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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 به نام خدا 

 یاسکا ی: هستسندهینو                    یشونیرمان : ماه پ

 

   &رانیا&

 

 بود که سکوت یزینفس زدنش تنها چ یکرده ام. صدا یزانوهام و دستام زندان نیزدم سرم و ب هیتک واریناتوان به د 

  شکست.  یرو م نمونیب

بود  ختهیر نیزم یکه رو یها شهیخورده ش نیشد. ب یمردم تو گوشم پژواک م یعربده ها یهنوز که هنوزه صدا 

سرم و بلند  ستادیکرد. روبه روم ا یزمزمه م یلب با خودش کالمت نامفهوم ریداشت. ز یبرم کیستریه یقدم ها

 . چشم دوختمدمی. با شرم چشم دزدوردمین ابو ت نشی. نگاه دلخور و غمگدیقامت بلند باالش لغز یکردم نگاهم رو

 رتشیشد. مردم بغض داشت . دلم به خاطر بغض مردانش که از سر غ یم نییباال پا هیبه ثان هیگلوش که ثان بکیبه س

 . دیپوک یبود داشت م

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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مه هن هبگو تا خودم برم بزنم تو د یحرف بزن بگو گل کنم؟یاشتباه م یگیاشتباه شده؟ چرا نم یگی: چرا نممرد 

 رو که پشت ناموس من حرف مفت زده. یکنم کس کهیت کهیاشون ، بگو دروغ تا خودم ت

کمرنگ و  شیواه  دیگذشت ام یم یبلند هق هق هام هرچ یتموم سوال هاش شد شکسته شدن بغضم و صدا جوابم

  شد. یگمرنگ تر م

 مروت.  یگو خالصم کن اخه بب زنمی، دارم تو برزخ دست و پا م یبگو گل یزیچ هیخدا  ی: محض رضامرد

چشم هاش کم سو کم سو تر شد انقدر که رنگ نگاهش  دیشد. برق ام یکه به لب هام زده بودم باز نم یسکوت مهر

شد. لعنت به من، با  یم دهیکش نیزم یمحکم و استوارنبود . پاهاش رو گهیکدر شد. ازم فاصله گرفت. قدم هاش د

 کرده بودم؟!  کاریمردم چ

با  ینجوریشد . کاش ا ی. کاش ساکت مدیلرز یزد. صداش م هیدر خشک شد. به در تک رهیدستگ یرو دستش

 مردم ، کاش!!!!  یزد. کاش من م یالتماس صدام نم

 .  ی، آخ گل ترکهیقلبم داره م ی؟! آخ گل یگل : مرد

ده که نثارم کر یلیره سکرد. سمت چپ صورتم به خاط ی. گوشه لبم ذوق ذوق مستادمیجونم تکون دادم و ا یتن ب به

 حس شده بود. یبود ب

 من ، من ... -

   دادن.  یهق هام واشکام امان حرف زدن بهم نم هق

 ؟یگل یتو چ ؟ی: تو چ مرد

 داشتم زبون فلج شده ام و به کار بندازم.  یو در هم قفل کردم و سع انگشتانم

 خواستم. یخورم نم یبشه . قسم م یجور نیخواستم ا یمن نم -

 . یخودت خراب کرد یو با دستا مونی! زندگ یگل ی: خراب کردمرد
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که راه  یافتادم. مردم من رو ترک کرده بود.  باز نیزم یبلند باز و بسته شدن در زانو هام خم شدن و رو یصدا با

 قت داشتمو ایسرد گذاشتم . حاال تا اخر دن یها یکاش یتموم شده بودم . من باخته ام، سرم و رو گهیانداخته بودم د

 .زمیاز دست رفتم اشک بر یخودم و زندگ یبرا

   . دیخسته نباش یبود بچه ها ، همگ ی: کات عالهومن

انداختم.  ینشسته بود نگاه توریپشت دست اشک هام و پاک کردم . سرم و چرخوندم و به هومن که پشت مان با

 میریازت بگ دیبسته با هیجان چند نما رانیا بهم زد و لبخندش و با لبخند جواب دادم. هومن: ییلبخند دندون نما

  . یبر یتون یبعدش م

 . ستین یباشه مشکل -

*** 

به خودم نگاه  نهیجونم شده بود. داخل آ یبال یفصل تیو پاک کردم. حساس مینیکردم و با دستمال ب یا عطسه

بود. بازم شده  زونیآو مینیب آب مدام ها بچه دختر مثل  هومن قول به قرمز شده بود.  مینیانداختم نوک ب

 لبم نشست. یرو یهومن ، به خاطر تفکراتم لبخند یدماغو دختر بودم 

 کایانداختم. ال یشونه ام کج کردم به پشت سرم نگاه یرو و سرم سرم مرتب کردم. در اتاق باز شد.  یو رو شالم

   . با لبخند گفتم: ستادیمن مردد ا دنیداخل شد با د

 .یاز رختکن استفاده کن یتونیممن کارم تموم شده  -

و  فیبا من داشت . ک یزن چه پدر کشتگ نیدونستم ا یکه نثارم کرد. هنوز که هنوز نم یشد چشم غره  جوابم

 کردم و از اتاق خارج شدم. یلب خداحافظ ریبرداشم و ز

 یلیخ داشت حضور هومن هم  نکهیپروژه با ا نیسر ا یکنم. ول یدور اطرافم دور یکردم از حواش یم یسع شهیهم

 یبا هم اعتقاد داشتند من با پارت یعوامل صحنه که همگ یطرف، پچ پچ ها کی کایال زیام نیشدم. رفتار توه تیاذ

   داد.  یآزارم م شتریکه از همه ب دبو ثمیم بی، از همه بدتر نگاه عج گهید ینقش گرفته بودم طرف

عوامل صحنه رو  یبودم و با سر جواب خداحافظ ستادهیقرار داشت ادرخت  ریز اطیکه گوشه ح یچوب مکتین کنار

کنم. طبق معمول جماعت نسوان دوره اش کرده بودن .  داشیتا پ دمیبودم. گردن کش ستادهیدادم. منتظرهومن ا یم

جلو  یادیز رشیچشمگ یها تیموفق خاطر به  زهارو نیهومن و از نظرم گذروندم. کارگردان خوشتپمون ا یقد و باال
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ها  یتازگ که بود  یتوجه ها فقط به خاطره ثروت باد اورده  نیا"گفت:  یکرد. هر چند هومن با پوزخند م یتوجه م

 "به ارث برده بود .

کردم و خودم و تو اغوش  یزییپا یبه خاطر سوز هوا یفیپام و شوت کردم. لرز خف ریز یها زهینوک کفشم سنگ ر با

تا  میداشت یبردار لمیصبح ف شیشده بودن. از ش نیس که خسته بود پلک هام سنگاز ب دمی. چشم هام و مالدمیکش

 سرم و باال اوردم. نیماش ریآالرم دزدگ یاالن که نه شب بود. با صدا

 بازوش گذاشتم و مانعش شدم.  یرو و دستم که خواست اور کتش و بهم بده  یم هومن

   . ونیپوشم مخصوصا آقا یو نم یچکسیمن لباس ه -

  گفت:  یبا لحن خودخواه ومنه

  دوششون بندازم.  یکه کتم و رو زنندیو م نیچند نفر له له ا یدونی: دختر مهومن

 مفت چنگشون.  دمیم هیافتخاره به بق نیا لیمن با کمال م -

 کرد.  یشینما میو برام باز کرد. تعظ نیبهمون جلب بشه. در ماش هیزد که باعث شد توجه بق یقهقه ا هومن

 پرنسس... دیبفرما -

 زدیکه تو جمع پرنسس صدام م یهومن برام انتخاب کرده بود. فقط زمان ییبود که از زمان دانشجو یلقب پرنسس

 دروازه بود. یکی اون و گوشش د  هی دادمیهم تذکر بهش م یشدم هر چ یمعذب م یکم

زخندش نشون دهنده تموم تفکراتش نقش روبه روم گره خورد. پو یهمباز ثمینگاهم با نگاه م یکوتاه ی لحظه

 به ناعادالنه قضاوت شدن عادت کرده بودم .  گهینسبت به من بود. د

بردار با لحن  ثمیم ینگاهش و از رو نکهیهم رفتن چهره ام شد. رد نگاهم و گرفت. بدون ا یمتوجه تو هومن

  منو مخاطب قرار داد.  یخودمان

  سرما بخوره.  گرمیباز نیخواد بهتر یدلم نم نیبش زمی: عز هومن

 بود.  تشیمشت شده اش نشون دهنده شدت عصبان یانداختم. دستا ثمیبه چهره درهم م یچشم نگاه یگوشه  از
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و جد و آبادش و  ثمی.  تموم راه خود مرهینم ادمیوقت اون روز  چیخبر داشت. ه ثمیم یدوست شنهادیاز پ هومن

نکرده  ییو گفت خدا دیکش نشون و خط براش و کنار  دشیمن کش یهمون روز جلو یفردا. داد قرار  لطف  مورد

اون روز  ی نهیوقت نگاه پر از ک چی. هشهبا شیکار هنر نیاخر نیکنه که ا یم یکار رهیچشمش هرز م یحت نهیبب

و طبق معمول من  ارهیب رمیهومن گ نیب زیت یدور از چشما ییکنم. بلخره اون روز تونست جا یو فراموش نم ثمیم

 خودش قول به وگرنه رو انتخاب کنم.  یهرزه و تخت خواب گرم کن هومن که خوب بلد بودم تخت خواب ک هیشدم 

  گوش فلک و کر کرده.  شیرند آوازه که  یهومن رهیبگ وهومن پشت من  دیبا چرا

   اومده؟  شیپ یمشکل یی: جناب موالهومن

  رت کرد و سرش و به دو طرف تکون داد.پ نشیعقب ماش یصندل یکتش و رو ثمیم

 نامجو ...  ی: نه اقاثمیم

 زد با طعنه گفت:  ی النهیپوزخنده رذ 

 : شب خوش بگذره. ثمیم

 ی. راس ساعت پنج ممیگریامروزت و فردا دوباره م یپالن ها ییجناب موال یگذره. آهان راست ی: حتما مهومن

  . نمتونیب

ر خواست پنج صبح س یم ثمیدفعه پنج بود که هومن از م نیو تصور کنم. ا ثمیم یعصب فهیتونستم قا یام م دهیند

 کرده بود. دایمرد پ نیبا ا یپدر کشتگ بیکرد. عج یصحنه حاضر بشه و چهار ساعت بعدش کنسل م

ه ک یامتناع کنم. تا زمان ثمیکردم از نگاه کردن به م یهومن نشستم و سع نیچرم پر زرق و برق ماش یصندل یرو

  موندم.  رهیشدم خ کوریمان یبه ناخون ها مینشده بود یاصل ابونیوارد خ

 شهر و نیکه از ا ی، روز نیریشهر برام پر بود از خاطرات تلخ و ش نیتهران بود. ا نیپر از ماش یها ابونیخ به  نگاهم

 شهر دود زده بشم.  نیا ریکردم دوباره برگردم. برگردم و دوباره پا گ یوقت فکر نم چیکشور دل کنده ام ه

کردن لبخند زدم.  یم طنتیاورده بودن و ش رونیب یبغل نیماش شهیکه دست هاشون و از ش یدختر و پسر بچه ا به

 گهید یآرزو داشتم زود زود بزرگ بشم انقدر که واسه هر کار شهی. بچه که بودم هممیچقدر زود بزرگ شده بود

 نیکه بزرگتر میتونستم برگردم به اون دوران کودک یم خواستیم محاال دل یمنتظر اجازه بزرگتر ها نباشم. ول

 شبم بود . کتهید و  مشق دغدغه ام نوشتن 
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   خانوم سوپر استار؟  ی: دمغهومن

  در و اوردم و گفتم یو کج کردم سمتش و شکلک سرم

 . رهیگینقش م یشده ام که با پارت لیتحم گریباز هیهمه راه و فعال که به چشم همه من  نیا رهیم یسوپراستار، ک -

 نشوند: همه گو ... شیشونیپ یرو یاخم

 یظارچه انت هیاز بق یحرف بزن ینجوری، تو که ا یتو هنرمند یعفت کالم داشته باش. ناسالمت کمیاِاِاِاِ، زشته هومن  -

 کنار اقاهه... ذاشتمیو م دمیبوس یرو م یگریباز یایرو دیمن با یداشت. بعدشم حرفشون حقه اگه تو نبود شهیم

. یکن یتئاتر کار م یهشت ساله دار ن،یجلو دورب ارمتی: منم تو رو از سر چهار راه بر نداشتم ب دیبا حرص توپ هومن

 .یاز همه مهمتر هم علمش و هم استعدادش و دار

. هر وقت باهات یمونیکنند م یم فیمامان ها که از بچه هاشون تعر نی: مثل ا دمیبه بازوش کش یمحبت دست با

 .رهیاعتماد بنفسم باال م زنمیحرف م

 هیپاکت داخلشه  هیدر داشبورد باز کن  الیخی. حاال بیریگیخودت و دست کم م ادیو برام کج کرد:  بدم م دهنش

   بهش بنداز.  ینگاه

  چک سوم گوشه لبم و گاز گرفتم .  دنیشدم و از داخل داشبورد پاکت نامه رو برداشتم. با د خم

 کننده ها مثل تو خوش حساب بودن. هیته یکاش همه  -

 . دیکش رونیپالتوش ب بیو از داخل ج گارشیس پاکت

  نکرده؟  هیهنوز باهات تسو اسیهاش درهم شد: ال ابرو

همش به فردا و پس فردا و نکرده.  هیزدم : نه هنوز دو قسط آخرم و تسو یگذاشتم و لبخند زورک فمیو داخل ک پاکت

    کنه.  یحوالم م گهیهفته د

نگ س زنمیآبم روش ، فردا زنگ م هیکل بودجه رو خورده  شرفیب کهیگرفت: مرت گارشیاز س یقیزد و کام عم فندک

  . کنمیهام و باهاش وا م
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بازم کم کم شناخته شدم. دست مزد  ی، نقش اول نبودم. ول اسیال الیتو سر یباز یهومن معرفم بود برا خود

من و مشکل هام چاره ساز بود البته اگه  یزندگ یهم برا ونیلیهمون چند م یگرفتم ول ینم هینسبت به بق یآنچنان

  کردند.  یم هیفقط باهام تسو

 کردم. یم کاریدونم تو رو نداشتم چ یهومن، نم یمرس -

 ؟یریگ ینم نیو چرا ماش. دختر تیرفت یور اون ور م نی: با آژانس اهومن

 نم. ک یم دایمثل تو پ یپیو خوش ت ی، کجا راننده مفت گهید یکردم : تو هست شیهم چاشن یزدم و چشمک لبخند

  زد: تو ذات پدر پدرس...  شخندین

 هست بگو؟  یکسر و اش و کامل نکرد: کم  جمله

 توجه هاش بودم.  نیعاشق هم من

و  میزندگ یچال چوله ها ی. بذار کمستین دنیخر نیفعال وقت ماش یخوبه،  ول زیچنگ انداختم : نه همه چ فمیک به

 .  میرسیم نمیپر کنم به ماش

با گذشت چند ماه تازه متوجه شدم  یبارم و بستم ول گهیشدم با خودم گفتم د یگریباز ایکه وارد دن یاول یها روز

 شد. یم لیکننده کار ستاره سه هیشد ته یباطل موقع پول دادن که م الیخ یآوازه دهل از دور خوش، زه

  . میفالفل بزن یا هیپرنسس ، پا الیخیو سرم و باال گرفتم:  حاال ب دیبا آرنج به بازوم کوب هومن

 ! ؟یبه من فالفل بد یخوا یدک و پوزت م نیبا ا یکش ی، تو خجالت نم میغره بهش رفتم: نه چهارپا چشم

 ... گهید ای: ضد حال نشو، بدیهم کش یهاش و تو اخم

سر از  هشیتا نوبت از ما بهترون که م ی. ولیفتیاصغر چاچو م دیفالفل و کوب ادی شهیگفتم: نوبت من م ییترشرو با

  . یاریدر م لتونیهتل ه

 مخ زدنم خرج داره.  زمیشل شد : عز ششین 

 درست کرده .خونه مامان دلمه  رمیکشدم: برو به عمه نداشتت فالفل بده من م یپوف
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 .  میخور یدست پخت سمن جونم و م میریم یکن ی: جونم دلمه ، حاال که اصرار مهومن

 .نیبچه پرو بب -

*** 

   &دیجاو&

 

 کرد و سمت اشپزخونه ضیاش تعو یدر و بازکرد. کفش هاش و با روفرش دیها رو به دست راستش داد و با کل لکسینا

که  یاه یگذاشت. توت فرنگ نکیآبکش و برداشت و داخل س نییگذاشت و از کانتر پا زیم یها رو لکسیراه افتاد. نا

 روشون باز کرد.  و کرد و آب  یقولش رو به نورا داده بود و داخلش آبکش خال

به راه افتاد . با انگشت پشت پلکش و ماساژ  منیساز و به برق زد. سمت نش یداخل دهنش گذاشت و چا یفرنگ توت

ک ام پل هیثان کیکردند.  یسره کار م هیکتاب مشترکشان  یرو نیبا حس شیچند ساعت پ نیتا هم بشیداد. از د

 هم نگذاشته بود.  یرو

ل کنتر نیزم یبود خم شد و از رو دهیکاناپه خواب یشکست. کوشا دمر رو یم ونیزیتلو یخونه رو فقط صدا سکوت

 و خاموش کرد.  ونیزیو برداشت و تلو

 یور یها اصال براش جالب نبود. دست ینظم یب نیمونده بود. ا داریوقت ب رینشده و تا د فشیبود عسل حر مطمِئن

 . دیشونه کوشا کش

 مدرسه .  یبر دیکوشا پاش و پسرم با -

 ازهیو خم دیچشمش مال یسر جاش نشست. مشت گره شده اش رو رو دنشیپلک هاش و باز کرد وبا د یال کوشا

 .  دیکش

 : سالم ساعت چنده ؟ کوشا

هات  یانضباط یب نیبعدا راجب ا م،یو ن شیاتاق ها به راه افتاد : ش یو باز کرد و سمت راه رو راهنشیاول پ دکمه

 . میزنیحرف م
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 دش اتاق وارد. بود و بنفش تختش مرتب  یصورت یبه اتاق انداخت. روتخت یدر نگاه یاتاق نورا و باز کرد و از ال در

به داخل چادر انداخت. طبق معمول وسط عروسک هاش بخواب  یاتاقش رفت. خم شده و نگاه وسط چادر سمت

 ی. نگاهش رودیکش رونیدستش ب ونیم از و  درو که نورا بغل کرده بو یزانوهاش نشست و قاب عکس یرفته بود. رو

 د.ش یبودتش تنگ م دهیوقت ند چیکه ه یمادر ی. دخترش دلش برادیاش کش نهیاز ته س یو آه دیلبخند نگار لغز

و کوچک  فیبدن ظر ری. دست انداخت زدیبه نگار رفته بود کش شیکه نرم شیبلند و خرما یمو ها یرو یدست

 بازش و یتخت گذاشت. پلک ها یو نورا رو رو دیرو کنار کش ینورا تکون خورد. رو تخت یها پلک. کرد بغلش و نورا 

 . دیخم شد و گونه اش و بوس دیکه د

 بابا جان ...  ریبخصبحت  -

 . دیچ یکرد و لب بر م یبد خلق بود. درست مثل نگار اخم م دخترکش

 من باهات قهرم .. -

شد هزار فکر مثل  یدونست. بغض دخترش باعث م یو نم لشیتخت نشست. نورا بغض کرده بود دل یرو کنارش

 افتند.  یخوره به جان ذهش ب

 ؟؟!  یشده؟! چرا با من قهر یدختر نازم ، چ نمتینورا ، بب -

 .یرفت.  تو اصال منو دوست ندار ادتیفس کنان جواب داد: قولت  فس

 نیراحت شده بود ا الشیبه دخترکش داده. حداقل خ یچه قول ارهیبه مغزش فشار اورد نتونست به خاطر ب یچ هر

ارم ب کی ی. حترفتین صدقه اش مو قربو دیکش یبود که نازش و م ینداشت. نورا تنها دختر ینامربوط لیدل هیگر

بود  یرفتارش جد یجد یموقع بحث ها شهیبوده باشه. هم دهیامد موقع قهر و دعوا ناز نگار و کش ینم ادشیهم 

 شده بود. شیرفتار یاز عادت ها یکی  گهیموضوع د نیا

 رفته؟  ادمی ی. حاال بگو چزمیمعلوم که دوست دارم عز -

 دیدرخش یاز هر موقع م شتریب  چشمش کاسه تو که بخاطره آب جمع شده  شیا لهیت یبا اون چشم ها دخترکش

 بهش زل زده بود. 

 . میبخور تزایپارک بعدشم پ می: قرار بود برنورا
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 کرد.  یکار م شهیاز هم شتریب یکم رانیبرنامه هاش و برگشت به ا رییروز ها به خاطره تغ نیا

 قبوله ؟   میریامروز خونه ام عصر م -

 ها؟   یکوچکش و غنچه کرد : قول داد یلبها

 زوده.  یلیشد: قول، حاال بخواب هنوز خ بلند

 هم بده .  ی:تد نورا

 و تو بغل دخترکش گذاشت .  دیکش رونیخرسش و از وسط چادر ب عروسک

 ینکنه. از داخل کمد بلوز و شلوار راحت داریتختش بخواب رفته بود. در کمد و آروم باز کرد تا عسل و ب یرو عسل

 . دیکش رونیب

 ؟  یامد ی: سالم کعسل

 یبچه ها حساب شبیممنون بابت د ی، راست شهیم ی قهیکمد و بست و حوله اش رو برداشت : سالم چند دق در

 کردن. تتیاذ

بود.  تر از باسنش نییوجب پا کیتا  شیبود که بلند دهیپوش یزد و پتو رو کنار زد. لباس خواب ساتن گلبه لبخند

 کرد.  زونیخوش تراش و برنزش و از تخت آو یپاها

 هستند.  یهم آروم و دوست داشتن یلی: نه اصال، مثل باباشون خ عسل

قصدش و  یکنارش بود. به خاطر همون روزها رفتار از رو شهیهم شیسخت زندگ یبهش کرد. عسل در روز ها پشت

 گرفت .   یم دهیناد

 .  رمیخواستم دوش بگ ینم م: م عسل

 باز کرد. یکی یکیو  راهشیپ یپرده عسل عادت کرده بود. دکمه ها یرفتاره ب نیبه ا گهید

 اتاق کوشا ...  رمیمنم م ریدوش بگ نجایتو ا -

 کنم. یبه مرد بودنت شک م یگاه دی: جاوعسل
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 لبش نشوند... عسل پا کوبان سمت در اتاق رفت . یحرص زده عسل لبخند رو لحن

 .   یبگرد ینجوریکوشا ا یعسل لطفا لباست و عوض کن. دوست ندارم جلو -

 براش در اورده و سمت لباس هاش رفت.  یشکلک عسل

 کوشا فقط دوازده سالشه هنوز بچه اس!! ه،یرفتارهات خرک هی: تعصبتم مثل بقعسل

سکوت کرد.سمت حموم راه افتاد که عسل  نیهم یبحث کنه. برا یه هاش با کسبچ تیخواست راجب ترب ینم دلش

 صداش زد.  

 د؟ی: جاوعسل

 جمع شد و جواب داد : بله حواسش

 ؟یها رو گرفت تیلی: ب عسل

   . یدار پرواز دوشنبه  بعدش هفته هم تو .میآره ، چهارشنبه صبح پرواز دار -

 پشت سرش بست. از طرف عسل نشد و در و یمنتظر جواب گهید

*** 

  &رانیا&

 

 و به دست راننده آژانس دادم. دمیکش رونیب یتمون ده اسکناس چند پولم  فیدرون ک از

 . دیمهمون من باش یآژانس: قابل نداشت خانوم ابطح راننده

 و باز کردم. نیشونه ام انداختم و در ماش یو رو فمیک بند

 . دیمهمون من باش گهی. پول و گرفته بعد مکنهیم یمیزدم : مردک تعارف شاه عبدالعظ نق

 ممنون جناب ، با اجازه. -
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 لحظه لطفا.   هی یآژانس: خانوم ابطح راننده

 . دیکش رونیب یواز داخل داشبورد دفترچه  شیکنار یصندل یراننده خم شد رو مرد

 ترشیب ار داد داره من امضا قر یینمای. شرکت ما چون با شهرک سنیامضا به من بد هی شهیم نیآژانس: ببخش راننده

 ها رو دارم .  گریباز

 یشدم از محبت مردم ول یذوق زده م لیکردم اوا یبه امضا دادن عکس گرفتن با طرفدارهام داشتم عادت م گهید

 شده بود.  یبرام عاد زهایچ نیحاال ا

 رو گرفته بود. یمعروف و مردم یها گریاز باز یلیامضا خ گفتیرو از مرد گرفتم و ورق زدم. راست م دفترچه

   د؟یکن یاسمتون و لطف م -

 یآژانس: هاد راننده

 به دستم داد.  یزدم و دفترچه رو به دست راننده دادم. مرد کارت امضا

 من در خدمتم. دیخواست نیشماره من هر وقت ماش نیا یآژانس: خانو ابطح راننده

ساختمون رو  یجلو در ورود یپا در یها یختمون داشت کاشسا داریشدم. سرا ادهیتکون دادم و پ یجواب سر در

 کمر صاف کرد و با لبخند سالم داد. دنمی. با ددیکش یم یت

 . دیهاتف خسته نباش یسالم اقا -

ار برگذ یامشب جلسه ساختمون تو الب یخانوم ابطح ی. راستدیشما هم خسته نباش ی: ممنون خانوم ابطحداریسرا

 گفتم خبر بدم .  شهیم

 . گمیحتما به مادرم م دیو گرفته بودن و پشت گوشم فرستادم : ممنون که گفت دمیفرم و که لجبازانه جلو د یموها

که داشتن  دمیو شن نیآفر و مادرم  یدر و باز کردم صدا دیکل با.  شدم خارج اسانسور از و کردم باز اسانسور و  در

 بکشم.  نییهام و پا نیتپو پی. خم شدم تا ززدنیداخل آشپزخونه با هم حرف م



 یشونیماه پ

 
15 

 

گاه اورده بعدش ن ایتالیاش و از ا هیزیمن عروسم جه گهیخانوم م دهی: اصال اشتباه کردم رفتم. برگشته جلو فر نیآفر

آّب بشم برم تو  خواستیقرار خسرو بخره. دلم م ای دیخر یزیات چ هیزیجون واسه جه نیآفر گهیکنه به من م یم

 .  نیزم

 . یجواب نداد یکرد یتو خانوم یشناسی: مامان جان ناراحت نباش تو که اخالق خاله ات و م سمن

. دینگ یچیه سیگفت ه یاخالق مادرم که م نیاز ا شهیهم!! کرده  یخشک شد. خانوم نمیپوت پیز یرو انگشتام

 متنفر بودم.   نه،ی. اخالقش همدینزن یحرف دیکن یاشکال نداره شما خانوم

 کرد. ینگام م ریبا تحق یسمانه چجور یدون یرو جلو نامزد سهراب گفت؛ نم نایخه همه ا: آ نیآفر

 شوهر داده . یرو چجور مایس نداختمیخاله خانوم م ادیام به جوش اومد. اگه اونجا بودم حتما  خون

 خوام بچه ام غصه بخوره. یها نم یراجب سهراب و نامزدش حرف نزن رانیوقت جلو ا هی: مادر سمن

 ایکرد من هنوز با رو یفکر م المی. مادر خوش خدیرس یبه گوشم نم زهایچ یلیخ ستادمیا یبود اگه گوش نم نیهم

به مادرم  یمن فقط پسر خاله ام بود. چجور یبرا گهی. سهراب سال ها بود که دکنمیم یزندگ میدوران نجوان یها

تو  یردم چیبهم ثابت کرده بود ه شیرحم یتموم ب با ایدن نی. استمین ییایاون دختر بچه رو گرید فهموندمیم دیبا

 کردم.  یکرد. البته اگه هومن جز مردها حساب نم هیکه بشه بدون ترس و دلهره بهش تک ستین ایدن نیا

خدا  شهیجور م رمیگیاشپزخونه ام وام م سی. واسه سرومیدیمبلمانت و خر سی: تو هم ناراحت نباش سرو سمن

 بزرگه. 

 . قبول کنم.گهینم یبه کس یول خرهیخونه رو م لیخودش وسا گهی: مامان ، خسرو م نیافر

 آّب شدم از خجالت! یگفتیم ی: تو االن داشت سمن

 زنهیکه پشت زنش حرف م یتو دهن هر کس زدیم ره،یالل بم نکهیا هیدرهم شدن : خسرو اگه مرد بود به جا  ابروهام

 ه ام!بشه مگه من مرد بیدست به ج ستیالزم ن

بود که حرف  دهیخسرو د نیتو ا یچ نیدونستم آفر ینم میمونیم یخانواده مثل خط مواز نیدفعه گفتم ما با ا هزار

 رفت. یتو گوشش نم

 .میگینم یزیچ چکسی: آخه گفت به هنیآفر
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سته نش زیپشت م نیتا متوجه حضورم بشند. وارد اشپزخونه شدم آفر دمیهام و کنار گذاشتم و در و بهم کوب نیپوت

 . دیچش یکرد و مادرم سر گاز داشت غذاش و م یم ها رو خالل  نیزم بیبود و س

 . یسالم همگ -

 ؟  ی. زود امد ی: سالم مامان جان خسته نباش سمن

  شد. لیامد کار تعط شیپ یهومن مشکل ی: امروز برا دمیکانتر گذاشتم و سر شالم و گرفتم و کش یو رو فمیک

 ؟یبرنامه ندار ییجمعه شب که جا رانی: انیآفر

 کنه. خی گلوم و  نهیآب باعث شد س ی. خنکدمیآب و برداشتم و سر کش شهیو باز کردم و ش خچالیدر

 .   یبزرگ شد یآب نخور زشته ناسالمت یبهم رفت : صد دفعه گفتم اون جور یچشم غره  مادرم

  ؟یدیکنه حاال چرا پرس یبرنامه ام معلوم نم دونمیچسبه. نم یم شتریب ینجوریکانتر گذاشتم : ا یآب و رو شهیش

 م؟ی: خونه مادر شوهرم دعوتدیبه موهاش کش یدست

 بازکردم: به چه منظور اون وقت ؟  یکی یکیو  زمییپا یمانتو یها دکمه

 . ادیداره م دی: جاونیآفر

 ؟  هیک دی: جاو دمیپرس یحواس پرت با

 خرد شده رو به دست مامان داد.   یها نیزم بیاز سر جاش بلند شد و س نیآفر

 !اد؟ینم ادتی،  گهی: برادر خسرو دنیآفر

خدا بد خلق و  شهیبود که هم یقد بلند و الغر و کم حرف یپسر اومد ذهنم تو  دیکه از جاو یریتصو نی؟!اول دیجاو

 عبوس بود.  

 اد؟یشما م یعروس برداشتم : واسه یکانتر قاشق یو از کشو دمیکش رونیب خچالینوتال رو از  شهیش

ده خوب بهش ش یکار شنهادیچند تا پ رانیتو ا گهیبمونه. خسرو م شهیکه واسه هم ادیبه کانتر تکه زد : نه م نیآفر

 خواد برگرده.   یم
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 خواد برگرده؟   ی؟! زده به سرش م گهیکرد د یم ی: منهتن زندگ دمیو دور لبم کش دستم

 رفت.  خچالینوتال رو از دستم گرفت و سمت  شهیش مادرم

 برگشته.  لیدل نی؟ اونم به هم ی، تو چرا برگشت یزنیسمن: جوش م 

 عشقه... یادیسمن خانم خوشگل منتظرشه که ز هی نجایاونم ا یعنیگفتم:  یزدم و با طناز لبخند

 . زینگاهم کرد : کم زبون بر یبا مهربون مادرم

 آره؟؟؟ گهید یایم رانی: ا نیآفر 

 . ادیب دی: با سمن

 کرد جواب رد بدم. یمظلوم نگاه م ینجوریا یتونستم وقت یم مگه

 .   امیکنم که ب یبه خاطر تو برنامه هام و درست م یول ادیخانواده خوشم نم نیکال از ا نکهیبا ا -

 خانوم .  رانینه کل خانواده ا ادیخانواده نواب خوشت نم ی: بگو از مرد ها نیافر

 مای.سادیخونه اشون بدم م یخور و اون جو مرد ساالر یتو سر یاز زن ها شتریدادم : برعکس ب میشونیبه پ ینیچ

 ...گهینمونه اش د

 حرف نزن.   ینجوریا گهیاز همون خانواده پس د ی:خواهرتم قراره بشه جز سمن

 خانواده کجا!!!  اخه خواهر من کجا اون گهید نهینشتم: درد منم هم زیو صاف کردم و پشت م گردنم

 .  میدوخت: منو خسرو هم و دوست دار نیو چشم به زم دیلب برچ نیافر

و . تستین یخانواده کاف لیازدواج و تشک یگذاشتم : منم بهت گفتم دوست داشتن برا زیم یدستم و رو یها ارنج

 داشت.  یخواه یبهتر یها تیموقع ندهی. در آیسالته حاال حاال وقت دار ستیهنوز ب

دو تا بهم محرم شدن درست  نیتموم شد رفت. حاال که ا میتمومش کن. ما قبال حرف هامون رو زد رانی: ا سمن

 .  یحرف ها بزن نیاز ا ستین
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 تیمحرم غهیص هیانگار گل لقد کردم .بعدشم عقد نکردن که  دهیچه فا یول میسرم و باال گرفتم : حرف زد کالفه

 نشده .   ریهنوزم د

 ... یکس حرف به خودت موقع اون منم اشتباه کنم. چرا  یچون تو اشتباه کرد ستی: قرار ننیافر

 چه مدل حرف زدن با بزگترت.  نیا نیو با تشر گفت : افر دیپر نیحرف آفر ونیم مادرم

 دستم و گرفت . نیزدم. از سر جام بلند شدم. خواستم از اشپز خونه خارج بشم که آفر یلبخند تلخ 

 .دیببخش رانی: غلط کردم ا نیآفر 

 گهیبه تو بزنم. منم د یحرف ها نیحق ندارم همچ میکه گند زدم به زندگ یمن یگیم ینگاهش کردم : راست نیغمگ

 بکن.   یکنم هر کار دوست دار یدخالت نم

 یدونم ول یمرو  یبخدا همه چ ینگرانم دونمی... م مانیرو دارم جز تو مامان و ا ینگو، مگه من ک ینجوری: ا نیآفر

 شیبشناس یکم یکن یمنو دوست داره. اگه سع یلیتازشم خ هیمنطق یلیخ ستیپدر و عموش ن هیخسرو اصال شب

 .گمیربط نم یب یفهمیم

 عروس خانوم؟   یکن یم هیگونه اش و لمس کردم : حاال چرا گر یسیسر انگشتام خ با

و به  دمیکش رونیکه هومن بهم داد بود و هنوز وقت نکرده بودم بخوابنم به حسابم ب یرفتم و چک فمیک سمت

 دستش دادم.

 یکن خودم برات م ستیو ل یکم اورد یات و کامل کن هر چ هیزیچک و نقد کن بعدشم برو جه نیفردا برو بانک ا -

 .  رمیگ

 انداخت.   یدرشت شده به رقم چک نگاه یبا چشم ها نیآفر

 . ادهیز یلیخ نیا یول:  نیآفر

 و بکن. دتینداشته باش تو برو خر شیادیبه کم و ز یکار -

 . دیشد و گونه ام رو بوس زونیشل شد و از شونه ام او ششین 

 .  دیخر میاس بر هیفردا پا نمیبب می، من برم زنگ بزنم نس رانی: عاشقتم انیآفر
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  ؟یکن یکرد:  جونم سمن جون، خوشگل نگاه م ینگاهم م یسمت مادرم که با مهر خاص دمیچرخ

 خوام. ینم یچیاز خدا ه گهید نمیتو رو بب یخوشبخت شهیم ی: ک سمن

که آرزوش رو داشتم. من واقعا  ستادمیا ییجا قایتو شوهر کردنه ،  من االن دق ی: مگه خوشبخت دمیکش یپوف

   ؟یهست یخوشبختم مامان جان نگران چ

 .یخواد تو هم خانواده خودت و داشته باش ی: دلم م سمن

 !کار؟یخوام چ یپا شوهرم ، شوهر م هیمامان خانوم من خودم  یقربون اون دلت بشم. ول -

 : چخبر؟   دمیبحث و عوض کنم پرس نیا نکهیا یبرا

 ما بود اومده گفت: صاحبخونه  ختیریسرخ شده رو داخل ظرف م یها نیزم بیطور که س نیهم مادرم

م فکر کن ش،یپول پ یرو دهیگفت صاحب خونه پونزده تومن کش یم یروبه رو هیهمسا خانوم  دهیحم مینبود  خونه

 ما هم انقدر اضافه کنه. یبرا

 اعتراض گفتم : چخبره مگه سر گردنه اس؟ با

خونه داره  یها متیگفت ق یخانوم م دهی.حمگه،ید قدره  نیمحله هم نیا یخونه ها متی: مامان جان ق سمن

 .  رهیباال م ینجوم

 خوند.  یدخل و خرجم با هم نم گهیبرد د یو باال م شی. اگه صاحب خونه اجاره و پدمیلبم و جو گوشه

 .  شهینم رید نیآفر هیزیحاال جه یخودت؟ اگه کم دار یپول که دار ران،یا گمیم زهی: چسمن

ه خاطر که از بانک ب یوام هیتسو یاولم و داده بودم برا ملینداشتم. کل دستمزد ف شتریب ونیلیحسابم فقط چهار م تو

و صاف  میکه داشت یهام هم چاله چوله ها و بده الی. با پول دستمزد سرمیمادرم گرفته بود یدرمان یمیعمل و ش

 گرفتم. یم دیکار جد دیو ذوقش و کور کنم. با رمیبگدادم و پس  نیکه به آفر یامد چک یکردم. االنم دلم نم

 تو غمت نباشه . زنمیکردم : نه پول هست. خودم با صابخونه حرف م ینوچ

چند محله  میری. فوقش ممیشیاضافه کنه بگو بلند م شیپول پ یخواد رو یم یلیخ یدی: مامان جان اگه د سمن

 .مینینازل نشده که باال شهر بش هیتر آ نییپا
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د کنم. هر وقتم دستم باز تر ش هیشهر کرا یوسط هاخونه  هی میتونست یخونه م نیا شینبود با نصف پول پ یبد فکر

 کردم. یم هیخونه خوب کرا هی

 کنم.  کاریخوام چ یم گمیحاال بذار حرف بزنم با صاحبخونه بعدش بهت م -

 وبرداشتم که از آشپزخونه خارج بشم مادرم صدام زد. فمیک

  ران؟یا گمیسمن: م 

 جان ؟   -

 خان بگم برامون دنبال خونه بگرده؟ ونیبه هما یخوا یدست دست کرد و در آخر گفت: م یکم

حرف و  نیندارم و بازم ا یدونست من از کل خاندان نواب دل خوش یبکوبم. مامان م واریسرم و به د خواستیم دلم

 کرد. یم ینیسرم سنگ یرو یادیتا به امروز ز میمرد ازبچگ نیا هیمرد. سا نیاسم ا "خان ونیهما". زدیم

بود تا به  نجایمن داشت. جالب ا یتو زندگ یمرد نقش مهم نیامد ا یم ادمی یخسرو بود. از وقت یموخان ع ونیهما

 یمن بود که سرک م یداشته باشه فقط تو زندگ یخواهر و برادرم دخالت یکدوم از کار ها چیبودم تو ه دهیامروز ند

و اگه  دیبزرگم تو دردسر انداخته بودم به دادم رس تباهکه خودم و با اون اش ی. احترامش و داشتم چون زماندیکش

 داشتم. ی ندهینبود معلوم نبود چه ا

 .  امیبر م زیباز نکن. من از پس همه چ مونیمرد به زندگ نیا یمامان تو رو خدا مرگ من انقدر پا -

 کردم. یفکر م یجد یگریباز سیتدر یرو دیبا دیکردم. شا یکار م شتریب دیاتاقم راه افتادم با سمت

•••  

 &دیجاو&

 

 باز کن ، آهان.  شتریکم دهنت و ب هی -

 میاورد و تنظ نییکرد. پدال و برداشت المپ و پا میآب و هوا و تنظ انیرو روشن کرد و کنترل جر ترونیکو دستگاه

 گذاشت. ماریلوله ساکشن و کنار لب زن ب انیخم شد. مار مارشیتنه ب مین یکرد و رو
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 .  یبلند بش یتون یخوب تموم شد. م -

بلند شد و آب دهنش و داخل کراشوار  تیونی یآورد. زن از رو نییو ماسکش و پا دیچرخ دارش و عقب کش یصندل

 پاک کرد. یکرد و دور دهنش و با دستمال کاغذ یخال

نم ک یم زیتجو هی. برات دهانشوشهیبه مرور رفع م ستین ینگران یممکن دندونت به گرما و سرما حساس بشه جا -

 . یبخور دینبا  یچیه گهیسه ساعت د یال ایبهبود زخم هات ، دو  یبرا

ت پر تیونیرو ترک کرد. دستکش هاش و در آورد داخل سطل کنار  نهیتشکر کرد با گرفتن نسخه اش اتاق معا زن

ساعت شش عصر و نشون  یانداخت عقربه ها شیبه ساعت مچ یداد. نگاه یکرد بلند شد و به گردنش کش و قوس

 دادن. یم

طول  یو برداشت و شماره خونه رو گرفت. کم لشیموبا ی. گوشدیخسته اش کش یچشم ها یدستش و رو مشت

 نگران شد. تیاز عصبان شتریشد ب یعصب ی. کم رهیتا جواب بگ دیکش

 الو کوشا؟   -

 لبش شکل گرفت. یرو یدخترش طرح لبخند فیظر یصدا دنیشن با

 ..یی: سالم بابا نورا

 کوشا کجاس؟ ؟یسالم بابا جان خوب -

 کنه سرم رفت.  ی: خوبم بابا ، کوشا خوابش برده تازشم همه اش خرو پوف م نورا

 : قربون سرت بشم من ، بابا جان کوشا ناهارت و داد.   ستادیپنجره اتاقش ا یشد و روبه رو بلند

 : نخوردم ، دوست نداشتم. نورا

 .  شهیکه نم ینجوریا ینخورد یچیو چونه اش و خاروند : صبحونه ام که هکرد  یاخم مچهین

 خوام .   یم تزای: خوب دوست نداشتم. من پنورا

 یخوب غذات و م یخورد. حاال هم مثل دختر ها تزایپ شهیهر روز که نم یخورد تزایپ روزیشد : د یلحنش جد یکم

 . ستین یخبر تزایغذات دست نخورده مونده دو هفته از پ نمیبب امی. بیخور
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 ییبابا:  شد بلند نورا ناله  یصدا

 که گفتم ، خاله عسل اومد اونجا؟  نی: هم ادیباعث نشد کوتاه ب بغضشم

 ... ومدیبا همون بغضش جواب داد : نه ن 

ون نگاه کارت نی. بشدینر رونمیب دیکن یمباز ن چکسیه یدر و رو دیبرم. مواظب خودتون باش دیباشه بابا جان من با -

 خونه. امیم گهیدو ساعت د یکیکن منم 

 : باشه . نورا

چه ها ب شیبازم دلش پ یول داشت  ییباال تیکردند امن یم یکه در آن زندگ یساختمون نکهیو قطع کرد. با ا تماس

کرد از  یو م شیتمام سع یاورد ول یروز ها زمان کم م نیسخت شده بود. ا یادیاز بعد فوت نگار ز یموند همه چ یم

 بچه ها غافل نشه.

شده بود با کمک  ریگوشه گ یادیبهم بخوره . کوشا بعد فوت نگار ز شینگار باعث شده بود نظم زندگ فوت

 یالخدور و برش  یادیز نجایداشت. ا لیچند دل رانیبرگشتن به ا یحالش بهتر شده بود. برا یروانشناسش تازه کم

 بچه ها رو بهش بسپاره نبود.  وتونست بهش اعتماد کنه  یکه م یکس یداشت ول ادیبود. دوست و آشنا ز

 راحت الیتونست با خ یم ینجوریخانواده اش بودن ا رانیتونست مزاحم عسل بشه. تو ا ینم شهیهم یبود ول عسل

ش از کنار یآسون نینبود که بخواد به ا یزیهم چ یدانشکده دندانپزشک  استیر شنهادیکارش تمرکز کنه. پ یرو

 داشت. یدست از سرش بر نم الشیو خ فکرروز ها  نیکه ا "شیشونیماه پ " زیچ کیمونده بود  یبگذره. فقط م

فکر نکنه. با دور شدنش و ازدواج با نگار و بچه دار شدن کم  شیشونیکرده بود به ماه پ یسع سال  ازدهی دیکش یآه

 انریبه برگشتش به ا یحاال هر چ یرو فراموش کرده بود ول شیشونیشد ه بود و ماه پ یگمشکالت زند ریکم درگ

دادشت  شیشد. دو راز بزرگ تو زندگ یم رتو ذهنش پر رنگ پر رنگ ت شیشونیشد خاطرات ماه پ یم کینزد

 که بهش داشت خبر نداشت.  یهم از عالقه ا شیشونیخود ماه پ یبود که حت  شیشونیعالقه اش به ماه پ شیکی

 به در خورد.   یزد و تقه  شینیب ریعطر قهوه محبوبش ز یبو

 دکتر براتون قهوه اوردم .  ی: آقا انیمار

 ؟  هیک یبعد ضی، نوبت مر زیم ی. بذارش رویرنگش رو درست کرد : لطف کرد دیروپش کوتاه سف قهی
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 ست؟ین ی، امر گهید قهی: ده دق انیمار

 احت کن .  نه برو استر -

 یتق تق کفش ها یبعد با بلند شدن صدا هی. چند ثاندیبا عسل به گوشش رس انیمار یسالم و احوال پرس یصدا

 کرد. ینگاه م رونیهم چنان به ب یعسل متوجه حضورش داخل اتاق شد ول

 به شونه اش اورد. یفیشونه اش نشست. فشار خف یرو یفیظر دست

 دکتر! یآقا یشد رهی: به افق خ عسل

جوان  گهی. دزدیحرف م ی. دقت کرده بود فقط با او بود که پر از عشوه و لوندزدیپر عشوه صداش م شهیهم عسل

به  ینگاه میبشه. از سر شونه اش ن زونیمدل حرف زدن آب از لب و لوچه اش آو نیا با که نبود سال هم  ستیب

رو باز گذاشته  شیتونیمش شده ز یموهااومدن.  دشیبودن که تو د یزیچ نیاول شیگریج یعسل انداخت. لب ها

 داشت. به تن کرده بود.  یشل قهیکه  یچرمش که دکمه هاش رو باز گذاشته بود تاپ قرمز یپالتو ریبود. ز

 شد؟   یدانشگاه؟ چ یرفت -

 ران،یراحت برگردم ا الیتونم با خ یندارم م یکار گهیاز موهاش رو پشت گوشش داد: اهوم رفتم. د یدسته  عسل

 باشه. یکیپرواز مون  خواستیهر چند دلم م

 !ست؟ین فیح یدار یخوب نیبه ا یشغل تیبرگشتنت اشتباه . موقع گمیچونه اش و خاروند: من هنوزم م یگرد

 شد و دست هاش و دور بازوش حلقه کرد  کتریبهش نزد یکم عسل

 دادم.  یو استفعا م گرفتم یهم نم یمرخص یبه من بود حت نجای: من بخاطره تو موندم ا عسل

 برخورد نکن .   یمیاز عسل فاصله گرفت: عسل گفتم تو محل کار انقدر صم یو کم دیبازوش و عقب کش 

 !د؟یتو جاو یو گفت : چرا انقدر سرد دیلب برچ عسل

 مبرمغیبود. پسر پ دهیمثل نگار چش یکیرو با  یزناشوئ یزندگ طعم  ینبود مخصوصا که چند سال یمرد سرد اصال

 هیبود رابطه اشون دور از  شیتو زندگ یزن شیببنده. تا چند ماه پ شیمردانگ زیغر یهم نبود که بخواد چشم رو

 که خواهانش بود.  یزیبود چ یرابطه عاطف
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ه عسل دوباره ب یبود بعد فوت نگار پا شونیپدر عسل دوست خانوادگ شناختشیم یکرد از بچگ یعسل فرق م یول

 چیکه ه یزیچ ،یرابطه عاطف هیدونست عسل دنبال  یه عسل به خودش خبر داشت. خوب مباز شد از عالق شیزندگ

تونست به عسل بده همون طور که نتونست به همسرش بده. دله هم نبود که بخواد از احساسات عسل سو  یوقت نم

 کنه.  تیخودشون رو رعا نیبود که فاصله ب نیتونست بکنه ا یکه م یاستفاده کنه. تنها کار

 ؟  یخور ی: شام و با من م عسل

 برم خونه.   دیهست تنها موندن با یاومد : بچه ها چند ساعت یسر حال به نظر م یادیکرد ز نگاهش

پول خرج  یخوا یخساستت که نم یکردم از رو یشناختمت فکر م ینم یریگ یچرا پرستار نم دیغر زد : جاو عسل

 !یکن

شد به آشنا ها هم اعتماد کرد چه  یروز ها نم نی، ا بهیپرد دست غرس یگوشه لبش نشست. بچه هاش و م یپوزخند

داده بود  ادیبهش  یباشه. زندگ الیشناخت. قرار نبود مثل پدر و مادر خودش خوش خ یکه نم بهیغر هیبرسه به 

 خودشم هم اعتماد نکنه .  یبه چشم ها یحت

 جوابت و دادم.   یدیقبال پرس -

 یکن یانقدر ها هم که تو سختش م یکنم !! بابا زندگ یرو درک نم یدیکه به خرج م تیهمه حساس نی: ا عسل

 . ستیسخت ن

رو  یمعقوله ؟!در ضمن زندگ ریبسپارم کجاش غ بهیخوام بچه هام و دست غر ینم نکهینشست : ا شیصندل یرو 

 . ستمین الیخ یب یادیفقط مثل تو ز رمیگ یسخت نم

تونست بند  یم یکه به راحت یتکه داد به جلو خم شد جور زیهاش وبه لبه م به چشم هاش داد و دست یناز عسل

 داد.  زی.با اخم نگاهش و گرفت و به منهیو بب رشیلباس ز

و دنبال ت میایدنبال بچه ها م رمی، من م یکه انقدر جذاب تتیجد نیبد اخالق اصال تو هم به خاطر ا ی: باشه آقا عسل

 تو خونه بموند.  دیکردند که همه اش با یها چه گناه یشام اون طفلک میبر

 ترحم خرج بچه هاش بکنه . یاومد کس یاصال خوشش نم ومدیها به مذاقش خوش ن یطفلک کلمه
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کلمات  نیمنو با ا یبچه ها ادی یخوشم نم دمیبار دارم بهت تذکر م نیآخر ی: عسل برا دیو صالبت غر تیجد با

 ندارند. یبه ترحم کس یاجیدارند احت من تا منو ی. بچه هایخطاب کن

 یلیخ رو از حرفم نداشتم من نورا و کوشا  یکه منظور یدون یو ازش گرفت: م نشینگاه غمگ دیلب برچ عسل

 دوست دارم .

 . نجایا ارشونیپشت پلک هاش: ناراحت نشو برو سراغ بچه ها ب دیکرد و دست کش یپوف

 .  زمیعز باش من برو. مراقب هم  نیماشنش و به دستش داد : با ماش چییسو

 گفت : مراقب بچه ها هستم نگران نباش.  یو از دستش گرفت با دلخور چییسو

 . یمنظورم خودتم بود -

 زد : هستم آقاهه یلبخند پر رنگ 

ه عالقه ک نیدونست چرا از ا ینم یرفت. عسل کم سن و سال نبود ول تیونیبلند شد و سمت  شیبعد ضیورود مر با

. پوزخند زد مگه خودش با داشتن همسر و دو دیکش ینداشت دست نم ییبه جا یدونست راه یم هم مخودش

 از عسل داشت! یتظاران نیدست بکشه که حاال همچ شیشونیپ ماه به اش عالقه از بود تونسته بچه 

*** 

 &رانیا&

 

 زیانگ انقدر ترحم تشیرو کامل کنه. وضع الوگشیتونست نصف د ینم یزد. حت هیگر ریکازیبار چندم بود که ال یبرا

 کردند.   یشده بود که همه با تحرحم نگاهش م

 طرف لطفا.   نیا دیاریب فیشما هم تشر یکن. خانوم اکبر لیتعط نی: شاه هومن

 کایو از ال زشینگاه تند و ت دیفاصله ام تو صورتش د نیشد از هم یسرخ شده بود. خشم و م تیاز عصبان هومن

 از سالن پرت کرد و بلند شد.  یتو دستش و مچاله کرد و به گوشه  یگرفت. کاغذ ها

 کنم؟!  لیتعط یجد یجد یعنینامجو  ی: آقانیشاه
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 کن. لیتعط یشوخ ی: نه شوخ هومن

وقت انقدر کالفه و  چیهومن ه یبشه ول یاومده بود برداشت ها طوالن شیاز ساختمون خارج شد. قبال هم پ هومن

 شد.  ینم یعصب

 لیکه تعط نیدیکارگردان بلند داد زد: شن اریدست نیپشت سر هومن مثل بره ها از ساختمون خارج شد. شاه کایال

 باشند.   نجایهمه هم راس ساعت هفت فردا ا دیکرد. بچه ها جمع و جور کن

 .ستادمیزد ا یبهارک که صدام م یافتادم سمت اتاق رختکن که با صدا راه

 بهارک کردم : جانم؟  نگاه

و دستم داد. کارت و تو دستم چرخوندم و نوشته  دیکش رونیب یکارت نشیشلوار ج بیاز ج یو به سخت ستادیا کنارم

 کارت و خوندم.  یباال

   "پالتو یسندگیو نو یگریآموزشگاه باز"

اونجا  یت کردم. گفت برحرف زدم راجب تو هم باهش صحب عیرف یبود که گفتم با اقا یآموزشگاه نمی: ا بهارک

 .دیقرار داد ببند نیدیاگه به توافق رس یحرف بزن

 نداشتم؟  سیمن تجربه تدر ی. فقط گفتیبهارک لطف کرد یلبخند نگاهش کردم : مرس با

 .   گهیشروع کنه د ییجا هیبالخره از  دیو شروع کردم تجربه داشتم آدم با سی: مگه من تدر بهارک

ا کننده ه هیکه داشتم از دست ته شیشده بودم چند روز پ یمیپروژه صم نیرو داشت تو ا یبهارک که نقش اصل با

ه ک یکرده. واسه من یکار و م نیخودش هم ا لیکرد. گفت اوا شنهادیو رو بهم پ یگریباز سیبهارک تدر دمینال یم

خواستم برام دنبال کار  یاگه از هومن م ونستمد یشد. م یمحسوب م ازیامت هی یپول الزم بودم هرمنبع در آمد

 . فتهیکه اصال دوست نداشتم اتفاق ب یزیخواست چ یو رقم م دیکش یم رونیبگرده دست چکش و ب

 فقط خدا کنه در آمدش خوب باشه.  -

بهتر بگم معروف بشند خوب پول  ایبشند  گریباز نکهیروز ها دختر و پسر ها واسه ا نیا ستی: حقوقش بد ن بهارک

 کنند.  یخرج م



 یشونیماه پ

 
27 

 

 .رمیکنم برم باشه بعد م یشدم. امروز که وقت نم دواریام -

 . یبگو از طرف من عیرف رضایعل شیبرو پ میاونجا مستق یبهارک : فقط رفت 

 .میافتاد راه به سرم داد. همراه بهارک سمت اتاق رختکن  یزیر تکون

 شد. یام راحت ماز خرج و مخارج روزانه  المیخ یکردم کم یم دایمنبع در آمد ثابت پ هی  اگه

 یزده تو خیاشک  یبشند. پلک هام و بستم تا قطره ها یا شهیباعث شده بود چشم هام ش دیوز یکه م یسرد باد

 یاساس یبارندگ هیاومد منتظر  یکردم. هوا گرفته به نظر م کتری. دو طرف پالتوم و بهم نزدزندیبر نییچشم هام پا

 بودم. 

ناسب م ی. لباس داشتم ولدمیخر یم یفردا شب لباس مناسب یبرا دیبا میکرده بود لینشد که امروز زودتر تعط بدم

باعث معذب شدن  یلباس باز دنیخواست با پوش یدلم نم یو بند حجاب نبودم ول دیخونه نواب ها نبود در ق

بودن.  هستادیصحبت کردن کنار هم ا حالدر  ثمیو م نیکنم. شاه دایصابخونه بشم. سر چرخوندم تا هومن رو پ

 مخاطب قرار دادم .  نینگاه کنم شاه ثمیبه م نکهیرفتم و بدون ا کینزد

 د؟یدینامجو رو ند یآقا -

اه نگ هیزد فکر کنم رفتن پشت ساختمون  یحرف م یبه اطرافش کرد و گفت: داشت با خانوم اکبر ینگاه نیشاه

 .دیبنداز

به پشت  ینگاه ثمیتوجه به م یتنها گذاشت خواستم ب ثمیپشت صحنه صداش زد و من و م یاز بچه ها یکی

 گفت   شخندیتنه اش راهم و سد کرد و با ر میبا ن ثمیساختمون بندازم که م

 چترش .  ریز یتا بر یباش گهینفر د هیاز امروز دنبال  دیفکر کنم با ی: آخ ثمیم

 ادامه داد. یتر اورد دستام کنار بدنم مشت شدن با لحن لوده  نییو پا سرش

 کرده.   ریبه قالبش گ گهید یکی: هومن جونت پر،  ثمیم

هام و  یمحل یسکوت کرده بودم و ب یادیظاهرا ز یارزش نداشت. ول یمرد برام اندازه سر سوزن نیا یحرف ها اصال

کردم تا فکر نکنه  یم یآور ادیحد و حدودش رو  دیخودش ، با وردنینداشتن زبون گذاشته بود نه به حساب ن یپا

  گفتم بود بدتر هم  حشکه ازصد تا ف یمودبانه و لبخند اری، با لحن بس هیخبر ییجا
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پسر بچه  هیاز  دیدونم نبا یم تیحساب بچگ یرو ذارمیحرف هات و م نکهیا یبرا دمیجوابت و نم ینیب یاگه م -

 داشته باشم. نیاز ا شتریانتظار ب

 د،یو گوش هاش که بخاطره خشمش سرخ شده بودن فهم یشونیشود از پ یوم نیزده بودم وسط خال ا درست

 یگونه ام حس م یداغش و رو یشد انقدر که نفس ها کتریسوال برده بودم. بهم نزد ریاش رو ز یمردونگ

 .دمیکردم.چندشم شد و عقب کش

 . یکرد یفقط رو نم ی: نه زبون داشتثمیم

ادامه  یباعث شد معذب بشم. اخم ها درهم شدن با لحن هرزه  زشیو ه رهیسر تا پام و وجب زد. نگاه خ ینگاه بد با

 داد.

 امشب تو خونه ام . نیکنم هم یمرد بودنم و بهت ثابت م ی: بخوا ثمیم

ود قرار ب ادیب شیپ یخواستم تو محل کارم تنش یدلم نم یکردم. ول یپدر ومادر دار نثارش م یلیس کیبود  حقش

 کردم. یفقط خودم و انگشت نما م ینجوریکار کنم. ا نیجماعت دهن ب نیمرد وا نیحاال حاال ها با ا

 چه مثل تو هم کالم نشم  یکیبا  یول رمی. من حاضربمیباش یکره خاک نیا یتو تنها مرد رو یپسر جون حت نیبب -

 ینر چیمن از تخت خواب ه شرفتیبچه جون راه پ گمیم اطاعت محض ضمن در. کنم روز تو با و شبم بخوام برسه

 نگرفتنشون. ریکه هنوز از ش یگذره چه برسه به بچه ها ینم

 یجوابش و م قیکرده بودم و از همون طر داینگاهم کرد نقطه ضعفش و پ یسفت شد و با حرص و خشم اشکار فکش

 دادم.  

 ...  دیبچه نه با یگیبه من م یوجب می: تو ن ثمیم

 جوابش و دادم .  یانجام بده از کنارش گذاشتم و با لبخند حرص درار یخشم کار نا مربوط یاز رو نکهیا قبل

 پسر بچه نابالغ سر و کله بزنم. هیندارم با  یمن وقت اضاف یببخشد ول -

بود. هر چند اصال از مدل حرف زدنش  یجالب یرو تصور کنم. سرگرم شیشونیزده پ رونیرگ ب تونستمیام م دهیند

  بود.  ومدهیخوشم ن
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 ماریجنبه فکر کرده همه مثل خودش ب یم جاش همه خودش ا حرص لب زدم : پسره الدنگ انقدر که لب ب ریز

 . یباش یتون یم یطرز تفکرت الگو ک نیآخه تو با ا شرفیاند. مردک ب یجنس

د ز یزدن. بهتر بگم هومن حرف م یبود و حرف م ستادهیا کایال یکردم روبه رو دایهومن و پشت ساختمون پ بالخره

 هیکرد. رفتارشون اصال شب یهومن شد با التماس هومن رو نگاه م یبند بازو کای. دست الختیر یاشک م کایو ال

 هست و هم رو نشونیب یزیچ هیگفتم  یحتما م ناختمش ینبود. اگه هومن و استاندارد هاش و نم گریکارگردان و باز

 ی. بستیربط با هومن ن یب کایحال خراب ال زدمیحدس م دیکنند نه همکار از اولم با یبه چشم زن و مرد نگاه م

م بتون نکهیقبل ا دیکردن با هومن شدم و خواستم تنهاشون بذارم که هومن سر بلند کرد و منو د یخداحافظ الیخ

 صدام زد. ارمتنهاشون بذ

  زم؟یعز یداشت یجان کار رانی: ا هومن

د. ش رهیبهم خ بیعج یهومن برداشت و با نفرت یبازو یدستشو از رو کایدادم. ال کایو از هومن گرفتم و به ال نگاهم

 بود.  دهیدو نفر دو یرو داشتم که پا برهنه وسط خلوت خصوص یمزاحم یاون لحظه حس آدم ها

 . دیشما به کارتون برس شمی. مزاحم نمرمی، خواستم بگم من دارم م زهیچ -

 .  رسونمتیم رانیقدم سمتم برداشت: صبرکن ا هی هومن

با  یجور کاینگاهش هم نکرد و سمت من اومد. ال یهومن حت یهومن رو صدا زد ول ینییپا یمظلومانه و با صدا کایال

 کرد که دلم به حالش سوخت . یحسرت به هومن نگاه م

 بهتر من برم ظاهرا حرف هاتون بخاطر من نصفه موند. یعنی. ستیو به هومن دادم : نه الزم ن نگاهم

 موند ؟  یحرف یگفتم و گفتم. خانوم اکبر یم دیکه با یزیداد: چ کایو به ال شینگاه جد هومن

 بزن.   یحرف یفهموند جرات دار کایکه قشنگ به ال یجور یمانند بود تا سوال دیتهد شتریلحن هومن ب 

 .رمینمونده. من م یفس فس کنان جواب داد : نه حرف کایال

کردم همون جور که اون  یم تیو رعا شیخصوص میحر ین ندار بودم ولنشسته بودم با هوم نیهومن داخل ماش کنار

 .دمینپرس کایراجب ال یکرد و سوال یم تیرعا

 پرنسس؟؟  ی: پکر هومن
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 خواستم یشد. نم یمنطق م یب یادیز دیرس ینگم. هومن که به من م یزیچ ثمیبا م میدادم راجب دعوا لفظ حیترج

 کنه.  دایکش پ شتریماجرا ب نیا

 .  ندارم رو داده قورت عصا اصال حوصله اون جمع  میدعوت نیپس فردا خونه پدر شوهر آفر -

 اومد. یم بنظر  یبچه خوب و خاک رونیب میرفت که  یاون دو بار هی: خسرو که پسر خوب هومن

قت هومن هر و شهیمشکلم عموش ،به خدا باورت نم ستی: مشکلم خسرو ندمیکه عقب رفته بود و جلو کش شالم

خاله ام راجب شغلم گوش  زیآم ریتحق یو به حرف ها نمیبش دی. حاال بارمیگیمرد روبه رو بشم استرس م نیقرار با ا

 سکوت کنم .  نیبدم و به خاطر آفر

 ، نرو . یضی: خوب مگه مر هومن

 .  شهیبار نرم زشت م نیدر رفتم ا رشی: چند دفعه که دعوت کردن از زدمیهم سا یهام و رو دندون

 ؟  یریتو کوچه پس کوچه غر زدم : کجا م دیچیپ و زد هومن راهنما  

 به چه منظور هست؟  شیو ندارم. حاال مهمون کیساعت ونک شلوغه حوصله تراف نی: ا هومن

 .ادیداره م دیموندم و لب زدم : جاو رهیشدن خ یکه با سرعت از جلو چشمم رد م یساختمون ها به

ز ا شهیهم یکه برا ینشست. ذهنم سفر کرد به گذشته به روز میشونیپ یرو یاخم اریاخت یب دیاوردن اسم جاو با

گذشت و بازم هر  یسال از اون روز م زدهیس نکهیکرد. با ا رییاون مردک دراز و بد اخم متنفر شدم. نظرم راجبش تغ

وقت  چیروز بد شکست همون روز قسم خوردم ه نگرفت. دلم او یافتم بغض م یاون روز حرف هاش م ادی موقع 

 وقت نبخشمش. چیه

*** 

 &دیجاو&

 

انتظار  یها یصندل یاش به بچه ها که رو گهیکنه و چشم د دایچشمش به غلطک بود تا چمدون هاشون رو پ کی

 منتظر نشسته بودن. 
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 یگذاشته بود.قسمت گوشتهم ن یدو روز آخر کمتر از پنج ساعت چشم رو نی. ادیبار یم شیاز سر و رو یخستگ

خواست. تمام  یدغدغه م یچند ساعت خواب ب هیدوش آب گرم و  هی. دلش دیپلک هاش کش یکف دستش و رو

 شدن . یپر رنگتر م خاطراتششد  یم کینزد رانیکرد. انگار هر چه به ا یمدت پرواز ذهنش به گذشته ها سفر م

 غلطک برش داشت. یاومد از رو یم سمتش غلطک  یروخودش افتاد که تلو تلو خوران  اهیبه چمدون س چشمش

 : بابا اونم چمدونه منه ؟کوشا

گفت: مگه  تیبه کوشا انداخت و با جد ینگاه ظیسمت کوشا و با غ دیکوشا از پشت سرش، چرخ یصدا دنیشن با

 کار؟یچ نجایا یآمد ینگفتم مراقب خواهرت باش؟ ولش کرد

 حوصله ام سر رفت.  رهینم ییجا دهیباال انداخت : خواب یشونه  الیخ یبا ب کوشا

 خواهرت زود.  شیبرو پ یشهرباز می: مگه اومد دیتوپ

چرخ  ینورا برگشت. چمدونه ها رو رو شیو پ دیپاشنه کفشش چرخ یهم رفت و با غرغر رو یپسرک تو یاخم ها 

و  دیکش رونیدست هاش ب ید بود و از الکنه. خرسش و که سفت بغل کر دارینورا و ب ومدیگذاشت . دلش ن یدست

رو به  ی. با دست آزادش چرخ دست تسر شونه اش گذاش یچمدون ها گذاشت و نورا رو بغل کرد و سرش و رو یرو

ظرش بن یکس یکنه ول دایها پ شهیپشت ش ییسالن انداخت بلکه آشنا یقد یها شهیبه ش ینگاه میجلو هل داد. ن

 . ومدیآشنا ن

راه باز کرد. به پشت سرش  شیخودش و چرخ دست یاستقبال از مسافرشون اومده بودن برا یکه برا یتیجمع نیب از

 داشت. یحواس پشتش قدم بر م یانداخت کوشا سرش و داخل تبلتش کرده بود و ب ینگاه

 . واریتو د یصاحاب و بذار کنار جلو پاتو نگاه کن نر یزد: اون ب تشر

 : حواسم هست.کوشا

: تخم جن و نگاه کن انگار دارم  دیلب با خودش غر ریکه سرش و تو تبلتش بود از کنارش گذشت ز جور نیهم کوشا

 .زنمیحرف م واریبا د

 .ی: به به خان داداش چه عجب قدم رنجه فرمودخسرو
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 بردار و گذشت  یم دارشونید نیاز آخر یباال رفت . چهار سال شیخسرو دم ابرو دنیطرف صدا برگشت و با د به

تر شده بود. خسرو جلو اومد و دستش و  دهیورز دارشونید نیاز اخر کلشیخودش شده بود. ه یبرا یمرد کوچکش

 . دیدور کمرش انداخت عمال دخترکشم تو بغلش کش

 سالمت کو پس؟؟ -

 خوابه؟ نیعروسک بب نیشدم . اخ ا یاحساس دمتیهمه مدت د نی: شرمنده سالم ، بعد اخسرو

 بود کنار زد. دهیچسب شیشونیکه کرده بود و به پ یوبا دست موهاش و که بخاطر عرق دیرو باالتر کش نورا

   ؟ییبد خواب شده. تنها کمیاره  -

 کوشا کجاست؟ یهمه تو خونه منتظرن، راست ی: اره تنها اومدم. ولخسرو

 کوشا انداخت و بغلش کرد. زده بود اشاره کرد.خسرو دستش و دور گردن هیسر به کوشا که به ستون تک با

 : نگاش کن پدر سوخته رو چه بزرگ شده. خسرو

 : خسرو درست حرف بزن با بچه. دیغر یلحن جد با

بلد  ینبود  رانیتو ا یجور ابراز محبت خرک هی نی. ای: جون داداش منظورم از پدر سوخته تو نبوددیخند خسرو

 .گهید یستین

 .شمیم هوشیب یکه دارم از خستگ یبرو پدر صلوات ای: بدیکش یپوف

 پارک کردم. ییو بد جا نیماش میبر انی: آره بخسرو

رفت که روشن بشه.خسرو چمدون ها رو  ی.هوا داشت مدیسرش کش یکاله کاپشن نورا و رو دیوز یم یسرد باد

ز انداخت . ا ینگاه میعقب خوابند و به کوشا که کنار نورا نشسته بود ن یصندل یگذاشت. نورا و رو نیپشت ماش

 پروازشون نشسته بود سرش تو تبلتش بود. یوقت

 صاحاب بذار کنار چشمت در اومد.  یاون ب -

شد . لب هاش و با حرص  رهیخ رونیگوش هاش گذاشت و سرش کج کرد و به ب ینداد هدفونش و رو یجواب کوشا

 کرد. ینم یتا انقدر بدقلق چوندیپ یهم فشار داد پسره چموش حقش بود گوشش رو م یرو
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 ؟!  نهیهم هاتون چمدون  دیجاو گمی: م خسرو

 . ماریو هم م لیوسا هیفروش آپارتمان برگردم بق یاوردم بعد که برا یضرور لی: فعال وساستادیو بست و صاف ا در

 شد. یحلقه ازدواج خسرو موند.برادرش داشت دوماد م یشد .نگاهش رو یوارد بزرگ راه خلوت نیماش

 حاضر شدن دخترشون بدن به تو؟   یواده بخت برگشته حاال کدوم خان -

 : دست شما درد نکن خان داداش مگه من چمه ؟ خسرو

   ؟یکردم نگفت ی: شوخدیخند

 بچه سال بود.  یلیخ یرفتیم یتو داشت ی. البته وقتادیم ادتیو  نی: آشناس ، آفرخسرو

 تو ذهنش زد شد.   ی.جرقه  ارهیرو به خاطر ب ینام نیکرد افر یتنگ کرد و سع چشم

 ست؟ی: منظورت که دختر خاله سهراب ندیشک پرس با

 وسط خال خود خودشه. یزد نگوی: بخسرو

 هیو کم داشت . ازدواج برادرش  نیکنه. فقط هم هیداشت تا با چند فحش پدر و مادر دار خودش و تخل یحد یب لیم

به شانس نداشته خودش لعنت  شیشونیپ ماه مکرر با  یها دارید یعنیازدواج  نیشد ا یفاجعه براش محسوب م

 فرستاد.

 ؟ یشد داداش ساکت شد ی: چ خسرو

 ن؟یو جمع خسرو کرد : مبارکت باشه.عقد کرد حواسش

اگه خدا بخواد عقد  گهیقرار شد چند روز د یول شتریب یاشنا یبرا میخوند تیمحرم غهیص هی: چاکرتم .نه خسرو

 .میکن

 وانهی. د ادیب شیاز تصورش پ شتریها قرار بود ب دارید نیحاال ا یول شهیروبه م شیشونیدونست بالخره با ماه پ یم

 شد. یم تیهاش اذ یشد حتما به خاطر خودخور ینم

 خونه ؟ میریم ی: کدیو بغل کرد. دخترکش چشم باز کرد و خواب آلود پرس نورا
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 بابا جان. میدیرس -

 . ارمیچمدون ها رو م نیباال من ا نیبر شما تا : عمو جون کوشا برو زنگ بزن  خسرو

 خواب باشند. دیصبر کن شا -

 باش زده. داریبرادر من مطمئن باش مامان از همون پنج صبح ب یدار ی: چه دل خوش دیخند خسرو

 دست هیبود که به استقبالش اومد. خم شد و با  یکس نیو برداشت و از پله ها باال رفت مادرش اول شیدست ساک

 اشکش و پاک کرد. شیروسر گوشه با .مادرش دیو بوس شیشونیرد و پمادرش و بغل ک

 .  یمن دورت بگردم خوش اومد ی:اله دهیفر

 نکن مادر من... هیگر -

 بچه. نیبگردم چقدر بزرگ شده ا یمادر جان ، اله یخوشحال ی: از رودهیفر

پدرش جلو رفت و  دنیدخترک خواب آلودش و از بغلش گرفت. سر و صورت نورا رو بوسه بارون کرد. با د مادرش

 به شونه اش زد. یپدرش و تو آغوشش گرفت و بوسه 

 .یبرگشت ی: خوب کردروسیس

 به حرفتون. دمیگوش پدرش زمزمه کرد : اخرشم رس ریز

 .یخوش اومد یدیداداش رس ی: وابایز

 کوچکش زد و سخت تو آغوشش گرفت. به خواهر یلبخند

 .یخانوم شد -

 شد.  یقند تو دلم آب م دمید یپر رنگتر شد: عروسک عمه اش کجاس عکس هاش و که م لبخندش

 مامان شیپ -

کرد . حقم داشت. پدر و مادر بزرگش  یم یبگیبود غر دهیبه پاش چسب دهیدور پاش حلقه شد. دخترکش ترس یدست

 بود.  دهیو تا حاال ند
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   ؟یبابا جان سالم کرد -

 .دیخم شد و ناز نورا کش بایکرد. ز میسرشو پشت پاش قا دخترکش

 .دمیبغلم بهت شکالت م یای.ب؟ی: عمه قربونت بشه خوشگل خانوم، شکالت دوست دار بایز

 . رندینگ یزیچ بهیداده بود از دست غر ادیکنه . به بچه هاش  فیبهش نگاه کرد تا کسب تکل نورا

 بهت شکالت بده. بایبا جان عمه زبرو با -

فوتبال محبوبش با خسرو  میراجب ت جانیبه پشت سرش کرد. کوشا داشت با ه یزده کوشا نگاه جانیه یصدا با

اورد.  یبه زور به حرفش م دیبا دیرس یشده بود پسرک غد به او که م یمیبا خسرو صم قهی. تو چند دقزدیحرف م

 شد. یاز بابت بچه ها کمتر م یکم شینگران گهیحداقل د دیکش یاه

 .ینیب یاستقبال من نذاشتم. حاال عصر همه رو م انیب خواست صبح  یهم م نای: زن عموت ا دهیفر

رو نداشت که  یادم ها دنید تحمل مخصوصا نداشت رو  یاصال حوصله شلوغ ومدنیدلش غر زد همون بهتر ن تو

 . ارهیب ادیگذشته رو به  یشدن تلخ یباعث م

 خانوم که راجبش بهت گفتم. نیآفر نمیداداش ا : خسرو

 .ستادیبا فاصله ازش ا یافتاد که از اشپزخونه خارج شد کم ینقش زیو چشمش به دختر ر دیچرخ

 .نیخوش اومد دی: سالم آقا جاو نیآفر

دخترک شب و کنار خسرو  یول شتریب یآشنا یخونده بودن برا غهیابروش باال رفت . خسرو گفته بود ص یتا کی

و  نیلبش نشوند و دست کوچک آفر یرو یساده بود. لبخند یآشنا هیتر از  یجد یلیخ هیکرد. پس قض یصبح م

 پنجه هاش گرفت. ونیم

 .گمیم کیسالم زن داداش تبر -

  دیزد: ممنون آقا جاو یسرخ شد و لبخند خجول دخترک

 شد.   رهیخ نیبه آفر یحلقه شد و با مهر خاص نیخسرو دور کمر آفر دست
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 خجالت نداره که قربونش. گهید ی: زن داداششخسرو

 رفت. شیشد. پدرش چشم غره به خسرو و لودگ کیاش نزد نهیقرمز شد و چونه اش به س شتریب دخترک

 صبحونه آماده اس؟ زیم دهی: فرروسیس

 .نمیچ یرو م زی: االن م دهیفر

 .دهیتو هم برو کمک فر نی: آفر روسیس

 کرده بود از خدا خواسته پشت مادرش راه افتاد. دایپ یکه انگار راه فرار نمیآفر

 .فقط حواستون به بچه ها باشه.امیم رمیدوش بگ هی -

 : باشه پسرم راحت باش ما حواسمون به بچه ها هست.  روسیس

 یکه باعث م بود یتحمل ادم ها شیکیهم داشت  یبیمعا رانیراه افتاد. برگشتن به ا شیاتاق دوران مجرد سمت

 .ارهیشدن گذشته رو مدام به خاطر ب

*** 

 &رانیا&

 

 کردم.  یمادرم توجه نم یگذاشتم. به غرغر ها ییظرف شو نکیظرف غذام و داخل س یعجله ا چیه بدون

 . میبرس ری.زشته دادیاالن خسرو م رانیعجله کن ا کمی: سمن

 دادن.  یامده مهمون یارتیلب غر زدم: مگه از سفر ز ریز

 که زود باش.   یواستاد رانی: ادیغر مادرم

.سمت اتاقم راه امینم یقبرستون چینکشم ونگم من ه غیو ج رمیهم فشار دادم تا جلو خودم بگ یهام و محکم رو لب

 دنبال ما؟ ادیافتادم حرص زد گفتم : اصال چرا خسرو م
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 دنبال ما؟!! ادیداره م کیرافت نیما تو ا یچشم هاش و گرد کرد: وا بچه بد کرده به خاطر راحت مادرم

 هم رو سرمون نبود. یمنت کس یهمه تاکس نیاصال ا میرفتیکردم: با آژانس م پرخاش

 .ستادمیجلو کمد ا فیکمد و باز کردم و بالتکل در

 .ینکرد دایکوتاه تر ازخسرو هم پ واریاس، د گهید زیچ هی: تو مشکلت سمن

اسه و فتمیخواستم ساعت نه راه ب یمن م دیبد نبود. اصال شا دیپرس ینظر م هیاشون،  هیزدم: خسرو هم لنگه بق لب

 کنه. یم فیو تکل نییرفت و آمد منم تع

 به دو نکنه . یکیکرد با من  یکه از مامان خواهش م دمیو شن نیآفر یصدا

 واستم . ابونیکنار خ یبه خاطر تاکس ایبشم  بهیغر نی: خسرو دوست نداره من سوار ماشنیآفر

ه ب یادیبود ز دهیپوش که  یبنفش راهنیکه به چهار چوب در تکه زده بود. حواسم رفت به پ نیسمت آفر دمیچرخ

 سر و گردن از من جلو تر بود. هی ییبایتو ز یهشت سال کوچکتر از من بود ول نیاومد.آفر یم دشیپوست سف

 بود. زونیهمه اش آب دماغش آو شی.حاال تا چند سال پشهیم شیحال زایچ نیزدم : اون جغله هم ا شخندین

 اورد تا مادرمون صداش و نشنوه. نییخنده صداش و پا ریبه خاطر لحنم زد ز نیآفر

 سال از تو کوچکتر جغله کجا بود! کیآقاس بعدشم فقط  میلیحرف نزن خ ینجوری: راجب عشق جان من انیآفر

 جمع کردم .  یبشقاب از هم باز موند. صورتم و به حالت چندش کیبه قاعده  دهنم

 .یگیرو م نایبه خودشم ا یحالم و بد کرد یا -

 آقامون دوست داره خوب. گمی: معلوم که مدیخند زیر زیر نیآفر

 .شهیحرف ها نزن چشم و گوشم باز م نیبرو خانم محترم جلو دختر مجرد از ا ایعق زدن و در آوردم : ب یادا

هم باعث شد مادرم هم  نیآفر یها خنده.  رفتم هاش خنده صدقه قربون دلم تو خنده  ریبار بلند تر از قبل زد ز نیا

 .دیاتاق با تعجب پرس یتو ادیب

 د؟یگفتیم یبه خنده، چ شهی: همسمن
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 نیآقاس اونم فقط تو جمع، ب یادی. ظاهرا زمیزدیراجب چقدر مرد بودن خسرو حرف م میگفتم: داشت یپرو با

 .هیخودشون اوا خواهر

 شده بود.   ریاز شدت خنده اش سراز نیآفر یها اشک

 .رانی:خدا نکشتت انیآفر

 .شهیوقت ناراحت م هیمادر  یحرف ها نزن نیوقت جلو خسرو از ا هی: خاک به سرم سمن

 ی لهیپ لهیش ی: قربونت بشم انقدر بدمیو بوس شیشونیمادرم لبخند زدم و سفت بغلش کردم و پ یهمه سادگ نیا به

 .یما دو تا هم مثل خود ساده بار اورد

 زبونت کجات ساده اس؟! نیتو با ا یول یزیچ هی یگیم نیچپ چپ نگاهم کرد: حاال آفر مادرم

اگه بخوام  هیگرفتم حق گرفتن ادیگفتم: زبون نداشتم عاقبتم شد اون،  ینشستم و با لحن تلخ نهیکنسول آ پشت

 هاس. ینجوریس اره سمن جون اواستم حقم وبهم بدن که کالهم پس معرکه ا

د. کر یم ینیانداختم. دست خودم نبود گذشته بد جور سر دلم سنگ یمادرم نگاه نیغمگ یبه چشم ها نهیداخل ا از

 یبزرگتر شدم فقط و فقط خودم و مقصر تموم اشتباهاتم م یهر چ یدونستم.ول یمادرم هم مقصر م یتا مدت یحت

 دونستم.

 نیبگم. بب یخواستم چ یرفت م ادمی که  دیحرف اورد یبده گفت: انقدر حرف تو رییجو و تغ نکهیآ یبرا نیآفر

 بپوشم؟؟ رو  نایاز ا یکیکدوم  رانیا

انداختم. با انگشت وسط ابرو هام و خاروندم: چرا  ینگاه بود دستش تو که  یبلند یو پالتو مشک یبه بافت طوس 

 .ادیم ترشیپالتو قرمز که خز هم داشت اون رو بپوش به پوستتم باون  گمیبابا من که م یتازه عروس یناسالمت ره؟یت

 کدومش؟ ی، نگفت گهید شهی: نمدیکش نشییلب پا یزبونش و رو نیآفر

 تونه باشه؟! ینم ی گهید زیچ نی؟ جز ا یکردم: البد آقا خسرو دوست ندارند رنگ شاد بپوش یپوف

 نداشته باش. یتو کار رانیسمن: ا 
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 یرنگ شاد انتخاب م یخودش و واسم لباس ها دیخر میریاصال هر موقع م ستین ینجوری: نه بخدا خسرو ا نیآفر

به  دمیبار پوش هیتر لباس بپوشم. بعدشم اون پالتو قرمز رو  نیسنگ کمیخوام برم خونه اشون  یگفته م یکنه . ول

 یرو یلیخوب خ یول ومدهین شیبارم پ هیتا حاال نه  هسرم داد بزن نکهیروزه ام بهم کوفتم کرد. نه ا شیخاطر کوتاه

 .دهیانقدر بهم توجه نشون م ادی یبدم نم ی، منم ه گهیها حساسه د زیچ نیا

 .هیزنشون فقط واسه خودشون باشه نه بق یمرد ها دوست دارند خوشگل یکنه. همه  یم ی: کار خوبسمن

بود با  یشکرش باق یجا باز. بشکنم و خواهرم دل که نزنم  یام حبس کردم تا حرف نهیو باد کردم و نفسم و تو س لپام

ما  یزندگ یآقا خسرو جز جدا نشدن نیگفتم مثل تف سر باال بود. ا یکرد. هر چه م یخواهرم با احترام رفتار م

اومدم . خنده ام گرفت از  یجلف به نظر م یادیز راهنیپاون  دنیبا پوش یعنیزردم .  راهنیبود.فکرم رفت سمت پ

 تا حاال نظر اون آدم ها برام مهم شده بود. یک

 .زمیعز کتریپالتو بپوش ش یبگرد.ول پسندهیگفتم: هر جور عشق جانتون م یلودگ با

 باشه من برم آماده بشم. ؟ی: جد نیآفر

داشت دست دست  یبگه ول یزیخواست چ یبه مادرم افتاد. م نهینگاهم از داخل آ دمیلب هام کش یو رو میصورت رژ

 کرد. یم

 ؟یبگ یخوا یم یجونم سمن خوشگله چ -

 نگو باشه دخترم؟ یزیکن چ یگفت تو خانم یزیخان چ ونیهما ایزد  ی: مادر جان اگه خاله ات حرفسمن

داد . رژ لبم و  یمگه گوش م یهمه استرس مادرم گرفت . دکترش گفته بود استرس براش سم ول نیبه خاطر ا دلم

 نگاهش کردم .  میو مستق دمیچرخ یندلص یکنسول گذاشتم و رو زیم یرو

 ان خانم.مام ینیبینم یادب ی. نگران نباش از من ب ستمیادب ن یب یقربونت بشم به قول خودت زبون دراز هستم. ول -

 گفتم باز حواست باشه. یدونم ول یقربونت بشم م ی: اله سمن

 تخت شد. التیچشمم ، خ یچشم گذاشتم: به رو یرو دستم

 اره : زود حاضر شو. یعنی لبخندش
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 رونیوقت بود. کنار گذاشته بودم و ب یلیکه خ یتراول چک ها لونیخروج مادرم از اتاق از داخل کشو کنسول نا با

 اومدم. رونیخان ب ونیهما نید ری. وقتش بود امروز از زدمیکش

 لب جواب سالمش و دادم. ریداد و ز ییقرا سالم ما  دنیبا د خسرو

 د؟یخوب هست دمتونیوقت ند یلیشده خ نیاتون سنگ هیسا خانوم رانی: اخسرو

 .ندازهیم کهیها ت نیولوچه ام و کج کردم:بچه پرو بب لب

 دیذار یمنت نم نیایها، من که هستم شما تا دم خونه م یبابا ما رو چه به پسر حاج یجواب دادم: ا یخونسرد با

 .دیسر به ما بزن هیباال  نیایب

 مریالل بم دمیتوجه نکردم قرار بود از بزرگتر ها حرف شن دنیجو یکه با هم گوشه لبشون رو م نیمادرم و آفر به

 جغله حرف بارم کنه ساکت بمونم. نیقرار نبود ا

خانم من مامان سمن و شما رو اندازه مامان و خواهرم  رانیا هیچه حرف نیبابا ا یکرد : ا یخنده محجوبانه ا خسرو

 .ارمیوقت کم م ادهیشرکت ز یکنم کار هاچه  یخودم دوست دارم ول

 .یلنگ در هوا پالس هی نیهمه اش جلو دانشگاه آفر ی: اره ارواح عمه نداشتت.خوبه وقت نداردمیدلم غر تو

 .دییخانم شما هم بفرما رانیمادر جون سرده ا دیبشن دی: بفرماخسرو

 خان ونیچه کنم بردارش و اون هما یول هیگفتم خسرو بچه بد یبود اگه م یانصاف یو برامون باز کرد. ب نیماش در

 یکم م شیخرک یاز تعصب ها یکم فقط جالب نباشه. خسرو هم  ادیباعث شده بود طرز فکرم راجب خانواده اشون ز

 کرد. یم رییشد  رفتار هاش تغ یاز خانوادش جدا م یوقت دمیشد شا یم نیآفر یبرا یکرد مورد تاپ

هم جلو  نیو آفر میخورد. منو مادرم پشت نشسته بود یتکون نامحسوس نیدست انداز ماش یرد شدن از رو با

 .دیلغز نیگره خورده خسرو و آفر یدست ها ینگاهم رو

، شوهر خاله ام که پسر سوم خانواده نواب بود بعد  شیسال پ یلیگشت به خ یما با خانواده نواب بر م یآشنا

 یخانواده معمول میو پدر میبشند. خانواده مادر یمیدو خانواده با هم صم نیاازدواجش با خاله سوسنم باعث شد. 

ل قبو شیاومده بود خاستگار یپسر حاج نکهیخاله ام به خاطر ا یتفاوت ها داشتند با خانواده نواب ول یلیبودن خ

 کرد.
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. ازدواج کرد.من بچه ستیو سهراب مادرم با پدرم که اسم پدر اصال در حد و اندازه اش ن مایاومدن س ایبعد به دن 

تازه متوجه شدم چرا پدرم محض رضا خدا هم نشده بود با من مثل بچه اش رفتار  مانیاومدن ا ایاولم بودم بعد به دن

 مدیفهم ها بعد  دمیفهم میسالگو تو سن دوازده  نیا دیبجون یسر گوشش م یادیکنه آقا پسر دوست بود. پدرم ز

 اومد. ینم در هم موضوع خبر داشت و صداش  نیوقته از ا یلیمادرم خ

بود  سیخس یادیرو به اون رو شد. پدرم ز نیکار و بارش گرفت و وضعش از ا مانیاومدن ا ایچند سال بعد از دن پدرم

 یگذاشت. مادرم از همون سال ها یمادرم م اریمثل قطره چکون پول در اخت یداشت خرج بچه هاش کنه ول نکهیبا ا

نبود.برعکس انتظار  یهم نگرفته بود کار پلمشید نوززن که ه هی ی. برازدیکرد و سوزن م یکار م شیزندگ هیاول

 .میپر قو بزرگ نشده بود هیال برادرم و خواهر و من  هیبق

بچه دار شده و زنش پاش  شیا غهیاز زن صگذشت و کاشف به عمل اومد  یساله ام بود که پدرم سر ناسزاگار زدهیس

 و میاجاره کرد یا خونه مادرم  هیزن اولش و طالق بده . بعد طالق پدر و مادرم با مهر دیبا که بود کرده کفش  هیو تو 

 .میچهار نفرمون رو شروع کرد یجدا از پدر م زندگ

و پر  میاحساس یاده بودم.سهراب خلع هابود که اون قدر بچگانه به سهراب دل د یمحبت پدر دیبه خاطر ند دیشا

 چیکه ه یگرفت.تنها خاطره  یم یشتریاحساس بچگانه ام به سهراب بال و پر ب میشد یکرد. هر چه بزرگتر م یم

 یبرا بود که  یمحفوظه.اون روز خاطراتمجاش داخل گنجه  شهیهم یوقت نخواستم از سهراب فراموش کنم و برا

 دست هاش گرفت.  ونیبار دستم و م نیاول یبار سهراب جلو مدرسه دنبالم اومده بود و برا نیاول

 یخوام اون احساس ناب و باال رفتن تپش قلبم و فراموش کنم.رابطه من و سهراب به گرفتن دست ها یوقت نم چیه

 . رفتینم شیپ نیاز ا شتریوقت سهراب ب چیشد و ه یهم ختم م

 دیشد مخالفت که  یکس نیشد اول یباورم نم دیچیعالقه سهراب به من تو خانواده پ یمه هاساله بود که زمز هفده

خاله سوسن که مخالفه ازدواج من و  زیکردم به خاطر اخالق تند و ت یخودش و ابراز کرد مادر خودم بود. فکر م

جوره  چی. مادر همیکناومد من و سهراب با هم ازدواج  یبعدش متوجه شدم خاله سوسن بدشم نم یسهراب ، ول

دوبار با التماس به پام افتاده بود.اون موقع هنوز پدر بزرگ سهراب زنده بود.  یکی یازدواج نبود. حت نیبه ا یراض

 خان مخالفت خودشون رو نشون دادن. ونیسهراب هما ی. پدر بزرگ و عمودیخبر که به گوش نواب ها رس

 یها یکرد و من دل خوش پافشار یم یپافشار یادیاول ز ی. سهراب روز هاختیتو چند روز بهم ر زیچ همه

 یهاش ادامه بده برا یکرد اگه  به پافشار دیکنار و سهراب و تهد دشیروز پدر بزرگ سهراب کش کیسهراب بودم. 

 کرد. یکرد و از ارث محرومش م یاز خانواده تردش م شهیهم
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 ترکم کرد. شهیهم ی. براختیدستم ر یرو رو یاون روز رفتار سهراب سرد شد و در اخر آب پاک بعد

 دهیو به خاطر پول نا د میناب دوران نجوان یبود که منو گذاشت کنارتمام احساس ها میمرد زندگ نیدوم سهراب

 .رمیاحمقانه رو بگ میگرفت و باعث شد من اون تصم

 خوره. یزنگ م تیگوش رانی: اسمن

اسم  دنیو با د دمیکش رونیب فمیو از داخل ک لمیموبا یکردم حواسم و جمع کنم. گوش یمادرم سع یصدا با

 کردم.  افتیاز هومن در یامیبعد پ هیخواستم تماس و برقرار کنم که تماس قطع شد و چند ثان "هومن"

 "کارت دارم. ریتماس بگ گهیساعت د مین اسمیال شیپ"

سرو خ نیماش یکه روبه رو دمیو د مانیا نیماش میبش ادهیپ نکهیقبل ا رو پارک کرد. ادهیبا پ یو مواز نیماش خسرو

 بودم. دهیو ند مانیاز دو هفته بود ا شتریلبم نشست. ب یلبخند رو مانیا دنیپارک کرد. با د

و  میشونیدست انداخت دور گردنم و پ دنمیبا د مانیرفتم. ا دهیو سپ مانیشدم و سمت ا ادهیبودم که پ ینفر نیاول

بود ازدواج کرده بود و از ما جدا شده  یسه سال مانیبه سر تا پاش کردم. ا یاومدم. نگاه رونی. از آغوشش بدیبوس

جلو  یمتاهل شد بود. موها یمرد ها هیشب واقعاسه سال  نیتو ا ینداشت ول شتریسال ب شیو ش ستیبود ب

 درشتر شده بود. کلشیهم ه یکم پشت تر و کم شیشونیپ

 

 یعادت م ونیزیفقط تو تلو دنتیبه د میداشت گهی. بابا دمیدید کیگه چه عجب ما شما رو از نزدبزر ی: آبجمانیا

 .میکرد

 کار من زمان نداره. یدونیو تو دستم جابه جا کردم: خوب تو که م فمیک

 .یندازیفقط خودت و از پا م ینجوریشغله ا نمی: اخه خواهر من ا مانیا

 از داشت با اون شکمه گنده  یکه نفس زنان به سخت دمیرو د دهیکرد.سپ کیسالم عل نیبا خسرو و آفر مانیا

 چند ماه خسته شدم از تو خونه نشستن. نیکنه و استقالل داره. من که ا یکار م رانیشد: عوضش ا یم ادهیپ نیماش

. دوستش میمثل دو تا دوست بود دهیخواهر شوهرها و عروس ها من و سپ هیبود. برعکس بق دهیاخر سپ یها ماه

 بود. ی دهیداشتم چون دختر مهربون و فهم
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 یتون یچند ماه بعدش بازم م یاورد ایکه دختر خوشگلت و دن یبسالمت نباش رفتم و بغلش کردم: نگران  جلو

 .زمیسر کارت عز یبرگرد

م تو بود ین جا. واال مدیچرا شما انقدر قدر نشناس یکن یاستراحت م یکشیبابا بده راحت تو خونه دراز م ی: ا مانیا

 کردم. یم یپادشاه

رفتم  یمن م یشد یتو حامله م میرفت : واال منم حاضرم جاهامون و با هم عوض کن مانیبه ا یچشم غره  دهیسپ

 سر کار.

 بار خسرو هم از خنده منفجر شد. نیا

 هات یخواب یب  تازه یفارغ بش یبسالمت یها گوش نده وقت نی: مادر جون به حرف ا دیرو بوس دهیگونه سپ مادرم

 چه برسه حوصله ات سر بره. یکن ینم دایپ یانقدر که وقت خال شهیشروع م

مرده که  نیبچه هاس ا تیزن ترب فهیوظ دارم اعتقاد منم سمن مامان:  چرخوند و تو دستش  نیماش چییسو خسرو

 کنه . نیداره خرج خانواده اش و بده ازهمه نظر خانواده اش و تام فهیوظ

 نواب ها هیکردم . تو هم لنگه بق یتعجب م دیبا یداشت نیجز ا ی دهی: جغله خان اگه عق دمیلبم و جو گوشه

 یمشغول به کار بود و م یغاتیشرکت تبل هیخونده بود و تو  کیگراف نیانداختم. آفر نیآفر یبه اخم ها ینگاه مین

 .  ومدهیخوش نداشت. اصال حرف خسرو به مذاقش  یادیدونستم به کار کردن عالقه ز

از  یخانواده ابطح یما خانم ها یهنره ول یب یبچه مال خانم ها تیلبخند جواب خسرو و دادم: خسرو جان فقط ترب با

 .میهمسرمون هم کار کن یپا به پا میتون یبچه هامون م تیدر کنار ترب زهیریهنر م هیهر انگشتمون 

 ها. دیهست ستیپا فمن هیخانوم  رانی: ادیخند خسرو

 کنم. یو باز و گو م قتیشدم: نه فقط حق نهیبه س دست

همه جر و  نیبابا ا یانداخت: ا دهیدستش و دور شونه سپ مانیاز جوابم خوشش اومده ا دادینشون م نیآفر لبخند

 اریب ایشما دن زمیو مامان خانمش بشم. عز یاون فسقل یبحث واسه کار کردن شما خانم خانم هاس اصال من فدا

 برو سر کار خوبه .  شماخونه مراقب بچه  مونمیم رمیسر کار نم گهیدخترمون و اصال من د

 . امیموضوع ها امکان نداشت کوتاه ب نیدونست من تو ا یبحث و با خنده جمع کرد م مانیا
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 هم باشه باال.   یستیبحث فمن هیباال بق دیبا دست به در اشاره کرد و تعارف زد : بفرما خسرو

 رو  اف اف بود که سمت در رفت و زنگ  ینفر نی. خودش اولادیبودم خسرو از کل کل کردن با من خوشش م دهیفهم

مرمر داشت انداختم .  یکه نما یبه ساختمون سه طبقه  ینشد. نگاه یخبر یول میبود ستادهیدر ا یرو روبه. زد

هم داشت و ساخت. شش  ییکه متراژباالآپارتمان سه طبقه  نیو ا دیخان بعد فوت پدرش خونه باغ و کوب ونیهما

 یخودش برداشت. دو واحد طبقه اول پدر و مادر خسرو و خاله سوسن زندگ یاز واحد ها رو برا یکیواحد داشت که 

به  شیکیمونده بود. که حتما  یو همسرش بود. فقط دو واحد خال مایمال س گهید یاز واحد ها یکیکردن .  یم

 .دیرسیم دیجاو

 کنند؟!  یابرو باال انداخت: چرا باز نم خسرو

 یلب زدم: فکر کنم خفه شدن از ب نیگوش آفر ریزدم به پنجره طبقه اول اشاره کردم و ز نیآفر نهیارنج به س با

 .دهینرس ژنیمعلوم بهشون اکس دنیپرده کش هینگاه کن پنج ال ییهوا

 شد. یم نییون شکمه گنده اش تند تند باال و پاصدا به خنده افتاده بود و ا یبود ب دهیهم صدام و شن دهیسپ

اون باال غش کنم از خنده پدر شوهرم به کل  یکن یکار م هیتمومش کن  رانیتو رو خدا ا ی: وا دیلب زد و نال نیآفر

 بشه. دیازم ناام

رو  مایبود که جلو در به استقبالمون اومده بود.س مایشدم س الیخ یب یبا باز شدن در ورود یبگم ول یزیچ خواستم

 شدم. بایوارد اتاق ز نییتو آغوش گرفتم و پشت سر آفر

 از حدقه در اومده مادرم روبه رو شدم. یتخت گذاشتم و با چشم ها یو رو پالتوم

 اس؟! دهیلباست پوش یکه دکلته اس ، مگه نگفت راهنتیپ نیا رانی: خاک به سرم اسمن

 افتند؟  یها به گناه ب یپسر حاج یران: نگدمیخند

 !رانی: اسمن

 پوشم.  یحرص نخور سمن خانم روش کت م -

ود و ب راهنمیتنم و که به رنگ پ میکرد. کت ن یبود و نگاهم م ستادهیکه انگار حرف و باور نکرده بود منتظر ا مادرم

رم دور از جنس چ یپام بود و کمربند پهن یهاتا نوک انگشت  راهنمیپ یبود. بلند دهی. حاال کامال لباسم پوشدمیپوش
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م و فر یو موها ستادمیا نهیا یو باال تنه ام رو درشت تر، روبه رو دادینشون م کتریگرفت و کمرم و بار یکمرم قرار م

 .دمیراست ابروم کش یباال یماه گرفتگ یمرتب کردم دستم و رو

 .شمی: بالخره از شر تو هم راحت مدمیلب غر ریز

چونه  یو از رو یخود همون که گذاشتم خال به اون قشنگ ی: بدیبود بهم توپ دهیکه غرغر هام و شن مادرم

 .هیصورتت به اون خال و اون ماه گرفتگ یبسه. قشنگ یبردار ات 

 داره.پوووف . یچه قشنگ یماه گرفتگ نی: اخه ا دمیبرچ لب

 . دنیلفتش ند انیو سفت کرد: شما هم زود ب شیگره روسر مادرم

بخوام از اتاق خارج بشم در  نکهیخسرو از اتاق خارج شد. لباس هام و مرتب کردم قبل ا یصدا دنیهم با شن نیآفر

 وارد اتاق شدن. یهمراه دختر بچه  بایاتاق باز شد و ز

 جان. رانی: سالم ا بایز

 د؟یدختر آقا جاو ی، اخ زمیزدم: سالم عز لبخند

 .نورا اسمش : اره  بایز

که با پدرش داشت  یاون مردک عبوس نبود. تنها شباهت هیانداختم. اصال شب یدختر بچه کوچولو با نمک نگاه به

 اش بود. دهیو کش یطوس یچشم ها

 !! یعصا قورت دادت نرفت یمطمئنم به بابا یانقدر خوشگل یرفت یزانو هام نشستم : سالم خانوم کوچولو تو به ک رو

 .دهید ییکرد که انگار موجود فضا ینگام م یدختر بچه جور یبلند شد. ول بایخنده ز یصدا

 ؟! شهیمتوجه نم ی: فارسبایو کج کردم سمت ز سرم

 !؟یکنیداده . عمه جون چرا با تعجب نگاه م ادی یبه جفتشون فارس دیتخت نشست: نه جاو یرو بایز

 بشم. دایمر هی، منم دوست دارم بزرگ شدم شب هینارنج دای: موهات مثل مرنورا

 ؟ هیک دای: مر دمیخوردن دلم ضعف رفت گرفتمش تو بغلم و گونه اش و بوس یلپ هاشم تکون تکون م زدیکه م حرف
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 ؟؟ یشناسی: نمنورا

. پس زدی. البد داشت راجب معشوقه پدرش حرف مشناسمیرو نم یبود که انگار فرد مهم دهیبا تعجب پرس یجور

 .دکتر بد نگذشته بود یانقدر ها هم به آقا

 .شناسمینرمش و با پشت دستم نوازش کردم: نم لپ

 !؟یدی:کارتونش و نددیامد و سرش و عقب کش قلقکش

 . خنده ام گرفت گناه اون بنده خدا رو هم شسته بودم.زدیحرف م یکارتون تیشخص هیراجب  داشت

 دا؟یمر نیحاال خوشگله هست ا -

بود که  ییبایبودم حتما زن ز دهیوقت ند چیکرد مادرش و ه یجمع م یحرف زدن لب هاش و به شکل با مزه  موقع

 بود. یدختر بچه انقدر خوشگل و خوردن نیا

 ؟یعمه من بایتو هم مثل عمه ز ه،یو نارنج یخوشگله مثل تو موهاش فرفر یلی: خنورا

 : نه عمه جون ... بایز

 .یخال رانی... ا رانمیمن ا -

 ؟یخال رانیا مثل تو خوشگل بشم شهی: بزرگ بشم م نورا

 ... رانمیمن ا ه؟یچ یخال رانیام گرفت : وروجک ا خنده

تم انداخ بایبه ز ی.نگاهزدیبلند شد. نفس نفس م غشیخنده و ج یتخت و شکمش و پوف کردم صدا یرو خوابندمش

 کرد. یکه با لبخند نگاهم م

 زدم : چخبر؟  چشمک

 ...  یچی: هبایز

 که هنوز؟  یریتئاتر م -

 . شهیم شروع  گهیاجرامون از شنبه هفته د رمیاورد: اره م نییو پا صداش
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  دونه؟یهنوز نم یکس -

 نگفتم. چکسی: به هبایز

بودم و  دهیعاشق تئاتر بود و دور از چشم پدر و مادرش رشته اش و عوض کرده بود. کارش و د بایز دمیکش یآه

 صدام زد و بلند شدم . رونیداشت. مادرم از ب یاستعداد خوب

 راحت بشه.  الشیسالم کنم. تا مامان خانم خ هی برم -

 .امیوروجک بخوابنم م نی: منم ا بایز

دادم و  یو خسرو و سهراب نشسته بود سالم بلند مانیکه کنار ا نیپدر شوهر آفر دنیشدم و با د منینش وارد

 مین یحت یخودم حس کردم ول ینگاه سهراب و رو هینی. سنگنمیخان با احترام جوابم داد و تعارف کرد بش روسیس

 هم بهش ننداختم. ینگاه

 .نی: کوشا بابا جان درست بش روسیس

گذاشته بود و سرش و داخل تبلتش کرده  زیم یمبل نشسته بود و پاهاش و رو یافتاد که رو یبه پسر نجوان چشم

 اورد.  نییخان و بده فقط پاهاش و پا روسیسر بلند نکرد جواب س یبود. حت

 هیجلو چشمم جون گرفت حتما االن شب دیجاو ریدکتر بود. چقدر بزرگ شده بود تصو یزده ام پسر آقاشا نیا پس

 دیو قد بلند ، دلم خواست بدونم جاو یبه خودش شباهت داشت پوست گندم یادیباباها شده. برعکس نورا پسرش ز

 شد. یرایتاد که وارد سالن پذون خان افینبود. چشم به هما یشده سر چرخوندم ول یهمه سال چه شکل نیبعد ا

 نکهیخان با ا ونیخان رفت بود. هما ونیاز نظر چهره و قد و قامت به هما دیشد جاو کیچند قدم بلند بهم نزد با

اگه نبود سن و سالش و  شیجو گندم یداشت. موها دهیورز یکلیشصت سال سن داشت هنوز قد بلند و ه یباال

 داد. ینشون نم

 ؟یامد بالخره پس: صالبت از پر بود و لحنش  یانداخت نگاهش جد یبه سر تا پام نگاه تیجد با

 سالم ...  - 

 انداخت.  یموهام نگاه دیبه رنگ جد ی.ناراضدیبود که اون لحظه به ذهنم رس یزیکلمه تنها چ نیا
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 ؟یومدین گهی:شرکتم دونیهما

 ...اجیاحت هیام و باال گرفتم : گفتم که در آمدم کاف چونه

 تو باشه. هیخانوادگ تیکه در حد و اندازه شخص ستین یشغل یگریحرفم امد: باز وسط

کرد  یو اخم م زدیحرف م یگریراجب باز یکرد. جور یم نییمرد حد واندازه من و هم تع نیهم رفت. ا یهام تو اخم

 داشتم. ینکرده شغل نامربوط ییانگار خدا

ممنونم ازتون که نگران من  یدارم ول ییباال هیاجتماع تی: من االن موقعدمیکش نمیریلب ز یو رو زبون

 خان؟ ونی.همادیهست

 جواب داد: بله؟ رهینگاهش واز چشم هام بگ نکهیا بدون

 تو اتاق.... میبر شهیحرف بزنم اگه م یباهاتون خصوص یمهم زیراجب چ دیگرفتم: با ینفس

 هات ندارم.با یحرف نجایشرکت ا یایم یدار ی: حرفونیهما

حرف حرف خودش بود.چرا انقدر اصرار  یکنارم گذشت گوشه لباسم وتو مشت دستم مچاله کردم. مردک خود را از

 خودش نگه داره؟! کیداشت منو نزد

 خانوم پسرتون برگشتن . دهیکردم: چشمتون روشن فر یخانوم رو بوس دهیوارد آشپزخونه شدم و با فر 

 راحت شد. المیخ گهید یلطف دار زمی: ممنون عزدهیفر

 ؟ دمشونیند -

 برسه. دیبا گهیاز دوستانش د یکی دنیصبح رفت د دیو برداشت و سر گاز رفت: جاو ریخانوم کفگ دهیفر

حوصله  زدنیو خسرو حرف م نیو آفر ینشستم. راجب عروس نیدادم و کنار آفر یخاله سوسن و عروسش سالم به

 تونستم چند ساعت بدون دغدغه بخوابم. یبود م لیه تعطخواست امروز ک یجمع و نداشتم دلم م نیا

هست اجاره  یدو تا واحد خال نجای؟ ا گهیداره م ی؟ خسرو چند وقته ه هیچ خونه  نیا هیقض نیآفر ی: راست دهیفر

 !گه؟ید ی غهیکردن خونه چه ص
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 سمن جان؟ گمیبد م یبذار یخوا یدست شوهرت م یخرج رو ی: اره خاله جون چرا اول زندگسوسن

بتونه  نکهیا یانداخته بودم برا نیزبونم انداختم. خودم تو سر آفر یبه خواهر ب یجمع بحث شد و نگاه حواسم

ساختمون  کیهم دوست نداشت با مادر شوهرش تو  نمی. آفررندیبگ ییداشته باشه خونه جدا یمستقل یزندگ

 کنه. هیزندگ

 ... دیبگم واال با ی: چنیآفر

اومدن: واال  یزبون من از پس خودش بر نم یکردم خواهر و مادر ب یدونستم دخالت نم یم دمیرپ نیحرف آفر وسط

خانوم پسره شماس که اصرار داره  دهیفر یکردن نداره. ول یزندگ نجایبا ا یکه مشکل نیخانوم خاله جان آفر دهیفر

 .دیرو از پسرتون بپرس نایا دی. شما بارندیکه خونه جدا بگ

ر اومده پس رمیعروس بساز گ هی زمیدونم عز یگفت: م یبود با ناراحت یخانوم که مثل مادرم زن مهربون ساده  دهیفر

 حرف تو رو گوش داد. دیجان باز تو باهاش حرف بزن شا نی. آفررهیخودمه که حرف تو گوشش نم

 : چشم...نیآفر

 جا مونده.  نیهام تو ماش قرص ؟یزنیداداشت و صدا م رانیگوشم نگه داشت:ا کیسرشو نزد دهیسپ

 . زدمیهم به هومن م یبه ساعتم کردم وقتش بود زنگ ینگاه

 .ارمیو بده خودم برات م چییشدم : سو بلند

و قفل کردم. شماره هومن رو گرفتم. پالتوم و که فقط  نی. ماشدمیکش رونیقرص ها رو ب لکسیداخل داشبورد نا از

 شونه هام انداخته بودم و مرتب کردم. یرو

 هومن : سالم پرنسس...  

 شد؟  یچ اس؟یال شیپ یسالم رفت - 

 .  میهومن: اره رفتم. حرف زد 

 شد؟   یساختمون و بستم سمت پله ها رفتم: خوب چ در

 خواد بشه دختر خوب،  پولت و زنده کردم . چک روز گرفتم ازش. یم ی: چهومن
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 !؟یگیراست م رانی: جون استادمیپله ا لبه

 .گهیگرفتم د گمیآخه ، م هی: قسم چهومن

 شدم . یم دیداشتم ناام گهیبه خدا د یدونه  هیتو بشم.  یاخ من فدا -

 که شر خرم شدم.  زیپرنسس چقدر خاطرت عز نی: بب هومن

 هومن؟  -

 : جون؟ هومن

 ... یلیخ یلیخ یلیخ -

پام خال شد و از سر ترس  ریکه بتونم جمله ام و کامل کنم ز نیلب پله گذاشتم قبل ا یحواس پاشه کفشم و رو یب

 .دمیکش یخفه  غیاز دستم رها شد و ج لیموبا یگوش

پلک هام و باز کردم  هیحس کردم. اروم ال یپت و پهن یبازوها ونیبشم خودم و م نیپخش زم نکهیا یبه جا یول 

. که با نمیو بب میه دورم حلقه شده بودن. چونه ام و باال دادم تا چهره ناجشدم ک ی رهیبزرگ و ت یمتوجه دست ها

 .شدم رو روبه درهم  یو ابروها یدو چشم طوس

وول و شدم. دستم و به نرده گرفتم و ازش فاصله گرفتم پالتوم  دیهضم کنم تو بغل جاو دیطول کش هیچند ثان یبرا

 شیو که باطر لمیموبا یگوش نیزم یخم شد و از رو دیکردم جاو شده بود و مرتب زونیطرف شونه ام آو کیکه از 

 هم در امده بود برداشت.

 هویکه  شیسال پ زدهیس دیبا جاو دیسو استفاده کردم و برندازش کردم. جاو شیحواس یگونه هام داغ شدن. از ب 

از اون پسر الغر اندام  یخبر گهید زدیبه برنزه م شیکرد. پوست گندم یتا آسمون فرق م نیو ترک کرد زم رانیا

 کالم کی. چهره اش جا افتاده تر شده بود. در بودداشت که متناسب قد بلندش  ی دهیدرشت و ورز کلیدراز نبود. ه

 اومد. یمردونه به نظر م یادیز

 . ستیدل و قلوه دادن ن یو سمتم گرفت: راه پله جا لمیموبا هیو گوش ستادیا صاف

و از  میبغضم گرفت گوش کردیداشت منو قضاوت م یقبل نهیزم شیز با همون پلبم نشست پس هنو یرو یپوزخند

 دکتر ...  یآقا مونهیم ادمی: بله  دمیدستش کش
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 موند.  یچشم هام باق رهیهم رفت. خ یاز قبل تو شتریجو بود که ابروهاش ب زهیانقدر سرد و ست لحنم

 با اجازه. نیخوش اومد یراست -

بزرگ دور بازوم حلقه  یبار باز همون دست ها نیا خورد و پام کج شد  چیپام دوباره پ یاز پله ها باال برم ول خواستم

د بود. ش دهیچیپ بود که دور بازوم  یمن نگاهم به دست بزرگ یشدن و نگهم داشتند.  پاشنه کفشم شکسته بود. ول

 ال برم.کمکم کرد از پله ها با یلطافت چیو بدون ه دیبازوم رو کش

 دکتر  یتونم آقا یخودم م -

 باال.  یتا االن رفته بود یتونست یانعطاف جواب داد: م یب

 نه؟ ایکردم   یتشکر م شیکمک زور نیبه خاطر ا دیدونستم با یدستم و ول کرد. نم میدیپاگرد که رس به

 ممنون   - 

 یکه برگشتم به خاطر سر به هوا یخواستم روز اول یبهم انداخت: فقط نم یتفاوت نگاه یو جلوم گرفت و ب انگشتش

 تو دردسر. فتمیدختر بچه ب هی

اون موقع که دختر بچه بودم  "دختر بچه"حضرت واال باز موند  هیهمه پرو نیو گفت و وارد خونه شد دهنم از ا نیا

ه بچه ، البته نسبت ب دونستم حاال شده بودم دختر ینم یهاشون و تا مدت یبعض یمعن یبهم داد که حت ینسبت ها

 . دیدیمنو دختر بچه م دمیبا میکه داشت یتفاوت سن

 : ماموت عصا قورت داده. دمیلب غر ریز 

*** 

 &دیجاو&

 

 انداخت. یرایبه پذ یوارد خونه شد و کتش و در اورد. از راه رو گذشت و نگاه سرسر رانیتر از ا جلو

 ! ؟یستادی: سالم داداش چرا تو راه رو وابایز
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 : نورا کجاس؟دیکش ششیته ر یرو یدست

 .دیاومد تو اتاق من خواب ی: خوابش مبایز

 رفت .به خاطر اختالف ساعت خواب بچه ها بهم خورده بود.  بایز اتاق تکون داد و سمت  زیو ر سرش

دخترکش و در  یتخت به خواب رفته بود کرد. جوراب ها یبه نورا که در آرامش رو یصدا باز کرد و نگاه یاتاق و ب در

 به در انداخت.  یاورد و کنارش نشست. کالفه نگاه

د چن نیداشتن هم یا رانهیغافل گ داریغالب بود. د زیکه به همه چ یبود بو شینیب ریز شیشونیعطر ماه پ هنوز

دونست چه مرگش شده خودش  یدوستش داشت و تو بغلش گرفته بود. خودشم نم شهیکه هم یدختر شیپ قهیدق

همه سال دوباره دست و دلش  نیگرفته بود و حاال بعد ا دهیناد شیشونیخودش عالقه اش و به ماه پ با خواست

 ماه دنیهنوز با د یشد دوتا بچه داشت ول یم یو چهار سالش نبود داشت وارد چهل سالگ ستیب گهیبود. د دهیلرز

 شد. یمنقلب م شیشونیپ

 در وارد اتاق کرد. یسرش و از ال بایبه در خورد ز ی تقه

 .یسالم بد هی یایمهمون ها به خاطر تو اومدن زشته که نم گهی؟ بابا م یای: داداش نمبایز

  ام؟یو با زبونش تر کرد: االن م نشییپا لب

و و ت یظاهرا کس یمجرد بود ول شر،یشونیمکالمه عاشقانه ماه پ دنیجمع شلوغ و نداشت اونم بعد شن نیا حوصله

هر کار کرد  یخواست تلخ باشه ول ی. نمدیهم سا یشد. دندون هاش و رو یداشت که فداش م ینشویماه پ یزندگ

 یم بهتر بود و یجور نیا دیباشه. شا تهرو دوست داش یحق داشت کس شیشونی. ماه پرهینتونست جلو زبونش و بگ

 کرد. یخودش هم خودش و بابت فکرش مسخره م یتونست فراموشش کنه . پوزخند زد. حت

 امروز. نیامروز و تحمل کنو فقط هم نیهم فشرد: فقط هم یرو پلک

 یکه وقت مانیکرد و با ا ینشسته بودن. با سمن خانم احوال پرس یرایپذ یمبل سه نفره باال یرو شیو عمو پدر

به  یگرفت و سالم سرد دهیناد و کرد. دست جلو امده سهراب  ینداشت روبوس یسن و سال رفتیم رانیداشت از ا

گذشته  یتونست از خودش نشون بده اتفاق ها یبود که م یرفتار نیبهتر نین عموش داد. دست خودش نبود از

 براش هنوز تازه بود. کنار کوشا که در حال چرت زدن بود نشست.
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 برو تو اتاق. ادی. سرش و کج کرد سمت کوشا : کوشا خوابت مدیشن یخنده دختر ها رو از اشپزخونه م یصدا

ه از آشپزخون مایپشت سر س یچا ینیافتاده که با س شیشونیبلند شد و سمت اتاق رفت. نگاهش به ماه پ کوشا

به چشمش  شیشونیماه پ دیظاهر جد یآمد. اون لحظه که بغلش کرده بود انقدر منقلب شده بود که حت رونیب

 بود. ومدهین

خدا چونه اش چسبده به  شهینبود که هم دهیاون دختر بچه رنگ پر گهید رانیکرد ا یکه با دقت نگاهش م حاال

 شهیلخت که هم یپر کالغ یاز اون موها یخبر گهی. ددیرنگش لغز یفر نارنج یموها یاش بود. نگاهش رو نهیس

 تر شده بود. رهیت هچند درج دشیسف پوست رنگ. نبود بزنتشون شونه انگشتاش با آرزو داشت 

 کرده!! کاریبا پوستش چ یزد: لعنت غر

تر از لبش قرار داشت  نییپا یکه کم یکوچک یاز اون خال گوشت یخبر گهید یچونه اش نشست حت یرو شنگاه

 دیام نهیو بب شیونیپ یرو یتونست ماه گرفتگ ینم و بود  ختهیر شیشونیپ یخورد. موهاش رو نیچ شیشونینبود.پ

 رو بر نداشته باشه. یوار بود اون ماه گرفتگ

 راهنیپ بودتش تو پرتر شده بود  دهیکه د یدفعه  نی. اندامش نسبت به اخردیلغز کلشیه ینگاهش رو اریاخت یب

 یادیکمربند چرمش باعث شد بود طرح اندامش ز یبود ول دهیبه تن داشت. در ظاهر پوش یا دهیو پوش یخوش رنگ

 . دیلبش کش یرو واومد. ناخون شستش  ی. باال تنه اش درشت تر به نظر مادیبه چشم ب

 یروبه رو شد. متوجه پاش نبود که عصب شیشونیماه پ یسهراب رو رهیشد سمت سهراب با نگاه خ دیکش نگاهش

خودش خبر نداشت اون لباس چقدر  یعنی. ادیشد خونش به جوش ب یسهراب باعث م رهیداد. نگاه خ یتکونش م

 داد. یو جذاب نشونش م کلیخوش ه

 نداره. ینسبت چیا تو هب رانی. ادیربط نداره جاو چی: به تو هدیلب غر ریز

 هیتنش باال بره و پوست لخت باال مین کت شد تعارف کرد. خم شدنش باعث  یو خم شد و چا ستادیروبه روش ا رانیا

تعارف کنه. انگار  یخم بشه و چا هیوضع جلو سهراب و بق نیخواست با ا یاش معلوم بشه. اخماش درهم شد. م نهیس

 لباسش نبود. قهیخودش متوجه 

 دکتر؟! یآقا دیدار ی: بر نم رانیا

 جلو سهراب خم بشه. ینجوریخواست ا یکرد. واقعا م یم کاریرگ باد کرده اش و چ ینداشتن ول ینسبت
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 گرفت. رانیدست ا ونیو از م ینیس

 .ستیدرست ن دیمهمون هست دینیبش دییشما بفرما -

 یتعجب م یانداخت. به نظرش اومد وقت ینگاه میکرد ن یدرشت و خوش حالتش که با تعجب نگاهش م یچشم ها به

 شد. یم یخواستن شتریکرد ب

 کنم.   یدکتر اشکال نداره خودم تعارف م ی: آقارانیا

 .نیخودش اشاره کرد: بش یسر به جا با

 اصرار نکرد و نشست.  گهیخودشون شد که د یرو هیبق یمتوجه نگاه ها رانیا انگار

 کنم. یو خودم تعارف م ینی: داداش بده من سبایز

 خودش و به دسته یکم رانینشست. متوجه شد ا رانیداد. تموم مبل ها پر بود. به نا چار کنار ا بایو به دست ز ینیس

 کرد. کتریمبل نزد

 د؟یبرگرد ستیقرار ن گهید دی: آقا جاو مانیا

 پاش انداخت.  یداد و پاش و رو مانیو به ا حواسش

خانواده ام هستند که  نجایاوقات تنها هستند. باز ا شتریکه بچه ها ب هیلم من جورفعال که امدم بمونم. شغ -

 حواسشون به بچه ها باشه.

 .مشیدید یاونجا همش سر کار بودم. کم م میرفتیکنه هر وقتم ما م یکار م یلیخ دی: جاودهیفر

 دست مادرش گذاشت. یخانوم دستش و رو سمن

 .کشهیکارش تا چهار و پنج صبح طول م یگاه مینیب یو کم م رانیخانوم منم ا دهیکنم فر ی: درکت مسمن

 .دیکش یبود تا صبح طول م یچه کار گهید نیشدن. ا زیهاش ت شاخک

 معروف شده. یعوضش حساب ی: خاله ول مایس
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ال گه سونداشت ا یخوب جلوه. کرد سکوت  یبودنه ول شتریخواست ب یکرد. دلش م یم کاریشده بود مگه چ معروف

 .دیپرس یم

ها واسه  گریباز گندیتو جامعه ما بد جا افتاده. واال م یگریخوب شغل باز یجان معروف شده ول مای: اره س سوسن

 .هینجوریمردم ا دیباشه کال د ینجوریا رانیا نکهیحاضرا همه کار بکند. حاال نه ا رندینقش بگ هی نکهیا

انداخت که دست هاش مشت شده بود و اخم هاش  رانیبه ا یچخبر بود؟  سر کج کرد و نگاه نجای!! ا؟؟؟یگریباز

 شده بود؟! گریباز شیشونیدرهم ، ماه پ

کار کنند چون تو هر  دیپس اصال زن ها نبا دیکه شما دار یدید نیخاله جون با ا دی: ببخشدیگوشه لبش وجو رانیا

برام مهمه نه مردم اگه  زانمینداره. من فقط نظرعز رهیو غ یگریبشه بازخود به زن ها  یب یها شنهادیممکنه پ یشغل

 یکردم باز عده ا یم یکنار چون هر کار ذاشتمیم دمیسبو یم یزندگ دیخواستم به حرف مردم برم جلو که با یم

 .رندیبگ رادیشدن و تا ا یم دایپ

 خودش بود.  یشونیماه پ زدیکه انقدر خون سرد و بدون خجالت حرفش و م یدختر نیا دیهاش باال پر ابرو

 که... ستین یزیابرو چ ی: ولسوسن

 نیخوا ی. خانوم ها نمستیحرف ها ن نیا ی: زن داداش تمومش کن. االن جادیخان وسط حرف زن عموش پر ونیهما

 ن؟یبه ما شام بد

 .مینیچ یو م زی: االن مدهیفر

 از ظرف برداشت. یخم شد و پرتغال الیخ یو ب خسرو

 ه؟یدربند با بچه ها نظرت چ میبر میبرنامه بذار ایب یکاریچند روز ب نی: داداش حاال تا اخسرو

 . ادیتونه ب یم رانمیا ینجوریا  کارهیب رانیفردا شب که ا دیبا ذوق گفت: بذار نیلبخند زد و آفر فقط

 .  شمیبد قول م امیخود نده ممکنه نتونم ب یقول ب نیهم فشرد: آفر یلب هاش و با حرص رو رانیا

 !!یلیشنبه تعط یخودت گفت ی: ولنیآفر
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به  شیتخس نیخواست باهاشون همراه بشه. ا یاش گرفت قشنگ معلوم بود دخترک بد اخالق دلش نم خنده

 اومد! ینم نیداشتند که آسمون به زم گهید دارید هیمذاقش خوش اومد اگه فقط 

 . میباشه همون شنبه بر کارندیخانوم شنبه ب رانیو با زبون تر کرد: حاال که فقط ا لبش

 .  امیم ادین شیپ ی: اگه کار دیجو یبود که چطور پوست لبش و م حواسش

 کرد از سر جاش بلند شد. یشام دعوت م یمادرش که همه رو برا یصدا با

 که تونست بشنوه ماموت بود.  یزد و تنها کلمه  یلب غر م ریکه ز دیو شن رانیا  یصدا

 ابروهاش باال رفت: ماموت!!! 

*** 

  &رانیا&

 

 انگشت پام و هم الک زدم. نیگوشم و شونه ام نگه داشتم. اخر نیو ب لمیموبا یگوش

 حاال حالش چطوره؟  -

 هنوز درد داره.  ی: پاش و گچ گرفتن ولدیو با صدا باال کش شینیآب ب مادرم

 الک زده ام نگاه کردم. یتخت بلند کردم و با دقت به ناخون ها یو از رو پام

 اشک ینجوریکه فقط پاش شکسته زبونم الل سرطان نداره که ا ییدا ؟یکن یم هیخوب خدا رو شکر حاال چرا گر -

 .یزیریم

 مونم.   یم تیدا شیجان من امشبم پ رانیشده، دردم داره. ا ریگ نیسن زم نی: اخه تو اسمن

 راحت تر.  المی. امشب بمونم خستیدونم زنش حواسش ن یتر آورد: م نییصداش و پا بعد

 نخور.  خودمیوارد اتاقم شد و سراغ کمدم رفت: باشه بمون. غصه ب نیآفر
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 .دیدر خونه رو از پشت سر  حتما قفل کن دی: مامان جان شب مواظب خودتون باشسمن

 .دیبود که خند دهیهم صداش و شن نیام گرفت انگار آفر خنده

 . یخواد باش ی. نگران ما نم میمن قربونت بشم مگه ما بچه ا ینشستم: اله نهیآ یشدم و روبه رو بلند

 گه؟ید دیریکن. امشب م زیرو واسه خودت تجو نایا ی: مادر شدسمن

که تا کمر داخل کمد خم شد بود  نیبه آفر یزینگاه ت نهیکرم مرطوب کننده صورتم و باز کردم. از داخل آ وپیت در

 کردم. 

 اره به لطف دختر خانمتون مجبورم که برم.  -

 ها انقدر غرغر نکن. ی: مثل خاله قزسمن

 . ی: دست شما درد نکنه حاال شدم خاله قزدمیخند بلند

 خداحافظ. دی. مواظب هم باشزنهیداره صدام م تی: مادر من برم داسمن

 خداحافظ. -

 . یتا کمر خم شد یتو اون کمد اونجور یخوا یم یگذاشتم: چ زیم یو رو میو گوشو قطع کردم  تماس

 کردم. داشیبود؟؟ کجاس؟؟آهان پ یآب یشال بافت داشت هی: نیآفر

لقمه ها  نیاز ا گهیخانم د نیسرش انداخت و چپ چپ نگاهش کردم: آفر یو شال و رو ستادیپشت سرم ا نیآفر

 !!؟یذاریاون مردک دارم تو قرار م دنیچشم د یلیها. خ یریگیمن نم یبرا

  کار؟؟یخونه چ یموندی: مدیلب برچ نیآفر

 ی. بعدشم اگه مکشهیم طول کارم شب . من کسر خواب دارم. فردا از ظهر تا دمیخواب یو مرتب کردم : م ابروهام

 .ذارهیم یگفتن حاال چه کالس یبرام مشکله االن م یعموم یرفت و امد تو جاها کمیگفتم من 

 هیبه صداش داد: حاال  یو ناز دیخم شد و دست هاش و از پشت سرم دور شونه هام حلقه کرد و گونه ام و بوس نیآفر

 شب به خاطر من بد بگذرون.
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 ؟یکن یخر م ینجوریهام گشاد شد: بچه پرو خسرو هم ا چشم

 بذارم. یانقدر انرژ ستیسه خسرو بگم. الزم ن یباال انداخت : فقط کاف ابرو

تم داش یمیمال شیکه آرا روزینگاه انداختم. برعکس د نهیتموم شده بود. به خودم تو آ شمی. آرامیخنده زد ریهم ز با

 بودم. دهیبه خودم رس یامروز حساب

. پالتو دمیپاشنه دارم و که هومن از سفر آخرش به سوئد برام آورده بود پوش یها نیهمراه پوت و نمیج شلوار

اف اف  یاسرم انداختم و با صد یتر از باسنم بود. شالم و رو نییتا دو وجب پا شیبود که بلند یتنف یپالتو اب میانتخاب

 . میرفت نییپا نیو برداشتم و همراه آفر فمیک

عقب و سهراب و نامزدش اشغال کرده بودن و  یدر پارک شده بود. صندل یخسرو افتاد که روبه رو نیبه ماش چشم

 از ماموت خان نبود. یشد. خبر ادهیما پ دنیهم جلو نشسته بود که با د بایز

 هام و باال انداختم: چه بهتر ...  شونه

 ! نم؟یبش یک یپا یبود.حاال قرار بود من رو وردهیخودش و ن نیماش سهراب

 .ایب دیتو با جاو زمیباهام دست داد به پشت سرم اشاره کرد: عز بایجلو نشست و ز نیآفر

 سوار بشه بایز نکهیخسرو پارک شده بود کردم. قبل ا نیکه پشت سر ماش ینیبه ماش یو کج کردم و نگاه سرم

 .دمیدستش و کش

 من تنها نباشم.  ا،یتو هم ب بایز گمیم -

 .مونهیمثل بابا بزرگ ها م دیخوام خوش بگذرونم جاو یغر زد: عمرا من م بایز

 .نینامرد یلیانداختم: خ دیجاو نیبه ماش یکردم و دوباره نگاه ینوچ

فتم گ یمثال م ایبد بود  یلیگشتم خ یاالن بر م نیو سوار شد و خسرو حرکت کرد. اگه هم دیدر جوابم فقط خند بایز

 نداشتم.  گهیجلو پام ترمز کرد. ظاهرا جز سوار شدن راه د دی. جاودیبر خودتون شما ام خسته من 

گاه بهم ن مین هیبرنگشت  یو مردک ماموت فقط سرش و تکون داد. حت کردم سالم  ینییپا ینشستم و با صدا کنارش

 بشم. نشینداشتم سوار ماش یعالقه ا نیمونده بود که بهم برخورد. منم همچ رهیبا اخم به جلوش خ یبندازه جور
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 روزی. برعکس دزدیم مینیب ریشده بود و ز یبا هم قاط وشیعطر و افتر ش یدر حال پخش بود. بو یکالم یب کیموز

طرح  یرو انگشتم و میبه پا داشت. با هم ست کرده بود یبا شلوار کتون ینفت یآب وریپل هیصورتش و اصالح کرده بود.

 .دمیلبخنده لبم کش

دست فرمون و  کیاش گذاشته بود و با  قهیشق یداده بود و انگشت هاش و رو هیو به پنجره طرف خودش تک آرنجش

 و دستم و جلو دهنم نگه داشتم.  دمیکش یا ازهیرفت. خم یحوصله ام سر م کم کم داشت گهینگه داشته بود. د

 اد؟ی: خوابت مدیجاو

 خورده کسل شده ام. هیکرد: نه فقط  یکه اصال به من نگاهم نم نیخوردم ا جا

 ترشیو ب زدیبود کمتر حرف م نیسرش و تکون داد. مردک سختش بود زبونش و تکون بده. تو گذشته ام هم دوباره

 داد.  یگوش م

 !!د؟یوردیجام جا به جا شدم: نورا و کوشا و ن تو

 تا جوابم و بده. دیطول کش هیخورد و چند ثان یصدام تکون آروم دنیتو فکر بود که با شن انگار

 مادرم موندن. شیبودن خسته بودن پ رونی: بچه ها از صبح ب دیلبش کش یشستش و رو انگشت

ه ک کیتراف به شد.  یشد ساکت م یبود. کوکش که تموم م یکوک یها یب بازاسبا نیا هیساکت شد. شب دوباره

 رفتم. یچشم غره ا میکرده بود ریپشتش گ

 !؟یرو انتخاب کرد یگریتعجب داشت که باز ی؟! برام جا یعالقه دار یسیلیبه زبان انگ کردمی: فکر مدیجاو

 یوقت به زبان عالقه  چیخان،  من ه ونیعالقه هما دیگفت یم دیبهش انداختم و بدون تعارف گفتم: با ینگاه مین

 من بود. ایرو یگریعمو جانتون بود تافلم و گرفتم. باز ینداشتم که دنبالش برم. فقط به خاطر اصرار ها

 ؟یهست ی: حاال راضدیجاو

 زونیو البته بدون آو دمیزحمت کش یلیکه به خاطرش خ ستادمیا ییسمتش و نگاهش کردم: بله االن جا برگشتم

 .یمرد چیشدن به ه
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 یگرفتم. اون روز که هر چه خواست بارم کرد دختر بچه بودم و ب یگفتم غم باد م ینم نیخودم نبود اگه ا دست

 هم رفت. یاز قبل تو شتریبا پنبه سر ببرم. به درک که اخماش ب دیبا یدونستم چجور یاالن م یزبون ول

 ؟یدار یظاهرا حافظه خوبگفت:  هیو فشرد و با کنا شیشونیدست چپش پ با

تونه فراموشش کنه فقط  یوقت نم چیشکنند که آدمم هم بخواد  ه یدل آدم و م یحرف ها جور یشدم: بعض تلخ

 دکتر. یبهشون فکر نکنه آقا کنهیم یسع

داشت که بگه.دوست نداشتم  یزینده اصال مگه چ یجواب دمینداد با یفرمون ضرب گرفتن. جواب یهاش رو انگشت

کمکم کنه اون حرف ها رو  نکهیا یهنوز برام عالمت سوال بود چرا اون روز بجا یبکشم ول شیپ رو گذشته حرف 

 شد. بیبارم کرد و بعدشم هم غ

 فیو تو دستم جا به جا کردم و از داخل ک فمیاومدم .ک رونیاز فکر گذشته ب میگوش یملود یبلند شدن صدا با

 لبم نشست و تماس و بر قرار کردم. یاسم هومن لبخند رو دنیاوردم. با د رونیو ب لمیموبا یوشگ میدوش

 الو، سالم... -

 زم؟یعز ییپخش شد: سالم پرنسس، کجا یشاد هومن پشت گوش یصدا

 میدونستم گوش یبود. نم دهیهومن و شن یانقدر بلند بود که حتما صدا میخورد. صدا گوش یتکون مختصر دیجاو

 هومن یصدا ینجوریا دیو به دست چپم دادم بلکه شا میکرد. گوش یپخش م کریاسپ یچش شده بود انگار صدا رو

 تر بشه.  فیضع

 چطور؟  رونیب میاومد نیمن با نامزد آفر -

 خوب هم دارم پرنسس؟ یخبر ها هیو گرفتم. برات  یآخر لمیگفت: مجوز اکران و ف یاهوم هومن

 هست خبرت؟ یخوشحال شدم. چ یب بودم: جدمعذ دیخاطر حضور جاو به

 ماچ بفرست. هی شهیکه نم ی. خشک و خالگمیاز اون روزها بود که هومن لوده شده بود: بدون ماچ که نم امروز

 یکه نم یحضرت واال چه فکر ها نیحاال ا یدیمنگنه قرار م یخدا نکشتت هومن که آدم و ال ی. ادمیلبم و جو گوشه

 کرد؟؟ 



 یشونیماه پ

 
61 

 

 نکن . یهومن شوخ -

 شده بودن. دهیچیشدم که سفت دور فرمون پ دیدست جاو یانگشت ها رهیخ

 که نخواستم. شتریب زیماچ خواستم چ هی! بابا یپرنسس قبال دست و دلباز تر بود یشد سی: خس هومن

 کرد که دم دستم بهش نرسه. یرفت دعا م یم دیبود. اگه بود. فقط با نجایهومن ا اگه

 نه؟ ای یگی: هومن مدمیغر

 . طاهر پور زنگ زد؟! رمیگیم ی: اشکال نداره حضوردیبلند خند هومن

 ؟یگیرو م ی: کهیطاهرپور ک ادیب ادمیکردم افکارم و متمرکز کنم تا  یسع

 ؟یطاهرپور نشناخت ری: امهومن

 داشت؟ کاریبود که آرزوم بود بتونم باهاش کار کنم: خوب با تو چ یاومد. طاهرپور کارگردان به نام ادمی

 دفترش برات نقش یکنه. زنگ زد به من گفت بهت بگم بر داتینتونسته بود پ یبود ول دهیتو رو د ی: کارهاهومن

 داره.

 .رمیفوق العاده اس آدرس و برام بفرست حتما م نیو با ذوق گاز گرفتم: واقعا ا لبم

 ارزش ماچ کردن و بغل و داشت.  یدی: حاال دهومن

 هومن عاشقتم، فردا اصال شام مهمون من. یو فراموش کردم : وا دیم که حضور جاوبود شده ذوق زده  انقدر

 پرنسس. یندار یخوام. کار ینم یزیچ گهی: تو خوشحال باش من د هومن

 نامجو شب خوش. ویلبخند جواب دادم: نه موس با

گفت:  هیبشه با کنا ادهیپ نکهیخسرو پارک کرد. قبل ا نیو کنار ماش نیماش دیگذاشتم و جاو فمیو داخل ک میگوش

 . یدیرس گاهیجا نیبه ا یکامال مشخص که بدون کمک کس
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خواد بکنم. به تو  یدلم م یبزنم بگم اره اصال دوست دارم هر غلط غیخواست ج یشد. دلم م ادهیو گفت و پ نیا

س بزنم. بود و پ که تو گلوم لونه کرده میکردم بغض لعنت یو سع دمیکش قیام ربط نداره.چند نفس عم گهید چکسیه

 شدم. ادهیچهره ام زدم و پ بهو  میتفاوت یماموت ضعف نشون بدم. نقاب ب نیحق نداشتم جلو ا

 ساعد دستش یکه کتش و رو دیهم قدم شدم. از کنار جاو بایاندازه شلوغ بود. با ز یب یبود اول هفته بود ول بیعج

 نگاهشم نکردم.  یبود گذشتم و حت ستادهیا نیکنار ماش نهیکرده بود و دست به س زونیآو

 خوش گذشت؟! دی: با جاوبایز

 .  رمینم ییبا خان داداش تو جا یول رمیم ادهیپ یصدا بخنده : کوفت من برگشتن ینگاهش کردم که باعث شد ب یچپک

 : بچه نشو. بایز

 .ادیزدم: ازش بدم م غر

 .شیبشناس شتریب یکن یسع فقط  دیبا یهم مهربونه ول یلی: داداشم خبایز

 مدیجد لمیرو ول کن اکران ف نایا. بشناسم رو عصا قورت داده  نی: من غلط بکنم بخوام ادمیلبم کش یو رو زبونم

  ؟یایم

 حتما.  امی: اره چرا نبایز

 کنم. یپس خبرت م -

شدم که با دست نشونم دادم بعد که مطمئن شد درست شناخته جلو اومد در خواست عکس کرد. کم  یدختر متوجه

 اشاره زدم.  نیکم دور ورم شلوغ شد. به افر

 .  شتونیپ امیمن کارم تموم شد م دیشما بر نیآفر -

 : باشه.نیآفر

داشتن و  یودن که سر و وضع بامزه دوره ام کرده ب یساله  جدهیهفده و ه یپسر ها پیاک دمیشدن بچه ها رو د دور

 .رندیبگ یتا سلف ستمیب نشونیکردن. ازم خواستن ب یخودشون بهم ابراز عالقه م اتیبا ادب
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برو ا یبد اخم جور یکرد. آقا ینگاهم م یبود و شاک ستادیا نهیبا فاصله دست به س یافتاد که کم دیبه جاو چشمم

 چرا نرفته بود؟؟ نیشدن.ا یز هم باز ما گهیهاش بهم گره خورده بود که شک داشتم د

 به جلو اشاره کرد: بچه ها منتظر هستن. دیکه خلوت شد سمتم اومد. نگاه متعجبم و که د دورم

داشت. دستهام و از سر ما  یتوجه بهش راه افتادم قدم هاش و باهام هماهنگ کرد و شونه به شونه ام قدم بر م یب

خنده ام  دیسرم کش یشالم افتاده ام و رو دیکردم با لبخند جواب طرفدار هام و بدم. جاو یم یبغلم زدم و سع ریز

 بود. زیگرفت بچه پرو حواسش به همه چ

  ؟یریگیعکس م بهیغر یبا مرد ها شهی: همدیجاو

 ! یطلبکارانه بود تا سوال یادیبه نظرم ز لحنش

 .نمیب یطرف دار هام مجواب دادم: واسه من زن و مرد نداره همه رو به چشم  سرد

 دیور با نیکرد.دستش و پشت سرم گذاشت: از ا یکه شونه ام به بازوش بر خورد م یشد جور کیبهم نزد شتریب

 . میبر

بهم حمله  یکرد که انگار قرار بود کس یردم م تیجمع نیدستش و دورم  قرار داده بود و از ب یام گرفت جور خنده

 بود به من؟؟؟!! دهیچرا مثل کنه امروز چسب نیا یامد ول یتعجب داشت برام ما از هم خوشمون نم یکنه. جا

 .دیخر یم یبود قدم هام و تند تر برداشتم. خسرو داشت آلو جنگل ستادهیا یکه کناره مغازه  نیآفر دنید با

 دوست داره. یلیخ رانیبلند گفت: خسرو آلو خشکم بخر ا دنمیبا د سهراب

 حرف سهراب باعث چشم غره رفتن نامزده سهراب به من شد. نیهم

 .یخواد بخر یتفاوت رو به خسرو گفتم: نه خسرو جان نم یب

 ! ؟یتو که عاشق آلو خشکه بود یبود که باز ادامه داد: ول دهیسهراب چشم غره نامزدش و ند انگار

خوب  دی. بادیمورد تجربه هم دار نیکنه شما که تو ا یم رییدرهم برندازش کردم: عالقه آدم ها تغ یاخم و ابروه با

 .دیرو بدون زایچ نیا

 گرفته بود. لیبه بهم زدن رابطه امون بود و سهراب خوب حرفم و تحو منظورم
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 یمن دلم پشمک م جاتیبه دست داشت. با وجود اون همه ترش یافتاد که چوب پشمک صورت یبه دختر بچه  چشم

 یگفتم من دلم پشمک م ینبود. اگه م یکنم ول دایفروختن و پ یکه پشمک م ییخواست به اطراف نگاه کردم تا جا

 و نیآفر ی. انقدر با حسرت به پشمک تو دست دختر بچه زل ده بودم که صدادیرس یبد به نظر م یلیخواست خ

 بازوم و تکون داد. نی. آفردمینشن

 .میکرد دیخر رانیا ای: بنیآفر

تخت که  نیپرت تر دیجاو دنیکش یم ونی. پسر ها هم قلمیسفارش داد یچا سیو سرو میتخت نشسته بود یرو

 ینشستن انتخاب کرده بود. انقدر هم جد یپنهان شده بود و برا یغاتینبود و پشت درخت ها و بنر تبل دیاصال تو د

کرد چند بار تا  یم تمیسهراب اذ رهیخ یجرات مخالفت کردن نداشت. نگاه ها یجا خوبه که کس نیگفته بود هم

 زبونم و گرفتم. یجلو یول ؟یزل زد یپشت لبم اومد تا بگم به چ

 .میشمال بر هی میشمال، قبل عقد ما برنامه جور کن میبر دهیهوا جون م نی: اخسرو

 م.نکرد یوقته تو جاده شمال رانندگ یلی: اره حتما خدیلبش کش یسر تکون داد و ناخونش و رو دیجاو

 ند؟یایخانوم شما هم م رانی: اخسرو

 وقت شمال نرفتم. یلیمحکم تر شد: اگه کار نداشته باشم حتما خ میدور فنجون چا دستم

 ...ایاسترال میبر دیبعدشم شا یمالز میمن و سهراب قرار بر ه؟ی: شمال چسمانه

سر  دیخود نداشتم منو جاو ینظر بمونم حوصله بحث ب یکردم ب یدر گرفت. سع یمالز ایشمال بهتره  نکهیا بحث

باال رفته بود و ساق پام مشخص بود. سردم هم  نمیو پاهام و کنار خودم جمع کرد بودم شلوار ج میتخت نشسته بود

ود ب نیقرار گرفت کامال مشخص بود هدفش ا نم یساق پا یکتش وکنار من گذاشت. نصف کتش رو دیشده بود. جاو

 نیا یرفت. ول یانتظار م یتعصب نیخان بزرگ شده همچ ونیدست هما ریکه ز یو بپوشونه. از کس من یساق پا

 کرد. یدور برش خرج م یزن ها یهمه  یتعصب و برا

 .  میستادیها ا نیداشت. کنار ماش یقدم برم بایپشت سر من و ز قایدق دیبرگشت هم جاو موقع

 خونه ما .   میبر میمستق نجایگفت: پس از ا خسرو

 نداشتم. گهیجمع و د نیپر شده بود و حوصله ا تمیخوردم من واقعا ظرف  جا
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 خونه. رمیمن م دیریآژانس بگ هیمن  یبرا شهیپس اگه م -

 .دیشب تنها بمون ستیدرست ن ستیمامان سمن ن گهیم نیخانوم آفر رانی: اخسرو

 کنه. یم نییو غلط تع واسه من درست دهیرس ییهام درهم شد: جغله کارش به جا اخم

 سراغم؟ ادیقرار شب لولو ب ستیشدم: چرا درست ن نهیبه س دست

خودتون هم شده  تیواسه امن نکهیخنده: نه منظورم ا ریبلند شد و خود خسرو هم زد ز نیو آفر بایخنده ز یصدا

 خونه ما. انیبه مامان سمن خبر داده شما شب م نیخونه ما امشب.افر انیبهتر ب

 خونه راحتترم.   ییجا رمی دی: ممنون من فردا بادیکردم و نگاهش و دزد نیبه افر یشاک نگاه

 رسونم منزل ... یم رو شما صبح من:  گفت  یجد یلیخ دیجاو

 .  دیبشن دییو باز کرد : بفرما نیبعد در ماش 

 کردن. یم نییخوابم و هم تع یداشتند جا ینواب ها حت دمیترک یاز حرص م داشتم

 ... یتر ممنون ولدک یآقا -

 .دییحرفم امد: گفتم بفرما وسط

 دکتر من... یآقا یول -

 .دییانداخت: عرض کردم بفرما ینگاه شیدر هم به ساعت مچ یبا ابرو ها دیجاو

 یکیتونستم  یخواست م یسوار شدم. دلم م ریو محکم بود لحن و نگاهش که دهنم بسته شد. سر به ز یجد انقدر

تونستم  یشد.از خودم لجم گرفت که نم یخان م ونیهما هیشب یادیشد ز یم یماموت جد نیا یوقت یول رو بزنم 

خواستم  ینم نیخوب به خاطر آفر ،یادب یشد ب یم دادمیهم نشون م ی گهیبشونم. رفتار د یحرفم و به کرس

 زیداشت همه چ یاومدم. اصال چه معن یخانوم در م نیحتما تو خونه خوشگل از خجالت آفر ی. ولادیب شیپ یمشکل

 موند. ینم سیگفت؟؟ آلو تو دهن خانم خ یو به خسرو م

سوار بشم بعد خودش  دادیاز حضرت واال نبود. آقا دستور م یخبر ینشسته بودم ول نیبود تو ماش ی قهیدق چند

 .دمیو از سرما به خودم لرز دیچیپ نیداخل ماش یباز شد و باد سرد نیزده بود .در ماش بشیغ
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 و روشن کرد. نینشسته و چوب و به دستم داد.ماش نیداخل ماش یبا چوب پشمک دیجاو

 .زدمیبود.آب دهنم راه افتاده بودم زشت بود اگه ناخونک م دهیدخترش و داشت براش پشمک خر یهوا چقدر

 ؟یخور ی: چرا نمدیجاو

 !ن؟یدینورا نخر یتعجب نگاهش کردم : مگه برا با

 : نه دیجاو

 !ن؟یدیمن خر یبراهام گرد شدن:  چشم

 .دمیخودم نخر یسرعت شد: مسلما برا نیراه نما زد و وارد ال دیجاو

 و فمیکرد. تکل یم جمیمرد با رفتار هاش گ نیبود. ا دهینگاهم و د یعنیبود  دهیمن خر ینگاهش کردم . برا رهیخ

 نه؟ ایبودم  یازش متنفر م دیکرد با یمشخص نم

 رهیبار از نگاه خ نیاول ینگاهم شد و سرش و کج کرد و نگاهم کرد. نگاهش انقدر نفوذ داشت که برا هینیسنگ متوجه

 انداختم.  نییو سرم و پا دمیبعد مدت ها خجالت کش یمرد

 لب زمزمه کردم: ممنون ریز

 .رمیبگ دهیکارش نا د نیتونستم با ا ینداد منم منتظر جوابش نبودم.رفتار امروزش و م جواب

*** 

 لب زمزمه کردم. ریز یرو پارک کرد و ممنون ادهیو درست موازات پ نیماش دیجاو

 .دییشما بفرما انی: من باال نمدیفرمون برداشت و به طرفم چرخ یدستش و از رو دیجاو

باال  نگیبه پارک یمنته یو خسرو همراه هم از پله ها نیشدم. وارد راه پله شدم. آفر ادهیتکون دادم و پ زیو ر سرم

 و کامل تو آغوشش گرفته بود. نیاومدن. خسرو آفر یم

 نیخودش نگه داره منو زا برا کرده.حقش امشب نذار آفر شهیو شب پ نیآفرِ نکهیدادم: جغله واسه ا رونیو ب نفسم

 بخواب تا کنف بشه. ششیپ
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 ی.وگرنه تمام نقشه هاکنم تیو اذ نیخواست آفر یدلم نم فیداد. ح یچشماش ادامه م دنیهمچنان به دزد نیآفر

 بخوابه نه خودش. نیآفر الیکردم با خ یم یکردم و کار یجغله خان و نقش برام م

 غیج یباز کرد. هنوز در و کامل باز نکرده بود که صدا دیپدر و مادرش خواب هستند در و با کل نکهیا یبه هوا خسرو

 خدا رو شکر کرد. دنمونیخانوم با د دهی. فرمیدیبلند نورا و شن

 پس کجاس خسرو؟؟! دی: جاودهیفر

 ومد؟یباال ن دیسمت من: جاو دیچرخ دیجاو دنیبه پشت سرش نگاه کرد و با ند خسرو

اشت د یکیکه انگار  دیکش یم غیج ی. جوردیکش غیبتونم دهن باز کنم. دوباره نورا با تموم وجودش ج نکهیا قبل

 . زدیم کتکش مفصل 

 شده؟ ی: چخسرو

 بچه هالک شد. نیکجاس؟ ا دی: جاو هدیفر

 به من نگفتن. شتریب زی. چانیدکتر گفتن باال نم یو تو دستم جابه جا کردم: آقا فمیک

 باال بدو. ادیخانم با تموم شدن حرف من وا رفته نگاهم کرد: خسرو بدو اگه نرفته صداش کن ب دهیفر

 رفتن. نرو خسرو...  -

 شد مامان؟ یکرد: چ ضیکفش هاش و با صندل هاش تعو بایز

  .ستهیوا هویقلبش  ترسمیمن م زنهیم غیج ی. جورستین میهم مستق یصراط چیبچه لج کرده به ه نی: ادهیفر

. ختیر یتکه زده بود و مثل ابر بهار گوله گوله اشک م واریبه د بایتخت ز ی. نورا رومیوارد خونه شد هیسر بق پشت

 خواست. یو باباش و م دیکش یم غیبزنه ج یکردن حرف یخان تا دهن باز م روسیس

 کاکائو درست کرده.  ریبغلم دختر نازم. مامان جونت برات ش ای: نورا بابا جان بروسیس

و خودش و به گوشه  دیکش  غیخان بهش پشت سر هم ج روسیشدن س کیبلندش و با نزد غینورا شد ج جواب

 دن.کر یچسبوند. همه با تعجب نگاهش م وارید  قسمت  نیتر
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 .میامشب بخواب ستیزدم: ظاهرا قرار ن غر

 : آخه چرا لج کرده ؟خسرو

بچه ام شروع کرد به بهونه  نیا رونیپاش و از در گذاشت ب دیجاو ینداشتم از وقت شی: واال مادر جان من کار دهیفر

 ستم بخوابنمش، خوا هیگر ریز زد نکردم  داشیگشتم پ ینزده . بهونه خرسش و گرفت. هر چ یچیگرفتن. لب به ه

 که بدتر کرد. 

 شده خوشگلم؟ یبغلم بگو چ ایزانو هاش نشست: عمه قربونت بشه ب یتخت رو یجلو بایز

از همون  یکیکه دست هاش و باز کرد و خواست بره طرفش باز هم  باینه تکون داد. ز یبه معن هیسرش و با گر نورا

بچه اش وقت  تیترب یرو کمی گرونیتو کار د دنیسرک کش ی. مردک ماموت به جادیبنفشش کش یها غیج

 کرد. ینم نیاالن همچ ذاشتیم

 .میبا هم بخر میبر ؟یخور یم ی: عمو جون بستخسرو

هم  یکیبنفش بود. یها غیو ج هیعمه و عمو و پدر بزرگ و مادر بزرگش گر ینورا به تموم ناز و لوس کردن ها جواب

 . رهیبچه بره تا زبون به دهن بگ نیبه ا یتشر هیشد  ینم دایوسط پ نیا

. خواست یکرده بود و باباش و م رینتونست بچه رو آروم کنه. سوزن نورا گ چکسیبساط بود. ه نیهم ی قهیدق چند

 و هم خونه جا گذاشته بود و معلوم نبود کجا رفته. لشیموبا یحضرت واال گوش

 نورا: خفه شو نورا ... با ضرب باز شد و کوشا داد زد سر  بایاتاق ز یاتاق بغل در

 چه مدل حرف زدن با خواهرته. نیکوشا ا ؟یچ گهی: اٍاٍاٍاٍ، دروسیس

 .  زنهی: سرم رفت. همش زر مکوشا

 گوش کیبودم. سر و نزد ستادهیا نیشد. کنار آفر یمگه ساکت م گهیتر بشه. د حیحرف باعث شد نورا جر نیهم

 یازب یبا کل شهیواسه آقاتون، امشب مگه م یکرد ینم ینیرید ششد امروز خو یکردم: من سر سام گرفتم. نم نیآفر

 .دیبچه خواب نیا

 : به خسرو بگم ما رو ببره خونه ؟ بگم؟  دیلب برچ نیافر
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 .  یانقدر تخس یرفت یکله پدرت بچه تو به ک یآمد : ا رونیبا حرص از اتا ق ب خسرو

 چخبره ؟ نجای: ا دیکه پرس دیجاو یباز و بسته شدن در و صدا یصدا با

 بچه هالک شد.   نیکه ا ایب ایخانوم تند تند گفت: پسرم ب دهیاز نگاه همه شکوفت فر گل

 مبل انداخت و سمت اتاق رفت با تحکم دخترش و صدا زد : نورا   یکتش و رو دیجاو

 پرواز کرد. دیپدرش سمت جاو یصدا دنیشد دخترک لجباز ساکت شد و با شن همون

بغل نورا و بغلش کرد.  ریخم شد و دست انداخت ز دی. جاوزدمیم دیداده بودم و داخل اتاق و د راه رو تکه وارید به

دست کمر  هیبا  دیگذاشت. جاو دیشونه جاو یحلقه کرد و سرش و رو دینورا دست هاش و محکم دور گردن جاو

 کرد. یدخترش و نوازش م

نبع م دینبود. انگار نورا با اومدن جاو شیپ قهیچند دق یبچه همون بچه کول نیآروم گرفته بود که انگار ا یجور نورا

 هیبود. پدر بودن تک یپدر خوب دی. جاودینورا و بوس سیخ یگونه ها دیکرده بود. جاو دایخودش و پ تیآرامش و امن

 اومد.  یم بیگاه بودن بهش عج

 . میه بودبه چه کنم چه کنم افتاد گهی. دیآمد یخدا عمرت پسرم، کاش زودتر م ی: ا دهیفر

 باز؟ یانداخت: چرا لج کرد یبه نورا نگاه تیبا جد دیجاو

 ... ییهاش بود جواب داد: بابا هیو با همون بغضش که به خاطر گر دیلب برچ نورا

  اد؟یرفتارت خوشم نم نی؟ مگه نگفتم از ا یچ یی: باباومدیخودش کوتاه ن تیاز موضع جد دیجاو

   ؟یکرد یم هیجواب بده. چرا گر هی: بدون گرهیگر ریکم مانده بود باز دخترک بزنه ز دینورا لرز یها لب

 بود جواب داد: کوشا بهم  گفت خفه شو... یخوردن یادیغنچه شد که به نظرم ز یبا همون لبا ها نورا

 .یدبگه لج کرده بو یزیکوشا چ نکهیتو که قبل ا ی!! پدر صلوات هیخنده: عجب بچه جلب ریزد ز خسرو

 ها. یحرف بزن ینجوریبا خواهرت ا نمینب گهی: اقا کوشا ددیجاو

 : اخه همش زر ...  کوشا
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 : کوشا دیغر دیجاو

 .دیسمت اتاقش رفت: فقط بلده اسم منو صدا بزنه. در اتاق بهم کوب کوشا

داد. دروغ چرا ته دلم به  یفقط سرش و تکون م زیر زیکرد که دخترش ر یزمزمه م یگوش دخترش چ ریدونم ز ینم

 بودم. دهیو نچش یوقت طعم محبت پدر چیشد. من ه مینورا حسود

بد اخم به خنده باز شد. پس حضرت واال بلد بود بخنده. بلد بود  یآقا ی. لب هادیو بوس دیمحکم گونه جاو نورا

 مهربون باشه.

 یوقت تا حاال کار چیه یی.جز همون روز کذاستیانقدر ها هم بد ن دیجاو ران،یانصاف نباش ا یشد : ب داریب وجدانم

 نکرده که ناراحتت کنه.

  ؟ی: خرست و کجا گذاشتدیجاو

 دونم که.  ی: نمنورا

  ست؟ین نیتو ماش مینیبب میبر ای: بدیجاو

 خوام باشه؟  یهم م ی: بستنورا

  ؟یبود یدختر خوب یلینورا و پاک کرد: خ ینیبرداشت و ب یدستمال دیجاو

 .. ییزد : بابا نق

 مینیسمت اتاق کوشا رفت: پس بذار بب دیراحت شده بود برگشتن سر کار خودشون جاو الشونیکه انگار خ همه

 خواد؟ ینم یزیکوشا چ

 نیاورد. هم یو به حساب م مانیفقط ا دیخر یهم م یزیپدرم من هر وقت چ یگذاشت. ول یبچه هاش فرق نم نیب

 نیا یبخواد.پس محبت پدر یزیباز حواسش جمع بود نکنه پسرش چ یبه کوشا تشر رفته بود ول شیپ قهیچد دق

 بود. یشکل

بود که  میتو زندگ دیمثل جاو یسرش و از داخل در وارد اتاق کرد و با پسرش خوش و بش کرد. اگه منم مرد دیجاو

وقت اسم سورج تو  چیباز اون هست. ه یکند ول یپشتم خال ایگاهم و اگه همه دن هیپشتم و تک شهیهم دونستمیم
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. نگاهم و  میموند رهیکوتاه بهم خ هیچند ثان یسمت من و برا دیدر اتاق و بست .چرخ دیآمد.  جاو یشناسنامه ام نم

 خواستم متوجه حسرت تو نگاهم بشه.   یگرفتم نم

 ه؟یبهداشت لیوسا ؟منظوریخوا ینم یزیشد: تو چ کینزد بهم

که با حرف هاش دلم و سوزند نه به االن که  شیبود. مردک ماموت نه به چند ساعت پ ورشیپل قهیبه  چشمم

 دارم. اجیاحت یزیبه چ دیحواسش بود من مهمونم و شا

 ها؟ یسرت گذاشته بود ی: خوشگه خونه رو رودمینورا کش لپ

 خواستم. یو م میجوابم و داد: خوب بابا یبا سرتق نورا

 : پدر سوخته . دمیبشه.لبخند زدم و لپ نورا دوباره کش یامروز یزبون بچه ها فیبود حر یکس مگه

و من مورد لطف قرارش داده  ستادیا بغلش باباش خدا من و بکشه  یگفتم ا یچ دمیو تازه فهم دمیکش یبلند نیه

 یعنید. منظورم اون نبو زیکرد: چ یباال رفته نگاهم م یکه با ابرو ها دیشد سمت جاو دیکش اریاخت یبودم. نگاهم ب

 بود.  یخوب شوخ

 .دیمسواک بخر کیسر راه برام  شهیخوام. اگه م یم یچ نیگفت زهیکردم بحث و عوض کنم: چ یسع

 گرفته بود و ناراحت نشده بود. دیحرفم و ند یعنیلبخند گل و گشاد  اون

 : فقط مسواک؟  دیدست باالتر کش هیبا  نورا

 تکون دادم: بله   سر

 لحظه ...  هیدکتر  یاومد پولش و ندادم: آقا ادمیاز کنارم بگذره که تازه  خواست

 

 فقط مسواک یاسکناس سمتش گرفتم ابروهاش درهم شد : گفت هی و آوردم  رونیپولم و ب فینگاهم کرد. ک منتظر

  گه؟ید

 پولش...  شهیکه نم ینجوریو گفت و خواست بره که باز صداش کردم: اما ا نیا
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کدوم روش و باور  دیفهم ی. ادم نمدیخند یدادم ساکت بشم. بد اخالق االن داشت م حیبهم کرد که ترج یتند نگاه

جا انداخته  نیزم یبخوابم. برام رو بایداد و قرار شد من تو اتاق ز یدست لباس راحت هیبهم  بایخواب ز یکنه.  برا

 بلند شد.  دیجاو یبودن. تقه به در خورد بعدم صدا

 .ایلحظه ب هی بای: زدیجاو

 داد. بایمسواک و به دست ز دیبه خواب رفته. جاو دینورا تو بغل جاو دمیدر د یدر و باز کرد از ال بایز

 بچه تنها نمونه تو اتاق. دیری: داداش بذار نورا تو اتاق من بخوابه صبح که شما مبایز

خارج  سی.بعد شستن دندون هام از سرودینورا هم کنار من جا انداختن نورا کنار من خواب یقبول کرد و برا دیجاو

 .دمیشن زدیحرف م یصداش و که داشت تلفن دیجاو اتاق در بازبودن خاطر به شدم. 

 دمشی: اره رفتم ددیجاو

-... 

 .شهیمشخص م گهی: چند روز ددیجاو

-... 

 .دمشید ی: حاال باهاش حرف نزدم ولدیجاو 

-... 

 : عسل لطفادیجاو

-... 

 کنم.  یمسئله رو فقط خودم حل م نی: ادیجاو

- ... 

 :عسل جاندیجاو
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 یبود ول بیاستفاده کنه . عسل جان ، عج زیحضرت واال بود. پس بلد بود از کلمات محبت آم یتو زندگ یکس پس

 . نمیعسل خانم و بب نیخواست ا یدلم م

 خواد بچه ها رو تنها بذارم.  یکنم فقط دلم نم یو سخت نم یزی: من چدیجاو

-... 

 .گهینه با خودمه نه کس د ایبچه هام خوب  یبرا یچ نکهیا میبار گفتم تصم هی: دیجاو

 عسل خانم حساب بردم. یجا من که و تحکم داشت لحنش  یجد انقدر

  یکن ی: مثل نورا رفتار مدیجاو

-... 

 .ستیرفتار در حد تو ن نی: ادیجاو

 شیبود و به مکالمه شخص ستادهینبود.زشته بود اونجا ا یحضرت آقا اصال ناز کش خوب رمیگ یحرفم و پس م خوب

طر ع ی.بودمیخم شدم و بناگوش نورا بوس اریاخت ی. بدمیصدا سمت اتاق رفتم کنار نورا دراز کش ی. بدادمیگوش م

 .دیچیپ مینیب ریز دیجاو

قدر به خودش عطر داره مرد ان یبوش همه جا هست . اصال چه معن ستیلب غر زدم: خدا لعنتش نکنه خودش ن ریز

 بزنه. 

خانواده دور نگه دارم  نیکرد هر جور شده خودم و از ا یم یمدت سع نیموندم. خنده دار بود تموم ا رهیسقف خ به

 بودم. دهیخواب نجایحاال امشب ا

 تنش و میمتوجه شدم نورا ن یکیشده و چشمام و باز کردم و تو اون تار نیام سنگ نهیس نکهیشب با حس ا نصف

که خودش و  دینکش هیچند ثان یتکون دادمش و سر جاش گذاشتمش. ول یام انداخته . به سخت نهیس یرو

 رفتم. بو بازوم و بغل کرد.تو بغلم گرفتمش و چشم بستم و دوباره به خوا دیکش سمتم 

غض کرد که چشم باز کردم. هوا روشن شده بود .خواب آلود دنبال منبع صدا گشتم. با نورا ب یهق هق آروم یصدا با

 کنار رخت خوابش چهار زانو نشسته بود روبه رو شدم. 



 یشونیماه پ

 
74 

 

 شد؟   یچ زمیشدم: جان عز زیخ مین

 کردم.   شیبه انگشت جاش و نشون داد: ج تیبا مظلوم دیبرچ لب

! چرا عمه جونت و ؟یداریب ینداره. از ک هیگر نکهیشده بود: قربونت بشم ا سیو کنار زدم . رخت خوابش خ پتوش

 ؟یصدا نزد

 نشد. داری: زدم بدیو باال کش شینیآب ب نورا

 نینوشتن. بچه تلف هم بشه ا یادگاری یک واریانداختم : نگاه کن رو د یتخت مچاله شده بود نگاه یکه رو بایز به

 .شهیم داریخانم خانم ها مگه ب

چه  یشد.اول صبح سینبود نورا و بغل کردم و لباس خودم هم خ یبهداشت سیسرو بایشدم. چون تو اتاق ز بلند

به اتاق خواب  ی.در باز کردم نگاه دزدکدمیجواب نشن یو در زدم. ول دی. رفتم سمت اتاق جاومیداشت یبرنامه ا

 انداختم.

 رفته؟ یمردک ماموت کجاس ؟خروس خون کدوم گور نیداخل اتاق نبود: پس ا یکوشا که خواب بود کس جز

ولش کنم. بچه که مادر نداشت حواسش بهش باشه. وارد  ینجوریا مدویچهره بغض کرده نورا نگاه انداختم دلم ن به

حضرت واال تازه دوش گرفته  یعنی نیبود . ا سیخ نی. زممیشد یبهداشت سیشدم با نورا داخل سرو دیاتاق جاو

 . تمشبودن.لباس نورا و در آوردم آب وان و بازکردم و داخل وان گذاش

دونم  یکه سمت نورا برم که نم دمیکه مطمئنا مال نورا بود و برداشتم.چرخ یقفسه شامپو ها رفتم شامپو بچه  سمت

خوردم و سرم رفتم تو وان باال تنه ام محکم به لبه وان خورد نفسم از درد رفت. اشک تو  زیپام رفت که ل ریز یچ

 ام حس کردم. نهیتو قفسه س یچشم هام جمع شد درد بد

 شده. لی: لعنت بهت ماموت فسدمیغر

 ه؟یا : ماموت چنور 

کاسه داغتر از آش  یکاریبگه تو رو سننه. تو چ ستین یکیام و ماساژ دادم: اخه  نهیندادم با دست قفسه س جواب

 له له بچه مردم. یشد یدیی. چند تا شکم زایشد
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کردم. مردک  دیگرفته بودم نثار جاو ادیتا االن  یفحش از بچگ یلب هر چ ریشامپو تن و بدن نورا و شستم و ز با

بود دست و پام بشکنه انقدر  کیرفته بود بعد من به خاطربچه حضرت واال نزد یکدوم گور یمعلوم نبود اول صبح

 کردم.  یم رشآبدار نثا دهیلجم گرفته بود که اگه روبه روم بود دو تا کش

 باشه؟  نیجا تو آب بش نیکنم . هم دایپ یزیچ یحوله  هیجا بمون برم  نینورا هم -

 دوست دارم .  ی: باشه من آب بازوران

 یغلط م گهیداشتم. من د یهم فشردم. شروع صبح عال یرو یسمت، لب هام و با حرص آشکار ختیدست آب ر با

 موندم. یم یکردم شب و خونه کس

 یکه رو یراهنیشده بودن از سر و وضع خودم چندشم شد.چشم به پ یو کف سیاتاق شدم. لباسم کامل خ داخل

 بود. یچیاده بود خورد. بهتر از هتخت افت

 و سمیخ یبود زود لباس ها واریامروز ناچار بودم. کوشا روش سمت د یو بپوشم ول ی گهید یاومد لباس کس یم بدم

و  سمیخ یبستم. لباس ها ونیدر م یکیو  راهنیپ یعوض کردم دکمه ها زدیمردونه که تو تنم زار م راهنیبا اون پ

 خوند. یکرد و شعر م یم یخودش آب باز یبرا وانتو  الیخ یبه نورا کردم که ب یگذاشتم و نگاه ییکنار روشو

ام  نهیمال نورا باشه. به خاطر درد س دیبا هیکه گوشه اتاق بودن رفتم . حدس زدم چمدون صورت یچمدون ها سمت

کنم .  دایتونستم حوله نورا و پ ی. نمدنیلرز ی. دستام هم مدمید یچشم هام پر آب شده بود و همه جا رو تار م

 دنیداخل چهار چوب در شوکه شدم . انگار اونم از د دیجاو بتیه دنیهوا باز شد و با د ی. در اتاق بستادمیکالفه ا

 من با اون سر و وضع شوکه شده بود. که چشم هاش گرد شد.

ر اونم . انگادمیچرخ یکردم. کم کیو گرفتم بهم نزد راهنیگر گرفت. دو طرف پ هویلباسم افتادم تموم بدنم  ادی تازه

 بودم حاال ستادهیا دیلخت جلو جاو مهیداد.آبروم رفته بود ن نیبه خودش اومده بود که نگاهش و از من گرفت و به زم

 کرد. یچه فکر ها که نم

 !؟یخواست یم یزیبه چمدون ها اشاره زد: چ دیجاو

 من ...  - 

ش و سر دیباعث شده بود کلمات و گم کنم لبم محکم گاز گرفتم .جاو گهیطرف د هیطرف، سر وضعم  هیام  نهیس درد

 کرد.  یم نگاه باال آورد. فقط به چهره ام 
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   ؟یکن یم هیگر یدار رانی: ادیجاو 

 کردم.  یم هیگر داشتم

کرده بود. من اومد شما رو صدا  سینورا جاش و خ یعنیآره ،  یعنی: نه ،دمیکش سمیگونه خ یدستم و رو پشت

 ول کنمو به خدا تو چمدون ها دنبال حوله بودم. یشد بچه رو اونجور ی. خوب نمیبزنم.آخه شما نبود

رفت . دستم و جلو دهنم  رونیدرهم از اتاق ب یبا اخم ها دی. جاوزدمیگفتم، وسط جمله هام هق م یچ دمینفهم اصال

و مرد ر نیوقت با ا چیه گهیخونه گم کنم. د نیخواست گورم و از ا یه. دلم مام بلند نش هیگر ینگه داشتم که صدا

 در رو نشم.

 واست خوبه. نیریبرگشت : بخورش ش وانیل هیبا  دیجاو

 رونیب یچمدون خودش و تن پوش یبود. خم شد رو اتیکه به دستم داده بود واسم مثل آب ح یآب قند ینیریش

 آورد و به دستم داد.

 تن پوش نو بپوشش. من حواسم هست به نورا برو لباست بپوش . نی: ادیجاو

 برم که صدام زد. رونی. با عجله خواستم از اتاق ب دمیپوش راهنیپ یتن پوش و رو عیسر

  ران؟ی: ادیجاو

 با بغض منتظر نگاهش کرد: ممنون که حواست به نورا بود.   دمیچرخ

 پناه بردم. بایسرم و تکون دادم و به اتاق ز فقط

*** 

 &دیجاو&

 

ار ب کینورا رو که بغ کرده گوشه اتاق کز کرده بود نگاه کرد:  نهیو صاف کرد و با اخم از داخل ا شیطوس وریپل قهی

 نه. یعنیگفتم نه 
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 کنم. یقهر م یبر ینورا شکست: نذار بغض

 نه من. یکنه تو یوسط ضرر م نیکه ا یتونست درست حرف بزنه: قهر کن کس یهاش نم هیبه خاطر گر نورا

 ... ییزد: بابا نق

 حاال هم پاشو برو صبحونت برمتینداره. گفتم خودم بعدا م ییبه نورا ساعتش و دور مچ دستش بست: بابا تیاهم یب

 و بخور.

 خوام برم.  ینورا بلند شد: من م هیگر یصدا

 با و بود خواسته  یچند وقته هر چ نیسرش گذاشته بود. ا یهاش خونه و رو هیبه نورا انداخت که با گر ینگاه یشاک

خواست و  یکه م یهر چ یچند روز انقدر لوسش کرده بودن که برا نیبه دست آورده بود و پدر و مادرش تو ا هیگر

 کرد. یم رونیعادت زشت و از سرش ب نیا دیبا هیگر ریز زدیآورد م یبه دست نم

 .ستین یخبر یهفته از کارتون بست هی یصبحونت و بخور یاالن نر نی: اگه همدیبه گردنش کش یدست

 دوست ندارم.  گهیاز جاش بلند شد و هق هق کنان سمت در رفت: د نورا

خم شد تا نورا و بغل کنه که به نورا تشر رفت: گفتم  بایشد. ز زونیبه پاش آو بایز دنینورا راه افتاد نورا با د پشت

 صبحونه زود.

 شده؟ ی: داداش چبایز

 لوس شده. یادینشده فقط نورا ز یچیکرد اشاره کرد: ه یبه نورا که با بغض و اشک نگاهش م تیجد با

 نیبه حال ا ینگاهش نکن واال من که آدم گنده ام دل و زهره ام آب شد وا ی: وا داداش خوب بچه اس اونجوربایز

 شد؟ یبغلم بگو چ ایعمه جون ب ایبچه ، ب

 انقدر لوس شده. دیبه الالش گذاشت یلیشما ل نیکرد: هم یپوف کالفه

خوند و  ینشسته بود و روزنامه م زینورا و به اتاقش برد تا آرومش کنه. وارد آشپزخونه شد. پدرش پشت م بایز

 نشست. زیکرد. سالم داد و پشت م یرو پر م یچا یمادرش داشت استکان ها

 ؟یخور یکه م یجان چا دی: جاودهیفر
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 خورم. یبرداشت: بله م ینون تکه

 ه؟یگذاشت: برنامه ات چ زیم یروزنامه رو تا زد و رو پدرش

مد امروز مح شیپ کینیکل رمیدانشگاه بزنم. بعدم م سیسر به رِ هی دیدانشگاه با رمیسر م هی: دینونش مربا مال یرو

 خسرو کجاس؟ ی. راستشمیاز فردا مشغول به کار م یفکر نکنم ول

 ...زیبخور مادر مال تبر رمیخان صبح زود رفتن شرکت، پن ونیهما جلوش گذاشت: خسرو با یاستکان مادرش

 ..یسر هم شرکت برو. اگه دوست داشت هیو تو دستش چرخوند:  شیاستکان چا پدرش

 و وارد کنم و غالب کنم به مردم. ینیمحصوالت چ نمیبش زیحرف پدرش اومد: درس نخوندم برم پشت م وسط

 دیاول مدرسه کوشا ، بعدم با تمیالو ی. ولزنمیسر به عمو م هیبهش رفت خنده اش گرفت: چشم  یچشم غره ا پدرش

 . برم دنبال خونه 

 گذره؟ یبهت بد م نجایدنبال خونه مگه ا یبر ینشوند: وا مادر جان واسه چ شیشونیپ یرو یخانوم اخم دهیفر

بچه ها اتاق  شهینم یاضافه کردم. ول ییلویو کد هیگذره فکر کنم  یهم خوش م یادیزد: نه مامان جان ز لبخند

 .میمزاحم شما هم بش ادیز ستیخواند درست ن یم یشخص

باال رو  یاز واحد ها یکی. یدنبال خونه بر ستیالزم ن یبچه ها ول یبه خاطر راحت یریبگ دی: خونه که باروسیس

 .ستنیبچه ها هم تنها ن یسر کار یوقت ینجوریبا بچه ها برو باال، ا ریبگ لیکنند وسا زییتم گمیم

 باال؟   رنیمگه خسرو زنش بعد عقد نم یول ستین ی: فکر بددیلبش کش یرو  ناخون

. مادر تو باهاش رهیخواد خونه جدا بگ یکفش که م هی ی: نه مادر خسرو پاشو کرده تودیکش یبا غصه آه مادرش

 باباش کمکش کنه.   دهیاجازه نم هم یواسه مراسم عروس یبه حرف تو گوش بده حت دیحرف بزن شا

 هاش باال رفت برادرش مستقل شده بود. ابرو

سرش  تیکه مسئول نیکنه هم یبذار هر جور دوست داره زندگ میموضوع حرف زد نیقبال راجب ا دهی: فرروسیس

 برو خدا رو شکر کن.   شهیم

 با تبلتش بود.  ینشست طبق معمول سرگرم باز زیپشت م یوارد آشپز خونه شد و بدون حرف کوشا
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 : سالمت کو؟دیغر

شد انگار باهاش  یم روزیگذشت رفتارش بدتر از د یم یسالم زمزمه کرد هر چ هیشب زیابروهاش درهم شد چ کوشا

مگه حرف تو گوش پسرک  یتبلت به دست باشه ول زیسر م ادیلج کرد بود قبال هم بهش تذکر داده بود خوشش نم

 . رفتیم چموش

 کوشا بذارش کنار صبحونت و بخور. -

گذاشت: مادر جان  یگذاشت مادرش جلوش استکان چا زیم یفرستاد و تبلت و رو رونینفسش و پر حرص ب کوشا

 کوشا جان؟ یخور یم میهم دار ریسر ش

 ست؟یصبحونه رو از نظر گذروند: شکالت صبحونه ن زیم کوشا

 میاون میخور یها نم زیچ نیگفت: نه مادر جان ما از ا ینه مادرش با ناراحتکرد سکوت ک یخورد. سع شیاز چا یقلوپ

 ؟یخامه چ ؟یدوست ندار ریچند روز، پن نیتو ا نیبود تموم کرد دیخر دیکه جاو

 صبحونت و بخور. ایسر کوچه اس برو زود بخر ب پریداد پدرش گفت: بابا جان ها شینیبه ب ینیچ کوشا

 .شهینم یچیه یروز شکالت نخور هی. نیبش ریخواست از جاش بلند بشه که با تحکم گفت: بگ کوشا

 شدم.   ریاز جاش بلند شد: من س یبا حرص آشکار کوشا

 . یریم یبعد هر جا خواست یکن ی: صبحونت تموم مدیغر

 !دی: جاوروسیس

 قهر کنند. مگه با تو نبودم. دینبا یزیسر هر چ رنیبگ دیدو تا با نیلحظه بابا ا هیو باال آورد:  دستش

 تونم برم؟ ی: صبحونم و تموم کردم حاال مدیکوب زیم یکرد و رو یخال نکیو برداشت و تو س شیاسکان چا کوشا

 منو حرص بده.  خوادی: پدر سگ فقط مدیلب غر ریسمت اتاق رفت ز کوشا

 . کنهیلج م شتریمعلومه ب ینجوری. استیرفتار درست ن نیا دی: جاوروسیس 

 نه.ک یبدتر م گمینم یچیمن ه یکنه ه یرفتار باز لج م نیاز ا ادیدونه من بدم م ی: آخه مدیصورتش کش یرو یدست
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سنش بابا جان ، تو هم که  یبده اقتضا یخوبه چ یبهش بگه چ یاالن دوست نداره کس هیسن هی:کوشا تو روسیس

 .یدینرمش نشون نم هیپا داره  هیدوتا مرغت  نیبدتر از ا

 

 ینجوری. استنیخدا رو بنده ن گهینشون ندم د تی. جدشناسمیخودم و بهتر از همه م یزد: من بچه ها پوزخند

 بود. فشونیحر یبردن االن مگه کس یحسابم ازم نم مچهین نینگاهشون نکن پدر من هم

ه تو سرش بابا جان مثال اگ یهمه اش رفتارش و بزن نکهینه ا یاز بزرگترش حساب ببره ول دی: درسته بچه باروسیس

نشون  یرفتار نیآمد که همچ یم نیشد؟!آسمون به زم یم یچ دیخر یخواست م یکه م یزیتا سر کوچه چ رفتیم

 !؟یداد

 یتنها تا دم خونه هم نرفته بود چه برسه تنها تا سر کوچه بره. دلشم نم ینبود. کوشا تا امروز حت نیا مشکلش

 ه. بفرست ییخواست کوشا و تنها جا

 یمراقب نورا هست. بچه ها مایبره. س یبذار شهیم یکه نورا و بغل کرده بود وارد آشپز خونه شد: داداش مگه چ بایز

 .گذرهیهم هستند به بچه خوش م شیدختر دا

 کنه.  یم یاونجا هم سن و سال هاش هستند باز رهیم مونهی: آره مادر بچه تنها نم دهیفر

 ..یی، بابا یینورا: بابا 

 و هم نداشت.   دنشونیچشم د یکه حت یسپرد دست خانواده  یمونده بود دخترش و م نهمو

 نه.  یعنیهاش درهم شد: گفتم نه  اخم

 .میحرف بزن یخودت ساخت یکه برا یمدل زندگ نیمفصل راجب ا دیبا دی: جاوروسیس

مثل  هومدیروبه روش پرت کرد و بلند شد: به من ن یدست شینورا بلند شد نون تو دستش و تو پ هیگر یصدا دوباره

 نه من نه تو. گهید یرفتارت ادامه بد نیصبحونه بخورم. من رفتم. نورا شما هم به ا هیبچه انسان 

*** 
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 یحس م یندیروزها تو دلش گرما خوش آ نیا یشد. ول یگذشت به سرما هوا اضافه م یم یبود هر چ زییپا یآخرها 

و تحت  شیگرفت که تموم زندگ یمیتصم شیسال پ زدهیکرده بود فراموشش کنه. س یسع شیپسال  زدهیکرد که س

 یکه به دل داشت زندگ ی نهیکرد با ک یم یخواسته اش پا فشار یموند و رو یدونست اگه م یشعاع قرار داد. م

 شد. یمگه کمرنگ م شیساله پ یکرد. خاطرات س یو تباه م یشونیخودش و ماه پ

 یپشت یشد و کتش از صندل ادهیبود به ساختمون دانشکده روبه روش زل زده بود. با تعلل پ ی هیثان چند

 .پدرش راجب خونه بد نبود شنهادیکرد. پ یو خونه م نیبابت ماش یفکر دیپاش بود. با ریبرداشت.لندکروز پدرش ز

امر  نیوع خارج از تحملش بود. همموض نیشد و ا یم رو روبه عموش خانواده با روز هر  دیبود که با نیا شیبد تنها

 شد. یبراش زنده م یندیهر روز سهراب خاطرات ناخوشا دنیباشه.با د یا گهیشد به فکر خونه د یباعث م

بود  شیچند سال پ نیشده هم ریدانشجوها بود. حس کرد چقدر پ اهویشلوغ و پر از ه شهیطبق معمول هم دانشگاه

بود. حال و  دهیکه االن به همه آنها رس یآمد و تو سرش پر بود از آرزوها یدانشجوها به حساب م نیاز هم یکیکه 

 یدانشجوها بود. ول نیاز هم یلیبود حاال آرزو خ ستادهیکه ا ییجا ت،یبود پر از موفق یآفتاب شیکار یزندگ یهوا

 بود.  یسرد و زمستون شیخصوص یزندگ یحال و هوا

 یها فیبا حر دیپست با نیبه ا دنیرس یدونست برا ینشگاه رو زد.مدا سیآسانسور شد و شماره طبقه دفتر ر سوار

تن از بابت گرف الشیانقدر به خودش مطمئن بود که خ یاز او داشتند رقابت کنه. ول یشتریکه سن و تجربه ب یقدر

گاه دانش استیبه اتاق ر یشد و سمت راه رو منته ادهیراحت بود. از آسانسور پ یدانشکده داندانپزشک استیپست ر

 راه افتاد. یعلوم پزشک

بود که مشغول صحبت با تلفن بود  یمرد جوان یاونجا قرار داشت شد.منش سیرئ یمنش زیکه م یاتاقک کوچک وارد

 تا مکالمه مرد تموم بشه. ستادیمنتظر ا

 جناب؟  دیداشت ی: سالم امردیگذاشت پرس یم شیتلفن و سر جا یطور که گوش نیهم مرد

 مالقات کنم.  شونیتونم ا یاومدم. م اتیدکتر ب دنید ی. برادیاشسالم خسته نب -

  د؟یداشت ی: وقت قبلمرد

 .ریخ -
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 یو بدون وقت قبل یبرداشت و بلند شد: متاسفم دکتر انقدر پر مشغله هستند که کس زیم یکارتابل  رو از رو مرد

 تونم براتون وقت... یکنند. م یمالقات نم

 .  امیب دنشونیحرف مرد اومدم: خود دکتر شخصا از من خواستن به د ونیم

 : جدا با من که هماهنگ نکردن. اسمتون جناب؟مرد

 نواب...  دینواب هستم.جاو - 

 با دکتر هماهنگ کنم. دی: چند لحظه منتظر بمونمرد

 اق اشاره کرد.آمد و با دست به ات رونیب انیاز اتاق دکتر ب یمرد بعد مدت کوتاه ستادیا منتظر

 منتظر شما هستند.   اتیجناب نواب دکتر ب دیی: بفرمامرد

 بلند شد و سمتش آمد و دستش و فشرد. زشیاز پشت م دنشیبا د اتیاتاق شد و دکتر ب وارد

 جان. دیها منتظرت نبودم جاو یزود نیبه ا نجاس،یا یک نی: به به بباتیب

 . امیزد: پس برم بعدا ب لبخند

 .یو برگشت ی. خوشحالم به حرف گوش کردنمتیبب نیبش ای: باتیب

 یبه احوال پرس ی قهیهم نشستند. چند دق ی. روبه رونهیچرم بنش یها یصندل یدعوتش کرد تا رو اتیب دکتر

 گذشت.

 .یکن یو قبول م شنهادمیکه پ یدونستم انقدر عاقل هست ی: ماتیب

 همه محبت باشم. نیا قیال دوارمیکر کنم. امازتون تش نیکرد من به که  یبه خاطر اعتماد دیمنم با - 

رح ش هیمن حکمم و صادر کنم تو  نکهیجان قبل ا دیدارم. فقط جاو مانیمن به انتخابم ا ی: شک ندارم که هستاتیب

 شیپ ی هیو حاش یاشتباه چیبدون ه دیبا یدار ادیز بیکه رق یدونی. میبه دست من برسون دیکامل از عملکرد با

 ؟یشناسیکه م ی. دکتر ربانیبر

 .ارمیبه خاطر م شونیتونست استاد راهنما بداخالق خودش و فراموش کنه: بله ا یم مگه
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از تو که  لغزش نیسمت منتظر کوچکتر نیا یکرد برا زیکه دندونم ت یدکتر ربان تیاصل بی: خوبه پس بدون رقاتیب

 .نمیسمت بب نیا یخواد تو رو تو یچون من واقعا دلم م یخوام حواست و خوب جمع کن یکنارت بزنه. پس م

 کنم استاد. یو م می: تمام سعدیلبش کش یشستش و رو ناخنون

 ییاز خودت بگو هنوز تنها کمی دیو خورد: خوب جاو شیاز چا یقلوپ اتیبه حرف کار گذشت دکتر ب ی قهیدق چند

   ست؟ین یخبر

 کارم. ریتو جاش جابه جا شد: فعال دگ دیخند

بشه کار، منو نگاه کن انقدر سرگرم و  زتیهمه چ دیپسرم نبا ی: کار خوبه ولیصندل یزد به پشت هیتک اتیب دکتر

به  شهیم ریآدم که پ یبد درد ییشصت و رد کردم بدون زن و بچه، تنها دمیدرس و کار شدم که تا به خودم آمدم د

 یراه چرا ازدواج نم هیمونده بق یدار و دوتا بچه یفتکنه. تو که نصف راه و ر یم دایپ اجیهمراه هم صحبت احت هی

 ؟یکن

مد. آ یبه نظر نم یجالب دهیاصال ا شیبه زندگ گهیزن د یکرد باز کردن پا یمورد فکرم نم نیبه ا یزد. حت لبخند

 یبچه هاش نم ینداشت مادر برا یادی. توقع زرهیدو بچه رو به گردن بگ تیحاضر بود بعد ازدواج مسئول یکدوم زن

خواست که بچه هاش و دوست داشته باشه و مراقبشون باشه بدون جنگ اعصاب با آرامش  یو م یخواست فقط کس

 یفقط باعث م شیزن به زندگ کیبود. ورود  دهیند یزن چیخواست تا امروز تو ه یکه م یزیکنه. چ یکنارشون زندگ

 بشه.  شتریشد بار مشکالتش ب

 نکردم. دایمن باشه رو پ میزندگ طیکه مناسب  شرا یفعال کس -

نداشت. انقدرها هم  یوارد اتاق شد. قد نسبتا بلند یبه در خورد و زن جوان یبزنه که تقه  یخواست حرف اتیب دکتر

 شیشده اش و به نما نتیلم یدندون ها فیداشت که رد ییاومد. لبخند دندون نما یجذاب به نظر م شترینبود ب بایز

 .ستادیا ومنتظر داد گذاشته بود.سالم 

 برادر زاده ام. اتیکنم. سحر ب یم یجان معرف دی: جاو اتیب

 تونیکرد دست سحر و فشرد: خوشحالم از آشنا یبا برادر زاده دکتر سالم و احوال پرس ییشد و با خوشرو بلند

 .اتیخانوم ب
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مشتاق بودم باهاتون مالقات  یلیدکتر عمو جان انقدر از شما تعرف کرده بودن که خ یآقا نطوری: منم هم همسحر

 داشته باشم. 

 دکتر به من لطف دارند.  -

 ؟یداشت ی. عمو جان کاردینیش یو گفتم چرا نم قتی: حق اتیب 

 شدن؟ نفراتش مشخص دیبفرس دیخواست یمسکو که م یکنفرانس داندانپزشک یکه برا می: بله اومدم بپرسم تسحر

 .یبر دیبه نظرم با دیموضوع باهات حرف زدم جاو نیراجب ا یداد: تلفن دینگاهش و به جاو دکتر

چه نکنه . ب یچند روز بد خلق هیتونست  یدونست نورا م یدرهم شد تا حاال بچه ها رو تنها نگذاشته بود نم ابروهاش

و ت نی. اجازه بددیمن که خبر دار یزندگ طیدونم استاد راجب شرا ی: نمشناختیم یاز هر کس شتریلجبازش و ب یها

 .دمیچند روز خبرش و بهتون م نیا

 جان. دیمن جمع تر جاو الیخ یباش یاعزام تیاگه تو هم جز ه یکنم ول ی: درک ماتیب

 سفر هم سفرتون باشم باعث افتخار منه. نیتو ا شمیخوشحال م یلیدکتر خ ی: آقاسحر

ها تو  شیوقت پ یلیکرد ظاهرا اسم برادر زاده جناب دکتر از خ یداد م یهمه جا ب یباز ی. پارتدیباال پر ابروهاش

 یژگیاز و یکی نیداشت و ا یتو پر کلیسحر و ناز دار کردن صداش بود. سحر ه رهیاومده بود. متوجه نگاه خ ستیل

 بود. تشیجذاب یها

 کرد مودبانه رفتار کنه: ممنون خانوم باعث افتخار من هم هست.  یسع

 منتظرتون هستم.  یعموجان بعد ساعت ادار شمیبرگردم مزاحم جلسه شما هم نم دی: خوب من باسحر

 خواهش ازت کنم . هی خوامیجان م دی: جاوزشیبرگشت پشت م اتیو گفت اتاق و ترک کرد. دکتر ب نیا سحر

 در خدمتم دکتر. -

داشته  ییجدا کینیتونه کل ی. البته مدیکنه قرار همکار بش یکار م یکیکه تو با محمد شر کینی: سحر تو کل اتیب

 باشه. ششیحواست پ ی. کمیخوام که مراقبش باش ی. مدهینشون نم یعالقه  چیخودش ه یباشه ول
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تازه متوجه  یبا جمله بعد یآمد. ول یمعقول به نظر م ریو غ بیدر خواست عج نیزن کم سن و سال نبود ا هی سحر

 منظور پشت حرف دکتر شد.

 .یفقط به کار فکر نکن گهید دیاش شیبشناس شتری: اگه باتیب

تو  یکس ادیدکتر بگه بدش م یتونست رک تو رو یاومد نم یاز دستش بر نم یلبخند زد جز لبخند زدن کار فقط

. دلش شد کینیرفتن به کل الیخ یکرد و ب یاز دکتر خداحافظ هیاول یدخالت کنه. بعد صحبت ها شیشخص یزندگ

د با کر یشد وقت نم یداد بعدا که سرش شلوغ تر م یامروز و به بچه ها اختصاص م هینورا بود. بق یها هیگر ریهنوز گ

 وقت بگذرونه. شتریبچه ها ب

*** 

 &رانیا&

 

دادن. صبح چند برداشت تو  یو نشون م ازدهیساعت  یانداختم عقربه ها ینگاه میصفحه گرد بزرگ ساعت مچ به

 لمیاکران ف یگرفتم دعوت نامه ها میبودم تصم بایخونه ز کیتا بعد ظهر آف بودم. چون نزد میآزاد داشت یهوا

که بهارک  یگریبه آموزشگاه باز یهم سر ونجابرسونم و از ا بایداده بودم به دست ز بایو که قولش و به ز دمیجد

 کرده بود بزنم. یمعرف

اومدن  نجایا یدر و باز کرد. برا بایشدم و از راننده خواستم که منتظر بمونه زنگ در و زدم و خود ز ادهیپ نیماش از

به  چشم یخواست بعدا افتضاح اون روز دوباره حت یساعت و انتخاب کرده بود که حضرت واال خونه نباشه دلم نم نیا

و  راهنیتو کمدم جا خوش کرده بود. اون روز روش و نداشتم پ کهافتادم  دیجاو راهنیپ ادی. فتهیب دیجاو یچشم ها

رش تو براد راهنیپ گفتمیبرادرش و بهش برگردونه اصال م راهنیبخوام پ بایامکان هم نداشت از ز برگردونم. دیبه جاو

 کرد؟ یم کاریتن من چ

 تو. ایباز کرد: سالم ب یدر ورود بایز

 که قولش دادم بدم و برم.  یبرم. کار دارم اومدم دعوت نامه ها دینه قربونت با زمیو باز کردم: سالم عز فمیک پیز

  اد؟یشد دعوت نامه ها ، خسرو هم م یچ نمیمنتظر بودم خواستم زنگ بزنم بب یوا: بایز
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 . گهیهر جا باشه خسرو هم هست د نیدادم: آفر باینامه ها رو به دست ز پاکت

خان هم دعوت نامه آرودم تو بهشون بده  ونیخاله سوسن و هما یو با زبونم تر کردم: برا مینییلب پا دیخند بایز

 وقت ناراحت نشند.   هی ارمیگفتم ب یول انینم دونمیم

 .رسونمی: باشه من به دستشون مبایز

 پس من برم خداحافظ  -

 : خداحافظبایز

 نیپشت ماش یرو نذاشته بودم که لندکروز مشک ادهیو بستم پام و تو پ یاومدم و در آهن نییها رو تند تند پا پله

بهش  توجه یاومد اگه ب یبه نظر م زشت یلیراننده به شانس نداشته ام لعنت فرستادم. خ دنیآژانس پارک کرد. با د

.  دیپوست صورتم دو ریلحظه تموم خون بدنم ز هی توشد.حس کردم  ادهیپ نیاز ماش دی. جاورفتمیم نیسمت ماش

 گونه هام مشخص نباشه. یبودم به خاطر رنگ برنزه پوستم سرخ دواریفقط ام

 نیبه ماش ینگاه میلب دادم که جوابم و با تکون دادن سرش داد ن ریز ی. سالم دمیدندون کش ریلپم و ز گوشه

 بهم گره خورد. دیجاو یو بلند کرده بود ابروها نیضبط ماش یبود که صدا یآژانس کرد که رانندش پسر جوان

 افتاده؟ ی: اتفاق دیجاو

 یدلم م دهید  یفتاد حضرت واال من و با چه سر و شکلا یم ادمی یتفاوت باشم هر چند سخت بود حت یکردم ب یسع

 و نابود بشم.  ستیدهن باز کنه من برم داخلش ن نیخواست زم

 دکتر.   یکار داشتم با اجازه آقا بایاوووم،  با ز -

 ؟ینداد قدم از قدم بردارم : چه کار مهلت

 یاطراف بودم گفتم دعوت نامه ها نیخوب زبونم و کوتاه کردم: هم یفضول حقش بود بگم آخه به تو چه؟  ول مردک

 .ارمیو ب دمیجد لمیاکران ف

 ؟یکن یکار م ونیزیکردم فقط تو تلو ی: فکر مدیاز ابروهاش باال پر یکی دم

 کار نکردم. شتریب الینه چند سر - 
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دکتر وقت  یآقا نیورد مطمئنا اخ یبر نم یکه به جا یدعوت خشک و خال هیکردم  یزشت بود اگه دعوتش نم خوب

 جان. بایدعوت نامه ها رو دادم به دست ز دیاریب فیتشر شمیرو نداشت: خوشحال م نمایس ادیب نکهیو حوصله ا

 .امی: باشه مدیلبش کش یشستش رو ناخون

 تنها نباشه. بایکه ز امیخوردم انتظار نداشتم قبول کنه ادامه داد: البته فقط م جا

و ندارم با  یمسخره باز نیو ا لمیخواست بگه حصوله ف یو واسه شکلک در آوردن گرفتم. مثال م بیعج لیم جلو

 .ستیانقدر ها هم تنها ن بایخسرو هم هست ز یکنه جناب ول یزدم: البته حضورتون منو خوشحال م هیلبخند کنا

خوردم و چونه ام و باال دادم .  هکیتنش سد راهم شد از کارش  میبا ن دیجاو یبرداشتم که از کنارش بگذرم ول قدم

دلت  یعنی نیقورت دادم: ا یبه سخت کیهمه نزد نیبا صورت قرار داشت آب دهنم و از ا یصورتش در فاصله کم

 ام؟یخواد من ب ینم

باعث  یکیهمه نزد نیا یکردم خودم و جمع جور کنم ول یام و بده سع هیخوردم خوب انتظار نداشتم جواب کنا جا

 شد بود دست پاچه بشم.

 از حضورتون جناب... شمیو ول کردم: نه اصال، من که گفتم خوشحال م دمیدندونم کش ریو ز مینییپا لب

 یچشم ها رهیداغش با صورتم نتونستم جمله ام و کامل کنم خ یو برخورد نفس ها شترشیشدن ب کینزد با

 اومدن. یبه نظرم شفاف م یاز هر موقع شتریشدم. که ب شیطوس

 نگاهش دیکش ریموند. حس کردم پشتم ت یلبم باق ینگاهش در آخر رو دیتو سکوت وجب وجب صورتم کاو دیجاو

 مشت دستم مچاله نیانداختم. گوشه شالم و ب نییو سرم و پا دمیکودکانه نگاه دزد یلیمعذبم کرد که خ یبه قدر

قدم به عقب برداشتم.  هیو  دمیکه شده تو جام پرباال ابروم نشست ش یماه گرفتگ یکردم.دستش باال آمد و رو

مونده بود انگار اونم شکه شده بود از حرکت خودش که ماتش برده بود به خودش  یهوا باق یهنوز رو دیدست جاو

 کرد. یشیاومد و سرفه نما

 نه؟ ایکنم برم  کاریچ یآژانس: خانوم ابطح راننده

 یم کلمیه یبه صورتم نگاه کنه چشمش مدام رو نکهیا یو به جا دیجو یسمت پسر راننده که آدامس م نگاهم

 رفت.  دیچرخ
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 برم. دیمن با یعنی،  گهیمن د زهیپاچه و لب زدم : چ دست

 : نهدیجاو

 ؟یآمد نیماش نیآژانس اشاره کرد: با ا نیبا سر به ماش دی. جاوستادمیا اریاخت یتحکم داشت لحنش که ب انقدر

ه ک ییتا جا رمیگر بگ ینجوریمرد که باعث شده بود ا نیخواست فقط از ا یدادم دلم مجوابش فقط سرم و تکون  در

 .رمیتونستم فاصله بگ یم

  ؟یکنیرفت و آمد م ینی: با هر ماش دیجاو

 انداختم: آژانس ینگاه نیبه ماش جیبود گ شیپ قهیچند دق یکه هنوز تو حال هوا من

 هست جز آژانس. یهر چ هیاز نظر من شب نیماش نیهاش در هم شد : ا اخم

بدون  نکهیشدم از ا یحرکت کرد شاک نیو گفت و سمت راننده آژانس رفت و پول راننده رو حساب کرد. ماش نیا

 دکتر. یآژانس و رد کرده بود: آقا نیماش نظر خواستن از من 

 بابا..  یا نیردش کرد یشده واسه چ رمینگاهم کرد: من د بیدست به ج یخون سرد با

 سوار شو.. رسونمتیاشاره زد : م نشیبا دست به ماش دیجاو

 بد بود. یلیدونست: کارتون خ یمرد خودش و انقدر محقق م نیچرا ا دمیلبم با حرص جو گوشه

سوار  دیکه نبا یکه بدون یبه تو بگم فکر کنم انقدر بالغ هست دیو من با نی: اتفاقا ادیبه موهاش کش یدست دیجاو

 . یبش یهر کس نیماش

ک . مرد یکن یدخالت م هیاصال نسبتت با من چ یوسط چه کار نیگفت آخه به توچه تو ا یبهش م یکی دیبا مردک

 ماموت فضول.  

 شده سوار شو.   رتید ی: مگه نگفتدیجاو

 برم.  یبا تاکس دمیم حیممنون ترج یلیدوشم جابه جا کردم: خ یو رو فمیک
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و  تونست نگاهش ینم یکه حت یبر یاجازه بدم با رانند یخواست ی. واقعا ازم منمیب ینم یواسه ناراحت یلی: دلدیجاو

 کنترل کنه.  

 شده بود اونم واسه من خنده دار بود ؟نبود؟! یرتیغ

 فا*..  هیتلخ شد: مگه مهمه، به هر حال از نظر شما من  لحنم

 جملت و تموم کن.  یبلندش جا خوردم: جرات دار یصدا از

 کالفه به پشت دیدادم سکوت کنم.  جاو حیبود که ترج زیو ت زیآم دیتهد یبستم. نگاهش به قدرباز موندم و  دهن

 . میدار یکار مهین یحرف ها هی: سوار شو ظاهرا ما دیگردنش دست کش

جناب دکتر من واقعا  ی. ولدیمونده بارم کن یزی. هنوز چدیاون روزتون و کامل نزد یحرف ها یعنیبغض گفتم:  با

 داشته باشم.  یروبه رو بشم چه برسه حرف یندارم با شما حت یعالقه  چیه

 ام.   یکه جد یدون ی. ممیزنیپس حرف م میزنیلج نکن. گفتم حرف م رانیباز کرد: ا نیدر ماش دیجاو

 هستند.  بهیکنم غر یخانواده نواب با کلمه لطفا و خواهش م یکال مرد ها شناسمتونیحرص گفتم : بله م با

 پس لطفا سوار شو . یشیو سوار م یکن یبغض نم گهیاگه خواهش کنم د یعنیزد:  یجون مهیلبخند ن دیجاو

 ندارم.  یانقدر نرمش داشت که خجالت زد نگاهش کردم: گفتم که حرف لنحش

 .زنمی: تو حرف نزن من حرف مدیجاو

 جواب دادم: حرف زدن راجب گذشته رو دوست ندارم.   صادقانه

 .یشی. پس سوار ممیجا تموم کن نیرو هم نهیسو تفاهم و ک نیا دیبا یندارم ول ی : منم عالقه دیجاو

واسه گفتن اون جمالت نامربوط  و لشیدل دیشدم حداقل با یسوار م دی. باستادیو برام باز کرد و منتظر ا نیماش در

و  دمیدندونم کش ریو ز مینیی. لب پادمیعطرش و نفس کش ی حهیو کنار گذاشتم و سوار شدم را ی. لجبازدمیشن یم

 ول کردم. 

وقت خجالت  چیه یکرد ول یها حرف و نگاهاشون معذبم م یدم خور شده بودم. که بعض یکارم با همه جور مرد تو

 یحرف نیانگار دوباره شده بودم اون دختر هفده ساله که با کوچکتر شیپ قهیچند دق نیهم یزده نشده بودم. ول
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ن م یلعنت ،ییجورا هیخاص بود  یجورا هی هششده بود. نگا میباعث گر گرفتگ دیجاو رهیخ یشد. نگاه ها یسرخ م

 کردم! یفکر م دیکردم؟! داشتم به جاو یم یداشتم چه غلط

 از گوشه چشم بهم کرد. ینگاه میو حرکت بده ن نیماش نکهیپشت فرمون نشست و قبل ا دیجاو

 ؟ی: ناهار خورددیجاو

 برم. ییتا جا دیبخورم و ندارم با ناهار نکهیوقت ا ینخوردم ول -

 .میزن یجا حرف م نیتکون داد و با ناخون گوشه لبش و خاروند: پس هم سر

اون جمالت  قیازم سر زده بود که منو ال یچه اشتباه قایدق نمیحرف بزنه تا بب لشیموندم تا راجب دال منتظر

 یآرزو گهید یهاشون که زنده اند. اگه کس ایآورد: آدم ها با آرزو و رو نییو پا نیضبط ماش یصدا دیدونسته. جاو

 کردن نداره. یزندگ یهم برا یهدف گهینداشته باشه د

 ه؟یچ زنهیکه م یسمتش تا حداقل بتونم از چهره اش بفهمم منظورش از حرف ها دمیکرد. چرخ سکوت

سرم آوار  یتموم آرزوهام رو امید: اون روز تموم دنادامه داشت و دوباره ادامه دا یمدت کوتاه یبرا دیجاو سکوت

 از خدا هم ببرم. یبودم که باعث شده بود حت دهیو فهم یزیشده بود. اون روز چ

خواست بدونم  یدلم براش سوخت ، دلم م اریاخت یزد. که ب یراجب اون روز حرف م نیسکوت کرد انقدر غمگ باز

فرمون  یاش شدم که رو دهیکش یسرش آوار شده بود؟! متوجه انگشت ها یرو ایکه به قول خودش دن دهیشن یچ

 ضرب گرفته بودند.

رو داشتم که تمام جونم شده بود.  یخواستم. آرزو داشتن کس یم زیچ هیفقط  ایدن نیزد: من تو ا یصدا دار پوزخند

ز اون رو یم داشته باشم. ولشده بود و واسه خود میکه تموم زندگ یخواستم کس یهم نداشتم فقط م یادیخواسته ز

 خواسته داشته باشم.  نیهمچ گهیحق ندارم د دمیفهم

تونستم هضم  یکردم نم یم یرو دوست داشت؟ چرا هر کار یکس دیجاو یعنیبود؟!  یچ یاز خواستن کس منظورش

 کنم که حضرت واال هم عاشق بوده؟

اونم تو  یتو سر راهم سبز شد نکهیبودم. تا ا دهیرو زمان ب نیداد: اون روز خودم نبود از زم رونینفسش و ب دیجاو

 که... تیاون وضع
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 ت؟یوقتش بود منم از خودم دفاع کنم تند شدم: تو کدوم وضع دمیحرفش پر ونیم

 حرف من... دمتید یتیو تو چه وضع یمن تو رو  چجور ستیکرد و لب هاش و محکم بهم فشرد: مهم ن سکوت

 نیدکتر استپ، همچ ی: آقادمیجو یداغ شد و دستم و جلوش نگه داشتم تا ادامه نده گوش لبم پر حرص م سرم

 !نیدید ی!انگار منو تو بغل کستیکه تو اون وضع دیگیم

 ران؟یا یبغل سورج نبود ی؟ تو تو یگره خورده برندازم کرد: نبود یدرهم و ابرو ها یاخم ها با

 من نده واقعا لیخواست مشتم و محکم تو دهنش بکوبم تا انقدر حرف مفت تحو یلم ممرد واقعا شعور نداشت. د نیا

 بود؟ دهیبود؟ ترس منو ند دهیمنو ند طیشرا

به  دیخوا یبشم. منو باش فکر کردم م ادهیخوام پ یمن م دیگوشه نگه دار هیدکتر لطفا  یو باز کردم: آقا کمربندم

 . دیکن یخاطر حرف ها و تهمت هاتون عذر خوا

 ! د؟یمن رنگت پر دنیکه با د یگفت: تهمت؟! تو اون روز تو بغل سروج نبود زیت تند

گفت  یآمد م یبه دهنش م یذاشتم. مردک ماموت هر چ ینشستم حتما ادب و کنار م یم نیماش نیتو ا گهید یکم

 بشم. ادهیم پخوا یم دیمحترم گفتم نگه دار یشدم : آقا یحرص شتریبه حرفم توجه نکرده بود ب نکهیاز ا

 .میقرار شد حرف بزن اریدر ن یانقدر بچه باز نیدر قفل بود: بش یول دمیرو کش ریسمت در رفت. دستگ دستم

 .دیبر یمنو م یو آبرو دیزنیفقط تهمت م دیشما دار یول می: آره قرار بود حرف بزندمیغر

 بود؟ یتیتو چه وضع دمیتو رو تو کوچه باغ د یمن وقت رانیکنم ا یو درک نم تتیعصبان نی: من ادیجاو

نبود. سورج بازوم و گرفته بود و منم  یخر چی: من تو بغل هزمیاشک نر عشوریماموت ب نیتند پلک زدم تا جلو ا تند

بده که سورج مزاحم من شده و  صیو تشخ نیتونست ا یهم م نییپا ویکیبا آ یبودم هر آدم ستادهیفقط روبه روش ا

دختر بچه  هیبار  نیبود و بار من کرد یابونیزن خ هی قیال یکرد.بعد شما جلو اون پسره که هر چ یم تمیداشت اذ

 .دیکن یو درک م تمیدکتر حاال عصبان یپونزده سال آقا

سورج داشت  یعنیتو خودت،  یبگ یخوا یم یعنیبهم انداخت:  ینگاه میسر شونه اش ن یکودن ها از رو هیشب

 کرد؟!  یم تتیاذ
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 یزن! مردک ماموت. موندم چجور ایمرد بود  یلیل پرسهیهمه سال آقا م نیشدم و غر زدم: تازه بعد ا نهیبه س دست

 دکتر شده؟! 

 بلندتر حرف بزن. یگفت یچ دمی: نشندیبود پرس دهیغر غر هام شن یکه صدا دیجاو

 کار داره. زمیزدم: فضول خان به همه چ نق

 دکتر. یآقا دیلطفا نگه دار یچیفشردم: ه شتریو تو مشتم ب فمیک دست

 لحظه ساکت باش. هینگاهم کنه دستش و تو هوا تکون داد:  نکهیا بدون

حضرت واال انگار نه انگار حاال هم که  نیا کردمیم تیادب و رعا یپرتاب کردم من هر چ رونیو با خشم به ب نفسم

 مودبانه فرموندن خفه بشم: پرو یلیخ

نبودم  رانیدرسته ا ؟یبود که دو سال بعدش باهاش عقد کرد یچجور مزاحم نیا :دیچونه اش کش یرو یدست دیجاو

 !یخبر داشتم با سورج عقد کرد یول

 همون ماموت فضول قشنگ برازنده اش بود. مرد هم انقدر خاله زنک نبره واال. مردک

. که شما دیسرم صداتون زدم که مثال شما کمکم کن رهیداره جناب دکتر اون روز مزاحمم شده بود خ یچه ربط -

هستم.آهان دختر  یکه چه جور دختر نیجلو چشمم و به سورج هم نشون داد نیبدتر از اون کل خاندان من و آورد

 زن هرز... هینه 

 . ستین تو شان در اصال مدل حرف زدن  نیا رانیموند: ا یتموم باق مهیجمله ام ن دیجاو زیاخطار آم یصدا با

 دیزنم با هیآهان چون من  نیکرد یم کاریچ نیمن بود یی. پس جانیدکتر بهتون برخورد ناراحت شد یآقا هیچ -

 خواست بارم کنه. یهر چ یساکت بمونم اجازه بدم هر ک

دختر، منم  یفهمیم یمن چپک یچرا انقدر جمله ها شهیمن باورم نم یو گفتم خدا نیات نگاهم کرد: من ا یجد با

من تو چه  یدون یخوام. تو نم یکه به کار بردم ازت عذر م یرف هام درست بوده به خاطر تک تکه کلماتنگفتم ح

کردم. االن هم  یو سر تو خال تمیعصبان مومو من هم ت یکه سر راهم سبز شد یبود یکس نیبودم تو اول یطیشرا

 .یبکش نییسر و ته پا یجمالت ب نیخواد خودت و با ا یدلم نم گهید
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پر بود از زور  شمیات داشت که منو وادار به سکوت کرد.مردک ماموت مدل عذر خواه یلحنش تحکم و جد انقدر

 خورد. یبردم به حضرت واال بر م یگفت ،من که همون کلمات و به کار م یخواست م یم یخودش هر چ ییگو

 

 جا تموم شد. نیبحث هم نی: ادیجاو

حاال  یخانم اگه همون موقع ها انقدر پخمه نبود رانیوبه واال، حقت اخ هیهم زور دنیبخش یحت ایدلم نق زدم: ب تو

 کرد بهت زور بگه.  یجرات نم یکس

ان خ ونیبا سورج ازدواج کردم هما یقبل یعالقه  چیکه تموم سو تفاهم ها رفع بشه. من با ه گمیم نمیدکتر ا یآقا -

دختر بچه  هیدارند. منم که اون موقع  ادیاشتباه ز شونیطالقم و آدم ها تو زندگ لی. هم دلدونهیازدواجم و م لیهم دل

اون آدم  طیاول خودتون تو شرا یکردم. لطفا قبل قضاوت کس یمبرخورد  یاحساس زیهفده ساله بودم که با همه چ

بود  تیاون حرف ها از سر عصبان نیبود دهیبر یاز زندگ دیرفتارش براتون قابل درک باشه. شما گفت دیشا دیبذار

 اکنار ه نی. لطفا همزنمینم یموضوع حرف نیام راجب ا گهیکنم و د یو قبول م تونیعذر خواه نیقبول.منم ا باشه

 .دینگه دار

و االن  نیدر ضمن ا ه؟یشدن چ ادهیپ یاصرار  برا نیپس ا یدیمنو بخش یابروهاش و باال انداخت: االن گفت دیجاو

 ینعیرسونمت  یول کنم پس گفتم م ابونیکه زن همراهم و وسط خ ستمین یآدم یبه خاطر بسپار شهیتا هم گمیم

 رسونمت نذار چند بار جمله ام و تکرار کنم حاال کجا برم؟ یم

 .کنهیم تیو رعا یلب غر زدم : قشنگ دموکراس ریز

 هستم. یجد یفقط کم ستمیو لبخند زد: من زور گو ن دیخوبم صدام و شن یلیشانس خ از

 دکتر. یآقا گهید یهمون مرد ساالر یعنی یدم : منظورتون از جدو لوچه ام و کج کر لبم

 من مرد ساالرم ؟ ی: تو اعتقاد داردیجاو

 ! د؟یستیگفتم: ن صادقانه

و اخالق  تیجز حساس نی. اگمینم ییکنم زور گو یکنم و به حرفت توجه نم ینم ادتیپ ابونیکنار خ نکهی: به ادیجاو

 کجا برم؟ ینشون ندم . نگفت تیها حساس زیچ نیتونم تو ا ینم ستیمنه دست خودم هم ن
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 .یزور بگ یکه بخوا یبه روز یوا یگینم ییزور گو نیو بستم و غر زدم: پس اگه به ا کمربندم

 .ذریچ دیبر لطفا شدم:  میتسل

 گاه و گرفتم.آوردم و شماره آموزش رونیو همراه کارت آموزشگاه  و ب لمیموبا یگوش فمیو خم کردم و از داخل ک سر

 ؟یدار یبردار لمی: فدیجاو

داد. قطع کردم و شماره بهارک و  یجواب نم یکس یخورد ول یصبر کنه باال آوردم. بوق م نکهیا یبه معنا انگشتم

 کار دارم. ییدادم : نه جا دیگرفتم و جواب جاو

 . رانمیبرقرار شد: الو بهارک جان سالم ا تماس

 ،جانم؟ زمی: سالم عزبهارک

 .دهیجواب نم یکس رمیگیم یآموزشگاه و هر چ نیو بستم: بهارک من شماره ا فمیک پیز

 اونجا بازه. شهی: چون ساعت استراحت به خاطر اون فکر کنم. وگرنه هم بهارک

 اشکال نداره من بدون خبر برم؟  یعنی -

 . دمینت و مخبر رفت رمیگیتماس م عیرف یاصال من خودم شخصا با آقا یچه اشکال زمی: نه عزبهارک

 پس فعال . زمیممنون عز ایدن هی -

 یپرداخت شیهنوز پ یگرفته بودم ول یدیداشتم هر چند کار جد اجیکار احت نیو قطع کردم. به حقوق ا تماس

گردن کج کرد تا شماره  دیجاو  از فکر خارج شدم و دیجاو هیگوش یملود ینکرده بودم. با بلند شدن صدا افتیدر

و سمت چپ گوشش نگه داشت. فرهنگ  لیبامو یپارک کرد و گوش ابونیو گوشه خ نی. ماش نهیرو بب رندهیتماس گ

 داد. یجواب تماسش ونم نیگذاشته بود پشت ماش ریخارج روش تاث

 : الو سالم.دیجاو

-... 

 متوجه نشدم. ی:کدیجاو
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-... 

 : آهاندیجاو 

- ... 

 شدم . رهیخ رونیو از پنجره به ب دمیچرخ دادم. یخواست فکر کنه داشتم به مکالمه اش گوش م ینم دلم

 .میراجب کار حرف زد اتیدکتر ب شیسر رفتم پ هی: دیجاو

- ... 

 هیچجور طمیشرا نمیبب دینه با ایدونم برم  ینم می: حرف زددیجاو

- ... 

 ؟یکن یم کاری: تو چدیجاو

 داد.. یکوتاه سکوت کرد و به مخاطب پشت تلفن گوش م هیچند ثان یبرا دیجاو

  هیکه عال نی: جداادیجاو

- ... 

 دنبالت فرودگاه؟ انیپدرت م ی: راستدیجاو

- ... 

 :  نه فکر نکنمدیجاو

- ... 

 خبرم کن. یدی: باشه عسل جان رسدیجاو

 رفت. یم ایاومد  یشدن پس عسل خانم بود. حرف از فرودگاه بود. عسل خانمش داشت م زیهام ت گوش

 .نی. همچننمتیب ی: باشه برو بعدن مدیجاو
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فکر کنم عسل خانم گفته بود  دمیلبم شکل گرفته بود کش یکه رو یطرح لبخند یام گرفت دستم و رو خنده

 سر و تهش و زده بود. نیدوست دارم که با کلمه همچن

داشت؟ اصال بلد  یتیچه جور شخص شیماموت غول تشن تو رابطه خصوص نیا یعنیگوشه چشم برندازش کردم  از

انگشت ها نوازش کردن و  نیو برنزه اش ، ا دیکش یشد سمت انگشت ها دهیاشقانه بزنه؟! نگاهم کشع یبود حرف ها

ن افتادم. سرم به شدت تکو میشونیپ لمسجلو خونه و  ششیپ قهینگاه چند دق ادیبلدن بودن. از فکرم گر گرفتم 

 گرفتم. یفیدادم و گوشه لپم و گاز خف

 .ی؟ اصال جنبه ندار یکن یم هیچ یخاک بر سر یفکر ها نیا رانیخدا نکشتت ا ی: ادمیلب غر ریز

 نجاس؟یآموزشگاه پارک کرد: ا یو دوبله روبه رو نیماش دیجاو

 جاس. نیبه تابلو انداختم: آره هم ینگاه

خودشون  یبرا یو خاص یهنر یها افهیانداخت چند پسر جوان که ق یبه ساختمون بعد هم در ورود ینگاه دیجاو

کرد که خنده ام  یدرهم برندازشون م یبا اخم ها یجور دیبودن. جاو ستادهیدرست کرده بودن جلو در آموزشگاه ا

 گرفت.

 ؟یریبازم کالس م ست؟ین یگری: مگه شغلت بازدیپرس دیجاو که کنم تشکر خواستم و انداختم دوشم یو رو فمیک

 نم.صحبت ک سیتدر یو بازکردم: نه اومدم برا کمربندم

 ؟یگرد یدنبال کار م یگفت: نگفته بود یدلخور ییجورا هیبا اخم  دیجاو

نبال گفتم د یبه برادر شوهر خواهرم م دی. چرا بامیدید ینم یلیگفتم دل یم دینداشت بگم. اصال چرا با یلیدل خوب

 گردم چون صاحبخونه دستم و تو پوست گرده گذاشته. خنده دار نبود؟ یکار م

 دکتر با اجازه. یدر و ببندم گفتم: ممنون آقا نکهیشدم و قبل ا ادهیلبخند زدم و پ فقط

 داد : صبر کن. نییرو پا شهیش دیبه کوچه خلوت انداختم .جاو یو بستم و نگاه نیماش در

و  نیعقب برداشت و تن زد. ماش یشد و کتش و از صندل ادهیو پارک کرد و پ نیماش دی. جاوستادمیسر جام ا متعجب

 با تعجب برندازش کردم. ستادیشلوارش کرد و کنارم ا بیدستش و داخل ج هیقفل کرد و 
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 !ن؟یشد ادهیبه اطراف انداختم: شما چرا پ ینگاه

 باال.  میبر ایشده ب رتید یسر به ساختمون اشاره زد: مگه نگفت با

 ؟ یچ یعنی اد؟یخواست با من باال ب یم یعنیبار پلک زدم تا منظورش درک کنم  چند

 .دیدکتر صبر کن یبرداشت به خودم اومدم و قدم هام و باهاش هماهنگ کردم: آقا قدم

 شده؟ ی: چستادیبهم انداخت و ا یشونه اش نگاه یباال از

 مزاحم...  گهید انیباال ب ستیالزم ن دیکش یزحمت م یچ یکردم: شما برا یعصب خنده

 .دییبفرما امیپس م امیحرفم اومد: گفتم م ونیم

 . االنستمیزور گو ن گهیزدم: مردک بعد م کیم دمیو داخل دهنم کش مینییرفت لب پا یو گفت سمت در ورود نیا

 مگه من بچه ام پشتم راه افتاده به خدا که خنده داره. ؟یچ یعنیکارش  نیا

 .رانی: ادیجاو

 کرد. یم شیدرس همراهو داشتم که پدرش تا خود کالس  یدست به جلو اشاره زد. راه افتاد. حس دختر بچه  با

 

صدام  یبا بدخلق دیجاو انیبتونند جلو ب نکهیشده بودن. قبل ا رهیرفتم خ یبا تعجب به من که با حرص راه م پسرها

 شده. رمید رانیزد: زود باش ا

 .  زنهیباال که انقدر غر م ایانگار من گفتم ب ایزدم: ب نق

 در آموزشگاه نگه داشت تا اول من وارد بشم. دیجاو

 .شمیمعذب م یجور نیبابا آخه من ا ی. ادیکن میهمراه ستیدکتر واقعا الزم ن یبا اصرار گفتم: آقا دوباره

 ...امیبحث مسخره تموم کن گفتم م نیلطفا ا رانیکنه. ا یگوشه ابروش و خاروند: اومدن من معذبت م دیجاو

اصال  نیو ا دیهست یچون جد شهی. حرفتونم دو تا نمنیایم یعنی نیایباهام م دینق زدم: بله گفت دمیحرفش پر ونیم

 نداره. ییبه زورگو یربط
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راه به راه لبخند ژکوند  یخوش خنده شده بود و ه یادیامروز ز کتاتوریزد ماموت د یکمال تعجب لبخند کمرنگ در

 داد. یم لیبهم تحو

 یداشت و باز کرد و اجازه داد من اول وارد بشم. بو یکه دفتر آموزشگاه و از راه پله جدا نگه م ی شهیدر ش دیجاو

بود. به اطراف نگاه کردم تا  یخال یمنش زینبود و پشت م یزد. داخل دفتر کس مینیب ریبود که ز یزیچ نیرنگ اول

 کردند. ینبود. ظاهرا داشتند دفتر و رنگ م یخبر یکنم ول دایو پ یکس

 گذاشتند؟ باز یپس چرا در ورود ستین ی: انگار کسدیجاو

ه حس ک رمیو با بهارک تماس بگ ارمیب رونیب فمیو از داخل ک میکردم تا گوش فمیباال انداختم و سرم و داخل ک شونه

 .دمیشن یکردم صدا

 هست. یانداخت: ظاهرا داخل اتاق کس ینگاه مین دیجاو به

 .دیبه گوشم رس یناجور یصدا دمیکش نییو که پا رهیبه در زدم دستگ یاتاق رفتم تقه  سمت

 که گفت: نه ...  دمیو شن دیجاو یصدا

 شده بود چون من در اتاق و باز کرده بودم. همون جا ماتم برد. رید یلیخ یول

و  دیمنو عقب کش یبعد دست قدرتمند هیکنم. چند ثان کاریچ دیدونستم با یو نم دیخون به مغزم نرس یلحظه  یبرا

ندشم شد. مردم چشون شده بود محل کار و با اتاق خوابشون اشتباه گرفته در اتاق بسته شد از صحنه روبه روم چ

 بودن. 

 .می: بردیغر دیجاو

 یم ادمی یاومد. من حت رونیکرد ب یو تو تنش مرتب م راهنشیکه داشت پ یلحظه در اتاق باز شد و مرد جوان همون

 .رمیخواست از خجالت بم یدلم م دمشید یتیاومد تو چه وضع

 ییبه من نگفته بود. دفتر به خاطر بنا یزیچ یکس انیخبر نداشتم شما قرار ب د؟یشما هست ی: خانوم ابطحمرد

 من موحد هستم. یراست له،یتعط

شد و به دستم  دیجاو یپنجه ها ریکردم بازوم اس یمرد جا خورده بودم بر و بر نگاهش م یهمه پرو نیکه از ا من

 .رانیا ای: بدیغر گوشم بلندتر از قبل ریفشار اورد ز
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 .یخانوم ابطح دینیبش دییلحظه بفرما هی: موحد

جواب داد: مخاطبت منم  ظیزودتر از من به حرف اومد و با غ دیمرد و رد کنم جاو شنهادیخواستم دهن باز کنم و پ تا

 .میبا شما ندارند.بر یحرف یمحترم به من نگاه کن. خانم ابطح یآقا

 دیجاو ی. ولزدیفرهنگم پشت سر هم اسم منو صدا م ی. اون مردک بدیعروسک دنبال خودش کش هیمنو مثل  دیجاو

م کرد یاومده بودم و سع رونیو گنگ ب جیخواست. تازه از اون حالت گ یم یمرد چ نمیاجازه نداد برگردم تا بب یحت

 به خودم مسلط بشم. یکم

 کرد. یو زمزمه م یزیلب چ ریبکشم که داشت ز رونیب دیکردم بازوم و از دست جاو یسع میدیکه رس نییپا به

 میممن تص یبود مگه من بچه ام که شما جا یچه رفتار نیدکتر، ا یآقا دیکن یم کاری: چدمیدستم و کنار کش یشاک

 من خودم بلدم... دیزن یو حرف م دیریگ یم

که فرق محل  یها آدم با ؟  یکار کن ییجا نیهمچ یخواست یگفت: تو واقعا م یو با حرص آشکار دیحرفم پر ونیم

 ه؟یدوند چ یکار و اتاق خوابشون هنوز نم

بارم بود که پام و  نیفشردم: من اول یسخت بود. لبم هام و رو یلیخ دیحرف زدن اونم با جاو یزیچ نیهمچ راجب

 خبر نداشتم رفتار شما درست نبود من بلدم از پس خودم.. طشیگذاشتم از جو مح نجایا

 اجازه بدم با اون مردک، اهلل اکبر... ی: توقع داشتدیحرف پر نویم باز

 .دیقرمز شده بود کش تیبه صورتش که به خاطر عصبان یدست

نشدم اجازه بدم به خاطر چندرغاز پول با  رتیغ ی: هنوز انقدر بدیشده اش غر دیکل یدندون ها هیاز ال دیجاو

 ن؟یبرو بش ادیخونم در نم یلج هم نکن که کارد بزن رانی. برو سوار شو ایمعاشرت کن یآدم ها نیهمچ

که شناس بودم اصال قشنگ  یواسه من نیاز حالت متعارف باالتر رفته بود و ا دیجاو یبه اطراف انداختم. صدا ینگاه

 شدم. نیحرف سوار ماش یبهمون جلب نشه ب ینظر کس نکهیا ینبود. برا

و باز کردم و نشستم. چند حس و هم زمان داشتم.  نیردم در ماشک یدوشم مرتب م یو رو فمیطور که حلقه ک نیهم

 نیمرد ا نیا یبزنم. ول یمطلقا حرف شیپ قهیخواست راجب اتفاق چند دق یخجالت زده. دلم نم یبودم کم یعصب

سال بودم که فکر کرده بود شعورم  چهو حرف بزنه مگه من ب رهیبگ میمن تصم یحق و به خودش داده بود جا
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 لحظه اون بودم.  یعصبان هم خودم از خودم نشوم بدم؟! از یچه رفتار دیبا رسهینم

 .بودم دوخته چشم دیجاو دهن به فقط ها احمق مثل

 

 قهیگره کرواتش و شل کرد و دکمه  دیخورد. جاو یدیتکون شد نیو چنان محکم و با صدا بست که ماش نیماش در

صال بود ا بی. رفتارش برام عجبود شده دیسف آورد یم فرمون به که فشاری از دستش انگشتان و آزاد کرد. راهنشیپ

 و شکستم. نمونیشد. سکوت ب یم یعصب دیچرا با

 دکتر من انقدر شعور داشتم تا بدونم...  یآقا -

 کهنیلحظه فکر کردن به ا هی یجا خوردم و شوکه نگاهش کردم: حت نیفرمون ماش یمشت دستش رو ییهویضربه  با

 کنه. یم یروان یدهن به دهن بش کهیبا اون مرت یخواست یبودم و تو م ومدهیاگه من باهات ن

 کردم . یو درک نم تیهمه عصبان نیاومد . من ا یوسط جور در نم نیا زیچ هی

 هم فشردم: قرار نبود اونجا بمونم. یرو لب

 نه ؟ یداد یمسخره اش گوش م حاتیاگه نبودم حتما به توض یبهم انداخت: ول ییگوشه چشم نگاه رعد آسا از

 یعجله و سرعت چیو به حرکت در آورد بدون ه نیماش دیمورد بکنم. جاو یخواست بحث ب یندادم دلم نم یجواب

 برام آشنا نبود.  رفتیکه م یریکرد . مس یم یرانندگ یگرید یها نیپشت ماش

 م؟یریم میکجا دار -

 ؟یدنبال کار هست یبهم انداخت: مگه نگفت ینگاه میکه هم چنان اخم هاش درهم بود ن دیجاو

 منظورش نشدم: خوب؟ متوجه

 .یاستخدام بش یتون یمن اونجا م یشرکت عمو یریو از بزرگراه خارج شد: م دیچیپ یخروج نیاول

من سرک بکشه و برام  یمرد بود تو زندگ نیخان حاال نوبت ا ونیکرد . خنده دار بود اول هما یم یشوخ داشت

 کار کنم. دیکار کنم کجا نبا دیکجا با رهیبگ میتصم
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تونم از  یمن خودم م یدکتر ممنون ول یتفاوت نشون بدم: آقا یکردم خودم و ب یخوردم سع یکه م یوجود حرص با

 کنم. یم دایپ گهیآموزشگاه د هی. خودم  امیخودم برب یپس کار ها

ر ، البد اونجا هم بدت گهیآموزشگاه د هیلجباز و بد خلق کرده بود:  یپسر ها هیو شب دیبلندش جاو یشونیپ یرو اخم

که به قول خودشون روشنفکر  یو دهن به دهن آدم ها یفتیامکان نداره اجازه بدم دنبال کار دوره ب نجاس،یاز ا

 کنند. او از کار جد شونیتونند رابطه خصوص یکه نم یهستند بذار

به  اجیمن احت یممنون از لطفتون جناب دکتر ول یلیش و جواب بدم: خکالم یتا تند دیچرخوندم طرف جاو سر

 گرانید دمینه ؟ معموال اجازه نم ایکجا مناسب کار کردن هست  دمیم صیندارم . خودم هم تشخ یکس چیکمک ه

 .شمیممنون م دیمنو به آژانس برسون دیبکنند. حاال هم اگه لطف کن فیو تکل نییبرام تع

 .شهیمربوط نم: باشه به من دیجاو

 دایربط پ ونیحتما به عمو هما یو جبران کنم که ادامه داد: ول میادب یبگم که ب یزیچ خواست  دمیلبم گز گوشه

 .کنهیم

موضوع چه  نیدکتر، آخه ا یآقا دیکن یبرخورد م ینجوری؟ چرا ا یچ یعنیجمله اش جوش آوردم:  نیا دنیشن با

 شما داره؟ یبه عمو یربط

 یم یمیشناختم اگه تصم یخان و خوب م ونیمن هما یخان نداشت . ول ونیبه هما یو گفته بودم ربط قتیحق خوب

 چیکرد که ه یم یاش منو مجبور به کار گهید یاز خواسته ها یلیکرد . مطمئن بودم مثل خ یم شیگرفت حتما عمل

 ون خان برم.یهما نید ریخواست ز یاز همه دلم نم شتریبهش نداشتم و ب یعالقه 

 . رهیگیم میمن تصم یموضوع عمو نی: راجب ادیجاو

 حیدونم. ترج یشما نم یراجب کار عمو یچیبابا من اصال ه یذارم. ا یمن پام و اونجا نم گمیم یدکتر جد یآقا -

خل و دا چون من پام دی. لطفا نگه دار دیباش یمنطق کمی خدا رو تو. باشم داشته و علمش که و انجام بدم  یکار دمیم

 ذارم. یشما نم یشرکت عمو

که همراهش و گوشه  ینگه داشت . جا خوردم آخه خودش گفته بود زن نیماش ابونیبر عکس انتظارم گوشه خ دیجاو

 . ذارهیتنها نم ابونیخ

 .ستیکه بهش مربوط ن ینکنه تو کار یخواست فضول یدلم نق زدم : حتما بهش برخورده. به درک م تو
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کن کار ن گمیاز تو تجربه دارم. من نم شتریب از تو بزگترم  یسال ازدهی: من دیو باز کرد و سمت من چرخ کمربندش

 یکه م یکس یاجازه بد دیبا ییجاها هیدختر جان  ی. ولیدار یمستقل تی. شخصیکن یخوبه که کار م نیاتفاقا ا

 . یدار اجیچون بهش احت یدنبال کار دونمیتونه کمکت کنه. م

 باز داره. یداشت دختر لجبازش و از کار یزد که سع یدر ها حرف مپ  هیشب

هر آن  یکار کن ییجا یتون یم ایدارند؟  یکه بهت نگاه ابزار یکار کن ییجا یتون یسوال دارم ازت تو م هی: دیجاو

 ؟یمواجع بش یدیکه امروز د یزیچ نیممکنه با همچ

 گوشه ناخونم کندم: منم قرار نبود اونجا کار کنم . پوست

 یوقت گمی. من دارم میپسند یو نم یزیچ نیوقت همچ چیدونم ه یکه م شناسمتیدونم انقدر خوب م ی: مدیجاو

 .یخود قرار بد یب یها تیموقع نیو خودت و باز تو همچ یقبولش نکن دیتونه کمکت کنه چرا با یم یکس

 خان کار کنم. ونیهما شیمن دوست نداشتم برم پ یول بود یحرف هاش منطق نصف

م دونست یم یکرده بود. ول یباز مینقش پدرم و تو زندگ ییجاها هیتونم قسم بخورم  ینبود.م یخان آدم بد ونیهما

که من ازش متنفر  یزی. چفتمیتو دردسر ب ای تیخواست من اذ یگرفت چون نم یخان استقالل منو ازم م ونیهما

 بودم.

 من واقعا یاستفاده کرد. ول گرانیاز کمک د دیبا ییجاها هیدکتر اره  یکنم . حرفتون درست آقا ینم یمن لجباز -

و دارم که بود و نبودش  یآدم اضاف هیشما حس  یباشم من تو شرکت عمو دیکنم مف یکه کار م ییخواد جا یدلم م

 .دیدون یو خوب م نیشما هم ا قتیحق هی نیکنه و ا ینم یفرق

 شده بود. رهیبا سکوت به فرمون خ قهیروز داشت. چند دق کی شی. ته ر دیبه صورتش کش یدست دیجاو

 .میری: باشه قبول شرکت عموم نمدیجاو

 کرد .  یبود . حرف حساب و درک م یمرد برعکس عموش منطق نی. ا دمیکش یراحت ینفس

کنم. قرار چند  یو هم زمان ترجمه م یو چند مقاله پزشک یو روشن کرد: من دارم دو کتاب پزشک نیماش دیجاو

که  یحقوق اقی. دقیکمک کن یتون یم یتسلط دار یسی. تو که به زبان انگلرمیبگ لیو تحو یاستیپست ر گهیوقت د

رجم مت کیکنم چون واقعا به  یبهت لطف م دارم یکه فکر نکن رمیگیو برات در نظر م یریقرار بود از آموزشگاه بگ
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 یکه قرار بود تو آموزشگاه صرف کن یخونه همون زمان یبریدانشگاه کارت و م یایب ستیداشتم. الزم هم ن اجیاحت

 ؟یهست یترجمه ها صرف کن. راض یبرا

خوبه،  زهیکار ها کرده بودم : چ نیاز ا ادیز یینبود زمان دانشجو یبد شنهادیکرد. نگاهش کردم پ یکار م نیا چرا

 .ارمیسر در نم یاز پزشک یزیباشه من که چ یتخصص دیبا یلیمطمئنا خ یپزشک یامقاله ه دیشما گفت یول

 کنم. یمن کمکت م ی: تو قبول کن هر جا به مشکل بر خورددیلبش کش یناخون شستش و رو دیجاو

تونستم نقش  یشده بود م شنهادیکه بهم پ یدیجد لمیتو ف یداد جواب رد بدم . بعد باز یاجازه نم میخال حساب

 کنم.  بیو تصو گاهمیبود تا جا یکار موقت نی. ارمیبا حقوق مناسب بگ گهید یها

 باشه قبول . -

 و طرفم گرفت: پس شماره ات و بده تا بتونم باهات هماهنگ کنم.  لشیموبا یگوش دیجاو

 من بدم هم نشده بود. یامروزمون برا داریو از دستش گرفتم و شمارم و وارد کردم . د یگوش

*** 

   &دیجاو & 

 

ر اصرا بایبه تن کرده بود. ز یدود یآب راهنیرو همراه پ بایز یانتخاب یکرواتش و صاف کرد . کت شلوار سرمه  گره

رفتن نورا شروع به نق زدن  رونیب یکه امده شدن برا یامشب حتما از کروات استفاده کنند. از ساعت یداشت برا

 گرفت. گارشیاز س ینیشد و پک سنگ ادهیپ نیکرد بود و بالخره با گرفتن باج ازش آروم گرفته بود. از ماش

 ؟یجلو اومد: داداش تو هم گل گرفت خسرو

 گذاشتم. نیانداخت و با کفش فشرد : آره پشت ماش شیپا ریرو ز گارشیس ته

 .اریل و بتو باکس گ بایو بست: ز نیماش در

 : چشم  بایز
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 تا بود کرد حلقه پاشنه دارش دست هاش و دور بازوش  یبخاطر کفش ها بایبرج و باال رفتن . ز یپله ورود چند

 یاصل لیدل یول بایفقط به خاطر تنها نبودن ز ادیبود . گفته بود م یشونیماه پ لمیف اکران.  کنه حفظ و تعادلش

 نینبود . ب یراض رانیاعتراف کنه اصال از شغل ا خواست یبود. اگه م گریباز هیدر غالب  شیشونیماه پ دنیاومدنش د

 یم یبود. عصب یمورد توجه همه جور قشر شیشونیماه پ نکهیکرد از ا یو انتخاب م یگریباز دیهمه هنر چرا با نیا

 یو نم رندیکس بگتا باهاش ع ستادیا یو کنار مردا م رهیداد هر کس راحت ازش عکس بگ یاجازه م نکهیشد . ا

 کرد. یم ینداشت حسود یسیکنه با دل خودش که رو دروا تحملتونست 

دخترک احمق  واریخواست سرش و بکوبه به د یافتاد دلش م یکه م یشونیماه پ یالیخیو ب شیچند روز پ ادی

کرد تعداد  یفکر م یخورد وقت یداد . خون خونش م یفرهنگ گوش م یاون مردک ب یو بود به حرف ها ستادیا

 .  ستین کم داره سرکار باهاشون  شیشونیکه ماه پ یآدم ها نیهمچ

ته نتونس شیچند روز پ یبا اتفاق ها یکنه . ول جادیفاصله ا رانیخودش و ا نیکه ممکنه ب ییخواست تا جا یم مثال

 ینم کالم هم  یو هرزه اخود  یکردن کار با هر آدم ب دایپ یراحت بود برا الشیتفاوت رفتار کنه . حداقل خ یبود ب

 الشیوجود خ نیباز با ا یکرد ول یسخت م شیو برا زیچ ههم یشونیبود. وجود ماه پ یکاف شیموضوع برا نیشد هم

 خاطر جمع بود.

به  یبرج شلوغ بود . با نشون دادن دعوت نامه نگهبان ها اجازه دادن باال بروند. سالن باال شلوغ تر از الب یالب داخل

تجمع کرده بودن.  زدیخبر نگار عکاس که نور فلش هاشون چشم و م یادیز یاز سالن تعداد یاومد. گوشه  ینظر م

 همون نقطه رو با انگشت نشون داد. نیافر

 اونجاس.  رانی: انیآفر

 کارشون تموم بشه. میشلوغه صبر کن یلی: خ خسرو

که  دید گهیو کنار چند زن و مرد د رانیکنه . ا دایپ تیجمع نیو ب یشونیچشم چرخوند تا ماه پ ستادنیسالن ا گوشه

اعث ب یاعتماد بنفس نبود چ یو ب یاون دختر خجالت گهید رانی. ا زدنیبودن و لبخند م ستادهیها ا نیدورب یروبه رو

 یرنگ یزرشک یزییپا یکرد . مانتو یرو برس یشونیماه پ یدختر شده بود. لباس ها نیتو ا رییهمه تغ نیا

د . هم از شلوار نبو یبود. خبر دهیپوش یساده  یمشک راهنیمانتوش پ ریز تا مچ پاش بود به تن داشت  شیبلند که 

و با  ستادیا یلحظه  یبودن . قلبش برا دیفر بازش کامال تو د یشونه اش انداخت بود و موها یشالش و آزادانه رو

 ضربان گرفت. یشدت باور نکردن
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 نیو از ا نهیبش یفقط گوشه  یطوالن یساعت ها یبود که دوست داشت برا بایز انقدر پر رنگ و شیشونیماه پ لبخند

 یکه م ییبغل بزنتش و تا جا ریخواست ز یشده بود که دلش م بایبه نظرش انقدر ز شیشونیصحنه لذت ببره. ماه پ

 یچجور دیکش یکرد. آه بلند ینگاهش نم نیسمثل خودش با تح یکس گهیکرد که د یجا دورش م نیتونست از ا

ده دل کن یچشم عسل بایدخترک ز نیاز ا یبکشه. واقعا چجور بایدخترک ز نیمدت دست از ا نیتونسته بود تموم ا

 بود.

 شیشونیکه با خودش گذاشته بود و فراموش کرده بود و به ماه پ یو فراموش کرده بود تموم قول قرار ها زیچ همه

کرد. حسرت تموم  یم یفیشد قلبش لرز خف یبه خنده باز مدخترک  یمونده بود. هر بار که لب ها یباق رهیخ

تونست هر روز  یم دیشن یو نم دیکه نبا یها زیوجودش و در بر گرفته بود اگه اون روز به خونه نرفته بود. اگه چ

ه ب لیکه تو سر داشت همه تبد یلبخند که براش پر بود از آرامش باشه.آرزو ها نیکرد شاهد ا یصبح که چشم باز م

 حسرت شده بودن.

 نگاه انداخت.  بایکتش به خودش آمد . سر خم کرد به ز نیشدن آست دهیکش با

 جانم-

 ؟یی: داداش کجا بایز

 شده؟  یبود چ ریفکرم درگ -

 .شهیحاال حاال ها سرش خلوت نم یجور نیا نهیما رو بب رانیجلو تا ا میبر گهیم نی: آفربایز

صدا زد که باعث  رانیجلوتر رفت و چند بار اسم ا نیو با تکون دادن سرش نشون داد. جلو رفتن و آفر موافقتش

کنار  عیگوش دخترک زمزمه کرد که دخترک مط ریو ز دیو کنار خودش کش نیخسرو شد و آفر یدرهم شدن اخم ها

 .ستادیخسرو ا

 وننشیکه ب یتیاشون تکون داد.با تشکر از جمعبر یسر چرخوند و نگاهش به جمع چهار نفرشون افتاد دست رانیا

هم قدم  رانیا با داشت  یچهره غرب یها عیکه ته ما یجوان مرد. افتاد راه سمتشون به خرمان خرمان افتاده بود.  ریگ

 شد.

 نیدکتر خوش اومد یسمتش :سالم آقا دیو در بر گرفت . با خسرو دست داد و چرخ بایو ز نیآفر یبا خوشحال رانیا

 .نیآورد فیخوشحال شدم تشر
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 .گمیم کیتکون داد: سالم ممنون ،  تبر زیسرش و ر 

با  رانیشناختند. ا یرو م گهیکرد انگار که از قبل هم د یو خسرو خوش و بش م نیبود با آفر رانیکه همراه ا یمرد

 جان خواهر خسرو هستند. بایز شونیدست به مرد همراهش اشاره کرد: هومن جان ا

شازده بود همون مردک خوش اشتها که  نینشست . پس هومن ا شیشونیپ یبروهاش در هم شد و اخم روا یآن به

 هستند برادر خسرو جان. دیآقا جاو شونمیبه سمتش اشاره کرد: ا رانیکرد. ا یماچ و بغل طلب م

 جناب نواب.  داریهستند. مشتاق د شونیدکتر ا یسبزش برق زد: پس آقا یچشم ها مردک

مردک خوش  نیدرباره اش با ا رانیا یعنیدور نموند.  نشیزبیت یبه هومن از چشم ها رانیغره نامحسوس ا چشم

 بود؟ یاشتها حرف زده بود.اصال رابطه اشون چ

که من توش نقش  یلمیکننده ف هینامجو هستند. کارگردان و ته یهم آقا شونیبا دست به هومن اشاره زد: ا رانیا

 دارم. 

 جناب نامجو. گمیم کیمرد و فشرد: تبر ات دست یجد با

 راحت ترم. دیشد هومن صدام کن یرسم یادیز ینجوریبابا ا ی: اهومن

 اومد.  یمرد چشم سبز بدش م نیا از  لیدل یب ومدیمردک اصال خوشش ن یها یخشمزگ از

 دکتر ممنون بابت گل ها ی: آقا رانیا

کارش انگار از اول اصال وجود  یتمام اون حس و حالش دود شده بود رفته بود پ شیشونیهومن در کنار ماه پ دنید با

 بود. ریهم دلگ شیشونیمگه دست خودش بود از دست ماه پ یبود ول یناراحت م دینداشت. نبا

 جواب داد: قابل نداره. یسرد با

 یلحن سردش بابت دلخور خودش حس کرد. یکه بابت لحن سردش بود و رو شیشونیپر از تعجب ماه پ نیسنگ نگاه

 قلب دلتنگش بود که تموم وجودش و در بر گرفته بود.

 .دیحساب کن یبا ما قشر کارگر نکهیبه شرط ا میدندون هامون مزاحمتون بش یبرا میتون ی: از امروز م هومن
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 یادیبشم جون من بهت ز یزیچ یکننده  هیگرفتم منم ته می. تصمرهیدو برابر بگ دی: اتفاقا از تو بادیخند خسرو

 جماعت نسوان دورش کردن. میاومد یگذره. نگاه از وقت یخوش م

 خوام.  یبه خسرو نگاه کرد: الزم نکرده من شوهر هنرمند نم یچپک نیآفر

 گردنت برادر من ... فتهیب یآشت یطال برا سیسرو هینزن که خرج  یزد: خسرو حرف یقهقه  هومن

گوشش  ریخم شد و ز رانیسمت ا یداد. کم یسکوت به صحبت  خسرو و هومن گوش م داد. که تو رانیو به ا نگاهش

 زمزمه کرد. 

 که متن ترجمه ها رو برات بفرستم. یوقت دار یک -

دادم  یزودتر خودم خبر م دیبا دیچونه اش و باال داد صورت هاشون مماس هم قرار گرفت : اوووم، ببخش رانیا

 امروز بودم. اووووم شنبه خوبه؟  یو آماده شدن برا یبردار لمیف ریچند روز درگ نیا دیببخش

داشت: باشه خوبه ، صبح مطالب و برات  یبر م شیزرشک یلب ها دنیبود اگه دخترک دست از مک یعال زیچ همه

 هم بدم. یکوچک حیراجبشون توض دیبا ارمیم

 . شهی. نممیبردار لمیو گرفته بودن و کنار زد : صبح سر ف دشینافرمانش و که جلو د یموها رانیا

 دانشگاه ؟  یایب یتون یم. دارم جلسه شنبه من حرفش اومد:  ونیم

 .ستین یاونجا مشکل امیدانشگاه! باشه م -

 .زمیداخل سالن عز میبر دیجان با رانی: ا هومن

ده بود ش گهیمرد د بیکه نص شیشونیماه پ بایبه هومن بندازه . قلبش از لبخند ز یزیباعث شد نگاه ت زمیعز کلمه

 کرد. یو حس م شیشونینبض گرفتن رگ پ یچاک خورد. حت

 . میآماده کن یصندل یچهار سانس نشستن رو یبرا دیخودمون و حداقل با دیکه با می: پرنسس برهومن

 ؟ هیکرد: هومن، پرنسس چ ینچ رانیا

مرد خوش اشتها و هومن  نیبستش اون وقت ا یبست و تموم وقت جمع م یدکتر م یبه نافش آقا دیرس یاو که م به

 . مشتش و فشرد .کردیخطاب م
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 ونهیخورده بود د یلیروبه روش س گریاز باز رانیکه ا یتر هم شده بود قسمت یعصب لمیف دنیبود با د لمیف یها آخر

از موضوع و  زیچ چیاومد . ه یواقع یادیبه نظرش ز یبود ول یواقع ریبود حتما اون صحنه هم غ لمیاش کرده بود. ف

ه بود . نشست شونشیبود که ماه پ ییاول درست جا فیسالن چشمش به رد یکیمتوجه نشده بود تو تار لمیف یمحتوا

کرد.  یپچ پچ م شیشونیگوش ماه پ ریکرد و ز یاون مردک سرش و کج م دید یم یخورد وقت یخون خونش و م

 بود.  ی. اومدنش اشتباه بزرگدیپر نبضش کش یها قهیشق یدست رو

 تونست یمرد م هیافتضاحش و فقط  طیکرد. شرا یم یکه پاشون و تو برج گذاشته بودن داشت خود خور یساعت از

 یباشه . ول شیجسم یخستگ یبرا یگرفت تا بلکه مرهم یدوش آب گرم م هیگشت خونه  یبر م دیدرک کنه. با

شونش افتاده بود آرامش از وجودش یکه چشمش به ماه پ یکند که از روز کاریدونست با روح روانش چ یهنوز نم

 شده بود. یفرار

خواست خاطرات امروز و از ذهنش پاک کنه . با روشن  یدلش م دیچشم هاش کش یکف دستش و رو یگوشت قسمت

 .دیکش یسالن نفس راحت یشدن چراغ ها

کردن. از مردم بابت حضورشون تشکر  میعوامل جلو مردم تعظ لمیف گرانیبلند شد و باز تیدست زدن جمع یصدا

 از جاش بر خواست. شیشونیرفتن و دور شدن از ماه پ یسمتشون آمد و برا رانیکردن. ا

 . دیبمون  میقرار بعد سانس دوم تو رستوران برج شام بخور دی: بچه ها نررانیا

 حرف نشست باعث خنده همه شد. یج شده خسرو رو صدا زد و خسرو ببا گردن ک نیآفر

 لطفا... میشد: داداش بمون زونیاز بازوش آو بایز

 شد برنداز کرد.  یپاش م زونیخواست و آو یم یزیچ ینورا وقت هیشب قایرو که دق بایاخم ز با

 : داداشبایز

ر زودت رانیبزنه که ا یموند مگه عقلش کم بود. خواست حرف یم شیشونیموند و بازم شاهد دل و قلوه دادن ماه پ یم

 به حرف اومد. 

 دکتر... ی: لطفا آقارانیا
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کرد نه بگه! واقعا  یبا التماس نگاهش م شیعسل یکه با اون چشم ها یموجود دوست داشتن نیتونست به ا یم مگه

 شل بشه. شد دست و پاش  یدختر باعث م نیا دید یو تو توان خودش نم یزیچ نیهمچ

 .مینیو بب لمیدوباره ف دیبا ی. ولمیباشه بمون -

 یزیچ یبه کس دمیقول م دیبخواب دیتون یدکتر م یبود گفت: آقا شیکه چشمک هم چاشن یبا لحن دخترانه  رانیا

 نگم. 

 .رهیلبش شکل بگ یرو یباعث شد طرح لبخند شیشونیماه پ نیریش لحن

بعد که دوباره  قهینشست. چند دق رانیا یکنار یصندل ینکرد رو ینشست. اعتراض شیحواس سر جا یب رانیا

 سالن خاموش شدن. یها پر شده بود چراغ ها یصندل

و کنار خودش داشت دور از دسترس  اون مردک . چشم هاش و  شیشونیهم بذاره ماه پ یتونست راحت چشم رو یم

 کنه.  یبازوش لمس م یزیهم گذاشته بود که حس کرد چ یرو

 یطرف خم شد بود و گهگدار کیافتاد که نشسته به خواب رفت بود و سرش به  رانیباز کرد و نگاهش به ا چشم

که  انداخت  نیو آفر بایبه ز یبه سمت جلو خم شد و نگاه نامحسوس یکردند. کم یموهاش بازوش و لمس م

د دخترکش راحت بخوابه با حلقه شدن داد و اجازه دا هیو کج کرد و به بازوش تک  رانینبود سر ا رانیحواسشون به ا

 به خودش گرفت. یبدنش حالت صعود یدور بازوش دما رانیا یدست ها

.  دیبود کنار زد. با روشن شدن چراغ ها دست هاش و عقب کش ختهیصورتش ر یچند تار موش که رو نامحسوس

قرمز شد که با وجود پوست برنزه  یباره جور کیبه بازوش بعد خودش انداخت به  یچشم و باز کرد  نگاه جیگ رانیا

 ستادن.یباعث شد لذت ببره همه ا شیگونه هاش مشخص بود. دست پاچگ یاش سرخ

 .یبود دهیخواب  گمینم یخم شد و کنار گوشش لب زد: نگران نباش من به کس زدیطور که دست م نیهم

و ول کرد:  دیو تو دهنش کش نشییلبم پا رانیکنه .  ا یشوخ اش خارج بشه و  یشد از پوست جد یباعث م رانیا

 . نیکرد یم دارمیب دیبا

 باال انداخت: من جام راحت بود. شونه

 . نهیبب یقرمز شد: ممکن بود کس بازم
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 .ستیمعلوم ن یزیکه چ یکیتار نیتو ا -

 .نیدیکش یغر زد: حداقل خودتون کنار م رانیا 

 . یبود یدیبدجنس لب خند زد: سفت بازوم چسب با

 خواب بودم. دی: ببخشدیلب گز رانیا

 گل انداخته اش و ببوسه.  یخواست خم بشه و لپ ها یبود دلش م نیریخجالتش براش ش نیا چقدر

 گفتم که من جام راحت بود. ستی. الزم به خجالت نمیبر -

*** 

 &رانیا&

 

صرف عکس و مصاحبه شد . هومن  یداشت. زمان طوالن یحس خوب شیبایز یویگرم روشن رستوران برج و و یفضا

شناختمش که بفهمم هومن بعد  یمن انقدر خوب م یداشت خودش رو خوشحال و سر حال نشون بده. ول یسع

خص بود. کامل مش لمینقد ف و یبعد نشست معرف یختگیبهم ر نیبود. ا ختهیبهم ر یکه بهش شد بود بعد جور یتلفن

 ینداشت مشاجره لفظ لمینسبت به ف یخوب دیاز خبر نگار ها که د یکیچون هومن کنترل خودش و از دست داد و با 

 کرد. دایپ

به خاطر نو بودن پشت پام و زده بودن.  میانتخاب یکرده ام ، کفش ها دایفرصت نشستن پ یبعد مدت طوالن بالخره

ه کردم ب یم یرستوران و پر کرده بود ، سع یخنده کل فضا ینشسته بودم. صدا دیجاو یدرست روبه رو نیکنار آفر

و با بالشم اشتباه  دیجاو یبازو لمیدو ساعت ف مدتنگاه کنم جز روبه رو ، حق داشتم خجالت بکشم تموم  ییهر جا

 کنم.  یخواست که خود زن یشدم دلم م داریب یافتاد تو چه وضع یم ادمی یگرفته بودم. حت

مرد  نیبود. چونه ام و باال آوردم و نگاهش کردم ا رونیه چشمش به منظره بانداختم ک دیبه جاو ینگاه یچشم ریز

 قهیتونست همون آدم چند دق یزل زده بود. م رونیکه تو چهره اش مشخص باشه به ب یحس چیبدون ه ینجوریکه ا

 .دیغر لب ریبود. هومن کنارم نشست ز طنتیشتو چشم هام زل زده بود و کالمش پر از  حیباشه که با تفر شیپ

 : جماعت متظاهر... هومن
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اناپه ، ک یداد. به پشت هیام و شکار کرد. خونسرد سرش و تک رهینگاه خ دیبتونم نگاهم و به هومن بدم جاو نکهیا قبل

با خودش فکر کرده بود من از  دیبود بهم بر خورد بهم پوزخند زده بود شا یدهن کج هیشب شتریلبخند زد که ب

کنم فکر آزار دهنده ام باعث شد غرورم  کینزد بهشخودم و  ینجوریخواستم ا یداشتم و م یرفتارم منظور خاص

 دار بشه. حیجر

 .دیبه مشامم رس حهیاون همه را نیب دیعطر جاو ی حهیرا دمیکش قیبستم و نفس عم چشم

 لعنت که بوت همه جا هست مردک ماموت. ی: ادمیدندونم کش ریو ز مینییپا لب

 شده؟ یزیچ ؟یستیکردم: چرا امروز آروم ن کیگرفتم سرم وبه گوش هومن نزد دیو از جاو نگاهم

 بعد...  یتکون داد: ولش کن. باشه برا سر

 تونست باشه. ینفر م کیحال فقط  نی. باعث استیداد که اوضاع اصال جالب ن یو م یمعن نیحرف هومن ا نیا

 ؟یقرار بود جواب تلفنش ند -

 تو دستش ومحکم تر نگه داشت: شماره ناشناس بود.  وانیل هومن

 خواست؟ یپول م -

 بعد...  یبرا می: راجبش حرف نزن .بذار هومن

 .ختیر یبهم نم ینجوریهومن اصال مهم نبود و ا یپول نبود وگرنه برا هیو تکون دادم و بحث کش ندادم. قض سرم

 اومد. یبار الال نبود که به خاطر پول سراغ هومن م نیاول نیا

بچرخند. امشب مثال قرار بود حس و حال  دیجاو یبار هم به چشم هام اجازه ندادم رو کی یمدت طول شام حت در

باعث شد بود از  دیهم داشتم. پوزخند جاو یحس و حال خوب دیپوزخند جاو دنید از قبل تا. باشم داشته  یخوب

به خودم جلب کنم سمت  یحواس کس نکهیو برداشتم و از جام بلند شدم و بدون ا میدست فیبزنم. ک خیدرون 

 رفتم. یبهداشت سیسرو

آروم شدن  یبرا سیسرو یتکه زدم. از خلوت ییبه کانتر روشو یمدت کوتاه یتر کردم. برا یهام و با آب کم گونه

در رژم و بتونم ببندم از  نکهیکنم. قبل ا دیتا رژم و تجد دمیکش رونیب فمیخودم استفاده کردم. رژم و از داخل ک

 کانتر ها بود . نیکه ب یشکاف نیدستم افتاد ب
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 اوف ... - 

 نیمتوجه شدم. دستم ب یول دمیکش عقب و دستم برداشتم و شکاف رد کردم و در رژم  نیدستم و از ب یبه سخت 

 کرده.  ریشکاف گ

 کردم: نه نه نه ،االن نه .. ینوچ

 دنیکش رونیب یکه برا یشکاف قفل شده بود با هر زور ونیبکشم دستم م رونیکار کردم موفق نشدم دستم و ب هر

 گریخبر و کم داشتم باز نیگرفت فقط هم یام م هیکم کم داشت گر گهیداشت. د یزدم دستم خراش بر م یدستم م

 شد.  یفاجعه تر هم مگه م نیکرده بود. از ا ریزن تو مستراح گ

 جا گذاشته بودم. زیم یو رو میگشتم آه از نهادم بلند شد. گوش میدنبال گوش فمیدست آزادم داخل ک با

 یبرخ یبشه ول سیوارد سرو یسال و به من بدن. منتظر موندم بلکه کس گریباز نیتونستم لقب خوشانس تر یم

 شد که منتظر بمونم. ینشد. مجبور بودم بلند کمک بخوام خوب نم

 .ستین یهست.  کس رونین باو یکمک کس -

 : کمک ... نهیمنو بب یکس دیدست تکون دادم شا نیدورب یباشند. برا قیها عا وارینکنه د یلعنت

 جا خوردم. دیجاو یصدا دنیبا شن یبکشم ول غیخواست ج یدلم م یآروم باز شد از خوشحال در

 ...رانی... ا رانی: ادیجاو

 داخل لطفا...  انیدکتر ب یروش: آقا نمیباال انداختم من که امروز فقط گند زده بودم ا شونه

 راحت شد بود که در و کنار زد و داخل شد. الشیصدام خ دنیکه از شن انگار

 ؟!  یخواست یکمک م ی: تو بوددیبا تعجب پرس دیجاو

 کردم. ریدکتر گ یآقا دیکمک کن شهیهوا تکون دادم: م یدستم و رو کالفه

 !؟یکرد ریابروش باال رفت: گ یتا هی



 یشونیماه پ

 
113 

 

 ریگ دیکانتر جاو نیبدتر شد چون کامل ب یول دمیعقب کش یکم و خودم. اومد جلو ، با سر به دستم اشاره زدم 

 کرده بود و چک کرد.  ریکردم. دستم و که داخل شکاف گ

 مجبور شدم داد بزنم.  نیهم یبرا ومدین یکس ستادمیا یهر چ -

 برج... یدونم تو قسمت شرق هیداره  سیدو تا سرو نجایرفتن. ا هی: بقدیجاو

ب ل ریز یاخ آروم رهیدستم و تکون داد. که باعث شد دردم بگ دینشده بود. جاو شیدایپ یبود کس نیهم یبرا پس

 زمزمه کردم. 

 ؟یبود ی: دنبال چدیجاو

 .ارمیب رونیستم و بنتونستم د گهید یحرص لب زدم: در رژم افتاد خواستم برش دارم ول با

 فقط باعث خراش برداشتن دستم شد.  یبکشم ول رونیتا بلکه موفق بشم دستم و از شکاف ب دمیو کش دستم

 ... یییییا -

 پنجه هاش گرفت: تکون نخور انقدر...  ونیاخم آلود بازوم و م دیجاو

 دستش بود که کامل دور بازوم و گرفته بودن آب دهنم و قورت دادم. یبه انگشت ها نگاهم

 .یکه تموم دستت و زخم کرد یخود زد ی: نگاه کن آنقدر زور ب دیجاو

 کردم؟ یم کاریشد: خوب چ زونیو لوچه ام آو لبم

 .ستیکه ن یزور هیکار ها عقل یبهم انداخت: بعض هیعاقل اندرسف نگاه

 م؟یکن کاریچ دیلب گفت: حاال با ریگفت من عقل ندارم. بعد ز یاشت رک محرفش جوش آوردم د دنیشن با

 م؟یکن کاریچ دییحرص گفتم: من عقل ندارم شما بفرما پر

 زیل ییدستشو عیدستم و به ما دیکرد. جاو یم حیبخوره مردک ماموت داشت تفر نیباعث شد گوشه پلکش چ حرفم

 .دیکش رونیکرد و آروم آروم دستم و ب

 ؟یآب گرفتم: چسب زخم ندار ریو ز دستم
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 .شهیزود خوب م کهیچند تا خراش کوچ ستیباال انداختم: مهم ن شونه

 کوچک دستم و چک کرد. یدستش گرفت و چرخوند خراش ها ونیدستم و م دیجاو 

 قرمز شده. یلیپوست دستت خ ستندین کیانقدر هام کوچ -

ست هامون کنار هم بود دست کوچک من کامل تو زد من حواسم به تناقض د یحرف م یداشت راجب چ دمینفهم

 ادیشد نگاهش من و  رهیبه صورتم خ دیجاو دمیجا گرفته بود.چونه ام و باال آوردم و د دیدست بزرگ مردانه جاو

 کرد.  ینگاهم م یجور نیا قایدق وزمبرد بودم ، اون ر بایز یانداخت که دعوت نامه ها رو برا شیچند روز پ

 .میموند نجایا ستیخوب ن میبر زهی: چ دمیعقب کش یو با هل زدگ دستم

 باز نکرده بودم که چشم به راه رو افتاد مهیو برداشتم و سمت در رفتم در و نصف ن فمیبزنه ک یحرف دیجاو نکهیا قبل

 یم یبهداشت سیدستشون بود و مشخص بود خبرنگار هستند داشتند سمت سرو یعکاس نیدو تا زن که دورب

 ی. خدانندیزنانه بب سیداخل سرو یو کم داشتم منو با مرد نیقدم عقب برداشتم. فقط هم هیکردم و  اومدن در و ول

 بود. ستادهیپشتم ا دیجاو دمیآوردم. چرخ یم یمن چرا امروز من فقط بد شانس

 ! ران؟یا ی: خوبدیجاو

کنم  یم کاریچ دمیغلطک افتاده بود. اصال خوب نبود. نفهم یکه تازه کارم رو یها االن واسه من هیحاش نجوریا نه

 شدن بود. میقا دیکه اون لحظه به ذهنم رس یتنها راه

 از توالت ها در بستم.  یکیسمت  دمشیو گرفتم و کش دیجاو دست

 ... کاری: چدیجاو

 نگو لطفا. یچیلحظه ه هی ششششیلبم گذاشتم : ه یاشاره ام و رو انگشت

 نییکرد که با خجالت سرم و پا یکه چنان اخم هیچ هیتازه متوجه شده بود قض دی. انگار جاودمینزن ها رو ش یصدا

 انداختم.

 چند برابر من بود. من یکه عرض و طول دیجاو یبود اونم برا کیدو نفر کوچ یبرا میشده بود میکه داخلش قا یاتاقک

 ارویخودش و جا به جا کرد و دستش و کنار گوشم به د یبود و کم ستادهیروبه روم ا دیزد بودم و جاو هیتک واریبه د

 داد. هیتک
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ز سرش ا ستادیا یصاف م دیشده بودم. ارتفاع در کوتاه بود اگه جاو یبار دوم تو امروز زندان یبرا دیو جاو وارید نیب

که  دیجاو دمیحواس کرواتش و سمت خودم کش یموضوع نبود ب نیشد. انگار خودش متوجه ا یدر مشخص م یباال

تعادلش و حفظ کنه بازوم  نکهیا یبه جا شد و برا اج یاومد و کم نییو از من نداشت سرش پا یکار نیانتظار همچ

 نگه داشت.

بازو  نویم مهیزد ، نصف و ن ینم بایمنتظره بود که سر جام خشکم زد. قلبم تقر رهیانقدر برام غ ییهوی یکینزد نیا

 افتاده بودم. ریگ دیپت و پهن جاو نهیها و س

سر چشم هاش اومده  یبال هینکرد.  یاقدام چیه نمونیفاصله ب جادیا یو برا دیعقب کش یفقط سرش و کم دیجاو

تونم قسم بخور حس کردم دستاش  یکرد م یمخور داشت نگاهم م ییجورا هینبود  شیپ قهیچند دق هیبود که شب

 دور بازو هام تنگتر شد.

لبم و داخل دهنم جمع کردم کار کودکانه ام باعث شد طرح  یاریاخت ریحرکت غ هیاورد تو  کتریو که نزد سرش

 .رهیلبش شکل بگ یرو یلبخند

 رانیگوشم نگه داشت: ا کیو نزد لبش

 هگیو د رهیپشت کمرم قرار بگ دیجاو یباعث شد دست ها واریانگار بدتر شد جدا شدنم از د تیخوردم وضع تکون

 واقعا منو تو بغلش داشت.

پهلوم و با دست فشار  دی. جاوارمیآرامشم و بدست ب یکم ینجوریا دیشا تا بستم چشم کردم پاهام شل شدن.  حس

 داد.

 رانی: ادیجاو

 وقته که رفتن. یلیبودم ادامه حرفش وبزنه: خ منتظر

 ادمیم بغل خودم ه هی. خاک تو سرم با دمینشن یصدا یکردم ول زیگوش هام و ت امیب خودم به شد اش باعث  جمله

 رفت. آخه چه مرگم شده بود.

 پشتم راه افتاد. دیشوم فرار کردم. جاو یبهداشت سیسرو نیاز ا یجورا هیفاصله گرفت  ازم

 .نییرفتن پا هیصدام زد: بق دیسمت سالن رستوران برم که جاو خواستم
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 جا مونده. میآخه گوش -

 دنبالت که بهت خبر بدم. امیبرداشت. قرار شد من ب نی: آفر دیجاو

شد  یروم هم نم ادیدنبال من ب دیبا دیبا خودم فکر کردم چرا جاو رفتمیطور که سمت آسانسور م نیگفتم هم یآهان

و  رفتیباال م یتو بغلش بودم. گرما بدنش و که تصاعد شیپ هیچند ثان نینه باهاش حرف بزنم نه نگاهش کنم تا هم

 بود نه برادر شوهر خواهرم . دهمرد نگاهش کر هیبه چشم  یمدت کوتاه یحس کرده بودم. برا

 ران؟ی: امیستادیدر آسانسور ا جلو

 باعث شد حواسم و جمع کنم : بله! دیجاو یصدا

 . گمیم کیهات تبر تی: بابت تمام موفقدیجاو

 جمالت: ممنون ...  نیا ریو داشتم غ یهر حرف دنیسمتش، خوب انتظار شن دمیچرخ و متعجب  شوکه

 شتریب یلیخ تتونیمیصم گر،یکارگردانه و باز هیاز  شتریب یلینامجو ظاهرا خ یلبش و خاروند: رابطه ات با آقا گوشه

 .دهیم نشون همکار تا دو از 

 بود. دهیپرس یسوال نیموندم چرا همچ رهیلحظه به صورتش خ چند

وقتمون و با همکار  شتریکه ب هیورتو کار ما هست چون کارمون ج تیمیالبته صم نیزدم: درست متوجه شد لبخند

دم رفته بو لیتحص یبرا یسال قبل وقت یلیگرده به خ یمن هومن بر م ییخوب آشنا یگذره تا خانواده ول یهامون م

 اونجا با هومن آشنا شدم. ایتالیا

ه اسمم به مدت چند سال ب نکهیبه خاطر ا تیمیصم نیبود الزم نبود بگم ا هیکاف حیتوض نینگفتم هم یزیچ گهید

خبر دار  یازدواج خبر نداشت قرار هم نبود کس نیاز ا یکس عنوان همسر هومن داخل شناسنامه اش بوده. 

بپرسه که فقط سرش و تکون داد. با هم وارده آسانسور  یسوال شتریب دیمتوجه شده بود که نبا دیجاو انگار بشه.

 .میشد

*** 
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که  دیبه خورش یشالم گذاشتم و نگاه یو رو نکمیو بستم و ع نیبود. در ماش چند روز سردتر شده نیتو ا هوا

نم عبور ک ابونیاز خ نکهیدانشگاه انداختم. قبل ا یبه در ورود یحاال پوشنده بودنش کردم. نگاه یخاکستر یابرها

 فوت کردم و تماس و برقرار کردم. رونیبنفسم و به  دیشماره جاو دنیبلند شد. با د میگوش یملود یصدا

 الو ، سالم ... -

 ؟یی: سالم کجادیجاو

 زهیداخل ، چ امیدانشگاهم دارم م یانداخت: من جلو ورود یبرداشت و به سمت راست نگاه ابونیقدم به سمت خ هی

 یماس مت دیم بادون ی. مفتمیشد منم نتونستم زودتر راه ب یامروز طوالن یبردار لمیف ستیکردم آخه ن رید دیببخش

 گرفتم و خبر...

 ... رانی: ادیجاو

 داخل...  این گهیاسمم ساکت شدم: د دنیشن با

 درست نبود: باشه متوجه شدم خداحافظ... دمیخوب رفتار جاو یکردم ول ریهام درهم شد. درست بود د اخم

 ... رانی: ادیجاو

هم پوستم کلفت بود  یادیز عکس بر نبود  یو قطع کردم. اصال آدم زود رنج یادامه حرفش توجه نکردم و گوش به

رفتم.  گ یجلوش گارد م لیدل یتونستم احساساتم و کنترل کنم ب ینم دمیرس یمرد که م نیدونم چرا به ا ینم یول

 و نداشتم. تیمعچشم هام گذاشتم حصوله ج یو رو نکمیبود ع یهوا ابر نکهیبا ا

 دیاوبه ج یلبم فحش ریگرفتم. ز یم یتا تاکس ستادمیا یم ابونیکنار خ دیرد کرد بودم و حاال باو آژانس و  نیماش

ر مونده خواب براد نمیبودم. خنده دار بود فقط هم دهید شیبود که چند شب پ یخواب شتریب تمیعصبان لیدادم. دل

 زد. یم ییباال ضربانخواب هم قلبم با  یتو یحت ی. لعنتنمیشوهر خواهرم و بب

نسبت  یبرداشت بد دمیترس یبودم.همش م دهیو ند دیجاو گهید هی. بعد افتتاحستادمیا یمنتظر تاکس ابونیخ کنار

شاره ا یحت گهید میرفت نییپا نکهیبرعکس انتظارم بعد ا یداشته باشه. ول یبهداشت سیسرو داخل به رفتارم 

 کرد و رفت. یها خداحافظ نجنتلمگذشته بود نکرد. آخر شبم مثل  نمونیکه ب یبه اتفاق یکوچک
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نگفت اگه مکالمه اش و  یچیه دیجاو یسر به سرم بذاره ول یو شوخ طنتیمرد ها با ش هیانتظار داشتم مثل بق خوب

 کردم. یحتما به مرد بودنش شک م دمید یخودم نم یبود اگه بچه هاش با دو تا چشما دهیبا عسل خانومش نشن

گاز گذاشت سمتم اومد و  یپاش و رو دمیاومد. با د ی. مردک آروم آروم سمت من مدمیو از دور د دیجاو لندکروز

 جلو پام ترمز زد. 

 ... رانیباال ا ایداد: ب نییرو پا شهیش

 ... یدکتر با تاکس یبشه: ممنون آقا یاالن منو از سر خودش باز کرده بود حاال اومده بود دنبالم که چ نیهم

 باال..  ایشده ب رمی: لج نکن ددیحرفم پر ونیم

 شده؟ یزیشدم: چ ریآمد کنارش جا گ ینگران بنظر م ظاهرش

و تو اتاق جا گذاشته بودم از  میگرفت: تا االن تو جلسه بودم گوش یگذاشت و شماره  کریاسپ یو رو شیگوش

 مدرسه کوشا چند بار باهام تماس گرفتند.

 پسرش بود. یبرا یبابت نگران شیحال عصب نیپس ا دیباال پر ابروم

 د؟یشده چرا زودتر نگفت یچ یوا یا -

 .یقطع کرد یمن حرف بزنم فقط گوش یلحن دلخور گفت: تو اصال گذاشت با

 .دیزد نگاهش کردم:  پسر بچه اند حتما تو مدرسه دعواشون شده نگران نباش خجالت

رفته به من بگه. حاال تنها  ادشیشدن. آقا هم طبق معمول  یم لیو نگاهم کرد: نه ظاهرا امروز زود تعط برگشت

 مونده تو مدرسه.

 ادمیدوازده سال و داشت  گهیکرد انگار نورا تنها مونده کوشا د یرفتار م یشده . مرد گنده جور یحاال گفتم چ اوف

بچه دوازده ساله از پس خودش بر  هی یعنیاومدم .  یو م رفتمیاود کالس سوم دبستان بودم خودم تا مدرسه م یم

پسر نجوون قابل درک  هی یبرا یهمه نگران نیا یول بودو بلد ن ییبزرگ نشده بود جا رانی. درست بود ااومد ینم

 من نبود. یحداقل برا

 تلفن و بردار. ستینفر تو اون خراب شده ن هی یعنی یگرفت جواب گو نبود: لعنت یکه باهاش تماس م ی شماره
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 .ستی. کوشا که بچه ندیدکتر آروم باش یدلم به حالش سوخت چقدر بچه هاش دوست داشت: آقا جدا

 آروم باشم. دیبازم با یگم بشه چ ابونیافته تو خ یمرد گنده اس، اگه سر خود راه ب هی هیگفت: پس چ یتند با

 کنه. یحق نداشت سر من خال یبود درست ول یشدم عصبان دلخور

 یاصال بره دق کنه ازنگران یدیم شیخانم اصال به تو چه که دلدار رانینجره نق زدم: حقت اسمت پ دمیکرد چرخ بغ

 ماموت بد اخالق...

 گردم. ی: االن برممیو جلو مدرسه کوشا پارک نکرد بود هر دو سکوت کرده بود نیماش یوقت تا

تا ادب بشه اصال من چرا  میرفتم دنبال زندگ یکردم م یول م نیماش یطور نیشد. حقش بود هم ادهیو گفت پ نیا

بهش بگم ترجمه ها رو با  دیاصال با رفتیداد و م یم گهید بود ترجمه برگه مرد شده بودم دو تا  نیا نیسوار ماش

 افتاد. یم کمتر چشم به حضرت واال  ینجوریبرام بفرسته خونه تا ا کیپ

 اش مدرسه تا فکر کردم از خونه  شهیگفت گم م یک چنان مکوچه انداختم و پوزخند زدم: مرد یبه انتها ینگاه

 حرف ها و نداره. نیا گهید ابونیخ تا دو راه چقدر

 به رنگش  هیداد چقدر عصبان صیشد تشخ یفاصله م نیبدون کوشا از در مدرسه خارج شد. از هم دمیو د دیجاو

 زد. یم یکبود

 فرمون نشست : کوشا پس کجاس؟ پشت

 و کنار گوشش نگه داشت: الو مامان کوشا خونه اس ...  لشیموبا ینو بده گوشجواب م نکهیا بدون

 خونه ..  امیفرستاد: نه دارم م رونیپر شتاب ب یآسودگ یو از رو نفسش

 : پدرسگ... دیلب غر ریزد و ز استارت

 یکه متوجه شده ام کوشا خونه بود ول ینجوریبود. ا دیالفاظ بع نیآداب بود ا یدکتر که مباد یباز موند از آقا دهن

 و سالم بود. حیداره پسرش که صح یلیچه دل گهید تشیدونستم عصبان یبود. من هم نم یهم چنان عصب دیجاو

 دکتر...  یآقا -

 فقط جواب داد: بله؟ دیجاو
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 ترجمه کنم.  دیکه من با یخواستم بگم برگه ها یشد. م دایحاال که خدا رو شکر کوشا جان پ -

 .ستیاالن وقتش ن میزنیحرفم آمد: حرف م ونیم

 شو. ادهیو جلو خونه خودشون پارک کرد و با تحکم گفت : پ نیماش

کار داشته باشم هر چند  ییمنه بخت برگشته جا دیفکر کنه شا کمیداد  یزحمت نم نیا به خودش  یحت ماموت

 کرد بپرسه. یادب حکم م ینداشتم ول یکار ییجا

 حیکردم توض یخانم هم روبوس دهیتعجب کرد. با فر دیاونم همراه جاو دنمیبا د بایحرص همراهش باال رفتم و ز با

 . نمیدعوتم کرد بش دنمیخان با د روسیدادم چرا همراه پسرش شدم. س

 .دیچرخ بایکاناپه و سمت ز یبدون توجه به من کتش و پرت کرد رو دیجاو یول

 : کوشا کجاس؟دیجاو

 شده؟  یزیجا خورده بود. با دست به اتاق اشاره کرد: تو اتاقش، چ دیاز لحن خشن جاو که بایز

 ؟یدیفلشت و قرض م بایبزنه کوشا از اتاق خارج شد : ز یحرف دیجاو نکهیا قبل

 دنبالت هان؟ امیتو مدرسه تا من ب یمون یهم افتاد م ی: پدرسگ مگه من به تو نگفتم هر اتفاقدیجاو

 هم رفت. یخان هم ناراحت شد و چهره اش تو روسیس یبد بود حت یلیخ دیجاو لحن

 ... یول یبه من انداخت مشت فشرد: گفت ینگاه مین کوشا

 ؟ یچ ی: ولدیجاو

 کرد ناراحت شده. یجلو من داشت باهاش بد صحبت م دیجاو نکهیشده بودم کوشا از ا متوجه

 از دوستام برگشتم. یکی: با پدر کوشا

 : تو غلط...دیجاو

 بسه .  دی: جاوروسیس
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 یشب یها حق ندار بهیغر نی: مگه من نگفتم سوار ماشدیبه صورتش کش یبه احترام پدرش سکوت کرد دست دیجاو

 ؟

 دوستم.... ینبود بابا بهی: غرکوشا

 ؟ شناسمیدوستت و من م یبابا نیبلندتر گفت : ا دیجاو 

 بایز یاومد از اتاق و به پا رونیب دهیانداخت و مشت دستش تنگ تر شد. نورا ترس نیینداد. سرش و پا یجواب کوشا

 شد. زونیآو

 : با شما بودم؟ سوالم جواب نداشت؟دیجاو

 گفت: نه  یبا لحن حرص زده  کوشا

 نه آقا کوشا درسته؟ یشد یسوار م دی: پس نبادیجاو

 نشده حاال، با دوستش برگشته. یزیمادر جان چ دی: جاودهیفر

 یموارد تذکر دادم. من اصال اون مرد و نم نیا یشده من بهش قبال راجب همه  زایچ یلی: شده مادر من خدیجاو

 کردم. یتو سرم م یاومد اون وقت من چه خاک یدر م یعوض  میشناسم اومد

 و در آورده بود. یشور نگران گهید دیجاو یدادم نگران باشه ول یبهش حق م یلحاظ هی از

 : من زنگ زدم بهت... کوشا

 نکنه. هیکرد گر یم یبغض کرد بود داشت سع کوشا

 .ستین یکه کرد یکار حیتوج نیا ی: تو جلسه بودم متوجه نشدم ولدیجاو

 خونه . امیکه من خودم ن یو جواب بد تیگوش یخواست ینکردم. م یگفت: من کار اشتباه دهیجو دهیجو کوشا

 ؟یمگه اجازه دادم بر نمیقدم برداشت سمتش: واستا بب دیسمت اتاقش جاو دیو گفت دو نیا

 .ستیرفتارت اصال درست ن د،ی: بسه جاوروسیس
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کرده خبر نداده بدتر سرش و  یکار خوب یلی. خذارندیاش و آزاد کرد: اعصاب واسه آدم نم قهی هیدکمه باال دیجاو

 .شهیم یهر کس نیسر خود سوار ماش نییپا ندازهیم

 یباز هیهمسا یبا بچه ها یدیاون از نورا که اجازه نم یدینشون م تیفهمم چرا انقدر حساس ی: واال من نمروسیس

اره د یهم حد ی. نگرانشیاریب شیتا ببر یایم یکوب یکوشا که دو قدم راه و خودت از اون سر شهر م نیاز ا نمیکنه ا

 بشه؟ یکه چ یکرد یبچه ها رو تو خونه زندان نیا

وتاس د نیا تمیالو نیکنم اول یم دایپ یکردم. من که تا وقت خال شونیگفته زندان ی: کدیابروهاش و درهم کش دیجاو

 . نیشما که شاهد

دور  یدیحصار کش هیبه امان خدا، برعکس  یبچه ها رو ول کرد گمیاومد: منم نم یبه نظر م یخان عصب روسیس

ات باال سر بچه  هیعمر سا هیکه  االشیخواد وارد جامعه بشه. ا یم گهیخودت و بچه هات ، کوشا چند صباح د

 فکر فردا و پس یاریخودت بارشون ب به یمتک یخوا یم یپسر جان تا ک ی. ولیباش پشتشون  کوه مثل باشه هات 

بدون  یبد ادشونی دیبچه ها بزرگ هم بشن باز چشمشون به تو، با نیا یادامه بد یجور نی. همیفرداشون هم کرد

 .انیتو هم از پس کار هاشون بر ب

 حاال حاال وقت داره. ستایخودش وا یپا ی: کوشا هنوز بچه اس حاال زود که رودیجاو

دو  نیبزرگتر باال سر ا هی. انیبچه بر نم نیکارشون ا نیاالن از پس کوچکتر یزنیکه م هیچه حرف نیا دی: جاوروسیس

 ستیکوشا ب یاستقالل داشته باشند. البد وقت کمی یاجازه بد یخوا یم ی. پس ک مونندیتا نباشه تو کارشون م

 شکل گرفت. تشیکه شخص یسالش شد  وقت

 ینظر خودم پدر من آخه من که نم رینکند. فقط ز ینرن کار ییجا گمیمبل نشست: من که نم یناراحت رو دیجاو

 بسپارم حق ندارم نگرانش باشم؟ یتونم پسرم و دست هر ک

 گهید یکمبود ها یلیتو خ یبگم بچه ها دیبا دیکش نجای. حاال که بحث به ایشور نینه به ا یول ی: حق دارروسیس

 ؟یریگیاشون م دهیام دارند که تو ناد

 بچه هام کم نذارم. یکنم برا یم میمن تمام سع هیبا ابرو باال رفت پدرش و نگاه کرد: منظورتون از کمبود چ دیجاو

 اموزمیخواند. واال اون خدا ب یبچه ها مادر م نیا یپسرم ، ول میدونیگفت: م یسوزخانوم با لحن دل دهیبار فر نیا

 دارند. اجیهم احت یبچه ها به محبت مادر نیبچه هاش مونده. ا شیحتما دلش پ
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گشتم شما اصرار  یمن که داشتم دنبال خونه م دیگفت یزودتر م دیبا نیپوزخند زد: مادر من اگه خسته شد دیجاو

 برم باال...  یکرد

 .یفهم یم یو چپک زی: کال همه چروسیس

اس  گهید زهیمن هستند. حرف من چ یدو تا بچه نور چشم نیآخه پسرم ا هیچه حرف نیا : خاک به سرم دهیفر

خودش  یسر زندگ رهیم گهیداره که کنارش باشه. خواهرت چند صباح د اجیزن احت هیبه  شهیدخترت داره بزرگ م

 .یآشفته ات بد یزندگ نیبه ا یسر و سامان هی یریزن بگ دیبا نکهیکنم. حرف ما ا یر عمرم ممگه چقد رزنیمن پ

دو تا بچه رو قبول کنه.  تیاالن حاضر مسئول ی. آخه کدوم زنهیسر تکون داد: مادرم من نشدن نیبه طرف دیجاو

 منه.  یتازه اول بدبخت میزن به زندگ هی. با ورود ستیحاضر ن چکسیه

 پاک خورده باشه. ریکه ش میریم ی: تو قبول کن ما سراغ کسروسیس

 یراحت نیبه هم دیکن یفکر م شناسمیخودم م یمن بچه ها ستمیکالفه شده بود: پدر من بحث اصال من ن دیجاو

 خودم آرامش بچه هام و بهم بزنم. یخواد به خاطر راحت یکنند. من دلم نم یزن و کنار من قبول م هیحضور 

مرد  نیسخت بود. ا یلیدادم. بزرگ کردن دو تا بچه بدون مادر خ یسوخت. راستش بهش حق م دیبه حال جاو دلم

تونست همون سال اول بعد فوت زنش  یکنند. وگرنه م یزندگ تیبچه هاش تو آرامش و امن زدیتموم زورش داشت م

مثل پدر خودم  یکیخاطر بچه هاش بزنه  زن گرفتن و به دیکه حاضر بود ق دیمثل جاو یکیازدواج کنه پوزخند زدم 

 زن و بچه اش و کنار گذاشته بود شیکه به خاطر سوگل

.*** 

به حرف هاشون گوش بدم  نمیبش شونیخواست موقع بحث خانوادگ یمنتظر نشسته بودم. دلم نم دیاتاق جاو داخل

 گرفتم تو اتاق منتظر بمونم. میتصم

 وارد اتاق شد. یوشه طلقبا پ دیربع بعد در اتاق باز شد و جاو هی

 .ختیبچه کل برنامه هام بهم ر نیمن بابت امروز شرمنده ام ا رانیرو به دستم داد : ا پوشه

 .ادیم شیپ ستیناراحت نبودم از دستش. لبخند زدم: مهم ن گهیکردم د یدرکش م شتریکه ب حاال
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 تخت یتخت گذاشت با فاصله از من رو یرو دیکش رونیچند کتاب ب واریاز داخل کتابخونه کوچک گوشه د دیجاو

 نشست.

 واست ترجمه آسون تر بشه. ینجوریا کردم که  یکنه. من فصل بند یکتاب ها حتما کمکت م نی: ادیجاو

 .ستادیصدا کنار در ا یداخل اتاق ب دیداد که در اتاق باز شد نورا خز یم یحاتیداشت راجب کتاب توض دیجاو

 یداد. حواسم به نورا بود که گوشه اتاق کز کرده به ما نگاه م یادامه م حاتشیبه توضمتوجه نورا نشده بود و  دیجاو

 دیچشم چشمک بزنه دو تا چشم هاش و بهم زد.  جاو هیتونست با  یبه نورا زد لبخند زد چون نم یکرد.چشمک

 باش. رونیبگفت: نورا  یبه نورا انداخت  جد یسرش و باال آورد و نگاه

 تکون نخورد از جاش با دست به کنارم اشاره زدم.از خدا خواسته اومد کنارم نشست. یشد ول نزوینورا آو یها لپ

 سرش و از رو برگه ها بلند کرد: مگه با شما نبود نورا خانوم؟ دیجاو

بذار  . نهیساکت بش دهیمظلوم نگاهم کرد صدام و بچگانه کردم دستم و دور شونه نورا حلقه کردم: باباش قول م نورا

 بمونه باشه؟

لحنم  یادیکرد. تازه متوجه شدم ز ینگاهم م یخاص یجور هیافتاد که  دیجاو یوکج کردم نگاهم به مردمک ها سرم

 .دمیلوس بود لبم گز

 .دیداد یم حیتوض دیداشت یعنینداره بچه ،  یکار زهیچ -

افته. نورا هم دفتر  یه کنم. تا دستم راه بهاتش و ادامه داد قرار شد فصل اول و امروز ترجم حیبهم زد توض یلبخند

زد و که باعث  یخوند هم تند تند حرف م ینشسته بودم پهن کرده بود و هم آواز م نیزم یو کنار من که رو شینقاش

 کرد. یبعدش دوباره شروع م قهیچند دق رفتیم رومگه وروجک از  یبهش تشر بره ول دیشد هر بار جاو یم

 ... نیدکتر ا ی: آقادمیکش دیبود برگه ها رو سمت جاوکلمه برام نا آشنا چند

 و باال آورد. شیقرار داد و دفتر نقاش دیمنو جاو نیبتونم جمله ام و کامل کنم نورا خودش ب نکهیا قبل

 و نگاه کن. منو نگاه کن. مینقاش یی..بابایی: بابانورا
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از  و شیپاش نشوند و دفتر نقاش ینشد دست انداخت دور کمر نورا بغلش کرد و رو یعصب دیانتظارم جاو برعکس

 دخترش زد. یموها یرو یدستش گرفت بوسه 

به  رانیمن و خاله ا یدیقشنگه حاال اجازه م یلیکه نورا کرده بود انداخت : آره بابا جان خ یها یبه خط خط ینگاه

 .میکارمون برس

 گاه کن. با من حرف بزن.منو ن یینق زد: نه بابا نورا

 کردم.  یشد با تعجب به حرکات نورا نگاه م زونیآو دیگردن جاو از

 کنه . یم یلب زد: حسود دیجاو

 نیدادم منم همچ یخواست. خوب بهش حق م یخودش م یتموم توجه پدرش و برا هیبچه چ نیدرد ا دمیفهم تازه

 کردم. یم یداشتم حسود یپدر

 کاکائو درست کنم. ری: واست شدیجاو

 از جاش بلند شد.  دیبا سر موافقت خودش و اعالم کرد و جاو نورا

 گردم. ی: ببخش من االن برمدیجاو

 .دیاشکال نداره. راحت باش- 

فقط کنار پدرش نشسته بود  یمدت کوتاه یکه برا یبچه به من نیکردم ا یو خوب درک م دیحرف جاو یمعن حاال

بود که  یکرد. پدر و مادر بودن هم کار سخت یو کنار پدرش قبول م یسخت حضور زن یلیکرده بود. پس خ یحسود

 .دمید یخودم نم تیمن اصال در ظرف

 حسود... یلب زمزمه کردم: لپ تپل ریبا نورا از اتاق خارج شد و ز دیجاو

 &دیجاو&

 

 از آب پرتغالش و مزه کرد. محمد از پشت سر صداش زد. یشده بود. کم رهیبود و به باغ خ ستادهیپنجره ا پشت
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 ؟یکن یم یبیبچه ها چرا غر شیپ ایب دی: جاومحمد

 .دیشما ها راحت باش امیزد : م یجون یو لبخند ب برگشت

کرد. امروز براش روز  یموند و وقت آزادش و صرف کتابش م یجمع و نداشت اگه به خودش بود خونه م نیا حوصله

 بود.  یگند

اربود. نگ هیشب قایکوشا دق یصبحش با کوشا باعث شده بود پسر چموش تو الک خودش بره. رفتار ها دیشد رخوردب

 مثل خودش کم حرف بود.  قایرفت. دق یکرد و تو خودش م یقهر م

 یکوشا کنسول باز یبرا رشیبود. تو مس ومدهین رونیشام هم ب یبرا یروز و تو اتاقش گذرونده بود و حت تموم

شناخت و بلد نبود با حرف از دل پسرک چموش به  یخودش و خوب م یباج دادن و دوست نداشت ول د،یخر یدیجد

وسط نورا هم فراموش  نیاومد. ا ینم رونینکنه کوشا حاال حاال از الک خودش ب یدونست اقدام ی. مارهیدست ب

 یم ینجوریکنه. ا یکالفه اش م هاش هینخره با گر یزیدختر لوس و ننرش چ یدونست اگه برا ینکرده بود. م

 منطق صبحش و جبران کنه.  یتونست رفتار ب

تونست ترس هاش و درک کنه.  ینم چکسیرفتارش دست خودش نبود. ه یکرده ول یرو یادیز یدونست کم یم

 داد.  یمثل خودش داشته باشند آزارش م یبچه هاش گذشته  نکهیفکر ا یحت ه؟یدونست دردش چ ینم چکسیه

 یکوشا و نورا حت یبود که حاضر بود جونش و بده ول یتلخ یدور برش حاصل تجربه ها یبه آدم ها ینیبدب نیا

به  یراحت بود حداقل کس الشیخ یتلخ گذشته خودش و نداشته باشند. نگار که بود کم یتجربه مشابه تجربه ها

هر  تشیشدن مسول یبچه ها داشتند بزرگ م وحاال تنها بود  یحواسش به بچه ها بود ول شتریب دمیاندازه خودش شا

 شد. یم شتریو ب شتریروز ب

 بود زنده نگار هنوز که ها محض بود. اون موقع قتیداشتند. حق اجیپدرش افتاد بچه هاش به مادر احت یحرف ها ادی

گار ت کرده بود. ناومدن کوشا کم کم به وجود نگار کنارش عاد ایپر بود از آرامش عاشق نگار نبود. بعد به دن شیزندگ

بود که  به زن  دهیاز همون  اول فهم نکهیا با مهربون بود.  او دوست داشت ذات شیبود. صبور ی دهیزن آروم و فهم

نگار  یبهتر بود ول یزندگ هی قینگار ال دونستینکرده بود. خودشم خوب م یتیوقت شکا چیه یعالقه داره ول گهید

 نفسش موند.  نیانتخابش هم تا آخر یانتخاب خودش کرده بود و پا
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 یتحمل کنه. خودش هم م دیکرد که تونسته بود اخالق خاص جاو یشناخت فرق م یکه م یاز زن ها یلیبا خ نگار

 یاآل بر دهیهمسر ا هیگذاشت  ینگار شده بود. عشق کورکورانش نم یوقت ها ناخواسته باعث ناراحت یلیدونست خ

 خودش داشته باشه. یو برا شونشیپ ماهتونست  یخودش قابل قبول بود نم یراکه ب لیباشه. به هزار دل یکس

دخترک چهار ساله اش هم متوجه شده بود نگاه و رفتار پدرش نسبت به ماه  ینورا افتاد حت یکردن ها یحسود ادی

 کرد.. یخاص و با همه فرق م یشونیپ

 یستگاز خ شیشونیبرسونه ماه پ اتیدکتر ب ینآماده بشه تا خودش به مهمو نکهیلبش نشست قبل ا یرو یلبخند

 شیشونیمادر دخترکش ماه پ دیبه خواب رفته بود. حسرت خورد چرا نبا رانیخوابش برد بود و دخترکش هم کنار ا

 باشه.

 دکتر؟ یستادی: تنها اسحر

 بود. ستادهیا کنارش کم فصله با که اومد و سرش و سمت سحر کج کرد  رونیسحر از فکر ب یصدا دنیشن با

 برم. یدارم از منظره لذت م -

 .ادیخوشت نم یمدت کم متوجه شدم اصال از شلوغ نیکرد: تو ا یخنده نمک سحر

 جواب سحر فقط لبخند زد. در

 ...یکم حرف یلیخ نکهیادامه داد: و ا سحر

 به بازوش زد. یسر داد و با دست ضربه آروم با شوخ یبعد خنده طناز 

 .ادیخوشم م یلیهستند هم خ یکه شنونده خوب یمتنفرم، البته از مرد ها ی. منم از شلوغمیدار ادی: تفاهم زسحر

 حرف هاش کرد. اخماش درهم شد. یهم چاشن یچشمک

همه  نیکرد از ا یبود فکر م دهیند کینیقابل قبول نبود. اگه رفتار سحر و با پرسنل کل شیسحر اصال برا رفتار

مشغول به کار شده بود متوجه شده بود  کینیچند روز که تو کل نیتو ا یداشته باشه. ول یمنظور خاص دیبا تیمیصم

 کرد.  یبرخورد م یمیصم کینیسحر با کل پرسنل کل
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خارج از چهارچوب  یکس بده اجازه که نبود  یاومد. آدم یخوشش نم تیمیهمه صم نیوجود از ا نیبازم با ا یول

رفتار کنه که طرف مقابلش از حد و حدود خودش خارج نشه.  یرد بود جورک یسع شهیهاش باهاش برخورد کنه. هم

باعث شده بود حد خودشون  تیو جد تحکم یبرخورد داشت و کم ادیکردن ز یسحر رفتار م هیکه شب یبه مورد ها

چون  اتیتا امروز در مقابل سحر نرمش نشون داده بود نه به خاطر خود سحر ، فقط به خاطر دکتر ب یبدونند. ول

د. دلش ش یم بیتصو شیکار تیداشت تا موقع اجیاحت تشیبود و به حما اتیدکتر ب یفعال در گرو شیشغل تیموقع

 کار دستش بده و تموم نقشه هاش و نقش بر آب کنه. انهزن هیناراحت هیخواست  ینم

 ... دیجاو ی: راستسحر

 صدات بزنم؟ دیکه جاو ستین یسحر با ناز موهاش و پشت گوشش زد : مشکل 

 نیچرا ا دیفهم یاومد و نم یاصال خوشش نم یکیزیف یبرخورد ها نیبازوش و لمس کرد. از ا یبا همون لوند دوباره

 کرد. یم استفاده هاش دست از انقدر زن موقع حرف زدن 

 ... گهید ایب دیبا سر به محمد اشاره کرد که محمد دوباره بلند گفت: جاو دیو نامحسوس عقب کش خودش

 ینواب باق ایسحر همون دکتر  یبرا داد  یم حیزن ، چون کامال مشخص بود ترج نیاز ا یخواست دور یو م نیهم

 از گفتنش امتناع کرد. شهیم یحرف باعث ناراحت نیدونست ا یچون م یبمونه. ول

 با اجازه... دیلب زمزمه کرد : ببخش ریز

ه در گذشت ییکرد با وجود آشنا سهیمقا شیشونیسحر و با ماه پ یلیدل چیه یاومد. ب یزن بدش م نیا یرفتار ها از

کنه و دنبال  کیبود بخواد خودش و بهش نزد دهیکرد و تا امروز ند یدکتر خطابش م یآقا رانیشدنشون ا لیفام

هم ب یبود که باعث شده بود خواه نخواه کم مدهاو شیپ  ینا خواسته  یها تیباشه هر چند موقع یشتریب تیمیصم

 موضوع ناراحت نبود.  نیبشند که اصال از ا کینزد

 شده بود. بیترک تیخنده جمع یبا صدا یقیآروم موس ینشستن انتخاب کرد. صدا یرو برا یتک مبل

 خم شده و لب هاش به گوشش رسوند. کشیو شر ییدوست دوران دانشجو محمد

 ازت. ادیخوشم م یکاره ا نی: امحمد

 دم؟ی: نفهمابروش و باال برد یتا هی
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 شد اشاره زد. یم کشونیبا لبخند به سحر که نزد محمد

 .هیکارت درسته. سحر برگه برنده خوب ،یخوب بلد یخودت کرد فتهیو ش اتی: برادر زاده دکتر بمحمد

 کنم. شرفتیتونم پ یندارم. بدون برگه برنده ام م شیبه تفکرات خنده دار محمد زد: من کار یپوزخند

 یدنیکرد د یم فیداشت ازت تعر اتیدکتر ب یوقت یدکتر ربان افهیق .یکاوه نبود ی: اون که آره ، آخ مهمونمحمد

 حواست و جمع کن. یادیخودت  ز یبرا یکرد دایدشمن پ یکل یهنوز کارت و شروع نکرد دیبود. جاو

 نیتند منتظر کوچکتردونس یکه داشت م یسمت فعل یها خودشون رو مناسب تر برا یلیدونست خ یهم م خودش

 از طرفش بودن تا از دور رقابت کنارش بذارنش.. یلغزش

 کردن یقسمت سالن نشسته بودن و صحبت م نیگوشه تر گهید  زن همسر محمد که همراه چند  هیبه مرض ینگاه

 انداخت ظاهرا حواسش به شوهرش نبود.

 اومده مراقب چشم هات باش.زنتم  یحواست به خودت باشه نا سالمت شتریمن حواسم هست. تو ب -

 اش و از سحر گرفت. رهینگاه خ محمد

 رفتن هام و نداره؟ یآب ریخبر ز هیمرض یکن یدر آورد: فکر م یدهن شکلک با

 !گه؟ینم یچیابروش و خاروند: خبر داره و ه دم

 .ارهیخودش نم یهم خبر داره به رو میاز آپارتمان مجرد ی: اره بابا حتمحمد

 اون وقت تو ... ارهیبه روت نم شیتاسف سرش و تکون داد: از خانوم با

 یزندگ نیکنه بهتر یم دایشوهر بهتر از من پ یکن ی. فکر مستندیهمه که نگار ن دیجاو الیخی: بدیبلند خند محمد

هام وسط  دختر یکنم.اگه پا یو شارژ م شیبانک حساب ماه هر کردم درست تونه داشته باشه رو براش  یزن م هیکه 

 . رونیب نیدارم ا ییجدا هیهام.من زندگ بچهبرام فقط مادر  هی. مرضمینبود صد بار از هم جدا شده بود

 که محمد و قضاوت کنه. دید ینم یگاهینزد و خودش و در جا یحرف

 .دیدینبود حتما تخت خوابم و م اتی: اگه سحر برادر زاده دکتر بمحمد
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 ؟یشد یجونور نیهمچ یلب زمزمه کرد: ک ریز

خودت  فتهیش ینجوریزن ها رو ا یکن یم یچه غلط ستیشرف معلوم ن یتو آخه ب ای: من دیغش غش خند محمد

 .  یکن یم

 اتیدکتر ب یکرد هر چ یخداحافظ جمع از زودتر.  کردن تمومش و بحث کنارشون  اتینشستن سحر و دکتر ب با

 و بهونه کرد.بمونه قبول نکرده و بچه ها ر شتریاصرار کرد تا ب

 داد. نییرو پا شهیسحر ش دنیخورد با د نیماش شهیبه ش یاستارت بزنه ضربه  نکهینشست و قبل ا نیماش پشت

 عمو جونم هم که حاال حاال سرش با مهمون هاش گرمه... وردمین نیآخه ماش ؟یمنم تا آپارتمانم برسون شهیم : سحر

 کرد.  یدور از ادب بود که در خواستش و رد م یکار نداشت ول نیبه ا ی عالقه

 باال دییبفرما -

. عمو جان یومدیشام هم ن یبرا ی. حتیریم یو زودتر از همه هم دار یاز همه اومد رتریشد: د ریکنارش جاگ سحر

 از دستت. شهیدلخور م

تونستم  ینم نیاز ا شتریدونند ب یمنو م طیشرا اتیموهاش و همون جا نگه داشت: دکتر ب نیو سراند ب دستش

 بمونم.

 گفت: نکنه خانم بچه ها خونه منتظرت هستند؟ یزد و سحر با لحنش شوخ استار

 کرد.  یزیخنده ر بعد

 صبح خودم ببرمش. دیپسرم فردا صبح مدرسه داره با -

 .زدیم دیبود که با یحرف نیتر یسکوت کرد. انقدر جمله اش و آرام ادا کرده بود که انگار دم دست سحر

 ؟یدونستم ازدواج کرد ی: نمسحر

ود ها خلوت ب ابونیلبش نشست. چون خا یلبخند رو شیشونیشماره ماه پ دنیبلند شد با د شیگوش یملود یصدا

 جواب بده. نیگرفت بدون نگه داشتن ماش میتصم
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 دکتر یآروم لب زد: الو سالم آقا رانیلحظه ، الو ا هی دیببخش - 

 خواسته دلش و خفه کرد. ی. ولزدیدکتر اسمش و صدا م یآقا نیا یخواست به جا یم دلش

 شده؟ یزیسالم چ -

 .نیشب شده. شما هم نبود دمیشدم د داری: برانیا

 گردم. یرفتم. االنم دارم برم یخواب بود یداد: شب مهمون استادم بودم وقت حیتوض

 خوابم برد؟  یک دمی.اصال نفهمدیکرد یم دارمیب دیزشت شد با یلیکوتاه سکوت کرد: خ هیثان چند

 .ینشد داریصدات زدم ب -

گرده دوباره چهره غرق  یبرم یخواست وقت یبارم هم صداش نزده بود خودخواهانه دلش م کی یگفت ، حت دروغ

 .نهیخوابش و بب

 .دی: ببخشرانیا

 و عوض کرد : نورا خوابه؟ حرف

 نوا خوابه...  دی. نگرانش نباشدهیتو بغلم خواب دمیشدم د داریب ی: آره وقترانیا

 .رسمیم گهیساعت د کیتو هم بخواب من تا  -

 رمیم گهیزشت شد من د یلیکنند؟ خ یفکر م یزشت شد. حاال پدر و مادرتون چ شمیجور نینه هم یوا ی: ارانیا

 خونه. 

 ران؟یدخترک از پشت تلفن هم مشخص بود: ا استرس

 به تند تند حرف زدنش ادامه نداد: بله؟ گهیشد و د ساکت

 نشده خوب ، حاال راحت برو بخواب باشه؟ یمهم زهیپشت سرش و چک کرد: چ نهیداخل آ زا

 خونه  رمیمن م گهی، نه د زهینفس هاش هم دوست داشت : چ یکرد صدا یاعتراف م دیبا
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 ؟یدیافتاد و اخم هاش درهم شد: ساعت و د نیماش یتالیجیبه ساعت د نگاهش

 ؟ی: چرانیا

 ؟یدیفهم یرینم ییجا چیوقت شب ه نیتحکم گفت : ا با

 که ...  ستیدرست ن رمیمصرانه ادامه داد: با آژانس م رانیا یول

اب بخو ای ابون،یتو خ یافت یوقت شب تک و تنها راه ب نیکه ا ستیدرست ن نیحرفش و ادامه بده: ا رانینداد ا اجازه

 .رهینم یچیدوتا راه تو کتم ه نیجز ا امیب یمون یمنتظر م ای

 : ماموت زورگودیغرغرش و شن یصدا

 . مونمیاش و خورد : باشه منتظرتون م خنده

 . ستمی. گفتم که من زرگو ن ستین ییزورگو نیبار گفتم ا هی -

  "فقط نگرانتم. "دلش اضافه کرد تو

 . دیناراحت نش ینداشتم. وا ینه منظور خاص یعنیخوب من آروم گفتم،  یعنی! ن؟یدی: شندیکش یبلند نیه رانیا

 .رهیبار نتونست جلو خنده اش و بگ نیا

 مراقب باش. دیجاو یسحر هول کرد: وا غیبگه که با ج یزیچ خواست

 شده؟ یترمز زد شکه شده به اطراف نگاه کرد: چ یرو اریاخت یب

 جان...  دی. ببخش جاودمید ابونیسگ وسط خ هیلحظه فکر کردم  هی ی: وادیخند سحر

 فقط لبخند زد. فتادهین یبه سحر انداخت . سحر هم انگار اتفاق یشک خارج شد ابرو هاش در هم شد نگاه بد از

 ها؟ یدیترس ی: ولسحر

 ... رانیفرستاد: الو ا رونیو پر حرص ب نفسش

  د؟یستیفکر کنم بد موقع زنگ زدم. ظاهرا تنها ن -
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 شده بود. یجد رانیا لحن

 من با... ستمینه ن -

 کنم.  یقطع م گهیمن د: رانیا

داشتند حتما باهاش برخورد  یمتنفر بود اگه با هم نسبت رانیاخالق ا نیکنه. از ا ینذاشت خداحافظ یکرد حت قطع

 کرد .دوباره استارد زد و راه افتاد. یم یجد

 حتما خانمت ناراحت شد؟ یوا ی: اسحر

 ؟یتو فکر بود متوجه حرف سحر نشد: چ چون

بزنم  یخواستم حرف یوقت فکر بد نکنه نم هیحاال زنت ناراحت نشه  گمیطرفش: م دید و چرخز هیبه پنجره تک سحر

 شد. ییهوی یکه صدام و بشنوه ول

 دهیکش غیقصد ج یحرفش متوجه شد سحر از رو نینداد بچه که نبود متوجه رفتار منظور دار سحر نشه. با ا یجواب

 بود که مثال صداش و زنش بشنوه. حالش از رفتار سحر بهم خورد.

 بدم؟ حیمن زنگ بزنم به زنت راجب امشب توض یخوا ی: مسحر

 دید یاومده نکرد. الزم نم شیپ تفاهم سو رفع  یهم برا یاقدام زدیکرد داشت با همسرش حرف م یفکر م سحر

 نداشت.  تیکرد براش اصال اهم یفکر م یسحر چ نکهیبده. ا یحیتوض شیشخص یراجب زندگ

 .ستینه مهم ن -

 رفتار سحر باعث شد تو نظرش از قبل هم منفورتر بشه. نیا

*** 

 &رانیا&
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نشون دادم. خوب  یواکنش نیچرا همچ دونمیتخت پرت کردم. اصال نم یرو و  لیموبا یرو قطع کردم و گوش تماس

 نشون دادم؟ یواکنش نیداشت که همچ یبا من نسبت دیبه من چه که تنها نبود. مگه جاو

فرشته ها به خواب رفته  هینورا و از جلو صورتش کنار زدم. شب یشمیابر یو موها دمیتخت کنار نورا دراز کش یرو

نورا و دور انگشتش  یاز موها یو طره ا دینورا مرتب کردم .به پهلو خواب یداشت و رو یبود. پتو رو که جنس سبک

 . دمیچیدستم پ

   ست؟یچرا حالم خوب ن یدون یمتو  -

 زشت شد قطع کردم نه؟ یلینورا غنچه شده و تکون خورد: خ یلبا

حسود رفتار کردم.  یکنه؟؟ رفتارم درست نبود. مثل دختر بچه ها یفکر م ی: حاال چ دمیو دمر دراز کش دمیچرخ

 گهیبا زن د نکهیا از من و با من داشت  ینسبت دیجاو انگار رفتار کردم که یاز خودم لج گرفت که جور دمیکش یآه

 اس ناراحتم شدم.

تونست  یدوست داشت م یمرد مجرد آزاد که هر کار هی دینبود. جاو یناراحت یبرا یلیبودم؟؟ نبودم؟؟ نه دل ناراحت

 .شد یموضوع اصال به من مربوط نم نیدوست داشت رابطه داشته باشه.آره ا یتونست با هر ک یانجام بده .م

 رس از کالفه نداشتم؟؟ کنارش و  یزن یصدا دنیبودم.چرا؟؟ چرا انتظار شن یهم عصب کمیچرا؟ دلخور بودم؟؟؟  پس

آچار و جلوم  یسرم جمع کردم. برگه ها  یباال پسیکل با و موهام. کردم روشن و تخت کنار آباژور. شدم بلند جام

ت انگش نیو ب سیناآشنا بودن زل زدم. خود نو یلیخ مکه به نظر یگذاشتم تا خودم و مشغول کار کنم. به نوشه ها

 جان ... دیجاو گهیهاش تکون تکون دادم: بهش م

 ! زنه؟یصداش م یبسه به تو چه جور رانیفرستادم: ا رونینفسم و محکم به ب 

با عسل خانومش بود؟ اه چرا قطع کردم  یعنی پام گذاشتم: یزانو  یو داخل شکمم جمع کردم و چونه ام و رو پاهام

 داد.  یم حیداشت توض

. یبغل کردن ساده بود. اونم اتفاق هیجنبه .اون فقط  ی، آره بچه ام هم ب یلیخ رانیا یبچه  یلیگرفتم : خ ینفس

 جنبه ام. یخاک تو سرم کنند که انقدر ب

 شد. یداخل اتاق حس م دیعطر جاو ی حهیگرفتم. هنوز را یقیدم عم دوباره
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و از سر  یاس  اون بغل کردن هم اتفاق گهیعطر مردونه تهوع آوره. اصال به درک که با زن د یزدم: لعنت به هر چ نق

 کنم. رشینبود که بخوام فکرم و درگ یمهم زهیچ نهیاجبار بود. آره هم

 یفرق م شهیا همحرکاتش ب یچرا پس نگاهش ،صداش، حت یشدم و سمت پنجره رفتم و پرده و کنار زدم: ول بلند

 کرد؟!

 یهمون مرد دی، جاو رانیتفکرات من ، تمومش کن ا نیسرد پنجره چسبوندم: فرق نداشت. ا شهیش و به  میشونیپ 

 .یکه قرار بود ازش متنفر باش

 لنگه سهراب . یکیسهراب پس  یپسر عمو دمی: لعنت به همشون که فقط بلدن خاطره بسازند. جاودمیغر بلند

کرده بودم متنفر بودم. من حق  دایکه با خودم پ یریخود درگ نی. از ادمیو از کنار تخت برداشتم و سرم کش شالم

 شد به خودم ینسکافه داغ باعث م ای یچا هینداشت  یگاهیمن جا یکنم. احساسات تو زندگ سکینداشتم دوباره ر

 .امیب

 دهیمطلق فرو نره . همه خواب یکیشده بود همه جا تو تار خونه خاموش بود. فقط نور آباژور ها بود که باعث یها چراغ

 ساز و به برق زدم. یخودم و به آشپزخونه رسوندم و چا یسر و صدا نیبودن با کمتر

 و شاخ و برگ ها رو دیوز یم یمیساختمون انداختم. باد مال یپشت اطیبه ح ینگاه ستادمیپنجره آشپزخونه ا پشت

کوچک و بزرگ که  یخانوم پشت پنجره آشپزخونه اش و پر کرده بود از گلدان ها دهیبا خودش همراه کرده بود. فر

 و تو سرما بخورم.  میزد که چا مبه فضا آشپزخونه داده بودن. به سر یو دوست داشتن بایز ینما

 میز نساعت ا نکهیمادرم افتادم با ا ادیو برداشتم  لمیموبا یشونه ام انداختم و گوش یبه اتاق و بافتم و رو برگشتم

 یاه یصندل یو رو ختمیخودم ر یبرا یفنجون چا هی،  دهیهنوز نخواب یدونستم مادرم از نگران یشبم گذشته بود م

 . مشده بودن نشست دهیشکل چ رهیدا اطیکه داخل ح یریحص

 پخش شد: الو  یخواب آلوده مادرم داخل گوش یمادرم و گرفتم بوق سوم و نخورده بود که صدا شماره

  ؟یخواب رانیبود: مامان منم ا دهیمادرم خواب یعنیکردم  بتعج

 شد؟ ی؟ چ رانیا یی: توسمن

 دکتر ...  ینشده نترس زنگ زدم بگم من شب موندم خونه آقا یچیه -
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 کردم. یدق م یزنگ زد خبر داد. به تو که بود من تا االن از نگران دیجاو دونمی: مسمن

 حواسش بود که به مادرم خبر بده . یحت دی. اون وقت جاودمیخودم خجالت کش یحواس یب از

 ؟یندار یکار شدم مامان جان که فراموش کردم. برو بخواب پس کار ریانقدر درگ دیببخش -

 مراقب خودت باش. یایم ی: نه مادر صبح دارسمن

 چشم..  -

ر ت کینزد میو به فنجون چاانگشت هام نگه داشتم .صورتم  نیو ب یگذاشتم و فنجون چا زیم یرو لیموبا یگوش

 .دمیو نفس کش یکردم و بخار چا

 ؟!  رانی: اسهراب

. متعجب و دمیو چرخ زیم یو فنجون رو گذاشتم رو دمیپر یصندل یسهراب نداشتم رو یصدا دنیشن توقع

 . نهیبب نجایکرد انگار اونم توقع نداشت منو ا یم نگاهم  یسوال

 ؟یکن یم کاریچ نجایسر جام بلند شدم : تو ا از

 شب موندگار شدم. گهیشد د یدکتر کار داشتم . کارمون طوالن یمن با آقا یعنیشالم و مرتب کردم: من،  اریاخت یب

خواست مطمئن بشه که همه خواب هستند و  یبه ساختمون انداخت انگار م یتکون داد نگاه زیسرش و ر سهراب

 .رمی. نتونستم جلو پوزخندم و که گوشه لبم جا خوش کرد و بگنهیب یما رو با هم نم یکس

 ؟ینیشیها اشاره کرد: چرا نم یبا دست به صندل سهراب

 یکه با سهراب تنها شده بودم خوشم نم نیها نشست . به اجبار دوباره نشستم از ا یاز صندل یکی یو گفت و رو نیا

 و داخل کوفت نکرده بودم. میاومد خودم و لعنت کردم که چرا چا

 ت؟ی: سردت که نس سهراب

 ... خوبه هوا ، خوبم من ممنون: کردم ردش دست با که کنه باز و کاپشنش  پیو گفت و خواست ز نیا

 از سهراب دور بشم. ارمیبهونه ب هیخواست  یکرده بودن دلم م خیشالم  رینگفت، گوش هام از ز یزیزد و چ تکه
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عوت د یاز قبل جا یول امیدوست داشتم ب یلیبود. خ دتیجد لمیاکران ف شیچند وقت پ ؟یگرفت دی: کار جدسهراب

 شد که نرم.  ینم میبود

 .ستیمهم ن -

 نداشت. تیسهراب برام اهم زیچ چیه گهیواقعا هم برام مهم نبود. سال ها بود که د 

 ست؟یمهم ن یگیم یراحت نیکه به هم میدیرس نجایشد به ا یچ رانی. استی: مهم نسهراب

زل زدم  یتفاوت یکرده بود؟! با تموم ب دایشده؟ حافظ اش مشکل پ یچ دیپرس یخنده دار بود داشت از من م واقعا

  بود.  یعصب یاز دلخور شتریکرد ب یتو چشم هاش که داشت دلخور نگاهم م

 نه من. یاز خودت بپرس دیسوال و با نیجواب ا -

که به خاطر  یکنم کس یآور ادیخواست  یکرد. دلم نم یدار م حیرم و جرسوال غرو نیشدم جواب دادن به ا بلند

 پول منو کنار گذاشت اون بود. خنده دار بود که حاال از دست من دلخور بود.

 پنجه هاش نگه داشت. نیو ساعد دستم و ب ستادیقدم از قدم بردارم ا نکهیا قبل

 .  یکن یاالن دستم و ول م نیصورتش براق شدم : ولم کن هم تو

 نییپا ینداز یکجا سرت و م زنمی؟ دارم باهات حرف م یزنی: آروم چرا داد مسهراب

 ؟یریم

 ندارم.  یمن حرف -

 : گفتم ولم کن. دمیو عقب کش دستم

به نخواستند. آره من بچه  یکن ی. منو متهم مریواستا جوابت و بگ یبه ساعد دستم فشار آورد: حرف زد سهراب

از نو  اینگفتم ب ومدین مگه مگه برنگشتم  ی. آره من تمومش کردم. ولستمیا یو خانواده ام بنداشتم جل یبودم قدرت

 هان؟ میشروع کن

 رونیب شیآشغال از زندگ کهیت هیکرد. منو مثل  یم یفکر یمرد راجب من چ نیدار و بعد مرگ سهراب ، ا نوش

 نداشتم؟ مگه من غرور نداشتم؟ تیگشتم. مگه من شخص یدوباره برم دیببخش کیانداخت بود حاال توقع داشت با 
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 افتاد. نیپلکش چ ریغلظت داشت. سهراب ابرو هاش درهم شد ز یادیپر رنگ بود. ز یادیزدم. پوزخندم ز پوزخند

 جواب بهم بده. هیمن نده ها  لی: پوزخند تحو سهراب

و  ی گهیکس د یوقت یحرف ها به کجا برس نیاز ا یخوا ی؟ واقعا م هیاش چ دهیحرف ها فا نیحس جواب دادم: ا یب

 ؟یکرد تیزندگ کیشر

که  ستین یالتماست و کردم گفتم حاال کس یمن که حت ،یلعنت یتو نخواست رانیا ومدمی: من که اومدم . نسهراب

منت  ریز نکهیخودم هستم. رستوران و کار خودم و دارم بدون ا یپا یبخواد جلو پامون سنگ بندازه. حاال رو

 .میکردم سمانه رو آوردم تو زندگ حماقت. لج کردم یکه ردم کرد ی. تو بودیکه نخواست یباشم تو بود چکسیه

نبش قبر کردن ها  نیگذشته و خاک کرده بودم از ا شیسال پ یلیحرف ها رو بشنوم من خ نیخواست ا ینم دلم

 بودم.  زاریب

که بهت داشتم و  یمنم تموم احساس میکه نخواست یچرا نخواستم ؟؟ برنگشتم چون همون روز یبدون یخوا یم -

داره بهت نه ازت  ینه حس ستادهیجلوت ا نجایکه ا یرانیا نیسهراب ، االن ا یبود شیدور، خودت باعث و بان ختمیر

 کنه نه خوشحال. یم ناراحتمحرف هات نه  گهیحس خنثا س د هی سهراب تو به من متنفره ، حس 

 ی. بستیحالت ممکنه تنفر ن نیخونده بودم بدتر ییتفاوت بود. جا یبه سهراب نداشتم و ب ینگفتم واقعا حس دروغ

 یدست ها ،یبود حسم به سهراب پر بود از خال یتفاوت یب داشتم سهراب که امروز به  یتموم احساس ،یاحساس

 کرد.  ینگاهم م دینا ام یجورا هیسهراب شل شد 

قبل  یو سمت ساختمون راه افتادم ول دمیکش رونیست هام و از دستش بد و کردم استفاده اومده  شیفرصت پ از

 یآورد انقدر که نفس ها نییبرسم نگم داشت و جفت بازو هام و تو چنگش گرفت. صورتشو پا وانیا یبه پله ها نکهیا

 داغش پوست صورتم و به گزگز انداخته بود.

انه سم فیامشب تکل نیبه خدا هم یخوا یفقط بگو منو م اگه به خاطر سمانه اس بگو. تو رانی. ایگی: دروغ مسهراب

که بخواد چپ نگاهت کنه  یکنم جلو هر کس یرو م ریرو ز ایبه خدا دن یکنم. تو بگو هنوز دوستم دار یرو مشخص م

 کنم. یستپر م نهیخودم س
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 زن هی یزندگ یمخروبه ها یو رو میبخوام زندگ نکهیفکر کردن به ا یشد بخوام عق بزنم. حت یحرف هاش باعث م 

ا ب یول یدیبود که شن یبشه. خواستم بگم نه دست از سرم بردار حرفم همون شیشد دلم ر یبسازم باعث م گهید

 .دیماس دهنم تو خان حرف  ونیهما یصدا

 جا چه خبره؟؟؟ نیخان: ا ونیهما

 میبزنم سر جا خیاعث شد بود که ب یخان انقدر سرد و جد ونی. لحن همادیخان چرخ ونیطرف هما سرهامون

 خشک بشم.

وقت شب تنها چه  نیا نجایا دیدار ستمیکرد: مگه با شما دو تا ن یخان همان چند پله که مونده بود و ط ونیهما

 د؟یکن یم یغلط

 سهراب شل شد و کنار بدنش افتاد. یها دست

 .میکرد ینم یکار دیکن یلب زدم: اشتباه م دمیخان به خودم لرز ونیهما ازلحن

سرخش که انگار آتش فشان  یچشم ها یخودش و خونسرد نشون بده ول شهیداشت مثل هم یخان سع ونیهما

 بود. تشیتو چشماش روشن شده بود نشون دهنده شدت عصبان یفعال

 .نمیب یمرد زن دار م هیبغل  یتو رو تو یفکر کنم؟ وقت یچطور دیتو بگو با رانیکنم ؟ا یخان: اشتباه م ونیهما

 نبودم. چکسیکردم . شکستم: من ، تو بغل ه خی.  دمیلرز

 د؟یاریاسم هم و ن گهیتموم نشده بود؟ مگه قرار نبود د زیگرفت : مگه همه چ دهیمنو ناد یحرف ها یخان ول ونیهما

 د؟یبا هم رابطه داشت هیمدت دور از چشم بق نینکنه تموم ا د؟یکرد یم یچه غلط نجایپس االن ا

م خود یانداخت بود. برا نییو سرش و پا زدینم یبه سهراب انداختم که حرف ینگاه میداشتم سر پا بمونم ن یسع

خواست جلو  یم ینجوریمرد شده بودم. حتما عقلم و از دست داده بودم . ا نیعاشق همچ یتاسفم خوردم چجور

 میرفت دفاع کنه. خنده عصب یبه باد م اشتکه د تمیثیحاال هم جرات نداشت از منو ح یمرد حت نیا ستهیا یهمه ب

 .گرفتم ازش و نگاهم تاسفم با  ارهیباعث شد سهراب سرش و باال ب

شناسم انقدر  یکه من م یرانیا ران؟ی. با توام انیو کنار گذاشت : چرا ساکت موند شیخان نقاب خونسرد ونیهما

 ؟یکرد یکار نیهمچ شهی، باورم نم گهینفر د کی یخودش ارزش قائل که نشه نفر سوم زندگ یبرا
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 : بسه...  دمیکش غیج

. دستم و به گلوم رسوندم. لرزش چونه ام دیرس یهام نم هیبه ر یکردم نفس کاف ی. حس مرمیخواست بم یم دلم

 دست خودم نبودم.

 ببسه -

 کرد. ینگاهم م یکه با نگران  دهید یدونستم تو چهره ام چ یخان سمتم قدم برداشت نم ونیهما

  رانیخان : ا ونیهما

 خوام برم . ی: م مردمیموندم حتما م یم گهید قهیدق کیرفتم  یم دیبا

 جان.  رانیکردم. آروم باش ا یرو ادهیمن ز زمیخان جلوم و گرفت: باشه نلرز عز ونیبرداشتم که هما قدم

 حاال.. نیشد سمت سهراب: از جلو چشم هام دور شو هم برزخ

 .نمیبش تا کرد کمکم گرفت و بازوم  یخان پر از نگران ونیهما دمیسهراب از پله ها باال رفت د دمید

 هگیآروم دخترم آروم باش. د رانی. اامیم نیجا بش نی. همارمیاالن برات آب م ینفس بکش. لعنت رانیخان : ا ونیهما

 آروم باش. زنمینم یحرف

 یدونستد. رو یآدم ها فقط منو مقصر م نیرفتم ا یم دینبود. بادست خودم نبود. اشک هام هم دست خودم  لرزشم

 برام زیچ چیه دمیدو یشدم.با تموم توانم م کی. وارد کوچه خلوت و تاردمیدو اطیسمت در ح ستادمیلرزونم ا یپاها

 خواستم فرار کنم . یمهم نبود فقط م

 کوچه تموم زدم  یشد. نفس نفس م یگذشت دور تر و دور تر م یم یکه هر چ دمیشن یخان م ونیداد هما یصدا

دونست .  ینم مقصر و سهراب هم صدم  کی یزدم. نفس گرفتم. حت هیتک یبودم به درخت دهیدو رو ها کوچه پس

 بره. السو ریو غرورم من ز تیدونست مقصر اجازه داد باز شخص یم نکهیسهراب با ا

 . ایتموم دن یخواست بغلم کنه و بگه آروم پرنسس گور بابا یلم مخواست. آغوش هومن د یهومن و م دلم

 جا گذاشته بودم. فمیو ک لمیموبا یگوش یبه هومن زنگ بزنم ول خواستم

   یلعنت - 
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به چه  کیستریه هیدونستم صورتم با اون همه گر یسرم مرتب کردم. نم یبافتم و بستم و شالم و رو یها دکمه

برگردم به اون خونه  گهیو زدم امکان نداشت د میو گوش فمیک دیافتاده بود. راه افتادم هنوز ضعف داشتم ق یروز

 خان روبه رو بشم. ونیبا هما داشتمدوست ن گهید  یرفتم ول یم ادهیحاضر بودم تا خونه هومن پ یحت

 هیکرد.  یا تعجب به سر و وضعم نگاه منشسته بود ب زیکه پشت م یتابلو آژانس سمت مغاز پا تند کردم مرد دنید با

اومدم سر و  یکرد انگار به نظرش آشنا م ینگاهم م نهیگرفتم و آدرس خونه هومن دادم مرد راننده مدام از آ نیماش

 پارک کرد.  ومنوضعم باعث شده بود نشناستم. راننده جلو آپارتمان ه

 کنند.  یپولتون حساب م نییپا انیاالن م دیآقا صبر کن -

 شدم زنگ اف اف و زدم. ادهیپ

 !!! ؟یی... تو رانیپر از تعجب هومن از پشت اف اف پخش شد: ا یصدا

 باز کن  -

 نیمتعجب نگاهم کرد: ا یبا چشم ها دمیبود با د ستادهیباز شد و باال رفتم. هومن داخل چهار چوب در منتظرم ا در

 ؟ی؟ کجا بود رانیشده ا ی!چ؟یچه سر و وضع

 محکم بغلش کردم. میستادیداخل راه رو ا نکهیتوجه به ا یو برداشتم و خودم به آغوشش رسوندم. ب یبعد قدم

 تتیاذ یکس رانیکرده؟ آره ا تتیاذ یشده؟ من که جون به لب شدم . نکنه  کس یچ نمیکمه بگو بب کی رانی: اهومن

 کرده؟

ه شده باش تیباعث و آزار اذ یکس نکهیبه افکر کردن  یکه حت ینفر انقدر مهم باش کی یخوبه که برا یلیخ نیا

 بزنه. رونیکنه و رنگ گردنش ب یصداش و خشن و عصب ینجوریا

 تکون دادم:نه  نیو به طرف سرم

 جان... رانیشده؟ ا یچ زمیعز ؟ی: پس چ هومن

همون جا از خودم  دیدادم. من با یاومد از خودم و رفتار بچگانه ام که داشتم انقدر از خودم ضعف نشون م یم بدم

 تیبشم تا هومن ازم حما میمثل بچه ها فرار کرده بودم طبق معمول اومده بودم تا پشت هومن قا یکردم ول یدفاع م

 کنه.
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 داخل..  می: بردمینال

پولم  فمیگرفتم ک نیراننده آژانس افتادم: ماش ادیدست هاش و دور کمرم حلقه کرد و هلم داد داخل خونه ،  هومن

 منتظره...  نییبود. راننده پاهمراهم ن

 .امیاالن م نیبود برداشت: برو بش زونیآو یکتش و که به جا لباس هومن

 منیبه نش ینگاه سرسر هیافتاد که دو تا فنجون روش قرار داشت  منیبزرگ نش زیراه رو گذشتم چشمم به م از

 هومن تنها نبود. یعنیانداختم 

نشستم پاهام و باال آوردم و تو خودم  نیکاناپه به شوم نیتر کینزد یاومدم شب اونم خراب کرده بودم. رو یم دینبا

 کردم. یخان حس م ونیهما یجمع شدم هنوز هم سرما حرف ها

برگشت کمکم  یرفت سمت اتاق با پتو دمیلرز یکه داشتم از سرما م دمی. هومن با ددمیبسه شدن در و شن یصدا

 .دیچیو پتو دورم پ ارمیو از تنم در بکرد بافتم 

 اورده؟یشده تا مغزم جوش ن یکالفه جلو پام زانو زد: خوب حاال بگو چ هومن

 ؟یستیگونه ام پاک کردم: تنها ن یاشکم و از رو قطره

 ؟یکن میروان یخوا یم ایشده  یچ یگیم رانیمچ دستم و گرفت : ا هومن

 خان بحثم شد. ونی. با هماستین یمهم زیشد: چ یم یهام پر و خال چشم

 .امی. بمون تا بانیمهم نبود کامال از حال و روزت ع نی. استی: که مهم ندیکش ینفس راحت هومن

 . تو به مهمونت برس.رمیو زمزمه کردم: حالم خوب بشه م دمیبا صدا باال کش مینیب

 تا حاال؟ یاز ک لبش نشست: نه بابا یرو مهیلنگه ابروش و باال انداخت و پوزخند نصف و ن کی

 نگاهش کردم: هان؟ گنگ

 کنه؟ یم فیو تکل نییمن تع یتا حاال دماغو خانم برا یاز ک گمی: مدیانگشت هاش گرفت و کش نیو ب مینیب

 و کج کردم و با اعتراض صداش زدم: هوممممممممن. صورتم
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 .. گفتنتو هومن اون : اووووووف ، بخورم هومن

 ؟یشیبزرگ م ی: کرهیلبم شکل بگ یرو  مهیباعث شد لبخند نصف و ن لحنش

 .یتو عاقل شد یزد: وقت پوزخند

لقمه چپت کردم به  هیواقعا  یدیوقت د هینگاه نکن پرنسس فکر قلب منم باش  یخشم نگاهش کردم : اون جور با

 . ستین یمن اعتبار

 .اریمن در ن یرند ها رو برا یادا -

 آره. میطلبیمبارزه متونم اغوات کنم به  ینم یکن ی: پس فکر مهومن

 موریپل نیکرد.با آست یبارم م زیچ کیگفتم  یم یشدم تا فردا هر چ یزبون هومن نم فیو ازش گرفتم حر نگاهم

 و پاک کردم. سمیخ یچشم ها

شد. قد خرس گنده سن داره  شیکن صورت و دلم ر رپاکیپام : بگ یو پرت کرد رو یجعبه دستمال کاغذ هومن

 صورتش و پاک کنه. نشیبا سر آست دینبا دونه  یهنوز نم

اشنه پ یتق تق کفش ها ینگذشته بود که صدا قهیبتونم جوابش و بدم سمت اتاق خوابش رفت.  ده دق نکهیا قبل

 عهیسرم انداختم که چهره ام مشخص نباشه حوصله شا یرو ی. پتو رو جوردیچیپ منینش یداخل فضا یبلند زنانه 

 سر و ته و نداشتم. یب یها

 یبه راه رو انداختم ول ینگاه یچشم ریکرد. ز یادا م دهیجمله هاش و کش شتریکه ب دمیو شن یناز دار دختر یصدا

 و سرم و باال آوردم. دمیدر و که شن ی. صدادمیروبه رو نشدم و نگاهم و دزد یندیبا صحنه خوش آ

 .میندار نامحرم پرنسس کن هم گرفته. کشف حجاب  یکرد: چه رو شخندمیر هومن

 ؟یپریام م گهیخبر داره با کس د یآوردم: شل رونیپتو ب ریو از ز سرم

 کنم؟ یصبح م یخواد بفهمه من شبم و با ک یم یچجور ایاون سر دن یبهم انداخت: شل یداخل آشپزخونه نگاه از

 ؟یکن یم انتیبهش خ یتو دار یهام درهم شد: ول اخم
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 یظیو نگاهم کرد.  پوزخند غل دیشت با تموم شدن حرفم چرخگ یم یزیکرد دنبال چ یکانتر ها و باز و بسته م در

ن م ایهر شب با رو ایاون سر دن یشل یکن یفکر م یعنی. یکن یم ریس ایلبش جا خوش کرده بود: تو کدوم دن یرو

 .یخر یلیپس خ یکن یفکر م ینجوری. اگه اشهیم داریمن ب ایخوابه با رو یم

 ... تیترب یب -

 مثل سهراب هوم. یکی؟  یبا ادب دوست دار ی: چ هومن

 کالمش دوست نداشتم با اخم نگاهم و ازش گرفتم. طعنه

 میسبز، اووووم آب شنگول ی؟ قهوه ، نسکافه، چا یخور یم یچ بگو اول سر و ته من  یب یرابطه ها ی: گور باباهومن

 .ارندیزنگ بزنم برات ب دیبا یهم بخوا

 که تو ترکم.  یدونیدر آورد: م یبا دهنش صدا بعد

ه کرد شیبه حال سالمت یبود که هوم الکل و گذاشته بود کنار منم خوشحال بودم. بالخره فکر یسال سوم امسال

 بود.

 خوام. یکدوم. شکالت داغ م چیزدم : ه مهیلبخند نصف و ن یزورک

 .. یپر از خنده شد : جون به جونت کنند بچه  صداش

 شد کنارم نشست و ماگ و به دستم داد. یدو ماگ که بخار ازشون خارج م با

 چونده؟یخان چرا باز گوشت و پ ونیهما یبهم انداخت : خوب نگفت ینگاه یکیماگ سرام یباال از

 سهراب شدم.  یها یخودخواه یشدم. قربان شهینکردم. مثل هم یمن کار -

 یر چبنظر برسم. ه زیشد ترحم انگ یلکنت و بغضم باعث م یکنم. ول فیو براش تعر زیهمه چ هیکردم بدون گر یسع

 رفت. یهم م یتو شتریهومن ب یگذشت اخم ها یم

 بگم به تو هان؟ ی: چهومن

 .یزنیسرم داد م یازم دفاع کن نکهیا ینکردم به جا یکردم چونه لرزوندم: من که گفتم. کار یو درک نم تشیعصبان
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 یکاناپه دست هاش و رو یرو دیشده بود چرخ یتو لحن هومن نبود جد یشگیهم یاز اون شوخ طبع یخبر گهید

وقت شب  نیسر و شکل اونم ا نیبا ا یفقط دکمه مغزت و خاموش کرد ینکرد یکار:  شد کاناپه گذاشت و براق 

عد ؟ ب ادیب شیممکن بود برات هزار تا مشکل پ یفکر نکرد نیاصال هم به ا رونیب یاز خونه زد یبدون پول و گوش

 یوقبه ت یمغز، فقط بلده تا تق یکه آروم نشستم برو خدا رو شکر کن دختر ب نیم بکشم.؟! همنازت یاالن توقع دار

 خوره فرار کنه. یم

 دیپتو مشخص بودن بغضم تشد ریدست کوتاه بدون الک پام دادم که از ز هیکوتاه و صاف و  یو به ناخون ها نگاهم

 رفت. شیپ عیسر یلیخ زیتونم نفس بکشم. همه چ ینمنتونستم اونجا بمونم. حس کردم  یدونم ول یتر شده بود: م

مشت دستم و که بند پتو کرده بودم. گرفت آروم باز کرد و با انگشت شستش پشت دستم و نوازش کرد:  هومن

 تمی. اذشد یم یاومد چ یسرت م ییاگه بال نکهیدلم فقط فکر ا زیعز یزیرو نگفتم که باز بهم بر نیهشششش ، من ا

  ؟یقرص بخور دیکنه. نبا یم

 خوردم. یصبح م دیبا که بود قرص دوتا  فقط از شدت بغض تو گلوم گرفته بود:نه  میصدا

قرص اعصاب عوارض داره  رانیکرد: دکترت قرصات و کم کرده؟ ا کتریانداخت دور گردنم و منو به خودش نزد دست

 که؟ یدونیم یخودت سر  قطعش کن دینبا

 دکتر دز قرصام کم کرد. ، خود دونمیگرفتم: م یپر صدا نفس

 ؟یریدکترت که م شیکرد از رلزش بدنم کم شده بود: مرتب پ ینوازش گر هومن معجزه م یها دست

بار  هی یماه میشغل تیبود: به خاطر وضع یسرم از سر نگران زدیاگه دادم م یحت داشتم دوست رو هومن  ینگران

 نباشه. یمراجعه کننده  چیاونم آخر وقت که ه رمیم

 اس؟  یقبل ای ی: دکترت و باز عوض کردهومن

 نه عوض کردم. -

 باشه پرنسس. میریو با هم م تیکرد: نوبت بعد یموهام نوازش م هومن

 جوابش فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم . در
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ند فهمند و فقط چ یکردم اصال درد منو نم یفکر م یشده بود. گاه لیتبد میزندگ نیروانپزشک رفتن به روت شیپ

منو از سر خودشون باز کنند چند  نکهیا یبعد برا دادنیسر ته من گوش م یب یاز سر اجبار به حرف ها ی قهیدق

 کردن. یم زیقرص اعصاب تجو

 ؟یموهام زد : چطور یرو یبوسه  هومن

 .شمیخوبم، بهترم م ی: تو هست دمیکش ازهیخم

 لکنت کم شده. ی: آره مشخص بهتردیبه پشتش کش یدست هومن

که من دچارش  یدیشد یبا اون افسردگ دیکه اگه هومن نبود شا یروز ها ادگاریگذشته بود.  یادگاریلکنت  نیا

 کرده بودم. یشده بودم صد بار خودکش

 اشتباه کردم فرار کردم ؟ یکن ی: تو فکر مدمیکش رونیو از بغل هومن ب خودم

انگشت هاش نگه داشت: رک بگم رفتار نشون دهنده  ونیکاناپه لم داد و ماگ قهوه اش و م یشق و رق به پشت هومن

 کشه. یم دکیکه از مرد بودن فقط اسمش و  یزدیم رتیغ یهم تو سر اون ب یکیهمون جا  دیبا یبود که مقصر نیا

 ترشیو به فرار ب لمیحرف نزدن سهراب م نیبشم. هم میخواست قا یاون لحظه فقط دلم م ی:حق با تو ولدمیکش یآه

 کرد.

 یبرا یول یبهتر یلیازت ندارم االن نسبت به گذشته خ یادیتوقع ز یباش یقو شتریب یکن یسع دیبا رانی: اهومن

 . یو از خودت دفاع کن یبمون دیبا ستین یفرار کردن راه درست گمیبار هزارم که دارم م

 باعث ترسم شد.  شتریخان سکوت سهراب ب ونی. نگاه هماشمیترسو م یادیوقت ها ز  یبعض -

پاش  یکرد سمت پاهاش از خدا خواسته سرم و رو تیماگم و از دستم گرفت و دست دارز کرد و سرم و هدا هومن

 .دمیکاناپه دراز کش یگذاشتم و رو

بهونه به دستت داد که  هیمصرف  یکردم: بدم نشد حداقل  اون مردک ب یانگشت هاش و پشت گردنم حس م حرکت

 تو بغلم نه پرنسس. یایب

باعث شد به غرورم بر بخوره. خواستم  شیشوخ یحوالم کرد ول ی. چشمکنمیام باال گرفتم تا چهره اش و بب چونه

 بلند بشم که دست هاش بهم اجازه بلند شدن نداد.
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خوب  یخان من دست بزن هم دارم پس مثل دختر ها ونیبر عکس هما یکن یفکر بلند شدن هم نم ی: حتهومن

 ه.بمون به ناز کردن ادامه بد

 !یناز بکش یزدم:چقدرم بلد نق

 قانع باش. نیپرنسس. پس به هم ی: خودت دست و بالم بست دمیپوزخندش و شن یصدا

حرف ها  نیخواستم با ا یبشه من نم دهیجا کش نیخواست موضوع بحث به ا یکالمش و حس کردم دلم نم طعنه

به گذشته.  فکر کرد از اون روز ها  دیت نباداد و از دست بدم: به قول خود یکه بهم م یو آرامش تیهومن و امن

 .میبمون یباق. فقط دوست میدیرس جهینت نی. به امیگذشته.  ما راجبش حرف زد یلیخ

 غلمب تو  ینجوریا یکه مدام تکرار نشه. تا وقت مونهیتو گذشته م یگذشته وقت یمنه ول یها حرف ها نی: آره ا هومن

تونم با منطق رفتار  یکه دوست دارم و تو بغلم دارم نم یدختر یمردم وقت هی من. نکنم فکر بهت نخواه ازم دارمت

حاال  نمتزیمطمئن باش م یتکون بخور نچیا هی. یریفاصله بگ زمو ا یرو هم نگفتم که االن از جات بلند بش نیکنم. ا

 دلم. زیبا خودت عز میتصم

ا واقع یبشه ول تیاذ یلیم باعث شدم هومن خها یدونستم با خودخواه یبکشه م نجایخواست کارمون به ا ینم دلم

 یم یحام هیپدر  هیمثل  قایوابستش بودم من هومن و دق یدست من نبود . هومن برام فرق داشت از لحاظ عاطف

 مرد، دست هاش محکم و خشن دور بازوم حلقه شد. هینه  دمید

 آروم پچ پچ کردم: ببخش...  

 ؟یدوستم ندار نکهیا ؟یسفت و سخت جواب داد: به خاطرچ یلیخ هومن

 هیتونم تو رو به چشم  یهم دوستت دارم. فقط نم یلیمن خ ستیدرست ن نیکه ا یدون یشد: هومن م شیر قلبم

 مرد...  هیجز  یهست زیمن همه چ یتو برا نمیمرد بب

 ستمیها ن اوا خواهر هیهم شب یلیمنو؟ خ ینیبیم یزد: پس چ یم هیاز دنده چپ بلند شده بود که مدام کنا امروز

 ام؟یمرد ها بنظرت ب هیبذارم تا شب لیبیس دینکنه با

 یتون ینم فقط یو انکار کن نیا یتون یمرد تو هم نم هیو بکن تو کله ات من  نی: ا دیکوب شقمیانگشتش و به شق بعد

 ی. پس  با کلمات بازیحرف زدن آرومم کن یخوادم با فلسف ینم یاون جور که من دوستت دارم دوستم داشته باش

 .نمیخوام فوتبالم و بب یخر فرض بشم. حاال هم دهن خوشگلت و ببند م ادینکن بدم م
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مرد  هیتونستم به عنوان  یمرد من نم هیبود جز  زیمن همه چ یبود که هومن گفت ،هومن برا نیهم قتیحق خوب

 کرد. یمن احساساتش و پنهون نم رک بودنش مثل نیاخالق هومن و دوست داشتم هم نیدوستش داشته باشم. ا

پس ناراحت نباش پرنسس نگران منم  یستینکن تو مسئول احساسات من ن یشکل نیمن ا یهم برا افتی: قهومن

 . امیچطور با احساساتمون کنار ب میگذره ما مرد ها بلد یهم بهم بد نم ادیکه ز یدینباش د

  ه؟یچجور افمیق یدون یاز کجا م ینیب یکردم: تو که صورت منو نم غرغر

 گذره . یم یتونم بفهمم تو سرت و قلبت چ ینفس هاتم م ی: من از صدادیخند

 ناخونم و به دندون گرفتم: هومن...  گوشه

 . یبگم جونم کور خوند یکشدار شده بود: اگه انتظار دار یادیز اریاخت یب لحنم

 ... یانتظار چیبدون ه یهست شهیزدم: ممنون که هم یجون یب لبخند

گربه  یادیفقط تو ز زمی. من پر از انتظارم ازت عزرسهیخون به مغزت نم ادی: خوب ظاهرا خوابت مدیکش ازهیخم

 یاریخودت نم یو به رو یصفت

 خورد: هومن..  یشناختمش حتما بهم برم یبود که اگه نم یلحنش جد انقدر

 

 ...  یایچقدر خوشگل تر به نظر م یزنیحرف نم یوقت یدون ینم رانی: ادیلپ نداشتم و کش هومن

االن خفه بشم.  یعنیبهش رفتم:  یکاناپه نشستم چشم غره  یو چهار زانو رو دمیکش رونیدستش ب ریو از ز خودم

 .شمیزشت م زنمیچون حرف م

تند  یبود وقت نیمنظور من ا زمی: نه عزدمید یو سردش برق شرارت و م خیمن پشت نگاه  یتفاوت نگاهم کرد. ول یب

چون دست و پام بسته اس ازت خواهش کردم  یخواد ببوسمت ول یکه دلم م یشیانقدر خوشگل م یزنیتند حرف م

 .یساکت بمون

 یورنجیخواست هومن ا یگفتم که متوجه خجالتم نشه.دلم نم یشششیا امیب رونیب یجیو تکون دادم تا از گ سرم

 حرف بزنه.
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 یانار ینجوریخواد سر به سرت بذارم تا لپات ا یفقط دلم م یعنی: دیدرخش یم شتریب شهیچشماش از هم یسبز

 بشه ..

 ... ی: دختر ناز خودمدیاز کف داد و خم شد روم گونه ام بوس اریاخت

گرده تا بر مونمیگفتم منتظرش م دیفکرم رفت سمت جاو اریاخت یپاهاش گذاشتم. ب ینزدم و دوباره سرم و رو یحرف

 کردم. یم یو ازش  معذرت خواه زدمیزنگ م  دیبا یعنیشد .  یرفتم حتما ناراحت م دید یحاال که م

 قرار بود منتظرش بمونه. یرانیا ادینم ادشیاالن آقا سرگرم عسل جونش،  رانیکردم: دلت خوش ا ینوچ

 لب تند تند؟ ریز یگیم ی: چ هومن

و بده. هومن   شیدم تا بتونه جواب گوشو پر کرد از رو پاش بلند ش منینش  یهومن  فضا یگوش یملود یصدا

و  شیهم رفت که جا خوردم چنان با غضب گوش یکه اخم هاش چنان تو دیو برداشت به لحظه نکش لشیموبا یگوش

 قطع شد. شیگوش یملود یسمت کاناپه پرت کرد که صدا

 

ومن ه هویتونست  ینفر م کیو گوشه لبش آتش زد. فقط  یگاریبود و نخ س زیم یکه رو گارشیزد به پاک س چنگ

 انداخته.  یرو کنه. باز معلوم نبود الال خودش و تو چه دردسر نیاز اون رو به ا

 خته؟یر بهم رو تو  ینجوریخواد که ا یم یالال چ -

 گرفت و گوشه لبش به سمت باال کج شد: حامله اس!  گارشیاز س یقیع کام

 ؟ یکردن :چ دایم مشکل پمقدمه گفت حامله اس که فکر کردم گوش ها یب انقدر

 کار کردم نتونستم تعجب صدام و پنهان کنم.  هر

خواد  یبچه رو م نیا گهیخواد کمکش کنم نگهش داره. م یحامله اس م دشیزد : از معشوقه جد هیبه اپن تک هومن

 من بمونه. خنده دار نه؟ شیپ شیتا آخر باردار رانیا ادیخواد ب یحتما کمکش کنم. م دیمنم با

 فکر کرده بود ؟؟ یدار بود ؟؟ الال با خودش چ خنده

 خواد  با کمک من بزرگش کنه . یخواد بزرگش کنه چون دوستش داره.م ی: مهومن
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که با  یبغض دار هومن به درد اومد. هومن یصدا یبرا  دلم خبر حامله بودن الال  دنیشن ینه برا دیکش ریت قلبم

 بود.  دهیخانواده رو نچش هیوقت طعم داشتن  چیکه ه یوجود داشتن پدر و مادر در پرورشگاه بزرگ شده بود. هومن

موضوع بدون خجالت به  نیآوردن هومن فقط پول بوده و ا ایبه دن یبرا لشمیتا امروز هومن و نخواسته بود دل الال

 یلیخ نیرد کمکش کنه بچه اش و نگه دار چون دوستش داره. اک یآورد. حاال از پسرش در خواست م یهومن م یرو

 بود. یانصاف یب

جدا  شهیتونسنم موهاش از ر یبود و م نجایخواست االن الال ا یرحم باشه ، دلم م یتونست انقدر ب یچطور م الال

 من بر داره. یبکشم تا دست از سر هومن دوست داشتن ادیکنم سرش فر

دونم مرد  یهم که م ییخواد بچه اش و نگه داره تا جا یوجود م نیرد ولش کرده با اگلوش گذاشت: م یو رو دستش

که بچه اش بودم  یخودش بزرگش کنه. اون وقت با من شیخواد پ ی،  م زیبچه براش عز نیا گهیآس و پاس الال م هی

 کرد! کاریچ

بزنه دستام و دور کمرش حلقه کردم: هومن  گهیحرف د نکهیپتو کنار زدم و خودم بهش رسوندم قبل ا وردمین طاقت

 .یبهش فکر کن یبخوا یاون آدم اصال ارزش نداره حت

کردم  یگردن و شونه ام حس م ینفس هاش و رو یگرم.  آورد جلو را صورتش نشست لبش یرو  یقیعم یپوزخند

. اون رهبینکنم آبروم و م کرد که اگه کمکش دمیلخت خون منو تهد هیبه خاطر اون بچه که فقط  یگفت: حت یبه تلخ

 آشغال دور انداخت.  کهیت هیوقت منو مثل 

 یتونست بچه خودش و نخواد چجور یمادر م هیبشه. مگه  تیشد هومن اذ یباعث م شهیزن هم نیشکست ا بغضم

 بکنه . یکار نیبا هومن همچ ادیدلش م

 نیا با زد: هومن  یو منظم نم کیتمیر گهیاش گذاشتم قلبش د نهیس یو دور کمرش تنگ تر کردم و سر و رو دستام

 .یکن یم تیحرف ها فقط خودت و اذ

 . سوزهی: تو هم دلت به حالم  مهومن

رو خاموش کرد سمت اتاق خوابش رفت. از خودم لج گرفت  گارشیو دست هام و از دورش باز کرد  و س دیکش کنار

 آروم کردن هومن بکنم. یتونستم برا ینم یکار نیکوچکتر یکه حت
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کاناپه نشستم ذهنم  یکردم.  رو یشد و من فقط حالش و بدتر م یقدم م شیآروم کردن من پ یبرا شهیهم هومن

 کردم یفکر م لیکنم اون روز رو اوا یوقت فراموش نم چیه هیپدر هومن ک دمیکه فهم یپرواز کرد به گذشته به روز

تاجر معروف باشه و  هیصاحب هتل و  آدمشد پدر  یگذاشت. آخه مگه م یم سر به سر داشت  شهیهومن مثل هم

 کنه . یبعد تو پرورشگاه بزرگ بشه ، هم درس بخون هم گارسون

 

 هیداشته باشه. پدر هومن  یرابطه چند ساعته  پر از شهوت بود و از اول اصال قرار نبود وجود خارج هیحاصل  هومن

 هیشبش و با الال که  یخوش گذرون یبنا کنه برا آمده بود و تا هتل خودش و ایتالیبود که به ا یرانیتاجر موفق ا

من، الال از روز اول خبر داشت  یهومن مرد دوست داشتن شدرقاصه بود گذرونده بود.  حاصل اون رابطه چند ساعت 

 بیبه ج یبتونه پول نکهیا یبکنه و برا یادیآبروش حاضر خرج ز یکه برا یمرد ثروتمند و سرشناس هیپدر هومن 

م یراز و از پدر هومن قا نیا شیبزنه تا چهار ماهگ بیبه ج یشتریبتونه پول ب نکهیا یباردار شد و برا بزنه هومن و

 کرده بود. 

به الال داد تا دست از  یادیشد بچه رو سقط کند پول ز ینم گهیپدر هومن متوجه باردار بودن الال شده که د یوقت

  داد. لیآمده هومن الال هومن به پرورشگاه تحو ای. بعد به دننهینب گهیوقت نه خودش نه هومن د چیسرش بردار و ه

 .رفتیپدرش هومن نپذ یسراغ پدرش رفت ول هیپدرش ک  دیکرد بعد فهم دایکه بزرگ تر شد اول الال رو پ هومن

که دچار سرطان معده شد  شیچند سال پ  نیشد آبروش و به خطر بندازه.  تا هم یپسره نامشروع باعث م هیداشتن 

 و به هومن بده.  شیشد نام خانوادگ یراض و

هومن  دیفهم ی.الال هم وقتدیتموم اموالش به هومن رس یکیدرجه  یماه بعدشم مرد و به خاطر نداشتن خانواده  دو

نداشت هر وقت الال خودش و تو  تیکنه هومن هم براش اهم کیکرد خودش و به هومن نزد یثروتمند شده سع

رحمانه بود. هومن مغرور من بغض  یب اخواست واقع یکه  ازش م یزیحاال چ یکرد ول ینداخت کمکش م یدردسر م

 کرده بود.

 نکهیهم هست ا یتخت بخواب ، راه دوم یخوابم تو رو یکاناپه م یسرحال هومن به خودم اومدم: من رو یصدا با

 .. واسه هر دوتامون جا هست خوشگل خانوم.میدوتامون از تخت استفاده کن

چشم  یول دیخند یم هاش لب  فتادهین یکرد که انگار اتفاق یبرخورد م یداشت جو عوض کنه طور یسع هومن

 یمن م ینداشت. ول یبه ترحم کس یاجیخواست نشون بده حالش خوبه و احت یبود. هومن مغرور من م نیهاش غمگ
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وقت باهاش خوب رفتار  چیالال ه نکهیبا وجود ا ی، چقدر پر از احساس ناب حت یاحساس چقدر هومن دونستم که

 ینبود که پشتت و خال نیکرد و نگران ا هیشد بهش تک یکه راحت م یگذاشت. کس یوقت تنهاش نم چیکرد ه ینم

 کنه.

 هومن - 

 بغل خودم.  ایسر صدا ب یب یدیاگه شب ترس ذارمی: خوبم ، چراغ ها رو روشن مهومن

 واقعا یخوب - 

 کاناپه دراز کش شد: برو بخواب ینگاهم نکرد و رو هومن

کردم قبال تجربه اش  یدار م حهیگرفتم غرور هومن جر یدونستم اگه با الال تماس م ی. مدمیتخت دراز کش یرو

 تونستم براش بکنم. یکار نم چیدخالت کنم. من ه ادیدونستم بدش م یداشتم م

 *** 

 &دیجاو&

 

 نشده بود رانیاز ا یهم رد کرده بود. خبر میخت ساعت نه و ناندا ینگاه مین نیماش یتالیجیبه ساعت د یمنگ با

 .زدیگلوش م یو اون موقع شب و بهش داده بود تو رانیخبر رفتن ا یکه عموش خبر ب شبیقلبش از د

 یخونه هم سر زده بود. نم کینزد یها مارستانیب یبه اورژانس ها یها رو سانت زده بود. حت ابونیو خ شبید تمام

 زده.  رونیاز خونه ب لشیموبا یاون وقت شب بدون پول و گوش رانیافتاده که ا یفاقدونست چه ات

 یه بود نمنرفت یبرگشته خونه ول رانیبا سمن خانوم تماس گرفته بود که نگرانش نکنه تا مطمئن بشه ا یجور شبید

 شهر درندشت کجا صبح کرده. نیتموم شب و تو ا شیشونیدونست ماه پ

ود اگه ب یابونیخ ی. نگران مزاحمت هادیکوب یاش م نهیس واریتابش پر استرس خودش و به در و د یبود قلب ب نگران

شد تا مغز استخونش  یشد داغ کنه باعث م ی؟ فکرش هم باعث م یافتاده بود چ یآدم هرزه ا ریدردونه اش گ زیعز

 بکشه.  ریت
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ماه  یکاره بودن تو زندگ چیفکر نکردن بهش ، به ه کرد به یخبر بود داشت عادت م یب رانیسال ها که از ا نیا تموم

رد ؟ ک یم یخونه چه غلط نی، عادت کرده بود؟ نکرده بود؟ اگه عادت کرده بود پس االن جلو ا یخبر ی، به ب شیونیپ

 داد؟ یداشت جون م یخبر یو ب یچرا از نگران

هم انقدر درمونده  دیبه گوشش رس شیشونیاون روز که خبر ازدواج ماه پ یفرمون گذاشت حت یو رو سرش

 . بود نشده 

 شد.  یم یداشت روان دیکش یانتظار م دیاومد و فقط با یاز دستش بر نم یکار نکهیو کالفه بود. از ا یعصب

 شهر کجا دنبالت بگردم؟  نیتو دختر ؟ تو ا یی: کجادیبه پشت گردنش کش یدست کالفه

ن افتاده بود وگرنه چرا تا اال یحتما اتفاق سیرفت سراغ پل یم دید. بابود بس بو دهیبس بود هر چه انتظار کش گهید

  د. ترمز ز یافتاد که جلو خونه رو یبنز نیخونه برنگشته بود. دستش سمت دکمه استارت رفت که چشمش به ماش

 اش به تپش افتاد که نفس نهیچند ثانه قلبش چنان با سرعت تو س یشده. برا ادهیجلو پ یکه از صندل دیو د رانیا

 شهیگذشت ش نشیزد از بغل ماش یراننده دست تکون داد و راننده تک بوق یبرا رانیو براش سخت کرد ا دنیکش

 مرد بود. نیتونست قسم بخوره راننده ماش یم یول نهیتونست چهره راننده رو بب یبود و نم یدود نیماش یها

و  ییداد درد طاقت فرسا رانیفکش منقبض شد. نگاهش و باز به ا و حس کرد زدیرگ گردنش و که پر نبض م زشیخ

 یشد . فقط م ادهیپ نیاز ماش یچجور دیشد.نفهم یتر م دیتو قلبش حس کرد که با هر تپش قلبش درد تشد

 با خبر بشه. یشونیماه پ یخواست از سالمت

 انریو خشن ا یلطافت چیحلقه کرد و بدون ه رانیا یپله اول نگذاشته بود که پنجه هاش و دور بازو یپاش و رو رانیا

 بکشه. یبلند نیبخور و از سر ترس ه کهی رانیو سمت خودش چرخوند که باعث شد ا

 .. دمی: ترسرانیا

و از نظر گذروند.  رانیا یسر تا پا رانیتوجه به ترس ا یگردو گرد شده بود. ب هیاز سر ترس به اندازه  رانیا یها چشم

که از  دیو د رانیاومد ا ادشی یوقت ی.ولدیکش یهم گذاشت و نفس آسود یم هاش و روچش یمدت کوتاه یبرا

 نیخواست به ا یدلش نم یو در بر گرفت. حت ودششده  دوباره خشم و غضب تموم وج ادهیپ گهیمرد د هی  نیماش

 مرد صبح کرده. هیشبش و تو خونه  رانیفکر کنه ا

 از خشمش کم بشه. یزیهم باعث نشد چ رانیا دهیلرزان و ترس یصدا یحت
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 د؟یکن یم کاریدکتر ، چ ی: آقارانیا

سر جاش خشکش زد : کجا  یشونیدونست چهره اش چقدر ترسناک شده که ماه پ یباز کرد خودش هم نم چشم

 ؟ یرفت یکجا گذاشت امیتا ب یمونی؟ مگه نگفتم م یبود

 مستیهمه خشم شوکه شده بود: مگه با تو ن نیاز ا رانیانگار ا دینشن یصدا یول دیو د رانیا یخوردن لب ها تکون

 ؟یکجا بود

ن م دیاریب نییدکتر تو رو خدا صداتون پا یبکشه: آقا رونیب شیآهن یپنجه ها ونیکرد بازوش و از م یسع رانیا

 آبرو دارم.

ه کرد تن صداش و کنترل کن یبکنه سع رانیا ژهیو طیبود که فکرش مختل شده بود چه برسه فکر شرا یعصب انقدر

 ؟یبود کجا بگو فقط:  نشد کم از خشمش تو وجود  یذره  یول

 یزیچ یعکس نهیبیم یکیدکتر االن  یآقا دیکن ول و انداخت : تو رو خدا دستم  یبه اطراف نگاه یبا نگران رانیا

 .رهیگیم

 به لحن معترض دیکش نیسمت ماش رانیا یکرد. بازو یمتشنج م شتریاعصاب نداشتش و ب رانیربط ا یب یها حرف

جهنم کرده بود .  شیبرا یجور نیرو ا شبید رانیافتاده که ا یچه اتفاق دیفهم یم دینکرد. با یهم توجه  رانیا

 اورد. ینبود اگه به حرفش نم دیوشد. جا یسر که م رهیدخترک خ نیا فیحر یزد ول یکه حرف نم شیعمو

سوار شو چون تا من جواب هام و  یسوار بشه : اگه نگران آبروت هست رانیو باز کرد و منتظر شد تا ا نیماش در

 .  رمینم ییجا رمینگ

. کالفه پشت فرمون دیکش یقیحرفش هست سوار شد و نفس عم یکه انگار مطمئن شده بود رو رانیا

کرد آروم باشه با  یسع که به جانش افتاده بود و کم کنه.  یتا تب تند دینشست.دستش و پشت گردنش کش

 . دهز رونیبود که اون ساعت شب از خونه ب یدختر چ نیدرد ا ارهیتونست سر در ب ینم تیعصبان

 .دیو سرم من داد بزن نجایا انیب دیدکتر ؟ شما اجازه ندار یآقا هیچه رفتار نی: ادیشن رانیپر از خشم ا یصدا

 نیبود. ا شیحرف ها حال نیقلبش مگه ا یبکشه ول ادیفر رانینداشت سر ا یدونست حق یبود خودشم م ناراحت

. دبو وسط  یشونیماه پ تیو امن یسالمت یپا یحق نداشت خودش تو خطر بندازه وقت رانیدختر تموم جونش بود. ا

کرده بود و حاال اومد بود  لیسرش تحص ریداد. خ یاز خودش نشون بده رو از دست م یواکنش معقول نکهیا قدرت
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متحجر  یمرد ها هیشب که خودش از  یلحظه کوتاه یبرا دیکش یجونش خط و نشون م زیعز یمثل الت و لوت ها برا

 رفتار کرده بود بدش اومد.

 . زدمیداد م دیو کنار گذاشت : نبا غرورش

 .دیمن داد بزن چه برسه سرم نیاومد یم نجایتا ا دیحرف بل گرفت: اصال نبا نیبا هم رانیا

  ؟یتو چ ی: درسته کار من اشتباه بود ولزدیم یکه چهره اش از خشم به قرمز رانیسمت ا دیبود چرخ ادیز گهید نیا

اون ساعت از خونه  ی؟ حق نداشت رونیب یاز خونه زد لیموبا یدختر تنها بدون پول بدون گوش هیشب  کیساعت 

 دم؟یکش یچ شبیمن د یدیاصال فهم ران؟ی؟نگفتم ا امیمگه نگفتم بمون تا ب رونیب یایب

 هیخواست  یخواست برم. دلم نم ی. اصال دلم مدیکن یم نییمن و شما تع دیو نبا دیجوش آورد: خوب واال با رانیا

 ذارم. یام پام و اونجا نم گهیشده بود بمونم .د نیکه بهم توه یلحظه ام تو خونه 

 کرده؟ نیتوهبه تو  ی؟ ک نی: توهدیچشمش پر گوشه

بهم زده ساکت  یهر تهمت ی. تا االن هر کسدیمحترمتون بپرس یاز پسرعمو و عمو دیبغض داشت : بر دخترکش

 مونم. یساکت نم گهیتموم شد. د گهید یموندم. ول

 شتریهر چه ب دونستیم یکرد ول یم شیعصب شتریسهراب باعث شد تا بناگوش سرخ بشه. اسم سهراب ب اسم

 کرد. یلج م شتریدختر لجباز ب نیخشمش و نشون بده ا

 تو رو بشنوم. یاومدم حاال حرف ها دمیعموم و شن یزد: حرف ها یدست هی

 کردن؟ فیو براتون تعر زی: همه چدیدخترکش لرز چونه

 بغض کرده بود. یجور نیا شیشونیکرده که ماه پ یتا بفهمه سهراب باز چه غلط مردیم داشت

 نینشه: اصال شما چرا اومد ریتا اشکش سراز زدیکرد دخترکش تند تند پلک م یم تشیاذ رانیسرخ ا یها چشم

کن ن هیپسر عموتون کردم. چ زونیکه خودم و آو میزن هیعموتون مگه نگفته بهتون من  د؟یبشنو نیخوا یو م ی؟چ

 .زتونیعز یموپسر ع یزنگ یوقت آوار نشم رو  هیکه من  دیمطمئن بش نیشما هم اومد

 چه مدل حرف زدن ؟  نیا ؟یآتش خشمش بود: چ یرو نیبنز ختنیمثل ر رانیا حرف
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عموتون  نکهیا ای!د؟یمنو بشنو یتا حرف ها نجایا نیباور کنم اومد دیهان؟ االن با زنمیحرف م ی: چجوررانیا

 .دیو بر دیو کامل کنه که شما رو فرستادن؟من منتظرم شما هم حرفتون بزن شبید ینتونستن حرف ها

 ینعیکرد.  یم لیتموم رفتار هاش و تحل یمنف دیچرا انقدر با د شیشونیقلبش نشست. ماه پ یرو ینیسنگ غم

 بود؟ دهیجونش به لبش رس شبیاز د دید ینم یعنی د؟ید یو نم شینگران

تت به سهراب داره ؟ آره طلبکارم به شدت از دس یچه ربط نجای؟اومدن من ا یحرف چ ؟یگیم یچ یفهمیم رانیا - 

 یتصادف ستیدنبال اسمت داخل ل یداشتم وقت یگذشت ؟ چه حال یبه من چ شبید یدون یتو اصال م میعصبان

هم  یپلک رو نکهیشهر و وجب زدم تا االن بدون ا نیا یتموم کوچه پس کوچه ها شبیگشتم ؟ د یاورژانس ها م

ه مگ نجامیبه خاطرعموم ا یگیم یبعد دار سیسراغ پل رفتمیداشتم م گهید دمیکش کیبذارم جلو خونه ات کش

 شهر درندشت گم کردم.  نیتو رو تو ا یکرده ؟ وقت یمهمه که سهراب چه غلط

 ن؟یاش گذاشت: دنبال من بود نهیس یکرد انگشت اشاره اش و رو یمات شد گنگ نگاهش م یشونیماه پ نگاه

متوجه رفتار بخصوصش نشده  رانیابار هم  کی ینسبت به خودش چرا حت رانیا ینیهمه بدب نیشود از ا یم یحرص

؟  یحاال چ یعالقه بچگانه اش به سهراب ول یگذاشت پا یاومد اون موقع ها م یبار هم به چشمش نم کیبود. چرا 

سمت همون مرد چشم سبز  دی. ذهنش پر کشاشتقرار ند نشونیب گهید ی؟ حاال که سهراب دید یچرا اصال او رو نم

 دور بمونه شیشونیاز ماه پ دیدونست با یپر کرده بود. م شیشونیماه پ یسهراب و تو زندگ یاون مردک جا یعنی،

 داشته باشه. یبهش حس رانیخواست ا یم قلبش خود خواهانه  یول

 : چرا؟دیشن رانیآروم ا یصدا

 ؟یبا چشم هاش وجب زد: چرا چ شیشونیماه پ صورت

 ن؟یو ول کرد: چرا نگرانم بود دیکش دندون  ریو ز شینیلب پا رانیا

 .ذارهیم یافته قلبش باهاش سر ناسازگار یم بهش چشمش گفت چون هر بار که  یگفت؟!م یم یچ

 .یقلبش و خاموش کرد: دستم امانت بود یآخر صدا در

ر دکت یآقا ستمینبود که دوست داشت بشنوه اخم هاش درهم شد: من بچه ن یزیچ نیچند پار پلک زد انگار ا رانیا

 امانت بمونم. یکه دست کس
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 ؟ینموند ابونینکرد ؟ شب و که تو خ تتیکه اذ ی؟ کس یربط گفت: شب کجا موند یب رانیتوجه به حرف ا یب

 : خونه دوستم موندم.دیگوشه لبش و جو رانیا

 یسوال بپرسه. نقش نینداشت ا یحق یزن؟ ول ای؟ دوستت مرد بود  یک یعنیدوستت  نیخواست بپرسه ا یم دلش

 آورد. یقلبش و به درد م یحق چینداشتن ه نیدخترکش نداشت هم یتو زندگ

 کار و با من نکن ؟ باشه؟ نیوقت ا چیه گهید رانیزد: ا لب

 سر تکون داد: باشه. عینرم بشه و مط رانیباعث شد ا شیخواهش لحن

. حرف ستیرام مهم نب هم شده  یهر چ یبه من نگفت ول یزیاورد:عموم چ یتاب نم شیشونیماه پ نیغمگ نگاه

 .ستیبرام مهم ن چکسیه

 شیو سالم کنارش بود برا حیص شیشونیکه ماه پ نیافتاده هم یچه اتفاق شیمهم نبود برا گهیگفته بود د راست

 بود یکاف

 دکتر؟ یعوض شد: آقا رانینگاه ا رنگ

 گرفت .  یتا قلبم آروم م یزدیم صدام  دیبار جاو هیخودش تکرار کرد : کاش  با

 

 بله؟ -

 آن کنترلم و از دست دادم. هیکردم  یادب یاگه ب دیانداخت: ببخش نییسرش و پا رانیا

 .زدمیداد م دیمن نبا ستیتو ن ریکرد: تقص یآروم و خانومانه رفتار م شیشونیماه پ یمالش رفت وقت دلش

 جواب داد: بله درسته، به خاطر رفتار شما بود که من کنترلم و از دست دادم. تخس

 منم آره؟ یمتوجه خنده اش نشه : پس مقصر اصل رانیلبش گذاشت که ا یاش گرفت دستش و رو دهخن

 .دیناستراحت ک یکم دیقرمز بر یلیخونه چشم هاتون خ دیدکتر بر ی. آقادیستیهم ن ریتقص یب ی: خوب نه ولرانیا

 زخم . هیتونست مرهم هم باشه نه فقط استخون ال یخواست م یدختر اگه م نیآورد ا یحالش و جا م رانیا ینگران
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مگه تا حاال  ومدیاصال به مذاقش خوش ن رانیو حس کرد متوجه ترسش شد. ترس ا رانیشد سمتش جمع شدن ا خم

 یتا مزه اون لب ها زدیبه سرش م یشد.درست بود گاه یتو خودش جمع م ینجوریچه کار کرده بود که دخترک ا

 رفت. گ یازش فاصله م ینجوریدراز کرده بود که دخترک ا مشیلیاز گ شتریامروز پاش و ب مگه تا یبچشه ول یصورت

 ؟یبهم بد یقول هیخوام  یم رانیا -

از آسمون  یحت یخوام منتظرم بمون یازت م یگرد نگاهش کرد منتظر ادامه حرفش بود: وقت یبا چشم ها دخترک

 باشه ؟ یمون یهمون جا منتظرم م دیسنگم بار

نفس نفس زدن ها همش از سر  نیگفت ا یم یحس هیو دوست داشت  شیشونیماه پ یتند شدن نفس ها یصدا

 . ستیترس ن

 ران؟یا -

 

 : باشه.دیبه خودش اومد خجالت زده نگاهش دزد دخترک

 بود. یدختر براش دوست داشتن نیا زیبود اصال همه چ یشدنش هم دوست داشتن هل

 اگه نگرانتون کردم. دیبرم. ببخش گهیمن د زهی: چرانیا

د. دستش مشت ش ریخورد دست کوچکش ز یدیتکون شد رانیبشه دستش و گرفت. ا ادهیبتونه پ رانیا نکهیا قبل

 یبرا رانیتونست ا یدونست نم یم یکنه. ول نییو هرمون هاش و باال و پا ارهیاومد دخترک و به راه ب یبدش نم

 کنه.  یباز شیشونیخواست با احساسات ماه پ یخودش داشته باشه نم

 منه. شیپ لتیصبر کن وسا -

 و برداشت. به دستش داد.  شونشیماه پ فیعقب ک یو رها کرد برگشت و از صندل رانیو گفت و دست ا نیا

 گذاشتم. فتیرو هم داخل ک لتیموبا ی؟ گوش یکرد یرو فراموش م نایا یداشت -

  ...دیتند تند سرش و تکون داد : ممنون بازم ببخش رانیا

 سکوت کرد. رانیا  شیگوش یملود یبا بلند شدن صدا یول
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 لحظه  هیو باال اورد:  انگشتش

 شماره خونه جواب داد: الو دنید با

 ؟ییمادر کجا دی: الو جاودهیفر

 شده ؟ یمادرش نگرانه : چ یکرد صدا حس

 نگران نباش فقط نورا؟ یچی: ه دهیفر

 مامان؟ یهم رفت : نورا چ یهاش تو اخم

رو  کنه تو یم هیگر یکنه من براش زرده تخم مرغ گذاشتم ول یها. پاش درد م ی: نورا از پله ها افتاد نگران نش دهیفر

 تو؟ یکنه مادر جان. کجا یم هیگر یلیببرمش دکتر آخه خ خوامیخواد منم دست تنهام م یم

 

 .ارندیدن که پدرش و در بکرده بو یکیبا هم دست به  شیاز نهادش بلند شد اصال امروز دو زن مهم زندگ آه

 درد داره؟ یلیچرا افتاد ؟ خ د؟یخونه  پاش و بست امیم گهید قهیدق ستیمن تا ب دینر یزد: نه مامان جا استارت

دونم  یکنه. نم یم هیگر یلیکردم بچه ام خ طنتیش کمیدونم صبح  ینم دهی: آره مادر بستم فکر کنم ضرب ددهیفر

 پسرم .  ایدرد داره زود ب ای دهیترس

 .دینزن دست پاش به فقط راه افتادم  -

 شده حالش خوبه؟  ی: نورا چدیپرس عیسر رانیقطع کرد ا تماس

 برو باال گهیاز پله ها افتاده . تو د گهیمامان م -

 . نیایخسته به نظر م یلیخ نمیمن بش دیدکتر بذار ی: آقادیحرفش پر ونیم رانیا

 .رمیخودم م ستین : نه الزمدیلبش کش یشستش و رو ناخون

 .دیکن یحال رانندگ نیاصرار کرد: امکان نداره بذارم با ا رانیا
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 جواب داد: گفتم که الزم ... یکرده بود با بدخلق لهیهم پ رانیدخترش بود و ا نگران

لم حالتون فکر نکنم سا نیبا ا یول دیسالم برس دیبا نمیمن بش دیشما؟ بذار ایکنه من  یم یلجباز ی: حاال کرانیا

 . حرف آخرم بود.دیبر یجا ینجوریامکان نداره بذارم ا نیبود داریتموم شب به خاطرمن ب د؟یبرس

برام  نمیتونم کنار راننده بش یکنم. نم ینم یو ماساژ داد: لجبار قشیگفت با انگشت اشاره شق یزور هم م یوجب مین

 سخته، تو برو باال... 

ود و نگفته ب یاصل لیکنه اون راحت چشم ببنده. دل یکه همراهش رانندگ یخواست زن یبود دلش نم نیا قتشیحق

 دخترک سرتق و نداشت. نیشه و اصال حوصله چونه زدن با ا یم یدونست محکوم به مرد ساالر یچون م

 

 ه.وقت تو راه خوابتون نبر هیکه  امیو کمربندش و بست : پس منم م ومدیباز کوتاه ن رانیا

و کنار خودش داشته باشه.  شیشونیماه پ یشتریاومد مدت ب یشد بدشم نم یدختره تخس و لجباز نم نیا فیحر

 و به حرکت در آورد. نیکرد. کمربندش و بست و ماش یمخالفت م دیخواست  چرا با یاصال حاال که خودش م

*** 

ورم  یخورد بود و کم چی. پاش پدیببه هم چس سشیخ یداده بود. مژه ها هیتک رانیا نهیسرش و به س نورا

 یشناخت م یپاش و آتل ببنده. درد نداشت نورا و خوب م دیو با یهفته  کیداده بود  صیتشخ دکتر داشت. 

 کرد.  یتوجه  بود داشت خودش و براش لوس م افتیهاش فقط بابت در هیدونست گر

و کرد ت یم یکرد توقع داشت همون طور که رانندگ ینشستن لج کرده بود و گردنش و ول نم نیکه داخل ماش نیهم

به آغوش  ونیدخترک بدعنق و لجبازش داد و از خودش جداش کرد نورا هم گر لینه قاطع تحو هیبغلش نگهش داره 

 پناه برده بود. رانیا

 . دیپاش باال کش یسر جاش جابه جا شد و نورا و رو رانیا

 یپا یرو گهید دینبا یخانوم شد گهیدرد گرفت شما د رانیخاله ا یم پاابروش خاروند: بابا جان ، نورا خانو گوشه

 .ینیبش یکس
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مشت دست کوچکش مچاله کرد و اصال محلش نداد  ونیو م رانیچسبوند و پر شال ا رانیبه ا شتریخودش ب نورا

 دخترک تخس قهر کرده بود.

 شما با مگه ، خانوم نورا دوباره تکرار کرد:  یکنه با صبور یباهاش تند دهیاومد حاال که پاش صدمه د ینم دلش

 ها ؟ رهیگ یدرد م رانیخاله ا ی. پاستمین

 بچه چقدر وزن نیمن که راحتم ، اصال ا دیدکتر از طرف خودتون حرف بزن ی: آقادیباالتر کش یدوباره نورا و کم رانیا

 کنه؟!!  تیداره که بخواد منو اذ

 یپچ پچ کرد لب ها رانیگوش ا ری. نورا زدینورا مال یشونیو به پ شینیوک بکه ن دیو د رانیگوشه چشم خم شدن ا از

 کش اومد. رانیا

 نرفته؟  ادتونیقولتون که  گهیدکتر نورا م یکرد: آقا یسرفه ا رانیا

 ادی به و و که داخل درمانگاه به نورا داده بود یداد. قول یو واسطه قرار م رانیقهر کرده بود و ا یجد یپرو جد بچه

 زونیبه گردنش آو دینورا آتل ببنده نورا ترس یخواست پا یدکتر م یوقت یداشت اهل باج دادن به بچه هاش نبود ول

داد و اجازه  تیعروسک رضا هیو  یبستن هیکنه بالخره با قول  زشده بود و حاضر نبود دست هاش و از دور گردنش با

 داد دکتر پاش و آتل ببنده.

 ! اد؟ینم ادمی یزیکدوم قول من که چ: دیلبش کش یو رو ناخونش

بهش انداخت و گولش و  یبه حرفش واکنش نشون داد و نگاه پر اخم عیگوشه چشم حواسش به نورا بود که سر از

 ؟؟یریگیم یو بستن زهیبرام جا یخورد: خودت گفت

 .ادینم ادمی یزیاشاره اش و سمت خودش نشونه رفت: من؟!چ انگشت

 انداخت. ییشمار چراغ راهنما هیبه ثان ینگاه میمتوقف کرد و ن ادهیو پشت خط عابر پ نیماش

 تو بگو خودش قول داد. رانمیا ،ییبغض کرد: بابا نورا

 شده بود؟!  شیدایاز کجا پ گهید تیمالک میاون م دیتا ابروهاش باال پر دو

 عشق منو... دینکن تیدکتر اذ یبا پشت دست گونه نورا لمس کرد: آقا رانیا
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دو  رهیگاه سرش قرار داد و خ هیدو طرفه بود!! آرنجش و تک تیمالک میم نیبود!! ا یخبر ها نکهیا مثل اواقع نه

 جونش بودن شد. زیکه عز یدختر

 ... دیسر قولتم با یبه گردنش و داد و بالخره سرش و باال گرفت نازدار از طرف نورا گفت: باباش قول داد یقر رانیا

و  رانینه؟! هر چه بود خجالت ا ایبشه  یسکوت کنه و لپاش انار هوی رانیدونست برق نگاهش باعث شد که ا ینم

موجود دوست  نیخواست ا یبود. دلش م نیریهاش براش ش یزبون نیریبه اندازه ش دنشیحس کرد نگاه دزد

 و فشار بده. رهیو سفت تو بغلش بگ یداشتن

 .گهیبخرم د دیدم باخنده داشت : حاال که قول دا صداش

 خوام. یپر از ازمارتز م یشکالت یذوق کرد : من بستن نورا

 بابا جان ...  سیکرد: اسمارت یبود که به جان پوست گوشه ناخونش افتاده بود و نگاهش نم رانیهنوز به ا نگاهش

 ...نیهم : اهوووم نورا

 گرفت. شیشونینگاهش و از ماه پ یپشت سر نیتک بوق ماش یصدا با

ه ماه ب ینگاه میدخترک ننرش بود به دست نورا داد. ن لیو که باب م سیسه اسکوپ پر خامه و اسمارت یبستن وانیل

 بار هم سرش و بلند نکرده بود. کیاومد  یانداخت که معذب به نظر م شیشونیپ

که نگار هم قهر  یخوب نبود  روز ها ادیو از معذب بودن خارج کنه کال تو حرف زدن ز رانیبزنه که ا ینبود حرف بلد

 و خرابتر کنه. زیبزنه بدتر همه چ یحرف دیترس یو نشوند بده.م شیمونیبهش پش یکرد عمل یم یکرد سع یم

 شکست. ینامفهومن م یرو با جمله ها نشونیوسط سکوت ب نینورا ا یکردن و گاه یم یسکوت رانندگ تو

 بخور.  نگه داشت: رانیجلو دهن ا یقاشق بستن نورا

 فداتشم خوشگل خانم خودت بخور. ی: الهدیخم شد و لپ نورا و محکم بوس رانیا

 نورا اصرار کرد: بخور... یول

 خشمزه اس. یلیو تو دهنش گذاشت : اوووووم ... خ یسر خم کرد و قاشق بستن رانیا



 یشونیماه پ

 
163 

 

 بخور. ،ییو باال آورد: بابا شیزد قاشق بستن ینورا برق شاد یچشما

 یداد قاشق دهن یم حینورا توض یداشت آروم برا رانیخنده اش گرفت ا دیو شن یشونیسرفه معذب ماه پ یصدا

 و با پدرش شیخواست بستن ینبود دلش م شیحرف ها حال نیدخترک لجبازش که ا یول ادیپدرش خوشش ن دیشا

 کنه. میتقس

 شده ...  ی: نورا جون قاشق دهن رانیا

نگاهش و ازجاده برداره مچ دست نورا گرفت و قاشق  نکهیتموم کنه خم شد و بدون اجمله اش و  رانیا نکهیا قبل

 و تو دهنش گذاشت و به حالت قبل برگشت. یبستن

حرفش و به خودش برگردوند: لطفا  رانیبه ا ینگاه نیخودش حس کرد بدون کوچکتر یو رو رانینگاه ا ینیسنگ

 بخورم. یقاشق دهن ادیگفته من بدم م یک دیاز طرف خودت حرف بزن گریخانم باز

 یادامه داد: اونم دهن ادین شیسوتفاهم پ نکهیا یخوردن گوشه چشمش شد برا نیباعث چ رانیباز مونده ا دهن

 دخترم... 

 ... رانمینگه داشت : بخور ا رانیو جلو دهن ا یپر از بستن ینورا دوباره قاشق دیشن یم رانینامفهوم ا یغرغر ها یصدا

مگه  ؟ینخورد یزیخودت که چ یکرد راتیو خ تی: خوشگل خانوم تو که تموم بستندیو د رانیست کردن اد دست

 ؟یخواست ینم یبستن

 طعمش و دوست ندارم. نیاخم کرد: ا نورا

 . یکن یبا ما قسمت م یو دار تیپس بگو چرا بستن یا ی: ادیو لپ نورا کش دیبلند خند رانیا

 ...  گهیدوباره اصرار کرد: بخور د نورا

خواست فرار کنه: نورا جان  یاون م یخوردن قاشق دهن ریاز ز یچجور شیشونیبار ماه پ نیخواست بدونه ا یم دلش

 بخورم. نیریش یها زیتونم چ یمن قبل ناهار نم زهیاسکوپش و نخور. چ نیخوب ا

 ؟ یخور یم یبود : ناهار چ میو ن ازدهیبه ساعت انداخت  ینگاه

   ؟یسرش و باال آورد: چ رانیا
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 ؟ یخور یم یناهار چ دمیداد: پرس رونیو ب نفسش

 ... تزای... پ تزاینور گفت : پ رانیا قبل

 دیبر دیخونه شما هم خسته ا رمی. من مشمیمزاحم نم گهی: نه ددیشن رانیدست ا یشکستن انگشت ها یصدا

 .دیاستراحت کن

نورا ببرم رستوران ،  پس بگو  دینداره تو هم بذارم خونه با ی: فرقدیچشمش کش یکف دستش و رو یگوشت قسمت

 ؟ یخور یم یچ

 دانشگاه ؟ ای کینیکل دیبر دی. نبادیکار ندار زهیپاش ضرب گرفته بودن : چ یرو انگشتاش

ظاهرا تو  یهام برسه. ول ضیکردم چند ساعتم روش محمد هست به مر ریکنه د ینم یفرق گهیهم فشرد : د یلب رو 

 رسونمت خونه! یباشه م یبا ما ناهار بخور یدوست ندار

نبود. آخه  نی. به خدا منظورم انیگفته؟ ناراحت شد ینه ، ک یوا ی: ااوردیخودش ن یو به رو دیو د رانیا جیگ نگاه

 !د؟یدون یم

 بدونم؟ دیرو با ی: چدیابروش کش یانتها یو رو ناخونش

 دیش یدوست نداشته باشم با شما ناهار بخورم. شما به خاطر من معذب م نکهیه اپاهاش و تکون تکون داد: ن رانیا

 .شمیم تیاذ کمی تیرستوران به خاطر جمع رمیم یوقت

رو تو منگنه  رانیا تا که بود زده  یقصد و بدجنس یاون حرف ها رو از رو ه؟یچ شیشونیمتوجه شد درد ماه پ تازه

اومد حاال که  یبه نظرش نم یخواست تنها غذا بخوره اصال هم خودخواه یکنارش بمونه دلش نم شتریقرار بده تا ب

 بود. یهم راض یو معمول مهینصف و ن یها دارید نیخودش داشته باشه به هم یو برا شیشونیتونست ماه پ ینم

 یخلوت سراغ دارم باز مشکل یجا هی: من رانیچرخوند سمت ا سر

 هست؟

 .میدستش و شکست: باشه بر یت هابازم انگش رانیا

 دستت و عوارض داره. یدرهم شد : نشکن انگشت ها ابروهاش
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 دستش و رها کرد: هان؟؟  یانگشت ها رانیا

 ؟ یخور یم یچ ی: نگفت دیچینما زده و پ راه

 !تزایپ گهیو مرتب کرد : نورا گفت د شالش

*** 

 .نیو برداشت : نورا بابا درست بش یو قارچ سخار ینیزم بیساالد س یرو پوشش. بودن نشسته  زیم پشت

اشاره  یباز لیگوشه رستوران بود اصال برنگشت تا نگاهش کنه با انگشت به وسا یباز لیکه حواسش و به وسا نورا

 کنم . یخوام باز ی، م یکرده : باز

 .یکن یباز یتون یبابا جان شما پات بسته اس نم شهیبخور. نم نیبه سر چنگالش زد: ا ینیزم بیس ی تکه

 ...  یی.. بابا یخوام. باز یچونه لرزوند: م نورا

نکن اول غذات و بخور  هیو فراموش کرده بود: باشه حاال گر یباز لیرستوران انتخاب کرده. وسا نیبود که ا مونیپش

 .یکن یباز برمتیبعدش م

 خوام.  ینم تزای. پینق زد: نه اول باز نورا

 ها. یشیدختر بد م یدار گهی: نورا ددیپشت گردنش کش یدست کالفه

ن کرد یدکتر نورا انقدر حواسش رفته سمت باز یکرد گفت: آقا یکه تموم مدت داشت با لبخند نگاهشون م رانیا

 .نیتونه غذا بخوره غذاش و بعدا بهش بد یکه اصال نم

 . امیموافت سرش و تکون دادن:من االن م با

 شد و نورا بغل کرد. خم

 یراه بر یتون یکن نم یباز نیبش نجایا جان بابا:  ها توپ وسط گذاشتش  نورا

 .نهی. سنگییبابا اریتکون داد غر زد: درش ب یآتل بسته اش به سخت یپا نورا

 درش آورد. شهیبابا جان. تا پات خوب نشه نم شهی: نمدیسر نورا بوس یرو
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داشته باشه. رستوران چون  دید نورا به تا کرد جا جابه  یو کم شیبرگشت و صندل رانینورا که مطمئن شد سمت ا از

 یکیها پر بودن  رستوران چون نزد زیشلوغ نبود. فقط دو تا از م ادیقرار داشت ز یفرع یاز کوچه ها یکیتو 

 شناخت. یرو م نجایاومد و ا یم ادیبود با محمد ز کینیکل

 شمال؟ میگفت قرار آخر هفته بر نی: آفردیچونه اش زد و ظرف ساالد فصلش و جلو کش ریز یدست رانیا

رو به سر چنگالش زد: آره  یهمراه با نون تست یو برداشت و برگ کاهو یکیو از نورا گرفت و چنگال پالست نگاهش

 ؟یایب یتون یهفته ،م نیا میو کوشا مدرسه نداره. قرار شد بذار لیچهار شنبه چون تعط

 .شهیم یچ نمی:هان؟ آهان ببدیساالدش د یو رو رانیا نگاه

ساالد سزارش  امیم ادیز کهینیکل کیچون نزد نجایهل داد : ا رانیبزاق دهنش و قورت داد. ساالدش و سمت ا بعد

 خشمزه اس امتحان کن یلیخ

  ؟یزد : اووم ،پس خودتون چ یخنده خجول رانیا

 .خورمیمن ساالد تو رو م -

مونده بود و برداشت چنگال و تو دهنش  یو که داخل ساالد باق رانیچنگال ا دیو سمت خودش کش رانیفصل ا سالد

 بلند شد:اون چنگال منه رانیاعتراض ا یگذاشت صدا

 ش؟یخوا یمنه. م یگرفت : حاال دهن رانیشونه باال انداخت و چنگال طرف ا الیخ یب

 نگاهش کرد: نوش جونتون...  یچپک رانیا

و رفت . از گوشه چشم  دیچ زیم یداشت. غذاشون رو گارسون رو یاز صد تا فحش معن شتریجون گفتنش ب نوش

داشت بعد خوردن هر لقه دور دهنش و با دستمال پاک  یبود. لقمه هاش موچه وار و کوچک بر م رانیحواسش به ا

 .  دیچرخ یکرد. چشمم مدام به دور و ور م یم زیتم

و  زیم نیکنه. گوشه تر ینگاهتم نم یکس یخور یخورد که کالفش کرد : چرا راحت غذا نم یمعذب غذا م انقدر

 انتخاب کردم.

موقع غذا خوردن چند تا عکس وحشت ناک  نیچشمش داد: شما هم اگه نگران بود ینگاهش به مردمک ها رانیا

 .نیاومد یپخش بشه اصال رستوران نم یمجاز یازتون تو صفحه ها
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 ؟یدیادامه م یگریبازم به باز یهمه سخت نی: با ادیخند

هام و کنار بذارم.  ایعنوان رو چیبه ه ستمی. حاضر ندمیبا دستمال دور لبش و پاک کردن : معلومه که ادامه م رانیا

 و کنار بذارم. یگریاگه قرار باشه کوه هم جا به جا کنم امکان نداره باز یحت

کرد: چرا تا امروز  یف پرت مطرف و اون طر نیتوپ ها رو با ا اقیبه نورا انداخت که با اشت ینگاه میگفت و ن یآهان

 ؟یازدواج نکرد

 خودش کرده بود . ریکه برگشته بود ذهنش و درگ یبود که از وقت یسوال نیا

 ؟یمعلق موند و گنگ نگاهش کرد: چ نیآسمون و زم نیچنگالش ب رانیا

 نه؟ ایاصال قصدش و داره  ایخواست بدونه چرا هنوز ازدواج نکرده  یم یدرد داشت ول سوالش

 ؟ یچرا دوباره ازدواج نکرد دمیرسپ -

 . ومدین شیپ تشیداد: موقع نیو چ شینیاز سوالش ب یناراض رانیا

 ؟ یقصدش و دار ادیب شیپ تشیاگه موقع یعنیکند تا بپرسه :  جان

قصدش و داشته باشم با  یسخته چون کار ما ساعت نداره. اگه روز گریباز هیبا  یچونه باال داد : خوب زندگ رانیا

 کنم که کارمنو درک کنه. یازدواج م یکس

 یکتش که به صندل بیو از ج لشی، موبا شیگوش یملود یبه دهن گذاشت. با صدا یتکه قارچ رانیاز جواب ا یناراض

 اسم عسل تماس بر قرار کرد.  دنیکرده بود خارج کرد با د زونیآو

 الو ...-

 ؟ییخوش قول معلوم هست کجا ی: آقا عسل

و نورا امروز باعث شده بودن خودش هم فراموش کنه:  رانیقرارش با عسل افتاد که به کل فراموش کرده بود ا ادی

 ؟ییعسل جان کجا دیواقعا ببخش

 .دیو درهم شدن اخم هاش و د رانیخوردن ا تکون
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 .یداد یجواب نم گرفتمیو م تیگوش ی: من تو راه خونه امون هر چ عسل

و  ملیخونه ازت وسا امی: باشه پس من شب م ارهیکه بچه ها جا گذاشته بودن و براشون ب یلیبود عسل امروز وسا قرار

 .رمیگیم

 .ماریخودم م میدکتر، فردا شب خونه شما شام دعوت ییییییآقا ستیدلم واست تنگ شده الزم ن نکهی: با ا عسل

 و گرفت : کجا ؟ رانیکه از جاش بلند شد. نا خودآگاه مچ دست ا دیو د رانیا

 گردم. یاشاره کرد: بر م سیکه معلوم بود شوکه شده با دست به سرو رانیا

 تفاوت خونسرد رفتار کنه. یب شهیتونست مثل هم یچرا نم شیشونیبود  در مقابل با ماه پ یدست خودش شاک از

 بردار...  تمیول کرد : گوش رانیدست ا مچ

 بهش رفت : چشم، پشت خط منتظر هستند. شیاتاق دفعه پ یآور ادیبه خاطر  یچشم غره ا رانیا

رد : ک یحسادت م رانیکرد ا یم فیتعر یبه چ دیرفتار و با نیابروش باال بپره ا یتا هیباعث شد  رانیپر حرص ا لحن

 الو.  د،یالو جاو

 هستم عسل بگو.  - 

 اومد. یم هیزن  یصدا ؟یهست ی: با کس عسل

 قطع کنم.  دیبا یندار یاز همکارانم هستم  کار یکی: با  ومدینه بود خوشش نطلبکارا شتریلحن عسل که ب از

دخالت کنه و عسل بعد مرگ نگار  شیشخص یتو زندگ یاومد کس یاز طرف عسل نموند. بدش م یخداحافظ منتظر

تو  گهید گاهیجا یدوست دوران کودک هیکرد جز  یم یآور ادیبه عسل  دیدونست با یمحقق م یادیخودش ز

 تموم کنه. یباف الینداشت تا خ شیزندگ

*** 

 &رانیا&
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 .. ی، لعنت یتو گردنم پخش شد: ا یجابه جا شدم. درد یکم نیچرم ماش یصندل یزدم و رو پلک

شدم تموم بدنم خشک و کوفته شده بود. درست مثل چوب خشک که با هر  ادهیرو باز کردم و شق و رق پ نیماش در

 .دمیشن یام و متق استخون ه یصدا یتکون

 نیراه خواب بودم. خواب بهتر شتریب دمیکش ازهیبه بدنم دادم و در همون حال خم یو باال بردم و کوش قوس دستام

 !یشد یم دهیجفت زوج تازه به وصال رس هیهم سفره  یبود وقت نهیگز

به  یاالن سر نیخواست هم یاومد. دلم م یمات به نظر م یادیبودن ز ی. هوا به خاطر ابرزدینم نم بارون م داشت

 تونستم بشنوم. یفاصله هم م نیرو از هم ایامواج در یگرفت. صدا ینم نم بارون داشت شدت م یول زدمیساحل م

 ریباال جاگ میاز ساک ها از دستش رها شده بود: بر یکیبه پشت سرم ، خسرو بود که  دمیچرخ یگرومب یصدا با

 .ارمیم ساک ها رو با خودم هیبق امیبعد م میبش

 تراش یشکل قرار داشت که نما و بدنه ساختمون و قلوه سنگ ها یحالل  الیو هی روم روبه و از خسرو گرفتم.  نگاهم

 وانیبه ا یپل چوب لهیکار گذاشته شده بود که به وس یحوضچه کوچک الیو یپوشونده بود. جلو ورود یخورده و براق

  ساختمون وصل شده بود. 

بزرگتر بود. چند متر با فاصله از  الیاز خود ساختمون و الیو یباز محوطه  یدقت اطراف و از نظر گذروندم . فضا با

 یو تنه ها یزچوبیخورد. که توسط م یبه چشم م الیاز جنس بدنه ساختمون و یبا سقف یآالچق الیساختمون و

 روزهیکه به خاطر کف ف دیرس یه اسختر ذوذنقه اشده بودن پر شده بود. امتداد نگاهم ب یصندل نیگزیدرخت که جا

 یبه استخر که دور تا دورش چمن مصنوع یقشنگ یداد نم نم بارون نما یم نشون زالل و استخر داخل آب اش  ی

 کار شده بود داده بود.

 یباز نیکردن. زم یآماده م یخواب زمستون یداشتن خودشون و برا یکه همگ یپر بود از درخت ها الیطرف و کی

ه ها با فاصل الیشده بود.و یجدا ساز واریبا د الیها. دور تا دور محوطه  و نیماش یبرا نگیشده بود به پارک لیهم تبد

 از هم قرار داشتند .  ادیز

 ارمونیدر اخت یساحل خصوص هی من داشت که  یمعنا رو برا نیقرار داشت ا یشهرک خصوص هینواب ها داخل  الیو

 نبودم . یجنجال ینگران عکس ها گهینبود و د یبرخ بهیبود که از غر
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خانواده  هیجز ما داشتن  ی گهیخسرو پارک کرد. نواب ها مهمون د نیو پشت سر ماش نشیکه ماش دمیو د دیجاو

بود و  ستادهیا نشیکنار در ماش دیشده بود. جاو دیخانواده هم سفر جاو نیبود چرا دختر ا بیسه نفر که برام عج

رد به س یدونست رنگ ها یم نکهیبود مثل ا دهیشهمراه شلوار کتون پو ینفت یآب وریپل هی. دیکش یعضله هاش و م

 اومد. یم  هاش چشم و پوست رنگ 

پوش بود باد  کیاندازه ش یسال سن داشته باشه ب یس یاومد باال یافتاد که بهش م دیبه زن همراه جاو نگاهم

 بغلش زده بود. ریلوم بود سردش شده چون دست هاش و زگرفته بود و مع یمش صاف زن و به باز یموها

سمت ساختمون ،  دیو باز کرد و نورا و که هنوز پاش داخل آتل بود و تو بغل گرفت. کوشا دو نیماش یدر عقب دیجاو

دادم با وجود مهمون  حینبود که جلو برم ترج یجور تیموقع ینورا ول یخوردن یگاز گرفتن لپ ها یدلم رفت برا

 تر رفتار کنم. نیسنگ بهیغر یها

 در اومد. یروح یاز ب نیکرد یو چمن مصنوع  اطی:چقدر خوب شد حدیو شن نیآفر یصدا

خم شده بود  نیاومد. خسرو که تا کمر داخل اتاقک ماش ینواب ها م الیو به که نبود اولش دفعه بر عکس من  نیآفر

 بود. ونیکرد: نظر عمو هما یگشت اهوم یم یو معلوم نبود دنبال چ

 ؟یدینشست: خسرو جان ساک من و م میشونیپ یرو ینیخان چ ونیاسم هما دنیشن با

 .ارمیداخل من م دیخانوم شما بر رانیاومد: ا رونیب نیدستش بود از داخل اتاقک ماش یلونیکه نا خسرو

 .هی. هوا عالادیم ی: عجب بارون نم نمدیو شن دیجاو یصدا

 ستادهیمن ا یفرو کرده بود و تو چند قدم بشیدست آزادش و داخل ج ینورا و بغل کرده بود با ژست خاص دیجاو

 بود.

 داخل... رمی: من که از بارون متنفرم معسل

 ریتا ز الیو وانیسمت ا دیتونست باهاش راه بره دو یم یپاشنه بلند که به سخت یبا اون کفش ها دیهمراه جاو زن

 .رهیسقف پناه بگ

شدم قطره  رهیو به دستم داد. سرم و باال گرفتم به آسمون خ دیکش رونیو از داخل صندوق ب میساک دست خسرو

 ...ایشمال و مخصوصا در یبارون یهوا یبرا بود زده لک دلم  یلیکردن : خ سیبارون صورتم و خ یها
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 ساحل... میبهتره فردا صبح بر ستیواسه شنا اصال مناسب ن ای: دردمیخودم شن یکیدر نزد دیجاو یصدا

واقعا نگاهش به من خاص بود.  ایخاص  یجورا هی دیدونستم من توهم زدم که نگاه جاو یدادم نم دیو به جاو نگاهم

کرد خودم و در حال ذوب  یعمل م یاجاق کوره پز هی مثل درست نگاهش کرد.  ینگاهم م رهیخ یاون جور یوقت

 سرم موافقتم و اعالم کنم. دنکردم فقط تونستم با تکون دا یمحس  نشیو سنگ رهینگاه خ ریشدن ز

 موش موشک؟ یندار گهیمن چطوره ؟ درد د ینورا و با پشت دستم لمس کردم: لپ گل گونه

 ...گهیم یول ارهیو درش ب نیا گمیم ییشد: من خوبم به بابا زونینورا آو یها لب

 یم تیهمش منو اذ ارهیبخوابم تا درش ب دیانقدر شب با گهیکوچکش عدد سه رو نشون داد: م یبا انگشت ها بعد

 کنه.

 گونه دخترکش نشست. یحس و داشت که لب هاش رو نیهم هم دینورا انگار جاو نیریضعف رفت واسه زبون ش دلم

 .برهینم ایبا همون لحن کودکانه ادامه داد: تازشم منو در نورا

 . گفتم فردا...تیبه نورا انداخت: االن هوا خوب نس ینگاه جد دیجاو

 نق زد: حوصله رفت. نورا

 گرده. ینورا خونسرد جواب داد : اشکال نداره بر م یغرغر ها دنیکه انگار عادت داشت به شن دیجاو

 بهت گفتم دوست دارم. گهیاخم کرد: بد  بد،  اگه د دیجاو هیدرست شب نورا

 بخرم. لیاگه برات پاست یلب هاش کش اومد : حت دیجاو

 . یدیلب هاش و غنچه کرد : تو که نخر نورا

 دست نورا داد. هیخارج کرد و  بشیو از ج یبسته پاستال دیجاو

 و فراموش کرد: دروغ گفتم دوست دارم . زیذوق زده همه چ نورا

 لب پدر سوخته نثار نورا کرد. ریز دیجاو

 اشه؟ب برمتیخودم فردا م یباش یخوب یدستم گرفتم: دختر ونینورا و م یها انگشت
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 ها؟ یسرش و خم کرد: قول داد نورا

 لبخندم کردم: قول قول... یچاشن یچشمک

مرد روبه رو بشم ساکم و تو دست هام جا به جا کردم.  نیخواست با ا یدلم نم دمیخان و شن ونیهما نیماش یصدا

 بود. دیشد جاو دهیسمت ساختمون پا تند کردم که ساکم از دستم کش

 ... نهیهام هم قدم شد: سنگو از دستم گرفت و با ساک

 دادم اجازه بدم برام حملش کنه . حیترج ینبود ول نیلبم شکل گرفت. ساک سنگ یرو مهینصف و ن یلبخند

از  یکیعسل مظاهر هستن  شونیکنم ا یم یپوش اشاره کرد : معرف کیبه زن ش دیجاو میکه شد وانیا وارد

 من... یما و البته دوست دوران کودک یدوستان خانوادگ

 گرفت. لشیموبا ینگاهش و از گوش دیجاو یصدا دنیبا شن عسل

 پوش و کیش یزن ها دیجاو قهیکرد پس سل رییجا خوردم. نگاهم به زن تغ یاسم عسل کم دنیدونم چرا با شن ینم

 مش شده و قد بلند بود. یموها

 . نیخانوم خواهر آفر رانیهم ا شونیبا دست به من اشاره کرد : ا دیجاو

 یمن بچگ یچون وقت میهم باش یدوست دوران کودک میتونست ینبودم. ما نم نیاز ا شتریخوب ب نیخواهر آفر فقط

 بود. دهینجوون تازه به بلوغ رس هی دیکردم جاو یم

. دنتونیدندونش مشخص شد : خوشحال از د نیزد که نگ ییباهام دست داد و لبخند دندون نما یبا خوش رو عسل

 آشناس؟! یلیکنم چهره شما برام خ یدونم چرا حس م یفقط نم

 نمایس که  ییاز اون جا یهستند ول گریخانم باز رانیا یمن جواب داد که بهم بر خورد: احتمالش کمه ول یجا دیجاو

 .یو بشناس رانیا دینبا یرینم

کنم چهره  ینم یزندگ رانیوقت ا یلیچون من خ نطوریحتما هم یعال چقدر!! جدا: کرد برنداز منو شگفت زده  عسل

 . دنتونیخوشحال شدم از د یلیخ ی. ولشناسمیها رو نم گریباز یها
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ود نشون داده ب ینجوریو افتاده نداشت  البته تو برخورد اول ا سیبود. اصال ف ییرو خوش  یلیخ یعسل زن نکهیا با

که خودم هم ازش سر در  نسبت بهش نداشته باشم یشد حس خوب یباعث م یحس مرموز هیباز به دلم نشست  

 من حرف نزنه. یجا گهیبدم که د ردکت یبه آقا یاساس یگوشمال هیاوردم. همون حس باعث شد بخوام  ینم

دادن  یدکتر اگه اجازه م یبگم آقا دیدر جوابتون با یعسل خانم ، ول تونیزدم : منم خوشحال شدم از آشنا لبخند

 که به نظرتون آشنا اومده. دیباش دهید یمجاز یاخل صفحه هابدم بهتر بود ممکن چهره ام و د حیخودم توض

 به ماموت خان انداختم. ینگاه میاعتماد بنفس ن با

 بود. یمشت دستش و جلو دهنش نگه داشت که خنده اش مشخص نشه : جواب دندون شکن عسل

مگه  زدیمن حرف م یجا ی. به درک واسه چدمیدرهم شد و چنان با اخم نگاهم کرد که نگاهم و دزد دیجاو یابروها

 زبون بودم. یمن خودم ب

*** 

کنار هم نشسته بودن و صحبت هاشون گل انداخته بود و خانوم هام  وانیمردها داخل ا میجا به جا شده بود همه

 داده بودم.  هیبه کانتر تک دنیکش یم خیو چنجه ها و جوجه ها رو به س دنیدیداشتن تدارکات شام و م

خانوم  دهیکردن و فر یساالد و خورد م یوسن فقط خاله ام اومده بود. کنار مادرم داشتن کاهو هاخانواده خاله س از

 یمادر عسل سر درد و خستگ دنیکش یم خیس رو ها جوجه هم  نیو آفر بایکرد و ز یهم داشت برنجش و آبکش م

ل نشسته بودن و گ قینار هم تو آالچبود که ک یساعت هیهم  دیرو بهونه کرده بود و تو اتاقش مونده بود و عسل و جاو

 .دنیشن یگفتن و گل م یم

دل من آروم  نیا رهیهم سر سامون بگ دیلب زمزمه کرد: جاو ریانداخت و ز اطیبه ح یخانوم از پنجره نگاه دهیفر

 .رهیگیم

 داد. یعسل گوش م یانداختم که داشت به صحبت ها دیبه جاو یسمت پنجره نگاه دمیچرخ اریاخت یب

 ؟ دیعسل خانوم هم همکار جاو نیا میدرست صحبت کن نیماش تو نشد جان  دهی: حاال فر سمن

 تفاوت نشون دادم . یخودم و ب یکردم ول زیهام و ت گوشم
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اشته گذ دیاون ور به خاطر جاو شیعسل تموم زندگ نکهی: آره، با ادیکش شیشونیپ یخانوم پشت دستش و رو دهیفر

 کنه . یپسر من  داره دست دست م یول رانیاومده ا

کردن.  یکردن و ازدواج نم یخواستن چرا دست دست م یرابطه اشون بودن .حاال که هم و م انیهمه در جر پس

 برداشتم. دیکالفه نگاهم و از جاو

خواست حاال وقتشه  یخاطر عسل و م میاز قد دیجاو یگیمگه نم یکن یدست دست م یتو هم دار دهی: فر سوسن

 .دیدست به کار بششما 

 ترشح شده دیکردم اس یاومد. سع یآشپزخونه کم شد و خفه کننده به نظر م یحس کنم هوا هویباعث شده  زیچ هی

 .رمیبگ دهیمعدم و ناد

 

 واال زبون من مینگفت یزیما چ یکن یدر قابلمه گذاشت: سوسن جان فکر م یرو یدم کن یجا یخانوم پارچه  دهیفر

 شیزن تو زندگ هیخوان خودش به  یمادر م هیبچه هاش  میپسر خوند نیا گوش تو انقدر اورد در مو و پدرش 

 خوندم االن زنش باردار بود. یرو تو گوش بابا بزرگم م نایداره. واال ا اجیاحت

 رفت. بایبه ز یخانوم چشم غره  دهیخنده و فر ریبلند زد ز بایز

 ه؟یرنده رو برداشت : حاال حرف حسابش چ مامانم

 .رمیبچه ها دوست ندارند من زن بگ ارهی! همه اش بهونه مهی: حرف حساب چ دیاز حسرت کش یخانوم آه دهیفر

 : وا ... سوسن

خانوم ها.. بابا روده  دیشام بکن یهم برا یفکر هیهاتون  بتیغ نی: وسط ادیاز داخل چهارچوب در سرک کش خسرو

 روده بزرگ رو خورد. یکیکوچ

شکم گنده که  یمرد ها نیاز ا یشیسر سال نشده م یبر شیپ ینجوریا یهمه تنقالت خورد نی: پسر االن ا دهیفر

 .شهیشکمشون جلوتر از خودشون وارد اتاق م

 یآب ریتونه ز ینم گهیکنه.آقا هم د یبه شوهر چاق و چله اش نگاه نم یکس گهید نیبا خنده گفت : به نفعه آفر بایز

 بره.
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بگم  دیدر جوابت با اریدر ن یخواهر شوهر باز ی. سر جهازمیشد زیمتهم به همه چ میشام خواست هیبابا  یخسرو : ا 

 .نهیبینم شتریدختر و ب هیمن فقط  یچشم ها

 باعث آرامش بود حداقل خواهرم تونسته بود طعم عشق و بچشه. نیآفر ینخود خنده

 راجب ال ال یمیهومن تنهام مونده بود. هنوز تصم شیتراس نشستم. دلم پ یها یصندل یزدم رو رونیآشپزخونه ب از

 نگرفته بود.

 ؟یخانم ی: تنها نشست بایز

 ... یجور نیلبخند زدم : هم 

 

 ران؟یا گمیتکه زد : م یآهن یها نرده به  الیو  اطیپشت به ح بایز 

 ؟یگیم یدادم : چ جوابش

 من؟ نیسر تمر یایب یذار یساعت وقت م هی گهیتو هفته دلب هاش و با زبون تر کرد:  بایز

 با؟یافتاده ز یشده؟ اتفاق یزیخورد: چ نیچشمم چ گوشه

 خواستم. یآشنات کنم. نظرت و م یکیخواستم با  یم قتشیتند تند دست هاش و تکون داد: نه بابا، حق بایز

 گه؟یآبروم باال رفت : آقاس د یتا هی

 با خجالت لبش و گاز گرفت: اهوم...  بایز

 هست همکاره؟ یواسه من لوس نشو. ک نمیزد خم شدم به جلو: حرف بزن بب جانیه

 .کی، جذاب ،مهربون ، رمانت وانیاسمش ک میریکه اجرا م یدیکار جد نیهاش برق زد: کارگردانه هم چشم

 نداره.  ی دهیفا گهیظر من ددلت و برده ن یکه معلوم حساب ینجوری: ا دمیپرس یلحن مهربون با
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مامانم انقدر سرش با دو تا پسرش  دونهیمنو م یکه راز ها یهست یتو تنها کس رانیدر آورد: ا یبا دهن شکلک بایز

به فکر من  دیصدم که به فکر جاو هیندارم.مامانم  یگرمه که منو به کل فراموش کرده. انگار من اصال وجود خارج

 امسال دوماد کنه. دیداد جاو ری. حاال هم گستین

 ازدواج کرد؟ امورزشیعاشق عسل. چرا پس با زن خدا ب میاز قد دیمن کردم: مامانت گفت جاو من

ازدواج کنه  دیاون موقع مثل االن اصرار داشتن جاو گهیمامان م یشونه باال انداخت : من اون موقع بچه بودم ول بایز

ته بود فقط گف یک گهینفر هست که دوستش داره به وقتش م هی دیرینگ و در نظر یگفت واسش کس دیجاو نکهیتا ا

بودن تنها  کیبه هم نزد یلیاون موقع خ لو عس دیدونستن منظورش عسل  چون جاو ی. همه منشیشناسیم

ا خواد ب یبعدم گفت م رهیخواد زن بگ یاومد گفت م هوی دیچند روز بعدش جاو ی. ولمیشناخت یبود که ما م یدختر

 یبه جا دیچرا جاو دینفهم چکسمیبود. ه دیشناخت پدرش استاد جاو ینم چکسینگار ازدواج کنه. خوب نگار و ه

خواست از  یچون م دیشد و جاو یحساب م کایچون نگار شهروند آمر گهیم مای. البته سکردنگار انتخاب  هویعسل 

 .شهینم دهیاصال د بایوسطم ز نیدو تا رو بهم برسونه ا نیدوباره اخواد  یبره با نگار ازدواج کرده. حاال مامانم م رانیا

 نمیگرفتم بلند شدم و بغلش کردم : اوههههه نب ادیسال ها  نیکه تو تموم ا یزیتفاوت رفتار کنم چ یکردم ب یسع

 کنم خوبه؟! یدخمل بغض کنه. خودم عروست م

 ؟یای: م دیاومد و خند رونیبغلم ب از

 .میدیبه حضرت آقا دختر نم گهینکنم  که د دییاعتماد بنفس جواب دادم : معلومه نظر من شرطه. من تا با

وقت جرات  چیه یگرفته بود و از جلو صورتش کنار زد: خوبه تو رو دارم اگه تو نبود یموهاش و که باد به باز بایز

 کردم سمت تئاتر برم. ینم

 *** 

 دلم وقت بود قطع شده بود  یلیبودم. بارون خ ستادهیمشغول بود پشت پنجره ا یو هر کس به کار میخورده بود شام

 برداشتم و تن زدم.  یباسنم بود و از جالباس یتا رو شیدونستم. کاپشنم و که بلند یو نم لشیدل. بود گرفته

 متعجب نگاهم کرد: کجا؟!  مادرم

 .امیلب ساحل زود م رمیدم: مزدم جواب دا یهام و پا م یطور که خم شده بودم و کتون نیهم
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 وقت. نیوقت شب!نه مادر بذار صبح خطرناکه ا نیاخم کرد : ا مادرم

 شما بخواب. امیمامان جان زود م یملک خصوص ه؟یو باز کردم: خطر چ در

 یهام از پام در اوردم و پاها یکتون دمیساحل که رس کیزدم نزد رونیبزنه و از در ب ی گهیمادرم حرف د نذاشتم

امواج آرومم  یامواج گوش سپردم صدا یآب نشستم به صدا کی. نزددمیو سرد کش سیخ یماسه ها یلختم و رو

 کرد.  یم

سفر قرار بود حالم و  نیوقتم و به کارم اختصاص داده بودم ا شتریوقت بود به خودم استراحت نداده بودم ب یلیخ

که با عسل آشنا شده بودم  یحس از زمان نیتاسف بود ا. باعث کردیم ینیسر دلم سنگ یزیچ هیچرا  یخوب کنه. ول

 درونم شکل گرفته بود.

ه ازدواج کن یخواد با ک ی. به تو چه اصال میکن یهمه اش به اون ماموت فکر م هیکه چ رانیخودم تشر رفتم: بسه ا به

 .ینک یبهش فکر یحق ندار گهی. دیدار ی.خودت کم بدبخت دهیبا دوتا بغل و نگاه دست و دلت لرز یجنبه  یواقعا ب

 بزنند. خیو گوش هام  ینیباعث شده بود ب زدیکه تو صورتم م یسرد باد

و  نمیشلوار ج یشد کله ام داغ کنه و سرد کنم. پاچه ها یگرما که باعث م نیسرم زد پاهام و داخل آب کنم تا ا به

 باال زدم.

 یدیبزنه و لرز شد خی دهینرس هیغز استخون به ثانبود. که باعث شد م خی یبرداشتم سمت امواج، آب به قدر قدم

 یکرد. آب تا باال یبودنم شک نم ونهیبه د دید یم تیوضع نیخورد هر کس منو تو ا یکردم. دندون هام به هم م

 ساق پام و پوشنده بود. 

 رونیبد خلق و بد اخم روبه رو شدم منو از آب سرد ب دیبا جاو دمیشد وحشت زده چرخ دهیاز پشت کش دستم

 .دیکش

 ! د؟یکن یم نیچرا همچ دمیترس -

به  میتصم ای یخودت و سرما بد یخوا یصفره خانوم عاقل!م ریآب دماش ز نیا ی: عقلت و از دست داددیتوپ

 ! ؟یگرفت یخودکش

 کردم . یو درک نم تشینهمه عصبا نیاز آرامش بعد ظهرش تو چهره اش نبود و من ا یریخ گهید
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 دکتر عاقل و بالغ.  یهم نداشتم آقا یکنم. قصد سیپاهام و خ کمیخواستم  یطعنه گفتم: من فقط م با

 و ول کرد کالفه به موهاش چنگ زد : قبول کن کارت اشتباه بود. دستم

مغزم بابت  یجواب داشتم ول میدلخور ینشستم دلخور بودم. از حسم مطمئن بودم برا نیزم یندادم و رو جواب

 رفت. یبهم تشر م لمیدال

 .یخور ینشست: برو داخل سرما م میوجب هیقدم به عقب برداشت و در آخر تو فاصله  هی

 .ستیگفتم : سردم ن یلجباز با

 . دهیصدا م کیچل لکیلبخند زد: پس چرا دندون هات چ دمیگوشه چشم د از

 رو نرفتم : مدلشه. از

 : که مدلشه! دمیه اش و شنخند یبار صدا نیا

 مونده ام.  رهینگفتم و اونم سکوت کرد به افق خ یزیچ

 ران؟ی: ادیجاو

 پام گرفتم و چونه باال دادم: بله ؟ یو از الک ناخون ها نگاهم

 ؟یکن یفرار م یخواد باهات حرف بزنه چرا ه یم ونیکرد نگاهش کالفه بود: عمو هما یم نگاهم

خودم حس کرده بودم تموم روز مراقب  یخان و رو ونینگاه هما ینیتموم روز سنگ دونستمیهام درهم شد.  م اخم

 .ارهین رمیتنها گ ییبودم جا

 شما ندارم. یبا عمو یجواب دادم : من حرف یبدخلق با

 لب هاش و به هم فشرد: عمومم حرف داره تو حرف نزن. دیجاو

 مونده؟ یهاشون نزدن بازم حرف فوت کردم : مگه حرف رونیو پر حرص با صدا به ب نفسم

 !رانیگفت : ا یعصب
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کنه. از  یم دایساحل ها همه بهم ربط پ نجایربط ادامه داد: ا یب یو لحن خشن یبزنم با کالفگ یبتونم حرف نکهیا قبل

 داره. دیام د گهید یها الیو

 ینچرخ مگه نم رونیو وضع ب سر نی: بدون شال با ادیسرم کش یرو گفت و دستش جلو اومد و کاله کاپشنم و رو نیا

 پس حواست جمع کن. یساز هست عهیشا ینگران عکس ها یگفت

 ادیاد. د یم صیمنو تشخ یکیتار نیتو ا یبود اصال ک دهیهم پوش یلینداشت خ یمشکل چیشدم من لباسم ه ناراحت

 یها الیگشتن اون موقع از و یشل و دامن چاک دار عسل خانومش افتادم چطور عشقشون با اون سر شکل م قهی

 کنم با خودم. لوتخ کمیخواستم  یسرم م ریرفت. خ ینداشت. حاال به من تشر م دید یبغل

راه افتادم بلند شدن  الیکاپشنم فرو کردم و سمت و بیدست هام و داخل ج دمیجام بلند شدم کفش هام و پوش از

بچرخم تلو تلو  نکهیا یرد و بر عکس انتظارم به جاخو چیشد و پام پ دهیو حس کردم. بازوم از عقب کش دیجاو

 دو طرف پهلوم نشست که تعادلم حفظ کنه.  دیجاو یخوردم و پرت شدم سمت عقب! دست ها

پهنش و حس کنم. آب  نهیس یتونستم عضله ها یجا گرفته بودم. م دیبار بود که تو آغوش جاو نیسوم ایدو  یبرا

 اجازه رو بهم ندادن. نی. که دست هاش اامیب رونیبا صدا قورت دادم. خواستم از آغوشش ب یدهنم به سخت

نداره.  تیشب ها امن نجایگوشم زمزمه کرد: ا ریز یاوردن با لحن آرمانه  یفیانگشت هاش به پهلوم فشار خف سر

زدن از خونه رو از  رونیب عادت نصف شب نی. استندین یدرست و سر به راه یآدم ها شناسمیو م یبغل الیصاحب و

 باشه؟  رانیکن ا رونیسرت ب

ازم  یچه خواسته  قایتونستم بفهمم دق یم دیداشت شا یباشه؟ اگه دست از فشار دادن پهلوم بر م ی؟ چ باشه

قلبم به گوش  یصدا دمیترس یزد م یکردم قلبم تاالپ تولوپ م یحس م یو به خوب دیتن جاو ییداشت؟! گرما

 هم برسه. دیجاو

 نیباش بذار شب راحت بخوابم و نگران ا یبه حرفم گوش کن. دختر خوب یبار بدون لجباز هیشد:  تابیب لحنش

 قبول؟؟ رانی. باشه ارونیب یریو تک و تنها م زنهینصف شب به سرت م هوینباشم 

 عقب افتاده فقط سرم تکون دادم. یآدم ها مثل

 ی. وقتیکن یکه درک م نی: آفراقیدش نگاهش برق داشت پر از اشتام و گرفت و سرم و کج کرد سمت خو چونه

 دوس...  شتریب یشیحرف گوش کن م یدختر ها هیشب



 یشونیماه پ

 
180 

 

 . برو دختر... یام نکرد ونهیتا د رانیاش و تموم نکرد کالفه ولم کرد: برو داخل ا جمله

 یم یتاب یقلبم ب دمیدو ساختمون سمت مسخ کننده اش گرفتم.  یکردم در آخر نگاهم و از چشم ها یکوتاه مکث

 زد. ینور کوچک که سو سو م هیتو قلبم تو وجودم زنده شده بود.  یزیچ هی. دمیپتو خز ریکرد با همون کاپشن ز

*** 

 شبیلبه تخت نشستم و خودم و خشک کردم . د یاومدم. رو رونیدوش ب ریاز ز چیآب و بستم و حوله پ ریش

شدم  داریصبح که از خواب ب یو فراموش کنم. ول دیبه اسم جاو یو اصال مرد روزید یگرفتم کل اتفاق ها میتصم

و حرف  دیآب بودم به آغوش جاو دوش ریکه ز یکردم تمام مدت یام حس م نهیو وسط س زیهنوز اون گرما دل انگ

به ادامه  یکرد حت یدلم جرات نم ی. ولادامه حرفش انقدرها هم سخت نبود صیکردم. تشخ یرها شده اش فکر م مین

 .ارتشیحرفش فکر کنه چه برسه به زبون ب

 بهیراحت بود غر المی. خمیکرد یاستفاده م نیاتاق من و مادرم و آفر نیاز ا ستادمیا یقد نهیآ یشدم و روبه رو بلند

 داخل اتاق تنها بودم. نیاز مادرم بود نه آفر یشدم نه خبر داری. صبح که بشهیوارد اتاق نم ی

 یموها هی. پنجه هام و البه الختنیدورم ر مینم دار و نارج یبودم و آزاد کردم و موها دهیچیکه دور موهام پ یا حوله

 شونه راستم رها کردم. یو همه رو رو دمیحالت دار و فر خورده ام کش

لب تخت گذاشتم و دست هام به  یرو و پام و دمیدو دستم و بهم مال ختمیبرداشتم کف دستم ر ونمیلوس یقوط

 . دمیساق پام کش یرو یحالت دوران

 یژگیاز و یکیپرم  یام و ساق ها دهیکش یپاها یداشتم ول یزد. قد متوسط مینیب ریز یخوش توت فرنگ ی حهیرا

 زدم.  یبه سالن سوالر م یسر دیشد و حتما با یبارز اندامم بود. رنگ برنزه پوستم داشت کم رنگ م یها

که  یسمت روز دیام زدم و با دست خودم و ماساژ دادم. ذهنم پر کش نهیباال س یو به گردن و لخت ونمیاز لوس یکم

 بود. دهیتر از باسنم بود منو د نییوجب پا مین شیکه بلند راهنیپ هیتنها با  دیجاو

نگاهش افتادم که بعد  ادیبود.  دهیسر و شکل د نیمنو با هم دیجاو قایبرنداز کردم اون روز هم دق نهیو داخل آ خودم

آب قند برگشت برعکس تموم مرد  وانیل کیبعدش که با  ی. حتدینگاهش و دزد عیاز شوک خارج شد سر نکهیا

بارم اون  کی یاومد. حت ینگران به نظر م شتریباندامم هرز نرفت.  یبارم نگاهش رو کی یشناختم حت یکه م یها

 ود. چرا؟!ب وردهیبه روم ن یبه شوخ یروز حت
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بعد حاال که حضرت واال حرمتت و نگه  یکن یکه م یخاک برسر یواال! فکر ها ینوبر رانیا یام گرفت : وا خنده

 !! ؟یداشته ناراحت

روز ها رو  نیمثل من نزده بود به سرش و ا دمیجاو یعنیجذاب نبودم .  دیتو چشم جاو یعنیهام و غنچه کردم  لب

 کرد.  یمدام مرور نم

 چیآغوش که ه هیبه  الیمثل منه خوش خ ادیب وقت اون داره . عشق جانش و تنگ دلش المیزدم: خوش خ پوزخند

 فکر کنه. نینداشت بش یمعنا

 کردم .موهام و یم یباف ایبودم مثل دختر بچه ها رو ستادهیتکون دادم ا نیو گاز گرفتم و سرم و محکم به طرف لبم

به تن کردم و کاله و شال گردنم و برداشتم از اتاق  وریهمراه پل نیر جشلوا هی سرم جمع کردم و یمثل گوجه بال

 زدم. رونیب

به چشم داشت و مشغول مطالعه روزنامه بود. بلند سالم  نکیکاناپه نشسته بود و ع یخان که رو روسیس دنید با

 دادم.

 اس برو صبحونه ات و بخور.داخل آشپزخونه  دهیبهم انداخت: سالم دخترم. فر ینگاه نکشیخان از باال ع روسیس

نورا  ینشونده بود برا زیخانوم نورا و وسط م دهیخجالت قرمز شدم ظاهرا تنها خوش خواب جمع من بودم. فر یرو از

 شده بود. داریذاشت حداقل نورا مثل من خوش خواب بود و تازه ب یگرفت و دهنش م یلقمه م

 .ریخانوم صبحتون بخ دهی: جون عشق من. سالم فردمیرفتم گونه نورا بوس جلو

 .زمیبر یبرات چا نیبش ؟یدیخانوم با محبت نگاهم کرد: سالم دخترم خوب خواب دهیفر

 . زمیریخودم م دیبود. زحمت نکش یزدم : ممنون عال یخجول لبخند

 و تلخم و مزه کردم. میو به کانتر تکه زدم چا ختمیر یخودم چا یبرا یگل دار دیسف فنجون  داخل

 و مربا هست. ریپن یخور یم یو خال تیادر جان چرا چا: وا مدهیفر

 کجان؟ هیخانم بق دهیخوبه من به صبحونه خوردن عادت ندارم. فر نیممنون هم -
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همراه  دیو مادرت و سوسن رفتن بازار، جاو بایو ز نیکرد : خسرو و آفر زیخانوم با دستمال دور دهن نورا تم دهیفر

هم  روسیدونم کجا رفت من س یخان هم نم ونیبزنن. هما یسر هیمظاهر  یآقا یها نیخانواده مظاهر رفتن به زم

 یقبل ناهار برنم یچکسیان دنبالت حوصله ات سر نره. هیمراقب بچه ها. مادر بچه ها تازه رفتن زنگ بزن ب میموند

 گرده.

 . میبرقرار منو نورا با هم لب ساحل  ختمیآب گرفتم: نه من قبال برنامه ر ریو ز میچا فنجون

 خبر داره ؟ دیجان، جاو رانیخانوم من من کنان گفت : ا دهیفر

 رفت و اومد بچه هاش حساسه ! یرو یلیخ دیدونستم جاو یم ه؟یخانوم چ دهیدونستم منظور فر یم

 هستن. انیدکتر در جر یگذاشتم که آبش بره: بله خود آقا نکیو بر عکس کنار س فنجون

قط . فرهیمسائل سخت گ نیتو ا دیکه جاو یدید یدخترم خودت بود ی: ناراحت نشدیکش یخانم نفس آسوده  دهیفر

 وقت...  هی دیجان تو آب نر رانیا

 ام و سرم گذاشتم : مثل چشم هام مراقبشم. کاله

 کنم. یخوام آب باز ینورا: من م 

 .میبادبادک هوا کرد دمی. شامیسازی.قعله میشن باز میریآب بخوره. عوضش م دینبا خوشگله پاهات بسته اس  -

 خوام قعله بسازم. یهاش برق زد: من م چشم

حل سا میریم میبود: آقا کوشا ما دار ونیزیتلو خیخانم لباس مناسب تن نورا کرد. چشم به کوشا خورد که م دهیفر

 ؟ یاینم

 بلند شد و سمت اتاقش رفت : نه هوا سرده ... کوشا

ه نورا ب ی. لپ هامیکرد یم یهمراه نورا تو ساحل باز یساعت بود کیبد خلق بود.  یادیباال انداختم پسرک ز شونه

بالخره نورا  دیسرما بخوره به هزار قول و وعده و وع میبمون شتریب دمیرنگ شده بود ترس یهوا صورت یخاطر سرد

 یردم تا کمپولم و برداشتم شالم و سرم ک فیدادم و ک لیخانم تحو دهیداخل خونه نورا و به فر میداد برگرد تیرضا

 اطراف قدم بزنم. نیا
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شده بود. پسرک بد اخالق کامال مشخص بود حوصله  رهینشسته بود به آسمون خ قیپله آالچ یکه رو دمیو د کوشا

 اش سر رفته. 

 پسره  یاز کنارش بگذرم که دلم سوخت برگشتم : ه خواستم

 !یو باال اورد با تعجب نگاهم کرد : با من بود سرش

 اهوم  تکون دادم : سر

 : من اسم دارم .دیجاو هیکرد درست شب اخم

که هم  یسواحل عموم هیچند متر اون طرف تر  هیدور ورا بچرخم  نیا رمی. من دارم میباال انداختم : حاال هر چ شونه

 .یایباهام ب یتونیم  ی. اگه دوست داشتدنیهم اسب اجاره م یجت اسک

 سوار بشن؟ یمشکوک نگاهم کرد:  مگه دختر ها هم بلدن جت اکس کوشا

 مگه دخترا چشونه؟ ستیبلد ن یتا بهت نشون بدم ک ایبر خورد: پاشو ب بهم

 رو پله بلند شد : دخترا لوسن.. از

 .یاینم یکن یکه ناز م ی. بعدشم فعال تو لوسستمینگاهش کردم : من لوس ن نهیبه س دست

زد با پدرش. کوشا  زدیصورتش مو نم کیمیبود رفتارش م دیکوچک وژن کوچک شده جاو درهم شد نواب ابروهاش

 خبر نداره.  دیوسوسه کننده بود: جاو یادیز شنهادمیبه ساختمون انداخت انگار پ ینگاه

کاپشنم کردم: بهش زنگ بزن بگو.  بی! حداقل از پاپا گفتن که بهتر بود دست هام و تو جدیجاو گهیبه باباش م اوه

 ؟یایحاال م

 .امیداد: صبر کن االن م یسرش و تکون مختصر پسرک

 واکنش نشون داد. یزیچ هیزدم بالخره پسرک چموش و بد عنق به  یپر رنگ لبخند

وش خ ادیاومد هدفونش دور گردنش بود پسرک ز رونیب یمشک نیشلوار ج یربع بعد کوشا با کاپشن چرم مشک هی

 و بر نداشت. یگوش دیگشت : زنگ زدم جاو یم پیت
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 .میبر ایب یزنیاشکال نداره تو راه باز بهش زنگ م -

 ؟ یو دوست ندار رانی: ا میداشت یهم قد بر م کنار

 ؟ یخودت رانیتفاوت شونه باال انداخت : منظور از ا یب پسرک

 ؟! هست منو دوست نداشته یام گرفت و چشم هام و گرد کردم: مگه کس خنده

  الیخیاز گوشه چشم نگاهم کرد : ب 

 دمیکش نییگوش هاش گذاشت کور خونده. من که باباش نبودم بذارمش به حال خودش هدفن و پا یو رو هدفونش

 .  یصدام و حرف هام و تحمل کن دیبا رونیب ینگاهم کرد: نواب کوچولو حاال که با من اومد یشاک

 بمونه. یداد برعکس انتظارم لج نکرد گذاشت هدفونش دور گردنش باق شینیبه ب ینیچ

شدن عادت کرده بودم. کوشا هم ظاهرا براش  یکه دورم جمع م یتیبه جمع گهیشلوغ بود د التیبه خاطر تعط ساحل

 . دیپرس یجالب شده بود که راجب شغلم از سوال م

کنه من پشت سر  تیو هدا ید بهتر از من بلد بود جت اسکو ظاهرا کوشا بارها سوار شده بو میاجاره کرد یاسک جت

. مریبگ یاجازه داد باهاش عکس سلف یهم لذت بخش بود و کوشا نرم تر شده بود حت یکوشا نشستم . اسب سوار

 اورد. رونیبش بیو از ج شی. کوشا گوشمینشسته بود زیداخل کافه کنار ساحل پشت م

 دارم . دیشصت تا تماس از دست رفته از جاو رانی: ا کوشا

 ؟یشد ؟ خوب ی: چدیبلند شد و دستش و پشتم کش دهیو به سرفه افتادم. کوشا ترس دیپر میام تو نا قهوه

 : ساعت چنده ؟ دمیباال آوردم با ناله پرس دستم

 .شهیانداخت : داره دو م شیبه ساعت گوش ینگاه کوشا

بابات  یکن یفکر م زه؟ی: چ دمی! گوشه لبم و جوعیکه گذشته بود چقدر سرسه ساعته  کیباز موند نزد دهنم

 ه؟یعصبان

همه  نیبا وجود ا یهمه مدت، ول نینرفتم ا ییجا یجور نیخبر ا یخونسرد شونه باال انداخت: تا حاال ب کوشا

 باشه. یعصبان یلیخ دیتماس.آره فکر کنم با
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 ...  یبا من یبگ یمن حرف بزنم. چرا زنگ نزد ریلجم گرفت: شمارش و بگ شیخونسرد از

 دادم گفتم با توام.  میو طرف من گرفت: بهش پ شیسر جاش نشست گوش کوشا

 نگاهش کردم. یحرص

 دکتر؟  یاول هنوز کامل نخورده بود که تماس وصل شد: الو آقا بوق

 د؟یدکتر هست یشد: الو؟آقا یم دهیبود که شن یزینفس زدنش تنها چ یصدا

 تو؟  شیخشک و بم شده بود: کوشا پ صداش

 کوشا که خبر داده بود. ینگران شده بود. ول یلیلب و گاز گرفتم حتما خ محکم

لحظه زمان از دستم در رفت. اصال  هی. به خدا شرمنده ام دیپاچه جواب دادم: آره حالش خوب نگران نباش دست

 چند ساعت گذشته. دمینفهم

 نداشت : آدرس ؟ ینرمش  چیشد لحنش ه یم نییباال و پا صداش

 ؟ گهیم یزد و نگاهم و بهش دادم و کوشا لب زد : چ یضربه  میصندل هیبا نوک کفشش به پا کوشا

 .میگرد یخودمون برم کمیدکتر نزد یکردم : آقا نییباال و پا یچیو به معنا ه سرم

 . آدرس؟  خانوم بودم شما حرفم و اومد : با  وسط

 .  میشهرک هست کینزد ی: ما ساحل عمومنمیدوستانش باعث شد لب برچ ریغ لحن

 .امیتا ب دیمونیداد: منتظر م دستور

داشت ن یتیاالن ! پوزخند زدم اگه کوشا باهام نبود که اصال براش اهم یگفتم برو به درک ول یکوشا باهام نبود م اگه

 من کجا هستم. 

 ود.ب یعصبان یلی!! صداش خ؟یترس یشده بود : تو نم رهیخ ایبه در لکسیبه کوشا انداختم که خونسرد و ر ینگاه

 نترس دست بزن نداره. شهیتموم م زنهیداد : آخرش دو تا داد م شینیبه ب ینیچ کوشا
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 خوش گذشت. نکهیبهش رفتم که ادامه داد : مهم ا یزیغره ر چشم

 یلیمنتظرمون و خ یزلیخرس گر هیکه  میشد. پاشو بر ینم ینجوریکاش ا یشد: اهوم. ول زونیلب و لوچه ام و آو 

 . هیعصبان

 ؟!!! دیچشم هاش و گرد کرد: منظورت از خرس جاو کوشا

 ها؟ یدهنم شکلک در آوردم : بهش نگ با

 : شرط داره.کوشا

 ؟ یخوا یم یپرو نگاه کن : چ بچه

 .گمیکنم بعدا م ی: روش فکر م کوشا

*** 

 یداشتم پشت تلفن راحت تر م نیقی. برعکس انتظارم حاال دمیو از دور د دیجاو نیو ماش میبود ستادهیجاده ا کنار

 چیترمز زد و کوشا بدون ه یجلو پام رو نیبهش بدم. ماش یحیحرف زد تا رو در رو توض یآدم عصبان نیشد با ا

 یماموت عصبان نیخواستم کنار ا یبود من نم ینامرد نیعقب نشست. نه ا یصندل یدر پشت و باز کرد رو یمکث

 نداشتم. یدر جلو باز کردم چاره  لیم ی. بنمیبش

 کنم. یم راتیخ یپول هیامروز بگذره  ایلب زمزمه کردم: خدا ریز

 دادم. همون طور رونیبه ب یو بستم. نفسم و با سالم آهسته  نیصورتم و نوازش کرد در ماش یزیدل انگ یگرما حجم

 نکردم.  افتیدر یکه انتظار داشتم جواب

همه استرس و  نیدونستم ا یم نکهیکردم. متنفر بودم از ا یو تا چه حد عصبان دیجاو نمیام و باال دادم تا بب چونه

 .بردمیبود که از مرد حساب م نیا لشیدل دلهره 

. هم به من نکرد ینگاه میکرد. اصال ن یدرهم کوشا و برنداز م یابروها با و بود  دهیتنش به پشت چرخ میبا ن دیجاو

 شدم. رهیو فک چفت شده اش خ دیجاو یرخ جد میبه ن

  ؟یدیو جواب نم لتیموبا ی: چرا گوشدیبه کوشا توپ دیجاو
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 .دمیبود نفهم لنتیسا میچونه باال داد و خونسرد جواب داد: گوش کوشا

ر بذار کنا ی. اون کوفتزنمیبلندتر تشر زد: دارم باهات حرف م دیگوشش بذاره که جاو یخواست هدفونش و رو کوشا

 ؟!  ستمیپرتش نکردم. مگه با تو ن رونیب نیتا از ماش

 ؟یبر ییادامه داد: من بهت اجازه داده بودم جا دیهدفونش و از دور گردنش آزاد کرد و جاو لیم یب کوشا

 .رانمیدادم گفتم با ا امیلب گفت: بهت پ ریداده و ز نیچشم هاش و به کف ماش کوشا

 م.من اطالع داشته باش نکهیبدون ا ابونیتو خ یدختر بچه راه افتاد هیبدتر با  گهی: د دیرس یکالفه به نظر م دیجاو

 اومدم. سرفه یدختر بچه به حساب نم گهیو هشت سال سن د ستیبود. بهم برخورد من با ب یادیز یلیخ گهید نیا

 ام گرفت.  دهیباز ناد یکردم تا حواسش به من جمع بشه ول یا

 دکتر !!  یآقا -

 ینگاهم کرد که عذاب وجدان گرفتم و گونه هام مثل دختر بچه  ینگاهش و بهم داد و چنان با ناراحت دیجاو بالخره

که  یکار یگرفته بودن گل انداخت. خوب من قرار نبود فرار کنم پا یخرابکار نیمچش و ه نشونیکه والد یخرابکار

 کنه.  میبشه چون من ازش خواسته بودم همراه خی. کوشا هم حقش نبود توبستادمیا یکرده بودم م

شا مورد بوده. من از کو یب تونیکار و نداشتم و نگران نیقصد ا دیباور کن یدونم نگرانتون کردم. ول یدکتر م یآقا -

تر بچه به حساب شده و دخ یوقت سنم قانون یلی. در ضمن من خدیکوشا و مقصر بدون دیکنه نبا میخواستم همراه

 .امینم

به رفتار بچگانه ات نداره.  یربط چیسنت ه یچون هست یدختر بچه  گمی: مدیحرفم پر ونیم یبا لحن گزنده ا دیجاو

چند نفر تو اون  یفکر نکرد نیلحظه ام به ا هی رونیب یریم یدار یخبر بد یبه کس یبه خودت زحمت نداد یحت

. اون وقت توقع یو با خودت نبرد تیگوش هک یو حواس پرت یتیمسئول ی. انقدر بشنیخونه هستن که نگرانت م

 .یاریسر خودت ن ییو چهار ساعت مراقب تو باشه که بال ستیب دیبا یکینگران نشم.  یدار

دم نشون ب یبتونم واکنش نکهیا قبل. بود موندم حرف هاش برام گرون تموم شده رهیخ دیلحظه با بهوت به جاو چند

 من ازش خواستم باهاش برم. ستین رانیا ریگفت: بابا تقص کوشا با اعتراض
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انداخت. من  یخان م ونیهما ادیمنو  دیرفتار جاو نینداشتم. ا دیحرف ها رو از جاو نیتوقع ا یدونم چرا ول ینم

 یحرف ها نبود. از خودم متنفر شدم که قلبم برا نیحقم ا یاشتباه کرده بودم و خودم هم اشتباهم و قبول داشتم ول

 بود. دهیتپ شعوریماموت ب نیواسه ا یلحظه 

 ریکردم د یخبر ندادم چون فکر نم ی. اره به کسدیرفتار داشته باش نیبا من ا دیتازه کردم: شما اجازه ندار نفس

افتاده باشه که شما  یاتفاق خاصکنم  یبشه. انقدر بهمون خوش گذشت بود که زمان از دستم خارج شد. فکرم نم

 .دیکن یانقدر بزرگش م

 یمافتاد؟ تا بفه یم یاتفاق بد دیهشدار دهنده بود: حتما با شیاز لحن عصبان شتریب دیروح و خشک جاو یب کلمات

  ؟؟یتو جاده با اجازه ک نیراه افتاد بهیشهر غر هی. تو یکارت چقدر اشتباه بود تا مناسب سنت رفتار کن

 دیجاو یو خود خواه یمهر یهمه ب نیا یبود ول نییو لحن تند هر دومون صدامون پا تیلحظه با وجود عصبان نیا تا

 و صدام باال رفت. ارمیباعث شده جوش ب

چرا دوتا بچه رو تو خونه تنها  شهیخوب کردم شما که ادعاتون م هیچ دیدون یزدم: با اجازه خودم. اصال م ادیفر

خوش گذشته و  یلیکه به کوشا خ دینیب یرو نم هیلحظه ام اون طرف قض هیدلتون. چرا  یپ دیو رفت دیگذاشت

 بشه. داتونیشما پ نکهیا قبل بود خوشحال خوشحاله البته 

نه  یاومدم خونه نه تو هست یذاریمن نم ی، چرا تو خودت و جا رانیا نییپا اری: صدات و بدیغر دهیجو دهیجو دیجاو

 افتاده. ی. فکرم هزار جا رفت نکنه اتفاقینبرد یتو هم که گوش دهیس هام و نمکوشا. کوشا که جواب تما

نزنم : اصال دوست  هیگر ریوقت ز هیتا  زدمیشد. تند تند پلک م یشد بضغم سخت تر م یم شتریخشمم ب یچ هر

 بکشم تا همه صدام و بشنون. غیخوام ج یخوام بکنم اصال م یم یدارم هر غلط

 درست صحبت کن. رانیچه مدل حرف زدن. ا نیو گرفت : ا بازوم

 کردم پسش بزنم : ولم کن.  یسع

 نکش. غیو محکم تر نگه داشت: ج بازوم

 .دی. دعوا نکنستین رانیا ری: بسه. بابا گفتم که تقص میبلند کوشا جفتمون ساکت شد یصدا با
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 ندیبا د دیبود. جاو شتریکرده ب لیمرد به اصطالح تحص نیبچه دوازده ساله فهم و شعورش از ا نیلرزوندم ا چونه

 و بازوم و رها کرد به موهاش چنگ انداخت . دیکش یچونه لرزونم پوف

 پسندم تمومش کن. یرفتار و نم نیا رانیخم شد : ا سمتم

 قیکردم چند نفس عم یفکر م شعوریمردک ب نیبه ا شبی. من خاک برسر تموم ددیچیپ یدرون شکم بهم م یزیچ

 عطرش حالم و بدتر کرد.  یبو دمیکش

 ییدونستم چه بال ینم یشوکه شدم. ول میهویو باز کردم خودم هم از حرکتم  نیمنتظره در ماش ریحرکت غ هی تو

قلبم با لمس  شبیکه د یو دوست نداشتم من دیلحن جاو نیمنطق شده بودم. من ا یسرم اومده بود که انقدر ب

نگاه  نیانعطاف و ا یلحن خشک و ب نیا تونستم یو تولوپ افتاده بود. نمنسبتا خشنش به تالب  یدست هاش با نگران

 و هضم کنم. زدیتوش موج م تیاحساس که فقط خشم و عصبان یب

 او ...آدم هم انقدر گ شعور،یزدم: ماموت ب نیماش کیبه الست یدور بشم با پا ضربه نسبتا محکم نیاز ماش نکهیا قبل

 که صدام زد.   دمیو شن دیبلند جاو یدلم خنک نشد. صدا یول

 . رمیمن بم یو مرگ ، اله رانیکردم : ا غرغر

که اوردم سر ظهر بود. جاده  یپوست صورتم چشمام از اشک پر شدن. تنها شانس یقطره بارون رو نیبرخورد اول با

 یبود م مرد درونم شکل گرفته نیبود که نسبت به ا یلعنت یبه ساحل خلوت بود. اشک هام به خاطره حس یمنته

حاال !  یمرد متنفر باشم ول نیمن از ا ودشد قرار ب یجور نیا یاشتباه محضه. اصال چطور هیحس  نیدونستم ا

شد پام به سنگ فرش  یم کترینزد دیجاو یکاپشنم فرو کردم و به قدم هام سرعت دادم صدا بیدستهام و داخل ج

 افتادم. نیزم یخوردم با زانو رو یکرد و سکندر ریرو گ ادهیبرجسته پ

 .رانی!ایوا ی: ا دمیو از پشت سرم شن دینگران جاو یصدا

 یکه تو قلبم حس م یبه خاطر درد بد ایکردم  یم هیبه خاطر درد پام گر گهیدونستم د یشد نم شتریام ب هیگر

و به کرد تنه ام  تیاش هدا نهیسرم و سمت س دیدور شونه هام حلقه شد و کنارم زانو زد. جاو دیکردم. دست جاو

 با خواست خودش بغلم کرده بود. یمنتظره ا ریغ یاتفاق چیبار بودن ه نیخودش چسبوند ا

 بود. حاال دوباره داشتم اشتباهاتم و دهیتپ یاشتباه یمرد ها یقلبم برا میخودم اشتباهاتم متنفر بودم. تمام زندگ از

 . بودم متنفر ام روز نصف حس  نیدختر بچه نبود از خودم ا گهیکردم من د یتکرار م
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 یپات درد م یبگو کجا رانیبود دختر. منو نگاه کن ا یچکار نی: جانم آخه ا دمیگوشم شن ریو ز دیپر مهر جاو یصدا

 نکن. هیجان گر رانینکن. ا هیکنه؟ گر

 داد. یدست انداخت دور قلبم و محکم تو مشتش فشارش م یکیپر از مهرش باعث شد حس کنم  لحن

 کردم : ولم کن.  ناله

 ؟یکرد کاریآخه با پات چ نمیو کنار بذار بب یلجباز نیا قهیبه حرف اومد : دو دق یخش گرفته  یبا صدا دیجاو

که  عا؟واقیدیگوش نم ستایوا گمیم یچرا وقت ؟یکن یم کاریچ نی: زخم شده. ببدیشلوارم کش یپارگ یو رو دستش

 ؟یتشر هم ندار هی. تحمل رانیا یبچه 

ده مون رونیشال ب ریموهام که از ز یو البه ال دیداغ جاو یها نفس .دمیو با صدا باال کش مینیام و باال دادم آب ب چونه

 یمونده بود. چند تار مشک یباق شیمردونه چهار خونه سورمه ا راهنیباز پ قهی یکردم. نگاهم رو یبودن حس م

اش قرار داد  نهیقفسه س یجابه جا کرد سرم و درست رو یکمزده بود. سرم و  رونیاش ب قهی ریاز ز شیگول نییپا

 یام م نهیس واری. برعکس قلب سرکش من که پر سر صدا خودش وبه در و دزدیم کیتمیکه قلبش محکم و ر ییجا

 خواست دل برام بسوزنه. یاشک هام و با دست پس زدم دلم نم دیکوب

 خوام بلند بشم.  یام و گفتم : ولم کن. م دهیبرچ لب

 ؟یبلند بش یتون ی: مدیبازوم کش یو رو دستش

 ولم کن. تونمی...مییییی: ادیکش ریبلند بشم که زانوم ت خواستم

 !!یاومد ایکه  لجباز به دن یستیلجباز ن  یوا  ی: وادیغر

 میاش قا نهیس ی حهیسانتم ازش جدا بشم. سرم و داخل حجم خوش را هیاجازه نداد  یول نیزم یکرد از رو بلندم

 نند؟یکه صورتت و بب یخوا یکنند نم یکرد: تکون نخور مردم دارن نگاهمون م

 و تو چنگم گرفتم. لنگان لنگان راهنشیبرام از شکنجه ام بدتر بود. گوشه پ یکینزد نیا یخواست ول یدلم نم خوب

و  دستایا دیکنار جاوموند کوشا  زونی. پاهام آونمیبش نیماش یصندل یکمک کرد رو دیراه افتادم. جاو دیدنبال جاو

 کرد. ینگاهم م یبا نگران
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نبود که  یرو خلوت بود. ماموت زورگو خودخواه دروغگو هم بود. کس ادهیکه توجه ام و جلب کرد پ یزیچ نیاول

 ام وچک  کرد. دهیزانوش نشست و زانو خراش د یپام رو یجلو دیبشه. جاو رهیبهمون خ

 : بابا ببرش دکتر  کوشا

 . میکن زشیتم دیفقط با کهیخراش کوچ هی ستین الزم م هاش و حفظ کرده بود: همچنان اخ دیجاو

ن با : نگاه ک دیدستش گرفت انگشت شست دستش و کف دستم کش ونیشد دست راستم و م شتریاخم هاش ب بعد

 ؟یسر خودت اورد ییچه بال دهیکار نسنج هی

نبود که بخوام جوابش و بدم. نگاهم  دیجاو یکف دستم بود. من اصال حواسم به حرف ها یبه خراش ها منظورش

 شد. یدستش جا م هیمن تو  یدو تا دست ها یمونده بود که به راحت یباق یبزرگ مردونه  یدست ها یرو

! متوجه  رانیا نمیو ازت بب یرفتار نیخوام همچ ینم گهیباعث شد حواسم و جمع کنم: د دیمقتدر خشک جاو لحن

 ؟؟یشد

 ؟یحق ندار یدیفهم یاز من فرار کن یادامه داد: تو حق ندار دیاعتراض کنم که جاودهنم باز کنم.  خواستم

با حرف هاش  دیفهم یم اصال  نگاهش، تحکم و تیجد نیلحن خشک با ا نیمرد با ا نیبازم بسته شد. ا مهین دهن

 .رهیدرون من شکل بگ یشد چه احساسات یباعث م

ماموت  نیکه من از ا ادیاخه مگه با عقل جور در م  ؟یکمبود محبت دار رانیلب غرغر کردم : خاک تو سرت ا ریز

عاشق  زیحرف محبت آم هینگاه  هیکه با  یستیبچه ن گهیاحساسات زود گذره. اخه د هی نیخوشم اومده باشه. نه ا

 . آدم باش.رانی. آدم باش ایبش

 گذاشت و به کوشا اشاره زد: سوار شو. نیپاهام و داخل ماش میذهن یریتوجه به منو درگ یب دیجاو

 کتم بده. بیو از داخل ج لمیموبا یپشت فرمونم نشست: کوشا گوش دیجاو

 ؟ یها به جلو خم شد: خوب یصندل نیداد و کوشا از ب دیو به دست جاو لیموبا یگوش کوشا

 .ستمیزدم: خوبم گفتم که لوس ن شیبه نگران یجون یب لبخند
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و کنار گوشش نگه داشته بود. از جعبه  شیهمون طور که گوش دیخودم حس کردم جاو یو رو دینگاه جاو ینیسنگ

 .دیکش رونیدستمال ب یداشبورد بود برگه  یکه رو یدستمال کاغذ

 و جلو صورتم تکون داد: صورتت و پاک کن . دستمال

 : الو مامان دمیو از دستش کش دستمال

-  .... 

 .دی: نه نگران نباشدیجاو

- ..... 

چشمم و با دستمال پاک کردم : نه  یپا یاهیس دمیکش نییبون و پا هیگرفت سا یاش و ازم نم رهینگاه خ دیجاو

 .میرسیم ریما د دیمامان جان شما ها بخور

- ... 

 : گفتم که جفتشون سالم اند.دیجاو

 رفت. یچشم غره  میبه زانو زخم دیجاو  دمید گوشه چشمم  از

 : باشه مامان جان فقط حواستون به نورا باشه.دیجاو

 ن؟یخورد یزی: کوشا چدیزد پرس یطور که استارت م نیهم دیجاو

 .میما هم بلند شد یکه زنگ زد میغذا سفارش بد میخواست ی: م کوشا

 فقط سر تکون داد. دیجاو

*** 

ما  زیداشت. م ایبه در یبایانتخاب کرده بود. که منظره ز یرستوران ساحل دیجاو میرستوران نشسته بود زیم پشت

 هگیتر بود منم د یخصوص یفضا کم ینجوریشده بود قرار داشت. ا دهیکش شهیکه دور تا دورش ش یقیداخل آالچ

 دور اطرافم نبودم. یآدم ها رهینگران نگاه خ
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 ؟یگذاشت: خوب زیم یو رو لشیموبا یو گوش چیینشست و سو زیپشت م دیجاو

 به کوشا اشاره زد: برو دست هات و بشور.  دیو تکون دادم و جاو سرم

 .ستمیداد: من بچه ن شینیبه ب ینیچ کوشا

 .نمیداره ؟ پاشو بب ینگاهش کرد : چه ربط نهیدست به س دیجاو

 ها. یپر حرص بلند شد: زود برگرد کوشا

 . یشور یم نیخونه زخم زانتو با بتاد مینگاهش و به من داد : رفت دیجاو

 ..رانیبود: ا ریسخت گ یپدر ها هیکردم لحنش درست شب یدلم بهش دهن کج تو

 تو بشقابم افتادم: بله؟ یها یچنگالم به جون کاهو با

 ؟یکن ی: چرا نگاهم نمدمید یچشم ریز زیم یشدنش و رو خم

که راه انداخته بودم:  یباز یاز کول دمیکش یگفتم حاال که عقلم برگشته سر جاش خجالت م یگفتم ؟!! م یم یچ

 نگاهم کن حرف دارم؟ رانیا

 مونده بود. چنگالم و از دستم گرفت: نگاهم کن؟! رهیلجبازم به بشقاب خ نگاه

ده. ز بتونیغ دمید یواقعا وقت یکردم ول یرو یادیدونم ز یم رانیلبش: ا یرو دیناخون کش دیو باال گرفتم. جاو سرم

با اون لحن باهات  دی. نبارانیکنه ا یم ونهیمنو د یخبر یدارم. ب کیها ت زیچ یبعض یعقلم و از دست دادم من رو

 بمونه. یباق نمونیب یخواد دلخور ی. دلم نمیواکنش خشن من خودت بود نیقبول کن باعث ا یول زدمیحرف م

 .فتهیاتفاق ن نیا گهید دمیقول م نینگران کوشا بود دونمی. مدمیبازش بود: فهم مهین یبه پلک ها نگاهم

 کنم؟!!  تیتونم منظورم و حال ی: انگار من نم دمیگفتنش و شن نوچ

 بود؟!! ی. منظورش چدمیمن شن یخودش زمزمه کرد. ول با

 خانوم منظورم جز کوشا با رانیو لمس کرد: ا شیشونیو با کف دست قر پ شیزد به صندل هیو تک دیعقب کش دیجاو

 خودتم بود .
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 سر داد. زیم یمنو رو طرفم رو دیجاو قیا به آالچسر هم پلک زدم با ورود کوش پشت

 : انتخاب کن.دیجاو

 دیشا دید یدختر بچه م هیمنو  دیجاو دمیکردم واقعا نگران من هم شده بود. اه کش یفکر م نیداشتم به ا من

به  یریخود درگ نیحس ا نیداد. ا یحس و به من نم نیچرا آغوشش ا یبرادرانه بود. ول ایحسشم فقط بهم پدرانه 

 بودم.  داشتهجنس مخالف بسته نگه  یبود که سال ها بود قلبم به رو نیخاطر ا

کردم آغوش آرومم  یانداخت. حاال که بهش فکر م یبه تنم نم یلرز زدیحالم و بهم نم دیفکر کردم آغوش جاو نیا به

 یبا آغوش هومن فرق م یلیخ دیکردم آغوش جاو یاعتراف م دیباعث ترس و وحشتم بشه. با نکهیا یکرد به جا یم

 کرد.

همه حس تو قلبم قلنبه  نیا هوی شبیامکان نداشت از د دمیمرد د هیو به چشم  دیجاو یخودم فکرم کردم. از ک با

تباه اش هی دمیبا اشتباهاتم تباه کرده بودم. جاو میوقت بود زندگ یلیگرفت. من خ یبشه. کاش زودتر قلبم آروم م

 بود.  گهید

 یم دایادامه پ دیاحساسات نبا نیو کنار خودم داشته باشم پس ا یمرد گهیتونستم د یدونستم نم یکه خوب م من

. آره کردم یارتباط برقرار م دیکار با جاو یکردم و فقط برا یارتباطمون و محدود م دیتهران با میبرگشت یکرد. وقت

 دادم. یانجام م دیکار بود که با نیگرفتن احساساتم درست تر دهیبود. ناد نیدرستش هم

*** 

 

کردم. امروز همه جمع شده بودن تا اسم مهمون  ییرایپذ یخونگ کیاز ک یا کهیخانواده نواب با آب پرتغال و ت از

شب  کیبا هم در  ی. قرار شده بود مراسم عقد و عروسسندیکارت ها بنو یو خسرو و رو نیمراسم ازدواج آفر یها

خوندم زن ها  ییجا کیداشتم  یسن و سال کمتر یوقت ادمی زدیم یواقع یها روز ها لبخند نیا نیبرگذار بشه. آفر

 اومد. یبه نظر م باتریز شهیروزها از هم نیمن ا یبرا نی. آفرانیبنظر م باتریز شهیشند از هم یعاشق م یوقت

 تابهیشده داخل ماه زیر زیر یبرداشتم و مرغ ها یکردم و قاشق چوب زونیاو یدسته صندل یو رو فیبافت ظر ژاکت

 و نمک اضافه کردم. هیادو یرو تف دادم کم
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مورد و کم داشتم. که  هی نیفقط هم یهمه گرفتار نیلپم گذاشتم درد دندونم کالفه ام کرده بود. تو ا یو رو دستم

 خودم و از نکهیا یبودم. برا دینخواب هم ساعت ده هم  یرو که بود  شب قربون خدا برم تو کاسه ام گذاشته بود. سه 

 یدردم با مسکن هم راحت نم گهیظاهرا د یول یقو یهاشر دندون دردم خالص کنم خودم و بسته بود به مسکن 

 نیدرد تو ا نیتونم با ا یدونستم م یوقت و بهم داده بود نم نیاول هفته اول شیشد. دکتر خودم مسافرت بود و منش

 سه روز سر کنم.

 . دی: آقا جاودمیو شن نیبلند آفر یکردم صدا زیزنگ اف اف بلند شد گوش ت یصدا

داقل به ح دیکرده بودم برخوردهام و با جاو یسع میاز شمال برگشته بود نکهیته دلم به خروش افتاد. بعد ا یزیچ هی

چند  . حاال بعدمینداشت گهیبرخورد د کیترجمه ها با پ لیتحو یاونم برا دیحرف زدن با جاو یبرسونم جز دوبار تلفن

 .نمشیدوباره قرار بود ببوقت 

شما استراحت کن باز چرا راه  گمیمادرم اخم کردم: مگه من نم دنیاز فکر خارج شدم و با د خچالیباز شدن در  با

 !؟یافتاد

با نمک  مویخوام بهش آبل یم داره سر درد و حالت تهوع  مای: من خوبم مادر سدیکش رونیرو ب مویظرف آبل مادرم

 بدم.

 یرفت دکتر چ ادتیمامان جان  نیکنم برو بش یرها کردم : بدش من براش درست م تابهیرو داخل ماه یچوب قاشق

 .فتیگفته استراحت مطلق باز بلند شو راه ب

 .ینجوریا یشیخسته م یینگاهم کرد: آخه تو دست تنها یبا ناراحت مادرم

 ستد کرد کمک هم  نمینکردم آفر یپختم کارشام  هیرو از مادرم گرفتم:  مویو ظرف آبل دمیکش نییگاز و پا شعله

 مامان جان. نیبش برو نبودم تنها

 خجالت! ای میشد گذشت: خانوم شام بخور یکه داشت وارد آشپزخونه م مایاز کنار س مادرم

 کنه مسکن دارم. ینکردم. سرت درد م یبابا کار ی: البخندزدم

 خوبه. مویهل زده جواب داد : نه همون آبل نمایس
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باز کرد سوز و سرما  یپنجره آشپزخونه رو کم مای. سختمیر مویداخلش آبل یاز آبکش برداشتم کم یوانیل

 نفس تازه کرد لپ هاش از گرما گل انداخت بود. مای. سدیچیپ آشپزخونه داخل 

 ؟یخوب یمطمئن ماینمک اضافه کردم: س مویبه آبل یکم

 زد: فقط سر درد دارم. یزور لبخند

 و زرشک ها رو به مرغ اضافه کردم. ستادمیگاز ا یو پا به دستش دادم وانیل

 ؟یدیاز اون زرشک ها به منم م کمی رانی: امایس

 .زمیعز ایگرفت : ب مایزرشک سمت س ظرف

رو خاموش کردم و به گاز  تابهیماه رینشست و با لذت شروع به خوردن کرد ز یناهار خور زیم یصندل یرو مایس

 نبود.  ندیخوشا ادیکه ز دیرس یبه مشامم م ینگاه کردم. بو ها مایزدم. با دقت به س هیتک

 ومد؟یشوهرت چرا ن -

 . نمشیبینم ادیشلوغ شده منم ز یلیروز ها سرش خ نیا مایچند دونه زرشک داخل دهنش گذاشت: ن مایس

 !نمتیبب مایتکون دادم: س سر

 از ظرف زرشک ها دل کند : جان مایس

 ؟؟ یحامله  مای: س دمیشک پرس با

 با وحشت به چهار چوب در آشپزخونه انداخت: نه بابا...  دیپر مایس یاز رو رنگ

 واقعا؟ -

 داد. زیو به م نشینداد و نگاه غمگ یجواب

تو؟! مگه تو  یمگه عقل ندار مایس یوا یاوردم: وا نییخم شدم و صدام و پا زیم یشد رو لیتبد نیقیام به  شک

 داره؟ دختر؟! دکترت خبر یستیتحت درمان ن
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خانواده شوهرت بهت انگ نازا بودن  یوقت هیچه حال گند یدون ی. تو نمرانیا یستیمن ن ی: تو جاهیگر ریزد ز مایس

 .شمیم ریمن چقدر تحق نهیکه بب ستیمن ن یتو زندگ چکسیبزنند. ه

 . پس عمه من االن حامله اس.هیچه کوفت گهید یی: نازادمیبهش توپ یعصب

 یتمن دو بار سقط داشتم. ح رانیکنه. ا ینم یفرق یبچه رو نگه دار هی ینتون ی: وقتدیو باال کش شینیبا صدا ب مایس

 ..یینازا یعنی نیتونم بچه ام و نگه دارم ا یتا چهار ماهم نم

ل نس مایبچه حاال اون ن ی؟ گور بابا یشد ینجوریتو گوشت خوندن ا یو نشستم: چ دمیعقب کش یزد صندل حرص

 ادتی کهنیمثل ا ی. مگه دکترت نگفته بود فعال حق باردار شدن ندارادیم نینکنه آسمون به زم دایادامه پ شینکبت

 آخه؟ یچه کار نی. ایتا مرگ رفت یرفته سر دوم

 . شهیسقط نم یکی نی: من دلم روشن ادیبه شکم تختش کش یباحسرت دست مایس

 دونه؟ یهم م ی: کسدمیکش یآه

 بگم. ترسمی: نه ممایس

 گفت ؟ یاون چ یدکتر رفت -

 ازین نذر و یمن کل شهیسقط نم یکی نیا یبده. ول لمیکننده تحو دیمشت حرف نا ام هیخواد  ی.دکتر مرمی: نم مایس

 تونم بچه ام و نگه دارم. یدفعه م نیدونم ا یمن م رانی. ارمیسه ماهم تموم شد م نکهیکردم. بعد ا

د نکرده حالت ب ییحداقل به شوهرت بگو اگه خدا شهیکه نم ینجوریجان ا مایدستم گرفتم: س ونیسردش و م دست

 ؟ یشد چ

 نگو..  یبه کس یزیتو فعال چ رانیا یبه مامان گفتم. ول دی: حاال شامایس

 .یو به خطر انداخت تی. سالمترسهیبه خاطر حرف چرت چند تا آدم که شعورشون نم -

زبون مردم.  یرو فتیجواب داد: کاش فقط خانواده شوهرم بودن. مامان خودم  هم نگران نکنه حرفم ب نیغمگ مایس

 تونم مادر بشم. یکه نم ستینگران من ن
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بچه دار شدن انقدر مهم  یعنینگران دخترش باشه فکر حرف مردم بود.  نکهیا یگرفت از خاله سوسن به جا حرصم

خاله سوسن  یپزشک ها بود ول شنهادیپ یتونست مادر بشه رحم اجاره  یم امیکرد س یداشت اشتباه م مایبود. س

 برنجم و خاموش کردم.  ریزنگفتم بلند شدم  یزیچ نیبود. با ورود آفر هیقض نیمخالف ا نیاول

 شام حاضره؟ گهی: مامان منیآفر

 .دیآره سفره رو بنداز -

ه شد نیگذاشته بودم به خاطر قرص ها سرم سنگ زیم یو داخل آشپزخونه نشسته بودم و سرم رو میخورده بود شام

 ران؟یاومد : ا یبود خوابم م

 شد یابروهاش هم باعث نم ونیسرم بلند کردم گره م دیجاو یصدا با

 ن؟یخواست یم یزینگران چشم هاش مشخص نباشه: بله چ رنگ

 ؟یحال یچرا انقدر ب یجلو گذاشت: خوب یبا نورا خواب رفته تو بغلش قدم دیجاو

 ن؟یخواست یم یزی. چستین یزیام و پر از هوا کردم: خوبم چ نهیس قفسه

 تخت؟ یتونم بذارشم رو یخواستم بپرسم م یم دهی: نورا خوابدیجاو

 اره حتما  -

 جلو در جلوش و گرفت. دیبتونه وارد آشپزخونه بشه جاو نکهیو قبل ا زدیو صدا م نیکه آفر دمیخسرو شن یصدا

 .ستین نجایا نی: آفر دیجاو

 خوام آب بخورم. ی: باشه م دمیخسرو شن یصدا

 .ارمیمن  برات م نی: برو بشدیجاو

  ؟یکن یم ینجوری: داداش چرا اخسرو

 .ارمیگفتم برات م نیبرو بش -

 ؟یشد ضیمر دهیرنگتم پر یحال یچرا انقدر ب یبگ یخوا یبدون خسرو برگشت داخل آشپزخونه : نم دیجاو
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 آب بخور؟ ادیخسرو ب نیشدم: من خوبم چرا نذاشت بلند

 به من بذارمش تو تخت . نشی: بدرمیرفتم تا نورا و از بغلش بگ جلو

 !رون؟یب یبر ینجوریکه ا یخوا یهاش درهم تر شد: اول بافتت و بپوش نم اخم

 . ستادمیا دیجاو یتاپ نازک جلو رو هیو با  ستیمتوجه شدم بافتم تنم ن تازه

 . یدسته صندل ینشده. بافتت رو یزیچپاچه دنبال بافتم گشتم: آروم  دست

 به من نورا...  نیانداختم : اووم. بد نییخجالت زده سرم و پا دمیو پوش بافتم

 . بگو اتاقت کدوم؟نهی: سنگدیجاو

 ...  یزده گفتم: اتاق اول خجالت

 حاله؟ یچرا خواهرت ب یدون یجان تو م نی: آفردیپرس نیاز آفر دیوارد آشپزخونه شد و جاو نیآفر

 : دندون درد داره از صبحم خودش و بسته به قرص ... نیآفر

 .ستین یمهم زیرفتم: چ نیبه آفر یغره  چشم

  ؟ی. چند روز درد داریفتیاز پا م یکه دار ی!! انقدر قرص خوردستیانعطاف گفت : مهم ن یب دیجاو

 .شهیم یدو روز -

 ؟ی:دکتر رفتدیجاو

 بلند کردم :دکترم اول هفته بهم وقت داده. سر

 !یکرد کاریبا دندوت چ نمیبب کینیکل ایفردا صبح ب فرستمیبرات م کینیو باال گرفت : آدرس کل دستش

 هام و بهم فشردم : ممنون گفتم که دکترم...  لب

که  تی. فردا منتظرتم سالمتکشهیم مارستانیبه ب یدارو تیکارت به خاطر مسموم گهیحرفم اومد: تا سه روز د ونیم

 .ستیبردار ن یشوخ
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 بازم تعارف کردم. یخالص بشم ول یدرد دندون لعنت نیخواست زودتر از شر ا یواقعا دلم م قتشیحق

 . مزاحم نشم.شهینوبت که نم یآخه ب -

 .یستی: ندینورا و باالتر کش دیجاو

مونده  . کمیری. بمرانیا یری: بمدمیلب نال ریرفتم زگ یشگونین  پام از فرود اومدم  یصندل یرفت و رو رونیب دیجاو

 مرد ... نیا یجلو یفقط لخت بش

 . یرتیچرا اجازه نداد خسرو داخل آشپزخونه بشه: چه غ فهممیم حاال

 . مامومت پرو ... دهیکنه بعد داداشش و راه نم ینگاهم م ستادهیدادم : بچه پرو خودش ا مینیبه ب ینیچ

 ؟یها دقت کرد یتازگ شهینگرانت م یادیز دی: جاونیآفر

 ه؟ی:منظورت چدمیلبم و جو پوست

نگران بود. من اول فکر کردم نگران  یلیخ یتو شمالم که مثال گم شده بود یچیتو دستش پر آب کرد: ه وانیل نیآفر

 کرد. ینگران تو هم هست. انقدر تابلو نگران بود که عسل خانمش هم حسود دمیپسرش بعد از تو حرف هاش فهم

 . یکرد الیضرب گرفته بود: نه بابا خ زیم یدست چپم رو یانگشتا

 کرد. یسر شام هم نگران نگاهت م یدونم  ول یباال انداخت : نم یشونه  نیآفر

 ؟ یحوصله گفتم: خوب که چ یب

 ... اریبا خنده گفت : خوب بابا جوش ن نیافر

 بشم. یاهرم جاربا خو ادیبدم نم یزد : فقط خواستم بگم من ه یچشمک بعد

چرت و پرت ها رو به مامان  نی. ایبعد ازدواج با خسرو از دست داد یهم داشت یمغز مچهینگاهش کردم: همون ن زیت

 منو داره.  ییسن بابا دیها. جاو ینگ

 دیجاو یگفت بچه ها یخانم م دهی. تازه فرستین ادیسال تفاوت سن انقدر ها هم ز ازدهی رانیاخم کرد: ا نیآفر

 دونه! یبود خدا م یاخت شدن. حاال منظورش چ رانیبا ا یلیخ
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فکر کردن بهش خنده داره.  ی! حتما خل شدن! حتم؟یبا هم باش دیمنو جاو یچ یعنیاز آشپزخونه خارج شد.   نیآفر

 . دمیمن که ند دهیبه من توجه نشون م دیکه جاو گهیم یرو دوست داشت. اصال ک گهید یکی دیاصال جاو

 !شه؟یماموت عصا قورت داده نگران من م نیواقعا ا یعنیوا کردم: و پر از ه لپم

 محکم تکون دادم تا فکر مسخره ام از ذهنم خارج بشه. امکان نداشت. سرم

*** 

 &دیجاو&

 

ا اون که ب روزیداده بود. از د یشونیو به ماه پ شینوبت امروز کار نیبود. اول دهیرس کینیبه کل شهیزودتر از هم یکم

دلخور بود. دو روز درد دندونش و تحمل کرده کرد  شیشونیهم از ماه پ ییجورا هیبودتش دل نگرانش بود.  دهیحال د

 هنوز ازش متنفر بود. یعنیشب با خودش فکر کرده بود ی. تموم ددیایاون ب شیحاضر نشده بود پ یبود. ول

 دکتر یآقا: سالم یبه احترامش از سر جاش بلند شد.  منش شیمطب و باز کرد و منش در

 تکون داد: سالم خانوم وطن خواه سرش

 ن؟یآورد فی: امروز زود تشریمنش

هر وقت اومدن به اتاقم  ینوبت دادم. خانوم ابطح انیاز آشنا یکی: امروز صبح به ستادیا شیمنش زیم جلو

 .دیکن شونیراهنما

 دکتر؟ یآقا دیدار لی: بله حتما. قهوه میمنش

 بله لطفا تلخ باشه. -

 بود. تیونیدر حال مرتب کردن  یخانم افخم ارشیاتاقش شد. دست وارد

 دکتر ی: سالم آقایافخم

 د؟یگذاشت: سالم امروز کالس نداشت زیم یو رو فشیک
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 شد. ینم لی: نه امروز کالس صبحم تشک یافخم

 خارج از نوبت دارم.  ماریب هیو از تنش خارج کرد: امروز  کتش

 الزم دارند؟ ی: جراحیافخم

حل  یشک عصب با که باشه  یسطح یدگیپوس هی دیباشه با یمهم مسلئه نکنم فکر و به تن کرد:  دشیسف روپوش

 .شهیم

 دکتر؟؟ یانجامش بدم آقا ییتنها تونمی: میافخم

بود  دیند رانیا یاز دو هفته بود که درست حساب شتریسپرد. ب یم ارشیبود به دست یشونیجز ماه پ یضیهر مر خوب

 یبود دلش برا ینیریحال بود که همه اش خودش و داخل آشپزخونه حبس کرده بود. اعتراف ش یهم انقدر ب شبید

 تنگ شده بود.  شیشونیماه پ

 ندارم. اریبه دست اجی. احتدیاستراحت کن ستینه الزم ن -

 دباعث ش یزنانه  غیج یصدا نهیبش زیپشت م نکهینشون نداد قبل ا یتوجه یول دید ارشیو تو چهره دست تعجب

 بخوره . کهی

 انداخت: چخبره؟!!  ارشیبه دست یتعجب نگاه با

 دونم!  ی: نمیافخم

 یهمه در راه رو جمع شده بودن. جلو تر رفت صدا کینینبود پرسنل کل زشیهم پشت م شیزد منش رونیاتاق ب از

سرته  یدونست روابط ب یهم رفت م یبود. اخم هاش تو دهیمحمد و به باد فحش کش هیکه با گر دیو شن یزن

 کنه . یم پا به شر بالخره محمد 

 . ییهر جا کهیبرو گمشو زن ای: بمحمد

ا ب یکه کم دیهم رفت. سحر و د یاز قبل تو شتریکرد. اخم هاش ب یم یجوانش قلدر یمنش یمحمد که برا دنید با

کرد. دو تا از خانوم  یود و جمع ممونده ب یاز شالش باق رونیسرکش و که ب یبود و موها ستادهیفاصله به محمد ا

 وقت به محمد حمله ور نشه. هیمحمد و نگه داشته بودن تا  یپرنسنل منش یها
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 یخوا یم یهر گوه اضافه  یچون پول دار یهفت جد و آبادت فکر کرد ییهر جا کهی: زندیکش غیمحمد ج یمنش

 ادیدادم تا ب التیخ یآمارت و به اون زن ب ی. وقتارمیخان پدرت و در م امیجناب س ذارمی. من نمیبخور یتون یم

 .هیدست ک ایدن یفهمیجمعت کنه م

تا ندادمت دست  یوحش زهیهمه چ یبرو گمشو دختره ب ای: بدیشد غر یشیحرف دخترک آت دنیکه با شن محمد

 کنه دختره هرزه...  یم دی،  منو تهد سیپل

بشه.  دهیبه محل کار کش کینیکارکنان کل یشخص مسائل  نکهیبود از ا زاریوضع و تحمل کنه ب نیتونست ا ینم واقعا

 بود. کینیکل یاز سهامدار ها یکیسرش  ریمحمد خ

 چخبره؟ نجایمحمد ا -

 زیهمه چ رونیپرتش کنم ب رمیهرزه رو بگ نی. دم ادیجاو ستین یزیانداخت : چ شیبه منش ینگاه یشاک محمد

 .شهیتموم م

 ها.. یدنیدر حال الس یتو که با هر خر مونث ای: هرزه منم دیکش یبلند غیج دخترک

سحر گرد شد: حرف دهنت و بفهم خانوم مثال محترم. مطمئن باش به جرم تهمت و  یسحر اشاره کرد چشم ها به

 اونجا زبونت هم مثال االن دراز. نمیخوام بب یکشونمت دادگاه. م یافترا حتما م

 کنم. یم تیتر شد : منم به جرم داشتن رابطه نامشروع با شوهرم ازت شکا حیجر دخترک

 فشرد. یکرد پلک هاش رو شیعصب شتریگفتن پرستل ب نیپچ پچ و ه یصدا

و دوبار با چشم  یکی یبودتش حت دهیمختلف د یبا زن ها یچند بار یمحمد داشت. حت یرفتن ها یآب ریز یها خبر

ه خواست ب یم یلیانقدر نامرد باشه. خ گهیکرد محمد د یواقعا فکر نم یول زدیم کیت شیبود با منش دهیخودش د

دختر بچه رحم  هیشد محمد به  یباورش نم بودبچه محمد  یبده به زور نوزده سال و داشت جا فیتخف  یدختر منش

 نکرده.

 یزن یم غشونیکه ت میمنم  مثل اون بچه سوسول ها ی! فکر کردیتوهم زد هیشوهرت چ یگی: مزخرف چرا ممحمد

 . سیتا ندادمت دست پل رونیبرو گمشو ب اینه بچه جون ب
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 یلمشک ستیکه دادگاه خانواده ن نجایات گفت: بسه خانم. ا یدخترک بتونه حرف بزنه با تحکم و جد نکهیا قبل

 .دیکن یمن حلش م کینیاز کل رونیب دیدار

تماس  سیاگه نرفتن با پل دیکن یهمراه رونیمحترمانه تا ب خانوم نیا یمیاقل ی: آقا کینیرو کرد به نگهبان کل بعد

 .دیریبگ

به  دیشما دوتا فکر نکن یمونم. ول ینم نجایلحظه ام ا هیدکتر من خودم  یآقا ستیو برداشت : الزم ن فشیک دخترک

 .ستمیتا آبروتون نبرم دست بردار ن شمیم التونیخیب یراحت نیهم

 بابا ... یبرو بابا تو هوا تکون داد: هر یدستش و به معنا محمد

 ینجوریدختر ا نیزدن بود که ا کیسر محمد. شک نداشت با سحر در حال ت ریها ز شیآت نیدونست همه ا یم

کردن دخترک از  رونیآروم کردن جو متشنج داشت ب یکه برا یدر حال حاضر تنها راه یشده بود ول یشیآت

 بود. کینیکل

 سر کارتون. دییتموم شد بفرما شینما: دیبه پرسنل چرخ رو

 کرد.  یاومده عذر خواه شیپ طیاز ارباب رجوع ها بابت شرا بعد

اتاق من. باهاتون حرف دارم  دیکن یراهنما اتیخودش اشاره کرد: خانوم وطن خواه لطفا خانوم دکتر ب یمنش به

 .. اتیخانوم ب

 باهات حرف دارم. ایبا دست محمد هل داد طرف در مطبش : ب بعد

دمش  ستمیراه انداخت. محمد ن یچه آبروز طهیسل ارهیدختره پت یدیمشتش و جلو دهنش نگه داشت :ااااا د محمد

 .نمیو نچ

چرم اتاقش ولو شده بود: آخه من به  یمبل ها یطرف محمد که شق و رق رو دیچرخ یاتاق محمد و بست و شاک در

که فقط چند سال از دختر خودت  یهان؟ اونم با دختر کینیلیپرسنل ک سراغ یکه رفت یبگم. مگه زن قحط یتو چ

 من خبر ندارم؟ یتا حاال انقدر دله شد یبزرگتر. از ک

به کار داشت  اجینداشتم سنش کم بود احت شی! من اصال کارد؟یجاو یدی؟! چرا جو م هیزد: دله چ یپوزخند محمد

زد چراغ سبز نشون داد. گفت مطلقه اس  کیدلم سوخت گفتم بچه ساله بهش کار دادم. خودش شروع کرد ت
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 افشیبر و روام داشت بد نبود ق بخواد. باز دلم سوخت خو یمرد وباال سرش م هی هیخانوادش ولش کردن فقط سا

بد که  رونیکرد آوردمش ب یم یکه توش زندگاش کردم از اون کثافت خونه  غهیدست و بالم شل شد سه ماه ص

با منه بعد حامله  شهیماه هم نم کی. هیحامله اس فکر کرده من گوشام مخمل گهیم کارهیاومده  کهینکردم؟ حاال زن

 یکنم بفهمه با ک یم یکنم کار یخواد ببنده به ناف من. آدمش م یو م یتوله کودم آدم گر گور ستیاس. معلوم ن

 .رهایپت کهیطرف زن

. هزار گهید شهیم نیهم ستمیطبقه ب یاریم یکشیم نیرزمیدختر بچه و از ز هی ی: وقتدیبه موهاش کش یدست کالفه

. ستین اتیبگرد که هم سطح خودت باشه. هم سطح خودتم منظورم برادر زاده دکتر ب یبار بهت گفتم حداقل با کس

ات  هچاریبه فکر زن ب کمی. نکن محمد یزنیم کیاون وقت با سحر ت اتیسنگ دکتر ب ریدستت ز یگیتو خودت م

 باش .

زن ها  نیخوام آدم باشم ا یدختره. بابا من م نیمحمد بزرگ بود: از دستم در رفت المصب انقدر لوند ا پوزخند

 .ذارندینم

 ینم گهیپسر. به هر حال د دهینقطه ضعفت کار کن بالخره کار دستت م نیا یبراش تکون داد: رو یتاسف سر با

وارد بشه. متوجه که  کینیلیبه اعتبار ک ی خدشه خوام  ی. نمادیب شیتو محل کار پ گهید یاتفاق نیوام همچخ

 ؟یهست

 بزنه. یجرات نداشته باشه حرف یکنم که کس ی: حواسم هست خودم درستش ممحمد

ام  هیقض نیخودت برو خونه ا یدکتر توکل  یاضیخانوم دکتر ر نیکن ب میهات و تقس ضیسرش و تکون داد: مر فقط

 حل کن .

 .کردیداشت گوشه لبش و چک م نهینشسته بود و با آ ارشیکنار دست یصندل یاتاق کارش شد سحر رو وارد

 کنم. تیسرم آورد. حقش بود ازش شکا ییکالس چه بال ی: نگاه دختره بسحر

 .دیها بذارچند لحظه ما رو تن شهیم یکرد تا صداش و صاف کنه: خانوم افخم ی سرفه

 نشست: حالتون خوبه ؟ زشیپشت م یخروج افخم با

خانواده خودش بود بارم کرد اگه به  قیال یشد. دختره هر چ یچ نیبب نینگاهش کرد: اصال نبود یبا ناراحت سحر

 کردم. یم تیخاطره محمد جان نبود حتما ازش شکا
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 نیخواست به ا ینم یخواست بزنه رو مطرح کنه که باعث سوتفاهم نشه ول یکه م یحرف ها یدونست چجور ینم

 مسئله گذر کنه. نیاز ا یراحت

خوام از  یم ازتون داشتم  یدر خواست هی اتیگذاشت و پنجه هاش و در هم قفل کرد : خانم ب زیم یهاش و رو آرنج

 .ادیب شیسوتفاهم پ یکس یم براخوا ینم گهی. ددیبرخورد نکن یمیبا پرسنل صم گهید دیامروز لطفا کن

که  نییاز آدم ها انقدر سطح شعورشون پا یسر هیبر خالف انتظارش اصال ناراحت نشد: متوجه ام واقعا متاسفم  سحر

 م.کن یرفتار م ندیخوا یطور که شما م نیتونند درک کنند. بله از امروز هم یزن و مرد و اصال نم نیب یرابطه معمول

 سر کارتون.  دییبفرما دیتون یادب تکون داد: ممنون. م یاز رو یسر

 ران؟یجواب داد: الو ا رانیشماره ا دنیبلند شد با د شیگوش یملود یصدا

  ام؟یب دیفقط کدوم طبقه با کمینیلیک یحال بود: سالم. من روبه رو یب یادیز رانیا یصدا

 !! ؟یحال یکه انقدر ب یمصرف کرد بوپرفنیطبقه دوم. چقدر ا -

 دو تا اکسازپام خوردم تا بتونم بخوابم. شبید یول چهارتا آروم بود:  رانیا یصدا

 .. نییپا امیصبر کن ب ؟یچشم هات و باز کن یتون یگفت: اصال م یفرستاد و عصب رونیزده نفسش و به ب حرص

 : سوار آسانسور شدم.دینال رانیا

 : دختره احمق...دیلب غر ریقطع کرد. فراموش کرده بود سحر هنوز تو اتاق بود . ز تماس

 آمده؟ شیپ ی: مشکلسحر

 .دیبر دیتون یو به سحر داد: نه م حواسش

 دوباره نشست. یبلند اخ با که بشه بلند سرجاش از خواست  سحر

 هست؟ یشد : مشکل بلند

شد.  شتریخورده االن دردش ب چیکالس هلم داد فکر کنم پام پ یبا چهره مچاله شد نگاهش کرد: دختره و ب سحر

 در نرفته باشه. دینیبب دینگاه بنداز هی شهیم



 یشونیماه پ

 
207 

 

 کنند. تونیهمراه مارستانیتا ب گمیم یمیاقل یانداخت: به آقا شینیبه ب ینیچ

 .رمیبود م ینگاه خودت بنداز اگه مشکل هیجان فقط  دی: نه جاوسحر

بتونه  نکهیاورد و خودش پاچه شلوارش و باال داد و قبل ا رونیسحر زانو زد سحر پاش و از داخل کفشش ب یپا جلو

همراه  شیزانو خم شده اش گذاشت بالفاصله در اتاق باز شد منش یسحر بندازه سحر پاشو رو یبه مچ پا ینگاه

 بودن. ستادهیداخل چهار چوب در ا رانیا

 دیجان ببخش دیخانم. جاو یستی: در زدن بلد ندیتوپ یوش برداشت با اخم به منشزان یهل زده پاش و از رو سحر

 فکر کنم باز برات دردسر درست کردم.

کارش  نیخواست با ا یخورد مثال م یزن بهم م نیواقعا داشت حالش از رفتار ا گهیمتوجه منظور سحر شد. د تازه

و از خودش  یرفتار نیبود که همچ یزن چ نیمشکل ااون و زن نداشتش اختالف بندازه.  نیرو عوض کنه. ب یچ

 داد. ینشون م

 ...  دنیرس یخانوم ابطح دیدکتر خودتون گفت یدست پاچه جواب داد: آقا شیمنش

 . ستیباال آورد : مهم ن دستش

 سر کارتون.  دییاالن بفرما نیهم اتیدرهم گفت : خانوم ب یبا ابروها ستادیا صاف

 ...  رانیتو ا ای: بکردینگاهشون م یظیبا اخم غل یحال یو ب شیدگیداد که با وجود رنگ پر رانیو به ا نگاهش

 .نمیمنتظر بش رونیتونم ب یدکتر اگه سرتون شلوغه م یبا طعنه گفت: آقا رانیا

 جان به خاطر کمکت... دی. به هر حال ممنون جاوذارمیتنهاتون م رفتمیمن داشتم م زمیجواب داد: نه عز سحر

دکتر نگفته بودن همسرشون  ی. آقااتیگرفت: من سحر هستم سحر ب رانیبلند شد از جاش دستش و جلو ا سحر

 هستند.؟ گریباز

 اورد. نیینگاه کرد دستش و تو دست سحر گذاشت.سحر صداش پا دیکلمه همسر گنگ به جاو دنیبا شن رانیا

 .دمیم حیخودم ض امیمبگو  یاومده رو حل کن شیسوتفاهم پ یجان اگه نتونست دی: جاوسحر

 .دشیو سمت خودش کش رانیا یبازو ریکه سحر راه انداخت بود و نداشت دست انداخت ز یکمد نیتحمل ا گهید
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 مزاحم نشه. چکسیکرد گفت: خانم لطفا ه ینگاه م رانیبه ا یکه با کنجکاو شیسمت منش دیچرخ

 برند.  رونیاالن جفتشون از اتاق ب نیو داشت که هم یمعن نیحرفش ا نیا

 ظشیغل شیحال و خسته اش و مثال خواسته بود پشت آرا یانداخت صورت ب رانیبه چهره ا یاتاق و بست نگاه در

 اصال باب طبعش نبود.   رانیا شیکار موفق نبود آرا نیکنه که اصال تو ا میقا

 ه؟ی: همسرتون کدیپرس جیگ رانیا

باهاش  یکرد حتما برخورد جد یم دایزشته سحر ادامه پرفتار  نیکنه. اگه ا دایبحث کش پ نیخواست ا ینم دلش

 .رهیدر نظر بگ اتینسبتش و با دکتر ب نکهیکرد بدون ا یم

 ؟؟ی: عفوت کرده. چرک خشکن مصرف کردرانیلپ ور کرده ا یرو دیکش دست

 و تو دستش جابه جا کرد: هان؟ آهان بله... شیدوش فیک رانیا

بر تا شنبه هم ص یخواست یحالت م نی: با ادی. توپستادهیسر پا ا یبود معلوم بود به سخت جیلجباز هنوز گ دخترک

 !؟یواقعا انقدر سخت بود به من زنگ بزن ؟یکن

شلوغه. عسل و سحر خانم.  یلیخواستم مزاحم شما بشم. ظاهرا سر شما خ یبود: نم رهیبا اخم به کفش هاش خ رانیا

 خودتونه. یشخص ی. زندگشهیالبته به من مربوط نم

حس  هیشمال بودن متوجه شده بود. که  یحسود به نظرش اومده. وقت یادیز رانیابروش و باال رفت. لحن ا یتا هی

 یه  مبود ک ومدهیبود. هنوزم با خودش کنار ن ضیضد و نق یادیز رانیرفتار ا یشکل گرفته ول نشونیناخواسته ب یها

و از خودش  رانیکرد ا یم ینیکه رو دلش سنگ یمیقد نهیخواست  با ک یگذشنه اش بشه. دلش نم الیخیتونه ب

 متنفر کنه.

 تا عقلم و از دست ندادم. تیونی یرو نیاش و فشرد: برو بش قهیکف دستش شق با

اخل د یکس  نیراحت بش اریافتاد: پالتوت در ب شیپالتو پشم یبهش رفت. نگاهش رو یچشم غره نامحسوس رانیا

 .شهینم

 و به حال خودش گذاشت. رانیخواست معذبش کنه دستکش هاش و دستش کرد و ا ید نگاهش کرد نممرد رانیا
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. نشست تیونی یمونده بود و رو یهنوز شالش دور گردنش باق یمبل گذاشت ول یرو فشیپالتوش و همراه ک رانیا

 اشراف داشته باشه خوابند. رانیا یکه کامل رو ییو تا جا تیونی

 یلباس سر هم هی دیلغز رانیاندام ا ینگاهش رو اریاخت یشکم تختش گذاشت. ب یمعذب دست هاش رو رانیا

 بود. آب دهنش و دشیاش و ترقوه اش کامال تو د نهیس یباال یدیشکل بود. سف یاش و قهیبه تن داشت که  یمشک

 کارش تمرکز کنه. یکرد رو یقورت داد سع یبه سخت

 ؟یات اورد چارهیسر دندون ب ییچه بال نمیوب خانوم لجباز دهنت و باز کن تا ببفوت کرد: خ رونیو به ب نفسش

 رانیا یکه باعث شد نور چشم ها دیتر کش نییپا چراغ اشاره کرد  شیدهنش باز کرد با انگشت به دندون انتها رانیا

کرد تا حاال موقع کار دقت نکرده بود  ی. مکثرانیا نهیس یرو برداشت و خم شد رو نهیآ  ببنده و هاش چشم و بزنه 

 شده. رگشامروز معلوم نبود چه م یول رهیگیدستش و کجا قرار م

 رانیسر خورد به استخون ترقوه ا نییکنه. دوباره چشم هاش به پا دایرو پ دهیتمرکز کرد دندون پوس یسخت به

 .دیرس

 یدستش اومده بودن ول ریبودن ز دهیپوش رانیآزادتر از ا یکه لباس ها یها ضیلب به خودش لعنت فرستاد مر ریز

 نداشت. یحس گند نیوقت همچ چیتا حاال ه

 رخه.نچ رانیتر از چونه ا نییفکرش متمرکز کارش باشه متمرکز چشم هاش بود که پا نکهیاز ا شتریدار بود ب خنده

پسر بچه پونزده سال  هید امروز انگار شده بو ی. ولرهینداشت که نتونه جلو احساسات خودش و بگ یو سال کم سن

بود ساعد دستهاش بدن  نیچون تموم حواسش به ا دیزده شده. دست از کار کش جانیدوست دخترش ه دنیکه با د

 لمس نکنه. رانیا

 هست؟ یچشم هاش و باز کرد: مشکل رانیا

کرد نگاهش و از  یاش م ونهیبود که داشت د رانیسرخ ا یمشکلش لب ها نیشتریاالن ب یبود ول ادیکه ز مشکل

 گرفت. رانیا

 یخلوت خصوص چیبود که ه یبود چهار سال نیا لشیدل دمیبود شا یادیبه سن او ز یمرد یبرا جانیهمه ه نیا

 نداشت.
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 داد:رژت و پاک کن. رانیبه دست ا یدستمال کالفه

*** 

 &رانیا&

 

 کنم؟!!  کاریشدم : چ زیخ میبشم ن دیپشت سر هم پلک زدم تا متوجه در خواست جاو دوبار

 .شهیمزاحم کارم م دهیکه حاصل لحن تند و گزنده ام بود نگاهم کرد: رژت و پاک کن رنگ پس م یاخم با

تونست تمرکز  ینم ایداد  یبود. رژم مزاحم کارش بود چون رنگ پس م نیهمش هم یعنیشک نگاهش کردم  با

 کنه؟!!

و رژ سرخم و پاک  دمیسرخم کش یلب ها یل و روو از دستش گرفتم و دستما یاش دستمال کاغذ رهینگاه خ ریز

 کردم.

 : خوب باز کن دهت و تا زودتر کارمون تموم کنم. دمیو شن رونیفوت کردن نفسش به ب یصدا

 یپر و مردانه اش که تنها اجزا یمشک یو ابروها یطوس یو دوباره روم خم شد . به چشم ها دیو باال کش ماسکش

کارش کرده بود  یکه رو یشدم. به خاطر تمرکز رهیصورتش مشخص بودن خ چهره اش بودن که به خاطر ماسک

 افتاده بود. نیچند چ شیشونیپ یرو

شد. نگاهم از صورتش  یم دهید شیمشک یموها یهم البه ال یخاکستر یکردم چند مو یدقت م شتریکه ب حاال

 موند. یشد باق یم نییکردم تند تند باال و پا یگلوش که حس م بکیس یاومد و رو نییپا

باشه ازش بپرسم مارک عطرش  ادمی.  دمیهام کش هیعطرش و داخل ر ی حهی. رادمیکش یقینفس عم نامحسوس

 !! شه؟یم قهیهومن بخرم. اصال مرد هم انقدر خوش سل یعطر ها هم برا نیاز هم یکیتا  ه؟یچ

 که باز نورش چشمم و زد: زل نزن. دیتر کش نییچراغ پا دیجاو

 !!ییچقدر آخه تو تابلو رانیست هام و مشت کردم: خاک تو سرت ازده د خجالت
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کردم که  یخودم حس م یو رو دینگاه جاو ینیشد چشم هام و باز کنم . سنگ یبودم که روم نم دهیخجالت کش انقدر

 شد ابروهام درهم بشه. یباعث م

بود طرف در  دهیکه چرخ دیباز کردم. از کنار بدن جاو عیباز شدن در اونم بدون در زدن. چشم هام و سر یصدا با

کرد بعد ارده  یمنو درک نم طیفحش بدم. مردک شرا دیخواست به جاو یدلم م دیجاو یمنش دنیبا د دمیسرک کش

. فقط رایگفت راحت باش پالتوت در ب یدر ساده بزند بعد به من م هیبلد نبودن  یپرسنلش حت نجایداد ا یناشتا م

 ماموت خان خاله زنک نباشه. یبودم که منش دوارمیام

 اتاق در نداره ؟   نی: خانوم وطن خواه مگه ادیو توپ دیکش نییماسکش و پا دیجاو

 دکتر دستم پر بود. یآقا دیببخش ی: وایمنش

 براتون اوردم . نیتو دستش اشاره کرد : قهوه خواسته بود ینیس به

ام  گهید دیاون درم ببند رونیب دی! برکار؟یخوام چ یکالفه سرش و تکون داد: خانوم وسط کار من قهوه م دیجاو

 .دیبدون در زدن وارد اتاق نش

. دیریدکتر بعد تموم شدن کار خانومتون ازشون اجازه بگ یخوام. چشم. فقط آقا یعذر م دیلبخند زد: ببخش یمنش

 .رمیمن باهاشون عکس بگ

 خانم... نروی: بدیجاو

 دمیکردن من همسر جاو یفکر م نایخواست قهقه بزنم ا یمنظورش من بودم! دلم م نیا نمی!؟ صبر کن ببخانمش

 جهینت نیبه ا یفوت شده. اصال چجور دیدونست همسر جاو ینم یکس یعنی نجایسحر شدم. ا یحاال متوجه حرف ها

 یاومده رو رفع کنه تا کس شیپ تفاهمسو  نیخواستم ا یم دیحتما از جاو دی. بادمیبودن من همسر جاو دهیرس

 نسازه. عهیشا

 زنا... نیسمت من: از دست  ا دیچرخ دیجاو

 دادم. یدهنم سر نبود و اون لوله ساکشن کنار دهنم جا خشک نکرده بود جوابش و م اگه

خواست  یر بار که مکردم اونم مثل من معذب ه یکرد حس م یم یدگیداشت به دندونم رس دیکه جاو یمدت تموم

 تصور من بود. نیا دمیکرد. شا یروم خم بشه مکث م
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 ابر مثل و کنه  یم کاریداره با دندونم چ دمیفهم یهنوز م یکردم ول یو حس نم یحس کرده بود درد یو ب دندونم

 کرد. یبا دستمال اشک هام و پاک م یبا گفت پوف دیبار جاو کی قهیهر چند دق ختمیر یم اشک بهار

 ؟یکن یدرد حس م رانیسرش و کالفه بلند کرد و نگاهم کرد: ا دیجاو

: دیخند یچشم هاش م یول دمید ینه تکون دادم. لب هاش و نم یبه معنا مینیآب ب دنیو همراه با باال کش سرم

 .یباش یانقدر ناز ناز یداد ینشون نم

 .ینیشینم راحت مخوام بدو یبکنه تو حلقت م تیدستش و تا نا یکیدلم غر زدم : تو هم  تو

کنه زن و مردم  یهاش و پاک م ضیمر یهمه  یدوباره اشک هام و پاک کردم با خودم فکر کردم اشک ها دیجاو

 کنه. یبراش فرق نم

دونست  یکه بود م یهر ک یکی نیاومد و در باز شد حداقل ا یتقه  یسمتم خم بشه صدا دیجاو دوباره  نکهیا قبل

 صبر کن تا اجازه ورود صادر بشه.  دینداده بودن با حیو بهش توض زیظاهرا همه چ ی! ولهیدر زدن چ

 و از سر جاش بلند شد. دیگردم کش یلخت یشالم و رو عیسر یلیخ دیو صدا زد جاو دیکه جاو دمیو شن یمرد یصدا

شد.  یم یرتیهاش غ ضیهمه مر یو گرفته بود. خنده ام گرفت برا دمیبود که تموم د ستادهیجلو من ا یجور دیجاو

 شدن. یروشن م یکی یکیقلبم  سهیر یانگار چراغ ها یافتاد ول یاتفاق م نیا دینبا یبود لعنت ریجوابم خ

 ؟یدارم اصال تو چرا هنوز نرفت ضیمر ینیب ی: محمد مگه نمدیجاو

 هیو  گریباز هی ضتیگفت مر یپرسنل م یرفتم ول ی: داشتم ممحمد

 گفتن. یهم م گهید یزایچ

 .میزن یحرف م رونی: ب دیجاو

 به دست کرد. یدیبار قفل کرد دستکش جد نیدر اتاق و ا دیجاو دیطول کش ی قهیماموت خان چند دق برگشت

دو  :دیکش نییانداخت و ماسکش و پا تیونیتموم شد و از روم بلند شد دستکش هاش و داخل سطل کنار  دیجاو کار

 تا برات پرش  کنم. تا اون موقع نذار دندونت سرد و گرم بشه. ایب گهیروز د
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رفتن شال چروک شده ام و از دور  یم یاهیبلند شدم. چشم هام س تیونی یحال از رو یجوابش سر تکون دادم ب در

 و پالتوم و تن زدم. میسرم کشد یگردنم آزاد کردم و رو

 دادن. یرو نشون م ازدهیساعت  یانداخت. عقربه ها ینگاه وارید یبه ساعت رو دیجاو

 خونه؟ یریبه سر تا پام نگاه کرد : م یکالفگ با

 مثبت تکون دادم. یسرم و به معنا دوباره

 پزشک ها... هیبه بق نیظهر منو ارجا بد یها ضیمر دیتلفن و برداشت:خانوم لطف کن یبلند شد و گوش دیجاو

- .... 

 عصر هستم. ی: نه برادیجاو

ا خودش ب دیدونستم با ینم دمیکش رونیپولم و برداشتم و کارت و ب فیکرد. ک ضیو با کتش تعو دشیسف روپوش

 کردم. یپول پرداخت م دیمعموال همون اول با کینیلیبا صندوق دار ک ایحساب کنم 

 حساب کنم.   دیدکتر من کجا با ی: آقادمیپرس یخش دار یصدا با

 م؟یبر ؟یدیو نداد: لباس پوش جوابم

 !! کجا؟!!م؟یاهش کردم: برنگ گنگ

 یچشم هات و باز نگه داشت یبه سخت یحالت که حت نیاجازه بدم با ا یبرداشت : توقع ندار زیم یو از رو فشیک

 ؟یبر ییبذارم تنها جا

 کرد.  یبه خاطر من داشت کارش و ول م یعنینداشتم.  یمرد توقع نی؟ من اصال از ا توقع

 . بده  یلیکه خ ینجوریبابا ا ی. اشمیمن مزاحم نم -

 .میبر ای. امروز خودم هم تمرکز ندارم بستیدر باز کرد: بد ن قفل

لبخند بزنم و نداشتم. تا خود  نیواستم تو دورب نکهیشدن نداد و منم واقعا حال ا کیبه پرسنل اجازه نزد دیجاو

 بهم نکرد. ییراجب دستمزد کارش حرف زدم اصال اعتنا یهر چ نگیپارک
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شما  شیپر کردن دندونم پ یبرا گهیشد د ینجوریاصال حاال که ا شهیکه نم ینجوریدکتر ا یو بستم : اقا نیماش در

 .دیریاز منم پول بگ نکهی. مگه اامینم

: باشه هر وقت واسه پر کردن ادیب رونیدور چرخوند تا از پارک ب هیدندن گذاشت و فرمان  یو رو نیماش دیجاو

 .میزن یحرف م یدندونت اومد

 ها؟ نیقول داد -

 من ینجوریکار کنه ا یمن مجان یشد برا یکرد لجم گرفت خوب نم قینه سر تکون داد نه حرفم و تصد دیجاو یول

 معذب بودم.

 ؟یو به چشم زد:صبحونه خورد شیآفتاب نکیع دیجاو

 : نه دمیکش ازهیخم

 چشم هات و ببند. یکم می: تا برسدیجاو

حاال که راننده آشنا  یهم بذارم ول یتونستم چشم هام راحت رو یبود. داخل آژانس نم یوسوسه کننده  شنهادیپ

مرد  نیاز ا یشد ترس یباعث م یمرد نبود. چ دیچرت کوچک بزنم. مگه جاو هیتونستم  یراحت م الیبود. با خ

 نداشته باشم؟!

و منگ چشم باز  جیگ دیجاو یصدابه خواب رفتم با  یک دمیشد. اصال نفهم قیخواب عم هیبه  لیکوچکم تبد چرت

 کردم.

 خودم برم دنبال کوشا. رسمیجان من نم بای: نه زدیجاو

-... 

 .یفرست یدنبالش نم نیها ماش یرینره خودت م ادتیبهم انداخت: فقط  یسمتم نگاه دیچرخ دیجاو

-... 

 .دیخونه بهم خبر بده. مراقب خودتون هم باش یدیرس بای: زدیجاو

 کجاس؟ نجایبه دور اطراف که برام ناآشنا بود زل زدم : ا گنگ
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 .میناهار بخور میشو بر ادهیکتش انداخت : درکه. پ بیو داخل ج شیگوش دیجاو

 کرد. نانیشد اطم یهم نم یخود ریو غ یبه خود گهیاز آشنا  د نمیا ایشد. ب ادهیتوجه به من پ یب

 ذا بخورم؟غ یدندون چجور نیشدم و غر زدم: من با ا ادهیپ

. به حال خودت یکرد یکه فقط با غذات باز شبمید یجلو اومد: با طرف سالم دندونت بجو. صبحونه که نخورد دیجاو

 .یدیخواب یم یغذا بخور نکهیخونه بدون ا یرفتیذاشتم م یم

 لقمه غذا هم نخوردم؟!  هی شبیانقدر حواسش به من بود که متوجه شده بود د یعنی

خودم قاشق قاشق تو  یآره من زورگو ام. چون اگه غذا نخور یدون یم ییرو زورگو نایکتش درست کرد: اگه هم ا قهی

 ذارم. یدهنت م

تو  هسیر یاز چراغ ها گهید یکیبود که باعث شده بود  یلوس کردن خرک نینبود. ا ییزورگو نیا دمیلبم و جو گوشه

 قلبم روشن بشه.

 .  یکن ینشون داده اشتهام و باز م : منم گشنمه. تجربه همدیجاو

 .نهیلبم و نب یهام محکم بهم فشردم تا لبخند رو لبم

 نیش. تو ماامی. اصال نمرهیازم عکس بگ یکس افهیق نیخواد با ا یدلم نم ام؟یسر شکل کجا ب نیمن با ا یزدم: ول نق

 .نمیشیم

 درهم بهم نگاه  کرد. یبا ابروها دی. جاوزدمیلوس غر م یدختر بچه ها مثل

 .یبکن یخودت احساس راحت نکهیکنند؟ مهم ا یراجبت م یچه فکر هی: مگه مهمه بقدیجاو

 آراسته باشه. شهیمن مهمه سر شکلم هم یجواب دادم : برا تخس

نشدن صورتت بازم بهونه  دنید یبرا نمیبرداشت و به دستم داد: ا یرفت و از داخل داشبورد ماسک نیماش سمت

 ؟یدار

 دیلب جاو یکردم. که باعث شد لبخند رو نییو کودکانه باال و پا سرم
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 تر بشه. قیعم

رو به  بداریشناخت سطح ش ینم ینجوریمنو ا یبود. جز چشم هام صورتم مشخص نبود کس یخوب دهیا ماکس

 رفتم. یپاشنه دار باال م یبا اون کفش ها یسخت

 تونم بازوم بهت قرض بدم ظاهرا راه رفتن برات سخته.  یبه کفش هام انداخت: م ینگاه دیجاو

دستم و دور  یسیبزنم بدون رو دروا هیتک یهوا زدم پاهام درد گرفته بود و از خدام بود به کس یو رو شنهادشیپ

کرد منم خودم و به  یبرخورد م یعیطب یلیخ دیجاو دمید یوقت یمعذب بودم ول یبازوش حلقه کردم. اول کم

 م.زد یالیخیب

 داد. یو بهمون م ییبایقرار داشت و منظره ز یبلند یکه رو میرستوران نشسته بود یاز تخت ها یکی یرو

 نشستن. یداخلم هم جا داره برا ستیکفشش و در آورد و کنارم نشست: سردت ن دیجاو

 هیشونه باال انداختم: هوا عال دیق یب با

گذاشت و سرش و باال گرفت و چشم هاش و بست و نفس  یتکه زد و دست هاش و دو طرف پشت یبه پشت دیجاو

 .دیکش قیعم

 طرف ها. نیا میامد یم ادیدرکه. دانشجو بودم با بچه ها ز امیب خواستیوقت بود دلم م یلی: خدیجاو

 . ومدمیبود درکه ن یدو سال هی: منم  دمیهام و بهم سا دست

 و رفت. دیسفره چ یرو رو مونیسفارش غذا و تخت انداخت  یرو یلونیسفره کوچک نا گارسون

 بخور ...  ی: هر چقدر تونستدیجاو

 هیو در اوردم و از سفره عکس انداختم بعد  میگوش عیبه غذا ها انداختم انقدر هوا سر حالم اورده بود که سر ینگاه

 داشته باشم.  یهم عکس دیخواست با جاو یدلم م یدونم چرا ول یاز خودم و منظره پشت سرم انداختم نم یسلف

مرد  هیمتوجه شد و سرش و باال گرفت و لبخند زد. برعکس بق فتهیهم تو کادر ب دیو کج کردم تا جاو میسر گوش یکم

 نیو از ا یکن یچرا خواهش نم یریبا من عکس بگ یخوا یو تو که م دمیکه افتخار نم یمثال نمک یها یها باشوخ
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ر از رفتا یلیکردم من هم خ یدقت م شتری. حاال که بکردمنشانه رفتار  آقا یلیو خ وردیو به روم ن زیچ چیحرف ها ه

 اومد. یمرد خوشم م نیآروم ا

 .شهیپات جنس شلوارت نازکه سردت م یکتش و از تنش خارج کرد به سمتم گرفت: بنداز رو دیجاو

 زن برخورد کنه. هیبا  یبرعکس تموم تفکراتم خوب بلد بود چجور دیلبخند کت و ازش گرفتم جاو با

 خودتون سردتون نشه. زهیاوممم. چ -

 کنم. یمن از صبح احساس گرما م هیمن کاف یبرا وریپل نیخارج کرد: هم لوشیچنگالش و از نا قاشق

 .شهیبه من مربوط م یجورا هیجمله آخرش  نیحس کردم ا چرا

 بدم. یحیتوض دیز باامرو یراجب اتفاق ها رانینشم: ا تیداشتم تا اذ یهام و کوچک بر م لقمه

گذاشته بود اخم هام درهم شد.  دیجاو یزانو یکه پاش و رو یبا اون زن دیجاو  دنیصبح د یاوردن اتافق ها ادیبا به  

 .دمیبا اون زن د دیجاو یمن واقعا ناراحت شده بودم وقت

شما به خودتون  یشخص یبه هر حال زندگ ستین یاجیدستم فشردم: احت یانگشتها  نیبار مصرفم و ب هی وانیل

 .شهیمربوط م

 و بشنوم . حشیخواست توض یگفتم واقعا دلم م یدروغ م یمثل چ داشتم

برداشت  یاشتباه  زهیخواد راجبم  چ یمن دلم نم یمهم نباشه ول یلیتو خ یبرا دیکمر صاف کرد: باشه شا دیجاو

نم م یبشه ول کیکنه به من نزد یم  یسع یروش هر به که برادر زاده استاد منه. منم متوجه شدم  اتی. خانوم بیکن

 گهیبرخود د یکار با کس یاز چهار چوب ها ارجخ دمیبه خودم هم اجازه نم شناسمیحد و حدود خودم و خوب م

 ات اگه. کنه جلب من توجه که بود زنانه  طنتیش هیبود که ظاهرا فقط  دهیداشته باشم. اون خانوم هم پاش ضرب د

 .ستیما ن نیب یزیخانوم بوده وگرنه چ نیا یخاطرعمو به اومدم کوتاه امروزم

بود  نیسوال بود ا یکه برام خودم جا یزیچ یشد حرف هاش و باور کنم ول یباعث م یزیچ هی دمیلبم و جو گوشه

خودم اعتراف کردم من  شیکردم. پ یخره منم براش کار مکرد بال یبرخورد م یمیکه چرا با من انقدر راحت و صم

 رفتار کردنش و با خودم و دوست داشتم.  یرسم ریغ نیا

 : درضمن...دیجاو
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 . میهست یمیقد یدوستا فقط عسل و من : دیکش نشییلب پا یشستش و رو ناخون

 ... گهید نیهم یمیلب زمزمه کردم: البته عشق قد ریدر اوردم ز یدلم براش شکلک تو

 .و بفرست یکه گرفت یمنم عکس ینرفته برا ادمیاز کباب خودش و تو بشقابم گذاشتم : تا  یبرام تکه ا دیجاو

 دوست داشت با من عکس داشته باشه.  دمیو از داخل گاز گرفتم .پس جاو لپم

 .فرستمیباشه داخل تلگرام برات م-

 : بخور تا سرد نشده دیجاو

 ینم یکردم حت یفکر م یروز هیکه  یماموت کنار لحظه  نیاک کنم و از همکردم عسل و سحر از ذهنم پ یسع

 تونستم دو کلمه باهاش حرف بزنم لذت ببرم.

*** 

 جمله چند کردم  یم یدادم. داشتم سع یپام و تکون م کیتمیهومن نشسته بودم و آروم ر نیماش یصندل یرو

 و از بر کنم. الوگید

 یها هیگر یفکر و ذهنم پشت در اتاق مادرم جا مونده بود. صدا یام بود وله الوگیهام متمرکز خط به خط د چشم

 کرده بودن متنفر بشم. مانیو ا نیکه آفر یاز کار شتریصبحش باعث شد ب

 ینداشتم و نم ای گشت. حق داشتم  یاومد و بر م یباال م مینبض دارم. بغضم تا گلو یها قهیشق یرو دمیکش دست

 یخواست م یمادرم ، دلم م تیاز مظلوم نیآفر یبودم. از خودخواه یدونستم عصبان یم زیچ هیدونستم فقط 

 کنم. ینفر خال کیو سر  میبکشم تموم دق و دل غینفر ج کیتونستم سر 

گفت: منم حق دارم بخوام  تینشدم . طبق معمول چونه لرزوند و با مظلوم یخال یزدم ول ادیفر نیسر آفر شبید

 به من نگاه کنند. میتیبچه  هیخواد خانواده سهراب به چشم  یاشه دلم نمپدرم روز عقدم کنارم ب

 یتونست دست ها ینم نیداده بود. در تعجبم چرا آفر نیو گرفت. حق و به آفر نیکمال تعجبم مادرم پشت آفر در

 یت. حیگفتم اگه حال مادرمون بد بشه تو فقط مسئول نیبه آفر یرحم یدر کمال ب شبی. دنهیلرزون مادرمون و بب

 .هاون لحظه ام باعث نشد دلم بحالش بسوز نیآفر هیبارون یچشم ها
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 پرنسس؟ ی: خوب هومن

 مشکله برام . کمیکنم  یهام و حفظ م الوگید حال جواب دادم: خوبم. دارم  یب

 خورده نگاهش کردم.  کهیعقب  یت کرد صندلراحت پوشه متن و پر یلیخ دیها رو از دستم کش الوگیمتن د هومن

 ونه؟ید یکن یم کاریچ -

 !؟یکش یآه م یه که چته بگو خوش زبون با بهم انداخت:  یاز گوشه چشم نگاه هومن

 نیتو بدتر یوقت داشتم هومن من حداقل باشه دلم به حال مادرم سوخت  شتیحواسش پ یکیزدم خوبه که  لبخند

 بده. شیو نداشت دلدار چکسیشوهرش ترکش کرد ه یو نداشت وقت چکسیمادرم ه یبودم ول میزندگ طیشرا

بهم کرد: لبخند ژکوند  یلبخنده تلخم دهن کج دنیاز روبه رو گرفت و به من داد با د هیچند ثان ینگاهش و برا هومن

 ؟یمن نده بگو چته فاز دپرس برداشت لیتحو

 نشده. یچیه :دمیکش یچسبوندم دوباره آه بلند شهیو به ش سرم

 یو باز م نیبه قرآن قسم در ماش ایشد  یچ یگیم یکن یم میعصب یدار ی. جدرانیزد: دهن منو باز نکن ا پوزخند

 هم ندارم. ی. شوخرونیکنم ب یکنم پرتت م

 خشنش بودم : هومن؟؟  یها ینگران نیعاشق هم من

 دل هومن...  زیشده آخه عز یچ نمیبود که لحن هومن پر از محبت شد: جون دلش. بگو بب نیلحنم غمگ انقدر

به گذشت. به  میگشت یتنگ شده کاش بر م مونیدورانه دانشجو یهومن و دوست داشتم : دلم برا یصدا نرمش

 .میکرده بود دایکه تازه هم و پ یهمون روز ها

 .  یکه ازش متنفر ی! اونم گذشت؟یگذشته ها کرد ادیه ؟ که شد یچ نمیکرد: بگو بب کیچشم هاش و بار هومن

 ادی یکه با تو هم خونه بودم و دوست داشتم و دارم. وقت یانصاف نباش من خاطرات دوران یزدم: ب یخنده  تلخ

 . زنمیافتم هنوز لبخند م یدو نفرمون م یصبحونه ها

 ؟یگرفت یم شیآت  یبودم که داشت ختهیتو سوپت انقدر فلفل ر ادتهیزدم :  یجون یب لبخند
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 .دیکش مارستانیبره آخرم کارم به ب ادمی شهیبرام در اورد: آره مگه م یشکلک هومن

 متیکردم. چقدر اذ هی. چقدر باال سرت گرفهیدونستم معده ات انقدر ضع یکردم : اون روز نم دییسر حرفش و تا با

 کنم. صبحونه و شام و من درست یهفته مجبورم کرد هی یکرد

 . دمی: حقت بو. مرگ و جلو چشمم د هومن

شد دوباره تونسته  یموندم باورم نم داریشب تا صبح باال سرت ب کی: اون روز که دمیکوب بازوش به اروم و  مشت

 یحالت شبش بدتر شد. حس دختر بچه ها ی. وقتیدعا کردم زود خوب بش یلیمرد بشم. اون روز خ هیبودم وابسته 

 یترکمون م شهیهم یپدرم داشت برا یوقت یداد. من حت یرو داشتم که تنها سر پناهش و داشت از دست م دهیترس

 بودم. دهیکرد مثل اون شب نترس

 ؟یها افتاد زیچ نیا ادیشده که  یچ یبگ یخوا ینگاهم کرد: پرنسس نم یمهر خاص با

تونم  ینم یخوام درکش کنم ول یومن مدعوت کردن. ه یجشن عروس یبابا رو برا مانیو ا نی: آفردمیکش یآه

 !نن؟یبیفکر باشند؟! واقعا حال مامان و نم یتونند انقدر ب یم یچجور

 .رمیو بگ میطبق معمول پشت تربچه نقل ایطرف جوابت و بدم  ی: ب هومن

 طرف بگو. حق ندارم؟ یسمتش: ب دمیزدم و چرخ هیدر تک به

 ؟یدینم نیوسط به آفر نیا یحق چیازت بپرسم  تو ه دیبا اول :  هومن

و که ما رو به  یحق نداره مرد نیکنه ؟ آفر یم یسر تکون دادم: بود و نبود اون مرد چه فرق یخودخواه با

 بده. حیترج مادرمون به کرده ول خاطرهوسش 

 دهیادن مانیبا ا نیآفر با نسبتش و با خودت  یتون ی. هر چقدر بد بازم نمرانیکرد: اون مرد پدرتون ا دیتاک هومن

 .یریبگ

 .میوقت پدر نداشت چیاون مرد. ما ه یبرا یادیکلمه ز نیزدم: پدر؟؟ هه ا یظیغل پوزخند

به پدرت  یدونم چه حس یم رانیکنم ا یدرکت م یدستش گرفت و فشرد: من بهتر از هر کس ونیدستم و م هومن

ط وس نیا یموجود اضافه رفتار کنند چقدر گنده. ول هیتو رو نخوان و باهات مثل  نتیوالد نکهیدونم حس ا ی. میدار

 داره. یکنه حق داره بخواد پدرش کنارش باشه حق داره نشون بده خانواده  ی. داره ازدواج مدمیهم حق م نیبه آفر
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زخم  یاستخون ال شهی. مادیم زشیاون مرد مطمئنا با اون مترسکه سر جال ؟یجواب دادم : پس مامانم چ یتند با

خورد  تشیمادر منه که شخص زشونیآم هیکنا یخاله زنک و حرف ها لیفام نیسوزنه. با ا ی. دل مادر منو ممادر من

 خودخواهانه فقط به فکر خودشه.  یرو بدونه ول نایا دیبا نی. آفرشهیم

 یم دهیو ناد نیو حق آفر یکن ینگاه م هیقض نیخودخواهانه به ا یتو هم دار یجان. ول رانیا ی: حق دار هومن

 .یعوضش کن یتون ی. تو نمشهیوقت عوض نم چیداده ه حیو به مادرت ترج ی گهیکه پدرت زن د قتیحق نی. ایریگ

 کرد. یکار نم نیا نی: کاش آفردمیکش یآه

 .یزنیباهاش حرفم نم ی. مطمئنم حتیخواهرت و خراب کن یشب زندگ نیبهتر یتو حق ندار رانیلبخند زد: ا هومن

 دعوامون شد. شبیکردم : د ینوچ

براش مهمه. تو شب ازدواج  نیآفر یمطمئنم سمن جون هم فقط خوشحال رانیگذشت داشته باش ا کمی:  هومن

که بدون اون مرد چقدر  نیبد نشون همه به اون شب  دیتلخ نکن. بر عکس با یو به مادرت با لجباز نیآفر

 .یقهر کن نکهیکنار هم نه ا نیخوشبخت

 .ادی ینکن بهت نم حتمینص ها رمردیپ هیزدم: شب غر

 سس؟ بود پرن نی. مشکلت فقط اگهیپدر مهربون د هیبرم تو نقش  دیبا یشیلوس م یخنده زد: وقت ریز یدیق یب با

 اهوم...  -

 ؟یبه ال ال کمک کن یخوا ی؟ م یکردم حرف و عوض کنم: فکرهات و کرد یسع

 ه؟یحرف حسابش چ نمیبب رمیکردم. م یهم اک تی. بلششیپ ایتالیا رمیباال انداخت : دارم م شونه

 ؟یهست نیآفر یعروس یکرده ام  سوخت: برا زیهومن عز یبرا دلم

 . امیبراش. فکر نکنم بتونم ب فرستمیرو م زهی: کادو خاله رهومن

 . یکاش بود -

 لمیره فجشوا یبرا میو فرستاد لمیف ی. راستادیلوس و ننر رفتار نکن بدم م یدختر ها هیکرد: بسه ، شب یشینما اخم

 . ها خانم خانم  زهیجا افتیدر یمسکو، آماده باش برا
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 مسکو ...  میپس قراره بر -

 : اره ... هومن

گرفته بودم و  نییشدم . سرم و پا دایبود پارک کرد و پ شنمونیکه وسط باغ لوک یدرخت کاج ریو ز نیماش هومن

 گشتم . یم فمیتو ک میدنبال گوش

 رانی: ا هومن

ه ک شبی. دیخانم ی: عشق خودمدیکردم و سرم و باال اوردم تا جواب هومن بدم که هومن گونه ام بوس دایو پ میگوش

 نکردم؟ تتیاذ

 گفت؟! هومن با پشت دست گونه ام و لمس کرد. یم یکه امکان داشت گرد شد هومن چ ییهام تا جا چشم

 شم؟یشقت معا روزیاز د شتریبا من که هر روز ب یکرد کاریدلم تو چ زی: عزهومن

 دادم هومن که حالش خوب بود تا االن چش شده بود؟! یهومن گوش م اتیواج داشتم به چرند هاج

 رفتار کن.  یگوشم نگه داشت: عاد گیسرش و کج کرد و لب هاش و نزد هومن

 هان؟ -

 د؟یحاضر بش یلمبرداریف یبرا دینبا نیستادیچرا اونجا ا ی: خانوم اکبر هومن

 .رمی: دارم مکایجا خوردم. ال سیخ یبا مژه ها کایال دنیبه پشت سرم و با د دمیچرخ

 نا متعادل سمت ساختمون راه افتاد. یبا قدم ها کایال

ماجرا  نی. حاال که هومن منو وارد ازدیم شیآت یگاریزده بود و داشت س هیتک نیسمت هومن که به ماش دمیچرخ

 از من متنفر کرده؟ ینجوریرو ا کایال که  کایالاون و  نیب یکرده بود حق داشتم بدونم چ

 : خوب منتظرم ؟ستادمیهومن ا یروبه رو نهیبه س دست

 دختر ها رو از سرم باز کنم. یکن یحرف نزن که انگار دفعه اولت که کمکم م یزد: جور شخندین هومن
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و ازم  یکار نیهمچ گهیکه معروف شدم هومن د یاز وقت یبود. ول نیاولم نبود از زمان دانشگاه کارم هم دفعه

 نخواسته بود.

 کا؟یتو ال نیب ینگاهش کردم: چ طلبکارانه

 ساله! ستیدختر بچه ب هی؟!منو چه به  یشناسیانگار منو نم هیچ نتونیب یگیم یجور هیاخم کرد:  بهم

 ه؟یپس داستان چ -

نتظر م نهیبیم ییایو رو یبابا لنگ درازم. کال زندگفکر کرده من  ییایگرفت : دختر بچه رو گارشیاز س یقیعم کام

 میوضع هیکه من  نهیو بب تیخوام واقع یببرتش به کاخ آرزوهاش. م رهیدستش و بگ ادیشاهزاده سوار بر اسبش که ب

 دوست داشتنه کور کورانه اش بر داره. نیتا دست از ا

 عاشقت شده فرشته نگهبان من؟ یکرد کاریزدم : پس عاشقت شده ؟ چ پوزخند

 ومدیروز اول ن ادتیکرد تست گرفتم ازش قبولش کردم.  یکردو تئاتر کار م یاز بچه ها بهم معرف یکی کای: ال هومن

تم . رفمارستانیب دمیداره فهم اجیکنم. شبش زنگ زد التماس کرد که به کار احت نشیگزیو جا یخواستم کس یم

بود زده بود سر  دهیمعتاد بهش مواد نرس پدرش ایدن نیتر از من هم هست تو ابدبخت  دمید مارستانیسراغش ب

ه برادرش و ببره اونجا ب رهیخونه بگ هیولش کنم. کمکش کردم  ومدی. دلم نواریبود به د دهیبرادر هفت سالش و کوب

. طبق معمول فکر کرده من فرشته ارهی. خرج خودش و برادرش و در برهیکردم تا نقش بگ شیچند تا از بچه ها معرف

 گوش ستمیگفتم من براش مناسب ن یاحمقانه دخترانه. اومد گفت دوستم داره با مهربون یها ایرو نیهم  مهربونم

 میو نشون بدم بفهمه چقدر عوض میکرد مجبور شدم خود واقع یعشق بچگانه اش پافشار یکردم رو ینداد. هر کار

 بلکه تمومش کنه.

شد هومن و  یمن مثل فرشته مهربون بود. اصال مگه م یدادم که عاشق هومن بشه. هومن هم برا یمحق  کایال به

 دوست نداشت؟

 .یستیدله ن فهمهی. چون واقعا مشهیو که بشناسه که بدتر عاشقت م تی: خود واقعدمیخند

ادامه  گهیو د شهیت ختم م. آخر رابطه من به تخمیکردن واسه دخترا یباز لمیبهم کرد: ما مردها استاد ف یکج دهن

 ام پرنسس. یمرد عوض هینداره.پس  ی

 .یکرد یکه ازش سو استفاده م یاگه دله بود -
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شدن  زونیشب عشق و حال به آو هیپرتاب کرد: فکر بعدشم بودم خوشگله  رونیبه ب نشیو از ب گارشیس دود

 . زمیارزه عز یدختره نم

دل  یادیکنه. هومن من ز یباز یدختر چیهومن امکان نداشت با احساس ه ارهیدر م یدونستم داره مسخره باز یم

 رحم بود.

 ؟!  یگیتو که راست م -

 ما مردا از شما زناس...  میکشیم یکه هر چ رانیزد: برو تو ا پوزخند

 . ادیچقدرم که شما مردا بدتون م -

*** 

هومن و به  شبی. دمیکرد یبرخورد م نیهنوز با هم سر سنگ نیبود و منو آفر نیآفر یهفته جشن عروس آخر

 من بود. یپا ریهومن تا برگشتش ز نیفرودگاه رسونده بودم و ماش

 یگذاشتم امروز از مزون باهام تماس گرفته بودن تا برا نیعقب ماش یصندل یو رو دمیخر یها لکسیها و نا پاکت

 نیآفر یکردم چون تموم مهمون ها جشن عروس یدقت م یکم دنیتو لباس پوش دیپرو لباسم برم به خاطر شغلم با

 انتخاب کنم. یدیشناختم مجبورم بودم لباس پوش ینم

 داشتم. شگاهیآرا وقت امروز انداختم  نیماش یتالیجیبه ساعت د یو از پارک خارج کردم نگاه نیماش

 برسم. ریو باال بردم تا بدون تاخ نیماش سرعت

نداختم ا میبه صفحه گوش ینگاه میداشبرد برداشتم ن یو از رو میو گوشخم شدم  میگوش یملود یبلند شدن صدا با

 اسم مادرم تماس و برقرار کردم. دنیبا د

 شونه و صورتم نگه داشتم : جونم سمن خانوم..  نیو ب لمیموبا یگوش

 ؟ییجان کجا رانی: ا سمن

 شده مامان؟ یچ ابونیگرفته مادرم باعث شد نگران بشم: تو خ یصدا

 ؟ شهیکارت تموم م ی: کسمن
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 ؟یشده نگرانم کرد یو سمت چپ گوشم نگه داشتم: مامان بگو چ یگوش

  ؟ییبگو کجا  رانی: ا سمن

 شد؟ یبگو چ کشهیم طول کارم  شگاهیآرا برم  دیمن با -

  ؟یو اوردن کالنتر مانیآشفته حال گفت: ا مادرم

 ؟یچ -

 بچه یدون یحکم جلبش و گرفتن. نم امروز یبش خالحسا : تو کارش به مشکل برخورده  چک داره دست مردم سمن

 وابه. خ یتو بازداشتشگاه م ی. امشب ول برهیم قهیبراش وث یگفتن قاض یدادگستر برنشیبود. فردا م یام چه حال

 ؟ مگه شرکتش به مشکل خورده؟ یچ یعنی -

 به کشیگفت با شر یول ارهیها سر در نم زیچ نی: من که از ا سمن

بچه اشم  ختهیر یو تو خودش م زیچند وقت همه چ نیکردن. بچه ام ا لیشرکت و تعط یماه هیخورده االن  مشکل

 ؟؟  یزندادن چ فتهیاگه ب ادیم ایداره دن

 مگه مبلغ چک چقدره؟ یچ ی: زندان برا دمیلب پوسته پوسته شده ام کش یو رو زبونم

قست  یبانکه هنوز کل یسند خونه اشم هنوز گرو فروش. یو گذاشت برا نشی. گفت ماشونیلی: هشتاد م سمن

 بچه ام. ارهیهنوز کم م یول فرشمیمقدار طال دارم م هیکنه با بانک. منم  هیمونده تا تسو

 . کشهیکنه بعد چک م یم شینگاه به حساب بانک هیپدال گاز فشار دادم : آخه آدم اول  یرو شتریحرص پام و ب با

 زندان بچه ام.  فتهیم می. اگه سند نذارمیباش به فکر چاره  دیکه شده. االن با ی: حاال کار سمن

ز روزه ا هی. آخه من سند یکه پول کم اورد باز شما کمکش کرد شمیدفعه پ ستیدفعه اولش ن نیحرص گفتم : ا با

 من؟ مادر کنم  دایکجا پ

 ...  ری: از هومن بگ سمن

 کنم؟ دای. من االن هومن و از کجا پایتالیپرواز داشت رفت ا شبید. بود کجا هومن مامان -
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 بره زندان ... مانیا یعنی؟  شهیم ی: حاال چ سمن

 یلوبه موقع ج یواسش سند بذار ول ادیزنگ نزده ب زنهیم نهیتلخ بشم بگم چرا به بابا که سنگش و به س خواستم

 زبونم گرفتم.

 ؟ یکن یم هیزندان که گر فتهیگفت م یحاال ک -

 . داره سند خان حتما  ونیخان. هما ونیزنگ بزن هما رانیبا من من گفت: ا مادرم

 ازش در خواست کنم. یزیخان چ ونیداد بعد اون رفتار هما یهم فشردم غرورم اجازه نم یهام و محکم رو لب

  ران؟؟یا یزنی: زنگ مدیبا التماس نال مادرم

  دم نزدم.  یذاشتم. ول یپا م ریز و غرورم  هیبه خاطر بق هشیهم دیخواست بگم نه. اصال چرا من با یم دلم

 د؟یشما کجا -

 وقت نصف شب هیامشب که شب تنها نباشه  دهیسپ شیگفت برم پ مانیاس. ا دهیفا یکه موندنم ب نجای: ا سمن

 . رهیدردش نگ

 بازداشگاس؟ مانیا دیگفت دهیبه سپ -

 نیهم یبرا یبره سفر کار دیزنگ زد بهش گفت امشب با مانیبگم بهش. ا ی: نه مادر. بچه ام حامله اس چسمن

 . ستین

 .رمیتو سرم بگ دیبا یچه خاک نمیباشه مامان قطع کن بب -

 زندان باشه مامان؟  فتهیها نذار برادرت ب یدورت بگردم. زنگ بزن یجان اله رانی: اسمن

 .ستیکنم شما هم انقدر حرص نخور برات خوب ن یم شیکار هیگفتم  -

 به من هم خبرش و بده.  ی: باشه مامان جان. سند جور کرد سمن

 باشه فعال. -



 یشونیماه پ

 
227 

 

 نویزنگ بزنم به هما دنیهمه مدت و حرف شن نی: حاال بعد ادمیلب غر ریپرت کردم ز میکنار یصندل یو رو یگوش

 من سند بذاره. یبرا ادیخان التماسش کنم ب

 سراغ رفتمیشدم. دست از پا درازتر م یغرورم م الیخ یبه خاطر برادرم ب دیبارم با نیکنم. ا هیخواست گر یم دلم

خان  ونیشده دنبال اسم هما رهیشماره ها ذخ نیکردم ب یم یطور که رانندگ نیبرداشتم هم میخان. گوش ونیهما

 ی. برمیکمک بگ دیخان از جاو ونیکمک از هما یاکردم. وسوسه شدم به ج یمکث دمیرس "ماموت"بودم. تا به اسم 

 صداش تازه متوجه شدم چقدر فکرم احمقانه بود. دنیشماره اش و گرفتم با شن یمعطل

 ؟یصدام و دار رانیخش دار بود: الو ا یصدا

 سالم. یعنیوار جواب دادم : بله.  زمزمه

 ؟یداشت ی: سالم. کاردمیباز و بسته  شدن در و شن یصدا

د برادرم سن یبهم محبت کن برا ایگفت ب یم بهش گفتم  یم یدلم به خاطر حماقتم خودم و لعنت کردم حاال چ تو

 من انجام بده. یبرا یکار نیبود که همچ کارهیچ دیزندادن. اخه اصال جاو فتهیبذار که ن

 ؟  ی. الو هسترانی: ادیجاو

 .زدم زنگ ها ترجمه بابت. هستم بله -

 بود. نیهم دیلحظه به ذهنم رسکه اون  یزیچ تنها

 هست؟ ی: مشکلدیجاو

 انداخت:  راستش خواستم راجب ...  یحماقتم م ادی شترینداشت و منو ب ینرمش چیه صداش

 غذا آماده اس.  زمیعز دیسکوت کردم : جاو یزنانه ا فیظر یصدا دنیشن با

 بود؟  یزنه ک یعنینبود .  بایز یندادم صدا صیرو تشخ صدا

 عسل جان...  امی: االن مدمیآرامش و شن یصدا

خودم اعتراف  شیخواست پ ینم یدونستم ول یگذروند. دلم گرفت جواب چراشم خودم م یعسل جانش وقت م با

 تو قلبم خاموش شد. سهیر یاز چراغ ها یکیشدم. حس کردم  ریدلگ دیانقدر از دست جاو هویکنم. چرا 
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 ؟ینگ زدچرا ز یداشت کاریچ ینگفت رانی: ادیجاو

 کردم؟!  یتو صداش حس نم ینرمش شهیبه نظرم لحنش تند اومد؟! چرا مثل هم چرا

 ن؟یخورد یغذا م نی: ظاهرا بد موقع مزاحم شدم داشتدمیلبم و گز گوشه

 شده ؟ یباز چ ؟یچرا زنگ زد ی: نگفتدیجاو

بغض  اریاخت یشده؟!! حس بد مزاحم بودن با تموم شدن جمله اش بهم دست داد ب یبار واقعا الل شدم . باز چ نیا

 کردم.

 کنم. یقطع م ستیمهم ن یچی: هدمیبرچ لب

 لرزه؟یچرا صدات م ستیمتن ترجمه ن هی. قضرانی: ادمیگرش و شن خیتوب یصدا

: دیعسل جانش به گوشم رس یدوستانه بود. بازم صدا ریغ یادیسخت بود ز یادیخواست قطع کنم. لحنش ز یم دلم

 کرد. خیغذا  دیجاو

 ... یفکر نکنم االن وقت مناسب زنمیبعدا زنگ م -

و  از دستم خارج بشه نیمحکم رو حس کردم که باعث شد کنترل ماش یبتونم جمله ام و تموم کنم ضربه  نکهیا قبل

تنم  میم به سمت جلو پرتاب شدم نانجام بد یبتونم کار نکهیداشت. بدون ا یبه سمت راست با شتاب گردش نیماش

 قطع شد.  دیجاو  یو صدا داز دستم رها ش یناله ام بلند شد و گوش یمحکم به در خورد صدا

*** 

و  نییکردم لب پا یکتفم سمت چپم حس م هیو تو ناح یجابه جا شدم. درد بد یآژانس به سخت نیماش یصندل یرو

 دندون هام فشردم. نیب

طرف بدنم قروق شده بود. امروز  هیهومن  نیداغون شده بود. خودم هم بدتر از ماش یاقعو یهومن به معنا نیماش

 بود. یروز گند

خورد. پول راننده آژانس و  یو گرفته بود دل بهم م مارستانیب یگرفتم بو یدوش م دیکردم. با یم یخفگ حس

 شدم .  ادهیحساب کردم و پ
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چراغ برق  ریکه ز یرنگ یآپارتمان راه افتادم که چشمم به لندکورز مشک یسوت و کور بود. سمت در ورود کوچه

 پارک شده بود افتاد.

 یو نداشتم . انقدر ب دیشد.  حوصله جاو ادهیپ نیاز ماش دیدر طرف راننده باز شد و جاو ستادمیکردم و ا مکث

 کنم. لیخودم تحل یبرا اومدنش و نجایتا ا لیو نداشتم دل نیحوصله ا یحال بودم که حت ضیحوصله و مر

 ...  رانی: ادیجاو

 ؟ی: کجا بود دیبهم توپ ییجورا هیسمتم اومد و  دیجاو

 .نمیتونستم برق خشم و بب یتو چشم هاش م یبه راحت ستادیا میقدم کی تو

  ؟یو چرا خاموش کرد تیلعنت یبلند بود: اون گوش یمتعارف ریبه طور غ صداش

هم دونستم. نگا یبد امروز م یتموم اتفاق ها یمرد و باعث و بان نیمنطق شده بودم و ا یب یفیقابل توص ریطور غ به

ناله ام  یشد باعث شد از درد صدا دهیچیداغونم پ یکه دستش دور بازو رمیو ازش گرفتم. خواستم ازش فاصله بگ

 بلند بشه.

 اومده؟سرت  یی؟ چه بال رانی: ا دمیمتعجبش و شن یصدا دیسرعت دستش و عقب کش به

 تازه متوجه سر و وضع نامرتبم و باند  دنباله ابروم شده بود. چونه ام و گرفت صورتم و با وسواس از نظر گذروند. انگار

 ؟یکن ام ونهید یخوا یم ای یسر خودت اورد ییچه بال یگی: مدیجاو

 ادیتو وجودم فر یفکر موز ی. ولدیرس یم نگران  یادیمثل پشت تلفن سرد نبود. بر عکس به نظرم ز گهید صداش

 کنه. یدوباره داره گرم رفتار م نیهم یبرا ستی: االن عسل جانش ن دیکش یم

 .ارمیمغزم و باال ب اتیکه دوست داشتم تموم محتو یبد شد. جور شتریرفت ب یکه تو سرم رژه م یبابت فکر حالم

 جواب دادم: تصادف کردم . سرد

 ؟  یبا چ ؟ی: چدیجاو

 خوام استراحت کنم. یم ستیلم خوب نمن حا دیببخش -
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 چرا به من ؟یچرا به من زنگ نزد ؟یتصادف کرد یگفت : چجور یبتونم قدم از قدم بر دارم با لحن عصب نکهیا قبل

 ؟ ینگفت

 شدم.  یم یعصب شتریافتادم ب یعسل جانش که م یصدا ادیبودم.  یاز دستش عصبان لیو با دل لیدل یب

 دادم؟ یبهتون خبر م دیکه با دیمن هست کارهیزدم؟ مگه شما چ یزنگ م دیاحساس جواب دادم: چرا با یو ب تند

 شد.  یهم رفت نگاهش پر از دلخور یچهره اش از جواب من تو دمید

 نداشت بازم مزاحم شما بشم .   یلیدل -

 کردم. یشتریب دیکلمه بازم تاک یرو

 . ارهیوش بج یادیز تیکردم االن که از عصبان احساس

 ... گهیمن د نیاومد نجایبه هر حال ممنون تا ا -

بازم به من احمق  دیبا یفهی. میداد یکاره خبر م چیبه من ه دی. بایزدیبه من زنگ م دیحرفم اومد: با ونیم یعصب

 . یزدیتو زنگ م یکاره ام تو زندگ چیکه ه

 شد. دهیدندون هاش بهم سا دیگرفته بود چون به جمله بازم که رس لیتو حرف هام و خوب تحو طعنه

 دلخور تر از من بود .  دیجاو

 من ... -

 ؟یداد یخبر م دیچرا با یپرس یاون وقت تو م زنهیکاره االن چند ساعت قلبم تو حلقه ام م چیمن ه ؟ی: تو چدیجاو

 مسخره اس به خدا مسخره اس. 

عسل جانش نمونده بود.؟ بازم با  شیده بود؟ چرا اومده بود دنبال من؟ چرا اصال پمسخره بود. چرا نگران من ش آره

 . دیچیفکر کردن به عسل جانش دل روده ام بهم پ

 .ستمیا یسر پا ب نیاز ا شتریتونم ب ی. نمستیمن حالم خوب ن -

 .میزنی: باال حرف مدیجاو
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 حرف کمک کرد. یهام و از دستم گرفت و ب دیکل

*** 

خاموش بودن  منیخونه جز آباژور داخل نش یدر خونه رو باز کرد و اجازه داد اول من وارد بشم . همه چراغ ها دیجاو

 . 

 خوره.ب چیبهم  پ شتریتنها باشم باعث شد معده ام ب دیفکر که قرار بود با جاو نیخونه نبود. هم نیآفر یعنی نیا

 وزنم تحمل  گهیکرد و پاهام د ین بدم کمرم درد منشو تینبود که بخوام حساس بهیغر دیو پس زدم جاو فکر

 کاناپه ولو شدم. یرو نداشتن  و

 ...ییییدو چشم هام و از فشار درد کتف و کمرم بستم: آ هر

 چشم هام گذاشتم.  یبرق و زد و نور زرد چشم هام و زد به سرعت ساعد دستم و رو دیکل دیجاو

 باعث شد تو جام بپرم. منینش ی شهیش زیبا م دمیبرخورد دست کل یصدا

 منو نگاه کن.  نمت؟ی؟ بب رانی:استادیباال سرم ا دیجاو

 مهم نبود. ادیبود ز کیتصادف کوچ هیچشم هام برداشتم: من خوبم  یساعدم و از رو لیم یب

  ؟یبود مارستانیساعت ب نیتا ا ؟یتصادف کرد یحرفم توجه نکرد: حاال بگو با چ به

 .دیفشارم افتاده بود تا سرمم تموم بشه طول کش .نمیاز بغل زد به ماش یکی -

 شده ؟ ی: سرت چیهم نگران بود هم عصب لحنش

 ...شهیسرم خورد به ش ستین یمهم زیحوصله جواب دادم: چ یب

 ؟ یاز سرت عکس گرفت ست؟ین یمهم زیچ یچ یعنیحرفم اومد:  ونیم

 خوبم -

 : جواب منو بده؟ دیجاو
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 کرد. یتموم نم ییبازجو نیو ا ستیحالم خوب ن دیدینم چرا

 قهی یکه روم خم شده بود به خاطر باز یجور نیا دیزبونم تو دهنم نچرخ یام و باال دادم تا جوابش و بدم ول چونه

 ام نهیس ی. نگاهم و گرفتم دستم و رونمیبود و بب دهیاش که مو رو نهیاز س یتونستم قسمت یم یاش به راحت

 بتپه.   راروم ت یقلبم کم دیکه شاام و ماساژ دادم بل نهیگذاشتم و س

با انگشت هاش  دیدرست همون قسمت پوستم که جاو دیام کش قهیشق یدست بزرگ مردانش و رو یها انگشت

 کرد به ذوق ذوق افتاد. یلمس م

 ران؟ی: ادیجاو

 من توهم زده بودم؟!  ایآروم گرم بود!  یادیبود! ز یمخمل یادیز لحنش

 کنه ؟ ی؟ قلبت درد م یقلبت گذاشت یگفت ؟چرا دستت و رو یدکتر چ رانی: ادیجاو

 ؟یدسر خورد اور ییچه بال نمیبب مارستانیب میاز طرف من : پاشو بر یجواب چیکالفه شد بابت نگرفتن ه شتریب

رسوندم.  ییخودم و به دستشو یخورد. کنارش زدم و به سخت چیالکل و سوزن و سرنگ دلم باز پ یبو یآور ادی با

 .دمیشن یاز پشت در م دینگران جاو یار پشت سر هم عق زدم. صداچند ب

 ؟ی؟ خوب یشد ی: چدیجاو

زده ام و  خی. دست دمیآب به خودم لرز یاز سرد دمیآب نگه داشتم چند بار به صورتم آب پاش ریش ریو ز دستم

 خارج شدم. ییاز ظاهر آشفته ام از دستشو ی. ناراضدمیپوف کردم کش یپلک ها یرو

 .ستیحالت اصال روبه راه ن مارستانیب میریم فتی: راه ب دیجاو

 .شمی: نه خوبم ، بخوابم خوب مدمینال

  رانیگر صدام زد: ا خیتوب

 دادم اومدم. تیکه نشدم خودم رضا ینبود. ضربه مغز یمهم زیخوبم به خدا عکس گرفتن از سرم چ-

 .یموند ینظر پزشک م ریامشب ز دیبا ی؟ حالت تهوع دار یداد تیرضا یچ یعنی: دیجاو
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 .اس گهید زیخورده بود و باز کردم: حالت تهوعم بخاطر چ چیپالتوم و باز کردم و شالم و که دور گردنم پ یها دکمه

 یبه خاطر بو نکهیبد رسوندم: منظورم ا یلیمبهوتش باعث شد تو دلم خودم و لعنت کنم که منظورم و خ نگاه

 .شهیحالم بد م مارستانیب رمیمتنفرم هر وقت م مارستانیحالم بد شد. از ب مارستانیب

مادرت  شیپ برمتیبردار م  یخواب الزم دار یبرا یهر چ مارستان،یب میبر یایسر تکون داد: حاال که نم دیجاو

 .یشب تنها بمون ستیدرست ن

افتاد که به  یم ادمی یکنم. وقت یمرد دور نیخواست از ا یدلم م قتشیو نداشتم. حق چکسینه جدا حوصله ه یوا

 بود یمرد شاک نیاز همه از دست ا شتریگرفت. ب یبود خودم و به کشتن بدم از خودم لجم م کیصدا نزد کیخاطر 

 که نخواسته ذهنم و مشغول خودش کرده بود. 

 .امینم یمن جا -

 رانی: ادیجاو

 سرم داد بزنه.  نجایهم رفت. اومده بود ا یهام تو اخم

 .امینم یی.در ضمن من جادیکن یآور ادیبا داد زدن  ستیو بلدم الزم ندکتر من اسم خودم  یآقا -

 شدم . یاز شر لباس هام راحت م دیزدم وارد اتاق خوابم شدم اول با کنارش

 ست؟یحالت خوب ن یگیمگه نم ؟یکن یچرا لج م رانی: ا دیجاو

 هیکه با  یبار نیبه تختم انداختم از آخر یقدم عقب رفتم نگاه هیآب دهنم قورت دادم.  اریاخت یسمتش ب دمیچرخ

 نداشتم . یمرد تو اتاق خواب تنها مونده بودم خاطره خوش

 خوام لباس عوض کنم. ی. مرونیگذشته تنم به رعشه افتاد :برو ب یآور ادی با

 یع داراون وقت توق ستیکنم ؟ نگاه اصال حالت خوب ن کاری؟ آخه من با تو چ یشد ی؟ چ یخوب رانیشد : ا نگران

 تنها ولت کنم. ینجوریا

 خوام دراز بکشم. یکنم. م یکردم : خواهش م التماس

 . دمیپتو خز ریکه به دستم اومد و تن زدم ز یلباس نیرفت اول رونیحرف ب یب
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 داخل؟ امیتونم ب یبه در خورد: م یا تقه

 داشتم : بله یاحساس بهتر ینجوریا دمیتا چونه ام باال کش پتو

تا  ارمیآب گرم م سهیآب وارد اتاق شد : حداقل داروهات بخور. بعدش برات ک وانیل هیداروهام  لونیبا نا دیجاو

 کمرت. محبتش باعث شد بغض کنم.  یرو یبذار

 داد؟ یور دل عسل جانش؟اگه عسل و دوست داشت چرا به من توجه نشون م رفتیچرا نم یلعنت

 د؟ین من شدآب به دستم داد: چرا نگرا وانیهام و همراه ل قرص

 .یپشت تلفن بغض کرده بود نکهینگاهم کرد: به خاطر ا یطوالن

 نبود که دوست داشتم بشنوم. یزیچ نیا

 فقط ؟؟!  نیجواب دادم : هم یبد عنق با

 قاطع بود. "نه" هی دنیمنتظر شن احمقانه

 ا نگرانت شدم؟چر نجامیا چرا بده جواب خودت و سوالت جواب گذاشت:  یعسل یآب و ازم گرفت و رو وانیل

داد هم بودنشم خوب بود. احساساتم راجب  یخواست تنهام بذاره وجودش هم آزارم م یو گفت بلند شد م نیا

 بود. ضیضد و نق دیجاو

 فقط صدام بزن. یدرد داشت ای یداشت یخوابم اگه کار یمبل م یدر نشست: من رو رهیدستگ یرو  دستش

 رفت. رونیاتاق ب از

  ؟؟یینجایا یلب زمزمه کردم : چون دوستم دار ریز

 ؟  یمنو دوست داشته باش یتون یپس نم یعاشق عسل یوقت ستین نیجواب ا شهینم ی: ول دمیکش یپوف کالفه

 قلبم اصال با  مغزم یاوردم. ول یو بخاطر نم دیشدم اصال جاو ی. کاش فردا که پا م دمیخواب یم دیهام و بستم با پلک

 نبود. دهیهم عق

*** 
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 یتو بدنم پخش شد به سخت یخوردم درد بد یپلک هام و آروم باز کردم. نور آفتاب تا وسط اتاق اومده بود تکون هیال

 بلند شدم و تو جام نشستم. تمام بدنم کوفته شده بود.

 دیتم جاوبه خاطر داش یشدم بخاطر داروهام منگ بودم. ول رهیکه کنارم بود و برداشتم و بهش خ یآب گرم سهیک

 نوازش کرد. میشونیبار پ کی یباال سرم اومد و حت یآب گرم اورده بود. چند بار سهیبرام ک یداریخواب و ب ونیم

راده ا یب یپر از آرامش. لبخند دمیبودم راحت خواب دهیمرد جز هومن شب و تنها تو صبح سر کرده بودم و نترس هی با

 شد. زونیل جانش لب و لوچه ام آواوردن عس ادیبا به  یلبم شکل گرفت. ول یرو

 ! اد؟یهم زمان از دو نفر خوشش ب شهیزدم: مردک ماموت خوش اشتها. آخه مگه م غر

بردن دادسرا اون وقت من  یو امروز م مانیخودم و فراموش کردم. ا یکه افتاد دغدغه ها وارید یبه ساعت رو نگاهم

 هنوز تو تخت بودم.

مش برد یگرفت و م یم لیتحو نگیو از پارک نیماش رفتمیم دیهومن که افتادم آه از نهادم بلند شد . با نیماش ادی

 انداختم. افهیو ق ختیعروسکش و از ر نیماش دید یشد اگه م یم ونهیکار، هومن حتما د ریتعم شیپ

 نیذب بودم با خودم فکر کردم ا. معدمیموهام کش یدست ال عیسر دیجاو دنیبه در خورد در اتاق باز شد با د ی تقه

 .دهیمرد همه جور منو د

داد  یم یچروک شده بود. به خاطر من به خودش سخت راهنشیتنش بود پ یشبید یکردم همون لباس ها نگاهش

 نداشتن.  شتریب یمعن هیرفتار ها  نیا

 ؟یشد داری: بدیجاو

 .نیتو رو خدا به خاطر من از کارهاتون  عقب موند دیببخش د؟یو به دندون گرفتم ول کردم: شما نرفت مینییپا لب

. شهینم یبا معده خال یول یقرص هات و بخور دیتخت نشست: با یکه به دست داشت کنارم رو ینیحرف با س یب

 برات سوپ درست کردم.

 !ن؟؟یباال رفت: خودتون درست کرد آبروهام

 ؟یچشم هات و گرد کرد ینجوریتعجب داره ا یلبخند زد: آره.چ 
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 !نیبلد یدونستم آشپز یسوپ و به دستم داد: نم کاسه

 هیاز پس  دیحداقل با گهیکنم د یم یپدر مجرد دارم زندگ هیاورد: چهار سال به عنوان  رونیب لونیهام از نا قرص

 نه؟ امیغذا درست کردن ساده بر ب

تو رو خدا به خاطر من مجبور  دیمرد پدرم هست با عذاب وجدان گفتم: مزاحم شدم. ببخش نیاومد ا ادمیتازه  من

 . شرمندتون شدم.دیبچه ها رو تنها بذار نیشد

وقت به خاطر  چیلطفا خواهشا ه رانیبودن. در ضمن ا نایکاسه سوپ اشاره کرد: بخور. بچه ها تنها نبودن مامانم ا به

 نکن. یکنم از من عذر خواه یکه برات م یکارها

 ؟ هیاهم و حس کرد نگاهش و به چشم هام داد: چنگ هینیفقط نگاهش کردم سنگ یبیحس غر با

 نیگفت چرا منو از ا ینم یچیو تکون دادم خودم و مشغول سوپم نشون دادم. اگه دوستم داشت چرا پس ه سرم

 اورد. ینم رونیب یفیبالتکل

 یترازوطرف  نهیکنه تا بب یم سهیکرد: چون داره تو و عسل جانش و با هم مقا یتو وجودم بهم دهن کج یموز حس

 تر تا اون انتخاب کنه. نیسنگ یکیکدوم 

 بد مزه اس؟ ومد؟یگشاد شد : خوشت ن مینیب یفکرم بدم اومد. پره ها از

 جواب دادم : نه خوبه  یاز سوپم تو دهنم گذاشتم و هول هولک گهیقاشق د هی

 انقدر ها هم پست نبود .نکنه منتظر بود اول من بهش ابراز احساسات کنم. دیجاو

 .نهیلبم نق زدم: عمرا تو خواب بب ریز

 .گهیبه کاسه ؟! بخور د یشد رهیچرا خ رانی: ادیجاو

 .امیب نییبخورم. پتو رو کنار زدم تا از تخت پا دیجاو یاز سوپم و با وجود غرغر ها یمیتونستم ن فقط

 : کجا ؟ دیجاو

 شده. رمیاالنم د نیکار دارم. هم یکل رمیدوش بگ دیبا -
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ه اگ یکن یو استراحت م یکش یبا دست به سر شونه ام فشار اورد تا دوباره داز بکشم: شما امروز فقط دارز م دیجاو

 نرفته. ادمیداشته من  یچه حال روزیرفته د ادتی

 کار دارم.  یبرم کل دیبا شهینه نم یوا یو خاروندم: ا میشونیپ

 ؟یدار کاری: چدیجاو

 کرد. یشد. طلبکارانه منتظر جواب نگاهم م ینم الیخ یچرا ب اوووف

ببرم درست کنم دستم امانت  دیهومن و با نیگفتم: ماش نیهم یو سند بدونه برا مانیا هیاز قض یزیخواستم چ ینم

 بود.

 هم یلیهمکارت که ظاهرا خ نیبودم. چرا به هم بهیگفت: من غر هیاسم هومن اخم کرد و با لحن پر از کنا دنیشن با

 ؟یخبر نداد کهیبهت نزد

 یم روشن خاموش قلبم تو  یها سهیچرا پس نشدم عوضش چراغ  ر یشدم. ول یاز طعنه کالمش ناراحت م دیبا

 شدن.

 برم. دیذار یهم دست من امانت بود حاال م نشیماش ستین رانیو باد کردم تا لبخند نزنم: ا لپ

 .یزدیاگه بود بهش زنگ م یعنیجواب داد:  یدلخور با

وقت هم  چیمن داشت ه یتو زندگ یواست راجب هومن بحث کنم . جواب مثبت بود هومن نقش مهمخ ینم دلم

 خواست کمرنگ بشه.  یمن دلم نم یعنیشد  یکمرنگ نم

 خوام برم به کار هام برسم. یم نیکار دارم. پس اگه اجازه بد یمنم کل ستیحاال که ن -

 ن؟؟مایا شیپ یدادگستر یکه بر یخوا ینم انایوسط ها هم اح نینبود گفت: ا یریشباهت به مچ گ یکه ب یلحن با

 دونست؟!  یرفتم . از کجا م وا

 نه؟ یبگ یچیه یخواست یگفتم نم ینم یعنیدلخور نگاهم کرد:  نهیبه س دست

 د؟یدون ی: شما از کجا م دمیو نگاهم و دزد دمیبرچ لب
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ا من ج شیپ تیگفتم گوش ینگفتم تصادف کردزنگ زد من جواب دادم البته  تیگوش یرو شبی: مامانت ددیجاو

 نه. ایواسه  سند  یزنگ زد ونیخواست بدونه به عمو هما یگفت. م مانیا هیبعد قض یمونده خودت االن خواب

 ختیر یم رهیدا یو واسه همه  رو مونیهام مشت شد. چرا مادر من انقدر ساده بود. که تموم زندگ دست

 درسته؟ یبه خاطر متن ترجمه به من زنگ نزد روزی: تو ددیروزش کش هی شیبه ته ر یدست دیجاو

 ادیگرفت.  یافتادم دلم م یدوستانه اش که م ریصدا و لحن سرد غ ادیحرفم بزنم  روزیخواست راجب د ینم دلم

 شد.  یدار م حیافتادم غرورم جر یکه م "بازم  "کلمه

 . دیکن یمن واسه متن ترجمه زنگ زدم. شما اشتباه م -

 .ینگفت یچیو ه یشد مونیپش نکهی. ناراحتم از ایعموم به من زنگ زد یخوشحالم که به جا نیاز ا :دیجاو

 .زدمیزنگ م دیلب زمزمه کردم: اصال نبا ریز

 بودم. باعث یاز دست عسل عصبان یلیخ یتند رفتم اون لحظه که زنگ زد یکم روزیدونم د یمنه م ری: تقصدیجاو

 .یکنم تو زندگ یم ادیاشتباه ز گهیبرخورد کنم. منم آدمم د یشد اونجور

اومد عسل جاش براش شام پخت بود و نگران سرد  یکه به نظر نم ینجوریدست عسل جانش ناراحت بود. ا از

 شدنش بود.

 خلوتتون بهم زدم. گهید دیاونم سر شام ببخش زدمیزنگ م دی. من نباستیمهم ن -

 نگاهم کن. رانی: ادیجاو

 برم . دیمن با -

 یبرمش درستش م یخودم م رمیگ یم نگیو از پارک نیماش رمیمن م یرینم ییدستم و گرفت: باز گفت! شما جا مچ

 کنم.

تو دردسر انداختم خودم از  یلیجاشم شما رو خ نیدکتر من تا هم ی: نه آقادمیکش رونیدستم و از دستش ب مچ

 .امیپسش بر م
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 یسیکار وا یپا یسراغ صاف کار چونه بزن یبر یخوا ی. میایخودت از پسش بر م یچ یعنیهم رفت:  یتو ابروهاش

 .ذارمیکامال مردونه مگه من م طیمح هیاونم تو 

حرف و  نیا دینبا دیکرده ا لیکار ها رو بکنم. مرد و زن هم نداره شما که تحص نیهم  قایدق خوامیکردم: بله م اخم

 د؟یذار یزن و مرد فرق م نی. چرا بدیبزن

 یو م یخوبه که مستقل نی. استیزن و مرد ن یداره. بحث من برابر التیبه تحص یچه ربط نینگاهم کرد: ا کالفه

نه  ینک یلجباز دیتونم کمکت کنم پس نبا یمن هستم م یاس وقت گهید زی. حرف من چ یایاز پس کارهات بر ب یتون

 .یبگ

 از دستم.  یهم شاک یا کلباشه. حتم دیاف اف بلند شد: آخ حتما مامانم با یصدا

 ...  ونیبلند شد: عمو هما دیجاو

 کنه؟ یم کاریچ نجایخان ا ونیخوردم: هما  جا

 ییما یکرد تو خونه  یبهش گفته.عموم هم زنگ زد به من چون فکر م مانی: مادرت زنگ زد به عموم راجب ا دیجاو

 شبیخواست د ی. می. اخه تهران نبود.منم گفت تصادف کردادیعموم دنبالت م یکه من بهت بگم صبح آماده باش

 االنم حالت خوبه. یگفتم خواب یول فتهیراه ب

 خان نگرانم شده بود. ونینبود دفعه اولم نبود که هما یبیعج زیخان نگرانم شده بود چ ونیهما 

اومده رفع بشه. منو  شیات پکه بر یبگم تا سوتفاهم ها دیبا یزیچ هیبره گفت:  رونیاز اتاق ب نکهیقبل ا دیجاو

 .میبچه ها هم حضور داشتن ما تنها نبود بای. مادرم و پدرم و زمیعسل خلوت نکرده بود

 ممنونش بودم.  حاتشیشده بود . چقدر هم بابت توض میکه متوجه ناراحت دمی. چقدر خجالت کشدمیلبم جو گوشه

 .یزنیبه من زنگ م "زمبا"کنم  یم دیتاک "بازم " یدر ضمن هر وقت به مشکل خورد -

 نینبود که به هومن داشتم و ا یاحساسات من بهش اصال حس یهومن بود. ول هیشب یلیمرد خ نیندادم. ا یجواب

 کار و برام سخت کرده بود. یادیز

 رانیفوت کرد: ا رونینفسش با صدا به ب دیجاو
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 ام حبس شد. نهیچند لحظه نفس تو س یخودم حس کردم برا یو رو دیجاو رهیام و باال دادم نگاه خ چونه

 مناسب تر بپوش.  زیچ هی: پاشو لباست و عوض کن دیجاو

 رفت . رونیو گفت از اتاق ب نیا

هم مناسب بود. فقط موهام نامرتب  یلیکه پام بود انداختم لباس خ یو ساپورت مشک دمیسف ینخ شرتیبه ت ینگاه

 ریاز ز رمیازم خواست که لباس عوض کنم رنگ لباس ز دیا جاوتازه متوجه شدم چر ستادمیا نهیبود جلو کنسول آ

 مشخص بود. میو نخ دیلباس سف

 لباس مناسب تنم نبود.   دیدفعه چند بود که جلو جاو نیتخت نشستم ا یرفته رو وا

 .رونیبرو ب شهی. حاال روت مرانیدم: خاک تو سرت ا نق

*** 

سرم جمع کنم که در اتاق بدون در زدن باز شد و مادرم وارد اتاق  یداشتم موهام و باال ی. سعدمیپوش یمناسب لباس

 شد.

 گونه اش زد. یرو ینسبتا آروم یلیشده بود س انینما شتریکه امروز ب میشونیپ یکبود دمیبا د مادرم

 ؟ ی؟ درد ندار یخوب یخان گفت تصادف کرد ونیشده؟ هما ی: خاک به سرم چسمن

 بود. کیتصادف کوچ هی. بزرگش نکن مامان ستین یمهم زیچ و باال سرم جمع کردم: خوبم موهام

ر اصال دکت یمطمئن باشم خوب رانی؟ا شبیبه من نگفت د یچیه دیبود: چرا جاو میشونیپ یکبود یمادرم رو نگاه

 ؟یرفت

. بله رفتم از سرم عکسم گرفت دکتر یشیخود نگران م ی: خوبم مامان جان چرا بدمیشدم و گونه مادرم و بوس خم

 راجب تصادف نزد. ینگرانت نکنه حرف نکهیا یبرا دمیندارم. جاو یگفت مشکل

چشمون کرده که همه  یکیحتما صدقه بدم.  دیآماده شدم. با یچجور دمیخان زنگ زد نفهم ونی: صبح که هما سمن

 ؟یخان زنگ زد ونیبه هما یرد.  به مادرم لبخند زدم: آخر کار خودت و کمیاریبد م میاش دار
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که  هیدونم درد تو چ یطرفم نم نیتونستم؟از ا یزندان م فتهیب مانیتونم بذارم ا یکردم. من که نم یم کاری: چ سمن

 ؟  یدید  ی گهید زیمرد چ نیاز ا یجز خوب ؟یکن یم میخان قا ونیخودت و از هما

مطمئنم شما حداقل  ی؟ ول هیچ یهمه خوب نیا لیدونم دل یمن هنوز نم نجاسیمشکل ا گهید نیباال دادم : هم شونه

 ؟یدون یاز من م شتریب

 کنه؟!  یم یداره بهمون خوب یبده بنده خدا بدون چشم داشت ؟یچ لهیاخم کرد: دل مادرم

 دادسرا ؟ نیراست نرفت هیچرا  نجایا نیباشه. حاال چرا اومد نیهم دوارمی: امدمیلبم و جو پوست

 .نهیاومد که تو رو بب مان،یو فرستاد دنبال کار ا لشیخان وک ونی: هما سمن

 چرا؟ گهیگردنم و خاروندم: من د پشت

 ... یوقت حرف بد هی: حتما کارت داره. مامان جان  سمن

با  یچجور یکن یبهم گوش زد م یحرص زده گفتم: مامان جان مگه بچه دو ساله ام دار دمیحرف مادرم پر ونیم

 ؟! سمن : آخه ... بزرگترم رفتار کنم

 مامان؟ -

 خان وارد اتاق شد. ونیتا خواست دهن باز کنه دو تقه به در خورد هما مادرم

توام با اعتماد بنفس  ینگاه کل کیخان  ونیبا سر داد . هما دیخودم اومدم و سالم دادم .جواب سالم و مثل جاو به

 .یذاریتنها م رانیا منو بهم انداخت: سمن 

 و اشاره به من فهموند مراقب رفتارم باشم و از اتاق خارج شد.  میشم کرد و با اتند چشم چ مادرم

 تخت نشست. یتخت گذاشت و خودش هم رو یو رو شیمخمل ی قهوه کت و خان در اتاق بست  ونیهما

 حرف دارم . نیاشاره کرد: بش شمیآرا زیم یصندل به

بود.  دمیانداختم و نشستم. پاهاش تو د نییمرد دوباره تو گوشم زنگ خورد. سرم و پا نیرحمانه ا یب یها حرف

 بشه. انینما شیامر باعث شد که پاچه شلوارش باال بره و جوراب توس نیپاش انداخت و هم یخان پاش و رو ونیهما
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 یم شبیه همون دتهران نبودم وگرن شبی؟ د یتصادف کرد گهیم دیو بلند بود: جاو یخان جد ونیهما یصدا

 اومدم.

کار  دنشیدونستم پرس یو کشف کنم . م ینگران نیا لیتونستم دل ی. کاش مدمید یاومدن نم یبرا یلیمن دل یول

 قراره وقتش برسه. یدونستم ک یمن نم "به وقتش"جوابم شد  دمی، قبال پرس هیهودیب

 پام و جمع کردم : انقدر مهم نبود حالم خوبه. یها انگشت

 آره ؟ یچون دلخور یکن یکرد: نگاهم نم یخان سرفه ا ونیهما

 کنم جلو زبونم و گرفتم. یادب یب نکهیقبل ا یسر زبون اومد بگم متنفرم ول تا

 .ستین ینجوریباال دادم: ا چونه

 یدون ی. وگرنه میسراغت خواستم تا آروم بش ومدمی. اگه تا امروز نیکرد ینم یدور ینبود ،یخان : دلخور ونیهما

 .دنتید امیتونستم ب یخواستم م یبازم اگه م یکن میچقدرم خودت ازم قاهر 

شد مادر انقدر آه و ناله  ی. تجربه اش داشتم خودشم دست به کار نمدیکش یداشت قدرتش و به رخم م دمیکش یآه

 شکست. یکرد تا مقاوتم م یم

 و امروز بزن؟ یو عوضش فرار کرد یکه اون شب نزد یخان : بگو؟ حرف ها ونیهما

ما! ش یحرف ها یکردم ول یاونقدر بچگانه رفتار م دیدونم نبا یکرده بود : م دیفرارم تاک یرو دمیخجالت کش یکم

 یراب ی. من قصددیبرادر زادتون نباش یکنم. نگران زندگ یفکرم نم یوقته که به سهراب حت یلیخان من خ ونیهما

 سهراب ندارم .  یخراب کردن زندگ

 ام نداشت و نداره. ندهیآ یمن برا یانتخاب یها نهیتو گز یاگه سهراب مجردم بود جا یگرفتم : حت نفس

 چرا من مخالف سر سخت ازدواج تو سهراب بودم؟ یدیخان چشم تنگ کرد : تا حاال از خودت پرس ونیهما

 .دنیدیصورتم کردم : حتما منو در حد برادرزادتون نم یچاشن یاخم

 اول و به لیمخالف ازدواج شما دو تا بودم. دل لیبه دو دل ستین نیگشاد شد و سر تکون داد : نه ا شینیب یها پره

کردم.  یبازم مخالفت م یشهرم بود نیا آدم  نیبگم تو اگه دختر پر نفوذ تر دیبا یبابت دوم ی. ولگمیوقتش بهت م
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ن . م ادیکه اسمش پشت بند اسم تو ب ستین یدونم. سهراب در حد یدونستم و نم یتو نم قیچون برادر زاده ام و ال

 یلیتو خ اقتی، ل رانینه تو ا شینامزد فعل نیهم اقتشیدونم ل یم شناسمیم یبرادر زاده خودم و بهتر از هر کس

ون مخالفت کردم چ رانیکه بتونه تو رو خوشبخت کنه. ا یکس هیارزه  یآدم که سرش به تنش ب هیاز سهراب  شتریب

 یدونستم. خوشحالم که سهراب و برا یاولم وجود نداشت بازم سهراب و در حد تو نم لیاگه دل یتو بودم. حت راننگ

 .یکرد رونیاز ذهن و قلبت ب شهیهم

 نیشد ا یباعث م یزیدونست . چه چ یمن نم قیمرد سهراب و ال نیمونده بودم . ا رهیخان خ ونیشده به هما شکه

 اش نگران من باشه. من و برادرزاده یزندگ نیمرد ب

بار جلوت و نگرفتم با ازدواج با سورج  هی یخوام درست انتخاب کن یبار م نیخان درهم شد: من ا ونیهما یها اخم

اشتباه و  هیخوام  یشدم چون نم یعصب دمی. اون شب که سهراب و کنارت دیکرد یخودت و تباه م یزندگ یداشت

 ران؟یا گمیم یچ یفهمیم یدو بار تکرار کن

به حساب معذرت  ذاشتمیم دیحرف ها رو با نیگرفته بودم. ا ادیخان  ونیزبون هما یتکون دادم من از بچگ سر

 کرد. ینم یازم عذر خواه میوقت مستق چیخان ه ونیدونستم هما یچون خوب م یخواه

و تا چند روز گفت پول  ی. سمن مشهینباش امروز آزاد م مانمیخان دست هاش و در هم قفل کرد: نگران ا ونیهما

 نشد به من خبرش بده باشه ؟ ای دیاگه نتونست یول ندیخوا یکمک نم دیکن یجور م ندهیآ

بود کمک  دهیکش یمادر چه نقشه  یعنیاوردن !!  یو طالهاش بازم کم م مانیا نیگفت با فروش ماش یکه م مادرم

 خان رد کرده بود. ونیهما

ه پول ب گهیچند روز د هیپول هست فقط  یول دیخبر نداشتم : شما لطف دار یزیکردم لو ندم از چ یزدم سع لبخند

 زود سندتون آزاد کنم. دمی. قول مرسهیدستمون م

 . پس تعارف نکردم.یبکش یتو سخت مانیخواد به خاطر ا یخان از جاش بلند شد: من دلم نم ونیهما

 دونستم. یهمه توجه و م نیا لیکرد کاش حداقل دل یبا کار هاش منو شکه م شهیمرد هم نیا

 الغر تر شده. یلیصورت خ دمتیدفعه که د نیاز آخر میبگذر نایتو هوا تکون داد: از ا دستش

 باشه.  دیبا نیشده به خاطرا نیکارم سنگ یگونه ام گذاشتم : کم یو رو دستم
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 یکار کن یمشخص میتو شرکت من اونم با تا یتون یم یفهمم چرا وقت یهم رفت : من اصال نم یتو شتریهاش ب اخم

 ؟یادامه بد ستیشغل که روز و شبش معلوم ن نیبه ا یبازم اصرار دار

 ندارم. یتی: من شکامیبود دهیبحث رس نیبه ا باز

 یآوردم براش باز کن. محض رضا رانیا یجوابم گذاشت و از اتاق خارج شد: سمن چند تا از اون کمپوت ها که برا یب

 خوره؟ یدختر اصال غذا هم م نیا خدا 

حساب ببره  دیشا یدعواش کن کمیبرنامه اس الغر شده. شما اگه  یچون ب یخوره ول ی: غذا م دمیمادرم شن یصدا

 .شمینم فشیمن که حر

شد  ینم فمیحر یکردم مادرم وقت یهام افتاده ام اون موقع هام که لج م یبچگ ادیحرف مادرم خنده ام گرفت  از

تونستم تحمل  یبودنش و نم یخود را یگاه یبود. ول یخان مرد خوب ونیشد. هما یخان م ونیدست به دامن هما

 کنم.

 ولش کردن؟ یعنی مانمیخان من برم دادسرا نگران ا ونیهما گمی: م سمن

 خواست قهقه بزنم. یگرفت. دلم م یمرد اجازه م نیپسرش از ا شیرفتن پ یبرا مادر

 خان نگاه کردم. ونیر تکه زدم و به مادرم و هماچهار چوب د به

بمون خونه مراقب دخترت  ستیزن تنهاس ، الزم ن هی یجور جاها جا نیجواب داد: مگه ا یخان با ترشرو ونیهما

 هست. زیباش. من حواسم به همه چ

 یبا خودم فکر م میتو دوران نجوان یمن و مادرم داشت. حت یتو زندگ یخان حضور پررنگ ونیهما ادمهی یوقت از

 خان مجرد مونده. ونیکه هما نیهم یخان به مادرم و برا ونیهمه توجه به خاطر عالقه هما نیکردم ا

 میپدرم بود زندگ  میپدر واقع یخان  جا ونیکردم اگه هما یفکر م نیکردم به ا یم ادیز یپرداز ایروز ها رو اون

 کرد. یبا االن فرق م یلیخ

 اتفاق رخ نداد. نیوقت ا چیه یبذاره. ول شیخان پا پ ونیدرم انتظار داشتم. هماجدا شدن مادرم از پ بعد

 یحرف گهیحرف ها نزنم. بعد اون روز د نیاز ا گهیگذاشتم و مادرم دعوام کرد که د ونیبار فکرم و با مادرم در م کی

 گاه مادرم باشه. هیخان تک ونیمثل هما یخواست مرد یدلم م یلیخ یموضوع نزدم ول نیراجب ا
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 دهیگفت سرش و تند تکون داد. فکرم اصال نامربوط نبود مادر زن ا یچشم شهیخان مثل هم ونیدر جواب هما مادرم

فقط چشم بشنوه مادرم هم جز چشم  انشیخان دوست داشت از دهن دور اطراف ونیخان بود. هما ونیهما یبرا یآل

نبود  دیاز جاو یشدم. خبر منیون خان وارد نشیرد. بعد رفتن همااو یبه زبون نم ی گهید یمرد حرف نیدر جواب ا

 خبر رفته بود. یب

 رفت؟ دیدادم : مامان جاو هیچهار چوب آشپزخونه تک به

داره که  یجلسه ا هیکرد جواب داد: آره مادر بهش زنگ زدن گفت  یو باز م یطور که در کمپوت آناناس نیهم مادرم

 .رهیو ازت بگ نیو کارت ماش چییکه سو ادیزودتر بره. آهان گفت عصر م دیفراموش کرده با

 . یلب زمزمه کردم :ماموت زورگو دوست داشت ریز

 ؟یکرد یخان آشت ونیسر تکون داد : با هما مادرم

 بشه. یدادم تا راض لشیزدم: طبق معمول چند تا چشم تحو پوزخند

 یحرف بزن ینجوریمرد ا نیخواد راجب ا ی: دلم نم ختیکاسه ربهم رفت و آناناس ها رو داخل  یچشم غره  مادرم

 احترامش واجبه. یچشم داشت چیبه ما لطف داشته بدون ه شهیمرد هم نیا

 نشستم.  زیپشت م دمیعقب کش یناهار خور زیم یمادرم دادم و صندل لیتحو یا دهیکش چشم

 از کجا که من خبر ندارم؟! یپول جور کرد یگفت بهش گفت یخان م ونیمامان هما -

 به دستم داد: بخور تا بهت بگم. یکاسه آناناس ها رو جلوم گذاشت و چنگال مادرم

 خوب؟ میکم دار ونیلیو پنج م ستیکال ما ب رانیروبه روم نشست: ا مادرم

 خوب ؟.  -

 .میو پاس کن مانیچک ا میتون ی: با پول رهن خونه م سمن

 ؟یتو هوا خشک شد : چ دستم

اش پنج ت ستی. بمیریگیو از صاحب خونه م شیما پول پ نیآفر یادامه داد : من فکر کردم بعد عروس جانیبا ه رمماد

 نه ؟ هیفکر خوب میکن یخونه اجاره م هی پول هم  هیبه بق  مانیقرض ا یبرا مید یو م
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خرج  مانیا یبده یخونه برا شیپول پ شتریخواست ب یتا حرف مادرم و هضم کنم. مادرم م دیطول کش هیثان چند

 ! د؟ید یوسط منو هم م نیکنه. اصال ا

 م؟یخوا یم جا چقدر  ما مگه  میمون یم تو و من فقط خودش  هیکه بره سر خونه زندگ نینه؟ آفر هی: فکر خوب سمن

 کرد؟!  یکار و نم نیوقت ا چیبود ه نیاگه آفر یعنی،  شیبره سر زندگ نیآفر

 ؟ ینیب یاصال منو م ؟یکن یوسط به منم فکر م نیو تو کاسه رها کردم: مامان اصال ا چنگال

 به حرف من داره؟ یچه ربط یگیکه م زهایچ نیاصال ا ؟یزن یم هیچه حرف نیچشم گرد کرد: ا مادرم

 یفکر نم نیه اوقت ب چی. هیداد یبه منم بها م یداد یبها م نیو آفر مانیکه به ا یدرصد هی: داره چون اگه  دمیغر

 .مانیا یبده یبرا یو بد شیپول پ شتریکه ب یکرد

ها  حرف نی. پس امیتر خونه اجاره کن نییچند محله پا میبر میخواست یم اول از ! ما که ران؟یا یگیم هیچ نای: اسمن

  ه؟یچ

دنبال خونه بگردم. مامان با  یچیقرار نبود. من با ه یتر ول نییپا میو قورت دادم : آره قرار بود چند تا محل بر بغضم

 یماعاجت تیوسط فکر منو موقع نیآلونک اجاره کنم. شما اصال ا هیتونم  ینم ی. من حتمونهیکه تهش برامون م یپول

 د؟یمن هم هست

 نیزندان همچ فتهی. بعدش اجازه بدم بچه ام بنمیخونه بش نیتو بهتر یتر از من جواب داد: انتظار دار یعصب مادرم

 خونه بسته اس. هیتو به  یاجتماع تیموقع یعنی!؟یدار من  از یتوقع

 ستم؟یگرفت: مگه من بچه ات ن دلم

 درک کن. کمیرفتار کن.  یمنطق کمیافته زندادن  یداره م مانی. ایزنیم هیحرف ها چ نیا رانی: ا سمن

ه ک شمی. دو سال پامیکوتاه ب دیدرک کنم چرا همه اش من با دیفشردم و تند تند پلک زدم : چرا همه اش من با لبم

که باز  مانیا یبرا یو داد میسال ها جمع کرده بود نیکه تو ا یپول مشترک یگند زد همه طال هات و حت مانیا

پول  نیخواهر من ا ؟یدار اجیاحت یزیمادر من چ گهاصال اومد ب یبود ضیمر یشازده ات وقت نی. همفتهیزندادن ن

 گفت مامان؟ د؟یکم  ندار نیافر هیزیجه دیگفت واسه خر ؟یکن یم هیتسو یدار یو چجور یکه گرفت یوام

 : مگه داشت که نکرد ؟ سمن
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 هینیریخان ازش پول قرض کنم. پسرت ش ونیپام گذاشتم رفت سراغ هما ریکه غرورم ز ی: همون روزدمیکش غیج

 ریو رفت و اومد کنه. که من نرم زبا متر گهیچند سال د هیتونست  یبه خاطر مادرش نم یعنیو اورد.  دشیجد نیماش

 م؟یبکش یسخت مانیبخاطره ا دیما با  شهیبار قرض چرا هم

 .مدیو پست م یعملم خرج کرد یکه برا یکنم تموم پول یکار م ه؟یدردت چ دمینگاهم کرد: باشه فهم نیغمگ مادرم

 یتو مامان دار یمن آدم بده ام. منم داداشم برام مهم ول یبگ یخوا ی: آهان حاال مدیاز گوشه چشمم چک اشکم

 . یکن یبابا رفتار م هیشب

 ...یمن ک رانی: ا سمن

من خودخواهم ،  پول خونه مال من  یکن یبگم شما بازم فکر م یچون من هر چ ستیمهم ن گهیو باال اوردم : د دستم

 .یباهاش بکن یتون یخواد م یدلت م ی. هر کارستین

 .یکن یم ینجوریچرا ا رانیفتم و سمت اتاق رفتم: ارو گ نیا

 یاوردم. منم دلم نم یحرف ها رو به زبون م نیا دیدونستم نبا یزدم. م هیاتاق محکم بهم زدم و به پشت در تک در

 یم ییجا هیشد. منم ادم بودم بالخره تا  لیتکم تمیمادرم ظرف یبا حرف ها یزندون ول فتهیخواست برادرم ب

 .دمیکش

 باز نقش دیکردم . با یم یو از مادرم عذر خواه رفتمیم دینشستم با پشت دست اشک هام و پاک کردم. با نیزم یرو

 کردم. یم یگاه خانواده اش بود و باز هیکه تک یاون ادم قو

*** 

  &دیجاو&

 

و برداشت. کروات و دور  دشیکوچک سف یبا خال خال ها یو کروات سرمه ا دیکش رونیتوالت و ب زیم یکشو

 بزنه. یقیخودش کرد گره دق یگردنش انداخت و تموم سع

 رفتیم منیطور که سمت نش نیتخت برداشت. هم یگردنش پاف کرد. کتش و از رو یرو و  شیشگیاز عطر هم یکم

 کوشا رو صدا زد. 
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 ؟ یشد حاضر کوشا -

 .امی: االن مدیبلند کوشا و از اتاقش شن یصدا

و جمع کرد. دخترکش همراه  نورا یبارب یعروسک ها نیزم یدا رو خاموش کرد. خم شد از روص یب زونیتلو

 رفته بود. شگاهیبه آرا بایخواهرش ز

و مادرش به  باینورا همرا ز شیاز صبح ذوق داشت چون قرار بود امشب لباس پرنسس ها رو بپوشه. چند روز پ نورا

 بود. دهیو خر یدخترانه پف دار یرتدخترکش لباس صو یرفته بود و مادرش برا دیخر

رفت. تا مطمئن بشه  یم راهنشیلباسش که هر شب قبل خواب اول سراغ پ دنیپوش یداشت برا جانیانقدر ه نورا

 هنوز سر جاش هست.

. کوشا چونه اش و به دیباز کوشا و باز کرد به داخل سرک کش مهینورا و تو اتاق گذاشت و در اتاق ن یها عروسک

 رفت.  یشلوارش ور م پیاش چسبونده بود و با ز نهیس

 شده؟ یچ -

 .ادیشلوارش و ول کرد: باال نم پیبا حرص ز کوشا

 .نمیبذار بب - 

 خراب شده. شهیبا اخم جواب داد : درست نم کوشا

 .یکن یدرست نشد عوضش م نمیپاهاش گذاشت: بذار بب یکوشا زانو زد و کتش رو جلو

 . دشیکش باال و کرد و آزاد  پیکرده بود. ز ریگ به گوشه پارچه شلوارش پشیز

 درست شد. -

که  ونشیو صاف کنه. پاپ راهنشیپ قهیتا  ستادیا نهیو تن زد و جلو آ دیکش رونینفتش و از کاور ب یکت تک آب کوشا

 تخت افتاد و برداشت و سمت کوشا گرفت.  یرو

 یرسم دیبود. اصرار داشت امشب همه با دهیخر ونیخانواده کروات و پاپ یهمه مرد ها یبرا بایرفت. ز ادتیو  نیا -

 لباس بپوشند. 
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 خوامش. یخز نم یلیگشاد شدن: خ شینیب یو به دستش نگاه کرد و پره ها دیچرخ کوشا

ختم  دشیدونست سر منشاش به مدرسه جد یکه م دیشن یاز دهن کوشا م یدیجد ی. جمله هادیباال پر ابروهاش

 .شهیم

 ! ؟یچ یعنی "خز"چه طرز حرف زدنه ؟  گهید نیهاش درهم شد: ا اخم

 ها رو داره. یمعن نیهم دونمیچه م ،یاس ،امل عهیضا یعنیشونه باال انداخت:  کوشا

 ؟یها متوجه شد یحرف بزن ینجورینشنوم ا گهی. د یکن ریو برام تفس شینبود معن نیمنظورم ا -

 من شو.  خالیامشب و ب هیسمت در رفت: بابا  یبا بدعنق کوشا

 نداره؟ یکلمه چشم کاربرد دتیجد یکشنریتو د -

 .گمیدستش و تو هوا تکون داد : باشه جلو تو نم کوشا

 پسره زبون دراز.  چوندیپ یبود گوشش و م حقش

 یصدا هپله اول نذاشته بود ک یرفته بود. پاش و رو نیی. در خونه رو قفل کرد کوشا زودتر از او پادیکش یکالفه  پوف

 .دینفر به گوشش رس کیپچ پچ 

 یبود و داشت با گوش ستادهیخورد که تو پاگرد ا مایشوهر دختر عموش س مایرفت که چشمش به ن نییها رو پا پله

 بود. دهیکرد و هنوز او رو ند یصحبت م

 تونم جوابت و بدم. یخونه ام زنگ نزن. جلو زنم که نم یبهت گفتم وقت زمی: آخه عز ماین

 یبود که ب ادیرفت . انقدر تنفرش نسبت به خانواده عموش ز یم یآب ریزد. پس داماد زن عموش هم ز پوزخند

 شد. ریسرا ز نییگذشت. از پله ها به پا هیقض نیاز کنار ا تیاهم

 . امی: عسلم فردا دنبالت امشب مماین

 کرد. رییلحنش تغ عیسر دنشیو با د دیچرخ ماین

 . امیدم مفردا خو ی: آره حاجماین
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 بندازه از کنارش گذشت. ینگاه مایبه ن نکهیتاسف تکون داد بدون ا یاز رو یسر

 .  زدنیبودن و گپ م ستادهیا نیو کوشا کنار ماش شیشد. پدرش همراه عمو اطیح وارد

 مامان کجاس پس ؟ -

 .کشهیتا آماده بشند چند ساعت طول م یشناس یسمتش : خانم ها رو که م دیصداش چرخ دنیبا شن پدرش

 خسرو تعجب کرد. دنید با و شد باز  اطیبگه که در ح یزیخواست چ دیخند

 دنبال عروست ؟ یاالن بر دی! مگه نبا؟یکن یم کاریچ نجای: خسرو تو ا روسیس

 جا گذاشتم برم بردارم. زیچ هی. شهینم رید رمیلبخند زد : م خسرو

 کرد.  یفرق م شهیامروزش با هم یرنگ به تن داشت و مدل موها یکت زغالبرادر کوچکش نگاه کرد.  به

 .نمیبب نجایا ایشاه دوماد ب -

 باز جلو اومد و برادر کوچکترش و بغل کرد و با دست چند ضربه آروم به کتف خسرو زد.  شیبا ن خسرو

 .نمیپدر شدنت و بب که،یمبارکت باشه داداش کوچ -

 زد: چاکرتم داداش...  یو لبخند محجوبانه  دیعقب کش خسرو

از پدرش بلندتر بود گذاشت: پدر سوخته اصال  یچند سانت هیسر شونه خسرو که حاال  یدست هاش و رو پدرش

 کنم. یکه دارم دومادت م یانقدر بزرگ شد یک دمینفهم

 شونه پدرش گذاشت. یرو یخم شد تا دست پدرش و ببوسه که پدرش اجازه نداد و خسرو بوسه ا خسرو

 : نوکرتم بابا.خسرو

 بلند سمت ساختمون رفت. یکرد و با قدم ها یهم رو بوس ونیهما عمو با  خسرو

 یها پله از شالش مشخص بود. ریسشوار شده اش از ز یبود و موها دهیپوش یکه کت دامن کرم رنگ دیو د مادرش

 اومد. یم نییپا وانیا
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 .میزودتر از همه اونجا باش زبانیبه عنوان م دیساعت پنج عقد ما با یالمتخانم؟ زود باش نا س ی: کجا روسیس

 تنهاس. شگاهیرفته آرا رانمی. امیبر دیدنبال اونم با زدمی: اومدم هلم نکن. داشتم با سمن حرف مدهیفر

 نشده. ریسالن تا د میمستق دیدنبال سمن شما بر رمی: من م ونیهما

 .شهی، زنگ زدن داره کارشون تموم م شگاهیسالن تو هم برو دنبال دخترا آرا میریمامان جان تا ما م دی: جاودهیفر

 بود : باشه فقط آدرس ندارم. میانداخت ساعت سه و ن شیبه ساعت مچ ینگاه

 دیگفت و چرخ ی. باشه نیدنبال آفر شگاهیبره همون آرا دیاصال خسرو هم با ریبگ بایگفت : زنگ بزن از ز مادرش

 ؟ یایمن م سمت کوشا: تو با

 منتظر بمونم. رهیگی: نه حوصله ام نمکوشا

 اطیو از ح نیزد و ماش اطیدر ح موتیپشت نشست. ر یصندل یپدرش و باز کرد رو نیو گفت در ماش نیا کوشا

 خسرو حرکت کردن.  نیآورد پشت سر ماش  رونیب

به دست داشت از پنجره  یبردار لمیف نیکه دورب یکرد و مرد یخسرو و اسکرت م منیماش یپژو سبز لجن نیماش

 شده بود. زونیآو نیماش

 کیدرجه  یها لیرستوران تو منهتن با حدودا پونزده مهمون که همه از فام هیخودش تو  یاومد مراسم عروس ادشی

 شدن برگذار شد. یمحسوب م

نگار نگرفته بود. نگار مثل  یبود و برا یهر دختر یکه آرزو یجشن ازدواج بزرگ ش،یگرفت بابت خودخواه دلش

 کنار اومده بود.  رهیبگ یخواست جشن بزرگ یمورد که دلش نم هی نیبا ا شهیهم

بود که نگار بابت جشن ازدواجشون بهش غر بزنه  دهیکه با نگار داشت ند یمشترک چند ساله ا یوقت تو زندگ چیه

 و بروز بده. شیناراحت ای

به گردنش داد.  یو خاموش کرد کوچه نسبتا خلوت بود کش و قوس نیاشم دنیساعت بعد به مقصد رس مین حدودا

 دمیکرد. شا یم لکسشیشد و آروم ر یم دهیکه آخرش به تخت کش ییخواست از اونها یم یماساژ حساب هیدلش 

 کرد. ید فکر میکه نبا یکمتر به اون ینجوریا دمیکرد. شا یدوباره ازدواج م دیواقعا با
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 و گرفت منتظر شد. بایداشبورد برداشت و شماره ز یو از رو شیگوش

 : الو داداش...  بایز

کارتون  شگاهمیمحکم تر شد و سر چرخوند نگاهش و به آپارتمان پنج طبقه داد: من جلو آرا یدور گوش دستش

 تموم شد؟

 هم کارش تموم شده.  نی. خسرو هم اومده؟ آفرمیای: کار ما تموم شده االن مبایز

 .نیلفتش ند نییپا انی. زودتر ب میاومد اره با هم -

ود ب ستادهیبود که منتظر ا ی قهیزن و مرد بودن باال رفت. پنج دق هیبردار ها که  لمیقطع کرد. خسرو همراه ف تماس

 اومد.  نییهمراه نورا پا بایکه ز

 شد. ادهیپ نیاز ماش عیدست عمه اش ول کرد و بدو بدو به سمتش اومد سر نیماش دنیبا د نورا

 .یافت یکرد : ندو م اخم

پوف دار مثل فرشته ها شده  ی. دخترکش تو اون لباس صورتدیو آسمون گرفت و تو بغلش باال کش نیزم نیو ب نورا

و  یصورت یها نیتاج کوچک که روش نگ هیاورد.  یزده بود که ازش سر در نم یبلندش و بافت خاص یبود. موها

 قرمز کار شده بود به سر داشت.

 نیبذارم زم ییتقال کرد : بابا نورا

 .دیگذاشت و نورا به دور خودش چرخ نیگونه اش کاشت. نورا و زم یرو یبذاره بوسه  نیزم یرو نورا و  نکهیا قبل

 ... یتق تق ندرالیشدم نگاه کفش هام و نگاه مثل س ندرالیس هینگاه کن شب یی: بابا نورا

 تا صدا بده : خوشگل شدم؟ دیکوب نیو به زم شیدو سانت یپاشنه کفش ها بعد

 بابا جان. یخوشگل شد یلیکرد: آره خ دییلبخند تا با

 ... نیپشت ماش یذاریرو م نای: داداش ا بایز
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 شهیبا هم یفرق هیمتوجه شد خواهرش  دیصورت خواهرش چرخ یگرفت نگاهش رو بایلباس ها رو از دست ز کاور

 رنگ داده بود. رییتغ رهیدقت کرد و تازه متوجه شد رنگ چشم قهوه اش به سبز ت شتریکرده. ب

 خانم کوچولو..  یزد: چه خوشگل شد بایآروم به گونه ز یو جلو برد و با انگشت ضربه  دستش

 داداش...  یگیرنگ گرفت با خجالت جواب داد: راست م بایز یها گونه

 .یستیتو کوچه وا یخوا یتوت ببند اگه مجلو مان بایرفت : ز نیگفت سمت ماش یاهوم

 .انیو عسلم هم با ما م رانیگفت : داداش ا یچشم بایز

 .نهیو هر چه زودتر بب شیبود. دلش اعتراف کرد دوست داره دخترک دوست داشت نجایهم ا رانمیا

که  نیجلو رفت و به آفر رفتنیم نیسمت ماش نیاومد خسرو دست و تو دست آفر رونیدست از فکر ب غیج یصدا با

 گفت. کیشد تبر یلب هاش پاک نم یخنده از رو

 افتاد.  نیچ شیشونیپ یبه پشت سرش رو دیچرخ دیو که شن رانیا یصدا

جوراب  رانینگاه کنه ا هیخواست منصفانه به قض یلختش بود خوب اگه م یکه تو ذوقش زد پاها یزیچ نیاول

 کرد. ینم یفرق آنچنان دنشیبا نپوش دنشیکه پوش انقدر نازک بود یبه پا داشت ول یشلوار

فرش که مشخص بود مدل دار بسته  یموها یزانوش بود شالش و آزادانه رو یکه به تن داشت قدش تا باال یپالتو

 شده انداخته بود.

 . گمیم کیتبر یحساب دمتیجلو اومد و خسرو صدا زد: خسرو جان باال ند رانیا

هم  یواخم هاش ت شتریمنتظر خسرو بغل کرد. که باعث شد ب ریحرکت غ هیخسرو بتونه جوابش و بده تو  نکهیا قبل

نامحرم بود. اصال  رانیبازم خسرو به ا یکرد ول یازدواج م رانیبره. درست بود خسرو برادرش بود و داشت با خواهر ا

س و لم شیشونیماه پ یمرد چیود دوست نداشت هب نیقتش ایمحرم و نامحرم انقدر ها هم براش تابو نبود. حق هیقض

 کنه آدم حسود که شاخ و دم نداشت.

 رانیبه خودش اومد که با محبت دست هاش دور ا یول ستادیحرکت ا یجا خورده بود ب یکه اولش کم  خسرو

 انداخت.
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 ها. یمراقب خواهرم باش یلیبلند گفت: خسرو خ رانیا

 : چشم حتما  خسرو

 شد. ریگفت : د یبدخلق با

 دکتر...  یانداخت : سالم آقا یبهش نگاه یچشم ریاومد و ز رونیبا صداش از بغل خسرو ب رانیا

 یکرد اون وقت همچنان اون رو آقا یصحبت کردنش ادامه بده برادرش و بغل م یرسم نیخواست به ا یم یک تا

 کرد. یدکتر خطاب م

بودن و  ستادهیشدن دختر ها ا ادهیشدن پ نیبار سوار ماش نیبردار چند لمیبه در خواست ف نیو آفر خسرو

 کردن. یتماشاشون م

 نشست افتاد. یم رانیا ینگاهشون رو یکه گاهگدار ادهیپ یبه عابرها نگاهش

. دیکن یرو تماشا م یوسط کوچه چ نیستادیسر و وضع ا نیبا ا دیش ی: چرا سوار نم دیبه موهاش کش یدست کالفه

 .دینیب یو بعدا تو سالن هم م نیخسرو و آفر

 پاک بشه.  رانیا یلب ها یبود که باعث شد لبخند از رو زیتند ت یکم لحنش

 سوار شو. گمیمگه نم بای: زدیتوپ بایبار به ز نیا

 ؟یشد یعصبان هوی: داداش چرا  بایز

 نییا پاکفش ه نیتونم از پله ها با ا ینم ریکمک دستم و بگ ایب دیگرفت: جاو رانیعسل نگاه کالفه اش و از ا یصدا با

 .امیب

 سمت عسل رفت و بازوش و طرف عسل گرفت  یتینارضا با

 .دیو د رانیا خشم از پر نگاه کرد حلقه دست هاش و دور بازوش  عسل

حتما ازش خوشت  دمیتو خر قهیلباسم و طبق سل ی. حت یدونم تو دوست دار ی: موهام لخت کردم. چون م عسل

 .ادیم
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دونست  یشناخت م ی. عسل و مزدیلب غر م ریز که  دنیرفت صداش و شن رانیاراده دوباره نگاهش سمت ا یب

که بلده بهش ابراز  یخواست به هر روش ممکن ینداشت. فقط م یو از حرف هاش منظور خاص هیپل لهیش یدختر ب

 عالقه کنه.

و نورا هم  بایعقب نشست. ز یصندل یوو ر نیسمت ماش دیو چرخ یکه متوجه نگاهش شد چشم هاش دزد رانیا

 نشستن.  رانیکنار ا

 میتنظ شیشونیصورت ماه پ یو رو نهیکنار راننده نشست و خودش هم پشت فرمون جا گرفت. آ یصندل یرو عسل

 متوجه نگاهش شد. سرش و کج کرد سمت پنجره همچنان اخم هاش و حفظ کرده بود.  رانیکرد. ا

به خاطر حلقه شدن دست عسل دور  ایبود  زشیدونست قهرش بخاطر لحن تند ت یلجباز قهر کرده بود؟! نم دخترک

 بازوش و ابراز عالقه اش؟

با  یدور نگه داره ول شیزندگ و خودش از و  رانیکرد با خودش قرار گذاشت بود ا یم یغلط چه داشت  دیکش یآه

 کنه.  دایپ  ینسبت بهش احساس رانیرفتارش باعث شد بود ا

 لبش و روشن کنه. یرو گاریخارج کرد فندک زد خواست س شیدست فیو فندک و از داخل ک گاریپاکت س عسل

  نیبه عسل انداخت : عسل نورا تو ماش یگوشه چشم نگاه از

 .دیکش یآه نیاومده بود نورا هم تو ماش ادشیکه انگار تازه  عسل

 سردرد گرفتم. دمیز صبح نکش: حواسم نبود ا فشیو پرت کرد داخل ک فندکش

 مگه؟.  یبود یاراده ابروهاش طرح اخم به خودشون گرفتن: کمش نکرد یب

 .میزن ینداشت : حاال بعدا راجبش حرف م رانیو ا بایمکالمه اونم با وجود ز نیبه ا یعسل عالقه  انگار

به  دنیبود از دستش چون تا رس یشاک یادیهم انگار ز رانیرد و بدل نشد ا نشونیب یحرف خاص ریطول مس تو

 کالم هم حرف نزد. هیمقصد 

 و نورا  داخل سالن رفتن.  بایپدرش داخل باغ پارک کرد. عسل و ز نیو کنار ماش نیماش

 .دیزنیدکتر در صندوق م ی: آقارانیا
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 صالکنه. ا یط یتفاوت یاز حدش بود. با خودش فکر کرد ب شیب ینشون دهنده دلخور شیشونیخشک ماه پ لحن

 گرفت. یو هم م رانیا یکرد جلو احساسات نو پا یبهتر بود هر چه سردتر برخورد م ینجوریا

 ناز دوردانه اش و نداشت .  یزد و طاقت ناراحت یدلش بود که سازه نا کوک م نیا یول

دهن به اعتراض باز کنه گفت:  رانیا نکهیخم شد و کاور لباس ها رو برداشت. قبل ا رانیصندوق و زد و زودتر از ا در

 .میشد. پس اعتراض ندار بیتصو ارمشیمن م

ماه  یو برا یده سانت یبهش رفت. کف باغ سنگ فرش شده بود و راه رفتن با اون کفش ها یچشم غره  رانیا

 کرد. یسخت م یادیز شیشونیپ

 ؟یکرد و بازوش و سمتش گرفت: ظاهرا بازم کمک الزم شد یکی رانیهاش و با ا قدم

 .دیفداکار هست یلیدکتر خ یآقا نیدیبازوتون به همه قرض م شهینگاهش کرد: ظاهرا هم ستادیا رانیا

. پس اخم و تخمش رهیبه خنده انداختشت. مشتش و جلو دهنش نگه داشت تا جلو خنده اش رو بگ رانیکالم ا طعنه

 دوم بود.  نهیمال گز

 دختر بلد نبود احساساتش و پنهون کنه.  نیاومد ا یم خوشش

 حرفم خنده داشت جناب؟ یکرد: کجا یظیشد و اخم غل نیدست به س رانیا

فر موهاش  یحلقه ها یسر خورد و از سرش افتاد نگاهش رو رانیا شال . رهیکرد تا جلو خنده اش و بگ ی سرفه

تر  بایز شهیامروز از هم شیشونی. ماه پادیدر بپدرش  یبود که قرار بود با خودخور ی. امشب از اون شب هادیلغز

 شده بود. 

 ؟یکنه؟ که موهات فر کرد یفر خوشگلت م یبهت گفته موها یاراده لب زد : ک یب

ست شما در لی. عوضش عسل خانم موهاش و باب مستین یکیشما  قهیام با سل قهیکه سل دیلب فشرد: ببخش رانیا

 کرده..

 کرد که انقدر بدعنق شده بود. یم ینیسنگ شیشونیسر دل ماه پ یادیعسل ز یحرف ها انگار

 لخت و دوست دارم. یصورتش: اره موها یشد رو خم
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 نفر نظرم عوض شده . هی ینارنج یفرفر یموها دنیبا د ی: ولدیچیانگشت هاش پ نیو ب رانیفر ا یاز موها ی طره

 ... نکهیبگم ا دیکه با گهید زیچ هیتند تند پلک زد: و  رانیا

 نامنظم بشه. رانیا دنینفس کش تمیباعث شده ر مانهیصم کهینزد نیشد ا متوجه

ه من قهیباب سل دنتی، حرف زدنت، رفتارت، جز مدل لباس پوش شتیلبش و با ناخون خاروند: مدل موهات ،آرا گوشه

. 

بگم. مدل قهر کردنت و دوست  دیبا نایاز ا شتریهم باعث نشد که ادامه نده : ب شیشونیماه پ یچشم ها یگشاد

به قهر کردنت  یخوا یخودت که م لیخواد بغلت کنم و فشارت بدم. حاال م یکه دلم م یشیم ملوس انقدر دارم. 

 نه؟ ای یادامه بد

 ؟یچشمش ثابت شدن : چ یها مردمک

ده از کف ب اریاختشده بود که هر آن ممکن بود  یدخترک امروز انقدر دوست داشت نیو گفته بود به نظرش ا قتیحق

 ازش سر بزنه. یو کار نادرست

 نبود. یقشنگ یدکتر... شوخ یبود تو دهنش : آقا دهیو کش شینییخجالت زده لب پا رانیا

 بود. یهمه حرف هام کامال جد ستمین یشونه باال انداخت : من آدم شوخ طبع الیخ یب

پاش و  شتریب یبود کم دیکه دور خودش کش یشد از حصار یدختر باعث م نیا یبود ول یبود ذاتا آدم جد درست

 فراتر بذاره.

 کرد:.من...  یناله کم جون رانیا

 ؟یابروش و باال داد: تو چ یتا

 داخل .. رمیاومد : من م یدست پاچه بنظر م ادیز رانیا

 یوابخ ینجوریدستم و ا ریخورد انگار منگ بود جلوش و گرفت و بازوش به طرفش نگه داشت: بگ یتلو تلو م رانیا

 .یاریسر پات م ییحتما بال یراه بر

 ...دیببخش نجا،یآشنا هست ا یعنی. رمینگاهش کرد: نه خودم م جیگ
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 ران؟یا-

 نخوره. چیسمتش : آروم راه برو پات پ دیسرخ چرخ یبا صورت رانیا

داد.  یمردانه اش و قلقلک م یتموم هورمن ها بیعج رانیا یدست پاچگ نیشد. ا رهیخ رانیو به دور شدن ا ستادیا

قلب خودخواهش اصال از حرف  یو وابسته خودش کنه ول رانیا دیدونست نبا یمحض بود. م یرفتارش خود خواه

 نبود. مونیکه زده بود پش یها

*** 

 &رانیا&

 

از  سالن صد درجه گرم تر ی. حس کردم دمادیچیپ مینیب ریمختلف ز یها عطر از  یموج محض ورودم به سالن  به

 باشه. دیبا شیپ قهیچند دق

 سهیر ینوع بال بال زدن ، المپ ها هینوع لرزش  هیبود.  انیام در جر نهیو ناشناخته داخل قفسه س بیعج زیچ هی

دوست  یدونستم. بدنم آمادگ یم شونیدرونم متنفر بودم. چون خوب معن یبه پت پت افتاده بودن از همه حس ها

 برم. شیپ نیاز ا شتریب دیداد نبا یاخطار م دانهیمغزم ناام یکرده بود ول دایو پ ی گهید یداشتن کس

 لبم سمت رختکن رفتم. ی. با حفظ لبخند احمقانه رودمیو درب داغون کش عینفس سر هی

خوش دوختم و از کاور  یاز مهماندار ها دادم و شماره گرفتم. لباس زمرد یکی لیتحو فمیو همراه شال و ک پالتوم

 بپوشم. یکه کنار لباس قرار داشت مجبور بودم جوراب شلوار یخارج کردم.  به خاطر چاک

 . ستین قشیجز سل دمیگفت فقط لباس پوش ادمیبودم.  دمیجاو یمنگه حرف ها هنوزم

ه بود ک یچسبون اریو خوش دوخت و بس کیراسته ش هیعسل نشست لباس عسل  یلباس بژ تور مشک یرو نگاهم

 فقط طرف سمت چپ شونه اش و پوشنده بود سر شونه راستش برهنه بود. 

 رو نداشتم .  بهیجمع غر هیاونم تو  یلباس نیهمچ دنیپوش طیبود خوب من شرا نیا دیجاو قهیسل پس
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ان خ ماموت لیباب م دیمن با یگفته لباس ها ی. کادیخوشش نم دنمیلب نق زدم: اصال به درک  که از لباس پوش ریز

 باشه.؟! 

تم ذاش یم دیو با ششیپ قهیچند دق نیهم ینه؟ حرف ها ایروبه رو بشم  دیتونستم با جاو ینبودم دوباره م مطمئن

 واقعا بهم ابراز عالقه کرده بود ؟  یعنیعالقه اش؟  یپا

 .ریهم فشردم : آروم بگ یهام رو پلک

  ؟یاینم رانی: ا بایز

 .امیاالن م -

م تونست یحال روز نم نیکنم. با ا دایآرامش از دست رفتم و پ ینشستم تا بتونم کم یصندل یتنها شدنم رو با

و  یمونده بودن هنوز خجالت یباق یعاشقانه هام تو هفده سالگ یو هشت سال داشتم ول ستیبرگردم تو سالن ، من ب

 خام بودم.

 میزد ی. حرف ممیبود یانه با هم سرسنگنورود مادرم به رختکن از جام بلند شدم هنوز هم بعد اون بحث احمق با

 هشیزن هم نینکرده بود که غرش و به ا یکه منو مجبور به کار یبدم اومد از رفتارم کس مینبود شهیمثل هم یول

 مظلوم زده بودم.

 بکنم. زانمیعز یاومد برا یاز دستم بر م یخواستم هر کار یخواستم خودم م خودم

 همه اش چشم بهت باشه ندزدنت. دی: سمن خوشگل امشب با دمیکردم محکم گونه اش و بوس بغلش

شد. از خودم و رفتار بچگانه ام  ریاز گوشه چشمش سراز یعمق گرفت قطر اشک میشگیبه خاطر لحن هم لبخندش

 کنم. یاز برادرم داشتم حق نداشتم سر مادرم خال یبدم اومد . من اگه دلخور

 خاله هیعروس ی. امشب ناسالمتنجوریا یاریبابا اشک منم در م ی. ایکن یبگم غلط کردم تمومش م یمامان خانم -

 .نهیبخند قربونش. بخند خاله بب یکن یم هیگر یبعد دار زمونیر

تو راست  دمی. من نشستم فکر کردم دیزیکه چقدر برام عز یدون یمامان جان م رانیاش گرفت از لحنم : ا خنده

 هی مانیا یبگرد دنبال خونه آبرومند. من خودم بده شیتو نبود با همون پول پ طی. من اصال حواسم به شرایگیم

 کنم خدا بزرگه مامان جان.  یم شیکار
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 یگذشت. حاال م یم شیبچه هاش از خودش و راحت یبه خاطر راحت شهیزن هم نیاز خودم متنفر شدم. ا شتریب

 . ارهیخواست از دل من در ب

م ه یلیزندان خ فتهیب مانیا ذارمیگفتم چرت و پرت بود مگه من م یمن هر چ دستم گرفتم: مامان ونیو م دستش

 .میریهم نم یچکسیه نید ریز ینجوریبود. تازه ا یفکرت عال

 فکر ...  هی: نه مادر فکر خودت باش من  سمن

باعث  الیخواستم فکر خ ینداشت و نم شیجز پول پ گهید یراه چیدونستم واقعا ه یچون م دمیحرفش پر ونیم

 بشه باز فشار خونش باال بره.

که  یمقدار پس انداز دارم رو پول هیمن  یبده یبرا میدیم میو که گرفت شی: مامان گوش کن به من ، پول پ رانیا

 کنم. یآبرومند و اجاره م یجا هی ذارمیبرامون مونده م

 ،مطمئن باشم؟  رانیا یگیپول ، راستش و م یمکث کرد: واقعا دار مادرم

 راحت مامان جان. الیرم خدا -

 خان و بدم.  ونیهما یگذاشته بودم کنار تا بده یپول داشتم ول یعنیاز پس انداز نبود  یگفتم خبر دروغ

خونه حساب باز کرده بودم. فوقش  یخودم بخرم برا یبرا ینیخواستم باهاش ماش یکه م دمیچک اول کار جد یرو

 نیاز ماش شیمادرم و سالمت دمیخر یم نیماش هیبعدش  رفتمیطرف و اون طرف م نیام با آژانس ا گهیچند ماه د هی

 برام مهمتر بود.

 ؟ یاومد یو عوض کردم : با ک بحث

 خان لطف کرد آمد دنبالم. ونی: هما سمن

 شده نه مامان؟ پیخوشت یلیخ دمشیگفتم: اره د طنتیتنگ کردم و با ش چشم

 .ادیپس حرف نزن خوشم نم یبگ یچ یخوا یدونم م یبهم رفت : م یغره  چشم

 شده. پیگفتم ، گفتم فقط خوشت یگرد کردم: وا مگه من چ چشم

 .رانیحرف ها ا نیاز ا ادیبرو بچه من بزرگت کردم. خوشم نم ای: بسمن
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 ما زشته سر برسن  یکی یکی دیمهمون ها با گهیفکر کنم د رونیب می. مامان برمی: باشه من تسل دمیخند بلند

 .مینباش

 ام هست. گهید زیچ هی رانیبازوم گرفتم نگم داشتم: ا مادرم

 ؟ یمادرم با تعجب نگاه کردم: چ یدست پاچگ به

 دندون فشرد: بابات اومده . ریلب ز مادرم

 باشه. یو کردم تا لحن صدام عاد یسع تموم ام در هم شد  چهره

 با خودش اورده؟ زشمی: اون مترسکه سر جال دمیپرس

 در جواب سوالم مسخره ام بود.ما نیغمگ یها چشم

 . اصال باهاش حرف نزن باشه.ینکن یوقت تند هی: مامان جان سمن

 باشه بود. هی ارمیکه تونستم به زبونم ب یزیچ تنها

*** 

شد از سالم و  یم ی قهیشده بودم. چند دق رهیآشنا و نا آشنا مهمون ها خ یبودم و به چهره ها ستادهیمادرم ا کنار

 مراسم عقد رسونده بودن. یدو طرف خودشون برا کیدرجه  لیفام شتریفارغ شده بودم ب یاحوال پرس

 که اسمش به عنوان پدر تو شناسنامه ام بود افتاد .  یبه مرد نگاهم

 که فروخت  یرفت و فخر م یبا غرور کناره پدرم راه م یدست هاش و دور بازوش حلقه کرده بود و جور شیسوگل

 خبر نداشت مرد کنارش تپه ام نبود. یو فتح کنه. ول یه قل بود تونسته انگار

 کردن.. یخانم سالم و احوال پرس دهیپدرم جلو اومدن و با پدر خسرو و فر با

جواب پدرم و  یسالم خشک خال هیدست پدرم نگرفت و با  یپدرم بودم حت یخان رو ونینگاه خصمانه هما متوجه

 باشه. نییپا زن و مرد  نیا یاومد مادرم سرش جلو یمسالم کرد . خوشم ن ریداد. مادرم سر به ز
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بابا  رانیبود صداش بشنوند گفت: ا ستادهیکه کنارمون ا یکه تموم آدم ها یبغلم کرد. بلند جور مانهیصم یلیخ پدرم

 . یوفا شد یجان دلم برات تنگ شده بود. ب

با  یرجو هیجلو بق یو از حفظ بودم از بچگ شیباز نیتنفر دست هام که کنار بدنم افتاده بودن و مشت کردم. من ا با

مرد براش  نیکه عاشق زن و بچه هاش. ا یو پدر فوق العاده  یکرد که به همه نشون بده چقدر مرد عال یما رفتار م

 .کنه جلوه خوب  هیداشت تو چشم بق تیاهم

 .دنشونید ایفاصله گرفت : خواهر هات دلشون برات تنگ شده. حتما ب ازم

 بودم. دهیو ند دشیجد یبارم بچه ها هی یگفت من حت یرف ممزخ داشت

 .شمونیپ ایروز ب هی. حتما شمیزد : آره منم خوشحال م یلبخند زورک شیسوگل

 .شمیزدم : چشم مزاحم م یخنده  تلخ

من دارم مال  یخونه من خونه شماهاس. اصال هر چ هیحرف ها چ نیا هیمهربون در اورد: مزاحم چ یپدر ها یادا باز

 بچه هام. 

زش ا یناقابل چه چک یبستن هی دیخر یاوردم  برا یم ادشیجاش نبود وگرنه  نجایا فیخواست قهقه بزنم. ح یم دلم

 .دیکش یخوردم. که تا سه روز گوشم سوت م

بچه مال  میدار یما هر چ روسیآقا س گمیمسخره اش ادامه داد: راست نم شیبه نما روسیسمت آقا س دیچرخ پدرم

 بچه هاشون مهم نه؟ شیپدر و مادر فقط فقط آسا یهاس. برا

 محمود خان ...  دیگ ی: بله شما درست م روسیس

 یشده بود. که دست مادر رو یام چه شکل افهیدونم ق یشد دلم بخواد عق بزنم نم یمسخره باعث م شینما نیا

 داد. فیبازوم نشست به بازوم فشار خف

 دارند.  یاز دوششون بر م نیبار سنگ هیرو دارم که امشب انگار  ییحس کسا دی: باور کنمحمود

 خواست بپرم بغلش کنم ماچش کنم. یبه پدرم داد که دلم م یخان جواب ونیزدم هما پوزخند
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که  یآقا محمود وگرنه واسه کس یکرد دایو پ یحس نیهمچ ادیلباس ز دنی: احتماال به خاطر سرما پوشونیهما

 . ادیبه نظر م بیعج کمیحرف  نیکرده ا یهاش شونه خال تیتموم مسئول ریاز ز شیپونزده سال پ

 . رمیجلو خنده ام و بگ نتونستم

 . رانیبلند اسمم و صدا زد: ا مادرم

و پر از خشم پدرم هم باعث نشد جلو خنده ام و  زینگاه ت ینداشتم حت تیاصال بارم اهم یول ادبانه بود.  یب رفتارم

 بترسم و حساب ببرم. تشیپدرم نبودم که از عصبان بیاون بچه محتاج ج گهی.  درمیبگ

 نزد .  یحرف یبهم انداخت .منتظر جواب پدرم بودم ول یخان نگاه خاص ونیهما

 . هیبق شیپ رمیمامان من م -

 که دست دخترش تو دستش بود جلوم سبز شد.  دیاز جمع فاصله نگرفته بودم که جاو یقدم چند

سر جام  جیخواستم برم. گ یم یلحظه فراموش کردم اصال کدوم طرف هیچپ و راست حرکت کردم.  کردم و به هول

 خواستم فرار یکردم. اصال چرا م یها رفتار م یدست و پاچلفت هیمرد داشتم شب نیلعنت به من که جلو ا ستادمیا

 کنم. 

 یکرد. از داغ یبرندازم م رهیهش کردم خنه من! دوباره نگا دیکش یخجالت م دیبا دیبه فرار و خجالت بود جاو اگه

 بود. دمیتو د شیچرم مشک یشد انقدر که کفش ها کیانداختم. نزد نیینگاهش سرم و پا

 نیگشتم که جلو دورب یم یبا اعتماد بنفس رانیکردم تو وجودم دنبال ا یفاصله هم گرما وجودش و حس م نیهم از

 کرد. یم یو باز ستادیا یم یاسترس و ترس چیبدون ه

 ؟یگرد یم یزیدنبال چ نیزم ی: رو دیجاو

 .دمیبود خجالت کش دهیفهم دیخند یحس کرد داشت به من م یشد به راحت یاز خنده رو م یصداش رگه ها تو

 یلیخ گرانیبه د دنیخند  دیکردم  بدون یدکتر فکر م یاعتماد بنفسم و جمع کردم و سرم و باال گرفتم: آقا تموم

 .شهینم دهیقشنگ د

 لباست ...  یناراحت نشو. راست ممیو جلو دهنش گرفت : باشه من تسل مشتش
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 و از دست داده بودم. تمیکه پدرم راه انداخته بود ظرف یمسخره  شیخاطر نما به

شما لباس  قهی؟ عوضش عسل خانمتون باب سل یکه چ ستیشما ن قهی: آره لباس من باب سلدمیحرفش پر ونیم

 . ادینداره از لباس من بدتون م تی. اصال هم برام  اهمدیوست دارهمون جور که شما د دنیپوش

 بکوبم. واریخواست سرم و به د یکنارش گذاشتم. صدام زد و محلش ندادم. دلم م از

کردن و امشب انقدر  یجشن و نداشتم. داشتن شام سرو م نیباغ نشسته بودم دل و دماغ ا یها مکتیاز ن یکی یرو

همه  یها چشم جلو عقد سر. بود دار دنباله پدرم امشب  شینما و از دست داده بودم. حرص خورده بودم اشتهام 

 کرد. یشب حتما سکته م خرآ تا پدرم بودم داد. مطمئنم  نیپنج سکه به عنوان کادو به آفر

 تا به یحت ششیبود پنج سکه بذل و بخشش کرده بود. نما دهیدست و دلش نلرز یتعجب داشت چجور یجا برام

 خواهر ساده لوحم در اورد .  نیآفر هی. گردیهم رس یرقص دختر و پدر

 یاز اون حرف ها یکیخواست  یچون اگه م ومدیسمتم ن گهیکه داشتم  د یبود. بعد رفتار یشکرش باق یجا  البته

 دادم. یبده حتما عقلم و از دست م لیکردن و تحو یباورش م هیمزخرفش و که بق

. کامل شده بود هر بار دیرس یپدرم به گوشم م یکه از دوست و آشنا راجب مادرم و زن فعل یچ هابا پچ پ میعال شب

 شد. یم شیر شیقلبم ر دمید یکرد و م یمادرم و که به پدرم نگاه م نیکه چهره غمگ

 یر مفک نیداشتم کم کم به ا گهیبود. د نیزم یمرد رو نیکه انگار واقعا پدرمون بهتر کردیرفتار م یجور مانیا یحت

 تونستم گذشته رو فراموش کنم.  یواقعا من مشکل داشتم. که نم دیکردم شا

وسط  نیهم نداشتم. هر بار ا دنیو تنهاش نذارم. به هر حال قصد رقص نمیکردم کنار مادرم بش یطول شب سع تو

 کرده بودم. نیداشت عمال بهش توهشدم. خوب حق  یدرهمش روبه رو م یافتاد با ابروها یم دینگاهم به جاو

که از جاش بلند شد بود فقط به خاطربچه هاش بود.   یچند بار دیتموم شب عسل جانش کنارش نشسته بود. جاو 

 اومدم جا خوردم . یم من وسمت داشت دست به غذا بشقاب دو که  دیجاو دنیچونه ام و باال دادم با د

 کنند. یدارن شام سرو م رون؟یب یرما اومدس نیداشت : چرا تو ا نیچ شیشونیپ هنوزم

 دیکه بهش زدم بازم نگران من شده بود؟ خوب با یمن غذا اورده بود؟ بعد اون لحن و حرف یبرا من شده بود؟  نگران

 کردم. ینگاهش نم یتا آخر شب حت زدیبا همون لحن باهام حرف م یکردم اگه کس یتعجب م
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 .دیکن لیم دییبفرما شما داخل  امیم گهید قهیچند دق هیدل کردم تا جواب بدم :  دل

 گذاشت. مکتین یاز بشقاب ها رو دستم داد و بشقاب خودش و رو یکی. رهیبگ لیحرفم و تحو یحرف بدون حت یب

 دوشم انداخت . یبهت زده من رو یو از تنش در اورد. جلو چشم ها کتش

 .شهیمخواد خودتون سردتون  یو باال اورد تا اعتراض کنم: نم دستم

 هاش کمرنگ تر شد : گرمه  بذار بمونه. اخم

چند برابر من بود خوب حق داشت سردش نشه  کلشیو گفت و کنارم نشست. از گوشه چشم برندازش کردم ه نیا

عطر  یکردم. بو کیکتش و بهم نزد یشد. لبه ها یپوستم سردم نم ریوعضله ز یهمه چرب نیمنم بودم با وجود ا

 .عوض بشه قمیشده بود عال باعث دیجاو یلباس مردها متنفر بودم ول دنی. من از پوشدمیو نفس کش شیشگیهم

 .غذات و بخور.ادیخوشم نم یاز شلوغ ادی: ز دیجاو

 کرد. یم یادبانه ام ازش معذرت خواه یبابت لحن ب دیکرد. با یم حیبودنش و توج نجایا داشت

 .زدمیم دیکه نبا یدکتر بابت حرف ها یآقا دیببخش -

منو  تتیعصبان ی. ترکشه هایبود یانیدونم عصب یبه دل نگرفتم م ستیناخونش گوشه لبش و خاروند : مهم ن با

 نشونه گرفتن.

 ..  دیزدم : بازم ببخش لبخند

 ؟ ی: از پدرت متنفردیجاو

 خواد راجب پدرم حرف بزنم. یبود: دلم نم رهیکردم به بشقاب غذاش خ نگاهش

 .ینزد یچیلب به ه یپاتو تو سالن گذاشت یاز وقت دمیکنم. بخور د ی: درک مدیجاو

واقعا حواسش انقدر جمع من بود. اونم با وجود عسل خانمش که جفتش نشسته بود.  یعنیهام گشاد شد  چشم

 .دمیخودش کرده بود و پرس ریکه ذهنم و درگ یسوال

 ؟ ستیچرا حواستون به منه؟ منظور فقط االن ن -
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 ؟ رانیهست نه ا نمونیب یزیچ هیبهم کرد :  یطوالن نگاه

که قلب منو به تاالپ و  ییزایچ هیبود  ییزایچ هیجواب بدم. به نظر من  دیبا یدونستم چ یتند پلک زدم . نم تند

 انداخت. یتولوپ م

 و با سوال دادم : هست ؟ جوابش

 هست . یعنی نی. اشمیوقت ها نگرانت م شتریزد : هست . من ب لبخند

 دوست کنارت باشم. هیخوام به عنوان  یم رانیدندون گرفتم و ادامه داد : ا ریو ز ناخونم

ته که گف زیداشتم چ یبود. سع یدوست معمول هیخواست دوستم باشه. منظورش  یشد منتظر نگاهم کرد . م ساکت

 نوان دو تا دوستتونستن به ع یباب بود که زن و مرد م یادیز رانیتو خارج از ا زهایچ نیکنم. ا لیتحل هیبود و تجز

 کنار هم باشند. یمعمول

اشق وقت ع یلیخ دیبهم نگفته بود جاو بایکردم. مگه ز یمدت داشتم اشتباه رفتارهاش و برداشت م نیتموم ا یعنی

 عسل پس چرا باز انکارش کرده بودم.

دوستم نداشته باشه. اصال   دی. اصال جاوستمیکامل کامل شده بود. با خودم تکرار کردم  نه من ناراحت ن گهید شبم

با  یحت دیمثل جاو ینبود مرد یباشم. شدن دیمثل جاو یتونستم با اون گذشت با آدم یاگه دوستم داشت مگه من م

ه با خوب شد ک یلی. خادیتونست با گذشته من کنار ب یکرده بودم بازم نم یسال خارج از کشور زندگ نیچند نکهیا

 حرفش منو به خودم اورد. نیا

 ؟  ی: جوابم و نداد دیوجا

 .می: دوست دمیکش قینفس عم هی

گلوم  خیب یغده سرطان هیکه مثل  یبغض دیکرد قورتش بدم تا شا یسر چنگالم زدم و سع یزد جوجه ا لبخند

 بدم. نییبود و پا دهیچسب

*** 

و ر ی شهی. در شمیشیم بلند ماه آخر تا که دادم خبر به صاحب خونه  روزیبه تابلو مشاور امالک انداختم. د ینگاه

 هل دادم و داخل رفتم.
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 زیسه زن و دو مرد پشت م فیرد کیبود  یبزرگ ی. امالکدیشدم همه نگاه ها سمت من چرخ یوارد امالک نکهیهم

 ها در نظر گرفته بودن نشسته بودن. یمشتر یکه برا یها یصندل یمرد سالخورده هم رو هیزوج و  هینشسته بودن. 

 بود. دنیقابل شن یکفشه ام تو سکوت مغازه  به خوب یپاشنه ها یو برداشتم و جلو رفتم صدا نکمیع

 خانم؟ دیداشت ی: امردیداشت پرس یکوتاه یلیکه قد خ یجا افتاده  یمرد

 اند . یخانم ابطح شونیبهروز ا یگفت: نشناخت عیمرد که کچل بود سر همکار

 ؟ ی: کدیشناخت پرس ینم که انگار واقعا منو  مرد

 گرهیگفت : باز یتر نییپا یبا صدا یدوم مرد

مرفه  یها گریاز همون باز یکیکرد منم  یتو دلم پوزخند زدم حتما داشت با خودش فکر م دیمرد درخش یها چشم

 و خونه و باغ طلب کنم. زیم یرو زمیبر ینگیریهستم. که اومدم پول ج

 خانم در خدمتم. دییمغازه اشاره کرد: بفرما یبا دست به باال مرد

من  خانم از دیینشست: بفرما زشیپشت م یقرار داشت نشستم و مرد امالک زیکه جلو م یادار یصندل یتشکر رو با

  اد؟یبر م یچه خدمت

 خواستم ؟ یاجاره م یخونه برا هی -

 که وضعتون خوبه که خانم ...  گرهایبابا شما باز یگفت : ا یکرد با چرب زبون یخنده  مرد

 هستم. یابطح -

 ها رو لیفا ارمیب ونیفروش دارم. اکاز یخونه خوب برا ،یکرد : بله خانم ابطح دییبا تکون داد سرش حرفم و تا مرد

 .رمیگیدرست درمون م فیتخف هیخودم براتون  دنینگاه کن اگه پسند هیشما 

 یبه جا دیبود. که پام و توش گذاشته بودم و همه اشون هم با هم  اصرار داشتند من با یبنگاه یسوم نیصبح ا از

 بخرم.  ونیخونه اکاز هیاجاره خونه 

 خواستم. یاجاره م یخونه برا هیمن  یگرفته بودن کنار زدم: ممنون از لطفتون ول دمیفرم و که جلو د یموها
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 خونه رو ... دینیشما حاال بب یمگه مرد دست بردار بود : ول یول

خوام اگه  یاجاره م یخونه برا هیمحترم من  ی: آقا دمیحرف مرد پر ونیاومد م یواقعا داشت کفرم باال م گهید

 من هزارتا کار دارم . دیبگ دیندار

  د؟یو مد نظر دار یشما چه متراژِ میبود گفت: بله دار دهیکه بادش خواب مرد

 . هیبزرگ نباشه . صد متر کاف ادیز -

 . یچقدر شما خانم ابطح شتونی: پول پ مرد

داد از چند خونه که  یگفتم و مرد تند تند سرش و تکون م یکه مد نظرم بود و به مرد امالک یخونه  طیو شرا مبلغ

 کرد سه تاش به نظرم معقول اومد..  یبهم معرف

  د؟یکه دار نی. ماش دینیبب دیاالنم با صاحب خونه هماهنگ کردم تا شما بر یاز خونه ها خال یکی:  مرد

 آژانس دم در منتظر ... -

 رو با شما همراه کنم. یکیتا من  یخانم ابطح دیچند لحظه صبر کن هیگفت و از جاش بلند شد :  یاهوم مرد

 .میدار یمشتر نییپا ایب دیسع د،ی: سع ستادیشد ا یکه به اتاقک باال ختم م یکنار راه پله  مرد

 ...ی: اومدم حاجدمیشن یمرد جوان یصدا

سر تا و  یجور دنمیبا سر به من اشاره کرد. مرد با د یاومد مرد امالک نیینام داشت از پله ها پا دیکه سع یجوان مرد

 شل شد. ششین ومدیپام و از نظر گذروند که اصال خوشم ن

خونه مهرزاد زنگ زدم منتظرن،  دیرینوشتم. اول م نجایکه ا یسه تا خونه  نیبه ا یبریو م ی: خانم ابطح مرد

 نپره. یحواست باشه مشتر

 یم تونیمن همراه دییخانواده خوب هستند ؟ بفرما د؟یخوب هست یچشم، سالم خانم ابطح ی: چشم به رودیسع

 کننم.

انداختم.  یبه مرد امالک یمردد نگاه دمید ی. خونه مرفتمیم بهیمرد غر هیبا  دیو نکرده بودم که با نجاشیا فکر

 شدم.  دیو کنار گذاشتم و همراه سع دیترد
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 یخودش رو خودش م یجواب سوال ها یحت یحرف زد و گاه زیر کی دیسع میکه به خونه مورد نظر برس یوقت تا

 دهنش و بسته نگه داره . قهیبه مرد بدهم که فقط پنج دق یزیچ یداد حاضر بود دست

 .میدیخانم رس نیبش ادهیجاس، پ نیجا پارک کن هم نی: آقا قربونت همدیسع

 ساختمون مشخص بود تازه ساخته. یبه آپارتمان پنج طبقه روبه روم کردم. از نما ینگاه

 شدن ادهیسه مرد پ نیرفت هم زمان از ماش نیسمت ماش دیآژانس پارک کرد. سع نیپشت ماش یرنگ یمشک یمزدا

. 

 .دمیسه مرد دچارش شده بودم جو نیا دنیکه بعد د یلبم و از استرس گوشه

 . نیکرد ریمهرزاد د ی: آقادیسع

 خواد بفرسته . یم یزنگ زد گفت مشتر یچالوس که حاج رفتمیدست داد: داشتم م دیراننده با سع مرد

 از مقابل چشم هام گذشتند. عینداشتم تند و سر شونیآور ادیبه  یاز گذشته که اصال عالقه ا یریتصاو

 کنم. دایکه  دچارش شده بودم نجات پ یاز نفس تنگ دیتا شا دمیخشک شدم کش یو به گلو دستم

 هنرمند برات اوردم. یبا دست منو نشون داد : مشتر دیسع

 .دمیام صاف کردم. دست عرق کردم و به پالتوم کش نهیس یمن نشست معذب پره شالم و جلو یسه مرد رو نگاه

بار بود که با چند مرد قرار بود تنها تو  نیاول نیا انیداشتم بعد اون جر یشکفت. حس بد دنمیاز گل سه مرد با د گل

 به تنم نشست. ی. با فکر به گذشته لرزرمیبگ قرار سر بسته  یفضا

 داخل تا خونه رو بهتون نشون بدم خانم. دییبفرما یهم عال یلی: خ مهرزاد

تو  یه تنها مونده بودم و از پسش بر اومده بودم. صدامرد تو خون هیانداختم. من قبال با  نگیپارک یبه در آهن ینگاه

 نبود. بهیکه غر دینبود. جاو یاون مرد هر کس یول دیسرم نال

نامحسوس به عقب برداشتم. مضطرب  ی. قدمدیمرد ها لغز یقورت دادم و دوباره نگاهم رو یدهنم و به سخت آب

 متنفر بودم . یضعف لعنت نیکنم؟ از خودم از ا کاریچ دیدونستم با یبودم و نم
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 . یخانم ابطح دییدست در و نگه داشت و تعارف کرد: بفرما هیدر و باز کرد و با  مهرزاد

تلو اومدم تلو یکاش هومن بود. من از پسش بر نم دمیکرد. تو دلم نال یم میعصب شتریتنها شدن با چهار مرد ب فکر

 دلم و حفظ کنم.دادم تا تعا هیتک نیخوردم سمت عقب دستم وبه در ماش

 برم. دیزمزمه کردم : من با یو به سخت یکالمت

 د؟یخوب یافتاده خانوم ابطح ی: کجا؟ اتفاقدیسع

 یپرت کردم و با التماس از راننده خواستم حرکت کنه . برام مهم نبود اون چهار مرد راجبم چ نیو داخل ماش خودم

 بود. یگرفتم کاف یکه از اون مردها فاصله م نیکردن هم یفکر م

دادم و چشم  هیتک یصندل ینشون ندادم سرم و به پشت یتوجه  یول زدنیکه صدام م دمیمرد ها رو شن یصدا

 بستم. بازم فرار کرده بودم.

کردم  یصبر م دیبا ایخورد.  یگونه ام بهم م ماریوسواس ب نی. حالم از اارمیکردم آرومش خودم و به دست ب یسع

 اومدم.  یکار بر نم هی نیاز پس ا ییرفتم دنبال خونه خودم تنها یبا مادرم م ایگشت  یهومن بر م

 : دخترم حالت خوبه ؟دمیبود و شن یراننده که مرد سالخورده  یصدا

 زمزمه کردم : خوبم آروم

اب بندازم جو یبه شماره نگاه نکهیاوردم و بدون ا رونیپالتوم ب بیو از داخل ج میتلفنم گوش یزنگ گوش یصدا با

 دادم. 

 الو -

 ؟ییکجا یخوب رانی: ادمیرو شن بایسر حال ز یصدا

 ؟ یداشت یکار رونمیگرفتم : سالم ب نفس

راحت شد :  المیمتوجه لرزش صدام نشده باشه که با ادامه حرفش خ بایدعا کردم. ز دمیلرزش صدام خجالت کش از

لباس مناسب  هیخوام  ی. مادیخواد ب یم وانمیمادر ک دمیکار جد ی هیفردا افتتاح د؟یخر میامروز بر یوقت دار رانیا

 بخورم. وانیبپوشم آخه شام و قرار با خانواده ک
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تش وق شتریب بای. زدیبه فکرم رس یزی. که چارمیب یکردن نداشتم خواستم بهونه  دیخوب نبود حوصله خر حالم

تا برگشتن هومن کارم  ینجوریتنها نبود. ا گهید ینجوریخونه ا دنیتونست باهام همراه بشه واسه د یبود م یخال

 افتاد  یجلو م

 .امیباشه م -

 .کشهیخونه ما تا من آماده بشم طول م یای: باشه پس م بایز

 ؟یی: خونه تنها دمیپرس مردد

 . می: فقط منو مامان بچه ها خونه ا بایز

گذشت.  یم دیو حرف جاو نیآفر یهفته از عروس کیروبه رو بشم  دیخواست با جاو یراحت شد دلم نم المیخ

 فکر هم نکنم . دیبه جاو یخودم گرفته بود که حت میتصم

همون روز دوبار باهام تماس گرفته و هر دوبار هم تماسش و  دیبراش فرستاده بودم. جاو کیترجمه رو با پ یها برگه

هم  یم و رورو دادم و چشم ها بایترجمه نکنم. آدرس خونه ز دیجاو یبرا گهیگرفته بودم د میگرفتم. تصم دهیناد

 گذاشتم.

*** 

 &دیجاو&

 

هاش عوض کرد و در خونه رو بست. کوله  یدست در و نگه داشت تا کوشا وارد خونه بشه.  کفش هاش و با رو فرش با

 رها شده کوشا رو از جلو در برداشت.

 لب زمزمه کرد: شلخته  ریز

 : بابات رفت ؟ دیمادرش و از داخل سالن خونه شن یصدا

 : نه کوشا

 و ماساژ داد. شیشانیقر پ یو باز کرد. با کف دستش رو راهنشیاول و دوم پ دکمه
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 چرت بزنه نوبت یکم و بخوره خونه و گرفت ناهارش میدانشگاه تصم یعلم تیصبح دانشگاه بود و بعد جلسه ه از

 داده بود. رییامروزش و به عصر تغ یها ماریب تموم 

 ؟!  کینیلیک یریم نجایکردم از ا یفکر م ؟ی: سالم پسرم امروز زود برگشت دهیفر

 م؟یکنم. ناهار دار یم تیزیو عصر و مارهامی: همه بدیمادرش و بوس یشونیشد و پ خم

 .کشمیمن برات غذا م یبزن آب و صورتت و دست تو تا : آره  دهیفر

 یگذاشت کوشا با همون لباس مدرسه اش رو شیمجرد اتاق داخل و کتش و کوله گفت و سمت اتاقش رفت  یاهوم

 بود و با تبلتش مشغول شده بود.  دهیتخت خواب

 ناهار.  ایکوشا پاشو لباست عوض کن ب -

 : باشه حاال کوشا

 یوقت بود نقل مکان کرده بودن به واحد باال یلیخ نکهیکرد. با ا ضیتعو شیراحت یو با لباس ها رونشیب یها لباس

 .رفتنیخواب شب به واحد خودشون م یبودن. عمال فقط برا نییخودش و بچه ها پا یس هالبا شتریهنوز ب یول

 زد. بایبه در اتاق ز یبه دست و صورتش زد و سراغ نورا رفت تقه ا یآب

 ! د؟یی: بفرمابایز

 دیجا خورد چرخ نهیداخل آ دنشینشسته بود و با د ششیآرا زیم پشت  بایدر وارد اتاق کرد. ز هیو از ال سرش

 مطب ؟  یبر دی؟ مگه نبا ییسمتش : اوا داداش تو

 .رمیعصر م -

 د؟یخواب یک: کرد اشاره بود به خواب رفته  بایتخت ز ینورا که رو به

 .  شهیم یربع هی: تازه  بایز

 ؟ یریم یدار ییجا -

 .دیخر رمی: آره دارم م بایز
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 یذاشتینشست: سر ظهر خوب م شیشونیپ یرو یفیانداخت. اخم ظر یدستش و باال اورد و به ساعتش نگاه مچ

 . یرفت یعصر م

 رفتم . یبلند شد: واجب نبود نم ششیآرا زیم هیصندل  یاز رو بایز

 ؟ یدار نیتکون داد : ماش سر

 ندارم. نیدو هفته اس ماش کی کیاالن نزد  رگاهیشد: نه هنوز تعم زونیلب و لوچه اش آو بایز

 من برو . نیبه ساعت دوباره نگاه کرد: با ماش یناراض

 مطب ...  یبر یخوا یم یطول بکشه گفت یلیداداش. فقط ممکن کارم خ یمرس ی: وا دیدست هاش و به هم کوب بایز

 کن مراقب خودتم باش. ی. فقط آروم رانندگرمیمن با آژانس م ستی: مهم ندیحرفش پر ونیم

 رهی. بهش گفتم حاال که داره مسیاون خسرو خس یتو دست و دلباز یر چشل شد : قربونت برم من. ه بایز شین

 نداد. سیمن باشه خس یپا ریو بده ز نشیسفر ماش

 از خسرو چه خبر زنگ نزد؟ -

 کیبگذروند.  ایکرده بود. پرواز داشتن قرار بود ماه عسلشون و در آنتال یشب بچه ها رو تا فرودگاه همراه همون

 گذشت. یشد از رفتنشون م یم یهفته 

 : آره صبح خود خسرو زنگ زد گفت دوشنبه پرواز دارند. بایز

 ؟ یلب گفت : پول که دار ریز یاوهم

 داداش دارم. ی: مرس بایز

 نشست مادرش ظرف غذاش و جلوش گذاشت کوشا هم روبه روش نشست مادرش از آشپزخونه خارج شد. زیم پشت

 : مرغم هم بخور. ختیرغ راز سس م یبرنجش فقط کم یرو کوشا

 .ادیداد : رب بهش زدن خوشم نم شینیب یبه پره ها ینیچ

 ؟ یشیمتوجه درس ها م ؟یپر حرص تکون داد : تو مدرسه که مشکل ندار سرش
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 خونه ؟ امیزبان و من نمونم ب یکالس ها یصحبت کن یایب شهیبا دهن پر گفت : م کوشا

 زد : با دهن پر حرف نزن. چرا اون وقت ؟ تشر

 . رهیحوصله ام سر م دهیم ادیو کلمات  یباز با دهن پر جواب داد : داره تازه جمله بند الیخ یب کوشا

 .زنمیحرف م امی: باشه م دیخند

 مرغ جدا کرد و تو بشقاب کوشا گذاشت.  دهیبرداشت با چنگال گوشت سف یمرغ تکه

 رب نداره. نیا-

 : بازم درست کن پس...  کوشا

گوش هاش و  دهیو شن رانیا ینشون نداد. حس کرد صدا یاف اف بلند شد توجه  یلب نثارش کرد. صدا ریز یتنبل

 .ودب داشته برش توهم که بود فکر کرده  رانیهفته انقدر به ا نی. تو دلش پوزخند زد ادینشن یزیچ یکرد ول زیت

بکوبه. اومده بود ابروش درست کنه زد بود  واریخواست سرش و محکم به د یافتاد دلش م یکه زده بود م یگند ادی

 چشم چالش و هم کور کرده بود. 

بود  شیشونیماه پ شیگوشه کز کرده بود. تموم حواسش پ هیزمان جشن و  شتریدمغ بود. ب شیشونیجشن ماه پ روز

کنه که حرف بزنه تا از اون حال و هوا  یاربده ک شیخواست دلدار ینشسته م رونیتک و تنها ب رانیکه ا دید یوقت

 .ارتشیب رونیب

بود که تو عمرش زده بود.  یحرف نیاحمقانه تر "یدوست"زده بود.  رانیبود که به ا یدونست اون حرف چ ینم اصال

 شمیوقت خوب حرف بزنه. تو رابطه زناشو چیو بلد نبود ه دیلنگ یتو ابراز احساساتش م شهیخودش نبود. هم ریتقص

 افتضاح بود. ساساتبود انقدر که تو تخت خوب بود تو حرف زدن و ابراز اح نیهم

خواست به خاطر حماقتش  یافتاد دلش م یزده بود که م یکه حرف از دوست یموقع شیشونیفروغ ماه پ ینگاه ب ادی

 . رهیتونست ازش فاصله بگ یدلسرد تر بشه راحت تر م رانیا یگفت هر چ یم شیمنطق لعنت یو گاز بزنه. ول نیزم

خداحافظ زمزمه کرده  هیشب یزیلب چ ریهم ز یبارم هم نگاهش نکرده بود موقع خداحافظ کی یحت رانیشام ا بعد

تش جواب گذاش یبود و باهاش تماس گرفته بود که ب وردهیبراش فرستاده بود. طاقت ن کیترجمه ها رو با پ یبود. حت

 .ذاشتیاونم به نظرش احترام م رهیبگ اصلهخواست ازش ف یم رانی که اباز به منطقش رجوع کرده بود حاال
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گذشت که متوجه شد توهم نزده و  بایو دست هاش خشک کرد . از جلو در اتاق ز دیخودش و کوشا رو آب کش ظرف

 .ستادیسر جاش ا رانیا یبود. با صدا رانیخود ا یواقعا صدا

 . میکن هیتخل دی: تا آخر ماه با رانیا

 ؟یدی: حاال خونه پسند بایز

 . نمشیخوب بود رفتم بب طشمیبود شرا یکی: رانیا

 گفت: خوب؟ بایادامه نداد. ابرو درهم کرد و ز رانیا

 .نمیبب رو برم داخل دمیترس قتشیاومده بود حق گهیصاحابخونه با دو تا گردن کلفت د اروی: دیخند رانیا

 بود. تک دهیدستش و فشرد. دخترک ابله شعورش نم کش یها خنده پر حرص مشت ریزد ز رانیهم پشت بنده ا بایز

 ؟! الیخیو تنها افتاده بود دنبال خونه آدم هم انقدر ب

 ارمیکم م یهم شروع شده وقت خال دمیکار جد یبردار لمی. فشهینم دایغر زد : پدرم در اومد خونه خوب پ رانیا

 ؟ بایها دنبال خونه .. ز ابونیتو خ فتهیهوا ب نیپا درد و ا نیتونه با ا یمامانم هم نم

 دنبال خونه ؟ میبا هم بر یدار یگفت : وقت خال یهوم بایز

 .امیم ی: آره بابا هر وقت بگ بایز

خواست تو خونه  یاز برادرش نم رانیا چرا بود  بیکار ها زنانه نبود. عج نیبود از نظرش ا یمسر یالیخیب نیا انگار

 کردن کمکش کنه ؟!  دایپ

 کنم. ی: باشه پس هر وقت آف بودم خبرت مرانیا

 به کارت نداشته باشم. یکار یذار یهات نم یفکر ی: خودت با ب دیموهاش کش یهاش و محکم البه ال پنجه

اومدنش از اتاقش همراه  رونیو از داخل کتش برداشت. ب نشیماش چییچرت زدن شد سو الیخ یاتاق شد و ب وارد

 که متوجه اش نشده بود. بایو ز رانیا دنیشد با د

 دنبال خونه هان؟ میبر میکرد دیخر رانیا گمیکرد گفت: م یسرش صاف م یکه شالش و رو بایز
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 .  میزنیدو جا سر م یکیدستش جابه جا کرد : وقت شد  ونیو م شیدوش فیک رانیا

 ؟ هیخونه چ هیقض -

 لب سالم داد و رینشوند و ز شیپشون یرو یفیاخم ظر دنشیبا د رانیسمتش ا دیو چرخ دیکش یبلند ینیه بایز

 داد. یقال ینگاهش و به گل ها

 . میدیداداش ترس ی: وا بایز

 ؟ یتنگ کرد : نگفت چشم

 کنه .  شیخواد همراه یگرده و اونم م یدنبال خونه م رانیداد ا حیتوض بایز

 کرد : الزم نکرده . اخم

 داداش؟! ی: ول بایز

 .دینیخونه بب دیبر نیخوا یهم م بهیمرد غر هیدنبال خونه البد با  فتنینداره دو تا دختر تنها راه ب یول -

 دکتر اشتباه از من یآقا دیخواستم . ببخش یازت م یزیچ نیهمچ دیاشکال نداره من نبا بایرو گرفت : ز انهیم رانیا

 بود .

 لیتحو و حرفش  یمنف دید با باز بود کرده برداشت بد . دخترک سرتق باز هم دیلرز ینفس گرفت صداش م رانیا

 خواست بره که مچ دستش و گرفت. رانیگرفته بود . ا

 د؟یکن یم کاریرهاش نکرد : چ یول دیدستش و عقب کش رانیا

 : داداش ... بایز

 . ادیهم م رانیا یکن یم روشن رو  نیگرفت : تا تو ماش بایو طرف ز چشییسو 

 خواستم برم. یوقت، من خودم م هی. دیلب زمزمه کرد : داداش دعوا نکن ریگرفت ز چییسو لیم یب بایز

 خوام فقط حرف بزنم . یسر تکون داد : م فقط

 افته دنبال خونه ؟ ینم مانیگرفت : چرا ا ینگاهش و از فرش نم رانیرفت و ا بایز
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 .رمیدنبال خونه نم بایدکتر با ز یآقا دیکه کامال مشخص بود دلخور بود جواب داد : نگران نباش یبا لحن رانیا

دفعه البد با پنج تا مرد تک و تنها  نیپچ پچ کرد : آهان ا یبا لحن حرص زد یو آروتر ول دیخودش جلوتر کش یکم

 ؟ ینیخونه بب یبر یخوا یم

 کرد : شما از کجا!! باال گرفت چشم هاش و گرد عیسرش و سر رانیا

 . ستین یاصال کار خوب ستادنیتنگ کرد : فالگوش ا چشم

 یتالبد رف رسهیاز همه م شتریعقلت ب یبزرگ شد یکن یحرص گوشه لبش با انگشت شستش خاروند : فکر م پر

 ؟ یخوا یخونه رو واسه دو تا زن تنها م یاونجا گفت

 گفتم ؟ یم دیبا یقدم عقب رفت و دستش و آزاد کرد : پس چ هی رانیا

 کنم اخه؟   کاری. من با تو چرانیا یهاش و محکم به هم فشرد : وا لب

 ؟  یچ یعنی:  رانیا

 باشه ؟ یگرد یهم تکه و تنها دنبال خونه نم گهیمن د یبذارش به عهده  گه؟ید یخوا یم خونه تو  نکهیا یعنی -

 ؟ دیچونه اش باال داد : چرا نگران من هست رانیا

 گهیکنند د ی. دوست ها به هم کمک مدیکمک کن نیخوا یدوست م هیرفته بود به عنوان  ادی: آهان  زد پوزخند

 فراموش کردم . دیببخش

 کرده بود انگار جدا حرفش باعث شده بود دخترک اخمو قهر کنه . یخراب کار شتریکرد ب یکه فکر م یزیاون چ از

 ؟ رانیصداش زد : ا یبا لحن دوستانه  

 نشونده بود.  شیشونیپ یرو یظیاخم غل واریزل زده بود به د رانیا

 خانم ؟ رانیا -

 نواب . یباال انداخت و قهر آلود جواب داد : بله آقا شونه

 شد. یم یلوند و دوست داشتن شتریکرد ب یبود. خودش خبر داشت قهر که م دیبرچ لب
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رفته بود.  نیاز ب یشونیماه پ یلوند دنیبا د تشیشد تموم عصبان رهیبه دخترک لوس خ حیشد با تفر نهیبه س دست

 . نداشت وجود قبل از انگار که  یجور

داشت  یبود و سع دهیدندون کش ریگوشه لبش و ز رانینگه داشت ا شیشونیشد. صورتش و مماس با ماه پ خم

 همچنان نگاهش نکنه . 

آغشته شده بود. انقدر  یلب هاش نشست که به رژ لب صورت یصورتش گشت. رو یتک تک اجزا یرو نگاهش

 تونست حس کنه. یم یراحت به هم شده بود که عطر کرم پودرش رو کینزد

 گفتم ؟ یکه نرفته راجب قهر کردنت چ ادتیزمزمه کرد:  رانیگوشه ا ریز یلحن بدجنس با

 ن گرد شد . رایا یها چشم

 بغلت کنم؟  یخودت واقعا دوست دار دمیاز ابروهاش و باال انداخت : شا یکی یتا

 نهویکه د یبار از خجالت سرخ نشد. همون رنگ انار نیا شیبرعکس دفعه پ یچند بار باز و بسته شد. ول رانیا دهن

 اش بود.

 کنه .  یزن و مردش فرق نم دیکن یشد سرتق جواب داد : آهان پس شما همه دوستانتون بغل م نهیبه س دست

 ؟ یچ -

 دکتر . یآقا دیکن یفکر م ییکایآمر یادیکنه عسل باشه سحر باشه ز ی: حاال فرق نم رانیا

انداختن. من بهت قبال راجب نسبتم با اون دو تا  کهیمدل ت نیاز ا ادیمن خوشم نم رانیهم رفت : ا یهاش تو اخم

 دادم.  حیتوض خانم 

 نشیوسبب دیکنند البد دوست دار ینم هم قهر مدوستتون هستند. عسل خا دی: بله بله گفت دیحرفش پر ونیم رانیا

 هستند. تونیبالخره عسل خانم حق آب و گل داره دوست دوران بچگ

 ...  رانیتشر زد : بسه ا کالفه

 دوست کنارت هیخوام به عنوان  یکه م نی: االن مشکالت ا دیبه پشت گردنش کش یکالفه دست دیلب برچ دوباره

 ؟ نهیباشم آره مشکل هم
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 نزدم . یوگرنه من که اصال حرف نیکشوند نجاینداره. شما خودتون حرف به ا تیاصال برام اهم ریگرفت : نخ نفس

 رمیگیلبش نشست : باشه من حرفم و پس م یلبخند رو دیتراش یم لیدختر بچه ها داشت واسه رفتارش دل هیشب

 ؟ یکن ی. حاال تمومش ممیستیدوست ن

دونم همه  یو نم لشیدل هنوز من که  لتونیدل یب یها یوع نکردم. شما با نگرانو شر یزیباال انداخت : من چ شونه

 . بعدشمدیباش گهیکنم دنبال مترجمه د یشما ترجمه نم یبرا گهیدکتر من د ی. در ضمن آقانیو شروع کرد زیچ

با شما  یام حرف گهیکنم د دایتونم خونه پ ی. من خودم مدیبه خاطر من خودتون رو تو دردسر بنداز ستیالزم ن

 ندارم.

ه ک ی. کاریستین تیمسئول یدونم ب یچون م یکن یکه بره باز مچ دستش و گرفت : ترجمه م دیو گفت چرخ نیا

 بودم. ی. راجب خونه هم جدیکن یکاره رها نم مهیو ن یقبول کرد

؟ اوا  یکنیبحث م یدار یکبا  دیاومد : جاو رونیبزنه که مادرش از در گاه اتاقش ب یحرف اخم کرد و خواست  رانیا

 دخترم ؟! ییجان تو رانیا

 ؟! نیکرد یبه هر دو نفرشون نگاه کرد : دعوا م یبا نگاه مشکوک بعد

بشنوه پچ پچ کرد :  رانیکه فقط ا یراه افتاد. آروم جور رانیکرد. سمت در رفت پشت ا یبا مادرش روبوس رانیا

 کنم.  یباهات تا م گهیدنبال خونه جور د یسر خود بر یبخوا ام  یسر خونه جد رانیا

 .زیبکن دوست عز یدنبال خونه شما هم هر کار دوست دار رمیبودم م ی: منم جد رانیا

کرد  یرفتار م عیمط یزن ها هیشب یادینگار افتاد ز ادیاومده بود که فقط باهاش مخالفت کنه.  ایدختر انگار به دن نیا

 هیمدام شب رانیا یاومد باهاش تند و قاطع برخورد کنه. ول یشد که اصال دلش نم یانقدر مظلوم و با مالحضه م یگاه

 داد. یگربه ها پنجه و دندان نشان م

 خانم. یشونیماه پ یخود نخواست میخودمون حلش کن نیلب زمزمه کرد : خواستم ب ریتلفن برداشت و ز یگوش

 دارم. یکار فور شتیپ امیسر ب هیخوام  یم یگرفت : سرتق. الو عمو جان شرکت شماره

*** 

 &رانیا&
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با کت و  یجوان مرد  زشیخان سرش داخل لب تاپش بود و کنار م ونیو صافش کردم. هما دمیبه شالم کش یدست

 داد. یراجب کار م یحاتیبود و داشت توض ستادهیشلوار ا

به  دیخان باهام تماس گرفته و امر کرد امروز حتما با ونیکه هما روزیدونستم همون د یو خوب م دارید نیا لیدل

 ییخودش راه به جا یها یبود فضول دهیخورد. مردک ماموت د یموضوع از کجا آب م نیا دمیبرم فهم دنشید

 شده بود. شیخود را ینداشت. دست به دامن عمو

خان از مرد جوان تشکر کرد و با خروج مرد از اتاق بلند  ونی. هماامیکردم آروم به نظر ب یو سع دمیلبم و جو گوشه

 نشست . یادار یاز مبل ها یکی یشد و روبه رو من رو

 . شهیو بخور سرد م تیاشاره کرد : چا میدست به فنجون چا با

با سمن راجب خونه  شبیرفت سر اصل مطلب : من د ینیمقدمه چ یب شهیخان مثل هم ونیتکون داد و هما سر

 درسته؟ مانیا یبده یبرا نیبد نیخوا ی. سمن گفت نصف پول رهن خونه رو محرف زدم

 خان وصل بشه. ونیبه هما دیسرش با هیمادرم پشت تلفن  یواشکی یاون پچ پچ ها  زدمیحدس م دیبا

 دنبال خونه نباشم ؟ دیبگ دیکه مثل آقا جاو دیخواست نجای: منو ا دمیو به دندون گرفتم و کش نمیریز لب

 و بهت گفت؟ نیخودش ا دیباال اندخت : جاو ابرو

 به شما نگفتن ؟ زیچ یعنیگرد کردم :  چشم

خودم و به شما ها اجاره  یاز من خواست واحد خال دیپا انداخت : جاو یو برداشت و پا رو شیخان فنجون چا ونیهما

 بدم.

 کنم . یم دایمن خودم خونه پ یممنون ول یلیفوت کردم : خ رونیو کالفه به ب نفسم

 . نجایا یایحرف نگفتم ب نیا یخان برعکس انتظارم سر تکون داد و اصرار نکرد : برا ونیهما

 برداشتم.  زیم یو از رو میچا فتجون

 ام؟یب نیگفت یچ یپس برا -
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 کردم. کیبه لبم نزد فنجون

 ازدواج دادم . شنهادی: من به سمن پ ونیهما

 بودم . دهیکردم فنجون و از لبم جدا کردم. چند بار پشت سر هم پلک زدم . درست شن یا سرفه

 ؟!! یچ -

که آزاد شد. صحبت کردم. موافقت  یبود که باهاش همون روز مانیا تیرضا ی: سمن سه تا شرط داشت اول ونیهما

 نیحاال آفر دهیبهم نم یجواب نیبود. سمن گفته بود تا ازدواج آفر نیشرطش ازدواج آفر نیخودش اعالم کرد . دوم

 نه جواب سمن هم نه .  یبگتو براش شرطه تو  تیرضا یشرطش تو بود نیهم ازدواج کرده آخر

 کهیشد  یم یحاال که داشت واقع یموضوع فکر کرده بودم ول نیبه ا شهیکردم. من هم یشد خنده ا ینم باورم

 خورده بودم. 

 نظر مادرم مثبته ؟ -

من هم  یکنه برا یسمن هم اون و تکرار م یبگ یتو هرچ رانیبه جلو خم شد : نظر سمن نظر تو ا یخان کم ونیهما

 ؟یبا ازدواج من و مادرت ندار یمشکل ه؟ینظر تو مهمه حاال جوابت چ

 بپرم نییباال و پا ینمانده بود از خوشال یزیچ

 . دیمادرم و خوشحال کن دیتون یدونم شما م یمادرم. م یو جمع کردم : من آرزوم خوشبخت میخونسرد همه

 انیراجب ازدواجم با خانوادم صحبت کردم و همه رو در جر شبیسرش و تکون داد : من د تیخان با رضا ونیهما

خونه تا تو جمع  فرستمیبعدشم چند کارگر م رمیگیگذاشتم. حاال که جواب تو رو دارم فردا صبح از محضر وقت م

هم  لمیوسا هیبق  دیکن یجمع م تونیصشخ لیهست وسا زیمن همه چ یونه کمکتون کنند. تو خ لتونیکردن وسا

 بمونند. یداخل واحد خال میذاریفعال م

 و جمع کنم ؟!  لمیوسا دیشدم : منم چرا با جیگ

 کنه . یم یکه مادرت زندگ یکن یم یزندگ ییتو جا نکهیا ی: برا ستادیخان ا ونیهما
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همه سال که  نیخوشحالم که مادرم بعد ا یلیخان ممنون از لطفتون من خ ونیناخونم و به دندون گرفتم : هما گوشه

 کنم. یبعد ازدواج مادرم تنها زندگ دمیم حیترج یول نهیبیوم آرامش رنگ کرده  یزندگ  یبا سخت

 کنه با من ازدواج کنه ؟  یو بشنوه اصال قبول م یحرف نیمادرت همچ یکن یخان درهم شد : فکر م ونیهما یابروها

 کنم . یمن با مادرم صحبت م -

از هم جدا کنم. در  تونیخوام شما دو تا رو با ورودم به زندگ یمشکل دارم. من نم هیقض نیخان : من هم با ا ونیهما

ه تو رو مثل دختر نداشت شهیبهت گفتم هم رانی. ایکن یدونم تنها زندگ یاصال صالح نم یضمن تو دختر خونه هست

 یخانواده داشته باشم. دلم م هی ییهمه سال تنها نیبعد ا مخوا یخوام واقعا پدرت باشم. م یام دوست داشتم حاال م

 بار طعم خانواده داشتن و بچشم. نیاول یکنم و برا یخونه زندگ هی یخواد با تو مادرت تو

داد.  یتور نمکرد. دس یم خواهش من از بار داشت  نیاول یخان برا ونیبدم. هما یچه جواب دیدونستم با ینم واقعا

 کرد..  یم خواهش داشت گفت  یزور نم

 ؟ رانی: ا ونیهما

. انقدر که شما دیو هست نی. شما از مشکالت ما با خبر بودنیپدر داشت هیمن نقش  یبرا شهیخان شما هم ونیهما -

 کی مونهیندارم فقط م یمن حرف دیش یپدرم نداره. اگه با اومدن من شما و مادرم خوشحال م دیگردن من حق دار

 ؟  زیچ

 گذاشتم. زیم یآوردم و رو رونیپاکت پول و ب فمیخان منتظر نگاهم کرد. از داخل ک ونیهما

 ؟ هیچ نی: ا ونیهما

 و باهاتون صاف کنم. میخواستم بده یشده ول رید دونمیزدم : م لبخند

 .دیکش رونیخان خم شد و پاکت پول و برداشت و تراول ها رو ب ونیهما

 .یبه سمن که نرفت ،ی: لجباز و خودسر کرد یفیظر اخم

 : به پدرم هم نرفتم . دمیحرفش پر ونیم

 . یمن هی. تو شبیبه اون مرد ندار یشباهت چیتکون داد : اون که مطمئنم تو ه سر
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 ینجوریکش اومدم پاکت پول ها رو تو کشوش گذاشت من چقدر ممنونش بود که پول ها رو قبول کرد. ا لبخندم

 ونیخان و صدا زدم. هما ونیو هما دمیاز اتاق خارج بشم چرخ نکهیقبل ا ستادمیداشتم. بلند شدم و ا یحس بهتر

 کرد.  یخان منتظر نگاهم م

 .دیمراقب دلش باش یلیدل نازکه خ یلیممنون. مادرم خ زیبابت همه چ -

 هم گذاشت و باز کرد : هستم.  یخان چشم هاش و رو ونیهما

*** 

تو  یشد. سوز سرد یجلو عقب م یصبحگاه میرنگ اتاقم با وجود نس مویو باز کردم. پرده ل زدم و چشم هام یغلت

 کردم و لبه تخت نشستم.  یفراموش کرده بود پنجره رو ببندم . لرز شبید دیچیپ یاتاق م

 رییغجام ت نکهیا خاطر به بود صبح شش ساعت و برداشتم .  لمیموبا یو گوش دمیکنار تخت کش یعسل یو رو دستم

 کرده بود بد خواب شده بودم . 

. دوش میخان نقل مکان کرده بود ونیشد به خونه هما یروز م کیشدم و پنجره رو بستم. با امروز درست  بلند

 یم زونیسر شونه ام آو یاش شل بود و از رو قهیکه  یتوس وریرنگم و همراه پل یسرب سیگرفتم . دامن پل یسرسر

 شد به تن کردم.

 گاز گذاشتم. یرو پر از آب کردم و رو یخشک گشتم. کتر یچا ینه شدم دنبال قوطآشپزخو وارد

بودم چقدر قسمم  دهیوقت مادرم انقدر خوشحال و سر حال ند چیخان گذشته بود. ه ونیروز از عقد مادرم و هما دو

  یداد اگه راض

ش کنم چقدر بابت ازدواجش بهش بگم چقدر شب ازدواجش سر به سرش گذاشتم و خجالتش دادم تا مطمئن ستمین

 خوشحالم. 

گفت  یاومد . مادرم م یبه نظر نم یراض ادیخاله سوسنم ز یبودن ول یازدواج راض نیخان از ا روسیخانم س دهیفر

 ازش باالتر باشه .  یکس لیخاله سوسن دوست نداره تو فام

 یدست و پا هر چ یگرفت خاله سوسنم اعتقاد داشت مادرم ساده اس ب یم دهیخواهرش و ناد یمتلک ها مادرم

 ازدواج من بودم .  نیکرده به ا شیخان نشسته و راض ونیهما یپا ریکه ز یسر من و کس ریهست ز
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به  یاراده ات خاص بایمحل که به قول ز یسوپر یپا ریتونم ز یهم از خجالت خاله جان در اومدم و گفتم بخواد م من

 .زشیبه ازدواجش کنم. که جواب خاله سوسن به من شد چشم غره تند و ت یو راض نمیخاله جان داره بش

 عجله داشت . یادیخان ز ونیهما یول باشه داشته حضور عقد  یتا برا میاصرار داشت صبر کن نیآفر

عروس و دوماد  یصبحونه رو برا زیبه دنبال هومن تا فرودگاه برم م نکهیخواستم قبل ا ی. مدمیصبحونه رو چ زیم

 دیکرد مادرم سرخ سف یرفتار م یخان عاد ونیهما یمتوجه معذب بودم مادرم شده بودم. هر چ شبیباشم. د دهیچ

مادرم انجام بده  یبودم پدرم برا دهیوقت ند چیکه ه یزیچ دیمادرم غذا کش یخان برا ونیخود هما شبیشد د یم

 دن.ظرف غذا خور هی یبه اصرار من تو

شد.  یمن شل تر م شیکرد. ن یکه نثار مادرم م یکرد. با هر سمن جان یخان مادرم و سمن جان خطاب م ونیهما

 شد. یهزار رنگ م یمیدم بخت قد یمادرم مثل دختر ها

من شطرنج  شنهادیپ به شام بعد داشت لب به لبخند روز تموم و بد اخالق نبود.  یجد شهیخان هم مثل هم ونیهما

 خان نداشتم.  ونیهما هیشب ی. من باز حسرت خوردم چرا پدرمیکرد یباز

مادرم  یخان و با هم تنها بذارم .از خوشحال ونیرو بهونه کردم. به اتاقم رفتم تا مادرم و هما یخستگ یباز بعد

 اش گرفته بود.  دهیکه سال ها به خاطر بچه هاش ناد یحق مادرم بودم. حق یزندگ نیخوشحال بودم. ا

 تیکنم تا مادرم رضا یباهاشون زندگ یکنم قبول کرده بودم چند وقت یمادرم زندگ شیپ یادیخواستم مدت ز ینم

 خواستم سر فرصت برام دنبال خونه بگرده. یداشتم از هومن م یشتریازدواج حاال که وقت ب نیبده به ا

 یم یسع یپارک بود. هر چ طایخورد. که وسط ح دیجاو نی. چشم به ماشدمیسرک کش رونیداخل پنجره به ب از

از هم  میکرد یم یما قرار داشت و هر چه ما سع نیب یینبودن انگار آهن روبا یشدن رمیمرد فاصله بگ نیکردم از ا

 کرد . یم  کینزد شتریب بهم رو ما  میریفاصله بگ

از اون  شتریقرار داشت. قرار بود ب دیخان واحد جاو ونیواحد هما یبود. روبه رو وارید هی نمونیبار فاصله ب نیا

 روبه رو بشم. دیجاو با کردم  یکه فکرش و م یزیچ

 روزیشده شدم د زیریف ینون ها الیخ یخواست ب یرو ادهیبارون اومده بود حاال هوا گرفته و کدر بود. دلم پ شبید

 یاز هوا ینون تازه بخرم هم کمتونستم  یبا خونه نداشت. هم م یخورده بود فاصله چندان ییچشم به نانوا یاومدن

 لذت ببرم. یصبحگاه
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 یکه برا یپیهام به پام کردم خودم از ت یسرم انداختم. کتون یو شالم و آزادانه رو دمیلباس هام پوش یو رو بافتم

 اش گرفتم.  دهیاز مچ پام مشخص بود که ناد یبا دامن ؟! کم یخودم ساخته بودم خنده ام گرفت کتون

نبود  یخبر یاز کس یشدم. ول دیپام و داخل پاگرد بذارم متوجه باز بودن در واحد جاو نکهیو باز کردم قبل ا در

 رفتم . اطیدر جلو سمت در ح یرفتم به جا نییشونه باال انداختم و پا

ل عاشق فص شهیشد. من هم یم لیجلو صورتم تشک یبخار کردم یم که  "ها" کرد سرد به صورتم برخورد  یهوا

 بباره .  یادیبودم امسال برف ز دواریام میشد یوارد فصل زمستون م میزمستون بودم کم کم داشت

 یمشغول بود. رو لشیموبا یتکه داد بود و با گوش نشیشدم که به ماش دیقدم بردارم که متوجه جاو خواستم

 نیه ابود. ب ستادهیا بیساعد دستش انداخته بود دست به ج یبه تن کرده بود اور کتش و رو یطوس وریپل راهنشیپ

. اون روز ها من جز وردمین ادیبه  یز خاصیچ یاومد ول یبه نظر م پیها هم انقدر خوشت میقد دیفکر کردم جاو

 .دمید یرو نم یکس سهراب 

 ...رمیمتوجه حضورم شد و سرش و باال اورد : کوشا زود باش د دیجاو

 بافتم فرو کردم و جلو رفتم .  بیصف موند. دست هام و تو جمن حرفش ن دنید با

 سالم -

 زدم: روز خوش  یجون یجوابم طبق معمول سر تکون داد لبخند ب در

 د؟یداشت یو گفتم و خواستم از کنارش بگذرم که با دست جلوم و گرفت : کار نیا

 ! ؟یریم ییمچ پام موند: جا یرو به سر تاپام انداخت نگاهش  ینگاه

 نون بخرم. رمیدارم م -

 سر و شکل ؟ نیابروهش باال رفت : با ا یتا هی

 داره ؟  یکردم : سر شکلم چه مشکل اخم

 .یخور یانگشت شست گوشه لبش و خاروند : نه منظورم هوا سرده سرما م با

 . ختمیهاش بهم ر یکوشا خواب آلود لبخند زدم دستم و جلو بردم و موها دنیباال انداختم با د شونه
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 .شهی: نکن موهام خراب م دیکرد و سرش و عقب کش ینوچ

 ؟ یزد شونه و موهات اصال تو. نگو : دروغ  دمیخند

 . ادینذاشت . خوشش نم دیکه جاو زدمیم غیدورش و ت دی: مدلشه. با دیموهاش کش یپنجه ال کوشا

 .ادیخوشش ب دیاون که با یلب غر زد : انگار موها ریز

اول  یدیگوش م ی: چ دمیهدفون از دور گردنش کش دمیوز وز شن یهدفونش که دور گردنش انداخته بود صدا از

 ؟ یصبح

 آهنگ و دوست دارم . نیگوشم بذارم بلند گفتم : من ا یاعتراض اجازه داد هدفونش رو یب

 ؟ یزنیدوباره غر زد : چرا داد م کوشا

خوام گوش  یم یرو ادهیخوام برم پ یم یفرستیگوشم برداشتم : آهنگ هات و برام م یو هدفون و از رو دمیخند

 بدم؟

 آورد سمتم گرفت : شماره ات و بده ؟ رونیب بشیو از ج شیگوش

بهتر بگم به من زل  ایزل زده به من و کوشا  نهیدست به س دیجاو دمید که. اوردم باال و سرم ام و وارد کردم و  شماره

 شده بود هم نشد. رهیبهم خ نکهیهش و نگرفت منکر ازده بود. نگا

 .برم من خوب:  دادم کوشا به  نگاهم

 . رسونمتی: سوار شو م دیجاو

 کنم. یرو ادهیخوام پ یممنون م -

 .  ستین یرو ادهیدوباره به مچ پام نگاه کرد : هوا مناسب پ دیجاو

 .ستین ی. راه امیو م رمیم ییکردم : تا نونوا یحرفم پافشار رو

 پس سوار شو. رمیراه و م نیهست هوا هم سرده منم دارم هم نی: ماش دیجاو

 سرما نخورم نه؟!  دیهست نینگران ا میبا طعنه گفتم : چون دوست 
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 ؟!  یباش ی نهیانقدر ک ادیاز سر شانه اش نگاهم کرد : بهت نم دیجاو

 .زینگفتم دوست عز یزیچنشست شونه باال انداختم : من که  نیماش یپشت یها یصندل یرو کوشا

 ینگه داشت : چند تا نون م ییو جلو نانوا نیماش دینشستم جاو یجلو یصندل یبه گردنم داد و رو یقر دیخند

 ؟ یخوا

 خرم. یخودم م یعنیدوتا.  - 

 ای یو دوست دار دتیبه پشت سرم : مدرسه جد دمیلب گرفتم چرخ ریشده دندونم و ز ادهیحرفم توجه نکرد و پ به

 رو ؟ یقبل

 کالسمون همشون خنگند. یشونه باال انداخت : اون ور بهتر بود بچه ها الیخ یب کوشا

 ؟ یام گرفت : البد اون وقت تو باهوش خنده

زبان  یکه تازه دارند الفبا یخنگ یکرد : معلوم من به سه تا زبان مسلطم معلوم از بچه ها دییحرفم و تا کوشا

 باهوش ترم. رنیگیم ادیو  یسیلیانگ

 ؟ یرو دوست دار یقیو قشنگ از پدرش به ارث برده بود : موس یفتگیباز مونده بود پسرک خود ش دهنم

 .  زنمیم انویتکون داد : چند سال که دارم پ سر

 ؟ یدیم ادیبهم  رمیبگ ادیدوست دارم  یلیجدا. منم خ -

 .رهیگینم ام حوصله اخم کرد : دختر ها خنگن  کوشا

 دختر ها خنگن؟!  یدیرس جهینت نیبه ا یبهش رفتم : چجور یغره  چشم

 .فهمهینم گمیبهش م ی: نورا خنگ هر چ کوشا

 ؟ یکرد سهیزدم : االن من و با نورا مقا غر

  دم؟یم ادتیشرط  هیفکر کرد :پس  به  یکم کوشا

 ؟ یچه شرط -
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 . تونیبردار لمی: منو با خوت ببر  پشت صحنه ف کوشا

 باشه قبوله. یخوا یم ی! فکر کردم چن؟یهم -

 نگو. یچیه دیانداخت: فقط به جاو دیبه جاو ینگاه مین کوشا

 زدم : باشه قبول. چشمک

 یداشبورد گذاشت دست هاش و بهم زد تا خاک نون و از رو یداغ و رو یو باز کرد و نون ها نیدر ماش دیجاو

 کنه. زیدستش تم

 .نیدیممنون زحمت کش -

تو کوچه و  فتین راه خونه لباس با زود صبح  گهی. لطفا دارمیبرات م خرمیبست : من هر روز نون م نیدر ماش دیجاو

 . ابونیخ

 کرد. دییلباس خونه تاک یرو

 در خواست دوستانه اس . هی نیگفتم : ا یبدجنس با

 ؟ یانداختن بردار کهیبهت بدم دست از ت دیبا یگفت : من چ یجد یلیخ دیجاو

 برم. گهیکنم. من د یتم : روش فکر مباال انداخ شونه

 . نیهوا سوارت نکردم پس بش یکه به خاطر سرد یدونیدست انداخت دور بازوم و نگهم داشت : م دیجاو

 و جلو خونه نگه داشت. نون ها رو برداشتم. نیماش دیحرکت موندم جاو یتکون دادم و ب سر

 : فکر هام و کردم . نمیو بب دیو ببندم خم شدم تا چهره جاو نیدر ماش نکهیا قبل

 :خوب؟ دیجاو

 حرفتون فراموش کردم. دیدست کله پاچه شا هیبا  -

 .میبگو تا بر یداشت یزد : هر وقت وقت خال لبخند
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 .. زیباشه دوست عز -

 .دمیشن یو همچنان م دیخنده بلند جاو یو بستم صدا نیماش در

*** 

 تکه داده بود. نیال چشم هاش و بسته بود سرش و به پنجره ماشعقب انداختم . ال یبه صندل ینگاه نهیداخل آ از

 کرد. یم ینیهومن سر دلم سنگ نیهنوز نگاه غمگ یدادم ول رونیو به ب نفسم

 ؟!  شیاوردم : چرا با خودت اورد نییهومن گذاشتم و صدام و پا یبازو یو از فرومن جدا کردم و رو دستم

 ؟  شهیمتوجه نم یفارس یزنیگردن کج کرد و لبخند زد: حاال چرا آروم حرف م هومن

 خوابه! -

 به الال انداخت.  ینگاه یدو صندل یبه پشت سرش و از ال دیچرخ هومن

 ؟ ینگفت -

 من بمونه. شیخواد پ یم ادیب ای. تا بچه دنترسهیم گهیدونم م ی: خودش خواست. گفت اونجا تنهاس چه م هومن

 شند؟یم ائسهی یبا غرولند گفت : زن ها تو چند سالگ هومن

 : چطور ؟ دمیشدم با تعجب پرس سرخ

 نشده؟!  ائسهیشونه باال انداخت : الال چرا  هومن

داشت. با اون  یاورده بود سن سال کم ایهومن و به دن یانداختم. الال وقت یبه صورت الال نگاه نهیاز داخل آ دوباره

 داد. صیو تشخ شیشد سن واقع یسخت م یلیبلوند و اندام فوق العاده اش خ یموها

 کرد. واقعا خنده داره. یپسر صحبت م ایدونه دختر  ینم یبا بچه اش که حت نجای: تا ا هومن

 دادم. یلب فحش ریامد هومن منو با رفتارش آزار بده . ز یدلش م یزن اصال عاطفه نداشت. چجور نیا دمیکش یآه

 پرنسس؟ یادب شد یب یگشت ی: با کدیخند هومن
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 گوشه چشم نگاهش کردم : دلم برات تنگ شده بود. از

و سمن جون شوهر  یدی. بالخره به آرزوت رس گمیم کیتبر یداد : راست یفیدستش گرفت فشار خف ونیو م دستم

 .یداد

سمن خانم  یکرده بود. ول یاز مادرم خاستگار شیوقت پ یلیخان خ ونیاسم مادرم لبخند زدم : هما دنیشن با

 با من مطرح کنه. شیخان موضوع خاستگار ونیباعث شد هما دیکرد. جاو یم یپنهون کار

 !! دیبا لحن خاص گفت : جاو هومن

 روز ها چه نیمامانم ا ینیبب یستیهومن ن یحرف عوض کنم با خنده گفتم :وا نکهیا یلبم گاز گرفتم برا گوشه

 .کشهیم یخجالت

 . زنمیسر به مادرت م هی امیم شد جا جابه الال .یحرف و عوض کن یستیضربه زد: بلدم ن مینیبه نوک ب هومن

 ...دیببخش نتمیراجب ماش -

گشتم درستش  یخودم برم یصاف کار ی.. چرا بردنیماش ینشد گور بابا تیزیخودت چ نیحرفم اومد : مهم ا ونیم

 کردم. یم

 . دنیدکتر زحمت کش یآقا یعنی...دیسرعت خارج شدم : خودم نبردم جاو نینما زدم و از ال راه

 ؟!  بهی: عج هومن

 ؟ بهیعج یباال انداختم : چ شونه

 ؟ هی. خبر شنومیاز دهنت م ادیدکتر رو ز یآقا نیروز ها اسم ا نی: ا هومن

 . ستین یخبر چمیکردم : ه اخم

 نفر نیاول من بشه  تیقرار وارد زندگ یوست دارم اگه کسکه د یدون ی: خوب بابا ترش نکن. فقط م دیخند هومن

 خبر دار بشم.

دوست  هیخواد مثل  یاون گفت م یعنی ستین یچیحس کنم : ه یتونستم تو لحن هومن به راحت یو م حسرت

 به من نداره .  یحس چیه یعنی نیکنارم باشه ا
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 داشته باشه ؟ یخوا یتو م یجواب داد : ول رانهیمچ گ هومن

دونم؟ خوب اولش رفتارش منو به شک انداخت.  یدونم ؟ واقعا نم ی: نم دمیکش رونیدست هومن ب ونیو از م دستم

 هیمنو به چشم  یعنی نی. ا نهیب یدوست م هیبعدش گفتم منو به چشم  یول ادیخوب من فکر کردم از من خوشش م

 گه؟ید نهیب یزن نم

م به تمو دنیکنند. من به خواب یزن نگاه نم هیگفت : مردا تنها به خواهر و مادر خودشون به چشم  یدیق یبا ب هومن

 یبرا لیدل هیتا  میگیو م نینداره ما مردا ا یزن و مرد معن نیب یمعمول یدوست دخترام فکر کردم. اصال دوست

 .میداشته باش میکنارش باش میخوا یکه م یبه دختر یکینزد

 ؟ یهم زمان عاشق دو نفر باش یتون یتو م یعنیعسل افتادم :  ادیکردم  اخم

 .  شهیفکر جواب داد: معلوم که م یذره  بدون

 . ستیعشق ن گهید نیا -

تونند چند نفر دوست داشته باشند فقط  یدوست داشتن بهتره باشه. مردها هم زمان م میبهش بگ دی: شا هومن

 عالقه اشون متفاوت پرنسس . زانیم

بوق گذاشتم  یکمتر از عسل منو دوست داشت؟! کالفه دستم و رو یعسل و دوست داشت و کم یلیخ دیجاو یعنی

 . دوباره چشم بست. دیکنار بکشه. الال از خواب پر یجلو نیتا ماش

 دکتر عاشق چند نفره؟!  یآقا نی: حاال ا دیخند هومن

 در آوردم : مسخره! یشکلک

*** 

 ؟ یدار ییاشتم : هومن چاکاناپه گذ یو شالم و رو پالتو

الال آماده  یاز اتاق ها رو برا یکی رانیگذاشت: اره فکر کنم . ا یکنار جالباس یالال کنار در ورود یچمدون ها هومن

 کنم . دیخونه خر یمن برم برا یکن یم

 سفارش بده . یخوا یم یهر چ پریو باال زدم : خوب زنگ بزن ها میطوس وریپل یها نیآست
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 هم بکشم. گاریخوام س یفوت کرد به الال اشاره کرد : م رونینفسش و به ب هومن

هر م چیه نکهیرفتم. هومن با ا زدیم دیبه الال که با دقت داشت خونه رو د ی. چشم غره دیو گفت و در به هم کوب نیا

تونست  یداشت م یمثل هومن که قلب مهربون یکس یکرد. چجور یبود باز مالحظه اش و م دهیزن ند نیاز ا یمادر

 مثل الال داشته باشه. یاحساس یب یمادر

 ؟ یخور یم یساز و به برق زد : الال چا یآشپزخونه شدم چا وارد

 خورم. اتاق من کجاس؟  ی: م ستادیکنار اپن ا الال

 اونجا بذار. لتیسمت راست. وسا یدر اول -

 .  دمیکش رونیو از کانتر باال ب یو گل دار دیسف فنجون  دو

 سمتش: هومن کجا رفت ؟ دمیالال چرخ یبا صدا ادیشدم تا آب جوش ب منتظر

 شکالت؟ ای یخور یو با شکر م تیکنه. چا دیخر -

 داره.  ی. هومن خونه بزرگری: با ش الال

 . میندار ریش -

 بزشس یبود چشم ها بایز یادیز نیالال کرم پودرش بود و برق لبش ا شیو جلوش گذاشتم تنها آرا شیچا فنجون

 انداخت. یمهربون هومن م یچمن یچشم ها ادیمنو 

 ؟ ی: هنوز هم با هومن همخونه ا الال

 کنم. یم یباال فنجونم نگاهش کردم : نه من با خانواده ام زندگ از

 سن ؟!  نی: تو ادیالال از تعجب باال پر یابروها

سن و  تو یبود دختر  بیعج دیخانواده اش رو ترک کرده با یکه تو پونزده سالگ یزن ینبود. برا بیبرام عج تعجبش

 کرد. یم یسال من هنوز با خانوادش زندگ

 معروف تو کشورت؟ گریباز هی ؟یشد گری: هومن گفته بازالال
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 .زدیحرف نم یو گاز گرفتم هومن معموال راجب من با کس لب

 ؟ یبمون نجایچهره متفکر نگاهش کردم : قرار چند وقت ا با

 .مونمیاومدن بچه ام م ای: تا دن الال

تونم درکت  یخواد مادر بشه نم یآشغال دور انداخت دوباره م کهیت هیکه پسر خودش مثل  یزدم: جالبه زن پوزخند

 کنم الال؟!

 .شهیموضوع به تو مربوط نم نیاخم کرد : ا الال

اصال کار هات برام  یعنی. یمادر بش یچرا دوباره هوس کرد ستیبرام اصال مهم ن شهینم مربوط آره زل زدم :  یجد

 .یکن تیهومن و اذ یحق ندار گمیم ی. فقط هومن برام مهمه. الال جدستیمهم ن

 ندارم. یقصد ادیب ایخوام بچه ام سالم به دن یانداخت : من فقط م نییسرش پا الال

 تونم حرفت و باور کنم؟! یچرا نم -

 ؟! ی: تو از اول هم منو دوست نداشت الال

 نیهومن و فقط غمگ نجایمهمه بودن تو ا یلیمن خ ی. هومن برایکرد تیهومن و با کارات اذ شهیهم نکهیا یبرا -

 الال. یبر نجایهر چه زودتر از ا دوارمیام گمیکنه . رک م یم

 برم. نجایزودتر از ا یاگه تو کمک کن دیگذاشتم : شا نکیو فنجونم و داخل س دمیچرخ

 ؟یخوا یم ینبود : چ نجایبرنامه ا یزن ب نیدرست بود ا حدسم

 به بچه من هم بده. یخوام از هومن بخواه از هتل سهام ینم یادیز زی: چ الال

 . یغیهومن و بت یبتون شتریکه ب یدیروش جد یحاملگ نیپول پس! ا هیو مشت کردم : باز قض دستم

 کنه .  یخوام بچه ام مثل من تو فقر زندگ ینم اخم کرد : من فقط  الال

 من رنگ نداره. شیتو فقر بزرگ بشه. الال حنات پ یگذاشت یجدا هومنم پسرت بود ول -

 ؟ یجمع کرد: چ یصورتش سوال الال
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هومن عادت داره صدقه بده الزم به  یبود به هومن بگ یفقط کاف یخواست ی. اگه پول مستیتکون دادم : مهم ن سر

 الال. یبر نجایسهام بده. بهتر زودتر از ابه تو  دیهومن چرا با ینبود. ول شینما نیا

الماس  ی رهیزنج یها هتل وارث دونه همسر سابق  ینم نجایا یفنجونم باز کردم : کس یپشت کردم. آب و رو بهش

 تجاوز بوده درسته؟ یقربان

لرزونم نشست.  یدست ها یخورد. نفس گرفتم نگاهم رو ی. داشت حالم بهم مدیچیکردم دل و روده ام بهم پ حس

 . دمیو چرخ نکیچنگ انداختم به لبه س

 نتتریتو ا شهیهنوز م یزدن ول تریاتفاق ت نیراجب ا یکرد : درست فقط چند روزنامه محل یبا لبخند نگاهم م الال

 کرد.  دایموضوع پ نیچند تا مطلب راجب ا

 بکشم تا خفه بشه. غیصورت الال بکشم و ج یخواست پنجه هام و رو یم دلم

 ران؟یهستند نه ا گرهایباز یزندگ ی هیعاشق حاش شهی: خبرنگارها همالال

 شد صدام از شدت بغض تو گلوم گرفته بود :بسه . ریاز گوشه چشم سراز یاشک قطره

 .رانیا یکن یزدم به پالتو و شالم کفشام و پا زدم : پس به نفعت هومن راض چنگ

لو تونست انقدر پست باشه. ج ی. چطور الال مادیتا نفسم جا ب ستادمیچند لحظه تو پاگرد ا یبرا دیمحکم بهم کوب در

. خودم بسازم یبرا دیجد یزندگ هیکرده بودم گذشتم و چال کنم و  یسع یلی. من خرمیتونستم بگ یاشک هام نم

 بشند. خبرخواست خانواده ام از گذشتم از حماقت هام با یاصال دلم نم

 شده بودم. تلو تلو خوران از پله ی. حس کردم باز دچار حمله عصبرمیفتاد و بگکه به جانم ا یتونستم جلو لرزش ینم

 اومدم. نییها پا

 ؟!. یلرزیشده چرا م یچ زمیعز رانیهومن دورم حلقه شد : ا یبودم که دست ها دهیپله آخر نرس به

 شدم. زونیکرده بودم با تموم توانم به لباس هومن چنگ زدم و بهش آو دایو آرامشم پ تمیمنبع امن انگار

  ؟  یمنو بکش یخوا یم ایشده  یچ یگیداد : م هیاش تک نهیسرم و به س هومن

 هومن .. -



 یشونیماه پ

 
295 

 

 ؟ زمیشده عز ی: جانم ... چ هومن

 !؟؟یو راجب گذشته من  پاک کرد زی: هومن تو همه چنمیباال دادم تا صورتش و بب چونه

 تو هم داده. لیهم رفت : پس اون مزخرفاتم و تحو یهومن تو یها ابرو

 : هومن..  دمینال

 : جانم ..جانم ..  هومن

گزارش راجب اون  هی یاون سال فقط دوتا روزنامه محل رانیبا دست هاش صورتم و قاب گرفت : منو نگاه کن ا هومن

شده هم پاک کردم  یگانیگزارش و از اطالعات با نیا یاز تو توش نبوده. من حت یموضوع چاپ کردن که اصال اسم

 باش .  ومنداره. خوب پس آر یمدرک چی.الال ه ستین ینگران یبرا یپس جا

 برام افتاده . یبدونه چه اتفاق چکسیخواد. ه یدلم نم -

 بهم اعتماد کن . زمیباشه عز ذارمیمن نم یعنی. شهینم یچیه زمیعز رانی: ادیام بوس قهیشق هومن

 نکن.  هیو تند تند تکون دادم : گر سرم

 زن متنفرم. نیاز ا -

 .دمیکرد : بهت حق م یدست کمرم و نوازش م هیبا  هومن

. منم یروبه راه بش یتا کم نیتو ماش میبر ایب نتمونینفر بب هیممکن  میستادیا یگوشم پچ زد : وسط الب ریز بعد

 ماجرا کنه.  نیحق نداره تو رو وارد ا فهمونمی. بهش مزنمیخودم با الال حرف م

 .رمیمیاز گذشته ام بفهمند من م یزیهومن اگه خانواده ام چ -

 .دمیبهت قول م فهمهینم یزیچ چکسیه رانیمن و تو ا نیراز ب هی نی: ا هومن

 .یکردم : خوبه که هست زمزمه

 زنمتیم یکه جون دار ییتا جا. خودم یحرف بزن ریراجب مرگ و م گهیبار د کیبا تشر گفت: در ضمن  هومن

  ؟یدیفهم
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 هومن -

 کنه. تتیاذ یکس دمیمنو محکم منو به خودش فشار داد: تا من هستم اجازه نم هومن

*** 

 &دیجاو & 

 

 و به دست عسل داد. دیکش رونیب بشیو از داخل ج دشیلی. دست کدیبار یم ی. بارون شالق دیو کش یدست ترمز

 .امیتو برو باال منم م -

 .یبارون نمون ریز ای: زود ب عسل

برداشت. پا تند کرد سمت  نیو از پشت ماش دیخر یها لکسیو همراه نا فشیشد. ک ادهیپ نیتکون داد و از ماش سر

 یصدا دی. به پاگرد که رسدیکش سشیخ یموها یها رو به دست چپش داد و پنجه ال لکسیو نا فیساختمون ک

 کردن. یم یپرس که داشتن سالم احوال دیشن رانیعسل و ا

بود. عسل  ریاش در گ یپله ها نشسته و بود و با گره بند کتون یکه رو دیو د رانیا پله اول گذاشت و  یو رو پاش

 بود که عسل وارد واحدش شده بود. کالفه سرش تکون داد . دهید رانیا یعنی نیداخل راه پل نبود ا

 . گهیلب نق زد : آه باز شو د ریز رانیا

 شده ؟ گره خورده؟ ی: چ ستادیسرش ا یباال پله  یرو

 .دیی: بفرما دیراه پله کش یخودش و به طرف نردها یکم سر بلند نکرد تا نگاهش کنه.  یحت یشونیپ ماه

 شده که قهر کرده بود . یدونست باز چ ینم

 . نمیپله گذاشت : بذار بب یها رو گوشه  لکسیو نا فیک

ته زش دیدکتر ظاهرا مهمون دار یآقا دیی: بفرما دیپاش و عقب کش رهیدستش بگبتونه مچ پاش و تو  نکهیا قبل

 منتظر بمونند.
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 .  دیچسب یبه دلش م بیحسادت ها عج نیعسل ناراحت شده بود ا دنیحدسش درست بود باز با د پس

 یبند کفشش نگاه یمچ پاشو تو دستش گرفت و به گره کور رانیتوجه به اخم و تخم ا یزانوهاش خم شد ب یرو

 کرد بازش کنه.  یانداخت. سع

 یشلوارش افتاد اخم هاش درهم شد. نگاهش باال اومد . دکمه ها یها یپارگ یشلوارش نم دار بود چشمش رو پاچه

گردن  یدگیاستخون ترقوه و کش یسخاوتمند با و شل بود  ورشیپل قهیپالتوش باز بود و شالش از سرش افتاده بود 

 کجا رفته بود؟ قایسر وضع دق نیگذاشته بود. با ا شیه نمابرنزه اش رو ب

 یساطع م شیشونیکه از ماه پ یرنیش ی حهیهاش پر شد از را هیتا آرامش خودش و حفظ کنه ر دیکش یقیعم نفس

 شد.

 ؟ یداشت یبردار لمیداد : ف نیچ شینیب یپره ها به

 جواب موندن سوال هاش متنفر بود. یاز ب ینگرفت گفت بود مدل قهر کردنش و دوست داره ول یجواب

 ؟ یدینشن ایناخون شستش گوشه لبش و خاروند: سوالم جواب نداشت  با

 . رهیشد گره رو باز کنه سرش و باال اورد تا جواب سوالش و بگ موفقش

 : ممنون خداحافظ. دیپاش و عقب کش رانیا

 قبل انداخت داخل قفل در و  دیکل رانیا کوشا بود. هیهاش درست شب یکرد دخترک سرتق لج باز یقروچه  دندون

 وارد خونه بشه صداش زد. نکهیا

 .یخور یموهات و خشک کن سرما م - 

 بهش انداخت : آره ینگاه طوالن شیشونیپ ماه

 ؟ یباال انداخت : چ ابرو

 .میداشت یبردار لمیبود آره ف نیو ول کرد: منظورم ا دیلبش و به دندون کش یشونیپ ماه

کرد گارد  ینرم تر باهاش برخورد م یاومد هر چ یدستش م شیشونیلبش باال رفت کم کم داشت قلق ماه پ گوشه

 کرد. یاومد و آروم رفتار م یم نییپا شیشونیماه پ
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به سرشون زده دوست  یو عسل هوس آشپز بایو کامل رفع کنه به در واحدش اشاره کرد : ز شیدلخور نکهیا یبرا

 شام با ما بخور. یدار

رو  یزیاومده باشه چ شیاومد تا حاال پ ینم ادشی.  ستیو راحت کنه با عسل تنها ن الشیکرد تا خ دیتاک بایاسم ز رو

وزند همسرش دلس یباز برا دیکش یباشه نگار دچار سوتفاهم شده باشه. آه نینگران ا ایداده باشه  حینگار توض یبرا

. 

 ..ممنون کفشم بابت نگاهش کرد و لبخند زد : نوش جونتون  شیشونیپ ماه

 هیکرد با  یدخترش نورا بود زود قهر م هیشب یکرده بود دخترک دوست داشت یآشت یعنیو بست لبخندش  در

 کرد. یم یآشت عیسر زیلبخند و حرف محبت آم

و  بکر بودنش نیکرد. ا یه رفتار متجرب یدختر نجوان ب هی هیفقط سنش باال رفت و بود. هنوز شب رانینظرش ا به

 دوست داشت.

 به دستش داد. یآشپزخونه گذاشت. عسل حوله کوچک زیم یها رو رو لکسینا

 .میدرست کن میکه قولش و داد ایباال الزان ادیزنگ بزنم ب بایبه ز رمیم منم کن خوش و موهات :  عسل

 .نیدستش گرفت : صبر کن حرف دارم بش ونیعسل و م یبازو

 یکردم. دلش نم یباهاش صحبت م یهم امشب حرف زدن با عسل بود نه شام خوردن وقتش بود جد شیاصل قصد

 از دست بده. یکی یکی یواه دیام هیو به خاطر  شیخوب زندگ یها عتیخواست عسل موق

 .کینیکل دنمیانداخت و نشست : پدرت امروز اومده بود د یدسته صندل یو رو حوله

 شورش و در اوردن. گهی. دشهیاخم کرد : باورم نم عسل

حال پدرت  یتونم به راحت یدارز کرد و دست عسل و گرفت : عسل جان پدرت نگرانت چون خودم هم پدرم م دست

گفته؟!  یبشه ؟! مگه پدرت چ یهتل که چ یرفت یکنم قهر کرد ینم دییرفتارت و اصال تا نیو درک کنم. من ا

 اشته ؟! د یمعقول ریخواسته غ

 ؟یزنیبعد حرف از معقول بودن م ه؟یخواستشون چ یدون یعسل تند شد : اصال م لحن
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 قول ؟مع ریکجاش غ نیا تیخاستگار ادیخواد ب یمحترمانه م یلیخ یآقا هی:  دیشستش و پشت دستش کش انگشت

 !دیچونه لرزوند : جاو عسل

 کرده اس.  لیمرد تحص هیپدرت گفت خاستگارت  -

 خوامش دوستش ندارم.  ینم دیفهم یتمومش کن چرا نم دیحرفش اومد : جاو ونیم عسل

روشن  تیخودت و با زندگ فیوقتش تکل گهیخوام بگم د یخاستگارت ندارم. م نیا یرو یآروم باشه من اصرار -

 چیبدون ه رانیا یآمد یدرس و کارت ول کرد یو سه ساله ا یزن س هی. االن ستیسالت ن ستیب گهیعسل د یکن

 ؟ یادامه بد یبرنامه  چیبدون ه یخوا یم یتا ک یبرنامه 

 خوام . یم یچ یزندگ نیدونم تو ا یخوام . م یم یدونم چ ی: من م عسل

 شیزن سخته خودش پا پ هی ی. برا میبار امتحان کن هی ایب دیزل زد تو چشم هاش : جاو تینفس گرفت با جد عسل

بارم  هی یدوستش داشتم ول یکرد ازدواجم هم  یا دوست داشتم. وقتسال ه نی. تموم ادیبذار من دوست دارم جاو

خوام همرات  یخوام کنارت باشم م یم ییتنها هحاال ک یول ی گهیزن د یبه خودم اجازه ندادم پا بذارم تو زندگ

 م؟یشانس به خودمون بد هی شهیم دیباشم. جاو

 یو رک بگه سر سوزن یروز بدون رودرواس هی دیدونست بالخره با یبکشه م نجایخواست کار به ا یدلش نم دیکش آه

غرور عسل خورد کنه  نکهیموضوع روعقب بندازه از ا نیداشت ا یسع یکننده  دیبطور ناام یبهش عالقه نداره ول

 خواست ناراحتش کنه. . یمتنفر بود. عسل و برادرانه دوست داشت نم

 یها رو برا زیچ یلی. بودن تو خیوقت نگار رفت تو کنار بود یهست یمهربون یلیعسل من دوست دارم تو دختر خ -

 .ونمیبهت مد شهیمن آسون کرد هم

 .  یستین ونیگفت : من همه اون کارها رو به خاطر دل خودم کردم تو بهم مد عیتند و سر عسل

دادم  یام اجازه نم قهیدق کینبود  تیعال یشغل عتیاگه موق یادامه داد : ول شیشگیات و تحکم هم یو با جد آروم

 زیچ چیه ی. عسل جان ،خانم  فکر کنم تا امروز با رفتار نشون دادم جز دوستیکنارم بمون بیکشور غر هیکنار تو

و از  تیزندگ یها تیعادت موقع هیخواد فقط به خاطر  یدلم نم یبایمن درست مثل ز یما باشه تو برا نیتونه ب ینم

 م.باش عسل جان ندتی. فکر آیدست بد
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 ؟!  ینیب یعادت م هیناباورانه زمزمه کرد : عادت. تو احساسات منو فقط  عسل

شد. به نفع عسل بود  یتموم م زیسر و ته امروز همه چ یعالقه ب نیا شهیشد به ر یم شهیامروز ت دیگرفت با نفس

آدم  هیشک  یعسل ب یکرد. مرد زندگ یم دایو پ شیراه زندگ دیکرد. با یم یفکر هی شیزندگ یوقتش بود عسل برا

 بود.  گهید

به خودت  یسال ها اجازه نداد نیوقت تو تموم ا چیبه دوست داشتن من ه یعادت چون واقعا عادت کرد گمیم -

 .یمن ازدواج کردم باز به عادت دوست داشتن من ادامه داد یوقت یحت ینگاه کن تیبه زندگ گهیجور د

 کرد.  یکار و م نیبخاطر خودش داشت افقط  یشکونه ول یحرف دلش م نیدونست با ا یم

خوام واقعا  ی. م رونیاون ب ییجا هیتو  یعسل . همسفر زندگ یستیروزم ازدواج کنم تو اون آدم ن هیمن بخوام هم  -

 . میشیوقت ما نم چیمن و تو ه یتمومش کن

  ؟یزن دوستم ندار هیکوتاه چشم بست : به عنوان  هیچند ثان یبرا عسل

 نه -

 : متوجه شدم. عسل

 : من برم لباس عوض کنم.ستادینکنه . ا هیکرد گر یو م شیعسل که تموم سع یگرفت برا دلش

عوض کرد و گوشه تختش  ی. لباس هاش و با لباس راحتزهیتنهاش بذار تا اگه خواست راحت اشک بر خواست

 نداشت.  یترشیتحمل بار عذاب وجدان ب گهیبسازه . د گهینگار د هیخواست  ینشست . دلش نم

کرد  یفکر م نهیکرد. جوان بود و پر از ک ینم شیوقت نگار و وارد زندگ چیگشت ه یعقل به گذشته بر م نیبا هم اگه

که اون روز ها ازش متنفر شده بود  یبشه از عشق ممنوعه اش. عشق یقلب و ذهنش خال شهیازدواج با نگار باعث م

 عاشق دختر...  دیمتفر شده چرا با

 بده .  رییتونست تغ یگذشته رو نم دیکش یآه

*** 

 & رانیا &
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 زود باش . رانیا گهید ای: ب دمیو شن نیآفر غیج یکردم صدا دیلبم تجد یلبم و رو برق

 سوت و کور بود. یادیجغ جغ خونه بود تو نبودش خونه ز نیلبم کش اومد آفر یرو لبخند

خانم و خاله سوسن  به  مشهد   دهیخان و فر روسیهمراه سخان و مادرم  ونیبودم. امشب هما دهیاز سر کار رس تازه

 پرواز داشتند.

 .مشونیاصرار تو ساکش جا داد ی. بالخره با کل میبود دهیمادرم خر یچند دست لباس خواب برا نیآفر با

 دهیوشپ نیبه اصرار آفر یفصل نبود ول نیداشت مناسب ا ی. پارچه خنک و نرمدمیرنگم کش یمویل کیبه تون یدست

ره از جنس نق یچسبون بود. خلخال اریکه هومن برام سوغات اورده بود و به پا کردم کوتاه و بس ینیبودمش .شلوار ج

 .بستم پام  مچ دور و داشت شکل ماه  زیکه چند آو

 پمیت میپاشنه هفت سانت یکفش ها دنیدر آخر با پوش دمیکش رونیتخت ب ریتخت نشستم و جعبه کفشم و از ز لب

 دادن. یتر نشون م دهیکردم. کفش ها پاهام و کش لیو تکم

 لباس ...  هی یبابا رفت ؟یشد یچ رانیبا غرغر وارد اتاق شد: ا نیاتاق با ضرب باز شد و آفر در

 .دمیساده پوش یلیمن خ ستیقبول ن یچرا انقدر خوشگل کرد رانیا ی: وا دیکش یسوت دنمید با

ز و با شیتونیلخت ز یبه تن داشت و موها یرنگ همراه دامن کوزه ا یبلند سرمه  ریحر زیانداختم شوم ینگاه بهش

 .دیرس یتر م بایز شهیبود. به نظرم از هم ختهیشونه اش ر یرو

 ؟ینیبب یبار من خوشگل تر از تو شدم چشم ندار هیابرو باال انداختم : حاال  یبدجنس با

 عشق جان. یخوشگل شهیبار تو هم هیو بغلم کرد :  دیکش غیج

 خودم جداش کردم : لوس نشو. از

 کم داره. زیچ هیهنوز  پتیشونه باال انداخت : صبر کن ت نیآفر

 بود. زونیآو یپر زشیبه آو شونیکیکه  دیکش رونیو از کشو ب نمیپالت یها گشواره
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 رو گوشت کن . نامی: ا نیآفر

خوام شام بکشم زود  یم ریعکست و بگ نیا ایب نیحرف گشواره ها رو از دستش گرفتم مادرم وارد اتاق شد: آفر یب

 امشب. میکار دار یباش کل

 جفتتون بشم . یمن فدا یچشم هاش برق زد : اله دنمونید با

 فوت کرد. نیزمزمه کرد و سمتم منو آفر یزیلب چ ریز

 خوشگل کنه. دی: حاال که دخترات خوشگل کردن عروس خانم هم با دیدست مامان کش نیآفر

 .گهیبسه د نیکه سرم گذاشت یرنگ زرد نی. همدیگشاد کرد: نه بچه ها ولش کنچشم  مادرم

 ایب یسال دار ینشوندش : اوف مامان خانم مگه چند سالته شما همه اش چهل و خورده  یصندل یبه اصرار رو نیآفر

 گردن. یم یچجور نیهم سن سال خودت بب یبرو زن ها

و از  پسشیکل دمیبه لبش کش یکردم. رژ سرخ یمشک شتریب یمادرم و کم یبالخره کوتاه اومد. چشم ها مادرم

 .رهیسرش باز کرد تا موهاش دور صورتش و قاب بگ

 !ینزد یخواست موهاش و ببنده که اجازه ندادم : مامان خانم دست به موهات زد مادرم

 .شهیخسرو هم هست من روم نم رانی: نه اسمن

 من نبود. لیاصال باب م نیو سانسور کنه و ا شیبایاصرار داشت ز مادرم

 ؟.  نیمگه نه آفر ستین بهیغر گهیخسرو که د هیو داخل کشو کنسول انداختم : خجالت چ پسشیکل

 که من ینشد وهیشام و بکش تا ب نیا ایب ؟یشد یچ نیخسرو بلند شد : آفر یکرد و صدا قیحرفم و تصد نیآفر

 . یمردم از گشنگ

 ... یخدا گشنه ا شهیکارد بخوره به شکمت که هم ینق زد: ا نیآفر

 زمیبعد بلند داد زد : اومدم عز 

 منو مادرم گرد شد . یها چشم
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 .شهیاالن خسرو تلف م میبر ایخنده اش گرفت: مامان ب نیآفر

 گفتم : خوش گذشت ماه عسل آقا خسرو؟! یکردم با شوخ یو با خسرو روبوس میاومد رونیاز اتاق ب ینفر سه

 کرد انداخت . ینگاهش م طنتیکه با ش نیبه آفر یخجالت زده لبخند زد نگاه پر از محبت خسرو

 آبم ...  ریش نیاومد: سمن واشر ا رونیخان از آشپزخونه ب ونیهما

 موند . یمادرم جمله اش ناتموم باق دنید با

. مادرم خجالت زده سمت آشپزخونه  میدیخند یم زیر زیر یسه نفر میرفت یبا چشم و ابرو بهم اشاره م نیآفر منو

 به صورتش نگاه کرد. یخاص یخان دستش گرفت نگهش داشت با مهربون ونیهما یرفت ول

 خان مامانم خوشگل شده نه ؟. ونیگفتم : هما طنتیش با

گفت :  یخان دستش و دور شونه مادرم حلقه کرد و مادرم کنار خودش نگه داشت با لحن پر از خودخواه ونیهما

 که دوتا دخترهام هم خوشگال. نیم خوشگل بود خوشگل تر شده. واسه همسمن

 .دمیبکشه منو خسرو بلند خند یسوت بلند نیجمله باعث شد آفر نیهم

 .میریبگ یعکس دست جمع هی: پس الزم شد  دیدست هاش و بهم کوب نیآفر

 . میستادیمبل کنار هم نشستن و منو خسرو پشتشون ا یخان رو ونیخان موفقت کرد. مادرم و هما ونیهما

 خان. ونیشونه هما یدستات و بذار رو رانی:ا نیآفر

و  ستادیکنار خسرو ا دیو فشار داد دو مریتا نیخان دستم فشرد و رها کرد. آفر ونیکه خواست کردم. هما یکار

 فلش زد. نیدورب

*** 

 میخان بچه ها ن ونیکردم. مادر و هما یو نسکافم و مزه م شده بودم رهیخ اطیپشت پنجره آشپزخونه به ح از

 بود که رفته بودن.  یساعت



 یشونیماه پ

 
304 

 

 رمیداشتم با هومن تماس بگ میگذاشتم. خونه رو جمع جور کرده ام. تصم ییظرف شو نیشام و داخل ماش یها ظرف

 .دیبا کنار  الال با تونسته بود نمیتا بب

شد. به ساعت نگاه  اطیوارد ح دیجاو نیباز شد و ماش اطیشروع به چشمک زدن کرد و در ح اطیکنار در ح چراغ

وارد ساختمون شد با چشم هام دنبالش  یگشت. تا وقت یساعت برم نینه شب بود معموال شب ها هم کیکردم نزد

 جاشون قرار دادم. اوردم و سر رونیب نیظرف ها رو از ماش یکی یکیو سراغ ظرف ها رفتم و  دمیکش یکردم. آه

 .اول فکر کردم دمیو شن یبلند غیج یکه حس کردم صدا رمیلباس هام و عوض کنم. بعد با هومن تماس بگ خواستم

 با تکرار شدن صدا از جام بلند شدم .  یول دمیاشتباه شن

صدا تو راه رو  چه خبره نهیکنجکاو نشده بود بب یعنیبسته شد.  دیخونه رو باز کردم متوجه شدم در خونه جاو در

 و شوهرش بود. مایس ی. صدادیچیپ یم

گفت  عیرس دنمیبا د دیکش یداشت به باال سرک م نییهم از پا بایز دمیرس مایرفتم به پاگرد واحد س نییها رو پا پله

 : چه خبره ؟

لند ب ی. با صدادیکش یم ادیو شوهرش هم فر دادیو فحش م دیکش یم غیبا تموم وجودش ج مایباال انداختم. س شونه

 قطع شد . مایو صدا س دمیتو جام پر یگروپ

 ؟یجان خوب مای. سدیباز کن ما،یآقا ن ما،ی: س دمیوحشت زده به در کوب 

شده  رید یکم بکشم زد تا خواستم خودم و کنار  رونیاز خونه ب یآشفته و عصب ی افهیبا ق مایبا ضرب باز شد و ن در

 خورد و نفسم رفت. واریزد که آرنج دستم محکم به لبه د یبود بهم تنه محکم

 نیزم یخونه آشفته بود. رو تیهم پشت سر من وارد خونه شد. وضع بایبودم. ز مایدرد آرنجم شدم نگران س الیخیب

 خورده. شهیپر بود از ش

 ؟ییکجا مایجان ؟ س مایس -

 ؟یشد یپام گذاشتم : چ یکرد. سرش و رو یکف اتاق افتاده بود و از درد ناله م مایس

 شدم.  نگرانش شتریافتادم و ب شیحاملگ ادیروش دست بلند کرده بود.  مایلبش پاره شده بود مطمئن بودم ن گوشه

 برو سهراب و صدا بزن. بایز -
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 . رمیمیخدا دارم م ی... اماین یریبم یسهراب. اله ستی: ن دیبا درد نال مایس

 برو داداشت و صدا بزن .بدو. بایز -

 کنه ؟ ی: کجات زد؟ تو شکمت هم زد؟کجات درد م دمیپرس مایاز س بایرفتن ز با

 . رانیکشه ا یم ریدلم ت ریز یشرف ، ول یجواب داد: نه تو صورتم زد ب هیبا گر مایس

 پس کجاس؟ دیکه تنها بود جا خوردم : جاو بایز دنیکمکش کردم به لب تخت تکه بده با د -

 شده ؟ یرفتم : چ رونیاز اتاق ب بایز نگفت بلند شدم با یچیه بایز

 شه؟یگفت به من مربوط نم دی: جاو بایز

 نداره ؟!  یبه اون ربط یچ یعنی مارستانیب میببر دیو با مایس ؟یچ یعنیهام گرد شد:  چشم

 .امیاالن م مایس شیبرو پ ایهلش دادم سمت اتاق : ب کالفه

زنگ گذاشتم در باز شد. اخم هاش  یو گفته باشه. دستم و رو یزیچ نیهمچ دیشد جاو یپله ها باال رفتم باورم نم از

 ...  دیبا ستیحالش خوب ن مایدکتر س یهم بود : آقا یتو

 تفاوت گفت : زنگ بزن اورژانس...  ینداد حرف و کامل کنم ب اجازه

 ایحداقل ب ستین حالش خوب گمیبود خواست در و ببنده که با دستم جلوش گرفتم : م دیمرد جاو نیباز موند ا دهنم

 بهش بنداز. ینگاه هی

ابم کت یرو دی. االنم سرم شلوغه بایانگشت فشرد : من دندون پزشکم نه پزشک عموم هیگوشه چشم هاش با  دیجاو

 کار کنم.

نسبت به هم خونش درک کنم. متوجه رفتار سردش با خانواده عموش شده  یتفاوت یحجم ب نیتونستم ا ینم واقعا

 بود. یادیز یلیخ گهید نیا یداد ول ینم یکه جواب سالم سهراب و حت دمیچند بار با چشم خودم د یبودم حت

 نییاپ دیبر نکهیا یبعد بجا دهیاز درد جون م نییزن داره اون پا هیاز کنار در برداشتم : واقعا براتون متاسفم  دستم

 نسان؟ واقعا که!!ا دیذاریبه شما ربط نداره. بعد اسم خودتون م دیگ یم دیکمکش کن
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 : صبر کن . دمیرفتم که صداش و شن نییگفتم و چند پله رو پا نیا

 . دیکش غیج دنمونیبا د بایو در و بست و از کنارم گذشت. ز دیو پوش کفشش

 کنه . یم یزی: داداش داره خونر بایز

 حامله اس.  مای: س دمیتا نظرش به خودم  جلب کنم نال دمیکش دیجاو نیآست

 مایبدن س ریو دست انداخت ز دیچیپ مایو دور س دیو کش یجون رو تخت یب یمایس دنیرو کنار زد و با د بایز دیجاو

 و بلندش کرد.

 بدو. اریپولم برام ب فیک یو گوش چیبرو سوو بای: زدیجاو

 لباس بپوشم. رمیم  امیراه افتادم : منم م بایبا عجله پشت ز منم

 رسوندم . اطیبافتم و با شالم و برداشتم و خودم با عجله به ح نیدست تر دم

 پام گذاشتم.  یعقب گذاشت منم پشت نشستم و سرش و رو یصندل یرو رو مایس دیجاو

 .امی: منم مبایز

 : تو کجا بچه ها تنهان.  دیتوپ دیجاو

 .نیشد به من هم خبر بد ی: خبر بایز

*** 

 یهوا تکون تکون م یاز پام خارج کرده بودم رو می. کفشم و نصفه و نمیانتظار اورژانس نشسته بود یصندل یرو

 دادم.

 : نکن.دیجاو

 شهیبه ماموت خان که امروز از هم یچشم ریو پاهام و صاف کنار هم قرار دادم و ز دیخودم اومدم و کفشم پوش به

 سته بود.کنارم نش نهیانداختم . چشم بسته بود و دست به س یعصا قورت داده تر بود نگاه

 . نهیب یزدم : ماموت خان چشم بسته ام م غر
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خورد. دوباره نگاهش  یدلم داشت بهم م مارستانیب یگرفتم. از همه بدتر به خاطر بو دهیآرنج دستم و ناد سوزش

 بزنم . دیو د شیتونستم راحتتر صورت جد یکردم. حاال که چشم هاش بسته بود م

 یمشک یو رد کردم و به مژها شینیگذشت و قوز ب کشیبار یو کج کردم. نگاهم از چونه اش باال اومد از لب ها سرم

 نکنم. یبود که دست هام و مشت کردم تا کار احمقانه  دی. وسوسه لمس مژهاش انقدر درونم شد دمیبلندش رس

 رگذ که نشونه  نمیبب یخاکستر یر موتونستم چند تا یموهاش م نیکوتاه مردانش نشست. ب یموها یرو نگاهم

 پلک هاش و باز کنه . هیال دیتو جام جابه جا شدم که باعث شد جاو یو کم دمیکش یقیعم نفس. بود زمان

 ؟  یالزم دار یزی: چ دیجاو

  اد؟ینه چرا دکترش نم -

 .ادی: م دیجاو

 .دیرفتم که خوشبختانه ند یلجم گرفت. بهش چشم غره ا شیهمه خونسرد نیا از

 چطوره؟ مارمونیب تی: وضع دیپرس دیاومد بلند شدم جاو یم رونیب نهیکه از اتاق معا مایدکتر س دنید با

 ؟ دیهست : شما همسرشون  دکتر

 درهم جواب داد : نه من پسر عموشون هستم. یبا همون اخم ها دیجاو

مسرشون با ه شندیم یباشند بستر نظر ریز دیچون قبال هم سقط داشتن با شونیمتاسفانه سقط شد. ا نی: جن دکتر

 . ارندیب فیکه تشر دیریتماس بگ

 به خاله ی، حاال چه جور مایس چارهی. بمونهیم یکی نیبود که ا دواریچقدر ام مایو بغض کردم س دمیکش یبلند آه

 یراجب چ دمیکه من اصال نفهم دیپرس گهیچند سوال د دیبود. جاو ایدادم بنده خدا اون سر دن یسوسن خبر م

 کنند .  یصحبت م

 بده . یلی: حالش خ دمیرفتن دکتر پرس بعد

 سرش باشه نه ما.  یشوهرش باال دیعبوس جواب داد : االن با دیجاو

 کمک کردن به دختر عموش انقدر سخت بود .  یعنیو واج نگاهش کردم  هاج
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 م؟یکن کاریچ دیاالن با -

نداشت و کمربندش  ی دکمه که بازم بافت  یاز رو دهنش و بست نگاهش یبزنه. ول یسمت و خواست حرف دیچرخ

 یخورد.  نگاهش رو یاز قبل بهم گره م شتریابرهاش ب رفتیتر م نییپا یچ هر. گذشت بودم کرده هم فراموش 

 موند . یخلخال پام باق

 تو رو برگردونم خونه. نکهیخوام بکنم ا یکه م یکار نیهاش و بهم فشرد: االن اول پلک

 .ذارمیرو تنها نم مای؟ کجا برم؟ من س یاون همه خشم تو صداش جا خوردم : چ از

 ..  رانیا ایب ششیمونم پ ی: من م دیکش شیشیبه ته ر یدست

به من مربوط  یکه گفت یبود یرفته شما همون ادتونی نکهیحرص دندون هام و به فشردم: خنده دار واقعا! مثل ا از

 !دیتو بخش زنان بخواب مایس همراه دیبر یخوا یحاال م شهینم

 تخس شده بود. یپسربچه ها هیشب یبلندش  حساب یشونیپ یاون همه اخم رو با

 تو بخش زنان بخوابم. ستیقرار هم ن نجامیکرد حاال که ا ی: اون فرق م دیجاو

 .امینم ییمن جا یباال انداختم :هر چ شونه

 کینزد دیزل زل نگاهش کردم. دست هاش دور بازوم حلقه شد و منو کش امیکوتا ب نکهیشدم بدون ا نهیبه س دست

 تونستم بشمارم. یگوشه پلکش و م یها نیچ یاورد که به خوب نییخودش انقدر سرش و پا

 به بازوم داد: منم راجب گشتن با لباس خونه  قبال با تو حرف نزده بودم. یفشار

. دمیصورت اصالح کرده گوشه لبم و گز ایجذابتر  شیبا ته ر دیم جاوبود نیبه فکر ا تیدار بود من تو اون وضع خنده

رد م نیتونستم تو صورت ا یوقت نم چیه گهیتونستن افکارشون پنهان کنند. وگرنه د یخوب بود که انسان ها م

 نگاه کنم. 

 .میبه بازوم اورد و رهام کرد: بر یفشار دوباره
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نداشتند. اگه  یداد بود به لباس من که به نظر خودم مورد ریکه حاال گ هیهمه عصبان نیا یچ یدونستم برا ینم

 کیهم لباس هام مناسب و ش یلیگرفتم خ یبرهنه ام و در نظر نم یبافتم و چسبون بودن شلوارم و مچ پا یکوتاه

 بودن .

 پوشم اگه یملباس  ینجوریا شهی. در ضمن من همامینم یینشستم : گفتم من جا یصندل یرو دیتوجه به جاو یب

 .دیبر دیتون یم ستمیدر شان شما ن دیکن یحس م

 ؟یبرداشت کن یو تونست نیمن فقط هم یاز حرف ها ؟یدیربط م یرو به چ ی! چرانی! ارانی: ادیکالفه کش پوف

 .امینم ینگاهش کردم آروم لب زدم : من جا یچشم ریز

 . امیتا ب یشنیجا م نیتحکم گفت : هم پر

*** 

وز هن شیشونیپ یچشم هاش و بسته بود. چند خط اخم رو مای. سدمیبه داخل اتاق کش یسرک نهیپنجره اتاق معا از

سر  یبود ول یدونستم جر و بحثشون سر چ یاومد .نم یبه چشم م شتریچشمش ب ریز یوجود داشت . خون مردگ

 زن باردار. هی ی. اونم رونهمقصر بود شوهرش حق نداشت دست روش بلند ک مایاگه س یکه بود حت یهر چ

 . یحسابدار دیبر دیبا مارتونیب یواسه بستر یصدام زد : خانم ابطح پرستار

 کنم. ی: بله االن اقدام م دمیشن دیجاو یبزنم صدا یبتونم حرف نکهیا قبل

 یاورکتش و رو دیجاو . کردم نگاه  دیسر شونه ام به جاو یشدن. سر کج کردم و از رو نیکردم شونه هام سنگ حس

 دوشم انداخت.

 .فتهیدوشت ن یبکن از رو نشی: دستات و داخل آستدیجاو

کت و  یها نیشد آست یبود سخت م یکتش رد کردم. چون جنس اورکتش پشم یها نیهام و از داخل آست دست

 .ارمیب رونیب نیباال بزنم. تا دست هام و از سرآست

 بزرگم برام. یادیذره ز هیدادم : دست هام تکون  یسمتش به حالت بامزه  دمیچرخ



 یشونیماه پ

 
310 

 

جوره  چیاتش و حفظ کرد. امروز ه یجلو لبخند زدنش و گرفت و جد عیگوشه لبش کش اومد سر هیصدم ثان یبرا

 شد. یخوش اخالق نم

سردتم  ینجوریسر تکون داد: ا تیکت بست با رضا یکرد . دکمه ها کیلبه کتو گرفت و منو به خودش نزد دو

 .شهینم

 پوشند و تنم یکه قدش تا زانوم و م یکت نیچرا ا دمیکند ذهن ها بودم و اصال نفهم هیتنگ کردم منم که شب چشم

 یداد. دست هاش و دور شونه ام حلقه کرد و من و سمت صندل یو م دیعطر جاو یکت بو دمیکش قیکرده. نفس عم

 کرد. تیها هدا

مرداد  یدست هاش به گرم یکردم. گرم یهم حس م یمکت پش نیا ریاز ز یدست هاش و حت یبود من گرما بیعج

 تب کنم . رمیشد گر بگ یآفتاب مرداد که باعث م یسوزان بود به داغ

ماموت عبوس دل  نیمرد اومده بود به ا  یقحط رانی: خاک تو سرت ا دمیگرفتم تو دلم نال یلپم و گاز محکم هیگوش

 .یبست

لرزوند انگار  یم شتریدلم و ب دیتوجهات جاو نیزدم. ا کیو م دمینگاهش کردم لبم و داخل دهنم کش یچشم ریز

 کردن . یها پت پت م سهیو المپ ر دیرقص یم یدلم جشن گرفته بودن و قلبم اون وسط لزگ یتو

بار ازدواج کرده بود و دو تا بچه  هیکه قبال  یباز نکرده بودم و حاال به مرد چکسیه یهمه سال در قلبم و رو نیا

 گل کاشته بودم . یکه حساب نجایندازه متعصب بود من احمق دل بسته بودم تا اا یداشت و ب

 ؟ اریخوام لطفا نه ن یم زیچ هیازت  رانی: ا دیجاو

 .رمینم ییخلق جواب دادم : گفتم من جا بد

 و از دور مچ پات باز کن . زیآو نیو به مچ پام اشاره کرد : ا ستادیام ا نهیبه س نهیو س دیچرخ

دونستم اندازه  یخوب م یاش فاصله داشتم ول نهیس یقدم تا گذاشتن سرم رو کیشده بودم  کیبهم نزد یلیخ

 ونمبت تا شد  یم که ازش ساطع  ییدور بشم از حجم خوش بو یتا کم دمی. عقب کشمیفرسنگ ها با هم فاصله داشت

 اشتباه محضه. هیمرد  نیکنم دوست داشتن ا یاور ادی  خودم به

 . . ستیلب زمزمه کردم : انقدر ها بد ن ریون تکون دادم و زپامو تک مچ
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ه هم قشنگ یادیز ییجورا هی ستیدور مچ دستم نشست : اصال بد ن دیاما دست جاو نمیبش مکتین یتا رو دمیچرخ

 کنه. یصد برابرش م زیتو چشم اون آو یادیپات ز یجور نیکنه. هم یجلب توجه م یادیچون ز اریدرش ب گمی، م

 یموضوعات بهم تذکر داده بودم ول نیسر ا یاومد هومن هم چند بار ادمیتکون دادم جمله ها رو گم کرده بودم .  سر

کرد. دستم و آروم  یکرد احساساتم و سوزن سوزن نم یخلع سالحم نم دیجاو یوقت حرف هاش مثل حرف ها چیه

 لب زدم : باشه . مکننگاهش  نکهیبدون ا دمیکش رونیبزرگ و مردانه اش ب یاز پنجه ها

 . یحسابدار رمی: من م دیجاو

 نه ؟ ای دنینگران نشه. بپرس بچه خواب میمون یم نجایبزن بگو شب ا بایزنگ به ز هیو سمتم گرفت :  لشیموبا یگوش

 ! م؟یمونی: م دمیتعجب پرس با

 تنهات بذارم. نجایتونم ا ینم رمیخونه نم مونمیم نییدر برابرم سر خم کرد : من پا یکم دیجاو

 .ذاشتیراه حل جلو پام م هی یکیآدم و دوست نداشت. کاش  نیشد ا یم یگفت چه جور یبه من م یکی

 یامد کار شیپ یشماره من مشکل نیروش نوشت : ا یزیاورد و با خودکار چ رونیپولش ب فیک هیاز ال یاسکناس

 .دارمیمن ب ریباهام تماس بگ یداشت

اب با سهر دیگرفتم. با بایصحبت کرده ام و شماره سهراب از ز بایرفت بود با ز دیجاو. گرفتم و از دستش  اسکناس

 گرفت. یقرار م انیدر جر دیبا مایاز خانواده س یکیگرفتم بالخره  یتماس م

  هم همه و دست زدن بودن : الو؟ یصدا دیبه گوشم رس یزیچ نیخوردن چند بوق تماس برقرار شد اول بعد

 الو سهراب؟   -

 .! ران؟یا یی: تو دیپرس یمتعجب یسکوت شد با صدا هیثان چند

 . ادیخلوت تر صدات خوب نم یجا هی یبر شهیخودمم م -

 : صبر کن . سهراب

 شده ؟ یزیجان چ رانیسهراب پشت تلفن پخش شد : ا یبعد صدا هیخرخر آمد چند و ثان یصدا
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 .مارستانمیمن االن ب زهیگرفتم : چ نفس

 ؟  رانی؟ چرا ؟ حالت خوبه ا ی: چ سهراب

 ..مایمن خوبم فقط س -

 ؟ یچ مای: س سهراب

 ، سقط داشته. مارستانیب مشیداشت آورد یزیخون ر مای: س دمیکش یآه مایس تیوضع یآور ادی با

 ...  یوا یوا ی: وا سهراب

 بشه نگران نباش. یبستر زنان بخش تو قرار اضافه کردم : االن حالش خوبه  عیسر

 هم هست ؟ مای؟ ن دیمارستانی: کدوم ب سهراب

 دیخونه نبودن منو جاو مایبزنم : نه آقا ن یحرف ماین یکه راجب کتک کار ستین یمناسب طیکردم االن شرا فکر

 ..مارستانیب مشیآورد

 .  امیتا ب یمارستانیخوب بگو کدوم ب لهی: خ سهراب

 ونممیمرد وارد بخش زنان بشه من شب کنارش م هی دنی. شبم اجازه نم ادیاز دستت بر نم یاالن که کار یعنینه ...  -

 . ایصبح ب

 مطمئن باشم حالش خوبه؟.  رانی: ا سهراب

 خوبه من هستم کنارش نگران نباش. -

 . ریاومد حتما باهام تماس بگ شیپ یاونجا اگه مشکل امیراحت. پس من صبح زود م المیخ ی: تو که هست سهراب

 ؟یندار یباشه کار -

 .رانی: واقعا ممنونم ازت ا سهراب

برم  دیاب گهیمن د ارهیلباس ب مایس یکنم فقط فردا برا ینم یدختر خاله ام کار شاق مایجواب دادم : س یتفاوت یب با

 فعال.
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 . دمیبرگشته بود که من نفهم یک نیبود. ا ستادهیشدم که کنارم ا دیقطع کردم متوجه جاو یگوش

شد تماس گرفت  یبدم: با سهراب تماس گرفتم آخه با خاله که نم حیبراش توض دیحس کردم با یدونم چرا ول ینم

 بایشست. ز یم نییپا دیاومد مثل شما با یخوب االنم م ادی. گفتش صبح مشهیحتما نگران م ایبنده خدا اون ور دن

 . شهیم یبستر ناال یحسابدار نیرفت زهی. چدینگران نباش دنیهم گفت بچه ها خواب

 تلفنش بهش پس دادم. یگرفتم. گوش یقیتند حرف زده بودم نفس عم تند

 ایلبخند زد : اره ب بالخره

 حرفام خنده داشت. بلند شدم و پشتش راه افتادم.  یبشر کجا نیموندم تو کار ا من

*** 

 در نظر گرفته بودن نشستم.  ماریهمراه ب یکه برا یتک نفره ا یصندل یمرتب کردم. رو مایس یرو پتو

 ؟ ی؟ درد که ندار یخوا ینم یزیچ -

 نه تکون داد. یبود. سرش و به معنا جیکه بهش زده بودن گ یقو یخاطر مسکن ها به

 کجاس؟ مایزمزمه کرد : ن آروم

 .زمیدونم عز یجواب بدم : نم یدونستم چ ینم

 اصال گور باباش تو خوب شهیحالت بدتر م زمیکن عزن هیبلند شدم دستش و گرفتم : گر ختیلرزوند و اشک ر چونه

 شو فقط... 

 : بچه ام مایس

 نموند . نمیزد : ا هق

 ؟ کاریچ یخوا یعاطفه م یسرت جونت سالمت باشه. بچه از اون مرد ب ی: فدا دمیو بوس شیشونیپ

 . رانیزد: زن گرفته ا زار

 ؟یکن یاشتباه م دی؟شا یو محکم گاز گرفتم : تو مطمئن لبم
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 هاش وباز و بسته کرد. چشم

 . دمشونیآخرش خودم د ی: زنش حامله اس ماه ها مایس

 . شهیجان حالت دوباره بد م ماینکن س هیگر ینجوریمن فدات بشم. ا یهق زد. دست هام مشت شدن : اله دوباره

 .رانی: ازش متنفرم. ازش متنفرم ا مایس

که بچه اش و از دست داده بود و  یزن هیاستم به خو یم یآروم کردنش نداشتم. چ یبرا یفشردم حرف دستش

 شوهرش سرش هوو اورده بود بگم.

 آروم گرفت و مسکن ها باعث شد به خواب بره. مایکم س کم

با  دیشدم. صبح جاو یم اریهش یسفت و سخت جابه جا شدم و وول خوردم. با هر صدا یاون صندل یصبح رو تا

 برم ظاهرا سهراب و سمانه اومده بودن. نییتلفن بخش تماس گرفت تا پا

رفتم برگه همراهم و به دست سمانه دادم تا بتونه  نییساعدم انداختم و پا یکه شب در اورده بودم رو دیجاو اورکت

 جلو اومد. دنمیباال بره . سهراب با د

 سالم نگران نباش حالش خوبه االن هم خواب . -

 خونه. رسنمتیمن م ایب یاینظر م خسته به یلینگاهم کرد : خ یقدر دان با

خواهرت و روشن کن که  فیکار ها تکل نیا ینگاهم و از سهراب گرفتم : من هستم تو هم به جا دیجاو یصدا با

 ستیالزم ن یاضاف رتی. غرهیکنه و م یدست روش بلند کنه و به امان خدا ولش م دهیشوهرش به خودش اجازه م

 . یخرج کن هیبق یبرا

 کرده؟ یچه غلط مایسهراب مشت شد : ن یاصال دوستانه نبود دست ها دیجاو لحن

  پوزخند زد و من بهش چشم غره رفتم تا تمومش کنه.  دیجاو

 .دیبپرس مایبهتر که از س لشمینشد بگم ظاهرا بحثشون شده دل شبید -

منم  یایپا در م از یدار میدستش و پشت کمرم  گذاشت : بر دیسمت آسانسورها رفت جاو دیچرخ یعصب سهراب

 کار دارم.
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 . کینیکل دیبعد بر دیچند ساعت بخواب هی دنیخسته تر از من بود : شما هم ظاهرا نخواب خودش

 از قبل قولش دادم. مایبرم صدا و س دیبا شهیزد : نم لبخند

 ؟  مای: صدا و س دیابروهام باال پر 

دعوتم قرار راجب بهداشت  یونیزیبرنامه تلو هی پاک کرد :  یچیبا انگشت اشاره اش گوشه چشمش و از ه دیجاو

 صحبت کنم. زهایجور چ نیدندان ا

 نزدم.  یتکون دادم و حرف سر

*** 

 ها. نیزم یافت یم نییپا ای: نورا ب دمیکش میشونیپ یدستم و رو پشت

و  ستادیپنجه هاش ا ی. روستادیکانتر ا یو رو دیکانتر خودش و باال کش یکشو یتوجه نکرد و از دست ها نورا

 یبرسه. جلو رفتم و دست انداختم دور کمرش و بلندش کردم و صدا ییخودش و کش داد تا دستش به در کانتر باال

 بلند شد. رشیآژ

 نکن. غیج غیفقط انقدر ج یخوا یم یپشت گردنش بوسه زدم: بگو چ به

 کوچکش به کانتر اشاره کرد. یگذاشتمش با انگشت ها نیزم یرو

 ه.کرد مشونیکجا قا فهمیکنه چون من کو چولم  نم یکنه. فکر م یم مشیاون باال قا ییخوام. بابا یتوتال م : نورا

 .ییالی: نه تو گودزدمیو لپش و کش دمیخند بلند

 .رهیم نیاز ب میجادو ی: نه من پرنسسم اگه توتال نخورم قدرت هادیکوب نیزم یرو پا

 باال بچه. لتیقوه تخ زم،ی: نوتال عز دمیسرش کش یرو دست

  م؟ی:چنوار

 کجاس! ییجادو ینوتالها نمیبذار بب یچیه -
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ا رو باز از نوتاله یک هیشل شد.  شمیزدم و ن سیشده بود. لبم و ل دهیچ نوتال  شهیفقط  ش فیرد هیکانتر باز کرد.  در

 به دست نورا دادم. وانشیخودم برداشتم دهنم گذاشتم و ل یقاشق برا هیکردم 

 .ینزن یی: دستات و جامنیسمت نش دیدو

گذاشته بود و مزه کردم و شعله قابلمه برنج و خاموش کردم. باز  بایکه ز ینداد در قابلمه رو برداشتم و خورشت یجواب

بهم وارد شد عادت ماهانه ام جلو افتاده بود.  شبیکه د ی. به خاطر فشار و استرسدمیو لب گز دیکش ریدلم ت ریز

 ز با ال قوز.شده بود قو نمیا

داشتند . ناهار بچه ها رو گذاشت رفت بچه ها هم اصرار  نیبود رفته بود. امروز هم کالس هم تمر یساعت کی بایز

 بود. نجایا لشونیچون وسا میداشتند واحد خودشون بمون

هم  یچشم رو دمیترس یم یکردم. ول یاستراحت م شتریب یچند ساعت هیخواست  یو فردا آف بودم. دلم م امروز

 کنه . یبذارم و نورا خراب کار

 . ختینوشابه ر یوانیخودش ل یتوجه به من برا یظرف پاپ کورن ها رو برداشت ب کوشا

 ؟یخور ی: تو هم م کوشا

 بود. یموقع مهربون شدن هم جد یبود حت دیبرابر اصال جاو یکپ پسرک

 ؟ ینیبب یخوا یم لمیخورم. ف یاهوم م -

 کج داره . یبرداشت : نه کشت گهید وانیل هیشونه باال انداخت  کوشا

 .میکن ینگاه م لمیف یشد : بعدش اگه بخوا زونیو لوچه ام آو لب

 ؟!  یدار کاریمن چ ی: نکن آه با موها ختمیخوش قلب موهاش و به هم ر پسرک

 خواد . ی: دلم مدمیاز دستش کش وانیل

به دو  رهیشده بود. با وحشت خ ونیزیتلو خیم جانیبود کوشا با ه قهیکاناپه نشستم چند دق یرو کنارش نداد  یجواب

 .زدنیرو م گهیکردن بودم که تا سر حد مرگ هم د یکه داخل قفس با هم مبارزه م یمرد

 ؟ینیب یو م یبرنامه  نیهمچ یدون یدهنم و قورت دادم : بابات م آب
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 جانسون. نیخودش طرفدار دوا دیبردار جواب داد : جاو ونیزینگاهش و از تلو نکهیبدون ا کوشا

از  ابونیدو تا خ یشاهکار کرده بود بعد نگران کوشا بود چجور یعنی تشیدادم. ماموت خان با ترب میشونیبه پ ینیچ

 اومد. یمدرسه رو تا خونه م

 هم خوبه . یکاالو یول شهینم نایجان س چکسیدارم ه دهیمن عق یباز نشست شده. ول گهی: البته االن د کوشا

 .زدیحرف م ییدونستم راجب چه کسا یو بهم فشردم اصال نم لبم

 .دنینشون م ونیزیفکر کنم بابات و دارن تو تلو زهیچ -

 .مینیب یو که هر روز م دیباال انداخت : جاو شونه

بهش رفتم و نگاهم و به نورا دادم که قاشقش  یو عالقش به پدرش شوکه شدم. چشم غره  شیهمه ذوق مرگ نیا از

 بود. یار گذاشته بود و تا مچ دستش شکالتو کن

 ؟یکرد کاریدادم: نورا چ مینیب یبه پره ها ینیچ

 نیرد. همدلم بهم خو وانیو پاک کنه دوباره دستشو تا مچ کرد تو ل شینیتا آب ب دیکش شینیو به ب شیشکالت دست

راه  که یو از باز دیکش یم غینورا از سر ذوق ج یول رمشیدنبالش کردم تا بگ دیکه بلند شدم از جاش بلند شد دو

 برد. یانداخته بود داشت لذت م

 واستا بچه. -

 تو روح پدرت بچه نکن. یدستش و به صورتم زد : ا زدیگرفتمش قهقه م بالخره

 که حموم الزمه . یشکالت یموش کوچولو هی میدار یچ نجایشد : خوب خوب ا یشکالت ازش ساطع م یبو

 . امی: نه  نم زدیدست و پا م نورا

 . .یمگه دست خودت پرنسس شکالت -

 : اول ناهار بعد خواب.  دیکش یم ازهیو حموم کردم مدام خم نورا

 .ادیزد : خوابم م نق
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 . رانی: ناهار بعد ال ال باشه عشق ا دمیسرخش و بوس یها لپ

 خورم . یبازانه سر تکون داد : نم لج

 شد. یالبته با خوردن اون همه شکالت منم بودم گشنه ام نم دینشدم نورا بدون خوردن ناهار خواب فشیآخرم حر در

 ؟ یخور یکاناپه لم داده بود: ناهار که م یهنوز رو کوشا

 سر تکون داد : آره  کوشا

 اومد.  یخسته به نظر م یواقع یبه معنا دی. جاودمیبه موهام کش یدست اریاخت یخونه باز شد ب در

 . دیسالم خسته نباش -

 ست؟ین بایتکون داد : ز سر

 نه کالس داشت رفت. -

 به خونه انداخت : نورا کجاس ؟ ینگاه سرسر دیجاو

 . دیخواب -

 شد ؟ یتکون داد و کوشا صدام زد : پس غذا چ سر

 خودت غذا بکش. ی! خودت پاش و برایتشر رفت : مگه بچه  دیجاو

 ن؟یا نخوردشما هم غذ دمیکش ینه داشتم غذا م -

 کمکت. امیصبر کن ب ی: نه ول دیجاو

 یجلو یوارد آشپزخونه شد موها دیو کوشا رو صدا زدم. جاو دمیو چ زیلباس عوض کنه م دینکردم تا جاو توجه

 بودن . دهیچسب شیشونیشده بودن به پ سیصورتش خ

 من نشست : نورا غذا خورد؟ یرو روبه

 نه از حموم که آوردمش خسته بود خوابش برد.  -
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 نخورده از صبح ؟ یزی: چ دیجاو

 خورد. یینوتال رو تنها شهیش هی:  کوشا

 لب غر زدم : آنتن شده واسه من انگار من خودم زبون ندارم. ریبه کوشا رفتم ز یغره  چشم

 خواست نتونستم بهش نه بگم . یبچه دلش م -

 به حال بزرگترها. یوا ینه بگ یتون یبچه نم هیاخم کرد: به  دیجاو

شده بودم. کوشا تشکر کرد  رهیحرفش اشتهام و از دست دادم. تموم مدت با اخم به ظرفم خ نیبرخورد اصال با ا بهم

 رفت . رونیاز آشپزخونه ب

هام و تا آرنجم باال زدم و  نیهم از آشپزخونه خارج شد ظرف ها رو جمع کردم آست دمیزنگ تلفن خونه جاو یصدا با

 آب باز کردم.

 .شورمی: من مدیاز دستم کش دیبشقاب و بشورم که جاو نیاول خواستم

 شستم خودم. یتعارف کردم: م لیم یب

 ...یخسته ا ی: از صبح مراقب بچه ها بود دیجاو

 نگاهش به آرنج دستم افتاد حرفش ادامه نداد.  

 تش گرفت: چرا دستت کبوده؟و کنار گذاشت و ارنجم و تو دس بشقاب

 .واریهلم داد دستم خورد به د مای: شوهر سدمیکش رونیدادم. دستم از دستش ب میشونیبه پ ینیچ

 نیبر خورده ب نیباز مونده ا لهیدر کدوم طو ستیمعلوم ن یپرتاب کرد: مردک وحش رونینفسش و محکم به ب دیجاو

 ادم ها.

 ولش کن. ستیام گرفتم : مهم ن خنده

 یو سرم رو دمیکش رونیب یناهار خور زیم یصندل دیکش ریدلم باز ت ریکون داد مشغول ظرف شستن شد. زت سر

 .دمیشکم تختم کش یگذاشتم و دستم و رو زیم
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 کنه. ی: دلت در مدیجاو

 کنه . یدردم و بفهمه : نه سرم درد م لیخواست دل یو سرم و بلند کردم دلم نم دمیکش عیو سر دستم

 .نطوریهاش تنگ شد : که ا چشم

قرص  هیو جلوم گذاشت  ریو سبد داروها رو برداشت ش ختیر ریش یوانیو بست و دست هاش و خشک کرد. ل اب

 !هیرفته بود متوجه شده بود دردم چ تمیثیبه دستم داد. تا بناگوش سرخ شدم ح دیاس کیمفنام

 داره خوب برات . ومیکلس ریاشاره کرد: ش ریش وانیل به

سمت  دیبودم. بدون حرف چرخ دهیخجالت نکش ینجوریتا امروز ا میام تو زندگ نهیبود به س دهیام چسب چونه

 و به شستن ظرف ها ادامه داد. ییظرف شو نکیس

 برم.  گهیو از جام بلند شدم: من د دمیسر کش ریو با ش قرصم

  رانیدر آشپزخونه رفت : ا سمت

 بود. : ممنون که حواست به بچه ها ستادمیا

بشم.  ستیخواست از جلو چشم هاش ن یکنم زمزمه کردم. از آشپزخونه خارج شدم فقط دلم م یلب خواهش م ریز

 ؟!  هیدردم چ دیاز کجا فهم

 طرف پزشک ها. ومدهیکنه. از پشت کوه ن یسرت درد م یگیبعد م یکشی: خنگ خنگ دست رو شکمت م دمیغر

 ظاهر بشم. دیجلو چشم جاو دیروز نباچند  هیفکر کردم  نیپشت سرم بستم به ا در

*** 

رفتم. ساعتم و چک  میبه اتاق گر ممیعوض کردن و پاک کردن گر یبه بدنم دادم. برا یو کش و قوس دمیکش ازهیخم

 . نمیو بب دشیبرم و دوست پسر جد بایاجرا ز دنید یکردم امروز قرار بود برا

فردا  یلمبرداریظاهرا زمان ف گشتیدنبالت م یجان حسام رانی: ا دیدر اتاق سرک کش هیصحنه از ال یمنش هیمهد

 باش. نجایکرده ساعت چهار صبح ا رییتغ
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 .امیشد: باشه م زونیو لوچه ام آو لب

 فعال.  یکاری: عوضش عصر ب دیخند

 فعال-

کامال با بچه ها  یکارم بود که همومن کنارم حضور نداشت ول نیدوم نکهیداشته. با ا یپشت صحنه خوب دمیجد کار

 بود. ومدهین شیکار پ نیسر ا یتنش میشده بودم . بر عکس کار قبل یمیصم

 با مخالفت یبخره وقت نیخان اصرار داشت برام ماش ونیپام بود. هما ریخان ز ونیهما نینشستم. ماش نیماش پشت

 یب اودم  یم یبردار لمیفاز  ریکه د یگذاشته بود. که شب ها ارمیخودش در اخت نیمن روبه رو شد ماش دیشد

 رونیب مفیو از داخل ک لمیموبا یشد گوش بلند میگوش یملود ینمونم. استار زدم خواستم حرکت کنم که صدا لهیوس

 . شماره ناشناس بود. دمیکش

 .دییو برقرار کردم : الو بفرما تماس

 خرخر اومد : سالم یصدا

 ؟ ییتعجب گفتم : کوشا تو با

 : اهوم  کوشا

 تو ؟ ییشده ؟ کجا یزیچ -

 ؟ نجایا یایب شهی: من مدرسه ام، م کوشا

 ؟  امیو تو دستم جابه جا کردم : کجا ب یشگرف گوش یتعجب با

 شده .  یچ گمیبهت م نجایا ای: مدرسه من ، ب کوشا

 ؟ یچرا به بابات زنگ نزد -

 ؟ یاینگو حاال م یچیه دیکرد : نه به جاو ینوچ کوشا

 ...انیدر جر دیاتم باشده باب یزیآخه اگه چ -
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 حرفم اومد : ولش کن اشتباه کردم زنگ زدم .  وسط

 ها.  یقطع نکن -

 .امیم دارم  یزدم : تو که لوس تر از من غر

 شده بود.  رهیخ رونیب به اخم با که انداختم  یبه کوشا نگاه یچشم ریرو عوض کردم و ز دنده

 واسه من ؟ یگرفت افهیحاال چرا ق -

 منو مرخص کنند ؟ یگفت ی: واسه چ کوشا

 ؟!  یکن یاخمش و به من م یکتک خورد گهید یکیاز  یهست یدرهم کردم : چه بچه پرو ابرو

 جواب داد : من کتک نخوردم زدم .  بدخلق

ون نفهم زب یبا پنج تا بچه وحش یفکر کرد ی. بچه با خودت چیدار یشما نسبت یرفته بود با جناب بروسل ادیبله  -

 ؟! یشد ریدرگ

 دادن.  ریهاش پر رنگ شد: اونا به من گ اخم

 .یردک یبه ناظمت م تشونیشکا یرفتیتو شکم پسر م یرفتیم نکهیا یبه جا کارند؟یاونجا چ ریپس ناظم و مد -

 .  ستمیجواب داد : من بچه ننه ن تخس

 شده . یبه پدرت بگم چ دیبله کامال از حال روزت مشخصه ، به هر حال من با -

 گفت : نه بلند

 . یبغله من طلبکار ننشسته بود نجایخورد که االن ا یگات م جیتر به گ نییپا کمینه؟ ضربه  یچ یعنی -

 .  گهینشده بهش نگو د یزی: حاال که چ کوشا

 . یگلنیشده. هنوز م یزیچ هی فهمهیم نتتیبب افهیو ق ختیر نیشد بالخره بابات با ا یم یزیچ دیمگه حتما با -
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 برو  یرنیعسل خودش هیخواد بکن تو هم شب ی. هر کارت دلت میکن یم فرق تو کردم  ید زد: فکر مپوزخن کوشا

 بگو . زیچ همه

 یم سهیدفعه دوم باشه. که شازده منو با عسل مقا نیکرده بودم که ا یرنیخودش دیواسه جاو یبر خورد من ک بهم

 گرفتم . دیو برداشتم و شماره جاو لمیموبا یکرد. گوش

 ؟ییتو رانی: الو ا دیچیپ یگرفته اش پشت گوش یمردونه کم یصدا

 یخودم اعتراف کردم  چقدر اسم و قشنگ تلفظ م شیپر دقت شده بودم پ بیمرد عج نیها در برخورد با ا یتازگ

 کنه . 

 د؟یسالم خوب هست -

 االن خوبم. ی: خوب نبودم ولدیجاو

 قص سالسا کردن. و قلبم و مغزم شروع به ر دیچیپ انویپ یگوشم نوا تو

 ؟  رانیا -

 .ادیممکن به نظر ب ریسخت و غ یادیجانم گفتن ز هیکه  میهمه از هم دور باش نیا دی: چرا بادینال قلبم

 کنم. یم یدارم رانندگ دی: هستم ببخش دمیکش یآه

 شد : بزن کنار بعد حرف بزن زود باش. یجد صداش

 نگه داشتم .  ابونیو کنار خ نیشست. ماش یوقت ها دستور دادن هاشم به دلم م یبعض

 دکتر ؟   یآقا -

 ؟  ی: نگه داشت دیجاو

 بله  -

 ؟ یمن افتاد ادیشده  ی: خوب بگو چ دیجاو

 من االن. شهیکوشا پ قتشیداد : حق یم تکون تند تند پاش که انداختم به کوشا  یگوشه چشم نگاه از
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 کنه ؟  یم کاریتو چ شیباشه پ مدرسه دیتو؟ کوشا االن با شی: پ دمیتق شن یصدا

 زنگ زدم کوشا با من تماس گرفت برم مدرسه ظاهرا از پله ها افتاده. نیواسه هم -

 توجه نکردم. یول دمیکوشا طرف خودم و از گوشه چشم د عیسر چرخش

 شما؟  دیشد : افتاده ؟ االن حالش چطوره؟ کجا یاندازه جد یب صداش

 ستین یسرش مورد خاص یبرداشته معلم بهداشتشم بود باال شیشونیپ یزخم جزئ هیکوشا خوبه  دینگران نباش -

 .زهایچ نیا نیا یدارند عاد طنتیاصال. پسر بچه اند ش

 کرد : چرا با خودم تماس نگرفتن ؟  ینوچ

با شما  نیهم یبرا شیاطیاحت ی. به خاطر بدیشما دعواش کن دیترس یکوشا خودش با من تماس گرفت ظاهرا م -

 س نگرفت .تما

 .ترسمیغر زد : من نم کوشا

 فکر..  یلب زمزمه کرد : پسره ب ریز دیجاو

 .فتادهین یاومده خدا رو شکر که اتفاق بد شیکه پ یحاال اتفاق -

 .  میدنبالش ، ببخش که مزاحم تو هم شد امیاالن آدرس بده م دییبگم ؟ کجا ی: چ دیکش یپوف

زدم  زنگ قتشیدکتر حق یآقا دیاز کارتون بزن ستینداشتم. الزم ن یخونه کار رفتمیمن داشتم م هیچه حرف نیا -

 . دیبذارمتون نگران نش انیکه در جر

 .  یچند وقته تو زحمت افتاد نی. به خاطر من و بچه هام ایشد تیتو اذ ینجوری: نه ا دیجاو

از دوستانم ظاهرا  یکیتئاتر  یاخواستم برم اجر ی. راستش من مستیاصال ن یمن بچه ها رو دوست دارم زحمت -

 تونم با خودم ببرمش. یکوشا هم عالقه داره م

 ندارم. یمن مشکل ستیتو سخت ن ی: اگه برا دمیفندک زدن و شن یصدا

 کشند.  یم گاریبا خودم فکر کردم دندون پزشک ها هم س من
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 .شمیمزاحم نم گهینه پس من د -

 . یستیوقت مزاحم ن چیتو ه یستی: ن دیجاو

 قلبم نشست. یاز رگ هام گذشت رو ریحر هیشب یزیچ چه

 برم خداحافظ. گهیمن د زهی: چ دمیکش خجالت

 کن. . امکیو برام پ دیبر نیخوا یکه م یی: آدرس جا دیجاو

 باشه -

 د؟ی: الزم بگم مراقب خودتون باش دیجاو

 مراقبم  -

 نگفتم. یزیبات  چاخم کمرنگ به کوشا نگاه کرد : فکر نکن به خاطر اون حرفت به با با

 . یبا معرفت یلیکوشا شل شد: خ شین

 .زدیحرف م ییو لنگه عموش بازار ذاشتیم ریداشت معاشرت با خسرو روش تاث افهیپسرک خوش ق دیباال پر ابروم

 ؟ هی. دوستت ک میبر میخوا یبه حرکت در اوردم : کجا م نیزدم و ماش استارت

 ؟ یخور ی. فالفل که م میبر میخوا یکجا م گمیبعد بهت م میبخور زیچ هی رمی: االن که م دمیبه لبم کش یدست

 باال انداخت : تا حاال نخوردم ؟ شونه

 ترمز زدم . یکه پاتوق خودم و هومن بود رو یمغازه فالفل فروش یجلو

 نجاس؟ی: ا کوشا

 اهوم  -

 !فهیکث یلیکه خ نجایداد : ا شینیب یبه پره ها ینیچ

 پس نظر نده. یبودنش. بچه تو تا حاال فالفل نخورد فیباز کردم : مزش به کث کمربندم
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 یزرد واسه خودتم هر چ یخوام با نوشابه  یم ریو برداشتم : من فالفل با قارچ و پن فمیپشت ک یو از صندل دمیچرخ

 بخر. یخواست

 و سمت خودش نشونه رفت : من برم بخرم. انگشتش

 .  بشکنه و غول شاخ بود. انگار ازش خواسته بودم دهیسوال پرس یجور

 . شمیامضا و عکس م ریحاال حاال درگ نییتازه اشم من برم پا یمرد شد ینه پس من برم. نا سالمت -

 کنه. یم دیخودش خر شهیبرم. هم دیمن واسه خر دهیاجازه نم دی: آخه جاو کوشا

 نه ؟ ای یریم حاال  یمستقل باش کمی ستیشروش در اورده بعد ن گهیبابا جون شما د -

 . رمیبه مغازه انداخت : م ینگاه کوشا

 بشه که دستش و گرفتم : واستا بهت پول بدم. ادهیپ خواست

 : خودم دارم . دیکرد و دستش و عقب کش اخم

 .گهید یلب زمزمه کردم : پسر همون پدر ریز

*** 

 & دیجاو & 

 

داشبورد برداشت. با انگشت  یو از رو لشیموبا ید پارک کرد و گوشش یکه به سالن تئاتر ختم م یابونیخ یانتها

 و کنار گوشش نگه داشت. یو لمس کرد گوش رانیاسم ا

 دکتر ؟  یآقا :  سالم رانیا

 د؟یکجا -

 .میشیم نیسوار ماش میدار میاالن از سالن تئاتر خارج شد نی: ما هم رانیا
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 ؟یکدوم قسمت پارک کرد قایفشرد و استارت زد : دق لب

 سالن ...  ی: ضلع غرب رانیا

 : چطور ؟  دیکرد پر تعجب پرس سکوت

  ؟ییکجا یمنم تو کوچه سالن تئاتر پارک کردم نگفت -

 ! ند؟ینجای: ا دیکش ینیه

 اهوم  -

 رسوندم . یمن خودم کوشا م نیسکوت کرد : اخه چرا اومد هیچند ثان یبرا

 سر کوچه ؟ ای یته کوچه پارک کرد ی. نگفتمیموم شد گفتم شام و باهم بخورحرکت داد : کارم زود ت نیماش

 .دیبابا زحمتتون شد چرا قبلش خبر نداد یکنه : ا یداره دست دست م رانیکرد ا احساس

  اومده ؟  شیپ یهاش درهم شد : مشکل اخم

 ؟ یتند جواب داد : نه نه چه مشکل تند

 من ایشده که  یزیچ هی یرنیکه تو حرف م ینجوریساختمون تئاتر دور زد : ا دیلبش کش یشستش و رو انگشت

 هوم؟!  نمیبب دینبا ایبدونم  دینبا

 .ستین یزیوار گفت : نه فقط شوکه شدم .چ زمزمه

رد و او نییو پا شیگوش دنشیبا د رانیشد. ا ادهیبود دوبله پارک کرد و پ ستادهیا نیکوشا که کنار ماش دنید با

 دوباره سالم داد.

 ن؟یچشم تنگ کرد : چرا سوار نشد دیرس یبه مشامش نم یخوش یبو

 .میبایجواب داد : منتظر ز کوشا

 با؟یشد : ز رهیخ رانیسر شونه اش به ا یابروش و باال داد از باال یتا هی
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 . هم با ما بود بایزد : ز یلبخند شل و ول کردیگرفته بود پر استرس نگاهش م یدستش و به باز یانگشت ها رانیا

 بود ؟ -

 .دونمیمن نم زهیهست. چ یعنینه  -

 شده ؟ یچ نمیدرست حرف بزن بب رانیشد : ا یجد لحنش

 سمت کوشا : عمه ات کجاس ؟ دینگرفت چرخ رانیکه از ا یجواب

 اومدن.  یداشتن م وانیگرفت : با ک شینگاهش و از گوش یالیخ یبا ب کوشا

 ؟  یک -

 پسرش . : دوست کوشا

 یط برافق  یعنیخاستگارش  ستیکه گوشه شستش و به دندون گرفته بود : نه دوست پسر که ن رانیسمت ا دیچرخ

 رفتن.  رونیب یچند بار هی ییآشنا

 و توچال ...  نمایس نینرفتن هم یخاص یباز ادامه داد : جا رانیهم رفت ا یتو شتریهاش ب اخم

 . دیبپرس بای. از زگمینم یچیه گهی: من د دیگز لب

 یندبل یشد.  پسرک موها نهیداشت دست به س یقدم بر م یکه کنار پسر جوان بایز دنیانداخت. با د نییو پا سرش

کرده بود و اور کت دو لبه  زونیبه خودش آو ری. دو تا زنجزدیبلندش تو ذوق م شیسرش بسته بود. ر یداشت که باال

از خواهرش تا بناگوش ب شیگفت که ن یم یچ بایر گوش زیمعلوم نبود زپوشند.  یبه تن داشت که تا زانو هاش و م ی

 بود .

 سالم. کی: عل دیلبش ماس یسر جاش خشکش زد. لبخند رو دنشیبا د بایز

 هل شد : سالم ، داداش..  بایز

 هستم. یاری یعل وانینواب ک یکه متوجه نسبتش شد.جلو اومد و دست دراز کرد : سالم آقا پسرک

 به دست داراز شده پسرک نکرد. یا توجه
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 سوار شو  بایداد : ز بایو به ز نگاهش

 : شما لطفا سوار شو . رانیسمت ا دیچرخ

 ؟  یچ نیاشاره زد : پس ماش نیبه ماش رانیا

 . نیو کوشا برو بش نیخودش بردار ماش ادیب گمیبه عمو م -

 .دیآروم باش یکم دکتر لطفا یصداش زد : آقا رانیاز کنارش گذشت ا ریسر به ز بایز

 سر تکون داد : و اما شما ؟  فقط

 .ستین دیکن یکه شما فکر م یزیاصال اون چ رهینواب سوتفاهم شده. به خدا من واقعا قصدم خ ی: آقا وانیک

خواهر من خانواده  یاری یعل یآقا نیفکر کنم بب ی گهید زیخواد اصال به چ یسمت پسرک برداشت : دلم نم یقدم

 یناموسم وسط باشه به وقتش از مشتمم استفاده م ینکن پا التمیو تحص افمیو ق ختینگاه به ر ؟یبنیداره منو که م

 سچکیه یحرف بزن خواهر من عروسک خوش گذرون ش. با بزرگتردیاریب فیباشه با خانواده تشر هیکنم. قصدت جد

 یربار فقط حرف زدم کا نیداشته باشه. ا یبا کس یحرف هاس که رابطه پنهان نیباالتر از ا یلیارزشش خ بای. زستین

 بودم. ینشونت بدم چقدر تو حرفام جد ینکن دفعه بعد عمل

 کنارش.   رانیو کوشا پشت نشسته بودن ا بایشد. ز نیو سوار ماش دیچرخ

 .نیکه دعوا نکرد ی: مرس دیکنار گوشش شن رانیآروم نازک ا یصدا

 خانم بایو به حرکت در اورد : ز نیخم هاش و حفظ کرده بود.  ماشهمچنان ا یبه لبخند دلبرکش کرد ول ینگاه مین

 شما چند سالته ؟

 نکردم. یبا بغض جواب داد : داداش به خدا من کار اشتباه بایز

 چند سالته ؟ دمیدستش و تو هوا تکون داد : پرس کالفه

 و سه .  ستیآروم پر بغض جواب داد : ب بایز

 نه ؟ یاقل و بالغدختر ع هیاالن  یعنی؟  یچ یعنی -
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خوام   یروابط ، من نم نیا ستیبندازم در حد تو ن ادتی دیکه سرش و تکون داد : پس من نبا دید نهیداخل آ از

که چقدر برام  یدونی. میبندیدل م عیسر یکه پر از احساس یهست یدونم تو سن یچون م یزیمنعت کنم از چ

واقعا  گهی. اگه مشناسمیخودم و خوب م یخورده هم جنسا شهیچون جنس ش ینیبب یبیخواد آس یدلم نم یزیعز

 .رهیمدل روابط تو کتم نم نیبذاره. ا شیپس پا پ هیقصدش جد

 .میهم و بشناس شتریکه ب میمعاشرت کن شتریب یکم میداداش فقط خواست هی: جد بایز

که اجازه  هی. کدیبذاره معاشرت کن شیچرا دور از چشم خانواده تو، پا پ یخواد معاشرت کنه چرا پنهون یباشه م -

 ی. ولدیالزم معاشرت کن یکن یتا هر وقت که فکر م دی. معاشرت کندیتا اومد خاستگار عقد کن گمینم منم نده. 

 .ستین حیدور از چشم خانواده اصال صح یواشکی ینجوریا

 داداش. دیببخش  یگ ی: بله درست م بایز

 . یکن یرو نگفتم که معذرت خواه نایا -

 خواست غرور خواهرش و خورد کنه . یبحث و کش بده. نم شتریخواست ب ینم رانیبا وجود کوشا و ا دیکش یآه

تو هم  بایکنه : من حرف آخرم و زدم ز میو قا زیرفتار کنه که خواهرش از سر ترس همه چ یخواست جور ینم شتریب

 درسته ؟ یمتوجه شد

 : بله متوجه شدم. بایز

 شد. رهیکرد پر اخم به جلو خ سکوت

 ن؟ینرفته که قرار بود بهمون شام بد ادتونی دیخواست جو عوض کنه: آقا جاو یم رانیا

 اومد . یاومد اصال خوشش نم یکه کنار اسمش م ییآقا نیا از

 . یرفته دروغ گفت ادمیات قبل جواب داد: فکر نکن  یهمون جد با

 دروغ گفتم.؟ یلب زد : من ک آروم

 .میزنیبعدا حرف م ستین جاش ناال -



 یشونیماه پ

 
331 

 

رفتار کرده بود بغ کرده بود الم تا کام حرف  یشونیات با ماه پ یبا جد یخورده بودن متوجه شد بود. از وقت شام

شدن  نییباال و پا یتونست پا یو هم م شیزود رنج نیو نداشت البته ا یتشر چی. دخترک لوس طاقت هزدینم

 بذاره . شیهرمون ها

از سر  نیهم یرو ازش پنهان کرده بود. برا یمهم نیدروغ گفته بود و موضوع به ا رانیمتنفر بود. ا دنیدروغ شن از

 نکرده بود. شیرفع دلخور یبرا یشب اقدام

 .دینگه دار شهیدکتر جلو فروشگاه م یبالخره بعد چند ساعت به حرف اومد : آقا رانیا

 ؟ رمیگیمن م یخوا یم یترمز زد : چ یرو

 .خرمیده جواب داد : نه خودم مهل ز رانیا

 ؟ یخوا یم یگفت : چ یجد

 خوب؟ یشخص دمیبابا خر ی: ا رانیا

 ادهیپ رانیتوجه به ا ی؟ ب هیچ شیشخص دیدونست خر یم قایدق یشونیشد خنگ که نبود با حال و روز ماه پ متوجه

 یها رو جلو دیخر لونیشد و نا نی. سوار ماشدیبچه ها خر یتنقالت برا یبرداشت کم یشد. دوتا بسته پد بهداشت

 شده بود. شمورد عالقه ا یرنگ انار شیشونیماه پ یگذاشت. لپا رانیا یپا

جور  هی نیکرد. ا یم دایپ شیشونینسبت به ماه پ یشتریب تیگذشت حس مالک یم شتریب یخودش فکر کرد هر چ با

 زنگ خطر بود براش.

د. ش یداشت سخت م گهید هیقض نیروبه رو بشه. تحمل ا هیقض نیبا ا یجد گهیوقتش د دیخودش فکر کرد شا با

 چیچند ماه به ه نیبود. ا یاشم شدن هیکنار اومده بود پس بق یشونیبا ماه پ یمدت که به راحت نیکردم تو ا یحس م

 شیونشیارتباط با ماه پ یکه گذشته مانع برقرار ودنشونه ب هی نیدختر فکر نکرده بود. ا نیجز عالقه اش به ا زیچ

 شد. ینم

*** 

 & رانیا &
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 و تو دستم جابه جا کردم. لمیموبا یگوش

 تونه تنها سر کنه؟ یهفته م هی؟  شهیم یهومن پس الال چ -

 باور کنم؟!  دی! با؟ی: االن نگران الال هومن

و داخل قفل در چرخوندم و در و به جلو هل دادم : من نگران  دمیشونه و گوشم نگه داشتم. کل نیو ب لیموبا یگوش

 الال باشه. شیخوام اونجا همه اش فکرت پ یتوام نم

 کنه. یتونه چند روز بدون من زندگ یم  ینجوری: جون مهربونم ، براش پرستار گرفتم زبان بلده ا هومن

 دنبالم ؟ یایگفتم : شب ساعت چند م یاهوم

 دنبالت. امیداوزده م می: ساعت چهار صبح پرواز داردیچیپ یوشداخل گ نیبوق ماش یصدا

 پله ها باال رفتم : باشه پس من برم به کارهام برسم. از

 پرنسس. نمتیب ی: باشه شب م هومن

 دنیانداختم با شن فمیو داخل ک میکردم و گوش زونیساعدم آو یو رو فمیو دسته ک ستادمیپاگرد طبقه دوم ا داخل

 وهام باال رفت.ابر دیجاو یصدا

 پله اول نذاشته ینرده گذاشتم و پام و رو یانداختم زود برگشته بود خونه ، دستم و رو ینگاه مین میساعت مچ به

 .ستادمیحرکت ا یخان ب ونینسبتا بلند هما یصدا دنیبودم که با شن

 نه . یعنینه  گمیم ی. وقت دمی: من کار درست و دارم انجام م ونیهما

 گفت: منم گفتم باهاش کنار اومدم. عمو نکن . دهیجو دهیلب جو ریز دیجاو

 کرده بود؟!  کاریخان چ ونیهما

 ی. حاال دستیریگیم ی. نفس تنگشهیم واریرنگت مثل گچ رنگ د ادیپسر اسمش م یکنار اومد ی: با چ ونیهما

 ماجرا طرف نی. چون من وسط امیپات و بکش عقب نذار با هم سر شاخ بش دیدختر... اهلل اکبر، جاو امیخودم ب یدست

 .ستمیتو ن
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 زدن؟یحرف م ی: راجب چ دمیکوب  نیچپم بردم و نوک کفشم و آروم آروم به زم یراستم و پشت پا یپا

 تونه؟ یبذارم اون م شیتونم پا پ یاز من بهتره که من نم شیچ اروی نی: االن ا دیجاو

 دیبا جاو تیخان واقعا داشت با عصبان ونیامروز هما ینه. ولجر و بحث ک دیخان با جاو ونیبودم هما دهیحاال ند تا

 کرد. یصحبت م

 تمومش کن. یعنیبسه  گمیم یبسه. وقت دی: جاو ونیهما

 نه؟ یگیباشه قبول شما م گمیحاال م ینکرد حتمیشما چند بار نص نیازدواج کنم.هم ی: مگه شما اصرار نداشت دیجاو

 ؟ عسل جانش ؟ یخواست ازدواج کنه ؟ با ک یم دیدندون گرفتم. تند تند پلک زدم. جاو ریو ز لبم

 ی. اسم خاستگار اومد جندمیمن اجازه نم ستین یشدن یخوا یکه تو م یزیچ یول گمی: گفتم هنوزم م ونیهما

 .یبذار شیاومد پا پ ادتی هوی ؟یشد

 خودش انتخاب کنه. دیبذار. اسم خاستگار ترسوندتم.حداقل دمی: اره من ترس دیجاو

 یبکن یزیچ نیهمچ ریذهن اون دختر و درگ یحق ندار دیجاو یگفت: حق ندار یخان با لحن شاک ونیهما

 ؟یدیفهم

 حرفش و بزنم. گهیاگه د  ستمیعمو که قانع کننده باشه به خدا مرد ن اریب لیدل هی:  دیجاو

 یفهمیم دیدختر جاو یکه دست روش گذاشت ی. کسستین ی: بخوام هم چشم رو گذشته ببندم. بازم شدن ونیهما

 دنبال مادر واسه بچه هات باش. گهیخونه د هیبرو تو  ؟یو دو تا بچه دار یرفته زن داشت ادتی نکهیمثل ا

خان داشت؟ عسل  ونیبه هما یموضوع چه ربط نیبود؟چرا؟ اصال ا دیخان مخالف ازدواج عسل و جاو ونیهما یعنی

 خان. ونیکردن نه هما یمخالفت م دیپدر و مادر عسل بودن که باخودش خانواده داشت؟ 

 دیکه گفت یزهایچ نیخوام. ا یخوام زن م یبچه هام نم یهمه اش بهونه اس عمو در ضمن من مادر برا نای: ا دیجاو

مو خواد ع یواقعا خسته شدم دلم آرامش م گهی. من دستیبا شما ن مشی. تصمدیباهاش مشکل داشته باش دیشما نبا

 زهایچ یلیسال خ زدهیس نیبهم ثابت شده ا برگشتمچند ماه که  نیخسته شدم. انقدر احساساتم و خفه کردم. تو ا

 رو عوض کرده.
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دندونه لق و  بکش بنداز دور هم خودت و خالص کن  نیا دی. جاویفهمیچرا نم گمیم ی: بچه من دارم فارس ونیهما

 االن مشخصه.  نیازدواج اخرش از هم نیکنم. ا دایپ یارامش هیهمه سال  نیهم منو. بذار من بعد ا

 یم شتریشدن و بغض تو گلوم ب یکم اوردم لبهام و از هم باز کردم نفس هام تند شده بودن. نفس هام  آه م نفس

 کردن .

 .یفیبالتکل نیمن خسته شدم از ا یجور نیسال گذشت عمو نشد نتونستم. عمو شما نکن با من ا زدهی: س دیجاو

 که سر خونه اولت. ی: باز برگشت ونیهما

 د.بو بایبه زن مورد عالقش ناشک دنیرس یکه برا یمکالمه رو نداشتم. دل بسته بودم به مرد نیا دنیشن تحمل

 دادم. یلب سالم ریمن سکوت کردن ز دنیمونده رو ناتوان باال رفتم با د یباق یها پله

 ؟ ی: سالم دخترم زود آمد ونیهما

 به موهاش زد که انگار قلب منو چنگ زده بود: امشب مسافرم.. یچنگ یانداختم عصب دیبه جاو یهنگا مین

 برو تو دخترم . ایخان سر تکون داد : فراموش کرده بودم ب ونیهما

 ؟ هیمن چ فی: تکل دمیشن دیآروم جاو یاز کنارشون گذشتم و صدا ریبه ز سر

 دنبال خونه.  یگردیمشخصه م فتی: تکل ونیهما

 ارت دارم .ک نیبش نجایا ایب یگفت : اومد دنمی. مادرم که رو کاناپه نشسته بود با ددمینشن یصدا گهیو بستم و د در

 بعد. یحوصله سمت اتاقم رفتم : خسته ام مامان باشه برا یب

 چیه قرار نبود یعنیفت. ر ینم شیمن پ لیمن باب م یتو زندگ زیچ چیزدم چرا ه هیاتاق و بستم و به پشت در تک در

 یم کهیتونستم ناز باشم اون یکردم م یحس م یوقت بستمیو کنار خودم داشته باشم. چرا هر وقت دل م یوقت کس

وار تو  نیو پاهام و جن دمیتخت دراز کش یها رو ستخت گذاشتم و با همون لبا یو رو فمیشد. ک ینم ازیخواستم ن

 اشک از گوشه چشمم رون راه گرفته بودن . یشکمم جمع کردم.غصه هام و تو آغوشم گرفتم قطرها

دوست داشتن دو طرف باشه کم کم سرد شدم.  نیا دیبا دمیبزرگتر شدم فهم یهر چ یو دوست داشتم ول پدرم

 نسبت به پدرم تو قلبم داشتم .  یانقدر که حاال حس تنفر بزرگ
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 نسبت بهش نداشتم. یحس چیکنار گذاشته شدم. حاال ه یداشتم ولو دوست  سهراب

کردم فراموش کنم اون روزها  یحس و بهم داشت. جدا شدم و سع نیکردم. شوهرم و دوست نداشتم اونم هم ازدواج

 هم موفق بودم تو فراموش کردن سورج و چند ماه حماقتم. یادیرو ز

 خودم بسازم و یبرا دیجد یزندگ هیو کردم  میبازم تموم سع ید. ولاوم شیاتفاق ممکن برام پ نیبدتر ایتالیا تو

 . شهیهم تموم م نیا امیشدم. با خودم تکرار کردم. از پسش بر م دیموفق هم بود. حاال دل بسته جاو

گرفته بودم خواست هام و آرزوهام و احساساتم چال کنم بعد  ادیوقت بود  یلیبود من خ یشدن یسخت بود. ول اولش

 اومدم. یهم بر م یکی نیسابقم پس از پس ا یدوباره برگردم به زندگ یچند وقت عزادار

 . دمیصورتم کش یباز شد. مادرم بود لبخند به لب داشت دستم و رو یاتاق با تقه  در

 ؟ یدیخواب رونی: وا چرا با لباس ب سمن

 ؟! یکرد هیجان گر رانیتخت کنارم نشست : ا لب

 شده ؟ یگفت : چ یو گرفتم با نگران دستم

 . یکنه منم نازک نارنج یسرم درد م ستین یزیتخت تکه زدم : چ یزدم به باال یجون یب لبخند

 ونی. حاال که هماادیها به خاطر کار ز یسردرد ها خستگ نیمن قربونت بشم ا یبه صورتم : اله دیدست کش ینگران با

 به خودت استراحت بده.  کمیهست 

 کنم. یاستراحت م کمیسفر  نیچشم ، تو ا -

 بخور.  ادیبرات بادوم و پسته گرفتم اونجا ز یکه آخه. راست یسفرم کار نمی: ا سمن

 اونجا بمونم که . رمیالزم نبود نم یدیچرا زحمت کش -

پوست استخون  یخور ینم یچیاونجا ه دونمی. مادیجور در نم ییبا هر غذا شناسمی:  من ذائقه دخترم و م سمن

 تو چمدونت. یکه بذار ارمی. دو بسته اس میگرد یبرم

 ؟یولخرج شد یزدم : دو بسته شوهر کرد غر
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 بخرم. ییزایچ هی مانیدختر ا یسمونیس ی. ارزونتر برام دراومد رفتم بازار برادمی: نه بابا از بازار خر دیخند

 مادرش تا دست تنها نباشه. شیپ زیبا بچه رفته بودن تبر دهیاومده بود سپ ایبود دن یبرادرم دو ماه دختر

 هی هیپزشک شیگفت هما یم دهیمسافرت. فر رهیداره م دمیآخه جاو دیخر یپسته م دیجاو یداشت برا دهی: فر سمن

 . یزایچ نیهمچ

 و ول کردم : کجا قرار بره ؟  دمیدندونم کش ریو ز لبم

 پرواز داره . گهیدو روز د دیگفت ها اسمش تو حافظم نموند. البته جاو دهیفر یعنیدونم واال،  ی: نم سمن

 ؟  یتنها بر ستین یراض ادیز ونیگفتم با من من گفت : هما یآهان

 هومن هم هست .  ستمیتفاوت شونه باال انداختم : تنها ن یب

 . گهیهومن د شتری: مشکلش ب سمن

 هام درهم شد : هومن چرا ؟!  اخم

ر با ما نداره انقد ینسبت چیکه ه بهیپسر غر هیبا  رانیچرا ا گفتیم ونیهما دنمیکه هومن اومد د شی: دفعه پ سمن

 کنه. یبرخورد م یمیصم

 اس ... بهیگفته هومن غر یگرفتم : ک نفس

خاص خودش و  یاخالق ها ونیهما یل. ونهیب یتو رو به چشم خواهرش م هی: منم گفتم چقدر هومن پسر خوب سمن

 داره. 

 که من بخوام جواب بهش پسم بدم.  ستیمن ن یخان بابا ونیدلم پوزخند زدم : به هر حال هما تو

 بهم چشم غره رفت : به گردنمون که حق داره؟  مادرم

 حرف بزنم.  زهایچ نیراجب ا ومدین من حال هر به ندادم :  یکردم و جواب سکوت

 شده ؟   یپالتو و باز کردم : چ یحوصله دکمه ها یب

 تا بگم؟ یگرد یبر م یکش اومد : تو اول بگو ک لبخند
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 . رانمیدارم صبح سه شنبه ا طیمن دوشنبه شب بل -

 .   یسفرت و در کرد یتو هم خستگ ینجوریپنجشنبه بهتره ا مشی: پس بذارسمن

 پنج شنبه ؟!  میرو بذار یسر تکون دادم : چ یجیگ با

 . ادیکرد : قرار خاستگار ب فیبا آب و تاب تعر مادرم

 ؟  ادیخواد ب یم یک یگرد کردم : مبارکه ، حاال برا چشم

 . گهیتو د انیخوان ب یم یک ی. براانیمن م یناز کرد : برا یپشت چشم مادرم

خترمون . دارندین فیمحترمانه بهشون زنگ بزن بگو تشر یلیگونه مادرم گذاشتم : قربونت بشم خ یدستم و رو کف

 قصد ازدواج نداره . 

 تخت انداختم.   یتخت بلند شدم و شال و همراه پالتوم رو از

 . انیبذار ب رانی. زشت اونیهما یمیرد کن. پسر دوست صم ومدیبعد خوشت ن نینظر پسر رو بب هی: تو  سمن

 زشته. زشته قصد شوهر کردن ندارم کجاش  یچ -

 ور دل من؟ یتا آخر عمر بمون یخوا یم یقصد شوهر کردن ندار یچ یعنیکرد :  اخم

 مامان من جوابت و دادم.  -

 ...  دیشا انیبذار ب رانی: زشت ا سمن

 .زنمیخودم زنگ م نی. شمارشون بددیبگ دیزنگ بزن شهیمامان اگه روتون نم -

 جان ... رانی: ا سمن

کنم که دوستش داشته  یازدواج م یکنم من قصد ازدواج ندارم. اگه هم داشته باشم با کس یمامان خواهش م -

 باشم. 

 .شهیسالت م یداره س رانی: ا سمن
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 بشه مگه مهم ...  -

 ؟  یخواد مادر بش ی؟ تو دلت نم یکن یزندگ الیخ یانقدر ب یخوا یم ی؟ تا ک یچ یعنی:  سمن

 . ستیمن ن هیزندگ تیالو دیگیکه شما م زایچ نی: ادمیکش یپوف کالفه

 ؟ هیچ تیزندگ تیالو یبگ شهیو دست به کمر زد : م ستادیا مادرم

 .ستیهست شوهر کردن ن یعقب رفتم و به در کمد تکه زدم : هر چ یکم 

 .  یکن یدست دست م یدار یکه بگم به خاطر کس ستین تیهم تو زندگ ی: کس سمن

 .ستین یدون ی: از کجا م دیفکر از دهنم پر یب

 یو م ی؟ کس رانیا تهیتو زندگ یچند بار پشت سر هم پلک زد اخم هاش از هم باز شد چشم تنگ کرد : کس مادرم

 آره؟   یخوا

 ناخون شستم به جون پوست گوشه ناخونم افتادم : نه   با

 : مطمئن باشم؟  سمن

 .  من هیتو زندگ یکه بشه گفت کس مینداشت یخواست اصال رابطه  یمنو نم دیجاو

 . به هر حال من قصد ازدواج ندارم. ستیگفتم که ن -

 .   انیبگو بهشون بگه ن ونی: باشه پس برو خودت به هما سمن

 .گمیسر تکون دادم : باشه م خونسرد

 ؟  یخواست یبود که تو م یهمون دیشا نی. دِ آخه بچه پسر رو ببیدیوقت به قصد جونم حرصم م یبعض رانی: ا سمن

 خواست . یخواستم منو نم یکه من م یکس

 خوام مامان. ینم -
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عروس شدن تو  یغلط بکنم حرف بزنم اصال آرزو گهیخودته اصال من د یزندگ:  گفت بغض با رفت در سمت  مادرم

 . برمیرو تا گور م

 بابا...  یا یگیم هیچ نای: مامان ا دمینال

 یتونستم با هر کس یخواستم هم نم ی. مخواست ازدواج کنم ی. لب تخت نشستم. خوب دلم نمدیو بهم کوب در

 ونیماکه ه یبتونه گذشته من و هضم کنه. کس ادیخواستم که بتونه با گذشته من کنار ب یو م یازدواج کنم. من مرد

 باشه. خورداربر  یروشنفکر نیکرد امکان نداشت از همچ یمن انتخاب م یخان برا

*** 

سر  یبدنم و آروم کنه. حوله ام و به صورت عمامه باال یها چهیبودم اجازه دادم آب داغ ماه ستادهیدوش آب ا ریز

 خارج شدم.   یبهداشت سی. از سرودمیبستم و تن پوشم و پوش

 دیاومد خورش ی. داشت برف مستادمیصبح بود کناره پنجره بزرگ داخل اتاقم ا میو ن شیساعت نگاه انداختم ش به

 شده بود هوا کدر و مات بود.   دهیپشت ابرها پوش

 هیبست. شب رو با بق یم خیهوا  یسرد بود که بخار نفس هام رو یمسکو به قدر یکوالک شده بود هوا شبید

اقامتمون در نظر  یکه هومن برا یگذشت. هتل ی. دو روز از اقامتمون در مسکو ممیداخل هتل سر کرد لمیف یاعضا

 بود که در قلب مسکو قرار داشت.متروپل مسکو  یخیگرفته بود هتل تار

ما بود هوا به  لمیشده بود. امروز روز کران ف یطراح نینو هیبه سبک معمار یبود ول یخیهتل تار هیهتل  نکهیا با

 لمیف ینقش اصل گریباز یکیخواست اتاق گرم و نرم خودم و ترک کنم. قرار بود همراه ن یسرد بود که دلم نم یشدت

 .میهتل بر هیبایز سالن به صورت و مو  شیآرا یبرا

واره نشون جش افتینامزد در شونیکیهم داشت که  یفرانسو گریشده بود و دو باز یبردار لمیف کشور از خارج  لمیف

 بود. شتریب شهرت  یمن به معنا یبرا نیداشت. ا یادیبازتاب ز یمجاز یبود. حضور ما در جشوار داخل فضا

خود هتل  یاز کالب ها یکیتو  یدنینبود رو به شام و نوش ادیکه تعدادمون هم ز لمیف یشب هومن همه بچه ها آخر

 .کرد دعوت  میکه در اون اقامت داشت

عکس و   نیخوام ا یم دیو باال اورد : خوب خانم ها بخند شینشسته بودم هومن کنارم نشست و گوش یکین کنار

 آپلود کنم.



 یشونیماه پ

 
340 

 

 .مدید یبود. پشت سر هم پلک زدم تا مطمئن بشم توهم نم یواقع ریغ مدید یکه م یزیزدم سر چرخوندم چ لبخند

 !!  دیلب زمزمه کردم : جاو ریز

 ؟ یسرش و کنار گوشم اورد : چ هومن

 که درست وسط سالن قرار داشت اشاره کردم. یکه پشت بار بزرگ یها زیم به

 خودمونه. یکه دک نیا یابرو باال انداخت : چه تصادف هومن

 ادیخواد ب یکردم م یفکر نم یدونستم قرار بره سفر ول یم یعنی کنه؟  یم کاریچ نجایسمتش : ا دمیرختعجب چ با

 مسکو!

به لب  یحینشسته بودن. لبخند مل زیاومد همسن خودش باشند سر م یبهشون م یهمراه چهار مرد که همگ دیجاو

 داشت. 

نده کن هیته یشد خودم و پشت عل دهیما کش زیبود. نگاهش که طرف م یکرد انگار دنبال کس یدور اطراف نگاه م به

اتفاق  نینبود که بشه ا یبود . مسکو شهر کوچک یچجور تصادف گهید نینباشه. ا دشیکردم تا صورتم تو د میقا لمیف

 تصادف در نظر گرفت. هیو 

داشت به طرف ما  دیصاف نشستم. جاو کرده بودم. میدست تکون داد. اصال من چرا خودم و قا دیجاو یهومن برا یول

به  یپالتو همراه  یبا شلوار کتان خاک یزرشک یاسک قهی وریاومد پل یو با وقار به نظر م کیش شهیاومد . مثل هم یم

 کرده بود. لیتکم یقهوه ا تبو مین هیدختر کشش و با  پیرنگ شلوارش به تن داشت ت

 خان ؟ دیجاو یفشرد : چه تصادف یو به گرم دیاز جاش بلند شد دست جاو هومن

 ادب بلند شدم و سالم دادم . طبق معمول سر تکون داد. یبه من انداخت از رو ینگاه مین دیجاو

 هستم.  نجایا یپزشک شیهما هی ی: برا دیجاو

که ما در اون  ارهیدر ب یسر از هتل دیممکن درست جاو یهمه هتل تو مسکو هست چجور نیخودم فکر کردم ا با

 باشه. یتصادف دارید هی نیرفت ا ی. چرا اصال تو کتم نممیاقامت داشت

 جناب نامجو خبر ها رو خوندم. گمیم کی: تبر دیجاو
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 لبخند زد : ممنون  هومن

 جناب دکتر. دیبا ما همراه بش میشیاشاره کرد : خوشحال م زیبه م بعد

شونه ام رها کرده بودمشون افتاد. نگاهش  یصافم که رو یموها یرو دوباره سر تاپام و از نظر گذروند. نگاهش دیجاو

 نشست. شیشونیپ یرو یاخم مچهیمعذبم کرد. ن شهیمثل هم

 .ستمیبه پشت سرش اشاره کرد : تنها ن دیجاو

 نگفت آشناهاش هنرمندن.. دهیگفت آشنا د دی: جاو وستیبود به ما پ دیکه همراه جاو ییاز مردا یکی

 نیزد. من ا یلبخند ژکوند دیکرد. محمد به سمت من چرخ یمعرف کشیمحمد و به عنوان دوست و شر دیجاو بعد

 جواب سالمش و دادم. یجد یلیخ شناختمینگاه مرد ها رو خوب م

 پر و با قرص شما هستم. یاز طرفدار ها یکیخانم من  رانیدستش و جلو اورد: ا محمد

به محمد رفت که اگه واقعا  ی غره چشم چنان. شد  دهیکش دیسمت جاواز دست جلو اومده محمد  اریاخت یب نگاهم

 .دمید یرو تو خودم نم یجرات نیهمچ گهید رمیخواستم دستش و بگ یهم م

 .دیزدم : شما لطف دار یمیمال لبخند

بازهم با همون لبخند ژکوند ادامه داد :  دیبه دست دادن ندارم دستش و عقب کش یکه متوجه شد عالقه  محمد

 باهاتون و نداشتم. کیاز نزد ییسعادت آشنا یول گریاز مراجعه کننده هاش باز یکیگفته بود  دیجاو

 خانم جز بستگان من هستند . رانی: ا دیاخم آلود دست به شونه محمد کش دیجاو

 دونستم. یاز ابروهاش و باال داد : جدا نم یکی یتا محمد

 ه؟یمنظورم چ یمتوجه شده باش دوارمیجواب داد : بله ، ام شیشونیپ یرو اخم با حفظ  دیجاو

 مشیشده بود. با اون همه اخم به محمد فهموند حواسش باشه و پاش و از گل دیمتوجه منظور جاو یهم حت منم

 درازتر نکنه .  شتریب

. به در خواست دمیاز هومن خجالت کش یبرام چشم و ابرو اومد. گوشه لبم و به دندون گرفتم و ول کردم. کم هومن

 . وستنیهم به ما پ دیهومن جمع دوستانه جاو
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ساکت و آقا  شهیاما مثل هم دیشد. جاو یمیزود صم یلیبچه ها خ هیو بق یلیسر زبون دار بود با ن یادیکه ز محمد

ش اخالق نیا فتهیها ش یداد. من تازگ یجواب م دیپرس یازش م یسوال یاگه کس یمنشانه سر جاش نشسته بود گاه

 هیقیموس یخنده اش بلندتر از صدا یو صدا بشه یمیزود صم ی بهیداشت اصال مرد با هر غر یشده بودم. چه معن

 به محمد رفتم. یسالن باشه چشم غره نامحسوس

کردم  یو سع چوندمیاز موهام و دور انگشتم پ یکردم. دسته ا یخودم تموم مدت حس م یو رو دینگاه جاو ینیسنگ

 نچرخه . دیجاونگاهم سمت 

 دایسر کله اش پ هویخواستم فراموشش کنم از ناکجا آباد  یداشت ازدواج کنه . اصال هر بار که م میاومد تصم ادی باز

 به تموم روز من مردک ماموت خودخواه . زدیشد و گند م یم

 مونده بودم. یباق رهیتو دست هومن با اخم خ السیسفارش داده بود. به جام گ انیجشن شامپا انیپا یبرا هومن

 السیگ هی نیهم دمینگاه نکن قول م یجور نیگوشم نگه داشت : پرنسس ا کیسر کج کرد و لب هاش و نزد هومن

 باشه . 

 .دمیمحلتم نم یچیهم از درد به خودت بپ یهر چ شمیاصال ناراحت نم رهیحرص گفتم : معدت درد بگ با

 . یایاز پسش بر ب یبگو بتون زیچ هی:  دیخند

 شیلبخند زدم : ا حسوسنام

 گذاشتم. زیم یرو اتشیمحتو دنیکردم و بدون نوش کیو فقط به لب هام نزد السمیگ جام

ا خواستم فرد یشدم. دلم نم یم یدیبعد خوردن الکل دچار سردرد شد نیینسبت به الکل پا تمیدونستم ظرف یم

 صبحم رو با سردرد شروع کنم.

 ؟یبه ساعتش نگاه کرد : تنهات بذارم که مشکل ندار هومن

داد  یبود که داشت به هومن نخ م یا قهیاومد روس باشه و چند دق یبهش نم یلیکه خ یبه دختر ینگاه مین

 انداختم.

 باشه . ضیممکنه مر شیشناسیلب غر زدم : نم ریز
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 زد : حواسم هست . یچشمک هومن

هم زمان با من بلند شد. از جمع  دمیگرفتم و جمع و ترک کنم. بلند شدم. که جاو میو گفت بلند شد. منم تصم نیا

خودش وبه من رسوند. از گوشه چشم برندازش کردم دست هاش و  دیکردم. از کالب خارج شدم جاو یخداحافظ

 .تداش یکنارم قدم بر م یشلوارش فرو کرده بود و با ژست خاص بیداخل ج

 !! میدیهم و د نجایکه ا یطعنه گفتم : چه تصادف با

 شونه باال انداخت : اهووووم. یتفاوت یب با

 لبم و با دندون فشردم و تو دلم غر زدم : اهووووم درد گوشه

  م؟یدید نجایکه هم و ا هیتصادف یعنی نی: ا میستادیآسانسور ا جلو

  ه؟یربط جواب داد : پرواز برگشتت ک یب

 : دوشنبه. دمیهام بهم سا دندون

چند  نیخواستم ا یخواستم. مغزم کرخ شده بودم م یبه خودم و نم کینزد نقدریاونم ا دیتکون داد. وجود جاو سر

 و خراب کرده بود.  زیمنتظرش همه چ ریبا حضور غ شهیروز و با خودم خلوت کنم که حضرت واال مثل هم

 یسانسور تکه زدم بازوم مماس با بازوآ واریبه د تی. به خاطر جمعمیآسانسور باز شد وارد اتاقک آسانسور شد در

 قرار گرفت. دیجاو

 و به بوت هام داده بودم. نگاهم

 .ادیبهت م یلیصاف خ ی: موهادیموهام لغز یالبه ال دشیبلند و کش یشد و سر انگشت ها کینزد

پس  داشت یعاشقانه ا یلیاستفاده کرده بود نه لحن خ یخاص زیبود؟ نه از کلمه محبت آم یعاد فیتعر هی فشیتعر

 باعث شده بود تپش قلبم باال بره. یجور نیاومد ا یهم به حساب نم فیاصال تعر دیکه شا فیتعر نیچرا هم

 نیدادن. حس کردم ا یو قلقک م مینیب یعطرش پرز ها حهیوضع بدتر شد را یول دمیکش قیبستم نفس عم چشم

 کرد. یکه به جانم افتاده بود داشت قلبم و سوراخ م یحس
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پشت سرم از  دینجات داد. اول من از آسانسور خارج شدم. بعد جاو نیریعذاب ش نیمن از ا ییجورا هیباز شد  در

 آسانسور خارج شد. 

 : شماره اتاقت چنده ؟دیجاو

 بود.  شی: فکر کنم صد و پنجاه و ش ارمیب ادیکردم تا شماره اتاقم و به  یبودم و مکث جیگ یکم

 ؟!  یباال انداخت : فکر کن ابرو

 مطمئنم. اوم اتاق شما کجاس ؟ یعنیشدم : نه  سرخ

 . ستیطبقه ن نی: ادیجاو

 ؟  نیایم دی: پس کجا دار دمیپرس جیگ

 . امی: تا اتاقت همراهت م دیجاو

 .شمیتونم برم مزاحم شما نم یممنون خودم م یعنیخواد.  ینم -

 حرفش و نزن. گهیپس د ذارمیکه تنهات نم یدونیکرد : م اخم

مرد قصد داشت با توجه هاتش احساست منو فقط به  نی. ارمیخواستم بچرخم ازش فاصله بگ دمیکش یلرزون نفس

 دور بازوم حلقه شد و نگهم داشت.  دیجاو خوردم دست  ی. سکندر رهیبگ یباز

راه  یرهام کنه به طرف انتها نکهیبدون ا دیکف دستش و حس کنم. جاو یتونستم گرما یپالتوم هم م نیآست یرو از

 رو حرکت کرد.

 خارج کردم.  فمیو کارت در اتاق و از ک دمیو آروم بازوم و عقب کش ستادمیدر ا جلو

 . رانیاتاقم و باز کردم : ا در

 داد. یقلبم و نوازش م یفیلط شمیکه مثل ابر زدیصدا م فیانقدر اسم و نرم و لط یگاه

 من یبا داخل یرو ادهیپ یبر یکنم اگه نصف شب به سرت زد خواست یزدم : خواهش م هیدستم و به در تک دمیچرخ

 .یآدم مست بخور هیخواد شب به پست  ی. دلم نمیریتماس بگ
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 زد : باشه ؟! لب

 در جوابش فقط سر تکون دادم .  من

 . یام نکرد ونهیکه لبخند زد : برو تو دختر تا د دیتو نگاهم د یدونم چ ینم

 هان ؟ -

 . نمتیب یحرف دارم فردا م یشد ول: امشب که ن دیجاو

از آدم ها غرورم اجازه  یلیزدم. برعکس خ هیو رفت. در اتاق رو بستم و به در تک دیاتاقش و بهم گفت و چرخ شماره

 . دمیداد به عالقه ام اعتراف کنم. با پاشنه ام به در کوب ینم

 . یزدم : لعنت غیج

*** 

 یخبر دیاز خورش یموندم. ساعت از ده صبح هم گذشته بودن ول یباق هریو به سقف خ دمیزدم و طاق باز خواب یغلت

 کالفه بشم. شتریشد ب یبود و باعث م ینبود هوا ابر

 دیخر یتونم برا یباهام تماس گرفت بود اگه دوست داشتم م یکی. نرفتمیم یرو ادهیپ یگرفتم برا یدوش م هی دیبا

م داد حیترج و ستیاالن تنها ن یعنی نینبود. ا یکردن نبودم. از هومن هم خبر دیاصال تو مد خر یکنم ول شیهمراه

 مزاحم خلوتش نشم.

خودم  یچند شب بد خواب شده بودم. ول نیبه خودم دادم جام عوض شده بود و ا یتخت نشستم و کش و قوس یرو

رچه خوار به سرم هجوم اورده بود که مثل قوم مو یها الیبه خاطر فکر و خ شبمید یخواب یدونستم ب یهم خوب م

 بودن.

 تلفن و برداشتم.  یتخت کش دادم و گوش یزنگ تلفن اتاقم خودم و رو یصدا با

 الو-

 ؟ ی: سالم ، خواب که نبود دیچیپ یداخل گوش دیبم جاو یصدا

 شدم. دارمیکه ب ی قهیبه ساعت انداختم : نه ، چند دق ینگاه
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 ه؟یخواستم بدونم برنامه امروزت چ یطور ، م نی: که ا دیجاو

 برم. یرو ادهیخواستم واسه پ یام و به تاج تخت دادم : اووووم م هیتک

 .میبا هم بر میتون یتو شهر گشت بزنم. م یخواستم امروز کم ی: من هم م دیجاو

خواست  یم که دلم یدوست داشت یها ییبود. از اون زورگو یدستور ییجورا هینبود. جمله اش  یاش سوال جمله

 قربون صدقه اش برم. یواکشی

 شد پس ؟ یپام و تکون تکون دادم : چ یو داخل شکمم جع کردم انگشت ها پام

دکتر چشم  یآقا رونیب میبر نیدلم بذارم : شما که دستور داد یدونستم کجا یکه خرجش کردم نم یهمه ناز اون

 !د؟یبشنو ندیخوا یهم م

 .یهر جور راحت گهیاالن م یایم یهمه ناز خرک نیکرد لب هام و بهم فشردم به خودم تشر زدم : دختر احمق ا مکث

 ! ؟یایب یدوست ندار یعنی نی: ا دیجاو

 . امیجواب دادم : من که گفتم م دستپاچه

 بدبخت. یهول دی، پسر هم فهم رانیا ی: الل ش دمیتو دلم غر دیخند

 دنبالت. امیم گهید قهی: ده دق دیجاو

 .  نمتونیب یم یدندونم گرفتم و ول کردم : تو الب ریو ز لبم

  رانیاسم صدام زد : ا به

 بود. زیاخطار آم یادیبره ز یلیو یلیو پر نوازش تلفظ نکرد که ته دلم ق فینرم و لط رانیا

 دم در اتاقتم.   گهید قهیدنبالت، ده دق امیتحکم داشت : گفتم م دیجاو یصدا

شدم  یکجا رفته بود. داشتم خل م میستینیفم یمرد ، پس خو هی یها ییزورگو یبرا رفتیتا حاال دلم ضعف م یک از

 به تالب و تلوپ افتاده بود.  ینجوریکه قلب ا

 باشه منتظرم. -
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 یبه من داره؟ ول یحس دمیپرس یرک راست ازش م دیبا یدل بستگ نیکردم با ا یم کاریچ دیو قطع کردم. با تماس

 داد ؟ یغرور اجازه م نیمگه ا

 نکردم. سیموهام و خ گهیکه شب قبل گرفتم د یگرفتم به خاطر دوش یا قهیشدم سمت حمام و دوش دو دق گوله

زانو دارم و همراه ژاکت  نینشون نده. شلوار ج یرنگ یو ب یروح یب صورتم نشوندم که صورتم و  یرو یمیمال شیآرا

 . دمیژاکتم پوش یبژ رنگ و رو یسارفون یپالتو بودم. دهیپوش یاسک قهی یخاکستر

که کاله مرسوم زنان روس بود  میبودم. کاله بمب افکن خزدار روشن زمستان ختهیشونه ام ر یحالت دارم و رو یموها

 چرمم و به پا کردم.  یپاشه هفت سانت یبوت ها میبود و سرم گذاشتم. ن دهیبرام خر شیو هومن چند روز پ

 یبود ول ختهیر رونیدو چمدون همراهم و ب اتیکردم. تموم محتو ینم داشونیدنبال دستکش هام گشتم پ یهرچ

از  یحاال اثر یچرمم و داخل چمدون گذاشته بودم ول یاومد سه مدل از دستکش ها یم ادمینبود که نبود. خودم 

 دستکش ها نبود.

رو نگاه کردم.  رونیدر ب یرو نیه طرف در رفتم و از دورب. بدمیکه به در اتاق خورد دست از جستجو کش یضربه ا با

 شده بود.  رهیخ نیبود و به زم ستادهیپشت در ا یو رسم یبا ظاهر عال دیجاو

 کرده بود . زونیساعد دستش آو یبه تن داشت و اور کتش و رو یو کت پشم یخاکستر وریپل

 و بعد در رو باز کردم. دمیکش قینفس عم چند

 .دیلباس هام چرخ یاومد و رو نییصورتم گذاشتم و پا یاز رو دیجاو نگاه

 لباس هات انقدر گرم نگهت دارن؟ یکن یناخون گوشه لبش و خاروند : فکر م با

 دادم . شیطوس یمردانه اش گرفتم و به چشم ها دهیکش یو از انگشت ها نگاهم

 کنم.  یاالنم احساس گرما م نیباال انداختم : من که هم شونه

 . میبر یشلوارش فرو کرد : آماده  بیو دستش و داخل ج دیکش یقیعم نفس

 اره-
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از هتل  رونیگردش به ب یاطالعات هتل سپردم دارم برا یداشت. به متصد یمنشانه و با وقار کنارم قدم بر م آقا

و سوزن  از سرما پوست صورتم یموج میخارخ شد یاز الب یکه اگه هومن سراغم و گرفت نگرانم نشه . وقت رمیم

 سوزن کرد.

 ؟ میبر دی: از کدوم طرف با دیسمت جاو دمیچرخ دمیکش یقیعم نفس

مسکو اومده ام تا  یگنگ نگاهم کرد : من چند بار هیصدام تکون خورد چند ثان دنیفکر بود چون با شن یتو انگار

 یم ی. ولمیفاصله ندار شتریب قهیسرخ سه و چهار دق دانیو م نیاز هتل تا کاخ کرمل ادهی. پشناسمیمسکو م یحودو

 کنه. یم تتیاگه سرما اذ میریهم بگ یتاکس میتون

 کنم . یرو ادهیپ یخواستم کم ی: من م نمیو بب نیدوست داشتم کاخ کرمل واقعا

. زده بود خی مینیشدن نوک ب یبه بخار م لیصورتم تبد ی. نفس هام جلو میداشت یسکوت کنار هم قدم بر م تو

 کرد. یم شتریسرما هوا رو هم ب نمونیسکوت ب

بودن و در حال عکس گرفتن  ستادهیتو محوطه کاخ ا یادیز یگردش گر ها نمیتونستم بب یو م نیکاخ کرمل ینما

 بودن.

 اد؟یقرار برات خاستگار ب دمیسکوت و شکست : شن بالخره

 ؟ دیدون یبود: شما از کجا م بیبرام عج یتو صداش کم خشونت

 ؟ هیخواستم بدونم جوابت چ یفقط م ستی: مهم ن دیجاو

 خوردم : چطور ؟  جا

 ؟ رانی: لطفا جواب بده ا دیجاو

 لحنش ، نگاهش باعث شد جوابش و بدم : من قصد ازدواج ندارم. یدونم چرا ول ینم

 ؟ یکال قصدش و ندار ای ینکرد: قصد ازدواج با اون آدم و ندار رییلحنش تغ یول

 چشم نگاهش کردم : مگه مهمه ؟  ازگوشه

 من هست.  یجواب داد : برا قاطع
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 بود؟ چرا؟  مهم

 ران؟یا هی: نظرت راجب من چ شیدو ابرو ونیم دیانگشت کش دیجاو

 ؟ هینگاهش کردم : منظورتون چ ستادمیا

 خوام نظرت و راجب خودم بودم؟ یسر شونه نگاهم کرد : م از

بگم منظورتون  یدونم چ ی: اوم نم ستادمیا نهیبغلم زدم و دست به س ریو همراه دست هام ز میکوچک دست فیک

 اخالقتونه ؟

 ؟ ییزایچ نیهمچ هیتکون داد :  زیو ر سرش

حرف ها  نیو ا یاهل شوخ ادیمنظورم ز یعنی دیهست یو به منظور فکر کردن جمع کردم : خوب شما آدم جد لبم

 ..  هیجور هی نیکه ا دیکم حرف یلی. خدیستین

 ؟ هیباال انداخت : چجور ابرو

 .ستیهم جالب ن ادیخوب ز یداره ول یاخالق هی یبد باشه به هر حال هر ک نکهیام خاروندم : نه ا چونه

 بگم!  دیبابا خودتون گفت ی. ا نیتکون داد : ناراحت شد سر

 ؟  یچ گهی: نه بگو د دیجاو

 دیپدر نمونه هم هست هی ی. ولدیهست یجد اریآدم بس نکهیکه من تو چند ماه شناختمتون با ا ییاوم خوب تا جا -

.  نیدیبه خانوادتون توجه نشون م یلیخ میحاال اگه خانواده عموتون رو کنار بذار دیخانواده دوست گمیو واقعا م  نیا

 ونتیمرد ساالر هیروح یرو شهی. البته نم انیبه نظر م نانیقابل اطم یادیز نیهم یبرا دیهست یمسئول یادیآدم ز

 .یتا احساسات دیهست ی. به نظر من آدم منطقدیش یم یخود را یادیهم ز یچشم بست گاه

 که من بهت دل بستم. ی فتهیماموت خود ش هیدلم اضافه کردم : و  تو

 کرد . یموشکافانه داشت نگاهم م دمیام و باال گرفتم د چونه

 !! ؟یگیم هیچ نایخه اباز موتور زبونت روشن شد آ رانیو گاز گرفتم : خاک تو سرت ا لبم
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 و خوشبخت کنم؟ یبتونم زن یکن یمرد فکر م هی: به عنوان  دیجاو

زن  هیتونه  یفکر کنم همسر شما م رمیبگ دهیوجودتون ناد یمرد ساالر اتیصداقت جواب دادم : اگه روح با

 خوشبخت باشه.

 ؟ یکن یفکر م نیتنگ کرد : چرا ا چشم

توجه رو به  نیفقط نصف هم دهیتوجه به خانواده اش نشون م نیکه همچ ی: گفتم که مرد دمیو باال کش نمیب

به نظر من زن ها تو  هیچ دیدون یکنه. خوب م یاحساس خوشبخت یلیخ دیهمسرش داشته باشه خوب اون زن با

رو به همسر خودش بده خوب  نایا یمرد هیکنند. اگه  یطلب م تیاز همسرشون فقط عشق و توجه و امن شونیزندگ

 .یخوشبخت یعنیاز نظر من  نیکنه. ا یم یحتما اون زن با تموم وجودش احساس زندگ

 حرف زدم . ادیز کمی: فکر کنم  دمیخند

 نکهیا یبگم برا دیمشترک و داشتم با یزندگ که قبال تجربه  یمرد هیبه عنوان  یبود. ول یقشنگ ی: حرف ها دیجاو

 هست. اجیاحت گهیها د زیچ یلیبه خ یدغدغه داشته باش یآروم ب یزندگ هی

 .رمیجلو م شهیشونه باال انداختم : من با احساساتم هم یتفاوت یب با

 .ستیبد ن یعقلم نگاه کردن هم گاه دی: با د دیجاو

 دوشم انداخت . یاز سرما اورکتش و از تنش خارج کرد رو دمیلرز

 ارزه به سرما خوردن. ینم دنیپوش کیش یپوش یوقت درست لباس نم چیکرد : ه اخم

 .رمیبگ دهیتونم احساساتم و ناد یهم بکنم نم یزن هر کار هی: من به عنوان  دمیچیدور خودم  پ شتریو ب کتش

 دختر. هیبه عنوان  یکرد : بهتره بگ اخم

 .نیدیرو پرس نایلحظه ام به گذشته فکر نکنم : حاال چرا ا هیکردم  یسع دیلبم ماس یرو لبخند

 ؟ یخور ینداد : قهوه م جواب

 کردم. یو قهوه داغم و مزه م میبود ستادهیبعد کنار رود موسکوا ا قهیدق چند
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 ؟  رانی: ا دیجاو

 لب زدم : بله  آروم

 نمونیب یزیچ هیگفتم  ادتهیاز عادت هاش بود :  یکیکار  نیا انگار خاروند و لبش گوشه شست ناخون با  دوباره

 هست ؟

 کرده بود. یبوته خاردار احساسات منو زخم هی هیسوالم شب نیبه ا دیبود جواب جاو ادمیکه  معلومه

. داشت درد دیبا که یزیچ از شتریب .داشت نسبت به من یاحساس چه نکهیا دنیفهم

 بفهمد. یزیچ از احساساتم دینداشتم تا جاو ی عالقه اما. اورد درد و به قلبم از یقسمت تیعصبان و درد

 ؟ گهیمسکو بود : منظورتون دوست بودن د یهوا یدبه سر صدام

 وانینگاهم و از رود موسکوا نگرفتم. ل یکردم ول یخودم حس م یو رو نشیسمتم نگاه سنگ دیبار چرخ نیا دینخند

 کردم. کیقهوه ام و به لبم نزد

 ؟ یبه من فکر کن یبتون یکن یزن خوشبختم کنم پس فکر م هیتونم  یمرد م هیبه عنوان  ی: گفت دیجاو

ات بهم زل زده  یطرفش که با جد دمیپرتاب کنم. با بهوت چرخ رونیداخل دهنم و به ب اتیبود تموم محتو کینزد

 بود.

 ؟ یکار بکن نیا یبتون یکن ی: فکر م دیجاو

 لحظه ...  هی دیبار پشت سر هم پلک زدم : صبر کن چند

 شما...  یعنی دیبگ یخوا یو با زبونم تر کردم : م لبم

 .ادیازت خوشم م گمیکار و برام کرد : دارم م نیا دیجمله ام و تموم کنم جاو نتونستم

 ؟ ادیزدم : از من خوشتون م لب

 . دمیسوال و پرس نیا دمیمطمئن بشم حرف هاش و درست شن نکهیا یبرا فقط
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 میتون یچند ماه حس کردم م نیمن تو ا یممکن؟ ول یچجور یگیخودت م شیپ یسر تکون داد : احتماال دار دیجاو

 سیک دیپدر مجرد انقدر هام شا هیمن به عنوان  دونمی. ممیسال اختالف سن دار ازدهی. درست میباش یزوج خوب

 .ستادمیا نجایا نانیفکر کردم که االن با اطم یلیمن خ ینباشم ول ینرمال

 ؟ هیفکر زمزمه کردم : پس عسل چ بدون

 کنم. یبهش نگاه م یدیدادم که با چه د حیدرهم شد : من قبال راجب عسل فکر کنم توض ابروهاش

کرد؟! نکنه داشتند راجب من حرف  یخان بحث م ونیبا هما یخواست. اون روز داشت راجب ک یاگه عسل نم پس

که بخواد  با عسل داشت یخان چه نسبت ونیاخه هما زدنیخنگ معلوم داشتند راجب تو حرف م رانی! ازدن؟یم

 دخالت کنه!

ام حس کردم  نهیو درست تو قفسه س یبیعج یخان مخالف بود اما چرا ؟؟! گرما ونیبارم هم هما نیا دمیو گز لبم

قلبم روشن  سهیر یاز وجودم  گذشت که باعث شده بود المپ ها یقو انیجر هیکرد.  یکه داشت قلبم و احاطه م

 بشند.

 بگم؟ دیبا یچ دونم ینم من:  دادم جواب و من  من

خوام که راجب من فکر  یخوام ؟ م یم زیچ هیفقط  رانیخوام ا یاز تو نم یجواب چینفس گرفت : من االن ه دیجاو

 ؟ یکن

االن بحث جدا بود. من اصال به بعدش فکر  یفکر کرده بودم ول دیبه جاو شبیفکر کنم خوب من تموم د دیجاو به

فکر نکرده  نیاز ا شتریمن به ب یبه من داشته باشه ول هیشب یاحاسات دمیکردم جاو یآرزو م ینکرده بودم . گاه

 نداشت . یو قاطع بود شوخ ی. جدادیم ششکرده بود گفته بود ازم خو یاالن از من خاستگار دیبودم. جاو

 ؟ یدینگاهم و از نگاهش گرفتم : جوابم و نم معذب

ب خو نکهیمنظورم ا یعنی؟  ادی: چرا ازمن خوشتون مافتاده بودم  میدست فیک ناخون شستم به جان گوشه چرم  با

 کنه.؟!  یفرق م زینسبت به همه چ دمونید یعنی میبا هم تفاوت دار یلیما خ

 یبا هم فرق م دگاهاشونیخودمه ازدواج کنم. آدم ها د هیکه شب یخواد با آدم یشونه باال انداخت : من دلم نم دیجاو

را کنند چ یسازگار م طشونیمح طیسلول ها هم خودشون با شرا یکنند. حت دایپ یتونند با هم سازگار یم یکنه ول

 م؟یمن و تو نتون
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 یم سهی: ماموت خان داشت من و خودش و با سلول مقا ومدین رونیاز حنجره ام ب یصدا یو باز و بسته شد ول دهنم

 کرد.

ها هست که  زیچ یلیبدم. خوب خ یجواب چیتونم ه یاز قهوه سرد شده ام خوردم تا گلوم و صاف کنم : من نم یقلوپ

 .میراجبش حرفم بزن دیبا

 . ندشناسیم هیکه بق یخودم منو نه اون کس یکن منو بشناس یسع میکار کن هی ایتکون داد : درسته ، پس ب سر

 بگم! یدونم چ ی: نم دمیچیقهوه ام پ وانیو محکم تر دور ل دستم

 نکنه. قبول ؟ رییتغ زیچ چیه دمیبعدش اگه جوابت نه بود قول م نیخوام هم یفرصت م هی: من ازت  دیجاو

 ؟ ستیشما ن یتو زندگ چکسیه یعنیپسر بچه ها به لبم هام چشم دوخته بود : خوب االن  مثل

 ینبود. سر انجام یخاص زیاونم چ یداشتم. ول ییکایخانم آمر هیرابطه چند ماه با  هیبعد مرگ نگار  چکسی: ه دیجاو

 هم به عسل ندارم. یعاطفه  یوابستگ چیوقت تنهام. ه یلینداشت. االنم خ

 کرد: خوب فکر کنم بشه بهش فکر کرد. دیاسم عسل تاک یرو

 چند کلمه رو به زبون اوردم. برق چشم هاش قلبم و به تالپ و تلوپ انداخت.  نیرفت هم نفسم

 .  مریبرات بگ گهید یکیقهوه ام اشاره کرد : سرد شد بذار  به

 خورم . ینم گهیخواد د یتکون دادم : نم سر

بغلم گذاشتم و دست هام و جلو دهنم  ریو ز میدست فیو از دستم گرفت تا داخل سطل بندازه ک وانیزد و ل لبخند

 گرفتم. 

اومد نگفت دوستم داره نگفت عاشقم گفت  یاز من خوشش م دیکرده بود. جاو رییتغ زیشب همه چ هیشد  ینم باور

 !ادیمخوشش 

تونستم  یمن انقدر تو سرم پر از سوال بود که نم یکردم. خدا یداشتم م یواقعا کار درست یعنیشد  یم یچ حاال

. میلحاظ  با هم فرق داشت یلیاز خ دیمنو جاو میداشت اجیفرصت واقعا احت کیبه  دیشا یتمرکز کنم. ول یزیچ یرو

 گذشته تلخ منم بود.
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 داد. شیشونیپ یرو یلبش جاش و به اخم ها یشد لبخند رو کینزد دیجاو

 ؟ یدی: چرا دستکش نپوش دیجاو

از کفش پاشنه بلند استفاده کنم تا کنارش کوتله به  شهیهم دیو باالش و از نظرم گذروندم. با خودم فکر کردم با قد

 زدم. میلم به دغدغه فکرتو د یدراز بود. پوزخند یلیماموت خان خ نیا ینبود ول یالبته من دختر قد کوتاه امینظر ن

 زد : با شما بودم ؟ تشر

 جمع شد : هان ؟ آهان فراموش کردم. حواسم

چرم مردانه اش و از  یلنگه از دستکش ها هیگذاشت  بشیو از دستم گرفت و داخل ج میدست فیتعارف ک یب

 آورد دست چپم و داخل دستکش کرد.  رونیدستش ب

تموم وجودم گر  هویکه  دیدم یکرد انگار داشت به قلبم من م "ها"گرمش گرفت و  یدست ها ونیراستم م دست

 کتش فرو کرد. بیدستم قفل کرد و دستم و خودش داخل ج یدستش و البه ال یگرفت. پنجه ها

 تر کنه. یهستم احساس نکهیاز ا شتریمنو ب نکهینه ا میبود قرار بود فقط هم و بشناس ینامرد نیا

 .شهیستت گرم م: االن د دیجاو

لپ  یسرخ لیدل کردمیسوختم . خدا رو شکر م یکه تو قلبم روشنش شده بود م یشیشدم من داشتم تو آت یم گرم

 تونستم به سرما ربط بدم. یهام و م

 یاومده بودم مسکو برا شیهما یکه برا شیها ... چند سال پ یکینزد نیهم شناسمیرستوران م هیزد : من  لبخند

 ؟یخور یچسبه م یسرما هم م نیمعروف تو ا یلیخ نودلش و گوجه سوپ رفتم اونجا  یخوردن صبحونه م

 سرما نیتو ا یوسوسه کننده  شنهادی: پ دمیو مک لبم

 رانی: ا میزدیهم قدم م کنار

 تیلکما میبه اون م یازین چیکه واقعا ه زدیمالکانه اسمم و صدا م یجور ینداشت ول یتیمالک میم چیگفتنش ه رانیا

 نبود. 

 بله   -



 یشونیماه پ

 
355 

 

 : راجب خاستگارت...  دیجاو

 نذارند. یقرار چیه یحرفش اومدم : من از قبل به مامانم گفتم جوابم منف ونیم

دستش  ونیاومد. دستم و که م یمهربون امروز به نظر م بیعج شیطوس یسر شونه اش نگاهم کرد چشم ها هیباال از

 بود آروم فشرد.

با هم  یندار یگرفتم گفتم اگه مشکل طیپرواز اول دو تا بل یکه من برا رانیز مسکو به ا: دوشنبه دو تا پرواز ا دیجاو

 . میبرگرد

 شده بود.  یزیسفرش برنامه ر نیا یادیهمه جا رو کرده بود ز فکر

 درسته ؟!  میدیهم و هتل ند یما اتفاق -

 اش و خاروند : نه  چونه

 دونستم  یم -

 . نبود یاتفاق دمیهتل د هیرو تو  گهیهم د نکهیا یبود ول یشد اتفاق یکیهم  : البته زمان سفرمون که با دیجاو

 تو کدوم هتل اقامت دارم . دیدونست یاز کجا م -

 : خسرو  دیجاو

 دهن لق نی: آفر دمیغر

 هم فعال شده بود. مینیهم بد نشد. به خاطر سرما ب ادیز نیآفر یبار دهن دلق نیا ی. ولدیخند دیجاو

 ؟ یکن یم کاری: حاال چ دیجاو

 د؟یپس من مشکل ندارم مگه نگفت میهم و بشناس دیکه با دیشونه ام کج کردم : اوم گفت یو رو سرم

 دیداشتم. جاو اجیاحت میمرد تو زندگ هینبود. انگار واقعا به  یناز کردن اصال اراده  نیا ستادیاز حرکت ا دیجاو

 پرتاب کرد. متوجه شدم با لحنم حالت نگاهش عوض شد. رونینفسش و با صدا به ب

 ؟ یدار ی: فردا کار دیبحث و منحرف کنه پرس نکهیا یبرا دیجاو
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 بخرم. زیچند تا چ هی هیبق یبرا دی: با دمیو باال کش مینیب آب

 برگردم مکافات دارم . یبخرم دست خال ییزایچ هیبچه ها مخصوصا نورا  یبرا دی: منم با دیجاو

 کنه ؟ ینم ینورا لبخند زدم : نورا دل تنگ ادی با

 و ازم گرفته. یفروش یمغازه اسباب باز هی. تا االن قول زنمیحرف م پی: هر شب باهاش تو اسکا دیکش یپوف دیجاو

  ی: آخ دمیخند

 . میخور یناهار اونجا م شناسمیرستوران خوب هم م هی. میکن دیبا هم خر میبر امی: پس فردا صبح م دیجاو

 خوبه-

و پاک  مینیآورد. ب رونیب فمیاز ک ی. دستمالدمیکش رونیکردم دستم و از دستش ب یو پاک م مینیب دیواقعه با گهید

 .میکردم. چند قدم که برداشت

 سرده  یلیخ -

 قدم شد و دستم و گرفت.  شیبود که پ دیهم جاو باز

 ؟  یهست یی: سرما دیجاو

 بر عکس شما ...  یلیخ یوا -

  .ستیجالب ن ادیحرف زدن ز ی.رسم میبشناس شتریرو ب گهیگونه ام و لمس کرد : فکر کنم قرار بود هم د دیجاو

 چرا؟ -

 دکتر نه ؟ ینه آقا یبشناس دیو لمس کرد : قرار بود جاو شیشونیپ دیجاو

 خواست. یم طنتیش یخوب داشتم که دلم کم یسر حال بودم حس ها انقدر

 دکترررررر یکنم آقا یم میاشه تموم سعخنده ام کردم: ب یچاشن یچشمک

 تلفظ کردم . دیدکتر و کش یآقا
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 .ادیهاتم خوشم م طنتیلبش : از ش یطرح لبخند رو یرو دیناخون کش دیجاو

 بندم. یئم لیرستوران کجاس چون من دارم قند نیدکترررر ا ی: آقا دمیخند

 .رمیگیم یتاکس ایگفت : ب مهربون

*** 

گذاشت. با انگشت اشاره  و شستش گوشه چشمش و فشار داد.  به  زیم یچشمش برداشت و رو یو از رو نکشیع

 ساعت نگاه کرد .

ساعت با تهران اختالف ساعت داشتند. کتابش و کنار گذاشت و  میدادن. فقط ن یها ساعت نه شب و نشون م عرقبه

 د. وصل کر بایگذاشت. ارتباطش با ز زیم یلب تابش و برداشت پاهاش و رو

 ؟  گهیم یچ ندرالیس نیبب ای: سالم داداش ب بایز

 شده ؟ یسالم چ -

 نجایا ایب ی: نورا عمه گل بایز

 هیو گر زدیکه مدام نق م شبیبرعکس د زدنیلپ هاش گل انداخت بود و چشم هاش برق م ستادهیا نیجلو دورب نورا

 اومد. یخوشال و سر حال به نظر م یادیامشب ز یگرده  ول یبر م یکرد که ک یم

 گرفته واسم؟  یجون چ ییبابا یاگه گفت یی... بابا یینفس نفس زد : بابا نورا

 گرفته ؟ یچ بگو حاال خوب ، سالم اول آروم باش.  -

ر د نکهیهم بدون ا دیرس یکه از داخل جعبه به گوش م یکیج کیج یصدا دنیگذاشت با شن زیم یرو یجعبه  نورا

 .دهیخر ینورا چ یتونست حدس بزنه پدرش برا یجعبه رو باز کنه م

 .هیصورت نی... بب ییبابا نیاورد : بب رونیو از داخل جعبه ب یدو جوجه رنگ نورا

 دیمخالف خر شهیموفق نبود. هم یخونگ وانیبا نگه داشتن ح ادیگشاد شد . ز شینیب یلبش جمع شد و پره ها 

 بود. دهیخر یدخترش جوجه رنگ یبچه ها بود و حاال پدرش برا یبرا یسگ خونگ
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بعد جوجو  یمامان مرغ شنیبزرگ بشن م گهیم باینارنجه کوکو ... تازشم عمه ز نیبوبو ا هیصورت نی: اسم ا نورا

 . یخوام اسمش و بذارم باچ یبوبو انتخاب کردم. م ی. من اسم جوجوارندیم

نگهشون  ذارمینم گهید یبش ضیمر یشوریخوب م عیدستت و با ما یدست زدات گفت : هر بار که بهشون  یجد با

 ؟  یدیفهم یدار

  یینق زد : بابا نورا

  ؟ کجاس کوشا  -

 . دیجون براش موتور خر یی: بابا نورا

 ؟ یگفت : چ بلند

امتحانش کردن. خسرو هم بود  اطیها منظورشه. نترس فقط تو ح کیکوچ یمتر گاز نیدخالت کرد : از ا بایز

 نشه. یزیحواسش بود چ

تو خونه  یانگار کس ذاشتیدلش م یکجا گهیو د یبود. موتور گاز دهیپدرش چشمش و دور د دیکش یکالفه  پوف

 شد که بتونه به بچه هاش نه بگه ! ینم دایاشون پ

 بود ؟ یعمه اسمش چ دیبپر بپر ها خر نیمن از ا ی: تازشم برا نورا

 .. نیترامپول : بایز

  نیتونست تلفظ کنه گفت : هم یکه نم نورا

 : از دست بابا دیو به صورتش کش دستش

 ؟ یدیو خر میقصر بارب یی: بابا نورا

 ؟ یخوا یم یبازم اسباب باز دهیبرات خر زیهمه چ نیجونت ا ییجواب داد : بابا یبد خلق با

 . میچون ماللهه کرد دی: اونا رو خر نورا

 ؟!  یکن کاری: چ دیباال پر ابروش
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 گهی: ماللهه د نورا

 با خنده گفت : معامله   بایز

ب نکنم و ش هیجون ماللهه کنم. اگه من گر ییعمو خسرو گفت برم با بابا نیتند تند سرش و تکون داد : اره هم نورا

 م.خور یو بخر منم غذا م میبتو هم قصر بار ییمنم ماللهه کردم . بابا رهیبگ زهیجا یجونم برا ییزود بخوابم بابا

 تو روح عمه نداشتت خسرو. ینثار خسرو کرد: ا یلب فحش ریز

 داد.  یم ادیبه بچه ها  دیجد یها زیچ

 کنم. یهات و جمع م یهمه اسباب باز ینداره. مامان جونت بگه غذا نخورد یبه اسباب باز یغذا خوردن شما ربط -

  ییبا ناله صداش زد : بابا نورا

 که گفتم. حاال هم بدو مسواک کن بعدم خواب.  نیکرد : هم اخم

 شد: باشه زونیو لوچه نورا آو لب

 نگاهش صداش زد : نورا خانم . یبره که دلش ضعف رفت برا خواست

 : هوم  نورا

 برات. خرمیم -

 نورا کش اومد : حاال بوس منو بده بدو بخواب . لب

 فرستاد.  یلب هاش گذاشت و براش بوس صدا دار یدستش و رو کف

 نره . ادتیکوشا فردا کالس داره  بایز -

 تونه کوشا ببره مدرسه  یسر کار م رهیگفت صبح ها که داره م یسهراب م ی. راستبرمی: نه م بایز

 نه! -

 از تعجب گشاد شد. بایز یبود که چشم ها ادیصداش انقدر ز خشم
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بچه منو دست سهراب  یحق ندار بایبره مدرسه. ز ستینبود که ببرتش الزم ن چکسیههمون لحن ادامه داد :  با

 ؟ یدیفهم یبسپار

 پسر عمومون. ستیکه ن بهی: باشه داداش آروم باش. اخه غر بایز

 .دیذاریتنها نم چکسیام با ه هیثان هیمنو  یکه هست بچه ها یزد : هر ک پوزخند

 : باشه بایز

هفته همه  نیذاشت ا یبچه ها رو تنها نم گهیشد د یسفر تموم م نیلب تاپ و بست و سرش و به مبل تکه داد. ا در

بچه هاش  تیدست خودش نبود امن یعذاب آور شده بود. ول یادیز یفکر تیحساس نیبچه ها بود ا شیفکرش پ

 بود. تشیالو

ش لب یلبخند رو یشونیاسم ماه پ دنیبرداشت با د زیم یو از رو لشیموبا یخم شد و گوش شیآالرم گوش یصدا با

 و باز کرد.  امشینشست پ

  ". ازدهیفردا ساعت  میبذار  دمونیخر  شهیخواستم بگم م "

 " شهیصبحونه سرو نم ازدهیساعت  "کرد :  پیتا براش

 "خوام با هومن بخورم آخه قول دادم بهش یصبحونه رو م "بعد جواب داد:  هیثان چند

مرد  نیا دیفهم یم قایدق دیبود. با "هومن " زدنیراجبش حرف م دیکه با یزهایاز چ یکیهم رفت.  ییوهاش ت اخم

جز  ییجورا هینبود.  لشیمرد اصال باب م نیو ا یشونیماه پ یمیداشت. رابطه صم یشونیماه پ یتو زندگ یچه نقش

 خط قرمزهاش بود.

 " میخور یباشه با هومن صبحونه م "کرد :  پیتا

اعالم  رانیا انیخواست به دور اطراف یدلش م یاومد ول یبه نظر م یپرو ییجورا هیدونست دعوت کردن خودش  یم

 وجود کنه.

 و باز کرد. رانیا امیپ

 "جناب دکترررر گهیمنم منظورم بود با هم د "
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ه شد. اگ یز مبراش نا یشونیگذشت و ماه پ یهنوز چند ساعت از ابراز عالقه اش نم دیلبش کش یشستش رو ناخون

خواست ارتباط  یشد. هر چند خودش م یسخت م طیداد کنترل همه چ یرفتارش ادامه م نیبه ا یجور نیهم

 برقرار باشه.  نشونیب یکیزیف

ته و کنار گذاش دشیبود ترد دهیاسم خاستگار و شن یخواست. از وقت یو م شیشونیخودش گرفته بود ماه پ میتصم

 شیشونیخود ش و گرفته بود که ماه پ میکرد. تصم یم شیروان نهیبب گهیو کنار مرد د شیشونیماه پ نکهیبود. فکر ا

 یکرد هورمن هاش و وابسته کردنش به خودش انقدر ها هم بد به نظر نم نییباال و پا ی، پس کم شیوسط زندگ اریو ب

 اومد. 

د آخر هنرش گفتن جمله ازت خوشم نبود حرف بزنه صبح جانش باال اومد بود تا همون چند کلمه رو گفته بو بلند

ساله اش و داخلش بگنجونه. بلد نبود با شعر و  زدهیس نینکرده بود که احساسات قلمبه شده ا دایپ یبود. جمله  ادیم

 یزن بخره. نم هیناز  یخوب بلد بود چه جور عملدر عوض تو  ی. ولارهیو بدست ب یعاشقانه دل زن یحرف ها

 خواست.  یو م شیشونیشده ماه پ یمتیدونست به هر ق ینه ؟ فقط م ایبود  یارث یژگیو نیدونست ا

 " زمیدنبالت عز امیم"کرد :  پیتا

سال  زدهینداشت. س یتحمل دور گهیقلبش د یداد ول یعموش افتاد. حق داشت به عموش حق م یحرف ها ادی

 .سهیننو رانیا یخواست که گذشت رو پا یو م رانیگذشته بود از اون روز ها انقدر ا

 نیا االن بعد یول شیشونیخودش و ماه پ یبه زندگ زدیدونست که گند م یم ذاشتیم شیپا پ شیسال پ زدهیس اگه

 انریمدت که ا نیتونست که بهش فکر نکنه. تو ا یم یشد. ول یتر شده بود گذشته فراموش نم یهمه سال منطق

خود و  نیکه ب ییو کنترل کنه راز زیچ همهتونست  ینشده بود. پس م یآور ادیلحظه ام گذشت براش  هیکنارش بود 

 موند. یراز م هی شهیعموش بود هم

 دنیدر نگاه انداخت با د یرو نیتا در باز کنه . از داخل دورب ستادیاومد . ا رونیب الیدر اتاق از فکر و خ یصدا با

 .دیسحر همراه چمدونش ابروهاش باال پر

نتونسته بودن در هتل  یهماهنگ میگرفته بود. ت شیشرکت در هما یبرا خودش میچند روز مونده به سفر تصم چون

 هتل داده بود. نیا شنهادی. خودش پرندیتموم اعضا اتاق بگ یبرا

 بود. نجایهتل اقامت نداشت حاال ا نیدر ا سحر
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 جان  دیو باز کرد : سالم جاو در

 اومده؟ شیپ یمشکل اتیتکون داد : سالم خانم ب سر

 یکن یزده دعوتم نم خیسرده منم دست و پام  رونیب یزد : هوا یچمدون هاش اشاره کرد و سحر لبخند پسر کش به

 داخل؟

 کاناپه نشست .  یدر کنار رفت . سحر رو یبه راه رو نگاه انداخت از جلو یناراض

 گرم سفارش بدم. یدنینوش هیتونم براتون  یسردتون م یلیاگه خ -

 .شهیم هیاورد جواب داد : عال یش هاش و از دستش در مطور که دستک نیهم سحر

 و داد. کیقهوه داغ همراه با ک هیبرداشت سفارش  تلفن

تاده ؟ اف یاتفاق دیکرد : نگفت یپالتوش باز م یسمت سحر که داشت دکمه ها دیتلفن سر جاش گذاشت چرخ یگوش

 هوا ؟ نیتو ا نجا؟یچمدون به دست ا

 مسسیکر التیبه تعط یکیاتاق رزو کنم که گفتند به خاطر نزد نجایدادم . اومدم ا لیلبخند زد : اتاقم و تحو سحر

خواب نداشتم.  یبرا ییجا چیامشب ه نیهم یبشه. برا یاز اتاق ها قرار خال یکیتا فردا صبح  یندارند. ول یاتاق خال

 .رمیگیم لیبخوابم. فردا اتاقم و تحو نجایاشکال نداره امشب ا

 ؟!  نجاینشون داد : ا انگشت اتاق و با

 جا اشکال داره ؟ نی: اره هم سحر

نبود  هم یازش خواسته بود حواسش به برادر زاده اش باشه . آدم اتیقبل سفر دکتر ب دیبه پشت گردنش کش یدست

 سر پناه بمونه.  یشهر ب نیتو ا شناسهیکه م یاجازه بده زن

 .ستین ینه مشکل -

 که الزم داشت و داخل چمدونش گذاشت. یلیو گفت و لب تاپ و کتابش و برداشت سمت چمدونش رفت وسا نیا

 ؟یریم یی: جا دیبا تعجب پرس سحر
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 عنوان تنها نمونه.  چیداد. باهاش به ه یم حیکرده بود ترج دایزن پ نیکه از ا یشناخت با

 .دیاتاق محمد تا شما هم امشب راحت بخواب رمیمن م -

. طونیسقف نفر سوم ش هی ریز رندیدو تا نا محرم م یوقت یدکتررر نکنه تو هم اعتقاد دار یبا طعنه گفت : آقا سحر

 ؟ یبه خودت اعتماد ندار هیچ

 ینجوریکتاب کار کنم ا یخوام رو یشب و م شتریب ی: به خودت که اعتماد کامل دارم. ول ستادیزد و صاف ا پوزخند

 م دکتر.خان شمیمزاحم خواب شما هم نم

 .یبه من اعتماد ندار نکهیاخم کرد : پس منظورت ا سحر

 با اجازه. دیسفارش بد دیتون یم دیخواست یهر چ گانیاتاق را سینداشتم . سرو یزد : منظور خاص لبخند

 کرد. در بست و سمت اتاق محمد رفت. یزن و حکم م نیاز ا یدور عقل

*** 

 & رانیا&

 

 از. داشتم بهش من که و داشت  یهمون حس دیجاو دونستمیمن م نکهینکرده بود. جز ا یفرق چیه روزیاز د ایدن

 کرد .  یم دیتول حرارت خودش از قلبم کردم حس کردم باز و هام چشم که صبح

بود  بیبودم. عج وردهیبا خودم ن شتریب یهم چقدر خودم و سرزنش کردم چرا لباس ها دنیموقع لباس پوش یحت

 خوب به نظر برسم.  یادیخواست ز یدلم م

شد اسم  یازدواج من نم ینداشتم رو ینیتجربه اول چیه یبار ازدواج کرد بودم ول هیتجربه اول من بود من  نیا

 یم حیقلبم و توج یقرار یب زهایچ نیهمه ا دیکرده بودم. شا اهیازدواج گذاشت من فقط چن ماه شناسنامه ام و س

 نبود. یخبر دیاز جاو یول ودکردم صبحونه تموم شده ب یکرد. بار دهم بود که ساعت و چک م

 ؟یهست ی: تو چته ؟ منتظر کس هومن

 ؟ یزدم : نه منتظر ک لبخند



 یشونیماه پ

 
364 

 

 دکتر اخمو؟ هیزد : مثال  زیآم طنتیلبخند ش هومن

راجب  یخواست وقت یکرد. دلم نم یراحت برخورد م یلیخ هیقض نیغره بهش رفتم. ازش ممنونم بود با ا چشم

به مشورت با هومن  ندهیدونستم در آ یکنه. م یرییبزنم. اخالقش تغ یخواستم باهاش حرف یم  دیاوخواسته ج

 مانشونیبه ب یمی. هنوز هم تصماشتمند انشونیپنهون داشتم که جرات ب یراز ها یلیکنم. من خ یم دایپ اجیاحت

 نه ؟ ای دمیرسیاصال به توافق م دیدونستم با جاو ینداشتم هنوز نم

 یکه م روزیهنوز خواب ، د دیجاو دیبعد خوردن صبحونه هومن رو تنها گذاشتم فکر کردم شا ومدیکه ن ومدین دیجاو

 بود و صبح خواب مونده بود. دهیخواب ریکتابش کار کنه حتما شب د یخواد شب رو یگفت م

 یول دمیپا شن ی.صدا دمیچیفرم و دور انگشتم پ یاز موها یبه در زدم دسته ا یو تقه  ستادمیا دیدر اتاق جاو جلو

بهم بر خورد  ییجورا هی ستادمیمنتظر ا یکرد؟! مدت طوالن یچرا در و باز نم ؟یچ یعنیدر باز نشد دوباره در زدم. 

 خواستم برم. که در اتاق باز شد.

 ه تن زنک دیجاو راهنیپ دنیبا د یکه در اتاق و باز کرد مات شدم . نکنه اتاق اشتباه اومده بودم. ول یکس دنید با

 یبودمش پاهاش و رو دهیشناختم دفعه قبل که د یزن و م نیچه خبر بود ؟ ا نجایبود مطمئن شدم درست اومدم ا

 !دینه تو اتاق جاو ییاونم هر جا بودم ستادیمن ا یلخت جلو مهیگذاشت بود. حاال ن دیجاو یزانو

 ؟ یینجایدونستم تو هم ا ینامرتبم. نم کمیمن  دیجان ! ببخش رانی: سالم ا سحر

 ؟ ستندیدکتر ن یکنم : آقا دایتا کلمات و پ دیطول کش یلیخ

 .رمیتونستم جلو اشک هام و بگ ینم گهیدوش آب د ریگفت ز یخدا م به

 .  ینیداخل منتظر بش یتون یم یاگه کار واجب  دار ادیفکر نکنم حاال حاال ب رونیب دی: جاو سحر

 زیخواست بودن سحر و داخل اتاقش به چ یپس چرا گفت بود به من عالقه داره. دلم مزن بوده.  نیشب و با ا تموم

بعدا  ستینه مهم ن -بچرخه.  گهید یداد فکرم جاها یسر و وضع اجازه نم نیزن با ا نیا یکنم. ول ریتعب ی گهید

 . امیم

 اومده ؟  شیبابت سوتفاهم پ دیببخش ی: راست سحر

 سوتفاهم؟! -
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 سوتفام برام رفع کرد. نیا شبید دی! جاو گهید دیکردم همسر جاو یمن فکر م نکهی: ا سحر

د زن خور نیخواستم غرورم جلو ا یخواست که برم. دلم نم یراه گلوم بست. فقط دلم م یزد. بغض بد یخجول لبخند

ودم که شدم خ یشدم. وارد راه رو ادهیسوار آسانسور شدم و تو طبقه خودم پ یحرف چیه ی. بزمیبشه و اشک بر

 قلبم گرفت. دنشی. با ددمیجلو در اتاقم د دیجاو

 تو ؟. ییچشمش که به من خورد لبخند زد : سالم کجا دیچرخ

 شروع نشده بود تموم شد.  یچیصورتم گذاشتم اصال همون بهتر که هنوز ه یو رو میتفاوت یب نقاب

 شده ؟ یزیتفاوت از کنارش گذاشتم بازوم گرفت نگهم داشت : چ یب

 ؟ دیکن یفکر م یدونم شما چ یگفتم : نم هیکنا با

بران ج دمیقول م یپنج خوابم برد. صبح خواب موندم ول کینزد شبیزد : بابت صبحونه متاسفم د یشرمنده  لبخند

 کنم.

 بهش خوش گذشته بود.  یادیبود. پس ز داریب شبید تموم

 من کار دارم . دیببخش ستیمهم ن -

 . ادیخوشم نم دیبه من دست نزن -که دستش و پس زدم .  رهیکنارش گذشتم خواست بازوم دوباره بگ از

 ؟  هیچه رفتار نیشده ؟ ا یبهوت نگاهم کرد : چ با

 ؟ یکن یرفتار م ینجوریا یصبحونه دار هی یبرا شهینگاهم کرد : باورم نم کالفه

 و باورم کردم. روزتونید یحرف ها هیثان هی یبرا شهیزدم : منم باورم نم پوزخند

شده که  یچ یگینشدم م یبار از زور بازوش استفاده کرد نگه ام داشت: خوب تا واقعا عصب نیبرم که ا خواستم

 ؟ من که گفتم خواب موندم.  یکن یرفتار م ینجوریا

 کنه. وندارتینفر بود که ب هیبود چون  هودهیظاهرا کارم ب یکنم. ول دارتونیاتفاقا اومدم ب -

 دستش از دور بازوم شل شد.   پنجه
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 نه ؟ نیآره؟ مشکل ا یدی: سحر و د دیجاو

 ؟ دیدار حمیبودم. آقا خونسرد بود : البد توض دهیشدم من به جلز و ولز رس یحرص

 ؟ درسته ؟ یکن یرفتار م ینجوریا یدار یدیهاش و بهم فشرد : چون سحر و د پلک

 . ستیمهم ن گهیکرد : د یدار م حهیحرف هاش غرورم و جر نیا

 بدم.  حیبذار برات توض یکن یکه فکر م ستین ینجوریموضوع اصال ا رانیا نی: بب دیجاو

 نیمرد مجرد هی. به هر حال شما نیبد حیمن توض ینداره برا یلیدل -

بلد  من فقط هیگر ریز زدمیکرد. م یاالن تمومش نم نیادامه بدم. اگه هم یتفاوت یب نیتونستم به ا ینم گهید واقعا

 حرف ها بود. نیشکننده تر از ا تمیوگرنه ام شخص ارمیو در ب ریآدم محکم و نفوذ ناپذ هی یبودم ادا

بدم.  حیتوض دیبا لمیاون حرف ها رو بهت زدم پس به همون دل روزیکه د لینگاهم کرد : به همون دل یشاک دیجاو

 .یگوش بد دیبا لیپس تو هم به همون دل

 نگرفتم. یجد رزتونید یکرد : من حرف ها یم تمیهمه محقق بودنش اذ نیداشت لحنش ا تحکم

 دمینا ام یحکم صادر کن . واقعا دار ی؟ دختر بذار حرف بزنم بعد اگه قانع نشد یگیم یچ یفهمیم رانیشد : ا کبود

 .یکن یم

 من کار دارم. . دیبگ ندیخوا یم یهر چ دییهم بود : بفرما طلبکار

داده بود. اومد  لیاقامت داشت. اتاقش و تحو ی گهیکنه : سحر هتل د دایداشت آرامشش و پ یسع دیکش قیعم نفس

 . دمیتو اتاق محمد خواب شبینداشتند. منم اتاقم و بهش قرض دادم. د یاتاق خال شبید یهتل ول نیبود ا

 رفت.  یمن نماومد تو کت  ینداشت با عقل جور در نم یاتاق خال هی یبزرگ نیهتل به ا یعنی

 خوام برم . یباشه م -

، چرا باور  رانیصدام زد : ا یاورد با لحن خواهش نییبازو هام گذاشت و سرش و پا یداشت و دو تا دستش و رو نگهم

 یبرا یچیهم سحر ه یرو زمیبر گهیآدم د هیبه تو ابراز عالقه کردم برم با  یوقت ضمی. دِ اخه  مگه مریکن ینم

 .ستین
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 یم رو شما لباس که  ارندیکنم. ظاهرا لباس هاشونم فراموش کردن ب یو باور م دمیکه د یزی: من چ دیلرزیم صدام

 پوشند.

 .  دتمی. مچ دستم و گرفت دنبال خودش کش زدیم یشد. رنگش داشت به کبود سرخ

 ؟ یکنیم یدار کاریچ -

 هیدونم  یم شناسمین اون زن و خوب مم ؟یحال شد نیگفته که تو ا یخوام بدونم اون زن چ یباال م رمی: م دیجاو

 حرف نامربوط زده.

 یچ امیب امیجا نم چیکردم دستم و عقب بکشم : من ه یکرد. سع یروبه رو شدن با اون زن دل آشوب ترم م فکر

 دکتر. یآقا دیکن ولم کار ها  نیا ستیمن ن تینه ؟ در شخص ای دیبپرسم با هم رابطه دار

  دیبار اسمش و صدا زدم : جاو نیبه حرفم ا ینکرد توجه

 .ستیمن ن تیرفتار بچگانه هم در شخص نیحرف ها ا نیا رانیسمتم: ا دیچرخ ستادیا

 . گهیبرم سراغ زن د یتو هست یاز لحنش گرفت: آخه مگه من مغز خر خوردم وقت دلم

 هیخواد  یآروم م یزندگ هیروابط باشم. من دلم  نیکه کشت مرده ا ستیمن سن و سالم کم ن رانیلب زد: ا آروم

 یبه فکر ازدواج نم گهیتونستم داشته باشم د یبودم که راحت م یرابطه ها نیخواد اگه دنبال همچ یخانواده م

 البته دفعه اخرش! ستیدفعه اولش ن نیدونم ا یفقط م هیدونم مشکلش چ ینم ستین یافتادم. سحر ادم نرمال

 و برداشت و شماره گرفت .  لشیموبا یکنم گوش نییخودم باال و پا یبرا دیجاو یحرف ها امیب تا

 ؟  یکن یم کاریچ -

 پشت گوش انداختم.  یکردم ول یروز اول م دیکه با ی: کار دیجاو

 . دمی،جاو اتی: خانم ب دیجاو

- ... 

 خورده بودن. وندیبود که ابروهاش انگار با هم پ ظیانقدر غل اخمش
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 دیح برصب رانیا دی. سه شنبه که برگشتدیریبگ اتاق خودتون  یبرا دیاالن بر نیهم دینلطف ک اتی: خانم ب دیجاو

به  دیتون یهم که م گهیلطف د هیکنه .  یتونه همکار یبا شما نم گهید متاسفانه ما  نکی. کلدیکن هیتسو ینیکارگز

 .میبا هم نداشته باش یاتمالق چیاقامتمون در مسکو ه انیتا پا نکهیا  دیمن بکن

 واقعا اخراجش کرد! دمیدندون کش ریباز مونده بود گوشه لبم و ز دهنم

ا ت نیکه ازتون خواستم و انجام بد یکار ها دیخوام لطف کن ینم حیتوض چیبه چشم هام بود : خانم من ه دیجاو نگاه

 حرمت ها شکسته نشه روزتون خوش.  

 نگاهم کرد. یجد یلیقطع کرد. خ تماس

من از اون  رانی. ا یحرف بزن یمحل یقهر و ب یبه جا نکهیا یریبگ ادی دیکه با یزیچ هیگفت : و تو  دهیجو دهیجو

 .؟ هیدردت چ فهممینم هیمشکل چ یدسته مردام تا بهم نگ

 ! یرو نگفتم که اخراجش کن نایمن ا-

حرف  نیدن حرف بزن همقهر کر یبه جا رانی. ا ستیپرتاب کرد : اون زن اصال مهم ن رونیکالفه نفسش و ب دیجاو

 .  میزنیحرف م مینیشیجا م هی میریبشه. االنم م لیتبد یمشکل جد هیسو تفاهم به  هی شهینزدن باعث م

 و گرفت سمت آسانسور حرکت کرد. دستم

*** 

و  نوی. دکوراسمیهم نشسته بود یشده بود روبه رو سیعمارت به سبک باروک تاس هیکه داخل  یدنج یکافه  داخل

از تنش  یکه در حال پخش بود کم یمیمال کیانداخت. موز یم یخونه لوکس و اشراف هی ادیکافه منو  یداخل یفضا

 داشت. وجود دیجاو یشونیپ یهنوز چند خط اخم رو یرو کم کرده بود ول نمونیب

 خ؟یتو دل تار یانگار سفر کرد دهیبه آدم م یحس خوب نجای: ا دیجاو

 گذاشتم : خوب؟ زیم یو رو چوندمیهام و در هم پ دست

 یرابطه برا هی رانینه ؟ ا میبا هم حرف زد روزی: ما د امیکوتاه ب ستیقرار ن دیطلبکار بود سر تکون داد فهم لحنم

 فاتحه اون رابطه رو خوند.  دیبا نباشه "اعتماد" داره  اجیکه احت یزیچ نیبه سر انجام برسه. به اول نکهیا
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 یو قبول کنم ؟ من امروز اون خانم و وقت یتو گفت یمن چشم بسته هر چ ستیقرار ن یکردم : بله اعتماد الزم ول اخم

 بود. یعیواکنش هام طب دمیکرد د یکه در اتاق تو رو باز م یلباس تو تنش بود در حال

 قرار اگه  نکهیا یدرست. ول یبود درست. شوکه شد یعیچونه باال دادم : رفتارت طب دمیهوف کردنش و شن یصدا

 نیمن واقعا از ا میرسینم ییکه به جا یحرف از تموم شدن و مهم نبودن رابطه امون بزن یبه توق یا هر تقب باشه

 نداره. ییفرار کردن و قهر کردن اصال معنا دیحرف زد سوال پرس شهیم ی. وقتزارمیحرکت بچگانه قهر کردن ب

روبه  یزیچ نیمن  صبح با همچ یجناب دکتر.. اصال خودت و بذار جا ینشد یهم فشردم : تا حاال عصبان یرو دندون

 .یشد یم

 ...  رانیصدام زد : ا زیآم اخطار

 ! ؟یمن جمله ام و تموم کنم. حاال از من طلبکار یدیاجازه نم یکردم : بفرما تو حت پرخاش

نم. فکر ک زهایچ نیخواد به ا یدلم نم نکهیا یدر متقاعد کردنم نداشت: برا یسع گهینرمش قبل و نداشت د لحنش

 یم حیاومدم سراغت توض یم ستیمهم ن گهیگفتم د یکردم. نم یشدم فرار نم یروبه رو م یزیچ نیاگه با همچ

ا حرفش و زدم ت یخوام وقت یو م زیچ ی. وقتستمیکامل که قانعم کنه. من مرد ول کردن و رفتم ن حیتوض هیخواستم 

چند ماه متوجه شدم هر  نیتو ا ستیدفعه اول ن نیکنه. ا یم دمیرفتار تو ناام یمونم. ول یخواسته ام م یآخرش پا

از روبه رو شدن با  یکشی. زود خودت و کنار میکن یم یو خال دونیزود م ادیم شیپ یدلخور ادیم شیپ یجا بحث

وگرنه در  یرفتارت و اصالحش کن نیا یکن یسع دی. باادیکه من اصال ازش خوشم نم یزی. چیکن یفرار م تیواقع

 .میخور یبه مشکل بر م یلیخ ندهیآ

جلو روم نشسته بود و برام شاخ و  اریکنه از دلم در ب یسع نکهیا یلحنش و دوست نداشتم مردک ماموت به جا نیا

 . دیکش یشونه م

 میرابطه رو شروع کن نیکنه پس چرا اصال ا یم دیهر رفتار من تو رو نا ام نمیب یکنم م یجالبه حاال که دقت م -

 .میندار یتفاهم چیه یوقت

خونسرد بود : تفاوت ها قشنگه من  یادیاونم مثل من کالفه بود نه نبود چشم هاش که ز دیبه صورتش کش یدست

 هگیتونند خودشون با هم د یگفتم دو نفر م نمیا یخودم باشه. ول هیخواد همسرم اصال شب یگفتم دلم نم روزمید

 سازگار کنند.
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 ؟ ادیاز من خوشت م یو پس زدم : تو گفت بغضم

 حرفم هستم ؟  ی: هنوزم پا دیجاو

 رییتغ ینشده انتظار دار یچیاخالق ، پس چرا هنوز ه نیخوشت اومده با هم رانیا نیتو از هم دیجاو نمیمن هم -

 ؟ یبد رمییتغ یخوا یکنم؟ چرا م

 ؟!  رانیا یادیخواسته ز یبزرگسال رفتار کن هیخوام مثل  یم که نی: ا دیجاو

 یانگار تموم اتفاق ها یزنیحرف م ی. تو جورمیفهم ی: ما حرف هم و نم دمیچیدم نوشم پ قهیو دور فنجان عت دستم

 کنم. یعذر خواه دیمن بوده. حاال هم با ریامروز همه اش تقص

انم اون خ گفتمیبهت م دیگفتم باشه قبول دارم اشتباه از من بود. من با یزیچ نیهمچ یگرد کرد : دختر من ک چشم

  خانم رفتار نادرسته.  رانیحرف من االن رفتار تو ا ی. ولادین شیمشکالت پ نیقرار شب و تو اتاق من بخواب که ا

 و قورت دادم : باشه قبول  بغضم

 . یکن یاخم کرد : بازم فرار م شتریب

هم  حرف یبحث اشتباه وقت نیکنم فقط ادامه ا یگلوم و لمس کرد : فرار نم بکیو س دمیکشحنجره ام  یو رو دستم

 . میفهمیو نم

 من که هیاز بابت چ تیبگم االن بگو ناراحت یدونم چ ینم گهی: من د بود اومده در هیاول خونسرد حالت آن از دیجاو

 گفتم درباره سحر اشتباه کردم.

 م؟یکنه تا حلش کن یناراحتت م ی، بگو چ رانیهاش پرنگ شد : ا اخم

 یآب ریاهل ز دیحل شده بود برام حداقل مطمئن بودم جاو ییجورا هی هیاون زن و اون لباس نبود اون قض میناراحت

 رفتن نبود.

سرد و زمخت  یلیعقده بود. اونم رفتار خ هیمن مثل  یبرا یاحمقانه بود. ول یلیخ دیشا زیچ هیبغضم  نیا لیدل

 ییبودم. هومن جا دهیو نچش یبودم. من تا امروز جز هومن محبت مرد دهیبود من عقده داشتم محبت ند دیجاو

 پدرم و پر کرده بود.  یمحبت ها یخال یپدرم و محبت هاش جا
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داد  یداد. غرورم اجازه نم یو قلقک م میکه زنانگ یخواستم از همون محبت ها یم گهیمحبت از جنس د هیمن  اما

 کردم.  یخودم احساس حقارت م شیبگم من عقده محبت دارم کم کم داشتم پ

 .  ستین یگفتم که مشکل -

 "ی، لعنت یغرور لعنت "

  رانی: ا دیصورتم چرخ یاجزا یرو نگاهش

 یمهربون تر کم یشود کم یم یتوقع داشتم . چ یادیعقده داشتم من ز یادینبود من ز دیجاو ریندادم تقص یجواب

منطق   یب رانیا نیکرد. از ا یکرد. اصال اره دوست داشتم با حرف هاش خرم م یبا احساس تر رفتار م یتر کم میمال

 کرد متنفر بودم. یم ییکه محبت گدا

 ؟ دیخر میکرد : بر ینگاهم م رهیخ رهیخ

 تکون دادم : حوصله ندارم. سر

 حال و هوات عوض بشه.  میقدم بزن یکم یخوا یبود: م مستصل

 خوام برم هتل. یم -

 شد. یم مونیبگه پش یزیچ نکهیقبل ا یبزنه ول یخواست حرف یچند بار احساس کردم م دیکش یاه

 رانیدر ببندم صدام زد : ا نکهیاتاقم و باز کردم و قبل ا در

 و بکنم. میبذار سع رینگاهش کردم : لطفا فاصله نگ برگشتم

 ییشناختم و بهش دلبستم. خودم در کمال پرو یو اخالقش م دیسوخت براش من واقعا احمقم. من که جاو دلم

 بده . رییداشت منو تغ یگرفتم چرا سع یکنه اون وقت ازش خورده م رییتغ دیانتظار داشتم جاو

 دنبالم. یایم میگرد یزدم : فردا باهم برم لبخند

 دنبالت. امیزد : م یجون یلبخند ب اونم

*** 
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 شد ؟ یپام انداختم : چ یمبل نشستم و پام و رو نیاول یرو

 .رونیبا مامانم جر و بحث کردم زدم ب کمی:  دیچیپ یپشت گوش مایبغض آلود س یصدا

 حالت چطوره ؟ -

 نه ؟ ایدونم کارم درست بوده  یدونم هنوز نم ی: نم دمیشن نیماش یصدا

 زم؟یعز شتیپ امیبگو ب ییگفتم : االن کجا ینگران با

 ! ییاشتباه رفتم که عاقبتم شد جدا میزندگ یکجا نمیخوام بب یفکر کنم. م ییتو تنها یخوام کم ی: م مایس

 .نداره خوردنم حسرت ارزش جان  مایتو رو نداره س یها هی: اون مرد ارزش گر دمیکش یآه

سالها گول زدم.  نیوقت منو دوست نداشت. من فقط خودم و تموم ا چیه ماین ستین مایهام به خاطر ن هی: گر مایس

دهنم و بسته نگه داشتم. خفه  میرفتن هاش و نداشتم . فقط به خاطر نگه داشتن زندگ یآب ریخبر ز یکن یفکر م

 یم هیشده بود. به خاطر خودم گر زیلربر گهید رمصب الهینتونستم تحمل کنم پ گهیو د یآخر نیا یخون گرفتم. ول

 کنم.

ود که ب یکار نیبهتر ییجدا نیکنم ا یمن واقعا فکر م مایاوردم : س نییبه اتاق صدام و پا یبردار لمیورود عوامل ف با

شدن روح  ماری، ب تتیخورد شدن شخص ینگه دار یخواست یم یزندگ نیا یمتی. به چه قیانجام داد تیتو زندگ

 روانت .

 : مامان نگران حرف مردم طبق معموال دیآه کش مایس

 .یاز دست تو خاله که انقدر کوته فکر ی: وا دمیدلم نال تو

 .رهیزن اجاق کور نم هیسراغ  چکسیه گهیبود که د نی: نگران آبروش بود . نگران ا مایس

 .میکن میکن یو شروع م یلمبرداریف گهید قهیاشاره کرد : ده دق شیصحنه به ساعت مچ یمنش

به همه نشون بده  مایس ی. مهم خودتزمیسر تکون دادم از جام بلند شدم : خاله هم به سبک خودش نگران عز براش

 بهتر و موفق تر . یحت یو بساز تیزندگ یتون یبدون اون مردم م
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فر شروع از ص دیبا یدونم چجور یبودم. که االن واقعا نم مایوابسته ن یانقدر تو زندگ رانیا ستمیتو ن هی: من شب مایس

 کنم.

فکر  مای. سیکن دایاستقالل پ یکن دایکار پ دیاول از همه با یاز کجا شروع کن دیدونم با یتکه زدم : من م وارید به

 یمشغله فکر هیندازه. تو به  یعقبت م یکنه. فقط از زندگ یبهت نم یکم چیکردن به گذشته و غصه خوردن ه

 .یگذشته ات عوض کن یندگروش ز دیحال و هوا خارجت کنه . با نیکه از ا یدار اجیاحت

 .  دهیبهم کار م ینگرفتم ک پلممید یمن که حت کارندیهاش ب سانسی: دکتراش و ل دمیپوزخندش شن یصدا

 .شروع کن نیاز هم یو نگذروند یشگریو آر میگر یکنند تو مگه دورها ینگاه نم یبه زندگ دانهیهمه هم انقدر نام -

 دنبال کار؟!  شگاهیبرم تو آرا یعنی:  مایس

 اجیاحت مایس یول هیدونستم کار سخت یبود مکرده  یتو رفاه زندگ شهیوقت کار نکرده بود و هم چیه که  یزن یبرا

 مختلف نشست و بر خواست کنه.  یداشت وارد جامعه بشه با آدم ها

 بهش فکر کن . یول زمیعز یندار یدونم مشکل مال یم -

 کرد. لب خندم کش اومد.  یبردار صحبت م لمیو ف ارشیبه هومن افتاد که داشت با دست نگاهم

و شروع  یبردار لمیف میبرم دار دیبا گهی. من دگمیبعد بهت م یشدن نمیدارم اول بب یفکر هیمن  مایاوووم س -

 . میکنیم

 . یقضاوتم کن نکهیبدون ا یدی: باشه ممنون که به حرف هام گوش م مایس

 مرد باشه خوشگلم. یهر چ یها اصال گور بابا یکنم غصه نخور ینم یکار شاق -

 کنم. برو به کارت برس.  یم ی: سع دیخند آروم

 فدات بشم. -

 لمیف ندهیکار بود تا چند روز آ ی. آخر هایبردار لمیف یشلوارم فرو کردم آماده شدم برا بیو داخل ج میگوش

 و ازم گرفته بود. میشد. دو کار هم زمان تموم انرژ یکارم تموم م نیا یبردار

 در داخل بردم. یو زدم و سرم و از ال نیدراتاق تدو دمیکش ازهی. خممیفارغ شده بود یبردار لمیبود از ف یساعت مین
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 هی دیاریم فیلحظه تشر هینامجو  ی. آقادی: خسته نباش دیکه کنار هومن نشسته بودن سمت من چرخ یدو مرد نگاه

 دارم باهاتون. کیکار کوچ

 . امیمن االن م دیسر تکون داد : بچه ها شما مشغول باش هومن

 شده ؟ یخلوت انداخت : جونم چ یبه راه رو ینگاهدر اتاق بست  هومن

 ازت دارم. یخواهش هیو ول کردم : اوم هومن  دمیدندونم گرفتم و کش ریو ز لبم

 شده ؟ یزیتنگ کرد : چ چشم

ربطم شونه باال انداخت : همون که  ی؟  از سوال ب یشناسیدختر خاله ام و که م مایتکون دادم : نه ، س نیبه طرف سرم

 گه؟ید رهیخواست طالق بگ یم

 اره خودشه -

 امش .  دهیشناسم تا حاال ند ینم زمیزد : نه عز یمسخره  لبخند

 .   گهید نکن  یشوخ -

 .شناسمینم گمیتکه داد : خوب راست م واریبه د هومن

 که جدا شده . یچند روز مای. سگمیم یچ نیهوا تکون دادم : گوش کن بب یدستم و رو کالفه

شناسمش جدا شده. البد  یدختر خاله ات که من نم یکه بگ نجایا یدیچهار صبح منو کش رانینداخت : اباال ا ابرو

 کنم . دایبراش شوهر پ یانتظار دار

 ادجیا رییتغ هی شیداره تو زندگ اجیاالن احت مایهومن س یدون یندارم. م یانتظار نیهمچ زمیام گرفت : نه عز خنده

 .ادیب رونیاز الک خودش ب کمیکنه 

 من؟  یبرا نینچ یشونه اش خم کرد : آخرش بگو ، انقدر صغرا و کبر یسرش و رو هومن

 هیدوره ها رو گذرونده فکر کن  نیسر کار...تموم ا ادیب موریگر ارهیبه عنوان دست یخوام اجازه بد یم نکهیآخرش ا -

 اد؟یب شهینداره. م یاصال مشکل مال ستیپولش مهم ن یکن یکار آموز استخدام م



 یشونیماه پ

 
375 

 

نفر آخر  هیکاره  هیاند.  هیهمه عوامل حرف رانیخونه خاله اس ا نجایزد : مگه ا کیداخل دهنش جمع کرد و م لبشو

 سر کار! ارمیکار ب

 گفتم . یم دینبا یگیشد : درست م زونیلوچه ام آو لبم

 .خر شرک نکن  هیاز کنارش بگذرم که بازوم گرفت : خوب حاال چشم هات و واسه من شب خواستم

 کردم : خر نبود که گربه شرک بود. اخم

 خوب.  یخر هست هیشب شتری: تو ب هومن

 . یتیترب یب یلی: خ دمیمشت به بازوش کوب با

 .گهید یدختر خر خودم یدوست دار تی: جون با ترب هومن

 ... ولش کن.  یلیخ یلیخ یلیام گرفت از دستش : خ خنده

 .یکشیچرا خجالت م دونمیم میخوا یم یلیخ زمی: بگو عز هومن

 دختره؟ یخواستم برم که صدام زد : ه دمیکش رونیو از دستش ب دستم

 میکار هست یکه آخر ها ینیبیم یکنم. ول یبراش م کاریچ نمیبب ادیاخم نگاهش کردم : به دختر خاله ات بگو ب با

 نداشته باش. یادیانتظار ز

 منهو یمهربون یلیخ یلیخ یلینگاهش کردم : خ یمهر خاص با

 .شمینه من ... خر نم یبازم خر خودت یزد : ول شخندین

  ونهید -

 .برمتیکارم تموم شد خودم م نیساعت بش هی:  هومن

 . رمیگینه خسته ام آژانس م -

 خونه خبر بده یدی: پس رس هومن
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 چشم چشم.. -

*** 

اد وزش ب یبا صدا یرکیرجیج ی. صدا دمیکش قیو نفس عم ستادمیجلو در ا هیچند ثان یباغ و بستم و برا یآهن در

 بودم .  ستادهیآژانس ا نیو منتظر ماش دمیچیشده بود. دست هام و دور خودم پ ختهیدر هم آم

گذشت.  ی. تموم مدت زمان پروازمون تو سکوت مزخرف و حوصله سر برمیبود که از مسکو برگشته بود یروز چهار

حرف زدن نکرده بودم و  یبرا یصحبت کرده بودم. اقدام یرسفقط در حد سالم و احوال پ دیچهار روز با جاو نیتو ا

 . ارهینکرده بود دلم و به دست ب یبارم سع کی یهم حت دیجاو

بود. با  دیباز شد جاو نیدر کوچه باغ شدم. در ماش ینیچرخوندم و متوجه ماش سر

 شد. ادهیو پ گرفت رو در چهارچوب شیعضالن و بزرگ دست هی

 یبا لباس ها دیبه تن داشت تا حاال جاو ی رهیت یهمراه با شلوار ل یقدم به سمتم برداشت. ژاکت بافت مردانه  چند

اومد. موهاش نامرتب بود. انگار دم  یجوان تر به نظر م شهیحس کردم از هم ییجورا هیبودم.  دهیند یرسم ریغ

 زده بود.  رونیبود و از خونه ب دهیلباسش و پوش نیدست تر

 ؟ یکن یم کاریچ نجایا -

 شد. یکرده چون جوابش به خواهر خودم ختم م دایرو از کجا پ نجایآدرس ا دمینپرس

 .بود یعصبان  یلیخ یزیچ از که انگار .بودن شده کینزد هم به اخم از شیطوس چشمان فراز بر شیابروها

انگار برات عادت  ؟یستیا یمنتظر م رونیوقت شب تو کوچه خلوت تک و تنها ب نیا شهیجواب داد : هم یبدخلق با

 شده؟

 تابو گهیمن د یمرد خط قرمز بود برا نیا یکه برا یزهایچ شناختمیمرد و خوب م نیا تیبعد چند ماه حساس گهید

 نبود.

 اومد!؟  یم نیآسمون به زم یکرد یم یبا احساس تر ابراز نگران کمی:  دمیدلم نال تو

  باال انداختم : منتظر آژانس بودم. من عادت دارم.  شونه
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 مدل رفت و اومد عادت ندارم. نیاخم کرد : من به ا شتریب

 . یکن یزدم : نگران نباش عادت م لبخند

 !رانیصدام زد: ا زیآم اخطار

با هم جر و  که وسط کوچه یاومد نجایهمه راه و تا ا نیوقت صبح ا نیپالتوم فرو کردم : ا بیهام و داخل ج دست

 .میبحث کن

از تموم وجناتش  ی. کالفگدیکش قیهم گذاشت و سرش و به سمت آسمون نگه داشت و نفس عم یهاش و رو پلک

 .دیبار یم

رنگ نگاهش و دوست  ییجورا هی یهم عشقانه نبود ول یلیاحساس نبود خ ینگاهم کرد نگاهش سرد و ب دوباره

 .نمیهمه راه اومدم تو رو بب نیداشتم : ا

 .زدیپروانه تو شکمم بال بال م هیشب یزیچ هیشد.  قیبهم تزر یرنیجمله اش حس ملس ش از

 .یکن یماموت رفتار م هیو شب یانقدر خشک شهیپس چرا هم یبا احساس باش یکردم : تو که بلد غرغر

 سرده. یلیخ نیداخل ماش یو بذار زدنت دید هیبق شهیداشت : م طنتیکالم ش دمیسرما لرز از

 حواسم نبود. ایحرف پشتش داشت و ازم گرفت : آره ب یکه کل رشیخودش اومد و نگاه خ به

پولش حساب کرد و فرستادش  دیو جاو دیآژانس رس نیو برام نگه داشت تا سوار بشم. همون لحظه ماش نیماش در

 د.و روشن کر نیماش یکه کرد بخار یکار نی. اولدیچیپ مینیب ریز دیجاو حهیکه بره. در راننده باز شد عطر خوش را

 .یشی: االن گرم م دیزده و سمت من چرخ هینشست به در تک کنارم

نفس هامون بود  یخوش رنگش دادم. فقط صدا یها یدادم چشم هام و به طوس هیتک یصندل یسرم و به پشت منم

 شکست. یم نمونیب نیکه سکوت دلنش

بود.  نگیبرام مثل دو پ ییجورا هیساعت  نیا نمیاومدنش ا نجایا روزش بودم. هی شیصورت برنزه اش با ته ر محو

 بود. دهیمثل چسب دو قلو به دلم چسب ییهوی دارید نیا

 گرفتم : من هنوز دلخورم ؟ ینفس



 یشونیماه پ

 
378 

 

: منم از دستت  دیدست بندم کش زیمچم و آو یاش و رو دهیکش یجلو اومد و مچ دستم و گرفت انگشت ها دستش

 ...  یول میعصبان

 ؟ یچ یزدم : ول نق

 .یخواد از دستم دلخور باش یدلم نم ینبض تپنده مچ دستم گذاشت : ول یدستش و رو انگشت

د شروع ب یبرا یدندونم گرفتم نرمش صداش و دوست داشتم لحنش عاشقانه و پر احساس نبود ول ریلبم و ز گوشه

 هم نبود.

 ؟یتر اومد : هنوز باهام قهر نییصداش پا تن

 به چشم هام دوخته بود : اوم ... فکر کنم آره. منتظرش و نگاه

 بشم؟ دهیکنم بخش کاریزد آروم مردانه : چ لبخند

 به خرج بده. تیباال انداختم : خالق شونه

 روش فکر کنم. دی... با تیتنگ کرد : خالق چشم

چند  نیتو ا زیچ هیکردم و دوباره گر گرفتم.  خی دمیکف دستم نشست به خودم لرز یو باال گرفت و لبش رو دستم

 دارم کار فکر کنم اصال نینتونستم به ا یشده بود که حت جادیا یکینزد نیا عیکرده بود. انقدر سر رییتغ نمونیروز ب

 کنم.  یم یدرست

بود و برداشت  زونیربان قرمز بهش آو هیکه  یاستوان شکل یجعبه کادو هیها از عقب  یصندل هیخم شد از ال دیجاو

 و به دستم داد.

 نگاهش کردم : مال منه! ناباورانه

 خرم. یم هیدختر هد هی یبار برا نیاول نیباشه. ا یچ قشیتونه عال یهنرمند م هیدونم  یتکون داد : من نم سر

 دادم : انتظارش و نداشتم. شیطوس یجد یپر نوازشم و به چشم ها نگاه

 دستور ؟ هی نیاز من انتظار داشته باش ا شهیجواب داد : پس از امروز هم یجد
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 شدم اشکال داشت. یابراز احساسات خشن و زمختش م نیتو دلم قربون صدقه هم اگه

 ؟یکن یاشاره کرد : بازش نم یچشم به جعبه کادو با

 گفتم : صبر کن حدس بزنم ؟ جانیه با

 .ستی: اونقدر ها هم خاص ن دیجاو

 : گل جاودانه؟ شال ؟ شکالت ؟ دمیو مک لبم

 .  کنمیباشه عوضش م یزایچ نیخواد همچ یکج شد : نه! اگه دلت م لبش

 .زنمیتکون دادم : نه فقط دارم حدس م سر

 !نهیسنگ کمیو تکون دادم :  یکادو جعبه

 عنق جواب داد : فقط بازش کن . بد

 ش انداختم .به ینگاه مین ی شهیش یگو دنیداشبورد گذاشتم با د یو رو چیربان و باز کردم در جعبه کادو پ گره

 ؟ یدونست یباز موند: از کجا م مهین دهنم

 شناور شدن. یاوردم و تکون تکونش دادم. برف ها تو آب داخل گو رونیو از جعبه ب کالیموز ی شهیش یگو

 اد.افت تیا شهیش یها یگو ونیاومده بودم خونه اتون چشم به کلکس مانیتولد ا یبار که برا هیزمزمه کرد :  دیجاو

 مونده؟!  ادتی ها موقع اون نگاهش کردم : از یتعجب و شگفت با

 خوبه. میریباال انداخت : حافظه تصو شونه

ا ب ی شهیش یگو نینشستند: ا یکاخ داخل گو یاز دستم گرفت و تکونش داد و برف ها آروم آروم رو ی شهیش یگو

 فرق بزرگ داره ؟  هی یکه دار یها یگو هیبق

 ؟ یچه فرق -
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 ادتیکه حرف دلم و بهت زدم و  ی. روزیکن ینگاه م یگو نیخواد هر وقت به ا ی، دلم م نیکاخ کرمل نی: ا دیجاو

 .ستادهیکنارت هست درست پشت سرت ا طیتو همه شرا شهینفر هست که هم هی ادیب ادتی. ادیب

 ده بود.کر دایپ نییقطر اشک سمج راهش به سمت پا یدندونم فشردم تا بغضم نشکنه. ول ریلبم و ز گوشه

 ؟ رانیا یکن یم هیگر یناباورانه گفت : دار دیجاو

 و با پشت دستم پاک کردم : نه ، خوبم. سمیچرخوندم سمت پنجره گونه خ سرم

 .رمیاحساساتم و بگ یتونستم جلو یمنو بکشه انقدر کمبود محبت داشتم که نم خدا

 کردم ؟ ی؟ من کار اشتباه هویشد  یچ رانیدستش گرفت و فشرد : ا ونیدستم و م مچ

 .هیاشک خوشحال نایتکون دادم : نه ا سر

 منو ؟ نیتحکم صدام زد : بب پر

  گه؟ید نهی: مطمئن باشم هم یکردم با لبخند لرزون نگاهش

 مطمئن -

 ؟ یدار یسخته بفهمم واقعا چه حس یباش دهیچیکردم انقدر پ یگرفت : فکر نم نفس

 دیجاو یبازو یشده. خجالت و کنار گذاشتم و خم شدم و سرم و رو یمرد نیکردم که دلبسته همچ نیو تحس قلبم

 دارم. دوستش یلیبود که تا امروز گرفتم خ یکادو نیبهتر نی: ا دمیگذاشتم. عطر تنش و با تموم وجودم به جون کش

 من بکن .  یکار برا هی ی: پس حاال که دوستش داشت دیشدم کش کوریناخون مان یشستش و رو ناخون

 ؟یچ-

 . باشه ؟نستایوا نیوقت شب تک و تنها تو کوچه منتظر ماش نیا گهی: د دیجاو

 کنم. یخودم م ی: سع دمیخند

  رانیصدام زد : ا زیآم اعتراض
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 دکتررر؟ یآقا یدیخوب ترک عادت موجب مرض مگه نشن -

 ؟یجواب دار هی یسرتکون داد : من با تو چه کنم که واسه همه چ دیجاو

 ؟ نیشد : به استقالم احترام بذار هم یلب هام پاک نم یاز رو خنده

  اد؟یجز استقالل سر کار خانم بحساب م ستادنی: چهار صبح تو کوچه خلوت ا دیتوپ

 دستت بمونه ادامه بده. یرو گهیکادو د هیخرج  یخوا یاگه م -

 .دمی: از دست تو فکر کنم بالخره عقلم و از دستم م دیجاو

 ؟ یدیو از دست نم یمهم زیگفتم : نگران نباش چ یشوخ با

 حرص گفت : بله ؟ با

 م؟یبر شهیبود م یشوخ -

 ؟  یزبون دراز باش یداد ی: نشون نمدیجاو

 خرج بشه. دینفر با هی یو فقط برا یانحصار زهایچ ی. بغضنندیمنو بب یاخالق یها یژگیهمه و دیهمه که نبا -

 کرد. یکردم زبونم خوب کار م یبه صورت و چشماش نگاه نم یبودم. انگار وقت خودم هم جا خورده یهمه پرو نیا از

 ! خوشم اومد.؟یخودش زمزمه کرد : انحصار با

 کردم ماموت خان خودخواه. یبهت شک م دیاومد با یدلم غرغر کردم : بدت م تو

 . ستیمشخص ن نیداخل ماش یها دود شهیزد خواستم سرم و بلند کنم که نگهم داشت : بمون ش استارت

 ؟ میریکجا م -

 ؟ گهی: قول کله پاچه داده بودم د دیجاو

 . ادیخوش قول خوشم م یشل شد : منم از آدم ها شمین

*** 
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راف پر اط یها زی. تموم مزدیم مینیب ریبود که ز دهیچیتو فضا پ یخاص یآب گوشتم نگاه کردم. بو روزهیکاسه ف به

 بود. 

ه ک دیکه دست به دست جاو یخوردن کله پاچه اومده باشند.از وقت یتعداد آدم برا نیساعت روز ا نیشد ا ینم باورم

 شناخته شدم.  میوارد مغازه شده بود

خط چشم نازک پشت چشم بود.  هی شمیکردم. تنها آرا یخودم حس م یمغاز رو رو یها یمشتر نیسنگ یها نگاه

 نداشت. تیبار ظاهرم اصال برام اهم نیاول یامروز برا یوقت انقدر ساده تو عموم ظاهر نشده بودم ول چیه

 کن بخور.  تیلی: نون ت ختیر مویتو کاسه ام آب ل دیجاو

 .میخوردن کله پاچه و حل یبرا انیهمه ادم از خواب صبحشون بزنند ب نیکردم ا یفکرش و نم -

 یم میصبحونه حل یم براکوه بعد میرفتیبا دوستام صبح زود م ینون سنگگ به دستم داد : منم زمان دانشجو ی تکه

 .  میگرفت

. میبدو میکرد صبح ها زود پاشم که بر یهومن مجبورم م ینبود ول میحل ایتالیبا دهنم در اوردم : تو ا یشکلک

 .میاومد که خونه صبحونه بخور یم شیکم پ یلیخ میخورد یم رونیصبحونه رو ب

 ؟ هیحرکت شدن چونه ام و باال دادم : چ یهاش ب دست

 ؟ نیکرد یم یخونه زندگ هی؟ مگه تو  دیاومد خونه صبحونه بخور یم شیو داخل کاسه اش رها کرد : کم پ قاشقش

 .میکرد یم یجدا زندگ یآپارتمان و واحد ها هیتو  یعنیگند زدم بودم :  ظاهرا

 طور . نیاخم سر تکون داد : که ا پر

 یم فیتعر دیجاو یو راجب گذشتم برا زیهمه چ دیدونستم با یواقعا نم یعنیو پنهون کنم.  یزیخواستم چ ینم من

م. بزن یخواستم حرف ینگرفته بودم نم یقطع میکه تصم یمطمئن بودم االن زوده حداقل تا زمان ینه ؟ ول ایکردم 

 کردم . یفکر م یبه چ مچند روز داشت نیا یدونیبحث و عوض کنم گفتم : م نکهیا یبرا

 ؟ یاخم داشت : چ هنوز

 و بخور بعد بگو. نیجلو دهنم گرفت : اول ا یبتونم حرف بزنم لقمه  نکهیا قبل
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 خورم.  یبه اطراف نگاه کردم : خودم م یچشم ریشده ز معذب

 و از دست من بخور. نیو تکون داد : ا دستش

 ؟.  یکرد یفکر م یلقمه رو تو دهنم چپوند: حاال بگو به چ دیباز کردم و جاو دهنم

 اون وقت خودت ! شیبه خاطر رابطه پنهون یو سرزنش کرد بایزرو قورت دادم : تو  لقمه

من حتما اول  یو داشت بایز تیآره اگه تو هم موقع رانیکنه ا یمنو تو فرق م هیناخون چونه اش و خاروند : قض با

 کردم. یرو با خانوادت مطرح م هیقض

هم ب یکرد. حس بد یبه مطلقه بودم اشاره م میمستق ریافته داشت غ یام به سوزش ب نهیباعث شد وسط س حرفش

 انداختم و خودم و مشغول آب گوشتم کردم. نییدست داد و سرم و پا

 ؟ یاخم کرد ینجوریا یکرد یاز حرف من چه برداشت قایاالن دق ،ی، وا ی: وا دمیو شن صداش

 . یچینگاهش کنم گفتم : ه نکهیا بدون

اجازه بده من از  یحکم اعدام منو تو سر کوچولوت صادر نکرد نکهی: جدا از اخم هات مشخصه! پس قبل ا دیجاو

 خودم دفاع کنم.

 ناراحت شده بودم . تشیندادم واقعا از ذهن یجواب

. با خانواده ات مطرح میبود بهیغر بایاز تو ندارم. اگه ماهم مثل ز یبود من هنوز جواب قطع نی: منظورم من ا دیجاو

تو منو  یلیاگه به هر دل رندیقرار بگ انیکنم اگه االن خانواده ها در جر ینگاه م ندهیمن دارم به آ یکردم ول یم

 بشه. جادیا ونخانواده هام نیب یناراحت یفردا ممکنه کل ینخوا

از ماجرا بدوند. به خودم  یزینشده بود خانواده ها چ یقطع نمونیتا ب یزیخواستم چ یبود.منم نم یهاش منطق حرف

 غره رفتم.هام چشم  یو لوس باز

 بدم بعد حکم برام صادر کن .  حیبه بعد اجازه بده منظورم واضح توض نیاز ا رانی: ا دیجاو

 ششششیا -

 ؟  یکن یوقت صبح کار م نی: در هفته چند بار تا ا دیربط پرس یب
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 .شهیم یطوالن یلمبرداریف یگاه میندار یخاص یزیبرنامه ر -

 دنبالت. امیتا ب ریبا من تماس بگ دی: پس از امروز هر وقت کارت طول کش دیلبش ناخون کش یرو دیجاو

 ها عادت ندارم. زیچ نیمن واقعا به ا دیپرتاب کردم : جاو رونیو کالفه به ب نفسم

 .دمیتحکم گفت : اشکال نداره من عادتت م با

 !هیزورگو نی؟ ا یکن ینمگرفته بود و کنار زدم : چرا تو عادت  دمید یاز موهام که جلو یدسته ا کالفه

  ه؟ینگرانتم کجاش زورگو نکهیزده گفت : جدا ا حرص

 .رسونهیهم هومن منو م یکنم گاه یآخه من با آژانس رفت و اومد م یهست یچ ینگران -

 یاسمش اخمش درهم م دنیداشت که تا با شن یاسم هومن ابرو هاش درهم شد انگار به اسم هومن آلرژ دنیشن با

 شد.

 تونم ؟  یتونه برسونتت من که بهت ابراز عالقه کردم نم یداشت : جالبه هومن م هیکنا لحنش

 .یریگیاستقالم و م یکن یمحدودم م یتو دار یول ایدنبالم ن گمینبود. من نم نیمنظور من ا -

 .شهیحساب نم تیهومن برسونتت محدود ی، ول تهیمحدود شهینگرانتم م نکهیزد : ا شخندین دیجاو

 هومن ؟ ایمنم  هیمشکلت چ یاالن بگ شهیگرفت : م یشت بهونه مکردم دا حس

. من رابطه تو رو با کارگردانتون درک گمیرک م دیکش نجایبود : حاال که بحث به ا یعصب یلیبار واقعا به نظر خ نیا

 منه. یخط قرمز ها یهومن خان پاش رو نیا ییجورا هی رهینم کتم تو اصال کنم.  ینم

 شدم : خوب ؟ نهیبه س دسته

 .ادیخوشم نم یکن یبرخورد م یمیمرد انقدر صم نیبا ا نکهی: واضح گفتم من از ا دیجاو

 از من ؟ یدار یاون وقت چه توقع -

 حد و مرز داشته باشه.  یدوست نیخوام ا ی: م دیجاو
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خوام هومن  یو نه م . نه دوست ندارممونهیمن مثل خانواده ام م یهومن برا دیمنه جاو یهومن هم جز خط قرمز ها -

 . یاز من بخوا یزیچ نیهمچ یتون یحذف کنم. تو نم میاز زندگ

 با شما نداره .  ینسبت خانوادگ چیه یآدم حت نیکنم ا ی: من درک نم دیجاو

 خوام برم خونه خسته ام . ی. من میکن یناراحتم م یواقعا دار دیتمومش کن جاو -

 ؟ یریم یذاریم ستین لتیکه باب م زنمیم یزد : هر وقت حرف پوزخند

 ... یتو دار - 

. میهست یهر دو تامون عصب یبشنوم نه وقت ایحرف بزنم  چیخوام ه ینگو. من االن نم یچیگفت : ه یبا لحن سرد 

 حساب کنم. رمیم

 کرد.  یم لیو با حرف هاش زا میاومدم به محبتش عادت کنم کل خوش یدور شد. تا م زیو از م ستادیا

 ...کتاتوریزدم : ماموت د نق

*** 

 &دیجاو&

 

 یو از رو شیو همه رو به عقب سراند. گوش دیبه موهاش کش یدست انداخت ینگاه مین نیماش یجلو نهیآ به

 گرفت . بایداشبورد برداشت و شماره ز

 ؟  یی: الو داداش کجا بایز

 .ندیایزود ب نمییپا -

 به گردن دردناکش داد : آخ یو قوس کش
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ود ب کینیکل یوقت بایشده دور مچ دستش انداخت. امروز صبح ز کسیف به ساعت  یو باال اورد و نگاهدستش  مچ

 بود برون و ازش رانیا لمیکه مربوط به ف یخصوص یمهمان هیخواد به  یم رانیباهاش تماس گرفت بود گفته بود با ا

 کنه. دییو تا یو محل مهمان رهیخواسته بود با پدرشون تماس بگ

 یدعوت هستند نم یدونست چه جور اشخاص ینم قایاورده بود چون دق لیتعارف خودش و دعوت کرده بود و دل یب

ش و وقت پا چیبود  ه ینامربوط یاگه مهمان دونستیانقدراعتماد داشت و م رانیتونست اجازه بده تنها بره البته به ا

 و با خودش همراه کنه. بایذاشت چه برسه ز یاونجا نم

خودش دست و پا  یبرا یشونیحرف زدن با ماه پ یبرا یخواست فرصت یبود. که م نیدخترها ا یهمراه یواقع لیدل

 بود.  دهیخودش و عقب کش رانیکه راجب هومن داشتند. بازم ا یکنه. بعد جر و بحث

صحبت کردن اورد که سرش شلوغه و اجازه  یمدام بهونه م یداد. ول یهاش و م امکینبود جواب تماس ها و پ قهر

 داد. ینم نشونیراجب مشکالت ب

خواست  یم نخواسته بود رابطه هاش و کامال قطع کنه فقط  رانی. از ادید یتو خواسته اش نم ینامربوط زیچ خودش

 کنه.  نییرابطه اش با هومن حد و مرز تع یبرا

 هیبق اون و نیب یفرق هی دینداشت. اصال با یلیدل تیمیهمه صم نیداشتند ا یلینه برادرش بود نه نسبت فام هومن

 بود.  یم رانیدور اطراف ا یمرد ها

رج به خ استیس دی. بادیرس یبه خواسته اش نم یشونیکردن و تحت فشار گذاشتن ماه پ یدونست با پا فشار یم

 شیشونیه پشد ما یوارد م یبا دخترک دوست داشت یو مهربون یاز در دوست یمتوجه شده بود وقت گهیداد د یم

 کرد.  یرفتار م عیمط یمثل دختر ها

 رتشیپشت هومن در اومد بود رگ غ رانیا یوقت یهم خودش مقصر بود زود از کور در رفته بود ول یدونست کم یم

و  نداشت یاعتقاد ینبود به دمکراس یباد کرده بود. عاشق و حسود بود با خودش که تعارف نداشت اصال مرد دمکرات

 خواست. یمخودش  یفقط و فقط برا یها رو انحصار تیمیو صم یتموم مهربون

از خونه خارج شد تموم وجودش چشم شد ماه  رانیاومد پشت سرش ا رونیب بایساختمون باز شد اول ز یآهن در

 بازش تو چشم بود. یبود که تا مچ پاش و پوشونده بود فقط موها دهیپوش یشنل یشونیپ
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 ادیز لیجلو من وسا نیجون تو بش رانی: ا دیشن طنتشیپر ش یت نشست و صداو باز کرد پش نیدر عقب ماش بایز

 دارم.

 یخبر رانیاز ا نکهیا یچند روز برا نیخودش بود تو ا ریشک کرده. تقص رانیبه رابطه اش با ا بایشده بود ز متوجه

 خواهرش و حساس کرده بود. یکرده بود. شاخک ها چیسوال پ یادیرو ز بای. زرهیبگ

 .دیلبش شکل گرفته بود کش یکه رو یطرح لبخند یرفت انگشتش و رو بایبه ز یچشم غره نامحسوس رانیا

 خانم. بایطلبت ز یکیدلش اضافه کرد :  تو

 سالمش مشخص بود.  نیلب سالم داد. که فقط س ریکنارش نشست ز رانیا

 کمربندت و ببند. -

 د.بو نیدکتر ماش یو بست : الزم به زحمت نبود آقا کمربندش

بود باز امروز شده بود  دیجاو روزی... تا دسیحضورش اضاف زدینثارش کرد داشت طعنه م یبچه پرو دیباال پر ابروش

دونست خودش  یخودش و نداشت. م دهیحرف خالف عق هیکه تاب  یدختر نازک نارنج نیکرد با ا یدکتر چه م یآقا

 بودن.  دهیبر یلجباز یبند نافش و با چاقو گارهم که ان رانیا. نبود قرمزش خط مسائل سر اومدن کوتاه  یآدم

 من از راننده آژانس کمترم؟ یعنی -

 تو صداش شد! یخودش هم متوجه دلخور یحت

 نبود .  نیکرد در اخر زمزمه کرد : منظورم ا یمکث طوالن رانیا

  برد.باال یکم کیموز یبه حرکت در اورد دستش سمت پنل ضبط رفت و صدا نیزد و ماش استار

 ! ه؟یمال ک نایگفت : داداش ا یبا شگفت بایز

با  رانیرز جاودانه رو باال اورد.ا ستالیجعبه کر بایز دید نهیبشه از داخل آ بایبتونه متوجه حرف ز نکهیا قبل

 به عقب برگشت.  ییکنجکاو
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و چرا؟ گل و شال و  یک دیرز جاودانه چنان با تعجب نگاهش کرد که خنده اش گرفت خودشم نفهم دنیبا د رانیا

به خودش اومده بود که سفارش گل و داده بود و  ی. وقتدیتو حدس هاش ازشون نام برد بود و خر رانیکه ا یشکالت

 پولش و حساب کرده بود.

 .ستیمن ن یبرا بایادامه بده گفت : دست نزن ز شیبه فضول بایز نکهیجعبه ام. قبل ا هی ستین نی: فقط ا بایز

 : واقعا! بایز

 !یکرد یکار م نیا دیلب زمزمه کرد : نبا ریصاف نشست و ز رانیو نداد ا بایز جواب

 ان؟ینم نی: خسرو و آفر دیهم پرت کنه پرس بایحواس ز نکهیا ینداد برا یباال انداخت و جواب شونه

 خسرو دعوت داشتند.  یاز دوستا یکی: نه امشب خونه  بایز

 *** 

 یاتکرو بایکه وسط باغ برپا شده بود انداخت. ز یا رهیبه چادر ش ینگاه میسنگ فرش باغ پارک کرد. ن یرو نیماش

 اورد به دستش داد. رونیب فشیاز داخل ک

 و ببند. نی: داداش ا بایز

امتداد کرواتش که مطمئن شد  یکرد از بلند میسمت چهره خودش تنظ نیماش نهیگرفت. آ بایو از دست ز کروات

 د.گره ز

 تو براش درست کن . رانیا ستین زونیم ادی: داداش گره اش ز بایز

 شد.  ادهیپ نیو گفت و از ماش نیا

 ؟یکن ی: درستش نم رانیسمت ا دیچرخ

 ! ؟یمنو با نورا اشتباه گرفت ؟یدیشد : من قهر نبود که اونا رو برام خر رهیبه چشم هاش خ هیچند ثان رانیا

 !یکرد یفقط از حرف زدن با من فرار م یاش و بست و گره کرواتش و سفت کرد :آره قهر نبود قهی دکمه

 ؟یبا من ندار یحرف یگره کرواتش ثابت موند : تو خودت گفت یرو دستاش و و جلو داد  لبش
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 .میخواستم جر و بحث کن یمن نم میحرف نزن گهیگرفت: نگفتم اصال د شیصورت یاز لبا یو به سخت نگاهش

 . میندار یتفاهم یزیچ چیلب زد: ما سر ه نیغمگ رانیا

 کنم. ی. درستش مشهیدرست م یدونم ول یم -

 ! ؟یو درست کن زیهمه چ یخوا یم یزد : زورک یجون یلب خنده ب رانیا

 آره؟ م؟یو تموم کن زیهمه چ میخودمون و نکرد یهنوز سع یخوا یاخالق برندازش کرد : تو م بد

اش و صاف کرد  قهیسر شونه اش نگه داشت  کینداد چونه اش و نزد یدندون گرفت و جواب ریو ز نشیلب پا رانیا

 سرانگشت هاش پوست لخت گردنش و لمس کرد. 

 کمرش و سفت نگه داشت. دشیجلوتر کش یپهلوش نشست. کم یخارج از کنترلش جلو رفت و رو دستش

 یتو چشم ها یمدت طوالن یفاصله داشت براچند سانت با صورتش فقط  رانی. صورت ادیسرش و عقب کش رانیا

 هم زل زده بودن. 

 ؟ یتر کرد : جواب منو نداد لب

 ست؟یخورد : جوابش مشخص ن یزیتو جاش تکون ر رانیا

 بشنوم. خوامیعمق گرفت : م لبخندش

به  میریم یاز هر راه یو بکنم. ول میسع خوامی: منم مزدینم پلکم  یفرش سراند حت یموها یدستش و البه ال انگشت

 .میرسیبن بست م

 کنم.فقط بهم اعتماد کن. یشد: حلش م یم نییو باال و پا صداش

 یدختر و ب نیشده بودن کنترل کردنشون سخت بود ا داریب یکی یکیمردانه اش  یبازوش و لمس کرد حس ها رانیا

 دل خودش. یخواست فقط برا یحد و مرز م

 . دیدست پاچه عقب کش رانیخورد ا شهیبه ش ی ضربه

 .گهید میزدم بر خی:  بایز
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 نثار خواهر کوچکش کرد.  یمحل یلب خروس ب ریز

*** 

 یاز رختکن خارج شدن. نگاه سرسر بایو ز رانیبود. ا ستادهیزده بود و منتظر دختر ها ا هیتک واریراه رو به د داخل

داد که تو اون  شیشونی. نگاهش و به ماه پجمع شد الشیبه لباس خواهرش انداخت از مناسب بودن لباسش که خ

 . دیدرخش یستاره م هیراسته بنفش مثل  راهنیپ

 د؟یذار یگرفت : شال سرتون نم واریتکه اش و از د یناراض

 !میچرا موهامون و درست کرد گهیکه د میشال سرمون کن میخواست یغرولند کرد: م بایز

و  یبردار لمی. عوامل فستیتو جمع ن بهیغر یکامال خصوص یو تو دستش جابه جا کرد : مهمون شیدست فیک رانیا

و  یبردار لمیکنند از ف یرو درک م گهیهم د طیرفتم همه شرا یمهمون نیخانواده هاشون حضور دارند. من قبال همچ

 .ستین یعکس گرفتن خبر

 .انیبه حساب م بهیتو غر یجز من همه براگوشش پچ پچ کرد :  ریسرش کج کرد ز ستادیا رانیا کنار

 !فتهیباز شد : چه خود ش ششین

 شهیتر از هم کیو نزد شیشونیسخت بود. ماه پ طیشرا نیکرد ا یزودتر دست دست کردن هاش تموم م رانیا کاش

دراز کنه. دستش و  مشیاز گل شتریخواست پاش و ب یکه به عموش داده بود نم یخودش داشت و به خاطر قول شیپ

 کرد. تشیگذاشت به جلو هدا رانیکمر ا ینامحسوس رو

 ؟ یبپوش ینداشت ی گهیپچ کرد : لباس د پچ

 اس.  دهیپوش یلیکه خ نیا یبهش انداخت : ول ینگاه متعجب رانیا

 متوجه منظورش نشده بود. دخترک

 .ادیبهت م یلیبنفش خ .یخوشگل شد لیلباس خ نیبود با ا نیپاک کرد: منظورم ا یچیو از ه لبش

 . بژ بنقش.ستیبنفش ن نیشد: ا یهاش انار لپ

 . یگفت یچ دمی: اصالنفهمدیخند
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بود.  کرده دایپ یها بهش آلرژ یکه به استقبالشون اومد مرد چشم سبز بود که تازگ ینفر نیسالن که شدن اول وارد

نگاه ماه  یدور اطراف هومن بخونه ول یتونست رنگ نگاه زن ها یمحترمانه دست هومن فشرد. خودش هم مرد بود م

 خواست یکرد م یدو رو بهم وصل م نیکه ا محکمرشته  هیوسط بود.  نیا یزیچ هیفرق داشت  هیبا بق شیشونیپ

 .ارهیزودتر ازش سر در ب

 ییموال ثمیومن  مکه ه یکرده بودن از مرد یکه بهش معرف یگرانیباز نیکرد و از ب یهمکارانش و معرف هومن

 شد. کینزد رانیبه ا شتریکرده بود. ب شیعصب رانیبود نگاه هرزه اش به ا ومدهیکرده بود اصال خوشش ن شیمعرف

کرده بود.  شیبا هومن داشت هومن فقط الال معرف یبیداشت و شباهت عج یبود که چهره غرب یهومن زن همراه

از هومن بود. به خاطر شباهت  شتریداشت و مشخص بود سن و سالش ب ی. زن قد بلندیشوندیپسوند و پ چیبدون ه

 کرده بود.  یاحوال پرس با الال لیم یب یلیخ رانیخواهرش باشه. متوجه شد ا دیبا دیفکر کرد شا

. کنار بودن ستادهیبودن. دخترا تو جمع زنانه ا دهیبر گرانیهمراه باز یبزرگ کیگذشته بود ک یاز مهمان یساعت چند

بود که هنوز دختر  یبود و حواسش و جمع دخترک دوست داشتن ستادهیکه داخل چادر برپا کرده بودن ا یکوچک بار

 یراو ب یزیداد دوباره سر چرخوند و با آب و تاب چ لشیتحو یمونیپ پر لبخند  شیشونیبچه درونش زنده بود. ماه پ

 کرد. فیهمراهش تعر یدختراها هیبق

 از دست داد. یشونیو به ماه پ دشیقرار گرفتن صورت الال د با

 ، من الال هستم. یستادیتنها ا دمیگفت : د یسیانگل یال دستش و جلوش نگه داشت و با لحجه خاص ال

 ؟ دیستین یرانی، ا دیمحترمانه دست الال فشرد: جاو یلیخ

 رانیهومن ا شیپآمده ام  یچند وقت هیکنم.  یم یزندگ ایتالیو پشت گوشش زد: نه من ا شیطال یموها دیخند

 ؟یدیسوال پرس نیبمونم چرا ا

 ینرایاسمتون ا ی.ولدیتو دستش و تکون داد: اخه به خاطر شباهتون به هومن فکر کردم خواهر و برادر ستالیکر جام

 .ستین

 من مادر هومن هستم. ستمیخورد : نه من خواهر هومن ن نیدور لبش چ دیخند بلند

 : جدا ؟ دیبه سقف سرش چسب ابروهاش
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 که؟ یفهمیناخواسته بود. م ییجورا هیداشتم که همون حامله شدم.  یکم یلی: سن خالال

 یرفتار م گهید یخارج از ادب بود جور یکرد ول ینم دایها اصال به او ربط پ زیچ نیا نایقیو فقط تکون داد.  سرش

 کرد.

 د؟یکرد ینم یزندگ رانیا دیکن یصحبت م ییکای: شما با لحجه آمر الال

 کردم.  یم یمنهتن زندگ یداشته باشه : مدت طوالن دید دخترا به جابه جا شد تا دوباره  یکم

 ؟ ه؟یشغلت چ گه؟یدرست د دی؟جاو یرفته بود کایتجارت به آمر ی: واقعا براالال

 خواست معاشرت کنه : من دندون پزشک هستم.  یدونست الال فقط م یالال ناراحت نشده بود م یکنجکاو نیا از

 شتریالبته ب دمیو انجام م نگی. منم تو کار مد و فشن هستم کار مدلیمدل باش ادیبهت م شتری: شوکه شدم بالال

 . ورآالتمیمدل ز

دوست  میخوند با هم آشنا شد یدرس م ایتالیا رانیا یوقت یاومد رانیهمراه ا دمیجواب فقط سر تکون داد : د در

 دوست پسر؟ هیفرا تر از  یلیالبته نگاه عاشقانت خ ؟یپسرش

 زد : همراهشم. یموقرانه  لبخند

 یدگیخواستم به دندون هام رس یمدت م نیبه جواب دادن نداشت حرف و عوض کرد : تو ا یعالقه  دیکه فهم الال

 تونم آدرس مطبت داشته باشم.  یکنم م

 حتما -

ازش فاصله  یمن الال کمشدن هو کیو خارج کرد و به دست الال داد. با نزد کینیپولش کارت کل فیداخل ک از

 به الال انداخت. یو نگاه عصب ستادیگرفت. هومن ا

 اومده؟  شیپ ی: مشکل هومن

 : نه چطور؟ الال

 کردم. یبا خانم استفاده م یداد : داشتم از هم صحبت جواب
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 با شما فعال . یی: منم خوشوقت شدم از آشناالال

 .ستادیارش او رفت. هومن کن دیهومن کش یبه بازو یو گفت دست نیا

 ؟ یهست یجد رانی: چقدر راجب ا دیمقدمه پرس یب

 گفته ؟ یزیچ رانیکرد : ا اخم

 ندیکرده نفس کش ریی. حال و هواش تغشناسمیخوب م رانیمن نگاه ا ینزده ول یحرف رانیسر تکون داد :نه ا هومن

 .شمیمن متوجه م شهیعوض م رانیا

 یادعا نیباشه که همچ کینزد شیشونینفر انقدر به ماه پ هی نکهیبود. ا ومدهیهومن اصال مذاقش خوش ن یها حرف

 .ستادیهومن ا نهیبه س نهیبود. س ندیداشته باشه براش ناخوشا

 ؟ هیچ رانیبا ا قای: نسبتا دقدیلبش کش یشستش و رو ناخون

 ؟یدیبود تا لخند : چرا از خودش نپرس شخندیر هیشب شتریلبش کج شد لبخندش ب هومن

 .دمیو جواب نامربوط شن دمیگفت پرس یشد اگه م یدار م حیجر غرورش

 پرسم؟   یبار گذاشت : حاال دارم از تو م یکیلبه سرام یو رو جامش

 شلوارش فرو کرد : فکر کن برادرش. بیو در ج شیدست ها هومن

 گهیو نم نیزد : نگاهت که ا پوزخند

 .  دیکش یقیانداخت نفس عم نییسرش و پا هومن

 یکار وقت چی. من هیبابتش نگران باش دینفرم که با نیمن آخر ایدن نی: دکتر جون تو ا دیاش کشبه شونه  یدست

 برسه. بیآس رانیکنم که به ا ینم

 کرده بود. یچند مجهول یبه معامله ها لیذهنش تبد یهومن سوال ها یها حرف

 راهش مهین قیوسطش رف یپا جلو گذاشت یوقت باش مرد انقدر نباش عموت پسر مثل  زیچ هیادامه داد : فقط  هومن

 . ینش
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 ذارم. یو تنها نم رانیوقت ا چیفکر جواب داد : من ه یب

 کنند . یطور باشه . دارند شام سرو م نیهم دوارمی: ام هومن

شدن با  سهیخبر داشت بدش اومد از مقا یشونیماه پ یو بم زندگ ریمرد از ز نیو گفت تنهاش گذاشت . ظاهرا ا نیا

 تونست داشته باشه .  یدلبرکش نداشت و نم یتو زندگ یگاهیجا چیسهراب ،سهراب ه

 یا گهیرو کنار دختر د باینبود. به دور اطراف نگاه انداخت نبود که نبود. ز یول یشونیسمت ماه پ دیچرخ نگاهش

 از دلبرکش نبود. یاثر یول دیکش یخودش غذا م یکرد داشت برا دایپ

 کجاس؟ رانینگه داشت : ا بایرفت سرش و کنار گوش ز جلو

 جواب بده. رونیزنگ خورد رفت ب شیبرگشت : گوش بایز

 گفت. یدختر سرهوا م نیبه ا یکنار بدنش مشت شدن دخترک سرخوش تنها رفته بود به باغ، چ دستانش

کجا رفته بود خواست  رانید. انبود دلش به شور افتا یزد نگاهش به دور اطراف باغ چرخوند خبر رونیچادر ب از

 اندازه . یب یبه سرش زد که به پشت چادر هم نگاه یبرگرده داخل ول

 .دیبه گوشش رس شیشونیماه پ دهیترس یباغ که صدا یبود به انتها دهینرس هنوز

 : به من دست نزن. رانیا

حلقه شده بود  شیشونیکه دست هاش و دور کمر ماه پ یمرد دنیزد. به پاهاش سرعت داد با د خیتو رگ هاش  خون

 چشم هاش خون افتاد. 

 دختر. یکام ازت خواستم چرا انقدر تو سفت هیندارم فقط  تیکرد : بابا کار یجمله اش و کش دار ادا م مرد

 مشتش و تو صورتش خوابند. ادیبه خودش ب یمرد حت نکهیمرد و گرفت قبل ا یبازو

 مردک حروم زاده ؟ یکرد یم یلطچه غ یزد : داشت نعره

حواله  گهیحرف ها بود و قدرت دفاع از خودش نداشت. به خودش که اومد چن مشت د نیتر از ا لیمست و پات مرد

 جداش کردن. یتو مهار کردنش داشتن و بالخره از مردک عوض یصورتش کرده بود. چند دست سع
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 ؟یکرد یچه غلط ثمیشده ؟م ی: چ دیهومن کنار گوشش شن یصدا

 بده. رانیباعث شد نگاهش و به ا شیشونیلرزون ماه پ یصدا

 نشده. یچی:.ه رانیا

 یحلقه کرد م شیشونیاحساس کرد هر لحظه ممکن غش کنه. جلو رفتم دستش و دور کمر ماه پ دیلرز یم دلبرکش

 بود خی کهیت هیاومد. دستش هاش مثل  یبود که دلش نم دهیترس یجور یهم به دختر احمق بره ول یخواست تشر

 بود. دهیترس یلیانگار واقعا خ

 زد.  ثمیحال م یبه تن ب یهم متوجه عمق فاجعه شده بود لگد هومن

 بشه. یزیمتوجه چ یمن نذار کس نیجنازه رو ببر تو ماش نیا یزد : عل داد

 !یخوب نمینگاه کن منو جون من نگام کن بب هی رانیزانو زد : هومن فدات بشه. ا شیشونیماه پ جلو

 به اشک نشسته اش و باز کرد :هومن. یچشم ها رانیا

 اروم باش. زمیمنه. جات امن عز ریبرات همش تقص رمی: جون هومن، بم هومن

 ذاشت. صبرش تموم شده بود. یدلش م یکجا گهیمرد و د نیکم نشد. ابراز احساسات ا رانیاز لرزش ا یزیچ یول

 خواست... ی: م رانیا

 .ذاشتمیتونست بکنه. مگه من م ینم یغلط چینگو ه یچی:  ه دیگوشش غر ریز 

ت با دس رانیافتاد. ا یم یتا پشت چادر و چک کنه چه اتفاق زدیفکر کنه اگه به سرش نم نیخواست به ا ینم یحت

 چنگ زد. راهنشیجونش به پ یب یها

 . میلرزوند فس فس کنان جواب داد : بر چونه

 خودش انداخت .  یبلند کرد تموم وزنش و رو نیو از زم رانیا  هیتوجه به هومن و بق یب

 صدا کن. بایهومن ز -

 تو رو خدا حواست بهش باشه. دی: باشه. جاو هومن
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 من امنه. شیجدا شدن : جاش پ نیاز زم رانیا یبه خودش فشرد پاها شتریو ب رانیا

انداخت.حال  رانیا یکتش و از تنش خارج کرد رو نهیبش یصندل یکمک کرد رو رانیو باز کرد به ا نیعقب ماش در

 نداشت. رانیاز ا شتریب یفیخودشم تعر

 .ترسمی: نرو م رانیا

 .رمینم یمظلوم دلبرکش : جا یصدا یضعف رفت برا دلش

که بهش اومده بود وسط  یداد. به خاطر فشار هیاش تک نهینشست دست هاش و دورش حلقه کرد سرش و به س کنار

 اش گرفت. دهیناد یسوخت. ول یم بیاش عج نهیس

 نلرز آروم باش . من کنارتم . زمیموهاش سراند : عز یهاش و البه ال انگشت

آرام کردنش نداشت  یبرا یپاش نشست. حرف یرو رانیا و کرد بلندش دور گردنش سفت شد  رانیا یها دست

 .شیسال پ یخراب تر از س یخودش حالش خرابتر از دخترک بود. حت

 : حالش چطوره؟    دیبا شدت باز شد هومن داخل سر کش نیماش در

 زد : آروم تر شده. لب

 خونه من؟ یایب یخوا یم رانیهم کالفه گفت : ا هومن

 خونه خودم.  برمشیم. نه گقت:  قاطع

کنم. بعد باهاش کار دارم.  یم درمونش دوا  برمیم یعوض نیمن ا دیسکوت کرد سر تکون داد : باشه پس بر هومن

 باشه. دنتید امیپرنسسم صبح م

 .دهیترس یلیحواست بهش باشه امشب خ یلیخ دیاورد : جاو نییصداش پا بعد

 پلک هاش و باز و بسته کرد: مثل چشم هام مراقبشم. یعصب

 شده ؟ یپشت فرمون نشست : داداش چ بایبه خودش فشرد. ز شتریو ب رانیا

 حرف نزن. بایز فتی: فقط راه ب دیغر
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 سر تکون داد : چشم دهیترس بایز

 بذار رو درجه آخرش.  یبخار بایهنوز سرد بود : ز شیشونیماه پ یها دست

 .زمیبخواب عز کمی رانیگوشش پچ زد : ا ریز بعد

 .ترسمیتونم . م یبغض داشت : نم صداش

 وار گفت : باشه.  سیه

 یگذاشت که دخترا امشب کنار هم م انیآروم موهاش و نوازش کرد. خودش تماس گرفت سمن و خانم در جر آروم

 خودش زنگ زده تا خبر بده. نیهم یتموم شده برا شیشارژگوش رانیخوابند چون ا

 استراحت کنه.  یبه خوردش داد تا کم یتخت خودش گذاشت و آرامبخش یو رو رانیا

شد گوشش و  یو محکم تو دستش گرفت. فردا صبح که حالش بهتر م رانیو دست ا کنار تخت نشست نیزم یرو

 تموم بشه. زیکرد هر چه زودتر شب نفرت انگ ی. دل دل مچوندیپ یحتما م

*** 

 &رانیا&

 

نبود  الزم یاتاق برام نا آشنا بود ول یو به پهلو شدم. فضا دمیکرد چرخ یم تیپلک هام و باز کردم. نور آفتاب اذ هیال

 آوردم. یم ادیبه  یرو به خوب شبید یکجا هستم. تک به تک اتفاق ها ارمیب ادمیفکر کنم تا به 

 تو و تخت تاب خوردم یخورد رو چیتو شکمم پ یزیچ هیمعدم شروع به ترشح کرد  دیشب گذشته اس یآور ادی با

 . شدم جمع خودم

اده و از دست د میخواست بهم تعرض کنه توانا یم ثمیم یوقت شبیفلش بک به گذشته بود. د هیبرام مثل  شبید

تونم جلوش  یدونستم م یدونستم مسته م یشد. م یبلندش تو سرم پژواک م یبود. مدام چهره اون مرد و خنده ها

م اگه دونست یو ازم گرفته بود نم یدرونم شده بود جلو هر واکنش یترسناک والیبه ه لیکه تبد یترس یول رمیبگ

 اومد. یبار سرم م نیدوم یبرا ییچه بال دیرس ینم دیجاو
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داشت. در اتاق باز  یداشتم و احساس تهوع دست از سرم بر نم جهیبود به خاطر آرامبخش سرگ نیهنوز سنگ سرم

 به دست وارد اتاق شد.  ینیس دیشد و جاو

 یکه م یحام هیکنارم بود درست مثل هومن مثل  شبیکرد. د یکردن و درونم زنده م هیگر بیعج یحس دنشید

 شد بهش تکه کرد.

توالت و برداشت کنار تخت نشست.  زیم یشد صندل یگذاشت از کاسه بخار بلند م یعسل یو کنار تخت رو ینیس

کلمه هم حرف بزنم. جو  هی شبیخواست راجب اتفاق د یبود دلم نم نیا تینداشتم واقع یمنم حرف زدیحرف نم

 کردم. یبود باعث شده بود به خودم بلرزم. احساس سرما م نمونیب که یسرد

 درست کردم. ی: برات فرن دیجاو

وا تو ه دی. دست جاودمیعقب کش یزیحرکت غر هیبود و کنار بزنه تو  ختهیجلو اومد تا موهام که تو چشم ر دستش

 یخواست. ول یو نم یتماس بدن چیه یزیدوباره زنده شده بود به طور غر شبیکه د یموند. بدنم به خاطر ترس یباق

 . یکه تو دوستش دار یمرد دیرفت که جاو یقلبم بهم تشر م

 .فرستاد عقب و به  یمشک یموهاش سراند و تار ها یخودش اومد انگشت هاش و کالفه البه ال به

 ... یمنظور دیرو به دستم داد : ببخش کاسه

 : حرف نزن تا داغه بخور. دیجاو

شد  یخوش رنگش م یها یشدم تو طوس شینگاه طوس رهیکرد. خ دیلحنش به قلبم سرا یکردم سرد احساس

 بود هنوز ترسم سر جاش بود. دهی. انگار اونم فهمدید ینگران

 دی! باگذره؟ یم یدونستم تو سرش چ یگفتم نم یم یزیچ هی دیفرو بدم. با نییتا بغضم و به پا دمیاول بلع قاشق

 من؟!  یراجب ترس ها دمیشا م؟؟یزد یحرف م شبیراجب د

 ...  شبیو داخل کاسه گذاشتم : د قاشق

 .  یسکته ام داد شبیشد به جلو : د خم

 خواستم ... یمن نم -
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 کشتن اون مست احمق و داشتم. ییتوانا شبی: ددیجاو

 انقدر براش مهم بودم. یعنینفر بکشه.  هی خواستیبه خاطر من م ختیر دلم

 ...  یمن نبود من نم ریصچشم هاش موند : تق یرو نگاهم

 ؟ینداشت یریتقص چیواقعا ه شبید یکن یفکر م یکنم! خودت چ یفکر نم ینجوریمن ا یاجازه نداد : ول باز

 کرد منو مقصر یحق به جانب و طلبکار نگاهم م نطوریمرد که ا نیدونست؟ ا یکردم قلبم شکست منو مقصر م حس

 کرد؟  یفرق م هیبا بق یمرد کم نیا دیدونست! چرا فکر کردم شا یم

 یموندم غرورم هم خورد م یکردم احساساتم هم له شدن. م یاز همه بدتر حس م تمیرو کنار گذاشتم. شخص کاسه

 زدم. یم هیگر ریشد و بلند ز

 : کجا ؟ ستادیهم ا دیشدم و جاو بلند

 خوام برم. یم -

 ؟یکن یفرار م یدار که باز قتیحق نیدور حصار دستش هاش گرفتار شد : حرف هام ع بازوم

 سمتش لبخند زدم لبخندم طعم بغض داشت : آره من مقصرم حاال دست از سرم بردار. برگشتم

 سوزوند. یداغش گونه ام و م یکه نفس ها میشده بود کیانقدر بهم نزد دتمیخودش کش سمت

 از یواستا جوابم بده خسته نشد میزنیحرف م ی، وقت رانیرفتار ا نیکوتاه اومدن نداشت : بس کن ا الیخ دیجاو

 رفتار بچگانه ؟ من خسته شدم .

داشتم مگه من دوست دارم بهم تعرض  یریتو گوش بدم من چه تقص یبگم به مزخرف ها یباال رفت : واستم چ صدام

 و گردن من ...  زیبشه. که همه چ

نگو. بدترش  یچیه گهید رانیا هم شده. اخد ی، محض رضا یوا یکرد : وا نییرهام کرد کالفه اتاق و باال و پا دیجاو

مراقب  نکهیواسه ا یکنه؟ مقصر یاز حرف م ی؟ خانم چه برداشت هی؟ درد من چ گهیم یخانم چ گمیم ینکن. من چ

کنند باز تک و تنها  یسرو م یالکل یدنینوش هخراب شد یتو اون مهمون یدونست یم نکهیواسه ا یستیخودت ن
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 یاخو یبازم م ایهات بگم  یها و سرخوش یهات بگم. بازم از بچه باز تیته باغ ، بازم بگم بازم از خر یرفت یگذاشت

 .  یدو ساله قهر کن یمثل بچه ها

 یبودم واقعا جواب دهیآداب نبود انگار واقعا کفرش باال اومده بود. حاال که منظورش فهم یمباد دیاز جاو یخبر گهید

 ردم .دونستم حماقت ک ینداشتم م

 ... یی: بابا نورا

 نفسش و کالفه به دیزده بود. جاو هیبود و به چهار چوب در تک دهیسمت در .. نورا ترس مینورا هر دو برگشت یصدا با

 فوت کرد . رونیب

 بابا جان ...  یشد داری: ب دیجاو

 رفت نورا بغل کرد.  جلو

 ؟  نیکرد ی: دعوا م نورا

 : نه دخترم. دیجاو

   ؟یداد زد یکرد ی: چرا دعوا م نورا

  ؟یخور ی. شکالت م یبدم بخور زیچ هی ای: حاال ب دیموها شلخته نورا بوس یرو دیجاو

 نورا پرت شد : اهوم.  حواس

 .میزن یحرف م میاشاره کرد : بخور آروم شد یبه کاسه فرن دیجاو

. من دمیفهم یسوتفاهم م یواقعا معن دست هام گرفتم . حاال نیتخت نشستم و سرم ب یرو. شد خارج اتاق  از

 کردم. یم رییخودم تلخ تعب یبرا دیجاو یحرف ها شهیهم

 دمش آشپزخونه وارد , کرد. یکاناپه نشسته بود کارتون نگاه م یپرم و برداشتم و وارد حال شدم نورا رو مین کاسه

 گذاشتم متوجه حضورم شد و چشم باز کرد. زیم یبه اپن تکه داده بود چشم بسته بود. کاسه رو رو دیجاو

 یفهم یچرا نم دادمیافتاد عقلم و از دست م یم یاتفاق هیبرات  شبیگفت : اگه د دیبزنم جاو یبتونم حرف نکهیا قبل

 من نگرانتم؟
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 پر از خشم هم نبود . یاز نفس نفس زدن ها یاز خشم نبود خبر یبار تو صداش اثر نیا

 ...  ارویاون  دمیرس یم رتریاگه د قهیکنم چند دق یفکر م نیابه  یمن حت رانی: ا دیجاو

 یچه رفتار یبعد از من توقع دار یدیحال خودت ند شبیکنه. د یم تمیو کامل نکرد : فکر کردن بهش اذ حرفش

 نم؟ ک کاریچ دی. موندم واقعا بارمیگیدارم جلو استقالت و م نکهیبه ا شمیمحکوم م گمیم یزینشون بدم بهت ام چ

 .فتهیاتفاق ب یهر کس یبود که ممکن بود برا یاتفاق هی شبیزدم : اتفاق د هیکانتر تک به

 . تمیمن تو زندگ ی: نه تا وقت دیجاو

 ؟ یمراقب من باش شهیهم یتون یتو که نم -

 فقط قبول کن حضور منو. امیمن از پسش بر م ی: اگه تو بذار دیجاو

 .شهیپر رنگ حس م یلیمن حضورت خ یدگوقت تو زن یلی: خ ستادمیرفتم کنارش ا جلو

 دم؟یازت پرس میمسکو بود یسمتم : پس جوابم بده ؟ جواب سوالم و که وقت دیچرخ

 دراز کردم رگ برجسته ساعد دستش و لمس کردم : هنوز زود ما تازه ...  دست

 بزرگ یدست ها ونیچسبوند دستام و م میشونیو به پ شیشونیپ پر کرد و  نمونیهمون فاصله کوچک ب دیجاو

 مردانش گرفت.

ازت با خبر  یخواد کنارم باش ی. دلم مدهیدست و دلم لرز شبیبعد اتفاق د رانی: خسته شدم از صبر کردن ا دیجاو

 ییوبازم فقط ت میفرست یبه مرز جونن م نکهیواسه خودم داشته باشمت. با ا یمانع چیبدون ه میباشم. کنارهم باش

 .یکن یکه آرومم م

 انداخته بودن. هیسا ندهیآ یبرا میتصم یرو زهایچ یلیکنم. خ هیگر خواستیدلم م زدیکه حرف م نطوریا

  ؟؟یموند یحرفات م نیا یشد.  بازم رو یزدم : اگه اگه واقعا بهم تعرض م لب

چه  زارمیب میموضوع حرف بزن نیکه راجب ا نیراجبش حرف نزن. من از ا یحت گهیوارش بلند شد : د سیه یصدا

 اتفاق برات افتاده.  نیبرسه فکر کنم ا
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 دورم حلقه شد دیجاو یهاش به لرزه افتاد. خوف برم داشت. دست ها هیاحساساتم که تو قلبم بنا کرده بودم پا خونه

 . رفتمیباز پذ یو آغوشش با رو

 .یبار هوام و داشته باش هی نیکوچولو هم هی شهیخوامش نم یم یمن خل ای: خدا دمیدلم نال تو

  ؟ی: جواب منو نداد دیجاو

 کنم. فیبرات تعر دیهست که با یزهایچ هیبهم وقت بده  گهیکوچولو د هی -

 شنوم..  ی: بگو مدیجاو

 ...  یی: بابا نورا

 ؟یکن یم کاریچ نجای: شما ا میماننده نورا از هم فاصله گرفت غیج یصدا با

 .یبغل کن دیقرار داد : منو با دیمنو جاو نیجثه کوچکش و ب نورا

 گهید شی: فرما دیطلبکار و تو آغوش کش یخم شد نورا دیلبم شکل گرفتم جاو یرو یلحن حسود نورا خنده  از

 ؟ ینداشت

 ؟ یدوست ندار گهی: منو د نورا

 دوست نداشته باشم.   شهیمگه م ی: تو جونم دیدخترک حسودش بوس گونه

 . ریسرخ کرده بگ ینیزم بیو س زای: پس برام پ نورا

 خسرو نرسه. نیرفت مگه من دستم به ا یشد ی: بچه بازار دینورا کش لپ

 م؟یحرف بزن رونیب میحرف زد شب بر شهیمنو نگاه کرد: االن نم بعد

 تو وجودم. روزیو تکون دادم : من واقعا امروز کشش جر و بحث و ندارم هنوز ترس د سرم

 .میگذرون یخوش م یکم میخور یشام م میری: باشه پس م دیجاو

 برداشت تماس و وصل کرد. میس یتلفن ب دی. جاودمیاپن نشوند. لپ نورا بوس یزنگ تلفن نورا رو با
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 ندرال؟یس یظاهر شلخته نورا نگاه کردم : چرا موهات شونه نکرد به

 . ستمیشونه باال انداخت: من که بلد ن نورا

 موهات ببافم.  یخوا یم -

 داشتم که کمتر به گذشته و ترس هام فکر کنم.  اجیاحت گهید یدل مشغول هی به

 شده محمد؟  یزی: چ دیجاو

- ... 

 آخه ؟  یکن یم کاری: تو اون جا چ دیجاو

-  ... 

 افتم.  ی: باشه االن راه م دیجاو

 شده ؟  یزیقطع کرد : چ تلفن

 ؟  یمون ینورا م شیسر برم دانشگاه ، تو پ هی دیگرفت : با نیمتفکر نگاهش واز زم دیجاو

 خودم و به مامانت نشون بدم. دیآره .. فقط با -

لت دونه حا یهم فقط م بایحواست باشه. ز یدیخواب بایز شیپ شبید یرفتن. راست ی: مامانت با مامانم مولود دیجاو

 بد شده. 

 راحت من مراقب نورا هستم. کوشا کجاس ؟ التی... برو خ دمیفهم -

 : مدرسه....  دیجاو

 حموم بعدش خوشگلت کنم.  میبغل کردم : اول بر نورا

*** 

 &دیجاو &
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 دکتر. یاز جا بلند شد : سالم آقا دنشیبا د یمنش

 ؟ ومدنین امیسالم تکون داد : دکتر س یبه معنا سرش

 آوردن تو اتاقتون منتظر نشستن. فیهست که تشر یساعت مین هی:  یمنش

 کنند. ییرایآبدار خونه تا پذ دیبزندست هاش جابه جا کرد: لطفا زنگ  نیو ب فشیک

  اند؟یتونم برم آخه امروز قرار نبود شما ب ی: بله چشم ، بعدش من م یمنش

 .ستین یبله مشکل -

دود برداشته بود. محمد دست هاش و پشت سرش بهم گره زده بود و  هیال هیاتاق باز کرد و وارد اتاق شد. اتاق  در

 شد. دهیدر نگاهش سمتش کش یمونده بود. با صدا رهیگذاشته بود و به سقف خ یقهوه خور زیم یپاهاش و رو

 جناب. یشد لی: به جناب دکتر نواب ، ستاره سه محمد

 بعد یمکان فرهنگ یسرت اومد ریاتاق عوض بشه : خ یگذاشت و پنجره اتاق و باز گذاشت تا هوا زیم یو رو فشیک

 !یکن یدود م گاریفرت فرت س

 .یخان مونده بود دهیداداش وگرنه رو دست فر یخوب شد تو زن نشد یزنیغر م هیمرض هیت ها شبوق ی: بعض محمد

 ؟ینیمنو بب یخواست یم یشده انقدر هول هولک ینگاهش کرد : چ یچپک

 ؟ یزنیو بش م شیروز ها ش نیا یدلم براش تنگ شده نگفت نمیو بب کمیخواستم شر یشونه باال انداخت : م خونسرد

 هان ؟ ونیدر و داف م یزد : نکنه پا یچشمک

 بچه ها. یبرا رهیو جار بزنه : نصف وقتم م شیخصوص یهم نبود که زندگ یلحن محمد بدش اومد. مرد از

 خودت و خالص کن . ریزن بگ هی یخندان نگاهش کرد : تو که انقدر مرد خانواده  محمد
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دست دست کردن  یخواستش ول یهم م رانیا،  شیگشت تو زندگ یخواست دنبال آرامش م یو م نیهم خودشم

بود. حاال مطمئن بود فقط دوست داشتن حالل مشکالتشون نبود.  نشونیب یادیکرد. مشکالت ز یم تشیهاش اذ

 کردن.  یروابطشون م یچاشن دیصبر و اعتماد هم با یکم

. بابا یمردونه ات زد یها یخوش گذرون دیق یچجور ییخدا دی: جون جاو دینداشتش کش شیدست به ر محمد

 ها از ما گفتن بود. یشیم ایسوال تارکه دن ریز رهیم تیبره مردونگ شیپ ینجوریا

 .شرفیلحن محمد خنده اش گرفت : ب از

 هغیکه ص وهیزن ب ختهیمملکت ر نیکه تو ا یزیچ ری: نه جون داداش به فکر باش چهار سال شد. حاال زن نگ محمد

 ، ثوابم که داره. رسهیت به دهنت مدردسر تو هم که دست یب شندیم

 .ادیروابط خوشم نم نیمتحولم کرد. من از ا یکه گفت یزد : نکته آخر پوزخند

 ! ی: بس که خر محمد

 یمن کل یاگه کار ندار یمن خرم باشه من خرم تو راه راه یبگ یهمه راه اومد نیدستش فشرد : ا ریاش و ز قهیشق

 کار عقب افتاده دارم.

 ؟ ی: باشه بابا ترش نکن. واسه شراکت اومدم.هست محمد

 ؟  ینشست : چجور شراکت زشیم پشت

 هیو برامون جور کرد. برام  کینیهمون که ساختمون کل ادتهی یبرداشت : دولت آباد زیم یپاش و از رو محمد

 داشت هلو برو تو گلو. شنهادیپ

 ؟ یباال انداخت : چ ابرو

ها  نیزم یتونه مجوز تجار یم یدولت آباد نیشده ا یداریهست که خر دروس چند تا ملک ی: طرف هامحمد

. میکار کن یکیساخت و ساز کم داره گفت شر ی. چون خودش براادیمامان از توش در م دیمرکز خر هی. رهیبگ

 .میسهام ما بخر نیشتریم بیهم که بتون یرو میچقدر سود توش داره. من گفتم با هم پوالمون بذار یدونیم

 گذاشت رفت. زیم یرو یچا یوارد اتاق شد استکان ها یاتاق زد شد زن جوان در
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 .رهیبگ دهیموند : از کجا معلوم مرکز خر رهیخ شیبخار چا به

 .رهیگیکردم کارش م قیدروس ، من قبلش تحق یجا نیبهتر رهیگی: م محمد

 کردن؟ یگذار هیزبونش سوزند: حاال چند نفر قرار سرما شیتلخ و مزه کرد و داغ یچا

 .ادیکار پول در م نیاز ا یاردیلیم دیهشت نفر. جاو میشیدادن با تو م یهفت نفر فعال اک  هی: چون کار بزرگ محمد

 گذار ها؟ هی: آشنا هم هست جز سرما دیجلو کش یخودش کم زیم یکرد رو یپوف

 نکرده.  یگذار هیسرما ادیاونم سحر که ز یشناسینفرشون م هی: نه فقط  محمد

 .ستمیهم رفت : ن یاسم سحر اخم هاش تو دنیشن با

 پولش خوبه.  رینگ میتصم هوی دیوا رفت : جاو محمد

 یکم و کسر یزیچرخه. چ یم میزندگ ارمیخوب در م کینیندارم خدا رو شکر از کل یاجیفکر نبود من احت یب -

خواستم بودن کمک پدرم خودم و  یبود که م نیشد واسه ا کیشر تو با اگه هم  ادیندارم. کال از شرکات خوشم نم

 باال بکشم .

  یضد حال شهی: هم محمد

 دارم. یتونم بهت قرض بدم آپارتمان منهتن فروختم االن موجود یم یدار اجیاگه تو پول احت یول -

 گردونم.  یمجتمع بر م ی: باشه پس من پولت بعد سوده محمد

 .سمینو یتکون داد : فردا چکش و برات م سر

  دیدکتر ببخش یوارد شد : آقا شیشد منش اتاق زد در

 ؟ دینرفت -

 . ی. گفتند فورنندیتماس گرفتند خواستند شما رو بب اتیدکتر ب یاز دفتر آقا رفتمی: داشتم م یمنش

 .دیببر فیانداخت : باشه ممنون شما تشر یمچش نگاه یساعت رو به
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 شده ؟ یچ نمیبب اتیدکتر ب شیسر پ هیمن برم  ی: اگه کار ندار ستادیا

ه ب شنهادمیپ هی دمیوقت دکتر ند یلیباهات خ امیبرداشت : منم م یدسته صندل یکتش و از رو ستادیهم ا محمد

 قبول کرد. دیدکتر بدم شا

 داخل جناب نواب. دیی: بفرما ستادیا دنشونیدکتر با د یمحمد از آسانسور خارج شدن منش با

و ت ایسر بلند کرد : ب دنشیو جلو دهنش نگه داشته بود. با د دست مشت کردش اتیزد و وارد اتاق شد دکتر ب در

 .دیجاو

 ؟  یریگینم لی: دکتر تحو محمد

 .  ستی: محمد االن وقتش ن اتیب

 شد دکتر ؟  یزی: چ دیپرس ینگران با

 .دیمورد ازت نداشتم جاو هی نیپلک هاش و جمع کرد : واقعا انتظار ا اتیب دکتر

 بود. یم نیهم دیشد . فکرش رفت به سحر و اخراجش  با یحس م یبه خوب یدلخور اتیلحن دکتر ب تو

 بگم...  دیهاش درهم شد : استاد اگه منظورتون خواهر زادتون که با اخم

دانشکده با من تماس داشتند  یامنا تیه یاعضا شتریاس، ب گهید زیحرفش اومد : من االن مشکلم چ ونیم دکتر

 امروز بخاطر تو.

 شده ؟ ی: مگه چ محمد

به کارت  یلغزش نیو کوچکتر هیبود بدون حاش نیقرارمون ا دیچه خبره جاو دمینفهم قای: من هنوز خودم دق اتیب

 مگه نه ؟ یادامه بد

 سر زده؟ ییشدم از من خطا جیافتاده : دکتر واقعا گ ینداشت چه اتفاق ی دهیا چیه

 ها بنداز. نینگاه به ا هیلب تابش و چرخوند سمتش :  اتیب دکتر

 . دیکش ریسرش ت تریبرخورد کنه . با خوندن ت نیکرد کم مونده بود فکش با زم یو پل لمیو ف زیم یشد رو خم
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 " یدانشکده دندان پزشک سیمعروف با رئ گریباز یناموس یدعوا "

 ؟ یدر اورد یباز صریگفت : ق هیبا کنا محمد

 کرد.  یم کاریچ اتیدکتر بزد و خوردش با اون مرد مست دست  لمیشد ف ینم باورش

 ؟ نشیو شما از کجا آورد لمیف نیا -

 پخش شده! ی: تو کل فضا مجاز اتیب

 عکس ها بنداز! نینگاه به ا هی دی! جاو ستین نی: اوه اوه فقط ا محمد

 به طرفش نگه داشت. یگوش محمد

 نوشته بود.  یمزخرفات و ک نیعکس ها! امکان نداشت. ا نیچخبر بود! ا نجایشد! ا ینم باورش

 "نواب دیدکتر جاو یدانشکده دندان پزشک سیزن با رئ گریرابطه نامشروع باز "

 شد. یحالش دگرگون م شتریخوند ب یم شتریب یهاش درهم شد هر چ اخم

  " گریخانم باز یاخالق هیرسوا "

  "شیاخالق یو رسوا نمایروزها س نیا هیخوش آت گریباز یابطح رانیا "

 "گریخانم باز یمهشور فساد اخالق یشبانه با حضور ادم ها یها یپارت "

 پخش کرد زنده به گور کنه. شیشونیمزخرفات درباره ماه پ نیکه ا یخواست کس یم دلش

 اخرش؟ گهید نیازت عکس گرفتن ؟!! ا یمسکو هم بود ی: حت محمد

 منه . هیشخص هیتعرض به زندگ نی، ا هیچه کوفت گهید نیزد : ا پوزخند

هم  امنا تیه یدر خواست بر کنار کردنت و داده. با تموم اعضا یحرفاس دکتر ربان نیبدتر از ا تیوضع دی: جاو اتیب

 صحبت کرده.. 
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 هیزندگ یمشکالت شخص ایدن یبه کارم داره؟ کجا یموضوع چه ربط نیموهاش سراند : ا یپنجه هاش البه ال کالفه

 واقعا مسخره اس. نیکردم ا یکنند. تا امروز تو کارم کوتاه یم لینفر تو کارش دخ هی

اال . حیدار ادیز بیروز اولم گفتم دشمن و رق یول یدونم تو کارت تک یمحتاط تر جواب داد : پسرم من م اتیب دکتر

 خوام از معرکه کنارت بزنند. یم یهات از هر راه بیهم رق

 هم که یکشونم دادگاه بعد از هر ک یکه مزخرفات پخش کرده م یسکرد : من اول ک نییطول اتاق و باال و پا یعصب

 کنم. یم تیتهمت ها دامن بزنه هم شکا نیبخواد به ا

. اول بگو اصال  یکن یبدتر خودت و انگشت نما رسانه ها م ینجوری: آروم باش ا دیشونه اش کش یرو یدست محمد

 د؟ینسبت ندار دهینشون نمواال تو عکس ها که گرفتن  ؟یدار گریبا خانم باز ینسبت

عکس ها کامال مشخص منظور دار گرفته  نیندارم . ا یدست محمد پس زد : محمد من واقعا االن جنبه شوخ ظیغ با

 .نمیشینم الیخیمن تعرض کرده ب یشخص میبه حر ی. من تا نفهمم کرهینم نیاز ا شتریشده . آبروم ب

 ینکن مصاحبه ا هیچه جور زن نمیخانم بزرگ شده نه شهرت تو بب نیموضوع به خاطر شهرت ا نی: باشه بابا ، ا محمد

 .. یتو بکنه. آدم حساب هیعل

 سوال.  ریز رهیرفاقتمون م یخانم حرف بزن نیراجب ا گهیکالم د هینگو  یچی: محمد دهنت ببند. فقط هدیغر

 نایا ؟یتو جلسه از خودت دفاع کن یتون یم یعنیباهات داره  یخانم نسبت نیا نمیبگو بب د،ی: آروم باش جاو اتیب

 .زندیراجب رابطه نامشروع حرف م

مردم رگ باد کرده گردنش داشت  یروز ها نیشده بود حرف ا شیشونیپ ماه حرف خراب بود که  نیاز ا شتریب حالش

 . دیترک یم رتیاز تعصب  و غ

 ؟ شهیگرفتن دست نامزدم جرم محسوب م -

 : نامزد؟!  محمد

 خوام از اعتبارم برات خرج کنم؟!  یمن م نیمطمئن باشم نامزد دی؟ جاو یگیم یجد ی: دار اتیب

ازش سر نزده بود. حاال  ییدور اطرافش تا امروز تو کارش خطا یآدم ها یخودش هم برا یزد. متاسف بود برا پوزخند

 کرد.  یاستادش هم حرفش و باور نم یچسبوندن حت یبا چند عکس مزخرف داشتند همه بهش انگ م
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 ؟ یریکجا م دیدر رفت محمد صداش زد : جاو سمت

افتاد بدتر از اون نگران واکنش خانواده  یماجرا بود حتما اونم تو دردسر م نیطرف ا هی شیشونینکرد. ماه پ ی توجه

 بود. یشونیازهمه نگران آبرو ماه پ شتریکرد ب یمخف ینبود که بشه از کس یزیچ نیهاشون بود. ا

 همراهش انداخت حدسش درست بود. تماس برقرار کرد.  یبه گوش ینگاه بشیداخل ج شیلرزش گوش با

 الو عمو !  -

 .  دیدفتر جاو یایم یشیاالن پا م نی: هم ونیهما

 عمو من ..  -

 کنم . یم هیخودم حسابم و باهات تسو نجایا یاینگو م یچیه دی: حرف نزن جاو دیغر

باعث بشه رابطه اش با ماه  یچیداد ه یدونست اجازه نم یم زیچ هیبود فقط  ختهیبهم ر زیقطع کرد. همه چ تماس

 و خدشه دار کنه. شیشونیپ

*** 

داشبورد برداشت.  یو از رو لشیموبا یپارک کرد و کمربندش و باز کرد و خم شد و گوش یو کنار درخت کاج نیماش

 . دیلغز یشونیاسم ماه پ یانگشتش رو

  "مشترک مورد نظر در حال مکالمه هستند ... "

 یم صحبت یدونست با ک یدر حال مکالمه بود نم رانیبود که ا یساعت میانداخت ن یقطع کرد به ساعت نگاه تماس

 شده بود. یکرد که مکالمه اش طوالن

د. از آسانسور که رفت کتش و تن ز یم یطور که سمت ورود نیشد. هم ادهیعقب برداشت و پ یصندل یو از رو کتش

خم شده بودن و صحبت  زیم یبود و رو ستادهیا  یاومد خسرو بود. که کنار مرد دشیکه تو د یکس نیخارج شد اول

 کردن.  یم

 .امیبه مرد همراهش اشاره زد : من االن م دنشیکرد و قدم داخل دفتر گذاشت و خسرو با د یاش و خال نهیس یهوا

 طرف ها؟!  نیدست جلو برد و با تعجب گفت : سالم خان داداش از ا خسرو
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 خسرو فشرد : سالم با عمو کار دارم هست؟ دست

 .دهیو نم چکسیجواب ه هیعصب یادیز یباال داد : هستش ول ابرو

 بود. دهیهنوز عکس ها رو ند نکهیا یعنی نیبه عکس ها نکرده بود ا یاشاره  چیه خسرو

 : تو اتاق؟  دیبه چونه اش کش یدست

 ؟  هیچ هیقض یدون ی: تو م خسرو

 .میزنیبعدا حرف م -

 .دیدر به طرفش چرخ یصدا دنیبود و با شن ستادهیخان کناره پنجره ا ونیبه در اتاق زد و وارد اتاق شد. هما ی تقه

 : اون در و ببند. ونیهما

 ... دیکن یفکر م یدونم چ یو بست جلو رفت : عمو م در

 موند. ناباورانه نگاهش به مرد طلبکار روبه روش داد. یکار باق مهیبا کج شدن سرش به سمت چپ حرفش ن یول

 . یکرد استفاده سو از اعتمادم نکهیو زدم به خاطر ا نیبرق زد : ا ونیهما یها چشم

 م.از اعتمادتون نکرد یسو استفاده  چیخورم ه یقسم م ی. ولزنمینم یتو صورتم حرف دیبازم بزن -

وش گ ری؟ تو ز یداشت صداش از اتاق خارج نشه گفت : که نکرد یکه سع یو در حال دیبه گردنش کش یدست ونیهما

 ؟یدلت خواسته نکرد یمن هر غلط

عکس ها  نیکدوم از ا چیه یاومده! ول شیپ عکس ها سو تفاهم  نیدونم به خاطر ا یکردم ؟ م کارینه واال چ -

 .ستیدرست ن

 ؟ ینکرد یکار چی: که هونیهما

 یمسکو چه غلط ی؟ رفته بود هیچ نیبرداشت و سمتش نگه داشت : ا لشیموبا یگوش زیم یبرگشت و از رو ونیهما

 ها ؟ یبکن

 بود. یکیروز سفرمون  یرفته بودم مسکو، اتفاق شیبود : من به خاطر هما دهیکش قیعم نفس
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ه کرد ک یکالم تو مسکو چه غلط کی،  هیشام مخملخان ختم شد به پوزخند گوشه لبش : من گو ونیبلند هما خنده

 خونه ات ؟ یو تو بغلت اورد رانیا شبید

 ؟ دیدون یزد و پر تعجب گفت : شما از کجا م پلک

شب  بای، دِ اگه ز لنگهیکار م یجا هی دمیفهم یزنگ زد رانیا یمن سمنم ، همون شب که تو جا ی: فکر کرد ونیهما

رد کردم گفتم  یلیبیس ریز کردم. صبح باز هم  یاومدم جر و واجرت م یکه همون شب م دیخواب یتو آپارتمان تو نم

 نتونستم ساکت بمونم. گهیعکس ها د نیا دنیبا د یول زیهمه چ یبار چشم ببندم رو نیا

قدم نامحسوس به  میاش زد که باعث شد ن نهیبه س یو با کف دست ضربه  ستادیاش ا نهیبه س نهیخان س ونیهما

 عقب قدم برداره.

 کینزد رانیبه ا گهید میهان؟ مگه قرار نذاشت یکرد یانگشت اشاره باال اورد : تو اون خراب شده چه غلط ونیهما

 نه؟  ایمگه نگفتم تمومش کن گفتم  ؟ینش

م کرد کاریچ کشمیپا پس نم گهی! منم بهتون گفتم ددیقرار ها رو با خودتون گذاشت نیدرهم شد : شما ا ابروهاش

 کردن جرمه؟ یخاستگار

 یبزرگتر نداره هر غلط رانیبا خود ، ا یفکر کرد یچ ؟یاشیع ای یکرد یاش ضربه زد : خاستگار نهیبه س دوباره

 ؟یکرد یم یچه غلط رانیتونم بکنم؟ تو هتل ا یخواستم م

 رانی؟ ا دیشناس یو نم رانیمن بد من آشغال ، ا دیگ ی؟ اصال شما راست م هیچ یاشی! ع دیگ یم یخورد : عمو چ جا

 صدام دیدکتر جاو یآقا یتا به جا دیشد. چند ماه طول کش یمیباهاش صم یراحت نیکه بشه به هم ستین یدختر

تونم فکر ناجور بکنم. من که  ینتونستم و نم رانیوقت راجب ا چیمن ه ستیکس و کار ن یبزنه. اون وقت شما؟! نه ب

خوامش. حقم بود. حقش بود که جواب خودش  یعمو ! آمدم گفتم م ومدیاول امدم سراغ بزرگترش ! نمثل بچه آدم 

 دیحالش بد شده بود خودتون هم که گفت رانیخواستم سمن خانم و نگران کنم ا یفقط نم شبمیهم داشته باشم. د

 هم بود.  بایز

 ؟ هی: جواب خودش چ دیبه صورتش کش یدست

 انداخت : قرار شد فکر کنه. نییو پا سرش

 نه ؟ ایخوادت  ی، جواب منو بده اونم م دیمن نده جاو لی: شر تحو دیغر
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 .ستیحس ن یتکون داد : ب سر

 حس نباشه ؟ یکه ب یکرد یشازده کار ای!  ستیحس ن یزد : ب تشر

گه بود ا یانصاف یت. بشناخ یو م اتشیو خولق رانیگفت ا یبهتر بود م ای شناختشیخان خوب م ونیزد. هما لبخند

انجام نداد بود با خودش که تعارف نداشت خودش بود که احساسات دخترک لجباز با توجهاتش  یکار چیگفت ه یم

 قلقلک داده بود.

خواست گردنت و  یخدا دلم م یمن نده بچه به خداوند لیبه شونه اش زد : لبخند ژکوند تحو یضربه  ونیهما

 هست! یحس نکهی؟ مهم ا هیقش چفر -بشکنم پس فقط جواب بده. 

 دیاو. جیزنیگند آب و بهم م نیچرا ا ؟یچ یعنی دینبا یفهم یباشه. م دی: نبا دیبه موهاش کش یکالفه دست ونیهما

و هشت سال به خاطر  ستیادا کنم. ب رانیو به ا نمید یذاریداشته باشم . چرا نم شیمن دو روز آسا یذاریچرا نم

 .زیبه همه چ یگند بزن یخوا یپا جلو  گذاشتم تو م هپدرم بخاطر سمن از دور نشستم و نگاه کردم حاال ک یآبرو

 بزنم. بیتونم بهش آس یعمو؟ من بخوام هم نم یگیم ینجوریتند دلخور شد : چرا ا لحنش

  ؟یکن یسال گذشت چرا فراموش نم زدهیس دی: جاو ونیهما

شد عمو؟  یچ یو فراموش کنم ول رانیکه ا مینگار و اوردم تو زندگ شیسال پ زدهیسال گذشت س زدهیاره س -

. ستمیبشم ن رانیا الیخیبتونم ب نکهینگارم خراب کردم. من ادم ا ی، زندگ چیو نتونستم فراموشش کنم که ه یچیه

بود  انریرم بود فقط اکنا رانینکردم. هر بار ا کربه گذشته ف یبارم حت هیچند ماه من  نیسال گذشت تو ا زدهیعمو س

 نیبعد ا یول رانیخودم و ا یبه زندگ زدمیموندم گند م یجا نرفت. آره حق با شما بود م چیفکرم ه گهید چکسینه ه

و  زانشیعز یخواست زندگ یم یکه حت نهیپر از ک دیاون جاو گهیها فرق کرده حداقل من د زیچ یلیهمه سال خ

 تونم فراموش کنم. یکه م ییکردم تا جا ی. سعستمینبکشه  شیآت

 یس یحرفت و باور کنم که اتفاق ها یچجور یفراموش کن رانیا ینتونست یگیخان پوزخند گفت : خودت م ونیهما

 سال و فراموش کرد؟ یو اند

 نداره. ارویبه اون  یربط رانیمنقبض شد : ا فکش

 .ادیمدختر اون مرد به حساب  رانیپدرش! ا یفهم یم د؟یزد : پدرش جاو پوزخند
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 من نداره. رانیبا ا ینسبت چیه اروی. اون ستیزد : ن ادیبار فر نیا

 شده ؟ یوارد اتاق شد : چ مهیاتاق باز شد و خسرو سراس در

دستش و  ونیخسرو. خسرو نا مطمئن در اتاق بست و هما رونینشده برو ب یچیبه خسرو گفت : ه یعصب ونیهما

 .نمیبب نیکرد سمت مبل ها : بش تشیپشت کمرش گذاشت و هدا

 یمن دخترم و چجور ی. حاال تو جایچسبون یآمپر م ادیاسمش م ی، حت نیهم روبه روش نشست : منو بب خودش

و بدونه اون  زیهمه چ دیبا رانیروز ا هیبه دستت سپردم. بالخره  رانیبسپارم دست تو ،اصال بهت اعتماد کردم و ا

 .هیبق کشبال  شهیم رانیا ای یتون یصال ما یتحمل کن یخوا یم یوقت چجور

 میگند آب و بهم نزن نیعموش مثل طوفان عمل کرده بود نفس هاش بلند و صدا دار شده بود : اگه ا یها حرف

 .فهمهینم یزیچ چکسیه

 بدونه. رانی: حق ا ونیهما

 .دیاز عذاب وجدانتون کم کن یخوا ی. مدیوسط فقط به فکر خودتون هست نیزد : شما هم ا پوزخند

که  ینبودم. خبر نداشتم سمن حامله اس ، خبر نداشتم پدرم زن رانی، من اون سال ها ا دی: چرت نبافت جاو ونیهما

دونستم  یاگه از همون اول م یکرد یداده. فکر م وزیاون پوف لیتحو یعاشقش بودم و به خاطر حفظ آبروش دو دست

 یاومد پدرم حرف ینم شیپ رانیسهراب و ا هیاگه قض یکن یکنه ؟ فکر م دایستان ادامه پدا نیا ذاشتمی؟ م هیک رانیا

ش به یراحت نیبه ا گهیتونست د یانقدر بزرگ شده بود که نم رانیکه ا دمیو فهم زیهمه چ ی! وقتزدیاز گذشته م

 یایمن نگفتم ب یسکوت کنم. االنم به خاطر حماقت ها شهینم لیدل نایباز ا یباهاش دارم. ول یبگم من چه نسبت

 ؟  یو تمومش کن یدید یکه هر خواب یای، گفتم ب نجایا

 .کشمیپس پا پس نم ستیدونم نه ن یم یعقب ول دمیکش ینه بود م رانی: اگه جواب ا ستادیا

  لم؟یدست ب نجای: منم ا دییهم سا یخان دندون هاش و رو ونیهما

 .دارمیبر نم رانینه من جسارت نکردم فقط گفتم من دست از سر ا -

 ؟ یزنینر باز حرف خودت و م گمی: دو ساعت دارم م ونیهما
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نه من ؟ فکر کنم تا االن  ارهیم شیمشکل پ رانیا یبرا شتریعکس ها ب نیا یماجرا آخرش و زد : به هر حال  ریت

 نیهست. بستن دهن مردم هم به ا رانیمنو ا نیب یزیچ دنیفهم دنیو دوست آشنا عکس ها رو د لیتموم فام

 کرد. یفکر دی. پس باستین یراحت

 ؟  یچشم تنگ کرد : چه فکر ونیهما

 .شهیدهن همه بسته م ینجوری. امیکن یو رسم زیهمه چ یخاستگار امیب نیاجازه بد -

 عقلم و دست تو و بدم.  دیکار اشتباه محض نبا نیدونم ا ی: من م ستادیا ونیهما

 رانیکه بذارم ا ستمین ی. من کسدیپس جبرانش کن یشما هم مقصر دی. مگه نگفتدیبار بهم اعتماد کن هی نیهم -

 مشکل ساز بشه.  رانیا یبرا انیجر نیا ذارمینه باز نم دی. اگه هم بگنهیبب بیآس

 خان جواب نداد در اتاق باز کرد : خسرو  ونیهما

 ؟ دیکن یبه من انداخت : به خاطر عکس ها جر و بحث م یهمحتاط نگا خسرو

 یری. م امیکنه. منم االن م ینذار رانندگ دیبشن نیتو ماش دیبر ری. دست داداشت و بگستین یمهم زی: نه چ ونیهما

 .میدرستش کن دینشده با یعکس آبروز هیقض نیبگو همه رو جمع کنه تا ا روسیزنگم به  خونه بزن به س هی

 ؟ نیبهم اعتماد کرد یعنیلبش نشست :  یرو یلبخند

شرط و شروط دارم . خودم پوستت  ی. کلذارمیتو دستت م رانیدست ا یراحت نی: فکر نکن به هم دیخان غر ونیهما

 .وردمیسرت ن ییبال هیبرو از جلو چشم هام تا نزدم  ایکنم. ب یم یو غلفت

 واقعا عکس ها راسته ؟ یعنیناباورانه گفت :  خسرو

 : خفه شو خسرو دیغر ونیهما

 عمو. نهیسنگ یلی! دستت ماشااهلل خی: شما که زد دیگونه اش کش یرو یعمق گرفت دست لبخندش

 ! یایدوماد به حساب م یعمو یتو سنگر خانواده عروس بابا ناسالمت یرفت ی:عمو اشتباه خسرو

تو رو هم  یخوا ی. خسرو اگه نممشی: من االن پدر عروس حساب م ختیآب ر یوانیخودش ل یخان برا ونیهما

 زنگ به سمن بزنم. هیتا من  نییبرو پا ریمشت و مال بدم دست برادرت و بگ
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قول داده بود تا هر  رانیبودن درست بود به ا دهیرس یخوب یلبخند از اتاق خارج شد بعد اون بحث احمقانه به جاها با

 ینجوریهم به نفعش شده بود. ا ییجورا هیخارج از تعهداتش بود  هیقض نیا یخواست صبر کنه ول یاون م یوقت

 . دیرس یم دلش مراد به کم کم  اشتداشت. د یخودش بر م یب یدست از دست دست کردن ها رانمیا

 یها تموم م یفیها وبال تکل یخود خور نیشکست. بالخره داشت ا یسر انجام م یدوست داشتن ب نیطلسم ا داشت

 به نفعش شده بود. یادیز ییجورا هی هیقض نیشد. ا

*** 

 &رانیا&

 

 .زدیساعت بود که فقط حرف خودش رو م مین یدندونم گرفته بودم. سرمد ریناخون شصتم و ز گوشه

به خاطر چند عکس که فاقد ارزش هستند  دیمن با ه؟یمن چ فیاالن تکل یسرمد یلب زدم : آقا دهیجو دهیجو

 تو دردسر ؟ فتمیب

از طرف  تونم ی. نمرمیگی. به هر حال منم از باال دستور ممیصحبت کن نجایا دیایشما ب یخانم ابطح دینی: بب یسرمد

 . رمیبگ یمیخودم تصم

 نکهیامکان ا دیفقط جواب منو بد یسرمد یبابا آقا یبه نورا که نشست در حال چرت زدن بودن انداختم : ا ینگاه

 من ممنوع کار بشم هست؟

 ها ممنوع کار شدن! عهیشا نیها با کوچکتر از ا یلی! خدیدون یار و بهتر از من مک طی: شما که شرا یسرمد

 یمعن هیمن  یکرد. ممنوع کار شدن برا یم ینیام سنگ نهیس یرو یزیچ هیهنوز  یدادم ول رونیو ب نمیسنگ نفس

 هام بود. ایداشت اونم از دست رفتن رو

نم؟ ک کاریمن االن چ دیگ یکاناپه گذاشتم گوشه پاچه شلورام و تو دستم مشت کردم : شما م منگاهینش یو رو پام

  ه؟یبق یبرا یدار یممنوع کار شدن من چه ضرر دیدون یمن سر دو تا کار هستم االن م یسرمد یآقا
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آقا  نیکردم اگه هم واقعا با ا یم بیو تکذ زیدادم. همه چ یواکنش نشون م عیشما بودم سر ی: من اگه جا یسرمد

 نکهیقبل ا گمینداره. من که م یمعنا یخصوص یزندگ گهی. االن ددیو واضح اعالم کن حی. پس صردیدار ینسبت

 . دیاز باال  صادر نشده مصاحبه کن یدستور

 کنه. دایکش پ هیقض نیخوام ا یگذاشتم : من نم میشونیپ یکف دستم و رو یگوشت قسمت

 .ستیعرف ن زهایچ یلیکه خ میکن یم یزندگ یبه هر حال ما تو جامعه  یحوصله جواب داد : خانم ابطح یب یسرمد

 من نه منو ، واال دیکن یها رو راض ییباال دینامجو گفتم با یجور که به آقا نی. همستیات هم به نفع شما ن عهیشا نیا

 کارم خانم. چیوسط ه نیا

تا  یدادم هر چ یام قالب کردم. امکان نداشت اجازه م نهیس ریو گوشه کاناپه انداختم. دستام و ز لمیموبا یگوش

 شب به خاطر چهار تا عکس از دست بدم.  هیبود و  دهیامروز براش زحمت کش

.که رمیگو برداشتم تا با هومن تماس ب میبود. گوش یکاریب ییشدنم به معنا ریاصال روبه راه نبود. ممنوع تصو اوضاعم

 فرستاده بود.  برامیامیپ دیجاو دمید

 نوشته بود.  دیمف مختصر

  "؟ یخوب "

 نوشتم صداقانه

  "نه"

 و زدم. ارسال

 تا جواب بده.  دیطول کش هیثان چند

 " رانیفقط به من اعتماد کن ا یخواد نگران باش یکنم تو نم یرو خودم حل م هیقض نیخونه ا امیمن دارم م "

باشه تو جمله  شهیآدم عاشق پ هیکه نشون دهنده  یجمله خاص چیمنظم خارج شد. ه تمیاز ر یقلبم کم ضربان

بود. گربه کوره نبود هومن از صبح دنبال کار من و گرفته بود و پشتم در  تیپر بود از حما امشیپ ینبود. ول دیجاو

 داشت.  قمن فر یفرق داشت حداقل برا دیجاو تیجنس حما یاومده بود. ول
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کردم. انقدر پر رنگ که فراموش کرده بودم تا چند ماه  یو کنار خودم داشتم حس م دیکم وجود پر رنگ جاو کم من

 نبود. میمرد تو زندگ نیاز ا یاسم یحت شیپ

 .  دمیدندونم گرفتم و به داخل دهنم کش ریو ز لبم

 "اعتماد دارم "

 ؟شد هومن  یشد و تماس وصل کردم : چ داریپد میگوش یهومن رو اسم

 یب نیا میکن یم داشیکرده پ مینامه تنظ تیشکا هیافته دنبال کار ها  یحرف زدم. امروز م لمیوک ی: با عباس هومن

 ناموس. 

 بود؟ یکار ک یکن یو لخ لخ کنان سمت نورا رفتم : تو فکر م ستادمیا

دونسته از چه  یبوده. م یعکاس آماتور نبوده طرف حرفه ا هی: عکاس ها کار  دمیو شن نیبسته شن در ماش یصدا

طرف چند ماه دنبالت  یعنی ستین دی. عکس ها جدارهیخواد و در ب یکه م یزیکه چ رهیعکس بگ یچجور ی هیزاو

داده  یکه آمارت و م یکه کس یمعن به  نیاسوال داره.  یجا یدونسته کدوم هتل اقامت دار یم نکهیا یبوده. ول

 .شهیم زمشخصیو پخش کرده همه چ لمیف یآشناس! مشخص بشه ک

 باشه. ثمیممکنه کار م یعنیخاموش کردم :  ونیزیبرداشتم و تلو نیزم یو از رو کنترل

و آبروش وسطه ،  یکار تینکرد. به هر حال موقع تیشکا دمیاز جاو یکه حت دهیانقدر ترس ثمی: فکر نکنم م هومن

 .میکن یم داشیبالخره پ

 . شهیاونم دردسر م یاومده حتما برا وسط دمی: اسم جاو دمیکش یآه

 ؟  نی: حرف زد هومن

 . دمشینه هنوز ند -

 تو نبوده که پرنسس. ریتقص نمی. ا شهیداره معلومه براش دردسر م یشغل دولت هی: به هر حال اونم  هومن

موندم جواب مامان و  زنندیخوره دوست و آشنا و خبرنگارها زنگ م یاز صبح زنگ م میو دراز کش کردم : گوش نورا

 بدم. یرو چ هیبق
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  ؟یزیچ هی. فقط زمیعز یکه نگران دیو بگو مگه خالف شرع کرد تی: واقع هومن

 ؟یچ-

 یم کاریچ یعباس نمینداشته باش تا بب یمجاز یتو فضا یفعالت چینزن اصال ه یخبرنگار چیبه ه یحرف چی: ه هومن

 کنه باشه؟ 

 باشه -

کردم. در و باز کردم مادرم هنوز  یاومد. با هومن خداحافظ یمادرم و خاله ام که داخل راه پله م یصدا دنیشن با

خانم و خاله سوسن  دهیچشم هاش گرد شد. فر دیمن اونم تو واحد جاو دنیپاگرد نذاشت بود که با د یپاش و رو

 اومدن. یداشتند پشت سر مادرم باال م

و شرم خوب  ای! حرونیب یایاز خونه اش م گهیکم بود. حاال د یزیآبرو ر نیبه سر تو پام کرد : ا یسوسن نگاه خاله

 واال! هیزیچ

 ؟ یکن یم کاریچ نجایاخم کرد : تو ا مادرم

 و نباختم : نورا تنها بود مراقبش بودم. خودم

 هست ؟  دمی؟ جاو یدکر لطف دخترم ممنون:  اومد باال و زد کنار سوسن خاله  ییخانم با دلجو دهیفر

 رفته بودن. میشد داریب باینه صبح منو ز -

 کردم. دیتاک بایاسم ز یرو

 زدنیو شل کرد : آبرومون امروز سر سفره رفت . امروز همه راجب تو حرف م شیزرشک یسوسن گره روسر خاله

 . فهمندیم ایهمه دن ی. انگشت تو دماغت کنیکرد یکه بهش افتخار م یگریشغل باز نمیا ایخانم . ب رانیا

 شما رو بردم خاله جان ؟ یکردم خودم خبر ندارم. که آبرو کاریکردم : چ اخم

 ؟  یدیسوسن ناباورانه نگاهم کرد : عکس ها رو ند خاله

 . دیکن یبزرگش م ی. چرا الک دمیجز اون نوشته ها که تهمت هستند ند یبد زیچ دمیبه جانب گفتم : د حق
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ا پرسند چرا به اون یم زندیاز صبح دارند به سمن زنگ م لی. کل فاممیبه خانم بدهکار شد زمیچ هی: خوبه واال سوسن

 !هیخبر مینگفت

 شتریب یآشنا یدوبار برا یکی. بعد بچه ها یکن ینشده که بزرگش م یزیخانم با اعتراض گفت : بسه سوسن چ دهیفر

ون که ما بهش ستندیدو تا هم بچه ن نیخبر چند تا عکس ازشون گرفته. ا یاز خدا ب هیحاال  ستیجرم ن رونیرفتن ب

 نکنند.  کاریکنند چ کاریچ میبگ

 و ببنده. زشیعز هیتا دهن جار دونستیو م زیکرد انگار همه چ یرفتار م یخانم داشت جور دهیکردم فر حس

 نینمونده برامون. ا یوگرنه آبرو یزنیحرف ها رو م نیپسرت وسطه ا ی. چون پایزنیچه حرف ها م دهی: وا فر سوسن

 .گهیها رو هم داره د نیرفت و اومدها هم یواشکی

 بلند مادرم جا خوردم. یباال اومده بود خواستم جواب بدم که با صدا کفرم

 یفکر هر چ یب گمینم یچیخورم ه یدارم خودم م میاومد رونیب یریاز خونه خانم حر ی: بسه سوسن از وقت سمن

دختر  یناسالمت رانیا یزنیحرف م تیراجب دشمن خون یانگار دار یزنیحرف م ی. جوریاریبه زبون م یخوا یم

 .گهید ریخواهرت زبون به دهن بگ

 داد. یبار بود مادرم جواب خاله ام م نیاول نیسوسن چشم هاش گشاد شده بود. ا خاله

 .همونیم مایبرام مثل س رانمیه خبره. وگرنه اتا بدونه دور برش چ گمیم شیحرف ها رو به خاطر خوب نی: من ا سوسن

 گذاشته بود. انیاز همون اول منو در جر رانینبوده ا یو پنهون یواشکی زی: نگو چون چ سمن

 .  دمیو نگاهم دزد دمیاش و به من داد خجالت کش دهیرنج نگاه

 : چه خبر ؟ونیهما

نگاه  دیبه جاو یچشم ریلب سالم دادم. ز ریبودن ز ستادهیپله ا یبودن که پشت سر ما رو دیخان و جاو ونیهما

 کردم. 

 ... یچی: ه سمن

 به بار اوردن؟ ییرسوا رانیو ا دیخان جاو ونی: هما سوسن
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 ...  نی: ا دیوار غر سیدرهم شد ه دیجاو یها اخم

 نگو. یچیه دیخان جلوش گرفت : جاو ونیبتونه حرف بزنه هما نکهیقبل ا یول

زن داداش که  یمال وقت یی: رسوا ستادیخاله سوسن ا یخان چند پله مونده به پاگرد و باال اومد و روبه رو ونیهما

 . گمیم یکه چ یفهمیصحبت از رابطه نامشروع باشه م

 کرد.  یداشت اشاره م مایخان به رابطه شوهر سابق س ونیهم رفت. هما یخاله سوسن تو یها اخم

 زن داداش. یباش انی. خواستم در جرمیگذاشته بود یهفته برنامه خاستگار نیهم آخر ی: ما از قبل براونیهما

آخر هفته! نگاه  نیهم یخان نگاه کردم. خاستگار ونیسرم و بلند کردم که گردنم رگ به رگ شد. مات به هما یجور

 تعارف و خجالت بهم زل زده بود دادم. یکه ب یطوس یسر در گمم رو به چشم ها

 بودم. باشه سمن خانم . بهیفقط من غر نیقبل همه کارهاتون کرده بود: پس از  سوسن

 .دیچرخ دیخانم که مطمئن شد خاله سوسن رفته با ذوق سمت جاو دهیرفت. فر نییاز پله پا یسوسن با ناراحت خاله

 شکرت. ایخدا یوا د،ی: راسته جاو دهیفر

 . دیخانم گونه ام بوس دهیزد. فر یلبخند خجول دیجاو

 داشته باشم. رانیا هیعروس شب هی. به خدا ته دلم دوست داشتم دی: چرا زودتر به من نگفت دهیفر

ه ب مینیتا بب میحرف زدم قرار شد آخر هفته جمع بش روسمیحرف زدن. با س زهایچ نی: حاال فعال زود راجب ا ونیهما

 .میرسیم ی جهیچه نت

 من نبود.  یسرعت اصال جز برنامه ها نیا اونم به یعمل انجام شده قرار گرفته بودم. خاستگار تو

*** 

 نینبودم. ا شهیاون دختر هفده ساله عاشق پ گهیکردم. د یام نگاه م دهینشسته بودم به چهره رنگ پر نهیآ مقابله

خواستم دوست  یعاشقانه م یها یباز ونهید برم دور از  شیخواستم پ یم بار عقالنه نیا یبار هم دل بسته بودم ول

 حاال تو عمل انجام شده قرار گرفته بودم.  ی! ولیداشتن و امتحان کنم نه عاشق
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 یدادم بهش تموم حق ها رو بهش م یاومد. مادر باهام قهر کرده بود حق م نییسمج از گوشه چشم پا یاشک قطره

 یام غذا کنار گذاشته بود ول. حواسش بهم بود شام نخوردم برذاشتمشیم دیجاو یخاستگار انیدر جر دیدادم. با

 .زدیباهام حرف نم

 دهیکش رونیتلفن و ب زیرینه عکس ها، از سر شب پ دیپرس دینه راجب جاو دینکش شیو پ یحرف هم خان  ونیهما

 کرده بود.هم به ونهیهاش د امیاز سر شب با پ نمیرو بده. آفر یجواب کس ستیبود به مادرم گفته بود فعال الزم ن

 خنده ام انداخته بود.

م. داشت فکر نکن یکه تو وجودم رخنه کرده بود و دست از سرم برنم یترس نیشد به ا یباعث نم نایکدوم ا چیه یول

از گذشته زشت و  ترسمیبود و من م دیسهراب بود ترسم از خانواده هامون بود که جدامون کنند. حاال جاو یوقت

 نابود کنه. و زیتلخم  که همه چ

ام  نهیتو س یشده بودم. درد بد دهیبهتر بگم در ایشدن زن شده بودم.  دهیبار بوس کی یبدون حت یسالگ نوزده

 خودم مرورش کنم. یبرا یخواست حت یمن از گذشتم متنفر بودم دلم نم دیچیپ

ر اتاق حال و بدت نیدونستم موندن تو ا یو م زیچ هیکردم. فقط  یم یاحساس خفگ دمیگلوم کش بیس یو رو دستم

زدم و  رونیبود. از اتاق ب ختهیتا امروز به خاطر خودم اشک ر یکنم بس بود هر چ هیخواست گر یکرد دلم نم ینم

 رو آروم بستم. خونهو برداشتم و در  دیلیهام و پام زدم و ک یهمه خواب بودن کتون

از  یرسوندم. نفس گرفتم تا بلکه هوا تازه باعث بشه کم اطیو به ح انداختم . سرخورده خودم دیبه واحد جاو ینگاه

 به گلوم و کم کنه. دهیبغض چسب

قرار داشت نشستم. پاهام و باال اوردم و تو شکمم جمع کردم گونه ام و  اطیقسمت ح نیتاپ دو نفر که گوشه تر یرو

 زانو هام گذاشتم. یرو

کلمه هم راجب  کی یحت دیگذاشته بودن و من و جاو یرار خاستگارق گهیخورد. دو روز د یآروم آروم تکون م تاپ

 نی. با حس نگاه سنگمیکرده بود یمدت فقط قهر و آشت نی. تو ا میبود دهیخودمون و انتظارتمون از هم حرف نزد

بود. تو دست هاش دو ماگ  ستادهیا میتو چند قدم هبود ک دیزانوم بلند کردم. جاو یخودم سرم و از رو ینفر رو کی

 بود. یمسافرت یپتو هیو 

 خلوتت و بهم بزنم. امیگفتم ب یتنها نشست دمی: از پنجره د دیجاو



 یشونیماه پ

 
423 

 

 یداشت و رو یجون زدم ماگ نسکاف داغ و به دستم داد و خودش کنارم نشست و پتو رو که جنس نازک یب لبخند

 خودش و من انداخت. یپا

فشار داد و تاپ و عقب  نیپاش و به زم دیمونده بودم. جاو ریشدن خ یبلند م که از نسکافه ام یشکل بخارها به

 .تاپ آروم به عقب و جلو تکون خورد. دیکش

 ه؟یبه خاطر قرار خاستگار ،ی: چرا ناراحت دمیشن دیمحکم جاو بازدم

 نگاهم و از ماگ تو دستم بردارم جواب دادم : نباشم. نکهیا بدون

 ...نکهیمنظورم ا ؟یخوا ینم نیسرش و طرف خودم حس کردم : تو ا چرخش

عجله  میدار یکن یحاال نگاه کن. فکر نم ی. ولمیهم و بهتر بشناس میادامه بده : خوب قرار بود بهم فرصت بد نذاشتم

 .میکن یم

 .میداشته باش ینسبت قانون هی نکهیدهن همه رو بست ا شهیکه م ی: تنها راه دیجاو

 

 .یدیکش شیپ یخاستگار هینشه قض زیفقط آبرو ر نکهیبه خاطر ا یعنینگاهش کردم :  یناباور با

 کرد.؟  یمن، باز خانم و خانم ها برداشت منف یوا ی: ا دیهم گذاشت و نال یپلک رو دیجاو

 ؟!  یکرد یم یچه برداشت یگفتم : خودت بود دلخور

خوش  یها یتعارف با دست هاش دور صورتم و قاب گرفت. طوس یگذاشت. ب نیزم ینسکافه منو خودش و رو ماگ

 رنگش و به نگاه دلخورم داد.

 ! رانیا : دیجاو

پوست سردم تضاد  یدستش رو ی. گرمادیگونه ام کش یبلندتر نجوا نبود. انگشت شستش و نوازشگر رو صداش

 داشت. یوحشتناک مور مور کننده ا

به  یگی. اون وقت تو مرمیبتونم جواب مثبت ازت بگ نکهیکنم تا ا یرو راض که تو زنمیم ی: من دارم به هر در دیجاو

 به عالقه من نسبت به تو نداره. یاصال ربط زمیتنها راه عز نیا گمی. اگه میخاستگار امیاجبار دارم م
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 ربط داره؟ یگرفتم : پس به چ یلبم گاز آروم گوشه

به  یدونم ک ینم یبکنم. حت یتونم کار یو من نم خورد : اون همه مزخرف راجب تو نوشتن نیپلکش چ گوشه

 شکستم.  یکه گردنش و م هیدونستم ک یمنو تو بکنه. دِ اگه م یشخص یخودش اجازه داده سرش  تو زندگ

راجب تو حرف  یکی نمیبیم شمیم ونهیخوندم حالم بد شد. من د یمردم و م یکرد : داشتم نظر ها یغروچه  دندون

تونم خودم و کنترل کنم. پس بهم  یسخته م گهید شده که  یمن باز رتیچند وقته انقدر با دز غ نی. ازنهینامربوط م

 .زمیحق بده که بخوام آبروت بشم عز

 یمرد و تازه داشتم م نیمرد و دوست نداشته باشه. اگه هم بود من اون دختر نبودم. ا نیبود که همچ یدختر

مرد که االن روبه روم نشسته بود نداشت. دوباره  نیبه ا یشباهت چیکه تو گذشته شناخته بودم ه یدیشناختم جاو

 .دمیگوشه لبم و گز

شد .با انگشت شستش نوازشگر لبم و لمس کرد قلبم مالش رفت هر چه  یم دهید شیشونیپ یچند خط اخم رو هنوز

 اخالقش زمخت بود دست هاش نوازشگر بود. انگار خجالت و تو نگاهم خوند که لبش به لبخند بازشد.

 تا چشم هات کار دست جفتمون نداده. نجایا اینگاه نکن دختر. ب ینجوری: ا دینال ییجورا هیهاش از هم باز شد  لب

اش  نهیس یعضالن یبعد خودم و تو حجم خوش بو هیثان کیسمت خودش و  دیدور بازم حلقه شد منو کش شدست

 نی. ادیتپ ینامنظم و پر صدا م یاش گذاشت قلبش کم نهیس یسرم قرار گرفت و سرم و رو یحس کردم. دستش رو

رد م نیبود. ا دهیگلوم چسب خیه بک ینبود از اون بغض یخبر گهیو بهم داده بود. د یحال سر خوش دیجاو یقرار یب

 برام مثل قرص آرامبخش بود.

 . یسرما یلی: خانمم خ دیتا شونه هام باال کش  پتو

 کرد. ینگاه م ایبه دن یلفظ خانمم قلبم با لبخنده فاتحه  از

 ؟ هی: خانمت ک دمیکش یفرض یاش خط ها نهیس یسر انگشت هام رو با

 کنه. یباعث خنده اش شد : همون که با چشم هاش جادوم م طنتمیپر ش لحن

 ؟!  یحرف زد نیا ی: االن خودت بود دمیعقب کش یباز و بسته شد.کم دهنم

 ؟یبود دیانقدر ازم ناام یعنی!ستمیاحساس ن یانقدر ب گهیکج شد : د لبش
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راجبت  یلینظرم خ یمدت هی یتعجب کردم. ول نیهم یبرا یاحساس یچوب خشک ب هی هیشب یکردم : گاه اعتراف

 .یکرد ییفرقا هی یکرد یازم خاستگار  یخوب از وقت یعنیعوض شده. 

وقع ت یبست یدکتر به نافم م یاقا یکرد : وقت یشد انقدر که نفس هاش پوست صورتم و نوازش م کترینزد سرش

 رفتار کنم. یچه جور یداشت

 آقامون صدات بزنم. یداشت یدکتر ادا کرد که خندم گرفت : تو چه توقع یبا حرص آقا یجور

 رفتار کردن هم نداشتم. یتوقع اون هم رسم یزد : نه ول مینیبه نوک ب یانگشت اشاره ضربه  با

 .میدور نگه داشتن جنس مخالف از زندگ یبود برا یحالت تدافع شتریرفتار ب نیا نگفتم

فشرد : حاال تو بگو خواسته ها از  میمال میحلقه شده اش دور سر شونه هام تنگ تر شد و سر شونه استخون دست

 ه؟یخاستگار گهیدو روز د ه؟یمن چ

 .می. مشکالتمونم حل نکردمینزد یحرف چیعنق جواب دادم : ما ه بد

 . گهیاخالق جواب داد: منظورت هومن د بد

 . میخواستم جر و بحث کن یداشت. نم یپدر کشتگ چارهیبودم چرا با هومن ب دهینفهم هنوز

 نه؟ یاالن مسئله مهم نیا ادیمن خوشت نم دنیاز لباس پوش یبار گفت هیکردم : مثال  زنیو لوچه ام و آو لب

 . میکن یحلش م واشی واشیشونه باال انداخت :  یشوخ طبع با

 حل نشد؟  -

 ! میکن یادامه داد: شده با زور حلش م حیو تفر یشوخ با

 بدجنس  -

 ؟ ی: نگفت دمیموهام گرفت به خودم لرز یاز البه ال ینفس

حواس لب زدم :  یداد ب یمونده بود وسوسه لمس صورتش اجازه تفکر و بهم نم یصورتش باق شیته ر یرو نگاهم

 کارم!
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 ؟ یمونده بود لمس کرد: کارت چ رونیب وریپل ریسر شونه ام که از ز یلخت

 

داره.  ادیکارم دردسر و مشکل ز دونمیمنه ، م زیگلوش دادم : من کارم و دوست دارم. کارم همه چ بکیو به س نگاهم

 خودم بسازم. یبرا دیجد یزندگ هیکار تونستم  نیتونم. من با شروع ا یبشم چون نم الشیخ یازم نخواه ب یول

 یدوست ندارم. شغلت واسه مرد من شغلت و گمیو لمس کرد: رک م میفر نارنج یسر انگشت هاش دنباله مو ها با

کنم به کارت ادامه  یباز به خاطر خودت موافقت م ی. ولادیفاجعه به حساب م ییجورا هیجور خط قرمز  هیمثل من 

 خواسته ازت دارم. هیفقط  ی. ولیبد

 ران؟یو بهم قول بده ا نیباشه نه کارت ا مونیزندگ تتیجابه جا شدم : الو یجام کم تو

 خوام؟ یازت م یزیچ نیدو طرفه اس منم همچ نیا ینبود : قول! ول یمشکل نجایتا ا خوب

 مسئله هست؟  هیبوده مطمئن باش. فقط  نیهم شهیپر غرور زمزمه کرد : هم دیجاو

 ؟یچ-

 کنه. یتونم بچه هام از خودم جدا کنم. بودنشون که ناراحتت نم ینم یعنیچونه ام و باال داد : بچه ها، من  دیجاو

 یخوام. تو راجب من چ یو ازت نم زیچ نیوقت همچ چیبا خودش فکر کرده بود : من ه یمردک ماموت چ گرفت دلم

 . من بچه ها رو دوست دارم.یکنیفکر م

 خودش و داشت. یکرده بودم . نورا هم که جا دایداشت تازه راه روش ارتباط برقرار کردن با کوشا پ قتیحق

 چیبدون ه هوی یدختر هیتو  دمیجان. فقط خوب بهت حق م رانینکردم ا یشد : من فکر ییپر از دلجو لحنش

 .یبش تیخوام اذ یناراحتم نم کمی یزندگ هیخوام ببرمت وسط  یم یمقدم

نگران بودم و من به  دیگشت. جاو یاومد دوباره بر م یم میتا وسط گلو یوجدان تموم وجودم و گرفت.  بغض عذاب

 دادم. یادامه م میکار یمخف

 ن قبال ازدواج کردم.م -

 .یکن یآور ادیمن  یبرا یه ستیتموم شد رفت . الزم هم ن یجواب داد: عقد کرد یبد خلق با
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 داره؟ تی: چقدر گذشته من برات اهم دیام لرز چونه

 ازم گرفته بود. ارمیسرم و باال ب نکهیجرات ا شیطوالن سکوتش

 نگاهم کن! رانی. انمتی: ببدیجاو

 کردم و سر بلند نکردم : لجباز! مخالفت

گفتم؟ نه دلش و داشتم. نه  یم دینشه. با ریتا اشک هام سراز زدمیجا شد چونه باال دادم. تند تند پلک م جابه

 پس چرا احساس گناه داشتم. یبودم ول یقربان هیجراتش و من 

 داشت؟ هیسوال گر نیا ی؟ چ یکن یم هیگر رانی: ا دیجاو

گوشم نشست  کیدور کمرم نشست. لب نزد دیدست جاو دمیآرامم نکرد.عقب کش دمیجاو لحن پر از محبت یحت

 صداش خش دار بود.

 ؟یریاول تو جواب بده تا جوابت و بگ پرسمیسوال م هی:  دیجاو

 ران؟یا یام گرفت : دوستم دار چونه

کرد! داشتم که ترس از  یم ینیام سنگ نهیدوست داشتم؟ آره داشتم؟ داشتم که گذشته ام نافرم سر س دیلرز لبم

 کنم. یزندگ دیخواست با جاو یدست و پام به لرزه انداخته بود. من واقعا دلم م قتیگفتن حق

 تکون دادم : آره  سر

 بشنوم. خوامی: م دیجاو

 گذاشته بود. ابونیو جمع کرد بود امشب سر به ب لشیجام نبود. انگار بار و بند یاز غرور ب یخبر

 ذاشتم : آره دوست دارم.هم گ یهام و رو پلک

 .دیام بوس قهینبض دارم نشست آروم نرم شق قهیشق یرو دیچشم ها باز کنم لب جاو نکهیا قبل

نداره تا  یتی. دوست دارم گذشته اهمیدوستم دار یلب هاش نشست : منم دوست دارم. تا وقت یرو یکمرنگ تبسم

د. با نش یخواست یرو م یتو گذشته ک ستینداره. برام مهم ن تیاهم زیچ چیه گهید تیمن باشم فقط تو زندگ یوقت
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من  ی. برایدوستم دار یگیم نکهیمهم ا النخوام بدونم ا یدونم نم یکه من نم یها زیچ اینشد.  یعقد کرد یک

 ها فراموش کنم. زیچ یلیکه بتونم خ هیکاف

حرف هاش  ی. ولزنمیگذشته حرف م دونست من راجب کدوم ینم دیمحکم تر به آغوشش برم گردوند. جاو نباریا

 موند. من یتو گذشته م شهیهم یآرومم کرد اعترافش و اعترافم و دوست داشتم. آره گذشته مهم نبود. گذشته برا

 خودم. یموند برا یراز م هی نی. اردک یدوا نم یدرد چیحرف زدن از گذشته ام ه یخواستم دروغ بگم ول ینم

 یحاال که تو هست یبود. ول یبمون آرامش بده بعد برو بخواب امروز روز گند کمیبمش و کنار گوشم نشست:  یصدا

 خوبه. زیهمه چ

گرفتم گذشته ام رو چال کنم. تموم دوست داشتم  میفرق داشت. حاال واقعا تصم یلیو حالم با سر شب خ حس

 وسط تا ناگفته ها رو جبران کنم. ذاشتمیم

  د؟یجاو -

 : هومدیجاو

 اف کن ؟ اعتر گهیبار د هی -

 نثارم کرد. یشرف یب دیخند بلند

*** 

ش تق و توق کف یصدا دنیبرق فشردم. با شن دیباز شد با نوک کفشم در هل دادم با آرنج کل کیت یبا صدا یآهن در

 نگاهم و باال دادم. یزنانه 

و  ییلب سالم کردم و سمانه با خشرو ریاومدن. ز یم نییو نامزدش سمانه همراه هم داشتن از پله ها پا سهراب

 جواب داد. یسهراب با لحن سرد

ها رو به دست چپم دادم و باهاش  لکسیو دستش و جلو آورد نا ستادیکرد. روبه روم ا یچند پله آخر و ط سمانه

 .دیبودم گونه ام بوس دهیکم ازش د یلیکه خ یزیدوستانه چ یلیدست دادم.قدم جلو گذاشت و خ

 .یامشب مراسم خاستگار دمیاز مامان سوسن شن گمیم کی: تبر سمانه



 یشونیماه پ

 
429 

 

 یدادم با خبر ازدواج من کم یلب تشکر کردم. سمانه راجب عالقه سهراب به من خبر داشت. حاال بهش حق م ریز

بت سمانه رو نس یتونستم رفتار تدافع یدل بسته بودم م دیراحت باشه. حاال که خودم هم به جاو شیاز زندگ الشیخ

زد. خواستم از پله  رونیکرد از در ب یخداحفظ یبلند شد و از من سرسر شیگوش یملود یدرک کنم. صدابه خودم 

 ها باال برم که سهراب صدام زد.

 ران؟ی: ا سهراب

 : بله ؟ برگشتم

 ؟ یو دوست دار دیواقعا جاو ایازدواج از سر اجبار  نیشلوارش فرو کرد : ا بیراستش و داخل ج دست

 ینم نجایبه ا یزود نیبود به ا ومدهین شیعکس ها پ هیاگه قض دیتو عمل انجام شده قرار گرفته بودم. شا دیشا

 دیازدواج نکرده بود. من واقعا به جاو نیو ا یخاستگار نیبه اجبار منو وادار به قبول کردن ا یبازم کس ی. ولمیدیرس

 عالقه داشتم.

 دن پشت گوشم زدم : دوستش دارم.و گرفته بو دمیاز موهام که جلو د یا دسته

 !یعاشقم یروزم به من گفت هیشد آروم زمزمه کرد :  شتریچشم هاش ب غم

 .ارمیتونستم به خاطر ب یم یروز از نظرم انقدر دور بودن که به سخت اون

 یکه عالقه و عشق منو نخواست تو بود یتو چشم هاش زل زدم : کس ینفرت چیبدون ه ی نهیک چیبار بدون ه نیا

 سهراب!

خواستم بگم منم واقعا دوستت  یترسم باعث حسرت شد. فقط م نیوهم دمی. ترسدمیزد : آره من ترس یتلخ لبخند

 نداشتم.   یزندگ هیاز  یداشتم فقط اون موقع ها درک درست

 بود.  ستادهیمرد که روبه رو ا نیعاشق بودم . عاشق ا یروز هی

 برگردوند شهینم گهیگذشته. گذشته رو د یگیخودت م یقائلم ، ول یگذشته امون احترام خاص یسهراب من برا -

ت ا ندهیلطفا از امروز به آ یتو گذشته بمونه. راه ما سال ها که از هم جدا شده. سمانه دختر خوب شهیبهتر گذشته هم

 رو نخور. شهیتکرار نم گهیکه د یفکر کن حسرت گذشته 
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از امروز هر  رانیا گمیبرات بکنم . صادقانه م یمن نتونستم کار. یگیها بود : آره تو درست م یبه کاش نگاهش

 گذشته رو جبران کنم. ییوفا یبتونم ب دیشا یمن حساب کن یرو یتون یم یداشت یمشکل

 زدم : ممنون پسر خاله لبخند

 شد. یتکون داد  و رفت. کاش سهراب هم با سمانه خوشبخت م سر

رد ک یو خشک م ستالیکر کیکمر بار یبه مادرم که داشت فنجون ها یاپن گذاشتم سالم بلند یها رو  رو لکسینا

 دادم.

 و بلند نکرد : سالم سرش

سرما رفتارش  یول زدیبود. حرف م نیکردم مادرم هنوز باهام سرسنگ یطرف حس م نیعکس ها به ا هیقض از

 کرد. یم تمینگاهش اذ یناراحت

 ایشوهر کنم ب یکرد یمنه ها! مگه کچلم نم یخاستگار یا سالمتن یو از دور گردنم آزاد کردم : سمن خانم پکر شالم

 ؟ یحاال که حرف گوش کن شدم ناراحت

 کمک. ایگذاشت : برو لباست و عوض کن ب ینیو داخل س استکان

 ، مامان سمن. یکوتاه اومدن نداشت : مامان خانم الیانگار خ نه

 یستین یآره ؟ اگه راض یستین یمامان راض ؟یکن یم هی: مامان گردیچک نییاز گوشه چشمش پا یقطر اشک دمید

 .زنمیو بهم م زیاالن همه چ رمیم

 کارت دارم. نیبش ای: ب یصندل یرو نشست

 ینگفتم از دستم دلخور یچیه نکهیا یدونم برا ینکن. م هینشستم. دستش و تو دستم گرفتم : مامان گر کنارش

 اومد. شیپ عکس ها نیا هیخواستم بهت بگم که قض یبه خدا م یول

 یبهم گفتند حامله ام برعکس همه زن ها خوشحال نشدم. من بچه نم یگونه ام گذاشت : وقت یو رو دستش

بار وجودت حس کردم تکون خوردن حس کردم. از خودم از فکر نخواستنت متنفر  نیاول یبرا یوقت یخواستم. ول

من  هیدخترم شب ی. از همون روز ها با خودم عهد کردم نذارم زندگیادامه زندگ یبرا لمیدل یشد ییجورا هیشدم. 

 یوجل دیکه با یباشم. روز یبند باشم بلد نبودم مادر خوب یکه با خودم بستم پا ینتونستم به عهد یبشه. ول
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 یخارج و وقت ینکردم. بعد طالقت جلوت و نگرفتم اجازه دادم بر یگرفت تا با سورج ازدواج نکن یم تیلجباز

 دوباره دختر خودم و بشناسم. دیکش ولکه ط گهید رانیا هی یشد یرگشتب

رد و ک یحالم و نم تیکرد و رعا یم یخان پا فشار ونی. کاش همایگرفت ی. کاش جلوم مرفتمیکاش نم دمیدلم نال تو

 داد برم. یاجازه نم

 .تیدوشت. شدم سربار زندگ یبار رو هیبرات بکنم تازه شدم  ینبودم. نتونستم کار یدونم مادر خوب ی: م سمن

شما هم بکنم باز  یبرا ی! من هر کارهیمامان! سربار چ یزن یم هیچه حرف نی: ا دمیگونه ام بود و بوس یکه رو دستش

 ها. یحرف و نزن نیا گهیکم کردم. د

 دیاقعا جاوو ران؟یسوال دارم ازت ا هیکنم که تو رو بهم داد.  یهزار بار خدا رو شکر م یزد : روز نیغمگ لبخند

 ؟ یدوست دار

 دادم. یسوال و جواب م نیبار بود که داشتم ا نیسوم نیا

 ..یلیانداختم : خ نییزده سرم و پا خجالت

 فرق داره؟  گهیبا مرد ها د دیجاو طی؟ شرا رانیا ی: فکر هات و کرد دیکش آه

 با بچه هاش ندارم.  یخوبه مامان ، منم مشکل دیجاو -

 رانیا ی. ولیمن ندار یها حتیبه نص اجیکه احت یهست یکرده  لیدونم تو دختر عاقل و بالغ و تحص ی: م سمن

 رهیگیدوشت قرار م یرو دیجاو یکه با ورودت به زندگ یها تیبه همه مسئول یعنی یجواب مثبت بد دیبه جاو یوقت

، دو تا بچه  رانیا ستیتنها ن دی. جاویکن یزندگ دیفقط با جاو ستیقرار ن هی! تو برعکس بقیجواب مثبت داد

 ! هی؟ فکر نکن کار راحت یمادر باش یتون یم یاز بچه هاش قبول کن ینگه دار تیمسئول یتون یداره م کیکوچ

مادرشون براشون  یتونه جا ینم چکسیدونم ه یخوام مادرشون باشم. م یهام و تو هم قفل کردم : من نم انگشت

 کنم. تونم بهشون محبت  یم یپر کنه. ول

 یتونست یکه نم ییهمون کسا ونیبرادر خسرو برادر زاده هما دیجاو نی! بعدم استین ی: باز کار آسون سمن

 روشن فکر شده. یادینکرده ز یزندگ رانیچون چند سال ا دی. فکر نکن جاویدرک کن دشونیعقا
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 یمنطق. م یهم ب یمتعصب ،گاه یادیز دیبودم جاو دهیمدت کم فهم نیمثل روز برام روشن بود. تو ا هیقض نیا

بود از خط قرمز هاش  نیخصلتش ا نیکرد و بدتر یتا آسمون باهم فرق م نی، تفکراتمون، زم دمونیدونستم عقا

زن و مرد  یرفت همه  یخط صاف جلو نم یهمه روابط رو یشد. ول یم نمونیاومد که باعث جر و بحث ب یکوتاه نم

 هم بود باز مشکل داشتند.  یهم سو شونیبودم و خط فکر دهیکه هم عق یها

د با تونن یدادم :تفاوت ها قشنگه. دو نفر که بهم عالقه دارن م لشیو تحو دیجواب جاو دمیو به لب خشکم کش زبونم

 هم سازگار بشند.

 .یجواب دار هی زیهمه چ یلبخن زد : از دست تو که برا مادرم

 بار خوشبخت بشم . نیا دمی: قول م دمیاش بوس گونه

 تا شب ریپاش و برو دوش بگ یو گرفت متیخوام. حاال که تصم یتو رو م ی، من که فقط خوشبخت شااهللی: ا سمن

 نمونده. یزیچ

 خونه ام اومد.  یجغ جغ ای: ب دیاف اف مامان خند یباصدا

 باز کردم و سمت اتاقم رفتم. نیآفر یبرا در

*** 

 .دمیکش یبودم و موهام و سشورا م ستادهیا نهیآ جلو

 پوشه. یم زیشوم شیتو مراسم خاستگار ی. اخه کیبپوش دیگرده با قهی راهنیاون پ گمیمن هنوز م ی: ول نیآفر

 یبرا ینجوریبود ا یو شلوار پارچه  زیمراسم شوم یدوشم رها کردم. انتخابم برا یفر خشک شده ام و رو یموها

 بلند شدن و نشستن معذب نبودم.

 کدوم بپوشم؟ ی: غرغر نکن نگفت برگشتم

 رنگ و باال گرفت. روزهیف زیشوم نیآفر

 رنگ برنزه پوستت کم شده. ی. راستادیو بپوش به رنگ پوست هم م نی: ا نیآفر

 : آره ، وقت نکردم برم سوالر. دمیگونه ام کش یرو یدست
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 ام؟یواسه هم کالس ب دیبا میشیهم م یجار مینشستم : حاال که دار شمیآرا زیم پشت

روز  ادتی د؟یکرد تو جاو یفکرش و م یک ی! ولادیمگه خاله واسه مامان کالس نم گهی: آره د دیخند ینخود نیآفر

 ؟یگفت یم یاول راجب خانواده نواب چ یها

 . مرد ساالر و زورگو اند.گمی: آره هنوزم م دمینازک پشت چشم کش یچشم خط

 ؟یمرد ساالر و زورگو بش یآقا نیزن ا یخوا یشد م یچشم تنگ کرد : پس چ نیآفر

 .گهینگاهش کردم : کار دل د نهیداخل آ از

 یازدواج م یبزرگه. انقدر خوشحالم دار ی: آخ من قربونت بشم آبج دیاز پشت بغلم کرد گونه ام بوس دیکش غیج

 خوشحال نبودم.  یکه خسرو اومد خاستگار یکن

 کردم.  یببخش اون روز ها همه اش سرت غرغر م نیآفر -

بغل ها پاش و  نیدوماد هم ی. پاشو عروس خانم منزل آقایدونم نگرانم بود یداد : م لمیتحو یلبخند مهربون نیآفر

 .یآماده بش ومدهیتا ن

 کردم  پیتا دیجاو یو برداشتم و برا میگوش

  "رفت ؟ شیپ یچجور "

نداشته باشند. هر  یمشکل پدرشون ازدواج با با کوشا صحبت کنه. برام مهم بود بچه ها  دیصبح قرار بود جاو امروز

 مردونه بزنه. یخواد با کوشا حرف ها یقبول نکرد و گفت م دی. جاوامیاصرار کردم منم باهاشون ب دیبه جاو یچ

 باز کردم. دیجاو امیپ

 "راحت التیامن و امان خ زیهمه چ "

ا اش ت یچسب تنم که بلند یانتخاب کرده بود و همراه شلوار پارچه  نیکه آفر یرنگ هروزیف پوریگ ریحر زیشوم

 شلوار مشخص بود و تن زدم. یمچ پام بود که مچ پاهام از کوتاه یباال

 یعطر رو برداشتم و رو شهیاز جنس نقره و دور مچ پام بستم. ش یو به پا کردم. خلخال حلقه ا میپاشه سوزن کفش

 هم تو جمع نبود. بهیبودن غر دهید یگلوم چند بار پاف کردم. شال سرم نذاشتم همه منو بدون روسر ریمچم و ز
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 ستن.نش  نیکاخ کرمل یتختم گذاشته بودم و برداشتم و تکونش دادم برف ها آروم رو زیکه کنار م یستالیکر یگو

 ! گه؟یحواست بهم هست د یلب زمزمه کردم : خدا ریز

مبل نشسته بود و دخترش و تو بغلش گرفته بود  یرو دهیزدم. سپ رونیانداختم از اتاق ب نهیآ آخر به خودم تو نگاه

 داد. یم ریبهش ش ریش شهیداشت با ش

 عمه فداش بشه. یو لمس کردم : اله فشیپشت دست گونه نرم و لط با

 .ی: خدا نکنه عروس خانم ، خوشگل شد دهیسپ

 بودن. ومدهیوز از شرکت نخان هن ونیزدم. خسرو و هما نیشرمگ لبخند

 اد؟یم ی؟ ک نیگفت : مامان به بابا خبر داد زدیدستش گاز م یتو بیطور که به س نیهم مانیا

 .دیچیو م یقهوه خور زیم یزانو زد بود. داشت رو نیزم یجام خشک زد. نگاهم دنبال مادرم رفت. رو سر

 نگفتم.. یزیبه من نگاه کرد : نه چ مادرم

 .ستیدرست ن شهیاخم کرد : بدون بابا که نم مانیا

 داره؟ یبود و نبودش مگه فرق ست؟یجواب دادم : چرا درست ن یبد خلق با

ت نبود خبر داش بهیکه غر دهیسپ یاشاره کرد که مالحضه کنم. ول دهیلب صدام زد و با چشم ابرو به سپ ریز نیآفر

 رو ندونه. هیقض نینبود ا یتو آشنا ها کس گهید یعنیپدرمون ما رو ترک کرده. 

 .ستمیمن که دشمنت ن رانیخوب! ا ایانداخت : بزرگترت ها! حاال بد  یدست شیگاز زده اش و تو پ بیس مانیا

 ست؟ین یمشکل گهیخان به عنوان بزگتر هست. د ونیشدم : هما کالفه

 بابا هم شرطه.  تیرضا یازدواج کن یتون یهم رفت : بدون اجازه بابا که نم یتو شتریابروهاش ب مانیا

 ندارم. اجیاحت چکسیرفته من قبال ازدواج کردم پس به اجازه ه ادتونی نکهیمثل ا -

 یو برات باز زی؟ قرار نقش مترسک سر جال یما رو چرا جمع کرد گهید یو گرفت متیپوزخند زد : تو که تصم مانیا

 .میکن
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م. داشت اجیبزرگتر احت نیم ، اون موقع که به اجازه همچون بودنتون مهمه برا دیباش نجایباال رفت : خواستم ا صدام

بهتر مزاحم خودش و  کار؟یچ نجایا ادیو راجب خاستگار منو نداد. حاال ب کیکوچ قیتحق هیبه خودش زحمت 

 .مینش شیسوگل

 یچ نجایاون. پس من ا یکی گهیم نیا یکی. گهیبگه که مامان بلند گفت : اهلل اکبر. بسه د یزیخواست چ مانیا

ه سر ب هیتو هم برو تو آشپزخونه  رانیموضوع بشنوم. ا نیراجب ا یزیخوام چ ینم گهی. دستمیهستم بزرگترش ن

 غذا ها بزن.

 . گفتم اگه بابا بود بهتر بود.دیستیخودش و جمع جور کرد : من نگفتم شما بزرگترش ن مانیا

 . پس تمومش کن.ستی: حاال که ن سمن

 ما یاون مثال پدر همه  ی. وقترهیبگ دهیتونست اون مرد و ناد ینم مانیحرف خودم به آشپزخونه رسوندم. چرا ا یب

برگذار شد. مامان مجبور شد پاش و تو  شیافتادم. که تو خونه سوگل نیآفر یمجلس خاستگار ادیگرفت.  دهیرو ناد

رم ماد هیقبول نکردم. من شب یشرکت کنم. ول یستگارخااصرار کرد منم تو مجلس  نیخونه اون زن بذاره. چقدر آفر

که با مادرم  یکار یخان تا تالف ونیخونه هما ادیگفتم تا ب یبهش م دینبود صبرم انقدر باال نبود. با خودم فکر کردم با

 کردم. یدهن کج دمی. به فکر پلارمیکرد و سرش ب

 اخم کردم. مانیا دنیاز پشت لمس شد برگشتم با د بازوم

 بزرگه. یکه چقدر دوست دارم آبج یدونینداشتم م ی: من منظور انمیا

 مان؟یا یندار یا گهیدونم. مشکل د یبغلش کردم : م اریاخت یب

 .رهیم شیداره خوب پ زی: نه خدا رو شکر پا قدم دخترم خوب بوده همه چدیخند

ت سر .پشدمیبود و بوس بایکردم. نورا که تو بغل ز یروبوس بایو ز خانم دهیبودم با فر ستادهیو مادرم ا نیآفر کنار

بار دستم و فشرد. نگاهم سمت در رفت تو دست  نیاول یخان برا روسیوارد خونه شد. س دیخانم پدر جاو دهیفر

حرف و نگاه  چیهم از ه یخان دست داد. دست گل به من داد. خبر ونیو هما مانیبود. با ا یدست گل بزرگ دیجاو

 تو ذوقم خورد. یلیخواستم راستش بگم خ ید. اگه منبو یعاشقانه 

 تونست آروم زمزمه کنه چقدر خوشگل شدم.  یم حداقل
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 تدنیمثال خاستگار که قبال گفته بود از لباس پوش یآقا نیخانم دلت خوشه ا رانیکردم : ا یدلم دهنم کنج تو

 ؟! یو داشت یحاال انتظار چ ادیخوشش نم

 احساس  یو مشت کردم و نق زدم : ماموت ب دستم

تا نظرش و  زدمیخودم باهاش حرف م دیشد با ینم یجور نینداشت. ا یکوشا دست دادم رفتارش با گذشته فرق با

 .دمیفهم یم

راست رفت سر اصل مطلب و منو از  هیخان اجازه نداد. بحث منحرف بشه  روسیس ینیریو ش یتعارف چا بعد

 کرد. یرخان خاستگا ونیهما

ها رو  زیچ نیا هیعقد و مهر خیخودشون گرفتند. فقط مونده تار می: بچه ها از قبل با هم حرف زدن و تصم روسیس

 .میمشخص کن

 رانیچون اصل نظر ا رانیهمه به انتخاب خود ا یو محل زندگ هیتو جاش جابه جا شد: انتخاب مهر یخان کم ونیهما

 شرط دارم. هیباره ندارم. من فقط  نیدر ا ینظر چی،من ه

باشه  یگفتند هر شرط یم دهیو نش دهیدوماد ها که ند هیخان داد و برعکس بق ونیاش و به هما ینگاه جد دیجاو

 ؟ هیخان چ ونیخواست بدونه شرط هما یقبوله ، م

 خوام . یم رانیا یخان دم ابروش باال رفت : من حق طالق و برا ونیهما

 .یکی نیکنم جز ا یباشه قبول م ینان به هم گره خورد که جا خوردم : هر شرطچ دیجاو یابروها

 تو لحنش بده گفت : پس به سالمت. یرییتغ نکهیخان بدون ا ونیهما

 یخان نگاه م ونیجمع هم با دهن باز هما هیخان نگاه کردم. فقط من نبودم که شوکه شده بودم بق ونیبه هما شوکه

 کرد.

 ! م؟ی: عمو ما قبال حرف نزد دیغر دیجاو

 : منم گفتم شرط دارم. نگفتم؟ ونیهما

 .ای: داداش کوتاه ب روسیس
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حرف ها  نی. ارندیطالق بگ یچ ی! برادیزنیم هیحرف ها چ نیخان ا ونیبابا هما یرو گرفت : ا انهیخانم م دهیفر

 شگون نداره.

 .میدختر ندار نجایبسم اهلل اگه نه ما ا ینک ی، اگه قبول م نهیهم رانیازدواج ا ی: شرط من برا ونیهما

باشه چه نه من طالق بده  رانیزد شمرده شمرده گفت : چه حق طالق با ا شیمشک یبه تار ها یکالفه چنگ دیجاو

 .ستمیعمو. ن ستمین

 ؟یکن یبهم زل زده بودن : پس قبول م اتوریدو تا گالد هیشب

 دارم؟  گهید یبد اخالق جواب داد : چاره  دیجاو

 : نه  ونیهما

طرف منو  رهیطرف برادر زاده اش بگ نکهیا یخان به جا ونیخان تو قلبم زنده شد. هما ونیهما تیاز حما یخوب حس

 گرفته بود.

 هیقنبود برعکس ب دهیبا مادرش هم عق ادیز دیجاو ی. ولمیبرگذار کن یبود تابستون جشن عروس نیخانم ا دهیفر نظر

 .رندیبگ میبراش تصم هیداد بق یکرد و اجازه نم یداماد ها سکوت نم

 .میبرگذار کن دیتا قبل ع یخوام عروس یدارم م گهیاش و خاروند : من نظر د قهیشق یرو دیجاو

 آماده بشم؟ یسه ماه چه جور نی: امکان نداره. تو ا دمیلبم و جو گوشه

و مشخص کردن من فقط  یاومد. بالخره زمان عروس یکوتاه نم دیجاو یکردن ول قیخانم حرفم و تصد دهیو فر مادرم

 یمهمون هیبه  لیتبد یزود تموم شده و مهمون یلیخ یوقت داشتم. مجلس خاستگار هیزیجه دیخر یدو ماه برا

 .میهم بزن اآخرمون ب یتو اتاق تا حرف ها میاز ما نخواست بر چکسیشد.ه یمعمول

*** 

 داشتم. شمارش و دیتماس از دست رفته از جاو هیو چک کردم  میو برداشتم گوش فمیتموم شده بود. ک یبردار لمیف

 بوق که خورد جواب داد. نیگرفتم اول

 . زمی: سالم ، من جلو در منتظرتم عز دیجاو
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 شد.  یروز هل گوشت به تنم م نیگفتن هاش ا زمیعز

 دوشم انداختم : اومدم.  یو رو فمیک

  ؟یاومد یم دیستم : نباو باز کردم و کنارش نش نیماش در

 ام؟یدنبالت ب یکرد : دوست ندار اخم

 بود مزاحم کارت شدم.  نیو بستم : نه منظورم ا کمربندم

 .یستیکرد : ن حرکت

 م؟یری: حاال کجا م دمیعقب رفته بود و جلو کش یکه کم شالم

 .میریم دیواسه خر یجا بعدش هر جا تو خواست هی میری: اول م دیسیو ل نشیریز لب

 دنبالت که نکردن؟!  د؟یبعد ع یذاشتیخوب م م؟یریجشن بگ یخوا یم یو هول هولک یکردم : چرا انقدر عجله ا اخم

دست فرمون نگه داشت با دست آزادش دست منو گرفت و پنجه هاش و تو پنجه هام قفل کرد : به من بود  هی با

 شه.تموم ب زیبه نام خودم تا همه چ زدمتیمحضر م بردمتیفردا م نیهم

 محضر تا به نامت بشم. میببر نمیبهش رفتم : مگه من ماش یغره  چشم

 نی. من هم میکرد یعقد م یکاش قبل عروس ی. ولیسر شونه به اخم هام نگاه کرد : نه شما خانم خوشگل من از

 دراز نکردم. ممیلیاز گ شتریبا تک ماده پام و ب یجور

 کنار نشسته بود. گهید دیجاو هیبه صداقتش و لحن پسرانه اش که انگار  دمیخند

 ؟ یگفت یچ یبا کوشا حرف زد یپاش گذاشت: نگفت یقفل شدمون و رو دست

 نداره .  ی: مشکل دیجاو

 مطمئن؟ -

 .ادینداره گفت از تو خوشش م یدستم فشرد : کوشا مشکل دیجاو
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 غده. کمیدونستم. توله سگ فقط  یشل شد : م شمین

 گرد شد : بله،   دیجاو یها چشم

 دی.ببخشنیبد قلق هم یلیخ نکهیمنظورم ا زه،ی: چ دمیشل شده ام بسته شد. گوشه لبم و جو شیزدم بازم. ن گند

 خواستم بهت فحش بدم. ینم

 سه تا بچه بزرگ کنم. دیدو تا با یو تکون داد : به جا سرش

 دلتم بخواد. یلیگفتم : خ یصدا یب یشیا

 خواد که انقدر عجله دارم.  یدستم و عقب بکشم که اجازه نداد : دلم م خواستم

 د؟یچسبوندم: جاو یصندل یعقب دادم و سرم به پشت میصندل یکم

 نگاهش از جلو برداره جواب داد : جانم نکهیبدون ا دیجاو

 هام بشه. ناز داریخر دیلوس بشم و جاو ی. کممیرفتار کن یمعمول یتموم زوج ها هیخواستم شب یم دلم

 کنه. یشد : من صبحونه ام نخوردم معدم داره غش م زونیو لوچه ام  آو لب

 بهت بگه فتهیپشت سرت راه ب یکی دیچشمت گود شده. با ری؟ ز یستیهاش درهم شد : چرا مراقب سالمتت ن اخم

 .ینکن کاریچ یکن کاریچ

 کرد . یناز بکشه دعوا م نکهیا یاحساس به جا یماموت ب ایب

 خانم . رانیا یزدم : شانس ندار نق

 . یداد یجواب منو م ینجوریا دیها . االن نبا ستمیمن نورا ن یام قالب کردم : دقت کرد نهیس ریهام و ز دست

 گفتم؟ یم دیبا یابروش باال رفت : چ یتا

واسه خر کردن ما  حرف ها که مرد ها نیاز هم زم،یجانم، من فدات بشم. عز یا یگفت یم دیپرو زل زدم بهش : با پرو

 .زنندیزن ها م

 با حرف هام به قول خودت خرت کنم. یدوست دار یعنی:  دیلبش کش یانگشت شستش و رو دیجاو
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 یخرمون م دیدار میدونیم نکهیجور حرف ها. با ا نیا دنیبه شن میدار اجیواقعا احت یباال انداختم : ما زنا گاه شونه

 .گهید نیخوب خصلتمون هم یول دیکن

 ؟  دیدار اجیخر کننده احت یفقط با حرف ها یعنیافتاد :  نیچ تنگ کرد و گوشه چشمش  چشم

 ؟ هیمنظورت چ -

 ! م؟یامتحان کن یخوا یافته. م یشل شد : مثال کارت با بغل و بوس راه نم یور هی ششین

 .بود هم طلب فرصت  زرنگ خان  ماموت

 .شتشکیاش پ هیبا حرف ناز بکش. بق نیکردم : شما هم اخم

 . میزودتر عقد کن دیبا گمیم نیهم یباال انداخت : برا ابرو

 داشت.   یگفتم : چه ربط جیگ

 ناز بکشم. االنم که دستم بسته اس.  ستمیسرشونه نگاهم کرد : من تو حرف بلد ن از

 . تیتربیبه بازوش زدم :ب یمشت

 گفتم؟  ی: چرا مگه چ دیمال بازوش

 کنند.  یفکر م زیچ هیهمه مردا فقط به  -

وسط ضرر کنه قرار شما ناز  نیا چکسیه ستی. بعدشم قرار نزنمیحرف م عمیپرو جواب داد : دارم راجب حق طب پرو

 .ستین یبد زیچ ازیمن ن یبش

 تموم خون بدنم سمت گونه هام پمپاژ کرد. گلوم خشک شد.  قلبم

 ؟یتمومش کن شهی: م دمینال

 دوست دارم . یگل یلپ ها نیمن چقدر ا یدون یزد : م یمهربون لبخند

 دارند؟ لیم یشد حاال خانم خانم ها بگه ناهار چ لیتکم که من روز بود :  یکرد. مدل نگاهش پر از مهربون نگاهم



 یشونیماه پ

 
441 

 

 شد. مینگاهش باعث دست پاچگ ینیداد. سنگ یمهربونتر نشون م شهیلب از هم یو لبخند رو شیته ر نیا با

 جاده چالوس. میبر میبش دیخر الیخیب شهیزدم : م کیو م دمیو داخل دهنم کش لبم

 . یتحمل کن یتون ی: تا اون موقع م دیچیپ یدگیبر نیزد و اول راهنما

 اره   -

 . میری: پس م دیجاو

 به کف دستم زد.   یو باال اورد و بوسه  دستم

 بعد باشه؟ ییجا میریاول م یرو چک کرد : ول نهیآ

 : کجا خوب؟ دمیکش رونیشکالت ب یبسته  فمیداخل ک از

 از همکار هام همسرش متخصص زنان وقت گرفتم. یکی:  دیجاو

 ؟ یک یبرا -

 . زمیعز گهیتو د یخودم که مطمئنا وقت نگرفتم. برا یبهم انداخت : برا ینگاه مین دیجاو

 من؟ چرا؟   یلب هام تکون خورد: برا یجلد شکالت خشک شد. به سخت یرو دستم

 . هیپزشک معروف چکاب. نگران نباش ی: برادیجاو

پالتوم رفت. لرزش چونه ام دست  قهیدستم سمت  رسهیهام نم هیبه ر یکاف یآن هوا هی. حس کردم ختیفرو ر قلبم

و  فمیمطمئن بشه.  دسته ک یدکتر که از چ میخواست بر یفکر کرد بود. م یخودم نبود . مردک خرفت با خودش چ

 تو دستم فشردم : نگه دار. 

 شد؟  ی: چ دیجاو

 و نگه دار .   نیماش نیگرفتم : گفتم ا ینفس

 ؟ یخوب رانیگرد کرد : ا چشم
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 رفت و در باز کردم.  رهیسمت دستگ دستم

 ؟ یکن یم یدار ی: چه غلط دیزد و بازوم چسب داد

 بشم. اجازه نداد. ادهی. کمربندم و آزاد کردم خواستم پدیکش ابونیپر سرعت گوشه خ نیماش

 چه مرگت شده؟ یبگ شهیشده م خدا هم ی: محض رضا دیجاو

 ... زن ازدواج ایقرار با دختر  یبشه ؟ مطمئن بش یدکتر زنان که چ می: بر دمیکش رونیحرص دستم و از دستش ب با

 جملت و کامل کن.  ی: جرات دار دیغر زیآم دیتهد

 نرفته که؟ ادیمن مطلقه ام  -

 بسه. فقط بس کن. رانیخورد : ا دیتکون شد نیشد روم در و چنان محکم بست که ماش خم

 گونه ام سر خورد :من ببر خونه . یرو اشکم

بدون جر و بحث حرف  قهیدو دق میتون یدختر چرا منو تو نم ؟یکن یم هی: چرا گر دیبه صورتش کش یدست کالفه

 .میبزن

 ؟یمطمئن بش یدکتر تا از چ یمن ببر یخوا یو پس زدم : م بغضم

 مطمئن بشم؟ یزیخوام از چ یگفتم م رانیگفتم؟ آره ا نوینگاهم کرد : من ا دلخور

 ن؟یدکتر زنان؟ جز ا شیپ امیداره من با تو ب یلیو پاک کردم : پس چه دل مینیپالتوم ب نیآست با

مزخرفات که تو رو ببرم چکاب اصال در  نیلحظه ام فکرم نرفته سمت ا هیمن  رانیبه دستم داد: ا یکاغذ دستمال

رو دارم. زوج ها  ییزناشو یدکتر چون برعکس تو من تجربه زندگ میبر گمی. اگه مزهایچ نیا ستیمن ن تیشخص

 یمصرف کن یقرص یخوا یخواستم  اگه م یم منها راحت بشه  زیچ یلیاز خ الشونیقبل ازدواج برن دکتر تا خ دیبا

 یار.حاال که تو دوست ند یبش تیاذ ای ادیب شیپ یتو مشکل یخواستم بعد ازدواج برا ینظر دکتر باشه. فقط نم ریز

 .میریجا نم چیه

 : من..  دمیبرچ لب
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 رفتارت تحمل کنم.   نیتونم ا ی: واقعا سخت م دیکش یپوف

 .  دیساخته بود. زمزمه کردم: ببخش یخودم نبود ترسم از من موجود احمق دست

 نگاهم کرد : اخه من چه کنم با تو؟  یطوالن

 ! یجور گفت هیخوب تو  -

 یجا بدجور کالهمون تو هیو راجب من بنداز دور.  تیتفکرات منف نیخانم ا رانیانگشت هاش گرفت : ا نیبام  چونه

 .رهیهم م

 دیشد. معلوم بود قضاوتم ناراحتش کرد. لب زدم : جاو رهیکرد به جلو خ رهام

 خوب؟  دینداد : ببخش جواب

 تکون داد : باشه.  سر

 نه !نگاهم کن. ینجوری: نه ا دمیچیبازوش پو روشن کنه که دستم و دور  نیماش خواست

 دونه؟یخدا م یچقدر برام با ارزش یبفهم یخوا یم یدلخورش به چشم هام داد : ک یها یطوس

 کنه .  یمن کردم : خوب آدم اشتباه م من

 و تکون داد : کمربندت و ببند.   سرش

 برام ارزش داشت.   یلیخ ؟ی: ممنون که نگران من بود دمیبچرخه که به جلو خم شدم گونه اش و بوس خواست

 انقدر.  زیبوسم با دستش لمس کرد از حرکتم جا خورد : کمربندت و ببند زبون نر یجا

 شدم جناب دکتررررر.  دهیشونه ام کج کردم : بخش یو رو سرم

 نکن دختر یزد : انقدر دلبر مینیبه نوک ب ی ضربه

 مهربون شده بود.  باز

 : دوست دارم.  زدم  لب
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 محضر.   میفردا بر شهیپسر بچه ها نگاهم کرد : نم هیلبش خاروند شب گوشه

 نکن.   ادیروت ز گهی: د دمیخند بلند

 ها.  یو موقع حرکت باز کرد نیروشن کرد : دفعه آخرت بود در ماش نیماش

 زدم : بد اخالق نشو.  غر

 گهی! در ضمن دیبه پا کرد یچه الم شنگ نیبب میدکتر خواستم بر هیبا کارهات.  یذاریعنق جواب داد : مگه تو م بد

 خان برات شناسنامه دخترونه گرفته. ونی. مطلقه ام مطلقه ام. من خبر دارم هما ینشنوم رو خودت برچسب بزن

 دکتر خودم نگران نباش.  شیپ رمیبرم خودم م یهر دکتر شیتونم پ یلب زمزمه کردم :من نم ریگرفت و ز دلم

 تکون داد : باشه  سر

  م؟یریحاالکجا م -

 .گهیو به چشمش زد : جاده چالوس د شیآفتاب نکیع

*** 

پولش و از داخل کتش برداشت. کتش و از تنش در آورد و به دست  فیآب پارک کرد. ک یکنار جو و نیماش دیجاو

 ناخون افتاده بودم.  یمن داد. با ناخون انگشت اشاره ام به جان الک بنفش رو

 ؟ یریجا مک -

که  ریا شب یراشکی. پرهیبرات تا ته دلت و بگ رمیبگ زیچ هی. کشهیتو جاده طول م میفتیباز رها کرد : تا ب مهیو ن در

  ؟یدوست دار

 خورم. یم -

ت. با داش زشیر اشکم نم خاطر به  ملمیر یاز نظر گذروندم. کم قی.چهره ام و دق دمیکش نییو پا ریشد. آفتابگ ادهیپ

 قرار بود دست از سرم بردار.  یگذشته لعنت یپس ک دمیکش یچشم و پاک کردم. آه ریز یاهیدستمال س
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د. ش یشدم کنترل رفتارم از دستم خارج م یمضطرب م یقبلم افتادم. دست خودم نبود وقت قهیرفتار چند دق ادی

 کردم. یم یصحبت هیبا روانکاوم  دیکردم با یحس م

 بیو از داخل ج دیجاو لیموبا یبرگردوندم و گوش هیرو به حالت اول ریکرد. آفتاب گ دنیشروع به لرز دیجاو کت

 چروک شد. میشونیپ رندهیاسم تماس گ دنیآوردم. با د رونیکتش ب

نه. باز زنگ بز دمیترس ینزنم. ول یحرف دیکتش و به جاو بیبرگردونم داخل ج ی. خواستم گوشدمیلبم و جو گوشه

 خراب بشه. نیاز ا شتریخواست امروزم ب یدلم نم

به مغازه  یدادم. نگاه یاومدم پس اشکال نداشت من تماسش و جواب م یبه حساب م دینامزد جاو ییجورا هی حاال

 اومد. تماس و برقرار کردم. یشلوغ به نظر م یانداختم کم یفروش یراشکیپ

 جان. دیو کنار گوشم نگه داشتم : الو جاو لیموبا یگوش

 : الو سالم  ومدیگفتنش به مزاقم اصال خوش ن جان

 کرد متوجه جا خوردنش شدم : فکر کنم اشتباه تماس گرفتم! مکث

 عسل خانم؟ دی. خوب دی: نه اشتباه نگرفتدیبناگوشم کش یرو انگشتم

 زم؟یعز ییجان تو بایکرد : ممنون ، ز مکث

 کرده. ریی: ببخش نشناختم صدات تغ دیخند

 ! رانمیمن ا زمیه عزلبم کج شد : ن گوشه

 ؟ یتر شد باز ادامه دادم : الو عسل جان هست یبار مکثش طوالن نیا

 ستش؟ین دیمن من کرد : آره هستم . جاو عسل

تم. هس دیجاو یزن بفهمونم من تو زندگ نیخواستم به ا یم یلوس و احمقانه بود. ول یادیز دمیبچگانه بود. شا کارم

 نداشته باشه. دیراجب جاو یفکر خام گهید

 گم؟یبه من بگو بهش م یدار شیبخره. اگه کار یزیرفته چ دیو به حلقه نشونم دادم : جاو نگاهم
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 هم واضح بود : کار که نه اومده بودم مطب نبود! یاز پشت گوش نشینفس گرفتن سنگ یصدا

 . رهیصبح ها مطب نم دیروز ها سرمون شلوغه جاو نینه ا -

 : شلوغه سرتون ؟ دیپرس یسوال

 عجله داشت! میریجشن بگ نکهیا یبرا دیآخه جاو گهیکردم : آره د یآروم خنده

 . شمی: متوجه نم عسل

 بهت نزده؟!  یحرف دیجاو -

 تهران نبودم! ی: نه من چند وقت عسل

 .میقرار ازدواج کن گهیدو ماه د دیو دست به دست کردم و نگاهم به جلو دادم : منو جاو لیموبا یگوش

 .وردمیخودم ن یشد. وجدانم بهم چشم غره رفت به رو یسکوت آزار دهنده  جوابش

 !زمیعز دیاریب فیبا خانواده تشر شمیدادم : خوشحال م رونیاومده نفسم و ب شیپ تیاز وضع معذب

 به من نگفته بود! یچیه دیدونستم. جاو ی: من نم عسل

 شد. یعجله ا زیهمه چ نیهم یبرا گهیگرفتن مراسم عجله داشت. د یبرا دینکردم : جاو یعکس ها اشاره  هیقض به

عالقمند بود ممکن بود من  دینداشت فقط به جاو یکه کردم از خودم متنفر شدم. عسل که گناه یلحظه از کار هی

و بدجنس  یخبر و از من بشنوه. از حماقتم بدم اومد. من انقدر ها هم موذ نیبودم حقش نبود ا یعسل م ییجا

 بودم. ن

 داد. یگرفت خبر م یشد باهات تماس م یخودش حتما سرش خلوت م دیمن کردم : جاو من

 تکون داد. هیشد و سرش و به معنا ک شیکنارم نشست. متوجه گوش دیباز شد و جاو نیماش در

 باهاش ...  یخوا یاومد م دیزدم : عسل جان جاو لبخند

 . گمیم کیتبر ی. راسترمیگیبرم خودم حاال تماس م دیمن با گهیحرفم اومد : نه د ونیم عسل
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 ممنون -

 یم نیگرفتم با همون اعتماد بنفس که جلو دورب دیسمت جاو یکرد و تماس قطع کرد. گوش یخداحافظ عسل

 بهش زل زدم.  ستادمیا

 .میکن یازدواج م میعسل بود. خبر نداشت دار -

 !یگفت ینم یزینگفتم! کاش چ یزیابروهاش درهم شد : آره چ یکم

 تماست و جواب دادم؟ یگفتم : ناراحت شد یبا خون سرد یشدم ول ناراحت

 ! معلوم که نه! زمیشد : نه عز میناراحت متوجه

 گرفتم. شیو سمتم گرفت از طرف کاغذ روغن یو عوض کرد و پراشک حرف

 ؟ یظاهرا ناراحت شد ی: ول دمیپرس مصمم

 گفتم. یگذاشت: بهتر بود خودم بهش م نیماش یوانیو داخل جا ل رمیش پاکت

و به  نکشیو روشن کرد. ع نیبرگردوند. ماش بشیو داخل ج شیگوش دیداشتم. جاو یحس نیهم همچ خودم

 چشمش زد و حرکت کرد.

 سوال بپرسم. . هیتونم  یو صاف کردم : م میگلو

 به روم زد : بپرس خانم ؟ یگرم لبخند

 ؟ یدونیدوست داره م یلیداغ و با دستم کندم و من من کردم : عسل خ یراشکیاز پ ی تکه

و آزاد کرد. نگاهم باال اومد و  راهشیپ یینگاهم نکرد چشم هام دنبال دستش رفت. دست باال برد و دکمه باال دیجاو

 نارحت. ای هیبدم عصبان صیتونستم تشخ یمشخص نبود نم نکشیچشم هاش از پشت ع

 .دونمی: م ابونیزده بود به خ زل

 ؟ چرا من ؟ ی: چرا عسل و انتخاب نکرد دمیپرس آهسته

 !رانیبهم انداخت : ا ینگاه نکشیاز پشت ع دیجاو
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 نکهیداشتم با ا ی. انگار خود آزاردمیبه پهلوم چرخ یشدم نگاهم به پنجره دادم و کم مونیپش دمیکه پرس یسوال از

از عذاب  یخواستم با آزار خودم کم یم دمیون اورده بودمش. شاکرد. بازم به زب یم تمیسوال اذ نیدونستم ا یم

 بود کم کنم. دهیگلوم و چسب خیکه ب یوجدان

خواستمش باهاش حالم خوب  یمشخص چون نم لشی. دل یکن ی: چرا روزمون و خراب م دیکش یپوف کالفه  دیجاو

 خوام؟!  یبه تو دل بستم. بازم بگم چرا تو رو م ینبود. ول

 سرد شد بخور. تیاز قلبم رد شد : پراشک یمیمال میکردم نس حس

 شد. یزدم انقدر تازه بود که تو دهنم آب م یشکالت یراشکیبه پ یگاز

 ام هست ؟ گهید زیچ هیو خاروندم :  مینیب

 ؟   یخودت و ناراحت کن شتریب یبگ یخوا یم یبهم انداخت : باز چ ینگاه مین ینیبا بد ب دیجاو

 !  یچیشد : ه زونیآو لبم

 ران؟ی: ا دیجاو

 خواستم بدونم چرا زن سابقت فوت شد؟ یگر بود : فقط م خیتوب صداش

 : تصادف کرد.  دیکش ینیغمگ یآه

 چند سالش بود؟ -

 داشت که اون اتفاق افتاد.  شیسالگ و سه  یتر شد : سه روز تا تولد س دهیخم یهاش کم شونه

 تصادف کرد؟ یچجور -

 .یخواد بگ یکنه نم ی: اگه ناراحتت مدیآه کش بازم

 لبهاش شکل گرفت. یلبخند تلخ رو هیکج شد  دیلب جاو گوشه

 هیشده بود که اون اتفاق افتاد. تو اون اتفاق منم  ی: نگار سر نورا حامله بود تازه وارد هفت ماهگ دیکش قیعم نفس

رار شد نگار و کوشا با هم ق دیاون شب کارم طول کش یخونه خواهرش ول میمقصر بودم. قرار بود با هم بر ییجورا
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 یو از دست داده بود تصادف م نیمست که کنترل ماش انندهر هیتو راه با  یحرکت کنند. من شب برم دنبالشون ول

 نگار ...  ینشد. ول شیچیبود کوشا ه ییکنند. خدا

 یتر م نییهر روز پا شیاری: معجزه بود که نورا زنده موند. نگار وارد کما شده بود و سطح هوش  دیآه کش دوباره

بعد  یول دیکش یاومدن نورا با دستگاه نفس م ایکرد. تا دن یانگار به خاطر نورا با مرگ دست و پنجه نرم م یاومد. ول

 .نهیکنند. نورا و نتونست بب ایدوباره اح واومدن نورا همون دستگاه ها نتونستند نفسش  ایدن

  نهیو بب نشیریه بود دختر شبارم نتونست هی یکه حت یگرفت به خاطر زن دلم

 ؟یازش دار یعکس -

 و به طرفم گرفت. شیور رفت و گوش شیبا گوش هیاورد و چند ثان رونیب بشیو از داخل ج شیحرف گوش یب دیجاو

 که قدش تا شونه یرو دیسف یکنار زن جوان دیشدم. جاو رهیخ یو از دستش گرفتم و به صفحه گوش لیموبا یگوش

 هیشب یلینورا انداخت. نورا خ هیشمیابر یموها ادیبلند موج دار زن منو  یبود. موها ستادهیا دیرس یهاش نم

 رحم بود.  یب ایدن  نی، چقدر ا حاال یآرزو داشت ول یحتما کل چارهیب زن. شد مچاله قلبم. بود مادرش 

 . امرزتشیخدا ب -

 : ممنون دیجاو

 یدوست خوب دمیقول م ی. ولشهیبچه مثل مادرشون باشم هر کار کنم نم یتونم برا یاوردم : من نم نییپا یگوش

 براشون باشم.

 پنجه هاش گرفت و فشرد.  ونینزد و فقط دست درازکرد و دستم و م یحرف دیجاو

 اگه ناراحتت کردم. دیببخش -

ته گذش ذارمینم گهید یبدم ول رشییتونم تغ یگفت: اشکال نداره . گذشته تموم شده من نم نییپا یصدا دیجاو

 کنم. یم میبار همه حواسم و جمع زندگ نیتکرار بشه. ا

 تونستم حرف هاش باور کنم.  یم یکه به راحت زدیحرف م نانیبا اطم انقدر

 اخالقتم.  نیعاشق هم -
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 و برداشتم تا حال خوبم و ثبت کنم.  میگوش

*** 

 بگم! یدونم چ ی: نم هومن

 انداختم.  دییپر یم نییباال و پا یباز یبه نورا که وسط توپ ها ینگاه

 بگم. زینتونستم چ -

سمت هومن خم  یکمرم باعث شد کم یدستش و نامحسوس دور کمرم گذاشت. نوازش نرم دست هومن رو هومن

 شیپ یعال زیاش بذارم هومن با حرف هاش ته دلم و قرص کنه که همه چ نهیس یخواست سرم و رو یبشم. دلم م

 خواهد رفت.

 یقاآ نیحق نداره تو رو به خاطرش سرزنشت کنه. اگه ا یتو نبود. پس کس ریتو افتاد تقص یکه برا ی: اتفاق هومن

 .تموم بشه زیشروع نشده همه چ یچیهمون بهتر اصال ه زیهمه چ ریقرار بزنه ز یپوست اضاف هیدکتر فقط به خاطر 

 تا نگاهش کنم : هومن ؟ برنگشتم

 پرنسس. نمتی؟ عادت ندارم انقدر مظلوم بب یهومن چرا انقدر مظلوم شد حال بدم شده بود : عمر متوجه

 ؟ یداشت هیقض نیبه ا یچه واکنش یبود دیخودم هم دلم به درد اومد : تو اگه جاو تیزدم از مظلوم نیغمگ لبخند

 .ینکن سهیمقا یبا کس یکن کس یهشدار دهنده شد : سع لحنش

نره اون اتفاق که افتاد تو زن من محسوب  ادتینشست :  شیشونیپ یرو یظیاومد اخم غل ادشی یزیانگار که چ بعد

خواد اون  یافتم دلم م یاون روز ها م ادیکنم. هنوزم  فیتونم حال اون روز هام برات توص ینم ی. من حتیشد یم

 بکشم و شکمش و سفره کنم. رونیلنج حروم زاده و از قبرش ب کهیمرد

 یروز دادگاه افتادم که برا ادی. زندیبر نییسرد از پشتم سر بخورند پا یقطره هاشد  یکردن به اون مرد باعث م فکر

خودش اون حروم  یها جلوش نگرفته بودن حتما با دست ها سیبار هومن چشمش به اون مرد خورد. اگه پل نیاول

 کشت. یزاده رو م
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 دیا. شستیتو ن هیشب ادیمتحجر باشه. ز نکهی. نه استین یتفکراتش امروز دی: جاو زدیام دردناک نبض م قهیشق

 کنم. یم سهیمن همه رو با تو مقا نجاسیمشکل ا

 یزیراجب گذشته ات چ یحق تو بخوا نیبه االنت نداره. ا یو روبه روم قرار گرفت : گذشته تو ربط دیچرخ هومن

س بگم پ یبه کس یزیداره چکه از گذشته تو خبر داره منم. منم که امکان ن یتنها کس گمیم االن نه! ای یبهش بگ

 .مونندیتو گذشته م شهیهم یبراگذشته  یافته. اتفاق ها یب یاتفاق بد ستیراحت قرار ن التیخ

 گفتم : الال هم به جمعمون اضافه کن. یلحن متهم کننده  با

 یم ستیزبونشم بلد ن یکه حت یکشور هیتونه بره. تو  یبدون من تا دم درم نم نجایالال ا ران،یا الیخی: ب دیخند

 کنه. کاریخواد چ

 ؟یبهش سهام بد یخوا ی: نم دمیلبم و جو گوشه

 دمیتفاوت باشم. اجازه نم یتونم نسبت بهش ب ی. بخوام هم نمیشد : اون بچه خواهرم حاال هر چند ناتن یجد لحنش

ام خو یبه الال هنوز نگفتم م نیواسه هم رهیو باج دادن هم تو کتم نم دیتهد یبچشه. ول ییمثل من مزه فقر و تنها

 دخترش بشم. میق

شد. هومن تو ارتباط  زونیزنگ که از خونه توپ بلند شد هومن سمت نورا رفت . نورا از گردن هومن آو یصدا با

اومد.  یمن نیینگذشته بود که نورا از بغل هومن پا دارشونیاز د قهیدق ستیبرقرار کردن با دختر بچه دکترا داشت. ب

 کرد که دل منم براش ضعف رفته بود. یم یهومن دلبر یچنان برا

 شده بود بغل گرفته بود سمت من اومد. یطور که نورا رو که لپ هاش از گرما صورت نیهم هومن

 تموم شد. شیباز مینیکوشا بب شیپ میبر ای: ب هومن

 زدیبه دانشگاه سر م دیبا دیخواسته بودم اجازه بده وقتم و با بچه ها بگذرونم. جاو دیکردم. امروز از جاو موافقت

 ی. تو راه هومن باهام تماس گرفت وقتزدیبه من نم یباز حرف یکردم تو کارش به مشکل خورده بود. ول یحس م

 خودش و دعوت کرده بود. رونیبا بچه ها اومدم ب دیفهم

 خوره ناهار؟  یم یچ: پرنسس من  دیلپ نورا بوس هومن

 .تزاینورا ذوق زده گفت : پ 
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 .ادیو نورا گردنش و باخنده کج کرد : قلقلکم م دیو به گردن نورا کش شینینوک ب هومن

 .ی: تربچه با شما نبودم که؟ شما که از قبل سفارش غذاتون داده بود هومن

 پرنسس؟!  یکرد : گفت یفیاخم ظر نورا

 .رانیمن احق به جانب گفت : پرنسس  هومن

 من پرنسسم. قهرم باهات. رم،ی: نخ دیبرچ لب

 .یتپل یمن ی: تو تربچه نقل دینورا بوس دهیلبم بر چ هومن

 گذاشت. نیعروسک ها موضوع فراموش کرد و هومن نورا زم دنیبا د نورا

 چشم جابه جا کردم : از کار چه خبر ؟ یو رو نکمیع

 .بودن یازش راض میریگ می. تارمیدختر خاله اتم م یبا منه آهان راست شیکار قبول کردم فقط کارگردان هی:  هومن

 اومده سر کار حال و هواش بهتر شده. یزدم : از وقت لبخند

 یشده هر چند هنوز با من م یمیصم یحاال با بچه ها کم یتو خودش بود. ول یلیخ لیلبش کج شد : آره اوا هومن

 .می. اصال بدونه من چشکلفکر نکنم شهیم دیخواد حرف بزنه سرخ و سف

 هم خانم. یلیدختر خاله ام خ نکهیا ی: برا دمیخند

 یسال هنوز تو حرف زدن با مردها به پته تپه ب یخورده ا یزن س هی برام  بیخوب عج ی: بر منکرش لعنت ، ولهومن

 داره.  یواسم تازگ ییجورا هیافته 

 وقت تو اجتماع نبوده. چیه مایحق داره س -

 کار ساز شد. دیشا دیجد نی. اهیدلبر دیروش جد دمیمکث کرد و با خباثت لبخند زد : شا هومن

بحران از سر  هیها تازه داره  ستیاومدن ن تیکه تو زندگ یزن ها هیشب مایکردم: هومن حواست و جمع کن س اخم

 سر و ته تو بشه. یب یرابطه ها ریخوام درگ یگذرونه نم یم
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از  ییندارم اصال اون بنده خدا جور شی. من کارمیشو با هم بر ادهیباال اورد : آروم بابا پ دستش میبه حالت تسل هومن

 تونم کارش داشته باشم. یکنه منم بخوام نم یمن فرار م

دم. بو دیسفارش غذا رفته بود. منتظر جاو ی. هومن برامیاز فود کورت ها نشسته بود یکی زینورا و کوشا سر م همراه

 زنگ زده بود و گفته بود کارش تموم شده و آدرس گرفته بود.  شیساعت پ مین

خودش هم  یسوزنده بود که هم انرژ شیآت هومن با انقدر بود خواب خمار هاش چشم که به نورا انداختم  ینگاه

 هومن و تموم کرده بود.

 دادم : امروز خوش گذشت. هیتک یصندل یپشت به

 د نبود.  بلند کرد : ب شیسرش و از داخل گوش کوشا

 ؟  یو خراش دادم : اوم بابات گفت با ازدواج ما مشکل ندار فمیناخونم گوشه ک با

 ندارم. یشونه باال انداخت : اگه اخالقت عوض نشه من مشکل کوشا

 .یمنو دوست دار ی. بابات گفت که بهش گفتشهیشل شد : نم شمین

 کرد : من نگفتم ، از خودش در اورده. اخم

 .  یدوستم دار گهی: اوف بگو د ختمیشدم به جلو موهاش و بهم ر خم

 .گهی: آه، نکن د دیسرش عقب کش کالفه

 کنم.  یولت نم یکارم ادامه دادم : تا نگ به

 . گهیو دستم و پس زد : باشه بابا دارم نکن د دیخند

 احساس نباش.   یبابات ب نی: ع دمیکش عقب

 اومد. دیبا سر به جلو اشاره کرد : جاو کوشا

بدم. خم شد و  صیتو چهره اش تشخ یو خستگ یتونستم کالفگ یفاصله ام م نیرفت. از هم دیهام دنبال جاو چشم

 و کنار من نشست. دیمن و عقب کش یکنار یو با کوشا مردونه دست داد و صندل دینورا بوس یموها یرو
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 .وردمینگاهش و باز تاب ن یبه چشم داشتم ول نکیع هنکیبهم انداخت. با ا یطوالن نگاه

 خانم.   یریگینم لیگوشم نگه داشت : تحو کیو نزد سرش

 ؟ یایکردم ب یدندونم گرفتم : فکر نم ریو ز لبم

با  خواست وقتم یو باز کرد : دلم م نشیسر آست یکرد و نشست. دکمه ها زونیآو شیکتش و به پشت صندل ستادیا

 . .بگذرونم زن و. بچه هام 

 رفت. شیرفت : کارت خوب پ سهیمنو هم با خانوادش جمع بسته بود ته دلم ر نکهیا از

. داشتم دوست انگشتانش نوازش دیدستم کش یانگشت هاش و رو سر

 ن؟یکرد کاریچ. بزن حرف خودت از فقط :دیبخش یم آرامش و تیامن میمال نطوریا یوقت

که نورا داره از  ینیبیم میخوش گذروند یرگ برجسته ساعدش موند : ما حساب یه دندون گرفتم نگاهم روو ب لبم

 .  شهیم هوشیخواب ب

 نورا نوازش کرد : خوبه بچه ها دوست دارند. لپ

 بذار...  ؟یدستش گذاشتم: غذا خورد یرو دستم

 .  دیجمله ام تموم کنم هومن سر رس نکهیا قبل

 .داری: سالم جناب دکتر.. مشتاق د هومن

 هومن نگاهش و ازم گرفت چند لحظه مکث کرد بلند شد دست هومن فشرد. یصدا دنیبا شن دیجاو

 ! د؟یینجایدونستم شما هم ا ی: سالم جناب نامجو ، نم هومن

 گفت مخاطب جمله آخرش من هستم. یبهم م حس

 .دینیم. بشگفت با بچه اومده منم خودم دعوت کرد رانی: ا هومن

 ادی. نگاهش زمینگاهم کرد که نگاهم دزد ظیبا غ ینشست جور دیمن نشست. جاو یکنار کوشا روبه رو هومن

 حسابگر و طلبکار بود.
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 کرد نه ینه بحث م گرانیوقت جلو د چیبود که ه نیا دیخوب جاو یها یژگیاز و یکیحرف بود.  ینگاهش کل پشت

 کنه. ریکرد که منو تحق یرفتار م یجور

 تموم شد عمو جون.  تیکه باطر یکرد طنتی: انقدر ش دیگذاشت و خم شد و لپ نورا رو بوس زیم یو رو شیف هومن

شده زل زده بود به هومن  کیبار یزده بود نگاه کردم. با چشم ها رونیاش که ب قهیشق یو رگ ها دیجاو مرخین به

 کرد. یکه با پشت دست داشت گونه نورا و نوازش م

 دادم. فیپاش قرار داشت گذاشتم و فشار خف یرو که دست مشت شده اش  یو رو دستم

 ؟ یگوشش زمزمه کردم : خوب ریز

 و از هومن نگرفت : نه ! نگاهش

من  لیعکس ها که مشکل ساز نشد ؟ البته وک هیو مخاطب قرار داد : خوب چه خبر جناب دکتر قض دیجاو هومن

 کار ها هست . گریپ

در کمال احترام و ادب جواب  شهیمثل هم یبه هومن بزنه ول یحرف  دیباعث شد بترسم که جاو دیپر از خشم جاو نه

 هومن و داد. 

پاش نشوند. حس کردم  ینورا و رو دی. جاودیهومن دست از نوازش نورا کش نکهی. به محض ادمیکش یآسوده  نفس

 فکر من اشتباه بود. دمیاومد. شا یدخترش نوازش کنه خوشش نم یکس نکهیاز ا

ناراحتم کرده  یکرد کم یبه من نگاه نم دیجاو نکهیغذا سفارش بده قبول نکرد. ا دیهومن اصرار کرد تا جاو یچ هر

باعث شد اشتهام کور  دیداشت. رفتار سرد جاو میخواه یجر و بحث جد هی میشد یتنها م یبود. مطمئن بودم وقت

 سته بودم بخورم.و نتون تزامیاز پ شتریبرش ب هیبشه و 

سردتر بشه.  دیجاو یشد چشم ها یکرد باعث م یکه هومن راجب م یفیهام بود و هر تعر یراجب منو باز بحث

 بودم.  دینقطه ضعف مرد من گذاشته و من نگران کاسه صبر جاو یرو دست دونست  یهومن نم

 دستم نشست. نگاهم باال اومد! یرو هومن دست. زدم چنگالم سر به سس زده رو  ینیزم بیدونه س هی

 ! ؟یدار تیحساس ریرفته به س ادتی ی: پرنسس، عاشق شد دیخند هومن



 یشونیماه پ

 
456 

 

ا ب یکه کنارم نشسته بود جور یچون مرد دمیلبخند نزده ام گوشه لبم و با استرس جو میمن به حواس پرت یول

اشتم که حکم مرگ هومن تو کرد که شک ند یدست هومن قرار داشت نگاه م ریصورت سرخ شده به دست من که ز

 سرش صادر کرده بود.

شد دستش و عقب  دیشده بودم.  هومن که متوجه نگاه جاو مونیاجازه داده بودم هومن با ما همراه بشه پش نکهیا از

 کرد.  یشیو مشتش و جلو دهنش نگه داشت و سرفه نما دیکش

 گذاشتم آروم لب زدم : حواسم نبود. زیم ریو ز دستم

 یو هر کس شیعصبان ینفس ها یدستش جا خوردم. به نظرم اومد صدا یدستم نشست و از سرد یرو دیجاو دست

 تونست بشنوه. یما نشسته بود. م یکیکه در نزد

 سرم بچرخونم و نگاهش کنم و نداشتم. نکهیا جرات

 نیکه کامال مشخص بود ا یزینگران من شده بود. چ شهینداشت. فقط مثل هم یهومن از عمد نبود منظور خاص رفتار

 زد و هر لحظه ینم یحرف یشده بود کس نیسنگ یلیخ نمونیقابل هضم نبود. جو ب دیجاو یرفتار برا نیبود که ا

 شد. یم شتریب دیفشار دست جاو

 و برداشت و بلند شد.  لشیموبا یگذشته بود که هومن گوش قهیدق چند

 دارم. یقرار کار هیبرم  دیبا گهیزد : من د یتصنع لبخند

نداشت.  یقرار چیخواست زودتر ترکمون کنه وگرنه امروز ه یم نیهم یمتوجه تو فشار بودنم شده بود. برا هومن

کرد. من چقدر ممنونش بود که  یخداحافظ ارهیجلو ب یخداحافظ یدستش برا نکهیبهم کرد بدون ا ینگاه مین

 منو درک کرده بود. تیوضع

 ...  دیزدم : جاو کیو م نمییرفتن هومن لبم پا بعد

 نگو. یچیبست: االن نه ، االن ه خیحرفم اومد لحنش انقدر سرد بود که مغز استخوانم هم  ونیم

 هی یشد اسم من برا یخبر دار م دیجاو اگه فکر کردم  نیبود زل زدم. به ا گهید ایرفته به کوشا که انگار تو دن وا

 نیرو با ا هیرو داشت که قض نیا یتوانا داد اصال  ینشون م یتو شناسنامه هومن بود چه واکنش یطوالن یلیمدت خ

 بود.  دهکنن دیناام یادیهضم کنه. جواب ز یاخالق یها تیخصوص
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 *** 

تکه  یگوشش بود سرش و به بالش صندل یکودک گذاشت. کوشا هدفونش رو یبود و تو صندل دهینورا که خواب دیجاو

 داده بود چشم بسته بود.

تونستم هنوز اثار  یشده بود. م رهیفرمون گذاشت و به روبه رو خ یپشت فرمون نشست. دست هاش و رو دیجاو

 خشم و تو وجودش حس کنم. 

 ؟یکن یحرکت نم -

 دیجاو ی. خودم و جاستیفوت کرد و دکمه استارت و زد. احساس کردم حالش خوب ن رونیبه ب زیو تند و ت نفسش

همه تعصب  نیا یدادم ناراحت بشه. ول یحق و بهش م نیشدم ا یناراحت م مدید یگذاشتم اگه عسل و کنارش م

 داشت.  یبرام تازگ یکم

 چیبرادرم هم ه یکنه. حت یوقت به خودش اجازه نداده بود تو روابطم دخالت چیمن هومن بود که ه یمرد زندگ تنها

 برام باد نکرده بود. رتشیمرد رگ غ نیوقت مثل ا

 ؟یستی: چرا من خبر نداشتم تنها ن دیجاو

 آروم باش حاال حرف ... زمیکردم به آرامش دعوتش کنم : عز یشروع شده بود. سع خیتوب

 سوال کردم چرا من خبر نداشتم؟ هیکردن صحبتم و نداد :  لیتکم اجازه

 بود خودش که گفت...  یشدم : اتفاق لیبه سمت در متما یکم

 شدم؟ یمن خبر دار م دیبا برنامه نبا ای یاجازه نداد حرفم و کامل کنم : اتفاق بازم

و پا  شیپ زیچ هیفراموش کردم به تو خبر بدم. چرا  گهیبود. منم د یدادم : اومدن هومن اتفاق رونیو کالفه به ب نفسم

 ؟ یکن یافتاده رو انقدر بزرگ م

الن تا ا رانی! استین یمهم هیقض ادیو م رهیم یداشته باشم زنم با کخوام خبر  یمن م نکهیصدا دار بود : ا پوزخندش

 تو کل دنیکه با د یخبر داشته باشم با مرد دیچرا من نبا ست؟یپا افتاده ن شیمن پ یها برا زیچ نیا یدینفهم

  رون؟یب یاومد شهیقلب م هیوجودش شب
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 من هم با تو هم با...  یکن ی؟ نکنه فکر م ی؟ تو به من اعتماد ندار یچ یعنیحرف  نیا-

 کار خودش و کرد.  مهیهمون جمله نصف و ن یخشمش ول شیآت یبشم رو نیخواستم بنز یندادم. نم ادامه

 شد. اریکه نورا وحشت زده چشم باز کرد و کوشا هم هش یشد جور ادیبه فر لیانقدر باال رفت تا تبد صداش

 بسه دهنت و ببند خوب. ران،ی: بسه ا دیجاو

 لحن با من حرف بزنه. نیو نداشتم جلو بچه ها با ا نیکردم انتظار ا بغض

 بابا ...  یزنیشونه ام گذاشت : چرا داد م یدستش و رو کوشا

 .نکرد به حضور بچه ها  یبود که توجه  یانقدر عصبان دیبه هق هق افتاده بود و جاو نورا

سرکار خانم چرت و  اندیو م رندیم یزن و بچه ام با کخوام بدونم  یم گمیبه فرمون زد : من م یکف دستش ضربه  با

 .دهیمن م لیپرت تحو

ن م دنید یخود بود. هومن برا یب تی؟ نگران دینزنم : با من درست حرف بزند جاو ادیکردم فر  یخاطر بچه ها سع به

 نداشت. یتو هم کار یاومده بود به بچه ها

 ی! تو ممیکن یکه نم یخاله باز ؟یمن بش کارهیقرار چ ؟یمن کاریچ تو بلندش نورا هم ساکت کرد : بچه هام!  یصدا

 به اون راه.  یباز خودت و زد هیدرد من خاک بر سر چ یدون

 ؟یزدیحرف و نم نیا ؟یکرد یرفتار نم نیا ی؟ اگه داشت یبهم اعتماد ندار گمیم نیهم یبرا -

اون  یپا یدونینسبت به اون آدم دارم. م یمن چه حس یدونیتو م ه؟یدرد من چ یدون یزده نگاهم کرد : تو م حرص

دوست  ی؟ تو زن من ینیبی! اصال من برات مهمم ؟ من و میدینم تیبازم اهم یمنه ول یخط قرمز ها یآدم درست رو

 ؟ یو درک کرد نی.ایستیدختر که ن

 .ستمیفکر گفتم : هنوز ن یب

 فکر دهن باز نکنم. یشد بزنه تو دهن من تا ب ینم دایپ یکیلبم گاز گرفتم. چرا  محکم

نداره چرا من  تیتو ندارم برات اهم یتو زندگ یگاهی! حاال متوجه شدم. من اصال جادمیو تکون داد : فهم سرش

 به جلز و ولز افتادم. ینجوریا
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 ؟یبحث و به کجا رسوند نیداره! بب تیمعلوم که اهم ؟یگیم یچ دیکردم : جاو اعتراض

نبودم  یاومده راض شیداد. از وضع پ شیاز دست هاش اهرم چونه اش کرد حواسش و به رانندگ یکید ندا یجواب

 . نبود درست اصال بحث  نیا

 .ادینم خوشت دونم از هومن  یمن م -

 .. دیجاو ییبرات گور بابا ستیاصال مهم ن یگفت : ول زیت تند

 ؟یمنطق شد یچرا انقدر ب یوا یا -

 د؟یکن یسر هومن دعوا م دی: االن دار کوشا

 با خشم جواب داد: تو دخالت نکن.  دیجاو

 .هیعصبان کمیکوشا جان ناراحت نشو بابات  -

 . شمی! من دارم منفجر مکمیزد :  یظیغل پوزخند

 جان ...  دیجاو -

 نکنش.  نینگو خرابتر از ا یچی: فعال ه دیجاو

 شد. شتریو ب شتریکه تو دلم لونه کرده بود امروز ب یترس

*** 

 .گهی: تا االن ده تا بادکنک باد کردم بسه د کوشا

 باد کن بسه. گهیچند تا د هی:  دمیکیو م میشکالت انگشت

 کردم. نییو تزئ یشکالت یکیک یحلقه حلقه شده رو یها یتوت فرنگ با

 !یخوا یهمه بادکنک م نیا یریگ ینورا تولد م یبرا یغر زد : مگه دار کوشا
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و . اصال نخواستم بریزنیغر م یکار ازت خواستم از صبح دار هینگاه کردم : کوشا  کیو صاف کردم و با دقت به ک کمر

 .نیبش

 و خراب کنه جلوش گرفتم.  کیک نکهیهجوم آورد قبل ا کیک یها یبه سمت توت فرنگ یکوچک یها دست

 شب. یبرا نینکن بچه ا -

 خوام. یم ی: من توت فرنگ دیلب برچ نورا

 .  رهیو نگ خچالی یگذاشتم تا بو ی شهیو برداشتم و داخل ظرف ش کیک

 ؟یشما اول بگو اتاقت و جمع کرد -

 مظلومانه سرش و تکون داد.  نورا

 .ندرالیبود س یقرارمون چ -

 کمک. ایمن کوچولو ، خسته شدم ب یدست هاش دراز کرد : دستا نورا

 .یسرم شلوغه ول ینیب یاستعدالل نورا لبخند زدم : منو که م به

 و جمع کنم . نیسمت کوشا رفت کوشا حرف نگاهم و خوند: به من چه، عمرا من اتاق ا نگاهم

 پسر خوب . نیآفر ،یخواهرت ناسالمت ه؟یچ نیکردم:  ا اخم

 پسر خوب . شمیم  یازم کار بکش یخوا یغر زد : هر وقت  م کوشا

 پسره بد قلقل. مچوندیپ یاتاق نورا رفت حقش بود گوشش و تا ته م سمت

 .شورمیم یشد برات توت فرنگ زیبدو نورا خانم اتاقت که تم -

 یکنند. در ورود هیخانم قرار بود شام و ته دهیراحت شد. سراغ درست کردن شربت رفتم مادرم و فر کیاز ک المیخ

 .برداشتم رو بود. پارچ  مایانداختم س یباز شد. نگاه

  ؟یو درست کرد کی: ک مایس
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 خوب شده؟ نینگاه بنداز بب هی خچالیتو  -

 ؟ یریتولد بگ دیجاو یبرا یخوا یشد م یحاال چ رانیشده. ا یباز کرد : عال خچالیدر  مایس

بار از در صلح  نیخواستم ا یم د،یها بود به دست اوردن دل جاو یرفع دلخور لمیدل نیاول دیداشتم شا ادیز لیدل

خواست به خاطر هومن مدام باهم جر و بحث  یزنانه. دلم نم یها استیهومن حل کنم اونم با س هیوارد بشم و قض

به حقوق منم احترام  دیبا دمی. اون وقت جاومکن تیخواست و رعا یم دیکه جاو یبود مرز ها ی. فقط کافمیکن

 . ذاشتیم

 خوام خوشحالش کنم ؟ یباال تر که تولدش و م نیاز ا لیدل -

 ست؟یمسخره ن کمیسن ؟  نیابرو باال انداخت : آخه تو ا مایس

 نه؟  ایداشت  یدونستم پشت حرفش منظور خاص یشدم نم ناراحت

 نبود. ریتاث یخاله روش ب یهم دختر خاله سوسن بود و اخالق ها مایس

فکار ا نیدور ا زی. برادیسه و چهار بهش نم یاز س شتریب ینگاه کن دیجان ، االن به جاو مایعدد س هیزدم : سن  لبخند

 .زمیو عزر دهیپوس

 شده.  ریبگه پ دیبه جاو یبود. خوب دوست نداشتم کس زیطعنه آم ییجورا هیآخر  جمله

 ؟یگرفت دیحرف و عوض کرد : کار جد مایس

ظاهرا صالح  یشده ول شنهادیبهم پ یمناسبت الیسر هی:  دمیکش یسوال دلم و خراش داده بودن آه نیبا ا انگار

فعال  یهم که هستم ول یکار هیکه هنوز مجوز اکران نگرفته . سر  لممیف هیکار نکنم .  ونیزیدونستن منو فعال تو تلو

 به خاطر چند تا عکس میکار یبمونه. زندگ نیکننده و کارگردان نگرانن که کال ممنوع کارم نکن کارشون زم هیته

 هواس. یرو

 ؟  هیکار ک نیدینشست : هنوز نفهم زیپشت م مایس

 نه -

 ! ز؟یهمه چ دیکن بیتکذ دیجاو ای؟ حداقل تو  یقرار مصاحبه کن ی: ک مایس
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 یو علن زیبعد مراسم عقد همه چ گهی. هومنم مدیهومن گفته صبر کن لیگذاشتم : وک خچالیشربت و داخل  پارچ

 توش نباشه. یکه حرف میکن

 ه؟یداستان چ یدون یدردسر شده؟ تو م یلیخ دمیجاو یبرا دمیکه فهم یجور نی: ا مایس

ن به م یچیه دیجاو یاومده ول شیتو کارش پ یمشکل هیتر شده  یعصب یلیچند روز خ نیا دیشده بودم جاو متوجه

 خبر ندارم.  یزیمتوجه بشه. از چ مایخواست س یگفت. دلم نم ینم

 .یزود راه افتاد گهیم هیهومن از کارت راض یکن یم کاریتو چ یخودش داره . راست یها یریبه هر حال اونم درگ -

نامجو مهربون و دلسوز که فکر کردم هومن خانتون فرشته اس.  یآقا نیا دیگفت یم نیهمچ بایکرد : تو ز اخم

 بود؟!  نیمهربونتون ا

 شده ؟ یتنگ کردم : مگه چ چشم

 .رهیگیسگم پاچه و م نی. تازه عشهیباورت نم دهیم ریگ یزایچ هی: به  مایس

 ؟ هی؟ سگ چ یچ یعنی مای: وا سومدیهومن سگ خطاب کرده بود اصال خوشم ن نکهیا از

از بشه ب نیخواست زم یدلم م دیچنان بهم توپ دمیرس رید قهیفقط پنج دق ینیبب یچونه لرزوند : تو که نبود مایس

 بودم.  دهیها نرس گریکه هنوز باز یبرم توش از خجالت، در صورت

 .ادیم شیها پ زیچ نیجان ، تو کار ا مایس یه مگه بچ یکن یحاال چرا بغض م -

 یکنار م دمیکش  شیمتوجه شدم فقط با من مشکل داره چند روز پ یتازگ یکردم. ول ی: منم مثل تو فکر م مایس

 ؟ رانیا گهیم یبه من چ یدون

 هومن!خونت حالله! ی: به خدا اگه حرف نامربوط زده باش دمیهام مشت شد تو دلم غر دست

ول فکر . ادیلباس پوش طیمناسب شرا دیمحل کار با نجایا خانم  گهیو تمز کرد : به من م شینیبا پشت دست ب مایس

لش آقا فقط  مشک نیا دمیفهم دمیهاشون د پیخانم ها و ت هیبق یول دمیمانتو جلو باز پوش هیکردم من اشتباه کردم 

 کنه. نیذاشتم که بهم توه ینم اپام و اونج گهیمنم، به خدا اگه کارم و دوست نداشتم د

 رو بهت گفته ؟ نای: هومن ادیباال پر ابروهام
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 یضاز اول را یعنیمن اونجا برم سر کار  یاصرار نکرد ادیتو که ز رانینه؟ ا یکن ینگاهم کرد : باور نم یبا دلخور مایس

 بود؟ 

 .شهیگفت نم ینبود که م یاره بابا راض-

 مایو رفت اومد س دنیبه لباس پوش نکهیدونستم ا یکرد. نم ینم لهیپ یبه کس لیدل یشناختم ب یو خوب م هومن

 بد؟!  ایداد خوبه  یم تیاهم

 ره؟یمن باهاش حرف بزنم تا بهت سخت نگ یخوا یم -

 کردم. شیکنه مثل بچه ها اومدم چوقل یبهش حاال فکر م یزیچ ینگ یوا یچشم گرد کرد : ا مایس

 .مگینم یزیباال انداختم : باشه چ شونه

 داشته باشه.  مایبه حالش اگه تو سرش فکر نامربوط راجب س یوا دمیهومن خط و نشون کش یدلم برا تو

 *** 

خان  روسیساده بود. شربت ها رو تعارف کردم. س یدور هم هیتو جمعمون نبود  بهیاومده بودن غر دیجز جاو همه

 و برداشت عروس خانم خطابم کرد که خجالت زده ام کرد. وانشیل یوقت

. تو میرو قطع کرد یقیموس ینه صدا میها نه چراغ ها رو خاموش کرد لمی. مثل تو فدیراس ساعت نه رس دیجاو

 ه؟یخواست بودنم واکنش چ یانداخت و وارد خونه شد. دلم م دیکل دیجاو یآشپزخونه بودم وقت

 اومدم. رونیگفتن. از داخل آشپزخونه ب یم کیتولدش و تبرکه  دمیشن یرو م هیبق یصدا

 ممنون مامان جان. یلیشدم انتظار نداشتم. خ ری: غافل گدیجاو

 بود. رانیهمه کارها با ا یجان تشکر کن رانیاز ا دی: با دیخانم گونه پسرش بوس دهیفر

 شده بودن مواجع شدم. رهیبرگشت سمت منو با چند جفت چشم که به من خ دیجاو

 دیجاو قهیدادم.  سل یقال یمعذب شده نگاهم و به گل ها دیلباس هام چرخ یرو دیپاچه سالم دادم نگاه جاو دست

ه انتخاب کرد یلباس ساده  نیهم ی. براادیب شیپ یخواستم اصال ناراحت یامشب هم نم یبود ول ومدهیهنوز دستم ن

 بودم. 
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بودم و موهام و  دهیرنگ پوش یمشک داشت و همراه شلوار دم پا  یو خنک فیلط که پارچه یقرمز رنگ زیشوم هی

 بود. ختهیآزادانه دورم ر

 داد. که باعث شد چونه ام و باال بدم. رایبلند گ شهیسالم رو برعکس هم جواب

 .دمیصداش تو جام از ترس پر دنیبر دارم که با شن یوانیشربت به آشپزخونه برگشتم . خواستم ل ختنیر یهوا به

 پس؟ یکن ی: چرا فرار م دیجاو

 .زمیکه لبخند به لب داره : فرار نکردم آمدم شربت بر دمشیبرگشتم د سمتش

 چهره اش مشخص بود. دنید یاومد تفاوت فاحش قد هامون با باال رفتن چونه ام برا جلو

 ارک.تولدت مب یشد: راست یکه ازش ساطع م یخوش یگرفتم از بو نفس

 ... یول یخوشحالم کرد یلیکرد : خ ینگاهم م یحیبا لبخند مل نهیبه س دست

 حضرت واال ؟ یچ یصورتم رو کنار بزنم : ول یجلو یبه گردنم دادم تا موها یقر

 .می: من هنوز از دستت عصبان دیجاو

 انگار که اصال از اول نبوده. شهیدود م تتینداره تا آخر شب عصبان ینگران یجا ادیادا اطوار شونه باال انداختم : ز با

 هاس. ینجوریابرو باال انداخت: پس ا یحالت شگف زده  با

 یحجم خوش بو ونیکانتر گذاشت . م یلبه  یرو کمتر کرد و دست هاش و از کنار بدنم رد کرد و رو نمونیب فاصله

 اش حبسم کرد. نهیس

 .ادیم یکیزشته االن  دیبه عقب هلش دادم : جاو اش گذاشتم و آروم نهیس یدستم رو دمیو جو نمییپا لب

 .دیفرم کش یموها یو رو شینیب غهیکج کرد و ت یتو صورتم خم شد سرش و کم شتریب

 .زمیعز یکن یم یخودته که دلبر ریگرفت : تقص نفس

 کرد. یلحن پر خواستن مستم م نیگفتنش با ا زمیعز نیا آخ
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 جان. یدک یخودت و کنترل کن دیمشکل شماس که با نمیزدم : ا لخند

 اومد.  یبه نظر م یمخمل یادیتو اون لحظه ز شیگفت و صدا ی دهیکش اهوم

 ؟ ی: بهت گفتم خوشگل شد دیام و بوس قهیشق یرو

 شده بود و لمس کردم : االن بگو؟ دهیچیدستم بازوش که دورم تنگ پ با

 خانم نواب. یل تر شداز دستاش از لبه کانتر جدا شد و بند چونه ام شد: خوشگ یکی

 گر گرفت.  شتریحرارت دستش بدنم ب از

 کردم : خانم نواب؟ زمزمه

 .میبا هم ندار یهنوز نسبت یو بگ یتو روم واست یجرات ندار گهی: اهوم چند وقت د دیجاو

 هاش و به رو اورد. یکوچولو از دلخور هی

 نه؟ هامون شناسنامه نه گفتم : مهم قلب هامون  یبیلحن دلفر با

دق مرگ  یبرا یفوق تخصص دار یدون یپرتاب کرد : م رونیو به ب نشیهم گذاشت نفس سنگ یهاش و رو پلک

 کردن من ؟! 

چرا مهمون دعوت  یکن یانقدر دلبر یخواست یم یتخس نگاهم کرد : آخه دختر خوب وقت یپسر بچه ها هیشب

 ؟!  ینو دق بدم یخواست یم یکرد

و دکمه باز لباسم  قهی یام گرفت و بهم چشم غره رفت با سر انگشت هاش گردنم و لمس کرد انگشت هاش رو خنده

 ثابت موند. 

 ؟یشیخوش اخالق م یدار یدید -

 من داره. یبا خولق و خو یبیدکمه رابطه عج نیکه بباز و بسته بودن ا یو بدون نی: پس الزم شد ا دیجاو

 ازم فاصله گرفت. بایز یبگه با صدا یزیام و بست. خواست چ دکمه خودش

 قندون ... رانی: ا بایز
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 شل شد : اگه مزاحم شدم برم. ششیموند و ن مهیما حرفش نصف و ن دنیبا د بایز

 . منم برم لباس عوض کنم.زیمزه نر یبرو تو پدر صلوات ایابرو درهم کرد : ب دیجاو

 بایز ینخود یسرخ شده بودم به خنده ها یبود کم دهیما رو د بایز نکهیو گفت و از آشپزخونه خارج شد. از ا نیا

 چشم غره رفتم.

 ؟یکمکش کن دنیتو لباس پوش یخوا ینم رانیگفت : ا طنتیبا ش بایز

 خنده.  ریز زد

 کوفت...   -

 هم خنده ام گرفته بود. خودم

*** 

 و زیچ یکس نکهی. از امیبشقاب غذا خورد هیزد. به اصرار خودش با هم تو  یپر معنا بهم لبخند م دیسر شب جاو از

 معذب نبودم.  گهیاورد د یبه رومون نم

کردم. چراغ  یو حس م زدنیکه تو قلبم بال بال م یلرزوند. وجود پروانه ها یدلم و امشب با هر نگاهش م دیجاو

 قلبم از سر شب پر نور قلبم روشن نگه داشته بودن. یها سهیر

نورا و تو  دیکارش باعث شد. نورا حسادت کنه. جاو نیرو تو دهن من گذاشت. هم کهیت نیاول دیو جاو میو برد کیک

 یو نورا با ذوق نقاش رهیتونه براش بگ یاون و نم یجا چکسیبغلش گرفت و انقدر دخترکش ناز داد که قبول کرد ه

 کارش بذاره. زیم یقاب کنه رو شینقاش دقول دا دیبود و بهش کادو داد و جاو دهیکش دیجاو یاکه بر

خم شد و پسرش و بغل گرفت و گونه اش  شهیهم برعکس هم دیبود. جاو دهیخر دیجاو یکادو ساعت برا کوشا

 . دیبوس

. من میبگر یعکس خانوادگ هیقرار شد  یو وقت میهم گرفت یادگاریبود. چند عکس  یکت پشم هیمن هم  یکادو

من تازه متوجه شدم منظورشون از خانواده من و  رمیخانم صدام کرد تا عکس بگ دهیبودم فر ستادهیا یرایگوشه پذ

 و بچه ها بودم.  دیجاو
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نورا قاب  یعکسم مثل نقاش نیاومدم دلم مالش رفت. قرار شد ا یحساب م دیمنم جز خانواده کوچک جاو نکهیا از

 جا خشک کنه. دیکار جاو زیم یبشه رو

شب  ستیتو گوشم پچ پچ کرد: درست ن یمهمون ها عزم رفتن کردن و مادرم و موقع خداحافظ یکی یکیشب  اخر

 .یبمون دیتو واحد جاو

 .مونمیرو جمع و جور کنم. شب نم نجایکوچولو ا هیهام و باز وبسته کردم :  پلک

 بود تا نورا رو تو تخت بذاره. دیراه رو تکه داده بودم و منتظر جاو وارینگاهم کرد و رفت. به د یتیبا نارضا مادرم

 ؟ دیدر اتاق و بست: خواب دیجاو

 : آره دیجاو

امشب سر من اومده بود که  ییدونستم چه بال ینم یبود ول شهیاروم اروم قدم برداشت. نگاهش مثل هم سمتم

 کرد. یام م وانهیاحساسات تو نگاهش کم کم داشت د

 گذاشت.  وارید یز کنار شونه ام رد کرد و روو ا دستش

 یونشیشب قشنگ ازت بکنم ماه پ نیبه خاطر ا ژهیتشکر و هی دیاندازه آروم مستانه بود : با یصداش ب یمخمل لحن

 خانم.

 تونستم دوباره هوا رو ببلعم. یو لمس کرد. نفسم بند رفت و به سخت میشونیپ یرو یهاش ماه گرفت لب

 .یماه گرفت نیا دنیشد. لمس و بوس یم یکه داشتم عقده  یدون یداد: آخ نم ادامه

 هیانث هر تو گلوم نشسته بود و  دمیاز سر احساست شد یرفت و بغض یم نییباال و پا میاز راه نا یبه سخت نفسم

  شد.  یتر م میحج

ال از همه س نیحاال بعد ا ی. ولرمیبار تو بغلم بگ هی یتونم حت یو نم میشونیوقت ماه پ چیکردم ه ی: فکر م دیجاو

 خوشحالم. یلیداشته باشه خ تیمالک میشونیماه پ یتونه رو یجز من نم یچکسیه نکهیا

به دل  بیخواست جواب احساساتش که امروز عج یکه آرزوش و داشتم دلم م یشده بود همون مرد دیجاو امروز

 کرد. یم دایپ یراه رونیاز ته حنجره ام به ب یمگه  آوا ینشست بدم. ول یم
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 کرد. تیاش هدا نهیجدا کرد و سرم با دستش طرف س واریمتوجه قطر اشکم شد و از د دیجاو

 .یزیریاشک م شهیخوشحال ؟ دختر چرا هم ای ی: االن ناراحت دیجاو

تونستم  یشد نم یبهم ابراز محبتش م ینجوریا یگفتم من عقده محبت دارم. جلو اشک هام وقت یبهش م یچجور

 .رمیبگ

 نه ؟ ای ی: حداقل فقط بگو خوشحال دیجاو

 راحت باشه؟ المیو فقط تکون داد : پس خ سرم

 اش نشون دهنده خنده اش بود. نهیس فیسرم و تکون دادم. تکون خوردن خف دوباره

 که؟ ادیستون فقراتم در حال رفت و برگشت بود : خوابت نم یرو دستش

 .میموندم حرف بزن یعنیو از تو گلوم آزاد کردم : نه ،  صدام

 که باعث خنده اش شد. دمیباال کش یکیرمانت ریغ یو با صدا مینیب آب

 .تو بغلم دارمت ینجوریا یوقت ستین یسقف نه، به من اعتبار ریز ی. ول میبا لبخند گفت : باشه حرف بزن دیجاو

 اومدم. رونیدندون گرفتم خجالت زده از آغوشش ب ریو ز لبم

 دیلب زمزمه کردم :ببخش ریز

 ینکن که شاک یاصال معذرت خواه زهایچ نیبغلت کنم. واسه ا یاجازه داد نکهیببخشمت ا یچ یکرد : برا اخم

 م؟یکجا حرف بزن ی. خوب نگفتشمیم

 یخطر سراغ دارم. فقط تا من دوتا استکان چا یب یجا هیشونه ام خم کردم و با آرامش لبخند زدم : من  یو رو سرم

 کن. دایتو هم دو تا ژاکت پ زمیریم

 و به دست میچا وانیکه قدش تا زانوم پوشنده بود به تن کردم. ل یو به دستش دادم ژاکت بزرگ یچا یها استکان

 شدم.  رهیخ نییتراس گذاشتم و به پا ینرده ها یو خم شدم و آرنج هام و رو ستادمیا دیگرفتم و جفت جاو

 : سردت نشه؟ دیجاو
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 : من سرما و دوست دارم. مدیکش قیعم نفس

 و مزه مزه کرد. شیگفت و چا یاهوم دیجاو

 حس کردم.  میبود که من تو زندگ یمرد هیخان تنها سا ونی: هما دمیچیپ میهام و دور فنجون چا انگشت

 و ناراحت کنم. دیخواستم جاو یاز هومن نبردم. نم یاسم

 : متوجه منظورت نشدم؟دیجاو

 یهم بزرگ شد منم بزرگ شده بود پس نم ینداشت و وقت یهم سن مانیخان چون ا ونیهما گمیدادم : م ادامه

ه ها رو تجرب زیچ یلیمن خ یگذاشت میزندگ یتو پات و تو یرو گفتم تا بگم از وقت نایپدرم باشه. ا یتونست جا

، پس اگه  یلمتاه طیوقف بدم به شرا دمراجبشون نداشتم. برام سخته تا عادت کنم خو یتجربه ا چیکردم. که ه

. من عادت ندارم برنامه ام و ستیتو برام  ارزش ندارند ن یخواسته ها نکهیبر ا لیبهت خبر ندادم. چرا تنها نبودم دل

 کردم انقدر مهم نباشه. یکردم واقعا فکر م یزندگ ینجوریو هشت سال ا ستیهماهنگ کنم. ب یبا کس

 کاریچ یریبرام مهمه کجا م یول رمیخوام استقالت و ازت بگ یشده بود : من واقعا نم رهیبه منظره روبه رو خ دیجاو

 . شمینفر من باشم که خبر دار م نیافته اول یواست م ی. دوست دارم هر اتفاقیکن یم

 شم؟یم دهیموضوع بخش نیکنم راجب ا یخودم م یکنم :اگه بگم که سع یقرار نبود لجباز امشب

 ؟یدیقول نم یعنی ینرده ها گذاشت به پهلو شد:سع یرو نصفه اش و یچا فنجون

 کنم به خواسته هات احترام بذارم. یم یتموم سع یخوام بد قول بشم ول یچون نم دمیتکون دادم : قول نم سر

 نه بشم. می. قرار بود سازگار بشگهیبه خاطر من د یایکوتاه ب کمیکن  یتو هم سع یادامه غر زدم : ول در

 .دمیقول نم یکنم ول یخودم و م یبهم داد : سع یدندانشکن جواب

 هومن. هیقض میحلش کن دیکه با یزیچ نی: خوب آخر دمیکش آه

دارم  کیها ت زیچ یدارم رو بعض یهومن من روز اولم بهت گفتم من خط قرمز ها هیادامه داد : راجب قض خودش

 نه؟ ایگفتم 
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تونم بهت بگم حق  یرفت و اومد نکنم. همون طور که منم نم با هومن گهید یازم بخوا یتون یبه پهلو شدم: نم منم

 . یبا عسل رفت و اومد کن گهید یندار

 .یکار کرد نیتو ا یشد : ول کیپر نفوذش بار یها چشم

 اورد. یکه زده بودم و به روم م یگند داشت

 جور که بهت حق نی. همدمیصبر کنه باال گرفتم: من تو اون اتفاق هم به خودم هم به تو حق م نکهیبه منظور ا دستم

 پس یدونیم یو به خوب نیتعارف تو رو دوست داره تو هم ا یکه ب ی. عسل زنیهومن با من ناراحت بش دنیاز د دمیم

 خوام.  یمعذرت م یلیبچگانه بود  که  بابتش خ یلیدونم کارم خ یکنم.  م یحق و دارم حسود نیا

 بزنه رتمیکنه رگ غ یبه تو نگاه م یمنه وقت یکه نگاهش شب نمیبیو م یمرد یوقت یدی: پس بهم حق مدیجاو

 . رونیب

 .دمیطور که به خودم حق م نیهم دمیحق م  -

 حرف بزن. نجایا ایسمت خودش : ب دتمیگرفت کش بازوم

ازت توقع دارم روابط هات حد و مرز داشته  یخوام محدودت کنم ول یمن گفتم نم رانیپشت سفت بغلم کرد : ا از

 باشه .

 مجبور بود یکه من اصال دوست داشته باشم وجود داشته باشه ول ستین یزیحد و مرز اونم تو رابطه با هومن چ نیا

 و راحت کنم. الشیخ یکم دینگه داشتن جاو یراض یبرا

 هومن با به بعد بدون تو تنها  نیبود گذاشتم : باشه قبول من از ا دهیچیساعدش که دور شونه هام پ یو رو دستم

 نداشته باشم. یتونم با هومن روابط کار یبحث کار جداس من نم ی. ولرمینم ییجا

 : قبول ؟نمیو باال به عقب بردم تا چهره اش بب سرم

 .ستین ینگاهم کرد: چاره  یناراض

 .  یخور یتو سرما م میاز سرما: بر دمیزدم و به خودم لرز لبخند

 کردم : نه بغلم کن. مخالفت
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 . شهیبغل محسوب م نی؟! نچ نچ کردم : ا یگید یدختر تو بغلم ییکجا قایقیمتعجب شد : پس االن د صداش

 زدم دست هیاش تک نهیکه به تن داشت رد کردم به س یژاکت یها نیو کنار گذاشتم دست هام از آست میچا فنجون

 . دمیچیخودم پ خودم و خودش دور یها

 بود. نیمنظورم از بغل ا -

 یزودتر دست بکار م یشیدونستم با دو تا تشر انقدر مهربون م یخند زد و سفت فشارم داد : اگه م ریبلند ز مردونه

 خانم. یشونیشدم ماه پ

 .یهمه اش سرم داد بزن یخوا یالبد م یچ گهیو با اعتراض صدا زدم : د اسمش

 تو بغلم اره چرا که نه!  یایب ینجوریا شهی: اگه باعث مدیجاو

 !دیجاو-

 . گه؟ید گمیمن راست م یشونی: جونم ماه پ دیجاو

صدام  یتون یم ینجوریباز ا نمیخوام بب یبرداشتم م یماه گرفت نیکه رفتم ا ی: وقتدمیحرص دندون هام و بهم سا با

 .یبزن

 ها. ینزد یزد یشد : دست به اون ماه گرفتگ یجد صداش

 .دارمیجواب دادم :برش م یتخس با

 ؟ یدیموضوع فهم نیندارم سر ا ی: شوخ دیجاو

 ؟یکن یم کاریکردم : اگه بر دارم چ یحرفم پافشار یکرده بودم رو دایکه نقطه ضعفش و پ حاال

شل شده ام تازه متوجه شد دارم سر به  شین دنیبا د نهیام تو دستش گرفت و سرم کج کرد تا چهره ام و بب چونه

 .ذارمیسرش م

 .ذارهی: بچه پرو نگاه کن سر به سر من مدیجاو

 . دیخر میبذار بر یگوشم نگه داشت : فردا وقتت و خال کیسرش و نزد دمیخند
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 طرف نمونم. نیا ادیبرم مامانم گفت ز گهیباشه، من د -

 

 بمون چند روز درست درمون بغلت نکردم بعد برو.  کمینگهم داشت باشه :  محکم

 .گهید کمیفقط  -

*** 

 &دیجاو&

 

 و به حرکت در آورد. نیکنارش نشست و ماش رانیا

 . ی: از قبل چند تا لباس انتخاب کردم گفتم بپوشم تو هم نظرت و بگ رانیا

 ی. امروز صبح عسل براگهید ییبود و فکرش جا رانیفقط سرش و تکون داد. جسمش کنار ا رانیجواب ا در

 اومده بود.  یخداحافظ

پوف کرده و قرمزش نشون دهنده حال بدش بودن. عسل  یداشت. چشم ها طیشب بل یگشت و برا یبرم داشت

 .دیشدن چشم هاش از آب فهم یشد از پر و خال یو م نینزنه. ا هیگر ریداشت غرورش حفظ کنه و جلوش ز یسع

 نکهی. با اختیر یبهم م یطور نیداد عسل هم یخبر ازدواجش و م رانیا یجا یدونست خودش هم حت یم یخوب به

 دیاز عسل نکنه تا شا ییدلجو چیداشت که ه دیتاک دارشیب شهیمنطق هم یکرد ول یحال بد عسل ناراحتش م

 اش. ندهیبار دل بکنه و بره سراغ آ نیا یعسل جد

 هیداشت مناسب تر به نظر تو چ ینقره  یها اریکه دورش ش یفکر هام هم کردم به نظرم کارت شبید ی: راست رانیا

 ؟

دچار  شیشغل تیموق یبود. ول یبهار شیخصوص یزندگ یهوا دیروز ها شا نیهم داشت. ا گهید یفکر یها دغدغه

 استفعا بده.  ومدهیگفته بود تا نامه اخراجش ن یزبون یبا زبون ب اتیدکتر ب روزیبود. د دیبحران شد
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 یب یتیمسئول یبودن اگه به خاطر ب سوال برده ریکارش و ز ینجوریا لمیف هیشد به خاطر دوتا عکس و  ینم باورش

خارج از  یشخص لیشد. که داشتن به خاطر دال یتموم نم نیکردن. انقدر براش سنگ یتو کار اخراجش م یتیکفا

 کردن. یدست به سرش م یکار طهیح

 جان ؟ یدک د؟ی: جاو رانیا

 دستش نشست حواسش  جمع شد : جانم ؟ یکه رو رانیا دست

 گفتم؟ یچ یدیدلخور بود : معلوم هست حواست کجاس؟ اصال فهم رانیا یصدا لحن

 شیبار دست از خودخواه نیبا خودش عهد کرده بود ا یجشن هم قوز باال قوز شده بود. ول نیدغدغه داشت و ا یکل

دل  یرو یزیبره تا حسرت چ شیدوست داره پ شیشونیدرست همون طور که ماه پ زیبر داره و اجازه بده همه چ

 .نهیش نشدلبرک

 عقب بکشه نگه داشت. نکهیو قبل ا رانیا دست

خسته ام فقط  کمیخوابم کم و سرم شلوغ شده ...  کمیروز ها  نیناراحت نشو ا زمیبه پشت دستش زد : عز ی بوسه

 .نیهم

 نداشت. یداشتن و خواب راحت یدست از سرش بر نم الیهم نگفته بود. شب ها فکر و خ دروغ

 . دور بزنمیرفتیم  گهیروز د هیواجب نبود  یخسته ا یخوب چرا نگفت رمیبم یدلسوز شد : اله یشونیماه پ لحن

 خونه. میبر

 خواست که فقط مخصوص خودش بود. یناب و م یمحبت ها نیکه دلش فقط هم اخ

 دیس سفلبا یاز تو ذوق دارم تو رو تو شتریمن ب ی، ول ینگاهش کرد : قربونت بشم که انقدر مهربون یمهربون با

 خانمم. نمتیبب

 لبش و گاز گرفت. رانیا دیگوشه چشم د از

 ا.ه یبزن بیآس هی، قرار نبود به مال بق شیبا اون لب ها کند یاونجور نکن:  رفت بهش از گوشه چشم  یغره  چشم
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و با فکر کردن به کار  شیخوب زندگ یروز ها دیلبخند به لبش اورد و با خودش فکر کرد چرا با رانیگرد ا یها چشم

 هاش به خودش و دلبرکش زهر کنه. یبدبخت

 ! ؟یدختر مردم و خجالت زده کن ادیم به خدا ؟ خوشت  هیزیخوب چ ایجون ح یبه پهلو شد : دک رانیا

 .زهیکه جلو ابراز احساساتش قرار گرفته بود آروم آروم فرو بر یشد سد یدختر باعث م نیا

ر فک گهیکنم د یفکر م یدارم به چ ی: اوال دختر مردم زنه خودمه... دوما اگه بدون دیلبش کش یشستش و رو ناخون

 ؟ ینکنم حاال حاال تو چشم هام نگاه کن

خواد  ی. اصال هم دلم نمدمیخند یم یشنوم بهش کل یحرف ها و از دهن تو م نیروز ا هیگفت  یبه من م یکی:  رانیا

 .یکن یفکر م یبدونم به چ

 سمتش برگشت   رانیام نگذشته بود که ا قهیدر جوابش لبخند زد. دو دق فقط

 ؟یکرد یفکر م ی: خوب حاال بگو به چ رانیا

 یدیاز سف یشد و گاز ی. اگه پشت فرمون نبود حتما خم میدختر دوست داشتن نیا یرفت برا یم سهیر دلش

 نییزنگ خطر از باال و پا نیشد. ا یسخت م یشونیبه ماه پ یکیهمه نزد نیگرفت. کم کم داشت ا یاش م رچونهیز

 .دیرس یمردانه اش به گوشش م یشدن هرمون ها

 شو. ادهیو پارک کرد : فضول خانم فعال پ نیماش

نگه داشت پچ پچ  رانیگوش ا کیباال رفتند. لبش و نزد یانداخت و از پله ها رانیزد و دستش و دور کمر ا موتیر

 کردم. یکرد : داشتم به ماه عسلمون فکر م

 !یخط ها باش نیکردم تو ا یمحبوبش شد : اصال فکر نم یرنگ انار دلبرکش

 خواست؟ یم یدلم چ شیپ قهیبگم چند دق یخوا ی؟ م ستمیغرور زمزمه کرد : چرا مگه من مرد ن با

دکتررر نوبت منم  یآقا یبدجنس شد یلیخ یکن تمیاذ یخوا یدونم م یلب کتش و تو مشتش مچاله کرد : م رانیا

 ها! شهیم

 .زمیمنتظر انتقامت هستم عز لیمن با کمال م داخل دییو با دستش نگه داشت : حاال اول بفرما ی شهیش در
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بود که  یبراق یعسل یها چشم چشمش به هیگذاشته بود  رانیپشت سر ا یپشت ینشسته بود. دستش رو رانیا کنار

 یداشت تند تند ورق م رانیا که بود  یژورنال یچشمش به عکس ها هیو  دنیدرخش یکه داشت م یبه خاطر  ذوق

 زد.

 کردم. داشی:آهان پ رانیا

 گذاشته بود که دکلته بود.  یلباس پف دار یانگشتش و رو رانیا

خوشگل نه  هیم رو گرفته. نظر تو چچش یلیخ یول ستیپف داره امسال دامن پف دار مد ن یلیدونم خ ی: م رانیا

 د؟یجاو

 خوشگله. یلیشد لب زد :آره خ رهیخ رانیمنتظره ا یچشم ها به

 جمله باعث شد گل از گلش بشکفه. نیاون نبود. هم قهیسل یول

 لباس و امتحان کنم. نیتونم ا ی: ترانه جان من م رانیا

 انداخت. یبه لباس انتخاب یبود جلو اومد و نگاه ستادهیکه چند قدم دور تر ا یجوان زن

اس االن از لب شتریب زیسا هیبدم برند اسکارلت فوق العاده اس  ستیات نمره ب قهیبه سل دیجان با رانی: واقعا ا ترانه

 دم. یبرات سفارش م یبپوش اگه دوست داشت ستیموجود ن

 شه؟یحاضر م گهید میماه ن هیتا  یعنی:  رانیا

 زم؟یعز یرداقدام ک ری: چرا انقدر د ترانه

 هست ؟ یرفت حاال شدن شیپ عیسر زیهمه چ گهیبهش رفت : د یچشم غره نامحسوس رانیا

 ؟ شهیگرون م کمیکه هست فقط به خاطر جنس پارچه  ی: شدن ترانه

 میه بندازنگا هیلباس ها هم  هیبه بق نیاگه اجازه بد یول ستیبرامون مالک ن متیبده گفت : ق یجواب رانیا نکهیا قبل

 .میریگ یم میبعد تصم

 فروشنده سر تکون داد و دوباره تنهاشون گذاشت. زن
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 گرفتم؟!  می: وا من که تصمرانیا

 ؟یبپوش رو  یلباس باز نیهمچ دمی: من به شما گفتم بهت اجازه م دیدور لبش کش یدست

 خوشگله ؟!  یخودت گفت یدست هاش مشت شد : ول رانیا

بود  یلباس جز خط قرمزها نیا یکنه. ول هیدوست داره و براش ته رانیا یبود با خودش عهد کرده بود هر چ درست

 با خولق و خوش داشت.  میکه رابطه مستق

. ستیا نما جد یرفته مهمون ادیمگه  زمیعز ی. ول شهیصد برابر م شیتن تو خوشگل یتو دونمیبله گفتم خوشگله م -

ات مشخصه.  نهینصف سر س یاونم وقت رهیازت عکس بگ یخواد کس یو من دلم نم یهست  یتو هم آدم مشهور

 .زمیگذشته دست عبرت نشده برات عز یاتفاق ها

 یعروس یمراقب باشم. خودم تو چند تا از جشن ها شهینداره هم لیدل گرمیوا رفته نگاهش کرد : چون باز رانیا

 م؟یو سخت کن زیهمه چ دیو سفت و سخت نگرفته بودن.آخه چرا ما با زیهمه چ ادیهمکارهام شرکت کردم اونا هم ز

 .نتتیلباس بب نیتو ا یباالتر که من دوست ندارم کس نیاز ا لیلبش و با انگشت لمس کرد : دل گوشه

 نداره؟ تیوسط اصال اهم نیکرد : نظر منم ا اخم

واسه جشن  یاجازه ندار یخرمش ول یبرات م یلباس دوست دار نینگاهش کرد : معلوم که مهمه اگه واقعا ا کالفه

 .شیبپوش

 تونم بپوشم و بخرم؟!  یکه نم یزیداره چ رادیفوت کرد : مگه مغزم ا رونینفسش و به ب نیسنگ رانیا

 .ستیواسه جشن مورد قبول من ن ی. ولمیریعکس بگ یبپوش یتون یم -

 ؟ینظر ها رو داشت نیخوام بدونم واسه زن سابقتم هم یبا حرص ژورنال بست : اصال نخواستم. م رانیا

رش عم شترینداشتن. نگار ب یا سهیمقا یکنه. اصال جا سهیخودش رو با نگار مقا رانیکرد اصال دوست نداشت ا اخم

بعد ازدواج باز به خواسته اش احترام گذاشته بود و تو  یکرد بود ول یزندگ گهیفرهنگ د هیبا  گهیکشور د هیو تو 

 کرد.  یمراعاتش و م یکم دنیاس پوشلب
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خوام خودت و با زن سابق من  ینم گهید ؟یدیفهم ادیبدم م ؟یکن یچقدر بد صحبت م یکن یدقت م رانیا -

هت تو تنته ب یزیچ نیهمچ یوقت یکی نکهیبگم من دوست ندارم. فکر ا ی. در ضمن من االن به چه زبونیکن سهیمقا

 ها خودخواهم.  زیچ نیا سرکنه آقا اره من  یکنه رگ گردنم باد م یم یپات یزل بزنه روان من قات

 .یادبم کن یخوا یکه م ستمیمن نورا ن اری:تو هم به خاطر ب رانیا

 .یکن یانتخاب م گهید یکیکه گفتم  نیهم ی: از نورا هم بچه تردیجاو

 .میندازم.اصال نخواستم بررو بند ب ینکنه انتظار دار هیهمه اش لخت نایدلخور نگاهش کرد : خوب ا رانیا

 .دمیندارم. اتفاقا من چند تا لباس مناسب د یانتظار نیو از دستش گرفت : نه همچ ژورنال

 .زمیکنم درکم کن باشه عز یخواهش م رانیگفت : ا ییبا لحن پر از دلجو دیگونه اش کش یو رو انگشتش

 . سقف هی ریز میبر میخوا یبه فردا که م یوا یکن یم لیخوام از االن که نظرت و بهم تحم یشد : نم زونیهاش آو لب

 کنم. حاال اخم هات و باز کن. یقربونت بشم به خدا جبران م -

 شرط داره؟ هیشد فقط  ینجوریهوا به طرفش تکون داره : حاال که ا یانگشتش و رو رانیا

 ؟   هی: اول بگو چ دیهوا گرفت و بوس یو رو انگشتش

 : اول بگو قبوله ؟ رانیا

 .دمیبابتش نم یازم قول یخوا یم یتا ندونم چ زمیکج شد : متاسفم عز بشل

من  میقبول کنم اون وقت تو...بر یگیتو م یهر چ دیمن همه اش با یخودخواه یلیشد : خ نهیدست به س رانیا

 خوام. یکوفتم نم

 خودم از اول ریپسندم. تقص یرفتار و اصال نم نی. ایحد هیمن تا  تیظرف رانیشد بازوش و گرفت نشوندش: ا بلند

 .یافته. از اخالقم سو استفاده کرد یبا قهر کردن کارت راه م یکوتاه اومدم فکر کرد

 از کدوم اخالق خوبتون سو استفاده کردم.؟  قایدق دیببخش -
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. ادستیو اافتاد. از جاش بلند شد  یدختر با ناز و نوازش راه نم نیباره بحث کنه کار ا نیدر ا گهیخواست د ینم دلش

 شد. یسازششون نم گهیدختر برقصه که د نیخواست با هر قهر به ساز ا یاگه م

. حاال هم مثل یکرد یم نجاهاشمیفکر ا دیبا یداد یجواب بله م نکهیهست. قبل ا نکهیگفت : هم تیتحکم جد با

 .می. کار دارمیخانوم ها بلند شو لباست و انتخاب کن

 گرفت و بلندش کرد. رانیا یبازو

 !! دیاعتراض کرد : جاو رانیا

 ؟یکن یم کاریچ ؟یچ دیجاو -

 خوام.  ینم یزور بگ یخوام تا وقت ی: نم رانیا

که من  یهمون یخرم اون وقت مجبور یخودم لباس م قهی. به سلیقهر کن یندارم به خدا قسم لج کن یشوخ رانیا -

 .یبپوش دمیخر

 .میکن یم دیمن خر قهیبه سل میاالن دار ستینگاهش کرد : ن ظیبا غ رانیا

  ؟یکن یزیوسط فروشگاه آبرو ر یخوا یم اینه ؟  ای یکن یگفت : انتخاب م دیتهد با

 افته. یراه نم هیکه کارتم با گر میکرد بدون لطافت گفت: االن انقدر عصب بغض

 .ارمیم ادتی. اون وقت امروز و شهینوبت منم م ینگاهش کرد : باشه زور بگو ول یچپک رانیا

 منو نخندون آخه. فهیبرو ضع ایکرد: ب تشیگذاشت و به جلو هدا رانیو پشت سر ا دستش

*** 

 &رانیا&

 

 مثل زیچ نیسر کوچکتر یشدم. ما حت یمتوجه طرز فکر متفاوتمون م شتریرفت. ب یرابطه امون جلوتر م یچ هر

 کننده بود. دیناام کمی نیا یچه برسه به مسائل مهم زندگ مینبود دهیهم عق دنیلباس خر
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 اینداشت و کوتاه ب ینه قاطع است و شوخ هی دیخواست. متوجه شده بود نه جاو یم دیآخر همون شد که جاو در

 نبود.

 که ازقبل یقهر و کنار گذاشتم و لباس دوم شهیدست به کار م دیانتخاب نکنم. جاو یاگه خودم لباس دمید یوقت

تم بودم و دوست داش دهیکه خر یبود که از همه نظر لباس پوریدار گ نیانتخاب کرده بودم و تن زدم. لباس دانتل آست

 ندم. ونخودم رو نش تیباعث شده بود رضا دیجاو یها ییزور گو یول

 یبه ناز کردن ادامه بدم. م شتریبود باعث شده بود ب یتموم حواسش منحصر برا یاونم وقت دیزدن کنار جاو قدم

 یداد کم یانجام م یبه قول معروف منت کش ییدلجو یو برا شیبود تموم سع دهیحاال که به خواسته اش رس دمید

 اومد. یبه نظر م یدوست داشتن

داشت  اصرار دیجاو یبودم. ول ازین یلباس ب دنینداشتم به خاطر شغلم از خر اجینداشتم. واقعا احت یاجیلباس احت به

 خودم چند دست لباس بخرم.  قهیبه سل

کرد.  یو درهم م دیجاو یدونستم اخم ها یگذاشتم که م یلباس ها یدست رو یز سر لجبازتو دو مغازه اول ا منم

 با خولق و خوش داشتن. میکه خودش اعتقاد داشت رابطه مستق یهمون ها

 تونم یگفت اگه دوستش دارم م یو م زدیفقط لبخند م نجایکه تو مزون داشت ماموت خان ا یبرعکس واکنش یول

دونست اجازه  یکرد چون خودش م یدستم اومده بود و متوجه شدم باهام جر و بحث نم یبخرمش من تازه گوش

 بپوشم.  یمجلس یکدوم از لباس ها رو جز خونه تو چیبهم ه دهینم

کنم. رفتار بچگانه ام و کنار گذاشتم چند دست لباس  تشیاذ یتونستم کم ینداشت و نم ی دهیفا دمید یوقت منم

 .دمیمناسب خر

شدم که منو شناخته  یتازه متوجه نگاه ها  دیچیشونه ام مرتب کرد. دستش و دور شونه ام پ یپر شالم و رو دیجاو

 بود. تیمن آرامش و امن یبرا ییجورا هیبودن حرکتش 

 .میوقت بذارم با هم بر هیخونه ام  لیوسا دیخر ی: برا دیجاو

 و تنها برم بهتره. یکی نی: فکر کنم ا دمیو مک نمییپا لب

 هاش درهم شد : چرا اون وقت ؟ اخم
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اگه با تو برم  یکنم. ول یم دایپ یحس خوب ینجوریام و خودم بخرم ا هیزیخواد جه یباال انداختم : من دلم م شونه

 و حساب کنم. دمیخر یو باز کنم چه برسه خودم پول هر چ فمیک پیز یمن حت یدیچون تو اجازه نم شهینم

 باشه ؟ یریتنها نم یکنم ول یقبول م یدار یحس خوب ینجورینگاهم کرد : باشه قبول اگه ا یطوالن

 هستند. بایو ز نیقبول کرده بود شوکه شدم : نه آفر یراحت نیبه هم نکهیا از

 نه؟ ای میآپارتمان بمون نیتو هم یتو دوست دار رانیا میحرف نزد یزیچ هیراجب  یسرش و تکون داد : راست فقط

 .میرو اجاره کن گهید یشده جا یدوست داشتم حت قتشیحق

 .میکن یمستقل تر زندگ یمن کردم : خوب من دوست دارم کم من

  ؟یگوشه چشم نگاهم کرد : پس چرا زودتر نگفت از

 .یناراحت بش دیگفتم شا -

خونه  هیگردم دنبال  یاز فردا م یول میناراحت بشم دختر خوب! وقت کم دار یپر تعجب نگاهم کرد : از چ دیجاو

 . نایبه خونه مامان ا کینزد حایترج

 مامانت دلخور شد . نیناراحت نشند؟ سر آفر ناتیمامان ا -

 ها نباش.  زیچ نی: مامانم با من... تو نگران ا دیجاو

 خوام. ینم یچیواقعا ه گهی. من دمیباشه. پس بر -

 رو کم کنه. نمونیسمتم خم کرد تا فاصله ب یو کم سرش

 ؟  یخوا ینم یچیه یگوشم نجوا کرد : مطمئن ریز

 اشاره کرد. یفروش ریسر به مغازه لباس ز با

 نه ؟!  ای یکنم خودت یدارم شک م یجد یجد دیدرجه ممکن گرد شد : جاو نیهام تا آخر چشم

 .دمید یداشت برام تو چشم هاش م یتازگ یادیو که ز طنتیبرق ش یباال انداخت ول شونه
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 .ستیام هم بد ن قهیاصال خودم برات انتخاب کنم؟ سل یخوا ی، م زمیعز یکرد : چرا شک دیجاو

فاصله داشت از  یلیامروزش خ یپروا یهمه ب نیا یبودم ول دهیو د کشیکوچ یلیخ یها طنتیچند چشمه از ش قبال

 که تا امروز شناخته بودم. یمرد جد

 اد؟یهمه تجربه از کجا م نیا روشن دلم و آروم نامحسوس از بازوش گرفتم : چشم  یشگونین

 حاال ؟ میداشته ام. بر ییزناشو یکه من برعکس شما تجربه زندگ ییداد : از اونجا لمیتحو یمردانه  لبخند

 من ناراحت شده بودم. یحسادت نبود ول یبرا یلی. دلومدیاصال از حرفش خوشم ن یدونم چرا ول ینم

 ارم.الزم ند یچیگفتم : الزم نکرده من ه ییترش رو با

 ! ؟یماه عسلمون و فراموش کرد نکهیمثل ا یگوشم پچ پچ کرد : چرا الزم ندار ریز باز

 یشد چه جور یفراموش بشه .چنان سرخ شدم که خودم هم باورم نم میو ناراحت رمیحرفش باعث شد گر بگ نیهم

 کرد.!  یخجالت زده م ینجوریمنو ا دیجاو یحرف ها

 .یدیو نشون م تیخود واقع یدار د،یجاو یادب یب یلیخ -

 به قهقه نشه. لیکرد تا تبد یبه زور لبخندش و کنترل م دمید یم

 خواستم تو تنت یبده. تازه اگه دستم باز تر بود م یمن بپوش قهیخواد به سل یدلم م نکهیا هیادب چ ی: ب دیجاو

 بعد بخرم. نمیبب

 .دمیشن یآرومش و از پشت سرم م یخنده ها یتند کردم. صدا یو پس زدم و قدم هام و به سمت خروج دستش

 : آروم تر ...  دیجاو

 !یباش یکردم انقدر خجالت یفکرش و نم یخودمون یکنم. ول ینم یشوخ گهید زمیو گرفت : باشه عز  بازوم

 من معنا نداره. یبرا دنیخجالت کش گهیکنند د یم جدهیمثبت ه یکه هر روز همه دارند با من شوخ ستیزدم : ن غر

 .دیلب و شن ریز یشانس خوبم غرغرها از

 کنند. یغلط م یلیگفت : همه خ ظیبا غ چنان
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ها متوجه شدم فرهنگ و  یسکوت کرد و سکوت کردم. تازگ میبش نیکردم. تا سوار ماش سهیهمون جا ماستم و ک که

 ها واقعا تعصب داشت. زیچ یبعض یرو دینداشت. جاو التشونیبه سطح تحص یاعتقادات آدم ها اصال ربط

انداختم  شیشونیپ یرو پهن اخم و دیجاو درهم صورت به ینگاه مین یچشم ریو بستم ز کمربندم

. دیاورد فهم یشد از دست راستش که فشار به فرمون م یو م نیا. ام کرده ناراحتش که زده بودم یحرف با دونستیم

 موند.  یباق دشیانگشت سف یبند ها یچشم رو

 تو! ینداشتم . چقدر حساس یمنظور دیببخش -

 نیوقت راجب ا چیانداخت: ه یچونه اش خط م یداده بود و با انگشت شست رو هیتک شهیچپش و به ش دست

 نکن. یموضوع ها با من شوخ

 خواستم فحشت بدم. دیمن گوش نده. .شا یتکون دادم : تو هم به غرغر ها سر

 هوممم؟ یموت صدام کنما یخواست دمیکم شد : شا شیاز اخم پشون یکم

 ؟!  یدیشن نمی: ا دمیگز لبم

 .دمیشن یکرد یلب غرغر م ریچند بار که ز هیکج شد :  لبش

 منم ماموت منصفانه اس. یکن یصدا م یشونیگفتم : تو منو ماه پ یخونسرد با

 !میدیمنصفانه رو فهم یو معن می: نمرد دیخند

امروز من انتخاب  یها تیاذ تموم جبران به  نکهیا شیکه جو و عوض کرده بودم ادامه دادم : نوچ منصفانه معن حاال

 .میماه عسل کجا بر یکنم برا

 .میکجا بر ی: حاال دوست دار دمیپر صداش و شن نفس

 دوست دارم.  یلیخ زی: فلورانس و ون دمیهام و مثل بچه ها بهم کوب دست

 م؟یتر و انتخاب کن کینزد یجا هی ستیهتر نلبخند زد : ب فقط

 رفته گفتم : چرا ؟ وا
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ه من دو تا بچ نکهیو ا میو انتخاب کن یدیکه ند ییجا هیبهتر  یدرس خوند ایتالیتو ا زمیگفت : عز یلحن آروم با

 و ازشون دور باشم. یتونم مدت طوالن ینم زمیدارم عز

و انتخاب کرده  دیدونستم و جاو یرو م نایبودن من همه ا تشیبچه ها افتادم ناراحت نشدم که بچه ها الو ادی تازه

 بودم. 

کردم بعد به  یشد. با خودم فکر کردم اگه من مادرشون بودم اول به بچه ها فکر م زونیباز لب و لوچه ام آو یول

 خودم.  یخوش

 .میا بربا بچه ه میتون یاره اصال حواسم نبود م -

 .میریم یسفر خانوادگ هیسفر دو نفره اس. بعدش  نیکرد : ا اخم

حواسش هم در کنار  نکهیمرد شده بود. از ا نیبود که وابسته ا ریتقص یام حق داشت و ب چارهیدل ب دمیفهم یم حاال

 بچه هاش به منم بود قلبم به تالب و تلوپ افتاد.

 .کنم برات یکارم بعد به خدا قسم جبران م ریدرگ کمیباشه. من  یسفرمون داخل یشیاگه ناراحت نم رانی: ا دیجاو

 بشه. تیاهم یدومش باعث شد اصال مسافرت برام ب جمله

 اومده؟ شیپ یافتاده؟ تو کارت مشکل یاتفاق دیدست راستش گذاشتم : جاو یرو دستم

 که حل نشه قربونت برم. ستین یزیزد : چ لبخند

 منه. ریبه خاطر عکساس آره ، همه اش تقصگفتم :  یناراحت با

 ستیمنم اصال مهم ن یخانم. مشکالت کار رانیحرف و باشه ا نیا گهینشست : نشنوم د شیشونیپ یرو یکمرنگ اخم

 خودته و پس اصال بهش فکر نکن.  یکه تو بابتش ناراحت کن

و مشکالت  یتو ناراحت شهیکنار هم باشند نم یو ناراحت یتو خوشحال یعنیفکر نکنم. زن و شوهر  یچه جور -

 کنارت نباشم.

 .هیکاف یکه کنارم نیچقدر برام ارزش داشت. فدات بشم هم یدون یحرفت م نی: هم دیجاو

 بگم. یچیبه تو ه میراجب مشکالت کار دیپس منم نبا ینجوریگفتم : اگه ا یطعنه ا چیه بدون
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و برات آسون کنم  زیناراحتت کنه و همه چ یچیکه نذارم ه نجامیکنم من ا یو قاطع گفت : من با تو فرق م محکم

 خانم. یشونیزور از اون زورها که جوابش چشم و اما و اگر نداره . افتاد ماه پ ستیدل بخواه ن یگیپس شما م

. سرم و به بازوش تکه دادم و دست هام و دور بازوش زمیزدم تا اشک نر یو مرتب پلک م دمیکش یتکه نفس م تکه

 حلقه کردم.

 دوست دارم. یلیکردم : خ نجوا

باهام  گهیسوخت د یخوام دلت به حالم م یچقدر خاطرت و م یشد و اول موهام و بو کرد و پچ پچ کرد : اگه بدون خم

 . یکرد ینم یلجباز

*** 

. اومد ینکنه تا باال م یزخم وارید لیداد مراقب باشند تا وسا یداشت به کارگرها تذکر م یخانم وقت دهیفر یصدا

 امروز آماده شده بود. شمونیست مبل سفار

 مونده بود. یتو کارتن ها باق  لیوسا شتریهنوز ب یشده بود ول دهیخونه چ لینصف وسا نکهیا با

 ام قهیخانم مدام از سل دهیم و فرهستند که سفارش دادم. مادر یرفتم تا مطمئن بشم مبل ها همون نییپله ها پا از

زحمتشون داده  یچند روز حساب نیاصرار کردن تا بمونند و کمک کنند اجازه ندادم. تو ا یکردن . هر چ یم فیتعر

 بودم.

تاپ و شلوار  هیمن مونده بودن رفتم باال لباس هام و با  شیسفارش غذا دادم. چون بچه ها پ نایرفت مامان ا بعد

 سوزوند.  یم شیداشت آت یعنی نیاومد. ا ینورا افتادم که صداش نم ادیعوض کردم.  یراحت

 ؟یینورا کجا -

 بود.  اطی: تو ح دمید یخودش و نم یول دمیکوشا شن یصدا

 بچه . نیسرما از دست ا نیتو ا -

 ؟ ییدر رفتم : خودت کجا سمت

 .نجامیکه پشتش به من بود باال آورد : ا یو از پشت مبل دستش
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 کرد.  یآزاد کرده بود و دنبالشون م اطیهاش و تو ح یجوجه رنگ  نورا

 .رونیسرد ب زمیتو عز اینورا جان ب -

 کنم.  یخوام باز یزد : نه.. م نق

 خوشگلم. یخور یسرما م -

 خورم بمونم. ینم دمی: قول م دیشده اش و باال کش زونیآو ینیب آب

 کنه. یدعوات م دیرفتم دماغش با دستمال پاک کردم : بابا جاو جلو

 .ادیکنه دلش نم یشونه اش خم کرد : نم یو رو سرش

 .میآمپول بزن میبر دیبعد با یخور یام گرفت : سرما م خنده

 .امیکنم م یانگشت دستش و باال آورد : پنج تا باز پنج

 ذوقش کور کنم.  ومدیبزرگ خونه رو داشت که دلم ن اطیذوق شوق ح انقدر

 ها. قهیفوت کردم : فقط پنج دق رونیبه ب نفسم

خونه دوبلکس که فقط دو تا کوچه با  هیبه قولش وفا کرد و  دیبه ساختمون انداختم. جاو یو نگاه سرسر برگشتم

 بود. دهیفاصله داشت خر نایآپارتمان مامانم ا

مونده  ی. فقط دو هفته تا عروسنمیبچ یکردم مبلمان چجور یفکر م نیبودم داشتم به ا ستادمیا نیسالن نشم وسط

 خونه تموم بشه. یبود دوست داشتم هر چه زودتر کار ها

 .  میفرش ها  رو پهن کن میمبل ها رو کنار بزن نیکمک ا ایناخونم به لب گرفته بودم: کوشا ب گوشه

 ؟!  یکن یم یسرش و از پشت مبل باال اورد : شوخ کوشا

 .. گهید ایدارم.ب یگه من با تو شوخکردم : م اخم

 .رهیگیبابا که گفت کارگر م رانیا الیخیتند سر تکون داد : ب تند
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 اریونه نمن به یپاشم انقدر برا شهیم می. بگو تنبلانیاز سر کار ب یجناب عال یشدم : حاال کو تا بابا نهیبه س دست

 جناب نواب کوچک.

 بود که به هن و هن افتادم .   نیانقدر سنگ یمبل تک نفره رفتم تا تکونش بدم ول سمت

 .یاومد ایماهه بدن شیش دی: به قول جاو دمیکوشا شن یصدا

 ینورا اومد و پشت بندش صدا هیگر یکه صدا می. فرش ها رو انداختمیکمک کرد مبل ها رو با هم جابه جا کن کوشا

 بلند شد. دیجاو یجد

 ... یی... بابا یی: بابا نورا

 کنه واسه من. یم هی؟ لب هات از سرما کبود شده. باز گر یچ یی: بابا دیجاو

  ؟ییکجا رانیاسم منو بلند صدا زد : ا بعد

 ...  نجامیا -

 آروم نچ نچ کرد : از اون روزاس که اعصاب نداره. بهتر من جلو چشمش نباشم. کوشا

 خوب یول ادیب نییتا از بغلش پا زدیم دست بغل کرد بود و نورا مدام دست و پا هینورا و با  دیام گرفت. جاو خنده

 غذا ها بود. لکسیدستش هم نا یکی. تو اون دیکش یم غیموفق نبود و ج

 کنه؟ یم کاریچ اطیسرما تو ح نیبچه تو ا نی: معلوم هست حواست کجاس؟ ادیجاو

دعواش کنم  ومدیانقدر خواهش کردم دلم ن گهیو با پشت دست پاک کردم : به خدا من صداش کردم د میشونیپ عرق

 بمونه. شتریب قهیپنج دق هیتو گفتم  ادیب

 ! .یکن کاریچ یخوا یم یفردا تو زندگ یقاطع رفتار کن یتون یبچه نم هیبا  یچ یعنیهاش دو برابر شد :  اخم

 براش ناز کردم : خوب حاال...  یچشم پشت

 گذاشت . نیو زم زدیپا م کوشا اشاره کردم . تازه چشمش به مبل ها خورد و نورا که مدام دست و به

 اوردن؟ یبه کمر شد : مبل ها رو ک دست
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 دمیمنم د ارند؟یب میو پاک کنم : صبح زنگ زدن بهم گفتن مبل ها حاضرند. هست زیم یو بر داشتم تا رو دستمال

 .ارندی. گفتم بمیافت یجلو م یلیو خ زیهمه چ مینیچ یتا عصر م ارندیصبح مبل ها رو م

 ؟یبگ یزانو زدم : اون وقت چرا به من زنگ نزد زیم جلو

 دلم نق زدم : باز شروع شد. تو

 نه.ک یباز اطیاجازه بده بره تو ح دیکرد جاو یاصرار م هیشده بود با گر زونیآو دیجاو یبه نورا افتاد که به پا نگاهم

 تو بغلم گوله شد.که بچه از ترس ساکت شد. خودش و به من رسوند و  دیسر نورا کش یداد بلند دیجاو

 .دیبچه ترس یزنیرفتم : چرا داد م تشر

 دونم؟ یچرا من نم دمیتوجه نکرد به حرفم : پرس اصال

 .رانیبهت غذا بدم خوشگل ا میبر ایگوش نورا زمزمه کردم : ب رینکردم ز توجه

واستا جوابم و  زنمیدارم باهات حرف م یشد : با تو بودم ؟ وقت دهیچیدور بازوم پ دیجاو یانگشت ها یشدم ول بلند

 بده.

 .یزنیداد م یزنیباال دادم : شما فعال حرف نم چونه

 آورد مبل ها رو؟  ی: ک دیپنج هاش و تو موهاش کش کالفه

 خواست؟!  یسوال مسخره جواب م نیا بابت  واقعا

 اره؟یخواد ب یم یمعلوم کارگرها آوردن. ک -

تو خونه ؟  انیب بهیچند تا مرد غر یاجازه داد یمن تنها بود یبا بچه ها ید : تو وقتدرهم برندازم کر یاخم و ابرو با

 ام؟یتا ب ی؟ اصال چرا زنگ نزد امیتا خودم ب یکن یمگه نگفتم صبر م

 ؟یزنیداد م یچهار نفر مبل اورد باال سر من دار نکهیا سر تو االن  دیکرد : جاو یسرم داشت داغ م گهید

 ؟ رانیا یریگیو انقدر ساده م زیکردم ؟چرا همه چ یم کاریافتاد من چ یم یاتفاق هیزد : اگه  داد

 شدم. یدادم خل م یبه حرف هاش گوش م ستادمیا یم گهید یکم
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 .یزنیداد م یندارم نه تا وقت یغذا ها رو از دستش گرفتم : من با تو حرف سهیک

 ؟یبود ستادهیسر و وضع هم ا نی: نکنه با هم دیجاو

 کرد. یم نیداشت بهم توه گهید

 و سمن خانم هم بودن. دهی. مامان فرمی: نه بابا مانتو تنش بود تازه تنها نبود کوشا

 یشد نگاه انداختم : حاال اگه جواب هات و گرفت یم نییاش از خشم تند تند باال و پا نهیکه س دیبه جاو یدلخور با

 برم به بچه غذا بدم؟

 توجه به ما از پله ها باال رفت. یب کتش و از تش خارج کرد و کالفه

 . ماموت خودخواه.یعربده کش ادیتشکر کنه م نکهیا یهمه زحمت بکش به جا نیغر زدم : ا دیکش یآه

 ؟ گهید یریبا غصه گفت : حاال م نورا

 .شهیبود خوب م یعصبان کمی. بابات رمیجا نم چی: نه قربونت من ه دمیاش بوس گونه

 بده خودتم بخور.: کوشا غذا نورا  برگشتم

 پس ؟  یو ازم گرفت : خودت چ لکسینا کوشا

  . میایمن بابات االن م -

 . یکن ینگرانه ، عادت م شهیهم دی: جاو کوشا

 ینازم و بکشه ول دیخواست قهر کنه. تا جاو یاز وجودم م یمیبود پدرش وسواس داشت. ن دهیبچه ام فهم نیا یحت

 باهاش حرف بزنم. دیگفت با یاز وجودم گوش فرمان مغزم بود و م گهید مهین

 نیکه لبه تخت نشسته بود و سرش و ب دمشیو کنار گذاشتم و باال رفتم. آروم در اتاق و پشت سرم بستم . د یلجباز

 یحرکت ی. متوجه حضورم شده بود ولدمیشن ینفس هاش و م نیسنگ یصدا یکرده بود. به راحت ییدست هاش زندا

 نکرد.

 دیتکبه زدم آروم لب زدم : جاو وارید به
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 نگرانتم؟ یفهمیو خش گرفته بود : چرا نم نییپا صداش

 دونم. یحرکت گردنم موهام به عقب رفت : م با

 به من داد. دیشد تو چشم ها د یو م یاز قرمز یو که رگ ها شیطوس نگاه

 .ینگاه ثابتش موندم : به خدا اگه بدون ریلحظه ز چند

 ادیز یهمه نگران نیا یول ینگران فهممیبه خدا م دیجاو دونمیرفتم جلو پاش زانو زدم و دست هاش و گرفتم : م جلو

 .یکن یم ضیخودتم مر ینجوری. استیجالب ن

باش به خاطر خودت نه به خاطر پسر و دخترت که حاال حاال  تیبه فکر سالمت کمیبه دستش دادم :  یفیخف فشار

 .ی،انقدر فشارت رفته باال که قرمز شد دارن. نگاه ازیبهت ن

 . بهیاعتماد کرد چه برسه به غر شهیروز ها به آشنا هم نم نیا یالیخوش خ یادیهاش کج شد : تو ز لب

تو  دیجاو یبه همه اعتماد کرد. ول شهیدونم نم ینگاه کنه. منم م یبه زندگ یمنف دیبا د شهیهم یتون یآدم هم نم -

 بهم اعتماد کن. کمیو انجام بدم.  یفکر کار یکه ب ستمیدختر بچه ن هیو عوض کن من  دتیهم د

 : سرت داد زدم. دیگونه ام کش یشستش و نوازشگر رو انگشت

 .یحتما جبران کن دیهم از دستت ناراحتم با یلیکردم : آره خ نییو باال و پا سرم

 .مونمیچقدر پش یدون یزد : نم ینیغمگ لبخند

 نم.ک یبه حالت م یفکر هیبعدش  یسر اون طفل معصوم هم داد زد اریدر ب ندرالیاز دل س ای: اول ب دمیاش بوس گونه

م و پر ها هیبود که ر دیو لمس کرد.اول از همه عطر جاو واریدر برسه پشتم د رهیدستم به دستگ نکهیشدم قبل ا بلند

خت س دنینفس کش یشده بود که حت کیچونه ام و باال داد انقدر بهم نزد میکرد. ضربان قلبم اوج گرفت. نرم و مال

 شده بود.

 خواستم سرت داد بزنم. ی، نم زمی: ببخش عز دنیدرخش یخوش رنگش م یها یطوس

 کرد. یهاش آروم آروم بازوم و نوازش م انگشت
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باره چنان ضربان قلبم باال رفته  کیکرد. به  یلختم و سوزن سوزن م یها شونه سر و گرد داغش پوست  یها نفس

 بودم شد. یعاد ریهم متوجه غ دیجاو یحت بود که

 زنه؟ی: آروم  چرا قلبت انقدر تند م یجاو

خواستم هم  یافته. هم م یب یدونستم قرار اتفاق یکرد. م یفرق م شهیبا هم یآغوش کم نیحس کرده بودم ا انگار

 خواستم احساساتم متناقض بود. ینم

 خوامت. یکه چقدر م یدون ینشست : م میشونیپ یبوسه اش رو نیاول

 گذاشته بود. یبنا ناسازگار قلبم

 دی: جاو دیلرز یم صدام

 بن بود : جانم..  صداش

گوشم مبهم بودن  یکرد که برا یلب زمزمه م ریام و لمس کرد. لمس لب هاش پر از عشق بود. ز قهیدومش شق بوسه

 ابرو هام نشست . ونیم یسه بعدقرار بود. بو یکرد. نگاهش ب یفرق م شهینا آشنا، نگاهش با هم دمیشا

هم افتاده بودن نشست. با خودم فکر کردم بوسه چندم  یپلک هام که خارج از کنترل من رو یرو یبعد یها بوسه

 بود؟

 آروم...  شیلباسش بند شدن : ه قهیهام به  دست

 داد . عضالت سفت و منقبض شده ام شل شده اند. یبکر بود. لب هاش نرم بود و مزه شهد م یادیآخر ز بوسه

 یحت ، یخال یبود خال یسرم خال دمیترس ینداشتم . نم یحس بد چیبود ه بیتجربه ام بود. عج نیبوسه  و اول نیاول

 شد لذت نبرم. یم قیکه به بند بند سلول هام تزر یبارم گذشته باعث نشد از آرامش کی

حجم خوش بو و  نیخواست تا ابد تو ا یبود. دلم م زدیقلبش که منظم م یدرست رو دیجاو نهیس یهنوز رو سرم

 قهیچند دق نیساعت دور مچ دستش. آرامش ا کیت کیت ینداشت حت تیاهم یچیه گهیبمونم. د یامن و راحت باق

 بود. سپر از استر یتموم روز ها یبرا یطلبم از زندگ قهیچند دق نیحقم بود. ا
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 ینشست و گاه یموهام م یرو یدر حال رفت و اومد بود. لب هاش گاه نییکمرم باال و پا یرو دیجاو یپنجه ها سر

 گرفت. ینفس م

 ؟ رهیگیگوشم لب زد : جونم چرا قلبت آروم نم ریز

 آرامش و تجربه نکرده بودم.  نیوقت تا حاال ا چیآروم بود انقدر آروم که ه من

 چون .. چون ...  دیشا -

 بود برات؟ نیاول ی: چون چ دیجاو

 . میبمون یجور نینگو فقط هم یچی: ه دمیهام و داخل دهنم کش لب

 .دمیداد. خند یو نفس هاش قلقکم م گوشم ریز کوتاه یها بوسه

 .میتو موهام فرو کرد : جانم ... جانم زندگ شتریو ب سرش

 .میاز تختم استفاده کن میتون یبدجنس شد : م لحنش

 .قهیاومد از آغوشش نداشتم : فقط چند دق رونیبه ب یلیم

 .یتو بخوا یشد : هر چ دهیچیهام دور گردنش پ دست

*** 

 گذاشتم. زیم یخودم قاشق و چنگال برداشتم. رو یداشتم. برا یرفتم. حس سبک نییپا

 ؟ رانی: ا کوشا

 لبخند زدم : جانم...  برگشتم

 ...  یچینگاهم کرد و در آخر سر تکون داد : ه یطوالن

 برم.  ییجا ستیشد : من قرار ن بلند

 گفتم..  یزیباال انداخت : مگه من چ شونه
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بود احساسات  ریگوشه گ یادیبود. چون ز یبود کوشا پسر احساس دیحق با جاو دمید یو تو چشم هاش م ینگران

 کرد.  یم یمخف شهیخودش و هم

 دونم ...  یم -

 .یکن یپا و پا کرد : من خوشحالم که قرار با ما زندگ نیا یکم

ردم ک یبه دختر دوست داشت ینگاه می. نیرفت. پسر چموش دوست داشتن رونیگفت با سرعت از آشپزخونه ب نیا

 کرد تو دلم خدا رو شکر کردم. یم یکه داشت با غذاش باز

 برو سر درس و مشقت..  ی: کوشا ناهارت خورد دمیشن دیجاو یصدا

 شیپ قهیاتفاق چند دق ادیغذا کردم.  یصداش دست پاچه برگشتم سمت کانتر خودم و مشغول بسته ها دنیشن با

 افتاد. یافتادم قبلم دوباره به تالپ و تلوپ م یکه م

منحرف به سمت  یاون اتفاق افتاد. ذهنم کم یاومد چجور ینم ادمی یوارد عمل شده بود که حت ییهوی انقدر

 شدم. یم ییزناشو یباورم شده بود که داشتم وارد زندگ یجد یانگار جد دمیودم. لب گزدممنوعه ها شده ب

 .کنم حس بودم تونسته  دنشینفس کش یو تو تک تک حرکاتش حت ازیخشن بود. ن یاش کم بوسه

 : بابا جان ...  دمیرو شن یشدن صندل دهیکش یصدا

 کرد. ینورا نگاهش نم دمید برگشتم

 شدم. یخودت عصبان یمن واسه سالمت زمی: نورا عز دیجاو

 و درک کنه. شیام گرفت توقع داشت بچه نگران خنده

 . یمنو دوست ندار گهیچونه لرزوند : د نورا

تونم دوست نداشته باشم تو کوشا  ی، دختر خوشگلم مگه م هیچه حرف نیجا به جا شد و نورا بغل کرد : ا دیجاو

 . دیمن هست یزندگ

 .. گهید ییکن با بابا یبه صورت نورا بوسه پدرانه زد : آشت بعد
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 کنم.  یم یآشت یشد : اگه برام سگ بخر زونیلبش و آو نورا

 .یبچه داد ادی زیتو روحت خسرو چ یلب زمزمه کرد ا ریز دیام گرفت و جاو خنده

 .. گهید هی.کاف دهیخر یباباجونت برات جوجه رنگ نیتازه بب ستی: بابا جان سگ خوب ن دیجاو

 .سوزهیاون وقت دلت همش م شمینم یباهات آشت ی: اگه برام نخر دیکش نییپا دیخودش از بغل جاو نورا

 : پدر سوخته رو نگاه کن. دیجاو

 ؟ یبه خودت فحش داد ییکرد : بابا نیه نورا

 .دمی. قول نمشهیم یچ نمیبب دی. باکنهیم یباج خواه یذره بچه چجور هی: نگاه  دیجاو

 شد. ینم رینورا نه تعب یحرف برا نیا

 خواد سگ بخره.  یم یی:کوشا کوشا بابا دیکشان دو غیج

. هنوز  مثل دیدرخش یم شیطوس یشدم. چشما دیجاو رهیکرده بود. متوجه نگاه خ یام گرفت چقدر زود آشت خنده

 کرد. یتو اتاق نگاهم م شیپ قهیچند دق

 ا؟! ، گرسنه زهیدندون گرفتم : چ ریلبم و ز گوشه

 گرسنمه یلیگذاشت و به جلو خم شد : اهووووم من که خ زیم یآرنج دست هاش و رو 

 ی. کمدی. گر گرفتم دور خودم چرخدیفهم یقرارش به راحت یشد از نگاه ب یو م نیداشت ا یادیز یمعنا حرفش

 کنم. کاریخواستم چ یم ادیب ادمیسخت شده بود تا 

   ؟یشد بازوم نگه داشت : جانم چرا هول کرد بلند

 ...  دیکلمه بود : جاو هیکه از دهنم خارج شد  یآوا تنها

د ش یبا قلب من داشت که هر چه داغتر م می. انگار گرما کف دستش رابطه مستقدیدستش و پشت گردنم کش کف

 گرفت. یاوج م شتریقلب من ب

 کنم. یمعذبت م،  زمی: جانم عز دمیهام و داخل دهنم کش لب
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 خوب من عادت ندارم. یعنیتند سرم و تکون دادم :من .. من ... تند

 بود شکسته شده بود. نمونیکه ب یمرز یوارهایاز د یکی انگار

 .  یعادت کن دی. با یکن یلب زد : عادت م خودخواه

 ....  شیپ قهیاتفاق چند دق -

 تو بود. ری: تقص دیجاو

 باال رفته بودم .  ییدلجو یگذاشت اون بود نه من ! من فقط برا شیکه پا پ یبرق بهم وصل کردن کس انگار

 .یفکر کرد یکه چونه ام و تو دستش گرفت :  باز که شما منف دیتو چهره ام د یدونم چ ینم

 رها کرد.  عیلب هاش گرفت و سر نیشد لب هام و ب خم

 .یریعواقبشم بپذ دیبا یکن یم یدلبر ی: وقت دیجاو

 احساس؟  یب یباش یجد یکن یم یچرا سع یانقدر قشنگ احساست و نشون بد یزدم: تو که بلد یخجول لبخند

 .یمال من بش یو شرع یدور کمرم حلقه شد : من که گفتم دستم بسته اس بذار قانون دستهاش

 دیشند جاو یم یمهربون احساس یادیمردها تو تخت ز شتریباز موند. زن ها اعتقاد دارند ب ییهمه پرو نیاز ا دهنم

 !! گهیهم مرد بود د

 . انیبچه ها ن -

 عادت کنند. دیزد : بچه ها هم با یچشمک

 ؟یکرده بود میو کجا قا طنتیهمه ش نی: قربونت بشم ا دمیاش کوب نهیمشتم به س دمیخند

 .شهینفر خرج م هی یفقط برا یاختصاص زهایچ یبعض ییرو بایز هیابرو بهم شاره زد: به قول  با

 .شهیدو هفته تموم م نیا یمنو به خودش فشرد : آخ خدا جون ک دیجاو دمیکش یپر آرامش نفس

*** 
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 !چالقم آخه مگه  گهیبستم د یخودم م نیآفر -

 یکفش کرده بود که چمدونه ام و خودش م هیمحلم نداد. پاکت به دست به سمت اتاقم رفت. پاش و تو  نیآفر

 خواست ببنده.

 زدم : بچه پرو نگاه کن.  نق

چمدون لباس ناآشنا روبه رو خواهم شد.   هیبسپارم در آخر با  نیو به آفر زیدونستم اگه همه چ یرفتم م دنبالش

 : با شما بودم پرو خانم، مگه من اصال تو چمدون بسته تو دخالت کردم .ستادمیکنار چهار چوب در ا

گاه کن فقط ن نیبزرگه کار رو بسپار به کاردونش. بش یبا تجربه ترم آبج مشکل خودته، من از تو یذوق یزد : تو ب غر

 . ریبگ ادی

 نیجغله که ا هیبا  یزندگ گهی. دیدیانگار دو تا شکم تا حاال زا یزنیجور از تجربه حرف م هیغره بهش رفتم :  چشم

 حرف ها رو نداره.

 ؟یدار یه چه پدر کشتگخسرو مادر مرد نیبا ا دمی... من هنوز نفهم تیترب ی: بنیآفر

 باال انداختم: خواهرم ازم گرفته. شونه

 خانوم... یآبج ینگاهم کرد: من فدا مهربون

 کردم . یینگر ندهیآ ستیمناسب ن نایدونستم ا یو رو کرد : م ریو ز رمیز یلباس ها یکشو

 پاکت ها شدم . یمتوجه محتوا یرفت. وقت دشیخر یپاکت ها سراغ

 پوشم. یرو نم نایا من : دمیکش غیج

 خانم. یکه آبج یسفر مجرد یرینم یکن یشوهر م ی: مگه دست تو دار نیآفر

 .یلباس بپوش طیمناسب شرا دیابرو باال انداخت : با طنتیش با

 نه. ایکشمت  یم نیبرداشتم : ادامه بده تا بب زیخ سمتش

 و بخور.  نیا رانیا ای: چه خبر صداتون تا ده تا خونه اون طرف تر رفت. ب سمن
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 مامان ؟ هیچ نیبه دستم داد : ا وانیل هی

 ؟ یبخور دیبا وانیل هیو عسل از امروز هر روز صبح  ری: ش سمن

  ؟یکه جلو دست باشه تو راه بخور فتیبذار تو ک نمیگذاشت: ا زیم یکه دستش بود و رو یپاکت

 ؟   هیچ گهید نیا -

 حتما بخور باشه مامان جان ؟ لیآج کمی نی: ا سمن

 نشستم : چرا اون وقت؟ نیآفر کنار

 به فکرت باشم. دیمن مادرتم با یفقط بگرد یریماه عسل نم برتیاخم کرد : چرا نداره ؟ داره م مادرم

 خوام برم جنگ؟ یمگه م ه؟یکار ها چ نیا مامان:  شدم هاش حرف متوجه  تازه

خوام کارت به  یکه چند برابر تو قربونت بشم حق دارم نگرانت بشم. نم دمیجثه جاو ،ی: دختر تو الجون سمن

 بکشه. مارستانیب

 .شهینم یچی: مامان جان نگران نباش ه دمیکش خجالت

 بهتر از درمانه ...  یریشگی: باز پ سمن

 باشه. ادیز شیزیخون ر دیمامان قرص آهنم براش بذار شا ی: راست نیآفر

 : مامان ...  دمیکش غیج

 .یخجالت بکش یمن قربونت بشم تو هم بلد یدستش و دور گردنم انداخت : اله نیرآف

 ... نیدست پسش زدم : برو گمشو آفر با

 رفت از خنده. مادرم مهربون نگاهم کرد. سهیر

 میمادر فهیوظ ی. ولدیدونیو م زیبهتر از من همه چ نیاز من درس خوند شتریشما دوتا ب دونمی: فدات بشم م سمن

ها رو به  نیهم دیبش تیخوام شما دوتا مثل من اذ ی. من مادر نداشتم نمدینش تیو بهتون بگم تا اذ زیکه همه چ

 گفتم حاال نوبت تو مادر. نمیآفر
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 یداشت. آخ اگه م یدونست دخترش چه تجربه تلخ یخودم سوخت اگه مادرم م یبغض کردم. دلم برا اریاخت یب

 دونست.

 دوست دارم مامان...  یلی: خ شدم سفت بغلش کردم بلند

 .یشیبخت م دیکه سف ی: جون من به شما سه تا بنده . اله سمن

 .دینکن شیهند لمی: خوب حاال ف نیآفر

 سفت بغل کردم. نمیرفتم آفر جلو

  ست؟ین کی؟دور ماهانت که نزد یکه نداشت ی. مشکل یدکتر زنان رفت شیپ رانی: ا سمن

 مادر من نگران نباش. ستی. نه نستین یرفتم . مشکل -

بود که  نیا لمیاز دال یکیکار داشتم  نیا یبرا یادیز لیو انجام داده بودم. دل یمنوپالسیها یجراح شیها پ سال

 که از دست داده بودم باشه.  یزیچ یبرا یمرهم دیشا

رست کنم. د ییکه خودم برات صبحونه مقو ستمین کمی: خوب خدا رو شکر فقط حواست به خودت باشه نزد سمن

 بخور.  ییمقو زیچ هیها حتما  ینکن یتنبل

 چشم -

 ییاز رابطه زناشو نکهیا نه. بودم رفته هم روانپزشکم  شیبودم. پ دهیترس یتا جشن بود من کم گهیدو روز د فقط

 ی. مخصوصا براهیعیاسترس و ترس ناشناخته طب نیبترسم . سال ها بود تحت درمان بودم. دکترم اعتقاد داشت ا

تو روند  دیو بدونه. اعتقاد داشت جاو زیهمه چ دیبا دیمثل من با اون گذشته تلخ. دکترم اصرار داشت جاو یکی

 خواستم گذشته فراموش کنم. یمن نم یخواهد داشت. ول یدرمانم نقش به سزا

*** 

تو  و قامتش و بود. قد ستادهیاطالعات هتل ا شخونی. جلو پدیتپ یعشقش م یبود که قلبم در گرو یبند مرد نگاهم

 باعث دل ضعفم بود. یاون کت و شلوار خاکستر
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 ضیکه لبخند مردونه و عر یبله عمرم و گفته بود. بله  نیتر نیریبود. که ش قهیو چهار دق ستینه ساعت و ب درست

 لب مردم نشوند. یو رو

مجلل  یمراسم عقد و عروس دیاومد. به خواست جاو یم دیمجرد نبود و اسمم همراه اسم جاو گهیساعت بود که د نه

 برگذار شد.

گروه  یامر باعث غرغر ها نیهم دستم و رها نکرد. هم یا هیثان یحت دیشد جاو یکه خطبه عقد جار یلحظه ا از

 شده بود. یبردار لمیف

عقد من حضور  یکه متعجب بودن چرا پدرم برا لیفام یپچ پچ ها یباعث نشد روز خوبم خراب بشه. حت زیچ چیه

 گوشم پچ پچ کرد.  ریخان پدرانه بغلم کرد و ز ونیدر عوض هما نداشت.

 «دست نخورده اس  شهیاتاقت تو خونه من هم »

پدرم نه خود پدرم در  یخان به جا ونیبار بود که هما نیاول یمن معنا داشت. برا یبرا یحرفش پشتش کل نیا

 آغوش گرفتم. 

گفت اخ غم چشم هاش دلم سزوند دوست داشتم بغلش کنم  کیدوست بهم تبر هیهم اومده بود. مثل  زمیعز هومن

 نبود.  ریامکان پذ دیبا وجود جاو یول

 ازم معذرت یگرفته بود و هتل رزو کرده بود. سفرمون دو شب بود و بابتش کل لطیب شیرفتن به ک یبرا دیجاو

 خواست.

 دهید میمشک یو موها دیو تو لباس سفبار من نیاول یبرا یاومد. هنوزم ذوق نگاه پر مهرش وقت یبه طرفم م دمید

 خطاب کردم. "فرشته"که  دیلرز یصداش م جانیه یبود و داشتم. هنوز دلم برا

لبش شکل گرفت. دستم و تو دستش گرفت. انگشت شستش و  یکش اومده من رو یلب ها دنیاز د یلبخند طرح

 داد. یو بهم نشون م زدیم یدیبه سپ یادیکه ز باشیز یبار داشت رو نیا ای. دندینوازشگر پشت دستم کش

 ؟یخوا یم یزی: جان دلم عروس خانم. چ دمیفرق داشت نفس کش شهیعطرش و که با هم یخنک

 نه سر تکون دادم. یتونست از چشم هام بخونه. در جواب به معنا یخوبم و م یاونم حرفم و حس ها انگار

 سخت و مشکل بود.  یه تن داشتم کمکه ب یدیو پشتم کمرم گذاشت. راه رفتن با لباس سف دستش
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گوشم  ریبود ز یرند واقع هی هیشب شتریکه ب یبا صدا دیمخالف بود. جاو دیاصرار داشتند لباسم عوض کنم و جاو همه

 .ارمیزمزمه کرد : دوست دارم خودم لباست در ب

هام گذاشته  یتو روزمرگ پا دیکه جاو یاز روز یکه سالها بود کنارش گذاشته بودمش. ول یزیشده بودم چ یخجالت

 .وارید یشد تابلو رو یکرده بود که با هر نگاه و حرفش رنگم م یدختر خجالت هیبه  لیبود منو تبد

در اتاق بست. خلوت  یبا دادن انعام دیدر اتاق و برامون باز کرد و چمدون هامون تو اتاق گذاشت. جاو یباربر یمتصد

 کرد. لیدو نفرمون رو تکم

 واریاصال مهم نبود. کنار د یپرپر شده نبود. ول یاز بادکنک و شمع و گل ها یو از نظر گذروندم و خبر تیسو

که حس  دیتپ یگذاشته بود انقدر پر صدا م یکنم. قلبم هم باز سر ناسازگار کاریچ دیدونستم با ی. واقعا نمستادمیا

 .دمیشن یکردم صداش و تو حنجره ام م یم

اش دست و  رهیقرار داشت انداخت. نگاه ثابتش و خ تیکه وسط سو یکاناپه  یاه کرواتش روو در اورد و همر کتش

 دلم لرزوند.

 .نمیاومد : دستت و بده بب جلو

 ؟ یدستم و باال اوردم و کف دست داغش گذاشتم : حلقه ات و دوست دار عیمط

 کردم. تو دلم زمزمه کردم  نییو باال و پا سرم

 "دوست دادم  دهیرو برام خر که حلقه یکس شتریب یول "

 .میشونیکردم ماه پ یپرداز الیبهت چقدر خ دنیرس یبرا یدونیپهلوم نشست: م یهاش رو دست

 بود. دهیبه دل لرزون چسب بیعج تیمعروف مالک میم

 دلم. زیعز یچسبوند : جون دلم آخه چرا از سر شب انقدر ساکت شد میشونیو به پ شیشونیپ

 کردم قدرت تکلمم و از دست دادم. یدونستم چه مرگم شده. حس م یهم نم خودم

 م؟یبرگرد یخوا یم ؟یشده؟ ناراحت یچ رانی: ا دیجاو

 گرفته بود. ادیبار پرواز کردن و  نیاول یداشتم که برا ی! عقلش و از دست داده بود. من حال پرنده اناراحت
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 کردم : نه...  نجوا

 ؟ یترس ی: از من م دیجاو

 یتعصباتش م دیمن از جاو دیترس یم افته.  یب نمونیکه قرار بود ب یشب نه اتفاق نیمثبت بود. نه از ا جواب

بار تا نوک زبونم اومد تا بگم و  نیچند که بود مهر پر مهربون امروز انقدر . دمیترس ی. من از واکنشش مدمیترس

 کرد. یم لترس از دست دادن هر بار زبونم و ال یخودم و خالص کنم . ول

 بعدم بخواب. ریبرو دوش بگ ی: اگه خسته  دیجاو

 و تکون دادم. سرم

 زم؟یتونم برات بکنم عز یم کاری: من چ دیکش یاز سر کالفگ یآه

شد مثل االن دوستم داشته  یپت و پهنش گذاشتم : فقط هر چ نهیس یو دور کمرش قفل کردم و سرم و رو دستام

 .نیباش هم

 ؟  یشد ونهی: د دیخند

 .شهیکمرم نصف م ستمیا یسر پا ب گهید کمیو خراب کنم : نه فقط اگه  مونیشب زندگ نیخواستم بهتر ینم

کوتاه مردانه اش مثل خوره به  یپام زانو زد. دامنم و باال داد. وسوسه لمس موها یمبل نشستم. جلو یکرد رو کمکم

ساساتم نداشتم. انگشت هام با اراده خودم به سرکوب اح یاجیدر کار نبود احت یمانع چیه گهیجانم نشسته بود. د

 حس کردم. چشماش باال اومد. وحرکت شدن دست هاش  یشد. ب دهیکش اهشیس یموها یالبه ال

 زد : ادامه بده. لب

 . دیکش قیخواست. چشم هاش و بست نفس عم یدلش نوازش م مردم

 بشم. تیجادو ی: قربون دست هادیدستم و گرفت و بوس یمکث طوالن بعد

سرد گذاشتم. خودم شنلم و باز کردم کنار گذاشتم.  کیسرام یلختم و رو یکفش هام و از پام در اورد پاها یکی یکی

 کرد. میو تنظ تیسو شیسرما ستمیس دیسرم خالص بشم. جاو یکمکم کرد از شر سنجاق ها دیجاو

 ؟ یریدوش بگ یخوا ی: م دیجاو
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 حوصله ندارم. یبرداشتم: دوست دارم ول فمیاز داخل ک لمیموبا یگوش

 .یندار اجیاحت نیپس به ا یدو روز فقط مال من نیشد : ا دهیاز دستم کش میگوش

 زدم تنش داغ بود و تب دار.  هیپشت سرم تک واریشده بود. به د کیهمه بهم نزد نیا یک دمیاصال نفهم برگشتم

 یادیکار ز نیبودتم و بهم نشون داد بود تو ا دهیبار بوس هیشد.  دهیکار بلدش کش ینگاهم سمت لب ها اریاخت یب

 ماهره.

 .دیدستم کش یطرح ناخون ها یلب هاش رفته رفته  پاک شد. دستم و گرفت. انگشت هاش و رو یاز رو لبخند

خوش طرح  یناخون ها نیا یقرمزه قلوه ا یلب ها نیا یمشک یموها نیاز سر شب ا یدونیبود : م نیآهنگ صداش

 ...  نیا یحت

 انصاف. یکرده آخه ب کاریتتو با دل من چ نی: ا دیکه کنار مچ دستم زده بودم کش یتتو ماه کوچک یو رو دستش

گاز  یمتوجه تتو مچ دستم هم شده بود. لبم و از خوشحال یشد انقدر با دقت نگاهم کرده بود که حت ینم باورم

 گرفتم.

دونم دن رینکن. خودش با انگشت شستش لبم و از ز یدست دراز گرانی: نکن به سهم د دیاش و به گونه ام کش گونه

 ازاد کرد.

 آهسته تر شد: آره فکر کنم بعدا هم بشه دوش گرفت. صداش

اش حبس شد. لب ه نهینزد و نفسم تو س گهیلباسم نشست. قلبم د پیز یدستش رو یکمرم و لمس کرد. وقت یگود

 گزگز انداخته بود. کنار گوشم نشست برخورد نفس هاش پوستم و به

 خوام. ی. قلبت و جسمت و با هم مرانیا یخوام مال من بش یبود : م زیو لحنش وسوسه انگ صدا

 شدن. اریهوش یکی یکی.سلول هام  دمیاز حجم خوش عطرش دزد یقیعم دم

 : اجازه هست؟ دیگوشم بوس ینرم

 کردم. میگردنش قا یشدم. سرم و تو گود زونیازگردنش آو یجوار هی
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 : خجالتتم دوست دارم ماه من.. دمیخنده اش و شن یصدا

*** 

 نیباز کردم. پلک هام هنوز سنگ می. پلک هام و تا ندمی. دستم و سمت مخالفم کشدمیتخت به پهلو چرخ ونیم

روبه رو شدم. غلت زدم و  دیبالش چروک شده جاو شیخال یجا با کرد.  یشدن مقاومت م داریبودن بدنم در برابر ب

 بود. خودش کجا بود ؟  هشد یباهم قاط ندهیشو یفرو کردم. عطرش و بو دیجاو شیسرو تو بال

 از روز بود. یتونستم حدس بزنم چه ساعت یبود و نم دهیاتاق کش یها پرده

 یآبم نم یازود بود و صد یلیشدن خ داریب یشش صبح بود. برا یها کیرفت نزد زیم یدنبال ساعت رو چشمام

 اومد! پس کجا رفته بود؟

موهام که مثل چوب خشک شده  یدستم و ال به ال یتخت نشتم. چراغ خواب و روشن کردم. پنجه ها یرو یسخت به

 یاقاتف یآور ادیافتاده بودن موند. صورتم از  نیزم یبود که رو ییپخش و پال یها لباس .  نگاهم سمت دمیبودن کش

 افتاده بود گر گرفت. نمونیب شیکه چند ساعت پ

 شبیک دش یکه تجربه اش و داشتم نبود. ب یترسناک و تلخ زیچ هیافتاده بود خاص بود. اصال شب نمونیکه ب یاتفاق

رفت بدون شک  شیصبر به خرج داده و با آرامش پ یادیز دیاومد. جاو یعمرم به حساب م یشب ها نیاز بهتر یکی

بهم ثابت کرد  دیاز ذهنم محو کرد . جاو شتریب یشب اون خاطر تلخ رو کمعاشق معاشق و نوازش هاش شده بودم. ام

 .ستنیهمه مردها شکل هم ن

بود. ساعد دستش و  دهیکناپه خواب یکه طاق باز رو دمشیاز اتاق خواب خارج شدم. د دمیچیو دور خودم پ ملحفه

 بود؟  دهیخواب نجایگذاشته بود. چرا ا شیشونیپ یرو

 و هل زده چشم باز کرد.  دیش و لمس کرد. ترسرفتم و ساعد دست جلو

 داد.  یدستم و گرفت فشار بد مچ

 دستم.  دیجاو یهم رفت : آ یاز درد تو صورتم

 بود که فشار دستش و کم کرد.  ارشدهیتازه هوش انگار

 شده ؟ یزیچ ؟ییتو رانینشست : ا زیخ مین
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 ! دم؟یترس یکن یم نی: چرا همچ دمیکش رونیاز دستش ب دستم

 ؟ ی؟ درد دار یشده پا شد ینشست : چ کامل

 تکون داد.  نیینگاهم شد سرم و به باال و پا یشرم قاط یکم

 ؟یدیخواب نجایتو چرا ا -

 جا خوابم برد. نی: اومدم آب بخورم هم دیپلک هاش کش یکف دستش و رو یگوشت قسمت

 که نشد؟ تیشد مچ دستم و نگاه کرد : طور بلند

 طور بهم زل زده بود. نیزمزمه کردم. هم یآروم نه

 یرفت. دلم بازهم نوازش هاش و طلب م یکردم دما بدنش باالتر م ی. حس مدمیباال تر کش یرو معذب کم ملحفه

 کرد.

 سفارش بدم ؟ یزی؟ برات چ یندار یزی؟ هوس چ یدر حد نجوا کردن بود : جونم ضعف نکرد صداش

 : هوس خودت و کردم. دمیپاش کش یانگشتا یرو طنتیراستم و با ش یپا

م بشند. طاقتم و از دست داریرفته بود ب یهام که سالها بود به خواب زمستان یچند ساعت باعث شده بود زنانگ نیهم

 قدم شدم و کامل در آغوشش قرار گرفتم. شیبار من پ نیدادم . ا

. دستم و پشت گردنش گذاشتم. ستادمیپام ا یپنجه ها یداد. رو یبه صورتش و بهم نم یبلندش اجازه دسترس قد

 .دمیشد. لباش کش اومد و سرش و خم کرد. چونه زبرش و بوس تمیمتوجه ن

موندم. ضربان  رهیخ رنگش خوش  یلرزان طوس یبه مردمک ها نیی. از پاختمیاحساساتم و تو چشم هام ر تموم

 قلبم اوج گرفت.

 حالت خوبه. یدم گوشم زمزمه کرد : پس گفت آرام

دور کمرش حلقه  یاراد ریافتاد. پاهام و غ نیزم یکرد. محلفه رو یو لمس نم نیزم گهیپاهام د یچشم برهم زدن در

 .میتخت فرود اومد یباز شده نگاهش کردم. با هم رو شیکردم. با ن
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 از چونه ام گرفت. انگشتان دستش و داخل انگشت هام قفل کرد. یو گاز آروم دیو باال کش خودش

 همه اش خواب بوده. نمیبخواب و صبح پاشم بب ترسمیخواد امشب تموم بشه. اخ که م ی: دلم نمکرد  زمزمه

 و گاز گرفتم : منم نگرانم. لبم

 ؟ یبه من بگ یتون یهست و م یهر چ ؟یبود و با دست کنار زد : نگران چ ختهیکه تو صورتم ر موهام

 باال اومد و استخون گونه اش و لمس کردم. دستم

 ؟ زمیشده عز یکنه بگو چ تیاذ یچیکه نذارم ه نجامی: من ا دیبوس دستم و کف

 . دلت باهام نباشه.یمنو نخوا گهیروز بشه د هیاگه  یعنی. یروز دوستم نداشته باش هیگفتم : اگه  صداقانه

 بگم امکان نداره عالقه من به تو تموم بشه . دی! در جوابتم بایکن یبهش فکر م هیچ نایکرد : ا اخم

 سر سال نشده طاق گرفتن. یکه عاشق هم بودن ول دمیاز زوج ها رو د یلیگفتم : من خ یدر موندگ با

ا نگاه عاشق بشم ب هیدو روز نبود که با  یکی. عالقه من به تو مال ستیحرف ها ن نیا یینگاهم کرد : امشب جا کالفه

 نکن. یالک یبغل فارغ پس فکر ها هی

 بود ؟ یدو روز نبوده. پس مال ک یکیاش مال  کشف کرده بودم. عالقه یدیجد زیچ

 ؟ یبهم عالقه دار یدیفهم یشد : از ک کیهام بار چشم

 . ستیحرف ها ن نی: االن وقت ا دیو بوس مینیخم شد و ب روم

 گردن و شونه ام حرکت کرد. یرو طنتیهاش با ش انگشت

 ؟ یدوستم دار یدیفهم یخوام االن بدونم. ک یاش فشار دادم عقب زدمش : من م نهیس یهام و رو دست

 اش گذاشتم.  نهیس یساعد دست هام و رو دمی. سمتش چرخدیکنارم طاق باز دراز کش ستمین ایکوتاه ب دید یوقت

 کنجکاو شدم. دیبگو جاو -
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 پر پشتش نگاه کرد. یمژه ها ریاز ز دیکش قیعم نفس

 .مارستانیبار سکته کرده بود و برد بودنش ب نیاول یراپدر بزرگم ب ادتهیام و تو انگشتم چرخوند :  حلقه

 چطور ؟  ادمهیو تکون دادم : اره  سرم

 پات یتو استخر خال یافتاد ادتیخونه ما اون موقع هنوز خونه باغ نساخته بودن.  نی: شما بچه ها مونده بود دیجاو

 شکست.

از آب و پام  یکردم افتادم داخل استخر خال یداشتم از دستش فرار م یکرد و وقت یم تمیبود. سهراب داشت اذ ادمی

 شکست.

م شد فقط دل یدونم چ ینم مارستانیتا خود ب یکرد هیاون روز تو بغلم گر یبغلت کردم وقت یادامه داد : وقت دیجاو

 یهت مربوط مب یکردم هر چ داینسبت بهت کشش پ دمی. به خودم اومد دیبش تیخواست کار کنم که کمتر اذ یم

 شد برام مهم شده بود.

 از تعجب باز موند : من فقط اون موقع پونزده و شونزده سال داشتم. دهنم

بذارم. به هر حال من چند سال ازت بزرگتر بودم. مادرم اصرار داشت  شیپا پ دمی: سنت کم بود ترس دیکش یآه

 قسمت نبود. یگرفتم هجده سالت که شد اقدام کنم. ول میازدواج کنم تصم

 بار پلک زدم تا هضم کنم حرف هاش ناباورانه نگاهش کردم .  چند

 .یکرد یاخم م یدیرس یاخه هر وقت به من م ادیکردم از من خوشت نم یمن فکر م یعنی. شهیباورم نم -

 .دید ینفر و م هیبلد نبودم احساساتم نشون بدم . تو هم که چشمت فقط  نکهی: واسه ا دیخند

بودم که  ییبهم عالقه داشت پس من همون دختر آشنا شیسال پ یلیآخرش با انزجار به زبون اورد. اگه از خ جمله

 نذاشت!؟  شیوقت پا پ چیپس چرا ه یخواست باهاش ازدواج کنه. ول یگفته بود م بایز

  ؟یازدواج کرد گهید یکیپس چرا با  -

 : گفتم که قسمت نبود.  دیکمرم کش یگود یو رو دستش

 .. منظورت من بودم یداشته باش یتون ینم دهیفهم یول یخواست یم یلیو خ یکیتو گذشته  یبار گفت هی ادمی -
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 .میشونیماه پ ی: خود خودت دیجاو

اال ح یول شهیکردم به من مربوط نم ینکردم چون فکر م یبرام شکل گرفت : اون موقع کنجکاو یشتریب یها سوال

 م؟یبا هم باش میتونست یچرا نم یبود دهیفهم ی. چشهیم

 .ستمین شیسال پ زدهیس دیجاو گهیمن د نکهیگذشته شو حاال که دارمت. مهم ا الیخ ی: لطفا ب دیکش یپوف

 ...یحالت خوبه منم پر انرژ یلیروم قرار گرفت: خوب فکر کنم خ دیچرخ

که مطمئن بودم ازش سر در  زیچ هیکرد  یم میو از من داشت قا زیچ هیخواست بحث و منحرف کنه  یدونستم م یم

 اوردم. یم

 .دهیته کش مینه من انرژ ی: وا دمیکش ازهیخم

 .هووووم ...  میبمون داریب کمی:  دیکش میگلو یچونه ام تا گود ریو از ز شینیب غهیت

 دوباره گر گرفت. هیصدم ثان ریز بدنم

 .رمیخواستم دوش بگ ی: م ختمیصدام تموم نازم ر تو

خوام بغلت کنم بهت  ی. امشب فقط مرمیگیبمون. با هم دوش م گهید کمیگوشم زمزمه کرد:  ریز یگرفته  یصدا با

 خوام.  ینشون بدم چقدر خاطرت و م

*** 

تخت گذاشته بود چشم غره رفتم. بدون تعارف سر  یرو میبرا دیکه جاو یست ریز یشده به لباس ها چیپ حوله

 چمدونم رفته بود. 

 وش اشتها هم هست.زدم : ماموت فضول ، چه خ غر

تنه به تن داشتم و  مین هی دمیکه برام گذاشته بود و پوش یدوش آب لباس ها ریداد. هنوز ز یآب نشون م یصدا

جلوش بچرخم. اگه  ینجوریا دمیکش یخجالت م ییجورا هیپوشند.  یپام م یرون ها یکه به سخت یدامن کوتاه

 شد.  یکردم ناراحت م یلباس هام و عوض م

 .ستیکه ن بهیغر گهیزدم: خجالت نداره. شوهرم د غر
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 یخط چشم نازک ستادمیا ییجلو روشو یبرداشتم در اتاق رختکن باز کردم مطمئن شدم که خال شمیلوازم آرا فیک

 اند. یکیچک کردم تا مطمئن بشم خط چشم هام   نهیرخم و تو آ می. ندمیپشت پلکم کش

 . یخوشگل تر شیدون آرا: به نظر من که ب دمیصداش تو جام پر با

 بود. ستادیبه تن داشت و کنار چهار چوب در ا یدیآب نشدم. حوله سف یمتوجه قطع شدن صدا اصال

 زشتم؟ شیبا آرا یعنیبراش نازک کردم :  یچشم پشت

 کرد. یمور مورم م دیچرخ یتنم م یکه رو نگاهش

 . دست هاش کنار پهلو هام نشست و بغلم کرد. ستادیا پشتم

 .. یخوشگل نکهیمن ا ی.. اصال مشکل اصلیهم خوشگل شمیشونه ام گذاشت : با آرا یاش و رو چونه

 ... ی: چه مشکل بزرگ دمیخند

 کرد؟ ی: موهات و به خاطر من مشکدیگفت و گردنم و بوس یا دهیکش اهوووم

 .ادیب نییاز دما بدنم پا یشد کم یحوله اش هم باعث نم یزدم . خنک هیتک بهش

 ؟یشونه مخالفم کج کردم : دوستشون دار یناز سرم رو با

 موهام فوت کرد : دوستشون دارم؟ عاشقشونم. یالبه ال نیو سنگ نفسش

 دیجاو یپشت گردنم و لمس کرد برخورد نفس هاش با پوستم باعث شد تو خودم جمع بشم : وا شینیب غهیت با

 .ادیقلقلکم م

 دایپ یبیسالهاس بهم عالقه داشت حس عج دونستمیرد. حاال که ماو یلبم م یآروم خنده هاش لبخند رو یصدا

 اوردم.  یکرده بود که ازشون سر در نم

 رونیب میبر -

 دو روز...  نیا میتو تخت بمون دمیم حیاز دندون هاش گذاشت : من که ترج یبازوم رد یرو

 دکتررر... یکه آقا ستیبه خواست شما ن -
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بعد  لرزهی. دست هات میریجون بگ کمیهاش و دور شکم تختم حلقه کرد : پس االن ناهار سفارش بدم. تو  دست

 باشه فرمانده ؟ رونیب میریم

 .ستیو لوس کردم : من گشنه ام ن خودم

 خودم براش لوس کنم. یخواستم کم ی! فقط میگفت مثل چ یم دروغ

 سرم. ریز یکه بر یخواینم فهی. بدنت االن ضعیشتدا یزیخونر شبیدرهم شد : قربونت بشم د ابروهاش

 بود. بانمی. عذاب وجدان گرمینگاهم دزد اریاخت یب

 .دمیفکر کرد از حرفش خجالت کش دیجاو

 ؟ یو کجا گذاشت میگوش یزدم: راست یجون یب لبخند

 ... یگوش یب ی: تا تهران گوش دیجاو

 . بهش زنگ بزنم بگم سالمتم... شهیآخه مامانم نگران م -

 .ی: مگه قرار بود سالم نباش دیخند دیجاو

 ... گهید گهی.. منم الجون .. د یابرو باال انداختم : آخه مامانم اعتقاد داشت تو چهار برابر من طنتیباش

 .یدو روز مال من نیگفتم ا یوقت دار قهی: باشه فقط دو دق دیخند

 لباسم. قهی یکه از باال نگاهش به باز دمید نهینکرد از داخل آ یاقدام یشدم رهام کنه ول منتظر

 : بد نگذره ... دمیارنج به شکمش کوب با

 شل شد :برو زنگت بزن ششین

*** 

 مامان گفتم خوبم. -

 ؟  یکه ندار یزیخون ر گهی؟ د یخورد یزی: صبحونه چ سمن
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 . به دروغ گفتم. نهیکه صورت خجالت زده ام و بب ستیخجالت سرخ شدم و خوشحالم مادرم کنارم ن از

 کنه. یصدام م دیبرم جاو دیمامان با -

 : باشه مامان جان برو مراقب خودتم باش. سمن

 یها تموم بشه. ول عهیبذاره تا شا میصفحه اصل یاز عقدم و رو یعکس نیباز کردم . قرار بود آفر و نستاگرامیا صفحه

 ظرات ببند. رفته بود قسمت ن ادشی نیآفر

خوندم از کارم  یم یمبل نشستم کامنت ها رو باز کردم. هر چ یرو راجب خودم بدونم. رو هیشدم نظر بق وسوسه

 شدم. یم مونیپش

 ؟  ی: زنگ زد دیجاو

 زشت شده بودم؟  شبیمن د دیجاو -

 تو ؟  یگیم یهاش گرد شد : چ چشم

 زشت شدم. یلیمردم گفتند خ ناهایکردم : ا زونیو لوچه ام و آو لب

 ؟  یچ یعنیافتاد :  نیچ شیشونیپ

 عکس از مراسم عقد گذاشته تو صفحه ام ...  هی نیآفر -

 ؟ ینداد ادامه بدم : چه عکس اجازه

 هم رفت. یتو شتریو از دستم گرفت و اخم هاش ب لیموبا یاجازه حرف زدن بهم بده گوش نکهیا قبل

 هم پخش شده.: موهات که مشخصه ... البد االن همه جا دیجاو

 سمت خودم. کنارم نشست.  دمشیو گرفتم کش دستش

 ؟یعادت کن دیبا یازدواج کرد گریباز هیرفته با  ادتیدکتر  یآقا -

 خواد. یتونم. دلم نم یکج شد : نم لبش
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 گذاشته بود. ریروم تاث گرانید یزدم. حرف ها یجون یتخس شده بود. لبخند ب یپسر بچه ها هیشب

 ؟ یعنی ادیخوشگل شدم. رنگ موهام بهم نم یلیخ شبی: به نظر خودم که د دمیکش یآه

 مه؟مه هی. نظر بقیبود ایعروس دن نیتر بایبه چشم من ز نکهیخود نکن. مهم ا یب یرو بست : پاشو فکر ها صفحه

 .ستیشل شد : ن شمین

 ها فکر نکن. زیچ نیهم به ا گهیپاش و د زمیعز نی: آفر دیام بوس گونه

 و زد : پاشو غذا اوردن.  تیسو در

 گفتند.  کیسر تکون دادم : بذار جواب دوتا از همکارهام بدم تبر 

 بود.  ایبود که رو به در دهیتراس چ زیم یظرف غذا ها رو رو دیبه دست سمت تراس رفتم. جاو یگوش

 نرده ها گذاشته یاش و روولو شده بود و پاه یچوب یصندل یشلوارک به تن داشت و باال تنش برهنه بود. رو هی تنها

 بود و چشم بسته بود. 

ت خواس یداد سر وقت بخوابه. از نورا م یکرد. داشت به کوشا تذکر م یبا کوشا صحبت م لشیموبا یبا گوش داشت

وز دلس یداشتم که کم دیمثل جاو یاگه منم پدر دینکنه. به پدرانه هاش لبخند زدم شا یکه غذاش و بخوره و لجباز

 شد. ینم بانمیگر یگذشته تلخ نیوقت همچ چیاسش به بچه هاش بود. هحو یبود کم

. پاش نشستم یرو طنتیکرد. با ش یم دیبا جاو ادیز یکینزد احساس  گهید شبیگذاشتم. از د زیو لبه م میگوش

 چشم هاش باز شد.

 خوش رنگش روم ثابت موندن. یها یلب هاش گذشت و طوس یاز رو یکم رنگ لبخند

 گفتم؟ یچ یدیفهم یریتنها نم ییحواست به خواهرت باشه. جا یلی: کوشا خ دیجاو

 هدیو که به عنوان مخلفات غذا آورده بودن برداشتم روکش درش و با انگشتم پاره کردم. کش ریماست موس پاکت

 و دوست داشتم. سمیخ یموها یشدن انگشت هاش رو

 رفت با لذت چشم بستم. ضعف یداخل دهنم گذاشتم. دلم از گشنگ میماست انگشتم
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 باشه. زیبرم پس حواست به همه چ گهی.من دمی: نه ما پس فردا صبح پرواز داردیجاو

 .دیتو جاش جابه جا شد و منو همراه خودش باال کش یو کنار گذاشت .کم شیموبال یگوش

 ؟ یخور یسر به ظرف ماست اشاره کردم : م با

 کنم از امروز عاشق ماست شدم. یو گرفت و داخل دهنش کرد : حس م انگشتم

 ؟ یقول بده ناراحت نش یول گمیم زیچ هی:  دمیخند

 کباب ها رو باز کرد. ینیهاش از دو طرف پهلوم رد کرد سلفون س دست

 بدم. یتونم قول یپس نم یبگ یخوا یم یدونم چ یباال انداخت : من که نم شونه

 باشه ها ... گناه! ین نگوقت به خاطر دل م هیلبام براش شکلک در آوردم :  با

 .ستیدر کار ن یقول یکنم ناراحت نشم . ول یم ی: حاال شما بگو سع دیچونه ام بوس زیر

مستقل  یکوشا کم یوقتش اجازه بد گهید یکن یحس نم دیاش تکه دادم : جاو نهیپهلو شدم و آرنجم و به س به

 رفتار کنه.

 ؟ یدیداشت : جواب نم از کباب و به سر چنگالش زد و جلو دهن من نگه تکه

 هم هست. ی گهید زی: بخور. جوابت هم نه ، چ دیجاو

 ؟یدار تیکه بار مثبت دارند حساس یبه کباب زدم : به کلمات یحرص گاز با

 موضوع تموم شده اس.  نیتونم بچه هام به امان خدا رها کنم. پس ا یکمرم حلقه شد : من نم یدور لخت دستش

 .میزنیمفصل راجبش حرف م میبرگشت یول میکن یبا هم بحث نم نجایباشه... ا -

 کنه. ینم ریی: جواب منم تغ دیجاو

 قانع کردنت دارم. یخودم برا یبه گردنم داد: منم روش ها یعشوه قر با

 : من عاشق روش هات خوشگل خانم. دیگردنم بوس پشت
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 .یریبرام گرفت و به دستم داد : بخور جون بگ ی لقمه

 هنکیهم رفت. قبل ا یتو دیجاو یاسم هومن اخم ها دنیشد و با د دهیکش مینگاه هر دو سمت گوش میوشلرزش گ با

 نگاهم کرد. یطلبکار یبرداشت با چشم ها زیم یو از رو میدست دراز کنم گوش

 گه؟یزنگ زده د یروبه رو تکون داد : االن واسه بحث کار یگوش

 . ومدیاصال خوشم ن زشیلحن طعنه آم از

 چرا زنگ زده. میفهمیم بدم جواب  یاگه اجازه بد -

 اش خاروند : الزم نکرده.  قهیکنار شق لیموبا یگوش با

 د؟ییتماس و برقرار کرد : بفرما خودش

 هم کردم. یبهم برخورد. اخم هام و تو ییجورا هیباز موند و  یهمه پرو نیاز ا دهنم

 دستش بنده . در خدمتم.  رانی: سالم مچکرم... نه ا دیجاو

ز سر ا ینینشستم. چ شیکنار یصندل یبه خاطر دروغ گفتنش بهش رفتم. با قهر از جام بلند شدم.  رو یغره ا چشم

 نشست.   شیشانیپ یدقت رو

 بوده ؟  یک دنی؟ اصال فهم یچونه اش خاروند : ک یگود

- ... 

 کار کرده ؟  نیچرا ا دنیو پرس لشی: دل دیجاو

 نشد .  رمیدستگ یچیصحبت هاش ه از

 شده ؟  یزدم : چ لب

 کنم.  یحتما اقدام م میبرگشت یوقت یول میستیطور... ما که االن تهران ن نیتکون داد و بلند شد : که ا سرش

- ... 
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 . دی: باشه پس شماره من داشته باش دیجاو

 شد.  رهیخ نیو قطع کرد. به زم یگوش

 گفت ؟ یم یچ -

 ؟ یکرد : چ پرت نگاهم حواس

 شده ؟ یگفت ؟ چ یم یهومن چ دمیشدم : پرس کالفه

  ؟یاکبر کای؟ ال یشناسیم کایتو ال رانیکنارم نشست : ا دیجاو

 . چطور ؟میبا هم همکار بود یآره ... تو پروژه قبل -

 ریازمون عکس گرفته بود و دستگ یواشکیکه  یبود. کس یگذاشت : هومن کالنتر زیم یرو میگوش دیجاو

 استخدامش کرد. یاکبر کای. اعتراف کرده التیدفعه اولشم نس نهیمرد اصال کارش هم گهیکردن.هومن م

 .مینداشت یبار پشت سرم هم پلک زدم : اخه چرا؟ ما که با هم مشکل چند

 !هیداستان چ میفهم ی. بعدش ممیکن تیشکا دیبا می: حاال برگشت دیجاو

 .می: حاال بذار برگرد دمیکش اه

 من جواب همکارات و بدم. ادیخوشت م نمیبهش رفتم : بب یچشم غره  بعد

 ؟یبد یتون یزنم و م ی: جواب همکارها دیغذاش و جلو کش ظرف

 به تو زنگ بزنند.  دیهمکارت چرا با یچپ نگاهش کردم : اصال خانم ها چپ

 . لیبه همون دل رندیگ یمردت چرا با تو تماس م یباال انداخت : همکارها شونه

 شدم.  ریجام بلند شدم : من س زا

 بار بغلم کرد.   نیدوم یبهش کردم برا پشت

  ؟یکنیم کاریچ دیجاو ی: وا دمیکش غیج
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 نشدم. ریمن هنوز ازت س یخش داشت : ول صداش

*** 

 &دیجاو&

 

و بدنش  زدی. سرش نبض مدیدردناکش کش یها قهیپلک ها و شق یخونه رو باز کرد. انگشت هاش و رو یورود در

دست به دست هم داده بود تا  زیامروز همه چ نکهیمثل ا یتونست آرومش کنه ول یدوش آب م هی دیداغ داغ بود. شا

 روزش و واسش برزخ کنه.

رنگ و  یبراک کایال کنه. با خوندن اعترافات  تیتا شکا یبزنه. رفته بود کالنتر کینیبه کل یسر نکهیقبل ا صبح

 . فشارش دوباره باال رفته بود.زدیم یوم کردن خودش آورد بود به زردآر یکه برا یروش از فشار

 و کنار در گذاشت. فشیپرت کرد و ک زیم یخونه رو با صدا رو دیو کل چیسو

. کوشا مدرسه بود و نورا خونه مادرش. سر دیرس یم دیبا گهیداشت و د یبردار لمیصبح ف رانیخونه نبود. ا یکس

و باز کرد. کلمه  راهنشیپ قهیاز حرارت بدنش کم کنه. دکمه  یسر باال رفت. تا کم هیآب و  شهیرفت و ش خچالی

 کرد. یم یرفت و بهش دهن کج یدوست دختر تو سرش رژه م

 از آشپزخونه خارج شد. رانیا یصدا با

 اورد.     یبود. داشت پالتوش و از تنش در م ستادهیجلو در ا رانیا

 ؟ییکجا دی: جاو رانیا

 داد. هیچهار چوب آشپزخونه تک هی نهیبه س دست

 ؟یچرا امروز زود اومد ؟یینجایلبخند زد : ا دنشیبا د رانیا

 بود : سر کار خوش گذشت؟ یو خونسرد رفتار کردن کار سخت آروم

 بود : منظور؟ زیآم هیکنا یادیطعنه داشت ز یادیز لحنش
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 امروز کجا بودم ؟ یدونی؟ م هیبه پوزخند کج شد : که منظورم چ هیهاش شب لب

 بگو؟ هیبدونم لطفا درست بدون کنا دیکه من با یزیاگه چ ؟یزنیچرا درست حرف نم دیاخم نگاهش کرد : جاو با

 ؟ گهیم یچ کایدختر ال نیتعارف گفت : ا یب

 گفته ؟ ی: چ دیلب هاش ماس یرو خنده

 ؟ هیچ داستان بگو تو:  نبود خودش دست سردش  لحنش

 حرف و دست پاچه فقط نگاهش کنه.  یخبر نداشت .امکان نداشت ب یچیاگه از ه و از حفظ بود. رانیا

 خوب؟ -

 ؟یزنیحرف م یاز چ یدونم دار یبود  آزاد کرد : واقعا نم  زونیو از دور گردنش آو شالش

 ؟ هیدوست دختر چ نیا هیکنه . قض یم تمیکلمه بدجور داره اذ نی. چون اگمیتکون داد : پس واضح م سر

 دونم؟یکرد : دوست دختر! نم یمصنوع خنده

 فکر به حال ناهار بکنم. هی امیگشنمه برم لباس عوض کنم ب یلی؟ من که خ یپله ها رفت : ناهار خورد سمت

 کرد.  تشیهدا کاناپه سمت گرفت و دستش پله بذاره  یپاش و رو رانیا نکهیرفت و قبل ا جلو

 ؟ شنومیخوام. م یپرسم پس جواب درست م ی: دارم سوال م ستادیسرش ا باال

ز با هیدردت چ نمی! مگه من بچه ام! اصال سوالت و درست بپرس ببدیجاو یچه رفتار نیمشت شد : ا رانیا یها دست

 ؟ یمن آورد یو برا تیبد اخالق

 یابر گفته ؟  یدختر چ نیا یدونیم  ی؟ امروز صبح رفتم کالنتر هیدونست تا بنا گوش سرخ شده : که دردم چ یم

خواسته  یوقت بود عاشق دوست شما جناب هومن خان بوده. چون م یلیکار کرده ؟ تو اعترافاتش نوشته خ نیا یچ

دختر  نیچرا ا یخوام درست جواب منو بد یمکار و کرده ؟ خوب حاال  نیدوست دختر هومن و از چشمش بندازه ا

 کنه تو ...  یفکر م

 ؟یراش سخته : که دوست دختر هومن بودجمله ب نیگفتنه ا یکرد حت مکث
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 کرد. دیفعل گذشته تاک یرو

 ؟یپرس یازم م یسوال نیهمچ یدار شهیکرد : باورم نم اخم

 : باورت بشه  حاال جواب منو بده؟  دیو پشت گردنش کش دستش

 دونم! ی. من چه مگرانمی؟ مگه من مسئول تفکرات د یدی: چرا از خودش نپرس ستادیا

 کنه. یفکر نیکه باعث شده همچ یرفتار کرد یحتما جور یول یستیو گرفت : نه مسئول ن بازوش

 نزد.  یحرف یو باز بسته شد. ول رانیا دهن

 ؟ یچرا باهام ازدواج کرد یشد : دستت درد نکنه. تو که اصال به من اعتماد ندار سیهاش خ مژه

 خودم متاسفم.  یزد : برا پسش

 .نمزیداشت : دارم حرف م نگهش

تماد که بهم اع ستمیمن زنتم. دوست دخترت ن یناسالمت یکشی. خجالت نم یزنیتهمت م یزنی: حرف نم دیکش غیج

 .یندار

 ... رانیبار نگهش نداشت : ا نیزد و ا پسش

 ... دی؟ واقعا ازت توقع نداشتم جاو یچ رانیبغض گفت : ا با

 و گفت و از پله ها باال رفت. نیا

 رانیا یپا یدونست چرا وقت یمبل نشست. واقعا بابت رفتار احمقانه اش حالش از خودش بهم خورد. نم یرو

 نیکه به ا یفهموند کم کم داشت به اسم هومن به هرچ یم رانیبه ا دیبا ی. چه جوردیکش یم نم منطقش بود وسط 

 کرد.*** یم دایپ یشد آلرژ یمرد ختم م

 &رانیا &
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. طعم دهنم تلخ و گس بود. آزرده خاطر و دلشکسته بودم. پالتوم و خشن از تنم در دمیکوباتاق و محکم بهم  در

 پاف کنار تخت انداختم. یاوردم. رو

دلم  یعنینبود  فیاون دختر ضع گهیکردن و ضعف نشون دادن بس بود. من د هی. گرستادمیا یتخت رفتم. ول سمت

که اشتباه کرده بود من نبودم. درست بود  ینشون بدم. کس دوست داشتم خشمم و هیگر یخواست باشم. به جا ینم

 . دیچسب یبه من نم یتهمت ها نیهمچ یکرده بودم ول یپنهون کار

 !یبود گفت یمزخرفات چ نی... ای: دختر مغز فندق دمیغر

 یکیزدم. پله ها رو سه تا  رونی. از اتاق بدمیکه به دستم اومد و تن زدم و در کمد و محکم بهم کوب یلباس نیاول

 و دستام کنار بدنم مشت شدن. ستادمیپر صدام سرش و باال گرفت. ا یقدم ها یصدا دنیبا شن دیکردم. جاو

 .میحرف بزن نیبش ای: ب ستادیا دیجاو

 اش نکردم. یپر تحکم و جد یبه صدا یلبم به باال کج شد. توجه ا گوشه

 ستم؟ی: مگه با شما ن دیجاو

 نظرم گرفته. ریبه چهار چوب در تکه زده و ز دمید یچشم ریشعله گذاشتم. ز یرو پر آب کردم و رو قابلمه

 . میحرف بزن ای: سرتق نشو ب دیجاو

 .شنومینم یچیمن کر شدم ه -

 یدونستم دلم م یگردم فقط م یم یدونستم دنبال چ یکردم و خودم هم نم یکانتر و پر صدا باز و بسته م یدرها

 کنم. یخال یزیچ هیخواست حرص و خشمم و سر 

 . یبریها افتادم : آروم تر دستت و م ازیبرداشتم و به جون پوست پ چاقو

 رو کندم. ازهایپ پوست تر نکردم به حرفش محکم توجه

 ؟یزنیم بیچرا به خودت آس یکرد : با من لج کرد یم میعصب شتریخونسردش ب لحن

 .دمیمحکم بهم کوب خچالیاوردم در  نرویشده و ب رزیچرخ کرده ف گوشت
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 جان ! رانی: ادیجاو

 چه برسه به جان! ستمیجان! من کوفتم ن رانیزدم :  ا نق

 نه ؟ میفرار کردن حرف بزن ی: قرار بود جا دیجاو

 شد تو چشم هام نگاه کنه چه برسه حرف بزنه ؟!!  یخواست بگه ؟ واقعا بعد اون حرف ها اصال روش م یم یچ

 تونم به غذا فکر کنم. ی: االن گشنمه ، فقط م دمیغر

 ها رو تف دادم. ازیکردم پ ادیشعله رو ز ریو ز ختمیر تابیداخل ماه روغن

 .یسوزنیو کم کن . دستت و م رشیداد : ز اخطار

 خوام بسوزنمش. یها رو با قاشق هم زدم : دست خودمه اصال م ازیتند پ تند

 ز و خاموش کرد و قاشق و ازم گرفت.و پشت سرم حس کردم . شعله گا حضورش

 . یزنیم بیحاال به خودت آس هیقهر و گر ی! به جادی: رفتار جد دیغر

 و گرفت : نگاه کن منو. بازوهام

 ؟ یداد ینشون م یرفتار چه  زدمیحرف ها رو م نی: اگه من هم دمشید یباال دادم . از پشت پرده اشک هام م چونه

 کردم. واال کم راجب روابطم به تو جواب پس ندادم. یموندم از خودم دفاع م یشد : م دهیچیدور کمر پ دستش

 . زدیارومم کنه ماموت پر ادعا طعنه ام م نکهیا یجا به

 . یتو سرت کن یبه حال فکر ها یفکر هی دی! باضیتو فکرت مر ستین نایا ریعقب هلش دادم : نخ به

 صدام زد. زیآم اخطار

 . شمیم یمیصم رسهیاز راه م یمن با هر مرد یفکر کرد یدیاز من د یامروز چه رفتار . تاگمی: مگه دروغ م دمیتوپ

 . حواست هست.یکن یبد صحبت م یدار رانی: ا دیجاو

 حواسم و جمع کنم. دی. اون وقت منم که بایفاصله گرفتم : خوب واال تو اشتباه کرد ازش
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 گفتم  تموم شد رفت. یچ هیبود  یگفت : باشه من بد حرف زدم عصب کالفه

 تموم شد رفت . یگینم یراحت نیکنم به هم ی؟ جالب من که اشتباه م یراحت نی: به هم دمیخند

 کنم؟ کاریبه کمرم زد : االن چ دست

 بشه. ریاشک هام سراز اچهیشده بود هر لحظه ممکن بود بترکن و در یبه بم ساعت لیهام تبد چشم

 با حرف هات  یرفتم و دستم و بند لبه کانتر کردم : دلم و شکوند عقب

 سوزه. یم نجایقلبم اشاره کردم : ا به

 نهیدورم حلقه شد. صورتم تو س چکیپ هیتوجه به خواسته ام و تقال هام منو تو آغوشش گرفت و دست هاش شب یب

غرورم هم باعث نشد  یکردن و پنهون کردن اشک هام نکردم. حت هیصدا گر یب یبرا یتالش چیاش پنهون شد و ه

 نزم. هیگر ریبلند ز

کنند. اصال به درک که به من  یفکر م یراجب من چ گرانیبازوش نشست : اصال به من چه د یدستم رو یمشتا

 خوامت.  ی. اصال ولم کن. نمیاعتماد ندار

 م . کرد یم هیگر یها یمکثش تو بغلش ها یب یبوسه ها ریز

 یها زیاز دست دادن چ یبرا بود روم که یتهمت هاش نبود . حجم باال استرس دیجاو یهام به خاطر حرف ها هیگر

 . بود شده  کیستریه یها هیبه گر لیبه دست اوردم خارج از توان من بود. حاال تبد یکه به تازگ

 دهیشکست خورده داشتم که دوباره به بن بست رس یشده بودم. حس آدم ها مونیپش دیلحظه از ازدواج با جاو اون

خراب  زیبارم باز قرار بود همه چ نیبارم اشتباه کردم. ا نیکردم ا یهم در کار نبود. حس م یراه برگشت چیبود و ه

 بودم. زاریهمه استرس ب نیبشه. از ا

رزوم آ تیخواستم. نها ینم یرشتیب زیاسترس چ یدغدغه ، ب یب یآرامش ، زندگ یکم جز  یکوفت  یزندگ نیاز ا من

 بود همسرم دوستم داشته باشه.  نیا

راتر ف یلیترس فراتر از صبر من ، خ نیکردم. ا یم یبا ترس زندگ دیبا شهی. چرا همختمیر یصورتم اشک م یپهنا به

 بودم دهیاالنشم بر نیمن بود. من هم شیاز گنجا
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 یبسه هالک شد زمیجانم عز رانیپشت سرم رفت و موهام و از چنگ کش سرم آزاد کرد: ششششش، ا دستش

 دختر خوب!

 ینجوریا هویچرا  زمیعز یبود خوب که !االن یکن یگوشم پچ پچ کرد : بگم غلط کردم تمومش م ریمحبت ز پر

 ؟! ا یشد

بگم و خودم خالص  یمخمل یصدا نیازشگر از انو یدست ها نیآغوش از ا نیقدرتش و داشتم تا دل بکنم از ا کاش

جا قلمبه شده  کیموهام در رفت و اومد بود. تو قلبم حس ضعف، خواستن ، نخواستن  یکنم. نفس داغش که البه ال

 بود.

 .یخورم. کاش باور کن ینداشتم قسم م یریاز هق هق هام : من تقص زدمینفس م نفس

 بد حرف زدم. قربونت برم تو آروم شو . یلیر من بود خ. تقصدونمیمنظورم و متوجه نشد : م دیجاو

از سر و صدا  یکه آروم شده بودم و قلبم کم یوقت یاحمقانه و خجالت بارم ادامه دادم. ول یها هیچقدر به گر دونمینم

 .دمید دیتو آغوش جاو منیکاناپه نش یگشت خودم رو یبرم هیافتاده بود .نفس هام داشت به حالت اول

 کردم به تنش سنجاق شده بودم. یمنو محکم در آغوشش نگه داشته بود که حس م یقدر به

 االن؟ ی؟ خوب زمیعز ی: آروم شد دیموهام بوس یرو

 خوام برم. یهام تکون خورد : خوبم ..فقط م لبم

 ؟ جات بده؟ یگوشم پچ زد : کجا بر ریز

 شدم : هنوز دلم باهات صاف نشده. رهیچشم هاش خ به

باور کن دست خودم  رانیا ی. ولمونمیدونم خودم هم از حرف هام پش یفوت کرد : م رونیصدا به ب دمش رو پر باز

 رو بکنم. یچیتونم مالحظه ه یاصال نم ادیتو وسط م یپا یوقت ستین

 نیا ی. بعضشهینم یجور نی. امیدار اجیکنم به مشاور خانواده احت یبود : من فکر م راهشیو بنده دکمه پ دستم

 .دیکنه جاو یم تیتو واقعا منو اذ یها تیحساس

 ؟ یدیفقط بگو منو بخش مید یانجام م ی: هر کار تو بخوا دیموهام بوس یرو
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 .یحرف نزن ینجوریباهام ا گهید نکهیا یپسر بچه ها منتظر بخشش بود : به شرط هیشب

 . دمی: قول م دیام بوس گونه

 مصاحبه دارم.  هیدرست کنم. ساعت هشت  یزیچ هیخوام  ی. حاال ولم کن مدمتیباشه بخش -

 ؟  یداد بلند بشم : مصاحبه چ اجازه

 .لمیمصاحبه و نقد ف یبرا میدعوت شد لمیف نیآخر یهمراه سازنده ها گریمن به عنوان باز -

 ؟ینبود ریپاک کرد : مگه تو ممنوع تصو یچیناخون شست دستش گوشه لبش و از ه با

 پخش بشه. ونیزیتو تلو ستیآشپزخونه رفتم پشتم راه افتاد : قرار ن سمت

 .گهیکمک د ایب یبود : چرا اونجا واستاد ستادهیا رهیخ نیبه زم دمیساالد آماده کردم د لیوسا

 .  ستیهومن که ن لمیف ی: منظورت از سازنده ها دیجاو

 بکشم: بله منظورم هومن بود. غیخواست ج یم دلم

  ؟یکرد یشازده باز نیا یبرا لمیهم رفت : چند تا ف یهاش تو اخم

 ؟یبد ریگ یبه چ یخوا یاالن باز م -

 ؟ یریکرد : ساعت چند م اخم

 دست کردم : با شما بودم ساعت چند؟ دست

 دنبالم. ادیم نایباال نگرفتم : هومن گفت ساعت شش ا  سرم

 و بدونم.  نیا دیاالن با مینیزم بیس یگون نجایشده بود:من هم ا یعصب دوباره

 .یدیفهم یبه هر حال م گهیچه االن چه دوساعت د دیجاو یوا -

 .  برمتیبه کمر شد : الزم نکرده اون شازده به خودش زحمت بده. مگه من مرده ام خودم م دست

 ؟یباش کینیکل دیهوا تکون دادم : شما مگه ساعت چهار نبا یرو چاقو
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 کنم.  ی: کنسلش م دیجاو

 ؟یاریو ب یمنو ببر یایو ب یکن لیکارت و تعط یخوا یم یچ یعنی -

 کار بکنم. نیخوام هم یم قایتحکم گفت : دق با

 . دمیکوب یم ییداد سرم به جا یخدا ادامه م به

 نداره. ی دهیخواد بکن با تو بحث کردن فا ی! هر کار دلت مدیجاو یوا -

 . ترکهیچرت بزنم سرم داره م هیپله ها رفت : من  سمت

*** 

دن ش داریبه ب لمیظهرم گذشته بود هنوز م کیصدا کردم. ساعت از  یو ب میغلت زدم و گوش میآالرم گوش یصدا اب

کردم خودم  یبود که صبح چشم هام و باز م یروز نیتخت تنها بودم. امروز دوم یپلک هام و باز کردم. رو هینبود. ال

 .دمید یو تو اتاق مشترکمون م

بود بازم صبح زود  بیبود و عج لیامروز تعط یشده ول داریزودتر از من ب دیجاو دمیهم که چشم باز کردم د روزمید

 تخت. ییکرد اما تو یعذرخواه دیخودم مرور کردم. جاو یو برا شبیشده بود. د داریب

 تخت نشستم یدم .روفوت کر رونیو وا دادم. نفسم به ب دیکرد که دست و دلم لرز یخواسته اش پا فشار یرو انقدر

و  کار داشتم یلیگرفتم خ یدوش م دیبا به گردنم دادم. رد آب دهن گوشه لبم و با دستم پاک کردم.  یو کش و قوس

 . قرار بود پا گشامون کنند.میدعوت بود دیووقتش بود از تخت دل بکنم. امشب خونه پدر و مادر جا گهید

 نرم بشه. یتا عضالتم کم ستادمیدوش آب داغ ا ریاز حد معمول ز شتریب یکم

 رید شبیصدا بود. بچه ها د یکردم. خونه آروم و ب ضیتعو یو خشک کردم و تن پوشم و با بلوز و شلوار راحت موهام

 نشده بودن. داریوقت به تخت رفته بودن وهنوز ب

و که برداشتم در اتاق مهمون که  میس یب یکجا رفته . گوش لیروز تعط نمیبب رمیتماس بگ دیاول با جاو خواستم

 جا خوردمم. دیجاو دنیبود باز شد با د نییطبقه پا
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کردم  یفکر نم یپف کرده بود. حت ادیو چشم هاش از خواب ز دهیبه تن داشت. موهاش ژول یشرتیو ت یورزش شلوار

سر و  نیو داشت با ا خواست خودش کیغذا خوردنش هم ات یرو که حت دهیدکتر اتو کش یاقا نیبرسه که من ا یروز

 .نمیوضع بب

 ؟یزدم : خواب بود لبخندم

 م؟یبخور میدار یزی: آره  چ دیچشمش کش یدستش و رو مشت

 

 بود.چرا؟ دهیرفت. داخل اتاق مهمون خواب نییطبقه پا سیسرو سمت

تو اتاق نبود به چهار چوب در تکه زدم. داشت  ی گهید زیچ ریتحر زیتخت و م هی. جز دمیداخل اتاق کش یسرک

 شست.  یصورتش م

 خورد؟ یتو سرم چرخ م یادیز یها چرا

  ؟یدیدندونم فشردم : اتاق مهمون و چرا چ ریو ز انگشتم

 !  گهیبست و مسواکش و برداشت : چرا نداره ؟ اتاقم د آب

 ! مگه اتاق باال اتاق مشترکمون نبود. اتاقش

 ؟یدیخواب نییهم پا شبیم گره خورد: پربه شتریب میها اخم

 .گهی؟ آره د رانیا یراه انداخت یسوال ستینامفهوم بود : ب یبه خاطر زدن مسواک کم صداش

 یحت میتخت رفت یبا هم تو شبیچه مدلش بود ؟ تختش و اتاقش و از من جدا کرده بود؟ د گهید نی؟ ا یچ یعنی

 دستش به خواب رفتم!  یبا نوازش ها ادمی

 یم یزیچه مدلش بود. با حوله صورتش خشک کرد : جان چ گهید نیام چنگ انداخت. ا نهیس واریبه د یبد حس

 ؟ یخوا

 ذاشت لب باز کنم. یم یغرور لعنت نیمگه ا یخواستم بدونم چرا جاش و از من جدا کرده ول یم
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 درست کنم. یزیچ هی رمیتند پلک زدم : نه  م تند

پاش  ی. صدادیلرز یاز شدت بغضم م میشعله گاز تا گرم بشه. چونه لعنت یغذا اضافه اومده بود گذاشتم رو شبید از

 .دمیشن خچالیباز بسته شدن در  یپشت بهش کردم . صدا دمیو که شن

 ؟ ینکرد داری: بچه ها رو ب دیجاو

باهاش حرف بزنم. من زنش  یخواست حت یکه در حقم کرده بود دلخور بودم که دلم نم یندادم . انقدر از کار جواب

خواست با خودم هم تکرارش کنم. حضورش و پشتم حس  یدلم نم یخونه که فقط ، فقط ... حت نیبود به ا ومدهیبود ن

 بدم اومد و پسش زدم. هلختم نشست خم شد کنار گوشم ببوسه ک یبازو یکردم دستاش رو

  از آشپزخونه خارج بشم مچ دستم و گرفت. نکهیا قبل

 خوام برم.  ی: ولم کن ، م دمیغر ینییپا یصدا با

 .یبر یخوا یم نمیب ی: دارم م دیجاو

 .ستادیدست هام بند لبه کانتر شد از حرکت ا یکانتر هلم داد و وقت سمت

 یباز چ ؟یکرد یکه آشت شبمید یخوب بود شیپ قهیتا دودق ؟یشده بغض کرد ی: خوب حاال بگو چ دیپرس یجد

 ؟ یکش یشده پنجول م

 . رمیو بگ میلعنت یتونستم جلو اشک ها ینم گهیکردم د یم هیهام بهم فشردم. چون اگه گر لب

 نشده ؟ یچیه -

 بزنم . یبسته بود تا نکنه حرف میانگار راه گلو یلعنت غرو

 چت شد؟  هوی یگیم زمیمهربون شد : عز یکم لحنش

 نشده . فقط دست از سر بر دار. یچیه -

 تونم یمن نم ؟یناراحت چرا بزنم حدس من  یانتظارم دار یزنونه اس! االن ناراحت یزایاز اون چ یکی نمیکرد : ا یهوف

 . یختیچرا بهم ر هویخدا شده بگو  یتونم بفهمم. پس محض رضا یشده نم یچ یحدس بزنم تا بهم نگ
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 " یعشوریب یلیخ نکهیا یبرا"

 گلوم. مزه مزه اش کردم و قورتش دادم ته یتا نوک زبونم اومد ول 

 ناز نکن. یحرف بزن دیکه با ییجا  رانی: ناز نکن ادیجاو

کرد داشتم  یدر بر گرفته و حس کردم االن دود از سرم بلند بشه. مردک ماموت فکر م هویبود که همه وجودم  خشم

 کردم. یخودم و براش لوس م

.حضرت واال  یم ؟ زن که نگرفتشده؟ اصال مگه واسه تو مه ی. اصال مگه مهم چستین یچیدادم به عقب : ه هولش

 نباشه. یکه شب ها تختش خال یخواست یاحمق م هیفقط 

 !رانینگاهم کرد : ا ناباورانه

 ؟یالم شنگه رو راه انداخت نیو کج کردم : تو به خاطر اتاق ا سرم

 .هیدردت چ دیفهم ایب یاحساسات و پنهون کن یستی. که بلد نیریبم یعنی رانیا یریزدم: بم نق

 شب کنارم تحمل کنم. یتونم حضور کس ی. اصال من نمستیبه عقب هلش دادم : اصال هم برام مهم ن خصمانه

 سوال ریخواستم غرورت ز یمن واقعا نم دیجان ببخش رانیشد. ا یچ دمی: االن فهمدیبه صورتش کش یدست دیجاو

 ببرم.

. اصال به درک که ستین یجور نیا چمیدستش که سمت من دراز شده بود پس زدم: ه کیبود هستر دهیفهم دردم

 .یشب کنار من بخواب یدوست ندار

 بخورم منو تو آغوشش حبس کرد. دست هاش دور صورتم و قاب گرفت. یبتونم تکون نکهیا قبل

گفته من دوست ندارم شب کنار تو دراز بکشم ؟.من که هر  یلبم زد: فدات بشم ک یکوتاه رو یبوسه  یهر کار قبل

ت که دوس چارهیخونه سفت بغلت کنم. من ب امیقط منتظرم عقرب ها تند تر بچرخند که شب بشه بروز سر کار ف

 دارم شب و روزم و کنار تو بگذرونم دوست ندارم؟! 

 ؟ی. پس چرا اتاقت و جدا کردیگیبازوش گذاشتم : دروغ م یو رو دیلرز یکه م دستم
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 یاصال به تو ربط لشمیدل هی یکه حت لیدل کیهزار پاش نشوند: به  ینشست و منو رو یصندل یرو دیو کش دستم

 .مینداره چشم عسل

دادم. صدام انقدر مظلوم شده بود که خودم هم شک  هیگردن و کتفش تک یگود نینرمم کرده بود سرم و ب لحنش

 . دمیکش یم غیج شیپ قهیبودم که چند دق یکرده بود همون

 و بگو؟ لتیاز دال یکی -

نم تو ک یخوام شب ها کار ی. فقط نمکمیاز  شتریب کمیبد خوابم.. خوب  کمیتو بغلش محکم فشار داد: من فقط  منو

 باورکن.  نی. همه اش همیبش تیاذ

 ؟یدیدست و پات و تو خواب تکون م یعنی ؟یبد خواب یچ یعنی -

 ترشیخوام ب ی. نم شمیخواب مبد  یلی. فشار روم خوب خشمیم یعصب ی... وقت نایاز ا شتریب کمی: دیکش یپوف

 بدم. حیتوض

 .ستین نیکردم همه اش هم یحس م چرا

 خانم.  رانی. باشه اکشمیکنارت دراز م یتا نخواب دمیقول م ی: ول دیجاو

 ؟یچرا زودتر نگفت -

 بدم.  یحیخواد راجب ضعفم توض ی. خوب  دلم نمیمثل االن ناراحت بش ای یخواستم نگران بش ی: نم دیجاو

 .  یگیبه من نم ی.هچ یکن یو بهت بگم بعد خودت سکوت م زیهمه چ یتو از من انتظار دار -

 من گشنمه.  یینورا از جام بلند شدم : بابا یصدا با

*** 

. نداشتم ی. منم جوابمیافت یراه م یخواست بدون که ک یتلفن و قطع کردم. مادرم بود که زنگ زده بود و م یگوش

بار دعواشون  نیو کوشا دوباره جر و بحث کرده بودن. ا دیداد. جاو یخونه اصال به  من حرف گوش نم نیتو ا چکسیه

و  و نداره یتولد چیکوشا داده بود که حق رفتن به ه لیکالم نه قاطع تحو کی دیسر تولد دوست کوشا بود که جاو

 اومد. ینم رونیکوشا هم از ظهر رفته بود تو اتاقش و ب
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 رونشیب یلباس ها شترینورا و از نظر گذروندم. ب یتخت نشسته بودم . لباس ها یباز کردم. نورا رو کمد نورا و در

 کوتاه و تاپ دخترونه نبود.  یکوتاه و شلوارک ها یاز دامن ها یخبر چیشلوار و بلوز بودن. ه

 ؟یهات و جمع کرد ینورا لباس تابستون -

 .  نی: همه اش همنورا

   خره؟یاس ملب شهیبابات برات هم -

 .خرهیزشت م ی... همه اشم لباس ها شهی: هم نورا

 شلوارک هی یدخت چهار ساله اش که حت یکرد برا یداشت تعصب خرج م گهید یادیز ایاش بد بود  قهیواقعا سل ای

کردنش خبر  یرو ادیو ز تشیحساس زانیتو ذهنم بزرگ شده بود. راجب م یبدجور ای نی... ا ایتو کمدش نداشت.  

شد از کمد نورا از رفتارش  یو م نیو ا ستین النرم تیحساس زانیم نیبودم ا دهیچند روز فهم نیتو هم یداشتم ول

ود. واقعا ب مارگونهیب ییجورا هی شینگران زانیم دی. رفتار جاودیفهم یپسر نجوون  بدتر رفتارش با من به راحت هیبا 

 داشت.  اجیروانکاو احت هیبه 

 .خرمیخوشگل دخترونه م یبه بعد من برات لباس ها نیاشکال نداره خوشگلم از ا -

 :اخ جونم... نورا

حاال  ی. ولستیزوج ها ن هیبق هیکه دوتا بچه داره اصال شب یمرد هیبا  یدونستم زندگ یلبخند زدم. من م فقط

تونست  ینم دینوز درک نکردم چرا جاوتو ذوقم زده بود. من ه یجورا هی نیا ستیاصال نرمال ن دیخود جاو دمیفهم

 کنار من بخوابه.

 نگرفتم و در باز کردم.  یبه در اتاق کوشا زدم . جواب ی. تقه دمینورا پوش لباس

 .میکوشا پاش و اومد شو شب خونه مامان جونت دعوت -

 .امیجا نم چی: من ه کوشا

 .ادیلوس بدت م یاز آدم ها ی، مگه نگفت گهیلوس نشو د -

 از دختر لوس منظورم بود. :  کوشا
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 .شهیم دهیپسر لوس چقدر بدتر از دختر لوس د یدونیم یول  یحاال هر چ -

 ایکنند.  یکرده همه تو مدرسه مسخره ام م یکار هی دیجاو ی. ول ستمیتخت نشست: من لوس ن یکنار زد و رو پتو

 یمن نم رندیخواد م یدم مدرسه دنبالم. همه بچه ها هر جا دلشون م  نیایخودش مثل بچه دوساله ه م ای بایز ایتو 

 تونم.

. که اجازه  زنمیمن با بابات حرف م دمیقول م یدرست بشه ول هوی زیهمه چ دمیبهت قول نم یگیم یچ فهممیم -

 .یمستقل بش یبده کم

 . ینشناخت دیپوزخند زد: پس هنوز جاو کوشا

 . یپس تو هم هنوز منو نشناخت -

 ؟  شهیم یعنیچشم تنگ کرد :  کوشا

 . حاال پاشو آماده شو.  شهیمن بخوام آره م -

 : رو قولت حساب کنم.  کوشا

 زدم : رو قولم هستم . پاشو تنبل خان.  چشمک

 . یبا مرام یلیخ یشل شد : خدا ششین

 شده.  رهیبه سقف خ دهیتخت دارز کش یرو دمیبود. د دینوبت جاو حالت

 .دهی. آقا تازه خوابمیکه سه تا دار میدو تا بچه تو خونه ندار ایزدم : ب غر

 .  شهیداره شب م گهیپاشو د دی: جاو دمیکش قیعم نفس

 .رانیا میاصال نر ای. بمیدراز بکش ایمژه هاش نگاهم کرد : تو هم ب ریز از

 .مینر یگیاون وقت م دهی. مامانت شام تدارک دنمیتو پاش و بب یگیم ینگاهش کردم : چ یچپک

بازوهاش نگهم  ونیسمت خودش و م دتمیو کش دیزورش بهم چرب یتا بلند بشه ول دمیرفتم دستش و کش جلو

 داشت.
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 . شهیلباسم چروک م دی: جاو دمیکش غیج

 آروم بشم. کمیجا تا  نیبمون هم قهیچند دق هیبه درک   -موهام فرو کرد.  یالبه ال سرش

خودش فرو رفته و حاال اصرار  یتلفشن زنگ خورد بود حس کردم تو یشد. از وقت یم زشیچ هیمرد امروز  نیا

 .مینر ناشیداشت خونه بابا ا

 موندم. رهیباال اوردم به چهره غرق در فکرش خ سرم

تند؟ باز بهت گف ی؟ پشت تلفن چ یایچته ؟ اصال خوب به نظرنم یگی: قربونت بشم نم دمیکش ششیته ر یرو دستم

 ؟یکار

 ؟یزدیمن نگرانتم. کاش باهام حرف م دیلبخند زد : جاو فقط

 .رانیخوشانسم که تو رو دارم ا یلیبهم داد : من خ یو باال اورد و بوسه ا سرش

 شده ؟ ی: خوب پس بگو چ دیهم مثل قلبم به خاطر ابراز محبتش لرز صدام

 .رانیا یتو خوب باش نی: من تنها دغدغه ام االن ا دیکش یآه

رم ات هست که با آرامش س نهیس یتا وقت یکن یبغلم م یجور نیا لیدل یو ب لیبا دل یتنوبت من بود: تا تو هس حاال

 روش بذارم حال من خوبه.

 من ...  رانیبود: ا نیغمگ لبخندش

 .رمیدوش بگ رمیشد. کنارم زد : م بلند

وارد حموم بشه گفت : برام لباس انتخاب  نکهینگفت.  قبل ا یخواست بگه ول یبود. م یزیچ هیپشت بهش زل زدم  از

 .یکنیم

 و تکون دادم : چشم همسر جان. سرم

داخل  ی قهیکت تک هم رنگ شلوارش براش آماده کردم. چند دق یهم رنگ چشم هاش با شلوار کتان مشک راهنیپ

 بود ستادهیا ییوروش نهیجلو آ دمشینگران شدم در حموم باز کردم د یاومد. کم یآب نم یصدا یحموم شده بود ول

 زل زده بود. نهیبه آ
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 مرگش بود. هیماموت خان امروز  نیواقعا ا نه

مردم. از پشت سر بغلش  نهیس یعضله ها یحموم بستم جلو رفتم. تنها شلوارش پاش بود. دلم غنج رفت برا در

 کردم.

 خورد از حضورم تکون خورد : آقامون چرا تو فکر؟ کهی

 حوصله ندارم. یزنیو برام م شمیزد : ر لبخند

 بود. گهید نیاول هی نمینکرده بود. ا یکار نیهمچ چکسیه یتا حاال برا دمیلبم جو گوشه

 ...  نجایا ای: ب دتمیکش ییو گرفت سمت کانتر روشو دستم

 دهیاش که با مو پوش نهیس یلب کانتر نشستم پاهام درست وسط پاهاش قرار گرفته بود. نگاهم رو یکرد و رو بلندم

اد و افت یبه تالپ تلوپ م یکیگذشت باز قلب من با هر نزد یاز ماه عسلمون دو شب هم م نکهی. با ادید لغزشده بو

 گرفت. یاوج م

 وقت صورتت و نبرم. هیکار ها نکردم  نیگاز گرفتم: من تا حاال از ا لبمو

 .رفتیکه کالهمون بدجور تو هم م یبراندازم کرد : اگه کرده بود یلبخند چیقرار بدون ه یب یچشم ها با

 لب زمزمه کردم : خودخواه ریز

 نجوا کرد : اهوووم سر تو بدجور خودخواهم. متقابال

 رفت. یکرد ضعف م یکه خرجم م یعشقانه ها یبرا دلم

 .یکن یمامان جونت چوقول شهیپ یو کج کردم و لب هام غنچه : باشه پس اوخت کردم نر سرم

 .یهمه دلبر نیزد : کارت و بکن تا نظرم عوض نشده با ا مینیو به ب شینیب غیت

 .  میکردم : حرف بزن یبرداشتم صورتش و کف ویش افتر

 : بگو دیجاو

 کوشا بره تولد دوستش. یاجازه بد دی: به نظر من با دمیزبرش کش یگلو ریو ز میکف دست
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 که با توام حالم خوبه. هقیچند دق نیحرف ها حال خوبم خراب نکن. من هم نیدستم گرفت : با ا مچ

 بحث کش ندادم. نیهم یبرا شهینم یراض یجور نیدونستم ا یوقتش نبود م االن

 ؟  یزنی: اخه تو که راجب خودت حرف نم دمیبوس شینیب نوک

مشکالت خودم بکنم.  ریخوام تو رو درگ یبود : من نم دنینفس کش هیهاش به لب کانر زد فاصله امون اندازه  دست

 پس دلخور نباش عروسکم.

 هام گرد شد : عروسک ؟!  چشم

 تعجب داره. یعروسک جا گمیمن به زنم م یکن یتعجب نم زنندیها پرنسس صدات م یکرد : چطور بعض اخم

 کرد.  یم یحسود داشت

 حرف ...  نیا ادیخوب به تو نم-

 .ستمیمن مطمئن ن دیاصالحش و برداشتم : جاو غیت

 : عوضش من هستم کارت بکن. دیجاو

 یمقدار پول کنار گذاشتم م هیبگم من  دیهست که با زمیچ هینخوره :  یدور کمرش حلقه کردم تا تکون ناگهان پاهام

 بخرم. نیخوام ماش

فقط بگو  ؟یکن یحسابت و از من جدا م ادیبدم م کارم؟یچ نجای؟! بعد اون وقت من ا یهم رفت : بخر یتو ابروهاش

 نباشه. تیاش کار هیبه بق یچه رنگ یچه مدل

تو  یافتاد یلیخونه خ نیبه خاطر ا دونمی. مشهینم یجور نیا دی: نه جاو دمیکش ادیپوستش با دقت ز یو رو غیت لبه

 خوام روت فشار باشه. یخرج نم

منه پس نگران نباش. باهام چونه نزنه که  فیجز وظا نایا زمیعز یگفتم خوشانسم که تو رو دارم. ول ی: جد دیجاو

 .شمیناراحت م

 ... دیجاو -
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 د؟یخلسه آور بود : جون دل جاو نگاهش

 ... یلیخ یلیخ یلیکرد : خ یشل شده منو جمع م شیاومد ن یم دیبا  یکی

 شد؟ یچ نمیبب رمیبم ی. الهدمی: خاک به سرم بر دمیکه گفت دستم و عقب کش یاخ با

 ها..  گهینشنوم د هیچ گهید رمی.. بمکیخراش کوچ هی. ستین یزی: چ دیبوس دستم

 ..  ادیگذاشتم : خون م یدگیبر یرو دستم

 افته. یدستت راه م نیسرت با تمر ی: فدا دیجاو

 کار بکنم. نیباز من ا یحاضر یعنیباز موند :  دهنم

 چرا که نه. یبغلم کن ینجوریانقدر دلبر ا شهیشد: آره اگه هم طونینگاهش ش رنگ

 : سو استفادگر  دمیدندون کش ریز لبم

 که.  ی: باز به سهم من دست زد دیجاو

 شدم.  یکرد غر زدم : کف کینزد سرش

 غرغر هام توجه نکرد.با لبهاش مهر سکوت به لبهام زد.  به

*** 

   &دیجاو&

 

شدن. اصال و ابدا حالش خوب نبود  ادهیپ نیپارک کرد. نورا و کوشا باهم از ماش شیپدر یخونه  اطیو داخل ح نیماش

 دهیپر نبضش که امانش و بر یها قهیبه شق دیکه به نورا بگه آروم تر. دست کش دیچرخ یزبونش تو دهنش نم یحت

 بود. هکه روش بود شانس اورد یکرد از فشار یبودن. امشب سکته نم

 تموم جا  نیدور باطل هم نیبرزخ سوزان . قرار بود ا هیکنه به  لیتبد رو خونه نیخواست ا یخان امروز م ونیهما

 .بشه



 یشونیماه پ

 
533 

 

که قرار  یزیشد از هر چ یگرفت دور م یو همسرش و تو آغوش م شیشونیخواست دلبرکش و ماه پ یدلش م اصال

 بود به اون مرد ختم بشه.

 .دشیکش نرویسرش ب یشده بودن تو ریکه قول و زنج ی. از خاطراتدیبازوش لغز یرو رانیا یانگشت ها سر

. حق نداشت به دیبر یزیها امروز چقدر شباهت دارند به ... فکرش و با ت یعسل نیو کج کرد. به نظرش اومد ا سرش

 نگه داره. یباز نیو خارج گود ا رانیها فکر کنه. با خودش قرار گذاشته بود ا زیچ نیا

 کنه؟ یناراحت نگاهش کرد : آخه تو چته ؟ سرت باز درد م رانیا

خوردن.  یبه طور نوازشگر تکون م نییبازوش باال و پا یکه رو دیلغز رانیدست ا فیظر یانگشت ها یو رو نگاهش

 .خورهینوازش بهم م نیدست خودش نبود حس کرد حالش داره از ا

 ... نییپست زد : برو پا رانیدست ا یرادیا ریغ

 !دینا باورانه صداش زد : جاو رانیا

وه دختر بشن نیبار از زبون ا هیتا اسمش و  زدیکنه. قبال لهله م یاون مرد تلفظ م هیبه نظرش اومد اسمش و شب چرا

صدا آرومش  نیچند ساعت عذاب آور ا نیلحظه فقط هم نیکرد هم یچندشش شده بود. حس م یعاد ریها حاال غ

 . ختیر یبهمش م شتریکرد ب ینم

 تو چته ؟  دی: جاو رانیا

 و ندارم. یچیه تیبه دو نکن. من االن ظرف یکیبا منم  رانیشو ا ادهیپ -

 خورد. یتکون وحشناک نیکه ماش دیکوب بهم محکم چنان  نیشد و در ماش ادهیپ رانیا جیتوجه به نگاه گنگ و گ یب

اورده بودن. امشب  رونیدوباره سر از خاک ب شیسال پ یکرد خاطرات س ی. احساس مدیترس یخودش و حالش م از

 .رهیشد رعشه بگ یکه اسمش هم باعث م یاون حرف بزند . کسقرار بود دوباره از 

تعفنش همه جا  یکرد بو یشد که اگه سر باز م یم نیدمل چرک نیا الیخیکرد! کاش ب یخان تمومش م ونیهما کاش

 بست! یوقت دل نم چیداشت! کاش ه یرو بر م

 شد. یاز هم باز نم یشیبه خنده نما یبه استقبالشون اومده بودن. لب هاش حت بایو ز مادرش
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 ؟یسرما انقدر عرق کرد نیمادر جان ؟چرا تو ا یبودن حالش شده بود: خوب یعیطب ریمتوجه غ مادرشم

 زد. یلبخند رانیرفت. ا رانینداد و نگاه مادرش سمت ا جواب

 بود. نیکرد. چشم هاش غمگ یشد. که با اخم نگاهش م دهیخان کش ونیجمع شده بودن. نگاهش سمت هما همه

و به حساب  نیو بده و تمومش کنه. حاضر بود دوبرابر پول اون زم رانیامروز حق ا نیخان اصرار داشت هم ونیهما

 زده نشه. یامروز حرف یول زهیبر رانیا

خوب نبود. سمن خانوم رنگ به  ادیهم مثل خودش حالش ز یکیوسط  نیعموش نشست. انگار ا یمبل روبه رو یرو

 چهره نداشت.

 از تحملش...  شتریب یلیخ شهیوارد م شیشونیپ ماه که امشب به  یشوک دونست یشد م یم ونهیداشت د خودش

 حرف مهم دارم. هی: زن داداش دختر ها صدا بزن .  ونیهما

 پاش قرار داشت مشت شد. یکه رو یدست

 ...  رانیا زد : ارو صد نیبش مایخواست کنار س یکه م رانیدخترها رو که تو اتاق جمع شده بودن صدا زد.  ا مادرش

محل نداد انقدر حالش خوب نبود که حواسش  ینشست . ول شیشونیپ یرو یاخم مچهیسر به کنارش اشاره کرد. ن با

 خانم باشه. یبه دلخور

خنک  یسرش و سمتش خم کرد. بو رانیا. گذاشت مبل  یپشت یرو رانیکنارش نشست. دستش و پشت ا رانیا

 گشاد شدن. شینیب یزد. پره ها شینیب ریعطرش ز

 با من دعوات شده. کنهیاخم هات و باز کن مامانت فکر م شهیاگه م یدونم چته ول یگوشش زمزمه کرد : نم ریز رانیا

 از هم باز نشد. ابروهاش

 میبچه هاش و نوه هاش تقس نیو ب راثشیآقاجون قبل مرگش تموم ارث و م یدونیکه م یی: داداش تا جا ونیهما

 نداشت؟ یدونم اعتراض یکه من م ییتا جا چکسمیکرده. ه

 ؟ یزنیموضوع حرف م نیراجب ا یهمه سال دار نیحاال چرا بعد ا ی: درسته ولروسیس



 یشونیماه پ

 
535 

 

وقت  چیتو لواسون که ه یهزار متر نیزم هیآقا جون مونده  هی. از کل ارثدمیم حیخان سر تکون داد : توض ونیهما

 ه؟یمشخص نشد صاحبش ک

 .زدیگردنش از شدت خشم و حرص نبض م یرو رگ

 مشخص بشه برسه دست صاحبش. نیزم نیا فیخوام امروز تکل یخان ادامه داد: من م ونیهما

 شده بودن. رهیخان خ ونیهمه جالب شده بود. که همه تو سکوت با دقت به هما یبرا هیقض انگار

انتقال سند و انجام داده. پس  یمرگش کارا آقاجون ازقبل لینامه پدر بزرگش باز کرد : وک تیخان وص ونیهما

 .میبه خواست آقاجون احترام بذار دیمخالفت کنه رو نداره . همه با نکهیحق ا چکسیه

 داداش بخون. شهیم نمی: همروسیس

 به ...  رسهیم نی: طبق خواسته آقاجون زم ونیهما

 پنجه هاش نگه داشت. فشار داد. ونیم رانیدست ا اریاخت یباال اومد. ب نگاهش

 ... یابطح رانیاسم ذکر شده. ا هیفقط  نجای: ا ونیهما

کار  هی نیهم گذاشت. هم یرو یمدت کوتاه یشدن. چشم هاش و برا رهیخ رانیچند لحظه همه تو سکوت به ا یبرا

 و همه دنبال جواب باشند. ادیب شیعموش باعث شد سوال پ

 شه؟ی؟ مگه م یچ یعنی:  سهراب

 شده؟ یاشتباه هی دیشا د؟یبه سهراب داد: عمو شما مطمئن جشینگاه گ رانیا

 ... رانیبه ا دهیو بخش نی. اقاجون کل زم ستین یاشتباه چی:هونیهما

 ! ست؟یکه نوه اش ن رانیکرده ا یکار نیهمچ اموزیچه مدلش؟ چرا آقاجون خدا ب گهید نیخان ا ونی: وا هما سوسن

 .میبهش احترام بذار دیخواسته آقاجون بود. پس همه با نیشد: گفتم ا دهیکش رانیخان نگاهش سمت ا ونیهما

 د؟یاریب لیدل هی. حداقل ستیاصال جز وراث ن رانیا شهینم نکهی: عمو ا سهراب

 من هم سوال شده؟ یکار و کرده برا نیآقاجون چرا ا نکهی: ا روسیس
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 نشده؟ یهمه سال حرف نیخوام بدونم؟ چرا ا ی: منم مخسرو

 خان با همون اعتماد بنفس گفت: من صالح دونستم فعال راجبش حرف نزنم. ونیهما

 بده. یحیخان توض ونیزن عموش اجازه نداد هما یول

 رانیا دی. اصال چرا بادیبذل و بخشش کن نیخوا یمنو م میتی یخان دستت درد نکن. حق بچه ها ونی: هما سوسن

 خونه؟  نیتو ا کارسیسهم ببره؟چ

 اومد. یبود اصال خوشش نم رانیبحث سر ا نکهیا از

 ادتونیهمه سال  نی! اصال چرا بعد ابهیغر هیمنو داده باشه به  میتی ی: واال من شک دارم آقاجون حق بچه ها سوسن

 موضوع نبود؟ نیاز ا یچرا قبال حرف دیرو بگ نایافتاده ا

 خورم؟ یمن دارم مال شما ها رو م نکهیزن داداش ا یبگ یخوا یم ی: چ دیخان توپ ونیها

 ؟ یکرد یفکر م یچ یمن بود یدونم واال شما جا یبا وقاحت جواب داد : نم سوسن

 ؟یگیم یچ یفهمی: مامان اصال م مایس

حق شما رو بدن به  دمیمن که هستم من اجازه نم ستی. باباتون ن زنمیم نهی: من دارم سنگ شما ها رو به س سوسن

 ؟ گهینفر د هی

 ؟  یزنیحرف و م نی؟ مگه آقاجون کل حق بچه هات بهت نداده که ا هیچه حرف نی: زن داداش ا روسیس

 نینبود که بخواد همچ رانیبه ا ادشیمنو بکشه باال .. از عالقه ز یخواد حق بچه ها ینم یکس میگی: باشه م سوسن

شده  زیانقدر براش عز رانیشده ا یچ هوی. نبود  رانینفر که مخالف ازدواج سهراب و ا نیکنه. مگه اقاجون اول یکار

 کنه. یبه نامش م نیسند زم

 دستش فشرد رانیدهن باز کنه ا نکهیشده بود. قبل ا یاوردن عصب یاسم زنش و پشت بند سهراب م نکهیا از

 .دینگو جاو یچیگوشش نجوا کرد: مرگ من ه ریز ملتمسانه

 زن وقاحت و به آخر رسونده بود. نیا یهم فشرد ول یهاش و رو لب
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 . دیرسیبه آقاجون م یزیچ دیباشه اونم شا تونهیم لیدل هی: واال فقط سوسن

 .دیکنارش از جاش پر رانیداد زد که ا یبود جور یادیز یلیخ گهید نیا

 خودت و ... قیال یهر چ یشما دهنت و باز کرد گمینم یچی: بسه .. من ه دیغر

 .. احترام بزرگترت و نگه دار.دیخاک بسرم جاو حرفش اومد : ونیم مادرش

 .. دهنش بدون فکر باز کرده.. شیزن احترام حال نیا مگه من مادر نگه دارم.  یزد : احترام چ پوزخند

 .. دی: حرف دهنت و بفهم جاو دیغر سهراب

 با تو ندارم بچه..  یمن اصال حرف ایکج شد : تو برو با بزرگترت ب لبش

 . یرو باال بکش هیبا زنت مال بق یبتون یمعرکه راه انداخت هی: چ ستادیا سهراب

 بلند شد که همه  از سر ترس از سر جاشون بلند شدن. یشد از جاش انقدر ناگهان بلند

 بود.  دهینکنه بازوش سفت چسب یکار  نکهیاز ترس ا رانیا

 آروم باش. زمیجان ، عز دی: جاو رانیا

 نداره جناب دکتر..  ی: حنات واسه من رنگسهراب

پدر و مادر سرم و  نیتو بود با ا یپسر جون  من اگه جا یرو دار یچ یشده بود: ادعا لیبه مغزش تعط یرسان خون

 مردم. یم نیزم ذاشتمیم

 نشند. قهیکه دست به  ستادیبرداشت و خسرو جلوش ا زیسمتش خ سهراب

 جلو تا نشونت بدم گو...  ایب کهی: مرتسهراب

 . ادیم رونیاز دهنت ب ی: سهراب حواست باشه چ دیازش غر یبه طرف دار خسرو

 با تو هم هستم سهراب...  یندار یتو خونه من جا گهید یبگ گهیکلمه د هی دی: جاو روسیس 

 ...  رانیا میمبل چنگ زد: بر یو از رو کتش
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 من هنوز حرف دارم. مونهیم رانیا یبفرما ول یبر یخوا ی: تو مونیهما

 نداره.  اجیشما احت یها یشکشیزن من به پ ی: عمو ممنون از لطفتون ول دیصورتش کش یپر حرص رو دستش

 : مگه با تو نبستم برو حاضر شو... رانیسمت ا برگشت

 .یکه بر شهینم یجور نیآروم باش. ا نیمادر بش دی: جاو دهیفر

 د؟یگفتم جاو یچ یدی: نشن ونیهما

 . بسه یکن یم میروان ی: عمو به خدا دار دیجاو

 .دیبه سرت بخوره. خانم ها شما هم شام بکش یهوا هی اطی: برو تو حونیهما

. هستیا یحرکت ب یجا ب کیتونست  یبود که نم ادیز یدرونش به قدر شیتشو گرفت .  گارشیاز س یقیعم کام

 اولش روشن کرد. گاریس شیدومش با آت گاریس

اگه قرار بود همه مشکالت با اون  ؟یکه چ یکن یدستت فرت فرت دود م یگرفت و  ی: بنداز کنار اون لعنت ونیهما

 نداشت. یغم یکس گهیحل بشه که د یلعنت

 تمومش کن. ایانداخت با پاشنه کفشش خاموشش کرد: عمو ب نیزم یرو گارشیس

  ؟یکن یبهش فکر نم گهید شه؟ی: تمومش کنم حاال تو خوب م ونیهما

 ؟ یکنیم تیچرا اذ نمیبیبعد چند سال دارم رنگ آرامش م میتو زندگ ؟ تازه یکن یم یروان یعمو دار -

 ...  رانی: حق ا ونیهما

 گذشته بمونه تو همون گذشته.  دی. بذاردیگذشته بش الیخیب گهیتموم د یباشه حقش و بهش داد -

 کنم.  یازم بپرسه سکوتم هم نم رانیاگه ا ی. ول زنمینم ی: باشه من حرف ونیهما

 یحال بفهمه چه دیدون ی. مدیباش رانیفکر ا دیستی. فکر من نشهیم تیاذ شتریب قتیفقط با دونستن حق رانیا -

 شه؟یم

 دونم ..  یبه چهره خسته اش نگاه کرد : م ونیهما
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 عذاب وجدانتون راحت بشه؟ نکهیا یپس چرا عمو ؟ نکن فقط برا -

اون مثال برادر فقط گنده زده  یکنین دارم؟ فکر ماز درد من؟ عذاب وجدا یفهمیم یتو پسر چ یگیم یزد : چ تشر

 تو.  یبه زندگ

 شه؟یشما راحت م الیخ گهیبفهمه حروم زاده اس د رانی؟ اگه ا یگنداب و بهم بزن نیا یخوا یعمو چرا م یپس چ -

هش؟ ب دیبگ یخوا یم یبل و بلبل!چ شهیم ایدن کشهیم دکیآدم که از آدم بودن فقط اسم آدم و  هیاگه بدون پدرش 

 ! رحم نکردن به خواهر زنش! رانیا داش ش جهیدختر شونزده ساله نت هیکه برادرتون رحم نکرد به 

خوام امانت دار  یدونست چقدر خاطر سمن م یخوام بگم برادرم م یخان بدتر از خودش داد زد : آره م ونیهما

 شیبستر نکهیا یپدرم به جا یولبود.  ضیخواست سر تو اورد چون مر ییبود. هر بال ضینبود. چون مر یخوب

 خودم . برادربدتر از  یو پنهون کرد. سمن و دخترش داد به مرد شیکار گند بدتر کنه 

ن اردال شیکنم چرا اصرار کردم تا تو رو بفرستند پ یصد بار خودم لعنت م ینگاهش کرد: روز یقیبا درد عم ونیهما

 .فرستادمتی. اگه نمیدرس بخون

 هیکه پدرش  ادیتحمل کنه و باهاش کنار ب رانیا یچطور انتظار دار یتحمل کن یتون یزد : خوب شما که نم پوزخند

 د؟یبهش بگ نیخوا یرو م نایا ون؟یح هیمتجاوز 

 شده بود. واریسوخت رنگش مثل گچ د یم چارهیسکوت کرد. دلش به حال زن ب رانیسمن مادر ا یصدا با

تو صورت سوسن نگاه کنم بگم  یکنم . من چجور ینگو من دارم سکته م یچیه ونیشدم هما مونی: من پشسمن

 شوهرش... 

 زد . هیگر ریز یها یها

 دختر اردالن ...  رانیا یایب نییپا یایباال ب زیهمه چ یکن میقا یخوا یم یتا ک ی: بالخره چ ونیهما

 خان...  ونیهما یگیم ی: چ سوسن

 شدن. رهیسه نفر به پشت سر خ هر

 دختر اردالن؟! رانیا یچ یعنی: سوسن
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 &رانیا&

 

 شدم! جی: من واقعا گ نیآفر

 یلیکرد. من نه نوه اش بودم نه نسبت فام یبه نام م نیزم هی دیبا دیبودم. اخه چرا پدربزرگ جاو جیهم گ خودم

 اومد.  یخوشش نم ادیاز من ز امورزیاومد اون خدا ب یم ادمیهم که  یی. تا جامیداشت

 هیخواستند  یبا سهراب م یعنیبا من حرف زده بود.  نیزم نیخسرو قبال راجب ا رانیاورد : ا نییصداش و پا نیآفر

 . ارنیازش در ب یساختمون تجار

 هدف سرم و باال اوردم : خوب منظور؟ یب

 .دهیگنج بهت رس هیگذاشت و خم شد : خواستم بگم  زیم یکف دست هاش و رو نیافر

 و به نام من کردن؟! نیخوام بدونم چرا زم ینداره. فقط م تیدرصدم برام اهم هی نیزدم: اون زم پوزخند

 عذاب وجدان داشت.  اموزیاون خدا ب دی: شا نیآفر

 ؟ یکردم : عذاب وجدان چ اخم

 هم که با سهراب داشت بدتر شده بود. یبودم. حالش خوب نبود با دعوا دیجاو نگران

کار و  نیمانع ازدواج تو سهراب شده. به خاطر عذاب وجدان ا نکهیبود از ا مونیپش دیدونم؟ شا یشدم : چه م بلند

 کرد. 

 کنه. یم یکار نیهمچ یآخه کدوم آدم سالم ؟یخند یخودت به حرفت نم نیآفر -

شده  دیجاو یقرار یفاصله هم متوجه ب نی.از هم زدنیخان داشتند با حرف م ونیو هما دیرو کنار زدم. جاو پرده

 بودم.
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جوابش و داد. واقعا خاله  دیخوشم اومد جاو یول ستین یشد. بدجنس یشیخاله سوسن چه آت یدی: د نیآفر

 کنه. یبد صحبت م یلیخ سوسن 

 .میداد یواکنش و نشون م نیهم میخاله بود یما هم جا دیباال انداختم برگشتم : شا شونه

 و سمت مادرم هجوم برد. دیبلند کش غیگفت که خاله سوسن ج یدونم چ یبه جمع چهار نفرشون دادم . نم نگاهم

 زده پرده رو رها کردم.   وحشت

 بود؟ یک ی: وا صدا نیآفر

مادرم و گرفته بود. تو  یخاله سوسن موها دمیشدن د اطیسهراب و خسرو جلوتر از من وارد ح رونیب دمیاتاق دو از

 .زدیسر و صورت مادرم م

 نتت کنه.خواهر . خدا لع ی: کثافت  اسم خودت گذاشت سوسن

 و از مادرم دورش کرد. به سمت سهراب هلش داد. دیخاله سوسن کش یبازو دیجاو

 .ری: مثل چوب خشک منو نگاه نکن . جلو مادرت و بگدیجاو

 دونم تو. یمن م یخدا تمومش نکن یخان عربده زد: سوسن به خداوند ونیهما

 ؟یکن یم کاریچ ی: خاک به سرم مامان داردیکش غیمادرش ج دنیبا د مایس

کنه  لتیخدا ذل ی. ایمن نگاه کن یهمه سال تو چشما نیروت شد ا ی. چجوریدی، خجالت نکش یوا ی: واسوسن

 سمن.

 نگه داشتند. زدیو سهراب مادرشون و که زار م مایس

 حال بود دستم و دور بازوش انداختم : مامان قربونت برم حالت خوبه. یسمت مادرم ب دمیدو

 کنه. ی: جانم قلبت درد مدیکش یاش م نهیس ی. دستش و روختیر یصدا اشک م یب مادرم

 خودم سنگ قبرت و بشورم. ی: توف بهت سمن ، الهسوسن

 ؟ خجالت بکشه! یگیم یچ یزدم :خاله دار داد
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. دلت به حال ینکرد ایسمن. ح یخدا تو هم لعنت کنه. بچه حروم زاده پس انداخت یمن بلندتر داد : ا دنیبا د خاله

 من نسوخت.

 خانم.  یگیم ینعره زد : حواست هست چ دیبار جاو نیا

رش خود بزرگتر احترام س یاحترام به بزرگتر وقت یتونستم سکوت کنم. گور بابا ینم گهیسپردم. د نیو به آفر مادر

 شد. ینم

ما . شستین میزبون یبه ب لیلنگفتم د یچیگفتم ه یو کنار زدم : خاله حرف دهت و بفهم . از سر شب هر چ دیجاو

 ...  یمثال خاله من

که با شوهر  ریحساب پس بگ اتیح یبرو از اون مادر ب یزبون دراز یبا تو ندارم. به جا ینسبت چی: من ه سوسن

 تو رو پس انداخته. ختهیهم ر یخواهرش رو

 نکن. یزی. تو رو خدا آبرو ر یگیم یچ یفهم یتشر زد : مامان اصال م سهراب

 گفت؟!  یم یچ خاله  از گلوم خارج نشد. یآوا یشدم. لب هام تکون خورد ول خشک

 که خواهرشم چه کرده.  یمثال خواهر در حق من نیخان بگو ا ونیبگو هما تی: واقع سوسن

 .اریمن و باال ن یمن نده . اون رو لی:اهلل و اکبر .. سوسن مزخرف تحو ونیهما

 بچه حروم زاده...  هیمن با شوهر من بوده. ازش  بیخواهر نج نیبدن ا. همه گوش گمیباشه من م یگی: نم سوسن

 بود که مرده و به درک واصل شد. تیعوض ضیمر شوهر اون زاده حروم کرد : باز گفت ...  ینوچ بلند دیجاو

 !یزنیراجب عموت حرف م ی.. دار یگیم یچ یفهمی! مدی: جاو روسیس

 کرد. یم یهاش و ال پوشون ی. که آقاجون فقط به خاطر آبروش گند کارزنمیمتجاوز حرف م هی: نه دارم راجب  دیجاو

 کشمت. ی، به خدا خودم م ی: دهنت و ببند عوض دیچسب دیجاو قهی سهراب

 همه جا رو بر نداشته .  شیگند کار یکه بو ایدر ب یکیاش پس زد : پشت  قهیدست سهراب از  دیجاو

 . گهیتمومش کن د یکشوند نجایرو تا ا هیقض نیخان کرد: عمو حاال که ا ونیرو به هما بعد
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 خان...  ونیبلند تر از نجوا هم نبود : هما صدام

 .ستادیکنارم ا دیشد. جاو دهیها سمت من کش نگاه

 دختراردالن...  رانیخان ناراحت نگاهم کرد: درسته ا ونیهما

 وا رفته منو نگاه کرد : دروغ سهراب

 بزرگ و خنده دار بود! یلیدروغ خ هیبود؟ آره  دروغ

 .ستین ی: کاش بود . ول ونیهما

خورد  یخان که تکون م ونیهما یرو داشت. مبهوت به لبا یبلند هیخان برام مثل پرت شدن از  ونیهما دییتا مهر

 کردم. ینگاه  م

  ؟یکرد کاریسمن تو با من چ د؟یبگ دیدار ی: حاال چ سوسن

 یو خوب م نیبود. پدرم هم ا یماجرا فقط قربان نیوسط اردالن. سمن تو ا نیا یاصل مقصر:  زد دایخان فر ونیهما

 دونست. پس سوسن دهنت و ببند.

 یسال ها بهش ظلم شد که مثال ابرو نیطلبکار باش چون تو همه ا دیزن که با نیبا دست مادرم نشون داد: ا بعد

 نزن .  نهینبود سوسن پس سنگش و به س یخانواده نواب لکه دار نشه. شوهرت ادم خوب

 ینجوریدونستم ا یخدا لعنتش کنه . م یدور کمرم حلقه شد : جانم... ا دیرفت. چشم بستم. دست جاو جیگ سرم

 ؟یخوب رانی. اشهیم

 همه سال... نیا یعنیخواهر من ...  رانیا دیبگ یخوا ی: مزخرف.. مدمیشن یسهراب م ادیفر یصدا

 توان بلند کردن سرم و نداشتم. یول دمیشن یوپگر ینداد صدا ادامه

ود ب لیو ٍثق نیگذاشت . حرف هاشون انقدر سنگ دیتپ یقلبش که پر صدا م یاش درست رو نهیس یسرم و رو دیجاو

نم خا دهیفر یبا صدا نیآفر غیج یگرفتند. صدا یتونستم درکشون کنم. حرف هاشون تو سرم جا نم یبرام که نم

 زنگ بزن اورژانس... یکی ؟یشد یفاطمه زهرا سمن جان چ ایشد :  یکی

*** 
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م آب به صورت یکرده بودم. مشت خی. از درون دمیشکم تختم کش یمعدم ، دستم و رو یدر پ یپ یاز انقباض ها کالفه

 آروم کردن خودم ی، داشتم برا یاز هر فکر یاز احساس ، خال ی، خال شهیتر از هم یبود ته ی. ذهنم خالدمیپاش

 ترحم داشت. یبو دمیبود. شا بیغر بیبودن که نگاهاشون عج یآدم ها رونی. اون بدمیخر یوقت م

 یتیو هشت سال با هو ستیسردرگم بود. ب نهیناآشنا بود زل زدم. نگاه زن داخل آ یادیکه ز یبه زن نهیآ داخل

 یهر چ افتادم ریگ یانوسیکردم وسط اق یکه حس م نیبود. انقدر سنگ نیکرده بودم. درد داشت. سنگ یزندگ یتقلب

 دم.ش یشدم. داشتم خفه م یم دهیکش نییبه پا شتریتونستم خودم به سطح آب برسونم ب یکردم نم یتقال م

جلو اومد . موهام و از  دنمیزده بود. با د هیروبه رو تک وارینگران به د یبا چشما دیاومدم. جاو رونیب ییدستشو از

 دست هاش گرفت. ونیو مکنار زد. صورتم  دمید

 قربونت برم ؟ یگونه ام و لمس کرد : خوب سیانگشت شستش نوازش گر پوست خ با

کرد که  ینگاهم م ی. جورزدیم یچشم هاش به قرمز یدیکه سف شیطوس یغم داشت. درست مثل چشم ها صداش

 خوند. یانگار عمق وجودم م

  ؟یدیو پرس نیداشتم لبخند بزنم : خوبم  چرا ا یهام کش اومدن مثل دو نوار صاف  سع لب

 ببرمت خونه؟ یخوا یقربونت بشم. م یستی: خوب ن دیجاو

 اش گذاشت. نهیس یاومدم. بغلم کرد سرم و رو یمچاله شد. انقدر بدبخت به نظر م قلبم

 ؟یکن هیگر کمی یخوا یگوشم زمزمه کرد : م ریز

 باشم. االن حق فیخواستم ضع ینم یشد. ول یتر م میحج هی، ثان قهیدقراه گلوم بسته بود. هر ساعت ، هر  یزیچ هی

 کردم.  یرفتار م شهیمثل هم دیبود با مارستانیضعف نشون دادن نداشتم. مادرم تو تخت ب

بر  زیاز پس همه چ نیخوب باشم. آفر دیاالن با یعنیافتاده.  ی: خوبم ، مگه اتفاق خاص دمیکش یتکه نفس م تکه

 باشم. یقو دیداره با اجی. مامانم االن به من احتنیبدتر از آفر مانمی. اادینم

 . یاریبه خودت فشار ب ستین الزم االن من هستم  رانیهاش دورم سفت تر شد: من هستم . ا دست

 .یبه تو نداره که بخوا ی. مشکالت من ربط یکنار بچه هات باش دیتو با شهینم -
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 زهر داره. شتریمارم ب شیوقت ها حرف هات از ن یبعض رانی، ا یتو زن من:  دمیشدن دندون هاش شن دهیسا یصدا

 ؟یدونست یم یاش برداشتم : از ک نهیس یو از رو سرم

 دونستم. یرو م یواضح بود. الزم نبود بپرسه چ منظورم

 وقت...  یلیشد : خ یا شهیش نگاهش

 حروم زاده ام. یدونست یزدم : پس م پوزخند

 ؟یگیم یچ یفهمیم رانیزد : ا تشر

 هستم؟ یک قایدونم دق یاالن نم یو تکون دادم : من حت سرم

تونم بهش  یکه م یزیتنها چ نی... ا یتو زن من نکهیبرام مهم اونم ا زیچ هینداره . فقط  تیمن اهم ی: برا دیکش آه

 فکر کنم.

تونست باشه. پدرم به مادرم  یخنده دار تر هم م نمیاز ا ایپسر عموم هم بود. دن ییجورا هیبودم . حاال  دیجاو زن

 تجاوز کرده بود. 

انجام داده که پدرش دوستش  یکرد چه کار اشتباه یبا خودش فکر م شهیبود که هم یدختر یرحم یب نیا حاصل

 نداشت. 

کنم دونستم مادرم درک  یهم نداشت. م یتیشکا یوقت حت چیبود. ه دهیکش یمادرم اخ که چ یشد برا شیر دلم

 یم تمیهم بود. نگاه همه اذ هیرو با گوشت و استخونم درک کنم. چقدر طالع هامون شب دهیکش یدرد ها تونستمیم

 بودم. زاریب دنیاز ترحم د شهیکرد. هم

 مادرم. یبرا رمیبم یکرد : اله یم یتاب یب نیآفر

 با خبر شده. زیداد از همه چ یکز کرده بود. نگاهش نشون م یهم اومده بود گوشه  مانیا

 ینگران یکه دکتر گفت حالش خوبه  جا یدی. د یکن یم یتاب یچرا ب زمیانداخت : عز نیآفر یبازو ریدست ز خسرو

 .ستین

 ؟ اگه ...  یافتاد چ یم ی: اگه اتفاق نیآفر
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 امان.م شیپ یبر دمیحال اجازه نم نیبا ا یجور نیبسه . ا نیکرد : آفر یمتشنج م شتریاعصابم و ب نیآفر یها هیگر

 به خودت مسلط باش. کمیباال سر مامان .  یبر یتون یحالت نم نیبا ا گهیراست م رانی: ا خسرو

 ؟ یخواهر ی: خوب دیموهام بوس یمنتظر بغلم کرد. رو ریجلو امد غ مانیا

 . میشیجمع م یها دور هم خانوادگ می. بازم مثل قد شهیبغض داشت : خوب م مانیا

 . شهی. دلم قرص مداشت دیخانواده تاک یرو

 نباشه. یکیاگه از پدرهامون  یحت یخواهرم شهیخودش وسطمون جا داد: تو هم نیافر

که منو  نیدونستم اونم ناراحت... هم یهم بغض داشت م مانی. امیهنوز خواهر برادر که بود ینبود ول یکیهامون  پدر

 ممنونش بودم. ایدن هیدونست  یمقصر نم

 یگذشته سع یآور ادیکرد. با  یبود فقط نگاهم م ستادهیا یاومدم . سهراب با فاصله تو راه رو رونیب مانیبغل ا از

 دردناکم حبس کنم. یها هیداخل ر یکردم هوا رو به سخت

 تهسیا یخواست ب یبود به نظرم تهوع آور بود. قلبم م یکه تجربه اولم از عشق و عاشق یتنها خاطر خوش یحت حاال

اومد . اشتباهات  یحال بهم زن به نظر م یادیز ایگرفت. دن یسهراب اوج م دنیضربان قلبم با د اومد یم ادمیوقته 

 یپر تالطم با شدت به ساحل مغزم برخورد م ایامواج در مثلو کرده بود. کلمه برادر  رینفر ز نیچند یآدم زندگ هی

 .ارمیمغزم باال ب اتیخواست محتو یکرد دلم م

راه رو گم شد. بازم تو دلم لعنت کردم  چیکرد. نگاهش و ازم گرفت تو پ یدرد و حس م نیسهراب هم مثل من ا انگار

 به لجنزار کرده بود. لیمنو تبد یزندگ رو که  یاون کس

 .شده بود یداده بود. به خاطر استرس دچار شوک عصب صیو از اورژانس به بخش منتقل کرده بود. دکتر تشخ مادرم

همه  نیذاشتم. من ا ینداشت .مادرم و تنها نم ییبه جا یراه بایو ز نیخانم و آفر دهیفر یحال بود. اصرار ها یب مادر

 دونستم. یو نم نیقلب مادرم و خودم ا یبار بزرگ رو هیسال شده بودم 

 ؟ یندار ی. کارنجامیفردا صبح ا رمیکوچک اتاق گذاشت : خوب من م خچالیکمپوت ها رو داخل  دیجاو

 .مونهیم شتی. دلم پ یموند ی: کاش نم دیشد. خم شد گونه ام و بوس کیتکون دادم نزد سرم
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 بودم. فیبه چشمت انقدر ضع یعنی... دیزدم : من خوبم جاو شیبه نگران یجون یب لبخند

 یکنار من قو ستیدلم. پس الزم ن زیتو آسون کنم عز یو برا زیکه همه چ نجامیزد : گفتم که ا قمیشق یرو بوسه

 .یباش

 چکسیبه ه دی. من با داشتن جاومینداشت تیاهم یبود. به درک من و مادرم براش ذره  یعوض هیدرک که پدرم  به

 . از طرف من نورا ببوس. یخوبه که هست یلینداشتم. لب زدم: خ اجیاحت

 . رمیبرات بگ یخور یم زیلبخند زد : چ دیجاو

 .  رهینم نییاز گلوم پا یزیچ -

 و دم دست بذار. تینگاهم کرد : گوش یطوالن

دستش  یآوردم لب هام رو نییزن و دوست داشتم .سرم پا نیتخت نشستم و دست مادرم گرفت. چقدر من ا کنار

 گذاشتم : زود خوب شو مامان به خاطر من بازم خوب شو... 

 بود.  سیپلک هاش باز کرد. مژه هاش خ هیال

 .. رانی: ا سمن

 .یمامان میچقدر ترسوند یدون ی. نم رانیعمر ا  رانی: جون ا دمیپلک هاش و بوس یشدم . رو خم

 ... دیلرزوند : ببخش چونه

 یم یگونه اش جار یمادرم کباب شد . سوخت ، جزغاله شد. با انگشتم قطره اشک هاش که رو تیمظلوم یبرا دلم

 رفتند و پاک کردم.  یشدن سمت گردن و گوشش م

 نگو تو رو خدا. یجور نیو ببخشم! ا یمامان! من چ یگیم یچ -

 خجالتت شدم. عیما یببخش دیباالتر از نجوا نبود : چرا چرا با صداش

 نیا یبکشه. ولش کن مامان اگه کس گهید یکس دی؟!!!خجالت و با یسوخت : من  خجالت بکشم!! از چ یم چشمانم

چرا  ؟یازدواج کرد عشق یسال ها غر زدم چرا ب نیاگه تموم ا دینه من. ببخش ییو ببخش اون تو یکس دیوسط با

 کردم.  تیفقط غر زدم و شکا تمد نیببخش تموم ا ؟یمثل پدرم و انتخاب کرد یچرا مرد ؟یغرور ندار



 یشونیماه پ

 
548 

 

 تو رو که داشتم. یرو نداشتم. ول نایکدوم از ا چی: ه سمن

س بهت اخم کنه. پ یبخواد حت یکس دمیتخت از امروز تا آخر عمرم خودم پشتتم اجازه نم التیقربون بشم. خ -

 نباش خوب. رونیاون ب ینگران آدم ها

من تو وجود تو  یتموم زندگ دمیدادم. فهم رتیبار که بغلت کردم ش نیباال اومد و صورتم لمس کرد : اول دستش

 .یستین فی. خوبه که تو مثل من ضعشهیخالصه م

 ؟ قند خونتم افتاده بود . یخور یم یزیهام و با دستم پاک کردم: چ اشک

 : اردالن ...  نمیدستم گذاشت مجبورم کرد دوباره بش یو رو دستش

 کنه حرف نزن . یم تتیکه اذ یزیو جلو لبش نگه داشتم : از چ انگشتم

 ام نگه دارم.  نهیو تو س یدرد لعنت نیتونم ا ینم گهیخوام بگم و د یو گاز گرفت : نه م لبش

 کنه بگو...  یباشه اگه حرف زدن آرومت م -

خانواده  واریبه د وارید زمی، اون موقع خونه عز زمیخونه عز میرفت یزندگ یت شد. من سوسن برا: مادرم که فو سمن

مادر  نکهیخوب اون مشکالت خودش داشت. تا ا یبود ول تینداشتم. دا یپشت پناه چیه زمینواب ها بود. من جز عز

با حق  مونیو زندگ مینداشت یزیجز اون خونه چ ماسوسن  خوب  یاردالن در خونه امون زد. اومد بود خاستگار

 یبارم اردالن درست و حساب هی یحت نکهیگذشت. سوسن موافق بود با ا یم امورزمیپدر بزرگ خدا ب یبازنشستگ

 شی. اردالن به خاطر کارش تو رفت و اومد بود شدیرس یبود دستش به دهنش م یبود به هر حال پسر حاج دهیند

 ... نجایما ا شیماه المان بود ش

باعث شد منم پام به خونه نواب ها باز  نی. سوسن عقد اردالن شد. همزدنیموقع حرف و اول و آخر بزرگتر ها م اون

اردالن تا به درسش ادامه بده. همون  شیخواست بفرستتش پ یتموم شده بود پدرش م شیتازه سرباز ونیبشه. هما

 یم ینبود. ول میحال یاز عشق و عاشق یادیز یزینداشتم چ یکردم. سن و سال یحس م ونیهما نیروز ها نگاه سنگ

که از مدرسه  یخواد از جا کنده بشه. روزا یقلبم م نیکنه ا ینگاهم م ونیهست که هر وقت هما یزیچ هی دمیفهم

 تا دعواش شده بود. هیتو راه مزاحمم نشه. چند بار به خاطر من با بق یافتاد تا کس یگشتم پشت سرم راه م یبرم

اال که تا ح ینوشته بود. نوشته بود بهم عالقه داره. حرف ها ونیکردم. هما دایپاکت نامه پ هیر پنجره اتاقم یز روز  هی

 بودم و برام نوشته بود. دهیجنس مخالف نشن هیاز 
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 !شناسمیکه من م یخان ونیهما نیچقدر فرق داره با ا دیگیازش م نیکه شما دار ونیهما نیزدم : ا لبخند

خدا لعنتت کنه  یخوش خنده بود. اصال بلد نبود اخم کنه. دل رحم بود. ا یلیخ ونی: هما دیکش یبلند یآه مادرم

 نکنه.  کارشیخدا بگم چ یاردالن.. ا

 ؟یمامان خوب -

 نکهیتا ا میدید یهم پشت باغ خونه اشون هم و م یواشکیاومد دم مدرسه دنبالم.  یم یواشکی ونی: هما سمن

. قرار نمشیدرست شد. قرار بود دوسال نب ونیهما یو به برادرش گفت کارا زیهمه چ ونیما. هدیبار ما رو د هیاردالن 

 ونیبعد رفتن هما زیهمه چ یاش حرف بزنه. ول انوادهراجب من با خ ونیبعد هما میگرفتن من صبر کن پلمیبود تا د

 اون شب خراب شد.

و حاج آقا رفته بودن مشهد ، قرار  ونیهمراه مادرم هما زمیتا اشک هاش و پاک کنه : عز دیپلکش کش یو رو دستش

اردالن دعوت بودن. قرار شد من  یاز دوستا یکیمدت من خونه سوسن بمونم. اون شب سوسن اردالن خونه  نیبود ا

 نیاومد. ماش نیماش یده بود که صدا یکایبچه ها رو نگه دارم که اونا راحت باشند. بچه ها رو خوابندم . ساعت نزد

 اشتباه. نگاهش دلم و یزیچ هیپاش و تو خونه گذاشت حس کردم  یتنها بود سوسن باهاش نبود. وقت یاردالن بود ول

سوسن اومده. منم  یبود اون وقت شب دنبال گشوار ها بیرفته برام عج ادشیلروزند گفت سوسن گشوارهاش و  یم

 د تو اتاق ... آم دمیکنم که د دایباورم شد رفتم تو اتاق تا گشواره ها رو پ

 یزخمش تازه تازه باق یگذشت جا یدونستم صد سالم م یم دمیفهم یدرد مادرم و خوب م  هیگر ریبلند زد ز مادرم

 ... شیشد کابوس زندگ یموند. م یم

 یگفتم م یم ی. به خواهرم چدمیترس ی؟ از ابروم م هیدونستم کار درست چ یبود . تنها بودم نم دهی: ترس سمن

رفتم. با  یچند ماه تموم خودم و تو خونه حبس کردم. خونه سوسن نم ومدیداد صدام در ن یداد ب یگفتم شوهرش ا

. جرات روبه رو شدن با اردالن نداشتم. تا دمیترسیام هم م هیرفتم. بعد اون اتفاق از سا یترس و لرز تا مدرسه م

 از یکیتو مدرسه  نکهیتا ا رفتینم ییباز فکرش جا یبهم شک کرده بود ول زیعق زدن هام شروع شد. عز نکهیا

خواست منو از  یکتکم زد. فحشم داد. م زمیدونستم. عز یمعلم هام متوجه شد باردارم خودم هم تا اون موقع نم

م تونستم سقط کن ینم گهیرفت سراغ پدر اردالن د زمیکردم. عز فیو براش تعر زی. با ترس همه چهکن رونیخونش ب

بزنم نگران آبرو خانواده اش بود. حامله بودم  یبه کس یده بود. پدر اردالن گفت حق ندارم حرفکامل ش نیجن

 یم یشدم تا اردالن راحت زندگ یم ستین ادیبودم و اردالن نه! من ب یزیابرو ر عیبود. من ما دیشناسنامه ام سف

و من یکس یخواهرم خراب نشه. منم بچه داشتم ول یبرم تا زندگ دیبرم .خواهرم بچه داره با دیگفت با زمیکرد. عز
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پخش کردن که  لیتو فام ی. همون جا شوهرم دادن جوریاومد ایسر و صدا شهرستان اونجا دن ی. فرستادنم بدیند

جز اردالن تو شناسنامه ات باشه. همه با هم  گهید یکیمتوجه نشه. پدر اردالن پول خرج کرد بود تا اسم  یکس

 بزرگ بشه. یدختر من بدون محبت پدر کردن یکیدست به 

ده ش یدونست چ یکرد. نم ینگاهم هم نم یحت ونیبرگشتم تهران هما یبرگشت اردالن تصادف کرد. وقت ونیهما -

روز با محمود دعوام شد تو رو هم اون روز زد و دستت شکست.  هی نکهیکردم. تا ا ییوفا یکرد من ب یو فکر م

 رانیدلم سوزند گفت ا لشیمراقبت کرد. دل زتبه من توجه نشون بده ا نکهیز بدون ااومد کمکم  از اون رو ونیهما

 . یخوایسهراب م یگفت یاومد یبزرگ شد نکهیتونست دخترمون باشه. تا ا یم

 . حداقل من هومن داشتم.دهیها که نکش یفکر کردم مادرم چ نی. به ادمیلرز

بار  نیاول ینابود شد. برا ونی. اخ که همارهیوصلت و بگ نیبگه تا جلو ا ونیبه هما زی: پدرش مجبور شد همه چ سمن

پدرش اجازه  یو بگه ول زیخواست همه چ یم ونی. همادمیبود د دهیکش راهیبرادرش به باد بد و ب یاشک هاش و وقت

 یش و مقصر مخود ییجورا هیداشت  یازت چشم بر نم گهیاز اون روز د شهیتو بد م یبرا ینداد. گفت تو بزرگ شد

 چیاردالن ه ی. کارارانیا یکن یاحترام یبهش ب نمیوقت نب چیکنه. ه تتیکرد حما یسع یدونست. پدرت نبود ول

 نداره. ونیبه هما یربط

 خان سوخت. ونیهما یبرا نیاوا یبرا دلم

 نباش . تو فقط خوب شو.  یچی: تو نگران ه دمیو بوس شیشونیپ

 سمن : سوسن حالش بد شد؟  

 ! ؟یبا دستم شونه کردم : هنوز نگران خاله سوسن موهاش

 . ستیدونم اونم حالش خوب ن یحالش بد بشه. م دمی. بهش حق مستی: خواهرم ، دشمنم که ن دیجون خند یب

 دلم بد شکشت مامان. یشد. ول نییفشارش فقط باال و پا کمینگران نباش  -

 کن یبزرگ یحرف هاش قشنگ نبود ول دونمی... گناه داره . مرانیا ینکن نشیوقت نفر هیبا التماس گفت:  مادرم

 ببخشش. 

 فقط به خاطر تو سمن خانم. یمامان ول ستیمن قلبم مثل تو بزرگ ن -
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*** 

به بدنم  یکرد چشم هام و باز کردم. کش و قوس یم قیورود پرستار به اتاق که داشت تو سروم مادرم داروش تزر با

 معذب کرده بود. نیا مارستانیبود نه ب یاف کردم. لباسم مناسب مهمونمانتوم ص ریدادم. لباسم و ز

 شیپ هقیدق ستیمال ب امیبود خوابم ؟ پ دهیداشتم. پرس دیاز طرف جاو یامیبرداشتم ساعت سه صبح بود. پ میگوش

 بود. شمارش و گرفتم بوق دوم که خورد تماس برقرار شد.

 ؟ یداشت یپچ کردم : جانم کار پچ

 کردم ؟  دارتی: ب دیجاو

 داد. یباشند با اون همه داد و ب دهیترس یلیخ دیامروز با رمیبم دن؟ی؟ بچه ها خواب یینه  کجا -

 ؟ ی: فقط نگران بچه ها دیجاو

 سر دردت خوب شد؟   ؟یلحن حسودش لبخند زدم : خودت خوب به

 ... نییپا ایپس ب یبدون یخوا ی: اگه م دیجاو

 ؟  یمگه نرفت ؟یینجایجام بلند شدم از تخت مادرم دور شدم : ا از

 باال.  امیمن ب دنیاجازه نم نییپا ای: ب دیجاو

 اومدم.-

رفتم. تو سالن  نییسرم مرتب کردم. پا یکه از خواب بودنش راحت شد. شالم و رو المیبه مادرم انداختم خ ینگاه

لن انتظار خلوت بود فقط سه  چهار نفر اونم در حال چرت زدن بودن از جاش بلند شد. سا دمیانتظار نشسته بود با د

 ها نشسته بودن. یصندل یرو

 ساعد دستش انداخته بود. یرو شیبود و کت پشم بشیدستش داخل ج هی

 ؟ی: مگه نرفته بود دمیتعجب از حضورش پرس با
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 انریا برهیدلم برات تنگ شد. اصال بدون تو خوابم نم یشونه اش کج کرد : رفتم ول یسرش و رو یژست بانمک با

 ؟یکرد کاریباهام چ

 کرد. تمیها هدا ی. دستش و پشت کمر گذاشت و سمت صندلدمیخند

 شما ؟ یخند یم ی: به چ نشستم

 .ستمین شتیچون من پ ادیهمه اتفاق افتاد و تو خوابت نم نیا نکهیشونه هام انداخت : ا یرو کتش

کنند. ما قرار مثل قبل  یم یچه فکر گرانید ستیما مهم ن یزندگ یبرا وفتادهین یاتفاق چیشد و گفت : ه یجد

 .میباشه ادامه بد مونیفکر گذشته مزاحم زندگ نکهیبدون ا

 یکنه. کاش همه مردم م یو فقط به ابروش فکر نم ستیپدر بزرگش  ن  هیشب یانقدر منطق دیخوبه که جاو چقدر

 نبود. یخانواده ا چیلکه نگه ه  یزیابرو ر عیتجاوز بوده ما یکه قربان یکس دنیفهم

 ؟ یخواب یمن نم شیو دور بازوش حلقه کردم : دروغ نگو تو شب ها پ دستم

 بود االن ؟  کهی: تدیبوس میشونیدور شونه ام حلقه کرد پ دستش

 .یو تکون دادم : اهوم ، خوبه که باهوش سرم

 برد.  یراحت خوابم م نی. کنار هم میخونه ا هیدونستم تو  یه مک نیواقعا راست گفتم هم ی: ول دیخند

 ؟یینجایا نیفقط به خاطر هم -

 رفت.  ینم نییاز گلوم پا یزیبرداشت : نه شام اوردم بدون تو چ یلکسینا یکنار صندل از

 ؟یپس چرا زنگ نزد ؟یاریتا برام غذا ب نجایا یهمه راه اومد نیا دیجاو -

 یخواب باش دیوقت گفتم شا رید دمید دمیاومده بود. رس نیی. قند خونت هم پاینخورد یزی: ناهار که چ دیجاو

 کنم.  دارتینخواستم ب

 کرد اون جناب دکتر اخم و انقدر مهربون باشه . قربونت بشم. یفکرش م یک -

 بود. خدا رو شکر تموم شد. ینگاهم کرد : روز سخت یطوالن
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 کرد. فیو برام تعر زیبه دستم داد : مامانم همه چ یاورد . قاشق رونیب لکسیو از نا یکیکوچ رکسیپ ظرف

 : خوب ؟  دیجاو

همه  انشیدور اطراف یدونم مامانم به خاطر خودخواه یباشم. فقط م یعصبان یاز دست ک دیدونم با یواقعا نم -

 ارزوهاش و از دست داد.

 طور بوده.  نیهم شهی: هم دیجاو

 .دمیبارم ند هی یمن اردالن و حت -

 . یاز دست نداد یخاص زیچ دمیزد: قول م پوزخند

کردم چه  یفکر م شهیو بودم. هم لشیخواستم دل یم شهیوقت دوستم نداشت. هم چیچرا پدرم ه دمیامروز فهم -

 ام. یواقعا دوست نداشتن دیکردم شا یفکر م یانجام دادم که پدرم من دوست نداره. گاه یکار بد

که فقط راجب خودمون  نجامیدروغ بزرگه تموم عمرم دوستت داشتم. االنم ا هیفکر  نیام و تو دستش گرفت : ا چونه

 .میحرف بزن

 دلم. زیخودش جلو لبم نگه داشت : بخور عز قاشق

رفتم. وقت بود به خاطر دردام قصه بخورم.  دلم  یخواست فکرم و از دردام دور کنه. پس منم پا به پاش م یکه م حاال

 . دیلرز

 خونه خودمون باشه.  مشیببر نجایباز کردم : مامانم مرخص شد از ا دهنم

 : تو جون بخواه...  دیو بوس دستم

 سر وضع من ...  نیاونم با ا رهیازمون عکس بگ یممکن کس -

 . یخوشگل شهیبه نظرم من که تو هم یلبم و پاک کرد : تو چه وضع گوشه

 و باال انداختم : واقعا؟   ابروهام

  یمن خوشگل یچقدر برا یتا بفهم یمن به خودت نگاه کن یاز چشم ها دیصورتم : با یشد تو خم



 یشونیماه پ

 
554 

 

 د؟یجاو-

 ؟یکه فقط صدام کن نمی: گفتم عاشق ا دیجاو

 م؟یمن عاشق چ یدون یاش چسبوندم : م نهیرو ازش گرفتم سرم و به س ی شهیش ظرف

 دوست دارم بدونم.  یدور کمرم سفت شد : نه ول دستش

نج ته دلم غ نمتیب یم یتو لباس رسم ی. وقت دنتمی: عاشق لباس پوشدمیکتش کش یبلند کردم و ستم رو سرم

 . رهیم

ات بذارم  نهیس یپت و پهنتم. دوست دارم ساعت ها سرم رو یشونه ها نی: عاشق ادمیشونه هاش کش یرو دستم

 .زنهیمن م یفقط برا ادیب ادمیقلبت گوش بدم تا  یبه صدا

 یکنم با صورت اصالح شده فوق العاده ا یفکر م ی: عاشق صورت اصالح شدتم. گاه دمیگونه اش کش یرو دستم

 .شمی. صد باره عاشقت ملرزهیدلم باز م نمتیب یم شیبا ته ر یوقت یول

 ی. حتدهیم تیهات شدم که طعم حما یعاشق زورگو لیدل ی: به مرور زمان بدیدرخش یخوش رنگ م یها یطوس

زبونم مزه  ریز بیهات عج یقهرم کنم طعم منتکش یخواد گاه یدلم م ییجورا هیدوست دارم.  تمیخرک یها ریگ

 کرده.

 .. ی. ولرهیگیقلبم و اوج م یخند یم یخنده هاتم وقت یکرد: عاشق صدا یبلند خنده

نگاه و چهره  تیجد یکنه. برا یدلم غش و ضعف م رهیهم م یتو نایا یوقت ی: ولدمیابروهاش کش یو رو انگشتم

 ات... 

 چرا؟ یدون یچشم هات خاص برام م ی: ول دمیمال شینیبه ب مینیب غهیت

 تر شد : چرا؟  عیتکون داد لبخندش وس سر

 یانقدر پر محبت م شندیانقدر درخشان م نمیبب یها م یطوس نیخودم و داخل ا ی. وقتنمیب یچون خودم توش م -

 کنند بازم بگم؟ یقند آب م لویک لویشند که تو دلم ک
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 بود که تا حاال بهم ینگاه نیباتریشد. نگاهش ز شتریب شتریشد. لبخندش ب رهیچند لحظه به چشم هام خ دیجاو

:  دیلبش کش ی.  زبونش و رودیخند یبار چشماش و لبش با هم م نیاول یانداخته بود. با خودم فکر کردم امروز برا

 قلب منم باش.  نیدختر به فکر ا

 بخوابم. نجایا کمیشونه اش گذاشتم:  یو رو سرم

 ؟یبخواب یانگشت شستش پشت دستم و لمس کرد: باال نتونست با

 .نبود راحت جام نه -

*** 

از قبل کسلم کرده بود.موهام و باز کردم و دوباره با کش  شتریب شبید یخواب یانگشت گوشه چشم هام فشردم. ب با

ست خوا یدلم م دیچیپ یگرفته بود. معدم بهم م مارستانیب یسرم مرتب کردم. بو یباال سرم جمع کردم. شالم و رو

 و از شر لباس هام راحت بشم. رمیدوش بگ

 کمک؟ یایم رانی: ا سمن

 ردم : جات راحت؟ و پشت مادرم مرتب کردم پشت تخت باال آو بالش

 ؟یحرف زد نی: آره دخترم با آفر سمن

 ادی. پرستار گفت دکترت که بستیگفتم الزم ن ادیخواست صبح زود پاشه ب یآب پرتغال برداشتم: آره م پاک

 امروز مرخصت کنه. دیحالت خوب شا نهیکنه بب تتیزیو

 زنگ نزد؟  ونیتکون داد : هما سر

 .رمیدکترت که اومد باهاش تماس بگ نییزنگ زد. گفت پا یچرا خواب بود -

  ؟یبار مصرف آب پرتغال و به دستش دادم: االن بهتر هی وانیل

 : خوبم نگران نباش. فقط ...  سمن

 ؟  یفقط چ -
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 . سوسن ... میخواد تو اون خونه برگرد یسمن : دلم نم 

 .یفعال استراحت کن دیمن با شیپ یایم یمرخص شد نجاینباش بعدشم از ا زهایچ نیمامان جان گفتم نگران ا -

 مارستانیشب ب یشوهرت باش شیپ نکهیا یاون وقت نگاه به جا نی. شما تازه ازدواج کردشمی: نه مزاحمت نم سمن

 .یموند

 ام. فهیام مثال دخترتم ها وظ بهی؟ مگه من غر هیمامان مزاحمت چ یزنیم هیحرف ها چ نیگرد کردم: ا چشم

 نزد؟ یکه حرف دیجاو گمیم رانیمِنُ مِن کرد : ا یکم

 بگه ؟ دیبا یو پاک کردم : چ شیشونیدستمال عرق پ با

 موضوعات ناراحت که نبود. نیدونم. راجب ا یم ی: چ سمن

 نینه به خاطر ا ی. ناراحت که بود ولیقربونت بشم همش نگران یمن بود: اله ینگران زندگ دمیفهم یم دردش

 دونست. یو از قبل م زیظاهرا همه چ دیگرنه جاوموضوعات به خاطر من و شما ناراحت بود. و

 بذاره. یریتو تاث یخواد گذشته من اصال تو زندگ ی: خدا رو شکر دلم نم سمن

 . ذارمیمن نم یعنیذاره،  ی: نم دمیاش بوس گونه

 در داخل اورد. هیبه در خورد در اتاق باز شد. هومن سرش و از ال ی تقه

 : اجازه هست خانوم ها ؟  هومن

 ؟یکن یم کاریچ نجای: ا ستادمیا

 شد خودم و رسوند. یچ دمیشد جلو اومد : تا شن داخل

 . مارستانیتخت ب یرو نمتیگل و به دستم داد : سمن جون نب سبد

 . یدیاش لبخند زدم : خوبم پسرم چرا زحمت کش دهیجون کش از

 ؟  دینکردم. االن خوب ی: کار دیمادرم بوس یشونیشد و پ خم
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 ن داد: بهترم.سر تکو مادرم

 باال هنوز که ساعت مالقات نشده؟ یاومد یگل و کنار پنجره گذاشتم: چجور سبد

 .میآشنا دار یجاها هیبالخره ما هم  گهی: د دیخند

 دادم. یم لشیجون تحو یشدم. لبخند ب یرو خودم م شیطوالن یمتوجه نگاه ها یکرد. ول یبا مادر شوخ یکم هومن

 برات اوردم.  زیچ هی ی: راست هومن

 بدم به تو...  یبار نقش اصل نیخوام ا یم یپسند یم نی. بخون ببدمیبه دستم داد : کار جد یطلق پوشه

 لمی: خاک تو سرم صبح ف میداشت یبردار لمیاومد صبح ف ادمی. مادرم با ترس نگاهم کرد. تازه دمیکش یبلند نیه

 .امیتونم ب یزنگ نزدم بگم نم یمن حت میداشت یبردار

 یادیدونستم دخترم ز یشما؟ نگران نباش م یبود یدستش و دور شونه هام حلقه کرد : دختر حواس پرت ک هومن

 .دادم خبر خودم  جهیگ

 بهت خبر داد؟ یک یراست ؟یخور یم یزیقدردانم بهش دادم : ممنون چ نگاه

 مای: س هومن

نداشت.اما  یو پسوند شوندیپ چیه مایتا حاال انقدر با هم ندار شده بودن جالب بود س یشد. از ک کیهام بار چشم

 انقدر ها سر حال نبودم تا سر به سرش بذارم. 

 ؟یخور یم یزیرفتم : هومن چ خچالی سمت

 باهات حرف بزنم.  کمی دمیکار جد نیخوام راجب ا یباهام م نگیتا پارک ایبرم . فقط ب دی: نه  با هومن

 اشهب -

بهونه اس ، هومن منو  دشینامه جد لمیبودم حرف زدن راجب ف دهی. فهممیزدیقدم م نگیسکوت کنار هم تو پارک تو

 به جا گذاشته بود. یبه پا شده که فقط خراب یبود درونم طوفان دهینگاه فهم هیاز حفظ بود با 



 یشونیماه پ

 
558 

 

داره. باهام ن ینسبت چیکه به عنوان پدر تو شناسنامه ه یاسم کس دمیفهم روزیکردم : د کیپالتوم بهم نزد یها لبه

 متجاوز ؟ هی میپدر واقع دمیفهم

رم به جلو س دتمیحرکت کش هیاش با  گهیبازوم نشست. دستش د یدرست روبه روم دستش رو ستادیا نیماش کنار

 اش قرار گرفت. محکم و خشن بغلم کرد. نهیس یرو

 شه؟یخوب محالت  ی: فقط بگو چه جور دیبوس موهام

 کنم خارج از تحمل منه. یسخته  حس م یدارم هضمش کنم. ول یبود داغونم : سع دهینگاه فهم هیفقط با  هومن

 . فقط بذارش کنار.ایکنار ن شهیکه باعث آزارت م یزیدور  با چ زشیبر یهضمش کن یخوا ی: چرا م هومن

 که منبع دردش و االن کنار خودش تو خونه نگه داشته! یکس زنهیحرف و م نیداره ا یک نیزدم : بب هیتک نیماش به

دونم کجا خاکش  ینم یکه حت ینیبیزد : همون جور که پدرم منو گذاشت کنار گذاشتمش کنار م یخنده ا تلخ

من پر از عقده بزرگ  هیخواد اون بچه شب یالال رو کنار خودم نگهش داشتم. فقط فقط دلم نم ینیبیکردن. اگه م

 بشه.

 هیه کنم ک یبه گذشته فکر م یکنم وقت فیتونم حالم توص یه حالت انزجار جمع کردم : سهراب برادرم  نمب صورتم

 .دهیکش یدونم چ یم قای. چون دقشهی. دلم به حال مادرم کباب مشمیاز اردالن متنفر م شتریروز عاشق ... فقط ب

 هی یکمتر از آرزو ها یلیکه ارزشش خ یآبرو یخانواده اش شد. قربان یبا تاسف سر تکون داد: مادرت قربان هومن

 دختر.

 ندارم.  یتیهو گهیکنم د ی: هومن حس م دمیکش اه

سال نه اسم مادر تو شناسنامه ام  یخورده ا ستیمشخص تا ب تمیمن. مثال من االن هو یو گرفت : تازه شد دستم

عقده ندارم. پس  گهیاالن د ه؟یچ تمیاالن مشخص هو یعنیبود نه اسم پدر حاال اسم پدرم و تو شناسنامه ام دارم 

 .میخودمون بابتشون ناراحت کن دینسبت به ما نداشتند چرا ما با یتیحس مسئول چیگور باباشون اونا ه

 .میهم شد هیشب یلیواقعا خ گهیتکون دادم : حاال د سرم

 .یودم باشخ هیشب دیپرنسس با یدست خودم شد ری؟ ز گهید یزد : دختر خر خودم یچشمک
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وشت به سرن هیمنم سرنوشت شب دیشا یبشم پرنسس. اگه نبود یاجازه داد یو گرفتم: ممنون که کنار موند دستش

 کردم. یم دایمادرم پ

 !رانیفشرد: ا دستم

 سیبود. زل زده بود به دست من و طو ستادهیاز ما ا نیماش هیخوردم. با فاصله  کهی دیخشن جاو یصدا دنیشن با

 .زدنیهاش مثل برق رعد م

نکردم. هومن زودتر از  یباعث شد دست پاچه بشم وگرنه خودم باور داشتم کار اشتباه دینگاه جاو یعنیشدم  هول

 واکنش نشون داد. دیاوردم و زل زده بود به جاو یدر م یباز جیمن که داشتم گ

 .گمیم کی. بازم تبر نمتونینتونستم بب یاحترام دستش جلو برد: به جناب دکتر بعد جشن عروس با

 که دست هومن رها کرد. دیام طول نکش هیثان کی یجلو اومد دست هومن فشرد ول دیجاو

 : ممنون جناب نامجو دیجاو

 سمت خودش  دستش و دور کمرم انداخت.  دیبازوم گرفت منو کش ستادیمن ا کنار

 مامان...  دنیهومن اومده بود د -

 جوابم سر تکون داد: لطف کردن. در

چند روز  نیا یول. بودم شده پاچه دست انقدر که بودم نداده انجام  یبد کار که اومد من  یخود ترسوم بدم م نیا از

 افتاده بود که توان جنگ و جدل نداشتم. بیغر بیعج یانقدر اتفاق ها

 سس. پرن یندار ی. کارزنمیسر م امیبرم باز م دیبا گهی: من د هومن

 کردم. یم کاریچ دیمرد حسود با نیپهلوم چنگ شد. من با ا یرو دیجاو دست

 .نمتیب ی: نه بعدا م دمیلبم جو گوشه

اشاره کرد که  دیخنده اش کرد. با ابرو به جاو یچاشن یکرد و چشمک نامحسوس یخداحافظ دیبا جاو هومن

 بود کارم در اومده. نیمنظورش ا
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 زل زده بود. نیبه زم یعصبان ینگاه کردم. با چشم ها دیرخ جاو میهومن که از کنارم گذشت. برگشتم به ن نیماش

 رو ندارم.  گهیبحث د هیزدم : واقعا حوصله  نق

 . مینزن ی: پس بهتر حرفدیجاو

 لطفا تموش کن.  دیجاو -

 تموم کنم.  دیرو با یچ قایسرد بود: دق صداش

با هم  یبود که کم نجایخدا قبولش کن. اون ا یمحض رضا می. منو هومن دوستزنمیرف مح یدارم راجب چ یدونیم -

 نداره. یمحل یاخم و ب هیقض نیمنم ممنونشم. پس ا میحرف بزن

مثل  ؟یندار ی گهیخدا شده به من بگو جز هومن دوست د یحاال تو محض رضا رانیو از پشتم برداشت: ا دستش

 .یدرد و دل کن ینر خر نخوا هیکه با  یدختر ندار یمیدوست صم هیهمه دختر ها چرا 

 کردم. چون دلم یاعتماد م یشده بودم کمتر به کس یریسوال کامال مشخص بود به خاطر گذشته آدم گوشه گ جواب

 شدم. ینم یمیصم یاز گذشته ام با خبر بشه با کس یخواست کس ینم

 ؟یکن تی: قرار نبود رعا دیجاو

منتظر جواب بود.  ینرمش چیبود. بدون ه یجد یلیخ یکرد. ول یداشت مراعات حال منو م شیمثل دفعه پ زدینم داد

کرد که به  ینگاهم م رینفوذ ناپذ یتا خود صبح موهام نوازش کرد. جور شبیکه د یهمون مرد نیشد ا یباورم نم

 وقت نوازشم کنه. چیه گهید ستیبودم قرار ن دهیرس جهینت نیا

رفت و اومدم قطع  مچهین نیهم یخوا یباز تو م یول مینگاهم نکن. باشه قول داد یجور نیا دیکردم : جاو غرغر

 کنم. یم ییاحساس تنها گهینباشه واقعا د گهی. هومن تنها دوستم اگه هومن دیکن

 یه حتک تیارزش تو زندگ یوجود من برات انقدر ب یعنی ران؟یا ینیبیمنو م نجا؟اصالیا میگفت : پس من چ طلبکار

 .شمینم دهید

تا آسمون  نیزم یهومن دوستم تو عشقم ی! معلوم که برام مهمیچرت نگ شهی: مدمیو به شونه اش کوب مشت

م کن یحس م یاگه تو نباش یکنم. ول یم ییاحساس تنها شمیکنه. اگه هومن نباشه ناراحت م یفرق م گاهتونیجا

 تونم نفس بکشم. ینم گهید
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 بهم بباف. یخوا یم یهر چرت یخوا یبه شونه اش زدم : حاال م ی گهید مشت

. ومدیهمه بال بال زدم به چشمت ن نیا شبیکنم. د یکه خرجت م یاحساسات فی: مردک ماموت حدمیبغض چرخ پر

 . یگرفت لیحرفم و تحو هیو  نیفقط هم

 کرد دستش و پشت کمرم انداخت : کجا خانمم؟ یکیهاش و باهام  قدم

 .رمیخوام برم به درد خودم بم یتر بشه : ولم کن م میسرد نبود که باعث شد بغضم حج گهید صداش

بهم حق بده  نمیبیتوش نم یعمل یباشه ول یگیتو فقط م گمیم ی. واال من هر چمیندار هی! گریچ گهی: د دیجاو

 نگران باشم. 

 ؟  ینگران چ -

 خوام از دست بدمت.  ی: نم دیجاو

فکر کنم منظورم کامل رسوندم جز تو  شبی. دادیتو به حساب نم یبرا یدیتهد چیهومن ه .یاز دستم بد یچ یبرا -

 .  ادیبه چشم نم یمرد چیه

 . دمیشونه ام بهت قرض م یاگه بخوا میزنیکن بعد حرف م هیمهربون شد: باشه اول گر صداش

 .شهیکنم. دلم باهات صاف نم هیگر دیالبد واسه تو بداخالق با -

خود خرم بود. خدا منو بکشه که ناز قهرم هم  ریآورد. تقص یلجم در م شتریاروم خنده هاش ب یکش اومد صدا لبش

 بودم. ختهیبود تو صدام ر یهمه عشوه چ نی. اخه استیمشخص ن

 کنم. عروسکم.  یمنت کش دیبا یعنی نیگوشم نگه داشت: ا کیو نزد سرش

 نگفتم. یزیچ نیمن همچ رمینخ -

 گفت. مثال دوست داره نازش و بکشم. یم گهید یزایچ هی شبید یکی ادمی ی: ول دیجاو

 شد زدم.  یم نییاش که از خنده باال و پا نهیو با مشت دوباره به س دمیهام بهم فشردم. سرم و عقب کش لب

 برو عمه نداشت و مسخره کن. -
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 یکین م یکه تو برام ناز کن نمیعروسکم من که عاشق ا یزنیم بی: چرا به خودت آسدشیبوس عیو گرفتم سر مشتم

 بخرمشون. یکی

 شدم : زبون باز. یحرف خر م هیجنبه ام که زود با  یتو سر ب زدیم ومدیم یکی

 شدم خانم.  دهی: بخش دیجاو

 ؟ یبش هیتنب دیبا -

 ؟ یچ گهیگرد کرد: د چشم

 .یذاریسر به سرم نم گهید یدیکاناپه خواب یهفته رو هینگاهش کردم: وقت  یبدجنس با

 خوابه ارواح عمه نداشتم. یاالن شب ها ور دلم م ستیدلم نق زدم : ن تو

 .ادینم گوشم زمزمه کرد: دلت  ریز ستادمیدر آسانسور ا جلو

 .یو دار لشی: اتفاقا پتانس دمیشوخ بود آروم غر لحنش

 .رهیلبخندش بگ یا جلودستش و جلو دهنش نگه داشت ت هیشدن بق ادهیباز شد در آسانسور پ با

*** 

. دنیرقص یسوزندن. به قول خودشون بابا کرم م یم شیو نورا داشتن آت بایضبط و بلند کرده بود. با ز یصدا نیآفر

. دلم آروم دیچیپ یتو خونه م هیگر یهمه به جا یخنده  یصدا نکهیهم بلند کرده بودن. از ا مانیخسرو و ا یحت

 گرفته بود. 

 یا اشاره  چکسی. همیکنار هم جمع شده بود دیمرخص کرد. خانواده منو جاو مارستانیصبح دکتر مادرم و از ب امروز

 فراموش کرده بودن .  شیکرد انگار همه دو روز پ ینم شیبه جر و بحث دو روز پ

 نبودم که بتونم ترحم و قبول کنم. یعوض نشده بود خدا رو شکر کردم . چون آدم یرفتار کس نکهیا از

کوچکش و تو هوا تکون تکون  یکنه دست ها دیکرد از عمه اش تقل یم یرقص بلند شدم. نورا سع یبرا هیاصرار بق با

 .دمشیداد. خم شدم بوس یم
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ش گخوش رن یها یشده بود. طوس رهیبهم خ نهیزده بود دست به س هیتک واریافتاد که به د دیچشم به جاو ستادمیا

 برق خنده داشتند.

سر زدن به غذاها از جمع جدا  ی. نگاهش ته دلم و مالش داد. به هوادمیدندونم کش ریهول شدم لبم و ز دنشید با

 شدم. 

 ؟ی: باز که شما فرار کرد دیجاو

 ؟یکرد ریآب خورد: اومدم به غذا سر بزنم د شهیرفت با ش خچالی. سربرگشتم

 . گرفتمیم رونیشام از ب یذاشتیم دیدست تنها با ی. خسته شددیآخرم کارش طول کش ضی: مر دیجاو

 قابلمه برنج خاموش کردم: همه کمک کردن دست تنها نبودم. ریز

 ؟ یرقصیانقدر قشنگ م یداشت: نگفته بود طنتیو بست صداش ش خچالی در

 حضرت واال! یدنید زهایچ یبه چشم هام دادم: بعض یقر

 طور...  نیزد : که ا سیل و شینییلب پا دیکش یسرک رونیب به

 سرکار خانوم. ی. مثال خوشگلیدنید زهایچ یبعض یگیصورتم خم شد : اره راست م یاومد و رو جلو

باز لبخند زدم. خواست  یام خسته و داغون بود. ول افهیدوستم ق یدروغ شاخ دار بود. خودم از همه بهتر م هی نیا

 .دی. ابروهاش باال پردمشیو تو چنگم گرفتم سمت خودم کش راهشیعقب بکشه که پ

 گوشش پچ پچ کردم : کجا حضرت واال؟ ریز

 ؟یدلم من و ببر یرو گذاشت نای: ا دمیگونه زبرش کش یو رو دستم

 : حاال بردم ؟ دیو بوس مینیب غهیت

 . چشم بست و لبش و گاز گرفت.دمیو بوس رگلوشیپام بلند شدم ز ینوک انگشت ها یرو

 .یو مهمون دعوت کرد یباز دلبر شد یمنو زجر کش کن ی: عادت کرد دیغر
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نکن  فکر یکاناپه بخواب یرو دیباشم. شب با ثیبلدم خب شتریهم ب نیاز ا یدی: تازه کجاش و ددمیخباثت خند با

 رفته. ادمی

منو از  نایشب جلو مامانت ا یخوا یم یعنیسمت خودش ،دست هام و دور گردنش حلقه کردم:  دیمحکم کش کمرم

 ؟یقدرتش دار یعنی ؟یکن رونیاتاقمون ب

 . یمبل تو اتاق بخواب یرو یتونیغنچه کردم : خوب باشه دلم سوخت برات م لبم

 کنم.   یم یفکر هیاشم  هیبق یبرا متیهم غت نجایبم شده بود: تا ا صداش

 کنار بکشم که اجازه نداد: کجا ؟  خواستم

 . ادیم یکی -

 . کنمیولت م یراحت نیبه هم یفکر کرد یهمه دلبر نیگفت : بعد ا یکشدار هوم

 . میخانم از هم جدا شد دهیزمزمه فر یاومد. که با صدا نییپا سرش

  ؟یخوا یم یزیخجالت سرخ شدم : مامان چ از

 ت ... دو روزهمه اش نگران رابطه شما دوتا بودم.خدا روشکر نیخانم با محبت نگاهمون کرد : تو ا دهیفر

 . دیمن رفتم به کارتون برس دیتند تند گفت : راحت باش بعد

 خنده. بهش چشم غره رفتم : کوفت. از دست تو به خدا آبرو برام نمونده.  ریبلند زد ز دیجاو

 گفت  یمامانم چ یدیسمت خودش : نشن دتمیکش

 بود.  طونیش بی. مرد چهل ساله ام عجدیو عقب کش دتمیبوس عیسر

 *** 

که  ینیساعت ده شب گذرونده بودن. خسرو بعد شام حرف زم ی. عقربه هامیشام و جمع کرد زیکمک دخترها م با

ه ب یحت نکهیقبل ا دیکنم. جاو کاریخواستم چ یم نیخواست بدونه با اون زم یو م دیکش شیبود و پ دهیبهم رس

 .رهندا نیبه اون زم یاجیلبام تکون بدم جواب خسرو و داد که زن من احت
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 نیاون زم دینداشتم. پدربزرگ جاو نیبه اون زم یگرفته بود ناراحت شدم. خودم هم عالقه  میمن تصم یجا نکهیا از

 جور باج بود.  هی هیبود شب دهیشد  نبخش ینوه اش محسوب م ییجورا هیو به خاطر عالقه اش به من که 

 . دمیچ ینیس یو رو ییدور طال یها فنجون

 . ی: خسته شد ونیهما

 دونستم یو م زیمرد همه چ نیبود. حاال که راجب نسبتم با ا ستادهیبار آشپزخونه ا زیم یپشت صندل برگشتم

 رفتارهاش برام قابل درک شده بود. 

 نکردم. یکار خاص -

 کردم. یخان اجتناب م ونیچشم تو چشم شدن با هما از

 . رهیبگ میتو تصم یحق نداره جا دمیمال تو حق تو جاو نی: خواستم بگم اون زم ونیهما

 نیوقت ا چیبود ه اتیح دیاگه هنوز تو ق دی. شایپدرم و درک کن یدونم سخته بخوا یم رانیمکث کرد : ا یکم

 حاال ی. ولستیاگه پدرم به اندازه اردالن مقصر نباشه کمتر هم ن دونمیم ی. چون خودم به خوبزدمیحرف رو بهت نم

امش آر ایروحش اون دن دیببخشش شا یاگه تونست یول یادیخواسته ز یلیدونم خ یکوتاه  م ایدن نیکه دستش از ا

 کنه. دایپ

که منو  ی. چه برسه انقدر بخشنده باشم تا آدمامیکنار ب انیجر نیبدم. من هنوز نتونسته بودم. با ا یتونستم قول ینم

 آشغال دور انداخته بود و ببخشم.  کهیت هیمادرم و مثل 

 کنم. یم یسع -

ه ک یبه عذاب وجدان یربط چیبه اردالن ه یربط چیهمه سال پشتت بودم ه نیاگه ا رانیا یبدون دیبا نمی: ا ونیهما

 .یدختر نداشتم بود هیبود نداشته و نداره. تو برام شب رمیگ بانیخدا گر شهیهم

خان هم پاسوز اشتباهات  ونیسوخت. هما یکردم م یتصورش م ییمحکم و قو شهیکه هم یمرد نیا یبرا  دلم

 برادرش بود. 

 .دونمیم -
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 که اردالن با مادرم کرده بود. یخواست. نه درباره گذشت. نه درباره اردالن  نه درباره کار یحرف زدن نم دلم

 خان؟  ونیهما یزیچ هیکف پوش مرمر چشم دوخته بودم : فقط  به

 : بگو؟ ونیهما

 طیتو مح دیاصال نبا مارشی. مامانم به خاطر بدیلطفا شما هم اصرار نکن  خواد برگرد تو اون خونه یمامان دلش نم -

 .نندیمدت هم و نب هی. بهتر دیشناسی. اخالق خاله سوسنم که مرهیاسترسزا قرار بگ

 مدت هیکنند. که  زییاز آپارتمان هام دادم تم گهید یکیدونم سمن گفت سختش برگرد به اون خونه   ی: م ونیهما

 .میکن یاونجا زندگ

 و برداشتم فنجون ها رو پر کردم. یقور

  ؟یذاریهات و کجا م یدست شیپ رانی: ا نیآفر

 و باز کن.  چالیخیباال کنار  تیکاب -

 ؟یخوب رانی: ا نیآفر

 . مامان سالم چرا بد باشم؟ میبه صورتش زدم : خوبم  همه دور هم جمع شد یو لبخند برگشتم

ساکت همه اش تو فکر  یلیخ شب سر از  .ستیمامان اصال حالش خوب ن ی: ول دیو عقب کش یصندل دیآه کش نیافر

 داره. اجیفکر کنم مامان به روان پزشک احت رانیا

روان پزشک  هی یکن یهمه سال فکر م نیخوره. بعد ا یزدم : نوش دار و بده مرگ سهراب به چه دردش م پوزخند

 .میکن یسر خود کار ستیدرست ن میبا خودش صحبت کن دیاول با یتونه معجزه کنه؟ ول یم

 داشته؟  یتونم تصور کنم اون روز ها چه حال ینم یبگردم براش  حت یزمزمه کرد : اله نیغمگ نیآفر

 دونستم. یمن م یساز و برداشتم. ول یچا یکتر

و  یخواب یکن ی. حس میارکه برات افتاده ند یاز حالتو اتفاق ها یدرک یحت اول  یزمزمه کردم : ساعت ها اروم

 یکابوس هم تموم بشه. ول نیشدن ا داریقرار بعد ب یدیم دی. به خودت امینیب یو م تیکابوس زندگ نیبدتر یدار

ا ب ستیقرار ن یفهم یبد و ترسناکه بوده م خواب هیتر از  یواقع یلیکابوس خ نیا ینیبیو م یایبعد به خودت م
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ش به خود تیرنگ و طعم واقع زیهمه چ هویبعد   یکابوس خاکستر نیاز ا یکن دایو نجات پ یبش داریمادرت ب یصدا

 .رهیگیم

 نیتر فیکث یکن ی. حس میکن یاحساس گناه م ی: روز اول حالت انزجار دار دیلرز یمثل چونه و دست هام م صدام

ه . چیخود تکرار کن یکه اتفاق افتاده رو برا یزیچ یحت ینیبیتو خودت نم یجرات چیروز بعدش ه ینیزم یآدم رو

 نیتو ا یکن یحس م یکن یحقارت م حساسا یکن یم یی. روزبعدترش احساس تنهایبذار ونیدرم یبرسه با کس

ت دل ینیکابوس اون اتفاق شوم نب نکهیبعدتر از سر ترس ا یروز ها  یبه عالم و آدم شک دار یو ندار چکسیه ایدن

 یم یکن یبعد احساس م یروز ها یول یدون یکه برات افتاده م یرو مقصر اتفاق ای. همه دنیخواد بخواب ینم یحت

 یم فکر یتکرار یروزها نی. انقدر تو ایدون ینجات خودت باز فقط خودت مقصر م یبرا ینتقال ک شتریب یتونست

 ...  زیازهمه چ یخالص بش یکه خودت و بکش یرسیم جهینت هیکه در آخر به  یکن

 یپر آب شده بود حت ینی. سرهیآب جوش از دستم بگ یداشت کتر یسع نیبه خودم اومدم. آفر نیآفر نیه یصدا با

 اتفاق افتاده بود. نیا یاومد چه جور ینم ادمی

 

.. تو که از مامانم حالت بدتر یچ گهیخودش بکشه د یگیم هیمزخرفات چ نی. ایسوزندیخودت و م یزد : داشت تشر

 ؟یدونیها رو از کجا م زیچ نی. اصال تو ایحرف ها رو جلو مامان نزن نیوقت ا هی

 تجاوز خوندم. یها یگفتم : خاطرات قربان یسرسر

 ! یخون یم یریرو م نیحالت خوبه ا یلی: خنیآفر

حرف ها  نیشده بودن و پس زدم. مزخرف نبود ا ریکه بدون اجازه من بدون خواسته من از چشم هام سراز یها اشک

آدم عزت نفسش و  یوقت دیفهم یوقت نم چیه نیبود که گذرونده بودم. آفر یوحشتناک یح کوچک از روز هاشر هی

 کنه. یخودش و خالص کنه فکر م نکهیا یاز دست بده به همه راه برا

 ن .نکن بعد خودت نگاه ک هیگر مارستانیتو ب یگی. تو به من مزدمیحرف م دینکن. اصال نبا هیبسه گر رانی: ا نیآفر

 . شهیم بدتر حالش  نیبب ینجوریآب به صورت بزن مامان تو رو ا هیداد سمت چهار چوب در : برو  هلم

بودم. چند مشت آب به صورتم  ستادهیاتاق خوابم ا یجلو روشو یتند گذشتم. مدت طوالن یبا قدم ها منیجلو نش از

 زد.



 یشونیماه پ

 
568 

 

  ؟ یجانم خوب رانیبه در خورد : ا ی تقه

 .امیبود: خوبم االن م دینگران جاو یصدا

ه نورا ک یپا یکنار تخت نشسته بود. داشت شلوار راحت دیو با دستمال خشک کردم قفل در و باز کردم. جاو صورتم

 کرد. یبه خواب رفته بود م

 ؟ یکرد هیبهم انداخت: گر ینگاه مین

 دلم آروم گرفت. تمیخیاشک ر کمیبا خواهرم درد و دل کردم.  کمیجون زدم:  یب لبخند

 .دیو روش کش دیسف یرنگ با گل ها یاسی یو وسط تخت گذاشت. رو تخت نورا

 هی. گرستین گهید زیچ چینظر گرفت. بعد انگار مطمئن شده که ه ریکرد و با دقت چهره ام و ز کیهاش و بار چشم

 نداشته. بهم لبخند زد. یخاص لیام دل

پاش  ی. منو رودیست بزرگ مردانه اش گذاشتم. بدون حرف دستم و کشو سمتم دراز کرد. دست هام تو د دستش

اش بود  دهیکش یسر شونه اش گذاشتم. نگاهم به انگشت ه ینشوند. دست آزادش و دور کمرم حلقه کرد. سرم و رو

ه نظر روشن ب یادیز دیجاو رهیت پوستدر تضاد با رنگ  میگند پوست رنگ که نوازشگر پشت دستم در حرکت بودن.

 لبم شکل گرفت. یاز تفکراتم رو ی. لبخند کمرنگدیرس یم

 ؟   یزنیلبخند م ی: به چدیو داخل موهام کش شینیب غهیت

 .. یچیتکون دادم : ه نیو به طرف سرم

 ؟ یکنیم هیگر نجایهاش و به گوشم چسبوند و زمزمه کرد : مگه نگفتم فقط ا لب

چرا انقدر سرتق و  یدی. چرا به حرفم گوش نمیخودت حبس کن ییتو روشو یبر نکهیبغلش اشاره کرد : نه ا به

 هان؟ یلجباز

همه اش   یگیکردم. صدام حالت نجوا داشت : چون زور م یم یدیشد یاحساس خستگ یو روح یکیزینظر ف از

 .شمیدستور نده منم سرتق نم

 دم؟یم ادیدستور ز یکن ی: پس فکر م دیجاو
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 ... ینه تاش دستور یگیکه م یبودم : از ده جمله ا ریدرگ راهشیپ قهیدکمه  با

 شمیم یخارج کنترل من باشه عصب یزیچ نکهیاز ا  رانیا ستیگرفت : دست خودم ن یگوشم و گاز آروم ینرم

که اصال تو اخالقم  یزیجاها کوتاه اومدم . چ یلیانصافم داشته باشم باز سر تو خ یکنم. ول ینم تیاحساس امن

 .ستین

 دوست داشتن و عالقه انقدر عمق داشت که منو  درک کنه.  نیم. اکرد یم حس

 ؟ دیجاو -

 : جونمدیکش قیگردنم برد نفس عم نیو ب صورتش

 ؟یکن یم کاریچ یکرد یکه فکر م ستمین یمن اون یروز بفهم هی: اگه  دمیلبم و جو گوشه

 بودن : متوجه نشدم؟!  طنتیموهام پر ش یهاش البه ال انگشت

 از یزیچ دنشی؟ فهم یشیکردم. ناراحت م یبزرگ و ازت مخف زیچ هیفکر کن مثال من  یعنی:  دمیو عقب کش سر

 کنه؟ یعالقت کم م

 بود ؟ یکوتاه ثابت نگاهم کرد : منظورت چ یا لحظه

 ؟ هیخوام بدونم واکنشت چ یم. کردم پنهون و ازت یزینه چ اینگاهش کردم : فکر کن دروغ گفتم بهت  دیترد با

 ؟یو ازم پنهون کرد یزیبه قول خودت چه چ ای یگفت ی: اول تو بگو چه دروغ نشست صاف

 یماالن ک یبگم. ول زیبه سرم زد که همه چ دمیمادرم افتاده بود د یکه برا یو در برابر اتفاق شیبرخورد منطق یوقت

 دو دل بودم.

 ؟ یندار یدار یراز ها هیراز دارند. تو خودت  هیهمه به هر حال  یعنیراز دارم.  هیصاف کردم : من  گلوم

 خبرم؟ یشده که من ازش ب یچ رانیشد : ا ریصورتش سخت و نفوذ ناپذ حالت

و و منو ت نیب وارید هیموضوع شده  نیکنم ا یبگم چون حس م دیبا یعنی  گمیاحساس ترس کردم : م یلحظه ا یبرا

 کنه. یم تمیاذ یلیخ نیا
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 . یکنه؟ واقعا نگرانم کرد یم تتیداره اذ یچ رانی: ا دیجاو

 بفهمه. یزیچ یخوام کس ی. نممیخوام که حرف بزن یم میتنها بود یوقت یعنیاالن نه   -

 . شمیم ونهیتا اون موقع من د یگیاالن م نیافتاده بود : هم نیچشماش به خاطر اخم هاش چ گوشه

 بگم فقط بهم وقت بده. زیمه چه دمیخوام. قول م ی: وقت م دمیگونه زبرش کش یرو دستم

 کنه؟ حالت که خوبه ؟ یم تتیداره اذ یکس دونمیاومده؟ چه م شیبرات پ ی: مشکل دیجاو

کنم مربوط به بعد جدا شدنم. پس  فیخوام برات تعر یکه م یزیرفت : من خوبم چ یمرد فکرش کجاها که نم نیا

 نگران نباش.

 ؟ یندار ی: مطمئن باشم االن مشکل دیکش ینیسنگ نفس

 دنبالمون ها ؟ انی. کم کم ممیتو اتاق موند ادیفکر کنم ز یبحث عوض کنم: مشکل که نه ول خواستم

 .ستین یمشکل چی: باور کن ه دمشیکرد. سرم و جلو بردم بوس ینگران نگاهم م هنوز

 .میحرف بزن رونیب میبر دنیهمه خواب یخوا یم شتی: فکرم مونده پ دیجاو

 . گهید ایاالن نه پاشو ب یول گمی: گفتم م دمیدستش کش ستادمیا

 اومده بود.  یامیپ براش. کردم ول و  دستش  شیگوش یبلند شدن صدا با

 بود ؟ یک -

 وشا؟ دنبال ک یبر یلطف کن شهیبشه م ریسر برم دانشگاه  فقط فکر کنم د هی دیناخون چونه اش خاروند : فردا با با

وشا مدرسه ک اد؟یخودش بره ب یبذار دیبا گهید یکن یفکر نم یول شهیکارم تا اون موقع تموم م شهیشدنش که م -

 فاصله نداره. شتریسه تا کوچه با خونه ب

 ... یتون یاگه نم ستیخواد سر ظهر تنها برگرد خونه مهم ن یگفت : نه  دلم نم قاطع

 ستی. خوبه کوشا دختر نستیپسر نجوون ن هیفتار با مدل ر نیا یول رمیتونم؟ م ینگاهش کردم : من گفتم نم کالفه

 ؟ یکرد یم رشیوگرنه تو خونه قفل زنج
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 کردم؟!  ریکه تو رو قفل زنج ستیچشم غره رفت : ن بهم

 . یکرد یوگرنه م رسهیزورت نم -

 مطمئن نباش.. ادی: ز دیباال پر ابروهاش

*** 

 ؟ گهید یکن یم یشوخ یدار -

 نبودم. یوقت مثل االن جد چیشونه باال انداخت : ه الیخ یب هومن

 یدر به داخل اورد : خانم ابطح یال از و سرش. کرد باز و رختکن کار گردان در اتاق اریبزنم. که دست یحرف خواستم

 ؟ دیضبط حاضر یبرا رمیم گهید هیقیپنج د

 .امیودم مطور که به هومن چشم غره رفتم گفتم: من آماده ام االن خ نیهم ستادمیا

 باز ؟ ینکنه مست نمی؟ بب یگیم یچ یفهمیاتاق بستم طلبکار به هومن نگاه کردم : م در

 مست باشم؟ دیدکتر تو رو گرفت مست بود؟ که منم با یآقا نیا یعنیکج شد :  یبه حالت بامزه  لبش

 ؟یازدواج کن یخوا یتو م اد؟یب تیبه مدل زندگ افتیبگو به ق یزیچ هی: چرت و پرت نگو هومن  اخه  دمیغر یعصب

 ؟ گهید یکیسراغ  یریم زنهیدوست دخترت دلت و م دهیکه به ماه نرس ییتو

 خوام ازدواج کنم.  یبه سمت باال کج شده: بله من م لبش

 من . زیعز یبرو دنبال کارت توهم زد ایب دمیبود منم خند یباشه جوک خنده دار -

 .ادیمن از دختر خاله تو خوشم م یهر چ ای: توهم  هومن

 بود. ریپذ بیاس یادیز مایبود. س مایازدواج انتخاب کرده س یکه هومن برا یبودم کس نیناراحت ا شتریب

 د؟یازدواج کن دیبا ادیهومن  چون خوشت م یخاله باز ی! مگه زندگاد؟یهام پر حرص بهم فشار دادم : خوشت م لب

اصال  زهایچ نیا یعنی میهم نداشته باش یندارم اگه رابطه رسم ین مشکلو تو دستش چرخوند : م شیگوش هومن

 مهمه . مایس یبرا ینداره. ول تیبرام اهم
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 ؟ هیهم راض مایزمزمه کردم : س یناباور با

 به خواسته من نداره.  یربط چی. که هارهیمسخره م لیدل یتو کل هیباال اورد : اونم شب شیگوش یو از رو نگاهش

 درخواستت و قبول نکرده؟ مایس یعنی -

ربط که جواب  یب یحرف ها ی. مطلقه ام کلشمیبچه دار نم دونمیداد. که چه م لیبهم تحو یور یمشت در هی:  هومن

 .شمینم الیخیمن. پس من ب یبرا ستیقانع کننده ن

هم  ستینشما هنوز چند ماه  یعجله کرد یکه گرفت یمیواسه تصم کمی یکن ینشستم: هومن فکر نم یصندل یرو

 .دیموضوع فکر کن نیبعد دوباره به ا دیمدت باهم معاشرت کن هیحداقل  دونمی. چه مدیشناسیرو م گهید

کنه. حرفاش تا ته مغز  ینم قبول بهش ندادم. یشنهادیپ نیهمچ یکن یپرت کرد : فکر م زیم یو رو شیگوش

زن اعتماد بنفس  نیکرده اندازه سر سوزن ا کاریباهاش چ شیدونم اون شوهر عوض ی. من نمسوزنهیاستخوتم م

از  . ترسمیم گهیم ادینم می. چند بار خواستم قرار بذاررمیدستش و بگ یمن حت دهینداره. دختر خاله شما اجازه نم

 کرد. یمن از محل کار تا خونه برسونمش.اونم قبول نم نکهیا نی. تنها رفت و اومده ما همدونهیخدا م یچ

 خشیکوچولو  هیاالن  یول ادیاز نقطه ضعف هاش استفاده کنم تا باهام راه ب کمیمجبور بودم  لیزد : اوا یدیپل لبخند

 باز شده. 

 ؟ مایچرا س -

دونم مدل خنگ  یو برو از خودش بپرس مدام تو مغزم در حال رژه رفتن. نم نیا دونمیباال انداخت : من چه م شونه

 ریس گهیعالم د هی. اصال انگار تو ستیتو ن هیاصال شب ییجورا هی. نهیشیم به دلم یجورا هی دنشیخجالت کش  شیباز

 یکه از طرف من توجه م نمیبیو م یزن هی  که بار  نیاول یراحالم خوبه  بعد ب زنمیباهاش حرف م ییجورا هیکنه.  یم

جور تفکرات مزخرف کردن تو  هیچون  ادیکنم باهام راه نم ینشده. خوب خوشگلم هست. هر کار م زونمیآو یول نهیب

 کنم.  یسرش که خودم بعدا درستش م

. اخه چون رفتارش و یکن داینسبت بهش پ یکنه باعث شده کشش یکه باهات سرد رفتار م نیهم یکن یفکر نم -

 .یباهاش ازدواج کن شهینم لیکه دل یپسند یم

  ش؟یخوا ینم گهید دهیبرات از دست م و تشیدکترتون روشن فکر بشه جذاب ی: تو اول به من بگو اگه اقاهومن
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 معلوم که نه . -

 . یجواب خودت و خودت داد ایپاش انداخت : ب یو رو پاش

 سه سال ازت بزرگتر؟!  مایس -

 عدد فقط... هیباال انداخت : سن  شونه

 ؟یبه قول خودش مطلقه اس!تو ازدواج نکرد -

بهم   نیمدت همچ نیتو ا یکردم ول یخواجه ها زندگ هیشبگفته من ازدواج نکردم ؟ درسته تو ازدواجم  ی: ک هومن

 بد نگذشته. 

 ؟  دیکن یتا اسمون با هم فرق م نیو فرهنگ زم التیاز لحاظ تحص -

 . اریشعور هم با خودش ب التیتحص دمیزد : من ند پوزخند

با  نمیخوام تو رو بب ی. من هنوز مادیروشن فکرانه تو کنار ب یتونه با مدل زندگ ینم مایس یعنیفرهنگ  گمیم یوقت -

 .میبحث دار یکل دیجاو

 کنه.   ی: من بخوام عادت م هومن

 لب زمزمه کردم: خودخواه. ریز

 نباش.  نایخودم تو نگران ا یرو آداپته کنم با زندگ مایس ی: من بلدم چجور هومن

 تونه بچه دار بشه. ینم گهیاز همه مهمتر د -

 ؟  کاریخوام چ ی: بچه م هومن

 خواد. یم مایس یغم گفتم : ول با

قبول  یفرزند هیبچه رو  هی میتون یهمه بچه تو پرورشگاه هستند. مگه من خودم کجا بزرگ شدم. م نی: ا هومن

 .میکن
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معادل چند  هی هیشب یگرفت. ما به زندگ یساده م یلیو خ یزندگ مایشد بر عکس من و س یم میهومن حسود به

 ساده بود. قیجمع و تفر هیاز چشم هومن  یزندگ یول .میکرد ینگاه م یمجهول

 دونه؟یو راجب گذشته ات م زیهمه چ مای: س دمیپرس مردد

خجالت  دیباز کردن با ایدن نیمنو به ا یکه پا یی. کساکشمیگفتم  من از گذشته ام خجالت نم زی: همه چ هومن

 بکشند.

خواستم با ترس و لرز به  یم یاوردم. تا ک یزودتر شجاعتم به دست م دیشجاعت هومن غبطه خوردم. منم با به

شد  یتموم م زیداشته باشم. اگه االن همه چ دیترس از دست دادن جاو شهیهم خواستیادامه بدم. دلم نم میزندگ

 درکم کنه. دیداشتم جاو دی. امگهیبهتر بود تا چند سال د

  ؟یکن یم یاور ادی یرو دار نایچرا ا دمیمن هنوز نفهم یول مونه؟یم ی: باز حرف هومن

 .ارمیبه خدا اسمتم نم یحرفت بزن ریز یلیاگه به هر دل یکن یانتخاب م یبا چشم باز دار یرو گفتم که بدون نایا -

 .یشیبد خلق م یگذاشته کم کم دار ریدکتر روت تاث یاقا اتی: روحهومن

. چند ماه ادیفقط ازش خوشت م یگیم  یتو دار شیخورده تو زندگ یشکست بد مایتوجه نکردم: س شیشوخ به

 .نهیب یم بیبدتر آس مایس ؟یکه نظرت برگشت چ گهیاصال چند سال د

 که خواهانشم محروم کنم.  یزیخودم از چ دیبا فتهیاتفاق بد ب هی دیشا ندهی: چون ممکن تو آ هومن

 هم دوست داره؟ مایبگم. س یدونم چ یواقعا نم -

 ی. فکر هاادیهنوز دست به عصا جلو م یول ستیحس ن یکردم. ب نییهاش کش اومد : احساساتش و باال و پا لب

 . ارهینه تو کارم م یادیکنه.خالصه ز یم یمنف

 ؟  یخاستگار یبر یخوا یم یعنی -

 ؟ یای: اره م هومن

 ارهذینم یحت گهید دهیکه بهت نم دختر نهی. خاله ام منو باهات ببستین یجالب هیدهنم شکلک در اوردم : نظر با

 ام؟یب یخوا ی. حاال مینیو بب مایس
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هم ب یکن یکسم فکر م ی. برم بگم ببرهیحساب م ادیهم از مامانش ز مای. سترسمی: کم کم دارم از خاله ات م دیخند

 دن؟یزن م

 درد داشت.  یشوخ بود ول لحنش

 مگه من مردم. یکس یگفته ب ی: ک دمیتوپ

 نگاهم کرد : جونم  مهربون

 خواد برات بردار. یقدمم نم هی یعنی یهمه هواش داشت نیمدت ا نیخوب الال هم با خودت ببر. به هر حال ا -

اصال با باج دادن سازگار  اتمیخواد منم روح یخواد برام کنه باج م یکه م یاسم الال اخم کرد : واسه هر کار دنیشن با

 . ستین

 د؟یبا هم خوب -

 زد تو صورتم.  روزیگشت هاش گونه اش لمس کرد : دسر ان با

 .. یهم رفت : به چه حق یهام تو اخم

 . رونیکرد منم نتونستم ساکت بمونم. گفتم از خونه من گمشه ب یم دیتهد روزی: د هومن

 االن کجاست؟ -

هش ب مانشی. تا بعد زادمیبهش نم یچیه دیولش نکردم بردمش هتل  بهش فهموندم با تهد ابونی: نترس تو خ هومن

 کنم. یکفالت بچه اش قبول م گمیم

 هاش که به من ربط نداره؟  دی: تهد دمیترس پرس با

 .  دمیترس یم یادیرحم ز یزن ب نیاز ا من

 تونه بکنه. ینم یکار چیه یطبل تو خال هی هی:الال شب هومن

تر شد.  یکردم طوالن یکه فکر م یزین چاز او یکردم. برداشت ها یکارگردان از هومن خداحافظ اریدست یصدا با

 .میکرد لیساعت پنج بود که تعط یها کینزد
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بود چشم هاش سرخ بود  داریشدم. ب داریب یفکر کردم. صبح وقت دیجاو یها یبه نا آروم شبیتموم راه به د تو

 هی دونستم یبکنم م دیجاو یهم برا یکار هی قتیخواستم بعد گفتن حق یبود. م دهیحدسم درست بود اصال نخواب

 کرد. یداشت و از من پنهونش م یمشکل

با هل باز کردم. با  یانداختم در آهن لدی. کدمیخر یخوراک کهیبچه ها چند تا ت یهم سر زدم. برا پریراه به ها سر

 بود. یم کینیکل دیجا خوردم. چرا انقدر زود برگشته بود؟ االن با دیجاو نیماش دنید

 کردم. ضیهام تعو یرفتم. کفش هام و جلو در با روفرش باال ونیا یپله ها از

 موش خانم ...  دمیترس یاز خودش در اورد : وا یمثال ترسناک ی. صدادیجلوم پر نورا

   ؟یدیخر ی: چ دیغش خند غش

 ...  یشکالت یکودکانه کردم :بست صدام

 خانم.  دهیفر شیمادرم گذاشتم. مادرم اصرار کرده بود که بچه رو نبرم پ شیو امروز پ نورا

 بابات کجاس ؟  -

 و به دستش دادم : تو اشپزخونه ؟ یبست

 هم از مادرم نبود. یبود. خبر ستادهیا منیتو نش نهیدست به س دیفس کنان سمت اشپزخونه راه افتادم. جاو فس

 ه کرد : ساعت چنده ؟مچ دستش باال اورد به ساعتش اشار دیجاو

حرف ها سرش  نیخوب کار من زمان ا یول شهیبهش گفته بودم کارم قبل ظهر تموم م ه؟یدونستم منظورش چ یم

 شد. یتر م یخارج برنامه برداشت ها طوالن یشد گاه ینم

 .یتو هم خسته نباش ستمیسالم  نه خسته ن کیعل -

کجا  یبگ یخوا ی. میدقت کرد میبود: ساعت هفت و ن یهنوز عصبان یبود ول نییهم رفت صداش پا یهاش تو اخم

 ؟یبود



 یشونیماه پ

 
577 

 

 یبار گذاشتم. شالم از دور گردنم آزاد کردم: بله االن که گفت یهام و رو دیخر لکسیآشپزخونه راه افتادم. نا سمت

از  کردم. ریگ کیچقدر شلوغه تو تراف یدونیهم که خودت م ابونیشد. خ یطوالن یبردار لمیساعت چنده! ف دونمیم

 .دیاون ور رفتم خر

 چرا خاموش؟ تی: گوش دیجاو

 کرده. یخال یگفتم : حتما باطر الیخیب

خوردم دل داره  یزیچ هی نکهیبعد ا یبرا یبذار ییبازجو هیبق شهیکرد : حاال م یداشت نگاهم م نهیبه س دست

 .رهیضعف م

  ؟یفراموش نکرد یزیچ انایوسط اح نی: ا دیجاو

 مثال ؟  یاز چوب شور ها گاز زدم : چ یکی

 ؟ یدنبال ک ی: ظهر قرار بود بر دیجاو

 رفت.  ادمی یوا یپالتوم خشک شد : ا یدکمه ها یرو دستم

 رفت. ادتیبا طعنه گفت : اره  دیجاو

 دنبال کوشا برم.  دی. اصال فراموش کرده بودم که بادمیلبم جو گوشه

 شد. االن کوشا کجاس؟ یچ دمیبود اصال نفهم ریذهنم درگ دیطول کش یداربر لمیزمزمه کردم : ف یمونیلحن پش با

 بهت بسپارم. یزیکه چ یکن یم مونمیپش ی: گاه دیجاو

 دیانقدر ها هم گنده نبود. کوشا که بچه نبود که گم بشه کل هیقض یرفته بود درست ول ادمیانداختم.  نییو پا سرم

 هم داشت. 

 . ستیکوشا هم بچه ن یکردم. ول یمن بد قول دیببخش -

 . یکن یو برام باز م نی: بابا ا دمیکوشا شن یبزنه که صدا یخواست حرف دیجاو
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راه  دی. دنبال جاومیدیرس یم جهیبچه امروز به نت نیراجب رفت و اومد ا دیبا اخم نگاهش و ازم گرفت. با دیجاو

ا به کوش یدیمثل ماموت بود د کلشیبود چون ه ستادهیروبه رو کوشا ا دیمبل نشسته بود جاو یافتادم. کوشا رو

 نداشتم.

 لولو نخوردت؟ انایاح ومد؟یکه سرت ن ییخونه بال یگفتم : کوشا حالت خوبه؟ خودت اومد یطعنه و لحن شوخ با

 : خوبم.  کوشا

 . رمیبگ لیتحو یشکل نیا سپارمیبه تو م یزیخوبه قرار هر وقت چ یلی: خ دیبهم توپ دیجاو

شده اش که به گردنش  چیچشمش و زخم گوشه لبش و دست باندپ ریز یکوشا کبود دنیجواب بدم که با د خواستم

 شده بود جاخوردم. زونیآو

 ؟یسر خودت اورد ییچه بال یوا یهام تکون خوردن : ا لب

 بچه تو مدرسه دعوا کرده؟  نیدونم ا ی:چرا من نم دیاروم بهم توپ دیجاو

 نگاهم و از کوشا گرفتم : هان ؟ جیگ

 نگه؟ یچیمن جواب داد : گفتم که من ازش خواستم ه یجا کوشا

 خواست بگه پشت لب هاش موند. با اخم به کوشا اشاره نگاه کرد. یم یهر چ یدهن باز کرد ول دیجاو

 : کوشا برو اتاقت دراز بکش.دیکش شیمشک یپنجه هاش و داخل موها کالفه

 گذشت. دیاز جاش بلند شد. لنگ لنگان از کنار جاو ینگاهم کرد. به سخت یبا ناراحت کوشا

 .دیلب زمزمه کرد : به خاطر من دعوا نکن ریز

 نرفته بود االن کوشا حالش خوب بود.  ادمیدوختم. اگه  نینزد. نگاه گناه کارم و به زم یحرف دیجاو

 شد؟  ی: جوابم چ دیجاو

 سر کوشا اومده؟ ییچه بال ینگفت -



 یشونیماه پ

 
579 

 

وگرنه معلوم نبود  دتشونید رشونیسرش شانس اورده مد ختنیگشته ر یاز مدرسه داشته تنها بر م ی: وقت دیجاو

 چرا خبر نداشتم؟ پرسمیشد. ظاهرا قبال هم دعوا کردن من خبر نداشتم. حاال من دارم ازت م یم یچه فاجعه ا

وشا ک یاتفاق برا نیکرد. باز ا ینم یهم باز فرق یدونست ینبود که بگم. تازه اگه م یمهم زیلب زمزمه کردم : چ ریز

 .یکرد یچک م شتریفقط کوشا رو ب ؟یکن کاریچ یخواست یم یدونستیافتاد. اگه م یم

کردم. اگه ضربه  یجور ول نم نیو هم یوحش ینبود!مطمئنا پدر و مادر اون بچه ها یمهم زیپر حرص گفت : چ دیجاو

 تسین یزیبد چ تیکنه!داشتن حس مسئول دایکن بود چشمش مشکل پچشمش دو سانت باالتر بود االن مم یپا

االن کوشا به  یکرد یاطرافت خرج م یها مدرصدش و به آد هی یکارت ارزش قائل ی.. اگه انقدر که براگریخانم باز

 افتاد. یاون روز نم

 بشه! یجور نیکردم ا ینکنم: من فکر نم هیتا گر زدمیتند تند پلک م دمیجو و لبم  گوشه

 یکارها ستی. مهم نیکن یخواد م ی!! فقط هر کار دلت میکرد یمبل چنگ زد : فکر نم یکتش و از رو یعصب

 بزنه.  بیآس یبچگانه ات ممکن به کس

 ؟  یزنیحرف م ینجوریچرا ا -

ص کن بذار من خوب و بد بچه هام و خودم مشخ یلطف هیقربون صدقه ات برم.  دیبا زنمیحرف م ی: چه جور دیجاو

 .ریاحمقانه نگ یها میخانواده من تصم یکنم.سرخورد برا

 دهیبدجنس قصه به من رس یباهاشون داشتم. البد نقش زن بابا یچه نسبت نجایبرخورد . خانواده اون! پس من ا بهم

 بود.

 خانواده خودت.  ییبه بعد تو نیندارم.از ا یبه خانواده شما کار گهیکردم: باشه من د بغض

 حساب کردم. یمن و باش رو ک  ی: واقعا بچه ا دیجاو

 یخفه کنم. ول میحواس یخواست خودم به خاطر ب یبلند در بستم. دلم م یپلک هام و از صدا دیخونه رو بهم کوب در

اومد. از قصد که نبود.  یم شیهمه پ ی...من انقدر خودخواه نبودم. فقط فراموش کرده بودم. برا دیجاو یحرف ها

 یدکردم. اگه اتفاق ج یبود. که فکرش و م یزیتر از چ نیسنگ یلیبودم خ رفتهیکه پذ یتیمسئول دمیمفه یحاال م

بار  نینجوون حداقل چند یپسر ها شتریصد برابر بدتر از االن بود. ب دیافتاد . مطمئن بود برخورد جاو یکوشا م یبرا

 داشت . ی. از من چه انتظاررمیتونستم جلو کوشا بگ یکردن. من که نم یتو مدرسه دعوا م
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 .  بکشه گاریاومد که س شیکم پ یلیکرد. خ یدود م گاریتکه زد و س ونیبه ستون ا دیجاو دمیرو کنار زدم د پرده

 وقتم که چیام که انتظارت از من باال ه دهییکردن مگه من چند تا شکم زا یدلم نق زدم : اصال منو چه به بچه دار تو

 .یکوب یتو سرم م یکن ی. فقط اشتباهاتم و چماق مادیمخوبم به چشمت ن یکارها

کردم. از کنار در اتاق کوشا که گذشتم حس  ضیتعو یحس و حال سمت پله ها رفتم. لباس هام و با لباس راحت یب

 کرد. یم ینیدلم سنگ یرو یادیعذاب وجدان ز

 نشسته بود. زیخ میتخت ن یدر اتاق باز کردم . رو دمیکوشا رو شن یصدا یبه در زدم وقت یا تقه

  ؟یدرد دار یلیتکه زدم : خ وارید به

 تو نبود. ری: به بابا هم گفتم تقص کوشا

 اومد. یبال سرت نم نیا ی. اگه تنها نبودامیرفت بود دنبالت ب ادمیمن بود. من  ریکرده سرم تکون دادم: چرا تقص بغ

 ت و به خاطر درد صورتش مچاله شد.شونه باال انداخت. دردش گرف خشالیتابش و روشن کرد ب لب

 .شمیآزاد م دیجاو یکنترل ها ریاز ز یجور نیبره ا ادتی شهی: خوبه که هم کوشا

 من بود.  ریباز دلم آروم نگرفت : بازم تقص یول

 تو بود.  ریسمت من : باشه. آره تقص دیادامه بدم چرخ نکهیا قبل

 دونست بچه پرو. یحاال مثل باباش منو مقصر م یگفت  ول یم گهید زیکردم . تا االن چ اخم

 بخشمت؟ ینم یببخشمت شرط داره. اگه قبول نکن یکرد : اگه بخوا کیچشماش و بار دیجاو هیشب کوشا

 حاال؟ یکن یم کاریتخس چشمک زد : چ پسرک

 نبود. دیجاو هیاخالقش اصال شب نیسو استفاده گر بود ا یادیکج شد پسرک چموش ز لبم

 ؟ یخوایم یکردم: حاال بگو چ نگاهش یچپک
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چه ها . همه برونیب میخوام با دوستام ناهار بر یم نی: تولد که نتونستم برم. واسه هم دیبه چونه اش کش یدست کوشا

 نیا یلو یبکن یکار یبود که نتونست یجور طیشرا دونمیم کشهیتولد برم. عقلم م ی. تو قول دادرونیب رندیباهم م

 کن. یو راض دیبار جاو

 ؟یگیگذشتن از هفت خان رستم بود: چرا خودت نم دیکردن جاو یراض

 .ارهینه نم یتو بگ ینه ول گهیبا دست زخم گوشه لبش لمس کرد : من بگم م کوشا

 کنه ؟ یکه حرف منو قبول م یدیرس جهینت نیبه ا یام قالب کردم: بعد چه جور نهیهام و دور س دست

 .دنیشون گوش ممردها به حرف زن ی: چون زنش کوشا

 کرد. یقبول م دیگفت جاو یم یقرار گرفت: مامانم اون موقع ها هر چ نیزم یثابت رو نگاهش

  ؟یمامانت دوست داشت یلی. خامرزتشیناراحتم کرد زمزمه کردم : خدا ب نشیغمگ یصدا

 دونم. یباال انداخت : نم شونه

 . ارهیجوابش لبخند زدم. کوشا بلند نبود احساساتش و به زبون ب از

 رون؟یب یبر یخوا یم یزدم : خوب حاال ک لبخند

 ؟یگی: چهارشنبه  بهش م کوشا

 .گمیو مختصر تکون دادم : م سرم

که  دمشیموند. در زدم د یخودش آماده کرده بود م یبرا دیکه جاو یاومدم. مادرم داخل اتاق مهمون نییپله ها پا از

 سر سجاده اش نشسته بود. 

 .ینره دعا کن تادیقبول باشه. منم  -

 بره. ادمیگوشه هام  گریج شهی: قبول حق..مگه م سمن

 . نیبش نجایا ای: ب دینمازش از سرش کش چادر

 ؟ ینشستم : ناهار که خورد کنارش
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 نخورد.  یچی.فقط شوهرت ه می: اره ما خورد سمن

 دعوامون شد.  دیدون ی: م دمیخطا کار لب برچ یبچه ها مثل

 . ارهیم تیمسئول یلیبا خودش خ دیمثل جاو یمرد هی: بهت گفتم ازدواج با سمن

 حرف هاش دلم سوزند من که از قصد فراموش نکردم. یمنم قبول دارم اشتباه کردم. ول -

س .پ نیکه خودتون انتخاب کرد یزندگ نیا دیجاو ایتو مقصر  گمی. نمادیم شیها پ زیچ نیا شهی: تو دعوا همسمن

 ه مامان جان.جا نزن باش

 کنم؟ کاریچ دیبا دونم  ینم گهیکنم. د یمن که تموم تالشم م -

لب نزد.  یچی. طفلک انقدر نگرانت بود به هدیبخور یزیچ هینمازش و تا کرد : حاال اول پاش و برو با هم  چادر

 نکن. تشیخواد مامان جان اذ یم یلیخاطرت و خ

 .  یدونم. دوست داشتنش هم مثل اخالقش خرک یزدم : م غر

 . نمی: پاشو برو بب دیخند

 یم نیی. عرض اتاق باال و پازدیشام هم برنگشت. دلم شور م یهم نکرده بود. برا یخداحافظ یرفته بود. حت دیجاو

 تخت انداختم. یتلفن رو یگوش یبار چندم گرفتم. عصب یکردم و شمارش و برا

. اون وقت دمیجواب نم میتوپه چرا گوش یآقا قهر کرده. مردک ماموت به من م دمیحرف شن زدم : خوب واال من غر

 خودش بدتر.

 نیماش الیخیانجام بدم که فکرم مشغول بشه ب یکار هیخواستم  ینذاشته بودم. م نیشام هنوز تو ماش یها ظرف

سنگ فرش  یرو کشیشدن الست دهیو کش نشیغرش موتور ماش ی. صدادمیآب کش یکی یکیشدم و ظرف ها رو 

شب  ازدهیساعت از  یرفت. عقربه ها وارید یداد. دلم آروم گرفت نگاهم سمت ساعت رو یخبر از اومدنش م اطیح

 هم گذشته بود.

کردم. دستشهاش دورم  یمحل یب ی. به کارم ادامه دادم. حضورش و پشت سر خودم حس کردم ولدمیدر شن یصدا

عطر تلخ و محرک  یبه جا ی. ولدمیاش جا گرفتم. نفس کش نهیعقب. تو حجم س دتمیبازوهام حلقه شد و کش

 زد. مینیب ریالکل ز یبو شیشگیهم
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 نهیاوردم تو س یکه ازش سر در نم یزیچ. برد هجوم سرم به بدم خون . وحشت کردم. حس کردم همه ختیر قلبم

 ام شروع به بال بال زدن کرد. 

 ادیبودم. منو  زاریالکل ب یعضالتم واکنش نشون دادن و منقبض شدن. از بو هیصدم ثان ری. زدمیخودم لرز به

 انداخت. ینم یخوب یزهایچ

 ؟  یزدم : تو مست لب

 گوشم و لمس کرد : نه  یلب هاش نرم با

دست هاش دورم محکم تر شد. حرکت  ی. ولامیب رونیکرد ب یم قیو بهم تزر یکردم از آغوشش که حس بد تقال

 اون. هی. مست بود. درست شبزدیواژه تو سرم چرخ م هیدلچسب نبود. فقط دست هاش اصال 

 . یدیم یخوب ی: اوم بو دیجاو

 نکن. یخوامت بدقلق یشل شده بود : م یکم صداش

 نداشتم. یبار بود. که تو آغوشش اصال حس خوب نیاول نیکردم. از بعد ازدواجمون ا یم یخفگ احساس

 .ادی. بدم مدیلرزش صدام مشخص بود : ولم کن جاو یو باال بردم ول صدام

 دارم ارومم کن. اجی. بفهم بهت احتتیموهام گرفت : سرتق نشو حالم خوب نس یاز البه ال یقیعم نفس

 .شهینکن چندشم م - 

 یبیعج لیبشه. م دتریباعث شد حالت تهوعم شد نیینبض دارم. حرکت لبش به سمت پا قهیشق یاش رو بوسه

 اش گذاشتم. نهیس یق بزنم. تو آغوشش چرخودتم. کف دست هام و روداشتم که ع

 از هر موقع بفهم. شتریخوامت ب یمن م ی: ول دیجاو

 کنه. به عقب هلش دادم. مست بود. به عقب تلو تلو خورد. کیبه صورتم نزد شتریصورتش و ب نکهیا قبل

 !رانی: ا دیجاو

 .ی. حق نداریحالت به من دست بزن نیبا ا یباال رفت : حق ندار یکم صدام
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کرد. دست کش هم و از دستم در اوردم. دست هام و مشت کرده بودم تا لرزش  یفقط نگاهم م جیگ یآدم ها مثل

 . نمتیخوام بب ینم ایبدنم و کم کنم: باال ن

 *** 

وخت. س یدونم کاسه چشم م ی. فقط مختمیوقفه اشک ر یدونم چند ساعت که ب ی. نمدمیگردنم باال کش ریتا ز پتو

خواست بود و  یکرد. هم دلم م یدلم آشوب ترم م شیبال یعطر به جا مونده اش رو یخواست بخوابم ول یدلم م

ده ش جیانقدر متضاد بودن که خودم هم گ تم. احساسانمشیخواست بب ی. هم دلم نم رمیکرد تا اروم بگ ینوازشم م

 بودم.

 رت کردم.به حرص به طرف در پ دیجاو شیبال

 ... شعوری: احمق ب دمیغر

باعث  یقرص چیه یجلسه مشاوره ا چیه یروانکاو چیداشتم. ه ایمست فوب یمست کرده بود.نسبت به آدم ها چرا

با  یفرق چیبودم. امروز خودش باعث شده بود حس کنم ه دهیو تا امروز مست ند دینشده بود به ترسم غلبه کنم. جاو

 نداره. شرفیاون ب

کرد. تا عمرم داشتم ازش  یم زیحالش طلب چ نیشدم. اگه با ا زیخ میاتاق باز شد خودش بود. تو جام با ترس ن در

 زن. هی یمرگ برا یعنیبودن  فیمحکم باشم. ضع دیرفته بود با ادمیبودم که  دهیشدم. انقدر ترس یمتنفر م

 .ای: گفتم ن دمینال بایتقر

گونه و گردنش مشخص بود.  یبود. رد آب رو دهیچسب شیشونیبه پ سشیخ یبود چند تار مو سیخ شیمشک یموها

 بود. دهیپت و پهنش چسب نهیشده بود. به س سیهم خ راهنشیپ

 نگو  یچی: ه دیجاو

داد  یشد. اگه به کارش ادامه م یو باز کرد. با باز کردن هر دکمه قلب من سوزن سوزن م راهنشیدکمه پ یکی یکی

 هام نبود. غیجلو دار ج کهیکس د چیخوردم ه یقسم م

 برداشت جلو اومد.  بالش

 ... ای: گفتم ن دمیکش غیج
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 ؟  یکرد داریچه خبرته همه رو ب سیگذاشت : ه شینیب یرو یو با نگاه طلبکرانه  انگشتش

 . ی. مستیبخواب نجایخوام ا یو سر جاش گذاشت : نم ششیبال

 داد.  یالکل م یبو هنوز

 . ستمی: ن دیغر یعصب

 .یبخواب نجایا یحق ندار -

 . دیتخت خز یمن مچاله شده بود کنار زد. رو یکه سرش تو دست ها یشد. روتخت رهیت نگاهش

 هشیخوردم. از هم کیمستم. فقط چند تا پ یآدم ها هی. االن شبستمیام گرفتم تو چشم هام براق شد : مست ن چونه

 نکش . غی. جارترمیام هوش

 .یکن رونیمن از اتاقمون ب یتو سرت فرو کن. حق ندار نمیون داد : اانگشتش و جلو صورتم تک بعد

. لحن حرف دهیاز سرش پر یداد که مست ی. حالش نشون مدی. داراز کشدیکوب واریبه د یبا حرص آشکار راهنشیپ

 کردم. یآب سرد واقعا حالش جا اورده بود. هنوز بغ کرده نگاهش م یعنیبود. شل و وارفته نبود.  شهیزدنش مثل هم

 تا چندشت نشه. زنمیزد : نترس بهت دست نم پوزخند

 هیکردم. فقط همون لحظه که شب یم شیحال ی. چه جورختمیر یصدا اشک م یپهلو برگشت و بهم پشت کرد. ب به

 اون آدم شده بود چندشم شده بود. مگه دست خودم بود.

 یتو خودم جمع شدم. دلم م دهیترس یبچه ها هی. پاهام تو شکم جمع کردم. شبدمیسمت لبه تخت کش خودم

ر غرو یول ه؟یشد بگم دردم چ ی. باهاش حرف بزنم. کاش مستیخواست برگردم صداش بزنم. بهش بگم حالم خوب ن

 هم افتادم. یخسته ام رو یداد. کم کم پلک ها یاجازه نم میلعنت

 کیهوا باز شدن. اتاق تار ی. چشم هام و از درد بدیچیتو کتف و بازوم پ یبد احساس کردم درد  یداریخواب و ب تو

به دستم چنگ  دیکردم. جاو دای. منبع دردم و پدنیتاب یبه داخل اتاق م اطیح یا شهیش یها یگو نبود. نور کم 

کنارش زدم. وحشت زده بلند شدم. از باال سرش بهش  یداد. به سخت یانداخت بود. با تموم قدرتش دستم و فشار م

 شدم. رهیخ
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تو خواب  نکهیا یاز بد خواب دیکردم منظور جاو یو نداشتم. فکر م نیدهنم گذاشتم. توقع ا یرو لرزونم و  دست

 فرق داشت.  یلیخ دمید یکه داشتم م یزیچ نیداد. اما ا یدست و پاش تکون م

نامفهوم و  یها شد از زمزمه یو م نیکرد. ا یفرار م یکرد. انگار داشت از دست کس یتو خواب داشت تقال م دیجاو

تا  زدیکرد. به همه جا چنگ م یم تشینفر داشت تو خواب اذ هیخورم  ی. قسم مدیاش فهم مهیمبهم و نصف ن

 خودش نجات بده.

 میر پد یپ یکنم. با صدا زدن ها دارشینبود. جلو رفتم تا زودتر ب یعیرفتار اصال طب نیخواب ا نیدرد گرفت. ا قلبم

 هکیت هینشده بود. بدنش مثل  اری. هنوز هوش دیکش یم یتند و با صدا ی. از راه دهن نفس هادیمثل فنر از جاش پر

 عرق کرده بود. یعیطب ریبود به طور غ نیبدنش نشون دهنده ا یسیسرد بود. خ خی

 نگاه تموم شد. یدیدیدست هام دور صورتش و قاب گرفتم : تموم شد. خواب م با

 دم؟یدیور مچ دستم چنگ شد : خواب مهاش گشاد شده بود دست هاش د چشم

 .ارمی. سرم و تند تند تکون دادم: آره خواب بود. االن برات آب مدهیخواست مطمئن بشه که خواب د یم انگار

 نرو. فقط بمون. یام چسبوند : جا نهیخودش و به س یمدت ینداد تکون بخورم. برا اجازه

درازکش  دیزدم. جاو هیخواب روشن کردم به تاخ تخت تک خشدار شده بود. به اجبار تکون نخوردم. چراغ صداش

بود.  داریب یول ام گذاشته بود و دست هاش و دور شکمم حلقه کرده بود. چشم هاش بسته بود.  نهیس یسرش و رو

 ادیخوابشو به  ریخواست تصاو یداد انگار نم یچشم هاش و بهم فشار م یگفت. جور یو م نیامانش ا یتپش قلب ب

 .ارهیب

 ؟ یناخون هام کف سرش خراش دادم : بهتر با

 کرد. یم تمیاذ نی. ا دیکش یکردم هنوز داشت درد م ی. حس مدیکش قینفس عم فقط

 د؟یکرده جاو تتیاذ  ی: کس دمیام و زنده شدم تا سوالم پرس مرده

 جوابم و داد : نه. ی دهینخراش یو محکم گاز گرفتم. با صدا لبم

 نبود. یکابوس عاد هی دمیکه من د یزیدور از باور بود چ یکردم ول یباور م دینه محکم بود. با هی جوابش
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 داد. جابه جا شدم. خواست بلند بشه که اجازه ندادم.  یشست قلقلکم م یگردنم م ریکه ز زشیداغ تند ت یها نفس

 بمون بذار آرومت کنم.  -

 کردم : برات داستان بخونم. زمزمه

 یردلخو چیکنه. ه هیبهم تک دیبار جاو نیخواست ا یشده بود که به مادرشون پناه اورده بودن. دلم م یبچه ها هیشب

 کردم. ینسبت بهش تو قلبم حس نم

 : بخون. صداتم آرامش داره. دیجاو

 لبم شکل گرفت. کتابچه کوچکم و ورق زدم. یرو یحرفش لبخند از

 ؟ یچ یعنیکردن  یاهل یتگردم. نگف یدوست م یکوچولو گفت : نه من پ شازده

 کردن. جادیعالقه ا یعنی. ستیفراموش شده ا اریبس زیچ "کردن یاهل"گفت :  روباه

 کردن؟ جادیکوچولو گفت :عالقه ا شازده

ندارم.  به تو ازیو من ن گهی. مثل صدها هزار پسر بچه دیستین شیب یمن هنوز پسر بچه ا یگفت : البته. تو برا روباه

ر ه یکن یتو اگه مرا اهل ی. ولگهیصد ها هزار روباه د هیهستم شب یتو روباه یبرا زی. من نیبه من ندار یازیتو هم ن

 خواهم بود. گانهی ایتو در دن یداشت و من برا یهمتا نخواه عالممن در  یشد. تو برا میخواه ازمندیدو به هم ن

 شیکرده بود. منم اهل یمنو اهل دیدم. جاوکتابچه رو بستم. اروم پشتش و نوازش کر قشیعم ینفس ها یصدا با

 بود که آغوشش دیتونستم آرومش کنم باز فقط جاو یبازم فقط من م یو دلخور تیتو اوج عصبان یکرده بودم. حت

 کردم. یجمله روباه و درک م یمعن یداد. حاال به خوب یم تیبهم امن

آشنا خوام شد که با  ییپا یروشن خواهد شد. من با صدا دیمن همچون خورش یزندگ یکن یتو اگه من رو اهل "

 "فرق خواهد داشت گهید یپاها یصدا

 و دراز کردم . چراغ خواب خاموش کردم. دستم

*** 
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 که شبیپر محبت بهم زل زده بود. برعکس د یجفت چشم طوس هیعطر آشنا چشم باز کردم.  یبعد با حس بو روز

 بازوش بود. یام گذاشته بود به خواب رفته بود حاال من بودم که سرم رو نهیس یسرش و رو دیجاو

که در ظاهرا  شبیبه بدنم دادم. برعکس د یکه تو آغوشش قفل شده بودم. کش و قوس ی. در حالدمیکش ازهیخم

 متشنج نبود.   نمونی. امروز جو بمیداشت یدعوا سخت

 .ریزد : صبح بخ لبخند

 بود که دوش گرفته . نینشون دهنده ا سشیخ یداد. موها یالکل نم یبوبه صورتم خورد. نفسش  نفسش

 ؟ ی: تو خوب دمیصورت اصالح شده اش کش یو رو دستم

 خواب تموم عمرم کردم.  نیبهتر شبینگاهم کرد : د یقدر دان با

 کنه؟ یم تتیکه اذ هیچ -

 : عادت دارم بهش تو خودت ناراحت نکن. دیجاو

. با من راحت نبود نکهیبهش بشه عادت کرد. دلم گرفت از ا ینبود که حت یعاد زیاز نظر من چ شبید گفتن  ونیهذ

هنوز نتونسته بودم  یکرد. ول یم تمیها اذ زیچ یلیکردم من خ یخواستم تحت فشار بذارمش. درکش م ینم یول

 افتاد. ینم شبیوقت اتفاق د چیگفتم ه یم دیجاو یباهاش درد و دل کنم. اگه راجب ترس هام برا

 رم؟یروانکاو برات وقت بگ هیاز  یخوا یم -

 م؟یمشاور بر شیباهم پ یخواست ی: برام  مگه نم دیجاو

 اصال ...  شبیروانکاو  د شیپ یبر یدار اجیتو هم احت یباهم  ول رمیتکون دادم : چرا چرا م نیبه طرف سرم

 یاجیمن احت ی. ولمیدار ازیدونم بهش ن یچون م میریمشاوره خانواده م شیحرفم اومد : من حالم خوبه باهم پ وسط

 .  هیدونم مشکلم چ یم یبه روانکاو ندارم. خودم بهتر از هر کس

 ؟ هیمشکلت چ -

 نگاهم کرد : مشکلم با اومدن تو حل شده.  رهیخ هیچند ثان دیجاو
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گذاشته. حاال  ریرفتارت با بچه ها هم تاث یهست رو یمشکلت هر چ دیجاو ؟یدیدیکابوس م شبیحل شده که د -

 هست ربط داره. یچ یگیکه به من نم یمشکل نیبه هم یوسواس رفتار نیمطمئن شدم ا

 باهاشون داشته باشم. یرفتار بد یدی. تا حاال دزنمیکه نم بی: من فقط نگرانشونم بهشون آس دیکش اه

 کرد.  دیهم ازم تقل دیسرم جاو ریپهلو شدم. دستمو جک کردم ز به

 رانتیرفتار سخت گ نیا زمیعز یول نمیبیو م نیمن ا یجفتشون باش یبرا یپدر خوب هی یکن یم تیآره تموم سع -

 بزرگتر بشه اون وقت به خاطر ی. وقتیکنترلش کن یتون یم که . کوشا االن سنش کمه ستیاصال به نفع بچه ها ن

 ستیاون موقع. نورا قرار ن ستیبچه ن گهید سهیممکن تو روت وا یدیکه نشون م یاز حد شیب یها یناگران نیهم

 یچون فقط نگرانش یخودش خانم بشه اگه تو فضا بسته نگهش دار یچهار ساله بمونه. بزرگتر که بشه برا شهیهم

و ازت پنهان کنند. اصال چرا  زشونیهمه چ یببره. دوست دار شیکارش و پ یتو بفهم نکهیکنه بدون ا یم یسع

 . یکه هست محدودشون کن نیاز ا شتریب دیترسیم نکهیا یمدرسه دعوا کرده. برا تو یدوست نداشت بفهم کوشا

 ونهیمنو د ادیمن سرشون ب یالیخ یبه خاطر ب ییبال هی نکهیفکر ا رانیا ستیشد : دست خودم ن نیهاش غمگ چشم

 یخبر م یساعت که ازشون ب هی ستیتونم به حال خودشون بذارمشون. دست خودم ن ی. نمترسمیکنه. من م یم

 .زنهیناجور به سرم م یمونم فکر ها

 عکس بده.  جهیکنم نت یپا فشار دمیترسیم یداشت. ول اجیگفتم به مشاور احت یم نیهم یبرا من

 کنم. همه پدر و مادر ها نگران بچه هاشون هستند. یو درک م تینگران -

 گفت : نه همه ...  زیو ت تند

 منظورم نبود! حرفش باعث شد شک کنم.  ینبود!ب یمعن یب یلیحرفش خ نیا

 کردن. یمحدودت م یادیپدر و مادرت مثل خودت ز -

 ...  شیمدت آلمان پ هیزد : نه  منو فرستاده بود  پوزخند

 .زمیبرم. تو هم پاشو عز دینداد : با ادامه

 شد. یم دهیقهر کش دمیدادم کار به دعوا شا یفرستاده بودنش. بحث ادامه ندادم. چون اگه ادامه م یک شیپ
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 ؟یچرا مست کرد شبیگفتم : د دلخور

 حرفم برگشت.  دنیبست که باشن یسر دستش و م یدکمه ها داشت

 تخت نشست. یگناه کار نگاهم کرد. رو یپسر بچه ها هیشب

 تونم بگم شرمندتم. یبگم فقط م شبیندارم راجب د یچی: هدیو بوس میشونیشد با محبت پ خم

 . دمیکش قیبه چهره منتظر و مهربونش دوختم. نفس عم ینگاه

 !ترسمیوقت مست نکن باشه؟ من م چیه گهید -

 ؟ یشد تیاذ یلی. خیتو بخوا یهم گذاشت : هر چ یچشم رو متبسم

 .دهیبهم م ی. حس بد یداشته باش یباهام کار یستیتو حال خودت ن یوقت ادیجواب دادم : خوشم نم صادقانه

 . ؟یستیوسط کم مقصر ن نیتو هم ا یگونه ام نوازش کرد : متوجه شدم. ول استخون

 خوب واال! یمن بود که مست کرد ریچشم نازک کردم : تقص پشت

 صادقانه جواب بده؟  ؟یشما مقصر نبود روزیرفت و گلوم نوازش کرد: د نییپا دستش

 نرفته بود. ادمیقصد  یدونست. من که واقعا از رو یا افتاده مکوش یکه برا یکردم. هنوز منو مسئول اتفاق اخم

 بعدشم...  میکردم به خاطر فراموش ینگاهم و ازش گرفتم : من که معذرت خواه یدلخور با

 برام گرون تموم شده بود. یلیافتادم که خ روزشیحرف د ادی

 کنم. یشما دخالت نم یتو مسائل خانوادگ گهیگفتم : گفتم که د هیکنا با

ودم ب یکند. من عصبان ینم راتیو از رو بسته. بابا تو دعوا که حلوا خ رشیداد  خانم شمش یداد ب ی: ادیکش یپوف

 حرف. نینزن ا یمن دار یبرا یچه ارزش یدون یگرفتم. تو که م لیبهم حق بده پسرم و دست شکسته تحو

 .یدون یم یهم چنان منو مقصر اصل یگفتم: ول ریزدم و دلگ پوزخند
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 رانیشما ا ی. ولچونمیپ یحالش بهتر شد گوشش و حتما م شهیخود کوشا  االن که نم هیتو قض ی: مقصر اصل دیجاو

روت حساب  یلیدروغ بشنونم. اونم از طرف تو که خ ادیو از من پنهون نکن. من بدم م یزیچ گهیخانم  لطف کن د

 کنم. یباز م

حرفش  نیبا ا یحس نداشتم ول نیداده. تا امروز ا بیو فر شیادم زندگ نیداشتم که مهمتر ی. حس کسدیلرز دلم

 نگفتم. زیهمون روز اول همه چ دمیخودم لعنت کردم چرا ترس

 !یگرد یاون وقت هفت شب برم یدو خونه ا یگینه به خاطر کوشا  تو به من م ی: گفتم مقصر دیجاو

 برات افتاده . یقنکنه اتفا رهیمن فکرم همه جا م یگیکه خاموش نم تمیگوش

 بود. ته دلم براش مالش رفت.  یاز سر نگران شیناراحت نکهیا از

 .ادیخارج نوبت ب ضیمر برات که نشده .ادیم شیدست من که نبود. قرار بود تا دو کارمون تموم بشه که نشد . پ -

 هیبه من اول خبر بده. بالخره  دیبه بعد اگه کارت طول کش نیلطف کن از ا یکه گذشت ول نی: چرا شده. ا دیجاو

 .شهیم دایتلفن اونجا پ

. یدی. بعدشم تلفنتم که جواب نمیرفت یخبر گذاشت یب شبیشما هست جناب دکتر د یبرا نمیگفتم : ا طلبکار

 .شمیوقت من نگرانت م هی یگینم

 قول خوبه ؟ شهی: تکرا نم دیجاو

 .یسرم داد زد شبیگفتم : نه د لوس

 بشم. ونهیمن د یشیخود خودت فقط باعث م:  دیشد لبم بوس خم

 .نمتیخوام بب ی. برو نمادیکنم. اصال منت نکش خوشم نم ینم یلوس کردم : آشت شتریب خودمو

 شد. مچش گرفتم : کجا ؟ بلند

 .زمیعز ستیبا خودت روشن ن فتیبرو! تکل ی: خودت گفتدیجاو

 کنم. یدارم ناز م یفهمینم  یماموت یلیغره بهش رفتم : خ چشم
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 : ماموت! دیجاو

 احساس  یماموت ب هیکردم بهش : آره  پشت

 .ریگفت : حرفت و پس بگ یجد

 . . یوبسیهم  یلیخ چیه یاحساس که هست یجواب دادم : ب تخس

 . وبسمیاحساس و  یطور که من ب نی: که ا دیجاو

 .یشک داشت  یهست -

شروع کرد به قلقلک دادنم. انقدر  هویتخت حضورش پشت سرم حس کردم. که  یبا تکون ها یول دمشید ینم

ه ب گهی. ددمیخند یدست و پا زده بودم تا خودم نجات بدم که به نفس نفس افتاده بودم. از ته دلم بلند بلند م

 با خنده ولم کرد. دیالتماس افتاده بود. جاو

 کنم. یم هتیتنب ینجوریها وگرنه ا یحرف ها زد نینشنوم از ا گهی: د دیجاو

 کنم. سیبود خودم خ کینزد یبد ذات یلیزدم : خ هینفس زنون به تاج تخت تک نفس

 شدن. داریعمو و مامانت ب نییپا میغر زدن بر ی: حاال پاشو به جا دیجاو

 باشند؟  دهیصدامون نشن شبی: خاک تو سرم  د دمیگز لبم

 کرد. یداخل شلوارش م راهنشی. داشت پستادیکنسول ا نهیآ زیجلو م دیجاو

 . ارندیمطمئن باش به رومون نم دنی: اگه هم شن دیجاو

 غیج غی. با اون جمیستیرفته بود که تنها ن ادمیفکرم. اصال  یکنم از بس ب میو قا زیچ هیتونم  یخاک تو سرم که نم -

 .دنیمن حتما صدامون شن یها

 .یودنتم. انقدر ساده اب لهیپ لهیش یب نی: قربونت برم. من عاشق ا دیخند

 .. دیکردم : جاو یتموم م یباز نیا دیبا گهینبودم. د لهیپ لهیش ی. من انقدر ها هم بختیر دلم

 : جونم؟ دیجاو
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 .میخوام حرف بزن یم رونیب میبر یدو نفر شهیو منِ کردم : امشب م منِ

 واجبه؟  یلیزد برگشت : خ یسرش شونه م یطور که داشت به موها نیهم

 چطور ؟ -

 زد : من امشب پرواز دارم. سیو ل لبش

 کجا اون وقت؟ یخوردم : به سالمت جا

 استانبول. رمیکنسول گذاشت: سه روزاس م زیم یرو رو شونه

 شده ؟ یزیچ یهویکردم : چرا انقدر  زونیکنار زدم. پاهام و از تخت او پتو

 ؟یشناسیشد چون برنامه من نبود. محمد و که م یهوی:  دیجاو

 !گهید شهیزدم : همون که با همه زود  پسر خاله م لب

 شد یکه اونجور شبمیبرم. د یسخنران یاومده . قرار من جاش برا شیبراش پ یمشکل خانوادگ هیکمد باز کرد:  در

 نتونستم بگم.

 .نرو.یخوام بر یبره. نم گهینفر د هیزدم : حاال چرا تو؟ خوب  هیکنسول تک زیکوبان جلو رفتم و به م پا

خواد  یهوام داشته حاال که کمک م یلی. قربونت بشم محمد قبال خفرتمینبود وگرنه من نم یو تن زد : کس ورشیپل

 هواش نداشته باشم. ستیدرست ن

 جان؟ رانیاز جام تکون نخوردم: ا یول نهیسمت آ برگشت

اتفاق افتاد که نشد  یدت کم همه اش کلم نیتو ا ی. ولمی. ما تازه ازدواج کردیخوام بر ی: نم دمیبچه ها لب برچ مثل

 .یسه روز بر یخوا ی. حاال که تو هم م مینیب یشب هم و م هی می. روز ها هم که جفتمون سر کارمیباهم باش ادیز

 گذاشتم. زیم یجدام کرد رو نیپهلوهام گذاشت از زم یو رو دستاش

. تسیتازه ازدواج کرده ن یزوج ها هیاصال شب مونیشروع زندگ یگی. راست میشد تیدونم اذ ی: م دیبوس میشونیپ

 ؟یشد یدارم. راض شتریسفر. حاال که از دانشگاه استعفا دادم وقت آزاد ب میرفتم برگشتم بر دمیقول م



 یشونیماه پ

 
594 

 

 کرد. یو گرفت بود و با انگشت شستش کف دستم و نوازش م دستم

 ؟یبندیساک کوچولو برام م هی:  دیجاو

 نوچ -

 رد قبول خانم باشه؟کنم مو کاری: بگو چ دیجاو

 یکاری. چیکه بر میبره منم راض رونیکوشا با دوست هاش ناهار ب یبه دست گره خوردمون بود: اگه اجازه بد نگاهم

 ؟یکن یم

 : باز شروع شد؟  دیهاش و بست و نال چشم

 منم گفتم.  شمیم یراض یمن چه جور ینه تو خودت گفت -

 که کرده بود : نه یچروک شد از اخم شیشونیپ

 یتونیم یندار اجی. البته به اجازه من احتستمین یچون من راض یرینم ییاومدم : پس شما هم جا نییکنسول پا از

 نداشته باش.  یبه من کار گهید یاگه بر یول یبر

 حرف ها.  نیاز ا ادیخوشم نم رانی: ا دیغر

 که هست. . نیهم -

 : قول دادم به محمد درک کن.  دیجاو

 باال انداختم : منم قول دادم تو درک کن.  شونه

 خواد بره؟  یم یداد: ک رونیو تند به ب نفسش

 ؟یدیچهارشنبه  اجازه م -

 : کدوم رستوران؟  دیجاو 

 مدرسه اس.  کیهر جا برند نزد ی. ولستیجاش مشخص ن -



 یشونیماه پ

 
595 

 

 : دوستاش همه هم سن خودشن. دیجاو

 .رهیهاش م یآره بابا  با هم کالس -

دنبالش   یریحق نداره بره. از اونجا خودت م چکسیانگشت اشاره اش و سمتم گرفت : فقط رستوران  خونه ه دیجاو

 ده؟یساعتم طول نم کی

بذار بچه تو آرامش غذاش  کشهیطول م قهی. خودش چهل دقنندیساعت کمه تا غذا سفارش بده بش کیزدم :  چونه

 بخوره. دوساعتش کن. 

 ..میساعت و ن کی -

 جناب دکترررر...  یبر یتون یشد : پس شما هم م شل شمین

 . ینره باز دنبالش نر ادتی:  دیجاو

 کنم. مراقبشم. یبار جبران م نیا -

 ندارم. بذارش حداقل خودم باشم بعد بره.  ی: حس خوبدیکش اه

دست و پا  یکنم. انقدر ب یحواسم جمع م رمیگیقرض م گهیخوام بچه رو ناراحت کنم. به خدا دو چشم د ینه نم -

 . ستمین

 .یحواس و ساده ا یب یلیقبول کن خ  رانیا یحواس یکرد : ب دیتاک دیجاو

 رید یلیخ یمونیخوبم. آش کشک خاله ام جناب دکتر واسه پش میلینشون دادم : خ زبونم

آماده  خان گفت خونه ونی. هماوردمیما به روم ن شبیاز دعوا د یزیخان و مادرم خوردم. چ ونیرو با هما صبحونه

عصر پرواز داشت. تا فرودگاه  شیساعت ش دیجاو بموند. مادرم قبول نکرد.  شتریاصرار کردم ب یاس من هر چ

 .دیجاو کلگرفتم بعد برگشتش اول مشکل خودم حل کنم بعد مش میرسوندمش. تصم

*** 

 لمیحرف زده بودم. گفته بود . تازه وارد رستوران شده. قرار بود ساعت چهار دنبالش برم.امروز ف یکوشا تلفن با

سر به  هیخانم.  دهیفر شیداشتم. صبح نورا و برده بودم پارک بعدم گذاشتمش پ یشتریآزاد ب میتا مینداشت یبردا
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د مراقب کوشا باشم. پرواز برگشتش فردا کر یزد م گوشتاز صبح ده بار تماس گرفته بود و  دیزدم. جاو شگاهیآرا

 صبح بود.

رفتن. در صندوق بستم پشت  برهیشروع کرد به و بمیداخل ج میها رو داخل صندوق گذاشتم . گوش دیخر لونینا

 خبر نگار باشه جواب نداده بودم. دیبا نکهیا الیفرمون نشستم. شماره آشنا نبود. از صبح چند بار زنگ زده بود. به خ

 شد؟ ینم الیخیکه از صبح ب هیکنجکاو شده بود ک یکم یول

 .. دییکنار گوشم نگه داشتم : الو بفرما یوصل کردم و گوش تماس

 شدم.  یم دیداشتم ناام گهیچه عجب واقعا د یپخش شد: الو خانم ابطح یپشت گوش یمرد یصدا

 شما؟ دیببخش  -

  ن؟یزاده: خانم احمد زاده ام  به جا آورد احمد

 نداشتم. ویشمارتون س دیاحمد زاده ببخش یبله آقا -

ما رو ش لطیزنگ زدم بگم من دعوت نامه و ب یخانم ابطح  هیکاف میکرد داتونیکه پ نیهم ستین یزاده : مشکل احمد

 نیبد دیآدرس جد دی. اگه لطف کندیهاتون گفتن از اونجا رفت هییظاهرا همسا یفرستادم ول تونیبراتون به ادرس قبل

 فرستم.که براتون ب

 حواس گفتم : دعوت نامه..  یب

 .نیداوطلب شد رهیبرنامه خ یکه هست خودتون برا ادتونیاصفهان.  دیپرواز دار شیزاده : بله خانم. ساعت ش احمد

 و فراموش کرده بودم.  زیاومده بود که همه چ شیچند ماه مشکل و دردسر پ نیانقدر ا دمیلبم گز گوشه

 کنم. تونی. که همراهستیجور ن تمیمن موقع قتشیاحمد زاده حق یآقا -

قول شما حساب باز کردم. اصال مردم به خاطر حضور شما قرار به  یبه خدا من رو  یخانم ابطح دیزاده : نگ احمد

 ی. ما رودیببرم. تو رو خدا دست من و تو پوست گردو نذار یشما کس یتونم به جا یکمک کنند. من االن نم رهیخ

 کنم. یم اهشپول خو نیخانواده به ا نی. چشم چندمیز کردپول حساب با نیا

 .امیکنم همراهتون ب یم می. من تموم سعدیگیم یچ فهممی: بله م دمیلبم گز گوشه
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 . نمتونیب یدنبالتون. فرودگاه م فرستمیراننده م گهیمن د نیزاده : پس آدرس بد احمد

 .  فرستمیبله چشم آدرس م -

 کردم. یم یراض یچه جور ایو از اون ور دن دیاز نهادم بلند شد. حاال جاو اه

 بمیجمله نص نیهر بار هم یباشد. دوباره دوباره گرفتم ول یاش گرفتم : دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م شماره

 .رمیگرفتم دنبال کوشا برم بعد دوباره تماس بگ میشد. تصم یم

 هیکرده بودم از  ریگ یخاموش بود. تو دو راه دیجاو یهم چنان گوش یک کردم . ولخانم پار دهیجلو خونه فر نیماش

 یم دیاخالق جاو یخاص دارند. از طرف یماریبشه که ب یپول قرار صرف بچه ها نیدونستم ا یطرف قول داده بودم م

 کنه. یپا م هب امتیدونستم بفهمه بدون خبر گذاشتم رفتم ق یشناختم. م

 خان در وباز کرد کوشا وارد شد. دهیفر

 تو دخترم؟ یای: نم دهیفر

 از قبل قول داده بودم .  یعنیاومده .  شیبرام پ یهویسفر  هیخانم من  دهیتکون دادم : نه  فر سر

 کردم.  فیخانم تعر دهیفر یبرا زیچ همه

  ؟یکن کاریچ یخوا ی: حاال م دهیفر

تا خبر  دهیجواب نم دیطرفم جاو هیاز  رفتمیمهم نبود اصال نم هیقض نیطرف اگه ا هیکردم. از  ریواال خودم هم گ -

 بدم بهش.

  ؟ی: شماره هتلش ندار دهیفر

 اونا هم نداشتند.  کینی. زنگ زدم کلرمیرفتم ازش بگ ادمی -

 .شهیم یشاک شناسمی: من پسرم م دهیفر

 . نهیو روشن کرد بب شیکه هر وقت گوش فرستمیم امیبراش پ ه؟یچاره چ یول  دونمیزدم : م لب

 .  یدونی: واال خودت م دهیفر
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 بچه ها نباش من حواسم بهشون هست مراقب خودت باش. نگران

 ممنون مامان جان. ایدن هی:  دمیاش بوس گونه

 روشن کرده باشه تلفنشون.  دیشا دیزنگ بزن جاو یدیرس شب : فقط  دهیفر

 .برمینم نیماش یجمع کنم. راست لمیحتما من برم خونه تا وسا -

*** 

 &دیجاو&

 

تماس نگرفت بود تا خبر برگشتش و بده.  رانیشد. هنوز با ا کینیحساب کرد. ساک به دست وارد کل یتاکس پول

آب بعدش هر کار کرده بود نتونسته بود روشنش کنه. حافظه  یاز دستش افتاده بود داخل جو روزیهمراهش د یگوش

 .دهب رانیبه ا یتو حفظ کردن شماره ها نداشت. نتونسته بود خبر یخوب

 نیهم یسر کار. بچه ها هم خونه مادرش هستند. برا رانیدونست ا یاسانسور خارج شد. به ساعت نگاه کرد م از

 بده. تا امروز راحت استراحت کنه. لیتا مدارک محمد تحو کینیاومده بود کل میمستف

 . انیکردم امروز نم یدکتر! فکر م یرو جا خورد : سالم آقاتو راه  دنشیبا د شیمنش

 کار دارم. -

 خواستند.  یتلفن همراهتون خاموش بود شماره هتل م ایخانمتون تماس گرفتند. گو روزید ی: راست یمنش

 ممنون از لطفتون. رمیگیبله االن خودم تماس م -

به مبل اشاره زد :  دنشیخم شده بود. با د مارشیب یشد. محمد رو نهیبه در اتاق محمد زد و وارد اتاق معا ی تقه

 .شهیاالن کارم تموم م نیبش

 محمد روپوشش و در اورد. سمت دستگاه قهوه ساز رفت.  ضیمبل نشست. با خروج مر یرو

 .هیترک یبر یخوا یگفت با در خواستت موافقت شده واقعا م یم یگیمدارکتم گرفتم. دکتر ب -
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 هواس.  یرو میزندگ هیکار مرض نیاخم کرد : فعال با ا محمد

 هنوز حل نشده ؟ -

خوام. رفته ممنوع خروجم کرده. انگار  یمهرم م گهیکالم م هیبه دستش داد : نه بابا  یفنجون قهوه ا محمد

 بدهکارشم 

 مهرش چقدر هست حاال؟ -

 بفرشم.  نجایسهم و از ا دیبخوام بدم با ادی: ز دیآه کش محمد

 از کاله برداره چه خبر ؟ -

 یگذار هیتو سرما یبرداشت برد. شانس اورد می...کل زندگنیآب شده رفته تو زم یبابا مردک عوض یچی: ه محمد

 . ینکرد

 گودار به اب نزن.  یگفتم ب -

 یکی. اخه شهیواسه اتتقام زنگ زده به زن من که شوهر داره ورشکست م زمیهمه چ یاخم کرد : اون سحر ب محمد

 از زن آدم فکرش فقط پول.  نمیا ایام لج کرده. ب هیاز تو ضرر کردم. مرض شتریبگه من که ب ستین

 ؟یکن کاریچ  یخوا یحاال م -

 لنگه. مینباشه زندگ هیکنم. اصال مرض کاری. طالق بدم با دوتا دختر چدمی: عمرا پول زور بهش بدم. طالقشم نم محمد

بود.  میحواسم به زن و زندگ گهیکردم د یم  یاز زنم معذرت خواه فتمریمن جات بودم م یخودت  ول یزندگ -

 حداقل به خاطر دختر هات آدم باش.

 شدم. یجدا م هیصد بار از مرض دیداشتم. وگرنه با طنتیش کمیبگم من فقط  ی: چ محمد

داد. حدس زد هنوز  یجواب نم یخورد ول یوصل کنه. بوق م رانیخواست شماره ا یاتاق محمد خارج شد. از منش از

 .  رهیخواست شماره خونه رو بگ شیباشه. از منش یبردار لمیسر ف

 الو سالم مامان جان بچه ها خوبند؟  -
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 خاموش بود؟ بابا دلم هزار دفت.  تیچرا گوش ؟یدیرس ؟ی: سالم پسرم کجا دهیفر

 خراب شده. بچه ها خوابن؟ میگوش دیآره تهرانم. ببخش -

 خاموش .  تیانقدر دل نگرونت بود که چرا گوش شبیادر  زنت از د: هنوز خوابن م دهیفر

 دنبال بچه ها. امیدنبالش خودم. بعد م رمیم -

 شده مامان جان؟  یزیفس فس کرد : چ مادرش

 نشد.  رهیخودش  و کشت تا ازت خبر بگ شبید رانی: واال ا دهیفر

 شده نگران شدم ؟ یزیچ -

 اومده هر کار کرد به تو خبر بده نشد مجبور شد بدون خبر بره. شیپ یکار رانیا ی: نه مادر فقط برا دهیفر

 االن کجاس؟ رانیمادر من؟ا یگیم یچ فهممیتلفن تو دستش جابه جا کرد : کجا بره ؟ من نم یگوش

 : اصفهان؟  دهیفر

 ؟  یصداش از دستش خارج شد : چ کنترل

 : داد نزن مامان جان..  دهیفر

 داد نزنم ؟ زن من االن کجاس؟ یو چ یچ -

. شب زنگ زد ادرس هتل و شماره هتلم داد. که تو رفتیخبر م یهم ناراحت بود داشت ب چارهی: اون دختر بدهیفر

 رفته . ماینبرد. با هواپ نمیبهت بدم. ماش یصبح اومد

 .ستیمجرد ن هگیبود که د دهیانگار هنوز نفهم رانیاومد. ا یخونش در نم زدنیقطع کرد. کادر م یگوش

 رفتیذاشت م یخبر م یبود ب دهیرس یاومد. حاال کارش به جا یمورد کوتاه نم نیسر ا گهیساکش رفت. د سمت

 سفر.

تو دستش و سر جاش  یاز جاش بلند شد. گوش شیتلفن اتاق زنگ خورد. توجه نکرد. در اتاق و باز کرد. منش یگوش

 گذاشت.
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 خانم با شما ...  نیدکتر ا ی: آقا یمنش

 به دکتر فالح..  دیکن شونیوسط حرفش سمت در رفت : معرف دیپر

 ... دیجاو یصداش زد : اقا یسیبد انگل یلیاز در خارج بشه که زن با لحجه خ خواست

 هستم. مادر هومن. د؟الالیبه صورت زن دقت کرد : شناخت برگشت

وستام د یاومده. ول شیکار مهم برام پ هیمن  قتشیخانم حقکرد لبخند بزنه: سالم  یفوت کرد. سع رونیبه ب نفسش

 کنند. یدگیهستند که به کارتون رس

 .ومدمیدندونم ن یبرا یتکون داد : نه کارم خصوص نیو به طرف سرش

 شده بود.  داشیزن. معلوم نبود از کجا پ نیحاال ا یول رانیخواست بره سراغ ا یساعتش نگاه کرد . فقط م به

 واجبه؟ یلیخ -

 ندارم.   ی. پرواز دارم پس وقترمیمن دارم م ادیز یلیبه جلو گذاشت : خ یقدم الال

 اتاق اشاره کرد.  به

 پس  در خدمتم. دییبفرما -

*** 

 &رانیا&

 

 المیبابت خ نیپول جمع شده بود. از ا میکرد یکه فکر م یزیاز اون چ شتریتموم شده بود. ب شیساعت پ کی جشن

ه شستن. گفته بود ب یصحبت کردم. انگار داشتن تو دلم رخت م یخانم تلفن دهیبا فر یاز وقت یولراحت شده بود. 

 هگیداشتم د دیکال از جاو سیم کیشد. فقط  یم شببود از صبح تا االن که داشت  نیتر ا بیخبر داده . عج دیجاو

 زنگ نزده بود. 

 شدم.  ادهیاحمد زاده پ ی. همراه آقاستادیکه از قبل برامون رزو کردن بودن ا یهتل آپارتمان یجلو نیماش
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 به تهران هست.  یامشب پرواز دینیبب دیتون یتونم امشب بمونم. م یاحمد زاده من واقعا نم یآقا -

 کنم .  یپرس و جو م ی: شک دارم. ول احمدزاده

. با دمیترس یم دیتاسف داشت که انقدر از واکنش جاو یافوت کردم. واقعا ج رونیتکون دادم کالفه نفسم به ب سر

 کرد یو بدون انعطاف برخورد م یتو جر و بحث هامون جد ینداشته ول یباهام رفتار بد یبارم حت کی دیجاو نکهیا

 ترسوند. یمنو م یکم نیا

. گذاشته باشه غامیبه هتل زنگ زده باشه و برام پ دیجاو دی. فکر کردم شامیهتل شد یوارد الب هیریخ یاعضا همراه

 اطالعات بهم لبخند زد. یاطالعات رفتم. متصد شخونیسمت پ

  ؟یخانم ابطح ادیاز دستم بر م ی: چه کم زن

 خواستم...  یم -

 .دیروبه رو شدم حرف تو دهنم ماس یدو چشم طوس با

 .. دیلب زمزمه کردم : ببخش ریز

م چش ی. ولنمیتونستم بب یزده اش و م رونیب یشونیفاصله ام رگ گردن و پ نیقدم سمتش برداشتم. از هم چند

 نبود. یهاش عصبان

کردم  یشد. سع یسفر فقط باعث دردسر م نیدونستم ا ی. مختیتو دلم فرو ر یزیچ هیبود انقدر سرد که  سرد

 دونستم یبود. خودش جلو اومد. م ایدن یکارها نیاز مشکل تر یکیکردن  ینقش باز دیجلو جاو یلبخند بزنم. ول

 داد.  ینشون نم یواکنش بد چیجلو جمع ه

 چقدر نگرانت شدم؟ شبیاز د یدون یچرا خاموش بود؟ نم تیاصال گوش ؟یخبر اومد یچرا ب ؟یبرگشت یسالم ک -

اون وقت  ستیدردسترس ن تیگوشچرا  یزنیدلخور و لوس کردم: تو همه اش غر م ینگفت صدام و کم یزیچ یوقت

 محلت ندم. رمیبگ افهیخوبه حاال من برات ق یکن یخودت خاموش م

باعث  بشی. لحن سرد و عجستیاالن وقت لوس شدن ن دمیکردم و فهم سهیبهم کرد که ماستم و ک یاخم چنان

 شد که راه نفسم بست. یتوده ا لیتشک
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 : اتاقت طبقه چندم؟  دیجاو

 یو پا افتاده نبود. که جور شیانقدر ها اتفاق پ هیقض دیانگار از نظر جاو یبود. ول وفتادهین ینظر من اتفاق خاص از

 اس. گهیمرد د هیکرد که انگار  یرفتار م

 طبقه چهارم...  -

کرد. رفتار  یسالم و احوال پرس دیشد که با جاو کیاحمد زاده نزد یو آقا اریدست سیبزنه. مهد یحرف نکهیا قبل

راغب به معاشرت  ادیادب نه لبخند زد نه نشون داد ز یاز رو شهیمثل هم یمحترمانه بود. ول شهیممثل ه دیجاو

 کردن.

 فیتشر دیشام دعوت کرده به باغش اگه دوست دار یرو برا هیریخ یاعضا نیریاز خ یکیجان  رانی: ا سیمهد

 .میمنتظرتون یساعت هشت تو الب دیاریب

 دیبدم که باز جاو ی. پس خواستم جواب منفزنهیمثل االن اروم حرف نم گهید دیبودم پامون به باال برسه جاو مطمئن

 من جواب داد. یکرد جا یدست شیپ شهیمثل هم

 

 تهران. میگرد یبرم میما دار ی: ممنون خانم  ول دیجاو

کار من تموم نشده بود. بعد رفت  دیاداد متنفر بودم. اصال ش یمن نظر م یجا نکهیهم رفت. از ا یهام تو اخم

بهم  ییجورا هیسمت آسانسور هلم داد. از حرکت خشنش جا خوردم.  یجورا هیدستش و پشتم گذاشت و  سیمهد

 کرد. یرفتار نم ینجوریوقت با من ا چیه دیبرخورد. جاو

 .فتی: حوصله ندارم ناز نکن راه بدیتوپ یدستور

 یشاس یشدم. مشتش و رو نیداخل کاب یمحکم عصبان یچشم هام سوخت. دستش و کنار زدم و با قدم ها مردمک

 بسته شد. نی. منتظر شدم تا در کاب دیطبقه چهارم کوب

 : تو چته ؟  دمیتوپ طلبکارانه

 ... رانیفقط خفه شو ا -



 یشونیماه پ

 
604 

 

 یتر شد. چونه لرزوندم. م میو حج میزد؟! انقدر بلند داد زد که چشم هام از وحشت گشاد شدن. توده حج داد

تونستم هضم کنم. من که زنگ  یرفتارش و اصال نم نیا هیگر ریهمون جا بزنم. ز دمیترسیم یبزنم ول یخواستم حرف

 چه مرگش بود. گهیو شماره اتاقم هم داده بودم. د تلداده بود تازه مادرشم خبر کرده بودم . ادرس ه امیزده بودم. پ

. حضورش پشت سرم حس  کردم. ستادمیتوجه بهش وارد راه رو شدم جلو در اتاقم ا ینسور بباز شدن در آسا با

 کرده بود که دستش تمیرفتارش انقدر اذ ی. ولرهیو ازم بگ دی. دست دراز کرد کلدیلرز یم یداشتم از خشم و ناراحت

 قدرت پس زدنش هم نداشتم. ینمش ولیخواست بب یبود در باز کردم. دلم نم یو پس زدم. به هر زحمت

تو  به در برسم بازوم و نکهیقبل ا یاتاق برم ول سیرویتوجه بهش خواستم سمت س یبا ضرب پشت سرش بست. ب در

 .میدستش گرفت. از راه رو اتاق گذشت

 .ی. نه تا جواب من و ندادیریجا نم جی:ه دیجاو

 یجور نیانقدر بد بود که داشت با من ا دیجاو دید سفر واقعا از هی. شناختمیمرد و نم نیداد سمت تخت من ا هلم

 شد.  یم دهیاز فاصله دور هم شن ینفس هاش انقدر بلند بود که حت یکرد. صدا یرفتار م

 ؟ ی؟ حق ندار یکن یرفتار م ینجوریچرا ا -

و چقدر  یبود یبره ک ادمیپس حرف نزن. حرف نزن که  رانیا ادیاز من بر م یاومد : االن هر کار ینم نییپا صداش

 .یبرام مهم بود

 سفر؟ هیاالن مهم نبودم؟! اونم به خاطر  یعنیکرد.  یو گذشته استفاده م ی!چرا از فعل ماضبودم؟

 من نگاه کن. ی: تو چشم ها دیغر

 ؟یاومد یبه پا بود: با ک یبه چشم هاش دادم که درونشون طوفان نگاهم

 ! ؟یما بود : چ یربط با موضوع دعوا یب سوالش

 ران؟یخوام ا یاصفهان ؟ جواب م یاومد یبا ک دمیسوال پرس هی: کردیاحساس نگاهم م یو ب سخت

 ... دهیمن که به مامان فر  گهید هیریخ ی. با اعضاامیب یخواست یم یکردم : با ک ینگاهش م جیگ

 :هومن کجاس؟دیجاو
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 خوبه...  ؟حالتیپرسیم یچ نایهام گرد شد: من از کجا بدونم ؟ ا چشم

 ؟  یشناسینداد ادامه بدم : چند وقت هومن م اجازه

 سوال ها ...  نیا ؟یچ یعنی -

 ؟ رانی: جواب منو بده ؟ تا آرومم جواب سوال منو بده ا دیجاو

 !د؟یکش یم ادیاروم بود داشت فر تازه

 ؟شده  یچ یگیتونستم : از زمان دانشگاه، م یکردم خودم جمع و جور کنم نم یبودم هر کار م دهیترس

 ریها ز ونهیبود. جمله منو مثل د یکرد همه رفتار و حرکاتش عصب نییکرد به راه رفتن و عرض اتاق و باال و پا شروع

 . برگشت سمت من انگشت اشاره و سمت من گرفت.  ستادیا هویکرد.  یلب تکرار م

تنها  گه؟ید یو گفت نیا گه؟ی؟ داداشت؟ اره د ینیبیم یهومن و به چه چشم یو قاطع گفت: گفت یو جد سرد

 پدر نداشته؟ اره؟ هیشب ؟ینیب یمرد نم هیهومن؟ هومن و به چشم   یکه دار یدوست

؟ واضح بگو  هیمنظورت چ فهمیمن نم یداد نزن شهی: م دمیگوش هام گذاشتم نال یزد. دستم و رو ادیآخرش فر جمله

 ؟ دیجاو هیدردت چ

 .یجواب منو درست ند یپرستیکه م ییخدا به همون خدا یاوندبه خد رانیباالتر رفت به سقف اشاره کرد: ا صداش

 .زنمیم شیجا جفتمون آت نیهم

 مستادیکردم. بلند شدم رخ به رخش ا دایکرد. کم کم خودم پ یم یو عمل دشیبود که شک نداشتم تهد یجد انقدر

 برام ناشناخته بود.  زدیمنطق فقط داد م یب دیجاو نیداد. ا یکالفه شده بودم. لحن طلبکارانه اش آزارم م

 ؟یبرس یخوا یم یبه چ د؟یآره گفتم  آخرش بگو جاو -

 با خودت نکهیا ای ران؟یا یمن مخمل ی؟ گوشا یمرد نگاه کن هی هیبهش شب یتون یزد : که داداشت؟ که نم پوزخند

 تونم خرش کنم؟ یعاشق احمق راحت م هیبدبخت  نیکه ا یگفت

افتاده  نیزم یکه رو یجلد سه  یام . نگاهم رو نهیکرد سمت من خورد به ساورد و پرت  رونیب یزیکتش چ بیج از

 موند. یبود باق
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 دونستم؟ ی؟ هان؟ چرا من نم رانیا هیچ نی: ا دیجاو

صفحه اول قلبم از تپش  دنیبرداشتم. بازش کردم با د نیزم یو از رو یمیلرزون سه جلد قد یشدم با دست ها خم

نامتعادل  ی. قدمدمیکه ازش مترس یزیدرون قلبم منفجر شد. شد اون چ یرانگری. ورق زدم. حس کردم درد وستادیا

 ام باال اومد. دهیسمت عقب برداشتم. نگاه مبهوت و ترس

 ؟یکن یکه فکر م ستین یزدم: اونجور لب

وهر سابقت به چشم داداشت ش به  ی؟ بگو بفهمم چه جور یمنقبض شده بود بلندتر داد زد : واقعا ؟ چه جور فکش

  ؟یکن ینگاه م

ار ک نیتونست ا یبود. هومن نم دهیرس دیجاو دست به  یسه جلد چجور نیفاش بشه. ا ینجوریکردم رازم ا ینم فکر

 کرد؟!  یکار با من نم نیوقت ا چیبا من بکنه ؟ هومن ه

 یلیآره؟ خ یدیخند یتو دلت بهم م ؟یکرد یم یاومد دو ساعت سخنران یشد ؟ قبال که اسم هومن م ی: چ دیجاو

 نیحاال که ا یکرد یفکر م دمیهان؟ شا یکن یو ازم مخف زیهمه چ یخواست یم یاومدم؟تا ک یبه نظر م زیترحم انگ

 م؟تونم هر دو نفرشون کنار خودم نگه دار یاحمق عشق کورش کرده. م

 دیانقدر صداش بلند بود شک داشتم جاو یقلبم بود. ول دمیبود؟ شا یدونستم چ یدرونم شکست که نم زیچ هی!!! تق

 و فکر و نکرده بودم ؟  یکار نیوقت همچ چیباشه. من ه دهیهم نشن

 . یکن ی: اشتباه مدیلرز یمثل تموم بدنم م صدام

چرا  ؟یازدواج کرد ی؟ چرا نگفت یکنم پس چرا از اول نگفت یکنم؟ اره اشتباه م یتر شد : اشتباه م ظیغل پوزخندش

بطه را الیخیچرا ب ادیخوشم نم کهیمرت نیگفتم از ا یم یمدت منو احمق فرض کرد؟ وقت نی؟ چرا تموم ا یدروغ گفت

 کرد؟  یم یشد؟ چرا پافشار یات نم

 ... دیجاو یکن یاشتباه م -

ومن قطع کنم؟ چرا با ه ی؟ به قول خودت اشتباه م رانیا یتو چشم هام جمع شده بود: اصال چرا پنهون کرد اشک

 ؟یچرا از من پنهون کرد یبگو لعنت ؟یرابطه نکرد

 ... دمیترس یبودم. م دهیهام بستم: من فقط ترس چشم
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 ی؟ ازک یازچ ؟یدیبخورم چشم باز کنم : ترس کهیکارش باعث شد  نیاومد و  بازوهامو گرفت تکون داد. هم جلو

خوامت.  ی. که بهت ثابت کنم مزدمیم واریمدت داشتم خودم و به در و د نیکه تموم ا یازمن؟ از من احمق ران؟یا

 ؟ینکرد دایترسناکتر از من پ ؟یدیکه عاشقت بودم مترس یعاشقتم! از من

 کنه . رییکه تموم فعل هاش به گذشت تغ دمیمترس یروز نیاز هم دمیترسیم اره

دونم  ی. میبودم بر دهیبودم! ترس دهیم. ترسخور یقسم م دیخواستم بگم بهت جاو یخواست هق بزنم: م یم دلم

 خواستم بگم یم یپرستیم یخواستم بگم.به هر چ یدونستم. به خدا م یمدت م نیاشتباه کردم. تموم ا

وقت مناسب بودم. هر بار  هیادامه دادم : دنبال  هی. با گردیصورتش کش یکرد . کف دو تا دست هاش کالفه رو ولم

 ندادم. تیمن باز دیشد نشد. باور کن جاو یزیچ هیاومدم بگم 

بود که  یوقت مناسب همون وقت رانیلعنت بهت ا ؟یگرفت: دنبال زمان مناسب بود یداشت دوباره اوج م صداش

بود که اون مردک کنار تو بود به من  یوقت مناسب تموم وقت ها  یگفت یم دیبهت ابراز عالقه کردم همون موقع با

 . دیخند یم رتیغ یب

 مگیو برات م زیخورم. همه چ یبود قسم م مانی. به خدا هومن برام مثل ایکن یکه فکر م ستین یاونجور دینه جاو -

 فقط گوش کن.

داشتم : ازدواج من و هومن اصال  قیعم یبه نفس ها اجیادامه حرف زدن احت یانقدر بزرگ بود که برا میحج توده

ت مثل وق چینبود. ما ه نیوقت فرا تر از ا چیخورم ه ی. قسم مرمیبود. که من بتونم اقامت بگ ینبود . فقط ثبت یواقع

 .مینبود یزن و شوهر واقع هی

 بود.  نیخنده هاش تلخ و غمگ دیخند بلند

تو من دست از دروغ  ینیبیم یسال اسمت تو شناسنامه اش بود آره؟ چ شیاقامت ش هی یبرا نی: هم دیغر یعصب

 ؟یدار یهات بر نم

 یچ دیدونستم با یگفتم؟ اما نم یم دیسرم اومده! با ییدونست چه بال یدونست! هنوز نم یتخت نشستم. نم یرو

بودم درکم کنه .بهم حق  دواریآخر خط بود. ام نجایگفتم ا یم زیهمه چ دیبا یکردم؟ ول یگفتم؟ از کجا شروع م یم

 خواستم. یکرد و نم ینگاه م ئندروغگو خا هیچشم  هیکه بهم به  دیجاو نیا  شهیبده. مثل هم
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احساساتم نسبت  یبه همه  یخودم ساخته بودم. گند زد یکه ازت برا یاون بت ی! شکسترانیا شناسمتی: نمدیجاو

 .یواقعا نابودم کرد یکرد لیبه خودت. کار پدرت تکم

 .زدیحرف م یناباورانه باال اومد. داشت راجب چ نگاهم

 .دمیکش یدورت خط م شیسال پ زدهیهمون س دیبازم اشتباه کردم. با ی. بهم فهموندیدادبهم  ی: خوب درس دیجاو

 . 

 ؟ یچ یعنی -

 ماریبه جا م میهمسر فهیانتخابم هم هستم . وظ یپا رمیپذیاحمق مرد. اشتباهم م دیتموم شد اون جاو یعنی: دیجاو

 .یشی. نمیستیسابق ن رانیبرام ا گهید یول

 منتظرم نییتهران. پا میگرد ی: پاش و برم دیجاو

منو  حاتیخواست توض یمن براش تموم شدم ؟ نم یراحت نیخالص زد. تموم شد؟ به هم ری. تدیاتاق بهم کوب در

 رفتمیکردم؟ م یم کاریچ دیشده بود! با یبه زمستون سرد و خاکستر لیتبد میگوش بده؟ چقدر زود بهار زندگ

 دیحسش به من تموم شد؟ با تموم یراحت نیبه هم یعنیکرد؟  یم ییعشقش و گدا رفتمیکردم؟ م یالتماسش م

از  ایبه خاطر ترحم  یسال تموم اسم هومن تو شناسنامه ام جا خوش کرده بود؟ بعدش چ شیگفتم چرا ش یبهش م

 دیخواستم! االن با یو نم نیانتخاب کرده بودم!من ا دینبود که به خاطرش جاو یزیچ نیموند! ا یکنارم م فهیسر وظ

 ؟ نه حق نداشتم غرورم یداد چ یم لمیکردم؟ اگه دوباره پوزخند تحو یکارمیچ نییپا رفتمیم دیکردم؟ با یم کاریچ

 منو کنار گذاشته بود؟  یراحت نیکه به هم یخورد کنم. اونم جلو کس

. کردم یشناسنامه رو حل م هیاول قض دیگشتم. با یاول برم دیاحساس بلند شدم و ساکم جمع کردم. با یو ب سرد

 نبود که منو نابود کنه.  یهومن کس

 یکه بهم زده بود و ب یکدوم از اتهام ها چیقبل رفتن ه یموندم. ول یخواست و منم نم یمنو نم دیاگه جاو بعدش

 ذاشتم. یجواب نم

 من تموم شده بود! یبرا دمیتموم شده بود. جاو یراحت نیکه عالقش به هم حاال

*** 
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 ی. دلم مستادمیتهران کردم. منتظر ا یبرا نیماش هیبرگشتم. از اطالعات در خواست  نییپا میساک دست همراه

احساساتم و باور  نکهیا یخواستم برا یروبه رو بشم. نم دیخواست االن دوباره با جاو یخواست تنها باشم. دلم نم

 نیزم یآدم رو نیبود؟ آره من خودخواه تر یخواهشدن متنفر بودم. خود ریکنه دوباره التماسش کنم. من از تحق

 بودم.

و که د دمیو د نشی. از در خارج شدم. ماشستادهیکه خواسته بودم دم در منتظرم ا یاطالعات گفت که تاکس یمتصد

حالش  درست بود االن جر و بحث  یفرمون گذاشته بود. دلم سوخت برا یباالتر پارک  شده بود. سرش و رو نیماش

 یمرد دیجاو یول بود.  دهید بی. روحم آسبودبهم زده بودم درست بود قلبم شکسته  یبد یحرف ها. میکرده بود

 موضوع  انکار کنم. نیتونستم ا یبود که قلبم قبولش کرده بود. من عاشقش بودم نم

 نشستم. راننده نیاومد پسم زده بود. غرورم مانعم شد. داخل ماش ادمی یوقت یبرم. ول نشیسمت ماش خواستم

 هینکردم. به ثا جکتیخانم تماس ر دهیشماره فر دنیرفت و با د برهیو میربع نگذشته بود که گوش کیحرکت کرد.

داشت من با پسرش مشکل داشتم. اون بنده خدا چه  یخانم چه گناه دهی. فردمیکش یدوباره زنگ خورد. اه دینکش

 داشت. یگناه

 خانم...  دهیگوشم گذاشتم: سالم فر یرو رو یوصل کردم و گوش تماس

 کنم. یم یدارم باهات موش و گربه باز ایدارم  یباهات شوخ یکن ی: فکر م زهیباعث شد دلم بر دیداد جاو یصدا

 بحث و ادامه بدم . نیو کسل بودم. حوصله خودم هم نداشتم چه برسه ا ضیمر

 ؟  یدار کاری: چ دمیپرس سرد

 ؟یرفت یگذاشت ی: کدوم گور ستهیا یکردم االن که قلبش ب زد که حس ادیفر یبار جور نیا

 ؟ییکجا دمی؟ پرس یدیلرزوند : چرا جواب نم یچهار ستون بدنم و م صداش

 ؟یشد ستیبرات مهم ن گهیکه د ینگران کس هیچ ؟ مهم مگه دار زمزمه کردم:  زهر

 کرد. یم شتریو ب شتریو درونم ب یفقط درد و ناراحت سوالم

 ؟  یکجا گمیمن نده م لی: مزخرف تحو دیجاو

 مهمه ؟  دمیمنم سوال پرس -
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احمقانت رفتار  یکارها نیاز دست کارهات. از ا کشمینم گهی. ددمیخدا بر یبه خداوند رانیا ی: خستم کرددیجاو

 . یگرد یاالن برم نیهم یبچگانت خسته شدم. هرجا هست

 . به قول خودت تموم شد.امیجا نم چیگفتم: ه خشن

 . یو تموم کن زی. مگه دست تو همه چیبار عربده زد : تو غلط کرد نیا

 رفته حق طالق دارم. ادتی -

و  نیا یریجا نم چیتو بدون من ه یگرد ی. برماریسگ من وباال ن یاون رو رانیا یگرد ی: مثل بچه آدم برمدیجاو

 بکن تو سرت.

همه  نکهیگفت از ا ی. از اشتباهش مدیکش یشون مبرام خط و ن شیپ قهی. چند دقدمیفهم یمرد و نم نیمن ا چرا

 حاال...  یتموم شده. ول نمونیب زیچ

  ؟یی:کجا دیجاو

 منو هومن نبوده. نیب یچینکردم. ه انتیخوام ثابت کنم خ یم -

 نه من نه تو ها. گهید کهیسراغ اون مرت یبر رانی: ا دیجاو

 ؟یترسونیم ی. منو از چ یمشخص کرد مونیزندگ فیپوزخند زدم : شما که  تکل دشیتهد به

 . میحرف بزن نجایا ایب رانی: ا دیجاو

 ؟  یمگه حرف هات و نزد -

 . رانینکن برگرد ا یمن باز رتینشکن. با غ نیاز ا شتریکار  غرور منو ب نی: نکن با من ا دیجاو

 .رمیخفه خون بگ دیبا یهمه تهمت بهم زد نیمگه من غرور ندارم. ا یپس من چ -

چند بار بهت  یمدت بهم دروغ گفت نیتموم ا ی. لعنترانیا دمیکرد: خودخواه تر از تو تا حاال ند یمالمتم م لحنش

دوستم   یگفت یتو روم واستاد ادیمرد خوشم نم نیا ی. هان ؟ هر بار گفتم از نگاه هاذارمیگفتم از دروغ گفتن ب

 رتیمنم مردم غ یفهمی. چرا نمیریگیرو م کهیمرت نکنم. هنوزم که هنوز پشت او یدارم محدودت م یمحکوم کرد

 قبل من...  کهیکنم اون متر یفکر م یدارم. غرور دارم. وقت
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 نبوده. یچیه یفهمینبوده چرا نم یچیزدم : ه غیج

 انداختم. نییبهم کرد. اخم کردم و سرم و پا ینگاه متعجب دیچرخ راننده

 !یستین مونمیپش یتو حت ی. ولیاز من پنهانش کن ینبود حق نداشت ای: بود  دیجاو

 چیحقم اون تهمت ها نبود. من ه یاشتباه کردم. ول دونمیخواستم دروغ بگم. خودم م یاوردم : من نم ییو پا صدام

 کنم. ینکردم. ثابتش م انتیوقت بهت خ

کنم دم نزنم؟  یتو خود خور یاز دست کار ها دیبا ی؟ تا ک یکن یم تمیچرا اذ  رانیاومده بود : نرو ا نییپا صداش

 زه.  دلت به حالم بسو کمیبسه   شه؟یم زیداره لبر گهی. کاسه صبرم دارمیم ارویسر اون  ییبال هیبزنه به سرم  رانیا

 بهت گفت؟ یزدم : ک هق

منو داره  نکهیا بهیغر هی. نه دمیشن یموضوع م نیا دیبود من از دهن تو با نیگفته؟ مهم ا ی: مگه مهمه ک دیجاو

 . سوزنهیم

 نبوده. نمونیب یچینگفتم چون ه -

 سال اسمت تو شناسنامه اش بوده.  شی: شدیجاو

از تموم حرف  یشیم مونیکنم. اون وقت پش ینکردم. ثابت م انتیوقت بهت خ چیداره . من راست گفتم ه لیدل -

 به حال من نداره. ی دهیفا گهید ی. ولیکه زد یها

 .یکرد میروان  رانیعا کن دستم بهت نرسه ازد : د عربده

ار .انتظ میو باهم درست کن زیخواست برگردم تا همه چ ی. انتظار داشتم  ازم مرهیداشتم حرف هاش و پس بگ انتظار

من خرج کرده بود سطح  یکه برا یمرد با رفتارش و صبور نیدارم. ا تیگفت هنوزم براش اهم یداشتم بهم م

 اورد. یکه من منتظرش بودم به زبون نم یکدوم از حرف ها چیه یانتظارم و نسبت به خودش باال برده بود ول

جمع شده بودن دونه دونه  نمییپلک پا یدادم. قطره اشک ها رو هیتک یصندل یقطع کردم. سرم به پشت تماس

 یم زیبارم فقط و فقط خودم و مقصر همه چ نیا یول دیوبودم از دست خودم از جا یشدن. عصبان یم ریسراز

 دونستم. 
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منو خودش  نیب زیشدم. هومن قول داده بود همه چ رهیاوردم به اسم هومن خ رونیب فمیو از داخل ک میقد شناسنامه

 .دهیرس دیشناسنامه به دست جاو نیداشت که چطور ا یقانع کننده ا لی. حتما دلمونهیم

*** 

که تو وجودم ول  یقرار یب حس تا و از دسترس خارج کرده بودم  می. گوشمیکرد یتا خونه هومن ط یطوالن مسافت

 خورد باعث نشه غرورم و کنار بذارم دوباره جوابش بدم.  یم

 ادهیسوخت. پول راننده و حساب کردم. پ یکرد و کاسه چشم م یصدام درد م یامان و ب یب هیام از فرط گر نهیس

 نگ گذاشتم.ز یشدم. دستم رو

  ه؟یخواب آلود هومن از پشت اف اف پخش شد : ک یصدا

 . نییپا ایمنم ب -

 ؟ ساعت چنده؟  رانیا ییکرد : تو سکوت

 هومن. نییپا ایگفتم ب -

 نگران بود : اومدم .  صداش

 خواستم بهش فکر کنم. ینم ی؟ حت هیکرد واقعا صداش نگران بود. اگه کار هومن بود چ ینم ینقش باز هومن

 تادهاف نفس نفس به شد.  یم نییاش با شتاب  باال و پا نهی.در ساختمون با ضرب باز شد. س دمیقدم هاش شن یصدا

 بود. دهیو برعکس پوش شرتشیت یحت که بود کرده عجله انقدر. بود

 شد؟ حالت خوبه ؟ ی: چ هومن

 کار هومن نبود : شناسنامه من کجاس ؟  نه

 کجاس؟  ی: چ هومن

 شناسنامه ام که اسم تو داخلش بود کجاس هومن؟ -

 ؟ نجایا یوقت شب اومد نیشده ا یمثل ادم بگو چ هیمزخرفات چ نیخواد باشه؟ ا ینگاهم کرد : کجا م جیگ
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 شناسنامه چشم هاش گرد شد. دنیاوردم دستش دادم. با د رونیب فمیحس و حال شناسنامه و از ک یب

 ؟ کنه یم کاریدست تو چ نی: ا هومن

 د؟یبه دست جاو دهیرس یشناسنامه چه جور نیبپرسم ا نیگفتم : منم اومدم هم تلخ

 ! دیزد : جاو لب

 شناسنامه کجا بوده هومن؟   نیا  دهیو فهم زیآره همه چ -

 : تو گاوصندوق بود...  هومن

 ارچه و کرد باز کمد در هومن حرف برگشت و از پله ها باال رفت. پشتش راه افتادم.  یشد. فقط نگاهم کرد. ب ساکت

بلند شد.  ینشست و رمز گاوصندوق وارد کرد و درش باز کرد. چند لحظه مات فقط نگاه کرد و عصب نیزم یرو زانو

 تلفنش و برداشت و شماره گرفت.

 ... یو س صدیاتاق س دیوصل کن شهیمکث کرد : سالم خانم  م یکم

 داده. لیانداخت : اتاق تحو یبه موهاش چنگ م کالفه

 نبود. الال بالخره کار خودش کرده بود.  دنیبه پرس ازین گهیهام بستم د چشم

 تماشا کن . نی. فقط بش زنمیم شیزن آت نی: من ا دیتماس قطع کرد غر هومن

ز ج یومن بلند شد. مطمئن بودم مخاطبش کسه ادیفر یراه افتادم صدا منیسمت نش دیشماره گرفت. نا ام دوباره

 الال نبود.

 ییگذاشت انسان حاال کارت به جا شهی. اسم تو هم میجواب بد یو جرات ندار میشنویصدام م دونمی: م هومن

نکن  الی. خیگذاشت یدفعه دست رو بد کس نی. الال بگرد دنبال سرواخ موش  ایکن یم یاز خونه من دزد دهیرس

 تموم شده. زیهمه چ

کردم تا  یاول خودم و جمع و جور م دیشد. با یدست هام گرفت. حالم خوش نبود. کاش زودتر صبح م نیو ب سرم

 رو در رو بشم. دیبتونم دوباره با جاو

 ن؟یکرد؟ دعوا کرد کاریبم  بود خسته : چ صداش
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 کار فقط دوست داشتش و ازم گرفت.  چیه

 .میفقط جر و بحث کرد -

 . گمیو بهش م قتیحق زنمیحرف م دیکنم. خودم با جاو یمن  درستش م ری: تقص هومن

 نه ..... -

 کنم.  ی: خودم خرابش کردم خودم درستش م دینال

 تو چرا ؟ من دروغ گفتم.-

 حرف دیکار کرده. من با جاو نیو مختصر تکون داد : نه من الال و دست کم گرفتم. الال به خاطر انتقام از من ا سرش

 . زنمیم

 .گهید چکسیزبون خودم بشنوه نه ه دازیرو با یکی نینه ا -

 بگم. دیبا یدونم چ ینم  رانیبهم انداخت : شرمندتم ا ینگاه شرمند هومن

  ن؟یخونه آفر یبریمنو م یچیه -

 بمون ....  نجاینگاهم کرد : شب ا متعجب

 .دمیشد. نگاهم دزد ینم یدلم راض دیاون حرف ها جاو بعد

 کنم.  ی: متوجه شدم. االن لباس عوض مدیکش یآه

 ...دیبلند شد. از اتاق بلند گفت : جاو شیگوش یصدا

 جواب نده.  -

 .  رانی: نگرانت ا هومن

 دونم. یکردم : م زمزمه

*** 
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  &دیجاو&

 

 توجه به چراغ یبار شماره خسرو و گرفت. ب نیکرد. ا کتینداشت. هومن تماسش و رج یفاصله چندان یونگیمرز د با

 کرده بود. نییباال . پا رانیکردن ا دایپ یها رو برا ابونیقرمز چهار راه و رد کرد. ساعت ها بود خ

اعث شده ب ینگران یکرده متنفر بود. ول دایمشکل پ رانیو تو بوق و کرنا جار بزنه همه بفهمند با ا شیکه زندگ نیا از

از زنش  یگرفت. ساعت از سه صبح هم گذشته بود و هنوز خبر یم. دلش آروم نرهیبگ دهیبود خواسته هاش و ناد

 .نشده بود فیتو سرش مثل قطار رد یترسناک ینداشت. فکر ها

از  یوقت شب؟ وا نیزن تنها ؟ تو جاده؟ ا هی ؟ینبود چ یاگه راننده آدم درست ؟یتو راه تصادف کرده بوده چ اگه

زنش امشب و خونه اون مرد چشم سبز بگذرونه  نکهی. فکر ازدیهم به سرش م یبدتر یزن فکر ... فکرها نیدست ا

 کرد. یهمون قدر که اگه تصادف کرده باشه حالش و بد م

 پخش شد : الو؟ یخسرو تو گوش دهینخراش یصدا

 اونجاس؟ رانیپدال گاز فشار داد : خسرو فقط بگو ا یرو شتریو ب پاش

 نه؟ ایکلمه آره  کی یجواب مثبت سکوت خسرو طاقتش و طاق کرد :خسرو مرد دنیشن یبرا زدیبال بال م دلش

 شده ؟  ی. چستین نجای: نه داداش ا دیخسرو و شن نینفس سنگ یصدا

گرفت.  یشد که زنش قرار شب خونه شوهر سابقش بگذرونه. دردش م ی. مطمئنتر مدیشن یکه م یجواب منف هر

 کرد.  یم یدونست از کجا به زبونش اومده بود و تالف یه نمک یبدجور داشت حرف ها رانیدرد داشت. ا

 هومن نامجو داره؟  نیپرس آدرس خونه ا نیخسرو از آفر -

 : صبر کن. خسرو

 . شتیپ امیادرس بده ب د؟یجاو ییتا حاال خونه هومن نرفته . کجا گهی: نه داداش م دیپچ پچ شن یصدا

 وقت شب مزاحم شدم. نی. ببخش استینه الزم ن -

 نکن خودت پسر...  تی. اذ شهیم داشیمن االن دل نگرون توام پ  یچه حرف نی: ا خسرو
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 زد : باشه من برم. پوزخند

حق نداشت حرف از رفتن بزنه. نه االن که مزه  رانینشونه بود. ا هی. فقط دنبال دیفهم یحال خودش و نم گهید

 اون زن براش زور داشت.  یحرف ها ینبود. ول مونیشپ رانیبود. از انتخاب ا دهیبودنش و چش

 زیچ نیحق نداشت همچ رانیبود. ا دهیشن بهیو از هفت پشت غر دیشن یاز زنش م دیکه با یزیاومده بود چ بدش

 یاز هر چ شتریب دیفهم ینم رانیتونست بودن اون مرد و کنار زنش تحمل کنه. چرا ا یکنه. نم یو ازش مخف یبزرگ

 براش ارزش داشت. ایدن نیتو ا

 زیبگه همه چ یراحت نیحق نداشت به هم رانیرابطه ادامه بده. ا نیحق نداشت به ا رانیداد. ا یخودش حق م به

 تموم شده و بذاره بره. 

 نیدونست حرف آخرش بزرگتر یاز همه م شتریکنترلش و منطقش و از دست داده بود . ب تیدونست تو عصبان یم

هم گذاشت.  یکنار زد. چشم هاش و از درد رو نیو ماش دیکش ریورده بود. دست چپش تکه بود به زبون ا یدروغ

 لب زمزمه کرد. ریز دیکش ینفسش دوباره برگشت. آه

 خبر از خودت بده. هی یدوست دار یدختر؟ جان هر ک ییکجا-

 اومده بود رانیکه از طرف ا یامیکنار برداشت. پ یبلند شد. دست دراز کرد تلفن همراهش و از صندل شیگوش یصدا

 و باز کرد. 

 "میخونه حرف بزن امیمن تهرانم جام خوبه ،فردا صبح م "

جان به لبش کرده بود. اون وقت با دو تا جمله سر و ته  یشماره رفت. دوباره خاموش کرده بود. از نگران یرو دستش

کشتش  یخودش نم یزن تا با دست ها نیا. دیکش ریپشتش هم ت تیبار از عصبان نیو هم اورده بود. ا زیهمه چ

 دردناکش و ماساژ داد. نهیدست بردار نبود. با کف دست س

 زنگ خورد. شماره خسرو بود. شیگوش

 شده خسرو؟ یچ -

 خونه ماست نگران نباش حالش خوبه. رانینجوا کرد : داداش اون موقع نشد حرف بزنم. خواستم بگم ا خسرو

 . آروم گرفت کمیبودن. خونه اون مردک نرفته بود. دلش  ختهیر دیکش یدرونش که زبونه م شیآت یرو خیآب  انگار
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 .امیدارم م -

خودم صبح  دمیحرف بزنه سبک بشه قول م کمی نی. بذار با آفرستیحالش روبه راه ن کمی: داداش خسرو

 خونه. نگران نباش. رسونمشیم

 کنه. یم هیگر یلیلب زد: خ اریاخت یب

 حواسمون هست. میما هست یخواد نگرانش باش ینم ی. ولستی: گفتم که حالش خوش ن خسرو

 تونست زنش آروم کنه.  ینم یبودن که حت دهیفرمون گذاشت. به کجا رس یو رو سرش

 بخواب.  کمی نیبهش بد یزیچ یآرام بخش هیخسرو  -

 مشکلتون دیحرف بزن نیبش ایب نیم شدهم بذار. فردا که جفتون آرو یچشم رو کمی: باشه. توهم برو خونه خسرو

 .دیحل کن

 نداشتن.  یمشکل گهید دیکش یم رونیب شونینداشتن اگه اون مردک پاش و از زندگ یمشکل

 ...فعال.یمن کاف یکه جاش امن برا نیهم -

 شونیمردک و از زندگ نیا یکرد و پا یاتمام حجت م رانیآروم گرفت. فردا با ا یبه حرکت در اورد. دلش کم نیماش

 و خراب کنه. زیهاش همه چ یبا بچه باز رانیداد ا ی. اجازه نمدیبر یم

مدت  یکرد برا یبه پشت خوابند. سع یو کم یجلو خونه خسرو پارک کرد. کمربندش و باز کرد. صندل نیماش

 چشم هاش و ببنده. یکوتاه

*** 

 &رانیا&

 

ساکم  یو خسرو هنوز خواب بودن. بدون خداحافظ نیداشتم. افربر شالم همراه و ساعت نگاه کردم. مانتوم به

سست پله ها رو  یحال با پاها یخودم بخرم. سراغ راه پله رفتم. ب یبرا یشتریخواست وقت ب یبرداشتم. دلم م

 اومدم. نییسالنه سالنه پا



 یشونیماه پ

 
618 

 

. روبه روم دمیقدم پاش و شن یدادم. صدا نی. نگاهم و به زمستادمیبستم. چند قدم به جلو برداشتم. ا یآهن در

 پر سوزش گوشم پر کرد.  قیعم دنشیآه کش یمردانش بود. صدا ینگاهم به کفش ورن ستادیا

 .ارمشیدراز کرد. ساکم از دستم گرفت : من برات م دست

دم. ش شیطوس یمردمک ها رهیکنم. چونه ام و باال اوردم. خ هیتونستم به تنفر تشب یپشت صداش و م یاحساس یب

باور نداشتم  شبید نیبودم که تا هم یچشم هاش دنبالم احساسات ین یفرق کرده. تو ن یزیچ هیحس کردم  یول

 ذهن خودم باشه. دهییزا

 یب ابونیب هیبه  لیانگار باغ پر درخت احساساتم تبد دیبودم. نه خشم ، نه نفرت،نه ام یاز هر حس ینداشتم ته بغض

 آب و علف شده بود.

 شهیپر حرارتم و به ش یشونیفرار کردن از گذشته بس بود. پ گهیم. قرار نبود امروز فرار کنم. دسرش راه افتاد پشت

شده بودن. نگاهم هم  لیتشک شبیمه آلود که از بارون د یمونده بودم به توده ها رهیدادم. خ هیتک نیزده ماش خی

 حالت بود. یزده ب خیمثل سرما هوا 

 هی خواستم راجب گذشتم جز با  یبار بود که م نیکردم. اول یم فیکه برام افتاده بود و رد یاز اتفاق یسرم جمالت تو

 نبود. یچاره ا یروانکاو صحبت کنم. سخت بود ول

 نکهیشدم و ساکم و برداشتم بدون ا ادهیپارک کرد . پ اطیو داخل ح نیحکم فرما بود. ماش نمونیب ینیسنگ سکوت

 باال رفتم. انویا یمنتظرش بمونم. از پله ها

 سرم و بلند نکردم. یول دمیدر و قدم هاش شن یمبل نشستم صدا یگذاشتم رو نیزم یو رو ساکم

 ارم؟یبرات ب یزیچ یخوا ی؟ م یخور یم یزی: چ دیجاو

 کردم. یو بگم  تمومش م زیخواستم زودتر همه چ یم فقط

 خوام حرف بزنم. یم نینامحسوس بود : بش یلیسرم خ تکون

 د؟یسال طول کش شیبود چرا ش یثبت نکهیازدواجم با ا یبدون یخواست ی: م دمیکش قیعم نفس

اش حلقه کرد.  نهیداد و دست هاش و دور س واریبه د هیمبل انداخت. تک ینزد چونه ام و باال گرفتم. کتش و رو یحرف

 منتظر بود. منتظر بود ادامه بدم. ینگفت ول یزیچ
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بودم که گذشته ام  دهیترس گمیازت پنهون کنم. واقعا م یزیخواستم چ یمجبور به حرف زدن کردم : من نم خودم

 .یک کندر یبتون دوارمیکه برام اتفاق افتاده بود نداشتم . ام یزیتو چ یریبشه تا داشته باشمت. من تقص نیمانع ا

 ؟ رانیا یرو پنهون کرد یبود : چ شهیخسته تر از هم صداش

سهراب به  یکردم پلک نزنم : وقت یسع یول دنیکشیم انتظار چشمم یها مردمک پشت .اشک هامونستمد یم

 بود. شیو حساب بانک نیشدم. ارزش من  ارزش احساساتم کمتر از زم ریتحق یلیو تموم کرد. خ زیخاطر پول همه چ

گذاشت. باز  شیسورج پا پ یوقت  دمدونستم جز خو یدونستم. همه رو مقصر م یمادرم و مقصر م یاون روز ها حت

 یزیبار چ نیخواستم ا یبه سورج نداشتم . فقط م یعالقه ا چیلج کردم. ه دیرس یبه نظر نم یراض ادیخان ز ونیهما

 ادی. بعد چند هفته متوجه شدم اعتستیسورج نرمال ن یرفتار ها دمیخواستند نشه. بعد عقد فهم یم گرانیکه د

پر  یواقعا غرورم خورد شده بود. از نگاه ها گهیگذاشت و طالقم گرفت. د شیخودش پا پ ربا نیخان ا ونیداره. هما

ت خودم و به همه ثاب خواستمیبرم. م رانیاز ا لیادامه تحص یگرفت برا میتصم نکهیبودم. تا ا زاریب انمیترحم اطراف

 جلو دارم نبود.  چکسیه یخان مخالف بود. ول ونیکنم. بازم هما

به سرم  یگاه یسخت بود. حت یلیاول خ یاول و ماه ها یباز ادامه دادم : روز ها یبود ول فیضع و دهیرنج صدام

 یم یشینما اتیبارم دست از پا درازتر برگردم. ادب نیخواست ا یداد. دلم نم یغرورم اجازه نم یبرگردم. ول زدیم

نگه  هیکردم خودم و تو حاش یم یگرفتم سع یم قرارنبود. هر وقت تو جمع  یاجتماع ادیخوندم اون موقع دختر ز

باهاش برم . اونجا  نشونیتمر یتماشا یقبول کردم برا میبود. به اصرار هم اتاق یگریباز یدانشجو میدارم. هم اتاق

 دمیمسن ببره. اونجا فه یاجرا و رو هینامه اش قرار بود  انیپا یبود برا یبود که با هومن آشنا شدم. دانشجو کارگردان

کنم. اولش قبول  یتصادف کرده. هومن از من خواست باز گراشونیاز باز یکی دیخبر رس نکهیمنم دو رگ اس  تا اهو

بودم خودم ن گهیاون باال رفتم د یوقت یبود. ول یبار امتحان کنم نقش کوتاه هیقرارش شد  هیبا اصرا بق ینکردم. ول

. هومن بود که استعدادم و کفش کرد کم کم روابطم با مونهیم روازپ یسکو هیمن مثل  یبرا یگریباز دمیاون روز فهم

که دور خودم  یواریکرده بود. کم کم د دای. بالخره راه خودم پمیکار تئاتر با هم اجرا رفت نیشد چند شتریهومن ب

د مااعت یگریگذشته نبودم. باز یخجالت رانیا گهیشد. د یداشت بهتر م میبودم و کنار زدم. روابط اجتماع دهیکش

تئاتر به مشکل خوردم. چون من نقشش و گرفته  یاز دانشجوها یکیبنفسم و باال برده بود. نوزده سالم بودم که با 

تو  ماجرا نیتو تست قبول نشده بود. سر ا یتالش کرده بود ول یلیداشتنش خ یکه به قول خودش برا یبود نقش

که به من حمله  یمرد پرنفوذ مشخص بود کس هیپدرش  دمی. اونجا فهمدیخود دانشگاه کارمون به زد و خورد کش

 گهی. اخراج که شدم ددیرس یبا اقامت محدود م یدانشجو خارج هیکردن. فقط زورشون به  یکرده بود و اخراج نم

نداشتم  ییتونستم خوابگاه بمونم. جا ینم گهیشد. د ینم دیتمد گهید میلیبمونم. اقامت تحص ایتالیتونستم ا ینم
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 یم یگارسون لمیخرج تحص یدانشجو ها برا شتریکردم مثل ب یدر خواست نم یهم نداشتم. از مادرم پول یافپول ک

داد  شنهادیموندن ندارم بهم پ یبرا ییهومن متوجه شد جا یوقت رانیبرگردم ا گهیدوست نداشتم د قتشیکردم. حق

 تونم باهاش هم خونه بشم.  یم

 هیبا  یراحت نیکرد : به هم یداشت نگاهم م یعصبان یبا چشم ها دمیفوت کرد. از گوشه چشم د یو عصب نفسش

 موضوع خبر داشتند؟ نیخانوادت از ا ؟یشد مرد هم خونه 

 نبود. بیانقدر ها هم عج زهایچ نی: اونجا ادمیگناه کارم و دزد نگاه

 

 ؟ ی؟ با چه فرهنگ یبود! تو کجا بزرگ شد یتو هم عاد یبا حرص گفت : برا یمحکم ول آروم

 یو نداشتم تا تو نیاونجا اقامت داشته باشم. پول ا یمدت کوتاه یکردم: قرار بود برا سیخشکم و با زبون خ لب

 کردم. یکار نم نیوقت ا چیمسافر خونه بمونم. اگه مجبور نبودم ه ایهتل 

 موندن نبود. یبرا یلیدل گهید یوقت ؟یاصال چرا موند ؟یزد : مجبور بود پوزخند

تم برگردم. بگم باز نتونس یخواستم دست خال یتونستم باز شکست خورده برگردم. نم یکرد: نم یدرکم نم چکسیه

 باز گند زدم.

بزنم که  یتونم درک کنم. ممکن حرف یطرز فکرت و نم نیچون واقعا ا میسمت پله ها رفت : بهتر ادامه ند یعصب

 .یبشنو یدوست ندار

 .هنوز حرف هام تموم نشده دی: نرو جاو ستادمیا

 کهنی. به خاطر ایبا هومن ازدواج کرد یکرد گهیاشتباه د هی.باز  ستی: خودم تا تهش خوندم الزم به گفتن ن دیجاو

 و از قلم ننداختم.  یزی. چیریاقامت بگ

 . تینس نی: همه اش ا دمینال

 !تیبه زندگ یگند زد نیاز ا شتریب یعنیبهم انداخت :  ی. نگاه مشکوکبرگشت
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و شدم. باور کن. ت یبشه. من قربان یجور نیخواستم ا یوقت نم چیمن نبود. من ه ریتقص یکی نیبغض گفتم : ا پر

 تونه منو مقصر بدونه. ینم چکسیموضوع ه یکی نیا

 ؟یزنیحرف م یراجب چ نمیکرد: درست حرف بزن بب ینگاهم م کالفه

د زو یلی. خمیاقامت گرفتم جدا بش نکهیو داد قرار شد بعد ا یازدواج ثبت شنهادیشدم : هومن پ رهیخ ینقطه ا به

 هی. من خونه تنها موندم. هومن میهومن از فلورانس برگشت جدا بش نکهیاقامتم درست شد. قرار شد بعد ا یکارا

 داشت ...  هیهمسا

 بود.  نیزم به نگاهم هنوز سخت بود. یلیاون مرد خ یاور ادیکردم.  سکوت

ه ک ی. روزمیبا هم نداشت یادیبود. سنش باال بود. برخورد ز یدر نظرم مرد متشخص لمیکرد. اوا یم یتنها زندگ -

 .. نییهومن رفت . شبش اومد پا

 کرد؟ کاریچ نیی: اومدم پا دیشدم. با استرس پرس ساکت

ما رو هم چک  یخواد لوله ها یآب مشکل دارند. م یزده بود : گفت لوله ها یبود انگار حدس ها دهیترس صداش

 یگفت م یداد. وقت یالکل م یبو دمیشدم چون فهم مونیبه سرعت از کارم پش یاجازه دادم وارد خونه بشه. ولکنه. 

 .دمیترس شتریامشب برگرده ب ستیقرار ن ستیدونه هومن ن

 شد؟ ی: بعدش چ دیجاو

اب حموم چک کنم.  ریشد: رفتن داخل اشپزخونه منتظرش موندم. ازم خواست ش یاز ته چاه انگار بلند م صدام

حموم چک کردم خواستم برگردم بهش بگم  ریش یبودم. وقت دهیخواست فقط بره. ترس یقبول کردم چون دلم م

 .ستادهیپشت سرم ا دمیاب ما مشکل نداره که د یلوله ها

 اون مرد...  یبگ یخوا ینم رانیا نه؟  یشوخ یذاریسربه سرم م یبود : دار یلحنش التماس ینکردم. ول نگاهش

 نشد. یکردم که پسش بزنم. ول یخورم هر کار یادامه دادم: من پسش زدم. قسم م هینداد. با گر ادامه

که حاال خورد شده بود  یکه کنار نرده راه پله قرار داشت. نگاهم سمت مجسمه  یبود یمجسمه  یصدا گروپ

 شد.  دهیکش

 !رانی: ا دیجاو
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نشد. نتونستم خودم  یزدم . کمک خواستم. ول غیکردم . ج هیتماسش کردم. گربلند کردن سرم نداشتم: من ال جرات

 ینم یکردم عقب بکشم . ول یباز سع یتقال نداشتم. ول یبرا یتوان گهیشدم د جیگ واریبه د دینجات بدم. سرم کوب

 . دیکوب واریذاشت. سرم محکم تر به د

مجسم  یها شهیکرد. کنار خورده ش دایکردم بالخره جرات رو درو شدن با چشم هاش پ یداشتم هق هق م حاال

 کرد. یتو چشم هاش فقط نگاهم م یحس چیاز ه یکرد خال ی.فقط فقط نگاه م زدینشسته بود. پلک نم

 گهید کیکه حس کردم مرگم نزد دیکوب واریدادم تک تک صحنه دوباره تو سرم تکرار شدن : انقدر سرم و به د ادامه

 بزنم کمک بخوام. از پا در اومدم. غینشد ج گهینتونستم پسش بزنم. د

 کرد: من تالشم کردم تا خودم نجات بدم. یخورد . فقط نگاهم م ینم یتکون نیکوچکتر یحت

 بود قورتشون داده بودم بالخره باال آورده بودم.  یادیکه مدت ز یها حرف

. هومن دمید مارستانیبعد خودم تو ب سیپل ریآژ یصدا ادیداد فر یهمه گنگ بود. صدا ادمیکه بعدش  یزایچ -

بعدها خودم اجازه  یاز خانواده ام داشت نه آدرس ی. هومن نه شماره ازدمیاول حرفم نم یکنارم بودم تا هفته ها

ابت ثخورد شدم. تو دادگاه تونستم  یچجور همهنفر بف هی یخواستم حت ی. نمدمیکش یبفهمه چه حقارت یندادم کس

 کنم اون مرد بهم ...بهم تجاوز کرده.

 نه؟ ایادامه بدم  دیدونستم با ینم زد؟یشد؟ چرا داد نم ینم یگفت؟چرا عصب ینم یچیه چرا

تبرئه شده بود. دادگاه محکومش کرد به پوزده سال  یتو گذشته مظنون به چند تجاوز بوده ول دمیتو دادگاه فهم -

ت گرف میتصم نیهم ینکرد برا دایپ امیکه روح منو کشته بود. زخم هام الت بود یزندادن پونزده سال مجازات کس

 یماه بستر شیشدم. زنده موندم. ش ییدارو تیومکردم خوردم. اما فقط دچار مصم دایقرص پ یتمومش کنم. هر چ

 ونریب ایتونستم با دن ی. تا مدت ها نمیچشم داشت چیکه اون روزها کنارم بود هومن بود. بدون ه یبودم. تنها کس

. باز هومن بود که کمکم کرد خودم و دوباره باال بکشم. اگه دمیترس یاز همه مرد ها م دمیترس یارتباط برقرار کنم. م

 کرذم. یم یدوباره خودکش شیسال پ یلینبود منم نبودم. خ منهو

هم  یاشته بود. صورتش تواش گذ نهیس یکرد. چشم هاش بسته بود . دستش رو ینگاهم نم گهیکردم د نگاهش

 یزیچ دینبا دونمیم ؟یرو بدون زهایچ نیدونم حقت بود قبل ازدواج ا یالزم بود گفتم : م یرفته بود. بس بود. هر چ

 . فقط ... یریبگ ینتو یم یخواست یمیهر تصم دمیکردم. االنم بهت حق م یازت پنهون م
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 وقت راجب احساساتم دروغ نگفتم. چیگرفتم : فقط بدون ه نفس

 ندیشن دیمثل جاو یدونستم واسه مرد یداد. م یاش و با دستش ماساژ م نهیکرد. فقط س ی. نگاهم نمزدینم یحرف

بودم باز داد بزنه.  یراض یحرف بودم. حت هیبدتر بود. منتظر  دیحال من از جاو یحرف ها چقدر سخته ول نیا

 سکوتش عذاب آور تر بود.

 پسم بزنه. غرورم جلوش شکسته بودم.  دمیترس یشد. م یطوالن سکوتش

 دیالتماس صداش زدم : جاو با

 ؟یمونیشیروزه سکوت گرفته بود: پ انگار

 ؟ یکردم. حق داشت ؟ نداشت؟ اما پس من چ هیمن سکوتش به مثبت بودن جوابم تشب ینداد. ول یجواب

 .یفکر کن یتون یم یساکم برداشتم: تا هر وقت بخوا نهیضعفم و بب نیاز ا شتریخواستم ب ی. نمستادمیا

 یبا خودم جا گذاشته بود قلبم جا یزیچ هی یزدم. ول رونیباشه ب میکه قرار بود شاهد خوشبخت یگفتم از خونه  نیا

 شد.  یام حس م نهیتو س بیعج شیخال

 *** 

از  نکهیبود تو انگشتم جا خوش کنه. بعد اقرار  یتا ک یعنیانگشتر ازدواجم بودم.  رهیبودم خ دهیتخت دراز کش یرو

دلم به حال  زدمیتو اغوش مادرم هق م یخان پناه بردم. وقت ونیبه هما دهیترس یزدم. مثل جوجه ها رونیخونه ب

 نگاه پر غصه مادرم شکست.  یدلم برا شتریخودم سوخت. ب

. خودش سرزنش کرد دیشد. خودش به فحش کش یبا اون حال بهش پناه اوردم. عصب یخان رفته بود. وقت ونیهما

 صاف کنه.  دیتا حسابش با جاو رهی. گفت مرهیازدواج سر بگ نیکه اجازه داده بود. ا

ل براش قاب یزیچ نیدونستم همچ یشناختم که م یم دیبودم. انقدر جاو رفتهیو پذ تینگرفتم. انگار واقع جلوش

 نستم.دو یو تموم شده م زیهمه چ گهی. منم دستیهضم ن

شده بودم. در  رهیمثل مجسمه ها به سقف خ یخورد. ول یزنگ م میبار بود که گوش نیچندم نیساعت ا هی نیا تو

 اتاق باز شد. مادرم وارد اتاق شد.
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 جان  خسرو با تو کار داره. رانیگرفته بود : ا هیاز گر صداش

سر و صدا رفته بودم نگران شده  یصبح ب نکهیدونستم خسرو از ا یبه دستم داد. حوصله خودم هم نداشتم م تلفن

 حال جواب دادم.  یبود. ب

 .یخواد نگران باش یحرف زدم نم دیخسرو من با جاو -

 .ییجا میبر دیبا رانیا ایلباس بپوش ب نمییزنگ نزدم. من پا نیا یگرفته بود : برا صداش

 شده ؟ یزیوجودم در بر گرفت : چ یناشناخت ترس

 .میزنیحرف م نییپا ایحاال ب ستین یخاص زیبود: چ شونیپر یادیز صداش

 ؟ میبر دیشده ؟ کجا با یتخت نشستم : خسرو درست بگو چ یرو

 .مارستانیب میبر دیها با ی: نترس خسرو

 مارستان؟یب یشده ؟ ک یاز سر جام بلند شدم : چ یمعطل یب

 ... دیها جاو یمن من کرد : هول نکن خسرو

 .دیکش ینیزانوهام افتادم. مادرم ه یشد و رو یپام خال ریز دیاسم جاو دنیشن با

 خسرو؟ گهیم یچ رانی؟ ا یشد ی: چسمن

 شده.  نییفشارش باال و پا کمی:  خسرو

 خوبه ؟ دی؟ حالش خوبه ؟ جاو یچ یعنی -

 . میکه زودتر بر نییپا ای: آروم باش خوبه. فقط ب خسرو

 . مارستانیب نشیشده چرا برد نییخسرو اگه فشارش باال و پا -

 حرف ها بود. نیبدتر از ا یلیخ هیقض یعنی نیکرد. ا سکوت

 بگو چه خاک تو سرم شده ؟ نیکردم: خسرو جون آفر التماس
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 ها فقط ..    ستین یزی: چ دیکش اه

 نه ؟ ای یگیخسرو م -

 سکته رو رد کرده. هی: دکترا گفتند  خسرو

 .دمیکش ینفس م یبود. نفسم رفت. فراموش کردم قبال چجور دهیزد. گوش هام درست شن خشکم

حرف  یتموم توانم و برا "سکته کرده ". زدیجمله تو سرم چرخ م هی. فقط دمیفهم یاز حال خودم نم یچیه گهید

 زدن به کار گرفتم.

 : زنده اس ؟ دیلرزیصدام م 

  م؟ینر یخوا یم ستی! اگه حالت خوب نیکن یم یچه فکر نیبابا اخه ا ی: معلوم که زنده اس  ا خسرو

 . امیاز جام بلند شدم : نه صبر کن االن م یچه جور دمینفهم

اعتراض مادرم و  یو باز کردم. به صدا نیپارک کرد. در ماش مارستانیب یطبقات نگیو داخل پارک نیماش خسرو

 شدن از طرف مردم باشم.  ییاسانگران شن یبود که حت نینشون ندادم. مضطرب و نگران تر از ا یخسرو توجه ا

توقف باال رفتم و خودم به سالن انتظار بخش  یبدون لحظه ا مارستانیب ی. پله هادمیدو مارستانیب اطیسمت ح به

 رسوندم. ژهیو یمراقبت ها

اش و  هیتک دمیخان با د روسیزده بود.  س هیتک واریخان به د روسیخان تو راه رو در حال قدم زدن بود. س ونیهما

 گرفت. سمتم اومد.  واریاز د

 . دمید یخان و تار م روسیکه تو چشم هام جمع شده بود. س یخاطر آب به

 کجاس؟ -

 ؟یبابا جان، رنگ به رو ندار نیبش جایا ایکشوندتم : ب مکتین نیخان بازوم گرفت. سمت اول روسیس

 .نمشیخوام بب یکردم : بابا حالش خوبه ؟ م یهق م هق
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 دکترش گفت یبستر وی یس یکرده. فعال تو پخش س فیخان جواب داد : دکترا گفتن سکته خف ونیبار هما نیا

 .مشینینظر باشه. به ما هم اجازه ندادن تا بب ریز دیحداکثر تا چهل هشت ساعت با

 . خدا بهمون رحم کرد.دی: خدا رحم کرد خسرو به موقع رس دیخان آه کش روسیس

 ؟  ودیمن  ریدونم تقص یمن ؟ م ریشد : تقص شیر دلم

 لب زمزمه کرد:اهلل اکبر ریخان ز ونیهما

 اتفاق افتاده. نیکه بهش وارد شده ا یو استرس یکه افتاده. دکترش گفت به خاطر فشار عصب ی: اتفاقروسیس

 ...دیرس یباز گذاشتم رفتم. اگه خسرو نم ستیحالش خوب ن دمیمن د ریتکون دادم: نه تقص سرم

 کنند. یتو هم بستر یخوا ینکن دختر م ینجوریکرد : از دست شما بچه ها ا یخان نچ نچ روسیس

 نشد؟ ی: بابا خبر بایز

 کرد. یخان نگاه م روسیبه س یشونیبا حال پر بایو بلند کردم. ز سرم

 . مادرت چطور؟ستین ی: فعال که خبر روسیس

 یخبر نمیمن اومدم باال بب دهیکردن. خواب قیکرد که بهش آرامبخش تزر یتاب ی: انقدر ب دیو باال کش شینیآب ب بایز

 نه؟ ایشده 

 ..نجایا ادیخواد ب یشده م یچ دهیبچه شن نکهی: خسرو رفت دنبال کوشا مثل ا دیهم رس مادرم

 موندن؟ یک شیگاز گرفتم : بچه ها پ نمییپا لبم

 . نگرانشون نباش.نیآفر شی: پ بایز

 یم دی. خودم مقصر حال جاوزدی. دلم داشت تو حلقم ممیبود یبرخ یهنوز تو ب یدنستم چند ساعت گذشته. ول ینم

 روز انداخته بودمش.  نیدونستم. من به ا
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تاد. اف یاتفاق ها نم نیکدوم از ا چیشدم. ه ینم شیوقت وارد زندگ چیاتفاق افتاده بود. اگه ه نیمن بود که ا ریتقص

خودخواه که اون لحظه فقط  رانیا نیولش کردم. از ا یکنار بچه هاش بود. چجور مارستانیب یبه جا دیاالن جاو

 نگران حال خودش بود متنفر بودم. 

 . باز خودم لعنت کردم. زدیم یکوشا که چشم هاش به سرخ دنیبودن. با د دهیو کوشا هم رس خسرو

 کوشا ازبغض گرفته بود : بابام...  یصدا

 . شینیبب یبر رمیگیاجازه م رمیم.  ستین یزیخان بغلش کرد : خوب بابا جان خوبه  چ روسیس

 کرد. یفقط به پدربزرگش نگاه م دهیترس یمثل پسر بچه ها کوشا

 یکه بر رهیگیاجازه م رهیگفتم خوبه. االن بابا جون م یدیشونه کوشا گذاشت : کوشا عمو جان د یدستش رو خسرو

 .ینیبابات و بب

بود. ترس از دست  دهی. مثل من ترسدیشد د یجلو اومد . هنوز ترس و تو نگاهش م دمیچشم چرخوند با د کوشا

 ترسناک بود.  یلیخ دیدادن جاو

 ..  نجایا ایلرزونم و سمتش دراز کردم : ب دست

 آره؟ رهیمیم دی: جاو ستادیروبه رو ا کوشا

 ش خوبه.حال گندیهمه م ینیبی. مگه نمشهیگفته! حالش خوب م یدلم پاره شد : نه ک بند

 . گفتن مامانم حالشگندی: دروغ مدیکش ینکنه. به خاطر بغضش تند تند نفس م هیداشت تا گر یچه سع دمید یم

 نشد.  یول شهیخوب م

 پدرش مثل مادرش از دست بده. دیترسیبگردم. کوشا م یکرده بودم. اله کاریشکست. من چ بغضم

ه ب دونمی. من مشهی. به خاطر شما هم شده خوب م شهیتو خوب م ییبابا یبلند شدم و بغلش کردم : ول اریاخت یب

 .مونهیم یخاطر شما هم که شده قو

انم خ دهیخان همه رو فرستاده بود خونه  فر روسی. سنهیپدرش بب شهیخان اجازه گرفت تا کوشا از پشت ش روسیس

  مجبور به رفتن شد. هینداشت. با اصرار بق یحال خوب ینبود که بره. ول یراض
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 ینشد. نم فمیحر چکسیاصرار کردن منم همراه خسرو بفرستن قبول نکردم. ه یخان هر چ ونیخان و هما روسیس

 هم بذارم.  یپلک رو یبود حت نجایدلم و ذهنم ا یتونستم وقت

بارم پام و  هیمدت  نیبودمش. تو ا دهید شهیبار از پشت ش هیگذشت. فقط  یم دیجاو یهشت ساعت از بستر چهل

 نذاشته بودم. رونیب مارستانیاز ب

 حالش چطور.  نمیبب رمیاومده من م دی: دخترم پرستار گفت دکتر جاو روسیس

 .امیمنم م -

 دادم. یداد گوش م یبهمون م دیجاو طیکه راجب شرا یحاتی. به توضمیدکتر نشسته بود زیم یرو روبه

 یمشکل چیز اول بود و خدا رو شکر بدون هکه همون دو رو یدوره زمان نیو خطرناکتر نیشما بدتر ضی: مر دکتر

کنه.  یو حس نم یدرد مارتونینداشته. خوشبختانه ب ینوسان چیدو روز منظم بوده و ه نیتو ا شیقلب تمیگذرونده. ر

 . شندیهستند. امروز به بخش منتقل م یاز نظر من رو به بهبود

 دکتر؟ یآقا ستین یخطر گهیبودن : د ختهیقلبم ملتهب من ر یرو یخیاب  انگار

 دینتو یبه بخش که منتقل شد م ضتونی. مرستیدر کار ن یخطر چیبود لبخند زد : نه ه یکه مرد جا افتاده ا دکتر

 .نشینیبب دیبر

 ؟ مونهیم یبستر مارستانیتو ب ی: تا ک روسیس

از پنج روز مهمومن ما  شترینداره. ب ییکه سن باال ییداره. از اونجا مارتونیب یجسم طیبه شرا یبستگ نی: ادکتر

 .ستهیا یبعد پنج روز  سر پا ب تونهی. مستین

 اتفاق افتاده؟ نیا یدونم چجور ینداره من نم یدکتر پسر من سن یخان سر تکون داد : آقا روسیس

کنم  یم دیتر فقط تاک عهیامروز  تو جوون ها شا یسر تکون داد : متاسفانه عارضه سکته قلب یبا حالت متاسف دکتر

 مارتونیب یرو یفشار نیبشه کوچکتر یعصب دیعنوان نبا چیوارد بشه. به ه مارتونیبه ب دینبا یگونه استرس چیه

 داره. یعوارض بد
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 یراب یاتاق خصوص شتریب یراحت یخان برا روسیو به بخش منتقل کرده بودن. س دی. جاودمیگناه کارم و دزد نگاه

کرد. حاال که اجازه داشتم  یم تمیدکتر هنوز اذ یساعت مالقات همه اومده بودن. حرف ها یگرفته بود. برا دیجاو

 بشه.  یمن دوباره عصب دنی. با ددمیترس یم نمشیبب

 داخل؟ یایچرا نم رانی: ا ونیهما

 لب زمزمه کردم : اومدم ریز

گونه ام فرود اومد. مثل  یومد روا نییقطر اشک ازچشمام پا هیبود.  دهیتخت خواب یاتاق و پشت سرم بستم. رو در

. جلو نرفتم همون نهیخان و خسرو کمکش کردن تا بش روسیو الکترودها بهش وصل نبود. س ژنیاکس  شیدو روز پ

. عادت نداشتم زدیم یبا ولع نگاهش کردم. رنگ برنزه صورت اصالح نشده اش حاال به زرد ستادمیگوشه اتاق ا

 ؟یچ دیرس یتونستم تنها ولش کنم. اگه خسرو سر نم ی. چجورنمیحال بب یب ضیو مر دیجاو

کوشا  ندیبا د دیافته. جاو یب یفکر کنم ممکن بود چه اتفاق نیدوست نداشتم به ا یو تند تند تکون دادم حت سرم

 . کوشا پر بغض لب هاش و بهم فشرد .دیپسرش و بوس یشونیو پر محبت پ دشیجلو کش شونشیحال پر

 ناراحت نباش.: کوشا باباجان  دیجاو

 : نورا کجاس؟دیپرس دینزد جاو یحرف کوشا

 خواد. یباباجونش م زنهیفقط نق م نیآفر شیپ نیی: نگران نباش. پا بایز

ه ک ی. به جمعدیحالش لرز نیا یاونم تو شیو نگران تشیهمه حس مسئول نیا یزد. دلم برا یجون یلبخند ب دیجاو

 کردم. یم ییتو جمع خانواده ام بود احساس تنها نکهیدور تخت جمع شده بودن نگاه انداختم. با ا

 اشکش و پاک کرد. شیبا دنباله روسر دیپسرش و بوس یشونیخانم خم شد پ دهیفر

 کجاس؟ رانیبه اطراف نگاه کرد لب زد: ا دیجاو

 . مادرم برگشت.  ختیقلبم فرو ر دیاسمم از دهن جاو دنیشن با

 .گهیجلو د ایب یچرا اونجا واستاد رانی: وا ا سمن
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انداختم. اروم جلو رفتم. گوشه مانتوم تو  نییبهم داشته باشه. معذب سرم و پا یبهتر دیسر کج کرد تا د دیجاو

 مشتم گرفته بود.

 یستیبهت اومده مادر جان. به فکر خودت ن یفشار نیدعواتون شده که همچ یشما سر چ دمی: من که نفهم دهیفر

 هم نذاشت. یچند شب اصال چشم رو نیبچه ا نیبچه ها باش. ا نیبه فکر ا

 ایبود   یخانم از سر ناراحت دهیکنم که  حرف فر لیو تحل هیتونستم تجز یلحظه انقدر حالم بد بود که نم اون

 ؟یدلسوز

 دونستند. یم دیمن و مسئول حال جاو یدونستم همه به اندازه خودم نه ول یو خوب م زیچ هی فقط

 یبود حالم بد بود خودم پشت گوش انداخته ام. ک یمامان جان؟ من چند روز هی: دعوا چ دمیشن دیگرفته جاو یصدا

 .میندار یگفته ما دعوامون شده. من زنم مشکل

تونست گول بزنه.  یخودم و خودش و که نم یکرد.  ول یم تیو از داخل گاز گرفتم. هنوزم داشت از من حما لپم

 من بودم. دیحال جاو نیمقصر ا

دو روز انقدر سخت گذشته بود که جون تو بدنم نمونده بود. با همون نصف  نیشد. ا دهیدستم کش امیب به خودم تا

 شدم. لیخرج کرده بود سمتش متما دیکه جاو یزور

 ناراحت نباش. گهی.حالم خوب دی: بابا گفت نگران بود دیمحبت گونه ام بوس پر

 هیگر ریز نمیکردم تا همون جا بش یبود دهنم باز م یشد. کاف یم ریتا اشک هام سراز زدمیپلک م هیالزم بود  فقط

 بزنم.

 خواست از جام یبودم. دلم هم نم ستادهیکرد. تموم ساعت تو سکوت کنار تخت ا یام دلم آروم نم هیلبخند بق یحت

ول  وبراش کمپوت باز کردن تا آبش بخوره دستم  یوقت یدستش گرفته بود. حت یدستم و تو دیتکون بخورم. جاو

 محض بود. شکه ترس از دست دادنش و تجربه کرده بودم. آرام یمن ینکرد. برا

پاره شده ام با هر  کهیداشتم. قلب ت ینیریمرد دوست داشتم. هم زمان احساس تلخ و ش نیچقدر ا دمیفهم یم حاال

تموم شده بود همه داشتن  گهیگرفت. وقت مالقات د یاورد دوباره جون م یبه دستم م دیکه جاو یفشار آروم

 .رفتنیم
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 خونه. برمتونیمن م ایب رانی: ا ونیهما

 .مونمیو تکون دادم : نه من م سرم

از پا در  ینجوریراحت شد. خودت ا التیکه حالش خوبه. خ یدیخان با محبت گفت : بابا جان د روسیبار س نیا

 .یهم نذاشت ی. دو شب چشم رویایم

 امشبم بمونم. خوام یقورت دادم : نه م بغضم

 داشت کمکش کنم. یکار دیاگه جاو مونمی. بعد من مدنی: بخش مردونه اس اجازه نمخسرو

 .ستیمهم ن مونمیم نییسرم و تکون دادم : پا یلجباز با

کن بره  شی. راضیایدختر بر م نیخودت فقط از پس ا دیبگم از دست شما جوون ها جاو ی: چ دیخان خند روسیس

 بخوابه. کمیخونه 

 کرد. یبه گذشته چون نگاهش معذبم م میانگار برگشته بود یخودم حس کردم. ول یرو دینگاه جاو ینیسنگ

 رفتند. تا ما رو تنها بذارند.  رونیخان هم ب ونیخان و هما روسیس

 .نیبش نجایا ای: ب دیجاو

 نزد چونه ام و باال گرفتم.  یحرف یتختش نشستم. وقت کنار

 ده؟ی: چرا انقدر رنگت پر کرد یدقت چشم هام بررس با

 یزیزده گونه ام لمس کرد : اصال چ رونینبود؟ با سر انگشت دستش استخون ب ینشونه خوب نینگران من بود ا هنوز

 ؟یخورد

 ... دیزدم : ببخش لب

 اشکم باز کرد. یقطر ها یگونه ام افتاد راه و برا یقطر اشکم رو نیاول

 رو ببخشم؟ یو زمزمه وار صدا زد : چ اسمم

 شد.  من حالت بد ریمن ...تقص ریگذاشتم رفتم. همه اش تقص یجور نیحالت بده هم دمی: د دمیبا صدا باال کش مینیب
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  ن؟ی: فقط همدیجاو

 کردم...  ینه. اگه پنهون نم -

 .ستیبند ن یحالت بد بشه دستم به جا ستینکن. حالم به جا ن هی: باشه گر دیجاو

 . رمیجلو اشک هام بگ تونستمینم یو پاک کردم ول سمیپشت دست صورت خ با

 ..  نجایا امینم گهید یاگه بخوا -

 .میبزن یحرف نجایخوام هم ا ی. نممیزنیحرف نم زهایچ نی: االن راجب ادیجاو

 ام گرفت: حاله خودت خوبه ؟  چونه

 زدم : خوبم  لب

 ؟یگیبه خاطر حال من که نم -

. دست خودم نبود دستم و دور گردنش حلقه کردم. سر و دیخم شد جلو گونه ام بوس یکه ندادم به سخت یجواب

 هم جمع شده بود. ی. صورتش از درد تودمیبه خودم اومدم عقب کش دمیناله اش و که شن ی. صدادمیصورتش و بوس

 .دیببخش یلب گاز گرفتم : وا محکم

 .ستین یزیزد : خوبم چ یجون یب لبخند

 ؟ یروز خونه نرفتدو  نیداد : ا هیتک

 نشست. شیشونیپ یرو یمیدختر بچه ها سرم تکون دادم. اخم مال مثل

 خونه.  یری: پس امشب م دیجاو

 .مونهیم نجاینه دلم ا -

از  دونمی. مدهیترس یلیدارم. کوشا هم خ اجیخوام تنها باشم بهش احت یم یریدستم نگه داشت: نه م دیجاو

 .یخوام امشب با بچه باش یکنه. م یم یاحساس راحت یاز هر کس شترینداره. با تو هم ب یخاطر خوش مارستانیب
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 . فقط ... یتو بخوا یگردنم کج کردم : هر چ یو رو سرم

که  ینکرد یتو کار نکهیبهم دغدغه واسه فکر کردن نده. و ا نیاز ا شتری. بیخواب یخونه م یریم نکهی: فقط ادیجاو

 من بخوام ببخشمت.

 .ادیزده بشه که باعث بشه فشار بهش ب یخواستم هنوز که حالش بهتر نشده حرف یتکون دادم منم نم و سرم

 . یدیآب به من م وانیل هی یبر نکهی: فقط قبل ا دیجاو

 ؟یاب به دستش دادم : واقعا خوب وانیل

 .حاال برو.دیتو چشم هام نگاه کرد: خوبم شلوغش نکن نانیاطم با

 رانیدر رفتم : ا سمت

 بخور ...  زیچ هی:  برگشتم

 خورم.  یم -

 .یبترس یزیخواد از چ یتونم درکت کنم پس نم یتو نبوده. م ری: تقص دیجاو

*** 

با من  ی گهینباشه. کار د یکه گرد و خاک دمیکش دستمال هم رو جا همه .دمیهم جارو کش نیی: خانم؟ اتاق پا زن

 د؟یندار

 کرده بود.  شیکار معرف یخانم برا دهیخانم انداختم که فر الیبه سه ینگاه

 .ستین یکار گهیدستتون درد نکنه. نه د -

 تونم بمونم شام هم درست کنم؟ ی: مالیسه

 کردم.  یشد داشتم خونه رو آماده م یمرخص م دیجاو ادیبه احتمال ز فردا

 نه خودم ...  -
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 دیشک یم غیراه افتادم. نورا که هم زمان ج گفتم و سمت راه پله یدینورا ادامه حرفم و نگرفتم. ببخش هیگر یصدا با

 اومد.  یم نییکرد از پله داشت پا یم هیو گر

 شده ؟ یچ -

 باال نشون داد: بوبو ، کوکو...  کشیکرد با انگشت کوچ یهق هق م نورا

 شده؟ یچ نمیبب امیکنم م یخانم و راه الینکن صبر کن سه هی: نورا گر هیگر رینداد زد ز ادامه

 . شمارتون دارمنیلطف کرد یلیخانم ممنون خ الیخانم دادم : سه الیپولم و برادشتم. چند تراول به دست سه فیک

 .رمیگیبود باهاتون تماس م یبه بعد کار نیاز ا

 !ادیز یلیخ نیخانم ا ی: وا الیسه

و  یبزرگ نیخونه به ارو انجام بده:  گهید یداشت که اصرار داشت کارها اجیکار احت نیشده بودم به پول ا متوجه

 .زمی. حقته عز یکرد زییدست تنها تم

 کرد.  یم هیپله ها نشسته و هنوز گر ینورا رو دمیکردم. برگشتم د شیخانم تشکر کرد و تا دم در همراه الیسه

 شده! یچ نیبب ایب -

 . دی. دستم ول کرد سمت حموم که تو اتاق بود دومیگرفتم و باال رفت دستش

 .مرهی: بوبو رنگش رفته . داره منورا

 حال افتاده بودن.  یطرف ب هیشده بود هر کدوم  سیافتاد. پر هاشون خ چارهیب یزد. نگاهم به جوجه ها هیگر ریز باز

 ! ؟یکرد سیرو خ ناینورا چرا ا -

 .رهینذار بم ره؟یمیخواستم حمومشون کنم. بوبو م ی: م نورا

 دست تو بچه!فوت کردم : از  رونیو کالفه ب نفسم

 یو رو دیرس یبه گوش م کشونیج کیج فیضع یو صدا ستنیا یسر پا ب یرو که نا نداشتن حت چارهیب یها جوجه

 گذاشتمشون.  نهیبردمشون کنار شوم نییگذاشتم . پا یکارتون
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 .شونیزبون بسته ها شنا بلندن که تو وان انداخت نیکنم. اخه مگه ا ینکن .نگاه االن خشکشون م هینورا گر -

 و با اشک هاش پاک کردم. شینیبرداشتم ب یهق هق کرد. دستمال کاغذ بلندتر

 . رهیخوام بوبو بم یمن نم رندی: نذار بم نورا

 .زمیاب عز یتو شونینداختیم دینبا ستیدست من ن گهیخشکشون کنم. د ارمیبذار سشوار ب -

 رو نداره. یچی: نورا عرضه نگه داشتن ه کوشا

 کنند.  یجوجه ها شنا م ی: دروغ نگو. خودت گفت دیکش غیج نورا

 سر تو آقا کوشا. ریها ز شیبه کوشا رفتم : پس همه آت یغره ا چشم

 گه !خن نیعوض کرد: من گفتم جوجه اردک ها بلدن شنا کنند. به من چه ا ونیزیباال انداخت کانل تلو یشونه ا کوشا

 . یکرد تمیاذ گمی: به بابا م نورا

 ... گهینکش د غی: اه ج کوشا

 .شناسمیمارموز م ی! من توفهمهیبچه فرق جوجه ها رو با هم م نیبه کمر شدم : ا دست

 ه؟یچ یبو نیکه کوشا گفت : اه، ا ارمینگفت خواستم برم باال تا سشورا ب یچیکج شد ه لبش

 سوپم. ی: وادمیسمت آشپزخونه دو دمیکش یبلند نیه

اد. افت نیزم یم گرفت مچ دستم و سوزندم. در قابلمه رو ول کردم با صدا روقابلمه رو برداشتم. بخار غذا به دست در

 اب سرد گرفتم. اشک هام از سوزش دستم راه افتاده بودن.  ریگاز خاموش کردم و دستم ز ریز

بلند نورا  غیج یته گرفته بود. دستم و هم سوزنده بودم . صدا یآماده کرده بودم کم دیجاو یکه برا یریش سوپ

 بود.  دهیبزنم. سوزش دستم امانم بر رونیباعث شد از آشپزخونه ب

 شد؟ یباز چ -

 .رهیمیبوبو م گهیبا انگشت کوشا و نشون داد : کوشا م نورا
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 .گهیکوشا سر به سرش نذار د یبه کوشا انداختم : بچه شد زیتند و ت نگاه

 ؟  یکن یم هیگفتم.چرا حاال گر قتی: حق کوشا

 وزندم. دستم س -

 ؟  یزنی: چرا پماد نم کوشا

 . اریدندون برام ب ریکنه برو خم یپماد خوبش نم -

 بلند شد.  کوشا

 . رندیمیهم دنبالم راه افتاد : نم نورا

 نه قربونت...  -

 و از سوزش دستم گاز گرفتم.  لبم

 : من گشنمه...  نورا

 .کشمیاالن شام م -

حال بودن بلند  یرو خشک کردم. هنوز ب چارهیب ی. با سشوار جوجه هادمیشام چ زی. مدمیدندون به دستم مال ریخم

برگشتم نورا  یسوزش دستم کم تر نشده بود بدتر هم شده بود. وقت یخوردن. از طرف یشدن تلو تلو م یکه م

 بودن. ردهدو تا بچه امروز با من لج ک نیکرد انگار ا یم هیهمچنان داشت گر

 ن؟یاخه شما چرا امروز لج کرد -

ند زد به کرد.گ کاریشده بود نشونم داد : نگاه کن با لباسم چ فیسس کچاپ کث یلباسش و که با لکه ها یعصب کوشا

 . یبکن یکار چیه یستینورا ، احمق خنگ بلد ن یعرضه ا یب یلیلباسم. خ

 خنگ...  ی. بهم گفتگمیبه بابا م ی: خودت نورا

 الش خجالت بکش.چونه لرزوند : کوشا بسه. نورا چهار س دوباره

 .ریو بگ نیداد زد : تو هم همه اش طرف ا کوشا
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 غذات بخور! ایب یریگفتم! کجا م یزد: وا مگه من چ رونیاشپزخونه ب از

 گرفت.  یم هیداشت گر گهینداد . د یجواب

 .  ادیخوام . چرا نم ی: من بابام م نورا

 .ادی: بگو بابام ب دیکوب نیو به زم پاش

 ینم بر میمن از پس خودم هم دلتنگ یبود. اصال منو چه به بچه دار دینشستم. منم دل تنگ جاو میصندل یرو کالفه

 اومد. 

 خوام.  ی: من بابا م نورا

 . ادیمن که گفتم فردا م گهینکن د هینورا گر -

 خوام. ی: نه االن م نورا

 . دیکش یم غیکرد. ج یم هیکرده بود گوشه اشپزخونه نشسته بود گر لج

 .. نجایا ایب خرمیبرات م یخوا یم ی.اصال هر چخرمیم یبرات اسباب باز یباش یدختر خوبنورا  -

 خوام. ی: نه نه نه فقط بابام و م نورا

بچه  نیا یچه جور زدیداشت پرپر م دیجاو یدل خودم هم برا یخواست نق بزنم. وقت یهم مثل بچه ها دلم م خودم

 کردم. یبود آروم م دهیرو که چند روز بود پدرش ند

 گرفتم. دیبرداشتم بدون توجه به ساعت شماره جاو میس یب تلفن

 داره؟یب دیجواب داد : سالم خسرو.. جاو خسرو

 بهش بدم. ی: سالم.. اره صبر کن گوش دمیباال کش مینیب اب

 شده ؟ یزیچ رانیپخش شد: ا یپشت گوش دیجاو یبعد صدا دمیشن یخش خش

 . فقط... ستین ینزنم : طور هیگر ریت مثل بچه ها زوق هینگران بود لبم گاز گرفتم  صداش



 یشونیماه پ

 
638 

 

 نورا؟ هیگر یصدا نیچرا صدات انقدر گرفته ؟ ا ؟ی: فقط چدیجاو

 . دهیکنه به حرف منم گوش نم یم هیآرومش کنم. همه اش گر ستمیگفت: اهوم. من بلد ن مظلوم

 : باز لج کرده ؟  دمینچ کردنش و شن 

 خواد.  یاره.  باباش م -

 چرا لج کرده؟ نمیبده بهش بب ی؟ گوش ی: حاال تو چرا بغض کرددیجاو

 دتشید یم دیگفت که نورا انگار که جاو یبهش م یپشت تلفن چ دیدونستم جاو یبه دست نورا دادم . نم یگوش

 گفت. یم یهم اهوم یداد. گاه یسرش به جواب مثبت تکون م

 لب هاش جمع کرد : قول ؟ نورا

 : باشه. دیخند بعد

  ران؟یتلفن سمت من گرفت رفت سراغ غذاش : الو ا یگوش

 ؟ یکنار گوشم نگه داشتم : معجزه کرد یگوش

 خونه ؟ ی: چرا رفتدینخند

 با تو بودم ؟ رانیندادم دوباره صدام زد : ا جواب

 افتاد. یبه تاالپ و تلوپ م یقلبم از دلتنگ زدیصدام م یمبل نشستم. وقت یرو

 کرده جواب دادم: بله ؟   بغ

 خونه؟  یچرا رفت گمیم ستی: بله جواب ن دیجاو

 !امیتو ن شیبچه ها بمونم. پ شیپ یدلخور بود: خودت گفت قلبم

داشتم. ن یانتظار نیمراقبشون باش همچ ییببر خونه تنها ری: گفتم کنار بچه ها بمون نگفتم دستشون بگ دیجاو

من حالم خوبه  یشب بمون ستیگفتم الزم ن ایگفتم ن ی. بعدشم کستین راه روبه اصال که مخصوصا حال خودت 

 گفتم؟ یزیمن چ دنید یومدیمگه ن روزچند  نی. تو امونهیبه مراقبت ندارم خسرو هم به زور خودش م اجیاحت
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مالقت شوهرم وقت مالقات که تموم  رفتمیم یدور و معمول یلیآشنا خ هیگفت مثل  ینم یزیجا بود چ نیهم مشکل

 یتار مرف یمعمول دی. جاومیبزن یتا حرف میهم تنها نشده بود هیچند ثان یبرا یکرد تا برگردم حت یشد مجبورم م یم

 ترسوند. یمنو م نیکرد ا

 ؟ یستیبلبل زبون ن رانیا هیچند روز اصال شب نی. ایزنی: چرا حرف نم دیجاو

 . میچند روز انگار اندازه سال ها از هم فاصله گرفته بود نیتو ا نکهیا یبرا

 خونه مامانت. برمیزمزمه کردم : بچه ها رو م آروم

ه و بمون شتیفکرم پ ادینتراش بدم م یدست و بالم بسته اس واسم دغدغه فکر یوقت ینجورینکن ا رانی: ا دیجاو

 . نگفتم؟ یخود فکر نکن یب یها زیچ به که بکنم. گفتم  ینتونم کار

 ش .خسته ام  تو ناراحت نبا کمیمن فقط  دیببخش  یگفت -

 دمیمن زنم و طالق نم گمی. قبال هم گفتم االنم میکن یخود م یب یفکر ها ینیشیم نکهیا یبرا ی: خسته ادیجاو

 کنه. رییما تغ یتو زندگ ستیقرار ن یزیاگه حق طالق داشته باشه. چ یحت

 بچه شده بودم : اما گذشته...  واقعا

 ؟  یدیکنم. فهم یم یشد: من تو حال زندگ یجد صداش

 آره  -

  ؟ی: شام خورد دیکش قیعم نفس

 .خورمیم -

 دنبالش؟ رهیم یک ره؟یکنه مدرسه م یم کاری: حتما بخور کوشا چ دیجاو

 حالش خوب کمیتب کرده بود . تازه  شیتنگ شده بود : نه نفرستادمش. دو روز پ شیخرک یها تیحساس یبرا دلم

 شده.

 : حالش االن که خوبه؟دیجاو
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انقدر خوبه که طبق معمول سر به سر  هیکرد: عال یشینم تا دوباره حالش بد بشه خنده نماخواستم نگرانش ک ینم

 .ذارهینورا م

  ران؟ی: حواست که بهشون هست ادیجاو

 نشم. ی. فکر کنم اصال مادر خوبامیمن از پسشون بر نم یستین یوقت یهستش. ول -

 باشه؟ ای: فردا زودتر از ساعت مالقات بدیخند

 قدم شده بود: باشه...  شیگاز گرفتم خودش پ لبم

 ... ایب ی. تو هم دوست دارمیبخواب نهیکنار شوم میخوا یتخت نشسته بود : ما م یاتاق کوشا باز کردم رو در

 الخچی.غذات گذاشتم تو یسرم داد زد رمیگیبه دل نم نیهم یبابات تنگ شده برا یدونم دلت برا ینداد : م یجواب

 بخور..  نییپا ایب یهر وقت خواست

  شه؟ی: فردا مرخص م کوشا

 ما ؟  شیپ یایاره  م -

 نداد : منتظرتم...  جواب

 نداشتم ...  یبرم که آروم گفت : منظور خواستم

 بخشمت. یم یکرد پسرک مهربون : غذات بخور یم یعذر خواه داشت

 . یکن یاصرار م یهم خشمزه اس که ه یلیزد : حاال خ غر

 نگاهش کردم : بچه پرو  یچپک

 *** 

 شی. آرادمیکه تو دستم بود. به دست چپم دادم. شال عقب رفته و جلوتر کش یلکسیآسانسور خارج شدم. نا از

 خسته و نذارم ناراحت کنم.  افهیو با ق دیخواستم جاو یانتخاب کرده بودم. نم یکرده بود رنگ شاد یمیمال

 ن؟یایاجازه دادن باال ب ینشده ها چجوروقت مالقات هنوز  ی: خانم ابطحپرستار
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 بود باهاش اشنا شدم. یبستر نجایا دیمدت که جاو نیبود که تو ا یبخش دختر جوون پرستار

 ماریال ب. حشندیقائل م یاستثنا ها هیها  گریباز واسه  گهی: د نهیلبم بش یباعث شد لبخند رو طنتشیپر از ش لحن

 ما چطوره؟

حتما  یول ومدهی. دکترش هنوز نستیهاش خوب بوده تا االن فشارشم باال ن شیآزما ی: حالش خوبه همه پرستار

 . شهیامروز مرخص م

 خدا رو شکر...  -

 .میعکس با شما ندار هیما هنوز  یول دیریم دیدار گهی: دپرستار

راه  چیشد. پ وقتم گرفته ی قهیانداختم. چند دق یادگاریکه اونجا حضور داشتن عکس  یزدم با چند پرستار لبخند

خان سر جام  ونیهما یوارد اتاق بشم. با صدا نکهیقبل ا ستادیباز بود ا مهیکه درش ن دیرو رد کردم جلو اتاق جاو

 کوبم شدم. خیم

 : سر اردالن بحثتون شد؟ ونیهما

 گفت؟   یچ رانی: ا دمیشن یو به سخت دیاروم جاو یصدا

 . زنهینم ی: اون دختر که حرف ونیهما

 نداشت. ی: نه به اردالن ربط دیجاو

 یچ دیرس یم رتریخسرو د یدون یم دی. جاوادیبهت ب یفشار نیهمچ شهیباعث م ی: جز داستان اردالن چ ونیهما

 دختر طفل معصوم. نیبه ا یبود پسر. مگه قرار نشد. هر کار اردالن باهات کرده ربطش ند یشد. قرامون چ یم

 کرده بود؟ کاریاردالن بود ؟ باز اردالن چ حرف

 نیا ی. مقصر اصلدمینکش شیبحث پ نیبارم ا هیکنار اومدم  شیسال پ یلیموضوع خ نی: عمو من که گفتم با ا دیجاو

داره باز به پدرم اخطار نداد تا منو به اون خراب  ایلیدونست پسرش پدوف یم که جون آقا  دمیداستان اردالن شا

 نداره. رهاشبه اردالن و کا یربط چیه رانیدونم ا یشده نفرسته. پس م

 .دهینفر با پتک تو سرم کوب هیکردم  حس
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 منم بود. ریاردالن پس تقص شیبفرستند پ لیادامه تحص یمنم بود که اصرار کردم تو رو برا ری: تقص ونیهما

هر  خودم هم بود. به ری. تقصزدمیحرف م یکیبا  دیسکوت با یمن به جا  ضیاردالن مر دی: شما خبر نداشتدیجاو

 . زنمیکه چه راحت دارم راجبش حرف م دینیب یمن تموم شده م یگذشته برا گهیحال د

 اومد.  یاز دستت بر م ی: تو ده سالت بود چه کارونیهما

 گفتند چند قدم به عقب برداشتم.  یم یچ دمیشن ینم گهید

 شیوقت پ یلیگفته بود. از خ دیپازل و کنار هم قرار دادم. جاو یشد. قطعه ها یخان تو سرم تکرار م ونیهما یصدا

بود که باعث شده بود  دهیفهم یزی. قبال ها هم گفته بود چمیگفته بود قسمت هم نبود یمن و دوست داشت. ول

 آرزوهاش همه نابود بشند.

موضوع خبر  نیکه از ا ساله یلیکرد خ کاریدونست اردالن با مادر من چ یدونست اردالن پدر منه م یم دیجاو

 داشت.

 هاش افتادم. یقرار یکابوس هاش و ب ادیافتادم.  دیوسواس گونانه جاو یها ینگران ادی

خان و  ونیهما یحرف ها ادیدونستد.  یبود. آقاجون م ایلیتو سرم تکرار شد. اردالن مبتال به پدوف دیجاو یها حرف

کرده بود. اردالن  یاردالن زندگ شیپ یچند سال دیازدواج نبود. جاو نیخان موافق ا ونیتو راه پله افتادم . هما دیجاو

 بود. ضیمر

 افتادم.  میکرد یداخل اتاق هتل با هم جربحث م یوقت دیحرف جاو ادی

  ".یواقعا نابودم کرد یکرد لیکار پدرت تکم "

 مثل روز روشن بود.   قتیچنگ انداختم. حق وارید به

 یوا ی: ا دمینال

 گفتند پدرم بشنوم. یکه م یمرد نیقرار بود از ا گهینداشتم. د یکی نینسان بود؟ تحمل ااصال ا اردالن

ا اتفاق ه نیهمه ا ونیمدت تالش داشتم م نی. تموم اسوزندیام و م نهیزغال طرف سمت چپ س کهیت هی هیشب یزیچ

 وجود داشت. دیدردناک تر از دست دادن جاو زیچ دمیخودم سرپا نگه دارم. امروز فهم
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 که قلبم و  یمن بود سرد و خاکستر یزندگ یروز ها نیا هیبودم. هوا درست شب رهیخ مارستانیب اطیپنجره به ح از

 شد. یتر م دهیچیروز به روز داشت وحشناک و پ زیدر کار نبود همه چ یکرد. برعکس انتظارم بهار یمنجمد م

 !رانی:اونیهما

 مشت کردم. بغض راه گلوم و مسدود کرده بود.زده ام و  خی یصدا واکنش نشون دادم. دست ها به

 ؟یاومد یک ؟ینشست نجایسمتم برداشت: چرا ا گهیقدم د هی ونیهما

 دخترم؟  یکه ندادم چهره اش نگران شد : خوب جواب

 نه؟  ایاومده  دیدکتر جاو نمیخوام برم بب یبرو تو من م ایمختصر تکون دادم: ب سرم

 اردالن ...  -

 کرده؟ کاریچ دیکردم : با جاو مکث

 ؟یبود ستادهیپشت در وا یاز ک ؟یکرد یگوش م دیشد و نفسش سخت شد : نبا کیبار چشماش

 خان؟ ونیگفتم : هما یهام تکون خورد با نجوا دردناک لب

 باشه .   یکه گفتن ستین یخوب زیاخم درهم کنارم نشست : چ با

 تجاوز...  دی: اردالن به جاودیام لرز چونه

 خان اجازه نداد حرفم کامل کنم قاطع جواب داد : نه  ونیهما

 ؟  یپس چ -

 :برو از خودش بپرس؟ونیهما

 تونم...  یتند تکون دادم : نم سرم

نسبت به هم سن و سال  دیاومده. جاو شیپ دیجاو یهستم که برا یهر اتفاق ی: من مقصر اصل دیخان آه کش ونیهما

کرد. فکر  یو درک م زیاز سنش همه چ شتریخودش نداشت ب یسال هاهم سن و  طنتیهاش باهوش تر بود. شر و ش

 یاصرار کردم برا روسیکنه. من به س رشدداشته باشه  نیا لیگرفت که پتانس یقرار م یطیتو مح دیکردم با یم
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شد.  یانقدر تو گوشش خوندم تا بالخره راض یمخالف بود. ول روسیبفرستدش. س شرفتهیکشور پ هیبه  لیادامه تحص

از خانواده اش داشت  هوی نکهیداد. متوجه شده بود از ا یوقت احساساتش و نشون نم چیبود ه یبچه آروم دیجاو

من قول دادم مراقبشم. ده سالش بود همراه اومد آلمان اون موقع من هنوز  یبود. ول دهیترس یشد نگران حت یجدا م

ور  نیماه ا شیو شروع کرده بود ش دیتجارت جد هیکرده بود. اردالن اون موقع  کاریدونستم اردالن با سمن چ ینم

 یسوسن م نکهی. تا امیکرد یم یخونه زندگ هیکرد. همراه اردالن و خاله ات تو  یم یماه آلمان زندگ شیبود ش

قبش باشم. من خواست برگرد. سفر با دو تا بچه کم سن سخت بود. اردالن از من خواست با سوسن برگردم تا مرا

 هیکه  یبه دست اردالن سپردم همون جور دیداشت. بازم حماقت کردم جاو یدونستم برادرم مشکل روان یهنوز نم

 بار سمن سپردم.

با هام تماس گرفته بود  یانجام شد. اردالن چند بار ریماه تاخ هیپدرم با  یضی: برگشتم به آلمان به خاطر مرونیهما

 یمن گهیکرد. من به خاطر حال پدرمون گفته بودم تا دو ماه د یم یریگیپ یلیبود که خ بیگردم عج یبر م یکه ک

رفت به  ادی یکه به اردالن گفته بودم برگشتم. حت یاز زمان رحال پدرم بهتر شده زودت دمید یوقت یتونم برگردم. ول

شته خبر برگ یب نکهیردالنم از ا. استیدرست ن یزیچ هیحس کردم  دیجاو دنیبرگشتم. با د یاردالن خبر بدم. وقت

 اب یحت گهید یبود ول یشده بود. بچه آروم ریگوشه گ یلیخ دیکردم. جاو یحس م یو به خوب نیبود ناراحت بود ا

 یگرفت ول یوقت از من فاصله نم چیه دیکرد. جاو یو خودش بعد مدرسه تو اتاق خوابش حبس م زدیمنم حرفم نم

وقت پاش و تو اتاقم  چیبعد برگشتم ه یول دیخواب یکنار من م دیشب ها جاو ی. بعضترسهیکردم  از من م یحس م

رد. ک یقبول نم ادیحالت در ب نیکه از ا یحیفرت یجاها ایبار خواستم با خودم به استختر ببرمش  نینذاشت. چند

سراغ  یداشته. حتن دیبا جاو یافتاده اردالن پرخاش کرد که کار دیجاو یبرا یچه اتفاق دمیاز اردالن پرس یوقت

داد از  یکه در برابر من از خودش نشون م یصد برابر از ترس ترسهیاز اردالن م دیرفت اونجا حس کردم جاو دیجاو

داد. کم  ینشون م یواکنش نیهمچ دیتند اردالن که جاو یکردم به خاطر خلق و خو یمنم فکر م دیترس یاردالن م

 یبرا یداد حت یاجازه نم رفتمیشبانه شده. هر بار که به باال سرش م یبچه دچار اضطراب و کابوس ها نیا دمیکم د

نشه  تا نگران ادیبخوام به آلمان ب روسیاز س یداشتم جور میآروم کردنش لمسش کنم. واقعا نگرانش شده بودم تصم

 بچه رو حل کنه. نیبتون مشکل ا دیشا

 یاومده بود که فور لیمیبرام ا دیاز مدرسه جاو: دیخان انگشت هاش درهم قفل کرد به جلو خم شد آه کش ونیهما

 یم یتو مدرسه پرخاش و بدقلق دیجاو دیمدرسه که صبح کردم. فهم ری. اونجا با معلمش و مدرفتمیبه مدرسه م دیبا

 یکرده بود. متوجه شدم قبل من اردالن و خواسته بودن و بهش تذکر داده بودن ول دایپ یلیکرد. به شدت افت تحص

مدرسه و مشاور  ریسر برادر خودمه. نظر مد ریز زیهمه چ دیگنج ینم لمینگفته بود هنوز تو مخ یچیمن ه اردالن به
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 یشند از مراجع قانون ینکنم مجبور م یروانپزشک کودک ببرم. گفتند اگه اقدام هی شیپ دیجاو دیبود که با نیا

 روسینظر دکترش گرفتم با س نکهیخواستم بعد ا یاول هفته وقت دکتر گرفته بودم. م یبرا دیجاو ی. براکننداقدام 

 نکهیا ییبه خاطر جدا شدنش از خانواده و تنها دیرفتار جاو نیکردم ا یبذارم. اون موقع فکر م ونیو در م زیهمه چ

 یرفته بودم. آخر شب که برگشتم اول سر رونیب ستاماز دو یکیشده. آخر هفته با  ییمن تنهاش گذاشته بودم منزو

. دیچیپ یکنار تخت افتاده از درد به خودش م دمیکردم د داشیپ یناله اش شدم وقت یزدم که متوجه صدا دیبه جاو

توجه . مزدیم یبود. کتفش ورم کرده بود پوستش به کبود دهید بیبدنش و چک کردم متوجه شدم کتفش آس یوقت

چه  دمیپرس یازش م ی. آمبوالنس خبر کردم. هر چکشهیوضع و داره درد م نیوقته که دستش تو ا یلیشدم خ

م از اونجا متوجه شد یدکتر ها گفتن بودن کتفش در رفته بود. ول مارستانیداد. بردمش ب یافتاده جوابم نم یاتفاق

 ؟!  یجرمبه چه  یدونیکرد. م ریمنو دستگ سیتماس گرفته شده. پل سیبا پل مارستانیطرف ب

 یشدم. افسر پرونده بهم گفت جز در رفتگ یچه حال دمیشن یزیچ نیهمچ یوقت یدونیم ی: کودک آزار پوزخند

 بدنش سوزنده بود.  یکیمعمول شدن  ریپزشک ها متوجه آثار زخم غ دیتن جاو یکتف رو

 ؟  یچ یعنیو دستم و جلو دهنم نگه داشتم :  دمیکش ینیه

صحبت کردن بالخره  دیبا جاو نکهیداده بود. بعد ا یو بدن یعاطف یکودک ازار صیتشخ دیدکتر روانپزشک جاو -

 که دکترش یها زی. اسم اردالن برده بود. بعد چارنشیداده تونسته بودن به حرف ب یآزارش م یمتوجه شدن چه کس

ه بچ نیماه تموم ا کیکرده بود  یبچه ام باز نیبا روان ا یبدن یها هیکرد متوجه شدم. اردالن جز تنب فیبرام تعر

و ترسونده بود.  دیشد اردالن به شدت جاو یم دیتهد یکن یکه فکر م یریشده بود هر تحق یجنس یها ریتحق

 ریگیانجام نشده. بعد ها که با دکتر اردالن حرف زدم متوجه شدم چرا اردالن انقدر پ یخوشبختانه دکترا گفتن تعرض

مطمئن شده  گهیاز برنگشت من تا دو ماه د یگردم. اعتراف کرده بود وقت یبر م یبدونه قرار ک واستخ یبود که م

 یب برگشت یلذت ببره. تعرض تو برنامه هاش بود ول نیشتریب دیاز زجر دادن جاو یکرده بود چجور یزیبود برنامه ر

که  بود نیا یبرا بود شده کتفش یو زده بود باعث در رفتگ دیبرنامه من نقشه هاش خراب کرده بود. اونشب که جاو

تونستم باور کنم اردالن برادرم  یدنبالش از اونجا ببرتش. من نم ادیتا ب رهیتماس بگ روسیست با سخوا یم دیجاو

که اون موقع فکر کردم درسته  یبدم. تنها کار روسیخبر به س نیا دیبا یدونستم چجور ینم یحت یوونیح نیهمچ

تو دادگاه حاضر شد. کل  دیجاو میمنتقل کرد. پدرم به عنوان ق مارستانیت هی. دادگاه اردالن به دخبر کردن پدرم بو

دون بوده. ب دی، پارانوئ یجنس سمی، ساد ایلیاردالن مبتال به پدوف دمیاتفاق ها کمتر دو هفته افتاد. اونجا فهم نیا

بود  نگران آبروش. پدر میحرف بزن چکسیبا ه دینبا هکه افتاد یکرده بود از اتفاق ها دی. پدرم تاک میاردالن برگشت

از  یراحت نیافتاد به هم یچه اتفاق دیفهم یم روسیبود که خانواده اش از هم بپاشه. من مطمئن بود اگه س نینگران ا
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 روسیما شد من اصرار داشتم س نیاختالف ب یباعث کل نمیگذشت. پدرم مجبورم کرد سکوت کنم. هم یاردالن نم

 یحرف دمیکنم نشستم و فقط تماشا کردم. جاو یم و االن سرزنش مبدونه. پدرم مخالف بود. خود یچ مهه دیبا

زده بودم.  یاشارات یچند بار یشد. حت یمتوجه حال بدش م دیاز رفتار جاو روسیمن مطمئن بودم س ی. ولزدینم

و  یریاز اول بچه سر به ز دیجاوشده در جوابم گفت  ریگوشه گ یلیخ دیکنه جاو یگفتم حس نم روسیبه س  یوقت

 شیکردم پسرم جاش پ یمنم بودم فکر م دیدنم شا یبودن. نم دهیبچه ند نیتو رفتار ا رییتغ چیبود. ه یساکت

خانواده  یحفظ آبرو یکرده. پدرم برا زیاردالن خودش و حلقه آو دیعموش امن بوده. چند هفته بعد هم که خبر رس

 نیا بچه رو تو هیفکر کن  یاروم تر شده بود. ول یماردالن و برگشتش به خونه ک گبعد مر دیگفت تصادف کرده. جاو

به  یتونه حت یخودشم هم شک داره نم هیبه سا یآدم بزرگ سال که حت هی. ادیاز اب در م یرها کنند. چ تیوضع

رار . بزرگتر که شد اصمونمیبچه نکردم پش نیا یبرا یکار چیه نکهینگرانش بودم از ا شهیاعتماد کنه. هم زانشمیعز

 دیجاو دمیمترس نکهینفهمه. مخالف ازدواجتون بودم به خاطر ا یزیموضوع چ نیراجب ا چکسیداشت که ه یدیشد

 کنه.  یخشمش و سر تو خال رهیانتقام رفتار اردالن از تو بگ

 ره؟یانقام بگ -

شده بود تنها به انتقام  ریتحق دیبکنه. جاو مایکار با س نیخواست ا ینبودم م دی: اگه من نبودم مراقب جاو ونیهما

 یوقت یخواست انجام بده منصرفش کنم. ول یکه م یکرد. البته عالقمند شدن به تو باعث شد بتونم از کار یفکر م

 کنم.  یوقت اون روز فراموش نم چیداغون شد. ه یبا اردالن دار یچه نسبت یهست یتو ک دیفهم

 ازدواج کرد. نیهم یبرا -

تونست  ینم دیمطمئنم جاو نیکرد ی. اگه اون موقع ازدواج مزدیم یگند هیحتما  موندیماگه  رفتیم دی: باونیهما

 کنه. دای. کمکش کرد خودش پ ینیبیم نکهیا یبش دیکمک کرد تا جاو یلیخشمش کنترل کنه. نگار خ

حال  نیخراب کرده بود. من باعث ا دیجاو یشرمنده تر بودم. اردالن بچگ شهیاز هم یخان رفته بود. حاال حت ونیهما

 و روزش بودم.

 دمیبود صداش و شن نیاتاق باز کردم نگاهم به زم در

 ؟ یای؟ قرار بود زود ب یکرد ری: د دیجاو

 یدونیخودت که م گهید کهیکوچک اتاق پرواز کردم : سالم تراف خچالیتا نگاهش کنم برعکس به سمت  برنگشتم

 شهر چقدر شلوغه؟  یها ابونیخ
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 ؟یداشت یبردار لمی: امروز ف دمیآرومش شن یصدا

 بشه. انجام شیبردار لمیقرار ف ندهیاب پرتقال و برداشتم : نه نداشتم. فقط چند سکانس مونده که تو هفته ا پاکت

 . زیبر وانیل هیمن  یکردم : برا ینگاهش نم همچنان

 . زمیریتو دارم م یبرا -

 کرد! رید ینه ول ایدکترم اومده  نهیو گوشه تخت گذاشتم: عمو هم رفت بب لکسیو نا فیک

و ازار داد بود. سرم و  دیکه جاو یاومد؟ من دختر اردالن بودم! مرد یمن هم به حساب م یخان عمو ونی! هماعمو

 یتش دادم ولبه دس وانیبودم. ل دیحال جاو نیتکون دادم . حق نداشتم ضعف نشون بدم نه حاال که خودم مقصر ا

 .دمیکش قی. نفس عمنمیمچ دستم نگه داشت مجبورم کرد کنارش بش

 ؟ یکن یاعتراض گفت : چرا نگاهم نم با

رو تصور کردم که پدر من باعث آزارش شده  یا دهیدندون گرفتم. معذب سرم و باال اوردم بچه ترس هیلبم و  گوشه

 بود.

 ؟یکرد هیچشم هات انقدر قرمز؟ گرشد : چرا  کتریچشم هام ابروهاش بهم نزد دنید با

 نتونستم بخوابم.  شبیاروم آروم باش : نه د دمیتکون دادم تو دلم نال سرم

 کردن؟ تتی؟ بچه ها باز اذ ی: چرا نتونست دیجاو

 ه؟یچ گهید نیمتوجه دست بسته شده ام شد : ا بعد

 .ادیزدم : خواستم برات سوپ درست کنم دستم سوزندم. از من زن خونه در نم یجون یب لبخند

 نبود. ریاصال انعطاف پذ دینگاه جاو یخواستم هر جور شده بحث و منحرف کنم ول یم

تا االن خودم نگه  یکرد. چه جور یانگار داشت قلبم و لمس م دیرد زخمم کش یو باز کرد و انگشتش و رو دستم

 نزنم. هیگر ریزداشته بودم تا 

 : بذار باز بمونه هوا بخور . دیجاو
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 هاش باز نشد . دست دست کردم.  اخم

 ؟یخور یسوپ م -

 نکرد. چمیسوال پ گهید ی. ولستیبودم حالم خوب ن دهینگاهم کرد انگار فهم یطوالن

 .خورمی: م دیجاو

 دادم : فکر نکنم خوشمزه شده. باشه. دیو به دست جاو رکسیپ ظرف

 دونمت.  یواضح گفتم مقصر نم یآره؟ ول یبش ینجوری: فکر کنم حرف زدن انداختم عقب باعث شده ا دیجاو

 منم گفتم خوبم.  -

*** 

 و امضا کرد. صیو چک کرد. برگه ترخ دیجاو یها شیآزما نیدکتر اخر نکهیا بعد

. یکن تیو حتما رعاچند نکته ر دیکامل حاصل بشه پس با یتا بهبود کشهیتا هشت هفته طول م شی: ش دکتر

خودت و  تیفعال جی. به تدریداشته باش دینبا یرابطه جنس چگونهیتا دو هفته ه یداشته باش دینبا نیسنگ تیفعال

 یها یدنیو قهوه و نوش یممنوعه، چا یالکل باتمشرو گاریروزانه با فاصله کم و شروع کن. س یرو ادهیبده. پ شیافزا

. قند یکن یاجتناب م یعصب یفشار ها ی. از استرس روحیدار ییغذا می. رژیکن یدار و فعال محدود م نیکافئ

بشه قول  تینکات رعا نی. اگه همه ادیکن ی. هر سه ماه به پزشک مراجعه مدیچک  کن دیخونشون خانم هر روز با

 .یانگار نه انگار سکته کرد یشیزود سرپا م یلیخ دمیم

خان مونده بود تا  ونیپارک کردم. هما مارستانیب یدر ورود یوجل نیداخل صندوق عقب گذاشتم. ماش دیجاو ساک

 کمک کنه. دیبه جاو

کرد.  یخان صحبت م ونیداشتند. هما ی. که کنار هم قدم بر مدمیخان د ونیو هما دیشدم. جاو ادهیپ نیماش از

 دادم. یخانم گوش م ونیهم رفته به هما یتو یبا اخم ها دیجاو

 .دینشست و مچ دستم و نگه داشت منو کنار خودش کش دیخان پشت فرمون نشست جاو ونیها

 .. نجایا ای: ب دیجاو
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سرم  یاش گذاشتم. چونه اش و رو نهیس یسرم رو دمیتعارف دستش و دور بازوهام حلقه کرد تو آغوشش خز یب

 کرد. یس مچونه اش موهام لم یلب هاش جا یگذاشت. تا  خود خونه نگه ام داشت. گاهگدار

 .دنتیخونه د انی. فردا مدیمزاحمتون نشه تا راحت استراحت کن ی: گفتم امروز کس ونیهما

 عمو. یکرد ی: کار خوب دیجاو

 .  ادیباال ب وانیا یکمک کردم از پله ها دی. در خونه رو باز کردم. به جاوومدیخان باال ن ونیهما

  ؟ی: بچه ها رو کجا گذاشت دیجاو

 رونیب برهی. گفت بچه ها رو مارهیتونستم تنها بذارمشون. بابات گفت خودش عصر بچه ها رو م یخونه خودتون نم -

 .انیحال و هوا در ب نیاز ا کمی

 .یتنهاشون نذاشت یکرد ی: کار خوبدیجاو

 داد.  هی. به پشت تخت تکارهیکردم کتش در ب کمکش

 ؟یالزم دار یزیچ -

 خواهم حرف بزنم. یم نیبش نجایا ای: نه ، ب دیجاو

 بزنم. یتونستم حرف یسکوت کرده بود. منم نم دیتخت نشستم. جاو لب

 برات افتاده؟   ی: چرا خانوادت خبر ندارند چه اتفاقدیجاو

 . باشه.. ستی: االن حالت خوب ن دمینال

 .ادیز الیاز فکر و خ شهی. وگرنه سرم منفجر م رمیجواب سوال هام بگ دیمن با رانیخلق سرش و تکون داد : نه ا بد

 یگشتم. وقت یشد بر نم ینم ضیمجبور شدم. اگه مادرم مر ران،یانداختم: من قصد نداشتم برگردم ا نییو پا سرم

گفتم  یخودشون بودن. مادرم سرطان داشت. اگه م یزندگ ریاندازه خودشون مشکل داشتن درگ یبرگشتم همه ب

کردم گذشتم و پاک  یشدم. سع یگریباز هخورد. بعدم که وارد حرف یغصه م شتریمادرم ب کهنیشد جز ا ینم یچیه

 کنم.
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 که خبر داشت هومن بود؟ ی: تنها کس دیجاو

 بهیکشور غر هی یکرد ممکنه دخترش تو یوقت فکر نم چی: مادرت هدمیپوزخندش شن یو تکون دادم صدا سرم

بارم بعد اون اتفاق  هیبه حال خودت تنهات گذاشته بودن.  یراحت نیبه هم ی. چه جورادیب شیپ یواسش مشکل

 . ستیدخترش حالش خوب ن دهینفهم

 از دهنم خارج بشه رو گرفتم.  نکهیکلمات و قبل ا یجلو یکردن ول یخواستم بگم مگه خانواده تو توجه ا یم

خواد  یکرد من خودم دلم نم یفکر م . مادرممیداشت یبود. مکالمات کوتاه مانیمشکالت ا ریمادرم اون موقع درگ -

 .میارتباط داشته باش ادیطالقم ز هیبعد قض

 ... یخورد با خشم گفت: اون عوض تکون

 سرخ شده بود چشم هاش و بست. هول شدم بازوش لمس کردم.  تی.از عصبان دیاش کش نهیس یو رو دستش

 نکن. تی. خودت اذشهیگفت االن حالت بد م یدکتر چ یدیجان مگه نشن دیجاو -

 ه؟یکجاس؟ هنوز زندان یو مشت کرد : خوبم... اون عوض دستش

چاقو تو شکمش فرو  هی شیشدنش همبند یگذاشتم: دو سال بعد زندان دیجاو یدست مشت شده ا یو رو دستم

 .کرد تموم برسوننش  مارستانیبه ب نکهیقبل ا ادیز یزیکرد. از خونر

 ... یشکرش باق یجا کشهینفس نم ایدن نیاکه تو  نیبا خشونت گفت: هم دیجاو

 یاگه کس دونمیاشتباه کردم. م یلیخ دونمی. میبودن زیقبل ازدواج همه چ یحق داشت دونمیندادم: من م یجواب

 راجب گذشته من خبر دار بشه ممکن ابروت به خطر.. 

شونه اش گذاشت. دست هاش دور کمرم حلقه  یاش سرم و رو نهیسمت س دیدستم و کش دیادامه بدم. جاو نتونستم

 شد. صورتش داخل موهام فرو کرد چشم هام بستم. 

 ؟ یبگ یخوا یبه خانوادت م -

  ه؟یچه سوال گهید نی: ا دیجاو

 ... یزیچ یهمون بهتر کس ینگران آبروت دونمیم -
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. گذشته یب خودت بزنراج یحرف نیهمچ گهینشنوم د رانیکنه ا یم میعصب بدجور حرفات :هششششش... دیجاو

 بده؟ یبخواد راجبش نظر ینداره. که حت یجز من ربط چکسیزن من به ه

 یوقت با ترس ها نیکه تو صداش بود دور کمرش حلقه کردم. خودم سرزنش کردم تموم ا یتیهام و از حما دست

 و به خودم جهنم کرده بودم. یاحمقانه زندگ

که برات افتاده!  یچرا؟ نه به خاطر اتفاق یدونی. م میازت دلخور عصبان یلیخ یلیخ رانیدلخورم ازت ا ی: ولدیجاو

 . یکه منو محرم رازهات بدون ی. احساسم قبول نداشتیچون انقدر بهم اعتماد نداشت

 ...درکم کن.دمیبغض گفتم : ترس با

. صد پشت دمیشن بهی.از دهن صد پشت غر دمیشن یاز دهن زنم م دیکه با یزیچ رانیتونم درک کنم. ا ی: نمدیجاو

 دونستم.  یتر از من خبر داشتن من نم بهیغر

 .. دیزمزمه کردم : ببخش مظلوم

 یدونم وقت یتو رومقصر م یداشتم که فکر کرد ی؟ چه رفتار یتصور کرد ی؟ اخه منو چ یدیترس ی: از چ دیجاو

 !انقدر رفتارم متحجر بوده؟  ینبود

 .دی. بهم حق بده جاودمید یهات م تیحساس ی. خوب وقتیکرد یرفتار م یآخه تو جور -

 یفکرشم م یمن وقت رانی. ایدار میتو زندگ یگاهیچه جا یباش دهیکردم تا امروز فهم ی. فکر مدمینم حق :  دمیجاو

 یونپاره کنم ا کهیخوام ت یکنه. م یباد م رتمی. اره رگ غرمیخوام بم یم تیبرات افتاد از زور عصبان یاتفاق یکنم چ

 نه.ک یم تیبدتر منو اذ ناینداشته باشم از همه ا گهیتو رو د نکهیفکر ا یکرده. ول دایتعرض به تو رو پ که جرات

  دیببخش -

 که مربوط به تو بفهمم.  یباشم که هر چ ینفر اخر ادیکار نکن من بدم م نیبا من ا گهید رانی: ا دیجاو

 کنم. یپنهون نم یزیچ گهید -

 مترسم قلبم تحمل نکنه.  یرو بدونم. ول گهید یزهایچ یلیخوام خ ی: من م دیکش اه

 ... ینجوری. نگو اهیچه حرف نیا -
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 دروغ نگو. گهید یکن ی... هر کار م رانیدروغ نگو ا گهیگوشم زمزمه کرد: د کینزد

 ازم پنهون نکن. یزی. تو هم نگو.تو هم چگمی: نمدمیو گونه ام به گونه اش کش دمیباال کش خودم

تونستم  ینم یشناختیاردالن نم یکنه حداقل تا وقت یداستان من فرق م یول یزنیحرف م یاز چ دونمی: م دیجاو

 همه مزخرفات نداره. نیبزنم. االنم قلبم تحمل ا یحرف

 بهش گفته بود.بهتر کار من راحت تر کرده بود.  زیعمو همه چ پس

 من خجالت...  -

 : هشششششدیجاو

ازه اج یمدت یباعث شد پلک هام ببندم. برا دیاومدن سر جاو نییرد. پاکمرم لمس ک یلباسم رفت لخت ریز دستش

 حرف زدن بهم نداد. 

رزش شد. بدنم ل یم شتریب شتریب میکه نسبت به هم داشت ی. کششدیموهام لغز یهاش مالحظه گر البه ال انگشت

 . زدمی. نفس نفس مدمیکرد. لباسم که از شکم باال زد عقب کش دایپ یفیخف

 گفت؟ یدکتر چ یدینشن -

 خوام حست کنم.  یگوشم پچ پچ کرد : فقط م ریگفت و ز یاهوم

 چقدر دل تنگش بودم. دمیفهم یدست هاش باعث شد مقاومتم بشکنه. حاال م لمس

*** 

قرار  دیسرشونه جاو یباز کردم. سرم هنوز رو مهیافتاده ام. پلک هام و نصف و ن ریگ ییخوردم حس کردم جا تکون

که  یپر از دلتنگ یلبم شکل گرفتم. لحظات یرو یبود. لبخند دهیچیبازوهاش و تنگ دورم پ دیداشت و جاو

حس کنم. وسط معاشقه پر احساسمون  هکردم. دوبار ینم داشیمدت پ نیکه ا ی. باعث شده بود آرامشمیگذروند

 شد. یم دهیکش مارستانیباز کارمون به ب گرفتمیکم آورد.اگه جلوش نم دیجاو

 : حس تازه دوماد رو دارم که تازه نامزد کردن فقط حق ناخونک زدن دارند.زده بود  غر
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 ینفر سوم چی. همیبود دیصداش و دوست داشتم. چقدر خوب بود تو اون لحظه فقط من و جاو طنتیچقدر ش من

 کرد. یگرفت. چقدر حس و حالم با صبح فرق م یقرار نم نمونیب

کرد. دست هاش دورم تنگ تر  یفیظر یخورد اخم ی. تکوندمیدرهم شده اش کش یموها یال هیهام و ال انگشت

مرد مهم  نیا یانقدر برا دمیکردم. حداقل امروز فهم یم تیداشت احساس امن یسفت نگه ام م ینجوریا یشد. وقت

 کرد. ینم یوقت خال چیبودم که پشتم و ه

 یگذاشت بودن انحنا طنتیش یگشت هام بناصورش نوازش کردم. ان یسمت صورت اصالح نشدش رفت زبر دستم

 انگشتام عقب بکشم. انگشتم و گاز کرد.  نکهیلمس کردم. قبل ا کشیلب بار

 بدجنس یا -

 . دنیخند یخوش رنگش هم مثل لب هاش م یها یهاش و باز کرد.طوس چشم

 سو استفاده گر؟ یگی؟ چرا نم یداریتو ب -

 ماه خانم..  یکن یتو که تو خواب به پسر مردم تعرض م ایچشم باز نگاهم کردم : من  هیچشم و بست و با  کی

 یزیناهار چ یبرا دیبا یخواست بلند بشم. جام خوب بود .گرم و راحت و امن ول یگفتم. دلم نم یلب بدجنس ریز

 بخوره. رونیچرب و شور ب یتونست غذا ینم دیکردم. جاو یدرست م

دفعه  نیمحکم تر نگه ام داشت و ا دینداشتم از جام تکون بخورم.  تکون که خوردم . جاو یاصال عالقه  دمیکش اه

 پاهام و هم با پاهاش قفل کرد.

 ؟یشونی:کجا ماه پ دیجاو

 کرده بود.  کیام باال گرفتم. چشم بازش و بار چونه

 ؟یشد تیاستراحت کن جات تنگ بود. اذ شتریب کمیناهار درست کنم. تو هم  یبرا یزیچ هی -

 . االن جات بده؟ ی: من که جام خوبه !تو هم که خوب تو بغلم جا شد دیجاو
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دندونم  ریو ز نمییملحفه جمع کردم. لبم پا ریکرد. انگشت هام و ز یخجالت زده ام م یشدم . هنوزم گاه سرخ

ا شده ج یبود من تو بغلش به راحت دیحق با جاو یهمه تخت اشغال کرده بود ول دینفر بود . جثه جاو هیگرفتم. تخت 

 بودم.

 دندونم جدا کرد. ریو از ز نمییشستش و باال اورد. لب پا انگشت

 .یشیم یدلبر یکن یباز رحم نم یکنه ول یکار م مهی: قلب من نصف و ن دیجاو

رتم صو یبوسه هاش که رو ریگذاشت. ز میشونیپ یرو یماه گرفتگ یرو یصورتم خم شد و لب هاش و طوالن یرو

کردم. بازوش و از پشت  یبه باال نگاهش م نییهم افتاد. جا به جا شد حاال من بودم که از پا یشست پلک هام رو یم

 سرم برنداشت. 

 کن بعد برو..  یدلبر گهید کمیگوشم پچ پچ کرد :  ریز

 شونه هاش گذاشتم.   یام هام با جلو اومدن صورتش ساکت شد. دست هام و رو خنده

 ... یشیم تیکردم : باز اذ نجوا

 حاال. یریکوچولو بمون م هی: دیجاو

دل رفتن هم نداشتم به خواسته اش تن دادم. با  گهیداد. د ی. صورت زبرش گونه ام خراش مدیچونه ام بوس یگود

 ارامش چشم هام بستم.

 .دیذوق زده نورا به گوشم رس یدر اتاق دود شد. صدا یبا باز شدن ناگهان آرامشم

 .. یی: بابا نورا

 . دیتنم باال کش یملفحه رو رو دیمشخص باشه. جاو میکردم تا کمتر برهنگ میقا دیجاو نهیو سرم داخل س دمیچرخ

 .یشینم یزد: مگه من به شما نگفتم بدون در زدن و اجازه گرفتن وارد اتاق کس تشر

 کرده بود. یداشته باشم. اخم بد دیجدا کردم تا به صورتش د دیخودم و از جاو یکم

 ...یی: بابانورا
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 تشر رفتم : سرش داد نزن . دلش تنگ شده. دیبه جاو 

 . برو دختر قشنگم.امیمنم م رونیکرد: بابا جان برو ب یپوف

 .یکن یو بغل م یو دوست دار رانیهمه اش ا یدوست ندار گهیخوام...منو د یبا بغض گفت : نم نورا

 .دیکش صورتش  یرو دست نشست و  دیرفت. جاو رونیبزنم که نورا از اتاق ب یتا حرف برگشتم

 . می:مکافات داردیجاو

 . دنتی. بچه ذوق داشت از دیکن یچرا انقدر خشن رفتار م دتتیهمه مدت بچه د نیبعد ا -

 .رهیاجازه بگ یقبل هر کار یریبگ ادی دی: بچه بادیجاو

 ؟یاخم کرد: تو چرا در اتاق قفل نکرد شتریب

 گهن زور به منو رفته ادشی. نق زدم : ماموت خان دمیتخت برداشتم و سرم کش نییو از پا راهنمیاخم نشستم و پ با

 .بزنه غر بلده فقط. داشته

 : اهان پس به زور نگهت داشتم.دیباال پر ابروش

 نیبچه ها مهر و محبت ب ستیاومده. بد ن شیمن اصال زور دارم. بعدم انقدر اخم نداره حاال پ یکج شد: پس چ لبم

 .نندیبب نشونیدیوال

 دیبا یلیبه بعد خ نی...از اجدهیمثبت ه ینه صحنه ها ی: مهر و محبت آره ول دیلبش کش یشستش و رو انگشت

 ران؟ی. باشه امیمراقبت کن

 و بپوش.  نیو به دستش دادم : ا راهنشیاومدم و پ نییتخت پا از

 باز لباسم اشاره کرد: دکمه لباست و ببند.کوشا هم هست. قهیدستم نگه داشت با اخم به  مچم

 روز از اومدنت بگذره بعد شروع کن. هیبهش رفت : حاال بذار  یغره ا چشم

 رو شروع کنم؟!  ینگاهم کرد: چ گنگ

 به جانب نگاهش کردم : زور گفتن. حق
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 . زمیشل شد و اخم هاش باز شد: من خواهش کردم عز ششین

 .دمیو نشن یخواهش واال من که  -

 .زمیعز یکن یمن عادت م اتی: کم کم به ادبدیجاو

 کجاس؟ دیاومد: جاو رونیرفتم. کوشا از اشپزخونه ب رونیگفتم از اتاق ب یبلند شششیا

 ؟ یداشت دیاتاق اشاره کردم : تو اتاق  کل به

 :آره کوشا

 کردم.  داشیبود پ زانوهاش گذاشته یکه سرش رو یپشت مبل ها در حال نورا

 دعوات نکنه. گهیکنم د یو دعوا م تیبغل خودم بابا ایشده. ب میقا نجایپس عروسک خوشگله ا -

 . امی: نم نورا

 ؟یاخه لپ گل گل یدعوات کرده چرا با من قهر تیبابا -

 کنه . یهمه اش تو رو بغل م یی: بابا نورا

 بنده شانس که ندارم.  یبچه چهار ساله شده بود هوو اوف

 قند عسلم. یتیتو جون بابا زمی. بابات انقدر که تو رو دوست داره منو دوست داره عززمیکنه عز یتو هم بغل م -

 .دیکوشا رو د ی. ول نیمنو بب ومدیمنو دعوا کرد. ن رمیگفت : نخ هیبا گر نورا

 کرد. یحبت مکه داشت با تلفن ص دمیشن دیجاو ی. صدادیچشم هاش کش یو رو مشتش

 : باشه پس منتظرم.دیجاو

- ... 

 : فقط پولش ...دیجاو

- ... 
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 .نمتیب ی: از دست تو خسرو باشه مدیجاو

 .دیسرش و بوس یپسرش و بغل کرد رو دیجاو یدست داد ول دیبا جاو کوشا

 ن؟یاومد ی: با کدیجاو

 کوشا: باباجون...  

  د؟یرفت رونمی: بدیجاو

 ..  اچهیدر می. بعدم رفتمیخورد یبا باباجون بستن میکوشا: آره رفت -

 به من نگاه کرد : نورا کجاس؟ دیجاو

 ؟یپشت مبل اشاره کردم: قهر کرده. گفتم بخواب باز راه افتاد به

بود . تازه خود دکترم گفت راه رفتن برام خوبه خسته شدم  فیسکته خف هیعمل قلب باز که نداشتم .  زمی: عزدیجاو

 .دمیکش همه اش دراز

 . یبغلش نکن یشد تا نورا بغل کنه بازوش لمس کردم: وا خم

 نیپر از زم هیدستش و دور کمر نورا حلقه کرد مثل  دیجاو ی. ولدی. سمت پله ها دودیکش غیحرفم ج دنیبا شن نورا

 جداش کرد.

 !رانیدرهم نگاهم کرد: ا یبا ابرو ها دیجاو

 .یاریبه خودت فشار ب دینبا ینداشتم. خوب تازه مرخص شد یکردم : به خدا منظور بغ

کرد: من خوبم قربونت.. برو به کارت  یم هیحلقه کرد با صدا گر دیکاناپه نشست نورا دستاش و دور گردن جاو یرو

 برس.

 گوشنکن .  هی، دختر خوشگلم گر ییکنار زد : نورا بابا سشیصورت خ ینورا از رو شونیپر یدست موها هیبا  بعد

 . گمیم یچ نیکن بب

 درست کنم. یغذا چ -
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 .میدیسفارش م زیچ هی رونیاز ب یخواد خودت خسته کن ی: نم دیجاو

 داد زد : مامان جون غذا گذاشته. منیاز نش کوشا

طور که نورا تو بغلش داشت وارد  نیهم دینورا بند اومده بود. جاو هی. گردمیو چ زیو غذا رو گرم کردم. م سوپ

 دمیترس یداد. م یآشپزخونه شد. صورتش از درد مچاله شده بود. هنوز بدنش جون نداشت حرفم هم گوش نم

 بزنم و دوباره نورا ناراحت بشه.  یحرف

 . دمیعقب کش ینهار خور زیم یصندل

 . نیبش ایب -

 نشست.  یحرف بدون

 : خودت خسته نکن.  دیجاو

 ناهار...  ایدم. کوشا بنکر یکار -

 برداشتم تا داخل بشقاب برنج بکشم. ری. کفگ دمیسوپ کش دیجاو یبرا

 من بخواب باشه؟ شیامشب پ ییگفت : بابا یبا لحن لوس دختران نورا

 با لبخند نگاهم کرد. دیرفت. جاو دیموند. نگاهم سمت جاو یحرکت باق یب دستم

 

 تو اتاق خودش بخوابه. دیبا ینشوند : باباجان هر کس شیصندل یپاش بلند کرد و رو یو از رو نورا

 خوابه؟ یتو اتاق تو م رانیجواب داد : پس چرا ا یبا تخس نورا

پوزخند کوشا که وارد آشپزخونه شد بود از خجالت گوشه لپم گاز گرفتم. کوشا انقدر بزرگ شده بود که  یصدا با

 ومدهیرفت. معلوم بود از خنده منظور دار کوشا خوشش ن یبه کوشا چشم غره بد دیرو درک کنه. جاو زهایچ یلیخ

 بود.

 : کوشا ....دیغر دیجاو
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 ... دیخنده اش و جمع کرد : ببخش کوشا

 بخور. ونیزیبشقابش برداشت تا غذاش و جلو تلو کوشا

 تو بخوابم. شیبگو تو اتاق خودش بخوابه من پ رانمیبه ا ییدست بردار نبود : بابا یول نورا

 خوبه؟ مونمیقاشق نورا به دستش داد : شب تا خوابت ببره تو اتاقت م دیجاو

 خوابه؟ یکجا م رانیبه من نگاه کرد: ا نورا

 همه سماجت نورا خنده ام گرفته بود.  نیا از

 خوابه.حاال غذات و بخور. یکنه. تو اتاق من م یم نیج نی: پدر سوخته منو س دیکش یپوف دیجاو

 :چرا؟نورا

 بهم اخم کرد . بهش چشمک زدم لب زدم : جواب بچه رو بده چرا واقعا؟ دی. جاورمیخنده ام نتونستم بگ یجلو

 خوابند. یهم م شیکنند پ یازدواج م نکهیکرد : چون اقا و خانوم ها بعد ا کیچشم هاش و بار دیجاو

 خوابند؟ یهم م شی: چرا پ نورا

نورا  یطور به سوال ها نیخواست هم یاگه م دمیگاه کرد. دشده به نورا ن ی. آسدمیبه صورتش کش یدست دیجاو

 شد. بشقاب نورا برداشتم نورا از جاش بلند کردم.  یم دهیکش کیبار یجواب بده کار به جاها

 ؟ یکارتون نگاه کن ینورا دوست دار -

 .ذارهیکوشا نم یو فراموش کنه : اره ول زیحرف باعث شد نورا همه چ نیهم

 نورا کارتون بذار.  یصداش و باال برد: کوشا برا دیجاو

 اعتراض کوشا بلند شد : بابا..  یصدا

 که گفتم. برو بابا جان غذاتم بخور.  نی: هم دیجاو

  ؟ی: درد دار دیاش کش نهیس یدستش و رو دیجاو
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 .ستین یمشکل هیعاد دیکش ریام ت نهی: نه صدام باال بردم سدیجاو

 .دیتو جاو دونمیبشه من م زتیچ هیبار  نیبه خدا ا گهید یدینشستم : گوش نم یعصب

. بچه میکن یباهم زندگ ی: من خوبم ماه خانم  قرار مدت طوالنزمیلبش شکل گرفت از لحن تند و ت یرو یا خنده

 .میهامون بزرگ کن

هم به  یگرفتم با دست بشورم. هر چ می. چند بشقاب نبود تصممیحرف خورد یمحبت نگاهش کردم. غذامون ب با

استراحت کنه گوشش شنوا نبود. تموم مدت سر جاش نشسته بود و نگاهش  یاصرار کردم تا دارز بکشه و کم دیجاو

 کرد. یم ینیروم سنگ

 به من ؟ یزل زد یبابا تو چرا نشست ی: ا دمیکالفه کرد چرخ نگاهش

 اد؟یابروش و باال فرستاد : بدت م یتا کی

 سرخ شدم : نه فقط...  

 ؟ یگاهم کرد : فقط چن طنتیش با

 ولش کن. یچی: ه دمیو جو لبم

 یرو یو به کارم ادامه دادم. وجودش پشت سرم حس کردم. دست هاش و دو طرف کمرم گذاشت. بوسه ا برگشتم

 شونه ام زد.

 ؟  یباز کرد : ولش کن خودت و خسته کرد شبندمیپ بند

 نمونده.  شتریظرف ب هی -

گوشم به دندون  یشونه ام گذاشت. دست هاش و دور شکم حلقه کرد و سفت نگه ام داشت. نرم یاش و رو چونه

 گرفت. 

 ؟ یصبر شد یچرا انقدر ب انیبچه ها م -

 .یشد یصبر م یب یمن داشت ی: تو هم اگه زن به خوشگل دیجاو
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 . ختمیباعث شد لبخند بزنم. دستکش هام در اوردم . موهاش و بهم ر لحنش

 .یشیم گهید یکیانگار  یشیمهربون م یقربونت بشم وقت -

 ی. به دلم مادیخوشم م کلیسن و ه نیبا ا بی. عجیکن یکه لوسم م یهست یتو تنها زن رانیبه گوشم زد : ا ی بوسه

 کرد. یپسر بچه ها رفتار نم هیبچه بودم مامانم هم باهام شب یچسبه حت

 ؟ یگفتم : پس نگار چ یلحن حسود با

 یابر میدو تا دوست بود هیشب دیشا میاز هم دور بود یلیخ یول میرو داشت گهی: حسود ، احترام همد دیو بوس گردم

 ه. کن یزندگ یباز کردم عذاب وجدان دارم. حقش بود با مرد بهتر مینگار به زندگ یناراحتم که پا نیهم. به خاطر هم

بود ثمره ازدواجتون دو  مونینگار خودش انتخاب کرد. مثل من که تو رو انتخاب کردم. مطمئنم اگه از انتخابش پش -

 فکر ها...  نیبود. خودت آزار نده با ا یتا بچه نم

 . دهیآزارم م شهیاز هم شتریموضوع تو سرم که ب نیبدتر از ا ی: فکر ها دیکش یقیعم اه

 ؟یچه فکر ها -

 دونم که برات افتاد. یم یدم مقصر اتفاق: خو دیجاو

 خورد خوردم . خواستم تو بغلش بچرخم که اجازه نداد .  جا

 : نه بمون.  دیجاو

 ؟یکن یم یفکر نیچرا همچ میبا هم نداشت یارتباط چیفکر احمقانه اس! ما اون موقع اصال ه نیا -

 چی. هدمیکش یبودم همه اش بهش فکر کردم. اگه مثل ترسو ها پا پس نم یبستر مارستانیچند روز که ب نی: ا دیجاو

 یوقت برات نم چیه گهی. اون اتفاق دیبر رانیاز ا یریبگ میکه بعدش تصم یکرد یازدواج نم کهیوقت  با اون مرت

 افتاد.

 کرد.  یتم و نوازش م. چونه ام به خاطر اختالف قد هامون باال گرفتم. هرم گرم نفس هاش صور دمیکردم و چرخ تقال

 کنم. یفکر نم ینجوریمن ا -
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. میداشته باش یخوب یزندگ میتونست ی. نمدمیکه من از گذشته شن یزهاینوازش گر بازوش لمس کرد : با چ دستم

 .میفاصله کمک کرد .پخته تر بش نی!ایداد تو بود یکه منو آزار م یاون موقع کس دیشا

 چسبوند. میشونیو به پ شیشونیاورد و پ نییکرد. سرش و پا اخم

 بودم. یمواظبت م دیتونم خودم ببخشم با ینم یبگ ی: هر چدیجاو

 جنبه ام یکرد قلب ب یکه خرجم م یرتیکرد. مدل محبت کردنش و غ یابراز عالقه م یانقدر جد یرفت وقت یم دلم

 کرد.  یو ذوب م

  د؟یاالن مواظبم باش خوب ...جاو -

 انم؟زد : ج مینیو به ب شینیب غهیت

 ... ییخوشحالم که زورگو یلیخ یدونینجوا کردم : م عاشقونه

صدامون بشنوه زمزمه کرد: اون وقت چرا؟ تو که همه اش  میخواست یبود نم ستادهیگوش ا ی. آروم انگار کسدیخند

 !میبه خاطر زورگو یزنیغر م

 تونستم طعم دوست داشتن بچشم. یوقت نم چی. هیشد ینم کیهات نزد یاگه تو با زورگو -

 هاش شدم : دوست دارم. یطوس رهیخ بعد

 خنده زدم. ری. بلند زدیکش یزنگ اف اف پوف یتر اومد با صدا نییهاش برق زد. سرش پا چشم

 .نواب خانم کنم بله  یم صاف باهات و دلبرهات تک تک : بخند شب  دیجاو

 شب تو اتاق خودش بخوابه! دیبا یهر ک بود گفت یکیبراش چشم و ابرو اومدم :  طنتیش با

 .میاتاق منو تو ندار گهیکنند .د یخال نییاتاق پا دمیشد : فردا م یجد

 !یکه تختش و از من جدا کرده بود خودت بود یگفتم: واسه من اخم نکن جناب شوهر ، کس یدلخور با

غصه  هیشد  ی. درد منم م یبود نیبه خاطر مادرت غمگ شمیجور نیهم رانی: قصدم ناراحت کردن نبود ادیجاو

 . یدار یخونم چه حس یاالنم از چشم هات م نیهم  گهید
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 دونم...  یشرمندم نم -

اق تو اتف نیخانم قشنگ تر یشونیبه تو نداره. داشتن تو دوست داشتن تو ماه پ یگذشته من ابدا ربط رانی: ادیجاو

 .رانیا میباش کیاز االن بهم نزد شتریخوام ب ی. ممیو از هم پنهون کن یزیخواد چ یدلم نم گهیمنه. د یزندگ

 تکون دادم: باشه قبول...  دییو به تا سرم

 تا خسرو مچمون نگرفته.  رونیب میبر ای: حاال ب دیجاو

 خسرو...  -

 .میبش دهیکوچولو ها بخره. بلکه بخش نیسگ از ا هینورا  یسرش تکون داد : به خسرو گفتم برا دیجاو

*** 

 &دیجاو&

 

و بر داشت. از اتاق  نیماش دیتن زد. کل راهنشیپ یتخت گذاشته بود و رو یبراش رو رانیکه ا یرنگ یسرمه ا ژاکت

 یزانوهاش نشسته بود و داشت برا یرو نیکه کف زم دیو د رانیباز بود و باز کرد. ا مهیخارج شد. در اتاق نورا که ن

 داشت. ینورا چند دست لباس برم

 انری. باور داشت ارهیتونست گردن نگ یکه م یها تیداشته باشه راجب مسئول یاعتراض رانیابود  دهیامروز ند تا

 براش سخت بود .  زهایچ یلیخ دید یم یبچه ها رو دوست داشت ول

خواست بچه هاش و از خودش دور نگه  یتونست و نم ینم یتازه ازدواج کرده نبود ول یزوج ها هیشب شونیزندگ

 یباعث بشه بچه هاش مشکل یغفلت نیخواست کوچکتر یازشون غافل شده بود. نم یادیچند وقته هم ز نیداره هم

 کنند.  دایپ

 پاش رفت بود و برداشت.  ریکه ز یگفت و عروسک یهنوز متوجه حضورش نشده از جاش بلند شد. اخ بلند رانیا

 جونم. یبچه ...ا یاخه تو انقدر شلخته ا یرفت یک یکله بابات، ب یلب نق زد : ا ریز

 .نورا که خوابش برده بود زد یبه لپ ها یکنار تخت نورا نشست. بوسه ا رانی. ادیآبروهاش باال پر رانیلحن ا رییتغ با
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 هوو جون...  یانقدر خوشگل شد یرفت یجونم ، اخه تو به ک ی: ا رانیا

 الیخ یبود. درست بود سر به هوا بود. ب یدختر بلد نبود تظاهر کنه. دوست داشتنش واقع نیبه لبخند باز شد. ا لبش

 بود. 

بلد بود  نایعوض همه ا ینبود. ول یزن عاقل و بالغ ، زن خونه دار هیکرد  یداد که شک م یانجام م یکار ها یگاه

تونست  یم شیشونیدور اطرافش. ماه پ یجا باز کنه تو قلب آدم ها یدوست داشته باشه چه جور یکس یچجور

 شه.با ینظر یمادر ب

حاال  یداشته باشه ول شیشونیکرد ماه پ یفکرش نم یروز حت هیبابت فکرش وجودش در برگرفت.  یخاص حس

 وسوسه کننده بود.  رانیبچه از وجود خودش و ا هیکرد.  یکه عاشقش بود فکر م یداشت به بچه داشتن از زن

 یکرد. حس بد و وحشتناک یترکش م رانیافتاد ا یاگه اون اتفاق نم دمی. شامردیداشت واقعا م شیچند وقتش پ تا

چند  نیداشته. تموم ا یکه تموم عمرش عاشق بود چه گذشته ا یاومد زن یم ادشی یخورد وقت یتو وجودش وول م

 داشت.  یچه حال تدونس یفقط خودش و خداش م یداشت خودش آروم نشون بده ول یوقت سع

سخت بود ناموسش مورد  یخواست بترکه. واسه هر مرد یم رتشیکرد رگ غ یفکر م رانیا یبار که به حرف ها هر

 نینبود. چند یاورد کلمه درست یکه به قلبش هجوم م یحس ها یقابل تحمل برا ری. سخت و غرهیقرار بگ تیآزار اذ

تونست انقدر آروم به  یم دیکش ینفس م ایدن نیموضوع فکر کرده بود اگه اون حروم زاده هنوز تو ا نیبار به ا

 ادامه بده. شیزندگ

تونست به خاطر  یکه داشت دردناکتر بود. م یاز همه حس ها شیتو زندگ رانیدونست. نبودن ا یم زیچ هی فقط

 .ارهیتونست تاب ب ینم رانینبودن ا یگذره. ول یم یکنه نشون نده تو سرش چ یکه افتاد خودخور یاتفاق ها

 .دمیترس یایدزد ها م هیچرا شب یوا ی: ا دیاز سر ترس کش نیه دنشیبا د دیچرخ رانیا

 : که کله باباش آره؟ دیلبش کش یشستش و رو ناخون

 ...  گهی: خوب شلخته اس د دیشد از خجالت لبش به داخل دهنش کش سرخ

 .شهیم رمونیاگه غر زدن هات تموم شد پاشو آماده شو داره د زمیاشاره کرد: عز شیساعت مچ به

 .امیاالن م تکون داد : پس تو نورا ببر منم سر
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حواس از پله  یبود ب شیطور که سرش داخل گوش نیهم رانیبست. ا نیها عقب خوابند در ماش یصندل یرو نوار

 کار دست خودش بده دستش و گرفت.  نکهیاومد. جلو رفت و قبل ا یم نییپا ونیا یها

 مواظب تو هم باشم. دی.با یبا نورا ندار یفرق چیرفت : جلو پات و نگاه کن . ه تشر

 . یزنیچرا همه اش غر م دیشد : اوف جاو زونیآو لبش

 م؟یخسرو بر نیبا ماش میخوا یکه صبح خسرو آورده بود نگاه کرد : م ینیبه ماش بعد

  ؟یهاش باز نشد : رنگش و دوست دار اخم

 رنگ مورد عالقه منه. ییآره آلبالو یوا -

 رفت : بله کامل مشهود ...  ید چشم غره اتو چشم بو یادیکه ز غشیج یرنگ مانتو به

 وگرنه اصال اجازه یهم مواظب باش یلیخ یکن یآروم رانندگ یقول بد دیو جلو صورتش نگه داشت : با نیماش دیکل

 .دمیبهت نم یرانندگ

 هاش گرد شد : مال منه؟ چشم

 ؟ رانیگفتم ا یچ یدیبه سرش داد : فهم یفیخف تکون

شده بود. صورتش و غرق بوسه کرد. دست هاش و دور  زنیاز گردنش آو رانیا ادیتا به خودش ب دیکش یخفه ا غیج

 کمرش قالب کرد تا کنترلش کنه. 

 .زمیخفه شدم عز رانیا -

 ذوق زده شدم.  دیشرمنده نگاهش کرد : ببخش دهیکش عقب

 بود: اشکال نداره.  جانشیچشم هاش نشون دهنده ذوق و ه برق

 د حداقل نصف پولش خودم بدم.: قرار بو رانیا

 گذاشته باشم.  یقرار نیهمچ ادینم ادمینگاهش کرد : من که  یجد

 ... شهی: مثل هم رانیا
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شم دو ینه از رو ای یآدم درست هیک  یراننده آژانس نکهیا ینگران نیماش نیا دنینگاه کرد : با خر نیاخم به ماش با

 .دمیخودم خر یبرا گهید یبرداشته ام. عوضش ده تا نگران

 کنم.  یعروسک رانندگ نیخوام االن با ا یمن م نی: نق زدن هات و بذار تو ماشدیاز دستش قاپ نیماش یها دیکل

 .نمیشیامروز من م -

 . یکردن ندار یمن دوما دکتر گفته شما فعال حق رانندگ نیماش نی: عمرا اگه بذارم. اوال که ا رانیا

 کرد. یشینما میباز کرد تعظ نیدر ماش رانیو کور کنه. ا شیشونیخواست ذوق ماه پ ینم یشد ول یم تیاذ نکهیا با

 حضرت واال ...  دیی: بفرما رانیا

 ... یبرو پدر صلوات ای: ب دیخند

 یزمان و با منش یو پارک کرد و با هم باال رفتن. جور نیماش رانیخونه مادرش گذاشته بودن. ا ریو تو مس نورا

 برخورد نکنند. گهید یه آخر وقت باشه که به مراجعه کننده هاهماهنگ کرده بود ک

 داخل خانم دکتر منتظرتون. دییاز جاش بلند شد به در اتاق اشاره کرد : بفرما دنشونیبا د یمنش

بار تنها با هر دو تاشون صحبت کنه.  نیاول یداده بود برا حیاومدن دکترشون ترج یم نجایبود که به ا یدفعه دوم نیا

 بود. ینشست. دکتر روانپزشکشون زن جا افتاده ا رانیدونفر کنار ا دیمبل سف یرو

 چطور؟ امروزحالشون ما  ی: خوب زوج دوست داشتن دکتر

 کادو گرفتم. هی دیلبخند زد و دستش و فشرد : امروز از جاو رانیا

 جناب دکتر ...  نیخانم دکتر پررنگ شد : آفر لبخند

 نگاه کرد. جواب فقط با عشق به همسرش در

شما صحبت  یبا هر دو نکهی. بعد امیدار یمهمتر یکارها یلیسر اصل مطلب چون خ رمیم می: خوب من مستقدکتر

دکتر همسر شما به  یبگم آقا دیوحشناک بوده. با اریکه بس نیبود یاتفاق ها یشما قربان یهر دو دمیکردم فهم

 واکنش شما دمیفهم یخوشحال شدم .وقت یلیو من خ ریپذ بیآس اریکه در گذشته براش رخ داده بس یخاطر اتفاق

 یمرهم جناب دکتر. من مراجعه کننده ها هی رانیا یخودش برا نیا دیدون یکه همسرتون مقصر نم نیبوده. هم یچ
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ه ک یپدر و مادر خودشون بودن. زن ها یهمسر و حت یلطف یتجاوز بودن مورد ب یقربان متاسفانه که داشتم  یخانم

 ذاشتند ممکن بود چند یفکر ترس از آبرو و کنار م نیاگه ا دیدون یکنند.م ینم تیشکا یحتبه خاطر ترس از آبرو 

همسرتون  ی. کمک به بهبوددیهمسرتون آشنا بش یبا ترس ها دیدکتر شما با یرو نجات بدن. آقا گهیتا دختر د

 . دیکن

 نه دستش و محکم تر فشرد.داشت لبخندش و حفظ ک یرفت که سع رانیسمت ا نگاهش

رنج  یو جنس یعاطف یکودک آزار یدردناک بدرفتار یایهمسرت از بقا یبدون دیکه با زیچ رانی: و اما تو ا دکتر

روز مورد آزار قرار گرفتند سر انجام  هیکه  یمشکل دارند. کودکان نی. متاسفانه هزاران زوج تو جامعه ما هم برهیم

 امیاونا رو الت یکه زمان زخم ها شندیموضوع م نیا توجهم یکنند .ول یکودکان ازدواج م نیاز ا یلیخ شندیبزگ م

 ینی. والدرندیگ یپدر و مادرشون قرار م یتوجه ا یمورد ب دیکودکان مثل آقا جاو نیاز ا یلی. متاسفانه خدهینبخش

 به ینیچن نیکودکان ا نیوالد ای. کنه یم نرم پنجه و دست  یفهمند کودکشون داره با چه مقوله ا یوقت نم چیکه ه

در حق  تیجنا نیدوند خودشون مرتکب بزرگ تر ینگه دارند نم یو مخف زیکنند همه چ یم یخاطر آبرو سع

 .شندیکودکشون م

و خودتون متوجه شدم دچار وسواس  رانیطور که هم از حرف ا نیا دیجاو یدکتر به جلو خم شد : آقا خانوم

دونم.  یبابت ترس هاش مقصر نم رانیطور که ا نیدونم هم یو بابتش اصال شما رو مقصر نم دیشد یا مارگونهیب

ه اش روز تجرب هیتجربه کنند که شما  یزیچ قایکه پسر و دخترتون دق دی. نگراندیدونم شما نگران یمن م دینیبب

 دیکن یشما از بچه هاتون مراقبت نم گهیها از حد خودشون بگذرند. د ینگران نیمواظبت ها ا نیاگه ا ی. ولدیداشت

 دی. پس ما در درجه اول بانیکه خودتون تجربه اش کرد یزیچ شهیم قایدق نی.ادیرسون یبهشون آزار م دیبلکه دار

 دیشما آقا جاو یول نیدرمان اقدام کرد یشما برا یکه متوجه شدم هر دو نجوری. امیکار کن اشم یرفتارها یرو

بعد  رندیگ یقرار م یکه مورد کودک آزار یداره. معموال افراد یادیخودش عوارض ز نی. انیدرمان نصف رها کرد

  د؟یمشکل داشت نیهم ا ونخوام بدونم تو ازدواج اولت یکنند. م یم دایمشکل پ شونیزناشو یازدواج تو زندگ

 درمان اقدام کردم.  یبله همون موقع هم برا -

 کنه. یم تتی؟ ترس از جنس مخالف هنوز اذ یجان تو چ رانی: ا دکتر

 یول دینداشتم. استرس شا دیاز جاو یترس چیه ی. ولشمیم یعصب بهیمرد غر هی: من هنوز با تنها موندن با  رانیا

 اول ازدواجمون...  یروز ها یترس نه. حت
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 جمالت احساس آرامش کرد. نیا دنیاز شن قلبش

. هم با هر میداشته باش نیزوج مشاوره دارم هم  میکنه. من تصم یم تیعصب یزیچ نیهمچ نکهیا عهی: طب دکتر

رص سر خود ق دینبا نکهی. و ادینصف مشاورها رو رها نکن دیقول بد دیبا یکدومتون جداگونه مشاوره داشته باشم. ول

 .دیشده قطع کن زیکه براتون تجو یها

که اثراتش تا امروز  میداشت یاومده . منو همسرم هر دو گذشته تلخ شیسوال برام پ هی: خانم دکتر من  رانیا

   م؟یبکن یاصال بهم کمک میتون یباهامون بوده. ما م

 رو گهیهم د دیتون یم یجان. چون شما دو تا به راحت رانیپرسش جوابش مثبت ا نی: من معتقدم که پاسخ ادکتر

زمان و صبر و اغلب  یروند نی. اما ادیرو حس کن گهیمده یدرد ها دیتون ی. چون مدیکن ی. ترحم نمدیدرک کن

 طلبه. یو م یمشاور و روانپزشک حرفه ا هیاوقات کمک 

 : پس درمان داره ؟ دیکش یاه

 ی. ولستین نانهیاعصاب و روان چندان واقع ب یها یماریانواع ب یبودن درمان همه  ی: هر چند صحبت از قطعدکتر

 . البته با کمک خود شما.... دمیکامل م یشما دو نفر من قول بهبود سیدر مورد ک

 از در خارج بشند . خانوم دکتر صداشون زد. نکهی. قبل استادیا رانیا همراه

 و فراموش کردم . نیدکتر ا ی: آقا دکتر

ون حتما پسرت دیمنه که روانشناس کودک هست.  لطف کن یاز همکارها یکیکارت  نیگذاشت: ا زیم یرو یکارت

 یندیسخته ممکن اثار ناخوشا یلیخ یکودک نهیبچه ها اونم تو سن ی. از دست دادن مادر برادیببر شونیا شیپ

 داد مواجعه شده. یدست م زشما رو هم داشت ا نکهیبا فکر ا شیطور که چند وقت پ نیداشته باشه. هم

 خانم دکتر..  نیحتما  لطف کرد -

*** 

 &رانیا&
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 هیکه  من هم  یموندم. مرد یباق رهیخ دیشد تو نگاهش د یم یچارگیکردم. ب یکه حاال با التماس نگاهم م یمرد به

 کردم ؟ یقصاصش م ای دمشیبخش یم دیو نابود کرد. با میزندگ یروز التماسش کردم. ول

 چشم هام بستم. ستادمیپاهام ا یرو

 : کات...  هومن

 عمرم انجام دادم. یباز نیتر یعیامروز طبو پاک کردم. فکر کردم  میواقع یها اشک

 برداشت بود. نی. اخردیخسته نباش ی: همگ هومن

  ؟یشد تیاذ یلیبلند شد. سمتم اومد آروم زمزمه کرد: خ تورشیاز پشت مان هومن

 نکردم خودم بودم. یبار نقش باز نیا ینقش عمرم بودم. ول نیسخت تر نکهینه با ا -

 .یدرخش ی: من مطمئن تو جشواره امسال م هومن

. دمیرس مایلب هاش شکل گرفت.  نگاهش و دنبال کردم و به س یرو ینگاهش دور سالن گشت. لبخند پت و پهن بعد

 داد.  یرو بغل گرفته بود. داشت تکون تکونش م ینشسته بود و هست یصندل یرو

 .نمیروز بابا شدنت و بب هیکردم  یفکرش و نم یحت -

 . یپیخوشت نیبه ا یشل شد : اونم بابا ششین

واقعا  مای. سیازدواج کرد مایبا س یگوش نداد چکسی! هومن خوشحالم به حرف هیا فتهیاخه تو چقدر خودش -

 بودمش. دهیند یشکل نیوقت ا چیخوشحال ه

 من بود. یآرزو نیشد. خانواده داشتن بزرگتر میوارد زندگ مای: منم خوشحالم س هومن

 نیاول خاله سوسن مخالف سرسخت ا یگذشت. روز ها یم مایمحبت نگاهش کردم. دو سال از ازدواج هومن و س با

خواست هومن  ینگرفتن. دلم م یجشن مایشد. به خواست س یخان خاله هم راض ونیبا دخالت هما یازدواج بود ول

 بود.  ی. برام کافدمید یو م شیواقع یکه بعد سال ها خوشحال نیهم ی. ولنمیبب یتو لباس دوماد

و قبول کنند. که اون اتفاق افتاد. چند ماه بعد ازدواجشون خبر  یشد. قرار بود حضانت بچه ا یبچه دار نم گهید مایس

 یهست یهم موافق بود. برا مایرفت حضانت خواهرش به عهده گرفت. س ایتالی. الال اوردوز کرده. هومن به ادیرس
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از  یبو چیکه ه یکرد. زن یقسمت چه کارها که نم دمیهمف یبه عنوان پدر و مادر حاال م یشناسنامه گرفتند ول

 مادر شدن و داشت به آرزوش برسونه. یآرزو شهیکه هم ینبود بچه اش و نگه داشته بود. تا زن یمادر

هومن ناراحت  مرگش باعث شد یکرده بود. ول تیواذ زمیکرده بود. هومن عز یمرگ الال خوشحال نشدم. بهم بد از

 بود. دنشیتونستم انجام بدم بخش یکه م یبشه. تنها کار

 نه ؟ ایشد  دهیبخش لمتونیف اهیس تیشخص نیا اخر کارگردان  ی: آقا مایس

بشه  دهیبخش نکهیا میتصم گهی. دزمیخواب رفته بود بغل کرد: اخرش باز عز مایکه تو بغل س یجلو رفت هست هومن

 گذاشتم. نندهیرو  به انتخاب ب

 بابا هزارتا کار دارم....  باسیز یجشن عروس یدارم. ناسالمت شگاهیمن وقت آرا میبر میتون ی: حاال م مایس

  ؟یدار نیماش رانی. امی: باشه بر هومن

 رسوندتم.  دینه صبح خود جاو -

 پس تو رو هم برسونم.  ای: ب هومن

 *** 

 امروز قرار دیگذاشتم. جاو یجاکفش یو رو فمیهام عوض کردم. ک یرشو باال رفتم . کفش هام و با رو ف وانیا یها پله

 کنه. یبود خونه بمونه. از بچه ها نگه دار

 شونلیبود که صبح تحو یمثل دسته گل زیهمون خونه تم نیکه شدم تو جام خشکم زد. انگار نه انگار ا منینش وارد

 یافتاده بود. نورا باز همه  یو پفک هر کدوم گوشه ا پسیبود. آشغال جلد چ ختهیپارکت ر یدادم. پوست تخم ها رو

و برداشتم. دندون هام  یباز یکردم دسته ها خاموش زونیپخش و پال کرده بود. تلو منیو وسط نش شیباز لیوسا

 .دمیبهم سا

 هم از کوشا نبود. یبود اثر دهیشکمش خواب یبود. نورا هم رو دهیاز مبل ها دراز کش یکی یرو دیجاو

تکون خورد متوجه حضورم  دیجمع کردم. جاو نیزم یدسته مبل انداختم. پوست تخمه ها رو از رو یو رو مانتوم

 مبل گذاشت. یو نورا و تو بغلش جابه جا کرد رو دیکش یا ازهیشد. خم
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  ؟یآمد ی: ک دیخوب آلودش کش یچشم ها یرو مشتشو

 ن؟یدرست کرد یچه وضع نیا دیتازه اومدم. جاو -

  ؟یاومد یکنم.با ک یخوابم برد نشد جمع کنم. دست نزن خودم درستش م گهیکردن د ی: بچه باز دیجاو

 با هومن..  -

 هم باهاتون بود. مایگفت : س زیت تند

 کیخبرش داشتم با هم شر یرفتارش با هومن بهتر شده بود حت نکهیداد با ا ینشون م تیهومن حساس یرو هنوزم

 داد. ینشون م تیط منو هومن حساسرواب یهنوز رو یشده بود. ول

 

 ؟یشد؟ انتخاب کرد یشدم دست به کمر نگاهش کردم : اره بود. خوب چ بلند

 کج شد.  لبش

 داشتند! یخواست یکه م یطیها که همشون شرا یکی نیچرا ا گهیزدم : د غر

 و انتخاب کردم.  یکیباال انداخت :  شونه

 گفتم : چند سالشه؟ اریاخت یب

 ؟یگریچه ج یدیپرس یم دینگاهم کرد : با بدجنس

 برداشتم سمتش پرتاب کردم: مسخره گفتم چند سالشه؟ کوسن

 کردم. یتاپش و انتخاب م هیمدت  نیبعد ا دیهوا گرفت : به هر حال با یرو کوسن

 ...دیزدم : جاو غیج

 ؟ یکن ینم یحسود گهیپنجاه سنش.. د یبابا بچه خواب؟ باال شیلبش گذاشت : ه یرو انگشتشو

 تر باشه. نییپا یسنش کم دی. با میمن قرار پرستار واسه بچه ها استخدام کن زی: عز دمیکش یپوف
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 استخدام بشه مراقب اونا باشه.  دیبا یکیکرد: بچه هام و بسپارم دست چند تا دختر بچه که  اخم

 شد؟ یخوب حاال چ -

. البته هنوز مونهیبودم م یاگه راض مونهیمدت م هیبود به هر حال  یسالشه ...زن خوب شی: حوداد پنجاه و ش دیجاو

 کنم. قیتحق شتریراجبش ب دیبهش نگفتم قبولش کردم با

ود. خانوم دکتر ب یاز معجزها یکی. میشده بود پرستار استخدادم کن یبالخره راض دیجاو نکهیبه خنده باز شد. ا لبم

 یسع یبچه ها رو آزادتر گذشته بود. ول یبهتر شده بود حداقل کم یکم ینکرده بود. ول ییآنچنا رییتغ دیاخالق جاو

 کرد. یخودش داشت م

 خانم.   رانی: من به قولم خودم عمل کردم حاال نوبت تو ا دیجاو

 اونوقت؟ یباال رفت : چه قول ابروم

 نه؟ میتموم بشه بچه دار بش لمیف نیا نکهیبود. قرار شد بعد ا یدستم و گرفت و بغلم کرد : قرارمون چ مچ

 نم.ک یگفتم روش فکر م میشیدر رفته بودم: من نگفتم بچه دار م رشیاز ز یو جمع کردم تا امروز به هر بهونه ا لبم

کنم. ما صحبت هامون  ی. من قبول نمیواسه عقب انداختنش ندار یبهونه ا چیدفعه ه نیاخم چونه ام نگه داشت: ا با

 خانم. رانی. نه امیکرد

 و دست هام دور گردنش حلقه کردم و پاهام دو طرف پاهاش گذاشتم.  دمیچرخ

 ؟یدار ی. تازه دوسال شده چه اصرار میما تازه ازدواج کرد دیجاو -

بگم از زنم  یمن چهل و رد کردم . به فکر من باش... بابا به چه زبون رانیداد : ا یهاش با نوازش کمرم و ماساژ م دست

 . خوام یبچه م

 یلیخواد بره مدرسه من سرم خ ی: منم نگفتم نه قربونت بشم. گفتم حاال زود ، بابا امسال نورا م دمیو بوس شیشونیپ

 !یشد رمردیانگار پ یچهل و رد کرد یگیم نی. تازه اشم همچشهیشلوغ م

 .ستمیگرفت : پس ن طنتیهاش رنگ ش چشم

 نبود. رمردهایپ هینذاشت من بخوابم اصال شب شبیکه د یگاز گرفتم: نه اون مرد لبم
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 از اون بچه کمتر ؟  میمن چ شهی: حواس منو پرت نکن ماه خانم ، بابا اون خسرو داره بابا م دیخند

 .میبابا شده انگار نه انگار دوتا بچه دار یگیم نیهمچ -

 . ستین یادیکه دوستش دارم. خواسته ز یخوام. از زن یبچه از تو م هیزد : من  سیو ل لبش

 کنم. ی. گفتم که روش فکر مستین -

 ام پام و دور بدنش حلقه کردم.  فتهین نکهیا یبلند شد برا دیجاو

 ؟ زشته ؟ یکن یم کاریچ یوا یگفتم : ا اروم

 .مینک یفکر م هیقض نیتو تخت به ا میریشند. م ینم داریمنو به خودش فشرد : بچه ها انقدر خسته اند که ب دیجاو

 خواهرت؟ یرفته امشب جشن عروس ادتی یگیم یهام گرد شد: چ چشم

 . میوقت دار یتا شب کل ستیباال انداخت : مهم ن شونه

 بذار واسه آخر شب ...  -

 .میکن یبچه دار شدن اقدام م ی. اخر شب برایشد یراض یعنیگفت :  طنتیش با

 کنم.  ی. گفتم روش فکر مرمیاز گوشش گرفتم: نخ یگاز

 .میتخت راجبش فکر کن یرو میریرد مچاله شد:  پس ماز د صورتش

 مرد زورگو داشتم جواب بوسه اش دادم.  نیکه به ا یاعتراضم و گرفت. با همه کشش و عالقه ا یلب هاش جلو با

 خانم؟ یشونیکه دوست دارم ماه پ یدون یزمزمه کرد: م دیجاو

 من عاشقتم.  یدونیگفتم : م یدیکش یاهومم
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 : سندهیتلگرام نو کانال

t.me/dastansky00 

 :سندهیگرام نو نستایا چیپ

  https://www.instagram.com/roman.sky00 

 

  

   

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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