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 بنـام حق  

 

پدرش  ی داروها دی و خر  یپول یپسر است که بخاطر ب کی  یگر زندگ  تی رمان روا نیا
  یتلخ است آشنا م بیبنام "عشق" که عج یزیشود که او را با چ یم ی مجبور به انجام کار

 کند..

 ازدواج از طرف دختر!  شنهادیو پ ی هم خانه ا ت ی ازدواج به روا  کی

 .. 

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 : سدی نو یگلستان م می | مثل فروغ فرحزاد که به ابراه

 ام!|   دهی در تن تو رو ،ی زخم-دهیبر  ی انگار من، از جا 
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 .اصغـرزاده ا

 

 !ی دی کند در اوج نا ام  ینگاهمان م دیکه با ام ی نام خداوند به

 .. 

 ۱ فصل

 

 یکرد م  یم یاش که داشت خودکش لیکرد دنبال موبا یگاز را خاموش م ریکه ز یحال در
 دهد.  یکرده و جواب م شیدا یپ نتیکاب ی گردد، باالخره رو

 جانم فربد؟ -

 رسد.  یبلند به گوش اش م شهیفربد مثل هم  ی صدا

 ! یاخراج ینباش نجایا گهی ساعت د کی تا   گهیم ی  عصبان یمور یپسر، ت ییکجا-

قرار اش   ینینان داخل س ی که با تکه ا یو در حال زدیر  یبشقاب ماز سوپ را داخل  یکم
 : دیگو  ی دهد خالصه م یم

 ! امیفربد، م امیم-
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دهد و سمت اتاق پدر   یآب هم کنار سوپ قرار م وان یل کی را قطع کرده و قاشق و  تماس
 کند. یاش پا تند م

  ی  رهیروح اش خ یب ی بغل تخت قرار داده و رو به پدر اش که چشم ها زیم ی را رو ینیس
 : دی گو یروبرو ست م

 اگر گرسنت شد غذاتو بخور.  گردم،ی برم سرکار، شب بر م دی پدر جان من با-

 : دیگو  یم  فی ضع ییاندازد و با صدا یدردمندانه سمت تنها پسر اش م یآقا نگاه  عباس

 برو خدا به همرات، نگران من نباش. -

شود، با گفتن  "خداحافظ" از    یپدر اش کرده و از جا بلند م ی حواله   ی لبخند نیرحسیام
 شود.  یاتاق و بعد از خانه خارج م

 راند..  یاش را روشن کرد و با تمام سرعت سمت رستوران م موتور

 یداشت، انگار که م ی احساس بد بیبار عج نی رفت و ا یم ریبار اش نبود که د نیاول
 . فتدیب یخواهد اتفاق

نگهبان دم در تکان داده و داخل  ی برا یشود.. سر یم ادهیرستوران نگه داشته و پ ی جلو
 رود. یم

  شیلباس ها  ضیشود، بعد از تعو  یگذرد... وارد اتاقک م  یکرده و از سالن م یها را ط پله
 شود. یرو در رو م یمور یخواهد برود سر کار اش که با ت یم

 سالم.-

به باال نگاهش کرده   نیاز پا ده یانگار که او ارث پدر اش را باال کش ظی غل یبا اخم یموریت
 : دی گو یو م

 ه؟ یچ رتیتاخ  ل  یدفعه دل ن یا-
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 دهد.  یجواب م ر ی سر به ز  نیرحسیام

پدرم    دی دونی شما که م ام،ینم ری د ییهوا من از عمد و سر به  دیباور کن یموریجناب ت-
 مراقبش باشه! ستی هم ن  یکس ضهیمر

 : دیگو  یبا پوزخند م  یموریت

سر   ییا یسر وقت ب  یموظف  یری گیندارم، پول م ی دستام کار ریز یمن به مسائل شخص-
 . یوقت بر

برو سر کارت" اتاقک   عیبا گفتن  "سر  یموریکند و ت ی لب زمزمه م ریز ی آرام بله ا   نیرحسیام
 کند.  یرا ترک م

 * 

 

 

 

 رود. یگذارد و به فکر فرو م  ی هم م ی خسته اش را رو ی  ها چشم

 پدر اش هم شده بود قوز باال قوز!  ی نشدن دارو ها دایو دار پ ر یو گ یپول  یب نیا  ی تو حاال

 شود.  یم  نیذهن اش باال پا ی فربد تو  حرف

  دایدارو ها رو پ یتون یکنن، مطمعنم اونجا م یشناسم قاچاق دارو م ی رو م ییجا هیمن  -
 !یبکن

 : دی گو یچرخد و با خود م یپهلو م به

 برم. رمی آدرس بگ دی ندارم، فردا با ی چاره ا-
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 شود.  ی م داری اش ب لیرود و صبح آشفته با زنگ موبا  یبه خواب م الیفکر و خ یکل با

در   یو با خداحافظ اط یبرد داخل ح یکند او را م یپدر اش کمک م  ی از دادن صبحانه  بعد
 شود. یم رونیب  یخورده بود راه  یینصفه استکان چا کی که فقط  یحال

خدا  ی   شهیکه هم یبزرگ معروف دانیسمت م یدودل یو با کل ردیگ  یرا از فربد م آدرس
 رود. یشلوغ بود و پر ازدحام م

 یرسد.. کس یم جهی زود هم به نت یلیکه خ ردیگ ی پاتال را م دیو یگفته فربد دنبال د طبق
 صورت اش.  ی نبود که او را نشناسد با آن زخم بزرگ رو 

 ؟ ی جنس، دارو، عرق چ ؟ی خوایم  یخب داداش چ-

 : دیگو  یآرام م ییو صدا  زیگر  ی با نگاه  نیرحسیام

 اما راستش..  خوامیدارو م-

 : دیگو   یکشد و م  ینداشته اش م شی به ر یدست دی وید

 .ختهیرو سرم ر یمشتر یکل م،یست ی ن کاریم کاریما، ب  مای داداش؟ بنال کار دار یراستش چ-

 دهد. یکوتاه حرفش را ادامه م  یبا پوف  نیرحسیام

 راستش پولم کمه االن چند وقـ.. -

 : دی گو یهوا تکان داده و م ی با پوزخند دستش را تو دی وی حرفش تمام نشده بود که د هنوز

 ! میندار  یکار یبده ما با مفت باز گهید ی جا تو یو داداش خدا روز بر -

 . ردیگ  یدست اش را م عیسر  ن یرحسیخواهد برود که ام یم

حال پدرم واقعا بده اگه   دیباور کن کنمیم دیبگ  ی، عوضش هر کارکنم  یخواهش م-
 ..یحت یداروهاشو نرسونم ممکنه از دستش بدم، حت



 از عشق بزن  یحرف

 
8 

 

را به درد آورد و آخر سر   دی وی ناراحت و کالم صادق اش باز هم دل رحم آلود د  ی ها چشم
 داد! یکارش را از دست م  ی دل نازک  نی بخاطر ا

  یمن م س،یداروها مال خودم ن یکنم اما به همون باال سر یبرادر من درکت م  نیبب-
  برن ی از داروها کم و کسر بشه سرمو م یزیباند بزرگن، چ هیاونا  رم،یگی فروشم درصد م

 ! نمیرو س ذارن یم

  یدوباره م دی وی خواهد برود که د ی و م ردیگ یم  نیبد سرش را پا  یبا حال  نیرحسیام
 : دی گو

 واست بکنم!  یکار هی تونم یداداش م یول-

 پرسد:   یم عیسر

 ؟ یچ-

 .ردیگ یتازه م   ینفس دی وید

اگه نه  ارمی جا، اگه شد حتما داروهارو برات م نی هم ایرسونم، فردا ب ی م سی به گوش ر-
 که.. متاسفم.

کند تا   یگردد و بماند که چقدر تا فردا دعا م  یکوتاه از راه آمده بر م یبا تشکر   نیرحسیام
 داروها به دست اش برسند! 

 ** 

 

 

افتاد و   نی زم ی زند که رو یبغل اتاق م ی م به آهومحک  ی و لگد دهیحرص در را بهم کوب با
 شود.  یم کهیهزار ت
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 : دیگو   یلب م ریز

 حال بهم زن. تی خاص یلندهور ازدواج کنم، ب نیمونده با ا نمیفقط هم-

، تنها زند  ی اراده لبخند م یشود ب یسر خوش وارد عمارت م شهیکه مثل هم دی وی د دنید با
 نشست!  یمهربان داشت و به دل اش م یعضو باند که قلب

گفت   ی زد حتما به پدر اش م یبه دل م یاش چنگ افهی سن پدر اش را نداشت و ق اگر
 " کردم! دایازدواجم را پ سی "خودم گ

 کند. یسر خم م شهیمثل هم  نیال دنیبا د دی وید

 عمارت، احوال خانم؟  ی سالم بر بانو- 

 کند. یشده و اضافه م  ایبا همان لبخند حالش را جو نیال

 ازت نبود روح عمارت رفته بود!  یمدت خبر هیعمارت،   ی شده بعد  ماه ها اومد  یباز چ-

 :د یگو   یصادقانه م نی ال ی که عادت داشت به حرف ها دی وید

التماس کرد که حال پدرش   یکل چارهیامروز صبح دنبال دارو بود ب ی پسر  هیواال خانم -
 براش کرد گناه داره بنده خدا!  یکار د یگفتم به آقا بگم شا  ه،یو دستش خال  سیخوب ن

 دل  پاک اش بود!  نیهم ی که بنده  نی و ال شی ها یبود و مهربان  دیو یهم د  باز

 گذرد. یتو باغ" از کنار اش م   رمی را تکان داده و با گفتن  "من م سراش

  دی را هم ناام دیو یخواهد د  یکند اما نم  یآن پسر نم ی برا یکار دارد پدر اش نانیاطم
 بکند. 

آمده و   رونی در هم از عمارت ب ی ا افهیبا ق دی وید یشود وقت  یم ل یتبد  نی قیاش به  حدس
 دارد. یسمت در تند تند قدم بر م
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 .. ردیگ یم نفس

 .ندینش یم وار ید  ی گوشه  یتخت چوب ی را از باز کرده و رو شیها  دست

  یتازه کاشت اش، کف سر اش را م ی برده و با ناخن ها شیرا داخل موها  شیها  انگشت
 خاراند!

  شی اش، دست ها یگوش امیپ  ی ماند که با صدا یخود اش غوطه ور م   ی فکر ها ی تو یکم
 کشد! یم  رونیشلوارش ب بیاش را از داخل ج ل یرا رها کرده و موبا 

 ! زی ام اس وار اس

خواست و پدرش مخالف  ی مودر نظر اش م نی ماش دی خر ی ماه بود برا نی که چند یپول
 مهربان شده!  هویبود! حاال چه شده که 

 رسد!  ی به ذهن اش نم یز ی خر کردنش چ جز

 دهد.  یاش قرار م یشان یپ ی اش را رو لی و موبا  دهی کش یپوف

 یسرد و حالت ی دهد.. پدرش، با آن چشم ها ینگاه اش را باال م  ییاحساس قدم ها با
 اش است!  رهیخ نیخشمگ

 شود.   یم بلند

 شده باز؟   یزیچ-

 رود. یپدرش باال م ی ها ابرو

 رادش؟ ینه.. اومدم با دخترم چند کلمه اختالط کنم، ا -

 سر اصل مطلب! رهیم می و مستق رهیگ یدست هاشو بغل م نیال



 از عشق بزن  یحرف

 
11 

 

مارموزه هفت خطه که چشمش فقط به   هیاون   کنم، یازدواج نم کهی بابا، من با اون مرت-
و فقط   ستی خودم قائل ن ی برا  یرو که ارزش یخوام من کس یمال و اموال شماست.. نم

 عسل!  ی تو بشکه  فتهیخواد با کله ب یم

  یجو گندم ی ها لیبیس ی رو  یتخت نشسته و دست ی بلند رو ی خان، با سرفه ا حشمت
 کشد.  یاش م

کن، بهت فرصت   دای مرد بد.. خودت خوبشو پ ن ی، حال بهم زن، ا مرد مارموز  نی باشه، ا-
  نیاگر نه که هم چ،یکه ه ی کرد دایپ تویخانم، تا آخر ماه اگر خودت مرد زندگ  نیال دمیم

 ست!  نه یگز  نی مرموز  هفت خط از نظر من بهتر

 

- -   - 

 

 هفته گذشته بود. دو

 !! ؟یپدرش پنهان کردن اما تا ک   دیشده بود خودش را از د کارش

  گرید ی کلمه ست و با آن حساب فقط دو هفته  ک یدانست که حرف پدرش   یم خوب
 فرصت داشت! 

کند که   یقرار داد و خواست آهنگ مورد عالقه اش را پل شی گوش ها  ی را تو یهندزفر
 توجه اش را جلب کرد.   نی از پا ییسروصدا 

 رفت و از اتاق خارج شد. نی تخت پا ی از رو متعجب

 آمد قدم برداشت.   یرفت و سمت اتاق پدرش که صدا از آنجا م نیپا  یکیها را دو تا   پله

پسر   کی همراه  دی وی اش را جلو برد، خواست در را باز کند که در به شدت باز شد و د دست
 نا آشنا از اتاق خارج شدند. 
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 غرش پدرش هم پشت سر آن ها.  ی اصد

 !د ی و ید ی باش آقا ی ا گه یخودت هم گورتو گم کن دنبال کار د-

 سد راهش شد.  نی را گرفت که ال نیرحسی ام ی افتاده بازو ن ی پا ی با سر دی وید

 د؟ یو یشده د  یچ-

  یکی  دنی آفر ی تواند برا یماند.. خدا تا چه حد م یم  نی حس ریام ی اش مات چشم ها نگاه
 به خرج بدهد! قهیسل

صورت    ی دست اش را جلو د یو یو د  دهیاخم در هم کش ن،یاز نگاه ال ن یشرمگ  نیرحسیام
 دهد.  یاش تکان م

 خانم با شما هستم!-

 کاود.  یرا م دی وی د ی بار چشم ها نیاش ا  نگاه

 جان؟ -

 کشد. یم  قیعم یآه  دی وید

 . دیسالمت باش  د، ی ببخش دی دید ی بد  رم،ی م گهیمن د -

 . رهیباز جلوش م ن یلخواد بره که ا یم

 شده!  یچ  نمیخودت، واضح بگو بب ی برا یگیم یپسر، چ  نمیبب سای وا-

 : دی گو یو م  دهیناراحت و اخمو، دوباره آه کش  ن یرحسیبه ام یبا نگاه دی وید

 یگفت خودش م نجا،یپدرشه با خودم آوردمش ا ی آقا که دنبال دارو ها  نیمن به اصرار ا -
کنه  یپول دارو ها م ی بجا ادی از دستش بر ب یخواد با حشمت خان صحبت کنه و هر کار

 شدند و نه تنها دارو ها رو ندادند بلکه منم اخراج کردن!  یاما آقا عصبان



 از عشق بزن  یحرف

 
13 

 

رد   دی وی با گفتن  "با اجازه" از پشت د ن یرحسی.. امشهیم  نیرحسیام  ی  رهی دوباره خ نیال
 . رودیم یشده و سمت در خروج

 دهد.  یتکان م ن یسرش را به طرف دی وید

هم تو بساط نداره، اگر تا چند   یدر به در دنبال داروئه، پول چارهی سوزه، ب  یدلم براش م-
 !ده ینکنه به حتم پدرش رو از دست م دایدارو هارو پ  گهیروز د

 ماند.  یم نی حس ریام یخال ی جا  ی  رهی خ دهیدست در آغوش کش نیال

 که از معنا کردن اش عاجزه!  یزیچ هی، ته ته دلش انگار تکان خورده  یزیچ هی

نه ها، دنبال آن   دیو یبرود دنبال اش.. دنبال د دی هم رفته و با دی وید  دی ایخودش که م به
 ! دهی پسر چشم در

زند..  یاش را چنگ م چی از پله ها باال رفته و مانتو و شال و سو یفهمد به چه سرعت ینم
 رود.  یم نیانداخته و به سرعت پا  شیمانتو  بیاش را داخل ج لیموبا 

 شود.  یچپ و راست سرگردان م ن یشود ب یکوچه که خارج م از

ترمز   شی خواهد سوار موتور بشود، گاز داده و جلو پا  یافتد که م یم  د یو یاش به د  نگاه
 کند. یم

 کو؟ -

 شود.  یمتعجب خم م دی وید

 کو؟  یک -

 کوبد. یفرمان م ی کف دست اش را رو نیال

 اون پسره که باهات بود، کو؟ -

 دهد.  یبا دست جلو را نشان م دی وید
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 رفت! -

 رود. یجلو م  میرا مستق ابانیگاز گذاشته و خ ی را رو  ش یفورا پا نیال

 ! ستیکه ن ستیازش ن یخبر

 

 ..نیزم ی آب شده رفته تو انگار

 دهد. یم  هیتک  یصندل  ی  نگه داشته و دست به بغل به پشت ابانیرا کنار خ نیماش

 کال زده تو کار  نبودن!  شانس

باز شده و   نیکه در ماش فتدیخواهد دوباره راه ب یبلند م یبا پوف قهیاز چند دق بعد
 ! ندینش یم یصندل ی رو یدر کمال ناباور نیرحسیام

ثابت مانده و اخم را مهمان صورت او    نیرحسی ام ی گرد شده اش رو ی باز هم چشم ها 
 کند! یم

جن ظاهر شده و   ن یهو ع کیسخت است!   یلیاز خ شتریب یخب.. باورش کم دیبده حق
 درست بغل دست اش نشسته! 

  یبه جلو م یبا نگاه نیرحسی خود  ام دی بگو یزی چ ای  دهیپرس یسوال  نیکه ال نی از ا قبل
 : دی گو

  رمیمونده بود تماس گرفتم و اومدم که اونا رو بگ دی و یپدرم دست آقا د  ی داروها ی نسخه -
 اصرار کردند، گفتند حتما کارتون واجبه! د،یگفتند دنبال من هست

 ! شی و خوب بودن ها  دیو یهم د  باز

 ! نیال ی لب ها ی رو نهیشیم لبخند

 :دی گو   یبود م شیروبرو  ی  ره یکه همان طور خ یبدون نگاه بهش در حال  نیرحسیام
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  دیکمک ام کن دی بتون نکهیا  دیراستش من به ام د، یکارم داشت یچ  دی لطفا بگ شهیم-
 د؟ یتون یپدرم رو بخرم اومدم، م ی داروها

 .ردی گ  یمانده و دوباره چشم م نینگاه ال ی   رهیخ ی لحظه ا بعد

را دور فرمان حلقه کرده و حاال درد اش را چگونه   ش ی جفت دست ها ق، یعم یبا نفس نیال
 ! دیبگو 

را   شیدوست ها ی وسط فرط و فرط تماس گرفتن ها نی استرس گرفته و حاال ا ناخودآگاه
 فقط کم دارد.

 . نیرحسیچرخد سمت ام یقرار داده و کامل م لنتیسا  ی اش را تو لیموبا 

هاش  نهی نبود هم تو هز  ای دمی بهت م ی که بخوا یی هر دارو یعنی کنم  یمن بهت کمک م-
 فقط... شم یکمک حالت م

پشت آن   ی ادیز ی کند حرف ها یچرخد سمت اش، احساس م یدوباره م  نیرحسیام
 نه چندان خوش!  یی"فقط" نهفته است، حرف ها 

 . دی گو ینم یزیچ

دهان اش   ی که ضربان قلب اش را واضح تو یدر حال ،یطوالن یکم یبعد از مکث  نیال خود
 دهد:  یکرد ادامه م یحس م

 ؟ یتون یم ،یبه من کمک کن دی توام با-

 پرسد:  یباالفاصله م  نیرحسیام

 ؟ ی چه کمک-

گوشت دست اش فرو برده و بدون نگاه به   ی انگشت اش را تو دهیاخم در هم کش  نیال
 : دی گو یلحن ممکن م نیبا تندتر   ن،ی رحسیسمت ام
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 با من ازدواج کن! -

 

 ! نیپر از شرم ال ی و چشم ها ن ی رحسیمات ام نگاه

 ! ردیگ  یم نگاه

با هر معادله و  م،ی بود!.. هر چقدر هم حساب بکن دی بع شیبرا  دنیخجالت کش چقدر
 شد!  یشد که نم  ی.. نمن؟ی .. خجالت و الیتوان

 که! دینیب یحاال که شده، م  یول

چرخد سمت   یشود.. کامل م  یمتوقف م و وسط راه رودی م رهی اش سمت دستگ دست
 : دی گو یکند آرام باشد م یم یکه سع یو با لحن نیال

  یخواهش م ینشون بدم ول د یبا  یو چه واکنش  ه یخواسته چ نیدونم هدفتون از ا ی_نم
 ـ... کنم اگ

 حرف اش:  ی پرد تو  یتند م نیال

 ! میبه هم کمک کن  میتون یدارم هم شما، هر دو م اجی_هم من به کمک احت

  شیجلو رو ی  رهی اش و نگاه خ یشانی پ ی مهمان شده رو ی با همان اخم ها ن،یرحسیام
 : دیگو  یم

 تونه به شما بکنه!  یم ی_ازدواج با من چه کمک

 از ته دل!  ق،یکشد، عم یآه م نیال 

 کمک به منه!  نی مطمعن باش بزرگ تر-

 وت خفگان اش! و سک نی رحسی هم ام باز

 گرفت!  یم  ییرفت، از که راهنما  یکرد، به کدام راه م یم دی کار با یچ



 از عشق بزن  یحرف

 
17 

 

 !نی رحسی نه ام دیگو یم ی زیچ نیگذرد، نه ال ی به سکوت م ی چند

 بهتر بود به هم کمک بکنند!   دیعذاب آور خود غوطه ور بودند و شا  ی دو در فکر ها هر

  

- -   - 

 

 

 خوب؟  حال

 ن؟ یرحسیخوب و ام حال

 ! دی!.. چه مسخره، چه بعهه

 اش! ی خواب است، از نوع کابوس یکه خواب است، خواب.. آر انگار

 

به   یهم خوش یدست نگه دارد، کم دی به خدا بگو  دیا یب یکی و  یلیخ  یلیاست، خ ریدلگ
 خورد!  یبر نم ییجا

 کشد.  یم  ششیبه ته ر یتخت نشسته و چند بار پشت سرهم دست  ی شده رو زیخ مین

 ! دیکرده، شد  ریذهن اش را درگ  ن یال ی ها حرف

 خواهد هم نه! یهم م 

 کرده!  ریگ

و   دهیاز ذهن اش پر کش زی.. کم کم همه چدیبه سقف سف زندیو ذل م دهیدراز کش دوباره
 شود. یخواب مهمان اش م 
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- -   - 

 

 

 کند.  یم افتیاز مهتاب در ی ا سقلمه

 ؟ ی تو؟ عاشق ییکجا-

 : دیگو  یو منگ آرام م جیگ نیال

 ؟ یچ-

 خندد. یبار بهت زده م نیا  هتابم

 شد؟  یچ لم یف ی د ی چته؟ اصال فهم گمیتو؟ م یخوب یال-

شود.. مهتاب هم پشت سر    یبلند م یآرام از صندل ی اش را برداشته و با "نه" ا فیک  نیال
 اش.

 دختر، خوب بگو چته؟  نمیبب سای وا-

هوا تکان   ی رود و در همان حال دست اش را تو یم  اهوی شلوغ و پر ه  یسمت خروج نیال
 دهد!  یم

 

 . ردیگ ی را م شیبا چند قدم بلند کنارش رفته و بازو مهتاب
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 خب.  سا یوا  قهیدق هید  -

 .ستد یا  یم شیبلند روبرو  یرا آزاد کرده و با پوف شی بازو نیال

 بگو! -

 کند.  یچپ چپ نگاه اش م مهتاب

 شده؟ نکنه باز با بابات حرفت شده؟  ی زیچ ؟یر نه من.. چرا چند وقته پک یبگ دی تو با-

 : دی گو  یاش بود م نیماش ی  رهیکه خ یمهتاب گرفته و در حال ی نگاه از چشم ها نیال

 نه.. مسئله کال فرق داره!-

 . نیال ی تو چشم ها زنهی سرش را خم کرده و ذل م مهتاب

 حرف بزن دختر!  یدرست و حساب ه،یخب مسئله چ-

 .. بگه؟ نگه؟ رهیگی نگاه م 

 داند. یخود را نم یزندگ  فیکه خودش هم تکل انگار

 . کنهی م نیبه ماش اشاره

 .میکن یتو راه صحبت م م یبر -

خفه صحبت از حس و حال   ی با بغض نی ال ریو تمام مس رنی م نیقدم هم سمت ماش هم
  دیگو  یشود، م  یو حال بد اش بد تر م  دیگو  ی.. مدی گو ی رو گرفته م بانش یکه گر  ی دی جد

 ! شیاشک ها  ز  یر  ی شود گلوله ها یو در آخر بغض اش م دی گو یم رد،یگ  یو نفس اش م

 

 -  -  - 
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  یرا باز کرده و دوباره م شی اش چشم ها یبلند جر و بحث پدر و نامادر  ی صدا با
 بنددشان. 

 باز شروع شد!  دی گو   یدل اش م ی و تو دهیپهلو چرخ به

چشم باز شده ساعت را نگاه   ک یسرش برداشته و با   ی اش را از باال  لیبسته، موبا چشم
 کند. یم

 شود.   یرا فشرده و از کاناپه بلند م ش ی انگشت اشاره اش جفت چشم ها با

 رود. یکشان باال م  ازهیآلود سمت پله ها رفته و خم خواب

سمت  تخت انداخته و به قصد دوش گرفتن  ی را رو لیشود، موبا  ی اتاق اش که م وارد
 رود. یم  ی بهداشت سیسرو 

اسم   یباورتان نشود، حت  دیاش است و شا دی دوش تمام فکر اش به حس و حال جد ریز
 داند! ی را که ناخواه عاشق اش شده را نم یکس

 !! ست؟ین مسخره

 قابل درکه!  ریغ زی چ هیاصال خود  عشق سر تا پا  د،ی .. باور کنهست

برود  د یکشد و با یکوتاه اش را سشوار م بایتقر ی شود، موها  یدوش گرفتن که خارج م از
 شده!  یدهد، تکرار ری را تغ شیرنگ موها 

 

 _ _ _ _ _ _ _ 
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که غصه تمام قلب اش را   یسرگردان، پر از غم، پر از اشک، در حال مارستان،یب اط یح ی تو
 . ردیگ  یم را دی وید ی بار هزارم شماره   ی احاطه کرده بود، برا 

برود دم در حشمت   دیبا  داستیکه پ نگونهیندارد، ا ی ماند و چاره ا ی پاسخ م ی هم ب باز
 خان!

 ! خان!هه

 رود. یم یاش خارج کرده و سمت خروج بیموتور اش را از داخل ج چی سو

 ! شیاز ب شیب  نی رحسیام ی ها الیدور و فکر و خ راه

 رسد.   یگذرد که باالخره م  یداند چقدر م ینم

  یاش زنگ م لیخواهد سمت در برود که موبا یشود، م یم  ادهیرا خاموش کرده و پ موتور
 خورد.

 کشد.  یکوتاه م یپوف دی و ید ی شماره  دن  یاش خارج کرده و با د  بیداخل ج از

 ؟ یی از صبح هزار بار بهت زنگ زدم، اصال معلومه کجا یمرد حساب-

 کند. یرا صاف م  شیه گلو کوتا یبا اوهم دی وید 

 نون.. حاال امرت؟  کهیت هیمعلومه کجام، دنبال کار، دنبال  ی کرد کاریبرادر من، ما رو از کار ب- 

 .ردی گ یداده به موتور اش نفس م هیتک  نیرحسیام

 شرمنده اتم به خدا! -

 خندد.  یکوتاه م دی وید

تو   یپاسخ گذاشت یهمه تماس ب  نیا یکار داشت یچ  نمیکه شده، حاال بگو بب هیکار الیخیب-
 دامنم!

 : دیگو  یم  شی درن دشت روبرو ی به خونه  رهیخ ی با نگاه  نیرحسیام
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حشمت    ت،ی خواستم، همون دختر صاحب کار قبل یاون خانم رو م ی راستش شماره -
 خان مغول! 

 زند. یهوا قهقهه م یب دی وید

 !ی به موال، مغولو خوب اومد  یخوب یلیخ-

 زند. یدوباره قهقهه م  بعد

چرخاند و کالفه منتظر تمام شدنه   یسر اش م ی کاسه  ی را تو شیچشم ها   نیرحسیام
 ماند.  یم دی وی د ی خنده 

خنده   ی که پر از ته مانده  یخود اش را کنترل کرده و با لحن سهیر یباالخره بعد از کل دی وید
 پرسد:  یاست م

 باهاش؟  یدار کاریچ-

 کند. یمن من م  نیرحسیام

بد   یلیپدرم صبح حالش خ رم، یپدرم رو بگ ی کمکم کنه دارو ها تونهیواال راستش گفت م -
 اگر تا فردا دارو ها رو نرسونم ممکنه...  مارستان،ی شد بردمش ب

 اش را خورد، بغض نگذاشت ادامه دهد!  حرف

 نشست گفت:  یم یفالفل خور  یصندل ی که رو یو در حال دیکوتاه کش یآه  دی وید

  دمیشماره اتو م رمی گیاالن باهاش تماس م یتونم بهت بدم ول یرو نم نیال ی شماره -
 بهت زنگ بزنه.

 . دهدیاش قرار م  بیاشو از موتورش گرفته و دست  آزاد اش را داخل ج هیتک  نیرحسیام

 دم خونه اشون!  امیمجبور شدم ب ،ی زنگ زدم جواب نداد یراستش هر چ-

 شود.   یبلند م ی فورا از صندل  دی وید
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  یمن االن بهش زنگ م سا یعقب وا یبرات.. کم شهیها، شر م یدرو بزن یوقت خر نش هی-
 زنم؛ فعال. 

 زند. یزنگ م نیرا قطع کرده و فورا به ال تماس

 

دم در منتظرش هست، اصال ندانست چگونه خود را با  نیرحسیام  نکهیا دنی با شن نیال
 به دم در رساند.  شی موها  ی رو یالک یشال  کی

 

چشم تو چشم شده   نیباز شدن در نگاهش را سمت در کشاند؛ با ال ی با صدا ن،یرحسیام
 کند. یکوتاه زمزمه م یآرام آرام از هم باز شده و سالم شی و لب ها

 .ستدی ا یم  نیرحسیام ی بلند درست روبرو  ییبه تکان سر اکتفا کرده و با قدم ها نیال

 شده؟   یزیچ-

 کند. یخارج م نهیاز س یو آه دهیدر هم کش اخم ن،یرحسیام

 ! میبه هم کمک کن میتون یم نی گفت-

دهد   ینم دنیکشد؛ ضربان  قلب اش مجال نفس کش یرا در آغوش م شیدست ها  نیال
 دارد آرام باشد.  یبا آن همه سع

 خب؟ -

 . دیگو  یپر از درد م  نیرحسیام

 ! ستی حال پدرم خوب ن-

غم    ی برا رمی شود و من بم یقلب اش فشرده م ش،ی نگاه پر از درد مرد  روبرو دن  ی با د نیال
 ! تی چشم ها ی تو
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 کند. یدراز م نیرحسیام ی دست اش را جلو ،یآن  م یتصم  کیدر  نیال

 نسخه رو بده! -

 . ردیگ ی م ن یاش خارج کرده و سمت ال رهنیپ بینسخه را از ج یمعطل  یب  نیرحسیام

 منتظر باش! -

 دهد.  یم هیسر تکان داده و دوباره به موتور اش تک ریام

 ... 

 

 شود. یدو تا تق به در وارد اتاق م با

 برد. یرا باال م  شیابروها  ن یال دنی کاناپه لم داده بود، با د ی به دست، رو پیپ پدرش

 دختر  بابا؟  نی به، راه گم کرد-

 .ردی گ ینسخه را طرف اش م نیال

 ! شونیاز حد هم دار شیب  شون،یدار یو مطمعنم تو انبار دونمی م خوام،یدارو هارو م ن یا-

  یم رهی.. با دقت به نسخه خندینش یشود و م  یحشمت خان، نسخه به دست بلند م 
 شود.

 ؟ ی خوایم یک  ی برا ایکه اوال گرونن، ثان  نجاستیمسئله ا یداشتنشونو که دارم ول-

 . ردیگ یبا حرص نفس م نیال

 بده برم! ،یندار ازیپوال ن نی تو ام به ا ست،ین دوستم، پدرش حالش خوب ی برا-

 

 زند.  یاش م پیبه پ یخان پک حشمت
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 ..یبندازم ول نیتونم زم یحرف دختر بابا رو که نم-

 کند. یم زیچشم ر  نیال

 ؟ ی چ یول-

  یم شی چشم ها  ی  رهیو خ  ستدیا  یدختر اش م ی شود، روبرو یخان بلند م  حشمت
 پرسد:

 ها!  شهیشد؟ مهلتت داره تموم م یچ هیاون قض-

 دهد.  یهم فشار م ی را رو شیبا حرص دندان ها نیال

 دارو ها رو بده ببرم براش! ست،یحرف ها ن  نیبابا االن وقت ا -

 . دیگو   یبلند م ی خان نچ حشمت

 ! ستیاز دارو ن یخبر رمیدختر بابا، تا جواب دلخواهمو نگ گهینشد د -

 پدر اش را! ای کشت  یخودش را م ایکشد، چاره داشت همان جا   یم ی خفه ا غ  یج نیال

 حاال خوب شد، داروهارو بده برم!  ،یخواستگار ادیهفته ب نی قرار شده آخر هم-

خواهد   ی را صدا زده و م ارشی بلند دست ییزند.. با صدا  یکوتاه م ی شخندیخان ن حشمت
 دهد.  نی ال لیدارو ها را تحو 

از  یتوانست کم یم نیر جان  دوباره گرفته بود.. ازدواج الاش راحت شده بود، انگا الیخ
 را کم کند! شی ها ینگران

 ... 

 

 یرا م لی طو اط یزند.. ح یم رون یتند از خانه ب ییبا گرفتن  داروها باالفاصله با قدم ها نیال
 کند. یباز را رها م مهیدود و در ن
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 .ردیگ یدارو ها را طرف اش م  ی  سهیو ک  ستدیا  یم نیرحسیام ی نفس زنان روبرو نفس

 ! ایب-

از ته دل از دهان   یرا پر کرده و ممنونم ن یرحسیام ی لب ها یواقع یکم رنگ ول  ی لبخند
 شود.  یاش خارج م

 شود. یرا گرفته و سوار موتور م سهیک 

 . دیگو   یتند م نیال

 !یخواستگار ی هفته منتظرتم، برا  نیآخر هم-

 . دیگو   یوباره مد  ندیب یرا که م نیرحسی متعجب ام نگاه

 من به قولم عمل کردم حاال نوبت  توعه! -

 کند. یداخل اش اشاره م ی دست اش و دارو ها ی تو  ی   سهیبا چشم به ک  و

 دهد!  ینگاه گرفته و فقط سر اش را تکان م نیرحسیام

کوتاه عقب   یشود با آه یماند و موتور اش که از کوچه خارج م یرفتن اش م ی  رهیخ نیال
 رود. یگرد کرده و داخل خانه م

 

 

 ... 

 

 

 آمد.  ی کند، به صورت اش م یم  یشده اش نگاه  یعناب ی موها به
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 شود.  ی خارج م شگاهیاز آرا شی ناخن ها م یزند و بعد از ترم یم تی از سر رضا  ی لبخند

  نکهیاراده خوب بود و البته فکر ا یخواست.. حال اش ب یپر از قارچ م ی تزایپ ک ی دلش
 نبود! ر ی تاث ی کند هم ب یبه قول اش عمل م نی رحسیآخر هفته ام

 

خورد و با لذت طعم خوش   ی م یپر از قارچ، دو لپ ی تزایپ کیرا مهمان کرد.. به  خودش
 کرد. یزبان اش حس م ری قارچ را ز

 اش زنگ خورد.  لی آخر اش تازه تمام شده بود که موبا ی  کهیت

 یاو که آخر هفته نم یتولد خواهرش، ول  ی آخر هفته دعوت اش کرد برا  ی برا مهتاب
 برود، پس رد کرد! ییتوانست جا

 ! راهیغر و بد و ب یمهتاب و کل ماند

- -   - 

 

 

 

 را برداشت و از اتاق خارج شد. یخال ینیس

گرفت،   نتیور و آن ور کاب نی را به ا  شیقرار داد و جفت دست ها  نکیرا داخل س ینیس
 و در دل هزاران بار خدا را شکر کرد.  د ی کش قیچند بار پشت سر هم نفس عم

دارو ها به بدن   دنی و رس  مارستانی ماندن در ب یپدر اش خوب بود، سه چهار روز بستر حال
 بهتر کرده بود.  شیاز ب شیاش حالش را ب

 را شست و همان جا وضو گرفت..  فیکث ی ها ظرف
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 گفته بود، بود!  ن یکه ال ی همان آخر هفته ا  ایپس فردا  ر یذهن اش درگ  تمام

 کرد.  یم ینیرو دوش اش سنگ یبار انگار

به قول اش عمل کرده و دارو ها را داده بود، حاال نوبت    نیباشد، ال دیدل بود و نه.. نبا  دو
 او بود! 

- -   - 

 

 

 .دی د یمادر اش را کامل م ری عقب برد؛ حاال تصو یرا کم لیموبا 

 تکان داد و لبخند زد. شیبرا  یدست

 مامان؟  یخوب-

 گنده زد. ی کرده اش لبخند ریتغ یکل ی با آن چهره  نیال  دنیخانم، با د  مایش

 ! ی چقدر خوشگل شد ؟یتو خوب  زم،یخوبم عز -

 باز شده گفت: ش یتخت نشست و با ن ی رو نیال

 خوشگل بودم مامان!  شهیمن هم-

 دخترش فرستاد.  ی برا ی خانم بوسه ا مایش

 ؟ ی کن یم کارای چخبر، چ ، یخوشگل شهیآره قربونت برم تو هم-

 شود. یجا مجاب  یکم نیال

 گذره؟ ی تو چخبر؟ خوش م ،یخبر یب یچیه-

 : دیگو  یکرده و م فلیبه برج ا  ی خانم اشاره ا مایش
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 دورت بگردم!  هیخال یجات حساب زم،ی آره عز-

کند بحث را به خودشان   ی م یده و سعکند.. حرف را عوض کر یناراحت اش م نیال آه
 بکشد! 

 اش است.  ییدارا نی با ارزش تر نیدخترش را ندارد، ال یناراحت طاقت

 

به    دیاش بگو  یصور  ی  از خواستگار یزی چ نکهیصحبت با مادر اش، بدون ا ی بعد از کل نیال
 دهد. یم انیتماس پا

و   کی ال  یکه تازه از خود اش منتشر کرده بود کل یشود، عکس یم نستا یوارد ا  باالفاصله
 کامنت خورده بود. 

 شود.  یجواب به کامنت ها، خارج م بدون 

 کشد. یتخت دراز م ی کرده و از پشت رو یپل یآهنگ

دانست چگونه خود را  یفکر و ذکر اش به شب بود؛ دل اش آرام و قرار نداشت و نم تمام
 آرام کند.

  یزیتر از چ ریدرگ  نیذهن  ال  ی، دوباره و دوباره و دوباره.. ولشد یتمام و دوباره پل آهنگ
 بود که متوجه تمام و دوباره پخش آهنگ مورد عالقه اش بشود! 

 -  -  - 

 

 

 است!  زیخنده دار است.. نه، غم انگ ، یی!.. آن هم تنهایخواستگار

 ! زیغم انگ یلیخ
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 زند. یرا شانه م شیرنگ اش را تن کرده و موها یطوس رهنیپ

 رود. یرا به گردن اش زده و عقب عقب م زیم ی از عطر کوچک رو یکم

اش بکند   داری خواهد ب یرود، خواب است.. نم یاتاق خارج شده و سمت اتاق پدر اش م از
 . دیا یب رید یو ممکن است کم  ییرود جا یم  دیبگو  د یاما مجبور است، با 

 زند. یم شی اش نشسته و آرام صدا کنار

 شو.   داری بابا، بابا جان ب-

 ماند.  یپسر اش م ی  رهیآقا، چشم باز کرده و خ  عباس

 شده؟  یچ-

 زند. یلبخند م  نیرحسیام

  ام،یب رید  یکم دی شا ییجا رمی کردم، خواستم بگم م دارتیکه ب دیبابا، ببخش  ستی ن یزیچ-
 نگرانم نباش و مواظب خودت باش! 

 :د ی گو یزده و م فیضع ی آقا لبخند  عباس

 !یخواستگار یری انگار م-

 بافد!  یلبخند زده و دروغ به هم م یشود، الک یفشرده م ن یرحسیام دل  

 جور کنه! یبتونه برام کار  دیپسر خاله اش، شا  یمهمون می رینه بابا جان، با فربد م-

 کند. ی اش را تکرار م  یشگیهم ی و با تکان سر جمله  دهیبار آه کش نیآقا ا   عباس

 برو خدا به همرات! -

 

- -   - 
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صبرانه    یورود خواستگار آماده بود و حشمت خان ب ی مثال خوب بود.. خانه برا زیچ همه
 انتخاب تک دختر اش!  دن  ی منتظر د

 بود. رهیخ ینامعلوم  ی پا انداخته و به نقطه  ی رو پا

انداخته بود،   شیموها  ی که مثال رو یو شال تور  یمشک ی با آن کت و شلوار  راسته  نیال
 آمد.  نیتق تق کنان از پله ها پا

 ماند.  یخوش رنگ اش م ی ناخن ها ی  رهیپدرش نشسته و خ ی روبرو

 ؟ ی چرا پکر-

 دوزد. یسوال پدرش چشم به او م با

 ماند.  یم  شیناخن ها ی   ره یباال انداخته و دوباره خ ی شانه ا  فقط

 . دی گو  یدوباره م قیعم یخان با نفس  حشمت

 وصلت؟   نیبه ا ستی ن ینکنه دلت راض-

 پسره بقول خودت هفت خط بهتـ... ن یا  گمی هنوزم م من

 . دی گو یخشن نگاه اش را به پدرش دوخته و فورا م نیال

بشه.. انتخاب خودمه و   داشی من پ یلومتریهزار ک  یدادم حت ینبودم اجازه نم یاگر راض-
 ! شمیباهاش خوشبخت م  دیمطمعن باش

 دهد.  یخان ابرو باال انداخته و فقط سر تکان م حشمت

  یمبل م ی ضربان گرفته از رو  یاراده با قلب یب نی لحظه اف اف به صدا در آمده و ال همان
 شود.   یکم رنگ پدر اش م ی امر باعث خنده  نیپرد که هم
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 .. 

 اط یخود گلفروش بود، وارد ح  ییدسته گل که به راهنما کی و   ینیریش ی جعبه  نیرحسیام
 شود.  یم

 بود. ستادهیا ی خود اش دم در ورود نیال

اراده دسته گل را محکم   یرا آرام تر کرده و ب شی قدم ها یکم ن،یال  دنیبا د  ن،یرحسیام
 دهد. ی مشت فشار م ی تو

 به پا کرده!  یاش چه محشر دنی با د نیخبر ندارد که قلب ال  

 .ردیگ  یدهد و آرام تر جواب م یآرام م یسالم

  یبار دوم وارد کاخ درن دشت حشمت خان م ی کرده و برا م یرا با احترام تقد  ینیری و ش گل
 شود! 

 

 .. ی مرد ندارد ول نینسبت به ا یخوب حس

 دهد. یرفته و محترمانه با او دست م جلو

 یبه او کم رهیخ یمتعجب شده بود، با نگاه نیرحسیام دنی از د یخان که حساب حشمت
 کند.  یسکوت م

 پرسد:  یجا کرده و مرا جاب  شی کوتاه به دختر اش، پاها یبا نگاه بعد

 ؟ ی در دنبال دارو بودکه دربه  یستی ن یتو همون-

 : دی گو یم عیسر  نیخواهد لب باز بکند که ال  یم  نیرحسیام

 ! ی ا گهید زیموضوع چ گه یاالن د یبله بابا، خودشه ول -
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سر به   ی لبخند  میبود، با ن امدهیبد اش هم ن نیهم چن نیکه از لحن محکم ال نیرحسیام
 شود.   یم ریز

 کنند. ییرای پذ نیرحسی خواهد که از ام یبه خدمتکار م  ی حشمت خان، با اشاره ا 

  ینشسته بود و نگاه اش ناخودآگاه سمت اش م نی رحسیمبل فاصله از ام کی با  نیال
 ! دیلغز

زخم   مراسم را بدون نیدارد ا یدختر اش هست و و سع ی خان متوجه نگاه ها حشمت
 برساند!  ان یزدن و دلخور کردن دختر اش به پا 

 : دی گو ینرم شده م یکم یبا لحن پس

 سر اصل مطلب.  می خب پس بر-

 : دیگو  یدوزد.. حشمت خان مجدد م  ینگاه اش را به اوم نیرحسیام

 ! می دون یاسمتو هم نم  یکن، ما حت یاول از همه خودتو معرف-

قرار   شی جلو رو  یعسل ی اش را که خدمتکار تازه آورده بود را رو ییفنجان چا  ن،یرحسیام
 :دی گو  یآرام اش م شهی داده و با لحن هم

فعال   یدارم ول یکشاورز سانسیو سه سالمه، فوق ل یهستم، س یار ی نی رحسی من ام-
 اصال! ستی کار ن تشیواقع یعنی.. خب کارمیب

 . دیگو  یگرفته و دوباره م نفس

و   یگلنک ی خونه  هیدارم و   ر یپدر پ هی ایکه فوت کرده، از دار دن شهی م یمادرم ده سال-
 ! یمی قد

 . دیگو  یگره شده م ییاش مانده و حشمت خان با دست ها  رهیخ نیال



 از عشق بزن  یحرف

 
34 

 

بعد از   ست،ی نداشتن ات اصال برام مهم ن ایخب.. اول از همه بگم پول و کار داشتن -
و    نیخونه و ماش ،ی خودت کار و بار راه بنداز ی که برا دمیم  ی بخوا هیازدواج هر چقدر سرما

خوام   یو نم زه یاز جونمم برام عز  نیتنها شرط من آرامش دخترمه، ال ؛ی که بخوا ی.. هر چ
 !نی مبرنجه، ه  ی ذره ا

خود اش، دار و ندار اش را به   ی مرد برا  نیا  دیگو  یکشد، چه م  یاخم در هم م نیرحسیام
 پول و ثروت اش را!  کشد،یرخ اش م

 . دیگو یمحکم م یلحن با

خودم  ی ندارم، انشااهلل مجددا برا  یاجیو پول شما احت ه یمن به سرما  یممنونم ازتون ول-
 دنبالش!  رمیکنم و م  یم دایکار پ

  یکوچک م ی شخندیبر خورده، با ن ن یرحسیبه ام شی حرف ها ده یخان که فهم حشمت
 : دی گو

تو   اریرو بخاطر دخترم و آرامشش در اخت یدرست و حساب ی  و پول و زندگ  هیمن سرما -
 فکر کن.  ی خوایحاال تو هر جور م ذارمیم

 

را به وضوح   یکند.. نگران یم  نی نگاه ال ی ناخودآگاه برگشته و نگاه اش را گره  نیرحسیام
 دهد.  یحشمت خان م لیآرام تحو  ی خوانده و فقط بله ا شیدر چشم ها 

و مراسم   یو عقد و عروس هید.. قرار  مهرکن یرا همان شب تمام م زیخان همه چ حشمت
 گذارد.  یرا م دی محشر و هر آنچه را که فکرش را بکن یو خانه زندگ  یآنچنان

و  یشود حق طالق و خب باشد.. ازدواج آن ها که واقع  یم نیوسط تنها شرط ال نیا
 ! شیحق طالق هم رو  ست،یماندگار ن

  ک یاش که نزد یبه ساعت گوش یبا نگاه نیرحسیشود ام یکه تمام م شانیحرف ها 
 کند.  یبود، قصد رفتن م میو ن ازدهی
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 شود.  یبا او همراه م نیاش فقط سر تکان داده و ال یخان در جواب خداحافظ حشمت

 کند. یحواله اش م یواقع ی و لبخند  ستاده ی ا شی روبرو ن یروند، ال یم  نی پله ها که پا از

 !ی ممنون که اومد-

 شود.   یم رهیخ  نیال یمشک ی بار با دقت به چشم ها نی اول ی برا  نیرحسیام

 بود!  نیقرارمون ا -

 کند. یم شیبه دست ها ی اشاره ا  قیعم یبا نفس نیال

 ! ریدستامو بگ-

 پرند.  یبا تعجب باال م  نیرحسیام ی ابروها جفت

 ؟ یچ-

 . دیگو   یکند، مجدد م ی را بسته و بازشام م شیچشم ها   ی ا هیثان ی  برا نیال

  دیشک کنه، با   یزیبه چ خوامیکنه، نم  یمطمعنم بابام داره نگاهمون م ،ر ی امو بگگفتم دست-
 بره!  شی پ  یعیطب زیهمه چ

 . دی گو یالتماس گونه م نیبعد ال ی ا  هیکند، ثان یمات نگاه اش م  نیرحسیام

 !هیچند ثان ی کنم، فقط برا یخواهش م-

.. لبخند ردیگ یرا م نیال ی را جلو برده و جفت دست ها  شی مردد دست ها  نیرحسیام
الاقل با خود اش صادق باشد، نگاه کردن    دیو بگذار ندینش یم نیال ی لب ها ی دوباره رو

توانست پنهان   یشده بود!.. از خود اش که نم ییپدر اش بهانه بود، دل خودش انگار هوا
  هیتازه هد  یکرده بود، به قلب اش حس رو رو یاول دل اش را ز ه پسر با همان نگا ن یبکند، ا

 داده بود، وجود اش را پر از حال خوب کرده بود اما.. 
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- -   - 

 

 

مشغول بود که   یدهد.. فکر اش به قدر یم هیتک وار ی نماز را جمع کرده و همان جا به د جا
 نماز اش را چگونه خواند.  دیاصال نفهم

شد.. قرار بود فردا صبح بروند   یم شتریگذشت دل آشوبه اش ب یاز ساعت که م هیثان هر
 حلقه!  د یو مثال خر  شیآزما  ی برا

خواهد ازدواج بکند!.. هه ازدواج! آن هم چه   یبه پدر اش گفته بود که م ش یو ب کم
 !یازدواج

 بندد.  یرا م شی داده و چشم ها هی تک واریرا به د  سرش

اش  ل یخواند.. زنگ موبا ی بار پشت سر هم مرا دو   یالکرسه یاراده آ یدلش اش ب ی تو
شماره و اسم   دنیرا برداشته و با د  لیموبا  ند،یشد چشم باز کرده و صاف بنش   یباعث م

 دهد. یجواب م  قیعم یفربد با نفس

 الو جانم فربد؟ -

که به  یبزرگ  ی فست فود  کی که  دی گو یم ،یبعد از خوش و بش و حال احوالپرس  فربد
بر زده، بهتر است   رونی ب کی پ یشده اگه سیتاس  شانیخانه  ک یچهارراه نزد ی باال یتازگ 
 شد و استخدام شد!  یفرج دی به آنجا بزند، شا یسر

حال اش   یتوانست کم یخبر م نیکشنده، ا  ی تمام آن حال بد و دل آشوبه ها نیب خب
 خوب بکند! 

تا آن موقع با آن   ادیز  پس فردا که احتمال ی ماند برا یم دی خب فردا که کار داشت.. با یول
 کرد!  یم دای ، آن کار هم صاحب پ یکار یب  تیوضع
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 بود.  یچیبه هر حال بهتر از ه یول

دراز  نیزم  ی تماس را قطع کرده و همان جا رو ،یکل  یصحبت با فربد و تشکر  یاز کم بعد
ازدواج آن دختر باهاش چه   لیدل یعنیکند   یشده و با خود فکر م رهیکشد، به سقف خ یم
توانست از   یکرد م یلب تر م  یآنچنان  یتوپ و زندگ  یبا آن وضع مال ن ی تواند باشد؟ ال یم

که آه نداشت با ناله سودا بکند!..  ییصد برابر بهتر از خود اش کمک بخواهد، نه او یهر ک 
ر برابر قابل  که مطمعنا هزا یکه دنبال پول نبود، او دنبال کمک بود، از شخص نیال یول

 پول پرست دوروور خود اش و پدر اش بودند!  ی تر از گرگ ها نانیاطم

 

- -   - 

 

 یم رون یشلوار اش ب بیاش را از داخل ج  لیموتور گذاشته و موبا  ی کاسکت را رو کاله
که  ردیکرده بود تماس بگ  وی که شماره اش را با عالمت سوال س نیخواهد با ال یکشد.. م

 شود.  یخارج م  نیال نیشده و ماش  باز نگیدر بزرگ پارک 

 :دی گو   یو م ده یکش نی را پا شه یش نیرحسی ام دنی با د نیال

 سوار شو.   ایب نکیموتورتو بذار پارگ -

 

برند   نیکه از هر مدل ماش نکیباشه، موتور را داخل پارگ   ی  با تکان سر به معنا ن،یرحسیام
 یرنگ ی ها  نیتک تک ماش ی اراده نگاه اش رو  یکه ب  یروز داخل اش بود، برده و در حال

 شود.  یثابت بود، از آنجا خارج م

 دهد.  یمشت اش فشار م ی اش را تو لیآرام موبا یشده و با سالم  سوار

 پرسد. یبه او، حالش را م یچشم ریز یبا نگاه نیشوند ال یکه از خانه دور م یکم
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 . دیگو  ی زده و باز هم دروغ م یمصلحت ی لبخند

 کند. ی است که سر صحبت را باز م نیکنند باز هم ال  یچراغ که توقف م پشت

 ؟ ی چرا سکوت کرد-

 زند.  یم یمعن ی ب ی نگاه اش کرده و باز هم لبخند کوتاه

 گفتن ندارم! ی برا ی حرف-

فرمان گذاشته و با   ی چرخد، دست راست اش را رو یسمت اش م یکه کم یدر حال نیال
 . دی گو  یقشنگ م ی لبخند

کنم همه مثل   یگفتن دارم، فکر م ی برا یحرف شهیپر حرفم و هم  یلیکه من خ ییاز اونجا -
 خودم هستن! 

 بود اما کم رنگ!  یبار واقع نی ا نی رحسیام لبخند

که مطمعن بود   ی، سوالافتاد ی نشست و راه م یکه صاف م  یدر حال ق، یعم یبا نفس نیال
 را باز گو کرد.  شی گردد برا  یهست و دنبال جواب م نی رحسی ذهن ام ی تو

برام   یتون  یم یذهنت برات سواله که چرا من ازت کمک خواستم، تو چه کمک ی حتما تو-
 و اصال چرا تو؟ هوم؟  یبکن

کوتاه سمت اش، دست آزاد اش را  یبا نگاه نی ماند، ال یاش م رهیبار خ   نیا  نیرحسیام
 : دیگو  یو م  دهیچپ اش کش ی شانه  ی ولو شده رو ی موها ی رو

 اردیلی که م یمن از همون اول اول، به ظاهر خوب بود.. تک دختر حشمت خان یزندگ -
 یچشمام بابا و مامانم با هم دعوا م ی هزار بار جلو یبراش پول خرده و از همان بچگ

کنند، از   یرو تحمل م  گهیانگار که به زور هم د  شه،یهم ی  شهیهمکردند، با هم بد بودند، 
 مطمعنم!  هستند،هم متنفر بودند، هنوزم 
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بابام   ی رفتن به اجازه   ی من برا یسالم که شد، مامانم از بابام جدا شد و رفت.. ول هجده 
  اد،یم یاجازه رو بهم نداده.. مامانم گاه نیداشتم و دارم که هنوز بعد هشت سال ا اجیاحت
  یباهاش زندگ  خوامیکنارش باشم؛ م شش،یبرم اونجا، برم پ خوامیهمو اما من م مینیب یم

 سفر.. باهاش هم قدم باشم، هم نفس..  ح،یگردش، تفر   رمکنم، باهاش ب

 دهد. یادامه م ی دهد، بعد از چند  یسکوت کرده و بغض اش را قورت م  یکم

که  ییهاش بمونم، با اون آشغال ها  یکنار پدرم و تمام کثافطکار نجا،یخواد ا یدلم نم-
 ! ستندیآدم هستند که به وهلل ن الشونیدور خودش جمع کرده و به خ

چه   ،ی چه عاطف ،ی، چه مالهم خوب بود، از هر لحاظ  یلیبابام برام بد بود نه، خ گمینم
از جونش براش   شتریب و همه جا مواظبم بود، دوسم داره، به قول خودش شهی.. همیجان
به   زنهیم شویاما خب.. شرط گذاشته برام، که هر وقت ازدواج کردم، هم تمام دارا زمیعز

که  ایدن ی تونم با شوهرم هر جا یندارم، م  یاجیاون احت ی  زهبه اجا  گهینامم هم د
 خواستم برم!

 کشد.. شوهر!  یم یبه حرف خودش زده و آه ی شخندین خودش

 

- -   - 

 

 یدان یکه اصال خودت نم  روندی با سرعت جلو م ی جور کی کارا،  یوقت ها، بعض یبعض
 چگونه! 

  یم ر یس گرید  ییایتمام شده و تو در دن زیدل غافل، همه چ ی ا ینیبیم  ،یی آ یخود که م به
اراده  یبه خود آمد و ب  نیآرام  ال ی بود؛ با بله  نی رحسی مثال حال و روز ام قای.. دقی کرد
گم کرده و قادر   یزیگنگ بود، گنگ و نامفهوم، انگار که چ  شیبرا  زیه چاش شد.. هم رهیخ

 ؟ ی اما چ ستی اش ن نکرد دایبه پ
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وقت بود که خودش را گم   یلیاو خودش را گم کرده بود، خ یخودش را، آر دم،ی فهم آهان،
  یم دایپ  ی چاره ا د یکرد اما حاال.. با یکردن اش نم دا یپ ی هم برا یکرده بود و اصال تالش

 !شهیهم ی  شهیماند، هم یسرگردان م شهی هم ی کرد، وگرنه برا

 خرد.. یو لبخندش را به جان م ردی گ  یرا م نیال دست

 دهد..  یو با او فقط دست م  دهیخان دخترش را در آغوش کش حشمت

 بکنند!  ری د دی شوند منتظرشان، نبا یباغ جمع م ی کم کم مهمان ها تو ه؛یبروند آتل د یبا

باغ بزرگ حشمت   ی تو ینی ری شام و ش ی برگزار کردند و مهمان ها برامحضر  ی را تو عقد
 شدند. یخان جمع م

خود حشمت خان بودند و تک و توک   ی هم دوست و شرکا شترشانیکه ب ییها  مهمان
 ! لیفام

خاله و دو تا عمو هاش که سال تا سال   ی شد تو  ی هم خالصه م نیرحس ی ام ی ها مهمان
دلشان چه غبطه ها که نخوردند..  ی تو یآن باغ و مراسم آنچنان دن یو با د   دشونید ینم

پر از حرص    ینازک کرده و به شوهرش با لحن یپشت چشم ن،یاو و ال دن ی با د ش یزن عمو
 : دیگو  یم

 عسل! ی برادر زادت خوب افتاده تو بشکه -

 ! ینی.. طمع، ظاهر بحسادت

 شد!   یپاک نم شان یکه لبخند از لب ها نیو ال نی رحسیچه خبر داشت از دل ام یکس

 از هم!  ی فرار شانیبود و نگاه ها  گری د  کی قفل   شانیآخر مراسم دست ها تا

مهمان ها  نیداشت نگاهش را ب یبود و سع زان یهم از نگاه کردن گر  نیکه ال جالب
 چشم تو چشم شود!  نیرحسی کرد که مبادا با ام یخودش را سرگرم م یبچرخاند؛ به نوع
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کرد و چه تراول   ادهیرقص اش را پ نیبا آن لباس دنباله دارش، ساده تر  ن یرقص، ال موقع
 ! ختیسر اش نر ی که پدر اش رو  ییها

 بود!  یزد و لبخند  کم رنگ کنج لب اش واقع  یدست م  نیرحسیام

 ! شیشده بود رو خیکه م گاران

 

 ... 

خانه  هیتمام شد.. در آخر با بوق بوق و دست و آهنگ، آن دو مثال عاشق را راه زیچ همه
 کردند.

مهتاب را با   ی مسخره  ی ام ها یکاناپه ولو شده و جواب پ ی خسته، با همان لباس رو نیال
 دهد!   ی" جانانه می"کوفت

شده   داریسپرد تا صبح چند بار ب   یکه به فربد م یآب، در حال  یوانیبا خوردن ل ن،یرحسیام
 شود. یو به پدرش سر بزند، از آشپزخانه خارج م 

شود که    یبسته است.. دو دل م شی کاناپه ولو شده و چشم ها ی که رو ندیب یرا م نیال
شود، از آن   ینه. تا صبح همان طور بماند قطعا گردن و بدن اش خشک م ایبکند   دارشیب
 شود!  یپوست اش است، خراب م ف  یح ن، یسنگ ش یذشته، با آن آرا گ

چشم باز   نیبکند که ال شی خواهد صدا ی.. مستدیا  یرود باال سر اش م یاش م کینزد
 ماند.  یاش م رهیکرده و خ

 شده؟   یزیچ-

 : دیگو   یم فورا

 ! شهیبدنت خشک م  ینجوریتو تخت، ا  یکنم بر دارتینه نه، فقط خواستم ب-
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رود تلق تلق   یسالن م ی که سمت انتها یشود، در حال  ی" زمزمه کرده و بلند می "آره ا نیال
 شکند. یدست اش را م ی انگشت ها

 چرخاند. یدست اش م ی اش را تو لیهمان جا نشسته و موبا ن،یرحسیام

نشود، گاز   داریغفلت کند و ب ی پدر اش است که اگر فربد لحظه ا  شیفکر اش پ تمام
 شود و...  یام مپدرش تم ژن یاسک

 .ردیگ یو فورا با فربد تماس م  دهیصورت اش کش ی رو یدست کالفه

اش قرار   یشانیپ ی و آرنج اش را رو دهیشود، همان جا دراز کش یاش که راحت م الیخ
 دهد. یم

 زند. یم شی از اتاق صدا نیگذرد که ال  یداند چقدر م ینم

 ر؟ یام-

 کند خب! یم تعجب

اطراف را   یکم یی کوب طال  واری رود، چراغ خاموشه و فقط د یشده و سمت اتاق م بلند
 روشن کرده. 

 : دیگو  ینرم کننده را پخش صورتش کرده و م نی بپرسد، ال یزیچ نیرحس یام نکهیاز ا قبل

 !یشیم  تی اتاق ها تخت ندارن، رو کاناپه اذ  یک یبخواب، اون   ایب-

 زند. یکوتاه م  ی لبخند نیرحسیام

 بالشت و پتـ...  هینه، فقط  شمینم ت یاذ -

 پرد.  یحرف اش م نیو ب دهیتخت دراز کش ی رو نیال

 ندارم!  تی بابا نترس کار  ایب-
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 شود!  یکند نخندد اما موفق نم ی م یسع  نیرحسیام

جفتشان اتاق را پر   ی قهقهه  ی  صدا تی شده و در نها نیال شی اش باعث باز شدن ن خنده
 کند! یم

 

- -  -   - 

 

شده   یتازه مشک ی که به ابروها یو در حال  دهیکش رونیاش را ب نهیاش آ  فیاز داخل ک  
 : دی گو یاندازد رو به مهتاب م یم یاش نگاه

 بهم! ی ذل زد یچ نی چته ع-

از   ز،یم  ی از رو یچنگال اش را داخل بشقاب رها کرده و بعد از برداشتن دستمال مهتاب
 د: پرس  یداده و م هیتک یپشت کامل به صندل 

 تون؟ یچخبر از آقا -

 گرداند. ی اش بر م ف یرا داخل ک  نهیکوتاه از لحن مهتاب کرده و آ ی خنده ا نیال

 مهتاب.  ی زند به چشم ها  یگذاشته و ذل م زیم ی آرنج اش را رو  جفت

 چطور؟ -

 اندازد. یباال م ی شانه ا مهتاب

 گذشته؟  یزمان هم خونه بودنتون، چ نی تو ا نمیگفتم بب ،ی طور  نیهم-

 .رد ی گ یم ینفس نیال
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اصال کامل  ی مدت دو هفته خرده ا نی خواست بگذره، باور کن تو ا یمثال م یچ-
ماه   می احتماال با هم بر  یخودت با بابا بودم ول  یدو روزم که خبر دار نیتو ا  دمش،یند

 عسل! 

 خندد! یم مهتاب

 !یشوخ-

 دوزد.  ی م زیم ی کرم رنگ رو یه اش را به جا دستمالو نگا  دهی کوتاه کش یآه نیال

 نه، واقعا؛ مثال!-

 کند.  یلب زمزمه م ری رود و ز یم  نیمهتاب از ب لبخند

 مثال!-

 

- -  -   - 

 

 رسد.  یآهنگ از داخل اتاق به گوش اش م ی شود، صدا یوارد خانه که م 

 رود.  یم سیدراور بغل در گذاشته و سمت سرو  ی موتور اش را رو  چیسوو 

  ی اش دارد و حال بد  پدر اش حوصله ا ادیز یسرخ شده اش نشان از خستگ  ی ها چشم
 نگذاشته! شی برا

 رود. یخارج شده و سمت اتاق م سی از سرو سی خ ییدست و رو با

 کند.  یآرام بهش زده و بازش م یباز است، تق  مهین در

که به  نهیکشد.. نگاهش از آ یرا برس م شی و موها  ادهستی توالت ا ز یم ی جلو نیال
 گردد طرف اش.  ینثارش کرده و بر م ی افتد، لبخند یم  نیرحسیام
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 متوجه نشدم. ی اومد یک -

  یبسته م  ییبا چشم ها دیکش یدراز م شیکه رو ی سمت تخت رفته و در حال  نیرحسیام
 . دی گو

 .شیپ  قهیچند دق  نیهم-

 کند. یرا با کش جمع م شیکوتاه موها  یآهنگ را قطع کرده و با آهان نیال

 .ندینش یرا دور زده و آن سمت اش م تخت

 اخم کرده و انگار ناراحت است!  نیرحسیام

 پرسد:  یاش شده و م کینزد یآورد، کم   ینم طاقت

 شده؟  یز ی چ ؟ی چرا ناراحت-

 

شده و   رهیبهش چشم دوخته، خ  یکم ی که با فاصله  نی چشم باز کرده و به ال  نیرحسیام
 : دی گو یم ی ا هیبعد از ثان

 نگرانشم!  ست،ی حال پدرم خوب ن-

 . ردیگ یدست اش را م ن،یرحسیناراحت از لحن ام ن،یال

 بگو.  ادی از دست من بر م یاگه کار  شن،یخوب م ی انشااهلل به زود-

  شیکه دستش را احاطه کرده بود گرفت و به چشم ها نینگاه از دست ال ن،یرحسیام
 دوخت.

 تونه بخوابه. ینم ژن ینفس هم گرفته، شبا بدون اکس یقلبش کم بود، تنگ -

 دهد.  یدست اش را فشار م نیال
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 . ششونیامشب برو پ ی خوایم-

 کند. ینگاه اش م یکم ر،یام

 ؟ یمون یتنها م-

 دهد. یفورا سرش را به چپ و راست تکان م نیال

 . ستی مهم ن-

 .دی گو   یآرام م ی نگاهش را به سقف دوخته و "نه" ا نیرحسیام

 مهم است!   نیرحسی ام ی شود.. تنها ماندش برا یدل اش آب م  ی قند تو د،یدروغ نگو  ن،یال

 . ردیگ یم نفس

 .امیمنم م-

 شود. یاش م خ یم ی ا هیدر ثان نی رحسی ام ی ها چشم

 ؟ ی جد-

 دهد. یسر تکان م نیال

 ه؟ یمشکلش چ  ،ی آره جد-

 شوند.  یمکث از هم باز م  یبعد از کم ن ی رحسیام ی ها لب

 ! یچیه-

 شود.   یو بلند م دهیکوتاه، دست اش را کش ی با لبخند نیال

 پرسد: یکشد م یم  رونی را ب شیکه لباس ها  یرود، در حال یکمد م سمت

 ؟ ی شام خورد-
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  یم شی موها ی را شانه مانند ال شیکه دست ها  یتخت بلند شده و در حال ی از رو ریام
 : دی گو یکشد م

 ندارم. لمینه، م-

  نکهیبدون ا ن،یرحسیبرود، اما ام رونی ماند بلکه ب یاش م رهیزمزمه کرده و خ ی ا یاوک  نیال
 پرسد:  یم  دهی کند.. در آخر طاقت بر ی نگاه م نیمتوجه بشود همان طور به ال

 ؟ یحاضر بش  ی خواینم-

 کند. یچپ چپ نگاه اش م نیال

 ! رونی ب یبر ی خوایتو نم -

شده بود، با گفتن  آهان، فورا از اتاق خارج   نیکه تازه متوجه شلوار تو دست ال نیرحسیام
 شود.  یم

  یم نیرحس ی ام ی حاضر و آماده، بعد از خاموش کردن چراغ ها، روبرو نیربع بعد، ال کی
 . ستدیا

 م؟ یبر -

 دهد.  یش را نشان مموتور ا چی مردد سو ن،یرحسیام

 با موتور؟ -

 روند. یباال م  ن یال ی ها ابرو

 تا حاال سوار نشدم! -

دراور بگذارد که   ی را مجدد رو چیخواهد سو  یشده از حرف اش، م  مان یپش ن،یرحسیام
 . ردیگ یفورا دستش را م نیال

 فک کنم با حال باشه!   م،ی نه، بر-
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 کند.  یرا باز و بسته کرده و در را باز م شیبا لبخند چشم ها ریام

در را قفل کرده و همراه هم سمت آسانسور   نیبندد، ال یخارج شده و در را م نیاز ال بعد
 روند.  یم

اش را   فی .. بند  ک دیرس یهم به ذهن اش نم یحرف یخواست سکوت بکند ول ینم نیال
 بود.  رهیآسانسور خ ی و به دکمه ها  ده یچی دور انگشت اش پ

  ریدنبال موتور ام نگیپارک  ی شده و نگاهشو تو ادهیزود تر پ نیال  ستاد، ی که ا سانسورآ
 چرخاند. 

 دونه دارم فقط. ه یکاله کاسکت -

 نگاهش کرد.  نیبود، ال ستادهی ا نیبود که پشت سر ال ریام

 خب خودت بذار. -

کرد بروند سمت موتور   یکه اشاره م  یدست اش چرخاند و در حال  ی را تو چی سو ریام
 گفت: 

 . شترهیب شی منینه، تو بذار، ا -

 ماند. ریکاله  تو دست ام ی  رهی دوشش انداخت و با اخم خ ی طرفه رو ک ی اش را  فیک  نیال

 ! الی خیب شم،یبذارم خفه م نویبابا من ا-

 . دیکوتاه خند  ریام

 ؟ ی جد-

 سر تکان داد.  نیال

 هاش! یتابستون نیاز ا یمن کال با کاله مخالفم، حت  ،ی آره جد-
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 موتور گذاشت و گفت:  ی کاله را رو ریام

 سوار شو.  ذارم،ی باشه پس منم نم-

را گرفت و با هزار   شیاز پشت بازو  نی خارج کرد و خودش سوار شد، ال  هیموتور را از پا بعد
 مکافات سوار شد. 

 سرش را سمت اش چرخاند.  یکم ریام

 ؟ ی راحت نشست-

 " زمزمه  کرد.ی و "اهم دیشالش را جلو کش نیال

در را فراموش کرده بودند..   موتیکند، ر یموتور را روشن کرده و سمت در حرکت م ریام
 ی گذاشت، گوشه  نیرا زم شیکه پا  نیشده و در را باز کند اما هم  ادهیخواست پ نیال

 د.بخور نیکرد و باعث شد با مخ زم ریموتور گ  ی  هیشلوارش به پا

 . ریام ی  پر از نگران ی بلند اش و صدا آخ  

 کند. ی را گرفته و بلند اش م شی بازو عیسر

 ؟ ی شد  یچ نمت،یبب-

  نیرحسی ام ی به چشم ها یدماغ اش را گرفته بود، با نگاه  شی که با جفت دست ها نیال
 دارد.  یرا بر م  شیدست ها 

 قرمز شده بود.   ینبود، فقط کم یمهم ز یشود، چ یم  دهیدماغ اش کش ی رو ری ام دست

 ؟ یدرد دار-

 کند. یزمزمه م ی و نه ا دهیدماغ اش کش ی رو یخود اش هم دست نیال

 !یخوردن اش.. چه افتضاح نیرود به زم یلحظه ذهن اش م کی
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کله پا شدن   ر  یتصو  یزد و ه یآرام ها نه، قشنگ قهقهه م ی اش گرفته، نه خنده ا خنده
 گرفت. یشد، قهقهه اش اوج م  یسر اش تکرار م ی اش که تو

 : دی خنده اش گرفته بود، با همان خنده پرس ن،یال دنی که از خند نیرحسیام

 ه؟ یچ-

خوردن اش را   نیدوباره اوج گرفت، وسط همان خنده شکل موتور و طرز زم نیال ی  خنده
 گفت:  دهیبر  ده ی با دست رسم کرده و بر

 ! ی بکن که بلد ویآخه بگو تو کجا، موتور سوار شدن کجا، کار-

همان    انیم یکشد ول یم  قیعم یرا پاک کرده و نفس شیبا پشت دست اشک ها  بعد
  نی و ا  دیای م شی چشم ها ی خوردن اش جلو نیزم ریدوباره و هزار باره تصو  دنینفس کش

از او ندارد..   یمشود که خودش دست ک  یم نی رحسی بار از شدت  خنده پخش آغوش  ام
چه   دی دیمستانه م ی هم، با آن قهقهه ها وشآغ ی آن ها را آنگونه، آن وقت شب، تو  یکس
 کرد!  یم یفکر 

 

که شال  یو در حال دیعقب کش یخنده اش، خود اش را کم ی با ته مانده  نیال ،ی از کم بعد
 کرد گفت:  ی اش را مرتب م

 خوردم گشنم شد. نیواال زم-

 : دیپرس نیرحسی به ام یبا نگاه بعد

 م؟ یبخور  یزی چ هی م یبر -

 و گفت:  دیکش قیبعد از آن همه خنده، دوبار پشت سر هم نفس عم  نیرحسیام

 ! گهید می بر  نیآره حتما، فقط با ماش-
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 پر از خنده نگاه اش کرد. نیال

 نخورم! نیزم گهید  دمی قول م م،یر یموتور م ن ینه بابا با هم-

 خنده آلود، سرش را تکان داد و از جا بلند شد. یبا پوف ریام

بست و سمت موتور   ر،یهم بلند شد و سمت در رفت، بازش کرد و بعد از خروج ام نیال
 رفت. 

 . دیچسب نیرحسیبه ام یسوار شد و دو دست اط یاحت با

خورد، حال اش را   یصورت اش م ی که تو یخوب، با باد  خنک ی آن هوا ی تو ،ی سوار  موتور
 دواند. شهیتن اش ر ی بعد از مدت ها دوباره تو یخوب کرد.. انگار که شوق  زندگ 

زد و تند   یرا از هر دو طرف باز کرده بود.. لبخند م ش یرا بسته و دست ها شیها  چشم
 .دیکش  یم قیتند نفس عم

 کم بود!  زیتند و ت یبندر  کیآن همه حال خوب، فقط خوردن  لی تکم ی برا

را هم به وجد آورده بود، بس که خوب   نیرحسیکه ام نیال ی خوشمزه و مورد عالقه  شام
شد و از ته دل لبخند   یکوچک شاد م ی ها زیکرد، با چ یم یپروا خوشحال یو ب دی خندیم
 زد. یم

 کرد. ی تا آسمان فرق داشت و کم بود اگر فرشته خطابش م نیدختر با پدر اش زم نیا

 ی ها قی بود که خدا سر راهش قرار داده بود، از همان رف ییاز همان حال خوب ها  یکی
 رفاقتشان حساب باز کرد! ی شد تا آخر عمر رو  یکه م یدوست داشتن

 

 ... 
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و بهش، از دو تا پله  کوتاه ر  یبا نگاه نیخواست داخل بشود، ال نی را باز کرد و از ال در
 شد.  اط یرفت و وارد ح  نیپا

 . یمیقد   اط یح کی

 موتور را داخل برد و در را بست.. ن،یرحسیام

 شد.  رهیخ  نیو ال ن یرحسیدر بلند شد و از پنجره به ام ی با صدا  فربد،

 " سمت اتاق پدرش رفت. امی را داخل اتاق خودش برد و با گفتن  "االن م نیال ن،یرحسیام

 :دیپرس  دنشی با د  فربد،

 افتاده؟  یاتفاق-

 سمت پدر اش که خواب بود گفت؛  یبا نگاه  ن،یرحسیام

 ! یبا مرام یلیخ ییبابا بمونم، توام برو خونتون دمت گرم، خدا  شینه، امشب اومدم پ -

 زد.  نی رحسیام ی شانه  ی رو یکوتاه، دست ی با تک خنده ا   فربد،

بودن ندارم، عباس آقا هم مثل پدر خودم، کم   نجای با ا یمرام از خودته داداش، من مشکل-
 نکرده!  یبهم خوب

اش،   لی.. فربد بعد از برداشتن موباردیگ  یم نیو سرش را پا دهیکوتاه کش یآه  نیرحسیام
 زند. ی م رونیکوتاه از خانه ب یبا خداحافظ

پدر اش را چک کرده و بعد از مرتب کردن   ژن یاکس ی درجه  نیرحسی از رفتن اش، ام بعد
 رود. یم رونی از اتاق ب شیپتو رو 

 مهتاب بود. وی ال ی تخت نشسته و مشغول تماشا ی رو ن،یال

 زند. یم ن ی رحسیبه ام ی باز شدن در، سرش را بلند کرده و لبخند با
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 اد؟ یخوابت نم-

 شکند.   ی را تلق تلق م شی را بغل دست اش گذاشت و انگشت دست ها  لیموبا  نیال

 خوردن خسته ام کرده!  نی چرا اتفاقا، اون زم-

 :دی گو   یپر از خنده م یبا چشم ها و لحن ن،یرحسیام

 نه! ی ستیاتفاق بود، دست بردارش ن هیتوام،   گهیول کن د -

 : دی گو  یخودش برداشت و م ی برا یتخت، پتو بالشت نیاز پا  بعد

 . ریبابا، تو رو تخت بخواب، شب بخ ش یپ رمی من م-

 پرد. یفورا از جا م نیال

 ! ترسمی م نجایا ییبابا، من تنها شیپ  یری م وی چ ینه، چ-

 کند. ی متعجب نگاه اش م  نیرحسیام

  یاتاق م نیا  ی بعد تو  ،یترس یاون خونه و آپارتمان درن دشت نم ی تو، تو ؟ یترس یم-
 ! یترس

 .ستدی ا ی م شیسمت اش قدم برداشت و درست روبرو  نیال

ست، بخدا تنها باشم تا   بهیبرام غر  نجایبه اونجا عادت کردم، در ضمن نگهبان هم داره، ا-
 ! برهیصبح خوابم نم

 

 گذارد.   یخب، بالشت و پتو را همانجا م لهیبا گفتن  خ ن،یرحسیام

 . امیربعه م کی  اطه،یهم تو ح سی تو بخواب، سرو رم،ی دوش بگ رمی من م-

 دهد. یسر تکان م نیال



 از عشق بزن  یحرف

 
54 

 

 زحمت.  ی آب بهم بده ب وان ی ل هیباشه، فقط -

  ک یرود.. بعد از  یرفته و سمت آشپزخانه م رون یبا گفتن  "حتما" از اتاق ب ن،یرحسیام
 گردد به اتاق.   یبه دست بر م  وانیپارچ و ل قه،یدق

 . ردیگ  یو پارچ را از دستش م وانی جلو رفته و ل دنشی با د نیال

 ممنون.-

شد را    یرا که حوله به دست از اتاق خارج م نی رحسی آب خورده و با نگاهش ام یوانیل
 کند. یدنبال م

شده   داری .. صبح زود بردیگی تخت انداخته و دست هاشو بغل م ی و شال اش را باال  مانتو
 کردن.  یم یخواب لحظه شمار ی برا  شیبود و چشم ها 

 برد.   یدر همان حالت خوابش م گذرد،یکه م قهیدق چند

 ... 

 

 

باز گذاشته و برق را خاموش   مهیغرق در خواب، در را ن ن  یال دن  ی شود، با د یوارد اتاق که م 
 کند. یم

 کشد. یتخت دراز م نیو خودش هم پا   دهیکش ن یال ی را رو پتو

 رود. یگذرد که به خواب م   یداند چقدر م ینم

  جهیزده و در نت یتخت بزرگ خودش هست، خواب آلود، غلت ی رو  نکهیا ی به هوا ن،یال
 شود.  یهوار م ن یرحسیام ی رو

 خود اش!  ی گرد شده  ی و چشم ها نی رحسیبلند ام ن  یه
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 شود.  یجا مجاب  یدهانش را قورت داده و کم آب

 دختر؟ له شدم!  یکن یکار م یچ-

 .دی گو یو خواب آلود م جیگ نیال

 افتادم روت!  یواال فک کردم تخت خودمه، غلت زدم که تلپ-

  نیشود، خود ال یشود.. لبش که از هم باز م یکند نخندد اما مگر م ی م یسع  نیرحسیام
 ..ردی گ  یهم خنده اش م

 . دیگو  یم یخنده به سخت  انیم

 رفت!  ادمیماه عسل،   می بهت بگم بر  خواستمیحاال شب م-

 افتاده!  یچ اد  ی نی و دار، بب ری گ نی کند.. تو ا یم دای شدت پ  نیرحسیام ی  خنده

  یبندد.. در همان حال م یرا م شیگذاشته و چشم ها   نیرحسیبالشت ام  ی سرش را رو 
 . دی گو

 فعال بخوابم!  م،یکن یحاال فردا مفصل صحبت م-

  شیگذاشته و چشم ها   نیماند، سرش را کنار سر ال  یم ره یخ شی رو نی رحسی ام ی ها چشم
 بندد. یم

 تخت بخوابد!  ی برود و رو دی بگو نیبه ال  دیکش خجالت

 کند.  یبه پدرش اتاق را ترک م یشود، به قصد سرکش یو بلند م  دیکش قیعم ینفس

 کشد.  یم شی کرده و مالحفه را رو یرا بررس ژن یاکس

 اتاق.  ی گردد تو یبر م مجدد
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 را سفت بغل کرده و به خواب رفته.  شی پتو ن،یال

همان جا کنارش دراز  ب،یعج  ی تخت بخوابد، اما با وسوسه ا ی رود و روخواهد ب  یم اول
 شود.  یم  رهی و به نصفه صورتش که طرفش هست خ دهیکش

 . یبرد اما چه خواب یکم در همان حالت خوابش م کم

باز   شیشود جفت چشم ها   یکه به شکمش وارد م یبا لگد محکم ،ی نیری ش یخواب وسط
 شود!  یم  زیخ می شده و فورا ن

غرق خواب   یشانه اش!.. جور  ی  کیشکمش قرار دارد و سرش نزد  ی رو نیراست ال ی پا
 ! دهی چند روز است نخواب ییاست که گو

بود، االن از   داری خانم هست، مطمعنا اگر ب نیال ی  کار خراب  نیسوم نیا  رد،یگ  یاش م خنده
 رفته بود! سهی خنده ر

 

- -   - 

 

 ؟ ی بود دهیچند سال بود نخواب -

 کند.  یچشم اش را باز م هی نیال

 ها؟ -

 کند. یسوالش را مجدد تکرار م ن،یرحسیام

 ؟ ی بود ده ینخواب ی چند سال بود  گمیم-

  یخندان م ن  یرحسیجانانه نثار ام یچپ  یرا باز کرده و چپ شیبار جفت چشم ها  نیا نیال
 کند.
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 ساعت چنده؟ -

 . دی گو یجواب بدهد، با تعجب م نیرحس یام نکهیاز ا قبل

 !نمی پا نی چرا اوا، من -

 ماند.  یمات م  نیرحسیام

 ست؟ ین ادتی- 

 پرسد: یم نیرحسی ام ی چشم ها ی  ره ی شده، خ جیگ نیال

 و؟ یچ-

 پرسد. یدوباره م  نیرحسیام

 شد؟  یچ  ست ین ادتی  ی جد-

 چرخد! یکه تو سرش نم ی قشنگ قشنگ ی دارد، چه فکر ها یدور تند بر م نیال قلب

 . دی آ یفرود م  شیگونه ها  ی رو  شی دست ها جفت

 خاک تو سرم.. نه نه..خاک تو سرت! -

 شود!  ی گرد م نی رحسی ام ی ها چشم

 چرا؟ -

 سمت اش.  ردیگ یم زیحرکت خ کیدر  نیال

 ها!  ؟ی چه غل.... خورد نمیبگو بب عیزود تند سر -

 یقهقهه م  یهوا جور یمانده و بعد ب نینگاه پر حرارت ال ی  رهیخ هی چند ثان ن،یرحسیام
 دهد. یم  هیبهش هد  ی تا اتاق عباس آقا رفته و لبخند شیزند که صدا 

 خوش خنده شده بود!  بیها عج یپسر، تازگ  نیا
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و   دیاش کوب نهیهوا با مشت تخت  س یشده بود ب یعصب ر،ی بلند ام ی که از خنده  نیال
 نثارش کرد! ظیغل یکوفت

  گریخواهد د یو م دهیشک  قی عم یخنده اش قطع شده بود، نفس گریکه حاال د نیرحسیام
 تواند!   یمگر م ینخندد ول

خود اش را گرفته و جفت دست   ی به زحمت جلو ندیب یرا که م نیال ی بلند شده  دست  
 برد. یباال م می را به عالمت تسل شیها

 بخدا!  یلمیف  یلیبابا دختر تو خ-

 شوند.  یتر م د ی شد نیال ی ها اخم

 من دلقکم!  ینی-

 .دی گو  یتند م  نیرحسیام

 تو ذهنت!  یساخت یچ  ک یکوچ ی مسئله  هی آخه از   نینه نه بب-

 

  یکه او تند تند م نیرحسیبکوبد تو سر ام خواهدی برد باال، م یبالشت را برداشته و م نیال
 . دی گو

روم، بعدم   ی افتاد یتلپ ،یرو تخت غلت بزن ی اومد شب ید گم،یخب م یلیخب خ یلیخ-
  ، ی دیجا کنارم خواب نی ماه عسل، بعد هم  میبر  یبگ یخواستیم یو گفت  ی دیخند  ی بلند شد

  ، ی دیتو شکمم که جد و آبادم اومد جلو چشمام! حاال فهم ی زد یساعت بعدم با پا جور هی
 شد؟  یاوک 

 کند. ی را کج و کوله م شی آورده و چشم ها ن یبالشت را پا نیال

 عه!-
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 ند. ک  ینگاه اش م فانهیرا بغل کرده و عاقل اندر سه شیدست ها ن،یرحسیام

 . دی گو  یدر هوا زده و م یکه به باد داده بود، بشکن  ییفرار از آن حالت و آبرو   ی برا ن،یال

 ماه عسل!  می بر دی با ، یانداخت ادمیخوب شد   یآ راست-

 

 کند. یم زیرا ر  شیداده و چشم ها هیبه تخت تک ن،یرحسیام

 کجا اون وقت؟ -

 .ندینش یاش شده و دو زانو م  کی نزد یکم نیال

 دونم خب.  ینم-

 گذارد.  یتخت م  ی آرنجش را رو ریام

 مثال!-

 . دیگو  یباز شده م  شیبا ن یشود، بعد از کم  یم  رهیبه سقف خ نیال

 استانبول! -

 .زندی هوا م ی رو یبا همان خنده بشکن بعد

 استانبول، هوم؟!!  م یآره خودشه، بر -

 خندد. ی کوتاه م نیرحسیام

بعدشم   ، یدونی تونم بابا رو ول کنم، خودتو م یکردم، نم یدختر من باهات شوخ الیخیب-
 !ایاون سر  دن می بر  هویخودمون چشه مثال که  ی شهر ها نی ماه عسلم باشه هم

 کوبد. یم نیرحس یام ی  بازو ی و با کف  دستش رو  دهیاخم در هم کش  نیال
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  می گرد  رانی من نرفته باشم، ا که ستین ییجا ه،ی خودمون تکرار ی ولم کن عامو، شهر ها-
 ! لهیتکم

 شود.  ینفس گرفته و از جا بلند م نیرحسیام

 .ینیب یبابا رو که م ط  یشرا  ام،یتونم ب ینم ییباور کن من جا یباشه خوش به حالت، ول-

 

  یم شی زانو ی و بالشت را محکم رو دهیکش ی خفه ا  غ  یج نیکند، ال ی را که ترک م اتاق
 کوبد. 

را باز کند که  امی خواهد پ یاسم مهتاب م دنیشود.. با د یاش بلند م ی گوش  امکیپ ی صدا
 . ردیگ  یهمان لحظه پدر اش تماس م

 بروند.  ششانیشام پ ی خواست شب برا یبه ژاپن داشت و م ی دو هفته ا سفر  

 دهد.  ی م هیمهتاب را باز کرده و  به تخت تک امیکند، پ یرا که قطع م  تماس

 باهات دارم. یبهم زنگ بزن، کار مهم ی و تنها بود ی وقت کرد-

تماس را لمس   ی صفحه  ند،ینش یتخت م ی گردد رو  یشود، در را بسته و بر م  یم بلند
 کند. یم

 دهد.  یبوق مهتاب جواب م نیدوم با

 ؟ ی ال ییکجا-

 کند. یجا مدست جاب  ی را تو لیموبا  

 شده؟  ی خونه، چ-

  یکالفه م نیکند که آخر سر ال یمن من م  یه د،ی داند موضوع را چگونه بگو ینم مهتاب
 شود.
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 عه خوب حرف بزن! -

 . دیگو  یم ده ی نفس کش مهتاب

 دنبالت. امیحاضر شو م نیبب-

 کشد.  یاش م یشانی پ ی  رو یدست ن،یال

 !ی مهتاب نگرانم کرد-

 .د ی گو   یفورا م  مهتاب

 ر باش. حاض گم، ی م دمتید ینه نه نگران نباش، حضور-

 ی خانه   ی افتد تو یم ادشی خواهد تماس را قطع بکند که  یخب م  یلیبا گفتن  خ نیال
 : دی گو یم عیهست، پس سر   نیرحسیام

 ! ستمایمهتاب من خونه ن  نیبب-

 شود.  ی مهتاب با تعجب بلند م ی صدا

 !ی خونه ا یوا، االن گفت-

 شود. یتخت بلند م ی از رو نیال

 !رمیام ی خودم نه، خونه  ی خونه  یآره خونه ام ول-

 دهد.  یسر م ی تک خنده ا مهتاب

 اونجا دنبالت فعال. امیآدرس بفرس م ی !.. اوک اری ی آها، ا-

 گذارد.  یتخت م ی با گفتن  باشه، تماس را قطع کرده و بالشت و پتو را تا شده رو نیال

 ند..ک  یاش خارج م  فیو رژ و خط چشم  اش را از داخل ک  دهی و شال اش را پوش  مانتو

 شود.  یزده و از اتاق خارج م یآخر عطر در
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 زند. یم شیاز آشپزخانه صدا  نیرحس ی موقع ام همان

 صبحانه.  ایب نیال-

و مربا و نان  داخل   ریانداخته و پن نیزم ی رو یکوچک ی سفره   ر،ی شود، ام  یآشپزخانه م وارد
 زنند. یسفره بهش چشمک م

 ماند.  ی اش م رهیخ  یو کم نی گردد سمت  ال یبه دست بر م ییاستکان چا  ر،یام

 ؟ ی ری م ییجا-

 

 . ردیگ یخود م  ی برا یریکوچک پن ی دو زانو کنار سفره نشسته و لقمه  ی رو

 دنبالم.  ادیم رون،ی ب رمی با مهتاب م-

 دهد. یرا به دست اش م یینشسته و استکان چا  شیهم متقابال دو زانو جلو  ریام

 .امیخودت، منم شب م ی برو خونه  یتو خواست-

 شود.   یم رهیخ نیرحسی ام ی را تلخ خورده و به چشم ها ییقلوپ از چا  کی  نیال

 پرسد. ی کوتاه م یرا قورت داده و با چشمک شی مربا  ی لقمه  ر،یام

 شده؟   یزیچ-

 . دیگو   یم هیمکث بعد از چند ثان یهم فشرده و با کم ی را رو ش یلب ها نیال

 ! نهکیماه عسل بابا شک م م یاگر نر -

 شود. یم ری اخم کرده سر به ز ن،یرحسیام

 !رها بکند، حق هم دارد  تی پدرش را در آن وضع دیآ  یداند که دلش نم یم نیال

 هوم؟  م،یمون یهم نم ادیز  م،ی ری براش پرستار بگ میتونیم-
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دوزد به نگاه پر خواهش   یچشم م  رد،ی گ یو سرش را باال م دهیکوتاه کش یآه  نیرحسیام
  یهم م یلیندارد، خ یفیپدرش که چندان تعر ت یترسد از وضع یو دودل است، م نیال

 ترسد! 

 ! ستی پرستار ول کنم، حالش خوب ن دی تونم بابا رو به ام ینم  تیوضع نیبا ا -

  ی باغچه سرگرم م ی خودش را با گل ها یکم اط یح  ی شود.. تو یحرف از جا بلند م یب نیال
 کند.

  یم نی ماش یصندل ی گره خورده رو  ییزده و با اخم ها رون یتماس مهتاب، از خونه ب با
 .ندینش

 ؟ ی حوصله ا یچته؟ چرا ب- 

 .ردی گ یرا بغل م شی ولوم آهنگ را باال برده و دست ها  نیال

  نیدهد.. کامال معلوم است که ال یبهش حواسش را به جلو م یچشم  ریز  یبا نگاه مهتاب
 کند. یکارش را سخت م یکم  نی حوصله ندارد و ا

 

 کافه؟  م یبر -

 دهد. ی کوتاه جواب م نیال

 دونم!  ینم-

 دهد. ی سرعت م نیبه ماش یو کم دهی چیاول پ یاز سه راه مهتاب، 

 برگشته!   تایب-

 هوا گفت!.. یب
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رخ مهتاب   میقفل ن هیضرب باز شدند و نگاهش تا چند ثان کی  نیال  ی بسته  ی ها چشم
 ماند! 

 آب دهانش را قورت داد.  

 ؟ یگفت یچ-

 کشد. یم یقینفس عم مهتاب

 از شوهرش جدا شده! -

 .نیال ی رو لب ها نهیشیم پوزخند

 هندوستان کرده، اومده بچاپ بچاپ!  ادی  لشیپس بگو ف-

 کند. یم نیال ی کوتاه حواله  ینگاه مهتاب

 . نهیتورو بب وادخیم-

 کند. ینگاه اش م  زیت نیال

 غلط کرده! -

 شود. ینم  تا یب دن  یبه د یراض ن یمطمعن بود و هست ال د،یگو  ینم یزیچ  گری د مهتاب

 اش را. قی شناسد رف  یم خوب

 . ستدیا یکافه م ی بعد جلو ی چند

 بود؟  نیکار مهمت هم-

 بشود. ادهیکند پ یاشاره م مهتاب

 .میزن  یتو حرف م م یبر -
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  ی نسکافه ا کیهم نشسته بودند و مهتاب داشت آرام آرام ک  ی بعد تو کافه، جلو قهیدق پنج
 کرد.  یرا مزه مزه م شیجلو رو 

  ی تو بیو عج دی کوب یم زیبدون در نظر گرفتن اطراف تلق تلق به م شی با ناخون ها  ن،یال
 فکر بود. 

 ن؟ یال-

 +هوم؟ 

 مامانت خبر داره از ازدواجت؟ -

 دوزد.  ی مهتاب ماش را به نگاه   نگاه

 چطور؟ -

 کند.  یرها م یدست شیچنگال کوچک را داخل پ مهتاب

 نه؟  ایخبر داره  -

 دهد.  یتکان م نیسرش را به طرف  نیال

 نه!-

 کشد. یبلند م   یپوف مهتاب

 خب.. یبهت بگم ول  دینبا  دونمیم-

 کند.  یم  مکث

 زند. یحوصله نق م یب نیال

 من من کن.   یه ستا،یحالم خوب ن ینیبیمهتاب م-

 .ردی گ یم نینگاهش را پا  مهتاب
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کنه.. شک   زتی سوپرا خوادیم   نجا،یا  ایب خوادیتولدت م ی مامانت بهم زنگ زد، گفت برا-
 ! یبش زیسوپرا  شتریگفتم بهت بگم که ب ،ی دونه ازدواج کرد یکردم که نم

 

 .ردی گ ی سرش م ی را رو  شی دست ها جفت

 !ی مهتاب، وا ی وا-

 کند. یکالفه نگاه اش م مهتاب

 ! ویبهش همه چ  یگیخب فوقش م ر،ی انقدر سخت نگ ال،یخیب نیال-

 کند. یچپ چپ نگاه اش م نیال

 ببره آره!  رهیبهش، بگم که به زور طالقمو بگ گمیم وی چ یچ-

 خندد. یم مهتاب

 و ...  ی نکنه عاشق شد ؟ی ریطالق بگ ی خوایآره؛ مگه نم-

 زند. ی پوزخند م نیال

زوده و کارام مونده   یلیاالن نه، خ یول  رمیطالق بگ  خوامیبابا مهتاب، معلومه که م الیخیب-
 هنوز.

 دهد.  یم هیتک یدست اش چرخانده و به صندل ی اش را تو لیموبا  مهتاب

 .کنهی باهات نم ی کن، مطمعنم برخورد جد فی براش تعر ازویتا پ ری خب بگو بهش، س-

 به رفتن بکند!  یرا راض نی رحسیام دیو با  ردیگ   یم نینفس گرفته نگاه اش را پا  نیال

 

 *** 
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 شود. یم ره یخ رهی نشسته و به آسمان  ت یتخت چوب ی رو

که حال  یاطیگرفته و پناه آورده بود به ح یپدرش برگشته بودند.. دوش ی از خانه  تازه
 داد.  یم  هیخوب را بهش هد 

  نیبه زم ی کیستاره داشت و با همان  کی .. آسمان فقط  کرد یگل ها مست اش م ی  بو
 فروخت.   یفخر م

 ! یخوریسرما م-

 دوزد. یم ریرا به نگاه  ام  نگاهش

 هوا خوبه. -

 دارد.  یبر م شیموها  ی کوچک اش را از رو  ی حوله  نیرحسیام

 ن؟ یال-

 زند.  یلبخند م نیال

 جان؟ -

 کشد. یآرام م  ینفس ن،یرحسیام

 مشهد؟   میبر  یسه چهار روز میتون یم-

 کند.  یزمزمه م نیال

 مشهد؟ -

 . دیگو  یسر اش را تکان داده و م  نیرحسیام

 مشهد.  میبر  گمیماه عسل، من م می بر  یمگه نگفت-
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 شود.  یتر اش م ک ینزد نیال

 بابات؟ -

 .دی گو یاش م شان ینم دار و پر  ی موها ی  رهیخ ریام

 .ششی پ ادیفربد گفت م-

 . دیگو   یو مردد م  دهی کوتاه کش یآه نیال

 آخه مشهد!!! -

 کند. یاخم م ریام 

 ؟ ی اعتقاد ندار-

 . دیگو   یتند م نیال

 ...یو کربال ول  ن یهم اعتقاد دارم مخصوصا به امام حس یلیچرا اتفاقا، خ-

 نگاه اش بکند. یسوال ری شود ام یاش باعث م  سکوت

 . هوم؟ قشم. ش،یشمال، ک  م یماه عسل خب بنظرم بهتره بر  ی برا-

 دهد. یشده و سرش را تکان م رهی خ شیبه روبرو  ریام

 باشه. -

 دهد.  یقرار م  نیرحسیام  ی شانه  ی از عمد، دست به بغل و با لبخند، سرش را رو نیال

  یزیچ  ال،یخیدارد آرام باشد.. قلبش را که ب یهمان طور خشک شده مانده و سع  ریام
 بهتر است!  می نگو

 

 م؟ ی حاال کجا بر-
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 . دی گو یهم تاب داده و م ی را تو شی دست ها ق،یعم ی با نفس ن،یرحسیام

 .کنهی نم یفرق-

 . دیگو  یو م دهیچی را دور انگشت اشاره اش پ شی تکه از مو  کی  نیال

 توام لطفا آماده باش. ره، یبگ  طیبرامون بل گمیبه مهتاب م د،ی خر  رمیصبح م فردا

از خودش و   یسلف کی اش  لیبا موبا  نیدهد و ال یفقط سرش را تکان م  نیرحسیام
 بغل عکسشان. یقلب  مشک  کی با   شینستا یا  ی  شود استور یو م  ردی گ یم  نیرحسیام

 *** 

 

 رود.  یشده و سمت خانه م ادهیاسنپ پ از

  یخانه را بعد از قفل کردن ترک م ر،ی خود و ام لی چمدان از وسا  کیساعت، با  ک یاز   بعد
 کند.

که الزم   ییها  زیکند.. تمام چ یم  دی خر یرفته و کلاش، به پاساژ مورد عالقه اش   ن یماش با
بود، با   متشیسرد که خدا تومن هم ق ی ادکلن خوش بو کی   شیها  دی خر نیدارد و در ب

دوست اش دارد، خوب   د، یو دروغ نگو  نیرحسی شود سهم ام یو شلوار هم م شرتیت
 خوب. یلیاست، خ

 شود.  یگذاشته و سوار م  نیرا داخل ماش شی ها د یخر

رزرو کرده.. ساعت ده شب پرواز  شیک  ی برا طی دو تا بل دیگو  یداده و م  امیپ مهتاب
 داشتند. 

 کند.  یفرستاده و حرکت م  شیبر تشکر برا یمبن یقلب
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  کیساعت بعد با آن تراف  کیو   دهیقاب سوپ جو خر  کی راه، دو پرس جوجه کباب و  سر
 رسد.  یوحشتناک به خانه م 

اش را تن بکند، انگار تازه از حمام خارج  رهن یمشغول کمک به پدرش بود تا پ ن،یرحسیام
 شده بود. 

 رود. یم  نی رحسیآشپزخانه قرار داد و سمت اتاق ام ی ها را تو غذا

 ن؟ یال-

 داده بود. هیکه به چهارچوب در تک نیرحسیسمت ام  دیچرخ

 شده؟   یزیچ-

 بشه. ی خواستیم ی+نه، چ

 اندازد.  یتخت م ی را رو  شیمانتو  نیال

 . شیبرا ک  م یده شب پرواز دار-

 خندد. ی کوتاه م نیرحسیام

 ؟ ی باالخره کار خودتو کرد-

 کند. یچپ چپ نگاه اش م نیال

 ! می نر یناراحت-

 دهد. یسرش را به چپ و راست تکان م  ریام

 نه نه، فقط..-

 . ستدی ا یم شی روبرو قیشود، دق ی اش م ک ینزد نیال

 ؟ ی فقط چ-
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 . دی گو ینگاه اش را به سقف دوخته و آرام م نیرحسیام

 .یدون یکه م موی مال تی وضع دی بخرم، ببخش طیحق خود من بود که بل-

 

 شود. یم  دهی کتف اش کوب ی رو نیدست ال کف

 گرسنمه.  م،ی ناهار بخور میبابا، بر  الیخیب-

 کند. یرا به عالمت باشه باز و بسته م شیچشم ها ن،یرحسیام

 برد.  یپدرش م ی برا ینینان داخل س ی جو را به همراه تکه ها سوپ

 حالش بهتر بود.  خداراشکر 

 خورد. یناهارش را م نیآشپزخانه برگشته و همراه ال داخل

 * 

 

 

 کنند.  یاز عباس آقا، خانه را ترک م یاز خداحافظ بعد

  کیگذاشتند، با  نگیرا داخل پارک  نی ماش نکهیروند خانه و بعد از ا  ی اول م نیماش سوار
 شوند. یفرودگاه م هیراه میاسنپ، ساعت هفت و ن

 .. 

 کرده بود. ریهوا تغ یب  زیکه همه چ انگار

 بود. یاش وصف نشدن حال
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دست   ی اش برده بود، دست تو یبه خوش قلب یآن وقت کوتاه، پ  ی که تو ینیرحسیام کنار
 اش، به اوج  آسمان رفت. 

که بد بودن را   ییتمام آدم ها  ی را آرزو کرد برا یدل اش خوب ی تو را بست و شیها  چشم
 اش! یکنار ی مرد  نشسته  نی بلد نبودند، مثل هم

 

 * 

 

  دایهتل پ کی بندد.. باالخره بعد از چند ساعت   ی را م شیو چشم ها  ستادهی دوش ا ریز
 کرده بودند.

 چقدر که خودش را لعنت کرد چرا فراموش کرده بود هتل رزرو کند.  نیال

 ! وانهی.. دخترک  دشیلب ها ی  رو ندینش یلبخند م نیال ی غرغرا اد  ی با

 خورد. یبه در  حمام م یتق

 زود باش کالفه شدم.  ریام-

 دارد.  ی داده و شامپو را از داخل قفسه ها بر م ن یال لیتحو  ی ا باشه

 ... 

 

 ... 

 

 فشفشه از بغل گوش اش گذشت و رفت داخل.. ن یع نیگذاشت ال رونی از حمام بپاشو  تا
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 دوش رفت. ریزد از گرما خفه شدم" ز  یکه بلند بلند غر م یآب سرد را باز کرد و در حال ریش

نشست    شی لب ها ی بخش رو تی رضا ی سر و تن اش فرود اومد، لبخند  ی سرد که تو آب
 را بست.  شی و چشم ها

. 

 . دیتخت دراز کش ی اش را هم خورد و رو ییفنجان چا  ن یسوم ن،یرحسیام

 خانم باالخره قصد خارج شدن دارد.  نیال یعنی آمد و  یسشوار از داخل حمام م ی صدا

 اش قرار داد.  یشانیپ ی را بست و آرنج اش را رو  شیها  چشم

 !یزیشکستن چ  ی باز و بسته شدن در و باالفاصله تلق صدا ی صدا

مانده بود    نی زم ی که هنگ کرده رو نیضرب باز شدند و با تعجب به ال کی   شیها  چشم
 شد!  رهیخ

 شد؟  یچ-

 را تکرار کرد. ری انداخت و سوال ام ی خنگ ها به اطراف اش نگاه نیع نیال

 شد؟  یچ-

گلدان بغل در حمام هزار تکه شده بود و کف  رود..  ی بلند شده و سمت اش م  نیرحسیام
 . ردیگ یرا م ن یال ی بود.. جفت دست ها سیخ نیزم

 بلند شو.-

 .ندینش یتخت م ی گلدان قدم برداشته و رو ی شکسته  ی از تکه ها اط یبا احت نیال

 خورد! زیفک کنم پام ل-

 خنده اش را به زحمت قورت داد.  نیرحسیام
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 فکر نکن مطمعن باش!-

 را باال داد.  شی ابرو ی  تا کی  نیال

 شد!  ی چ دماایاصال نفهم-

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  ریام

 !شهیم  یها معلومه چ کی رو سرام ی ایم سی پا پرهنه و خ ینداره که وقت دنی فهم-

 کند. یلب اش را کج م نیال

 ندارم! ییبا صندل و دمپا  یخوب  ی از اول رابطه -

 شود. یم  نیال ی  رهیخ س،ی سرو ی  کردن جلو زیفارغ شده از تم  ریام

 !گه یموند د یچ  ،یندار یخوب ی رابطه  ییبا صندل و دمپا  اد،یاز کاله بدت م-

 دهد. یرا به عقب م شی تخت نشسته و موها  ی دو زانو رو نیال

 !شهیم یچ  نمیتو، فعال باهات خوبم، تا بب-

 کند!  یلب نثار اش م ری ز ییبا تاسف سرش را تکان داده و پررو   نیرحسیام

 

 *** 

 

 دهد. یچشم  باز تماس  مادر اش را جواب م  کی اش را برداشته و با   ل یآلود موبا خواب

 ن؟ یال-

 شود.  یم  زی خ میتخت ن ی  رو
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 مامان؟ سالم!-

 هنوز؟  ی خواب زم،ی سالم عز-

 کند. یجا مدست اش جاب  ی را تو لیرا کنار زده و موبا  پتو

 آره خواب بودم چخبر؟ -

 . میکه خوب نشد صحبت کن روزی خواستم حالتو بپرسم د  زم،یعز یسالمت-

 . دیدست آزاد اش را از پشت باال برد و تن اش را کش نیال

 بهت!  زنم یخوابم، سر حال شدم زنگ م  ج  یآره مامان االن گ-

 بوسمت!  یم زم،یباشه عز- 

 کند.  یتخت پرت م ی اش را رو لیموبا را قطع کرده و  تماس

 آخ! -

 کند. یبه دست و خواب آلود با حرص نگاه اش م  لیکه موبا  نیرحسیگردد سمت ام  یم بر

 شد؟  یچ-

 دهد.  یم هیتخت تک ی و به لبه  دهیتن اش را باال کش ن یحس ریام

 نبود؟ ی باور کنم عمد-

 کند. ینگاه اش م  جیگ نیال

 ؟ یچ-

 .رد یگ  یرا سمت اش م لیموبا  نیرحسیام

 به دستم!   یگوش دنی کوب-
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 .ری خوابد، رو به ام یتخت م ی را گرفته و دوباره رو لیموبا  نیال

 نبود واال.  ی عمد-

 زند.  یرا بسته و غر م شیچشم ها  بعد

 اه!  م،یبکن  یخواب راحت هینذاشتن  یسر صبح-

قبل از   میو ن هازدیکند..  یبغل تخت نگاه م یعسل ی خم شده و به ساعت رو ن،یرحسیام
 ظهر! 

 کرده!  تی به او هم سرا نیال ی  نداشت تا آن موقع خواب باشد، انگار تنبل سابقه

 شود.  یرا کنار زده و بلند م پتو

 کند. یکر اش م نیال غیزند که ج یرا کنار م پرده

 بکش اون المذهبو کور شدممممم! -

 خرد! یرا به جان م نی و نگاه چپ چپ ال  دهیپرده را کش فورا

 خود  خدا!  ا ی کنم بذارن بخوابم،   کاریخدا من چ ی ا-

 برد. یم شی موها ی کوتاه دستش را ال  یبا پوف  نیرحسیام

 ! ی بخواب، بخواب، خسته ا-

 کشد. ی م غیدوباره ج نیال

 به بعد، کجا بخوابم، اه!  نی از ا-

 خواهد بلند بشود که... یرا با حرص کنار زده و م پتو

 کله ام!  ییییییآ-

 ! دی آ یها فرود م  کی سرام ی کرده و با سر رو ریبه پتو گ  شی! پابعله 
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 را جمع بکند!  ن یرحسیفک  ام  دی ایب  یکی حاال

  ی جد یلی رود، کنارش زانو زده و خ یگذرد، به خود اش آمده و سمت اش م یکه م یکم 
 کند. ی نگاه اش م

 سوال ازت دارم؟  هی-

 کند. یهمان طور دست به سر نگاه اش م  نیال

 پرسد.  ی دستش را گرفته و م ن،یرحسیام

 !؟؟ ییای م لمیف یعمدا دار ای  یهست ینجوریواقعا ا   یلیخدا وک -

 یخوب ی نشانه  تشیسرخ و پر از عصبان ی آب دهانش را قورت داده و چشم ها نیال
 ! ستین

 

 ی  تخت را چنگ زد و محکم رو  ی بالشت رو نینبد التا خواست به خود اش بج  نیرحسیام
 . دیسر اش کوب

آخه  ،یکن  یو مسخره ام م یکنی من سوال طرح م ی کله پا شدم درد دارم تو برا نجایمن ا -
 حقته بکشمت! 

 جست عقب رفت و فورا بلند شد!  کی بار با  نیا  ریرا دوباره باال برد که بزنتش ام بالشت

 کرد! یرا چند برابر م  نیحرص ال نیاش ناخودآگاه بود و هم قهقهه

زد و از تخت با   یکه با خنده سر تا سر اتاق را دور م یریهمان بالشت افتاد دنبال ام با
 شد!  یپرش رد م

 فاتحه ات خونده ست، خودتو تموم شده بدون!  رمتی ها، بگ  یلیخ ،ی بد یلیخ-
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  ستادینفس نفس زنان ا نیرحس یبود.. ام ریزد و دنبال ام یطور پشت سر هم غر م نهما
 اش!  نهیس ی کرد با کله رفت تو یکه فکرش را نم نیو ال

 بود!   امده یهنوز بند ن ریام ی زدند و خنده  یدو نفس نفس م  هر

 : دیگو  ینفس نفس زنان و خنده آلود م نیرحسیام

 ! ی شد یآروم باش بابا، من فقط سوال کردم چرا عصبان-

 کشد.  یم غیج نیال

 !ینیدارچ ی لی خ ،یکن یمسخره ام م یهنوز دار ،ی خند یم یهنوز دار-

 کند. یم  ی تک خنده ا ریام

 ام؟  یچ یلیخ-

 کوبد. یم  شیبازو ی بالشت را تو نیال

داره، اه اه حالم   ی و بد ظیغل ی بد مزه ست، بو ،ی نخورد  ،ی دی ند ن،یدارچ ،ینیدارچ یلیخ-
 متنفرم ازش!  ییخراب شد، ا 

 کشد. یم یقینفس عم  نیرحسیام

 !یمن بدم و ازم متنفر  ی عنی ،ی کرد سهیمقا  نیاالن منو با دارچ-

 هوا زد. ی رو یبشکن نیال

 ! رونیب می بر  می بخور  اریزحمت برو صبحونه ب ی! حاال بقایدق-

 . ردیگ  یتکان داده و بالشت را از دست اش م نی سرش را به طرف ن،یرحسیام

 !ده ی هم م یبرو بچه پررو، چه دستور ایب-

 شود.  ی" از بغل دست اش رد منیلب اش را کج کرده و با گفتن  "دارچ نیال
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رود تا درخواست   یتخت گذاشته و سمت تلفن م ی با خنده بالشت را رو  نیرحسیام
 ده ظهر! صبحانه بکند، ساعت دواز

 

 *** 

 

 : دی گو یم  ش،ی جلو رو ی از صحنه  یواقع ی را بغل کرده و با لبخند شیها  دست

دوستش    یلیخ کنه،ی .. حالمو خوب مذارمیم شیکه به عشقش قدم به ک  هیتنها جا  نجایا-
 دارم!

برد،   یهوش از سر آدم م شیخوش بو که بو  یو عطر نی ال یی  با آن لباس کادو  نیرحسیام
 شود!  یم یونانی  یکشت ی  رهیزده و خ نیبه ال ی لبخند

 : دیگو  یرا از هم باز کرده و م  شیدست ها  نیال

 .. باشه یونانی  یکشت نی هم شیک  یدنید ی جاها  ن یتراز معروف   یکی  دیبه نظرم شا -

 پرسد:  یم  ریرو به ام بعد

 ؟ ی دیداره، شن یقصه جالب یونانی  یکشت-

 کند. ینگاه اش م ریام

 نه، بگو! -

 کند. یحلقه م نیرحسیام  ی  نفس گرفته دستش را دور بازو نیال

ل   شی ک  ی ایدر در 1345در سال   ونانه،یکه ساخت انگلستان و متعلق به  یکشت ن یا- به گ 
شان رو نجات و لوکس  بایز  یتالش کردند که کشت یلیها خ ی ونانینشست، از اون زمان 
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شد و   هیتخل ی رو نفت کشت نی ها بوده، از احرف  نی از ا تری جد یفن راداتیدهند اما ظاهرا ا 
 موند.  یباق  رهیخودش در جز

 ! هیو تماشا با یز اریها بسآب در زمان غروب آفتاب و البته شب ی رو یونان ی  یکشت ری تصو 

 دهد.  یدوخته و ادامه م ری بعد نگاه اش را به نگاه ام 

 ! می ببر ادگاریبه  نجا یعکسم از ا  هی م،ینیبب  رشویتا غروب تصو میبمون-

 زند. یرا باز و بسته کرده و آرام لب م شیچشم ها  ریام 

 ! میبمون-

 آشفته!  یآرام و فکر یشوند.. بار ظاهر  ی م یونانی یکشت ی   رهی بار هر دو خ نیا

- -   - 

 

 خورد. ی و چند قلوپ ازش م  ختهیخود اش ر ی آب برا   یوانیکند، ل یرا که تمام م  شیغذا

  یاش را بر م ل یاندازد و موبا ی که مشغول صحبت با تلفن است م نی رحسیبه ام ینگاه
 دارد. 

 از مادر اش دارد.  یامیپ

قلب   ک ی دهد با  ینشر م نستا یا ی افتاده بودند را تو یعال ییعکس شان را که خدا اول
 ! یمشک

 رود. یاز جا بلند شده و سمت بالکن م بعد

 ماند.  یدر اش تماس گرفته و منتظر پاسخ اش مما با
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 ن؟ یال-

 دهد. یم هیتک شهیش به

 سالم مامـ...-

 ماند.  یحرف اش نصفه م نیرحسی ام ی صدا دنیشن با

 ...ـیف  ایب نی+ال

 زند.  یفشار داده و لب م  نیرحسیدهان  ام ی حرکت کف دست آزاد اش را محکم رو کی در

 ! سیه-

 چسباند. یاش را به گوش اش م لیموبا نیسرش را کوتاه تکان داده و ال   نیرحسیام

 مامان؟ -

 شود.  یمادرش بلند م ی صدا

 اد؟ یصدام نم ن،یال  ی دی چرا جواب نم-

 کند. یمن من م نیال

 چخبرا؟  ؟یلحظه صدا قطع و وصل شد.. خوب هینه، -

 کند. ی مجدد سوال اش را تکرار م مایش

 د صدات کرد؟ بو یآقا ک  ی اون صدا دمیپرس-

 کند.  یهل م نیال

 منو صدا نکرد! ی آقا؟ کدوم آقا، کس-

 کند. ی م ریام ی چپ چپ حواله  ی نگاه بعد
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 . رانیگردد ا  یبر م گری که ماه د دی گو یو م دهیمکث حرف را به خودشان کش  یبا کم مایش

داند مادر اش   یکند، دلتنگش است.. خوب م لیمی ا ش یخواهد عکس اش را برا یم نیال
خود اش   ی است که فقط برا الیخیب یکال زن ست،ین نایا  نستایو ا یمجاز ی اصال اهل فضا

 کند.  یم یزندگ 

 اتاق. ی گردد تو  یصحبت تماس را قطع کرده و بر م  یبعد از کم 

 .ند یب یم لمیتخت نشسته و ف ی رو ریام

  یعکس مادر اش کاشته و هوم ی رو ی کند، بوسه ا یاش را چک م ملینشسته و ا  کنارش
 . دیگو  یم ن یرحسیدر جواب ام

 حواست کجاست؟ -

 دهد. یم نیرحسیاش را به ام نگاه

 ؟ یچ-

 چرخاند. یدست اش م ی داده و کنترل را تو هیآرنج اش را به بالشت تک ریام

 ! یستیحواست کجاست؟ انگار ن گمیم-

و   دهیکش  ریداد کنترل را از دست ام یم هیت تکتخ یکه به پشت یعقب رفته و در حال نیال
 : دیگو  یم

 جام.  نینه هم-

 کرد ادامه داد.  ی را خاموش م ونیزی که تلو  یدر حال بعد

 !یدرمان دی خر م ی بر دی صبح با ره،ید  گه، ید  میبخواب دی بد تی اگر رضا  گمیم-
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کرد با خنده   یساعت اش را از دست اش خارج م یپتو را کنار زده و در حال  نیرحسیام
 :دی پرس

 ؟ یدرمان یچ-

 دهد.  یرا از شر کش آزاد کرده و کف سر اش را مالش م شیموها  نیال

 ؟ ی دیجکشو نش گه،ی.. همان پاساژ د یدرمان دی خر-

 اندازد. یابرو باال م ریام

 نه واال! -

 .ردی گ یبه خود م ی ا  ی جد ی  افهیو ق دهیبه پهلو چرخ نیال

الزمه صد   ون ی آقا  ی برا یگفتن همان طور که ماساژ درمان  میعرضم به حضورتون که از قد -
 !هیاتیخانم ها ح ی هم برا یبرابر اون پاساژ درمان 

هوا با گفتن    یب نیبرود که ال س یشود تا به سرو  یسر داده و بلند م ی خنده ا نیرحسیام
 رود.  یم یبهداشت س یو با دو به سمت سرو دهیتخت پر  ی " از روی وا ی "ا

 ماند!  یم  رهیخ سیسرو  ی همان طور مات و مبهوت به در  بسته  ریام

دندان نما   ی خارج شده و لبخند یینم دار از دستشو  یبا دست و صورت نیبعد ال ی چند
 دهد. یاش م لیتحو

 ه؟ یچ-

 کشد.  یم قیعم ینفس نیرحسیام

 ! ستیرسم که کارات دست خودت ن  یم جهینت  نیکم کم دارم به ا -

  یاش م کی آرام نزد  ییشده و قدم ها   زیر ییدهد و با چشم ها  یرا عقب م شیموها  نیال
 . ستدی ا یم شی شود.. درست روبرو 
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  وانهیپوستمو بزنم رفتم اونو بزنم، دوما د ی اوال که فراموش کرده بودم کرم پاک کننده -
 !نیدارچ ی   ده یچشم در  یخودت

 رود..  یروبرگردانده و سمت تخت م قیعم یهنگا کی با  بعد

 !" ده ی کند: "چشم در یلب تکرار م  ری ز ریام

 شود.  یم  یبهداشت سیزده و وارد سرو  ی پوزخند

کشد، بعد از چند   یتخت دراز م ی بعد از زدن نرم کننده به دست و صورت اش، رو نیال
بندد، مثال خواب است و   یرا فورا م  شیچشم ها  ییباز شدن  در  دستشو  دنیبا شن ن،یم

 بغل دست اش را انقدر دوست دارد؟  ی  ده یمرد نفس کش نی چرا نگاه ا

 

 *** 

 

 

 

 .ردی گ یم نیاش را پا  یاشک نگاه  

 کند. یبا دست چانه اش را گرفته و سر اش را بلند م مهتاب

 ؟ یبگ  یزی چ ی خواینم-

 .ردی گیم یرا به باز ز یم ی را پاک کرده و دستمال رو شیپشت دست اشک ها با

 ! دیبگو  چه

 ساعت از دست داده بود!   م یرا در عرض ن شی ک  ی تو ن یرحسیکنار ام یروز خوش پنج
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 آمد!   یباال نم هیاش افتضاح بد بود و نفس اش از گر حال

 

که افتاده   ی حال بد اش را بداند، مطمعن است اتفاق ل  یشود تا دل یاش م  چیپا پ مهتاب
 .زدی ر یها اشک نم یراحت نیدختر به ا نیبوده وگرنه ا  ن یخارج از صبر ال

 بگو قربونت برم من، حرف بزن.  ،یشیسبک م  ن،یبگو بهم ال- 

 یدرد م ادیز  ی  هیرا که از گر  شی سرش گذاشته و چشم ها  ی را رو شیجفت دست ها  نیال
  یگرفته و پر از بغض م ییسکوت کرده و بعد با صدا   یدهد، کم یهم فشار م ی کردند را رو

 : دی گو

  نیرو با هم زیهمه چ یب  ی تایحالم بده که قادرم برم اون ب یانقدر ،ی مهتاب واااا ی وا-
 !نایدستام خفه کنم، با هم

 :دی گو  یلب م ریو پر از حرص ز  قی عم یبا نفس مهتاب

 ! تای بازم ب-

 دهد: ی نگاه مهتاب ادامه م ی  رهیدستش را مشت کرده و خ نیال

 ! ستای....××ـکه ول کن نـیزن یعنی-

 زند. یشال اش خود اش را باد م ی با گوشه  مهتاب

 کار کرده باز؟  یچ-

 زند. ی لب اش را گاز م ی با حرص گوشه   نیال

بعله خانم با    دمیبرگشتم، د ش یبه بابا بزنم، خبر نداشت از ک  یسرم رفتم سر  ریخ روزید-
کس هم جز   چی ه کنه،یکوفت م وهی و م زنهیتاب شلوارک لم داده کنار بابام داره قهقهه م

سرش که جفتشون با بهت نگاهم کردند آخه انتظار   دمیکش غیخدمتکار خونه نبود، ج
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تو و   ،یریبگه آخه پ  ستین یک یبابا بلکه هزار بار بهم زنگ زده،    روزیمنو! از د ننینداشتند بب
 کارا، هم سنه دخترته، خجالت بکش!  نیچه به ا

 کشد. یصورت اش م ی  رو یچند بار پشت سر هم دست  نیو ال  دهیکالفه کش یپوف مهتاب

 زن بابات کجا بود؟ -

 خورد.  یم زی م ی آب رو  یاز بطر یقلوپ نیال

 ! اهینخود س یابا فرستادتش پ من، حتما ب  دونمی چه م-

 کند آرام باشد.  یم  ی گذاشته و سع زی م  ی سرش را رو بعد

 

 

 *** 

 شود. یخانه م وارد

اش را از   لیگذاشته و موبا یعسل  ی را رو چ یسوو  رد، یگ  ینم یزند اما جواب یرا صدا م نیال
 کند. یاش خارج م بیداخل ج

 دهد. یبوق جواب م نی .. با سومردیگ  یمکث کرده و تماس م  نیاسم ال ی رو

 ر؟ ی جانم ام-

 

 .ندینش یکاناپه م ی رو

 ن؟ یال ییکجا-

 کند. یرا خاموش کرده و در را باز م نیماش نیال
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 باال.  امیدارم م نگ، یتو پارک -

 +باشه. 

 شود. یرا قطع کرده و بلند م تماس

 برسد.  ن یماند تا ال  یکند و منتظر م یساز را روشن م  ییچا

 شود.  یاز آشپزخانه خارج م دی آ یدر که مباز شدن  ی صدا

که مانتو و   یدر حال ریدراور بغل در گذاشته و بعد از جواب سالم ام  ی را رو چی سوو نیال
 پرسد:  یآورد م  یشال اش را در م

 نک؟ یتو پارگ  ی اوردیموتورتو چرا ن-

 دهد. یم  هیتک واری به د ریام

 به بابا بزنم.  یبرم سر خوامی م گهی ساعت د کی -

 رود.  یگفته و سمت اتاق م یآهان نیال

 گردد تو سالن.  یمجدد بر م   شیلباس ها ضیاز تعو  بعد

 کند. یاش را روشن م لی نشسته و موبا ریام کنار

 من بد به تنت نشسته!  ی  قهیکه سل نمیبیم-

 اندازد..  یم یزند و به تاب شلوارک زرد رنگ تن اش نگاه یلبخند م ری ام ی  رهیخ

 مثل آن سفر را تجربه کند. گری که فکر کند د یشیاز سفر ک  یادگاریو   ریام ی  قهیسل

خودم   ی! اصال گذاشتعیجناب عال ی  قهیباشم نه تاش سل دهی واال من ده تا لباس خر-
 انتخاب کنم! 

 کند. یاخم م یالک ریام
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 تشکرته!  ی دستم درد نکنه حاال جا-

 کند. یم  شی بازو ی حواله   یبا خنده مشت نیال

 ..  وانهیبرو بابا د -

 : دیگو  یخنده دار م یزده و با لحن زیر  یچشمک بعد

..  ی کرد دای خر ن ینکنه قبال از ا ،یباش ی حرفه ا زایچ  نیکردم تو ا  یفکر نم م یحاال خودمون-
 ! نایآره، کادو مادو و ا 

شود..همان طور  یساز بلند م  ییچا  نگهیزده و با د  نیبه دل  خوش ال ی پوزخند  نیرحسیام
 :دی گو یرود م یکه سمت آشپزخانه م

 خانم! نیال یدار ی عجب دل  خجسته ا-

 کشد. یکاناپه دراز م ی رو نیال

 نبوده؟  تیتو زندگ  یباور کنم کس  یعنی-

 یعسل ی را رو ینیگردد تو سالن، س  یو بر م  ختهیر  ییکند.. دو تا چا یسکوت م ریام
  ی تو رهی خ یو با نگاه ندینش یون ور، کنارش مکند ا  یرا شوت م نی ال ی گذاشته و پاها

 پرسد: یم تی با جد  شیچشم ها 

 مهمه برات؟ -

 

  ییخواستند کار دست اش بدهند گرفته و با صدا  یکه انگار م شینگاه از چشم ها نیال
 : دیگو  یخش دار م

 نه!-
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  یدانست، خوب هم م یخب دروغ که شاخ و دم ندارد، دروغ گفت، خودش هم م  اما
 ! ستیهم راست ن ی دانست که حرف اش ذره ا

 سابق. ن  یشود همان ال  ینشسته و م صاف

 که من فضولم!  ی دون یم  دمیپرس ی فقط جهت کنجکاو -

 رود.  یبلند شده و سمت تلفن م بعد

 سفارش بدم، من ناهار نخوردم گشنمه!  یخوریم یچ-

 اندازد. یرا برداشته و ابرو باال م  ییچا وان یل ریام

 من ناهار خوردم!  ،یچیه-

 دهد. یسفارش م ایخودش الزان ی سرش را تکان داده و برا نیال

 

- -   - 

 

 کند. یاف اف چشم باز م ی صدا با

 .ستین ریام

 یبلند شده و از اتاق خارج م شی زند.. به زحمت از جا یو پتو را کنار م  دهی بلند کش یپوف
 شود.

 ی با دو تا جعبه   ریکه در باز شده و ام هیک   ندیرود تا بب  یکشان سمت اف اف م ازهیخم
 شود.  یبزرگ پست وارد خانه م

 ؟یکن یم دی همه خر نیا ی شیتو خسته نم-
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 .ردیگ  یدست اش مکف سر اش را خارانده و بسته ها را از  نیال

 .د ی گو یدوباره م ریام

 ست؟ یبستت ن ی کرد د یخر یگون  هی ش یتو ک  شی چند روز پ  نیهم-

 .دی گو یکاناپه ولو شده و م ی بسته به دست رو نیال

 قهوه!   ریام-

 کند. ی شده نگاه اش م زیر  ییبا چشم ها ریام

 !گهی چشــــــم، امر  د-

 . ردیگ  یم ریرا سمت ام یکیکرده و    یبسته را وارس رد،یگ  یخنده اش م نیال

 توعه!  ی برا نیا  ایب-

 . ردیگ  یجلوتر رفته و بسته را م ر،یام

 هست؟  یمن؟ چ ی برا-

 : دیگو  یم دی کوب یخود اش م ی جعبه  ی که با انگشت اش تلق تلق رو یدر حال نیال

 !یفهم  یبازش کن م-

صد و هشتاد درجه  شی که داخل اش بود چشم ها یزی چ دنی جعبه را باز کرده و با د ریام
 !رد ی گ یم نی جعبه را سمت ال لیافتاده وسا  یباز شده و با فک

 منه؟!!  ی  برا نایا-

 

 . دیصورت اش کوب  ی  رو شیبا جفت دست ها نیال

 !خاااااک تو سرم -
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تند   نی رحسیکرد طرف ام ی را شوت م یکی که اون  یفورا جعبه را برداشت و در حال  بعد
 گفت: 

گذشت و رفت تو   ریام ی پر از خنده  ی چشم ها ی جت از جلو نیتوعه.. و ع ی برا ن یا-
 اتاق، درو نه تنها بست بلکه قفل کرد! 

 نی تخت و زم ی داخل اش رو ی ها لی تخت پرت کرد که وسا ی را با حرص رو  جعبه
که ماه ماه بهشان   ییها  یرنگا رنگ و اون کوفت ی به لباس ها ینگاه تی .. با عصبانختندیر
را   ریام ی قهقهه  ی  .. صدادی سرش کوب ی محکم رو یکرد انداخت و حرص یم دایپ ازین

 گرفت!  دهینشن

 رفته بود!  شیآبرو  قشنگ

 بشود.   یآفتاب شی چشم ها  ی کرد جلو یمگر جرات م حاال

 شود. یتخت ولو م  ی حرکت رو کیبا   دهی کش قیبار پشت سر هم نفس عم چند

 بود که حوصله اش سر نرود.  اوردهیاش را هم ن لی موبا الاقل

 . دی بسته شدن در را شن  ی را بست که صدا شیها  چشم

  ر  یکه وارد سالن شد با ام نی رفت اما هم رونیرفته، بلند شد و از اتاق ب ر یام نکهیفکر ا با
 خندان روبرو شد..

 را گرفت.  شی فورا بازو  نیرحسیدوباره به اتاق پناه ببرد که ام خواست

 کجا؟ -

 چند برابر گفت:  ی با خنده ا  ریگرفت که ام  نیرا پا  سرش

 ی الزمه   زایچ نی که خوب ا ست ین یبابا طور ،ی انگار خالف کرد یکن  یرفتار م ی جور هی-
که دست مردم، خر که   دمی باالخره د یمنم که نخوردم نون گندم ول ه،یهر دختر و زن

 ...ستمین
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 کرد ادامه داد: داریرا دوباره ب  ن یکه حرص ال یبا آرامش بعد

مثل خودم با   ییخدا  یول یاونارو بخر ی نتونست ی چون با من بود شیباالخره توام تو ک -
 و ... یرنگ یقشنگ رنگ ،ی ا قهیسل

 فرار کند..  دی که با د یسر اش فرود آمد حرف اش نصفه ماند و  فهم  ی که رو نیال مشت

 صندل اش دنبال خود کشاند. ی را با لنگه  نیبه فرار گذاشت و ال پا

بود که   یآنقدر عصبان نیخواند.. ال یخود اش را م ی فاتحه  دی افتاد با یم  ریدفعه گ نیا
 آرام شود.   یش بزند بلکه کمکتک ا ریدل س کی و  ردی را بگ ریخواست ام  یفقط م

 

 مفصل جواب داد! یاش را با کتک طنتیش ی سزا  نی رحسی و ام دیهدف اش هم رس  به

 

 *** 

 

 

تولد اش سفارش دهد اما   ی برا  یخواست لباس یکرد و مثال م  یم نی لباس را باال پا چیپ
 لباس ها!   ی در واقع حواس اش همه جا بود اال رو

  گری! هه! حاال دتاینگذاشته بود.. ب شی برا یکرده بود اعصاب افتیدر تای که از ب ییها  عکس
 زن بابا! دی بهتر بود بگو

 شد!  ی کرد چ یفکر م یچ

 با هم بودند حاال شده زن  پدر اش!  ییاش که از راهنما قیرف نی تر یمیصم

 بود و صد البته پول پرست! بایکه ز  ییتایب
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 یم یچ  نکهیزن داداشم غافل از ا ی شد یگفت کاش دادش داشتم م  یبهش م شهیهم
 داند و بس!  ی شود را خدا م

ازدواج کرده   تای با ب دهیرا دک کرده و به چند روز نکش یبا پول زن قبل  شهیمثل هم پدرش
 بود! 

 خورد! یبه هم م ز ی اش از همه چ لحا

حال اش را    گریفکر رفتن به خارج از کشور و کنار مادر اش هم د   گریکالفه بود که د یقدر به
 کرد.  یخوب نم

  مارستانیب ی باز حال پدر اش بد شده بود و تو شی سه روز پ  د،ید  ینم ادیرا هم ز ریام
 او. ریهم درگ  ری بود، ام یبستر

مهتاب   یاز طرف  یامیخواهد نت را خاموش بکند که پ یو م  دهیصورت اش کش ی  رو یدست
 . دی آ یم

کار  شی رو  ی زانو و پشت باز.. تور ساده ا ی تا باال د یسف یلباس زرد رنگ با خط خط کی
 قشنگ بود! یلیبهم متصل بود.. خ  یضربدر  شیشده بود و جلو 

 کرد.  پیتا

 . زنمیبرام سفارش بده پولشو برات م-

 کند. ی منتظر ماندن جواب مهتاب بلند شده و اتاق را ترک م بدون 

ربع بعد ماگ نسکافه به دست وارد بالکون   کی باال انداخته و  یداشت.. مسکن ی بد سردرد
 شود.  یم

 کند.  ینشسته و نسکافه اش را مزه مزه م یصندل ی رو

بود و پر از  بعد تولد اش بود.. طبق معمول مجلس زنانه  ی و هفته  دی رس ی مادرش م فردا
 فخر و افاده! 
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 صحبت بکند، هر چه زودتر!  نیرحسیام ی با مادر اش درباره  د یبندد، با   ی را م شیها  چشم

 

 

- -   - 

خواست.. از نوع  فسنجان  ملس   یکردن م ینبود اما خب دل اش آشپز یباور کردن دی شا
 اش!

 شود.  یدانلود کرده و دست به کار م نترنتیپخت را از ا دستور

 خواب حال اش را خوب کرده بود.  یو کم  نسکافه

 شود. یکرده و مشغول م یپل یآهنگ

گاز را کم   ری خانم تمام شد.. ز نیاز ده بار تکرار شد تا کار ال شتریتکرار بود و ب ی رو آهنگ
 .فتدیکرد تا برنج دم بکشد و خورشت جا ب

 بکند!  ر یتجربه اش نبود اما خدا بخ نیاول

 دهد.  یم نی رحسیبه ام یامیرا قطع کرده و پ آهنگ

 حالت پدرت خوبه؟  ؟یجان سالم، خوب ریام-

 !باشد   ششیشب پ ن یرحسیهشت بود و کاش ام کی کند.. ساعت نزد یم سند

 اش باعث شد فورا باز اش کند. ی گوش  امیپ ی صدا

فربد  خوبه، فردا مرخصه، امشب   یلیآره خداروشکر بابا حال اش امروز خ  زم،ی سالم عز-
 خونه! امیم گهیساعت د  ک ی  شش،یپ مونهیم

 و عقل  نداشته اش! تایب  ی و اصال گور بابا ندینش یم  شیلب ها ی گنده رو ی لبخند
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 اراده! یاش خوب شد، ب حال

 

 کند.  یزده و به قصد دوش گرفتن آشپزخانه را ترک م شیبه غذا ی شود.. سر  یم بلند

بود و در همان حالت با   شیموها  دنیمشغول سشوار کش بایز یساعت بعد، با آهنگ مین
از نگاه  مات   می ناز و چه بگو یبا کل ب،یدلبرانه و پر فر د،یرقص یم  نیزم ی رو شیپاها
  ی تو ل  یدر اتاق محو شده بود و قدرت پلک زدن هم نداشت!.. موبا ی که جلو  ینیرحسیام

دو را  ی ، سر خود مسابقه نگو خرد بشود و قلب اش را هم   ارفش  ریبود ز ک یدست اش نزد 
 ! یانداخته بود آن هم با چه سرعت

خشک شده اش داده و سشوار و آهنگ را هم زمان خاموش   ی به موها  یو تاب چ یپ ن،یال
 کند. یم

 اوست!  ی که رو یاز نگاه ی چرخد به پشت و ... وا یم

 زند.  یدهانش را به زحمت قورت داده و لب م آب

 ! ریام-

 دهد. یتکان م ن یهمان طور مات، فقط سر اش را به طرف ریام

 ساعت شد؟!!  کی چرا زود آمده، مگر   ریاندازد و ام  یبه سر و وضع خود اش م ینگاه نیال

چند   د،ی آ  یبه خود اش م ری.. امردی گ یخود اش م  ی  تخت را چنگ زده و جلو ی رو ی  حوله
  رونیخود سراغ دارد از خانه ب که در یبا تمام سرعت تیرود و در نها  یقدم عقب عقب م

 زند!  یم

چند ساعته اش.. لعنت، لعنت   ی ها  یزند به تمام خوش یکه گند م یماند و بغض  یم نیال
 را!  زیبه شانس  نداشته اش که باز هم خراب کرد همه چ

 کند! ی کشد که هق هق اش کل اتاق را پر م ی نم هیکشد و به ثان  یتخت دراز م ی رو
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را   یشود خوب یدهد.. مثال حال اش خوب بود و چرا نم یم هیدد و بهش تکبن یرا م در
 رود!  یپرد و م یچشم به هم زدن م  ک ینگه داشت؟.. در 

 خرد!  یرا از پشت در به جان م نیال ی  ه یگر   ی را بغل گرفته و صدا شیها  دست

 !! ؟یدختر جز اختالف طبقات نی دارد ا یمهم است؟ چ شی رود و چرا؟ چرا برا یاش م نفس

 

خوب بودن اش دل لرزانده   نیخوب است و هم  نی .. خوب است، الستیخود اش ن دست
 و خبر دارد؟ 

توانست نفس   ینم یبد بود که حت ی رفتن و ماندن.. حال اش به قدر نیشود ب یم مردد
 بکشد! 

رود.. آنقدر تند که کله پا نشدن اش   یم ن یپشت هم از پله ها پا دن  ی چند بار نفس کش با
 کار خدا بود! 

 دارد!  ی هم حد یاش و کالفگ  یخال ی برد به خانه  یم پناه

کند،   یآرام اش م یرا مهمان خود کرده بود، کم نی ال یکه چند شب ییخواب اش، جا  تخت
کرده   ری که به بالشت گ یکوچک  ی  رهیتن  تخت خواب هست و گ ی هنوز رو نیادکلن ال ی بو

 ! شیلب ها ی تلخ گوشه  ی لبخند کی و   نیرحسیام  ی برا یدل گرم کی شود حکم  یبود م
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 بود و سرکوب کردن اش!!!  یکه تمام اش دلتنگ ی هفته ا کی هفته گذشته..  کی

 رفت!  یاش.. حتما م شیرفت پ یآماده بود.. شب م  شیبود، خبر داشت و کادو  ن یال تولد

 برام. اری زحمت ب یرو بردار من بلند شم، اون جانمازم ب ینیس نی ا  ایباباجان ب ر،یام-

را   لیگرفته و موبا   شانی و عکس دونفره ا  نیال ی نستایا  ی پدر اش چشم از صفحه  ی صدا با
 گذارد. یم نیزم ی رو

 کند.  یکه پدر اش گفته بود را انجام داده و به قصد وضو اتاق را ترک م یکار

 ••• 

 

 

 خرد.  یبه دوست  مادر اش زده و تشر  مهتاب را به جان م  ی حوصله لبخند یب

مادر اش   ی .. چشم غره هادهیامان اش را بر  یمهتاب و دلتنگ ی هفته است که غرغرا کی
 ! چی ه گریکه د

  ییها کهی لب ت ر یپشت سر هم چشم غره رفته و ز   یاج کرده هازدو دهی که فهم ی لحظه ا از
 کند.  یبار اش م

 که انگار... یکی ، یکیاال نبود  دی ایتوانست کنار ب  یآن ها م ی به کنار، با همه   همه

 !الیخ یب
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 ! م یبگذر

حوصله از تک به تکشان تشکر   یجور با جور و مختلف را باز کرده و با اکراه و ب ی ها کادو
 کند. یم

  شیکه پدر اش برا یمدل ن یآخر  ل یتمام الماس مادر اش و موبا ی دو بنده   زی آو  گردن
 آورد. نیال ی لب ها ی رو ی لحظه ا ی ها را گرد کرد و فقط لبخند یلیفرستاده بود چشم خ

 بودن!  یخواست، کم یم یدل خوش یها و کم زیچ  نیبود از ا  ده ی ند کم

روز قبل گفته   ک یتولد گذشت و مادر اش که از   ی آن شب هم مثل تمام سال ها مراسم
که  نی ا دی بخاطر کار اش همان شب برگردد، بعد از مراسم و رفتن مهمان ها با تاک دی بود با
و بردن اش با خودش مفصل صحبت   یازدواج صور ی گردد تا درباره   یبر م گرید ی هفته 

 بکنند، سالن را ترک کرد.

سمت  خدمتکارا که تند تند مشغول جمع کردن بودند، رفت و بعد از مطمعن شدن از   نیال
 زدند.  رونیاز تاالر ب  ل یوسا یبا او ندارند همراه مهتاب با کل  یکار نکهیا

 

 خانه شد. هیمهتاب را رساند و بعد خود اش خسته و کوفته راه اول

 بخوابد!  نیخواست همان جا داخل ماش  یخسته بود که دل اش م آنقدر

 و رفت باال.  دی ها را داخل آسانسور چ ل یکمک نگهبان تمام وسا به

که فراموش کرده خاموشش بکند،   نی چراغ روشن با فکر ا  دنیخانه که شد با د داخل
 رساند. سی در رها کرده و خود اش را به سرو ی هارو همان جا جلو ل یوسا

 کرد.  یتن  خسته اش را آرام م یآب کم دی شا
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ماند.. چقدر آن لباس   رهیکه اصال متوجه او نشد و سمت حمام رفت خ نی به ال متعجب
  یتر نشان م بایکرده بود چهره اش را ز  یکه مشک ش یزرد به تن اش نشسته بود.. موها

 اد!د

 .ندینش یکاناپه م ی گرفته و دوباره رو ی.. نفسدی گو ینم یزیچ

  یخارج شده و سمت اتاق م سی حوله پوش از سرو  ن یبعد، ال قهیدق ستی.. بردی گ یم م یتا
 رود.

 خواهد!   یاش را م دنیو چقدر دل اش در آغوش کش دی آ  یسشوار م ی بعد صدا ی چند

سشوار قطع شده و   ی رود.. صدا ینا مرتب سمت اتاق م ییرا برداشته و با قدم ها  کادو
 کند.  یم شی رود، آرام صدا یشود.. داخل اتاق م  یباالفاصله چراغ اتاق هم خاموش م

 ن؟ یال-

 یچرخد که گردن اش درد م  یسمت اش م یآن جور  کیشنود، در   ی م  نیآرام اما ال آرام  
را   نیرحسیام ی شد، چهره   یکم از آباژور پخش م یاتاق که فقط نور یکی تار ی .. توردیگ
 زند. یو لب م ده ید

 ر؟ یام-

 دوزد. یم  شیاست، نگاه در چشم ها  شی رود، حاال درست روبرو  یجلو م نیرحسیام

 تولدت مبارک! -

 کند، سفت، محکم!  یگرفتن  کادو، بغل اش م ی بجا  ن،ی.. اما الردیگ یرا طرف اش م  کادو
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  ی و دست ها نی رحسیداد  از دل  ام ش،ی تن اش.. آخ از نفس ها ی  و گرما  شیا موه عطر
 شوند!  یم دهیچیپ نیکه دور  تن ال یلرزان

 

- -   - 

 سال بعد•  •سه

 

 

 دارد. یرا بر م سهی و ک  دهیرا کش کارت

 شود. یاش گذاشته و از داروخانه خارج م فی همراه کارت داخل ک   رد،یگ  یرا م دیرس

 دهد. یرا باال برده و تند تند تکان م  شی اش دست ها دنی با د ا ال

 .ردی گ یشده و بغل اش م سوار

 پرسد:  یزد تا حرکت بکند م یکه راهنما م یاش در حال مادر

 ؟ ی ری حاال کجا م-

 . دیگو  یم  یصندل هیداده به پشت هیتک نیال

 اونجا، تو ا ال رو ببر خونه، وقت خوابشه. رمیبا مهتاب قرار دارم م-

 کند.  یاش را نوازش م یخرگوش ی دخترکش رو بوسه زده و موها ی گونه  بعد

خونه استراحت کن، بعد از    می که، االن بر ستیواجب ن  ، یخوب بخواب ینتونست شبید-
 کنه. یمهتاب، فرار که نم دنی ظهر برو د

 .دی گو یشده و کوتاه م  رهی خ رونینفس گرفته به ب نیال
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 دلم براش تنگ شده! -

که  یکیهم..  گری د یکی  ی مهتاب، برا ی هم تنگ بود اما نه فقط برا یلیاش تنگ بود، خ  دل
 وقته ها!  یلیخ  ست،ی وقته ن یلیخ

 .. ردیگ یبهانه م ا ال

 د.شو یم ادهیعروسک و شکالت سرگرم اش کرده و سر  چهارراه اول پ با

 کند. یم ر یهم تاخ قهیدق  ستیرود و ب یم  ادهیشاپ پ یکاف تا

سرش، با آن صورت   ی باال نی ال دن  ی ضرب گرفته بود، با د زیم ی رو شی با دست ها مهتاب
 کشد. یو سفت در آغوشش م دهیپر  یصندل  ی از رو ش،یآرا یب

 از او ندارد. یشود.. مهتاب دست کم ی م ی جار نیال اشک

 مانند. ی هم م ی  رهیخندان خ ییسرخ و لب ها  ییبا چشم ها نند،ی نش یهم م ی روبرو

 دانند چقدر!  ی گذرد، نم یم زمان

 مانند.  یاش م رهیخدمت به خود آمده و هر دو خ شی پ ی صدا با

 ارم؟ یبراتون ب دی دار لیم یچ-

مرداد   ی آن هوا ی دهد.. تو یسفارش م مونادیاندازد و او دو تا ل یم یبه مهتاب نگاه  نیال
 چسبد!  یقطعا م

 .یبزن یحرف ی خوایخانم نم  نیخوب ال-

 زند.  یبند م  مین ی و لبخند  دهی کوتاه کش یآه نیال

من   یتو حرف بزن دمیم حیاالن نه، به وقتش.. فعال ترج یها، ول ادیز یل یخ اده،یحرف که ز-
 گوش کنم! 
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 چرخاند.  یدست م ی اش را تو لیزده و موبا  ی لبخند مهتاب

 !افتادم  ر ی مامانم و بابام گ نی عال، بف یچی منم ه-

 دهد.  یم ه یتک یبه صندل نیال

 دن؟ یهنوز به تفاهم نرس -

 خندد. یکوتاه م مهتاب

دونن   یاصال انگار نم ستیمشخص ن فشونیروز نه، با خودشونم تکل ه یروز خوبن   هیواال  -
 ! خوانیم یچ

 چرخاند.  یتکان داده و سر اش را سمت پنجره م ن یسر اش را به طرف نیال

 م؟ یبزن یچرخ هیتو شهر   م یبر -

 دارد. یبر م یحلقه کرده و دستمال یخال وانیدست اش را دور ل مهتاب

 . میآره بر -

از   عیخواهد برود حساب بکند که مهتاب سر یدارد.. م یاش را بر م فی بلند شده و ک  نیال
 زند.  یاو جلو م

 کند.  یبرخورد م ن یا نگاه  چپ چپ  الباز شده اش ب شین

پخش   یکالم  یکه آهنگ ب یسکوت   ی مهتاب، تو د ی و شش جد ستیبعد با دو  قهیدق چند
 زدند.  یها را چرخ م ابانیشد خ یم

 . دیگو  یآرام م   رونی ب ی  رهیدست به بغل، خ نیال

 شده!  بهیبرام غر دم،یشهر رو ند   ن یساله ا  یانگار س-

 آورد. یم  ن یپا یرا کم نیو سرعت ماش   دهیکوتاه کش یآه  مهتاب
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 ؟ یدلتنگ-

 .دی آ  یباال م نیال بغض

 ! یلیخ-

 . ردیگ یم نفس

 .دی گو   یدهانش را قورت داده و آرام م آب

 !نمشیبب خوامیبرم دم خونه اش، م خوامیم-

 کند. یکوتاه نگاه اش م مهتاب

 ؟ ی بگ یچ ی خوای م  ،یبپرسه چرا رفت ؟ ینگاهش کن شهیبشه؟ روت م یکه چ-

که  یداده و در حال هیتک یصندل  یروان، سر اش را به پشت ییچشم بسته با اشک ها  نیال
 : دی گو یداشت هق هق نکند م یسع

 دونم!  ینم-

 

 .دی گو یناراحت م  ی.. کوتاه فشار اش داده و با لحنردیگ یدست اش م  مهتاب

  یکه من م ینی! اون الیبباز زتوی همه چ ینجوریعشق ا هیروز بخاطر   هی کردم  یفکرشم نم-
 ! یستیشناختم تو ن

کند،   یرا پاک م شیاش خارج کرده و همان طور که اشک ها  فیاز داخل ک  یدستمال ن،یال
 : دیگو  یم

 .. ! ابانیبرو خ-

 :دی آورد و آرام پرس  نیرا پا  نی کجاست سرعت ماش نی دانست مقصد ال یکه م مهتاب



 از عشق بزن  یحرف

 
104 

 

 ؟ ی مطمعن-

 قهیشق  شیداد، با جفت انگشت ها  هیتک شهی و سرش را به ش دیکش  قیعم یآه نیال
 را فشرد و فقط گفت:  شیها

 برو! -

 

 

- -   - 

 

 زند. ی فشرده و با اخم با او تشر م نیرحسیلب ام ی را رو پنبه

هم بره   نجایا ،ی اخراج شد تی ماه نشده از کار قبل ه ی  ؟یچته تو پسر؟ چرا با همه دعوا دار-
 گفته باشم!   اما،یبرات دنبال کار نم گهید  یکیرد کارش من 

 کند. یپرت م نیزم ی را رو یخون  ی پنبه  تیدست اش را پس زده و با اخم و عصبان ریام

اش قرار داده   یشانیپ ی شود.. آرنج اش را رو یولو م  نیزم ی و رو  دهی بلند کش یپوف  فربد،
 زند.  یلب غر م ر یو ز

 ی  ه یرود، همسا یبلند شده و سمت در م عیفربد سر اد،ی موقع در خونه به صدا در م همان
 بزرگ آش رشته!  ی ، با کاسه به او داشت  یکه ارادت خاص نیرحسیام ر  یپ

 بندد. یتشکر در را م یرا گرفته و با کل  کاسه

  ی م میهفت صبح فردا تنظ ی که ساعت اش را برا یاش را برداشته و در حال لیموبا  ر،یام
 بندد. یرا م شی ، چشم هابرگشته بود  یبه فربد که انگار از گشنگ  تی اهم یکرد، ب
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 کند.  یبه در انداخته و عقب گرد م  رهی خ ینگاه دیام نا

 زند.  یم شی از پشت صدا  یکس

 خانم؟ -

 سال.  انیمرد نسبتا م کی گردد سمت اش،  یم بر

 خفه است. شی صدا

 بله؟ -

 کند. یبه در م ی اشاره ا مرد

 د؟ یکار داشت یبا کس-

 رود. یدو قدم جلو م  نیال

 کنن. یزنم باز نم  یدر م یهر چ  یکار داشتم، ول یاری  ی بله، با آقا-

 : دیگو  یلبخند م مچهیچرخاند، با ن یدست اش را م ی تو  چیسوو  مرد،

خونه رو فروخت و رفت،   نیبزرگ دو ساله فوت کردن، پسرش بعد از فوت ش ا یاری ی آقا-
اثاث هاشونو جمع   شیچند ساعت پ نیدست مستاجر بود، هم روزید  نیخونه تا هم نیا

 . ادیب خوادیم ی دی کردن رفتن، فکر کنم از فردا مستاجر جد 

 پرسد: یمرد م  ی  رهیو خ  دهیاش کش یشانیپ ی رو  یکالفه دست نیال

 د؟ یندار ن یرحسیاز ام یشماره تلفن ، یآدرسشما -
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 برد. یسر اش را باال م  مرد

  نیهم دن،ی خر ی علو ی خونه رو خود آقا نی ا رد،یبگ  دی بتون یاحتماال از بنگاه ینه واال، ول-
 بنگاه دارن.   یاصل ابانیسر خ

  یصندل ی زار رو یمهتاب رفته و با حال نی کوتاه به سمت ماش ینفس گرفته، با تشکر نیال
 .ندینش یم

 خورد. ی اش زنگ م لیموبا 

 کند. یا ال حال بد اش را بدتر م ی  هیگر   ی زند و صدا یاش غر م مادر

برود سر   دیگو  یخونه ام" تماس را قطع کرده و رو به مهتاب م گهیساعت د کی گفتن  "تا  با
 . ی دم بنگاه علو  ابانیخ

 . ستیمناست سوال جواب ن  نیداند حال ال یکند و خوب م یمحرکت  یسوال  یب مهتاب

سابق   ی .. همان شماره دهی اما چه فا ردیگ یم یاز بنگاه لیشماره موبا   کی خواهش  یکل با
 ! ستی است، همان که کال در دسترس ن ریام

 بار با لبخند نگاه اش بکند!  کی  یاریخواهد بعد از آن همه بد ب یخدا نم انگار

 

 کشد.  یرا در آغوش م ش یزده و دست ها هیتک نیماش به

 . ستدیا  یکنار اش م مهتاب

 ن؟ یال-

 کند! یبغض نگاه اش م  پر

 ؟ ی دیبدبخت تر از منم د -

 . ردیگ یلب گفته و دست اش را م ریز  ینچ مهتاب
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خدا   ،کنهیم تویتاب یببرمت خونه، دخترت ب می بر ایفدات شم، ب ینجورینکن با خودت ا-
 ! دهیتو نشون م  ی هم برا  یبزرگه، باالخره راه

شود.. پشت سر هم آب   ی م  نیرا گرفته و سوار ماش شیبا پشت دست اشک ها  نیال
 زبان نفهم دست از سر اش بردارد.  ی  دهد تا بلکه آن بغض لعنت ی دهانش را قورت م

 

- -   - 

 

 

 . ندینش یکوبد که فربد هراسان چشم باز کرده و صاف م یرا محکم به هم م  در

 شده؟  یچ-

آب   یوان ی رود، ل یم خچالی اپن گذاشته و سمت   ی موتور اش را رو  چیسوو  ،ن یرحسیام
 : دیگو   یکرد با اخم م یداده به اپن نگاه اش م هیخورده و رو به فربد که حاال تک

 ! رونیاومدم ب-

 اندازد. یابرو باال م فربد

 ؟ ی اخراج شد ای  ی اومد رونیب-

 دارد. یبر م یمسکن نت یکاب نی کوچک پا ی از کشو ریام

 ! رونی نه جان فربد، خودم اومدم ب-

 کشد.  ی بلند م یپوف فربد

 ! رونی ب ی چرا اومد  م،ی اون کارو جور کرده بود بتیمص یالــ.....غ، با کل ی  روان-
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 کشد.  یدراز م نی زم ی اش را گرفته بود، رو بانیکه گر ی د یبا سردرد شد  ،ر یام

 زند.  یم  رونیبار اش کرد و از خونه ب  یبا حرص لعنت فربد

 چرخد. یبلند گفته و به پهلو م یشدن در، نچ دهیکوب ی صدا با

 هم نه. دیآ   یخواب اش م هم

 دارد.   یاش را بر م لیموبا 

 ! ستی شود که سه ساله خال  یم یچیزده و وارد پ نستایتو ا  یچرخ

 اندازد.  یم نیزم ی را رو  لیپر از درد موبا  یو با نفس دهیاسم اش کش ی رو یدست

 رفت.. قرارشان بود!  ی م دیبا  یرفتن

 

 زند.. قرار! یم ی پوزخند

شدن، نه بعد از دل بستن، نه بعد از در جان  یک ی نه بعد از  یبود ول ییقرارشان جدا بله
 باور شدن!  ی و همه  دنیدم

 !کند  یداند کجاست، چه م ینم الاقل

 ازدواج کرده!  نکند

 !داری رود و صبح ها با نوازش  او ب یبه خواب م  یگرید ی  نهیشب ها سر در س نکند

 فراموشش کرده!  نکند

 ! الیخی... اوف، بنکند

 که؟ ال  یخیچه؟ ب ال  یخیب

 باشد؟!!  الیخیتواند ب  یم مگر
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اش را گرفت،   زیاش در آورد و همه چ یچگونه سر از زندگ  دیکه اصال نفهم یزن الیخیب
 خبر، با دار و ندار اش رفت، با جان و تن اش، با قلب  شکسته اش!  یگرفت و رفت!.. ب

 را!  زیو نابود کرد همه چ رفت

و   دهی شن نستایا  ی که تو یبه دوش گرفتن دارد.. با آهنگ ی دیشد  اجیشود، احت یم زیخ مین
 اراده دانلود اش کرده بود. یبعد ب

 شود. یکرده و وارد حمام م یرا پل آهنگ

 تنها ی  دوباره تنها ا،ی)اومدم کنار  در

 نجا یا دمی دوباره رس  ام، یبار نم  نیا گفتم 

 هر روز  یطور  نیشد بگذره با تو تا ابد ا یم کاش

 چالوس  ی وسط جاده  ،یمی آهنگ قد کی  با

 شم یم وانهی دوباره د  شه،یهفته که م آخر  

 شم یبا موتور روانه م  الم،یرو تو ترک خ تو

 یجاده تو شلوغ  ی  محکم بغلم کن، تو منو

 ! یمثل بهروز وثوق الم، یشو با خ همسفر 

 مونم یم شتیمحکم بغلم کن، بگو که پ آره

 جاده تموم شه، سرتو بذار رو شونه ام نیا نذار

 تو هرگز  یدونه کاغذ  پاره، روش نوشته ب هی

 لب با رژ  قرمز  ی امضا شده پررنگ، جا رشیز

 قطره داره هیکه هنوز  یعطر  ی  خال ی  شهیش
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 ( اره یقطره خاطراتتو ب  هیبازم همون  کاش

 •یفالح  اری.. ماز•آرزو

 

 پول و... فیو ساعت و ک  شرتی گرفته تا ت یهاشو داشت هنوز.. از ادکلن خدا تومن یادگاری

  وانهیکه د ند،یکرده بود، که نب می آورد، همه رو قا  ینم  شیجلو چشم ها  یرا داشت ول همه
 !اوردیتر نشود، که کم ن

 

- -   - 

 

مرداد،   نی دلنش ی بالکون با آن هوا ی شب، تنها، تو  مهینسکافه به دست، ساعت دو ن ماگ 
 ُط! یب

د و زود  که کم بودن ینیریش ی ، روز ها بودن ات  ی رود.. فکر روز ها  یو به فکر م ندینش یم
 گذشتند! 

کوتاه به   یزند، با همان لبخند سفر یشکم اش جمع کرده و لبخند م ی را تو شیپاها
 . نی، کوتاه و دلنشکند  یگذشته م

 بارون!   ریام-

 دوم است، چه کار به بارون دارد! ی  مهی محو فوتبال ن ریام

 کند. ینثار اش م یپشت آرام پس گردن از

 با توامااا. -

 دارد. یتخمه از داخل کاسه بر م ینگاه اش کرده و مشت کوتاه
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 هوم؟ -

 کوبد. یمحکم پس  سر اش م یبار کم  نیو ا  دوباره

 .ادیبارون، بارون داره م گمیم-

 کند.  یدراز م زیم ی را رو ش یکوتاه به خود داده و پاها  یتکان ریام

 عه، خب باشه! -

  ی زند که صدا یم غیج یوررا محکم مشت کرده و ج  شی، جفت دست ها با حرص  نیال
 شود! یاش گم م غیدر ج ندهیگل گفتن  گو

 کند. یو نگاه اش م دهی با بهت سمت اش چرخ ریام

 چته؟ -

را خاموش کرد با انگشت اشاره   ی و یکه ت نیسمت اش رفته و بعد از ا ت،یبا عصبان نیال
 کند.  یاشاره م رون ی به بالکون و ب

 "عه!"!  یگیم یبعد تو محو توپ باز اد، یبارون م گمیدو ساعته دارم بهت م-

 ! زی! پاتو جمع کن از رو مو کوفت  عه

 : دیگو  یرا جمع کرده و م  شی با خنده پاها ریام

 کنم؟  کاریخب چ-

 شود. یاش م رهیدست به کمر خ  نیال

  دی جور مواقع، با نیمعموال ا کی تو و احساساتتم، جناب رمانت ی من کشته مرده  یعنی-
 !رونیب می بر بپوش  یبگ
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 م؟ ی کجا بر -

 کوبد.  یخود م ی  شانیپ ی محکم کف دست اش را رو نیال

 ! رونیب م یبر -

 کند.  یم زی پنجره چشم ر ی  رهیخ ریام

 بارون؟!!   نیتو ا -

را بغل گرفته و چند بار پشت   ش یدارد آرام باشد، دست ها  یکه سع یبا حرص در حال نیال
 کشد. یم  قیسر هم نفس عم

 !یبه خنگ  ی خودتو زد ا ی  یخنگ ن،ی جون ال-

 ی بار رو ن یا ن یشوند کف دست ال یکه از هم باز م شیلب ها  رد،یگ   یخنده اش م ریام
 کند! یاو سقوط م  ی  شانیپ

  قهیده دقگفت"فقط  تی که با تمام جد ن یال لی" تحوی اش بند آمده و فقط "باشه ا خنده
 " داد و بلند شد! یحاضر باش یفرصت دار

خانم،   نی ال یانتخاب ک ی، با آن شرشر باران و موز خلوت پشت خانه ابانیربع بعد، تو خ کی
بار به خود اش، فقط   نیاول ی در دل برا ریبود، ام رونیمحو ب یواقع ی که با لبخند یدر حال

زن  نشسته در کنار اش را کم داشت،   نیاش ا ی و فقط به خود اش اعتراف کرد که زندگ 
 ... قرارشان! یهم کم داشت ول یلیخ

 کرد! یکار هی بشه  د یفعال.. زمان هست، شا  الیخیب

 ر؟ یام-

 کند. یدست اش را گرفته و با لبخند نگاه اش م نیال د، ی آ  یخود اش م به

 جان؟ -
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 شه؟ یم یبارون، چ ری ز می بر  ییکنار و دوتا یبزن نوینظرت اگه االن ماش به-

 . ردیگ یبه خود م ی جد ی  افهیق ریام

  کی تو رخت خواب تا  میفتی م  میر یدر حد مرگ، م می خوریفقط جفتمون سرما م  ،یچیه-
 ! می اریدر ن ایجنقولک باز  نی از ا گهیکه د م یخور یم یهفته، بعدش ش... اضاف

 زند. یداد م بایتقر نیال

 ! رررریام-

 

 دهد. یرا فشار م  نیزده و دست ال ی قهقهه ا  ن،یرحسیام

 ! مایخوریسرما م ی جد یباشه داد نکش حنجره ات پاره شد؛ ول -

 . کندیم شی بازو ی حواله  یمشت نیال

 ...یلیخ-

 کند. ینگاه اش م ی باال رفته لحظه ا ییبا ابرو  ریام

 ؟ ی چ یلیخ-

 .ردی گ ینفس م نیال

 !ی بد یلیخ-

 : دی گو  یم  لکسیکله اش را تکان داده و ر ریام

 دونم!  یمن، م زی دونم عز یم-

 .ردی گ ینثار اش کرده و با اخم نگاه م ییچپ چپ، پررو یبا نگاه نیال

 ! می اصال برو خونه، گردشم نخواست-
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جلوتر،   یو کم   دهی کوتاه کش ی بچه ها قهر کرده بود، پوف نیکوتاه به او که ع یبا نگاه ریام
 ترمز.  ی زند رو یم ابانینار خک 

 با تو!  دونمیمن م میسرما بخور  یباران خانم قهرو، ول ریز  میبش  ادهیبفرما پ-

 ی رو ی شود، همان اول کار باران به تند  یم ادهی در را باز کرده و پ یباز فور  شیبا ن نیال
 کشد.  یکوتاه م یغیج یصورت اش زده و او با خوش

  وانهیقفل دست اش شده و هم قدم هم چون د ن، یرحسی کشد که دست ام ینم هیثان به
شد، قدم   ی که انگار هر لحظه به شدت اش اضافه م یرو، با آن باران  ادهی عاشق تو پ ی ها
 زنند. یم

 ر؟ یام-

 گذارد. یاش م یشانی پ ی دست آزاد اش را چون سپر رو ریام

 هوم؟ -

 : دی گو  یدست اش را باز کرده و م یکیآن   نیال

 دبستان بود؟  یتو کتاب فارس ادته؟یشعر باران رو -

 زند. یکوتاه م  ی لبخند ریام

 اوهم! -

 خوانند.  یبعد هر دو با هم، م ی ا هیثان و

 فراوان  ی " باز باران با ترانه، با گهرها

 آرد روز باران   ادمیخورد بر بام خانه،  یم

 ن یر یخوب و ش ن،ی ری روز د کی  گردش

 ده ساله بودم ی کودک  الن،یگ ی جنگل ها ی تو
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 و خرم، نرمو نازک  شاد

 کودکانه  ی و چابک، با دو پا  چست

 ی ازلب جو دمی پر یهمچو آهو، م  دمیدو یم

 از پرنده  دمیشن یز خانه، م گشتمیم دور

 از لب باد وزنده  ،ینهان ی ها داستان

 بس گوارا بود باران  ،یزندگان ی رازها

 بود باران  بایچه ز  وه

 یگوهر فشان  نیاندر ا  دمیشن یم

 ی آسمان ی , پندهایجاودان ی رازها

 چشم مرد فردا  ش یاز من کودک من، پ بشنو

 خواه روشن  رهیخواه ت یزندگان

 " بایهست ز بای هست ز بایز  هست

 ♥(یالنیگ  نی)شاعر : گلچ

 

  گریکه د  شانیگره و قلب ها   شان یه ها دست هم بود.. نگا ی جفت دست هاشون تو حاال
 آرام نداشتند!   ی ذره ا چ،یه

بفهماند آن عشق ته ته چشم   نی رحسیبه ام دیا یب یکی باران بودند..  رینه انگار که ز انگار
 ! ستیهم خوب ن ادیز  شیها

 ر؟ یام-
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 هوم؟ -

 کردم!  خی -

  یباز کیرمانت  یخانم، تا تو باش نی شوند و حق ات هست ال یبه خنده باز م ریام ی ها لب
 ات گل نکند! 

 !م ی ایب می رو رو تا آخر بر  ادهیپ نی هوا خوبه ها، به نظرم ا یول-

 کند. یاخم م یالک نیال

 سردمه واقعا!   ریام-

و    دهیرا کش شیلرزد.. فورا دست ها  یهم م ریآن قلب ام  کی لرزند، در  یم شیها  دست
 ..نی برد داخل ماش یم

 شود و به جهنم!  یآب م   سیخ نیماش

در خود جمع شده   نیراند.. ال  یدور زده و سمت خانه م یفهمد چگونه و با چه سرعت ینم
 .دی لرز یبود و م

لباس   نیکند، ال یسمت حمام رفته و دوش آب گرم را باز م ری رسند، خود ام یخانه که م به
 بندد.. یرا م  شی دوش رفته و چشم ها ری به تن ز

شود..   یآب اش را عوض کرده و از حمام خارج م سی خ ی لباس ها آن طرف حمام ریام
 دارند.  اجیداغ احت ییچا  وانیل کی زند، هر دو به   یساز را به برق م ییچا

  ش،یموها  دنیلباس و سشوار کش دنی شود؛ بعد از پوش یحوله به تن وارد اتاق م ن،یال
 کشد. یتن اش م ی تخت نشسته و پتو را رو ی رو

 داغ به دست اش بدهد. ییچا وانیل کی   یکیکند، کاش  یاش درد م سر

 زند.  شی صدا ریبندد که ام  ی را م شیها  چشم



 از عشق بزن  یحرف

 
117 

 

 ن؟ یال-

 . ستادهی به دست باال سر اش ا ینیس ریکند.. ام یباز م چشم

 ؟ ی بهتر شد-

 دهد.  یاش را تکان م سر

 سر درد دارم.  کمیخوبم،  -

 کند.  یماشاره  ینیداخل س ییچا وان یکنار اش نشسته و به ل ریام

 . ارهی گرمه، بردار بخور، حالتو جا م-

 

 دارد. یرا بر م  وانیزده و ل ی لبخند

 کند.  ی" می"پل یک ی همان حال موز در

 هنوز"  ی اون آدم  خود خواه و حسود یشب و روز، ول یکن یدونم توام به من فکر م ی"م

 لطفا.  ی درو ببند  شهیم  ریام-

بلند شده   شی گذاشته و با بسته و باز کردن چشم ها ینیرا داخل س ییچا یخال وان یل ریام
 کند. یبندد، چراغ را هم خاموش کرده و آباژور را روشن م یو در را م

 !" یشیواسه زنده موندنم تو هم نفس نم  ،یشیعوض نم  ستیدونم دست خودت ن ی"م

هم   ریتن ام ی پتو را رو نیال ند،ینش یتخت م ی رو نیاش را در آورده و کنار ال رهنیپ ریام
 گذارد.  یاو م ی شانه  ی و سر اش را رو دهیکش

 چی.. کاش که هی رو کنارت که دعوت کرد بهیغر هی  ،ی که خلوت کرد ییجا هیروز،   کی "اما 
 !" ی برگرد شمیبازم پ خوادیدلت م یکاش بگ ش،ی بوس یکه م ینباشه وقت یحس
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 آهنگ هاتو دوست دارم!   ی  قهیسل-

)منم نگاه هاتو دوست دارم!(.. اما سکوت کرد، فقط   دی خواست بگو یدل اش م چقدر
 او!  ریاش، ام  ری اش فشرد!. ام ریام ی شانه  ی  رو شتریو سر اش را ب  دیکش قیعم ینفس

کن.. به  یتالف  ی هامو اگه، اگه خواست یکن..  خوب  یکار هی"از ما که گذشت، واسه خودت 
 کن!" یبگو، بگو خودتو خال ،یکن.. پر  حرف  یسرت، برگرد و نگاهپشت 

 | یلیشادمهر عق ؛یشی|عوض نم

.. گرم اش شده.. انگار  ردیگ یقرار م  ریام ی  نهیس ی بار رو  نیرا قطع کرده و سر اش ا  آهنگ
 گرم است!  ی ادیهوا ز

  شیدر هوا  دنیدر حرکت است و چقدر دوست دارد نفس کش شی موها ی الالب  ری ام دست
 را!

آن نگاه خوب و پر از    ی هم دوست اش دارد و اصال اگر بتواند، فدا یلیاش دارد، خ دوست
 شود! "  یاش م یپاک

 ؟ ی چرا نشست نجای مامان جان ا ن؟ یال-

 شود.  یشود، به خود آمده و بلند م  یگذشته پرت م از

 ؟ یچ-

 . دیگو  یست اش گرفته و م اش ماگ را از د مادر

  داریمغازه، ا ال ب ی برم دنبال کارا دی وقته، من صبح زود با رید ،یکن یم   کاریچ نجایا گمیم-
 . یریگی باز سردرد م ی بخواب ذارهیبشه نم

 کشد. یم  قیعم ینفس ن،یال

 .نجایبرد اومدم ا یخوابم نم یجور نیهم-
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 . دیگو  یبا اشاره به ماگ م مادرش

 نسکافه اتم که سرد شده.-

اش باعث شد فراموش   ریگذشته و  ام الیگذرد، خ یبا گفتن  "آره" از کنار مادر اش م نیال
  یعالم، حال اش کم ی تمام نسکافه ها ی بکند نسکافه اش را بخورد و اصال به درک، گور بابا

 خوب شده بود! 

 

 ••• 

 

و در  ده ی را مال شیا ال، چشم ها  کند.. ینق نق ا ال چشم باز کرده و بغل اش م ی صدا با
 رود.  یآغوش مادر اش باز به خواب م

 کشد.  یرا م شی از بغل اش جدا کرده و رو  ی به آرام ن،یال

 داد. یاش، ده صبح را نشان م یگوش ی تو ساعت

 کند.  یشده و اتاق را ترک م بلند

 صبحانه آماده بود، حتما مادر اش صبح زود رفته.  زیم

  کی.. خوردی م ری دست و صورت اش را شسته و چند لقمه نون و پن نکیس ی جا تو همان
 . زدیر یم ر یش شی ندرالیکوچک س وانیتخم مرغ برا ا ال آب پز کرده و داخل ل

و دست   خنددیاش م دنیتخت نشسته، با د ی اال خانم رو ندیب یرود که م یاتاق م سمت
 کند. یرا از هم باز م  شیها

 کند. یجلو رفته و با قربان صدقه بغل اش م نیال

 هوم؟  رون،ی ب می بر می دختر قشنگم، صبحونه بخور-
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 : دیگو  یچشم چرخانده و م اال

 کو؟(  یطو؟ )مامان  یمامان-

  یزد جواب م ینمک م یتخم مرغ اش کم  ی که رو یو در حال  دهیگونه اش را بوس  نیال
 دهد:

 حاال صبحونهتو بخور.  شش،یپ میر یما هم م زم،یکار داشت عز  رونیرفته ب-

 خورد. یم  ریکوچک تخم مرغ و چند قلوپ ش ی چند لقمه  اال

از خانه  شانیلباس ها  دنیا ال بغل به اتاق رفته و بعد از پوش  ز، یبدون جمع کردن م نیال
 زنند.  یم  رونیب

 کار دارد. ی مغازه جنس آمده و کل ی برا دیگو   یکه او م ردیگ یمادر اش تماس م  با

که مادر اش مغازه داشت   یسمت پاساژ یدربست  ک ینداشت، پس با   یرانندگ  ی  حوصله
 رود. یم

 مغازه هست.  ی تو ییچه لباس ها  ندیبود بب کنجکاو

 ••••• 

 

اول را بردارد  ی خواهد لقمه   یم ند، ینش یکرده و کف آشپزخونه م مروی تا تخم مرغ ن دو
 شود. یم  دهیکه در انگار با لگد کوب

 که فربده!  مطمعنا

 پر!  یکند، حدس اش درست بود، فربد با دست یشده و در را باز م بلند

  ریگذارد، مچ دست اش را ماساژ داده و رو به ام یاپن م  ی ها را رو دیخانه شده و خر  وارد
 تپد:  ی اش بود م رهیکه خ
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 کردم واست!  دی ها چته؟ بد کردم خر-

 .ردیگ  یخارج کرده و سمت اش م سهیرا از داخل ک  ی دو برابر کاغذ ییبا اخم ها  بعد

  هیکه واسه  ستیدستش ن متای طرف انگار ق ،یکردم، با حقوق عال دایواست کار پ  ریبگ ایب-
لباس مردانه ست،   کی زنگ بهش بزن، تو پاساژ... بوت هیهمه حقوق زده،  نی فروشنده ا

 . ی شد استخدام شد یفرج دی شا

 

 آشپزخانه.. ی گردد تو یاپن گذاشته و بر م ی کاغذ را رو ریام

 . نی بش زیهم آماده ست، بر  ییچا  ا،یب  ی صبحونه نخورد-

 ینیهمراه قندان داخل س ییدو استکان چا  ختنی چپ چپ نگاه اش کرده و بعد از ر فربد
 . ندینش یم ریام  ی گذاشته و روبرو

  ری گ یلیخدا وک  کنم،یحاللت نم  رموی ش یر یزن نگ گهیسر گذاشته، م  ریدختر برام ز هیننه ام -
کجا ببرمش، خونه دارم،  رمیبگه ننه جان جدت من زن بگ ستین یکیکردم از دستش، آخه 

 خونه!  هیراچه برسه ک  دهیجا دارم، حقوق چند غاز من همون خرد خوراکمونم جواب نم 

 ماند. یم شی روبرو نتیکاب ی  رهیخ قیعم  یرا برداشته و با نفس ییاستکان چا ریام

 .ریام ی زند به پا یبا پا م فربد

 ! زنمیحرف نم واریبا د رخان،ی با تواما ام-

ندارد که حاال  یکشد.. خود اش کم دلهره و بدبخت یکوتاه م ینگاه اش کرده و پوف ریام
 . دیگو  یم شی فربد دارد از اوضاع بد اش برا

 : دیگو  ی گذاشته و م نیزم ی را رو یخال استکان
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  ادیپدرتو درست کن برو توش، حقوقتم که خداروشکر ز ی خونه  ی باال ی طبقه   ر یوام بگ هی-
 . ستی هم کم ن

 : دیگو   یمسخره م یکرد با لحن یکه داشت سفره رو جمع م  یدر حال فربد

خودتون به من وام   یسوال جناب، از بانک شخص هیفقط   ن،یرحسی ام ی چشمممم آقا-
 هوم؟  رم،یوام بگ ی ا گه ی د ی از جا دیش یواسطه م   ای  د،ی دیم

فربد به قصد حاضر شدن    ی بلند شده و بدون توجه به غر زدن ها ظ یغل ی با کوفت ریام
 رود.  یسمت اتاق م

 کند.  ریبخ خدا

 .ردی گ یم ده یرا ناد ری ام ی ر برسند و چشم غره تا زودت رد یگ  یاسنپ م فربد

 ••• 

 

 

 .زدی ر  یخود اش م ی برا  ییچا یوانیجا کرده و لبغل اش جاب  ی خانم ا ال رو تو  مایش

 کند. یم یرا به مهتاب داده و با او خداحافظ ک یآدرس بوت ن،یال

 چرخاند.  ینشسته و با ذوق در اطراف چشم م یصندل ی رو

بودند   یشد من خودم تو اون قسمت لباس زنانه باشم، چقدر عال یمامان خوب م  یول-
 جنس ها.

 : دی گو یرا چپ چپ نگاه کرده و م نیخانم با خنده ال مایش

 ؟ یچ گه ید  ،یخودت بردار  ی دست لباس هم برا هیآها که هر روز  -
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سمت   و نگاه اش را به  دهیصورت اش کش ی رو یخود اش هم خنده اش گرفته، دست  نیال
 شود.   یم رهیخ دندیچ  یقفسه ها م ی لباس ها را آورده و تو قه یکارگر ها که با سل

 

 ••• 

 

 

 دهد.  ینشان اش م ری ا ال، با چشم به ام کی بوت دنی کند، با د ی با دقت به اطراف نگا م فربد

 ، برو. اونا -

 کند. یتند م ک یرا سمت بوت ش یاش قرار داده و قدم ها بیرا داخل ج ل یموبا ریام

 بودند. یخال ی کارتون ها ییجادر مشغول جاب  ی نفر آقا جلو دو

 . دیآ  یجوان به استقبالش م یشود، خانوم یم داخل

 امرتون؟  دی بفرما-

 .ردیگ  یکاغذ را باال م ریام

 آقا.  ی مزاحمتون شدم، فروشنده  یآگه  ی برا-

 . ندیایب  یاحیمنتظر بماند تا خانم ر یخواهد کم  یگفته و با لبخند م یجوان آهان خانم

 آشناست!  ی اد یز  یپسر کم نیرود و ا یم ن یرحسیخانم، ا ال بغل ام مایش

 لب دارد.  ی اش را رو یشگیهم لبخند

 د؟ ی بفرما-
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  یدوزد، مجدد تکرار م یخانم م مای گرفته و به ش نی ری اش را از دخترک ش رهینگاه خ ریام
 کند.

 آقا.  ی مزاحمتون شدم، فروشنده  یآگه  ی برا-

 بروند.  زیکند سمت م ی خانم اشاره م مایش

.. نی مدارکتونو بد ست،ین  یاما مشکل میفردا زد  ی البته ما زمان رو برا ن،یخوش اومد -
 ن؟ یکار دار ی سابقه 

 : دیگو  یقرار داده و م زیم ی را رو شی مدارک ها ریام

  کیندارم، اما چند جا پ یفروشندگ  ی من به زمانش توجه نکردم.. سابقه  خوامیمعذرت م-
 .رونی ب امیاضافه مجبور شدم ب ی رویبخاطر ن شی چند وقت پ ن یبودم، هم ی موتور

 پرسد: یانداخته و همان طور م  یخانم با دقت به مدارک نگاه مایش

 ن؟ یضامن معتبر دار-

 ند.ک  یآرام زمزمه م ی سکوت کرده و نه ا یکم ریام

 پسر انقدر به دل اش نشسته!  نی مکث کرده و چرا ا  یخانم کم مایش

تو   ن،یضامن معتبر داشته باش  دی تونم من، با یکه نم  یجور نیهم ، یاری  ی متاسفم آقا-
 داخل برگه هم نوشته شده.  طی شرا

خواهد   ی" که اصال باب دل اش هم نبود، م ی مدارک اش را برداشته و با "اشکال ندارد ریام
 بزند که..  رونی ب کی از بوت

 ...ـیمامان من با مهتاب م-

هم   ی   رهیتمام خ ی  هم.. هر دو با ناباور نیحس  ری بلکه ام نیبرد، نه تنها ال یاش م مات
 خوابه مگه نه؟!!  هی نیهستند و ا 
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 زند: یزود تر به خود آمده و لب م نیال

 ! ریام-

 زند. یتکان داده و پلک هم نم نی را به طرف سرش  ند،یب یانگار که باور دارد خواب م ریام

 :د ی گو   یبلند تر م یبار کم نی تر شده و ا ک ی قدم نزد کی  نیال

 ر؟ یام-

را با چسب بهم  شیاما ناموفق است، انگار لب ها  دی بگو یزیکند چ  یم  یسع ریام
 ! دیبگو  یکالم ستی چسباندند که قادر ن

خواهد مطمعن بشود که خود اش هست، خود  خود  یشود، م یم  ریام کی باز نزد نیا
 رحمانه تمام اش را سهم خود کرده!  یکه قلب اش را به استارت برده و ب  یکس

 اندازد.  یشود، ا ال خودش را بغل مادرش م  یم کی نزد نیخانم متعجب به ال مایش

 ! می مامان بل-

  هیشب  ش،یاز ب شیاست، ب ن یال هیماند، چقدر شب یدخترک م ی  رهیبار خ   نیا  نیرحسیام
 مادرش! مادرش! 

 روند! یهم م ی تو شیگرفته و اخم ها  نگاه

 ازدواج کرده که دخترک دارد!.. حتما

 زند. یم رون یب کی را مشت کرده و از بوت دستش

موضوع   ن ی "الدی توجه به سوال او که پرس یآغوش مادرش انداخته و ب  ی فورا ا ال رو تو نیال
 شود. یخارج م کی از بوت ری!!" دنبال امه؟یچ

 ! سای وا  ریام-
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