 
کسایی که همخونم بودن و بهتر از هر کسی منو 

 .شناسنمی

ی میالد زیر گوشِ برادرم سخته بهشون بگم توی خونه
  ...این بال سرم رفته

که صدای کسی روی خواهرش افتاده و اون در حالی
شنوه، اجازه داده اون مرد های منو میها و نالهنفس

شو باهام یکی کنه، ازم لذت ببره، نفس نفس بزنه، آخ تن
 ...بگه و از شهوت به خودش بپیچه

پته که تتهسخت بود اما با یه شروعِ مزخرف و در عینی
 .کردم، باالخره گفتممی
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ی از اون بخشی شروع کردم که وریا منو توی خونه
میالد با کسی اشتباه گرفت و ماجرای تجاوز رو سر 

هاش و دادم، بعد از اتابک گفتم و مزاحمتبسته توضیح 
عمارتی که رفته بودم، دوباره قسمت کُشتنِ مهتاب و 
ماجرای نیال و فرزام رو سانسور گرفتم و بهش گفتم 

اتابک منو متین رو تهدید کرده بود، بنیامین و وریا هم 
و از ترس اینکه بالیی سرمون نیارن، تمام بدهیش

بانِ ما بودن و م اونا دیدهباهاش تسویه کردن، بهش گفت
با چشماشون و پاییدنشون همیشه مراقبِ من و متینا 
بودند تا اتفاقی برامون نیفته، گقتم و مامان نگاهش 

شد، یکه خورده بود، شوکه شده بود، تر میتر و زلوق
 .چشماش بدون پلک زدن روی من ثابت شده بودند
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ی چنگمو توی موهام کشیدم و با نگاه به چشمای شوکه
 : مامان، در آخر گفتم

کنی با این چیزایی که من تعریف کردم بازم فکر می -
دی بخوام من به استکهلم دچار شدم مامان؟ یا حق می

جور دیگه نگاش کنم و گذشته رو دور بریزم؟! وریا یه 
اگه میاد اینجا تا هوای منو خواهرمو شما یا برادرمو 
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گم عذاب وجدان داشته باشه، چون دلش با منه... نمی
نداره و همش بخاطر دلشه، اتفاقا داره منم خوب حسش 

فهمم آدمی که از کنم... ولی بیشتر کاراش دلیه.... میمی
ده ی یا از سر عشق و عالقه کاری انجام میگررو ناتو

 .چه شکلیه

شب افتادم که باهام بازی کرد و گفت ماه رو تو یاد اون
  ...ستآسمون نشونم بده، هر کی زودتر ببینه برنده

بازی شیرینی بود... چفت شدنِ دستام میون دستش، 
بره... یه آدم چقدر باید رمانتیک هنوزم دلم رو قنج می

هارو به ی باشه که کوچکترین لحظهو احساسات
 .ترین لحظه تبدیل کنهقشنگ
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مامان باالخره بعد از سکوت کشداری، لب به حرف 
 : زدن باز کرد و با گفتنِ

 ؟تو حرفاشو باور کردی -

 

زد. حس کردم حالش خب نیست... نفس نفس می
قرصش باید تا االن اثر کرده باشه... لعنت به متین که 

من بیشتر چیزهارو سانسور کردم و  گفت االن بگو...
گذاشتم برای یه موقعیت دیگه، وگرنه زبونم الل حالش 

 .شداز این بدتر می

 .سرمو به معنای موافقت تکون دادم

دروغ هم نبودن، وریا اون همه قسم خورد که از قصد به 
 .تونه دروغ گفته باشهمن دست نزده، پس نمی
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 .آره باور کردم -

رفت و و دستی که روی قلبش می هاشزدنمیون نفس
 :گشت، دوباره گفتبرمی

پس چرا به مسلم گفت بهش تجاوز کردم تا از تو  -
خواد و تونه اشتباهی به زنی که نمیبگیرمش... کسی می

 ؟زنه، دست بزنهپسش می

 ...و فراموش کردم و ماتم بردای پلک زدنبرای لحظه

داره از  قلبم، نه این صدای قلبم نیست، انگار قصد
 .ام بیرون بیاد و توی لیوانِ چای داغ بیفتهسینه

شنوم... صدای محکمی که به صدای خرد شدنش رو می
کنه و انگار به طبل ام برخورد میهای سینهدیواره

 .کوبهمی
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 ...کنم و دوباره به ماماننفسم باال نمیاد، به متینا نگاه می

اها و اوهامی با تونه بهم دروغ گفته باشه... صدوریا نمی
 : پیچنقدرت توی سرم می

به خدا نه، به پیر نه، من فکر کردم تو دختری هستی  "
 "که میالد سفارش داده بود

ست، موندم تا وقتی فهمیدم اون دختر تو نقشه "
رو پیش ببریم، مشتاق بودم ببینم داداشت چه نقشه

 "خوابی واسمون دیده

ی بوی تورو خواستم به دختره دست بزنم ولنمی "
 "دادمی
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ست، ولی اون دونستم همش بازیه، همش نقشهمن می "
لحظه تحت تاثیر الکل بودم، حالیم نبود، به خودم گفتم 

اینجا اومده حال بده، بایدم بش دست  دختری که تا
 "بزنم

تر بود تر و واقعیای که اط همه وحشتناکو صدای دیگه
 :گفت و بلند توی ذهنم

میالد با حرفاش منو عصبی کرد، بهم گفت قراره با  "
دونست این خط قرمزمه، تا فهمیدم می مسلم عقد کنی،
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 خونم به جوش اومد، اونقدر مشروب خوردم که حالیم
خواست حسابی مستم کنه، فهمیده نشه کجام، اونم می

شو به پایان تونم نقشهبود چقدر داغونم کرده که می
 "برسونم

 

وای، وای وریا، وریا، اون همه قسم خوردن، با مخلوط 
 ...ها، با هم جور در نمیاداین دروغ

 ؟من چطوری حرفتو باور کردم

هارو چطوری گول خوردم و نفهمیدم تو همه این کار
خواستی با دونستی اون دختر منم، میکردی چون می

کارت مانع ازدواجم بشی و منو از مسلم جدا کنی تا 
 ! مجبور باشم زنت بشم
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مامان با حرص به پشتی تکیه داد و از سر تاسف سرشو 
 : تکون داد

آفرین به دخترِ عاقلِ من... اینقدر بهش خوشبینی که  -
کردی چه بالیی  فراموش خودتو فراموش کردی..

 ...سرت آورده

 :متینا هم با وحشت زمزمه کزد

تونه حقیقت داشته باشه مامان... وریا وحشی این نمی -
 .نیست

 

اسممو هنوز میشنوم... اسمی که توی عالم شهوت و با 
هاش، کنارِ گوشم نجوا اش، از بین لبانفجار غریزه

 .کرد
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یری ! از و بیچاره کردی تا فقط منو از مسلم بگماهین
قصد بهم تجاوز کردی تا من زنِ  تو بشم و وانمود کنی 
پای اشتباهت وایستادی، پس این دودو کردنا و گشتن 

  ...دورم، بیخودی نیست

رفته زیر  موس موس کردنت الکی نیست... مزه
تونی ترکش کنی و منو متعلق به خودت دندونت نمی

 ...دونیمی

 : مامان با خشم به متینا توپید

ازش دفاع کن... اون بیشرف قاتلِ روحِ خواهرته، بعد  -
راست راست جلوی من سینه سپر کردی و ازش دفاع 

 ...کنیمی
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و چی اون اشتباهی به ماهین تجاوز کرده، من همه -
 .دونممی

دونی، اون از اولم به ماهین عالقه داشت، تو چی می -
 اینکارو کرد تا ماهین نتونه جز خودش با یکی دیگه

ازدواج کنه، به مسلم گفت اینکارو کردم تا از تو 
 .بگیرمش، تو لیاقتشو نداشتی

 :متینا هم با حرص و خشم گفت

پس اگه اینجوریه حتما میالد، داداشِ باغیرتمون  -
 .و باهاش معامله کردهماهین

 

نگاهمو هاج و واج بهشون دوختم. دیدم که مامان بین 
 :ینارو ببندهعصبانیت و خشمش داد زد تا دهنِ مت
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گی متین... چرا چرت و پرت می حرف دهنتو بفهمم -
تو بکار بنداز، داری بخاطر یه اون ذهنِ کودن و سلیطه

متجاوزگر، شخصیت و آبروی خونوادتو زیرسوال 
 ؟میبری

چه دلیلی داره میالد خودش اونجا باشه یکی بیفته رو  -
ها، چه دلیلی داره  خواهرش جلو چشمش خنگ بزنه

بازی درآورده، ماهینم در ناموسمان؟ اون خودش بیما
 .ازای بدهیش به وریا معامله کرده

هایی که خردهترکید. صدایی شبیه شیشهسرم داشت می
  .اومدروشون راه بری، از توی سرم و گوشام می

بازتاب حرفای مامان و متین شبیه بادِ زمستونی بودن که 
  .یچیدمتنمو یخ بست... لرزیدم و به خودم پ
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جنگلِ درونم اما مثل جنگلِ آمازون داشت توی آتیشی 
 .شدخاکستر می
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شنیدم که مامان باز هم میون داد و هوارش جوابِ 
 :متینارو داد
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و عوض اون نامرد به خواهرت تجاوز کرده، این چیزی -
 .کنهنمی

مگه متین چی گفت که مامان اینو گفت... قلبم داشت از 
  ...زددهنم بیرون می

هایی دور سرم قاب شدن و سرمو مرتب زیر انگار دست
 .برن و دوباره باال میارنآب فرو می

کوبید که یا کسی داشت با منگنه روی انگشتام می
 .کردنانگشتام از درد گزگز می

  ...شدسرم روی تنم سوار نمی

 :متین گریه کرد

 ...این غیرممکنه مامان -
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چی غیرممکنه...؟ چرا حرفاشون رو یکی در میون 
 ؟شنوممی

های مامان تکون خوردن و من فقط فکرم پیش اون لب
جمله بود که از قصد بهم تجاوز کرده تا من مالِ اون 

. من زنِ اون بشم نه زنِ مسلم... من توی بشم نه مسلم..
 .ی مسلمی اون باشم نه خونهخونه

باید بلند بشم بهش زنگ بزنم تا بفهمم هدفش از 
 .کارش چی بوده

 ...باید اینو رک و راست به من بگه، نه به مسلم

 :متینا میون گریه جیغ زد

 .کنم مامانکنم... نمیمن با حامد ازدواج نمی -
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گه! مگه اومده پسرِ عمو سعیدرو می حامد... حامد
گفت باید زنِ اون خواستگاریه متینا، اصال چرا مامان

 ؟بشه

نگاهی به من انداخت و چیزی هم به من گفت، فقط توی 
 .حرفاش اسم مسلم رو شنیدم

 : ام زد و با گریه جیغ زدمتین اومد محکم به شونه

دی به دوزه، مونبره و میچرا الل شدی، داره برات می -
خوای زنِ مسلم بشی ها؟ کنی... میچی نگاه می

مال بشی که جلوی همه داد میزد خوای زن اون خایهمی
 ...وریا بت تجاوز کرده، آبرو واست نذاشت

 :جیغ زد

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

شی، منم زنِ حامد خوای، بگو زنِ مسلم نمیبگو نمی -
 ؟گمشم... مامان زده به سیمِ آخر... حالیته چی مینمی

 

 

 

* 

 

 وپنجاهدویست_ارتپ#

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دونم چه جوری سپری کردمروزهای بعد رو نمی
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دل و رفتم بیمارستان و گاهی بقدری بیگاهی می
حوصله بودم، که اصال دیگه برام مهم نبود چی بی

 .گذرهدوروبرم می

هر روز با این حس که به وریا زنگ بزنم و بهش بگم 
مبارزه کردم و جلوی خودمو  "چرا به من دروغ گفتی"

ی گرفتم تا به محض اینکه پام به تهران برسه، برم خونه
 .هامو بهش بزنمفمادرش و جلوی اون، تمام حر

وز رسوند باغ، از اون رها مامان و متینارو میمسلم شب
که با هم بحث کردیم جرات نداشت به من نزدیک 

اش با مامانم شد، رابطهبشه، ولی هر چقدر از من دور می
 .شدتر میصمیمی
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روز بعد توی بیمارستان اومد و من حتی جواب سالمشو 
ندادم و طوری باهاش برخورد کردم که حساب کار 

کاریاش برداره و بره دستش بیاد و دست از این شیرین
 .بال زندگیشدن

تونه زخمی که با گفتن هرزه هاش نمیاون با این حمایت
 .بودنم به دلم زده از قلبم پاک کنه

  .امروز من همراه مامان و متینا به بیمارستان نرفتم

حوصله نداشتم، چپیدم توی اتاق و حتی بدون اینکه 
چیزی بخورم روی تخت به خودم و تمام این مدت فکر 

 .کردم

گه حرف مسلم واقعیت نداره، هنم میی ذیه گوشه
شاید اینارو به مامان گفته تا وریا رو خراب کنه، یه 
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گه وریا واقعا اینکارو کرده تا منو از ی دیگه میگوشه
ی دیگه مسلم جدا کنه و برای خودش کنه و گوشه

ای که کرد. به گونهی مظلومشو برام تداعی میچهره
 .نیستبهم بفهمونه اون واقعا گناهکار 

با این اوضاع دوست داشتم هر چه زودتر برگردم تا این 
مسئله رو برای خودم روشن کنم، در این لحظه االن 

خواد سریعتر پی به ام شده و دلم میبزرگترین دغدغه
 .حقیقت ببرم

حاال که مامان اینجاست، خیالم از بابت میالد راحته و 
 .مانعی برای رفتن ندارم

رو راست باشم، دلم دیگه به اینجا تونم با خودم که می
  ...موندن راضی نبود
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ده تا یهو این مثل اینه که یه چیزی منو از درون هول می
 .و بگیرم و برگردمتصمیم

 

ساعت بعد تمام وسایلم جمع شده توی ساک بودند. یک
ی متینارو گرفتم تا موضوع رو بهش بگم که شماره
 : گفت

 .دارم میام داخل -

آمدهای مداوم به بیمارستان و یکنواخت این رفت و 
 .بودن وضعیتِ میالد، رُسِ همه رو کشیده بود
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 متینا زودتر از مامان پاشو داخل گذاشت. منو متین یه
شب، با مرعی احتیاط با مامان رفتار جورایی بعد از اون

 ...کردیممی

شد قضیه میالد و کارهاش و بخاطر حالش نه می
دردسرهایی که به بار آورده بود رو بشکافیم، نه زیاد 

 .اش بحث کنیمدر مورد تصمیماتِ عجوالنه

 

زد، حتی ی کافی قلبش این اواخر، نامیزون میبه اندازه
ه بخشی از ماجرارو براش تعریف کردیم، شب کاون

ی آب خوردن از اتاق بیرون نصف شب اگه به بهانه
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شدم مامان داره از دردِ وقت متوجه نمیاومدم، هیچنمی
 .خورهقلبش، مثل مار به خودش پیچ می

 .جیغ زدم و سریع قرصشو بهش رسوندیم

شد، این مدت چی به مامان انگار تازه داشت متوجه می
من و زندگیم رفته و از کارهای میالد چه آسیبی  روزِ

 .دیدم

یادم نمیره چطوری سرمو توی آغوشش گرفت و 
 : های گریه کرد و میون گریه هاش گفتهای

بینی کشه، خودت داری میمیالد داره زجرشو می -
 خوام ازش دور بشی...حالشو مادر... اما اون یکی... می

واسه بدست آوردنت  اون آدمِ سالمی نیست... کسی که
 ...کنه آدمِ سالمی نیست ماهینماینکارو می

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

از نظر مامان وریا سالم نیست و مسلم، اون بهترین 
 ...آدمیه که دوروبرمه

ده کنه و نشون میهمین که اومده و داره ازم حمایت می
و قرص خواد تا ته همه مشکالتم باشه، دلِ مامانمی

به، برای همین سعی کرده، که اون آدم برای من مناس
ی ی منو مسلم رو سامان بده، تا من مسئلهکرد رابطهمی

 .آروم فراموش کنمتجاوز و وریا رو آروم

 

ای ی مامان برای من، بیشتر از غصهدونستم غصهمی
 .خورههست که از میالد و مریضیش می

کرد و ما مامان داشت از درون، مثل برجی سقوط می
 .دیدیماینو نمی
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کرد، چون اونم یه زن منو با تمام وجودش حس می دردِ
دونه جسمِ من از ماحصلِ اون رابطه چقدر بود و می

 .تخریب شده

 

توی این چند شب یکبار آسوده نخوابیده و هر بار که 
هاش سرازیر افته، اشک از گونهچشمش به من می

  .شهمی

ی من پیرش کرده، اونقدر پیر که حتی دیگه نای غصه
 .زدن و مخالفت کردن نداشتحرف 

گشتیم به باغ، به زور دو لقمه شام هر شب که برمی
که منو داد تا زمانیخورد و بعد روی کاناپه لم میمی

 .متین صداش بزنیم بره توی رختخوابش بخوابه
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چشم دوختم به متینا که کیفشو روی کاناپه انداخت و با 
 : خستگی نفسش رو بیرون داد و گفت

زمیت باز پاشد اومد بیمارستان، درِ گوشی با این قو -
خواستم کرد تا مخشو شستشو بده، میمچ میمامان پچ

 .برم جلو بزنمش
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. دستمو روی هوا تکون دادم فهمیدم منظورش با مسلمه
 : و گفتم

بیخیال... بذارش به حالِ خودش، تو این موقعیت  -
 .باهاش بحث نکن

 ؟خواد بخورهبذارم هر گوهی دلش می -

 .گم چیکار به اون خودشیرین دارمو میمن مامان -

مال... اگه مامان خایه داشت، تا االن صدبار بگو خایه -
یره به دامادی قبولش بوسیده بودشون تا رضایت بگ

 .کنه

ای باال داد و م گرفت. شونهاز حرف زدنش خنده
 :زهرخندی زد

 .از همون اولم خوشم نمیومد ازش... نچسبِ پرو -
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های مانتوش رو باز کرد و اونو از تنش کند و روی دکمه
 :های تنم اشاره کردمبل انداخت و با سر به لباس

 ؟کجا می خوای بری حاال -

 .م اگه مامان اجازه داد برگردم تهرانخوامی -

نگاه براق و روشنش رو برای چند ثانیه روی چشمام 
 :ثابت کرد و پرسید

 ؟خوای بری با وریا رو در رو بشیمی -

چیزی نگفتم، خودش فهمید دلیل اصلیم برای رفتن 
 .همینه

 :رفت، ادامه دادبه سمت سرویس که می
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ده باید پای دلش یکنی... آدم وقتی دل مکار خوبی می -
. هر کی هر چی گفت عقب نکش... وریا به بنی وایسته..

... آدم دروغگو حرف و و گفته که به تو گفتهاون چیزایی
ده، دروغش دهنش یکی نیست، باالخره یه جا سوتی می

 ...رهلو می

دنبالش رفتم و به درِ سرویس تکیه دادم. داشت 
 :شست... ازش پرسیدمصورتش رو می

 ؟مامان کجا موند -

 .زنهحتما داره با دوست جدیدش حرف می -

گیره... یادمه اومدنِ مسلم بیشتر داره آرامش رو ازم می
یه جایی خوندم که نوشته بود هیچوقت به کسی که یه 

بار قلبتون رو شکسته شانسِ دوم ندید، چون دارید 
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دید تا برای بار دوم قلبتون رو و میبهش این فرصت
 .بشکنه

 

 ؟این مدت اصال بهش زنگ نزدی یا اون زنگ بزنه -

 .نه -

خواست بدونه هنوزم با هم در منظورش با وریا بود، می
 ...ارتباط هستیم یا نه

 :آهی کشید و گفت

گه زنه میجفتشون داغونن. بنی که با من حرف می -
مامانت پاک زده به سرش... اومد ابروشو درست کنه 

 .چشمشو هم به گا داد
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کنه کنه متین. فکر میمامان از دیدِ یه مادر نگاه می -
 .وریا از قصد به من تجاوز کرده

 ؟خودت چی فکر میکنی -

 :لبمو گزیدم

و شم... اگه جاییدونم... دیگه دارم روانی مینمی -
رفتم اونجا خودمو حبس داشتم، واسه یه مدت می

 ...های بقیه آزارم ندهکردم، تا حرف و نیش و کنایهمی

 .بمیرم برات آبجی گلم -
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 : بغلم کرد و بوسیدم و گفت

تونه درکت کنه، ی وریا نمیبخدا هیچکس به اندازه -
، اشتباه کرده بذار برات گم عمدا بت آسیب نزدهمن می

جبران کنه... پسر بامرامیه... بنیامین خیلی ازش تعریف 
 .کنه ماهیمی

 ...و که دیدی، اونو چیکار کنممامان -

کاغذی از رول بیرون کشید تا صورتشو خشک حوله
 :.کنه
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هارو کنه... قیمهو با هم قاطی میمامان داره همه چی -
وریا دلش پره، بنیامین چی، ها... حاال از ریخته تو ماست

 .اون که کاری نکرده

 .مدلیه کنه اینم اوناز وریا ترسیده، فکر می -

 :دستمال رو توی سطلِ آشغال انداخت و پوزخندی زد

باور کن کارش بدتر از کارهای میالد نیست... مامان  -
گرده، میالد حسابی ریخته، بره جمع اگه دنبال سوژه می

 .کنه

 ؟یبهش که نگفت -

بگم که دور از جونش سکته کنه بره بخوابه جفتِ  -
 ...میالد

 ...دونی میالد یه پسر داره به اسم فرزامتوام می -
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هاش رو عوض کنه رفت به طرف اتاق تا لباسداشت می
 :ولی در جا ایستاد و به سمتم پیچید

 ؟واقعا -

صدای مامان که اومد سریع دستمو روی بینیم گذاشتم و 
 : گفتم

هیس، هیس، فعال هیچی نگو... تا سرفرصت بهت  -
 .میگم

  ...نگاهش جوری بود که انگار نتونسته حرفمو باور کنه

من برای اثبات این قضیه به زمان نیاز دارم، باید یه 
روزی با نیال حرف بزنم تا بتونم با خانواده رو در روش 

 .کنم

 ...ره، بعداول باید بفهمم شرایط میالد چطوری پیش می
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مامان تا اومد داخل و منو با اون سر و وضع دید، 
  .چشماشو تنگ کرد و اخماشو میون هم فرو برد

یه سالمِ سرسنگین گفت و کیفشو کنار مبل گذاشت و 
  ...به سمت سرویس رفت تا دست و صورتشو بشوره

صبر کردم تا بیرون بیاد، وقتی برگشت، با نگاه 
 .کنجکاوش ازم توجیه خواست تا حرف بزنم

م، نیاز دارم یکم خوام برگردم تهران مامان... خستهمی -
 .از اینجا دور بشم

 

 :سرشو تکون داد و زیر لب زمزمه کرد

 .دلت که اینجا نباشه، خسته هم میشی -

 :اش گفتتر از حد زمزمهنگاهم کرد و بلند
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 .زنم مسلم بیاد ببرتتزنگ می -

یشون با اون چرا، مگه نامحرمش نیست، مگه نامزد -
بهم نخورده مامان؟ چطور رابطه منو بِنی بده، وریا 
آلود بیشرف و کثیفه، اما این پفیوز که اومده از آب گل

 ؟ماهی بگیره اوکیه

مامان که تا االن دل پری از متین داشت، تا متینا اینو 
 :گفت برگشت به طرفش و محکم و عصبی داد زد

یاد بگیر تو حرفِ من حرف نزن، این حالت  -
بازیاتو کنار بذار متین... داری با حرف زدنت لیطهس

 .زنیحالمو بهم می

 :ای باال انداخت و با تحکم گفتمتینا هم شونه
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تونی به منو ماهین دخترای بزرگی شدیم مامان، نمی -
خاطر انتخابمون تو سرمون بزنی... اون اگه حتی وریارو 

ش تونی مانعانتخاب کنه و بخواد زنش بشه، بازم نمی
 ...بشی، چون انتخابِ خودشه

زبونتو گل بگیرن متینا... انگار مار خوردی انقدر هار و  -
 .افعی شدی

من مار خوردم تا بتونم مارهای اطرافمو بشناسم... مار  -
تو آستینت پرورش نده مادرِ من... مسلم ماره مار، اگه 

داد تا کلِ نبود جلوی همه شرفمونو به باد نمی
کنه یکی به دخترت تجاوز کرده... اصالو پر بیمارستان

... 

 :توی پاگرد آشپزخونه برگشت و رو به مامان گفت
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واسه چی اومد با اون حال شمارو آورد اینجا، ما اگه  -
خواستیم بگیم میالد تصادف کرده، خودمون زبون می

هلک ورتون داشته نداشتیم که این خودشیرین هلک
 ...هآورده اینجا اون چرت و پرتارو بگ

مامان به من نگاه کرد و از روی استیصال نفسی کشید و 
هاش گرفت... به متینا اشاره کردم سرش رو بین دست

 .فهمهکمتر اذیتش کنه، مامان داغونه، چرا اینو نمی

 

 

*** 
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آماده شدم و از مامان و متین خداحافظی کردم، مامان 
 : بغلم کرد و زیر گوشم آروم گفت

خدا به همرات باشه دخترِ قشنگم... به هیچی فکر  -
مشکل رسیدگی  نکن، وقتی برگردم با هم به این

دیم بره کنیم، فوقش طلبِ اون مرتیکه رو میمی
 .دیگه هیچوقت دور زندگیمون پیداش نشهکارش، پی

 .فعال بیخیال مامان... االن وقت این حرفا نیست -
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تلفنِ متینا زنگ خورد و اون لحظه ترکمون کرد. 
هام رو پوشیدم و دوباره مامان رو به آغوش کفش

 : کشیدم و گفتم

خیلی مراقب خودتون باشین... میالد که خوب شد  -
فا دارم مامان... باید یه وقتی برگشتین، منم خیلی حر

 .چیزایی واست روشن کنم

 ؟چی -

 .االن نه، االن وقتش نیست -

جیغ متینا یهو بلند شد. هر دومون توی جامون، میخ 
  .ایستادیم
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تر به خودش اومد و به طرف متینا پا تند مامان سریع
کرد، منم کفشامو درآوردم و پشت سرش رفتم که 

 :دومون پرید و گفتمتین با خوشحالی توی بغلِ هر

میالد به هوش اومد مامان، میالد به هوش اومد... از  -
  .بیمارستان زنگ زدن

 

بعد از تقریبا ده روز باالخره این نوید رو بهمون دادن 
 .میالد به هوش اومده

ناراحتیمون حاال جاشو با خوشحالی و ذوق درمون پر 
 .کرده بود

رستان اشک اونقدر ذوق داشتیم که تا رسیدن به بیما
 .ریختیم
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مقابل  ساعت خوشحالی و ذوق، روی صندلیبعد از یک
میزِ دکتر نشستیم و در مورد وضعیت میالد آگاهی پیدا 

 ...کردیم

گفت وضعیت هوشیاری و نیروی جسمانیش در دکتر می
هاش، حال حاضر خیلی ضعیفه و باید عالوه بر ماهیچه

 .قوای بدنیش رو هم تقویت کنیم

 .که الزم بود در موردش بدونیم هاییآگاهی

کمی بعد که از اتاق دکتر بیرون اومدیم، پیامی از مسلم 
 : روی گوشیم نشست

چشمتون روشن... خوشحالم که برادرت به هوش  "
 "اومده
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همین جمله کافی بود تا تمام خوشحالیم به یکباره پر 
 .بکشه

پیامش مثل غباری بود که از اون سوی جنگلِ سرسبزی 
 .سرم فرود میادیهو 

داد و این دوست داشتم به جای اون وریا پیام می
 .گفتخوشحالی رو بهم تبریک می

احتماال مامان بهش گفته، اینم برای خودشیرینی پیام 
 .زده تا مثال توی خوشحالیمون سهیم باشه

 .اش پیدا بشه باید برمقبل از اینکه سروکله

ساعت کبلیتم رو تهیه کرده بودم و زمانش برای ی
 .دیگه بود
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از صفحه پیام مسلم خارچ شدم و چشمم به اسم وریا 
  .افتاد

صفحه پیامش رو باز کردم. بیشتر پیاممون برای 
هایی بود که من گاهی با استرس و دلهره بهش شباون

  ...پرسیدم پولِ اتابک رو جور کردیدادم و میپیام می

ع روحیت حالت چطوره، اوضا"داد پیام می یا گاهی اون
 "بهتره

 : آخرین پیامش هم این بود

با موتور بیام دنبالت بریم یکم دور دور کنیم حالت  "
 "خوب بشه

اینو زمانی فرستاده بود که توی یه تک کلمه پرسیده 
 "؟خوبی"بود 
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 "نه "و من نوشتم 

  ...و بعد اون پیام رو فرستاد و لبخند روی لبم آورد

ببینه و نه جوابی ازم اما دریغ، که نه تونست لبخندمو 
 .دریافت کرد

 

 وپنجوپنجاهدویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 : توی یه اقدام خودجوش و سریع براش نوشتم
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 .میالد به هوش اومد -

ده،درست ده ثانیه کردم به این سرعت جواب بفکر نمی
 : بعد پیامی ازش روی صفحه جاخوش کرد

 .شنومچشمتون روشن... خوشحالم که اینو می -

ام سنگینی ام لرزید و چیزی روی گلوم و سینهچونه
 .کرد

ی چت پدیدار شدند و کلمات خیلی سریع روی صفحه
 :براش نوشتم

 ...خوام برگردم تهران... باید حرف بزنیممی -

 :پیامی دوباره فرستادکمی بعد 

 .باشه -
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فقط همین یه کلمه و دیگه پیامی ازش دریافت 
  ...نکردم

گه اون بخاطر اینجا بودنِ مسلم حس خوبی حسم می
نداره و اینکه مامان اون جمله رو در موردش گفته 

شد تا خودش رو همچنان توی سرم اکووار تکرار می
 .ببینم و این سوء ظن رو برام برطرف کنه

 

* 

 

 

و توی این اومد مامانتنهایی به تهران برگشتم. دلم نمی
بحبوحه تنها بذارم، اما بقدری خسته بودم که قادر نبودم 

 .توی اون فضا بیشتر بمونم
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که قبل از اومدن تونستم میالد رو ببینم... اون
تونست حرکتی بکنه فقط با چشمای بازش گیج و نمی

 ...کردمنگ نگاهمون می

 : یدم و بهش گفتمدستشو بوس

 .خوشحالم از اینکه به هوش اومدی -

با اینکه هوشیاری کاملی نداشت و بدنش لخت و خشک 
 ...بود، اما نگاهش انگار درد داشت

مثل اینکه داره بابت تمون این مشکالت ازم عذرخواهی 
 .کنهمی

تونست حرف بزنه تا بهش بگم معذرت کاش می
به من بدهکاری که با  ای نداره، تو اینقدرخواهی فایده

 .شنهات صاف نمیکدوم از بدهیعذر خواهی هیچ
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ها سیمارو سیما هم اومد و مامان و متینا بعد از مدت
 ...دیدن و با هم مشغول حرف زدن شدند

 

 وششوپنجاهدویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باالخره بعد از چند روز به خونه برگشتم

کردم انگار مون نگاه میهای خونهطوری به قسمت
  .هاست از اینجا دور بودمسال
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هنوز حس و حال اون باغ و خاطراتش رو داشتم. برام 
 .مثل یه سفرِ خیالی و پررمز و راز بود

خبر دادم. حسش به مامان زنگ زدم و رسیدنم رو بهش 
چیزی شبیه پرواز کردن توی آسمون بود و با لحن 

 :خوشحالش بهم گفت

جان... زیادت تنهات ما به زودی میایم پیشت ماهین -
کنیم ذارم دخترم... اگه خدا بخواد میالد و منتقل مینمی

 .اونجا

من امروز کارِ واجبی دارم که باید هر طور شده بهش 
دیگه برام مهم نیست، قراره رسیدگی کنم، بعد از اون 

 .دورم چقدر شلوغ بشه

 :قبل از اینکه برم توی حمام بهش پیام زدم
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 .ی مامانت... بیا اونجایک ساعت دیگه میام خونه -

 

سربع دوش گرفتم و یه لباس خیلی شیک و مرتب  
پوشیدم. به مانتوی آبی که تنم بود و شلوار جینم و 

و صورتِ آرایش شالی که به خوبی به موهای فندقی 
 .ام جلوه بخشیده بود، نگاه کردمکرده

 چنگ انداخت و ذهنمو خراشید حسی مرموزی به ذوقم

: 

خوای بری به حقیقت برسی، تو بخاطر یه چیز تو نمی -
ی ضعفِ توعه دیگه داری میری اونجا، این حالت نشونه

  ...ماهین

ه با نه لعنتی نه... دارم میرم بهش بگم اون یه نامرده ک -
 .هاش باهام بازی کردهدروغ
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 :دوباره اون حس بهم نیش زد

خوای بگی بازی چی، با خودت رو راست باش، می -
 ؟درگیرت کرده؟ تو واقعا درگیرِ اون آدم شدی

 : سرم رو به شدت تکون دادم

.. من درگیرش نشدم، من هنوز بخاطر کاری نه... نه -
 ..که کرده نتونستم ببخشمش، ولی

 :های سمّیشاون حس بود و نیش باز هم

ت کند ولی اون دستشو گذاشت رو قلبت، اونو از سینه -
روز که از بیمارستان و با خودش برد... یادت رفته؟ اون

دونست تمام دونست باهات چیکار کرده، میرفت می
راهشو درست رفته و دلتو بدست آورده، بخاطر همین 

ی که داری با خیال راحت گذاشت و رفت، حاال توی
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دونه دونه چیکار کرده، میری دنبالِ اون... اون میمی
دلتو بدست آورده و ذهنتو درگیر خودش کرده، تو 

دونی که اینجوری واسه دیدنش هول ورت چی، تو می
 ؟داشته و بهترین لباستو پوشیدی

 :با بغض توی آینه، به خودم لب زدم

رم تا یمهم نیست... هر کاری کرده باشه، من بازم م -
و روشن کنم، شاید شانسِ دوباره دادن به اون، حقیقت

 .میدون بدم بهتر از اینه تا به مسلم

 

ی خاله حوری ایستادم تمام تنم از وقتی جلوی خونه
 .شوق و انتظار و استرس لرزید
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به خودم نهیب زدم، مسلط باش، به خودت مسلط باش، 
 ! پت و لرزش افتادیاالن واسه کی به پت

 .به حالت توی حرف زدن منگ بزنی و وا بدی وای

 

 وهفتوپنجاهدویست_پارت#
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زنگ رو زدم و منتظر شدم تا خاله حوری درو باز کنه. 
از مرز حوری، صدای خودش کمی بعد به جای خاله

 .هام رو بازی دادآیفون عبور کرد و گوش

 .بیا باال -

خواست ام رو شکافت و میها سینهقلبم مثل ندید بدیده
 ...از حلقم بیرون بیاد

من اومدم حرف بزنم تا مشکلمون رو برطرف کنم، اما 
 .لنگهگه یه جای کار میحس و حالم داره بهم می

 

وضاعی نبودم که دست خالی اومده بودم، توی حال و ا
 .فکرم درگیر این باشه چیزی بخرم
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باال رفتم و همین که آسانسور ایستاد اون درو باز کرد و 
 .به پیشوازم اومد

روی پیشونیش و  کهبا یه ظاهر خشک و سرد در حالی
داد در حال گردنش کمی عرق نشسته بود و نشون می

 .ورزش کردن بوده

دم که گویا قصد صدای بنیامین رو از داخل خونه شنی
 : رفتن داشت

 .رم وریا، کارت تموم شد بم زنگ بزنمن می -

هیبتش توی قاب در نمایان شد، اونم یه نگاه جدی بهم 
 :انداخت و خیلی خشک گفت

 .احوالِ شما ماهین خانوم -
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مصرفم به کار افتاد و سالم کردم. باالخره زبونِ بی
رفته بود های درونم بودم، که یادم اونقدر درگیر حس

 .سالم کنم

 :سرتا پاهام رو نگاه کرد و با پرویی گفت

... از تاثیر دیدنِ اینه یا از خوشحالی به خوشگل شدی -
 ! هوش اومدنِ داداشته

 :وریا غرید

 ؟میری یا نه -

ای توی گلو زد و خندهبنیامین نگاهش کرد و تک
 :سرشو ریز تکون داد

عد زنگ بزنی رم دیگه... فقط یادت نره، بدارم می -
 .کارت دارم
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وریا فقط سرشو تکون داد و اون رفت. آسانسور که 
 :بسته شد، در رو بیشتر باز کرد و کنار ایستاد

اومدی بِربِر منو نگاه کنی، یا چی... اگه اومدی حرف  -
 .بزنی، بریم داخل

  ...دونه برای چی اینجامحسی بهم گفت اون می

م به وریا رسونده، پشت حتما متینا به بنیامین گفته و اون
سرش مسلم چه اوضاع قاراشمیشی درست کرده و 

 .ش پر کنهها به مامانم گفته تا اونو برعلیهچی

 

و دیدم می باید همون اول که بنیامینوارد خونه شدم، 
  ...فهمیدم خاله حوری اینجا نیست
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هام اومدم نه اینکه با دیدنِ منه احمق برای گفتن حرف
دلم بلرزه و خودمو گم کنم و نفهمم  این آدم دست و

 .چرا اینجام

های رفت توی اتاقش و چند دقیقه بعد با لباس
 .تری برگشتمرتب

به جای تاپ، یه تیشرتِ مشکی پوشیده بود، با یه شلوارِ 
 .ی طوسیراسته

 :رفت، ازش پرسیدمبه سمت آشپزخونه که می

 ؟خاله حوری نیست -

 .داد من استرس دارممی لرزید و به وریا نشونمیصدام

نه... رفته آرایشگاه، گفت از اونجا هم میره خونه  -
 .دایی
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گفت آن برگشت و با بدترین حالت ممکن چیزییک
 :که دلمو چنگ انداخت

اگه می ترسی مثه وحشیا بپرم روت و بت تجاوز کنم،  -
 .پاشو برو هر وقت مامان اومد بیا اینجا حرفاتو بزن

کردم، باهات ینجوری فکر میاگه در موردت ا -
 .خوابیدمرفتم ساری یا تو اون باغ کنارت نمینمی

پس برای چی اینجایی؟؟ اومدی توبیخم کنی ببینی  -
 ؟بت دروغ گفتم یا اون مارموزِ خودشیرین راست گفته

 

 وهشتوپنجاهدویست_پارت#
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جوابشو ندادم. راه رفته رو برگشت و مقابلم ایستاد و با 
 : تاسف گفت

واسه خودمو غرورم و شخصیتم متاسفم که هر چی  -
گم دیگران قبولم ندارن... من یه بار یه اشتباه کردم، می

دم... دیگه باید چیکار دارم همه طوره تاوون پس می
راست حسینی هر چی بود و گفتم بهت، چی مونده  کنم،

 !که فکرتو درگیر کرده

خب بازم منو از اشتباه در بیار... منم خسته شدم...از  -
ها، این رفتارها، این موضوع که مثل خوره این حرف
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رسه یه چیزی میگه افتاده به جونم... هر کی به من می
کنم کل زندگیم تو کنه، حس میکه سردرگمم می

شبم که همون شب جا مونده، خودمم هنوز تو اوهامِ اون
تونم نه کاری کنم، نه برگردم به زندگی عادیم... نمی
رم سر خوام ازش فرار کنم، ولی باز دوباره میمی

 .ی اولنقطه

 

نگاهش کردم... با اشکی که ناغافل از چشمم چکید... 
 :های لرزون، لب زدمتوی صورتش با لب

قدر مست نبودی که نفهمی چیکار اون گن توهمه می -
گن تو خواستی، میالدم خواست، دست و تنت کردی، می

هرز رفت، کاری که خودت نخواستی و انجام دادی و 
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طور هر دومونو تو گرداب فرو بردی... بهم بگو این
 .نیست

 : با عجز و گریه نالیدم

من واقعا خسته شدم، از بس به عقب بک زدم...  -
 .جواَنمو میذرهسرم دارن ذرهفکرای تو 

آب دهانش رو با مکث پایین فرستاد و به سمتم قدم 
برداشت. تنها میزِ وسط، بینمون فاصله انداخته بود. اون، 

 :سر، روی مبل نشسته بودم سرِ میز و من ایناون

دونی کنی؟ حرفای منو واقعی میخودت چی فکر می -
 ؟وصفتیا حرفای اون بی

دونم... تو بگو... تو منو از دونم... من نمیمن... نمی -
 ...اوهام بکش بیرون... دیگه دارم کم میارم
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اگه االن از سردرگمی خالصت کنم، که دیگه هیچوقت  -
شب و اون رابطه فکر نکنی، بعدش چیکار به اون

 ؟بازی ک*کلکپسره ری با اونکنی؟ دوباره میمی

می خجالت کشیدم. ی زشتی که به زبون روند، کاز کلمه
پس بگو متینا از کی اون همه فحشِ زشت یاد گرفته، 

 .خب طبیعیه از این پسرهای مارموز

 ؟هوم -

خوام به مسلم یه در اصل جوابم یه نه محکم بود و نمی
 .شانسِ دوباره بدم

 .نه -
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اشو صاف کرد، طوری از باال سرشو تکون داد و سینه
اریک شده کرد که چشمای حریصشم ببهم نگاه می

 .بودند

تو باهام ادامه بعد از این رو حسابِ حرفم رابطه -
 ؟دیمی

اشکامو پاک کردم و پوفی کشیدم... گیجم کرد... 
دونستم چی بگم... کمی عصبی شد و حق به جانب نمی

 :گفت

بینی چرا اینجام من زندگیمو سرِ تو قمار کردم... نمی -
  ...ماهین

انگشتاش،  و با حرکت منظورشو نفهمیدم. نیشخندی زد
 :محکم و خشدار گفت
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های پس اندازمو در راه هامو فروختم، تمام پولخونه -
بدهیه داداشت خرج کردم، باغِ خونوادگی میراث 

پدریمو فروختم، تنها چیزی که واسم مونده، اون موتور 
و باشگاهمه که بتونم بازم به زندگیم ادامه بدم و امید 

 .داشته باشم

 ؟همه اینارو به خاطر بدهی میالد فروختیتو، تو  -

بدهیش سنگین بود... خیلی سنگین... به دالر تخمین  -
 ...بزنی میرسه به چند صد میلیارد
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ثل غاری باز موند. من اگه تمام عمرم کار دهانم م
تونستم این گرفتم نمیکردم و وام و قرض و قوله میمی

 .حساب رو تسویه کنم

 .کردم، بدهیش اینقدر سنگین باشهمن فکر نمی -

اینارو که دادم هیچ، باز کم آوردم، اگه بنی نبود  -
تونستم جورش کنم، اونم الحقی کم نذاشت، هر چی نمی

 .ی شماستجونش تو خونهباشه، 
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از اینکه متینارو جونِ بنیامین خطاب کرد یه حس خوب 
بهم دست داد. این پسرها هم به وقتش خوب بلدن 

 .رمانتیک بازی در بیارن

 .دونستممن اینارو نمی -

دونستم، همه این کارارو هم بخاطر تو کردم... من می -
م تا از تو ای که باهات داشتم، اینارو دادنه بخاطر رابطه

مهمی، حتی اگه تو ازم  محافظت کنم... تا بهت بگم برام
بدت میاد... واسم مهم نبود چی بینمون گذشته یا 

کنی، اما دادم تا تو و خونوادت هیچوقت منو قبول نمی
 ...تو آرامش باشین

 .کنم دونم چطوری لطفتو جبرانمن نمی -

 ؟جبران کنی -
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ش با استفهام سرتاپام ای از تمسخر زد و نگاهخندهتک
 ...رو کاوید

پاشو برو ماهین، پاشو برو، من بت دروغ نگفتم، منو  -
داداشت خر شدیم، تو کثافت خودمون غرق شدیم... 

هیچ عمدی در کار نبوده، برات قسم خوردم، اگه 
و باور کردی، مهم نیست، هر خروسجوجه حرفای اون

کن، منو  خوای در موردم فکر کن، خودتو داغونچی می
تو چشمت یه هیوال ببین، فقط در مورد اون عوضی 

دوباره اشتباه نکن... اینو به عنوان یه نصیحت از من 
خوام باز یه انگِ جدید بهم پاشو برو، نمی بپذیر... االنم

 .بچسبونید
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ای برای بار دوم قلبم شکست و بغضی یهویی، مثل گربه
  .چنگاالی تیزشو روی گلوم کشید

خورم، تای د هنوز نشستم و از جام تکون نمیوقتی دی
 .ابروشو باال داد

تونم اشکم باز هم فرو ریخت... منِ لعنتی نمی
کنترلشون کنم. حسی درونم شورش کرده، انگار 

 ...محواسم سرجاش نیست و کامال بهم ریخته

کنه کاری انجام بدم تا این آوار و درونم منو تشویق می
های منو وریا، فرو بریزه، ولی از روی شونه فروریختگی

تونم آهنربای قوی منو چفت کرده به این مبل که نمی
 .جُم بخورم
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های شلوارش فرو برد. آهی کشید و دستاشو توی جیب
عرض پاهاش رو کمی از هم باز کرد و به تماشام 

 .نشست

دونه من دچار تشویش شدم و بین رفتن و اونم می
 .زنمموندن دارم دست و پا می

 ؟انتخابتو کردی -

ام لرزید. نگاهش به آنی براق شد و توی نگاهش چونه
 .حسی از شور و جاذبه ازشون ساطع شد

 ؟خوای بهش اعتراف کنینمی -

 .تونمخوام برم ولی نمیمی -

 ؟چرا -

 .دونمنمی -
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و  زبونشو از داخلِ دهانش، زیرِ لُپش زد و به نگاه خیره
 :موشکافش ادامه داد

 ؟چته من بت بگمخوای می -

سرم رو ریز تکون دادم، در حینی که دوباره اشک 
 .... خدایا من چقدر ضعیف شدمریختم. این ضعفِ منه

 .قلبت درگیر شده ماهین -

 

 .مامان یه مانعِ بزرگه بین منو تو -

هام خارج شد. انگار غافلگیرانه از بین لب این جمله
تونم، اما و می خوامگفتم، من میداشتم به اون لعنتی می

 .مامان مانعمه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

تونم، اینکه و میگم، چیخدایا دارم چه چرت و پرتی می
 ؟خوام با اون باشممی

 .جلو اومد و میز رو دور زد و جلوی پاهام چمباته زد

دیگه هیچ مرزی بینمون نبود و نگاهمون، در اون فاصله 
 .هامون در رفت و برگشت بودندتوی مردمک

ام نشستند تا انگشتاش زیر چونهدست دراز کرد و 
 .نگاهش کنم

 : مو لمس کرد و گفتنرم و مالیم و چونه

طور که تونی کنترلش کنی... همونتو اگه بخوای می -
 .متین تونسته

 .ترسممن از دوباره اشتباه کردن می -
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 : شو لیسیدلبخندی زد و لب پایین

دم... هر چی که شم، بهت قول میمن اشتباهت نمی -
شب اتفاق افتاده رو بریز دور، از االن شروع کن... اون

ماهین من واقعا دوسِت دارم... هر کاری بخوای، هر چی 
 .م عوض بشهدم تا نظرت نسبت بهبگی انجام می

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

و تایید سرمو با تایید براش تکون دادم، برای چی یا چی
عقیده خواستم باهاش همدونم، فقط مثال میکردم نمی

 .باشم

بینم خیلی بهش مدیونم، برم، میوقتی به حرفاش پی می
تونم مهربونیشو با هیچی جبران کنم، قدر که نمیاون
 .گیرمکاری که برام کرده رو نادیده ب تونمنمی

لطفش به حدی بزرگه که اشتباهشو پوشش داده، منو 
روشن کرد، برام قسم خورد و گفت به حرفای مزخرفِ 

 .مسلم توجهی نکنم
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قبل از اینکه به ذهنم رجوع کنم دستام دورِ تنش حلقه 
اش افتاد. اشک از چشمام فرو شدند و سرم روی سینه

 .ریخت

شبیه این بود که چرا اینکارو کردم،  لحظه نفهمیدماون
بهش بگم من در موردت اشتباه کردم و بخاطر چیزی 

و کشم. تو قبال حقیقتکه اومدم اینجا، ازت خجالت می
بهم گفتی و اون ماجرا، هر چیزی که بود به اشتباه رقم 

 .خورد

لحظه کاری که کردم به خواست و دونم اوناما اینم می
رونمو کنترل ی دستام نبود، بلکه چیزی افسارِ داراده

 .کرد که من به این حرکتِ غیرعادی دست بزنممی
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دستاش دورِ تنم نشستن و محکم در برم گرفت... 
هام قدرتش کم مونده بود صدای ترق شکستنِ استخون

 .رو در بیاره

 .ممن در مقابل تنِ اون خیلی الغر اندام و ریز جثه

 :گفت آروم

اینجا، حالِ دلت تو واسه هیچ حقیقت کوفتی نیومدی  -
 .خراب بود دختر

  .نه موافقت کردم نه مخالفت

هاش کنارِ گوشم و به گردنم اصابت گرمای نفس
کردند. چون سرشو خم کرده بود و کنار گوشم پچ پچ 

 :کردمی

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ی خوام از دست بدمت ماهین... نزار به رابطهمن نمی -
 .متین و بنیامین حسادت کنم

اشکی از سرِ ضعف و  فقط سکوت کرده بودم و گاهی
 .ریختصدا از چشمم فرو میشوریدگی، بی

 : تر چلوندم و گفتمحکم

 ؟مونی پیشمامشب مامان دیر میاد، می -

خوام به سرمو کمی فاصله دادم تا نگاهش کنم. نمی
خوام دوباره اینکه کی بوده و چیکار کرده فکر کنم، می

یه استارت کنم و ذهنمو ، بدنمو، همه زندگیمو ری
 .شروعِ دوباره داشته باشم

 .مامان زنگ بزنه خونه، نگرانم بشه باید برم... ممکنه -

 :حرفمو اصالح کرد
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 ...ای یا نهکه مطمئن بشه ببینه خونه -

 

. حواسم کنار کشیدم و به قصد رفتن قدمی برداشتم 
تونه در هر نبود اون وریاست، یه پسرِ شیطون که می

 .اده کنه برسهای به هر چی که ارلحظه

قبل از اینکه کامل خودمو کنار بکشم، بازومو کشید و با 
 :حالت پرشرارتی گفت

 !ذارم دست خالی از اینجا بری بیرونفکر کردی می -

ی لبم نشست، منظورشو متوجه حرارت لبش که گوشه
 .شدم

ی قبل نرم و کوتاه بوسیدم، ولی قلبم هری مثل دفعه
  .فرو ریخت
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  .بود که مثل زلزله تنمو لرزوندی سریع یه بوسه

  .خماری عقب برد و نگاهم کردسرشو با چشمای نیمه

کرد، آروم ام بازی میقلبم هی تاپ تاپ توی سینه
 : گفت

 ؟فردا شب تمریناتو شروع کنیم -

 .با خجالت نگاهمو از صورتش گرفتم

 .باشه -

 :بازومو فشاری داد و لبخندی زد

 .بینمت جانانفردا می  -

 

  

*** 
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دونم با چه حالی به خونه برگشتم. اگه اعضای بدنم نمی
زبون داشتن، قلبم زودتر از همه با صدای بلندی فریاد 

 "کنیچیکار میداری با من  "زد می

حالم خوب نبود و به حدی برانگیخته و منقلب بودم که 
فقط منتظر بودم هر چه زودتر به خونه برسم تا این 

 .عطش و التهاب ازم دور بشه
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لحظه که پیش وریا بودم، بدون هیچ تمرکز و اون
و انجام دادم اما حاال که بهش فکر تصمیمی، اون حرکت

ون ماهینی باشم، که در شه من همکنم، باورم نمیمی
روزهای گذشته مقابلش ایستادم و به اونو احساسش 

 .پشت پا زدم

  .توی آینه به خودم نگاه کردم

هامو هدف قرار ی قبل لبمنو بوسیده، درست مثل دفعه
 .داد و گرمای خودش رو بهشون تزریق کرد

گرفتند و قلبم با هام از حرارت داشتند آتیش میگونه
ته از اونجا اومدم، داره به ضرب توی ساعاینکه یک

 .کوبهام میسینه
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هام کشیدم تا از دستمو مرطوب کردم و روی گونه
 .گرماشون کم بشه

خوام به این فکر کنم به اون من چه مرگم شده... نمی
آدم احساس پیدا کردم، ولی مگه میشه بعد از اون کارِ 

 ! احمقانه، اینو حاشا کنم

دادم دوباره به هم نزدیک بشیم و من بهش این امتیازو 
 .ی محکم رو رقم بزنمبا اون یه رابطه

وقتی یادم میاد چیکار کردم و چطوری درآغوشش 
گرفتم تنم با حسِ گرما، از خودش، واکنش نشون 

 .دهمی

به صورتم یه مشت آب پاچیدم و زیر لب تکرار کردم 
وای، وای، وای، چیکار کردی، چرا یهو هنگ کردی  "
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مصرفت ، الل از دنیا بری که یه بار این زبونِ بیاونجا
درست کار نکرده، رفتی حرف بزنی یا بده بستون کنی، 

یه جوری پسره رو گرفتی تو بغلت، خوبه شق نکرد، 
 "ای بخوادچیزِ دیگه

 

تلفن زنگ خورد. سریع از سرویس بیرون رفتم و به 
  .تماسِ مامان جواب دادم

 .زده بود تا آمار بگیرهبینیم به خونه زنگ طبق پیش

البته شایدم همچین نظری نداشته باشه که من در 
 ...هاشکنم، اما خب، مادره و نگرانیموردش فکر می
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ای با هم حرف زدیم. مامان گفت فردا در چند دقیقه
گیره و احتماال تا اولین فرصت انتقالیه میالد و می

  .فرداشب تهران باشن

من یادم باشه، در هر  کنه تامرتب اینو تکرار می
 ...ای ممکنه پیداشون بشهلحظه

 .حاال انگار من و وریا قراره با هم چیکار کنیم

در واقع من خوشحال بودم از اینکه مجبور نیستم یک 
 .شبِ دیگه تنهایی اینجا سر کنم

تا حاال خودم تنها نبودم و هیچوقت عادت نداشتم به 
 .تنها زندگی کردن

توی اون عمارت دیدم و مسائل  خصوصا با ماجرایی که
 ...میالد
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ترسی توی درونم رخنه کرده، که حتی اگر هم بخوام 
 .رو از خودم دور کنم و تنها باشمتونم این ترسنمی

 

 ودووشصتدویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

کس اینجا انگار تازه متوجه شدم امشب هم تنهام و هیچ
 .کنارم نیست. به یکباره ترسِ بزرگی در برم گرفت
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ی اتابک و ذهنم به جایی سمت اون عمارت و اسلحه
 .رفتارش راه پیدا کرد

 ؟اش پیدا بشه و بالیی سرم بیاره چیاگه یهو سروکله

وریا هم که طلبشو گرفته برای چی باید بیاد، به اون
  .فرصت داده تا مدارکشو بهش تحویل بدیم

خواست بالیی سرت بیاره، اون روز توی اگر هم می
 .داد سالم بری بیرونعمارتش اجازه نمی

 .ها باعث نشد ترسم رو کنار بذارماین حدس و گمان

با اینکه درو قفل کرده بودم و سعی کردم با تمیزکاری 
ه این موضوع فکر خونه و سرگرم کردنِ خودم، کمتر ب

 .کنم، اما نشد
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موزیک روشن کردم، تا سروصدایی غیر از قولنجِ 
 .وسایل توی خونه بپیچه و ترسم کمتر بشه

 

ی اتاقم به کمی بعد صدای گازِ موتوری زیر پنجره
  .گوشم رسید

 .ولوم موزیکم رو کمتر کردم و به سمت پنجره رفتم

م، موهامم از پنجره رو باز کردم و به پایین نگاه انداخت
هام، همراه نگاهم به پایین فرو کنارِ صورتم و شونه

 .ریختن

موتورِ خودش بود، ولی کاله کاسکتی که روی سرش 
 .شدداشت، صورتشو پنهان کرده بود و مانع دیدنش می

 .دیدبانِ کاله رو باال زد و دستشو برام تکون داد
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قلبم از دیدنش فرو ریخت... ببین داره با من چیکار 
کنه...هنوز یک ساعتم نیست از خونشون اومدم، می

 ! زده کنهاومده تا منو خجالت

 : نایلونی رو نشونم داد و گفت

دی بیام شام گرفتم اومدم با هم بخوریم... رام می -
 !؟تو

گردنشو یه جوری کج کرده بود تا مظلوم به نظر بیاد و 
 .من باهاش موافقت کنم

دونه چطوری باید کنه، می دونه باید چیکاراین لعنتی می
خونه جای پاشو محکم کنه، برای همین ذهنمو از قبل می

 .خوامده که من میو اون کاری رو انجام می
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کردم و همین چند دقیقه پیش داشتم از تنهایی ناله می
قرار و عصبی بودم، ولی حاال اون اینجاست تا تنهایی بی

 .منو پر کنه

 

 : ن گفتمدر رو براش زدم و توی آیفو

 .بذارش تو جایگاه پنجم -

هام رو تا اون باال بیاد من سریع سرو وضع خودم و لباس
  .مرتب کردم

نمیشه بعد از اتفاقی که توی خونشون افتاده من بازم 
  ...اینجوری تالقی کنم که چیزی بینمون نیست

در واقع هست و از حاال به بعد من باید روی خودم کار 
 .اون یه ماهینِ دیگه باشم کنم تا در رابطه با
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و سریع کتری برقی رو روشن  شربت درست کردم
 .کردم تا چای هم دم کنم

 

 وسهوشصتدویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

د. درو باز چند دقیقه بعد وریا آروم یه تقه به در ز
 .گذاشته بودم، حتما به در زده تا من به استقبالش برم
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آروم "نفسِ پرهیجانم رو بیرون دادم و به خودم گفتم 
باش ماهین باشه؟ دختر خوبی باش و به چیزی که 
گذشته فکر نکن، به این فکر کن که اون دوستته و 
سعی کن شب خوبی رو باهاش بگذرونی، اون ثابت 

 "نیست، پس توام آروم باشکرده آدمِ بدی 

 

 :دستامو خشک کردم و وقتی آروم و مردد صدام زد

 ...ماهین جان -

هام که به سمتش روونه شدن، توی خونه صدای صندل
 .پیچید

 

رفتم قلبم تندتر از حد با هر قدم که به سمتش می
 .کوبیدممکنش می
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ی من امشب خجالت رو کنار گذاشته بودم و با یه چهره
  .بلش ظاهر شدمجدید مقا

با یه تیشرتِ عروسکی سفید و موهای دمِ اسبی بسته 
شده و شلوارِ جینی که بیشتر از شلوارهای خونگی بهم 

ده. اونم یه تیپ اسپورت و تیره زده اعتماد بنفس می
  .بود

 :لبخندی با استرس زدم

 .سالم. خوش اومدی -

ها با یه ظاهرِ جدید خودمو از اینکه دید بعد از مدت
بهش نشون دادم لبخند زد. خب شاید اون چند باری 

منو دید زده باشه، اما هیچوقت به خواستِ خودم نبوده 
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و تقریبا کنترل شرایط هم دستم نبوده، ولی اینبار قضیه 
 ...برای هردومون فرق داره

و پاهامو به لرزه انداخت و حسِ گرمای این حقیقت
 .شدیدی توی تنم شورش کرد

خودت تنهایی یه وقت خسته نشی، دلم  سالم... گفتم -
و به دریا زدم، رفتم شام خریدم نیومد نیام پیشت... دل

 ...ده یا نمیدهاومدم... به خودم گفتم یا راهم می

 

 :نایلون غذاهارو به دستم داد و اضافه کرد

 .ترسیگفت از اینکه تنهایی یکم میحسم می -

 :با احساسی آمیخته با تشکر گفتم

 .گفتوغ نمیحست در -
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چند دقیقه  لبخندی با غرور زد و در رو بست. همین
 ...پیش مظلوم شده بود ها

 !؟مگه چند تا چهره داره این آدم

کتِ اسپورتش رو در آورد و به دستم داد تا براش آویز 
 .کنم

 :به پذیرایی اشاره کردم

 .بشین تا من اینارو بذارم تو آشپزخونه و بیام -

 :م که صدام زدقدم اول رو برداشت

 ؟ماهین -

 :به طرفش برگشتم

 ؟بله -
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از اینکه اینجام اگه حسِ خوبی نداری، بهم بگو،  -
 ...مشکلی نداره من میرم، فقط اومدم تا تو

 .من مشکلی ندارم -

نگاهش چند ثانیه روم ثابت شد و بعد با حسِ 
زیرپوستی از ذوق، سرشو تکون داد و به طرف پذیرایی 

 .رفت

 

 

 "یک اشاره، از ما به سر دویدن از تو به"

 ...فکر کنم این شعرو برای وریا نوشتن

 

 ��...کنهو ول میمگه دیگه ماهین
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 وچهاروشصتدویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

و با لیوان شربت  غذاهارو توی آشپزخونه گذاشتم
 .پیشش برگشتم

همونطور که نشسته بود داشت با نگاهش خونه رو رصد 
 .کردمی

جلوش خم شدم و اون با تشکر شربت رو از توی سینی 
 .برداشت
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وقتی دوباره به پشتی مبل تکیه زد، بهم اشاره کرد 
 .کنارش بشینم

 .بیا اینجا پیشم بشین -

 .ردشیطنت ریزی از لبخندم و لحنم عبور ک

 .شینمنه... من همینجا می -

 ؟ترسی ازمچرا ؟ مگه می -

تو همینجوری هم حسابی شیطونی، حاال بشینم  -
 ...کنارت

مو خودشو از روی مبل کش داد و قبل از اینکه جمله
کامل کنم دستمو گرفت و کشوندم به طرف خودش و 

 .روی پاهاش قرارم داد
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، چرا امان خدایا من هنوز آمادگی این کارهارو ندارم
 ! ده خبنمی

بذار قلبم اول از اون اتفاقی که بینمون افتاده آروم 
 .بگیره، بعد دوباره شروع کن

 

من شیطونم یا تو که داری با دلبریات دلمو بازی  -
 .میدی

 ...وریا -

 .دلیل خندیدمام گرفت و بیخنده

 :با لبخند سرمستی نگاهم کرد و زیرلب گفت

ریزه... ها وریا، وریا یشی میببین ببین چه قر و قم -
 ؟ چشه
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هاش گردنش رو به عقب هول دادم تا صورتش و نفس
  .ازم فاصله بگیرن

دم اونم از خدا خواسته همین دیگه وقتی من وا می
 .چسبهمرتب بهم می

 ؟ترسیدیاز اینکه تنها بودی می -

 .اوهوم -

 :ام رو گرفت و خشدار غریدچونه

 .کنی منو نگاه کنچرا درو دیوارو نگاه می -

ساعدِ دستمو به بینیش نزدیک کرد و تنمو از روی 
 :پوستم بو کشید. دوباره زمزمه کرد

 .نگام کن ماهین -
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نگاهش کردم، چشماش طرحی از خماری و شور گرفته 
 :پچ کردبودند. پچ

 .اگه بدونی چقدر منتظر این لحظه بودم -

م من به نگاهم ادامه دادم و اون به حرفاش و قلب
 :شدتر میامانبی

 .دونی دختردونی چقدر خوشحالم... نمینمی -

هامو روی هم چفت دختر گفتنش زیر و روم کرد. لب
هام کشیده شد، داغ شدم. کردم. نگاهش که به لب

 :آروم گفتم

 ! خوام پایین بشینممی -

کنه ولی به حرفم اهمیت داد و فکر کردم مخالفت می
طور که خودم رد تا بتونم اوندستاشو از دور تنم رها ک

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

کنارش باشم. نفسِ بلندش رو بیرون  خوام، راحتمی
ی بزرگش تمام مبل جثهداد. تقریبا با اون ریخت و تکیه

 .رو اشغال گرفته بود

 .کنارش نشستم. نه اونقدر نزدیک و نه خیلی دور

دوید و هر از نگاهش با شور و اشتیاق توی چشمام می
 .م مانور می دادندهامگاهی روی رون

 :ای از شربتش خورد و پرسیدجرعه

 ؟مامانت زنگ نزد -

حس کردم حالش خوب نیست و یه بحثِ متفرقه رو 
 .پیش کشیده تا التهابِ درونشو کم کنه

چرا زنگ زد گفت فردا میان. به احتمال زیاد تا شب  -
ها، فکر نکنم تا یه .. راستی واسه تمریناینجا باشن.
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بیام، بخاطر میالد و کارهای بیمارستانش مدت بتونم 
و میالدو تنها تونم تو این شرایط مامانگم، نمیمی

 ...بذارم

 .خب تو چیکار به اون داری، جیم بزن بیا پیشم -

کوبید، با مکثی که قلبمو نافرمان کرده بود و محکم می
 : مو گزیدم و گفتملب

 .مامانم ممکنه بو ببره -

خوام ببینمت... بعد از این منم میواسم مهم نیست...  -
خوای مونو شروع کردیم، بازم میهمه مدت که رابطه

 .دور بمونی ازم

 .فکر کنم تو داری یکم تند میری وریا -
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من تا االنشم زیاد دندون رو جیگر گذاشتم... بیخودی  -
خوام بین بقیه، به من و زندگیتو صرفِ اینو اون نکن، می

 ...خودتم فکر کنی

من... االن شرایطمون خوب نیست... ونا خانوادها -
 .تونم که بیخیالشون باشمنمی

 

 وپنجوشصتدویست_پارت#
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اش مدلی که چونهنگاهم کرد. اون لبشو جلو داد و دقیق
 .شده و نگاهش تیز و کنجکاو جمع

 ؟من چی، قراره جایی داشتم باشم یا نه -

پرسه؟ اگه قرار بود جایی نداشته و میچرا این سوال
کردم و باشه، االن اینجا نبود یا من اونجوری خفتش نمی

 .بهش اجازه نمی دادم ببوستم

خواستم ... اگه اینجوری نبود، نمیخب... خب آره -
 .شروع کنیم

 .ماهین تونم نبینمتبیا. نمی پس -

کنه مگه سرمو با تایید تکون دادم. یه جوری نگاهم می
  ...تونم نه بگممی
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ده... انگار مردِ در آنی که شیطونه، مظلوم هم جلوه می
ی واقعیش رو تونم چهرهست که من نمیهزار چهره

 ...بشناسم

یج اگه بتونم حتما میام، فقط تو منو تحت فشار نذار، گ -
 .فهمهدم، سریع میبزنم، جلوی مامان اینا سوتی می

 :با لبخند سرشو تکون داد و گفت

 .کنمهر جا گیر افتادی به خودم بگو کمکت می -

 ؟واسه چی -

 .تر بپیچونی بیای پیشمکه قشنگ -

 .پرو -

ی ای همراه با لبخند بهش رفتم و به بهانهغرهچشم
 .چیدنِ میز، از کنارش بلند شدم
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کردم که یهو صدای شتم غذاهارو توی ظرف خالی میدا
  .ام نشستاش روی گونهملچِ محکمِ بوسه

برق گرفتم و دستام از حرکت ایستادن، حتی بدنم از 
  .شوک ایستاد

با لبخند شیطونی ظرفِ غذارو از دستم گرفت، طوری 
 .که دستاش هم دستامو لمس کردن

 .دش نکردی... عا... غش کربده من تا چپه -

 !کنه بیشعورم میچه جوری هم مسخره

 ؟تو چرا دم به دقیقه منو می بوسی -

 ؟و ببوسمپس کی -

 ...وا... داری شورشو در میاریا -
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و ببوسم، دختر خب دوست دخترمی تورو نبوسم کی -
  ...همسایه رو

پوف نفسم رو بیرون دادم. لعنت... لعنت بهش... چرا 
ظرفیت شدم... اینقدر بیکنه... من چرا اینکارهارو می

های قلبم انگار ... کوبشخدایا... نفسم داره بند میاره
 .دستِ خودم نیست

نیاز داشتم برم توی سرویس و به صورتم آب بپاچم، اما 
دیدی "همین مونده من این کارو انجام بدم تا اون بگه 

م تحت تاثیر ذارم، اونقدر از بوسهچقدر روت تاثیر می
نتونستی محکم باشی، من اینجوری  قرار گرفتی که

 "کنماحساساتت رو دستکاری می
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پایید. با حرص زیر چشمی و شیطون داشت منو می
خودتو جمع کن، "نفسی کشیدم و به خودم نهیب زدم 

 "ایانقدر شل و وارفته

هارو روی میز گذاشتم با وسایلی که الزم بود. ظرف
 :برگشتم به سمتش تا بگم

 ؟مساالدم درست کن -

 : دیدم شیطون زل زده بهم. سرشو که تکون داد گفت

 ؟خواستی بگیهوم؟ چیزی می -

 : با حرص گفتم

 .کنیاینجوری نگام نکن... داری عصبیم می -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

های سفیدش رو به نمایش شیطون خندید و دندون
گذاشت و در یک لحظه جفت دستامو گرفت و کشیدم 

 .توی بغلش

سرد به تنم ریختن. به آنی تنم لرز کرد، انگار آب 
 .دونم چرا حس کردم توی اون لحظه ازش ترسیدمنمی

ولی وقتی روی سرمو بوسید، حسِ ترس و لرزشم به آنا 
 .فروکش کرد

 .دونستمتو اینقدر خجالتی بودی و من نمی -

اش و صورتم ساعد جفت دستام جمع شد جلوی سینه
موازی با صورتش قرار گرفت. صورتش رو خم کرد، 

هامو ببوسه و دلم هری خواد لبدم بازم میفکر کر
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ی عمیقی روی پیشونیم هام، بوسهریخت، اما به جای لب
 :کاشت و زمزمه کرد

خوام یه کاری قصدم اذیت کردنت نیست، فقط می -
 .کنم باهام راحت باشی

دونم از توی نگاهم چی خوند که اینو گفت. حتما نمی
یقا همون لحظه فهمید ترسیدم. ترسم غیرارادی بود. دق

  .که دستامو به طرف خودش کشید

اما االن آرومم. حالم خوبه. حسِ بدی به خودش و 
 .دستاش و بغلش ندارم

اون سعی داره با این رفتارها، منو به خودش و 
 .احساسش عادت بده
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اش فرستاد. بوی تنش رو نفس سرمو روی سینه
  .کشیدم

که اون فهمم ادکلنش رو عوض کرده بود، من اینو می
 ...ام بیرون نرفتهبوی لعنتی، هنوزم از شامه

 

 وششوشصتدویست_پارت#
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بعد از شام کنار هم کمی تنقالت و چای خوردیم و 
زد و کارش حرف میحرف زدیم. وریا بیشتر در مورد 

ای نداشتم به جز کار و مشکالتِ خب منم، حرف دیگه
 ...میالد

. ظاهرا خاله حوری بود که راحت تلفنِ وریا زنگ خورد
 :باهاش خوش و بِش کرد و بعد گفت

 .میام قربونت برم... خونه یکی از دوستامم -

 ...بهش اشاره کردم نگه پیشِ منه

.. ای بابا، مگه دفعه اولته شناسیش... میام حاال.تو نمی -
 .امتنهایی... باشه، باشه... نگران نباش... پسرِ خوبی

ای بهش رفتم که با شیطنت غش غش غرهچشم
 .خنده عوضی... چقدر خوب میخندید
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هاش بود و حالتی که هی با لباسش ور نگاهم به دندون
اش ی پهن و شکم چند تیکهرفت تا روی سینهمی

 .مرتبش کنه

کی گفته من دختر بلند کردم، هر کی گفت غلط  -
کرد... مگه با چشای خودش دیده، بگو ک* نگو، سر 

ذاری رو مهر و سجاده الاقل انقدر دروغ و نیرنگ به می
گه... دهنِ این ریشِ مردم نبند... خب چرت و پرت می

و ببند مامان... یه چیزی بگو بش، انقدر پیگیرِ جاکش
واد چوب ال چرخِ من بذاره، یه من و کارام نباشه، بخ

 .دماکاری دستش می
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های روی میز رو دستیتوی این فاصله من داشتم پیش
هاش بود. با حرص کردم و حواسم به حرفجمع می

 : گفت

گوه خورده، من این چند روز همش پیش شما بودم،  -
 .جز باشگاه جایی رفتم

تا اومدم که بیام بشینم، لیوانش رو به سمتم گرفت 
 ! خورهدوباره براش چایی بریزم. چقدر چایی می

لیوانش رو از چای پر کردم و متوجه شدم اون تماس رو 
 .قطع کرده

با عصبانیت فحش رکیکی زیرلب داد. صداشو شنیدم و 
 .چشمام چهارتا شدن
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برگشتم پیشش چهره اشو دوباره به حالت قبل 
 .برگردوند و لبخند ریزی زد

 .ورد تماسش حرفی بزنهخواد در مفهمیدم نمی

اما مطمئن بودم بازم داییش در موردش چرت و 
 ...هایی گفته و وریارو ناراحت کردهپرت

 

شدند، حسی می ها به پایانِ شب نزدیکوقتی ساعت
 .تداعی شد ی باغ، برامشبیه خاطره

قبل از اینکه بنیامین و متینا بیان، ما یه شب اونجا کنارِ 
هم خوابیدیم. البته توی عالم خواب  هم تنها بودیم. کنار

 .اجازه کنارم خوابیدبودم که بی
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اما االن اوضاعِ بینمون طوری ملتهب و نفسگیره که حتی 
 .تونم با اون تنها باشماگرم امکانش باشه، نمی

زنه، پاشم برم گورمو گم کنم نگات داره سرم داد می -
 .دیگه

اله حوری کنم، مگه خاتفاقا دارم به همین فکر می -
 .نگفت بیا

ای توی دهانش گذاشت و نوچی زد و با حرص پسته
 .زیر لب چیزی برای خودش زمزمه کرد

 .مامان عادت داره به تنهایی... بیشتر وقتا تنها بوده -

 ؟خب این یعنی چی -

 .تونم امشب بمونم پیشتیعنی اگه بخوای می -
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زنه ام گرفت. طوری عادی حرف میاز پروییش خنده
 .مو داره و منم از خدا خواستهانگار واقعا همین تصمیم

پاشو برو، پاشو برو، پرو نشو دیگه، رو بهت بدن دیگه  -
 .کسی نیست از اینجا جمعت کنه

 ؟نمونم پیشت -

 ؟نه... واسه چی بمونی -
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 :کمی مکث کرد و بعد پرسید

 ؟ترسیمن اگه برم تو خودت تنها نمی -

 .بترسمم مجبورم باهاش کنار بیام -

. کسی خو اینجا مونم پیشت..خب چه کاریه، می -
خوای نیست، توام اگه اتفاقی بیفته تنهایی چیکار می

 .بکنی

اینجا تنها بوده، خداروشکر اتفاقی  تا االن که مامانم -
 ...هم نیفتاده، امشبم چیزی پیش نمیاد

 : پوفی کشید و بی قرار گفت

تنهات بذارم همش فکرم  من دلم تو فکره بعد... -
 .اینجاست... دیگه تا صبح آروم و قرار ندارم
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 .نگرانِ من نباش بادمجونِ بم آفت نداره -

دونه چطوری می این فیلمشه ها، اونقدر سیاست داره
... یه کاره پاشده اومده، خراب بشه رو سرم و پایین نیاد

خواد بوس و خواد شب هم بمونه، البد بعدشم میمی
 ...بغل و این چیزها

 

قبل از اینکه چیزی بگه رفتم کتش رو از روی آویز 
براش آوردم، تا مجبورش کنم راه رفتن رو در پیش 

 .بگیره

تم انداخت و صورتش به کالفه نگاهی به کت و صور
 : حالت زاری در هم رفت

 ؟خوای برم ماهینواقعا می -
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 .و آوردم سایزشو اندازه بگیریپس فکر کردی کتت -

ترک میشیا... هیشکی اینجا مونی، زهلهماهین تنها می -
 .نیست، منم خبرم اون سرِ شهرم

جا داشت بلند بزنم زیر خنده، به سختی جلوی خودمو 
 .گرفتم

افته. پاشو خاله مرسی که نگرانمی... اتفاق بدی نمی -
 .حوری تنهاست

 :زیر لب با خودش واگویه کرد

این واقعا دوست دختره من دارم، داره از خونه  -
 .ندازتَم بیرونمی

ها برداشت و با حرص بلند شد و یه بادام از ظرف آجیل
 .گذاشت توی دهانش و نگاهم کرد
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 .بینیاکابوس می -

شم یه لیوانِ آب می خورم، نداره، بعد بلند می اشکال -
 .پرهاز سرم می

ترسم بیا، نمیام رفتم نصف شبی زنگ زدی گفتی می -
 .گمها... دارم جدی می

 .زنم. مطمئن باشزنگ نمی -

هوف نفسش رو بیرون داد و کت رو از دستم گرفت و 
 :توی چشمام لب زد

پسرِ خوب لجباز، من دلم تنگ می شه خب... مثه یه  -
 .خوابمگیرم مییه گوشه می

 .بیا برو الکی شلوغش نکن -
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 : درِ خونه رو براش باز کردم. آشفته نگاهم کرد

 .دادیالاقل یه بوس می -

 .روی کردی... دیگه پرو نشوامشب خیلی زیاده -

  ...حداقل پیام بده بتونم از فکرت آروم بگیرم -

 .خوابمرم میم، االن که بری میخیلی خسته -

من موندم، دلِ تورو چه جوری بدست آوردم.. خب تو  -
 .تمرگمبرو بخواب، منم یه گوشه واسه خودم می

 .بیا برو دیگه، بچه نشو -

 

مو بین به سمتم یورش آورد و قبل از هر چیزی گونه
 : انگشتاش فشرد و با ولع و حرص گفت
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رام کنم، تا بخوام دلِ تورو غُد، یه دنده، لجباز، سرتق... -
 .پدرِ خودم دراومده

هلش دادم تا بره بیرون.... به محض اینکه پاشو بیرون 
 : گذاشت درو محکم روش بستم و گفتم

فکر کردم پسرِ خوبی هستی، اما در موردت اشتباه  -
 .کردم

 :از پشتِ در با حرص گفت

 .اونی که امشب بد بود تو بودی نه من... نامرد -

غرولندش رو شنیدم که ظاهرا ریز خندیدم و صدای 
  .برای رفتن قانع شد
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**** 

 

 وهشتوشصتدویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

  .با تماسِ متینا از خواب بیدار شدم

 : چند دقیقه ای با هم حرف زدیم. متینا گفت

دیم. احتماال تا داریم کارهای ترخیصِ میالد و انجام می -
 .ساعت چهاره بعد از ظهر تموم بشه. تایم ترخیص
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 ؟طورههوشیاریش بهتر شده متین، یا هنوزم همون -

بره... گه چند روزی زمان می... دکتر میفعال که نه -
شاید اصال به حالت قبل برنگرده... معلوم نیست چی 

 .ماهی پیش میاد

اینو گفت و آهی کشید. قلبم منجمد شد و یه گوله برف 
 .ام جمع شدوسط سینه

 ؟مامان حالش چطوره -

چی بگم... بگم خوبه دروغ گفتم آبجی... یه چشمش  -
دلش پیش میالده، هوش و  خونه، یه چشمش اشک...

خوام حواسش پیشِ تو... راستی من امشب که میام، می
برم پیش بِنی، یه چند ساعتی ی بیمارستان به بهانه
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پیشش باشم، از بس بهونه آورده دهنمو سرویس 
 ؟تونی هوامو داشته باشیکرده، تو می

 ؟بازیتون گرفتهتو این اوضاع کرمِ عشق -

 .حاال نه اینکه تو و وُری اصال کاری به هم ندارید -

 ؟کنهاون مارموز داره چغولیمونو می -

دونی چه عشقی .. نمیاون مارموز از خداش هم هست. -
بینه با هم... دو روزه کچلم کرده، زنگ میکنه شمارو می

می زنه میگه حاال که وُری و ماهین با هم خوب شدن، تو 
 ...ی سهیل شدیستاره

 .با همیم متین -

با صدای ضعیفی نالیدم و سرمو توی بالشت فرو دادم. 
 .م کردزدهاین اعتراف یه جورایی خجالت
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 :خیلی عادی جواب دادمتینا اما 

دونم، حرفای مسلم چرت و دونم خواهری... میمی -
پرت بودن... به حرفِ کسی اعتنا نکن... کاری که فکر 

بینی قلبت می کنی درسته انجام بده... گاهی وقتا می
گه... وریا هم اشتباه کرده... مثه مسلم بهت دروغ نمی

 .اهل دوزو کلک و جا خالی دادن نیست

 

. از دیشب که وریا ن با متین کمی آرومم کردحرف زد
هام هام و سرزنش کردنرفته مغزِ خودمو با نهیب زدن

 .سوراخ کردم

ای صبحانه خوردم و کمی توی گوشیم وقت چند لقمه
 : گذروندم. فکرم درگیر حرف متین بود که گفت
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صبح مسلم برگشت تهران... مامان بهش گفت ما هم  -
ردیم، اونم دُمشو گذاشت رو کولش قراره با هواپیما برگ

  .برگشت

شه و اش پیدا میدونستم دیر یا زود دوباره سروکلهمی
  ...خواد آرامشمو به هم بزنهمی

هنوز یادم نرفته توی بیمارستان چطوری با صدای 
هاشو، بلند بلند، جلوی همه پارس زمختش حرف

 .کردمی

 

 ونهوشصتدویست_پارت#
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رغم تصورم، هیچ خبر و پیامی گوشیمو چک کردم. علی
  .از وریا نداشتم

اون صبح زود معموال میره باشگاه و تا عصر با کارش 
 ...مشغوله

اهی کنن، معلومه گاینجور که بنیامین گفت با هم کار می
 .شههم سانسِ کاریشون عوضی می

کنم بخاطر دیشب ازم دلخوره و مثال البته من فکر می
  .گیرهداره برام قیافه می
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اهلل نداده، من اجازه بدم شب بمونه انتظار داشت بسم
  .پیشم و اختیارِ هرکاری رو بهش بدم

دونه من هنوز با خودم و احساسم درگیرم و بخاطر نمی
 .چقدر تا صبح خودمو سرزنش کردم رفتارم با اون،

 

برای ناهارم کوکوسبزی درست کردم و به زور چند 
  .لقمه خوردم

 .اشتها نداشتم، تنهایی هم مزید بر علت شده بود

عصر باالخره پیامی ازش به دستم رسید، پیامشو که 
   : هوا لبخندی روی لبم جا گرفتخوندم بی

 "؟بگذرونیدو با من دید شامِ امشبافتخار می "

 ...ستده.. این یه قرارِ عاشقانهپیامش بوی قرار می
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ی پیامش خوشم بیشتر از هر چیزی، از حالتِ جنتلمنانه
 .اومد

 :کمی مکث کردم و بعد براش نوشتم

 "رسنمامانم اینا تا شب می "

دیرتر پیاممو ارسال کردم تا فکر نکنه با چه 
اون بهم  انتظاری روی گوشی چنبره زده بودم تاچشم

 .پیام بده

 :پای گوشی نشستم تا پیامِ بعدیش به دستم رسید

آمارشونو دارم، یه جمع بندی زدم، دیدم تا اونا بخوان  "
و هندل حرکت کنن و برسن، بعد کارهای بیمارستان

 "ایمشه دوازده شب، قبل از اون ساعت ما خونهکنن، می

 .گه آمارشونو دارم انگار پلیس فتاستهمچین می
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 : براش نوشتم

 "؟کجا قراره بریم"

ده... بعد از یکی دو حاال اون توی جواب دادن لفتش می
 :دقیقه مکث، جوابمو فرستاد

 "شب میام دنبالت، میریم رستوران "

 

 

تا شب کارِ خاصی نداشتم. دوش گرفتم و لباسِ مرتبی 
  .هم به تن کردم

 : برای متینا پیام نوشتم

یا، هر وقت حرکت کردید من قرارِ شام دارم با ور "
 "بهم خبر بده
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های خانوادگی ما خبر دارن هر دو مرد انگار از برنامه
های الزم رو به هم که با کوچکترین تغییری، گزارش

 .دنمی

متینا نیم ساعت بعد بهم جواب داد، زمانی که وریا بهم 
 : زنگ زد و گفت

 "پایین منتظرمه "

یم، برسیم هم باشه خواهر... ما هنوز حرکت نکرد "
 "ریم بیمارستاناول می
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 : پیش مامان و بقیه بود ولی به خودم گفتم دلم

امروز برای خودت باش... این همه برای بقیه از  -
خودگذشتگی کردی و زمین خوردی، کی حتی قدردانت 

 .بوده که حاال عذاب وجدان داری

تهای قلبم، یه حسِ ناآرومی داشتم. اما با همه اینا بازم ته
  ...کنمام خیانت میانگار دارم به خانواده

همه غرقن توی مشکلِ بزرگی که پاپیچمون شده، ولی 
 .من به فکرِ خودم و خوش گذرونیامم

  .م توی ماشینِ وریا و بهش نگاه کردمنشست

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

شم و زده میخوام بیخودی بگم از دیدنش هیجاننمی
دونم کوبه، چون به خوبی میمی محکم قلبم برای اون

بین این همه دوگانگی و احساساتِ ضد و نقیض، 
 .همچین احساسی االن وجود نداره

اما از اینکه بهش کشش دارم و اون باعث ایجادِ نرمش 
 .احساسم میشه، بیراه هم نیست در

لبخندش یخِ دلم رو شکست و دستش رو به طرفم دراز 
 :کرد

 ؟خوبی عزیزم -

دستمو میون دستش گذاشتم و به این فکر کردم چقدر 
  ...رنگِ سفیدِ پیرهنش بهش میاد
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ی االنم که تیپِ مورد عالقه اصال هر تیپی بزنه بهش میاد
 .منو زده... مردونه و شخصیتی

 ...خوبم -

نوازشِ انگشتاشو روی دستم حس کردم. ظاهرا قصد 
 .نداشت دستمو رها کنه

 ؟دیشب تنهایی نترسیدی -

ی خوبی بود... اصال هم نه... چرا بترسم؟ اتفاقا تجربه -
 .بد نگذشت

 .اصال دروغگوی خوبی نیستی عزیزم -

ام بگیره. باللخره دستمو عقب حرفش باعث شد خنده
 : کشیدم و گفتم

 ؟ مگه ماشینتو نفروخته بودی -
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 ؟دوست داشتی با موتور بیام دنبالت -

 .نه... آخه فکر کردم ماشینتم فروختی -

 .فروخته بودمش، بنیامین واسم پسش گرفت -

ها، خودشو گردنش رو کمی کج کرد و مثل پسربچه
 : لوس کرد

خواست رفیقش بدون ماشین بمونه... به قولِ نمی -
 .خورهه دردم میخودش تو این روزها ب

 .چه رفیقِ خوب و خودشیرینی داری -

 .ی باجناقیمونو از االن محکم کنهخواد رابطهمثال می -

 :چپ نگاهش کردم که گفتچپ

 .خوشگل شدی -

 .مرسی -
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 ؟من چی؟ تیپ جدیدمو دوست داری -

 : اغراق نکردم و خیلی عادی گفتم

 .فکر کنم این تیپی بیشتر بهت میاد -

 .خودمم اینجوری بیشتر دوس دارمخوبه،  -

 

 ویکوهفتاددویست_پارت#
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با هم به یه رستوران توی مرکزِ شهر رفتیم. کنارش 
ی نشستم. من سفارش ماهی دادم و اون سفارش کوبیده

 .وص دادمخص

کردم، کنار هم شاممون رو خوردیم و من به این فکر می
کنارِ اون بودن خیلی هم سخت نیست... نه اینکه راحت 

کردم، تا بیشتر از باشه نه، داشتم روی خودم کار می
هاش، اینکه به مسائلِ بدِ این مرد فکر کنم، به خوبی

 .هاش و رفتارهای مثبتش دل ببندمشوخی

کردم که به اون شب هیچ ی شروع میباید از یه جای
ارتباطی نداشته باشه و این شروع، از نظرِ خودم، 

 .بود ترین لحظه و زمانمناسب

 :در حین غذا خوردن ازش پرسیدم
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شناختی، زیاد با هم برخورد تو قبال خیلی منو نمی -
نداشتیم، شاید یکی دوبار در حد یه سالمِ گذرا بود، چرا 

 ؟بیای خواستگاریمیهویی تصمیم گرفتی 

یعنی چی، خب دیدم دخترِ خوبی هستی، چشمم  -
 .گرفتت

منظورم اینه، چی شد که عاشقم شدی... باید یه دلیلِ  -
محکم باشه، واسش... تو از من هیچ شناختی نداشتی، 

 .بعد گفتی چند سال عاشقم بودی

ی دورِ دهانش رو با دستمال تمیز کرد. برعکسِ چهره
ونش، امشب شبیه یه مردِ جنتلمن و همیشه شرور و شیط

 .کردجا افتاده رفتار می
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هیچی بدتر از پس زده شدن، واسه یه مرد نیست... تو  -
  ...پسم زده بودی

 .یعنی چی؟ خب پست زدم چون نخواستم زنت بشم -

همین دیگه... این واسه منی که تا حاال نه نشنیده بودم  -
رم گفتم، ها به غروسخت بود... روزها شایدم سال

نگران نباش این دختر مال خودت میشه، مگه نه بهت نه 
 .گفته، یه روزی جوابش عوض میشه

کردی تو از سرِ خودخواهی و غرورت فقط ادعا می -
 ؟عاشقمی

 .نه -

جا خوردنم واضح بود... نگاهمم خیره به اون. تکیه داد 
 :به صندلی و نگاهشو به صورتم دوخت
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وقتی به خودم اومدم دیدم  اونقدر بهت فکر کردم که -
تونستم از ذهنم بیرونت عاشقتم... همش تو بودی... نمی

 .کنم

 

به خودخواهیش فکر کردم، به اینکه بعد از جوابِ منفیِ 
من نتونست به این قانع بشه که توسط کسی پس زده 

 .بشه

ی لوس و ننره که وقتی از کسی اون هنوزم یه پسرِ بچه
فته دنبالش، تا از شدن، دوره مینه بشنوه، به جای قانع 

 .هرطریقی نظرش رو عوض کنه
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خواستم در این مورد باهاش بحث کنم، خواستم بهش 
ست، ولی اون با سوالش منو بگم چقدر لوس و یه دنده

 :ای کشیدبه سمت دیگه

 ؟مامانت چرا از من بدش میاد ماهین -

دونم همیشه این ورد زبونش بود دونم... فقط مینمی -
گه، شهرتت ه تو یه پسرِ هوسبازی... بیراه هم که نمیک

 .تو دختر بازی زیاده
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 :خندید و با تکون سرش و تاییدش، جواب داد

 ...ست دختر دارنهمه پسرها، دو -

خب همین دیگه، مامانمم فکر میکنه تو به اندازه  -
 .موهای سرت دوست دختر داری

 !بعد منو واسه تو مناسب ندیده -

 :سرمو با تایید تکون دادم. نیشخندی زد و گفت

های خودشم یه نگاهی بندازه... مامانت باید اول به بچه -
 ...، دختراشممیالد که ماشاهلل خرِ راست به آخور نبرده

 ...من هدفم با مسلم ازدواج بود، متینا هم با بنیامین -
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بنیامین دوست پسرش بوده، مسلم هم دوست پسرِ  -
 ...تو

 :چشمامو تیز کردم و با اخم گفتم

 .االن اومدیم در مورد اینا بحث کنیم -

. اگه من تو حرف زدی منم جوابتو قانع کننده دادم.. -
میالدم داشت، مامانت باید به اونم دوست دختر داشتم، 

 .بگه هوَل و هوسباز

 ؟االن چی؟ هنوزم دوست دختر داری -

 .آره -

از جوابِ صریحش برق از نگاهم پرید و یکه خورده 
 :بهش چشم دوختم که بهم اشاره کرد و گفت
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ایناهاش... یه بیل هم گرفته تو دستش داره زمینِ  -
دیگه اینارو ماهین... تو ... ول کن زنهرو بیل میگذشته

کی بودی، من کی بودم یا چیکار کردیم... مهم اینه االن 
 .با همیم

 ...های توآره از سر خودخواهی -

 :خندید و به غذام اشاره کرد

 .بخور عزیزم... ذهنتو با این فکرها مسموم نکن -

 .میگم یه وقت به کسی نگی ما با همیم -

 ؟کی مثال -

خوام بفهمن با ت، مامانم... نمیچه می دونم مامان -
  ...بینی که اوضاع خونمون چطوریههمیم... می
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چی اونجوری پیش میره که باشه خیالت راحت... همه -
... دیر خوای... توام سعی کن منو زیاد قال نذاریتو می

 .ی اتاقت یواشکی میام باالبشه و نبینمت میام از پنجره

 

 

 

**** 

 

 

 :شدم گفتوقتی داشتم پیاده می منو به خونه رسوند،

 .کنییه چایی مهمونم نمی -

چون به محض اینکه  شاید از چایی، منظورش بوسه بود.
اومد داخل و تا در رو بستم دستمو گرفت و نذاشت قدم 

 .ای ازش دور بشمدیگه
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 :در برم گرفت و با نگاه به چشمام، تبدار و عمیق گفت

سرم بیفته... هوسِ خواستنت چیزی نیست که از  -
 .بدجوری اسیرم کردی دختر

هامو نوازش کرد. نگاهش فقط به با شستاش، گونه
هام بود، بدون اینکه یک اینچ از نگاهم فاصله چشم
 .بگیره

 ؟دیکِی بهم اجازه می -

حرفش معنی بدی نداشت. منظورش اینه کِی بهش 
ی رابطمون و دم اونجوری که شایستهاجازه می

 .هام پر کنهتم و لبهاشو از نیازِ لباشه، ببوسعالقه

تا زمانی که تکلیفم با خودم و قلبم و احساسم روشن 
 .دمنشده، این اجازه رو بهش نمی
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 .رسن، من میرم بیمارستانمامان اینا امشب می -

 ؟مونی بیمارستانشب می -

 :سرمو تکون دادم. محکم گفت

 .منم میام پیشت -

خودتو بندازی تو خواد، به خاطر من همش نمی -
 ...دردسر

 ...هیش، میام پیشت دیگه -

اش نرم و ریز م رو آروم بوسید. بوسهخم شد و گونه
 .بود و دلمو قیلی ویلی برد

م خوبه که بهم هجوم نمیاره و کاری برخالف خواسته
ده. چون هنوزم در موردش اینجوری فکر انجام نمی
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کنه و روم ... کسی که می تونه یهو منو پرت کنممی
 .چمبره بزنه و کارشو، برخالفِ میلم انجام بده

 

 وسهوهفتاددویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

ها داره دلمو به تب و تاب بندازه تا آروم با این بوسه
 .رامش بگیرمبشم، تا میونِ دستاش آ

 :پچ کردمو بو کشید و روی پوستم پچگونه
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تازه بدستت آوردم، فکر کردی به همین زودی خسته  -
 .شممی

هاش همونجا ثابت خورد، لباگه موبایلم زنگ نمی
زد تا من با موندن و روی پوستم اونقدر حرف میمی

 .هاشپچچشمای بسته دل ببازم به پچ

ها بشنوه، از این ین حرفروحم انگار نیاز داشت از ا
ی مسلم کنن به خاطرههایی که گاهی منو پرت میپچپچ

و عشقی که برای همیشه توی دلم دفن شد. اما حاال 
کنه کشه و حس میقلبم انگار داره دوباره نفس می

تونه یه بارِ دیگه با این سرعت که می ستهنوزم زنده
 .بکوبه و عروقم رو به جریان بندازه
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م از متینا بود. وریا هم بی میل عقب کشید. به متینا تماس
 :جواب دادم

 ؟جانم متین -

 ؟دم جواب نمیدیکجایی تو؟ چرا هر چی پیام می -

 ؟بیرون بودم چطور مگه -

صداش هشدار دهنده بود و همین کمی بهم استرس 
 .داد

ما رسیدیم بیمارستان... مامان اومد خونه که لباساشو  -
 ...ی پیام دادم جواب ندادیعوض کنه... هر چ

 ؟کِی حرکت کرده، شما مگه رسیدید تهران -

و فرستادم آره ما تهرانیم... من االن بیمارستانم. مامان -
ای هست راه افتاده، حالِ بیاد خونه... بیست دقیقه
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روحیش خوب نبود گفتم بیاد استراحت کنه... به توام 
 ...پیام زدم که بگم

متین؟ وای، خوبه به موقع اومدم گی االن داری می  -
 .خونه

 !؟خب، پس واسه چی نگرانی -

 .وریا، وریا پیشمه -

 :توی گوشی خندید و با شیطنت گفت

هات که همش جفتک تو سرت، نه به اونموقعخاک -
 .شینداختی، نه به حاال از تو بغلش کنده نمیمی

صدای توقفِ آسانسور توی طبقه اومد. به وریا زل زدم. 
 .اونم مثل من خودشو باخت
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باید چیکار کنم... باید نقش بازی کنم؟ مامان بفهمه من 
 .شمبا وریا ریختم روی هم بیچاره می

سریع بهش اشاره کردم بره توی اتاقم. به متینا هم 
 :آروم گفتم

 .فکر کنم مامان اومد... بذار ببینم باید چیکار کنم -

. چشمم به اوه اوهش رو شنیدم و تماس رو قطع کردم
 .های توی دستش، وارد اتاقم شدوریا بود که کفش

دونم رنگ به صورتمم نمونده، ولی باید هول بودم... می
 .یه جوری رفتار کنم تا مامان به چیزی شک نکنه

قبل از اینکه اون کلید به در بندازه و درو باز کنه، خودم 
درو باز کردم و همزمان هردومون جلوی در با هم 

 .کردیمبرخورد 
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تونم بگم توی مامان یه نگاهی با شک بهم انداخت... می
 .این چند روز صورتش حسابی پیرتر شده

 :با تعجبِ ساختگی گفتم

 ؟مامان -

 :اونم تعجب کرد

 ؟ری ماهینکجا داری می -

داشتم می اومدم بیمارستان، شما اینجا چیکار  -
 ؟کنینمی

 :بغلم کرد و آروم و خسته گفت

داخل مادر... بریم یه چایی دستِ من بده فعال بریم  -
 .که خیلی خستم. بعد اگه خواستی برو
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من عمرا بدون وریا از اینجا برم... اونو توی اتاقم چیکار 
 ؟کنم

 

 وچهاروهفتاددویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

برای مامان چای درست کردم و کنارش نشستم. اونقدر 
تونست بره توی اتاقش دوش خسته بود که حتی نمی

 .بگیره
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از یه طرف نگرانِ وریا بودم، اینکه مامان بخواد تا زمانِ 
رفتنِ من اینجا بشینه و من مجبور بشم بدون وریا از 

 .خونه بیرون برم

 ؟خوای دوش بگیری ماماننمی -

 .خوام باهات حرف بزنمچرا االن میرم... قبلش می -

  .تر مقابلم نشستکمی روی مبل جابجا شد و جدی

خواد چیزی بگه تا شه، میوقتایی که اینجوری می
 .حرفشو به کرسی بنشونه

توی دلم قیامت به پا شد، موضوع به هر چیزی که ربط 
 .ی جدیدمون نیستداره، مطمئنا به نفع وریا و رابطه

 ؟در مورد چی -

 :اش رو بیرون ریخت و نگاهم کردنفسِ خسته
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در موردِ مسلم... این مدت با من، خیلی حرف زده  -
 ...ماهین

مامان خواهشا ول کن اون مرتیکه رو، پاشو برو یه  -
دوش بگیر یکم استراحت کن خستگیت در بره، اون 

 ؟آدم ارزش حرف زدن داره

شه ازش ه نمیدونم اونم یه اشتباهاتی کرده کمی -
چشم پوشی کرد، اما حداقلش االن پشیمونه... از من 
خواست با توام حرف بزنم، دلتو بدست بیارم، بتونی 

 .ببخشیش

 .موضوعِ منو اون خیلی وقته تموم شده مامان -
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تونن دونم... ولی آدما میآره تموم شده، منم می -
ببخشن، تو به این توجه کن که اونقدر دوسِت داشته 

 .اره برگشته طرفِ خودتدوب

 ؟بعد از تحقیرایی که بم کرد -

تو اون شرایط حالش خوب نبوده ماهین... منم تو  -
شوک بودم اولش به تو سیلی زدم، ولی وقتی فهمیدم 
چی به روزمون رفته، تازه تونستم درد و رنجِ دخترمو 

 .لمس کنم

 ...مامان -

 ی مبل کشیدم تا بتونممکث کردم، خودمو روی لبه
آروم حرف بزنم. هر چند برحسب اتفاق کسی توی 

 .شنیدمون رو میاتاقم بود، که خواه ناخواه مکالمه
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من اون لحظه به کمک و حمایتش نیاز داشتم... همون  -
روزی که صادقانه بهش گفتم بهم تجاوز شده... ازش 

خواستم حمایتم کنه... بهش گفتم تو حاضری با دختری 
 ...اج کنیکه بهش تجاوز شده ازدو

 .مسلم شوکه بود ماهین -

تونست یه چیزی بگه که شوکه بود درست، ولی می -
من به حرفش دلخوش کنم... ما زنا عاشق مردی 

شیم که بتونن تو سختی حامیمون باشن، درکمون می
کنن، نه وقتِ ناراحتی و رنجمون جا خالی بدن، بعد بگن 

سلم حتما خودت خواستی که این بال سرت رفته... م
دونه تو اون شرایط دونه معنی تجاوز چیه، نمیهنوز نمی

حالِ روحی من چقدر بد بود، چقدر بیشتر از اینکه 
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پشت کنه، بهش نیاز داشتم... به من  سکوت کنه و بهم
  ؟خواستم مامانگفت حتما خودت خواستی، من می

 .مامان سکوت کرد و نگاهشو پایین دوخت

 :متر گفتکمی مکث کردم و آروم

من خیلی چیزها باید بهت بگم... منتظر بودم میالد به  -
هوش بیاد... خیلی چیزا هست که تو ازشون خبر نداری 
مامان... یه طرفه به قضیه نگاه نکن... حمایتِ االنِ مسلم 

... اون دوستم بود، رفیقم بود، خورهدیگه به دردِ من نمی
نتونه  خواست شریکِ زندگیم بشه، وقتینامزدم بود، می

ای هم همین االن حالِ منو درک کنه، هیچ وقتِ دیگه
هاست بسته شده، من تونه... دفترِ بین منو اون مدتنمی

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

سعی کردم فراموشش کنم، به اونم بگو بره دنبالِ 
 .زندگیش

 .قراره بیاد پیشت باهات حرف بزنه -

من با اون حرفی ندارم، بهش بگو خودشو مچلِ این  -
 منو اون نه چیزی هست، نه چیزی موضوع نکنه، بینِ

 .پیش میاد

نگاهم کرد، نگاهم کرد و بعد زمزمه کنان، زیر لب 
 :واگویه کرد

 .پسره با تو چیکار کرده؟ با دخترِ نازنینِ من اون -

های چشمش فرو ریخت. نگاهی به درِ اشک از گوشه
اتاقم انداخت، قلبم فرو ریخت، نکنه وریا بیرون اومده 

 .نو دیدهیا مامان او

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

برمت پیش یه روانشناسِ خوب، حالت بزودی می -
 .خوب بشه مادر

کنم، ، دارم رو خودم کار میمن حالم خوبه مامان -
 .خداروشکر حالم خیلی بهتر از روزهای اوله

 .خدا کنه فقط از تاثیرِ این پسره نباشه -
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شاید هم از تاثیرِ خودش بوده، درد بوده حاال شده 
 .درمان

ام انداخته رو خواد سعی کنه باری که روی سینهمی
 .برداره و به جاش نهالِ محبت و عشق بکاره

 ده بد نباشه و در عوضشاید اونقدری که نشون می
آدمایی که نشون میدن، خوبن و میشه بهشون اعتماد 

زنن و ی دلمون سنگ میکرد، به وقتش، به شیشه
 .شکنناشو میشیشه

کردم وریا با مسلم متمایز بود. کسی که فکرشم نمی
قلبِ مهربون و پاکی داشته باشه، تو این روزها شده 

تونم راحت بهش اعتماد همدمم، دوستم، کسی که می
چند دلم هنوز باهاش صاف نشده و گاهی به کنم. هر 
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کنم، اما اون با شب، ازش وحشت میی هموناندازه
کنه هاش و لطافتِ سرانگشتاش سعی میرفتارش، حرف

 .این حس رو ازم دور کنه

 

مامان بلند شد تا به طرف اتاقش بره، بهم نگاه کرد و 
 :گفت

 ؟تو میری پیشِ متینا -

  ...انآره. یه سر میرم بیمارست -

براش اتاق خصوصی گرفتم، فکر نکنم الزم باشه  -
بمونید اونجا، اگه خواستی بمونی، یه خبری بهم بده... 

من برم یه دوش بگیرم یکم بخوابم... این چند روز 
 .درست نخوابیدم
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مامان رفت توی اتاقش، اول مطمئن شدم تا وارد حمام 
 .بشه، بعد با وریا از اینجا خارج بشم

تاقم رفتم. در رو که باز کردم، دیدمش به طرف ا
نشسته بود کنجِ درِ اتاق و سرش رو هم میون دستاش 

 .کردگرفته بود و به تختم نگاه می

های مارو شنیده و ده اون حرفاین حالتش نشون می
دچار تشویش و خودخوری شده. حالتی که خودمم 

 .بهش دچار بودم

 .پاشو، باید بریم -

رنجشِ خاصی توی نگاهش بود.  سرشو به سمتم پیچید.
 .با حالتی از عذابِ وجدانِ درونی
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تونم درک کنم با کارم چقدر بهت آسیب من نمی -
زدم... من یه مردم، رابطه با هر زنی برام امکان داره 

تونی باهاش کنار بیای، ولی تو... تو نه... مطمئنم نمی
 .حتی نتونستی فراموشش کنی
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در این لحظه اصال حس خوبی بهش نداشتم، حتی دلم 
 .خواست ببینمشنمی
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. پاشو تا مامان تو حمومه االن وقتِ این حرفا نیست.. -
 .بریم بیرون

ی شمعی . نگاهش مثل شعلهبلند شد و مقابلم ایستاد
 .سوخته بود که به انتها رسیده

 .ماهین چیکار کردم من چیکار کردم با تو... -

خوام برم بیا بریم... مامان نباید ببینتت... منم می -
 .بیمارستان

سرمو که بینِ دستاش گرفت، حس بدی به دلم چنگ 
 .انداخت و دستاشو پس زدم

عصبی بودم که در این اصال دستِ خودم نبود، اونقدر 
 .لحظه ازش بدم میومد
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اومد، روانم دوباره به هر وقت این بحث به میون می
 .دیدشدت قبل آسیب می

 ؟ماهین -

 .بیا برو گفتم -

کنم ... اگه ماهین... ماهین عزیزم... من کمکت می -
کنم که شم... کاری نمینخوای هیچوقت بت نزدیک نمی

... حتی جلوی ... حتیستحس کنی قصدم سواستفاده
گیرم تا یهویی نبوسمت... این باید به خواستِ خودمو می

 .توام باشه... باید کمکت کنم اونو فراموش کنی

 :ای از بغض و درد کردناله

 .جانِ وریا بم نگاه کن -

 ...بیا برو -
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 .جانِ وریا ماهین -

قادر نبودم بهش نگاه کنم... حرفای مامان دملِ چرکی 
ام، که جراحتشون توی تنم تیر دن روی سینهشده بو

 .کشیدمی

ام نشست. دوباره پسش زدم. اشک دستش زیر چونه
 .نیِ چشمامو به سوزش انداخته بودنی

حالم اصال دست خودم نبود.. اون فهمید و هر دو دستمو 
محکم گرفت... انگار سعی داشت به درونِ تشویش 

 .بارم، غلبه کنه و مثل همیشه آرومم کنه

میرم... با من اینکارو نکن... ما تازه با هم خوب من می -
 .شدیم
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اش رو با حالتی از اش و زمزمهسرمو فرستاد روی سینه
 :پچ کردبغض و فرو ریختگی کنار گوشم پچ

 .کنم دخترِ مهربونِ منکنم، کمکت میکمکت می -

 

 

* 

 

 

بعد از جیم زدنمون از خونه وریا خودش منو به 
  .رسوندبیمارستان 

خواست همراهم بیاد ولی مانع شدم و ازش خواستم 
 .بره

ای که بین منو مامان صورت گرفت، حالم به با مکالمه
 .خواست کسی دوروبرم باشهای بود که دلم نمیگونه
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تا رسیدن به بیمارستان نه من حرفی زدم نه اون. هر دو 
های روشن، غرق در خیالمون، با نگاه به خیابون و چراغ

 .اکت و مغموم نشسته بودیمس

 

رفتم که چشمم داشتم به سمت ورودی بیمارستان می
افتاد به ماشینِ بنیامین... از روی شماره پالکش 

 .تشخیصش دادم

لعنتی اومده، تا هر چه زودتر متینارو برداره با خودش 
 .ببره

 

به محضِ دیدنِ متینا، کمی حرف زدیم، ولی بعد 
بنیامین منتظرشه و یکی دو "بالفاصله با این جمله که 
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و من "ی اون تا از دلتنگی خالص بشنساعت میره خونه
 .دست به سر کرد و رفت

دیگه به این باور رسیدم که این رابطه برای خواهرم 
ی زودگذره. اونا توی این رابطه چیزی فراتر از یه رابطه

 .دل که هیچ، بلکه همه چیزشون رو به هم باخته بودن

 

شسته بودم. میالد و هنوز ندیده بودم. روی نیمکت ن
پرستار گفته بود خوابه. وارد اتاقش نشدم تا خوابش رو 

 .به هم بزنم

چند دقیقه بعد کسی کنارم نشست... نگاهمو که به 
 سمتش پیچیدم، ماتم برد و

 .اونقدر شوکه شدم که نفسم بند رفت
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 وهفتوهفتاددویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

از دیدنش کامال شگفت زده شدم و دهانم نیمه باز موند. 
خواست ازش بپرسم برای چی اومده و از کجا دلم نمی

دونسته برای میالد چه اتفاقی افتاده و کدوم می
کالم باهاش همبیمارستانه... اما مجبورم یکبار دیگه 

 :بشم و ازش بپرسم

 ؟کنیکار میتو اینجا چی -
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 .قدر که از برادرش وحشت داشتم، از اینم دارمهمون

لرزش صدام رو متوجه شد و حالتی که نه تنها از 
دیدنش خرسند نبودم، بلکه کامال بُهت زده و پریشون 

 .شدم

ها هاش بود، مثل کسی که مدتنگاهش به قالبِ پنجه
 .تفکراتِ خودش غرق باشهتوی 

با اینکه تراژدی غمگینِ زندگیش رو برام تعریف کرده 
ترین آدم واقع شده، بود و توی اون تراژدی، میالد ظالم

 .ولی یه جورایی نتونستم حرفاشو باور کنم

توی  میالد ده سال پیش به اون تجاوز کرده و یه بچه
 طوری از گناه خووشدامانش انداخته، محاله همین

 .چشم پوشی کنه و با خیال راحت دنبال زندگیش بره
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اونی که وریا رو مجبور کرد، بخاطر کارش با من ازدواج 
کنه، خودش از زیرِ بارِ این مسئولیت شونه خالی 

 .کنهنمی

 :سکوتش که طوالنی میشه، یکبار دیگه پرسیدم

 ؟خوای ازشبرای چی اومدی؟ چی می -

 .اومدم ببینمش -

بشه، میالد تصادف کرده، حالش خوب  ببینیش که چی -
 .تونه حرف بزنهنیست، نمی

 .دونممی -

 ؟دونی؟ از کجا؟ کی اینارو بهت گفتهمی -

جواب بمونن یا دوباره مکث کرد... از اینکه سواالتم بی
 .به طور واضح بحث عوض بشه متنفرم
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 :تر کردمخودم بهش نزدیک

 ؟چرا اومدی نیال -

نم، بهش بگم به خاطر کاراشو اومدم باهاش حرف بز -
 .ش داره تاوان پس میدهگناهاش، بچه

 :خندی زدغمگین نگاهشو پایین دوخت و تلخ

تونه داداش گفت آوردینش اینجا، بهم گفت نمی -
حرف بزنه و راه بره، من باورم نشد، بهش گفتم اینم 

 .خواد تو بیخیالِ کاراش بشیفیلمِ جدیدشه، می

خوام اون و آورد ترسیدم... نمیاز اینکه اسمِ داداشش
و از توی چشمام بخونه و بفهمه، فوبیایِ اصلی من ترس

 .برادرشه و هر شخصی که اسمش اتابکه

 ؟دونهداداشِت از کجا می -
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و بخواد راحت پیداش مهم نیست... اون هر کی -
 .کنهمی
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 :نگاهم کرد و سرشو با تاسف تکون داد

تازه داره شبیه پسرش میشه... فرزامِ من که نه  -
 ...تونه راه بره، نه درست حرف بزنهمی
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هوا اشکی از چشمش فرو ریخت که بیشتر به بی
 .به موضوعِ میالداش ربط داشت تا احساسِ مادرانه

من بعد اون اتفاق خیلی داغون شدم، اونقدر عذاب  -
 .تونم فراموشش کنمکشیدم که نمی

 ؟پس برای چی اومدی اینجا -

هایی که رو دلم اومده بودم حرفامو بهش بگم... غده -
کاشته رو براش بیرون بریزم... بهش بگم با کارش چه 

. من حالم خوب .ام رسونده.ای به منم و بچهصدمه
نیست، هیچوقتم خوب نمیشم، تمام تنم، جسمم، روحم، 

بعد اون اتفاق نابود شده... فکر کرده به همین 
 ؟کنمها فراموشش میسادگی

 .دونم به سادگی فراموش نمیشهنه... منم می -
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اش چونه کههاشو روی هم چفت کرد. در حالیلب
 .لرزیدداشت می

از ایران میریم... برادرمم باید بهش بگم ما داریم  -
هارو ازش بگیره بیاد کقراره بعد از اینکه سندها و مدر

 ...پیشمون... فقط

 :با نگاهش به چشمام مکثی کرد و ادامه داد

من تا االن به زور نگهش داشتم که یه وقت نزنه به  -
و سرش به خونوادت آسیب بزنه، ولی اگه اون مدارک

 .ه جلوشو بگیرمتونم دیگبهش پس تدید، نمی

. انگار یکی داشت با سمباده درونِ دلم هری فرو ریخت
 .ساییددلمو می
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تونم تونم... نمیاومدم همینارو بهش بگم، اما نمی -
خواد . دلم نمیخوره..ببینمش... حالم ازش بهم می

چشمم بهش بیفته... اون تو بدترین شرایط این کارو 
ده بود، من عزادار باهام کرد... نامزدم تازه فوت کر

تونست حالمو بودم، حالِ روحیم بد بود، هیچکس نمی
  ...درک کنه، بعد یهو اون

گه سرِ شراکت چرا بهت تجاوز کرد؟ برادرت می -
تونم باور کنم، یکی سر شراکت بزنه به بوده، من نمی

سرش بره به ناموسِ طرف تجاوز کنه، اونم میالد... 
آدمی نیست به کسی  میالدی که هر چقدر بد باشه،

تجاوز کنه... من نتونستم حرفاتو باور کنم، از اون روز 
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تونه همچین جونوری باشه کنم میالد نمیدارم فکر می
 ...که

 ؟تو دنبال چی هستی -

دنبال یه چیزی که ثابت کنه میالد بهت تجاوز کرده و  -
 .ی غیرانسانیهاون بچه حاصلِ یه رابطه

 :ت گفتمپوزخندی زد... با عصبانی

... بهم بگو نیال، من باید بفهمم داداشم چه جور آدمیه -
تونم اینو باور کنم. خصوصا که تو یه بارِ دیگه هم نمی
 .شخواستی بیای خونهمی

جشن  خواست براممهتاب گفته بود تولدمه... می -
دونستم اونجا چه خبره، اگه داداش بگیره. از کجا می

 ...، بازم اون عوضیشدفهمیدو مانعم نمینمی
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 .تونم اینارو باور کنممن نمی -

بلند شدم و سریع جلوی پاهاش چمبانه زدم تا بتونم 
 .صورتشو بهتر ببینم

خواستی به خواستِ خودت بیای پیشش... حس تو می -
کنم اون رابطه هر چی بوده یا به هر طریقی رقم می

 ...خورده، تجاوز نبوده
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 .اون بهم تجاوز کرد -

از خشم، توی صورتم گفت.  اینو با چشمای درشت شده
 ؛ولی نتونست قانعم کنه

شو سقط نکردی؟ اصال چطوری ممکنه پس چرا بچه -
ی خودشه؟ اگه بهت تجاوز بچه، بچهمیالد نفهمه اون 

 .فهمهکرده باشه اون باالخره این رازو می

 :گرفتم و مانعش شدم هولم داد تا بلند بشه، دستاشو

بهم راستشو بگو، نذار آتیشِ کارای برادرت دامنِ  -
 .تورو هم بگیره
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شو سقط نکردم چون دیر فهمیدم ازش حامله بچه -
خون بود یه چشمم شدم... تو شرایطی که یه چشمم 

 ؟اشک، از کجا می دونستم چی قراره به روزم بیاد

 

بار سرمو تکون دادم. اینم یه جونوریه مثل تاسف
تونم حرفاشو باور کنم... با عقل جور در برادرش، نمی

ای که نمیاد اون دوباره با پای خودش بیاد توی خونه
 .صاحبش یکبار بهش تجاوز کرده باشه

د به جای من یه دختر هرزه بیاد اونجا، وریا میگه قرار بو
کار میاد و رفیقِ  یه دختر که با پای خودش برای اون

 .مهتابه
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شب یه نقشه توی سرش داشته کنم میالد اونحس می
 ...اش برای چی بودهتونم بفهمم نقشهکه من نمی

قصد داشته یه پیغام  کنم با اون نقشهفقط به این فکر می
ه ربطی به دشمنیش با وریا یا به اتابک برسونه ک

 .چیزهای دیگه نداره

قبل از اینکه اون دوباره به دروغ چنگ بندازه، محکم 
 : گفتم

پاشو برو نیال... این دروغارو به من نگو، اون بچه هم  -
 .ی میالد نیست... من مطمئنمبچه

حرفامو باور نداری، شباهتشم با برادرت، انکار  -
 ؟کنیمی
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ی میالده و م، اون بچه واقعا بچهکننه انگار نمی
اش به پدرش شباهت داره، ولی ماجرای تجاوز رو چهره

 .تونم باور کنمنه... نمی

بگو دنبال چی هستی؟ دنبال چی؟ این بازیا از کجا آب  -
خوره، من چرا باید باور کنم میالد به تو تجاوز کرده، می

ر یا اصال مدرکی داری اینو ثابت کنه؟ تو که مال عص
کنه، باید حجر نبودی نفهمی وقتی کسی بهت تجاوز می

راهای پیشگیریشم انجام بدی... باالخره دکتری چیزی 
برات آوردن که نشون بده کسی این بالرو سرت 
کنی یه آورده... چرا؟ چرا واقعا؟ خودت باشی شک نمی

 ...جای کار میلنگه... تو... داری دروغ میگی
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ستم بیرون کشید و پسم زد و دستاش رو از توی د
 :عصبانی شد

خوای باور کن، داداشت یه متجاوزه کثیفه، می -
 .شهخوای نکن. با این حرفا گناهش کم نمیمی
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های قربانی و میگه اون داره نقش زنیه حسی بهم 
 .... فقط بازیکنهمظلوم رو بازی می

ی داداشِ تو که جلوی من آدم کُشت، نه به اندازه -
قصد داشت به من تجاوز کنه، هنوزم داره با گردن 

 .کنهکلفتی و کثیفیش خونوادمو تهدید می

گرفتم، توام االن یکی بودی عین اگه من جلوشو نمی -
نخواستم، من بودم که جلوشو گرفتم، هر چند من، من 

توام از همون آدم مثل من نیش خوردی، داداشِ 
عزیزت تورو هم انداخت تو دامِ تجاوز ، بازم به کثیف 

 ؟بودنش شک داری

و بخوریم میالد برادرمه، هم خونمه، اگه گوشت هم
های به اصطالح نداریم، تا این آدمو دور نمی هم ِاستخون
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کنم، چون شاد بشن... من ازش دفاع میدشمن دل
  ...تونم این قضیه رو باور کنمنمی

بلند شدم، اونم سریع بلند شد، بدون اینکه مکث کنم 
 : سریع گفتم

هارو تموم کنه، بهش بگو، برو بهش بگو این بازی -
 .خودت خواستی با میالد بخوابی

دونی تو گذشته چه من هرزه نیستم... شاید تو نمی -
 .اتفاقی افتاده

ها در موردت یه چیز دیگه میگن... پس بذار بچه -
ی تو و میالد تجاوز نبوده، هر اینجوری فکر کنم رابطه

خواستی میالدو بدست دلیلی داشته تجاوز نبوده... تو می
 .بیاری اما موفق نشدی
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اون به من تجاوز کرده... من اونموقع عزادارِ نامزدم  -
 .بودم

 :ن به عقب هولش دادمبا خشم و عصیا

دروغ نگو... دروغ نگو... منو با حرفات بازی نده... یه  -
  ...ستکاسه ای زیرِ نیمکاسه

 ؟اینقدر برات سخته بفهمی داداشت چه نامردی بوده -

من همین االنم میگم اون نامرده ولی متجاوز نیست...  -
شناسم، اگه بود تو بازم .. من برادرمو می.نیست نیال

ش... وریا به اینکه تو خواستی بیای خونهونشب نمیا
ای، با من خوابید، چرا این تصورو اومدی و یه زنِ بدکاره

 ؟داشت
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گفت ادامه رنگش حسابی پریده بود... یه چیزی بهم می
بده، ادامه بده، این وسط یه چیزهایی هست که برات رو 

خره دونه... گفتم، گفتم تا باالنشدن و اون به خوبی می
 : زبون باز کرد و گفت

دونستم میالد عاشقش بودم، اتابکم عاشقِ سیما، نمی -
 .هم سیمارو دوست داره

هاشو روی هم چفت کرد... انگار قصد داره گریه لب
 .کنه... نگاهش اما زمین رو نشونه گرفته بود

خواستم با اون رابطه بدستش تجاوز نبود ولی من می -
مون، کشوندمش خونه ه بهونهبیارم که نشد... یه شب ب

 ...بعد
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تونم اگه مکثم نکنه و نخواد ادامه بده من خودم می
شو حدس بزنم اونو از خود بیخود کرده تا باهاش رابطه

 .انجام بده

شب مستش کردم تا نفهمه داره چیکار من اون -
کنه... خواستم با این ترفند عاشقش کنم... اما نشد، می

م، یه روز دم ازش... ازش حاملهبعد از چند ماه فهمی
رفتم تا اینو بهش بگم، فهمیدم دیر شده، اون با سیما 

ازدواج کرده بود... منم مجبور شدم اینجوری به داداش 
اتابک بگم که بهم تجاوز کرده، بعد قرص خوردم تا 

 ...مثال فرزامو بندازم
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اشکی از چشمش پایین افتاد و با اندوه بزرگی نگاهم 
ترین کرد، حاال اون بود که دستامو گرفت و با حقیقی

 :لحنش گفت

داره... اون سیمارو اتابک دست از سرش برنمی -
تهدید کرده، به سیما خواد... بارها و بارها میالدو می

نزدیک شده، حتی با سیما رابطه برقرار کرده، میالدم 
  ...دونهاینو می
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شه... به ره... حرفی روی زبونم جاری نمیسرم گیج می
خفه شدند، یه جوری  نظر تمام کلماتم توی نطفه

کردم  انگار چیزی که شنیدم یه شوخیه تلخ نگاهش می
ی نشون بدم، بخندم یا دونم چه عکس العملبوده، نمی

 .متاثر باشم

 .اونم با اتابک به میالد خیانت کرد -

 ؟دونیتو اینارو از کجا می -

اونا عاشقِ هم بودن... ولی میالد یهویی خودشو  -
 .انداخت وسط هردوشون

 ؟دونستمیالد از اول اینو می -

  ...نه -
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پس چرا سیما با میالد ازدواج کرد، اگه... اگه واقعا  -
 ...ادرتو دوست داشتبر

از سرِ لج با اتابک رفت زنِ میالد شد... یه روز با هم  -
  .بحثشون شد، بعدم اینکارو کرد

قلبم از وحشت و هیجان تیر کشید... این گره از کِی 
ست... سیما و سالهی دهادامه داشته... فرزام یه بچه

اتابک چه جوری ده ساله پیش با هم آشنا بودند، اصال 
 ؟کجا بود اتابک

. از سر لج شه..یها از گورِ سیما بلند مهمه این آتیش -
با اتابک زنِ برادرت شد، بعد دوباره برگشت با اتابک... 

کرد اگه سیمارو طالق اتابکم این آخرا تهدیدش می
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کنم... ولی میالد ندی، واسه خونوادت مزاحمت ایجاد می
 .براش سخت بود این حقارتو بپذیره

چطوری حاال این قصه رو باور کنم... پس این  وای، وای،
  ؟ها همش بخاطر سیمای هرزه و مارموزهموش دوونی

پس بگو چرا میالد دستشو گرفت و یهویی بردش به 
من طالقش "ی باباش و روی این جمله که  خونه
 .ثابت موند "دمنمی

ی پول و مدارک پس بگو چرا اون مزاحمِ لعنتی، به بهانه
زاحمت ایجاد می کرد، تا از طریقِ من مرتب برام م

 .میالد رو به وحشت بندازه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

اگه این موضوع صحت داشته باشه، پس منم به میالد 
دم سیمارو طالق نده و توی این راه هر چیزی رو حق می

  .به جون بخره

کنه و این اش، تالش میاون داره برای غیرتِ له شده
  ...خرههارو به جون میآسیب

 .یما خدا لعنتت کنهسیما... س

به قولِ متینا تو یه ج...ده دوزاری و پولی بودی و ما اینو 
دونستیم، چقدر منو و مامان و متین بخاطر تو با نمی

میالد بحث کردیم، تا این بندناف رو پاره کنه و توام به 
 .زندگیت برسی
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خواد ماهین... اون مدارک یه اتابک سیمارو می -
یالد طالقش نده این جنگ هنوز ن، اگه مجورایی بهانه

 ...ادامه داره

پرید... جا داشت محکم بزنم توی گوشش  برق از سرم
و بگم بره گورشو گم کنه... این خزعبالتِ مسخره رو از 

 !؟ها چیهو پرتکجات درآوردی... اصال این چرت

ترکه، من نتونستم موضوع تجاوز رو خدایا سرم داره می
 ؟ین حرفارو باور کنمباور کنم، حاال چطوری ا

ی آخری که بهم اون منو ترک کرد و رفت، با جمله
 : گفت
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گیرم برای همیشه از اینجا میریم، پسرمو میمن دست -
توام میالد و راضی کن این دفترو هر چه سریعتر ببنده 

 .تا بوی گندآبش از این بیشتر سر نرفته

 

  ...روی نیمکت نشستم و رفتنشو تماشا کردم

 شبیه یه آوار روی اون تخت هوار شده، من برممیالد 
 ؟چی بهش بگم

ترین و بگم بیا دست از غیرتت بردار و زنتو به منحوس
 !! ترین دشمنت تقدیم کنکثیف

 

 ویکوهشتاددویست_پارت#
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هام بسته شب چشم روی هم نذاشتم... تا پلکاون
های ترسناکی های نیال بصورت خوابشدن حرفمی

 .شدنجلوی روم ظاهر می

روحم میون اوهام و حرفاش سرگردون شده بود. چند 
م، های بستهبار از جام پریدم و چند بار از پشت پلک

 .کنهحس کردم یکی داره تماشام می

هامو به رفتنِ چیزی روی تنم پلکبا حسِ قرار گ
م سرعت باز کردم و عطرش از روی کتش، سریع شامه

 .رو پر کرد و بهم فهموند کی اینجاست
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چشمامو به طرفش پیچیدم. دیدمش، کنارم نشسته بود 
 .کردو با لبخند بهم نگاه می

پریش کنی؟ خوابِ یه آدمِ روانتو اینجا چیکار می -
 !دیدن داره

 ؟تو اتاق رو تخت بخوابی چرا نرفتی -

 .دونم... نتونستمنمی -

 :پیچید و ازم خواست امدستشو دور شونه

تر بخواب... من کنارتم م راحتسرتو بذار رو شونه -
 .قشنگم، از چیزی نترس

 ؟دیدمبازم داشتم کابوس می -

اوهومش رو شنیدم... خواستم بگم اینبار خوابِ اون 
 .دیدمخواهرشو حرفاشو میقاتل نه، داشتم خواب 
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کرد، اش نفوذ میدر حالیکه سرم داشت به سمت سینه
 :ناله کردم

حالم خوب نبود... یکی اومد با حرفاش ذهنمو آشفت  -
 .کرد و رفت

واقعا هم حالم خوب نبود و درک درستی از موقعیتم 
 .نداشتم

 :مشکوکانه پرسید

 ؟کی -

لم... بقول گم... هه مسکنه مسلم رو میحتما فکر می
. شایدم از ترس وریا متینا تخم نداره بهم نزدیک بشه..

 .کنه نزدیکم بشهتخم نمی

 :بازوم رو فشاری داد تا جواب بدم
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 ؟کی ماهین -

 .نیال... خواهرِ همون مرتیکه که طلبکاره میالد بود -

 ؟اون اینجا چیکار داشت -

 .ببینهاش فاصله داد تا بتونه صورتمو سرمو از روی سینه

خوام دوباره روی حرفاش تمرکز کنم... امشب نمی
 .اونقدر به حرفاش فکر کردم که تقریبا به جنون رسیدم

خوام دوباره .. االن حالم خوب نیست... نمیاالن نه -
 .مرورشون کنم

 .فهمید حالم خوب نیست و توانِ گفتنشون رو ندارم

 :اش و آروم گفتسرمو دوباره فرستاد روی سینه

خیله خب عزیزم... پس یکم بخواب، ولی فردا باید  -
 .و برام تعریف کنیچیهمه
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از روی شال موهام رو بوسید. عطرش رو نفس کشیدم و 
 : هوا زمزمه کردمبی

خوام یکم متینا یا مامان که اومدن بریم باشگاهت؟ می -
 ...ذهنمو آروم کنم

میریم... فردا اونجارو برات قرق باشه عزیزم... -
 .کنم... خودمم تا شب در اختیارتممی

  

 

**** 
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سردردم به قدری زیاد بود که حتی نتونستم با قرص 
نیمکت و کنترلش کنم. هنوز جا خوش کرده بودم روی 

 .دادمهام رو از درد ماساژ میشقیقه

وریا که اوضاع رو وخیم دید، با کسی تماس گرفت و با 
 .عصبانیت یه چیزهایی بهش گفت

که هنوز سپیده وقتی متینا صبح به اون زودی، در حالی
 :نزده بود، به بیمارستان اومد و بهم گفت

 چی شده ماهین چرا حالت بده، وریا زنگ زد کلی داد"
و بیداد راه انداخت که شما رفتین پی عشق و حالتون 
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ماهین بمونه بیمارستان، دردسرای شمارو بکشه و 
 "؟مریض بشه، میالد طوریش شده

فهمیدم داد و بیدادش سرِ بنیامین بوده تا متینارو به 
بیمارستان بیاره و من بتونه برم خونه کمی استراحت 

 .کنم

 "کنهدرد میسرم "به زور تونستم زمزمه کنم 

بنیامین هم همراهش بود، اونم مقابلم ایستاد و با 
 : نگرانی گفت

چته ماهین؟ بال به دور باشه... بوی بیمارستان خورده  -
 ؟بهت حالت بد شده

 .دونم، سرم داره می ترکهنمی -

 ؟اینکنه حامله -
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منو وریا همزمان با چشمای گشاد شده از خشم بهم 
  .خیره شدیم

 : داد و با خونسردی گفتای باالشونه

خب شما دونفر تو باغ با هم تنها بودید، گفتم شاید  -
 .یهو جوگیر شدید رفتید سرِ اصلِ مطلب

اصلِ مطلب اینه که تو خیلی بیشعوری و بدموقع چرت  -
 .گیو پرت می

 :اینو وریا گفت و به متینا ریز توپید

ون تو هم به جای هر و کِر خندیدن به این اوسکول، بم -
اینجا مراقبت برادرت باش، این بیچاره گناهی کرده 

 ؟باید همیشه داوطلبِ بال و بدبختیاتون باشه
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وا... من که همش باال سرِ میالد بودم یه دیشب رفتم  -
 .پیش بِنی، گفت حاال که اومدی یه سر بیا الاقل ببینمت

 ...چشم نداره خوشیمونو ببینه...زورش میاد -

ام گرفت... شبیه دو پسر ت من خندهگف بنیامین که اینو
  .کردنی حسود داشتن با هم بحث میبچه

بینی ماهین بِنی غلط کرد، اون بگه تو چرا رفتی، نمی -
حالش خوب نیست، بیشتر از همه اون داره فشارِ عصبی 

 .کنهاین روزهارو تحمل می

بنیامین جلوی وریا قدعلم کرد و با حالت تصنعی اخم 
 :کرد و گفت
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خوای بگی به من به متین کار نداشته باش، هر چی می -
... من ازش خواستم بیاد پیشم، چطور تو هر کاری بگو

 ؟تونی انجام بدی واسه من تابلو ممنوع میزنیبخوای می

وریا چیزی زیر لب زمزمه کرد که درست نشنیدم، انگار 
آره دیگه تو هر وقت بزنی باال، زمان و "اینو گفت 
 "سیشنامکان نمی

هام شک داشتم... گفتم حتما اشتباه شنیدم. به گوش
 : دستِ منو گرفت و رو به متینا با جدیت گفت

و ببرم خونه یکم بمون اینجا پیش برادرت، من ماهین -
استراحت کنه... تا صبح رو این نیمکت هزیون گفته و 

 .کابوس دیده

 ؟ بری خونه واقعامی -
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 :وریا چپ چپ به بنیامین نگاه کرد

 ؟منظور -

گفتم ما هم بدونیم یه وقت پیشِ مامانش سوتی ندیم  -
 .دوزاریش بیفته چه خبره رفته خونه، اونم

 ؟چه خبر قراره باشه -

 :بنیامین با کالفگی دستشو تکون داد و گفت

 ...خوای ببری بروهیچی بابا... هر جا می -

 : با متینا خداحافظی کردم، بهم گفت

 ؟میالدو ندیدی -

نتونستم... حالم خوب نبود... میرم حاال اگه تونستم  نه -
 .دوباره میام

 .چت شده خواهری؟ رنگتم زرد شده -
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بنظرم حاال که بیمارستانیم، ببرش یه آزمایشی بده،  -
 .ستشاید واقعا حامله

 .زهرمار بنیامین... دهنتو ببند -

اثری از شوخی و شیطنت توی حرفش نداشت و 
 :تر گفتجدی

طور که تو بهش چسبیدی گم... اینم جدی میمن دار -
 ...و هر روز ورِ دلشی، حتما کار از کار گذشته

خفه... خودتم بیا برو... االن مامانشون میاد باز دردسر  -
شه... بذار این اوضاع فعال رو حالت سایلنت بگذره تا می

 .ببینیم چی پیش میاد
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کرد ما از بیمارستان بیرون رفتیم.. اونقدر سرم درد می
ها حرف بزنم و وریا اون ای با بچهکه نتونستم کلمه

 .لحظه شده بود زبونِ من و خودش

ینکه نشستم درِ ماشینش رو برام باز کرد و به محض ا
گوشیم زنگ خورد و اسمِ مامان روی گوشیم نقش 

 .بست

 :قبل از اینکه تماسش رو جواب بدم، وریا گفت
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 .نگو داری میری خونه که استراحت کنی -

 ؟چرا -

 .مگه نگفتی ببرمت باشگاه -

 ؟تونم ورزش کنمبا این سردرد بنظرت می -

برمت اونجا قرار نیست با این حال ورزش کنی، می -
 .استراحت کنی

 ! مگه اونجا جای خواب و استراحت داره -

ها چشماش حالتی از شیطنت گرفتن و سرشو شبیه بچه
 : اش کج کردو به عادت همیشگی روی شونه

خب من اونجا یه اتاقِ بزرگ دارم... تخت دارم...  -
یخچال دارم... کمد شخصی دارم... آینه، میز، یا هر 
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رم اونجا خودمو آروم خرابه میای که وقتی اوضام وسیله
 .کنممی

اوه... صبر کن ببینم... میری اونجا خودتو آروم  -
 ؟کنیمی

 :ای زد و تازه فهمید چه سوتی دادهتک سرفه

 .نه منظورم اون نبود -

 ...وایسا فعال جوابِ مامانمو بدم... الو مامان -

 ؟الو ماهین جان سالم عزیزم، خواب که نبودی -

 ؟، خوبی مامان، بهترینه بیدارم -

نگاه تیزم به وریا بود، که یهو از حالت نگاهم پق زد زیر 
چشم خنده و صورتشو به سمت مخالف پیچید. شرورِ بی

 .و رو
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 : مامان گفت

  ؟کسی پیشته -

 .منو متیناییم دیگه -

. آها، اگه خسته شدید شما بیاید خونه من بیام اونجا -
 ؟خودم بیارمگفتم بپرسم چیزی الزم نیست با 

حاال که مامان قصد داره بیاد منم یه جوری هماهنگ 
کنم، تا نشون بدم قبل از اومدنِ اون، به خونه می

خوام برم برگشتم تا استراحت کنم. یه حسی گرفتم، می
باشگاهش رو از نزدیک ببینم و بفهمم اونجا چه 

 .زنهکارهایی از این آدم سر می

ه بعد تماس رو قطع با مامان که حرف زدم چند ثانی
 .کردم و به چشمای شرورِ وریا خیره شدم
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 ؟خب -

 : با لب های بسته لبخندی زد و گفت

فهمی چرا گفتم بریم خودت اونجارو ببین، بعد می -
 .شماونجا آروم می

 ؟خوای بگی دلیلش فقط فضاشهیعنی می -

 :سرشو کمی تکون داد و نگاهشو ازم دزدید

پسرِ خوبیم، وقتی میرم اونجا  خب معلومه... من انقدر -
 .کنمفقط با ورزش خودمو سرگرم می

 !کنمآره جونِ خودت... منم احمقم باور می -

 :زد زیرِ خنده و با شیطنت گفت

 ؟ای انجام دادمگه تو باشگاهم میشه کارِ دیگه -
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زیر لب بیشعوری بهش گفتم و دوباره سردردم بهم 
چشمامو ببندم، تا یادآوری کرد، باید خفه خون بگیرم و 

 .برسیم جایی که بتونم استراحت کنم

زنه و هر وقت کنارمه و با مالیمت باهام حرف می
شه، یادم میره اون کیه رفتارش لبریز از مهرو محبت می

مو چطوری دستخوشِ تسلطِ خودش قرار و گذشته
داده... انگار منو با طلسمِ خودش عجین کرده که وقتی 

شن های بدِ درونم خاموش میسهای حمی بینمش تمام
 ! کنهتر عمل میو رفتارم تحت تاثیر یه حسِ قوی

هام فقط چشمامو بستم. هردومون سکوت کردیم. گوش
شنیدن که توی ماشین در حالِ موزیک الیتی رو می

 .پخش بود
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 :کمی بعد جایی توقف کرد و با صدای ریزی گفت

 ؟بیداری عزیزم -

 .اوهوم -

 .پاشو رسیدیم -

 

 وچهاروهشتاددویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

یه سالن بزرگ و زیرزمینی بود که به دو بخش باال و 
 .شدپایین تقسیم می

هایی که فضای پایین تشکیل شده از چند رختکن و کمد
اومدن کاربرد لِ کسایی که برای ورزش میبرای وسای

های ورزشی و ها پر بود از وسیلهداشت و توی سالن
 .شدنهایی که برای آب کردن شکم استفاده میحلقه

ها یادمه منو متینا چند سال پیش یکی از این حلقه
خریدیم و بیشتر از اینکه برای ورزش ازش استفاده 

و مسخره بازی راه کنیم، باهاش یه تفریح پر از خنده 
  .انداخته بودیم

صدای برخورد کلیدها با میز رو که شنیدم به پشت سرم 
 .برگشتم
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من زودتر از اون وارد باشگاه شدم و اون قصد داشت 
ماشین رو توی جایگاه پارک کنه و با یه تماسِ تلفنی با 

 .شاگردش هماهنگ کنه، تا یه وقت به باشگاه نیاد

 ؟فضاش چطوره -

 ..... خیلیم بزرگهقشنگه. -

 ؟میدونی چقدر پول توش جا شده -

فکر کردم منظورش اینه از اینجا برای جاساز کردن 
کنه، ولی بعد فهمیدم منظورش از هاش استفاده میپول

 .کار گذاشتهایه که روی اینسرمایه

چشم چرخوندم و دنبال اون اتاقِ مخفی گشتم که گفته 
 .شهیبود گهگاهی اونجا مکانِ آرامشش م
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ای که به یه درِ چوبی دو لنگه و فندقی زیر راه پله
شد، به چشمم خورد. شاید اونجا ی باال منتهی میطبقه

سرویس بهداشتی باشه و شاید هم اتاقِ خصوصی که 
 .ازش حرف زده بود

 ؟سر دردت بهتر نشد -

 :دو قدم به سمتش برداشتم و جواب دادم

 .ه که خوردمیه ذره بهتره، فکر کنم بخاطر قرصی -

 خوای بری تو اتاق استراحت کنیاین یعنی دیگه نمی -

! 

خواست از زیر زبونم حرف بکشه و خورم میقسم می
بفهمه چقدر برای دیدنِ اون اتاق کنجکاوم. اینو یه 

 .جوری با شیطنتِ زیرپوستی پرسید
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 .من دیشب اصال نخوابیدما -

اینو میرم به جای اینکه بهش بگم دارم از فضولی می
گفتم و اونم با لبخندِ مزموری کلیدهارو برداشت و به 
سمت همون در چوبی که چشممو گرفته بود حرکت 

 .کرد
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بود با تمام امکاناتِ الزم، برای ی خودش یه اتاق به گفته
 ..استراحت و هر کارِ کوفتی که بشه توش آروم شد

چشم چرخوندم به تخت و روتختی زرد و سفیدی که 
  .روش قرار داشت

شه متاسفانه یه تختِ دو نفره اونجا بود، نه یه نفره و می
هایی که توی ذهنم جا گفت شهودی بود برای حدس

 .شده بودن

دونم خجالت م نگاهمو بهش دوختم، نمیی چشاز گوشه
آورد می کشید یا داشت ادای خجالت کشیدن رو در می

 .کردکه نگاهم نمی

اینارو هر دفعه  خوای روتختی رو عوض کنم...اگه می -
 .شورهبره میمیدم ممدآقا می
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وقتی بهم اطمینان داد تمیزن، وسواس رو کنار گذاشتم 
  .و روی تخت نشستم

خوام اینجا چه کارهایی انجام داده، پس نمی دونممن می
  .های احمق رفتار کنممثل آدم

کنه که این به اندازه کافی این موضوع ناراحتم می
های عوضی برای آروم شدنش از این تخت و معشوقه

 .مختلفی استفاده کرده

ی خیلی کوتاهی روی تخت به سمتم اومد و با فاصله
 : ه سکوت گفتکنارم نشست. بعد از چند ثانی

 .گمو نیوردم اینجا... بهت دروغ نمیخیلی وقته کسی -

 ؟از کِی -
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پرسم و می خوام بدونم جوابش حتما برام مهمه که می
 .ای نخوردهاز کِی تنش به پهلوی زنِ دیگه

از وقتی نفست به نفسم خورد، دیگه دل ندادم به این  -
 ...چیزها

نگاهمو بالتکلیف  .ی اولمونه..منظورِ واضحش به رابطه
 :توی اتاق چرخوندم، اون دوباره حرف زد

اینا برای من زود گذرن ماهین... یه چیزِ فیک که فقط  -
یه مدت سرگرمم کنه... مثه عطر فیکی که خودتو گول 

 .ت باشهزنی تا شبیه عطرِ موردعالقهمی

 .باشه فهمیدم -

نذاشتم حرفشو ادامه بده و الکی توجیهم کنه. سریع 
د شدم تا چرخی توی اتاقم بزنم. گلدونِ سفال و بلن
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گندمیِ بزرگی که کنارِ کمد بود چشممو گرفت، 
خواستم به طرفش برم که یهو دستمو گرفت و کشیدم 

 .به طرف خودش

اش به گوشم رسید. با قلبی که صدای دندون قروچه
 .هاش طغیان کرده بود روی پاهاش فرود اومدمتپش

ای کردم با زن دیگه من از وقتی تو رو کشف -
خورم... به هر چی بخوای قسم قسم می نخوابیدم...

 .گمخورم تا باورت بشه دروغ نمیمی

 ؟پس چرا هنوز تختت اینجاست -

 ...واسه وقتاییه که داغونم -

زنی یکی بیاد همون دیگه داغونی میای اینجا زنگ می -
 .آرومت کنه
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ی ، بعدم کپهکنم تو ورزشمیام اینجا خودمو غرق می -
ندازم تا یادم بره ندازم رو این تخت میمرگمو می

 ...زنینمامانم، داییم، یا تو و بقیه چطوری بهم نیش می

به فکِ هامون، نگاهم متریه صورتی میلیاز اون فاصله
  .هاشمنقبضش بود و حرکتِ سایشِ عصبیِ دندون

 ؟زنممن بهت نیش می -

یزیم، فراموشش کنیم، به من میگی گذشته رو دور بر -
از اول شروع کنیم، مثه اینکه تازه همو پیدا کرده باشیم، 

ریزی بهم چشمِ دیدنمو گه میولی تا یکی یه چیز می
کنی... من کنی... طردم مینداری... منو داغون می

تونم تونم، نمیماهین... نمی شماینجوری داغون می
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نم یه ذره آروم دووم بیارم. نیاز دارم بیام اینجا تا ذه
 .بشه

 

 وششوهشتاددویست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

هاش که تکون چشمام روی ته ریشش ثابت موندن. لب
ریشش تکون  ی زبرِ پوستش همراه با تهخوردن الیهمی
دلم از این سرکش بودن به حسی امتداد پیدا خورد و می
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کرد که بهم نشون بده من روی پاهای یه مرد می
  .نشستم

یه مرد که اونقدر خواهانمه و داره با حرفاش بهم انگیزه 
ده، که انگار دستشو گذاشته روی قلبم و داره می

 .کنهنوازشش می

اراده از خودم، روی ته ریشش اون دست چطوری بی
 ؟ون سطح زبر و خشک رو لمس کردنشست و ا

دونم چه اتفاقی افتاده که ذهنم هیچ خودمم نمی
 .هام ندارهتمرکزی روی اندام

  ...گه سربه هوا شدیاینجور مواقع مامانم می
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آره سربه هوا شدم و عقلمو از دست دادم. شایدم بقول 
مامان دچار استکهلم شدم، هر چی هست، با وجودِ 

 . بینمون، حسِ قشنگیهی کدر و تاریکِگذشته

شه و من قدم توش وقتی این دریچه به روم باز می
کنم و نه ذارم اونو با تمام هیجان و احساسم لمس میمی

هام درگیرش تنها قلبم، بلکه تمام حواس و اندام
 .شنمی

از نوازشِ دستم روی ته ریشش، چشماشو بست... اگه 
ی این تعریفی از آرامش نیست، پس آرامش به چ

 !؟گنمی

تر از من و گه اون داغونه، داغونندایی درونم بهم می
 .شناسمهایی که میآدم
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ست اش ندارم، اون یه بچهی غولی و گندهکاری به جثه
که یک عمر سرکوفت شنیده و از دایی و اطرافیانش 
زخم خورده تا همین االن که تبدیل شده به یه مرد و 

ز اون یه آدم با هزار ها اها و شنیدههمه اون سرکوفت
 .عقده و حسرت ساختن

تونه تونه طرد شدنش رو توسط منم ببینه. نمینمیاون
چون اینو یه شکستِ بزرگ و آسیب به غرور و 

 .دونهشخصیتش می

مثل دیشب که باهاش بحث کردم و ازش خواستم بره و 
  ...با حالی خراب از خودم دورش کردم

هی که برای آروم حتما دیشب هم اومده اینجا و را
 .دونسته رو در پیش گرفتهشدنش می
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خواستم کفِ دستمو بوسید. انگار برق گرفتتم. می
دستمو بردارم، اما حسِ درونِ قلبم، مجابم کرد ادامه 

 .بدم

دادم به انگار بخشی از اون آرامشی که داشتم به اون می
گشت. چشمامو بستم. دوست دارم اونم در خودمم برمی

هاش با من حرف بزنه و بفهمم چرا قبال قصد مورد زخم
  ؟داشته خودکشی کنه

خاله حوری منو قسم داده بود به احوالِ پسرش برسم تا 
یه وقت دوباره دست به اون کارِ ناشیانه نزنه... می 

 .ترسم بازم به اون روز برگرده

شالم از دورِ سرم باز شد. چشمامو باز نکردم. دلیلی 
. قبال بهم ثابت کرده، غیر از نداشت حسِ ناامنی کنم
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ای اون اشتباه غیرعمدی، آدم سست عنصر و دریده
 .شب هم کامال برام برمال شدهنیست و حقایقِ اون

هاشو بین تارتار موهام سُر داد موهام رو باز کرد و پنجه
 .ی لوس و مطیع، نوازشم کردو شبیه یه گربه

نوازشش .. اون داره با همین آرامش برای من کافیه.
شکنه تا درونم نفوذ کنه. من ی آهنی قلبم رو میدیواره

 .پسندمای میاینو بیشتر از هر بوسه یا کالمِ عاشقانه
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نیال همه چیزو به وریا گفتم. صبحونه  در مورد حرفای
 .سفارش داده بود و در حین خوردن با هم حرف زدیم

 : در پایان حرفام گفت

عجب مارموزی بوده این عروستون ها... میالدم حق  -
اعتماد بشه، انگار واقعا دختره اینکاره داشته به همه بی

خواسته همینو به برادرش ثابت بوده، اونشبم میالد می
 .کنه

نمیدونم... ولی دوس دارم بدونم میالد قصدش از اون  -
 .کار چی بوده
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حاال فهمیدی همش نقشه بود، منو توام گیرافتاده  -
 .بودیم توش

 :اینبار به عقب بک نزدم و ازش پرسیدم

 ؟یکم ورزش کنیم -

 ؟خوای ذهنت آروم شهمی -

 ؟گفتی راهش اینه دیگه -

توی دهانش بود رو  ای کهبا دقت نگاهم کرد... لقمه
 :قورت داد و سرشو تکون داد

  ...منم فکر کنم بهش نیاز دارم -

 

ها نشستم و اونو ساعتی بعد با تنی خسته روی پارکت
 .تماشا کردم که برخالفِ، هیچ اثری از خستگی نداشت
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رسه به جای خسته شدن نفسش بیشتر به نظر می
و هر  شدها بند میشه و طوری به دستگاهتر میچاق

های زیادی داد، انگار سالکدومو با نظم و دقت انجام می
 .ها کار کرده و باهاشون عجین شدهبا این وسیله

های ورزشیش بیشتر از هر زمانی جذاب توی لباس
شده بود. اینطور که محو تماشاش شدم دست خودم 

دونم شبیه یه زنِ پتیاره به نظر میام که داره نیست، می
 .زنهرو دید می اندامِ یه مرد

تونه اشم جذابه،آدم که نمیخب اندامش قشنگش، چهره
  .ها ببندهچشماشو روی قشنگی

 ؟بریبینی لذت میاز چیزی که می -
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، چطوری متوجه شده دارم ام متلک انداختبه نگاه خیره
 ...که مثال حواسش نیستکنم، اوننگاهش می

 :جوابی که ندادم دوباره پرسید

 ؟زودی خسته شدی از ورزشبه همین  -

ها تازه دارم بدنِ من که مثل تو نیست، بعد مدت -
  ...کنمورزش می

 .منم که برات آسون گرفتم -

رو از براشت تا از روی تردمیل پایین پرید و حوله
 .های کنار گردن و صورتش رو پاک کنهعرق

یاد روزی افتادم که قبل از اون عقدِ کذایی اومدم اینجا 
جال راه بندازم و اون خیلی خونسرد بهم گفت تا جن
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ترین حرفی که اینجا واسه چی اومدی اینجا، مودب"
 "شنوی فحش خارمادره، بریم تو ماشین حرف بزنیممی

دونم عمدا گفت برم تا جلوی دیگرون چیزی نگم و می
ای صورت گرفته اونا نشنون بین منو اون چه معادله

 .ش همش اغراق بودو بیانِ صریح وگرنه اون جمله

 : زنان و آروم گفتبه سمتم اومد و نفس

 ؟دوست داری بریم یه جایی با هم ناهار بخوریم -

ها سریع سر تکون دادم و باهاش موافقت مثل احمق
 ...کردم

من عقلمو از دست دادم، من دیگه هیچوقت آدمِ سابق 
کنم. خودِ تونم بگم دارم خودمو گم میشم. مینمی

سی که تا چند ماه پیش یه آدمِ دیگه بود و واقعیمو، ک
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حاال تبدیل شده به آدمی که خودمم درست 
 .شناسمشنمی

دستشو به طرفم دراز کرد، دستشو گرفتم و از جا بلند 
 .شدم

 

 

 

*** 
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شدن. روزهای خوبِ بین منو وریا یکی یکی سپری می
 .حالمون کنارِ هم خوب بود، خیلی بهتر از روزهای قبل

ها شبیه گرفتیم. همه آدمهامون خو میما داشتیم با زخم
کنه . بعد از مدتی زخم جاشو توی بدن پیدا میما هستن

 .شهوجزیی از درونمون می

تر شده بود و بیشتر وقتمون رو ارتباطمون بهم نزدیک
 .گذروندیمکنار هم می

 ...البته هنوز هم پنهانی و مخفیانه

الی مشکالت خانوادگیمون بیشتر با هم به باشگاه البه
کردیم که هر دومون بی رفتیم و اونقدر ورزش میمی
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زدیم و نفس ای به دیوار تکیه مینفس و خسته گوشه
 .دیمزنفس می

رم باشگاه، ولی اینکه به باشگاه دونست من میمامان می
دونست و قرار ذارم، نه نمیکی میرم یا با کی قرار می

 .هم نبود بفهمه

اما بنیامین و متینا که فهمیدن باشگاه محلِ دیدارهای 
یواشکیمون شده، اونا هم کم کم به ما ملحق شدند و 

نِ صدای ی خاموش شداون باشگاه شده بود بهونه
 .هامونقلب

میالد رو از بیمارستان مرخص کردیم. حالِ جسمیش 
اومد تقریبا بهتر از قبل بود ولی حالِ روحیش بنظر نمی

 .مساعد باشه
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کدوممون حرف بزنه و وقتی حاضری نبود با هیچ
دونستیم شد، همه میها به یه نقطه خیره میساعت

 .کنهشرایط روحیِ بدی رو سپری می

حال به من زل ها هم در سکوتی افسردهتبیشتر وق
زد... نگاهش به تنهایی کافی بود تا من بفهمم می

 .گذرهدرونش چی می

دکتر بخاطر کوفتگی عضالتش براش آب درمانی 
تجویز کرده بود و گاهی من با مامان و متینا، همراهیش 

کردیم تا بتونه از این مرحله هم بگذره و بهبودی می
 .بیارهکاملش رو بدست 
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اومد تا توی این مدت مسلم هم گهگاهی به دیدنمون می
دونستم هنوزم با مامان ارتباط مثال باهام حرف بزنه. می

 داره و اگه اسمی از وریا بیارم اون مستقیم میره به مامان
ده، برای همین وقتی وریا قصد داشت بره گزارش می

سراغش تا بهش حالی کنه دوروبرِ من نباشه، بهش 
 .اجازه ندادم و مانعش شدم

زد االن مامان فهمیده بود اگه یه کلمه حرف می
های یهویی من و باشگاه رفتنم، همش زدنجیم

خرابِ یه دنده رو ببینم که گاهی ست تا این کلهبهونه
کنه، که شه و اذیتم میاونقدر برای دیدنم بی تاب می

دنیا بشم ترین دخترِ ادبخواد منم شبیه متینا بیدلم می
 .و با صدای بلند بهش فحش بدم
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مثل امروز که پاشو کرده بود توی یه کفش، امشب هم 
 .هر طور شده به باشگاه برم

دونه وقتایی که میالد رو برای کارهای درمانیش می
مونه تا وقتمو برم، دیگه انگیزه و انرژی برام نمیمی

ی هست، یه دندکنارش بگذرونم، اما اون لعنتی، یه دنده
ها فهمیدم، اونم شبیه من بیشتر مغروری که تازگی

بینه و تا االن هیچ کاری ها توی خواب کابوس میشب
 .ها انجام ندادهبرای برطرف کردنِ این کابوس
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امروز هم نوبت من بود میالد رو ببرم به مرکزِ درمانی، 
 .درمانیش رو انجام بدههای بدنی و آبتا نرمش

استعفا دادم و تصمیم داشتم،  "آموزشگاه"از کارِ قبلیم
از این به بعد به صورت آنالین تدریسم رو شروع کنم. 

ون های خانوادگیمولی با این ذهنِ آشفته و درگیری
 .فعال برام ممکن نبود

ویلچرِ میالد رو توی ماشین گذاشتم و خودم پشت رل 
نشستم. بعد از این همه سال باالخره تونستم با اندک 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

اندازی که داشتم و با کمک مامان و متینا این پس
 .مون دست و پا کنمچهارصدوپنج رو برای هر سه

 بردن و آوردنِ میالد توی این شرایط کمی سخت بود و
 .ما به ماشین نیاز داشتیم

از چهار راه که عبور کردم وریا بهم زنگ زد، نگاهی به 
میالد انداختم که خیابون رو زیر نظر گرفته بود و صدای 

 :تماس رو کم کردم

 ؟چطوریسالم... -

 ؟سالم... عزیزِ من... کجایی قندم -

گه قندم، خبر نداره قندهای توی دلِ من وقتی بهم می
 .شنیچطوری آب م

 .رم مرکز درمانیتو ماشینم... دارم می -
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میالد نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره به طرف خیابون 
زنه، ولی به گه درسته حرف نمیبرگشت. حسم می

 .زنمدونه دارم با کی حرف میخوبی می

 .ای بهش نکردمخودم که تا االن اشاره

 ؟امشب میای دیگه -

دونم دونی نمیبهتر میدونم... تو که شرایطمو نمی -
 !دیچرا اینقدر گیر می

 .برات یه سوپرایز دارم. باید بیای -

  ؟چه سوپرایزی -

 ؟تو اول بگو میای یا نه -

 ...فعال معلوم نیست -

 .بیخود... هر طور میای، اگه نیای من میام دنبالت -
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 .نه بابا -

 :، با پرویی بهم پرخاش زدم گرفتخنده

وخی ندارما... نیای خودم میام... مسخره نکن.. من ش -
رم مامانمو ببرم واسه چکابِ قلبش، بعد فعال دارم می

 .مونم تا تو هم بیایمیرم باشگاه منتظر می

ندازه ! جلوی ببین چه جوری توی شرایط بد منو گیر می
 : میالد چیزی نگفتم که دوباره گفت

 ؟راستی خبر رسیده دستت -

 :گنگ پرسیدم

 ؟چه خبری -

 .یشب به این پسره یه حالِ اساسی دادمد -

 ؟به کی ؟ کدوم پسره -
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 .خروسِ دُم طالبه اون جوجه -

 !تو اینکارو نکردی -

از اخطارم پق زد زیر خنده... صداش هیجان گرفت و با 
 :آب و تاب تعریف کرد

شب بود، منو ندید، از پشت زدم به ماشینش یه راست  -
 .رفت رفت تو گاردریل

بازی ها چیه در میاری، مگه قرار نبود این دیوونه -
 ؟کاری به کارش نداشته باشی

 .گوه میخوره بیاد طرف دخترِ من -

 :با حرص و عصبانیت گفتم

تونم حرف بزنم... بذار شب در موردش من فعال نمی -
 .زنیمحرف می
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 .ای جان... پس امشبم میای باشگاه -

میالد با خوشحالی خندید. صدامو کمی پایین بردم تا 
 : ی گوشی ِروم بهش توپیدمنشنوه و توی دهانه

کنم. گفته بودم کاریش ببین من امشب چیکارت می -
 .نداشته باش

اش که بلندتر شد، با حرص تماسش رو صدای خنده
 .قطع کردم

 

 

*** 
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گشتم، مامان بهم شب وقتی داشتم با میالد به خونه برمی
زنگ زد و وقتی تماسش رو روی اسپیکر گذاشتم و 
 :جواب دادم، با چیزی که گفت ته دلم رو خالی کرد

 ؟کجایی مادر -

 ؟داریم میایم؟ چطور مگه؟ چیزی الزم داری -

 .ارت دارمنه... فقط زود بیا خونه ک -

حس عجیبی به دلم انداخت... حسی که پربیراه هم 
زد، این تماس و نبود. انگار واقعیت داشت بهم سیلی می
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این اولتیماتوم، هر چی هست در موردِ کارِ وریا و مسلمه
. 

تماس رو که قطع کردم، از توی آینه پوزخندِ کجِ میالد 
تان، رو دیدم... بعد از دو هفته مرخص شدنش از بیمارس

 .هنوزم مشتاق نیست با هیچ کدوممون حرف بزنه

 ...خدا به خیر بگذرونه -

نیم نگاهی بهم انداخت تا بفهمه طرف مخاطبم با کیه... 
 .هر چند اونم صدای مامان رو شنیده بود

 .جوابِ من هنوز همون پوزخندش بود

کنه... هر وقت مامان جدی میشه، ته دلمو خالی می -
 ؟کنیداره، تو چی فکر میدونم چیکارم نمی
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باز هم جوابمو نداد. شاید دکترِ میالد اشتباه کرده و اون 
تونه به خواستِ خودش که نه، بلکه بخاطر بیماریش نمی

 .حرف بزنه

تازه داره شبیه  "یاد حرفِ نیال افتادم که گفته بود 
 "شهپسرش می

اون بچه رو میالد اینجوری به بار نیاورده، اون بچه 
های لعنتی که خورده بود، به اشتباه نیال و قرصبخاطر 

 .اون حال و روز افتاده

 .تونستم یکبار دیگه جرات کنم برم دیدنشکاش می

شد تا منم بتونم در کاش اصال میالد حالش خوب می
 .ها باهاش حرف بزنماش و اون اتفاقمورد بچه
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هنوز با گذشت این چند روز، نتونستم واقعیتِ مهمِ 
م بازگو یالد و وجود اون بچه رو برای خانوادهکارهای م

 ...کنم

ترسم، از گفتنِ اون حقایقی که نیال از بازگو کردنش می
های یه گل برام بازگوشون مثل یه پرپرشدنِ گلبرگ

 .کرد

 :زیر لب زمزمه کردم

خیلی چیزها هستن که باید بهت بگم... فقط زودتر  -
 .خوب شو

دیدم فهمیدم چهار دنگ نگاه مستقیمش رو به خودم که 
 .حواسش به منه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

سعی کردم از یه طریق دیگه، واکنشش رو تحریک 
 .کنم

 ؟دونی وقتی تصادف کردی کی به من خبر دادمی -

های کنجکاو بهم زل زده نگاهشو ازم نگرفت و مثل آدم
 .بود... بله جوابِ همونه که توی ذهنِ خودتم هست

منم با  یه شب سیما زنگ زد گفت تصادف کردی، -
 ...وحشت پا شدم اومدم ساری... البته

 :لبمو گزیدم و با کمی مکث حرفمو کامل کردم

 ...دونی خباون... اون منو آورد، می -

 ؟با همید -

قلبم از صداش لرزید... پس دکترش دروغ نگفته که 
 .اون میتونه حرف بزنه
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هوا و از روی ذوق، تمام احساساتم با هم آمیخته بی
شدن و بدون توجه به چیزی مشتِ آرومی به پاش زدم 

 : و گفتم

تو همه این مدت مارو مچلِ خودت کردی؟ چرا حرف  -
چه حال و روزیه؟ بینی مامان تو زنی آخه، تو که مینمی
 .خوای بیچاره رو دق بدیمی
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دریده بود که لب به به گمونم بخاطر اسمِ اون سیمای
 .حرف زدن باز کرد

وجودم براش آتیش گرفت. هنوزم دوسش داره، اگه 
 ! دوسش نداشت تا اسمشو نیاوردم حرف نزد

حرف بزنم که چی بشه؟ آدمی به مزخرفیِ من ارزش  -
  ؟دارهدلسوزی و این کارهارو 

 ؟گی میالدچی داری می -

 .به معنای واقعی وا رفتم. حرفاش جیگرمو آتیش زدن

من خودمم از خودم بدم میاد، چرا حرف بزنم، چی  -
بگم که این دردها از رو دلم کنده بشن... اصال چی بگم 

دونی و توجیه کنه؟ تو حالِ منو نمیکه اون همه اشتباه
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یدم به حالِ خودم... دونه، پس بذارماهین، هیچکس نمی
 .جوری الل بمونمهمین

دونم چه مرگته، ولی این حال، خواستم بگم من میمی
هاتو این اوضاع قرار نیست چیزی از بار روی شونه

.. باید به خودت بیای و راهی پیدا کنی تر کنه.سبک
  .برای جبرانِ تمام اشتباهاتی که داشتی

خواهیه... الاقل به ما خیلی نگرانت بودیم... این خود - 
 ؟خورهدونی مامان چقدر غصه میما هم فکر کن. می

بذار الل بمونم ماهین، بذار خودمو به خریت بزنم تا  -
یادم بره چی به روزِ خودمو زندگی شماها بردم... گاهی 

  .خاموش شدن بهتر از حرف زدنه

 ....کنی، به من نگاه کنو نگاه میچرا بیرون -
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 :وی آینه بهش گفتمنگاهم که کرد ت

من در مورد کارات چیزی به مامان نگفتم. گذاشتم  -
 .اول خوب بشی بعد... با خودت حرف دارم

 .دونهو میچیکه همهاون -

دونه، اونم من نگفتم، در مورد اتفاقِ بین منو وریا می -
 .لق گفتمسلمِ دهن

زیر لب فحشی به مسلم داد و قبل از اینکه من دوباره 
 :بزنم، ازم پرسیدحرف 

 ؟تو و وریا با همید -

تونم حاشا کنم، نه وقتی اون توی این رفت و آمدها، نمی
شنوه و متوجه شده من با های تلفنی منو میتمام تماس

 .یه مرد در ارتباطم
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 .آره -

 .خوبه -

 .همینو گفت و دوباره به بیرون نگاه کرد

 ...میالد من -

خوام دیگه فعال نمی هر حرفی هست بذار برای بعد... -
 .حرف بزنم

ها سالمتی حالی که اون داشت و وضعیتی که بعد از سال
کرد، اونقدر براش سخت و روی پا راه رفتن، تجربه می

و دردناک بود که دلش نخواد با کسی حرف بزنه. یه 
جورایی بهش حق دادم... ولی ما همه داریم تالش 

تی بیرون بیاد و کنیم تا اون بتونه از این خالء و سخمی
 .دوباره روی مای خودش بایسته
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دیگه چیزی نگفتم. به خونه که رسیدیم، توی آسانسور 
 : ها رو گفتدوباره حرف زد و تنها این جمله

... حسِ بدی دارم.... عذاب از اینجا موندن خسته شدم "
وجدان داره مثل خوره نفسمو بند میاره... فردا هر طور 

یه پرستار هم برام بگیرین کافیه،  م،شده منو ببر خونه
 "خوام بار مسئولیتم بیشتر از این رو دوشتون باشهنمی

  ؟زنیمیالد، این حرفا چیه می -

آلودش رو ازم گرفت و تا آسانسور ایستاد صورت بغض
 .ویلچرش رو از کنارم گذروند تا بیرون رفت
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کمی بعد از میالد منم وارد خونه شدم. میالد رفته بود 
 ...توی اتاقِ خودش و مامان

هامو توی جاکفشی گذاشتم و به طرفش رفتم که کفش
پر از اخم نشسته بود روی مبل و نگاهش خیره به درِ 

 .ی میالد بودهاتاقِ بست

 .سالم -

 : بدوم اینکه نگاهم کنه، گفت

 .سالم بیا بشین -
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هام رو در بیارم دوست داشتم اول برم توی اتاقم و لباس
 .اما ظاهرا مامان برای گفتنِ حرفاش عجله داشت

 .نشستم و طولی نکشید سرِ صحبتش رو باز کرد

 ؟و شنیدیتوام ماجرای تصادفِ مسلم -

مه که اینجوری تیز بالِ واکنشِ چهرهدونستم دنچون می
 : بهم زل زده، به صورت ساختگی جا خوردم

 ؟نه،از کجا باید بدونم، مگه تصادف کرده -

تونم در مقابل مامان از وریا یادم داده هر وقت نمی
خودم دفاع کنم، دروغ بگم یا حاشا کنم و الکی زیر همه 

 .چیز بزنم

 ؟بهش زدهدونی کی پس نمیدونی !! اینم نمی -
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بینی من نه کاری به کارش دارم، نه طور که میهمون -
ازش خبر دارم، کارای اون آدم به من ربطی نداره 

اینکه تصادف کرده یا کی بهش زده هم به من  مامان...
 .ربطی نداره... فقط امیدوارم حالش خوب باشه

دونی تصادفش تا چه حد بوده که براش آرزوی می -
 ؟کنیخوب بودن می

اینو در حالی از مامان شنیدم که از روی مبل بلند شده 
 :بودم. تا نگاهش کردم گفت

دونی کارِ کیه دونم توام خوب میهمونطور که من می -
 .ماهین... به من دروغ نگو

چرا باید بدونم... هزارو یه آدم روزانه تصادف  -
 ؟کنن، من باید بدونم کارِ کی بودهمی
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ن... اون پسره دوباره داره موش خودتو به اون راه نز -
 .کنهدوکنی می

کنی کدومشون مسلم؟ چرا اینقدر ازش دفاع می -
خوامش، خوش ندارم حتی مامان؟ اگه منم که میگم نمی

اسمشو به زبون بیارم... شما چتونه، به چیه اون آدم گیر 
 ؟شیددادید که گذشته رو بیخیال نمی

 اون نامرد زده دندهجوابِ سرباال به من نده ماهین...  -
 .ی مردمو شکستهبچه

سکوت کردم. آره بهتره سکوت کنم. اگه وریا اینجا 
ی خودشم بشکنه. من کردم تا دندهبود یه کاری می

بهش گفتم به اون مارموز کاری نداشته باشه، اون که 
چیزو بگه و ست تا بیاد به مامان همهفقط منتظر یه اشاره
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بندازه. فقط برام جای سوال اوضاعمون رو به خطر 
 !داشت، کِی فرصت کرده به مامان خبر بده

خواد ازش شکایت کنه... یعنی من بهش گفتم می -
شکایت کن. باالخره باید یکی پیدا بشه حقِ این نامردو 
کف دستش بذاره تا دور ور نداره... فکر کرده خبریه... 

جا زندگی تو، پسرم همتون با کارای اون کثافت به این
بشه  کنم یه عمر با تو زندگی کردنرسیده، کاری می

 ...براش

مامان اون فقط غلطش با من بود، مشکالتمون به اون  -
 ...چه ربطی داره، مگه اون خواست میالد تصادف کنه یا

 :توی حرفم پرید و داد زد
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اون بی حیثیت رفته زده به ماشینِ مسلم... اگه  -
کنه؟ کارش به جایی خواست بشد چیکار میطوریش می

  ؟کشی کنهگری و تجاوز بره آدمرسیده از وحشی

 ؟خودش گفت وریا بهش زده؟ آره خودش گفت -

 .اسم اونو به زبونت نیار ماهین -

صدای بلندِ مامان باعث شد میالد درِ اتاقش رو باز کنه و 
 .به ما خیره بشه

 :مامان با نگرانی به سمتش رفت و گفت

جان چیزی خوای؟ ها مامانمیجانِ مادر؟ چیزی  -
 ؟شده
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نگاه میالد به من بود. با سکوتی مشابه سکوتش که بعد 
ف از بیرون اومدن از آسانسور در پیش گرفت... برخال

خواست دادبزنم، سکوت نکنم اون لحظه، اما االن ازم می
 .و به مامان بگم کاری به منو زندگیم نداشته باشه

خواد با مامان حرف بزنه و وقتی برگشت و فهمیدم نمی
ای اعتراضش درِ اتاقش رو دوباره محکم بست، به گونه

 .رو به رفتارِ مامان نشون داد
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رفتم. فهمیدم  منم مکث نکردم، سریع به سمت در
 .خیالِ میالد شده و داره دنبالم میادمامان بی

 ؟کجا داری میری ماهین -

 .دارم میرم بیرون... کار دارم -

 .خوای بری پیش اون پسرهکجا کار داری؟ البد می -

کفشامو از توی جاکفشی برداشتم، اشکالی نداره با 
رم پیشش... مهم نیست، فقط این همین سرو وضع می

 .از این جهنم بیرون برممهمه 

مامان منو متین هرشب داریم میریم باشگاه، این چه  -
 !شهپرسی و تموم نمیسوالیه که شما هر شب از ما می

در رو که باز کرده بودم دوباره بست وبا حالت 
 :غضبناکی گفت
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دونم باهاش در ارتباطی... به من دروغ نگو... من می -
رفت که داشت میامشب متین باشگاه نمیره، ظهر 

 ؟سرکار بهم گفت، داری میری پیش اون

.. لطفا منو به من با هیچکس در ارتباط نیستم مامان -
 .حالِ خودم بذار

کمی مکث کرد و بهم زل زد. از نگاهش تاسف و حیرت 
گه چی به سرت اومده، اون بارید. انگار داره بهم میمی

اون نامرد پسره باهات چیکار کرده که داری همه رو به 
 .فروشیمی

از خرِ شیطون بیا پایین ماهین... اون همون خره فقط  -
... مسلم چه مشکلی داره که اون پالونشو عوض کرده

دی. پسر به این خوبی، هر روز نامردو بهش ترجیح می
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پرسه، به فکرته، دلش زنه حالِ برادرتو میزنگ می
ه خره، تو کپیشت گیره، میاد میره برات کادو می

باهاش مشکلی نداشتی، مشکلت چیه که با این بچه چپ 
 .افتادی

مشکل اونا نیستن، مشکل منم که تو این سن و سال،  -
تونم واسه زندگی خودم تصمیم بگیرم... فکر هنوز نمی

ندازی تا شم داری منو الی منگنه مینکن متوجه نمی
حرفتو به کرسی بنشونی و من زنِ مسلم بشم... من 

 ...خوامشمامان... نمی خوامشنمی

 

، شاید به دیگه صبر نکردم تا حرفی از مامان بشنوم
همه جسارت پیدا کردم تا واضح و خاطر نگاه میالد این
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محکم به مامان بگم راه منو مسلم خیلی وقته از هم جدا 
شده و بهتره تحت فشارم نذاره تا هر طور شده زنِ اون 

 .جوجه خروس بشم

م گرفت... تازه ذهنم اومد خندهوقتی این کلمه توی 
شدم و پوکِ یه دنده شبیه میداشتم کم کم به اون کله

 .هاش استفاده می کردماز تیکه کالم

 

 

**** 
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ه محض دیدنش تا منو دید که با عصبانیت به شب ب
طرفش هجوم بردم، خودشو پشت دستگاها پنهان کرد 

دونه چه خبرِ شومی خندید.  هنوز نمیو غش غش می
خندید. خیرِ براش دارم وگرنه اینطوری بلند بلند نمی

 .سرش بازیش گرفته، مردِ گنده

 فهمی، بامگه نگفتم نری سراغش، تو زبونِ منو نمی -
 .و خراب کردیچیاین کارت زدی همه

گرمیم بود، پاش بیفته دنیارو واسش جهنم این دس -
ای پا شه بیاد کنم، گوه میخوره هر روز به یه بهانهمی
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حالیش کردم دیگه دوروبرِ تو اونجا برات گل بیاره...
 .نباشه

تو مگه قرار نبود کاری به کارش نداشته باشی، من که  -
کنم، اینجوری به حرفم مو حل میگفتم خودمو مشکل

 ؟دیاهمیت می

 ؟که ندید منوای، اونحاال چرا اینقدر عصبی -

کنی ندید، اتفاقا خوب خبرارو به مامانم فکر می -
 .رسوند

اون پشت  ها شده بودیمدویدم دنبالش... مثل بچه
 .خندید، منم به دنبالشدوید و میها میدستگاه

 : با شیطنت و پرویی گفت

 ؟خواد چیکار کنهدیده که دیده، اصال به تخمم، می -
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 .خیلی بیشعوری وریا -

افتاد دلم هاش و بازوهاش که مینگاهم که به سرشونه
  .رفتضعف می

چشمای خندونش قند توی دلم آب کردن. چطوری 
خواد ازت شکایت کنه. از بهش بگم اون عوضی می

 پشت سرش نرفتم، راهمو کج کردم و از روی یکی
ها پریدم به طرفش جلوش، تا بهش برخورد دستگاه

هوا هر دومون افتادیم روی زمین و منم روی کردم بی
 .وریا افتادم

اون از شدت خنده بیهوش شد ولی حواسش بود که من 
روی تنش افتادم چون دستاشو دور کمرم گذاشت و 
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نامحسوس و زیرکانه سعی کرد توی اون حالت نگهم 
 .داره

ن شبیه یه شوک بود اما نه اونقدری که برای هردومو
  .وریا از خندیدنش دست بکشه

تر نگهم دستشو پس زدم و خواستم بلند بشم که محکم
که نگاهش شو جمع کرده بود و در حالیداشت... خنده

 : توی چشمام رفت و برگشت داشت، آروم گفت

 .حرفتو بزن... فکر نکنی نفهمیدم -

 ؟که چی -

 .ل فهمیدم یه چیزیت هستاز در اومدی داخ -

 .بذار بلند شم -

 .همینجا بگو... نگام کن و حرف بزن -
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نفسم رو توی صورتش بیرون داد و به چشمای 
 :شورانگیزش خیره شدم

چی و به فهمیده تو بودی، زنگ زده به مامان همه -
مامان گفته... تا میالد و بردم خونه، مامان بحث راه 

ی مردمو شکسته... منم ی بچهانداخت، گفت زده دنده
 .گفتم بره ازش شکایت کنه

گزه. الزمه دوباره اشاره کنم، به بکنه... ککم هم نمی -
 ! چپم

اخم ریزی کردم... درونم اما پر بود از تالطمِ گرمای 
ی پهنش که روش قرار داشتم. اون هاش و سینهنفس

کنه، خب توام داری لمسش داره تنِ منو لمس می
هم پیشش خوابیدی و بیشتر از االن لمست کنی، قبال می
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کرده. باید این حس رو نادیده بگیرم، این حسِ لعنتی 
 : کنهکه داره شورش به پا می

ذاره... مامان یه جورایی داره منو تحت فشار می -
کنم، دونم ولی اینجوری از حرفاش برداشت مینمی

 ...وانتظار داره من مسلم

 پفیوز... مامانتم اگه خیلی بره گورشو گم کنه چاپلوسِ -
شه... این مامانتم یه دوسش داره چرا خودت زنش نمی

 .شه هاچیزیش می

 

 وپنجونوددویست_پارت#
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 : آروم زدم توی بازوش که با پرویی گفت

اگه خیلی خوشش میاد بره زنش بشه، فقط مارو  واال... -
 !خوادبذاره به حالِ خودمون، چی از جونِ منو تو می

صورتمو نامحسوس داشت به صورتِ خودش نزدیک 
. بدم میاد وقتی گرسنمه نفسم به نفسِ کسی کردمی

 .بخوره... حاال چطوری اینو حالیش کنم

هام وز رو مودِ گذشتهکنه هناگه االن پسش بزنم فکر می
 .و در موردش فکرهای بدی دارم

نگاهش برای خوندنِ احساسم، به چشمام خیره بود و با 
تر و کرد نگاهش بُرانهر اینچ که صورتمو نزدیک می

هامون روی هم فرود اومدن. شد. تا اینکه بینیتیزتر می
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وریا بینیشو به بینیم مالوند و وقتی دید من 
 : ندادم، چشماشو با آرامش بست و گفتنشون واکنشی

تونه تورو ازم بگیره... کم بدبختی دیگه هیشکی نمی -
  .به جون نخریدم تا به اینجا برسم

کمی بعد خودمو از روش کنار کشیدم و بلند شدم، در 
 .هام و گردنم، تنم داغ شده بودکه تا گوشحالی

سر از  لیوان آبی خوردم تا گرما و التهابی که به یکباره
 .تنم درآورده فروکش کنه

صدای فندک زدنش رو که شنیدم به سمتش برگشتم و 
ی لبش رو دیدم که درحال گرفتنِ کامِ سیگار گوشه

 .عمیقی ازش بود

 ؟کشیاز کِی سیگار می -
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 .دستشو حرکتی داد یعنی درست یادش نمونده

 .بودم... شاید از چهارده سالگی بچه -

 ؟کشییاز بچگی داری سیگار م -

کردم، نه رفیقی داشتم، نه همدمی، این تنها چیکار می -
 .االنشم تنها رفیقمه همین رفیقم بود...

منو بنیامینم اصال آدم حساب  خیلی قدر نشناسی... -
 .نکن

طور که کفِ زمین دراز لبخندی به روم زد و همون
 :کشیده بود و نگاهش به من، لب زد

 .تو عشقمی... رفیقم نیستی -

 .شورِ حرفش بهم سرایت کرد و قلبم تندتر کوبید

 ؟یعنی هر کی رفیق نداره باید بره سیگار بکشه -
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 .کنن منم با سیگارهمه با یه چی حال می -

 ...ولی خب "و مشروب"کردم باید اضافه می

 ! گفتی برام سوپرایز داری -

خواستم هر دومون از این حال و هوای احساسی می
ک آن جست زد و از روی زمین بلند بیرون بیایم که ی

 : شد و گفت

 .رفتا... بدو، بدو بزن بریمداشت یادم می -

 

سوپرایزش چرخیدن توی خیابون با موتورش بود... منو 
ترکِ موتور، پشت خودش نشوند و کاله کاسکت مشکی 

هم شبیه کاله خودش روی سرم گذاشت و سرعت 
 .گرفت
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ین تفریح و این تا حاال سوار موتور ننشسته بودم، ا
سوپرایز و سرعتی که باعث شد دستامو محکم دورِ 

شکم وریا حلقه کنم و از ته دل جیغ بکشم، اونقدر برام 
خواست، تموم انگیز بود که دلم نمیشیرین و خاطره

 .بشه

 

 وششونوددویست_پارت#
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با هم رفتیم بام... اونجا کمی هله هوله خوردیم، حرف 
زدیم و کلی شیطنت دیگه انجام دادیم که انگار اصال 

برامون مهم نبود مسلم قراره چیکار کنه، یا مامان 
 .کردچطوری داشت زیرپوستی منو تهدید می

ماشینم رو توی راه برگشت وقتی منو رسوند باشگاه تا 
 :بردارم و برگردم خونه، بهم گفت

 ؟چطور بود -

سرم رو روی کتفش گذاشتم و دستامو دور شکمم 
 : تر پیچیدم و گفتممحکم

... فکر کنم به شمافکر نکن با همین یه بار راضی می -
جای باشگاه اومدن هر شب باید بریم موتور سواری، 

 .دهاین بیشتر حال می
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با کاردک از رو آسفالت  ترسم بعد یه شبمی -
 .جمعمون کنن

 .زدم زیر خنده و آروم روی کمرش زدم

وقتی رسیدیم به باشگاه و سوار ماشینم نشستم اونم 
 : طرفِ خودم، کنار درماشین ایستاد و گفت

به چیزی فکر کن... فقط با آرامش بخواب... این  -
 .گذرونیممرحله رو هم با هم می

بهش امید دارم... سرمو با زنه منم اون وقتی حرف می
 .لبخند و اطمینان تکون دادم

کاوید و برقی از نگاه تیزش داشت صورتم رو می
 .شیطنت درشون نشسته بود
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قبل از اینکه استارت بزنم و راهی خونه بشم، دستشو 
ام گذاشت و سرمو به سمت خودش کشید و زیرچونه

 .ام زدی مالیمی به گونهبوسه

اش قیلی ویلی رفت و سعی کردم دلم از هیجانِ بوسه
هام رو کنترل کردم، این چند روز پیش نیومده که نفس

ببوستم و یه جورایی داشت احساساتِ بینمون رو کنترل 
 .کردمی

وقتی دوباره صاف نشستم، به روش لبخندی زدم و 
 : گفتم

  ...بینمتفردا می -

 .برو عشقم... مراقب خودت باش -

 

*** 
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 یای، بهم فهموند خونهناهار که خوردیم میالد با اشاره
 .خودش ببرمش

سرم رو نامحسوس تکون دادم، من به مامان بگم 
گه با این حال نمیی خودش، خوام میالد و بردم خونهمی

زده به سرت، اون که توانایی انجام کارای خودشو نداره 
 .و یکی حتما باید پیشش باشه
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هارو که شستیم، متینارو آروم کنار کشیدم و ظرف
 : گفتم

 .خودش خوام میالدو ببرم خونهمی -

 :از تعجب مردمک چشماش گشاد شدن و گفت

 .هخواد برگردتو این وضعیت؟ مگه سیما می -

اسم سیمارو که آورد دوست داشتم همینجا می بود تا 
اونطور که الیقشه ناسزا بارش کنم. میون اخم نوچی 

 :تر بردمزدم و تن صدام رو پایین

اسم اون هرزه رو نیار، اون اگه حتی خودشم بخواد  -
ی ما جایی نداره... تازگیا یه چیزایی در دیگه تو خونواده
 .موردش فهمیدم

 ؟چی -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ا کنحکاو دستمو کشید تا دوباره پشت میز بشینیم و متین
حرف بزنیم. مامان توی هال بود و داشت با آب گرم 

داد. این یکی از پاهای میالد رو توی تشت ماساژ می
ی پاهاش نرم های ماهیچهشه رگکارهایی که باعث می

 .هاش برگردهبشن و دوباره قوای بدنی و ماهیچه

میالده، تنها بخاطر طلبش نیست این مرده که طلبکاره  -
و از میالد زهر که اینجوری خودشو به آب و آتیش زده

 .خوادچشم گرفته، چشمش دنبال سیماست. سیمارو می

گی، میالد کجا، اون کجا، ... این چرت و پرتا چیه میوا -
 ...اینا زن و شوهرن

آره زن و شوهرن، ولی اون یاروئه از قبل دوست پسرِ  -
 .ودهسیما ب
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تر شدن و در چشمای متین با بازتابی از تعجب درشت
 :کمال بُهت و ناباوری پرسید

 ؟کی اینارو بهت گفته؟ از کجا اینقدر مطمئنی -

هایی که بیمارستان شبیکی از اون خواهرش گفت... -
 .و بهم گفتبودیم، یه شب اومد همه چی

 ؟گفت حاالمی واقعا... خودش تنها اومد؟ چی -

شب خیلی با تایید تکون دادم و در مورد اون سرمو
و چیزو برای متینا توضیح دادم. نگاهش یکه خالصه همه

اومد اون بیشتر از من در مورد خورده بود و بنظر می
 .این موضوع شوکه شده

روزم یادمه قبال گفتی میالد یه پسر داره، پس اون -
 .جدی گفتی
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 ! فکر کردی دروغ گفتم -

توجهی نکردم و به  امم به گوشم رسیدصدای هشدار پی
 :حرفام ادامه دادم

. نیال عاشقِ میالد بوده ..از خواهرِ همین مرده بچه داره -
خواسته با ترفند بدستش بیاره که بعد از حامله می

 .فهمه میالد و سیما با هم ازدواج کردنشدنش می

 ! خدایا...چقدر عجیب ! یعنی واقعا میالد یه پسر داره - 

ها دونم... همه این خیانتا و انتقامفکر کنم خودشم نمی -
ست، دختره به داداشش گفته میالد هم از سر اون قضیه

 .بهش تجاوز کرده
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چقدر الشی و ج...ه، با میلِ خودش پیش رفته بعد  -
انداخته گردنِ میالد که تجاوز بوده... ما باید به میالد 

 .بگیم

ه مامان هم همه این االن نه... یه روزی میگم ک -
چیزهارو بفهمه، شاید بهتره اول میالدو راضی کنیم اون 
هرزه رو طالق بده، یکم از این دردسرها خالص بشیم. 

ست که دودمانمونو به باد آخه اونم دلش گیرِ اون مرده
 .داده

گوه خورده... دلش گیر بود چرا زنِ میالد شد... اگه  -
ذاشتم، یه باغشون نمیشنیدم پامو تو اینارو زودتر می

گفتم دخترِ رفتم پیش باباش بهش میراست می
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تونو جمع کنین، زندگی هممونو به خاک سیاه هرزه
  .نشونده

نگاهی با تاسف به هال انداخت. صدای هشدارِ پیامم 
 : دوباره بلند شد. متین که با تاسف گفت

بعید بدونم طالقش بده... میالد واسه اینکه اونا به  -
 .رهشون نرسن عمرا زیرِ بارِ این کار نمیتهخواس
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منم بلند شدم تا گوشیمو چک کنم. برخالف تصورم که 
هام از وریا باشه، میالد پیام داده فکر کردم ممکنه پیام

بود، نگاهش کردم دیدم گوشیش توی دستشه و در 
که نگاهش به مامانه که داره آروم باهاش حرف حالی

کنه، منتظر جوابی از زنه و اون با سکوت تماشاش میمی
 .منه

 "م، باید با وریا حرف بزنممنو ببر خونه "

 ...وریا !! با وریا چیکار داره

دیگه  اون همه بدبختی و دردسر براش به بار آوردی
 :بسه... خواستم جواب ندم، ولی دوباره پیام فرستاد

 "منو ببر ماهین، منو از اینجا ببر "

 : براش نوشتم
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گه کی اونجا من چطوری ببرمت، االن مامان می "
ده، الاقل مراقبش باشه، مطمئن باش بهم اجازه نمی

خوای خودت یه چیزی بگو، مثال با حرف نزدنت می
 "و ثابت کنیچی

 

پیام بده ولی دیگه چیزی نفرستاد. باید به  ظر بودممنت
فهمم با وریا چیکار مامان بگم... حداقل اینجوری می

داره، حاال چه جوری با مامان حرف بزنم، از دیشب تا 
 .حاال یه کلمه هم باهام حرف نزده

لحظه توی خونه پیچید. مامان  صدای زنگ تلفن همون
 : بلند گفت

 .و جواب بدهندخترها یکیتون تلف -
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ای باال انداخت، اون هیچوقت جواب نمیده... متینا شونه
  .پس من باید برم

تلفن رو برداشتم و به محض اینکه گفتم الو، صدای 
حامد پسر عمو سعید رو از اون طرف خط تشخیص 

 .دادم و نگاهمو روی مامان باریک کردم

 خوای منومامان مامان این کارها یعنی چی؟ اینجوری می
متینارو به خیالِ خودت به یه زندگی درست بند کنی، اما 

تر از منه بفهمه داری این راهش نیست... متینا سرکش
گیری، اون راه بدتر رو در مورد زندگیش بد تصمیم می

 .کنه، که از کارت پشیمون بشیانتخاب می

کرد و من نگاهم هنوز به مامان حامد احوالپرسی می
 .خیره بود
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جنجالِ جدیدی داریم... من مطمئنم متینا  امروز جارو
ذاره... چند دقیقه جواب نمیاین زورگوییِ مامان رو بی

 : بعد از قطع تماس وقتی اسم حامد رو آوردم و گفتم

 "خواست که بیاد حضوری متینا رو ببینهیه قرار می "
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متینا صداش رو روی سرش انداخت و اونشب رو 
برامون تبدیل کرد به بازارِ شام. خوته رو به هن ریخت 
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و با گستاخی و سرو صدا توی صورت مامان ایستاد و 
 : محکم گفت

ازدواج چیکار به من داری، من دلم بخواد با هر کی  -
کنم، اون حامدِ عوضی رو هم بگو پاشو بذاره تو کنم می

کنم، اصال من همین االن از این خونمون پاشو قلم می
 .رم...دیگه اینجا جای من نیستخونه می

مامان که سیلی محکمی توی گوشِ متین زد. منو میالد 
 : هاج و واج نگاهش کردیم. با عصبانیت گفت

اون پسره که فردا همه بگن کجا بری ها؟ بری پیش  -
 .دختر فاخری هرزه از آب دراومده

 ؟گی هرزهم ؟ داری به من میمامان من هرزه -
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اش بود و ناباورانه به مامان نگاه دستش روی گونه
 .کردمی

اگه هرزه نبودی اینجوری جوابِ سر باال به من  -
دادی، آزاد گذاشتمت این همه دریده و زبون دراز نمی

اون از خواهرت اینم از تو... گیر دادید به دو تا شدی... 
، به سر و شکل و خونوادهاصل و نسب و بیپسرِ بی

شن بازوهاشون رفتید فکر کردید اینا مرد می
  ...واستون

واسه زندگی من نسخه نپیچ مامان... خیلی نسخه  -
ش چیکار کرده، پیچی برو ببین میالد تو گذشته

شون مرد و مردونه پای همونایی که بدت میاد از
بدبختیاش نشستن... اگه مرد نبودن چند صد میلیارد 
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کردن تا ما راست راست تو پولِ طلبِ پسرتو تسویه نمی
امنیت بریم و بیایم... پسرت خالفکاره، قمار و پولشویی 

دونی دونستی؟ میکرده، مال مردمو خورده تو اینارو می
نش اگه وریا خواستن بکشیه عده ماهین و دزدیدن می

دونی اونا هر سر نرسیده بود خالصش می کردن؟ می
روز و هر شب بپای ما دوتا بودن تا یکی بخاطر کارای 

 ؟برادرمون بالیی سرمون نیاره

 : با گریه جیغ زد

ست، یا اون یکی اصال برو ببین عروست چیکاره -
دونی چون عروست که یه نوه واست داره... اینارو نمی

رای پسرت توجه نکردی، اون نورِ هیچوقت به کا
چشمیت بوده، همیشه هواشو داشتی، ولی منو ماهی تا یه 
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داشتیم چوبت تو سرمون بود اینکارو قدم ور می
نکنین... اونور نرید، اینو نگید، اینو نخورید، چون شما 

  ...دخترید... دختر

 :اش داد زداز ته حنجره

پسرِ خودت؟  حاال بنیامین بده؟ آره بنیامین بده یا -
 ؟وریا بده یا پسرِ خودت

 

این همه حرف یهویی از کجاش در آورد... باورم 
شه توی چند جمله تمام زیر و بمِ میالد رو روی نمی

دایره ریخت تا مامان بفهمه، اونی که کنارمه و از گوشت 
 .ها شده بودو خونمون بوده، باعث همه این بدبختی
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سریع به میالد نگاه کردم. قرار نبود اینجوری بهش 
بگیم... قرار نبود توی این موقعیت بهش بگیم... زبونتو 
گل بگیرن متینا، وقتی عصبانی میشی دیگه هیچی جلو 

افتاد... وحشت کردم، چقدر دارت نیست. مامان یهو 
اوضاع بینمون بد بود که حتی میالد توی اون حال با 

 .ویلچرس سراسیمه به طرف مامان اومد
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اشو به مامان رو با کمک متین گرفتم و تکیه زیر بغل
دیوار زدم. سریع براش قرص زیر زبونیشو آوردم... 

نگاهش خیره به میالد بود... به میالد... اونم با فرو 
 .ای از اشک، به ما نگاه می کردختگی و ندامت و هالهری

پشیمونیت رو کجای دلمون بذاریم برادرِ من، اگه تو هم 
کردی این مشکالت برامون مثل ما درست زتدگی می

 .اومدبوجود نمی

زدن، هنوز گیج و ناباور بود از لبهاش به سفیدی می
 .هایی که متین به زبون آوردگفته

 ؟م؟ از کی؟ از کیمن یه پسر دار -

حالِ مامان و متین بقدری بد بود که از حرف زدنِ میالد 
شوکه نشدن... متین یهو بلند زد زیر گریه، شاید این 
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تنها واکنشش باشه. رفت توی اتاقش و در رو محکم 
 .. مامان و میالد هم به دهانِ من زل زدنبست

 .از نیال... یه پسر داری -

 .دونیگفته، تو از کجا میکی... کی اینارو به تو  -

 .خودش گفت -

سرمو تکون دادم و نگاهی به مامان کردم که همه تنش 
 .کردخورده نگاهم میشده بود گوش و یکه

، یه روز اومد تو همه این آتیشا از گورِ اون بلند شده -
 ...و بهم گفتبیمارستان همه چی

این ماهین اینجا چه خبره؟ به من بگو اینجا چه خبره !  -
 ؟حرفا چی بود خواهرت گفت

 : ی لرزون ادامه دادمامان به میالد نگاه کرد و باچونه
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این مدت خودتو زدی به موش مردگی تا من نفهمم  -
 .چی کارها کردی و دخترامو به خطر انداختی

ی مامان، میالد نگاهشو پایین انداخت و صدای گریه
ما ی توی خونه بازتاب شد. بخاطر اشتباهاتش همه

ها و خطاهای اونو و از همه تاوان دادیم... تاوانِ گناه
 .بیشتر من سپرِ بال شدم

 

 

* 
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اون روز هم با تمام آشوبش سپری شد... حال مامان بد 
اینو از نگاهاش و برخوردش با میالد متوجه  بود
 .شدممی

میالد هم خوب نبود و منم مثل متین تنهاشون گذاشتم 
تا دوتایی در خلوتِ هم، سنگاشونو با هن وا بکنن و هر 

ست، میالد شب و رازهاش نهفتهچیزی که توی اون
 .تر با مامان در میون بذارهراحت

دیدم در مورد این روز بعد وریا رو که توی باشگاه 
 ...موضوع باهاش حرف زدم
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تیکه حرفامو داد تیکهبا هر حرکت ورزشی که بهم می
 .بهش گفتم

 : نفس که کم آوردم دستمو باال گرفتم و گفتم

 ؟االن بس نیست، خسته شدم، یکم استراحت بکنیم -

دستمو گرفت و از روی دستگاه با کمکش بلند شدم. یه 
بطری آب رو سر  م بود.تیشرت و شلوارِ ورزشی تن

 .کشیدم و یادم افتاد با خودم لواشک آوردم

از پشت سر دستشو توی گودی کمرم گذاشت و خیلی 
 : آروم به جلو هولم داد

 ؟خوریبریم تو اتاق... نسکافه می -

 ؟خوریلواشک آوردم تو می -
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خورم، نوشِ جونِ نه من از این آت آشغاال نمی -
 .خودت

 .تم و دنبالش وارد اتاق شدمای بهش رفچشم غره

پایین تخت به دیوار تکیه زدم و نشستم، اون داشت 
 .کردنسکافه درست می

خب تعریف کن ببینم... دیگه چی گفت متین خانومِ  -
زبون دراز... خدا به بنیامین رحم کنه، یکم کم و زیاد 

 .ستبذاره، کالش پسِ معرکه

 .و گفتم کهچیهمه -

 ؟خورینسکافه می -

 .خورمنو... من از این آت آشغاال نمی -

 : چپ چپ نگاهم کرد و زیر لب گفت
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 .پرو -

کارشو تموم کرد، اما چه تموم کردنی، یه چشمش به من 
بود، یه چشمش به کارش که داشت نسکافه درست 

 .کردمی

به سمت تخت اومد و با حرص به من نگاهی انداخت که 
ابروهامو باال در حالِ لیس زدنِ لواشکم بودم. سوالی 

 ؟!کنهدادم، چرا اینجوری نگاهم می

 : شنیدم که زیر لب گفت 

  ...زنهببین چه جوری داره لیس می -

 :با پاش آروم به رونم زد و رفت روی تخت نشست

 .زنیبنداز اونو حرف بزن ببینم چی شد... هی مک می -

 .زنمزنم دارم لیس میمک نمی -
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گردنشو باال گرفت و با حرص زیر لب نوچ نوچی کرد و 
 .صدایی از خودش درآورد

 .ی خنگدختره -

 ؟با من بودی -

هامو لیس زدم. چشماشو توی گیج نگاهش کردم و لب
 .حدقه چرخوند و آهی از کالفگی کشید

کنی بنداز اونو تا یه کاریت نکردم... هی ملچ ملوچ می -
 .حالمو بد کردی

 ؟شهاز لواشک خوردنم چندشت می -

زدم زیر خنده و برای اینکه بیشتر حرصش بدم صدای 
ملچ ملوچمو بیشتر کردم و لواشک رو تند تند لیس 

 .زدم
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نگاهش با حالت خاصی بهم خیره شده بود. دندون 
ای کرد و چیزی از کنارش برداشت و به سمتم قروچه

 .پرت کرد

ریموت تلویزیون بود. دوباره زدم زیر خنده و میون 
 : خندیدن گفتم

 ! کنی؟ چتهچرا همچین می -

اش خرخری کرد و آروم های کلید شدهاز بین دندون
 : گفت

فهمه داره چیکار خنگ میگه چندشت میشه ! نمی -
 .کنه. جمع کن این ملچ ملوچتومی
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پاهاشو دراز کرد روی تخت و سریع لحاف رو کشیک 
که دست روی پاهاش و یه طرفه دراز کشید. در حالی

 .کردبود زیر سرش و منو نگاه میراستشو جک زده 

 ؟خوابت میاد؟ چرا رفتی زیر پتو -

 .سردمه -

 ؟تو؟ تو سردته -

های آمیزی گفتم... من که دارم عرقبا حالت تعجب
 ! گه سردمهبینم چطوری میروی پیشونیش رو می

 ! کنیتو که داری عرق می -

یهو سردم شد... تو حرف بزن کاری به این کارها  -
 .باشنداشته 
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 : ای به لواشکم زدم و با خنده گفتملیسِ دیگه

 .شهیه چیزیت میشه ها... یهو کانالت عوض می -

 ! حلقتو کامل بکنم تو میگی یا بیام اون لواشک -

چپ چپ نگاهش کردم... چش شده، چرا اینجوری 
 ! زنهحرف می
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کنی، عین این چه طرز حرف زدنه ! چرا اینجوری می -
 ؟گیریها بهونه میبچه

 .یا اونو کامل بخور ، یا بندازش دور حرفتو بزن -

خب اگه چندشت میشه برو بیرون تا کامل بخورمش  -
 .لیس بزنممن عادت دارم لواشکمو بعد بیا...

آروم به پیشونیش زد و سرشو روی بالشت انداخت و 
 :دوباره زیر لب غرولند کرد

فهمه، یا ای خدا... ای خدا... دوزاریش کجه نمی -
 .کنه واسه منخودشو زده به خنگی... هی لیس لیس می

 .فکر کنم زیاد ورزش کردی مخت تاب برداشته -

میالد چیکارم آره مخم اتصالی کرده... حاال نفهمیدی  -
 ؟ داره
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عمدا سوال پرسید تا من به هوای جواب دادن لواشک 
 .خوردنم رو کنار بذارم

م که وریا . فقط گفت ببرم خونهبه من چیزی نگفت.. -
 .بتونه بیاد اونجا کارش دارم

 .تونه داشته باشهجز دردسر چی می -

 :ای بهش رفتم که گفتچشم غره

 !شهر علی نوری تو خونهمامانت باالخره فهمید چه نو -

اولش شوکه شد، هاج و واج به میالد نگاه می کرد،  -
شد داریم در مورد میالد حرف انگار باورش نمی

زنیم... یهو زد زیر گریه، کلی داده و بیداد کرد، می
 .نزدیک بود میالدو با اون حالش یه فصل کتک بزنه
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اگه اون ولی ایول به این متینا... زبونش بیست متره...  -
 .زدیگفت بعید بدونم تو حرف میاینارو نمی

کردم... اگه خب من داشتم مراعات حالِ میالد و می -
قرار بود اینجوری همه رو بندازم تو شوک خودمم 

دنبال یه موقعیت خوب تونستم خرف بزنم...می
خانوم بخاطر بنیامینِ شما کلی سرو گشتم... ولی متینمی

 .و شپلق ریخت بیرونهمه چی صدا راه انداخت بعدم

خوشبحالِ بنیامین... کاش یکی هم بود اینجوری از  -
 .کردمن دفاع می

ای بهش رفتم... اون که ندیده من غرهبا دلخوری چشم
خاطرش مقابل کنم یا چقدر بهچطوری ازش دفاع می

 .مامان و بقیه ایستادم
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یگه کنما، بنداز دببین اونو نندازی میام یه کاریت می -
 .زنه جلو منهی لیس می

 .خورموا... تو چیکار به من داری، دارم لواشک می -

 .کوفت بخوری... اون نسکافه رو بده من بخورم -

 :ای باال انداختم و گفتمشونه

گی بعد انتظار داری کاراتو به من چه... همه چی می -
 .انجام بدم

ماهین... گه انگار گفتم سنگ بار بزن... یه جوری می -
 .اونو بده... نذار خودم بلند بشم

 .خودت بیا ببرش -

 .خودم پاشم تورو میارم رو تخت -
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نگاهش کردم. ابرویی باال انداخت و با جدیتی حاکی از 
 : شیطنت گفت

 .بیام، تورو هم میارم رو تخت کنار خودم بخوابی -

شو به طرفش گرفتم. دارِ نسکافهبا حرص ماگِ درب
 .گرفتش و با حرص چیزی زمزمه کرد اونو از دستم

کرد. یه خورد ولی همش منو نگاه میداشت ازش می
های قرمزش افتاد، یهو لحظه که نگاهم به چشم

دوزاریم به کار افتاد که برای چی اینجوری رفتار 
زنم کرد. من نشستم جلوی یه پسر لواشک لیس میمی

 ! کنمو به قول خودش اذیتش می
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نگاهم به سمت پاهاش و لحاف رفت، پس بگو چرا رفته 
 .زیر لحاف خودشو قایم کرده

تر از اونچه که وای... وای... یهو برق گرفتتم. سریع
و لواشک رو گذاشتم  رفت ایستادمخودمم انتظارم می

  .توی بشقابِ روی میز

 .دیگه حتی روم نبود نگاهش کنم

 ؟شد یهوها چی -

 .بریم سانس بعدی ورزشمون -
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 .قوز نکن -

بینه این اخطارو بهم صاف ایستادم... هر وقت منو می
 .ده و متنفره از قوز کردنمی

ی چشم دیدم که از روی تخت بلند شد و تا به از گوشه
گشتم با یه حرکت پاهام و کمرمو گرفت و سمتش بر

توی آغوشش مثل یه جسمِ سبک بلندم کرد و به طرف 
 .تخت برد

ها پاشدی... باالخره چت شد یهو مثل برق گرفته -
 .دوزاریت افتاد چه سوتی دادی

 ؟چه سوتی -
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کوبید، خودمو به کوچه ای میی ترسیدهقلبم مثل گربه
م. حاال منو نندازه رو علی چپ زدم، تا نفهمه چیکار کرد

 ...تخت بعد روم چنبره بزنه و

کمرم که تخت رو لمس کرد، قلبم هری ریخت... 
کردم ولی این اتفاق افتاد. داشتم فقط بهش فکر می

دستام به سرعت نور یخ کردن و تا خواستم چیزی بگم، 
 :هیشی گفت و آروم زمزمه کرد

نیست که  جات تو بازوهای من امنه... اما به این معنی -
 .تونی قسر در بریبعد از کرم ریختنت  می

 .کرم نریختم -

و گرفتی تو دستت چرا دیگه یه ساعت اون لواشک -
 .زنیداری جلو من لیسش می
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زنن، این خب چه ربطی داره، بستنی روهم لیس می -
 ؟کجاش عیب و ایراد نداره

ام مالید... دلم لبخند شیطونی زد و بینیش رو به گونه
مالش رفت... انگشتاشم بین تارهای موهام سُر داد و 

نرم و مالیم نوازششون کرد... قدرتِ اینو نداشتم پسش 
خواستم این کارو بکنم ولی، ولی، از یه خوشیِ بزنم... می

ریخت... انگار از بوی تنش مرموز هی دلم هری می
کرد... م سرکش شده بود و تنمو لَخت و سِر میشامه

دوید... شبیه کسی به نظر ورتش مینگاهم توی ص
ها هم خوشش اومده و هم اومدم که از این نوازشمی

ترس داره و بین این دو حس، سردرگم مونده... نجوا 
 :کرد
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 ؟جان؟ جان چته؟ ترسیدی -

 .نه -

فقط نالیدم... در حالی که این احساس توی تنم شورش 
... ترسمخواد مستم کنه اما ازش میکرده بودن. دلم می

ی که مورد ستایش قرار هایدوست دارم مثل تمام زن
گیرن، منو نوازشم کنه، ببوستم، اصال دست بکشه می

روی موهام، صورتم، گردنم و جای جای تنمو لمس کنه 
تا این حسِ طغیان شده، آروم بگیره، ولی باز چیزی 

کنه، چیزی که از شرح دادنش احساسمو بایکوت می
ریزه هایی اعصابمو بهم میظهگریزونم و سر همچین لح

 .که نتونم درست احساسمو کنترل کنم
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باالخره سرشو خم کرد تا ببوستم،باید بهش بگم نه، 
که اصال تنش با تنم ، در حالیباید بگم از روم کنار بره

برخوردی نداشت، فقط روم خم شده بود تا بهم حسِ 
اطمینان بده... تا ترس و وحشتِ منو از خودش کم کنه. 

اما قادر نبودم، انگار در اون لحظه گیج شده بودم و 
  .تعادلی نداشتم
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به خودم دستور دادم چشمامو ببندم... من باید بتونم 
باید با حسِ وحشتم بجنگم... من یه خودمو آروم کنم... 
  ...شم و باید بتونم اونو ببوسمزنم که بوسیده می

 .ماهینم -

اینو با نجوای کشداری زمزمه کرد و دلِ منو بیشتر به 
ام چنگ انداخت. بازی گرفت... انتقالب درونم به سینه

 .شکمم منقبض شد و حس داغی بین پاهام لمس کردم

، اما یک آن صدای کسی به منتظر بودم بوسیده بشم
 :گوشمون رسید

شه نگاه مثبت هیجده، نمی نه.. نه... بیا بریم. صحنه -
 .کنی بچه... بیا بریم حالشونو خراب نکن
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یهو وریارو کنار زدم و از الی در دیدمشون. بنیامین بود 
که سعی داشت مانع دیدِ متینا بشه، حاال انگار ما داشتیم 

 .گرفتمها میشتیروی تخت از اون نوع کُ 

وریا زیر لب فحشی به بنیامین داد و با حرص زمزمه 
 :کرد

 .تو روحت خرمگس -

نفسم جا نیومده بود. با تردید نگاهش کردم... کامل از 
تخت پایین رفت و توی آینه ظاهرشو مرتب کرد. 

دونم حالِ اونم به هم ریخته و یه جورایی داره از می
هام به قدری تند بودند دزده... نفسعمد نگاه ازم می

 .زنهانگار قلبم داره توی گلوم یا دهانم می

 ؟من چم شده -
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. اما وقتی کردم بشنوههوا اینو زمزمه کردم. فکر نمیبی
 :جواب داد

جنگی... لطفا این کارو نکن... داری با احساست می -
 .تو دور بریزیکنه گذشتهحداقل بهت کمک می

 .فهمیدم شنید

 ؟یر دارهبنظرت تاث -

دم، اونقدر حالتو خوب کنم که نتونی به بهت قول می -
 .گذشته برگردی

 : بدون اینکه نگاهم کنه اینارو گفت و بعد پرسید

 ؟خوای استراحت کنیها، یا میمیای پیش بچه -

 .میام -
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و داد تا هر وقت تپش اون بیرون رفت و بهم این امکان
 .قلبم آروم گرفت بهشون ملحق بشم

ای فقط برای بنیامین و متینا همیشه به طرز مشکوکانه
شه. این یعنی بنیامینم به سانس دوم پیداشون می

خواد با یک ساعت دیر کردن به خلوتش نیاز داره و می
 .هاش فضای بیشتری بدهوریا وشیطنت

 

 

 

**** 
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ی منو وریا یک ماه دیگه از رفاقت، دوستی و رابطه
ی خودش بردیم. گاهی خودم گذشت. میالد رو به خونه

زدم ولی متینا و مامان بهش نزدیک بهش سر می
شدن. اینو به حساب دلخوریشون گذاشتم که هنوز نمی

 .نتونیتن میالدو ببخشن

و گفتم خیلی ناراحت وقتی به میالد ماجرای مرگِ مهتاب
شد. بهم گفت دوست صمیمی نیال بوده، یکی از 

های نزدیک به اتابک و میالد که توی سایتشون و مهره
 .کارهاشون همیشه دخالت داشته
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شب تصمیم داشته آبروی نیالرو باالخره بهم گفت اون
بلکه به خواست ببره و به اتابک ثابت کنه تجاوز که نه، 

ی شومِ برادرم، که نیال خودش اون اتفاق رخ داده، نقشه
خواست نیالرو جلوی برادرش یه هرزه بدکاره جلوه می

بده، دامن گیرِ منو وریا شد و با وجود هر چیزی مارو به 
  .هم نزدیک کرد

کنم، اش فکر نمیشب و خاطرهخیلی وقته دیگه به اون
و کارهایی که برای ذهنم هر روز دارم با ورزش کردن 

 .کنممفیده، ذهنمو پاکسازی می

ایستم و مثل یه مشاور با خودم هر روز جلوی آینه می
زنم. چیزهایی میگم که باعث تقویتِ ذهنم حرف می

 .بشه و منو از افکار منفی دور کنه
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کنم در طول کنم و سعی میها مدیتیشن میبیشتر وقت
ر نکنم. این عمل منو روز حداقل ده دقیقه یه هیچی فک

آروم کرده و حاال تصمیم دارم دوباره با یه روحیه جدید 
و آماده، فعالیت کاریمو از سر بگیرم. برام مهم نیست 

کشمش بین میالد و اتابک تا کجاها ادامه داره، حتی 
دونم کاری که میالد با وریا داشته چی بود، اونم نمی

ین پس برای خوام از اهیچی به من نگفت، من فقط می
خودم زندگی کنم و هر کاری که برای سالمت جسم و 

 .روحم الزمه انجام بدم

خانواده بزرگترین ثروتِ هر انسانه، اما اینم خوب 
دونم که در این مسیر هر کس راه خودشو انتخاب می
 .کنهمی
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امروز اومدم آموزشگاه تا مدارکم رو از خانم مهینی 
 .تحویل بگیرم

 : دستم داد با افسوس آهی کشید و گفتوقتی اونارو به 

های خوبمو از دست خواست یکی از مدرسدلم نمی -
بدم... اگه دوباره تصمیم داشتی تدریس حضوری انجام 

 .بدی، بازم برگرد اینجا

اون توی اتفاقِ عمارتِ اتابک هیچ دستی نداشته، 
تونم در مورد اون اتفاق مهینی رو مقصر بدونم. این نمی

تحولِ جدیدِ زندگیم ربط داره. در حال حاضر  تصمیم به
دم آمادگی تدریس حضوری رو ندارم و ترجیح می

 .کارمو به صورت آنالین ادامه بدم
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دیشب وقتی اینو با وریا در میون گذاشتم اون بهم 
 :گفت

خوای یکی از شاگردای خودم تو اینستا بالگره، اگه می -
کارتو سریع  بگم با فضای اینستا و تبلیغات کمکت کنه

 .راه بندازی

پیجِ اون شخص رو که بهم نشون داد، چشمام چهارتا 
شدن. یه دختر بود، لعنتی یه دخترِ زیبا، با ژست و 

ی رو خام کنه، تونست دلِ هر پسرهایی که میعکس
این شاگردِ وریاست، اونم مثل من میاد اینجا تا وریا 

 ! بهش تایم ورزشیشو آموزش بده
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خوره به جونم افتاد و ناخودآگاه یه این دغدغه مثل 
قشقرقی به پا کردم که متینا و بنیامین فقط به دعوای ما 

 .خندیدنمی

ی حسادت توی به خودم که اومدم فهمیدم یه توده
ام جمع شده، اینکه من فقط وریا رو برای خودم سینه

ای بهش نزدیک خوام و دوست ندارم دختر دیگهمی
 .نداشت بشه، تعبیری غیر از این

زد و با برق چشماش بهم وریا هم یه سر لبخند می
  .فهموند، متوجه حسادتِ درونیم شده

لحظه که من با دلخوری از حاال این خیلی ضایع نبود، اون
باشگاه بیرون رفتم و بدون حرفی سوار ماشینم نشستم 
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هاش ها و پیامو برگشتم خونه و به هیچ کدوم از تماس
  .بیشتر لو دادمجواب ندادم، خودمو 

و از خودم موقع خواب بیش از صد بار این سوال
پرسیدم، من واقعا وریارو دوست دارم؟ حسم اینقدر 

ای ببینم، یا تونم اونو کنارِ زنِ دیگهبهش محکمه که نمی
 ؟بفهمم کسی بهش نزدیک شده

. دونم به وریا دلبستم..دونم و میمن جوابِ سوالمو می
برای اون لعنتی وا داده... منی که وابسته شدم و قلبم 

 .قرار بود محکم باشم، وا داده بودم

 

 وششسیصد_پارت#
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از آموزشگاه که بیرون اومدم سوار ماشینم نشستم. 
ها خواستم بعد از مدتدارم. میامروز یه قرارِ مهم 

  .دوباره اون زنِ مهربون رو ببینم

اش ی شیرینی گرفتم و به سمت خونهسر راه جعبه
 .حرکت کردم

خاله حوری هم مثل من به وریا نگفته بود من قراره 
  .برای ناهار مهمانش باشم
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دونه منو پسرش هر شب توی البته خاله حوری نمی
ه بده بستونی اونجا راه بینم و چباشگاه همو می

کنه من باالخره تونستم وریا رو انداختیم. حتما فکر می
قانع کردم تا بیخیالم بشه و اونم راهشو انتخاب کرده و 

 .به زندگی عادیش برگشته

شایدم به خاطر همین، امروز که وریا کالس خصوصی 
داره و باشگاست منو دعوت کرده که هر دو با هم تنها 

 .باشیم

 

م نشست و استکان چای رو مقابلم گذاشت و لبخند کنار
 :گرمی زد
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بهش نگفتم تو قراره بیای پیشم... اصال چیزی  -
کشه، گفتم حاال که دونه... کارش تا شب طول مینمی

 .اون نمیاد، بیای اینجا ببینمت. دلم برات تنگ شده بود

 .ممنون. منم دوست داشتم ببینمتون -

، از دیشب با ام گرفتندهتوی دلم به خباثتِ خودم خ
کنه و وریا قهرم، اون بدونه من اینجام، باشگاه رو ول می

تخته گاز میاد اینجا. چقدر دلم برای موتورش و موتور 
... اگه آشتی کردیم باید شب سواریمون تنگ شده

 .بهش بگم با موتورش بریم دوباره دور دور کنیم

 ؟حالِ داداشت چطوره بهتر شد -
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خوبه... ولی خب، هنوزم ویلچر نشینه،  خداروشکر -
گه زمان ی پاهاش ضعیف شدن، دکترش میماهیچه

 .بره تا به حالت اولشون برگردنمی

ای تو کما بوده، بازم آره مادر... فکر کنم دو سه هفته -
خدارو شکر که اونو بهتون برگردوند... حتما یه قربونی 

ه شما و بدید، خدا به جوونیش رحم کرد، نگاه کرده ب
 .مادرتون

 ؟خاله حوری -

 ...جانم مادر -

خوام یه چیزی بپرسم، بذارید به حسابِ می -
 ...کنجکاویم

 .خوای بپرسعیب نداره هر چی می -
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 ؟چرا برادرتون، از وریا بدش میاد -

 .دستشو روی زانوم گذاشت و لبخند تلخی زد

خواست وریا دامادش باشه، بهت که گفتم، داداش می -
که زیر بار نرفت، اونم ازش دلخور شد. آخه یه وریا 

و عیالش اومد اینجا، جلوی همه با وریا حرف روز با عَت
خوام بشی عصای زد گفت تو مثه پسرمی، حاال هم می

دستِ خودمو خونوادم، رو کَرَم و آقاییت حساب باز 
کردم، روسفیدم کن... وریا هم سریع جوابشو گذاشت 

شه دایی... از اون جور نمیکف دستش، گفت این وصله 
 .سال به بعد داداشم دیگه روی دیدنِ وریامو نداره

کنم دعواشون همش به خاطر این چرا حس می -
 .نیست
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از کنارم بلند شد و به آشپزخونه رفت.  به طرز مشکوکی
اگه بفهمم خاله حوری واقعا قصد ازدواج داره، خودم 

کنم به زندگی مامانش کار نداشته وریارو راضی می
 .باشه. اونم حق داره زندگی کنه و یه همدم داشته باشه
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دنبالش رفتم و کنار میز ایستادم. خودش رو با چیدنِ 
 .میز مشغول نشون داد

 ؟زنهوریا باهات حرف می -

لعنت به من... سوتی دادم... با سوالم یه جورایی 
و حوری رو باز کردم که این سوالی افکارِ خالهدریچه

 .ازم بپرسه

دونم بهتون گفته یا با هم یه مدت ساری بودیم، نمی -
 .زدیمنه... اونجا گاهی با هم حرف می

اهات... من آره یادمه... بخاطر داداشت اومده بود ب -
اون روزها اینقدر خوشبین بودم، گفتم حاال با دستِ پر 

 ...گردهاز پیشت برمی

 :آهی کشید و با خودش واگویه کرد
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 .خواد دیگهدونم، وقتی خدا نخواد نمیچه می -

خواست چیزی بگه، حتی به سمتم پیچید، به نظر می
هاشو بازو بسته کرد، ولی بعد به طرز مکث کرد و لب

 :ای بحث رو عوض کردرانهناباو

 ؟میزو بچینم ناهار بخوریم -

ای بزنم خاله مگه میشه تو بپیچونی و من حرف دیگه"
 "!! حوری

ناهار خوردیم. کمی در مورد اخالق و رفتارهای وریا 
هاش گفت و هاش و بچگیبرام حرف زد. از شیطنت

های های یادگاریشون رو آورد و عکسبعد آلبوم عکس
های متفاوتش سایزهای مختلف و سن وریارو توی
 .نشونم داد
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های بچگیش یه عروسکِ دخترونه رو یه جایی از عکس
 :بغل گرفته بود، خاله حوری گفت

خوام... گفت آجی میاینجا یاد گرفته بود همش می -
و از مغازه برداشت، گفت واسه آجیم این عروسک

گفت آجی بیا زد میخوامش. هر روز رو شکمم میمی
بیرون برات عروسک خریدم، حالیش نبود من باید 

 .شوهر داشته باشم تا براش آبجی بیارم

هر دومون به خریتِ بچگیِ وریا خندیدیم. از همون اول 
ی آبجی انگار یه دختر باز قهار بوده که به بهانه
 .خواستنش، عروسک دخترونه برداشته
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 درِ خونه باز شد. منو خاله حوری به سرعت به سمت در
ای صورتی تنم بود و یه نگاه کردیم. یه تاپِ جلیقه

 .شلوارک سفید که تا روی زانوهام بود

 در رو که باز کرد و وارد شد، خاله حوری زیر لب گفت

: 

بین ببین انگار علم عیب داره، هیچوقت اینموقع  -
 .نمیومد خونه ها

فهمه من شانسِ منه، اینم انگار جن داره سریع می"
 "میرم کجام، یا کجا

تا چشمش به من افتاد ابروهاش یکه خورده باال پریدن. 
توی حالت شوکه خواست چیزی بگه که نامحسوس 
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ای بهش کردم و وریا سریع خودشو جمع و جور اشاره
 : کرد و با یه اخمی تصنعی آروم گفت

 .سالم. خوش اومدین -

دونستم بخندم یا ادای آدمایی رو در بیارم که مثال نمی
 .ها اونو دیدممدتبعد از 

 ...سالم -

 .دونستم مهمونِ مامانیدنمی -

 .ببخشید... من مزاحم شدم -

 .کنم مراحمید، بفرماییدخواهش می -

امو فرو دادم و دوباره نشستم... ببین چه فیلمی خنده
 .بازی می کنه... منو بگو چه جوری توی نقشم فرو رفتم
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بوم نیم نگاهی خاله حوری از کنارم بلند شد، وریا به آل
 .انداخت و لبخند محوی زد

 

 وهشتسیصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

اش مشهود بود یه ناراحتی عمیق چیزی که توی چهره
 .گفت به خاطر اون، برگشتهبود که احساسم می

 .که گفتی تا شب کار داری دیر میای مادرتو  -
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 .اگه ناراحتی زود اومدم برم مامان -

 ؟نه مادر این چه حرفیه... ناهار خوردی، بکشم برات -

 .خورمنه میلم نمیشه... خواستم خودم میام می -

رفت توی اتاقش و درو بست. حالتِ نگاه خاله حوری به 
کشید و در اتاقش محزون بود. رو کرد به من و آهی 

 : گفت

دونم باز کجا اعصابش به هم ریخته اینجوری نمی -
اومده خونه. آدمی که عزب و تنها باشه، زندگیشم 

 .شههمین می

خودمم تو همین فکر بودم، کامال مشخصه از چیزی 
  .ناراحته
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چند دقیقه بعد پیامی برام فرستاد، میون صحبت خاله 
دونستم می حوری دلم به یکباره هری فرو ریخت...

. خودم مقابلِ خاله حوری بودم و دلم توی اتاقِ خودشه..
 .اون غولِ تشن

خاله حوری که به بهانه بلند شد تا دوباره چای بیاره، 
 : پیامش رو باز کردم

 "ای شده بیا تو اتاقم، بهت نیاز دارمبه هر بهانه "

امان براش حسش به دیوارِ دلم چنگ انداخت... بی
 : ندشتم

 "؟شده، این چه حالیه؟ با کسی بحثت شدهچت  "

به جای جواب دادن، چند ثانیه بعد درِ اتاقش رو باز 
 .کرد و بیرون اومد
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یه نیم نگاه به پذیرایی انداخت و وقتی منو تنها دید 
 .چشمک شیطونی زد و به طرف آشپزخونه رفت

 ؟ناهار چیه مامان -

 ؟قورمه سبزی با جوجه داشتیم. برات بکشم -

 .برم تو اتاقمکشم، میم میخود -

 .باشه... منم برم نمازمو بخونم -

از همونجا وریا با عالمت ابرو باال دادن بهم فهموند 
 .ذارهمامانش داره از قصد مارو تنها می

وریا سینی غذاش رو برداشت تا بره توی اتاقش که 
 : خاله حوری رو به من گفت

ان، برم تا ذارم ماهین جمن یه چند دقیقه تنهات می -
 .نمازم قضا نشده بخونمش
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 .کنم. بفرماییدخواهش می -
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وریا با سر بهم اشاره کرد برم توی اتاقش و همین که 
 :، سریع پیامی فرستادرفت توی اتاق و در رو بست

 "زود بیا اینجا کارت دارم "

 : نوشتم
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 "ترسم بیام یه وقت مامانت ببینهمی "

 "بینه، تا رفت تو اتاقش زود بیانمی "

 "خیله خب صبر کن مامانت هنوز نرفته "

 

خاله حوری بهم لبخندی زد و با عذرخواهی به سمت 
ریا شدنِ در اتاقش رو واتاقش رفت. انگار صدای بسته

 :شنید که سریع برام فرستاد

 "بیا دیگه رفت "

شکمم منقبض شد و دلم و به هم پیچ خورد و وقتی بلند 
شدم تا به طرف اتاقش برم، پاهام و تنم از استرس 

 .لرزیدن
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اگه خاله حوری اتفاقی از اتاقش بیرون بیاد و بفهمه من 
فهمه که به اتاق پسرش رفتم، خودش تا ته قضیه رو می

 .یا با هم رابطه داریم و من بهش دروغ گفتممنو ور

درِ اتاقش رو نیمه باز گذاشته بود تا صدای باز و بسته 
دونه شدنِ مجددش، مامانش رو متوجه نکنه. خودش می

گه زود برم تو که همش داره بهم میباید چیکار کنه 
 .اتاقش

که پامو توی اتاقش  در رو کامل باز کردم و همین
کشید به سمت داخل و در رو آروم گذاشتم، دستمو 
 .پشت سرم بست

. لبخندی از استرس زدم ام حبس موندنفس توی سینه
تا صورتم عادی به نظر بیاد، وریا ولی جذاب و شیطون 
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، برعکس من اون اصال استرس نداشت. کردبهم نگاه می
ی دزدی مچشونو من شبیه دزدهایی بودم که سر صحنه

 .گرفتن

خوای، اگه مامانت بفهمه من ی از آدم میببین چه کارای -
 ؟اومدم تو اتاقت چی

 ؟خوای اتاقمو ببینینمی -

ش مو کنار بذارم. چهرهمنو پیچوند تا استرس و دلهره
ی ورودش شیطون و بامزه بود، ولی باز برخالف لحظه

 .ی نگرانی رو توی عمق نگاهش ببینمتونستم هالهمی

وال پسرها عاشق چرخی توی اتاقِ بزرگش زدم. معم
  .طورهای سردن، وریا هم همینرنگ
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رنگ دیوارِ اتاقش آبیِ روشن بود، یه رنگِ آرامبخش و 
 .مالیم

 .ای بودنهای انتخابیش، سورمهولی دکورش و رنگ

از دکور اتاقش خوشم اومد. رو تختی تیره و براقش 
داد بصورت نامرتب روی تخت قرار داشت و نشون می

ی پیش روی تخت دراز کشیده بوده. قهوریا تا چند دقی
هاشو دیدم، وسایلِ درِ کمدش باز بود و آشفتگیِ لباس

روی میزش هم تقریبا نامرتب بودن. مامانم راست 
گه همیشه باید به زن باشه تا مردهارو از شلختگی می

 .در بیاره

 .بشین -
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ی اتاقش رو برای نشستن انتخاب ی زردِ گوشهکاناپه
 .م و روشنش تمِ خاصی به اتاق داده بودکردم. رنگِ گر

روی تخت نشست و به حالت شاکی بهم زل زد. حتما 
ای رو برای برای اینه که دورش زدم و جای دیگه

 .نشستن انتخاب کردم

 : به سینی غذاش که روی پاتختی بود اشاره کردم

غذاتو آوردی که بخوری... بخور با منم حرف بزن  -
 .ببینم چی شده

 .نمیشهمیلم  -

 .آوردی که بخوریا -

بهونه بود بیام بیرون ببینمت... اونجا نشستی یه وقت  -
 ؟جات بد نباشه، راحتی
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تر با متلک گفت و نیشخندی زد. لبخندی زدم و راحت
 .تکیه دادم و پامو روی اون یکی پام گذاشتم

راحته راحت... تو حرف بزن بگو چت شده، با بنیامین  -
 ؟دعوا کردی

 .اینجا پیشم بشینبیا  -

 .جام خوبه -

 .نگرانِ جات نیستم... گفتم بیای که پیشم باشی -

 .از جا بلند شد. قلبم هری ریخت

 !گم بیا پیشم بشینچرا می خندی؟ مگه نمی -

همینجا خوبه دیگه، الاقل اگه مامانت فهمید من اینجام  -
کنه اینجا نشستم داریم با هم یا درو باز کرد، فکر می

 .زنیمحرف می
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 .تو نگرانِ فکرِ مامانم نباش -
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کنارم نشست و یه جوری بهم چسبید، انگار نیمی از 
 .تنمه
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 دستشم از پشت، دور کمرم حلقه کرد و سرشو به سمت
ام پایین آورد. زیر این حصار، تنم گُر گرفت و شونه

 .کردآتیشِ تنِ اونم داشت ذوبم می

ام چسبوند و دم عمیقی از بینیش رو به پوست شونه
 .پوست تنم کشید و چشماشو بست

دی... من بوی خودتو به هزار تا چه بوی خوبی می -
 .دمعطر و ادکلن ترجیح می

التهاب و گر گرفتگی  رنگ از صورتم پر زد و به جاش
 .هامم قرمز شدهاومد. از تاثیر حرفش حتما روی گونه

 .کننشونو با هیچی عوض نمیمردها بوی تنِ زن -

زد دلمو زیرورو کرد. چیزی از روی پوستم که حرف می
ام رو از زیر درون شکمم به بین پاهام سرازیر شد. شونه
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داشت هاش کنار کشیدم کشیدم که با دستش نگهم لب
و نوچ نوچ ریزی کرد و نفسش رو روی پوستم بیرون 

 :داد

پوشی پیشم... با همه ها نمیتو باشگاه از این لباس -
 .راحتی غیر از من

 .اونجا بنیامینم هست -

 ؟ترسیفقط بخاطر اونه، یا از چشای من می -

چشمای خمارش رو بهم دوخت. قلبمو میونشون گم 
 .کردم

 .که این ساعت خونه نمیای چی شد اومدی خونه؟ تو -
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صدام از شور و اشتیاقِ درونم لرزش داشت، پامو که از 
روی اون پام پایین گذاشتم، تازه رطوبت و گرمای بین 

 ...پاهام رو بیشتر حس کردم... اوه لعنتی

دوست دخترم با من قهر بود. یه اوزگولِ بیشرفِ  -
دیالقم به حرفِ مامانت گوش داده رفته ازم شکایت 

 ؟مونه برامرده، حاال تو بگو اعصابِ کار کردن میک

 ؟مسلم ازت شکایت کرده -

ای با حرص زد و اون یکی دستشو هم دور تک خنده
تنم پیچوند. کنارش نشسته بودم اما اینطور که در برم 

گرفته بود، به حالتی مقابلش بودم که اون راحت 
  .تونست منو توی آغوشش بکشهمی
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رِ خودم پس زدم، منظورم این نبود هوا دستشو از دوبی
که وریارو پس بزنم، بخاطر خاله حوری این کارو کردم، 

دوست نداشتم یهویی درِ اتاق رو باز کنه و مارو توی 
این صحنه ببینه. یک ساعت پیش ازم پرسید با همیم، 

منم به دروغ گفتم نه، حاال بیاد مارو اینجوری ببینه حتما 
 .شهازم دلخور می

هرا به وریا برخورد که یک آن دستاشو از دورم ولی ظا
 : برداشت و بلند شد و زیر لب زمزمه کرد

جوری بیام بهت دست میدونم، میدونم نباید همین -
خواستم یه ذره آروم بگیرم، ذهنم بزنم، فقط می

شرف داره مثل مته تو مغزم فرو ست ماهین، بیآشفته
 .میره
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 .ذاشتروی تخت نشست و سیگاری روی لبش گ

 ؟خوای سیگار بکشیاینجا می -

من تو اتاقِ خودم آزادم... هر کاری دلم بخواد اینجا  -
 .کنممی
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دونم یپک عمیقی به سیگار زد و چشماشو بست. م
دونم در این لحظه من قدرتِ اینو دارم حالش بده، می

طور که خودش گفت حالشو خوب کنم، همون
 ...خواست ذهنشو کنارِ من آروم کنه، ولیمی

 .خوای برم باهاش حرف بزنممی -

  ؟با کی -

با مسلم دیگه... یه جوری راضیش کنم شکایتشو پس  -
 .بگیره

 :گفتای از تمسخر کرد و با حرص هه

همه عمرش  بری طرفش من یه بالیی سرش میارم که -
 .و گاز بزنهبشینه از درد زمین
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کنه، اینجوری کنی اونم بدتر میوا... تو اینطوری می -
 .که نشد... باید بریم باهاش حرف بزنیم

 ؟من؟ من برم -

 .ریمبا هم می -

کنم برم که برگرده تو صورتم بگه یا شکایت می -
یا دست از سرِ ماهین ورمیداری تا اون  میری زندون،

 .زنِ من بشه

ی شدیدی اینو گفت و سیگارش رو با دندون قروچه
دوباره پک زد. یه ابرِ سیاه از دودِ سیگارش باالی 

  .سرش جمع شده بود

زنم، شاید رم باهاش حرف میخب پس من می -
 .تونستم راضیش کنم با پرداخت پول حلش کنین
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نمیری ماهین... اعصابِ منو بیشتر بهم تو هیچ جا  -
شرف دهن با دهن بشی. خوام بری با اون بینریز... نمی

 .خودم پای همه چی وایستادم

کنتت تو زندون، چند مونی اونم میچی میپای همه -
ها بمونی تا پوستت ماه، یه سال، دوسال پشت اون میله

نم و همین مونده بری زندان، فردا ماما ...کنده شه
داییت یه شیپور دستشون بگیرن زندون رفتنتو جار 

 .بزنن

مات و عصبی نگاهم کرد... چرا وقتی تو مشکلی غرق 
ریزه؟ بهش نمیاد پسرِ ضعیفی میشه اینقدر فرو می

م پا به پام های خانوادهباشه، اون همونه که توی سختی
 .اومد و بهم کمک کرد و حامیم شد
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 .رف بزنیخوام تو بری باهاش حنمی -

ذاری من برم؟ از این از چی می ترسی که نمی -
ترسی برم چارتا دری وری بگه منم روش حساب باز می

 ؟کنم

اون بیشرف نامرده، ممکنه بندازتت تو دوراهی.  -
 .خوام بری با حرفاش ذهنتو آشوب کنهنمی

و شو بده ترسه من برم مسلم مغزمو شستترسه، میمی
کاله ردم با اون و سرِ وریا بیو کاری کنه دوباره برگ

 .بمونه

کنی... اگر قرار بود خیلی خری که اینجوری فکر می
بینتون چرتکه بندازم، االن کنار تو نبودم و اینجوری دلم 

زد که بلند شم و اون سیگار رو از بین شور نمی
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انگشتات بگیرم و به جای اون، خودم یه کاری کنم تا 
 .آروم بشی

ه شده یه کارِ درست تو زندگیت انجام واسه یه بارم ک -
 .بده اینقدر شَر پاپیچت نشه

اینو در حالی گفتم که از روی کاناپه بلند شدم و به 
 .طرفش رفتم

سیگار رو که از الی انگشتاش گرفتم،  هیچی بهم 
و منتظر بود ببینه  نگفت. فقط با سکوت نگاهم کرد

 .قراره چه کارِ شاقی انجام بدم

زیر سیگاریِ کنارِ گلدونش خاموش سیگار رو توی 
کشه دودشو به این بدبخت کردم. خودش سیگار می

 .دهمی
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دونم چه کششی منو از روی اون کاناپه اون لحظه نمی
و داد که بتونم به خواست بلند کرد و بهم این قدرت

های وریارو از روی پاهاش کنار بزنم و جای خودم دست
 .ی پاهاش تغییر بدمنشستنم رو از روی کاناپه به رو

دونه چقدر اون به همین آسونیا هم نبود ها... خدا می
کارو انجام لحظه روی ذهنم رژه رفتم تا تونستم این

 .بدم

دونم این احساس بله من عوض شدم... خودمم نمی
چطوری توی وجودم کاشته شده تا به امروز منو به آدمِ 

 .ای تبدیل کنهدیگه
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گفت. شاید وریا اونقدر متعجب بود که هیچی نمی
ترسید چیزی بگه و من این لحظه رو به هم بزنم و می

 .و خراب کنمچیهمه

 پاهامو دو طرفِ پاهاش گذاشتم. من دارم لمسش
ها روی پاهای یه مرد نشستم... یه کنم و بعد از مدتمی

مرد که تونسته به همون اندازه که زندگی رو برام جهنم 
 .کنه، راه ورود به بهشت رو هم نشونم بده
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 : دستامو دور گردنش حلقه کردم. به خودم گفتم

ری... بهرحال باید بهش نشون داری خوب پیش می -
ترسه از .. اون میبدی تحت هر شرایطی کنارشی.

دستت بده، چون هیچوقت احساساتتو بهش نشون 
ندادی و به دوست داشتنت اشاره نکردی تا دلش قرص 

 .بشه

  ؟هنوزم فکر می کنی به سیگار نیاز داری -

لبخندی از حیرت زد و سریع دستاشو دور کمرم حلقه 
 .کرد و منو به سینه و شکمش چسبوند

پام نشستی، من  کنی وقتی اینجوری روفکر می -
 ! ای توجه کنمتونم جز تو به چیزِ دیگهمی
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کنم، لبمو گزیدم و به چشماش زل زدم. دارم خراب می
زنم تا به تنم اخطار بده عقب دارم به مغزم نوک می

کوبه و تر از همیشه داره میبکشم ولی قلبم، اون قوی
 .شهمانع این دگرگونی می

مو سر بدم و قلبِ شکستهی خوام بشینم و مویهتا کِی می
 ؟ ی میالد فکر کنمبه اتفاق خونه

هایی که داشتن بهم ماهینِ وریا رو از بین تمام ماهین
های متفاوتی دادن و هر کدومشون با شکلاخطار می

زدن، بیرون کشیدم و دستامو کنار صورت بهم نهیب می
های وریا گذاشتم تا صورتش رو پایین بکشم و به نهیب

 .پشت پا زدمدرونیم 
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لبم رو به لبش چسبوندم. شبیه یه شوکِ الکتریکی بود 
 .ام حبس موندای نفسم توی سینهو برای لحظه

های ام از تپششکمم روی شکم وریا منقبض شد و سینه
ی قلبم باال و پایین رفت. بوی دهانش و طعمِ کر کننده
 .دادی سیگار میلبش مزه
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خواست یادم بیاد، سرمو شب میی اونهر چی از صحنه
هامو آروم روی لبش حرکت دادم. تکون دادم و لب

دونستم اونم گیج ی استارتِ وریارو زدن. میانگار دکمه
بودم، این من بودم که برای شده، خودمم گیج 

رفتیم و قدم شدم ولی هر چی پیش میبوسیدنش پیش
گرفت، حسم به جای حرکت لبهامون روی هم اوج می

تردید و ترس و دلهره، به سمت شور و اشتیاقِ بیشتری 
 .کردحرکت می

ای که وریا چشماش باز بود منم چشمام باز تا لحظه
به حرکتِ زبونش  بودن، ولی بعد با آرامش بستمشون و

  .توی دهانم جواب دادم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

م رو با شور جواب توی دهانش ناله کردم و وریا ناله
 :داد

 .جان... قندِ من -

گرمای زیادِ تنم، باعث رطوبت و خیسی زیادی بین 
شه اون اینجوری ببوستم و احساسِ پاهام شد. مگه می

 .من به لغزش در نیاد

ت نگاهم کرد. نفس هاشو فاصله داد و با دقکمی بعد لب
 .زنان بهش خیره شدم

 ؟ خوبی -

 .آ...آره -
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تونستم های تندم نمیبخاطر لرزشِ صدام و نفس
م و لمسِ درست حرف بزنم. هیچ تمرکزی جز بوسه

 .صورتش نداشتم

 ؟ماهین -

 ؟جانمجان... -

 ؟مطمئن باشم حالت خوبه -

 .خوبم وریا... خوبم -

 .بینمقربونت برم من... بیا اینجا ب -

تنم رو از روی خودش، روی تخت انداخت و کنارم  
دراز کشید. منو کشید توی بغلش و دوباره بوسه رو از 

  .سر گرفت
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ای رو رقم زدیم... چه حس و حالی داشتیم، چه لحظه
م با مسلم کردم به این خوبی سپری بشه. تجربهفکر نمی
ی یک درصد این لحظه شیرین نبود... انگار به اندازه

کنم. یه بوسه از سر اولین بارمه دارم اینو تجربه می
شوق و عشق که قلبم رو امید بخشیده و منو به دنیای 

 .ای پرت کردهدیگه

توی بغلش حسی داشتم که انگار از بند رها شدم. 
اشو نفس خودمو مچاله کردم توی آغوشش و عطر سینه

هامون با آهنگ قلبمون هماهنگ کشیدم. صدای نفس
تونستن هاش به قدری داغ بودند که مینفسبودن، 

پوستمو آتیش بزنن. زبری ته ریشش روی لبم، 
  .کردهای درونم رو بیشتر فوت میشعله

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

چقدر تالش کردم تا از جهنمِ افکارم در بیام و افسردگی 
که ماحصل بدترین اتفاقِ زندگیم بوده رو کنار بزنم و 

ق شور و بشم زنی که با هر بوسه از طرف معشوقش غر
 .شههیجان می

انگشتاشو روی چشمام کشید و با لبخندی از سر آرامش 
 :لب زد

خوشحالم که حالت خوبه... تو که خوب باشی، منم  -
 .خوبم ماهین

ای که روی گردنش زدم پس جواب لبخندشو با بوسه
دادم. لحاف رو روی هردومون کشید، تا بیشتر کنارش 

دیدم، نه رو میبمونم. من در این لحظه فقط وریا 
حوری هم ای که توش هستم و نه جایی که خالهخونه
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اونجاست... ذهنم روی وریا ثابت مونده بود و حتی برام 
شدنِ در مهم نبود چند ثانیه پیش که صدای تیک بسته

کرده و وقتی اتاقِ وریا اومد، کسی داشته مارو نگاه می
مارو  مطمئن شده حالمون کنارِ هم خوبه، در رو بسته و

 .به حالِ خودمون گذاشته

خوام به این فکر کنم که اون شخص خاله حوری نمی
خوام فقط کنارِ بوده و شورِ بینمون رو خراب کنم، می

 .وریا باشم

 

 

**** 
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ی آنالینِ من خیلی هم بد پیش نرفت. اولین تجربه
دادم، کارم داشتم تمام جزییاتش رو برای وریا شرح می

 : تاب رو بستم و گفتمکه تموم شد لپ

 ؟اش خوب میشهکنی نتیجهتو فکر می -

کنم، مطمئنم، چرا خوب نشه، این اولین فکر نمی -
 .ن بهت اعتماد دارمدونم بهترم میشه... مشاگردته، می

 .مرسی عزیزم -

اینو از اعماق وجودم بهش گفتم. نگاه شرورش با لبخند 
روی لبم زوم شد. اگه بنیامین و متین اینجا نبودن اون 
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روز که توی داد. از اونای بهم میجوابمو طور دیگه
ی خاله حوری واد دادم و بوسیدمش، دیگه ولم خونه
تر شده که این حالِ منو هم اش بهکنه، اونقدر روحیهنمی

  .بهتر کرده

دیروز دادگاهش بود ولی وریا ککش هم نگزید، بعد از 
دادگاه وقتی ازش پرسیدم اوضاع چطوری پیش رفت، 

 :خیلی خونسرد در جوابم گفت

تونی ثابت کن من حاشا کردم، بهش گفتم اگه می -
 .بودم به ماشینت زدم

میم داشتم خودم و دادگاهش دوباره به تعویق افتاد. تص
با مسلم حرف بزنم و راضیش کنم با پرداخت پول و 

 .خسارت، این قضیه رو فیصله بده
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 : تیشرتش رو از روی آویز برداشت و بهم نگاه کرد

پاشو برسونمت، بعد از اون باید برم یه جایی کار  -
 .دارم

آوردم که اون منو با ها از قصد ماشین نمیاین شب
 .م بیشتر کنارش باشمموتور برسونه و بتون

 ؟کجا -

 : چشمکی زد و با شرارت گفت

ای ببینم، اگه خوب بود خوام برم یه خونهمی -
 .قراردادشو ببندم

 ؟خونه برای چی -

 .دوست دخترم باید بتونه راحت بیاد پیشم و بره -
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م گرفت و ش خندهاینو در عین شیطنت گفت و از چهره
 .که کمی هم خجالت کشیدمدر حالی

 .من که اینجا میام پیشت -

تونم؟ اون خوام ببوسمت میاینجا؟ من االن می -
سرخرهارو ببین، مثل سیریش چسبیدن به ما، جلوی 

 .اونا چیکار می تونم بکنم
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 :صدای جیغِ متینا یهو بلند شد و به بنیامین غر زد

 .کنهمونه مامان پوستمو مینکن... دیوونه جاش می -

 ...نگاه نگاه، دو تا خل و چلن بخدا -

 ؟کننچیکار می -

من حواسم نبود، اما وریا دید که بنیامینِ بیشعور با متینا 
 .چیکار کرد

جاش بمونه متین فکر کنم بازوشو گاز گرفت...  -
 .ستامشب بیچاره

گذره... شرم و خاک عالم... اینم از هیچ موقعیتی نمی -
 حیاشم که هیچ

 : بلند گفتم
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گیری، بنیامین ولش کن... واسه چی گازش می -
 .ترسی مامان ببینتشنمی

 : بنیامین با پرویی گفت

خواد دست از اتفاقا گاز گرفتم که ببینه. مامانت نمی -
دونه باز خودشو زده و میورداره؟ خوبه حقیقتسرِ ما 

  ...به اون راه

 : ی حرفش اضافه کردمتینا هم در ادامه

دیشب دوباره نشستم باهاش حرف زدم، میگه اگه  -
 خوبی هستن، وقتی من  ِهمه دنیا بگن این دوتا آدم، آدم

دم بیان خواستگاری ازشون خوشم نمیاد اجازه نمی
 .دخترام
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و ببینم اگه مخش عیب و سر مامانت الزم شد یه -
ش بو ایرادی داره، بزنم بیاد سر جاش... انگار کله

 .دهقورمه سبزی می

 : به بنیامین اخم تندی کردم و گفتم

ت... مرغ بستی به چونه.. تخم.این چه طرز حرف زدنه -
 .داریکم حرمت نگه

مامانت منطق نداره قبول کن... منطق هم به سواد و  -
بینی من اینورِ ... تو اونورِ جوی و میس و کالس نیستفی

 ...تونه شرایط آدمارو درک کنهجوی، وقتی نمی

 :نذاشتم حرفشو ادامه بده، سریع توی حرفش پریدم

بهرحال توهین نکن... حق نداری پشتِ سرِ مامانم  -
 .اینجوری حرف بزنی
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متین هم حرف منو تایید کرد. انتظارشو داشتم اونم مثل 
 :من از مامان حمایت کنه

ببین مامانم منطق داشته باشه یا نداشته باشه تو بازم  -
حق نداری بهش توهین کنی... گرفتی عشقم؟ وقتی آدم 

خوره، دیگه چشمش از غریبه آب از خودی چوب می
 .خورهنمی

 :بنیامین پوزخندی زد

 .خورهپس چطور واسه اون دیالق چشش آب می -

 :متین خندید

ا چشمِ دیدنِ اونم نداره، بعد جریانِ میالد دیدش اتفاق -
ده. به همه عوض شده، حتی به منو ماهینم زیاد گیر می

 ؟مگه نه ماهی
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کردیم گه برخالف انتظارمون که فکر میراست می
مامان با شنیدنِ حقیقت دیدش نسبت به وریا و بنیامین 

شه، عوض که نشد، گیر دادنش هم نسبت به عوض می
 .بیشتر شدهقبل 

بهرحال منم خسته شدم... تا کی باید یواشکی  -
تونه تحمل کنه، من دیگه ببینمت... شاید وریا می

ت حوصله ندارم... راضیش کن رضایت بده، یا حامله
 .کنم تا خودش مجبور شه رضایت بدهمی

هیییی. جیغم از تعجب بود و ناباور به هردوشون نگاه 
کرده باشه، ولی متین سرخ اومد شوخی کردم، بنظر نمی

و سفید شد و مشتشو به بازوی بنیامین زد و غرولندِ 
 .ریزی کرد
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 .گی... دیوونه شدیچی داری می -

متین عزیزم، تا کِی قراره این اوضاع کِش پیدا کنه،  -
ذاره گی مامانم نمیبهت میگم بریم مسافرت می

چطوری بیام، میگم بیا خونه شب بمون پیشم میگی 
ندازی، خب م، میای اینجا باز مامان مامان راه میمامان

دهنِ منم سرویس شده، یا مامانتو راضی کن ما بریم 
اینجوری  سر خونه زندگیمون، یا آزادیتو بیشتر کن...

ترسم خودش بمونه و علی کنه، میکه مامانت دل دل می
 .و حوضش

من که کلِ روزمو می پیچونم، همش پیش توام... هر  -
رم خونه. مامان خودشم با یه نشونه از تو میروز هم 

 .دونه هنوز با همیممی
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ها نیستن که مردگیها اون خونمنظور متین از نشونه
 ! هر روز مجبوره با چند الیه کرم بپوشونتشون

 :بنیامین دوباره با پوز پری غر زد

داد، مامانت اگه می خواست رضایت بده، تا االن می -
 دهو حرص میفقط داره بیخود مار
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اینو با حالت عصبی رو به منو وریا گفت... وریا پق زد 
 : زیر خنده

 .وکیتابلوعه که داری می پ -

پوکم. توام دست کمی از من نداری که آره دارم می -
 .ری خونه بگیریداری می

هاشون یه حس بدی بهم دست داد که سریع از متلک
 : گفتم

خوای بیای خونه متین، برو آماده شو دیگهمگه تو نمی -
. 

 .چیکار به متین داری، خودم میارمش -

رفت و آمدِ  حاال انگار من نگران با پرویی جوابمو داد
 .اون بودم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

خب شما هم برید آماده بشید بریم دیگه. من و متین  -
 .باید با هم خونه باشیم

 .شما برید ما هم بعد میریم -

وا... یعنی چی؟ متین برو لباساتو بپوش همه با هم  -
 ...خوای مامانبریم، می

مونه تو برو ماهین... من میارمش... متین فعال می -
 .ارماینجا، کارش د

به قول وریا چقدر تابلوئه... حاال اگه امشب متینا رو بغل 
میری؟ وای من چقدر ت نرسی مینکنی و به خواسته

حرصم گرفته بود، دوست نداشتم اینجوری تصور کنم 
که اون واقعا با متینا چیکار کرده، خصوصا با اون حرفی 

 .کنم... پروی بی حیات میکه ازش شنیدم گفت حامله
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 ؟و در بیاریخوای صدای مامانبرو آماده شو، می متین -

 ؟بری وریاتو چرا دوست دخترتو نمی -

  .وریا خندید و دستشو پشت کمرِ من گذاشت

بیا ما بریم عزیزم... اصال با هم بریم خونه رو ببینیم،  -
 .ببین خوشت میاد یا نه

پس متین چی، من برم خونه مامان بپرسه متین کجا  -
 ؟مونده چی بگم

 ...بِنی خب بیا ما هم بریم دیگه -

 :گرفت و با غُدی بهش گفت دست متینارو محکم

 .هیس... خودم بعد می رسونمت -

 !! کنن. چرا همچین میوریا باز زد زیر خنده

 .بیا ما بریم عزیزم بذارشون به حالِ خودشون -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

حیا، ببین ی هولِ بیحالش تو سرش بخوره... مرتیکه
خودش چطوری به آب و آتیش  بخاطر عشق و حال

 .افتاده

خواد کنارِ این دونم میغره ای به متین رفتم، نمیچشم
هرکول چه گوهی بخوره، فقط اگه بمونه من به مامان 

جوابگو نیستم. باید برم بزنم تو گوشش و بگم راه بیفت 
با هم بریم خونه، اما مطمئنم اولین بارشون نیست که 

ن و بخوام چیزی بگم، کناینجوری با هم خلوت می
 .ای ندارهعتاب و مالمتم هم فایده
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رسوند خونه، هنوز تو فکر وقتی وریا داشت منو می
 .بنیامین و متینا بودم

 : ازش پرسیدم

 ؟ی بنیامین و متین خیلی فراتر از ماسترابطه -

 .آره -

 ...واقعا ؟ یعنی اونا االن -

 .ای که گفت سعی کرد خفه کنهتعجبِ منو با جمله
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بهشون فکر نکن متین بچه نیست، بنیامینم دوسش  -
داره... جفتشون عاشقِ همن، بنیامینن جونش میره واسه 

 .متین، اگه بدونی چقدر دوسش داره

شه چطوری فکر نکنم، چون عاشقِ همن دلیل نمی -
اینجوری پیش برن، کار بنیامین اصال درست نیست، این 

و دوست داره راهش نیست وریا، قرار نیست چون متین
 .هر کار دلش خواست انجام بده

خب تو به اینم فکر کن بنی داره اذیت میشه، مامانت  -
مشکلش با  ندازه، اصال مگهبد داره سنگ جلو پاشون می

من نیست به این بدبخت چیکار داره. اگه میخواد اینام 
سرنوشتشون شبیه میالد نشه و آبروریزی به بار نیارن 

 .بهتره رضایت بده، جفتشون برن سر زندگیشون
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 ؟االن داری حرف بنیامین و تایید میکنی -

 ؟کدوم حرف -

 .همون که با بی شرمی جلوی هممون گفت -

زنم. اون عوضی با حرف میفهمید در مورد چی 
 .خواد متینارو حامله کنهشرمی جلوی ما گفت میبی

کنم، اونم باد هوا یه چیزی گفته تایید نکردم و نمی -
و هم دست کم همینطوری که نیست، تو انگار متین

 .گرفتی

من از حرفش خوشم نیومد اگه به جای متین بودم  -
 .خوابوندم تو گوششیکی می

 :به شکمم زد و با پرویی گفت با آرنجش آروم
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پاش بیفته منم همین ترفندو پیش میرم. مامانت  -
 .ظاهرا با آبروریزی بیشتر قانع میشه تا از راه درستش

 .کنیاتوام داری توهین می -

یهو از روی مانع با هم باال پریدیم. سفت کمرش رو 
 : چسبیدم که خندید و گفت

 .کنییو ندیدم، از بس حواسمو پرت ممانع -

 .تر گرفتمدستشو روی دستم گذاشت و محکم

 ؟ترسیدی عزیزم -

 .نه -

 .دروغگو... منو بچسب -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

سر موتور نشسته بودیم، با اون هیکلِ غولیش 
تونستم درست جلومو ببینم ولی هنوز حرفش توی نمی

 .رفتذهنم راه می

 

 وهیجدهسیصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

مامانم فقط نگرانه، تو و بنیامین حق ندارین به  -
 .نگرانیاش توهین کنین
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... ماهین بیا در مورد این قضیه زیاد بحث نکنیم -
 .بینی حق با منهآخرش می

خب حرف بزن منم روشن کن، ببینم حق با توئه یا  -
 .من

تونم سرمو کمی جلوتر کشیدم، مگه زیر کاله می
 .چشمای شیطون و مکارش رو ببینم

دروغ میگم میالد اون همه مشکل به بار آورد مامانت  -
 ؟که فهمید چیکار کرد

 :هامو به طور غریزی باال دادمشونه

تونست بکنه که نکرده. ازش ناراحته، خب چیکار می -
 .خطر انداختمیالد با کاراش زندگی همه رو تو 
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دونه تو و متین بخاطر قبول دارم، مامانت با اینکه می -
میالد تو خطر افتادین، بازم هیچ کاری نکرد، فقط قهر 

کرده نشسته یه گوشه داره تماشا میکنه، اگه قرار بود با 
قهر کردن چیزی درست باشه وضعیت میالد االن 

 .اینجوری نبود

 .ازش دلخورهتو میگی چیکار کنه؟ مامانم االن  -

خب بره باهاش حرف بزنه، سرش داد بزنه ، چه  -
میدونم راه درستو نشونش بده، یه چوب گرفته دستش 

فقط میزنه تو سر تو و متینا، یه بار نگفته میالد داری 
ان، گیرش چیکار میکنی، با کیا کار میکنی، دوستات کی

 ...رو تو و متینه

 : توی حرفش پریدم و گفتم
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گی ؟ اینکه کجا اینارو به خاله حوری میخودت االن  -
 ؟ انمیری و دوستات کی

مامانِ من از همه کارام خبر داره خودمم یاد گرفتم  -
 .چیکار کنم تا واسش مشکلی درست نکنم

حواسم هست داری طعنه میندازیا... تقصیر منو متینه  -
 .به شما دوتا اینقدر رو دادیم پرو شدید

اون به حرفم خندید و با من با لحن جدی گفتم ولی 
 : شیطنت گفت

تو که اینقدر بلدی از مامانت دفاع کنی اینو بگو ببینم  -
مامانت که فهمید سیما خیانت کرده چیکار کرد ؟ غیر 
از اینکه فقط نشست اون دختره رو نفرین کرد، یه بار 

زنگ نزد به دختره بفهمه حق با کدومشونه، پسرش 
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ی میالد بردتش خونه راست میگه یا دروغ، سه ساله
باباش یه بار مامانت زنگ نزده دلیلشو بپرسه، به 

و انجام خیالش میالد خودش عقل کلِ داره کارِ درست
کرد. ده، عقل کل بود که با این دردیده ازدواج نمیمی

ببخشیدا ولی من فکر میکنم مامانت از اون دسته 
آدماست که همیشه میگه ماست من ترش نیست. 

تورو میخواد بعد میخواد بچسبونتت به اون  خیروصالح
ی دیالق جاکش، خیرو صالح متین و میخواد، اما پسره

میخواد بسپارتش دست اون پسرعموی نزول خور و 
ذاری، معتادش، تو بازم داری کاراشو پای دلسوزی می

آدم بچه شو میسپاره به کسی که خیالش از آیندش 
ونشون واسه هم راحت باشه، متین و بنی همو میخوان ج

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

میره االن مامانت جلوشونو بگیره، چند روز دیگه، اصال 
یک ماه، دیگه متین بزنه به سیم آخر لنگِ اجازه مامانت 

 ...نمیمونه که... خودش میره دنبال زندگیش

 

 ونوزدهسیصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 : آروم روی کمرش زدم و گفتم

خب حاال... اونا خودشون نزده میرقصن توام بنداز تو  -
 .دهنشون الکی مته به خشخاش بدی
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مشکل اینجاست که تو نمیخوای پشت مامانتو خالی  -
کنی از دید یه آدم غیر بهش نگاه کنی میفهمی حق 

و و متین رفته، تو بامنه. کارای میالد دودش تو چشم ت
چشم من و بنی رفته، مامانت مو رو دیده من پیچششو، 
اگه دنبال مقصر اصلیه بره یقه پسرشو بگیره، نه اینکه 

بره بهش بگه اگه میخوای ببخشمت پوالی این پسره رو 
ش از سر زندگی بده، ردش کن بره پی کاراش سایه

  .دخترم کم بشه

مطمئنم  یه لحظه خشک شدم. خب اینو که گفته
منظورش با بنیامین و متینا نیست، گفته موالی این پسره 

رو بده، پس مطمئنم منظورش با وریا بوده.  باتردید 
 :گفتم
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 ؟ مامانم اینارو گفته -

فکر میکنه منم مثل پسرشم تورو سر پول و بدهیِ  -
میالد قمار کردیم، جونمم بره دیگه تورو ول میکنم، 

دلتو بدست بیارم، حاال دهنِ خودمو سرویس کردم تا 
 ...واس خاطر پول و طلبم بزنم به چاک

دیدمش، سرشو به نظر حالت تاسف از پشت سر که می
تکونی داد. به نظر حرف مامانم خیلی براش تاسف 

تونه اونو ازم برانگیز بوده که فکر کرده با این کارها می
 .دور کنه

با دل ضعفی کمرشو محکم تر گرفتم، مگه میشه اون 
اینجوری حرف بزنه و من نلرزم، احساسم خودشو 

 .نشون نده یا قلبم براش نکوبه
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سرمو روی کمرش گذاشتم و چشمامو بستم، اگه بنی 
هم به این قشنگی به متین ابراز عالقه میکنه من به متین 

 .حق میدم در مقابل بنی وا بده و کم بیاره

ش فکرم اما هنوز درگیر حرفای مامان بود. کِی رفته پی
 ؟ میالد و این حرفارو به میالد گفته

 : یهو یادم به چیزی افتاد و پرسیدم

راستی اون روزکه رفتی پیش میالد چیکارت داشت،  -
 . توکه به من چیزی نگفتی

 ؟ باید بگم -

 ؟ نمیخوای بگی -

 : خندیدم

 ؟نکنه تورو هم برده قاطی کاراش کرده -
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 : اونم خندید و با شیطنت گفت

واسه پولدار شدن ... بمونم جلوتر با هم راه خوبیه  -
 ؟ بستنی بخوریم

 ؟خواستی بری خونه ببینیمگه نمی -

 .شهست... خیلی دیر نمیقرارم یه ساعت دیگه -

باشه بمون ولی من باید بعدش برم خونه، مامان  -
 . خودش تنهاست میترسم دلنگرون بشه

 ؟ نمیای با من خونه رو ببینی -

گیری میخوای واسه ه برای من نمینوچ... خونه رو ک -
 .دوست دخترت بگیری

سرشو به نشونه اعتراض کمی به سمتم کج کرد. من 
متوجه شدم اون خیلی مرموزانه جواب سوالمو پیچوند 
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وبهم جواب نداد .محاله ازش بگذرم حاال که فهمیدم 
مامان رفته با میالد حرف زده کنجکاوم بدونم کار میالد 

 .با وریا چی بوده

جلوتر ایستاد و برای هردومون دو تا آب هویج بستنی 
 .خرید

کنار موتور ایستادیم ،وریا هم یه پاشو روی پایه موتور 
باال برد ودر حالیکه نگاهش به من قفل شده بود 

 .کردبستنیش رو مزه مزه می

 ؟اگه خونه بگیرم نمیای پیشم ماهین -

 : اخم ساختگی کردم

دیدی انگار توام روت زیاد و نه چرا بیام... بنیامین -
 ؟شده ها. من بیام پیشت چیکار کنیم
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چشمای براقش شیطون و شرور بودن، مثل تمام وقتایی 
ها الکی سرشو خم کرد و که گیر میفته، شبیه بچه

 :و مظلوم کرد و گفتشقیافه

کنیم... هیچی واال... تو باشگاه مگه با هم چیکار می -
 .خونه هم همینه

 ...هش رفتم. دروغگوی مکارای بچشم غره

 .برمتتونی نیا، به زور میاگه می -

اینو با پچ پچ ریزی زمزمه کرد. نگاهمو که دید 
دونم حال و هوای تر شد. من که میلبخندش پهن

خوای راه اونو پیش بری، اما بنیامین به سرت خورده می
کور خوندی... وقتی خندید به یکباره یاد سوالم افتادم و 

 :ه گفتمدوبار
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 ؟ خوای سوالمو جواب بدینمی -

 ؟ کدوم سوال -

کنم زیر آبی میالد باهات چیکار داشته ؟ حس می -
 .کنیندارید یه کارایی می

 .نمیخوام در موردش حرف بزنم -
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حرصم گرفت و الکی می خندم تا عصبانیتم رو نبیینه. 
این موضوع برای من مهمه. اصال هر چیزی که به 

خانوادم ربط داشته باشه برای من مهمه . نگاهمو به 
دختر و پسری میدوزم که مثل ما کنار ماشینشون 

ایستادن و دارن بستنی میخورن. فکرم اون لحظه همه 
چرخه. به متین که با سربه هوایی پیش بنیامینه و جا می 

بندو به آب داده به میالد که داره مرموزانه کاراشو پیش 
میبره و اصال خبر ندارم داره چیکار میکنه و به مامان که 

به قول وریا فکر میکنه داره کار بهترو برامون انجام 
میده و یه مسیر اشتباه رو درپیش گرفته . دستمو 

نگاهمو به سمتش میکشم. توی چشماش چیزی میگیره. 
  . هست که قلبمو گرم میکنه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

اون لحظه فکرم درگیره مسلم هم میشه اگه وریا رو 
زندانی کنه و وریا به حبس محکوم بشه من دیگه 

 . نمیتونم در مقابل مامانم ازش حمایت کنم

حس میکنم مامان با این کارش برای وریا نقشه داره و 
  .ری سرش بیارهمیخواد بالی بدت

 ؟ ماهین -

  ...سرمو تکون دادم. ناآروم شده درست مثل خودم

 ؟چته ؟به چی فکر میکنی -

نگرانتم. میترسم کار به جایی برسه که مسلم بندازتت  -
 .زندان
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تو از االن بهش فکر نکن تا بخواد ثابت بشه من  -
اینکارو کردم یه سال زمان میبره تا اونموقع شاید بشه با 

 .خرش کرد چیزی

خونوادم از هم پاشیده شدن وریا ...حس میکنم دیگه -
 . هیچی مثل سابقش نمیشه

چی میخوای بدونی ماهین ؟ چیزی که تو دلته رو بهم  -
 .بگو

 . بهم بگو میالد چیکارت داشته -

دوباره مکث کرد. چرا با دودلی نگاهم میکنه مگه قرار 
 . نبود چیزی و از هم پنهان نکنیم
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بیرون داد و تک سرفه ای زد. دقیق تر نفسش رو 
نگاهش میکنم و دستشو میون دستم فشردم تا بهش 

 .آرامش بدم

 ؟اینقدر گفتنش برات سخته -

خب میدونی من .. من بهش قول دادم به کسی چیزی  -
نگم. میالد یه سری امانتی پیشم داشت باید اونارو بهش 

  .پس میدادم

 ؟امانتیاش چی بودن مگه -

 :مکث میکنه اما چند دقیقه بعد گفتدوباره 

مدارکش پیش من بودن اونارو میخواست . بهش  -
 .پسشون دادم

 ؟ کدوم مدارک -
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وقتی جوابمو نداد یه لحظه ذهنم به سمت اون مدارکی  
که اتابک می خواست کشیده شد. این غیر ممکنه اون 

مدارک نمیتونن تا االن پیش وریا سکرت و محفوظ 
نم تا االن هیچی به من نگفته باشه. اگه مونده باشن و او

 .اینجوری بود اون حتما به من میگفت

نگاهمو که دید صورتش به حالتی رنگ باخت . از 
و ازم مخفی کردی وریا ! نگاهش دلم زیر و رو شد. چی

 :سریع گفت

ببین من اونارو امانت نگه داشته بودم. میالد گفته بود  -
نم تا خودش تحت هرشرایطی من بهشون دست نز

اونارو ازم تحویل بگیره... مجبور شدم به تو هم چیزی 
 .نگم تا خودش به هوش بیاد
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شم. تمام نگاهم چهارتا شده، از تعجب دارم منفجر می
رو زیر بغلش نگه داشته و براش مهم این مدت مدارک

 !! رهم مینبوده چی به سر منو خونواده

د تو هیچی جون من تو خطر بود. من، خونوادم، بع -
نگفتی؟! اینجوری میخواستی مراقبم باشی... اگه برای 

  ؟منو خونوادم اتفاقی میفتاد چی

 ذاشتم کار به اونجاها برسه...من که مراقبتون نمی -
منتظر بودم میالد به هوش بیاد تا امانتیاشو به خودش 
پس بدم. من حق نداشتم بدون اجازه خودش حرکتی 

میالد اون مدارک و بهونه کرده انجام بدم. بعدشم بقول 
تا میالد سیمارو بده، همونطور که خودتم میدونی 
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ی اصلیش سیماست... منم بهش گفتم سیمارو بهونه
 .طالق بده با اون مدارکم زمینش بزن
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منو رسوند خونه و خودش رفت. به محض اینکه باال 
رفتم مامان رو دیدم که تنها نشسته بود روبه روی 

تلویزیونی که خاموش بود. دلم گرفت... هم برای اون، 
هم برای زندگیمون که مثل یه لشکر شکست خورده 
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ده، همه از هم جدا شدیم. بینمون فاصله زیادی ایجاد ش
همه یه جور حس غریبگی داریم با هم... من از مامان 

 ...دور شدم، مامان از میالد و متین از همه

چی باعث شده که زندگی هممون با شکست مواجه بشه 
تونم این معادله رو حتی چشم بسته حل کنم و از ! می

میالد و اشتباهاتش  جوابش مغزم سوزن سوزن میشه..
مون شده و ظاهرا قراره دهفقط باعث دگرگونی خونوا

 .این اشتباهات هنوزم ادامه دار باشن

 .سالم -

بهم نگاه کرد اما یهو اخماش توی صورتش پدید 
ها برای اینه که من تنها اومدم اومدن. حتما اون اخم

 .خونه و متینا همراهم نیست
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 ؟متین کو -

 .همون طور که حدس زدم

بنیامین زنگ  قبل از اینکه بیام داخل به وریا گفتم به
. بهش زنگ بزنه و بهش بگه متینارو سریع بیاره خونه

 : زد و اونم با قلدوری گفت

من هر وقت دلم بخواد میارمش. اتفاقا نگهش داشتم  -
تا مامانش یه فکر اساسی بکنه. اینجوری که نمیشه تا 

  .کی قراره وعده سرخرمن بشنوم

 : با عصبانیت پامو زمین کوبیدم و گفنم

خواد مامانمو سکته چیزی به این بیشعور بگو مییه  -
 .بده

 : وریا هم به تندی بهش گفت
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دونی بیارش تا شر درست نکردی. تو که می -
 .مامانشون حساسه. این راهش نیست بنی

پرسیدم متین کو، مگه با هم نرفتید باشگاه؟ پس چرا  -
 ؟ متین نیومده

 .متین فعال نمیاد مامان -

 ؟ رفته میدونی ساعت چنده یعنی چی مگه کجا -

بر افروخته بلند شد. نگاهش مثل دریایی بود که 
رازهای مارو درون خودش غرق کرده اما میخواد 
مستقیم از خودم بشنوه متینا کجاست و برای چی 

 ! نیومده

گفت نمیارمش مامان تا شما یه فکر اساسی به  -
 . حالشون بکنی
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هین... کی ؟ درست حرف بزن ببینم چی میگی ما -
 ؟ خودت کجا بودی چرا اینقدر دیر کردی

تقریبا داد زد و قلب من فرو ریخت. پشت نگاه مامان 
پشت این چهره یه نگرانی و دل اشوبی بزرگ هست که 
نمی تونه ازش خالص بشه.. دغدغه ما سه نفر داره اونو 

از پا در میاره من به خوبی حسشو درک میکنم ولی 
 ...میالد و متین

 ...ه می دونی کجاست مامانخودت ک -

همونطور که بنیامین ازم خواست واقعیت رو گفتم... 
 : گفته بود

نمیارمش تا ماهین جرات کنه به مامانش بگه متین با  -
 ... واسه همینم نگهش داشتممنه
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و با تعجبی از سرِ حیرت  چشمای مامان یهو تنگ شدند
 : گفت

 ؟با اون پسره ست -

خوادش...چرا الکی داری سنگ خوادش مامان میمی -
ندازی. بنیامین پسر خوبیه، متینارو هم جلو پاشون می

دوست داره، حتما باید یه اتفاق بدی بیفته تاشما رضایت 
 .بدین

هامو سر یه ازدواج اشتباه به این من یه بار یکی از بچه-
روز انداختم. اونم سیمارو دوست داشت، تاییدش کرد، 

  ؟آخرو عاقبتش چی شد گفت عاشقشم، اما ببین

مامان موضوع اونا فرق داره.متینا بنیامین و خوب  -
 .میشناسه
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بچه من تو ساری تصادف کرده ...اونجا...جایی که  -
سیما زندگی میکنه .. میدونی اینا یعنی چی ؟ چرا دوباره 

 .بیام اشتباه چند سال پیش و تکرار کنم
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ترسه ما با انتخابمون به حال و روز میالد مامان می
بیفتیم. سیما کک بود به تنبونمون افتاد بنیامین و وریا 
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که اونجوری نیستن. حاال میتونم بفهمم نگرانیش برای 
ونشو درک کنم. به طرفش رفتم چیه، می تونم حس در

  .وبغلش کردم

مامان عزیزم... بنیامین شبیه سیما نیست، قرار نیست  -
چون یه نفرمون اشتباه کرده، راهشو اشتباه رفته ما هم 

 .شبیه اون باشیم

دلم سیاه شده دست خودم نیست اینا همش زیر سر  -
اون پسره ست... من بخاطر اون نمی تونم به این یکی 

تونم یه عمر نگاش کنم و اعتماد کنم و قبولش کنم. نمی
یادم نیاد چه بالیی سر دخترم برده... مردی که مشروب 

خوره و از خود بیخود میشه و حالیش نیست داره به می
... کی دست میزنه سزاوارِ اومدنش تو خونوادم نیست
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کنه...ذات و عوض نمیاینکه باباشم شهید بوده چیزی
.. وجدان و مردونگی خودش مهمه نه خودش مهمه.

بابابش و خونوادش... کاری کرده رو نمی تونم فراموش 
 .کنم... نمی تونم ماهین

 : با بغض و گریه صورتم رو بوسید و گفت

تونم از داداشت من بخاطر این موضوع حتی نمی -
کنم با نفریتم روزگارتو بگذرم...بهش گفتم عاقت می

ه رو از خواهرت دور نکنی... کنم اگه این پسرسیاه می
تونم دست خودم نیست ازش بدم اومده... نمی

ببخشمش... حتی اگه به ازدواج اینا هم رضایت بدم به 
خوام حتی اسمشم تو خونه زندگیم این یکی محاله... نمی

  .بیاد
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 : وریا بهم گفته بود

خودت برو باال با مامانت حرف بزن... مامانت رو تو  -
کشه. بهش بگو از من متنفری قبول، میحساب بیشتری 

بنیامین که کاری نکرده، جونشم پای متین میذاره، بگو 
 .سنگ ننداز اجازه بده این دوتا با هم ازدواج کنن

دارم میفهمم که حق با اونه مامان از وریا بدش میاد و 
بخاطر اون اجازه نداده بنیامین و متین با هم ازدواج 

یشه حاال من چطوری توی چشم کنن. دود از کنده بلند م
مامان چهره وریا و تصویری که ازش ساخته رو تغییر 

 ! بدم

به خواست مامان به متینا زنگ زدم و بهش گفتم 
پیغامشو به مامان رسوندم و مامان یه جورایی نرم شده 
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تا در مورد این موضوع بهتر فکر کنه. چند دقیقه بعد 
که وارد خونه شد بنیامین اونو آورد خونه و به محض این

علیرغم تصورمون بنیامین هم باهاش اومد داخل و مثل 
یه پسر متین و با شخصیت همونجا جلوی در ایستاد و 

 : گفت

منو ببخش کوثر خانم قصدم جسارت و بی ادبی نبود.  -
قبول کنید داشتید شرایط و برای منو متین سخت 
 .میکردید. منم مجبور شدم ازیه راهی قانعتون کنم

دم به من نگاه کرد. نگاهش مملو از تشکر بود و بع
سرشو خیلی آروم تکون داد. لبخند تلخی زدم... مامان و 
برای تو راضی کردم.. پس وریا چی؟ می تونم برای اونم 
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 خوشبین باشم که نظر مامان نسبت به اونم عوض میشه

! 

 : مامان که گفت

کل تو همین روزها با خانوادت بیا خواستگاری این مش -
 .و خونوادگی حل کنیم

قلبم ترکید و بغض گنده ای توی گلوم جمع شد. متینا با 
 : بغض و تشکر آمیز زمزمه کرد

 .وای مامان قربونت برم من -

 .و به سمت آغوش مامان رفت و بوسیدش

بایدم خوشحال باشه اگه مامان با دل منم راه بیاد 
د معلومه اینجوری خوشحال میشم. چشمم به بنیامین بو

که برخالف ظاهر شوخ و شنگ همیشگیش جنتلمنانه به 
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طرف مامان رفت و دست مامان رو بوسید. ازکارش 
خوشم اومد ولی نمی تونم منکر این بشم اون یه 

 .خودشیرین ماهره و با همین کاراش دل متین رو برده

 رفتم توی اتاقم و گوشیم رو برداشتم و براش پیام زدم

: 

   .که تموم شد بهم زنگ بزنخونه رو دیدی ! کارت  -

فکر نمی کردم به این سرعت جوابمو بده. پیامش که 
 : رسید لبخند روی لبم نشست

 .اگه مشکلی هست بگو عزیزم.. فعال کاری ندارم -

 : احساسمو همراه با بغض توی سینه ام براش نوشتم

 " دلم برات تنگ شده وریا "
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میون بغض تا پیاممو سند زدم بالفاصله بهم زنگ زد . 
خندیدم . همیشه منو غافلگیر میکنه. تماسش رو وصل 

 : کردم

 .پس باالخره گیرت انداختم ماهین خانوم -

 : خندید

 !به همین زودی دلت برام تنگ شده-

 ؟ اشکالی داره-

نه عزیزم چه اشکالی... اینجوری راحت تر میتونم  -
 .مختو بزنم بیای خونم

قلبم از شور از صدای خوشحالش خنده ام گرفت و 
 . تپید

 .بذار اول یه خبر خوش بهت بدم بعد رو مخم کار کن -
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کارهای خواستگاری بنیامین و متین خیلی زود سپری 
و دو هفته ای که برای عقد تعیین کردند زود سر  شدند
 .رسید
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همه درگیرو دار مراسم و شور و شادیمون بودیم. همه 
  .به جز من

کنه و البته نه به این خاطر که خواهرم داره ازدواج می
 ...بهش حسودیم شده باشه

فقط به این خاطر که میدونم هیچوقت نمیتونم این لحظه 
. مامان خوشحال بود. شایدم رو با وریا داشته باشه

ظاهرش رو اینجوری نشون میداد. اما ناراحتی عمیقش 
 .کردمرو وقتی به من زل میزد حسش می

این چند شب که بچه ها مشغول خریدهای عقدشون 
اومدن و منو وریا تنهایی توی بودن زیاد باشگاه نمی

باشگاه بودیم و فضای بینمون رو با شوخی و خنده و 
 .گذروندیمورزشی میهای تمرین
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گذشتن و رابطه منو وریا هم روزها یکی یک یکی می
شد. هرروز که با هم وقت بهتر از قبل سپری می

گذروندیم حال و هوای بینمون هم بهتر پیش می
  .رفتمی

غیر از اونم اوضاع پیشرفت کاریم توی تدریسِ آنالین 
خیلی خوب شده بود. تونستم توی این مدت کم سه تا 

اگرد خصوصی به صورت آنالین داشته باشم و با شیوه ش
 .جدیدِ کاریم بیشتر انس بگیرم

ها با مون هنوزم یواشکی و خاموشه و بیشتر وقترابطه
ی خریدهاش، سر قرارم با وریا کمک متینا و بهونه

 .حاضر میشم
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مون بدونه و یا وریارو قرار نیست مامان چیزی از رابطه
  .جونمبخاطر حرفای مامان برن

قرار نیست بهش بگم بنیامین با وجود یهویی جا خوش 
شدنش توی خونمون داره با شیرین بازیاش خودشو تو 

  .شه عزیز دردونه مامانمکنه و میدلِ مامانم جا می

هیچکدوم از اون حرفارو بهش نگفتم و سعی کردم به 
خاطر آرامش خودمم که شده بیشتر باهاش وقت 

  .بگذرونم

 

های سختی که خستگی حسابی براثر تمرین بعد از یه
بهم میداد از روی دستگاه پرس پشت پا پایین اومدم که 

 : یهو ضربه محکمی به پشتم زد و حریصانه گفت
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اوف عجب چیزی خواستم واسه خودم. داره گرد و  -
 ؟قلمبه میشه ها... پرس سینه هم کار میکنی

 : چشم غره تندی بهش رفتم

خندم پرو دوبار تو روت می شدی...جدیدا خیلی هیز  -
 .میشی... یه کار نکن از فردا باهات تنها نشم

 : دنبالم اومد

پرو چیه... تو مالِ منی، هر چی هم داری مالِ منن...  -
  .باید کار کنی که اندامت تغییر کنه

 ؟ مگه اندامم چشه -

هات...اگه هیچی واال بیست بیسته... خصوصا سینه -
میخوام استایلت همینجوری بمونه میگم ورزش کن 

 .تغییر نکنی
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 .بس کن وریا. اینقدر رو بدنِ من چشم چرونی نکن -

 ؟و بکنم هاتورو چشم چرونی نکنم، پ کی -

ی آخرش یه جوری بود، خصوصا وقتی ابرویی اون جمله
اش گذاشت و اون باال داد و یه دستش رو روی سینه

طور که اون هاش کرد ویکی دستش رو بند چونه و لب
ام چهارشونه و محکم جلوم ایستاد، نفس توی سینه

 .حبس کرد

کردم، اما های شرورشو درک نمیقبال خیلی معنی تیکه
اش، یه ی به ظاهر با ادبانهدونم اون با هر جملهاالن می

 .ندازهتیکه منظوردار بهم می
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ی تندی بهش رفتم و رفتم تا آب بخورم که چشم غره
 : یهو دستمو کشید به طرف خودش و گفت

 .بیا اینجا ببینم داری ازکی فرار میکنی -

 .میخوام برم آب بخورم -

 .نه خیر، داری فرار میکنی -

 ...فرار نکردم -
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بیا بشین یکم باهام حرف بزن. بنیامین میگه از نظر  -
روحی ریختی بهم، جریان چیه ! من باید از رفیقم بشنوم 

 .ستدوست دخترم حالش گرفته

نشست روی صندلی و منو روی پاهاش نشوند و دستاشو 
 .دورِ کمرم حلقه کرد

نگاهش با شور و التهاب چشمامو اسکن کرد تا به 
 .درونم پی ببره

 .اینجوری نگام نکن... من چیزیم نیست وریا -

 :داشت تا ازش چشم نگیرم و لب زد سرمو ثابت نگه

به متین و بنی حسودیت شده؟ دوست داری منم بیام  -
 ؟خواستگاریت

 :ی ریزی زدمآروم روی بینیش ضربه
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چرا باید به خواهرم حسودیم بشه... خیلیم براشون  -
 .رسنخوشحالم که دارن به هم می

منظور من اون حسادت نیست... دوست داشتی کارِ  -
 ؟منو تو هم مثل اونا جور بشه بیام خواستگاریت

زد تا من مجبور نباشم کاش در این مورد حرف نمی
ی روی دلم رو براش بازگو کنم. منم دوست دارم غصه

مون علنی بشه و مجبور نباشم مثل متینا تکلیف رابطه
 .باشمیواشکی باهاش در ارتباط 

 .شناسیدوست دارم، ولی مامانمو که می -

 ؟تونیم بعدها رای مثبتشو بگیریمبه نظرت می -

چند ثانیه نگاهش کردم... قدرتِ توی نگاهش و 
خوام بهش کنه...نمیمظلومیتش داره قلبمو از جا می

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

دونه شناسه و میدروغ بگم، اون خودش مامانمو بهتر می
دم... معنی نه تکون میچقدر ازش متنفره... سرمو به 

مامان محاله پا بذاره روی نفرتش و وریا رو مثل بنیامین 
اشو ای که با انگشتم چونهقبول کنه. قلبم گرفت و لحظه

لمس کردم اون فهمید ذهنِ پر از تردیدم جوابِ خوبی 
 .برای گفتن نداره

هاش قوس ریزی اشو باال کشید و باعث شد لبچونه
 .بگیرن

مونیم... باالخره مامانتم یه ما که با هم می.مهم نیست.. -
 ؟روزی مجبور میشه از خرِ شیطون بیاد پایین... مگه نه

 :گملبخند زدم... دارم با لبخندم بهش می
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برای منم مهم نیست... البته در این لحظه و این  -
تونه مانع با هم بودنمون بشه و روزهایی که هیچی نمی

 .نهمنو از این احساسات منع ک

قبل از اینکه چیزی بگم لبهاشو روی لبم گذاشت و 
 .بوسیدم
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هاش صورتمو کمی باال کشیدم تا به صورتش و لب
 .گردنش پیچیدم تر بشم و دستامو دورنزدیک

من یه تیکه از خودمو به اون دادم تا بتونم بهش بگم 
 .عشقش باعث شده، یه شخصیت جدید پیدا کنم

اش که بر هام و اوم اوم مردونهمهر مالکیتش روی لب
گیره اش از شورِ درونش نشات میهاش و نالهاثر نفس

کنه، شبیه هاش به تنم تزریق میو گاه گاه میون بوسه
 .تونه منو درون خودش ببلعهه که میآتیشی

های خوام دست یکی شدن بهش بدم و تموم زیباییمی
این عشق رو کنکاش کنم. مثل دو تا توریست وارد 

ی هم بشیم و درونمون رو کشف کنیم، اما االن، جزیره
با این ذهنِ متشنج و بهم ریخته و باوری که مامان توی 
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مون و ابدی رابطهتونم به عاقبتِ سرم گنجونده، نمی
 .شدنش خوشبین باشم

ی خودمو ده من نیمهدلم با وریاست، قلبم فرمان می
ای که شبیه خودم پر از درد و رنجه، پر پیدا کردم. نیمه

گه ما ست و احساسم میاز کابوسه، پر از تنهایی و غصه
  .متعلق به همیم

ی بینمون این احساس رو در ما بوجود ارتعاش و جاذبه
ه، اینجوری تالقی کنیم که از همون اولم متعلق به آورد

هم بودیم، اگر نبود مسلم تا این حد توی نگاه من 
شد، رازهای مرموزانه اون شب و نفرت انگیز نمی

رفتن تا با اجرای اون تئاترِ ای کنار نمیبعدش، مثل پرده
 .وحشتناک، به این اتصالِ قوی چنگ بزنیم
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قلبم پیش میره، هر وقت اون ام داره تحت فرمان غریزه
شم به من چیره میشه، یا اینجوری بهش آویزون می

طوری از بیخود میشم که انگار هیچ حسی توی دنیا 
 .نظیرش نیست

تونیم در مقابل قدرتِ عشق مقاوم باشیم، حس و ما نمی
کنم، که بخاطر منو حالم و ترسش حالِ وریارو درک می

لیدم غلبه کنم، پاشو از حد از اینکه من نتونم به افکارِ پ
 .فراتر نذاشته و تقریبا کنترلِ همه چیزو به من سپرده

تر از اون دارم روی این رابطه که منم مغلوبدر حالی
شم، ذهنم اما همیشه روی حالت اخطار متمرکز می

تونم روش چشم ره و اونم مامانم هست که نمیمی
 .ببندم و اجازه بدم احساساتم به من غلبه کنن
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لبش رو فاصله داد و پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند. 
 :محابا لب زدبی

 ؟دونستیمی خیلی سخته... -

دونم چه حس و حالی داره هموطور که من کامال می
بوسیم آتیش بین پاهام، تمومِ می دارم و هر وقت همو

 ...کنن... اما... اماور میتنمو شعله

اینجوری خیلی سخته... تونم ماهین. دونی که نمیمی -
تونیم بریم با یه مشاور حرف بزنیم هر خوای میاگه می

 ...وچی اون بگه من همون راه

 ...من با تو مشکلی ندارم وریا -

 ؟خب -
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 ؟بهتره آروم باشی... باشه -
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پچ زدم و نفسم رو بیرون دادم. سعی کردم مثل همیشه 
تونم به این موضوع با این جمله بهش بفهمونم االن نمی

فکر کنم. سرش رو تکون داد و بدون اینکه ازم دلگیر 
بشه، فقط سعی کرد فاصله بینمون رو بیشتر کنه. با این 
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ی بینمون ه فضای گر گرفتهخواست باعث بشکارش می
 .کم سرد بشهکم

اجازه ندادم و سریع در آغوشم گرفتمش و زمزمه 
 :کردم

کنیم وریا... االن بهش فکر با هم یه راهی پیدا می -
 .شهنکن... باالخره یه روزی مامانم عوض می

 ؟مون چی میشهاگه عوض نشه چی؟ تکلیفِ رابطه -

قبل هیچ قولی  زد. من ازم نفس نفس میروی شونه
باهاش باشم،  بهش ندادم که قراره تا کجای این رابطه

ولی االن این منم که دارم برای بودن باهاش به هر 
 .ندازمچیزی چنگ می
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شن... اما سریع حرفای مامان به یکباره برام مرور می
زنم. این استکهلم نیست... این عشقه که پسشون می

کنه... مثل یگه پرت میی دبه مرحله آدمو از یه مرحله
ی خطرناک تورو یه گِیمِ پرهیجان که بعد از یه مرحله

   .کنهتر پرت میی قویبه مرحله

سرش رو فاصله داد و با انگشتاش صورتم رو نوازش 
چشمای جذابش خیره به صورتم بودن. مثل اینکه  کرد
 .منو زیباترین آدمِ روی زمین ببینه اون

 ؟بینمتفردا بازم می -

 .فردا باید برم واسه عقد بنیامین و متین لباس بخرم -

 .میام باهات -

 ؟واقعا -
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 :مایی زد و لُپمو بین انگشتاش گرفتلبخند مکش مرگ

دم های مختلف از دست نمیفرصت دیدنتو تو لباس -
 .خوشگله

دونم خیلی .. خودم می.اوه... اون به من گفت خوشگله
 .دلمو قنج بردخوشگل نیستم اما حرفِ وریا 

 ! ده چشم چرونی کنیحاال کی اجازه می -

همین دختری که تو بغلمه، از خداشه من فقط اونو  -
 .نگاه نندازم ببینم، به دخترای دیگه

 ...خب حاال -

مشتی به بازوش زدم و ازش فاصله گرفتم. اون عالوه بر 
هاش خیلی خودشیفته و مغروره... البته با ضعف

 ...ی ندارم ولی با خودشیفتگیشغرورش مشکل
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**** 
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با هم برای انتخاب لباس رفتیم. بنیامین و متینا هم 
 ها هم بقیهخواستن همراهمون بیان تا اونمی

خریدهاشون رو انجام بدن. اما وریا اجازه نداد و بهم 
 : گفت
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خوام بازم سرخر داشته باشم... اینا همه جا به نمی -
 .کننتنبونمون چسبیدن ولمون نمی

توی چند تا پاساژ گشتیم و چند مدل لباس پوشیدم. 
گفت. این تنگه، برای هر کدومشون وریا یه چیزی می

ده، اون یکی باسنتو ن میتر نشوهاتو بزرگاون سینه
دونی که من روش حساسم و کنه، میخیلی برجسته می

هزار جور دلیل دیگه و هر کردم که مدلش بیشتر بهم 
هاتو ذاشت که شونهاومد روش عیب و ایراد میمی

ده و اون زیادی باال میده، اون پاهات بلندتر نشون می
 ...تر...و... وقدتو کوتاه
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گذار باالخره با هم یه لباسی رو و بعد از کلی گشت 
انتخاب کردیم که از نظر پوشش و ظاهرش مورد پسند 

 .هردومون بود

خواستم به سمت پرو برم و کیف و موبایلم رو به می
 :دست وریا دادم که با هیزی تصنعی گفت

 .خوام بیام داخل ببینمتمنم می -

خب بذار اول بپوشمش ببینم خوشم میاد، بعد بیا نظر  -
 .دهب

 .خوام قبل و بعدشو ببینممی -

گی خوام برم عمل زیبایی انجام بدم. چی میمگه می -
 ...واسه خودت

 : خندیدم و راهمو در پیش گرفتم که گفت
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 .های تو زیر لباست قایم شدهنوچ... ولی زیبایی --

اخم ریزی بهش کردم و به رفتنم ادامه دادم. پرو 
ها ابتدای مغازه فروشندهقسمت انتهای فروشگاه بود و 
 .شدنبودند و متوجه مکالمه ما نمی

ی لوس و نق نقو به دنبالم اومد و تا رفتم مثل یه بچه
داخل و خواستم درو ببندم در رو میون دستش گرفت و 

 : گفت

 .کنممن نگات نمی خواد درو ببندیعوض کن نمی -

 .خوای نگاه کنی واسه چی درو نگه داشتیاگه نمی -

من صدبار تورو تو باشگاه دید زدم، حاال فرقش با االن  -
 !چیه
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طور ایستادم و چپ چپ با لباسِ میون دستم همون
نگاهش کردم. سرشو ریز تکونی داد و با شیطنت 

 : ملموسی گفت

دیرت میشه ها بپوش دیگه... فکر کن من اینجا  -
 .نیستم

االن که هستی ! برو کنار بذار سریع بپوشمش بیام  -
 .رونبی

خوام چیکار تو بپوش دیگه... راحت باش... مگه می -
 ! کنم

 ...وای... وای وای از دست تو وریا -

 : در رو کشیدم، محکم گرفتش. با حرص گفتم
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شب شد... این ادهاتو جمع کن بذار من به کارم  -
 .برسم

خوای دیر نشه زود بپوش بیا بیرون... ممکنه اگه می -
بریم جاهای دیگه رو نگاه مدلشو پسند نکنی بخوای 

 .کنی

 ؟خوای امشب شام کنارت باشم یا نهوریا می -

ی مطیع چشماش به سرعت نور برق زدن و مثل یه بچه
 :سرشو تکونی داد

 ؟مونی پیشمواقعا می -

بازیارو تموم کنی و کارمون زود تموم اگه این بچه -
 .بشه، آره. حاال برو کنار بذار من سریع بپوشمش

 ؟باشگاه یا رستورانبریم  -
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 :باالخره در رو بستم و از داخل جوابشو دادم

ها که نیستن راحت نیستم بیام باشگاه نه... بچه -
  .پیشت

 ؟تنها بودیم.. اتفاقِ خاصی افتاددیشب که  -

نه خیر نیفتاد... یادت رفته بازم مجبور شدم هشدار  -
 ! بدم تا ضامنتو بکشم
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 ی ریز با نوکِ انگشتش به در زد و آروم گفتیه ضربه

: 

خوای شی میخب وقتی تو اونجوری تو بغلم شل می -
کنم... خودتم که من آدم باشم؟ خب معلومه رَم می

 .تیمیل نیسبی

دستم از حرکت ایستاد و پوفی کشیدم. سعی کردم 
 .بهش اخطار بدم اینجا مسائل خصوصیمونو جار نزنه

 .جلوی مردم این حرفارو نزن. ممکنه کسی بشنوه -

 ؟کسی نیست خودمونیم... حاال امشبم بریم باشگاه -

  ...نه -

محکم و انتظار داشتم سکوت کنه که دوباره  "نه"یه 
 : گفت
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شم... دوست شه برات، خسته میتنگ می من دلم -
دارم همش پیشِ خودم باشی... الاقل فردا زودتر بیا شام 

گیرم اونجا با هم بخوریم... زود سانسِ آخرو تعطیل می
 .کنم تا بیایمی

 .ست حسنیفردا که جمعه -

 ؟بینمتیعنی نمی -

هام رو در آوردم و روی آویز گذاشتم و خواستم لباس
کنم که یهو صدای پایی رو شنیدم و بعد از  لباس رو تنم

 :ای که با ناز گفتاون صدای زنونه

 ؟کسی تو پرو رفته -

بله... دوست دخترم داخله... ولی اون یکی پروش  -
 .تونین برین اونجاخالیه می
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گه دوست دخترشم... احمق جلوی دختره به من می
ی خب بگو نامزد، بگو زنم... برای چی باید رابطه

 ! صوصیمونو برای یه غریبه توضیح بدهخ

و پرو کنم خوام این لباس. میمیشه شما هم نظر بدید.. -
 ؟بنظرتون رنگش بهم میاد

کف سرم به یکباره داغ شد و تمام تنم شد گوش تا 
گه. اون عجوزه که با بشنوم وریا به اون عجوزه چی می

 کهریزه، در حالینازِ صداش داره برای وریا عشوه می
 .می دونه من اینجام

ممکنه بپوشین بهتون  دونم پوستتون که روشنه...نمی -
بیاد... باید رو تن بشینه که بشه نظر داد. اینجوری 

 .مشخص نیست
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اوه... پس داری دون می پاشی آقا وریا... اونم جلوی 
 .من

خب من یه دیقه می پوشمش، توهم ببین به من میاد  -
راست بگیا... چند روز دیگه یه یا نه... تورو خدا نظرتو 

خوام حسابی . میمهمونی داریم خیلی برام مهمه..
  .بترکونم

... یه لحظه داغ شدم و عرق ریزی روی تنم نشست
 : عرق از خشم و حسادتم بود و وقتی وریا بهش گفت

 .دم... فعال همینجاممشکلی نداره بپوشید من نظر می -

میدم چیکار کردم و در یهو توی اون حالِ گیج و ویج نفه
رو باز کردم. وریا پیچید و از اینکه منو این شکلی دید 

 : ابروهاش به کفِ سرش چسبیدن و زیر لب گفت
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یا ابالفضل چی شد ماهین؟ چرا اینجوری اومدی  -
 ؟بیرون

گه و چه جوری اومدم؟ حتما خشم و عصبانیتم رو می
 .فهمیده از دستش شکارم

شیر که بوی خطرو دور  مثل میرغضب، مثل یه ماده
قلمرواِش حس کرده باشه، نگاه تندی بهش کردم و 
سرکی بیرون کشیدم تا اون زن رو ببینم. ظاهرا رفته 

 .بود توی پرو

وریا جلو اومد و چشماشو به نشونه اخطار برام درشت 
 :کرد

 .... با این سر و وضع چرا اومدی بیرونبرو داخل -
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غی دستاش رو، روی سعی کرد هولم بده داخل و من دا
م حس کردم و هنوز حالیم نبود با چه سر و وضعی شونه

 .مقابلشم

گه؟ به تو گفت بیا برام نظر بده اون زنیکه چی می -
 ؟گی باشهتوام می

 .عه، عه... برو زشته... برو لباستو بپوش ببینمش -

واسه چی به تو گفت براش نظر بدی.. تو هم عین  -
 ؟گی برو بپوش بیام ببینمتماست اینجا ایستادی می
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دختره از توی پرو که ظاهرا درشو هم کامل نبسته بود، 
 : بلند گفت

 ؟نگفتی اسمت چیه -

 .چمچاره -

طمئن شدم اون شنید، چون خفه خون بلند گفتم و م
 : گرفت و با تعجب گفت

  .وا...کی با تو بود -

 : بلندتر گفتم

و همراه خودت بیار تا خوای لباس بپوشی، یکیمی -
 .مجبور نباشی به مردای بقیه بگی برات نظر بدن
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وریا پق زد زیر خنده. اونقدر حرصم گرفته بود که 
اصال متوجه نبودم اش زدم و مشت محکمی روی شونه

م فوکوس کرده و چشم از اون اون چرا روی باال تنه
 .گیرهزاویه نمی

 ؟خوای لباستو بپوشی عزیزمنمی -

بقدری عصبی بودم که دیگه اشتیاقی برای پوشیدنِ اون 
لباس نداشتم. با حرص لباس رو برداشتم و به سمت 

صورتش پرت کردم. وقتی گرفتش نگاه خندونش در 
 .یه پر کشیدیکصدم ثان

 ؟چته ماهین -

 .برو گورتو گم کن -
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صدای بسته شدنِ اون یکی پرو اومد. سرکی بیرون 
کشیدم و اون زن رو باالخره دیدم که داشت با غرولند 

 :گفتمی

ی یه جوری حرف میزنه انگار شوهرشه... ندیده -
 .بدبخت... تهش که قراره شوتت کنه بره با یکی دیگه

 ؟با کی هستی تو -

 : جست زدم که برم بیرون اما وریا سریع جلومو گرفت

 .ماهین بسه... لختی لباس تنت نیست، برو داخل -

 :دادم زدم

اگه راست میگی بیا اینجا حرف بزن تا چاکِ دهنتو   -
 .ببندم
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زن برگشت یه نگاهی بهم انداخت. از اون سانتال 
تر و سرتر و های لعنتی بود. خیلی از من خوشگلمانتال

یه تیپ کامال شیک و جذاب. پس چرا دلِ وریارو نبره  با
 !و بهش نگه رنگِ پوستتون روشنه بهتون میاد

 :ریشخندی زد و زمزمه کرد

 .تحفه -

 : و رفت. دلم از وریا گرفته بود. تا گفت

خوای زنارو ایقدر به من شک داری که ایینجوری می -
 ؟ازم دور کنی

 :اش زدم و گفتممشتمو روی سینه

 .فه شو وریا. خفه شوخ -

 : در رو محکم به روش بستم. آروم گفت
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دونستم تو فقط به من گفت براش نظر بدم من چه می -
 .ناراحت میشی

جوابشو ندادم. به خودم که توی آینه نگاه کردم دیدم 
 .فقط با سوتین و شلوارم

ی وریا برای این بوده، که بعد هم بهم پس نگاه دریده
 .ماخطار داد بیرون نر

اهمیتی نداره اون منو چطوری دید زده. من ازش 
تونه جلوی خودم با دیگرون هرز دلخورم، چطوری می

 ! بپره

 :خیلی ریز به در زد

 .ماهینم -

 ...ماهینم و کوفت... برو گورتو گم کن -
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 .به جانِ مادرم منظوری نداشتم -

خوام صداتو بشنوم. االن خودم اینجا بودم این نمی -
 .کنیدونه چه غلطی مینباشم خدا میبودی، 

چه غلطی قراره بکنم...! درو باز کن ببینم. تا یه چیز  -
 .کنه... بیا لباستو بپوشمیشه الکی الم شنگه بپا می
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هامو کامل پوشیدم و در پرو رو باز کردم. با لباس
 :تعجب بهم چشم دوخت و بعد اخمی کرد

خوای لباس انتخاب چرا لباس پوشیدی... مگه نمی -
 ؟کنی

 .دیگه نه.. ذوقم کور شد. میرم خونه -

 .دستمو گرفت و قدمی جلوتر اومد تا مقابلم بایسته

ردم. گفت میشه گم به جانِ مادرم هیزبازی نکدارم می -
 .نظر بدی منم دیدم تنهاست خیلی عادی گفتم باشه

 ؟دادیچرا تو باید نظر می -

 .تونن نظر بدنها بهتر میمردها رو لباسِ زن -

 !! هارو لباسِ زن -

 : سرمو با حرص باال پایین کردم و گفتم
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 .شو دید بزنیکه بتونی قشنگ سر و سینه -

 .مگه ندید بدیدم -

ندید بدیده نیستی، ماشاهلل اونقدر دیدی،  آره خب تو -
 .که این چیزا برات عادی شده

 ! ماهین -

 .خوام برم خونهولم کن می -

ماهین من بخوام سرو سینه ببینم تو گوگل پره، سرچ  -
زنم کلی عکس باال میاد... چی الکی واسه این داری می

 .خوریحرص می

حال  ست، بیشتر بهتنه دیگه... این پخشِ زنده -
 .دهمی
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پرده باهاش حرف نزدم، . تا حاال بیاخمِ محکمی کرد
  .شاید از اینکه منو این مدلی دیده متعجب شده

و بپوش ببین اگه ها بسه... لباسچرت و پرت گفتن -
 .خوشت میادش بریم بخریم بریم بیرون

و که به طرفم گرفت، دوباره از دستش گرفتمش لباس
ش پرتش کردم. چشماشو با و مثل دفعه قبل توی صورت

اش عصبانیت بست و باز کرد و حرصش رو توی جمله
 .ریخت

ماهین من اگه بخوام دودَره بازی در بیارم، تو که  -
تونم زیرآبی برم و ها کنارم نیستی، خیلی راحت میشب

 .تو نفهمی، نیازمم که االن اینجامه
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به باالی سرش اشاره کرد که یعنی تا این حد بهش 
کنه تا دست از پا خطا میاد ولی خودشو کنترل میفشار 

 .کنهنمی

بازیارو بذار کنار... بهت گفتم از وقتی پس این بچه -
تورو لمس کردم، دیگه طرف هیچ زنی نرفتم و 

 .رم... پس تمومش کننمی

چرا بهش گفتی من دوست دخترم، چرا نگفتی  -
نامزدتم، نگفتی زنتم که جرات نکنه اینجوری جوابمو 

 .بده

االن از این ناراحتی یا اینکه من گفتم براش نظر  -
 ! دممی
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یه کاره گفتی من دوست دخترتم تا اونم جرات کنه  -
 ! پاشو از گلیمش درازتر کنه

اون بخواد درازتر کنه، مگه من اینجا بوقم، یا هر کی  -
کرم ریخت بگم بیا بشین تو بغلم.... بابا گفت نظر بده، 

 .نظر بدمخواستم فقط می

 .منظور داشتتو خودتم فهمیدی اون -

من که منظور نداشتم، من که با توام، پیش توام،  -
زدم تو بشنوی، بیخودی منظورِ بد داشتم بلند حرف نمی

کس و این مسئله رو بزرگ نکن... من جز تو هیچ
 .بینمنمی

توی چشماش خیره بودم تا حقیقتِ درونش رو 
وست داره و عاشقمه شکی بشکافم... از اینکه منو د
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ترسم، تازگی ها زیادی روش حساس ندارم ولی می
شدم. اون زن جلوی خودم اینجوری رفتار کرده، اگه من 

 ...نبودم

خوام به نبودم فکر کنم و به اینکه وریا وقتی نمی
کنه، اصال با این تنهاست با اطرافیانش چطوری رفتار می

های چراغ توی تایمها باشه و مخالفم که اون مربی خانم
ها هم آموزش بده. باید این موضوع رو خاموش به زن

مونو به خواد با من باشه و رابطههم تموم کنه، اگه می
خوبی با هم پیش ببریم باید نحوه آموزشش رو هم 

ش فاصله بگیره، کنار بذاره. باید از شخصیت گذشته
طور که من خودمو فاصله دادم و تبدیل شدم به همون

 .دمی که اون انتظار داشتهآ
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گم باید االن وقت گفتنش نیست، ولی بزودی بهش می
روی نحوه کار کردنشم تجدید نظر کنه و دست از این 

تونم به سادگی هضمش کنم. وریا . نمیکارهاش برداره
به این قضیه عادت داره که همیشه دوروبرش زن باشه، 

تونم اونو تونم بهش عادت کنم. نمیولی من نمی
اینجوری تصور کنم که همیشه نگاهش به همجنسِ من 
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یه نگاهِ عادیه... هر آدمی ممکنه یه روزی پاش بلغزه و 
ودش، دندونش اشتباه کنه، اونم وریا که بقولِ خ

 .های زیادی رو شکار کردهطعمه

پشت دستم رو نوازشی داد و وقتی سر خم کرد و پشت 
دستمو بوسید، تمام عصبانیتم به یکباره پر کشید و 

 .نفسم رو با پوفِ ریزی بیرون دادم

برو بپوش قربونت برم... بهش فکر نکن... منم  -
.. کردم اینقدر حساس باشی.خوام. فکر نمیمعذرت می

 .کنماز این به بعد رو رفتارهام بیشتر دقت می

تونی بپذیری من با یه مرد، اینجوری تو هیچوقت نمی -
 ؟حرف بزنم درسته

 : رگِ پیشونیش نبض زد و با اخمش محکم گفت
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 .تونم بپذیرمشهیچوقت نمی -

پس به منم حق بده از کوره در برم... نه از رفتارِ اون  -
 .فتارِ توزنه خوشم اومد، نه از ر

خوام دونم. منم فهمیدم اشتباه کردم. معذرت میمی -
 .عزیزم

لباس رو از دستش گرفتم و یکبار دیگه وارد پرو شدم 
و باالخره پوشیدمش. عصبانیتِ زیرپوستیم مانع این 

شد که حواسمو روی انتخابم بذارم و تمرکز داشته می
 باشم. اما در واقع خریدمش، چون دیگه حوصله نداشتم

 .دنبال انتخابِ جدیدتری برم

از مغازه که بیرون اومدیم، دوباره دستمو گرفت و 
 : گفت
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 .بخشیدی عزیزم... نگام کن ببینم -

نگاهش کردم. لبخند شیرینی زد و خودشو برام لوس 
 :کرد

 .... من که عذر خواهی کردم جانانببخش دیگه -

 .باشه. فراموشش کن -

 . مشتی بزنیم بر بدنخب حاال بریم رستوران یه شامِ -

 :سریع گفتم

 .مباید برم خونه... االن دیگه خسته -

 .اخمِ تندی کرد و ایستاد. منم به تبع ایستادم

 ؟مگه نگفتی شام پیشمی -

اونموقع که گفتم حوصله داشتم، ولی االن نه... می  -
 .بینی که
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امو باال دادم. با خونسردی که در امتداد حرفم شونه
و عصبانیت زیرپوستش دویده بود،  های حرصالیه

  .تماشام کرد و بعد سرشو تکون داد

ماهین من که عذرخواهی کردم، تو هم که گفتی  -
 ! فراموشش کن. پس دیگه بحثِ چیه

بحثی نیست وریا، بهتره برم خونه... همین االنشم  -
 .خیلی دیر رفتم

 .مونیتو که قبلش گفتی می -

شماش ببندم. مثل تونم نگاهمو روی خواهشِ چنمی
. ولی من توی شرایطی نیستم اینکه داره التماسم می کنه

 .که بتونم با خواسته اش راه بیام

 .فکر کنم االن زمان خوبی نیست. بذار برم -
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تر کرد و توی صورتم آروم صورتش رو بهم نزدیک
 :زمزمه کرد

و دووم بیارم تو با این حال من چطوری بذارم امشب -
 ؟اعصابت که آروم شد خودم میبرمت باشه بری خونه...

 .اعصابم آرومه وریا -

 :از بین دندوناش غرید

 .فهممنیست... من حالتو بهتر از خودت می -

این پا و اون پا کردم و به اطراف نگاه کردم. به 
شدن. من هایی که به سادگی از کنارمون رد میآدم

ز اون دونم چرا بعد اام، خودمم نمیتحقیر شدم، عصبی
 .بگو مگو به این حال افتادم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

دست از نگاه کردنم برداشت و سریع گوشیشو از 
 .جیبش درآورد

و گرفت، وقتی حرف زد متوجه ی کیدونم شمارهنمی
 :شدم به خاله حوری زنگ زده

شام چی داریم مامان... یه مهمونِ ویژه دارم میارمش  -
 .اونجا... همین االن. آره... باشه ممنون

 :روم زمین کوبیدمپامو آ

 .وریا -

 :تماسش رو قطع کرد و دستمو گرفت و به نرمی گفت

 .ذارم با این حال بریقول دادی پاش وایستا... من نمی -
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به خونشون رفتیم، قبل از اینکه درو باز کنه وقتی 
خواست هم تسلط دستمو گرفت. با این کارش می

حوری ای به خالهخودش رو حفظ کنه و هم به گونه
 .مون رو نشون بدهقدرتِ رابطه

از اون روزی که من توی این خونه به اتاقِ وریا رفتم، 
  .این اولین باریه که دوباره به اینجا میام
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روز نم خاله حوری فهمیده ما با همیم ولی من اوندومی
باید  "از روی شرم و خجالت به دروغ بهش گفتم 

تنها همین جمله و اون بیچاره  "زدمباهاش حرف می
  .هم لبخندی زد

کنه حرفمو باور کرده. مثل کسی که مثال داره وانمود می
 .که اینطور نبوددر حالی

و محکم گرفته بود. منو به داخل راهنمایی کرد، دستم
 :وارد که شد بلند صدا زد

 ؟مامان؟ مامان نیستی -

در یه چشم به هم زدن خاله حوری از اتاقش بیرون 
اومد و به پیشوازمون اومد. اوه نه... امیدوارم بازم به 

 .ی نمازش مارو با هم تنها نذارهبهانه
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خوام با پسرش تونم بهونه بیارم که میاینبار دیگه نمی
مونو علنی بهش زنم، چون در واقع ما رابطهحرف ب

نشون دادیم، اما خب من هنوزم شرم و حیای خودمو 
 .تونم از خط قرمزهام پانو فراتر بذارمدارم که نمی

قربونِ جفتتون برم... ماشاهلل... خوش اومدید.. خوش  -
 .اومدی دخترم

داشت. تشکر نمیی دستِ منو وریا برچشم از حلقه
مو بوسید تِ راستم بهش دست دادم. گونهکردم و با دس

و سریع از توی کمد جا کفشی مثل همیشه برام یه جفت 
 .سندل درآورد و جلوی پام گذاشت

 .خجالتم ندید...ممنون -

 :ام گذاشت و تعارفم کردبا مهربونی دستشو روی شونه
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کنم... و گرم میبرید لباساتونو در بیارین، من شام -
 .زنممی نچینم صداتومیزو می

قبل از اینکه نطقم باز بشه و در جواب خاله حوری 
 :چیزی بگم، وریا سریع گفت

من یه چند دقیقه با خانم کار دارم... تا شما میزو  -
 .بچیید ما هم میایم مامان

خورده به خاله حوری نگاه کردم. اون با  صورت یکه
گلگون و خندونش مارو بدرقه کرد، ولی من از خجالت 

 : عرق شدم و گفتم خیسِ

 ؟کارت چیه -

 ...بریم تو اتاقِ من -

 .خب همینجا بگو -
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به لحظه نکشید دستمو گرفت و به طرف اتاقش رفت. با 
 : اعتراض، آروم نالیدم

 ! کنیچیکار می -

 .بینه. بیادونه من بدجنسم از چشمِ تو نمیمامانم می -

منو کشوند توی اتاقش و درو بست. ندیده هم 
 .حوری رو تجسم کنمتم نگاه خندونِ خالهتونسمی

مو بیرون دادم و برای تسلط گرفتن نفس حبس شده
چشمامو بستم و باز کردم و توبیخ گرانه نگاهش 

  .کردم

مقابلم ایستاد و قبل از هرچیزی شال روی سرم رو در 
 .آورد

 .وریا -
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 .جان؟ می خوام کمکت کنم لباساتو در بیاری -
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های مانتوم رو باز کرد و اونو از تنم در بعد از اون دکمه
آورد و همراه با شال و کیفم به آویزِ اتاقش آویزونشون 

رمو هامو گرفت و وقتی سکرد. برگشت به طرفم شونه
ی تیزش بوی تنم توی آغوشش گذاشت بینیش و شامه
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و موهام رو عمیق نفس کشیدن و آهی از عمق 
 .احساساتش سر داد

این کارها واسه چیه... من که بهت گفتم میخوام برم  -
 .خونه

برمت اینجا اول آروم میشی... حالت که خوب شد می -
 .خونه

 .کنیمن خوبم وریا چرا بیخودی شلوغش می -

تو خوب نیستی عشقم... خوب نیستی... مگه من  -
 .احمقم حالتو نفهمم

اش فاصله داد و با لبخند بهم صورتم رو از روی سینه
مو باال کشید و گرم و نگاه کرد. با انگشتاش چونه

 .پرحرارت به چشمام نفوذ کرد
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تو از من دلخوری نه از حرفای اون زنیکه... از اینکه  -
 ؟ادم دلخور شدی... درستهمن اون رفتارو انجام د

 .سعی کردم فراموشش کنم -

داد. مو نوازش میداشت با انگشتای داغش چونه
نوازشش اونقدر نرم بود که حس خواب آلودگی بهم 

 .دست داد

برخالف چند دقیقه پیش یا شاید هم یک ساعت پیش، 
کامال آروم شده بودم. شاید از تاثیر دستاش باشه و کالمِ 

خونه تا یه جادوگر، ورد و جادو میآرومش که مثل 
 .غضب درونم رو خاموش کنه

  .دستم رو گرفت و به طرف تختش برد

 .بیا اینجا بشین -
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 ...مامانت وریا -

 .کشهکاری به کارمون نداره، تو کارمون سرک نمی-

 .خودم خجالت میکشم -

نشست و منو هم کشید و در حالی که سعی داشت روی 
 :ن آغوشش بگیرتم، جوابمو دادتخت درازم کنه تا میو

وقتی پیش منی از هیچکس و هیچی خجالت نکش...  -
 .شهیه آدمِ عاشق خجالت حالیش نمی

باالخره مجبورم کرد دراز بکشم و منو توی بغلش 
 .گرفت و صورتش رو نزدیک صورتم قرار داد

نگاهش با شور توی چشمام دوید. لبم رو از حرارتِ 
گرفتم. چشماش به یکباره نگاهش آروم زیر دندون 

 : هام و زمزمه کردسُرخوردن روی لب
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ست، ولی یه تعریف بزرگ داره، عشق به ظاهر ساده -
کنی، مثل یه وقتی بهش میرسی خودتو توش گم می

کنه... اقیانوسه که همه بدنتو تو انحصار خودش غرق می
شی، اذیت میشی، دست و پا می زنی تا گاهی خفه می

ولی بعد میفهمی با این دست و پا  ازش خالص بشی
 ...ها بیشتر غرقش شدیزدن

 .لبخندی زد و سرانگشتِ داغشو روی لبم کشید

من غرقِ توام ماهین... غرق تویی که این همه سال  -
کنی... بارها منو تو انحصار خودت گرفتی و ولم نمی

خواستم روت چشم ببندم، نادیدت بگیرم، برم دنبال 
خودم... اما دوباره بیشتر غرقت زندگیمو خیاالتِ 

شدم. اینا واسه یکی دو روز نیستا... صحبت چند ساله می
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کشم...  نامردیه که دارم این حس و با خودم یدک می
اگه بخوای فکر کنی بعد این همه سال که بدستت 

ارزشی که آوردم چنگ بندازم به چیزای پوچ و بی
ی هم نمی ممکنه تورو ازم بگیرن... من حتی تو خاموش

 ...تونم بت خیانت کنم... االن که دیگه
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دستمو روی صورتش که گذاشتم حرفش رو ناتموم 
  .گذاشت. چشم بست و بوسه ای به دستم زد

 .من عاشقتم ماهین -

 .میدونم -

  .شیخو احمق اگه می دونی چرا بیخودی ناراحت می -

 .توقع نداشتم اونجوری رفتار کنی -

 !؟ من غلط کردم... خوبه -

م گرفت و قبل از اینکه اون سرشو جلو بیاره و خنده
هاشو شکار کردم و واکنشی ازش سر بزنه، سریع لب

  .هاش زدمبوسه مالیمی به لب

سش رفت و قلبش زیر آرنجم به ضرب کوبید. لبم رو نف
 : کمی فاصله دادم و روی لبش پچ زدم
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خواد یه روزی بیاد که به منم عاشقتم وریا... دلم نمی -
خودم بگم شانس عاشقی کردن ندارم، عاشقِ هر کی 

 .شدم تیرم به سنگ خورده

 .سریع انگشتشو روی لبم گذاشت و اخمی کرد

یچوقت عاشق اون دیوث نبودی، هیش... هیش، تو ه -
 .تو فقط مال منی

با یه حرکت سریع منو زیر خودش فرستاد و روم خیمه 
زد... اجازه نداد صدایی ازم در بیاد، چون لبهام رو با 

  .لبهاش خفه کرد و شورانگیزو محکم بوسیدم

جسمش کامل روی جسممه و دستهاش دارن 
  .کننکاوشگرانه موهام و گردنم رو لمس می
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من این سنگینی رو به یاد دارم... همین سنگینی... همین 
ها و  حالتی که برای من یادآور یه غلبه و همین بوسه

شبِ تاریک و مخوف هستن... با این تفاوت که االن 
های چراغِ اتاقش روشنه و من میتونم صورتش و چشم

خمارش رو ببینم و بفهمم این نفس ها متعلق به کدوم 
 .وریان

که االن مال منه و پذیرفتمش و با خواستِ خودم وریایی 
این بوسه و بوسه قبل رو باهاش به اشتراک گذاشتم. نه 

 ...اون وریایی که توی تاریکی

سرم رو تکون دادم. نباید به اون اوهام اجازه بدم بهم 
 ...غلبه کنن
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وقتی اینجوری با تاب و تب بهم میچسبه و منو با  
ی خودش نه و تحت سلطهکهاش و لمسش اغوا میبوسه

در میاره نباید یکبار دیگه به اون شب و خاطره 
 .مزخرفش فکر کنم

با نفس بلندی سرشو کمی فاصله داد و پیشونیش رو به 
 : پیشونیم گره زد و نفس زنان حرف زد

مامانت باید با دل منو تو راه بیاد... باید راه بیاد  -
 .دهماهین... تنبیهش داره آزارمون می

 .ستکنم چقدر برات آزار دهندهارم حسم مید -

ی حرفمو فهمید و خندید و حس کردم خودشو طعنه
نامحسوس کمی روی تنم کشید تا من بیشتر به حال 
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های تنش آگاه بشم... خرابش پی ببرم و به سفتی
 ...عوضیِ شرور

بلند شد و دستمو گرفت تا با هم از اتاق بیرون بریم... 
ضعم رو مرتب کردم با هم بیرون بعد از اینکه سرو و

رفتیم و چشمم به خاله حوری افتاد که در حال ورق 
زدنِ کتابِ میون دستش بود و تا متوجه ما شد با لبخند 

 :نگاهمون کرد و گفت

 .من شاممو خوردم... شما برید شام بخورید -
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. مشغولِ کردم..و روی خودم حس مینگاه سنگینِ مامان
مرتب کردن سبد گلِ روی میزها بودم و تا سرمو باال 

گرفتم، سریع اشکشو پاک کرد و نگاهشو ازم گرفت. 
ن ی من داره از پا درش میاره، ولی اودونم غصهمی

ی بزرگتری توی دلم هست که از بازگو دونه غصهنمی
 .کردنش براش، شرم دارم
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وریا توی زندگیم بقدری پررنگ شده که حتی مامان 
. فقط داره با تونه قدرتِ بینمون رو از بین ببره..هم نمی

 .کنهی منو بیشتر میلجبازیش بارِ غصه

همین که میالد هم وارد تاالر شد بغض و دلگیریش 
 .شتر شد و به جایی برای گریه کردنش پناه بردبی

های تلخ به وریا گفته بودم نیاد. هیچ کدوم از حرف
مامان رو بهش نگفتم، فقط ازش خواستم ازخیر مراسم 

عقدِ بنیامین و متینا بگذره و اونم با شرط اینکه من فردا 
  .اش راضی شد نیادبرم خونه

ن هنوز برای باالخره اون خونه رو اجاره گرفت ولی م
دیدنش و ساختنِ یه خلوتِ عاشقانه کنارش، با خودم 

درگیر بودم. دلیلش هم بیشتر مامان هست، تا احساسی 
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که از گذشته روی تنم مونده و داره شبیه یه ردِ خیلی 
  .کمرنگ میشه

هام کنه و من با لجباریوقتی بیش از حد اصرارم می
 : کنم، از حرص کارهام بهم میگهعصبیش می

بابا یه خورده وا بده دهنمون سرویس شد... آدم  -
اینقدر خشک و سفت... مگه میشه یکی و دوست داشته 

 !و خودتو واسش بگیریباشی

ای توی شلوغی و همهمه و شادی توی سالن، مثل توده
های گلوم نشست. بغض کرده خودمو به سرویس

  .بهداشتی رسوندم و بهش زنگ زدم

میشن و اون کنارم نیست، وقتی همه اینجوری جمع 
ده، انگار توی یه شهر شلوغ حس تنهایی بهم دست می
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شناسم. دارم منفجر و ناشناس گم شدم و کسی رو نمی
میشم که وریا جلوی چشمم نیست و من مجبورش 

اش ترین دوستش، پسر عمهکردم توی مراسمِ صمیمی
و کسی که تا االن شریکِ روزهای خوب و بدش بوده، 

 .ا نکنهحضور پید

 ؟ جانم عزیزم -

صداشو که شنیدم قلبم ترکید و نزدیک بود بغضم 
  .بشکنه و گریه کنم

 .ماهین... ماهینم... عشقم...دلت برام تنگ شده -

شروع کرد با ریتم صدا زدنم و صدای موسیقیش هم به 
گوشم می رسید. من سرشو گول مالیدم تا نیاد اینجا و 

نیامین و متین رو مامان با دیدنش یه وقت مراسم ب
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خراب نکنه و چیزی به وریا نگه. اما عذاب وجدان دارم 
و اونطور که باید ازجشنِ عقدِ خواهرم لذت ببرم، 

نمیبرم. مامان از وریا متنفره و به من اولتیماتوم داده 
دورِ وریارو خط بکشم، حتی اینو به بنیامین هم گوشزد 

از مراسم، کرده، خودم یواشکی حرفاشونو شنیدم... قبل 
 : یه روز بنیامین رو کنار کشید و بهش گفت

بیرون از خونه رو نمیدونم به منم ارتباطی نداره، اما  -
م اسمِ اون پسره رو جلوم حق نداری تا وقتی من زنده

 .بیاری

بنیامین هم مثل من ناراحت شد ولی بعد برای دلداری 
 : دادن بهم گفت
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ذار آروم آروم با هم اینارو به وریا نگی داغون میشه، ب -
 .درستش می کنیم

درست نمیشه، من اینو مطمئنم ولی در هر صورت 
خوام وریا رو از دست بدم. حاال که فهمیدم اون یکیه نمی

ام و رفتاراشون شبیه خودم، نمی خوام بخاطر خانواده
 .یکبار دیگه توی عشقم شکست بخورم

 وقتی دوباره صدام زد، نفس عمیقی کشیدم تا بغضمو
 :قورت بدم و گفتم

 ؟ کنیخوبی وریا ؟ کجایی داری چیکار می -

خوبم عزیزم. دارم چایی درست میکنم... تو چطوری  -
 .مراسم چطور پیش میره

  .ای بد نیست... تو که نیستی یه جوریه -
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 ...چه جوریا -

 .دوباره آهی از بغض و تلخی کشیدم

 .میگردمبا اینکه میدونم نمیای، دارم همه جا دنبالت  -

 ؟ناراحتی که نیومدم -

 .بیشتر از این ناراحتم که خودم گفتم نیای -

 ! پس عذاب وجودان داری -

 

 وششوسیسیصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 :با بغض گفتم

 .جات خیلی خالیه وریا -

  ...ذاری زیر بغلماوه مای گاد داری هندونه می -

 : میون بغض خندیدم

نه بخدا... تورو که بین جمعیت ندیدم یه حس بدی بم  -
 .ها بهت زنگ بزنمدست داد... اومدم تو دستشویی

اینم از شانسِ گوه منه که داری تو مستراح بام حرف  -
 .میزنی

 : زدم زیر خنده ولی از حرفش حرصی شدم

 .من دارم واسه تو از احساساتم حرف میزنم ها -

احساسات پشت گوشی زیاد نمی چسبه راست میگی  -
 .بیا حضوری احساساتو خالی کن
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 ...گیرماهاتو نمیفکر نکن من تیکه -

قبال که دوزاریت کج بود ولی االن خوب راه افتادی  -
 .میفهمی چی میگم

 .یه بارکی بگو قبال خنگ بودم -

 :مد و در همون حین وریا گفتصدای چیزی او

بالنسبتِ دوست دختر خنگم... ببین منو اینجا  -
کاشتی... مخم داره از دیدنِ حیات وحشت و این کوفتیا 

سوت میکشه، فردا نیای میام از پیش کوثر خانوم 
بلندت میکنم میارمت اینجا... دروغ که نگفتی سرِ منو 

 .شیره بمالی

یام دیگه... دروغم خاک بابامو قسم خورده گفتم م -
 .چیه
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راست میگی یادم نبود... آخه رو قول تو نمیشه حساب  -
کرد، میگی میام ولی فردا پشیمون میشی میزنی 

دونی من هالکِ اینم بیای اینجا سفت زیرش... نمی
بگیرمت تو بغلم. باید نیومدنمو به جشنِ داداشم تالفی 

 .کنی ماهین خانوم

 .تو هم که فقط به فکر خودتی -

خواستمو بهم داد. ولی خندیدنش تمام اون انرژی که می
 .نتونست بارِ عذاب وجدانمو کم کنه

من به فکر جفتمونم عزیزم. اون چیزی که من  -
 .خوام توام میخوای. انکار نکنمی

 ...خب حاال -
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صدای جیغ و سوت که باال رفت فهمیدم متین و بنیامین 
 .وارد تاالر شدند

 .فکر کنم بنی و متین اومدن من باید برم وریا -

 ؟ماهین -

 ...جانم -

ماهین گفتنش مثل خونِ که توی قلبم پمپاژ میشه و 
 .ضربان قلبمو باال می برد

خواست االن دلم اونجاست خودم اینجا... خیلی دلم می -
پیشتون بودم... بنی واسه من یه دوست نبود... 

دا که داداشمه... من بخاطر تو نیومدم پس توقع دارم فر
 .میای اینجا، از دلم در بیاری

 ؟داری ازم باج میگیری -
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 .ای کردشرورانه خنده

بقول یه نفر خب حاال... یادت باشه من بخاطر مامانت  -
مجبور شدم بجای رقصیدن تو جشنِ عقدِ داداشم بشینم 

و ببینم که کفتارها دارن به به گاش این گورخرِ بدبخت
 .میدن

 .ادببی -

 .ها فردا میای -

 .خیلی خب دیوونه کردی. گفتم میام دیگه -
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موقع رقصیدن فکرم همش پیش وریا بود. فکرش اجازه 
م. مامان داد از جشن عقد خواهرم درست لذت ببرنمی

رفت و هم مثل من پریشون بود. بین جمعیت راه می
ها و آشناهارو با محبت و لبخند جواب تبریکِ دوست

داد، ولی آشوبش رو نتونست از نگاه من پنهان پس می
کرد، از کنه، یا اشکاهایی که هر بار به ما نگاه می

 .چشماش فرو می ریختن

ها، جمعِ رقصنده بنیامین و متینا با فاصله کمی از من بین
در حال رقصیدن بودن. دستای بنی کمرِ متینا رو در بر 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

های بنیامین بودن و با گرفته و دستای اون روی شونه
 .شور و شعفِ عاشقانه ای به هم نگاه می کردن

ی به هم پیوسته بغضم دوباره نیش شد. ما یه خانواده
رفت، تو هرکاری وصمیمی بودیم، جونمون برای هم می

هم مشارکت داشتیم، ولی اتفاقاتِ این یکسالِ اخیر  با
ها از هم های شطرنج روی صفحه، مارو فرسخمثل مهره

دور کردن. حسودیم نشده فقط دارم می ترکم از اینکه 
مجبور شدم بخاطر اخالق و رفتارِ مامان، وریا رو از 

  .جمعمون دور کنم

با مون که چه روزهایی رو توی باشگاه جمع چهار نفره
هم سپری کردیم. شوخی و خنده هامون... مسخره 

  ...های وریا و بنیامین... شینت های من و متینابازی
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آهی کشیدم که کسی یهو مقابلم قرار گرفت... فکر 
کردم حامده... پسر عمو سعید... آخه کت و شلوارِ اون 

 ...این رنگیه

ولی همین که به صورتش نگاه کردم و اون با لبخندش  
 : گفت

 ؟افتخار میدی -

هام از نفرت توی هم فرو رفتن. این اینجا چیکار اخم
تونه دوباره جلوی روم ظاهر شه و کنه..! چطور میمی

 !..تظاهر کنه هیچی بینمون عوض شده

کی تورو دعوت کرده بیای اینجا؟ یادمه مامانم گفته  -
ت شکسته... با دنده شکسته هم میتونی بود دنده

 !برقصی

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

لبخند مالیمی خودشو آروم جلوم تکون داد. نگاهش با 
تنم رو رصد کرد، لباسی که همراه وریا خریده بودم و 
موهامو مدلی درست کردم که اون دیشب برام عکس 

فرستاد و تاکید کرد به آرایشگر بگم موهامو این مدلی 
ای، شبیه مدل موهای درست کنه... یه مدل ساده حلقه

 .اروپایی بود

ی بپرس عزیزم... مامانت دعوتم کرد بیام... یکی یک -
م خوبه، مرسی که حالمو تو که معرفت نداشتی...دنده

پرسی... نشکسته فقط مو برداشته...با دنده شکسته می
 .تونیم برقصیمهم می
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ندازه انگار متوجه نیشخندی زدم. یه جوری طعنه می
مو باهاش کات نیست من دورش زدم و خیلی وقته رابطه

 .مکرد

خواستم اون صحنه رو ترک کنم که دستمو گرفت و 
 : آروم گفت

 .بیا ماهین... بیا با هم برقصیم و حرف بزنیم -

 .خوام برقصممن حرفی ندارم... دستمو ول کن، نمی -

 : کسی از پشت سرم گفت 

 ؟به من افتخار میدی ماهین جان -

صدای بنیامین بود که ظاهرا از قصد برای رقصیدن با 
 .پیشقدم شده تا مسلم رو ازم دور کنهمن 
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نگاهم به متینا افتاد که میون دست های پدر شوهرش 
خورد و به من چشمکی زد... این یعنی آروم تکون می

خواد، بخاطر کاری اونم حواسش به منه و یه جورایی می
 .که براشون کردم، برای منو وریا هم پادرمیونی کنه

رک کرد. وقتی رفت مسلم مثل یه مگسِ مزاحم مارو ت
 : بنیامین با حرص گفت

داداشم با این دیوث ذارم زنام، میانگار من بَبو -
 .برقصه

شروع کردم به آروم رقصیدن جلوی بنیامین و اونم با 
هاش منو همراهی می حرکت مالیمِ پاهاش و بشکن

 .کرد
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 وهشتوسیسیصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 : کمی بعد ازم پرسید

وریا کجاست که اجازه داده این به تو نزدیک شه...  -
 .بینمشگردم نمیسه ساعته دارم دنبالش می

 .نیومده -

نه بابا از اومدن که اومده، ولی معلوم نیست از ترس  -
 .دهمامانت کجا خودشو قایم کر
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حرف منو سوالی تعبیر کرد، برای همین در جوابم اینو 
 : گفت... وقتی دوباره تکرار کردم

نیومده بنیامین... من ازش خواستم نیاد... بخاطر  -
 .خواستم بیاد که یه وقت چیزی بهش نگهمامانم نمی

 :ها شد و با تعجب ایستادنگاهش شبیه مات زده

 ؟گفتیش نیاد -

 .مجبورم... مگه مامانمو نمی شنااسی مجبورم بنیامین... -

 .غلط کردی گفتیش نیا -

گوشیش رو سریع از جیب کتش درآورد و از بین جمع 
 .گذشت

 .وا... بنیامین -
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رفت و پشت سرش رفتم. داشت به طرف در ورودی می
ای جواب اونایی که در حال تبریک حوصلهبا لبخندِ بی

 .گفتن بهش بودن رو داد و رفت

 .بنیامین -

 یک آن برزخی ایستاد و بهم نگاه کرد. این روی
و ندیده بودم... ظاهرا مردها موقع عصبانیت همه بنیامین

 .شنشبیه هم می

تونم بخاطر مشکلتو با مامانت حل کن ماهین. من نمی -
نفرتِ مامانت دور عزیزام خط بکشم... شاید تو واست 

. اون راحت باشه. ولی ما تو مراممون این حرفا نیست..
 .پفیوز باید االن اینجا باشه

 .من نذاشتم بیاد... ترسیدم مامان دعوا راه بندازه -
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و خالی ببینه بِت نیاد که اون آشغالِ دیوثم میدون -
  .بچسبه

درست صحبت کن، من دعوتش نکردم، مامان  -
 .دعوتش کرده

دونم... مامانت همیشه یه قدم از تو جلوتره... واسه می -
وندی تا بقیه واست اُرد بدن... برو بهش همینم تو م

زنگ بزن بگو بیاد اینجا... بگو بیاد ماهین.. نیاد من 
 .بخشمتهیچوقت بخاطر امشب نمی

تونست بهش زنگ بزنه و ازش بخواد بیاد، خودش می
دونه همونطور که خودم ازش ولی اینکارو نکرد. می

خواستم نیاد، همونطور هم باید بهش زنگ بزنم و 
 .مو پس بگیرمحرف
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  .اون رفت و من کالفه به اطراف نگاه کردم

ی میالد با عصاهای زیر بغلش بهم نزدیک شد. نتیجه
درمان مداومش و جلسات خصوصی آب درمانیش این 

نشینی رو بیخیال شد که با استفاده از عصا میتونه ویلچر
 .بشه

 .چی گفت... کرک و پرت ریخت -

خبر داره، میدونه با همیم  میالد از رابطه بین منو وریا 
ولی هیچوقت مستقیم بهش اشاره نکرده... جز همون 
روزی که بعد از ترخیصش، تازه شروع به حرف زدن 

 .کرد

من به وریا گفتم بخاطر مامان نیا. حاال بنیامین ازم  -
 .دلخور شده
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بخاطر مامان منم نباید میومدم اما اینجام... مامان ازش  -
ه نیستن اون فامیل بنیامینه. رفیقِ متنفر باشه، بقیه ک

  .گفتی نیادمنه... نباید می

 .گفتم بیا که مامان الم شنگه راه بندازهمی -

و راضی کردی، واسه نواسه بنیامین و متین، خوب ماما -
 ؟تونیخودت نمی

نگاهش کمی توبیخ داشت. انگار دارهربهم میگه تو که 
رو حرفت حساب  ی مامانی... وقتی اینقدرعزیز دردونه

باز کرده و براش باارزش بوده که اجازه داده اونا با هم 
 .کنیازدواج کنن، پس چرا برای خودت تالش نمی

ام که همیشه از گریدونه من شبیه همون کوزهنمی
خورم... تا بوده همیشه درگیر کوزه شکسته آب می
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خوام برای خودم م بودم، حاال که میمشکالت خونواده
برم دنبال زندگیم، مامان شده یه سدِ بزرگ بین  باشم و

 ...خواممنو زندگی که می
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تری رفتم از کنار در ورودی فاصله گرفتم و جای خلوت
  .وریا زنگ بزنمتا بتونم به 
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زنن تا برای عشقم اینکه همه دارن بهم تلنگر می
کنه تا شهامتِ اعتراف داشته بجنگم، داره منو جسور می
خوام در مقابل مامان بایستم و باشم و برای چیزی که می

 .مو به زبون بیارمخواسته

 : شماره وریا رو گرفتم که صدایی آروم گفت

 ؟واقعا چطور تونستی ببخشیش -

برگشتم به طرفش... با کت و شلوارِ شیکی که به تن 
داشت، ظاهرش جذاب شده بود، ولی برای من 

 ...انگیزنفرت

 .لیاقتِ ببخششو داشت -

هاش توی جیبِ شلوارش بودن و باعث شده بود دست
 .های کتش عقب برنکناره
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دونی زندگیتو ست... عاشقِ کسی بشی که میاحمقانه -
 .به باد داده

تر از اون عشقم به تو بود که فکر نکردم یه قانهاحم -
 .بزدل عوضی باشی

 .با همون فیگور قدمی جلو اومد

از نظر من همه آدما هیوالن... بعضیا هیوالرو  -
درونشون دارن، بعضیام تو ظاهرشونه... اونی که 
ده، اونی درونشه، همیشه ظاهرشو یه آدم خوبه جلوه می

خواد  نشون بده، نمیهم که سعی داره ظاهرشو هیوال
 .بقیه بفهمن درونش چه شخصیت خوبی پنهون شده

 .تر شد و پوزخندمو دیدبهم نزدیک

 ؟فیلمِ ومپایرو دیدی -
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 .خیلی سال پیش دیدمش -

شخصیتِ دِیمن، یه هیوالی واقعی بود، هیوالیی که  -
خواست اینجوری بنظر دیدنش، خودشم میهمه بد می

داستان  ترین شخصیتونبیاد، اما به نظر من مهرب
 ...بودش، اما الینا

وقتی سکوتمو دید قدم بعد رو با جسارتِ بیشتری 
 .برداشت و در مقابلم قرار گرفت

نویسنده خیلی تالش کرد اونو یه شخصیتِ مهربون  -
جلوه بده، ولی بنظرم هیوالی واقعی تو اون بود... 

 .هیچوقت از شخصیتش خوشم نیومد

 ؟منی و من الیناخوای بگی تو دیمی -
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فهمم تو این همه کنه، وقتی میاین خیلی غمگینم می -
سال نتونستم درست و حسابی بشناسمت... من فقط یه 

اشتباه کردم، تو هزار اشتباه، من حاضر شدم ازت 
 ...بگذرم، اما تو

 :تو حرفش پریدم و محکم گفتم

ببین زندگی من فیلم نیست، داستان نیست، نه تو  -
بازیارو تموم کن... اگه من الینام، این مسخرهدیمنی نه 

یه جو عقل تو سرت بود، من خیلی وقته بهت گفتم 
خوامت، حتی نشونت دادم که جز اینم ازت نمی

دونم چی میشه آدم یه روزی از متنفرم... خودمم نمی
کسیکه دوسش داشته، اینقدر بدش بیاد، شاید اصال 

مهمه وریاست،  عاشقت نبودم، االن تنها کسی که واسم
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اونه که عشق واقعی رو نشونم داده، نه تو که با همون یه 
اشتباهت، قلبمو شکستی... منم رو تو حساب باز کرده 

تونی از گردابی که توش بودم، با خودم فکر کردم می
دونی دیگه بعدش چی اسیرم نجاتم بدی، خودت می

 .شد

تونستم من اون لحظه مغزم هنگ بود ماهین، نمی -
 .ردتو حس کنمد

کنم و مسلم هامو تکرار میاز اینکه دارم مدام حرف
خواد قانع نمیشه، خسته بشم. صدام خود به خودی نمی

  ...باال رفت

تونه دردِ منو تونه... اون تو هر شرایطی میولی اون می -
و جلوی چشمان حس کنه، وقتی دشمنِ داداشم یکی
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ها و ز اون کابوسکُشت، تنها کسی که کنارم بود تا منو ا
حالِ بدم بیرون بیاره، وریا بود... بقول میالد شاید تو و 

مامان بهش بگید بد، ولی ما عاشقشیم، من عاشقشم، 
ها کنارم بوده، کنه، هوامو داره، تو سختیحالمو خوب می

  ...هنوزم هست

هارو اون واست به بار آورد... اشتباه اون همین سختی -
اب بشه. یکم فکر کن کی این باعث شد زندگی ما خر

  .روزهارو واسمون رقم زد

 .هر چی هست اونقدر مرد بوده پای اشتباهش وایسته -

منم پای اشتباهم وایستادم که االن اینجام. کوری  -
 ؟بینی ماهین؟ به چیه اون آدم دلخوش کردیاینارو نمی
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 : سرم رو جلو بردم و توی صورتش پوزخندی زدم

دیگه دیره... تو خودت خواستی وریا جای خالیتو پر  -
کنه... بهم پشت کردی، اجازه دادی برم زنش بشم، من 

حتی تو مراسمِ عقدم منتظر بودم بیای، نیومدی... 
 .خورهت دیگه االن بدردم نمیاومدن
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االن که زنش نیستی، خداروشکر خودت سر عقل  -
 ...اومدی اون مراسمو بهم زدی

راحتم بذار مسلم... از این به بعدِ زندگی من به تو  -
ربطی نداره... من انتخابمو کردم... خودتم می دونی 

کنم. می خوای بری به مامانم دیگه حتی بهت فکر نمی
مهم نیست، ما با همیم... بینمون خیلی  بگی هم برام

چیزها پیش اومده... وریا اونقدر تو سرم خاطره کاشته 
 .که حتی نمی تونم به جز خودش به کسی فکر کنم

از زورِ عصبانیت محکم به عقب هولم داد، نزدیک بود 
بیفتم، تعادل خودمو حفظ کردم و با تعحب زل زدم 

 : بهش... زبونش مثل شمشیر بهم زخم زد
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داری شبیه زنای روسپی حرف میزنی. که هر روزشونو  -
 .با یکی می گذرونن... واقعا واست متاسفم

 ؟تو انگار خیلی دلت کتک می خواد نه -

قبل از اینکه من چیزی بگم، صدای میالد بود که با خشم 
اینو گفت و تا مسلم به طرفش برگشت، مشتِ محکمِ 

تندی بهش میالد تو دهن و فکش اصابت کرد و به 
 : توپید

اون روزم همینو گفتی زدم دهنِ جاکشتو پر خون  -
کردم. یه بار دیگه به خواهرم توهین کنی دمار از 

  ...روزگارت درمیارم

واقعا این تویی میالد؟ شماها چتون شده؟ اون بی  -
ناموس لکه ننگ انداخته رو پیشونی خواهرت، من که 
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که داره بخاطر  گفتم با این موضوع مشکلی ندارم. اونی
گذره منم، بعد تو داری از اون ماهین، از خودش می

 ...تون یه معضلهنامرد دفاع می کنی؟ اون تو خونواده

خوای دست از سرمون برداری.. معضل تویی که نمی -
مردونگی تو قبال به ما ثابت شده. دیدیم چند مرده 
حالجی و چی بارته... االنم تا نزدم دنده هاتو واقعی 

شکستم گورتو از اینجا گم کن... بیخود کردی پاتو ن
 .گذاشتی تو جشن عقد خواهرم

 ؟با دعوت تو اومدم -

 میالد صاف ایستاد و به حالت تهدید به مسلم نگاه کرد

: 
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ببین منو... من از همون اولم ازت خوشم نیومد نمی  -
دونم خواهر احمقم چی ازت دید که عاشقت شد، پاشو 

 ...یه بار دیگه ببینمتبیا برو پی کارت، 

مسلم سریع توی حرفش پرید و وقتی داشت خون لبش 
 :کرد، طعنه زدرو با انگشتش تمیز می

تو اگه چاه کَنی چاه خودتو بکن، زنتو زیر پای اینو  -
 .اون میدیدی تخم نداشتی جلوشو بگیری

در یک لحظه میالد مثل آتشفشانی فوران کرد و تا 
مسلم یورش بیاره صدای  خواست با اون حالش به طرف

 : وریارو از پشتش شنیدم

بقیه شو بذار به عهده من... تو با ماهین برو به بقیه  -
 .مراسم برسین
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... مگه با تعجب نگاهش کردم... چطوری اومده اینجا
قرار نبود نیاد؟ چقدر خوشتی شده با این کت و شلوار، 

 ...مدل موهاش، ظاهرش

 .د برو از مراسم عقب نمونیدتوام برو ماهین... با میال -

با اون حالت مغرورش محکم بهم گفت و نذاشت بیشتر 
 .آنالیزش کنم با چیزی بپرسم
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انداختم، بازم به من لقبی که الیقِ نگاهی به مسلم  نیم
خودشه رو داد، امیدوارم وریا خوب حقتو کفِ دستت 

بذاره... به طرف میالد رفتم تا اونجارو ترک 
 : کنیم...مسلم بلند و عصبی گفت

و که بندازم گردنش بعد التماسات دو سال حبس -
دیدنی میشن ماهین خانم... تو با پای خودت میای 

 .بینیا بش رضایت بدم... حاال میالتماسم میکنی ت

صدای مشتی که توی صورتش خورد رو شنیدم. ولی 
برنگشتم تا ببینمشون. من میدونم وریا از پسش بر 

میاد. اون االن بقدری عصبیه که هر کاری ازش برمیاد. 
برگشتیم پیش جمعیت... اما تمام من اونجا مونده بود. 
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زه یک قرن ها برام به اندادلشوره داشتم و ثانیه
 .گذشتنمی

میالدم اونقدر عصبی بود کارد می زدی خونش در 
  .نیومد

حامد اومد پیشش و با هم کمی هم حرف زدن،  بعد از 
 : اینکه اون رفت میالد با حرص زیر لبی گفت

عاشق انتخابای مامانم... هر دری پیتی می بینه اونارو  -
  .حد و اندازه بچه هاش میدونه

 .ه داره چیکار می کنهخودشم نمی دون -

 : از گوشه چشم نگاهم کرد

 ؟ تو چی؟ تو میدونی -
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من تکلیفم با خودم مشخصه، فقط دوست ندارم  -
دلخورش کنم وگرنه منم میتونم مثل تو و متینا خودسر 

 .باشم

ما حتی اگه اشتباهم بکنیم انتخاب خودمونه... من  -
ن بخاطر یه عشقِ اشتباه زندگیمو جهنم کردم تا همی

بینی... ولی اینا مال منه، تجربه االن که داری منو می
منن... فقط خودم حق داشتم انتخابشون کنم... اگه 

و درک تونیم حقیقتِ یه چیزیاشتباه نکنیم چطوری می
 .کنهکنیم... آدم از اشتباهاتشه که تجربه کسب می

مامان بین همه منو دید و سریع راهشو به طرفم کج 
 .کرد

 : آروم گفتم
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 .مامان داره میاد... بیخیال دیگه -

من برم یه جایی گم و گورم شم، زیاد اذیتش نکنم...  -
 .یه جوری نگام میکنه انگار بچه سر راهیشم

نگاه مامان روی میالد بود که با عصاهای زیر بغلش 
  .آروم از کنارم رفت

دلم براش سوخت... یه زمانی اینقدر زجرم داد که 
بینمش ودم، ولی با این حال که میراضی به هر چیزی ب

دلم براش آتیش میگیره... بقول خودش راهشو اشتباه 
رفت... این اشتباهات برای هر کسی توی زندگی پیش 

گیره بقیه میاد، مهم بعد از اونه که آدم تصمیم می
 .عمرشو چطوری زندگی کنه
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 ودووچهلوسیسیصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

دامن لباسِ بلندش رو میون دستاش گرفته بود تا 
بخاطر کفشاش یه وقت نیفته. وقتی بهم نزدیک شد، 

تونستم عصبانیتِ پنهونش رو حس کنم. بخاطر می
تونه مثل سابق اونو توی آغوشش میالده و اینکه نمی

 .بگیره
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گردم معلوم هست کجایی؟ یه ساعته دارم دنبالت می -
خواد خطبه رو بخونه، برو بیا کمک کن عاقد می

 .باالسرت خواهرت قندو بساب

باالی سر متینا و بنیامین ایستادم. حاال که وریا هم 
 .خواست خاله حوری هم بیاداینجاست دلم می

دعوتش کردم و اون بخاطر درگیری های 
قهرش با خونواده بنیامین، دعوتمو  خانوادگیشون و

 : قبول نکرد و با عذر خواهی گفت

تونم بیام ماهین جان... یه ها نمیبخاطر گذشته -
ی وریا بوده، االن وقتش نیست چیزایی بین منو عمه

بگم... از طرف من به خواهرت تبریک بگو انشاهلل 
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هردوشون خوشبخت بشن... وریا به جای خودم میاد 
 .کنهفی میاونجا تال

دونم چطور شد من پسرشو هم دعوت نکردم بیاد، نمی
 !خودش اومد

قبل از اینکه بیام باالی سر متین و بنیامین، ازش 
 :پرسیدم

 ؟تو زنگ زدی بیاد -

 :ای باال داد و با خونسردی گفتشونه

 .من رفیقشم... بنیامینم رفیقشه، یا من بودم یا اون -

هم نگفته... بنیامین اگه میالد نگفته، پس بنیامین 
ی آخر از من خواست بهش زنگ بزنم و بگم لحظه

 ...بیاد
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حتما وریا خودش قصد داشته بیاد، به من دروغ گفته 
بینه... این ظاهری ست و داره حیات وحش میتوی خونه

شدنش صرف که من دیدم، زمان زیادی برای آماده
 .شده

 

ا چرخیدن تها و جمع میچشمام مرتب بین مهمون
ببینمش. همه بودن به جز مسلم و وریا... نکنه هنوز 

 !دارن با هم دعوا میکنن

ای کردم تا بره سر وقتشون و اگه از دور به میالد اشاره
ای قراره مشکلی پیش بیاد، اون مراقبشون باشه، شونه

 .تفاوت سر جاش ثابت موندباال انداخت و بی
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بله داد. نوبت  عاقد خطبه رو خوند و بعد از سه بار، متینا
 .به بنیامین که رسید اونم مثل متین با لبخند بله رو گفت

همه دست زدند وشادی کردن و یه عده دوباره برای 
  .رقصیدن به پیست رقص رفتن

های صد من من ترجیح دادم کنار میالد بمونم و حرف
یه غاز اونو گوش بدم و ازش بخوام بره سراغ وریا تا 

 .لم آوردهبفهمه چه بالیی سر مس

 ؟خوای برقصینمی -

 .حوصله ندارم -

فرستت پی االن مامان دوباره میاد به یهو بهونه ای می -
 .نخود سیاه. تا نیومده برو برقص

 .ناخواسته اخم کردم
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 ؟ کنیچرا اینجوری فکر می -

 :نگاه آرومی بهم انداخت و لبخند معناداری زد

سه تورو تردوست نداره با پسرِ بدش حرف بزنی، می -
 .هم از راه بدر کنم

زنی... از این فکرای مزخرف نکن... چه حرفا می -
کنه... خیلیم دلش برات تنگ مامان اینجوری فکر نمی

 .شده
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نفسی گرفت و سرش رو باز هم معنادار تکون داد. 
کنه و توی ذهنش جوابِ انگار داره حرفامو حالجی می

 .دهخودش رو می

دونه من طرف وریام واسه همینم ازم بدش میاد... می -
و در حقم تموم کرده، من تا آخر عمرم وریا رفاقت

پوالیی که بدهیمو  بهش مدیونم، نه تنها بخاطر اون
ه، بخاطر حمایتش از تو، خونوادم، کارایی که تو داد

نبودم واستون انجام داده... باید پست و نامرد باشم رو 
 .همه اینا چشم ببندم و بگم دست از سرِ خواهرم بردار

 ؟ مامان دوباره اینارو بهت گفته -
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نگاهش حکمِ تایید داشت... حتی اگه قرار باشه جوابی 
 .بهم نده

دوباره بم زنگ زد اینارو گفت... بازم چند روز پیش  -
 ...حرفای تکراری

من دیگه تو کارِ مامان موندم... زندگی من اینقدر مهم  -
 .گیرنشده که بقیه دارن واسم تصمیم می

گرفت... این کاش حداقل یه تصمیم درست می -
 .و واست فاکتور گرفتهجاکشِ اوسکول

گه مامانه و  خندیدم و سرمو تکون دادم... بیراه هم نمی
 .یه دنیا فکر و خیال
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از وریا خبری نداری؟ خیلی وقته غیبش زده. نمیری  -
سر وقتشون بینیی دارن چیکار میکنن... تو این گیری 

 .ویری نزنن همو بکشن

خیالش راحت میادش... اسمشو آوردی االن پیداش  -
 .میشه

دونی که مسلم ترسم کار دست خودش بده... میمی -
کرده، برو یه سروگوشی آب بده ببین باز ازش شکایت 

 .خِنگ نزده باشه

یکی داره مثل مرموزها میره طرف یه دختر که بش  -
 .درخواست رقص بده... فکر کنم شکلِ خودشه

رد نگاهش رو دنبال کردم تا ببینم اون کیه که ... دقیقا 
پشت سرم بود و با لبخند بهم نزدیک شد. وقتی 
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رفین توی عروقم جاری دیدمش، لبخندش مثل یه مو
  .شد و آرومم کرد

روی بدن و صورتش که ردی از زخم و کبودی ندیدم، 
م آروم گرفت و یه جورایی مطمئن شدم حسِ دلشوره
ترین روش، مسلم رو از مهمونیمون بیرون اون با عاقالنه

 .کرده

شایدم زیادی خوشبین باشم و اوضاع بینشون بدتر از 
 .باشه این پیش رفته

 ؟من می رقصی عزیزم با -

 ...کنهچه دوری برداشته که حتی پیش میالد حیا نمی

 :میالد غر زد
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جلوی من اینجوری حرف نزن. بدم میاد از این لوس  -
 .بازیا

 .جرات داری اعتراض کن -

 : میالد با ادای تسلیم تصنعی دستشو باال گرفت وگفت

 .گیرمفعال دستم زیر سنگته... خفه خون می -

 ؟دارید چیکار میکنیدباز  -

 مشکوکانه به هردوشون نگاه کردم که وریا بهش گفت

: 

من که هیچی از داداشت بپرس، باز پای کاراش ریشِ  -
 .منو گرو نذاره

 ..گمشو برو، منتظر طوفانتم -

 ؟چرا شما دوتا اینقدر رمزی حرف میزنید -
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 :جلو اومد و بهم نگاه کرد

ام به یه چالشِ خوخوای برقصیم؟ بیا بریم مینمی -
 .بزرگ دعوتت کنم
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دستمو گرفت و قبل از اینکه چیزی بگم منو به سمت 
مارو پیست رقص برد. بنیامین در حال رقصیدن با متینا 

 :دید. یعنی وریارو دید و با خنده داد زد
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 .اگه نمیومدی تالفیشو از سرت در میوردم -

 .تقصیر خانمه، با قول و قرار دست و پامو بست -

تر وریا اینو بین صدای موزیک داد زد و خندید. نزدیک
خواد با من که شدیم بنیامین با اشاره به اینکه، اون می

 :برقصه، سرشو تکونی داد

افسار پاره کردی زدی، جریان چیه به سیم آخر...  -
 .هامامانش اینجاست

وریا خندید و با رقص مقابلم تکون خورد و به نحوی منو 
  .به چالشش کشید

اومدم طوفان به پا کنم. امشب قراره همه منو کنار  -
 .دخترش ببینن
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کنی... منو جلوی یعنی چی وریا ؟ این چه کاریه می -
 ؟جا که نشون بدی دوست پسرمیهمه آوردی این

 ؟نیستم یعنی -

خوای آبرو ریزی راه بندازی... شوخیت گرفته... می -
 .پوستمو میکنهمامان

تا وقتی دست از این کارهاش برنداره، همین آش و  -
ندازه وسط تا خونِ و میک*کش ست. اونهمین کاسه

ش میشه این آبروریزی جلوی منو به جوش بیاره، نتیجه
 .و فامیلتونفک 

چشمام از حیرت حرفش گشاد شدن و سعی کردم 
دستمو از میون دستش بیرون بکشم. پس از قبل نقشه 

 زدهگداشته بیاد و تمام این مدت منو گول می
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پس تو اومدی کار مامانمو تالفی کنی... اومدی خودتو  -
نشون بدی بگی من گردنم کلفته، هر کار دلم بخواد 

 .کنممی

 .با شیطنت خودشو تکون دادلبخندی زد و 

دستمو ول کن...آبرومو بردی، خیالت راحت همه  -
 .دیدن من دوست دخترتم

 : تر شد و آروم گفتبهم نزدیک

و اجیر کرده، از من شکایت کنه، هنوزم اون بیشرف -
خواد دست برداره، همه این کاراش واسه اینه که نمی

رشم... منو عذاب بده، منم به همه نشون میدم با دخت
 .خودش دیگه حساب کار دستش میاد
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! زنییعنی چی؟ مگه داری با طلبکارت حرف می -
ها، دستمو ول کن... اومدی آبروریزی راه مامانمه
 .بندازی

من این همه وقت منتظر یه همچین فرصتی بودم تا  -
... هر روز پیغام میفرسته بیام خودمو بش نشون بدم

اره، اگه تویی که منو دست از سرت بردارم، چیکارم د
بخشیدی و گذشتی، مامانت چشه؟ اگه خبط زدم یا پامو 

کج گذاشتم، بعدش هزارتا تاوون پس دادم، اونا بس 
 ؟نبوده

کنم، این راهش نیست... من بهت گفتم درستش می -
 .اینجوری نه وریا
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به اطراف نگاه کردم، ببینم کی توجهش به ماست... 
کنن. این چه کاریه مون میها دارن نگاهخدایا... خیلی

 ! کنهکه وریا می

پس بگو همه اون حرفایی که زدی دروغ بودن... منه  -
 .ای، دلم برات سوختو بگو فکر کردم خونهاحمق

شینم گذرم میواقعا فکر کردی از مراسم بنی می -
کنم؟ چون مامانِ جنابعالی خونه گرگ و گراز تماشا می

  !...نمی تونه ریختمو ببینه

 ...تو بهم دروغ گفتی -

ببخشیدا... من نمی تونم پشت رفیقمو به خاطر  -
رفتارای مامانت خالی کنم... اگه نمیومدم بنیامین 

 .کردهیچوقت تو صورتم نگاه نمی
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 .مشکل اینجاست، تو اومدی شر بپا کنی -
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خورد و در اصال به حرفم اهمیت نداد. آروم تکون می
کرد حالیکه دستاش دور کمرم بودن، منو مجاب می

 .همراهیش کنم
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دوباره با ترس و دلهره به اطراف نگاهی انداختم... 
های زیادی رو روی خودمون حس کردم... خیس نگاه

 : رق شدم و آروم گفتمع

کنی وریا... قرار بود کسی از داری اوضاع رو بد می -
رابطمون چیزی نفهمه... من که گفتم نیا فردا میام 

 ...پیشت

 .صدای مامان به یکباره توی گوشم نشست

کنی ماهین... همه دارن نگاتون دادی چه غلطی می -
 .کنن... آبرومونو بردی... بیا پایینمی

شد ولی منظره رقص ما نور خاموش و روشن میبا اینکه 
هام... اوه طوری بود که همه بتونن ببینن و فامیل

 .کنندونه چی با خودشون فکر میهام... خدا میفامیل
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دستمو گرفت و تا پایین بریم، وریا که مامانمو دید با 
 : پرویی گفت

 .گم کوثر خانوم... باالخره فامیل شدیمتبریک می -

نفرت نگاهش کرد، با نگاه خصمانه، خودشو به  مامان با
 :وریا نزدیک کرد و گفت

فامیلِ تو... تو کی هستی؟ سر پیازی یا ته پیاز... اصال  -
کی تورو دعوت کرده بیای اینجا؟ مگه نه قرار بود تو 

 !زندکن باشی

به لطف شما و دعای خیرتون، هنوز ثابت نکردن من  -
د ماشینِ من بوده، بعد تون زدم... اگه ثابت شبه نوچه

 .حکمم میاد

 .قبال واضح بهت گفتم دست از سرِ دخترم برداری -
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 ؟بنیامین: چه خبره، چرا اینجا معرکه گرفتید

کنن... معلوم هست متینا: مامان همه دارن نگامون می
خوای جلوی مردم آبروریزی راه چتون شده، می

 .بندازی

زه میده این کنم یا خواهرت که اجامن آبروریزی می -
 .مرتبکه دستشو بگیره جلو همه باهاش برقصه

 !بنیامین: رقصیده دیگه، مگه چیکار کرده

 .مامان شاکی به متینا و بنیامین نگاه کرد

 ؟کی دعوتش کرده بیاد -

نگاه بنیامینم تند شد و خودشو جلوتر کشید و با صدای 
 :آرومی گفت
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م اونم وریا مثل داداشمه کوثرخانم، جایی که من باش -
 .ی دوتا مربوط نیستهست... مشکلِ شما به رابطه

 ...من گفتم بیاد -

 :نگاه مامان حیرت زده به طرفم پیچید... با تعجب گفت

  ؟تو گفتیش بیاد -

 .آره -

ها از پشت به کمرم زد، برگشتم به یکی از رقصنده
 : طرفش، عذر خواهی کرد و گفت

یا فضارو باز جا تنگ شده برا رقصیدن... با برقصین  -
 .کنین بشه راحت رقصید

 : ی مامان رو گرفت و آروم گفتبنیامین شونه

 .پانتر، همه دارن مارو میبریم یه جای خلوت -
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تر، مامان به کسی زنگ زد و وقتی رفتیم یه جای خلوت
 : بهش گفت

 .جی. ما اونجاییمبیا نزدیک اتاقِ دی -

تاده بودن و با هم بنیامین و وریا کمی با فاصله از ما ایس
کردن، وریا به من نگاهی کرد و چشماشو با پچ پچ می

.. دلم براش سوخت، از اینکه عصبانیت بست و باز کرد.
گیره، عصبی همیشه توی بدترین شرایط قرار می

 ...شممی

دونستم مامان یه طوفانِ من بهش گفتم نیاد، چون می
  .کنهبدترِ از اون، بپا می
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گذره... تا چشمم نیست چی تو سرش می االنم که معلوم
به مسلم افتاد، خونِ توی صورتم دوید و با خشم دندون 

 .ای کردمقروچه

هاست و قراره تا آخر انگار طلسم من بسته به این آدم
 .عمرم همراهم باشن

و تموم خوای این بحثبا این چیکار داری مامان؟ نمی -
 ؟کنی

 :متینا هم مثل من غر زد

 ؟چرا زنگ زدیبه این  -

های اونجا آهی از کالفگی کشیدم و روی یکی از صندلی
 .نشستم

 .من که دیگه دارم کم میارم -
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توجه به ما به سمت مسلم پاتند کرد و آروم با مامان بی
هم حرف زدن. نگاهم روی هردوشون بود. پس 

  .ی مامانمهگه اون نوچهبیخودی وریا نمی

... وقتی با این یکار کنهخواد چمعلوم نیست مامان می -
چینه تهش معلومه چی شینه دسیسه میک...ری می

 .پیش میاد
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به  مسلم هم به جمعمون ملحق شد و کنار مامان ایستاد.
های وریارو روی صورتش که نگاه کردم، آثارِ مشت

 صورتشو گردنش دیدم... دلم خنک شد و تو دلم گفتم

: 

 .کرد احمقِ خودشیرینو پارت میزد لَتبابد می -

تر شدن و بنیامین بنیامین و وریا هم با تعجب نزدیک
 : گفت

چرا گفتین بیاد؟ این چه ربطی به بحث  به این -
 ؟رهخونوادمون دا

 : مامان به جای جواب به بنیامین به وریا نگاه کرد

به میالد گفته بودم پولتو بده بری پی کارت دیگه  -
سراغ دخترم نیای، به خودتم زنگ زدم گفتم دست از 
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ی ماهین نیستی، گفتم سرِ ماهین بردار، تو حد و اندازه
 .اگه اینکارو نکنی باید پای عواقبشم وایستی

کشم، و دوست دارم... پا پس نمیمنم گفتم ماهین -
 .و انجام بدمخواینتونم کاری که مینمی

شه، تا من زندم شه، هیچوقتم نمیماهین زنت نمی -
ذارم فریبِ حرفاتو بخوره، اگه نری مجبور میشم نمی

  ...ازت شکایت کنم

 ؟چرا؟ چون دخترتو دوست دارم -

نم، اما تونم ثابتش کدرسته مدرک تجاوزو ندارم، نمی -
دونی تمام حرفاتو امشب ضبط کرده، خودت بهتر می

 ...چیا بهش گفتی
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اشاره کرد به مسلم که مثل وزع اونجا ایستاده بود. مگه 
 ؟وریا چی بهش گفته

خواستی اقرار کردی به دخترم تجاوز کردی چون نمی -
دونی تجاوز به عنف و ناموسِ زنِ مسلم بشه... تو می
 ؟یکی دیگه جرمش چیه

خوای وای خدا... از دستِ تو وریا که هر وقت می
 ! گیو بچزونی، اینارو بهش میاحمقاین

اگه پاتو از گلیمت دراز تر کنی، به روح باباش، میرم  -
کنم که همه عمرتو تو هلفدونی سر ازت شکایت می

کنی... اگه تا االنم کاری نکردم، به خاطر ماهین و 
 .حرمتِ مامانت بوده

 !! مامان -
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بس کن ماهین...تو هیچی نگو... قبال گفتمت دور این  -
 ...پسره رو خط بکش گفتی باشه، اینجوری

مامان یه کلمه بهم بگو دلیل نفرتت از وریا چیه؟ چرا  -
کنی؟ اگه حاال که من دلم صاف شده شما همچین می

 .اشتباه کرده، در حقِ من کرده، منم بخشیدمش

 .تو احمقی که بخشیدش -

 .دارم دوسش -

 :اراده باالتر رفت و وریا دستمو گرفتصدام بی

کنی... هر روز یه چیز دوسش دارم... داری دیوونم می -
و دوره کنم... من گی، یه کار میکنی همش اون اتفاقمی

کنم، کنم، دارم ذهنمو پاک میدارم فراموشش می
ذاری رو خوام اون خاطره یادم بره، هر روز دست میمی
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منو ببری به اون خاطره نتونم فراموشش  ش تادکمه
خوای کمکم کنی؟ اینجوری که یه کنم، اینجوری می

چوب برداری هی بزنی تو سرم بگی عقل نداری، احمقی 
 ...که عاشقِ کسی شدی که

هیس بسه... بسه... صداتون همه جا پخش شده...  -
عروس و دومادم کشوندین اینجا همه رو شاکی 

اگه بحثی هست ببرید خونه، نه  چه خبرتونهکردین...
اینجا، همین یه ذره غرور و شخصیتتونم جلوی فامیل 

 .ببرید
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اینارو با مامان با بغض و کینه به میالد نگاه کرد که 
 .عصبانیت بهمون گفت و لنگون لنگون به طرفمون اومد

کنم، گفتم بهت گفتم اگه دورش نکنی حاللت نمی -
پولشو بده بره پی کارش، داری جای خالی باباتو 

 ؟کنیاینجوری سبز می

مامان این بحثارو تموم کن. بذارشون به حالِ  -
 خواد چیکارو دوست داره، اون میخودشون. این کی

. هر کی سرنوشتشو خودش کنه، راحتشون بذار..
 .کنهانتخاب می
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و زنِ کاری داشتهبدمش به این که هزارتا کثافت -
خودشو بخاطر یکی دیگه ول کرد؟ اگه فردا همین بالرو 

 ؟هم سرِ خواهرت بیاره چی

 ؟زنِ خودش -

 : با تعجب اینو گفتم و وریا غرید

 ؟زنم کیه... من زن دارم -

بنیامین نگاه کرد که اونم حیرت زده دستاشو تکونی به 
 .گیج شده داد. انگار اونم

داییت گفت تا پای عقد دخترشم رفتی، بینتون صیغه  -
و ول کردی رفتی سراغِ چیمحرمیت بوده، بعد یهو همه

 ...دوست دخترت، دخترشم گذاشتی به امانِ خدا

 ؟من؟ من کِی رفتم خواستگاری، کِی زنم شده -
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همون چند سال پیش آمارتو درآوردم فهمیدم چه  -
 غیرتت واسه زنِ  ِآدمِ هوسبازی هستی. تو که رگ

خودتو دختر داییت این بوده، واسه دخترِ من خدا 
 .دونه چه توزردی از آب درمیایمی

رگ پیشونی وریا پرید و ناباورانه به من نگاه کرد، 
 دره و شبیه یهی تنشو میاحساس کردم االن وسته

. اونقدر که خشمگین و عصبی بود. من شهگرگ می
. اگر همچین چیزی بود خاله دونستم این دروغه..می

گفت، یا خودِ وریا قبال بهش اشاره حوری به من می
 .کردمی
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دونم داییش بخاطر نفرتش بهش تهمت زده تا همه می
درهارو به روی وریا ببنده، اون لحظه که با صداقت 

 : ایستاد و گفت

 .تهمت نزن کوثرخانوم -

  ...فهمیدم چقدر حالش خراب شده

مشت دستاش سفت شدن و غرشی از خشم کرد و با 
 .ای به سمت در خروجی پا تند کردشدهغرور له
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 : با عصبانیت گفتم

کنی. با این مامان تمومش کن... دیگه داری خستم می -
خواستی غرورشو بشکنی؟ آره؟ حاال دلت حرفا می

 ؟خنک شد

بازیات بردار ماهین، خسته شدم از دست از این بچه -
بس پا به پات اومدم، یه وقت تو منجالبِ این آدم 

 .نیفتی

گی منجالب، سش دارم تو میمامان من دارم میگم دو -
زنم کنی، من حرف میهر کی هر چه بگی باور می

گی احمقم؟ من تکلیف اینو خیلی وقته مشخص می
 ...نکردم
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 :به مسلم اشاره کردم

ها خر تونی منو مثل بچهشین ! نمیچرا متوجه نمی -
م کنی... من بچه نیستم کهبا کیک و ساندیس خفه

 .کنی... دست از سرم بردار

تونم تضمین کنم اون به دنبال وریا دویدم... اگه نرم نمی
 .کنهو به آرومی سپری میامشب

به صدای مامان توجهی نکردم، از اینکه قصد داشت 
مانعم بشه... بذار فکر کنه منم سرخود شدم، سربه هوا 

دم هر شدم، منم زدم به سیمِ آخر... به وریا حق می
باعث میشه آدم از کاری ازش سر بزنه... گاهی خشم 

حالت عادی خارج بشه و در مورد عزیزهاش هر 
 .رفتاری ازش سربزنه
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 .وریا... وریا وایسا -

رفت و سرعتش از روی داشت به سمت پارکینگ می
های مزخرف خشم بقدری زیاد بود که با اون کفش

 .تونستم بهش برسمنمی

 تونم با اینا راه بیام. یه دقیقهوریا وایسا، من نمی -
 .وایسا

هامو در بیارم... به درک که مردم می مجبور شدم کفش
 .کننم میبینن و مسخره

هارو تو دستم گرفتم و دنبالش دویدم. به سختی کفش
 .خودمو بهش رسوندم و جلوش ایستادم
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ببین منو...من اینارو باور نکردم... بخدا باور نکردم...  -
دروغ گفته  دونم داییت از لج ایناروشناسمت، میمن می

 .که بری طرف دخترِ خودش

 .برو کنار -

خوای بری سراغش خوای چیکار کنی. میبهم بگو می -
 ؟آره

 :پسم زد

 .گمبرو کنار می -

وریا... وریا تو االن عصبی، وایسا، آروم که شدی با هم  -
 .. منو ببینریم..می
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درِ ماشین رو باز کرد و سریع پشت رل نشست، قبل از 
چنگم فرار کنه، اون یکی درو باز کردم و  اینکه از

 .کنارش نشستم

هنوز درو نبسته بودم که ماشین رو با به تیک آف بلند 
از جا پروند، غافلگیرانه تکونِ سختی خوردم و جیغ 

 .خفیفی کشیدم
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اونقدر سرعت میداد که با وحشت به صندلی چسبیدم و 
  .تند تند نفس عمیق کشیدم

تو واسه چی اومدی دنبال من؟ حتی لباس درستی هم -
 .تنت نیست

 .تو منو اینجوری کشوندی دنبال خودت -

کتش رو سریع از تنش در آورد و به طرفم گرفت. دور 
عش کردم. البته لباسم زیاد مشکلی نداشت تننم جم

چون تقریبا بلند و پوشیده بود. فقط موهام بودن که 
اونم از پشت شیشه های دودی ماشین چیزی مشخص 

 .نبود
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نگاهم به رگ های دستش افتاد که برجسته بودن و 
صورتش مثل خون شده بود. انگار کل عصبانیتش توی 

 .صورتش جمع شده

 ؟که با این حال بری سراغ داییت میخواستی من نیام -

بیای یا نیای برا من فرقی نداره... میرم سراغش تا یه  -
 .بار واسه همیشه دندون تیزشو از تو زندگیم بکنم

این راهش نیست وریا... خودتو دیدی می دونی چقدر  -
 ؟داغونی

می دونم که می خوام کار درستو انجام بدم...هر چی  -
 .م بسهاحترام موی سفیدش داشت

وریا واسه امشب کافیه... توروخدا یه امشبه رو بیخیال  -
 .شو
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 :دستمو از روی بازوش پس زد و با عصبانیت گفت

میرم پارش کنم... گلوشو بدرّم... بهش بگم بعد از  -
این همه سال دیگه دست از سرم بردار... پفیوزِ کثیف، 

برام پدری نکردی، الاقل مثل بقیه آدم باش، آدم... 
سنگ ننداز به زندگیم، به خودم به غرورم... نامرد آخه 

 ؟خوای از جونِ منچی می

هاش و صدای بلندش توی ماشین برای من مثل نعره
 .گریه کردن و زار زدن بودن

قلبش شکسته. اون آسیب پذیره، چون توی تمام این 
ها کسی بوده به اسم دایی، که وریا اونو همه کسش سال

مرتب بهش سرکوفت زده و قلبشو دیده و اون آدم 
 .شکسته
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دستمو روی دستش گذاشتم. تیز و عصبی نگاهم کرد. 
 .از حالش بغض کردم

 .بریم... بریم یه جایی بتونیم با هم حرف بزنیم -

پدرشو نریزم بیرون، آروم من تا همین االن نرم مخِ بی -
خواد، چه خوام برم ببینم چی از جونم میشم... مینمی
ه که این همه سال تمومی نداره... دخترتو ایکینه

نخواستم که نخواستم... بکش بیرون مرتیکه... داری 
گوه میزنی به زندگی من. آخه من کی اومدم 

خواستگاری دخترت نشستی همه جا پر کردی دخترت 
 .زنمه ! بی شرف... بی شرف... بی شرف

با هر بار گفتنش محکم روی فرمون زد. قلبم ریش شد 
 .و محکم تر گرفتمو دستش
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وریا... وریا آروم باش... بزن کنار... بزن کنار یکم با  -
 .هم حرف بزنیم

من یتیمی کشیدم، پدر باال سرم نبود، از وقتی چشم  -
تونه جای باز کردم داییم بوده، گفتم داییم هست می

تونه رفیقم باشه، مردی باشه خالیه بابامو برام پر کنه، می
 .یه میکنمکه همه عمر بهش تک

 .وریا عزیزم... بزن کنار من بشینم حالت خوب نیست -

از بغض صداش فهمیدم هر آن ممکنه سد خودداریش 
 ...بشکنه

 

 وپنجاهوسیسیصد_پارت#
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 : ی نگاهم کرد و گفتبا ضعف و سرشکستگ

خواد منو بره... میچرا با این حرفا داره آبرومو می -
پیش همه خراب کنه که نتونم زندگی کنم... فکر کرده 

کیه... مگه بابامه! بابای آدمم اینجوری تعیین تکلیف 
 ! نمی کنه... دخترش زن من بوده ! زن من

 :ای از اعماق گلوش زد و روی فرمون کوبیدنعره

 .رفتم خواستگاری دخترش که خودم خبرندارم کی -
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 "منحرف بشه، جیغ زدم  یه لحظه نزدیک بود ماشین
و فرمون رو پیچیدم. وریا سریع خودشو جمع و  "وریا 

 .جور کرد و راهنما زد که کنار بزنه

منم می دونم داییش سوخته... سوخته که با زبون 
ی وریا خودش به وریا گفته بیا با دخترم ازدواج کن ول

مخالفت کرده... سوخته که داره با این کارهاش زندگی 
 .و آرامش وریارو مختل می کنه

ماشین رو که متوقف کردبغضم ترکید و زدم زیر 
تونم درک کنم مامان برای چی اینقدر از گریه... حاال می

وریا متنفره. چون اون عوضی سعی داشت به هر طریقی 
خراب کنه... تو های اطرافش وریارو توی چشم آدم
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... هایی که برای وریا مهمن... من... مامانشچشم آدم
 .ی من و دوست و آشناهاشخانواده

 : به سمتم مایل شد و برخالف قبل خیلی آروم گفت

ماهین... عزیزم...گریه نکن... من داغونم تو چرا گریه  -
 .می کنی

ام رو گرفت و سرمو به سمت خودش باال کشید. چونه
هاشو روی هم سایید که به اشکهام افتاد دندوننگاهش 

 : و گفت

 .خورمکنم... قسم میشو میکله -

بری که چیکار کنی؟ با این حالت بری اونجا  -
 .گردوخاک راه بندازی یه بالیی سرش بیاری
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دارم میرم که همین کارو بکنم... باید واسه یه بارم که  -
ت هاش دسشده بنشونمش سر جاش، که از دخالت

 .ورداره

 .رونمبیا بشین جای من... من می -

به چشمام زل زد، زل زد و هر بار رنگِ نگاهش از روی 
ای در می اومد. اشکم که چکید خشم به حالت دیگه

چشم بست و فکش منقبض شد... با سر انگشتش 
 :اشکمو گرفت و خم شد چشمامو بوسید و آروم گفت

خواهرت برس.... گردونم تاالر... برو به عقد برت می -
 .تا بعد بهت زنگ بزنم

 

 ویکوپنجاهسیصد_پارت#
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قبل از اینکه دستشو از روی صورتم برداره، ساعد 
 : دستشو گرفتم و گفتم

االن بری  لجبازی نکن... من هیچ جا نمیرم وریا... -
 ...اونجا خون بپا می کنی

دونم باهاش چیکار کنم که پاشو واسه همیشه من می -
 .از زندگیم بیرون کنم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

کنم امشب نه... بریم... نه وریا... نه.. ازت خواهش می -
ی ت... خونهبریم هر جا که تو دوست داری، بریم خونه

 .خاله حوری...بریم تا آروم بشی

 .اله ازش بگذرممح -

 :اش زدم و جیغ کشیدمبا عصبانیت مشتی به شونه

کنم با این حالت نری تا یه دردسر دارم التماست می -
بینی حالمو... من تو نگیره، نمی.شنوی، نمیجدید پاچه

بخاطر تو با این وضع از جشن خواهرم اومدم بیرون... 
  ...تو عین خیالت نیست

کاغذی از جعبه برداشت و هق هقی کردم... یه دستمال 
اشک هامو پاک کرد. آه که کشید قلبم درد گرفت.. 

خالء وریا اونقدر بزرگه که در نبود پدرش شبیه یه بچه 
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آسیب پذیر و عصبی رشد کرده و طرز رفتار داییش هم 
 .بی تاثیر نبوده

ای، همین االن با مسلم درگیر شدی، با تو االن عصبی -
م بری سراغ داییت حالت مامانم بحث کردی، حاال ه

 .بدتر میشه

محکم کشیدم توی بغلش و بین عضالتش نگهم داشت. 
 :اش هق زدمروی سینه

گیره که هر منم مثل تو ناراحتم... دلم آتیش می -
دومون از خودی زخم خوردیم...نمیگم نرو 

سراغش،ولی امشب نه وریا... امشب بری من سکته 
 .کنم... تو حالت خوب نیستمی
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کل اینجاست که اون پیرمرد انقدر قشنگ دروغ مش -
کنن... قلبم درد گرفته میگه که همه حرفاشو باور می

 .ماهین... این خیلی ناراحتم میکنه

دونم عزیزم... درست میشه... مامان با دونم... میمی -
 ...من... تو نگران مامانم نباش

 .امشب غرورم شکست -

 : داداینو با بغض گفت و به تلخی ادامه 

دیدم... یه مردِ بزرگ، که من اونو همیشه بابام می -
 .وجودش باعث افتخارمه

اونم دوست داره ، من مطمئنم، فقط زورش گرفته که  -
 .تورو از دست داده

 :پوزخندی با بغض زد
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 ! از اینکه قبول نکردم دومادش بشم زورش گرفته -

 

 ودووپنجاهسیصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

روی سرمو بوسید. حس کردم داره از درد سر 
کنه... ولی بی صدا و شکستگی از درون گریه می

مردونه... مثل همه مردهایی که راحت سر تو بالینِ 
یزین رذارن و دردشون رو بیرون میمامان یا زنشون می
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ریزن. آدم ها چطوری راحت می صدا اشک میو بی
تونن دل کسی رو بشکنن و بهش زخم بزنن و راحت 

زندگی کنن ! دایی وریا یا مامانم که بخاطر من داره 
 .بدترین توهین هارو به وریا می کنه و قلبشو می شکنه

کمی بعد جامون رو با هم عوض کردیم و پشت رل 
جواب گذاشتم، تماساشو بی نشستم. مامان بهم زنگ زد،

 :ی میالد روی گوشیم افتاد، جواب دادمولی وقتی شماره

 ؟بله میالد -

کجایی؟ با وریا کجا رفتی، توکه لباسِ درستی تنت  -
 .نبود
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یه جوری خودمو جمع و جور کردم... حالش خوب  -
خواست بره سراغ نیست دارم می برمش خونه... می

 .داییش، من نذاشتم

نذاشتی بره؟ باالخره باید دهنِ اون پیرمرد و  خب چرا -
 .شنببنده یا نه ! این گوه خوریا دارن زیادی گُنده می

 ؟با این حال بره میالد؟ واسه امشب بس نبوده -

 .ی من... هردوتون بیاین اینجابیارش خونه -

 :وریا شنید و خودش سریع گفت

 .... بگو اصال حوصله ندارمامشب نه -

شنیدم. فقط مامان دلش آشوبه... خیلی  میالد: اوکی
 ؟گردیپیگیرته، یه زنگ بش بزن... کِی برمی
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نیم نگاهی به وریا انداختم.. سرشو روی صندلی گذاشته 
 .بود و چشماش بسته بودن

ش، بعد میام پیشِ تو. امشب برم خونهدارم وریارو می -
کشه باهاش بحث رم پیش مامان. اعصابم دیگه نمینمی
 .کنم

تو که رفتی منو بنیامین با اون قوزمیت دعوامون شد.  -
از مهمونی بیرونش کردیم... یه ذره با مامان بحث 

کردم... مشکل از داییِ وریاست. هم اون هم مسلمِ 
و شستشو دادن... خودشم نمی جاکش که ذهن مامان

 .کنهدونه داره چیکار می

 .هاشحرف همه رو باور داره به جز بچه -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ترسه توام نی چشه؟ از زندگی من ترسیده، میدومی -
 .به روزِ من بیفتی

خب چه ربطی داره، چون تو آدمت اشتباه بوده، همه  -
 ! اشتبان

گه ماهین مهربونه، دل دونم مامانه دیگه... میچه می -
زنه بدبختش ست، گولش مینازکه، وریا دوره دیده

 .کنهمی

 : ادامه داد خندید و با شیطنتی که وریا هم بشنوه،

آخه وریا سروپا غلط اندازه... واسه همه بد تعبیر  -
 .شهمی

 .ندارم توببندش... حوصله -
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وریا اینو با خستگی به میالد گفت که با حرّافیش سعی 
 .مزه بپرونه داشت

 :میالد مکثی کرد و دوباره پرسید

 ؟حالش خوبه -
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باز هم به وریا نگاه کردم... به هیچ وجه خوب نیست... 
دونم چه خنجری خورده که حتی اگه دم نزنه من می

 .تونه از دردش آروم بگیرهنمی

 .دونم میالددونم... نمینمی -

رم خونه رم کار دارم... بعد می میباشه... من فعال -
 .مونم تا بیایمنتظرت می

 .باشه ممنون -

 

اش رسوندم، خودش آدرس داد و من یه وریارو به خونه
راست به اونجا رفتم. وقتی ماشین رو پارک کردم و 

 .بهش نگاه کردم، نگاهشو به خودم دیدم

 : لبخند تلخی زد و گفت
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م... واست چه هدوست نداشتم اینجوری بیای خون -
 .سوپرایزهایی داشتم، چی شد

لباسم درست نیست، چطوری بیام باال؟ اگه  -
 .هات ببیننهمسایه

کتمو بپیچون به خودت و سرت تا بریم باال... بهت  -
 .دملباس می

از ماشین پیاده شد، منم کتش رو دور خودم پیچیدم و 
رفتم تا ها به آرومی راه میکفشپیاده شدم. با اون

 .صداشون توجه کسی رو بهمون جلب نکنه

اش توی طبقه سوم بود. در رو که بازکرد و وارد خونه
شدیم، بوی عطر گلِ نرگس همه جای خونه رو 
فراگرفته بود و نگاهم سریع روی گلدونِ پر از 
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ها قرار ها جا گرفت که روی میزِ وسط مبلنرگسی
 .داشتن

همونایی  اشی دنج و زیبایی بود. وسایل خونهخونه
اش دیده بودم. فقط یه بودن که قبال توی اون خونه

 .سری چیزهای جزیی و تزیینی بهشون اضافه شده بود

دست از آنالیزِ خونه برداشتم و به وریا نگاه کردم. تنِ 
اش شبیه کسی بود، که بعد از یه فصل کتک خسته

خوردن، آش و الش شده... باید سر فرصت ازش 
 .موز چیکار کردهبپرسم با مسلمِ مار

تو برو یه دوش بگیر آروم بشی... منم نگاه کنم ببینم  -
 .چی داری، برات یه جوشونده درست کنم

 .خواماز این آت آشغاال تو خونه ندارم... فقط قهوه می -
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لبخندی به حرفش زدم... آت آشغاال... حتما کافئین رو 
 .دونهبرای تسکینش چاره می

 .کنمت میباشه... االن برات درس -

هامو درآوردم قبل از اینکه کامل وارد خونه بشم، کفش
های جلوی در رو پوشیدم. مال وریا بودن و و سندل

 .سایزشون دو برابرِ پای من بود

و گز کردم تا باید اول پامو بشورم... با پای برهنه زمین
 .بتونم به وریا برسم

 : کتش رو درآوردم و روی مبل گذاشتم و پرسیدم

 ؟خوام پامو بشورم، سرویس بهداشتی کجاستیم -

اونو نشونم داد و خیره بهم نگاه کرد. نگاهش هر حسی 
زنه، داره، عصبی نیست و وقتی اینجوری بهم زل می
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چیزی توی احساسش عوض شده. چیزی غیر از 
 .خواستنِ من
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کارمو که انجام دادم وقتی بیرون اومدم، اونو توی هال 
 .ندیدم. حتما رفته توی اتاقش تا دوش بگیره

با اون لباسِ مسخره وارد آشپزخونه شدم. از ریختِ 
م که با این لباس و امشبم بدم میاد... یه جورایی مضحکه
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ی از جشن عقدِ خواهرم بیرون زدم و سر از خونه قیافه
 .وریا درآوردم

درسته اولین بارمه که میام اینجا، اما حسِ خوبی دارم... 
 .ی خودمهانگار خونه

ده، با عشق برای وریا، اش بهم انگیزه میآشپزخونه
  .قهوه دم کنم

شو که حاضر کردم وقتی به هال برگشتم، اون قهوه
 .یرون نیومده بودهنوز از اتاقش ب

گیره، نشستم روی مبلِ تو فکر اینکه اون داره دوش می
 .راحتی و به اطرافِ خونه نگاه کردم

نتونستم توی این حال تنهاش بذارم و اجازه بدم، حالِ 
بدش تشدید بشه... چیزهایی که مامان بهش گفت قلب 
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... در تر بودهمنو هم سوزوند، برای وریا قطعا سخت
 .دار شدهغرورش بین همه جریحهکه حالی

ست، زخمِ کسی که تمام عمر اونم مثل من زخم خورده
گاهش بوده، باورش داشته و کوهِ اعتمادش بوده، تکیه

کنه، اون آدم شبیه یه حاال باورش داره متوجهش می
خواد تمام مرزهای زندگیش رو بشکافه و دشمنه که می

 .ر کنهبه قعر زندگیش نفوذ کنه تا اونو خاکست

به مبل تکیه زدم و چشمامو بستم... شب سختی رو 
های وریا و بعد گذروندم... از یه طرف مسلم، بعد حرف

هم جنجالِ همیشگیِ مامان که به شکستنِ منو وریا ختم 
 .شد
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اومدنش بیشتر از انتظارم طول کشید... دلم یهو شور زد 
نکنه بازم مثل چند سال پیش احمقی کنه و بالیی سر 

 ! ش بیارهخود

ی کوچیکی سریع بلند شدم و به اتاقش رفتم. یه ضربه
 .به در زدم

 ...وریا -

 .ش به گوشم رسیدصدای ضعیف و خسته

 .بیا ماهین -

در رو باز کردم و اونو در حالی دیدم که به تاج تخت 
نوشیدنی دستشه و اونو مزه مزه  تکیه زده و یه شیشه

 .کنهمی
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نفوذ کرد، ولی به روم از حالش حسرت جای جای تنم 
 .نیاوردم

 ؟گفتی قهوه دم کنم، رفتی خودتو با این آروم کنی -

 :با خجالت نگاهم کرد و اعتراف کرد

زنم... ترک کرده بودم... از خیلی وقته دیگه لب نمی -
شب به بعد... نه نه بعدترش... از اون روزی که اون

 .مامانم سکته کرد بردیمش بیمارستان

خورد و شیشه رو روی پاتختی گذاشت و ای قلپ دیگه
 .پاهاشو روی تخت دراز کرد

خواستم تو اومدم اینجا یواشکی بخورمش... نمی -
 .ببینی... امیدوارم درکم کنی ماهین... حالم خوب نیست

 ؟تو بیارممنم واسه همین اینجام. قهوه -
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 .نه خودت بیا پیشم -

ه منو اینو توی اوج نیاز و مظلومیت گفت... نیازش ب
 ...آغوشم باعث شد به سمتش پر بکشم
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ذاره که هر دفعه بغض حالش داره روی منم تاثیر می
 .کنم و میل به گریه کردن دارممی
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رحمانه داره آزارش فهمه چه بیعوضیش نمیداییِ 
کنه... اونم وریا... وریایی که اگه در ده و ضعیفش میمی

حالت عادی ببینمش، اصال فکرشم نمی کنم کسی بتونه 
 .از پا درش بیاره

اما در این لحظه اون برای من ضعیف و 
ست... روحش آسیب دیده... به غرور و دیدهآسیب

وای از مامان... وای که با شخصیتش صدمه خورده و 
 ...زنهزبون تند و تیزش بدتر از داییِ وریا، فقط زخم می

رفتم روی تخت و کنارش دراز کشیدم. لباسِ توی تنم 
با اینکه بلند بود و زیرش جورابِ خیلی نازکی پوشیده 

 .دادبودم، اما بازم آزارم می
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دلم می خواست از تنم درش بیارم... حس خفگی 
 .شبیه کسی که طناب دار دورِ گلوش گذاشتنداشتم... 

 .دستاشو دورم پیچید و منو توی بغلش کشید

خواد حرف بزنه تا سبک بشه... آدما با حرف دلم می
 .هاشونو کمتر کننتونن وزنِ کوله پشتی غصهزدن می

چی که داره با من حرف بزن... هر چی تو دلته، هر -
  .ده رو بریز بیرونآزارت می

ایم فرو برد و با سر یون موهای مواج و حلقهدستشو م
 .های داغش اونارو بهم زدانگشت

نگاهش در یه لحظه برقی از شوریدگی گرفت و روی 
 .چشمام ثابت شد
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فرصت نشد بهت بگم چقدر خوشگل شدی... امشب  -
جوری داشته باشمت... با که دیدمت آرزو کردم همین

 .همین قیافه، با همین لباس

 :ه شوخی گفتمخندیدم و ب

 .ت برسیو اجرا کردی تا به خواستهنمایش اون -

از نوازشش حس مور مور و قلقلکی بهم دست داد و 
  .خودمو بیشتر میون تنش مچاله کردم

برام مهمه که االن کنارش باشم و آرومش کنم. چون 
مثل خودمه و وقتی توی بدترینِ شرایطِ منو حالِ  اونم

نیست من تنهاش  عادالنه روحیم، کنارم بوده، این
 .بذارم
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ای که چشماشو با آرامش خوام کنارش باشم، تا لحظهمی
شه همی بنده و خواب، اونو از هر چی که توی ذهنِ آشفت

 .دور کنه

من همیشه یه پسر شیطون بودم، خودم منکر این  -
شم، شیطنتم تو کل فامیل زبونزده... موضوع نمی

دونم تا کجاها رفتم و برگشتم، با کیا بودم و چیکار می
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کردم، به کی گفتم تو، به کی گفتم شما، ولی با همه اینا، 
اگه تنم هرزگی کرده، دلم هرزه نبوده ماهین... هر 

، شناسهدمی شخصیت خودشو بیشتر از هر کسی میآ
دونه خودِ واقعیش کیه یا کدوم کارش اشتباه بوده، می

 .کدوم درست

دستمو روی قلبش گذاشتم. قلبش با هیجانِ آمیخته از 
 .زدخشم و آشفتگی به سرعت زیر دستم نبض می

 .گرمای تنش کف دستمو داغ کرد

 ...من حرفاتو باور دارم وریا -

تونه پیش همه اینجوری خرابم کنه ! ر میچطو -
دخترشو نخواستم، قتل که نکردم ! یه بار سرِ مامان 

 ...کنه، یه بار سر دخترشآشوب بپا می
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من دور کنه. واضحه  اینارو گفته تا تورو از خونواده -
... انگار هنوزم دوست نداره بری سراغ یه دخترِ دیگه

 .بهت امید داشته

ها که ... همون موقعچند سال پیشهاین قضیه مال  -
خواستم بیام خواستگاریت... ببین کِی منو پیش می

دونستم... یواش زیرآبی مامانت خراب کرده و من نمی
 ...و گوه زدهجارو حفاری کردهاومده همه

زد، دست از نوازش موهام در تمام مدتی که حرف می
برنداشت و نگاهش خیره به صورتم و چشمام بود. 

ستمو روی صورتش گذاشتم و پوستش رو لمس د
 ...کردم
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نمایش رو جلوی همه  باید ازش دلخور باشم که اون
اجرا کرد تا مامان رو با آبروریزش منقلب کنه، ولی حاال 

تونم بهش بینم، نمیی داغونشو میکه پیششم و روحیه
سخت بگیرم و بگم چرا با اومدنش اون آبروریزی رو 

 ! به بار آورد

خیلی داغونم ماهین... خیلی داغونم... اون آدمو انقدر  -
واسه خودم بزرگ کردم که همیشه جای بابام 

 ...دیدمش، اما حاالمی

زخم زدنا همیشه هستن... مشکل اینجاست که منو تو  -
 .از عزیزامون زخم خوردیم

 :لبخند تلخی زد
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ی شد اسمشو زخم بذارم... بیشتر شبیه گلولهکاش می -
 .ناسُربی

خوام بهش فکر کنی وریا... اینجام تا هر وقت من نمی -
 .آروم بشی، بعد برم خونه

نگاهم کرد، نگاهی که توام از حسرت و ناامیدی بود و 
 : در کمال ناامیدی بهم گفت

مامانت دیگه هیچوقت اجازه نمیده تو زنم بشی... من  -
 .بدونِ تو این زندگی رو باختم ماهین

 .وریا منو از دست نمیدی -

تونم حتی یه لحظه فکر کنم، این همه راهی که من نمی -
 ؟اومدم تهش سراب بوده
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تمام کلماتش رو با بغضِ پنهونش گفت و دلمو ریش 
 :کرد. با بغض گفتم

سراب نبوده... من بهت قول دادم هر کاری از دستم  -
 .دمبر بیاد انجام می
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 :چشماشو بست و سرش رو با بغض تکون داد

و طرفِ و بشکنیتو هیچوقت حاضر نمیشی دلِ مامانت -
ارزشم، بی یه آدمِ بی منو بگیری... اصال چرا بگیری...

ام، چرا باید طرفمو مصرفیم، آدمِ بیارادم، احمقم، هرزه
بگیری وقتی به قول مسلم من بدترین اتفاقِ زندگیت 

بودم، چطوری ازم دفاع کنی وقتی خودم بیشتر از همه 
 .بهت زخم زدم

ی چشمش چکید، غباری بود که روی اشکی که از گوشه
ام نشست و نفسم رو به نیستی برد. با بغض سینه

 :انگشتمو روی لبش گذاشتم

وریا... ما هر دومون به هم قول دادیم فراموشش بسه  -
 .کنیم. من فراموشش کردم... توام کمکم کردی
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 .تر از اشکش بود و قلبمو آتیش زدپوزخندش تلخ

تونن... مامانت همیشه توام که فراموش کنی بقیه نمی -
 .بینهمنو به چشمِ متجاوزِ دخترش می

یش سُر ی بینای از چشمم چکید و روی تیغهاشک دیگه
 .خورد

خودمم دیگه از خودم بدم میاد... با یه اشتباه گوه زدم  -
به شخصیتمو زندگیم.. انگار خدا تقاصِ همه اشتباهاتمو 

 .رو این یکی سرم هوار کرده

خودمو با یه حرکت روی تنش کشیدم... آره همینه، 
کنم نتونی حرفاتو کامل کنی و دست از زجه کاری می

 .داریزدن و شکستنِ خودت بر
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تو به من بندی و منم به تو... ما به هم وصل شدیم... مثل 
 .دو طرف زنجیرهایی که به هم وصلن

حاال که من از اون خاطره گذشتم، همه دست به دست 
شب رو دوباره توی ذهنم، بزرگ هم دادن تا سیاهی اون

 .کنن

رو توی نطفه کشتم... فراموشش کردم و من اون خاطره
خوام، به یه شدنِ اوضاع بینمون میبه امیدِ بهتر 

 .ی شیرین و بیاد موندنی تبدیلش کنمخاطره
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پاهامو دو طرف پهلوهاش گذاشتم و روی تنش خم 
تونه باور کرد.. انگار نمیک بهم نگاه میشدم... با ش

 .کنه، چی قراره پیش بیاد یا چی در حال رخ دادنه

 :زدم تر بردم و کنار لبش، با شور و نیاز پچسرمو پایین

من گفتم بهت شک ندارم... هر چی قبال بوده، مال  -
قبله، ولی االن، همه چی بینمون عوض شده، تو ، من، 

جفتمون یه آدم دیگه شدیم. مون، احساسمون، عالقه
 ؟درسته

هاشو با گیجی سرشو با تایید تکون داد. اشک میون
  :دستام پاک کردم و سرش رو محکم گرفتم
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خوام به خوام دیگه به زخمامون فکر کنیم... نمینمی -
ده یا چی میگه فکر کنیم... فقط اینکه کی عذابمون می

تِ دیگرون خوام با هم باشیم... اگه بتونی به نفرمی
 .تفاوت باشی اونوقت زندگی رو بردی وریابی

. تصمیمم از اعماقِ قلبم اش چکید..اشکم روی گونه
  ...نشات گرفته و نیازم از اعماقِ وجودم

ولی این بغضِ لعنتی برای شکستنِ حصارِ دورم بود، تا با 
ای تبدیل این ماهین خداحافظی کنم و منو به آدم دیگه

 .کنه

تفاوت باش، بهشون اهمیت بارم که شده بی واسه یه - 
 .خوام االن جز خودمون به چیزی فکر کنینده، نمی

 ...خوام بخاطر من خودتومن نمی -
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هیش وریا... من بچه نیستم... فکرامم از قبل کردم...  -
خوام. دروغ نگفتی... منم به اندازه تو این لحظه رو می

  ...حالِ تو خوب نیست، حالِ منم خوب نیست

مو کامل ای از چشمم فرو ریخت و جملهاشکِ دیگه
 :کردم

 .شهما حالمون با هم خوب می -

وقتی اینو گفتم اونو از هر سوءظنی دور کردم و به 
 .هاش هجوم بردمسمت لب

ی پر شورو تندش جواب داد... منو مو با بوسهبوسه
تر در برگرفت، اما هنوزم کنترلِ این اوضاع محکم

  .بودمدست خودم 
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خوام تا جایی که نفس دارم ببوسمش و شورِ بودنشو می
در خودم حالجی کنم. بهش بند بشم و از نیازی که مثل 

 .کالفگی و خماریِ قبل از نئشگیه، رها بشم

دستاشو دورم پیچید و بیشتر و بیشتر به خودش فشارم 
  ...داد

ان، خوام بهش بگم منو از زنجیرهایی که مانعِ آزادیممی
ی خودش فرو ببره آزادم کنه، منو به خلسهام کنه...ره

 ...تا امروز و فردامون رنگی از گذشته نداشته باشه

زنان و خمار، توی آن سرمو عقب داد و نفساما یک
 :نگاهم پچ زد

 .ماهین... من یکم مشروب خوردم... پس حالم خوبه -
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ی شب مست نیست و هر ثانیهخواد بگه مثل اوناون می
و، حواسش هست و نیازی نیست من بخاطر لحظاتاین 

 .ها و اعتقادات خودم پا بذارماون، روی آرمان
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حالِ  خوام به این فکر کنه که من فقط سعی دارمنمی
اونو خوب کنم و ذهنشو به سمت خودم و با هم 
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بودنمون سوق بدم، تا فراموش کنه اون پیرِ خرفت در 
  ...موردش چیا گفته

من امشب پر از نیازم... نیازی که بسته به حالمه، به 
های تنم رو از ای که تمام انداماحساسمه و به غریزه

ی شب، توحالت عادی خارج کرده و من بعد از اون
وجودم لهش کرده بودم. اما حاال، مثل اژدهاییه که از 

خواد به پرواز طلسمِ در بند بودنش، آزاد شده و می
 .دربیاد

 .پس حالِ منم خوب کن -

اش با حالت ضعیفی پچ زدم و با شرم نگاهمو به چونه
  .دوختم تا نبینم چشماش چه حالتی شدن

 .دوباره سرم رو خم کردم تا ببوسمش
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هام حمله کرد، به طرز سیری ناپذیری به لب وقتی وریا
خواد با تمام قدرتش، برای در واقع جوابمو داد، اینکه می

 .خوب شدنِ حالم تالش کنه

منو زیر خودش کشید و روم قرار گرفت. هر تیکه از 
آورد شبیه این بود زنجیرهای هام رو که در میلباس

سم به کرد. داشتم از تنگنای نفپیچیده دورمو باز می
 .شدمی رسیدم و با هوایِ نفسِ اون، نفسم تازهخفگی می

 

چشمام رو بستم و به آزادیم فکر کردم... قراره برای 
همیشه از این بند رها بشم، بندی که تنها منو به اون 

ی ده به غریزهکنه و حتی اجازه نمیخاطره پرت می
 .م فکر کنمزنانه
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رو تحت تملک  های سرمبندی که تا االن تمام نرون
داشته و مانع خیلی چیزها شده، ولی حاال تحت تملک 

های وریاست... تحت تملکِ زبونش که داره به بوسه
کنه و باعث شده جسمم از بهترین نحو، منو ستایش می

ها در برم گرفته بود، بیرون بیاد و هتابوتِ سیاهی که ما
  ...جریانِ خون، دوباره تنِ خشکمو به حرکت بندازه

ی قوی که داره قلبمو از ی دیگه، یه خاطرهبا یه خاطره
 ...جا می کنه

هاش اونقدر بلندن که صداشون از نفس هام پیشی تپش
 .گرفتن

کنم مه و دارم حس میاش روی سینهی مردونهسینه
 .تر از خودم می کوبهقلبِ اون سخت
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اش چنگ دستمو الی مواش فرو بردم و به کمر برهنه
من هیچوقت در این حد لبریز از نیاز و انداختم. 

کنه اونو شماری میشوریدگی نبودم. قلبم داره لحظه
ی درون خودم حل کنم و پاهام به طور غیرارادی وظیفه

تر دن و کارو برای وریا راحتخودشونو انجام می
 .کننمی

بازی ماهرانه زبونش که مثل تیغ روی پوست تنم 
ه، به جای قدرت، بهم رتر میشه و پایینکشیده می

ده که ناله کردم و اسمشو با عجز احساس ضعف می
کنم تا منو سریعتر زمزمه کردم. انگار دارم التماسش می

 .خوام برسونهبه اون چیزی که می
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م گرِ ماهریه، که داره طوری شکنجهشاید اون شکنجه
تری اسمشو زمزمه کنه که هر بار با شور و نیازِ قویمی

 .االخره از این انقباض رهام کنهتا ب کنم

 :نجواش هوش از سرم پروند، وقتی اسممو زمزنه کرد

 ؟ماهین، من واقعا گیجم...تو مطمئنی -

ی قلبم با سرعت بیشتری کوبید... سریع با زمزمه
 :پرشوری بهش جواب دادم

 ...ادامه بده وریا -

باید بگم منو از درد رها کن... استخونام دارن تیر 
ام احساس تنهتنم منقبض شده و پایینکشن، می

ای داره و من بین تمام این احساسات، عاجز العادهفوق
 .موندم
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چشمام رو بستم و خودمو به دستش سپردم، صدای 
هام تمام اتاق رو پر کردن، دستاش روی تنم سُر نفس

خوردن و انگار در تالش بود تا هر چه زودتر، 
به حالِ خوبمون دامن زنجیرهای دورمون رو کنار بزنه و 

 .بزنه

 

 

* 
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فهمم کنم، میوقتی به تصویر چند دقیقه پیش فکر می
چیزی که بین منو وریا بوده، اونقدر بزرگ بوده که 

 ...عی نکردیم بهش پی ببریم. البته منهیچوقت س

کردم تا این حد عاشق وریا باشم و احساسم فکر نمی
بهش محکم باشه و این لحظه رو به بهترین شکل ممکن 

رقم بزنیم. نجواهاش هنوز توی گوشمه... صدای پچ 
 ...هاشپچ

زدم، اون لحظه که بین شک و دودلیم، دست و پا می
 : گفتگرفت و آروم  محکم در برم

دیگه خرابش نکن... ما که تا اینجا اومدیم، خودتو یه  -
 .دل کن ماهینم
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فهمیدم در این لحظه اون بیشتر از من، بین زنجیرها 
 .اسیر شده و حاال نوبت منه که اونو از بند رها کنم

یه دل بودم، فقط ترس از روزهای پیش رو و رفتارِ 
ر نهایت داد... ولی دمامان، حسی شبیه تردید بهم می

بهش چنگ انداختم و اونو روی تنم باال کشیدم و بهش 
 .ای آشنا کنهاجازه دادم منو با دنیای دیگه

با دنیایی که درونش به هم پیوند خوردیم و بینمون 
 ...شورانگیزترین اتفاقِ زندگیمون رخ داد

 : اون لحظه که گفت

من دفعه اول کور و کر بودم نفهمیدم تویی ولی اینبار،  -
 .خوام کامل حست کنم ماهینمی
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العاده منم حسش کردم و برخالف قبل، یه حسِ فوق
ی تونم به جرات بگم بهترین لحظهبود... چیزی که می

 .عمرم بوده

 

کرد و با اون دستش به داشت موهامو نوازش می
 .زدسیگارش پک می

ی بَکه و فقط به امشب و حاال تا یه ماه، دستم رو دکمه
 .زنمنمون بَک میهای بیصحنه

اش بود و بقول متینا داشتم با پشمای سرم روی سینه
 .رفتماش ور میکوتاه روی سینه

 ؟خسته شدی -

  ...نه -
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 ؟پس چرا ساکتی؟ اذیتت کردم -

دونه کنم... خدا مینه... دارم به جنجالِ امشب فکر می -
 .قراره بین منو مامان چی پیش بیاد

ار زد، سرمو کمی به عقب موهامو از جلوی پیشونیم کن
 : خم کرد

 ؟ببینمت...سرحال شدی -
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اش سرمو که باال گرفتم تا نگاهش کنم، بینیم به چونه
 .برخورد کرد

 ؟تو چی -

یلی خوبم... خیلی... ممنون که اجازه دادی حالم خ -
 .خوب بشه

 .منم حالم خوبه وریا -

 ...کردمهمش به یه چی فکر می -

چیزی نگفتم و منتظر شدم خودش ادامه بده. پکی به 
 : سیگار زد و گفت

، دوباره تو ذهنت رنگ بگیره، ترسیدم اون خاطره -
 .خرابش کنی
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 .اش زدمخندیدم و آروم روی سینه

 .فقط به فکر خودت بودیا -

شد، به فکر هردومونم. این مشکل اگه بینمون حل نمی -
موند. هر کاری کردم تا تو ازش همینطوری باقی می

 .خالص بشی

حرفش رو تایید کردم. توی رابطه، هزاربار به سرم 
خطور کرد، رفیقِ نیمه راه باشم و یهویی رها کنم، اما 

 : گفتانگار کسی داشت بهم می

از سرت بیرونش کن، بندازش دور، به االن فکر کن...  -
 .به خودتو وریا... به عشقتون

تاثیر نبودن. رفتارش با من رفتارهای خودش هم بی
دونست چه طوری باید دلمو به دقیق و آمرانه بود... می

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

لرزه در بیاره، یا کِی تپشش رو باال ببره و یا هیجانم رو 
ا دقت و ظرافت بودن و فروکش کنه. تمام حرکاتش ب

تمام این مرزهای تنم رو کنار زدن و به زنانگیم روح و 
  .ای بخشیدناحساسِ تازه

خوام این ثانیه ها دوباره تکرار بشن... وریا من می
 ...جزیی از وجودم شده و انگار درونم باقی مونده

 ؟مون چطوری پیش میره وریااز این به بعد رابطه -

بره... مثل االن هر روز میای اینجا چطوری قراره پیش  -
 .گذرونیمزندگیمونو با هم می

 .اش، قصد کردم بلند بشمبا یه ضربه آروم به سینه

خوای دیوونم کنی، چقدر پرویی تو... البد از فردا می -
 .هر روز زنگ بزنی بگی بیام پیشت
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پس چی؟ نکنه فکر کردی تموم شد؟ این تازه  -
 .استارت خورده

 

 ودووشصتصدسی_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 :ای بهش رفتمغرهچشم

ی میالد، گوشیم چند بار زنگ خورد پاشم برم خونه -
 .محل ندادم

 ؟خوای دوش بگیرینمی -
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 :زدمی شیطونش نگاه کردم و لبخندی به چهره

 ؟دیداری غیر مستقیم بهم پیشنهاد حمومِ دو نفره می -

 .شاید -

ی میالد دوش از این خبرها نیست، میرم خونه -
 .گیرم، حاال روتو اونور کن پاشم لباس بپوشممی

سیگارش رو خاموش کرد و با اخم شیرینی غرولند 
 :کرد

 ...ما که االن با هم بودیم. این بچه بازیا چیه -

 .... روتو کن اونور... من اینجوری راحت نیستمباشه -

 .بپوش دیگه... با من راحته راحت باش -

 ! وریا -
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وقتی با اعتراض اسمشو صدا زدم و اخمِ جدی کردم، 
برعکس شد و روی شکم دراز کشید. سریع از تخت 

  .هام روبرداشتم تا بپوشمشونپایین رفتم و لباس

نبود با این لباسِ اَح بخشکی شانس... اصال حواسم 
شه با این از خونه بیرون مسخره باید برگردم... مگه می

 ! رفت

 ؟بینمتکِی دوباره می -

 ...مونوبینی اوضاع خونهدونم فعال که مینمی -

این حرفا قبول نیست... من هر روز باید بینمت... فردا  -
هامونو با موتور میام دنبالت... از این به بعد ورزش

دونی که االن کلی با هم کالری ونه... میمیاریم خ
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سوزوندیم، یه ماه پشت سر هم بیای اینجا، یه بدنی 
 ...سازمبرات می

از روی لحاف مشتی به پاش زدم که خندید و زیر لب 
 :گفت

 .خجالتی -

 .از این حرفا نزن خوشم نیاد -

 !هنوز یخت آب نشده -

شکمم یهویی نگاهم کرد، داشتم قفل سوتینم رو از روی 
بستم تا برعکسش کنم، ولی لباس زیرم رو اول می

 :پوشیده بودم. سرش داد زدم

 .وریا نگاه نکن -
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زد زیر خنده و با شور و شیطنتی که برق افتاده بود توی 
 : نگاهش، گفت

 .سی*هات خوشگلن -

 .دونمخودم می -

 .سایزشونم دوست داشتم -

 ...وای وریا -

 .باید بگی قابلتو ندارن -

 .مو توی حدقه چرخوندم و آهی کشیدمچشما

 ...از دستِ تو -

 .خوشمزه و آبدارم بودن -

بطری آبش رو که روی میز بود برداشتم و به طرفش 
 .پرت کردم
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خنده کنار سرش افتاد و اونو به خنده انداخت. وقتی می
کنه. چقدر خوشحالم که شبیه قند توی دلم آب می

. باید بگم ی چند دقیقه پیش نیست..پسربچهاون
پسربچه، چون بچگی وریا درونش باقی مونده... این 

 .هاشن بچگی ِها، همه ماحصلها، آسیبشکنجه
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 .مرسی خیلی تشنم بود... فعالیتم زیاد بوده -

 .خیلی هیزی -

کونِ آسمونو پاره کردم تا رسیدم به تو، چرا نباشم...  -
خوام خوب هیزبازی در حاال که به عشقم رسیدم می

 .بیارم

 .انگار وا دادنم اشتباه بود ها -

اتفاقا کامال به موقع بود... خیالمو راحت کردی که مالِ  -
خودمی... دهنِ اون پسره رو هم چفت و بست کردم 

 ...بره پی کارش

 ؟راستی چی بهش گفتی -

طور ایستادم و نگاهش کردم. با لباسِ میون دستم همون
 :به سرعت اخمی کرد و سرشو باال داد
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هر چی الیقش بود گفتم... گفت میرم دوباره شکایت  -
وهی ها، گفتم برو هر گکنم و از این چرت و پرتمی

خوای دوباره این لباسه رو خواد بخور... میدلت می
 ؟بپوشی

عمدا اینو گفت تا من دیگه سوال نپرسم... شاید بهتر 
 .باشه فعال بیخیال بشم

زیرهای توی تنم مقابلش ایستاده بودم. با فقط با لباس
تونم انکار کنم چیزی کشیدم، اما نمیاینکه خجالت می

 .بین منو وریا عوض نشده

 : امو باال انداختمنهشو
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. به جز این چیزی ندارم دونم چیکارش کنم..نمی -
... بپوشم.. منو با این لباس از مهمونی کشوندی تا اینجا

 ...تونهبذار زنگ بزنم به میالد ببینم می

 .صبر کن االن برات لباس میارم -

قلپی آب خورد و وقتی اونو روی پاتختی گذاشت سعی 
 .کرد بلند بشه

چه خوب شد امشب اومدی ماهین... با اینکه شروع  -
 .بدی داشتیم، ولی پایانش ارزش داشت

 ؟لباس تنت نیست ها -

 .خوام دوست دخترم انداممو دید بزنهمی -

لحاف رو که کنار زد، سریع چشمامو بستم. خندید و با 
 : شرارت گفت
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گم، ببین چه اندام خوبی برات نگاه کن... جدی می -
 .آخر قسمتِ خودت شدساختم... 

 .چه فایده همه قبل از من تستش کردن -

 .همشون به اندازه یه تار موت ارزش نداشتن -

صدای باز و بسته شدنِ کشو اومد و بعد درِ کمد رو باز 
  .کرد و ظاهرا از توش لباس درآورد

و صدای پوشیدن شلوارش رو  چند ثانیه که گذشت
 :شنیدم، گفتم

 ؟تموم شد -

 .چشماتو باز کنآره  -
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اش مقابل رومه و ی برهنهچشمامو باز کردم، تنها سینه
گه واقعا اندامش عضالتِ بازوهاش... دروغ هم نمی

شو مثل انگار روی شکمش و سینه ست.العادهفوق
 .سنگ، تراش دادن تا این خطوط نمایان بشن

وقتی چند تیکه لباسِ تا شده به طرفم گرفت، به سختی 
 .نگاهمو از سینه و شکمش، به صورتش دادم
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ای که یه مانتو، شال و شلوارِ جین و یه تیشرتِ سورمه
 .مالِ خودم بودن

 :تبا تعجب و سوالی نگاهش کردم، که گف

اون روز که از عمارت اتابک آوردمت یادته؟ حالت بد  -
شد، بعد از حموم برات لباس خریدم تا اونارو بپوشی، 

 .اینارو هم نگه داشتم پیش خودم. شستم ورشون داشتم

خواستم از دستش بگیرمشون که یهو دستشو عقب 
 .کشید

 .کنمخودم تنت می -

ی وسهقدمی جلو اومد و تیشرت رو تنم کرد و بعد ب
 :گرمی به پیشونیم زد و گفت
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ترین دختری هست ازت ممنونم ماهین... تو مهربون -
 .که تو عمرم دیدم

تو هم مرد خوبی هست، فقط گاهی احساساتت بهت  -
دوست ندارم نفرتِ دیگرون، اینقدر  غلبه می کنن...

 .برات مهم باشه که ضعیفت کنن

هاش دستشو دو طرف صورتم گذاشت و با شست
 .هامو لمس کردنهگو

خوان زندگیمو خراب نفرتشون مهم نیست، اینکه می -
خوام کسی به جای خودم برام کنن برام مهمه... من نمی

خوام افسارِ زندگیمو تو چنگشون تصمیم بگیره... نمی
 .بگیرن
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سرم رو تکون دادم و آروم خودمو باال کشیدم تا 
و به  هام نشستتر روی لبی اون سریعببوسمش، بوسه

 : گرمی گفت

تمام حرفاتو پشت گوشی شنیدم... همون چیزایی که  -
گفتی... خیلی خوشحالم داشتی به اون جوجه خروس می

 .ماهین که دارمت

 :تری ادامه دادلبخند زدم و اون با حسِ عمیق

این شروعمونه، هیچوقت به پایانش فکر نکن، تنها  -
 .پایانش مرگمونه

مثل کلیدِ یه گاوصندوقِ بغلش کردم و حرفش رو 
باارزش توی قلبم نگه داشتم... منم می خوام پایانش 

 .ی مرگمون باشهتنها لحظه
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خودمو آماده کردم برای هر چیزی که قراره پیش بیاد 
و یا اتفاقاتی که برای اون، یا من میفته و قبل از رفتن 

ازش قول گرفتم، اگه قصد داشت سراغ داییش بره و 
رو بشکنه، اول به خشمم غلبه کنه بعد پیمانِ بینشون 

 .بره

  

 

**** 
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برای خودمو میالد چای درست کنم و هردو پشت میز 
گذاشت ناهار خوریش نشستیم. سیگاری روی لبش 

 :سریع برش داشتم و گفتم

 .دکتر گفت نکش تا کامل خوب بشی -

 : پوفی کشید و گفت

می دونم. مغزم هنگه باید یه جوری خودممو آروم  -
 .کنم

تو هم مثل من شدی... رگ ها سرم امشب دارن می  -
 .ترکین

 .چی می گفت -
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میالد دنبال ایبنه بفهمه اونجا چه اتفاقی بینمون گذشته 
 .ر دیر اومدم... نه اینکه چی به هم گفتیمکه اینقد

نگاهمو پایین دوختم تا از نگاهمم پی نبره اونجا چه 
اتفاقی افتاد و منو وریا چه جوری در هم پیچیده بودیم و 

امشب رو به یه خاطره بزرگ و بیاد موندنی تبدیل 
کردیم... امشبِ نحس و شگون رو... هنوز از به یاد 

حسی از شرم شریان هام رو آوردنش تنم منقبض شد و 
پر کرد. باورم نمی شه بین منو وریا باالخره این اتفاق 

 :افتاد. با شرم نگاهمو پایین دوختم و گفتم

خیلی داغون بود... دلم به حالش سوخت... آدم  -
دوست داره به بقیه نشون بده چقدر قویه ولی گاهی 

 .نمی تونه... من این روزهارو بیشتر از وریا کشیدم
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رفمو به خودش گرفت و اتفاقاتی که ناخواسته منو ح
توشون دخیل کرد. سرشو تکون ریزی داد و به پاکت 

 .سیگارش روی میز اشاره کرد

یه نخ به من بده یکی هم خودت بکش... توام بهش  -
 .نیاز دازری

به چشم غره ام لبخندی زد و یه نخ از پاکت برداشت و 
 :به طرفم گرفت. مخالفت کردم

 .اال نکشیدم... می دونم حالمو بد می کنهتا ح -

خودش اونو آتیش زد و کام گرفت... کمی که گذشت 
 .سکوت بینمون رو شکست

 .می خوام یه مدت از اینجا برم ماهین -

 ؟کجا -
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یه جایی. یه کارایی دارم که باید بهشون رسیدگی  -
 .کنم

 .همین کارای یواشکی که باز وریا رو قاطی کردی -

 .و دوباره کامی گرفتلبخندی زد 

خوب هواشو داریا... هنوز هیچ نشده منو فروختی به  -
 ...اون

 .تو ثابت کردی  هیچوقت واسش نقشه خوبی نداری -

به اونم مربوط می شن... داره راهنماییم می کنه  -
 .چیکارکنم

 .خودش کم دردسر نداره ها. حواست هست -

واهرم حواسم هست... هواشم دارم که اجازه دادم خ -
 .بمونه پیشش آروم بشه
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 .اخم ریزی به حرفش کردم . نگاهمو که دید ادامه داد

من از همون اولم می دونستم شما مال هم می شین...  -
اینکه همیشه وریارو پس می زدی اما بخشی از با 

 .وجودت داشت بهت خیانت می کرد که بهش فکر کنی

اینطور نیست... بعد از اون ماجراها یه سری چیزها  -
 .پیش اومد که بیشتر شناختمش
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 .بهرحال خوشحالم که با همید -

لبخندی زدم و خواستم بلند بشم اما اول بهش نیش 
 .زدم

ینا از سر کارای تو اتفاق افتادن... من یادت نره همه ا -
داشتم زندگیمو می کردم... تو بودی که منو وارد این 

 .بازیا کردی

 ؟پشیمونی از دوست داشتنش -

سوالش کمی ترغیبم کرد تا به خودم رجوع کنم و 
 .احساس درونیم رو به زبون بیارم

نه... هیچوقت فکر نمی کردم از دل اون همه نفرت و  -
 .ه همچین عشقی سر بگیرهبیزاری ی
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می گن نفرت مقدمه عشقه... گاهی قبل رابطه رخ  -
 .میده گاهی هم بعد رابطه

حرفاش به گونه ای بودن که حس کردم نیاز داره باهام 
حرف بزنه و دردودل کنه. براش این امکان و فراهم 

 .کردم تا هر چی توی دلشه بیرون بریزه

 :ولی قبلش با این جمله شروع کردم

 ؟با موضوع اتابک به کجا رسیدی -

شونه ای باال داد... نگاهش جای دیگه و غرق در فکر 
 :بود و کمی بعد لب باز کرد

 .می خوام سیمارو طالق بدم -

 !باالخره تصمیمتو گرفتی -
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آه عمیقش درون منقلب و داغونش رو فریاد زد... 
مردهای اطرافم امشب همه داغون بودن و شک ندارم 

ن هم با وجود افتضاح توی جشنش بهتر از حال بنیامی
 .میالد و وریا نیست

وریا گفت کار درست اینه من سیمارو طالق بدم... بعد  -
برم با مدارکی که از اتابک دارم به پلیس تحویلش 

 ...بدم

 :جا خوردم و سریع میون حرفش پریدم

اگه این کارو بکنی خودتم گیر میفتی میالد... اتابک  -
 .کشیگفته بود شری
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من کارای درستی تو زندگیم انجام ندادم ماهین...  -
باهاش همدست بودم... تو کالهبرداریاش... تو کارای 

 .خالفش ... وقتشه همه اینارو پس بدم

 .می خوای مامان و دق بدی -

هر کی خربزه می خوره باید پای لرزشم وایسته...  -
ی بقول وریا باید خودمو شکنجه بدم تا یادم بره چطور

خونوادمو به خطر انداختم... من باید اون روزهارو پس 
 .بدم
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وریا یه چیزی گفته تو چرا می خوای این کارو بکنی...  -
خودتو از کارهای اون مرد بکش  فقط سیمارو طالق بده

 .بیرون. دوباره مثل قدیم زندگی کن

دیگه چی مثل قدیمه که ما باشیم. ما حتی اگه  -
خودمونم بخوایم دیگه نمی تونیم مثل قدیم باشیم 

ماهین... تنها کسی که بینمون خودش بوده متیناست... 
با یه نفر موند ساخت خوب یا بد به هم رسیدن... وقتی 

ی گه خیالت از بنیامین راحت باشه خیالم راحته وریا م
که خواهرمو خوشبخت می کنه ولی منو تو... چیمون 

 .شبیه گذشته ست

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 ؟بعدش می خوای چیکار کنی میالد -

نگاهم کرد و پک عمیقی به سیگارش زد. بازهم مکث 
 ...کرده بود

می خوام هر وقت آزاد شدم... برم دنبال زن و بچم...  -
این همه سال منتظرم بودن و من نمی همونا که تو 

 .دونستم

از حرفش به یکباره لبخند زدم و از تصمیمش بی هوا 
بغضم گرفت... خوبه که به این درک رسیده تا زندگیش 

رو از راه درست تری ادامه بده... می دونم همه اینارو 
وریا سر راهش قرار داده تا بهشون فکر کنه و تصمیم 

می کنه حقشه تا جواب تمام  درست و بگیره. اگه فکر
بدی هاش رو پس بده و خودشو اینجوری تنبیه کنه منم 
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یه جورایی باهاش موافقم و ذهنم می گه این بهترین 
 .کاره

موقع خواب منو به اتاقی که قبال زندگیمو توش باختم و 
مو با وریا رقم زدم نفرستاد. چون لحظه اولین رابطه

های هنوزم پر از شرارهورودم دید نگاهم به اون اتاق 
غم و حسرت بود... منو فرستاد به اتاقِ خودش و 

 .خودش قصد کرد امشب توی اون اتاق بخوابه

قبل از اینکه برم روی تخت از حمامش استفاده کردم و 
 .داددوش گرفتم... تنم هنوزم بوی وریارو می

وقتی روی تخت دراز کشیدم گوشیمو چک کردم. وریا 
 .زده بودبرام دوتا پیام 

 "؟خوبی جانان... حالت خوبه، اذیت نیستی"
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تنم بوی تورو گرفته، من همین االنشم دوباره  "
 "دلتنگتم. کاش نمی ذاشتم بری

 :لبخند روی لبم نشست و با ذوق براش نوشتم

 "گرفتموندم میالد میومد حالمونو میاگه می "

 .تا سند زدم پیام بعدیش به سرعت به دستم رسید

تونم فراموشش کنم... تو یه چیزیه که نمی حال با "
حالم خیلی خوبه ماهین... اینو مدیونِ توام. تو فرشته 

 "منی

خودمم تا سر حد مرگ دلتنگشم... انگار این رابطه مارو 
به هم قفل کرده. دوری از اون و چیزی که تنم بهش 

اش نمی کردیم کشش داره برام سخته... اگه تجربه
هاش کنار بیایم. مثل روزهای راحت می تونستیم با
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تونم گذشته ولی االن با وجود چیزی که اتفاق افتاده نمی
. دیگه شبیه قبل رفتار کنم. چیزی بین ما عوض شده..

توجهی چیزی که اگه حتی خودمون بخوایم بهش بی
کنیم، اما تنمون استبداد خودش رو داره. برای همین بی 

 .اراده کلماتم روی صفحه نشستن

 "ارِ فردا تو خونه باشه یا باشگاهقر "

 :به محض خوندنش برام فرستاد

هرجا باشه مهم نیست... فقط نمی خوام دیگه  "
 ".محدودیتی بینمون باشه

واضحه دلش می خواد منو مثل امشب داشته باشه... 
بدون هیچ حدو مرزی... منم دیگه ماهینی نیستم که 
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ن دلم سعی در مخالفت داشته باشم... به اندازه او
 .خواد هیچ مرز کوفتی بینمون باشهتمی

 :احساسمو براش نوشتم

 "بینمت...شب بخیرمنم دلتنگتم وریا... فردا می "

با حالت سبکی تنمو به خواب سپردم... االن دیگه خیالم 
ها نگاه کنم و با خودم راحته که قرار نیست به گذشته

و یدک بکشم... تکلیف خودمو تردیدِ اون خاطراتت
لبمو مشخص کردم تا از این به بعد روی اون متمرکز ق

 .بشم

 

 

** 
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با صدای زنگ گوشیم سریع از خواب بیدار شدم... خوبه 
حداقل گوشیمو همراه خودم دیشب توی اون اوضاع 

هام جواب بدم. تماس از بنیامین بود. آوردم تا به تماس
دلم هری ریخت، از دیشب تا االن خبری ازشون نداشتم 

 ...و حاال با تماسِ یهوییش
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 :خورده جواب دادمیکه

 ؟بنیامین -

 ؟کجایی -

 ؟خونه میالد... چی شده -

شه... رفته با ی مامانپاشو برو خونه وریا اینا... خونه -
هم... بهتره بری اون پیرمرد بحث کرده ریخته به

 .پیشش کنارش باشی

سریع بلند شدم و لباس پوشیدم. به محض اینکه از اتاق 
بیرون رفتم میالدو در حالی دیدم که حاضر شده بود تا 

 .از خونه بیرون بره. منو که دید سوالی نگاهم کرد

 ؟پوشیدی؟ کجا می خوای بری -
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وام برم خونه خاله حوری، بنیامین گفت وریا خمی -
 .حالش خوب نیست

 ؟بنیامین زنگ زد -

 .ستآره... گفت برم اونجا. اعصابش بهم ریخته -

 .وریا رفته بود خونه داییش - 

 ؟تو ازش خبر داری -

ی قدی کنارِ نگاهشو گرفت و یقه لباسش رو توی آینه
 : در مرتب کرد و گفت

بود اینجا... مثال اومده بود منو  قبل اینکه بره اومده -
 .داشتببینه چشم از اتاقت بر نمی

اینو با چشم غره ریزی گفت و حسِ خوبمو شکار کرد... 
اول اومده اینجا منو ببینه بعد بره... اینا بخاطر 
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تونه فراموشش کنه وحالِ دیشبمونه، که نه اون میحس
 ...نه من
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در رو باز کرد و قبل از اینکه بیرون بره نگاهم کرد و 
 : گفت

 ؟با ماشینِ وریا میری دیگه -

 .آره... میرم که ماشینشم تحویل بدم -
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قرار شد ی میالد. دیشب با ماشینِ وریا برگشتم به خونه
  .و بهش پس بدمفردا ماشینش

 .خواد باهات حرف بزنهبعد برو خونه، مامان می -

ها رو برداشتم و از خونه میالد که رفت سریع سوییچ
بیرون رفتم. همین که به خونه خاله حوری رسیدم و در 

رو برام باز کرد خودمو سراسیمه انداختم داخل و به 
تند تند اومدم که صورت نگرانش نگاه کردم. انقدر 

 .زدمنفس نفس می

 ؟... اومدم وریارو ببینم... اینجاستسالم -

 .با بغض به اتاقِ وریا اشاره کرد

ذاره من برم خودشو حبس کرده تو اتاقش. نه می -
 .گهپیشش، نه چیزی می

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

به سمت اتاقش پاتند کردم و درو به یکباره باز کردم. با 
سته بود و سرشو میون ای روی تخت نشباالتنه ی برهنه

 .داددستاش فشار می

 

 ! وریا -

سرشو باال گرفت و نگاهم کرد. از نگاهش خون چکه 
 .کرد. بهتره بگم آتیش توی نگاهش بودمی

 ؟چیشده؟ حالت خوب نیست -

 .خوبم ماهین -

هوا دستشو دراز کرد تا به طرفش برم. از حالش بی
 :بغض کردم و گفتم

 ؟ رفته بودی پیش داییت -
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سرشو تکون داد. چشماش بقدری غمگین بودن که 
حس کردم داره به زور خودشو کنترل می کنه. در رو 
بستم و به طرفش رفتم... به جای اینکه کنارش بشینم 

جلوی پاهاش چنباته زدم و صورتشو میون دستام 
 .گرفتم

 .چی شد وریا... با هم دعوا کردین -

با نوازشِ  چیزی نگفت. فقط نگاهم کرد. سعی کردم
صورتش کمی حالشو بهتر کنم... نه از دیشب و اون 

تونه حرف ی بزرگمون، نه به امروز که حتی نمیخاطره
 .بزنه

به من گفت نانجیب... گفت ننگِ بابامم... مایه بدبختی  -
 ...مامانمم... گفت کثیفم
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خواد بگی خواد حرفاشو به من بگی... نمیهیش نمی -
 ؟شهچی گفته... نگو... با

  .اعصابم خرابه ماهین -

 .من امروز پیشت می مونم تا حالت خوب بشه -

میون حرص و خشمش لبخندی به روم زد و معذورانه 
 : گفت

ها تو قرار بود شب بیای... باید برم باشگاه بچه -
 .منتظرمن

  .بهشون خبر بده بگو امروز نمیری -

خودمو کمی باالتر کشیدم و توی چشماش با قاطعیتِ 
 : یشتری گفتمب
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مونم زنگ بزن کارو تعطیل کن... من امروز پیشت می -
 .تا حالت بهتر بشه

 .الاقل بریم خونه خودم -
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حال فقط به فکرر اخمِ ریزی بهش کردم. در همه 
شه پیش خاله حوری بگم می خودشه... من که روم نمی

، به خوایم بریم خونه وریا تا با هم خلوت داشته باشیم
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سختی تونستم اینو هضم کنم که بهش نشون بدم با 
 ...پسرشم...حاال با این کار

شه. همینجا بمون میرم برات یه پیش مامانت روم نمی -
 .قهوه درست کنم

 

و آروم بستم و با لبخندی که از دیدنش روی لبم در ر
 .جا گرفته بود برگشتم پیش خاله حوری

 ؟خواب بود -

 .آره -

هامو گرفت و لبخندی به روم زد و غافگیرانه شونه
 : گفت
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ممنون که قبولش کردی و دلشو نشکستی.. وریا اگه  -
تورو هم از دست میداد دیگه امیدی به زندگیش 

 .نداشت ماهین

یا خیلی عصبیه خاله حوری، باید با هم کمکش کنیم ور -
 .از این حال در بیاد

 .لبخندی زد و آهی از اعماقِ وجودش کشید

 

با کمکِ هم ناهار درست کردیم، بعد از اون هم به متینا 
زنگ زدم تا احوالش رو بپرسم، وقتی فهمید خونه وریا 

 : اینام با شوخی گفت

ترسم یکی ر گذاشته میانگار حرفای بنیامین روتون اث -
 .دو ماه دیگه تو با شکمِ بزرگت سوپرایزمون کنی
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 ؟خفه شو چرت و پرت نگو... از مامان خبری نداری -

چند دقیقه پیش با هم حرف می زدیم گفت ماهین  -
هنوز نیومده خونه... فکر کرده خونه میالدی، خبر نداره 

 .رفتی خونه مادرشوهرت

 .با حرص صداش زدم که خندید

یکی دو ساعت دیگه میرم خونه، حالِ وریا بهتر بشه  -
 .میرم

کنی خواهرِ من.. اون االن خب چرا حالشو خوب نمی -
 .به یه چیزی نیاز داره که حالش رو به راه بشه

 .متین ! بسه. زهرمار -
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دوباره با اعتراض اسمشو گفتم و اونم خندید. کمی بعد 
ست برم تماس رو که قطع کردم خاله حوری ازم خوا

 .وریارو صدا بزنم تا بیاد ناهار بخوریم

وقتی وارد اتاقش شدم و نگاهش کردم قند توی دلم 
ی آب شد. حالت خوابیدنش روی شکم با باالتنه

اش حسی رو درونم زنده کرد که برم دستشو برهنه
ای که دیشب خونه عشقمون بگیرم و با هم بریم خونه

  .شد

نگاهش کردم. اینکه این کنار تختش ایستادم و با دقت 
مرد تا این حد عاشقمه و نمیتونه از فکرو خیالم بیرون 

... باارزش ترین چیزیه که خدا بهم داده... بیاد
  ...جنگیدنش برای من و بدست اوردنم ستودنیه
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اش گذاشتم نه برای اینکه صداش دستمو روی شونه
ست تا بتونم پوستِ داغِ تنش رو بزنم، این یه بهونه

 .باره شبیه دیشب لمس کنمدو

 ...وریا -

 .گفت اون بیدارهجوابمو نداد، اما حسم می
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 .گفت اون بیدارهجوابمو نداد، اما حسم می

سرانگشتام آروم نوازش دادم. حدود چند کمرش رو با 
کارو تکرار کردم. دلم ثانیه یا شایدم چند دقیقه این

شور گرفت. دوست داشتم خم بشم و ردِ سر انگشتامو 
 .روی پوستش، ببوسم

 ؟بیداری -

 .هوم -

 .تکون ریزی خورد

 ...خوای ناهار بخورینمی -

 :ای کردآلودو تو دماغیش نالهبا صدای خواب

فکر کردم رفتی... چرا بیدارم نکردی بریم اون من  -
 .خونه... اومدی اینجا اذیتم کنی
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 .دیوونه پاشو بریم ناهار بخوریم -

 ؟مگه قرار نبود امروز بیای پیشم -

 .اومدم دیگه -

 ؟ قرار امروزمون یعنی این بود -

 : شیطون و خبیث خندیدم و گفتم

هار دیگه تایمی که باید پیشت باشمو بودم... بعدِ نا -
 .مونباید برم خونه

 ؟ واقعا -

 

 .آره دیگه پاشو -
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دستمو به طرفش گرفتم تا بلند بشه. به دستم نگاهی 
انداخت و بعد به صورتم و در یک ثانیه نگاهش شیطون 

 .شد

قبل از اینکه بفهمم شیطنتِ توی نگاهش برای چیه، 
 .دستمو کشید و پرت شدم توی بغلش

میون بازوی راستش اسیر سرشو خم کرد توی صورتم. 
بودم و اون یکی دستش روی شکمم بود و آروم و آروم 

 اونو نوازشم کرد

خوای که صدامون بره ی مامانتیم... نمیما خونه -
 .بیرون

 .دیشب سر و صدات زیاد نبودا -

  ...دلم از شور لرزید و آروم هولش دادم
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 : با خبیثی گفت

 .لطفا بیا پیشم قرارمون امروز سر جاشه... باشه... -

 .االن که پیشت بودم... باید برم خونه -

باشه برو... هر کاری دوست داشتی هم انجام بدی،  -
 .مولی برای شام بیا خونه

  .لبخندی زدم و زبری صورتش رو لمس کردم

 .باید بهم یه قولی بدی -

 .چشماشو ریز کرد و با تایید سرشو تکون داد

 .هر چی باشه... قول میدم -

دیگه حرفی از داییت نزنی، بهش فکر نکنی، خودتو  -
عذاب ندی... میری خونه با دستپختِ خودت یه شامِ 
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کنی، کنی یه فیلمِ توپ هم دان میخوشمزه درست می
 .تا بیام با هم وقت بگذرونیم

 ؟فقط فیلم ببینیم -

به حالت خاصی گفت و چشماشو شیطون کرد، آروم 
 :روی بازوش زدم و گفتم

عد از ناهار میرم خونه.... مامان نگرانمه... بهت قول ب -
 .کنمنمیدم که حتما میام، ولی سعی خودمو می

صورتش شبیه کسی شد که ضدحال خورده. کالفه 
 : گفت

 .ماهین... قرارمون این نبودا -

اش ی برهنهخندیدم و بغلش کردم. سرمو روی سینه
عوض گذاشتم و به صدای قلبش گوش دادم... ما چقدر 
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شدیم... یه جوری قلبمون به صدا در اومده که انگار از 
  .وسط نصف شده و توی تنِ هر دومون قرار گرفته

اش برای من، حالِ بینمون رو دوست دارم، اصال تجربه
ارزه. کنار اون بودن، های زندگیم میبه قدر تمام سال

برام اونقدر شیرین و خاطره انگیز سپری میشه که 
 .های بینمون تموم بشناعتدوست ندارم س

 

 

**** 
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بعد از اینکه ناهارو کنار وریا و خاله حوری خوردم، منو 
  .وریا همزمان از خونه خاله حوری بیرون زدیم

ای شد تا دادم و این بهانهباید ماشینش رو بهش پس می
اش بره و کارهایی هم منو برسونه و هم خودش به خونه

که ازش خواستم رو انجام بده تا موقع شام، منم بهش 
 .ملحق بشم

منو رسوند و منتظر شد داخل برم، تا بره. وارد خونه 
  .شدم و باال رفتم

سرد و نمور توی ی ی ساکتمون شبیه یه کلبهخونه
 .تاریکی عمیقی فرو رفته بود
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زدم مامان خونه همه چراغ ها خاموش بودن. حدس می
نباشه، متینا هم که فعال داره دوران خوش عقدشو با 

کنه و محاله حاال حاالها دل از بغلِ بنیامین سپری می
 .بنیامین بکنه و خونه بیاد

م هامو که توی کمد جا کفشی گذاشتم متوجه شدکفش
ست های مامان، همه سر جای خودشه. پس خونهکفش

 ...ولی با این حال

هامو پوشیدم و قبل از اینکه برم به اتاق خودم، یه سندل
 .تقه به در اتاقِ مامان زدم

 ؟ایمامان؟ خونه -

 .صدای ضعیفی ازش به گوشم رسید

 .باالخره اومدی -
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درو باز کردم. روی تختش دراز کشیده بود و باز هم 
 .چراغ اتاقش خاموش بود و پرده رو هم کشیده بود

  ؟حالت خوب نیست -

  .کرد اومدم بخوابمنه... خوبم... یکم سرم درد می -

  ؟می خوای ببرمت دکتر -

  ...نه، فقط یه سردردِ جزییه -

خودشو روی تخت باال کشید و تکیه داد. کنارش 
نشستم و با خجالت بهش نگاه کردم. من دیشب دختر 

مامان... یعنی کاری که انجام دادم از نظر خودم بد  بدی
... ولی از نظر تو، قطعا نیست... باهاش مشکلی نداشتم

بندوبارم که اون کارو با وریا من یه دختر سربه هوا و بی
 ...تموم کردم
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تونم به خودمم و جسمم خرده بگیرم، چیزی نمی
 ...برخالف میلم صورت نگرفته

ی قلبم بود که به اجرا رسید و من عالوه بر اون خواسته
اینکه ازش پشیمون نیستم خیلی هم خوشحالم که 
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باالخره از بالتکلیفی دراومدم و با وریا مَچ شدم و 
 .رو دور ریختمخاطراتِ سیاه گذشته

نگاه کالفه و خجولم رو که روی خودش حس کرد، 
 .بندی زدسرشو باال گرفت و لبخند نیم

 ؟خونه میالد بودی -

 .... نیاز داشتم یکم تنها باشمآره -

 ؟قبلش چی؟ با اون پسره کجا رفتی -

ی میالد بشنوه... بشنوه با خواد در مورد قبل از خونهمی
 .ا کجا رفتم و بینمون چه چیزهایی پیش اومدهوری

ش، خودمم حالش خوب نبود... رسوندمش خونه -
 .برگشتم پیش میالد
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نگاهشو گرفت و آه عمیقی کشید. با نگاه به درودیوارِ 
 :اتاقش، محزون لب زد

دیشب بازم تنها بودم. مثل اون شبایی که تو و متینا  -
د. اون روزم نگفتید رفته بودید ساری و میالد تو کما بو

 .یهویی کجا رفتید

 .نیاز داشتم برم مامان من ناراحت بودم... -

تو که رفتی متینا و میالد باهام بحث کردن... طرف  -
تورو گرفتن... به خودم گفتم اینا هر وقت پشت هم 

خوان یه کاری کنن که من راضی بشم وایمیستن می
 ...یکیشون خودشو دستی دستی بدبخت کنه
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داییِ وریا دروغ گفت مامان... از خاله حوری بپرس...  -
اون هیچوقت به خواستگاری دختر داییش نرفته... 

 .داییش سعی داره تو چشمِ همه خرابش کنه

به حالت عاقل اندر سفیهی نگاهم کرد و سرشو با تاسف 
 .تکون داد

آدم اگه خوب بشه، عزیزاش پشتشو خالی نمی کنن یا  -
ی خرابش کنن... حتما مشکل از بخوان تو چشمِ کس

 .خودشه

وریا آدمی نیست که بخواد منو بدبخت کنه. بدبختی  -
دونی رابطه منو کنن... تو میان که درکم نمیمن آدمایی

کنی بیاد جشنِ مسلم با هم تموم شده، دعوتش می
خواهرم، بلبشو درست کنه، از وریا آتو بگیره تا مثال 
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نم بترسونیم با شکایت و دهنشو ببنده بره پی کارش، م
 !!این حرفا، تا به مسلم راضی بشم و باهاش ازدواج کنم

 :خندی زدتلخ

مسلم نیومده بود تورو راضی کنه. اومده بود صداشو  -
ضبط کنه تا اعترافشو بده به دادگاه... اونم از شانسِ 

 .خودش اعتراف کرد، گفت از عمد به ماشینش زده

 : با تعجب گفتم

 ؟دونستی و به من نگفتیاینارو می -

 .گفتم یکی دو سال بره زندان، هواش از سرت بیفته -

فقط نگاهش کردم. این حجم از کینه حتی در باور خودم 
گنجه... وریا در حق من اشتباه کرده و قبول دارم نمی

تونه ببخشتش، اما این دشمنی، این کینه، این مامان نمی
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ن، خارج از درک و همکاری با مسلم تا وریارو زندانی کن
م بود. سریع بلند شدم تا از اتاقش خارج بشم. اراده
خوام حاال که اومدم خونه، چیزی بگم تا دوباره نمی

بینمون دلخوری پیش بیاد. رابطمون به حد کافی 
 .شکرآب هست

 ؟ماهین -
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 .صدام که زد ایستادم، ولی برنگشتم به طرفش

تونم به مسلم بگم شکایتشو پس بگیره... من می -
مسلم هر چی باشه اونقدر مرد هست که اگه بخوام 

و کاری به کارش نداشته باشه، شکایتشو پس بگیره
 .ان نمیرهانجام میده، اینجوری اونم زند

 ؟عوضش من باید چیکار کنم -

 .فقط دورشو خط بکشی -

ناباور بهش نگاه کردم... اینو با اخمی از جدیت و تحکم 
ام تکون گفت. پوزخندی زدم و دستامو با حرکت شونه

 .دادم
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دونی که من دوسش دارم... تازه به احساسم رجوع می -
ی به خواکردم فهمیدم عاشقشم... با این وجود بازم می

 ؟خاطر اون عوضی و شکایتش ازش بگذرم

سرمو به طرفین تکون دادم و محکم روی تصمیمم 
 : ایستادم

خوای بکن... بهش بگو نه مامان... هر کاری می -
کنه. شکایتشو دنبال کنه، وریا واسه اینم یه راهی پیدا می

یادت نره اون بود که بدهیای پسرتو داد و از بدبختی 
 .بیرونش کشید

 :اره پیچیدم تا برم که محکم گفتدوب
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دونم چی شده که بهش عالقه پیدا کردی، فقط من نمی -
بدون اگه خواستی اونو انتخاب کنی، دیگه منو مادرت 

 .ندون

قلبم شکست... برگشتم با بغض نگاهش کردم. توی 
  .نگاهش اشک نشسته بود

 ؟چرا؟ فقط به جرم اینکه دوسش دارم -

ها نو بردی... خیلی از فامیلدیشب جلوی همه آبرومو -
  ...دیدن که با اون سرووضع دنبالش رفتی

مقصر منم یا شما که با غرورش جلوی همه بازی  -
 ؟کردین

ش ترین آدمِ خونوادهمن چیزی و گفتم که نزدیک -
گفته... اگه آدم خوبی بود، داییش اینارو نمی گفت... 
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و غیر از داییش خیلیای دیگه هستن که چشمِ دیدنش
تونه باشه ماهین؟ ندارن... دلیلِ این نفرتا چی می

بنظرت اگه آدم خوبی بود کسی به خودش جرات میداد 
 ؟در موردش بد بگه

سرم رو با تاسف تکون دادم. یه جایی خوندم که 
خوای کسی رو بشناسی، اونو از تعداد گفت اگه میمی

  ...های اطرافشدشمناش بشناس، نه از دوست

ی هستن که به بخاطر موفقیت و شان و های زیادآدم
های حسود مقامشون ، دوروبرشون پر از دشمنیه و قلب

و ببینن، من وریا تونن موفقیتِ کسیورزی که نمیو کینه
کنم، که اونم بخاطر موفقیتش به رو اینجوری تالقی می
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هاش بیشتر از دوستاش این درجه رسیده که دشمن
 .باشن
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از اتاق مامان بیرون رفنم. حرفشو زد، بدون اینکه بخواد 
  .پسش بگیره

 .آب پاکی رو روی دستم ریخت. گفت یا من یا وریا
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کوچیکم نگاه کردم. در اتاقم رو بازکردم و به اتاقِ 
  کوچیکه اما برای من

تونم مثل یه انباری، چیزهای تنها جایی هست که می
 .ی روی دلمو توش بیرون بریزمتلنبار شده

های دیگه، روی تخت نشستم و اینبار هم مثل همه وقت
  .هام بیرون ریختمدردِ حرف های مامان رو با گریه

بهم گفت که  وایمنو از خودش روند... بدترین جمله
تونه سر عشق و تونم هضمش کنم... چطور مینمی

 ! دوست داشتنِ کسی باهام معامله کنه
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تونم بینشون اون مامانمه، اونم عشقمه، من چطور می
خط یا شیر بندازم ! سرمو روی بالشت انداختم و 

  .بالشتکِ کوچیکِ کنارمو توی بغلم گرفتم

یکی حرف  هق زدم... دوست دارم در این مورد با
ترینِ بزنم... گریه کنم... بهش بگم امروزِ من مزخرف

داره خودشو با عشقم تبادل  روزِ زندگیم بوده که مامان
 .کنه و تنها یه راه انتخاب برام گذاشتهمی

تونه وریا باشه... وریا االن دونم اون یه نفر نمیمی
ست و به زور غرورشو به هم خودش داغونه... شکسته

خوام حاال با ه تا در کنار من خوش باشه، نمیبندآورد
 .اش تلنبار کنمای روی غصهی دیگههام، غصهحرف
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شو گرفتم، سریع پشیمون شدم و تماس رو شماره
 : بستم، وارد صفحه پیام شدم و براش نوشتم

تونم بیام... یه مشکلی تو خونمون پیش امشب نمی -
 .تونم مامانمو تنها بذارماومده، نمی

ا سِندش اشکی از چشمم فرو ریخت. من دیگه ب
خوام تا خودمو تونم از وریا جدا بشم... فقط زمان مینمی

 .ای که مامان به زبون آورده تطبیق بدمبا جمله

چند ثانیه بعد از ارسال پیامم، بهم زنگ زد... کاش 
بدونی حالم خوب نیست وریا، و صدام از حرارتِ 

 .خوام تو به حالم پی ببریهام، افتضاح شده و نمیگریه

رد تماس زدم و گوشی رو خاموش کردم تا صدای 
 .زنگش آزارم نده
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توی همون حالت خوابم برد. با احساس سرمایی که از 
شد و زیر الیه های لباسم ی اتاقم به داخل درز میپنجره

کرد، لرز کردم و غلتی زدم و خواستم پتورو نفوذ می
 .ی توجهمو جلب کردروی خودم باال بکشم که صدای

هوشیارتر شدم و تمرکزمو روی صدای زیر پنجره جمع 
کردم. صدای گازِ موتور بود... حسم سریع بهم تلنگر 

  .ی اتاقمهزد وریا با موتورش زیر پنجره

سریع از تخت پایین رفتم و از پنجره پایین رو نگاه 
کردم. خودش بود و به حالت عصبی به موتور گاز 

پای پنجره بکشونه. یه سیگار هم توی داد تا منو می
 .زددستش بود و بهش پک می

 .وریا -
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 : سرشو باال گرفت و تا منو دید شاکی گفت

این خراب شده، ذهنتو خراب چته؟ باز اومدی تو  -
 ...کردن

 .ترهیش آروم -
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درّه باز شد بیام ببینم تو این جهنمدلم داشت کنده می -
و قطع تر... چرا گوشیگی آرومچه خبر شده، تو می

 ؟کردی، واسه چی خاموشش کردی

های کوچه با اینکه پایین تاریک بود و فقط با نور چراغ
التهاب و خشمش رو به تونستم صورتشو بینم، اما می

 .خوبی حس کردم

 .خواستم یکم بخوابمحالم خوب نبود... می-

 .به من دروغ نگو -

، کسی و نگاه کردمطوری داد زد که ترسیده فقط اطراف
 .نبینتمون

 ..تو ظهر از پیش من رفتی خوب بودی -
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اشو ادامه سیگارو پرت کرد و با عصبانیت بیشتری جمله
 :داد

باز هوار شدن رو سرت، ذهنتو خراب اومدی اینجا  -
 ؟کردن... مگه به من قول ندادی میای پیشم

هیش... وریا ساکت... میام، امروز نتونستم خوابم  -
 .میومد می خواستم بخوابم

 !! تو بخاطر خواب گوشیِ کوفتیتو سرِ من قطع کردی -

 :شاکی دست به کمر شد

 ؟ممن انقدر احمقم که این چرت و پرتارو باور کن -

 : تر گفتگم ناباور و عصبیوقتی دید چیزی نمی
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چت شده ماهین، جانِ من بگو باز چیکارت کردن، من  -
شدم، الاقل زنگ اونجا از فکرِ تو داشتم دیوونه می

 .میزنم بگو چته، دلم اینجوری گوه نزنه به اعصابم

 .برو وریا، برو االن وقتش نیست -

 ؟برم -

د و لگدی به سرشو هیستریک و عصبی تکون دا
 .موتورش زد

به من بگو چی شده که حتی حاضر نشدی باهام حرف  -
 !بزنی

خواد تورو خدا برو،االن اصال حوصله ندارم، دلم نمی -
 .در موردش حرف بزنم

 :ای نگاهم کرد و بعد گفتبا مکث چند ثانیه
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و برام روشن فردا میای، میای ماهین باید این جریان -
 .کنی

 : قاطعیت باال گرفتانگشتش رو با 

تونه تورو کنم... کسی نمینیای میام اینجا آتیش بپا می -
 .ازم دور کنه

سوار موتورش نشست و کاله رو روی سرش گذاشت و 
  .نگاهم کرد

گاز رو فشار داد و صدای موتورش، توی کوچه پیچید. 
و روی صورتش پایین داد و در یه چشم جلوی کاسکت

  .رفتبه هم زدن سرعت گرفت و 

با بغض پنجره رو بستم و اشکم فرو ریخت. اما تا به 
 .عقب برگشتم، مامان مقابلم بود
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 :با حالت تعجب آمیزی پرسید

خواستی بری دیشب پیشش بودی، امروزم می -
 !پیشش
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ای از چشمم فرو ریخت. با بغض و دستپاچه اشک دیگه
هدف توی اتاق چرخوندم. جلو اومد و تا نگاهمو بی

 :سرمو باال گرفتم سیلی محکمی توی گوشم زد و گفت

خوای مثل دوست واسه خودت ارزش قائل باش. می -
ش، ش باشی، که هر وقت نرفتی پیشدخترهای هرزه

 ؟ک راه بندازه و سروصدا کنهبیاد اینجا گردوخا

م گذاشتم و یکه خورده نگاهش دستمو روی گونه
تونه ها میکنه با این راه و این توهینکردم. چرا فکر می

 !منو متقاعد کنه از وریا دست بکشم

کنی مامان، من روزها همش داری بهم توهین می این -
 .دخترتم، نه دخترِ مردم
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لتو جمع کن، یه مدت میفرستمت اهواز بری وسای -
 .تپیش خاله

من هیچ جا نمیرم، منو الکی پاس ندید اینور اونور،  -
هیچ جا نمیرم. انقدر بهم توهین نکن، انقدر تو صورتم 

 .م. من هرزه نیستم مامان، نیستمنگو هرزه

ی آخر رو در حالی گفتم که کیفمو از روی میز جمله
 .پرتش کردم برداشتم و به طرف در

مامان با تاثر نگاهم کرد و در حینی که عقب عقب 
 : رفت، محکم گفتمی

 .وسایلتو جمع کن -

 

**** 
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تمام بعد از ظهر خواب شب به زور تونستم بخوابم. 
و پیش بودم و بعد که وریا اومد و بحث منو مامان

با غلت زدن روی تخت سپری  گرفت، شب سختی رو
  .کردم

گوشیمو روشن نکردم تا مجبور نباشم در مورد حالم 
خواد گورمو از این برای وریا توضیح بدم. اگه مامان می
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ش باید دم ولی قبلخونه گم کنم، همین کارو انجام می
یه نفرو ببینم و باهاش حرف بزنم و ازش بخوام دست 

 .از بزرگ بینیِ خودش برداره

تخت رو ترک کردم و به سمت آشپزخونه رفتم تا چند 
ای که وریا اسمشو ای صبحانه بخورم و از این خونهلقمه

وخودم بیشتر به جهنم تشبیهش  گذاشته، خراب شده
  .کنم، بیرون برممی

رم مامان بیدار بود. حالت نشستنش پشت برخالف انتظا
های خواب و آلودش، نشون می داد اونم میز و چشم

مثل من شب بدی رو پشت سر گذاشته و نتونسته 
  .بخوابه
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سالم زیر لبی کردم. خب ما با هم یه جورایی قهریم... 
تونم برخورد بهتری های دیشبش نمیمن بخاطر توهین

دم، امانمه و جونمو براش میداشته باشم... البته که اون م
آشامم ام که بیشتر شبیه یه خوناما االن اونقدر عصبی

 .هاست گرسنه موندهکه مدت

مو دم سکوت کنم و در سکوت صبحانهترجیح می
بخورم و شرمو کم کنم تا مامان مجبور نباشه بیشتر از 

شو تحمل کنه... هوف...هوف... این ریختِ دخترِ هرزه
 !! هرزه

خودم چای ریختم و پشت میز نشستم. حالت برای 
تفکرش و غرق بودنش توی خیاالتش، بهم تشر زد، 

  ...کمی آدم باشم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

اون مامانمه و همه این کارهاش از سرِ دلسوزی و حسِ 
 .شه، پس نباید  ازش دلخور باشممادرانه

 ؟تو فکری؟ دیشب نخوابیدی -

نگاهم کرد... حالت نگاهش طوری بود که حس کردم 
االن دوباره مثل دیشب یه بحث مفصل داریم ولی به 

 :ای گفتجاش چیز دیگه

 ؟دونستیمیالد می خواد سیمارو طالق بده... تو می -

سرمو تکون دادم. دیشب داشتیم در موردش حرف 
  .زدیممی

  .دیشب بهم گفت -

آهی کشید و دلگیرانه سرشو پایین انداخت و ناخناش 
  .رو روی میز زد
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مادر بدی بودم براتون، که هر اتفاقی  فکر کنم -
شم. اون از واستون میفته آخرین نفر ازش باخبر می

زیرآبی رفتنای متین، این از کارهای تو، اونم از میالد که 
 ...بعد از همه به من گفت، نه اینکه خودش بخواد بگه

 .دوباره نگاهم کرد. چهره اش مغموم و داغون بود

ره ساری... زنگ زده بود تا خواد بگفت این هفته می -
 .دلمو بدست بیاره باهاش آشتی کنم

 .اش یهو از بغض لرزیدلبخند تلخی زد و چونه

 .خواد سیمارو طالق بدهپاپیچش که شدم گفت می -

این که خبر خوبیه... سیما از همون اولم بدرد میالد  -
 .خورد... ازدواجشون اشتباه بودنمی
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اینقدر ازم دور شدین... من چیکار کردم که شما  -
حاضرم جونمو براتون بذارم تا خوشبختیتونو بینم ولی 

 ...شما
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اش چکید، دلِ سنگیمو آب وقتی اشکش روی گونه
 .سریع بلند شدم و توی بغلم گرفتمش، کرد

 : ش بلند شد و هق هق کردبا این کارم گریه
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خوام... چی من جز خوشبختی شما مگه چی می -
چیکار  خواستم که همتون اینجوری ازم متنفر شدین...

گیره، کردم که خدا داره تاوانشو اینجوری ازم پس می
، من خواستم میالد خوشبخت بشه، تو خوشبخت باشی

های بد خواد برسه، چرا عاشقِ آدممتینا به چیزی که می
شین؟ گفتم سیما نه، سیما اومد آتیش انداخت به می

هامو ازم دور کرد، خدا زندگیش، تورو بیچاره کرد، بچه
بخشمش... لعنتش کنه... خدا لعنتش کنه. هیچوقت نمی

 ...زندگی پسرمو خراب کرد

ز اشک ریختم. مو روی سرش گذاشتم و ریز ریچونه
کنه، توی این مورد اگه مامان تو هر چیزی اشتباه می

  ...نه
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بینم که با پا قدمِ منم همه اینارو از چشم اون مارموز می
نحسش زندگیمونو به یغما برد... آرامشِ میالدرو، 

م و از همه مهمتر از هم پاشیدنِ جمعِ آرامشِ خونواده
 ...مون روصمیمیِ خانواده

ها دودشون از آتیشِ سیما و اتابک بلند شده، این اتفاق
اگه اونا توی زندگی میالد نبودن، وریا هم تا این اندازه 

 .شدتوی چشمِ مامانم خار و حقیر نمی

 

مامان رو تنها گذاشتم و از خونه بیرون رفتم. از وقتی 
پای دردودل باهام نشست، دیگه بهم نگفت باروبندیلمو 

  .برم ی خالهجمع کنم و به خونه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ظاهرا از تصمیمش منصرف شده ولی من هنوز یه سری 
 .کارها دارم که باید بهشون رسیدگی کنم

به سمت مکانِ قرارم، حرکت کردم. یک ساعت دیگه 
  .کالسِ آنالین دارم و باید زود به خونه بر گردم

قبل از اینکه از خونه بیرون بیام، گوشیمو روشن کردم، 
خوام با خوندنشون نکردم. نمی های وریا نگاهولی به پیام

 .و از دست بدمزمان
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به کافی شام که رسیدم، سریع وارد شدم و برای پیدا 
دیدمش به کردنش چشم چرخوندم. به محض اینکه 

طرفش رفتم. توی سکوت نشسته بود و مِنو رو 
 .کردبالتکلیف، چک می

 .سالم -

صدامو که شنید ،سرشو باال گرفت و خیلی سرد جواب 
  .سالممو داد

های قبل یه ذره هم ته اصال برام اهمیتی نداره. اگه ماه
لرزید، االن دیگه برام ارزشی های قلبم براش میته

اهاش خاطره داشتم، خوشحالم وریا نداره، یه زمانی ب
 .کاری کرده همه رو از سرم بیرون بریزم
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دست از منو برداشت و تکیه داد. با نگاهی خیره و 
  .نفوذی، تمام صورتمو اسکن کرد

موهامو که حتی حوصله نداشتم مرتبشون کنم و فقط 
ای ازشون بیرون انداخته بودم تا رنگ و رومو از طره

هام و مکثی ی در بیارن و رسید به لبخوابافتضاحی و بی
  .کرد

حس مورموری گرفتم و قبل از اینکه خودم چیزی بگم، 
  : لب زد

خوای باهام حرف بزنی. راستش یکم تعجب گفتی می -
 .کردم... با رفتارِ دیشبت نشون دادی، چقدر ازم متنفری
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االنم چیزی عوض نشده، اومدم در مورد شکایتت  -
 .حرف بزنم

 ؟خب -

خوام شکایتتو پس بگیری مسلم. در واقع اومدم می -
 .ازت خواهش کنم

نیشخندی زد و باز هم به نگاهش ادامه داد. مکثش که 
 : طوالنی شد، تقریبا عصبی شدم

دست از نگاه کردن به من بردار... بهم بگو اینکارو  -
 ؟کنی یا نهمی

چرا باید اینکارو بکنم؟ از عمد به ماشینم زده،  -
 .ها برم ببخشمشسته منو بکشه. بعد مثل احمقخوامی
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دونی اگه از عمدم بوده، قصدش فقط یه خودت می -
خواسته بالیی سرت بیاره، بعدشم تو گوشمالی بود، نمی

که چیزیت نشد، همین دیشب داشتی با من 
 .رقصیدیمی

 .خواست منو بکشهماهین اون می -

.. تقصیرت ش نکن.مسلم، الکی گنده کرداینکارو نمی -
 .کردمبود... منم اگه بودم شاید همین کارو می

 !؟کنیداری از کارهای کثیفش دفاع می -

با تعجب و حرص گفت و مشتش رو آروم روی میز زد. 
 .معلومه پر ار حسادت و تشویش و خشمه

کنم... هر کاری کردم دست از سرم برداری، دفاع نمی -
ومد برنداشتی، اونم طاقتش تموم شد خودش ا
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مون تموم خواستی باور کنی رابطهتو نمی سراغت...
 ...گمشده...هر چی هم من می

کنم، چون منو تو روزگاری با هم داشتیم، باور نمی -
 ؟یادت رفته
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عرقِ سردی روی کمرم راه گرفت... من نیومدم تا اون 
هارو از اول دوره کنه و بشنومشون، این چرت و پرت

اومدم فقط متقاعدش کنم اون شکایتِ کوفتی رو پس 
ی دستمال کاغذی بگیره و اگه این کارو نکنه، این جعبه

 .رو توی حلقومش فشار بدم

 : ضرع گفتمبا خونسردی تصنعی، آروم و مت

شکایتتو پس بگیر... قبول دارم، کارش ناشیانه بود،  -
احمقی کرد، ولی تو بخاطر من، به خاطر بزرگ مردیه 

 .خودت این قائله رو تموم کن

 .پوزخندی زد

بخاطر تو؟ بقول خودت، منو تو که خیلی وقته از هم  -
 .جدا شدیم
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 ! بسیار خب... پس قصد داری تالفی کنی

نقدر برات سخته مسلم؟ تو که بخشش وریا ای -
خداروشکر سالمی، چیزیت نشده، خسارت ماشینتم هر 

 .چی هست بگو دوبل و سوبل بهت پس بده

میگن وقتی قراره دعوا بشه یه قدم برو عقب، اما وقتی  -
دعوا شروع شد، دیگه حق نداری عقب بکشی... اگه از 
کارش بگذرم خودمو مسخره کردم... تورو که باختم، 

ها سرمو بندازم رگمم ببازم، بعد شبیه این بیغرور
پایین فاز روشن فکری بردارم، بگم من بزرگ مرد 

 !؟بودم که بخشیدم

با تاسف و حرص لبخند سردی زدم وکیفمو برداشتم تا 
 .از جا بلند بشم
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انگار در موردت اشتباه کردم... یه بار دیگه تو  -
ردم شناسمت، فکر کشناختت موندم... فکر کردم می

و کاری که گذریوقتی پای من وسط باشه، از خشمت می
درسته رو انجام میده... حتی به خودم گفتم دیشب 

 .صداشو ضبط نکردی، الکی گفتی تا وریارو بترسونی

 ! خوای بذارم بشنویمطمئنی ضبط نکردم؟ می -

نه، االن دیگه مطمئن شدم ضبط کردی... تو درگیر  -
تم که شده، حاضری هر کاری انتقام شدی، بخاطر انتقام

بکنی تا وریارو زمین بزنی... من تورو اینجوری نشناخته 
بودم مسلم، این چیزی که سعی داری به زور خودتو 

 .نشون بدی، شخصیتت واقعیت نبود برام

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

اینو به دروغ بهش گفتم تا اثری از مردونگی درونش 
خواد ببینم، یا وجدانشو تحریک کنم تا از کاری که می

 .نه دست بکشهبک
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اگه اون مدرک به دادگاه برسه، وریا به حبس محکوم 
میشه، عمد بوده، عمد و ممکن بود با اون تصادف بالیی 
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اد، دادگاه با این موضوع به سادگی سرِ این یالغوز بی
 .کنار نمیاد

 :وقتی سکوتش رو دیدم، به حرفام ادامه دادم

خواستم باهات ازدواج کنم، تو آدمِ خوبی هستی... می -
شدیم، اما نشد، واقعا نشد مسلم... مطمئنم خوشبختم می

من راهمو جدا کردم تو هم کردی، هردومون رفتیم یه 
... حاال داری انتقامتو از کی زندگی دیگه شروع کردیم

خوای انتقامِ زندگیتو از منی گیری؟ از من؟ میمی
 ! بگیری که زندگی خودم رو هواست

کنم تا . هر کاری الزمه میمن از اون مرتیکه بدم میاد.. -
ش کنم. اون پا رو شرفِ من گذاشته، از قصد با بیچاره

 .تو اونکارو کرد تا از من بگیرتت
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خوره... کاش لم از این حرف ها بهم میوای دیگه حا
هارو اصال نمیومدم تا بازم مجبور نباشم این حرف

 .بشنوم

 ؟تو باور کردی از عمد اونکارو کرده -

خنده، چرا و به ریشم میصدبار داره تو صورتم میگه -
 .باور نکنم

ویتر اومد تا سفارشمون رو بگیره. من با عالمت دستم 
 "خورمچیزی نمی "گفتم 

 : مسلم هم گفت

خوایم... چند دقیقه دیگه سفارش فعال چیزی نمی -
 .دیممی
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رن هامون دارن بیراهه میاز اینکه حس کردم حرف
کالفه شدم و سعی کردم این مالقات رو سریع تموم 

کنم. شاید اصال نباید برای مالقاتِ دوباره سر این قرار 
 .شدمحاضر می

خوشبختیِ من واست ببین اگه واقعا به فکر منی و  -
مهمه، ازت خواهش کردم این دشمنی رو تموم 

کنی...بذار منم زندگیمو بکنم... همین جوری تو خونواده 
و بدتر چی خودم مشکل هست، توام اومدی داری همه

می کنی... اون از قصد اینکارو نکرده، به خدا از قصد 
ه و ازت گرفتنبود... تو االن ناراحتِ اینی که وریا چیزی

 ...تونی داشته باشیشکه دیگه نمی
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خوای بشی دیگه واسم مهم نیست، زنِ هر کی می -
 .تو خیلی وقته انداختم دوربشو... من دندونِ لق

اینو با وجود نفرتِ توی چشماش بهم گفت. امیدوار 
گه... منم به عشق و طور باشه که اون میبودم همین

 .دوست داشتنِ کشکیِ اون نیازی ندارم

گه واقعا برات مهم نیست، پس بیخیال شو... بذار منم ا -
برم دنبال زندگیم... یه زمانی وقتی با تو بودم اون 

تونست دور بمونه تا کاری به کارمون نداشته باشه و 
بذاره به خوشبختیم برسم، اما واسه تو سخته اینکارو 

 ! بخاطرِ من بکنی
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شو چند ثانیه با دقت نگاهم کرد، نگاه کرد و بعد تکیه
 : گرفت و با لحنِ زمختی گفت

 ؟خوای شکایتمو پس بگیرممی -

 : سرمو تکون دادم و پشت بندش سریع گفتم

 .مبخاطرش اومدم ازت خواهش کن -

خوامو انجام خوام... کاری که میمن خواهشتو نمی -
 .کنممیدی در عوضش هر چی باشه جبران می
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مکثم همراه با قورتِ دادنِ یهویی آب دهانم، چیز بنظر  
  .خوبی در مقابل نگاه تیزش نبود

دونستم چی قراره بشنوم ولی حس بدی از با اینکه نمی
ادامه بده و حرفش پیدا کردم و ساکت موندم تا اون 

  ...بفهمم منظورش چیه

هام و در امتداد حرفش، نگاه منظور داری به شونه
هوا تپش قلبم باعث شده بود ام انداخت که بیسینه

 .تندتر حرکت کنه

اول لطفمو برام جبران کن، منم شکایتمو پس میگیرم،  -
کشم کنار، دیگه کاری به کارت بعد واسه همیشه می

 .کی خواستی ازدواج کنندارم، توام با هر 

 ؟دیداری بهم پیشنهاد می -
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 .اش باال کشیده شدهاشو جلو داد و با این کار چونهلب

ی محکم گفتی آزادش کنم، منم در قبالش یه وثیقه -
 .خواممی

 !! وثیقه -

 .به یکباره بلند شد و به تندی، حرفشو کامل کرد

یای تا عصر فکر کن، فقط امشب باشه، تصمیم گرفتی ب -
 .م، بهم خبر بدهخونه

بالفاصله سد راهش شدم  وجلوش ایستادم. صورتم از 
 .های تیز و عصبانیم، ترسناک و ملتهب شده بوداخم

خوای من بیام پیشت تا منظورت از این حرفا چیه؟ می -
 ؟به وریا رضایت بدی
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خوام نه سیخ بسوزه نه کباب... اگه دوسش داری می -
کنم دو سال آب خوردن، تو میپس بیا... وااِل کاری 

 .شاخش باشه

 ؟واقعا من تورو اینجوری شناختم -

های ناباور و عصبیم، سرشو جلوی کشید و توی چشم
 :آروم پچ زد

خوای بشناس... من این برگِ برنده رو هر طوری می -
دم ! اون همه سال بت دست نزدم تا مالِ از دست نمی

کنار، با این شرط خودم بشی، ولی حاال که قراره بکشم 
 .رمکنار می

رد شد رفت و انگار یه سطل آب داغ روی تنم ریخت 
که با گر گرفتگی ناشی از خشم و عصبانیت روی 
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صندلی فرود اومدم و سرمو میون دستام گرفتم... 
خدایا... واقعا باورم نمیشه اینو از زبون مسلم شنیده 

 ...باشم

 

 

**** 
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بقدری داغون بودم که کالس آنالینمو کنسل کردم و یه 
 .ی میالد رفتمراست به طرف خونه

خوام ببینمش و توی اون تنها کسیه که در این لحظه می
  .اش خشممو کنترل کنمخونه

ترین رازِ امروزم ترین و کثیفیا شایدم تونستم از سیاه
  .باهاش حرف بزنم

و زدم و منتظر شدم تا درو باز اشوقتی زنگ در خونه
 .کنه خبری ازش نشد

 .شو گرفتم، کمی بعد رد تماس زدشماره

پیامش  "کجا رفتی میالد"با حرص پامو زمین کوبیدم 
ای که از ناامیدی چند ثانیه بعد به دستم رسید، لحظه
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ی پشت رل نشستم و قصد کردم برم به طرف خونه
 : بنیامین و متینا

تونم جواب بدم... شب ... االن نمییه قرار مهم دارم "
 "زنممیام خونه بهت زنگ می

زدنم خیلی دیره. من میخوام  شب... شب برای حرف
این موضوع رو فقط به اون بگم... همین االن که دارم از 

 .نیت منفجر میشمعصبا

و روشن کردم و حرکت کردم. شبیه مستاصل ماشین
ام که چیزی گم کرده، یا کسی که از آشوبِ کسی

 .خواد بایستهخطری قلبش می

ی متینا رفتم، خودش تنها خونه بود و تا وقتی به خونه
مو دید تعجب کرد ولی فکر کرد بازم با مامان قیافه
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تک تک کلماتِ بحثم شده. روی مبل نشستم و به 
ی مسلم فکر کردم. اون خیلی حقیره که داره شرمانهبی

ندازه تا منو توی لحظات آخر به هر چیزی چنگ می
 .چنگش بگیره

متینا با لیوانِ شربتی ازم پذیرایی کرد و راه نفسمو باز 
ی توی ای در موردِ موضوعِ آزار دهندهکرد تا به گونه

 .ذهنم، باهاش حرف بزنم

صورش، از امروز براش گفتم... از قرارم با برخالفِ ت
 .پروایی که اون ازم داشتی بیمسلم و خواسته

آن با عصبانیت بلند شد و با غرولند به طرف یک
 .گوشیش رفت
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کثافتِ دیوث، گوه خورده به تو این حرفارو بزنه...  -
فکر کرده با بچه طرف شده، پاش بیفته وریا و بنیامین 

خرن که فقط آشغاالی زیر و میشتبا پولشون اینو پِل
 .پاشونو جارو کنه... بچه ک*نی واسه ما آدم شده
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گوشیشو برداشت تا به مسلم زنگ بزنه و بهش ناسزا 
شو بگیره، ... دستشو گرفتم و قبل از اینکه شمارهبگه

 : مانعش شدم و با استیصال گفتم

اینجوری نه... بذار خوب فکر کنیم بینیم باید چیکار  -
 .کنیم. من فکر کنم داره حرصمو در میاره

پدرسگ به چه حقی به تو پیشنهاد دیوونه شدی، اون -
درشو در داده، چرا اصال زنگ نزدی به وریا بگی بیاد پ

ایِ حمال... برو زنگ بزن به وریا... این بیاره، بچه اُبنه
 .جواب بمونهگوهی که خورده نباید بی

ست، از رو لج آتو گرفته اون به خونِ وریا تشنه -
شکایت کرده دلش خنک شه، به وریا بگم، بره 

 ؟بکشتش، یه پرونده قتل هم براش در بیاد
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 ه بذاره این هرزهغیرته اگبکشه... چه بهتر... بی -
 .زبونش سرجاش بمونه

بس کن متین... بس کن... من بفکر وریام... این  -
تحقیرو به خاطر وریا تاب آوردم گفتم چیزی نگم بره 

 .و بدتر نکنمجریان شکایت

 :متین دست به کمر شد و شاکی و عصبی گفت

تو چرا اصال رفتی با این دیوونه دهن به دهن شدی؟  -
ترکه تو وریا رو به جاش انتخاب می بینی دارهنمی

کردی؟ بقول وریا خودش خربزه خورده پای لرزشم 
آبرو خوری میری با این بیوایمیسته... تو چرا حرص می

حرف می زنی... اگه آبرو داشت اون روز تو بیمارستان 
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گرفت داد بزنه این پسره با یه میکروفن دستش نمی
 .ماهین چیکار کرده

نشستم روی مبل و سرمو میون دستام دوباره کالفه 
م از درد و عصبانیت نبض های کنار شقیقهگرفتم. رگ

  .زدنمی

حسِ درد ندارم، همش خشم بود و نفرت و حسی از 
خواد تحقیر شدن که اون عوضی با حرفاش بهم داد. می

 .موضوع شکایتِ وریارو با سواستفاده از من تموم کنه

... واقعا زده به سرت، کنی ماهینداری بهش فکر می -
 !؟حرفش اصال ارزش فکر کردن داره

حرفش ارزش فکر کردن نداره ولی اون تیر خالص رو 
بهم زد... با حرفش منو متالشی کرد... چیزی که توی 
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ذهنش بود و راحت به زبون آورد و منو در حد همون 
ی هرزه و روسپی دید که قبال با گستاخی بهم کلمه

  .نسبت داد

الم بد بود. اونقدر بد که لب به چیزی نزدم و تا شب ح
ها سرم از شدت درد شبیه خمیری بود که میون دست

 .له شده

فقط به مامان زنگ زدم و بهش گفتم اومدم یه سر به 
 ...متینا بزنم و بعد میام خونه

برخالف تصورم چیزی نگفت تا آشوبِ ذهنیم رو بیشتر 
 ."باشه"و فقط آروم گفت 
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الفت کنه، مثل دیشب سرم داد بزنه، توقع داشتم مخ
دلمو با حرفاش برنجونه و فکر کنه پیش وریام، ولی 

 .فقط گفت باشه

انگار مامان هم مثل من خسته شده و دست از این جنگ 
بینه ها برداشته و حاال که داره میالد و متینارو میاعصاب

و گرفتن، به این فکر افتاده منو هم به که تصمیمِ درست
 .دم بذارهحال خو
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وریا هم زنگ زد جوابشو ندادم و اونقدر کارشو تکرار 
کرد که متینا گوشی رو از دستم قاپید و خودش بهش 

 : جواب داد

 " ی اوناممن خونه "

دوست نداشتم بیاد منو توی این شرایط ببینه. چون 
شدم براش توضیح بدم چه مرگمه. ولی حدود مجبور می

یک ساعت بعد که من قصد کردم بلند شدم و برگردم 
خونه پیش مامان، در خونه با صدای یا اهلل گفتنِ تصنعیِ 

بنیامین باز شد و بعد از اون وریا وارد خونه شد و با 
ش منو دنبال کرد که روی مبل نشسته بودم. از نگاه
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همین فاصله برقِ چشماشو دیدم ولی به حالت ساختگی 
 : اخم شیرینی کرد و گفت

اونقدر از دستت شکارم که حد نداره... من تو خونه  -
که تازه  عالفِ توان، تو اومدی خراب شدی رو سرِ اینا

عیشونو  عقد کردن... بذار حداقل چند ماه بگذره بعد بیا
 .زهرمار کن

دونه من چه که نمیای بهش رفتم. اونغرهچشم
زهرماری گرفتم که اومدم اینجا. آبرومو پیش متینا و 

 ...بنیامین برد

 : بنیامین با خنده پشت کمرش زد و گفت

و تو بفکرِ ما نیستی االن، به فکرِ خودتی که ماهین -
 .ورداری ببری پیشِ خودت
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درآوردن وریا با متینا سالم و هاشونو که کفش
احوالپرسی کرد و بعد یخ راست اومد کنار خودم 

  .نشست

دونستم وریا هم میاد، حداقل یه آبی به دست و نمی
کردم تا از این زدم، یا یکم آرایش میصورتم می

 .ژولیدگی در بیام

خواست بره طرف اتاق، بنیامین نیم نگاهی به ما کرد، می
 : یهو ایستاد و گفتولی تا مارو دید 

بینم دلم واسه خاطراتمون من شمارو اینجوری می -
ره... یاد اون روزها بخیر، چقدر شیطونی ضعف می

شن... شما هم تا داشتیم... خدایی هیچی اون روزها نمی
 .تونید ازش بهره ببریدمی
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 ؟مرسی آقا بنیامین، یعنی االن دیگه بدرد نخورم - 

متینارو دید، سریع رفت دست ی غرهبنیامین که چشم
 : شو بوسید و گفتانداخت توی گردنِ متینا و گونه

تو عشقمی... عشق که حالل و حروم نداره... ولی قبول  -
کن اون روزها یه چیز دیگه بودن... المصب حرومی 

 .چسبهبیشتر به آدم می
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به شوخی بنیامین خندیدیم و متینا با سینی چای بهمون 
 :ملحق شد. وریا یه لیوان چای برداشت و رو کرد به من

اِن نمی خوای بگی از دیشب تا حاال چته... باز کی تی -
  ؟تی انداخته تو خونتون

رو اعصابش... دیشب با هم بحثشون  مامان باز رفته -
 .شد، اعصابشو بهم ریخت

متین فکر کرد بخاطر موضوع مسلم و پیشنهادش، از 
دیشب بی قرار بودم برای همین اینو گفت تا ذهن 

 .وریارو از اصلِ موضوع دور کنه

اما در واقع حق با اون بود. من دیشب بخاطر مامان تا 
ای عاشقانه هسر حد مرگ عصبی شدم که حتی زمزمه

 .تونستن حالمو خوب کنهوریا هم نمی
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 ؟مامانت چی می گفت -

خوره همون حرفای همیشگی... این پسره بدرد تو نمی -
 .بیا برو زنِ اون چلغوز شو

بنیامین از اتاقشون بیرون اومد و در حالی که داشت 
کمر شلوار راحتیش رو باال می کشید اینو گفت و به 

 .طرفمون اومد

  .ای به متینا انداخت و کنارش نشستیدهنگاه شور

متین لیوان چایی کنارش گذاشت... چه خوب بلده 
چطوری دل شوهرشو ببره. این تو خونه دست به سیاه و 

سفید نمی زد حاال شبیه همه زن های متاهل دیگه داره 
 .هنرهاش رو به شوهرش نشون میده

 :تبرای شام منو وریا هم اونجا موندیم. قبلش به من گف
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 ؟بریم خونه من -

وقتی مخالفت کردم ناچار کنارمون موند و فقط حرص 
خورد. هربار سر یه چیزی بهم گیر میداد تا می

 .عصبانیتش رو خالی کنه

معلومه این دو روز فشار زیادی رو تحمل کرده. هم 
 ...روحی و هم

های به آنی شوری از تنم گذشت و چشمم روی عضله
د... این عصبانیتش بخاطر ش ثابت مونبازوش و سینه

ه با خیال راحت مثل خواد... از اینکه نتونستمنه... منو می
اون شب درآغوشم بگیره و کنارم به آرامش برسه، 
پرخاشگر و عصبی شده. خودمم دلتنگشم... دلتنگِ 

ای که با لمسش هاش و وسوسهبوش، آغوشش، زمزمه
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که ذهنمو  حالیندازه... اما نه با این آشفتهبه جونم می
 ...مختل کرده
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کنارم پشت میز نشسته بود و آروم غذاشو مزه مزه می 
 .کرد

 : بنیامین که گفت
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هم بریم مسافرت. میگم چطوره یه چند روزی همه با  -
 ...ما دوتا با شما

وریا پوزخندی زد و نِی توی لیوانش رو حرکت داد تا 
 .یخِ نوشیدنیش رو حل کنه

خوای بری ماه عسل با زنت خوش گذرونی... ما تو می -
 ؟چرا بیایم

بخوام خوش بگذرونم ترجیح میدم کنار رفیقِ  -
 ...اوسکولم باشم

خند محوی روی وریا با اخم شیرینی نگاهش کرد. لب
 :لبش داشت و اشاره به متینا کرد

 .شاید خانمت دلش نخواد من بیام -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

با اینکه ازت خوشم نمیاد اما منم ترجیح میدم خواهرم  -
 .اونجا کنارم باشه تا همه با هم خوش بگذرونیم

 

 :با تعجب نگاهشون کردم

 ! پس یعنی منم دعوت شدم -

لبریز از طعنه وریا از گوشه چشم نگاهم کرد... نگاهش 
 :و تمسخر بود

پس فکر کردی دارن به من میگن تنهایی برم  -
 ؟همراشون بادیگاردشون باشم

و چیکار کنم ؟ مطمئنم خب من چطوری بیام؟ مامان -
 .ذاره بیام مسافرتنمی
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تو مگه قرار نبود قرارامون فعال مخفی بمونن تا  -
 ؟ماماننت آروم بشه

 :رمو تکون دادمشاکی و چپ چپی نگاهش کردم و س

و بپا کردی مامان دیشب که اومدی اون قشقرق -
 .و فهمید، دیگه خودت بدون بعدش چی شدچیهمه

 .اوه -

بنیامین زیرلب گفت و نگاه هشداریشو به وریا دوخت. 
 ! یعنی گاوت زاییده

 ؟فهمید پیش وریا بودی -

  .در جوابِ متینا با خجالت سرمو تکون دادم

. هر چی هم از دهنش در اومد بهم و فهمیدهمه چی -
  .گفت
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به وریا نگاه کردم دیدم متفکرانه لیوان نوشابه رو جلوی 
هاش گرفته و نگاهش با اخمِ ریزی به جای دیگه لب

 .خیره شده. آروم به شونه اش زدم

خواستم یه کاری کنم اینا تقصیر تو بود ها.... من می -
 ...مامان یه مدت

 .می خوره ماهی گوشیت داره زنگ -

با حرفِ متین صحبتمو قطع کردم و با شنیدن زنگ 
 .هوا زیر زانوهام خالی شدگوشیم بی

 : وریا با پوزخندی گفت

حتما بازم مامانته می خواد آمار بگیره یه وقت آقا لولو  -
 .نیاد بخورتت
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ای کرد یعنی بجنب برو متینا نامحسوس بهم اشاره
 .ش کن تا وریا طرف گوشیت نرفتهخفه

سریع بلندشدم. اونقدر گیج بودم که نشنیدم وریا چی 
  .گفت

  .همونطور که منو متین حدس زدیم مسلم بود

نگاهی به عقب انداختم تا مطمئن بشم هیچکس کنارم 
نیست. بلند شدنِ متینارو دیدم و بعد به طرفم اومد. 

 .اشاره ای با ابروش کرد برم توی اتاق

  .کردمبعد از اینکه رفتم تماس رو وصل 

 .الو -

معنی نیومدنت اینه من همونطور که خواستم به  -
 ! شکایتم برسم
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 ...آهی کشیدم و به میز توالت تکیه زدم

 .و بکنی مسلمتونی این کارنمی -

تونم ! با یه وکیل صحبت کردم، بهم گفت با چرا نمی -
تونیم هم ماشینشو توقیف کنیم، هم اون تصادف می

دو سال بندازیم تو هلفدونی، حاال اگه اون خودشو یکی
وُیسم تحویل بدم که به نامزدم تجاوز کرده، دیگه 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ذارم قسر شه... من نمیخودت بقیشو حدس بزن چی می
ه ماهین... تنها راه غالف کردنم تو بودی که در بر
 ...داری

از اولم اشتباه کردم اومدم باهات حرف زدم... فکر  -
کنه؟ اون بدتر از کنی وریا براش راه و چاره پیدا نمیمی

 .تونی منو بترسونیاینو کشیده، با این حرفا نمی

 .چی داری بهش میگی... بده من گوشی رو ببینم -

گوشی رو از چنگم بگیره، خودمو کنار متین خواست 
 :کشیدم و با عصبانیت گفتم

تونی با وریا از اینم در میره مسلم... مطمئن باش نمی -
چهار تا دروغ و حرفِ مفت، از زورِ بیچارگیِ خودت، تو 

 .دردسر بندازیش

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

بده من... بده من، چطوری بهش اجازه میدی با  -
بندیاشو ونه خالیتغرورت بازی کنه... تو اول ببین می

و انجام بده بعد به چرت و پرتاش گوش بده، گوشی
 .بده، دهنِ این مرتیکه رو ببندم

 :نوچی کرد و با تمسخر گفتمسلم از پشت خط نوچ

ست هیچوقت ازش خوشم این خواهرت خیلی سلیطه -
 .نمیومد

  .خفه شو... دهنتو ببند -

 : بازی افتاد و آتیشش گُر گرفتمتینا به کولی

داره در مورد من حرف می زنه آره... بده من ماهین  -
  ...شرفیه... بده تا بهش بگم چه بی
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سرشو جلو کشید و توی گوشی بلندتر گفت تا مسلم 
 .بشنوه

ک*ونت سوخته خواهرم تویِ دیالق و انتخاب نکرده  -
داری به ته مونده استخونت لیس میزنی به امید یه ذره 

قرار باشه وریا بیفته زندان گوشت...! کور خوندی اگه 
مونه ولی اجازه میفته. ماهینم تا هر زمانی منتظرش می

نمیده تنِ کثیفت بهش بخوره... تو یه کثافتی مسلم... تو 
اونقدر حقیری که داری از این موقعیت سواستفاده 

کنی... حاال فهمیدی چرا ماهین ازت متنفر شده. چون می
سرتا پات فقط و نداری فهمید جربزه هیچ کاری

ادعاست... آدم از طرف مقابلش انتظار معرفت و 
حمایت داره، تو اگه معرفت داشتی وقتی امروز اونارو 
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کردی، دفه می بهت گفت خودت گورتو از زندگیش گم
فرستم سراغت و میدیگه به خواهرم زنگ بزنی بنیامین

یه بالیی سرت بیاره تا رفیقش تنهایی تو زندان سر 
 .نکنه

 .هش بگو خفه شهب -

 :متینا خودش شنید و با نفرت گفت

تو خفه شو بی آبرو... بی اصل و نسب... بی وجدان... با  -
 .بینی حسودِ بدبختاین کارات خیر نمی

گوشی رو از متینا دور کردم. مسلم حرف آخرش رو 
 :توی گوشم زد
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خوای بیای.. باشه منم فردا صبح اینطور که معلومه نمی -
یرم به شکایتم برسم... تا ساعت ده فرصت با وکیلم م

 .داری بهم زنگ بزنی بعد از اون من میرم دادگاه

دونی که ضبط با اون مدرک خودتم گیر میفتی... می -
 .اون ویس خالف قانون بوده

 .ندازمش تو زندونمهم نیست، مهم اینه اونو می -

تماس رو قطع کرد. روی تخت گلبهی متین نشستم و 
کنم داره از عمد این ش کردم... حس میآشفته نگاه
زنه تا من وریا رو سراغش بفرستم و اوضاع حرفارو می

 .رو از اینی که هست برای وریا بدتر کنه
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زنه تا من وریا کنم داره از عمد این حرفارو میحس می
رو سراغش بفرستم و اوضاع رو از اینی که هست برای 

 .وریا بدتر کنه

 :در یه لحظه گفتم

 ؟به میالد بگم بره سراغش -

 .خوای بهش بگیمیالد از اینا بدتره چی می -
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خواستم باهاش حرف بزنم قرارو بهش میگم می -
ه جای خودم میفرستم بره گذاشته تو خونش، اونو ب

 .خونه مسلم

 

برگشتیم پیش پسرها... حالم پریشون بود و از 
شنیدم و گاهی هم گفتگوهاشون تنها یه چیزِ جزیی می

زدم و وریا با گرفتنِ دستم یا بین حرفاشون منگ می
 .داد تا حواسمو به جمعشون بدمام بهم تسلی میشونه

کنه فکر می حتما بخاطر دیشب عذاب وجدان گرفته و
 .حالِ بدم نشات گرفته از رفتار دیشبِ مامانه
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باالخره زمان رفتن شد. وقتی از جا بلند شدم و قصد 
رفتن کردم، بنیامین تا جلوی در همراهیم کرد و بعد 

 :دستمو گرفت و گفت

زیاد بهش فکر نکن... خودم این روزها میام با مامانت  -
 .زنمحرف می

 :اون لبخند واقعی زدجونی زدم ولی لبخندِ بی

رفتی خونه کم کم وسایلتو جمع کن... متین خودش  -
 .زنهمیاد در مورد مسافرت با مامانت حرف می

 ؟مگه کِی قراره بریم -

 :پوزخندی زد و به وریا نگاه کرد

اصال تو باغ نبوده ها... ما اینقدر حرف زدیم معلوم  -
 .نیست کجا بوده
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 .محبتِ مامانشهسربه سرش نذار... از لطف و  -

ها تشکر کرد و بیرون اینو با نیشخندی گفت و از بچه
 .رفت

 ؟خوایم بریممگه به این زودی می -

 : از جلوی پاگرد گفت

 ...گمبیا حاال من بهت می -

 :متینا پرسید

 ؟مگه ماشین نیوردی وریا -

 .نه... امروز با بنی بودم نه موتورو آوردم نه ماشین -

 : وخی گفتمتین خندید و به ش

 .دونستی ماهین اینجاستنیوردی چون می -
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با لبخند و ذوقِ زیرپوستی بهش نگاه کردم... اخم 
کشید تا بهش ملحق بشم... این داشت و انتظار منو می
دونم فرصتِ یک شناسم و میبالرو خودمم خوب می

 .کنهدقیقه، خلوت کردن با منو، با هیچی عوض نمی

و بنیامین همراه هم از خونه  بعد از خداحافظی از متین
بیرون رفتیم. اینطور که بنیامین گفت احتماال قرار 

 .ستمسافرت برای چند روز آینده

از حاال غصه خیلی چیزها دارم... چیزهایی که اطرافیانم 
 .گیرندارن اونارو ازم می

توی ماشین نشستیم و وریا ماشین رو به حرکت 
پیش نگرفت و  درآورد. راه مسیر خونه خودش رو در
 .به قسمت خیابون شمالی حرکت کرد
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 :بهش نگاه کردم و تا خواستم چیزی بگم آروم گفت

دقیقه کارت هیش... خودم میدونم کجاییم یه چند  -
 .دارم

چند دقیقه دندون رو جیگر گذاشتم تا بفهمم چیکارم 
هاش چیزی داره... نکنه از موضوع تماسِ مسلم و حرف
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فهمیده ! اصال نکنه مسلم برام نقشه داشته تا وریا رو 
 ...متوجه این موضوع کنه

ای که توقف کرد مثل سیر و سرکه قلبم تا لحظه
 ...وی سرم نقش بستنها تصور تجوشید و میلیونمی

به محض توقف ماشین به دورو اطرافم نگاه کردم. یه 
خیابون خلوت و بی سرو صدا بود و حتم دارم حتی توی 

 .و کور باشهروز هم به همین شکل، سوت

بهش نگاه کردم. حالت تعجبِ صورتم رو به خوبی حس 
 .کرد

 ؟چرا اومدیم اینجا -
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به طرفم  ام گذاشت و خودشو کمیدستشو روی گونه
هاشو روی تونستم نفسمایل کرد و وقتی حرف زد می

 .صورتم لمس کنم

خواستم یه ذره با هم باشیم... به دور از همه می -
 .خوان خوشیمونو ببیننآدمایی که نمی

 .لبخندی زدم

 ...این وقت شب منو آوردی تو یه خیابونِ خلوت -

 .خواستم ببوسمتمی -

م روی برقِ نگاه شوریدهبا حرفش دلم هری ریخت و 
امان به لرزش دراومد چشماش ثابت موند. قلبم یهو بی

 .تر کردمو سنگینو هر تپشش، سینه
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کشم، من خمارِ بوتم، لباتم، خمارِ خودت، دارم درد می -
شم، ترس کلِ وجودمو بگیره کشم، اذیت میعذاب می

 ...از اینکه یه وقت از دستت ندم

خمارش گفت و هنوزم  یمههمه اینارو با چشمای ن
 .کردمو لمس میگونه

 ؟به همین سادگی قراره از دستم بدی -

های لبخند عالوه بر لبش، چشماشو هم پر کرد و گوشه
 .های ریزی نمایان شدنچشمش خط

تونم ازت دور بمونم... حالم بده ماهین.. من دیگه نمی -
 کنه یهو بزنه به سرم ببرمتمامانت داره یه کاری می

 ...محضر عقدت کنم تموم بشه
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هامونو م گرفتم و پنجهخندیدم و دستشو روی گونه
 .میون هم فرو بردم
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تنمو بیدار های نوازشِ کوچیکِ دستش تمام حواس
 .کرده بود و دلم نسبت به همیشه طغیان کرد
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چرا متوجه نمیشه سنگ انداختن بین دوتا جوون که  -
عاشقِ همن کارِ درستی نیست... ما داریم از دوری هم 

 ؟کشیم، مگه نه ماهیندرد می

تاریکِ ماشین به چشماش خیره شدم...  توی فضای نیمه
زبونم حرف بکشه خواست از زیر با این حرف انگار می

کشم و تا اعتراف کنم و بگم منم مثل اون دارم درد می
های بیشتری رو دلم میخواد چفتِ تنش باشم و لحظه

 .باهاش بگذرونم

دستمو مثل خودش روی صورتش گذاشتم و سرمو کمی 
  .جلو بردم

کنه هیچ فکرِ در این لحظه که داره باهام پچ پچ می
  .ش، پرت کنهتونه حواسمو از خودلعنتی نمی
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هاش، دست هاش، پچ پچقلبم پر شده از اون، از نفس
هام و حاال پشتِ دستم که کشیدنش روی صورتم و لب

بینم، قلبم کنه، تنها یه چیز میداره نرم نوازشش می
شه و بهم فشار میاره تا ریزه، تنگ میداره فرو می

 .های وریا و محکم ببوسمشهجوم ببرم به طرف لب

 ؟ترسی با حرفای دیگرون از دستم بدیتو می -

 

 .ترسم... فقط همینمن از اینکه نداشته باشمت می -

موجی از خوشی و شوریدگی به دلم روونه کرد... 
پروایی روی لبش انگشت شستمو با جسارت و بی

  .و لمس کردمی خوشبو و نرمکشیدم و اون غنچه
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ره منو همیشه داری وریا... دیشب نیاز داشتم یه ذ -
 .گیرنآروم بشم... همه دارن به هردومون سخت می

و لعنتیشو بست و آروم انگشتمو بوسید و چشمای مست
 :کرد زمزمه

 .ذارن ما زندگی کنیمدونم آخرشم نمیمی -

نگاهم از چشماش آروم به لبش کشیده شد و تنم داغ 
شد... سرمو کمی جلوتر بردم که وریا توی چند سانتی 

 : نفس گفتی بسته و خمارش، بیهام، با چشمالب

دیروز قول دادی بیای نیومدی، امروزم اینجوری، اگه  -
 ؟قراره بازم نیای، من چطوری دووم بیارم

لبخندی زدم. بخدا که وجودش همیشه دلگرمیِ 
 .وجودمه
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کنم، تو غمگین میشی، تورو آروم خودمو آروم می -
باطل کنم، خودم اسیرِ یه مشتِ حرفِ بی ارزش و می
ها کجا بریم... کجا بریم شم... ما از دست این آدممی

 !؟ ماهین

روی لبش فرود اومدم و چشمای نیمه خمارم رو بستم... 
بوسیدمش... بوسیدم و تمام غصه رو به یکباره از دلم 

اش دست داشت و توی تنم انگار بوسهبیرون کشید...
م نفوذ کرده و هر چه دلخوری و خشم درونم بود رو از

 .بیرون کشید

من بیشتر از هرکسی به وریا توی زندگیم نیاز دارم... 
حالم با اون خوبه... دلم با اون گرمه... قلبم با وجود 

نوازشِ اون به تپش میفته... تو این روزهایی که خونمون 
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تونه منو از هر شبیه یه پادگانِ نظامیه، فکرِ اونه که می
 .بدهجنگ و نزاعی، دور کنه و بهم آرامش 

سال، دوسال ازش خوام با این وجود چند ماه، یا یکنمی
دور باشم و دردِ نبودنش رو با تیرکشیدنِ همیشگی 

 .قلبم تحمل کنم
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حسم کرد... تنم رخوت حسی، بییه پماد بیزبونش مثل 
 .گرفت و دستام برای تعادل، به گردنش آویزون شدن

نفس کمی ازم فاصله داد و با شور به سرش رو بی
 .چشمای خمارم زل زد

 ؟فردا بیا پیشم باشه -

هام رو لیس زدم تا بزاق جامونده از اون رو ببلعم. لب
طوبتِ کوچیکِ همه چیزِ اون مالِ منه... حتی همین ر

 .هاش که روی لبم جا موندهلب

خوام وریا... باید اوضاع خونمون بهتر یکم زمان می -
 .بشه

 ؟من چطوری تحمل کنم -

 .اشو لمس کردم و لبخندی زدمچونه
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 .کنمهمونطور که من دارم تحمل می -

شدی... دیگه این همه کاش همون موقع زنم می -
 .بدبختی با هم نداشتیم

ش فکر کردم و به این نتیجه رسیدم اگه بارها به
شناختمش و شدم، االن درست نمیاونموقع زنش می

 .کردشماری نمیقلبم اینجوری برای دیدنش لحظه

 ؟ازم نخواه با این حال ببرمت خونه ماهین -

 .باید بهم زمان بدی -

میل سرشو با حرصِ ریزی تکون داد و تا قصد کرد بی
اسشو گرفتم و متوقفش ازم فاصله بگیره جلوی لب

 .کردم

 .ازت ممنونم -
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 .اخمی از گنگی کرد و من حرفمو براش کامل کردم

بخاطر همه چی... بخاطر خوب بودنت... مرامت...  -
و که داری راه درستوفاداریت... دوستیت با داداشم

دی... حمایتت از خونوادم... بخاطر همه چی نشونش می
 .ازت ممنونم وریا

وی دلم آب کرد... دست که گذاشت لبخندش قند ت
پشت سرم تا در آغوشم بگیره خودم زود به آغوشش 

پناه بردم و محکم گرفتمش... اون برای من شبیه یه 
هاش گاهه، یه مامن، یه ناجی، که با وجود شیطنتتکیه

کنه ده و کاری میو انجام میاما همیشه کارِ درست
... تاثیرش اطرافیانش هم بهترین راه رو انتخاب کنن
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نظیره... حق دارم بخاطر همه چیز روی رفتارِ میالد بی
 .ازش تشکر کنم و وجودشو با ارزش بدونم
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برگشتم... وقتی باال  وریا رو رسوندم بعد خودم به خونه
 .رفتم دیدم مامان حاضر شده تا بیرون بره

 .هامو در آوردم و سالم کردمکفش
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جوابمو داد و بعد از برداشتنِ موبایلش به طرف در 
 .ورودی اومد

اگه شام نخوردی برات کنار گذاشتم، گرم کن بخور.  -
 .کردم زودتر میایفکر می

اشت... دیگه متینا شام درست کرد به زور نگهم د -
 ؟خوای بریموندم اونجا... جایی می

خوام برم خونه داداشت... باهاش حرف دارم... می -
 ؟توام میای

بقدری خسته بودم که حوصله نداشتم. پس مخالفت 
 .کردم

 .خوام بخوابمکنه. میتونم سرم خیلی درد مینمی -

 ؟خونه متینا بودی -
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ه داشتم از و با شک ازم پرسید. در حینی کاین سوال
 .گرفتم پوزخندی زدمکنارش فاصله می

شک داری یه دوربین بهم وصل کن ببینی از این به  -
 .بعد کجا میرم که یه کاره بهم نگی هرزه

 :مکثی کرد و بعد آهی از غم و حسرت سر داد

به لطف آدمای جدیدی که اومدن تو زندگیمون  -
شناسمشون. هام انقدر عوض شدن که دیگه نمیبچه

 !های مننانگار نه انگار من مامانشونم اونا هم بچه

دیشب بهم گفتی هرزه، وقتی اینجوری میگی انتظار  -
 ؟داری من چه برخوردی داشته باشم

 :با حالی از ندامت و بغض نگاهشو پایین انداخت و گفت

 .بهم دروغ گفتی، گفتی خونه میالد بودی -
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تم یکی و شش سالمه، دیگه بچه نیسمامان من بیست -
کنی بزنم به یکی کارامو برات توضیح بدم... یه کاری می

 .سیمِ آخر تصمیمِ آخرمو بگیرما

خوای بکن، فقط یادت باشه این همونه هر کاری می -
هاتو که چند ماه از زندگیتو به بدبختی رسوند، گریه

هایی که خوردی، دردایی که کشیدی، یادت بیاد، غصه
اینارو تو ذهنت بسپار بعد ی کثیفی که داشتی، تجربه

 .انتخابش کن
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کیفمو روی مبل انداختم و با عصبانیت و شاکی مقابلش 
مزخرفی که ایستادم. من امروز بقدری از مسلم و روزِ 

تونم در این لحظه بدترین ام که میبرام ساخته، عصبی
 .دختری باشم که مقابل مامانش وایستاده

مونه سپارم، اما اینا هم یادم میباشه اینارو تو ذهنم می -
تو اون روزهایی که داشتم از ترسِ اتابک تو تب جون 

دادم وریا کنارم بود... اتابک منو بخاطر بدهی میالد می
هدید کرد، گفت میرم سراغ مامانت، خواهرت، یکی ت

کشمشون، بازم اون بود که از منو شما محافظت یکی می
و جلوی چشمام کُشت، من چند ماه کرد، اتابک یکی
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کابوسشو داشتم، وریا اونقدر باهام حرف زد، مشغولم 
هام کرد، ذهنمو درگیر چیزای دیگه کرد، که کابوس

الدو با پوالی خودش صاف خود بخود رفتن... بدهی می
کرد تا ما در امان باشیم... داداشم یه هفته رو تخت 

بیمارستان افتاده بود، اون کنارم بود، اون منو دلداری 
داد تا داد، اون هر شب با حرفاش بهم انگیزه میمی

و کنار بذارم، ترس و وحشتی که به خودم گرفتم
عه که باهام چشمامو باز کنم بفهمم اشتباه بوده... هر دف

زد اون آدم خوبیه زد ذهنم بهم تلنگر میحرف می
  ...مامان

اشتباهش زندگی تورو به خطر انداخت ماهین. چرا  -
 ؟فهمی منظور من چیهنمی

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

من گربه کوره نیستم چشم رو خوبیاش ببندم فقط  -
گی فقط بشین به شب و ببینم، اگه به شما باشه میاون

ی نکبتی چه شب، اون لحظهاین فکر کن اون تاریخ، اون
بالیی سرت رفته، فقط اون خاطره رو دوره کن تا روزی 
که دق مرگ بشی بمیری... اصال هزارتا آدم شبیه من تو 

دنیا هستن که این اتفاق براشون میفته، اینجوری 
باهاشون رفتار می کنن؟ خیلیاشون دارن زندگی 

تو کنن، کنن، به آرزوهاشون فکر میعادیشونو طی می
خواستن همش به اون لحظه بک جامعه موفقن، اگه می

 ؟تونستن زندگی کننبزنن می

که گفت آروم  "نه"اشکی از چشمش چکید و سرشو با 
 .به طرفین تکون داد
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ترها مطمئن باش اگه وریا بد بود من خودم خیلی قبل -
کردم، اما وریا خودِ منه... خودِ با اون خاطره قبرش می

زنن... داری یه کاری بهش آسیب می من که همه دارن
کنی منم از دست تو برم خودکشی کنم، همون کاری می

های داییش کرد... به این که وریا به خاطر سرزنش
ست... داری اذیتم نمیگن دلسوزی مامان... این شکنجه

کنی... من دیگه بچه نیستم کنی... داری دیوونم میمی
اهم کنی... خودم عقل تا سر به ر یاسین تو گوشم بخونی

فهمم چی برام خوبه چی بده، کی داغونم دارم، می
کنه... دست از سر منو وریا بردار کنه، کی آرومم میمی

کنم... بهت جواب هم پس مامان... هر کاری بخوام می
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دم... اما یادت باشه، آدمی که زخم خورده رو با تیغ نمی
 ...شتیذاکنن، رو زخمم باید مرهم میدرمون نمی

 

 ونودوهشتسیصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

گرو اشکیمو ازش گرفتم و خواستم به نگاه عصیان
تری بهش ی محکمطرف اتاقم برم، اما ایستادم و طعنه

 : زدم
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ی، به ربط بدحواستو به چیزای بیبه جای اینکه اینقدر  -
جهیزیه نمیشه... باش... عروس که بی فکر جهیزیه متین

یه مهمونی هم بگیریم خودشو و شوهرشو دعوت 
کنیم... اون دخترته، اونم دامادت، اونا با هم ازدواج 

خوای محلیت یه سیلیه تو گوشِ دخترت، میکردن، بی
 !و پیش شوهرش سرافکنده کنیمتین

و به حالتی از تعجب تنگ کرد و قدمی خیسش چشمای
 :جلو اومد

خواد عروسی بگیره؟ گفتم تا اونموقع مگه متین نمی -
 .شو کامل کنمفرصت دارم جهیزیه

دیگه رفته سر خونه زندگیش... داره با بنیامین زندگی  -
 .کنهمی
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 ؟پس عروسی چی -

 .خوان برن ماه عسلدر موردش چیزی نگفت... می -

 ؟اینارو گفتهخودش  -

 .زدنامشب داشتن در موردش حرف می -

 ؟خب -

 .شو کامل کنیمفقط یه هفته فرصت داریم جهیزیه -

نی چشماش نشست... برخالف دوباره اشک توی نی
ی چند دقیقه پیش و بحثِ تندِ بینمون، های گزندهحرف

اشو دیدم و نگاهم به جلوتر اومد... لرزش چونه
تاد که اونارو مادرانه و های ریز دستاش افچروک

هام گرفت و با بغض توی نگاهم دلسوز، دور شونه
 : گفت
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دم هیچوقت اون دونستم دارم رنجت میمن اگه می -
شدم که تو درد نکشی... دلم زدم... الل میحرفارو نمی

کردم، زجر می سوخت هر بار نگات میبرات می
م، ینهکردم، تیر میشد رو سکشیدم... دردِ تورو حس می

کشم... من تورو خیلی دوست انگار خودم دارم درد می
زبونِ منو بابات بودی، به خودم دارم ماهین، تو شیرین

االن داغه، حسِ عاشقی ورش داشته، چند ماه، یا  گفتم
ش نشست، دوباره اون خاطره چند سال بعد که بادِ کله

تونی ازش بگذری... من بفکر شه، نمیبرات تازه می
  ...ت بودم نه االنهآیند

من حالم با اون خیلی خوبه مامان... در عوض هر وقت  -
 .شهمیام خونه حالم بد می
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نگاهش رنگ تاثر گرفت و با خجالت اشکاشو پاک کرد 
و دستاشو پایین انداخت... برگشت تا به طرف در بره... 

و شنیدم و بعد به سمتم پیچید و صدای آه عمیقش
 :گفت

کنم... هر کاری خودت دخالت نمی دیگه تو کارت -
 .دونی بهتره انجام بدهمی
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پوزخندی زدم. این حرفش هم مثل همون حرفِ 
بدم میاد ولی اگه تو گه من ازش دیشبه... داره واضح می

 .کنمدوسش داری، برخالف میلت عمل نمی

خوام... دوست دارم و نمیو ازدواج من این مدل خواستن
هم مثل خودم وریای واقعی رو بشناسه و اونم از  مامان

صمیمِ قلبش برای ازدواجمون رضایت بده... نه 
 ...اینجوری

ام خوو انجام بدیم؟ میفردا با هم خریدای متین -
 .دخترمو پیش خونواده شوهرش سرافرازش کنیم

به حرفش لبخند زدم. در این لحظه شبیه همه مادرها 
حرف زد... با اینکه نه به ازدواجِ میالد راضی بود و نه به 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

خواد همونطور که برای میالد سنگ ازدواجِ متینا، اما می
 .تموم گذاشت، برای متینا هم سنگ تموم بذاره

گیم دونی من حاضرم... به خودشم میهر وقت صالح ب -
 .خوام بهترین چیزهارو براش بخریمبیاد... می

های لبخندی با بغض زد و سرشو ریز تکون داد و با لب
 :لرزونش لب زد

 .ایشاال بزودی نوبت خودت بشه -

 

وقتی مامان خداحافظی کرد و خونه رو ترک کرد، 
 .فکری به سرم زد و سریع برای میالد پیام نوشتم
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مامان داره میاد پیشت... یادت باشه به منو وریا  "
دونی الزمه بهش بگو تا بدهکاری... پس هر چی می

 "ی ناتمومش بردارهدست از این نفرت و کینه

هام رو درآوردم و یه دوشِ سریع گرفتم. لباس
سردردم بعد از دوش گرفتن حتی بیشتر از قبل شد. 

آرامشِ کوتاهی مجبور شدم قرص بخورم تا بتونم با 
بخوابم. هر چند وقتی به تخت رفتم فکر به فردا و 

 .دادرویارویی با خیلی چیزها آزارم می

گوشیم روی پاتختی ویبره رفت... برش داشتم و پیامِ 
 : وریا رو خوندم

 ه"خوابی عزیزم؟ "

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 چهارصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 : با لبخند براش نوشتم

 " بیدارم "

 : پیام بعدی رو فرستاد

 "م سر رفتهیکم حرف بزنیم، حوصله "

 : براش نوشتم

 " رفتی پیش خاله حوری تنها نباشهمیکجایی،  "

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 : با ایموجی چشمک پیام بعدیش رو فرستاد

مامان یه عمر تنها بوده عروسِ خودشیرین، برم یا  "
 "نرم واسش فرقی نداره

 :و دوباره پیام بعد

 "؟اوضاع خوبه ماهین "

اوضاع ؟ نه چندان... توی این خونه هیچکس خوب 
من، نه میالد و نه متینا نیست... نه حالِ مامان خوبه، نه 

 .که حتی با ازدواجش، فکرش درگیرِ اینجاست

 : نوشتم

 "خوبه "

ننوشتم بازم با مامان بحثم شده، نگفتم چی به هم 
گفتیم، مامانم هر چقدر استبداد داشته باشه و بدگویی 
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خوام از حاال تو چشمِ وریا وریارو بکنه بازم مامانمه، نمی
 .خرابش کنم

 : اون نوشت

کنم یه لرزه، حس میگی خوبه بیشتر دلم میقتی میو"
 "طوفانِ جدید تو راهه

 : استیکر خرسی خنده رو گذاشتم و نوشتم

اتفاقا طوفان داره کم کم از بین میره، به چیزای خوب  "
 "رسندارن از راه می فکر کن، روزهای روشن

 : نوشت

خیال بودم، متاسفانه ذهنِ کاش منم مثل تو خوش "
فکر  های منفیبرعکسِ دخترا بیشتر به جنبهمردا 

 "کنهمی
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و مشغول کرد. همین امشب که سوالی یهویی ذهنم
ای حالمو جلوی مامان ازش پرده برداشتم به گونه

هوا روی صفحه گوشیم تایپ دگرگون کرد و خیلی بی
 : کردم

وریا یه سوال دارم... اگه دوست داشتی جواب بده،  "
 "پرسمره، از رو کنجکاوی میاگه نه هم مانعی ندا

 : سریع نوشت

 "بگو جان دلم... هر چی دوست داری بپرس "

جانِ دلمش حکمِ استاپ رو برام داشت... اولش کمی 
خوام با یادآوریش حالشو خراب کنم تردید کردم، نمی

 ولی بعد از کمی مکث دوباره خودمو قانع کردم بنویسم

: 
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 "؟چرا قبال خودکشی کردی "

برد تا پیام بعدی رو بفرسته... تو این مدت  کمی زمان
م شد و کمی آب خوردم و چند بار غلت زدم... تشنه

 :وقتی دوباره دراز کشیدم جوابش به دستم رسید

 .زنمزنگ می -

اش روی گوشیم نشست... قلبم به ای بعد شمارهثانیه
 .هیجان افتاد و تماسشو جواب دادم

مثل همیشه با کمی با هم خوش و بش کردیم و اون 
 : باری پرسید... اینکههای شیطنتپرویی سوال

 ؟االن کجایی -

 :وقتی گفتم

 .رو تخت دراز کشیدم -
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 : به شوخی گفت

شد امشب. اوف کاش منم پیشت بودم... چه شبی می -
شدیم تو عشقِ هم، پتو هم می کشیدیم رومون، غرق می

 ...کردیمداغ می

 :بعد با شیطنت بیشتری پرسید

 ؟ی تنتهچ -

 .ای که معموال پسرها می پرسنهمون سوال مسخره

 ...یه تاپ و شورتک سفید -

حس کردم به تب و تاب افتاد و برای اینکه کمی اذیتش 
 : کنم گفتم

 .قبلشم دوش گرفتم... از ادکلن جنابعالی هم زدم -

 : نفس گفتبی
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بویی خوام... با یه ادکلنِ چُسمن بوی تنِ خودتو می -
نکن... بوی خودت بیشتر از هر چیزی تحریکم هواییم 

 .کنهمی

 

 چهارصدویک_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نفس گفتبی
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بویی خوام... با یه ادکلنِ چُسمن بوی تنِ خودتو می -
خودت بیشتر از هر چیزی تحریکم هواییم نکن... بوی 

 .کنهمی

خواستم اونو اذیت کنم، خودم بیشتر نفسم رفت... می
ی گُر گرفتم و ولوله توی تنم افتاد. با همین جمله

هام رو به شماره انداخت... چیزی کوچیکش هم نفس
توی دهانش صدا داد... انگار مشغولِ خوردنِ چیزی 

 .بود

 ؟خوریچی می -

 ...توت فرنگی -

 .نوشِ جان -

 .آبدار و خوشمزن -
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 .با اکراه تکرار کردم

 .نوش جان -

خواد یه چیزِ مسخره بگه و دونستم اون میچون می
 .همینطور هم شد

 .دهرو ترجیح می اما دهنِ من یه چیز دیگه  -

ای پاهامو جمع بریدهپوفی کشیدم و به حالت نفس
 : کردم و معترض گفتم

رسیدم، ببین چطوری حواسمو من یه سوال از تو پ -
خوای جواب بدی قطع کنی. خوابم میاد. اگه نمیپرت می

 .کنم بخوابم
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و هاش برداشت و اصل مطلبباالخره دست از شیطنت
 : گفت و در مورد خودکشیش حرف زد

من تو یه دوره زمانی افسردگی گرفتم ماهین...  -
، یا دونم چرا... شاید بخاطر نبودِ بابا بودخودمم نمی

اینکه همه فامیال یهویی ترکمون کردن... حتی دایی... 
ها تازه دایی شروع کرده بود بره رو مخم... هر اونموقع

گفت چرا دیدمش بام بحث داشت، میروز که می
ذاری مامانت بره ازدواج کنه، مگه گناهی کرده این نمی

همه سال نشسته پای بزرگ کردنِ تو، بابات به جای 
نشست پای خونوادش از زن و رش میدفاع از کشو

کرد، االن کجاهارو گرفته، چی ش مراقبت میبچه
 .نصیبش شده، جز یه مشت خاک و یه تنِ هزار پاره
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 .هینی از تعجب کشیدم و ناباور وسط تخت نشستم

 ؟زنه وریاداییت باهات اینجوری حرف می -

دونم چه مریضه ماهین... مریضه... خودمم نمی -
کنم اینم مثل مامانِ بنیامین سر ی حس میمرگشه، گاه

تقسیم ارث و میراث زورش گرفته...آخه هر دو بابا 
بزرگم به ما سهم بیشتری ارث دادن، از اون روز به بعد 
همه بامون چپ افتادن، من حاضرم همه رو بهشون پس 
بدم فقط دست از سرم وردارن... دیروز که رفتم پیشش 

ه بار دیگه پشت سرم قسم خوردم براش، گفتم اگه ی
کشمت پاش هم دری وری بگی و زرِ مفت بزنی، می

 .وایمیستم... انقدر زر زدی به کجا رسیدی پیرمرد

 ؟گهدونه داداشش اینارو میمامانتم می -
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خوای سر کنه... میگم بهش. بگم که دق مینه... نمی -
 .ارزشِ داداشش سکته کنهپیری با حرفای بی

 .زبونتو گاز بگیر وای خدا نکنه... - 

 : خندید و با شیطنت گفت

عروسِ خودشیرینی هستیا... خوب بلدی چطوری  -
 .خوددتو واسه مامانم لوس کنی

خواست یه کاری کنه تا ذهنمو از خندیدم... عمدا می
 .چیزهایی که شنیدم پاک کنه

 .من مامانتو خیلی دوست دارم، زنِ محترمیه -

یه پسرِ با غیرت و واسه این دوسش داری که برات  -
 .آقا، زاییده
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بر منکرش لعنت... البته پسرش یه کوچولو  -
 .خودشیفته هم هست

 

 چهارصدودو_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 : با خنده نفسی گرفت و گفت

الاقل فردا بیا باشگاه ببینمت... فکر تو که نمیای خونه  -
 .گذرونیمها هم بیان... دور هم خوش میکنم بچه
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تونم بهت قول بدم... با مامان قرار گذاشتیم بریم نمی -
 .و بخریمی متینکم کم جهیزیه

 .بنیامین همه چی داره ها -

ش کامل باشه... بنیامینم بهرحال متین باید جهیزیه -
 .همیشه پشتشن شفهمه خونوادهمی

دونه تو همیشه پشتشی ماهین... اون همین االنم می -
 .خودمم مثل یه داداش هواشو دارم. خیالت راحت

دونم... ولی حمایت میالد و مامان هم باید آره می -
 .داشته باشه

میالد که فعال درگیر بدبختیای خودشه، مامانتتم که  -
ویی که داری زنه، فقط تبخاطر من کال یه سازِ دیگه می

سوزی... منتظرم یه روزی بدستت پای خونوادت می
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بیارم، بعد همه اینارو برات جبران کنم. تو شایستگی 
 .اینو داری یه عمر با خوشحالی زندگی کنی

کنه لبخند تلخی زدم... تنها کسی که خوب درکم می
های من هنوز تمومی دونه غم و بدبختیخودشه، اما نمی

 .ندارن

ه قطع کردم از روی تخت بلند شدم... هنوز تماس رو ک
  .های دایی وریا بودمتوی شوکِ حرف

یه آدم چقدر باید مریض باشه که اینجوری حرف 
ای نبودی و داشتی تو پیرمرد؟ اگه عقدهبزنه... عقده چی

  .کردیای که پدر باالی سرش نبود توهین نمیبه بچه
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ها ته آدمحقته بکشتت، اما خداروشکر وریا از اون دس
نیست که نتونه خودشو کنترل کنه و تا االن هم بخاطر 

 .و تحمل کردهمامانش همه چی

از سرویس بهداشتی بیرون اومدم. صدای زنگ گوشیم 
 .دوباره به گوشیم رسید
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سریع خودمو بهش رسوندم و برش داشتم. بازم وریا 
 : بود. تا جواب دادم شاکی و خشن بهم گفت

 ...خیلی بیشعوری ماهین -

 ؟وا... چته... خوبی -

پیشش گفت مامانت  االن زنگ زدم میالد برم -
 ؟اونجاست، چرا نگفتی مامانت رفته پیش میالد

 ؟که چییادم رفت... خب حاال  -

 .بیام پیشت تونستممن می -

 ...شعورواسه این به من میگی بی -

 ؟ماهین مامانت رفته خونه میالد، چرا نگفتی من بیام -

 .حواسم نبود -

 .تونستی بگییه ساعت با هم حرف زدیم نمی -
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 .خوای بذاری من بخوابمخوبه گفتم خوابم میادا نمی -

قهر کرد و تماس ها اَحی از عصبانیت گفت و مثل بچه
رو قطع کرد. ریز ریز به حرص خوردنش خندیدم و 

 .دوباره روی تخت خزیدم

 

*** 

 

 

 

و صبح زود از خونه بیرون رفتم. باید قبل از اینکه مامان
متینارو توی خرید جهیزیه همراهی کنم، اول به این کار 

 .کردمرسیدگی می

 شو بلدنیازی نبود از قبل آدرسش رو بخوام... خونه
 :بودم و فقط بهش زنگ زدم تا اطالع بدم
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 "دارم میام "

 : اونم کمی بعد میون بهت و شوکش، مشتاق گفت

 "باشه منتظرتم "

اش رسوندم و از بعد از چند دقیقه خودمو به خونه 
 .پیاده شدم ماشین

نگاهم به ماشینِ سیاه روبه روم افتاد. با شرم نگاهمو 
ش ساختمونِ خونهگرفتم و با پاهای لرزون به سمت 

قدم برداشتم. این کمترین کاریه که دارم برای وریا 
دم... مهم نیست چقدر تحقیر بشم و چه انجام می

لحظات سختی رو پشت سر بذارم، مهم اینه اون از شر 
 .شهشکایت و دردسرِ این آدم خالص می
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م حبس مونده بود جلوی خونه ایستادم. نفسم توی سینه
و التهابم، داغ شدن. مثل مامان به هام از خشم و گوش

دم چقدر برای وریا ارزش قائلم و هر اینم نشون می
 .دمکاری بتونم براش انجام می

دستِ لرزونمو از تنم فاصله داد و باالخره زنگ درو 
زدم. تپش قلبم به آنی باال رفت. از شرمی که توی 

الشعاع وجودم پیچیده بود عرقِ سردی تمامِ بدنمو تحت
 .ر دادقرا

در رو بدون حرفی برام باز کرد. وارد شدم و حواسم 
 .بود درو نبندم

ساختمونش کوچیک بود و دو واحد باال و پایین قرار 
 .ی مسلم واحد باالیی بودداشت که خونه
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 .اش رسیدمهارو طی کردم تا به درِ خونهبه سختی پله

در رو برام باز گذاشته بود و با دیدنش نفسم بند رفت و 
رزشِ دستام و تنم بیشتر شدن. قبال چند بار به اینجا ل

کردم اون ارزشِ این اومدم و چقدر احمقانه فکر می
ها و ابراز عالقه رو داره که بهش ثابت کنم تحسین

 .چقدر دوسش دارم

توی پاگرد ایستادم و محکم نفس کشیدم. از اینکه داره 
کنه بخاطر پیشنهادش اومدم، از خودم حسِ فکر می

 .نزجار و بیزاری گرفتما

یه تقه آروم به در زدم تا خودِ نحسش بیاد و منو به 
 .داخل راهنمایی کنه
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صدایی پایی رو از پایین شنیدم و همون لحظه مسلم با 
یه تیشرتِ قرمز و شلوار راحتی جلوم ظاهر شد. لبخند 

 .هاش داشتپیروزمندانه و مغروری هم روی لب

 .یا توبینمت. بسالم خوشحالم می -
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دستشو که دراز کرده بود تا دستمو بگیره، با نفرت 
نگاهش کردم و پوزخندی زدم. چقدر به خودش مغرور 

مسخره، منو به  شده که تونسته با یه مشت چرندیاتِ
 .ش بکشه تا مثال کار کثیفشو انجام بدهخونه

هامو به سمت داخل برداشتم. لبخند روی صورتش قدم
... حتما داره به بعد از این متعارفه فکر تر شدپهن
 ...کنه و برقِ خوشحالیش برای اینهمی

 : قبل از اینکه درو ببنده، ضربتی بهش گفتم

 .درو نبند. تنها نیستم -

 : لبخند به آنی از روی لبش گم شد و یکه خورده گفت

 ؟با کسی اومدی -

 :همون کسی، یهو درو هل داد و گفت
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کنی یکم غیرمعمولی در مورد خواهرم فکر فکر نمی -
 ؟کردی

تا مسلم به سمت میالد پیچید، مشتِ میالد توی صورتش 
شو نشست و امان نداد ازش فاصله بگیره، سریع یقه

 : گرفت و گفت

ببین منو...این حرف تو دهنت زیادی کرده واال تفش  -
کردی بیرون، من آب از سرم گذشته، واسم مهم نمی

نیست تورو بکُشم چه بالیی سرم بیارن، پس منو با این 
مَتال نترسون... بخاطر گوه خوریت و چیزی که به 

خواهرم گفتی بالیی سرت میارم که یه عمر نتونی نفس 
 ...شمت به هیچ جامم نیستزنم میکبکشی... می
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من چیزی بهش نگفتم، گفت میخوام حرف بزنیم  -
 .گفتم بیا خونه

صدای مسلم از ترس رعشه گرفته بود. دلم خنک شد و 
 .کردمحاال من بودم که با غرور بهش نگاه می

 :میالد کوبیدش یه دیوار و توی صورتش غرید

ی رگ و ریشه نیست، هر اتفاقخواهرِ من مثل تو بی -
هم بیفته اون ماهینه... ماهین، همون که تو زورت گرفته 

 ...ای صاحبش شده و از دستش دادیمرد دیگه

 .ولم کن میالد -

 ...این چرت و پرتا چی بود بهش گفتی ها -

 : سیلی محکمی بهش زد و با نفرت گفت
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آخه تو در حدی هستی که ماهین حتی بخواد نگات  -
ش، یه جو معرفت داشته کنه... بیشرف مرد باش، آدم با

خوادت واسه باش، برو پی کارت، نخواستت، وقتی نمی
 .چی اینقد قُپی میای براش

 :محکم پشتشو به دیوار کوبید و تکرار کرد

نخواستت بفهم اینو... اون هر دختری نیست که با  -
شکایت و این کوفتیا بترسونیش، من نفستو بند میارم 

ام زنی... منم یکیبخوای به خواهرم حرف نامربوط ب
عینِ خودت الشی و نامرد... دنبال ناموسم بیای بیچارت 

افتم دنبال ناموست، چپ نگاش کنی، کنم راه میمی
شرفتو به باد میدم، با من در نیفت که دودش تو چشمِ 

 .خودت میره
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مسلم سعی کرد به عقب پسش بزنه و با حال خرابی داد 
 :زد

 .کنهبرو کنار... اسم ناموسمو بیاری پرپرت می -

 :اش زدمیالد با تمسخر نگاهش کرد و آروم روی شونه
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کنم تا تهشم میرم، من با همه مثل خودشون بازی می -
گیری دست از سرِ ماهینم پس میو میری اون شکایت

داری واال از این به بعد هر چی دیدی از چشمِ ور می
خواد خودت دیدی. یابو ورت داشته هر گوهی دلت می

خوری... دیدی مامان جواب سالمتو میده، فکر کردی می
 ؟کنیم اوسکولمام آدم حسابت می

 

تونم راحت ازت شکایت کنی؟ میداری تهدیدم می -
 .کنم

واقعیتو گفتم، زندگی خونوادتو به خطر ننداز... من  -
رحم و مروت ندارم، یه عمر با آدمایی بودم که بم یاد 

خوام طعمه نشم باید بقیه رو طعمه کنم، از دادن اگه می
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ترسه بترس مسلم، یه کسی که از شکایت و زندون نمی
کاری میکنم که همه عمرت نتونی خودتو جمع کنی... 

 ...کنممادرتو بیچاره می یت کنی، خارخواهرِ منو اذ

تهدیدش خیلی بد بود، به چشمای قرمزِ مسلم خیره 
هایی که روی پیشونی و گردنش نشسته شدم و عرق

  .بودن

تونستم مسلم رو کنار زد و کمی ازش فاصله گرفت. می
ی مسلم رو از شدت عصبانیت به خوبی باال رفتنِ سینه

شده  خشم مثل آتیشببینم و صورتِ قرمزش که از 
 : بود. میالد رو به من کرد
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تو برو خونه عزیزم... مشکل حل شد... اینم میره  -
دونه اگه نگیره من گیره، میدادگاه شکایتشو پس می

 .گرگ میشم میفتم به جونشون

خفه شو... برو بیرون... هردوتون برید گورتونو گم  -
 .کنید

. حقیقتا از حرف مسلم اینو با نعره به منو میالد گفت..
زدنِ میالد خودمم قبض روح شدم چه برسه به مسلم... 

هایی میالد چه جوری اینقدر خطرناک شده؟ وقتی با آدم
مثل اتابک بوده که آدم کشتن مثل آب خوردنه 

براشون، بعید نیست که شخصیتش از اون میالدِ مهربون 
 .و خوش اخالق به این آدمِ ترسناک تبدیل شده باشه
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به طرف در رفتم و میالد قبل از اینکه پشت سرم آروم 
 : بیاد به مسلم گفت

راستش اومده بودم یه جورِ دیگه جوابتو بدم ولی دلم  -
به حالت سوخت، اینقدر بدبخت و ضعیفی که داری با 

 .کنیاین حرفا غرورتو آروم می
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و با مکث نگاه کرد، سیگاری روی لبش گذاشت و مسلم
 : آخرو زد ِنگاه کرد و بعد حرف

به نفعته تمومش کنی... با من درنیفت، من طوری  -
 .زنم که نتونی دیگه وایستیزمینت می

 و به زمین پرت کرد و صدایمسلم با خشم چیزی
شکستنش توی خونه منعکس شد. برنگشتم به طرفش 

 .و پایین رفتم

این موضوع رو دیشب با میالد در میون گذاشتم... وقتی 
و راهی کرد بیاد خونه، باالخره بهم زنگ زد و از مامان

  ...اینکه صبح نتونست جوابمو بده عذرخواهی کرد

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

و بهش بگم و ازش چیهمون لحظه تصمیم گرفتم همه
مون این شد که با هم بیایم و ام... نقشهکمک بخو

 .و بگیریماینجوری حالِ مسلم

پایین ساختمون میالد هم با سیگار میون انگشتاش بهم 
 : ملحق شد و به آرومی گفت

دیگه نگرانش نباش... از این به بعد جرات نداره از  -
 .این غلطا بکنه

نگاهش کردم. از اینکه توی این لحظه حامیم بوده ازش 
 ...منونم ولی بخاطر حرفاشم

 .یکم عجیب بودی میالد -

 :سوییچش رو توی دستش چرخوند و پوزخندی زد

 ؟خوای بگی ترسناک بودممی -
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 : با تایید سرمو تکون دادم که گفت

الزم بود بترسونمش... فکر کرده با هارت و پورت و  -
 .تونه کون سوختگیشو درمون کنهعلدورم بازی می

  .ی باال نگاه کردمتکون دادم و به پنجرهسرمو با تاسف 

سوزه، اون حقشه بدتر از این حرفارو دلم براش نمی
بشنوه... ولی میالد بیشتر از اون چیزی که انتظار داشتم 

 .تند رفت

برو خونه، منم برم کار دارم. راستی چند روز دیگه  -
خوام برم ساری ممکنه مامانم با خودم ببرم، اصرار می

 .ام باشهداره همر

 ؟بخاطر مسئله طالقت -

 : گرفته گفتتکون داد و نفس سرشو با تایید
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کنم نظرشو در مورد وریا عوض تو این مدتم سعی می -
 .کنم

 

 

**** 
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برای خرید وسایل ضروری جهیزیه متینا با مامان همراه 
شدیم و رفتیم پیش مغازه دوستِ میالد که قبال 

 .خریدهای خودش رو هم انجام داده بود

متینا هم همراهمون اومد تا خریدهاش طبق سلیقه و با 
 .انتخاب خودش باشه

یکی یکی کاالهارو چک کردیم و در حینی که کنار هم 
و مامان داشت با فروشنده حرف می زد ایستاده بودیم 

 :بهش گفتم

 ؟امشب شما هم میاید باشگاه -

نمی دونم... بنیامین دیشب می گفت من نمی تونم از  -
بچه ها دور بمونم گفت باشگاه بریم حداقل با این بهونه 

 .یه چند ساعتی کنار هم باشیم
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عجیبه این دوتا یه جوری با هم رفتار می کنن انگار از  -
ن... خونن.... بعد ماماناشون به خون هم تشنه یه

تونی یه کاری کنی با هم آشتیشون بدی؟ واسه نمی
و دعوت کردم گفت بخاطر مامانِ حوریعقدتون خاله
 .بنیامین نمیاد

سر تقسیم ارث با هم دعوا مرافه داشتن... مامان  -
و زده بنام بنیامین زورش اومده باباش بیشتر ارث

 ...وریا

 ؟چرا -

ی آقاجونش بوده... میگن ظاهرا وریا عزیزدرونه -
اقاجونش همیشه می گفته باباش نیست ولی من باالسر 

 .ش تکون بخورهذارم آب تو دل زن و بچهپسرشم نمی
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با درنگ به حرفاش گوش دادم. یاد حرفای خاله حوری 
افتادم که گفت بابابزرگِ پدریِ وریا خیلی بامحبت بود 

نذاشت منو پسرم هیچ کمبودی تو  تا وقتی زنده بود
 .زندگیمون حس کنیم

مامان بنیامین برعکسِ خودش، چقدر حسوده که با 
کنه و اش کنارش ناشکری میوجود داشتن خانواده

دنبال مادیات و چیزهای بی ارزشه... مادیاتی که میان و 
 ...مثل آب خوردن از دستت بیرون میرن

نگاهی به مامان به تلفنم زنگ خورد. وریا بود. با نیم 
 :متین گفتم

خوره، مامان من اینو جواب بدم وگرنه مخمو می -
 .پرسید بگو شاگردش زنگ زد
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خوام یکم باهاش حرف بزنم... ببینم تا بیرونی می -
 .تونم مخشو به کار بگیرم... دست از نفرتش بردارهمی

لبخندی زدم و ازش جدا شدم... وقتی بیرون رفتم، 
 :دادمابِ وریارو جو

 ؟جانم -

 ؟سالم... کجایی -

 .صداش خواب آلود و کمی گرفته بود

 .اومدیم بیرون... درگیر خریدهای متیناییم -

 ...ای به جز منتو همیشه درگیر همه -

 ؟صدات چرا گرفته -
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حالم خوب نیست...سرم درد می کنه.. نمیدونم انگار  -
تب حصبه کردم نفسم در نمیاد... از صبح که چشمامو 

 .باز کردم همینطوری رو تختم تا االن

 ؟مریض شدی -

خودنم نمی دونم چمه... سرم انگار از وسط میخواد  -
 .بشکافه

 ؟داری خودتو لوس می کنی که بیام پیشت -
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ای زد و متوجه شدم واقعا حالش خوب سرفهتک
  .نیست

باشه بابا فهمیدم من واسه تو مهم نیستم.... برم به  -
مامان زنگ بزنم بیاد حداقل بیاد یه آبی بده دستم از 

 .تشنگی نمیرم

فهمم ازم توقع داره اینطوری که حرف می زنه واضح می
که توی این  برم پیشش... زنگ زده بهم چون ازم دیده

 :موقعیت تنهاش نذارم... سریع گفتم

 .االن یه کاریش می کنم میام پیشت وریا -
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نمی تونی هم عیب نداره عزیزم. زنگ می زنم مامان  -
 .بیاد

 .نه خودم میام وریا -

 .باشه -

وقتی برگشتم داخل مامان و متینا کنار هم ایستاده 
کرد. بودن. نزدیکشون که شدم مامان مشکوک نگاهم 

 :لبخند تصنعی زدم

 .شاگردم بود می خواست بدونه برنامه فردا چیه -

 :متینا سریع گفت

 ؟مامان بنظرت این یکی بهتر نیست -

مامان رو مشغول کرد تا حواسشو از من پرت کنه. 
 : سریع براش پیامی نوشتم
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 "ی وریا... حالش خوب نیستمن باید برم خونه "

له هارو چک می کرد در حینی که داشت با مامان وسی
گوشیشو در آورد و پیام منو خوند. اما جوابی برام 

  .نفرستاد

تا حدود بیست دقیقه بعد که من از ناچاری سرسام 
گرفتم و دنبال یه راه فرار بودم تا به وریا برسم، رو به 

 : منو مامان گفت

شو بذاریم واسه فردا... اصال مامان خسته شدم... بقیه -
مو ببین خودتم یه ایده بده ببین کدوم بیا بریم خونه

 .هارو جابجا کنیم یا اصال چی بهشون اضافه کنیموسیله

  ...باشه مادر من حرفی ندارم -
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پس بریم خونه من ناهارم پیش هم باشیم... تو هم  -
 ؟میای ماهین

بهم موقعیت داد تا فرار کنم... با قدر شناسی لبخندی 
 : زدم و گفتم

و می خوای تو و مامانیکم کار دارم مینه من بیرون  -
رسونم بعد میرم... یه جایی ازم دعوت به کار شده برم 

 .باهاشون حرف بزنم ببینم چی میگن

باشه پس منو مامان میریم... توام اگه کارت زود تموم  -
  .شد بیا پیشمون

 .بیاید خودم می رسونمتون -

ام برو به خواد، ما با تاکسی میریم.. تونه عزیزم نمی -
 .کارات برس دیرت نشه
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خداحافظی کردن و متینا و مامان سر خیابون ایستادن تا 
سوارِ تاکسی بشن. نشستم توی ماشین و منتظر شدم 

 .اونا سوار بشن بعد خودم برم
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به خونه وریا رفتم و تا زنگ در رو زدم دکمه در رو زد 
  .و در باز شد

باال رفتم و به محض اینکه از آسانسور خارج شدم در 
 ...خونه به روم باز شد

انگار انقدرا هم حالش بد نیست که از پشت تلفن، 
 .اش بیامکرد تا من به خونهغرولند می

فکرم توی بخشی از ذهنم خاموش با دیدنِ بنیامین 
به جای خودش بنیامین جلوی روم بود و تا منو  شد...

 : دید با خوشرویی گفت

خواستم بیام دنبالت بیارمت خوب شد اومدی، می -
  .پیشش، از بس غر زده اعصابمو بهم ریخته

 ؟شده، سرما خوردهسالم چی -
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دستمو برای سالم کردن گرفت و صورتش رو به نشونه 
 :الفگی در هم جمع کردک

کنه، اسهال گرفته سرماخورده اینجوری سروصدا می -
ذاشت صداشو تو کلِ شهر پخش بود حتما شیپور می

 .کردمی

هام رو به هم چفت کردم تا بلند ام گرفت، لبخنده
 :. اون همچنان به شاکی بودنش ادامه دادنخندم

ش دارو کولی بازیاشو ببینی، خودتم عاصی میشی... برا -
آوردم چیزایی که واسه سوپ الزمه هم خریدم زحمتش 

دیگه با خودت... تونستی یه سوپ براش بار بذار، 
داروهاشم بده بخوره زود خوب شه، من باید برم 

 .باشگاه
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 ؟نمیره دکتر -

 :داری زدمیه جوری نگاهم کرد انگار حرف خنده

 .دکراین اگه دکتر برو بود، عقلش از این بهتر کار می -

 .آروم روی بازوش زدم و چشم غره تصنعی بهش رفتم

  .بنیامین خداحافظی کرد و رفت

های خشک وریا به وقتی وارد خونه شدم صدای سرفه
  .گوشم رسید

سندل های بزرگش رو پوشیدم و کیف و شال و مانتوم 
 .رو روی آویز گذاشتم و به سمت اتاقش حرکت کردم

  .کشیده بود روی پهلو در جهت مخالفِ در، دراز

گفته بود هنوز از روی تختش بیرون نیومده... پس 
 .احتماال تب داره
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های قلبم اوج به طرفش رفتم... با هر قدم ریتم تپش
گرفتن... بعد از چند روز در حالی اومدم پیشش، که می

 .بینماونو با یه حالِ بد روی تخت می

ای زد و ای دیگهسرمو خم کردم توی صورتش، سرفه
دن، هاشونو تکون میها که توی خواب لبل بچهمث

 .هاشو تکون دادای کرد و لبناله

دستمو که روی پیشونیش گذاشتم تا دمای بدنش رو 
الی موهای چک کنم، تبش زیاد نبود، دستمو البه

پریشونش بردم و دلم در تمنای بوسیدنِ چشمای 
 .اش لرزیدبسته

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ریز و پرشور تر بردم و احساسم بقدری لبسرمو پایین
ی ریزی به اهمیت از مریضیش بوسهبود که بی

  .پیشونیش زدم

چشماشو سریع باز کرد و منو دید، برقِ شور توی 
خونش نشست و خودش رو کمی باال چشمای رنگ

 :کشید

 .اومدی ماهین -

 ؟سرما خوردی -

تونم چشامو باز کنه نمینمیدونم... سرم اونقدر درد می -
 .کنم

 .ای زدپیچید و طاق باز شد و دوباره سرفهبا ناله 

 ؟می خوای بریم دکتر -
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 ؟واسه یه سرماخوردگی برم دکتر -

نگاهش دقیقا مثل نگاه بنیامین بود که وقتی این سوال 
 .رو ازش پرسیدم

 .مریضی دیگه، هر کی مریضه میره دکتر -

 .تو که پیشم باشی خوب میشم -
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خنده ریزی کردم و کنارش روی تخت نشستم. با 
 .قراری و شور به موهاش و صورتش نگاه کردمبی

چشمای قرمزش و لبهای خشک و سفیدش و رنگی که 
از صورتش پر زده بود، باعث نشد نگاه خاص 

 .یشگیش به من عوض بشههم

دستمو دوباره بین موهاش فرو بردم و اونارو بهم زدم. 
 :ای کردناله

 .خوریایکم ازم فاصله بگیر سرما می -

 .فدای سرت... گفتی من باشم حالت خوب میشه دیگه -

 .جسور شدی ماهین خانوم -

خندیدم و کمی هولش دادم تا متوجه منظورم بشه و 
 .برام جا باز کنه
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 :ریزی کرد اخم

مریض میشیا... نیاجان من... خودم بیشتر دارم عذاب  -
 .تونم بغلت کنمکشم از اینکه نمیمی

 .مگه قراره بغلم نکنی -

 ! ماهین -

میل خودشو کنار کشید و دوباره کنارش زدم و اون بی
 :بهم هشدار داد

 .بینی سرما خوردم دخترنمی -

بیشتر از دختر گفتنش جسورترم کرد، دختر گفتنش 
هزار بار از ماهین گفتنش به دلم چسبید، کنارش دراز 

کشیدم... غرولندی کرد و تا خواست خودشوازم دور 
 :کنه بازوشو گرفتم و گفتم
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 .بری عقب میذارمت میرم -

خوام مریض بشی. من همینجوری هم تو عزیزم نمی -
 .عذابِ جهنم هستم

م توی دوباره تک سرفه ای کرد... سریع خودمو جا کرد
 .بغلش و موهاشو نوازش کردم

اونقدر دلتنگش بودم که اصال برام مهم نبود حالش 
 .خوب نیست و ممکنه مریضم کنه

ی پهنش فرو بردم و جای خودم، روی سرمو توی سینه
قلبش رو بوسیدم. به خودش پیچید و خرخری از خشم 

 :و کالفگی سر داد

یه عطسه اومدی اذیتم کنیا... من حالم خوب نیست...  -
 .بزنی جونم در میاد
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شور و شعفی از حرفش توی قلبم سر ریز شد و این 
 .احساس رو تا پایینِ شکمم حس کردم

 ...دوباره بوسیدمش... اینبار زیر گردنش رو

 .خدا نکنه وریا -
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ای کرد و توی بغلش و بین پاهاش چفتم کرد و ناله
 :گفت
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دونم تونم بشناسمت، نمیهوف دخترِ من، اصال نمی -
خجالتی هستی، جسور هستی، مالِ من هستی یا نیستی، 

 .زنی بعد خودت میای تو بغلم جا میشییه روز پسم می

امو محکم دور خودمو لوس کردم میون بغلش و دست
 :هاش و کمرش پیچوندم. با لبخندی گفتشونه

 .واقعا اومدی حالمو خوب کنی -

این دوروز جنگ اعصاب و کشمش با خودم و مامان و 
مو گرفته بود که توانِ هیچ کاری مسلم به قدری انرژی

  ...رو نداشتم

بهترین ایده همین بود بیام پیش وریا و اون حالِ بدم رو 
  .نم پاک کنهاز روح و روا
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عطر تنش رو عمیق بو کشیدم و بینیم رو به گردنش 
 .چسبوندم

حالِ خوب یعنی همین که تو این حالت سر توی 
گردنش فرو ببرم و میون بازوها و پاهاش مچاله بشم و 

 .هردو عطرِ تنِ همو نفس بکشیم

خواستم شب به بینمت میکردم امروزم نمیفکر می -
 .رون، صبح دیدم مریض شدمبهانه باشگاه بکشونمت بی

قصد داشتم امروز بیام پیشت... چیزی نگفتم به تو،  -
 .م جور نشد ازم دلخور نشیگفتم اگه یه وقت برنامه

اش نگاهم رو به چشماش کشیدم... بینیم موازی با چونه
 .بود

 :بینیمو به چونه اش مالیدم... غرغری کرد
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کرم نریز تونم ببوسمت، اینقدر بینی من نمیتو می -
 .دیگه

اگه قرار باشه سرما بخورم تا االن ازت گرفتم دیگه  -
 .مهم نیست

 :نالید

 ! ماهین -

شه اونقدر دلم برات تنگ شده بود وریا... باورت نمی -
دلتنگت بودم که دیشب یهویی از خواب پریدم بعد 

 .هوس اینجارو داشتم

 :به بغلش اشاره کردم

 .خواست اینجا باشمدلم می -
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دهانش رو با مکث فرو داد و چشماش توی نگاهم آب 
 .حرکت کردن

انگشتاش رو بین موهام فرو برد و تارهای موهام رو بهم 
 :زد و گفت

این دومین قرارمونه و من مریضم.... اما خوشحالم که  -
 .پیشمی

 :ی عمیقی زدروی موهام بوسه

 .حتی حس می کنم حالم خیلی بهتر شده -

 .االولی تبت داره میره ب -
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 :خندید

 ...ست که داره باال میرهاین از حرصِ یه چیز دیگه -

به لبخند شیطونش اخم ریزی کردم و از کنارش بلند 
 : شدم، که گفت

 ؟ری میری پسکجا دا -

خوام برات سوپ درست کنم، باید داروهاتو می -
 ...بخوری

 ؟بعد میخوای بری -
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خمارش که وارفته اینو ازم پرسید و با چشمای نیمه
 ...ماحصلِ مریضیش بود بهم زل زد

گفتم ذاشتم و میاگه یه روز عادی بود سربه سرش می
 .خوام برم خونه ولی االن دلم نیدمد اذیتش کنممی

 .مونم پیشتتا شب می -

یه لحظه با تعجب نیم خیز شد و از روی عادت چشماشو 
 : گشاد کرد و گفت

 !جانِ من -

 :سرم رو با تایید تکون دادم

 .اوهوم -

 ؟مامانت چی -
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های با شک و دودلی پرسید، چون با وجود مخالفت
زنه حتما مامان جایی رفته که مامان اینجوری حدس می

 .شش و تا شب قراره بمونممن راحت اومدم پی

ی زبرش رو لمس کردم و آروم با سرانگشتم چونه
 :گفتم

ام خوام برای خودم زندگی کنم، نه من بچهدیگه می -
که مامان بخواد پاپیجم بشه، نه خودم قراره لو بدم 

  ...امروز کجا بودم

چشمکی زدم و پامو از تخت پایین گذاشتم تا از کنارش 
مو به طرف خودش کشید و با بلند بشم، سریع دست

 :خنده گفت
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حاال که اینطوره عیب نداره اگه مریض بشی... میای  -
 .شمپیشم، خودم پرستارت می

وریا رو تنها گذاشتم لپ تاپش رو روی پاهاش گذاشتم 
تا اون با فیلم دیدن سرگرم بشه و منم با آشپزی 

 .خودمو سرگرم کنم
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سوپ درست کردم... توی سینک ظرف تلنبار شده بود 
اونا رو توی ظرفشویی گذاشتم و لباس های چرکش رو 

 ...توی ماشین لباسشویی گذاشتم تا بشورمشون

 : بعد گفتمتینا زنگ زد، با هم کمی حرف زدیم و 

دارم با مامان حرف میزنم... خیالت راحت سعی می  -
 .کنم تا شب که میاد خونه یه آدم دیگه بفرستمش

دونستم مامان با صحبت های میالد و متین بعید می
 ...نظرش نسبت به وریا عوض بشه

من دوست دارم مامان خودش اونقدر وریارو خوب 
الزم نباشه به بشناسه و به شخصیت واقعیش پی ببره که 

 .زور یا اجبار، نظرش رو نسبت به وریا عوض کنه
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ی سوپ رو کم کردم و وقتی دوباره به وریا زیر شعله
سر زدم دیدم همونطور که مشغول تماشای فیلم بوده، 

 .خوابش برده

ی غرق تاپ رو از روی پاهاش برداشتم و به چهرهلپ
 .خوابش خیره شدم

خواد برگردم نمیاونقدر دوسش دارم که حتی دلم 
خوام بیشتر کنارش باشم... اصال کنارش خونمون... می

تونه از زندگی کنم... کنار اون زندگی کردن می
ی تلخم دورم کنه و احساسِ شیرینیِ واقعی رو گذشته

 .بهم ببخشه

سال از خونواده و من طی این چند ماه یا این یک
 ...اطرافیانم بقدری رنج کشیدم که دیگه خسته شدم
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خستگیم شبیه یه کارمنده که هر روز صبح از خوابش 
کشه و کنه، خستگی میزنه، بیردن از خونه کار میمی

 .همش منتظر روزی هست که باز نشسته بشه

پیر شدم...  کنمهنوز به سی سال نرسیده حس می
م از های بین خانوادهها و جدلشکسته شدم و این بحث

 .پا درم آوردن

 ...ها تنها چیزی که نصیبم شد، وریاستاقتوی این اتف

دستمو روی پیشونیش گذاشتم. هنوز تب داشت و 
 .نسبت به صبح میشه گفت حتی تبش بیشتر شده

 .یه دستمال نمدار آوردم و روی پیشونیش گذاشتم

دوباره برگشتم به آشپزخونه و براش یه لیوان شربت 
 .آب پرتقال طبیعی آوردم
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هر وقت به اتاقش می اومدم الی هنوز خواب بود... اما 
دید دوباره چشمشو کمی باز می کرد و تا منو می

خواست اطمینان پیدا بست... انگار فقط میچشماشو می
 .کنه، من اینجام
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تر از پیشونیش دستمو زیر سرش گذاشتم. گردنش داغ
بود. سعی کردم سرشو بلند کنم تا شربت رو به 

 .خوردش بدم

 ؟وریا؟ وریا جان -

 .هومی شبیه ناله کرد

 .و بخورپاشو این آب پرتقال -

 .ای کرد و خودشو به سختی باال کشیدناله

 .کنن ماهیناستخونام درد می -

هاش گرفتم . لیوان رو مقابل لبزمزمه کردجون اینو بی
 :و گفتم

اینو بخور... برات سوپ هم درست کردم میارم  -
 .بخوری... داروهاتم بخوری، تا شب خوب میشی
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لعنت... چه وقت مریض شدنه... تو االن باید تو بغلم  -
 .باشی نه اینکه پرستاری کنی

آب پرتقال رو جرعه جرعه به خوردش دادم. از الی 
 .گرفتچشماش زل زده بود بهم و نگاه ازم نمی

اش خواد محکم بغلش کنم و سر روی سینهدلم می
 ...بذارم تا هیچ طوفانی نتونه منو ازش دور کنه

ای زد و صورتشو ی آخرو نوشید تک سرفهوقتی جرعه
به سمت مخالفم پیچید. مثال فکر می کنه تا االن 

 ؟ویروسش وارد بدنم نشده

ش باشم، اصال برام مهم نیست قراره چی من وقتی کنار
 .پیش بیاد
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خوای پاشو یه ذره راه برو... اینجوری که همش می -
 .شهدراز می کشی حالت بدتر می

 .دستشویی دارم. می خوام برم دستشویی -

لیوان رو سریع روی پاتختی گذاشتم و دستش رو 
 : گرفتم

 دستتو بده، یه موقع سر گیجه نداشتی باشی بخوری -
 .زمین

 .تونم پاشمنه خوبم عشقم... می -

هام عشقم گفتنش توی این حال، خون رو توی شریان
  .جریان داد

 ...انگار جون گرفتم
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از اینکه کسی هست که حتی توی بدترین شرایطش 
 ...حواسش به من و احساساتش و قلبش باشه

مسلمِ دروغگویی که تا یه  این عشق واقعیه، نه اون
سرم درد "گفت میرفت به من میسردرد سراغش 

منم باید  "کنه میشه هیچی نگی تا برسونمت خونهمی
گرفتم تا یه وقت حالش بخاطر حرف زدنم الل مونی می

 .بدتر نشه
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خودش مثل همیشه محکم و استوار از روی تخت بلند 
ی نمداری که روی پیشونیش گذاشته شد. اون پارچه

 :بودم رو برداشت و اونو به دستم داد. لبخندی هم زد

مرسی که موندی پیشم. هیچوقت لطفتو فراموش نمی  -
 .کنم

خب حاال... برو کارتو انجام بده، تا منم سوپتو حاضر  -
 .کنم بیارم

 : به حالت بدی لبشو کج کرد و گفت

... به خورمامن از سوپ متنفرم... چون تو پختی می -
 .شرطی که خودت بهم بدی
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 .تقصیرت نیست، خاله حوری کال لوس به بارت آورده -

یه تاپ جذبِ مشکی تنش بود. با یه شلوارکِ 
رنگ. از پشت به قامتش نگاه کردم تا وارد همون

 .بستسرویس شد و در رو 

لیوان رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. توی ظرف 
مقداری سوپ ریختم و همراه لیموی تازه توی سینی 

 .گذاشتم

تا اومدم توی اتاق، اونو در حالی دیدم که داره با حوله 
 .کنهمی دستی کوچیکی صورتش رو خشک

 .خیلی شلخته بودم... توام هیچی نگفتی -

تی توی اوجِ مریضی و خب باید اعتراف کنم اون لعن
 .شلختگی هم جذابه
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 :رو به زبون آوردمای باال انداختم و واقعیتشونه

 .من که شلختگی ندیدم -

 .سینی رو که روی میز پاتختی گذاشتم صاف ایستادم

یه جوری بودی که نگاهمو سه ساعت رو خودت نگه  -
 .داری

جونی بهم نگاه حوله رو روی آویز گذاشت و با لبخندِ بی
 .کرد

 ؟خوای بگی تو هرشرایطی واسه تو جذابممی -

فقط لبخند زدم. نگفتم تا بیشتر از این خودشیفته نشه. 
 ...معنا نبود که برام جذاب نیستاما این به این

 : جلو اومد و دستمو گرفت و گفت

 ...بیا یکم رو پاهام بشین. قندِ خونم افتاده -
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 ؟قندِ خونت مگه با من تنظیم میشه -

تخت نشست و منو روی پاهاش قرار داد. طوری روی 
که کمرم توی شکمش بود و صورتم مقابل دیوار و اون 

 .دستاشو دور شکمم حلقه کرده بود

قندم تویی... قندمو نبینم جونم در میره... ببین دو روز  -
 .ندیدمت چه بالیی سرم اومده

 ! تو سرما خوردی وریا، چه ربطی به من داره -

 .بغلمی اصال حس مریضی ندارماالن که تو  -

همونطور نگهم داشت...چشمامو بستم و اجازه دادم قندِ 
خونِ منم با بودنِ اون و لمسِ تنش و آغوشی که به روم 

 .گشوده، تنظیم بشه
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مونن. همین هان که برای آدم میهمین خاطره
دونم در سازن... من نمیهان که زندگی آدمو میلحظه
بیاد، هیچ احتمالی هم در مورد چی قراره پیش  آینده
خوام ها میمون ندارن، ولی از تک تک این لحظهآینده

 ...بهره ببرم
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کوچکترین فرصتی گیر شو لمس کنم و اگه ثانیه به ثانیه
 .بیارم اونو با بودن کنارِ وریا، خرج کنم

سرشو توی گردنم فرو برد و دمِ عمیقی از گردنم 
 .گرفت

ها به اونم فشار آوردن که با وجود حالِ قراریاین بی
 .تونه ازم بگذرهمریضش نمی

 :ی ریزش رو کنار گوشم شنیدمواگویه

 .لعنت... چرا مریض شدم -

تاش بودن و حرارتِ تنش رو به خوبی دستام روی دس
 .کردم که همچنان داره باال میرهحس می

 .تبت بیشتر شده وریا -
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... بخاطر توئه که من این تب بخاطر مریضی نیست -
 .تونم ازت بگذرمدیوونتم... حتی تو این حال هم نمی

شه... بیا بخور که بتونی داروهاتو سوپت سرد می -
 .بخوری

 .د و خودشو روی تخت باال کشیدمیل رهام کربی

اخمِ تندی داشت، حاال انگار بهش گفتم شیطنت ممنوع 
 .تونه لمسم کنهو تا هر لحظه که اینجام، نمی

 

سوپ رو خودم بهش دادم. با هر قاشق، نگاهش با 
ام و بازوهام که از زیرِ شیطنت روی گردنم، سینه

 ...کردتیشرتم مشخص بودن، کاوش می
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نگاهش حرارت گرفت... انگار منم مثل تمام بدنم از 
گرفت نفسمو کالفه اون تب کردم. هر بار که تنم گُر می

 .دادمو محکم بیرون می

 :ام خیره موند با اعتراض گفتموقتی نگاهش روی سینه

 ؟کنیخوری یا منو آنالیز میداری سوپ می -

 ؟تو تا شب اینجایی دیگه درسته -

توی چشماش پرسید،  این سوال رو با شرارتِ افتاده
 : چشمامو تنگ کردم

 .اگه مامان زنگ نزنه، آره -

 ؟شمبعد داروهارو بخورم تا شب خوب می -

ای رفتم. سرفه کرد و با حالِ به نگاه پلیدش چشم غره
 :خرابی گفت
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نامردیه آخه... تو این حال اومدی با این سرو وضع  -
 .دی، تا عذابم بدیهمش جلوی من قِر می

سوپش رو بهش دادم و بعد داروهاش رو، و باالخره 
 .مجبورش کردم کمی استراحت کنه

ی نمداری هم روی پیشونیش گذاشتم تا تبشو پارچه
 .پایین بیاره

هارو خودمم کمی از همون سوپِ شیر خوردم. بعد لباس
آویزِ توی بالکن از توی ماشین درآوردم و روی رخت

 .پهن کردم

ها سر آوردم و توی کابینتهارو از ظرفشویی در ظرف
 .جای خودشون قرارشون دادم
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آشپزخونه رو مرتب کردم. کارایی که الزم بود تا خونه 
رو از اون آشفتگی و نامرتبی در بیارم انجام دادم و بعد 

ی جلوی تلویزیون دراز با حس خستگی روی کاناپه
  .کشیدم و گوشیمو چک کردم

تم، فقط شاگردم پیام پیام یا زنگی از مامان یا بقیه نداش
زده بود، یه کتاب آموزشی مفید بهش معرفی کنم تا 

 .توی یادگیری بهش کمک کنه

اسم کتاب رو براش نوشتم و بعد از ارسال پیام تا 
 .گوشی رو کنار گذاشتم، نفهمیدم کِی خوابم برد

چیزی روی تنم افتاد، سریع چشمامو باز کردم و متوجه 
 .پتوی نازک روم شدم
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مان یا متینا روم گذاشتن. تا چشمام رو بستم، حتما ما
 .آن چیزی به سرم زدیک

ی ما نیست، تلویزیونِ مقابلم رو که دیدم، اینجا خونه
ی وریام و تا نگاهمو سریع دوزاریم افتاد، من خونه

چرخوندم خودش باالی سرم ایستاده بود و با نگاه 
 .کردخاصی تماشام می
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بنظر حالش بهتر از صبح بود... ولی هنوز اثر 
ی سیاهی دورشون، پریدگی و چشمای قرمز و هالهرنگ

 .توی صورتش مشهود بودن

 : به حالت شیطونی گفت

 .سالم عرض شد کدبانو خانم -

ندازه که رخت و لباسشو شستم و داره بهم تیکه می
 .شو مرتب کردمخونه

بدون اینکه از جام جم بخورم پتورو باالتر کشیدم و 
 : پرسیدم

 ؟بهتری -

خداروشکر یه پرستارِ دلسوز داشتم، تو چند ساعت  -
 .معجزه کرد حالم از این رو به اون رو بشه
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مریض  بیچاره پرستارت... تورو خوب کرد، خودش -
 .شد

 :دست روی موهام کشید

 ؟جانِ من؟ مریض شدی ماهین -

 :لبخندی زدم و با چشمای بسته زمزمه کردم

 .شوخی کردم. فقط خوابم میاد -

یهو دست زیر پاهام و کمرم گذاشت و منو بین هوا و 
  ...زمین معلق گرفت

اراده جیغ کوتاهی در اصل توی بغلش بلندم کرد. بی
 .همراه با لبخند زدم

 .کنیها.. سریع پاشدی منو بلند می حالت خوب نیست -

 .خوبه خوبم جانم... تو که تو بغلم باشی بهترم میشی -
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 .نوچ تصنعی زدم

 .کنیمریضم می -

گفت حتی اگه مریض بشه براش مهم کی بود صبح می -
 ! نیست

 

 

* 
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مامان تدارک یه مهمونی دید و من هم توی کارها 
 .کمکش کردم

ی بنیامین هم قرار شد عالوه بر متینا و بنیامین خونواده
توی مهمونیمون حضور داشته باشن و سعی داشت 

  .براشون سنگ تموم بذاره

خوام ابهت روسشون شده میدخترم تازه ع"گفت می
اش، جلوی خانواده شوهرش حفظ متینا با خونواده

 ".بشه

کمکش خونه رو تمیز کردم. برخالف همیشه و روزهایی 
ی اومد و بخاطر دوری و فاصلهکه از این خونه بدم می

ای کنارش داشتم، بین خودم و مامان، حس غریبانه
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احساسم امروز اما به حالِ بهتری دست پیدا کردم و 
  ...خوب بود

خوب بودم چون داشتم دستام رو با گرد کردنِ 
 .کردمهای تبریزی از غم دور میکوفته

ی بینمون، به راحتی داشتم کنار مامان، با حسِ تازه
  .زدمزدم و لبخند میحرف می

امروز خبری از آشفتگی و استرس نبود. من داشتم یکِ 
ردم. یک روز کنقص رو کنار مامان سپری میروزِ بی

شبیه همه مادر و دخترهایی که از هر دری با هم حرف 
 .زننمی

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

از اون شب که با هم حرف زدیم و مامان اندوه خودش 
های کدورت و غم رو رو برام به زبون آورد، انگار پرده

 .هم از میونمون پاره کرد

در عوض دلش روشن بود گفت،ام بد نمیدر مورد آینده
شم، نه مثل میالد تینا خوشبخت میمنم یه روزی مثل م

 .که همه شاهد سقوط و بدبختیش بودیم

خواد همراه میالد به ساری بره، من گفته بود می
اینکه همراهیش می کنی "خوشحال شدم و بهش گفتم 

 "براش قوتِ قلبِ مامان

ای دروغ نگفتم...اغراق نکردم، قوتِ قلب هر بچه
جدای هر آدمی مادرش هست و قوتِ قلبِ منم، امروز 
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و هر عشقی، مامانم بود که کنارم توی آشپزخوته 
 .ی خوبی داشتمشغول آشپزی کردن بود و روحیه

ام با کی، خوشبخت باشم، هیچ معیار یا نگفت در آینده
ای به کار نبرد، فقط گفت منم وقتی ازدواج پیش ضمیمه

 .شمکنم دلش روشنه که خوشبخت می

ین عجیب بودنش امروز مامان یک جور عجیبی بود و ا
 .مونراهی شد، برای صمیمیتِ دوباره

های خرید رو روی کانتر گذاشت و میالد اومد و بسته
 .شو ماچِ آبداری زدمستقیم به طرف مامان رفت و گونه

مادر اولین زنِ دوست داشتنی، هر پسری هست و من 
و ننر بودنِ میالد گذاشتم که بعد از اینو به فالِ لوس
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شون داره توی خرج کردنِ با بهتر شدنِ رابطهها مدت
 .کنهو دلبازی میاحساساتش دست

 : ش کردم و گفتموقتی مسخره

 .اح اح پسر با این لنگ و قواره، اینقدر لوس... شفته -

به شوخیم خندید و به طرف منم اومد و با کلمه 
ش شیرین ی برادرانهکامِ منو هم از بوسه "حسود"

 .کرد

دومون خندید و خوشحال بود. منم از جمعِ مامان به هر
ها غم و کدورت و ام که حاال بعد از مدتپاشیده خانواده

سیاهی، به این جمعِ دوست داشتنی تبدیل شده، 
 .خوشحال بودم
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 چهارصدونوزده_پارت#

 

 

 

 

 

 

خوشحالی حقمون بود. نبود؟ مایی که تمام این خاطراتِ 
نحس، رو از حضور سیما به بغل گرفتیم، حاال داشتیم با 

کردیم و کم کم اونارو دور رفتنش، آغوش باز می
 .ریختیممی

 شده در دفترچه های انباشتهخاطراتی که نوشته
 .خاطراتِ روزهای پلیدمون بودن

  .مون امروز به قدری بود که دلم لرزیدخوشحالی

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

گفتم چشمِ شیطون کور... از اینکه باید به قول مامان می
خندیدیم و میالد با شور و شوخی، با هم می گفتیم و می

هاش کرد و با مزه پرونیهای منو مسخره میکوفته
 .شد، دلم لرزیدهامون بلند میصدای خنده

میمیت کنار هم های زیادی رو با عشق و صما سال
 .گذروندیم

ی وفاداری و دوستیمون همه جا به هایی که آوازهسال
 .راه بود

دونم کی چشممون زد، کی به عشق ها نمیبه قول قدیمی
و دوستی ببینمون حسادت کرد و کی برامون اون 

روزهای ابری رو آرزو داشت که همه چیز در یه چشم 
و اقیانوسی از به هم زدن و با حضورِ سیما، تغییر کرد 
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ی محبت و عشقمون رو با دلتنگی و ویرونی آشیونه
خودش برد و هر کدوم از مارو جایی دورتر از هم پهن 

 .کرد

هایی جایی که به جای عشق، غم بود و دلتنگی و حسرت
 .که از خاطراتِ خوبمون داشتیم

 .زدبه میالد نگاه کردم، هر از گاهی به چیزی ناخنک می

ت کردن دسر بود و من همچنان مامان مشغول درس
های مضحکی بودم که میالد تند تند درگیر اون کوفته

 .خندیدم می کرد و به ریشم میمسخره

هاش با غمِ چشماش یکی نبودن و همه از شادیِ خنده
 .ای اطالع داشتیمعمقِ ناراحتیش به گونه
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بارها و بارها این سوال بصورت معما توی سرم جمع 
شد و کار توی همون وارد اون کار نمیشد، اگه میالد 

 ...شرکتِ استخدامیِ خودش رو دنبال می کرد

شد یا اگه با خواهرِ اتابک اگه با اتابک دوست نمی
کشید و در آخر زندگیش به ازدواج کارش به درازا نمی

شد... اون اقیانوس، راهشو به سمت با سیما ختم نمی
ی ما در ونهای کج می کرد و مسیرش سر از به خدیگه
  .آوردنمی

یا اصال ماجرای مهتاب، دختری که به ناروا به دست 
 ...اتابک کشته شد و میالد هم توی مرگش دست داشته

تر حرف بزنم، میالد خیلی اشتباه توی اگه بخوام دقیق
 .زندگیش داشته
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هاتِ بزرگی که جبران پذیر نیستن و اشتباه
به اسم اتابک  ترینشون دوستی با مردِ اشتباهیبزرگ

 .بود که اونو به عمقِ دره انداخت

های میالد ده سال، ده سال نگون بختی که روی گُرده
ها رو از خودش سایه انداختن و حاال سعی داره، این سال

 .بکنه و از بند آزاد بشه

 

 چهارصدوبیست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 

میالد به حمام رفت و مثل سابق از وسایلی که اینجا 
داشت استفاده کرد، با صورتِ شیو کرده و تمیزی از 

 .حمام بیرون اومد و حوله رو روی سرش کشید

های پیش صمیمیتِ بینمون با اینکه نسبت به سال
گاهش کردم و شده، اما هنوزم به خونم بنده، ن کمرنگ

ی صورتِ آراسته و مرتبش توی دلم قربون، صدقه
 .شدم

چند روز پیش که حق مسلم رو کف دستش گذاشت، 
تونم روی هر چیزی بهم نشون داد هنوزم برادرمه و می

 .سرش حساب باز کنم

 : دست به کمر ایستاد و با ادای لوسی گفت
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 ؟داداشت خوشگل شده -

 : شوخی گفتم ای گفت و من بهمامان ماشااهلل

میترسم بگم خوشگل شدی بری یه دختر بخت  -
 .ی دیگه رو بدبخت کنیبرگشته

هایی که ای زیر لب گفت، از همون مدلاهللمامان بسم
ها موقع ترس و دلهره میگن. حق داره دلش مامان

ی میالد برای هممون گرون تموم شد. بلرزه. تجربه
تحت الشعاع  ی اون زندگی منو متینا همبخاطر تجربه

 .قرار گرفت

 :میالد اومد و سر به سرم گذاشت

اسم دختر پیش من نیار، میرم یه جایی خودمو گم و  -
زنم، چشمم کنما... اصال میرم تو بیابون چادر میگور می
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و ندارم، یهو گند . من ظرفیت چیزیبه هیچ آدمی نیفته..
 .زنم به زندگی خودمو بقیهمی

 :با خنده گفتم

کردن تو س شیطونی... قدیم دخترارو بند میاز ب -
خونه، نرن بیرون یه وقت اشتباه نکنن، االن باید پسرارو 

 ...بذارن تو خونه

 : آروم با نوکِ انگشتش به سرم زد و قبل از رفتن گفت

هات باشه وا نرن... من دیگه قرار تو حواست به کوفته -
 .نیست وا بدم

 ...برگشتام گرفت و اون به اتاقش خنده

چند دقیقه بعد که در حال ورز دادنِ خمیرِ پیراشکی 
 : بودم، مامان از پشت سر بهم گفت

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

شم... یه چیزایی موندن رودلم، اگه نگم خفه می -
کنیم و سپری میخوام حاال که داریم یه روز خوبنمی

 ...حرفی ازشون به میون بیارم اما

چونه دلم به آنی مثل سیرو سرکه جوشید و دست از 
 : کردنِ خمیر پیراشکی برداشتم و بهش چشم دوختم

و بهم گفت... بهم گفت که اگه در حق چی میالد همه -
شون چه هام بد کرده اما در حق یکی دیگهیکی از بچه

 ...و نشونش بدهکارایی کرده که راه درست
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 : نگاهم کرد و با صدای لرزون و بغض داری ادامه داد

تونم بگم دلم باهاش صاف شده، اما می دونم نمی -
دیگه مثل قبل ازش بدم نمیاد... اون یه کاری کرده 
و به پرده از رو چشمام بردارم بفهمم قرار نیست هر کی

 .شکلی می بینم، حتما همون آدم باشههر 

با چشمام صورتش رو کاویدم و منتظر شدم ادامه 
  .حرفاش رو بزنه

اگه این مدت اصرار داشتم زنِ مسلم بشی، چون  -
دونستم چه جور آدمیه، اونو همونطور که نگاش نمی
گفت زد میکردم شناختم، از بس بهم زنگ میمی
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خوره، دلم به ینگرانته، دلش پیشت گیره، غصه م
زد حالش سوخت... مادرشم مرتب بهم زنگ می

ها ناشی عمل کردن ما باید کمکشون کنیم، گفت بچهمی
می گفت ماهین مالِ مسلمه، اگه زنِ پسرم نشه، پسرمو 

داد کنه، با حرفاش بهم انگیزه میدم، دق میاز دست می
سر به راهت کنم، از اشتباه درت بیارم تا بهت بگم 

 ...جز مسلم برات مناسب نیست هیچکس

 ...مامان من -

سریع دستشو باال گرفت و منو که یهویی بین حرفاش 
 :نشستم، دور نگه داشت و ادامه داد

کردم مردِ الیقیه، فکر من تا همین دیروزم فکر می -
کردم اون از هر کی که دیدم و شناختم برات می
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داره که تره، گفتم آقاست، یه خونواده با اصالت مناسب
مامانش عاشق دخترمه، پیگیر ماجرای ازدواج پسرشه، 

زنه، دوست داره عاقبت بخیری مرتب زنگ می
گرفتم، اذیتت هامونو کنار هم ببینه، بهت سخت میبچه
و کردم تا تو هم مثل من چشاتو باز کنی مسلمِ واقعیمی

 ...ببینی

پوزخندی که زد بنظر به حرفِ خودش زد، منم توی 
پوزخند زدم، اما ظاهرِ خودمو محکم نگه  حرفشدلم به 

داشتم تا اونو از چیزی که قصد گفتنش رو داره، 
 .پشیمون نکنم

آهی کشید و تاسف بار سرشو تکون داد و به چشمام زل 
 ...زد
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ی حرفاش رو زل زد تا واکنشم رو ببینه... زل زد تا ادامه
مفهومشون طوری بیان کنه تا من با تمام وجود، معنا و 

 .رو درک کنم

گفت چه پیشنهادِ کثیفی به دخترم داده اگه دیروز نمی -
و چی ازش خواسته، من هنوزم رو باورام، پاینبد بودم... 

دونستم اون یه آدمِ بی غیرته که داره با ظاهرِ چه می
زنه، باورش داشتم، ولی انگار مثال محترمش گولمون می

شم... تو این اشتباه می هام دچار خطا ومن بیشتر از بچه
 .سن دچار سوظن و برداشتِ غلط شدم ماهین

 

 ودوچهارصدوبیست_پارت#
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توی دلم میالد رو کمی بخاطر دهن لقیش فحش دادم. 
موضوع به کسی چیزی بگیم و حل قرار نبود از این 

شدنش فقط بین خودمون باشه، اما ظاهرا اون وقتی 
دیده دستش به جایی بند نیست و الزمه برای متقاعد 
کردنِ مامان به گفتنِ هر چیزی، تن بده، رازمون رو 

 ...فاش کرده... رازِ کثیفمون رو

 

 !به متقاعد شدنِ مامان ارزید، ولی به حالِ خرابش نه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

اونقدر دچار اشتباهات و مشکالتمون شده که مامان 
 .ره خودش هم نیاز داره زندگی کنهگاهی یادش می

هاشونو روی موهای سفیدش دست دراز کردن و چنگال
 .قلبم کشیدن

 ...قلبم صدا داد

از اینکه بخاطر ما اینقدر پیر و شکسته شده و فکرِ ما 
 .دهاجازه نمیده، اون مثل سابق به ظاهرِ خودش اهمیت ب

دونم هر کاری مامان من میدونم نگرانم بودی، می -
خوام الکی وریارو تو کنی بخاطر خودمونه، نمیمی

خوام خودت به شخصیت چشمت بزرگش کنم، می
واقعیش پی ببری و بشناسیش... بین شخصیت وریا و 
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ست... بهرحال هر آدمی خصوصیتِ مسلم یه دنیا فاصله
 ...ور ولی مسلمخوب و بد داره، وریا هم همینط

 : توی حرفم پرید

تو این سفر خیلی چیزها قراره بین خونوادم عوض  -
خوام در موردتون خوام عوض بشم، میبشه... منم می

بیشتر فکر کنم، خودتم فکر کن ماهین، وقتی برگشتم 
کنم، اگه دوست نظرت هر چی بود باهاش موافقت می

دوست ذاریم بیان خواستگاری، اگه داشتی قرار می
نداشتی هم باز بستگی به نظر خودت داره... اینارو گفتم 

گیری کردم همش بخاطر خودت تا بفهمی اگه سخت
بوده، ولی اگه حس کنم چیزی که انتخاب کردی به 

نفعته، خودتم این عقیده رو داشته باشی باهات مخالفت 
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خوام مامانِ بدی باشم خوام مانع باشم، نمینمی کنم، نمی
خوام فردا توام مثل میالد از انتخابت فقط میبرات، من 

  .پشیمون نشی

 : مقدمه گفتسکوتم رو که دید ،آهی کشید و بی

خوان برن ماه عسل شمال، نمیشه گفت ها میبچه -
عسل، چون باهام حرف زدن، توام بری باشون، من ماه

و واسه چیمخالفتی ندارم... تو این سفر چند و چونِ همه
کن... بشین با خودت فکر کن ببین چند خودت حالجی 

کارو انجام چندی، بعد که برگشتم هر چی تو بگی همون
 ...دم... ولیمی

هاش بسی به دلم نشست، اما به یکباره با شیرینی حرف
ولی گفتنی که ته حرفاش گفت، چنگ زد و اون خوشی 
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ای بودم که بشنوم چی در رو ازم گرفت و من ماتِ کلمه
 .دش داره که مامان رو به فکر فرو بردهی خوادامه

خوام با مامانِ بنیامین در مورد یه چیزایی قبلش می -
 .حرف بزنم... البته اگه تو مشکلی نداری

دلم کمی به هم پیچ خورد. یه جورایی هم از عاقبت 
 .حرف زدنشون ترسیدم

وریا، توی چشم کسی محبوب نیست، ترسیدم مامانِ 
ورت و دلخوری، چیزایی بگه که بنیامین هم از روی کد

 .تصمیمِ مامان دچار تشویش و تزلزل بشه

هارو پشتش زده و اونو یه آدمِ وقتی داییش اون حرف
دونه، حقیقتا از مامانِ اضافی، توی زندگی خودش می

  .بنیامین، بیشتر از این انتظارم رفت
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ای نداشتم و فقط سر تکون دادم، مامان انگار پی چاره
هاش به یه لیوان آبِ خنک نیاز د از حرفبرد که بع

 .دارم

 

 وسهچهارصدوبیست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

لیوان رو مقابلم گذاشت و لبخند گرمی به روم زد و 
 : گفت
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اون مرتیکه  دیشب که تو نبودی زنگ زدم حساب -
و رسیدم، هر چی از دهنم در اومد بهش گفتم جوهرلق

تا دلم خنک شه، باورت نمیشه، چه جوری افتاده بود به 
 ...هاغلط کردن و این حرف

هارو روی میز گذاشت تا وسایل رو برای پیش دستی
 .پذیرایی از قبل آماده کنه

خواست سرِ منو شیره بمالونه، همش به دروغ می -
خواستم با ماهین حرف بزنم، براش یه می گفتمی

 ...مهمونی کوچیک گرفته بودم تا سنگامونو وا کنیم

 :نیشخند زد
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و من باید بزنم تو سرت که غلط زیادی همون سنگ -
کردی به دخترم چرت و پرت گفتی... دستِ میالد درد 

 ...نکنه

اش تر جملههامو گرفت و محکمایستاد مقابلم و شونه
 :درو کامل کر

زدم تو دهنش، تا اگه اون نمیزدش من می رفتم می -
دفعه دیگه همچین غلطی نکنه، من بهش اعتماد داشتم 

ماهین، باورت نمیشه، اونو مثل پسرم دوست داشتم، 
تونم دخترمو بهش بدم بعد یه عمر گفتم آدمیه که می

راحت سرمو بذارم رو بالشت با خیال راحت بخوابم، به 
خترم یه تا آخرِ عمرش خوشبخته، این فکر کنم که د

 .دونستم تو زرد از آب در میادنمی
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چی دارین پچ پچ می کنین، مهمونا االن میان، چیزی  -
 ...کم و کسر ندارین که

میالد که اومد، مامان صحبتش رو قطع کرد و توجهش 
 :رو به اون داد

مم مهمون نه مادر همه کارارو انجام دادیم... بچه -
 .ش نگو مهموننیست دیگه به

کردم میالد نخودی خندید و من داشتم به این فکر می
  ...که دهن لقیِ میالد هم همچین بد نبوده

خدا به وقتش شخصیتِ واقعی هر آدمی رو برای 
کنه و شخصیتِ واقعیِ مسلم یه احمقِ اطرافیانش رو می

 .بیچاره بود
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گم بیچاره چون به تنها سالحی که دسترسی داشت تا می
 .من و وریا انتقام بگیره، سالح مردونگیش بوداز 

 

 وچهارچهارصدوبیست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

شب باالخره فرا رسید، متین و بنیامین زودتر اومدن و 
  .نی بنیامین هم اومدپشت سرش خانواده

هاشون رو عوض کردن، متینا با بعد از اینکه لباس
 :استرس به آشپزخونه اومد و معذب گفت
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تا همین االن آرایشگاه بودم. خواستم زودتر بیام  -
کمکتون، اصال وقت نکردم. آخرین مشتریمو که رد 

 .کردم سریع حاضر شدم بنیامین بیاد دنبالم

 : مامان با خوشرویی گفت

ای منو ماهین عزیزم. تو برو بشین خستهخسته نباشی  -
 .کارارو انجام میدیم

 .نه اگه کاری هست بگید منم انجام میدم -

دستشو گرفتم و تشویقش کردم بره کنار شوهرش و 
 .ی جدیدش بشینهخانواده

ای هم مادرشوهرت تو برو بشین خواهری. هم خسته -
 .دوست داره بیشتر ببینتت
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خودم به کارها رسیدگی  مامان هم بشینه بهتره. من
 .کنممی

هر دوشون بعد از حرفِ من راضی شدن، برن کنار 
 .ها بشیننمهمان

ظرف میوه رو پر کردم و میالد رو صدا زدم تا بیاد 
 .ها رو ببرهمیوه

کردم که وارد آشپزخونه شد و داشتم دسرهارو چک می
 :با گفتنِ

 ؟خب دیگه چه خبر -

منه و مِن باب شوخی یا اعالم حضور کرد. فکر کردم با 
سوالی در مورد وریا اینو ازم پرسیده، اما وقتی برگشتم 
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و گوشی رو کنار گوشش دیدم فهمیدم با شخص 
 .ای مشغول حرف زدنهدیگه

 .کنار میز ایستاد و به مخاطبش گوش داد

دونم گفتم بعد بیام آره، قراره با مامان برم... نمی -
عال که نه... اول باید اینجا کارارو سروسامون بدم... ف

بهش زنگ بزنم، هنوز چیزی نگفتم به اون، اما نمیتونه 
 ...مانعم بشه... این کارارو کرده تا منو به اونا وصل کنه

نگاهم کرد و چینی به چشماشو صورتش انداخت و 
 :لحنش یه شوخی گرایید

و بپرسی... نه اینکه تو به من زنگ میزنی حالِ ماهین -
ر تماس نیستی... دیگه داری پرو میشی اصال با خودش د

 .ها
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با خجالت خندیدم و خودمو با کارم مشغول نشون دادم. 
من عالوه بر اینکه باهاش در تماسم، هر روز هم 

 ...بینمشمی

ذاریم و اش، یا توی باشگاه با هم قرار مییا میرم خونه
مون به کجاها که نگم برات داداش جون، رابطه

 ...نرسیده
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هایی که اونقدر با هم مچ شدیم که به سختی ساعت
ای که اینجام رو دووم میارم تا دوباره پر نکشم به خونه

کشه تا مثل کشه و انتظارِ منو میاون توش نفس می
 .ای میون بازوهاش جا بگیرمشده ی رامپرنده

  .کنمروزهای خوبم رو دارم با اون سپری می

کنم مامان اون باعث تغییر توی حالم شده و حس می
بخاطر خوب شدنِ حالم کوتاه اومده و فهمیده، از سر 
گذروندنِ هر بحرانی، بخاطر مدیون بودن به وجودِ یه 

 .آدمِ خاصه

مدیونِ وریا بودم که منو از خالء بیرون کشید و من 
 .کاری کرد تا دوباره به زندگیِ خوشحالم برگردم
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ام رو دوباره بدست بیارم مدیونم که باعث شد خونواده
  .هامو مرور کنمو کنارشون حالِ خوبِ گذشته

مدیونم که با وجود دور بودنش و ممنوعیتی که هنوزم 
داره کمکم می کنه تا این توی چشمِ مامانم داره، اما 

 .اوضاع رو بهتر سروسامون بدم

 .گوشی یه دقیقه دستت باشه -

 :میالد نگاهم کرد و زیر لب غرید

کشه اینارو برم بزنم دهنشو صاف کنم... خجالت نمی -
پرسه... گوشیت کجاست، این منو مچل کرد از از من می

گه که تو پرسید، برو ببین چی می بس حالتو از من
بحتش با من یکی در میون نگه ماهین کجاست، ص

 .چیکار می کنه
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م گرفت و شک ندارم اونم از پشت خط با خنده
ی صداش های قشنگش، گوشِ میالد رو شیفتهقهقهه
 .کرده

های مامان سر سری تکون دادم و با لبخند به خوراکی
زدم که بوشون تمام فضای آشپزخونه رو در بر گرفته 

 .بود
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نوبت شام که رسید میز شام رو با کمک مامان چیدم، 
هدیه خانم مامانِ بنیامین هم با متینا بهمون ملحق شدن 

 .و توی چیدنِ میز کمکمون کردن

وریا بود، که همین چند دقیقه پیش رفتم توی پیش  دلم
هایی که داده بود بهش زنگ زدم و اتاق و در جواب پیام

 : وقتی صدامو شنید با شیفتگی گفت

من که گفتم البه الی کارهات بهم زنگ بزن، یا پیام  -
 .بده، خسته شدم دختر

دونه تازه افتاده روی زبونش و انگار می این دختر گفتن
ندازه، که گاه و بیگاه ازش وی دلم میچه هولی ت

 .کنهاستفاده می
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کردم... کجایی؟ کارا زیاده، داشتم کمک مامان می -
 ؟رفتی خونه، شام چی داری

نرفتم خونه خودم، چیزی نبود بخورم، رفتم پیش  -
 ؟مامان... مهمونا اومدن

 .آره همه اومدن. جات خالیه -

 ؟ی جونورمم اونجاستعمه -

 :ت و گفتمام گرفخنده

 .اتفاقا زنِ مهربونیه -

ی بینی... از نظر من یه سلیطهتو همیشه ظاهرو می -
ست... چی درست کردی حاال؟ همه غذاهارو آتیش پاره

 ؟مامانت پخت، یا توام چیزی درست کردی
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من فقط کوفته تبریزی درست کردم با پیراشکی،  -
 ...سبزی درست کرد، مرغ و پلو ومامان قورمه

 :و کامل کنم، توی حرفم نشستماز اینکه جملهقبل 

اوو چه خبره، واسه چهارتا آدم این همه غدا پختین...  -
 .خوراانگار از کجا اومدن... مفت

 : خور گفتنش دوباره خندیدمبه مفت

هاشونو همیشه مورد لطف و تو از اونایی که عمه -
دن... اگه بنیامین بفهمه اینارو گفتی عنایت قرار می

 ...کنهپوستتو می

 

.. مگه قراره چه گِلی به بفهمه، اصال واسم مهم نیست -
 ...سرم بریزن
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 :مامان صدام زد و من سریع تماسم رو سر هم کردم

من باید برم وریا، مراقب خودت باش، فرصت کردم  -
 .دوباره بهت پیام میدم

خوام کوفت همه غذاها رو ندی به اینا بخورن، می -
کوفته تبریزی برام سوا کن، فردا که  بخورن، از اون

 .میای با خودت بیاریش
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میز رو با سلیقه چیدیم، مامان در اصل سنگ تموم 
ل خونواده شوهرش گذاشته بود تا دخترش، مقاب
 .احساس ضعف نداشته باشه

البته من به چند مدل غذا درست کردن نمیگم شیوه 
آبرومندی و سنگ تموم گذاشتن، به این معتقدم هر 

کس باید به اندازه وُسعش تدارک ببینه و اگه همه چیز 
در سادگی خودش سپری بشه حالت بهتری داره، ولی 

دوست داره  های دیگهخب مامان هم مثل همه بزرگ
 .کار بهترو انجام بده

موقع صرف شام همش منتظر بودم مامان روی دور 
  ...سواالتش بیفته
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 .استرس دست و پا گیری هم اعصابمو بهم ریخته بود

هدیه خانوم و شوهرش در حین غذا خوردن از غذاهای 
مامان تعریف و تمجید کردن. البته از کوفته تبریزی که 

حسابی تعریف به تنگش من پختم هم خوردن و 
  .چسبوندن

کنم و دلم قیلی ویلی رفت... خب من زیاد آشپزی نمی
به ندرت پیش میاد خودمو توی کارهای آشپزخونه 

سرگرم کنم. ولی این تعریف دوباره مثل شیرینی به 
  .دلم چسبید و لبخند زدم

لبخند زدم اما به محض اینکه مامان سوال اولش رو 
د گوش و به صورتِ مامان خیره پرسید، تمام حواسم ش

 .شدم
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 ؟ی پدریتون رابطه ندارینخوام شما با خانوادهعذر می -

به وضوح رنگ به رنگ شدنِ بنیامین رو دیدم و بعد 
 .ی متینا که حسِ خوبی بهم ندادتک سرفه

هامون چرخوند و هدبه خانوم نگاهش رو توی صورت
توی و رویی زد و قاشق رو بالتکلیف رنگلبخند بی

 .هاش تمرکز کنهظرفش قرار داد تا بتونه روی حرف

  .ی پدریم که همشون رحمت خدا رفتنخانواده -

گفتیم و هدیه  "خدا رحمتشون کنه"ما و مامان زیر لب 
 :خانم با تشکر ادامه داد

یه خواهر و یه برادر داشتم که اونا هم فوت کردن،  -
.. دور شم بعدش باهامون قطع رابطه کردن.زن و بچه
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اش اینجوریه دیگه، همه دوس دارن واسه زمونه
 .خودشون زندگی کنن کسی تو زندگیشون سرک نکشه

به حرفش پوزخندی زدم. اما اونقدر محو که کسی جز 
  .خودم حسش نکنه

حوریِ مهربونم که  بیچاره وریا و بیچاره خاله
هارو بین جمعمون خواهرشوهرش داره این حرف

گه که بخاطر تقسیم ارث و نمیزنه و حقیقت رو می
ی برادرش رو به حالِ میراث کناره گیری کرده و بچه

 .خودش رها کرده

 :مامان پرسید

 ؟خواهرتون ازدواج کرده بودن -
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نه تو مجردی فوت کرد... داشت برای لیسانسش  -
رفت و درس می خوند... تو مسیر دانشگاه که می

شون ه عدهاومد یه روز اتوبوسشون تصادف کرد، یمی
 ...سالم موندن اما خواهرم

 

 وهشتچهارصدوبیست_پارت#

 

 

 

 

 

 

. با تاسف آهی کشید و مامان دوباره ابراز تاسف کرد
کمی سکوت پیشه کردیم تا شامِ خوشمزه رو کوفتِ 
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ی مامان سرِ درازی مهمونامون نکنیم، اما انگار قصه
 .داشت

ی من اینجوری شنیده بودم، انگار شما با خونواده -
 .برادرتون و پسرشهمنظورم زنبرادرتون قهرین...

هدیه خانم دستپاچه لبخندی زد و برای آرامشش هم 
که شده مقداری آب توی لیوانش ریخت و قلپی خورد و 

 :وتاهی لب زدبعد با آرامشِ ک

راستش نمیشه گفت قهریم، اما وقتی اونا دوست  -
نداشتن رابطه برقرار کنیم، ما هم گفتیم مزاحم 

خوام فکر کنن قراره زندگیشون نباشیم. نمی
 .آرامششونو بهم بزنیم
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میالد که تا االن سکوت کرده بود و مثل من فقط گوش 
اشت اش رو روی میز گذمی داد به یکباره لیوان نوشابه

 :شکونی دادو جوابِ دندون

ولی بنظرم به جای کناره گیری و دور شدن تو اینجور  -
مواقع باید بیشتر هواشونو داشتین... اینو بر حسب 

خوره دوست داره گم، آدم وقتی زمین میتجربه می
ببینه کی بیشتر از همه واسه بلند شدن، تشویقش 

ه تا بلندش تر از همه کیه که دستشو گرفتکنه... مهممی
 ...کنه

داد. جوابِ میالد به جا لبخند هدیه خانم، بوی شرم می
بود و توی دلم براش کف زدم. به جا و صحیح و بنیامین 

انگاری مامان و باباش، عرقِ شرمش رو با برای سهل
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دستمال پاک کرد و برای برهم زدنِ این بحث، یهویی 
 :گفت

خدا کنه  ست کوثر خانم،قورمه سبزی خیلی خوشمزه -
 .دستپختِ متینا هم به شما رفته باشه

 

 ونهچهارصدوبیست_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 : همه خندیدیم و متینا با اعتراض گفت
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 .یه جوری میگی انگار تا حاال دستپختِ منو نخوردی -

بلند گفت و شاکی بحث رو ادامه  "نه"بنیامین همه یه 
 :داد

ست اسما پیشِ منی، همش تو آرایشگاهی، تو یه هفته -
شب هم که میای به جای اینکه من بگم شام کو، تو 

میگی شام کو، از بس غذا از بیرون گرفتم، دیگه وقتی 
و اسم پیتزا میارن، حالم از هر چی پپرونی و گوشت

 .خورهمیقارچه بهم 

تری دوباره خندیدیم و فضای بینمون حالت صمیمانه
گرفت. بنیامین خوب بود، شوخ بود و کسی بود که 

شد فضارو از حالت کسلی و وقتی وارد جمعمون می
 .کردخماری دور می
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 : باباش هم گفت

من مطمئنم دستپختِ عروسِ گلمم شبیه مامانشه...  -
 .ا نشهخواسته ریاگه تا حاال رو نکرده می

 :متینا خودش رو لوس کرد

عه بابا جون... من دستپختم خوبه، فقط تا حاال غذا  -
 .نپختم... خب بلد نیستم چی درست کنم

 .مون به هوا رفتتا اینو گفت شلیک خنده

بابای بنیامین با دستمال دور دهنش رو پاک کرد و در 
 خوردن، گفتهاش تکون میخندید و شونهحالی که می

: 

گی دستپختت تا حاال غذا نپختی چه جوری می اگه -
 .خوبه دخترم
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گوشیم توی جیبم ویبره رفت. همون قبل شام اونو توی 
جیبِ شلوارِ جینم گذاشتم، تا اگه وریا پیام داد بتونم 

 .جواب بدم

 : از زیر میز پیامش رو خوندم

فردا برام از اون کوفته تبریزی که خودت درست  "
خوام، زود هم بیا پز میفته ماهینمن کوکردی بیاریا...

 " پیشم

لبخند زدم و وقتی گوشی رو دوباره توی جیبم سر دادم 
و سر بلند کردم ،با چند جفت چشمِ خندون و ریزشده، 

  ...مواجه شدم. متینا، بنیامین و میالد

ماهین بند رو جلوی همه به آب داده، این سه نفر که 
 .شاهدینِ اصلی ماجرای عشقمون بودن
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های میالد و بنیامین که سوال بعدیِ مامان بین صحبت
سفرت کی هست و اگه کمکی ازش "ازش پرسیده بود 

 .ها، بودکنه و از این دست حرفبربیاد اون دریغ نمی

هام رو دوباره تیز کردم، وقتی اسم وریا وسط گوش
 .اومد، صحبت میالد و بنیامین هم به یکباره قطع شد

 ؟اونم باهاتون رابطه ندارهپسر برادرتون چی،  -

 : هدیه خانوم فقط گفت

 .نه -

 .یک نه با هزار معنای متفاوت

 

 چهارصدوسی_پارت#

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 

 

 

 

ها عجیبه آخه، دوستِ صمیمی بنیامین جان هست، بچه -
 ...هاهم ارتباط محکمی دارن، بعد خانوادهبا 

من با دوستیشون مشکلی ندارم، حتی با رفت و  -
آمدشونم مشکلی ندارم، اما حوری دوس نداره با ما 

ترها با ... چند سال پیش، خیلی قبلارتباط داشته باشه
ها وریا بچه بود، حودی هم آقام بحثش شد، اونموقع

 ...خیلی جوون بود

 :زمزمه کرد بنیامین ریز
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مامان جان، بهتره این بحثارو بذاریم کنار، من  -
 .ماه عسلمون حرف بزنم خواستم در مورد برنامهمی

بحث پیش اومده، به مذاق منم خوش نیومد... اما مامان 
خواست نرسه، دست از ... تا به چیزی که میبود دیگه

 .داشتسواالتش بر نمی

 : هدیه خانوم به بنیامین گفت

خوام بگم، مگه اون بیچاره ها چیزِ یز بدی که نمیچ -
بدی هم دارن، موضوع فقط ترسِ غیرارادیِ حوری بود 

کرد حاال بعد از این همه سال که وریارو تر و که فکر می
شو ازش بگیره، آقام خواد بچهخشکش کرده، آقام می

ی خودم زندگی کنین، جلو فقط گفته بود بیاین تو خونه
ین، هواتونو داشته باشم، بدونم کمبود چشم خودم باش
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زندگیتون چیه، تو یه چشم به هم زدن اون کمبودو رفع 
کنم، ولی حوری اینو بد برداشت کرد، فکر کرد آقام 

کم وریارو ازش بگیره، خواد با این کارش کممی
بحثشون شد، بعدم از اون روز به بعد به همه اعالم کرد 

اشته باشه... خودش ش ندکسی کاری به زندگیش و بچه
هم مامانش میشه هم باباش، از پسِ زندگیشون بر 

میان، البته آقام از اون روز به بعد یه روزم تنهاشون 
 ...نذاشت ولی ما

اومد که به شوهرش با حسرت نگاهی انداخت، بنظر می
از این دوری خسته شدن و حرفش رو با آه عمیقی ادامه 

 :داد
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نداشتیم. یه مدت بعدم  ما دیگه باهاشون ارتباطی  -
رفتیم خارج دیگه به کل ازشون دور شدیم، وقتی 

 ...برگشتیم هم عزای بابام رو دستمون بود

 : اش رو با خباثت کامل کردممن توی دلم جمله

و یه وصیت نامه که آقات همه مال و ثروتشو بنام وریا  -
 .زده بود

 :مامان که گفت

بفهمم مشکلتون راستشو بخوای دنبال یه دلیل بودم  -
چیه، تا شاید با پا درمیونیِ ما بشه این قهرِ خونوادگی رو 

گفتم اول بپرسم ببینم با وریا مشکلی از بین برد...
داشتین یا با حوری خانم، یا خدایی نکرده بحث بدی 

 ...بینتون بوده
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بحث ما چیز خیلی بزرگی نیست، یه دعوای  -
چی دوری  خونوادگی و جزیی بود که بقول شوهرم هر

ترن... نه وریا مشکلی داره نه بیشتر باشه، زندگیا آروم
حوری، اتفاقا همین چند وقت پیش هم فهمیدم، خاطر 

 ...خواه ماهین جان شده

 

 ویکچهارصدوسی_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

از شرمم  مامان لبخند کذایی زد و من دستای عرق کرده
حرفاش  رو روی جینم کشیدم و شنیدم که با ادامه

 : گفت

می دونم اگه این وصلت صورت بگیره ما حتی از قبل  -
شیم و خیلیم خوشحال میشم هم بیشتر بهم نزدیک می

ببینم بنیامینم با کسی که مثل برادر بهش نزدیکه 
ولی خب این بسته به نظر شما و ماهین باجناق میشه، 

اگه نظر  جان داره که در آینده چی قراره پیش بیاد...
گم وریا جای داداشم نشسته، منو بخواین، فقط می

تونم به جرات بگم اخالق و مرامشو از باباش به ارث می
 .برده
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ام که تا االن از برق شادی توی نگاهم نشست و سینه
، یهو در عرض یه ثانیه خالی شد حجمِ نفسم پر شده بود

و به مامان نگاه کردم که لبخند رضایت بخشی روی 
  ...هاش داشتلب

کردم اگه وریا مشکل تا همین چند دقیقه پیش فکر می
داشته باشه یا نداشته باشه، ممکنه مامانِ بنیامین بخاطر 

ای بهشون بچسبونه تا تو چشمِ نفرتش از اونا هر وصله
 .ما خرابش کنه

ها فهمم اصالت چیزی نیست که با این دروغاما حاال می
  .دار بشه، اصالت چیزیه که هدیه خانم نشون دادلکه

کاری به این ندارم سر چی و کی و چرا با حوری خانم و 
وریا دعواشون شده و قهر کردن، این برام مهمه که اون 
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با وجود قهرش هم پشتِ اونارو خالی نکرد و در 
حت و درستی حرف زد و حتی ابراز موردشون در ص

  ...خوشحالی کرد از اینکه اون با پسرش باجناق بشه

منم ابراز خوشحالی کردم و تا سرمو پیچیدم نگاهم 
توی نگاه بنیامین ثابت شد. اخم ریزی کرد و به حالت 

  .شوخی سرشو تکون داد تا خودمو جمع کنم

 

 

ه شب با همه خوشی و خستگیش گذشت... بعد از اینک
هارو شستم و کمک مامان آشپزخونه رو مرتب ظرف

  .کردم به تختم رفتم

نیمی از من جامونده بود توی خونه وریا، میون آغوشی 
که این روزها پرتب و تاب و با حرارتِ زیادی لمسش 
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کردم و اون منو به شورانگیزترین دقایقِ عمرم می
 .کردنزدیک می

کنم. می این حس و حال رو به خوبی کنارش تجربه
کنه و اونقدر غرقِ این حس و حالی که سرمستم می

خواد هر روز و هر ساعت شم که دلم میمستی می
  .اش کنمکنارش تجربه

  .آور، انس گرفتممن به اون مثل یه دارویِ خواب

های شب رو با خیالِ صبح شدن و رفتنِ تمام ساعت
 کردم تا دوباره مثل روز قبلپیشش به سختی سپری می

 .توی آغوشش جا بشم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

م روی تختم، به نیمی از من اونجا بود و نیمی دیگه
های به اون صحبت کردهای مامان فکر میحرف

  .تری که هنوز هدیه خانوم و شوهرش نیومده بودنقبل

من اصال نمی دونستم مامانِ مسلم پیگیرِ نامزدی منو 
مون رو به هم بند بیاره و پسرشه و سعی داره رابطه

  .صرار داره مامان هم کمکمشون کنها

. امشبی که برای من دونستم تا همین امشب..اینارو نمی
های ی بیادموندنی و خوش رقم خورد و حرفیه خاطره

م مامان باعث شد از ته دل نفسِ راحتی بکشم و به آینده
کنم و منتظرم روزها لبخند بزنم. دیگه ازش فرار نمی

ای که به ن تا به اون وعدهیکی پس از دیگری سپری بش
  ...قلبم و احساسم دادم نزدیک بشم
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تر باشن، ام کاملروزهایی که قراره خانواده
 تر و مستحکممون صمیمیتر و جمعهامون دقیقانتخاب

 .باشه

 

 

* 
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مثل هر روز بعد از کالسِ آنالینی که با شاگردهام 
داشتم و تعدادشون رسیده بود به هفت تا، لباس 

 .ی وریا برمپوشیدم تا به خونه

 .ذاریم و گاهی توی خونهگاهی توی باشگاه قرار می

ای داره... اش یه حال و هوای دیگهبرای من خونه
دونم اونو به هوای من مثل یه مامنه و وقتی می اشخونه

 .کنمگرفته، حسِ بهتری پیدا می

ای براش کوفته تبریزی که دیشب توی ظرف جداگانه
  .گذاشته بودم رو برداشتم و از خونه بیرون رفتم
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مامان رو به زور راضی کردم بره آرایشگاه تا هم به 
ی موهاش صفایی بده و هم صورتش رو از حالت خستگ

  .و کسلی در بیاره

االن دو ساعت از زمان رفتنش گذشته بود و حدس 
 .زدم تا چند ساعت دیگه هم خونه نیادمی

سوار ماشین نشستم و به سمت مقصدم حرکت کردم. 
  .وریا در جریان رفتنم نبود

اش رسیدم، کلید به در انداختم وقتی به ساختمون خونه
  ...و وارد ساختمون شدم

کنم، از همین از اینجا بودن دریافت می حس خوبی که
االن که آزادنه به در کلید انداختم و وارد شدم شروع 

 .شد و قند توی دلم آب کرد
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 : اش رو بهم داد و گفتچند روز پیش کلید خونه

تو مرتب میای پیشم و میری، دوس دارم خودتو از  -
 .این خونه بدونی، راحت باشی

اش رو شت که کلید خونهاونم حس خوبی از این کار دا
 .با اطمینان میون دستام گذاشت

از آسانسور که بیرون رفتم آماده بودم که در رو باز 
کنم، که یهو در از داخل باز شد و وریا پشت به من روی 
مردی که صورتش رو از روزِ خواستگاری به یاد داشتم، 

 :بلند و عصبی داد زد

روز سر یه چیزی بیا برو بیرون، من حوصله ندارم هر  -
با تو بحث کنم... خونه باغ اگه مال تو بوده مالِ منم 

بوده، دوس داشتم سهممو بفروشم... چیکار به سهم من 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ذارم خری گفتی من پول تو دستت نمیداری؟ گفتم می
بری با هرزگیات عیش و نوشش کنی، پیشنهاد دادم 

نخواستی، منم فروختمش، حاال هم بحثی توش نیست 
 .بفرما

نه داییش منو دیده بود نه وریا، ولی گویا بحثشون در 
مورد فروش سهمی بوده که وریا با داییش توش 

 .شریک بوده

تو حق نداشتی سهمتو به یه غریبه بفروشی... اون  -
االرث خونوادگیمون بوده، من دلم خونه باغ سهم

 .خواست دست یه غریبه بیفتهنمی

ش کنم، اومدم پیشت خواستم پولپول الزم داشتم، می -
دستمو نگرفتی، گفتم سهممو وردار پولش کن، لغوز 
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بستی به ریشم، آخه مردِ مومن من دیگه باید چیکار 
کردم؟ فکر کردی شوخی داشتم می گفتم میرم می

 ؟میفروشمش

تو بیجا کردی فروختی... فروختی که چه غلطی بکنی،  -
هر ی بی اصل و نسبش افتادی با اون پسره و خونواده

چی مال و ثروت داشتی ازت کشیدن، تقصیرت نیست 
نه حوری خوب تونسته به بارت بیاره، نه پدر باال سرت 

و چیزی یادت بده، تو خریتِ خودت بوده تا آدمت کنه
بازیای جوونیت کردی، موندی، خودتو غرق این هوس

بندوباریاست که برا کنی زندگی همین بیفکر می
های مشروبت، اون از خودت ساختی، اون از شیشه
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بازیت، اینم از قمار کردنت که کل پول و ی زنآوازه
 .ثروتِ خونوادگیمونو به باد دادی
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 :وریا نعره زد

خواستم بریزمش ... پولِ خودم بود میپول خودم بود -
 .. از کیسه شما که نبخشیدمتو رودخونه
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هاشون منجمد شد و حقیقت مثل سیلی قلبم از حرف 
 .توی گوشم جرقه زد

دونه میالد زندگیشو با قمار و کالهبرداری داییش می
باخته و وریا بخاطر قمارِ اون، ثروتش رو قمار کرد تا 

 !؟مارو نجات بده

که به ما گفت بی اصل و نسب و من هیچوقت به  ونهدمی
این فکر نکردم، اونایی که از بیرون به زندگیمون نگاه 

کنن، چی در مورد زندگیمون و خودمون فکر می
 ؛کنن، تا به االن که شنیدم گفتمی

 "اصل و نسببی"

اصل و نسب نبودیم، فقط اشتباه میالد دامن هممون ما بی
خودش ته جهنمی برد که به زور رو گرفت و مارو با 
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ازش باال اومدیم ولی هنوز از حرارتِ آتیشی که ازش 
 .تجربه کردیم، دود از تن و سرمون به هوا میره

  .های بعدی وریا با داییش رو نشنیدمحرف

خواستم قبل از دیده شدن از اونجا دور بشم، تا یه می
م اصل و نسب بودنِ بیشتری، محکووقت با دیدنم به بی

 .نشم

ی مجردی وریا اومدم و بینه به خونهبه اینکه اون منو می
 .کنهمهرِ حرفش رو محکم می

ای که اشکم خواستم برگردم، اما درست در لحظهمی
فرو ریخت و قصد پیچیدن داشتم، وریا پیچید و تا 

 : گفت

 ...بیا برو من سرِ پولِ خودم با کسی -
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صدایی که تحلیل و نگاهش به من افتاد و ماتش برد و با 
 : تعجب درش نشسته بود، گفت

 ...تو اینجایی ماهین -

هام رو تکون دادم و به سختی این کلمات رو گیج لب
 :گفتم

 .دونم... فکر کنم بدموقع اومدماومدم... ولی... نمی -

ی داییش رو ای از چشمم چکید و زمزمهاشکِ دیگه
 ."االاهللالاله"شنیدم که گفت 

هاشو به پا زد و نیم نه بیرون اومد و کفشداییش از خو
 .نگاه ناآرومی به من انداخت

اومد که بگم، یا حتی چه واکنشی چیزی روی زبونم نمی
نشون بدم، اون با همونِ نگاه و حالتِ صورتش، وارد 
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آسانسور شد و تا در بسته شد، وریا نفسش رو محکم 
 :بیرون داد و بازومو به سمت خودش کشید

 ...ل، به حرفاش توجه نکنبیا داخ -

 

 وچهارچهارصدوسی_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

نمی دونم چندقیقه گذشته بود که من درسکوت روی 
اون کاناپه چرمِ قرمز نشسته بودم و روزهامونو دوره می 

 .کردم

روزهایی که اون اومد و شد همه کسِ من و کمکم کرد 
بالیی به اسم اتابک رو از سر خودم و خانواده ام دور 

 .کنم

کنار اپنِ آشپزخانه ایستاده بود و بدون گفتنِ حرفی 
کرد که کشید و هر از گاهی به من نگاه میفقط نفس می

هام و اون ظرف خوشرنگی که پر شرمنده حال به دست
توای کوفته تبریزی که با عشق براش آورده بود از مح

 .بودم، زل زده بودم
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تونم به داییش چیزهایی رو به زبون آورد که نمی
 .سادگی ازشون بگذرم و فراموششون کنم

چیزهایی که هر چقدر تلخ و جگرسوز بودند ولی 
  .متاسفانه حقیقیت داشتن

های میالد بود... بخاطر همه این کاها بخاطر بدهی
ام گی و ترسِ من... بخاطر حمایت من و خانوادهبیچار

وبیشتر از همه بخاطر بدست آوردنِ دلم بود که آتیش 
به اموالِ باارزشش زد و اونارو بخاطرِ من و برای میالد 

  .فدا کرد

سرمو باال گرفتم و نگاهش کردم... با یه نگاه خاص 
 .اونجا ایستاده بود و خیره نگاهم می کرد
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بغض قورت دادم... از نگاهش بغضم آب دهانم رو با 
هدف باز کردم تا هامو بیگُنده تر شد و چند بار لب

رسید دوباره چیزی بگم و چون چیزی به ذهنم نمی
 .بستمهامو میلب

 ؟تموم نشد -

 :ی کوتاهش بودم که ادامه دادمات جمله

شی چه انتظاری از من وقتی تو از حرفاش این می -
 ! داری عسلم

ام فشار گفتنش بغضِ ناسورتری به گلومو سینهبا عسلم 
 .آورد

به طرفم اومد... باید چیزی بگم تا این درد از روی 
  ....م کم بشهسینه
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باید بهش بگم تحقیرِ داییش چقدر مخرب و ویرون 
 ...کننده بوده

کرد قرار  بهش بگم میالد اشتباه کرد و چون راهشو کج
اصل و نسب نیست اشتباه آدم ها نشون دهنده بی 

 ...بودنشون باشه

چه بسا اگه مسیرِ زندگی من به این قسمت کج نمی شد 
کردم من االن و هیچکدوم از این اتفاقات رو تجربه نمی

 .به یه عنوان یه آدم موفق توی اجتماع بودم
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زبونم به حرفی باز نشد... نه اون لحظه نه وقتی وریا 
جلوی پاهام چمباته زد و ظرف رو از میون دستام 

برداشت و روی عسلیِ کنارم گذاشت و بعد به چشمای 
 ...نمدارم خیره شد

خیره شد و سیبِ گلوش لرزید... خیره شد و برق توی 
دن... خیره شد و دستاش از خودش چشماش بیشتر ش

 ...هام نشستنفاصله گرفتن و جایی پشت گردن و شونه

با همون نگاه خیره به دستاش فرمان داد تا منو به 
  ...آغوشش بفرستن
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ش افتاد بغضم شکست... سدی از سرم که روی سینه
ش هق هق م برداشته شد و طوری روی سینهروی سینه

که بهترین عروسکش رو از  ای بودمکردم که شبیه بچه
  ...دست داده

دستشو نوازش گونه، پشت گردنم و موهام کشید و 
 :آروم گفت

هیش خوشگلم.... اینجوری گریه نکن دلمو آب  -
خوای کنی... اون پیرمرد یه چیزی گفت رفت...میمی

بخاطر حرفاش روزمونو خراب کنی... بیخیال... بیخیال 
 .جانان

منه.... من ...مجبورت کردم اینکارو تقصیر... تقصیرِ...  -
 .بکنی
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های منقطع نهایت تونستم همین بریده بریده و با نفس
 .چند کلمه رو به زبون بیارم

 .اون دوباره تشویقم کرد به آروم شدن

تقصیرِ منم بود... اگه جایی از اون روزها ترسمو نادیده 
ها از گورِ شدم همه این آتیشمی.گرفتم و متوجه می

شه، قبل از اینکه وریا دست به فروش بلند می سیما
اموالش بزنه و اجازه بدم اموالش رو بفروشه این قضیه 

 ....رو جور دیگه ای تموم می کردم

از داییش خجالت نکشیدم. من از وریا خجالت کشیدم 
  ...که پا به پای من همه اون روزهارو تجربه کرد
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به روم تلخیشون روچشید و به جای دلخوری یا منتی 
لبخند می زد تا من نفهمم چقدر اون روزها تحت فشار 

  .بوده و اذیت شده اما به روی خودش نیورده

خوای تا وقتی اینجایی اینجوری بهم بچسبی و می -
ی زِر زِرو... اشکش گریه کنی؟ جمع کن خودتو، دختره

 ...دمِ مشکه

چیکار کنم پس... ندیدی... داییت چی بهت گفت؟ من  -
دونستم تو اموالتون با هم شریکین، هیچوقت... یاگه م

 ...هیچوقت

 

 وششچهارصدوسی_پارت#
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 : گفت ای زد و پریشوننوچِ کالفه

باید خب االن که چی؟ شریک بودیم که بودیم، من  -
نداختم... اونم یه چیزی کارِ شمارو هر طور شده راه می

گفت حاال... مگه دفعه اولشه میاد لگد می زنه تو 
 .آرامشم و زندگیم

من واسه خودم ناراحت نیستم... از این ناراحتم که  -
اینقدر توروتحت فشار گذاشتم تا مجبور بشی دست به 

 .فروش اموالت بزنی
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کردم چطوری کارارو نمیخب عزیزم اگه من اون  -
شدم... چطوری اصال دلتو قلبِ کوچیکتو صاحب می

بدست می آوردم... تو اون شرایط تو به یه همراه احتیاج 
داشتی به کسی که بتونه درکت کنه... حامیت باشه... اگه 

دادم چه فرقی با مسلم داشتم... اصال منم جا خالی می
م، وقتی تو چطور می تونستم راحت سر رو بالشت بذار

حالت بد بود و داشتی بدترین روزاتو سپری می کردی؟ 
مگه من حیوونم اینقدر سنگدل باشم... همه اموالمم اگه 

گفتم فدای یه تار موی ماهین... فروختم بازم میمی
برای ماهین مشکلی پیش نیاد مال و منالِ من بره به 

جهنم... هر چی بره دوباره جاش پر میشه... من نگران 
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شد صد سال و بودم خوشگلم... اگه تو طوریت میت
 .تونستم خودمو ببخشممی

 .تونم بخاطر اون روزها خودمو ببخشماالن من نمی -

 

 ...از توی بغلش سرمو فاصله داد و به چشمام خیره شد

نگاهش وجودمو در هم تکون می داد... من عاشق این 
مردَم و خوشحالم که خدا کاری کرد تا حسم بهش 

بشه و قلبم برای اون بتپه... چرا که وریا با تمام  عوض
هایی که تا حاال شناختم فرق داره... جنسش... آدم

معرفتش... مرامش، اصال همه چیزش با بقیه فرق داره... 
هاش به قول هدیه خانم اون جای برخالف شیطنت

 ...باباش نشسته
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همونطور که باباش از خود گذشتگی کرد تا جونِ ملت و 
م از خود رشو نجات بده اونم برای من و خانوادهکشو

 .گذشتگی کرد

شالمو از سرم درآورد و موهای نامرتبم رو که با سمجی 
روی صورتم اومدن کنار زد و به صورتم خیره موند... 

 ...کردخیره موند و جنس نگاهش هر لحظه تغییر می

با اینکه از رفتار داییش پر از خشم و سرخوردگی بود و 
ی دونستم اون حامل عصبانیتیه که به سختی داره من م

کنه، اما شیطنت ریزی از در مقابل من کنترلش می
 :چشماش عبور کرد و آروم و مالیم گفت

 ؟ترش کنیاومدی روزمو بسازی یا تلخ -

 .خواست اینجوری بشه... اما... ناراحتم وریادلم نمی -
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 .پس تو این باشی، من چی باید بگم -

با سر انگشتاش گرفت و چیزی گفت که اون اشکام رو 
 .ای رو تجربه کردملحظه احساساتِ دیگه

تر میشی... کنی خیلی خوشگلدونی وقتی گریه میمی -
 .دناما حقیقتا اشکات خیلی آزارم می

هم زدم. حاال من... من خیلی متاسفم وریا... آرامشتو به -
 .می فهمم چرا همش با داییت بحث داری

پسرتو جای این حرف ها یه کاری کن دوست هیش به -
خوشحال کنی... زورِ زورکی، دو سه ساعت در روز میای 

دونی خوای زهرمارمون کنی... تو که میپیشم، اونم می
 ...من تورو بیشتر از همه دوس دارم
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 وهفتچهارصدوسی_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

هام بغضم دوباره نیش انداخت به گلوم و صدام و لب
 :لرزش گرفتن

منو ببخش وریا، برا تمام روزهایی که آرامشتو ازت  -
خوام... اگه از اول تورو قاطی این گرفتم، معذرت می

کردم، مجبور نبودی هر روز یه بحثِ جدید با ماجرا نمی
 .داشته باشی داییت
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ای از چشمم فرو ریخت... کالفه نوچ اشکِ سمجِ دیگه
 .زد ونفسِ داغش رو توی صورتم بیرون داد

ام گذاشت و با تمام جدیت و محکم دست زیر چونه
 :بودنش غرش کرد

منم متاسفم که نمی تونم االن ازت بگذرم و ازت  -
خوام یه جوری حالمو خوب کنی که یادم بره اون می

 .چطوری اعصابم بهم ریخته پیرمرد

نفهمیدم چرا با این غرش و چرا با این لحن حرف زد، 
هاش روی لبم فرود اومدن و به حالت اما وقتی لب

هام رو لمس کرد و بوسید، فهمیدم وحشیانه و خشن لب
حالِ اون خیلی بدتر از حالیه که من دارم سپریش می 

 ...کنم
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هام زد به لبمکشش روی لبِ پایینیم و گاز ریزی که 
 ...صدای آخ و ناله از دردم رو در آورد

یک آن سرش رو عقب کشید و نفس زنان از خشمی که 
تا به االن سعی در کنترلش داشت، توی بغلش کشیدم و 

 :ناآروم گفت

ول کن این حرفارو، اون چی گفت، چی کشیدیم، تا  -
مون چی بوده، کجاها رفتیم و برگشتیم، یا گذشته

ی تو بوده منم ه کن، اون تجربه تجربهاینجوری نگا
بخاطر تو هر کاری الزم بوده انجام دادم، برام مهم 

خواد با حرفاش گه یا تا کِی مینیست داییم چی می
آزارم بده... برای من فقط تو مهمی اوکی؟ هر کاری هم 

تونی ازم تشکر کنی، ولی کردم واسه خاطر تو بوده، می
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خوشحال بشم، آروم بشم، خواهی نه، یه کاری کن عذر
پیرمردو دوره کنیم تا  نه اینکه بشینیم حرفای اون

 ...بیشتر اعصابمون خراب بشه

 

 وهشتچهارصدوسی_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

منو از جا بلند کنه و منظورش واضح بود برام، اما اینکه 
پرده مستقیم به اتاق خوابش ببره، تا این حد واضح و بی

 .نبود
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رسیدیم... وقتایی ما هیچوقت یهویی به این رابطه نمی
زنیم، ناهار یا شام که میام پیشش، کنار هم حرف می

مون رو با های روزمرهبینیم یا برنامهخوریم، فیلم میمی
بعد... بعد اگه الزم باشه، اما ذاریم و هم به اشتراک می

 ...حاال

فهمیدم به قدر کافی سر خورده و داغونه و منو داروی 
 .بینهشفاعتش می

منی که االن گفت بیشتر از هر کسی دوسَم داره و با 
حرفاش اون حسِ دوگانگی و مشمئز رو تا حدودی از 

 .دلن بیرون کرد

م از هامنو برد روی تخت و در کمتر از یک ثانیه لباس
 .دورم کنده شدن
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کنه حرفی نیست... ولی اگه این حال وریا رو خوب می
 ...من از عذاب وجدان پُرم

هام چی به سر تونم فراموش کنم با خودخواهینمی
 ...هردومون آوردم

مون تاثیر خوام اجازه بدم این حس روی رابطهنمی
 .بذاره

اومدم تا بهش بگم دیشب چی شد و مامان در موردش 
های داییش بقدری تحت چیزهای گفته اما با حرفچه 

تاثیر قرار گرفتم که خوشیِ دیشب زهرمارم شد و 
 .های مالل آوری پر شدذهنم از حقیقت

ش که روی تنم افتاد چشمامو بستم سنگینی تن برهنه
شاید بهتره در این لحظه باهاش همراه بشم و اون 
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ء بیرو حرف هارو پشت گوشم بندازم تا وریا از این خال
 .بیاد

 .ش روی گردنم نشست و محکم نفس کشیدمبوسه

 

ی گوشم عبور هاش آروم باال اومدن و از کنار اللهلب
کردن و به لبهام رسیدن. بوسیدمش و چشم بستم و 

دستامو  پشت گردنش گذاشتم و بهش انگیزه دادم تا 
تونه از احساس بدِ ذهنش خواد و میجایی که دلش می

ه ادامه بده... امروز فقط مختص به اونه... رهایی پیدا کن
اون که با تمام اشتیاقش به تنم هجوم آورده تا سبک 

 ....بشه... رها بشه و کنارِ من به آرامش برسه

 

* 
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لیوان شربتِ خنکی مقابلم گرفت و برای بار چندم بهم 
 :تشر زد

پاشو اینو بخور... گلوت درد گرفت از بس جیغ  -
ها از سرِ حرص دونم اون جیغزدی... حاال انگار من نمی

 ...بودن نه خوشی
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کشم. با بغض نگاهش کردم، چقدر ازش خجالت می
االن  چقدر در این لحظه درمونده شدم... چطور تا

های داییِ وریا، بیشتر بخاطر نفهمیدم علت جروبحث
هارو گاهی به دروغ بهم این بوده و وریا تموم اون حرف

 .گفت، تا حسِ بدی به من دست ندهمی

های نگفت خونه باغِ مشترکشون رو فروخته، تا بدهی
 .داداشمو بده

نگفت باروت به جونِ اموالش زده، تا منو از دردسرهای 
 .ص کنهمیالد خال

نگفت و حاال عذاب وجدانشون بیخِ گلوم نشسته و 
 .تونم حتی نفسم بکشمنمی
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بقول خودش اونقدر توی رابطه سروصدا کردم تا 
حرصمو با این آواها بیرون بریزم و وانمود کنم از سرِ 

ان، اما آروم که نشدم هیچ، بدتر یه بغضِ خوشی و لذت
 .و بستهتوی گلوم و راه نفسم ر سنگین هم نشسته

خودم رو باالتر کشیدم و لیوان رو از دستش گرفتم. 
 .کنارم نشست و با دقت به صورتِ بغض دارم زل زد

تونم شرمِ خودمو از دونم آرومه یا نه، اما من نمینمی
 .نگاه به چشماش، فرو بریزم

ای از شربت خوردم و تمام مدت نگاهمو پایین جرعه
 .دوختم

هاش خارج شد، تا نگاهش لبای از تمسخر از بین هِه
 : کردم شاکی گفت
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خب مثال که چی؟ من خودم از این حال خیلی خوشم  -
 ! میاد، توام بهم اضافه شدی

 .من... من خوبم -

 .توقع داری باور کنم -

 : تر گفتبه چشماش که نگاه کردم، برافروخته

اون روزها گذشتن ماهین... گذشتن عزیزم... یک  -
 ؟زه یادت اومده من چیکار کردمسال گذشته، تو تا

هامو سرمو با تایید تکون دادم و با بغضی که یهویی لب
 :به لرزش درآورد، لب زدم

کنه تا االن ندیده بودم داییت چطوری باهات بحث می -
 ...کنه، وقتی دیدمشیا اصال سر چی باهات بحث می
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برم زنگ بزنم هر چی ناسزا رو زبونم میاد بهش بگم  -
 ؟جا بیاد تا حالت

 :دستشو گرفتم و بغض آلود گفتم

خواستم اینجوری خوام... حتی نمینه. من اینو نمی -
 .دونستم تورو تو چه عذابی گیر انداختمبشه... نمی

 ...کنی یا نه؟ اون از ضدحالت، اینم از اینتمموش می -

 ؟کدوم ضدحال -

 ؟فکر کردی نفهمیدم اصال حواست پیشِ من نبود -

خوام بفهمه حرفش حقیقت ش گرفتم. نمینگاهمو از
خوام بفهمه اصال تا چد دگرگون شدم ولی ... نمیداره

اون وریاست... کسی که حتی منو بهتر از خودم 
 .شناسهمی
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 : ی آرومی زدروی پاهام ضربه

پاشو بریم یه چیزی بخوریم... من از صبح هیچی  -
 .نخوردم

تنهام گذاشت و بیرون رفت. چند دقیقه بعد به سختی 
ای از خودمو جمع و جور کردم و با ظاهر مرتب شده

 .اتاق بیرون رفتم
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ای که داشت وریا رو توی آشپزخونه پیدا کردم. لحظه
م شد، کشید. متوجهرو از یخچال بیرون میبطری آب 

 : چون بدون اینکه نگاهم کنه، به شوخی گفت

بیا این کوفته رو بده بخوریم، ببینیم چیزی بارت  -
 .هست یا توام مثل متین همش ادعایی

مو مسخره کنه، تا خواد دستپختاینم مثل بنیامین، می
 .بهم بگه هیچ پُخی نیستی

فته رو به جای خوردن، توی شاید بهتره اون ظرفِ کو
 .سرش بکوبم، تا بفهمه االن وقت شوخی کردن نیست

اصال چه معنی داره، یه مرد از دستپختِ زنش ایراد 
 !بگیره
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البته منظورم با بنیامینه، و اِال وریا، جرات نداره از 
 .دستپختم ایراد بگیره

کنم و گاهی که میام اینجا، خودم براش آشپزی می
کنه، اما اگه رضایت ازم تشکر میهمیشه هم با 

 .های قبلش رو فاکتور بگیرمشوخی

کوفته رو که روی میز گذاشتم و دوغ و سبزی رو هم 
کنارش گذاشتم، نشست و سعی کرد بدون یادآوریِ 

 .لحظاتِ قبل، ناهارش رو با اشتها میل کنه

اول ظرفِ منو پر کرد و مقابلم گذاشت و با نیم نگاهی 
 :کردبه صورتم تعریف 
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شم مثل اگه مزه به به، ببین ماهین خانم چه کرده... -
ش عالی باشه، باید بگم میختو سفت کوفتی خانم. قیافه

  .جات تا ابد امنِ امنه

اخمی همراه با چشم غره بهش رفتم و منم به شوخی 
 :جواب دادم

 .حتی اگه دستپختمم بد بود، بازم میخمو سفت کوبیدم -

تسلیم باال گرفت و نگاهش شیطون ی دستاشو به نشونه
 :شد

مورد شک نکن، با این جَنم و اقتدار، خرم  در این -
 .ذاریو تو جیبت میسلطان

 : به شوخیش خندیدم و گفتم
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یه جوری اعتماد به نفس داری، که هر کی ندونه فکر  -
 .کنه دکتری حراجی چیزی هستیمی

ه، مگه تونه به خودش افتخار کنهر کی با هر شغلی می -
تونن به خودشون افتخار کنن! ها میفقط دکتر مهندس

های دارا و شغلچرخِ اقتصادِ کشور رو کولِ کاسب
 .میشه ... دو روز کار نکنن یه پای کشور فلجآزاده
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اعتماد بنفسش قابل تقدیره، بر خالف چیزی که من 
هستم و همیشه سعی کردم، به جای افتخار کردن به 

جویی از خودم باشم. مثل االن و هام، دنبال عیبداشته
 .حسِ مزخرفی که همراهمه

های منفی رو از تا ظهر پیشش بودم و سعی کردم حس
آثارشون هنوز روی تنم م دور کنم تا وریا نفهمه چهره

 .باقی موندن

برای هر دومون نسکافه درست کردم و وقتی برگشتم 
تاپش بود و داشت پیشش، در حال چک کردنِ لپ

 .زدحساب کتابِ باشگاه رو جمع می

ها رو کنارِ هم روی میز گذاشتم و خودمم بغل ماگ
 .دستش نشستم
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 ؟خوایکمک می -

ت چپش رو تاپ بود ولی دسنگاهش توی صفحه لپ
 : دور کمرم حلقه کرد و آروم گفت

تونم تمرکز نه عزیزم... همین که اینجا باشی، بهتر می -
 .کنم

 ؟کردیکتاب نمیمگه آخرِ هر ماه حساب -

ها تا چند روز دیگه میرن ماه عسل... باید پول تو بچه -
دستِ بنیامین باشه... گفتم جمع بزنم زودتر از موعد 

 .وقت دستش خالی نباشهسهمشو بهش بدم، یه 

پیچیدنِ سرش  لبخندی که روی لبم اومد رو به یکباره با
تر به خودش فشرد و به طرفم، شکار کرد و منو محکم

 : گفت
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 ؟ای که خراب شیم رو سرشونآماده -

 : هام رو رو به پایین قوس دادملب

دونم... مامان اینا هم تا چند روز دیگه برنامه سفر نمی -
 .دارن

 ؟خوای در مورد دیشب بهم بگیمین -

 

رفت... از سرِ آهان دیشب... داشت به کلی یادم می
شوخی بود که الکی ادای ناراحتی به خودم گرفتم و 

 : گفتم

دونی چطوری چی باید بگم... خودت که بهتر می -
ت یه جونور بود... من گذشته... همونطور که گفتی عمه
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ناجورن... باید بگم هزار دونم فامیالت چرا اینقدر نمی
 .رحمت به دشمن

با تاسف و خشمِ آنی، کفِ دستشو روی زانوش زد و 
 : گفت

آخ آخ آخ، هر چی دلش خواست گفت مامانتم که  -
 ! دهن بین، همه رو باور کرد

سرم رو با تایید تکون دادم... اما نتونستم لبخندمو حفظ 
کرد  کنم و وریا که لبخندمو دید، چشماشو به آنی تنگ

هاش حالتی از شیطنت و لبخند گرفتن و این نشون و لب
 : داد دستم براش رو شدهمی

  ...گفت حاالچی می -
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م حالت نگاه کردنش به صورتم طوری بود، که یهو خنده
 :گرفت و خودمو توی بغلش جمع کردم و گفتم

گفت پسرِ برادرم، یه بیشعوره عوضیه، خیلیم رُک و  -
ه وقت گول نخورین به دامادی قبولش پرو و بی ادبه، ی

 .خورهی شما نمیها... این اصال بدرد خونوادهکنین

ی درِ م دیده من پاشنهآها... که اینطور... آخه عمه -
خونتونو از جا کندم، واسه این گفته، یه وقت گول 

 .نخورین
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کرد، برای همین معترض اسمشو صدا داشت تمسخر می
 : زدم

 ؟دونستیوریا تو واقعا بیشعوری می -

 .دونستم تا االن که خودت گفتینه واال نمی -

 .ت گفتمن نگفتم عمه -

 : کوتاهمتفکرانه به صورتم زل زد... برای چند ثانیه 

 ؟م گفته پس فحش خورِش ملَسه مگه نهخب اگه عمه -

 :ای به بازوش زدم و از بغلش فاصله گرفتمآروم ضربه

نه خیر فحش نده... بیچاره کلی از خوبیت گفت،  -
 .اونقدر گفت تا باالخره مامانم از سرِ اسمِ تو، لبخند زد

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 : ای باال انداختبا پرویی و خودشیفتگی شونه

خواد... ند نزنه... مگه دامادی بهتر از منم میچرا لبخ -
مونه رو دونه من اگه دخترشو نگیرم، میهنوز نمی

 .شهدستش ترشی می

چشمامو درشت کردم و تا خواستم چیزی بگم، کشیدم 
 : توی بغلش و محکم تنمو به خوش فشرد و گفت

 ؟تو قندِ منی مگه نه -

پرواز ها یکی یکی توی دلم، به از حرفش پروانه
دراومدن و لبخندم اوج گرفت... خودمو لوس کردم و به 

 : آهنگِ خوشِ قلبش گوش دادم و گفتم

و نداشتی من توام زیادی زبون بازی... اگه این زبون -
 .االن اینجا نبودم
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ش دلمو به شور انداخت. چالِ دلبرِ شلیکِ بلندِ خنده
 : ش رو بوسیدم و گفتمگونه

ریزی گاهی تو شک میفتم فقط با واال اینقدر زبون می  -
 .زنی یا با بقیه هم اینطوریمن اینجوری حرف می

 : میون خندیدن تیز نگاهم کرد و ابرویی باال پروند

من با بقیه الزم نیست اینجوری حرف بزنم... اونان که  -
 .کنن تا دل به دلشون بدماز من تعریف می

 .کننغلط می -

 .جوون، خانم حسودی کردنم بلده -

دونم بینیم رو کشید و سعی کرد دست به سرم کنه، می
 :و شروع کردمبد موقعی شوخی کردن
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ای دور کن، تا این یه چند دقیقه منو از هر وسوسه -
 .هارو جمع بزنمحساب کتاب
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راحتش گذاشتم تا کارشو انجام بده. اما یک اپسیلون 
 .هم ازش فاصله نگرفتم
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ش نگاه در سکوت به صورتِ مهربون و مردونه
کردم و دلم قنج می رفت از اینکه بعد از این همه می

ناسازگاری از سرنوشت، باالخره به چیزی که خواستم 
 .رسیدم

 

کارش به قدری جدی و متفکر بود، که در حین انجامِ 
  .داداونو از شخصیتِ شوخِ همیشگیش دور نشون می

بینم اون در هر چطوری دلم براش ضعف نره، وقتی می
ای یه ظاهرِ متفاوت داده و همزمان همه اینارو به لحظه

 .کنهخوبی مدیریت می

وقتایی که ناراحته، وقتایی که عصبیه، وقتی حسِ 
کنه و وقتایی مثل االن بیعیش گل میشیطنت و شوخ ط
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که به طور جدی به کارش مشغوله و حتی نوازشِ من 
 .تونه اونو از کارش دور کنهروی موهاش نمی

بی اراده بود که سر بلند کردم و روی گردنش رو 
 .بوسیدم

 :با اعتراض اسممو کش داد و غر زد

ذاری کارمو درست ریزی نمیببین داری کِرم می -
 .بدمانجام 

 .بعید بدونم چیزی حواستو پرت کنه -

 : ی چشم نگاهم کرد و با شرارتِ ریزی گفتاز گوشه

 .تونی حواسمو پرت کنی... فقط توتو می -

هام لبخند زدن و دستام با شیطنتِ بیشتری موهاشو لب
 .به هم زدن
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تاپ رو ای بعد لپهمونطور بهم زل زد... زل زد و لحظه
 : بست و گفت

تر دارم که .... ظاهرا من یه حسابِ کتاب مهمنه خیر -
 .اول باید به اون رسیدگی کنم

 ...وای نه من داشتم باهات -

تا قصد کردم پا به فرار بذارم روی هوا کمرمو گرفت و 
 : نگهم داشت

کجا عزیزم... این همه کرم ریختی، کک انداختی به  -
 ! جونم، قلقلکیم کردی که بعد بذاری بری

تونم نخندم وقتی اون ندیدم... مگه میبا هیجان خ
 .اینطور شیفته و حریص، در پیِ داشتنم تالش می کنه

 .وریا -
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منو روی پاهاش نشوند... اون حالت که کمرم به سینه و 
 .شکمش برخورد کرده و بازوهام میون دستش اسیرن

 : پچ زد زیر گوشم

کنم... وریا چی؟ االن اگه التماسمم بکنی ولت نمی -
 ...کنی، بعد خودتو میزنی به کوچه علی چپع میشرو

 .با خنده دوباره اسمشو کشیدم

 .وریا -

 :ی شورانگیزی ، نفس زنان کنار گوشم گفتبا خنده

ذاری حساب کتابمو انجام، یا حسابِ تورو اول می -
 ؟برسم
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بلد بود چطوری حواسمو از افکارِ منفی ذهنم دور کنه، 
و از هر چیزی دور نگه همونطور که من بلد بودم، اون

 .دارم

 ...دونم چطوری سپری کردیمهای بعد رو نمیدقیقه

چون بیشتر از اینکه با سکوت در خودم غرق بشم، 
ی شوخی کردیم، خندیدیم و برای چند ساعت، از مسئله

 .پیش اومده، فاصله گرفتیم

 

* 
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هایی بود که کنار وریا حالِ خوبم تنها برای همون ساعت
بودم و به محض اینکه از پیشش رفتم و به خونه 
هاش برگشتم، حسِ کسی رو داشتم که داره تمام گنج

 .کنهرو جایی دورتر از چشم بقیه پنهون می

که  هام نبودن، بلکه دردهایی بودنمن گنجرازهای 
 .خواستم مامان یا میالد قبل از رفتنشون اونارو ببینننمی
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ی آخری که خواستم بیام، به وریا گفتم میرم با لحظه
زنم باید تمام بدهی تو و بنیامین رو پس میالد حرف می

 .بده

 :دیوونگی کرد و با اعصابی آشفته بهم توپید

ن... بهت گفتم گذشته هر چی بود تمومش کن ماهی -
و چل بازیام، تونستن حواستو تموم شد... فکر کردم خل

 .پرت کنن

اعتراف کرد که اون همه شوخی و رفتارهای شوخ 
 ...پرت کردنم بودهطبعش، بخاطر حواس

گفت من همه اون پوالرو بخاطر تو اون هر چقدر می
یشتر خرج کردم، بخاطر تو دادم، بارِ عذاب وجدانم ب

 .شدمی
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نداختم مجبور نبود بخاطر اگه من اونو توی مخمصه نمی
 .ما زندگیش رو به حراج بذاره

خواستم به میالد بگم، بگم و بهش سرکوفت بزنم، می
بگم تا اونم مثل من عذاب وجدان بگیره، اما وقتی اومدم 

خونه و اونو در حالی دیدم که غرقِ تفکراتشه و بخاطر 
ایی برای عذابِ دوباره نداره، از های بزرگش، جشکست

 .گفتن  سرباز زدم و خودمو توی اتاقم حبس کردم

حتی روز بعد و روزهای بعد هم نگفتم و این عذاب رو 
 .های خودم نگه داشتمبه تنهایی روی شونه

حالم بقدری بد بود که حتی حرف زدن با وریا و 
مو سرحال های همشگیش هم، نتونستن روحیهشوخی
 .بیارن
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های داییش توانش دم که در مقابل نیشبه وریا حق می
رو از دست بده و همه چیزو در خودش فرو بریزه، 

 ...و داشتمچون منم همین حال

طوری در خودم فرو ریخته بودم که صدتا معمار هم 
 .های وجودمو از نو بازسازی کنهتونست پَیِهنمی
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جهیزیه متینا رو با کِل و شادی و هزار آرزو برای 
اش و همراهشون خوشبختیشون فرستادیم به خونه

اش اونجا رفتیم تا وسایلشون رو با کمک هم توی خونه
 .بچینیم

های  وریا نرفتم و همش بهونهسه روزی بود که به دیدنِ
مختلف آوردم تا به خودم و ذهنم فضای کافی بدم، توی 

دادم، در این سه روز خیلی سرسری بهش جواب می
کردم تا دوباره به چشماش زل نزنم اصل ازش فرار می

 .ام نشینهو عرقِ شرمِ اون روزها توی چهره

 زد بااونقدر ازم شاکی بود که هر وقت بهم زنگ می
 :گفتادای شاکی بودن بهم می
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ببین منو اینارو برات دارم... سه روزه منو ول کردی،  -
دونم چه کنی نمیاصال عین خیالت نیست. فکر می

 ؟پیرمرد و تو خواب خفه کنم مرگته؟ برم اون

هایی که از اومد، مثل آدمو وقتی از کالفگی به ستوه می
 : فتگافتن، بهم میفرط خستگی به التماس می

ماهین... دلم برات تنگ شده بیشعور... پاشو بیا  -
م میای، نه باشگاه... نه درست و حسابی پیشم... نه خونه

کنی... من جوش گیری... داری اذیتم میاحوالمو می
 .کنما... گفتم بدونیبیارم، همه رو با هم قاطی می

زد و لحنش از جدیت به ها وقتی زنگ مییا آخر شب
شد، چیزهایی بهم ارت نزدیک میشیطنت و شر
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گفت که از شرم لبمو گاز می گرفتم و بقدری سکوت می
 .کردم، که اون فکر می کرد تماس رو قطع کردممی

شدم بهش ناسزا بگم بیشعور بود دیگه... فقط مجبور می
و اون با صدای بلندی به غرغرهام و ناسزاهام 

 .خندیدمی

 

خستگی روی مبل بعد از چند ساعت پی در پی که از 
بیهوش شدم، به شاهکارمون در جای جای خونه زل 

 .زدم

خستگیمون به زیبا شدنِ این خونه و مرتب شدنش 
 .ارزید
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همه چیز جدید شده بود و خونه بوی نو بودن و تازگی 
ی متینا و بنیامین رو با گرفته بود. باالخره اثاث خونه

 .وسایلِ جدید مرتب کردیم

 : مامان نشست و با خستگی گفتهدیه خانوم کنار 

ها زیاد بودن کمرمون برید تا ماشاهلل اونقدر اثاث -
 .مرتبشون کردیم

 : بعد خطاب به متینا با صدای بلندتری گفت

و بذار تو انبار، خوایهایی که میگم مادر اون اثاثمی -
اگه نخواستی هم بفروش بره، نمونه رو دستت، هر چی 

ره، بعد اگه چیزی کم داشتی دوروبرت خلوت باشه بهت
 .تونی جدید بخریمی
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به جوابِ متینا توجهی نکردم، چون داشتم گوشیم رو 
 :کردم. وریا پیام داده بودچک می

 .خوام بهت زنگ بزنمکارتون تموم نشد؟ می -

اینو یک ساعت پیش برام فرستاده بود. من تازه براش 
 : نوشتم

خداروشکر اثاث آره تموم شد، جونم در اومد... ولی  -
 .شو قشنگ کردنجدیدش خیلی خونه

اثاث جدیدش، شامل مبل و تختخواب و سرویس ناهار 
 ...خوری و بوفه و چیزای تزیینی و دکوراتیوی بود

بعالوه اجناسِ آشپزخونه و کلی خرت و پرتِ دیگه...  
اش از شکل و شمایل قبل، به حالت بخاطر همین خونه

 .تازه تری در اومده بود
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های اضافه رو از اینجا جمع کرده روز بنیامین اثاثدی
 .های جدیدشون باشهبود تا جا برای اثاث

غیر از این خونه، ظاهرا یه خونه دیگه هم داشتن که 
 .رو برای اونجا استفاده کنن قرار بود وسایل

 : وریا جوابمو نداد. به آشپزخونه رفتم و به متینا گفتم

ر بره، از تو که هیچ آبی یه چایی بذارم خستگیمون د -
 .شه... مهمون نوازیت صفره خواهرگرم نمی

 :خندید و عذرخواهی کرد

خواستم گوشت در بیارم شام درست کنم، بنیامین می -
زنگ زد گفت شام از بیرون می گیره... درگیر تماسِ 

 .بنیامین بودم
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ها، از چای درست کردم و با سینی پر از لیوان
 .آشپزخونه بیرون رفتم
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ها، از چای درست کردم و با سینی پر از لیوان
 .آشپزخونه بیرون رفتم
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ای زد و من لحظهمامان داشت با هدیه خانم حرف می
 : خانم به مامان گفترسیدم که هدیه 

خواد باهاشون آشتی کنم... اتفاقا خودمم خیلی دلم می -
ها این همه به هم نزدیکن، اگه روابط حاال که بچه

 .خونوادگیمونم درست بشه بهتره

 .هدیه خانم لیوانی از سینی برداشت و لبخند زد

 .ممنون عزیزم... این چایی خیلی به موقع بود -

مهمان نوازیِ متینا ناسزا گفتم و توی دلم دوباره به 
 .لبخند زدم

ای که سینی رو مقابل مامان گرفتم، این سوال رو لحظه
 :پرسید

 ؟با آشتی کردنتون مخالفت نداره شوهرتون -
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اون بیچاره از خداشه ما آشتی کنیم... خودم از واکنش  -
ترسم نتونه بعد این همه سال ترسم... میحوری می

 .ببخشتمون

ی چای خوردن، سعی کردم نشستم و به بهانه کنارشون
 .بیشتر به حرفاشون گوش بدم

 : همین که مامان گفت

قدم بشین... کنم بهتره شما اول پیشمن فکر می -
بهرحال اونا بعد از این همه سال، یه چیزایی پیش 

 ...خودشون

در خونه باز شد و صحبتِ مامان، نصفه موند... بنیامین از 
های غذایی رو به و صدا زد تا بستهجلوی در متینار

 .دستش بده
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متینا که به طرف در پا تند کرد، نگاهمو به دنبالش 
ای که جلوی در قرار گرفت، ولی به کشیدم، تا لحظه
ها رو بهش بده، چیزی کنار گوشش جای اینکه بسته

گفت و متینا در حالی که برگشت و نگاهی به جمع 
 ...داشت هاشانداخت، لبخند ریزی روی لب
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 : بعد بلندتر از حد معمول گفت

 .خوش اومده... بفرمایید داخل -

مامان و هدیه خانم هم مثل من با کنجکاوی به اون 
. انتظار دیدنِ بابای بنیامین رو داشتم قسمت نگاه کردن

ولی به جای اون، کسی وارد شد که با دیدنش قلبم 
 .پایین افتاد

اون هنوز متوجه ما نشده نبود و داشت با بنیامین حرف 
 .خندیدزد و میمی

متینا یه جفت سندل کنار پاهاش گذاشت، اونارو پوشید 
های خریدی که توی دستش بود رو به سمت و بسته

متینا دراز کرد تا اونارو به دستش بده، اما در یک 
 ...لحظه
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حس شده، تنش نگاهش، نگاهش طوری شد که انگار بی
ای که ما قادر به حرکت نیست، و چشماش به نقطه

نشسته بودیم، ثابت موندن... بدون اینکه حتی پلک 
 .بزنه

لبخندش جمع شد و با حالتی به طرف بنیامین برگشت، 
گرفت چرا ت با چشمهاش بهش خرده میکه ظاهرا داش

 .اونو توی همچین موقعیتی قرار داده

 قبل از اینکه کسی چیزی بگه، خودش رو به بنیامین
 : گفت

 .دونستم مهمون داریننمی -

ی وریا بنیامین هم خودشو نباخت، دستشو پشت شونه
 : زد و دعوتش کرد
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ادرِ ها که غریبه نیستن، مامانمه با خواهر و ممهمان -
 جان... االن میالد و بابا هم میان، جمعمون کاملمتین
 .میشه
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ی بدی وریا قدمی از پیش برنداشت. معلوم بود لحظه
 : کرده. آروم گفتبنیامین خفت گیرش 
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من میرم یه وقت دیگه میام... فکر کردم کارارو  -
 .کردید تموم شده

بنیامین اما با سماجت، چشماشو توی نگاه وریا درشت 
 :تر گفتکرد و محکم

 ؟ذارم بریتا اینجا اومدی فکر کردی می -

 : وریا با ناچاری، زورِ آخرش رو زد

 .جمعتون خانوادگیه، بهتره من برم -

وقتی اینو شنیدم، از این جمع که باعث شده این 
  .احساس بهش دست بده بیزار شدم

خواست شهامتش رو داشتم تا جلوی چشمِ همه دلم می
بلند بشم، دستشو بگیرم و بهش بگم، همه برات غریبه 
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باشن، من نیستم، من خودتم، خودِ تو که اگه اینجا 
 ...احساس غریبی داری، منم باید داشته باشم

 : بنیامین اخمِ جدی کرد و به تندی گفت

این حرفا چیه مردِ حسابی، بیا تو ببینم... مگه ما با هم  - 
 .تعارف داریم

 :وریا باز هم روی حرفش پافشاری کرد

 .ممنون من میرم بِنی... یه وقت دیگه میام -

ت... ای عمه ؟ اومدی خونه پسر عمهمگه تو غریبه -
 .به نیستش غریکسی تو خونه پسر عمه

نه تنها من با تعجب به هدیه خانم نگاه کردم، وریا و 
بقیه هم با همین نگاه به هدیه خانم زل زدن که این 

 .جمله رو در بابِ آشتی کردن گفت
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این حرف شبیه یه صلح بود، یه پیش مقدمه برای آشتی 
کردم برای وریا اونقدر ناخوشایند کردن، ولی فکر نمی

لی، اخمِ تندی بکنه و محکم باشه که به جای خوشحا
 : بگه

ممنون... ولی ترجیح میدم تو مهمانی خانوادگیتون  -
 .حضور نداشته باشم

مندی به بنیامین نگاه کرد و لحنش بویی از گالیه
 :گرفت

گفتی مهمان داری، فکر کردم کارتون باید بهم می -
تموم شده، گفتم بیام اگه کمکی چیزی خواستی تو 

 .له ها کمکت کنمجابجا کردنِ وسی

 ؟خوای بریحاال که چی... می -
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خواد توی این وریا با رفتارش ثابت کرد ، دلش نمی
تونم بگم کارش درست نبوده، چون جمع باشه... نمی

ش چی بین اونا و خانواده عمه دونم درگذشتهمن نمی
پیش اومده، به بنیامین چند ثانیه خیره شد و در آخر 

 : و محترمانه گفت نگاهشو بینمون چرخوند

 .تون... خوش باشیدبا اجازه -

کس در نیومد و همه هاج و واج به صدایی از هیچ
 .رفتنش زل زدن

نتیجه موند و ظاهرا تالشِ هدیه خانم و بنیامین بی
ی کوتاه، برای تر از یه جملهی وریا چیزی قویکینه

 .ها بودهفراموش کردنِ گذشته
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گذاشت و در یه چشم بهم های خرید رو کنارِ در بسته
زدن از اونجا دور شد، همین که رفت، صدای میالد رو 
توی پاگرد شنیدم که گویا با بیرون رفتنِ وریا به هم 

 .برخورد کردن

 ...اینجایی؟ کجا داری میری حاال -
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 :وریا هم جوابشو داد

اومده بودم به بِنی کمک کنم، ولی دیدم مهمون داره،  -
 .میرم حاال یه وقت دیگه میام

زدی به بنیامین، خونش در نمیومد. به قدری کارد می
عصبی و پریشون بود، که برگشت به قسمت بیرون 

وریارو تهدید کرد و بعد با نگاهی انداخت و با چشماش 
 .های گره شده، به سمت آشپزخونه پا تند کردمشت

اوضاع تا بعد از اومدنِ بابای بنیامین و جمع شدنمون 
 ...روح سپری شدپشت میزِ شام کنار هم، سرد و بی

زد، هیچکس موضوع قابل بیانی هیچکس حرف نمی
برای گفتن نداشت، جو یه جورایی سنگین بود و من 
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ت داشتم هر چه زودتر این خونه رو ترک کنم تا از دوس
 .این فضا و سنگینیش دور بشم

تونم بگم بنیامین شبیه خودم، گرفته و بیشتر از همه می
دمغ بود... یه عمر رفاقت چیز کمی نیست که بخاطر 

خانواده ها مجبور بشن، توی همچین شبی با دلخوری از 
 .هم فاصله بگیرن

کرد و در جوابِ سواالت ازی میمثل من فقط با غذاش ب
 .گفت نه یا بلهکوتاه باباش یک کلمه می

شام رو که خوردیم من سریع رفتم توی اتاق، تا به وریا 
  ...زنگ بزنم

دلم اونجا بود، پیش اون لعنتی، که نیومده گذاشت رفت 
 .و حتی بهم نگاه هم نکرد
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هارو خواد گذشتهچی اونو اینقدر بهم ریخته که نمی
موش کنه... چی باعث شده اون لعنتی اینجوری یه فرا

 .دنده و لجباز بشه

های خاله حتما یه رازی بیشتر از تقسیم ارث و حرف
زنکی بینشون هست... یه رازِ لعنتی که وریا نتونست 

 .بیخیالش بشه و امشب کنارمون باشه

جوابمو نداد، حرصم گرفت، اگه اینجا بود چند تا ناسزا 
جواب نذارها هیچوقت تماسِ منو بیکردم تنثارش می

...  

شو بگیرم، که پیامی ازش دستم رفت تا دوباره شماره
 : روی گوشیم نشست
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خوام در این مورد، پیشش اومدم پیش مامان... نمی -
 ...حرف بزنیم.... بذار برای بعد

 : سریع براش نوشتم

زنیم... اما بعد از اون باید بسیار خب... پس حرف نمی"
چیزهارو برام بشکافی تا بفهمم دلیلِ رفتارِ امشب  خیلی

 ."چی بوده
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از وقتی به خونه برگشتیم باز هم مثل این چند روز 
اتاقم، تا با میالد و مامان خودمو حبس کردم توی 

برخوردی نداشته باشم و مجبور نباشم در مورد 
چیزهایی که توی خونه وریا از داییش شنیدم یا بارم 

 .کرده، حرف بزنم

اما یک ساعت بعد، بخاطرِ سردرد شدیدم از اتاق بیرون 
 .رفتم تا به آشپزخونه برم

ها روشن بودن و این نشون برخالف تصورم همه چراغ
 .داد مامان و میالد مشغولِ جمع کردنِ وسایلشوننمی

بستن تا هاشون رو میداشتن با سروصدای ریزی ساک
 .فردا با هم عازم سفر بشن
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دو روز دیگه هم قرار بود بنیامین و متینا به سفر ماه 
عسلشون برن و مامان از من خواسته بود توی این سفر 

در غیابش  همراهشون باشم و بعد از اونم این چند روز
 .گردنخونه اونا باشم تا زمانی که خودشو میالد برمی

ملحق  قرصی خوردم و به جای برگشتن به اتاقم، بهشون
 .شدم

بست و تا منو دید دوباره مامان داشت ساکش رو می
رو ازسر گرفت، اینکه در نبودشون  کردنش سفارش

حسابی مراقب خودم باشم و بقولِ وریا برم چتر بشم 
ی متین و بنیامین و اگه کاری داشتم یا مشکلی خونه
 .پیش اومد، حتما به بنیامین خبر بدم برام

 .بیچاره بنیامین، نیومده چقدر دردسر داشتیم براش
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دونه من بعد از رفتنش به تنها جایی که مامان نمی
ست، همین اتاق و اونقدر کنم همین خونهبسنده می

یالِ گذشته و ظلمی که مونم تا از فکر و خاینجا حبس می
در حق وریا و بنیامین کردیم، یا دیوونه بشم، یا از 

 ....عذاب وجدانم رها

 :میالد اومد و صدام زد

ماهین میای کمکم اینارو تو ساک بذاری... باید یه سر  -
 ....برم خونه، مدارکمم از اونجا وردارم

ای گفتم و بهش لطف کردم تا کاری که ازم باشه
بدون چشم غره رفتن یا اخم و تَخمی براش خواسته رو 

 .انجام بدم
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می گرفت و قدم زنان توی  داشت با گوشیش شماره
 ...رفتخونه راه می

 : زیر لب غرغری کرد

خدا لعنتت کنه وریا... یه بار نشده زنگ بزنم مثل آدم  -
 .جواب بدی

اسم وریارو که شنیدم، گوش تیز کردم و دیدم که 
 .اسمش، حواسش رو جمع کرد مامان هم با شنیدنِ

شاید بخاطر کنجکاویِ دخترِ فضولش بود که خودمو یه 
جوری به اون راه زده بودم، تا وانمود کنم اصال حواسم 

 :نیست،که به جای من بلند پرسید

 ؟با اون چیکار داری -
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میالد به جای اینکه به مامان نگاه کنه به من نگاه کرد که 
 .پاییدمشداشتم زیرچشمی می

یه سری از مدارکم پیشش مونده، ازش خواستم  -
 .زنم جواب نمیدهبیارتشون، حاال زنگ می

 : مامان با آرامش ساکش رو بست و گفت

 .... کلی وقت هست نگران نباشمیاره حاال -
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 .صبح زود باید حرکت کنیم اگه نیارتشون، گیر میفتم -

 "دیوث"به سمت بیرون رفت و شنیدم زیر لب گفت 

تونستم جوابشو بدم ولی ادب... اگه مامان نبود، میبی
هامو به هم چفت کردم تا چیزی بخاطر مامان، لب

 .اشتباهی از دهانم خارج نشه

ای ی به پهنای مبل تکیه زد و چند ثانیهمامان با خستگ
 ...نگاهشو روی من ثابت نگه داشت

 : سرمو که باال گرفتم و سوالی نگاهش کردم، پرسید

 ؟خانم و شوهرش چیهدونی مشکلشون با هدیهنمی -

 : مو باال دادم و آروم گفتمشونه

 .نه -
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این اولین باره که مامان در موردشون از من سوال 
پرسه یعنی مطمئنه با وریا در وقتی از من می ...پرسهمی

 .ارتباطم

ش بهت نگفت چرا نموند، حتی بعد از اینکه عمه -
 !؟دعوتش کرد

های میالد رو تا شده سرمو به طرفین تکون دادم و لباس
توی ساکش گذاشتم... چرا باید یه موچین و قیچیِ 

 .کوچیک، توی وسایلِ یه مرد باشه

مهمونی  ... من از سر شب و اونبا تاسف نیشخندی زدم
دیگه نتونستم با وریا حرف بزنم... گفته بود حرفامون 
باشه برای بعد و این بعد تا االن کِش پیدا کرده و هیچ 

 .خبری از وریا نشده
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 : مامان دوباره گفت

فکر نکنم صحبت ارث و میراث و این چیزایی که  -
 .ناستمتین گفت باشه... حتما ماجراشون بیشتر از ای

کنه و چیزی پس متینا هم مثل میالد خوب دهن لقی می
 .ذارهرو ناگفته باقی نمی

انگار توی این خونه تنها کسی که کمی تودار و 
ست فقط منم، که بیشتر مسائلم رو از دیگرون سربسته

 ...کنمپنهون می

ممکنه این یه خصوصیتِ باارزش باشه، اما در بیشتر 
شاید حرف زدن بهتر از مواقع هم کارساز نیست و 

 .حرف نزدن باشه
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ساک رو که بستم و کنارش گذاشتم، به مامان نگاه 
 .کردم... هنوزم دقیق و ریزبینانه به صورتم زل زده بود

یه لحظه شک کردم نکنه چیزی شده و مامان برای 
 :معطلی پرسیدمگفتنِ حرفی تردید می کنه، بی

 ؟چیزی شده مامان -
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 :سریع به خودش اومد و سرشو به طرفین تکون داد
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خوام . تو فکر بودم... حاال که می..نه مادر چیزی نیست -
 .برم، فکرم پیشِ توئه... می ترسم تنهات بذارم

 ؟می ترسی از چی -

 :هاشو تکونی داداشو باال کشید و لبچونه

 ...ترسم دیگهدونم... مینمی -

بنظر نمیاد قصد داشت همین جمله رو بگه، شک کردم 
 : و برای اطمینان دوباره گفتم

 ؟ای هستچیز دیگه -

آهی کشیدم و با نگاه به وسایلش و مشغول نشون دادن 
 ؛کذاییش، آروم لب زد

انگار تو یه چیزیت هست که داری از ما  من نه... اما -
 ؟خوای بگی چی شدهکنی... نمیپنهونش می
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دستمو خوند... همیشه دستم برای مامان رو بوده، حتی 
 ...داشتنم با وریا پنهانی رابطه

نگاهمو پایین دوختم. شاید ازش حرف بزنم ولی االن 
  ...نه

 در یه فرصت بهتر باید بگم این چند روز ذهنم برای
  .چی مشغول بوده

ش چرا باید بخاطر ما وجهه وریا پیش دایی یا خانواده
خراب بشه، که اون پیرمرد به زندگیِ شخصیش اهانت 

 .کنه

هاش هر بار به مغزم چنگ می زنن و ذهنمو توهین
 .کننآشفته می

 : ی مامان رو که دیدم، مستاصل گفتمنگاه خیره
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 .ریاستگم... در مورد ووقتی برگشتی بهت می -

 : ش در هم رفت و به آنی چشم تنگ کردچهره

 ؟تون خراب شده؟ چیزی ازش دیدیرابطه -

سرمو به طرفین تکون دادم ، فکر کرد بینمون قهری 
 .مون بهم خوردهچیزی پیش اومده و رابطه

 : مامان دیگه چیزی نگفت فقط زیر لب زمزمه کرد

 .خیره ایشاال -

 

 

**** 
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روی تختم دراز کشیده بودم و زل زده بودم به پیامی که 
یک ساعت پیش برای وریا فرستادم تا بهش زنگ 

 .بزنم

منتظر بودم دلیل ناراحتیِ امشبش رو توضیح بده، ولی 
جواب پیامم حتی با وجود سین خوردن، همچنان بی

 .مونده بود

ش، با من سرِ ناسازگاری داره که حتی انگار به جای عمه
 .حاضر نیست، پیاممو جواب بده

 :ای روی صفحه نوشتماز روی حرص و خشم پیام دیگه
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این کارها چه معنی داره، االن ناراحتیت با من برای  -
 ؟چیه

نم ولی در جا پشیمون شدم و دستم رفت که سِندش ک
 : ای نوشتمپاکش کردم... پیامِ دیگه

 ؟کجایی؟ هنوز پیش مامانتی -

این بهتر از پیامِ قبلی بود... وقتی سند زدم، چند دقیقه 
 .همونطور به گوشی خیره شدم تا پیامم سین بخوره

چند دقیقه گذشت و خبری نشد، ناامیدانه سعی کردم 
نو کنار بذارم که متوجه سین قفل گوشی رو ببندم و او

  ...خوردنِ پیامم شدم و روی حالت تایپینگ رفت
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منتظر به گوشی خیره شدم تا ببینم چی نوشته و در 
ای بعد پیامی به کمال ناباوری و دور از انتظارم، ثانیه

 : دستم رسید

 "بیا دمِ در "

 .جا خورده از پیامش، خودمو باالتر کشیدم و نشستم

به ذهنم خطور کرد، این بود که به  اولین چیزی که
ساعت نگاه کنم و با دیدنِ عقربه روی ساعت یکِ 

 .م گرفتبامداد، از روی شوک خنده

احتماال زده به سرش وگرنه این وقتِ شب، یهویی درِ 
اومد تا از من بخواد این ساعت دمِ در مون نمیخونه

 .برم
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ای هاحتمال دادم اشتباه کرده باشه، یا قصدش چیز دیگ
 : بوده، برای مطمئن شدن دوباره پیام فرستادم

 "؟گی کجا بیام؟ مگه تو کجاییچی می"

به محض ارسالش، پیامم تیک خورد و وریا دوباره 
 :شروع کرد به تایپ کردن

 "بیا دمِ در... درِ خونتونم "

دوباره با شوک به پیام خیره شدم و اینبار از سرِ تعجب 
 : و شگفتی بود که نوشتم

دونی ساعت چنده، من چطوری بیام دیوونه شدی، می "
 "بیرون

 : بالفاصله با سِندش برام نوشت
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... بیا... به اندازه کافی تو این چند روز بیا ماهین "
 "حرصم دادی... نذار مثل دزدها از دیوار بکشم باال

هام گرفتم... حالتم گیجی بود و کمی دستم رو جلوی لب
 .سردرگمی

بیرون برم و یهو میالد و مامان بیدار بشن و اگه از خونه 
 ؟تونم جواب بدممتوجه بیرون رفتنم بشن، چی می

... که من توی ای به همین صورت گذشتچند دقیقه
ور بودم و ظاهرا دیر خیال و شک و ابهامات خودم غوطه

 :کردنم وریا رو کالفه کرد، که دوباره فرستاد

 "بیام چی شد پس، میای یا درو میزنی من "

قلبم فرو ریخت... فکر کنم این چند روز دوری کردن و 
 .ش کردهنرفتنم حسابی دیوونه
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انگار  به خودم که اومدم، مقابل کمد ایستاده بودم...
خودمم رسما رد دادم که توی این ساعت و با جسارت 

 .خوام از خونه برم بیرون تا وریارو ببینممی

سریع یه مانتو و شال روی تاپ و شلوارم پوشیدم و اتاق 
 .رو ترک کردم
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اونقدر عجله کردم که حتی ظاهرِ صورتم رو چک 
 .نکردم

ردنِ هول برم داشته بود، یه وقت براثر صدای ریزِ باز ک
در کمدم و لباس پوشیدنم، مامان یا میالدو از خواب 

 .بیدار نکرده باشم

با کمترین سروصدا درِ خونه رو باز کردم و از آسانسور 
  .که پایین رفتم، نفسِ راحتی کشیدم

چرا که از خودم نمی دیدم بتونم اینکارو انجام بدم و 
 .م با وریا بپردازمدزدکی توی شب به قرارِ عاشقانه

شب... توی خیابونِ خلوتِ رارِ عاشقانه... ساعتِ یکق
 .هامون و جلوی دروهمسایهخونه
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صدا و آروم باز کردم و سریع بیرون درِ ساختمون رو بی
 .پریدم

 .م گرفتهای انگشتیم که افتاد، خندهنگاهم به سندل

شبیه این دخترهای سلیطه و پرمدعا شدم که برام مهم 
قراره با دوست پسرم رو به نیست، حتی با چه ظاهری 

 .رو بشم

دوست پسر یه جوری منو هل کرد، نفهمیدم از خونمون 
 !تا اینجارو چطوری اومدم

ماشین چند قدمی جلوتر از ساختمون بود... سریع به 
طرفش رفتم و به محض نزدیک شدن به ماشین درو باز 

 .کردم و نشستم
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، هیجانی که بر اثر عجله کردنم و شوکِ کارم داشتم
 .هام رو منقطع و سنگین کرده بودنفس

 

سرم رو که پیچیدم به طرفش، تا چیزی بگم، صورتِ 
 .ش دهنِ معترضم رو بستشاکی و نگاه خیره

اومده بودم تا سرش غر بزنم، بهش شِکوه و گالیه کنم 
و دلیلش رو بدونم چرا این ساعت سعی داشته منو 

بم لرزید و ببینه، اما به محضِ دیدنش و نگاه شاکیش، قل
تعلل احساسِ دلتنگی طوری در هم آمیخته شد که بی

دستام رو جلو بردم و جایی پشت گردنش و روی 
 .کتفش فرود آوردم و بغلش کردم
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امان دلتنگیم رو بروز دادم، وریا هم به وقتی من بی
تر واکنش نشون داد و تنگ میون سینگالم، قوی

 ...بو کشیدبازوهاش و تنش گیرم انداخت و گردنم رو 

 .های پی در پی و عمیقبو کرد و نفس کشید... دم

  ...بوی تنش مجموعی از بوی عرق و ادکلنش بود

هاش بهش منی که این چند ماه به قدرِ خونِ توی رگ
دونم این بو بخاطر ورزش کردنِ نزدیک شدم، می

زیادیه و وریا تا االن به جای اینکه خونه باشه، توی 
 .باشگاه بوده

تر به صورتش نگاه ازش فاصله گرفتم و دقیق وقتی
های کردم، قرمزیِ پوستش بخاطر تحرکِ زیاد و ورزش

سنگینی که داشته، مطمئنم کرد اون امشب باشگاه بوده، 
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ی مامانشه، تنها و اون لحظه که به من گفت خونه
 .قصدش این بود منو از سرِ خودش باز کنه

 ...دستم رو کنار صورتش گذاشت

 :همیشگی چشماشو بست و غرولند ریزی کرد به عادت

 .اممنو با این چیزا خر نکن... از دستت عصبی -

 ؟تا االن باشگاه بودی -

 : نفس عمیقش رو روی دستم بیرون داد و آروم پچ زد

خوای تنها چرا نمیای پیشم؟ چرا واقعا؟ چته، می -
 ...دلخوشیمم تو ازم بگیری
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تنها در مقابلش سکوت کردم و اجازه دادم، عصبانیتِ 
دونم بخاطر این چند روز خیلی این چند روز که نه، می

شاکی نیست... اجازه دادم عصبانیتِ امروز رو بخاطر 
دغدغه بیرون ش و ناراحت بودنش، بییِ عمهدیدنِ یهوی

 .بریزه
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من از این زندگی به اندازه کافی مشت و لگد  -
... بذار بین این همه خورم، توام رو سرم خراب نشومی

 .آدم، تورو با خیالِ راحت وردارم واسه خودم

 ؟مگه االن نیستم -

 ؟هستی -

سوالی گفت و چشمای براق و مهربونش رو شاکی بهم 
 ...ختدو

نیستم وریا...؟ دیگه باید چیکار کنم که نکردم... این  -
ای مون چیزی عقب جلو شده، سرِ مسئلهمدت تو رابطه

قهر و دلخوری داشتیم... تو سعی کردی یه سری 
پیش ببری، منم سعی کردم یه سری  چیزارو درست

مون چیزارو درست کنم...اگه تو واسه خوبِ شدنِ رابطه
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تالش کردم... پس این یعنی آره  تالش کردی، منم
 .هستم... من مالِ توام و توام مالِ منی

اش زدم، تا به خودش بیارمش و انگشتم رو روی سینه
 .بفهمه متعلق به کیه

برقی که یهویی توی چشماش نشست خیالمو راحت 
کرد که از اولین دغدغه نجاتش دادم و رنگ و روش 

 .بازتر شد

 .دلم برات تنگ شده بود -

محابا به سمتش رفتم و اعترافش لبخند به لبم آورد و بی
ش گذاشتم. وقتی دربرم گرفت، با سرمو روی سینه

 :م کرد و آروم روی کمرم زددستاش احاطه
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کنم بفهم دلتنگتم وقتی دلم پره یا زیاد غرغر می -
 .دختر... منو با سردیات اذیت نکن

سر  ای کهتوی بغلش نگهم داشت و لحظه چند دقیقه
بلند کردم تا ازش بپرسم علتِ حالِ بدش چیه، 

 .ام گذاشت و غافلگیرم کردانگشتش روزیر چونه

هام نشستن و آروم و مالیم بوسیدم. هاش روی لبلب
ش رو که جواب دادم قلبم بیشتر از پیش بهش بوسه

 .واکنش نشون داد

 .صورتم رو باالتر کشید و دوباره بوسیدم

تیم، انگار نه انگار در یه جوری به هم کشش داش
 .بدترین شرایط ممکن قرار گرفتیم
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به سختی از هم فاصله گرفتیم، اونم بعد از هشداری که 
 .هاش سر دادممن به صورت ناله بین لب

ی لباسش رو که خودش رو جمع و جور کرد و یقه
های من مچاله شده بود، مرتب کرد و دقیق بخاطر پنجه

های کشداری به ا نفسبهم خیره شد... به من که ب
 .و تاب بیارمسختی تونستم اون دقایق

نگاه ممتد و کشدارش چند ثانیه روی صورتم ثابت موند 
 : و بعد پرسید

 ؟در مورد اون قضیه به میالد که چیزی نگفتی -

نگاهم رو باال کشیدم و باز هم عذاب وجدانِ تکرارِ اون 
 .م نشستخاطره، شبیه بختک روی سینه

 .نگفتمنه  -
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سرش رو به نشونه خوبه باال پایین کرد و دوباره 
 :پرسید

 ؟مامانت و میالد فردا میرن -

هام خارج شد و اون باز هم ای از بین لبتنها اوهومِ خفه
سر تکون داد. بعد دست دراز کرد از روی صندلی عقب 

یه نایلون کوچیک که محتواش چند تا پاکت و کاغذ 
از اینکه خودم چیزی  بودن به طرفم گرفت و قبل

 :بپرسم، توضیح داد

بدشون به میالد، بهش قول داده تا آخرشب  -
 .میارمشون

 ؟من بهش بدم -
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اینو توی حالِ متعجب پرسیدم و چشمامو درشت 
  .کردم

من روم میشه بگم نصف شبی وریا اومد دمِ در تا  -
 ؟وسایلتو بهت بده، خودم رفتم ازش گرفتم

هش بده کاریت نداره... بگو کارِ بدی کردی مگه؟ ب -
 .وریا به من زنگ زد رفتم پایین
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کارِ بدی کردی مگه؟ بهش بده کاریت نداره... بگو  -
 .رفتم پایینوریا به من زنگ زد 

 :هامو که دید ابرویی باال انداخت و توجیه کرداخم

 !دونه با همیمکنی، انگار نمییه جوری رفتار می -

دونه خواهرش چقدر مرموز و آره می دونه ولی نمی -
 !زیرک شده

 ...زیرک چیه بابا -

 : صدایی از تمسخر درآورد و گفت

 من پیچوندی تا هرروز پیشِزیرک بودی همه رو می -
 .باشی نه اینکه بیخیالم بشی
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با گالیه، چشمام ناباورانه نگاهش کردن و با حیرت این 
 :کلمه رو به زبون آوردم

 ؟من بیخیالم وریا -

 

نگاهش به روبه رو بود و انگشتاشو آروم روی فرمون 
زد، اما سریع به طرفم پیچید و اول دقیق به صورتم می

 :از کردزل زد، بعد با گفتنِ این جمله لب ب

 .نیستی... منم یه زِری زدم حاال -

 :سریع اضافه کرد

 ؟فردا میای پیشم -
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با مکثی از دلخوری، نفسم رو بیرون دادم و موهای 
های صورتم و گردنم رو زیر شال بیرون ریخته کناره

 : فرستادم و گفتم

 ...ببینم چی میشه -

گی ببینم چی زنی، میبعد سه روز بازم چونه می -
 ؟میشه

 ؟تو امشب باشگاه بودی -

کمی زل زل نگاهم کرد، بعد بدون انکار، سرشو با تایید 
های قلبم رو باال تکون داد... موجِ توی نگاهش تپش

 .برد

 ! ی مامانتیپس چرا دروغ گفتی خونه -
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ی خواستی با حرفات در مورد اون مهمونی و عمهمی -
 .هم... منم پیچوندمتدروغگوم اعصابمو بریزی به

 .دستِ شما درد نکنه -

 : ای بهش رفتم. خندیدبا تمسخر گفتم و چشم غره

 .کنم عزیزمخواهش می -

دونی بنیامین مشکلت با جمعِ امشب چی بود وریا... می -
 .چقدر حالش بد شد که حتی نتونست شام بخوره

خورد... مگه من دستشو پیچ دادم نخوره... خب می -
 .ر میگیدادوس نداشتم اونجا باشم... زو

خواست باهات آشتی کنه. ندیدی جلوی ما ت میعمه -
چی گفت، با اون سن و سال خودشو کوچیک کرد تا این 
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ادبانه سرتو انداختی پایین قهرو تموم کنین، بعد تو بی
 ! رفتی

نگاه کوتاهی به اطراف و خیابون انداخت و زیر لب با 
 :حرص زمزمه کرد

 .خواد صد سال نکنهمی -

 ؟گفتی قهرتون سرِ ارث و میراث بوده دروغ -

بدون نگاه به صورتم سیگاری روی لبش گذاشت و پکِ 
 .سنگینی زد

پس حدسم درسته... چیزی باالتر از ارث و میراث و 
های تقسیمِ ارث بینشون هست که وریا نمی ناراحتی

 ..ها، کنار بذارههاشو از گذشتهخواد کینه
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ی بوده، که جلوی اون خوای بگی قهرتون بخاطر چنمی -
 ؟ی یه پولش کردی و رفتیهمه آدم سکه

 .نفسِ کشدارش رو با دودِ سیگار بیرون داد

 ...بگم که چی بشه... قهریم دیگه -

اون مامانِ بنیامینه وریا... تو از مامانش بدت میاد، اما  -
 ...از خودش

بنیامین خودش اومد سراغم، رگِ فامیلیش زد باال،  -
ش گذاشتم نم حسابشو از مامانِ عفریتهاومد پیشم، م

 .کنار، با هم دوست شدیم

تونی نفرتتو کنار ان که نمیهای تو مگه چیکینه -
 !؟ بذاری
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 : به حالت عصبی گفت نگاهم کرد و

ادبی کردم تو االن بفکرِ منی، یا ناراحتِ اینی به اونا بی -
 ؟رفتم بیرون

 .واقعا که... من اون لحظه فقط نگرانِ تو بودم -

منم اون لحظه نگرانِ اعصابم بودم که رفتم باشگاه  -
 .خودمو تخلیه کنم
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سری با تاسف و از روی ناراحتی تکون دادم... نه برای 
ه بهم نگفته و تا االن باشگاه بوده... برای اینکه اینک

اونقدر بهش زخم زدن و ذهنشو خراش دادن که حتی 
 .بینه تا باهام حرف بزنهمنو هم مرهمِ خودش نمی

وقتی از چند نفر زخم بخوره و دل بریده بشه، به  آدم
ها هم پیدا خود خودی این حس و نسبت به بقیه آدم

نع از این میشه با دیگران کنه و همیشه ترسش مامی
 .ارتباط صمیمی پیدا کنه یا اونارو همدمش بدونه

ترین اینی که میگم در مورد همسر، شریک یا صمیمی
دوستِ آدمم صدق می کنه... مثل وریا که بارها و بارها 

دیگران زخمیش کردن، رنجش دادن و بدترین 
چیزهارو بهش تحمیل کردن، تا اون به خودش و تنهاییِ 
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ودش رجوع کنه و فقط خودش رو مرهمِ دردهاش خ
بدونه، در این لحظه هم، همون راهکارو در پیش گرفته 

و حتی منو قابل ندونسته تا تنهاییش رو باهام شریک 
 .بشه

 ؟خوای بگیچیزی می -

 .نه -

آروم گفتم و قصد کردم با شب بخیری پیاده بشم... 
جوابِ وقت مناسبی برای حرف زدن نیست، وااِل تا 

 .ذاشتم از اینجا برهگرفتم نمیهامو ازش نمیسوال

 .من برم دیگه -

 ؟یه بوسِ دیگه بهم نمیدی -
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داد یه دلِ سیر ببوسمش و دلهره و استرس اجازه نمی
کنارش باشم... قرارِ عجیب ما درست توی نیمه شب و 

مون بود و کافی بود مامان یا میالد بهش بو خیابونِ خونه
 .ببرن

های نرم و خیسش و جلوتر بردم و اون سریع لبسرم ر
رو روی لبم گذاشت... دلم به هم پیچ خورد و موجی از 

رقص و هلهله درونِ تنم به شوق دراومد و حاصلشون 
هام جا هایی بودن که در ریز و درشتِ اندامنبض

 .گرفتن

زبونش رو آروم روی لبم کشید ولی بعد یهویی سرشو 
 :ای زدعقب برد و نوچِ کالفه

 .برو... بذار مثل آدم برم خونه -
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هام رو به هم چفت کردم تا م گرفت ولی لبخنده
 .نخندم

آهی ناخواسته سر اما تا چشمم به نایلون و پوشه افتاد، 
 :دادم
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نمیشه خودت زنگ بزنی به میالد بیاد اینارو بهش  -
 ؟بدی

 .دونه تو اینجاییمیالد همین االنشم می -

 ؟دونه من اینجام؟ از کجا میمی دونه -

قبل از اینکه اون چیزی بگه، دوزاریم افتاد و سریع باالی 
ساختمون رو نگاه کردم... المپِ کم نورِ بالکن رو که 

  ...روشن دیدم، آه از نهادم بلند شد

بالکن با یه فاصله کوچیک، درست باالی سرمون بود و 
 !دونم میالد متوجه ما نشده باشهبعید می

 

ها یا نصف شبی به هوای سیگار ها غروببیشتر وقت
 .کنهکشیدن بالکن رو قرق می
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تقریبا پا به فرار گذاشتم و تا درِ ماشین رو باز کردم، 
 : یا دست و پاهام رو از حرکت نگه داشتصدای ور

 ...کردتو جوونیش مامانمو خیلی اذیت می -

درهم رفته و  به سرعت ایستادم... نگاهم به چهره
 .آلودش بوداخم

همش با مامانم بحث و جدل داشت... نگاه به ظاهرِ  -
... ای بودهاالنش نکن، قبال واسه خودش عجوزه

بیرون کنه، تا خودش به مالِ خواست مارو از اونجا می
گفت شوهرت که مرده، آقاجون برسه، به مامانم می

موندی اینجا چیکار کنی، اصال از کجا معلوم خودت می
 ! وریا پسرِ داداشم باشه
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حالتش رو گزید های خوشی آخر رو که گفت لبجمله
 .ها دوختو نگاهش رو به دور دست

باور نداشتم هدیه  م متحیرم بود، اونقدر متحیر کهچهره
 .خانم اینارو گفته باشه

 : وریا که پیچید و نگاهم رو دید ، نیشخندی زد و گفت

من اونقدر از دورو اطرافیام خوردم، که هیچ جای  -
ها سالمی تو تنم نمونده... اینا زخمِ خودی بوده، غریبه

 .که بماند

 .باورم نمیشه -

ه دست لباسِ ان... فقط کافیه یآدم بدها همه اینجوری -
شه... شیک و پیک تنشون کنن، رنگشون عوض می

 .فهمه پشت نقابشون، چه ذاتی دارنهیچکسم نمی
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ش که من فکر می کردم، آدم حسابیه و اینم از عمه
نبود... مثل تصوری که در موردِ داییش توی روزِ 

خواستگاریم داشتم و بعدها فهمیدم چه آب زیرکاهِ 
 .زیرکیه

دم، یه جورایی برام سند شده، نباید دیگه غافلگیر نش
هارو از روی چهره یا ظاهرشون، یا حتی لبخندِ آدم

شیرینشون قضاوت کنم... وریارو عزیزای خودش به 
این روز انداختن و وای به روزی که جامعه، یه آدم 

 ...دیده رو شکار کنهآسیب
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حرفاش که تموم شد، کمی دلداریش دادم و وقتی حس 
تر شده، پیاده شدم و هول هولکی باهاش کردم سبک

 .خداحافظی کردم

قبل از اینکه کامل از تیررس نگاهش خارج بشم، محکم 
 : گفت

و نیای من میام اینجا رو بینمت خانمی... تفردا می -
 .شمسرت خراب می

ش نیشم باز شد... تحت هر شرایطی زبونش از جمله
 .هم بزنهست تا جوِ بدِ بینمون رو بهآماده
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خیلی سریع در رو باز کردم و نگاه آخرم رو به ماشینش 
 .دوختم و باال رفتم

صدا و آروم باز کردم و وارد خونه مون رو بیدرِ خونه
 .شدم

دم تا به همون آرومی که باال اومدم، درو ببندم و پیچی
م کلید رو توی قفلش بچرخونم، که کسی یواش به شونه

 .زد

 .بذار من ببندمش -

پیدا نکردم، چون صداشو تشخیص  فرصت جیغ زدن
دادم و با شرم خودمو کنار کشیدم... اون با وجود 

 :تاریکی، بازم بهم طعنه زد
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دونیم چطوری چراغ خاموش حداقل ما پسرها بهتر می -
  ...و بی صدا در وا کنیم یا ببندیمش

 .الحقی هم حق با اون بود

در رو بست و با مهارت قفلش کرد، بدون اینکه صدایی 
 .ازش جلب توجه کنه

ی های باریکِ نور که از شیشهایستاد و با اون بارقه
شدن، دستاشو روی سینه زد و منتظر بالکن تعبیه می

 .بهم زل زد

 ؟خب -

 ؟خُب... خب چی -

خوای بگی این وقت شب بیرون چیکار می نمی -
 ؟کردی
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دونه و االن مطمئن شدم منو توی وریا گفت میالد می
ماشینِ وریا دیده، شایدم از همون اول که رفتم پایین، 

توی بالکن بوده و من بخاطر هول کردنم اصال به اونجا 
 .رفتمتوجه نکردم و زیرِ نگاهش از خونه بیرون 

سرمو با شرم و خجالت پایین انداختم... دنبال یه دلیل 
بودم... یه دلیل تا ثابت کنم این اولین باریه که اون 

ذاره، یک اینجا اومده و این موقع از شب با من قرار می
آن یادِ مدارکش افتادم و با خوشحالی اونارو باال گرفتم 

 :و گفتم

ن باشگاه بوده، دیر بخاطر اینا اومده بود... گفت تا اال -
وقت بود، فکر کرد خوابی بهت زنگ نزد، به من گفت 

 .برم ازش بگیرم
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چند ثانیه نگاهم کرد، با خیرگی و شک و حالتی که داره 
گی یک چقدر رو داری  تو، تو راست می "جار میزنه 

 "؟ساعت بخاطر اینا پایین بودی

اما در عوض چیزی به روم نیورد و فقط سرش رو تکون 
 : ادد

 .که اینطور -

دست دراز کرد به طرفم... مدارکش رو که به دستش 
 .دادم سعی کردم پا به فرار بذارم

 .شب بخیر -

وقتی برگشتیم، تکلیف شمارو هم مشخص می کنیم...  -
اون که از هیچی ابا نداره، دلم به تو خوش بود که توهم 

 .از دست رفتی
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قم کشیدم و نیمه جونم رو از شرم و خجالت به طرف اتا
م گذاشتم و ی سینهتا درو بستم، دستم رو روی قفسه

 .مو بیرون ریختمهای حبس شدهنفس

 ...دهبیخود نیست که میگن عشق به آدم جسارت می

من هیچوقت این آدمی که االن هستم، نبودم و یه 
هایی غیرقابل درک بودن جورایی همچین شخصیت

 ...برام.. اما حاال

 ...ها نکردهها نکرده وریا... چهعشقِ تو با من چه

 

 

* 

 

 وهشتچهارصدوپنجاه_پارت#
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دو سه روزی از رفتنِ مامان و میالد گذشته بود... توی 
زدن، وریا  این مدت میالد و مامان چند بار بهم زنگ

مرتب بهم سر میزد، بنیامین و متین اومدن پیشم و بعد 
هم گفتن قراره روز چهارشنبه، یعنی فردا صبح زود 

 ...راهی شمال بشن

بنیامین ظاهرا با وریا قهر بود و حتم دارم از اون شب به 
بعد، یعنی شبِ مهمانی با وریا سرسنگین شده، ولی بهم 
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بیاین ها، بیاین یه  ما که رفتیم شما هم زود "گفت 
تون بهتر شه، فعال خورده حال و هوا عوض کنین روحیه

دن یه ذره که تا کمر خم شدیم زیر مشکالت، امون نمی
 "نفس بکشیم

باهاش موافق بودم... مشکالت ریز و درشتی که هر روز 
آوردن و بقولِ بنیامین تا کمر مارو از جایی سر در می

 .توی خودشون غرق میکردن

امروز هم حالِ عجیبی داشتم... حالی که برگرفته از 
همین مشکالت بود و همراه بود با دلشوره، ضعف 

کردن یا حالتی که بهم اخطار بده پیامد خوبی در پیش 
 .نداره
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کردم تا برای شام داشتم پیازهارو با گوشت سرخ می
قورمه سبزی درست کنم. وریا گفته بود بعد از باشگاه 

 ...سبزی کردهینجا و هوسِ قورمهمستقیم میاد ا

ی متینا کنه من این چند روز خونهبیچاره مامان، فکر می
بودم و زحمتم روی دوشِ اونا افتاده، هر وقت ویدئوکال 

 زنیم، با یه بهونهزنیم و با هم حرف میبه هم زنگ می
مون چیزی بردارم و اون کنم، اومدم خونهقانعش می

ی خودمون بودم و در خونهنفهمید من این مدت همش 
 ...عوض، زحمتِ وریا روی دوشِ من افتاده

مون لنگر انداخته، فقط کم این دوروز اونقدر توی خونه
مونده کلید منو هم نگه داره تا زحمتی برای باز کردن 

 .در، روش نداشته باشم
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تمام وسایل شخصیم رو تحت تصرف گرفته، مستقیم از 
گیره و بعد با ا دوش میباشگاه میاد اینجا و همینج

کنه برای خوابیدن شوخی و ادای تقریبا جدی، سعی می
 .هم تختمو تصرف کنه

 ...شب اول و دوم اجازه ندادم، ولی امشب

خوام از هیچ پیش بینی در مورد امشب ندارم و حتی نمی
 .قبل بهش فکر کنم

ش رو تموم کرد، بهم صبح قبلِ رفتنش، وقتی صبحانه
 ...سبزی درست کنم گفت براش قورمه

کلی هم عیب و ایراد ازم گرفت که با دستپختِ تو البته 
چیزِ شاقی در نمیاد، ولی حتما برام درست کن... هوس 
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کرده بود قورمه سبزیِ دستپختِ منو بخوره و برقِ 
 .گفتچشماش هم همینو می

بعد تا پای در همراهیش کردم، این عادت همیشگیم 
بقیه رو هم همیشه تا پای در بود، توی خونه، مامان یا 

کردم... برای وریا اما تعبیری باالتر از یه همراهی می
عادتِ همیشگی بود که با یه جنسِ خاص و شیطون 

 :گفت

دونی خدایی زندگی متاهلی هم خوشی داره ها... نمی -
صبح با چه امیدی میرم بیرون، شب با چه امیدی میام 

مه، دیرمه کارامو تموم اینجا... انگار زنم تو خونه منتظر
و می گیرم تو میزِ شامکنم بیام پیشت، تا میام دوش می
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کنی، کنی، برام چای درست میچینی، وسایلمو مرتب می
 ...بینیمزنیم، فیلم میبا هم حرف می

 :ی بانمکی کردخنده

من این سه روزو زندگی کردم ماهین... یعنی همه  -
یه معنی دیگه عمرم یه طرف، این سه روز واسه من 

 .داره

ای به لبم دو طرفِ صورتم رو گرفت و مثل همیشه بوسه
 : زد و آروم گفت

خدا کنه هر چه زودتر تکلیفِ ما هم مشخص بشه  -
دم زیاد بند نشه بریم، سر زندگیمون... به بنی حق می

فهمم دردش چیه که همش از کار سر کارش... حاال می
 .جیم میزنه
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 .اهیش کردم تا سر کارش برهبه روش لبخند زدم و ر

ی که با وجود ای نابی بود... تجربهبرای منم تجربه
دونم شیرین بودن و زیباییش، عمرِ درازی نداره و می

 .همه چیز به طور موقتی بینمون ثبت میشه

غذام رو که روی گاز گذاشتم و کارای گردگیری و 
 تمیزکاریه خونه رو انجام دادم، یه سر به حمام زدم تا

 .های توی سبد رو بشورمچرک لباس

های اونم توی های وریا... لباسچشمم افتاد به لباس
ها همه سبد بودن... حتی لباس زیرش... مثل بچه

هاش رو ریخته بود توی سبد، تا من براش لباس
 .بشورمشون

 .منو با مامانش اشتباه گرفته، مردکِ گنده

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 ونهچهارصدوپنجاه_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

هارو توی ماشین گذاشتم، دوش گرفتم و یه دست لباس
لباسِ مرتب تنم کردم، تا وقتی وریا میاد ظاهرم آراسته 

 .باشه

معموال از صبح که سر کارش میره تا شب درگیر 
ی تونم ببینمش و همینم به اندازهها میکارشه، فقط شب

 .کافی برای هر دومون لحظاتِ خوش به همراه داره

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

هایی که امشب در انتظارِ اومدنش سپری کردم، ساعت
 .های دو روزِ گذشته بودخیلی بیشتر از ساعت

 .های بدِ درونم رنگ گرفتنبه آنی حس

محابا دستم رفت به سمت گوشیم، تا بهش زنگ بزنم بی
هام باال پریدن که گوشی توی دستم لرزید، در جا شونه

 .و تنم تکون خورد

وریا با  "الو"تماس از وریا بود و تا جواب دادم و گفتم 
 : ای گفتلحن گرفته و خسته

ماهین جان، زنگ زدم بگم منتظرم نباش عزیزم...  -
 .تونم بیام پیشتامشب درگیرم نمی

 : ته دلم خالی شد
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 ؟؟ صدات چرا گرفته چی شده وریا -

نفسش رو توی گوشی ها کرد، حُزن توی صداش بود 
 :وقتی گفت

  .مامانم حالش بد شده آوردمش بیمارستان -

 ؟کدوم بیمارستان -

خواد بیای تو، حالش که بهتر شد خودم بهت زنگ نمی -
 .زنممی

 ؟بگو کدوم بیمارستانی وریا -

ع آدرس بیمارستان رو که گفت، سریع تماس رو قط
 .کردم و به این فکر کردم، به بنیامین هم خبر بدم

 

 چهارصدوشصت_پارت#
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همراه بنیامین رفتم به بیمارستانی که مامانِ وریا اونجا 
از ماشین پیاده شدم و بستری بود، زودتر از بنیامین 

 .سراغ پذیرش رفتم

اسم بخشی که خواستم رو پرسیدم و بعد از فهمیدنش 
بنیامین هم بهم ملحق شد و همراه هم از آسانسور باال 

 .رفتیم
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به بخش که رسیدیم وریارو دیدم که داشت توی 
زد و تند تند چنگش رو بین کریدور متفکرانه قدم می

 .کشیدموهاش و پشت گردنش می

سریع به سمتش پا تند کردم، اما با دیدنِ داییش و 
اش که روی نیمکت نشسته بودن پاهام به خانواده

 .خودی خود از حرکت ایستادن

قدرت رویارویی با این خانواده رو ندارم، نه وقتی 
 .دونم اونا بیشتر از هر کسی از من متنفرنمی

پای رفتنم سست شد... بنیامین هم فهمید که از پشت 
ستش رو روی کمرم گذاشت و آروم به سمت جلو د

 .هلم داد

 .برو -
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ی ارتباطی که با هم داشتن کامالً مشهود بود و این فاصله
رو نشون میداد، بینشون مشکالتی هست و برای همین 

 ...وریا ازشون فاصله گرفته

تردید رو کنار گذاشتم و همراه بنیامین قدمی جلو 
به ما افتاد، برقی توی  رفتم... وریا پیچید و تا چشمش

 :نگاهش نشست و سریع به سمتمون اومد

 .هااومدید بچه -

بنیامین زودتر از من جلوی وریا قرار گرفت... دست 
 :هاش گذاشت و پرسیدروی شونه

 ؟ حالش چطوره -

وریا با خستگی آهی کشید... چشماش از صورتِ بنیامین 
 :عبور کرد و منو نگاه کرد
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 .ه سکته کردهدکترا میگن دوبار -

 :هینی کشیدم و با نگرانی جلوتر رفتم

خاله حوری سکته کرده؟ چرا؟ مگه مشکلی پیش  -
 ؟اومده

من خونه نبودم ماهین، خونه نبودم... اصال نمیدونم  -
 .شد، دایی زنگ زد گفت مامانتو آوردیم بیمارستانچی

 .وای خدا -

هام واکنشم غیرارادی بود، وقتی دستام رو جلوی لب
حوری اشک توی چشمام گرفتم و از حُزنِ حالِ خاله

 .جمع شد
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نگاهم رو به داییش دوختم که نزدیک نیمکت ایستاده 
طور که انتظارش رو زد و همونو تسبیحش رو رقم می

 .توزش هم به من خیره بودداشتم، نگاه کینه

سرش رو کنار گوشِ زنش خم کرد و چیزی کنار 
 ...ثابت شد گوشش گفت و نگاه اونم روی من

دم بخاطر اموالشون ازم متنفر باشن و در بهشون حق می
زنم تا این موضوع رو اولین فرصت با میالد حرف می

حل کنه، اما اگه نفرتشون به خاطرِ این باشه که وریا 
 .عاشقِ منه، منم به همون اندازه، ازشون متنفرم

اونا در حد و جایگاهی نیستن که سرنوشتِ وریارو 
 .کننانتخاب 
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وریا که حس کرد از نگاهشون معذبم، دستش رو جلوی 
 :هام پیچید و آروم گفتهمه دور شونه

هوایی عوض تا بنیامین هست بیا ما بریم تو حیاط یه  -
 .کنیم

به یقین میدونستم تمام جونش اینجاست و نمیتونه 
حوری برداره و این درخواستش فقط چشم از اتاقِ خاله
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های اونا معذب نباشم، برای به خاطر منه تا زیر نگاه
 :همین گفتم

نه بمونیم بخاطر من خودتو اذیت نکن... برای من فقط  -
 .حوری مهمینتو و خاله

هام رو به سمت با دعوت به رفتن شونهلبخندی زد و 
 :جلو حرکت داد

 .بیا بریم خودمم یه سیگار الزم دارم -

 

با هم رفتیم پایین.... اونقدر خسته و حال ندار بود که 
م گذاشت و توی آسانسور سرش رو روی شونه

چشماشو بست... دستم رو الی موهاش فرو بردم و 
 .نوازششون کردم
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توی آسانسورَن و با چشم  اینکه سه نفر دیگه هم
پائن، برام مهم نبود... برای من حال مسلحشون ما رو می

هاش و وریا مهمه، غم و نگرانیش، دردهاش، خستگی
ها بیشتر وضعیتی که االن باهاش مواجه شده و این شونه

 .ی کوتاه بهش مدیونناز یه تکیه

وقتی آسانسور ایستاد آهی کشید و بر خالف میلِ باطنیِ 
ی ظریفم برداشت و دومون، سرش رو از روی شونههر

 .با هم بیرون رفتیم

 ؟خب چه خبر ماهین خانوم -

 :لبخندی زدم و گفتم

فعالً که خبرها پیشِ توئه... خیلی نگرانم کردی، از  -
صبح خودم یه دلشوره عجیب داشتم، توام که دیر 
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م رفت، اومدم زنگ بزنم ببینم چی شده کردی زهره
 .یخودت زنگ زد

 ...... حالم گرفتبدبختانه روز خیلی مزخرفی بود -

حوری انشاهلل بالش دور باشه، نگران نباش وریا، خاله -
 .دوباره حالش خوب میشه

هاش هوای ناپاک حیاتِ بیمارستان رو عمیق به ریه
کشید و چشم بست... سرش رو باال گرفت وزیر لب 

 :آروم گفت

 ...نمیخوای تمومش کنی دیگه -

کردم با منه و خواستم چیزی بگم تا بفهمم فکر 
منظورش چیه، ولی وقتی چشماشو باز کرد و رو به 

 :تر و محزون گفتآسمون غمگین
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من دیگه خسته شدم خدا... دیگه خسته شدم، به منم  -
نگاه کن، واسه منم مرام به خرج بده، قرار نبود مامانم 

 ...ها طوریش بشه

گلوش از بغض لرزید  متوجه دردِ درونش شدم... سیبِ
ش یخ زد و و آه عمیقی کشید... دلم از هوای گرفته

 .م ترکیدقلبم توی سینه

ش تکیه دستامو دور کمرش گذاشتم و سرم رو به سینه
زدم... غمِ این مرد انگار تمومی نداره... غمِ هردومون 
 .انگار تمومی نداره، فقط خدا باید به دادِ حالمون برسه

و صدای فندک زدنش توی فضا  روی سرم بوسه زد
 .پیچید
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ی چشمم سرم رو که بلند کردم، اشک از گوشه
 .سُرخورد و روی بینیم افتاد
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لبخندی زد و با سر  نگاهش که به صورتم برخورد کرد
انگشتش اشکِ روی صورتم رو کنار زد... به شوخی 

 : گفت
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 ؟سبزیِ بدمزه برام پختی یا نهقورمه -

هوا از حرفش خندیدم، در واقع سعی کرد کانالِ بی
حرف زدنش رو تغییر بده تا بارِ غمِ ساطع شده از حال 

 .و هوامون رو کمتر کنه

جبور نیستی آره پختم... شانست گرفت، دیگه م -
 .دستپختِ بدَمو بخوری

 ! خورمشکنی نمیزکی... فکر می -

 .فرصتِ خوردنشو از دست دادی -

 ؟یه شبِ دیگه چی؟ یه شب دیگه، نمیتونم بخورمش -

ها محالِ ممکنه توی این حال، وریا از این قِسم شوخی
خوام خودمو قانع کنم منظورش دقیقا با بکنه... می

اون برقِ نشسته توی چشماش  سبزیه ولی وقتیقورمه
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رو میبینم، که انگار یه شیطونِ مکار مسحورش کرده، 
  ...سبزی نیستفهمم در واقع منظورش قورمهمی

 :م گرفت، شایدم مسخره شدم که گفتخنده

 ...سبزیتو گفتمخیلی منحرفی ماهین، من قورمه -

دونه چی تنم از خجالت آب شد... لعنت... خودش می
من همش سرخ و سفید بشم و صورتم رنگ  باید بگه تا

 .ببازه

بعد چطوری به من میگه منحرف  "سبزیتوقورمه"گفت 
 .گفتم "قورمه سبزی رو"تونست بگه ! می

گره که حتی توی چیدنِ کلمات، به اون یه شیطونِ حیله
 .قدری مهارت داره تا ذهنمو دست بندازه

 .ادمپوفی کشیدم و با لبخند سرم رو به اطراف تکون د
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 :سریع دست پشت کمرم گذاشت و به شوخی گفت

دیگه خودت استاد شدیا، حتی اگه من طعنه نزنم تو  -
 .کنی منظور دارمفکر می

 ؟نخیر، مگه من منحرفم -

عزیزم همین االن بهت گفتم منحرفی دیگه، فکر می  -
ست... حاال بگو ببینم کنی من منظورم یه چیز دیگه

 ؟ا نهمیشه یه شب دیگه بخورمش ی

 !! وریا -

م، اونو به خنده وا داشت و لحنِ اعتراض آمیز و کشیده
 .صورتش رو کمی از غم دور کرد

به جون خودت دارم قورمه سبزی رو میگم، تو اگه یه  -
 .چیز دیگه برداشت کردی ذهنِ خودت فانتزی پردازه
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 !؟که ذهن من فانتزی پردازه -

رو دوباره ش رو جمع کرد و به آنی با حرفش غم خنده
 :مهمونِ حالمون کرد

 ؟بنظرت مامانم حالش خوب میشه ماهین -

تر ش دقیققلبم لرزید... بازوهاشو گرفتم و به چهره
  .نگاه کردم

 .لیشاال خوب میشه، نگران نباش وریا -

 ! مگه میشه نگران نباشم دختر... مگه میشه -

پُک عمیقی به سیگار زد و باز نگاهشو به باال دوخت و 
زمان دود سیگارش رو محکم به باال فوت کرد... هم

 :آروم زمزمه کرد
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و خوب کن... من پروتر از این حرفام، بذارم مامانم -
 .زندگی به ریشم بخنده
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خاله حوری رو دیدم، اونم توی چه شرایطی که قلبم 
 .براش ریش شد
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امیدوار بودم هر چه زودتر حالش خوب بشه و این 
رحمی ها از دورش کنده بشن که مثل چنگالِ بیدستگاه

 .حق زندگی رو در این لحظه ازش گرفته بودن

وریا گفته بود خونه نبوده، گفته بود داییش باهاش 
و به بیمارستان آورده، تمام این تماس گرفته و اون

و بهم فهموند. جمالت رو بهم گفت و تنها یک مفهوم
داییش باید شانس بیاره این موضوع زیرِ سرِ اون نباشه، 

برو دعا کن پیرمرد سکته "منم توی دلم اضافه کردم 
 "خاله حوری به تو ربطی نداشته باشه

 

م احاطه ها دوبارهوقتی از اتاقش بیرون اومدم، اون چشم
 .کردن
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هایی که سرشار بودن از کینه و نفرت و موج خشم چشم
 .شون مثل دستی بیخ گلوم نشسته بودو نفرت

وریا سریع به سمتم اومد و مقابلشون دستم رو گرفت و 
 .کاری کرد تا از نگاهشون چشم بگیرم

 .تو با بنیامین برو خونه -

 :سرم رو با تایید تکون دادم و گفتم

 ؟ی بمونی بیمارستانتو میخوا -

 : چشم روی هم گذاشت

 .میمونم -

 .باشه پس من میرم، اگه کاری داشتی بهم زنگ بزن -

در سکوت نگاهش رو توی صورتم چرخوند. آروم 
 : گفتم
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 .مراقب خودت باش عزیزم -

 :لبخندی زد و دستم رو میون دستش فشرد

 .ممنون که اومدی... حالم خیلی بهتره -

 خیلی بزرگه... از اینکه توی این برای من یه حسِ
میدونه،  "من"بدترین شرایط، دلیلِ بهتر شدنِ حالشو 

 .قوت قلبِ قوی گرفتم و قلبم از نور و روشنی پر شد

 

های پشت سرم اهمیت با بنیامین همراه شدم و به نگاه
 .ندادم

 :حتی به زمزمه ریزی که زن داییش پشت سرم گفت

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ن وقت شب خونواده دختره چقدر بی حیا و پروئه، ای"
نداره اومده اینجا؟ چه راحت بین این دو تا مرد پاس 

 "میشه

بذار اینا رو از روی حسادت بگن... بذار هر چی دوست 
دارن بگن، اونی که داره با عشق بهم نگاه میکنه تا 

 ...م کنه، تنها اون برای من مهمه... تنها اونبدرقه

ک کردم، های تلفن رو چوقتی به خونه رسیدم تماس
 .مامان یک بار زنگ زده بود

بد موقع بودنِ زمان جلوی تماس گرفتنم رو گرفت تا 
این وقت شب بهش زنگ نزنم، ولی سریع یادم اومد، 

مثل هرشب تماس گرفته تا مطمئن بشه من به قولم 
 .عمل کردم و واقعا خونه بنیامین و متینا رفتم
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دکمه های مانتوم رو باز کردم و اونا رو توی سبد چرک 
 .انداختم

شون برم ولی بنیامین امشب باز هم اصرار کرد به خونه
با این حرف که اونا قراره فردا به مسافرتشون برن 

 .احمشون نباشمقانعش کردم مز
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وسط این همه بدبیاری انگار حق خواهر و شوهر 
خواهرم نیست تا از زندگیشون لذت ببرن... چون 

 : بنیامین به سرعت گفت

و تو این حال که نمیتونم وریا رو تنها بذارم، شانس -
خواستم شما هم بیاین تا مامانت اینجا نیست ببینا، می

 .نو تجربه کنیکنار هم یه مسافرت خوب

 : با لبخند تلخی در جوابش گفتم

 .انگار قسمت نیست -

 :خودش هم با یادآوریِ گذشته حرفم رو تایید کرد

ی مسافرت شما خواستم به بهانهآره قبالً هم یه بار می -
رو با هم جفت و جور کنم بازم یه چیزی پیش اومد 

 .دست و پامونو بست
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 : بهش گفتم

 خاله حوری خوب بشه ما تو و متینا برید بنیامین، حالِ -
 .هم میایم

نه بابا تو این شرایط کجا برم ،وریا تنهاست باید باشم  -
 .پیشش

 :دستش رو گرفتم و اصرارش کردم

و کنسل نکنید، اگه کنسل تو و متینا برید، سفرتون -
کنید وریا خیلی ناراحت میشه، بعدم عذاب وجدان 

 .میگیره، شما برید ما هم اگه قسمت بشه میایم

 :و منی کرد، با قاطعیت گفتممن
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خیالت راحت من پیش وریام، تو برو از مسافرتت  -
لذت ببر، نگرانِ اینجا هم نباش، اون بشنوه رفتید بیشتر 

 .خوشحال میشه

باالخره تسلیم شد و فقط باشه کوتاهی گفت... ولی وقتی 
 :خواستم از ماشینش پیاده بشم، بهم گفت

این شرایط تنهاش نذار، مراقبش باش ماهین، تو  -
 .خیلی تو خودش غرق میشه

و در ادامه  "باشه"من برخالفِ اون، محکم و قوی گفتم 
 :اضافه کردم

 .هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم -
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های غذا روی از اتاق بیرون اومدم و چشمم به قابلمه
 .اجاق گاز افتاد

یلی خودمم امشب نتونستم شام بخورم، دیگه حتی م
 .برای خوردن نداشتم

دو تا ظرف نگهدارنده از توی کابینت در آوردم تا 
 .غذاهارو توی یخچال بذارم

هوا یاد شوخی وریا ظرف رو که روی کانتر گذاشتم، بی
افتادم، اون لحظه که توی حیاط بیمارستان سربه سرم 

خواد اجازه من دلم قورمه سبزیتو می"گذاشت و گفت 
 "خورمشمیدی یه شبِ دیگه ب

 :م گرفت و زیر لب گفتمخنده

 .تو هر شرایطی شیطونیاتو داریا -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 

 وپنجچهارصدوشصت_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

صدای زنگ موبایلم بلند شد. مالقه توی دستم رو روی 
 .سریع گوشیم رو از روی میز برداشتمظرف گذاشتم و 

اسم وریا رو که دیدم زانوهام در یک لحظه خالی شدن، 
تازه از بیمارستان اومدیم، نکنه وقتی اومدیم حالِ خاله 

 !حضوری بد شده
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آب دهانم رو از ترس و استرس قورت دادم، احساس 
کردم چیزی راه نفسم رو بسته، گوشی رو با تردید کنار 

و به حدی ترسیده بودم که زبونم نمی گوشم گذاشتم 
 .بگم "الو"چرخید 

ترسیدم با الو گفتنم صدای گریه و بغض وریارو می
 ....بشنوم

 ؟ ماهین -

ماهین گفتنش مثل همیشه بود و همین آبی شد روی 
 : آتیشم که سریع و از ته دل بگم

 ؟ جانم وریا -

میگم هنوزم امکانش هست بیام اون قورمه سبزی  -
 ؟تو بخورمخوشمز
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قلبم از اشتیاقِ صداش و حرفش، شور گرفت و با 
 : خوشحالی گفتم

 ؟داری میای اینجا -

 .با اجازتون -

خندیدم... اونقدر خوشحال بودم که راحت به زبون 
 : آوردم

 .بیا عزیزم خیلی هم خوشحالم کردی-

 ؟ یعنی انقدر مشتاقی غذاتو مزه کنم -

اومدنش ارزش اون هرچی میخواد بگه، برای من فقط 
داره، مهم نیست پشت حرفاش چه قصد و نیتِ شیطنت 

باری نشسته و میخواد به عادت همیشگیش تا سر حد 
 .م کنهدیوونگی دیوونه
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همین که اون داره میاد اینجا و از فضای بیمارستان و 
 .حال بدش دور میشه برای من کافیه

 :وغش خندیدمدر جوابش بی غل

 .اآره مشتاقم، تو فقط بی -

 .های قشنگش قطع کردمخندید و تماس رو روی خنده

ظرف هایی که آورده بودم تا غذا رو توی یخچال بذارم 
دوباره به کابینت برگردوندم... با انرژی که از درونم 

های غذا رو روشن کردم... لبریز شده بود زیر قابلمه
دم، درست سریع چای ساز رو به برق زدم تا چایِ تازه

 .کنم

و چیدم و گلدونِ دوست داشتنیم رو وسط میز میز ر
 .گذاشتم
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تلویزیون رو روشن کردم ولی ولومِ صداش رو پایین 
همین که خونه رو از سوت و کور بودن و آوردم...

 ...بارهای منفی دور کنه کافیه

چراغ های بیشتری روشن کردم و در آخر لباسم رو با 
وهام تیرشت و شلوارکِ سفید و مشکی عوض کردم... م

رو جلوی صورتم حالت دادم... چند بار ظاهرم رو چک 
 .کردم تا به اندازه کافی آراسته به نظر بیام

ها از صورتم پر زده بودن... از اینکه تمام اون نگرانی
وریا این وقت شب به خونمون میاد اونقدر خوشحال 

 .بودم که انتظار این اشتیاق رو در خودم نداشتم
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عت اون بارو بندیلش رو جمع همیشه قبل از این سا
کنه تا به خونه خودش بره، اما االن برخالف همیشه می

 .م میادخونهتوی این ساعت داره به

ی کال روی گوشیم انداخت، میس کال نشونهیه میس
اومدنشه، تا من در رو براش باز کنم... توی مانیتور نگاه 
کردم و دیدنش برقی از شور و شوق به چشمام سرایت 

  ...ردک

در رو زدم و درِ ورودی رو باز گذاشتم تا مثل همیشه 
 .م از انرژیِ حضورش پربشهخونه
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به های میالد رو جلوی در گذاشتم و خودم صندل
آشپزخونه رفتم... حتما یه چای برای رفع خستگیش در 

 .ابتدا الزمه

کمی بعد وارد خونه شد و سالمش رو توی آشپزخونه 
جواب دادم با لبخندی که الینفک صورتم توی اون 

 .ساعت شده بود
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خوش اومدی وریا، دست و صورتت رو بشور تا من  -
 .میزو بچینم

 .کجا رفتی حاال؟ اول بیا ببینمت -

از پشت اپن خودم رو بهش نشون دادم و به عالمت بای 
 .بای دستم رو تکون دادم

 :شیرین لبخند زد

 ؟کنی اونجاچیکار می  -

 ؟دارم میزو میچینم... چای میخوری -

داد ولی به صورتش اوج خسته بودنش رو نشون می
 :شونه نفی سرش رو باال داد و شیطون گفت

  .مدم ماهین خانومسبزیت اومن فقط به هوای قورمه -

 : خندیدم
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باشه بیا بخور دیگه کشتی منو از بس گفتی، هر چقدر  -
 .دلت میخواد بخور تا خفه بشی

ش توی خونه پیچید و سرش رو باال شلیک خنده
ش شدم... اون گرفت. دلم ضعف رفت و محو خنده

ها رو یکجا در خودش لعنتی چطوری میتونه تمام حالت
 ؟ ناراحته اینجوری بلند بلند بخندهنگه داره و وقتی 

وقتایی که من ناراحتم اونقدر خودمو توی حال 
کنم تا از افسردگی بمیرم، از ناهار انگیزم غرق میرقت

و شام خودم میزنم و تمام روز و شبم میشه غصه 
 ...خوردن، اونوقت اون
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مون رو خوردیم، هر از گاهی با هم شام خوشمزه
ودنش کنارم دلم قیلی ویلی کردم و از بنگاهش می

 .رفتمی

جدا از اون حال بدی که یک ساعتِ پیش توی 
بیمارستان ازش دیدم، کنارم اما به قدری حالش خوب 

دونستم بود که حداقل منی که خوب می شناسمش، می
با اینکه االن درونش چه آشوبی به پاست و ذهنش کامالً 

مه غصه و پیشِ خاله حوریه، اما دوست نداره وقتی کنار
 .دردش رو به محفلمون راه بده

اون دوست داره همیشه همون طوری باشه که در مورد 
 .بینی میکنهقرارهاش با من پیش
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غذا رو که تمام کرد دستمال رو دور لبش کشید و با 
 :احترام گفت

 .ممنون خیلی خوشمزه بود -

من بیشتر از جدیت و اقتدارش، هوای شیطنتاش رو 
وقتایی که لبخند میزنه و برق به داشتم... هوای 

چشماش میفته و چیزی میگه تا خنده روی لبِ 
 .هردومون بیاد

ست، یه بارم ازم تعریف تعجب کردم نگفتی بد مزه -
 .کردی

کنار چشماش چینی افتاد و تک ابرویی باال انداخت... 
 : پس قراره چیزی بگه تا از حرفم پشیمون بشم

 !یشناسیانگار تو هنوز منو درست نم -
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با حالتی که از حرفش گیج شده بودم، سرم رو تکون 
 : دادم

 ؟ یعنی چی -

کنم در اصل از کارش من وقتی از کسی تعریف می -
ست منظورم اینه راضی نیستم... هر وقت میگم خوشمزه

 .خیلی بدمزه بوده

 

 وهفتچهارصدوشصت_پارت#
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آهی از نهادم بلند شد و اخم ریزی کردم ولی اون لبخندِ 
 .لعنتی رو نمیتونستم کنترل کنم

 .دارم جدی میگم ماهین، اینجوری نگام نکن -

یه جوری حرف میزد و ادا می اومد که داشت باورم 
باشه و اون روز  هاششد این واقعا جزیی از عادتمی

که به کوفته من گفته بود بدمزه، در واقع منظورش این 
  ...بوده خوشمزه بوده

سبزی که در حدی جا افتاده و خوب بود ولی این قورمه
 ...که بشه ازش تعریف کرد، اما از نظر وریا

 :لب و لوچه ام رو جمع کردم و گفتم

 ؟واقعاً بدمزه بود -
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ش رو باال کشید... منتظر ش رو جمع کرد و چونهچهره
بودم بگه بدمزه، تا از نظر همون خوشمزه باشه... ولی 

 :گفت

 ...ی خوشمزه بودخوشمزه -

  "ی بدمزهبدمزه"لعنتی... این یعنی  

 ! وریا -

 ؟جان -

 ؟ خوشمزه بود یا نه -

 .دارم میگم دیگه خوشمزه بود -

 ؟کنی یا میکوبیاالن داری تعریف می -

 ؟کجا میکوبم -

 .وای منظورم غذاست -
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 .خب دارم میگم دیگه، خوشمزه بود -

 ...یعنی چی درست بگو بفهمم خوشمزه بوده یا بدمزه -

 ؟عزیزم، خوشمزه بود... دوس داری بگم بدمزه بوده -

گیج سرم رو با تایید تکون دادم، تابه عین ثابت کنم 
قورمه سبزیم هیچ ایرادی نداشته، حداقل از نظر اون 

ده و اگه بدمزه بودنِ غذا، از نظر اون همون خوشمزه بو
خوشمزه بودنِ غذاست، ترجیح میدم اون هزاربار بگه 

 ...بدمزه بوده

 :خندید و گفت

شوخی کردم، خوشمزه بود، واقعا خوشمزه بود، من  -
عاشقِ قورمه سبزیم تو هم ثابت کردی تو انتخابِ 

 .همسر شانس آوردم
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ا وسایلِ روی میز ای بهش رفتم و بلند شدم تچشم غره
 .رو جمع کنم

 .کنیخب مثل آدم بگو خوشمزه بود، چرا اذیتم می -

و پره. بعد چطوری اخمش میمثه آدم بگم که مزه -
 ! تَخمتو ببینم

 ؟چای دم کردم میخوری برات بریزم -

 ؟عجله داری برم -

هارو توی سینک گذاشتم و جا خورده نگاهش ظرف
 .کردم

 .ی چیزارو بدی بخورم که برمخواآخه تند تند می -

همچین منظوری نداشتم، گفتم شاید میخوای برگردی  -
 .بیمارستان
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گفتن بمونم اونجا زندایی پیش مامان مونده، به من -
کنن به نداره، دکترش گفت فردا منتقلش می فایده

 .بخش، تا فردا حالِ عمومیش بهتر میشه

 .خدا رو شکر -

کردم در مورد سفرِ بنیامین اینو زیر لب گفتم و تا قصد 
 :گفت و متینا چیزی بگم اون سریع

 ؟امشب بمونم پیشت ماهین -

دلم هری ریخت، مثل مالشی که بعد از یه سراشیبی 
 .درونِ آدم رو به هیجان بندازه

 .ماتِ نگاهش شدم و اون منتظرِ جواب بهم زل زد

 

 وهشتچهارصدوشصت_پارت#
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پس اومده بمونه... در طی رابطمون این اولین باریه که 
قراره یه چالش پرهیجان و عجیب با هم تجربه کنیم... 

البته عجیب نیست، ولی به قدری هیجان انگیز هست که 
شدن... هست  هام منقطعدستام لرزش گرفتن و نفس

هامو چند بار که جوابی غیر از نگاه ندارم، حتی وقتی لب
 ...باز و بسته کردم

. قبال باهاش در واقع هم خوشحالم و هم استرس دارم.
مسافرت بودم، قبالً با مسلم هم مسافرت بودم، اما با 
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وریا هیچوقت پیش نیومده از روی عشق و احساسم 
 .کنارش شب رو تا صبح بگذرونم

 :هام فرمان داد که بگمبم زودتر از ذهنم به لبقل

 .بمون -

خواد لبخند زد و با خیال راحت بلند شد، فکر کردم می
کمکم کنه میز رو با هم جمع کنیم... اما دستاش دور تنم 

 .نشستن و از پشت در برم گرفت

اش برخورد کرد و توی گرمای تنش کمرم که به سینه
تکیه زدم و چشم  غرق شدم، سرم رو راحت به تنش

بستم و به سلول سلولِ تنم اجازه دادم از آغوش امنش 
 .بهترین بهره رو ببرن و آرامش بگیرن
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صورتش رو کنار گردنم قرار داد و تنم رو بو کشید... 
 :درنگ گفتبی

مامانم که بهتربشه زود میام خواستگاریت، من بعد  -
مثل این شبا خیلی بد عادت میشم ماهین، دیگه نمیتونم 

قبل تنها زندگی کنم، منو خو دادی به خودت، 
دستپختت، به شیرینیات، به بودنت، حاال هم داری بد 

کنی برام راحته کنی کنارت بخوابم، فکر میعادتم می
 ؟بعد از این مثل سابقم بشم

 :نفس زدمنفس

برای منم راحت نیست، منم دوست دارم زود  -
 .تکلیفمون مشخص بشه

 .دیه رو دادمامانت که تایی -
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داد ولی با رضایت قلبی نیست... گفت وقتی نیستیم،  -
بشین خوب فکراتو بکن شاید یه وقت نظرت عوض 

بشه... بیشتر امیدواره وقتی میاد نظرم در موردت عوض 
 .شده باشه

 .شانس بیاریم باز نیاد یه طوفانِ جدید به پا کنه -

 : خندیدم و وریا گفت

کافیه ها... اصل اینه من و تو  حاال همین یه ذره تاییدم -
 .به هم برسیم

درسته ولی من دوست ندارم اولِ زندگیمونو با قهر و  -
 .ناراحتیِ خونوادم شروع کنیم

گردنم رو بوسید. مورمورِ خوشی پوستم رو دون دون 
 :اراده باال کشیدم. لب زدمو بیکرد و شونه
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 .من به قهر آدمای دور و برم عادت دارم -

م کمی به عقب مایل شدم تا صورتش رو ونهاز روی ش
 : ببینم

خوام مامانم خوام مامانِ منم بره تو دسته اونا، نمینمی -
یکی بشه مثل اونا برات که وقتی یادش میفتی فقط به 

خوام مامانم مثل خودم، مثل میالد زخمات فکر کنی، می
حوری و بنیامین دوسِت که خوب میشناسیمت، مثل خاله

شه و براش عزیز باشی، نمیخوام به خاطر من داشته با
 .فقط بله بگه بعد تو دلش بگه تو لیاقت دخترمو نداری

 :هام نگاه کردابروهاشو باال داد و به لب

 ؟من لیاقتتو ندارم -
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هاش... طرحِ نگاهِ منم مثل خودش سُر خورد روی لب
 .های قشنگ و درشتشلب

سر راهم قرار داری... تو بهترین مردی هستی که خدا  -
 .داره

خب، حاال که از این مطمئنی پس برات مهم نباشه کی  -
 .... برا من فقط تو مهمیکنهچه فکری می

 .ها مهمن وریاخونواده -

رفتارِ دیگران برا من مهم نیست ماهین، من یه  -
سریارو تو چارچوبِ قلبم قرار میدم، عاشقشونم، 

بدم، ولی دوسشون دارم، حتی حاضرم جونمو براشون 
اگه یه روزی چیزی ازشون ببینم واسه همیشه از اونجا 

کنم رن بیرون، وقتی هم برن دیگه به این فکر نمیمی
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چی گفته یا چیکار کرده یا قبالً چقدر برام عزیز بوده 
 ...کنم که اون آدمتنها به این فکر می

 :سریع دستمو روی لبش گذاشت و ساکتش کردم

انمه، من عاشقِ مامانتم وریا، اینجوری نگو، اون مام -
 .دوس دارم تو هم مامانمو دوست داشته باشی

 

 ونهچهارصدوشصت_پارت#
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انگشتم رو بوسید و چشمای خمارش رو بین چشمام و 
 .هام چرخوندلب

من میتونم دوسش داشته باشم، براش احترام قائل  -
باشم اما زمانی که احترامم سر جاش بمونه، اینکه دوسَم 

نداره یا ازم بدش میاد احساسِ خودشه واسه من مهم 
 .احترامی ازش ندارمنیست، اما حداقل انتظارِ بی

کنه اینو از االن بهت قول احترامی نمیمامانم بهت بی -
 .میدم

زد، شاید هم پوزخند بود... نتونستم اون لحظه  لبخند
حسِ نگاهش رو بخونم، سرش رو کمی جلو کشید و با 

م رو گرفت تا سرم رو برای هدفش ثابت دستش چونه
 .نگه داره
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ای که هوش از سرم هام رو شورانگیز بوسید... بوسهلب
پروند و قفلِ ذهنم شد تا در اون لحظه به چیزی فکر 

 .نکنم

های ذهنمو روی تمام بستم و چراغ چشمام رو
 .هاش خاموش کردمانباشته

بوسه، به قدری قدرت داره که مردی که داره منو می
اختیاراتمو ازم بگیره و مثل یه مخدر توی عروقم جریان 

ها منگ ش مثل نئشهپیدا کنه، تا من بعد از هر بوسه
 .بزنم و تعادل از تنم رخت ببنده

لبم عقب کشید... لبم نبضِ هاش رو آروم از روی لب
ش مثل یه آتیش روی لبم تندی گرفت و جای بوسه

 .باقی مونده بود
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های قلبم هنوز نامیزون بودن و وریا از فشار تپش
 :م اینو متوجه شد که خندیددستش دور سینه

 .زنهی ترسیده میقلبت مثل یه جوجه -

م کرد. باید بگقلبِ اونم پشتِ کمرِ من به تندی تپش می
 .قلبِ توام دست کمی از من نداره

هاش رو از دورم آزاد کرد و نگاهش رو سرسری دست
توی آشپزخونه چرخوند و برای برهم زدنِ تنشِ 

 : بینمون، یهویی گفت

 .شورمظرفارو من می -

هنوز حالم جا نیومده بود، هنوز درکی از فضای بینمون 
های نداشتم و ذهنم عقب مونده بود توی لمسِ لب

 ...گوشتیش
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 : هام رو تکون بدمو به سختی تونستم لب

 .زیاد نیستن خودم میشورمشون -

 :دستمو گرفت

 .اصالً بیا باهم بشوریم -

 

 چهارصدوهفتاد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

های توی پیشبند و دستکش دیدنِ هیکلِ درشتش
ظرفشویی انقدر برام بامزه بود که یک ریز لبخند 
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گرفتم... بدون اینکه نگاهم زدم و چشم ازش نمیمی
 :م زد و با اخطار گفتشو به شونهکنه شونه

 .کارتو بکن انقدر چشم چرونی نکن -

 .ظرف شستنتو ندیده بودم ،اینم شکار کردم -

وم، یه شوهر گیرت اومده برو افتخار کن ماهین خان -
خوندی ها دعا مینشستی پای امامزادهکه صد سال می

 .دادنشو بهت نمیاین مدلی

 :ای بهش رفتمغرهچشم

خب حاال... یهو به خودش مینازه... البد منم همسر  -
ی خوشمزه برات درست م که قورمه سبزی و کوفتهبدی

 ! کنممی

 ؟کجاش خوشمزه بود -
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بهم سیلی زده، بادم خوابید و وارفته  طوری گفت انگار
 :نگاهش کردم... غش غش خندید و گفت

نه خدایی خوشمزه بود... فقط سری بعد که خواستی  -
برام درست کنی، یه ذره فلفلشو بیشتر کن... قورمه 

 .سبزیِ من باید تند باشه

ی لبخند زدم و به کارم ادامه دادم... این خوبه که ذائقه
دونم غذاها رو چه مدلی براش د و میغذاییش دستم میا
 ...سبزیِ تنددرست کنم. قورمه

 

خستگی امروز به قدری روی تنش سایه انداخته بود، که 
حوصله وقتی پیشنهاد دادم با هم فیلم ببینیم، اون بی

  .موافقت کرد
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در واقع موافقتش بیشتر شبیه مخالفت بود، منم که 
حالمون رو  متوجه این موضوع شدم، سعی کردم حس و

عوض کنم و به جای دعوت به تماشای فیلم، بهونه 
خواب رو آوردم و اینبار اون با استقبالِ بیشتری باهام 

 .همراه شد و هر دو به اتاق خواب رفتیم

های اتاقم نگاهش رو توی اتاقم چرخوند، از تمام وسیله
گذر کرد تا رسید به تختخواب، لبخندِ ریزی روی لبش 

 .هاش رو به سمتِ تختم برداشتجا گرفت و قدم

م مشغول کردم و اجازه دادم، خودم رو با مرطوب کننده
 .های نفسگیر رو تاب بیارهقلبم این ثانیه

 .توی آینه بهش نگاه کردم و کرِم رو روی دستام مالیدم
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نگاهش هنوز به تختم بود و وقتی پیچید و نگاه منو توی 
 :اشاره کرد آینه به خودش دید، با انگشتش به تختم

 ؟شممن با این هیکلم رو تختت جا می -

تختم یه نفره بود، حق داره اینو بگه... ریز خندیدم و 
 :مو باال دادمشونه

 ؟کنیخودت چی فکر می -

ش رو باال نگاهش رو به سرتا پایِ تنم دوخت و چونه
 :کشید

  ...تو که الغری، ولی خودم -

 :مکثی کرد

 .فکر نکنم جا بشیممتاسفانه یه هرکولم...  -

 ؟حتی اگه به هم بچسبیم -
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نفس گفتم، با حالتی از لوندی گفتم و اون تیز نگاهم بی
 .کرد و ابرویی باال انداخت

نگاهِ داغش رو نیوردم و مقداری مرطوب کننده تابِ 
 .روی صورتم زدم

 ...چرخ کوتاهی توی اتاقم زد و بعد روی تخت نشست
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در اولین اقدام، تیشرتش رو از تنش بیرون کشید و اونو 
ش رفت امانم روی سینهروی پاتختی گذاشت... نگاهِ بی

 .و برگشت به چشماش

نگاه من  کرد،هر چقدر اون با حرارت نگاهم می
 .تر از اون بودشیفته

 ؟اون روزی که اومدم خواستگاریت یادته -

تونم فراموشش سرم رو با تایید تکون دادم، چطور می
 :ای تلخ اما بیادموندنی شد... ادامه دادکنم؟ خاطره

تو غش کردی... بهت شوکِ عصبی وارد شده بود، منو  -
 .که دیدی جلو پام غش کردی

دم و نفسم رو با بازدمِ محکمی کامل به طرفش پیچی
 .بیرون دادم
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من حلو همه بغلت کردم آوردمت تو اتاق... همه هاج  -
 ...کردن... حتی مامانِ خودمو واج نگام می

قلبم با صدا به هیجان افتاد... خوب یادمه، من صاحبِ 
شناختم، کسی که بلندم کرد و روی این اون عطرو می

 .تخت قرارم داد

ال برام مهم نبود... قلبم اون لحظه داشت نگاهاشون اص -
اومد که تو بخاطر شوک و نفرتت از من از جاش در می

جلوم غش کردی... طاقت نیوردم جز خودم، کسی 
 .بلندت کنه

من فهمیدم خودتی، صدای میالدو شنیدم، بهت گفت  -
 .کردمخودم بلندش می

 :ی ریزی زدتک خنده
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بخوابونم تو فکش... دوس داشتم جلو همه یه مشت  -
دونست باالخره تو مالِ من بودی، حتی میالدم اینو می

بدستت میارم، تا اینو گفت یه جوری نگاش کردم، 
 .حسابِ کار دستش اومد

 ؟مامانم چیزی بهت نگفت -

نه... تو حال و هوای خودش نبود... نگاش تعجب  -
 .داشت اما بیشتر نگرانِ تو بود

م و لبخندی زدم... پراحساس به نگاه کردنش ادامه داد
 :دار گفتو وزن

 .من همیشه عاشقت بودم ماهین -

لبخندِ گرمی از حرفش زدم و با احساسی برگرفته از 
 : ش گفتمشور و شوقِ قلبم، در جوابِ ابرازعالقه
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 .منم عاشقت شدم -
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های پر و گوشتیش رو زیر دندونش گرفت خندید و لب
 .و دستاشو به روم باز کرد

پس بیا مثل چسب دوقلو به هم بچسبیم، تا هیچکس  -
 .و ازمون بگیرهنتونه امشب
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ای که توی آغوشش جا به طرفش پاتند کردم و لحظه
و منو هم روی تخت چسبیده به  گرفتم، دراز کشید
 .خودش نگه داشت

به سختی روی اون تخت یک نفره جا شدیم، در واقعِ 
تنِ من مماس با تنِ اون بود و انگار وریارو چند سایز 

 .بزرگتر کرده باشن

 ...سرم روی بازوش بود و پاهام چفتِ پاهاش

هامون در مجاورتِ هم و با صدای بلندی توی قلب
 .کردنقراری میهامون بیسینه

م رو نوازش کرد... موهام رو نوازش کرد... سر شونه
هاش چند بار صورتم رو بوسید و بوی عطرم رو با ریه

 ...مخلوط کرد

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

کارهایی که در واقع منم با اشتیاق، مشغولشون بودم و 
داد، با هر انگار زمان هم ایستاده بود و به ما فرصت می

دیم، محبت بدیم و گرد هام به هم عشق بکدوم از اندام
 .و غبارِ خستگی رو از تنمون دور کنیم

شدن و حسِ رخوت الی انگشتاش کشیده میموهام البه
 .دادنو خوشی رو به تنم می

 :آروم روی صورتم زمزمه کرد

 .برام حرف بزن -

 ؟چی بگم -

هر چی... هر چی دوس داری بگو... از امروزت، از  -
 ...هاتکارات، برنامه
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فکر کردم تا چیزی برای حرف زدن به ذهنم کمی 
های بنیامین توی ماشین، برسه و با یادآوری حرف

 ...شروع کردم به حرف زدن

زودتر از هر چیزی ماجرای سفر رفتنشون رو براش 
ی حرفام گفت، بنیامین با خودش گفتم و اون در ادامه

 .چیزو بهش گفته هم تماس گرفته و همه

مون رو براش تعریف کردم... اینکه وار سِیر رابطهطوطی
در ابتدا چطوری ازش فراری بودم و حاال شده نیمی از 
وجودم... نیمی که انگار جزیی از خودمه.. حتی در این 

هامون چسبیده به هم شرایط که کنارم خوابیده و تن
تونم متوجه بشم، وجودش بخشی از هستن، بهتر می

 .وجودِ منه
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 ...یدم و حرف زدممثلثِ پهنِ گلوش رو بوس

 .دادمزدم و موهاش رو بین انگشتام طواف میحرف می

نگاهش به برقِ چشمام بود و چشمای خمارش کم کم 
م کمتر شد بسته شدن... حرکت دستش که روی شونه

 .کنهفهمیدم خواب داره بدنش رو احاطه می

هاش آروم و مالیم شدن و کم کم با لمسِ موهاش، نفس
 .وریا خوابش برد

 .با لبخند صورتِ غرق خوابش رو تماشا کردم

کردن و های گرمش روی صورتم برخورد مینفس
دستاش طوری تنم رو محکم گرفته بودن، انگار دستور 

 .داشتن، حتی توی خواب هم، منو رها نکنن

 :ش رو بوسیدم و روی صورتش آروم لب زدمچونه
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 .حاال نوبتِ توئه بخوابی، من تماشات کنم -
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ای دست از نوازش موهاش و دیدنش برنداشتم تا لحظه
  ...که خودمم خوابم برد
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اما صبح با صدای زنگِ گوشیِ وریا، هر دومون از خواب 
ی وریا چیزی که دیدم چشمای ترسیده پریدیم و اولین

 : بودن، وقتی بهم گفت

 .از بیمارستانه ماهین -

 .سریع از حالت دراز کشیده، خارج شدم و نشستم

 .خب... خب جواب بده -

دلم مثل سیر و سرکه جوشید وقتی اون با نگاهِ ترسیده 
 .و نگرانش، تماس رو وصل کرد و الو گفت

بدون اینکه چیزی بگه چشماش به من خیره بودن و 
داد... گوش داد و قلبِ من از جا کنده شد فقط گوش می

 : تا اون بگه

 .باشه، االن میام -
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گوشی رو که از کنار گوشش پایین آورد، دستش رو 
 گرفتم، تا نگاهِ زارش رو به صورتم بدوزه... دلشوره

 .ای توی تنم در حالِ حرکت بودمثل سمباده

 ؟شده وریاچی -

 ...انمام -

 ؟خب -

 .خواد منو تورو ببینهپرستارش بود... گفت، گفت می -

 .اون یکی دستش رو هم گرفتم

کرد، شک کردم این طوری به گوشی فشار وارد می
 .همون چیزی باشه که پرستار پشت خط بهش گفته

شیم میریم. دیگه چی خب میریم... االن آماده می -
 ؟گفت
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 ...گفت زیاد حالش خوب نیست -

ا سکوت، نگاهمو توی صورتش چرخوندم و روی ب
 .چشماش ثابت شدم

گفت مامانم حالش خوب نیست ماهین... باید بریم...  -
 .لطفا سریع آماده شو

 ؟مگه نگفتی وضعیت جسمیش بهتره -

شده... فقط زود آماده گفتم آره، ولی االن نمیدونم چی -
 .شو بریم
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در کمترین زمانِ ممکن حاضر شدم و با هم از خونه 
بیرون رفتیم... تمام مدت وریا توی ماشین سکوت 

کرده بود... منم تنها تونستم دستشو بگیرم و با سکوتم 
 .باشه بهش اشاره کنم، کمی آروم

حواس از رفتنشون به بنیامین بهش زنگ زد و وریا بی
مسافرت، خواست بد بودنِ حالِ خاله حوری رو بهش 
بگه، اما یهو دستش رو گرفتم و با ایما و اشاره بهش 

 : گفتم

 "نگو چیزی، اونا رفتن مسافرت "
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 :دوزاریش افتاد و فقط گفت

  .بیمارستانهیچی فعال... منو ماهین داریم میریم  -

دونم بنیامین چی بهش گفت که وریا در جوابش نمی
 :گفت

دیشب پیشش بودم، نموندم بیمارستان... زندایی موند  -
 .پیشِ مامان

 : یهو گفت

 ...اومدن بیمارستان؟ جدی که نیستی بِنی -

اخماش به سرعت میون هم فرو رفتن و به من نگاه 
 ...کرد

اشت کردم این اون چیزی که از حرف و نگاهش، برد
 .بود که مامان بابای بنیامین هم اومدن بیمارستان
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 : جدی و با اخم گفت

 ؟باشه... فعال کاری نداری -

تماس رو که قطع کرد قبل از اینکه من چیزی بگم، 
 : سریع و ضربتی گفت

کنی م و شوهرش اومدن بیمارستان، هر کاری میعمه -
 .اونارو از چشمِ مامانم دور کن ماهین

 ...ولی -

 :توی حرفم پرید

و ناراحت خواستم چیزی بگم بنیامینولی نداره، نمی -
خوام یه کنم، اونارو از مامانم دور کن... خودمم نمی

 .کلمه باهاشون حرف بزنم
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ای گفتم و تا رسیدن به بیمارستان دیگه ناچار فقط باشه
 .حرفی بینمون ردو بدل نشد
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وقتی رسیدیم بیمارستان، زودتر از من پیاده شد و با 
سرعت مسیررو در پیش گرفت... در یه چشم به هم 

 .زدن از جلوی دیدم محو شد
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تم... های بلندی، شبیه دویدن باال رفپشت سرش با قدم
م زیاد نبود ولی با رفتارِ وریا حسِ بدی گرفتم که دلهره

منم با سرعت خودمو به خاله حوری برسونم و ببینم 
 .حالش چقدر بده که وریا رو به تکاپو انداخته

وقتی به کریدورِ بخش رسیدم، چشمم افتاد به هدیه 
 .خانم و شوهرش

 زدن، اماجلوی وریارو گرفته بودن و باهاش حرف می
توجه به حضورشون، راهش رو به سمت اتاقِ وریا بی

خاله حوری کج کرد و مسئولیت دور کردنشون رو به 
 .من سپرد

تر به هام رو آرومنفسم رو از استیصال بیرون دادم. قدم
طرفشون برداشتم... درست یا غلطِ کارم حالیم بود ولی 
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با رفتارِ وریا، اون لحظه گیج شدم و برام سخت بود با 
لطفا از اینجا  "پرویی توی صورت هدیه خانم لب بزنم 

 "برید

جلوتر که رفتم هدیه خانم منو دید و زود به سمتم 
 :اومد

 .سالم ماهین جان تو هم اینجایی -

با هم سالم و احوالپرسی کردیم... با شوهرش هم 
همینطور... اون دورتر از ما ایستاد و هدیه خانم 

 ...مقابلم

 :پرسید
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دونی حالِ حوری چطوره؟ وریا که درست تو می -
ام... بنیامین که حسابی جوابمو نداد، خیلی نگرانِ حوری

 .گفت سریع آماده شدیم اومدیم

دونم سکته کرده... دونم، فقط میمنم چیزِ زیادی نمی -
 .دیروز آوردنش بیمارستان

ش و حالت چشماش، طرحی از نگرانی گرفتن و چهره
 :صمیمانه لب زد

کنه زود حالش خوب بشه... دست و پایِ  خدا -
وریاست، اگه زبونم الل طوریش بشه این بچه دیگه سر 

 .پا نمیشه

 .خدا نکنه -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

زیرلب گفتم و به درِ اتاق چشم دوختم... لحظه شماری 
حوری کردم هر چه زودتر برم داخل و از حالِ خالهمی

 .جویا بشم

اقش، دونم چطوری برم تو اتاومدم ببینمش... نمی -
بینم بهش بگم اجازه وریارو هم که دیدی، از روش نمی

 .بده حوری رو ببینم

اومدم بگم وریا اصال دوست نداره شما اینجا باشید، اما 
جلوی خودم رو گرفتم... من مثل وریا نیستم، اصال وریا 

نیستم تا بخوام دلِ آدمایی که یه روزی دلِ خودم و 
.. اگر قرار باشه مامانم رو شکستن، به راحتی بشکنم.

کسی بهشون بگه اینجا نباشن، اون شخص من نیستم... 
حداقل رفتارِ هدیه خانم با من، اونقدری خوب و محترم 
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هست که بیشعوریِ خودم رو کنار بذارم و همچین 
 .چیزی نگم

اگه قبال چیزی گفته یا اشتباهی کرده، اون برای 
ن ها همیشه همونی باشهاست، قرار نیست آدمگذشته

 .که در گذشته بودن

بینم، محاله اون هدیه هدیه خانمی که من دارم می
 .خانمی باشه که یه روزی به وریا و مادرش زخم زده

چطوره، اگه صالح  رم تو اتاق، ببینم حالِ خالهمن می -
 .گم برید داخلدیدم، به شما هم می
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چشماش به سرعت نور برق زدن و امیدش رو توی 
صورتم دید... دستام رو گرفت و با خواهش و تمنا توی 

 : صورتم، لب زد

خوام این حوری رو راضی کن برم ببینمش، می -
خوام یه . نمیهر چه زودتر بینمون از بین بره.. کدورت

نذار دیر  روزی بیاد بخاطر این روزها عذاب بکشم...
بشه ماهین... اون زن برادرمه، کاری براش نکردم، الاقل 

 .ی بینمون از بین برهنفرت و کینه

 .خواد باهات حرف بزنهماهین؟ بیا مامانم می -
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صدای وریا باعث شد نگاه از هدیه خانوم بگیرم و فقط 
د و همکاری باهاش، دستاشو بین دستام ی تاییبه نشونه
 .فشار بدم

رهاش کردم و پشتِ سرِ اون مردِ عبوس که با 
کرد، داخل ش نگاه میی غلیظش به منو عمهسگرمه

 .رفتم

خاله حوری به باالی تختش تکیه زده بود و با لبخند به 
حواس از اون زنِ هردومون نگاه کرد... مایی که بی

نگاه داشتیم برای هم خط و نشون مهربون و مریض، با 
 .کشیدیممی

 : کنار گوشم ریز گفت
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من گفتم برو بفرستشون برن، تو رفتی تو بغلش دل  -
 .دی به حرفاشمی

حوری ای بهش رفتم و سریع به طرف خالهچشم غره
  .رفتم

ای زدم، وقتی در آغوشش گرفتم و روی سرش بوسه
 : ه گفتام گذاشت و مادراندستِ چپش رو روی شونه

 .چقدر دلم برات تنگ شده بود دخترِ نازم -

انشاهلل زود حالتون خوب بشه خاله حوری... اگه  -
 .بدونین وریا از دیروز تا حاال به چه روزی افتاده

 .نگاهش رو به وریا کشید و لبخندی زد

مگه چم بود، ایناها، حالمم خیلی خوبه... از قدیم گفتن  -
 .بادمجونِ بم آفت نداره
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های دیگه، روی صندلیِ کنارِ تخت توجه به تختوریا بی
خاله حوری نشست و به یکباره بحثِ داغِ نفرتش رو باز 

 :کرد

حاال تعریف کن ببینم درست حدس زدم، همه چی  -
 ؟زیرِ سر اون داداشِ پفیوزته

 !! وریا -

خاله حوری با تذکر اسمش رو زمزمه کرد، اما وریا، 
 :الِ ساده داشتتر از یه ححالی پریشون

االن کدوم گوری رفتن، چرا وقتی من اومدم  -
هیچکدومشون اینجا نبودن، دیروز کجا بودی حالت بد 

شد، الکی گفت خونه خودت بودی، باز پا شدی رفتی 
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ی داداشت، اونم یه چندتا زرِ مفت بزنه، بره رو خونه
 !اعصابت حالتو بد کنه
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وریا مادر، هیشکی نرفته رو اعصابِ من، خودم یهویی  -
 .حالم بد شد... سکته که از قبل خبر نمیده

 :وریا نوچی زد و سرش رو به نشونه نهِ عصبی باال داد
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کنه... از این یهو سکته نمی خبر نمیده، اما آدم که -
دونم هر دروغای شاخ دار به من نگو حوری خانوم، می

کنی اگه یه تارِ چی هست زیرِ سرِ اون بیشرفه، فکر می
 !ذاشتم االن نفس بکشهشد، من میمو از سرت کم می

 ؟ذاری من باهاتون حرف بزنم یا نهوریا می -

حوری خالهای ساکت شد و عمیق و عصبی به وریا لحظه
زل زد. نگاهش دردی متحمل شده بود که به راحتی به 

ما هم سرایت می کرد. دست خاله حوری که به سمتش 
ای، دراز شد، دستش رو سریع گفت و با بغضِ مردونه

 :روی دستش رو چندبار بوسید و آروم لب زد

اومد شد نفسم بند میدردت تو سرم... اگه چیزیت می -
 .خانمحوری
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حوری که رو تکیه زد به پشت دستِ خاله پیشونیش
 .بخاطر سرم و آنرژیوکت کبود شده بود

به آرامش گرفتنش چشم دوختم... وریای کوچیکِ من، 
محابا ابراز ی لوسِ مامانی شده بود و بیامروز بچه

داد تا هنوز هم محبتِ مادرش رو ش رو نشون میعالقه
 .برای خودش داشته باشه

به من نگاه کرد، برقِ نگاهم رو که  سر که بلند کرد اول
های ریزی دوباره به خاله دید لبخند تلخی زد و با اخم

 :حوری چشم دوخت

صبح پرستارت به من زنگ زد گفت حالت روبراه  -
 ؟نیست، چرا اینو گفت؟ باز حالت بد شده بود

 :خاله حوری برای کات کردنِ این بحث، لبخندی زد
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ا... خب معلومه حالم خوب مثل اینکه سکته کرده بودم -
 .نبود

 ؟واسه چی گفت دوباره حالت بد شده -

 ؟ذاری منم حرف بزنموریا می -

حوری زل زد و یک آن از روی مشکوکانه به خاله
صندلی بلند شد. دست خاله حوری سریع روی دستش 

 :نشست

 ؟کجا می خوای بری وریا -

، مگه دایی اینجا نبودنچرا وقتی ما اومدیم دایی و زن -
 ؟دایی دیشب پیشت مونده بودنه زن

سوالِ عجیبش منو هم به فکر فرو برد... نکنه حالِ بدِ 
 !؟حوری برگرفته از حضور اونا بودهخاله
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 ؟زن دایی کِی رفت مامان -

 :خاله حوری با مکث توی نگاهش، لب زد

خودم ازش خواستم بره، گفتم االن وریا میاد، شما  -
 .برید

 ؟کِی رفت مامان -

 .دو سه ساعت پیش -

معنادار  پوزخندِ وریا توی نگاهم نشست. سرش رو
 :تکون داد

پس بگو چرا حالت بد شده بود... بازم با اون عوضیا  -
 .بحثت شد

نه وریا بحثی نکردیم، هر حرفی هم بوده بینِ منو  -
 .خواد تو بحثمون دخالت کنیبرادرم بوده، دلم نمی
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ش دوخت و چشماش هر آمیزش زو به ماماننگاه تعحب
 :لحظه گشادتر شدن

بخاطر اونا االن رو تختی، بخاطر اوناست که حرفاشونو  -
 ؟تاب نیوردی، بعد میگی به من ربطی نداره

به خاطر اونا نیست، دیروز حالم گرفته بود، نشسته  -
خوردم، هارو میبودم تو خونه همش غصه گذشته

ن، بعدشم داداش که اومد یهو جلو پاش افتادم رو زمی
 .ها ندارهربطی به اون بیچاره که سر از اینجا درآوردم...

گی مامان؟ چرا نمی چرا بخاطرشون داری دروغ می -
ی نامردشو از ترسی برم کلهخوای بگی چیشده؟ می

 ؟تنش بکنم

 .وریا بس کن -
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ای جز سکوت کردن اونقدر محکم گفت که وریا چاره
های دیگه چرخوندم... به نداشت... نگاهم رو روی تخت

ای به ما نگاه زنی که روی تخت دراز کشیده بود و لحظه
کرد. به همراهی که کنار تختِ اول ایستاده بود ولی 
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پایید... به طرف وریا رفتم و دستش رو ان مارو میکماک
 .گرفتم تا آرومش کنم

 .بیا بشین برات یکم آب بیارم -

از یخچالِ کنار تخت، براش یه لیوان آب بردم و به 
دستش دادم. به اجبار راضیش کردم روی صندلی 

 .بشینه

کرد و لیوان رو گرفت و در حینی که زیرلب واگویه می
گفت، آب رو الجرعه سر کشید ناسزا میپیرمرد  به اون

و اونو روی میزِ کنار تخت گذاشت... چنگش رو بین 
 .موهاش فرو برد و با دلخوری خیره شد به خاله حوری

حوری اما لبخندی به روش زد و دست بین موهای خاله
 : پر پشتِ وریا فرو برد و اونارو بهم زد... با عشق گفت
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و بگیری بیاری ماهین ازت خواستم بیای اینجا دست -
هم ببینمتون هم بهتون بگم بهتره هر چه زودتر با هم 
ازدواج کنین... اینجور که پیداست من امروز و فردام 

خوام هر چه زودتر شما مشخص نیست... می
 .سروسامون بگیرین دلم از شما قرص بشه

انشاهلل صدوبیست ساله بشین خاله حوری، همیشه  -
 .کنارمون باشین

 :م کرد و لبخندی زدنگاه

ممنون دخترم، از اینکه بیشتر خودم به حالِ دلش  -
رسی و مراقبشی، ازت ممنونم... وریا بعد از خدا، فقط می

 .منو تورو داره، خیلی مراقبش باش

 ؟مامان -
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حوری رو صدا زد و وقتی نگاهش رو به با کالفگی خاله
 :سمت خودش کشید، پرسید

 ؟غِ خونوادگیتونو فروختمدایی بهت گفت من سهمِ با -

خاله حوری نگاهش رو دزدید و من مثل یه درختِ 
 .سوخته اونجا خشکم زد

باز هم بحث رسید به اموالِ خونوادگیشون... اموالی که 
گویا برای داییش اونقدر باارزش بودن که بخاطرشون 

 .پای خاله حوری رو هم به این ماجرا باز کرد

ش می د که تجربهخجالت اون لحظه کمترین حسی بو
کردم... کاش زمین دهن باز کنه و منو از جلوی چشمای 
خاله حوری و وریا قورت بده تا نشنوم، برادرم چطوری 

 .ی اموالشون زدهبه ریشه تیشه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

قصد کردم سریع از اتاق بیرون برم و جوابِ خاله 
 :حوری رو نشنوم

 .ذارممن تنهاتون می -
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م به سختی اینو ادا کرد و ظاهرا اونا زبونِ مرگ گرفته
سریع فهمیدن دردم چیه که مشکوکانه نگاهم کردن و 

 : خاله حوری زود گفت
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چی بمون ماهین... واسه من مهم نیست پسرم  -
چیزای با  فروخته، یا چی داده تا بدستت بیاره... آدم

و تو زندگی به سختی بدست میاره... یه چیزِ ارزش
تر بدست بیاره... وریا کنه تا یه چیزِ بزرگبزرگ فدا می
و فروخته یا بخاطر بدهیِ برادرت اگه اون اموال

گم خرجشون کرده، من اصال مخالفتی ندارم... تازه می
گفتم گفت می.. حتی اگه قبال هم به خودم میخوب کرد.

کنی اینکارو بکن... ماهین ارزششو داره، هر کاری می
. االنم خداروشکر، بکن فقط این دخترو از دست نده..

بینم پسرم بیشتر از بینم با هم، وقتی میشمارو که می
اینکه حال و هوای زندگی مجردیشو داشته باشه، دلش 
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فهمم راهشو وقتشو با تو بگذرونه، می یه جا بند نمیشه تا
 ...درست انتخاب کرده

 زده نگاهم رو پایین دوختم، سریع گفتمحزون و شرم

: 

ی خدا خجالت نکش، وریا سرتو ننداز پایین... از بنده -
هایی هم اگه در حقِ خودتو خونوادت خوبی کرده، بدی

 ...داشته، اذیتت هم کرده

تی ابروشو پاک کنی، خرابش نکن پس... خواس -وریا
 .زدی چشمشم کور کردی

گم... تنِ و بدنِ این دخترو مگه دروغ می -حوریخاله
کم لرزوندی؟ پیش همه کم رسواش کردی؟ چقدر 
بخاطر تو از نامزدِ نامردش حرف شنیدو تو خودش 
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ریخت، اگه به حق بگم تو هم اذیتش کردی، هم 
و رفیقش بودی، هم زمینش زدی، درسته خودتم دستش

گرفتی نذاشتی رو زمین بمونه، ولی اون خیلی از 
 .نبایدهارو، بخاطر تو تجربه کرد

من همه رو براش جبران کردم... یعنی سعی کردم  -
 .جبران کنم تا دوباره به خودش برگرده

کردم کردی هیچوقت حاللت نمیاگه اینکارو نمی -
وریا... درسته تو و ماهین با یه اتفاقِ غیرعمد، به هم 

ره خوردین، اما یادت باشه ماهین بخاطر اون اتفاق نه، گ
بخاطر مرد بودنِ خودت عاشقت شد... من به تو 

و یاد دادم، یادت دادم همیشه تو مردونگی کردن
ها پشتِ عزیزات باشی... فروختی که فروختی، سختی
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تنِ خودتون سالم... مال میره و میاد، کی با مال 
ه زندگیتون عشقه، خوشبخت شده کی بدبخت... الزم

تونن اگه عشق نباشه، تمام اون مال و ثروت نمی
تنهاییتونو پر کنن... تو انتخاب کردی اونارو بدی تا خدا 

و بهت بده، ببین به چیزی که خواستی هم ماهین
 .رسیدی

 :وریا با شوخی میونِ حرفش پرید

خانم ها... منو یادِ کوثر انگار نه انگار مامانِ منی -
 .انداختی

ی ریزی نگاهش تا صورتم باال اومد و زیر لب زمزمه
 :کرد

 ...ده بریم سر خونه زندگیمونرضایت نمی ورپریده -
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 :اخمی از گنگی کردحوری هم مثل شنید و خاله

 ؟ورپریده کیه -

 ؟منظورش با مامانمه

کنه با کنه فکر میداره چپ چپ نگام می -وریا
 .مامانشم... با خودتم عزیزم
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م اخمِ ریزی بهش کردم... لبخندم ولی خارج از اراده
 : بود. خاله حوری هم خندید و گفت

شاید هنوز موقعیتِ خونشون خوب نیست... بذار  -
برمت پا گیرم میبشه سریع دستتو می اوضاع خوب

 .بوسِ کوثرخانم

میاد  باید از خداشون باشه داماد به این خوبی گیرشون -
... پسرت به این حوری خانم... اینقدر نزت تو سرِ مالت

 .خوبی

 

خندید و خاله حوری هم خندید... حرفاش باعث شدن 
حسِ تلخی که توی وجودم بود، از تنم رخت ببنده و 

تری هامم وزنِ سبکهام کنه... حس کردم شونهر
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هارو زد، شبیه این حوری اون حرفگرفتن، وقتی خاله
بود منو از بندِ عذاب وجدانم دور کنه... هر چند هنوزم 

های بنیامین و روی این نظر پا برجام که میالد باید بدهی
 .وریارو تمام و کمال بهش پس بده

ورد همین بود که های خاله حوری بیشتر در مصحبت
م رو راضی کنم تا بیان من سریع خانواده

  ...خواستگاریم

کرد مرگ دید و فکر میخودش رو ناامید از زندگی می
های زندگی در کمینش نشسته و هر آن گوشهگوشه

ممکنه دست دراز کنه و خاله حوری رو به سمتِ خودش 
 .بگشه
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د و هربار که چیزی می گفت منو وریا رو عصبی می کر
 ."خدا نکنه"کردیم زیرلب زمزمه می

ش رو که واضح نگفت، ولی علتِ حالِ بدِ علتِ سکته
هاش با برادرش و زن امروزش، ظاهرا بخاطر بحث

 .براددش بودن که قبل از اومدنِ ما، اونا هم رفتن

 

ی دیدنِ دکترش، فرستادم بیرون، تا وریارو با بهونه
انم و شوهرشو بتونم به خاله حوری اومدنِ هدیه خ

 .بازگو کنم

ی خواستم یه راهی پیدا کنم تا بتونن این قهر و کینهمی
دونم با حضورِ هارو بینشون تموم کنن ولی میگذشته

 ...وریا این امکان پذیر نیست
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تا وریا بیرون رفت، سرِ صحبت رو باز کردم. در مورد 
های مسافرت رفتنِ متین و بنیامین گفتم و حتی نگرانی

  ...دادمین که به رفتن دل نمیبنیا

گفتم تا رسیدم به هدیه خانم و شوهرش و سریع به 
 :زبونش آوردم

حوری، اومدن شمارو مامان بابای بنیامین اینجان خاله -
ببینن ولی وریا گفت حق ندارن بیان داخل... از منم 

 .خواست یه جوری بهشون بگم از اینجا برن
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 : با تعجب گفت

 ؟هدیه و شوهرش اینجان -

 :سرم رو با تایید تکون دادم

اومدن شمارو ببینن... هدیه خانم ازم خواست  -
 .کنم اجازه بدید بیاد ببینتتون راضیتون

 ؟دیدشونوریا هم  -

 :باز هم تایید کردم
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ش دیدار داشته، اما ظاهرا وریا قبال هم با عمه -
خواد ببخشتش... من سعی کردم یه کاری کنم نمی

 ...هارو بریزه دور، ولی اونگذشته

هاشم مثل م خُله، کینهبه هدیه بگو بیاد داخل... بچه -
گه آدم یه آهِ وُ یه دَم، یه لحظه خودشن... دیگه نمی

 .خواد از این دنیا ببرهفته زمین بمیره، چی میبی

ظرف میوه رو به دستم داد... براش میوه پوست گرفته 
بودم تا بخوره... فقط تونست مقدار کمی ازشون 

 ...بخوره

یه لحظه تردید کردم، از اینکه شاید من درست نشنیده 
باشم... با بُهت به صورتش زل زدم و وقتی سوالی نگاهم 

 :کرد، پرسیدم
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 ؟بگم بیان داخل -

آره مادر بگو بیان... من باهاشون مشکلی ندارم، وریا  -
ذاشت ببینمشون یا بیان پیشم... خوب یا بد، اینا نمی

ها از بین من، منم دوس دارم این کدورتو کارِ بچهکس
حرمتی بهش خوام بیبره، حاال که خودش اومده نمی

 .بکنم

ا نگاه توی کریدورِ با موافقت از خودش رفتم بیرون و ب
 .شلوغ دنبال هدیه خانم و شوهرش گشتم

جلوی اتاق نبودن، معلوم نیست وریا چی بهشون گفته و 
اونارو فرستاده برن... به سمت پله ها پا تند کردم تا 

بتونم قبل از رفتنشون پیداشون کنم... اما وقتی پیچیدم 
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ای تا برم پایین، چشمم به مرد کتک و شلوارِ پوشیده
 .فتاد که کنارِ آب سردکن ایستاده بودا

کت و شلوارِ خاکستریش توجهم رو جلب کرد و وقتی 
موهای جو گندمیش رو دیدم مطمئن شدم بابای 

 .بنیامینه

 ؟هدیه خانم -

هدیه خانم با لیوانِ آبی که توی دستش بود پیچید و تا 
 : منو دید، گفت

 ؟جانم ماهین جان -

 :خاله حوری اشاره کردم لبخندی زدم و با شوق به اتاقِ

 .خاله حوری می خواد شمارو ببینه -
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نیِ چشمای گل از گلش شکفت و برقِ اشک به نی
هاشو هی باز و بسته عسلیش نشست... لبخند لب

کرد، رو کرد به شوهرش و اونم با خوشحالی می
 .ش کرد تا هر دو با هم به اتاقِ خاله حوری برنبدرقه
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نشستم روی نیمکت و منتظرِ برگشتنِ وریا شدم... تا 
 .اگه قصد کرد وارد اتاق بشه، من مانعش بشم
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توی این فاصله به مامان زنگ زدم، چند بوق خورد و 
الو گفتنش، ناامید شدم و خواستم تماس  زمانی که برای

ش توی گوشم آلود و گرفتهرو قطع کنم، صدای بغض
 :نشست

 ؟ماهین مادر -

 ؟مامان -

ای، یهو پق زد زیر گریه و با بغض و قبل از حرف دیگه
 : بریده بریده کلمات رو به زبون آورد

تموم شد... تمومش کردن... میالد، از اون... اون  -
  ...حیا طالق گرفتسیمای بی
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ی خودم رو هم احاطه کرد بغض در کسری از ثانیه سینه
رو بست... برای برادرم و  و مثل گردویی راه گلوم

 ...زندگیِ پوشالیش حسرت خوردم و شکستم

نچرخید تا اون  ای، هیچ کالمی روی زبونمهیج جمله
ی مامان رو از روی قلبش کمتر کنم... لحظه دردِ کهنه

دستم روی آیکونِ قطع تماس رفت و تماس رو تنها 
 .قطع کردم

دلم به حالِ میالد سوخت، از یه طرفم خوشحالم که از 
اون مخمصه خودشو بیرون کشیده ولی این مخمصه یه 

شروعِ دوباره داره که با انتخاب نیال و پس گرفتنِ 
ش، خواه ناخواه ارتباطش با اتابک و سیما هم خانواده
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ش دوباره چشمش به اون زن و گذشتهشه و برقرار می
 .میفته

هایی که تا االن توی دلم سوخت برای تمام حسرت
  ...خودش دفنشون کرد و به زبونشون نیاورده

متاثر سرم رو میون دستام گرفتم... اشک از چشمام فرو 
 .ریخت و روی سرامیکِ سفیدِ زیرِ پام برخورد کرد

ادنِ یه برگ از ی پایین افتعمرِ زندگیشون، به اندازه
 .درخت، به سادگی تموم شد

ی تلخ و یه شکستِ تموم شد و تنها ازش یه تجربه
 .بزرگ روی پیشونیِ میالد به جا موند
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صدایی پایی رو به طرف خودم شنیدم... سر بلند نکردم، 
هاش سرعت داد و با نگرانی صدام اون در عوض به قدم

 :زد

 ؟ماهین؟ حالت خوبه -

هام... ، نگاهش یکه خورد روی اشکسر که بلند کردم
شب و منو برد به اون "یا ابالفضل"زیر لب زمزمه کرد 

که بعد از دیدنم و ترسش، یکه خورده این زمزمه رو 
 .گفته بود

قبل از اینکه با ترس به اتاقِ خاله حوری هجوم ببره، 
 :سریع گفتم

 ...خاله حوری خوبه، میالد -

 ؟میالد چی -
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توی نگاه یا لحنش ایجاد میشه، اما فکر کردم تغییری 
 ...انگار نه

 .باالخره طالق گرفتن -

نگاهش رفته رفته از ترس و اضطراب، به تاسف تغییر 
جهت داد، نفسش رو محکم بیرون داد و نیم نگاهی به 

 ...درِ اتاقِ خالی حوری انداخت

توجش به خاله حوری طوری زیاد بود که حسِ اعتماد و 
گفت این مرد تم... حسی که بهم میگرفامنیت ازش می
ست، یه تکیه گاه محکم برای عاشقِ خانواده

 ...ستخانواده

 :دستش رو به سمتم دراز کرد

 .پاشو بریم بیرون -
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 .دستم رو میون دستش گذاشتم وبا هم پایین رفتیم

وقتی به حیاتِ بیمارستان رسیدیم، روی نیمکتی نشوندم 
 ...و تنهام گذاشت

با یه بطری آب معدنی و کیک و آبمیوه  چند دقیقه بعد
 .برگشت پیشم

نشست کنارم و نِی رو توی آبمیوه فرو برد و کیک رو 
 .هم باز کرد و هر دو رو به سمتم گرفت

 .یکم بخور، صبح هم صبحونه نخوردی -

 

 

**** 
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وریا خاله حوری رو از بیمارستان مرخص کرد و برده 
ی خودش، توی این مدت منم مرتب بهش بودنش خونه

های اون زدم تا مراقبش باشم... به اخم و تخمسر می
ها اخالقش صدوهشتاد درجه مردِ بداخالق هم که تازگی

ش بخاطر آشتی دادنِ خاله همه باهام عوض شده بود و
حوری با هدیه خانوم و شوهرش بود توجهی نشون 

 .دادمنمی
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رفتم اونجا تا ناهار شدم میهر روز که از خواب بیدار می
و شامِ مقوی براش درست کنم... وریا هم مجبور بود در 

غیابِ بنیامین کارهای باشگاه رو هندل کنه و وقتی من 
با تشکرِ ریزی، وسایلش رو جمع رفتم اون به اونجا می

 .گشترفت باشگاه و تا شب برمیکرد میمی

هاش و قهرِ بیخودش دلخور وتخماونقدر از دست اخم
 .ش بگیرمبودم که سعی کردم این مدت نادیده

های تلخِ بین هدفم از این کار تنها دور ریختنِ گذشته
 ...دیددوخانواده بود و وریا اینو نمی

چرا به حرفش  "عقیده بسنده کرد  تنها به همین
اعتنایی نکردم و راه برای دیدارِ عمه و مادرش باز 

 "گذاشتم
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بنیامین چندبار بهش زنگ زد، متینا هم به خودم و با 
های خواستن از اتفاقاینکه دور بودن اما هر روز می

 .اینجا سر در بیارن

روز هم زنگ زد و داشتم با ویدئوکال باهاش حرف اون
خوری نشسته دم، خاله حوری هم پشتِ میزِ قهوهزمی

مون رو بود و داشتیم با هم چای نیمروزی عصرونه
 .خوردیممی

 : متینا که گفت

وای جاتون خیلی خالیه... انقدر دوس داشتم تو و وریا  -
هم بیاین، ولی خب قسمت نشد انشاهلل زوده زود حالِ 

 .خاله حوری خوب بشه

 : خاله حوری خندید و گفت
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من حالم خوبه متین جان، واال بهشون گفتم بیان،  -
  ...خودشون راضی نمیشن

 : متینا با آرامش و لبخند از توی گوشی گفت

خواست ببینمتون خاله حوری، به امید خیلی دلم می -
هارو بدرقه کنین خدا حالتون که بهتر بشه، خودتون بچه

 .برن ماه عسلشون

تر قشنگم... منتظرم قربونِ اون زبونت دخ -خاله حوری
و عشق مامانت بیاد، هر چه زودتر تکلیف این دو تا مرغ

 .روشن کنم

به حرفش، شیرین لبخند زدم و برای ریختنِ یه چای 
دیگه لیوانِ خودم و خاله حوری رو برداشتم و از سماور 

 .دوتا چای ریختم و دوباره به میز برگشتم
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 :متین داشت می پرسید

 ؟یاد ماهیمامان نگفت کِی م -

 :خودم رو جلوی گوشی کشیدم و گفتم

 ؟نه... خبر داری میالد طالق گرفته -

سرش رو با تایید و افسوس تکون داد و نفسش رو 
 : میون هوای سردِ اونجا، توی گوشی بیرون ریخت

آره دیروز زنگ زدم به مامان کلی گریه  -
 .کرد...اعصابش خراب بود

 :گذاشتم و گفتمظرف کیک رو کنار دستِ خاله حوری 

چند روز پیش به منم زنگ زد... از بغض و گریه  -
 .تونست حرف بزنهنمی

 : بنیامین صداش زد و متین با نگاه به سمتِ چپش گفت
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خوایم بریم باشه االن میام... من باید برم ماهی، می -
دریا، جاتون خیلی خالیه عزیزم... دوباره بهت زنگ 

  .زنممی

رِ اینجا هم نباش، حسابی خوش برو خواهری، تو فک -
 .بگذرون

  ...بوسمتخاله حوری از دور می -متین

 ...بوسمت عزیزم... مراقبِ همدیگه باشینمنم می -

چشم... چشم... به وریا هم سالم برسونید... بهش  -
بگید رفیقت خیلی تو فکرته، تو که اینجا نیستی انگار یه 

 .گم کرده، جات خیلی خالیه چیزی

لبخند دستمو براش تکون دادم، همین که اونا خوش با 
 :باشن، منم از ته دل خوشحالم

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

همین که شما خوش بگذرونین ما هم خوشحالیم  -
 .جان... مراقب خودتون باشینمتین
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حوری رو با هم خداحافظی کردیم... نگاه سنگینِ خاله
که روی خودم دیدم، سرم رو باال گرفتم... حسرت اون 

چیزی نبود که از نگاهش پنهونش کنم... خاله  لحظه
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مون یکم شکرآب حوری هم فهمیده این روزها رابطه
 .شده و منو وریا با هم سرسنگین شدیم

 ؟نکردیدهنوز آشتی  -

سرم رو به نشونه نه باال دادم و از یادآوریِ قهرِ 
 :هام توی هم رفتنمزخرفش دوباره اخم

خواستم شما بگید من کارِ بدی کردم؟ جز اینکه می -
 .روابطِ دوخانواده با هم خوب بشه

کوتاه نیا... نذار برگ برنده بیفته دستش فکر کنه حق  -
کم میاره میاد با خودشه... یه مدت طرفش نری خودش 

 .کنهعذرخواهی می

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

پوزخندِ تلخی زدم... چهار روزه قهره... چهار روز، که 
حتی یه کلمه جز سالم و خداحافظی و تشکرِ ریزش، با 

 .من حرف نزده

با چنگال برشی از کیک رو توی دهانش گذاشت و 
 : گفت

م دوس داره با تو خوش بچه رفتین...کاش شما هم می -
 .بگذرونه

 ؟این حال و اوضاع که شما حالتون خوب نیستتو  -

 : لبخندی به روم زد و گفت

زدم یه جان... فوقش زنگ میباور کن من خوبم ماهین -
گرفتم یا دوستم میومد پیشم تا شما پرستار می
 .برگردین
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 ...راستی -

طوری با ذوق گفتم که خاله حوری نگاهش رو دقیق به 
 :صورتم کشید و منتظر حرفم شد

ز اون روزی که هدیه خانم اومد اتاقتون چیزی به من ا -
  ...نگفتید

در واقع اون روز هدیه خانم قبل از اینکه از بیمارستان 
بره، پیش منو وریا اومد و ازم تشکر کرد و بعد رو به 

 : وریا گفت

هارو با خوبی و بدیش مامانت زنِ بزرگواریه، گذشته -
هارو هم گذشته ریخت دور، امیدوارم یه روزی برسه تو

 .دور بریزی
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ولی وریا فقط صامت نگاهش کرد و وقتی رفتن با نگاهی 
آلود و شاکی بهم زل زد... فهمید همش زیرِ سرِ منه اخم

 .و بخاطرش چهار روز قهر و دوری رو پیش گرفت
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باالخره آشتی کردیم، تا اومد چیزی بگه،  -خاله حوری
خوام ها تموم شدن هدیه، نمیسریع گفتمش گذشته
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بشنوم... همین که اومدی  حتی یک کلمه از گذشته
 .... بیا بغلت کنمکافیه

 : خندیدم و گفتم

 .برعکسِ وریاهارو دور میریزین چه زود کینه -

ش ... یه چیزی که پیش بیاد اونقدر گندهوریا سنگدله -
و ببخشه یا اون جرات کنه کنه که محاله ممکنه طرفمی

 .بیاد واسه عذرخواهی

 .اخالقش یه ذره تنده... زودم عصبی میشه -

 : سرش رو تکونی داد و از پشت میز بلند شد و گفت

کالستو برگزار کن  من برم داروهامو بخورم... تو هم -
 .مادر... از کارت عقب نمونی
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تاپم رفت توی اتاق، منم میز رو جمع و جور کردم و لپ
 .رو برداشتم و رفتم توی اتاقِ وریا

ساعت زمان برد... بعد از اون، لپ کالسِ آنالینم یک
 .تاپ رو بستم و با خستگی روی تختِ وریا دراز کشیدم

فشردم... بوی تنِ وریا رو بالشتِ بغلیش رو توی بغلم 
داد... چند روزه انقدر ازم دور شده، که حتی نتونستم می

زنه یه بارِ له می. دلم لهتوی این فرصت یه بار ببوسمش
دیگه بغلش کنم و ببوسمش، یا میون بازوهاش و تنش 

 ...معرفتفشرده بشم ولی اون بی

رکابیش روی پاتختی بود، برش داشتم و کنار بینیم 
 .هش داشتم و اونقدر بوش کردم تا خوابم بردنگ
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 ...با فرو رفتنِ تخت کنارم، الی چشمامو باز کردم

وقتی وریارو دیدم کنارم دراز کشیده و با حالت 
ای زل زده بود به صورتم، دلم گرم شد، اون زیاد شیفته

تونه باهام قهر بمونه... مطمئنم اصال قهرِ این مدت نمی
 .ش کردهکالفه

های ریزی دستشو دراز کرد زیر سرم و در رمهبا سگ
 .سکوت منو به سمتِ آغوشش کشید

خودمو چِفت تخت کردم و بخاطر این چند روز قهرِ 
 .بیخودیش، سعی کردم دلخوریم رو بهش نشون بدم

وقتی حرکتمو دید اخمش شدیدتر شد و اون یکی 
دستش رو هم روی بازوم گذاشت و با یه حرکتِ تند و 

 ...وی آغوشش کشیدخشن، منو ت
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ش رو به عقب هل دادم تا درونش ممانعت کردم و سینه
 .قرار نگیرم

 :نوچ عصبی زد و نجوا کرد

 .بیا -
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بکشم... اصال حاال که دارم به سعی کردم خودمو عقب 
ام... کنم، ازش شاکیرفتارهاش و این چند روز فکر می

 .شاکیِ شاکی

کرد شون سریع شال و کاله میصبح تا من میومدم خونه
رفت، شب و با یه خداحافظی سرسری از خونه بیرون می

رفت توی اتاقش، تا اومد بدون هیچ حرفی میهم که می
 .من عزم رفتن کنم

زد بهم و تا مچِ نگاهشو هی هم یواشکی زل میگا
کرد تا مثال گرفتم، الکی خودشو به کاری مشغول میمی

من نفهمم دلتنگی داره مثل نقل و نبات از چشماش و 
 .شهنگاهش سر ریز می

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

خودم رو دوباره کنار کشیدم، با بدخلقی، محکم و 
 : آمیز دستام رو گرفت و محکم گفتخشونت

 ؟زور بیارمت میای، یا به -

 .خوام بیام تو بغلتنمی -

خوای تو بغلم باشی اما میای رو تختم لم میدی، نمی -
ندازی بیرون تا بیام اینجوری ببینمت تم میسر و سینه
 .هوایی بشم

کی خواست تورو هوایی کنه، تو هر روزِ خدا رو  -
 .هوایی

 .چشم تنگ کرد و با یه حرکت کشیدم توی بغلش

 :ی سنگش زدم و گفتمآروم روی سینه

 .خوام تو بغلت باشم... ولم کننمی -
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 .شنوههیش، مامانم می -

 .توام خیلی حیا داری -

صد دفعه گفتم تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت  -
کنم... بخواب نکن... ماهین پاتو ببری اونور قلمشون می

سرجات جفتک ننداز، یه دقیقه ولت کنم برم یه لیوان 
 .شیبرگردم، تو کال یه آدمِ دیگه میآب بخورم 

 ...اونی که تکلیفش با خودش مشخص نیست تویی -

پاهاش بیرون بکشم و  در تالش بودم تا پاهامو از میون
از آغوشش بیرون برم، حتی اگه این آغوش بهشتم 

 ...باشه
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خواستم زود وا بدم تا در آینده اون بخاطر دلخوریم نمی
کنیم من هالکِ اینم اون بیاد فکر کنه هر بار که قهر می

 .با یه بغل همه چیزو خاتمه بده

 ؟کنی یا نهماهین... بس می -
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 ...عجب غلطی کردم اومدم رو تختت یه ذره خوابیدم -

هات بیشتر اومدی بخوابی منو تحریک کنی... سینه -
 .خودت دلبری بلدن

تر هلش دادم به عقب، یک آن به خنده افتاد و آروم
 : گفت

دلم برات تنگ شده بود دختر... چرا نمیای ببینی چه  -
 .مرگمه تا زود آشتی کنیم

ر کردم که بیام آشتی، یه کارِ خیر انجام مگه من قه -
 .مو گرفتدادم، شد شَر پاچه

گفتم نکن... بهت گفته بودم اونارو از بیمارستان  -
بیرون کن، نه اینکه ببریشون تو اتاقِ مامانم... تو هم به 

 .اعتمادم خیانت کردی
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گه خیانت کردم چپ چپ نگاهش کردم... یه جوری می
سه چیدم، یا با یه مردِ دیگه انگار رفتم پشت سرش دسی

 .ریختم رو هم

 

خواستم بلند بشم... با این حرف زدنش بیشتر روی 
 .اعصابم بود... به جای عذرخواهی طلبکارم هست

مو باال کشیدم بازوم رو گرفت و دوباره روی تخت تا تنه
 ...انداختم

هام خارح بشه، بدنش قبل از اینکه صوتِ اعتراضم از لب
 .بدنم کشید و روم قرار گرفترو باالی 

م کرد... بوی عرقِ سنگینی تنش روی تنم به آنی خفه
ای داشت که سرمستم تنش با مخلوطِ ادکلنش رایحه
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کرد... حاضرم دنیامو بدم و هر روز این بو رو با قدرت 
هام اشتنشاق کنم و سرمست بشم... دست توی ریه

عنوان  گذاشته بود روی نقطه ضعفم، خب منم قاعدتا به
 ...تونم چیزی به زبون بیارمیه زن در این لحظه نمی

م زیر حجمِ تنش، از هیجان و درگیری توی تنم، سینه
 ...رفتتند تند باال پایین می

نگاهم فقط به صورتش بود و برای رفع دلتنگیِ این چند 
ها همه جای صورتش رو رصد کردم... روز، مثل گرسنه

از زیرِ دیدِ چشمام رد پلک هم نزدم تا مبادا چیزی 
 .بشه

ی بوسیدنشم هاش مکث کردم... بقدری تشنهروی لب
گرفت... وریا هم م از گرما داشت آتیش میکه سینه
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گشت... با تماما چشم شده بود و توی صورتم می
 .شیفتگی و نیازی که قد علم کرده بود توی چشماش

طرح چشماش خمار شده بودن و پوستِ صورتش کمی 
 .ه بودقرمز شد

سرش رو توی صورتم خم کرد و از روی احساساتِ 
م زد و غرشی دلتنگ و منقلبش، یه سیلیِ آروم به گونه

 :هاش خارج شدهوسناک، از بین لب

گرفتی... یه بار نگفتی چند روز تحویلم نمی چرا این -
پیشش  برم ببوسمش خستگیش در بره... یا یکم

 .جا بیادبخوابم، نفسم به نفسش بخوره، حالش 

تر ترش کرد... صورتش رو پاییننوچِ سرباالم، حریص
 :کشید و در نزدیکی لبم پچ زد
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خواد دونی چقدر دلتنگتم... اونقدر که دلم مینمی -
که  همین االن ببندمت به تخت و طوری تو تنت بکوبم

 .صدای جیغت کلِ خونه رو ورداره

موج  بیشتر از حدی که حسِ نیاز توش تنم گر گرفت...
بزنه... اونقدر داغ شدم که وریا هم اینو ملموسانه حس 

 .کرد

ش بخاطر همین بود و با برقِ پیروزی نشسته خندهتک
توی نگاهش، پشتِ دستش رو آروم و نوازشی روی 

 .ی داغم کشیدگونه

بعد از این همه رابطه، هنوزم یه وقتایی با حرفام رنگ  -
 .شی... انگار اولین بارتهبه رنگ می
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در این موقعیت من حتی توانِ حرف زدن هم نداشتم 
که چیزی به زبون بیارم، فقط نفسِ بلندم رو توی 

 .صورتش بیرون دادم

های تندش قرار رو مورد آماجِ بوسه خم شد و گردنم
 .داد
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 .کنی، مامانتم اینجاست، دیوونه شدیوریا چیکار می -

 .خواد باشه، برام مهم نیستهر جا می -

انگار برقِ سه فاز بهم وصل کردن. در جا پریدم و جا 
 :خورده گفتم

 .لعنتی مامانت اینجاست -

 .تونی با این حرفا بزنی تو حالمبس کن... نمی هیس -

کم کم پایین رفتن  های کشدارش از روی گردنمبوسه
  .م نشستنو روی سینه

وقتی خواستم با دستام مانعش بشم، سریع دستامو 
 .گرفت و باالی سرم نگه داشت

نفس بریده اسمشو صدام زدم، انگار اصال صدام رو 
 .شنیدنمی
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کنم اینجا نه... مامانت اهش میوریا... وریا خو -
 .اینجاست

مو گاز گرفت... جیغِ بی توجه به تقالهام روی سینه
ای کشیدم و کمرم رو باال دادم تا با این تقال از خفه

 .خودم دورش کنم

من نمی تونم تا یک ساعتِ دیگه هم صبر کنم...  -
 .فهمیدلتنگتم می

حرص گفت توی صورتم این کلمات رو خفه شده ولی با 
 ...و دوباره روم غالب شد

تونم بگم منو سرم رو به چپ و راست تکون دادم... نمی
هاش شدن، منقلب نکرد، اتفاقا تمام تنم درگیر بوسه
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ولی چیزی این وسط درست نیست و اونم مکانیه که با 
 .حوری قرار بود با هم رابطه داشته باشیم وجود خاله

ده به واکنشش خیره با کارش نفسم بند رفت و حیرت ز
هاش و دندوناش به شدم... پیرهنم رو باال کشید و با لب

جونِ پوستِ روشنِ تنم افتاد و تمام حرصِ این چند روز 
مردگی روی جای جای تنم باقی رو بصورتِ خون

 ...گذاشت

تا جایی که تونستم باهاش مقابله کردم، ولی وریای 
روم جدیدِ روی تخت، وریایی بود که هیچی جز آ

 .شدنش حالیش نشد
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ام، این چند روز حسابی زجرم گفت از دستت عصبیمی
 .دادی، منم میخوام تالفی کنم

مام کرد و تام حرفاش رو تکرار میدر مقابل هر جمله
مدت، من یه چشمم به در بود و یه چشمم به وریا تا هر 

 .چه زودتر تنِ آش و الشم رو رها کنه

های کبودی روی خال هاش همه به صورتجای دلتنگی
 .تنم نشستن

 .های قبلمون این یکی فرق داشتنسبت به تمام رابطه
خشن بود، وحشی بود و انگار داره حرصش رو از 
موضوعی سرِ من خالی می کنه و در واقع حرصش 

هارو، برخالفِ همینی بود که من سعی کردم خانواده
 .میل اون، با هم آشتی بدم
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های پیش، دستم رو گرفت و با نرمی که برخالفِ دقیقه
 :گفت

 ؟اذیتت کردم قندم -

 :دستش رو محکم به عقب پس زدم. غریدم
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 .کردیقندم و کوفت... وحشی... ببین چیکارم  -

های سینه و گردنم رو نشونش دادم... به تمام کبودی
های شیطنتش ییشتر جای تغییری توی نگاهش، شراره

 :شو باال کشیدشدن و چونه

دلم خشن خواست... تازه رحم کردم آروم زدم  -
 .صدات در نیاد

با پا به زانوش زدم و خودمو باالتر کشیدم و لحاف رو 
 .م جمع کردمروی سینه

 .ی... درد دارموحش -

 :مستانه خندید

الکی بزرگش نکن... همون رابطه بود با یه دوزِ  -
 .ام داشتماسدیگی انگار بیتر... یه جوری میقوی
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 ...نداشتی؟ ببین اینارو -

ماهین، نفسم، قلبم، اونا مالِ عشقه، مال عطشِ باالست،  -
تو که داشتی واسه هر کدومشون از لذت غش 

 .کردیمی

دندوناش با غرش و شور این کلمات رو گفت...  از الی
طوری که انگار داره در پسِ هر کدومشون محکم میگه 

خواد بدتر از اینو مالِ خودم بودی... هستی و دلم می
 .سرت انجام بدم

 : ش رو برداشت و آروم گفتحوله

میرم یه سرکی تو هال بکشم، بعد حموم کنم... تا  -
 .گاه اومدممامان فکر کنه تازه از باش
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چشمکی به صورتِ نزارم زد و با خیرگی اجزای صورتم 
 .رو کاوید ودر آخر بیرون رفت

پاهای لرزونم رو از تخت پایین گذاشتم، به محض اینکه 
ایستادم لرزششون متوقفم کرد و دوباره روی تخت 

 .نشستم

چیکارت کنه، معلوم نیست چه بالیی سرم  خدا بگم -
 .آوردی

تعادلم رو بدست بیارم. دوباره  کمی صبر کردم تا
هام رو برداشتم تا تنم کنم، که یهو درِ ایستادم و لباس

 .اتاق باز شد

کردم دیدم فکر میترک شدم... اگه وریا رو نمیزهره
 .خاله حوری اومده تا یه خسته نباشیدِ جانانه بهم بگه
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ای بهش رفتم . چشم غرهمقابلم با لیوانِ شربتی ایستاد..
 .مو ازش گرفتمو نگاه

واسم شربت میاره... زده ناکارم کرده با یه شربت  -
 .کنهخرم می

 ...اینو بخور ضعف نیاری -

 .گمشو برو... با تو هر شیرینی زهرِ ماره برام -

ام رو گرفت و یهویی سرمو باال کشید و توی نگاهم چونه
 :با اخم گفت

دونم سرِ مکانش رابطه به خواستت نبود درست، می -
سترس داشتی، اما یه جوری وانمود نکن که اصال لذت ا

نبردی... تو دلتنگ بودی منم دلتنگ بودم، جفتمون 
شده بودیم آهنربا چِفت شدیم به هم... هر چی بود 
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تموم شد، به جای این اداها یکم قدرشناس باش... من 
 .که واست کم نذاشتم

مو از دستش ی این حرفش، خجالت زده چونهبا طعنه
 .ن کشیدم و لباسِ توی دستم رو به تنش زدمبیرو

م رو زیر لبخندِ مکش مرگ مایی زد و قلبِ مرگ گرفته
 .و رو کرد

 : گذاشت و گفت شربت رو برام

مامان هنوز خوابه، تا تو خودتو جمع و جور کنی، من  -
 ...میام گیرمیه دوش می
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هام رو یکی یکی پوشیدم... وریا بیرون رفت، منم لباس
حاال چطوری از این اتاق برم بیرون... چطوری روم 

شه به خاله حوری نگاه کنم... مطمئنم عمدا خودش می
ه و متوجه رو به خواب زده تا مثال بگه چیزی نشنید

ست این چیزهارو متوجه کارمون نشده... مگه بچه
دونه بین منو پسرش توی این اتاق چی نشه... خوب می

 .رخ داده
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هام رو اونقدر از دستِ وریا عصبی بودم، که تمام لباس
پوشیدم و قبل از اینکه از حموم بیرون بیاد، عزم رفتن 

 .کردم

 .حوری بیفته خواستم اونجا بمونم و چشمم به خالهنمی

 .با این کارم اعتراضِ خودم رو هم به وریا نشون میدم

هر چقدر خوب یا لذت بخش، کارش درست نبود، 
ی شورانگیز رو استارت زیرگوشِ خاله حوری یه رابطه

 .بزنه

تا رسیدن به خونه زیر لب غر زدم و وریارو فحش 
 .دادم
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چند بار به گوشیم زنگ زد، از عمد جواب ندادم تا 
همه از دستش شکارم و حاال حاالها آتیشِ خشمم بف

 .شهخاموش نمی

ریموتِ پارکینگ رو زدم و منتظر شدم درهای 
 ...ساختمون باز بشن

نگاهم رو به دورو اطرافم چرخوندم و ناگهانی چشمم 
افتاد به زنی که با یه سر و ظاهر شیک و خوش پوش، 

 .ی ساختمون زیرِ درخت ایستاده بودگوشه

ساکنانِ ساختمون باشه و برای آژانس شاید از 
 ...ایستاده

رخش رو از زیرِ نورِ وقتی با دقت چشم تنگ کردم و نیم
 ...چراغِ سر خیابون دیدم، دلم هری ریخت
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محاله اون باشه، محاله به خودش جرات بده سر از 
 .مون در بیارهخونه

اراده امانی یهویی شکمم رو درگیر کرد و بیدردِ بی
 .روی شکمم گذاشتم و ناله کردمدستم رو 

درهای پارکینگ باز شدن، قصد کردم ماشین رو ببرم 
داخل، اما حسِ مرموزی توی سرم بنگ صدا داد و 

 :ناخودآگاه صداش زدم

 ؟نیال؟ تویی -

تا پیچید قلبم به ضرب ضربان گرفت... پس خودشه... 
 ...اینجا اومدنش باید یه دلیلِ خیلی محکم داشته باشه

 .کمم بیشتر شد و باز هم آخ گفتمدردِ ش
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به سمتم قدم برداشت و دو گام مونده به ماشینم 
 ...ش رو به خوبی حس کردمایستاد... تردیدِ توی چهره

ست و هم جرات از سرِ اتفاقاتِ عمارت هم شرمنده
نداره بیشتر از این بهم نزدیک بشه و متتظر کسبِ 

 :ی خودمهاجازه

 .اومدم باهات حرف بزنم -

ودش تنها بود، ولی باز هم زمانِ خوبی برای حرف خ
 ...زدن انتخاب نکرده

گوشیم زنگ خورد، ندیده هم فهمیدم باز هم وریاست 
 .زنهکه داره بهم زنگ می
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از دردِ زیاد شکمم آخی گفتم و سرم رو برای نیال تکون 
 .دادم

 .ذارم تو پارکینگ، میریم باالو میماشین... ماشین -

 ؟حالت خوب نیست ماهین -

 .شکمم، خیلی، درد می کنه -

زنان و بریده این کلمات میون درد و پیچِ شکمم، نفس
 :رو گفتم... سریع گفت

 .برو اونور من بشینم -
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 فرز و چابکی بود، چون به محض اینکه من روی دخترِ 
صندلی کنار نشستم، خودش نشست و ماشینم رو توی 
جایگاه برد و بعد از اون کمکم کرد با اون دردِ مهلکی 

 .که امانم رو بریده بود، برم باال

کلید رو به دستش دادم، خودش در رو باز کرد و منو 
هام کفشبرد داخل... حتی خودش خم شد و کمکم کرد 

 .هارو جلوی پام گذاشتبیارم و صندلرو از پام در

حالم بقدری بد بود که حتی نتونستم ازش تشکر کنم و 
 .در نهایت کارم رسید به عوق زدن

سریع نیالرو پس زدم و به سمتِ سرویس دویدم... عوق 
م خارج زدم و تنها زردآب بود که از گلوم و معده

 .شدمی
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هارو به وریا دادم... خدا  فحشتوی دلم انواع و اقسامِ
 !!...دونه چه بالیی سرم آورده... اگه نیال اینجا نبودمی

 :به در زد

خوای ببرمت دکتر؟ چیزی خوردی مسموم ماهین می -
 ؟شدی

ی شرور من می تونم بگم االن از پیش یه مرد دیوانه
میام که یک ساعت روی تنم مانور داده و با ضرباتِ 

 !؟درد رو نصیبم کردهسنگینش این دل 

 :دوباره به در زد

 ؟ماهین؟ حالت خوبه -

 .آ....آره... االن میام -
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مثل قبل ازش ترس نداشتم ،ولی از اینکه برادرش 
ا... حقیقتا مون بشه، چرای وارد خونهدوباره با نقشه

خیلی هم ترسیدم... اما بعد به خودم گفتم، اتابک دیگه 
م نداره... اون و خانواده دلیلی برای تهدید کردنِ خودم

به چیزی که خواست رسید و از این پس دنبال زندگی 
پردازه، البته اگه میالد بهش ش کنار سیما میعاشقانه

 .رحم کنه

کرد... مشت آبی به صورتم زدم... شکمم هنوز درد می
روی دستام و گردنم رو با آبِ سرد خنک کردم، تا 

اما درد به جای کمتر التهابِ تنم و دردم کمتر بشه... 
 .شدن، تمام پوستِ تنم رو سوزن سوزن کرد
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 با اولین قدمی که برداشتم متوجه خیسیِ مشکوکِ بین
 ...پاهام شدم
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رو منگ و گیج باز کردم و وحشت زده به درِ سرویس 
 :نیال که مقابلم بود زل زدم، ناآروم گفت

 ؟خوای جواب بدیخوره... میگوشیت داره زنگ می -
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خواستم بگم چرا اینجایی، چرا درست بعد از چند می
ت پیدا شده، روز که میالد طالق گرفته، یهو سروکله

دم اون دیدمش و متوجه شاصال انگار تازه داشتم می
مون گذاشته... ولی زبونم به جای ادا پاشو توی خونه

 : کردنِ این کلمات تنها گفت

 .بین پاهام خونیه... حالم... حالم خوب نیست -

 : سریع جلو اومد و دستم رو گرفت و گفت

 ؟پریودی -

 .دونم چم شدهدونم... نمینه... نه... نمی -

زنم می اتاقت کجاست؟ بریم دراز بکش من زنگ -نیال
 .دکترمون بیاد اینجا

 .نه... نه... گو... گوشیم... گوشیمو بده -
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باید به وریا بگم، چیزی این وسط درست نیست... 
بخاطر یه رابطه این وضعیت پیش نمیاد، اونقدرها هم 

 .ش عجیب نبود که من به خونریزی بیفتمرابطه

دوباره حالت تهوع گرفتم و بی هوا عوق زدم... نیال 
چند برگ دستمال کاغذی جلوی دهانم  اچهدستپ

 : گذاشت و با نگرانی گفت

 ؟چیکار کردی، جایی افتادی، چیزی خوردی -

دیدم بقدری عجیب بود، که اصال مهربونی که ازش می
اونو شبیه زنی که من توی عمارتِ برادرش دیدم، یا 

 .دادچیزهایی که در موردش شنیدم، نشون نمی
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و مهربونی بود... اون لحظه که  یه زن با نهایت دلسوزی
کمک کرد من روی تخت دراز بکشم و سریع مانتو و 

شالم رو از تنم بیرون کشید، به این فکر کردم، این 
ارزشیه که میالد دختر خیلی سَرتر از اون سیمایِ بی

 .بهش پشت کرد و سیمارو انتخاب کرد

لیوانِ آب قندی برام آورد و ناخودآگاه نگاهش روی 
 : تخت چرخید... لیوان رو مقابلم گرفت و گفت لحافِ

زنگ زدم دکتر بیاد، میرم گوشیتو بیارم، بهش بگو  -
 .زنهحالت خوب نیست... داره یه ریز زنگ می
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با سرو صدای بلندی چشم باز کردم و اول از همه 
سوزشِ سرمِ توی دستم حواسم رو جمع کرد. چشم 

 :آن کسی گفتچرخوندم به طرفش، که یک

 .چقدر پرویی، از رو هم که نمیری -

از صدای مضطرب و عصبیِ مامان، سریع به  خوردهیکه
طرفِ مخالفم پیچیدم و تا مامان رو دیدم هاج و واج 

 .مموند

 ! مامان -

 .اخمش به قدری پررنگ بود، انگار سرِ جنگ داره باهام
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صداهایی از بیرون گیجیم رو کمتر کردن و به خوبی داد 
 .شنیدمو بیدادِ دو مردِ افسار گسیخته رو می

 ؟کِی اومدی مامان -

 :با اخمش به تندی گفت

 .هیچی نگو ماهین، هیچی نگو دلم ازت پره -

 ؟از من -

ا با دادی که زد، صداش رو تشخیص دادم یکی از مرده
 :و مو به تنم سیخ شد

حرمتی کردی، به آبرومون، به حیثیتمون، تو بی -
کنی اگه اینجوری جوابِ اعتمادمو دادی نامرد، فکر می

 ؟کردمشد، من صدسال این کارو میجامون برعکس می

 ! میالد -
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 ! کنهاین صدایِ میالده... داره با کی بحث می

رو کنار زدم تا بلند بشم. مامان سریع دست روی لحاف 
 :بازوم گذاشت و گفت

حرمتی کرده، انتظار نداشته باش ولشون کنه، بی -
براش فرشِ قرمز پهن کنیم، حقشه به جای این دادو 

بیداد اونقدر مشت بخوره تا بفهمه کارش چقدر زشت 
 .بوده

 ؟کی -

 با پوزخندی دوباره روی صندلی نشست و تاسف بار
 :سرش رو تکون داد
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من کاری به اون ندارم، از اون مرتیکه هر چیزی بر  -
حرمتی کردی میاد، تو چرا؟ تو چرا به خونوادت بی

 ؟ماهین

غافل از حرف های مامان، گیج سرم رو تکون دادم و 
 :صدای بلندِ وریا اینبار توجهم رو جلب کرد

ندازین جلوی دوسش داشتم، شما از بس سنگ می -
حرمتی نکردم، جونمم به اهمونو گم کردیم.. بیآدم، ر

ها بد نشون نده، حاال ذارم، منو با این حرفپاش می
 ...انگار خودت طیب و طاهری

 :میالد داد زد
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و ناموسی به خواهرم زدی، دو قورتمرتیکه دستِ بی -
نیمتم باقیه، اون کبودیا چیه روی تنش، خجالت بکش... 

 .کن، سوسه میای واسم جای این حرفا برو گورتو گم

تنم به آنی یخ بست و با شرم، سریع لباسم رو کنار 
ن و ها روی تنم نششتهها... این کبودیزدم... کبودی

میالد و مامان اونارو دیدن و فهمیدن منو وریا 
 .شکنی کردیمحرمت

آب شدم و وارفته و خجول، نگاه شرمسارمو پایین 
مان دوباره با ی چشم دیدم که مادوختم... از گوشه

 .تاسف سرش رو تکون داد و به صندلی تکیه زد

ی وریا ای که از خونهمامان و میالد کِی اومدن؟ لحظه
اومدم اینجا، حالم بد شد، حالت تهوع داشتم، شکم دردِ 
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و بین پاهام شدید داشتم، یادمه لزجی و خیسیِ خون
 ...حس کردم و بعد

وقتی بهش گفتم به نیال، نیال کجا رفته؟ اون پیشم بود، 
اون  "میرمدارم می"تماسِ وریا جواب بده و بهش بگه 

ماهین حالش خوب نیست،  "بهش جواب داد و گفت 
دونم ترسم نمیلطفا بیاین، افتاده رو خونریزی، من می

 "چیکار کنم، زنگ زدم دکتر بیاد

اونقدر دستپاچه بود که خودمم از لرزِ صداش و ترسش 
 .مضطرب شدم

 : که کنار گوشم پچ زد و گفتای لحظه
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منم این دردو به خاطر میارم ماهین، منو تو انگار یه  -
سرنوشتِ مشابه داریم با کمی اختالفِ جزیی... امیدوارم 

 .تو مشکلی نداشته باشی

حرفاش رو که به خاطر آوردم، با گیجی اخم کردم... 
این کلمات تنها چیزایی بودن که از اون لحظه به خاطر 

 .آوردم

شرایط لباسامم عوض کرده... شاید هم  ظاهرا توی اون
 .وریا اینکارو کرده
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ای بلند شد و پرده رو از جلوی پنجره مامان با آه کالفه
 .ار زد و پنجره رو باز کرداتاقم کن

این رسوایی مثل گاو پیشونی سفید، یهو توی نگاه همه 
 !نقش بسته

اصال نیال کجا رفته، چه اتفاقی برام افتاده، خونِ بین 
 ؟پاهام برای چی بود

ها رو از مامان بپرسم... حتی جرات نداشتم این سوال
سروصدای میالد و وریا هنوز از توی هال به گوشم 

 :ید، میالد با عصبانیت بهش گفترسمی
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شرفی، تو از گذرم وریا، خیلی بیاز این کارت نمی -
اعتمادم سواستفاده کردی... حقته اونقدر بزنمت که 

تو بفهمی ماهین دوست دخترت نبود، نباید دستِ هرزه
 .زدیبهش می

 :وریا هم با کالفگی گفت

ی در ناموس بازذارم، من نخواستم بیخدارو مابِین می -
و دارم، اگه تکلیفمونو زودتر بیارم، دوسش داشتم

 .اومدها پیش نمیکردید این برنامهمشخص می

 

شم... صداهاشون اونقدر خدایا... دارم از خجالت آب می
 رسه که مامان رو هم آشفتهبلند و واضح به گوشمون می
 :کردن. زیر لب واگویه کرد
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حرمتی به س بیحرمتی به ناموس نیست، پاگه این بی -
 .گن مرتیکهچی می

 ؟مامان -

 : طاقت گفتبرگشت به طرفم و همون لحظه وریا بی

 .خوام ببینمش میالدمی -

 :میالد داد زد

خوری نزدیکش بشی.. برو گورتو گم کن... تو گوه می -
 .شرفنامردِ بی

 .خوام ببینمشمیالد، بچه بازی در نیار... می -وریا

بازی در میاره؟ تویِ عوضی لگد کی داره بچه  -میالد
 .زدی به اعتمادمون

 .غلط کردم... حالش خوب نبود، بذار ببینمش -وریا
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تو دارم، نه اعصابم سرِ برو بیرون... نه حوصله -میالد
 .جاشه. ماهینم فعال خوابه، برو
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 : با حسرت نفسی گرفتم و گفتم

 ؟شما کِی اومدید -

 .نگاه مامان توی همون حالت، هنوز به صورتم بود

 .دو سه ساعتی هست -
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 ؟کسی... کسی اینجا نبود -

خوام بدونم اینجا چشماش رو تنگ و باریک کرد... می
وجه اومدنشون نشدم... دکتر .. من چرا مت.چه خبر بوده

 ؟کِی اومده بهم سرم زده یا نیال کجا رفته

کسی کیه، خب معلومه، ما اومدیم، همین پسره باال  -
 .سرت بود

 ؟وریا -

 : سرش رو با اخم و دقت تکون داد و گفت

فکر کردم با متین و بنیامین رفتی مسافرت، موندی  -
رو بدنتو کبود اینجا این پسره رو راه دادی تو خونه، تا س

 .کنه؟ ببین چه افتضاحی به بار آوردی

 ...جز... جز وریا -
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خجالت کشیدم حتی اسمشو با این افتضاح جلوی مامان 
 .بیارم

 ؟ای اینجا نبودکسِ دیگه -

نه... به ما گفت دکتر باال سرت بوده، تازه رفته...  -
ترش اینجاست، آقا اولش حاشا کرد گفت ضعف جالب

 ...، ولی وقتی اینارو دیدیمآوردی غش کردی

هام و من از خجالت، باز هم آب اشاره کرد به کبودی
 .شدم

فهمید از غلطش سر درآوردیم... زبون به دهن  -
 .گرفت، دیگه چیزی نگفت
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پس مامان و میالد از اومدنِ نیال خبر ندارن، وقتی مامان 
گه وریا تنها بوده، این یعنی نیال قبل از اومدنشون از می

 .اینجا رفته

 .نیال هم اینجا بود مامان -

 :ش نقش بستاخمِ گنگی توی چهره

 ؟نیال کیه -

مامانِ پسرِ میالد، اومده بود باهام حرف بزنه، من...  -
من یهو حالم بد شد، گفت زنگ میزنه دکتر بیاد، داشت 

دونم چی شد خوابم برد، یا زد، بعد نمیبا وریا حرف می
 ...غش کردم
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خاطر نیوردم، حتما غش کردم یا شاید هم بعد رو به 
خوابم برده... چیزی از بعدش بخاطر نیوردم تا به االن 

 .که با مامان و این صداها مواجه شدم

 ؟نیال اینجا بوده -

 .آره -

 ...پس تو و این پسره -

یهو رنگ از صورتِ مامان پرید و ترسیده و نگرانط به 
 :بازوم چنگ زد

افتاده، کسی اینجا بوده، کسی اذیتت چه اتفاقی برات  -
 ؟کرده، آره ماهین؟ کارِ کیه

 ؟چی -
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این کبودیا کار کیه؟ نکنه برادرِ اون دختره مزاحمت  -
 ؟شده

ها تا جایی که با حرفاش بیشتر گیجم کرد... این کبودی
 ...یادمه کارِ وُریان، ولی بعد که نیال اومد

.. پس چرا خواست حرف بزنه.نه... اون بیچاره فقط می
بعدش رو به خاطر ندارم... چرا بعد از اون که آب قند 
رو بهم داد، یادم نمیاد، چی شد ، کی اومد و کِی مامانم 

 !؟اینا برگشتن

 ؟کسی همراه اون دختره بود -

 :ی مامان، با عصبانیت بلند شدصدای وریا میون جمله

خوام ببینمش... این دست از سرم بردار میالد... می -
 .و بنداز دورارای مزخرفرفت
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رو با باالدادنِ سرم در جواب به مامان دادم و  "نه"
... چشم به در دوختم... عجب اوضاع قاراشمیشی شده

یکی باید توضیح بده اینجا چه خبر بوده و بعد از خوابِ 
 ! مرگِ من، نیال کجا رفته

 :با شرم و استیصال دوباره به مامان نگاه کردم و گفتم

 ؟تونم ببینمشمن میمن... -

 .نه -
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خودم رو باالتر کشیدم... تخت رو دور زد و سرمِ خالی 
 :شده رو از دستم بیرون کشید و زیر لب غرولند کرد

کارها خجالت داره، نه پرویی... این از اون که این  -
هاش جاه طلبیشو نشون میده، اینم از داره با عربده

 ...تو

خوام ببینم نیال کجا رفته. اصال قبل از اینکه بیاین می -
  ...اینجا چه خبر بوده

با حرکتی غیرعادی سرشو توی صورتم خم کرد و 
 : زده گفتوحشت
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نمیاد؟ چیکارت کردن؟  گی؟ چرا یادتچی داری می -
 ؟چی خوردی؟ کی باهات اینکارو کرده، این پسره

خواست مطمئن های تنم بود و میمنظورش با کبودی
دونستم چی بگم... بگم بشه کارِ وُریان، اون لحظه نمی

 ...آره و بیشتر از این معذب بشم، یا

سرم رو پایین انداختم و وقتی جوابش رو از واکنشم 
 :مرش رو صاف کرد و اینبار پرسیدگرفت، دوباره ک

 ؟نیال برای چی اومده بود اینجا -

خواد دونم... من... من حالم بد بود، اونم گفت مینمی -
زنگ بزنه دکتر بیاد باالی سرم... زمانمون به حرف زدن 

 .نرسید

 ؟دکتر آورد -
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دونم مامان... اون اصال قرار نبود اینجا باشه، نمی -
تو بیمارستان بستری بود، اومد اونموقعا که میالد 

خواد با پسرش بره خارج ولی بیمارستان به من گفت می
 ...االن

 :میون حرفم پرید

 ؟نگفت برای چی اومده -

 .خواد باهام حرف بزنهنه... فقط گفت می -

 :نفسی گرفت و زیرلب گفت

شاید میالد بهش زنگ زده... تو این چند روز همش با  -
 .یلی مشکوک بودزد، خیه نفر حرف می

 ؟میشه باهاش حرف بزنم -
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با مکث نگاه پر از تردیدش رو ازم گرفت  و رو به در 
رفت. در رو که باز کرد، فهمیدم اجازه داده با وریا 

 ...مالقات کنم

 :در برخورد با وریا، عصبی و محکم گفت

 .بیا داخل -

ای آورد، برای و بعد نیم نگاهی بهم انداخت و بهونه
 :رفتنش

 .میرم برات یه چیزِ مقوی درست کنم -

وقتی رفت وریا سریع از الی در اومد داخل و قبل از 
 : اینکه در رو ببنده به میالد که گفت

 ...دونم و توپنج دقیقه بیشتر بشه من می -
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انگشتِ وسطش رو مقابل میالد گرفت و محکم در رو 
م گرفت، مثل دو بست. توی اون حال و اوضاع خنده

  .کردنپسر بچه با هم بحث می

ش چه برخوردی اما به محض اینکه یادم اومد توی خونه
هامو سریع میون باهام داشته و چیکارم کرده، سگرمه

 .ردم و با تندی رو ازش گرفتمهم فرو ب
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شد نگران و صورتش در حینی که بهم نزدیک می
 :دلتنگ بود و وقتی کنارم ایستاد، با نگرانی پرسید

 ؟خوبی عزیزم؟ حالت بهتره -

 ؟با کاری که کردی انتظار داری خوب باشم -

 : ای به پیشونیم زدخم شد و بوسه

دیگه دورت بگردم... ببخشید، ببخشید عزیزم...  -
کنم، خاک بر سرِ من که هنوز آدم هیچوقت اذیتت نمی

 .نشدم

موهام رو ناز کرد و دوباره بوسیدم... سرم رو کمی کنار 
 : کشیدم و گفتم

 .واقعا خجالت بکش، آبرومو جلوی خونوادم بردی -

 .خودمم خیلی خجالت کشیدم... خیلی ماهین -
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 ...بهت گفتم بس کن، گفتم اونجا نه، اما تو -

باید کامل چک  فردا میام دنبالت ببرمت دکتر... -
 .بشی... دکتر برات آزمایش نوشته

 :با عصبانیت مشتِ محکمی توی بازوش زدم و گفتم

گی، چطوری تو رویِ میالد گم تو چی میمن چی می -
سر بلند کنم ها... همه اینارو دیدن، انگار هفت سینِ 

 ..عیدن

کردم، کار دستِ  ببخش قربونت برم... زیاده روی -
 .جفتمون دادم

رو دوباره ناز کرد و با نگرانی نگاهش روی تنم  موهام
 : چرخید... دستش رو روی شکمم گذاشت و گفت

 ؟کنههنوز درد می -
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 ؟نه... میگم تو که اومدی نیال اینجا بود -

 .آره بود... اون بهم گفت حالت بد شده -

 ؟خب بعد کجا رفت -

اومدن هول کرد، قایم شد تو مامانت اینا که  -
خواد دیده بشه... اونام به آشپزخونه... گفت فعال نمی

محض اینکه فهمیدن حالت بد شده یه راست اومدن تو 
 .اتاق، نیال هم راحت دَر رفت

 ؟نفهمیدی واسه چی اومده بود -

... در چیزی به من گفت، فقط گفت دوباره میاد پیشت -
 .حرف بزنهخواست باهات مورد میالد می
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به اومدن و رفتنِ یهوییش فکر کردم... اگه مامان میگه 
با میالد ارتباط داره، پس باید به جای حرف زدن با من 

 ...کردمیالد رو انتخاب می

ی لبم رو جوییدم که یهو وریا دست زیر با تفکر گوشه
 : م گذاشت و توی نگاهم لب زدچونه

ین دردسرها موندی اچرا از پیشم رفتی... اگه می -
اومد... داداشت برام خط مشی گذاشته، میگه پیش نمی

 .دیگه حق ندارم ببینمت

 ؟بد گفته؟ ببین منو چیکار کردی -

به گردنم اشاره کردم... با شرم دستش رو به گردنم 
 :کشید و گفت
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شه... دونستم اینجوری میاز دستت دلخور بودم، نمی  -
ردم... ممکن بود کولی متاسفم... نباید این کارو می

 .حالت بد بشه

 ...متاسفانه -

پوزخندی از تمسخر روی لبم نشست و خودم رو باالتر 
 : کشیدم. سریع بالشت رو پشتِ کمرم گذاشت و گفت

باید این قضیه رو تموم کنیم... مامانت و میالد رفتن  -
باالی برجک، یکی باید بیارتشون پایین... راضیشون کن 

زدواج کنیم بریم سرِ زندگیمون... هر چه زودتر با هم ا
یه عمر منو از تو دور کردن، چه انتظاری از رابطمون 

داشتن، اینکه وقتی میای پیشم بشینیم با هم دعا 
بخونیم... دوتا جوونیم، دل داریم، عاشقیم، خب معلومه 
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ریزیم وقتی فرصتی پیش بیاد، همه حسرتامونو می
 .بیرون

 ...طلبکارم که هستیدراز و پرویی... خیلی زبون -

هایی که جلو پامون انداخت، مارو به مامانت با سنگ -
 .این مسیر کشوند

منطقِ مامانم هر چی بود، تو چرا سر و بدنِ منو کبود  -
کردی که حاال روم نشه تو صورتِ برادر و مامانم نگاه 

 ؟کنم
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نفسش رو با عصبانیت از کارِ زشتش بیرون ریخت و 
 .روی تخت کنارم نشست

تفکر داد و سکوتی که در پیش گرفته بود بهم زمانِ 
ای ها مشکلِ دیگهیادم اومد که من عالوه بر این کبودی

 .هم داشتم

من اومدم خونه خونریزی داشتم، دکتر نگفت علتش  -
 ؟چیه

هام نگه با شرمِ ریزی نگاهشو روی یکی از کبودی
 : داشت و آروم جواب داد
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 .گفت طبیعیه، بخاطر رابطه بهت فشار اومده -

 ؟ر رابطه بوداون همه خون فقط بخاط -

لبخند تلخی زد و دستم رو گرفت... دستش رو با 
 :عصبانیت پس زدم و به تندی گفتم

  ؟باهام چیکار کردی -

چیزِ خاصی نبود عشقم. خدارو شکر خونریزیت  -
 .برطرف شد

 : لبش رو گزید و با مکث بلند شد

زنم این چند من دیگه باید برم... با مامان حرف می - 
قضیه رو بکنیم... دیگه درست نیست  روز بیایم قالِ

 .بیشتر از این صبر کنیم
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بنظرت من با این شرایطی که برام ساختی حاال حاالها  -
 ؟کوتاه میام

 : گفت خوردهچشماش رو تنگ و باریک کرد و یکه

 ؟منظورت چیه -

منظورم اینه گاف دادی، آبرومو بردی، حاال نوبت منه  -
مو ببین خجالت بکش... گربه رقصونی کنم... حال و روز

 .حتی نتونستم تو صورتِ مامانم نگاه کنم

 .دونستم قراره اینجوری بشهمن چه می -

 ؟برخالفِ میلِ من که عمل کردی -

 ! ماهین -

سرش رو پایین آورد و با عصبانیتی به وضوح از بین 
 :هاش، آروم غرش کرددندون
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رو بذار باید ازدواج کنیم دختر... باید... این لجبازی  -
کنار با میالد و مامانت حرف بزن، هر چه زودتر تمومش 

 .کنیم

 : تر گفتصاف ایستاد و محکم

فردا صبح زود میام دنبالت، باید بریم یه سری  -
  .آزمایش بدی

 

**** 
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متینا که دوباره خمیازه کشید، بنیامین با اعتراض 
 :نگاهش کرد و گفت

 .کشیچته همش خمیازه میخوابمون گرفت... -

شم... وای خیلی خوابم میاد، دارم بیهوش می -متینا
 .کاش میالد زود بیاد بگه چیکارمون داره

های چایی تکانمامان دورتر از ما مشغولِ پر کردنِ اس
های بلند و طوالنیه وریارو بود و من داشتم یواشکی پیام

خوندم، که این چند روز از هزار عذرخواهی و تاسف می
گذشته بودن و حاال رنگِ عصبانیت و پرخاشگری به 

 .خودشون گرفتن
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هاش، دم و نه به تماسهاش جواب میاز اینگه نه به پیام
 .کردمبه قدرِ کافی پریشون و عصبیش 

مامان سینی رو روی میز گذاشت و آروم به پام زد. 
طوری که متوجه نشم این کارش عمدی بوده، ولی من 

 .فهمیدم از اینکه نگاهم توی گوشی بوده، شاکی شده

بعد از اون شبی که منو توی اون حال دید، نه باهام 
حرف زد و نه ری اکشنی غیر از سکوت و اخم داشت... 

و من با شرمندگی، هر روز خودم رو میالد هم همینطور 
کردم تا با دیدنشون عرقِ سردِ از نگاهشون پنهون می

های خجالت روی تنم راه نگیره و فقط زمانی که چراغ
 .اومدمشدن از اتاقم بیرون میخونه خاموش می
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توی این مدت دیگه خونریزی نداشتم، اصال بعد از 
بود، فقط  همون سِرم، انگار خونریزیم کامال قطع شده
 .دادگهگاهی یه شکم دردِ خفیف بهم دست می

وریا فردای همون روز بهم زنگ زد تا همراهش برم 
هاش ها و پیامهام رو انجام بدم، تا به االن تماسآزمایش

 .رو نادیده گرفتم

مامان که نشست میالد هم لنگان لنگان به سمت میز 
. اومد اومد، صورتم رو پشتِ کتفِ بنیامین پنهون کردم

و با اخم صندلیِ مقابلِ منو کنار کشید، تا بیشتر 
 .م کنهشرمنده

 : بنیامین رو بهش گفت
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رفتی دکتر، چند ماه واسه وضعیتِ پات دوباره باید می -
 .گذشته اما هنوز کامل خوب نشدی

مگه قراره خوب بشه؟ این لنگِ مونده روم، تا  -
 .روزهای کِدرمو فراموش نکنم

پیچید صورتم رو پایین گرفتم. روم  نگاهش که به من
نشد نگاهش کنم، مخصوصا با اون چیزهایی که روی 

مون پیش تنم دیده بود و فهمید منو وریا تا کجای رابطه
 .رفتیم

به این الدنگ بگو اینقدر به من زنگ نزنه... بگو حاال  -
 .حاالها باید نقره داغت کنم... فعال بچرخ تا بچرخیم

 :مامان با شک گفت

 ؟کی؟ نیال -
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نوچی از عصبانیت زد و نگاهِ تیره و اخم آلودش رو 
دوباره به خودم دوخت... مامان که دوزاریش افتاد، 

 .ابرویی باال پروند و به صندلی تکیه زد

 : ای کشید و گفتبرای بارِ چندم متینا خمیازه

 .خواین بگین موضوع چیه؟ من خوابم میادنمی -

 : بنیامین با خنده گفت

ذارید متین بره بخوابه تا هممون نخوابیدیم... اینطور ب -
 .کشه، منم خوابم گرفتکه خانم خمیازه می

هاش رو چشمام زیرزیرکی به میالد بودن. ساعدِ دست
روی میز گذاشت و نگاهش رو یک دور روی همه 

ای لب به حرف زدن باز سرفهچرخوند و باالخره با تک
 :کرد
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موضوعی باهاتون حرف جمعتون کردم در مورد یه  -
 .بزنم
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هاش رو روی میز گذاشت و نگاهش رو ساعدِ دست
ای لب سرفهیک دور روی همه چرخوند و باالخره با تک

 :ز کردبه حرف زدن با
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جمعتون کردم در مورد یه موضوعی باهاتون حرف  -
 .بزنم

های چای رو مقابلمون گذاشت و با بنیامین استکان
 : تکون دادنِ سرش گفت

 .بگو داداش... گوشمون با توئه -

من این مدتی که مشغولِ طالق دادنِ سیما بودم، به  -
خیلی چیزها فکر کردم... به خودم، شماها، به زن و 

م، به ی که چشم انتظارم بودن، به زندگیم، آیندهابچه
ای که ازش استنباط کردم، یه همه چی... اما تنها نتیجه

 ...چیز بوده

مامان نگاهش رو متفکرانه پایین دوخت. بنظر اون از 
و می دونه و زمان در اختیارِ ماست تا قبل همه چی
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بفهمیم، پشت حرف های میالد چه مطلبی جا خوش 
 .کرده

ن قبال با کسی در این مورد مشورت کردم، خودمم م -
نشستم خوب فکر کردم، سبک سنگینش کردم و تنها 

 ...به یه نتیجه رسیدم

 ؟در موردِ چی حرف زدین داداش -

ش گذاشت و متین پرسید و دستش رو زیر چونه
های قبل که از خستگی خمیازه می کشید، برخالف دقیقه

 .کردش میحاال با دقت به حرفای میالد گو

 .میگم براتون متین، عجله نکن -

گلوش رو صاف کرد و با مکث کوتاهی دوباره ادامه 
 :داد
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منو اتابک، برادرِ نیال قبال تو یه بیزنس کثیف کار  -
دونین، فکر نکنم نیاز به دوره کردیم، اینو همتون میمی

  ...کردنش باشه

قطع ای حرفِ میالد رو مامان متاثر آهی کشید و لحظه
کرد... میالد نیم نگاهی به مامان انداخت و برای دلجویی 

ای به ازش، دستش رو پشت کمرش قرار داد و بوسه
 : ش زد و گفتشقیقه

وقتی سیمارو طالق دادم، یه سری از مدارکِ اون  -
ش تا به خیالِ خودش بازیِ مرتیکه رو هم زدم رو سینه

ریارو پیشِ گرگم به هوامون تموم شده باشه، اما اصل کا
نگه داشتم، همونطور که به خودمو مامان قول  خودم
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خوام با اونا بکشمش پایین... تهش هم هر چی دادم، می
 .باشه پاش وایستادم

قبال این موضوع رو از زبونِ وریا و میالد شنیده بودم و 
زنه، اما برای دونستم داره در مورد چی حرف میمی

 :بود و بنیامین پرسیدمتین و بنیامین کمی گیج کننده 

خوای چیکار کنی؟ تو من که منظورتو نفهمیدم، می -
خودتم با اون مرتیکه شریک بودیا... اونو بکشی پایین 

 ...خودتم میری اون زیر

 .کارو بکنم خوام همینمهم نیست بنی جان... منم می -

ای از تمسخر زد و به حالت کج نشست، بنی تک خنده
دلی قرار گرفت، اما صورت طوری که دستش پشت صن

 .و نگاهش رو به میالد بود
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هارو خوای گذشتهزده به سرت، همین االن که می -
هچلِ بریزی دور و زندگیتو دوباره بسازی، داری به 

کنی... از چاه خودتو کشیدی بیرون که جدید فکر می
 ؟بیفتی تو هچل
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خوام کابوسِ اون مرتیکه هچل نیست بنی جان، می -
جواب باشم، کارایی که در حقمون کرده، نباید بی

 .بمونن

صندلی رو به یکباره کنار زد و بلند شد و وقتی به میالد 
 :کم اوج گرفتکرد صداش کمنگاه می

التیت سرِ جونِ این سه تا وری؟ یه عمر با گُندهاینج -
خوای تن و بدنشونو زن قمار کردی بس نبود؟ باز می

خواد اونو بکشی پایین، به خودت بلرزونی؟ شما نمی
زحمت نده، اون نکشیده پایین، همه ته چاهیم باید 

 .اشهدِ خودمونو بخونیم

گفت و متین مثل من  "اللهیبسم"مامان زیر لب 
 .رو با شک بین میالد و بنیامین چرخوند نگاهش
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میالد با حوصله و طمئنینه، به صندلی تکیه داد و با 
 : آرامش گفت

خوام چیکار کنم بنی جان... کاری که دونم میمن می -
کردم جورکشی داره، خودمم باید جورشو بکشم... یه 

عمر با این یارو سرم تو حرومی و کثافت غرق بوده، 
ها رو بشه ون بدم... وقتی این پروندهحاال وقتشه پسش

 ...هم اون باید جوابگو باشه هم من، اینجوری

 :های میالد جا خوش کردصدایِ بلند بنیامین بین حرف

و حرومِ کارت بودی، پی دردسر تو اگه بفکر حالل -
رفتی خودتو قاطیِ کفتارها کنی، االنم هر گشتی، نمینمی

ور میای میری مثل ریزی دغلطی تو گذشته داشتی می
کنی، کاری گیری زندگی میت میآدم دست زن و بچه
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به اینم نداری سیمای پدر سگ تو زندگیت بوده یا 
کنه، ببین چی نبوده، یا االن داره کدوم گوری چیکار می

 ...گم میالدمی

دستش رو محکم روی میز زد و صورتش رو توی 
 : صورتِ میالد جلو کشید و با تهدید گفت

رفتی و عین خیالت نموقع که داشتی راه خودتو میاو -
نبود چی به سرِ خونوادت میاد، من نسبتِ نزدیکی با 
دم آدمای این خونه نداشتم، اما از این به بعد اجازه نمی

بازیات زندگیشونو به خطر بندازی، یه بار راهتو با احمق
کج رفتی تاوونشم همه دادن، همه، حتی اون وریایی که 

گود نیست، اگه بخوای باز کج بری، اینبار منم  االن تو
که جلوت در میام، بشین سر جات، اون مدارکم 
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تو بسوزون بره پی کارش، زندگیتو بساز، تو اصال بچه
 ؟دونی تو چه حالیهدیدی، می

 .رو حرفِ من حرف نزن بنیامین -
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ای تک خنده میالد که اینو محکم گفت، بنیامین با خشم
زد و کمرش رو صاف کرد و با دقت به میالد خیره شد... 

خیرگی نگاهش طوری بود که انگار داره افکارش رو 
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کنه تا چیزی بگه و به ثانیه نکشیده، ذهنش رو جمع می
 : رون ریختبی

اینبار گند بزنی کی قراره جمعش کنه؟ وریا داره  -
 .بخاطر تو، هنوز به داییش و خونوادش جواب پس میده

تونه بخاطر اخمِ گنگِ بین ابروهای میالد، نمی
نفهمیدنش باشه، اتفاقا خوب باید بدونه در مورد کدومِ 

 .زنهکارِ وریا حرف می

تونم گه نه من میاینبار بخوای گند باال بیاری، دی -
هارو تموم کن، بشین جمعش کنم نه وریا... این بازی

هارو برای خونوادت جبران کن... جای شاخ و گذشته
شونه کشیدن واسه اتابک و بقیه، بچسب به زندگیت که 
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. از خونوادت گذره..چشم به هم بزنی مثل برق و باد می
 ...دلجویی کن

 :ام نشستدستش روی شونه

رت که بیشتر از همه سپرِ کارات شد، از از خواه -
مامانت که تو این مدت کم عذاب نکشید، از متین که 

همیشه بخاطر ترسش یه چشمش اشک بود یه چشمش 
خون و هیچکدومتونم نفهمیدین تو اون روزها چه 

افسردگیِ سمّی گریبانشو گرفت ، من بودم که تو اون 
رون، اوضاع کمکش کردم خودشو از اون حال بکشه بی

از جلسات مشاوره و گفتار درمانی گرفته تا هر کارِ 
 ...ایدیگه
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دستِ متینارو روی میز گرفت و اون دستش همچنان 
  .ی من بودروی شونه

و خشمت ندارن... نیاز خانوادت نیاز به انتقام گرفتن -
دارن کنارشون باشی، پناهشون باشی، نه اینکه تو بخاطر 

مسئولیتت شونه خالی کنی تا ی قلبت از زیرِ بارِ کینه
 .هارو به خاک سیاه بنشونیاون عوضی

های لُمپن، سرمو بندازم خوای مثل این جوهرلقتو می -
 ؟پایین تا اون دوتا به ریشم بخندن

خوام به حرمت خانوادت، بیخیالشون بشی... من می -
خوام دوباره با کارای تو زنِ من نیاز به آرامش داره، نمی

 .ش براش تکرار بشهذشتهحالِ بدِ گ
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مامان نگاهش رو بین متین و بنیامین چرخوند و با بغض 
 : گفت

چرا من نفهمیدم دخترم افسردگی گرفته، من اینقدر  -
 ؟با تو غریب بودم که از حالت هیچی بهم نگفتی
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ومِنی سرش رو به سمت من چرخوند... برای متینا با مِن
خودمم عجیب بود... چرا به من هیچی نگفت... من که 

 .اون روزها از همه بیشتر بهش نزدیک بودم

 :مامان هم رد نگاهش رو گرفت و به من نگاه کرد

 ؟تو چرا به من نگفتی ماهین -

 :شدم و سریع گفتمدستپاچه 

 .دونستم... خودمم االن فهمیدمنمی -

من... من به هیشکی نگفته بودم، فقط بنیامین  -
دونست که کمکم کرد سریع از اون حال بیام می

 ..بیرون

 :نگاهش رو به میالد دوخت و اقرار کرد
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خواد برگردم ترسم میالد... اصال دلم نمیمن خیلی می -
از من بود که  ترخیلی قویبه اون روزها... ماهین 

تونست به خوبی خودشو جمع و جور کنه، ولی من قدِ 
خوای بکنی به عواقبش ماهین قوی نیستم، هر کاری می

و میگیری، فکر کن، به زندگی ما لطمه نخوره... اون آدم
هایی این گیری، باالخره آدمکس و کارشو که نمی

 .بیرون داره که بیان واسه تالفی و جرزنی

میالد سرش رو بین دستاش گرفت و مستاصل نفس 
 : ش زد و گفتکشید... مامان آروم روی شونه

هاست، منم بهت گفتم این راهش نیست... حق با بچه -
 .تو بگیر بیارشونبه جای این کارها برو دست زن و بچه
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سکوت برای چند دقیقه بینمون قدعلم کرد... همه 
فکار، بهش نگاه متفکرانه و با دنیایی غرق در ا

 .کردیممی

اما تا گوشی من روی میز ویبره رفت، مشتِ میالد روی 
میز کوبیده شد و نگاهش رو با خشم به سمتم باال 

گرفت... وقتی لب باز کرد تا چیزی بگه کوپ کردم و 
 .قبض روح شدم

من تصمیمو گرفتم بنیامین، کاری که الزمه رو انجام  -
 .دارمنگه نمی م دستمیدم، با باید و شایدِ شما ه

 : بلند شد از پشت میز و با هشدار،رو بهم گفت

ماسکتو خفه کن، به اون دیوثم بگو حالم این ماس -
 .خورهازت بهم می

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

لنگان اومد، لنگان لنگان به طرفِ همونطور که لنگان
اتاقش رفت و بنیامین با نگاه به رفتنش، آهی از افسوس 

 :کشید و دستاش رو به کمرش زد

این  فکر میکنه این تو بمیری از اون تو بمیریاست.. -
پسِ دفعه خودتی و خودت نتونی جمعش کنی کالت 

 .ستمعرکه

گوشی رو برعکس کردم و پیامِ وریارو خوندم، با خشمِ 
 :تندی برام نوشته بود

زنگ بزنم جواب ندی، میام در خونتون، ده دقیقه "
 "دیگه زنگ میزنم جواب بده

نگاه کردم، پنج دقیقه پیش فرستاده  سریع به ساعت
 .بودش، پس با این حساب فقط پنج دقیقه فرصت دارم
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نگاهم توی نگاه ریزِ مامان تالقی خورد، با اخمی سرش 
 : گفت رو تکون داد و رو به بنیامین

من باهاش حرف میزنم سعی میکنم قانعش کنم این  -
 ؟مونید مادرکارو بذاره کنار... شما امشب می

 ...نه ما بریم خونه، دیر شد دیگه -امینبنی

 .گوشیش رو چک کرد و در همون حال اخمِ ریزی کرد

االنم ساعت دوازده شده.. پاشو متین جان پاشو بپوش  -
 ؟زحمت کتِ منو میاریبریم عزیزم... ماهین بی

این اولین باره که همچین درخواستی ازم داره.. بنیامین 
اونقدر راحته که توی رفت و در کل با ما خیلی راحته، 

آمدش هم مشکلی نداره و اهل تعارف و این چیزا 
نیست، برای همین درخواستش کمی برام عجیب بود... 
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چون خودش می تونست با رفتنش پیش در، کتش رو از 
 .اونجا برداره و همچین چیزی از من نخواد
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این اولین باره که همچین درخواستی ازم داره.. بنیامین 
در کل با ما خیلی راحته، اونقدر راحته که توی رفت و 
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آمدش هم مشکلی نداره و اهل تعارف و این چیزا 
.. نیست، برای همین درخواستش کمی برام عجیب بود.

چون خودش می تونست با رفتنش پیش در، کتش رو از 
 .اونجا برداره و همچین چیزی از من نخواد

کت رو که از روی آویز برداشتم، بنیامین هم اومد و 
نگاهی به پذیرایی انداخت و وقتی اون رو از دستم 

 .گرفت، رفتارش کمی مشکوکانه بودمی

 ؟چه خبر حالت خوبه -

 .م بپوشتشلبخندی زدم و کمکش کرد

کنن، نه موقع معموال احوالپرسی رو موقع اومدن می -
 .رفتن

 : اخمش حالتِ شیرینی داشت
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 ؟مشکلی نداری -

 ؟چه مشکلی -

 .حالت اخمم گویای سوالِ نامفهومش بود

 .دونم، تو باید بدونی مشکلی داری یا نهچه می -

ی منو کمی به سوالش فکر کردم. شاید فهمیده رابطه
ای خودش نیست. اما بعید بدونم وریا بهش وریا، سر ج

گفته باشه بینمون چی پیش اومده و منو با چه تنِ 
 .کبودی فرستاده خونه

 .اگه منظورت وریاست، الزمه یکم تنبیه بشه -

 ؟گم... رو به راهیمنظورم اون نیست... خودتو می -
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سرم رو با تایید تکون دادم. اما در واقع مفهومِ کلیِ 
متوجه نشدم و اونم بعد از اومدنِ متینا و هاش رو حرف

 .صدای صحبتش با مامان، دیگه چیزی نگفت

متینا و بنیامین که توی پاگرد مشغولِ پوشیدنِ 
هاشون بودن، منو مامان بین در ایستادیم تا کفش
 .شون کنیمبدرقه

همون لحظه گوشیم توی دستم لرزید. مامان که 
و نیم نگاه  شو شنیدنزدیکم ایستاده بود، ویبره

 .ناراضیش رو به صورتم دوخت

هول هولکی توی دستم برعکسش کردم و در جوابِ 
 .خداحافظیِ متین و بنیامین، خداحافظ گفتم
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ش به صدا در اومد. در تماس قطع شد اما دوباره ویبره
 : رو که بست، بهم گفت

  .رو که نیست، سنگِ پایِ قزوینه -

خیتم کرد...  برنگشتم تا حتی نگاهش کنم... حرفش
 : آروم گفتم

 .من برم بخوابم، شب بخیر -

بیا کمکم اینارو جمع کن، تا صبح فرصت حرف زدن  -
 .داری

  .روی حرفش چیزی نگفتم

همه وسایلِ رو ی میز رو جمع کردم و شستم. مامان هم 
توی  ای با کارهای دیگهدر سکوتِ آزاردهنده

 .آشپزخونه مشغول شد
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 وچهارپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 .من واقعا شرمندم مامان -

کنه، خیلی زشته ما به شرمندگی کارِ زشتتو توجیه نمی -
خاطر این موضوع، قضیه ازدواجتونو بندازیم جلو... 

خودش باشه، نه هول  خواستیم همه چی طبق قانونِمی
هولکی و سرسری... بگیم حاال که با هم رابطه دارید 
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واسه اینکه بیشتر آبروریزی نشه، بیاین برین سر 
 .زندگیتون

 ...مامان من -

لبم رو گزیدم تا به زبونش نیارم... این حتی خیلی بدتر 
مون تا چه حد نفوذ پیدا از اینه که مامان فهمیده رابطه

 .کرده

چشم دوخت...شرم داشتم از گفتنش، شرم  منتظر بهم
فعال قصد ندارم با وریا ازدواج کنم و قرار  داشتم بگم

. در حال حاضر ازش نیست به این زودی بهش بله بدم..
 .خواد از این موضوع کوتاه بیامدلخورم و دلم نمی

ای که خاله حوری اون بدون خواستِ خودم، توی خونه
ی عمل انجام شده قرار حضور داشت کاری کرد منو تو
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بده و شرایط طوری بود که نتونستم لب به اعتراض باز 
 .کنم

 ...م شدبعد از اونم آبروریزی که جلوی خانواده

تونم از کارش بگذرم، حداقل تا وقتی خوب تنبیهش نمی
 .نکردم

 .خوام باهاش ازدواج کنمفعال نمی -

 ؟گذره ماهینمعلوم هست چی تو سرت می -مامان

 .کنهدونه داره چیکار میشده، خودشم نمی خر -

صدای میالد رو که شنیدم یکه خورده نگاهش کردم... 
باز هم مثل تمام این مدت خجالت کشیدم و سرمو 

 .پایین انداختم

 : نوچ نوچی از تاسف کرد و گفت
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باز چه مرگت شده، تا چشمِ مارو دور دیدی رفتی هر  -
یم بیاد تمومش گغلطی دلت خواست کردی، حاال که می

ندازی؟ شما دخترها اصال عقل تو کنه، طاقچه باال می
کنین... یا همینو یاد دونین چیکار میسرتون هست... می

 ...گرفتین با دست پس بزنین، با پا پیش بکشین

کنید؟ من خودمم اگه بگم غلط کردم تمومش می -
تونم جبرانش دونم هر کاری بکنم نمیشرمندم... می

 .کنم

جبرانش اینه تا گندِ بدتری باال نیوردی بری سر  -میالد
 .زندگیت

 :مامان رو بهش آروم گفت

  ...بیخیالش شو -
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 :حرفش روبا بغض قطع کردم

 .کشممن خودمم دارم عذاب می -

کشی، تا االن که ما که فهمیدیم داری عذاب می -میالد
یه ذره به کارت فکر نکردی... اصال چرا به اون پفیوز 

زه دادی از این غلطا بکنه، مردی که راحت به چی اجا
خواد دست پیدا کنه، طرف دیگه واسش ارزشی می

نداره، بخواد خودشو به آب و آتیش بزنه، یا تالش کنه 
و دادی دستِ هر چه زودتر بدستش بیاره... تو گوشت

 ؟گربه، گربه میاد پسش میده، یا تو باید بدویی دنبالش

 :چشمام و با بغض گفتم اشک یهویی حلقه زد توی

 .میالد -
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میالد لنگان اومد توی آشپزخونه و در حالی که توی 
 :ای باال انداختکشید، شونهها سرک میی قرصجعبه

و آماده بدی دستِ کسی پرو یر از اینه، همه چیمگه غ -
میشه خواهرِ من، پرو، منم که باید تا زانو جلوش خم 

لیسیش کنم تا یه وقت نره خواهرمو قال بشم، کف
 .بذاره
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 ...وریا همچین شخصیتی نداره می -

 :ی بلندی زدحرفم کامل نشده، نعره

، شو دارن، کافیه یه ذره دلسرد شنهمه مردا اراده -
ذارن که حتی باورت نشه، این همونیه طوری قالت می

خوای گفت... میکه هر روز تو گوشِت سخنِ عشق می
 ...ایه، منبه من بگی اون چه توله

 :ش زدمحکم روی سینه

شناسم... آره وریا خوبه، با مرامه، جنسِ خودمو می -
خوش رفیقه، ولی تو که از دلش خبر نداری، اگه دلشو 

ی کنارت میزنه انگار براش وجودِ خارجی زدی یه جور
 .نداشتی
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قلبم ریش شد و با نگرانی به مامان نگاه کردم. بدون 
حالتی به حرفای میالد ی بیاینکه چیزی بگه با چهره

 .کردگوش می

 .خوام االن با وریا ازدواج کنممن نمی -

 :میالد دوباره داد زد

گی می زنیکنی، همین فردا بهش زنگ میتو غلط می -
زنی، نه از بیاد خواستگاریت از زبونِ خودتم حرف می

زبونِ ما... همون که مامان گفت، دیگه صالح نیست 
 .بیشتر از این لفتش بدین

 ...خوام فعال بهش بله بدم میالدخانمن، نمی -

 .ش گستاخ و خشن شدبه سمتم یورش آورد و چهره
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اومده و  خوای ها؟ االن چه مرگته، اون انقدرچرا نمی -
های رفته اینجا رو تخت کرده، لباساش تو گوشه گوشه

 ...گیمونن، بعد میخونه

ای کرد و دستاش رو کالفه زیر لب با عصبانیت زمزمه
 .پشت گردنش و موهاش برد و عاصی چشم دوخت بهم

حرفِ من، حرفِ مامانه ماهین خانوم... همین امشب  -
 .موم بشهبهش میگی تا این مسخره بازیا بینتون ت

بابغض به مامان نگاه کردم، حاال که اونا دارن منو اذیت 
کنن چرا من باید جلوی خودمو بگیرم و بهش نیش می

 .نزنم

رو کردم به میالد، اشکم که چکید با پشتِ دستم پسش 
 :زدم و گفتم
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کنم باهاش، اما اول لطف کن قبل از باشه، ازدواج می -
ریکتو بکشی ته چاه، اینکه بری با اون مدارک خودتو ش

و پس بده، من روم نیست برم زیرِ پوالی وریا و بنیامین
دستِ مردی که تا خرخره بدهیای داداشامو پرداخت 

کرده، فردا اگه تقی به توقی بخوره، یا بخوام حرفی 
 ؟بزنم، بنظرت چی میگه آقا میالد
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 :تر گفتمنگاهش دودو زد توی نگاهم، شاکی

من بهش بله نمیدم تا بدهیشو صاف کنی، همین  -
االنشم بخاطر تو با داییش تو بحثه که باغِ 
هاشو فروخته، خونوادگیشونو به خاطر تو فروخته، خونه

کاریِ تو به باد راث داشت پای کثافتهر چی ارث و می
 ...داده

پوال خودتو در اختیارش  خوای بگی بخاطر اینمی -
 ؟گذاشتی

 :تابِ زهرِ کالمش رو نیوردم و جیغ زدم
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من عاشقش شدم عوضی... بینمون هر چی پیش اومد،  -
اونقدر وریارو شناختم که بدونم تو زرد از آب در نمیاد، 

اضره چشم ببنده رو همه تا وقتی دیدم به خاطر من ح
 ...مشکالتِ خودمو خونوادمو برطرف کنه

 :انگشتش رو به یکباره باال گرفت و تهدیدآمیز گفت

دونم و و کامل کنی من میخفه شو ماهین... اون حرف -
 .تو... تو حق نداشتی به خاطر اینا هم بِش رو بدی

 .پولشو بهش پس بده -

 :داد زد

 ؟همه پول بهش بدم از سرِ قبرم بیارم این -
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کاریات دست و پا میزدی اونموقع که داشتی تو کثافت -
دی، کردی... پولشو پس میباید به اینجاش هم فکر می

 ...واِال منم با این شرایط بهش بله نمیدم

 !ماهین -

با دادی که زد باز هم نتونست متقاعدم کنه، دستش رو 
 : به سمتِ اتاقم گرفت و با خشونت گفت

 .گورتو گم کن نبینمت برو -

با عصبانیت راه افتادم به طرف اتاقم، یادم اومد گوشیم 
رو برنداشتم... وقتی برگشتم و گوشیم رو از روی میز 

 :برداشتم، مامان به سمت میالد رفت و ازش پرسید

 ؟گردیدنبال چی می -

 .ترکهخوام، سرم داره میکدئین می -میالد
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ی بستم... به صفحهوارد اتاقم که شدم در رو محکم 
هام رو پاک گوشیم نگاهی انداختم و اشکِ روی گونه

 .کردم

 .شش میس کال و چند تا پیام از وریا روی صفحه بود

با حرص روی اسمش کلیک کردم و وقتی روی تماس 
رفت، به طرف پنجره رفتم و پشت پنجره ایستادم. بعد 

هایی از دلتنگی و خشم از چهار روز صداش با رگه
 :م رو پر کردنگوش

ندازی به جونِ من، این خدا خیرت بده، چرا درد می -
 ؟بچه بازیا چیه در میاری

و داشت، در این لحظه اگه از صداش حکم یه مورفین
ها نشستم و ساعتدستش عصبانی نبودم پای گوشی می
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هاش بهره زدم و از تسکینِ حرفباهاش حرف می
 ...گرفتم امامی

 ؟زنییواسه چی همش زنگ م -

 ! یعنی چه -

 :با حالتی از تعجب گفت و ادامه داد

زنگ نزنم حالتو بپرسم عشقم؟ نگرانتم، توام که یه  -
 .دی من از دل نگرونی در بیامخبر از خودت نمی

خبر بدم چی بشه، با شاهکارِ تو، مامان و میالد چپ  -
 .ندازنرم، راست میرم بهم طعنه میمی

 .میالد غلط کرد -

 ...وریا -
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 : ای گفتبا صدای شوریده

 ؟جانِ وریا -

ش چنان ضعف کردم، انگار اون من نبودم که به از جمله
بگم خواستم باهاش بحث کنم و بهش حالتِ شاکی می

 .برای مدتی منو به حالِ خودم بذاره

 :سکوت که کردم، پرسید
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 ؟حالت خوبه نفسم... این چند روز مشکلی نداشتی -

دونم بنیامین این سوالش مشابه سوالِ بنیامین بود... می
ای پرسیده ولی وریا و از روی حالتِ دیگهسوال

 .منظورش با خونریزیمه

 ...خوبم -

 ؟خونریزی نداشتی دیگه -

نه نداشتم... امروز همه گیر دادید به من، همش  -
 .پرسید مشکلی چیزی ندارممی

 ؟کی پرسیده غیر از من -

 .بنیامینم که اینجا بود، پرسید -

 : آهانِ کشداری گفت و بعد از کمی مکث گفت
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قرار بود چند روز پیش بریم دکتر نیومدی، لجبازیات  -
... جوابمم کنن آدم جرات نداره نزدیکت بشهکه گل می

 .که نمیدی، به بنی گفتم یه خبری ازت بهم بده

 ؟دکتر برم برای چی -

 :با مکث نفسی گرفت و گفت

بخاطر خونریزیت، دکتر یه سری آزمایش برات  -
 .نوشته باید انجامشون بدی

گم خوب شدم، مشکلی ندارم... اونم بخاطر دارم می -
 .وحشی بازیای تو بود

 : آروم خندید و زیرلب گفت

 .خنگولِ خوشگلم -

 .خنگول خودتی -
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 : باز هم خندید و بعد گفت

 ؟اوضاعِ خونتونو درست کردی که بیایم خواستگاری -

 .اتفاقا زنگ زدم در مورد همین حرف بزنیم -

... چهار روزه ندیدمت ای جون... قندِ ماهینم افتاده -
 ...انگار کک افتاده تو جونم

شو، نه بهم زنگ بزن،  لطف کن تا یه مدت بیخیالِ من -
نه سراغمو بگیر، نه پیام بده، موضوعِ خواستگاری هم 

خوام یه و ندارم، میفعال کنسل... اصال حوصله هیچی
 .مدت تارک بشم

 ؟چی چی بشی -

 .تا...رَ...ک -

 ؟که چه گلی به سرت بزنی بعد  -
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 .اماز دستت عصبانی -

 !؟ره تارک میشههر کی عصبیه می -

اخالقی دارم مشابه تو، وقتی از آدمای تو قلبم، منم یه  -
نارو بخورم یا اذیت بشم، تا یه مدت ازشون فاصله 

 ...گیرممی

 ؟گیری که چیکار کنیفاصله می -

تونم در موردشون فکر کنم، وقتی دور بشم بهتر می -
 .اینکه هنوزم دوسشون دارم یا نه

و  با دقت به تمام حرفام گوش داد... کمی بعد معترض
 :عصبی شد
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سخنرانی خوبی بود... لذت بردم... حاال تمومش کن...  -
مامان قراره فردا بیاد حضوری با مامانت حرف بزنه، 

 .و بندازهقرارِ خواستگاری

وریا به جونِ خودم اگه مامانت بیاد، قرارِ خواستگاری  -
گم... یه مدت منو ی اول بهت نه میهم بذاری مثل دفعه

خوام ار، تو این مدت حتی نمیبه حالِ خودم بذ
 ...ببینمت

بدون اینکه منتظر باشم چیزی بگه تماس رو قطع کردم 
م، به تاریکیِ ی خاک گرفتهو نفس زنان، پشتِ پنجره

 .شهر زل زدم

 

 

**** 
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روی میزِ صبحانه کنار میالد و مامان نسسته بودم... ولی 
شم آرزو کردم مثل هر باری که باهاشون مواجه می

ها جایی از دلِ زمین باز بشه و من کامال محو بشم تا نگاه
 .شون رو نبینمو خشم و عتاب
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خشمی که برای کارم به حق بود و برای خودمم یه ذره 
 .باقی نذاشته بودآبرو 

کردم بهشون نگاه نکنم... اما سنگینیِ سعی می
هان وزنی به اندازه یه تن داشت و نگاهشون روی شونه
 .قصد داشتن لهم کنن

م بازی کردم و البه زیر نگاه سنگینشون فقط با صبحانه
الی اون یه لقمه کوچیکِ زهرماری هم به زور قورت 

 .دادم

اتاقم بیرون اومدم، ولی حاال  بعد از یک هفته باالخره از
م خیلی فهمم زندگی توی زندانِ بستهکه کنارشونم می

 .تر از نشون دادنِ خودم به نگاهاشونهراحت

 ؟خوریچرا چیزی نمی -
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مامان اینو پرسید و منو از اون سکوتِ مرگبار رها کرد. 
تونم با وجود رها شدم و به چشماش نگاه کردم. می

 .مهربونی رو بینشون ببینم وخطام هنوزم عطوفت

بخور یه چیزی... این چند روز که هیچی نخوردی،  -
 .ممکنه خدایی نکرده مریض بشی

انگیزم که میالد حتی حاضر نیست به اونقدر رقت
 !صورتِ گناهکارم نگاه کنه

 .میل ندارم مامان -

 .یکم گردو با عسل بخور، تو که عاشقِ گردویی -

و یک سر نوشیدمش... به  م رو برداشتمکردهچای یخ
قدری پریشون بودم که فقط سعی داشتم خودم رو با 

م رو خوردنِ جیزی مشغول کنم، تا وانمود کنم صبحانه
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خوردم و هر چه زودتر دوباره به اتاقم پناه ببرم و از شرِ 
 .نگاهاشون درامان باشم

های پی در پی های وریا و تماسذهنم رفت پیش حرف
 .وز باهام داشتکه توی این چند ر

حوری رو بفرسته تا حرفِ خواستگاری جرات نکرد خاله
دونست از چیزی که گفتم، به این رو پیش بکشه... می

 .زودی کوتاه نمیام

هاش زد و وقتی تماسدر عوض هر روز زنگ می
موند، توی پیامی سرشار از عصبانیت و جواب میبی

 :نوشتکالفگی، برام طوماری می

کتر دختر... چرا نمی فهمی... باید ببرمت باید بری د -
دکتر... اگه بخوای بچه بازی در بیاری و نیای میای به 
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برمت... حالت خوب نیست... وضعیتت نرمال زور می
 .... الاقل شرایطِ خودتو درک کننبوده

هاش آمیخته از این تهدید بود... من که تقریبا تمام پیام
ده بود، بخاطر پیله کر مشکلی نداشتم ولی اون

ش بوده، منو ی تند و یهوییخونریزی که ماحصلِ رابطه
هارو زورکی انجام بدم و خیالش دکتر ببره تا آزمایش

راحت بشه مشکلِ خاصی نداشتم. که البته این برای من 
دیدم حالِ نمادی از عشق و نگرانیش بود و از اینکه می

ضعف و  کنه، ته دلم ازبدم، تا این حد اونو دگرگون می
 .گرفتقنج رفتنِ حرفش، شور می

 

 ونهپونصد_پارت#
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هام در جا پریدن... صدای زنگِ تلفن که بلند شد، شونه
 :میالد متعجب نگاهم کرد

 ؟شنیدی چته مگه صدای دایناسور -

بخاطر فکرهای زیادِ توی سرمه که غرقِ هپروت شدم و 
 .اینجوری واکنش نشون دادم
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در جوابش گفتم و سریع سرم رو پایین  "هیچی"
تر از نگاه انداختم... نگاه کردن به اون خیلی از سخت

 .کردن به مامانه

 .مامان رو دیدم که راه افتاده بود به طرف تلفن

 :ش گذاشت و حرف زدگوشی تلفن رو کنارِ گوش

  ؟الو؟ الو -

چند بار الو گفت و وقتی صدای شخصِ پشتِ خط رو 
 ...نشنید، تماس رو قطع کرد

شخص پشت خطی که نه تنها برای من، بلکه برای میالد 
هم آشنا بود و وقتی رو به مامان که در حال برگشت به 

 : طرف میز بود، پرسید

 ؟کی بود -
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 : و مامان گفت

 .حرف نزددونم، نمی -

ای از تمسخر زد و سرش رو با تاسف به خندهتک
 :اطراف تکون داد و زیر لب زمزمه کرد

 .پس حسابی نقره داغت کرده -

واضحه که منظورش با منو و وریاست... از اینکه من 
دارم با دوری کردنام، وریا رو به عالمِ دیوونگی و عاصی 

 .کشمشدن می

دادم، ولی تمام ذهنم به ظاهر به صبحانه خوردن ادامه 
 .مونده بود پیشِ تماسِ یهوییش به خونه
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حتما از اینکه بارها و بارها به گوشیم زنگ زده و از 
جواب دادنم ناامید شده، راه جدیدی برای ارتباط 

 .گرفتن با من در پیش گرفته

 :سوالِ یهویی میالد، باز هم از هپروت بیرونم کشید

که چی بشه االن؟  گیریمثال داری خودتو براش می -
کاری که نباید، شده خواهرِ من... اونم دُمشو دراز بسته 

 .تو زندگیمون

پایین انداختم و با چنگال  نگاهم رو با خجالت و شرم
 .هام بازی گرفتممحتوای بشقابم رو مثل لب

این بچه بازی رو تموم کن... حوصله درسرِ جدید  -
وابونه بری پی ندارم... بگو بیاد شرِ این ماجرا رو بخ
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زندگیت... کاری که نباید، شده، االن ناز کردنت واسه 
 ؟اون و ما چی عاید میشه

زنه، هایی که سرِ این ماجرا بهم نیش میمثل تمام وقت
بغضم گرفت. تا نگاهم رو به سمت مامان باال کشیدم، 

التماسِ توی نگاهم رو خوند و سعی کرد میالد رو آروم 
 :هاش بردارهکنایهکنه تا دست از نیش و 

بذار یه چیزی بخوره، سر به سرش نذار... این چند  -
 .روز همش به خودش گشنگی داده

مگه چی گفتم؟ واال اگه بنا به خجالت و اینا باشه،  -
کشید که کار به اینجاها زودتر از اینا باید خجالت می

 ...نرسه، نباید به اون بیشرف
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 ودهپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

صدای تلفنِ توی صحبتش بلند شد... ساکت شد و 
چشماش در کسری از ثانیه چنان شیطون شدن که یهو 
صندلی رو کنار زد و با شتاب به سمت تلفن رفت... هم 

. رفت تا یه حالِ اون می دونست کی پشت خطه هم من..
اساسی از وریا بگیره و من مستاصل دستام رو زیر 

 .م کشیدم و نفسم رو با استرس بیرون دادمچونه
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 :صداش توی خونه پیچید

دونم کی هستیا، این بچه بازیارو الو؟ فکر نکن نمی -
جمع کن... یه بار دیگه زنگ بزنی اینجا فکتو پایین 

، شرف نداشتی، یه ریزم... مرد نبودی، آدم نبودیمی
دروغگوی عوضی بودی که بخاطر کمکت به من، کارتو 
وقیحانه تالفی کردی، منم بیخودی بهت اعتماد کردم و 
مرد دیدمت... یه بارِ دیگه زنگ بزنی، هر چی دیدی از 

 .چشمِ خودت دیدی

مامان هاج و واج نگاهش کرد و اون تلفن رو سر جای 
و با عصبانیت  خودش گذاشت... چنگی به موهاش کشید

 .و تیزی که شبیه یه خنجر بود، بهم نگاه کرد

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

من ازش کینه دارم، ازش دلخورم، با آبروم بازی  -
خوام سر کرده، حاال که اینطوره، اصال من می

کنم مرتیکه به گوه خوردن بدوونمش... یه کاری می
بیفته، تو هم اگه یه بارِ دیگه بهت زنگ زد جواب بدی، 

... دیگه حق نداری ببینیش، جوابشو دونم و تومن می
دی، کوچکترین ارتباطی بینتون ببینم پوستشو نمی
کنم ماهین... همین که تا االن سکوت کردم، تو یکی می

ترکه، اما دست و پام شانس آوردی، رگِ غیرتم داره می
ست، هم تو واسم عزیزی هم اون پفیوزی که به بسته

 .بیادخودش جرات داده تا این مرحله جلو 

 :در یک لحظه صداش رو باال برد و بخاطر نگاهم داد زد
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اینجوری نگام نکن... من گوه، کثیف، آشغال، تو چرا  -
 ؟از اعتمادِ خونواده سواستفاده کردی

آمپرم باال رفت و سکوتِ شرمگینم رو شکستم... 
 :صندلی رو با عصبانیت کنار کشیدم و ایستادم

اشتباهی کردم همش داری بسه ! بسه دیگه ! من یه  -
ی تباهِ منو خودتو بنداز تو کفهزنی تو سرم... اصال اشمی

م کردی با ... خستهترهترازو ببین مال کدوممون سنگین
این حرفات... بگم غلط کردم دست از سرم بر 

دونم بد دونم اشتباه کردم، میداری... خودمم میمی
 .نگاه کنم شه تو صورتتونکردم، واسه همینم روم نمی
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های شرمسارم، بلند زدم زیر گریه و اجازه دادم اشک
هام سرازیر بشن... دلِ مامان برام چین خورد روی گونه

 :که حرصی و بلند گفت

به خدا بس نکنید، یه چیزی به هردوتون میگما... شما  -
پی زندگیتون  دوتا منو خسته کردین... واال بذارین برین

بدبختیام برسم... خسته شدم از بس بذارین منم به 
 ؟حرصِ شمادوتارو خوردم... ماهین

 :با گریه و بغض به صورتش نگاه کردم... پرسید

جان؟ حاال که ما همه داریم رضایتمونو اعالم چته مامان -
کنیم، دیگه مخالفِ ازدواجتون نیستیم، خودمون می

ش تشریف بیاره، گیم به آقا بگو با خانوادهداریم می
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گفتی درد بیاد، حاال چته؟ مگه تو همونی نیستی که می
 ؟بال بیاد، همین میشه دوام... خب االن چه مرگته دختر

 

 ویازدهپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

اتاقم رو در پیش  توجه به حرفاشون، با گریه راهبی
  .گرفتم و با سرعت به اتاقم رفتم
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میالد از پشت سرم شیشکی زد و بلند بلند خندید... 
کنه و م میش یه جوری بود که انگار داره مسخرهخنده

 .سعی داره غرورم رو خورد کنه

به اتاقم که رسیدم، اول از همه گوشیم رو چک کردم... 
شه، چند بار به گوشیم قبل از تماسی که به خونه داشته با

پیام و زنگش،  زنگ زده بود، پیام فرستاده بود و آخرین
 .برای یک دقیقه پیش بود

 : توی پیامش نوشته بود

پایینم بدو بیا وگرنه این خونه رو، رو سرت خراب  "
 "کنممی

میشه از این پیام، اوجِ خستگی و خشمش رو حس 
. اگه با همون کرد... وریایِ دیوونه رو قبال زیاد دیدم..
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دیوونگی االن رفتار کنه و آبروریزی بیشتری به بار 
 .تر می کنهبیاره فقط اوضاع رو از اینی که هست خراب

سریع لباس هام رو پوشیدم و پاورچین پاورچین از اتاق 
  .بیرون رفتم

شون رو خورده بودن و هر دو میالد و مامان صبحانه
  .نپشت به من مشغولِ جمع کردنِ میز بود

قبل از اینکه دیده بشم سریع به سمت درِ ورودی راه 
افتادم و کفش هام رو از جا کفشی برداشتم... گوشم 

پیش صداها و حرف هاشون بود که میالد داشت به 
 :گفتمامان می
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من هنوز نفهمیدم این دختره با ماهین چیکار داشت!  -
چرا یهو اومد اینجا و رفت، بعدم که دیگه ازش خبری 

 .نشد

 :بین جمله ی مامان در رو خیلی آروم باز کردم

کنی انگار باهاش در چرا یه طوری نقش بازی می -
ارتباط نیستی... خودت ازش بپرس ببین با ماهین چیکار 

داشته، بعد ببین ماهین اون روز چش بوده واسه چی 
 .غش کرده

در رو که بستم صدای میالد رو دیگه نشنیدم... پس حق 
این دوتا یه جورایی با هم در ارتباط هستن..  با مامانه...

اما اینکه اون روز با من چیکار داشته هنوز برام گنگ و 
 ! نامفهوم مونده

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

وقتی رفتم پایین ماشینش جلوتر از خونه مون پارک 
بود... دلخوری و قهرم، در یک ثانیه جاش رو با دلتنگیِ 

 .شدیدی پر کرد و سریع به سمت ماشینش رفتم
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وقتی کنارش نشستم بوی عطرش واضح به مشامم نفوذ 
کرد و حالِ عجیبی بهم دست داد... بیشتر از اینکه بوش 

  .مستم کنه یه حال بد بهم دست داد
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ی ارداه در هم رفت و به جای سالم با چین م بچهره
 :چینی توی صورتم بهش اعتراض کردم

 ؟عطرتو عوض کردی -

  ...نه -

یه جوری شاکی نگاهم می کرد انگار من بودم 
شو کبود کردم و آبروی اونو جلوی برادر و سروسینه

مادرش بردم. اما یهو نگاهش تیز شد و چشم تنگ 
 :کرد

می کنی... بوی عطرم اذیتت چرا قیافه تو اینجوری  -
  .کنهمی

نمی دونم چرا امروز از بوش خوشم نمیاد... یه حال  -
 .بدی بهم دست میده
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لبخندش اون لحظه برخالف دلخوریش شیرین بود و 
شیطون و به جای اعتراض کردن برای این چندروز، 

 :دست دراز کرد و بینیمو فشرد و گفت

دلم تنگ بشه و  چقدر تو ناز داری خانم... چقدر من -
  ! تو ناز بیای

 .سرمو عقب کشیدم و با دلخوری بهش زل زدم

 ...ببخشید که آبروی منو جلوی برادرم و مامانم بردی -

 .از کجا می دونستم همون  شب قراره بیان -

همه اینا به کنار جای شرمندگی و عذرخواهی زبون  -
درازی هم می کردی... خجالت داره واقعا... من اگه 

ی میالد بودم خواهرمو این شکلی می دیدم جا
 .ذاشتم یه دندون هم سالم بمونه تو دهنتنمی
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 :پق زد زیر خنده و با شور نگاهم کرد

 .االن که تو خواهرشی -

خیلی مردی کرد هیچی بهت نگفت... االنم تا نفهمیده  -
من جیم زدم اومدم پیشت حرفاتو بزن برو، انقدر منو با 

ذاب نده... من این روزها ناآرومم، تهدید و این حرفا ع
مون خوب نیست... بهشون حق ام، اوضاعِ خونهعصبی

 .بده ازمون دلگیر باشن

گذاشتم و نفسم رو با عصبانیت  موبایلم رو روی پاهام
ی بیرون دادم. دستِ خودم نبود اون لحظه، که شیشه

ماشین رو پایین دادم تا هوایی غیر از هوای توی ماشین 
 .طرش، مشامم رو پر کنهو بوی ع
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و میالد خجالت کشیدم... تو که  من خیلی از مامانم -
 .کشمفهمی من چی میواست مهم نیست، نمی

سکوتِ طوالنیش باعث شد به صورتش نگاه کنم. اخم 
داشت و با طلبکاری به صندلی و قسمتی از در تکیه زده 

 :بود. طفره نرفت و به تندی گفت

در میاری؟ مگه قرار نبود وقتی  این بازیا چیه داری -
مامانت اینا میان تکلیف مشخص بشه بریم پی 

 ؟زندگیمون

قرار بود، ولی شما با شاهکارت گند زدی به همه  -
چی.... من می خواستم یه کاری کنم مامان از تو خوشش 

 .بیاد، تو یه کاری کردی حتی نفرتش از قبلم بیشتر بشه
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بیشتر بشه، برام مهم اگه قراره با رابطه، نفرتش  -
نیست... شما هم خسته م کردین هر روز یه چیز می 

و بزرگ کنه... گین. مامانت عادت داره همه چی
بذاریش میره یقه بنیامینم می گیره چرا با دخترم 

خوابی یا حامله ش کردی... حاال انگار خودش بچه می
 .هاشو از لک لک ها گرفته
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آروم زدم به پاش... وقتی عصبی میشه کنترلِ زبونش رو 
 : کنهنداره و حتی به مامانم بی احترامی می

درست حرف بزن... حق نداری به مامانم توهین  -
 .ه. هر چی بگه حق دار..کنی

 .همه حق دارن، اِال من -

 ...سرِ این موضوع همه حق دارن آقاوریا -

 .ی لبش رو خاروندبا حرص سرش رو تکون داد گوشه

 ؟ تو اصال فهمیدی من االن چی گفتم -

هاش رو دوباره زیر کمی تیز شدم توی نگاهش و جمله
رو کردم و تا یادم اومد به حاملگیِ متینا اشاره کرده، 

فراموش کردم و جیغی از ذوق و اشتیاق  هام روحرف
 : کشیدم
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 ؟ستمتین حامله -

های چشمش چروکِ از خنده و ذوقِ من خندید و گوشه
 .ریزی افتاد

فعال معلوم نیست... بنی بردتش دکتر، صبح حالش به  -
برم ببینم چشه، گفتم سر راه هم خورده بود، گفت می

 .یه جعبه شیرینی هم بخر بیار

 : از حالت خنده برگشت و اخم کردم صورتم به آنی

 .ست؟ تو فیلمیابا یه حالت تهوع، فکر کردی حامله -

اید خوره مالِ چیه پس، خب حاملهحالتون که بهم می -
 .دیگه

ست... من االن از بوی مگه هر کی مریض میشه حامله -
 ؟مادکلنت بدم اومد، حامله
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رد که ش رو جمع کشو یه طوری باال داد و چونهشونه
منو به شک انداخت. چرا اینطوری شیطون و مرموز 

 .کنهنگاهم می

... ستاصال خودم باید با متینا حرف بزنم... اینم دیوونه
 .های خاله زنک الکی حرف در میارهزن مثل

 : گوشی رو از دستم قاپید و کالفه گفت

بقولت هر چی باشه بعد به گوشتون میرسه... حاال یا  -
نیست... تو اول تکلیفِ منو مشخص کن  ست یاحامله

و پیش زنیخانم. من عالفِ تو نیستم هی پس می
 .اهللخوام زندگی کنم هستی با من بگو بسم. میکشیمی
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با نگرانی نگاهش کردم... االن با این اوضاع که همه 
ازش دلخورن، پا پیش گذاشتنش درست نیست... من 

خوام بهش بفهمونم یه حتی خودمم ازش دلخورم و می
 .مدت دندون روی جیگر بذاره

گوشیم توی دستش به صدا در اومد و اون با نگاه به 
 :ش چینی به صورتش داد و غرولند کردصفحه

 ؟زنهوقتی میره تو دیگه در نمیاد... چشه زنگ می اینم -

 ؟کیه -
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 .میالده -

 .گوشی رو که به سمتم گرفت، ته دلم خالی شد

وای حتما فهمیده اومدم پایین... من برم، برم وریا...  -
 .گم رفتم سر کوچه یه چیزی بخرمالکی می

ی در رو دستم رو چسبید و حتی اجازه نداد دستگیره
 :لمس کنم

 ؟ترسییسا، تو از اون بزغاله میوا -

ترسم... اما روم نمیشه تو صورتش نگاه نه خیر نمی -
کنم با اون چیزایی که دیده، هنوز اونارو هضم نکرده 

 ؟پیشِ وریا بگم بازم رفتم

و بیخیال شو، تکلیفِ منو مشخص کن... اون احمق -
 ؟تونو بفرستم خونهمامان
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 : ملتمس نگاهش کردم و آروم گفتم

فعال نه... یه مدت صبر کن... خواهشا... انقدر منو  -
 .تحت فشار نذار

 ..عزیزم -

عزیزم رو با مکث گفت و لبهاش رو با خشمِ 
ای روی هم چفت کرد... نگاهش رو چند دور شدهکنترل

 :شاگی و عصبی توی نگاهم چرخوند

گم بریم خاله بازی، این کنیم، نمی خوایم ازدواجمی -
وری بیخیال شد که به اینجا رسید، مامان و رابطه همینج

ان؟ بهشون بگو آدمیزاده خطا برادرت از چی شاکی
کنه، قرار نیست همه چی اونجوری باشه که اونا می
 .خوانمی
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 .وریا بهتره من برم -

 : تهدیدآمیز و محکم گفت

اگه بری خدا شاهده میام اونجا سروصدا راه  -
ن رفتاراتون. بچه بازی ندازم... من خسته شدم ار ایمی

مثل آدم بریم زندگی  گمدرآوردم یا هرچی، دارم می
 .ها هم در زمانِ خودش حل میشهکنیم، این کدورت

 .فقط چند روز زمان بده... فقط چند روز -

تونم... باید کنارِ خودم باشی، بهت برسم، حواسم نمی -
بهت باشه، کسی زخمت نزنه، کسی با حرفاش اذیتت 

خوام تره... نمیپیشِ خودم که باشی خیالم راحتنکنه، 
 اینجا باشی... خسته شدم از این قایم موشک بازیا...

خوام مثل بنیامین راحت باشم، اگه زنم یه لکه قرمز می
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رو پوستش افتاد، مشتی نیاد تو فکم که چرا اینکارو 
کردم، اگه شکمِ زنم باال اومد با افتخار سرمو باال بگیرم 

فهمی یا نه؟ جمع و جور ست... اینارو میحامله بگم زنم
و، تو تنها خجالت نکشیدی منم کشیدم، کن این بساط

مون سر فکر کردی برام راحت بود مامانت اینا از رابطه
 ؟درآوردن

 

 وپونزدهپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 :حرفش رو باور نکردم و همینو به زبون آوردم

واال تا اونجایی که من فهمیدم مردها از خداشونه  -
 ...اطرافیانشون بفهمن مثال با یکی رابطه دارن، یا داره

آره اما وقتی پای رفیقت وسطه از صورتِ رفیقت  -
 .کشی بگی االن با خواهرت بودمخجالت می

 .بود و تنها سکوت کردم درک برام قابل این حرفش

 ؟ی آخرو چسبیدیاین همه بلغور کردم تو فقط جمله -

مامانم االن ناراخته، میالدم همینطور، بذار حداقل یکم  -
 .عصبانیتشون کم بشه بعد

 .اینکه دست دست کنیم بدتره -

 ؟تو االن چته انقدر سمج شدی حرف تو گوشِت نمیره -
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ی خورد... باز هم میالد بود،دکمه گوشیم دوباره زنگ
بغل رو فشردم تا صدای زنگش رو سایلنت کنم و بی 

توجه بهش دوباره نگاهمو به صورتِ عصبیِ وریا 
دوختم...در این لحظه میشه حتی به یه سگِ هار هم 

 .نسبتش داد تا یه پسرِ جذاب و خودشیفته

با عصبانیت، پیچید و دستش رو روی سوییچ گذاشت و 
 : گفت

ای نداره، ولش کن بیخیال... با تو حرف زدن فایده -
 .کنمفقط دارم خودمو دیوونه می

ماشین رو روشن کرد و دنده رو که جابجا کرد، با 
 : حیرت گفتم

 ؟خوای کجا ببریمنو می -
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 .میریم آزمایشگاه -

آزمایشگاه برای چی؟ من باید برم باال، میالد همین  -
 .جوابشو چی بدم االنشم فهمیده اومدم پایین،

 :با عصبانیت داد زد

 .به درک -

از دادش حیرت زده چشمامو گشاد کردم. خیلی 
خونسرد ماشین رو به حرکت در آورد و از اونجا دور 

  .شد

کم داشتیم از ساختمونِ به پشتِ سرم نگاه کردم. کم
 .شدیممون دور میخونه

. من وریا... دیوونه شدی؟ منو پیاده کن باید برم خونه -
 .با صندل اومدم پایین
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با هر چی اومدی برام مهم نیست... باید ببرمت  -
آزمایش بدی... به خدا قسم، به خدا اون چیزی که تو 

فرستم این قضیه و میسرمه باشه، همین امشب مامانم
رو تموم کنه... تو هم داری بدتر از همه میری رو 

یه بچه اعصابم... شورشو درآوردی... یه ساله منو مثل 
خوام زندگی کشونی... بهت گفتم میالکی اینور اونور می

کنم، دوست دختر می خواستم، کلی تو خیابون ریخته 
 .بود

اونقدر ناراحت و عصبی بود که متوجه نبود چی داره 
مگه من  احترامی می کرد...گه و خیلی راحت بهم بیمی

قصد داشتم دوست دخترش بمونم! من فقط کمی 
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وام تا بتونم گندی که باال آوردیم هضم خفرصت می
 .کنم

فهمه... به میالد گفتم بدهیِ اون که دردِ اصلیِ منو نمی
دم وریارو پس بده و تا این کارو نکنی، منم اجازه نمی

 .اون به خواستگاریم بیاد
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مو انجام بده بعد با خیال راحت پا منتظرم میالد خواسته
توی زندگی این مرد بذارم و خیالم راحت باشه، یه 

 "مون داد زد روزی مثل بنیامین که پریشب جلوی همه
اونم بهم طعنه  "گنداتو جمع کردیم منو وریا بودیم

درت این قدر پول و سرمایه به باد زنه که بخاطر برانمی
 .دادم

سکوتم رو که دید دست از غرغرهاش برداشت و 
 .نگاهی بهم انداختنیم

 ؟صبحونه خوردی -

کوفت خوردم... من این چند روز آب خوش هم از  -
 .پایین نرفته گلوم

 ؟گم، حاال چیزی خوردی یا نهبخاطر آزمایش می -
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توی چشماش زل  محکمی گفتم و با غیظ و تندی "نه"
 .زدم

توجه به نگاهم، زیر لب با شیطنت و لبخندِ ریزی لب بی
 "کوفت بخوری "زد 

چشمامو تنگ کردم و به حالت عصبی با چشم غره ای 
 .نگاهم رو ازش گرفتم

دستش به یکباره روی رونِ پام نشست و خودش چیزی 
 : گفت و خندید

ه گم یخوام بت دست بزنم میطوری ترسوندنمون می -
کنم لمست وقت چیزیت نشه، اونا باز ببینن. جرات نمی

 .کنم
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ای زدم و دستش رو ش لبخندِ مسخرهی مسخرهبه تیکه
 .از روی رونم پس زدم

ای گفت و باز هم با پرویی دستش زیرِ لب اوهِ کشیده
 .گذاشت و خندید رو روی رونم

وقتی به آزمایشگاه رسیدیم، ماشین رو پارک کرد و 
 : گفت

 .پیاده شو خانم -

ها شدم... ها کجا بیام آخه، شبیه پاپتیمن با این لباس -
 .بینی صندل پامهنمی

پوشن... بهونه نیار، پیاده صندل که االن مده همه می -
 .شو

 .لباسم مرتب نیست -
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لباست از نظر من خوبه، حال ندارم همش بحث کنم  -
 .ماهین، پیاده شو

متقاعدت از حرفش، درِ ماشین با عصبانیت و به ناچار با 
  .رو باز کردم و زودتر از اون پیاده شدم

ش رو شنیدم و وقتی پیاده شد زیر صدای نفسِ کالفه
 "خدا به من صبر بده "لب با خودش حرف زد

خواد با من ازدواج کنه و من خدا بهش صبر بده که می
 ؟قراره زنش بشم

 :محکم و عصبی گفتم

 .ااز خداتم باشه آقا وری -

 :ی تسلیم و تایید باال گرفتدستاش رو به نشونه
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واال من از خدامم هست، شما دیوونم کردین همش  -
 .ندازین جلو پامسنگ می
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اش همراه شدم و وارد آزمایشگاه با اخمِ تندی باه
 .شدیم

من کنار ایستادم و وریا با پذیرش حرف زد و یه فرم 
 .برای آزمایش گرفت
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 : وقتی به طرفم اومد اشاره کرد به اتاقی

 .باید بریم اونجا آزمایشتو انجام بدی -

وارد اتاق شدیم، دو خانم اونجا نشسته بودن که 
 .دادنآزمایش خون رو انجام می

ز آزمایش دادن متنفرم، اصال از آزمایش خون من ا
 .وحشت دارم

 :رو کردم به وریا

 ؟باید خون بدم -

 : آروم گفت

 ...پرسیدن ناشتایی بگو آره -

 .م نخوردمچیزی -
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دونم... برو سریع کارتو انجام بده ببرمت به چیزی می -
 .هم بخوری... موبایلت و کلیداتو بده به من

 .و با استرس جلو رفتم وسایلم رو به دستش دادم

م رو به نگاهش روی صندلی که نشستم چشمای ترسیده
 : دوختم. آروم گفت

 .ای تموم میشهنترس یه دقیقه -

کارمون که تموم شد، به قسمت سالن برگشتیم. به وریا 
 .تونه عصر یا فردا بگیرهگفتن جوابِ آزمایش رو می

ر به خاطر همون یه ذره خونی که داده بودم اونقد
حال شدم که رفتم با اعتماد بنفسِ کامل روی یکی از بی

ها نشستم و سرم رو به صندلی تکیه دادم و صندلی
  .چشمامو بستم
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کمی بعد صدای پاش رو شنیدم. نزدیکم شد و صدام 
 :زد

ماهین جان بیا این آبمیوه رو بخور، االن میریم برات  -
 .خرمجیگر می

کردم. لبخندی زد و های نیمه بازم نگاهش از الی پلک
رو از دستش گرفتم و  دستش رو پیش کشید. آبمیوه

 :گفتم

من که گفتم مشکلی ندارم، تو بیخودی شلوغش  -
 .کردی

الزم بود آزمایش بدی عزیزم. من مطمئن نبودم  -
 .خونریزیت بخاطر رابطه باشه
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گی مطمئن نبودم انگار کارِ خودتو یادت یه جوری می -
 .رفته

افمون انداخت و وقتی مطمئن شد کسی نگاهی به اطر
متوجه حرفامون نیست، کنارم نشست و با صدای ریزی 

 :پچ پچ کرد

 ؟غیر از منو تو مگه کسی اجرا کننده اون رابطه بود -

 ؟یعنی چه -

 

 وهیجدهپونصد_پارت#
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سرش رو جلوتر آورد و حین حرف زدن نِی رو از دستم 
 :گرفت و توی آبمیوه فرو کرد و اونو بدستم داد

یه جوری رفتار نکن انگار یادت رفته... درسته چندتا  -
دونی مردگی رو تنت گذاشتم، ولی خودتم میخون

حیوون نبودم وحشی بازی در بیارم، اسمش وحشی بود 
در اصل وحشی بازی نکردم... تو هنوز فرقِ مکیدن  ولی

دونن خودتم دونی؟ بقیه که نمیو گاز گرفتن نمی
 ؟دونی من واقعا اذیتت نکردمنمی
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کنی؟ چه ربطی داره؟چرا اینقدر به کارت افتخار می -
 .م بردیآبروی منو جلوی خانواده

کنم قربونت برم، آبروی خودمم رفته، فکر افتخار نمی -
کنی برام راحته تو صورتِ میالد و مامانت نگاه کنم؟ می

گم سریع جمع گند زدیم ماهین... گند... واسه همینم می
 .و جورش کنیم

به عمق چشماش زل زدم. ته چشماش یه شرم و حیایی 
کرد. باقی مونده بود که صحتِ حرفاش رو بهم ثابت می

تونم دونه خودمم اصال نمیدقیقا گند زدیم... اون که نمی
ها دیدن، توی صورتشون نگاه کنم. چیزهایی که اون

 .برای شرمِ یک عمرم کافیه
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سرم رو پایین انداختم و نفسم رو بیرون دادم. دستم رو 
 : گرفت و وقتی دوباره بهش نگاه کردم، گفت

بیا تمومش کنیم ماهین... تموم بشه هم اونا خیالشون  -
این ... راحت میشه، هم زندگیِ ما مشخص میشه

دیروپس کردن کار دستمون داد، هر چی بیشتر کشش 
بدیم، افتضاحش بیشتر میشه... مامانت االن یه اتیکت 

زنه رو اسمم که به میالد و تو بفهمونه دیدگاهش می
همیشه نسبت به من درست بوده... اونی که االن بده 

 ؟گمشده منم... متوجهی چی می

 ...آره متوجهم، اما -
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م کشیدم... کالفه بودم، تِ خستهدستم رو توی صور
خسته بودم ولی دلخوریم ازش بقدری بود که 

 .تونستم این مسئله رو به درستی حل و فصل کنمنمی

حق با اونم هست، کش دادنش بیشتر شبیه اینه دارم 
کنم... اشتباه از من بود، مو مسخره میخودمو خانواده

رسوندم نباید هول هولکی این رابطه رو به تنگاتنگ می
 .که راهی برای برگشتم وجود نداشته باشه

نه اینکه بخوام از وریا بگذرم، منظورم اینه نباید به رابطه 
کرد، همونطور معقول و درست ادامه کش پیدا می

کرد و ما دادیم تا باالخره مامان رضایتش رو اعالم میمی
 .هم توی بهترین وضعیت ممکن به هم می رسیدیم
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گند زدم و راهی برای جبرانش نیست... پا روی شرف و 
م گذاشتم. کاری به متین ندارم، اینکه اون اعتبار خانواده

شون تا چه حد با بنیامین بوده و هیچی هم در مورد
دونم، اما من ماهین بودم، ماهین... همیشه نمی

کردم، های خودم رو با بقیه و حتی متینا حس میتفاوت
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اما حاال، شدم یه تفِ سرباال براشون، قوزِ باال قوز، که 
 .حتی بیشتر از میالد براشون رسوایی به بار آوردم

دادم به اون هر چقدر عاشقِ وریا بودم نباید اجازه می
ختم بشه... حق با میالده، مردها خیلی راحت رابطه 

شن و اگه وریا جنسش از اون دسته مردها دلسرد می
شد، بعد بود که بعد از چندبار رابطه ازم دلسرد می

تونستم یه عمر خودم رو ببخشم، از اینکه با چطوری می
ی موقت و مردی همبستر شدم، که ارزشی جز یه رابطه

 .کوتاه براش نداشتم

 :افکارم رو بهم ریخت سوالش

 ؟اما چی ماهین -
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، کاش، دونم چی بگم... ما گاف دادیم، خطا کردیمنمی -
کردم تا اینجوری کاش از همون اول فکرِ اینجارو می

م، بیچاره نشیم. من خیلی حقیر شدم جلوی خانواده
گه مامان میگه با اینکارم رسواشون کردم، میالد می

 .وناستکمرشون رو خم کردم، حق با ا

چی حق با اوناست... چون عاشقی کردی، خطا محسوب -
 ؟میشه

 .بینن وریامنو گناهکار می -

گناهکار اونه که یه کارِ غیرانسانی انجام بده، تو عاشق  -
بودی منم عاشقت بودم، مامانتم مثل یه تیکه سنگ مانع 

... کردیم پس؟ ما هم آدمیمرسیدنمون بود... چیکار می
 .اون همه دیدار و بروبیا، دلمون وا ندهمگه میشه تو 
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گوشی موبایلش زنگ خورد. اما قادر نبود نگاه از 
 .چشمای غمگینم بگیره

 ؟ماهین -

سرم رو ریز تکون دادم. لبخندی زد و با نرمش و 
 :آمرانه گفت

دورِ اون چشمای خوشگلت بگردم، بذار مامانمو  -
 .بفرستم بیاد، تمومش کنیم

استرس تازه یادم افتاد خاله میون این همه تنش و 
حوری حالش بد بوده. من اون روز با چه حالی از 

ش بیرون رفتم و این مدت حتی زنگ نزدم بپرسم خونه
 ...وضعیتش چطوره

 ؟حالش خوبه -
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 ؟مامانم -

گری صورتم رو سر تکون دادم و اون با لبخندِ شیفته
 .کاوید

گفتم  خوبه... خیلی بهتره... سراغتو چندباری گرفت، -
 .تونه فعال بیاد دیدنتخونوادش اومدن نمی

 ...اون روز -

 :با خجالت لب گزیدم و با مکث ادامه دادم

 ؟اون روز فهمید بینمون چی پیش اومد -

دونم جلو داد ولی ش رو به معنی نمیلب و لوچه
  .لبخندش بقدری شیطون بود که ته دلم رو خالی کرد
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ش رفتم، حال از خونهخب معلومه فهمیده، وقتی با اون 
خونه. مشت آرومی به بازوش خودش ته ماجرارو می
 ؛زدم و با اعتراض گفتم

آبرومو همه جا بردی.. نه روم میشه تو صورتِ مامانم  -
اینا نگاه کنم، نه تو صورتِ مامانِ تو... کم مونده فقط 

 .متین و بنی بفهمن

 ؟بگم بیاد حاال -

 

*** 
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تماسِ روی گوشیش از میالد بود... وقتی از بیمارستان 
بیرون اومدیم و گوشیش رو چک کرد، با تردید اوخ 

 .اوخی گفت

بزن بریم اول برات جیگر بگیرم بخور بعد  -
 .، داداشت افسار پاره کردههرسونمت خونمی

 ؟میالده -

وقتی تایید کرد، زیر زانوهام خالی شدن و پامو توی یه 
 .کفش کردم فقط منو برسونه خونه
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به حرفم توجهی نشون نداد، چون آخر کارِ خودش رو 
کرد و برام چند سیخ جیگر گرفت، حاال انگار من جیگر 

 .دوست دارم

یه گوشه نگه مجبورم کرد توی ماشین بخورمشون، 
 ...کردداشته بود و خوردنم رو تماشا می

 : ای به سمتش گرفتم، سرش رو باال داد و گفتلقمه

 .تو بخور، من صبحونه خوردم -

بدم میاد تنهایی بخورم... همینجوری هم از جیگر بدم  -
 .میاد

. جیگرها به شدت خوشمزه البته کمی اغراق کردم..
یه غذای جدید امتحان  بودن و انگار اولین باره دارم
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کنم و اونقدر برام لذیده که دوست ندارم از می
 .خوردنش دست بکشم

لقمه رو از دستم گرفت و توی دهانش گذاشت. نگاهش 
 .خواد چیزی بگهاما ثابت شده بود روم و حس کردم می

خیلی وقته با هم چیزی نخوردیم... دلم خیلی برام  -
یادته که برام  شبی اونتنگ شده بود... خاطره

 .سبزی پختیقورمه

ی کوچیکی با لبخند، تند تند سرم رو تکون دادم و لقمه
 .توی دهانم گذاشتم

هایی که شب... اصال همه شبچقدر خوب بود اون -
پیشت بودم و با هم خاطره ساختیم، چقدر خوب بودن... 

شد از روشون یه فیلم بسازیم هر وقت کاش می
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و بذاریم بگیم ما داشتیم، فیلمدعوامون گرفت یا بحثی 
این بودیم، پس قهر و دلخوری نباید بینمون معنی 

  .داشته باشه

 ؟االن تو ناراحتی من این مدت باهات قهر بودم -

  .زیر لبش، نثارم کرد "پرویی"ی ریزی کرد و خنده

وقتی جیگرها تمام شد و خیالش راحت شد، من چیزی 
داد منو برسونه  باقیمونده نذاشتم، باالخره رضایت

 .خونه

مون نزدیک شدیم، ماشین رو وقتی به ساختمونِ خونه
ای باهام خداحافظی پارک کرد و پیاده شد تا به گونه

 .کنه

 : لبخندی زدم و گفتم
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 .جنتلمنِ وحشی -

  .از لقبش ریز خندید و دستم رو گرفت تا پیاده بشم

تر چشمای براقش بخاطر قول و قرارِ جدیدمون براق
بودن و رنگِ نگاهش حالتِ شیرینی از عجله  شده

 .داشت تا به اونچه که در انتظارشه، زودتر برسیم

پیاده شدم و باهاش خداحافظی کردم. بدون اینکه 
قصدی برای سوار شدن داشته باشه، ایستاده بود و با 

همون برقِ چشماش، که چیزی از برقِ آفتاب کم 
 .نداشتن، خیره شد بهم

قفل بردم تا در رو باز کنم، اما در یهو کلید رو به سمت 
. ترسیده قدمی عقب رفتم و میالد با از داخل باز شد

 .نگاه تندی اول به من و بعد وریارو نگاه کرد
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یک آن در رو داخل کشید و وقتی بیرون اومد رو به من 
 : محکم گفت

 .برو باال -

من تنها رنگ نباخته بودم، وریا هم رنگ باخت و آروم 
 : گفت
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 .میالد، کاریش نداشته باش -

 :میالد اما دوباره سرم داد زد

 .برو باال گفتم -

 رفتم داخل، اما باال نرفتم... رفتنش به طرفِ وریا حجمی
 .از رعب و وحشت به دنبال خودش کشید

 :ی وریا زدبا عصبانیت به شونه

کنی بازم یواشکی بیای دیدنش؟ تو چطور جرات می -
مگه شرف نداری نامرد، اگه دوسش داری و 

خوایش، با احترام بیا خواستگاریش، این رفتارها چیه می
 ؟خوای آبرومونو ببریجلو درو همسایه درمیاری، می

 .شنوهن توماشین یکی میبیا بشی -
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مگه نگفتم از این به بعد قرارها کات، یواشکی دیدن و  -
خوایش مثل آدم پاپیش بذار... این رفتارها تموم، اگه می

شرف و نامردی که هنوزم با پرویی میای تو اونقدر بی
 ؟دنبالش

بیا بشین میالد... بشین آروم حرف بزنیم، یکی  -
 .ه واسه خودمونمیشنوه فردا تفِ سرباال میش

  ...ش زد و محکم به عقب هولش دادمیالد تخت سینه

و ببینی... خودتو از چشمم حق نداری اینجوری ماهین -
انداختی، من رو تو حسابِ دیگه ای وا کرده بودم، رو 

اونم حسابِ دیگه ای داشتم، جفتتون لگد زدید به 
هارو اعتمادمون... فکرشم نمی کردم یه روزی حرمت

 .ینبشکن
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م کرد... قادر بغضی که یکجا نشست توی گلوم، خفه
بودم تمام اون جیگرهایی که دونه دونه با لذت توی 

 .ماشین وریا خورده بودم، باال بیارم تا راه نفسم باز بشه

ست، اشتباهِ منو وریا، برای . اصال حق با همهحق با اونه..
ه م بارِ شکست و حقارتِ بزرگی داشت... درستخانواده

گن هر کسی زندگیِ خودشو داره و خودش بهتر می
دونه چه راهی براش بهتره، اما نه اینجا، نه بین می

های سنتی که هنوزم باکرگی مهرِ شاخصِ پاکِ خانواده
 .بودنِ یه دختره براشون

  ...ست، اما یه توجیه واقعیهجمله زنندهچقدر این

هنوزم هستن خانواده هایی که اجازه نمیدن 
 .رهاشون حتی در رو روی کسی باز کنندخت
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هستن اونایی که برچسبِ پاک بودن و آبرومند بودنِ یه 
دختر رو با حجاب و نداشتنِ آرایشِ صورتش، محک 

 .زننمی

هستن اونایی که شبِ اولِ ازدواج براشون مقدس و 
ای از باکرگی دختر برای محترمه و حتما باید نشونه

 .افتخارشون وجود داشته باشه

ی منم یه بخشی از این تعصباتِ سنتی هستن و خانواده
رو داره و من با کارم پا گذاشتم روی احترام و 

 ...عزتشون
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دم دم ازم دلگیر باشن... حق میبه میالد و مامان حق می
و با همون حالِ سرزنش گر به خونه رفتم تا فقط مامان 

 .رو پیدا کنم

توی آشپزخونه در حالِ پختنِ ناهار دیدمش. تا صدای 
هق هقم رو شنید، سریع به طرفم برگشت و نگرانی 

 .ش رخت بستتوی چهره
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لب باز کرد و به محض اینکه اسمِ خودمو با حجمی از 
هاش شنیدم، به سمتش رفتم و انی، از بینِ لبنگر

 .هام نزدیک کردم و بوسیدمشدستش رو به لب

 :شوکه بهم زل زد و من با حالی خراب فقط لب زدم

ببخشید مامان... ببخشید، کارم خیلی زشت بود...  -
 .خیلی زشت

دیدید وقتی از یه فاجعه بگذره، زمان به جای حل 
؟ شتر بهت نشون میدهکردنش، اوجِ بد بودنش رو بی

  .این موضوع برای من همین بار رو بوجود آورد

هر روزی که از روزِ فاجعه می گذشت به جای هضم 
کردم و و شرمِ بیشتری حس می کردنش، حسِ رقت
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شدم کارم در نگاه مامان و برادرم چقدر زشت متوجه می
 .و ناپسند بوده

که اونا من با آبروشون بازی کردم... اونم در حالی 
 .هایی رخ دادهدیدن بین منو وریا چه صحنه

مامان بغلم کرد. مامانِ مهربونم که همیشه کارهاش، هر 
چقدر درست یا اشتباه، از روی محبتش سرچشمه 

 .گرفتنمی

 : بوسیدم و با محبت گفت

هر اشتباهی بود گذشت... بهم حق بده ازت دلخور  -
های سیتباشم، خودت یه روزی مادر میشی بعد حسا

 .کنیمنو درک می
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بغلش کردم... دوست داشتم فقط ببوسمش و 
عذرخواهی کنم ولی اون با حرفش بهمون فهموند، 

همیشه عذرخواهی راهی برای جبرانِ اشتباه نیست... 
گاهی اشتباهات اونقدر بزرگن که عذرخواهی در 

 .ارزشی محسوب میشهی ریز و بیمقابلشون واژه
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مون بودن، در واقع همه جمع شده بنیامین و متینا خونه
 .ی مشکلِ من و وریارو باز کننبودن تا گره

حوری تماس گرفت و از مامان خواست یه ظهر که خاله
قرار برای خواستگاری بذاره، برخالفِ انتظارم مامان با 

هاش روی باز استقبال کرد، اما میالد، از همون ظهر، اخم
ی اعتراض سکوت رو میون هم فرو برد و به نشونه

 .عمیقی در پیش گرفت

سینی چای رو به همه تعارف کردم و کنار متینا 
  ...نشستم
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لتیام و شادی خبرِ بارداریش اونقدر فضای خونه رو ا
ای ظاهرا برای برهم زدنِ بخشیده بود که هیچ دغدغه

 .ذهنِ اهالیِ این خونه وجود نداشت

شناخت و با لبخندهای عمیقش بنیامینم که سرپا از نمی
 ش، نشوندر پیهای پیها و شوخیبه متینا و خنده

 .داد چقدر از این خبر خوشحالهمی

پرچالشِ ما، کنار میالد  االن اما برای دفاع از وریا و بحث
زد و میالد هم با نشسته بود و آروم باهاش حرف می

نگاه خیره اش به پایینِ میز، سرش رو در مقابل 
 .دادهاش ریز تکون میشنیده
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گرفتم م زد، نگاهم رو از میالد و بنیامینمتینا که به شونه
و به چشماش دوختم، لبخندی همراه با چشمک زد و 

 :پوست گرفتپرتقالش رو 

تو فکرش نرو، بنی گفت همین امشب مغزشو  -
 .شستشو میده

داد، اینم از آخرو عاقبتِ ما... تا االن مامان رضایت نمی -
اون راضی شده حاال نوبتِ میالده... اینکه با وریا مشکلی 

 .کنهدونم چرا همچین مینداشت، نمی

گردنم  دیدمت رگِمنم اگه با سر و صورت کبود می -
که دیگه مَرده، شانس آوردی چیزی کرد، اونباد می

 .بهتون نگفت
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نگفت... یه مشت زد تو دهنِ اون بیچاره کلی  -
گفت، اونشب منگ بودم نفهمیدم،  وری هم به مندری

 .بعد که بهم گفت، آتیش گرفتم

گی آتیش گرفتم انگار زده ناقصش اوه... یه جوری می -
 .کرده... مشت خورده بابا

اختیار کردم و سرم رو به پشتیِ مبل تکیه زدم و سکوت 
  ...به دو روزِ دیگه فکر کردم

روزی که قرار بود وریا به خواستگاریم بیاد و سرنوشتِ 
  ...خوردهامون به هم رقم میدست ما در گره

فکرِ زندگی متاهلی و مرموز بودنِ این چالش، کمی 
 ...انداخت ترس به دلم
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ست، در واقع مثل ر کسی ناشناختهزندگیِ تاهلی برای ه
ست که بعد از وارد شدنِ توی زندگی ی بستهیه کُره

ده. کُره باز میشه و تمام ابعاد خودش رو نشون می این
نه اینکه از وریا بترسم، از اون حس و حال و 

ای که در حال حاضر مثل یه های بعد و آیندهمسئولیت
 .وهم و خیال بود، ترس داشتم

 ؟متین -

 ؟جونم -

 ؟شیمبنظرت منو وریا زوجِ خوشبختی می -

تر از چرا نشی قربونت برم... وریا ماهه، تو هم ماه -
اون...من عاشقِ هردوتونم، دوس دارم زودتر 

 .سروسامون بگیرین، برید کنار هم زندگی کنین
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 ؟تو از زندگی متاهلیت راضی بودی -

ی هاش به آننگاهش با شور و برقی که توی مردمک
ای به بنیامین کشیده شد و لبخندی پدید اومد، لحظه

 :زد

بنی خیلی خوبه ماهین... زندگی کنارشم به همون  -
اندازه خوبه... ببین اینو که میگم شک نکن وریا هم مثل 

بنیامینه، اینا با هم دوست بودن همه چیزشون شبیه 
 .همه

 ؟ربطی نداره، منو تو خواهریم، شبیه همیم -

های زیادی داشتیم که مشابه هم هم تجربهاما کنار  -
 .بودن
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ی دستم رو گرفت و سعی کرد تردیدم رو از رابطه
 .تاهلی و زندگیِ جدیدم دور کنه

قول میدم تو با وریا خوشبخت میشی... ببین بهت  -
های خودشو داره، هم زندگی زناشویی هم پیچیدگی

خوبی داره هم بدی، هم خوشی داره هم تلخی، من 
گم چون بنیامین ماهه اخالقِ بد نداره... اتفاقا وقتی نمی
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ش باشه غرغرو میشه، بخوایم بریم جایی دیر گرسنه
حرفش دوتا بشه  بجنبم کم طاقت میشه غر میزنه،

ندازه، منم بغض صداش میره باال سرو صدا راه می
شم از دستش، حتی تو کنم، عصبی میکنم، گریه میمی

اون شرایط ممکنه ازش متنفر بشم بگم چه کاله گشادی 
سرم رفته زنش شدم، اما همه اینا کنارِ هم زندگیِ دو 

 های بد نداریم؟ داریمسازن، ما خودمون اخالقنفرو می
های بدِ ما کنار میان و طور که اونا با اخالقدیگه، همون

هاش بکشن، ما کنن زندگی رو سمت شیرینیسعی می
هم باید کنار بیایم و یاد بگیریم زندگی رو به جای تلخ 

کردن واسه همدیگه، دوباره جمع و جورش کنیم... 
و بشناسیم، کارهای ضدونقیض خالفِ هم های همتفاوت
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. همه آدمایی که دارن کنار هم زندگی انجام ندیم..
های دنیا ترین زوجان... حتی خوشبختکنن اینطوریمی

 .هم گاهی بینشون اختالف پیش میاد

تو خیلی خوب این چیزارو میدونیا... بهت حسودیم  -
 .شد

 : ی پرتقالش رو به طرفم گرفت و گفتخندید و نیمه

 ؟ی گذاشتهو کِاینو بخور بگو مامان قرارِ خواستگاری -

 ...دوشنبه شب -

 :با تعجب گفت

 ؟دو روزِ دیگه -

 : سرم رو تکون دادم و تا به میالد اشاره کردم و گفتم

 .باید اون آقا هم رضایت بده -
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ای از نگاه تیزش رو به خودم دیدم و چشم غره
کنه انگار من عصبانیت بهم رفت... یه جوری نگاهم می

 ! باباشم دخترِ زن
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با اخم نگاهم رو گرفتم و گوش سپردم به متینا که 
 :گفت

رضایت میده نگران نباش... از خودت بگو، کارو بارت  -
 ؟چطوره؟ هنوزم تدریسِ آنالین میدی

جواب متین رو دادم و توجهم به میالد جلب شد که یهو 
 : از کنار بنیامین بلند شد و گفت

 .اگه میشه بیا با هم بریم -

لحظه مامان هم از توی اتاق بیرون اومد و با دیدنِ همون
پسرها که هر دو از روی مبل بلند شده بودن، کمی جا 

 .خورد

تا  زدداشت با هدیه خانم مادرِ بنیامین حرف می
 .هارو برای قرارِ روز دوشنبه دعوت کنهاون
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 :پرسید

 ؟خواید بریدجایی می -

میالد به من و بعد به مامان نگاه کرد، اما چیزی نگفت و 
 :بنیامین به جای اون جواب داد

 ...ی وریا و میایمیه سر میریم خونه -

 نگاهش به متین دوخته شد که اونم هاج و واج داشت
 :کردمی نگاهشون

 .تو بمون تا برگردم -

 

شب من نفهمیدم چی شد که یهویی هر دو بلند اون
ی وریا رفتن، بعد از اینکه بنیامین شدن و به خونه

برگشت و متینا رو برد، با فضولی برای وریا پیام زدم تا 
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ش بفهمم، در جوابم هارو به خونهدلیل یهویی رفتنِ بچه
وان برادرِ و به عنخواست یه چیزهاییمی"بهم گفت 

عروس قبل از خواستگاری بهم بگه، نشستیم مردونه 
 "حرف زدیم

خیالم راحت شد... چقدر از سر رفتنشون ترسیده بودم 
 .و حرص خوردم و فکرهای منفی توی ذهنم اومد

وقتی دوباره پیام داد، حواسم معطوفِ پیامش شد و 
 :چیزی که برام نوشته بود

حل شد، دیگه دوس ها هم بینمون راستی جریان پول "
ندارم در موردشون با میالد حرف بزنی، بذار این ته 

ی غرورش چیزی ازش باقی بمونه، یه سری مونده
هارو نباید بگی، یه سری چیزها اصال گفتن ندارن، حرف
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ما بین خودمون حلش کردیم، قرار شد خرد خرد به منو 
 "بنیامین پسشون بده

کرد... یادمه خاله باز هم منو با رفتارِ خوبش شرمنده 
حوری یه بار گفته بود آدم باید با کسی ازدواج کنه که 

دل و نفسش ازش قرص باشه، اصال یه چیزی بارش 
باشه تا به طرفِ مقابلش هم اضافه کنه، دقیقا وریا همون 

 هایی که به زبونها با حرفآدمه برای من... بعضی وقت
ر از نقص و فهمم گفتارم در مقابل اون گاهی پمیاره می

 .کاستی میشه

دونستم میالد حتی اگر گه، میدونستم داره دروغ میمی
های درشت رو به بنیامین و تونه اون پولبخواد هم نمی

وریا برگردونه، ولی از اینکه اینو گفت تا کمی از 
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استرسِ منو برای این موضوع کم کنه، از ته دل 
 .خوشحال شدم

ی و برخالفِ چهرهاز اینکه وقتی میالد هم برگشت 
تری به خودش گرفته و ظهر، رنگ و روی تازه

رفتن، باز هاش دیگه به نگاهمون چشم غره نمیسگرمه
 .هم از ته دل خوشحال شدم

منم قراره عروس بشم، مثل متینا که هر چند با عدمِ 
رضایتِ خانواده مواجه شد، اما تونست بنیامین رو توی 

 .جایگاه ویژه بده ش جا کنه و بهش یهدلِ خانواده

امید دارم یه روزی هم نفرتی که عمقِ دلِ مامان ریشه 
کنه مثل قبل کرده و حتی با وجود انکارش که تظاهر می
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از وریا متنفر نیست، با ازدواجم از دلش رخت ببنده و 
 .م داشته باشهاونم یه جایگاه ویژه توی خانواده

این روزها همه چیز داره روی دورِ خوش سپری 
  ...یشهم

درسته آروم آروم مسیرش رو در پیش گرفته، ولی با 
های خشکِ اطراف حرکتش مثل یه رودخونه تمام زمین

 .بخشهکنه و به زمین طراوتِ دوباره میرو خیس می
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به نگاه های زیر چشمی میالد توجهی نکردم و با دقت 
به مامان گوش میدادم که در حال تمیز کاریِ خونه 

 :کردداشت تند تند سفارش می

کارت که تموم شد سر راه برو آرایشگاه یه دستی   -
 .هم بکش به صورتت

 :میالد مزه پرونی کرد
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روس تو مراسم آره برو، درست نیست ع -
 .خواستگاریش شبیه جن باشه

ای بهش رفتم، مامان به اجبار مکثی کرد و چشم غره
 : بعد دوباره بهم نگاه کرد

زود بیا که آماده بشی، قبل از اومدن متین و بنیامین  -
خونه باش، البته متین گفت زودتر میاد تو کارا کمکم 

 .کنه

 :میالد باز هم توی حرفش پرید

 .ین بذاره دست به کاری بزنهاگه بنیام -

به حرفش خندیدم، مثالً در حال روزنامه خوندنه، اما مثل 
 .هاش پیش حرفای مامان کار میکنهخاله زنکها گوش

 :مامان با آرامش گفت
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مادر مگه من گفتم بیاد کار کنه خودش گفت زودتر  -
 .میاد کمک دستم باشه

 :باز هم میالد مزه پروند

اینجا رو رو سرمون آوار میکنه،  یه آخ بگه بنیامین -
خواهشا وقتی اومد بگو بشین دست به کاری نزن شر 

 .نگیرتمون، اینا خانوادگی شرن

 ؟تو روزنامه میخونی یا حواست پیش ماست -

 : مامان هم خندید و شوریدگیِ مادرانه گفت

 .ستپسرم یه خاله زنکه نمونه -

خمِ شیرینی روزنامه رو کنار گذاشت و به قد و باالم با ا
 :نگاه انداخت و پرسید

 ؟نگفت چیکارت داره؟ چی میخواد بگه -
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 .بود "نمیدونم"دستام رو به طرفین باز کردم جوابم 

پرسیدی چیکار داره انقدر اصرار داره برم تو ازش می -
 .دیدنش

 

 وهفتوبیستپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

با چشمای تنگ شده نگاهش رو به چشمام دوخت و 
 :پلک زد

 ؟االن میخوای از زیر زبونم حرف بکشی -
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نه چیکارتون دارم، ولی نمیدونم مشکل چیه که داری  -
کنی، رابطه داشتنتون نه تنها عیب و از ما مخفیش می

شی، یلی هم خوبه، تو پدرِ بچهایرادی نداره از نظر من خ
و شروع ته، دیر یا زود هم با هم زندگیتوناونم مادرِ بچه

 .کنینمی

 :باز هم روزنامه رو برداشت و مقابل صورتش گرفت

 .باشه مرسی از حرفات، زود باش برو دیرت نشه -

با هردوشون خداحافظی کردم و از خونه بیرون رفتم، 
ود برای امشب و لحظه خبری از وریا نداشتم، گفته ب

کنه و از صبح با پیام شماری میخواستگاری داره لحظه
جالبی امروز رو به خودش مرخصی داده تا کوچکترین 

 .ای باعث به هم خوردنِ آرامشش نشهموضوع یا مسئله
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خوام برم دیدنِ نیال، آخرِ شب بود بهش گفته بودم می
 .د ببینتمکه نیال بهم پیام زد باهام حرف داره و میخوا

خواستم با زنگ وریا از این موضوع خبر داشت، اما نمی
 .زدنم آرامشش رو به هم بریزم

گفته بود میخواد بره آرایشگاه، ماشینش رو سر راه به 
کارواش بده، حمام کنه لباس مناسبی انتخاب کنه و کلی 

کردن؛ کارهای دیگه که ظاهراً روزش رو تا شب پر می
پیام زدم تا از رفتنم سر قرار  به خاطر همین فقط بهش

 .با نیال در جریان باشه

وریاجان من دارم میرم دیدنِ میال خواستم در جریان  "
 "باشی

 ...به کافه محل قرارمون وارد شدم
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 ...با یه چشم چرخوندن اون رو پشت میزی دیدم

وقتی فهمیدم یواشکی با میالد در ارتباطه مثل سابق 
هیچ ترسی ازش ندارم، ازش ترسی نداشتم، در واقع 

خصوصاً با اون لطفی که توی عمارت درحقم کرد و 
اجازه نداد برادرِ نامردش تالفی کارهای میالد رو سر 

 .من در بیاره

 .منو که دبد با احترام ایستاد و لبخندی زد

باهاش دست دادم و صندلی رو برای نشستن کنار 
 .کشیدم

د فرزام ازش سالم و احوالپرسیِ روتینی کردیم و در مور
 :پرسیدم

 ؟فرزام چطوره؟ حالش خوبه -
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اش لبخند خوشحالش با بغضی که یهویی توی چهره
  ...نشست، یه جورایی همخونی داشت

انگار از شوقِ سوالی که در مورد فرزام پرسیدم، به این 
 .حال افتاده

 :آمرانه جواب داد

اولین باره یکی از خانواده میالد حال پسرم رو  -
 .برام تازگی داشت پرسه،می

اشک دوید توی چشماش و سریع دستشو زیر پلکش 
 : کشید

 .ببخشید ببخشید -

جعبه دستمال رو به سمتش هل دادم برگی کشید و 
 : وقتی پرش رو زیر چشماش مالید گفت
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دونم امشب هم خوام، میمزاحمت شدم، عذر می -
 .مراسمِ خواستگاریته
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ابروهام رو جا خورده باال دادم.... ظاهرا نیال جای 
تری وسط زندگیمون باز کرده و ارتباطش با گشاده

 .تر از تصورِ ما پیش رفتهمیالد خیلی صمیمانه
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 .ر مورد میالد باهات حرف بزنمدیدمت تا دباید می -

خیلی مشتاقم بدونم چی قراره بهم بگی... راستی، اون  -
مون هوش اومدم تو خونهشب تو رفتی، چرا؟ وقتی به

روز هم اومده بودی تا در مورد میالد حرف نبودی، اون
 .بزنی، بعد من بیهوش شدم، دیگه ندیدمت

 ؟ دوست پسرت نگفت چرا رفتم -

انم و میالد اومدن تو قایم شدی بعدش گفت وقتی مام -
 ؟یواشکی رفتی... چرا

 :مکثی کرد و نگاهش رو توی صورتم چرخوند

خواستم تو اون شرایط باهاشون روبه رو بشم... نمی -
 .نمیدونستم میان
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بعد که انگار یاد چیزی افتاده باشه، نگاهش رو با شک و 
 : تردید روی تنم سُر داد و گفت

 ؟هینحالت خوب شد ما -

خوبم خدا رو شکر، چند روز پیش هم وریا به زور منو  -
برد آزمایشگاه آزمایش بدم تا خیالش راحت بشه 

 .چیزیم نیست

ای مکث کرد، با نگاهی که من حس کردم متعجب لحظه
 .شده

 ؟تو گرفتیجوابِ آزمایش -

سرم رو با تایید تکون دادم و در همون حین 
 .هامون رو به ویتر دادیمسفارش

 .آره، مشکلی نداشتم -
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 ؟یعنی جوابش منفی بود -

آمیز و تعجب گفت و ابروهاش رو اینو با یه حالت ابهام
 .جا خورده باال داد

 ؟چی منفی بود -

 : تیز و گنگ پرسیدم و چشمای اون باریک شدن

 ؟بارداری دیگه ! مگه آزمایش بارداری ندادی -

 !؟بارداری ؟! من آزمایش بارداری بدم -

مشکوکی تک سرفه زد و وقتی شروع کرد به  به طرز
 :حرف زدن خیلی واضح بحث رو عوض کرد

راستش گفتم بیای اینجا در مورد موضوع مدارک و  -
 ...میالد
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اول بگو منظورت چی بود نیال؟ گفتی آزمایش  -
 !؟بارداری

هدف نگاهش رو روی میز و اطراف سکوت کرد و بی
 : ه صداش بزنمچرخوند... از سکوتش ناچار شدم دوبار

 !! نیال -

 : وقتی چشماشو به طرفم کشید، آروم پرسیدم

 ؟منظورت چی بود؟ چرا اینو گفتی -

 ...خب گفتم شاید باردار باشی که اون خون بعد رابطه -

 .نه نبودم -

 ؟تونم حرف بزنمپس من اشتباه کردم، حاال می -
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سرم رو با تایید تکون دادم اما ذهنم کشیده شد به وریا 
رفتارهای این مدتش و کارهای مشکوکی که انجام  و

 .داده بود

هام، تالشش برای سر اصرارهاش برای انجام آزمایش
گرفتنِ سریع ازدواجمون، انگار همه داشتن بهم تلنگر 

زدن یه چیزی درست نیست و اونم رفتارهای می
 ...مشکوک و واضحِ وریاست
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چشم بستم و باز کردم... اون روزی که منو برد 
آزمایش بدم شب بنیامین و متین برگشتن خونه همراه 
با یک جعبه شیرینی و خبر خوشِ بارداری متینا بود که 

 .مون آب کردقند توی دلِ همه

به خودم گفتم جواب آزمایش متین رو همین امروز 
دادن، چطوری گفتن جواب منو فردا میدن... بعد به این 

های من با اون فرق داره اون فکر کردم آزمایش
 ...آزمایش بارداری انجام داده اما من نه
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جواب آزمایشم "فردای اون روز وقتی از وریا پرسیدم 
همش یه  گفت مشکل خاصی نداشتم و "رو گرفتی

 .تغییرِ هورمونیِ جزیی بوده که منجر به خونریزی شده

قرار "من باور کردم ولی اون باز هم به تندی گفته بود 
 "خواستگاری رو تعیین کنید همین روزا میام جلو

وقتی دوباره سعی کردم مخالفت کنم یا حرفی بزنم، 
 :توی گوشی داد زد

اون خونه رو ماهین منو دیوونه نکن، به خدا قسم میام "
رو سرتون خراب میزنم ، دیگه فقط تو نیستی که 

بخوای با لجبازی کنارم بزنی، مثل یه دختر عاقل قرار 
 "میذاری بیام تکلیف زندگیمونو روشن کنم
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از صداش فهمیدم اون قرار نیست کوتاه بیاد و موافقت 
کردم ولی حاال میفهمم منظور اون از این حرفا چی بوده، 

 !؟چطور نفهمیدم

تقویم... باید به تقویمم سر بزنم تا بفهمم آخرین تاریخ 
 .قاعدگیم چه روزی بوده

 ؟ماهین میشنوی چی میگم -

 ...با صدای نیال گیج سرم رو باال گرفتم

 :کنن، لبخندی زدفهمید افکارم دارن متالشیم می

کنی، تو که گفتی آزمایش داری به حرفام فکر می -
 ؟ دادی چیزی نبوده

 ؟شب تو دکتر خبر کردی دکتر که اومد چی گفتاون -

 :و مِنی کرد مِن
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 .راستش من نمیدونم، آخه بعدش رفتم -

ی کوتاهی بین حرفامون ایجاد ها وقفهآوردنِ سفارش
 ...کرد

 : ای پرسیدموقتی ویتر رفت، سوالم رو در قالبِ دیگه

مامان گفت وقتی اومدن دکتر اونجا نبود، تو هم  -
ریا باالی سرم بود، پس بهم دروغ نگو نبودی، فقط و

 .نیال

خب چرا از خودش نمی پرسی؟ جوابت پیش من  -
 .نیست، باید به خودش بگی

اون درست جوابمو نمیده، میدونه عصبی میشم الکی  -
 .کنهرنگش می

 ؟ من چی بگم خب -
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 .ی ریزی کرد و دستاش رو مستاصل تکون دادخنده

در مورد خودم، هم در  بگو نیال اومدم بشنوم ازت، هم -
 ؟مورد میالد، اونشب دکتر چی گفت در موردم

 ...گفت احتمالش زیاده باردار باشی، شایدم -

 .مسقِ دهانم خشک شد و نفسم حبس موند توی سینه

شایدم کیستی چیزی بوده که در حین رابطه باعث  -
 .خونریزی شده

 ...وای خدا -

به سمت دستی به صورتم کشیدم و نیال سر خم کرد 
 ؛صورتم

ماهین این موضوع به من ارتباطی نداره، نباید از من  -
 .چیزی بپرسی
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 : یک آن با وحشت گفتم

 ؟اینا رو به میالدم گفتی -

نه این چه حرفیه زندگی خصوصیِ تو نه به من ربطی  -
داره نه به میالد، اون پسر عاشقته، وقتی اومد تو رو تو 

وری خودشو لعنت اون وضع  دید، باید می دیدی چه ج
 .کردمی
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 :خنده تلخی کرد و با بغض ریزی گفت

ببخشید اما یه لحظه بهت حسودیم شد، به خودم گفتم  -
م مونده داشتم، بچه کاش منم یه موقعیت شبیه ماهین

بدون هویت، از یه طرفم باباش داره با لجبازی زندگی 
 .ندازهمارو به خطر می

 ؟منظورت چیه -

هاش نزدیک نفسی گرفت و فنجونِ قهوه رو به لب
 .کرد

اتابک میخواد بره خارج، ازم خواسته با فرزام  -
همراهش برم، ولی من نمیخوام دوباره زندگیمو دست 

، از یه طرفم نمیخوام بین برادرم و پدر اتابک بسپارم
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م قرار بگیرم، اینو خوب میدونم من بیشتر از بچه
برادرم به میالد نیاز دارم، فرزام هنوز شناسنامه نداره 

 .پدر میخواد، کی بهتر از پدرِ خودش

بدون لب زدن به قهوه، فنجون رو دوباره پایین گذاشت 
 : غض گفتو دستم رو که روی میز بود گرفت و با ب

اتابک میدونه میالد مدارکشو نگه داشته تا با اونا  -
زمینش بزنه، داره هر چه زودتر خودشو از مخمصه 

نجات میده، بهش بگو این وسط تنها خودتی که گیر 
و یه زندگیِ ناقص و فرزامی که افتی بعد من میمونممی

 .ممکنه تا ابد ازش دور بشه

 ؟ داره میره خارج اینا رو بهش گفتی؟ گفتی داداشم -
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نه چطوری بگم اون داداشمه، نمیتونم بینشون قرار  -
 .بگیرم

بهش حق دادم اگه منم بودم عمرا بین وریا و میالد قرار 
گرفتم... من بخاطر میالد حتی وریا رو هم توی نمی

 .هاش وارد کردممصیبت

پس باهاش حرف بزن بهش بگو اگه دست نجنبونه  -
 .گردیمیریم دیگه هیچ وقتم بر نمیمنو فرزام از اینجا م

 ! نیال -

با تعجب اسمش رو زمزمه کردم و به اشکاش زل زدم... 
 : با بغض و گریه گفت

و یه بار زمین زدی بگو بسه، تمومش کن، تو اتابک -
وقتی رفتی با سیما ازدواج کردی... بگو کِش دادنِ این 
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کنه، داداشِ من دشمنی فقط زندگیتو بیشتر خراب می
رحم نداره، بگو تو تمومش کن... فرزام بزودی نوبت 

جراحی داره من نمیخوام وسط این همه شلوغی و 
م، پاشَم برم اون سر تمرکز در مورد سرنوشتِ بچه

شو انجام بده، میالدم کنارش دنیا... می خوام جراحی
م باشه، بهش امید بده، حرفای خوب بهش بزنه تا بچه

ه... چقدر تنهایی جورِ توانِ عمل کردن داشته باش
و به دوش بکشم... به من گفت بازم صبر مشکالت فرزام

کنم تا چند سال دیگه... نمیدونم چی تو سرش میگذره 
و زمین بزنه خودش هم باهاش اما بگو اگه بخواد اتابک

 ...خورهزمین می
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این وسط منو فرزامیم که دوباره زندگیمون دستخوشِ 
 .گیرهیدشمنیِ این دو نفر قرار م

 

 

* 
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 ...حرف های نیال رو توی مسیر مرور کردم
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ها زد، خیلی چیزها و حتی توی لفافه به کینه خیلی حرف
 ...کردو دشمنی ناتمومِ اتابک اشاره 

این که هم زدنِ این گنداب بیشتر به ضرر میالد تمام 
های نیال به موضوع خودم و وریا میشه و عالوه بر حرف

 .و این روزها هم فکر کردم

به خودم گفتم نکنه واقعاً حامله بودم و این مدت وریا 
سعی بر فریب دادنم داشته و از ترس اینکه من بفهمم و 

 !دش بهم نگفتهسرش خراب بشم هیچی در مور

برگشتنم رو بهش اطالع ندادم، توی کافه که نشسته 
 :بودم جوابِ پیامم رو بهم داده بود

 "وقتی برگشتی بهم خبر بده عزیزم "
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بهش خبر ندادم تا در مورد اونچه که بینمون گذشته 
 ...بهش اطالع بدم

فکرم به قدری درگیر بود که نفهمیدم کِی رسیدم خونه 
وسط مامان و میالد دیده بشم و مجبور و قبل از اینکه ت

بشم به سواالتِ متعددشون جواب بدم، مستقیم به اتاقم 
 .رفتم تا تقویمم رو چک کنم

تقویم رو چک کردم، آخرین تاریخِ پریودیم مربوط به 
و پنجم ماه و هشت روز پیش بود، یعنی بیستبیست

 .قبل

به  االن سه روز از زمان پریودیم عقب افتاده، نمیخوام
این موضوع صحت بدم که ممکنه تاخیرش بخاطر 
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بارداری باشه و اون لحظه به چیزهایی که وریا در مورد 
 .تغییر هورمونام گفته بود پی بردم

 .در اتاقم یهو باز شد و با وحشت از جا پریدم

به میالد که ریز بینانه بهم زل زده بود متعجب نگاه 
 .رو بستکردم، قدمی به داخل اتاق برداشت و در 

های منو حتماً فهمیده اومدم و اومده تا در مورد صحبت
 .نیال سر در بیاره

 : نگاهش روی صورتم چرخید و بهم اشاره کرد

 ؟ نرفتی آرایشگاه -

من اونقدر فکرم درگیر بود که تا اینجا با اوهامِ ذهنم 
ی آرایشگاه رفتن فکر دست و پا زدم و اصالً به گزینه

 .نکردم
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 .شتمحوصله ندا -

ای در این مورد نپرسه، ولی اون اینو گفتم تا سوال دیگه
 ...خیالم نشدبی

 :تر که اومد بازوهام رو گرفت و گفتنزدیک

  ؟نیال چی بهت گفت -

 : نفسم رو با نا آرومی توی صورتش بیرون دادم و گفتم

ازم خواست باهات حرف بزنم دست از این کینه  -
تو میخوای بری ت برداری، اگه اونو پسرمسخره

 .دنبالشون تا قبل از اینکه دیر بشه

 ؟یعنی چی قبل از اینکه دیر بشه -

ای نفسم رو برد... باز هم اخمِ توی صورتش برای لحظه
 .نفس کشیدم تا تسلط حرف زدنم رو پیدا کنم
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میخواد دست برداری میالد... ازم خواست باهات  -
ی نوبت ها بشی، فرزام بزودخیال گذشتهحرف بزنم بی

خواد پاشو عمل کنه، گفت اینو بهت جراحی داره، می
نگفته، اما ازم خواست همراهش باشی، به جای اینکه 

وقتتو درگیر شکایت از اتابک و گیر افتادنِ خودت کنی 
میخواد کنارشون باشی، باالی سرِ فرزام باشی، پسرت 

 .این روزا خیلی بهت نیاز داره

 : گفت با همون اخمش، ناآروم

 .به من نگفته بود -

خواسته اینارو بهت بگه اما ظاهرا تو پاتو کردی می -
توی کفش گفتی میخوای شکایت کنی به حرفاش گوش 
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ندادی، ازت دلگیر بود، گفت بعد از این همه سال بازم 
 ...هاش فکر میکنهخودخواهه که داره به خودشو کینه
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پوزخندی زد و سرش رو با تاسف تکون داد و به یکباره 
 :تلخ شد
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مگه من میدونستم بچه دارم؟ یه عمر بودنِ اون بچه  -
دونستم رو ازم دریغ کردن، نگفتن بچه منه، از کجا می

  ؟تا براش پدری کنم

االن که میدونی... االن براش پدری کن... پسرت  -
میخواد جراحی کنه، شاید تو اگه کنارش باشی قوت 

تر جواب بده... اون بچه به قلب بگیره درمانش زود
خاطر خودخواهیِ شما و مادرش به این روز افتاده، ولی 

 ...از این به بعد وقتی کنارشون باشی میتونی

 :با بغض بین حرفم پرید

هنوز ندیدمش ماهین... چند بار به سرم زد برم من  -
دیدنش فقط از دور ببینمش، نتونستم... میدونم اگه 

خوام بکنم منصرف ببینمش عشقش منو از کاری که می
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میکنه... میدونم وقتی نگاش کنم میبازم... اما نمیتونم از 
اون عوضی بگذرم... کارایی که با تو کرده، با من، با 

گیمون، چطوری بگذرم اجازه بدم اون خونوادم، با زند
شرفا به زندگیشون برسم، بعد منو خونوادم انقدر بی

 ؟اذیت شدیم

 

دستاش رو گرفتم و بهش نزدیکتر شدم تا بتونم 
 .تر باهاش حرف بزنمراحت

فراموششون کن میالد... به خونوادت فکر کن، به  -
اونا اینکه االن اینارو داری، خدا بهت یه خونواده داده... 

بهت احتیاج دارن، ازشون حمایت کن، کنارشون باش... 
پسرت راه سختی در پیش داره، نیال میخواد همراهش 
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باشی، دیگه نمیتونه تنهایی از پسِ مشکالتشون بر بیاد، 
بهم گفت اگه نری سراغشون مجبور میشه برای همیشه 

و ازت جدا بشن، اما اگه انتخابشون و ترک کنهایران
 ...کنی

اش نشسته بود برام مشهود بود و ی که توی چهرهبغض
  ...ی حرف زدن رو ازم گرفتاراده

لبهاش رو روی هم چفت کرد و صورتش رو به جهت 
ای پیچید تا من اشکاش رو نبینم، اما حرکت دیگه

م کرد از دستش رو که زیر چشماش کشید متوجه
 .هام تحت تاثیر قرار گرفته و گریه کردهحرف

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

فت ازم بچه داره، نگفت تا به خاطر به من نگ -
م به سر خبری و غفلت از بچههاشون یه عمر تو بیکینه
  ...ببرم

 :مشتش رو با خشم روی کنسول زد و غرید

در حقم بد کردن ماهین... همین نیالیی که اون  -
ی موش مرده رو به خودش گرفته همینم منو قیافه

بچه دارم تا  چزوند... چرا تو این همه سال به من نگفت
م عوض کنم... چون منم سرنوشتِ خودمو به نفع بچه

رفتم با سیما ازدواج کردم خواست تالفی کنه... نگفت تا 
داغم کنه... من یه پسر دارم که به حضورم نیاز داره... 

تازه یادش اومده پسرم به باباش نیاز داره؟ االن حمایت 
 ؟منو میخواد؟ بعد از ده سال ماهین
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هاش چکیدن و دیگه طور واضحی روی گونه اشکاش به
در قید این بود که من اونا رو میبینم... دلم از هق زدنِ 

ش فروریخت... چنگ زدم به بازوش و آروم مردونه
 : گفتم

 .میالد جان -

منو تو گردابِ خودشون فروبردن تا یه عمر دستم  -
زیر سنگشون باشه، هر طور دلشون خواست گربه 

گفتم حاال که وقتش رسیده منم  رقصونی کردن...
حقشونو بذارم کف دستشون.... حاال هم خواهرشو 

 .انداخته وسط تا به بهانه پسرم جمعش کنه

نیال گفت اتابک میخواد بره خارج، حتی گفت میخواد  -
مارو هم همراه خودش ببره منتظر عکس العملته، 
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خواد قبل از اینکه اتابک مجبورشون کنه همراهشون می
 .تو انتخابشون کنی برن،

 

 وسهوسیپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

فت ای به کنسول زد و بغضش رو دوباره با چ دیگه ِمشت
هاش روی هم مهار کرد و با هاش و دندونکردنِ لب

 .ل زدچشمای خیس بهم ز
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هارو  به من نگفته بود... اینارو فقط به تو این حرف -
ی احمق... معلوم نیست این همه پنهان گفته دختره

کاری بخاطر چیه... المصبا دارن گوه میزنن به زندگی 
م... اگه به خاطر پسرم نبود حتی حاضر خودم و بچه

گیره  نبودم یه قدم طرف این خونواده بردارم... دلم
و همه چی به نفع حیفم میاد بازم اونا دربرنمه بچه

 .اتابک تموم بشه

تو بگیر... هم پسرتو اونا حقِ توان، برو سراغشون حقِ  -
هم نیالرو... مطمئن باش وقتی نیال تو رو انتخاب کنه 

و درآوردی... با این اینجوری هم تالفیِ کارهای اتابک
 .تونی سیما رو هم بچزونیکارت می
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هویی توی چهار چوب در قرار گرفت میالد مامان که ی
 ...سریع پیچید تا مامان صورتش رو نبینه

نگاه مشکوکش رو بین هر دومون رد و بدل کرد و رو 
 :به من پرسید

تو چرا انقدر زود برگشتی مگه قرار نبود بری  -
 ؟ آرایشگاه

مامان خیلی میزنی تو سرم، من واقعا زشتم همش  -
 !میگی برو آرایشگاه

 :و به شوخی گفتم، اونم با شوخی جوابمو داداین

کرد، اگه خوشگل بودی که این پسره انتخابت نمی -
 .گفتم برو آرایشگاهمنم همش نمی

 ! مامان  -
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اینبار با اعتراضِ واقعی پا کوبیدم روی زمین و با صدام 
میالد هم باالخره خندید و مامان چشمک ریزی به من 

 "چشه"زد که یعنی 

 ...و باال دادم تا اون چیزی نپرسه اما دریغابروهام ر

اون یه مادره و در هر لحظه ای دوست داره از حال و 
هاش سر در بیاره و بفهمه توی دلشون چی احوالِ بچه

 .میگذره

 ؟رفتی دیدنِ نیال -

نگاهم رو به میالد کشیدم که داشت الکی با وسایلِ روی 
چشمهای میزم خودش رو مشغول نشون میداد، تا مامان 

های من اشک آلودش رو نبینه و نفهمه از تاثیرِ حرف
 .گریه کرده
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 ؟ آره مادر رفتی -

منتظر بودم میالد اجازه صادر کنه تا برای مامان توضیح 
هایی بدم قرارمون چطوری پیش رفته و چه حرف

 .بینمون گفته شده

 .حواسم بهش بود که تقویم روی میزم رو برداشت

ا به سمتش رفتم و تقویم رو از هیهو مثل برق گرفته
 : دستش کشیدم

 .به وسایل خصوصیِ یه دختر دست نزن آقامیالد -

 .حرکت ثابت موندنجا خورده نگاهم کرد و دستاش بی

 ! تقویم بودش ها -
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روی  "p" تقویم بود درست... اما اگه اون عالمت پی
شک می فهمید منظور  دید بدونتاریخِ ماه قبل رو می

 ! صی بودنِ وسایلِ دختر چیهمن از خصو

 :ای باال انداختم و از تک و تا نیفتادمشونه

 .حاال هرچی -

 ؟ماهین نمیخوای بگی اونجا چه خبر بوده -

تقویم رو میون دستم نگه داشتم و نگاهم رو به مامان 
 .دوختم که همچنان منتظر بود تا من حرف بزنم
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یه سری چیزا گفت در مورد میالد میخواست بهش  -
 ...بگم که

 ؟مامان میتونم یه درخواستی ازت داشته باشم -میالد

یهویی بین حرف زدنم پرید و مثل همیشه توجه مامان 
 .رو به سمت خودش جلب کرد

 ؟ جونم عزیزم ؟ چی میخوای -

نگاهش رو بین من و مامان رد و بدل کرد و لبخندی 
 : روی لبش نشوند

خوام مراسم ماهین اینا که به خوبی پیش رفت ازت می -
  .خواهش کنم تکلیف زندگیِ منو هم مشخص کنی

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

نه من متوجه حرفش شدم که با چشمای تنگ شده زل 
 .ار سکوت کرده بودقرزده بودم بهش، نه مامان که بی

خوام یه بار دیگه لطف کنی برام بری می -
 ...خواستگاری

 :نفسی گرفت و ادامه داد

 .یعنی با نیال حرف بزنی -

ش از حالت اشک به چشمای مامان دوید و چهره
 .متفکرانه و ترس به لبخند و بغضِ شادی مبدل شد

این حس و حال به منم سرایت کرد و با بغضِ خوشحالی 
و در آغوش میالد و مامان زل زدم که هر دو همبه 

 .گرفتن
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های میالد سریع دور به جمعشون ملحق شدم... دست
 .تنم پیچیدن و روی سرم رو بوسید

 : وقتی گفت

خوام از این به بعد مراقبشون باشم اونا خونواده می -
 .منن و بهم نیاز دارن

ی خرسندی از چشمام فرو ریخت، ولی اشکی با نشونه
 .هو با صدای زنگ گوشیم از جا پریدمی

 :میالد بهم چشم غره رفت و زیرلب غرولند کرد

 ! روز خواستگاری هم دست بردار نیست -
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 .چک کردمبیرون رفتن، گوشیم رومیالد و مامان که 

 :تماسش قطع شده بود... پیام داده بود

کنی هنوز بیرونی، من اومدم شیرینی داری چیکار می"
 "بگیرم بعد برم پیش مامان

سریع بهش زنگ زدم... با چند بوق بالفاصله جواب داد 
های اطرافش های ماشینی صداش، بوقو پس زمینه

 .بود
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مون پرسید و در از شرایط خونهاحوالم رو پرسید... 
آخر در مورد قرارم به نیال و من هم به صورت خالصه 

 .چیزو براش توضیح دادمهمه

وقتی تصمیم میالد رو بهش گفتم اونم به اندازه منو 
 :مامان خوشحال شد و با تحسین گفت

خواست باز خوبه این نکبت سر عقل اومد وگرنه می -
 .د به بار بیارهاول زندگیمون یه دردسرِ جدی

 ! عه وریا -

 : خندید و گفت

ولی انگار تو قلقشو بیشتر از همه بلدی هر وقت یه  -
مشکلی پیش میاد تو بهتر میتونی ذهنشو دست کاری 

 .کنی

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 .خب دیگه من خواهرشم اونم منو خیلی دوست داره -

 ؟باز خودشو لوس کرد... حالت خوبه -

تاریخِ روی تقویم های نیال و سوالش یهویی همه حرف
 .رو به خاطرم آورد

 : گفتم

خوام بدون طفره رفتن و من یه سوال ازت دارم می -
 .حاشیه جوابمو بدی وریا

جونم... در مورد دوست دخترای سابقمه؟ به جانِ  -
خودت خیلی وقته سراغ این چیزا نرفتم، از همون شبی 

 ...که با هم

آزمایش بارداری چرا منو بردی آزمایشگاه؟ بردی تا  -
 ؟بدم
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یهویی پریدم وسط شوخیش و اون حاال با سکوت 
 .کردکِشداری داشت ذهنم رو مشغول می

مکثش که طوالنی شد صداش زدم، ولی باز هم چیزی 
 .نگفت

به صفحه گوشی نگاه کردم تا مطمئن بشم هنوز در حال 
 .مکالمه هستیم

 ؟خوای چیزی بگینمی -

 : فتنفسش رو توی گوشم ها کرد و گ

 .دکتر برات آزمایش نوشته بود -

 ؟چی گفت دقیقاً -
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همون شب که حالت بد شد نبضتو گرفت گفت احتماالً  -
به خاطر بارداری باشه، توی آزمایش مشخص میشه 

 .واقعاً حامله هستی یا نه

پس اصرارت واسه اینکه زود ازدواج کنیم بیخودی  -
 ! نبود

 :لحنش به آنی طلبکارانه شد

که رابطمون از حد یک سال هم گذشته، تا ببخشید  -
کی می خواستیم همینجوری دوست بمونیم... اصالً 

درست نیست این مدلی بیشتر پیش بریم، من بودم که 
همیشه اصرار داشتم به ازدواج، تو و خانوادتم که همش 

 .طاقچه باال گذاشتین
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منو بردی آزمایش بارداری بدم بعد هیچی بهم  -
 ؟نگفتی

ه باز یه الم شنگه جدید نسازی، باردار باشی نگفتم ک -
خوام یا نباشی باالخره زنِ من میشی، واسه همینم می

 .هرچه زودتر جفتمون کنار هم باشیم

 ؟حامله بودم وریا -
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مکث کوتاهی کرد و قبل از اینکه دوباره اسمشو صدا 
 :ای جواب دادبزنم با تک سرفه

 .نه -

 ؟ واقعاً -

  .آره... دکتر گفت هورمونات به هم ریخته -

نفس عمیقی کشیدم و مقابل آینه موهام رو روی شانه 
 .چپم ریختم

خیالم راحت راحت شد... آخه هر چیزی زمانِ خودش  -
داره... تو این شرایط بچه بیاد درست نیست... اونم رو 

 ! یهویی

 ؟یعنی اگه حامله بودی نمیخواستیش -

 : از سوالش یکه خوردم و گفتم
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نگفتم نمیخوامش، ولی االن نیاد بهتره، باید  -
 .شرایطمون بهتر باشه، موقعیتش فراهم بشه بعد

یه جوری میگی شرایط انگار قراره آپولو هوا کنیم...  -
 .تو راه بدی ساختنش که کاری نداره

های منحرفِ باز زد به جاده خاکی و حرف
 ...همیشگیش

 : سریع گفتم

 .من قطع می کنم به کارام برسم -

 :اجازه نداد

به وایسا حاال که بحث بچه شد خوبه یکم در موردش  -
 .حرف بزنیم

 :پرسید
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 ؟ ترسیدی حامله باشی -

 .کشیدمشبرس رو برداشتم و روی موهام آروم 

نه نترسیدم... فقط االن آمادگیشو ندارم... امیدوار  -
 .بودم همچین چیزی نباشه

کردی چرا یعنی اگه حامله بودی با من دعوا نمی -
 ؟ یهویی شد و فالن

با تو چرا دعوا کنم... یه چیز طبیعیه که ممکنه هر  -
 .لحظه از زندگی رخ بده

 :م کردظاهرا از جوابم راضی بنظر اومد که تحسین

 .آفرین دختر منطقیِ من -

 ؟ای موندهحرف دیگه -

 .بینمتنه عزیزم برو به کارت برس، شب می -
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 : تا خواستم قطع کنم دوباره گفت

 .راستی -
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مون ادامه بدم. مکث که کردم، باز مجابم کرد به مکالمه
 :پرسید

 ؟از آخرین باری که پریود شدی چند روز گذشته -
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ی غرقِ ناباورانه برس رو روی میز گذاشتم و به چهره
 : تفکرِ خودم زل زدم

 ؟واقعا هنوز امیدواری من باردار باشم -

هورموناته؟ نه فقط می خوام بدونم واقعا همون تغییر  -
 .آخه دکتر گفت ممکنه پریودیتم عقب بیفته

موهام رو کامل عقب زدم و دوباره با شک به تقویم نگاه 
 .کردم

آره عقب افتاده... االن بیست و هشتمه من باید  -
 .شدمپنجم پریود میوبیست

 .که اینطور... پس دُکی جون درست حدس زده -
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د به اون تاریخِ تماس رو قطع کردیم، دوباره چشمم افتا
 ...لعنتی

ی خاله من این ماه زیاد استرس نداشتم، اما مسئله سکته
ی جدیدِ ذهنم حوری و طالق گرفتنِ میالد تنها دغدغه

 ...بود

احتمال داره بخاطر همین هورمونام کمی به هم ریختن 
 ...و تاریخ قاعدگیم عقب افتاده باشه

 

 

ودم و ی خمراسم خواستگاری من با حضور خانواده
 .خانواده بنیامین و خاله حوری و وریا برگزار شد

کسیِ اومدنشون به تنهایی خاری بود توی قلبم و از بی
 .وریا حسِ گس و تلخی بهم دست داد
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ولی این حقیقت که هر آدمی در آغاز تا پایانِ زندگی 
باید فقط به خودش متکی باشه و به خودش اعتماد کنه، 

  .اون لحظه برام ثابت شد

ش رو دید نامحسوس وقتی اومد و عمه و شوهر عمه
 .اخمی کرد و بهم پیام داد

از دیدنشون اصال خوشحال نشدم، کاش دعوتشون "
 "کردیننمی

در جوابش چیزی نگفتم و با آرامش کنار متینا 
 .های چای رو پر کردماستکان

هم بهش حق میدم و هم انتظار دارم این کدورتِ 
یرون کنه و همه در کنار هم با طوالنی مدت رو از دلش ب

 .صلح و آرامش زندگی کنیم
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ها و تر از تلنبار کردنِ سیاهیگذشت با ارزش"
 "ها توی قلبهکدورت

 : مامان که صدام زد

 ؟ماهین خانوم میای عزیزم -

ی زدههای چایی رو با لبخند به نگاه ذوقسینی استکان
 :متینا برداشتم و گفتم

 ؟ظاهرم خوبه -

 :شالم کشید و تعریف کرددستی به 

 .صبرانه منتظر دیدنتهعالی عزیزم... وریا بی -

هام گرفتم و با قدمهای آرومی سینی چای رو توی دست
 .بیرون رفتم

 .نگاهم با شیفتگی دنبالِ برق چشمای وریا کشیده شد

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

برقی که از همین فاصله هم میتونستم قدرت انعکاسش 
 .رو توی نگاهم لمس کنم

ر جوابش لبخندی زدم و در مقابل شوهرِ لبخند زد، د
 .هدیه خانم خم شدم تا استکان چای رو از سینی برداره

هایی که از زندگی و بعد از همه سردی و گرمی
مشکالتِ اطرافمون چشیدیم، باالخره به این مرحله 

 ...رسیدیم

... از هاها... از رنجها و مصیبتها و شیرینیاز اون تلخی
 ...های جگر سوزنایهها و کزخم زبون

ی حاالیی که نوبت به خوشبختیمون رسیده و قراره ثمره
صبر و تالشِ عشقمون رو دریافت کنیم از صمیم قلب 

 .برای هردومون خوشحالم
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های پستی و بلندی ش رو میونمثل مادری که ثمره
 .زندگی بزرگ کرده و به نتیجه رسونده

سینی رو که از همه گذشتم و مقابل خودش ایستادم. 
مقابلش گرفتم با لبخند نگاهش رو توی صورتم 

 :چرخوند و آروم لب زد

 .خوشگل شدی -

کار خاصی انجام نداده بودم، فقط زیر ابروهام رو تمیز 
کردم و یه آرایشِ مختصر روی صورتم انجام دادم، اما 

 .تعریفش باز هم مثل همیشه قند توی دلم آب کرد

 شیرینی داشت... از اخمش مقابل میالد که ایستادم اخمِ
 :م گرفت، ریز هشدار دادخنده

 .نخند... االن میگن عروس از خداش بوده -
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جفت وریا لبخندم رو جمع کردم و کنار خودش که 
 .نشسته بود نشستم
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کردم هدیه خانم و شوهرش برای جانبداری از فکر می
ما اینجا باشن، اما ظاهراً هدفشون از اومدن، همراه بودن 

 .کنار خاله حوری و وریا بود

 :با لبخند گرمش رو کرد به مامان و گفت

به لطف الهی این مقدمات فراهم شده تا دست این  -
تو دست هم و اگه خدا بخواد و بذاریم دوتا جوون

راهیشون کنیم برن در کنار هم به خوشی زندگی 
 ...کنن

ای به سمت خاله حوری کشوند، تا به نگاهش رو لحظه
 :نحوی ازش اجازه بگیره

جان ازم خواست پیش زمینه این خواستگاری حوری -
 .تر گفته بشهها راحترو فراهم کنم تا حرف
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ی حضور پیدا کرده تا مطمئنم کرد از طرف خاله حور
 .مراسم خواستگاریِ وریا رو به خوبی پیش ببرن

بنیامین لبخند معناداری به ووریا زد، نگاه وریا با اخم 
ریزی از صورت بنیامین پایین دوخته شد و دستاش رو 

 ...با کالفگی ریزی بین هم فرو برد

ایه تا خودش لعنتی هنوزم همون پسرِ تخس و یکدنده
تونن کاری یا چیزی نباشه کلِ دنیا هم نمی مایل به انجام

 .متقاعدش کنن

های بزرگترها که تمام شد و نتیجه این حرف
خواستگاری به خوبی پیش رفت خاله حوری رو به مامان 

 : با کسب اجازه گفت
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ها برن دورتر از ما بشینن تا اگه اگه مشکلی نداره بچه -
ی هم حرفی چیزی بینشون هست گفته بشه... درسته رو

شناختِ کافی دارن، اما زندگی دونفره پر از رمز و رازه، 
نیاز دارن قبل از شروع زندگیشون یه سری چیزهارو 

 .بین خودشون مشخص کنن

 :مامان با موافقت سر تکون داد

بله کامالً درسته... هر چقدر هم حرف بزنن بازم  -
ست که ازش زندگی براشون مثل یه هندوانه سربسته

 .ونندچیزی نمی

مون رو های ناگفتهمارو راهنمایی کردن در خلوت حرف
 .به زبون بیاریم
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به محض اینکه وارد اتاق شدم و وریا هم به دنبالم اومد، 
در رو بست و وقتی به سمتش پیچیدم، با شوریدگی در 

برم گرفت و اجازه نداد یک اینچ بینمون فاصله ایجاد 
 .بشه

پر کرد و با نفسی که  هاش رو از هوای بدنم و موهامریه
 :بیرون داد، آروم زمزمه کرد

 .دلم برات تنگ شده بود، میدونی چند وقته ندیدمت -

ش فاصله دادم و به صورتش با سرم رو از روی سینه
  .شوریدگی نگاه کردم

دستام رو روی قابِ زیبای صورتش گذاشتم، لبخندی 
 :زد
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، شما باالخره داره تموم میشه خانومِ ماهینِ فاخری -
 .هابزودی همسر وریا مظفری میشی... عروسِ مظفری

 

 ونهوسیپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باعث افتخاره -

  ...با لوندی گفتم و زبونم رو روی لبم کشیدم
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 .ی ریزی زدم رو بوسهخندید و روی گونه

باالخره دارم تویِ سرتق رو به همسری میگیرم... منم  -
کنم... میدونی چه راه دراز و سختی رو پشت افتخار می

سر گذاشتیم ! میدونی چقدر سختی کشیدیم، چه 
ها... ولی آخرش داریم به چیزایی شنیدیم، چه تلخی

نو شب به ناروا رو هردوموحقمون میرسیم، حقی که اون
  ...آوار شد، رسوامون کرد، زمینمون زد، اما حاال

 :دستش رو گرفتم و اجازه ندادم ادامه بده

 .بیا اینجا -

روی تخت نشستم و اون رو مجاب کردم کنارم بشینه، 
تا به اندازه خوشحالی و شوری که از امشب، توی دلمون 

 .لبریز شده باهم حرف بزنیم
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آورد شالم رو با دل ضعفه نگاهم کرد و دست پیش 
 .کنار زد تا موهام به هم بریزه

 :خودم رو کنار کشیدم و گفتم

 .اومدیم در مورد زندگیمون حرف بزنیما -

 ؟مگه هنوز حرفی هم مونده -

خوایم در مورد زندگیمون حرف بزنیم تا به تفاهم می -
 .برسیم

 ...ماهین جان -

روی تخت یله داد و آرنجش رو زیر بدنش تکیه گاه 
 .داد و نگاهم کردقرار 
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عزیزم همین طوریشم ما داشتیم با هم زندگی می  -
 .کنیمکردیم االن داریم رسمیش می

 :روی نگاهش با لبخند، پلک زدم

 ؟خوشحالی وریا -

 :ش گرفت و با پررویی گفتاز سوالم خنده

تر حرف بزنیم... بالشتتو بده یکم دراز بکشم راحت -
 .اگه بدونی چقدر خستم

 ؟و مراسم خواستگاریت بخوابیاومدی ت -

م که راحت بیام تو این اتاق لم بدم و تو فکرِ اون لحظه -
 .و برم، زنمو ببوسمدردسر بیامتورو بغل بگیرم، بی

 ؛این یعنی خوشحالی -
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دست دراز کرد و خودش بالشتم رو برداشت و زیر 
سرش گذاشت و در درحالی که پاهاش پایین تخت 

 .و بالشت قرار داد ش رو روی تختبودن تنه

 .خوای یه چرتی بزن تا خواستگاری تموم بشهمی -

اندازِ پروییش زل با چشم غره بهش گفتم و به چشم
 .زدم

 :از رو نرفت و مزه ریخت

ها اگه بذارن همین کارم می کنم... امشب بعد مدت -
 .سرمو راحت رو بالشت میذارم یه خواب آروم میرم

 ؟خوابیدیمگه تا االن آروم نمی -

 ؟ذاشتینتو و خونوادت می -

 :به بازوش اشاره کرد
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بیا سرتو بذار اینجا همینجوری که داری حرف میزنی  -
 .کنممنم بوت می

 

 وچهلوسیپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

سرم رو خم کردم به طرفش، نه اینکه سر خندیدم و 
 :روی بازوش بذارم، فقط نزدیکش شدم

تو هنوز نگفتی خوشحالی یانه، حواسم هست داری از  -
 .زیرِ جواب در میری
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 ؟خودت چی فکر می کنی ؟ به نظرت خوشحال نیستم -

اون نگاه شیفته و پر احساس مگه جوابی برخالف نظرم 
 ؟داره

 .خوای پرواز کنیی میحس می کنم از خوشحال -

 :ش سریع بهم ریختبحث رو با جمله

مون حرف خواستی در مورد زندگی دو نفرهتو که می -
 .بزنی

لبخندی زدم و بدون خجالت و رودربایستی احساسم رو 
 :به زبون آوردم

منم خیلی خوشحالم وریا... خوشحالم که تو قراره  -
یِ هم شوهرم بشی، همدمم باشی و مهمتر از همه حام

 .میشیم
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با مکث نگاهش رو توی صورتم چرخوند و یک آن 
دست دراز کرد بازوم رو گرفت و منو به طرف خودش 

 .کشید

سرم که روی بازوش افتاد بغلش رو حس کردم و دمِ 
 .هام کشیدمعمیقی از سینه و گردنش به ریه

سر توی گردنم فرو برد و اونم نفس عمیقی گرفت... 
 :روی پوستم پچ پچ کرد

منم خیلی خوشحالم... هم اینکه قراره تو بیای تو  -
زندگیم هم اینکه باالخره به چیزی که دوست داشتم 

خوام برات یه شریکِ درست باشم... یه رسیدم... می
مرد مورد اعتماد و یه همراه مناسب... بهت قول نمیدم 

زندگیت کنار من بدون پستی و بلندی سپری بشه، 
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شاه پریون سوار اسب نمیگم قراره مثل دختر 
خوشبختیت کنم... هیچ زندگی بدون مشکل نیست... 
ممکنه ما هم مشکالت زیادی کنار هم تجربه کنیم... 

ولی مطمئنم با اعتماد به هم و تکیه به هم از همشون رد 
میشیم... اون وقته که باید بگیم ما رو اسب خوشبختی 

 ...سواریم

 

و  جمالتِ صادقانهی ریزی به گردنم زد، دلم از بوسه
 .ش قیلی ویلی رفتبوسه

 :م رو گرفت و نگاهم رو توی صورتش نگه داشتچونه

 ؟گیری چی میگم عشقممی -

 .آره -
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خواد هاش کامالً متوجه شدم اون نمیدر واقع از حرف
یه قول سرسری بهم بده، داره از االن چیزهایی رو میگه 

مواجه که در آینده، کامال روشن و واضح باهاشون 
 .شممی

ازت انتظار دارم صبوری کنی، وقتی مشکلی پیش میاد  -
ها رو تو ها بدترین تجربهترین آدمقوی باشی، موفق

زندگیشون داشتن... اونی که برج ساخته معنیِ زندگی 
ها قبلش رو خوب درک میکنه... میدونه زیباترین برج

 یه زمینِ ساده بودن، بدون کاربرد، بعد تبدیل شدن به
خوام زندگیمونو یه برج بزرگ و لوکس... من می

و هامون بزرگترین درساینجوری بسازیم، از زخم
 .بگیریم برای بهتر شدن
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 :سربلند کرد و به چشمام زل زد و گفت

 ؟منظور حرفامو متوجه میشی -
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ی جذابش و دستم رو روی پلک زدم روی چهره
 .صورتش گذاشتم

نمیخوام بترسونمت از زندگی متاهلی یا یا حتی از  -
زندگی با خودم... اینارو میگم تا خوب درکش کنی، ما 

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

قراره یه عمر کنار هم باشیم... ممکنه خیلی چیزها با هم 
... خوب و بد... میخوام قوی باشی و جا تجربه کنیم

نزنی... به جای خراب کردن دنبال این باشی چه جوری 
از بد خوب بسازی... مطمئنم تو همسر باهوشی هستی 

خوام برای بچه ها هم یه برام، صبوری با منطقی، می
مادر درست و مهربون باشی... تا بهشون یاد بدی 

یلی فراز و زندگی اونجوری که همه میگن نیست، خ
 ...فرود داره

و میگی، من از حرفات نمیترسم وریا تو داری واقعیت -
اینکه آینده نامعلومه و مشخص نیست برامون چی در 

 .نظر داره

 :با تکونِ سرش حرفمو تایید کرد
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 .دقیقاً -

 .خواممنم از تو یه چیزایی می -

م چسبوند و در حینی که عمیق بوسیدم، لب لب به شقیقه
 :زد

 .تو جون بخواه عزیزم -

هات یه همراه خوب و خوام تو هم برای من و بچهمی -
 .فداکار باشی

 ؟فداکار یعنی چی؟ مثل دهقانِ فداکار باشم -

 :خندیدم و خودش هم خندید و به شوخی مزه پروند

خوای فلسفی حرف بزنیا، نمیتونی... بگو یه آدمی می -
 .اعتماد کنیم باش که بتونیم تو هر لحظه از زندگی بهت

 .خواستم بگمآره همین... همینو می -
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 :با خنده سرش رو تکون داد و گفت

بینی که من جز رفیقت میشم، تو هم همه کسم شو، می -
و ندارم... دوتایی هم پاشدیم اومدیم مامانم هیچکس

خوام برام همه کس بشی... بهم خواستگاریت... می
ایطی بهت تکیه خونواده بدی، رفیقم بشی که تو هر شر

 ...کنم

شن وریا، خونوادمم از این به بعد کس و کارت می -
 ...تم هستنی عمهتازه بنیامینم هست، خونواده

 :چینی از اخم به ابروهاش داد و گفت

اینارو بیخیال... این آدما تو گذشته جز نفرت چیزی  -
از خودشون به جا نذاشتن... پس در آینده هم جایی تو 

و کنار بزنم ازش ، بهت گفته بودم من هر کیقلبم ندارن
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گذرم، از داییم گذشتم، حتی برام مهم نیست یه می
 .روزی تو زندگیم وجود داشته

ها برگرفته از گفت خصوصیاتِ رفتاری آدمشخصی می
باطن و ذهنشونه... چیزی که از گذشته تا بزرگسالی با 

خودشون به همراه داشتن و قرار نیست با چند بار 
رف زدن خصوصیاتشون رو کنار بذارن... گاهی ممکنه ح

 .هیچوقت عوض نشن

می دونستم اگه تا فردا این بحث رو کش بدم و ازش 
 .ستفایدهبخوام عمه و شوهرش رو ببخشه بی

ای به گردنش تموم کردم و خواستم حرفام رو با بوسه
نفس از کنارش بلند بشم که دستم رو کشید و بی

صابت کرد و لبش آروم به جایی صورتم روی صورتش ا
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کرد، که ضعف و شور و اشتیاق رو به تنم تزریق می
 ...فرود آمد و بوسیدم

 

 ودووچهلپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

، انگار بخشی نشون وریا توی دستم جا خوش کرده بود
از خودش بود که به من وصل شده و قراره تا ابد 

 .همراهم باشه

 . ی عشق و وصال ابدیموننشونی از نشونه
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وقتی اونو توی دستم انداخت همه دست زدن خوشحالی 
 :ی جالبی انداختکردن و بنیامین بهش تیکه

 .خودتو کشتی تا بالخره باجناقم شدی رفیق -

وریا با اخم شیرینی بهش از حرفش همه خندیدن و 
 .چشم غره رفت

ی بابای بنیامین با اجازه از مامانم و میالد بینمون صیغه
مون با هم ی عقد دائمیمحرمیت خوند و ما تا لحظه

 .محرم شدیم

بلند شد و مقابل همه پیشونیم رو بوسید و وقتی نگاهم 
 .با لبخند گرمِ مامان اصابت کرد، بغضم گرفت
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قصد رفتن کردن. حرفامون رو گفته  کممهمون ها کم
بودیم، پیشنهادهامون رو مطرح کردیم... این که قصد 

نداریم مراسم بزرگی از عقد و عروسی بگیریم و 
ترجیح دادیم با یه جشن کوچیکِ خانوادگی راهی ماه 

عسل بشیم و پولی که قراره برای عروسیمون خرج 
 .کنیم در راه کار خیری ازش استفاده کنیم

ه وریا گفته بودم میتونیم با این پول برای یه دخترِ من ب
دم بخت جهیزیه بخریم و اونم با روی باز از حرفم 

 .استقبال کرد

تصمیم گرفتیم ازدواجمون رو خیلی ساده برگزار کنیم 
و این برای مایی که بعد از این همه چالش و خطر و 

اتفاق قرار بود به بزرگترین آرامشِ زندگیمون برسیم 
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اتفاق ساده نبود... بلکه تعیین سرنوشتمون و یک 
 .مون کنار هم بودهمبستگی

همه با پیشنهادمون موافقت کردن... در واقع انتخاب رو 
 .به پایه خودمون گذاشتن

ها که رفتن وریا و خاله حوری هم قصد رفتن مهمان
 .کردن

حوری و وریا رو تا کنار در من و مامان و میالد، خاله
 .مشایعت کردیم

تر رفته بنیامین و متینا همراه هدیه خانم و شوهرش قبل
 .بودن

توی پاگرد خونه وقتی کفشاشون رو پوشیدن خاله 
 : حوری صورتم رو بوسید و از صمیم قلب گفت
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نمیدونی چقدر خوشحالم ماهین جان.... انقدر دوسِت  -
ی پسرم کردم تو چراغِ خونهداشتم که همیشه آرزو می

کنم، ازش ش شدی خدارو شکر مینهباشی... چراغ خو
قول گرفتم کاری نکنه تا چراغش یه روزی خاموش 

و دوباره بهش بشه... ممنون که پسرمو قبول کردی
 .اعتماد کردی
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 :دستش رو بوسیدم و زمزمه کردم

 .خیلی به من لطف دارین، خدا همیشه حفظتون کنه -

 ...نگاهش به وریا دوخته شد و با اطمینان پلک زد

ای نفهمیدم نگاه پر معناش به وریا برای چیه، اما لحظه
که وریا حرف زد درک کردم وریا زیر دستِ مادری با 

 ...قدرت و باهوش و متشخص بزرگ شده

 :رو کرد به مامان و محترمانه و شمرده گفت

ها باعث شدن تو من می دونم یه سری سوءتفاهم -
شناختمون از هم خدشه ایجاد بشه... یه زمانی شما از 

دادم... اما همیشه برای من بدتون میومد، بهتون حق می
و من عزیز و محترم بودین و به عنوان یه مادر رفتارتون

 ...ستم قبل رفتن اینو بگمکردم... میخوادرک می
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 :میالد به شوخی گفت

خب حاال خودتو لوس نکن دیگه... مامان که ثابت   -
کرده دوماد دوسته، دو روز نشده توهم عزیز کردش 

 . میشی

ی ریزش دلم رو قنج برد و دستش رو با خجالت خنده
 ...ریزی روی چشماش کشید

 ! پسرِ شرورِ من، مثال االن خجالت کشیده

خوام بهم ون که منو الیقِ ماهین دونستین، میممن -
اعتماد کنین خاله کوثر، ماهین چه االن چه تا هر زمان 

ای رو سرم جا داره... قول نمیدم چه جوری دیگه
کنم اما برای خوشبخت کردنش با دل و خوشبختش می
 . ی شما نباشمکنم تا شرمندهجون تالش می
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دست مامان رو مون خم شد و توی بُهت و حیرتِ همه
یهویی بوسید و مامان با خجالت خودش رو کنار کشید و 

 :ی وریا رو گرفتشونه

 .شرمندم نکن تو رو خدا... این کارو نکن -

این کارو کرد تا به همه ثابت کنه برخالف مغرور بودن 
غل و غش و با و پرروییش مردی هست ساده و بی

 ...اطمینان

همسفر شدن کنارشون از اونا که راحت میتونی توی 
 .چشمات رو ببندی تا رسیدنِ به مقصد بازشون کنی

 :ش زد و گفتمامان آروم روی شونه

به قول خودت یه سری چیزا سوتفاهم میشن... من تو  -
شناختم اما زمان راه حل خوبی بود تا رو درست نمی
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بفهمم تو عالوه بر اینکه رفیقِ خوبی واسه پسرم بودی 
ی دخترم میشی... ماهین از این به همسر خوبی هم برا

کنه... اونو به تو می بعد غیر از خدا و ما، به تو تکیه می
 ...سپارم وریا جان

 

 

 

* 
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کردم قاعدگیم زمان برد، ه فکر میبیشتر از چیزی ک
طوری که ترسیدم و به وریا گفتم این مشکل طبیعی 

ش بیشتر ذهنم های گمراه کنندهنیست، اونم با جواب
کرد و علتش رو به خاطر استرسِ رو سردرگم می
ذاشت، درحالیکه من استرس نداشتم و ازدواجمون می

وصالمون لبریز بودم از شور و هیجانِ این روزها که به 
 .بند بودن

اون روز که از سرِ استیصال تصمیم گرفتم همراه مامان 
به مطبِ دکتر برم و مطمئن بشم مشکلِ اساسیِ جسمم 

 .چیه، قبلش با وریا هماهنگ کردم
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های مختلف برای رفتنم اعتراض کرد و باز هم بهانه
من چیزیم نیست و بیخودی دارم "آورد از اینکه 

 "کنمشلوغش می

خوام مطمئن بشم، تشخیص دکتری که با تم میبهش گف
زنه، شبیه تشخیصِ همون دکتری هست خودم حرف می

که به اون گفته مشکل از هورمونامه و چیزِ خاصی 
و اینجوری خیالم رو راحت کنم، در واقع مشکل  "نیست

 .خاصی ندارم

نزدیک مطب بودیم که دوباره زنگ زد و تا فهمید بی 
تادیم به طرف مطب دکتر، پامون توجه به حرفش، راه اف

ش پیدا شد و کاری نرسیده به مطب، یهویی سروکله
 .کرد تا از رفتن به اتاقِ خانم دکتر منصرف بشیم
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هزار و یک دلیل آورد و کارسازترینشون، خرید و 
 :کردانتخابِ وسایلِ جهیزیه بود و اصرار می

با فروشنده برای این ساعت هماهنگ کردم، باید  -
 .بریم

 :مامان که گفت

بذار یه توکِ پا بره ببینیم چه اتفاقی افتاده وریا جان،  -
 .مشکلی برای ماهین پیش اومده، الزمه بره چکاب بده

روش نبود بگه از وقتِ پریودیش گذشته، به خیالش 
وریا هم از این مسئله خبر نداره، اما وریا دوباره 

 :مانعمون شد

ن ساعت، اگه نریم خاله کوثر من وقت گرفتم برای ای -
شَم رد بشیم... ذاره از دمِ فروشگاکنه نمیطرف لج می
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یه امروز بریم به کارو زندگیمون برسیم، مطب و دکتر 
 .بمونه برای یه روزِ دیگه

ریزبینانه تمام رفتارهای مرموزش رو رصد کردم... 
گه اون مطمئنم مشکلِ من هورمونی نیست و حسم می

 .من پنهون کنهسعی داره یه چیزی رو از 

ست یا شناسم، وقتایی که کالفهمن این مرد رو خوب می
و ماسمالی کنه، با سعی داری با مخفی کاری، چیزی

 .رفتارش خودش رو لو میده

متاسفانه با سماجت و زورگوییش کاری کرد تا هر 
 .دومون رو از اونجا بیرون بکشه

 

 وپنجوچهلپونصد_پارت#
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صبر کردم تا روزی که پرده از این جنجالِ ذهنی 
  ...بردارم

حسم بارها هشدارِ یه چیزو داد، اما ذهنم با قلدوری 
 .سعی بر سرکوبش داشت

گانه رفتار امکان نداره هر دومون اونقدر ناشی و بچه
 .کرده باشیم که این سوتی در رفته باشه
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خوام به خودم بقبولونم رفتارِ اون خیلی هم شک می
هاش و برانگیز و مجهول نیست، اما این دل دل زدن

گه، ناخواسته ذهنم رو به چیزهایی که با تردید می
 .کنهکشمکش وادار می

سر حوصله وسایل رو دید زدیم و با همراهیِ مامان، 
 .ن تا شام رو بیرون بخوریمرفتیم رستورا

 .سعی کردم به موضوعِ پیش اومده چندان فکر نکنم

به خودم گفتم وقتی برگشتیم خونه اونو توی خلوتیِ 
خوام دلیل رفتارهای ندازم و ازش میاتاقم گیر می

 .مبهمش رو برام توضیح بده

 : مامان که گفت

 ؟از بچگی پیش داییت بودی وریاجان -
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ش دادم و نگاهم رو دوختم به وریا حواسم رو به جمله
که در حال خوردنِ ساالدِ پیش غذاش سرش رو برای 

 : مامان تکون داد و گفت

آره ولی بعد از یه مقطعی راهمو ازش جدا کردم،  -
تصمیم گرفتم خودم زندگیمو بسازم... همه که پدر و 

دایی و عمو باالی سرشون نیست، باید بتونن تنهایی از 
 .بربیان پسِ مشکالتشون

مامان با تحسین سرش رو تکون داد و توی چشماش 
  ...برق افتاد

مون رو میالد راست میگه مامان داماد دوسته... اصال همه
دوست داره، فقط نحوه برخوردش با مشکالت و 

شناختِ ما و عالئقمون کمی پیچیده بود، برای همین طی 
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مشکالتِ اخیرِ زندگی دچار سردرگمی شد و نتونست 
 .ضاعِ قمردرعقربِ بینمون رو درست مدیریت کنهاو

های زیادی دارن و های وریا هم جاذبهالبته شیرینی
تونستن در این مدت کم مهرش رو توی دلِ مامان جا 

 .کنن

هایی که به منو مامان با حرف زدنش، رفتارش، محبت
رو به خودش  کنه، تونسته تا حدوی رضایت مامانمی

 .، بهتره بگم عالقهجلب کنه، رضایت که نه

مون، مامان شامِ ذاره بیاد خونهبه محض اینکه قرار می
پزه، براش کیک خونگی درست ش رو میموردعالقه

کنه و سعی می کنه با رفتارش نشون بده دامادِ می
شه و وریا هم اینو به جدیدش عضوِ محبوبی از خانواده
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بت کنه و به همون اندازه که از مامان محخوبی حس می
 .دادکرد، چند برابرش رو به مامان پس میدریافت می

بیچاره مامانت، حتما تنهایی خیلی زجر کشیده تا به  -
اینجا رسوندتت... انشاهلل زندگی براتون بر وفق مراد 

 .ها باشهباشه، تا حداقل جبران اون سختی

ها با سختی بزرگ میشن خاله کوثر، سختی نیاد، آدم -
خوشی هم نمیاد... اصال سختی نباشه هیچوقت رفاه و 

 .مونهتجربه میآدم خام و بی

تم که این سال ها درسته، اما اون زن تنها بوده، عمه -
باهاتون قهر بوده، ماشاهلل خوب تونسته از پسِ زندگی 

 .بر بیاد
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 :صاف نشست و با نگاهش به مامان با افتخار گفت

ها هیچی برام کم مامانم یه شیرزنه.... تو این سال -
نذاشته... اونم از زندگی اینو فهمیده که گاهی اومدن و 

خواد بگه یه وقتایی ها یه حکمتی داره، خدا میرفتنِ آدم
نیست، باید به خودت بیای و بفهمی کسی دوروبرت 
 .تنها خودتو داری
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منو مامان هردومون با شیفتگی به خاطر جمالتِ پرباری 
 .داد بهش نگاه کردیمکه در جواب می

 

هارو آوردن و در حین خوردنِ شام، مامان به سفارش
 : من نگاهی کرد و گفت

خواید برید ماه عسل پیشنهاد خوبیه، ولی ای اینکه می -
سوزه، اون از گرفتید، دلم میش شما عروسی میکا

خواد قید عروسی و متینا، اینم از تو، میالدم که حتما می
 .این چیزارو بزنه

با یادآوری میالد و بحث ازدواجش یهو یادم افتاد که 
 .ی میالد رو به اجابت نرسوندهمامان هنوز خواسته
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بیشتر با  قرار بود این روزها بریم خواستگاریِ نیال، البته
این حالت که مامان تنهایی با نیال حرف بزنه و جوابش 

رو برای ازدواج با میالد بپرسه و یکی از دالیلی که 
کرد خودش شخصا با نیال حرف بزنه، پافشاری می

زنم تنها گرفتنِ جوابِ خواستگاری نیست، حدس می
 ...بلکه دیدنِ فرزام باشه

 ؟ستگاریِ نیالمگه قرار نبود این روزها بریم خوا -

 : وریا هم به تایید سر تکون داد و گفت

آره چی شد راستی... قرار بود برید کارهای میالدم  -
 .پیش ببرید

مامان با آرامش لبخند ریزی زد و به من نگاه کرد و 
 : گفت
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دیروز بهش زنگ زدم، قرار گذاشتم فردا شام بیان  -
 مونخونه

ش خورد نوشابه ای کرد و قلپی ازوریا سریع تک سرفه
 :تا آروم بشه... تیز به مامان نگاه کرد

 ؟برادرِ عوضیشم گفتین بیاد -

 : مامان سریع گفت

نه... برادرش بره به جهنم، اتفاقا زنگ که زدم، خیلی  -
جدی آب پاکی رو ریختم رو دستش بهش فهموندم ما 

خوایم، تاکید کردم فقط همراه و میو فرزامفقط خودت
 .با فرزام بیا

نگاه کرد، اما وقتی  ای کشید و به منوریا نفس آسوده
 ؛حرف زد خطابش به مامان بود
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این مرتیکه یه نامردی از خودش نشون داده که هر  -
خوام لرزه، نمیوقت اسمش میاد تن و بدنِ ماهین می

کابوسش دوباره تازه بشه، ماهین به سختی تونسته اون 
خواد این دلم نمیروزها رو فراموش کنه، به هیچ وجه 
 .مرتیکه پاش تو خونوادمون باز بشه
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ی دستمون دستِ منو گرفت و نگاه مامان به حلقه
 :لبخندی زدکشیده شد و دوباره از سرِ آرامش 

و به نیال گفته، نگران نباشید میالد قبل از ما همه چی -
ذاره برادرش کوچکترین ارتباطی با شرطاشو کرده، نمی

خونوادمون داشته باشه، گذشته بر اینا مگه سیمارو 
گورشو گم کنن دیگه،چطور  نخواست؟ خب برن

 .روشون میشه بیان خودشونو نشون بدن

 

و وریا، حس و حالِ خوبی به شام خوردن کنار مامان 
 ...همراه داشت
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از اینکه هر سه داشتیم با عشق و محبتِ خالصی با هم 
زدیم غرق یه شور و هیجانِ عمیقی شدم و به حرف می

 ...هردو عشقِ دوست داشتنیم خیره بودم

ها حتی یادم رفته بود امروزم چطوری سپری اون ساعت
 .مشده و چه رفتارهای مشکوکی از وریا دید

 

اما به محض اینکه به خونه رسیدیم، دوباره به ذهنم 
هجوم آوردن و قبل از اینکه من پیشنهاد بدم 

همراهمون به خونه بیاد، خودش راهش رو هموار کرد و 
  ...همراهمون باال اومد

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

میالد خونه نبود، وقتایی که میالد نیست دور دستِ وریا 
رویی و میفته و اونقدر پرو میشه که هیچی جلودار پ

 .شیطنتش نیست

ده روی مبل و با با ادای مرد ساالرهای قدیم، یله می
 :گهپرویی بهم می

 .میه چایی بیار زن... خسته -

و به خنده می ذاره که مامانیا اونقدر سربه سرم می
هاش رو جوابِ پروبازی ندازه، منم که با چشم غره

 .دممی

 کنه از شیطنتگاهی هم میاد توی اتاقم و منو لبریز می
و شوری که برای بوسیدنم لحظه شماری می کنه و من با 
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لجبازی و بدجنسیِ که از خودش یاد گرفتم، اونو تشنه 
  .گردونمتا لبِ چشمه می برم و بر می

ای همراهم به مثل امشب که باز هم به امیدِ گرفتنِ بوسه
ی مامان رو شنید، سمت اتاق اومد و تا تک سرفه

 : خباثت گفت برگشت و با

ببخشید، یه چند لحظه با ماهین کار دارم، باید در  -
 .ماه عسلمون حرف بزنیم مورد برنامه

ش گرفت ولی جلوی خودش رو گرفت و مامان خنده
 :تنها سری تکون داد و گفت

 ؟خورین براتون بیارمچایی می -

 : وریا با عالمتِ نه سرش رو باال داد

 .زحمت نکشینمونم... قربونت زیاد نمی -
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وقتی وارد اتاق شد و در رو بست، سریع دستام رو که 
نفس و های مانتوم بودن گرفت و پشتم رو بیبند دکمه

 ...ار زدشوریده آروم به دیو

طوری که بین دیوار و خودش چفت شدم و سر خم کرد 
 .برای بوسیدنم، که دستام رو یهویی حائلِ بینمون کردم
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با اعتراض نوچی زد و به حالت عصبی نگاهش رو توی 
 :چشمای گستاخ و بدجنسم چرخوند و گفت

 .میگم ما قبال که دوست بودیم بیشتر همو میدیدیما -

لیس زدم و سرم رو جلو بردم... با حالت لوندی لبم رو 
 :هاش...آروم و با حرارت پچ زدمنزدیک لب

باید تحمل کنی آقا وریا... آخرین باری که خبط زدی  -
 .مهرش هنوز رو پیشونیم مونده... وقت وقتِ تالفیه

 .کنی سرکار خانمپس داری تالفی می -

نمیشه گفت تالفی... منم دلم برات تنگ شده، اما  -
 .و اذیت کنم، بیشتر بهم مزه میدهاینکه تور

 ؟دلت میاد منو اذیت کنی -
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هام برسه و روی سرش رو نزدیک آورده بود تا به لب
 .هاش دلم رو قیلی ویلی دادلبم با پچ پچش و نفس

ش گذاشتم و با اعتراض به عقب دست روی سینه
 .هولش دادم تا اختیارِ احساسم رو در دست نگیره

 .نریز برو کنار، حاال کرم -

 ؟ ذاری ببوسمتحتی نمی -

 .نوچ -

پرو... دوست بودیم همش تو لنگ و  بیخود... دختره -
ذارم ی من بودی، حاال که محرمیم میگی نمیپاچه

 ! ببوسی
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فکم رو گرفت، خودم رو تصنعی تکون دادم تا مثال 
نذارمش، اما دلم چنان توی شور و هول و وال افتاده بود 

 .های شیرینشبرای لمسِ لبرفت که نفسم بند می

هاش رو پایین آورد، دست از تقال برداشتم و چشمام لب
 ...رو بستم

 .هام سنگین شدن روی پوستشنفس

 :کنار لبم آروم و اغواگر لب زد

 .شینن رو پوستمنفسات مثل آتیش می -

 .لعنت -

کشی... لعنت چی؟ با دست پس میزنی با پا پیش می -
 .دلت شور افتاده ببوسمت

 .نه -
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نه و کوفت... تو عاشقِ لبامی... همیشه وقتی میومدی  -
 .گرفتیلبامو نشونه می

 :سرم رو جلوتر بردم و به صورت ساختگی لب زدم

 .اینبار حق نداری ببوسیم -

 ؟پس نبوسمت نه -
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ی هاش به سینهکوبید که تپشقلبم اونقدر محکم می
کردن و منتظر بودم پهنِ و داغِ وریا برخورد می

 .هامهاش بشینن روی لبلب

نیاز سرم رو جلوتر بردم و از روی کالفگی نوچ زدم... بی
نوچی که زدم بخاطر اذیت کردنم بود، نه اینکه 

 ...وام اون ببوستمخنمی

بازی بدی رو شروع کرده بودیم و با لجبازی، برای 
 .کردیمقراری میلمسِ هم بی

ای که تر کشید و درست لحظهاونم صورتش رو پایین
م رو به لبش خیلی ریز به لبم اصابت کرد تا خواسته

هام رو تکون دادم تا از شهدِ اجابت برسونه و لب
 .تی یهویی عقب کشیدهاش مدهوش بشن، اون لعنلب
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عقب کشید و خون توی صورتم دوید و به یکباره خشمِ 
 .بزرگی تنم رو پوشش داد

ی خبیثش نگاه چشمامو باز کردم و یکه خورده به چهره
 .کردم

شرارت از نگاه بدجنسش شورش کرده بود. نگاهش 
 .توی صورتم چرخید و لبخند یه وری زد

دم و بازدم م هام منقطع و پر هیجان از سینهنفس
  .میشدن

الزم بود دستم رو روی قلبم بذارم تا آروم بگیره، اما 
 .کار رو نکردمجلوی چشمای تیزش این
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هارو به حرکت فهمید من برای بوسیدنش دارم لحظه
هام رو لمس کنه، جِت لحظه شماری میکنم تا اون لب

 ...اما

 

ای پیچیدم و نفسم رو داغ و پر صورتم رو به طرف دیگه
 .و تاب از دهانم خارج کردم تب

ای زد و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده خیلی تک خنده
 .عادی به طرف تختم راه افتاد

 .بیا بشین یکم نفست جا بیاد -

دونه منو به چه حالی کشیده، داره بهم لعنت... می
 .ریشخند میزنه
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لم داد روی تختم و بالشتم رو زیر آرنجش گذاشت و 
 .زاویه خیره به صورتم دوختنگاهش رو از اون 

ای مطمئنا طلبکار و م به دیوار بود، با چهرههنوز تکیه
  .عصبی

 ؟نمیای بشینی قندم -

 ؟تخوای بری خونهتو نمی -
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نوچِ سرباالیی زد و با پروییِ خاصِ همیشگیش جواب 
 :داد

 .خوام پیش زنم بخوابمامشب می -

با نگاه عصبیم براش خط و نشون کشیدم، اما دلم قنج 
رفت و توی دلم طغیانی از شور افتاد که قراره امشب 

 .پیشم بمونه

 : ولی اون لحظه تصنعی گفتم

دونن یی ما منمیشه باید بری، همه از گذشته -
 .خوام بمونی تا دیدگاهشون بیشتر خراب بشهنمی

کامال غیرواقعی اینو گفتم و به طرف تخت رفتم... اونم 
 :فهمید و با شیطنت خندید و گفت
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چقدر تو شیطونی ماهین... چقدر بالیی، شما زنا چرا  -
شناستتون که این... ظاهرا فقط خدا میاینقدر پیچیده

 .کت گیج شدمخلقتون کرده، من که تو در

 ؟منظورت چیه -

نزدیکش که شدم دستم رو کشید و وقتی روی تخت و 
م زد و با ی ریزی به گونهتوی بغلش پرت شدم بوسه

آرامشِ خاطر و حالت شیرینی کنار گوشم، که صورتم 
 : در مقابلش بود و دستش پیچیده دور تنم، گفت

و جونو تخمِ تورو با من یه مردِ صبورم، اونقدر که اخم -
حوصلگیِ زنمو با خرم، از این مردها نیستم که بیدل می

غرورِ و خودخواهیِ خودم جواب بدم... تا تو نخوای 
 ...کنم، حتی اگه سخت بگذرهو بهت تحمیل نمیچیزی
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هاش اونقدر واضح بود که در مقابلش معنای حرف
لبخند بزنم، اما بعد با یادآوری رفتارِ امروزش توی 

پاپیچ شد تا وارد اتاقِ دکتر نشم، اخمی مطب و اینکه 
م، چشماش به آنی باریک کردم و اون از تغییرِ چهره

 .شدن

تو اول بگو دلیل رفتارات چیه، امروز چرا نذاشتی برم  - 
 ؟تو اتاقِ دکتر بفهمم چه مشکلی دارم

حس کردم چشماش یه جور عجیبی شدن و صورتش 
  ...رنگ عوض کرد

 :بیشتر توی بغلش فشردمی ریزی کرد و خنده

خودم که دردتو گفتم عزیزم، گفتم نری بیخودی  -
پولتو هدر بدی، هر دکتری هم واسه خودش یه 
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تشخیصی داره، بری یه چیزی بگن بیخودی اعصابتو 
 !خراب کنن که چی بشه

 ! وریا -

 :نگاهش براق شد توی چشمام

 ؟جان -

 ؟کنی مگه نهتو داری یه چیزی رو ازم مخفی می -

 :با حالت مشکوکانه گفت

 ! نه نمیکنم پریودی تو به من چه ربطی داره -

از توی بغلش کنار کشیدم، اونم بالشتم رو از زیر 
  .آرنجش برداشت و توی بغلش گرفت و بو کشید

 : ای سر دادی مردونهچشماشو بست و ناله

 .بوی ماهینمو میده -
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از اینکه گفت ماهینم، ضعف کردم... عشق خیلی 
گه... اون روزها که باهاش دوست بودم و مخفیانه قشن

کردم دارم کردم، احساس میباهاش دیدار می
کنم، اما از ترینِ لذت دنیایی رو کنارش تجربه میعمیق

وقتی با هم نامزد کردیم و به طور علنی و راحت توی 
های کنه و حرفمون میاد و میره و باهام شوخی میخونه

هاش هاش و شوخییطنتشیرینش حتی در قالب ش
شینن، فهمیدم هیچ لذتی باالتر از این توی گوشم می

ش رو توی روزهامون نیستن و دوست دارم هر لحظه
 .دفترِ خاطرات زندگیم ثبت کنم
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 :ش و گفتمآروم زدم به شونه

پس چرا نذاشتی برم پیش دکتر بفهمم مشکلم چیه  -
  ؟اصال یهویی از کجا اومدی نذاشتی برم داخل

کنی، و بزرگ میدلیل یه چیزیتو عادت داری بی -
نذاشتم چون قبال جواب سوالتو گرفتی، هورمونات به 

تاثیر قرار گرفتن، هم ریخته عزیزم، االنم بیشتر تحت 
 ...های ازدواجمون افتاده تو همبرنامه
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 ؟به نظرت به خاطر اینه -

ای به ش رو جمع کرد و حالت خبیثانهها و چونهلب
 :خودش گرفت

 ...ممکنه -

واقعا چرا نمیگی چیه وریا، انگار داری معما طرح می  -
دونی بگو، فکرم خیلی درگیره کنی برام، اگه چیزی می

 ...ستاین قضیه

بیا بریم تو بغلم بخواب، الکی فکرتو درگیر این چیزا  -
 .نکن

 :چشمام رو ناباورانه درشت کردم

 ؟خوای بمونیمگه می -

 ؟کنمنکنه فکر کردی شوخی می -
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 ...واقعا وریا؟ پس مامانم -

 ...محرمیم عزیزم -

 .محرمی دلیل نمیشه بمونی چون -

، در حالیکه آه مستاصلی کشید و طاق باز دراز کشید
ای پاهاش پایین تخت بودن، آروم روی پیشونیش ضربه

 :زد و گفت

هوف خدا... بعد میگی ازدواج کنید تا از گناه دور  -
بمونید... من ازدواج نکرده بودم این دخترو بیشتر لمس 

 .کردمامی

م گرفت و دستم رو روی بازوش ش خندهاز واگویه
 .گذاشتم
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اه نکن با این حرفا، خدا پاشو نصف شبی خدارو زابر -
 .بیکار نیست بشینه حرفای تورو گوش بده

 ...نهایتنگاهم کرد... عمیق و با شوری بی

با عشق، با لذت، نگاهی که شبیه بود به یه نقاشی 
مینیاتوری و اون خریدارانه به این نقاشیِ زیبا و منحصر 

 ...به فرد خیره شده

لبخند  دستم رو بین موهاش فرو بردم و به نگاهش
 .زدم

ای کوتاه موهاش رو که الی انگشتام برهم زدم، لحظه
چشم بست و بعد از باز کردنشون، توی نگاهم آروم 

 :زمزمه کرد
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 حال بشمنگات کنم، تا که بی دوست دارم"

 تو ازم دل ببری، منم اغفال بشم

 دوست دارم برای تو، با همه فرق کنم

 خودمو توی چشات، یه تنه غرق کنم

 باشم غم چیه، با تو مرگم آسونه با تو

 "میشم، وقتی میگی دیوونه آخه دیووونه

 

با لذت از شعری که برای حس و حالمون خوند، خودم 
 .رو غرق کردم بین بازوهاش

پاهام رو بین پاهاش جا دادم و سرم روی بازوش 
 .نشست
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صدای دلنشینش هنوزم توی گوشم بود... قلبم از یه 
 .یه حسِ پرشور و پرتالطمحسِ خوب لبریز شد... 

ش فرو بردم و بوی تنش رو با صورتم رو توی سینه
از پشت سرم کلیپس  دلتنگی نفس کشیدم... دستش

موهام رو باز کرد و اونا رو پایین ریخت و انگشتاش رو 
 ...به صورت حرکت شونه، توی موهام پیچید

 .چشم بستم و به ضربان قلبش گوش سپردم

 : د و آروم گفتای زروی موهام بوسه

دکتر گفت حالت طبیعیه، ممکنه یه وقتایی خیلی  -
خونریزی داشته باشی، ممکنه یه روزهایی هم اینجوری 

بدنت واکنش نشون بده... اینکه نگرانی نداره دخترِ 
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خوشگلم، اگه دیدیم خیلی طول کشید دوباره میریم 
 .دکتر، آزمایش میدی تا خیالت راحت باشه

 

 

 

* 
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شب برخالف شیطنتش و چیزهایی که گفت اون
مون نموند و ازم وعده گرفت فردا ناهار کنار هم خونه

 .باشیم

صبح که از خواب بیدار شدم اولین چیزی که روی 
 : گوشیم دیدم پیام وریا بود، برام نوشته بود

کنم فقط شما زود تشریف ناهارو خودم درست می "
 "بیار خانم

از پیامش سرزنده شدم... انرژی گرفتم و سریع تخت 
 ...رو به مقصد حمام ترک کردم

دوش گرفتم و در حین خشک کردنِ موهام صدای 
 .جاروبرقی هم توی خونه پیچید
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رفتم، مامان رو در حال تمیزکاریِ  از اتاق که بیرون
  .خونه دیدم

ای های ویژهگفته بود امشب مهمان داره... از اون مهمان
 ...تر کننمون رو کاملکه قراره جمع خانوادگی

مهمون عزیزی همراه با عزیزتری که جزئی از 
 .خونمون بودشد و هممون محسوب میخانواده

ه روی سرش با لبخند به استقبالش رفتم، یک کال
 .نداختگذاشته بود و دور تا دور خونه رو برق می

 .تونم حتی با سکوتش، اشتیاقِ درونیش رو لمس کنممی

کنه و از اینکه داره با عشق به کارهاش رسیدگی می
  .کنه برای امشب و دیدنشونلحظه شماری می

 :دستم رو براش تکون دادم
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 .سالم مامان -

به جارو برقی استراحت  لبخندی به روم زد و باالخره
 .داد و خاموشش کرد

 .سالم مادر صبح بخیر -

 .خسته نباشی -

 :زنان گفتبساط جارو رو جمع کرد و نفس

صدای سشوارو که شنیدم فهمیدم بیداری، جاروبرقی  -
 .رو روشن کردم

 !کنیت داری تمیز کاری میبه خاطر مهمانای ویژه -

تش گل تر شد و صورلبخندش از حد معمول پهن
 .انداخت و چشماشم برق زدن

 .مو ببینمباالخره بعد از این همه مدت می خوام نوه -

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

ی شیرینی به سمت آشپزخونه حرکت کردم و با تیکه
 .سعی کردم دلش رو قنج بدم

هاشونن، میگن ها عاشق نوهشنیده بودم مامان جون -
 .بچه بادامه، اما نوه مغز بادامه

 : ش گرفت و گفتخنده

ی االن ذوق بچه متینا رو دارم، منتظرم اون توله از -
 .شیطونم به دنیا بیاد

ی میالد عزیز نگو اینجوری... من خوب میدونم بچه -
 .ت میشهکرده

ها همیشه عشق ست... نوهاین طور نیست نوه نوه -
جون و باباجونشون دارن، فرقی نداره خاصی واسه مامان

 .ستمال کدوم بچه
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 :ر لب آروم زمزمه کردآهی کشید و زی

و خدا باباتو رحمت کنه، نیست اونم این روزای خوش -
 .ببینه از ته دل لبخند بزنه

زیر  "خدا رحمتش"منم برای نبودِ بابا غبطه خوردم و 
 .لب گفتم

 .قوری رو برداشتم تا توی لیوانم چای بریزم

یه وقت دیرت نشه دیشب وریا گفت فردا باهاش  -
 .قرار داری

 

 ودووپنجاهپونصد_پارت#
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 .تپش قلبم باال رفت و جریانِ خون توی تنم اوج گرفت

تر گرفتن و یادم افتاد به دیشب دستام قوری رو محکم
فردا "مامان گفته بود که وریا قبل از رفتنش به دروغ به 

صبح قراره برای خرید یه سری وسیله با هم به 
 "فروشگاه سر بزنیم

خبر از مامان هم با استقبال قرارمون رو تایید کرد، بی
اینکه اون مارموز بخاطر خودش و دلش این قرار رو 

 .ش گذاشته و منتظره تا من به پیشوازش برمتوی خونه

 :آروم گفتم

 .یه ساعت دیگه میرم نه دیر نمیشه تا -
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هام رو دست نخورده نگه آخرش منو نبوسید و لب
 .ش بکشهخونه داشت تا منو در تب و تابِ بوسیدنش به

 ؟ناهار میاید خونه -

برای جواب این سوالِ مامان کمی مکث کردم... روم 
نبود بهش بگم من همین االنم برای ناهار دعوت شدم، 

 :یز رفتم و گفتمبدون اینکه نگاهش کنم به سمت م

 .نمی دونم شاید بیرون بخوریم -

نگاهش نکردم تا از حالت چشمام بفهمه یه دروغگویِ 
 .بدجنسم

ها رو هم کمکم پس تا شب بیاید مادر، بیا که ژله -
 .درست کنی

 .چشم زود میایم -
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م رو که کامل خوردم با به کارش ادامه داد، منم صبحانه
 .ی وریا برمتا به خونه کسب اجازه از مامان آماده شدم

حدود دو ساعتی زمان برد تا باالخره از خونه بیرون 
  .زدم

رفت، تقریباً بعد از یک ماه دوباره دلم قیلی ویلی می
دارم به دیدنش میرم، اونم بعد از اتفاقاتی که باعث 

 .م شدنمون پیش خانوادهشرمندگی

 .سر راه ایستادم و یه جعبه شکالت خریدم

ها رو روی صندلی کنارم  شکالته... شکالتوریا عاشقِ
گذاشتم و با خوشحالی که توی وجودم رخت بسته بود 

 .ش حرکت کردمبه سمت مقصد خونه
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 وسهوپنجاهپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

ش بودم که بهم زنگ زد. وقتی ازم نزدیک خونه
 :پرسید

 ؟کجایی پس نکنه هنوز خوابی -

گرفتم کمی اذیتش کنم و به دروغ  در یک لحظه تصمیم
 :گفتم
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آره حالم زیاد خوب نیست، نمیتونم بیام، یادم رفت  -
زنگ بزنم بهت بگم قرارو کنسل کنی... بعدم من که 

 .قراری نداشتم حتما میام

با خنده و شیطنتی که حتی از  کمی مکث کرد و بعد
 :پشتِ گوشی می تونستم لمسش کنم بهم گفت

کار اول نگاه به دور و برش میندازه و آدم یه رنگ -
 .سنجه بعد بساط رنگشو پهن میکنهطرف مقابلش می

 :قبل از اینکه چیزی بگم، سریع اضافه کرد

و بیار تو پارکینگ... کسی تو خیابون درو میزنم ماشین -
 .خوابه ماهین خانمها نمیین بوقبا ا

 :تماس رو قطع کرد... خندیدم و زیر لب گفتم

 .خیلی بدجنسی بخدا -
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چند ثانیه بعد که رسیدم با درهای بازِ پارکینگ مواجه 
 .شدم

 .ماشین رو کنار ماشین و موتورِ خودش پارک کردم

 ...ای از شور و عشق گرفتبا دیدن موتورش قلبم بهانه

سی رو خیلی دوست داشته باشید وقتی دیدید وقتی ک
بینید ناخودآگاه و میهای مختص به اون آدموسیله

بینید یا ریزه انگار دارید اون آدمو میقلبتون هری می
کنارتونه و وسایلش اونقدر براتون عزیز گرانبها میشن 

 .که حاضر نیستید حتی یه ذره خاک روشون بشینه

ش رو توی قلبم مرور من با دیدن این موتور وریا و عشق
 ...کردم
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شکالت ها رو برداشتم و از آسانسور باال رفتم. به محض 
 .بیرون رفتن در ورودی رو هم باز شده دیدم

این بچه انقدر ذوق اومدنم رو داره که از کیلومتری همه 
 .درهارو برام باز گذاشته

 .بوی ماهیِ سرخ شده تمام خونه رو پر کرده بود

وجد آورد... غیر از اون بوی خونه بوش اشتهام رو به 
 .بود که حس و حالم رو مالش داد

م، برای همین ناهارِ مورد وریا میدونه من عاشق ماهی
 .عالقه منو ترتیب داده

پا توی خونه گذاشتم و از جلوی در با شلوغی صداش 
 : زدم

 ! صاب خونه، کجایی مهمون داری -
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 :از توی آشپزخونه بلند گفت

 .ی خودشهخونهمهمون نیست  -

ش رو از پشت پیشخون دیدم و ی برهنهقسمتی از شونه
 .قلبم با اشتیاق از دیدنش بیشتر کوبید

اوم چه بوی خوبی میاد، انگار میزبانم برام سنگ تموم  -
 .گذاشته

 .بیا خودت ببین چیکار کردم -

ها در پیش زمینه صدای خودش صدای جلیز ولیز ماهی
 .رسیدمی از توی آشپزخونه به گوشم

مانتو و شال و کیفم رو روی آویزِ چوبی کنار در گذاشتم 
ای که به تن داشتم، شکالت و با تاپ سفید و جینِ تیره

 .هارو با خودم به سمت آشپزخونه بردم
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بند آشپزی و بدون اونو پشت اجاق گاز با یه پیش
 .تیشرت دیدم

 

 وچهاروپنجاهپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 :متوجه حضورم شد که بدون نگاه گفت

 .خوش اومدی -

 ؟خوایمرسی... کمک نمی -
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به سمتم پیچید و باالخره اون نگاه شیرین و جذابش رو 
 .بهم دوخت

مثال  اوه خانم خانوما خوشگل کرده واسه آقاش... االن -
 ! تو رختخوابی آره

چون بهش گفته بودم نتونستم بیام داشت دستم 
 .نداختمی

 ؟ خوبی -

سرش رو تکون داد و نگاه خریدارانه و حریصش رو به 
 .تمام تنم دوخت

صورت و چشماش شیطون شدن وقتی در مقابل اون 
 : نگاه بهش گفتم

 ؟خوای بیای استقبالمنمی -
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ش کنم، ببوسمش تا منظورم این بود بیاد یکم بغل
خماری که دیشب به تنم داده آروم بگیره، ولی اون با 

 : بدجنسی نوچی زد و شیطون گفت

ذاری حاال حاالها بهت نزدیک مگه خودت نگفتی نمی -
 !؟ بشم

لعنت... این بچه خیلی شرور و پروئه... خوب میدونه 
چطوری اذیتم کنه و تالفی حرفهایی که گاهی از سر 

 .م از سرم در بیارهلجبازی می زن

حاال که میخواد لجبازی کنه منم پا به پاش همراهی 
 .کنممی

هارو روی کانتر گذاشتم و رفتم دقیقاً کنارش شکالت
  ...هارو تماشا کنمایستادم تا جلیز ولیزِ ماهی
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م رو چند بار از به ظاهر قصدم تماشا بود اما بازوی برهنه
به خورد  قصد به بازوش مالیدم و بوی عطرم رو

هاش دادم تا اونی که قراره امروز طاقت از کف بده، ریه
 ...وریایِ بدجنس باشه، نه من

نفس عمیقی کشید و به یکباره عجیب و با مکث نگاهم 
کرد، یه تای ابروش رو باال داد و سرش رو روی 

 ...ش کج کردشونه

 : از نگاهش سر تکون دادم و گفتم

 ؟ چیه -

 ؟غذا ترتیبشو بدیم یا بعد از غذادوست داری قبل از  -

ش ابروهام رو باال دادم و از سوال صریح و گیج کننده
 : پرسیدم
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 ؟ترتیب چی -

های منو خواد بگه که تمام انداممن می دونم اون چی می
هم به نبض انداخته... فقط منتظر بودم تسلیم بشه و 

 .مستقیماً بهش اشاره کنه

کمی مکث برخالف  فکش آروم روی هم جابجا شد و با
 :انتظارم گفت

 .ها که دیشب بهت گفتمدیدن ژورنال وسیله -

چشمام با شگفتی کمی درشت شدن... گفته بود من یه 
مردِ محکمم و پاش بیفته اونقدر صبرم باال میره که 

نتونی منو متهم به چیزی کنی، اما تا این حد باور 
 ...نداشتم
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 وپنجوپنجاهپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

 

باور نداشتم که وریا به وقتش میتونه بقدری مرموز و 
 .بدجنس باشه که به راحتی منو کیش و مات کنه

که دست و پاهام کرخت و سرم رو تکون دادم، در حالی
 .سست شدن
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م که با غرور و اطمینان از خودش، برای مثل آدمی بود
شینه، اما در یک چشم به هم بردن پشت میزِ قمار می

 .بازههاش رو به حریفش میزدن تمام دارایی

من در این لحظه به بازیِ اون باختم و بیخودی لبخند 
 :زدم

 .بعد از ناهارم میتونیم نگاشون کنیم -

 

ه حواسش سرش رو به معنای تایید تکون داد و دوبار
 .ها دادرو به سرخ کردنِ ماهی

زحمت به ساالد یکم روغن زیتون و فلفل خب پس بی -
 .اضافه کن... پلو رو هم چک کن ببین دم کشیده

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

حرفاش و رفتارش به قدری خونسرد و عادی بودن که 
 ...در دل به خودم لعنتی دادم

االن وقت کرم ریختن بود؟ ظاهراً برای اون اهمیتی 
ر چقدرم تنم رو به تنش بمالم حاضر نیست نداره و ه

کنم به لبهام هدیه ای که براش لحظه شماری میبوسه
 .بده

کارش که تمام شد همراه هم میز رو چیدیم و مقابل هم 
 .نشستیم

 ..خودش برام غذا کشید، بعد برای خودش

 :ها رو به طرفم گرفت و گفتظرف ماهی

 .بردار عزیزم -
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، اما رفتارِ احساسیش محبتاش که تغییری نکردن
صدوهشتاد درجه عوض شده، البته وریا از قبل اینجوری 

ش میام تا با هم خلوت بود آدمی نبود که وقتی به خونه
کنیم، یهویی روی مسئله احساسیش فوکوس کنه و به 

 ...محض دیدنم منو به اتاق خواب ببره

بینم حتی بعید بدونم البته با چیزی که من امروز می
 .به اتاق خواب ختم بشه کارمون

ظاهراً میخواد اون روی شخصیتش رو هم بهم نشون 
 .بده که میتونه تا کجاها صبور و محکم باشه

 ؟غذا رو دوست نداری -

 :از فکر بیرون اومدم و قاشق چنگالم رو برداشتم

 .ماهی دوست دارمنه ممنون... میدونی که من پلو -
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رم گذاشت و ظرف زیتون و ترشی و پیازچه رو هم کنا
 : گفت

 .پس لذت ببر، نوش جانت -

 : لبخندی زدم که گفت

 .ماهیش خار نداره راحت بخور -

ش متوجه نشدم... قاشق اول رو که خوردم چیزی از مزه
 ...از بس ذهنم در حال حالجیِ رفتارهای جدیدِ وریا بود

اجازه دادم کمی زمان بگذره و به محض خوردنِ قاشق 
از دستپختِ خوبش توی دهانم نظیری سوم لذت بی

 .حس کردم

ی غذا های زیر زیرکیش منتظر بود تا من از مزهبا نگاه
 .تعریف کنم
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 :انگشتای دستم رو مقابلش گرفتم و گفتم

 ؟ش عالیه... واقعا خودت پختیوای وریا، مزه -

 :با غرور ابرویی باال انداخت

 .شک داری؟ خودت که اینجا بودی -

 :اغراق گفتملبخندی زدم و بدون 

مامانم همیشه میگه مردی که آشپزی بلده واسه زنش  -
 .نعمته

 :پیچ و تابی به گردنش داد و به آنی شیطون شد

 .پس شانس در خونتو زده ماهین خانوم -

ای بهش رفتم، باز یه چیزی گفتم و اون پررو چشم غره
 .شد

 .پررو نشو دیگه -
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 وششوپنجاهپونصد_پارت#

 

 

 

 

 

 

 :خیلی عادی بهم گفت

شما دستپخت منو دوست داشته باش، خودم هر روز  -
 .کنمبرات آشپزی می

حرفش رو جدی نگرفتم، معموال مردها قبل از ازدواج 
 ...های زیادی به همسراشون میدنوعده

 : سرم رو با تمسخر تکون دادم
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ببینیم و تعریف کنیم، االن یه چیزی میگی اما هر وقت  -
 .ناهار شامت دیر شد منو دولوپی قورت میدی

 : جذاب و شیرین خندید و گفت

و دوست دارم، نه جدی میگم، من آشپزی کردن -
ها نیست آشپزی ی زنمامانم همیشه میگه تنها وظیفه

وانایی اینو داشته باشه از پس کنن، هر مردی باید ت
زندگیِ خودش بربیاد... هزار و یه اتفاق تو زندگی پیش 
پیاد که ممکنه یه روزایی زن نتونه از پسِ کارهای خونه 

ست، حوصلهبربیاد، باردار میشه، پریود میشه، گاهی بی
مردش باید بلد باشه اون روز زندگی رو برای 

 ...هردوشون جمع و جور کنه
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که زد ناخواسته دلم قنج رفت و با شور عمیقی  از حرفی
 :نگاهش کردم و گفتم

 ؟کنی وریاواقعا این کارو می -

 :ش رو باال کشیدش رو باال داد و چونهشونه

عیب و عار نیست، این زندگی هردومونه، تو به تنهایی  -
حوصله بودی ای در قبالش نداری، هر وقت بیوظیفه

انجام میدم، از غذا پختن بهم بگو من کارای خونه رو 
گرفته تا ظرف شستن و تمیز کاری، مشکلی ندارم، تا 

 .االنم خودم این کارارو انجام دادم

 باز هم با شور نگاهش کردم، ولی سربه سرش گذاشتم

: 
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کنی اگه بقیه غذاهارو هم این جوری درست می -
عالیه... پس من استعفا میدم، ترجیح میدم شوهرم 

 .آشپزی کنه

نیِ چشماش فظ شوهرم حس کردم برقی توی نیاز ل
 :نشست... اما بروز نداد و با پررویی در جوابم گفت

ت... از تو که آبی گرم نشده، با اون دستپختِ بدمزه -
خوردم دادی با یه قورمه سبزیِ جا  یه کوفته بدمزه به

 .نیفتاده، ترجیح میدم خودم هوای شکممو داشته باشم

 : شدن چشمام از پررویش گرد

 ؟ واقعاً دستپختم بده -

 :ای به بشقابم کردکوتاه خندید و اشاره

 .هامون کار کنیمغذاتو بخور باید بریم رو برنامه -
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ابروهاش رو به حالتی تکون داد که باز هم منو به توهم 
 .واداشت

حس کردم از این گفته منظور خاصی داشته... اون 
نگمه، اما با این دونم اونم دلتفهمیده من دلتنگشم و می

های دو پهلوش، اجازه نمیده توی رفتارم پیشروی رفتار
 .کنم

 

بعد از ناهار وقتی لپ تاپش رو آورد تا وسایلی که گفته 
 .رو نشونم بده، آه از نهادم بلند شد

خب ماهین خانم انگار خبری از بوسه و "به خودم گفتم 
 ."ناز و نوازش نیست باید خودت دست به کار بشی
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ای راهم رو به اتاق خوابش باز تصمیم گرفتم با بهانه
هام بکشم و لوندترین کنم تا دستی به سر و روم و لباس

شخصیتِ زنانگیم رو به تصویر بکشم، تا اون باالخره 
دست از این خودداری برداره و اشتیاقی که در درونِ 

ترین حالت احساسی هردومون موج میزنه رو با هیجان
 .جوابگو باشه

 

 وهفتوپنجاهپونصد_پارت#
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خواستم برای خودم زمان بخرم و به بهانه دوش می
 ...گرفتن وارد اتاق خوابش بشم

 :بهش گفتم

 ؟ تونم یه دوشِ کوتاه بگیرممی -

منگی نگاهم کرد... با یه حالت خاص... بعد اولش با 
 :سرش رو آروم تکون داد و گفت

گیری منم قهوه دم باشه عزیزم تا تو دوش می -
 ...کنممی

سرم رو تکون دادم و راهم رو به سمت اتاق کج کردم 
 ؛که صدام زد

 ؟ماهین -
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 ؟جان -

برگشتم به طرفش... بلند شده بود... حتما می خواد بره 
 .نهقهوه دم ک

کافئینِ من اونه و بیشتر از اینکه به چیزی نیاز داشته 
 .خوامباشم، خودش رو می

خوام در مورد یه موضوعی باهات بعد که اومدی می -
 .حرف بزنم

نگاهش حرف داشت و حالت ایستادنش یه جورایی  
  ...خشک و جدی بود

امیدوارم در مورد چیزی که این روزها سعی در پنهان 
 .حرف بزنهکردنش داره 
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من دیشب بعد از رفتنش آروم ننشستم و برای یافتنِ 
و دنبال کردم، تا مطمئن بشم جوابم توی گوگل چیزایی

زنم امکان نداره، اما تمام احتماالت، چیزی که حدس می
 .به سمت و سوی حدسم سوق پیدا کردن

 .آرامشم رو برهم نزدم و باز هم با تایید موافقت کردم

  .زود میام باشه عزیزم... -

وردم و هام رو در آرفتم توی اتاق خواب... سریع لباس
موهام رو با دستام کمی خیس کردم تا وانمود کنم واقعا 

دوش گرفتم و وقتی بیرون اومدم از توی کمدِ 
هاش رو پوشیدم و اجازه هاش یکی از تیشرتشلباس

م در معرض نگاهش قرار بگیرن، تا دادم پاهای برهنه
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ونو مغلوب کنن به چیزی که هردومون باالخره ا
 ...منتظرشیم چنگ بندازه

 

ظاهرم رو توی آینه مرتب کردم، خیس کردنِ موهام، 
تر به مشام باعث شده بود بوی خوبِ شامپوم واضح

 .برسه

پاهام که برای بیرون رفتن از اتاق در تالش بودن، قلبم 
 .از هیجانشون به تندی تپش کرد

استرسم از هیجانِ زیادی بود که کمی استرس داشتم... 
خواستم وریارو تحت تاثیرِ واکنشم قرار بدم و می

خواد در بیشترش هم بخاطر اون قضیه بود که گفت می
 .مورد یه موضوعی باهام حرف بزنه
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 :به خودم گفتم

ماهین هر چی هست بسپار به خدا، حتی اگه االن  -
هدیه که زمانش نباشه، خدا به منو وریا هدیه داده، یه 

برای هردومون عزیز و باارزشه... جلوی وریا واکنشی 
نشون ندی که اونم از گفتنش شرمنده بشه... یه امر 

طبیعی بینتون رخ داده و برای هر زن و شوهری این امر 
 ".ترین هدیه زندگیشونهقشنگ

نفس عمیقی کشیدم و باالخره با اون تبِ تندِ درونم، در 
 .رفتم اتاق رو باز کردم و بیرون

تاپ نشسته بود، با این تفاوت که هنوزم پشت لب
که بخار از سرو روشون اوج های قهوه هم در حالیماگ

 .گرفته، روی میزِ مقابلش بودن
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هام رو حس کرد و آروم آروم نگاهش رو از توی قدم
 .م برخورد کردتاب باال کشید و به پاهای برهنهلپ

رو به سختی حس کردم نفسش بند رفت و آبِ دهانش 
 .قورت داد

مدت زمان زیادیه که اون منو با این ظاهر ندیده و بعد 
از این همه مدت، داشتم دوباره همون ماهینِ سابقش رو 

 .دادمبهش پس می

تر از اون، برای این لحظات ماهینی که دل ضعف
 .کردشماری میلحظه

 

 وهشتوپنجاهپونصد_پارت#
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نگاهش باز هم باال اومد و تیشرتش رو توی تنم رصد 
کرد تا به صورتم رسید که پر ناز و نیاز، بهش زل زده 

 .بودم

با  "عافیت باشه"لبخندی زد و حس کردم وقتی گفت 
 .شیطنت و مسخره این جمله رو گفت

کنه فهمیده دوش نگرفتم و هدفم کرم ریختن و لوندی ن
 ؟بوده
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دستپاچه لبخندی زدم و تشکر کردم و برای برهم زدنِ 
 :این تنش و هیجان گفتم

 ؟چی شد چیزی انتخاب کردی -

م چشماش در فراز و فرودِ صورتم و پاهای برهنه
 .کردنگردش می

 :با صدای ریزی گفت

 .منتظر بودم توام بیای -

 :به کنارش اشاه کردبا دست 

 .بیا بشین... قهوه دم کردم -

ی توی صداش رو از صدای من اون لرزشِ کمین کرده
  ...اصلیش تشخیص دادم
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ی احساساتش گذاشتم پس دستم رو درست روی دکمه
 .و یه جورایی اونو مغلوبِ خودم کردم

  .م رو برداشت و به دستم دادکنارش که نشستم، قهوه

دستش گرفتم، گرمایِ دستش رو که  موقعی که اونو از
 .بیشتر بود، لمس کردم حتی از گرمایِ ماگِ قهوه

ای از موهای لبخندی به چشمای شیطونم زد و طره
 :نمدارم رو توی دستش گرفت

 ؟خوای خشکشون کنیموهات خیسه نمی -

خورم باز هم با تمسخر اینو گفت و رنگ از قسم می
 .روی صورتم پروند

 .تر از این منتظر بذارمتنخواستم بیش -

 :سرش رو سفیهانه تکون داد و لبخند ریزی زد
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 .که اینطور -

 ؟وریا -

هام رو نشونه گرفته بود و یک ثانیه با نگاهش که لب
 :کرد، آروم و خمار پچ زدهم رهاشون نمی

 ؟جونم -

تو پارکینگ موتورتو دیدم، هوس کردم دوباره پشت  -
مون یه ساعتی ریم خونهموتورت بشینم، قبل از اینکه ب

 ؟بریم موتور سواری

 : ابروهاش رو با تایید و برقِ چشماش باال داد و گفت

 .به روی چشم -

 :قبل از اینکه بگم

 ؟کِی میریم پس -
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 :به ضرب گفت

شو تونی هزینهموتور سواری، هزینه داره عزیزم، می -
 ؟پرداخت کنی

ی چشمای شیطونش، من هیچوقت چهره وای از اون
 .ونو با این شرارت و شیطونی شکار نکرده بودما

 

 ونهوپنجاهپونصد_پارت#
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م نوازشی لبخند عمیقی زد و دستش رو روی رونِ برهنه
 :بود هامکشید ولی نگاهش هنوز خیره به لب

 ؟تونی عزیزممی -

 :سرم رو با خنده تکون دادم و زمزمه کردم

 .عوضی -

حال خندید و رونِ پام رو آروم چنگ زد، از شوریده
قلقلکی که به تنم داد پاهامو جمع کردم، دستش به 

 .قدری داغ بود که پوستم از نبضش به گزگز افتاد

 ؟ش چقدرههزینه -

 ؟خوای پرداختش کنیاالن می -

هاش و گرمای تنش و دستی که نستم در مقابل نفسنتو
 .روی پوستِ رونم درگردش بود، مقاومت کنم
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 :وا دادم و گفتم

 .... هر چقدر باشه... اصال هر چقدر طول بکشهآره -

از چیزی که به زبون آوردم به یکباره بلند زد زیر خنده
: 

 ؟بازی رو که باختی دخترِ مغرور -

 .دونی چیکار کنینس که خوب میتو بردی.. تویِ بدج -

 .گذاشتم بهت فشار بیاد تا بفهمی دلتنگی یعنی چی -

ش و خودم رو باالتر چنگ انداختم به بازوهاش برهنه
 :کشیدم و گفتم

خوای در مورد اون موضوع االن باهام حرف بزنی، می -
 ...یا
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دونم نه ضدحال میشه، بذاریم بعد... من نمی -
مکنه یهویی افسار پاره کنه بزنی اکشنت چی میشه، مری

 ...وچیهمه

 ؟م وریاحامله -

از حرفم به یکباره مکث کرد و نگاهش توی صورتم 
 .طوالنی و ممتد شد

سعی کردم بهش بفهمونم این موضوع باعث ناراحتی یا 
ی اون اختالفِ بینمون نمیشه، در عوض منم به اندازه

 .دم و برام مهم و باارزش میشهبهش بها می

 :دستای گرمش رو بین دستای ظریفم گرفتم و گفتم

دونم االن وقتش نبود، شرایطمون درست ببین می -
نیست، یا هنوزم تکلیفِ خودمون مشخص نشده، ولی 
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م، باید بدونم تا بیشتر مراقبش باشم، اگه واقعا حامله
شیم، تا یه و بابا میمنو تو داریم مامان باید بدونم

براش داشته باشیم، پنهان کاری واسه ریزیِ بهتر برنامه
 .این موضوع درست نیست

 .تو گفتی شرایطت خوب نیست، آمادگیشو نداری -

ی مه، بچهندارم، هنوزم میگم ندارم، اما اون بچه -
ماست، میشه دوسش نداشته باشیم یا بگیم 

 ؟خوایمشنمی

 .نه -

بدون مکث و تردید اینو گفت و تقریبا جوابِ اصلی رو 
و  "م؟حامله"داد، اما برای اطمینان باز هم پرسیدم بهم 

 .دستاش رو فشاری دادم
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نگاهش توی هر دومردمکِ چشمام چرخید و با تانی سر 
 :تکون داد

ای، ولی ازدواجمون اصال ربطی به آره عزیزم... حامله -
بچه نداره، من واسه داشتنِ خودت تالش کردم، واسه 

داشته باشمت...  این روزها، واسه اینکه هر ثانیه
م بخاطر بچه بوده... از یه طرف خوام فکر کنی عجلهنمی

نگران بودم کم کم شکمت باال بیاد، مامانت و میالد 
اذیتت کنن... از یه طرفم تکلیفمون مشخص نبود، گفتم 

و حدیثشون کم اگه پیش خودم باشی، کم کم حرف
 .کنه حرف اضافه بارت کنهمیشه، کسی جرات نمی

حسِ جدید و خبری که دلم رو به شور انداخت،  از این
 .هوا چشمام رو تار کرد و زیر پلکم خیس شداشکِ بی

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

 :اشکام رو که دید پچ پچ کرد

 ...قندم، گریه آخه -
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 .هام کشید و هیش هیشی کردانگشتش رو زیر پلک

 ؟ناراحتت کردم -
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نتونستم بخاطر بغضم لب باز کنم و چیزی بگم، فقط 
 ...سرم رو به طرفین تکون دادم

 .نه -

 ؟ای جون... پس اینا اشکِ شوقه -

 :باز هم ناله کردم

 .نه -

 ؟خوایش ماهینچته پس؟ نمی -

 .گیجم نه... یعنی آره... االن یکم -

دونم، اما ما که همه راهارو انجام بدموقع بود می -
دونم چطوری از دستمون در رفت... دادیم، خودمم نمی

انگار خدا خواست این بچه بیاد، تا تو بهم زندگی بدی، 
یه خونواده بشیم... کنار هم باشیم... وقتی فهمیدم حامله 
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ای باورم نشد، چند بار به دکتر گفتم حتما اشتباه 
کنه، اما دکتر میگه هیچ راهی نتیجه صد درصد نداره، می

 .همیشه یه احتمالی وجود داره تا خطا بزنه

 .دونممی - 

 ؟کنیخب چته گریه می -

با تردید بهم چشم دوخت، حس کردم نگاهش و 
افکارش بهم ریختن، درست وقتی اینو حس کردم که 

 :لب باز کرد و گفت

خوایش، ماهین، اگه نمییه طرفِ این زندگی تویی  -
 ...تونیممی

 .ی ماستاسمشم نیار وریا... این بچه -

 :شو باال دادبا کالفگی شونه

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

تو گفتی االن آمادگیشو نداری گفتم شاید تصمیمی  -
دونم، برای نگه داشتنش نداری، االن موقعش نبود، می

 .ای نیست، اون االن جزیی از ماستاما چاره

  ؟اومدنش تردید داریوریا نکنه تو واسه  -

خوردگی و خشم هایی از یکهنگاهش به آنی رگه
 :گرفت

این چه حرفیه ماهین... اون بچه از خون و جسمِ منه،  -
چرا نخوامش، قراره در کنارِ تو بشه جونم، من بخاطر 

 .خودت گفتم

دستم رو روی شکمم گذاشتم... من چیزی از  با گریه
وریا نفهمیدم، همه  بازیم و شوریدگیم بادورانِ عشق

 ...چیز به سرعت برق و باد گذشت
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 ...و حاال داشتم مادر می شدم

 .بودم... یه بارِ کوچیک و نازنین حامله

 ؟وقتی رفتیم آزمایش دادیم چند وقتش بود -

 .سه هفته... قد یه نخود بود ماهین -

 :دلم قنج رفت و بهش نگاه کردم

 .پس االن نزدیک دو ماهمه -

دِ نگرانی از روی چشماش کنار رفت و باالخره گر
 .سرش رو با لبخند تکون داد

میون گریه خندیدم و همچنان شکمم و موجودِ کوچیکِ 
 .درونش رو لمس کردم

این هدیه از طرف خداست، وقتی انقدر ناخواسته  -
دعوت شده به این دنیا، پس ما حق نداریم در مورد 
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شونه بودونبودش تصمیم بگیریم، خدا خواسته یه ن
 .بهمون بده، باید اینو به فالِ نیک بگیریم
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بغضی که تا االن من حسش نکرده بودم، به صورتش 
  ...هجوم آورد و برقِ اشک توی چشماش نشست
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هوا ش افتادم، بیدستم رو کشید و همین که روی سینه
و از روی خوشحالی زدم زیر گریه و اون با نوازشِ 
هام کمرم، در سکوت همراهیم کرد و وقتی تاثیر گریه

 :کمتر شدن، آروم بهم گفت

خوای نگهش داری... این چند روز مرسی که می -
خودم گفتم دغدغه اینو داشتم بگم بهت یا نه، اما بعد به 

ت تصمیم بگیری... این حقِ توام هست تا در مورد بچه
 .خودم خاک زیرپاتون میشم ماهین

 :روی سرم رو بوسید

 .تو بزرگترین نعمتِ زندگیمی -

ترین اینکه برای کسی نعمتِ زندگیش باشی، قشنگ
 .حسِ دنیاست
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های خوبِ من باید خودخواه باشم که غیر از اونو حس
 ! بخوام یبینمون چیز بیشتر

هام رو تند تند کنار وقتی از بغلش فاصله گرفتم، اشک
 : زد و گفت

 ؟خوای موتور سواری کنی یا نههنوزم می -

 .شو پرداخت نکردممن که هنوز هزینه -

شیطنت کردم و اون با خوشحالی و لبخند در یک چشم 
بهم زدن بلند شد و دست زیر زانوهام و کمرم گذاشت 

 : کشیدمو توی بغلش باال 

ش فقط دو ساعت وقت گذاشتن برای شوهرته، هزینه -
 .کن شل کنخانمِ سفت
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هام رو دور گردنش حلقه غش خندیدم و دستغش
زدم و اون با اشتیاق منو به اتاق خوابش برد که در 

کردم امروزمون به اونجا ختم ی اول گمان میلحظه
تیارِ فهمم وریایی که قلبش رو در اخنمیشه، اما حاال می

من گذاشته، قادر به خودداری در مقابل احساسش 
 .نیست

 

 

**** 
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ها گذر کردیم... دستام یک ساعت با موتور توی خیابون
 :حلقه زدم و کنار گوشش گفتمرو دور کمرش 

 .تونی گاز بدهوریا تا می -

سرعتش رو بیشتر کرد و تا اون حدی که منو راضی کنه 
 :گاز داد، قبلش ولی هشدار داد

 .خودتو محکم به من بچسبون -

یه دستم رو محکم دور کمرش پیچیدم و اون یکی 
دستم رو با فاصله کنارمون معلق نگه داشتم تا سرمای 
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کنه، التهابِ درونم که به کفِ دستم برخورد می هواییی
 .رو کم کنه

ها الیی داد و صدای پرگازِ موتور به دلِ از بین ماشین
 .آسفالت نفوذ کرد

ی پرهیجان برام دلچسب و شیرین اونقدر این خاطره
خبر از خوشبختیِ ما، ها بیبود که دلم نیومد این خیابون
باشن که از غصه یا  هاییتنها گذرگاه و عبورِ سرنشین

 .دردشون سکوتشون رو شکستن

سرم رو کنار گوشش بردم و از زیرِ کاله کاسکتی که به 
 : سر داشتم، بلند گفتم

 .بیا با هم داد بزنیم -
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سرعتش رو برای شنیدنِ حرفم، کمتر کرد و سرش رو 
 :کمی مایل کرد به طرفم

 ؟چی بگیم -

 .ی خوشبختایم... یه خانوادهبگیم ما یه خانواده -

خندید، ولی قبل از اینکه اون سکوتش رو بشکنه، اول 
 :من بودم که داد زدم

 .ایمهووووو.... ما یه خونواده -

 :باز هم خندید... جیغ زدم

 .ی خوشبختیه خونواده -

 : منتظر نشدم اون چیزی بگه، تکرار کردم

ی خوب خدا جون مرسی... مرسی که بهم یه خونواده -
 .دادی
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 :با هیجان باالتر بردم صدام رو

ی خوب... آهای دنیا، من یه خونواده دارم، یه خونواده -
 .ما خوشبختیم

داد زدم و بین بلندیِ صدام، صدای اونو شنیدم که باهام 
 :همراهی کرد

 .ی خوشبختیمما یه خونواده -

دونید لذت و شادی یعنی چی؟ شادی یعنی می
رشونی قلبت هایی که وقتی کناخوشبختیِ داشتنِ آدم

 .گرم بشه و نفست چاق

وقتی همراشونی به هیچی فکر نکنی، نه به دنیا و 
ی مشکالتش سر از کوه مادیاتش دل ببندی، نه از غصه

 .در بیاری
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شادی یعنی داشتنِ مردی که بفهمتت... اهلِ خانواده 
 ...باشه و خانواده دوست باشه

بلد به خوبی اوضاع رو مدیریت کنه... رسمِ مردونگی 
باشه... بزرگوار باشه، یه همسرِ خوب و شریکِ 

ش درستکار باشه و یه پدرِ متین و باهوش برای بچه
 ...باشه

لذت یعنی داشتنِ اون که بهم عشق رو یاد داد و در 
 .کنارش چیزهای باارزشی دریافت کردم

تر معرفت، بردباری، عشق، وفا و صمیمیت و از همه مهم
دونم بعدها به داشتنشون ه که مییه خانواده... یه خانواد

 .کنمافتخار می
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از ماحصلِ عشقمون یه بچه بوجود اومده که قراره 
تری های باارزششیرینیِ زندگیمون باشه و به ما درس

 .از زندگی یاد بده

درسِ از خودگذشتگی و ساختنِ ماهین یا وریایی 
 .تر و بهترقوی

در تمام  خاله حوری کهاین مرد با داشتنِ مادری مثل
زندگی به اون درسِ شجاعت و مردانگی یاد داده، 

 ...بزرگترین داراییِ من از این زندگیه

دونم با اون بودن، توی هر از ته دل شاد بودم و می 
ای از خوشی و تلخی، مرحله از زندگی و با هر تجربه

 .کنهدری از خوشبختیِ بزرگتری به روی من باز می

https://t.me/shahregoftegoo


 آن شب

@shahregoftegoo 

هاش از عرفته و دستاین مرد وجودش از جنسِ م
 ...جنسِ سخاوت و نگاهش از جنس عشقه

خدارو شاکرم بعد از اون همه سقوط و سختی و سرابی 
که از خاطراتِ تلخمون به تنمون نشسته، هر دو به 

 .دریایِ عشق و خوشبختی رسیدیم

 

**** 

 ودووشصتپونصد_پارت#

 

روزهامون در تب و تابِ ازدواجمون یکی یکی سپری 
 ...شدن
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روزهای خوشِ میالد هم سر رسیدن و من با نگاهی 
م نظر ی خوشِ سعادتِ خانوادهشیفته، به منظره

 .کردممی

 

های شب مهمانیِ نیال و فرزام یکی از عزیزترین شب
 .مون شدزندگی

وقتی همه پشت میزناهارخوری کنار هم نشسته بودیم، 
م و پایداریِ من از ته دل برای برقراری و ثباتِ خانواده

عشقِ میونشون، دعا خوندم و از خدا خواستم 
جمعِ شیرین ای باعث فروپاشی اینکوچکترین مسئله

 .نشه
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های عمیقِ مامان رو برای جمعِ به وضوح خنده
  ِهای میالد و اشککردم، یا خندهمی خونوادگیمون حس
ی ورودِ نیال با دیدنِ فرزام ریخت و شوقی که در لحظه

ش گرفت و صدبار سر و اونو تنگ در آغوشِ پدرانه
 .روش رو با محبت بوسه زد

شون رو تنها برای عشقش همه اشک ریختیم و هر سه
گذاشتیم تا بعد از این همه سال با دیدارشون کمی به 

 .بشن هم اخت

رو روی صندلی کنار  موقع شام هم ازش رها نشد، فرزام
خودش نشوند و نیال هم روی اون یکی صندلیِ کنارش و 

کرد با عشق هوای هردوشون رو داشت و سعی می
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های از دست رفته رو از این کاریِ تمام سالجبرانِ کم
 .پس، با عشقش براشون جبران کنه

ی دم، اونم به اندازههای شادِ متینارو هم دیمن خنده
 .کردبقیه خوشحال بود و بینمون شادی می

ای هستیم که در طول زندگی هر کدوم از ما خانواده
اعضای خانوادمون اگه کوچکترین دردی داشتن، 

کردیم، اینکه االن در این لحظه داریم براشون تب می
دونم از کنیم، میهامون رو با هم تقسیم میشادی

مون صفایی که دوباره به خونهرحمتِ خداست و 
 .فرستاده

 .وریا که دستم رو گرفت با لبخند نگاهش کردم

 : آروم کنار گوشم گفت
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و رسما کم مونده اشکای تو وا برن، این شام -
 .زهرمارمون کنین

م گرفت، اما خودم رو جمع و جور کردم و مثل خنده
 :خودش ریز گفتم

شم میاد عین تو که داری دولوپی می خوری دیگه، خو -
 .خیالتم نیست

چیکار کنم پس، برم وسط به افتخارتون از اینا از اینا  -
 ؟بزنم، بزمتون گرم بشه

 ؟م باشهواقعا این مردِ شیطون قراره پدر بچه

از تصورش در حالی که حرکت رقصِ خردادیان رو 
ره، بلند زدم زیر خنده و نتونستم جلوی خودم رو می

 : گفتبگیرم، که بنیامین یهو 
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خدارو شکر یکی از شما باالخره خندید، داشتم کم کم  -
 .کردم اومدم مجلسِ ختمفکر می

میالد با اعتراض صدایی از خودش درآورد و تیز به 
 ؛ بنیامین زل زد و بنیامین با لبخندی معترض گفت

از وقتی اومدم همه یا در حال زار زدنن یا فین فین،  -
م... داشتم دلمو صابون نذاشتن از مزه غذا چیزی بفهمی

 .میزدم برم پپرونی بزنم

 :ای رفت و ریز زمزمه کردمیالد بهش چشم غره

 .کوفت بخورین، شما هم که فقط به فکر شکمتونین -

 : مامان با لبخند گفت

 .خدا نکنه... بخورید مادر... نوش جونتون -

 :بنیامین به وریا نگاه کرد و با حالت زمزمه لب زد
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و خندوندی جو عوض شد، وگرنه عین هینباز خوبه ما -
 .کردیمهاشونو تماشا میعنترها باید تا آخر شب گریه

 : متینا آروم گفت

خیله خب حاال بخور دیگه... این همه غذا... الکی جو  -
 .میدی

دستم رو نوازشی روی شکمم کشیدم و نگاهم رو با 
 .م چرخوندملبخند بین خانواده

نیال بود و نیال هم با لبخند مامان در حال حرف زدن با 
 .دادبراش سر تکون می

اخالقش هزار درجه از برادرِ عوضیش تفاوت داره... 
 ...اصال یه سروگردن از سیما هم باالتره

 ...سیما
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آخ سیما... تو بودی که زندگیمونو به سمت اون 
و برامون به ها کشوندی و اون مشکالتآشوب

 .بارآوردی

دونم چوبِ خدا یه جوری به یمن لعنتت نکردم، ولی م
کاری تو این دنیا زنتت تا بفهمی هیچزمینِ گرم می

 ...مونهجواب نمیبی

 نامردی که وجودش پر از نحسی و  ِهم تو هم اون اتابک
 .شرارت بود

**** 
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 ...پایان این رمان

 ۱۴۰۰ در آذرماه

 .امید به اینکه از خوندنِ این رمان هم لذت برده باشین

پر از شادی و تندرستی باشه و ممنونم برای  لحظاتتون
ی وریا و ماهین که با تمام کم و همراهی قصه

 .هاش مورد استقبالتون قرار گرفتکاستی

دوستتون دارم و امیدوارم منو بخاطر این مدت، اگه 
کوتاهی کردم، یا حرفی زدم که رنجیدیم، یا اگه پارتا 

خشید و باز هم بب ��پس و پیش شد که هیچوقت نشد
 �� در کنارم باشین
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