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 «بسم النور»

 عقب عقب رفتم به اولین مبلی که رسیدم خودمو رها کردم روش با حرص گفتم:

 ده؟  می که منتالی رو نگاه، مَردم مگه قرمرتی -

اون راحدت   ه سینه نشسته بود و با هیچ کس قددر کنارم دست ببه منصور نگاه کردم،

اما یه وقتایی که خیلدی از  « عمو منصور»بیشتر اوقات میگم ،نیستم، دوست باباست 

نه  انگار،میشه منصور... گیره وسطاش دیگه عمورو وامیدم دست مامان اینا حرصم می

، اون چشمای آبی مهربونش و موهدا  مانگار هفده سال از من بزرگتره؛ بهش نگاه کرد

مدن حدس اعتمداد و امنیدت      کرد که بده  و ریشای مرتبش با هم هماهنگی ایجاد می

داد؛ همیشه یه لبخند رو لبش بود که خیلدی از اون خندده خوشدم میومدد، انگدار      می

 خیالش بابت زندگی راحته!

 ور  جربُدزه   ردم و گفتم: ترو خدا عمو منصور نگاه کن، مرتیکده بدی  به کسری اشاره ک

 داره پا به پای دخترا قر میده.

منصور با همون لبخندی که از خنده رو لبش بود، همون مدلی باز حرف زد که انگار 

 کنه! و گفت:قع حرف زدن کمی لبشو جلو میده که برعکس جذابش میمو

 خب تو هم برو برقص.  -

 مرتیکه دوست دخترای سابقشم دعوت کرده. « پوزخندی زدم و گفتم»؟! با اینا -

 منصور با همان لبخند مطمئن رو لبش گفت: ازش بدت میاد. 
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منصدور،   ر ریختشو ببرن عمدو شو  به کسری نگاه کردم و تنم لرزید و گفتم: اَی! مرده

مددلی   حالی که همیشه همین در»معلومه که بدم میاد ازش حالم ازش بهم میخوره 

هدای دسدتمو جلدوی دهدنم جمدع       پنجههامون باال گرفتم و  زدم یعنی شونهحرف می

تونم تحملش کنم، نگاه کن به دسدتم اشداره کدردم و گفدتم:     اصالً نمی: مکردم گفتمی

مور مور شد دیگه منصور باز اون لبخند ژکوندش رو لدبش بدود و بیشدتر بده  درفم      

 چرخید و روبروم شد و آروم و شمرده گفت: 

 پس چرا باهاش ازدواج کردی؟ -

دمو مقدابلم در حدال   ی دستامو جمع کر هامون باال دادم و پنجه با تعجب دوباره شونه

دادم. گفتم: من؟ من غلط بکنم اینو انتخاب کنم، منو وادار ادای حرفای تکونشون می

تدرین دوسدت     تو چطوری خبر ندداری تدو صدمیمی   «: با حرص گفتم»کردن منصور 

والخ انتخاب منه؟! تنم باز لرزید،به کسدری نگداه کردم...حدالم    گنده بک گ بابایی! این

با غصه منصورُ نگاه کردم و منصور ،خورد! نگاش کن شبیه فیلم ترسناکه ازش بهم می

برعکس همیشه لبخند از لبش محو شد و جدی نگدام کدرد و بدا اون صددای بمدش      

 گفت:

داریوش حرفدی ندزد یهدو اومدد     ! یعنی چی وادارت کردند؟ یعنی چی وادار شدی؟ -

 مایا رو شوهر دادیم رفت. گفت 

 با حرص و یه بغض پنهان گفتم:
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 هکنندد  نزده چون شما ایران نبودی، عمو منصور این گنده بدک شَدتَر شدلخته وارد    -

هدایی کده    ی دزد با خیلی از دکترا قرارداد داره که به مدریض   ، مرتیکهMSداروهای 

اما چون با دکترا هم نباشه، MSند و ممکنِ که اصالً دار MSحتی یکی دو تا عالئم 

  بدن و بفرستند برای تهیه دارو که این آقدای بدی   MSقرارداد داره که اونا تشخیص 

خوره، مدن بدا ایدن عوضدی     هم میشرف کثافت داروهاشو بفروشه، منصور حالم ازش ب

ه، بعدد  به خا ر پول با جدون مدردم بدازی میکند    آشغال برای چی باید زندگی کنم؟ 

 نه تو این کار به این... خواد بزین وسط قر بده؟! بعد بابای من میتونه راحت اینجا امی

 « منصور؟ گوش میدی»کرد گفتم: منصور همینطور هاج و واج نگام می

یه جا بدرای مدن   ،معامله کردن گفتن مایا واسه تو   با حرص گفتم: منو فروختن انگار،

دار   ابام کجا فرار کنم؟ آخه کی گفت این دو تا بچهباز کن؛ منصور از دست مامان و ب

 بشن؟ اون از زندگیشون که شبیه فیلم فانتزیه اینم از شوهر دادن من. 

خواسدتم ازدواج کدنم مدن     اصالً من نمی«: هامو باال دادم و باز با حرص گفتم  شونه»

  های من...  تازه ارشد قبول شدم، خودمو کشتم، هدف دارم گند زدن تو هدف

منصور با تعجب گفت: مایا تو فسقلی چطوری زیر بار این حرف رفتی؟ چطوری قبول 

 کردی عقد کنید؟

منصور نبودی، نبودی دیگه، اصالً چه موقعه سفر بود، ایدن زن و شدوهر پددر مندو      -

ها، عقد کردن، عاقد، عاقد که یه غریبه اسدت    منو با گریه... با گریهدرآوردن، منصور 
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ن، عقد با نارضایتی قبول نیسدت منصدور زیدر کدل امضداهام فحدش       بابا جا»میگفت 

بده خددا نوشدتم    »اش گرفت و گفتم:  منصور وسط تعجب و ناراحتی خنده«. »نوشتم

عمدو  «: منصور زد زیر خندده و بدا بغدض گفدتم    « »ی پدر داماد...  لعنت به داماد، کله

لش نمیدرم زیدر یده     به خدا من یه روزم با این منصور نخند، تو رو خدا تو درکم کن.

 شه نگاش میکنم. سقفا،چندشم می

 داریوش آدم این حرفا نیست!«: منصور اخم کرده بود و جدی گفت»

کشده،  ندو می  مع داره پدر و مادر م یست؟!!! نبود! شده!  مع عمو منصو،نیست؟ ن -

زنند آخه این زندگی که شما دو تا دارید حاضرم منصور به خا ر پول زیر آب همو می

دار بشید که زندگی کنید، مدا    بخورم مادربزرگ پدربزرگام گفتن شما دو تا بچهقسم 

  . میدیم به شما اینا هم همون شب دست به کار شدنپول 

 «:منصور لبشو با خنده گزید و کف دستشو آروم به پشتم زد و با غصه گفتم»

کدنم وسدط   شم پریروز مسابقه داشتم، نتونستم شنا عمو منصور من دارم دیوونه می -

زنگ زدم به مامان و بابا، مامدان گفتده عدروس دارم    راه حالم بد شد قلبم گرفته بود! 

 بابا هم تلفنُ جواب نداده!

 گ نزدی حداقل من بیام دنبالت.  ور نگران نگام کرد و گفت: چرا زنمنص

 عاصی شده به ا راف نگاه کردم و گفتم: شما که تازه پریروز از سفر اومدید.  

 باشه، حالت بد بوده. منصور: خب 
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من مگه پدر و مادر ندارم؟! آخه منصور این چده وضدعشِ وقتدی یده دختدر رو تدو        -

شونزده سالگی و پسرُ تو بیست سالگی بفرستند خونه بخت میشن ننه و بابدای مدن،   

گفت:  شد در حالی که میان سرخوش سرخوش با عجله نزدیک میمام»نگاشون کن! 

سیه پوشیدی؟! نگاش کن نُچ نُچ وااای آبروریدز! تدو بددبختی؟    مایا... مایا! این چه لبا»

خوای آبروی منو ببری، برو اون لباسی که برات نداری؟ یه کمد لباس کم آوردی؟ می

 «.  خریدمُ آوردم، پاشو... پاشو برو اونو بپوش

به سر و وضع خود مامان نگاه کردم، شبیه دخترای سی ساله بود دست کم ده سدال  

 قدر عمل کوفت و زهرمار کرده، اصالً مادر من این شکلی نبود که!تر. ان  جوون

یده  نی کرده بدود و تداج هدم گذاشدته بود،    شو یه شینیو  موهای بلوند اکستنشن کرده

 اشِ!  لباس بلند شب  الیی هم پوشیده بود انگار عروسی عمه

ودت رسدیدی کده دیگده کسدی جدز تدو نمدی        من راحتم! واهلل انقدر مادر تو به خد  -

 رخشه.  د

 مامان با خنده به منصور نگاه کرد و گفت: ببین چی میگه!

 کنند.  های جمع میان دورت می  واهلل! کو اون بابا؟ االن سه چهار تا اراذل اوباش -

  مامان: پاشو حرف نزن، بابام کو؟ بابات االن دور خودشدون زن پدر کدرده داره دلقدک    

 بازی درمیاره.  

 وهرش شدید.  خوبه شبیه پاریس هیلتون و ش -
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رفدت  اونا هم با هم میرفتند مهمونی شب یادشون می«: کردم و گفتم به منصور نگاه»

 این با یه دختر دیگه دوست میشد اون با یه پسر دیگه.   ،با هم اومدند

«: بدا حدرص بیشدتر گفدت    »پاشدو مدیگم    ،مامان: واااای! عین داریوشی فقط فک بزن

د تو با تیشرت و شلوار جین؟ خیر سدرت تدو   آبروریز! همه با لباسای رسمی اومدن بع

 زن کسری هستی باید االن تو مجلس تک باشی. 

 من به هفت جد قبل و نسل بعدم خندیدم که زن کسری هستم.  -

قربون شکلت که تو مامان با حرص گفت: منصور جان! نگاش نکن یه چیز بهش بگو، 

 کنی!عالقتو نگاه می همچین لبخند میزنی و نگاش میکنی انگار داری فیلم مورد

 کنی؟راحته دیگه کتی جان چرا اذیتش می منصور:

مامان: منصور جان نگو! این روش زیاد هست. آبروی مارو جلوی کسری داری میبری 

 مایا.  

داشدت وسدط مجلدس    »نگاش کدن  آبروییِ   جلوی کسری؟!!! هِه اون خودش ته بی -

 کرد. خندیدند اونم کیف می  اش کرده بودند و می چرخوند دخترا هم دورهکمرشو می

سدر قبدرش بشدینم،    شور ریختشو ببرن   مرده«: باز مور مورم شد تنم لرزید و گفتم»

 ی این مرتیکه برم.    خدایا منو بکش قبل اینکه خونه

 مامان دستمو گرفت و کشید که بلند بشم و گفت: 

 پاشو چرت نگو، منصور تو یه چیزی بگو.   -
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 راحته، مهم خودشه، چشه مگه؟! منصور خیلی جدی گفت: خودش

مامان با تعجب و یکه خورده گفت: منصور! من میگم بهش یده چیدز بگدو پاشده تدو      

همه با تاکسی دو ، رفشو میگیری؟! تو خودت رسمی پوشیدی این زن کسری است 

 شرت و شلوار و کتونی. شبن بعد زن کسری صاحب مجلس با تیلباس 

 شور اون کسری و مجلسش.    ا حرص گفتم: مردهتر کشیدم و ب تیشرتمو پایینپایین 

منصور: من که همیشه در همه حال همین شکلی هستم تو تدا حداال مندو غیدر ایدن      

  .دیدی؟! چون من اینطوری راحتم

ی منصدور، صدورتمو از حرکدت مامدان جمدع       مامان غش غش خندید و زد به شونه»

 «کردم و گفتم:

«: ند بود بدا حدرص گفدتم   بابا غرق بگو بخ»ا... اوووه! ها! اُه... بابا؟ باب مامان باز مستی -

 «:به منصور نگاه کردم و گفتم»خواد جوّ و از بابا بگیره! حاال کی می

 خورن.  دم میاد که بیشتر از ظرفیتشون میب -

کسری اومد جلوی مامان و تو بغلش گرفدت و قلدچ مولدوح محکدم بوسدیدش ایندور       

منصور با لبخندد معدروفش نگدام    تنم لرزید، ورتشُ... چندشم شد بازصورتشو اونور ص

وارد گفت: ماااح! ماااح! به این میگن، مادرزنم بده ایدن    کرد و کسری محکم و تشدید

به قد و باالی مامان اشاره کرد و مامان غدش کدرد از خندده و بده مامدان بدا       » .میگن

ده ی لباسش سُر خورده بدود تدا کجدا اومد     عصبانیت و تشر نگاه کردم، قسمت دکلته
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عارو ناموسدتو دیددن   پایین با چشم اشاره کردم، بکش باال باال، اره اوره شمسی کوره 

 «اَه!

و بوسدید و  های جمع شددم   مامان لباسشو باال کشیده و کسری رو به من نوک پنجه

 گفت:

بدرم کسدری    ماومدد »درد بابدااااااام.  «: از جا بلند شدم و با حرص گفتم»جووووون!  -

 در دختر هان؟ کو نشان مادر«: گفت

 نگاش کردم و گفتم: من از پرورشگاه اومدم خوبه؟

راهمو تند کردم و به  رف یکی از اتاقا خواستم برم که بابا یهدو وسدط حدرفش مندو     

 دید گفت:

 عه مایا! بابا جون! اومدی تو دخترم! -

 ای بابا! بابا تو هم که همیشه آخر صفی! -

ت: من ندیدمت که بابا جونم! با کی اومددی  بابا اومد جلو بغلم کرد و سرمو بوسید گف

 تو؟!

 خودم با دست و پاهام اومدم.   -

 بابا: کسری نیومد دنبالت؟

 بابارو نگاه نگاه کردم و گفت: دِ! چیه!

 خوبی؟ کسری که اینجا بود! من از فرهنگسرا اومدم خیر سرم امشب اجرا داشتم.  -
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 عه! مگه امشب بود.   -بابا

 تمسخر گفتم: تو که اصالً خبر نداشتی ادا درنیار.  چشمامو ریز کردم و با

 بابا سرشو به  رفین تکون داد و گفت:

 خب آره بابا خب من مشغله دارم میدونی که... -

 آره آره میدونم، سر من همیشه مشغله داشتید.   -

رفتم تو تدراس از اون بداال   ،از بغلش اومدم بیرون و به  رف اتاق رفتم و در رو بستم 

هدای   کنسدرت  ی دو تا ساز و ویلن بودم، حتدی واسده    شهر نگاه کردم. نوازنده به کل

شدم، قهرمان شنا سرعتی بودم، غریق نجات بودم، دانشجوی معروف دعوت به کار می

ارشد تربیت بدنی هم بودم، توی بیست و دو سالگی کلی موفقیت بدا خدودم داشدتم    

ه بار نشد پدر و مادرم حاضدر باشدن کده    ی ،اما... اما یه دل خوشی ندارم... دلم پر بود،

ها رو تنها دریافت کردم، تنها تشدویق شددم...    شاهد موفقیت من باشن همیشه مدال

 تنها تنها تنها! 

 هی دختر بال! -

 با غصه گفتم:سر برگردوندم دیدم منصور،

 و دنیا زیادی هستی؟منصور تا حاال شده حس کنی ت -

 حرفا!منصور: عه عه عه! از تو بعید این 

 شناسیش که؟!ز با استاد کرامتی اجرا داشتم میامرو -
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 مگه میشه نشناسم؟! -منصور

منصور با شور نگام کدرد و  »منصور من تک نوازندگی کردم، استاد بهم تعظیم کرد.  -

آفرین! بعد... بعد منصور بین اون همه حضار هیچ کس نبود که از  رف مدن  «: گفت

 اومده باشه.  

 م انداخت و گفت:منصور دستشو گردن

 گیره که منو دعوت نکردی. معرفتی تو نشأت می  خب دختر بال، این از بی -

 ور مظلوم نگاه کردم و گفتم: ببخشید.  به منص

 منصور سرمو بوسید و گفت: اگه ایران باشم سعی کنیم بیام، همیشه. 

 کنم چادر سرت کن تو استخرم بیا. با خنده گفتم: خواهش می

 گفت: دیگه اونجارو فاکتور بگیر جرم داره.  منصور خندید و 

 لبخندی زدم و روی تاب توی تراس نشستم و گفتم:

تصمیم داشتم امسال از مامان اینا جدا بشم.... بعد منو به زور شوهر دادن، آخه این  -

گنده بک چندشو کجای دلم بذارم، منصور دیدی چقدر غیرقابل تحمدلِ! مدااااااح! ای   

 ف اراذل اَه! منصور با غم نگام کرد با غصه گفتم:درمون، جل  درد بی

گیرم، خرجمم که خونه میای دستم میاد  فروشم سی و خوردهگفتم این ماشینو می -

خودم از شونزده هفده سالگی دادم، از دست این پدر و مادر نجات بدم خودمُ... ببدین  

 «: چشمام پر از اشک شد و گفتم»منو بدبخت کردن! 
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 گیری؟ وکیلم شو  القمو بگیر.  قمو میعمو منصور  ال -

 منصور جدی و بدون تعجب و صریح گفت:

 کتایون و داریوشُ چی کار میکنی؟ -

 فروشم.  انداز دارم، ماشینمم می کم هم پسگیرم، یجدا شدم خونه می -

 منصور نزدیک شد و جدی گفت:

 مایا فکراتو کردی؟ تو یه ماه عقد کردیا! -

خدواد؟!!! مدن اصدالً     ین فکدر مدی  منصور! فکر میخواد؟ ا با تعجب و حرص گفتم: عمو

خواستمش، بابا صد رحمت او امُله چی بود مزدک حداقل من یه وجه اشتراک بدا  نمی

 اون داشتم. 

 منصور با خنده گفت: باالی کوه دربند مثالً سجاده پهن کنید نماز بخونید؟!

 باشه!نه بابا، کاش یکی افرا ی اینطوری باشِ مثل این عوضی ن -

 های ایران پشت مرداست سیستم مرد ساالریه.   منصور:  الق تو ایران سخته، قانون

های قَدر دستته،منو نجات بدده میددونم    با گریه گفتم: ترو خدا عمو منصور تو پرونده

ی تروخدا نجاتم بده، مهرمو تونی، برات افت داره پرونده  الق تو دستت بگیری ولمی

 بخشم. هم می

 ه؟!منصور: چقدر

 هفتصد تا و با دو دونگ شرکتش.   -
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ت حسداب کدرده،   ا  منصور لبخند تلخی زد و گفت: عزیزم، عزیزم داریوش رو مهریده 

 بخشی. چیُ می

 با گریه صورت خیس با التماس گفتم:

بخشدم،  کمک کن ازش جدا بشم، همه چیزو می میرم منصور، تروخداااامن دارم می -

بگیرم  القم نمیدده، مندو آزاد کدن، بده بابدا      کسری خسیسه و پولدوست، اگه مهریه 

 هیچی نگو.  

 رسونه این  الق توافقی نیست! منصور: کسری به گوشش می

 اش با من.   بقیه«: کامو پاک کردمُ گفتماش»تو... تو تقاضا بفرست  -

 منصور نگام کرد و گفت: فکراتو کردی؟

آزاد کدن، داره نفسدم    اد؟!! مندو خدو م: آخه اون اورانگوتان هم فکدر می با چندشی گفت

 گیره.  می

منصور: مایا، من برات هر کاری میکنم تو میدونی که چقدر دوستت دارم اما ایدن راه  

 سختیه...

 از جا پریدم و سریع بغلش کردم و با ذوق گفتم:

 عمو منصور قربونت برم الهی، انجام میدی؟! -

 منصور سرمو بوسید و گفت:
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ه عقدت کنند، تو باید بهم خبر ذاشتم کن بودم نمیانجام میدم، اگه ایرا معلومه که -

 دادی.  می

دونی چه روزای بدی داشتم، هر روز هر شدب دعدوا و جندگ    سربلند کردم گفتم: نمی

ی عوضی آشغال بعد  یکهشدن میومدن دم استخر با همین مرتکشی، بلند می  اعصاب

رامش پدر از  مامان کدل اینسدتاگ  ن: ندامزد مایاسدت ندامزد مایاسدت...    گفتجلو همه می

. پدر منو این دوتدا  های زورکی ماست، دامادم... دامادم مهمونی پشت مهمونی.. عکس

 شه ازشون شکایت کنم؟درآوردن، نمی

نوک انگشتشو به نوک بینیم زد »منصور زد زیر خنده قهقهه زد و گفت: شیطون بال! 

 «: و گفت

 ای؟ لباس رزم بپوش با کفشای فوالدی آماده -

 ام قربان! حترام گذاشتم و گفتم: آمادهشبیه سربازا ا

 منصور با لبخند رضایت نگام کرد و گفتم:

یعنی االن تنها امید من تو زندگی تویی عمو منصور، به خدا قول میدم تا پیدری و   -

 کوریت کنارت باشم. منصور قهقهه دومُ زد و منو بغل کرد و گفت: 

 دای به درد نخورِ االن. آخه آدم این شیرین زبونُ شوهر میده به این مر -

 واهلل! -

 ها.   یه سور داریم -
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 منصور چشمکی زد و گفت: کجا؟

 دربند رستوران گل.  -

 منصور با رضایت و لبخند نگام کرد و گفت: اونجایی که خودت دوست داری؟!

 خوره.  دوست داری به جیب خودت می آره دیگه آخه اونجایی که تو -

 ن. منصور خندید و گفت: سورت با م

بابا من اشدتباهی بچده ایندا شددم مدن      «: خودمو رو تاب انداختم و گفتم»آخیش   -

منصور بدا لبخنددی پررندگ دستشدو تدو      »فهمی ی توام تو منو درک میکنی، می چهب

، چقدر این اسدتایلُ  «جیب شلوارش کرده بود، کتش به پشت ساعد دستش رفته بود

ه اسدت، بدوی ادکلدنش معدر ف     دوست دارم، جنتلمن واقعی! همیشه همنطور آراسدت 

حضورشِ حتی قبل اومدنش یا بعد رفتنش! همیشه با خونسدردی بده لبخندد خداص     

کنه، از اینکه انقددر پُدر داناسدت خیلدی خوشدم      وی لبشه که ناخواسته منو آروم میر

مونه خوشم میاد از کشورهای مختلف ازش اینکه شبیه یه برند میون وکال میمیاد، از 

ی دیدنیِ یه... یه... که من دوسدت دارم کشدفش کدنم      یه پروژه دعوت میشه... شبیه

شه روش حساب بداز کدرد بدرای روزای خداص و عدادی و      ،یک قطعه موسیقیِ که می

 سخت!

 * * * 

 یه جیعی که دستامو روی گوشم گذاشتم و مامان میگفت:Tمامان جیغ کشید
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ای پسدره رو  خدو به چه حقی تقاضای  الق دادی میخوای آبدروی مدارو ببدری؟ می    -

 ی احمق همه آرزوشون اینه که زن آدمی مثل کسری بشن...  دیوونه کنی؟ دختره

دستمو از رو گوشم برداشتم و با حرص گفتم: آرزوی کیه؟ آرزووووی کیه؟ هر کسدی  

 و دو دستی تقدیمش میکنم، آرزوی هموناییه کده لنگده  شو داره بیاد من مجانی وآرز

 ی توأن مامان.   

چه فکری در مورد خودت کردی مایا؟ فکدر  ن تو احمق و خودخواهی،ان: آره، چومام

 کردی کسری رو بذاری کنار کی میاد سراغت؟

خوام هیچ وقت ازدواج کدنم،  اصالً هیچکس نیاد، من اصالً نمی با حرص و جیغ گفتم:

تو و بابا مجبورم کردید، یه بچه دارید اونم سریع شوهر دادید کده بیدرونش کنیدد از    

 خونه.  

 کرد لبشو گزید و گفت:مامانُ نگاه می ا که تا حاال ساکت ایستاده بود و من وباب

 ی تو بودیم...   مایا جان این چه حرفیه؟ منو کتی به فکر آینده -

 با حرص و دندون قروچه گفتم:

کی مهریده گذاشدت دو دوندگ شدرکت داروسدازی      به فکر من یا جیدب خودتدون،   -

 کسری؟ هان؟!

 د و گفت:ای کوتاه کر بابا خنده

 ی تو بود.  خب واسه آینده -
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خوام یه لحظه با این آدم زیر یه منو با کسری ببرن، من اصالً نمی ی شور آینده مرده -

 سقف راست راست راه برم. 

 مامان پوزخندی زد رو به بابا گفت:

 این اونو قبول نداره، کار دنیا رو ببین.   -

 تاده بود و با حرص بیشتر گفتم:رفتم  رف مامان که تو آشپزخونه پشت اپن ایس

بابداش مدرد و    ی یده ال قبدا،   گه خورده، پسره نه پس اون منو قبول نداشته باشه؟!! -

 این به پول رسید وگرنه نده درس خوندده،  اش رفت پس الوا ی تو کشورای دیگه، ننه

هدا عدالف بداش     عین سگ هدار تدو خیدابون   داره،  ه تخصصی داره نه ریخت و قیافهن

 گشت.  می

 امان پوزخندی زد و رو به بابا گفت:م

فدت: میگده درس! احمدق االن دور    میگه درس! بدا حدرص بده مدن نگداه کدرد و گ       -

  .درس کیلویی چندپولِ،

اپن خودمو کش دادم اونور اپن کده مامدان ایسدتاده     وربا حرص و صدای آروم از این 

 بود و گفتم:

 دوست داری.   گیری زن اون بشی انقدر پولشوچرا از بابا  الق نمی -

 مامان چشماشو گرد کرد و رومو برگردوندم بابا گفت:

 «:رفتم گفتمدر حالی که به سمت اتاقم می»یا؟! عه! عه! عه! ما -
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 گیرم همین که گفتم. من  الق می -

 زنم به کسری میگم داری چه غلطی میکنی. و بیجا میکنی، زنگ میمامان جیغ زد: ت

 بینی یا نه. ن ببین منو دیگه میتم: تو زنگ بزایستادم با حرص گف

بابدایی بیدا بشدین بدا هدم حدرف       رو به مامان گفت: کتایون! آروم باش، مایا جان  بابا

 آخه تو چه مشکلی داری؟بزنیم،

ترو خدا نگاش کن، اصالً شبیه بابدای یده   که وسط خونه ایستاده بود، رفتم سمت بابا 

کتایونِ که اونم البتده نیسدت    ی  دختر بیست و دو ساله نیست، بیشتر شبیه معشوقه

کنده، رفدتم رو در روی بابدا    ی بدبخت منو به هیچ جاش حساب نمیکتایون جون بابا

شمرده شمرده باز انگشتای هر دو دستمو جمع کردم و در حدال ادای حدرفم تکدون    

 گفتم:هامو باال میدادم و می در اوج حرفام شونه میدادم و

خ ازش بدم میاد! از ریخت نحسش بدم میاد، گوالبابا جونم، ترو خدا تو متوجه شو،  -

ی لباسش همیشده تدا     پوشه، ابروشو برمیداره، یقهو شَتر شلخته است لباس تنگ می

 اینو راست میگه.   «بابا خندید و به مامان نگاه کرد و گفت:»اش بازه.  وسط سینه

 «:تر گفت  ومو با لحن آرچپ چپ بابارو نگاه کرد و از آشپزخونه اومد بیرون مامان »

 اینارو میشه بعداً درست کرد.  -

وف اوووف میگم ازش بددم میداد، نمیتدونم تحملدش     چشمامو گرد کردم و گفتم: اوو

 خوام باهاش زندگی کنم. کنم چرا متوجه نمیشید نمی
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 مامان با حرص به بابا نگاه کرد و گفت:

  الق.   ینفهم بفهمون که  الق بزنه، تو به این زبون باز حرف خودشُ می -

 چرا؟! که تو و بابا به پول بیشتر برسید؟ منو فرختین به خا ر این دیگه.   -

کرد خشمشو بخوره و کنترل صورتمو با محبت تصنعی که سعی می مامان اومد جلوتر

 کنه گفت:

خواییم تو مثل ما سدختی    خوشگلم، عزیزم، من و داریوش به فکر آینده توییم نمی -

 دستش کشیدم بیرون با حرص و تمسخر گفتم: بکشی. صورتمو از میون

بود و زیدر  زیر پای تو باید آوودی می 3مزدا سختی؟ سختی منظورت اینه که جای  -

 بود هان؟فرشته میتونم جای پاسداران تو خیابون ،خونپای بابا هم یه بنز 

 مامان حق به جانب گفت: بله بله مگه ما از مردم چی کم داریم. 

میرن بعد تدو دویسدت متدر    رد گفتم: مردم دارن از گشنگی میگبا تعجب و چشمای 

 خونه و دو تا ماشین و کم آوردی منو فروختی مامان.  

 بابا: دخترم، فروختن چیه؟! ما که از اول اینارو نداشتیم...

  ی نداشدته   اینا رو عمده ره... بیچاره مامانی و بابا بزرگ،سری تکون دادم و گفتم: آره آ

زنید شما دو تا؟ و ماشین بخرن... داری کیو گول میه براتون خونه ی من آواره کرد ک

 منو؟  

 مامان با حرص گفت:
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 خوای بفهمی، باید به کسری بگم خودش پاشه بیاد...نه نه! تو نمی -

 تو زنگ بزن ببین من میرم یا نه.  -

 گرانه گفت:  بابا میانجی

 کنیم... کتی جان، مایا جان جیغ جیغ نکنید این مشکلو باید حل -

 مامان رفت  رف تلفن و با چشمای گرد و عصبی گفتم:

 مونم.  زنگ میزنی؟ من یه لحظه تو این خونه نمی -

رفتم تو اتاقم و چمدنمو انداخت رو تخت و اول مدارکمو برداشدتم بعدد چندد دسدت     

مدونم اون  اشتم و با حدرص گفدتم: فکدر کدرده می    لباس و کتابامو و چند تا کفش برد

سداک اسدتخرمو   نه؟ هِه، کور خوندید، کدور خوندید... نجا با من حرف بزعوضی بیاد ای

اق اومددم  برداشتم چند دست مایو هم توی اون اندداخت و دوربینمدو برداشدتم از اتد    

 د  رفمو گفت: مایا! مایا!بیرون و بابا پا تند کر

 بابا گفتم زنگ بزنه میرم.   -

 ه میاد تکلیف تو رو روشن کنه.  کنی پاتو بذاری بیرون، کسری دار مامان: تو غلط می

 خوابم.  کسری غلطشو کرده که میاد، میکشمش تخت میرم تو زندان می -

 رفتم ستار و ویلنمو هم برداشتم و گفتم:

الگی جداست وابستگی مالی هم خدارو شکر که خرجمم از شما از شونزده هفده س -

 .  ندارم
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 اش آب شد و گفتم: لک زهرهدم  فیبابا تا اومد به چمدونم دست بزنه یه جیغ کش

 هاتونو بکنید.  ید با داماد عزیزتون آخرین اختالتزنی، خودتون بشیندست نمی -

کشون کشون وسایلمو بردم تو پارکینگ و انداختم تدو ماشدینم بابدا تدا پدایین اومدد       

 گفت:

خوشگلم، االن مامان عصبانیِ باشه برو، االن هم به کسدری زندگ زده دعدوا میشده      -

 بری اما برو خوب فکر کن تو دیگه زن این پسری.  بهتره که

ی مانددانا    نشستم پشت فرمون و راه افتاد  درف خونده  »من زن هیچکس نیستم.  -

توی راه با منصور تماس گرفتم بعد دو تا بوق تدا تمداس بداز شدد بدا بغدض       «. ام خاله

 گفتم:

 عمو منصور؟ -

 .صبر کن..منصور با صدای آروم گفت: عزیزم چند لحظه 

اومدد، معلومده سدر      زد، صدای همهمه مینیدم که داشت با دانشجوهاش حرف میش

ام بدودی، پددر و     شد تو عضوی از خوندواده بود اما جواب تماسمو داده! چی می کالس

هامو زنددگیمو    دن؛ منو خواستهری که میکنند اینه که بهم اهمیت نمیمادرم تنها کا

 بینند.  نمی

 منصور: مایا جان؟
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ون زدم بیدرون بده خددا دیگده     مد   گفتم: عمو منصور... عمدو منصدور از خونده   با گریه 

کنندد، کتدی   نم تحملشون کنم، اینا دارن منو میفروشند، دارن مندو معاملده می  تونمی

زنگ زده به اون آشغال عوضی که بیاد منو ببره، هی میگن زنشی، زنشی، چده زندی؟   

منو نگیری خودمو میکشم بدا   به خدا  الق منو با گریه عقد کردن میگن زن، منصور

 رم زیر یه سقف...اون پسرة اِوا نمی

 منصور به آرامش و تن صدای بمش گفت:

 مایا... مایا... گوش کن عزیزم، االن کجایی؟ -

 ی خاله ماندانا.   پشت فرمونم، دارم میرم خونه -

 زنیم... برو اونجا من میام با هم حرف می منصور: خیلی خب، تو

 دی ها. نو نمیجواب تلفناشو -

 کرد گفت: منصور در حالی که صداش مملو از آرامش بود و منو هم آرام می

ی   باشه، تو گریه نکن، نگران چی هستی؟ من پشتتم، فقط مراقب باش، برو خونده  -

 ماندانا من ساعت شش یه کالسه دیگه هم دارم تموم بشه میام اونجا.  

 ا منصور، اگر کسری بیاد اونجا چی؟ی بیشتری گفتم: ترو خدا زودتر بی  با گریه

 ری؟منصور: مگه گفتی داری کجا می

 نه.   -

 منصور: مگه کتایون با ماندانا قهر نیستن؟
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 قهرند.   -

 منصور: خیلی خب، نگرانی نداره که. 

 ی جعلق متنفرم... متنفرم...   من از اون پسره -

ای هستی...   قوی منصور آرام و خونسرد گفت: عزیزم به خودت مسلط باش؛ تو دختر

 «:با هول و ترس گفتم»زنه بهم مادرت داره زنگ می

 منصور جوابشو نده.   -

 ترسیم که جواب ندم؟منصور: نمیشه که، مگه می

،بترسدم از ترسدم   «پشدتتم »مدا نمیترسدیم منصدور گفدت      به روبرو نگداه کدردم، نده   

 زده گفتم: ی ماندانا، هول  کنند؛ نگه یه وقت که دارم میرم خونهسوءاستفاده می

 رم پیش ماندانا ها. منصور، نگی می -

گم خانم، میگم داره میاد پیش من، اینطوری کلی وقتشون میدره  منصور: نمیگم، نمی

 تا من خودمو بهت برسونم.  

 کردم. آخه، من تورو نداشتم چه غلطی می وای عمو منصور عاشقتم -

 میشه.  منصور خندید و گفت: من برم سر کالس که داره کالس منفجر

 خیلی ممنونم که جواب دادی.  -

تلفن قطع کرد، یکدم استرسدم کدم شدده     »منصور: همیشه جواب دختر بال رو میدم. 

کنندد، بدرن پدیش    م پدیش اون رد گدم می  بود، خوبه که منصور هست... بگه دارم میر
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زنگ زدم به ماندانا، هوا ابری و گرفتده  « منصور هم منصور میشوره میذارتشون کنار...

 د زیر لب گفتم:بو

 زنه.  هوا هم داره به حال من زار می -

 ماندانا: مایا جون. 

 ماندانا؟ کجایی؟ -

 ماندانا: تازه از باشگاه اومدم.  

 ات.   ماندانا من دارم میام خونه -

 ماندانا: خیرِ، بیا هستم. 

 زنه؟از خواهرت و شوهرش خیر هم سر می خیر؟! هه! -

 !!ماندانا: نگرانم نکن! چی شده؟

ری نددارن  یدونم چرا این دو تدا سد  انداختن که غنایم جمع کنند؛ نمی یه جنگ راه -

 ماندانا، مامانی سر مامان من چی خورده؟ از کی لقمه گرفته؟!

گی پیرزن؟ لقمه چیه؟! زود باش بیا ببینم چدی شدده؟   ندید و گفت: چی میماندانا خ

 ها.   تا چای بذارم اومدی

 ی رو قطع کردم و انداختم رو صندلی و گفتم: ی کوتاهی گفتم و گوش  باشه

اهمیدت    با بدی ز بچگی تا االن منو با نبودناشون،با فراموش کردناشون،کل زندگیم ا -

امیدم به این انتخاب بود که یکدی رو انتخداب    ،بودن با هزار کوفت و زهرمار  ی شد
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دِ خودمدو،  دوسم داشته باشده، خودمدو، خدو   و کنم که براش مهم باشم که منو ببینه 

ار برده آوردن هدر بالیدی   انگهامو ستایش کنه، اینم ازم گرفتن... هنرمو ببینه، توانایی

رم، من مایدا نیسدتم اگده زیدر بدار ایدن       اد سر من بیارن، زیر بار این نمیخودلشون می

 ازدواج برم.  

رگ ی ماندانا، ریموت پارکینگُ داشتم، ماندانا بعد مامانی و بابدابز   رسیدم به دم خونه

و تقسیم ارث و میراث بعد کلی دعوا بین خودش و مامان، این خونه رو خریدده بدود،   

ای که زیادم نوساز نبود اما جای خوب و بکری بود،   یه واحد از یه آپارتمان سه  بقه

بست که انتهای همون کوچه یه جوب بزرگ پر از آب بود که شنیده   تو یه کوچه بن

یه چیز شبیه این، اتفاقداً همیشده هدم زالل بدود و      بودم آب رودخونه یا چشمه است

 عاشق اون صدای شرشرش بودم!

)تی آر ایکس( بود و از این نظر کده هدر دو    TRXماندانا مربی ایروبیک و فیتنس و 

 بدنی خونده بودیم خیلی به هم شباهت داشتیم.   تربیت

ه سال بود که بدا  ماندانا فقط چند سال از من بزرگتر بود، بیست و نه سالش بود و س

 دوست بودند و قرار بود به زودی ازدواج کنند.  « مسیح»

 ها اومد پایین، با نگرانی گفت: ماشینو تا پارک کردم، ماندانا از پله

 «. من شمالم»گفتم « مایا اونجاست؟»چی شده؟ بابات زنگ زد گفت  -

 دَمت گرم.  چشمامو گرد کردم و بغلش کردم و گفتم: الهی من قربون توی خاله بشم
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 ماندانا نگام کرد و گفت: فهمیدم گند زدی یه جا.  

 دونی چه اتفاقی افتاده. اهرت و شوهرش، تو که قا ی ما نمیشی نمیمن؟! خو -

 ماندانا: چی شده؟!!! کشتی منو که!

ر برای هاومدم ق«: به  رف ماشین اشاره کردم و گفتم»خوام از کسری جدا بشم می -

 چند وقت. 

 تعجب و بلند گفت: چی؟!!! تو دیروز عقد کردی امروز جدا بشی؟! ماندانا با

 خوام.  مگر من خواستم؟ تو که میدونستی من نمی -

 ماندانا: انقدر خری خب، بهت گفتم روز عقد بپیچون. 

 شد.  نمی -

خدوای از اون  اومددی، االن چطدور می    ماندانا: االن چطور اومدی اون موقدع هدم مدی   

 خره، ننه بابای تو رو خریده...لش همه رو میتیکه جدا بشی؟ با پومر

 غلط کرده، منصور وکیلمه.  -

 ماندانا با تعجب گفت: منصور؟ منصور خودمون؟

سری تکون دادم و با چشمای گرد گفت: منصدور اشدرافی؟ اون پروندده  دالق مگده      

 قبول میکنه؟ دست انداختی منو؟
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ه گندی تو زندگیم زدن، گفدت  پرست من چخدا، اومد دید که ننه بابای پول  نه به -

خدوام گفدت   اریوشِ که به سر من زدن،  دالق می این کیه مایا؟ گفتم گل کتایون و د

 من میگیرم.  

 ماندانا چشماشو ریز کرد و گفت:

 «:با حرص و توجیه گفتم»به این آسونی؟  -

 منصور منو بزرگ کرده من تو بغل منصور بزرگ شدم، بیاد بگه نه؟ -

 ماندانا گفت: کیه؟ مامانته؟ گوشیم زنگ خورد و

 نه اونا بالکن.  -

 ه بالک کردی؟زد تو سرم و گفت: خاک تو سرت نش ماندانا زد زیر خنده و آروم

 اوووه! شش ماهه بالکن.  -

 گوشیو از رو صندلی برداشتم و دیدم منصورِ به ماندانا گفتم: عمو منصورِ ... الو؟!  

 منصور: مایا رسیدی؟

 ها یادت باشه.   ور، ماندانا گفته شمالِ، یه وقت سوتی ندیآره رسیدم، منص -

 منصور: خیلی خب. 

 کی میای؟ -

 منصور: من تازه میرم سر کالس. 

 زنگ زدن؟ -

novelbaz.ir ( 27 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[31] 

 

 منصور: نه دیگه.  

 باشه، تروخدا امروز مخ دانشجوهاتو نخور زود سروته کالسو هم بیار، بیا.   -

 منصور خندید و گفت: باشه خانم بال. 

 شد ماندانا این بابای من بود.  م: آخه چی میع کردم و گفتگوشی و قط

 ماندانا: گفت میاد؟

 آره انگاری تا هشت کالس داره بعد میاد اینجا.  -

 ماندانا: پس زود باش، وسایلتو ببریم باال شام سرهم کنیم. 

 های ماندانا وسایلمو گذاشتم و گفتم:  وسایلمو بردیم باال و توی یکی از اتاق

 نمیاد؟مسیح  -

 ماندانا: ایران نیست، مسابقه داره.  

آخه مسیحُ بفرستیم دو تا چک و لگدی به کسری بزنه من حال کنم، ماندانا بیست  -

کدالغُ داره   مون مامان من براش تولد گرفته بود، مرتیکده گدراز سدن     روز پیش خونه

دارن  انگدار  کنند کده دانا یه جوری دارن یارو رو خر مییعنی مانبراش تولد گرفته بود،

خوبده کدس و   ها پالسِ.. همه دیگه همش تو مهمونیاونم که نفشیره سر بچه میمالن،

شد. یه آدم کنه وگرنه باید تو آشغال پالس میرده پول بهش رسیده سر پیدا کارش مُ

یهو بلند زدم زیر گریه، انقددر دلدم پُدر بدود کده      »بدرد نخوریه که نگم بهت ماندانا... 
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زدم زیدر  ی گریه نبود یهو مید   پروسهتو چشم جمع شدن ... و  نیازی به بغض و اشک

 «:خورده نگام کرد و با گریه گفتم  گریه، ماندانا با تعجب و یکه

اش  صاحبشو ببنده، تدا کجدای سدر و سدینه     ی لباس بی  انقدر بیشعور نمیگه دکمه -

ر نگداه  بیرونِ آدم روش نمیشه باهاش تو خیابون راه بره، هیزه همده رو داره یده جدو   

خره بیست میلیون امدا  گار همه لخت مادرزادن،تو دخترا میلوله،ادکلن میمیکنه که ان

تدونم  یدن مرتکیده کجدا بدرم زیدر یده سدقف نمی       ده... من با امیهنوز بوی الش مرده 

 مرتیکه متجاوزه هرزه...  سه بهم میخواد فقط بگیره بگیره...رتحملش کنم ،تا می

 و بوسید و گفت:ماندانا اومد جلو بغلم کردُ سرم

 آخه اینو از کجا پیدا کردن؟ -

این خواهر پول پرستت تو مهمونی پیدا کرده، بدا بابدا آشدنا کدرد واسده کدار مندو         -

 چپوندن بهش.  

بابا جان، من کسی رو میخوام که وقتدی  «: فتماش بلند کردمُ گ سر از سینه»ماندانا... 

با چشماش منو تشدویق کنده،    ی همکاری نداره  زنم اون اگر عرضهمن یه خط نُت می

ی اجراهام حضور داشته باشه، منو بفهمه، مثدل خدودم عاشدق هندر باشده،        سر همه

دانا، اهمیدت  انتخاب منه، بهم اهمیت بده مان ایستم افتخار کنم که  وقتی کنارش می

بایدد   بده، کاری که نه مادرم بلده نه پدرم، من پر از کمبود محبتم، پر از وقتایی کده 

بود و نبوده، من حتی یه سفر خونوادگی به یاد ندارم، یده  ام کنارم می خونواده یکی از
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بار با هم بشینیم یه فیلم ببینیم، سر یه سدفره غدذا بخدوریم... همیشده کتدایون تدو       

یده   هآرایشگاه مشتری داشت دیروقت اومده داریوشم تدوی اون شدرکت خدراب شدد    

ب بدود چدون کدل اسدفندو عدین      خانم خدوا وجبی مونده بود، عیدها هم که کتایون 

تراکتور کار کرده، داریوش هم جلوتر با دوستاش برنامه گذاشته، آخر این چه زندگیِ 

خاصیت ایدن روندد زنددگی رو     ماندانا برم... برم باز تو زندگی زناشوییم با اون انگل بی

 ادامه بدم؟

ق... حقتده...  فهممت... حقته  دال  ماندانا با ناراحتی منو تو آغوشش کشید و گفت: می

 جدا شو من کنارتم، تا زمانی هم که منو مسیح ازدواج نکردیم همین جا بمون. 

اندداز دارم، ماشدین هدم هسدت میفروشدم یده جدا رو         م پسفکر جامو کردم، یه ک -

 گیرم.  می

کردی تا قبل از اینکه تو رو گرفتار کنندد... ببیدنم بدا    دانا: باید زودتر این کار رو میمان

 نبودی؟ این یارو که

دیگده چدی؟!   «: از بغلش اومدم بیرون و عق تصنعی زدم و گفدتم »کی؟ با کسری؟  -

من کالً دو بار سه بار باهاش رفتم شام بیرون که هر بار دعوام شده باهاش و جیدغ و  

 هوار و تهدید تا منو رسونده خونه.  

 ماندانا: مادرت چه فکری میکنه؟
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بعد به من میگه تو که به من نمیرسی... آخه  تازه اینو بگم، آقا دوست دخترم داره، -

«: تنم لرزیدد و گفدتم  »کنی به خودت تو آینه نگاه کنی؟ چندش تو خودت رغبت می

 ماندانا دیدیش که؟

وووی! تصدور  «: ماندانا صورتشدو جمدع کدرد و گفدت    »ماندانا: آره عکسشو فرستادی! 

 کنه.  ه تو رو بوسیده هم حال منو بد میاینک

خواست این کارو بکنده، مانددانا کدل صدورتم     ... اَی با زور تو ماشین میه بارکثافت ی -

 خیس شده بود مرتیکه توفتو جمع کن حالم بهم خورد. 

کشدم  منُ  الق نده خودمو می«: گفتم باز زدم زیر گریه و»ماندانا: الهی بمیرم برات... 

 ماندانا.  

اشکامو پاک »گیره قتو میباش، نگران نباش منصور  ال ماندانا بغلم کرد و گفت: آروم

 من میدونم شرایط بدیِ، اما عزیزم قوی باش، تو از پسش برمیای.  «: کرد و گفت

 سری تکون دادمُ گفتم: آره از پسش باید بربیام.  

 ی ماندانا به صدا دراومد به هم نگاه کردیم و گفتم:  تلفن خونه

 زنه!مسیح که به گوشیت زنگ می -

 انسرینگ ببینیم کیه بلند شو از جات.  ماندانا: آره، بذار بره رو

شه تو سدفر  ای؟ ببین من که باورم نمی  صدای مامان اومد: ماندانا... ماندانا... اَه... خونه

ری شمال... ماندانا! ببین فقط میخوام بدو  باشی تو اون باشگاه فکستنیتو ول نمیکنی ب
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نا رو نگاه کردم دیدم بدا  زنم. با چشمای گرد مانداببرم مایا پیش توئه خونتو آتیش می

گدرفتم  حرص نگاهش  رف تلفن، بیچاره ماندانا هم به خا ر من گیر افتاده، دستشو 

 و سری تکون داد و مامان گفت:

 داریوش این خونه نیست.   -

 گفت: من که گفتم.  صدای بابا هم اومد که می

ده نع... مایدا؟!  نَدد«: دونم کی یه حرفی زد و مامان گفتنمی»مامان: پس کجا رفته؟... 

 مامان گفت:« هیس»نه. با گنگی به ماندانا نگاه کردم و ماندانا بهم اشاره کرد 

 دوست پسرش کجا بود کسری جان؟  -

 با عصبانیت به  رف تلفن نگاه کردم و تماس قطع شد و گفتم:

ببین خودش با عَره اوره شمسی کوره نوری میذاره کدوری برمیدداره بعدد بده مدن       -

شدم خدرش  ها ماندانا باید زن همون مزدک می پسر، من اگر ابالغ نبودم میگه دوست

 ارزید به این شَتر شلخته.   می

ات مذهبیِ بابات مذهبیِ، خدودتم کده هدزار و      ماندانا اخمی کرد و گفت: آخه تو ننه

بیست بار گرفتن بردنت این منکراتیا، تو رو چه به مزدک؟! اصالً چه تفاهمی بدا هدم   

 داشتید.  

ای نبدود ولدی    درسته خدودش کداره   شد،اال دادم و گفتم: مزدک هنر سرش میونه بش

 فهمید منو.  می
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 ماندانا: همین؟!!

اش   نه بابا اخالقشم قابل تحمل بود فقط با بپوش، بکش جلدو ایدن کیده اون کیده     -

 ساختم.  نمی

زدی اون تی؟ همین که تو ویلن یا سه تدار مید  ساخماندنا خندید و گفت: با چیش می

 سر تکون میداد؟

 با غصه ماندانارو نگاه کردم و گفتم:

بابا من اصالً هیچ وقت از دوست پسر و مرد شانس نداشتم، یادته بدا یکدی دوسدت     -

شعور بود؟  بودم مهندس عمران بود خیر سرش ننه باباشم استاد دانشگاه بودن آقا بی

ومده بود و با خدودش  هایی که اضافه ا زمینی سرخ کرد  رفته بودیم ناهار بیرون سیب

 از رستوران آورد بیرون.  

 ماندانا با چشمای گرد و با تعجب گفت: نه!!!

کلده کدل راه    رفتیم دربند عین مرغ، عین مرغ یهخاک بر سر اصالً ندید بدید بود،  -

خورد، اَه بترکی خدب دو  همستر پُر میکرد میاین لپاشم عین  ،خورددربندو داشت می

 دقیقه نخور.  

خواسدت یکدی   من دلم یه مَرد می«: با غصه گفتم»خندید و گفتم: نخند بابا اَه ماندانا 

ری حس امنیت کنم، بابا تدا باهداش مید    که... یکی که شبیه بابا نباشه، یعنی کنارش
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شدمش دنبدال ایندو اونده     زنه یا چتو گوشیه و داره با گوشی حرف می بیرون یا سرش

 ره.  آبروی آدم می

ه، مدن هدیچ وقدت سدفر     کمبودام باهاش پُر بشه حل بش خواست تمومماندانا دلم می

لمون بود که هر کسی سداز خودشدو   همیشه یه اکیپ پر جمعیت دنبامثل آدم نرفتم،

ات نبددودم دختددر نبددودم  خددواهرزادهبه خدددا ماندددانا ه،یکددی کدده حرفددامو بشددنوزد.می

 گرفتمت.  می

ه دیگه مغدزت داره  ماندانا بلند زد زیر خنده گفت: خاک تو مخت کنم انقدر فشار روت

 ارور میده.  

 پوزخندی زدم و گفتم:

م فالن برند معدروف  نمعاون شرکت واردات قطعات مکانیکی چه میدو تازه یه بار با -

اده ول قرار، منو برد کوهسار تو پیچ جخاک بر سرش کنند دفعه ام،کوفتِ دوست شد

 تو خاکی زد کنار افتاد رو سرم.  

 بدشانس هستی.  ماندانا: بمیرم برات که انقدر

، آرامش همیشه از اون ننه بابام فرار کردم دنبال یکی بودم که یکم بهم اهمیت بده -

س بددی  خیلدی تنهدام مانددانا، حد    «: با بغض گفتم»شد داشته باشم همیشه بدتر می

بینه، دلم چند دقیقه فقط چند دقیقه زندگی میخواد دارم، حس میکنم خدا منو نمی

 کنم.  ا رات اون چند دقیقه سَر میو با خی عمرم  من بقیه
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 ماندانا منو تو آغوشش گرفت و گفت:

بذار بهت یه آرامبخش بدم بخور یکم استراحت کن، زیدر چشدمات گدود    عزیز دلم!  -

 خوابی؟  افتاده، چند روزه نمی

 دونم، از وقتی با این مرتیکه عقد کردم شب و روز ندارم که!نمی -

ماندانا بلندد  »بگم خواهرمه! چی بگم؟!! اوف بهش اوف ماندانا: خدا اون مادرتُ... چی 

 فلک خدودش داشدت   داد خوردم و رفتم رو تختش دراز کشیدم، شد یه قرص بهم 

 مُردم.  له ماندانارو دارم وگرنه باید میکرد، خوبه خاوسایلمو جابجا می

 نگاه کردم مدیر استخر بود، تماسو باز کردم و گفت:گوشیم زنگ خورد،

 سالم خوبی؟مایا جون  -

 مرسی شما خوبید؟ -

ندام    ها عصرت خالیه؟ االن سه نفر بدا هدم اومددن  بدت     شنبه  مدیر: مایا جون تو سه

 خوان. خصوصی سه نفره می

 خالی میکنم تایممُ.  -

 مدیر: الهی قربونت برم، باشه عزیزم بوس بوس خداحافظ. 

مدنم  «: و گفتم دمتماسو قطع کر»آروم گفتم:خداحافظ « بوس بوس»اداشو درآوردم 

 بری.  جای تو بودم ذوق میکردم، جونُ من میکنم پولوتو می
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تدو سدرم جندگ    کردم بخوابم ولی انگار دستمُ روی چشمام گذاشتم و سعی میساعد 

 شد زیر لب گفتم:ان جدید به افکار قبلیم اضافه میهر یه  انیه یه فکر با عنوافکار بود،

 تورو خدا فکر نکن، تروخدا... -

م چقدر گذشت که خوابم برد و با صددای حدرف زدن بیددار شددم، اول فقدط      دوننمی

 روی تخت دراز کشیده بودم تا کامالً هوشیار بشم ا ر قرصِ هنوز تو سرم بود انگاری!

 ماندانا: اگه مزاحمش بشه میشه کاری کرد؟!

 شه، باید فعالً محتاط رفت و آمد کنه. ر: نه فعالً، چون شوهرش محسوب میمنصو

 تونه که خودشو زندانی کنه این دختر اکتیو و فعاله. انا: نمیماند

دونم... حیف این بچه نبود؟! این دختر آیندده داره چطدوری ایدن    منصور: میدونم... می

 کنم ماندانا! کارُ کردن، اصالً درکشون نمی

بخوره، خوی انسدانیتو از  ماندانا: منصور جون پول، بوی پول به مشام این زن و شوهر 

درست نیست پیش شما در مدورد خدواهرم اینطدوری حدرف بدزنم ولدی       میدن،دست 

دیدید امروز، دختدره از همدین یده مداه       ی مایا رو می خیلی ازش عصبانیم، اگه قیافه

 خوره دیگه. تا امروز نصف شده خب داره غصه میپیش که من دیدمش 

 منصور: فعالً بذار پیش خودت بمونه.  

ر جون، هواشو داشته باش یعنی هر جدور شدده  القشدو    ماندانا: آره، آره؛ فقط منصو

 بگیر.  
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منصور: تمام تالشمو پای این پروندده میدذارم، مایدا بدرای مدن فقدط دختدر دوسدت         

 ذارم براش.  قدیمیم نیست، تردید نکن که کم نمی

موهامو با یه کش از باال بستم و از اتاق اومدم بیرون و سالم کردم، منصدور و مانددانا   

 پز بود.   های خونگی ماندانا های قهوه و کوکی سته بودن و جلوشون فنجوندور اپن نش

منصور برگشت با خوشرویی نگام کرد و یه دستشو  رفم دراز کرد و دستشو گدرفتم،  

همین که نگرانی یه گذر کوتاه از چشماش کرد، انگار بغض توی گلوی مدن اسدتارت   

 د و گفت: عه عه!خودشو زد، منصور سرشو کمی کج کرد و اخم تصنعی کر

دستمو از دستش بیرون کشیدم و صورتمو توی جفت دستام گدرفتم و بغضدم تَدرک    

 کوچیکی خورد و با صدای لرزون از بغض گفتم:

 شم.  منصور دارم دیوونه می -

 چی کرد و بلند شد منو تو آغوشش گرفت و ماندانا گفت:منصور ن

 عزیزدلم.   -

افدتم دنبدال     کدنم، شدده مدی   رو ول نمیگفت: من که ایدن پروندده   منصور تو گوشم 

ی  هایی که ممکن کسی ازش کرده باشد یا هر خالف... کده انجدام داده همده    شکایت

 رو خالص کنم. وتندازم تا جریان میهاشو به  پرونده

 دستمو از جلوی صورتم برداشتم و با هیجان نگاش کردم و گفتم:

 کشما.  ف خودموُ میبا اون برم زیر یه سق واقعاً؟! منصور من به خدا -
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ال؟! حاال هم بدو برو حاضدر  منصور اخمی تصنعی کرد و گفت: این چه حرفیه دختر ب

 خواییم سه تایی شام بریم بیرون. شو می

 وااای به خدا حال ندارم جونمو اونا گرفتن.   -

منصور آروم به پشتم زد و گفت: بدو ببینم، مگه من مُدردم کده تدو زاندوی غدم بغدل       

 کردی.  

معروف و همیشگیش که جز ژست میمیک صدورتش بدود   صور که با اون لبخند به من

نگاه کردم، بدون هیچ اختیار و بغضی های های بلند بلندد زدم زیدر گریده، صدورتمو     

 میون کف دستام گرفتم منصور رو ماندانا با صدای یکه خوردن گفتن: عه!

من نشدی، بابا... بابدای   دستمو پایین آوردم و با گریه گفتم: عمو منصور تو چرا بابای

کشه که اگر... اگر موفق به موندن شدم چقددر گیدرش   من االن... االن... داره نقشه می

تتم؟ رسه! بعد تو باید بهم بگی من پشق به  الق شدم چقدر بهش میمیاد... اگر موف

 میرم.  منصور دارم از دو تا درد می

 منصور منو با ناراحتی تو بغلش کشید و گفتم:

 درمون.    واجم با اون چلغوز و این پدر و مادر برای من شدن دو تا درد بیازد -

یکم تحمل کنی همده چدی رو    کنیم،منصور: درست میشه عزیزم... با هم درستش می

خدوام   مدی «: تدو گوشدم گفدت   »برو صورتتو بشور «: سرمو بوسید و گفت»شه. براه می

  ببرمت دربند همون رستوران پر از گلی که دوست داری.
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 به زور خندیدمو گفت: بدو ببینم بدو دختر بال. 

رفتم یه لِگ پاییزه و بارونی خاکی رنگ با یه شال مشکی پوشیدم و دیدم ماندانا هم 

 حاضر شده از اتاق اومد بیرون و منصور گفت: حاضر شد؟ بریم؟

رفتم  رفش دستشو دور گردنم انداخت و با همون خوشدرویی کده همیشده داشدت،     

 ماشینش شدیم و منصور گفت: رفتیم سوار

بده منصدور   »از حاال به بعد تا پایان امشب فکرت درگیر هیچی جز خودمون نباشه  -

انگیدز   اش زد و مدوزیکی دل   تدر از لبخندد همیشده     نگاه کردم و بهم لبخندی پررنگ

 «. گذاشت... شعر این موزیک حس عجیبی توی قلبم برپا کرد

 اشی ی ک  تو ماهی و من ماهی این برکه

 ی کاشی   تو ماهی و من ماهی این برکه

 اندوه بزرگیست زمانی که نباشی 

 اندوه بزرگیست زمانی که نباشی 

 آه از نفس پاک تو و صبح نیشابور 

 تراشی  ی فیروزه از چشم و تو حجره

 پلکی بزن از مخزن اسرار که هر بار  

 فیروزه و الماس به آفاق بپاشی...

 بلندم  هرگز به تو دستم نرسد ماه
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 اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی 

منصور به من نگاه کرد و همراه خواننده چهار مصراع بعدی آهنگو خوند، سدرمو بده   »

  «.  صندلی تکیه دادم و روم بهش بود

 منصور لبخند بهم زد و گفت: 

 خونم.  رو نت می -

از تو  نه ن بدیات بیرو  خندیدمو گفتم: تحریراتُ دوست دارم اما باید صداتو از سینه

 شکمت.  

 منصور زد زیر خنده گفت: اینی که گفتی یه جور فحش بود یا واقعاً نقد کردی؟ 

 ماندانا از صندلی عقب گفت: منصور جون اگر اشتباه نکنم فحش داد. 

 هر چی بود که من دوست داشتم.  -

 دارش گفت: منصور با همون صورت همیشه لبخند

 آره؟ یعنی امسال برم استیج؟ -

 «:ای زد و گفت  منصور قهقهه»خندیدمو گفتم: دیگه نه در اون حد 

 ی خوبی.   ولی چه بهانه -

 ای؟  چه بهانه -

 ها میریم دربند.   منصور: که تو بهر کردی و االن بعد مدت
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هدا   نفسی کشیدمو به بیرون نگاه کردم و گفتم: عمدو منصدور تدو همیشده از بددترین     

 یل شدی؟ وکیال نکته سنجن. بهترین برداشتو داری، چطوری وک

 منصور لبخندی تلخ زد، برعکس همیشه و گفت:

 وکالت انتخاب من نبود، انتقام من بود.  -

 شقیقة چپمو به پشتی صندلی چسبوندم و به منصور نگاه کردم و گفتم:

 یعنی چی؟ -

 بهم نیم نگاهی کرد و لبخندی تلخ زد و گفت:منصور 

 ندم. من به خا ر خون پدرم وکالت خو -

 چی شده بود؟«: بلند کردم و گفتم سر»پدرت؟!  -

شدان  بافی بود توی کاشدان، مدا قدبالً تدو کا     ی فرش  منصور: پدرم کارگر یه کارخونه

 کردیم.  زندگی می

 ماندانا: شما کاشانی هستید؟

منصور: اصالتاً که نه ولی به خا ر کار پدرم ساکن کاشان بودیم، پددرم مدرد آرومدی    

 کش بود.    دوستش داشتیم، زحمتمنو مادرم خیلی بود، حداقل که 

 خدا بیامرزه.   -

 منصور لبخندی تلخ زد و گفت: قربونت برم خدا چیُ بیامرزه، این مدرد خیلدی مدردم   

 دار و مهربون بود.   
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 ماندانا: همون زود رفت.  

 گفتی. خب می -

سدر   میدن،کنه بهش یه چک منصور: حقوق چند ماه پدرمو نمیدن وقتی اعتراض می

ی صداحب کارخونده کده ازش      ره دم خونده مهلت چک، چدکُ برگشدت نمیزنده، مید    

د روی صدورتش نبدود یده    بهم نیم نگاهی کرد، دیگه خبری از لبخند »خواهش کنه... 

کدرد، دسدتمو رو   شدماش بسدت نشسدته بدود و سدوگواری می     غصه توی چ سایه تیره

 «:د و گفتدستش گذاشتم که روی پاش بود، سرانگشتای دستمو آروم لمس کر

 شه کشت. ردی شبیه پدرم برای حقش خواهش میکنه رو میچطوری وقتی یک م -

منو ماندانا شیونی کشیدیمو من جفت دستامو جلوی دهنم گرفتم و با چشمای گدرد  

و با تعجب به منصور نگاه کردم و ماندانا با لحنی متعجب گفت: یعندی چدی منصدور    

 جون؟!

 کرد و گفت:منصور از آینه به ماندانا نگاهی 

کشت دیگه، کشت، اونم نه با یه ضربه چاقو با پنج ضدربه تدو شداهرگش، شداهرگ      -

 اش.   گردنش و سینه

 با تعجبی شورانگیز و تلخ گفتم: خب چرا؟ 

 منصور پوزخندی زد و گفت:
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ون آنی بهم دست داد وقتدی هدی گفدت    نمیگفت اعصابم خرد بود، عصبی بودم، ج -

 این شد دلیل؟«: یکه خورده گفتم» ام حقوقم...  پولم زن و بچه

منصور بهم نگاهی آزرده خا ر کرد و گفت: نه اینا دلیل نبود، وقتی هدم پددرمو الی   

هدای ا دراف کاشدان بداز هدم دلیلدی        انداخته بود تدو بیدابون  یه فرش پیچیده بود و 

تونستم از حق پدر مرحومم دفداع  ون موقعه فقط سیزده سالم بود، نمینداشت... من ا

  کنم.

 مجدد دستمو رو دست منصور گذاشتم و گفتم:

 بمیرم.   -

 ماندانا: حکم چی شد؟

مدون رضدایت میخواسدتن،      منصور پوزخندی زد و گفت: اوال هدی میومدد دم خونده   

دادیدد  ول بده بودید حقوق کدارگراتونو می شما پ»گفت: میگفتن پول میدیم مادرم می

ت از ما کارگرای جماعت بدبخکشته نشه، شماها « حقوق»که شوهرم به خا ر کلمه 

 «. تر و فقیرترید، حداقل ما فقط پول نداریم شماها وجدان و شرف هم ندارید

 خاله ملکِ عزیزم! -

پزشک و توجیهات مزخرف   اش یک نظریه روان منصور: بعد یک سال و نیم رو پرونده

 و... گذاشتن و آزاد شد و بعد هم مثالً تحت درمان قرار گرفت. 

 به همین سادگی؟!ماندانا: 
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مدن  »منصور باز پوزخندی زد و گفت: نه، اون روزی که حکم اومد جلوی همه گفتم 

ز روزی که حق پدرمو هم چند سال دیگه وکیل پایه یک دادگستری میشم، بترسید ا

دونیم چیه قضاوت ناعادالنده کدرده،   م هم از قاضی که به دلیلی که نمیگیراز قاتل می

ه رسیدگیِ این امر باشه دسترسی پیددا میکدنم، تدا او روز    من به هر چی که مربوط ب

 «. زندگی کنید

 با هیجان و شوق و شور گفتم:

«: تو جام جابجا شدم و با اشتیاق به منصور نگاه کردم و گفدتم »ای ول، دمت گرم  -

 «:منصور بهم نگاه کرد و لبخندی غمگین زد و ماندانا گفت»گرفتی. بگو که حالشونو 

 گرفتن مگه نه منصور جان؟معلومه که  -

منصور: تموم دوران تحصیلم، تمام اون شبای کنکور فقط به روزی فکر میکدردم کده   

 حق پدرمو بگیرم.

 برگشتم به ماندانا نگاه کردم و گفتم: 

ماندانا فکر کن او موقع که کنکور خیلی سخت بود منصور نفر دوم کنکور شده بود  -

 «: با شور گفتم»

 بندم نفر اول تقلبم کرده بود که اول شد. ن شرط میدمت گرم یعنی م -

 منصور لبخندی گرم زد و ماندانا گفت:

 پرونده رو دوباره زنده کردی؟ -
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 منصور: معلومه، عالوه بر پرونده قتل چهار تا پرونده دیگه هم روش گذاشتم.  

 با هیجان دست زدم و گفتم:

شه ازش یه فدیلم  می«: گفتممنصور خندید و »شیر ملک جون حاللت عمو منصور.  -

 های اصغر فرهادی و اسکار بگیره.   ساخت یه فیلم سینمایی در حد فیلم

 منصور خندید و گفت: اوووووه!

ای کدارگردانی   م مدن اگدر نویسدنده   ر و هیجان گفتم: به جون مایدا مدیگ  با همون شو

 ی  چیزی بودم االن تو گوش موضوع زده بودم تازه ایدن تلنگدری میشده بدرای همده     

 کارفرماهای عوضی. 

 صاف نشستم و با حرص گفتم:

از قماشِ این، این کسری عوضدین  زه کشته! عه عه، اینا عوضی آشغال پولُ نداده تا -

به بیرون نگاه »ها میشه...  وجدان ندارن که، این کسری هم هر روز باعث مرگ خیلی

 «: تر گفتم  کردم و غمگین

 میرم.  روزی صد بار با فکر کردن بهش می منم -

 ها.  ی منصور دستمو گرفت و گفت: عه عه! قرار بود فکر نکن

ام زد و گفت: ببین قاتلُ بعد این همه سال بده جدزا رسدونده      ماندانا از عقب به شونه

  الق که چیزی نیست.   هپروند

 سری تکون دادم و گفتم: آره... آره... حتماً همینه.  
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 اندانا گفت:رسیدیم به دربند از ماشین پیاده شدیم و م

 ها پاک بشه، اینجا هواش تمیزه.    وویی چه خنکه اینجا، مایا نفس عمیق بکش ریه -

 منصور: اون مال قدیم بود؛ اال اینجا با وسط شهر هم فرقی نداره؛ هوا فقط فشم. 

 است، عاشقشم.   وای اون رستورانِ که اون ور رودخونه -

 ر چی میگیم تو یداد یده رسدتوران مدی    ماندانا: قربون چشمای بادومیت برم، ما که ه

 افتی.  

 منصور دست انداخت دور گردنم و گفت:

 شیم. آخه ما خیلی با هم شکمو می -

 ماندانا ابروهاشو باال داد و خندید و گفت: آهاااان پس یاد خا رات افتادی.  

 اش نگران شد و گفت: چیه.   با غصه ماندانا رو نگاه کردم و ماندانا یهو چهره

 ر  القم نده، من چطوری زندگی کنم. اگ -

مانادانا عاصی شده نگام کرد و منصور منو بیشدتر بده خدودش نزدیدک کدرد و کندار       

 مو بوسید و گفت:  شقیقه

 مَردوُ؟ مَردُ چی مایا؟ -

 به منصور با نگرانی نگاه کردم و گفتم: قولش. 

 منصور: منو به مَردی قبول داری؟

 شناسم.  تنها مردی که می -
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 گیرم حتی اگر شده کارم به تهدیدش برسه.  ر: من  القتو میمنصو

 منصورو بغل کردم و گفتم: عمو منصور خیلی دوستت دارم به خدا. 

 ها، قرار بود فکرشو نکنی.  منصور خندید و گفت: ولی تو بدقولی

 خورم.  ماندانا: من چنجه می

 از بغل منصور با ذوق اومدم بیرون و گفتم:

 میگو وُ.... -

 ر با همان لبخند همیشگی گفت:منصو

 میگو، ساالد سزار، دوغ، زیتون پرورده.   -

 ماندانا: یعنی انقدر با منصور جون رفتی رستوران منوی تو رو حفظِ. 

 رفتم خب؟ با مامان یا بابا یا اون مزدک پنگوئن مغز. شونه باال دادمُ گفتم: با کی می

 منصور با خنده گفت: پنگوئنُ از کجا آوردی؟

ندازن... یییییده! بده یداد یده     تعصبی هستن؛ الکی هم دعوا راه می پنگوئنا آخه الکی -

خا ره افتادم و با اشتیاق دست زدمُ خندیدمُ گفتم: ماندانا، وااای... منصور یادتده یده   

 بار رستوران منوتورو با هم دیده بود. 

 م: های شک تو نگاهش نگام کرد و خندیدمُ  گفت منصور خونسرد ولی با رگه

، منصورم فقدط نگداش   «خانم هستی مرتیکه تو کیِ»ی منصورو گرفت و گفت:  یقه -

خفده  »همین که مدزدک گفدت   « مزدک ولش کن عمومه»بال میزدم  کرد منم بالمی
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منصور ماندانا... واااای مانددانا منصدور بدا یده حرکدت مدزدکُ       « شو تو که عمو نداری

«: خندیددمُ دسدت زدمُ گفدتم   »د چسبوند به ستون پشت سرشُ، مزدک زرد کرده بو

تدر نگدام در حدالی کده مدن        منصور با لبخندی پررندگ »عاشقتم عمو منصور یعنی، 

مدزدک رنگدش   «: کردم گفتموی منصور و ماندانا عقب عقب میرفتم و تعریف میروبر

 زرد شده بود عمو منصور هم گفت، با صدای کلفت شده گفتم:

نی داشت میمرد گفت: عمو خدب چدرا   مزدکم که الغر مرد« کنازش عذرخواهی » -

 «. عمو»به منصور گفت: «: خندیدمُ گفتمغش غش »کنی. اینطوری می

 ماندانا خندید و گفت: نگو مزدک بگو پروژه.  

 خوری زمین، زمینم خیسِ. منصور: عقب عقب راه نرو می

 جلوی رستوران ایستادمُ گفتم: وای من عاشق گلم اینجا شبیه بهشته. 

 کن رستوران نشستیم و گوشی ماندانا زنگ خورد و گفت:رفتیم توی بال

 آ! ببخشید مسیحِ باید جواب بدم.  -

 منصور: راحت باش.  

 ماندانا از ما دور شد و ماندانا رو با چشم دنبال کردم و با حسرت گفتم:

 منصور؟ -

 منصور: جان؟

 خوش به حال ماندانا.   -
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 منصور: چرا؟!

 دوست داره.  آخه یکی عاشقشه، یکیُ عاشقانه -

 منصور خندید و گفت: فیلم هندیش نکن. 

نه به خدا تو دیگه مغزت منطقی شده برای همین تدوی سدی و نده سدالگی هندوز       -

 کنی.  به همه چی منطقی و قانونی نگاه میمجردی، 

 منصور با خنده گفت: قانونی؟!

اد و منصور بدا لبخندد پررندگ تکیده د    »کنی ره دیگه، تو خالف جهت آب شنا نمیآ -

 خب! «: دست به سینه شد و گفت

بینی، تو همیشه خونسرد و آرومی با یده  نگاه نکن دیگه، تو که خودتو نمی اونطوری -

 هاتو گذروندی.    کنند، معلومه که عاشقانهها مغلوبت نمی ژکوند رو لبت، زن لبخند

 منصور ابروهاشو باال داد و با همون میمیک خوشروش گفت:

 یعنی پیر شدم؟ -

 «. سرمو به زیر انداختم»وم نگاش کردم و نفسی کشیدمُ گفتم: نه عاقل شدی. مظل

ام برد و سرمو بلند کرد و سرشو به معنی چیه تکدون داد و    منصور دستشو زیر چونه

 «:گفتم

هدایی کده ازشدون     شددم، شدبیه پیدرزن   حس میکنم توی بیست و دو سالگی پیدر   -

زمان دخترا انتخداب   نو میگه مادر اولبخندی تلخ میزنه پرسی، مادر عاشق شدی می
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منصدور  »ام ترکیدد.    عقد دیدم و زَهدره  هکردن، من حاجی رو شب عقد پای سفرنمی

«: غش غش زد زیر خنده و من با همون لحنی که از حال و هوای خدودم بدود گفدتم   

بعد میگه مجبور بودم باهاش ادامه بدم چون ما  الق و جدایی نداشتیم، بعدها دیگه 

 فت که دوستش ندارم. منصور با آرامش نگام کرد و گفت:یادم ر

 نه تو پیرزنی نه اون سرنوشتو داری.   -

م های دسدتمو جمدع کدردم و موقدعِ ادای حرفدا      هامو باال دادم و پنجه شونه»من...  -

نفسی دردمند و عمیق از »خواستم... میخواستم... می«: دستمو تکون می دادم و گفتم

و منصدور دسدتمو گرفدت و گفدت: چدی      وارفتده تکیده دادم   ام خدارج کدردم و    سینه

 خواستی؟می

 آبروم بره بخندی؟ -

 معرفت.  انصافِ بی منصور اخمی تصنعی کرد و گفت: من کی تورو مسخره کردم؟ بی

 خندیدمُ دلجویانه گفتم: عمو جونم! نه آخه... برای تو خنده داره دیگه.  

 کنی. و عقل کلی شبیه من فکر نمی: آخه تمنصور با کمی شِکوه نگام کرد و گفتم

 ها!  منصور خندید و گفت: ببین چی میگه

نگاه کردم تو چشمای منصور خیره »خواست نه تنفر. عشق میعاصی شده گفتم: دلم 

 «: خنده. منظور فقط نگام کرد و آروم گفتیعنی االن بهم می
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چه برسده   خوان که تجربه کنندیک سندرم دان یا... همه عشقُ می حتی یک جانی -

 به من.  

 غمگین گفتم: منظورم این نبود.  

«: بدا تعجدب نگداش کدرددم و گفدت     »کشی شرکت کدردی؟    منصور: تا حاال تو قرعه

امدا  شدی  بعد دراومدن اسم هدرکس، ناامیدد می  همیشه انتظار داری که اسمت دربیاد 

کشدی چدون مطمئندی کده     همچنان هر ماه پول پرداخت میکنی و باز هم انتظدار می 

مونه، بداالخره یده   کشی می ن نفر باشی، عشق مثل قرعهحتی اگر آخریدرمیاد  اسمت

روز به اسمت درمیاد وقتی که ناامیدی، وقتدی فکدر میکندی کده بداز هدم بده نامدت         

 نمیاد... اونوقتِ که اسمتو صدا کنه. در

 با شور به منصور نگاه کردم و گفتم:

 زنی. چقدر خوب حرف می -

 ای دختر بال.   شو رو سرم کشید و گفت: تو دیوونهای زد و دست  منصور قهقهه

ماندانا اومد و شام خوردیم، بعد تموم مسیر دربند و باال رفتیم به اصرار و غُر منصدور  

رفتیم قلیون کشیدیم و چای خوردیم و موقع اومدن پایین منصور یه ظرف بدزرگ از  

م و سوار ماشین برگشتیهای قرمز معروف دربند برام خرید و بعد هم  انواع اون آلوچه

 م به ماشین رسید خوابم برد...شدیم که من تا پا

 * * * 
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بابام یکی دوبدار دم  ی ماندانا بودم، مامان اینا میدونستن اونجام، هکه خوندو هفته بود 

دانشگاه و استخر اومد دنبالم که اصالً جوابشو ندادم فقط نگاش کردم و سوار ماشینم 

 شدم و رفتم. 

اینجدا بمدونی   »ی خاله اومد و جیغ و هوار کرد و ماندانا هدم گفدت:     ونهمامان دم خ

دعواشون از سر من تبدیل شد به دعوای ارث و میراث خودشون و « 110زنگ میزنم 

ها اومده بودند و جداشون کرده بودند، من البتده اون موقدع سدرکار     آخر هم همسایه

 بودم و جریانُ از زبون ماندانا شنیدم. 

کردم که نگام به قفسة کمددم افتداد   ر بودم هنوز داشتم موهامو خشک میتوی استخ

خدورد بده شدماره نگداه     گوشیم روی ساک بود، داشت زندگ می  که ساکم اونجا بود و

 ، سشوارو خاموش کردم و جواب دادم:کردم ناشناس بود

 بله؟ -

و صدای کسری بدود! بده شدماره دوبداره نگداه کدردم       »بیا جلوی در اومدم دنبالت  -

 «:گفتم

 «:با تشر گفت»این خط کیه؟  -

 گفتم بیا جلوی در.  -

ای؟ شدما دادگداه بده دادگداه مندو      اوهو، زکی صداتو بیار پایین ببینم، کی گفت بی -

 بینی.  می
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 کسری: تو غلط کردی تقاضای  الق دادی. 

 غلطُ تو کردی که به زور منو عقد کردی.  -

 کسری: تو فکر کردی من  القت میدم. 

 گیرم.  تو نظری ندارم اما من  القمُ می در مورد من -

 خوری.  کسری: تو گه می

 خورن. جد و آبادت می گهُ هفت -

شدوارو روشدن کدردم و موهدامو خشدک      گوشی رو قطع کردمُ انداختم تو سداک و س 

ها و مددیر اسدتخر همده بده  درف در ورودی هجدوم        کردم که از آینه دیدم مربیمی

دیدم صدای داد و بیداد و کوبیدن در میاد. بدا تعجدب   آوردن، سشوارو خاموش کردم 

 کسری است: هبه  رف در ورودی رفتم و گوش کردم دیدم صدای عربد

 مایا... مایا... بیا بیرون، فکر کردی من از پس تو یه وجبی برنمیام.  -

 مدیر سالن برگشت با تعجب منو نگاه کرد و گفت:

 این کیه مایا؟   -

ین چدی میگده   ادر حیاط کده تکدون میخدورد نگداه میکدردم،      با تعجب و دهن باز به

 زد که انگار سر چاله میدونِ.مرتیکه، چنان عربده می

همده بده مدن نگداه     « ییییده! »ی حضار یه شیون کشیدن  همه»مایای... نده با توأم  -

 «کردن
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جدر و  یه قدم عقب رفتم، اومده در استخر آبروی منو ببره... با نگهبدان دم در داشدت   

 کرد:یبحث م

 من شوهرشم. ولم کن ببینیم بابا... مایا... مایا میای بیرون یا بیام جرت بدم...   -

م و گوشیمو برداشتم و زنگ زدم به منصدور... بدوق... بدوق...    با هول دویدم  رف کیف

 بوق...  

 منصور تورو خدا جواب بده.  -

و این در بده   میداد در میزد، در رو تکون»کسری: مایای عوضی بیا بیرون... بیا بیرون 

زنگ بزن پلیس، اتفاقاً مدنم   زنگ بزن...«: لرزید بلندتر نعره زداین بزرگی تو جاش می

 خوام که پای پلیس به اینجا برسه، ببینم کدوم قانون زن و از شوهر جدا میکنه...می

 لرزید زیر لب گفتم:اره شماره منصورو گرفتم دستام میدوب

تهش با قفل فرمون تو سرش میزنی سه چهار ماه  نیستمایا نترس، نترس، هیچی  -

 ره تو کما. می

 مدیر استخر اومد و شاکی گفت: مایا این کیه؟ صداشو انداخته رو سرش مرتیکه...

 خانم یه لحظه صبر کن... -

 ها گفت: خانم کاهی، این یارو نیاد تو؟ مایا زنگ بزنیم پلیس؟ هان؟ یکی از مربی

 دونم...نمیدونم... نمی -

 این شوهرت که نیست هان؟ دوست پسرته؟ -
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 منصور تروخدا گوشیتو بردار... جواب داد با هول و نگرانی و استرس گفتم:  -

 منصور... منصور... از هول زدم زیر گریه و منصور گفت: -

 مایا جان؟!!! -

زنه بد و بیراه میگه... منصور ترو خدا ری اومده دم استخر داره عربده میمنصور، کس -

 بره. ترو خداااا بیا  داره آبروی منو می بیا

 منصور: االن میام... االن میام. 

 بره.  یارو کیه؟ داره آبروی مارو هم میخانم کاهی: مایا این 

 ها نگاه کردم و گفتم: به خانم کاهی و مربی

 شو... شوهرمه. -

 همه با هم با یکه خوردگی گفتن: شوهرت؟! مگه تو ازدواج کردی.

 کی با زور عقدم کردن. زورازدواج  -

 خانم کاهی: مگه عهد بوقه دختر؟

 عهد بوقه دیگه وگرنه اون عوضی اونجا نبود.  -

 زنه:د که انگار دم گوش ما داره داد میزیه جور داد می

اومددی اینجدا   مایااااا.... مایا بیا )... نده(، بیا )....(، مایا ... اَه دستتونو بکشید زن منه،  -

 فت....با کسی باشی کثا

 اینجا؟ خانم کاهی: خب چرا اومده
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 گیرم، دادگاه اولمون به زودیِ.  دارم  الق می -

شده ردش کدرد   و گفت: تو لباستو بپوش ببیدنم می  خانم کاهی عاصی شده نگام کرد

 بره.  

جا نیست، ماشینشدم کده   ها گفت: خانم کاهی، بریم دم در بگیم مایا این یکی از مربی

 بینه.  تو حیا ه نمی

 ریم میگیم مایا رفته. خیلی خب، تو نیا جلو مایا، ما می کاهی: خانم

 ها گفت: ند همچین تکون میداد، یکی دیگه از مربیدرِ حیا و داشت از جا میک

 ی آخر،  القتو حتماً بگیر بابا، وحشیِ مرده.   واااای! این کیه دیگه غول مرحله -

ندن وگرنه جلوی اوندا  ها مو رفتم لباسمو پوشیدم، خوبه همه رفتن فقط مدیر و مربی

 رفت.هم آبروم می

 مایا میای بیرون یا در رو بشکنم.  کسری باز داد زد: 

بشکنی؟ آخه اورانگوتان اون درِ آهندیِ... البتده ازت بعیدد نیسدت، منصدور تروخددا        -

 زودتر بیا... صدای داد خانم کاهی اومد:

 کنی؟می منِ، در رو کندی، داری چه غلطیچته؟ چته؟ اینجا ملک  -

 کسری: مایا رو صدا کنید بیاد.  

خانم کاهی: مایا سه ربع قبل رفت، ساعتو مگه ندیدی نُه شبِ، سدانس آخدر هشدتِ،    

 کنه.  م مایا اخراج شده، اینجا کار نمیبعد
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کسری: گه نخور بابا عصر تعقیبش کردم تدا االن هدم دم در بدودم، مایدا اون توئده...      

 «وانی کیه دیگه! تعقیب کرده تا االن هم منتظر بوده؟!!!این ر»مایااااا.... ماااایا.... 

ها جیغ کشیدن از کنار دیوار سرک کشیدم دیدم همه رو هول داد اومده تو خانم  زن

 کاهی جیغ زد:

 آقا بامداد زنگ بزن به پلیس، زنگ بزن به پلیس.... -

 زنان به داخل حیاط اومد، مایا با زبون خوش بیا بیرون... کسری نعره

 شیم دستم بود، زنگ زدم به منصور... با اولین بوق برداشت گفت:گو

 رسم.  ده دقیقه دیگه میعزیزم  -

ته دلم یه چیز میسوخت باید االن »بدو... بدو... با گریه گفتم: منصور اومده تو منصور 

سدر و    زدم به بابام نه دوست بابام، بابای من االن کجاست که این نره خر بدی زنگ می

 «. پیِ منپا اومده 

خانم کاهی: برو بیرون، برو بیرون اینجا استخر زنونه است، ازت شدکایت میکدنم بدرو    

 بیرون...

 کسری: هر غلطی دلت خواست بکن، زن من کو. 

خانم کاهی و بقیه یهو جیغ زدن و صددای  »خانم کاهی: زن تو اینجا چیکار میکنه... 

از ترس از پشدت دیدوار اومددم    خانم کاهی رو تا شنیدم « ای وای! ای وای! ای وای»

ام تعادلشو از دست داد و خورد  بیرون دیدم خانم کاهی بدبختو هول داده، این بیچاره
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به دیوار، تابلوی بزرگ نصب شده با شیشه روش از میخ در اومد و خورد تو سر خدانم  

کاهی، با تعجب و چشمای گرد، دستمو جلوی دهنم گرفتم اومدم بدوام  رف خدانم  

ها هم دورش بدودن... کده کسدری مدچ دسدتمو       افتاده بود رو زمین و مربی کاهی که

 ی سلیطه....  گرفت گفت: آهان گیرت آوردم زنیکه

 دم: ولم کن آشغال، زنه رو کشتی.جیغ ز

 شو میدم.  کسری: دی

راه «: کسدری کشدیدتم و گفدت   »شور تو و پولتو ببرن دزدِ، قاتدل ولدم کدن.      مرده -

 بیفت...

بود اومدد کمرمدو     ها که اسمش هانیه به عقب کشیدم یکی از مربیجیغ زدم خودمو 

 گرفت منو عقب کشید و گفت:

 ولش کن مرتیکه چلغوز، دستتو بکش... -

کسری منو ول کرد افتاد رو سر اون بدبخت و شروع کرد به زدنش، آقا بامداد دوییدد  

ه حرکدت  رو بگیرم با ید  خواستم جلوی کسریمیبه  رف سالن که ما بودیم هر چی 

وزن کرد عقب، منم زیرجثه با صد و شصت پنج سانت قد و پنجداه کیلدو   منو پرت می

کاهی غرق در خون ول کرده بدودن  ها خانم  رسیدم، مربیبه زور اون غول بیابونی نمی

زد بگیرن... با زانو به  درف خدانم   جلوی کسری رو که داشت هانیه رو میخواستن می

 با گریه گفتم: کاهی رفتم و سرشونو بغل گرفتم و
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خانم کاهی... خانم کاهی ترو خدا جواب بده نمیری بدبخت بشدم، خدانم کداهی....     -

بامدداد بددبخت، انگدار هشدت پدا بدود،       »آقا بامداد زنگ بزن اورژانس... «: جیغ زدم»

 «.ر جدا کنه یا زنگ بزنه به پلیسکسری رو از دخت

شتم و به  رف موبایلم رفتم گوشیم کف سالن بود، سر خانم کاهی رو آروم زمین گذا

و شماره اورژانس بگیرم یهو گوشیم تو دسدتم غیدب شدد دیددم کسدری بدا صدورت        

برافروخته و لباس پاره و سر و گردن چندگ خدورده و موهدای آشدفته گوشدیمو ازم      

گرفت و با حرص کوبید زمین و گوشیم هزار تیکه شد با دهن باز و هول کرده عدین  

 .... ششششیم.  ها گفتم: آآآآ.... گو الل

ی کسری رو گرفدت و دسدت     زیر آرنجمو گرفت با یه حرکت تا بلندم کرد، یکی یقه

کسری از بازوم ول شد و کسری رو کوبید به دیوار، از استایلش فهمیدم منصورِ انگدار  

 که من توی اون لحظه خدارو در اومدن منصور دیدم که چطوری به دادم رسید!

ام، اما بدرو قبرتدو بکدن کده بده زودی       دونی من کیمنصور: عوضی گوش کن، تو نمی

خوابی. صدای چند تا مرد امد برگشتم دیدم پلیسِ... کسدری تدا اومدد    میری توش می

منصورُ بزنه، پلیسا غالفش کردن... برگشتم به هانیه نگاه کردم از حال رفته بود یه ور 

 ریه کردم.  های های گ  خانم کاهیِ یه ور هانیه همون وسط نشستم از بیچارگی

 کشمت کثافت..... مایا میکسری داد زد: ولم کنید... زن منه.
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بامداد با دماغ خونی اومد و منصدور بداال سدر خدانم کداهی بدود و گفدت: زندگ زدی         

 اورژانس؟

 بامداد: بله آقا، خانم کاهی خوبه؟

منصور: چرا زنگ نزدید زودتر بده پلدیس، ایدن مرتیکده مسدت بدود، بده ملکدی کده          

 اجازه وارد شده... انِ بیمخصوص بانو

 بامداد: آقا تلفن نگهبانی رو شکونده...

 کردو با گریه گفتم: رفتم باال سر هانیه که ناله می

 هانیه جون... هانیه جون ببخشید... خاک بر سرم کنند.  -

ها با یخ اومد و گفت: هاینه بذار رو دماغت، فکر کدنم شکسدته، مرتیکده     یکی از مربی

 ید تو صورت دختره. فحشی با کله کوب

 صدای آژیر اومد و پلیس گفت:

 خانم... -

 منصور: بله؟ من وکیلشم. 

 افسر پلیس: پس شما با موکلتون بیایید کالنتری.  

 منصور: بله، خانمارو با اورژانس بفرستیم میاییم.  

باال سر خانم کاهی با گریه نشسته بودم و صداش میکردم... مأموران اورژانس اومدندد  

 م:و گفت
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نبض و فشارشدو گدرفتن و رو برانکدارد گذاشدتن و     »آقا زنده است؟ حالش چطوره  -

 «. بردن با هانیه هم همین کارو کردن

 تون که...  منصور: خانما کالنتری همین سر خیابونِ بیایید شکایت بنویسید، همه

 مربی: ناز شصتشو چشیدم.  

هارو زد، خانم کاهی...  ن بیچارهبا گریه گفتم: منصور دیدی چیکار کرد؟ آبرومو برد، ای

 شو چی بدم؟  خانم کاهی چیزیش نشه، من جواب خوانواده

 منصور آرنجمو گرفت و گفت:

 مایا.... االن وقتش نیست راه بیفت... -

ی جدید رو به جریان اندداخت. بعدد    و منصور پرونده یمرفتیم کالنتری شکایت نوشت

شم ترک خورده بود، خدانم کداهی     گونه رفتیم بیمارستان، بینی هانیه شکسته بود و

گفدتن  به هوش نیومده بدود امدا دکتدرا می    هم سرش شکسته بود و بیهوش بود، هنوز

صدور، منصدورم جریدانُ    حالش خیلی بد نیست... ماندانا چند بار زنگ زده بدود بده من  

   ماندانا. ود قرار بود آخر شب منو ببره خونهخواست بیاد منصور نذاشته بگفته بود، می

 منصور شب ساعت دو به زور از بیمارستان بردتم... تا سوار ماشینش شدم گفتم:

 دی.  منصور گوشیتو می -

 منصور: چرا؟! به کی زنگ بزنی ساعت دوی شب؟

 خوام به بابا زنگ بزنم. گوشیمو خرد کرده، می -
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 االن برای اونا مهمه که چه بالیی سر ایدن بددبختا   کردیمنصور: که چی مایا، تو فکر

 اومده؟  

 خوام زنگ بزنم دو تا حرف بارشون کنم. نه می -

منصور: مایا جان! االن موقعش نیست، بذار همه چی با روند خودش پدیش بدره، اوندا    

حس عذاب وجددان میددی؟ نده     ن رفِ کسری هستند، فکر کردی زنگ بزنی بهشو

سدری عزیدز   ها که خودشونو برای ک افتن دنبال آزادی و رضایت شاکی  عزیزم، اونا می

 کنند.  

 دستمو جلوی دهنم گرفتم و با بغض سری تکون دادم و دستمو برداشتم و گفتم:

وای منصور... وای من با چه رویی تو صورت اینا نگاه کنم؟ زده سر زنه رو شدکونده   -

 هنوز بیهوشه.  

 تو بد هم نشد.  همنصور: شاید خوب نیست اینو بگم اما برای پروند

 میفته زندان؟ -

یک ملک  هاش، وارد ر: فعالً که بازداشته، مست هم بوده اینم جرمی روی جرممنصو

هداش، از  ریدق    رم دنبال شداکی مخصوصِ بانوان بوده... از فردا میخصوصی شده که 

 کارش اقدام میکنم.  

 به بیرون با غصه  نگاه کردم و گفتم:

 جلوی همه هر چیز از دهنش دراومد بهم گفت. -
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 کن.  منصور: دیگه فکرشو ن

شه؟! زندگی کاری منو از بین برد، آبرومم از بین منصور نگاه کردم و گفتم: مگه می به

 برد، چطوری بهش فکر نکنم؟

 منصور: از کی اومده بود؟

 از بعدازظهر تعقیب کرده بود و پشت در بود.  -

 منصور: چرا زودتر زنگ نزدی.  

 شاکی گفتم: من همون موقع هم که زنگ زدم جواب ندادی. 

 منصور: ببخشید سر کالس بودم، گوشی سایلنت بود. 

زدم زیر گریه و صورتمو میون دستام »ترو خدا ببین این از من عذرخواهی میکنه.  -

 «ام؟ من برای همه دردسر شدم چرا من زنده«: گرفتم و گفتم

 منصور نگه داشت و مچ دستامو گرفت و دستامو از صورتم پایین آورد و گفت:

کارت، از اون مدردک رواندی    شه، تو باز برمیگردی سرا... این روزا تموم میایا... مایم -

 شه. به من اعتماد کن. ز هم زندگی با خواست تو همراه میشی، باجدا می

 شم.خفه میشم... دارم خفه میبا بغض گفتم: منصور دارم 

 منصور سر منو تو بغلش کشید و گفت:

 قورت نده.  گریه کن عزیزم، گریه کن سبک بشی، بغضتو -
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دونم چقدر گذشت تا از بغضم خالص شدم، آب تو ماشین داشت، پیاده شد، آبدو  نمی

توی دستم ریخت صورتمو شستم، دم یه سوپرمارکت نگه داشت دو تا ساندویچ سرد 

ی مانددانا، فکدر کدرد      خرید به زور و اصرار به خوردم داد و بعد هم رسدوندتم خونده  

مانددانا بدردتم بداال، روی    «... هیچدی نپدرس  »اشاره کرد  ندیدم اما دیدم که به ماندانا

 کاناپه وارفتم، ماندانا گفت:

 جاتو آماده کنم؟ -

 ماندانا سرم داره میترکه.  «: دستمو به سرم گرفتم و گفتم»نه، نه...  -

میارم بخور برو سدر جدات بخدواب سداعت      دانا: خیلی خب... خیلی خب یه مسکنمان

 پنج صبحِ...

 فت قرص بیاره از خستگی از حال رفتم...ماندانا تا ر

زده بده ا دراف نگداه کدردم،      صبح با کابوس اتفاقات دیشب از خواب پریدم و وحشت

 هستم، نفس عمیقی کشیدم فکر کردم کسری اومده...ی ماندانا   دیدم تو هال خونه

 به مچ دستم نگاه کردم کبود بود، پوستم خیلی سفید و بلوری نبود اما از اون دسدته 

های  های بعضی از قسمت پوستایی داشتم که خیلی نازک بود انقدر که گاهی مویرگ

 پوستم مشخص بود.  

 وااای خانم کاهی رو بگو...  
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بیمارستانی که خانم کداهی و  به سمت تلفن رفتم و زنگ زدم صد و هیجده و شماره 

تونسدتم  هانیه بستری بودنُ گرفتم و زنگ زدم و بدا کلدی ایندور اوندور زدن بداالخره      

 بفهمم که خانم کاهی به هوش امد و امروز هانیه مرخصِ.  

 ماندانا: مایا!

 برگشتم دیدم ماندانا با لباس خواب با تعجب گفت:

 زنی؟ ساعت هفت نشده!به کی زنگ می -

به بیمارستان، کلی چونه زدم تا یه خبر از حالشون دادن، انگار شخصیت سیاسدین   -

 تونیم ا الع بدیم!شه گفت خانم؛ نمی گه هی میگن نمییه خبر بدین دی

ماندانا: ساعت هفت صبح زنگ زدی خب چی بگن بهت؟! اصالً چرا انقددر زود بیددار   

 شدی؟

 نفسی با غصه کشیدم و گفتم:

بره، انقدر هول م کسری اومده داره با زور منو میدیدهمش کابوس دیدم، خواب می -

 «:فتم و گفتمدستامو مقابل ماندانا گر»کردم از خواب پریدم. 

ماندانا ببین دستام کبود شده، آستینمو باال زدم دور آرنجمو نشون دادم، بازم کبود  -

 شده بود، ماندانا با غم دستمو نگاه کرد و گفت:

 صور نشون دادی؟نمبه  -

 صبح دیدم؛ پزشک قانونی اینو هم حکم میده.  -
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 زن بهش...دونم، منصور باید ببینه؛ ولی االن هم زنگ نماندانا: نمی

تدو موهدام   »نُچ نه االن نه... بدبخت دیروزم سر کدالس بدود کشدوندمش اسدتخر...      -

 «: چنگی زدم و ماندانا گفت

 بیا برو یه دوش بگیر سرحال بشی.   -

سر تکون دادم و به  رف حموم رفتم، تازه تو حموم دیدم انگدار اون وسدطای کدش    

اومد امدا    کردم، چیزی یادم نمیها رو مرور  مکش منم کم آسیب ندیده بودم، صحنه

ی راسدتم هدم     های دستم و آرنجام، پشدتم هدم کبدود بدود، سدر شدونه       عالوه بر مچ

همینطور، از پهلو خودمو تو آینه نگاه کردم، پهلوم به قدری کبود شدده بدود کده بده     

 قرمزی هم میزد، اینجا چی شده؟!!!

به دست با هدول اومدد دم در و   رفتم دم در حموم ماندانارو صدا کردم و ماندانا قوری 

 گفت:

 چی شده؟ -

 ماندانا، نگاه تنم چقدر کبود شده!!! یادم نمیاد منو زده باشه اما انگار کتک خوردم.   -

ماندانا: ببینمت!... یعنی چدی یدادت نمیداد! اون مددیر بددبخت و اون مربدی االن تدو        

نمیاد...، یده   تکه یادبیمارستان هستند معلومه که تو رو هم زده تو انقدر هول بودی 

 فرستم. یمسیج برای منصور م

 برای چی؟ -
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ماندانا: این همه کبودی حتماً یه حکمی داره باید ببرتت پزشدکی قدانونی؛ تدو دوش    

 بگیر بیا بیرون.  

سری تکون دادم، دوش گرفتم، آب باعث شد یکم کوفتگی و خستگیم کمتدر بشده و   

روپدوش   صدای منصور میاد، کمر حوله شنیدم فکرم آروم بشه. از حموم که دراومدم

زدندد،  تم، منصدور و مانددانا داشدتن حدرف می    تر کردم و به  رف هال رف  مانندُ سفت

سالم کردم، منصور برگشت نگام کرد یه آن یکه خورده نگام کرد یه آندی کده باعدث    

 «!!!  چرا اینطوری نگاه کرد»شد تو سرم یه تیر تعجب بیاد! 

 د و گفت:تر نگاهم کر  منصور عادی

 سالم عزیزم خوبی؟ -

 کله سحر هم ولت نکردم! -

 منصور: من خودم راه افتادم اومدم، خیلی کار داریم، نگرانتم بودم. 

 به مامان اینا زنگ زدی؟ -

 منصور: به بابا دیشب زنگ زدم جواب نداد. 

 پوزخندی زدمُ رو به ماندانا گفتم:

 دار بشید؟   آخه کی به اینا گفته بچه -

 کنند، بهتر که االن تو جریان نیستن. میر: مایا جان! پدر و مادر تو کارارو بدتر منصو

 گوشی منصور زنگ خورد و نگاهی به گوشی کرد و گفت:
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البته فکر کنم اومدن تو جریدان؛ مادرتده!.... الدو کتدایون... سدالم! سدالم... کتدایون         -

 سالم... پوزخندی زدم و به ماندانا گفتم:

 ن باباته.  مادرته نه، ز -

 خوری...می ماندانا: برو لباس بپوش سرما

منصور با حرص گفت: زن حسابی دو نفر انداخته بیمارستان، اومده دم استخر آبروی 

منصور به من نگاه کرد، دلم شکسدت...  »این دخترُ برده... کتایون این حرفا چیه؟!!!... 

ولی اون لحظه خیلی دلدم  هیچ وقت مادر الیقی نبود اما مادرم بود ،شکست از مادرم 

سدوزوند؛  مدو می   ازش شکست، حرص عین مواد مدذاب داغ و سدوزاننده تمدوم سدینه    

 «:منصور از جاش بلند شد و با لحن کنترل شده گفت

کتایون جان! عزیز من چرا گوش نمیدی.... این آدم یه دائم الخمرِ که جز پولی کده   -

کنی:؟ ایدن بچده   ی دخترت بازی میاره، چرا با زندگحسنی ندبه نظر شما اومده هیچ 

گناه داره!... عزیزدلم این خوشبختی نیست... نچ! کتایون من بال و پر به مایدا نمیددم   

دارم از حقش دفاع میکنم... آره! آره حقش دقیقاً اینه از یه مرد ناحسابی جدا بشده...  

 چقددر محکدم و  »کتدایون، کتداااااایّون!   «: منصور عاصی شده نفسی کشدید و گفدت  »

همیشده   تشدیدوار صداش کرد! هیچ وقت نشنیده بودم اینطوری صداش کنه، منصور

 «! کردخیلی خوب با مامانم تا می
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کنم چون... گوش کن! گوش کدن....  منصور: من این قضیه رو ول نمیکنم... نه ول نمی

گدوش  «: به من نگداه کدرد و گفدت   »نچ منو با این حرفا تهدید نکن عزیزم... من، نچ 

 نمیده...

با حرص  رف منصور رفتم و گوشی رو ازش قاپیدم، واقعاً قاپیدم و با حرص و بغدض  

 گفتم:

 هیچ وقت مادر نبودی، هیچ وقت دوستم نداشتی، االنم مادرم نیستی تدو یده پدول    -

تدونم خودمدو   اشکم فروریخت صدام میلرزید با حرص بیشدتر از اینکده نمی  »پرستِ... 

 مثل من درد بکشی....امیدوارم مامان «: کنترل کنم گفتم

 هارو....   ری شکایتت: مایا خفه شو چرت و پرت نگو، میمامان با حرص گف

 ی کافی بدبخت کردی...   جیغ زدم: به من دستور نده، منو به اندازه

منصور اومد  رفم، گوشی رو ازم گرفت، بدون تأمل قطع کرد و منو تو بغلش گرفت، 

معرفت و   کردم، چرا این مادر و پدر انقدر بیمی بلند بلند با درد و رنج گریه های های

ترکدده، درد ایددن دلددم داره از درد می  قائددل نیسددتن،ظالمنددد؟! چددرا بددرای مددن ارزش 

 تره...  ی دردای من قوی  نخواستنشون از همه

کدرد  ام درد می  ام گذاشت یه جیغ زدم، انقدر شونه  ماندانا از پشت دستشو تا رو شونه

 ید و ماندانا گفت: ِای وای! چی شد! که منصور از جیغ پر

 ام... واااییی وااایی شونه -
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 ات چی شده؟!! منصور: شونه

 ماندانا: منصور جون، تموم تنش کبوده. 

 منصور شاکی با اخم نگام کرد و گفت:

 مگه زدت؟ هان؟ زدت؟ -

ی زرد رنگمدو بداال    مچ دستامو نشون دادم و آستین حوله»من یادم نمیاد اما ببین  -

شسدت و  ای که چقدر تو صدورتش می  یه جذبه دادم و آرنجمو نشون دادم و منصور با

 بهش میومد گفت:

 دیگه کجاهاتِ؟ -

 ام، پهلوم خیلی بدتره.  پشتم، شونه -

 منصور با جذبه و جدیت گفت:

 بپوش بریم.   -

 کجا؟؟ -

 منصور: پزشک قانونی  

سدت، منصدور بدا حدرص     موبایل منصور باز زنگ خورد، سرک کشیدم دیدم اسدم بابا 

 جواب داد:

ر با حرص بیشت»یگم پاشو بیا... ک قانونی اشرفی اصفهانی... بهت مداریوش بیا پزش -

پاشو بیا ببین دستة گل تو به یه عوضی «: شد گفتو خشم در حالی که از ما دور می
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کنم! چقدر مگده بایدد یده دلیدل اهمیدت      دی چیکارش کردی، داریوش درکت نمیدا

شو دسدت یده عوضدی بسدپاره... آره آره مدن از        ه به خا رش آدم بچهداشته باشه ک

بچده  ذارم این یزی خبر ندارم ولی دارم خبردار میشم... داریوش من مایارو تنها نمیچ

ریزه... فیلم؟ فیلم؟ تدنش همده کبدودی    گناه داره مرد حسابی، پلک میزنه اشکش می

مده؟!... به خا ر خددا خفده شدو    .... داریوش چه بالیی سر تو و کتایون اوچه فیلمی! 

عندی چدی بده درد مایدا همدون کسدری       داریوش ایدن چرنددیاتو تحویدل مدن ندده ی     

 خوره؟!...می

 وارفته به ماندانا گفتم: چی میگن ماندانا؟!!!

لم از نگاهش هری ریخت، حدس کدردم بابدا داره یده     د منصور برگشت منو نگاه کرد،

کده دسدت بکشده و مدن بدا کسدری       چیز بدی بهش میگه، نکنه منصورُ مجاب کنده  

 بمونم....

زنه تا خودشدو  ها رو چنگ می میدونید وقتی آدم به نقطة صفر میرسه تموم ریسمان»

اومد، اشک نداشتم   ام نمی نجات بده، اون لحظه انقدر هول کرده بودم که حتی گریه

 «:زدم و میگفتماما زار می

 منصور چی میگه! به خدا من کاری نکردم! چی میگه! -

ماندانا که تا حاال اون ور اپن، تو آشپزخونه بود، با این سه تا جمله مدن از آشدپزخونه   

 اومد بیرون و گفت:
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 ای وای! مایا! -

 منصور بدون اینکه نگاشو ازم بگیره گفت:

 حیف، حیف، حیف از اینکه باید تو پدر باشی!  داریوش برات متأسفم! -

 کردم و با لکنت گفتم:گوشی و قطع کرد و مستأصل به منصور نگاه 

 چی... چی... چی گفت؟ -

 شناسی باباتو؟ برو لباس بپوش بریم.   منصور شاکی گفت: چیه؟! نمی

 چی گفت منصور؟ -

 منصور با حرص به ماندانا گفت:

 اونو ببر لباس بپوشِ.   -

«: اشکامو پاک کرد و گفدت »ماندانا منو دربرگرفت و گفت: بیا بریم عزیزم، بیا بریم... 

 قبالً محکم بودی مایا.... به خودت بیا، این اشکا چیه! تو 

مگه میذارن ماندانا! مگه میذارن، معلوم نیست چی گفته که مَدرده رندگ باخدت و     -

 رنگ گرفت مگه ندیدی؟ ماندانا سری تکون داد و لباسامو دستم داد و گفت:

 تونی بپوشی یا کمک کنم؟می -

اسدامو پوشدیدم، بددون اینکده موهدامو ببنددم       ماندانا رفت بیرون و لب»پوشم. نه می -

مقنعه رو سرم کشیدم، خودمو تو آینه نگاه کردم، زیر چشمام گود افتداده بدود و هدر    

ی قیسی باد کرده بود کیفو برداشتم و از اتاق اومدم بیرون دیدم منصور  چشمم اندازه
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و پنجده   هاش روی سدر زانوهاشده    درهم و گرفته با یه مَن اخم رو مبل نشسته آرنج

دستاشو در هم گره کرد و زل زده به فرش، به مانددانا نگداه کدردم. شدونه بداال داد و      

 گفتم: عمو منصور!

 منصور از جا پرید و بلند و شد و گفت:

 حاضری؟ -

 خبر نذارید، مایا که گوشی نداره! ماندانا: منو بی

 منصور: یه گوشی میگیرم، سیم کارتشو برداشتم.  

 برداشتی؟!!! -

هدامو   ر سری تکون داد و در خونه رو باز کرد، اشاره کرد برم بیدرون، ندیم بدوت   منصو

برداشتم که بپوشم تا یکم خم شدم پهلوم تیر کشید! این کجا خورده؟ کدی زده کده   

 یادم نمیاد؟!!!

 منصور: درد داری؟

 «:پله و منصور گفت های سرد راه نشستم رو پله»نه نه خوبم.  -

 «:ش نگاه کردم و پوزخندی زدمُ گفتمبه»رو پله نشین سرده!  -

دارن چیکدار میکنندد بدا     مه بابدا نگی؟!!!! تو چطوری هوامو داری، ن چی می  منصور! -

 من! 

 کرد، پوشیدمُ بلند شدم با ماندانا خداحافظی کردیم.  منصور با اخم به کفشام نگاه می
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گدزارش  شدناختنش معاینده کدردن،    پزشک قانونی، تمام اعضای مرکدز می اول رفتیم 

نویسه! چندد جدا   م یه بند در حال نگارش بود، نمیدونستم داره چی مینوشتن منصور

از مسئوالی پزشک قدانونی   تماس گرفت... با چند نفر قرار مالقات گذاشت، با چند تا

شد، یه آن وسدط حدرفش   صحبت میکرد... منم هر لحظه که میگذشت حالم بدتر می

م، سریع به اون دکتره گفت: ببخشید یده  برگشت نگام کرد، دستمو  رفش دراز کرد

 «:اومد  رفم و گفت»لحظه 

 چیه مایا؟!!! چی شدی؟ خوبی؟ -

   منصور حالم داره بهم میخوره! میشه... میشه یه آب قند بگیری؟ -

گیرم ، بشین االن میرم یه چیز برات میای یادم نبود منصور: وااای! تو از دیشب گرسنه

چرخیدد؛ ملدتم   از کشیدم، کل سالن دور سرم میت درتا منصور بیاد روی همون نیمک

 رفت.  چشمامو بستم، اما سرم باز گیج میهمینطور بِر و بِر نگام میکردن... 

 مایا... مایا! -

چشمامو باز کردم از ساعدم گرفت، احتماالً یادش بود مچمو آرنجم کبودن، بلند کرد 

 کنارم نشست و در شیشه شیر کاکائورو باز کرد و گفت:

 سر بکش نفست باال بیاد تا این کیکو باز کنم.  -

 منصور ببخشید، همین مونده بود شیر هم بدی.  -
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  ه ببین چی میگه!ه گفت: هیس هیس! دخترة دیوونمنصور پق زد زیر خنده و با خند

 ای بگو منصور یه چیز بخر بخورم، من حواسم نبود.   شه، گرسنهحالت داره بد می

 ام.   خودمم نفهمیدم گرسنه -

 ات.   منصور: مایا جان، یه بار دیگه باید معاینه بشی، برای پرونده

 برای چی؟! -

بدرای  «: با تعجب به منصور نگاه کردم و منصدور گفدت  »ای...  منصور: چون عقد کرده

 اینکه باید مشخص بشه رابطه داشتید یا نه.  

 یکه خوردده گفتم: چی؟!!!

اتدم از    تونی با اجازة دادگاه شناسدنامه تی میات باشه، ح منصور: عزیزم باید تو پرونده

 اسم اون مرد پاک کنی. با دهن باز منصورو نگاه کردم و گفتم:

ام بنویسن جنس دست خورده اسدت یدا نیسدت! مگده مدن       من برم اونجا تو پرونده -

 گوسفندم!

 منصور عاصی شده نگام کرد و گفت:

هدم    ان حتی بدرای دریافدت مهریده   ها اهمیتی نداره ولی تو ایر برای خیلی از ملیّت -

کوبیدم به اون اتاق مهم که  رف... با حرص به منصور نگاه کردم و کیفمو رو نیمکت 

دونه چقدر به هر چی مَردِ بد و بیراه گفتم به هر چی قانونِ به هر چدی  رفتم، خدا می

 ازدواجِ....
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 کرد گفت:دکتری که معاینه می

 چند وقته عقدی! -

 دو ماهه کوفتی.  -

 شیطونی کردی! -

سرمو با حرص بلند کردم به دکتره نگاه کردم، پاشم یکی بزنم تو دهنشدا، کده چدی    

 کنم؟بوده، من اونو به فالنمم حساب نمیاین حرفو زده که توضیح بدم نه با کسری ن

 نویسم.  دکتر: گواهی تو می

 «:پاشدم لباس پوشیدم و دکتر گفت»با حرص گفتم: دست شما درد نکنه. 

 آقای اشرافی نسبتی دارید؟با  -

به تو چه دختر ترشیده، چِشدت  »خواست بگم  به قد و باالی دکترِ نگاه کردم دلم می

 «گرفتتش؟

 بله.  -

 دکتره امضا کرد و مهر کرد و بهم نگاه کرد و گفت:

 «:با حرض در حالی که زل زده بودم تو چشمای دکتر گفتم»کیت میشه؟  -

بدا تعجدب   منصور پشت در بود، کیفم دستش بود،رون از اتاق زدم بی»همه کَسمه.  -

 مایا!«: نگام کرد و اومد  رفمو گفت

 با بغض و حرص نگاش کردمو رومو ازش برگردوندم و گفت:
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 خیلی خب! یه کار روتینه دیگه همین! -

 با حرص نگاش کردم و گفتم: واسه تو روتینه؟

ست کندارم بدا حدرص بدا     نش»! ای وای... یمنصور با یه خنده نامحسوس گفت: ای وا

 زشته نکن این کارارو...«: مشت زدم رو پاش خندید و گفت

هنشو جر بدما! زنیکه صددا  پاشم برم ددکتر با یه صدای متفاوت منصور رو صدا کرد، 

ام  خودم از فکرم خنده« ببین خودتو نکش منصور، نداره، اصالً!»کنه برم بگم نازک می

ی کیکُ باز کردم، این از کجدا   نگاه کردم و بسته های کنارم گرفت، به نایلون خوراکی

اون مدزدک االغ کده     فهمید شیطونی کردم؟ مگه معلوم میشه؟ شاید یه دسدتی زده! 

ام گرفته بود بداز یدادش    عرضه نداشت کاری بکنه، دیده پندار بود خاک بر سر، خنده

دو دسدتی  Tرنپدو  هدای  شون دیدم تو اتاقش پر از فدیلم   افتاده بودم، یبار رفتم خونه

یده  »محکم زدم تو سرش گفتم: خاک تو سرت کنند، مریض برو خودتو درمان کن... 

ماه برای این حرکت و جمله باهام قهر بود، نفهم نفهمید که توصیه کرده بودم، پدس  

بدا  Tکنه بگه شدوهرم بدا مدن تمکدین ندداره      الق بفردا زن بگیره زنش بره تقاضای 

ام گرفت بده مدردم ا درافم نگداه      باز خنده«. »دفیلماش تمکین میکنه حالش جا میا

کردم جلوی دهنمو گرفتم... چشمم به اتاق معاینه افتاد، منصور چرا بیرون نمیداد! اِه  

 «.  اومد!
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نگاش کردم چقدر عادی بود، زنده چدی گفتده؟ گفتده شدیطونی      »منصور: پاشو بریم. 

الت تلدخ دوسدت   بخور کیکتو دیگه باز کردی تو دستت نگه داری؟ مگه شک« کردم؟!

 نداشتی؟ کیکش شکالت تلخِ.

ون داد و بدا لبخندد   نگاه کردم چقدر عالیقمُ خوب بلدده، منصدور سدری تکد     منصورو

 همیشگیش گفت: چیه! 

ونی حتی چه چیزایدی رو دوسدت   از من فقط اسممُ بلدن ولی تو میدمامان و بابام  -

 دارم.  

 منصور: چون تو، رو پای خود من بزرگ شدی. 

 باز دیونه شد!«: منصور زد زیر خنده و گفت»دزدیدی. منو می تو باید -

منصدور بداز خندیدد و در ماشدین     »به خدا میگم تو هم از تنهایی درمیومدی دیگه  -

 خنده!می«: ایلون خوراکیام نشسته و گفتمهمون ن اکروک مشکیشو باز کرد و ب

 منصور اومد نشستُ و گفتم:

 امروز دانشگاه داشتی؟ -

 م عصرِ، صبحم خالیِ. منصور: کالس

 رفتی؟آخ آخ، دفتر باید می -

 منصور: من دنبال کارِمو موکلمم. 
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منصور خندید و گفت: نه واال من فقط برای »خری! برای بقیه موکالت خوراکیم می -

 تر نگاه کرد و گفت: بهتر شدی؟  بهم با لبخندی پررنگ«. تو مایه میذارم دیگه

 تم: دیدی بابام نیومد؟!سری تکون دادمُ با دل رنجوری گف

منصور: مایا جان، عزیزم خیلی سخته من درکت میکنم اما پدر و مادر تدو اینطدوری   

 دی؟خیره شد و گفتم: چرا جواب نمیهستند... گوشیش زنگ خورد و به روبرو 

 منصور: بعداً جواب میدم. 

 ؟آخه چرا جواب نمیدی«: منصور یکه خورده نگام کرد و گفتم»دوست دخترته؟  -

 منصور با همون حالت قبلی گفت:

 دونم جواب ندم. االن صالح می -

 شونه باال دادم و گفتم: به من چه اصالً. 

 دادنا.  وکالی قبلی به تماسای من گیر نمیمنصور: م

منصدور خندیدد و   »خوشدگلم.  «: به منصور نگاه کردم و گفدتم »خب من فرق دارم  -

منصدور  »هدام   اصالً شبیه سوگلی«: فتمباز بلندتر خندید و گ»خوش هیکلم. «: گفتم

 پس تو سوگلی هستی. «: ای زد و گفت قهقهه

معلومه که هستم واال انقدر عقده محبت دارم دو تا کیک خریدی و گفتی رو سنگ  -

 سرد نشین و دنبال کارامی حس میکنم سوگلی خوشبخت دنیام. 

 منصور با ناراحتی گفت: مایا! عزیزم! 
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 دونم چیکار میکردم!! اگه توُ ماندانارو نداشتم نمیاهلل واهلل دیگه! وا.... -

 منصور دستمو گرفت و گفت: معلومه که کنارت هستیم. 

 غیب میشه.   ابا خنده گفتم: خدا کنه مسیح برنگرده وگرنه ماندان

 منصور زد زیر خنده و گفت: ترو خدا دیوونه رو ببین چی میگه!

 ی کردم و آروم گفتم:سرمو به زیر انداخت و با بند ساعتم باز

بده منصدور نگداه کدردم بدا      »مدیگم!   یبازیِ ولدی دارم جددّ    واسه تو حرفام دیوونه -

تو چشماش نگاهی پر از حرف کردم و های غم و اندوه نگاهم میکرد، از هاله  چشمانی

یه وقتایی کده  خوریم، با تموم اتفاقات بد این روزا، با ماندانا سر یه میز غذا می«: مگفت

 زنیم...  ایم کنار هم تلویزیون نگاه میکنیم و در مورد بازیگرش حرف می  خونه هر دو

 پوزدخندی زدمُ گفتم: مسخره است نه؟!

 منصور آروم با همون حالت قبلی گفت: نه عزیزم. 

است؛ االن یکی بشنوه میگه این اسکولِ میدونی چدرا؟ چدون اوندا یده       چرا مسخره -

ه با روابط سرد داشتم، مثالً مامان بدود بابدا نبدود،    ی گرم داشتن اما من یه خون خونه

بابا بود مامان نبود، یا اگر بودن بابا پای لپتاپش بود مامان هم سرش یا تو مجدالت و  

اصدالً... اصدالً... شدبیه    شیش بود یا داشدت بده سدر و وضدعش میرسید..    تاپ و گو  لپ

 ر باورت میشه؟  هامون نبودیم... مثالً من هیچ وقت پارک نرفتم منصو همسایه

 خوای بریم پارک. منصور: می

novelbaz.ir ( 80 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[84] 

 

 «:هر دو خندیدیم و لبشو گزید و گفت»با خنده گفتم: حاال که نره خر شدم. 

 تو سوگلی هستی.  -

 شد نگاه کردم و گفتم:کم جمع می ای که کم منصور با خندهبه 

 ی بلند... مثالً پارکی که تاب داره، سُرسُره هم داره، سُرسُره -

تر بود، چشماشدو رو هدم گذاشدت و سدری       مان لبخندی که حاال پررنگمنصور با ه

 تکون داد و گفت:

 پارک تاب دار و سرسره دار... -

 خوام. ق کودکانه گفتم: پشمک چوبی هم میبا یه ذو

 منصور با خنده گفت: یا خدا!

 عه! منصور بگو باشه دیگه.   -

 منصور: حاال با چوب نبود تو جعبه قبوله؟

 گیرم نیستم، سوگلی با سرورش راه میاد.    یاد سختخب باشه ز -

منصور خندید و گفت: تو و این زبونت، آخه من موندم که کتی و داریوش چرا به راه 

 نیاورده؟!  

 توی داشبوردو نگاه کردم و آلبوم سی دی هاشو ورق زدم و گفتم:

 آ! اینا که همش کالسیکِ.   -

 منصور: مناسب سنم موزیک گوش میدم.  
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هدا   ندی زدمُ  گفتم: خیر سرم آخر هفته اجرا دارم، سدر هدیچ کددوم از تمدرین    پوزخ

 نرفتم، گوشیمم که خاموشِ... االن آقای پیروی سکته کرده. 

 تایمتو برو تمرین.  منصور: فعالً که استخر تعطیلِه

 با ناراحتی گفتم: اصالً اعصاب تمرین ندارم. 

ی غم بغل بگیری که بده مداه نرسدیده    منصور: مایا جان اگر بخوای بشینی خونه زانو

شه خوراکت؛ پزشکای جورواجور و قرص و دارو می  شناسا و روان  میشی مشتری روان

خدوام  پیشدرفتتو بگیرندد؛ مدن آخدر هفتده می     های زندگی جلوی هدف و  نذار سختی

 اجراتو ببینم.  

 با ذوق تو جام جابجا شدم و رو به منصور نشستم و گفتم:

 ترو خدا میای؟ -

 نصور با شور از هیجان من گفت:م

 آره عزیزم معلومه که میام.  -

 با همون شوق و هیجان گفتم:

وااااای منصور تا حاال هیچ کس جز ماندانا و مسدیح اجدرای مندو ندیدده، بدا آقدای        -

 های ردیف اول واسه من.  پیروی صحبت میکنم که بگه یکی از صندلی

 ؟VIPمنصور خندید و گفت: اووووه 
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زنم میرم تمرین، جمعه سداعت شدش و   که وی آی پی! رفتم خونه زندگ می معلوم -

نصدور میخدواد   از ذوقم کده م »المللی، ولی باید...  نیم اجرا د اریم تو فرهنگسرای بین

رم بدا همدون ژسدت    گفتم، منصوها می و برنامهزدمو از اومدنش توقف حرف می بیاد بی

کدرد، انگدار بدرای تمدرین     ییدم مید و گاهی با نیم نگاهی تأدالبخندش بهم گوش می

ی این بود کده   مهمی پیدا کرده بودم، برام اومدن منصور به منزله هکردن و اجرا انگیز

تونستم حتی میبگم برای یکی اهمیت دارم؛ یکی که شاید  Bandبه هم گروهیام و 

کدنم؛ دقیقداً   ای پدرم جاش بزنم! اما ته دلم میدونستم که اینطدوری معدرفیش نمی  ج

برم، چون که منصور تنها کسدیِ  رکیبی که به دکتر گفتمو به کار میی ت  کلمههمون 

 که منو دیده!

گفتم که شاید برای منصور اصالً اهمیتی از چیزایی میتا پارک مثل رادیو حرف زدم، 

ام ازم سؤالی در مورد صدحبتام  خندید و نگام میکرد یا وسط حرفت اما وقتی مینداش

 حواسش با منه.  ههم فهموند کهمیپرسید، بهم می

یده  ،هدای کوچیدک ذوق کدردم     رفتیم توی یه پارک بزرگ و خلوت، مثل دختر بچده 

ام از نو زنده شد یه حس غبه و حسرت، هیچ وقت نشد یه دل سیر  حسی توی سینه

رفدت یدا از همدون اول    اگر قرار بود ببرنم یا یادشون میتوی پارک بازی کنم همیشه 

نشدد  « یه بار برو باالی سرسره بیا بریم مدن کدار دارم...   فقط یه تاپا،»مامان میگفت 
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و گوشمو پیچونددن سدوار ماشدینم میکدرد و      با گریه،ها بدوام   توی پارک دنبال بچه

 برد...می

ر نگاه کردم، خب چی میشد تو بابدام میشددی؟ حدداقل    به منصو»مایا؟! چی شد؟  -

ناخودآگداه روی گوشدم    داد تو منو دوست داشدتی... دسدتم  اگر کتی بهم اهمیت نمی

ی کدودکیم تدوی سدرم      ی تلخ از ذهنم عبور کرد، صدای گریده  گذاشتم... یه خا ره

سدواری    ها دوچرخده  ی بچه خواست مثل بقیهبیچاره فقط دلش میمایای ،زنگ خورد 

وییدد... همدین کده    دهدای دیگده بدا ذوق می    ی بچه  کنه، برای همین دنبال دوچرخه

ی اینکه بغلم کنه بوسم کنه، اول یکی زد تو سرم بعد باز ون به جاخوردم زمین، کتای

 «: گوشم محکم پیچوند و گفت

خاک تو سرت کنم گند زدی بده لباسدت، بدا ایدن ریختدت ببرمدت آرایشدگاه؟ راه         -

در حالی که مدام میگفتم: مامان ببخشید... با گریه با زور سوار ماشینم کرد »بیفت... 

 بازی کنم تروخدا...مامان ترو خدا نریم، یکم دیگه 

 مایای کوچولوی بیچاره...

مو با یه دسدتش دربرگرفدت و     دیدمش. چونهگران مقابلم ایستاده بود، تار میمنصور ن

 خم شد به  رفم و گفت:

 مایا!!! -
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اشکامو با نوک انگشتام پاک کردم، چنان با نوک انگشتام بده چشدمام فشدار آوردم و    

 گفتم: چیزی نیست. پاکشون کردم که چشمام درد گرفت و 

 شنیدی؟!منصور: چیزی نیست که صدامو نمی

 سر بلند کردم و نگاش کردم و گفتم:

 ها.  شبیه این بچه زِر زرِوئا شدم تازگی -

 منصور: یاد چی افتادی؟

منصدور فقدط عاقالنده نگدام کدرد و      »ی؟ روم نیار دیگه ولش کن، هولم مید عه! به -

 «ت: آروم یا محکم؟سری تکون داد و لبخند تلخی زد و گف

 انقدر محکم که خیلی برم باال.  -

هدای تلدخ    تاپو عقب کشید، چشمامو بستم تا لذت تاپ خوردنُ جایگزین تموم لحظه

 «:زیر لب خوندم»کودکیم کنم... تاپ، تاپ... عباسی 

 تاپ تاپ عباسی 

 یادش بخیر اون بازی  

 هر بار قسم میدادم 

 خدا منو نندازی

 تاپ تاپ عباسی 

 ام از بازی   خسته خدا
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 دنیا چقدر تابم داد 

 کاشکی منو بندازی 

منصور تاپُ نگه داشت، برگشتم با تعجب نگداش کدردم و بدرخالف همیشده اخدم رو      

 صورتش بود، بیشتر به  رفش برگشتم و با تعجب و نگرانی گفتم:

 عمو منصور! -

 منصور سری تکون داد و با یه جدیّت خاص گفت:

که بداز همدون    کنم که تو زندگیتو برگردونی، که از پا نیاستی،مایا من هر کاری می -

امدا اصدالً از ایدن رفتدار و       شناختم قوی، هدفمند، با انگیدزه، دختری بشی که من می

افسرده حالیت خوشم نمیاد... اینجا کنار تو، توی پارک تاپت میدم که یه کم یه کدم  

هو ازت بگیرم، اون بغض، این را هتر بشه بتونی بخندی و من انرژی ادام  غمات سبک

 شعر... مایا... اینطوری بخوای بکنی نمیشه، ادامه دادن نمیشه...

خوام بگم بوی ادکلنش، بوی ادکلن بوی بلند شدم، محکم بغلش کردم، نمیاز رو تاپ 

هدای   که حتی عطرها و ادکلدن از اون عطرا ، بوی اعتماد و مردونگی میداد...ای کلیشه

 رسید...ه پاش نمیالکچری و برند هم ب

 کنم... فقط تنهام نذار...  زیر لب گفتم: دیگه تکرار نمی

 منصور منو از بغلش جدا کرد و گفت:
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هدا،   دیوانه جان، کی خواست تنهات بذاره، میگم شرایطِ بدو بدتر نکن، اون خدا ره  -

ه نه اون اتفاقا... همه و همه رو بذار کنار، االن، همین االن زندگی کن و دیگه نه آیند

 گذشته مهم نباشه.  

سری تکون دادم و تو چشمای خودش کوه غم بود و داشت به مدن دلدداری میدداد،    

 پیشونیمو بوسید و گفت:

هیچ کس قدر خودت قوی نیست که زندگیتو نجات بده پس قدرتتو صدرف اندیری    -

 منفی نکن. 

گداهی  گوشیش زنگ خورد و بدون اینکه ازم جدا بشه گوشیشو از جیدبش درآورد و ن 

 بهش کرد و باز جواب نداد و گفتم:

 ها.   کنهبده دیگه میاد کُرک و پَر منو میجواب  -

 منصور زد زیر خنده و دستشو رو سرم گذاشتو موهامو تکونی داد و گفت:

 آخه تو چی میگی نیم وجبی؟  -

 دی کفری میشه دیگه.  راه به راه زنگ میزنه جواب نمی -

 «:با شیطنت و خنده بهش نگاه کردمُ گفتم. »هم نیست که جواب نمیدممنصور: م

 یعنی از من مهمتر نیست؟ -

 منصور خندید و گفت: در حال حاضر نه، چیزی مهمتر نیست.  

 با شور گفتم: دیدی گفتم من سوگلیم. 
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 منصور خندید دستشو دور گردنم انداخت سرمو بوسید و گفت:

 «:گفتم بهش نگاه کردمُ لبخندی زدم و»بریم ناهار بخوریم؟  -

 بریم.   -

خوردیم از گوشیش به آقای پیروی زنگ زدم و جریانُ تا یه حددودی  وقتی ناهار می»

توجیه کنم، اونم گفت در اسرع وقدت خودمدو    یف کردم که نیومدنمو تا اون موقعتعر

تر نیفته... بعد ناهار اول رفتیم بیمارستان مالقات خدانم    برسونم از بقیه تمرینام عقب

ه که هنوز مرخص نشده بود و منصور توضیحات حقدوقی داد و... بعدد از   کاهی و هانی

بیمارستان هم منصور رسوندتم به قرارگاه تمرین و رفت، پیروی تا دیدتم قریدب بده   

نیم ساعت یه کله سؤال جواب کرد و کلی پیشنهاد حقوقی و تهدید و... کرد و نهایت 

 «فرستادتم سر تمرین...

ی ماندانا رسوندتم و موقع پیداده شددن دوبداره      تا خونه بعد اتمام تمرین هم خودش

مدان بده   ا  افتاد رو دنده حرف زدن  کالً مرد خوبی بود اما مینصیحاتشُ از سر گرفت، 

زد، رسیدیم خونه و مانددانا  ترمز حرف می  داد، یه بند بیمیجواب دادن فرد مقابلش ن

 سؤاالتشو شروع کرد...  

 از خستگی و خواب غش کردم...  تا شام حاضر بشه روی کاناپه 

رفتم سدر تمدرین و دانشدگاه و بدا آژاندس هدم برمیگشدتم،        اون هفته بدا آژاندس مید   

دونست که شتن فقط میخداروشکر گوشی هم نداشتم نه مامان نه بابا سراغی ازم ندا
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ش ببینده   ا ی ماندانام؛ ماندانا هم مامان و بابدا رو تهدیدد کدرده بدود دور خونده      خونه

تدا  بدود بده جریدان مینددازه      ک بابازرگ که در حال حاضر آرایشگاه مامدان پرونده مل

دونستن، احتماالً، بدرای  های کالسامو نمی اونجاییم که ساعتحقشو از مامان بگیره. از 

اومدند، البته که زهی خیال با ل اینا نه پزشدک قدانونی     همین دم دانشگاه هم نمی

 اومدند، نه بیمارستان...!  

هفته رسید، ماندانا مجبور بود بره فرودگاه دنبال مسیح، منم از صبح بدا  باالخره آخر 

هدای   گروه تمرین داشتیم تا ساعت شش و نیم اجرای کنسرت زندة یکی از خوانندده 

 به نام و همکاری داشته باشیم. 

من چون تنها ویلن زن گروه بودم و دختر بودم و جثه زیاد درشتی هدم نداشدتم یده    

ننده بودم. برعکس همیشه اون روز چون منصدور قدرار بدود بیداد     جورایی نزدیک خوا

انقدر هیجان و استرس داشتم که انگار قراره کنکور بدم. بین آنتراک تمرین رفتم بدا  

تلفن دفتر به منصور زنگ زدم، بعد چهار پنج تا بوق به ساعت نگاه کردم، یعنی سدر  

 م ساعت دیگه...کالسِ؟ جواب داد و سریع گفت: سالم، من سر کالسم، نی

 منصور، مایام.   -

انگدار از  »منصور یه مکث کوتاه کرد و گفت: یه لحظه گوشدی... دوسدتان ببخشدید...    

 جانم؟« کالس بیرون رفت صدای در رو شنیدم

 سالم ببخشید سر کالس بودی... -
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 «:با شور گفتم»نه نه عزیزم خوبی؟ حالت خوبه؟  -

 زُ.  آره آره خوبم زنگ زدم یادت نره امرو -

شه راه ، بیست دقیقه دیگه کالسم تموم میشه یادم برهمنصور خندید و گفت: مگه می

 افتم.   می

 با ذوق لبمو گزیدمُ گفتم: منصور!

 منصور: جانم؟

 مرسی که میای.   -

 منصور: سوگلی دیگه تازه باعث افتخارمه هنرمند کوچولوی من.  

دوندم   .. نمدی جدان؟ خجالدت؟ .  ام از چه جنسی بود! ذوق؟ هی دونم خندهخندیدم؛ نمی

بینده، اون تلفدن و   زه که منصور میاد و اجرای مندو می اون انگیولی حالمو اون اومدن،

 ا مینان از اومدنش، خیلی خوب کرده بود. 

ساعت حوالی شش و بیست دقیقه بود، اومدم بدوام بدرم از اتداق بداال ببیدنم منصدور      

 اومده یا نه، پیروی صدام کرد و گفت:

 ری؟ا ببینم! غافل میشی در میره، کجا میمایا! بی

 خواستم برم باال...می -

 ره دختر...نمیخواد، بیا آهنگ اول با تو شروع میشه داره می -
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همه نزدیک هم ایستاده بودیم، پیروی آرنج منو گرفت از بین جمعیت کشید بیدرون  

 شون خندیدند و جاز زنمون گفت:  همه

 بین ما گم میشه! -

خدوام بدا ندواختن    ها... االن تیزر تمدوم میشده... می   الً امروز اینجا نیستیآقا پیروی: اص

 شروع قطعه وارد سن بشی.

 با حالت زاری گفتم: به خدا این دویستمین باره که دارید میگید...

  انیه مونده... 10دستیار آقای پیروی اومد و گفت: 

ده نگداه کدردم بدا    مو بلند کردم و آرشه هم توی دستم چرخونددم و بده خوانند   ویولن

 شیطنت خندید و گفتم:

 خواستی اشتباه بخون، بقیه هم اشتباه بزنند، امدا مدن اگدر اشدتباهی بکدنم آقدای       -

 کاری گفت:  کنه. آقای پیروی با یه شلوغپیروی این آرشه رو تو حلقم فرومی

 برو مایا... برو مایا... برو... -

پدس از دیگدری هدم ردیدف     هدا یکدی    تکشیدم ند ها می در حالی که آرشه روی سیم

 شدن گفتم: می

 کنم علی دایی ام باید گل بزنم. حس می -

های باند خندیدند و به سن رفتم، چشمم دنبال منصور گشت، تا دیددمش قلدبم    بچه

هام چند برابدر   هُری ریخت، اومده اومده مایا اومده... حس کردم گردش خونم تو رگ
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صدورت و ظداهرش تدوی ذهدنم نقدش      قدرت بیشتری شروع کردم به نواختن،شد، با 

تی که فیکس تدنشِ پوشدیده بدود، اینبدار     خدو  بست، مثل همیشه کت شلوار خوش

تر از همیشه شدده! بده خدودش بیشدتر از       وسی، چقدر به نظرم جذاب میاد! جذاب

تدره، حتدی از     رسه، اما امدروز متفداوت  رسیده، اون که همیشه به خودش می همیشه

س کنم، به عضالت دستم و فشار خدونم قددرت حرکدت    تونم بوی خاصشو حم اینجا

 بیشتری میده...  

از هیجان، عرق کرده بودم، کف سرم خیس شده بود، قطرة عرق از ستون فقراتم سُر 

 خورد و به کمرم رسید، حس میکردم بلندتر از همیشه نفس میکشم...

بدرای مدن    صدای گرم خواننده تو فضا پیچید، تازه صدای تماشاچیا و حضارُ شنیدم،

 جیغ و سوت زدن اما من چرا نشنیده بودم؟!...

قسمتی از موزیک که ویولن نداشت و از حرکت ایستاده بودم به منصدور نگداه کدردم    

 نوک انگشت اشاره و شصتشو به هم چسبقوند و نشونم داد و گفت: عالی. 

ت کرد فکدر کدرد حواسدم نیسد    ه نگاه کردم با استرس بهم نگاه میخندیدم به خوانند

االن قسمت اجرامو از دست میدم... این قسمت آهنگ که پایان آهنگ بود بدین مندو   

زدن... عمداد جداززنمون  اشداره    تاده بود، ملتم چه جیغ و سوتی مید جاززنمون کل اف

با هم تموم کردیم... همه که «... تخس»ابرو باال دادم با خنده گفت « تموم کن»کرد 

 دست زد... دست زدن هیچی حتی خود خواننده هم 
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خواسدت تشدکر   ه میها ک خواست اجرا کنه از تک تک نوازندهوقتی آخر این آهنگو می

ترین نوازنده بَند که جزء بَند مدن بدود و    کنه رو کرد به منو گفت: مایا حاتمی، جوان

 ممنونم که دعوت همکاریمو پذیرفت...  

حدالی کده دسدت    کردم با خنده در  سری تکون دادم به ادای تشکر و به منصور نگاه

 زد چشمکی زد و خواننده گفت: می

ای مگده    آقای پیروی وقتی خانم حاتمی رو آوردن مدن گفدتم: ایدن بچده مدرسده      -

بعد فهمیدم ایشون استاد ما هسدتن  «: همه خندیدن و گفت»تونه از پسش بربیاد می

ور نگداه کدردم   نصخندیدم و خواننده چشمکی با خنده بهم زد و به م»جوون موندن 

اه میکنده  دم با لبخندی آروم... آروم... خونسرد.. عاقل اندر سدفیه بده خوانندده نگد    دی

زنه، شبیه نگاه باباهای معقول تو فیلمدارو داشدت کده یده پسدری در مدورد       دست می

 «اومد...  دخترشون یه حرفی زده. هر چی بود که از نوع نگاهش خوشم می

 باالخره آخرین آهنگ هم اجرا کردیم و تمام...  

داشدتم  ن روز فقط یه تایم کنسرت بود، از هول اینکه منصور ندره سدریع وسدایلمو    او

 کردم که عماد گفت: جمع می

 بودی حاال.   -

 بینمتون.  خندیدمُ گفتم: پس فردا می
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دیدد بدا خندده بده     انقدر هول بود منو نمی». مایا... آقای پیروی دوید اومد گفت: مایا..

 «:عماد گفتم

 بینه.  یعنی منو نمی -

 عماد که خودش تپل مپل بود گفت:

 بینم. نه واهلل منم به زور می -

 چشمات ضعیفه خب... -

 آقای پیروی: مایا... کجا راه افتادی؟

 برم دیگه، خوب بود خوش گذشت.  -

 بود خندیدند و ساشا گفت:« ساشا»عماد و خواننده که اسم هنریش 

 شام بمون.   -

 نه، باید جایی برم.   -

 ر داره اَه! ولش کنید دیگه.  عماد: بابا قرا

 خندیدمُ آقای پیروی که تو جریان بود سریع پرید وسط حرفشونو گفت:

 مایا فردا بیا...   -

 ونم بیام.  فردا نمیت -

 پیروی سریع رو هوا زد که منظور چیه ساشا گفت:

 چرا؟؟ هفته دیگه چهار تا سانس اجرا داریم.   دِ!  -
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 نباشید.   مونم، نگرانمیدونم، من عقب نمی -

 آقای پیروی: خیلی خب، آژانس بگیرم...

 خواد، اومدن...  نه، نمی -

 دستیار پیروی اومد و گفت:

 خانم حاتمی، جلوی در کارتون دارن.  -

 االن میام، خب من برم همگی خسته نباشید.   -

 کیف و ویولنمو برداشتم و آقای پیروی دنبالم اومد و گفت:

 مایا، فردا دادگاه داری؟ -

 بله، دعا کنید به خیر بگذره.   -

 شاءاهلل، یه گوشی بخر، من دسترسی بهت داشته باشم... پیروی: ان

درو باز کردم دیدم منصور با یه دسته گل که یکم پالسیده هم شده جلدوی  »باشه  -

 «:درِ با خنده گفتم

 عمو منصورِ.   -

 منصور: گلِ تازه بودا! دیر رسیدم نشد قبلش بهت بدم.  

 گرفتم و بغلش کردم و گفتم: یه دنیا ممنون که اومدی.   دسته گُلُ

پیروی اومد جلو دست داد و خودشو معرفی کرد و تا اومد سؤال کنه منصدور خیلدی   

 ای گفت:  حرفه
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 مایا جان بریم، جناب فعالً با اجازه.  -

ام گرفته بود، آرنج منصورو گرفتم و با پیروی خداحافظی کردم و بدا خندده تدا     خنده

 یم گفتم:برگشت

 یارو رو پیچوندیا.   -

 منصور خندید و گفت: خب احوال استاد سوگلی. 

خواسدت جیدغ بدزنم از    تی بین حضار دیدمت، منصور دلم میچاکر سرورِ سرورا! وق -

 اون باال بپرم بغلت کنم. 

دونسدتم انقددر خوشدحال میشدی زودتدر میومددم.       منصور زد زیر خندده و گفدت: می  

 «: و گفتممحکم به بازوش چسبیدم »

 خیلی خوشحال شدم منصور خیلی خیلی خیلی زیاد.  -

 منصور سرمو بوسید و گفت: تو عزیزی. 

گوشیش زنگ خورد و از جیبش درآورد و یه نگاه به گوشیش کرد سر کشیدم دیددم  

 گفتم: مامانِ؟ « Kati»زده 

 منصور نگام کرد و سری تکون داد و جواب داد:

به من نگاه کرد و لبخندی زد و بعد جدی »وبی؟... اومدم بله... سالم... ممنونم تو خ -

نه عزیزم کنسرتی کده  «... مشتاق بودم که بدونم مامان چی میگه»کنسرت... «: گفت

چدون یده عوضدی تدو      رای چی نباید به کاراش ادامه بدهاش بود اومدم... ب مایا نوازنده
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« زد...مدلی حرف نمیکی بود هیچ وقت این به منصور نگاه کردم چقدر شا»زندگیشه 

 یددبا تر»و شوهرتی... پس کیه؟  نه کتایون جان اون که کار غلط داره انجام میده تو

 « یعنی سؤال چه حرفی بود؟!!!« پس کیه؟»به منصور نگاه کردم 

منصور: ولی من منظور دقیقدًا شدوهر توئده... مدا االن در مدورد مایدا داریدم صدحبت         

معلومه که  رف مایام تدو فکدر کدردی...    بهش میدم... کنیم... معلومه که بال و پر  می

منصور دست منو به آرومی از بازوش جدا کرد »کتایون موضوعاتُ با هم قا ی نکن... 

ازم دور شد. همون جدا ایسدتادم،    و به  رف ماشینش اشاره کرد و خودش چند قدم

 «  شنیدم...تر می  خواستم بدونم به مامان چی میگه... صداشُ ضعیفمی

... کنم تا تو و داریوش به مندافع شخصدیتون برسدید   رو ول نمی  کتایون من این بچه -

دونی... چی؟ چی؟ کتایون تو بعد بیسدت و سده   اون شوهرش نیست خودتم خوب می

سال زندگی، یه بچه بیست و دو سه ساله داری مایا یه دخترِ بفهم چدی میگدی ایدن    

اش کردید... نده   نه نه، تو و داریوش معاملهدخترِ!... واقعاً ازت موندم... شوهرش ندادید 

برای خوشبختیش؟!... هده! مدن   عزیزم ... نه خب معلومه که نه شما دنبال چی بودید 

شناسدی... همدین االن   ایون، مایا راست میگه تدو پدولُ می  تورو خیلی دیر شناختم کت

 تدونی ایدن حرفدو   چی میگی؟ مایا دخترته، چطدوری می  خودت گفتی... کتایون بفهم

منصدور  »دونی... خجالت بکش کتدایون...  ماندانا میمونه خودتم میبزنی؟.... مایا پیش 

خوبه بیشتر خودتو بهم نشون بده... نه نه فیلم بدازی نکدن،   «: سری تکون داد و گفت
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همینطوری که االن هستی خودتو بهم نشون بده... کتایون اون موضوع ربطی به مایدا  

مایا رو قا ی ایدن موضدوع نکدن...    «: صدای آروم گفتمنصور با عصبانیت و »نداره... 

چیکار کنم؟ نه تکرار کن چیکار کنم؟ دست »منصور خندید، عصبی خندید و گفت: 

دیدم کده داره بده خدا ر    منصور عصبی قهقهه زد، »از سر مایا بردارم اون شوهر داره 

ردم شنوه اومدم برم  رفش برگشت، نگام کرد... یه نگاهی که حدس کد  من تهمت می

مدن،  القشدو   «: و شمرده گفتعمقش انقدر زیاد که منو تو خودش غرق کرد، آروم 

 گیرم، اینو به شوهرت، به شوهرت داریوش هم بگو. می

 تماسُ قطع کرد و بعد تلفنُ خاموش کرد، رفتم  رفش و گفتم:

 گفت؟... بهت تهمت زد مگه نه؟...چی می -

 منصور: مهم نیست.  

تونه؟ برای اینکه منصرفت کنه چطور میچی گفت! به تو؟!  به تو تهمت زد؟! فهمید -

 «: منصور لبخندی تلخ زد و گفت»از پیگیری  الق حتی بهت تهمت زد!!! 

 اشکال نداره عزیزم.   -

منصور لبخندی گرم زد و با یه دست منو دربرگرفت »من ازت عذرخواهی میکنم...  -

 تو چرا عزیزم؟! تو چرا؟«: و سرمو بوسیدُ گفت

 بلند کردم نگاش کردم و گفتم: سر
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اصالً دوست ندارم کسی اذیتت کنه، به خا ر من حرف بشنوی، تدو االن... تدو االن    -

خوام کسی به خا ر من اذیتدت  ترین آدمایی هستی که میشناسم، نمی از باارزشیکی 

 بهت حرفی بزنه...   ،کنه

ی کتدایون بدرام   منصور لبخندی زد و گفت: مایا! من خوبم! نگران چی هستی؟ حرفدا 

 اهمیتی نداره.  

اش چسبوند، چقددر ایدن آغدوش امدنِ!      تر سرمو به سینه  نگاهمو ازش گرفتم، آسوده

فهمیددم  میددادم می  DNAرفتم آزمدایش  باوری توش هست! کاش مید   چقدر خوش

م بعد... بعد برای همیشده پیشدش میمونددم،    مامان به بابا خیانت کرده من از منصور

 ذاشتم.  مییو براش گی زند همه

 خواییم بریم فشم.  یا خانم، میها ما منصور: نباید امشب خراب بشه

 اش بود گفتم: با خنده با همون حالی که سرم رو سینه

 دوغ و میگو بخوریم.   -

از بغلش با هیجان اومدم بیرون و »منصور خندید و گفت: آره، هر چی سوگلی بخواد. 

 «:گفتم

 خوام. قلیون موهیتو هم می -

 اخمی کرد و گفت: نه.  منصور

 نزن زیرش دیگه گفتی هر چی بخوام.  -
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 منصور: ضرر داره.  

 با خنده گفتم: با تو هیچی ضرر نداره عمو منصور جونم. 

 منصور با لبخند ژکوندش نگاهم کرد و گفت:

 زبون بازِ شیطون.   -

رفتیم فشم، کلی غذا سفارش دادم، کلی حرف زدیم و خندیددیم بعدد شدام منصدور     

 ت:گف

 یه لحظه بشین، یادم رفته از تو ماشین یه چیز بردارم االن میام.  -

 چی؟! -

 االن میام دیگه.   -

 خوای بری به زیدت زنگ بزنی.  می -

 منصور خندید و گفت: پدرسوخته خجالت بکش.  

منصور بلند زد زیر خنده از جا بلند شدد و رفدت بده رفتدنش     »ایشاهلل قهر کنه بره  -

جز من و خاله مَلک... یه کداری کندی ازت   های زندگیت  ی زن همه نگاه کردمو گفتم:

ی وقتام برای خدودم باشده     بدشون بیاد... قول میدم دیگه سراغ هیچ مردی نرم همه

و... خودم باشه... تو... مثل این روزا... فقط بمون بهم اهمیدت بدده، توجده کدن، مندو      

باش، یه وقدت ازدواج نکدن...   ته ببین... باشه برو باهاشون بخواب ولی دوستشون نداش

شدم کده   ده... آخه مهربون خب مدن هدوایی می  میرم منصور... هه! برام گل خریمن می
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فهمه من، محبت از هر منبعدی بهدم دریدغ بدوده...     که نمیفهمه، نمیالمصب خودش 

 خدایا... خدایا... خدایا... تروخدا...  «: سر بلند کردم و گفتم»

گی تروخددا؟!  به خودش می«: هش نگاه کردم و گفتد بخندی»خدایا خدایا تروخدا  -

 گیری.  دا چیکار داری؟ نصف شبی وقتشو میتو با خ

 الینِ. خدای منه، بیستو چهارساعته آن -

 منصور: خب حاال چیکارش داشتی؟

 خصوصی بود.  -

 منصور: آی آی! خصوصی نداریما. 

 با ذوق گفتم: باشه نداریم، بهم زد؟

گفت: ای دیوونه، کف دستشو رو سرم گذاشت و سدرمو تکدون   ای زد و  منصور قهقهه

 ای مایا.    داد و گفت: تو دیوونه

 پس رفتی از ماشین چی برداری؟ -

 منصور دستشو جلو آورد، یه جعبه دستش بود و گفتم:

 این چیه؟ -

 منصور: بازش کن. 

بده   با تعجدب اشتیاق باز کردم دیددم گوشدی توشده،    ازش گرفتم و با»واسه منه؟!!!  -

 «  شد؟!!ر با لبخند و شیطنت گفت: هان؟ چیمنصور نگاه کردم و منصو
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 ده و اختیار زدم زیر گریه و منصور عاصی شد و گفت:ابدون یه لحظه تالش و ار

 باز دیوونه شد، چِته بچه؟! -

 از رو صندلی بلند شدم رفتم  رفش بغلش کردم و با گریه گفتم:

رم، ترو خدا مواظب خودت بداش، نمیدری   منصور تو خیلی خوبی، خیلی دوستت دا -

 یه وقت. 

 منصور غش غش زد زیر خنده و گفت:

بخندد...  «: اشکامو پاک کرد و گفدت »آخر توی دیوونه رو من چیکار کنم؟ ببینمت  -

که بخنددی چطدوری    ماینجا آوردم، کنسرت اومدم، گوشی که دوست داری رو خرید

 بهت بگم از گریه متنفرم؟ چطوری بگم؟

چطدوری ذوقمدو   تونستم محکم بغلش کنم، نمیدونستم چطوری تشدکر کنم، فقط می

دونم چطدوری بگدم، چدی    بغلش کرده بودم و آروم گفتم: نمید نشون بدم فقط محکم 

 کنمو تو احساسم ببین. ت تشکر میای که دارم از بگم، فقط اندازه

آروم مندو از خدودش جددا کدرد و بدا      »سرمو بوسید و گفت: نیازی به تشدکر نیسدت   

  .تا بیرونمون نکردن برو بشین سر جات«: یطنت گفتش

 رفتم سر جام نشستم و با ذوق گوشی رو برداشتم و دیدم سیم کارت توشه و گفتم:

 سیم کارت خودمه؟ -

 منصور سری تکون داد و با خنده گفتم:
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 یه عکس دو نفر بگیرم؟ -

 منصور خندید و گفت: افتتاحش کن. 

 ن عکسای زندگیمو با منصور گرفتم. انگیزتری اولین و یکی از خا ره

ی ماندانا، زنگ زدم درو باز نکرد، بدا کلیددی کده بهدم       بعد شام، منو رسوند دم خونه

سالم مایا جون، مدن  »داده بود رفتم داخل دیدم روی اپن یه برگه یادداشت گذاشته 

 «. مونم، مواظب خودت باش، راستی فردا میام دادگاهشب پیش مسیح می

کاش صبح بیدار میشدم میدیدم  دالق گدرفتم،   «: سرمو بلند کردمُ گفتم»دادگاه!  -

 تموم شده رفته.  

با همون لباسا روی مبل ولو شدم و گوشیمو از کیفم با ذوق درآوردم، آدم پدول هدم   

به گوشی نگاه کردم گفدتم: دمدت گدرم تدو کده ایکدس       مثل منصور الرج باشه... داره

 ای پول گوشیه! الرجی، سه و خرده

بودم تا بدراش پیدام   « منصور»های گوشی رو باز کردم و دنبال اسم  ی از اپلیکیشنیک

هدای تهدیددی اومدده، ایدن مگده       از  رف کسدری چقددر پیدام   تشکر بزنم که دیدم 

 بازداشت نیست؟!!

 سریع زنگ زدم به منصور با اولین بوق جواب داد و با هول گفتم:

 منصور فکر کنم کسری آزاد شده.   -

 کجا فهمیدی؟!منصور: از 
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 برام کلی پیام گذاشته، همش هم تهدید کرده االن چند تاشو برات فوروارد... -

 صدای داد: مایااااا، بیا پایین... مایا....

 قلبم هری ریخت بلند گفتم: ییییه! 

 شد؟!منصور: چی

 ست!  وای منصور، کسری -

 منصور با هول گفت: کسری کجا بود؟

داره باال رو نگاه میکنه سریع اومدم کنارو بدا هدول و   دویدم  رف پنجره دیدم پایین 

 وحشت گفتم:

 منصور پایین خونه است، ماندانا هم خونه نیست.   -

هدای    منصور: خونه نیست؟!!! زنگ بزن پلیس، نگو کی هستی بگدو یکدی از همسدایه   

شناسی کسدری رو وگرنده ممکدن بگدن     ن هستم اسم ساختمونُ بگو، نگو میساختمو

 گیِ به ما ربطی نداره؛ شاکی باش.  دعوا خوانواد

 باشه... باشه... میای؟ منصور میای! -

 منصور: آره، یه دور برگردون پیدا کنم، االن میام. 

 ترو خدا زود باشی، نیاد با زور ببرتم؟ -

 منصور: نترس عزیزم، فقط سریع اون کاری که گفتمُ بکن، از تلفن  ابت زنگ بزن. 
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هدا از   کوبیدد، یکدی از همسدایه   اومدد، درمی   کسری مدی های  صدای فریادها و فحاشی

 اش داد زد:    ی خونه پنجره

 کنی یا زنگ بزنم پلیس؟یک بعد از نصف شبه، گورتو گم می شعور ساعتمرتیکه بی -

 داره.  اینجا نگهش می« ش»..... اون خاله کسری: زن من اینجاست... اینجا.

بنددی یدا بیدام فکتدو     یضِ، دهنتو میی من مر  همسایه: مرده شور تو زنتو ببرن، بچه

 بیارم پایین؟ 

شماره صد و ده و گرفتم و تا وصل شد یه نفسی کشدیدم و خیلدی تندد و عصدبی و     

 شاکی گفتم:

سالم من ساکن آپارتمان بیست و سوم هستم، یه مرد دیوونه روانی اومدده جلدوی    -

  ین، ایدن همسدایه  ها شاک زنه، من بچه مریض دارم، هم همسایهمون داره داد می  خونه

 مونم داره هر چی میگه  مرده...

 خانم آدرس دقیق بده.  -

، زودتر بیایید ببریدش مرتیکه مسدتِ، هرچدی از دهدنش    11بیست و سوم، پالک  -

 درمیاد داره میگه.  

 فرستم. نیرو میاالن  -

 ممنون، اَه.  -
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ه از یکدی دیگد  گذاشتم دوییددم دم پنجدره، داشدت میکوبیدد بده در،     سریع گوشی و 

 ها گفت: همسایه

 هوووو! یاغی! روانی! -

 کسری داد زد: خفه شید، به مایا بگید بیاد پایین. 

همون همسایه اول گفت: یه مایایی نشونت بدم که صد تدا از بغلدش دربیداد، وایسدتا     

 همون پایین. 

در ییه ای وا! نره بزنه اینم بشه قوز باال قوز، دوییدم  رف راهرو ببینم کدوم واحدِ،  -

 ی باال باز شد و صدای یه خانم اومد:  بقه

  ی کوچیک می ی بچه  صدای گریه»علی... علی ولش کن مَرد مسته... علی با توام.  -

 «.  اومد

 گم تو برو تو، بزنم فکش بیاد پایین. علی: ولم کن... ولم کن می

 از پایین گفتم: آقا! من زنگ زدم پلیس، االن پلیس میاد. 

 کنم. س تا بیاد من اینو فیتیله پیچ میاومد پایین و گفت: پلیها  مرده از پله

 بره.  س میاد، شمارو هم به جرم نزاع میخب پلی -

 ها گفت: علی راست میگه نرو بیا باال.  زنش اومد تا دم پله

ی مدردم مایدا    افتاده جلو خونده  ،علی: گفتم تو برو تو، مرتیکه عوضی مگه شهر هرته

 مایا میکنه.  
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ی بغلدی بدا یده چدوب بده        ام آب شد، همسدایه  غلی به ضرب باز شد، زَهرهدر واحد ب

گرد و شوکه به مرده که بدا چدوب   کلفتی بازوی من دویید به  رف پایین با چشمای 

 رفت پایین نگاه کردم و گفتم:می

 یا خدا! لیاشانپوئه اینجا؟! -

ار و دوییدد  تا اومدم دنبال همسایه بغلِی بدرم ایدن همسدایه بداالیی هدم مندو زد کند       

 دنبالش...

 تروخدا صبر کنید... «: دوییدم دنبالشون و گفتم»آقا... آقا...  -

 ی باالیی ایستاد و گفت: علی همسایه

 دختر تو کجا میای، برو باال دیگه.   -

 مده دنبال من. ومن مایا هستم ا -

 علی با چشمای گرد نگام کرد و شاکی گفت:

 شوهر توئه؟ -

میشیم.... فردا دادگاهه اینم اصدالً شداکی داره، همکدارای مندو      نه! یعنی داریم جدا -

 زده، من اینجا قایم شدم...

 ها صدا زد: علی از بین نرده

 آقای ساعی... آقای ساعی، نرو وایستا، وایستا... اومده دنبال این دختره...   -
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 االن مدنم میگیدره  »قدم عقب رفتم گفدتم   کرد که یهعلی یه جور شاکی منو نگاه می

 «.  زنهمی

 زنان اومد باال و گفت:  آقای ساعی نفس

 تویی؟ «: آلود نگاه کرد و گفت ی خواب  به من با اخم و تشر و خشم و قیافه»کو؟!  -

 «:گفتماندانارو می»خانم خانی کجاست؟  علی:

 ی نامزدش ایناست.    نیست، خونه ... خونه -

ر گفدت: مگده ندامزد داره؟    ت  حاال اون وسط آقای ساعی با اون ریخت شاکیش، شاکی

 «:گفتم رویی با ترش»

 بله داره.  -

رو نگاه کدرد و کسدری در پدایینو میکوبیدد و داد و بیدداد      علی برگشت شاکی ساعی 

 ها گفت: علی!  کرد، زن علی اومد با بچه باالی پلهمی

 علی رو به من با همون اخم و تَخم گفت:

 برو تو خانم خانی هم نیست، زنگ زدی پلیس.  -

 بله، وکیلمم داره میاد.  -

 ساعی: وکیلت کیه؟! موضوع چیه؟

 شوهر ایشونه، بنده خدا از دستش اومده اینجا.  -علی

 ساعی: خانم خانی کیه توئه. 
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 تر گفت: آقای ساعی هر کیش، هر کیش باشه برادر من، االن مهمه؟  علی شاکی

 ساعی: خب میگم اصالً خانم خانی میدونه این اینجاست. 

 ااا!!!وا -

 شما ندیدی که واحد بغلیشید؟ه اینجاست من میبینمش،علی: این بنده خدا یه ماه

 شه:مدل دادها که آخرش صدا دو رگه می ها، از اون  کسری نعره زد، یعنی نعره

کشمت، مایااااا، درو باز کدن کثافدت، جدرأت داری بیدا جلدوی در، مانددانای       مایا می -

 عوضی ترو هم میکشم. 

 گرانی گفت:زن علی با ن

صدای در باز شدن اومد با وحشت به علی نگاه کدردم و علدی   »در یه وقت باز نشه!  -

 «: زیر لب گفت

 سقت سیاه زن! -

 ساعی: کی درو باز کرد؟

 صدای باال اومدن کسری اومد، سریع دویدم تو خونه در حالی که علی گفت:

 این پیرزن پایینه حتماً باز کرده.  -

ساعی با هم قا ی شدد   -علی -ستم صدای داد و بیداد کسریدرو بستم پشت در نش

 اش... ی جیغِ زن علی و بچه به عالوه
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محکم جلوی دهنمدو گرفتده بدودم،    گاهی در خونه یه تکون وحشتناک میخورد،هر از

 زد:می کسری داد

 خوام با هم حرف بزنیم.  مایا بیا بیرون کاریت ندارم، فقط می -

 خوره بوی گند مشروب میدی.  تت حرف زدن میمرتیکه، تو به ریخ علی: آخه

 کسری: به تو چه.... به توچه دوزاری.... ولم کن ببینم. 

شدی  یی مردم م  کنم تو دهنت از تهت دربیاد، به چه حقی وارد خونهساعی: چوبُ می

 هان؟ 

 ی تو شد گوسفند؟  کسری: کی وارد خونه

  صدا از واحد بغدل مدی  »ه عه یهو همه با هم گفتن: عه ع»ساعی: گوسفند با منی؟... 

 اومد صدای شکستن هم اومد، ساعی داد زد:

  ی منی، تو فکر کردی تو رواندی   دم، االن که تو خونهاالن گوسفند بودنو نشونت می -

 ترم.   ای، من از تو روانی

 «:چیکار میکنه، علی گفت»دوباره صدای شکستن اومد 

 آقای ساعی! نکن مرد حسابی دستت پاره شده! -

 ساعی: دستمو زخمی کرده علی جون، چی؟ زخمی کرده!

 گی؟ خودت زدی! ی با حالت لکنت گفت: چی... چی میکسر

 ساعی: گوسفند با کی بودی؟
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 ندازی گردن من. ری: ولم کن ببینم روانی، خودتو میزنی میکس

 ام.  ساعی: علی زنگ بزن پلیس من شاکی

 با چشمای گرد گفتم: این کیه دیگه؟!

 «: صدای دراومد، منصورِ، سریع درو باز کردم و با هول و وال گفتم»مایا...  مایا... -

 منصور... منصور...   -

تا اومدم برم تو کسری در »کسری داد زد: ولم کن مرتیکه... خل... منصور... منصور... 

محکم هول داد خوردم زمین، اومد بیاد تو، منصور و علی و ساعی یه جوری کسدری  

 «. دن به دیوار که رنگ کسری مثل گچ سفید شدرو گرفتن کوبی

اتُ سنگین میکندی، حدق ندداری بده مایدا       منصور با تحکم گفت: کسری داری پرونده

 نزدیک بشی.  

 کسری: زنمه.  

منصور: فردا دادگاهه، کسری یه کاری نکن بالیی به سرت بیارم که التماس کنی مایا 

  الق بگیره بره.  

   خوای بخور.کسری: هر گُهی می

 منصور: باشه، منتظر باش که بریزن تو دفترت. 

ی کسری یده    کرد از دستشون خالص بشه، ساعی با کله کوبید تو کلهکسری تقال می

 حال افتاد زمین و علی شاکی گفت: جور که منو زن علی جیغ زدیم. کسری بی
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 ساعی! چته! آروم باش! بابا!!!! -

ی   ه معندی آره تکدون دادم و یقده   سر بد »ساعی برگشت منو نگاه کرد گفت: زدتت؟ 

اش و رو به منصور گفت: دست مندو بدا ایدن خدرده       کسری رو گرفت کشید تو خونه

شاره کرد و گفت: با این ظرفم زده تو به سرشم ااش،  شیشه بریده اینم بزن تو پرونده

 ام شده، همه شاهدن.   سرم، االنم به زور وارد خونه

ی ساعی رو گرفدت    د، من دو تا پله باال رفتم و یقهخوران بلند ش کسری از جا تلوتلو

 و گفت:

 گی قاراش میش. تو چی می -

 صدای آژیر پلیس اومد و ساعی گفت:

رو ندوک  »آبجی ببخشدید.  «: بلندتر گفت»شی؟ مزاحم فک و فامیل خانم خانی می -

  القش میدی یا نه؟«: ی پام ایستادم ببینم چی رو عذرخواهی کرد که گفت  پنجه

 ری: نه، ترو سننه.  کس

 عه!«: با چشمای گرد و یکه خورده گفتم»خوامش ساعی: من می

کسری مشتشو بلند کرد محکم زد تو صورت ساعی، علی و منصدور تدا اومددن جددا     

 کنند، پلیس اومد باال و جداشون کرد و ساعی گفت:

االن میان؟ شصت ساعت قبل زنگ زدیم قربدان، ایدن مرتیکده مسدت بده زور وارد       -

 ی من شده ببین سر و صورت منو چیکار کرده...  ونهخ
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 کسری: خفه شو ببینم بابا، من اومدم دنبال زنم. 

 ی منه مگه؟ دزد بی همه چیز.   ساعی: زن تو، تو خونه

 اون افسر پلیسه بلند گفت:

مون سؤال پرسید در نهایت، ساعی و علی و   یکی یکی از همه»ساکت باشید ببینم  -

  .«سا راهی کالنتری شدنمنصور همراه پلی

ساعی اشاره کردم  هبه خون»؟!  با تعجب به زن علی نگاه کردم و گفتم: این چی میگه

و زن علی گفت: آقای ساعی مرد خوبیه، اونطوری گفت کده شدوهرت جلدوی پلدیس     

 «.  بزنتش

 با تعجب گفتم: چرا؟!!! 

 است گفت:«  اهره»زن علی که بعداً فهمیدم اسمش 

 گری داره.   کنه، به قول علی آقا مرام لوتیکارا زیاد میکالً اینطور  -

 زن و بچه نداره؟ -

 اهره: نه، تا پارسال با خواهرش زندگی میکرد، خواهرشُ عید امسال شوهر میده اما 

 تابستون نشده خبر میارن شوهر خواهرش، خواهرشُ کشته.  

 کشته؟!!! چرا؟!!! -

اش معلوم نمیکرد معتاده، انگار   ودیم، قیافهزده، ما دامادشونو دیده ب اهره: شیشه می

زده،  فلی خواهرشم حامله بود، علی آقا دیدده بدود،   شیشه مصرف میکرده، توهم می

novelbaz.ir ( 113 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[117] 

 

ی  گفت هفده هیجده تا ضربهیاش دو تا کوچه باالتر بود همین بن بسته یک، م  خونه

 چاقو خورده بود.  

 یکه خورده و وارفته به  اهره نگاه کردم و گفت:

 چاره آقای ساعی پیر شد، کمرش شکست، یه مدت حالش خیلی بد بود. بی -

 بیچاره! -

 زده.  رو می   اهره: وقتی برده بود پزشک قانونی معلوم شده بود که مرده، زن بیچاره

من فکر کردم، این بنده خدا مشکل داره که اونطوری در رو یهو باز کدرد بدا چدوب     -

 دویید یا خودشو زد...

 ابجا کرد و گفت:جتلخ زد و بچه رو تو بغلش  اهره لبخندی 

 خانم خانی دوستته؟ -

 نه خالمه.   -

  اهره: تازه ازدواج کردی؟

این رواندی رو  «: سری تکون دادم و گفتم»منو با گریه عقد کردن همین اول پاییز.  -

 «. انداختن به جون من

  اهره: معتاده؟!  

دان که با پول جدون مدردم پولددار    وج  شناسمش، یه پولدار بیچه میدونم، من نمی -

 شده. 
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  اهره: یعنی چی؟!

تدر، بدا خیلدی از دکتدرا قدرارداد        کنه، گاهیم تقلبی و ارزونوارد می MSداروهای  -

بدن و داروها رو از شرکت ایدن تهیده کنندد، گداهی بدین       MSبنده که تشخیص می

ما برای خودش فروشه اهای اصلی، داروهای تقلبی وارد میکنه با همون قیمت میدارو

 بره.  تره بنابراین سود بیشتری می  ارزون

  اهره یکه خورده منو نگاه کرد و گفت:

 دارن.  MSخواهر و دایی من  -

 پوزخندی زدم و گفتم: چه بسا ندارن. 

  اهره: تو مطمئنی؟

 سری تکون دادم و  اهره گفت:

 چیه؟ اونجان؛ اسم شرکت MSما توی انجمن هستیم که خیلی از بیمارهای  -

 خبر دارم.  MS بیعت صنعت، تازه من فقط از داروهای  -

 گم.  اهره: به خواهر و داییم می

آره حتماً پیگیری کنید؛ اگر اونها هم قربانی بودند هم از پزشک و هم اگدر داروهدا    -

 تقلبی بودن از شرکت شکایت کنید. 

نگداه کدردم، بیچداره    ی سداعی    ی باال رفت، به خونه  اهره با افکار پریشون به  بقه

ی   شو مرتدب کدردم و رفدتم خونده      خواهرش، وسایل شکسته رو جمع کردم و خونه
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هاشونو تحویدل دادن؛ روی   داد، حتماً گوشیا با منصور تماس گرفتم، جواب نمیماندان

ده بود انگدار  کاناپه دراز کشیدم، تموم اتفاقاتو از صبح مرور کردم، سرم پر از سنگ ش

چهار صبح بود گوشیم زندگ خدورد   ،کرد... به ساعت نگاه کردم می سنگین بود و درد

 سریع جواب دادم. منصور گفت:

 بیداری؟ اومدم مسیج بدم، حواسم پرت شد زنگ زدم.  -

 بیدارم. خوبی؟ منصور ببخشید.   -

 حال بود گفت: چیُ؟ منصور خندید، کسل و بی

 چی شد؟ -

 تون یه پا فردینِ.   منصور: این همسایه

 ی ساعی؟!آقا -

 منصور: آره؛ بعداً یه تشکر حسابی بکن.  

 حتماً، کسری چی شد؟  -

 بازداشته، هم ساعی شکایت کرد، هم علی آقا.  -

 دادگاه فردا چی میشه؟ -

 منصور: میارنش...، مایا...

 بله؟ -

 ترسی؟منصور: نمیترسی؟ تنهایی نمی
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 ها باشم، آروم گفتم:خواستم تنشه تنها بودم... اما اون لحظه نمیترسیدم، همینمی

لبامو محکم رو هم گذاشتم در دیزی بازه حیای گربه کجدا رفتده؟!   »ترسم اما... نمی -

ببخشید امشب بدرای تمدوم   «: منصور پاشه بیا اینجا؟! فیلم هندیِ مگه؟ تندی گفتم

 عمر اذیتت کردم، شب به خیر. 

 گوشی رو قطع کردم و زل زدم به گوشی و گفتم:

نترس »داشتم بگم بیا، استرس دارم، بیا تا صبح حرف بزن بگو عمو منصور دوست  -

، بیا... جای بابا بیدا! جدای مامدانم    «گیرمیا من به هر نحوی باشه  القتو میما»، «مایا

 ی اونایی که باید باشند و نیستند...   بیا... جای همه

ا نجره ایستادم، داشتم از خسدتگی میمدردم امد   گوشی و کنار گذاشتم و رفتم پشت پ

تونستم بخوابم، حالم اصالً خوب نبود، رفتم دوش گرفتم، اومدم یه فنجون قهدوه  نمی

بدرای   کدردم هایی که اومده بودو چک کردم... از تنهاییم یه فدس گریده    خوردم، پیام

 مامان یه ویس گذاشتم:

دونی امشب چده حدالی دارم؟   یستی؟ چرا منو به دنیا آوردی؟ میچرا مادری بلند ن -

ارم شبو صبح میکنم. حالم بده، چدرا شدبیه مدادرا نیسدتی؟ هدیچ وقدت       تک و تنها د

ن آرایشدگاه کوفتیدت بدودی، یدادت     نبودی، هیچ وقت کنارم نبدودی، همیشده تدو او   

رفت بچه داری، تا دیروقت سرگرم بودی، با دوستات قرار سفر میذاشتی و بده بابدا   می

ا مامانی هم بکن دیگه...داریوش یه کاریش ب«: دمادای صدای مامانِ درآور»گفتی:  می
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ر موافق حداقل اگ ی،کردتو اینطوری رفتار کرده؟ دلم میخواست اینجا بودی بغلم می

دادی، چطوری مامان صدات کردم؟! کاش زن بابام بودی کارم نیستی بهم تسکین می

اون موقع مطمئن بودم ازم منتفری که اینطوری رفتار میکنی؛ امشدب کسدری اومدد    

مسایه ازم دفداع کدردن،   مردای ه ،نش دراومد به منو ماندانا گفتاینجا هر چی از ده

سدازی کدرده،     مایا نگدو کده صدحنه   »ی بغلی ماندانا...   کنم، همسایهحس حقارت می

 نفسی کشیدم و گفتم: « کنندت استفاده می  برن دادگاه بر علیههمینو می

عوضدی   هپسدر  سوزه؟ به زور مندو بده عقدد اون   سوزه؟ مامان دلت برام نمیدلت نمی -

. مامدان تدرو   درآوردین حداقل بیا ازم حمایت کن، بیا کنارم باش من تنهدام، مامدان..  

کسری تمدوم تنمدو کبدود کدرده، حدداقل یده بدار        ،، مادری کن خدا یه بار مامان شو

ی بدی نبودم اما تو... مامدان خیلدی مدادر      زخمامو ببین بغلم کن... من برای تو بچه

 بدی بودی.  

به عکس پروفایلش نگاه کدردم، موهدای بلوندشدو صداف کدرده بدود و       م،ویسو فرستاد

دورش بود، یه دکلتة آبی هم تنش بود.. کی فکر میکنه این زن یه دختر بیست و دو 

یک روز مادری نکرده، حتدی یده روز شدیر    ساله داره؟!!! چه اهمیتی داره! وقتی حتی 

مونده  ، عوارض برای مدن می افته  هام می شه، سینهبچه وابسته می»چون میگفت نداد 

 «  استخوونام درد میگیره...
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نیم بدود؛ حتدی سداعتم لدج      به ساعت چشم دوختم، شش وروی کاناپه دراز کشیدم،

گذره، انقدر به ساعت نگاه کردم که چشمام خسته شد و خوابم بدرد، تدا بدا    کرده نمی

 صدای موبایلم از خواب پریدم، گوشی و بدون اینکه نگاه کنم برداشتم:

 کنی؟مایا... مایا چرا درو باز نمی -

 شما؟! -

 مایا منصورم؛ خوابیدی؟ دادگاه داری.   -

از جام پریدم آیفدون  »از جام یهو پریدم و گفتم: اِیییی، عمو منصور، کی خوابم برد... 

 منصور اومد باال و با تعجب نگام کرد و گفت:«. زدم و درو باز کردم

 دیشب چرا تنته؟!!! یلباسا -

 م نبرده بود که... منتظر بودم ساعت بگذره خوابم برد.  خواب -

 پوش.  بمنصور: چشماشو نگاه کن! بدو برو یه لباس مناسب 

ی مشکی پوشیدم و اومدم بیرون،   به  رف اتاق رفتم، یه شلوار جین و مانتو و مقنعه

 سر منصور تو پرونده بود سر بلند کرد و گفت:

 ،کیفمو کنار دیدوار گذاشدتم  »قدر ورم کرده؟!!! برو صورتتو آب بزن، چشمات چرا ان -

ی خدون بدود و متدورم      به دستشویی رفتم تو آینه خودمو نگاه کردم، چشمام کاسده 

شده بود، خوبه گریه نکردم اینه! صورتمو شستم و خشک کردم اومدم بیرون و گفتم: 

 بریم.  
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 راه افتادیم، تو راه منصور گفت:

 دیشب گریه کردی؟ -

 چرا اینطوری شدم، واسه کم خوابیدنِ تو خوابیدی؟ دونمنه نمی -

 شد؟چی«: یه گوشه نگه داشت و گفتم. »منصور: نه کار داشتم

 منصور: یه چیز بخرم بخوری، تا حالت بد نشده.  -

 از ماشین پیاده شد و گفتم:

شدد! ندچ خداک تدو     کتایون چی میشد با این مرد خیانت میکردی این مرد بابام می -

 چاره بابای خودم! داریوش که بیچاره نیست، بیچاره مایا! بیچاره مایا...سرت مایا! بی

 به گوشیم نگاه کردم، کتایون جواب داده بود، نوشته بود:

 «. داری نداشتم  ناخواسته بودی، اصراری برای بچه» -

 وارفته به گوشی نگاه کردم!!!

بداز ریجکدت   گوشیم زنگ خورد خودش بود با حرص ریجکت کردم، دوباره زندگ زد  

 کردم، سه بار...  

 چیه چیه مادر فوالد زره.  -

بدا  »مامان با حرص گفت: لیاقت نداری! لنگه باباتی، یه موی من تدو تدن تدو نیسدت.     

 «: حرص گفتم
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همین که مثل تو نیستم خوشبختی م خوشبختن،ها  خداروشکر پس، پس فردا بچه -

 رو دارن.  

 ای دیگه تو هپروتی...  دی که! بچهفهمی، گشنگی نکشیمامان: خاک تو سرت، نمی

زندی بدرای   و خجالت نکدش، انقددر سدینه بدراش می    از بابا  الق بگیر زن کسری ش -

 خودت لقمه بگیر.  

 منصور اومد سوار شد و مامان گفت:

 تورو داشتم تا االن تو ناف فرانسه، برای خودم برند بودم.   من اگر شانس -

«: با حرص گفدتم »نه؟  "کتی بندانداز"برند « با پوزخند گفتم»؟ برند؟!!! یچی بود -

  شو تدو لونده    بچه  ای، فاخته  من ناخواسته بودم؟! ازت منتفرم مامان... تو شبیه فاخته

ذاره تا دیگرون بزرگش کنند چون راحت  لبه، چون مسدئول نیسدت،   ی دیگرون می

تم کده  ی یک فاختة ماده اینه که مدن جوجده اردک زشد     تعهده، فرق من با بچه  بی

 ه پسم زدن فقط یکی بهم فهموند که اونی نیستم که همه میگن.  هم

دی؛ ی مثل کسری رو داری از دسدت مید  کتایون: نه عزیزم تو اُسکلی. اُسکلی که آدم

هستی؟ چی چشم تو رو گرفته؟! محبتدای آبکدی کدی؟ کدی     دنبال چی هستی؟ کی 

 خرت کرده مایا به من بگو.  

novelbaz.ir ( 121 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[125] 

 

میگه کی خرت کرده! من خر به دنیا اومدم، که «: تمبه منصور نگاه کردمو گف»هه  -

داریوش موندم، کاش یه دزد منو میدزدید از شر شما دو تا پیش ننه بابایی مثل تو و 

 شدم.  راحت می

 «: با حرص پوزخندی زدمُ گفتم»کرد ع کردم و منصور فقط نگام میگوشی رو قط

خندیدم... خندیدم... »تم... به من میگه ناخواسته بودی اصراری برای داشتنت نداش -

خندیدم... وسط خنده زدم زیر گریه، منصور با غصه نگام کرد و گوشدیمو برداشدتم و   

 «:ویسمو برای منصور گذاشتم و گفتم

 ببین جوابی که بهم داده چی بوده! -

صدای خودمو که شنیدم، بدتر زدم زیر گریه و منصور گوشی و ازم گرفدت و ویسدو   »

 «:قطع کرد و گفت

 مایا ما قبالً در مورد پدر و مادرت صحبت کردیم.  -

 ای!    با گریه گفتم: در جواب اون حرفا به من میگه ناخواسته

 چی کرد و منو تو بغلش گرفت و گفت:منصور ن

 گذره...  این روزا میگذره... این روزا می -

و ازش رسیدیم دادگاه هم مامان اومده بود هم بابا، بابا تا خواسدت بیداد  درفم، رومد    

 برگردوندم و بابا گفت: 

novelbaz.ir ( 122 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[126] 

 

یم، سر ماه مایا... مایا جان، دختر قشنگم، جای تو که اینجا نیست، ما تصمیم گرفت -

 عروسی کنید بعد تو...

کرد، صور که عاصی شده بابا رو نگاه میبرگشتم با تعجب به بابا نگاه کردم و بعد به من

 گفتم:

م؟ با کی؟ با کتی جوندت و کسدری   گیرم بعد تو میگی تصمیم گرفتیق میدارم  ال -

 جون؟ خوبه بعد عروس کیه؟!

ی ایندارو زیدر سدر تدو      صدور مدن همده   منبابا: عشقم تو چرا متوجه نمیشی؟ منصور...

 بینم.  می

بدا حدرص   »دونی چیده بابدا؟   و منصور؟ از زیر سر عمو منصور میبیندی؟ مید  سر عم -

ی   فرشدته « ه منصدور اشداره بد  »و زنت قاتل جون منید، این مدرد  هر چی تو «: گفتم

کنده،  منه، یه عمر مدیونشم؛ چون بیمنت داره بهدم لطدف میکنده، محبدت می    نجات 

 کاری که پدر و مادرم برعکسشو انجام میدن. 

 کتایون با حرص اومد جلو و گفت:

ای شدی دیگه، جلب توجه کدردی بسده منصدورم ندازتُ      ای شدی آره؟ عقده عقده -

مو محکم گرفت و کشید، بدا اون کفشدای پاشدنه    آرنج»کشید، راه بیفت بریم خونه. 

بلندش قدش نزدیک بیست سا نت ازم بلندتر شده بود چون در حالت عادی مامان از 
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ناخنای بلندش رسید، و میخواستم از دستم جدا کنم زورم نمیمن بلندتر بود... دستش

 رفت با درد گفتم: آی آی...  تو دستم داشت فرومی

 تی کتی... ای بابا ولش کن. بابا قبل از منصور گفت: ک

ای بابدا رو  اد»گفدتم دو تدا بدزن دو دهدنش، اومددی       عرضده،  مامان: تو حرف نزن بی

 «:دست مامانو از ساعدم جدا کردمُ گفتم»کنی؟ عشقم عشقم می« درآورد

ام نیومددی،    ی الکدی تدو مدرسده     برای چی اومدی اصالً، تو تا حاال توی یه جلسه -

ل شدمم نیومدی، هزار تا اجرا داشتم نیومدی... کوفت داشتم، التحصی  روزی که فارغ

اتُ دوستای اراذل و خرابت حداال مدادر    درد داشتم چسبیدی به آرایشگاه خراب شده

مسئول شدی؟ اومدی دادگاه یه وقت زیرت سرد نشه؟ مامان چنان زد تو گوشم کده  

ه، بابا با تعجب و برق از چشمام پرید، صورتم بر ا ر ضربه برگشت به  رف جهت ضرب

 منصور شاکی گفتند: کتایون!

 مامان با تهدید و انگشت تأکید گفت:

 حرف دهنتو بفهم مایا، من بابای شل و ولتُ، منصور نیستم ناز بکشم...   -

 جگرخواری، به قول مامانی که مامانت بدود  با حرص نگاش کردم و گفتم: آره تو هند

 اش گفتم: ص بیشتر سینه به سینهبا حر«. کتایون مادر ابوسفیانِ»گفت می

 ازت متنفرم، پاتو از زندگیم بکش کنار.   -
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بابدا دلجویانده   برداشتم، همون موقع صددامون کردن،  کیفمو که رو زمین افتاده بود و

 گفت: 

 مایا... دختری، دختر نازم، کتایون عصبانیه حقم داره یه ماه مونده به عروسی.... -

 کردم و گفتم: به بابا شاکی و با سکوت نگاه

بابدا وارفتده   »شدم.  من کوتاه نمیام، ازش جدا میشم،شده رگ میدزنم ازش جددا می   -

 مایا! «: گفت

 مامان و بابدا هدم اومددن، بعدد چندد دقیقده       ها نشستیم، وارد اتاق شدیم و تو جایگاه

 کسری هم اومد...  

پرید افتاد رو ها از جا  به من نگاه میکرد، با چندشی یه نگاه تا بهش کردم، عین جانی

تر نشسته بودن تا این سده نفدر بده      سرم، منصور پیش قاضی بود و مامان و بابا عقب

کوبید به میز مقابلم، با ضرب میمن برسن، کسری موهامو از پشت گرفته بود و سرمو 

پیچید، تدا بیدان کسدری رو    بابا و منصور تو سرم عین اکو می صدای جیغ مامان و داد

  ر ضربات از حال رفتم... ازم جدا کنند، به ا

ن، یه مشت مگس کده ویدز   صدای حرف حرف حرف ... همه انگار یه مشت زنبور بود

تونستم چشمامو باز کنم، بده زور چشدمامو بداز    ویز ویز میکنند،سرم درد میکرد؛ نمی

کردم، سقف سفید باال سرمو تار دیدم دوباره چشمامو بستم و باز کدردم اینبدار بهتدر    

 ای گفت:  مردونهدیدم... صدای 
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 کتی بیا بیدار شده.   -

 ای گفت: بیدار نه به هوش اومده.   صدای زنونه

 به ا راف نگاه کردم تو اتاق همه بودن مامان، بابا، ماندانا، منصور حتی مسیح.  

 بابا نگران گفت: خوبی دخترم؟ بابایی.  

شدمش زیدر   چشماش ورم کرده بود و غلطان خون بود، آرایش چبه مامان نگاه کردم،

لرزید و با چشمای م میا  توی صورتش هویدا بود؛ چونهچشمشو سیاه کرده بود، بغض 

پراشک نگام کرد و دویید از اتاق رفت بیرون، بابا و منصور برگشدتن نگداش کدردن و    

 ماندانا گفت:

 شنوی؟مایا! مایا صدامو می -

دستمو از تدو   سری به آرومی تکون دادم و بابا کنارم رو تخت نشست دستمو بوسید،

دستش کشیدم بیرون و به جهت مخالف نگاه کدردم، خدوب یدادم بدود چده اتفداقی       

 افتاده، دلم بیش از اینکه کینه داشته باشه شکسته بود.  

 منصور گفت: داریوش، بهتر بریم بیرون استراحت کنه. 

 مونم.  ماندانا: آره شماها برید من می

 نه. مو: نه ماندانا جان، کتایون گفت میداریوش

 ماندانا: آخه توی این حالش، کتایون بمونه فقط دوباره دعواشون میشه.  
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مسیح: یکی دو ساعت دیگه مرخصِ آقا داریوش، کتی خانم هم حالش خدوب نبدود،   

 شما برید، ما حواسمون هست.  

امدو از زیدر     ام گذاشت تدا یده چیدزی بگده، شدونه       دستشو رو شونه»بابا: خیلی خب 

یکی دو سداعت دیگده    باباجون،«: بابا با صدای غمگین گفت دستش کشیدم بیرون و

 کنم.  میام مرخصت می

 ، خودم انجام میدم.  ادخونمی -

 بابا: عه! بابایی خوشگلم! 

 منصور: داریوش....  

ها مدن منتظدر    بابا بعد به مکث یه نفسی کشید و گفت: خیلی خب، خیلی خب! بچه

ر مدرخص کدرد بگیدد بیدام ببدرمش      خبرتونم، شرکت من همین خیابون باالییه، دکت

 خونه.  

کشدم...  ای؟ دیگه دورتونو خط می چه خونه پوزخندی زدم، فکر کرده من میام خونه؟!

 بابا تا رفت رومو برگردوندم.  

 ماندانا سریع از نگاهم فهمید حرفی دارم. گفت: مایا؟ 

 اکی به باب، بابا هم ایستاد، شا«عمو منصور»رفت، صدا زدم منصور داشت دنبال بابا می

 نگاه کردم و بابا ناراحت و غمگین رفت بیرون و منصور اومد  رفمو گفت: جان. 
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تو حسدابم  میشه یه خونه برام بگیری، خوام امامیدونم خیلی پرروام که اینم ازت می -

 پول دارم، حتی یه اتاقم شده بگیر...

 ماندانا: مایا این چه کاریه تو این اوضاع؟

م... گدرد ی کتایون و داریدوش برنمی  من خونه ضاع فرقی کرده؟کدوم اوضاع؟ مگه او -

 گردم. منصور برنمی عمو«: با بغض و تأکید گفتم»

 منصور: خیلی خوب آروم باش حاال. 

 ماندانا: تنها باشی که اون پسره هی بیاد بیرون بیاد سراغت؟

 کچل و بور بود با اون چشدمای  وسدی سدبزش    همسیح که یه پسر قد بلند و ورزید

 شاکی گفت:

و میداد  تو فکر کردی تنها باشی با مادرت اینا لج کردی؟ با خودت لدج کدردی، یدار    -

 شی!  برتت، هنوز عقد کردهتورو میزنه زیر بغلش و می

 ماندانا: مسیح راست میگه.  

 گردم.  ی بابا اینام برنمی فتم: من خونهبا بغض گ

 ی من.  ماندانا: خیلی خب میای خونه

 هات چی میگن.  اد آبروریزی؟ که آبروی تو رو هم ببره، همسایهکه مثل دیشب بی -

 مسیح: غلط کرده، چیکار کرده؟!
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تونی تنها باشی، فعالً تدا  عزیزم تو نمی«: ه من گفتماندانا رو ب»ماندانا: ای بابا مسیح! 

ی بابدات ایندا، حداال دیگداه      باید پیش من باشی یا برگردی خونهتکلیف روشن نشده 

 کتایون و داریوش فهمیدن اشتباه کردن.   ده،وضعیت فرق کر

 کرد گفتم:با اخم و شکایت به زمین نگاه می پوزخندی زدم رو به منصور که

شدون گدل کدرده      االن حس مادرانه و پدرانده «: زدمُ گفتمپوزخند » میگه فهمیدن -

 بذار خبر برسه کسری پیشنهاد جدید داره براشون اگر یادشون نرفت.  

 اش نکن.  گُندهماندانا: دیگه 

 کنم؟تو خواهرتو نمیشناسی؟! گنده می -

من تدوی ایدن   ها باشی؛ فعالً هم کسدری بازداشدته،  منصور: به هر حال عزیزم نباید تن

، اونا که رو بشه، مدت بازداشدتش  کردمجدید برایش باز  هیکی دو روز اخیر هم پروند

زندگی کنی، هر چی هدم  تونی تنها ا این به این معنا نیست که تو میبیشتر میشه، ام

 باشه باید یکی کنارت باشه.  

صدور درحدالی کده بهدم بدا سدر اشداره        اشکامو با حرص با کف دست پاک کردم و من

 کرد شاکی گفت:dم

 گریه نکن، سرت بدتر درد میگیره.   -

 منو خالص کن دیگه.  -

 ماندانا: عزیزم!  
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اتداق رفدت بیدرون،    مسیح با یه حال عصبی گذاشدت از  »با گریه گفتم: خسته شدم. 

من برم از دکتر بپرسم کی مرخص «: ماندانا دستمو گرفت و منصور رو به ماندنا گفت

 میشه.  

 ماندانا سری تکون داد و منصور رفت و ماندانا گفت:

 تقصیر منه، اگه دیشب بودم...   -

 شد؟ بیچاره آقای ساعدی و علی آقا هم گرفتار کردم. دیشب بودی چی می -

 ی من!ماندانا: مایا

 با گریه گفتم: شدم تیغ تو گلوی همه، نه میشه قورتم بدن نه باال بیارن. 

 خوام کلی خبرای خوب بهت بدم. اینطوری نگو؛ االن میریم خونه میماندانا: 

 راستی دیشب یه حرفی زدم.   -

 ماندانا: چی؟!!

ی دوسدت    شدد بگدم خونده   نی کجاست منم نمیاین آقای ساعیِ، گیر داد خانم خا -

با شرمندگی »نامزدشِ، اونم گفت مگه نامزد داره؟ گفتم: بله،  هسرشِ که! گفتم خونپ

 ماندانا ببخشید نتونستم بپیچونمش؛ مغزم قفل کرده بود.  «: گفتم

 ماندانا لبخندی زد و گفت: دروغ نگفتی که!

 با تعجب ماندانارو نگاه کردم و گفت:
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شدو آورد جلدو و انگشدتر تدک     دست»مسیح دیشب رسماً ازم تقاضای ازدواج کدرده   -

 کنیم. ازدواج می«: گشو نشونم داد و گفتای رن نگین نقره

خیلی خوشحالم، تنها خبدر خدوب االن   «: خندیدمُ گفتم»با ذوق گفتم: وااااای! وااای! 

 شد حالمو خوب کنه این بود.  که می

تم: دیدم مسیح جلوی در داره با لبخند نگام میکنه، دستمو  رفش دراز کدردم و گفد  

 بیا ببینم شاداماد.  

مسیح خندید و اومد دستمو گرفت، آروم سدرمو بوسدید و گفدتم: خیلدی خوشدحالم      

 براتون، مبارک باشه.  

 ماندانا: امشب چهارتایی میریم بیرون.  

 چهارتایی؟! -

 ماندانا: با منصور دیگه.  

سایش ذاریم یه شب آنمیکنیم، بیچاره منصور، ولش نمی»: منصور! آروم زیر لب گفتم

 «. داشته باشه

از بیمارستان مرخصم کردن، هر چی مامان و بابدا اصدرار کدردن ببدرنم خونده قبدول       

ی کارا و مسیح هدم    منصور رفت دنبال ادامهی ماندانا شدم،   نکردم، بازم راهی خونه

هدای کیدک    مسدیح، یکدی از قهرمدان   «. باید بره یده سدر بده باشدگاهش بزنده     »گفت 

های دیگه رزمدی هدم     ه رزمی داشت، عالوه بر این تو رشتهبوکسینگ بود و یه باشگا
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ی  خواست یده روز بزنده کسدری رو لِده کنده و انتقدال همده       کار میکرد، انقدر دلم می

 های منو بگیره!   لحظه

ی کبود بود ساعت حوالی هشت بود که به کمک ماندانا حاضر شدم، پیشونیم یه جور

دونم چرا زیر چشدمام هدم کبدودی    میکه همه در نگاه اول میفهمیدن کتک خوردم،ن

 به خودم تو آینه نگاه کردم و گفتم:، انگار مشت خورده بودم،افتاده بود

 آخه با این سر و وضع میرن بیرون؟ -

 ماندانا: پس بچپیم تو خونه عزا بگیریم.  

 آخه ریختمو! من نمیام بابا.   -

 صدای زنگ آیفن اومد و ماندانا گفت: عه! یعنی چی مایا. 

 رفتی تو انظار عمومی؟!کبود بود میو خودت سر و صورتت ت -

 مسیح با منصور اومدن باال و مسیح گفت: عه! چرا نپوشیدید؟

 : این میگه منم نمیام. ماندانا

 مسیح: چرا زیر چشمت کبود شده؟!!

 آخه با این ریخت کجا بیام؟ -

 ریم یه جای دنج. ماندانا: می

 نه خاله جونم، شما برید... -

 نا: باز شروع کرد..  ماندا
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های فشم و فرحدزاد   ی باغچه ی من، هر چی نباشه اندازه  منصور: بپوشید میریم خونه

 که صفا داره، تازه اختصاصی هم هست، خوبه مایا. 

 آخه تو، چرا انقدر خوبی؟ -

 منصور مسیح و ماندانا خندیدند و مسیح گفت:

 پارتیِ.  بیکیوپس تا حاضر بشید من برم گوشت بگیرم که امشب بار -

 منصور خندید و گفت: بریم، منم میام. 

شددم میگفدتم خددا    تم: این منصور نبودآ، مدن کدافر می  دو تایی رفتن و به ماندانا گف

 نیست، این منصور اومده که من نمیرم ماندانا.  

 ماندانا: به قول مسیح، منصور عشقِ، مسیح هم دوستش داره. 

ه ویالیدی داشدت کده تنهدا     ی دو  بقد  خونده  یه،ی منصور شدیم  خالصه راهی خونه

یه ویالیی جنوبی، یه حیاط بزرگ و تراس بزرگی که عین دریدا بدود و   زندگی میکرد،

توش میز و صندلی چیده بود، هم باغچه داشت هدم اسدتخر و دور تدا دور خونده رو     

 های کلفت که دید نداشته باشه.  های بلند زده بود و پشتشون هم عایق شاخ گوزنی

چقدر حال خوبی به آدم میداد، تموم خونه از چوب بدود کفدش، دیدوارش،     اش هخون

ی بدزرگ داشدت کده دور تدا دور مقابدل شدومینه         یده شدومینه  انگار اومدی شدمال  

ی خونه میز بزرگ بیلیدارد بدود و     یه گوشههای مشکی کرم بزرگ گذاشته بود، لشبا

سلطنتی یا اسدتیل و... نبدود،    های کنارش یه بار تکمیل، اصالً خبری از میز و صندلی
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 حس راحتدی میکدردی تدوی    های بلند دور اپن، اصالً های راحتی بزرگ، صندلی مبل

ی بداال کده خدالی     خورد به  بقهر هال خونه ده تا پله چوبی صاف میاز کنااین خونه،

 بود...  

به دیدوار زده   LEDی بزرگ بود، پشتشم یه  های نشیمن یه پرده جلوی مبل راحتی

 افتاده بود، مسیح زد زیر خنده گفت: xboxپایین تلویزیونش  بود،

منصور خندید و ماندانا سدری تکدون داد و رو بده مدن     »داری.  xboxعاشقتم که  -

 «:گفت

 اید، بازی دوست دارید.   یعنی واسه شما مردا فرقی داره چند سالتونِ و چیکاره -

 ر گفت:مسیح و منصور خندیدند و رفتم سر میز بیلیارد و منصو

 شه کرد. با جرزنا بازی نمی -

 گه جرزن.  ی که باختو قبول نکنو به برنده میا بدون اینکه نگاش کنم گفتم: بازنده

 منصور چوب و برداشت و گفت: کی بازنده است؟

 شالمو درآوردم و توپا رو پخش میز کردم و گفتم: تو. 

ه مسدیح رو دسدته مبدل    نگاه کرد ک امنصور برگشت به مسیح و ماندان»منصور: سَرِ؟ 

آخده مدن   «: نشسته بود و ماندانا هم رو پاش نشسته بود، چشمکی بهشون زد و گفت

 با این نیم وجب بچه سر چی شرط ببندم. 

 مسیح و ماندانا خندیدند و گفتم: اگه من ببرم باید منو ببری شمال. 
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 منصور: بعد اگه من ببرم چی؟ 

 چی دلت خواست بذار.  منصور با خنده بهم نگاه کرد و گفتم: هر

 منصور: هر چی دلم خواست؟

 «:شاکی گفتم»مسیح: منصور جون آشپزی بلد نیست. 

 کی میگه بلد نیستم؟! -

 قرمه سبزی.  «: با شیطنت خندید و گفت»منصور: آهان 

 سبزی؟  حاال کباب تابه و املت نه قرمه عه! -

 منصور: نه دیگه شرط.  

رم و خم شدم و نشونه گرفتم و منصدور بدا خندده    بشونه باال دادم و گفتم: من که می

 گفت:

  ؟های قرمه سبزی و بهت بگم خوای سبزیمی -

 مسیح و ماندانا خندیدند و به میز اشاره کردم و گفتم:

 بهت بگم کدوم شهر شمال بریم؟ یخوامی -

 منصور خندید و خم شد که اون بازی کنه و گفت:

 شمارند.  جوجه رو آخر پاییز می -

م و همینطدوری هدم کُدری بدرای هدم میخونددیم و       بدازی بدا منصدور کدرد     شروع به

ود، چه بالهایی از صدبح  خندیدیم، انقدر سرگرم بازی و خنده بودم که یادم رفته بمی
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خورد قتی توپ به آرومی روی میز غلت میشاید بهتر، خوبی جوونی اینه! وسرم اومده،

خندیدد، چقددر   تموم صورتش می منصور نگاه کردم، تا باخت و بردمونو تعیین کنه به

تونه مندو خوشدحال کنده، حدال مندو      من خاصِ، ببین چقدر راحت میاین مرد برای 

عوض کنه، هیچ کس قدر اون این کارو به این خوبی بلد نیست، به ماندانا نگاه کردم، 

ه و خوند که با نگانگام میکرد، لبخندی آروم زد، نمیدونم چی توی چشمام میداشت 

 کرد.  به آرامش دعوت میلبخندش منو 

 «واااای منصور.... -اَه»منصور و مسیح با هم هیجان داد زدن: 

 قبل از اینکه به میز نگاه کنم منصور گفت:

 من قبول ندارم مایا، تو انقدر سروصدا کردی تمرکز من بهم ریخت.  -

 خندیدمو دست زدم باال پریدم گفتم:

 م...آخ جان شمال، وایستا بگم کجارو دوست دار -

 منصور: من کالس دارم...

مسیح و مانددانا خندیدندد و منصدور بدا     »جیغ زدم: تو باختی باید شر و عمل کنی. 

 خورم.  سبزیمو میمن که قرمه «: هاشو باال داد و گفت همون لبخند پررنگش شونه

 شاکی به ماندانا و مسیح نگاه کردمُ گفتم: -

 گیره!من بردم بعد این داره شرط می -

 ه نظر منم منصور جان ببرش شمال، قرمه سبزی یعنی خوردن و مردنا...مسیح: ب
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با حرص و عصبانیت اومدم بدوام  رف مسیح، منصور کمرمو گرفت و ماندانا و مسیح 

 خندیدند و منصور گفت:

 نه نه، در این حدم نیست مسیح، حاال یه سِرمی، دارویی... -

 بلندم کرد گفت:م،غ زدم و اونا خندیدند و منصور میخواستم بزنجی

 افتی؟  آخه نیم وجب بچه، چرا در می -

 م زمین بهت بگم...بذار -

 ها.    ماندانا: آقایون، ما گشنمونه

 باربیکیو پارتی. « شون گفتن همه»ریم هان، بریم کباب، میذارمت زمین میمنصور: آ

رفتیم تو حیاط، مسیح و منصور شروع به کباب درست کردن، من توی تراس رفدتم،  

خدورد، بدوی پداییز چقددر     می که داشت به آرومی نیش سرما میزد به پوستم مینسی

هدای زرد و  فتم، توی استخر پدر آب بدود و بدرگ    ی استخر راه ر  غلیط شده بود، لبه

نارنجی، چه آرامشی داره این حیاط، سرمو بلند کردم، آسمون صافِ صاف بود، حتدی  

 تهران، اون شب ستاره هم داشت.  هآسمون آلود

دم، چشدمامو  روی تاپ نشستم و آروم خودمو تاب دادم، یداد اون روز تدو پدارک افتدا    

کردم که با ایدن هدوای پداییزی و تداپ و     بستم، خا راتُ ورق میزدم، چیزی پیدا نمی

 خون باشه...    آرامش حیاط هم

 یاد دربند افتادم، یاد وقتی که اجرا داشتم و برای منصور پر از هیجان بودم...
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 وزیکی که عاشقش بودم و زمزمه کردم:زیر لب م

 رویاهاتو جمع کن باید بریم دریا  

 باید یه چند روزی دور شیم از این دنیا 

 بار و تقویم   دوربینتو بردار بی کوله

 « یاد سلفیمون افتادم، لبخندی کوتاه زدم»های دوتایی ننداختیم  چند وقته عکس

 بلندتر خوندم:

 وشم تا آخر جاده با رویاهات هم آغ

 فروشم ها رو به دنیا نمی  این لحظه

 گیرم بارون شروع میشه  دستاتو می

 بریم دریا(   -بوسم شب زیر و رو میشه )امیرعباس گالبموهاتو می

 تاب ایستاد، سرمو به عقب دادم، دیدم منصور لبخندی زد و لبخندی زدم و گفتم:

 خواستم. دریا می -

ه... نگاهم کن، انگار هوا عوض .. نگاه .... نگامنصور توی چشمام عمیق و نافذ نگاه کرد.

 دیگه پاییز نیست بوی بهار میاد، بوی آرامش! یکی با نگاهش بهم توجه کرده....شد،

 پلکی زد و رویای کوتاهم تموم شد و گفت: چشم. 

 پررو ام؟ -

 منصور با همون لبخندی گفت: نه عزیزم. 
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 داری دلسوزی میکنی برام؟ -

 تر گفت:  نگاه ازم بگیره جدی منصور بدونِ اینکه

 نه عزیزم.   -

تونی بکنی؟ یه جور که دسدت از سدرت بدردارم کده نفدس بکشدی؟ کده        کاری نمی -

 برگردی به زندگیت؟ 

 کرد و زیر لب و آروم گفت:منصور لبخندشو از لباش محوتر 

تو چی میگی برای خودت؟ چی میگی مایا؟! من بدا جدون و دل بدرات هدر کداری       -

 امی.   حال خوشِ منی، بچهمیکنم، تو 

شبیه  ات بودم، بابام بودی، حتی یه پدر مجرد، خواست بچه ات؟! چقدر دلم می بچه -

 خواستم.  االنت بودی، دیگه هیچی نمی

 منصور با غم لبخندی زد و گفت: من هستم. 

دستمو  رفش دراز کردم، دستمو گرفت اومد جلوتر، دقیقاً پشت سرم اومد و سدرمو  

 ت:بوسید و گف

 برمت دریا؛ همون ساحلی که دوست داری. خیلی زود می -

 آروم تابُ تکون داد و گفت:

 چی میخوندی؟ -

 امیرعباس گالب، الگوی هنریِ منه.  -
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 خوندی؟ اونو بخون:منصور: تو چی می

 باعث بانی تمام این شبای من تویی  -

 عشق تو پایبندم کرد 

 آخرش اما چی شد   ام کرد عشق تو خواننده

 ام کرد  شق تو بازندهع

 ال ال الیی  ال ال الال 

 قبل تو دوست داشتم خودمُ 

 اهل خودآزاری نبودم...  

سرمو به عقب دادم به منصور نگاه کردم به دوردست چشم دوخته بود، بده یداد کدی    

 شد؟نگاه کرد و لبخندی زد و گفت: چی افتاده؟! نگاهشو دوردست گرفت بهم

 ید، تا اینجا خوندم.  نصف بلیط پرداخت کرده بود -

 شه؟نده گفت: هنرمند هم مگر پولکی میمنصور زد زیر خ

 ما از ایناشیم.   -

منصور باز خندید، نگاهش به باالی پیشونیم رسدید، تلخدی از نگداهش عبدور کدرد و      

 گفتم:

 ریخت شدم؟  خیلی بی -

 شی، قول میدم تقاص این روزاتو بگیرم. ریخت نمی  منصور: تو هیچ وقت بی
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 ام گذاشتم و برگشتم و گفتم: شو گرفتم، روی شونهدست

شده کده بتدونم ادامده     ، دلم انقدر به این معرفت گرم میمیدونم، اگر هم انجام ندی -

 بدم.  

 ماندانا: تا چند دقیقه دیگه جای کباب نون پنیر باید بخورید!

 منصور: بدو، بدو بریم تا گشنه نموندیم.  

کرد؟ یه حسی از دروندم عدین یده    ی فکر میفت دنبال خودش کشید، به کدستمو گر

هدا   نگداه کدردم، تروخددا  درف زندی ندرو، زن      روح سرگردان عبور کرد، به دستامون 

حسودند، منو ازت جدا میکنند، من تموم اعتمادم به این دنیدا تدویی، بدذار از زمدین     

 بلند بشم بعد برو...

 ماندانا: مایا!

د که نگران حالمه، سر تکون دادم و منصور ، با نگاهش بهم فهمونمبه ماندانا نگاه کرد

 گفت:

 ام. offفردا من  -

 مسیح خندید و گفت: منم همینطور.  

 ماندنانا: این چه جور دعوتیه؟

 که معنی نداره.  Drinkمنصور: آخه کباب بی 

 منصور به داخل خونه رفت و یه تیکه کباب برداشتم و گفتم:
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حواستون پرت بود دیگه، «: یدند و گفتمماندانا و مسیح خند»مسیح سوزوندی که!  -

 وقتی میزنید جاده خاکی کباب میسوزه.  

 مسیح: اینا آب داره تو صبح سرت ضربه خورده فکر میکنی سوخته است. 

به ماندانا نگاه کردم و ماندانا خندید و شونه باال داد و منصور با چند تا شیشه اومدد و  

 گفت: 

خودش و مسیح زدن زیر خندده و  »لشعیر آوردم. این منو مسیح؛ برای شما هم ماءا -

 «: ماندانا گفت

 «:منصور با خنده گفت»آوردی.   تروخدا؟! آب گازدار می -

 رم سودا هم میارم.  ءالشعیر بخورن میمنصور: روم نشد دیگه، گفتم حاال ما

 کمی برای خودم ریختم و مسیح گفت:

 فی، بزرگتر کوچکتری.  بفرمایید مایا خانم، تعار -

 با لبخند گفتم: به بزرگی کوچیکی نیست که به ظرفیتِ.  

 مسیح: یا خدا باز شروع کرد.  

تدو تحمدل     های سدوخته  خندیدم و گفتم: باالخره باید یه چیزی خورد که بشه کباب

 کرد.  

 منصور: اوه اوه راست میگه.  

 مسیح: حاال شما هم سوژه کنید مارو.  
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 منصور از جا بلند شد و گفت:

 چی میخواد؟ این بساط -

 مسیح: هایده.  

 منصور: اهل دلی دیگه.  

 مسیح: چاکریم دیگه.  

 پیرمردا، هایده گوش میدن.   -

 منصور لب گزید و گفت: عه! تو که سواد موسیقی داری دیگه چرا؟

 رو دوست دارم. « راوی»لبخندی زدم و گفتم: 

آروم تکدون   هدامونو آروم   موزیک تو فضا پیچیدد و مندو مانددانا در حدالی کده شدونه      

 خوندیم:میدادیم و زیر لب می

 خبر راوی  آورده، 

 کو ساغرو کو ساقی

 دوری به سر اومد  

 از او خبر اومد  

 همه با هم در حالی که پیکا باال بود خوندیم:

 چشم و دل من روشن 

 شد کلبه دل گلشن 
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 وا کن در ایوون 

 کو گل برا گلدون 

خندیدندد و منصدور    و مسدیح مدی  از وسط آهنگ شروع به رقصیدن کردیم، منصدور  

 گفت:

 رقصه!...کی اعتراض میکرد؟! پا شدده داره می -

هوشدیارتر  شد، ناتر می  نشینی، هر چی سرم داغ  بساط شام کم کم تبدیل شد به شب

حدال خدوش ناهوشدیاری داشدتم کده       کردم، یده میشدم و حوادثُ بیشتر فراموش می

 م که نفهمیدم کی شب تموم شد...خواستم تموم بشه، انقددر خوردیم و رقصیدینمی

فضا ناشناخته بود، به سدقف نگداه کدردم، شدبیه     صبح با سردرد از خواب بیدار شدم، 

های شماِل، چدوبِی اومددیم شدمال؟ کِدی؟... بده کندارم نگداه کدردم،          های خونه سقف

هدای بدزرگ...    ی بزرگی که برافروخته بود و فضدارو روشدن کدرده بدود. مبدل      شومینه

رِ شمال کجا بود؟! چقدر سردرد دارم... بده سداعتم نگداه کدردم، شدش      ی منصو خونه

صبحِ! من چرا اینجام؟!!! ... دیشب... دیشب... به پایین مبل نگاه کردم یه شیشه آب و 

مام فرو کرده بودندد...  بود، بلند شدم نشستم، انگار سیخ تو چشیه فنجون قهوة نصفه 

 خوام.  یه مسکن می

نه بود به  رف اتاقش رفتم، در اتاق بداز بدود، اتداق تاریدک     اتاق منصور کنار آشپزخو

 بود، یکم  ول کشید تا چشمام به تاریکی اتاق عادت کرد. 
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 ی بزرگش تنها خوابیده بود و ساعد دستش روی پیشونیش بود.   روی تخت دو نفره

 اروم صدا کردم: عمو منصور... عمو منصور...  

 خواب آلود گفت: جان؟

 خوام، سرم خیلی درد میکنه...سکن میعمو منصور من م -

یهو یه جور از جا پرید که یه قدم از ترس عقب رفتم و بلند شد نشست و بدا نگراندی   

 گفت: مایا؟!

 اِوا! چرا پریدی؟ -

 منصور: خوابم سنگین شده بود، حالت بده؟

ود با صدای نپریده ب نمیدونم چرا بغض داشتم انگار مستیِ»سرم خیلی درد میکنه  -

 ترکه. داره می«: ون گفتملرز

 منصور اومد  رفم، اومد چراغو بزنه گفتم: نزن.  

 منصور دستمو گرفت، جاش آباژورو روشن کرد و گفت:

 «:با همون حال نزار گفتم»بیا بخواب، برم برات مسکن بیارم.  -

 یه چیز بده بمیرم.   -

 منصور: عه! عه! بخواب ببینم. 

 سرم خیلی درد میکنه؛ خیلی.  -
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هدا بداال خوابیددن، االن میدرم مسدکن        ور: باشه... باشه هیس، سروصدا نکن بچهمنص

 میارم.  

 چرا باال خوابیدن.   -

 منصور پق زد زیر خنده و گفت: بخواب سؤال نکن. 

 دراز کشیدم و بالششو روی سرم گذاشتم بوی خودشو میداد گفتم:

جدوابی  »تم میزندی؟  رو میدده... ادکلنتدو بده بالشد    دیگه بلندد نمیشدما... بدوی تدو      -

ام شبیه یه کوه  کرد با زاری گفتم: کله شنیدم، بیرون رفته بود، پیشونیمم درد مینمی

 ترکه...  داره میشده، درد میکنه... آی... آی خدا سرم 

 منصور: هیس، عزیز دلم زیاد خوردی دیگه؛ حاال خوبه دیشب باال آوردی.  

 بالشو از رو سرم برداشت و گفتم: 

 یادم نیست!  کِی؟!!!!  -

 منصور: بیا بخور.  

 ترامادولِ.   -

بیدا بخدور ایدن حرفدارو ندزن      «: خندید و گفت»منصور: چیه؟!!! مگه تیر خوردی مایا 

 کالهمون میره تو هم. 

 قرصو خوردم و گفتم: آخه خیلی درد میکنه. 

 منصور: تحمل کن االن آروم میشی. 
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مو به آرومی گرفت   ود، شونهسرمو رو پاش گذاشتم، همون  ور که رو تخت نشسته ب

 و گفت:

 پاشو دراز بکش، اینطوری نخواب.   -

 نه، اینطوری، اینطوری... -

 منصور: هیس! هیس! اینطوری گردنت درد میگیره.  

 ری، اینطوری مطمئنم هستی.  نه، تو می -

 منصور: مایا مستی؟ آره؟

 نه، نه، فقط نرو.  -

 منصور: پاشو آب به سر و صورتت بزنم. 

هیس خیلدی  «: تشدیدی فعلُ محکم تکرار کردم و منصور گفت»ن مست نیست م م -

 تونی بخوابی.  و دراز بکش، اینطوری خمیده که نمیخب خیلی خب، حداقل پاش

فهمیدم چی میگم اما کنترل رو حرفام نداشدتم، یدا   می»با لجاجت گفتم: می، تو، نم. 

 «:مگفتچی فکر میکردم انجام میدادمو می رو کارام، به هر

 دستشو گرفتم، رو چشمام گذاشتم و گفتم:

 چشمام دارن میترکن.   -

 خوای حوله داغ کنم...منصور: می

 نه نه.... نه... نه  -
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 منصور: خیلی خب هیس، سروصدا نکن. 

 زنم.  می با زاری گفتم: دارم آروم حرف

 منصور: داری داد میزنی، آروم نیست.  

 شن؟ها مست نمیتو چرا مست نشدی؟ تو مست نمیشی؟ بابا -

 کردید.  روی می  سه تاتون داشتید زیاده منصور: چون

ی   کرد من بچهبه بابام خیانت میمنصور به ماندانا گفتم کاش... کاش... مامانم با تو  -

 «:هر هر بلند زدم زیر خنده و منصور اول سکوت کرد بعد گفت»تو بودم 

 ی. مایا بلند شو باید سر و روتو بشوری، تو هنوز مست -

سدکوت  »بودی، منو از کتایون و داریوش میگرفتدی... نه خوبم... خوبم... اگر تو بابام  -

 سیس... سیس....  «تر گفت:  خواستم حرف بزنم آرومکردم،می

شده تدوی   نه؟! نمیدادی، مگه منو به اون حرومزاده نمی«: گفتم تر و با بغض  حال بی»

 ی؟خوندگی قبول کن بیست و دو سالگی، منو به فرزند

 منصور خندید و گفت: تروخدا نگاه چی میگه!

 ؟ هان؟ نمیشه -

مونده بدد   وقت یاد میمنصور با خنده گفت: صدای منو درنیار مستی یه جوابی میدم ی

 میشه.  

 شه خب انجام بده. بده دیگه جواب بده، می -
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خونددگی بگیدرم و بدا     منصور: آخه دیوونه مگه من چوب خشکم که تو رو بده فرزندد  

 رامش زندگی کنیم؟صلح و آ

 فهمم چی میگی. هاااان؟! نمی -

 منصور باز خندید و گفت: همون بهتر نفهمی. 

 دونم چقدر گذشته بود که با صدای پچ پچ ماندانا بیدار شدم. کم کم خوابم برد... نمی

 مایا... مایا... ای دیوونه! -

 یکار میکنی.  اینجا چ  چشمامو باز و باز کردم و ماندانا رو دیدم و گفت: پاشو!

بلند شدم دیدم رو تخت منصورم، سرم رو پای منصورِ که پداش از تخدت آویدزونِ تدا     

 ته به پشت دراز کشیده و ماندانا گفت:شسزمینِ خودش بیچاره همونطور ن

 این بدبخت خشک شد.  -

 سردرد داشتم.  -

 ماندانا: پاشو... پاشو تا مسیح نیومده ببینتت؛ از دست تو. 

 یم بیرون و گفتم: آخی! مسیح هم مقید و صاحب سبک. از اتاق اومد

ق ماندانا: تو هنوز  الق نگرفتی، منصور هم وکیلتده، حداال پسدره بگده، دختدره  دال      

 نگرفته رفته تو بغل وکیلش. 

 به خدا خیلی خاک بر سرم.  -

 منصور خندید و به ماندانا گفت: چی میگه؟!  
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 ام پیشت منصور جون.  هماندانا سری تکون داد و گفت: منم خجالت زد

زنیدد، دیشدب هدم    عه عه! این حرفدا چیده شدما دو تدا می    منصور لبشو گزید و گفت: 

 «:با خجالت و خنده گفتم»اصل بودنا، چرا اینطوری شدید. ح

 خر چیه؟«: منصور با تعجب خندید و گفت»بابا خیلی مشروبات خر بودن دیگه  -

 یهو گرفت ول نکرد.   -

 ژ داد و با هول گفتم:ندید، کمرشو ماسامنصور در حالی که میخ

 شی. منصور کی منو میکشی از دستم راحت میکمرت درد گرفت؟ واااای!  -

 منصور خندید اومد جلو بغلم کرد و گفت:

 آخه من توی دیوونه رو بُکشم دیگه به کی به حرفای کی بخندم؟ -

 سر بلند کردم و گفتم: چیکار کنم جبران بشه؟

 کش.  نکن، جبران پیشماندانا: تو خراب 

 ها.   زنهبای برگشته گفتم: داره تو سرم میبا ل

 منصور با شور نگام کرد. آروم با پچ پچ گفت:

 من اینجام. «: سرشو تکون داد و گفت»خراب کن اشکال نداره.  -

 اش چسبوند و ماندانا گفت: ی سینه سرمو به قفسه

 د. صبحونه حاضرِ، من برم مسیحُ صدا کنم، شما بشینی -

 * * * 
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اشین پارک کردم به خودم از آینه نگاه کردم، صورتم تازه بعد روزهای متوالی خوب م

زندگ  « پیروی»صندلی برداشتم، اومدم پیاده بشم م، کتابمو از رو شده. امتحان داشت

 زد و جواب دادم:

 مایا؟ سالم؛ خوبی؟ -

 سالم، ممنونم شما خوبید؟ -

 یا فرهنگسرا تمرین هست. خوبم، منو ببین امروز ساعت شش ب -

  ساعت شش؟! -

 پیروی: مگه نگفتی فعالً استخر تعطیلِ. 

 ماشاءاهلل، یعنی آقا پیروی آمار کارای منو بهتر از خودم داری ها.  -

پیروی: معلومه من باید برنامه بریزم، باید بدونم کی چیکار میکنه؛ راسدتی دادگاهدت   

 چی شد؟

براش هدم دیده   لی شکایت فکدر کدنم بازداشدته هندوز،    کفعالً یه پرونده نزاع داره و  -

 بریدن هم حبس، مدیر باشگاه آسیبش جدی بوده؛ سرش شکسته بود.  

 پیروی: خودتم شکایت کردی که؟!

 های باشگاهم هست.  یکی از مربی«: از ماشین پیاده شدم و گفتم»بله  -

ادگداه  القدت   پیروی: این وحشی کجا بوده که آزاد شده افتاده به جون مردم؛ پس د

 چی شد؟
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گرده اگر حبس هاش می  فعالً اونو وقت جدید دادن و وکیلم هم داره دنبال جرمش -

 تونم  القمُ بگیرم یعنی قانون این حقو بهم میده. ه باال بخوره میپنج سال ب

 ات چی؟ پیروی: مهریه

ع منده؛  کاریش رو بشه بیشتر به نف هام تو جریان انداخته؛ منصور میگه پروند مهریه -

دیروز انگار چند تا شاکی جدید داشته، داروهایی کده از برندد شدرکت ایدن بدوده رو      

بررسی،  ابت بشه داروها تقلبیِ یه جرم محسوب میشه، منصور دنبال  فرستادن برای

یه نفوذِ که بدونه با کدوم دکترا کار میکنه از  ریق اون دکترها هم اقدام کنه، چدون  

به کسری مراجعه کنند... یده   MSها برای خرید داروی  یضاینا تبانی میکنند که مر

 جور تجارت کثیفِ. 

 کنند؟ن مردم چرا بازی میپیروی: خدا لعنتشون کنه آخه با جو

ام اینا جز مبتالها بودند، جریدانُ کده گفدتم، بده      به خا ر پول، همسایه باالیی خاله -

عالئدم  »سه تاشون گفتند چند تا دکتر دیگه هم مراجعه کردند از بین پنج تا پزشک 

MS و یکی از اون دو تا پزشکا دقیقاً دارویی تجویز کرده که از برند « مشاهده نشده

 ست.   شرکت کسری

 گیرنش؟س اینجور که بوش میاد به زودی میپیروی: پ

امیدوارم، منصور میگه پرونده رو زمانی رو میکنه که انقدر مدرک داشته باشده کده    -

 چهار قفله بشه.  
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 وی: که اینطور؟! خیلی خب شش منتظرتیم. پیر

 بینمتون؛؛ خدافظ. باشه می -

 پیروی: خداحافظ.  

 هام سریع اومد کنارم نشست و گفت: وارد کالس شدم و یکی از همکالسی

 مایا، کتایون خانی مادرِ توعه؟! -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: از کجا فهمیدی؟

 تو اینستاگرام.  بود گفت: از « سارا»همکالسیم که اسمش 

 مگه پیجش بازه؟!!! -

ای کدا، ممبدر داره، ماماندت جهدانیِ، مگده تدو        سارا: آره! تازه دویست و سی و خدرده 

 نداریش؟! مامانت یه پا شاخ اینستاگرامه.  

 نه!!!! -

گوشی سارا رو ازش گرفتم و به صفحه مامان نگاه « بهش نگفتم که بالکِ»سارا: وا!!!! 

مندو کسدری رو گذاشدته و زیدرش نوشدته بدود:       زور اجبداری  کردم، چقدر عکسا بده  

بقیه عکسای عروساشدو  « پوزخندی زدم»، ننوشته دختر و دامادم! «عزیزای دل من»

 کاراش بود و سارا گفت:

 تونی تخفیف بگیری.  من برای عروسیم میخوام برم پیش مادرت، برام می -

 کارش خوب نیست، نرو.   -
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 سارا وارفته گفت: وااا 

 ری آبروی من میره.  نا هم فتوشاپه باور نکن؛ میای -

 سارا: تروخدا؟!!!

آره بری اونجا شر و ورای زیر دستاشم بشنوی تو دانشگاه چهار تدا  »سری تکون دادم 

 سارا با تعجب گفت:« روش بذاری و تحویل من بدید

 من فکر میکردم شاهکاره.   -

 هاش گرونِ.  نه عزیزم دنبال یکی دیگه باش، تازه خیلی هم قیمت -

راستی ازدواج کدردی؟!  «: یهو با هیجان گفت»سارا: آره زنگ زده بودم پرسیدم بودم. 

 نامزدی چیزی... به سارا با حرص نگاه کردم و گفتم:

پراکندی    داره منو بده پسدر دوسدتش بدده، داره شدایعه       نه، اونم دروغِ، مامانم عالقه -

 میکنه.  

 «:ص گفتمبا حر»سارا با تعجب گفت: واااا!!! 

 وا نه بسته.   -

جواب دادم و « منصور»با حرص کیفمو رو کتابم گذاشتم و گوشیم زنگ خورد دیدم 

 با عجله گفت:

 مایا جان؟ -

 سالم عمو منصور! خوبی؟! -
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 من خوبم تو خوبی؟ کجایی؟  -

 دانشگاهم.   -

چطوری االن دستیارم زندگ زده میگده آزاد شدده    دونم منصور: کسری آزاد شده، نمی

 احتماالً یه کاری کرده باید پیگیری کنم، مراقب خودت باش، با چی رفتی؟

 با ماشین خودم! -

 فرستم ماشینتو بیاره.  بگیر، با ماشینت نرو، باباتو می منصور: موقعِ برگشت، آژانس

 چیزی شده؟! -

 منصور با صدایی که سعی میکرد کنترلش کنه گفت:

 آخرین بار جلوی قاضی زدتت... خوای بشه؟ کسری آزاد شده،می  دیگه چی -

 با کمی ترس گفتم: باشه... با آژانس... با آژانس میام.  

منصور: خوبه.... من گوشیم روشنِ هر چی شد با مدن تمداس بگیدر؛ تدا کدی کدالس       

 داری؟

 یه کالس دارم، اونم امتحان دارم.  -

 منصور: بعد کالس برو خونه.  

 عصر تمرین دارم.  -

تره، ممکنه خودتو تنهدا گیدر بیداره،     آژانس برو؛ اینطوری مطمئنمنصور: باشه ولی با 

 اذیتت کنه.  
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 باشه، باشه.   -

منصور: سعی میکنم یه حکم براش بگیرم، تا قاضی بفرستتش برای بررسی اعصاب و 

 روان.

 روانی که هست، اگه معلوم بشه دیوونه است،  القم آسون میشه؟ -

 منصور خندید و گفت: به نفعته. 

منصور خداحافظی کدرد  »اومد سر کالس و گفتم: استادم اومد فعالً خداحافظ.  استاد

ی درس و... کدالً تمداس     امتحدان و بعدشدم ادامده   و کالسم شروع شد و بعد یه ربع 

یه راسدت  درف فرهنگسدرا و    منصور یادم رفته بود، برای ماندانا مسیج زدم که میرم 

 کارت تموم شد زنگ بزن.  ، مواظب خوادت باش okیام، اونم زد: خونه نم

 یکی از پسرای همکالسیم موقعی که کالس تموم شد اومد  رفمو گفت:

 مایا، چطوری؟ -

 «:با هم از کالس بیرون رفتیم و متین گفت»متین! خوبم، تو چطوری؟  -

زد خیلی شبیه تو بدود،  یدیو دیدم، دختره که توش ویلن میمتین: دیروز یه موزیک و

   بود.« یه کنسرت از...

 خندیدمو گفتم: شبیه من بود؟ خودم بودم آی کیو.  

دزدگیدر  »یده آدم معدروف تدو کالسدمونه.     متین خندید و گفت: جان مدن؟! مدا االن   

 و خندیدم و گفتم: خواننده که نیستم من...« ماشینو زدم و قفل در باز شد
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اصالً نفهمیدم چی شد، یکی فقط منو کوبیدد بده در عقدب ماشدین، انقددر سدریع و       

اجمی که حتی حس درد هم نکردم، چند  انیه  ول کشید تدا بفهمدم چدی شدد،     ته

حس خفگی شدیدی بهم دست داده بود، صدای همهمه اومد، پلک محکمی زدم که 

ببینمش، موهای مشکی، ابروهای ندازک، اون چشدمایی کده ازشدون متنفدر بدودم و       

دستی چسبیدم بده  و کنه، منم دام می  ست، گردنمو گرفته و داره خفه  ریش... کسری

ی در عقب، متین آرندج    از تقالم آرنجم هی میخوره تو شیشه،کنم دستش و تقال می

نفر رو صدا کرد، کسری نه حرف میزد نده کداری    کشید داد زد: دو سه کسری رو می

ای خرخدر  اومد صد  کرد... دورمون پر شد، نفسم دیگه باال نمیجز خفه کردن من می

شمام پر اشک شده بدود، تدار تدار میدیددم همده رو،      د، چشام شنیده می از ته حنجره

 «. خفه شد، ولش کن»زدن دخترا جیغ می

م جدا شدد  نسه چهار تا پسر به زور از من جداش کردن و دستش در حالی از رو گرد

که ناخن چنگش توی پوست گردنم فرورفت و کشیده شد، خوردم زمین، حجم زیاد 

ه کرد، از شدت هجوم هوا به سدرفه افتداده بدودم،    ام حمل ام و حنجره سینههوا یهو تو 

ردم بده  دم، سعی میکد رفت، سرگیجه گرفته بوخترا اومدن دورم، چشمام سیاهی مید

خودم مسلط بشم تا کاری کنم اما، انگار کنترل بدنم تو دست خدودم نبدود؛ صددای    

 فریاد عصبیش تو گوشم پیچید:
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هات شدکایت میکدنم کده بدا       کثافت عوضی از من شکایت میکنی؟ منم از هرزگی -

ت رو هم ریختی که از من جدا بشی... من یه دونگ شدرکت بده ندام     زاد  وکیل حروم

 م که تو بری از من شکایت کنی؟بابات زد

ام از حرفش لرزید،  وارفته به کسری نگاه کردم، انگار آب یخِ یخ رو سرم ریختن، شونه

وری میتونه؟! چشمام پراشدک شدد،   بابا رفته یه دونگ شرکت اونو ازش گرفته؟!!! چط

اش این کارو بکنه، کسری تو دسدت پسدرا کده نگهدش      چطوری یه پدر میتونه با بچه

 داشته بودند، تقال میکرد داد زد:

بابات گفت سر عقل میارتت، از من شکایت میکنی کثافت، بدر علیده مدن شدهادت      -

 میدی؟ آشغال، ولم کنید، آدمت میکنم مایا....

زنان برداشتم، کتابم و عینکم همونطوری روی   زمین چنگ زدم نفس سوئیچمو از رو

ار شدم، صدای فریدادای  و سوزمین افتاده بود، اونارو برنداشتم فقط سوئیچو برداشتم 

 .زدکسری رو میشنیدم که هنوز تهدیدم میکرد و اسممُ عربده می

تده کده مندو    ترکید، رفته یه دونگ شرکتو گرفته؟ باج گرفام داشت از حرص می سینه

سر عقل بیاره؟! چطوری وجدانش قبول میکنه؟! مگه تو دادگاه ندید که منو چطوری 

ی  زد؟ گوشیمو از جیب شلوارم درآوردم، اشکامو با پشدت دسدت پدس زدم و شدماره    

 بابارو گرفتم، بوق دومو که زد گفت: جانم دخترم...
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دار کدرده   سدوخت و صددامو خدش   ، جیغ کشیدم، جیغی که ته حلقم میجیغ کشیدم

 بود.  

هق هقم وسدط اون  »به من نگو دخترم، تو بابای من نیستی... تو بابای من نیستی  -

بریده میشدد... بابدا هدم     مو تخلیه کنم، نفسم بریدهاخوجیغ نمیذاشت حرفایی که می

 مایا جان... مایا جان... مایا جان...«: گفتمثالً میخواست منو آروم کنه با هول می

اسم منو نبر... ازت متنفرم، ازت بدم میاد، تو آدم نیستی بابا... تدو آدم  اسم منو نبر،  -

فروشدی... تدو بابدای    تو به خا ر پول می دی هستی که بچهنیستی... تو چه جور موجو

من نیستی... تو بابای من نیستی... یکی با ضرب کوبید تو ماشینم از تدرس یده جیدغ    

د، این کیه زده به من؟ نه ترمز کردم نه زدم... حواسم در حین بدحالی به رانندگی بو

 سدت، هدول   ماشدین کسدری  سبقت گرفتم از پشت زده بهم، سرعتو کم کردم دیدم، 

کردم که خدا میدونه... گوشی رو انداختم رو صندلی.... دستشو رو بوق گذاشته بود و 

 با سرعت میومد  رفم، با هول چشمای غرق اشک گفتم:

دوباره کوبید به ماشینم جیغ زدم، از تدرس زدم زیدر   »خدایا پلیس، خدایا پلیس...  -

گریه... یه آن این فکر به سرم زد نگه دارم با قفل فرمون بیفتم بده جدونش، امدا مدن     

ه چه بسا بیشتر، زورمدم بهدش نمیرسده    هتر یک سی سانت ازش کوتاقدم حداقل نزد

 اگه یهو ازم بگیره با همون قفل فرمون بیفته به جونم چی؟! 
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هدای   برداشتم، زنگ بزنم پلیس؟ شمارة پلیس راهنمایی رانندگی با پلدیس  گوشی رو

 دیگه فرق داره؟! نمیدونم نمیدونم چرا تا حاال در موردش فکر نکرده بودم...

 انگار که خدا به من زنگ زده با هول گفتم:منصور خودش زنگ زد،

زنده  ا ماشین داره میافتاده دنبالم ب ام کسری منصور... منصور من تو بزرگراه اما علی -

 بهم...  

منصور عصبی داد زد: بهت گفتم با آژانس بیا... اصالً نیست هر جا پلیس دیددی نگده   

 دار، االن زنگ میزنم، شماره ماشینشو میدونی.  

 نه شماره پالک خودمو بدم؟  -

 آره بده.  -

بنددازه.  تو ترافیک گیر شماره پالکو دادم و خدا خدا کردم نخوریم تو ترافیک که منو 

اصالً نمیدونم کجا داشتم میرفتم فقط میرفتم هدر جدا ورودی بدود میرفتم...گوشدیم     

با گریه و ذوق صداش میکردم انگار امیدد منده، انگدار منصدور     زنگ خورد منصور بود،

 رسه با ذوق و هول صداش کردم: نگ زده یهو پرواز میکنه به من میسوپرمنه االن ز

 منصور... منصور.... -

 «. صیاد شیرازی»چشم به پالکارد خورد »مایا سعی کن تو صیاد نندازی... منصور: 

 وارفته گفتم: صیادم. 

 منصور: یا خدا... یا خدا... اونجا ترافیکه...
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 روبروم ترافیک شد، آروم با وحشت گفتم:

 کشه...منصور منو میکشه، منو می -

 خودم تو راهم...  تونی جیغ بزن از مردم کمک بخواه، من زنگ زدم،منصور: تا می

تدر بدود...    شدین عقدب  گوشی رو قطع کردم، به ترافیک رسیدم... ماشینش چند تدا ما 

افتادم، گاهی ترافیک باز میشد، گاهی بسدته   م میدونم تو چه مسیری داشتدقیقاً نمی

هدا رو   ری رسیدم خیابون و کوچده خورد... به یه مسیمیشد.. گوشیم همچنان زنگ می

ک بود باز، بددون راهنمدا زدن راه گدرفتم ماشدینو آوردم کندار،      دیدم، جلوتر ترافیمی

ماشینش نبدود بایدد فدرار کدنم،     گوشیمو تو جیبم گذاشتم به پشت سرم نگاه کردم، 

رم. دیگده پیداده شددم از رو    ام بدود، بدا تاکسدی مید     شدونه کیفم کوچیک بود کدج رو  

کم اومده بود امدا از  دوییدم فقط یه جوری که نفسم   ها پریدم... دوییدم، می گاردریل

ایستادم، افتادم توی یه کوچه، ایستادم، کجا؟ مهم نیست اولین تاکسدی    حرکت نمی

 و دربست بگیر برو...

خورد، برگشتم پشت سدرمو نگداه   هوا داشت به غروب نزدیک میشد... گوشیم زنگ می

 کردم هیچ کس نیست، جواب دادم. 

اومدد    نفسدم از دوییددن بداال نمدی    »یی؟ دی؟!!! کجامنصور: مایا... مایا چرا جواب نمی

 «:زنان گفتم نفس

 ماشینو... ماشینو پارک... پارک کردم... دوییدم... -
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 نیست؟   8خب کجایی؟! ... مایا؟ ماشین کسری چیه؟! یه رنجروور وی منصور: 

 نفسی کشیدم گفتم: چرا!

هدارت  منصورم صدداش میلرزیدد بدا اینکده بدا م     »نت نگه داشته... منصور: پشت ماشی

 بدو مایا... بدو خودتو به یه جای امن برسون...«: خواست پنهانش کنه گفتمی

گوشی رو قطع کردم، گذاشتم تو جیبم، برگشتم که به مسیرم ادامه بدم دیدم پشتم 

بدود، مدن   قدم به عقب رفتم، باید پشت سرم مییغ کشیدم، یه جایستاده از ترس یه 

تاده بودم که ببینم یه وقت نیاد چرا سر تمام مدت تماس رو به پشت سر مسیرم ایس

 از اینور درآورده...

 کنی؟ه خودت میچشماشو ریز کرد و گفت: منو مسخر

 تر نکن، تو منو زده بودی...  یه قدم به عقب رفتم و گفتم: پرونده و جرمتو سنگین

مایا آروم باهاش حدرف بدزن، شدمرده و آروم    »کسری: ولی انگار حسابی نزده بودم... 

 «:گفتم

 کسری من دوستت ندارم، چرا هم خودتو اذیت میکنی هم منو؟ -

 کسری: مگه دست توعه؟! تو باید منو بخوای من شوهرتم. 

 خوامت، برو دنبال کسی که لیاقتتو داشته باشه.  من نمی -

 رفتم و اون جلو میومد، لبمو به دندون گرفتم و کسری گفت:من عقب می
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به خودت بیای، انگدار بدد    بهت فرصت دادم تا تونستم همون شب ببرمت امامن می -

«: سری تکون داد و گفدت »شو داشتی بگیرم وخواستم برات عروسی که آرزکردم، می

 لیاقت نداری؛ باید با کتک ببرمت...  

 من با... با تو هیچ جا نمیام... -

 زد دندوناشو رو هم گذاشت و گفت:کسری که از حرص نفس نفس می

 . تو زن منی. تو غلط کردی نمیای.. -

 من زن تو نیستم، منو به زور عقد کردن، عقد به زور با لِ.  -

 کسری: اینارو اون ویکله تو سرت فرو کرده؟! با اونی آره؟

 خدوره، ن، دوستت نددارم، حدالم ازت بهدم می   ازت متنفرم دست از سرم بردار باباجو -

 خوای؟چطوری کسی که دوستت نداره رو می

 وابیدی؟کسری: چند بار باهاش خ

 خفه شو کثافت مگه من مثل توام؟ حق نداری به منصور توهین کنی.  -

پرید موهامو از پشت گرفدت جیدغ   »کسری با حرص گفت: هان چیه؟ بهت برخورد؟ 

  ی اونی آره؟ به اسدم خونده    ولم کن عوضی، ولم کن از پشت سرم گفت: خونه«: زدم

 ری پیش اون وکیله...  ه هرجاییت میی اون خال
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رنجم زدم تو شکمش موهامو ول کرد اومدم بدوام کمرمُ یه جوری محکدم گرفدت   با آ

کشید که اصطکاک به وجود اومد با زانو خوردم زمین، موهامو از پشدت دور دسدتش   

 پیچید جیغ زدم کوبید تو صورتم  عم تلخ و شور خون کاممُ پر کرد با حرص گفت:

رت زدم گفدت از  دالق   خدو  کنم، یه دُندگ شدرکت بده ندام بابدای مفدت      آدمت می -

 نم...  دمت میککنه، باباتُ عرضه نداره من آمنصرفت می

 جیغ زدم: کمک... کمکم کنید...

شدت و لگدد... تدوی اون همده ضدربه      کسری تا صدای جیغو شنید منو گرفدت زیدر م  

ت به دیوار، ملت جای کمک کوبید و زمین به درخمیخواستم فرار کنم، میگرفتتم می

راه بیدا،  زنیش از موهام گرفتتم گفت: آخه یارو چرا می»میگفت فیلم میگرفتن، یکی ن

 «...مون عشقم...  ریم خونهمی

انقدر کتکم زده بود، گیج بود، گوشیم زنگ خورد... به سرفه افتاده بدودم، بدازم جیدغ    

 ...  110زدم: زنگ بزنید .... زنگ بزنید 

انگار انرژی گرفتم با  صدای آژیر ماشین پلیسو که شنیدم،»کسری: خفه شو راه بیا... 

 قدرت جیغ زدم: کمک...  توم 

 کسری دهنمو محکم گرفت و با حرص گفت:

 خفه شو... خفه شو... -
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دستشو گاز گرفتم. تو نور کوچه دیدم که خون دهنم بده دسدتش مالیدده شدده، تدا      

 دستشو عقب کشید، جیغ زدم، کسری هم کله و صورتمو کوبید تو دیوار...

 موهام هنوز تو دستاش بود مأمور گفت:ومد، صدای مأمورا ا

 ولش کن، ولش کن... -

 کسری: زنمه.  

اما کسری رو دو نفری گرفتن، بدی    دیدمشون ولی،من نمی »بهت میگم ولش کن.  -

 تونی راه بری...خانم... خانم می«: از مأمورا گفتجون افتادم رو زمین، یکی 

 تونستم حرف بزنم...دیگر حتی نمی

کیه دادم، صدای منصورو شنیدم... اومد  رفم، دویید با هدول گفدت:   سرمو به دیوار ت

 مایا... مایا....  

 مأمور: آقا، خانمُ....

 کسری: کثافت تو باعث شدی زندگی من بهم بریزه...

ی کسری کده پلیسدا گرفتده     منصور که چُنباتمه زده بود مقابلم، بلند شد عصبی یقه

 بودنو گرفت و گفت: 

 پارش کردی حیوون، حیوون... نامرد، زدی لَت و -

کسری با پوزدخند گفت: حال داده؟ آره؟ من که شوهرشم هنوز بهم حالی نداده امدا  

 به تو داده نه؟  
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منصور با مشت کوبید تو دهدنش و کسدری قهقهده زد و پلیسدا هیچدی بده منصدور        

امدا  « خفه شدو مرتیکده  »خواست جیغ بزنم تند، من آب شدم جلو منصور دلم مینگف

 اشتم، منصور با حرص گرفت:جون ند

 اتم درمیام خودت که سهلی.   من پدر، پدرسوخته -

 بردن، کسری میگفت: خوشگله نه؟ خوش هیکله نه...  کسری رو در حالی که می

 منصور: دهنتُ ببند مرتیکه...

 منصور برگشت نگام کرد اومد  رفم، اومد بلندم کنه زیر لب با بغض گفتم:

 ببخشید... ببخشید..   -

 نصور عصبی بود اما لحن و صداش آروم بود گفت:م

 تونی تحمل کنی تدا لند شو باید ببرمت بیمارستان، میتو چرا عذرخواهی میکنی، ب -

آقا... آقدا...  «: یکی از پشت سر منصور گفت»خوام؟ اورژانس بیاد؟ گزارش اورژانس می

 «:منصور برگشت و یه پیرمردی گفت»

زننش دم پلیس و آمبوالنس دیدم دارن مید نگ زمن صاحب این سوپرمارکتم، من ز -

 اما،... دختر ببخشید من ترسیدم بیام جلو...  

 پوزخندی به بدختی خودم زدم و منصور گفت:

 «:صدای آمبوالنس اومد و منصور گفت»دستت درد نکنه عمو...  -

 من پشت سرت میام باشه، من پشت سرتم...  -
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یم بیمارسدتان بده سدر و وضدعم ظداهریم      با آمبوالنس رسوندنم بیمارستان، تدا برسد  

و پریشدون  رسیدگی کردن، وقتی وارد بیمارستان شدیم منصور هم باهام اومد، گدیج  

 اشون میومد: شنید. منصور زنگ زد به بابا، صدای مکالمهبودم، فقط گوشام خوب می

فرستم... آدرس کجا دوست داری باشه؟ داریوش تو منصور: پاشو بیا به آدرسی که می

انقدر عوض شدی؟ عوشدی شددی هدان... چمده؟! چمده؟! کسدری مایدا رو زده،        کی 

فهمی... از دم دانشدگاه دنبدالش کدرده بدود...      اش ترک خورده می دکترش میگه دنده

غیدرت مدیگم    داریدوش بدی  «: با حدرص و صددای خفده داد زد    »داریوش؛ تو پدرش...

سرت، حیف این دختر زدتش... دختره رو لِه کرده... خاک تو سرت داریوش، خاک تو 

گل میمونه، دادیش به یده عوضدی پرپدرش کنده؟      هکه تو باباشی، این بچه عین دست

کتایون اومد نشست الم تا کام حرف ندزد  دگاهش بود تو کدوم گوری بودی؟ دیروز دا

شتی؟! داریوش دادگاه دخترت بود میفهمدی؟... کدی   تو کدوم گوری بودی... جلسه دا

کنی مایا بدره سدر خونده و زنددگیش؟!... واااای، واااای     ش میداری تالگه؟ ... چی؟! می

کنی؟! گم زده لهش کرده تو تالش داری میداریوش! تو دیوونه شدی رفت، مرتیکه می

متأسفم برات... این دختر هنرمنده، ورزشکاره، از هفده سالگی خرج خودشو درآورده، 

یفته کده تدو خیدابون داد    احمق ب این بچه آینده داره، لیاقتش اینه که گیر اون عوض

داد زد، توی بیمارستان بدون کنتدرل داد زد،  « »...« بهت حال داده نه؟»زنه میگه می

 «:زنهیمه که منصور داره اینطوری داد میحس کردم اوضاع چقدر وخ
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چقددر  « کدی باهداش بدودی   »گدی  می« ی تنت حیفده  پاره»رتیکه میگم خفه شو م -

 شعوری آخه.   بی

نمیدونم از کی عدذرخواهی  »د... ... آروم گفت: ببخشید... ببخشیگویا تماسُ قطع کرد

 «:کرد، اومد تو اتاقم، دید دارم نگاش میکنم با بغض گفتممی

 عمو منصور.   -

های سرخ چشدمام   بود، صورتش برافروخته بود، چشمای آبیش توی مویرگ ونپریش

 غرق بود با صدای گرفته گفت: جان؟ 

 . ییدببخشید به خا ر من تهمت شن -

 ی یه دنیا غم زده شد و گفت: چشمای منصور به اندازه

ا زیداد شدنیدم، دارن بده تدو     من از این حرف  چی میگی مایا؟! برای من مهم نیست، -

 زنند.  تهمت می

منصور با تعجب و چشمای گرد نگام کدرد،  »بابام یه دُنگ شرکت کسری رو گرفته  -

 «:با بغض گفتم

«: زدم زیدر گریده و گفدتم   »م... بده خددا ازش متنفدرم...    عمو منصور، از بابام متنفر -

 متنفرم، عمو منصور...  

منصور اومد جلو کنارم نشست، روی تخت و سرمو تو بغلش گرفت و های هدای مدن   

 گریه کردم...  
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 گفت: آروم باش... آروم باش عزیزم... آروم زیر لب می

 سگ مامان می»ه گفتم جملبعد چند دقیقه صدای مامان اومد، تو دلم اون لحظه یه 

بدترین حرف یه بچه است اما این پدر برای من حرمت نذاشته بدود کده   « ارزه به بابا 

 براش نگه دارم...  

منصور که کل جریانُ برای مامان تعریف کرد، مامان به گریه افتاده بود اما همین که 

 گفت:جریان یه دونگ گفت، مامان شبیه اسفند رو آتیش شد، منصور با اعتراض 

 شو بفروشه؟  چه فکری میکنه کتایون؟ آدم به ازای چی میتونه بچه -

 مامان سری با حرص تکون داد و گفت:

به مامان مشکوک نگاه کدردم و زیدر   »اش...  فروشه چه برسه به بچهاین مرد منم می -

 یه دونگ گرفته؟ به چه حسابی؟«: لب گفتم

 به نام خود داریوش زده؟که مامان گفت: « که منُ منصرف کنه»اومدم بگم 

به منصور نگاه کردم، بغضمو منصور تو چشمام دید سری به تأسف تکون دادم و رومو 

اش  برگردوندمو و منصور با حرص گفت: مگه مهمه؟ مهم اینه که یه حیووننم با بچده 

 این کارو نمیکنه.  

ومدد بهدم   گوشیم به صدا دراومد و منصور گوشیمو از رو میز امامان زل زد به منصور،

 بده گفت:
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سدعی  «: سری به آرومی تکون دادم و گفدت »خوای من جواب بدم؟ می مانداناست، -

 کن بخوابی... الو ماندانا.  

کرد، عا فه و احساس... حسرتام درد می چشمامو بستم، درد داشتم، نه درد بدن درد

صدای »ام یه دونه، این برخورد حقم نیست، چرا منو دوست ندارند؟!  من یه دون بچه

خواسدتم باهداش روبدرو بشدم و     ستم نشون بدم بیدارم، اصالً نمیبابا هم اومد اما نخوا

 «ببینمش...

 مامان با پوزخند گفت: سالم تاجر بزرگ. 

 بابا: خوابیده؟!

 مامان: بهش آرامبخش زدن، صداش نکن. 

 بابا: تو کی اومدی؟

 نه.  مامان: تو کی معامله کردی؟ یه دونگ؟! آفرین به تو پدر نمو

 بابا: من که نخواستم بزنه، خودش زد.  

مامان: چرا به من پیشنهاد نداد به تو داد؟ حتماً تو یه حرفی زدی که اون ایدن کدارو   

 کرده.  

 خواد ما نذاریم زندگیش به هم بخوره. بابا: دوسش داره دیگه، می
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تونده  ی؟ بگیره لِهش کنه؟! من اینو نمیخوام داریوش، درسته کسری میمامان: اینطور

مایدارو هدر دفعده بزنده مدن ایندو       آینده سه نفرمونو روشن کنه ولی نه تا این حد که 

 خوام.  نمی

 خوام.  بابا: منم نمی

 ی پسش میدی.  مامان: پس میر

 دونی یعنی چی؟با: یه دنگ شرکت به اون بزرگی میبا

 مامان: داریوش؟!!! االن پول مهم یا مایا؟

 دونگش یعنی ده تای درآمد من و تو. بابا: معلوم مایا ولی شرکتِ حتی یه 

 مامان: مرده شور تو اون  معتو ببرن، یه دونگ شرکتو پس ندی  القش نمیده.  

یدن کتدک بده    رن سر خونه و زندگیشون، اا: چرا  الق بگیرند، مایا قبول میکنه میباب

 خوادش.  خا ر اینه که مایا نمی

 چشمامو باز کردم بابا با روی خوش گفت: عزیزم...

 برو بیرون.   -

 بابا یکه خورد گفت: چی؟!

 خوام ببینمت. برو بیرون نمی -

 فهمی...بابا: مایا جان می

 جیغ زدم: بابا برو بیرون، ازت متنفرم، برو بیرون...  
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 منصور هراسون گوشی به دست اومد تو اتاق و به ما شوکه نگاه کرد و با گریه گفتم:

 مامان ببرش بیرون، ببرش، ببرش... -

 خوای...ا برو... بیا برو که تو همینو می: باشه باشه... بیمامان

 زنم بهت ماندانا... مایا!منصور: من زنگ می

 خوام برم خونه. منو مرخص کن، می -

 منصور: نمیشه جواب آزمایشاتت نیومده.  

ترکیدد، منصدور یده    رو قلبم گذاشتم، از حدرص داشدت می   دستمو»میگه... میگه...  -

 «: گفت لیوان آب بهم داد و

 آروم باش.... آروم... -

 * * * 

زدم که ماندانا در اتاقُ باز کرد، منو دید با تردید لبخندی زد تو اتاق سه تار میداشتم 

 و گفتم:

 سالم! کی اومدی؟ -

 ماندانا: فکر کردم کالسی. 

 کالسِ چی؟ برای دانشگاهم که مرخصی تحصیلی گرفتم! -

مشدکوک نگداش کدردم،    »است میگی! حواسم نبود ماندانا ابروهاشو باال داد و گفت: ر

 «: یهو دوزاریم افتاد و گفتم
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 مسیح داره میاد؟ -

 ماندانا با خجالت گفت: من فکر کردم دانشگاهی.  

ی این بیچداره هدم    حس کردم مور مور شده، خونه»رم، مشکلی نیست. من االن می -

 «. اشغال کردم

   ..ماندانا با دلجویی گفت: مایا عزیزم ببخشید.

 ه، این همه مدت سربارتم...ئی تو خندیدمو گفتم: چیُ؟ اینجا خونه

 ماندانا: اینطوری نگو...

 یکم آرایش کنم این زخمای صورتم کمرنگ بشن میرم، کی میاد؟ -

 ماندانا: ساعت چهار به بعد. 

 به ساعت نگاه کردم یه ربع به چهار بود سری تکون دادم و گفتم:

 میام. نگران نباش تا شب هم ن -

 ری؟ماندانا: کجا می

من خونده دارم شدبیه   شونه باال دادم، دلم میخواست بزنم زیر گریده، ».. میرم میرم. -

میدرم دفتدر ببیدنم منصدور هسدت،      «: ها شدم، لبامو رو هم فشردمو گفتم خانمان بی

 «. شایدم برم دانشگاهش یه چیز بخرم براش برای تشکر

 ماندانا: مواظب هستی؟

 ون نیست، نگران نباش. کسری که بیر -
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 کشم خاله....دانا: وااای مایا من ازت خجالت میمان

 عه! دیوونه رو ببینا؛ بدو برو لباس ایناتو عوض کن االن میاد! -

به زور بغضدمو قدورت دادم و صدورتمو بدا کدرم      ندانا اومد جلو صورتمو بوسید رفت،ما

 ضرابت هست. ای گریم پوشش دادم بعد دو هفته خیلی بهتر بودم اما هنوز ج

 لباسمو عوض کردم و سوئیچمو برداشتم و گفتم:

ماندانا؟... ماندانا... رفتم  درف اتداقش صددای آب میومدد، حتمدًا حمدوم بدود، یده          -

حسرتی از دلم رد شد، یه حسرتی که تنم یخ کرد از این حسرت، با صددای بلندد آه   

 تر بشه، کفشامو پوشیدم و گفتم:   کشیدم شاید دلم سبک

 کاش منم یه عشقی داشتم.  -

 ی آقای ساعی باز شد، برگشتم و سالم کردم و گفت: در خونه

 علیک سالم، خوبی؟ -

 بله بهترم.   -

 ساعی بهم همینطوری نگاه کرد و بعد زیر لب با حرص گفت:

شو با عصبانیت قفل کرد و رفدت بدا تعجدب نگداش کدردم و        در خونه»...« مرتیکه  -

 خیلی درگیره.  ده خدا همنگفتم: این ب
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رفتم ماشینو از پارکینگ درآوردم تا از کوچده اومددم بیدرون از آینده دیددم ماشدین       

ام چده حسدی    مسیح داخل کوچه رفت، برای ماندانا خوشحال بودم اما... تدوی سدینه  

 لرزوند. بود، یه حس حسرت و تلخ که تنمو می

 بسمه، بسمه هر چی تنها شدم 

 شکستم دیگه بسمه  

 بسمه  

 دم  ازی نمیدلمو ببسمه، 

 دیگه بسمه تنها 

 بذار حس کنم اینجا 

 دونی هنوز زخم دلم  تو که می

 تو بری همه چی داغونِ

 همه چیِ منی دیوونه  

ماشدین نگداه     های خشک شده پشت شیشده  به گل»چطوری جدایی تو بفهمه دلم... 

ی ماشدین کده خشدک     گل آورده بود و گذاشتم پشت شیشهکردم، اون شب که برام 

 «بشه که نگهش دارم..

ردا خیلی سخت بود، یده  لبخندی تلخ زدم، جلوی یه مغازه نگه داشتم، خرید برای م

 خواستم، یه چیزی که همراهش بمونه.  چیز خاص می
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 خواد چیکار؟!های سردست بخرم، آخه دکمه می کمهاول فکر کردم د

تنبد چدرم و  های تک داشت، دسد  های جلوتر رفتم، یه  الفروشی بود، جنس به مغازه

 الیی نظرمو جلب کرد. یه دستبند چرم بود که وسطش یه تیکه  ال شبیه ضدربان  

ندازه! با یه شور خاصی به  رف  الفروشی بود، جلف نیست حتماً تو دستش می قلب

رفتم و دستبندو خریدم، اینطوری نباید بهش بدم، رفدتم یده جعبده خریددم و تدوی      

هدای صدورتی کدردم و دسدتبندو روش      ا لبده هدای رز سدفید بد    جعبه رو پر از گلبرگ

گذاشتم، زنگ زدم دفترش از منشی پرسیدم کده دانشدگاه؟ گفدت تدا سداعت چهدار       

دانشگاه بوده، بعدشم گفته دفتر نمیاد. فکر کردم سورپرایزش کنم، یهو پاشم برم دم 

اش، رفتم یه فیلم خوب گرفتم و کلی هله هوله که با هم فیلم ببیندیم و رفدتم    خونه

 اش زنگ زدم یه بار دو بار.... یعنی خونه نیست؟!!! خونهدم 

 سالم مزاحمت نیستم؟«: چقدر تعجب کرد! با تردید گفتم»مایا؟!!!!  -

 ای کرد و گفت: بیا تو.  منصور یه مکث دو  انیه

اش تا دم در بود، شبیه یه حیداط دو   یکم تردید کردم، یه فضای خیلی کمی از خونه

نقش پارکینگُ داشت، دم در دیدم در یه کم باز شدد، حدس   سه متری بود که بیشتر 

 اش روشدن بدود، سدر بلندد کدردم... بده       کردم بد موقع اومدم، چراغای پذیرایی خونه

دیدم، عقب رفتم، حس عجیبی بود، حدس کدردم   ی باال نگاه کردم، خوب نمی   بقه

 یکی داره از اونجا نگام میکنه.  
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بین در ایستاده بود، پلیورشُ برعکس پوشدیده   نگاهمو به  رفش کشوندم،»مایا؟!!!  -

اشِ... انقددر هدول بدوده کده پولیورشدو بدرعکس        بود، قلبم هری ریخت، یکی تو خونه

دونستم باید چیکار لبم انگار پر از خار شد یهو، نمیپوشیده، موهاش بهم ریخته بود. ق

 کنم، مایا به خودت بیا! به تو چه به تو چه... 

 .. فکر کردم تنهایی...  ببخشید، ببخشید.. -

 منصور هول زده گفت: تنهام. 

 تو چشمام ناباوریامو بهش نشون دادم و منصور با تکرار گفت: مایا من تنهام....

امده، تدو یهدو اومددی      یجور داره اصرار میکنه که انگار داره داد میزنه: یکی تدو خونده  

 خلوتمونُ بهم ریختی. 

، یه قطدره بدارون افتداد رو صدورتم، آسدمونم      دنیام آشفته شده، مایا خودتو جمع کن

هدای تدراس اومدد پدایین      برای بغض کرده دیدی؟ رفتم جلو، منصور هول زده از پلده 

اش ایسدتاد. آروم گفدتم: مزاحمدت    نرسیده بهم، وسایلو روی زمدین گذاشدتم تدو جد    

 شم ببخشید.  نمی

 گی؟ میگم...زده و بهم ریخته گفت: مایا چی میهول 

تر کدردم    ذاشتم، یکه خورده به چشمام نگاه کرد، چشمامو درشتکادومو تو بغلش گ

نددازم تدا از   میاد، دارم مثل یه بمب  انیده می  نفهمه دلگیرم... دلگیر چی؟ بوی یه زن

 خونه برم بیرون و بترکم...
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لرزه... حتی به کادو هم نگاه نکرد، داره تمدوم حدال و   صدامو... داره می»برای تشکرِ  -

دوییددم    پرسه، برگشتم صدام کرد، پا تند کدردم، صددام کدرد،   م میمااحوالمو از چش

رو رو گرفتم   دهایتازه به احساس رسیده... پیاده، پرفتم بیرون، مثل دخترای نوجوون 

دوییدم، بارون گرفته بود... یه سؤال مثل ناقصو تو سرم به صدا درمیومدد: چدرا     و می

، وسدط راه  «اونجدا یده زن بدود   » رفدت ردی؟ یه جواب عین تیر تو قلبم میحسادت ک

ایستادم، وسط خیابون، انگار مدنیّت زندگیم از هم پاشیده، شبیه یه آلزایمری شددم!  

سمون نگاه کردم و گفتم: یه زن تو زندگیشه؛ منو... مندو ازش دور  آسر بلند کردم به 

 میکنه...

خدودم آروم  صدای بوق ماشینا میومد... کف دستامو کنار پام رو به آسمون گرفتم به 

 گفتم:

گذاشتم، چته؟ آروم باش، چیکار بس کن... چطوری؟ ... به تو چه... دستمو رو قلبم  -

 هستی که بگی نه، اون سی و نه سال چهل سالشه...خوای بکنی، تو کی می

قانعم کن، خدا قانعم کن... دستمو رو سرم گذاشتم حسم شبیه هزار نفر بود، دختری 

ای کده بدت    ی که عشقش بهش خیانت کدرده، پرسدتنده  که پدرش زن بلند کرده، زن

 پرستش مبر ا نبوده...

روی جدول نشستم، یه تقا ع بود که چراغ قرمز داشت، یه ماشین ایسدتاده بدود یده    

 موزیکی از ضبطش پخش میشد:
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 احساس بینمون، روزای خوبمون  

 نشون   های بی بی تو گذشتن از راه

 تعریف عشق تو برای دیگرون 

 نو دنیای بعد تو تنهایی م

 هوا  فکر همیشگی، اشکای بی

 ام از دستِ نبودنت   وقتی خسته

 ، دنیای بعد تو( 7bandچی از دنیا بخوام )

ی منصدور... اومددم بدرم     از جا بلند شدم، ماشینو نیاوردم! ماشینو جا گذاشدتم خونده  

. مایدا...  ی پر از آب و گلِ بدا زاندو خدوردم زمدین..     جلوی پامو ندیدم گیر کرد به چاله

 مایا... هیس هیس تروخدا بهم نهیب نزن...

شالم از سرم افتاد، کف دستام گِلی شده بود، شلوارمم گِلی شده بود، لباسدام خدیس   

 بود...  

گرفت، دستمو نگداه کدردم، تدو کیفمدو نگداه کدردم هدیچ         ام می  از حالم داشت گریه

مندو جدذب کدرد، دیددم      دستمالی همراهم نبود، سربلند کردم انگار انرژی نگاه یکی

دونستم چیکار نمیخواست اینطوری ببینتم، یستاده داره نگام میکنه، دلم نمیمنصور ا

ای همون پلیدور   کنم، به خودش نگاه کردم برعکس همیشه بود، یه شلوار کتان سرمه

خیسدش کدرده    نبرعکس و دمپایی پاش بود تو عمرم اینطوری ندیده بودمش، بدارو 
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اده و زل زدیم فقط به هم، من گِلی و خیس، ماشینمو یادم رفته بود، انگار زمان ایست

بدا دمپدایی و خدیس، بدا لبداس پشدت و رو اومدده        و دوییدم، منصور با لباسای خونه 

 دنبالم....

خوان فقدط یده کداری کنندد کده توجده       هایی که می نشونش دادم، شبیه بچهدستامو 

بده اوندا فقدط توجده کنندد      باباشون بهشون جلب بشه، که همه چیو فراموش کنند و 

 گفتم: خوردم زمین.  

کرد، نگاهش... نگاهش... سرتاسر از مدن بدود، بده دسدتام     منصور با غم عالم نگاهم می

کردم که منو با ود، اومد  رفم، با چشمام تمنا مینگاه نکرد، فقط به چشمام زل زده ب

ن، بهم اهمیت خودت ببر، باشه حتی اگر زن خونت بوده بازم منو ببر؛ به من توجه ک

 بده، نیمی از دنیای من فقط با تو روشنِ. 

شدوند، نمیدونسدت دنبدالش پدرواز     کلو مچ دستمو گرفت، دنبدال خدودش می  اومد ج

کردم موهای جوگنددمیش خدیس شدده، بده دسدتش نگداه کدردم،        میکنم، نگاش می

، زاندوم  آستینای پلیور پشت و روش باال بود و ساعتش خیسِ مچمو محکم گرفته بود

ی دلم سبک شده، مایا االن چی مهمه کی مهمه؟ هیچی؟!  کرد اما تموم غصهد میدر

 فقط این مرد! چی به روزم اومده! هیچی نگو... هیچی نگو...  

کردن، بارون تند شده بدود، نده مدن    ملت از کنارمون رد میشدن با تعجب نگامون می

مدد از خواسدت   م، از قصدد از ع ترش شدد   س میکردم نه منصور، نزدیکاون بارونو ح
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هدامو   خودم، خودمو بهش چسبوندم، بدون این که نگام کنه، مچمدو ول کدرد، شدونه   

هامو دربرگرفته، االن  دربرگرفت، االن نفسم اومد باال، االن که با یه دست جفت شونه

 کنم...  ی اون لباس خیسم دارم تنشو حس میکه از رو

تر، دستشو انداخت دور گدردنم  ی دستشو از رو بازمو کشید باال رسید به کوچه، پنجه

 سرمو بوسید و آروم زمزمه کرد: 

سر بلند کردم، برعکس همیشه نه لبخندی داشت نده نگداهم کدرد،    »تو نباید بری  -

زل زده بود جدی و با جذبه به دوردست... انگار تو دنیای ا دراف نیسدت! هدر جدایی     

اش  یم دم خونده رسدید « هستی حرفاتو دوست دارم، این که تو بلغتمدو دوسدت دارم  

حتی در خونه رو نبسته بود. با تعجب نگاش کردم هنوز تدو هدوای قبلدی بدود، هدیچ      

وقت این حالُ ازش ندیده بودم، در خونه رو باز کرد و منو فرستاد تو، وسدایلم پشدت   

 در خونه بود، کفشمو درآوردم و گفت: 

 خوری.  برو حموم اینطوری سرما می -

 لباس ندارم.   -

 زی میارم؛ لباساتو بده بندازم تو ماشین. برات یه چی -

 خوام، یه زن بوده؟!ک میبه خونه نگاه کردم، یه چیز مشکو
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به  رف حموم رفتم، لباسمو درآوردم انداختم پشت در از آینه به خودم نگاه کدردم،  

خوام از دسدتش بددم!   خودم گرفتم، تنها مأوای منه نمی چی به روزم اومده؟! چشم از

 خوام... نمی

 گرم مثل منبع آرامش رو سرم ریخته شد... آب

ای که با دمپایی دویید دنبالم...  کف حموم نشستم زانوهامو تو بغلم گرفتم، اون لحظه

حس کردم کارام به حقه... به حقه... یه حدالی شددم   «... تو نباید بری»شو   اون جمله

مثبدت زندگیمده...    هکتد یه غروری افتاد بهم... لبمو به دندون گرفتم... دنبالم اومد... ن

به در حمدوم  توی این چند ماه نزدیک شددم،  هیچ وقت انقدر بهش نزدیک نبودم که

گیره... منِ بی تدو  باش اگر عاشقش بشی تورو از من مینگاه کردم... ترو خدا با کسی ن

 تونم..... من... من تو دنیای بعدِ تو نمیچه کنم؟ دنیای بعد تو.

ی کوتاهی بود تا روی زانوم بود سدفید بدود،     دم، حولهیه حوله از کمد برداشتم پوشی

هدای کمرندگ صدورتم هویددا      دارم دورم بود، کبودی  به خودم نگاه کردم، موهای نم

 شده بود.  

نمایش باز  هدر حمومو باز کردم، دیدم رو مبل نشسته لباسام دستشه، زل زده به پرد

 ، تموم چراغا خاموش بودن...  های باالی آشپزخونه روشن بود رو دیوار، فقط هالوژن

 خوبی؟!«: هاش پرید برگشت خیره نگام کرد با تعجب گفتم شونه»منصور...  -

 منصور از جا بلند شد، نگاهش گذرا ازم گذر کرد و گفت:
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 یادم رفت لباس بیارم.   -

 لباس کثیفام همونطور دستش بود با تعجب گفتم:

 مگه لباس زنونه داری؟ -

 بوری لباسای منو بپوشی.  منصور: نه عزیزم، مج

 با یه شور خاصی گفتم: خیلی هم خوب؛ لباس کثیفامو بنداز لباسشویی دیگه. 

 منصور: عه! نچ! حواسم نیست.  

مسدیح  «: برگشت با یه اخم کمرنگ نگدام کدرد و گفدتم   »منصور! ببخشید اومدم...  -

 اومده بود...

 زدم...  ر چیزی نگفت و گفتم: باید زنگ میمنصو

 لیلی نداره. منصور: د

 چه تأکیدی میکنه که هیچ کس نبوده اما مطمئنم یکی بوده، آروم گفتم:»

پلیورتو بدرعکس پوشدیدی   «: منصور نگام کرد و گفتم»تو خیلی دقیق و منضبطی  -

«: منصور سریع به تنش نگاه کرد و گفت»پشت رو یعنی، هم پشت رو هم برعکس... 

 عه! 

 خوبی عمو منصور؟ -

رشو آورد باال و به چشمام نگاه کرد، تو چشماش از چپ به راسدت  منصور یه ضرب س

 از راست به چپ نگاه کردم از چی انقدر یهو پریشون شد؟! از سؤالم؟ یا...
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 منصور: برم یه لباس بیارم...  

 دنبالش راه افتادم و گفتم: کادومو دیدی؟

 منصور: کادو؟!!!

 یعنی ندیدی کادو گرفتم برات؟ -

 تو رفتی منم اومدم دنبالت اصالً...  م کرد و گفت: نه! یعنی عزیزدلم! منصور وارفته نگا

 به دنبال کادو تو خونه گشتم، منصور گفت:

 مایا حاال بیا لباس... -

کنم، کجا گذاشتی... آهان اینا...منصور تو خیلی برای من زحمدت  نه وایستا پیداش  -

 منصور.  « :مکرد  رفش دیدم سرش به زیره، مجدد صدابرگشتم »کشی می

شدد تغییدر رنگدش    نگ بورش باعدث می سر بلند کرد، گوشاش سرخ شده بود، آب و ر

 کامالً عیان باشه.  

تر نگاه کرد انگار داشت سدعی میکدرد تمرکدز کنده،       با اون چشمای آبیش بهم دقیق

 رفتم مقابلش، نفسی بلند کشید و جعبه رو دادم بهش و با شور گفتم: بازش کن. 

 اه میکرد و با هیجان گفتم: باز کن دیگه.  خیره تو صورتم نگ

تونستم کداری کدنم آرامدش    امه مایا، من اگر برات نمی وظیفهخواست! من میمنصور: ن

 نداشتم...  

 بازش کن ببین دوست داری؟ -
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منصور لبخندی با محبت بهم زد و در جعبه رو باز کرد با مکث به درون جعبده نگداه   

 کرد و آروم گفت:

 ریه!مایا این چه کا -

 با شور و هیجان از تو جعبه برداشتم و انداختم تو دستشو با خنده گفتم:

سربلندد کردم دیدم داره نگام میکنه، انگار بدا نگداهش بدا    »ها.  این ضربان قلب منه -

ایندو نگداه   «: کنه خندیدمو گفدتم ای رنگش داره منو محبوس می یروزهاون چشمای ف

 کن. 

 گرفت و به دستش نگاه کرد و خندیدم و گفتم:  نگاهشو به سختی از چشمام منصور،

 هر وقت دیدیش به یاد من بیفت.  -

فدی  دونسدتم نبایدد حر  تموم آغوش گرفتناش فرق داشدت، می  منو کشید تو بغلش، با

و تو موهام فرو برده بدود و بدو میکشدید،    زنه، سرشبزنم سکوت بینمون داره حرف می

گدرده، دنیدا   تدو محدور مدا دو تدا می     یسدتاده، دنیدا  شدنیدم؛ دنیدا ا  صدای نفساشدو می 

 همینجاست آغوش اون. 

دار بوسید... بوسه روی فرق سرم بهم امنیدت میدداد...     لبشو روی سرم گذاشت، مدت

 گاه منصورِ...    اینجا بوسه

 

 

novelbaz.ir ( 185 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[189] 

 

 تأکیدی گفت: برو لباستو بپوش، برو...

کنده! خیلده   داره هی تکرار می»نگاهش نکردم، گفت: برو از اتاقم یه چیز بردار بپوش 

کنه که این هم مَرده، منم یه دختر جوونم،  خب رفتم دیگه! اصالً به ذهن خطور نمی

کنده از بدس کده     شاید به خطا بیفته وقتی با حوله مقابلشم... به ذهدنم خطدور نمدی   

 «.  اعتماد دارم بهش...

تو اتاقش رفتم و در کمدو باز کردم و بده لباسداش نگداه کدردم، همده اتدو کشدیده و        

های خودش مرتب آویزون بود و روی تموم کدت شدلوارها    لباسی ، همه تو چوبمرتب

 کاور بود...

دونسدتم بدرام    مو باز کردم و اونو پوشدیدم، مدی   یه لباس سفید مردونه برداشتم، حوله

هاش روی بازوهام افتاده بود و بلندی لباس تا یه وجب بداالی   بزرگ و بلنده، سرشونه

اش نگاه کردم، شبیه دخترایدی   هامو بستم توی آینه م، دکمهزانوم بود، آستینامو تا زد

ام،  پوشن... چقدر دوست دارم این کارو... حس کدردم بچده   شدم که لباس باباشونو می

ای که هرگز با بابای خودم  کنم، خا ره حس کردم دارم یه خا ره رو عیان تجربه می

بداز کدردم، دیددم روی مبدل     دارم دورم ریخته شده بود، در اتداقو   رخ نداد. موهای نم

 وارفته نشسته زل زده به دسته.  

 عمو منصور؟! -

 هاش از صدام پرید. نگران گفتم: خوبی؟! چرا یه  وری شدی؟ شونه
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کرد دلم زیر و  کنم از اینکه اونطوری نگام می منصور محو نگاه کردنم بود، اعتراف می

ه اون بشدم، چیدزی کده    خوام که همینطوری نگام کنه و من غرق توج شد، می رو می

 شو دارم و اون داره بهم عَرضه میکنه.و   عقده

اومدم به سمتش نگاهشو محسوسانه ازم گرفت یه جور که انگار دل نداشت نگداه ازم  

بِکَنه، از جا بلند شد و گفت: شومینه رو زیاد کنم سرما نخوری، بیا دَم شدومینه، االن  

 برات یه کافی گرم میارم...  

 منصور؟ -

 م نکرد اما با محبت گفت: جان؟ نگاه

 کاری نداشتی؟ -

 منصور حواسش اصالً به حرفم نبود و گفت:

 برم یه دوشم من بگیرم، اشکال نداره تنها باشی چند دقیقه؟... -

کنارش ایستادم، دستاش یده لدرزة کوچیدک داشدت بهدش نگداه کدردم مقابدل ندور          

 زنه، آروم گفتم: برافروختة آتیش، چشماش چه برقی می

 منظور قبل اومدنم بود.   -

 سربلند کرد و گیج گفت: چی پرسیدی؟

 کاری نداشتی؟«: نگاهش روی لبام دقیق شد و گفتم»گفتم...  -

 تر گفت: چه کاری عزیزم؟ منصور گیج
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 خوام بدونم مزاحمت نشدم.   هر کاری، می -

بدره  منصور عاصی شده زیر لب تکرار کرد و در حالی که چوبای شدومینه رو بدا اون ان  

 کرد گفت:  زیر و رو می

کرد  انقدر آروم زمزمه می»گه؟!!! خدایا چی میگه این دختر...  گه؟! چی می چی می -

 «!که انگار داره حرفای دلشو به زبون میاره بدون اینکه بفهمه

 از جا بلند شد و گفت: بشین، االن برات یه نوشیدنی گرم میارم.  

 خوام.  شراب می -

 «. لجویانه گفت: امشب نهد»منصور: نه عزیزم 

 شمو.   مست نمی -

بدازم نگدام   »خدوام   منصور توی چشمام خیره نگاه کرد و گفتم: فقط یه گدیالس مدی  

 «: تر و مأیوس گفتم میکرد آروم

 یه شات.  -

منصور سری تکون داد و به  رف باز رفت، نگاش میکردم یه لیوان ویسکی برداشدت  

کرد تو لیوان پر کرد و لیوانُ سدر کشدید،    ، دیدم ویسکی رو چپ«شراب»اومدم بگم 

 آروم گفتم:

 فردا دانشگاه داری.   -
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همون  ور پشت کرده بهم ایستاد، کف دستاشو جک زد به میز بار و سرشو بده زیدر   

 کنه، حالش خوب نیست؟! انداخت چرا اینطوری می

پوسدت  اومدم برم  رفش، دیدم یه لیوان دیگه پر کرد و دوباره سر کشید، زبونمو رو 

 تر زمزمه کردم: منصور.   لبم کشیدم، آروم

 مثل خودم با همون تن صدا گفت: جانم؟

 خوبی؟ -

سری تکون داد، بدون اینکه نگام کنه به  رف حموم رفت... حس کردم بهدم ریختده   

کدرد حدال و    کنه اما حدالش بهدم ریختده؛ آشدوبم مدی      است، داره خودشو کنترل می

در حمدوم ایسدتادم، قلدبم بده شدور افتداده، کدف         احوالش، آشوبم کرده... رفتم پشت

دستمو رو در حموم گذاشتم، صدای آب نمیاد... صدای خودشم نمیاد! منتظدر شددم   

یه دقیقه، دو دقیقه، ده دقیقه، نیم سداعت... همدون جدا پشدت در حمدوم نشسدتم،       

ید دونه با ایم که مادرش یا پدرش بهم ریخته و نمی زانوهامو تو بغلم گرفتم شبیه بچه

چیکار کنه، چطوری حالشو خوب کنه از پسش چیزی برنمیاد... گوشدمو روی زاندوم   

 گذاشتم و زیر لب گفتم:

من بلد نیستم حالتو خوب کنم، تو این کارو همیشه برام کردی، تروخدا خوب شو،  -

 دلم آشوبه...  
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تدر   صدای شیر آب که باز شد اومد، سربلند کردم، با زانو به  درف در حمدوم نزدیدک   

شدم و گوشمو رو در حموم گذاشتم صدای آبِ...! مایا اینجا نشین، براش چیزی مهیا 

کن، یه شام، یه میز... یه کاری کن براش، به خا رش جبران کن، تموم روزا و شبایی 

 که حالتو خوب کرده. 

خواستم درست کنم، مثل پاستا با سس قدارح   در یخچالو باز کردم، یه چیز سریع می

دم کشیدن نداره... خیلی زود سر و همش کردم، چای دم کدردم، رفدتم   که نیازی به 

دمِ در حموم که بین آشپزخونه و اتاق خوابش بود هنوز صدای آب میداد... یده دسدر    

 گرم زمستونی شاید حالشو خوب کنه یه فرنی شکالتی...  

 یه میز دو نفره چیدم... یه موزیک از سیستم صوتیش گذاشتم. 

 دلواپسم 

 یاد اَصَن  چشمم نمی جز تو به

 افتم بینم باز یاد تو می هرکسی رو که می

 همه کسم 

 من دوستت دارم به خدا قسم 

 افتم  بینم یاد تو می هر کسیُ که می

 هر کسی اومد جاتو بگیره گفتم نه 

 «بهت مریضم -اشوان»  وقتی تو اینجایی وقتی با تو جفتم من 
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زل زده بدودم بده آمپیلدیش و شدعر تدو      جلوی اون سیستمِ حسابیش ایستاده بودم و 

نشست، صدای در حموم اومد، برگشدتم، قلدبم هدری ریخدت، از در      عمق وجودم می

ایش در حالی که بدون اینکه نگام کنه انگدار   ی سورمه حموم اومد بیرون با اون حوله

 خوره.   کرد که لبهاش تکون می شعر رو زمزمه می

 بگو خوابم یا بیدارم 

 ی دارم که انقدر وابستگ

 تو با من زندگی کردی 

 ذارم  که امروز تنهات نمی

 ببین دنیامون آرومه دیوونه  

 شهرم که بارونه...

تره، چقدر خاصِ، چقدر این صدورت   سر بلند کرد، چقدر وقتی موهاش خیسِ، جذاب

خدونی   اش هم ای رنگش که با حوله دار، اون چشمای فیروزه برافروخته، این موهای نم

 کرد حس کردم گرمم شد... چقدر خواستنی شده! منو زیر و رو میداشت، داشت 

 دونیم... ایستادیم به هم زل زدیم، حال خودمونُ نمی

 آروم گفتم: نگران شدم...

منصور لبخندی مثل همیشه زد و دنیا آروم شد انگار  وفان نشست، شدبیه همیشده   

 شد، امّا... چشماش چرا قرمز شده...

novelbaz.ir ( 191 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[195] 

 

 مین نفری که میگی نگرانمی.  منصور: بعد مادرم تو دو

رنگ نگاهش عوض شد، لبخندش از رو صدورتش رفدت و   »پشت در حموم نشستم  -

 صدای آبُ شنیدم... سری تکون دادم و به  رف بار اشاره کردم و گفتم:«: گفتم

 ترسیدم اون لعنتی حالتو خراب کنه.  -

کنده، مدن    نمدی کنه، حالمم خوب  منصور آروم گفت: حال منو اون لعنتی خراب نمی

 حالم خراب نیست...

 چشمات... -

 منصور باز لبخندی زد و گفت: بوی چیه؟

 برات غذا درست کردم.  -

 خندید و گفت: مگه بلدی؟!

 من خودم بزرگ شدم چطوری بلند نباشم؟ -

 رفت گفت: منصور زیر لب در حالی که به  رف اتاقش می

 ترین دختر دنیایی...، دنیای من... تو قوی -

قلدبم، دسدتمو رو قلدبم گذاشدتم، یده      »، بلند، خیلی بلند با عجله گفتم: چی؟!!! بلند

چیزی گفت که انگار قلبم ترکید، شاید اشتباه شنیدم... چرا پس جواب نداد؟! صدای 

موزیک نذاشت بشنوه؟! توجیه کن، توجیه کن... اومدم برم  رفش، کنار مبلُ گدرفتم  

لبم گذاشتم... اوووف گرمم شدد... چشدمم بده    ری مایا... دستمو رو ق و گفتم: کجا می
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تراس افتاد، به  رف تراس رفتم به سمت حیاط پشتی، بارون عین سدیل همینطدور   

ای بزرگ کشویی بود... نفدس کشدیدم،    داشت میومد در تراسو باز کردم یه در شیشه

نفس بلند... هیس هیس هیچی نگوها... اصالً حرفی نزن...، دسدتمو کندار در گدرفتم،    

 سوز قرار گرفتن اما تنم انگار تب داشت، گُر گرفته بودم...   هام مورد ضربانپا

پدا تندد   »خوای سرما بخوری؟  مایا؟! مایا؟! اونجا چرا ایتسادی با اون یه ال لباس می -

کرد  رفم آرنجمو گرفت منو کشید عقب و درو بست... دیدی اشتباه شنیدی، ببدین  

 «. مثل همیشه است

  رف شومینه و گفت: همونطوری منو برد

رهدام کدرد رفدت  درف     »وایستا همینجا گرم بشی... نچ لباساتو ننداخت ماشین...  -

آشپزخونه یهو صداش قطع شد و شوکه دوبداره صددام کدرد! مایدا!!!! اینجدا رو ببدین       

ای، این همون عمو منصدوره،   مایا دیدی، دیدی توهمی بدبخت، عقده»چیکار کرده... 

تو خودم داد « ایی شدی؟ خاک تو سرت کنند هوا زد به سرت؟اشتباه فهمیدی... هو

آره هوا زد به سرم! هوا زد... شدورانگیز هدوا زد بده سدرم! آخده ایدن مدرد هدوا         »زدم: 

 «خواد؟ این مرد... این مرد... می

اش... توجیده نکدن احمدق،     سر بلند کردم، پا شده اومده دنبالم آورده خونده »مایا...  -

 «  آره عمو منصوره هیس هیس مایا!عمو منصوره... آره 

 اومد جلوتر و گفت: مایا! یخ کردی؟ رنگت پرید! 
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 ام گذاشتم گفتم: رنگم؟! دستمو رو گونه

 منصور اومد نزدیکم، جلوی روم چُمباتمه زد و دستشو رو پیشونیم گذاشت و گفت:

سدری تکدون دادم و   « دیگه به کسی نگو عزیزم، فقط به مدن بگدو  »عزیزم خوبی؟!  -

 نصور گفت:م

شدنیدم چدی    نمدی »دیدی! پاشدی با یه ال لباس رفتی توی این هدوای سدرد دم...    -

اش چندد تدار    ای خوش رنگش که از کنار شقیقه میگه... نگاهم به موهای مرتب قهوه

ایش... رنگ  سفید زده بود افتاد، به ابروهایی که به اندازه پهنا داره، به چشمای فیروزه

 «.  خواد... دریایی که رنگ چشمای توئه منصور... دریاست، دلم دریا می

 خواد.  دلت چی می -

با تردید نگاهش کردم و دیدم داره دقیدق نگدام میکنده، دسدتمو رو لدبم گذاشدتم و       

 گفتم: چی؟

شبیه دختر «: با خنده گفت»خوای چیکار منو کشتی  منصور: تو این هوا، دریا رو می

گدی   بینی مدی  تو هم تا منو می« پارک ببر»ه گ بینه می ای شدی که تا باباشو می بچه

 خوام.  دریا می

 باز بغض کردم! اَه چقدر زِر زِرو شدم! با بغض گفتم:

هدام   کنی، بده بهونده   تونم بچگی کنم، چون تویی که بهم توجه می آخه پیش تو می -

 کنی... کنی، سرزنش نمی هامُ سرکوب نمی دی، بچگی جواب می

novelbaz.ir ( 194 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[198] 

 

 فت: عزیزدلم! منصور با غم نگام کرد و گ

 شونه باال دادمُ گفتم: من که بچگی نکردم منصور ازم توقع داری بزرگ باشم؟...

برمت... صبح اگه آفتداب   منصور منو تو آغوشش کشید و گفت: نه، نه توقع ندارم، می

 برمت شمال.   بشه می

 اش بلند کردم و نگاش کردم با یه حالتی از ته دلش گفت: جان؟  سر از سینه

برمت، بگو به من چه؟ بگو بابا شعور داشته باش من وکیلتم، به من چه که  نمیبگو  -

 خواد... به من چه... ت خونه رو خالی می خونمان شدی، به من چه که خاله بی

منصور سرمو برگردوند به آغوشش و با آرامش گفت: هیس... هدیس... آروم آروم بعدد   

کن منصور مدن محبدت ندیددم... مدن     کم بلندبلند گریه کردمُ گفتم: بهم محبت ن کم

شدم   شدم... هدوایی مدی    شدم... هدوایی مدی    ای شدم... بهم محبت نکن، نابود مدی  عقده

 منصور...

 «:مو بوسید و گفت شقیقه»منصور باز آروم گفت: هیس... 

جوابمو چی داد؟! نگفت مایا ما حددودمون معلومده!   »برمت  بذار بارون بند بیاد، می -

شی؟ نگفت... نگفت... بهم وعدة فدردارو داد...،   ا که هوایی مینگفت منظورت چیه مای

 «: کمی که آروم شدم گفت

 ها؟ نریم بخوریم؟ بره غذایی که درست کردی داره هوش از سر ما می -

 سر بلند کردم نگاش کردم، دستمو گرفت و بلندم کرد و به  رف میز برد...  
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 دن غذا و... حالم عوض شد... کم با حرفای منصور و خور سر میز که نشستیم، کم

خونددیم... گداهی در    شد و گداهی بدا هدم مدی     موزیک یکی پس از دیگری پخش می

خواسدت... شدامو کده خدوردیم بدا هدم ظرفدارو شسدتیم، انگدار           موردش ازم نظر مدی 

خواستیم با هم وقت بگذرونیم وگرنه ماشین ظرفشویی که داشت... چایی ریخدتم   می

 زخونه بلند گفتم:که یهو برقا رفت وسط آشپ

 اِوا! اِوا! منصور... -

 منصور خندید گفت: بمون همون جا، وایستا االن میام...  

 از پشت سرم کمرمو گرت، قلبم هری ریخت و گفت:

خیله خب، سینیِ بده به من و خودتم بیدا، آرنجمدو بگیدر، تدوی پدذیرایی روشدنِ،        -

ی پدذیرایی   تدادم... بده اون گوشده   ی کافی ندور داره... دنبدالش راه اف   شومینه به اندازه

 ها نشستیم و منصور گفت: رفتیم که بین نشیمن و پذیرایی اصلی بود و روی بالش

 دیگه حسابی شاعرانه شد.  -

 چه بارونی میاد، صداشو گوش کن.  -

بخدش   های پر از چای داغ... چقددر لدذت   های آتیش و ماگ صدای بارون و اون شراره

 بود.  

 کاش تموم نشه.   -
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سدربلند  »االن. «: به درون ماگ نگاه کردم که توی دستم بود و گفتم»منصور: چی؟! 

خوای ادامه داشدته باشده؟ تداریکی،     می«: کردم نگاش کردم لبخندی آروم زد و گفت

 بارون عین سیل... 

سکوت، صدای بارون، آتدیِش شدومینه، اینجدا تدو آسدایش و امنیدت محدض؛ مدن          -

خواست کنتدرلش کنده کده نامحسدوس      ه شوری که میبینم. منصور با ی اینطوری می

 بشه تو چشمام نگاه کردد و گفتم:

 بینی؟ تو چی می -

 بینم.  منصور آروم گفت: من بهارُ می

 با گیجی نگاش کردم و یه حسی تلخ و گزنده ابروهام تو هم برد و گفتم: بهار کیه؟

 منصور با لبخندی از شیطنت گفت: یه دختر مو بلند مشکی. 

تری گفتم: اونه که دوست داری؟ اون موقع زندگ زد جوابشدو نددادی؟     خم پررنگبا ا

 اون که...

 منصور بلند زد زیر خنده و سر منو تو بغلش کشید گفت:

ی بهدار و   دوندی؟ مایدا یعندی الهده     گی دیوونده؟ معندی اسدم خودتدو نمدی      چی می -

 سرسبزی.  

 با سکوت مطلق ذهن نگاش کردم و گفت:

 میری؟ میگم دختر مو بلند مشکی...سازی  داستان می -
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خودمو بیشتر تو بغلش جا دادم، فهمید، انقدر ضایع این کدار رو کدردم کده فهمیدد،     

دستشو دورم احا ه کرد، با سکوت به آتیش زل زدم و آروم بداز گفدتم: تمدوم نشده،     

 هزار سال  ول بکشه.  

زد هوشیار  حرف میجوابی نداد... چشمام سنگین شد... یه وقت با صدایی که با تلفن 

شدم، فکر کردم اون زنیِ که فکر میکنم وجود داره... چشامو باز نکردم، امدا گوشدامو   

 تیز کردم:

خوابیده... عه! ساعت دوازده شبه بیدارش کنم؟... نه مسدت نیسدت، مانددانا مدیگم      -

قلبم فروریخت »خوابیده... برای چی بیدارش کنم؟ به من اعتماد نداری؟... پس چی؟ 

 «میرم بهش تهمتی نزنند... تهمت نزنیدا! من می بهش

اشِ... من بیدارش نمیکدنم... مدزاحمم    منصور: پس چرا اصرار داری؟!... اینجا هم خونه

ماندانا بارها نگداهمو دیدده...   »خوام اینجا باشه... نه خوبه همه چیز...  نیست خودم می

 «. اصرارش برای منه نه منصور

خندیدد و  »هدا، شدمال.    ش شمال... ماندانا شمال، قطب نده خوام ببرم منصور: فردا می

یه جور میگی شمال انگار کجاست!... کی؟ کتایون و داریوش؟! یده چیدز نگدو    «: گفت

که فکر کنم خدواب زده بده سدرت! ایدن بچده امشدب بدا گریده خوابیدده بده خدا ر            

، فهممدت  خوان بگدن؟ مانددانا مدن نمدی     تفاوتیهاشون بعد اونا چی میگن؟ چی می بی

novelbaz.ir ( 198 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[202] 

 

لحدنش  »تدر از شدمام    اش بدود، مدن آگداه    کدوم شوهر.... نه عزیزم اگه به ضرر پرونده

 «! چقدر جدّی شد

یه سدکوت  دوالنی و بعدد    »فهمم...  منصور: نه من ناراحت نشدم، فقط منظورتو نمی

ماندانا این چه حرفیه؟! پس همه پشت کنیم به مایا که االن تدو  «: منصور آروم گفت

هر چیزی حساسیتشدو برانگیختده کنده و برداشدتی کنده کده        شرایط حساسِ ممکنِ

 واقعی نیست، کدوم برداشت؟!....

منصور پوزخندی زد و گفت: ماندانا! ... ماندانا ازت انتظار ندارم، رسیدگی من به مایدا  

اش هستم... جسارت نکردی عزیزم، دارم خیدال   به هر جا ختم بشه خودم پای نتیجه

 کنم...   تورو راحت می

 شارژ شد، لبریز شد... لبریز... لبریز از منصور شد... قلم

ام و فضا تاریکده، روم یده پتدوی بدزرگ...      آروم چشمامو باز کردم هنوز جلوی شومینه

 امشب، همه دنیام شه. 

منصور: ماندانا منو گوش کن، مایا متأهل نیست، با زور عقدش کدردن دو ماهده بعدد    

اشم جدا شده، مدنم   ی  الق داده... از خونوادهای تقاضا عقد بدون هیچ رابطه و عالقه

یه جانی نیستم که به مایا آسیب بزنم و از شرایطش سوءاستفاده کنم... نه نه عزیدزم  

دم... پس اگه فکر تو نیست چیه؟ اینکده میگدی بده مایدا      دارم برات جواب افکارتو می

ازش رو  تدونم  تونه آسیب برسونه یعنی چدی؟! مدن نمدی    انقدر رسیدگی و محبت می
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باره، چطوری ولدش   بینید؟ این بچه بغض میکنه عین ابر بهار می برگردونم... شما نمی

کنم؟! نه ماندانا جان، الزم باشه از این بیشتر محبت میکدنم، مطمئدنم آخدرش قدرار     

نیست آسیبی به مایا برسه... من ناراحت نیستم نگران نباش، تو هم جسارتی به مدن  

دش میدونه با زندگیش چیکدار کنده نگدران چدی هسدتی؟...      نکردی... مایا عاقلِ، خو

ریدم...   ریم... هر جایی که مایا بخواد، اگر هوا صاف بشه مدی  دونم یکی دو روز می نمی

گم بهت خبر بده... نه عزیزم، مایا، مزاحمِ، من، نیست انقدر این جمله  باشه به مایا می

ذارم، تموم عمرمو درس خوندم خوام وقت ب رو تکرار نکن... مهم نیست، من خودم می

خوام االن وقت خرج کنم... ماندانا جان یه خواهشی دارم، فردا که بهش  کار کردم می

ها و هر چی تو ذهنته رو به مایا نگو، ایدن   زنی خواهش میکنم حرفا و نگرانی زنگ می

هدای تدو هدم بشده یده درد سدرزنش روی        بچه پر از درد هست، الزم نیست دلسوزی

شه... نه عزیزم زنگ بزن بهش ولی برای خوشحالیش، خونة تو هدم چندد    سرش آوار

روز آزاد باشه... ای بابا! ماندانا چی میگی چه متلکی؟! به هر حال تو نامزد داری دیگه 

مجرد نیستی که... خیله خب، سالم به مسیح برسدون... نده کسدی خبدر ندداره، اگدر       

 ... باشه خداحافظ.  احیاناً هم کتایون بهت زنگ زد دست به سرش کن

آخه تدو  »خواست چشمامو باز کنم بپرم باال بگم  چشمامو بستم، ذوق داشتم دلم می

ای، آدمی چی هستی منصور؟! آخه من قربونت برم انقدر خوبی؟! صدای پاشدو   فرشته
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اومد، بیشتر خزیدم زیر پتو اومد بداال سدرم نشسدت، موهدامو      شنیدم که به سمت می

 فت:نوازش کرد و زیر لب گ

منظورش چیه؟!!! چی رو چیکارم کنه؟!!! »تورو چیکارت کنم؟ تورو چیکارت کنم؟  -

 «: پوزخندی آروم زد و گفت

دلدم غدنج رفدت...    »برمت دریا که انقدر ذوقشدو داری   خواد! بارونم بیاد می دریا می -

شه... شوری انداختده بده جدونم کده      غنج، ضعف، غش کردم، دیگه این مایا، مایا نمی

الست درونم... انگار دنیامو تکون دادن همه چیزی از من جدا شده، حاال فقط یده  واوی

 «منصور تو دنیام باقی مونده، یه منصور....

 * * * 

صبح با حس بدن درد و گلودرد و سردرد از خواب بیدار شددم بده زور چشدمامو بداز     

بده مدن    کردم دیدم اونورتر از من منصور خودشو زیر پتو جمع کردده و پشت کدرده 

ام دراومد: عمو... عمدو   خوابیده، حالم اصالً خوب نبود... به زور یه صدایی از ته حنجره

 منصور... منصور...

یهو پرید، برگشت اول یکه خورده نگام کدرد انگدار مغدزش هندگ کدرده بدود بدا اون        

 چشمای رنگیش و اببروهای درهمش نگام کرد زیر لب گفت: مایا! 

 حالم خوب نیست.  -

 از جا پرید با زانو اومد جلو گفت: بدتر
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تدب داری مایدا...   «: دستشو رو پویشونیم گذاشت و گفدت »چیه عزیزم، چی شده؟!  -

 تب کردی...  

 موهامو به عقب پس زد، بی حال چشمامو بستم و گفت:

انگار از جا بلندد شدد، حدالم    »ها تو ماشینِ هنوز، چطوری ببرم دکتر...  لباس، لباس -

 «.  روبراه نبود...

رفتم، چشمامو باز کردم، دیدم باالسرم نشسته نگدران نگدام میکنده،     انگار از حال می

 ی خیس رو سرمه و گفت: حوله

 برات شیر دارم گرم میکنم... -

دونم  تونستم آب دهنمو قورت بدم... نمی مچ دستشو گرفتم و چشمامو باز بستم، نمی

ر و عسل آوردم باید بخدوری  چقدر گذشت که صدام کرد و گفت: پاشو مایا جان، شی

 برات خوبه.  

 تونم بلند بشم... سرم... نمی -

ام داد و لیوانُ داد دسدتم و   لیوانو کنار گذاشت، کمک کرد بلند شدم، به خودش تکیه

 گفت:

 بخور عزیزم... -

 تونم، گلوم خیلی درد میکنه.  نمی -
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اصدرار و کمکدش   بده  »این خوبه برای گلوت، قول میدم بخوری حالت جدا میداد...    -

خوردم و بهم قرص داد و دو مرتبه دراز کشیدم...، خوابم برد، با حال بدتری از خواب 

 بیدار شدم و منصور نگران نگام کرد و گفت:

باید ببرمت دکتر، لباسات نم داره... بذار زنگ بزنم یکی دو تدا دکتدر ببیدنم میدان      -

 خونه.  

 خوبم.  -

کدف دستشدو   »لد نیستم... به مامان زنگ بزنم... منصور: خوبه چی؟! حالت بده، منم ب

بلند شد، موبایلشو برداشدت  »ام گذاشت و گفت: ای وای... نچ تبش باالست...  رو گونه

و شماره گفت و بعد چندی گفدت: الدو... مامدان؟ سدالم خدوبی؟ مدیگم، مدیگم مایدا         

شده   مدی اینجاست، فکر کنم آنفوالنزاست، سردرد داره، تبش باالسدت...، خدب... نده ن   

زمیندی....   گم... خب، خب... چدی؟ سدیب   تونم ببرمش... حاال می لباساش نم داره نمی

 باشه... باشه گوشیت نزدیکت باشه...

زد، یده   کنه، حالم اصالً خوب نبود، یه وقتی با تلفن حرف مدی  فهمیدم چیکار می نمی

یدادم   دیددم تدو بغلشدم و دردام    کدردم مدی   وقت باال سرم بود، یه وقت چشم باز مدی 

کرد که شبِ، حالم کمی جا اومده بدود، بیددار شددم، دیددم      هوا اعالم می»رفت...  می

کنارمه، تکیه داده به مبل پشت سرمون و نشسته خوابش برده، نگاش کردم، مراقبمه 

شدم...   کنه؟ نمی دونه که چطوری دارم بهش معتاد می ام می دونه که داره دیوونه نمی
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ایراد نگیر چرا دیوونه شدم، اگر دیوونه نباشم چطدوری آروم   ازم ایراد نگیر منصور ازم

 شم؟

 دستمو  رفش دراز کردم دستشو گرفتم یه ضرب از خواب پرید و گفت:

 خوبم. «: قلبم با هر کلمه و تکرارش فروریخت، لبخندی زدم و گفتم»جان؟ جان؟  -

 منصور دمای بدنمو چک کرد و گفت: 

ام؟! چرا پس نگاهت فرق داره؟ مگه آدم اینطدوری   هبچ»ام تبش افتاد...  آخیش بچه -

کنندد بدا شدور و نگراندی و      کنه؟ شاید همة پدرا اینطوری نگاه می اش نگاه می به بچه

خواستنی، بابای من که همیشه آخر جریان رسیده، در  ول بیمداری کندارم نبدوده،    

 «. من که نمی دونم

 و گفت: مو دربرگرفت ام گذاشت و چونه کف دستشو زیر چونه

 تو که منو کشتی! -

فقط نگاش میکردم... بیشتر برام بیتاب شو، بیشتر حرف بزن... بعد حرفات، نگاهدات،  

شه منصور، به خدا قول میدم انقدر خدوب بشدم کده انگدار      حالت، حال من خوب می

 واکسیناسیون شده باشم.  

 منصور با محبت خاصی گفت:

 یه کم سوپ بیارم بخوری؟ -

 ؟!سوپم گذاشتی -
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 منصور خندید گفت: بهت یه کاسه هم دادم که! ببین واسه تو کدبانو شدم. 

 ها.   خواستم ببرم شمال امو می خندیدم و با لبخند و چشمای غمگین گفت: بچه

 ها.   یهو دید دیگه نرفتم« ام بچه»با خنده گفتم: دو دیگه بگی 

 هسته گفت:لبخندش از رو لبش آروم محو شد و تو چشمام خیره نگاه کرد و آ

 ترسونی؟ از موندن یا رفتن؟ نرو، از چی می -

 سری تکون دادم و گفتم:

 تو چطوری بفهمم؛ بودن یا نبودن؟ االن، فلسفه -

 منصور خندد و گفت: دیوونه!

 از جا بلند شد سوپ آورد و گفتم:

 خوام ده روز مریض باشم.  می -

 رسی.  منصور اخمی تصنعی کرد و گفتم: خیلی خوب بهم می

 منصور: بدجنس نشو دیگه!

 کالس نداشتی؟! -

 منصور: زنگ زدم. 

 «. گفتم: ببخشید زل زده بودم بهشو می»ببخشید!  -

 منصور بازاخم و گفت: لوس نشو دیگه.  

 از زندگی انداختمت؟ -
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 منصور: واهلل من امروز زندگیمو کردم.  

 «کنه؟! اون، اون جا چیکار می»خاله مَلک نگفت  -

 شه...   هم زد و سوپمو هم زد و گفت: پاشو... پاشو سرد میمنصور لبخندی ب

 هان؟ نگفت؟

 ات با منه.   دونه پرونده منصور: می

 مریضیم و دردسرام خیلیه میدونم اونم با توئه؟ -

 منصور باز اخم کرد و آروم گفت: چطوری بگم؟

 چیُ؟ -

 کنی؟ چرا اینطوری نگام می«: مضطرب نگاش کردمُ گفت»منصور: که... که... 

 که خسته شدی؟ -

 منصور: از چی؟!

 از من؟ از حال و روزم، از اون مرتیکه پردردسر، از... -

اشاره به عکدس مدادرش کده    »منصور وارفته گفت: چی میگی مایا؟! به جون اون زن 

خوام دنیا نباشه که من قسمشو بخدورم، مدن    که می«: ی شومینه بود کرد و گفت لبه

 خوام... می

ام کدردی؟! بیدا    خوب شد؟ دیوونده «: منصور پق زد زیر خنده و گفت»خوای؟!!!  می -

 خوای؟ سوپتو بخور قاشقُ پس زدم و با شور و هیجانی محسوسانه گفتم: چی می
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 منصور باز خندید و گفت: ال اِله اال اهلل. 

 اذان نگو.   -

 های دیروزُ که گرفتی ببینیم.   خواییم فیلم منصور: خوب شو می

هزار معنی « خوام می»ا بلند شد، داشت درمیرفت... پشت اون کلمة از ج»منصور؟!  -

هدای   خواست بگه... دلم انگار شبیه دریا شدده هدی مدوج    خواست بگه... نمی بود... نمی

 کوبه. وسطای فیلم دوباره خوابم برد...   زنه و به دیوارة دلم می بلند می

روش به منه، بلند شدم  وسط شب بیدار شدم، دیدم جای دیشبش خوابیده اما اینبار

 رفتم دستشویی تو آینه خودمو نگاه کردم زیر چشمام گود افتاده، رنگم زرد شده...

ای « زنده...  صدای در تراس اومد! چی شدد؟ چدرا داد مدی   »مایا؟ مایا؟... کجایی؟ ...  -

وای مایا؟ تا دستمو بشورم بیام بیرون صد بار صدام کردم اومدم دیدم کدل چراغدای   

 نِ خودشم نیست...خونه روش

 اومد: مایا؟ صداش از باال می

 منصور! منصور چیه؟! -

ها نفس کشید و نشسدت   ها آشفته اومد پایین، خیره بهم نگاه میکرد، وسط پله از پله

 و گفتم:

 کنی؟ چرا داد و بیداد می -

 منصور: کجا بودی؟
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 دستشویی.   -

 منصور: چرا صدام نکردی؟

اول یکده خدورده نگدام    »جیش گرفته خودم میرم دیگه. با خنده گفتم: مامانم منو از 

 کرد بعد آروم خندید و گفت:

 دونم چه فکر کردم، بیدار شدم نبودی نگران شدم... فکر کردم... فکر کردم... نمی -

 چی؟«: سرشو به زیر انداخت و آروم سری تکون داد و گفتم»خواب دیدی؟  -

 «: ها اومد پایین و گفت بلند شد و از پله»منصور: مهم نیست عزیزم. 

 خوای رو تختم بخوابی؟ می -

دستمو گرفت، به  رف جام برد، دراز کشیدم، سر جداش خوابیدد،   »نه اینجا خوبه.  -

، «دسدتمو بگیدر  »دستمو  رفش دراز کردم، بهم نگاه کرد، با چشمام بهشم فهموندم 

ه کردیم، بالششو جلوتر کشید که دستم بهش برسه، دستمو گرفت فقط همدیگرو نگا

 نه اون کوتاه میومد نه من، انقدر نگاه کردیم که من خوابم برد...

 * * * 

دیددم کده زندگ     کشدیدم، گوشدیمو مقدابلم مدی     های ویلن می تا آرشه رو، روی سیم

 خوره... می

 تونستم از حرکت بایستم... کردیم، نمی اما چون داشتیم گروهی تمرین می
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که نتهای من تموم بشه به سمت گوشیم بدرم...  گر پیروی بود  نگام به دستای هدایت

یکی از اعضای گروه که جدید بود و قبالً ندیده بودمش نوازنده گیتدار الکترونیکمدون   

برود که برعکس اسمش سنش زیاد باال نبدود، مندوچهر اسدم    « منوچهر»بود اسمش 

ومدد  شدد می  دونم چدرا جدوّ زده مدی    باباهاس، باباش اومده اسمو رو این گذاشته، نمی

از ایدن حرکدات    Bandدیدمش، هدیچ وقدت تدو     مقابل من، اولین روزی بود که می

نیست، برگشتم به عماد نگاه کردم، عماد با پوزخند و سر به پسره اشاره کدرد و اخدم   

 کردم...

روی  پیروی: چی میگید شماها... چرا وسدط تمدرین راه افتادیدد، مندوچهر کده پیداده      

 زنه.   حرف می میکنه، مایا هم برگشته با عماد

 بابا! این اومده روبروی من... -

ریزه؟! تو با یه آدم تمرکزت بهم بریزه چطوری رو سِن،  پیروی: چیه تمرکزت بهم می

 زنی؟  ویلن می

 منوچهر: نه کارت خوبه.  

 با ادا گفتم: نه بابا؟!

 ای که تو گروهش بودیم گفت: عماد و پیانوزنمون خندیدن و خواننده

رو « نوازندده پیدانو  »ا اصداًل اونجدایی مایدا بایدد کندار کیدامهر باشده        منوچهر تو چر -

 گفت.  می
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ها کشیدم و صددای ویلدن تدو فضدا      رو، روی سیم برای اینکه جوّ عوض بشه من آرشه

 پیچید و پیروی گفت: 

 شروع کردی؟! دو، دو، دو...  « ر»وایستا ببین وایستا، دوباره تو با  -

 کنم  می شروع« ر»کیامهر: عِه، منم با 

 پت و مت شده.  Bandپیروی: بیا! 

کفشدمو درآوردم پدرت کدردم    »عماد با خنده گفت: دختر بیاد تو بند همینده دیگده   

 تا چشت درآد.«:  رف عمادو، رو هوا گرفت و گفتم

 پیروی داد زد: عه! باز شروع شد؟

 خورد، تا به پیروی نگاه کردم گفت: نگام به گوشیم افتاد هنوز داشت زنگ می

 بیا برو، بیا برو، تموم مدت چشمت به اون گوشی بود.  -

بهش نگاه کردم و لنگه دیگده کفشدمُ نشدون دادم و    »عماد با خنده گفت: آخ آخ آخ 

ناشناسِ؛ بیسدت و هفدت بدار میسدکال       خندید و رفتم  رف گوشیم دیدم یه شمارة

 ازش داشتم. 

 تماسو باز کردم با تردید گفتم: بله؟!

مایا!... خدواهش   مایا!«: ریخت صدای کسری بود! اومدم قطع کنم گفت قلبم»مایا...  -

 کنم یه لحظه گوش کن، فقط یه لحظه... میکنم، خواهش می

 زنی؟ های دیگه زنگ می خوام گوش کنم، حاال دیگه با شماره نمی -
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دی، مایا یه لحظه گوش کن، ما هیچ وقت مثل دو تا آدم  کسری: چون تو جواب نمی

 زدیم تو ماجرارو به دعوا و کشمکش کشیدی.  با هم حرف ن

 مایا: تو، دو بار منو کشوندی تا پزشکی قانونی. 

کسری: باشه، باشه، مایا من اشتباه زیادی کردم، خیلی فکر کدردم، تدوی ایدن مددت     

خیلی فکر کردم فهمیدم این رابطه درست نمیشه، منصور هم بدجور داره به دست و 

 خوام با هم صحبت کنیم.  برای همین می«: دم گفتنفس کشی»پیچه...  پای من می

 من صحبتی با تو ندارم کسری.  -

 تو ببخشی.   شیم اما باید مهریه خوای جدا بشیم؟ باشه جدا می کسری: مگه نمی

 خوام.  من مهریه نمی -

کسری: مهریه تو  بق عقد باید شش ماه بعد عقد به نامت بزنم، االن شدش مداه پدر    

 تو ببخشی.   مهریه خوام شده، فقط می

 بخشم.  می -

وای ذوق زده بودم! فقط دنبال »کسری: خب من یه دونگ و جلوتر به نام بابات زدم. 

 «.  کنه، دم منصور گرم ترسوندتش پولشه، پولشو بدم ولم می

 گیرم.  ازش پس می -

ء ها رو برای روند قانونی به نام زدن، امضا کسری: وکیلم میگه باید بیای یه سری برگه

 کنی. 
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 «:لبامو با ذوق روی هم گذاشتم و کسری گفت»باشه.  -

 کی میای، بگو بگم وکیلم بیاد.  -

 دی.  هر چه زودتر بهتر؛ تو هم باید تعهد بدی  القم می -

منظورشدو از  »خوام وکالت ازت بگیرم که فقط مراحل قانونی  دی بشده    کسری: نمی

لدت چطدوری ازم بگیدره؟! فقدط     دونسدتم وکا  فهمیدم. حتدی نمدی   مراحل قانونی نمی

 «. خواستم هر جور شده از شرش خالص بشم می

 ریزم... ی این مشکالت یه مبلغی رو به حسابت می کسری: من به خا ر همه

 خوام.  خوام من هیچی نمی نه نمی -

 ته نه دیه... فقط یه هدیه است... فقط بگو منصور عقب بکشه.  کسری: این نه مهریه

 منصور عقب بکشه؟  دی داری باج می -

 کسری: آره!

 آره؟!!! انقدر راحتی میگی آره؟ -

ی کاریمو رو میکنه، دودمانم به باد میره، اون به خا ر  دالق تدو    کسری: داره پرونده

 رو پیگیری میکنه، بهش بگو دست از سرم برداره.   اون پرونده

 کشه.  هر وقت  القمو دادی، منصورم عقب می -
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کنده، بهدش بگدو     ولی اون وکیل عوضیت داره منو نابود می کسری: من دوستت دارم

کنه، مایا من بدد   حداقل دست نگه داره پس فردا دادگاه ددارم، داره شکایت جمع می

 کردم اما تو اون منصورِ عوضی دارید...

چه حرصدی افتداد تدو    »ها!  دم در موردش اینطوری حرف بزنی آی! بهت اجازه نمی -

جیغ بزنم عضدوی تدویی و هفدت جدّد و آبدادت امدا حدرف        خواست  ام، دلم می سینه

 «   القمو زده یه وقت نزنه زیرش!

 کسری با حرص گفت: باهاشی؟

دیگه مثل هیچ کس نیسدت، منصدور فقدط    »کسری خفه شو! منصور مثل.... مثل...  -

 مثل بابامه.  « یه معنی داره، تموم شور زندگی

 زنه.   کسری: برای چی انقدر جوشتو می

 خیالمِ؛ چون من موکلشم... بام بیچون با -

 «:توافق چی؟! منظورش چیه، شاکی گفتم»کسری: باهاش چقدر توافق کردی؟ 

 هر چقدر تو نگران توافقی؟ -

خوام ببینم چی، چقدر گفته و تو قبول کردی کده داره انقددر جوشدتو     کسری: نه می

بهش بددی، چدی    تونی ات نمی بخشی پس از رو مهریه اتم که داری می زنه؛ مهریه می

 خوای بدی؟ می

 ها.   کسری مواظظب حرف زدنت باش -
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 زنم، میگم... کسری: عزیزم من که حرف زدی نمی

دونده، اون   اش می با حرص گفتم: اون که دنبال پولِ تویی نه منصور؛ منصور منو بچه

 آدم معرفت داره.  

 کسری پوزخندی زد و با حرص بیشتر و صدای دورگه گفتم:

 ت پوزخند بزن.  به ریش خود -

زندی! اوووومممدم....    کسری: اُهوُ، چیه خوب بهت حدال داده، زیداد داری جدوش مدی    

 اووومممم....

گوشی رو قطع کردم و سایلنت کردم و انداختم تو کیفم و برگشتم سدر  »درد بابام  -

تمرین از اول تمرین تا آخر تمرین عصبی بودم از اینکه به منصور توهیم کرده بود، از 

تدر بدودم    ه بهمون برچسب زده بود، از... از همه چی عصبی بودم از خودم عصبیاینک

 تونستم با زبون رامش کنم، اون  الق لعنتی توافقی به آخر برسه... چون می

دوندم چندد سداعت بدود کده داشدتیم تمدرین         تموم فکرم مشغول و درگیر بود، نمدی 

شدام خدوردیم و بداز شدروع      کدرد...  کردیم، کمرم از بس که ایستاده بودم درد می می

کردم همده فهمیدده بدودن کده      کردیم به تمرین...، یه کله هم داشتم خودخوری می

زدن.  زدن نده سدروکله مدی    حالم خوب نیست و عصبی هستم که نه حرفی بهدم مدی  

کدردم یده آهنگدی     زد، نگاهش که مدی  وار می کیامهر وسطای تمرین یه سوت ملودی

 گذره... گفت: می یزد و م وار می کوتاه رو ملودی
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 زدم... لبخندی تلخ می

کشید، یه کفشم دم جاز عماد بدود، یکیشدو    ی صندلی نشسته بودم، کمرم تیر می لبه

جلوی پای پیروی بود شالمو رو سرم عمامه کرده بدودم و موهدام دورم ریختده بدود،     

ه خوردم عماد بدا خندد   ی دوغم کنار پام بود، بعد هر آنتراک یه قلوپ ازش می شیشه

 گفت: 

 گیم نکنه ساکیِ.   خوری می دوغه، دوغه، اینطور که تو می -

رفدتم تدا تدهِ    »پیروی: عه! گفتم حواستون به کار خودتون باشه... کسی درو باز کرد... 

 داری میمیری؟«: صندلی نشستم و چهار زانو عماد گفت

ی جدّی  قیافه سر برگردوندم، دیدم منصور جلوی در ایستاده، با»ایشااهلل که بمیر...  -

بینه، سریع از رو صدندلی پریددم    ی سر به هوا باباشو می داره نگام میکنه انگار یه بچه

 «: پایین و عماد گفت

 آ! صاحبش اومد... -

 زیر لب گفتم: الل شی...

 ویلنمو رو صندلی گذاشتم و پابرهنه از رو سکوی تمرین رفتم پایین و پیروی گفت:

تن آنتراک، رفتم  رف منصور و جدی و شداکی بددون   همه رف»یه چای بخوریم...  -

 «:سالم گفت

 گوشیت کجاست؟ -
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اش چقدر جدّی و مصدممِ، لبخنددت کدو؟! بهدم لبخندد بدزن،        قلبم آشوب شد، قیافه

 آرامش بهم برگردده... تکرار کرد آروم، جدّی و شاکی و شمرده: گوشیت، کو؟

 تو کیفمه.  -

 نرفتی سراغ کیفت.  منصور: شش و نیم ساعته تو کیفته و تو

بخش، لدذت بدرای اینکده ترسدیدم مندو بده خدا ر         نگران و با یه ترس، یه ترس لذت

نگرانیش دعوا کنه... عاشق این ترسم... مچ دستمو گرفت، همون  ور که هداج و واج  

کردم به مچ دستم نگاه کردم مچمو برگردوند و به ساعتم اشاره کدرد ولدی    نگاش می

 ، گفت: چنده؟ کردم من منصور نگاه می

 دونم.  نمی -

بدازم نگداهمو ازش دور نکدردم و همونطدور نگداش میکدردم، آروم       »منصور: نگاه کن. 

 زمزمه کردم:

 دعوام نکن.  -

فهمدی   منصور آروم و شمرده با حرصی پنهان گفت: دارم کدل شدهر رو میگدردم مدی    

 مایا...

و بدرای مدن گشدتی،    های مَسرور، کدل شدهر ر   نگاهم پر از منصور شد، پر از دلدادگی

 آروم گفت:

 ساعت دو و نیم بعد از نصف شبه.  -
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 ببخشید.   -

 منصور سری تکون داد و گفت: چطوری؟!

 با التماس و غصه نگاهش کردم و گفت:

 کنی.  برو وسایلتو جمع کن، تو دیگه تمرین نمی -

 باید تمرین.... -

 منصور شاکی نگام کرد و سکوت کردم و آروم گفتم:

 ها.   ایسته بزن، دعوا کن اما اینطوری شاکی و بداخالق نگام نکن، قلبم می باشه داد -

منصور بدون اینکه تو نگاهش تغییری بده، اشاره کرد وسایلمو جمع کنم، مچمدو ول  

 کرد و آقای پیروی گفت: 

 جناب اشرافی، بفرمایید چایی.  -

 منصور: ممنون، اومدم مایارو ببرم.  

 برید؟ فت: میپیروی یه نگاه بهم کرد و گ

 منصور: نزدیک سه صبحِ. 

 پیروی سری تکون داد و گفت: بله بله...

«: به سمت وسدایلم رفدتم و مندوچهر گفدت    »منصور یه نگاه بهم کرد و گفت: بجنب 

 باباته؟

novelbaz.ir ( 217 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[221] 

 

محکم زدم تو بدازوی عمداد و لبشدو    »عماد: آره، باباش تو ده دوازده سالگی بابا شده. 

 ادب.  ر؟ جلو منصور؟! بیعه عه! جلوی منصو«: گزید و گفت

 منوچهر: شوهرشه؟!!!

 عماد: به تو چه، آقا به تو چه؟! البد کس و کارشه که اومده دنبالش دیگه...

کیفمو برداشتم دیدم منصور به تعدداد نجدومی بهدم زندگ زده و مسدیج فرسدتاده و       

ندگ  ماندانا هم یه ده دوازده تایی زنگ زده مامان هم از ساعت ده شب به بعد مدام ز

 زده، از دوازده و نیم شب به بعد بابا هم زنگ زده، باالخره بابا هم نگران شده. 

 کیفمو برداشتم و گفتم: بچه ها خداحافظ، آقا پیروی خداحافظ. 

آقای پیروی فقط نگام کرد و سری به معندی خدداحافظی تکدون داد و شداکی نگدام      

رگشت بده  درف منصدور.    تکون دادم و آقای پیروی ب« چیه»کرد، سرمو به معنی  می

اومدم از جلوی عماد رد »ها:  دید منصور داره نگاش میکنه گفت: مایا جان فردا بیایی

 «:بشم گفت

 «:محکم دو سه تا زدم به بازوشو پشتشو و گفت»نامه و امضا بیا.  عماد: با رضایت

ذارتدت   ها می آی آی! نیم وجب بچه دستش چه سنگینه، منصور رو نزنی اینطوری -

 ی در. جلو

کردم ولی با بقیه  با عماد چند سال بود کار می»کفشمو برداشتم گفتم: پرت میکنما. 

شدناخت و   تر بود، توی جمع بعد عماد کیامهر رو می کمتر برای همین باهام صمیمی
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رسیدم بده منصدور و گفدت: پابرهنده؟ بپدوش      «. شناختم از عمادم بهتر پیروی رو می

بدا ماشدین   «: شو گرفتم و کفشامو پوشدیدم و گفدت  وای چقدر شاکیه، ساعد»ببینم. 

 اومدی؟

 بله.  -

 منصور: خیله خب، بدو... شام خوردی؟

 منصوووووووور....«: دار گفتم نفسی باال کشید و کش»بله...  -

 منصور چشماشو گرد کرد و گفت: هیس!

 منصور جونم، توروخدا باهام اینطوری رفتار نکن ببخشید.   -

 ریم، صبح خودم میارمت.  د، با ماشین من میمنصور: داره برف میا

 خودت؟ -

 «:سوار شدیم با تعجب آروم گفتم»ی خودم.  برمت خونه منصور: می

 ی تو؟ خونه -

با هیجان و چشمای گدرد و متعجدب   »ی ماندانا.  منصور: الزم نکرده امشب بری خونه

 «:تو جام، جابجا شدم و گفتم

 چرا؟! چیزی شده؟ -

 ای رو گرفت و گفت: و یه شماره منصور جوابمو نداد
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ی  بدرمش خونده   خواد برگرده... نده مدی   الو؟ پیداش کردم... سر تمرین بود... نه نمی -

«: با اخم گفتم»ی خودتون؟!  میری خونه«: منصور به من نگاه کرد دو گفت»ماندانا... 

 ذارما، هر وقت بابا رفت اون یه دونگو پس بده میام خونه.   پامو اونجا نمی

خواد یدا پدول؟!... دیگده     نصور: عزیزم نمیاد، داریوش باید به خودش بیاد، مایا رو میم

دونده... خیلده خدب... خدداحافظ رو تأکیددی گفدت:        غیرمنطقی حرف نزن... آره مدی 

 «. خداحافظ»

 مگه نگفتی میبری خونه ی خودت؟_

 ی خودم؟! برم خونه منصور: به مادرت بگم می

 ماندانا چی کار کرده؟ -

 ور آروم گفت: کاری نکرده، به زندگیش رسیده.  منص

 یعنی چی؟ -

منصور شاکی گفت: تو یه بار دیگه این کارو تکرار کن مایا ببدین کالهمدون تدو هدم     

 میره یا نه. 

اول یکه خورده نگاش کردم، بعد قلبم هُری ریخت، وسط لبمو بده دنددون گدرفتم و    

دمو، لپشو محکم بوسیدم و گفت: عه مو باز کر منصور با اخم نگام کرد. کمربند ایمنی

 عه! 

 تو نگران من بودی؟ -
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 منصور: دیوونه رو ببینا.  

 آخه مایا قربون تو بره، نگران من بودی؟ -

 اش گرفت و گفت: خواست نخنده، ولی خنده منصور می

 ها.   خندم کار امشبتو یاد میره فکر نکن می -

 «:ن داد و گفتممنصور نگاهم کرد و سری تکو»ره.  منم یادم نمی -

بره... آخده فرشدته، منصدور بیدا بدریم آزمدایش        پاشدی اومدی دنبالم؟ داره منو می -

DNA   .بدیم 

 منصور: آزمایش چی؟!!

- DNA  . 

 زنه به سرش.   منصور: بچه ده شب نخوابه می

 به خدا دلم روشنِ ما یه نسبتی با هم داریم.  -

 ی من.  نهمنصور زد زیر خنده گفت: دیوونه جانِ من، دیوو

گدم جدان و بده جدان      خواد از ته دلم به زبون بیارم که بهدت مدی   جان! جان! دلم می

خرم من عاشقشم این عشقه، خدایا عاشقشم... آخه کی جز ایدن مدرد حدال مندو      می

اش  خوام جدایی جدز خونده    خوام از کنارش جنب بخورم، نمی کنه نمی انقدر خوب می

کرد که بده منصدور بَدر     شب ماندانا کاری میبرم به کسی جز اون فکر کنم، کاش هر 

ی من بمون... دو زانو روی صندلی نشسدتم و دارم   بخوره و منصور بگه همینجا، خونه

novelbaz.ir ( 221 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[225] 

 

خندده و   شو گرفته، نسبتمونُ پیدا کدردم، اون مدی   کنم به زور جلوی خنده نگاش می

بده زور  شم، نسبت مقتول و قاتلی داریم... آخه چرا مندو   میرم، من کشته مرده من می

 شدم.  به تو ندادند؟ من باید مال تو می

صاف بشین اول، اون کمربنددتم  «: نگاهم کرد و گفت»گم.  منصور: مایا ببین چی می

 ببند...

 ی باالتو اجاره کنم؟ منصور، میشه بیام  بقه -

 خوای داستان بسازن؟ منصور خندید و گفت: می

 بسازن، گور بابای مردم.   -

ی وکیلت کده   ی باالی خونه گیری بیای  بقه داری  الق می منصور: دختر خوب، تو

 شه؟ هاش از تو خونة وکیله رد می اتفاقاً پله

 کاش یه قانون بود که موکل باید پیش وکیل بمونه... -

 رمق گفتم: ای بی منصور غش کرد از خنده و با خنده

 به خدا میگم.   -

 نوشتی اهل دل.  منصور: کاش قوانینو تو می

 ل؟اهل د -

ای صاف کرد و گفت: خانم مایا حاتمی، ساعت سده شدب برگشدتن بده      منصور سینه

 ها، نهایت دوازده شب باید برگردی، نهایتِ نهایت.   نداره خونه معنی
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منصور شاکی نگام کرد و با هول  بدق  »با شیطنت گفتم: اگر بیای دنبالم برمیگردم 

دادم  زدم و شونه باال مدی  کردم حرف می های دستمو جمع می عادت همیشه که پنجه

 کنه مارو.  بابا این پیروی ول نمی«: موقع ادای کلمات خاص گفتم

 منصور: اجرا کیه؟

 بیست و دوم.   -

ری باهداش صدحبت    ت؟ مایدا مدی   منصور شاکی گفت: تا بیست و دوم تو اینه برنامده 

 کنی...   می

 شونه باال دادمُ منصور گفت:

 ها.   رتی ماد فرستمت خونه منو ببین، می -

 شاکی و با لج گفتم: عه! منصور!

منصور: آهان بگم؛ تو یه روانی دنبالته، بیاد بگیرتت چی؟! یادِ تماس کسدری افتدادم،   

رو صندلی صاف نشستم و به بیرون نگاه کردم و منصدور گفدت: سدردته؟ بخداری رو     

 زیاد کنم؟

 نه خوبه.   -

ام نگاه کدردم،   به قفل پنجه»منصور: پس چرا انقدر انگشتاتو به هم محکم گره زدی؟ 

کنده کده چدرا جدواب دادم و      اگر منصور بفهمه کسری زنگ زده کلی داد و بیداد می

 «. حرف زدم
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 گوشیش زنگ خورد، دیدم اسم مانداناست، منصور ریجکت کرد و گفتم:

 ماندانا بود! -

 منصور جدی گفت: مسیج میدم. 

 برو تو تا بیام.  ماشینُ داخل حیاط برد و کلیدو  رفم گرفت و گفت:

کلید و گرفتم و مکث کردم با چشمش به خونه اشاره کرد و بده  درف خونده رفدتم،     

 گاه خودم اومدم نفسی کشیدم و گفتم: کلید که انداختم و داخل رفتم انگار تو مأمن

 امنیت، آرامش، ا مینان، توجه و اهمیت... توجه و اهمیت... -

ایسدتادم و رفدتم جلدوی اون دیدوار      صدای منصور اومدد: نگدران شددی؟ تدوی جدام     

های کوچک رنگی بود و کنار در ورودی قرار داشدت و   ای که متشکل از مکعب شیشه

از توی اون مکعب قرمز رنگ به حیاط نگاه کردم، دیددم منصدور جلدوی در ماشدین     

ایستاده و یه دستش به کمرشه و پالتوی کوتاهش به پشت دستش رفته بود و انگدار  

 ا تماس گیرنده موبایلش صحبت میکرد.  عصبی بود که ب

منصور: آهان! خوبه، خوبه، امید نداشتم االن زنگ بزنی... من نباید برم دنبدالش، اون  

زنند یا آرایشگاهه یا توی تدور فدالن دوره و    از باباش، اون از مادرش که سروتهشُ می

ماندانا مایدا از  کوفت دوره است، بعد هم انتظار دارید هشت شب خونه باشه... ماندانا! 

خونه فراریه، بین ده دوازده تا مرد نشسته سه نصف شب داره تمدرین میکنده!... مایدا    

جا همینطور بوده! مگه صاحب نداره که هدر وقدت دلدش     همیشه همینطور بوده؟! بی
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خواست بره بیاد... تمرین از صبح تا ده، دوازده شب، همین تایم هم زیادیِ بدرای یده   

.. چی هستم؟ نه بگو چی هستم؟ متعصب؟! االن مطمئدنم کده   دختر کم سن و سال.

ی مایا نسبت داری، کاری نداری؟... من میددونم هنرمندد    خواهر کتایونی و با خونواده

دونید اینه که توی جامعه یده   یعنی چی و چقدر باید تمرین کنه چیزی که شما نمی

ره از دخترای مثل مایا معلم و... هر سِمتی، دا  سری عوضی توی لباس هنرمند، دکتر،

دونید اینه که مایا درگیر یه آدم روانیِ که بده   سوءاستفاده میکنه، چیزی که شما نمی

قصد کُشت تا حاال چن نفرو زده و از قضا مایا زنشه... نه عزیدزم مدن تعصدبیم واقعداً     

شده کدرد بچده شهرسدتانی      متأسفم برای خودم که امروزی و مدرن نیستم چده مدی  

 کنه...   غیرتشو داره، برق شهر فازشو عوض نمی همیشه تعصب و

دستمو رو قلبم گذاشتم، ناراحتش نکنید، اون ناجی منده، وقتدی همده مندو از یداد      »

بردن اون بدون هیچ اجباری هوامو داره... وقتی آزارش میدید تمدوم جدون مدن درد    

گشت دیگده هدیچ کسدی وجدود نداشدت،       میگیره؛ کاش دنیا تو محور منو منصور می

 «ی دیگه و هیچ آدمی دور ما دو تا نبود... شد سفر کرد به یه سیاره اش میک

 در رو باز کردم و منصور سر بلند کرد و نگام کرد و گفت:

تدر گفدت:    زنم... خداحافظ یه مکث کوتاه کرد و تأکیددی  حل ه بعداً باهات حرف می -

 چرا هنوز لباسات تنته؟ «: هارو اومد باال و گفت پله»خداحافظ. 
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فقط نگاش میکردم، آروم سری تکون داد و دستشو گرفتم، یخ کرده بدود بده دنبدال    

پرونه، چای سدبز   خودم بردمش توی خونه و در رو بستم و گفتم: االن قهوه خوابو می

منصور فقط نگام »ی باالی کتریت انواع  عماشو داری  درست میکنم، دیدم تو قفسه

چای سدبز بدا   «: دم رو مبل گذاشتم و گفتممیکرد، دستشو رها کردم و لباسمو درآور

 «:هاش نگاه کردمُ و گفتم بگ ی تی به قفسه» عمِ... 

زنجبیل و لیمو خوبه؟! یه جا خوندم برای اعصاب خیلی خوبده... تدا لباسدتو عدوض      -

«: در یخچالُ باز کردمُ گفتم»خواد منصور  دونی دلم چی می کنی درست کردما... می

هداش ورق ورقده و    له ملک، وای عاشقشم مخصوصداً کده بِده   از مرباهای سیب و به خا

 کمی سفته و سرخِ...

مربارو از یخچال برداشتم و گفتم: وای هِل هم توش ریخته؟! منصور بده ایدن مربائده    

کدنم   خندیدمو گفتم: تو قانون جدید اینم اضدافه مدی  »ها واسه منِ خب؟  دست نزنی

سبز ریختم اومددم دیددم منصدور رو     دو تا فنجون چای»مرباهای وکیل برای موکال. 

کاناپه نشسته خوابش برده...، دلم غنج رفت ضعف رفت، آخه مَرد مهربدون، از خدواب   

نشستم جلوی پداش چدای   « »هالکت کردم؟ از صبح کار و دانشگاه شبم دنبال مایا؟!

تدرین فدیلم سدالِ،     انگیزترین و رمانتیک خوردم و مربا و منصور رو نگاه کردم، هیجان

به جز صورتشو تشریح کردم، انگار تو دنیا فقط اون وجود داره، همینو بس انقددر  جز 

 «نگاش کردم که نفهمیدم خودم کی خوابم برد...
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تونستم چشم بداز   هوشیار بودما ولی نمی»مایا؟ مایا؟!! عه عه، چرا اینجا خوابیدی...  -

 «: کنم

دسدتمو  »هدا.   د باز سرما بخورهخوا ای مایا، نگاه نگاه می مایا جان؟ ای خدا عین بچه -

یخ کرده بعد چندی روم پتوی گرم اومدو سرمو بلند کرد، بالش زیدر  «: گرفت و گفت

ره انگار که برام  کردم که تو خونه راه می سرم گذاشت، صدای پاشو قدماشو گوش می

 حکم الالیی بود، انگار اعالم میکنه دنیا آرومه مایا، من بیدارم آسوده باش...

 ب بیدار که شدم فهمیدم رفته یه یادداشت برام رو در یخچال گذاشته بود:از خوا

 سالم عزیزم صحبت به خیر»

تونم بمونم، یازده  ری به پیروی میگی من تا یازده می اتو بخور، سر تمرین می صبحونه

میخوام بیام پیش تو نه مانددانا  «: های افکنده گفتم با شونه»گردی خونة ماندانا  برمی

دایا یه کاری کن دیگه از کنارش کَنده نشما، کَنده نشدم یعندی عدین چسدب...     اَه! خ

چسب بشم، بابا خدا جون بیا یه بار، یه بار به میل من تقدیر بساز، منصور بدرای مدن   

ی خوبیه، هر کی دنیای خودشو برداره، قدول میددم دیگده     دنیا مال تو، خیلی معامله

 «.هخوام منصور چیزی نخوام، همه چیزی که می

رفتم رو صندلی نشستم به میز نگاه کردم، چه میزی چیدده، خدب پددر بیدامرز ایدن      

تو عمرم نخدوردم، کتدی و داریدوش همیشده      میزتم منو عاشق میکنه من که صبحونه

 اومدم.   رفتم و می شدم می خواب بودن من گشنه و تشنه سوار سرویس مدرسه می
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رفته نونوایی سدنگک گرفتده! یکدم    یه تیکه نون برداشتم، چه حوصله داره کله سحر 

کره و پنیر تبریزی گذاشتم خوردن همانا تا مرز ترکیدن هم هماندا... خالصده راهدی    

تمرین شدم، بعد چند ساعت تمرین زنگ زد و آمار تحویل دادم و تا قطع کدردم یده   

 ای که دیروز کسری باهاش زنگ زده بود اومد: مسیج از شماره

 ضرم به شرو ی که گفتم  الق توافقی بدمت. مایا، فکراتو کردی؟ من حا -

کردم که بابا زندگ زد، ریجکدت کدردم، دو بدار      همینطوری به صفحه گوشی نگاه می

زد، یهو یدادش افتدادم... بدراش مسدیج زدم: یده       زنگ زد، سه بار... همینطور زنگ می

دونگو برگردون تا باهات حرف بزنم. سریع گذاشدتمش تدو بلدک لیسدت. گوشدی رو      

 ت کردم گذاشتم تو کیفم.سایلن

ساعت یازده و نیم بود که اومدم وسایلمو جمع کنم، برم گوشیمو چک کدردم دیددم   

 باز بابا کلی زنگ زده و تو تماسای بلک لیستم رفته. 

 منصور مسیج داده بود: راه افتادی؟  

 زدم: دارم میرم.  

ح دارم میدرم  ماندانا هم چند بار زنگ زده بدود و در آخدر مسدیج داده بدود: بدا مسدی      

 مهمونی، شامت تو یخچالِ، امشب خونه نمیام.  

 خوش به حالت خدا داده به تو.  -
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یه تماس هم با یه شماره که برای ایران نبود داشتم! تلگرامو چک کردم دیدم مامدانِ  

رفته بود ترکیه، برای دوره، چه دل خوشی داره! مدن تدوی ایدن مصدیبتم اون رفتده      

 ترکیه دوره ببینه.  

 کشه.   الن اومدم بیرون، دیدم کسری به ماشینم تکیه داده داره سیگار میاز س

کنده، االن میخدواد آبدروی مندو      همون  ور تو جام خشکم زده بود، اینجا چیکار مدی 

نشینی کردم، باید جیغ بزنم زنگ بزنند پلدیس؟! اومدده    اینجا هم ببره؟!! یه قدم عقب

زنگ بزنم به منصور؟! بگدم  « ها ید بمونیدیروقت نبا»بزنه به زور ببرتم؟ منصور گفت 

ی این فکرا تو صدم  انیه تدو ذهدنم تدردد     بریزند روی سرش؟ همه Bandهای  بچه

 پیدا کرد، کسری بلند گفت:

 خوام حرف بزنیم.   می -

 برای چی اومدی اینجا؟ از کجا فهمیدی اینجام؟ -

 گفت: میکسری دستشو به معنی صبر کن نگه داشت و اومد جلو در حالی که 

 کاری ندارم به جون مایا.   -

 از همون جا حرفتو بزن جلو نیا.  -

 کنی، ما هر چی نباشه هنوز زن و شوهریم.   کسری: ای بابا چرا اینطوری می

 من غلط کردم با بابام که زن توأم.  -

 کسری: مایا من اومدم در مورد توافقمون حرف بزنیم.  
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 حرفای دیروزتو شنیدم.  -

 به معنی تسلیم باال گرفت و گفت:کسری دستشو 

ی دو متدریم کده رسدید     اومد تدو فاصدله  »آره من خیلی اشتباه کردم، گوش کن...  -

 زنم کسری.  جلوتر نیا، از همون جا حرف بزن وگرنه جیغ می«: گفتم

دی  کنی؟ گفتم زندگ بدزنم پیدام بددم جدواب نمدی       کسری: ای بابا چرا آبروریزی می

  اومدم حضوراً حرف بزنیم.

 دم، با اون شر و ورِای دیروزت.   معلومه که جوابتو نمی -

 کسری دستشو باز به شکل تسلیم باال گرفت و گفت:

خدوام تدو هدم  دالق      خیله خب، خیله خب حق با توعده! ببدین مدن اموالمدو مدی      -

خوای بخشیدی و منم  تو نمی خوای درسته؟ تو باید به من رضایت بدی که مهریه می

 توافقی بدمت. شم  الق  حاضر می

 خب؟ -

 کسری: فردا باید بیای یه سری مراحل قانونی رو وکیل من  ی کنه. 

 چرا وکیل تو، وکیل خودم نه.  -

ی کاریم هم  القتدو   ی پرونده خواد به واسطه کسری: منصور گیر داده به کار من، می

قتدو  بگیره هم منو بدبخت کنه هم حق و حقوق به تو بده، این که نشد مایا! مدن  ال 

 دم در عوض  الق.  دم تو هم اون یارو رو منصرف کن، منم مهریه نمی می
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های کسری منصرف  یکم نگاش کردم، من مهریه ببخشم و منصور از رو کردن جنایت

 تر از  القِ االن؟ هیچی.  ده؟ چی مهم کنم اون منو  الق می

 دی.  کسری: فقط به منصور نگو داری رضایت می

 خواد که... اسه چی؟!!! ریگی تو کفشته حتماً، منصورم میاخمی کردمو گفتم: و

خدواد حدق و    منصدور مدی  «: دست به کمر شد و گفدت »بازی نکن اُه  کسری: مایا! لج

 حقوقتم بگیره.  

 بخشم، منصور کاری نداره.   مو می نه تو توافقی رضایت بدی من مهریه -

دم گفته باشم، مدن   میکسری: فردا منصور رو با خودت بیاری، من رضایت به  الق ن

 «:با حرص نگاش کردم و عصبی و تهاجمی گفتم»رو ندارم.  ی اون مرتیکه حوصله

خدوای   چیه مدی »کرد گفتم:  ها قد و باالشو نگاه کردم عصبی نگام می مرتیکه تویی -

 «بزنی؟

 خواد لِهت کنم.  کسری: آره خیلی دلم می

  الق گرفتیم برو خودتو درمان کن.  -

تدر   شو ترسدناک  مایل به زیر بود ولی نگاهش به  رف من بود، قیافهکسری سرش مت

ترسیدم همش آماده بدودم یدورش کنده  درفم و مدن فدرار کدنم و         کرد، ازش می می

 همزمان جیغ هم بزنم. 

 ی من.  کسری: فردا ساعت ده صبح بیا خونه
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 چرا اونجا؟ -

م امضداء و رضدایتُ   کسری: چون وکیلم داره میاد مدارک خودمم ازم بگیره، از تدو هد  

 شه.  گیره و بعد تموم می می

 ک«با تمسخر و عصبی گفت»خب یه کافه قرار بذاریم.  -

 خوای باغ دعوتت کنم جشنم بگیرم.  کسری: می

 چرا دفترش نریم.  -

 خوای یا نه؟ کسری یه قدم عصبی  رفم برداشت و گفت:  الق می

 یارم؟زمان دو قدم عقب رفتم و گفتم: من باید مدارک ب هم

مونده، انگدار    کسری: الزم نیست، سرده اونجا باش این یارو فقط ده دقیقه متنظر مدی 

 دادگاه داره.  

 سری تکون دادمو گفت:

 دیر میخوای بیای، بیام دنبالت.   -

 الزم نکرده خودم میام.   -

 بینمت.  کسری سرشو به  رف باال یه حرکت داد و گفت: می

 گذاشت و رفت...

نامه باید بدم؟ شاید با زیدر   کرد! رضایت گر بود اینطوری رفتار نمیریگی به کفششِ؟ ا

گفتم برام فقط بفرسته مدنم بدراش بدا پیدک      یه چیزی و فقط امضاء کنم... کاش می
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رو ببخشدم  القدم ندده     فرستادم... گفت یارو فقط ده دقیقه وقت داره، اگه مهریده  می

 ذارم برای فروش... چی؟! اونوقت یه دونگشو می

گیری کردم، صبح که شدد، دلشدوره    بح بریدم و دوختم، داستان ساختم و نتیجهتا ص

ی داروهدای مانددانا برداشدتم وردم،     امانم کرده بود رفدتم یده آرامدبخش از قفسده     بی

شم که دیروقدت خوابیددم،    چشمام سرخ شده بود، دیشب کالً نخوابیدم، شب گذاشته

 کنم مغزم کوچیک شده، گیجِ سرم...   حس می

اعت نگاه کردم حوالی هشت و نیم بدود، راه بیفدتم تدا اونجدا برسدم همونده دِه،       به س

ماندانا هنوز خواب بود. یه لباس خیلی ساده پوشیدم، اصالً آرایش نکردم، حتی جای 

بند پوشدیدم و فقدط    بوت توی اون هوای سرد چون حوصله نداشتم کفشای ساده بی

پوشیدم و یه شال مشکی سدرم کدردم و   یه کاپشن که یکم بلند بود و تا روی باسنم، 

 موبایل و سوئیچمو برداشتم و راه افتادم. 

ام بهدم ریخدت بدود     شده؟! معدده   شدم ایدن قضدیه تمدوم مدی      یعنی امروز راحت مدی 

 سوخت... می

کسری زنگ زد با یه لحن شاکی گفت: راه افتادی؟ این مَدرده سدرده اینجاسدتا! دیدر     

 ها.  نکنی منو درگیر کنی

 تو راهم.  -
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گده زود بداش!    ایدن بده مدن مدی    «: تماسُ قطع کدردم و گفدتم  »زود باش گاز بده.  -

 عوضی... 

 ماشینو جلوی خونه پارک کردم و نگهبان جلوی گفت:

 با کدوم واحد کار دارید؟ -

که یه پسره این دختدره داره میدره    40عه واحد »فکر کردم نگهبانِ االن گیرنده بگه 

ی درگیری نداشتم، شایدم کودکانه فکر کدردم   حوصله اونجا بعد زنگ بزنه به پلیس...

ترین نقطة تهدران، ولدی    دیگه کسی به رفت و آمد دیگران کار داره اونم اینجا شمالی

تدر از بقیده سداکنانِ، مدثالً خواسدتم       هاوس بود سرشدناس  چون کسری دقیقاً تو پنت

 «:جوانبُ به فکر خودم بسنجم، خسته گفتم

امان بابام ندیدید که اومدیم اینجا، بدا اون گدل و بلبدل تدو     حاجی یعنی تو منو با م -

نگهبان چشماشو ریز کرد و بعد یهو «. فامیلی کسری بود»ام دیگه  دستم، زن تاکزاده

 برید؟ گفت: آهان عروس خانم خوش اومدید، چرا ماشینو باال نمی

 مونم.   خواد، زیاد نمی نمی -

 صبح نه؟نگهبان: به سالمتی انگار مهموی دارید سر 

پیرمدرد  « وکیله اومده حتماً، با سه نفر هم مگه میشه مهمونی گرفت؟»مهمونی؟!!!  -

 سنش باالست چرت و پرت میگه دیگه.  
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ی شدانزدهم رسدید،    ی  بقات نگداه کدردم بده  بقده     داخل آسانسور رفتم به شماره

 ایستاد.  

 گفته بود.  به پارکینگ نگاه کردم فقط ماشین خود کسری بود، دیدی پیرمردِ چرت

یه نفسی کشیدمُ زنگ زدم و کسری درو با تهاجم باز کرد و با یه من اخم نگام کرد و 

 گفتم:

 ده و دقیقه است دیگه. «: به ساعتم نگاه کردمُ گفتم»عه! چته؟! ترسیدم!  -

 کسری: گفتم ده اینجا باش. 

کردم  به خونه نگاهی»خب تهران خراب شده همش ترافیکه من که گفتم تو راهم  -

 کو پس؟! «: و گفتم

 زنه.  کسری: داره تو تراس با تلفن حرف می

کرد. به قد و باالش نگاه کردم یه شدلوار اسدلش مشدکی     با اخم همونطوری نگام می»

اش تا کجا بداز بدود! رومدو برگردونددم      شرت جذب سفید که باز یقه پاش بود با یه تی

کنه، نگداه   تم دیدم داره بهم نگاه میدیدم رو میز نهارخوریش چهار تا گوشیِ.... برگش

 اُی. «: هیز درنده با حرص گفتم

 کسری: چیه؟ هنوز که زنمی. 

 من هیچ وقت زن تو نبودم.  -

 کسری: کی میگه؟ تو؟! قانون و شرع میگه هستی. 
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دادی  شه مریضای بدبختو بده کشدتن نمدی    شه؟! سرت می شرع؟ تو شرع سرت می -

 وجدان.  بی

توزانده نگدام کدرد و     چشماشو ریز کرد و کینده »نصور آمار دادی. کسری: پس تو به م

 «:گفتم

 منصور مگه به آمار من نیاز داره؟ تازه من از منصور فهمیدم.   -

 «:با حرص و تعصب گفتم»شرفت گفته بودم.  کسری: من فقط به اون بابای بی

 هوو! در مورد بابام درست حرف بزن.   -

نشناس، گذاشتی کف دسدت اون   م که گاوی نمککسری: بابای دهن لقت گفته تو ه

 مرتیکه عوضی که منو به روز سیاه بشونی؟

با حرص از جا بلند شدم با کف دستم که آزاد بود و گوشی و سوئیچ تو دسدتم نبدود   

 ی کسری با حرص گفتم: محکم زدم تو تخت سینه

، غلدط  گی خودتی و هفدت جددّ و آبدادت    شرفی که به بابامُ منصور می عوضی و بی -

 گردی؟! زیادی کردی حاال که بوی گندش همه جا پیچیده داری دنبال مقصر می

مچمو گرفت پیچوند به پشتم و جیغ زدم و موهدامو از پشدت گرفدت و بدا حدرص و      

 دار گفت: صدای خش

 کنی.  کنی، زبون درازی می چیه باهاش چند بار خوابیدی هار شدی، دست بلند می -

 ری ولم کن، ولم کن گفتم. با حرص و تهدیدی گفتم: کس
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 خوای بخوری.  تو گوشم گفت: ولت نکنم چی؟! چه گهی می

 کمک... «: جیغ زدم»افته تویی گفتم. ولم کن  اون که به گُه خوردن می -

موهامو ول کرد، از همون حالت که پشت سرم بود منو چسبوند به خودش و رو تدنم  

گفتم: ولم کن کثافت عوضی؛ ایدن   دست کشید و جیغ زدم و تقال کردم و با جیغ می

 پدرت کو؟ وکیل بی

از کمرم با یه دست بلندم کرد یه جور جیغ زدم صدام ته جیغ دو رگده شدد، انگدار     

ام فرو کردن، گوشیم و سوئیچم از دسدتم افتداد و بدا یده      هزار تا خار رو توی حنجره

 لحن مشمئزکننده و زننده گفت:

ون نزدیک بشم و مدن گیدرش بنددازم نتونده     جووون! آخ عاشق اینم که نذارن بهش -

 فرار کنه. 

 جیغ زدم: کثافت ولم کن عوضی عوضی....

کسری خندید و گفت: احمق کودن، عاشق اینم که احمقی، این همه درس خونددی  

 ولی حماقتت قدِ حماقتِ یه خرگوشِ که تو چنگِ یه...

دم منصدور پوسدتتو    افته، ولم کن... ولم کن به خددا مدی   کثافتِ عوضی مثل تو می -

 بکنه.  

 فشرد و دستشو به بدنم تجاوز میداد و گفت: تر منو به خودش می جری

novelbaz.ir ( 237 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[241] 

 

گیدری   اونو دوست داری آره؟ داری  دالق مدی  «: با حرص گفت»منصور؟ منصور؟!  -

 کنی.  که بری با اون؟ برای همین انقدر منصور منصور می

ش کسی برسه گفدتم: آره  ای که در نمیومد که صدام به گو با حرص و صدای دو رگه

های گرانیت  عاشقشم، عاشقشم بلند کرد یه جوری پرتم کرد رو زمین که روی سنگ

ها ریخت  ی مهره تیره رنگ زمین سُر خوردم و خوردم به میز بزرگ شطرنجش و همه

زنان نگاهم کرد، شبیه یه گرگ درندة وحشیِ زخمی بود، موهاش بده   رو زمین، نفس

کردم اما تو زاویه دیدم، دیدم که گوشیم و موبایلم کنار پاشِ که هم ریخته بود، نگاه ن

 ایستاده، باید بردارم و بدوام بیرون.  

 کسری اومد  رفم با دندونای رو هم گفت:

 ی من نیومدی و رفتی زیر اون مرتیکه؟ عاشقشی؟! تو خونه -

 ای با هم نداریم.   آروم گفتم: ما رابطه

 رجایی.  ی ه عربده زد: دروغ میگی زنیکه

 های بزرگ فلزیشو برداشتم و پرت کردم  رفشو با حرص گفتم: یکی از مهره

 هر جایی اون کسیِ که پَست انداخته.  -

کسری هجوم آورد به سمت موهامو گرفت و جیغ زدم، چه جیغی؟! صدام درنمیومدد  

 اومد کسری با حرص گفت: ام در نمی زدم اما صدایی از حنجره من جیغ می

 ردم، بگو گه خوردم...بگو گه خو -
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 ازت متنفرم، الهی بمیری عوضی آشغال.  -

دی؛ چیکدارت میکنده کده     دی آره. با این تندت بهدت بداج مدی     کسری: بهش باج می

عاشقش شدی، دستشو رو باالتنم کشید، قلبم انگار داشت از جاد درمیومد، با چدنگم  

کشیدم کده   ش میخوستم دستشو پس بزنم، تموم ناخنامو با تموم قدرت رو دست می

 ولم کنه، گرفت پرتم کرد و گفت:

دسدتامو بداالی سدرم نگده     »بذار با منم امتحان کنی شاید عاشق منم شدی هان...  -

کشید که با پام پسش بزنم اومد روم، پاهامو با وزندش کنتدرل    داشت با کمرم باال می

وستم سرمو با تونستم پامو از زیر وزنش بکشم بیرون، سرشو آورد جلو بب کرد، نمی می

زدم و فحشدش   دادم با همون صدای خفه شده جیدغ مدی   سرعت به  رفین تکون می

دادم، با یه دستش فکمو نگه داشت، به زور بوسیدتم به زور محکدم انقددر محکدم     می

تونستم حرکتی بزنم، لدبم از مَکدش    گرفته بود که دندونام رو هم قفل شده بود، نمی

ریخدت، خودمدو از    ی چشدمم همینطدوری فرومدی    شهزیاد پاره شده بود، اشکم از گو

رسده؟! پدای وکیلدی     گفتم، صدام به کسی مدی  درون باخته بودم. کاش به منصور می

وسط نبود! منو گول زده عوضی، داره بهم تجداوز میکنده، ایدن تجداوزِ حدق نیسدت،       

 نیست...

 دستشو که به شلوارم برد با التماس گفتم:

 کسری، کسری تورو خدا... -
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 ندی زد و گفت: شب زفاف خدا کیه. پوزخ

 کنم... جیغ زدم: گور بابات عوضی دارم التماس می

پوزخندی زد و گفت: اصالً گور بابام خوبه... جووون... جوووون... این همه منتظر ایدن  

 لحظه بودم زن منی... زن منی...

دسدتمو  پاهامو یه جور به  رفین کشید باز کرد که کنار کشاله رونم تَق صدا خدورد،  

یه آن ول کرد تنها سالحم ناخنام بود اونم تنها ناخن دست راستم که باهداش آرشده   

بود، با ناخنای دسدت راسدتم فدرو     گرفتم چون ناخن دست چپم باید کوتاه می رو می

کردم تو یکی از چشماش از درد از روم بلند شد و افتاد یه  رف، سدریع از جدا بلندد    

یورمو تنم کردم و اومدم برم  رف سدوئیچ و موبدایلم   شدم و شلوارمو باال کشیدم و پل

زدم لگددی   برش دارم و در برم، مچ پامو گرفت، خوردم زمین بدا پدای آزاد لگدد مدی    

 تونست مهارم کنه که یهو داد زد: زدم که از شدت ضربه نمی می

 شهرام، فرشید بیایید...   -

هدا   به  رف راهرو اتاق یعنی از شنیدن اسم دو نفر، دو تا مرد یه جوری شوکه شدم و

 ی خودش با لباس زیر اومدن بیرون... ی قد و قواره نگاه کردم که دو نفر تو اندازه

لرزید، پامو ول کرد،  انگار تو مغز یخ انداختم، مغزم یخ زد و منجمد شد، توی تنم می

 شوکه خودمو باال کشیدم و با لکنت گفتم:
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نستم بگم چیکدار میکندی مغدزم هندگ     تو نمی»کسری! کسری! چد... چی.... چی...  -

کرده بود قفل شده بود، از ترس به گریه افتادم، بدنم فلج شده بود انگار، خودمو فقط 

تدایی نگدام    خدورد، سده   تونستم با باسن عقب بکشم، باهام از روی زمدین لیدز مدی    می

میکردن حریص، هیز، دریده و درندده، کسدری دستشدو از رو چشدم غلتدان خدونش       

 :برداشت گفت

 شاید با گروه حال کنی هان؟ بعد یه حال گروهی  القت بدم خوبه... -

 ای... ای... تو حرومزاده تو... تو... حرومزاده -

زدم اما مگه این صدا به کسی هم ممکنِ  کسری اومد  رفم آرنجمو گرفت و جیغ می

نقددر  زدم از کمرم گرفتتم ا ی میزُ گرفته بودم و جیغ می برسه؟! محکم کشیدتم، پایه

کشیدتم که دستم ول شد و انداختتم روی زمین و توی یه حرکت، پلیورمو یه جدور  

رفت حدس خفگدی و *** گرفتده     کرد، نفسم داشت می ام می باال داد که داشت خفه

بودم به سرفته افتاده بودم یکیشون اومد باال سرم پلیدوره رو از سدرم کشدید بیدرون،     

آورد،  لباسارو داشت جلوی دسوتاش درمدی داد، تموم اون  داشت بهم جنون دست می

خواسدتم پسدش    ترکید، مدی  ام داشت می ی سینه شد، قفسه نفسم از وزنش کوتاه می

دادم اما در نتیجه چه حرکت کوتاه و  بزنم من با تمام قدرت دستامو پاهامو تکون می

یدب  جون بود. نا نداشتم از درد جیغ بزنم ناله کنم، فریاد بدزنم، داشدتن مندو تخر    بی

برن هر کی یه قسدمت بددنمو    کشتن، دارن زنده زنده تنمو به غارت می کردن می می
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جون باز کنارم افتاد، دیگه تموم شدی مایدا، تده    تحت غارت خودش گرفته دستم بی

کنند، تنها ننگی که نداشت این بود که شوهرت و دوسدتاش   تم دارن غارت می مونده

کردم، گوشام کر شدده بدود سدنگین بدود،      یبهت تجاوز گروهی کنند، به کنار نگاه م

سدوخت، تدوی    دید، اشکم انقدر از چشمام اومده بود کنار چشمم مدی  چشمام تار می

شد حدس کدرد؟!!! صدداهای وحشدی و گدوش       اون همه درد مگه این سوزشو هم می

 شنیدم... امم می خراششون حتی با گوشای سنگین شده

س کدردم شدبیه... شدبیه سدوئیچه تدوی      دستم به یه چیزی خورد، با سر انگشتام لم

دستم گرفتم مشت کردم انگار یه قدرتی توی تنم جریان پیدا کرد، با تموم قدرت بدا  

تمام قوا با تمام حس کینه و رنجی که داشتم دسدتمو بلندد کدردم و سدوئیچ و فدرو      

کردم باالی کتف اون که روم نشسته بود، فریادش به آسمون رفت امان ندادم دستمو 

خواستم سدومی رو   اال کشیدم دوباره فرو کردم، انقدر قدرتم زیاد شده بود که میباز ب

کردن، محکم پلک  بزنم که از روم بلند شد افتاد کنارم، دو تای دیگه شوکه نگاش می

زدم، کسری افتاده بود روی زمین، یکیشون یکدی از لباسدای خدودش گذاشدت روی     

زدم شاهرگه ای کاش بمیره، شلوارمو دونم کجاش  زد، نمی خونی که داشت فواره می

 باال کشیدم، پلیورمو پوشیدم...  

دونم نفهمیدم چطوری یه چیز سرم کردم، چطدوری گوشدیمو برداشدتم و جدای      نمی

فهمیددم، یده آن    ها دویدم... دویدم... دویدم...، انگار فاصله و زمانُ نمی آسانسور از پله
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بیچاره راسدت  « مهمونی»حرفش افتادم کرد. یاد  نگهبانُ دیدم که شوکه منو نگه می

دونم چطوری مسیر  ی شدد، چطدوری؟    میگفت سوار شدم، فقط گاز پُر کردم... نمی

لرزیددن...   کردم، مغزم قفل بود، شوکه بودم، دستام مدی  کجا رفتم، به هیچی فکر نمی

 زد: به من تجاوز شده.  یه تیر توی سرم نعره می

ن جا، بدون اینکده پدارک کدنم نگده داشدتم و      جلوی یه دری ایستادم، ماشینمو همو

 پیاده شدم...  

از دو سه تا پله باال رفتم، با کف دست رو در زدم، دستام خونی بود، در بداز شدد یده    

دختر جونی بود تا منو دید یه جیغ کوتاهی کشید و منصور رو دیدم از اتاق هراسون 

زدم  امدا صددام    شمام، لب میاومد بیرون و منو شوکه نگاه کرد پاهامو، به بدنم، به چ

تونستم آب دهنمو قورت  لرزید گلوم انگار پر از پونز بود، نمی اومد توی تنم می درنمی

 بدم.  

 منصور پا تند کرد  رفم و با وحشت گفت: مایا!

 به... به... به... به... من... من... من... تجاوز کردن... -

 ز و دیگه هیچی نفهمیدم...مغزم یه سوت تیز کشید، یه سوت تیز، یه سوت تی

یه وقت به خودم اومدم، همه جا ساکت بود، اولین چیزی که حس کدردم درد بدود...   

 تونستم اسم خاصی از اعضای بدنمو بگم.  کرد نمی درد...، همه جام درد می
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چشمامو به سختی باز کردم به سقف نگاه کردم، دو تا مهتابی به سقف زده بودن که 

 یکیش سوخته بود.  

 ام، بالیی نیست که سرم نیومده باشه.   ی سوخته مثل من که مهره

 «.  کرد سرمو برگردوندم ماندانا با چشمای قرمز و پف کرده داشت نگام می»مایا؟  -

صددام! چدرا اینطدوری شدده؟! شدبیه ایندا کده        »دهن باز کردم حدرف بدزنم: چدرا....    

 «دم!کنند فقط با بلندگو صداشون درمیاد ش شونو عمل می حنجره

 اون همه جیغ و فریاد میشه این. 

 کنی؟! چرا گریه می -

ماندانا دستمو اومد بگیره، دردم گرفت، دستشو پس کشید به دستم نگاه کدردم، دور  

 مچم کبود، دور ساعدم کبود...

در باز شد پرستار اومد داخل، نگاهم کرد! یه نگاه سراسر تدرحم بده عدالوه یده نگداه      

ی آویخته به  اومد دارو تو سرمم زد یه چیزی توی اون برگهبار! چرا شماتت؟!  شماتت

کرد که در باز شد این بار منصور اومدد داخدل تدا اومددم صدداش       تخت یادداشت می

 کنم، بابا رو پشت سر منصور دیدم.  

با اون صدا، با اون حال نزار و داغون، با اون  درد و رنجش، یه جوری سدرم داغ شدده   

خدوام ببینمدت، تدو بابدای مدن       برو بیدرون، بدرو، نمدی   »که زدم  بود که جیغ خفه می

بخشمت، تو ایدن حدالُ بده مدن      نیستی، تو قاتل جون منی، خدا ازت نگذره بابا، نمی
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دادی، تو این روزگارو نصیب من کردی، خدا نبخشدتت، از جلدوی چشدمم دور شدو،     

 برو... منصور ببرش... ببرش...  

 بابا با غصه گفت: مایا جان، بابایی...

به من نگو بابایی، تو بابای من نیستی، دیگه نیستی، خدا لعنتت کنه، خددا لعنتدت    -

 کنه...

 گفت: ماندانا منو تو آغوشش کشید، پرستار انگار به خودش اومده بود که می

 بینی حالش خوب نیست.  آقا برو بیرون، مگه نمی -

 بابا: من پدرشم...  

کرد کده وسدط گریده و اعتدراض      درد میخواستم ماندانارو پس بزنم دستم به قدری 

 گفتم:

 آی دستم.... آخ.... ماندانا.... ولم.... -

 منصور اومد  رفم و جدی و با لحن آروم گفت:

 کنی؟ کی گفت تکون بخوری از جات، دراز بکش ببینم.  چیکار می -

 آلود گفتم: لحنم عوض شد رنجور و بغض

 خوام ببینمش... بگو اون بره... نمی -
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زیدر آرنجمدو گرفدت و بدا مانددانا کمدک کدردن        »خیله خب، تو دراز بکش...  منصور:

بخوابم. بدنم کوفته بود درست مثل وقتی که یه ورزش خیلی سنگین با بددن خدام و   

 «. رفت تونی تکون بخوری، نفسم از درد می کنی و فرداش از درد نمی سرد می

 تر گفت: منصور شاکی ولی با لحن آروم و صدای آروم

 «:با رنج و بغض و گله گفتم»ین سرمو از دستت درآوردی. بب -

 منو به خاک سیاه نشوندن.   -

 منصور: خانم... خانم پرستار... این سرمش دراومده.   -

 پرستار اومد به جای منصور و گفتم:

دیگده هدیچ   «: حال با همون صدای گرفته گفتم جون و بی بی»نه بابا بیاد نه مامان  -

 زدیک نشن آخ... آخ... اینا منو کشتن.... زندگیمو تباه کردن...وقت نیان... بهم ن

 کرد، منصور با صدای بم گفت: ماندانا کنار نشسته بود گریه می

 ماندانا؟ پاشو اینجا نشین.  -

اش گفت: کجا برم؟ این دختر حدالش اینطدوریِ... پاشدو زندگ      ماندانا با صدای گرفته

 بزن کتایون بگو نیا...  

 زد... ومد... پریشون احوال صدام میصدای مامان ا

 مایا... مایا؟ داریوش؟ کجاست؟ کجاست؟ چهار روز نتونستی نگهش داری؟ -

 بابا: مگه پیش من بود که نگهش دارم؟
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مامان با حرض گفت: تقصیر توعه، مرده شور اون افکارتو ببرن، پسره لج کرد سر اون 

 یه دونگ.  

 « تار نوچی کرد و از اتاق رفت بیرونپرس»بابا: مگه فقط برای خودم گرفتم. 

 مامان: گوربابای اون پول بهت گفتم پس بده، راحت شدی؟

 بابا با عصبانیت گفت:

ی نجاتش، تویی که ولش کدردی و   حاال دیگه من شدم دشمن مایا تو شدی فرشته -

های کوفیِیْ شِن و دردالت... وقتی نشینی خونه و باال سر بچه باشی  رفتی دنبال دوره

 شه.  این می

 مامان: کدوم بچه؟ مایا بیست و دو سالشه؟!

 ی تو بود.  بابا: این لقمه

مامان: فقط من؟! داریوش فقط من؟! تو رفتی آمارشو درآوردی گفتی یارو تاجرِ، فقط 

وگاسیم سده تدایی!    شه بهش گفت تاجر، از مایا کانال بزنیم سال دیگه وسط الس می

 «: نالیدم»

چشمامو بستم صورتم خیس اشک »شن، بگو برن، ترو خدا بگو...  ماندانا بگو ساکت -

 «:شده بود، صدای منصور و جای صدای ماندانا شنیدم با تشر گفت

 حاال باید پشت در اتاقش اعتراف کنید چیکار کردید.   -

 مامان: منصور... منصور بگو چطوره؟
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 منصور: برید خونه، حاال حاال هم  رفش نیایید.  

 ت: یعنی چی منصور؟ من مادرشم... بیا کنار ببینم. مامان شاکی گف

چشمامو با عصبانیت باز کردم تا مامان با اون کفشای پاشنه بلند تلق تلوق کفش، بدا  

 گریه اومد تو اتاق با اون حال باز بلند شدم جیغ زدم:

 دور و برمون نگاه کردم، فقط کیف مانددانا رو میدز کندارم بدود،    »برو.... برو مامان...  -

برداشتم پرت کردم  رف مامان، مامان جیغ کشید و رفت عقب، مانددانا سدعی کدرد    

 «.  کرد مهارم کنه، بابا و منصور اومدند تو اتاق مامان شک زده و وحشت زده نگاه می

 اش نیست... منصور: کتایون، کتایون االن موقعه

 مامان: مایا! مایا...

اینجدا بریدد، هدیچ وقدت سدراغم       دستمو رو گوشم گذاشدتم و جیدغ زدم: بدروووو، از   

 نیایید... هیچ وقت... برید... برید... من مادر پدر ندارم... ندارم... ندارم...

دادم به عقب وجلو دستم رو گوشم بدود و   منصور برگشت نگام کرد، خودمو تکون می

کردم، ماندانا مچ دستامو گرفت و نگران گفدت: مایدا! مایدا     فقط فعل مذکورُ تکرار می

 ..  جان.

 مامان: اِوای، اِوای... مایا؟...

چشمامو بستم تدو سدرم جندون رخ داده بدود، حدالم خیلدی بدد بدود، حدال خودمدو           

هایی که بال سرم اومده بود، ناگهدانی بده سدرم     تونستم کنترل کنم، تموم صحنه نمی
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حمله کرده بود، دستای قویی جای دستای ظریف ماندانا آرنجمو گرفدت بدا وحشدت    

سدت چدون تدوی همدون حدال و هدوا بدودم،         ردم فکدر کدردم کسدری   چشمامو باز ک

 زده به منصور نگاه کردم و منصور محکم و مطمئن و با صدای آروم گفت: وحشت

ذارم دیگه کسدی بهدت آسدیب بزنده... تمدوم شدد        مایا تموم شده، تموم شده، نمی -

 عزیزم...

ن صددای متفداوت   لرزیدم، بدا لحد   لرزید، منو تو بغلش کشید، تو آغوششم می تنم می

 گفت:

 ماندانا پاشو برو یه دکتر صدا کن بیاد، بگو پرستار نه دکتر... -

 تا مامان و بابا صدا کردن: منصور...

 تر گفت: چند روز نیایید، من از حالش خبر میدم...   منصور جدّی

 مامان: آخه منصور!...

 منصور تو جاش جابجا شد ولی رهام نکرد و گفت:

 تونید االن کاری بکنید، حالشو ببین! یکتایون! دیگه نم -

 مامان: من مامانشم...

 منصور شاکی گفت: االن دیگه؟!

 مامان با لحن وارفته گفت: منصور!

 صدای شخص جدیدی اومد یه مرد بود: اینجا چرا انقدر شلوغه؟!
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ی تنم بیشتر شد، خودمو با تموم دردام تو بغلش منصور مچالده کدردم، وحشدت     لرزه

 خوردتم منصور آروم تو گوشم گفت: جان؟ جان... اشت میعین خوره د

 بگو بره... بگو بره... هیچ مردی نباشه... بگو بره... -

 منصور: باشه گلم باشه آروم باش، آروم باش عزیز، من اینجام، دکتر....

 نه مرد نباشه... بگو خانم بیارن، زن بیاد مرد نباشه...   -

 دکتر: چی شده؟

تدونم خدواهش کدنم     مسلماً وضعیت کنونی مایارو میدونید، مدی  منصور: جناب دکتر،

 همکار خانم بیاد؟

 زنم.  دکتر: آ! بله بله، االن دکتر حشمتی رو صدا می

خدورد   دکتر تا رفت با همون لرزه که انگار تب و لرز کرده باشم، دندونم بده هدم مدی   

 گفتم:

 منصور... منصووور...   -

 منصور: جان؟ جان؟

 ...نریا... بمون -

 شینم.   رم تو قسمت انتظار می مونم ولی شب باید برم، می منصور: می

 نه... نه... نه تروخدا نرو... -

 ذارن مرد تو بخش زنان بمونه.   منصور: عزیزدلم نمی
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 ترسم.  پو... پول... بده؛ تو... تو بمون... تروخدا... می -

ربینای راهدرو آسانسدور و   منصور: مایا تموم شد، کسری بازداشته، پدرشو درمیارم، دو

ها همه شهادت دادند... دوستاش به شب نرسیده اعتدراف کردندد...    نگهبان و همسایه

 این آدم بیرون نیست که بیاد سراغت...

 دستامو از حالت جمع شده دور گردنش انداختم و با همون حال گفتم:

 ترسم... ترسم... می فهمی، می ترسم می می -

 مونم تو آروم باش... مونم.... به هر قیمتی می منصور: باشه عزیزم، می

 خواست بخوابونتم، گفتم: نه نه... نخوابون...   دستامو از دور گردنش باز کرد و می

 کنی! ماندانا: مایا داری منصور رو اذیت می

 منصور: ماندانا، اشکال نداره، ولش کن؛ برو ببین دکترِ چی شد؟

ینم، زل زده بودم بده دسدتای منصدور کده جفدت      نگاهمُ حتی بلند نکردم ماندانارو بب

دستاشو محکم چسبیده بودم، منصور یکی از دستاشو آزاد کرد و موهامو خیلدی آروم  

کرد، از درد صورتمو یکم جمع کردم و گفدت: درد داری؟! تدب    کنار زد، سرم درد می

 کردی بذار دکتر بیاد...  

ی تو نگاهم دید، آغوششدو بداز   دونم چ با همون لرزه سر بلند کردم نگاش کردم، نمی

گاه، نفسدم راحدت بداال میداد      کرد سرشو به تأکید تکون داد؛ فقط اینجا تو این مأمن

 آروم گفت:
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 ذارم کسی بهت آسیب بزنه.   دیگه نمی -

ی گردنش چسدبوندم، نبضدش آهسدته بده      سرمو کمی باال آوردم، پیشونیمو به کناره

اش چسبیده بود به بینیم، بدوی منصدورِ...    قهی پایینی ی خورد، دقیقاً لبه پیشونیم می

 شم.  خوام، االن خوب می آرامبخش نمی

 آروم گفتم: از خودم بدم میاد.  

 «:با بغض گفتم»منصور: عه! مایا! عزیزم... 

 به تنم دست زده از این تن بَدم میاد.  -

 کنیم.  پیشونیمو بوسید و گفت: با هم درستش می

کن، هیچ کس نیاد، ندره، دارم از هدوای ایدن آدمدا خفده      ات، در رو قفل  بریم خونه -

 شم... منصور ترو خدا بریم.   می

 منصور: حالت خوب نیست، باید یه شب حداقل بمونی. 

 خام بمونم بریم.  خوام، نمی نمی -

 برمت خونه.   ریم عزیزم، بذار تبت قطع بشه، می ریم، می باشه گل من می -

 . ی تو ی ماندانا نه، خونه خونه -

 باشه عزیزم.   -

 ی خودش، اونجا مسیح میاد.   نذار منو ببره خونه -

 منصور آروم و با کمی تعجب و ترحم گفت: عزیز دلم!
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 خوام هیچ مردی جز تو دورم باشه... نمی -

 تر از همیشه بوسید و گفت: باشه عزیزم.   منصور پیشونیمو با مکث  والنی

خواست هجده کنده کده سداکت شدد...       میصدای ماندانا اومد، دقیق یادم نیست چیُ 

پریدم، هدم ماندددانا موندده     های متعدد می  ولی نکشید که خوابم برد... اما با کابوس

شدنیدم از پشدت در، نرفتده بدودن...      بود هم منصور... گاهی صدای مامان و بابا رو می

ر منصدورُ  های قبل بود، بیچا اونجا مونده بودند... یکی دو روز اول اوضاعم تکرار ساعت

زدم  شدد فریداد مدی    خواستم بره، نزدیدک در مدی   ذاشتم بره، نمی دادم، نمی امان نمی

 شعور نباش.   ماندانا چند بار دعوا کرد و تشر زد: که باید بره دانشگاه، کار داره، بی

 شعور بمون، بری میاد سراغم...   گفتم: من بی با گریه می

 بودم.... هنوز از شوک و از اون اتفاق بیرون نیومده

فهمیددم حتدی    منصور بدبختم از زندگی انداخته بودم، اما چیزی که خیلی خوب می

بدازی و حدال    خواد که باشه وگرنه اصرار و لدوس  توی اون حال این بود که منصور می

منصور جدان بدرو مدن هسدتم،     »شد، ماندانا چند بار گفت:  خراب من که مانعش نمی

ریخدتم و   گفت من بهم می اما تا اینو می« رن نمی کتایون و داریوشم که بیمارستانند

 «.  رم... رم... گور بابای کارنم نمی رم، مایا نمی منصور هم میگفت: نمی
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شب سوم بود، ماندانا رفته بدود خونده دوش بگیدره بیداد، بیچداره منصدور حتدی تدو         

یلنت گرفت، لباساشو بابا رفته بود آورده بود؛ گوشیشو اکثدراً سدا   بیمارستان دوش می

 کرد.   می

دلیدل اشدک    کدردم، بدی   روی صندلی کنارم نشسته بود، خوابش برده بود، نگاش مدی 

ریختم، حالم از نظر روحی افتضاح به هم ریخته بود، منصور یهدو از خدواب پریدد     می

 نگاه کرد و گفت:

 جان؟ چی شد؟ -

 هیچی.  -

 منصور: چبی بیارم برات.  

تونی جوری بهم بدی که آرامشدم بهدم    )فقط نگاش کردم، خودتو چطوری خودتو می

شم( منصور بلند شد اومد باال سرم، دستشدو رو پیشدونیم    برگرده، اینطوری خوب می

 گذاشت و آروم گفتم: خوبم. 

 ترسی؟ کنی پس عزیزم؟ می منصور: چرا گریه می

 بازم نگاش کردم، کنارم رو تخت نشست و آروم گفت:

 جان؟ حرف بزن.   -

 بریم.   -

 «:با بغض گفتم»ر باید مرخص کنه. منصور: دکت
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 خوره.   حالم داره از اینجا بهم می  بریم منصور، -

 ریم.  منصور موهامو نوازش کرد و گفت: باشه گلم می

 دم خوب بشم.  امشب بریم، قول می -

 شی؛ باید خوب بشی.  منصور با غم لبخندی زد و گفت: خوب می

کرد،  نداختم آروم پشتمو نوازش میسرمو به پهلوش چسبوندم و دستمو دور کمرش ا

کدردم بشدنوه ولدی     فکر نمدی »ریخت، آروم خیلی آروم گفتم: تنهام نذار.  قلبم فرومی

 «:شنید و جواب داد

 ذارم.   نمی -

سرمو بلند کردم، نگاش کردم لبخندی مثل همیشه زد، عاشقشدم... عاشقشدم... دلدم    

تو تنم ظهور کنده، اینطدوری   خواد مثل روح بشه تموم من پر از اون بشه، روحش  می

 کرد با بغض گفتم: شه. آروم نوازشم می حس کنم هرگز ازم جدا نمی

 اسیرت کردم؟ -

 با همون لبخند گفت: نه دختر ناز.  

 از زندگی انداختمت؟ -

 خوام باشم.  منصور: خودم می

 دانشگاه، دفترت.  -

 «:با چشمای پر اشک و با بغض گفتم»منصور: گور باباشون. 
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 م خسته شدی؟از -

منصور با رنجش نگام کرد و گفت: مایا! این چه حرفیده تدو عزیدز مندی تدو بهتدرین       

 شه.   امی... مگه آدم از اینا خسته می قسمت زندگی منی بچه

خواست لبمو ببوسه نفسم  سرشو آورد پایین، دلم می»ببخشید منصور... ببخشید...  -

ز دسدت رفدتم بهدم برگدرده، امدا      شاید چاق بشه شاید حالم خوب بشه شاید انرژی ا

امو... اما لبمو نه... لبمو ببوش لعنتدی تدبم    مو، چشمامو، گونه پیشونیمو بوسید، شقیقه

به خا ر تو بود... تب کردم که بهم دست زدند، زدنم، بهم تعدرض کردندد وقتدی تدو     

 هرگز بهم نظری نداشتی، چقدر بیمارگونه خواسته دارم...  

ب داد: بله؟... سالم... چی شده؟... نه بگو مگه رودربایستی به گوشیش نگاه کرد و جوا

دوندم   ای نیست عزیزم... خیلی عُرف و رسمیِ... می داری... خب؟... آهان... خب مسئله

خدواد صدبح    خوری... همه اینجاییم تدو چدرا باشدی... نمدی     خبر نداشتی چرا قسم می

 . خیله خب خداحافظ. گم.. زنم می کنیم...، اِممم حاال بهت زنگ می مرخصش می

بداز بده نوازشدش ادامده     »گوشی و قطع کرد لبخندی زد گفت: ببخشید جواب دادم.. 

کشه از این  داد، چون وقفه افتاده بود بین نوازشش عذرخواهی کرد؟! این مرد منو می

 «  میرم آخر... هاش من می توجه

 ماندانا بود؟ -

 که در مورد عروسی صحبت کنند.  رن شام اونجا منصور: آره، خونوادة مسیح دارن می
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 یاد؟ نمی -

 منصور: نه گلم. 

قلبم از جا فروریخدت متالشدی   »سربلند کردم نگاش کردم لبخندی زد گفت: جون؟ 

ریزه میگده جدون    گه جان حالم بهم نمی شد، آخه چه فرقی بین جان و جونِ که می

 «. شم شیدا می

 یه چیزی بگم؟ -

 تر کرد و گفت: شو پررنگمنصور چشماش برقی زد و لبخند لب

 «:با لحن ملتمسانه گفتم»جون دلم.  -

ره وقتی اینطوری نگاهم  مشتاق تو دهنم زل زده بود، خب یاد می»میشه... میشه...  -

خواستم بگم بخوابی روم نشدد،   می« »کنی، میشه همینجا رو تخت کنارم بمونی؟ می

دندون گرفتم بلند شد بدره رو   خواستم بخوابه تو بغلش بخوابم، لبمو آروم به ولی می

 «. رم تو زمین شم می مبل از درخواستم آب می

 منصور: اگه قول بدی شامتو بخوری آره. 

سرمو بلند کردم و با کمی خوشحالی ظاهری نگاش کدردم ولدی اون فهمیدد دروندم     

کدرد هدیچ حرفدی     تر زد. با سرانگشتام آروم بازی مدی  حالم چیه که لبخندشو پررنگ

شدد، یداد کسدری     گاهی از لذت این آرامش، این که کنارمه مور مورم مدی  زدیم، نمی

 افتادم که با سوئیچ تو تنش زده بودم، از جا تکون خورد، با نگرانی گفت:
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 «:زده گفتم وحشت»چی شد؟!  -

 اومد... باالتنش بود... با سوئیچ زدم یه جاش یادم نیست خون می -

اش بدود نزدیدک    ش... آروم بداش... شدونه  کنندده گفدت: آروم بدا    منصور بدا لحدن آرام  

 شاهرگش اما شاهرگ نبود االنم سالمِ تو بازداشته.  

 منو  رف خودش کشوند و گفت: آفرین دختر شجاع.  

 خواستم بهم تعرض کنند...   رسید... نمی زورم نمی -

دونم عزیزم، تو خیلی قوی هستی ولی دیگه بهش فکدر نکدن، دیگده اون     منصور: می

 گرده.   ظه برنمیروزا اون لح

 کاش االن، اون شب بود.  -

 منصور: کدوم شب؟

اون شب که اومدی دنبالم، از تمرین، اون شب، کاش اون شدب هدزار سدال  دول      -

 ای نیاد.   کشید که دیگه آینده می

 کنیم.  منصور: درستش می

اون شب بعد اینکه شام خوردیم، همونطور کندارم رو تخدت نشسدت و مدن خوابیدده      

در حرف زدیم که خوابم برد، صبح بابا مرخصم کرد، اصالً نه نگاشدون کدردم   بودم انق

نه حرف زدم باهاشون، هر چی باهام حدرف زدن، جدواب نددادم، منصدور بدا گدزارش       

پزشک بردتم پزشک قانونی، انقدر گریه کردم و حالم بد شد و مجدد با مامدان و بابدا   
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ی مانددانا و   ن، مدنم بدرد خونده   جروبحثم شد که آخر سر، منصور اونارو فرسدتاد رفدت  

اش، تدا رسدیدم    داروهامم گرفت تحویل ماندانا داد و بعد چند روز باالخره رفت خونه

مردگدی داشدت، همدش فکدر      ی ماندانا رفتم حموم، تموم تنم کبود بود و خدون  خونه

رسدیدم، یده بدار، دو     کشیدم به اقناع نمی کردم کثیفم، هر چی لیف رو پوستم می می

بار... تنمو لیف زدم، بوی تن اونا تو مشامم بدود... شدامپورو روی لدیفم خدالی     بار، ده 

 کرده بودم که تنم بوی اونا رو نده...

 صدای در اومد ماندانا نگران گفت:

 مایا؟!!!! مایا خوبی؟ -

 خوبم.  -

 یای؟ ماندانا: مایا دو ساعت و چهل دقیقه است حمومی چرا نمی

 شم.  م تمیز نمیشور ماندانا هر چی خودمو می -

 شوری؟ چی تمیز بشه؟ ماندانا: زده به سرت؟ بیا بیرون ببینم؛ چیُ می

شدم، بدوی اوندارو     چدرا تمیدز نمدی   «: با بغض و گریه گفتم»ده.  تنم بوی اونا رو می -

 دم.  می

 ماندانا: مایا! بس کن! بیا بیرون.  

 بوش نرفته...ده،  فهمم، تنم بوی اونا رو می فهمی، بوشو من می نه! تو نمی -

 زنم منصور بیاد بکشتت بیرون؟ حالت بد میشه.   ماندانا: زنگ می
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 به منصور چی کار داری؟ حالم بد نیست...   -

ماندانا حرفی نزد، جای شدامپو، صدابون زدم بده لدیفم و روی تدنم کشدیدم، پوسدتم        

 شد.... شستم سوزش بیشتر می سوخت هر چی بیشتر می می

... بره... تموم حمومُ بخار گرفته بدود، امدا اون بدو اون حدس     تر کنم، شاید اگر آبُ گرم

شدد از   شد انقدر شستم که خسته شدم، حالم داشت بد می منفور از رو تنم پاک نمی

آستینمو داد باال و »حموم اومدم بیرون، ماندانا تا منو دید گفت: تموم شد؟! نگاه نگاه 

 «گفت: ببین زخم کردی بدنتو...

 بو میداد تنم.  -

گیره؛ بشین برات یده لیدوان آب قندد     بوی چی؟!!! حموم پر از بخار شده؛ قلبت می -

 بیارم...  

 خوبم، لوسیون باید بزنم.   -

 ده؟! ساعد دستمو بو کردمو گفتم: ببین بوی چی می

 ماندانا مشکوک بو کرد و گفت:

 ده... ها وسواس گرفتی، بوی گُل می شی بوی چی؟! واااااای مایا دیونه می -

رفتم تو اتاق و کلی لوسدیون بده تدنم زدم و کلدی عطدر،      »تو بویاییت خوب نیست  -

خورد هنوز تدوی سدرم بدود و حدس      مام... اما.... اما بویی که اون لحظه به مشامم می

میکردم از تنم بوش میاد... ماندانا عصر رفت باشگاه تا دیدم خونده نیسدت بداز رفدتم     
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ستن، همه چی به پوستم زدم حتی تا وایتکس، حموم... از نو بدنمو شروع کردم به ش

 «خواستم دیگه اون بو به مشامم نرسه... می

 سوخت، ملتهب و سرخ بود...  پوست می

هام از ترس پرید، ذهنم رفت پیش کسدری نکنده اومدده     صدای محکم در اومد، شونه

 سراغم؟

انا بود، دستمو از شد، صدای ماند دستگیره در باال و پایین می»مایا؟! مایا بیا بیرون  -

 «: رو قلبم پس کشیدمُ گفتم

 ترسیدم بابا جان، چیه؟ -

 خوای خودتو بکشی؟ ماندانا: باز رفتی حموم؟ می

 تنم بو میداد؛ تا این بو نره نمیام بیرون.   -

 ماندانا: واااای مایا! چرا از بیمارستان اومدی افتادی به جون خودت؟!

پدا   تشو ادامه داشت که از ناخن شور و سنگجوابشو ندادم و باز شستم، تا حدی شس

 گذشتم... صدای محکم در اومد و جیغ زدم: ماندانا! هم نمی

 صدای منصور اومد: مایا! مایا بیا بیرون.  

 «:منصور جدی و تأکیدی گفت»منصور؟  -

 پوشی میای بیرون.   منصور: مایا همین االن حوله می

 «:با جدیت و تأکید و با جذبه گفت»تونم بیام بیرون، تنم بوی...  منصور نمی -

novelbaz.ir ( 261 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[265] 

 

ترسدیدم از لحدنش، تدرس از اینکده از مدن      »منصور: گفتم حوله بپوش بیدا بیدرون.   

خوام  عصبانی بشه، ترس اینکه نکنه ازم ناراحت بهش... منصور بُت من شده بود، نمی

حوله پوشیدم در حمومُ باز کردم و منصور با «. از دستش بدم به قیمت چیزای ناچیز

 ن جذبه و جدیت پشت در دست به کمر ایستاده بود:  همو

 نگران نگاهش کردمُ گفتم: سالم! 

«: دستمو گرفت آستینمو باال زد و بدا تعجدب گفدت   »ری حموم؟  منصور: چرا هی می

 مایا! این زخما چیه؟

هامو جمع کدرده   پنجه»ده، بوی کسری و اون دو تا کثافت.  با بغض گفتم: تنم بو می

 خوام بوشون بره.   می«: دادمُ گفتم و موقعه حرف زدن باال میام بودم و شونه

منصور عصبی و با ترحم نگاه کرد گفت: تنتو زخم کدردی! بخدوای ادامده بددی بایدد      

 شناسا.   ببرمت پیش روان

 دفاع و مظلوم نگاش کردمُ گفتم: نه! همونطور بی

آروم و کنترل تا حاال اینطوری عصبی ندیده بودمش، صورتش برافروخته بود، لحنش 

 شده بود گفت:

 برو یه لباس نخی بپوش برم یه کرمی چیزی برای این زخما بگیرم.   -

 سری تکون دادم و منصور گفت:

 ماندانا... بیا برو کمک...   -
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 خوبم. «: دستمو به معنی تسلیم باال بردمُ گفتم»من خوبم کمک نمی خوام  -

 ؟رفتم توی اتاق و باز صدای دراومد و گفتم: بله

 منصور: چیزی نزن رو بدنت تا کرمِ رو بیارم بزنی. 

 باشه! -

 زد... ماندانا از پشت در غر می

تونده بدره بده     مایا خودتو جمع و جور کن، به خودت بیا، این مردُ تدو کشدتی نمدی    -

ریه باید بگیم بیا، این وکیله یا صاحبِ تو، مایا چته؟ خیله خب  زندگیش برسه، تا می

مردم اما تو قوی هستی... چرا داری ادای ضعیفارو  ی تو بودم میخیلی سخته، من جا

 درمیاری...

 با بغض گفتم: من حالم خوب نیست. 

درو به ضرب باز کردم و با بغدض و گریده و   »خوای حالت بد باشه.  ماندانا: خودت می

 «: جیغ گفتم

ودن، یده  ماندانا به من سه نفر هم زمان تجاوز کردن، پدر و مادرم مندو فروختده بد    -

میرم که نکنه بیاد بداز سدراغم،    امه از ترس دارم می شوهر روانی اسمش تو شناسنامه

چطوری قوی باشم مگه من کی هستم یه دختر بیست و دو ساله کده همده چدیمُ از    

دسددت دادم، فددردا کنسددرتِ، هنرمددو کددارمو از دسددت دادم، اسددتخرو از دسددت دادم، 

صاحبمو االن بدا ندام    ی بی بکر بودنمو، شجرهدانشگاهمو از دست دادم، دختر بودنمو، 
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تعارض و تجاوز تزیین شده، چطوری ذهنمو پاک کنم؟ من بدایکوت شددم! بدایکوت!    

هدق   بدا هدق  »نقطه عطف مدن منصدورِ   «: با گریه گفتم»کنم دق نکنم  دارم سعی می

 «: گفتم

زدم،  فدتم: مدی  ازم نگیر با حرفات... ازم نگیر... اگر منصور نبود، مچامو آوردم بداال و گ 

 زدم.   می

 ماندانا با چشمای پر اشک نگام کرد و گفتم:

عاشقشم عاشقشم ایدن حدسِ کده مندو     «: دستمو رو سرم گذاشتمُ گفتم»عاشقشم  -

کنه  شه وقتی میاد، وقتی صدام می زنده نگه داشته وقتی بغلم کنه همه چی آروم می

ندگیشدو کنده، زنددگی منده،     ره، بهم نگو بذارم بره ز وقتی ا رافمه همه چی یادم می

 زندگی منه...  

 ماندانا منو تو آغوشش کشید و گفت:

 ببخشید ببخشید...   -

ره... مدن اگدر رهداش کدنم      شه، دردام، یادم می تمام جاهای خالی با منصور پر می -

 دلیلی برای زندگی ندارم.  

 ماندانا: باشه عزیزم باشه... منو ببخش که درکت نکردم...  

د، اشکامو پاک کردم و به اتاق رفتم، یه لباس نخی پوشیدم، شلوارش صدای زنگ اوم

ای بود. موهامو کلیپس زدم و اومددم بیدرون و    تا سر زانوم بود و بلوزش آستین حلقه
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ی داروها دستش بود، داشت در مدورد یده    زد و کیسه منصور داشت با تلفن حرف می

ه پنجره ایستاده بود و لیدوان آب  کرد، ماندانا هم تو آشپزخونه رو ب پرونده صحبت می

دستش بود، منصور یه آن سر بلند کرد نگام کرد که سرشو برگردونه ولی در جدا بداز   

 نگاهشو به  رفم برگردوند و به کسی که پشت تلفن بود گفت:

 گیرم... خداحافظ... اومد جلو گفت: من با شما تماس می -

 گریه کردی؟ -

 نه! -

تو بغض هم میکنی چشمات قرمدز میشده وای بده حدال     منصور: به من که دروغ نگو 

 اینکه گریه کنی. 

 به کیسه داروها نگاه کردم و گفتم: پماد چیه؟!

 خوای هی بری حموم بعد های های گریه کنی؟ منصور: می

 نه! -

 منصور با ترحکم و محبت نگام کرد و گفت: بیا بشین، دستمو بشمورم بیام.  

ویی رفت، ماندانا اومد دم اپن دیددم چشدمای اون   اُورکتشو درآورد و به سمت دستش

 هنوز خیسِ لبخند بهم زد و گفت: 

 من برم یه زنگ به مسیح بزنم بیام.   -

 به سمت اتاق رفت و منصور اومد و گفت:
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 ماندانا بیرونِ؟ -

 نه تو اتاقشِ.  -

منصور، شومینه رو زیاد کرد و گفت: بیا نزدیکِ شومینه بشین موهات خیسده سدرما   

 وری.  نخ

رو مبل کنار شومینه نشستم و منصور جلوی پام رو زمین نشست و درِ پمادو باز کرد 

 و گفت:

دکتر داروخونه گفت: هر دوازده ساعت یکبار باید بزنی؛ گفت دیگده لیدف یدا چیدز      -

زد و من غرقش بدودم داشدتم اندرژی     منصور حرف می»کشی...  زبری روی بدنت نمی

 «. ها خوب کنم حالمو با فکر کردن به این لحظه کردم که وقتی نیست ذخیره می

کشید و به دستش با حسرت نگاه  زد و آروم دست روی دستم می پمادو رو دستم می

 کردم کاش زخمام خوب نشه، که تو نوازشم کنی حتی به نیت پماد زدن. 

چرا بغض داری، با   عزیزم!«: چقدر آروم صدام کرد، نگاش کردم و گفت»منصور: مایا! 

 من حرف بزن.  

سرمو به  رفین آروم تکون دادم و منصور با لبخند گرمش نگاهم کردد و بده دسدت   

 نگاه کرد و به پماد زدنش ادامه داد و گفت:

 خوای مایا.   من چیکار کنم برات؟! چی می -

 اشکم فروریخت رو دستش سریع سر بلند کرد و پریشون و وارفته گفت:
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 مایا!   -

 «:آروم و با رنج گفت»میرم.  میاگر رو تو برگردونی  -

 منصور: این چه حرفیه؟

 ایستاد.  اگر کنارم نبودی االن قلبم می -

 منصور با غصه نگام کرد و گفت:

 خوای حالت خوب بشه یا بدتر؟ اینا چه فکراییه مایا؟! می -

 صدا با همون چشمای خیس گفتم: خوب.  بی

 منصور یکم نگاهم کرد و گفت: بریم دریا؟  

 گاهمو حتی خودم ندیده حس کردم با تعجب گفتم: دریا؟!برق ن

 منصور لبخندی با محبت زد و گفت: مگه دوست نداشتی ببرمت.  

 آره، آره، عاشق دریام، دریا! -

 ریم، به ماندانا هم میگیم... منصور: فردا می

 تنها، تروخدا تنها بریم، ماندانا با مسیح میاد... هیچ مردی نیاد... هیچ کس.  -

 ریم.  صور دستامو گرفت و گفت: باشه عزیزم تنها میمن

 وارفته و نگران گفتم: پس... پس دانشگاه و دفتر چی؟

منصور: نزدیک عیدِ دانشگاه تق و لقه، اصالً گور بابای دانشگاه، دفتر و کار تدو خدوب   

 شو.  
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 خم شدم دستشو که تو دستم بود ببوسم نذاشت. سرمو بوسید و گفت: جانِ من. 

 گفتم: منصور خدا رو دیدم، خددا رو االن مقابلم دیدم.  با بغض

 منصور با یه حال غریببی گفت: عزیزم!

 دونی...   دونی... نمی سرمو به  رفین تکون دادمو گفتم: نمی

 «:پمادو به  رفم گرفت و گفت»ریم.  منصور: صبح میام دنبالت می

دونی  عم نوازش دستات با  روم نشد بگم تو بزن، تو نمی»تونی به پاهاتم بزنی؟  می -

 «ای چقدر شیرینه! هر بهونه

پمادو گرفتم و برق افکار زد بده سدرم اومددم خدم بشدم ادا درآوردم کده دور کمدر و        

تونم خم بشدم، منصدور دسدتمو گرفدت و نگهدم دداشدت،        کنه و نمی شکمم درد می

تغییر دونم از رو چی حالم  خودش به روی زخمام زد، حالم عوض شده بود دقیق نمی

ده و پدام رو   ریم یا چون منصدور پاهدامو آروم ندوازش مدی     کرده بود؟ چون شمال می

 پاشه... به منصور نگاه کردم گردنش سرخ شده بود...  

منصدور یده نگداه کوتداه بهدم اندداخت و       »قلبم فروریخت... من، باعث شدم... مدن!...  

 و گفت:« نگاهشو ازم گرفت و از جا بلند شد

شامتو بخور بخواب. چند دست لباس گرم هم بدردار، صدبح میدام     رم خونه، من می -

 دنبالت.
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انقدر سریع و با عجلده رفدت   »از جا بلند شدم و گفت: از ماندانا هم خداحافظی کن. 

 «. که انگار بهش برق وصل کردن

خواستم به چیزی فکر کنم برای من آزادی و حال خوب ایدن   به مبل تکیه دادم، نمی

 ها و قواعد بزنم و برخالف جهت آب شنا کنم.  اره زیر تموم قانونآدمه؛ حتی اگه قر

به دستام نگاه کردم حس کردم سوزشش به خا ر دستای منصورِ که خوب شده بده  

 خودم نهیب زدم:

 گاهی باید رفت 

 نهایت  تا عمق بی

 آزاد بود  

 گاهی باید دل کند 

 کنی زیباست  از هر آنچه که احساس می

 گاهی باید رفت 

 نهایت آزاد بود  عمق بی تا

 گاهی باید دل کند...  

تنها مأمن آرامش منه، چطوری دل کند... من با وجود منصور خدارو حس کردم کده  

ترین روزهدا یکدی بهدم توجده      در اوج ناامیدی حواسش بهم هست، همین که در تلخ

 کنه یعنی اینکه خدا حواسش بهم بوده...   می
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 هامو جمع کردم...   باساز جا بلند شدم به اتاق رفتم، ل

ذاشت بخوابم، مثل روح سرگردون  بعد روی تخت دراز کشیدم... هجوم افکار تلخ نمی

رفتم، قرص آرامبخش خوردم، امدا تدأ یری نداشدت، اون لحظده از      توی خونه راه می

شد؛ یه چای درست کردم، باید خودمو سدرپا نگده دارم، مدنُ     جلوی چشمم دور نمی

ده بایدد   ت نکرده، منصور کنارمده... دلدم داره گدواهی مدی    هیچ وقت هیچ کس حمای

 دستشو بگیرم تا از گلِ نشستنم بلند شم اما اگر کسری باز بیاد سراغم چی؟!

 درسم مونده، کارم... هنرم...  

 پیچید.  ی مبل گذاشتم صدای جیغام تو گوشم می سرمو رو دسته

دم رفت تو اتاق من بهدم سدر   ماندانا با سرو صورت خواب آلود از خواب بیدار شد، دی

بزنه بعد رفت به  رف دستشویی که صدام کنه، صداش کردم و با تعجب و چشمایی 

 که از خواب جمعشون کرده بود گفت:

 عه! تو چرا بیداری؟ -

 تونم بخوابم.  بره، همش فکر اون لحظه تو سرم میاد نمی خوابم نمی -

 شی برو بخواب.  ماندانا: مریض می

 بندم.   ترسم وقتی چشمامو می بره، می خوابم نمی -

 ماندانا: داروهاتو خوردی؟

 رم شمال.  سری تکون دادم و گفتم: صبح با منصور می
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 ماندانا چشماشو بازتر کرد و گفت: شمال؟!!! منصور مگه دانشگاه و دفتر نباید بره؟

 گفت آخرِ سالِ.  -

 رید؟ ماندانا: خودش گفت؟ خودش گفت می

تدو بدا منصدور    «: اومد کنارم نشست و گفدت »اندانا گفت: مایا؟! سری تکون دادم و م

 خوای؟!   رابطه می

به ماندانا همونطور که سرمُ به پشتی مبل تکیه داده بدودم تکیده دادمُ نگداه کدردم و     

 ماندانا گفت:

 منصور هفده سال از تو بزرگتره.   -

 مگه مهمه؟ -

 ای و اون یه مرد شصت ساله.  ماندانا: بیست سال دیگه تو یه زن چهل و دو سه ساله

شم اگر تا بیست سال  کنی؟!!! من چقدر خوشبخت می تو یعنی به سرانجام فکر می -

 دیگه کنار منصور باشم. 

 ماندانا: دل باختی نه؟

 های زندگیمه.  نه! منطقم عاشقم کرده، منصور جواب تموم جاخالی -

بدت منصدور حتدی عدادی رو بده      دونم عزیزم تو االن تو اوج آسیبی هر مح ماندانا: می

 گیری.   خودت می
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مدن فکدر   « یعنی رفتارهاش عادیِ»صدا آروم تپید  ام یه چیز گزِ کرد و بی توی سینه

 میکنم توجهِ خاصِ؟!  

ماندانا: من از خدامه که یکی کنارت باشه کده درداتُ تسدکین بدده امدا منصدور بعدد       

سدریع و آروم  »کندی؟   ار مدی کم به زندگیش برمیگرده و بعد اون مایا چیک  القت کم

 «: گفتم

 میرم.   می -

 ماندانا عاصی شده نگاهم کرد و گفت: 

 این چه حرفیه؟! به فکر این باش که زودتر به خودت برگردی.   -

 وار ماندانارو نگاه کردم و موهامو نوازش کرد و گفت: بیچاره

ر خدورد و  ی چشدمم سُد   یده قطدره از گوشده   »زنم  به خدا به فکرتم این حرفارو می -

 «:گفتم

 میرم.  ولی من جدی جدی می -

 «:شونه باال دادم و گفتم»ماندانا: وای مایا واااا! 

تونم ول کنم حتی اگر تدا ابدد قدرارِ اینطدوری بدا       مو نمی تنها قسمت زیبای زندگی -

 همین مدل رابطه بمونیم.  

 ماندانا: شاید تو زندگی منصور یه زن باشه.  
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اش افتدادم،   ، یدادد اون روز کده سدرزده رفتده بدودم خونده      قلم هری ریخت»زن؟!!!  -

خواد؟! منم دیگه یده زندم... فقدط     دستمو روی قلبم گذاشتم... زن؟! از یه زن چی می

 «. شکونم ترکم نکنه تموم تابوها رو می

 گانه فکر نکن.  ماندانا: بچه

قدتش بدا اون   به ماندانا نگاه کردم و گفتم: منصور اگه دوست دختر داشته باشه باید و

 بگذره؛ تموم چند روز گذشته بیمارستان بود و دنبال کسی نرفت، کسی زنگ نزد.  

 ماندانا سری تکون دداد و گفت:

مانددانا از جدا   »تونی به زندگی خودت کمک کنی.  مایا تو تنها کسی هستی که می -

ی حدق بدا مانداناسدت، شداید چدون تدوی        بلند شد... من کوه درد بودم، شداید همده  

کنم منصور آنتراک زندگیمه و بهش وابستگی پیدا کدردم،   ی مشکالتم فکر می گنهمن

 «بستگی نیست... این وابستگیِ، دل

دیددم کده کسدری موهدامو      ی مبل گذاشتم، خودمُ وسدط خونده مدی    سرمو رو دسته

شه؟!... دستمو رو گوشم گرفتم و گفتم: ترو خددا از سدرم بدرو     گرفته... چرا تموم نمی

 بیرون...  

 شستم...   ه خودم اومدم باز تو حموم بودم و داشتم روی بدنم و صورتمو، گردنمُ میب

یه زمانی با جیغ و هوار ماندانا و به زور از حموم اومدم بیرون دیدم، نور خورشدید تدا   

 کشه.   کجای خونه داره زبونه می
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حشدت  زد در رو بداز کدرد و بدا و    صدای زنگ آیفون اومد و ماندانا با غری که بهم می

 گفتم: کیه؟

ماندانا: منصورِ، به مسیح گفتم که نیاد... زیر لب گفتم: ببخشید ماندانا! ماندانا بدا غدم   

 نگام کرد. 

منصور اومد باال تا دید حوله تنمه با شوک گفت: باز رفتدی حمدوم؟!!! مانددانا معلدوم     

 نبود از کی حموم بود صبح بیدار شدم دیدم باز نیست دیدم تو حمومِ! 

 شناس.   برمت پیش روان : گفتم میمنصور

شم... ایدن بدوی    شم... خوب می یه قدم عقب رفتم و با بغض گفتم: نمیام، خوب می -

 ره.  لعنتی می

دی، تموم تنت زخمه، پوستش از ر وبت زیداد جمدع    ماندانا: بوی چی؟! تو بویی نمی

 شده. 

 منصور: وسواس گرفتی مایا...  

شدم، چدرا بهدم فرصدت      و حرص گفتم: خوب میدستمو رو گوشم گذاشتم و با جیغ 

 تونم یهو آدم سابق بشم.  دید! نمی نمی

خوای هی بدری   ماندانا: باشه عزیزم ولی نباید انقدر بری حموم تا تو فرصت داری می

 حموم. 
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امدو...    دستمُ بلند کدردم، شدونه  »دم...  با چشمای خیس گفتم: آره، بوی تن اونا رو می

 شن...  اوناست... از من پاک نمی بوی اوناست بوی«: گفتم

 همون جا کنار دیوار راهرو رو زمین وارفتم و با گریه گفتم:

روی صورتمو با کف دست کشدیدم  »تموم تنم بوی اونا رو میده... بهم دست زدن...  -

بدا هدق   »اینجا، رو دستمو کشیدم گفتم: اینجا... اینجا... اینجا... همه جدامو...  «: گفتم

 همه جا بوی اوناست جای دستای اوناست. «: هق بیشتر گفتم

ماندانا از دور مثل من زد زیر گریه منصور خواست بیاد جلو دستمو مقابلش گرفتم و 

لرزید، سرمو رو سر زانوهدام گذاشدتم،    گفتم: نه زانوهامو تو بغلم جمع کردم، تنم می

همدش  کرد زیر لب گفتم: چطوری خدوب بشدم... چطدوری یدادم بدره...       تنم درد می

 یکی در برگرفتتم و آروم گفت:« ام.. ی کف دستم زدم رو شقیقه با پایینه»اینجاست 

 کنیم.  کم درستش می کنیم، کم درستش می -

 کردم میاد سراغم...   هق گفتم: همش فکر می با همون هق

 ذارم... من مراقبتم.  منصور: من نمی

حکمدی زدم و بدا   دیمدش پلدک م   سرمو با اون چشمای خیس بلند کدردم و تدار مدی   

سرانگشتاش اشکامو پاک کرد و گفت: این روزا تمدوم میشده و بعددش روزای خدوب     

 میاد.  

 سرمو به آغشوشش برگردوندم و گفت:
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شناسم بازم سرپا میشی، هر کداری میکدنم    ترین دختری هستی که من می تو قوی -

انشدجوی  ای، یده دختدر د   تا دوباره برگردی به حال خودت، تو مربی هستی، نوازندده 

زنی فقط باید یکم صبر کنی تا این روزا بگذره، من  هاتو کنار نمی موفقی... تو موفقیت

هاتو... پاشو گلم، دختر خوشگل، قراره بریم دریایی کده   هواتو دارم... دیگه نبینم گریه

سدر  « بهم لبخند پررنگی زد که تمام قوای من ازش نشدأت گرفدت  »عاشقشی، بدو... 

 یه شعری گذر کرد تا دیدمش:بلند کردم توی سرم 

 فقط یادت نره 

 تره  شدی عشق کسی که از همه عاشق

 اینو نره  

 «بهنام بانی -اخماتُ باز کن»عشقم فقط با من بخند 

سوار ماشین شدیم و راهی شدیم، حاال که کنارمه خیالم راحتِ انگدار خدواب گرفتده    

دو سداکت بدودیم رو بده    بود؛ اول راه بودیم هنوز به مسیر خاصی نرسیده بودیم هدر  

منصور کج روی صندلی نشسته بودم بوتمو درآورده بودم و زانوهامو تدو بغلدم جمدع    

کرده بودم، منصور یه نگاه بهم کرد و لبخندی زد، دستمو روی آرنج چپش گذاشدتم  

 و آروم گفت: جان؟
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روی قلبمدو نشدون دادمدو    »دنیا رو برام آروم کردی، حداقل االن، یه چیزی اینجدا   -

ترسه منصور، دست راستشو روی دستم گذاشدت کده روی    زنه، نمی شور نمی«: فتمگ

 آرنج چپش بود و گفت: بخواب عزیزم. 

 آروم زیر لب یه شعری رو زمزمه کردم همون شعر اون شب تو حیاط. 

 رویاهاتو جمع کن 

 باید بریم دریا  

 باید یه چند روزی دور شیم از این دنیا 

 دوربینتو بردار  

 و تقویم  کوله بی

 چند وقتِ عکسای دوتایی ننداختیم 

اونم با من آروم آروم نجوا کرد، انگار ناخواسته آهنگی بود که بنام ما دو تا بود، بدرای  

ما بود، لبخندی کمرنگ زدم، اونم بلده این شعرُ، همین جای آهندگ، همدین چهدار    

 مصراع و انگار شاعر مارو دید و سرود...  

 هم آغوشم تا آخر جاده با رویات 

 فروشم  هارو به دنیا نمی این لحظه

 گیرم بارون شروع میشه دستاتو می

 بوسم شب زیرُ و رو میشه   موهاتو می
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 انگار برای من باالیی خوندیم، خوابی شیرین و گرم روی چشمام اومد...  

فهمیدم در محیطی امن خوابیدم... حتی حواسم بدود کده منصدور     حتی تو خواب می

 این رویا تا وقتی بود که خوابم سنگین نشده بود...   کنارمه... اما

هاش آروم بود روی ساحل زمستونی دریا نشسته بودم، رومو  خواب دریارو دیدم، موج

برگردوندم دیدم منصور نفسی راحت کشیدم و به دریا نگداه کدردم، هدوا ابدری بدود،      

بداره،   م بدارون مدی  عاشق هوایی بودم که اینطوری ابری، اینطوری ابدر داره و آروم آرو 

 برگشتم باز نگاه کردم دیدم منصور پشتم نشست، بهش تکیه دادم و گفتم:

خدواد قیامدت بشده، بشده دیگده هیچدی        اگه قراره دنیا بایسته االن بایسته، اگه می -

ست  برگشتم باز نگاه کردم... دیدم کسری»خوام جز این دریا. این هوا این آغوش  نمی

رعد و برق محکمی زد، کسری محکم موهامو از پشدت   منصور نیست، هوا خراب شد

گرفت، کشوندتم  رف دریا و سرمو زیر آب کرد، حدس خفگدی حدس خفتده شددن      

« منصدورُ »گرفت، تقال میکرد، سرم زیر آب بود اما انگار داشتم اسم  جونمو داشت می

شنیدم، حتی از زیر آب انگار صدای رعد و  زدم صدای جیغ خودمم حتی می فریاد می

 شنیدم...   برقُ می

 مایا... مایا...   -

ام از  با یه نفس بلند، از خواب خیلی عمیق سنگین اومددم بیدرون، سدینه   »ییییییه  -

زده  کشیدم، وحشت های بریده بلند و نامتقا ع می سوخت، نفس اون حس خفگی می
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به ا راف نگاه کردم، جلوی یه جایی بودیم یه چیزی شبیه رستوران، تابلوی بزرگدی  

کندوان؟! چند ساعته خوابم کده رسدیدیم کنددوان، بده     «... کندوان»به رستوران بود 

کنارم نگاه کردم، منصور با وحشت و چشمای آبی نگران نگداهم میکدرد، دسدتام تدو     

داد منصدوره یدا    بغلش جمع بود، ناباور به صورتش نگاه میکرد، مغزم تشدخیص نمدی  

 کسری امن یا ناامن، خوابه یا رویا...  

 ر: مایا؟ مایا؟ عزیزم منصورم، من اینجا، اینجام. منصو

ی دسدتش درآورد و   با وحشت برگشتم پشتمو نگاه کردم، منصور صورتمو به احا ده 

 گفت: 

ذارم کسدی بهدت آسدیب     مایا، مایا، عزیزم، فقط منو تو اینجاییم نتدرس، مدن نمدی    -

 برسونه.  

 با وحشت و با گریه ناگهانی گفتم: اینجاست، اینجاست. 

کشدمش اگدر    منصور قا ع و آروم گفت: اون بازداشتِ، ما شمالیم، تو پیش منی، مدی 

کردم، پس سرمو  های گریه می زده بغلش کردم بلند بلند، های نزدیکت بشه... وحشت

 گفت:  کرد و می آروم نوازش می

 جانم؟ جانم؟... آروم باش...   -

 تر شدم و گفتم: چند دقیقه گذشت کمی آروم

 یه چیزی بگیرم بخوری؟ تو صبحونه هم نخوردی، االن نزدیک ظهرِ.   بریم پایین -
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اشکامو پاک کردم و به رستوران نگاه کردم چند تا ماشدین و اتوبدوس مقدابلش بدود     

 سری تکون دادم و گفت:

 خوای بگیرم تو ماشین بخوری؟ خوبی؟ حالت جا اومده؟ می -

 خوام برم بیرون، فقط نزدیک باش.   نه؛ می -

 و نگرانی نگاهم کرد و دستی رو سرم کشید و گفت:با ترحم 

 من پیشتم، نترس.  -

 با غصه گفتم: ببخشید. 

خدوام کده اینجدا باشدم      کنی؟! مدن خدودم مدی    منصور: مایا! چرا انقدر عذرخواهی می

 پیشت باشم، زندگیمو ول کردم چون االن حال تو مهمتر از دنیای منه.  

دم خم شدم کف دستشو بوسیدم، منصور دستشو گرفتم، به شدت احساساتی شده بو

 با غصه گفت:

 نکن مایا.   -

مدردم تدو    امو رو کف دستش که رو پاش بود گذاشتم و گفدتم: مدن داشدتم مدی     گونه

 شم.  شم، با تو خوب می نجاتم دادی... به خا ر تو خوب می

 موهامو نوازش کرد و گفت: پیاده بشیم؟
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شده بود، شدال سدفیدمو سدرم کدردم،      سرمو بلند کردم، موهام پریشون دورم ریخته

مهم نبود تو چه سر و وضعی هستم دنیا در محور منصورِ و منصور منو همین  وری 

 بینه و قبول داره! می

یه پامچوی بافت سفید کوتاه هم تنم بود، پاهام خواب رفته بود بس کده جمدع بدود،    

 منصور گفت:

 بذار بیام کمکت.  -

هدای مددل    درو باز کدرد، چمباتمده زد، دمِ در بدوت   از ماشین پیاده شد اومد سمتم، 

 اسکیموییمو برداشت و گفتم: پام خشک شده!

 منصور: برای اینکه ساعتهاست تکون ندادی، االن یکم راه بری درست میشه.  

به کمک منصور بوتمو پوشیدم دستشو گرفتم از ماشین پیاده شدم، اول لنگان لنگان 

 رفت اما قابل تحمل بود رو به منصور گفتم:  ج میراه رفتم بعد پام باز شد، سرم گی

 ایستی؟ خوام دستشویی برم، جلوی در می می -

 ایستم نترس برو...   منصور: دستشویی زنونه است، دم ورودیش می

وارد دستشویی شدم چند تا خانم داخلش بودن، یه نگاه از آینه به خودم کردم، جای 

موهامو کنار صورتم ریختم تدا همده رو   زخمای کم و بیش صورتم کمرنگ شده بود، 

 بپوشونه...  
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رفدت اومددم    ام خیلدی شدده، چشدمام سدیاهی مدی      رفتم دستشویی اومدم، سرگیجه

 دستمو بشورم، نفهمیدم چی شد، یهو همه جیغ زدن، با باسن محکم خوردم زمین...  

 چشمامو محکم رو هم فشردم، حالت تهوع شدید گرفتم...  

 د، انگار از جیغ زنها فهمیده بود حال من شده...صدای هول زده منصور اوم

 مایا؟ مایا جان؟... چی شد عزیزم چی شد...  -

 دستمو دراز کردم، دستمو گرفت و با هول دربرگرفتتم و گفتم:

 خوره.  حالم داره بهم... بهم می -

 منصور: باشه باشه چیزی نیست...  

 زیر بغلمو گرفت و بلندم کرد با وسواس گفتم:

 سم... لباسم کثیف... کثیف...  لبا -

 کنی...  منصور: اشکال نداره، اشکال نداره، برات لباس میارم عوض می

 لرزید...   دم روشویی ایستادم یه آن خودمو دیدم، لبام سفید شده بود، تنم می

 منصور آبُ باز کرد و گفت: تو به من تکیه بده، صورتتو آب بزنم... 

 دار کنار منصور گفت: بودم، یه خانمی سن لرزید، انگار لرز کرده تنم می

 مادر این شکالتو بذار تو دهنش، این بچه ضعف کرده...  -

اش تکیه دادم  منصور سکالت و گرفت گذاشت دهنمو، چشمامو بستم سرمو به سینه

 و منصور گفت:
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 خوبی؟ مایا؟ مایا جان؟  -

 ومد...  شیرینی شکالت که به کامم فرورفت حس کردم نفسم یه کم باال ا

 دستمو بشورم...   -

 منصور: حاج خانم ممنون...  

 زن: یه آب قند بگیر یکم نمک توش بریز، حالشو جا میاره.  

 تر گفت:  یه خانمی جوون

ای؟ هان؟! از آینه به منصور نگاه کردم و اخمی کرد، چده گسدتاخ پرسدید و     حامله -

 ادامه داد:

 هاشو باال بگیره.  جاده گرفتت، بره تو نمازخونه دراز بکشه پا -

 دستمو شستم و منصور آروم گفت:

 خوای صورتتو آب بزنی؟ می -

 نه؛ لباسم کثیف شد.  -

 منصور با لحن کنترل شدة عصبی ولی آروم گفت:

فدا سرت، حالت بهم خورده به فکر لباسدی، یده چمددون لبداس تدو ماشدینه االن        -

ی بود کده حدس کدردم    دونم توی این جمله چ نمی»ریم تو ماشین عوض میکنی  می

اش حدالمو خدوب    خیلی به هم نزدیکیم، خیلی یکی هستیم، اصالً ایدن چندد جملده   

 «. کرد
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 از دستشویی اومدیم بیرون رو اولین صندلیِ بیرون نشستم و گفتم:

«: انگار نگرانی چشدممو دیدد کده گفدت    »برم یه آب قند بگیرم، غذا سفارش بدم...  -

 «. ترسم خجالت کشیدم بگم، می»م کن حواسم بهته نترس دارم نگات می

 رفت.  رفت، چشمم همینطور دنبالش بود، سرم هنوز گیج می

 همون خانم مسنِ تو دستشویی اومد  رفمو گفت:

 دختر جون بهتری؟ -

 بله دستتون درد نکنه.   -

قلدبم هدری ریخدت    »زن: دختر جون، شوهرتو سکته دادی، رنگ اون بدتر از تو بود. 

 «. نفوریِ، اما وقتی درخور منصور میشه چقدر دوست داشتنیِشوهر؟! چقدر نسبت م

تره، جونشون به زنشو انگار وصلِ، شدوهر خددا    زن: مردا که زنشون از خودشون جوون

گدم آخ جلدوتر    بیامرز منم با من مثل شوهرت از من بزرگتر بود، الهی بمیرم منم می

 .  ها رو بدونید کرد خندید و گفت: قدر این لحظه اون غش می

هی خانم کجای کاری ایدن مدرد آرزوی منده    »لبخند تلخی زدم و تو دلم نجوا کردم 

 «. شوهر من نیست

 منصور اومد و زن رفت و گفت:

 باید تو رو ساخت. «: ای گفت با لحن بامزه»برات جیگر و قلوه سفارش دادم  -

 خندیدمو گفتم: آخه جیگر بی عرق. 
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 افتاده بودیا.  منصور: عه! بچه پر رو تو االن اون تو 

 منصور! -

 منصور با محبت گفت: جان؟

 آخه من برات چیکار کنم جبران بشه.   -

فهمیددم داره چدی نجدوا      منصور با لذتی خاص نگام کرد، کاش تو سدرش بدودم مدی   

کنه. غذا رو آوردن، قبلش یه لیوان آب قند خدوردم، بعدد تدوی اون هدوای سدرد،       می

 ی یه مَرد غذا خوردم.  چسبید که اندازهغذای داغ و کنار منصور انقدر بهم 

رفتیم سمت ماشین، پامچمو درآوردم منصور از چمدونم یه پدالتو درآورد پوشدیدم و   

 راهی مسیر شدیم. باالخره بعد از یکی دو ساعت رسیدیم به ویالی خود منصور.  

شدد   ی خودش تماماً چوب بدود قشدنگ مدی    یه ویالی صد متری بود اینم مثل خونه

که این تزئینات عالقة خود منصورِ، یه حیاط نه زیاد بزرگ داشت، خبری هدم  فهمید 

 از استخر و زمین بازی... هم نبود! 

 فقط نزدیک دریا بود.  

 یه ویالی دوخوابه بود، مبله... وییگی منحصری هم نداشت. 

 رو روشن کرد، بخاری رو راه انداخت و گفت: منصور سریع شومینه

 کشه.   ها، خونه تا گرم بشه  ول می مایا لباستو درنیاری -

 داری کردی...   برم چای بذارم، خسته شدی رانندگی کردی، بچه -
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 داری رو بگو...   منصور خندید و گفت: اوف بچه

 رفتم چای گذاشتم و یخچالو باز کردم و گفتم:

 کمدِ یا یخچال؟ -

ول دادم بیدا  منصور خندید و گفت: االن کمدِ دیگه؛ یه ساله نیومدم فقط به یکدی پد  

رو هر هفته تمیز کنه، یه هوایی تو خونه بره و بیداد، تدو شدمال اگدر بده خونده        خونه

 زنند.   رسیدگی نشه کل وسایل کپک می

 شه.  کپک نه، درخت وسط وسایل سبز می -

 خوای بریم بخریم.  منصور خندید و گفت: آره دقیقاً، چی می

 نوتال، دوغ،...   -

ره؛ بچه جون، غذا بگو چدی بگیدرم؛    دوغ! دوغُ یادش نمیمنصور خندید و تکرار کرد: 

 داره تنقالت میگه. 

بخدش   ای چقدر برام لدذت  رفتیم خرید کردیم، دوتایی... حتی یه همچنین چیز ساده

بود که دوتایی بریم فروشگاه خرید در مورد مواد مورد نیازمون نظدر بددیم، بخنددیم،    

هدای الکچدری یدا تورهدای      خواست، تفریح انتقاد بکنیم... اصالً دلم سفر خارجی نمی

العاده تدو جاهدای بکدر دنیدا... مدن دلدم آرامدش و امنیدت بدا منصدوُر            خاص و خارق

 خواست، آرزومه... آرزومه... می
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هدای قبدل، کلدی     حتی اون شب شام خاصی نخوردیم، فالفل خوردیم، بده یداد سدال   

 تر بهم چسبید!خندیدیم، اصالً فالفلِ از اون گوشت و جگر و قلوة ظهر بیش

برگشتیم خونه، یه آرشیو کوچیک فیلم داشت، یده فدیلم گذاشدت بده اپیدزود سدوم       

نرسیده خوابم برد... صبح چقدر سبک بیدار شدم، دیدم اونورتر از مدن اون خوابیدده،   

دو تا پتو رو من بود، یکی رو خودش یه لحاظ گنده هدم انداختده بدود رو جفتمدون،     

ی  خوابیددم زیدر یده لحداف یده وسوسده       غلدت مدی  کاش جای این همده فاصدله تدو ب   

ها یادم اومدد، سدرمو زیدر     شورانگیزیِ... داشتم فقط نگاش میکردم یهو باز اون صحنه

پتو کردم به منصور فکر کن، به منصور فکر کن... یادم افتداد، دسدتبندی کده بهدش     

سدرمو  »دادم از اون روز همیشه دستشه... صداشو شنیدم آروم با هول یهو گفت: مایا! 

اینجاسدت!  «: سریع بیرون نیاوردم، از لحدنش فهمیددم از خدواب پریدده آروم گفدت     

از کشش لحاف و... فهمیدم کده اومدد سدمتم... لحدافُ از رو     » چشمامو سریع بستم»

قلدبم  »ره آخده، سدردش؟!    سرم کشید آهسته گفت: جان؟ رفتی این زیر نفست مدی 

تر شده بودند، بخداریُ زیداد کدرد،     قوی از جا بلند شد، گوشام هزار برابر« فروریخت...

شومینه هم زیاد کرد. دوباره پتو و لحافمو مرتب کرد روم و من... و من... قلبم شدبیه  

هاتو بشکنم؟  های پرتال م دریا بود... به فکر منه خدا!... به فکر منه؟! خدایا قانون موج

تدی اینطدوری بهدم    خوام وق تو زمان سفر کنم، تقدیر رو عوض کنم، من این مردو می

ی اهمیدت دادنداش... صددای فندد گداز       ی محبتشم، تشنه کنه، چقدر تشنه توجه می
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زد... همده   مرغ مدی  ای که به پوست تخم اومد... صدای تستر اومد... حتی صدای ضربه

 «: اومد باال سرم و آروم گفت»شنیدم، آشپزخونه خیلی نزدیکم بود...  چیُ می

میرم... از ذوق محبتی که داری  میرما! به خدا می منصور می»مایا جان؟ مایا خانم...  -

 « میرم می

ی خوابدالو... دختدر بدال...     ها... خوابالو... جوجده  شه منصور: عزیز پاشو، حالت باز بد می

 آروم چشممو باز کردم و گفت: صبح به خیر. 

 ای درست کردم.   نگاش کردم و سری تکون داد و گفت: پاشو ببین چه صبحونه

 شمال و خوابش.   -

به عشق تو، به عشق بدا تدو   »منصور خندید و گفت: تو به عشق دریا اومدی یا خواب 

 «بودن حتی در همین حد!

 از جا بلند شدم و موهامو پس زدمُ گفتم: فیلمه چی شد؟

 جریمه است؟«: خندیدمُ گفتم»فهمی  بینی می منصور: امشب از اول می

خدواییم بدریم    و صورتتو بشور بیا صبحونه، مدی منصور سری تکون داد و گفت: بدو بر

 وااای! آخ جون... « با ذوق گفتم»کابین، بعد هم یه موزة هنری جدید زدن...  تله

 «:با ذوق گفتم»منصور: تازه خبر نداری! 

 چی؟!!!! -
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بدرد تدو اینترندت یده چرخدی زدم       ی ماندانا اومدم خوابم نمی منصور: پریشب از خونه

 ات اینجا کنسرت داره.  مورد عالقهفهمیدم که خوانندة 

 با ذوق جیغ زدم، منصور خندید و گفت: فردا شب کنسرت دعوتی خانم. 

 پریدم بلغش کردم من از ذوق، اون شوکه، با ذوق گفتم: 

 منصور مرسی، منصور مرسی، منصور خیلی دوستت دارم...   -

 داد ولی گفت:آروم دستشو دورمُ دربرگرفت، قلبم آروم شد و جوابی به حرفام ن

 تو خوب باش، تو خوب شو فقط همین.  -

من خوبم وقتی از همه دورم اینجام، کنار تنها آدمدی کده بهدم توجده داره و بهدم       -

 شد رفت تو مریخ زندگی کرد...   خوام، کاش می ده، دیگه هیچی نمی اهمیت می

دم از منصور پق زد زیر خنده گفت: بداز دیوونده شدد؛ بیدا بدرو دختدر... بددو کده مدر         

 گرسنگی...  

منصور دروغ گفتم، دوستت ندارم، عاشقتم، عاشق، »شو بوسیدم و دوییدم رفتم  گونه

صورتمو شستم موهامو بافتم، مسواک زدم، از دستشویی اومدم بیرون دیددم  « عاشق

 منصور وارفته رو مبل نشسته زل زده به جای خواب من. 

 منصور! -

« جان»قدر غلیظ جواب داد انگار با جانش چ»سر بلند کرد و مسخ شده گفت: جان ! 

 «. گفت
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 خوبی؟ -

 خودشو جمع و جور کرد، بلند شد گفت: آره عزیزم... موهاتو جمع کردی؟!!!  

 آره، خیلی دورمه همیشه.   -

 خوشگله که! -

با شور نگاش کردم با لبخند همیشگی نگام کرد و موهامو باز کردم خندیدد و گفدتم:   

 بینی منو!  تو فقط می

 نصور زیر لب گفت: عزیزم! م

بعد صبحونه رفتیم، ساحل، هر چی گفت گوش نکردم، پاچه شلوارمو بداال زدم رفدتم   

تو آب یخ، خندیدم از سرماش جیغ زدم، تو ساحل با شن یده پدری دریدایی سداختم     

منصور کلی منو تشویق کرد، شعرمونو خوندیم، کلی عکس ازم گرفت، اونم با گوشدی  

یداورده بدودم از روز حاد ده دسدتم نگرفتده بدودم، منصدورم        خودش، من که گوشی ن

 خطشو خاموش کرده بود.  

همون اولدش  « یادم تو را فراموش»رفتیم ناهار جوجه درست کردیم، جناغ شکوندیم 

منصور یادش رفت و لیوان دوغو ازم گرفت، کلی جیغ زدم ذوق کردم، شرط سدر یده   

 درف منصدور بدود؛ مَدرد دیگده،       رقص دو نفره از  رف من یه شام پلو خورشدتی از 

کدابین، کلدی عکدس     هاست. عصدر رفتدیم تلده    بندی شکمش همیشه در اولویتِ شرط
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ی آرامبخششو زد... رفتیم سینما پنج بعدی، هر چی  های همیشه گرفتیم، کلی حرف

 جذاب نبود!  من سروصدا داشتم برای منصور اصالً

هی دعوام کرد گفت: آب سرده نرو روی کردیم و باز رفتم تو آب  توی ساحل باز پیاده

 تو آب... گوش نکردم، شام جای غذای سنگین، کلی باقالی و لبو خوردیم... 

اومدیم خونه باز همون فیلمو گذاشت اینبار تا اپیزود دوم دیدم خوابم برد... یه وقتدی  

 کرد...  از ضعف و درد پام بیدار شدم، پام خیلی درد می

 کنه.  رده درد می خوره ضعف می شه پام وول و ول می یاول یکم ماساژ دادم دیدم نم

 رفتم چمباتمه زدم باال سر منصور و با صدای آروم گفتم:

 منصور...   -

 بدون اینکه چشماشو باز کنه گفت: جان؟

 کنه.   منصور پام درد می -

 سر ضرب از خواب پرید و بهم نگاه کرد و با غصه گفتم: 

رفتم، قدرص   دونم نبایدد تو آب می درد میکنه می منصور دعوا نکنی ها، ولی خیلی -

 بده.  

 منصور فقط عاصی شده با غم نگام کرد و سر به زیر انداختم گفتم:

 ببخشید، من نادمم.   -

 خندید گفت: نادمی؟! االن میرم برات مسکن میارم، برو زیر پتو، بیرون سرده.  
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 کنما.  دستشو گرفتم و گفتم: جبران می

 شه.  : تو شیطونی نکن جبران میمصور خندید و گفت

مسکن آورد خوردم، چند دقیقه بعد از جا بلند شدم، دیدم دستشو زیر سدرش جدک   

زده داره منو نگاه میکنه، لبمو گزیدم و با خنده گفتم: از نادمی گذشدت غلدط کدردم    

 رفتم تو آب. 

ات  خندهجون دلم، قربون »منصور پق زد زیر خنده، قهقهه زد، تو دلم هزار بار گفتم 

 «. برم من

 منصور: یه کیسه آب گرم بیارم رو پات بذار. 

 تا رفت بیاره خوابم برد...  

 صبح وقتی بیدار شدم هنوز خواب بود، صبحونه درست کردم، مفصل... 

 رفتم باال سرش صدا کردم خواب آلود بدون اینکه چشماشو باز کنه گفت: 

 کیسه آب داغ بذار... باال سرته.   -

 احا ه دستم درآوردم گفتم: صورتشو به

 الهی من بمیرم برات، زابراه شدی؟ نوزاد با خودت آوردی؟ -

 چشماشو باز کرد و گفتم: صبح شده، کابوس دیشب تموم شد. 

 خندید و گفت: دیوونه.  

 تا کی بیدار بودی! نه؟ -
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 منصور: من زیاد خوابالو نیستم.  

 شور تربیت کتایون و دارشو ببرن نه؟ مرده -

 ر زد زیر خنده و گفت: مغزت نم کشیده؟منصو

 نه دیگه تا صبح اینو ذکر زدی، یه شبم دختره کابوس ندید، پادرد گرفت.  -

 منصور دستشو زیر سرش جک زد و گفت:

 گی؟ تو چی می -

 حرفای دل تورو.   -

 نگاهم کرد با همون لبخند دوست داشتنیش و آروم گفت:

 این حرفای دل من نیستن.  -

 گی؟ تم: یعنی ازین بدتر میبا خنده گف

 بلند قهقهه زد و گفت: ای دیوونه، دیوونه جانِ من... دیوونه جانِ من. 

خواست خونه نگهم داره، توی بازار  صبحونه خوردیم، راه افتادیم توی شهر، اصالً نمی

هدا، بده    کدردیم،عکس سدنتی گدرفتیم بدا اون لبداس محلدی       گشتیم الکی خرید مدی 

گشتیم، ناهار توی یه رستوران محلی غذای محلی خدوردیم،   روستاهای ا راف رفتیم

اون وسط منصور به خاله ملک هم زنگ زد یکم با خاله ملک حرف زدم از اتفاق خبر 

شم، کلی دلداریم داد، کلی حرف زد، گریه کردم،  دونست دارم جدا می نداشت اما می

. آرومتدر شددم،   حتی از پشت تلفن آرومم کرد، از جریان خودش گفت از سختیاش..
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برای اینکه حالم عوض بشه با منصور رفتیم یه فیلم کمدی ایرانی تو سدینما دیددیم.   

بعد برد یه کافه من به تنهایی قلیون کشیدم اون فقط چای خورد هدر از گداهی هدم    

خودت گفتی هر »کردم میگفتم  منم از شرایط سوءاستفاده می« بسه دیگه»گفت  می

منصدور مدی خندیدد    « کنده  شه، قلیون حالمو خوب میکاری میکنی تا حالم خوب ب

بدا تهدیدد و   « صداحاب ضدرر داره   گر، قلیونُ که نگفتم این بی سوءاستفاده»گفت:  می

گفدت: بده خددا کده تدو دو       زد زیر خنده می گفتم: گریه میکنما. منصور می خنده می

 شه.   سالته مایا! باورت نمی

ام و  ز محبت دست انداخت دور شدونه رفتم کنارش نشستم از قصد بهش تکیه دادم، ا

 گفتم:

 منصور! -

 جان؟ -

 چرا ازدواج نکردی؟ -

 پوزخندی از خنده زد و گفتم: جدّی!

 منصور: شرایطش نبود.  

ای،  چرا الکی میگی؟ گفتم جدّی! تو که کار داری، وضدعت خوبده، تحصدیل کدرده     -

 بالغی. 

 یست. منصور: اینا برای اینکه آدم با یکی زندگی کنه کافی ن
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 چی کافیه؟ -

کرد بعد نفسی کشید و سرشو  منصور نگام کرد از چشم راست به چشم چپ رصد می

به زیر انداخت با استکان کمر باریک دو  الیی که نصفه هچای توش بود کمی بازی 

 کرد و گفت:

باید یکی باشه که تو هر شرایطی دلت براش بلرزه، تو خواب و بیداری، تدو دوری و   -

کنه بازم دوسدش داشدته    اید یکی باشه که همیشه حتی وقتی ناراحتت مینزدیکی، ب

باشی، یکی که وقتی خوشحاله تو دنیات خوشحال باشه وقتی ناراحته دنیات قیامدت  

شناسدا   باشه، من تو مرز چهل سالگیم اما مایا عشق تنها چیزی که معادل نداره! روان

، اما در اصل وقتدی خیلدی هدم    شه سالگی ذهنت کامالً منطقی می گن تو مرز سی می

ی  خواد که قلبت تو سینه با انگیزه بتپه بدا اراده  خواد، می منطقی بشی دلت عشق می

ی  خواست فریاد بزنم: منصور من همده  دلم می»اون دور بگیره با ارادة اون شارژ بشه. 

 «. هارو با تو دارم این وییگی

 بهم نگاهی کرد لبخندی کوتاه و کمرنگ زد و گفت:

 شاید هیچ وقت بخت با من یار نیست.   -

منصور اول یکه خورده نگام کرد و بعد زد »لیاقتی! که با تو یار نیست!  چه بخت بی -

 «: زیر خنده و گفتم
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جدّی میگم منصور! چطور بختیِ که با تو یار نیست؟! تو نزدیک چهل سدالته، االن   -

هیچ انگیزه و فقط نگام کدرد   داشتی. منصور نگام کرد بدون لبخند بدون باید بچه می

 و آروم گفت: مثل بابات.  

دار  خوای شبیه بابام بشی، هیچ وقت ازدواج نکن، هیچ وقت بچه با غصه گفتم: اگر می

 نشو...  

فهمدم؟   منصور با غصه و ترحم نگاهم کرد و دستمو گرفت و گفتم: فکر کدردی نمدی  

تدر   من همه چی رو بتدونم راحدت   االن باید بابام منو سفر بیاره، بابام کاری میکرد که

 فهمی؟ میرم می هضم کنم، باید بابام... بابام... منصور من دارم از این عقده می

 کرد و گفتم: سوزش بهم نافذ نگاه می منصور سری تکون داد و با ترحم جان

ها و حسرتمو با تو پر میکنم، دارم با این کارم تورو هم عاصی  دارم جای تموم عقده -

 زده میکنم... منصور تند و با تُن صدای آروم گفت: اینطور نیست. میکنم، 

ای  عاصی شده دستامو از باال به پایین آوردم و گفتم: هست، هسدت، تدو چده وظیفده    

کدنم خدودم    گیدرم؟ ولدت نمدی    داری نسبت به من؟ گناه کردی که گفتی  القتو می

من جام یکی از ایدن دو    فهمم ولی منصور به خدا االن اگر تو هم نبودی، آزارهامو می

 جا بود یا قبرستون یا تیمارستان.  

 منصور اخمی کرد و گفت: عه!
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از همه بیزارم، از اون شهر، از اون خونواده، از پدر و مادرم، از خودم... فقط یده جدا    -

 ره، وقتی که کنار توئم.  این همه تنفر یادم می

 اه کرد و گفتم:منصور لبخندی بهم زد و به دستم که تو دستش بود نگ

قول میدم مزاحمتمدو  «: سرشو سریع باال آورد و گفتم»قول میدم سریع سرپا بشم  -

 کم کنم. 

دستمو با اخم رها کرد و صاف نشست قلبم هری ریخت، هول کردم... هدول کدردم...   

 انگار رو سرم آب یخ ریختن، ناراحتش کرد! ناراحتش کردی بُت ناراحت کردم؟!

 منصور، منصور...   -

به بیرون آالچیق نگاه میکرد... بازوشو گرفتم، خیلی آروم بازوشو از تو دستم کشید...، 

سریع رفتم مقابلش دو زانو نشستم نگام نکرد، دلدم از جدا کندده شدد، صورتشدو بده       

 احا ة دستم درآآوردم و با هول و وال گفتم: منصور جونم، منصور جونم...  

 هام و گفتم: به شُشنگاهشو به  رفم برگردوند نفسم برگشت 

 با من قهر نکن.   -

گی مایدا؟! مدن    منصور جدّی یه ابروشو باال داد و گفت: قهر چیه؟! این حرفا چیه می

 منت برات کار انجام میدم انتظار دارم اینو درک کنی متوجه بشی...   بی
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میدونید شبیه بچه پرورشگاهی بودم که »با همون هول کردن گفتم: باشه ببخشید... 

ت ندیده و حاال یه والدی اومده اونو به فرزندخونددگی گرفتده و حداال والدد ازش     محب

 «  ناراحته و بچه که دنیاش والد جدیده، بهم ریخته...

 منصور باتعجب کنترل شده نگاهم کرد و گفتم:

 از من رو برنگردون، تو برنگردون... -

 منصور: من قهر نیستم عزیزم ناراحت میشم اینطوری میگی. 

نگران نگاهش کردم، دستمو از رو صورتش آروم پایین آورد و یکدی از  »شه، باشه. با -

 «: دستامو گرفت و گفت

 پاشو راه بیفتیم کنسرت ساعت شش و نیمِ.  -

بدون اینکه دستمو ول کنه، از جا بلند شد، از روی صندلی نگران نگداهش میکدردم،   

 نکنه نقطه عطف توجه دیگر نباشم!

 شی؟! رد و گفت: چرا بلند نمیمنصور برگشت نگام ک

از جا بلند شدم و با همون پرسشگری و نگرانی نگداهش کدردم و سدری تکدون داد و     

هیچدی  «: تدر گفدتم   نترس! با خیال آسوده  نه، اوضاع خوبه، خوبه،»گفت: چی شده؟! 

 بریم.  

به سمت سالن کنسرت رفتیم، حال و هوای منُ این کنسدرت عدوض کدرد یده سدره      

همخونی کردم جیع زدم، تکاپو داشتم، هی هم اون حراستیه بدا اون   تموم شعرها رو
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لیزرش باال سر من بود، منصور هم بپای شال من بود که سرم بذاره، گیدر نددن، هدر    

چی من خودمو کُشتم، منصور تنها حرکتی که کرد ایدن بدود کده آخدر هدر آهندگ       

 کرد.  خواننده رو تشویق می

یم در  ول شام از تموم ا العداتی کده در مدورد    از کنسرت اومدیم، رفتیم شام خورد

زدم و منصدور هدم فقدط بدا اون      ام داشتم با هیجدان حدرف مدی    خواننده مورد عالقه

های بعد آرام جدان مدن    کرد، نگاهی که برای سال داد و نگاهم می لبخندش گوش می

 بود وقتی بهش فکر میکردم.  

ومد من با کلدی تهدیدد و تدایم    وقتی رفتیم خونه، منصور رفت دوش بگیره، اون که ا

 منصور رفتم باید سر یه ربع میومدم...  

تو حموم یاد شر م افتادم، از حموم که دراومدم لباسدمو عدوض کدردم، یده پیدرهن      

ی بلند که کنارش چاک تا زانوم داشت پوشیدم، موهدامو    وسیِ کشمیر جذبِ ساده

نکردم چدون منصدور   خشک کردم و یه کلیپس فقط جلوی موهام زدم، موهامو جمع 

 گفته بود موی باز دوست دارم.  

ی  رفتم تو هال دیدم زل زده به تلویزیون خاموش و تو دستش لیوان ویسکیِ، متوجه

رو گذاشدتم تدا موزیدک پخدش شدد،      « بریم دریا»من نشده بود رفتم همون موزیک 

 برگشت به  رفم نگاه کرد از فرق سر تا نوک پامو. گفتم: شر و باختی. 
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رد، چشماش به لبم بدود، وسوسده    گیچ نگام میکرد و محو تو دهنم نگاهم می منصور

تدر شدد و    توی جونم شور انداخت، لبمو از وسط آروم گاز گرفتم و نگاه منصور وارفته

 گفتم: باید باهام برقصی. 

 زیر لب گفتم: برقصم؟

 با آهنگمون باید با من برقصی.  -

 کمی گیجی گفت:منصور سعی کرد نگاهشو کنترل کنه و با 

 مایا جان من حواسم نبود، زیاد خوردم.   -

 باید برقصیم.   -

 کرد انگار خشکش زده بود. گفتم: اومدم جلوش، تو صورتم همینطوری نگاه می

منصدور جدونم جرزندی نکدن     «: دستشو گرفتم و کشیدم و گفتم»تو شر و باختی.  -

 دیگه.  

 تونم.  منصور: مایا نمی

 بهونه نیار باید برقصیم، دوست نداری با من برقصی؟ تو انقدر مست نیستی، -

از جا بلند شد از ته دل با شور لبخند زدم کمرمو گرفت... قلبم آتیش گرفدت، حدس   

کردم یه چیز نامرئی کلِ تنمو دربرگرفدت، بدا کنتدرل موزیدک و از اول پلدی کدردم،       

انندده زیدر   اش گذاشتم و نگاش کردم، خیره به چشمام بود، بدا خو  دستمو روی شونه

 لب خوندم در حالی که منم زل زده بودم توی چشماش...  
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 کردیم با ریتم...   آروم با موزیک حرکت می

 رویاهاتو جمع کن 

 باید بریم دریا  

 باید یه چند روزی  

 دور شیم از این دنیا... گ

ام کرده بود و دنیا رو  دیگه محوری جز ما نبود، غرق این آغوش بودم، دستاش احا ه

زد دریا چشمای منصور بود.... چقددر ایدن رندگُ دوسدت دارم، مدن       ن لبخند میبه م

 عاشق آبیِ دریای چشماشم! 

 هاست  عطر تو آغاز سکوت جنگل

 های معصومت خودِ خود دریاست   چشم

 با توگمم تو شادی مبهم 

 فهمم  از زخم تقدیرم هیچی نمی

اشدق ایدن شدوریِ    کرد و من ع اش گذاشتم قلبش داشت شورش می سرمو روی سینه

دونسدتیم کده دیگده     مرموز بودم از حرکت ایستاده بودیم، حتی خودمدون هدم نمدی   

حرکت نداریم و وسط خونه همدیگرو بغل کردیم، من دارم جای شعر به تپش قلبش 

سدازه... دیگده    دم و اون هم جای رقص با آهنگ داره با موهام افکارشو مدی  گوش می
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تونم تموم ظلدم   کردم قدرتم انقدر زیاده که می خودم نبودم، تموم من اون بود، حس

 شبُ به صبح اشتیاق تبدیل کنم. 

خواد از خودش به آرومی جدام کنه، اما نه اینکه جدا بشم بلکه فاصله  حس کردم می

بگیرم که ببینتم... سر بلند کردم نگاش کردم، چشمای آبیش شبیه دریایی بدود کده   

یگه بیا در کامم! قول میدم که آروم غرقت کنم، به من، من که انگار شنا بلد نیستم م

 خودتو به من بسپار...  

هدام،   هدام، رندج   هام، غدم  هام، ترس هام، باورهام، استرس تموم افکارم، رویاهام، دغدغه

ی  هام... همه در یک آن شکست، یده سدکوت محدض در مدن رخ داد... همده      شکست

 هام! حواس من مختص سنسور یک عضو از بدنم شد، لب

مونددگی ذهندی شددم     انگار دچار عقب« بوسه داره می»تو سرم یه بمب بزرگ ترکید 

تونستم فکر کنم یا تصمیم بگیرم، لب پایینم درگیدر کدامش بدود و کدف دسدت       نمی

کنه...یه  اش بزنه بیرون بوی تنش داره یاغیم می راستم روی قلبش بود، نکنه از سینه

 .  ..      آن فکرم پرت اون روز شد

ام...، پرت شدم سدرم خدورد بده میدز، اومدد روم، فکمدو محکدم گرفتده بدود و          موه»

ی کسری بود که عین سربازای شوم دشمن تو  های خونه بوسید... اینا دقیقاً صحنه می

سرم وسط تنها رویای زندگیم بهم حمله کردن و من... و من ترسدیدم... جیدغ زدم...   

ه زدم زانوهامو تو بغلم گرفت سرمو رو پس زدم... لرزیدم رفتم کنار تلویزیون چمباتم
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دونسدتم   زانوم گذاشتم گریه کردم، گریه، گریه... موقعیت تو سرم گم شده بدود نمدی  

 کجا، ترس یه کاری کرد که همه چی تو ذهنم قا ی شده بود... 

زد نده   بهم نده دسدت مدی   »مایا، عزیزم ببخشید... مایا جان... مایای نازم ببخشید...  -

کرد بدا حدرف آرومدم کنده، تدازه       دونم نزدیکم بود و سعی می فقط میکرد  کاری می

فهمیدم که با منصور بودم... سر بلند کردم، صورتم خیس بود، منصور با رندگ پریدده   

 گفت

 مایا جان! ببخشید ببخشید... نفهمیدم چی شد... ببخشید   -

زش بددم  کرد، فکر کدرد ا  اشکم با حسرت از چشمم چکید انگار قلبم داشت گریه می

شه... نفهمیدم  عم  کنم، دیگه بهم نزدیک نمی اومده، فکر کرد که برای اون گریه می

اشو... عاشق این لحظه بودم... چطوری زمانُ به عقب برگردونم... لعنت بده حدال    بوسه

من، لعنت به کسری لعنتی.... لعنت به من... های های گریه کدردم و گفدتم: کسدری    

 نتت کنه... خدا لعنتت کنه... خدا لع

 پس سرمو به دیوار پشت سرم کوبیدم، انگار منصور تازه حالمو فهمید...  

 مایا!!!!   -

 امو... با گریه گفتم: ی سینمه همه جای صورتمو پاک کردم اال لبمو، گردنموع قفسه

 همش جلوی چشممه، بهم دست زد... بهم دست زد...   -

 منصور آروم با زانوش بهم نزدیک شد و گفت:
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 بخشید... تقصیر منه یادت انداختم ب -

 موهامو کشید، جیغ زدم: از من عذرخواهی نکن...  

 سریع دستامو مهار کرد و منو تو بغلش گرفت و گفت:

 تموم شد، تموم شد، آروم باش آروم باش...   -

جون شدم، بهم  کردم... انقدر گریه کردم که بی تو بغلش های های بلند بلند گریه می

 همون جای دیشب، جا انداخت و دراز کشیدم و با صدای دورگه گفتم: داروهامو داد

 نری.   -

توی اون حالدت دلدم هُدری ریخدت، چقددر      »منصور: نه قربونت برم، اینجا باال سرتم. 

 «. بخش بود اینطوری خطابم کرد لذت

 دستمو دراز کردم، گرفت و گفت: بخواب من مواظبم...

تکراری از خواب پریدم، سدریع دنبدال منصدور     کم کم خوابم برد، یه وقتی با کابوس

ی  گشتم تو جای دیشبش خوابیده بود، چراغا روشن بدود، دیددم بداال سدرش شیشده     

ویسکی خالیه! با زانو به  رفش رفتم... سدرمو رو بالشدش گذاشدتم، بده زیدر پتدوش       

 خواستم نزدیکم باشه تا نترسم ترسم... هنوز تو فاز کابوسم بودم، فقط می خزیدم، می

 بخوابم...  

 سریع خوابم برد...  

 اش هوشیار شدم، فقط هوشیار! با این جمله
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 یا خدا! یا خدا! منصور چیکار کردی یا خدا... مایا! منصور خدا لعنتت کنه...   -

 «فهمیدم پتو رو کنار زد چند  انیه سکوت کرد آروم گفت

 ووف....  خدا رو شکر خدا رو شکر... پوو«: نفسی کشید و گفت»لباس تنشِ!  -

سرشو باز رو بالش گذاشت، دوباره سرشو بلند کرد، رومو کشید، آروم چشم باز کردم 

زنده،   فهمیدم، پشت کرده به روش خوابیدم، حس کدردم داره بده موهدام دسدت مدی     

 چشمامو سریع بستم...  

 یاده شیشه افتادم... فکر کرده مست بوده، اومده سراغم!

 سیدم... هول نکردم... بَدم هم نیومد...  با سکوت به فکرم، فکر کردم... نتر

 کشید.   آروم نجواشو شنیدم وقتی دست رو سرم می

ریخدتم... چده    زدم بهت چی؟! چه خاکی تو سرم مدی  جان؟! چرا اومدی؟ دست می -

کنی؟  ریختم؟... معصوم من پرنده کوچولو، آخه تو توو جای گربه چیکار می خاکی می

سرمو بوسید و گفت: «. بازم بگو ترو خدا حرف بزن چقدر از این تمثیل خوشم اومد!»

 فهمیدم اومدی تو جام...   ترسیدی؟! من که کنارت بودم! کاش حداقل می

قلبم با هیجان و شور هُری ریخت عین عقاب حرفشو تدو هدوا زدم! آه! منصدور چدی     

فهمیده؟ اون به من حدس داره، حدس داره... بوسدید، حدرف االندش       گفت؟ کاش می

خواسته، اصالً مستی و راستی... عاشدقتم   دیشب از مستی نبود خودش میحس داره، 

 عاشقتم... 
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سرمو آروم بوسید و باز نوازش کرد و گفت: جان؟ با تو چیکار کدنم؟ بدا مدن چیکدار     

دونی که با من چیکدار کدردی؟ جدواب مردمدو چدی بددم؟        کردی؟ خودتم حتی نمی

 جواب مادرتو...  

 پتو رو بیشتر روم کشید و گفت:

پاشو دعوا راه بنداز، بزن تو گوشم بگو عوضی من اومددم حدالمو عدوض کدنم مندو       -

خدواد...   خواد، منو می خدا عاشقتم... عاشقتم... منو می»بوسی؟ بذار به خودم بیام.  می

اراده پتدو رو پدس زدم،    گرفتم بدی  حس کردم تو قلبم پر از نور شد، داشتم آتیش می

 «  اوی، چته! رَم نکن ضایع!...

منصور آروم صدا زد: مایا؟ مایا بیداری؟! مایا؟! همیدنم موندده بدود حرفدامو بشدنوی؟      

 مایا؟!  

جواب ندادم و نفسی کشید و باز رومو کشید و از جا بلند شد، رفت دستشدو دسدتمو   

تپید، پاشدم نشستم، نفس بلندی  ی تو قفس می رو قلبم گذاشتم... داشت مثل پرنده

از هیجان نفس بلند، بلند... به جداش نگداه کدردم...     میری کشید، نفس بکش االن می

شده بده    آخه عشق... آخه عشق... تو باش کاری نکن فقط باش من دنیام بهشدت مدی  

 دی...  خدا راضیم! تو فقط باش که بدونم بهم اهمیت می
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شرت سفید پوشیده فیت تنشه، یه شلوار سدفید   برگشتم نگاش کردم، یه تی»مایا.  -

فروشده... لبخنددی    شه... چشمای آبیش داره اول صبح بهم فخر مینخی راسته هم پا

 زد گفت: بیدارت کردم؟

 چی؟! نه، االن بیدار شدم، خیلی وقته بیداری؟!   -

 خوبی؟!  منصور با همون لبخند با نگرانی زیاد گفت: نه،

 سری تکون دادم و گفتم: خیلی گرسنمه. 

 منصور زد زیر خنده و وگفت: همین؟!

ها منصور یه عالمه املت درست کن، اندازة یه گداو   دادم و گفتم: آره، خیلیشونه باال 

 خورم.   می

 با شور و محبت نگام کرد و آروم گفت: چشم. 

ی دیشب نگران بود، فکر کرد یادم نمیاد؟! یا به روم نمیدارم؟!....   اون حتماً واسه بوسه

 صورتمو شستم و به  رف آشپزخونه رفتم و گفتم: سرآشپز؟

 ور خندید و نگام کرد و گفت:منص

 خوب خوابیدی؟ -

 دیشب ترسیدم باز کابوس دیدم.   -

 منصور بدون اینکه نگاه ازمن برداره، جدّی گفت:

 برای همین سیر  ریق کردی؟! -

novelbaz.ir ( 307 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[311] 

 

 سری تکون دادمُ گفتم: اذیت شدی؟

 منصور با غم آروم گفت: مایا بابت دیشب ببخشید.  

د؟ بگم نه خیلی هم خوب بدود؟... سدر بده زیدر     یه آن موندم چی بگم؟ بگم یادم نمیا

 انداختم و گفتم:

 شم.  شناس برم؛ میدونم ددارم دیوونه می خوام پیش روان منصور من نمی -

 منصور هول زده گفت: مایا! مایا این چه حرفیه؟

 شه.  ها شدم، زندگیم داره دستخوش اون عوضی می با بغض گفتم: من شبیه جنی

ی پام چمباتمه زد، من رو صدندلی میدز آشدپزخونه نشسدته     منصور نزدیکم شد، جلو

 یای؟   شناس نمی بودم، دستامو گرفت گفت: مایا چرا پیش روان

خوام، باید خودم درستش کنم، بهم کلی دارو دادن  سری تکون دادم و گفتم: نه نمی

پزشک میگه اول باید استرس و وسواس و ترست با دارو کنترل  ده روان اونم ارجاع می

 درمانی بشی... شه بعد روانب

خدوام بدرم دانشدگاه،     خوام منصور با ترحم و نگران نگاهم کرد و گفتم: مدی  دارو نمی 

 استخر، اجرا...  

 منصور موهامو نوازش کرد لبخندی آروم زد گفت: باشه عزیزم...  

 اومد بلند بشه گفتم: منصور!  

 به حالت قبل برگشت و گفتم: یه چیزی بخوام؟

novelbaz.ir ( 308 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[312] 

 

 ا بخواه. منصور: صد ت

بدا لحدن   « منصور شوکه نگام کرد، مایا تَده دَ... دی!  »میشه چند وقت بیام پیشت؟!  -

 مظلومی گفتم: 

 خوام اونجا باشم، قول میدم زود برم.  کنه، نمی ی ماندانا مسیح رفت و آمد می خونه -

 من مشکلی ندارم تو بیای، اما درست نیست. «: با غصه گفت»منصور: عزیز دلم! 

 ها! ر تروخدا گور بابای درست و غلطمنصو -

 منصور فقط نگام کرد و گفتم:

گی تو توی  االن می«: منصور پق زد زیر خنده و با خنده گفتم»قول میدم برم باال  -

 ری باال؟ دو متر جا شب اومدی تو جای من حاال می

ریم منصور باز خندید و گفت: فردا یه دادگاه داره کسری،  الق توافقی رو ازش میگی

 شی.  سر دو هفته خالص می

 «:یهو دود از پشت سر منصور دیدم و جیغ زدم»با ذوق گفتم: واقعاً!!!! 

 وای منصور سوخت....   -

 * * * 

ماندانا اولش غر زد اما یه کم فکر کرد و دیگه در کمال تعجدب حرفدی از ندرفتن بده     

ی کوچیدک و   خونهی باالی منصور یه اتاق و یه آشدپز  ی منصور نزد، رفتم  بقه خونه

 حموم و دستشویی بود، همین. 
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اول خیلی خوشحال بودم که به منصور نزدیک شدم اما خیلی زود فهمیددم، منصدور   

دوربدین مداربسدته گذاشدت،      رو حفاظ کشید، سعی میکنه دور باشه کل تراس خونه

رفت، شب دیروقت میومد... یده جدور    دور تا دور حیا م شاخ گوزنی زد. بعد صبح می

شدد خونده    کرد. یعنی خیالم راحت می دیدمش از خواب غش می یومد که من تا میم

رفتم مگه یه جلسه که با هم رفتیم دفتر  کردم، از خونه هم بیرون نمی است، غش می

امو بخشدیدم بابدا    خدمات قضایی، منصور تمام کارای  الق توافقیمو کرده بود، مهریه

 م با این ترفند که منصور گفت:هم رفته بود یه دونگو پس داده بود اون

 این شرکت مورد داره پس فردا پای تو هم گیره.  -

 منصور پروندة کاری شرکت کسری رو به یه وکیل دیگه سپرده بود...  

مامان بابا فکر میکردن من خونه گرفتم، یعنی ماندانا و منصور تصمیم گرفتده بودندد   

 وردین عروسی ماندانا بود...اینطوری بگن... مهمترین خبر این بود که دهم فر

رفتم خریدد و   ی منصور بود با ماندانا از صبح انقدر می ی دوم به بعد که خونه از هفته

ذاشت خونه در این حدد بدودم کده یده چیدزی       اینور و اونور که وقتی مانددانا منو می

درست کنم قابل خوردن و منصور بیاد و بخوریم و من غشق کنم... تمام جریان هدم  

کردم و هر شب جای باال خوابیدن رو  صه و مفید سر شام برای منصور تعریف میخال

رفتم... حس  خوابید و قبل بیدار شدنم می خوابیدم، منصور هم تو اتاقش می کاناپه می

دادم به خدا ر دادگاهده،  دالق     بدی داشتم با این کارش اما مدام به خودم وعده می
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رسدید خونده    شده... منصدور تدا مدی     م نزدیک میشه... اونوقت اونم به بگیرم تموم می

 کرد...  کردم قبالً این کارو نمی کرد، خیلی از کارش تعجب می گوشیشو خاموش می

من تنهام، همیشه »اسفند سرکار بود... آخرم با گریه زنگ زدم و گفتم:  29منصور تا 

اول عیدد بدره   اتم تو از من فرار میکنی... ازم خسته شدی، تعطیالت  تنهام، االن خونه

دادم جدواب بدده، همینطدور     گیرم، میدونم مزاحمم... یعنی امان نمی رم خونه می می

مدن دویسدت خدط حدرف     « مایدا »گفدت   گفتم منصور یه دونه مدی  تند تند وِروِر می

 «. زدم می

سال تحویل ساعت ده و ندیم شدب بدود... حدس بددی داشدتم یده حدس تنهدایی و          

یند حس ناخواستگی داشتم، انگار قلبم داشدت  سرخوردگی. حس اینکه همه ازم فرار

امده   بودم این خالی که تدو سدینه  « شادمهر»شد شبیه اون شعر  ی بزرگ می یه حفره

 قبالً جای قلبم بود. 

اش کده بهدش نزدیدک باشدم      حتی سفرة هفت سینم چیده بودم، خواستم بیام خونه

ی  دوالنی مددت   تر بودم حدداقل یده پدارت زمدان     بدتر دور شدم اونطوری که نزدیک

ای که توش افتاده قبول کرده، چرا بمونم؟!  دیدمش... باید برم... منُ با رودربایستی می

منو پدر و مادرم نخواستن چه برسه به یه غریبه! حداقل برای خودم بمدونم، غرورمدو   

 دم.  رم دیگه حتی خودمم از دست می تر کنم از بین می که لِه
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ام بود، دوسش داشتم، االن فهمیدم کل این مددت   دقیقه زدم... زاااار برای یه زار می»

ازم با بهونه فرار کرده، دیروقت اومده تا آخرین روز هم حتی داره کار میکنه، همه جا 

 «تعطیلِ!...

شدد، رفدت    کردم نمی اول زنگ زدم به مامان، یه دل پری داشتم که اگر خالیش نمی

 سالم گفتم:  گیر با گریه بی رو پیغام

رفتی تور؟ سفر؟ خوش به حالت مامان، تو زندگی کردی اما زنددگی مندو ندابود    باز  -

مسدئولیت   کردی با به دنیا آوردن من زندگی منو ندابود کدردی، بدا نبودندات، بدا بدی      

ترسم من دارم  بودنات، از صبح تا شب خونه تنها بودم، هیچ وقت فکر نکردی من می

خورم، همیشده فکدر کدار و دوره و     یخورم، من دارم تو اون خونه چه گهی م غصه می

کالس و کوفتُ زهرمار بودی، برای اینکه از تنهایی فرار کنم خودم رفتم کالس ویلن 

تار خودم رفتم استخر استم نوشتم که از مدرسه میام تا دیروقت کده تدو و بابدا     و سه

شده  یایید سرم شلوغ باشه از خونه نترسم تو مامان تو از بابا بیشدتر مقصدری همی    می

اتو ندارم، مایا ساکت شو، مایا خونه بمدون، امدروز عدروس دارم نبایدد      حوصله»گفتی 

ای... بدا گریدة    خواستم، تو ناخواسته بیای سالن، مایا اصالً سالن نیا اَه من که بچه نمی

هق گفتم: مامان ازت متنفرم، تو هدیچ وقدت مندو دوسدت نداشدتی، هدیچ وقدت         هق

یعنی چی؟ هیچ وقت نشد یه شب منو بغل کندی،  نفهمیدم یکی دوستم داشته باشه 

نداختی تو اتداق   پیچوندی می کشید با بابا باشی چنان گوشمو می هر وقت عشقت می
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اومددی سدراغم    که اگه تا دو روز هم نمی« جرأت داری از اتاق بیا بیرون»گفتی  و می

دلدم  موندم... مامان ازت بدم میاد، ایدن حدس نیداز و حسدرت و تدو تدوی        اون تو می

کدنم خیلدی منفدورم خیلدی...      گذاشتی منُ محتاج دوست داشتن کردی، حدس مدی  

خیلی... بلند بلند گریه کردم و گفتم: حتی مامانم منو دوسدت نداشدت چطدوری یده     

غریبه منو دوست داشته باشه، تو مامان من بودی... مگه از عشق مادر باالترم هستم.. 

... کاش هیچ وقت تو مامانم نبدودی... از  موند مامان مردم داغ به دلت می کاش من می

ترسدم   ترسم از بیرون مدی  ی منم تباه کردی، از مردا می خودم متنفرم تو حتی آینده

بخشدمت هدیچ    تموم زندگیم تو هواست... مامان... مامان ازت بدم میاد... مامدان نمدی  

ریه بخشمت تو منو اینطوری بدبختُ ذلیل کردی که شب عید تنها باشم، گ وقت نمی

ترکه چرا منو دوست نداشدتی؟ چدرا    کنم و از تنهایی دلم بترکه... مامان دلم داره می

 هیچ کس منو دوست نداره، مگه من با شماها چیکار میکنم؟!...  

 گوشی و قطع کردم، انقدر گریه کردم تا کمی سبک بشم...  

شدین  مایا پاشو؛ پاشو راه بیفت رو سر کسی نبداش، رو دوشدش بدار نبداش، هندوز ما     

گیدری تدا    ای سوئیتی جدایی مدی   ریم سفر یه خونه انداز داری چند روز می داری، پس

 تعطیالت تموم بشه و یه جارو بگیریم...  
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میدری،   خدورن تدو هدم روش؛ مدی     پاشدم، به خودم گفتم: همه شکست عشدقی مدی  

شدی... کلدی    سوزی، در داری اما تو عادت داری به بازسازی بازم از نو ساخته مدی  می

 مو دلداری دادم، به خودم وعده دادم، توجیه کردم... اما... اما بلند گفتم:خود

جلوی در اتاقش وارفتم نشستم های های گریه کردم و »اگر بمیر از دوریش چی؟!  -

 «: سرمو بلند کردم گفتم

دستمو رو قلبم گذاشدتم و  »؛ من که کسی رو نداشتم! «همین یه نفر»خدایا گفتم  -

چقدر خوب بود.. بهم توجه کرد، بهم اهمیت داد، منو دیدد... مندو   عاشقشم... « گفتم

دید... دیگه عین این مرد کجا پیدا کنم؟ کی اینطوری باهام رفتار کنه؟ کی؟ باز زاندو  

به داخل اتاقش رقتم بالششو از رو تخت برداشتم بو کردم، یاد رقصمون افتادم... یداد  

ال سرم بود وقدت مدرگ... بدا زاری و    آغوشش چرا همون موقعه نمردم، حداقل یکی با

 «  منصور... منصور...»زدم  دادم و اسمشو صدا می هق اون بالشو تو بغلم فشار می هق

 مایا!!!!   -

با همون گریه و چشمای خیس بالش به بغلش برگشتم ساکت شدم و به پشت سدرم  

اب نگاه کردم دیدم یکه خورده با یه دست پرونده تدو دسدت داره نگدام میکنده، جدو     

هارو، روی میزش گذاشت، از جا اومدم بلندد   ندادم، بالششو گذاشتم سر جاش، پرونده

 بشم گفت:
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ترکید، بغضمو قورت  عین بمب ساعتی بودم هر آن می»کنی؟! هان؟!  چرا گریه می -

دادم، و اشکمو پاک کردم و یه آهی کشیدم و اومدم از کنارش رد بشم جدای اینکده   

 فت: بگیرتم مقابلم سبز شد و گ

 با شمام خانم! -

هدامو از زیدر    هامو گرفت، شونه مسیرمو اومدم عوض کنم شونه»منصور اذیت نکن...  -

 « کردم، اومدم باز برم شاکی آرنجمو گرفت و گفت: مایا! دستش رد کردم نگاش نمی

 گفتم ولم کن، عه! -

ام  رهمنصور: نشستی تو اتاق یه جور گریه میکردی از تو تراس صدات مدی اومدد؛ زهد   

دونستم چطوری بیدام تدو اونطدوری صددا میکدردی،       کنی؟ نمی ترکید؟ چرا گریه می

 کنه؟ چیزی شده؟!   جاییت درد می

 گفتم: ولم کن دیرم میشه.  -

 دیرت میشه؟!! کجا؟!!! -

 خوام برم.   می -

 «. کردم ولی لحنش شاکی و جدّی بود اصالً نگاش نمی»گفتم کجا؟!  -

 «:اش گرفت و گفت خنده»ا حرصم گفتم: قربون تو. با حرص سر بلند کردم و ب

 چرا زده به سرت؟! -
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هدا، بداالخره یده مرضدی      خوانم نه غریبه ام که نه ننه بابام می ام دیگه! دیوونه دیوونه -

 باید باشه که باعث انزجار بشه

منصور شاکی... شاکی که تا حاال انقدر شاکی نبوده حتدی از اون شدب تمدرین هدم      

 داشت گفت: بدتر شِکوه

 گی؟ چرا چرت و پرت می -

 سری تکون دادم و گفتم:

 باشه چرت و پرت میگم برو کنار.   -

 منصور: دارم از کوره درمیرما.  

تونسدتم قدورتش    لرزید، بغض لعنتی انقدر سمج بود نمی ام می بهش نگاه کردم، چونه

 «.  فرق کردهمایا عصبی نشه رفتارش فرق کنه، این که رفتارش »بدم، ته دلم لرزید 

ای بهت گفتم  دونم خسته شدی همش خونه گیری؟ می منصور: چرا از صبح بهونه می

این چند روز سرم یه مقدار شلوغه، عذرخوایه کردم؛ توی ماه گذشته نتونسدته بدودم   

 کار کنم مجبور بودم االن فشرده کار کنم، مجبور بودم.  

منصور با حرص و عصبی و تُدن  »کنی؟  با بغض گفتم: به من دروغ نگو چرا توجیه می

 «:صدای آروم ولی تند گفت

 شه!  منصور: چه توجیهی؟! اینطوری بغض نکن اعصابم خرد می
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منم که به تو نیاز دارم باید کارامو اشدتباهاتمو توجیده کدنم تدو راحدت بداش بگدو         -

 ...«خوام ریختتو ببینم، بابا، تو رودربایستی افتادم گفتم بیا، آرامشمُ بهم ریختی نمی»

دست به کمر شد، کتش به پشت دستش رفت، با اخم و جذبه نگام کرد و دسدتوری  

 و محکم گفت:

 تمومش کن.  -

 با چشمای خیس نگاش کردم و با صدای لرزون گفتم: باشه.  

اش گرفدت،   اومدم برم یه داد زد، از دادش یه جور ترسیدم خدوردم بده دیدوار، خندده    

العملم این بود که بخورم به دیدوار!   ن داد که عکسیعنی اصالً انقدر غیرمنتظره بود ای

هارو درنیار مایدا،   بازی اشو جمع کرد و با جذبه گفت: واسه من این لوس سریع خنده»

«. کدنم  دوندم، دیگده چندد روز اول عیددُ کدار نمدی       گفتم ببخشید کارم زیاد بود مدی 

 «: تم گفتمآلودی ته جمال ی صدا و بغض خودمو جمع و جور کردم و با همو لرزه»

 دی؟ چرا برای من توضیح می -

 با اخم و چشمای برزخی گفت: پس برای کی توضیح بدم؟

گوشیش زنگ خورد، به گوشیش نگاه کرد و ریجکت کرد با تعجب گفتم: ریجکت؟!!! 

رویدی گفدت: اَه بداز ریجکدت کدرد و گوشدی رو        دوباره زنگ خورد و منصور با ترش»

ه به من کدرد و گوشدی رو بده روی صدفحه ال سدی      انداخت رو میز توالت بعد یه نگا
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اش، یده حسدادتی افتداد تدو جدونم کده        دیش گذاشت رو میز که معلوم نشه صدفحه 

 «:آتیشش رسید به زبونم با حرص گفتم

ی اول عیددُ   برای اون توضیح بده، به اون بگو چرا کارات زیادن، بده اون بگدو هفتده    -

 کنی.  جبران می

 گی اون اون ... کیه؟! موکله.  چی می منصور با حرص گفت: اِعِه!

 «:اومدم برم  رف گوشی کمرمو محکم گرفت جیغ زدم»موکله؟! موکله؟!!!  -

 ولم کن، اونه زنه است.  -

 کدوم زن؟ -

ات بود... همون کده انکدارش کدردی؟ اون زنده اسدت کده        همون که اون شب خونه -

 دوسش داری...  

تیش زدن یده جیغدی کشدیدم کده خدودم از      امُ آ گوشیش باز زنگ خورد، انگار سینه

 صدای جیغ خودم تعجب کردم:

 اونه! اونه...   -

 منصور داد زد: مایا!

 با گریه تقال کردم که از دستش خالص بشم... 

خوام برم گورمو گم کنم... ولم کن... ولم کن من بدبختم از دست همه  ولم کن می -

 بدبختم... اینم حال و روز االنم. 
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 دم سال تحویل این کارا رو نکن...   منصور: مایا

دید ازم کمی رهام کرد همونطور جلدوی   هقُ می چند  انیه که جواب نشنید فقط هق

پاش در حالی که پشت سرم بود نشستم گریه کردم شبیه این دختر کوچولوهایی که 

 شینند شده بودم.   کنند جلوی پای باباشو می لج می

 !... دختر خوشگلم. منصور: مایا.... مایا خانم... نوح

حس کردم دلم از جا کنده شد، برگشتم با غضب و حرص نگاش کردم انگدار فحدش   

 بدی داده، دختر خوشگلم؟!!!  

لرزیدد: مدن  دختدرِ تدو      با حرص و غضب مشتمو رو پام جمع کرده بودم و دستم مدی 

 نیستم.  

 «. از آرامشش حرصم گرفت، با حرص جیغ زدم: نیستم»منصور آروم گفت: باشه. 

تدرحم، بیچدارگی، خسدتگی،    »منصور فقط نگدام کدرد هدزار معندی داشدت نگداش.       

 « شدگی... عاصی

امو گرفت، تقال کردم، به زور نگهم داشت، بیشتر تقدال   از جا عین فنر بلند شدم شونه

 کردم، بیشتر حبسم کرد. با دندونای رو هم با حرص گفتم: اِییییه. 

 مرگم که االن اومدم خونه.  منصور هم با حرص گفت: تمومش کن؛ خبر

 پامو زمین کوبیدم و گفتم: برای خونه اومدنت نیست.  
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نگهم داشت باز دستوری و با تحکم گفت: حرف بزن »منصور: چیه؟ چیه؟ حرف بزن. 

 «خوای؟ چی می

بغضدم ترکیدد، مایدا بدس کدن، اَه، عدین       »با حرص و بغض گفتم: حرفی ندارم با تو. 

سرمو کشید تو بغلش گفت: ببخشید، ببخشید عزیدزم،  « هایی! جمع کن خودتو... بچه

 باشه... باشه...

تونستم در برابر آغوشش دووم بیارم، به گردنش آویزون شدم، بیشتر تو آغوشش  نمی

 رفتم، زیر گوشم آروم زمزمه کرد: جان؟ ببخشید... ببخشید...  

 با گریه گفتم: منو ترک کردی، منو ترک کردی. 

 تونم؟ ار تو حال خودش نبود با یه حس و حالی گفت: مگه میمنصور زمزمه کرد انگ

اش الی موهای بازم رفدت، قلدبم فروریخدت، بدو کشدیدمش، صددای نفساشدو         پنجه

ی انگشتای پام ایستاده بودم، کف دست  شنیدم، کمی باالترم کشید رو نوک پنجه می

منصدور و  اشو دقیقاً بین دو کتفم بود، فضا سکوت محض بود و صددای نفسدای    دیگه

زد، حس کردم سرش متمایل به کندار گدردنم شدد،     صدای قلب من که تو گوشم می

کشدید، بدازم دم نفسدش     کرد فقط بو مدی  بوسید نه کاری می کشید نه می انگار بو می

خورد، گرم بود، چشمامو بسدتم، مورمدورم شدد... صدورتمو کمدی بداال آوردم        بهم می

ای رو هجه کرد، دوباره... دوبداره... و مدن    لمهاش چسبوندم، زیر لب ک امو به گونه گونه

ی شورانگیزی داشت تو دلم تدب   یه وسوسه»دوباره...  فهمیدم چی میگه... هر بار نمی
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برید... دست راستمو بین موهای پس سرش  کرد یه کشش الینحلی که نفسمو می می

فروبردم، تا دستمو حس کرد، باز بیشتر به  رف باال کشدیدتم، هدیچ کددوم تدو اون     

مددن.  او کردیم اما حرکت پشت سر هم به اکران درمی لحظه حرکات همو تحلیل نمی

تر کشیدم اما مماسدی صدورتمون از بدین نرفدت تنهدا کمدی عقدب         صورتمو که عقب

کشیدم، نفسش بلندتر شده بود.. یه آن دستورش تو ذهنم کلیدد خدورد، یده آن کده     

ی  اش بود یه بوسده  ی خط خنده ببوسمش ولی روم نشد تنها کنار لبشو که تو حیطه

ترین  بخش ، گیرم انداخت و این لذتاش بلند کنم کوتاه زدم که لبمو از رو خط خنده

اسارت دنیا بود برام مغزم پاک شد... انگار نوار مغزیم یه خط صداف بدود، هیچدی تدو     

اش که نامتنهی شده بود، هیچ  ذهنم دیگه نیومد... تموم من شد منصور، لباش، بوسه

دادیدم، دستشدو از بدین موهدام بیدرون       کردیم فقط تغییر جهت می کدوم کاتش نمی

، جاش کمرمو گرفت باال کشیدتم تا جایی که همقدش بشم چون فاصله قددی  کشید

ام تموم اراده و فکر و تصمیم من بود، پدامو دور کمدرش قدالب     زیادی داشتیم، غریزه

آور گفدت،   های شورانگیز  والنیِ هیجان های آروم و رمانتیک، بوسه کردم، جای بوسه

مونده مشدغولیم...    تنها شغلی که وظیفه ی دنیا مردن و ما فقط هستیم و به انگار همه

 شد... بینی تو سرم میومد تو هزارم  انیه محو می هر فکر و نهی و پیش

موهام صورتمونو احا ه کرده بود... یه آن فقط یه آن هوشیار شدم دیددم پشدتم بده    

روی تخته و منصور دقیقاً صورتش روبرومه و هنوز نقطده اتصدال قطدع شدده، هدر از      
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کوچیدک  « جیدری »شدد تخدت بده اعتدراض      ش این اتصال بیشتر مدی گاهی که شور

 کرد.   می

یه دستش موهامو به  رف باال داد و بعد دستاش کل کنارة فکمو به احا ه خودشون 

درآوردن، اومد روم اما وزنی روم نبود، تنها زانوهاش به کناریه لگنم قفدل کدرد، تدنم    

تدیش زدن، دسدتمو رو کندارة    گرفت، انگار درونم یده کدوه خدرمنُ آ    داشت آتیش می

 گردنش گذاشتم انگار تب کرده بود، یه تب چهل درجه... 

ی اول پیرهنشو  آروم حتی بدون اینکه نگاه کنم، چون چشمامو کالً بسته بودم دکمه

ی دوم... انگار اجدازه   باز کردم، یه آن چشممو باز کردم دیدم کت تنش نیست. دکمه

ی  کم پر کنده و دسدتش از رو کنداره    بینمونو کمتون فضای خالی  دریافت کرد که می

 تونه حرکت کنه و هر لحظه تماس و پیشروی بیشتری داشته باشه...   فکم می

رفت  چقدر خوب یه زنُ بلد بود، آروم، رمانتیک، ریتمیک، نوازش گونه انقدر پیش می

تی ترین ترفندش مغلوب خودش می کرد، ح شدی و بعد تو رو با زیرکانه تا تسلیم می

دونست کده   تهاجمی عمل کردنش هم مملو از محبت و نوازش بود... چقدر خوب می

 ها بیش از هر چیزی نیاز به شنیدن دارن...   زن

 کرد،... کنار گوشم زمزمه می

کدرد اسدتفاده    کرد، از شبه صوتی که تشدویق و تدرغیبم مدی    نجوای معاشقه رو می  

م مهمم، باارزشم، باید بهم احتدرام  کرد که حس کردم یه آد کرد، جوری رفتار می می
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بذارند حس برتری میکردم چون داره همش بده مدن اهمیدت میدده؛ حدس تدرس و       

دلشوره نداشتم، هیچ حس تردید و شکی هم نداشدتم، خدا ره ترسدناک و دردنداکم     

داد که هیچ وقت هیچ کدس اونقددر تصددقم     ای از زندگیم می داشت جاشو به صحنه

ذاشدت.   و مادر بامحبتی داشتم انقدر این حرفا روم ا در نمدی   نرفته بود، شاید اگه پدر

گفت، حاضر بودم هر کاری ازم بخواد بکنم، که باز هم بهم بگه  منصور تا یه کلمه می

ریخت هر صدد بدار، صدد بدار      قلبم هُری می« جونم»گفت  باز هم نازمو بکشه... تا می

 ریخت....   قلبم هُری می

یق می کشید، دم و بازدمایی که بدا اون نگداهش   صورتشو عقب کشید، نفس های عم

 حس می کردم داره منو نفس می کشه...

 آروم گفت:

 نباید بیشتر از این پیش بریم، اشتباهه،_

منو پس زد، مندو  "هول کردم، حس این که منو نمی خواد داشت جونمو می گرفت، 

 گفت: این هجمه ی فکر منفی فقط یه  انیه بود، چون منصور سریع "نمی خواد

 عزیزم؛ عزیز دلم؛ تو هنوز شرعا زن یکی دیگه ای، اگه االن تا آخرش بریم_

 دیگه نمی تونم داشته باشمت.

 گنگ نگاش کردم...

 ادامه داد:
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 مایا جان من؛ ادامه ی این رابطه، االن، باعث می شه من و تو تا ابد به حروم بشیم. _

آروم بشدم، تدا ازون شدور و حدرارت     منو بوسید، دوباره و دوباره، و بعد بغلم کدرد تدا   

 افتادیم، اما آروم شدم.

 خواب نبودم، اما انگار تو حالت خلسه بودم...

 تازه بعد یک ساعت خنکای هوا بهم خورد، تنم لرزید و مورمورم شد...  

بلند شدد کنتدرل فدن برداشدت و فدن      »منصور نگام کرد و گفت: جان؟ سردت شد؟ 

 «ری؟ ا یه وحشتی گفتم: کجا میروشن کرد و تا خواست بلند بشه ب

 منصور یکه خورده گام کرد و برگشت سر جاش، منو تو بغلش کشید گفت:

 خواستم برم برات یه شربت بیارم بخوری، رنگت پریده، ترسیدی؟ همینجام، می -

 سری تکون دادم گفتم: نه. 

 منضور با غم نگام کرد، موهامو کنار زد زیر لب گفت: جان. 

 اینطوری نگاهم نکن.  با تردید گفتم:

 دوم چرا اینطوری شد.  خواستم اینطور بشه، نمی منصور: ببخشید مایا، نمی

 ازم فاصله بگیری. « با بغض گفتم»خوام...  من اعتراض ندارم، من نمی -

منصور: مایا... مایا جان... کارمون اشتباهه، اگه تا تهش مدی رفتدیم دیگده نمدی شدد      

 کاری کرد...

 اشتباه باشه؟نه نیست چرا  -
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 منصور: خوشگلم! تو هنوز صیغه  القتو نخوندن.  

 رضایت با لِ.  گن عقد بی من که صیغه عقدمم قبول نبوده، مگه نمی -

 منصور موهامو نوازشی کرد و گفت:

 شوهرت با تو رابطه داشته مایا، یعنی باید  الق بگیری و عده نگه داری._

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 تو چی بدم؟جواب مادر پدر -

با اخم گفتم: به اونا مگه باید جواب بدی؟ مگه باید جواب بدم؟ کجدا بدودن تدو کدل     

 زندگی من؟

 لرزی.   خیز شد پتو روم کشید و گفت: داری می منصور نیم

یه جور با التماس و حسرت صداش کردم که خدود منصدور هدم از لحدنم     »منصور  -

 «:دلش یه حالی شد که اون  وری گفت

 ن؟! چرا اینطوری صدا کردی؟! دلم کباب شد که. جاااااا -

 منصور منو کنار نزن، االن نه، حداقل االن نه.  -

 کرد، منو تو بغلش گرفت سرمو بوسید...   منصور تو چشمام از راست به چپ نگاه می

صدای ترقه و آتیش بازی اومد یکی از تو کوچه داد زد: عیددتون مبدارک... عیددتون    

 مبارک...  

 ال تحویل شد. منصور: س
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 سرمو بلند کردم کوتاه بوسیدتم و گفت: عیدت مبارک. 

ی  میگن هر جا سال تحویل باشی کل سدال همدون جدایی... همده    »عیدت مبارک  -

 «. سال با منصور، با آغوش منصور، عشق منصور

 منصور: خوشگلم، بذارم برم برات یه چیز بیارم، نگرانم تنت یخ کرده، رنگت پریده. 

 خوبم.  -

خدا... خددا عاشقشدما، خددا عاشقشدما...     »منصور لبخند تلخی زد و گفت: االن میام 

منصور اومد، یده لیدوان شدیر و    «. نتونه بره، ولم کن... بذار نفس بکشم یکم فقط یکم

 عسل آورد و گفت:

از جا بلند شدم، پتو رو دورم گدرفتم، سدردم شدده بدود،     »مایا... اینو تا تهش بخور.  -

کشدی؟   الِ باهاشم به خوددم نهیب زدم، خجالت بکش! چرا خجالت نمیانگار هزار س

کشیدم حس بدی به خودم داشتم. به داخدل لیدوانِ تدو دسدت      از اینکه خجالت نمی

منصور سرک کشیدم دیدم شیرِ به منصور نگاه کردم و گفتم: من شیر دوست نددارم  

 مزه گاو میده.

ام گرفدت و نشسدت رو تخدت و     خندده »منصور با تعجب گفت: گاوُ مگه لدیس زدی؟  

دستشو پشتم «. »کنی این شیرخالی نیست عسلم توشه، بخور االن ضعف می«: گفت

کنه  گذاشت و لیوانو جلوی دهنم گرفت و به زور به خوردم داد... خب همین کارو می

که حاضرم خطا کنم اما از دستش ندم... یبار یه جا خوندم وقتی یه دختری تو بغدل  
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اش نره،  ه، اگر باباش رفیقش نباشه، اگر باباش نبوستش، قربون صدقهباباش بزرگ نش

ره تو بغل مردی کده   نازشو نکشه... این دختر هر وقت که بد و خوبو تشخیص بده می

 «این کارا رو براش بکنه چون انسان همیشه در پی محبتِ...

 سوخت، حاال هزار تا حس بهدم حمدل   های چشمم می روی تخت دراز کشیدم گوشه

 کرده عشق به منصور، عذاب وجدان، ترس از دست دادنش، بالتکلیفی... 

امو بوسید، قلبم  منصور اومدم کنارم، پشت سرم دراز کشید، موهامو عقب داده شقیقه

 باز پُر شد از یه حس خوشایند و هری ریخت. 

کنی، دیددی غدرق    منصور: گفتی تو اهل قانونی منصور خالف جهت آب حرکت نمی

 ؟شدم مایا

کمی به سمتش برگشتم اما کامل نه با وحشت و نگرانی نگاهش کردم، به جزء جدزء  

صورتم نگاه کرد و آروم صورتمو نوازش کرد و گفتم: پیشمونی؟ بدت اومد؟ چون من 

 اومدم  رفت نتونستی نه بگی؟...  

 گی مایا؟!!! چی می«: سری تکون داد و با رنج بیشتر گفت»گی؟  منصور: چی می

امدل برگشدتم، نگداش کدردم، چشدمای آبدی مهربونشدو بدا دنیدا عدوض           به  رفش ک

ده نه یه شیء نده یده    کردم، تنها آدمیِ که کنارش حس آدم بودن بهم دست می نمی

 خوان ازش فرار کنند چون ناخواسته است.  آشغالی که همه می
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خدوام همدین االن    خودت گفتی همه چیو کنار بذارم همین االن زندگی کنم، مدی  -

 کنیم، همین االن که همة من تویی.  زندگی

دونی کده   منصور لبخند تلخی زد و با محبت بغلم کرد و آروم گفت: مایا تو حتماً می

 برای من مهمی؟ 

 خوام هیچ وقت اذیت بشی...  دونی که نمی پیشونیمو به گردنش چسبوندم و گفت: می

ی نهی امدری   جملهچینی یه  دونستم مقدمه شو بشنوم می ی جمله خواستم ادامه نمی

 هست...  

 آروم نجوا کردم:

 رویاهاتو جمع کن 

 باید بریم دریا  

 باید یه چند روزی دور شیم از این دنیا...  

 نفسی کشید و منو بیشتر توی بغلش جا داد:

 تا آخر جاده با رویاهات هم آغوشم 

 فروشم....   ها رو به دنیا نمی این لحظه

 سرمو بوسید و آروم جواب داد:

 شه  گیرم بارون شروع می تو میدستا

 شه.   بوسم شب زیر و رو می موهاتو می
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خوام، منصور کافیه برای زندگی کردن، انگیزه داشدتن، بدرای    خدایا دیگه هیچی نمی

خوام جای همه رو پر میکنه، من نه نیداز بده پدولش     شروع مجدد... دیگه هیچی نمی

ه! برای من محبت این مدرد یعندی   اشم ن دارم نه تحصیلش...، حتی چهره و قد و قواره

 اون تنها آدمیِ که تو دنیای من وجود داره.  

 ری؟ منصور از جا بلند شد و گفتم: کجا می

 منصور: باید به مادرم زنگ بزنم.  

 میشه برای تعطیالت عید بریم اونجا؟  -

 منصور: کاشان؟!

 سری تکون دادمو گفتم: اشکال نداره؟  

زنه انگار کمی لباشُ به  که همیشه با لبخند حرف میمنصور لبخندی زد و اون مدلی 

 ده گفت: جلو می

 نه عزیزم چه اشکالی؟! -

 منصور رفت، لبمو به دندون کشیدم و همه چی فرق خواهد کرد. 

رفتم حموم تا در رو بستم منصور در زد، در رو باز کردم و با تعجب دیدم، دستشُ به 

 تلفن گرفته بودو گفت: 

 مونی تایم گرفتم.  اونجا میفقط ده دقیقه  -

 ای مگه میشه حموم کرد؟!!! ده دقیقه -
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 دونی.  منصور: بیست دقیقه، بیای بیرون تنت قرمز باشه خودت می

 با لبای برگشته گفتم: منصور!!!  

 منصور به تلفن اشاره کرد و بعد گوشی رو دم گوشش گذاشت و گفت:

فردا میاییم اونجا... آره مایا رو میدارم...   پس الو مادر.... ببخشید.... من با مایا احتماالً -

 «. حتماً وقت  القمو پرسیده»بعد تعطیالت عید... 

در حمومو بستم، باز اون حس رو داشتم ولی جرأت لیف کشیدنِ مجددو نداشتم. به 

هدای قبلدی هندوز     های منصور نبود؛ اما کبدودی  تنم نگاه کردم هیچ ا ری از رد لمس

 ، صابونو تا برداشتم صدای در اومد:ای ازشون بود هاله

 مایا!   -

 بله؟

 همین االن میای بیرون.   -

 بیست دقیقه نشده.   -

 منصور: نیم ساعته اونجایی، همین االن میای بیرون، زود باش. 

صابونو گذاشتم سر جاش و باز به تنم نگاه کرد حس میکرد هنوز تمیز نشدم... دوباره 

 گه.  در زد و گفتم: منصور اومدم دی

 منصور: زود باش، هنوز داره صدای آب میاد که. 
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شیر آبُ بستم و حوله پوشیدم و اومدم بیرون دیدم پشت در ایستاده، بهم نگاه کدرد،  

 دلم زیر و رو شد...  

مو باال زد و نگام کرد و دید دارم نگاهش میکنم، منصور  دستمو گرفت و آستین حوله

 نگاهشو ازم گرفت و گفت:

 شناس مجبورم بدنتو چک کنم...   پیش روان وقتی نمیای -

 من اعتراضی ندارم، چون حس میکنم این یعنی بهم اهمیت میدی.  -

 منصور سر بلند کرد به چشمام نگاه کرد و گفتم:

کسی به زخمام اهمیت نداده، من زخمدامو همیشده خدودم بسدتم، تدو کده چدک         -

گدم مگده    ظبت کنم، نمیمن بلدم از خودم موا»گنم  کنی مثل دخترای لوس نمی می

ام کده   هایی گم همیشه توجه کن... شبیه اون بچه اما می« گم گم، نمی ام، نمی من بچه

ی خودشدون و   برنشون خونده  های داو لب چند هفته می تو پرورشگاه بودن و خانواده

 اونا از محبت مسرورن. منصور اخمی از غم کرد و منو تو بغلش کشید و گفتم:

 جوری بمونه؟میشه همیشه این -

 منصور منو از آغوشش بیرون کشید و آروم گفت:

 مایا! ما کارمون اشتباه بود.   -

 گیه بود؟! سری تکون دادمو گفتم: نبود، کی می

 منصور: تو هنوز جدا نشدی عمالً در فرهنگ و عقیدة ما این میشه زنا.  
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؟ اگدر  اخمی کردمو با عصبانیت گفتم: پس اسم کار کسری چیسه؟ آمیزش زناشدویی 

 شم.  اون حاللِ بود و این زنا من کافر می

 منصور اخمی کرد و گفت:

این چه حرفیه؟! معلومه که کسری هم کار درستی نکرده برای همین بازداشته، اما  -

 تونیم با هم باشیم.  عالوه بر خطای ما، مایا ما نمی

الی شد با لکنت نگران و دلواپس نگاهش کردم، قلبم به تال م افتاد، انگار توی دلم خ

 گفتم: چد ... چرا؟!!!!  

 منصور با غضه نگام کرد و گفت:

 ترین دوستامی.  ترین و صمیمی تو دختر قدیمی -

 شنوم گفتم: چی؟!!! فکر کردم دارم اشتباه می

 منصور: من به داریوش و کتایون چی بگم؟

 تر گفتم: چی؟!!! یکه خورده

 منصور: من ازت هفده سال بزرگترم.  

دونی   رفین تکون دادمُ گفتم: منُ میذاری کنار واسه اینکه به دوستات نمیسری به 

 چی توضیح بدی؟!

 منصور عاصی و سرگردون گفت:

 دونم چطوری بگم.  تونم برات توضیح بدم، نمی نه مایا... نمی -
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 ی کارات برای این بوده که دلت برام سوخته؟ تو منو اصالً دوست داری؟ یا همه -

 به چشمام نگاه کرد و وارفته گفت: ترحم؟!منصور سردرگم 

 فهمی؟! با چشمای پر اشک گفتم: من عاشقتم می

منصور صورتمو به احا ه دستش درآورد و هول زده اما با لحن آروم و کنتدرل شدده   

 گفت:

 گریه نکن مایا... ترو خدا گریه نکن.   -

م و تدو  عاشدقت «: ترک اول بغضم شکست و اشکم فروریخت و گفدتم »من عاشقتم  -

 گی به دوستام چی بگم؟  می

منصور اشکامو پاک کرد، خواستم هولش بدم نذاشت، دستشو پس زدم، مندو کشدید   

 تو بغلش با حرص و صدای بلند گفتم: ولم کن. 

با یه لحن خاص اینو گفدت و بدا تدرک    »تونم.  منصور بدون اینکه ولم کنه گفت: نمی

 «: دوم بغضم گفتم

اومدی، انقدر بهم محبت کدردی توجده کدردی کده مدن       تو بدترین روزای زندگیم -

ات،  عاشقت شدم، پاشدی نصفه شب اومدی سدر تمدرین دنبدالم، مندو آوردی خونده     

 پاشدی رفتی گوشی گرفتی... خدایا میگه نه...  

 «. نه»منصور: من کی گفتم 

 خواستم باز هولش بدم گفت: بمون. 
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 خوای؟ تو منو برای چی می -

دونی وقتی یکی برای  فهمی چه حالی دارم، نمی چه خرابه، نمیفهمی حالم  تو نمی -

خوره بعدش چقدر سخته، بدرای دردای مرگبدارش    اولین بار با کلی درد ترامادول می

 دونی.  دیگه مصرف نکنه؛ تو چیزی از من نمی

 ای رو دوست داری.   کسِ دیگه -

نگاه کدرد و آروم   هامو گرفت و تو چشمام منصور منو از آغوشش بیرون کشید و شونه

های  رف تدراس   گفت: دیگران چیه؟! دیگه چیه؟ منصور رهام کرد و به پشت شیش

که همون تراس تو حیاط بود که یه سرش تا اتاق منصور هم کشیده شده بود، رفدت  

گه منو دوسدت   و به بیرون نگاه کرد... نگارش کردم، پای کسی وسط نیست چرا نمی

 زنند، اونم مردی در چهل سالگی مثل منصور...   یداره یا نه؟! مردا که داد نم

 رفتم از پشت بغلش کردم نفسی کشید و گفت: جان؟ جاااااان. جاااااان. 

دونم چقدر زمان گذشت که منصور رفت دوش گرفت و بعد رفتیم شام خوردیم،  نمی

 کل شهر اون سال بیرون بودن بعد شام به منصور گفتم: یکم راه بریم؟

شدو   د، توی پارک یهو یه نوچی کرد، با تعجدب نگداش کدردم گوشدی    منصور قبول کر

 برداشت و گفت:

با چشمای گرد نگداش  »چیه؟ «: سریع تماسُ باز کرد و گفت»مایا جان ببخشید...  -

 «  کردم با کی اینطوری حرف زد؟!!! منصور به همه احترام میذاره!
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حدرف زدن داره راه  یکی دو قدم ازم دور شد اونم نامحسوس به هدوای اینکده موقدع    

 ره...   می

تدونم جدواب بددم... حتمدًا کدار دارم... قدباًل کدار         زنی حتماً نمی چرا انقدر زنگ می -

نداشتم االن کار دارم... آره آره دقیقاً این موقع شب تو عیدد... آره اتفاقداً فکدرت داره    

ردم کده  درست میگه... آره با توأم... هه چی گفتی؟!... منو تهدید نکن مدن کداری نکد   

ازش دور شدم به  رف تاب تدو پدارک رفدتم روش نشسدتم،     « ازش اِبا داشته باشم...

اش نگاه کردم دیددم بابدا چندد بدار      گوشیمو از جیبم درآوردم سایلنت بود، به صفحه

 زنگ زده... مامان زنگ نزده بود، دلم بدتر ازش پر شد. 

 ی بابارو گرفتم با اولین بوق با تعجب و شور گفت: شماره

 مایا! مایا بابایی! خودتی؟! مایا جان...   -

 سالم بابا.   -

 «دلم برای بابا سوخت»شه زنگ زدی! مایا جان...  سالم باباجون، مایا باورم نمی -

 خوبی؟ -

دوندم   دوندم خیلدی سدخته، مدی     بابا: االن عالیم، داشتم بهت فکر میکدردم، مایدا مدی   

زدم که بگم کسری زنگ زده مندو  تونی منو ببخشی ولی اون روز کلی بهت زنگ  نمی

دونم که پدر خوبی نبدودم امدا مایدا     تهدید کرده اما تو تماسامو جواب ندادی؛ من می

اش منم بغض کرده بدودم بدا    بابا گریه کرد، از گریه»خواستم اینطوری بشه...  من نمی
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خواسدتم زنددگی بهتدری نصدیبمون بشده، فکدر        منو بدبخش. مدن مدی   «: گریه گفت

 طوری بشه... مایا؟ مایا؟  کردم این نمی

 بله؟ -

خواسدتم   تونی منو ببخشی؟! میدونم االن خیلی زوده ولی مدن، مدن ایندو نمدی     می -

 مایا...  

 دونم.  می -

 بابا: بذار کنارت باشم، بذار جبران کنم. 

 آروم تابو تکون دادم و گفتم بابا؟ -

 بابا: جان؟ جان؟

 بذار تنها باشم، بذار آروم بشم...   -

میدرم مدن ایدن بدالرو سدرت       خبرم دارم از عذاب می اینطوری که ازت دورم و بی بابا:

 گریه نکن. «: شنیدم و آروم گفتم ی مردونة بابا رو می صدای گریه»آوردم 

خواسدتم   بابا: من پشیمونم، من پدر بدی هستم... وقتی تو رو تو بیمارستان دیدم می

دلم برای بابام سوخت... بدا تمدوم   »م. بمیرم... با من قهر نکن من جز تو کسی رو ندار

 «. هاش دلم براش سوخت اعتنایی بی

 تو مامانُ داری.   -
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بابا: هه! مامانت کی برای من بود که االن باشه، همیشه برای فرار از تنهایی پناه بردم 

 شد.  به رفیق، به کار به کارایی که دوست نداشتم انجامشون بدم ولی تنهاییم پر می

کنده، مدن هدیچ     دونم این حرفا، کم کاریامو توجیه نمدی  بابا گفت: می سکوت کردم و

خواستم اینطوری بشه، خیلی متأسفم مایا... تصویر تو از جلوی  وقت پدر نبودم... نمی

دونم گناهکارم اما تو اگر تونستی بابا رو ببخش، من جای هدر   ره، من می چشمام نمی

 دومون خودمو مجازات میکنم.  

 ؟مامان کجاست -

دونمن ولی گفت میره ونیدز، بلیطشدو ندیددم، شدایدم ایدراِن مدن کده         بابا: دقیق نمی

 دونم.   نمی

 چرا با هم ادامه دادید؟ -

 بابا: هه! مگه شروع کرده بودیم. 

این زندگی منم نابود کرد بابا، هیچ وقت شمارو کنار هم نداشتم، حتدی تدک والدد     -

رگ شدم؛ من هیچ وقت  عم محبدت  سرپرست بز های بی هم بزرگ نشدم، شبیه بچه

 خونوادگی رو ندیدم.  

 بابا: مایا... منو ببخش.  

 چطوری؟! نه خودتون زندگی کردید نه من.  -

 تو بهم بده، بیام پیشت.  بابا: آدرس خونه
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 خودم میام پیشت.  -

 بابا با ذوق گفت: کی میای؟ بگو کجایی بیام دنبالت.  

 زنم.   خواستم بیام زنگ می -

 افسوس گفت: باشه.  بابا با

 منصور به  رفم اومد و گفتم: بابا خداحافظ.  

 بابا: دوستت دارم خداحافظ.  

 زدی؟ منصور بهم رسید و تابو هول داد و گفت: باکی حرف می

 با بابام؛ مامانم بهم زنگ نزده بود.   -

تابو نگده داشدتم و برگشدتم نگداش کدردم      »منصور: حتماً مامانت سرش جایی گرمه 

 ای؟ عصبانی«: کی این حرفو زد و گفتمچقدر شا

 منصور: نه عزیزم به ماندانا زنگ زدی؟

 نه.   -

 منصور: زنگ بزن، ماندانا همیشه ازت حمایت کرده.  

 ی ماندانارو گرفتم و ماندانا سریع جواب داد و گفت: شماره

 چه عجب! -

 «:منصور خندید و ماندانا گفت»دلت پره؟!  -

 دم.  بعد سال تحویل منتظرت بو -
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 نشد زنگ بزنم.   -

 ماندانا با تعجب گفت: چرا؟ بعد یهو گفت: ییییییه، با منصوری؟

برگشتم منصورُ نگاه کردم و منصور سری به  درفین تکدون داد و برگشدتم و مانددانا     

 گفت: با توأم. 

 یه جورایی.   -

 ماندانا: نتونستی جلوی خودتو بگیری؟ بهت گفتم تو بدری اونجدا بنددو آب میددی....    

 الووو...  

 دارم نصیحتاتو گوش میدم.   -

 ماندانا: نصیحت؟ دیگه چه نصیحتی؟!

ای هستی که خودت االن تو بغل یه مردی که ده روز دیگه عروسی  تو چطور راهبه -

 میکنید؟  

 ماندانا: ترو خدا ببین به من چی میگه!

ا! مسیح کنارش بود گفت: چرا نره  رف منصدور؟! منصدور بهتدرین آدمده بدرای ماید      

بره ایندور اوندور، سده     بره شمال، می منصورم که دوسش داره معلومه کی یه دخترُ می

 مونه؟!....   شب بیمارستان باال سرش می

 ماندانا: منصور جای باباشه.  
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مسیح: چه ربطی داره؟! بابای منم بیست سال از مادرم بزرگتره، عشق دنیدارو کدردن   

 با هم. 

 ماندانا: مامان تو مایاست؟

 چه ربطی داره؟ من میگم سن ربطی به یه رابطه نداره.   مسیح:

 ماندانا: مایا هنوز  الق نگرفته.  

مسیح: مگه ازدواج کرده بود؟ با زور بردن عقدش کدردن بده زورم داره  دالق میدده،     

 این بدبخت چه گناهی کرده؟!...  

 منصور: مایا؟

 برگشتم منصورو نگاه کردم و منصور گفت:

 شتی؟چرا گوشیُ نگاه دا -

 کنند.   ماندانا و مسیح دارن سر ما دعوا می -

 سرِ ما؟!!! تو یه دقیقه گوشی رو برداشتی گفتی؟ -

 نه، خودش فهمید.   -

 منصور عاصی شده نگام کرد و گفت: این  ور مسائل خصوصیِ عزیزدلم. 

 به خدا من هیچی نگفتم!  -

  منصور: خیله خب گوشی رو قطع کن، هوا خیلی سرده بریم خونه.

 گوشی و قطع کردیم و رفتیم خونه...  
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 از نظر خودم برگشت سر جای خودم اونجا رو تختش، کنارش...  

ای بکنه و بعد بخوابده، همدون جدا، رو     منصور گفت: من بخوابم باید یه نگاه به پرونده

 کرد، رومو کشید و گفتم: شب به خیر.  تخت نشسته بود، منو نگاه می

 به خیر عزیزدلم.  منصور لبخندی زد و گفت: شب

 خواستم با هیچ فکری، لذت باهاش بودنو از خودم بگیرم...   نمی

خوابم برد خیلدی سدریع ولدی انگدار فکدر نکدردم بده موضدوع، موضدوعو بده ضدمیر            

ی منصدور   ناخودآگاهم فرستاده بود، خواب دیدم کسری اومدده بدا زور مندو از خونده   

 م وایستاده و داره فقط نگام میکنه...  زنم منصور، منصور، منصور ببره منم هی جیغ می

ایدم   با وحشت از خواب پریدم، دیدم منصور همون جا رو تخت نشسته، هدیچ پروندده  

 دستش نیست تا دید از خواب پریدم گفت: جان؟ چی شد؟

 خواب بدیدم! بیداری؟! -

 منصور اومد  رفم و گفت: من اینجام نترس.  

ش نزدیک شدم، دستشو زیر سدرش جدک زد و   پتو رو کنار زدم و امد زیر پتو، به بغل

 خوابونه. خندیدم با تعجب گفت: چی شد؟! آروم آروم به پشتم زد انگار داره بچه می

 زنی؟! اون سنو رد کردم.   پشتم می -

 منصور خندید و آروم پشتمُ نوازش کرد و سرمو بوسید و گفت: بخواب عزیزم. 

 سرمو بلند کردم بوسیدمش آروم گفت: جون دلم. 
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 سرمو رو بالش گذاشتم و گفتم:

 ان برام.  آدمای بعد تو عادی

 منصور با غم نگام کرد و گفتم:

 تونم کنار بیام.  بعد تو با هیچ کسی نمی

 موهامو نوازش کرد و پیشونیمو بوسید:

 دونند  آدمای بعد تو نمی

 «فرزاد فرزین، آدمای بعد تو»ی تو مهم نبود برای من  خدای من، هیچ کی اندازه

صبح چشمامو باز کردم، دیدم منصور هنوز بیداره، یه پلک محکم زدم نگداش کدردم،   

 با تعجب گفتم: منصور؟! 

 منصور لبخندی زد و گفت: صبح به خیر. 

 نخوابیدی؟! -

 منصور لبخندی دیگه زد و گفت:

 اومد.   خوابم نمی -

نشسدتم  از جا بلند شدم، دستشو از زیر سرش برداشت و سرشُ روی بالش گذاشت و 

 و صورتشو به احا ه دستم درآوردم و گفتم: مریض نشی! 

 منصور با یه حالی با یه حسی آروم و لبریز از احساسات گفت: جون. 

 سرشو بغل کردم پیشونیشو بوسیدم و گفتم:
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بداز  »چیدنم   برات سدفره مدی  «: منصور خندید و گفتم»کنم.  برات االن خانومی می -

االن بدرات یده   « خنده گفت: یا خددا! بیچدار منصدور   کنم با  برات دلبری می« خندید

 «.  منصور با شور نگام کرد»چیزی درست میکنم که بری فضا 

از جا بلند شدم رفتم باال لباسمو عوض کدردم، کمدی آرایدش کدردم موهدامو مرتدب       

گشتم اما پوشدیدم   کردم، به خودم نگاه کردم، هیچ وقت جلوی منصور اینطوری نمی

 ن، یه تاپ سفید قهرمانی، یه عطر عالی! یه شلوارک کوتاه جی

 دار دم کردم سفره چیدم...   اومدم پایین، براش پنکیک درست کردم، چای هل

 اومد وارفته دستشو به سرش گرفت و گفت: مایا!!!!  

 با تعجب نگاش کردم و سر تا پامو نگاه کرد و گفت: مایا نکن. 

 خندیدم، قهقهه زدم آرومتر گفت: نکن المصّب. 

 دوستت دارم.   -

 اومدم جلو به گردنش آویزون شدم، دستشو دور کمرم انداخت و گفت:

 مایا برو لباستو عوض کن.  -

 ابروهامو باال دادم و گفتم: دیدی آشپزی بلدم پنکیک پختم. 

 منصور: ممنونم قربونت برم، ممنونم، برو حاال لباستو عوض کن، بیا صبحونه بخوریم. 

 باال دادم و گفتم: برای توئه.   مو جمع کردم، ابرو خنده

 منصور: مایا... مایا بذار بعد عید... 
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 من شوهر ندارم.   -

 منصور: عزیزم گوش کن. 

ی پام ایستادم، منصور سرشو کمی عقب کشید و چشماشو برای حفدظ   رو نوک پنجه

کنترلش رو هم گذاشت و با حرص ازش دست کشیدم یه قددم عقدب رفدتم، شدوکه     

 آلود شد، توی یه حرکت یک صدم دقیقه تاپو از تنم درآوردم.  ش غمنگاهم کرد، نگاه

 دین نکن، نکن.  وار نالید: نکن المصب، بی منصور عصبی و بیچاره

 کنم.  با حرص و تخسی گفتم: دور بشی ازم بدتر می

 منصور: بپوش مایا... بپوش قربونت برم.  

کرد که افتاد اون سر آشپزخونه، وار به تاپ نگاه  تاپمو پرت کردم اونور، منگ و بیچاره

شرتش بردم با زاری گفت: خددااااا، مدن از    رفتم جلو به سقف نگاه کرد دستمو زیر تی

 دست این چیکار کنم؟ مایا.... مایا....  

بوسیدمش انگار به جرقه نیاز داشت به خودم نهیب زدم مایا! این تویی؟! من این مردُ 

بخوای باید لخت بشدی؟! حدس حقدارت داشدتم،     خوام با تموم تار و پودم هر کیُ  می

کشدید لدذتم اومدده بدود      کردمش از خواستش منو به تخت نمی اش می مغلوب غریزه

 پایین، خوددرگیری داشتم. 

یا وجدان؛ یاد اون  نزه افتادم میگده وجددان چیده؟ گنداهو     « فراخود»گن  بهش می

 نه اما زهرم کرد.  ای نبود که منصرفم ک زهرت کنه، زهرم کرد انقدر وجدان قوی
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قوی نبود چون کمبودام زیاد بودن، قوی نبود چون بهم یداد ندداده بدودن کده بدرای      

خودم احترام بیشتری قائل باشم؛ زنی که از زیبایی و ظرافت و بددنش بدرای مغلدوب    

کردن یه مرد استفاده کنه برنده نیست، بازنده است شاید نتیجه خوب باشه اما مسیر 

مقصدی در کار نباشه مسیر رو چطوری  ی کدردیم مهمده! ایدن     مهمه... شاید هرگز

تونه برای همیشه یه چوب بشه از  رف همین منصور خوب و مهربدون واسده    کار می

سر من که بگه تو همون زنی هستی که از عشدقت سوءاسدتفاده کدردی جلدوی مدن      

ل مدن  تونه یه روز بگه تو امدروز اومددی بغد    لخت شدی،  الق نگرفته بیای بغلم، می

ری تو بغل کسی که بیشتر محبت کنه... من اینطور زندی نیسدتم    فردا جدا نشده می

هامو نیازهدامو عشدقمو وسدیله قدرار      ی عقده اما با کارم فهموندم که هستم... من همه

خوام باشم اما ذلیل! ذیل، این ذلتده! بایدد بدا تمدوم محددود       دادم که با مردی که می

 تن.  شدنها خواست، نه با تابو شکس

 بسه بسه... ببخشید منصور....   -

 منصور با بالتکلیفی و سردرگمی و شک نگام کرد و گفت:

 چیه؟! حالت بدِ؟ اذیت شدی؟!!! -

خدوامش دارم دق میکدنم،    از بیچارگی زدم زیر گریه می»آره آره... آره... ببخشید...  -

 شد؟!!!منصور شوکه و وارفته نگام کرد گفت: آخه چی « اما حالم خرابه...

 با همون حال زار زدم: منصور... منصور...  
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 منصور: جانم؟ جانم؟ درد داری؟ کجات اذیت شد؟! مایا... مایا جان...  

آخه پناه منه، هر وقت رنجی داشتم اومدم تو همین آغوش االن برم دیوارُ بغل کنم؟ 

شدم   قدرار گفدت مایدا؟! مایدا مدن دیوونده مدی        دوباره برگشتم به خودش... منصور بی

 کنی چیه خوشگلم؟ با من حرف بزن.  اینطوری می

 هیچی... هیچی...   -

انقدر عاقل بود که گیر نده، آرومم کرد بعد رفت خدودش لبداس بدرام آورد یده بلدوز      

شلوار، از اینکه رفت اون لباسارو آورد حس حقارت بیشتری کردم، باید خدودش مندو   

رد لباسدمو بپوشدم، آروم...   رفتم  درفش... حتدی کمکدم کد     خواست، من نباید می می

 سؤال کردم، سؤالی از روی مَرض و غَرض! 

 چرا اینطوری نپوشم تو که منو دیدی.   -

 منصور: برای اینکنه حالت دوباره به هم نریزه.  

 حال من؟! -

 منصور: حال من. 

 برگشتم نگاش کردم و گفت: بلوزتو بپوش. 

 من زن بدیم؟  -

کنم، اگدر   چه حرفیه؟! من تماماً تو رو درک میمنصور اخمی شدید کرد و گفت: این 

اش از شرایطش سوءاستفاده  کنم اولین علتش اینه که نگن برد خونه دارم ممانعت می
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کرد بردتش تو تختش، دیشبم که به ماندانا گفتی. دومی علتش اینده کده تدو آمداده     

تدو   نیستی تو آسیب دیدی، نگاه حالتو، منِ نره خر نبایدد بهدت نزدیدک بشدم چدون     

تدونی تصدمیم    کنده، نمدی   حالت مناسب این رابطه نیست، احساسات بهت غلبده مدی  

شعور من سدنم کدم بدود مدن حدالم       خوام یه روز بگی منصور بی درستی بگیری؛ نمی

 خوب نبود تو چرا ازم سوءاستفاده کردی.  

 با غم و رنج و بغض گفتم: من اینطوریم؟!

جدوونی، دختدر    کنی؟! تو دختری،  نمی منصور عاصی شده گفت: مایا!! مایا چرا درکم

 ترین...   ترین و قدیمی صمیمی

 به من اراجیف تحویل نده منصور.   -

 منصور با تعجب نگاهم کرد و گفت: آفرین، باریکال. 

گذاشت رفت، دوییدم دنبدالش وسدط راه از پشدت بغلدش کدردم گفدتم: ببخشدید...        

 ببخشید...  

 هیچی نگفت و گفتم: دلم از خودم پُره. 

 منصور برگشت گفت: منم دارم همینو میگم چون االن موقعیتت درست نیست.  

 عاشقتم... بهم نگو دور شم. «: با گریه گفتم»من عاشقتم...  -

 منصور منو تو آغوشش گرفت گفت: 
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ام، زنددگیم بدا تدو     من با تو چیکار کنم جونِ دلم، آخه درد من، درمون مدن، بچده   -

 چیکار کنم. 

بهم گفت: به ماندانا زنگ بزن بگدیم میداییم خونده اش، زندگ زدم     صبحونه خوردیم، 

گفتم: حاضر شدیم. سر راه هم یه جعبه گل خرید یه تدابلو فدرش وینکدات بده گدلِ      

کردم، منصور خندید و گفت: پیمدرده   کردم و بو می همینطوری زل زده بودم نگاه می

 کردیش.  

 و کردم فقط.  -

 ت دیگه.  منصور: نگاشم کردی، هوش از سرش رف

 به منصور نگاه کردم و لبخندی زد و گفت: جون؟

 کنی! دیدی خودت انگولکم می -

منصور با خنده لبشو گزید گفت: انگولک چیده؟! عده عده دختدر بده ایدن خوشدگلی،        

 ادب میشه؟ تیپی، بعد بی هیکلی، خوش خوش

 کنیما.  بهش نگاه کردم و گفت: تصادف می

 ا یادم بره، همه چیُ. اگر تصادف کردیم سرم بخوره یه ج -

 منصور با غصه نگام کرد و گفتم: شاید ازم راحت بشی. 

زیر لب یه چیزی گفت: سرمو از تکیه پشتی صندلی »منصور اخمی کرد و گفت: نچ! 

 چی؟ «: درآوردم و گفتم
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 منصور جدی گفت: با خودمم. 

 نه بگو.   -

 منصور: میگم با خودمم، خودمو لعنت دادم. 

 چرا!!!   -

 ر: ای بابا! با خودمم مراودت نکنم؟منصو

 نه، چرا لعنت؟ -

 منصور: بیا سوزه دستش اومد!  

 ات...   لعنت که منو آوردی خونه -

 نعره؟! نه... نه... اینا نبود یه چیزی فراتر از اینا زد: داد؟! عربده؟! 

خدا منو لعنت کنه که قبل اون عوضی نیومدم سراغت، خدا مندو لعندت کنده کده      -

تم زودتر بیام  رفت که هیچ اتفاقی نیفته حداقل پیش خدودم باشدی، خددا    تونس می

 تونم جمعش کنم.  منو لعنت کنه که گه زدم به زندگیم االن نمی

چسبیده بودم به در، جعبه گل هم واژگدون شدده افتداده بدود بینمدون، همینطدوری       

 زد با ترس گفتم: کردم و از حرص و عصبانیت نفس نفس می نگاش می

 ها! حرص نخور.   کنی ر سکته میمنصو -

 وار گفت: یه نگاه بهم کرد و آروم و بیچاره
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اش واقعداً   دوندم خندده   نمدی »کنی؟ حدرص نخدور.    ببین چی میگه! میگه سکته می -

خداک تدو سدرم کده نددزدیمت؛      «: گرفت یا از حرص خندید سری تکون داد و گفت

کندی   خور سدکته مدی  من چی میگم اون میگه حرص ن«: باز خندید و گفت»اکازیون 

 اشو جمع کرد زیر لب گفت: ترسیدم االن دوباره داد بزنه، خنده زد، می قهقهه می

 چه غلطی؟!«: سری به  رفین تکون داد و گفت»چه غلطی بکنم؟  -

 کردم یه نیم نگاه بهم کرد باز خندید گفت: فقط همون  وری نگاش می

 چرا اونطوری چسبیدی به در، صاف بشین! -

 خب؟ داد نزن -

منصور زد زیر خنده و گفت: آخه زندگی من، انرژی من، خدا... خدا چیکارش کدنم...  

 «. سری تکون داد و دیگه حرفی نزد»

ها رو مرتب کردم تو جعبه، یده آهندگ مالیدم تدوی فضدای       کل راه حرف نزدیم، گل

 ماشین پیچید.  

رو بلدد   شهر خلوت بود، شبیه آدمایی بودیم که غریبن تدوی یده کشدور و هدیچ جدا     

 تر نشن...   توننند برن باید کنار هم باشند تا گم نیستن، هیچ جا نمی

ها باال رفتم و منصور هم با اون تابلو فرش  ی ماندانا و اول من از پله رسیدیم دم خونه

 پشت سرم میومد.  
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ام پرید از اینکه با صدا و به ضدرب در   اشو به ضرب باز کرد، شونه آقای ساعی در خونه

شو باز کرد، یه قدم به عقب رفتم خودم به منصور، منصور نگهم داشت و سریع ا خونه

 «:به ساعی سالم کردم، قد و باالمو نگاه کرد و گفت

زنه! به منصور یه نگاهی کردم منصدور   چه ضربتی حرف می»علیک،  الق گرفتی؟  -

 سالم جناب، سال نوتون مبارک. «: آروم هدایتم کرد به کنار و گفت

 دست دادد و بهم گفت: گلو بده من کفشتو دربیار.  با ساعی

ساعی: عید شما هم مبارک، شنیدم پروندة شکایت فامیدل زن علدی آقدا هدم دسدت      

 شماست برای اون داروها.  

 منصور: من نظارت دارم اما واگذار کردم.  

 گیرن؟ ساعی: حاال یارو عوضی رو می

 منصور: بازداشته.  

 د؟ساعی:  الق این بنده خدارو دا

 منصور: بعد عید. 

به من یه نگاه کرد و گفت: دختدر جدون مراقدب خدودت بداش شدبیه       »ساعی: آهان 

 «. ی من نشی جیگرگوشه

 خدا خواهرتونو بیامرزه.   -
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ها رفت پدایین، لبداس سدیاه تدنش بدود، منصدور آروم        ساعی سری تکون داد و از پله

 گفت: بنده خدا! 

رد و سالم کردم و اومدم خم بشم کفشمو بردارم ها رو گرفتم و ماندانا در رو باز ک گل

 منصور گفت: 

کردن، نگاه کدردم و   به ماندانا و مسیح که منصورو نگاه می»تو برو تو من برمیدارم.  -

 «اومد داخل و با ماندانا روبوسی کردم و ماندانا تو گوشم گفت: منصور کفشتو برداره؟

 خودش گفت.  -

دادم بهش با مسیح دست دادم تدا خواسدتم باهداش    ماندانا چپ چپ نگام کرد و گُل 

روبوسی کنم، منصور از پشت کمرمو گرفت نذاشدت! نذاشدت!!! ایندو حتدی مانددانا و      

 مسیح هم فهمیدن! 

منصور اومد جلوتر با خود مسیح روبوسی کرد و سال نو رو تبریک گفت و بدا مانددانا   

 فقط دست داد و ماندانا گفت:

 کادوسی عروسیِ؟ -

 نه این کادوی اولین سال مشترکتونِ، کادوی عروسی واسه خود عروسی. منصور: 

 مسیح: منصور جان این کارا چیه؟!

 ها؛ از دست مایا افتاد یکم پرپر شد.  ها سالم بودن منصور: اون گل

 ماندانا خیلی: خیلی قشنگن، خیلی خجالتم دادی منصور جون. 
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 لباسمو درآوردم و مسیح گفت:

 رید شمال؟ میدیگه تنها تنها  -

 «:مسیح به خنده و شیطنت گفت»ماندانا: مسیح؟! 

 بردید.   مسیح: خب مارو هم می

 منصور: چشم دفعه دیگه حتماً.  

مانددانا مسدیحُ چدپ    »یاییم  رید که حتماً می مسیح: چه خوب بعد عروسی ما اگر می

 چپ نگاه کرد، منصور پوزخندی زد و سری تکون داد و گفت: خواستیم بدریم حتمداً  

 «. جمعی میریم دسته

زنده کده    ها! داره از بیراهه می مسیج گیر داده»مسیح: آقا شمال فقط  بیعت گیالن. 

 « گرده! خودش که دیشب فهمید من با منصورم! به مقصد برسه دنبال چی می

 از جا بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه ماندانا با حرص گفت:

 ببین چی میگه! -

 شنیدم.   -

 منصور برگرده یه چیز بگه که روم نشه نگاش کنما.   ماندانا: حاال

 چی درست کردی؟! -

 ماندانا: مامانتو بالک کردی باز؟!

 من؟!!! نه!! -
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زنه عصبانی میگه منو بالک کدرده، هدم از تلگدرام هدم      ماندانا: از دیشب هی زنگ می

 ها حتی تو اینستا.  تماس

 من؟!!! نه اتفاقاً پیام دادم نخوند.   -

 شاید حواست نیست گوشیتو نگاه کن.  ماندانا:

 گوشیمُ از جیبم درآوردم و دیدم آره از همه جا بالکِ، با تعجب گفتم:

 من بالک نکردم.   -

 ماندانا: عصبانی بودی حواست نیست. 

 مگه روانی هستم که کار انجام بدم یادم نیاد.   -

 ماندانا: برو یه زنگ بزن بهش.  

 زنم.  می حاال بذار تو بالک باشه، زنگ -

 ماندانا: منصور چی گفت. 

 در مورد؟! -

 ی جدید.   ماندانا: رابطه

 به ماندانا نگاه کردم و گفتم: منظورت چیه؟

 ماندانا: میگم نظرش چیه؟

 در مورد چی؟!!! -

 خوای حرف بزنی در موردش؟! ماندانا: نمی
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 هر چی اتفاق افتاده خواست دو  رف بوده.  -

داد که بهت نزدیک بشه، تو خواسدتی.   خودش اجازه نمی ماندانا: منصور هیچ وقت به

 «: با حرص به ماندانا نگاه کردم و گفتم»

ماندانا با تعجب نگام کرد و با سینی چای به هال رفتم و به »آره بهش تجاوز کردم  -

مسیح و منصور تعارف کردم و منصور با نگاش دنبالم کرد و روی دورترین مبل ازش 

و مقابل دهنم گرفتم و مسیح داشت در مدورد مسدابقاتش بدا     نشستم و فنجون چای

 «:زد، منم ذهنم به حرف ماندانا درگیر بود که منصور آروم گفت منصور حرف می

 مسیح جان ببخشید، مایا!   -

 سوزه.   سربلند کردم و منصور گفت: چای رو داغ نخور بذار اونجا سرد بشه دهنت می

ود اما روشو برگردوندد  درف تلویزیدون و کاندال     اش گرفته ب به مسیح نگاه کرد خنده

عوض کرد، فنجون چای رو کنار گذاشتم و ماندانا گفت: مسدیح پاشدو شدیرینی ایندا     

 تعارف کن؛ خودتم مهمونی؟

تدو بشدین مدن    «: مسیح از جا بلند شد و گفدتم »مسیح: مگه مایا و منصور مهمانند؟ 

 میارم.  

 یایید.  خوایید ب ریم کاشان می منصور: ما فردا می

 به منصور نگاه کردم و مسیح به ماندانا نگاه کرد و گفت: واهلل... 

 ماندانا: پیش خاله ملک؟
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 منصور: آره برم یه سر بهش بزنم، این چند وقت نرفتم. 

 ی مادربزرگ مسیح.   ریم رشت خونه خوای تو با ما بیاد دو روزه می ماندانا: مایا می

کرد، به مسیح نگاه  ی به فنجون چایش نگاه میبه منصور نگاه کردم، جدّی! فقط جدّ

 کردم گیر داده بود به تنظیمات تلویزیون، ماندانا یهو جیغ زد: مسیح نکن. 

 مسیح: باباجون چشمم دراومد، این باید نورش رو این گزینه باشه...  

 اق. ماندانا: اصالً تلویزیونِ منه دوست دارم نورش قرمز باشه، تلویزیونتو بیار بذار تو ات

 مسیح: برو بابا، انگار گیم نتِ صد تا تلویزیون تو یه خونه. 

ی مبدل گذاشدتم و پشدت دسدتمو      به منصور نگاه کردم، نگاهم کرد آرنجمو رو دسته

جلوی دهنم جک زدم و نگاش کردم، منظور ماندانا با این حرفا و کارا و پیشنهاداتش 

 چیه؟!

ه شیشده عدرق بهدار ندارنج بیدار      ری کاشدان ید   مسیح با خنده گفت: منصور جون می

 ماندانا بخوره اعصابش ضعیفه. 

درآر زد و ماندانا هم با حدرص از آشدپزخونه، تقدویم     ای حرص خود مسیح بلند قهقهه

رومیزِی روی اپنو برداشت پرت کرد  رف مسیح اوندم تدو هدوا پریدد بدا لگدد زد بده        

خدورد افتداد و پدایین     تقویم، تقویم صاف خورد به تابلوی روی دیوار کنار من و سُدر 

 اش شکست.   شیشه

 ماندانا جیغ کشید: مسیح!  
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کدردم، زد زیدر خندده و     من پاهامو باال جمع کرده بودم و شوکه به مسدیح نگداه مدی   

 منصور با لحن کنترل شده گفت: 

خدودش بلندد شدد اومدد  درفم و      »کنید؟ مایا پاشدو از اونجدا...    معلومه چیکار می -

 پاتو نذاری روی شیشه مواظب باش!«: دستشو دراز کرد و گفت

 مسیح: ماندانا حرکتو حال کردی تو عمراً بتونی...  

 gameتدونم نشدونه بگیدرم     تونم اما سر تو رو خوب می ماندانا: آره من تقویمو نمی

over   .بشی 

 ام کن ببینم.  game overمسیح: بیا 

دیما! آقدا مسدیح   کنم االن با هم مسابقه نذارید؛ چه گرفتاری شد  منصور: خواهش می

 ی ماندانا در رفت.  آخرین باری که شما دو نفر با هم مبارزه کردید، شونه

 مسیح: اون که دماغ منو شکوند، حاال در رفت دیگه.  

 ها ردم کرد و گفت: منصور از رو شیشه

 اونور بین.  -

 مسیح: جارو بده جمع کنم. 

 ماندانا: مواظب دستت باش.  

اج کنید؟ مگه مَرض دارید شوخی شدوخی بده جدون هدم     خوایید ازدو مطمئنید می -

 کشید که.  فردا دعواتون بشه جدّی جدّی همدیگرو می بیفتید؟ پس
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 مسیح خندید و با شیطنت گفت: ماندانا پنجاه و دو کیلوء من هشتاد و نُه کیلو.  

 کنما.  ماندانا: مسیح میام شَتکت می

صالً خوشش نیومده از ماجرا، هندوز  مسیح زد زیر خنده به منصور نگاه کردم، معلوم ا

 کرد.   کرد نگاه می هایی که مسیح جمع می داشت با جدیّت به خرده شیشه

گوشیش زنگ خورد بهش نگاه کردم، به گوشدیش نگداه کدرد و صداشدو قطدع کدرد       

 کنم اما بهم نگاه نکرد.   مجدد گذاشت تو جیبش؛ فهمید دارم نگاش می

 منصور آروم گفت: اومدم بلند بشم برم چاییمُ بردارم

 کجا؟ -

 برم چاییمو بیارم.   -

 خورم، اونور نرو شیشه میره تو پات.  منصور: بیا چای منو بخور من نمی

فنجون چاییشو برداشتم، کنارش نشسته بودم، اومدم به عقب برم تکیده بددم دیددم    

داره نگاه میکنه آروم، گرم... نگاش کدردم، لبخنددی کمرندگ بهدم زد آروم زیدر لدب       

 ت: جان. گف

کنده...   ام مدی  تکیه دادم، دلم گرمِ این مدردِ خددا! نگداه چطدوری نامحسدوس دیوونده      

 کنه.  سوزم وقتی اینطوری رفتار می فهمه دارم از تبش می نمی
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خندیدندد اصدالً شداید دعدوا      زدند وسط دعوا می مسیح و ماندانا هنوز با هم حرف می

اندداختن،   دن، همدیگرو دست میخون نبود مدل حرف زدنشون اینطوری بود کُری می

 مسیح بغلش کرد و ماندانا گفت: 

 زشته بذارتم زمین ای واااای! -

سرمو از زیر آروم آوردم به باال به منصور نگاه کدردم  »آروم گفتم، خوش به حالشون. 

خواد نه تنها، نده خدودم فقدط،     دلم آسایش می«: با غم نگام کرد نفسی کشیدمُ گفتم

 «. ی گنده توی گلوم بود گفتم گوله یه»خوام  با تو می

 آروم زمزمه کرد: مایا!  

 هارو به جون بخرم.  قانونی ی گناها و بی خواد همه دلم می -

 تر گفت: نچ، خدا، خدا... خدا...   منصور آروم

انگار به هر دومون بدرق وصدل کدرد هدر دو از حدال خودمدون       »مسیح: منصور جون 

 «:پریدیم و مسیح گفت

 ده؟ جاده چالوس.  شب بریم جا -

 منصور با کمی گیجی گفت: جاده چالوس؟

 مسیح: هان مایا؟ دوست داری؟

 «:به ماندانا نگاه کردم، مسیح دست انداخته بود دور گردنش و ماندانا گفت»من:  -

 ما یه جای خوب بلدیم.  -
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 منصور: بریم چرا که نه.  

 ک این جمعِ. مسیح: منصور جون دو تا شیشه آچانی برام آوردن. آقا خورا

 منصور لبخندی زد و گفت:

 مسیح جان، ما که تو راهیم بعدم فردا ما مسافریم.   -

 مونیم، شما صبحش یه سره برید کاشان.  مسیح: حاال آخر شب نشد جا که داریم می

 شه که لباس...   منصور: نمی

«: تمنصور به من نگاه کدرد و گفد  »مسیح: ای بابا، داداش من چون و چرا نیار دیگه. 

 خیله خب. 

بعد ناهار، منصور و مسیح تخته بازی کردند من و ماندانا هدم در مدورد روز عروسدی    

کردیم، انقدر حرف زدیم که خوابمون گرفت، همون جا رو تخدت مانددانا    صحبت می

 خوابمون برد.  

با صدای ماندانا بیدار شدم، دیددم منصدور بدین در ایسدتاده، مانددانا هدم داره مدانتو        

 با هول از جا پریدم و گفتم:پوشه  می

 کجا میرید؟! -

مایا حاضدره  «ماندانا: وا!!! چالوس دیگه، من خواستم بیدارت کنم زودتر منصور گفت: 

 «. حاال بذارید بخوابه تا شما حاضر بشید
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کدردد گفدتم:    دستمو رو قلبم گذاشتم منصور با لدذت و رضدایت و لبخندد نگدام مدی     

 موندم.  ترسیدم، فکر کردم همه رفتید من 

 ماندانا به منصور نگاه کرد و گفت: از بچگی رو سرشِ این اخالقا. 

ماندانا از اتاق رفت بیرون و منصور دستشو دراز کرد  رفم، دستشو گرفتم و منصدور  

 گفت:

 مگه میشه تو رو جا گذاشت؟ -

از رو تخت بلند شدم با زانو به  رفش رفتم، دست انداختم دور گدردنش و چشدمای   

 شت کرد و گفت:آبیشو در

 بینند.   االن می -

شی خیلی خوشم میاد، گفته بیدارم نکنند بیشدتر   یه بوسه کوتاه زدم و گفتم: بابا می

 «: خندیدمُ آروم و جدّی گفت»بخواب 

 دونم چی شد.  ام بودی آخه، نمی تو بچه -

دوبدداره بوسددیدمش اینددار خودشددم همددراهیم کددرد، آروم بدددون اینکدده پیشددونیمو از 

 ش جدا کنم آروم گفت:پیشونی

 بریم، االن میان.  -

 یکی دیگه.   -
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خندید، چشمامو بستم... واااای واااای که تو بهشتی، تو خود بهشتی تو نباشدی همده   

 شه. آرو با صدای خفه گفت: بسه.  چی جهنم می

پیشونیم به پیشونیش چسبیده بود، بینیم به بینیش، چشمامُ بسدته بدودم، نفسداش،    

 کرد...   نفسامو چاق می

 خوام.   صدای صاف کردن سینه اومد و ماندانا گفت: ببخشید ریموت در پارکینگو می

منصور منو به عقب فرستاد و آروم دستمو گرفت از رو تخت بیام پایین، گفتم سدرمو  

بلند کنم ماندانا با نگاهش قورتم داده؛ ماندانا رفت بیرون و منصور با سدکوت جلدوی   

مو پوشیدم شالمو سرم کرد و یه نیم نگاه بده منصدور کدردم    در اتاق منتظر شد، مانتو

 جویید، آروم صدا کردم: منصور!  ی لبشو می داشت گوشه

 سر بلند کرد، سری به  رفن تکون داد و گفت:

خودش از رو چوب لباسی »دختره دید... ژاکتت کو؟ داریم میریم جاده هوا سرده...  -

 ..  بدو.«: ژاکت صورتی کمرنگو برداشت و گفت

 دونند که با همیم.  کیفم و گوشیمو برداشتم و گفتم: اونا می

 منصور: آره  ی یه روز قشنگ آبروی خودمونو بردیم.  

 آبروگیی؟!!   وارفته گفتم: چه آبروریزی؟!!! بی

 تر گفتم: منصور؟! منصور هدایتم کرد به  رف بیرون و آروم

 منصور: مایا جان، خواهش میکنم ادامه نده. 
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ها پایین رفتم، دنبالم راه افتاد، در رو باز کردم دیدم ماندانا و  تم: باشه، از پلهبا غم گف

 مسیح تو ماشین منتظرن. ماندانا بِر و بِر نگاه میکرد، منصور صدا کرد:

 مایا بیا سوار شو.   -

 سوار شدم و مسیح اومد دم ماشین منصور نگه داشت و گفت:

این رخش «: با شیطنت گفت»ن میاییم. منصور جان شما جلو بیفت ما پشت سرتو -

 نفرمایید. «: منصور لبشو گزید و گفت»رسه.  ما به پای ماشین شما نمی

 کمی از راهو رفتیم و گفتم: حاال چرا با من قهر کردی؟ 

 منصور: باهات قهر نکردم عزیزدلم. 

 زنی دیگه.  خب حرف نمی -

 منصور: وقتی میگم بسه مایا یعنی تمومش کن. 

 اال چی شده مگه؟!خب ح -

 زنی؟ منصور: من چه توضیحی بدم وقتی تو حرف خودتو می

 دونند...   من میگم اونا که می -

منصور: من با بنُ قضیه که مشکل داره کاری ندارم، ولی این چیزا خصوصیِ مایا مدن  

 از این کارا خوشم نمیاد کسی ببینتم وقتی با تو هستم. 

 وااا! چرا؟! -

 : چرا؟!!! مایا چون خصوصیِ. منصور با تعجب گفت
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 بوسیدن که خصوصی نیست.  -

 منصور با تعجب بیشتر گفت: نیست؟!!!

 خب مسیح هم جلوی ما ماندانا رو بغل کرد بوسید.   -

به منصور با سدکوت نگداه کدردم، اولدین     »منصور: اشتباه کرد، هر چیزی جایی داره. 

آور بدود،   ین  ور چیزا هیجاننظر تفاوت سنیمون رخ بیرون کشید، برای من ا اختالف

هاش ببینه، بهش  برای منصور هیجان پنهان داشت نیازی نداشت کسی اونو در لحظه

 «. گن بلوغ سطح فکر! البته که بسته به فرهنگ هر ملیت و قوم داره می

فلش ماشین خودم تو کیفم بود، جای فلش خود منصورو گذاشتم و یده موزیدک رپ   

 پخش شد:

 بودیم گیج هم 

 روز تا نیمه شب  کل

 بوی بارو زیر چتر، کلی حرف 

 بودی روبروم اشک تو چشمات...  

 منصور یه نگاه بهم کرد دیک صدای موزیکو کم کرد...  

 معلومه داره به زور تحملش میکنه ولی قطعش نمیکنه.  

 بدون تو فردایی نیست 

 تو نباشی تنها میمیرم 
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 دلت تنها که نیست 

 واب میره چشام بام، بموم اگر تو نباشی خ

 ( GZ band)فردایی نیست »....« باز دود و سه کام اشکات میده به 

 دی تو؟! خورده گفت: چی؟! چی؟!!!! مایا این چیه گوش می منصور یکه

گرده یا اراجیف؟! مایدا تدو خدودت     فلشو کشید بیرون و گفت: مردک دنبال قافیه می

 هنرمندی سواد موسیقی داری اینجا چیه گوش میدی.  

 خب قشنگه دیگه.   -

 منصور: مگه هر قشنگی رو باید دید، باید رفت سراغش؟!

نظدر   یه ابرومو باال دادم! رومو برگردوندم به فلشم نگاه کردم، اینم جزء همون اختالف

ده! خب شخصیت بابا و منصور که  است؛ پوزخندی آروم زدم بابا ولی اینارو گوش می

 یکی نیست.  

 بود، بهم نگاه کرد و گفت:« مرغ سحر گوگوش»منصور فلش خودشُ گذاشت 

گیریه اونا رو گوش میده برای یه گاو بذارن شیرش خشک میشده،   آدم استرس می -

 شم.  البد رو ما هم تأ یر داره دیگه من که عصبی می

شونه باال دادم و گفتم: البد مرغ سحر گوگوش بذاریم گاوه شدیرش راه میوفتده خددا    

 افته.  دونه چی ما راه می می

 ادب.  منصور زد زیر خنده و گفت: بی
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با خنده گفتم: تو فکرت منحرفِ من حرف بدی نزدم گاو و با خودمون مقایسه کردی 

 منم قیاس کردم.  

 ذارم.  منصور: اصالً آهنگ خودمونو می

 من اینم دوست دارم.  -

 ات.  منصور با شیطنت گفت: حاال اتفاقی برات نیفته جلوی خاله

 ه هم کوبیدمُ گفتم: دیدی تو بدتری. کف دستمو ب

 منصور خندید...  

شب بود که رسیدیم به یه باغ خونوادگی، خیلی عجیب بود کده بداغ بده اون بزرگدی     

 خونوادگیِ فقط! و متعلق به دوست مسیح بود و برای عید کلیدُ به مسیح داده بود.  

روشدن کدردن،    سر راه کلی هم خرید کرده بودند، وسط باغ یه جا بدود بدرای آتدیش   

 اونور ترشم یه باربیکیو بود.  

 مسیح کف دستشاو به هم مالید و گفت: چه بکنیم. 

ی سدیمانی بدود کده     اول یه آتیش روشن کردند، وسایلُ حاضدر کدردن، یده محو ده    

اش نزدیدک همدون    وسطش جای آتیش بود اونورترش هم باربیکیو بود و  رف دیگده 

محو ه هم شیر آب بود، ماندانا ماشینشونو ی  اسکان آتیش میز و صندلی بود، گوشه

 جلو کشید و یه موزیک شاد از بهنام بانی گذاشت...  

 شنوم صدای تورو  از اتاقت هنوز دارم می
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 تونه تو قلبم بگیره جای تو رو  کی می

کرد یه لبخندد پررندگ رو    خوندیم، منصور به ما نگاه می منو ماندانا و مسیح با هم می

ها رو شستیم و میزو چیدیم و  ول یه کاری شد منو ماندانا میوهلبش بود هر کی مشغ

 ها رو حاضر کردن.  مسیح و منصور هم کباب

های یه بدار   ماندانا برای منو خودش کمی از مایع تو شیشه آب معدنی ریخت و لیوان

 مصرفُ به هم زدیمُ گفتیم: به سالمتی. 

 مسیح: تک خورای نامردو ببین منصور جون. 

 انا خندیدیم و ادامه شعرو خوندیمکمنو ماند

 شناسی  دوستت دارم کی رو جز من می

 دوستت دارم مثل من کی روت حساسه 

 دوستت دارم تو رو بی حد و اندازه 

 دوستت دارم  

مسیح سری تکون داد و اومد جلو لیوان ماندانا رو گرفت و ماندانا گفت: عه! اَه مسیح! 

 خب بریز برای خودت. 

نبایدد بده مدن بددی خدوره       drinkیه « دوستت دارم»شعار دادی  مسیح: دو ساعت

 جان؛ بده من ببینم مایا خانم. لیوان منم گرفت و گفت: برای خودتون بریزید.  

 لیوانم دهنیه.   -
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 شناسه.   مسیح با تمسخر نگاه کرد و گفت: باشه منصورم دهن تو رو نمی

زنه به مانددانا نگداه    حرف میکنه  حیاست تو چشم آدم نگاه می عه! این مسیح ته بی»

 منصور بدش میاد.  «: کردم و سری آروم تکون داد و آروم گفتم

 ماندانا: از دهنی؟!!! خوبه دهن تو دهن بودید. 

 شاکی نگاش کردمُ گفتم: از این حرفای شما دو تا. 

 ماندانا کش اومد و گفت: واا!!!

 تو سنگینه.  عزیزم این برای«: منصور اومد جلو گفت»منصور: مایا... 

 من خوبم!  -

منصور: این سِکِ تو تازه داروهاتو قطع کردی بدنت ضدعیفه، از لیدوانم برگردوندد تدو     

 لیوان خودش و روش آب میوه ریخت و گفتم: این که همه شد آب میوه!

 منصور: اذیت میشی، مراعات کن خواهش میکنم.  

 سکوت کردم و منصور رفت و ماندانا گفت:

 به جای کارای نکردة داریوشم پر میکنه.  راست میگه؛ خو -

 جای همه رو، قضاوتم نکن تو که با کفشای من تو زندگیم راه نرفتی.  -

پادته، تدابلو از رو دیدوار    دونم منصورم دوستت داره، داره می ماندانا: من از خدامه، می

افتاد رنگ منصور هم از رخش افتاد، ندیدی چطوری شاکی مسدیحُ نگداه کدرد، مدن     

 شق بودم، عاشقی دیدم، حال تو برام غریب نیست اما مایا االن موقعش نیست. عا
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 بذارم از درد بمیرم، مگه دست خود آدمه؟!   -

 اش گفتم نرو گوش نکردی رفتی که اونجا بمونی.   ماندانا: پاشدی رفتی خونه

 دم. مانددانا از دور نشسدتی   خوام بمونم من این مردو از دست نمدی  رفتم بمونم! می -

میگی لنگش کن؟ بیست و دو سال زیر خط فقر محبت قد کشدیدم، بعددد گیدر یده     

عوضیِ روانی افتادم، این مرد همیشه بود، همیشه اما سال اخیر اگر نبود اگدر هوامدو   

 فهمی! نداشت اگر... اگر... ماندانا تو نمی

من حالم بده به من نگدو بدرو خدوب مثدل منصدور نگدو  دالق و عددّه... مدن ایندارو           

فهمم، من آغوش امن آرامشو تو بغل این مرد دیدم؛ وجدانمم نتونست منو کندار   ینم

دونی چطدوری باهدام رفتدار     کنند. تو نمی هام تو بغل منصور فروکش می بکشه؛ عقده

میکنه، دیشب برای اولین بار حس کردم چقدر یه زن یه دختدر، یعندی مایدا میتونده     

رفت، هدیچ   ام می ش داشت... قربون صدقهشه دوست تونه عزیز باشه، می مهم باشه، می

کس بهم اینارو نگفته بود... سر تا پامو بوسید... حس کردم بُدتم حدس کدردم چقددر     

خواسدت از   مدی «: دستمو رو قلبم گذاشتم و گفدتم »زدم قلبم  ارزش دارم... حرف می

 ام دربیاد، تا حاال تجره نکرده بودمش.   سینه

و گزیدم سرمو تکون دادم به  رفش نگداه کدردم،   پرسید، هی... هی... لبم هی ازم می

ی دستامو جمدع کدردم و گفدتم:     هامو باال دادم پنجه خندید شونه داشت با مسیح می

 من اینو چطوری کنار بذارم؟
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 ماندانا: کنار نذار میگم صبر کن. 

تونم، چرا صبر کنم؟! چرا زندگیمو همیشه زهدر کدردم    سری تکون دادم و گفتم: نمی

 میرم، دیشب مردم... مردم...   کنم؟ من ماندانا براش میبازم زهر 

 ماندانا دست رو سرم کشید و منصور از دور گفت:

 مایا! سردته برو ژاکتتو بیار.   -

ماندانا تو دیده بودی مامدان و  «: آرومتر گفتم»سری تکون دادمُ گفتم: سردم نیست. 

 بابام حواسشون به من باشه؟ 

 کنم!  ماندانا: مایا من درکت می

 کردی.   کردی نهی نمی کنی وگرنه امر نمی درک نمی -

 ماندانا: باشه... باشه... این زندگی توئه، فقط مراقب باش. 

به ماندانا نگاه کردم و از جا بلند شد، نگام  درف منصدور افتداد از تده دل بدا مسدیح       

 خندید: می

 ترین مرد دنیام.   ات برم، مهربون قربون خنده -

 سوزوندی که اَه!ماندانا: مسیح 

منصور به  رف ماشدین رفدت، یده مقددار بدرای      »مسیح: نکن نکن تازه برگردوندم... 

خودم ریختم تا گرم کنم بدنمو... به داخل لیوان نگاه کردم، یاد حرف مانددانا افتدادم   

 «.  تابلو افتاد رنگ منصورم از رُخش افتاد»گفت  می
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 لبخندی از ذوق زدم لبمو گزیدم دوستم داره.  

 دورم گرم شد سر بلند کردم دیدم منصورِ، دستمو گرفت گفت:

دی، بپوشش گدرم   شی، گفتم پاشو برو ژاکتتو بیار گوش نمی یخ کردی، مریض می -

 بشی. 

 مرسی منصور جونم.  -

بهم لبخندی از رضایت زد و دستشو گرفتم، روبروم نشست، فقط نگداش کدردم آروم   

 گفت: جان؟

 کنم.  دارم ضبط می -

 فهمه؟ با غم سرشو کمی کج کرد و با بغض گفتم: چرا هیچ کس منو نمی منصور

منصور خم شد دستمو بوسید و گفت: تقصیر منه؛ حدال تدو تقصدیر منده، نتونسدتم      

 ی چشمم چکید و با صدای لرزون گفتم: جلوی دل خودمو بگیرم. اشکم از گوشه

 پشیمونی از محبتت؟ -

مثل بقیه رفتار میکردم؟! چطوری باهات منصور فقط نگام کرد و آروم گفت: چطوری 

 بودم؟ من نتونستم، من بانی و باعث این حال توأم.  مثل وکیل و موکل می

خندیدندد،   اشکامو با کف دستم پاک کردم و به سمت ماندانا و مسیح نگاه کردم، مدی 

کردند پوزخندی با رنج زدمُ گفدتم: مدن چدی     ذاشتن، دنبال هم می سر به سر هم می

 ی دخترا و زنای دنیا؟ ؟ از ماندانا از همهکم دارم
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 منصور باز خم شد دستامو که تو دستاش بود بوسید گفت:

کم نداری زیادی هم داری، هیچ کس به سیاهی و خوشگلی چشدما و موهدای تدو،     -

 چشم و مو نداره.  

خواد مثل اونا باشیم همده دنیدا بدونندد مدال      پوزخندی با غصه زدم و گفتم: دلم می

ه همه بگم، اینجا نشستیم اینجا روبروت که فقط دستامو بگیری، اونجدا باشدم   منی؛ ب

 خوام...   رو پات، تو بغلت... اینو می

 منصور با حسرت و غم گفت: خوشگلم!

 خوام.  لجوج و با بغض گفتم: می

ی چشمم فروریخت بدا   منصور سرشو کج کرد و عاصی شده نگام کرد، اشکم از گوشه

 خوام منصور.  بغض بیشتر گفتم: می

 پیشونیمو رو دستامون گذاشتم، با یه دستش موهامو نوازش کرد و گفت:

 جانِ من، جانِ من... من جات عذاب بکشم پاشو بریم خونه.  -

امو روی دستشو و دستام گذاشتم و موهامو ندوازش کدرد، اشدکامو     گونه»خوام  نمی -

رو پدام... اوال کده بچده     تو تو بغل من بزرگی شدی،«: پاک کرد، سرمو بوسید و گفت

بودی من عاشق دختربچده بدودم، همیشده موهدات بلندد بدود. ابریشدمی و مشدکی،         

دیدم کتایون و داریوش یه سر دارن هزار سودا و تو رو هوایی امدا داری چطدوری    می

دیدی  تو دوست داشتم، تا منو می یای، چقدر شخصیت خودساخته خودساخته بار می
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زدی، ویلن روبدرو وایمیسدتادی    آوردی می تارتو می یا سه رفتی ویلون دوییدی می می

رفتیم ویال عین مداهی بدودی... کتدایون     زدی... وقتی می تارو تو بغلم می زدی، سه می

ترکیدد چقددر از    پرید تو آب، دلم مدی  خوردی می هم حواسش بهت نبود، سُر که می

کدردم تدو    یخوردم که حواسش به تو نیست... چقدر عشق مد  دست مادرت حرص می

دونی چرا اینطوری شد؟ ماها حد و حدود رابطه ندداریم...   کردی... مایا می آب شنا می

مادرم راست میگفت اون موقع که سیزده چهدارده سداله بدودی، دیگده بدزرگ شدده       

منصدور انقددر ایدن دختدر بغدل نکدن       »بودی، مادرم پیشم بود هنوز یادته؟ میگفدت  

امه مادر من سی سالمه اون فینگیلدی   بچهجای »هی گفتم « بوسش نکن بزرگ شده

هی بزرگ شدی هی همو هر روز دیدیم یدادمون رفدت فاصدله و حددود     «... است بچه

بذاریم، یادت رفت نیای بغلم یادم رفت نبوسمت... یادم رفت بچه نیستی، یادت رفت 

 عمو منصور بمونم...  

ون شده هدیه بدرای  اون روزی که از سفر اومدم به خودم اومدم دیدم تموم اون چمد

 مایا...  

امه، من این دختر رو بزرگ کردم، صد بدار صدد روز، صدد دفعده      به خودم گفتم: بچه

گذاشتنش پیش من یادشون رفت بیان ببرنش، پدر شددم بدراش... مدن کده زنددگی      

فهمده   ندارم، چرا نگیرم براش... توجیه کردم... توجیه... اما مایدا، یده پددر وقتدی مدی     

 گیره.  دن قلبش آتیش نمیدخترشو شوهر دا
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 سر بلند کردم به منصور نگاه کردم با یه حالی گفت:

 «. شوهرش دادم رفت»قلبم آتیش گرفت وقتی داریوش گفت  -

 است.  جای تبریک گفتم: خاک بر سرت داریوش، مایا بچه

لبمدو بده   »داریوش فکر کرد از صالحیت ایدن حرفدو زدم نفهمیدد حسدادت کدردم...      

 موهامو نوازش کرد و گفت:« بم لرزید دوسم داشت!دندون کشیدم قل

جا کردی حسادت کردی نفهم دختره... این بچده بدا    خودمو توبیخ کردم، گفتم: بی -

 شعور... دستمو رو دهنش گذاشتم و گفتم: تو بزرگ شده بی

منصور! نگو... نگو... هزار بار گفتم کاش مامان به بابا خیانت کرده باشده مدن دختدر     -

نبودی... منصور حدق ندداری خودتدو    « عشق»اشم اما این برای وقتی بود که منصور ب

 توبیخ کنی. 

 کف دستمو بوسید سری تکون داد و گفت: 

زنندد توجیده    خوان ولی یا خودشونو گدول مدی   منصور: آدما همیشه میدونند چی می

ه کنند یا میزنند به اون راه. تولد مادرت یادته؟ مادرت یده لبداس  الیدی پوشدید     می

های اون  ی زن بود، لباسش خیلی باز بود، هزار بار با من رقصید تنها مادرت نبود همه

 مهمونی از مادرت بدتر پوشیده بودن.  

دامدن بلندد... امدا      تو یه لباس مشکی پوشیده بودی، آستین بلند، یقده سده سدانتی،   

 دار... تموم تنم شد گوش که منصور چی میگه؟! چاک
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زد... داشتم دیوونده   سفیدت توی اون لباس مشکی برق می شبیه الماس بودی، تن -

شدعور بچده لباسدش از همده      ریختی به خدودم گفدتم: بدی    شدم مایا حالمُ بهم می می

تره چته؟!!! چته منصور چته؟! تازه بیست سالت بود، تدو هدم عدادت داشدتی      پوشیده

لرزید، نگات  تنم می« عمو منصور»گفتی  دورم باشی، به سر و کولم آویزون بشی، می

 لرزید...   کردم قلبم می می

خواست بدزدمت، یه جوری که دست احدی بهت نرسه... به خودم گفتم: بچه  دلم می

روی کردم عزیزم، یکم ازم فاصدله   مایا من زیاده»ترسه آروم باش چته، هی گفتم:  می

 بدتر کردی، افتادی به نگرانی...  « بگیر

 ادی چقدر، حس کردم ازم بدت میاد...رفتی هی با مامان رقصیدی، حرصم د -

دونستم قدراره کسدری رو بیدارن تدو زنددگیت اون شدب        دستمو بوسید گفت: اگر می

بدودم کده تدو     خواست بیفته، پای همه چی می بردمت گور بابای هر اتفاقی که می می

 عذاب نکشی...  

 مسیح: الووو... شام نخوریم؟

 منصور دستمو رها کرد گفت: چرا، بخوریم...  

شام بهونه بود که سر میز جمع بشیم، مسدیح و مانددانا از سرخوشدی، مدن از غصده،      

 ها رو خالی کنیم.  منصور برای درگیری فکری یکی پس از دیگری لیوان
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یه جا شنیدم، خدا عقل کله میگه حروم یعنی نخور برات ضدرر داره بددبخت بدرای    »

 «  خودت میگم، حکایت ما بود...

کشیدم، ماندانا و مسی که زده بودن تو فاز چدرت   و سر می زدم به منصور من زل می

رفتن، تو هدوای سدرد،    رقصیدن، راه می شدن می خندیدند بلند می و پرت گفتن و می

 زد تو استخر...   مسیح شیرجه می

به  رف مسیح و ماندانا نگاه کدردم، مانددانا بداالی    »منصور: مایا... پاشو بریم داخل... 

 «. ش کرده بود از خندهاستخر ایستاده بود غ

فهمیدم چیکار دارم میکنم، منصور اما زیاد مست نبود معلدوم بدود    گیج بودم ولی می

 خیلی هوشیاره. 

 چرا بریم... بریم... داخل؟ -

 منصور: ماندانا و مسیح خیلی خوردن پاشو بریم داخل. 

 به ما چه؟ -

بعدد جلدوی مدن    خدوام کداری کنده کده      منصور: ماندانا کداراش غیدر  بیعیده، نمدی    

مو  رفش گدرفتم   زده باشه، پاشو عزیزم. دستمو  رفش گرفتم، انگشت اشاره خجالت

 برو اونجا من االن نمیام...  «: به  رف ویالی باغ اشاره کردمُ گفتم»و گفتم: تووو.... 

 منصور از جا بلند شد اومد زیر آرنجمو گرفت و گفت:

 دت بدی پاشو ببینم...  ذارمت که تو مستی کار دست خو آره اینجا می -
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گفتدی داریدوش ایدن مدالِ مدن،       گفتی... می رفتی می تو اگه منو دوست داشتی می -

خنددی، اوندا    ایییین، مالِ، من . منصور پق خنده رو زد و گفدتم: آره دیگده، چدرا مدی    

 خواستن من از سرشون وا شم واااا.  می

 یدی؟منصور: به من تکیه کن ببینم؛ بهت گفتم سِک نخور، گوش م

اشدون   صدای جیغ ماندانا اومد و اومدم برگردم منصور نذاشت، سدریع صددای خندده   

 اومد و گفتم: 

 ریم تو آب.  ما چرا نمی -

 منصور: اوالً هوا سرده دوماً مسیح تو استخرِ تو بری تو استخر که چی؟

 شی؟  غیرتی... غیرتی می -

 هلل. غیرته... ال اِله اال ا منصور با حرص گفت: اونِ که بی

دونسدتی کده    دونستی... مدی  منصور می«: غش غش زدم زیر خنده و گفتم»بابامه؟  -

جنبه... بابام هدم   ها، مامانم سروگوشش می گه بابام، بابام همیشه تنهاست خودش می

 جنبه...   می

 منصور دست انداخت دور کمرم و گفت:

 مایا جلوی پاتو نگاه کن.  -
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و بابام نباشم... من همیشه منصور کلی... کلدی  من همیشه سعی کردم شبیه مامان  -

زدم زیر خندده و بدا خندده    »ام  باید نباید داشتما بعد کسری اومد ر...د به کاسه کوزه

 «  گریه کردم...

 منصور: چرا انقدر خوردی قربونت برم... ببین حالتو. 

زدم زیدر  »خواستم بخورم... یادم بره... یادم بره تدو دوسدم ندداری     خواستم... می می -

 «. اومد دونم از کجا می های اون همه اشک نمی گریه، های

منصور منو کشید تو بغلش گفت: نه خوشگلم من دوستت دارم، من عاشقتم... گریده  

 نکن دورت بگردم... گریه نکن. بردتم داخل، شیر آب حمومُ باز کرد و گفت:

 یلی مستی... مایا... مایا... باید دوش بگیری باید دوش آب سرد بگیری خ -

رفتم روی تخت با همون لباسا و کفش، منصور کفشامو درآورد و رفت »خوام...  نمی -

 «: آب و بست و گفتم

 بیا پیشم، بیا...   -

 اومد، منصور زیر لب غر زد: ی ماندانا و مسیح هنوز می صدای جیغ و خنده

 ه. ر سرمو گیج می«: ژاکتمو از تنم درآورد و گفتم»نچ ساعت دو شبه!  -

ای...  حاال زدم زیر گریه، چده گریده   منصور تا اومد حرف بزنه باال آوردم رو کل لباسم،

بدا گریده   »منصور اول شوکه نگاهم کرد بعدد گفدت: اشدکال ندداره... اشدکال ندداره...       

 «: میگفتم
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 ببخشید... ببخشید منصور جونم...   -

 کرد گفت:منصور دستمو گرفت برد حموم لباسامو درآورد، شیر آب و باز 

 «:تا اومد بره بیرون با هول گفتم»همون جا بمون...  -

 نرو... نرو... منو اینجا نذار.   -

 ها رو جمع کنم کثیف کردی.  خوام مالفه منصور: همینجام، می

 زیر دوش نشستم، برگشت تو حموم گفت: 

آبُ بست »شی، پاشو ببینم، نچ لباس منم خیس کردی  نشین رو سنگ مریض می -

 «:مپو آورد گفتو شا

 چشماتو ببند...   -

 سرم گیج میره.   -

 خوای باال بیاری باز؟ منصور: می

 سرم گیج میره.   نه،  -

 منصور: نچ! بذار لباسمو دربیارم خیسم نکنی تکیه بدی به من... مایا از دست تو. 

 زدم زیر گریه دوباره گفتم: ببخشید... ببخشید...  

 نکن واااای، واااای مایه بسه!منصور: اشکال نداره، مایا گریه 
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اش کردم تا شستتم، فرستاد بیرون لباسامو شست، اومد بیدرون، ژاکتمدو تدنم     دیوونه

کرد فقط همونو داشتم و فرستادتم زیر پتو... گفت: بمون تا بدرم بدرات آبدی چیدزی     

 بیارم.  

 ترسم.  خیز شدم گفتم: نه، اینجا تنهام نذار می نیم

بینتت بمون  گفت: هیچی تنت نیست المصب مسیح میمنصور عصبی با صدای خفه 

 تا بیام. 

سرمو رو بالش گذاشتم به لباسای خیسم روی بخاری نگاه کردم، پیرهن و کدتش رو  

 کنه...   اشو تَر و خشک می تخت بود، شبیه باباهای واقعی بود، بابایی که بچه

ه یده رویدای   کشم، چه باالیی آوردم... تمدوم لباسدامو شسدته، شدبی     ازش خجالت می

 مونه.   نوشین صبح می

اومدد، منصدور تدو     بستم، با چشمای بسته هم سرگیجه داشتم... یادم می چشمامو می

شدد... قلدبم آتدیش     تولد مامانم همش با مامان رقصدید، یدادم اومدد از مدن دور مدی     

کردم... انگار احساساتم هزار برابر شده بود، مامان... مامانم هم  گرفت، حسادت می می

 رشو درآورده بود! منصور اصالً به چه حقی با مامان رقصید؟....شو

 کرد... من... من...   رقصید، منو بغل می باید با من می

 مایا، بلندشو برات شربت آبلیمو آوردم بخور، حالت جا بیاد.  -

 چشمامو با اخم باز کردم و منصورو نگاه کردمُ گفتم:
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 . با مامانم، با مامانم برقصی...  تو ... تو حق... نداشتی، نداشتی با.. -

امو گرفت بلندم کرد و لیوانو جلوی دهنم گرفت و گفت:  منصور عاصی شده زیر شونه

 بخور ببینم. 

شربت که نبود بیشتر آب و لیمو بود، خوردم و منصور خوابوندتم و پتو رو روم کشید 

 و گفتم:

 ری؟ کجا می -

 خوام خاموش کنم.  راغو میمنصور نگام کرد و گفت: هیچ جا کجا برم؟ چ

 خوام صورتتو ببینم... پیشم بخواب...   خاموش... خاموش نکن... می -

امدو از روی   منصور کنارم دراز کشید، اما بغلم نکرد، توی بغلش، رفتم وانگشت اشداره 

 پیشونیشو بینیشو لبش رد کردم و روی لبش موند، آروم گفت: بخواب. 

 بغلم کن.  -

 مرتب کرد و گفت: سردت نیست؟ منصور پتو رو، روم

 زیر پتوم بیا، بغلم کن.  -

 منصور عاضی شده گفت: مایا! حالت خوب نیست؛ خواهش میکنم بخواب. 

حوصدله   منصور چشماشو بی»با صدای خفه گفتم: ازم فرار میکنی؟ منزجرکننده بود 

شدتم  برگ»هارو تمیدز کدردی... ازم بددت اومدده؟...      استفراغ«: رو هم گذاشت و گفتم

 «: پشت کردم بهش و با بغض خودمو جمع کردم و دلجویانه گفت
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خوام االن که تو حال  بیعیت نیستی و هوشیار نیستی کاری به میل  مایا! من نمی -

 خودم بکنم، تو چیز مناسبی تنت نیست... بفهم، منو هم درک کن. 

 جوابشو ندادم، از پشت بغلم کرد و گفت:

ترسدم،   نقدر بزرگترم که ازت قدد فاصدله سدینمون مدی    زندگی، زندگی... من ازت ا -

خوام آسیب و خطایی از  رف من برات ایجاد بشه، منو درک کن انقددر قلدب و    نمی

 تونم احساسمو کنترل کنم.  مو درگیر نکن، نمی غریزه

 امو بوسید و گفت: موهامو نوازش کرد و شقیقه

چرا درمون نمیشی؛ زیباترین  چیکارت کنم؟ چیکارت کنم.... جونِ من، جونِ من...، -

درد زندگیم. همین که تو بغلش بودم یعنی دنیا امنِ؛ یعنی دیگه هیچ خطری وجدود  

 نداره.  

کرد، سرمو کمی بلند کردم، صدورتش مقابدل    صبح بیدار شدم سرم به شدت درد می

دونه دیشب چقدر چرت و پرت بارت کردم و  صورتم بود، چشماش بسته بود، خدا می

 نزدی! من که یادم نمیاد، چرا بیرون پتو خوابیده؟!  تو حرفی 

 نمصور.   -

 بدون اینکه چشماشو باز کنه گفت: هووم. 

 اذیتت کردم؟ -
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چشماشدو بداز کدرد،    »اش بوسیدم گفتم: ببخشید  جوابی نداد، سرمو بلندتر کرد گونه

 «: خسته نگام کرد و گفتم

ی کشیدم و از جا بلندد شدد،   چشماشو دوباره بست، نفس»کنم  روی نمی دیگه زیاده -

پتو رو زدم کنار تازه دیدم هیچی تنم نیست فقط ژاکتم! بیرون پتدو خوابیدده چدون    

من مست بودم؟! چون چیزی جز یه ژاکت تنم نبدود؟ نخواسدته سوءاسدتفاده کنده...     

 «: موهامو به باال دادم و پتو رو انداختم روش چشماشو باز کرد و گفت»

 ندانا و مسیح بیاد.  بیرون نرو تا صدای ما -

 چرا؟!! -

 منصور روشو ازم برگردوند و پتو رو روی سرش کشید و گفت:

 چون انقدر خورده بودن که معلوم نیست تو چه وضعیتی هستند.  -

لباسامو از رو بخاری جمع کرده بود، لباسامو کنار گذاشتم که تا اومدم در حمومُ بداز  

 کنم، در صدا خورد منصور شاکی گفت:

 ا؟!کج -

 برم حموم.   -

 منصور: حموم برای چی؟!

 دیشب باال آوردم... -

 منصور شاکی ولی با لحن آروم در حالی که یه ابروش باال بود گفت:
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 من شستمت.  -

 سر به زیر انداختم گفتم: اینو یادمه؛ ولی حس میکنم تمیز نشدم.  

 منصور: جرأت داری برو حموم. 

 من وسواس ندارم فقط....   -

 لباساتو زودتر بپوش.  منصور: 

 «:با دلواپسی گفتم»

 منصور ازم ناراحتی؟ -

 منصور جواب نداد و لباسامو پوشیدم و اومدم رو تخت و گفتم:

 کنه.  مرد که قهر نمی -

سرشدو تدو بغلدم گدرفتم،     »مایا من دو شبه که نخوابیدم، بذار یکم استراحت کنم.  -

 کرد که دیوار بود...   گاه میچشماشو باز کرده بود، سرشو بوسیدم به روبرو ن

 صدای در اومد، منصور سشو کمی بلند کرد و گفت: بله؟

 ماندانا بود گفت: منصور جان؟ اگر بیدارید بیایید صبحونه.  

به من نگاه کرد و سرشو برگردوند روی بدالش، همدون جدا نشسدتم و     »منصور: باشه. 

 «  نگاش کردم...

ور، کل راه باهام حرف نزد وقتی رسیدیم ی منص ما صبحونه خوردیم و برگشتیم خونه

 خونه گفت:
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 خوایُ بردار، راه بیفتیم.   برو باال لباس و وسایلی که می -

 ای؟ یکم بخواب عصر راه بیفتیم.  مگه نگفتی دو شبه نخوابیدی خسته -

 خوابم.  منصور: مادرم منتظره، رسیدیم می

 د، با تعجب نگاش کردم و گفت:راه افتادم به  رف باال، متوجه شدم دنبالم داره میا

 جلوی مادرم نمیشه کوتاه و تاپ بپوشی.  -

 خوردگی گفتم: امو باال دادم و با تعجب و یکه شونه

 شعورم؟!!!   دونم! فکر کردی من بی می -

با اخم نگاه کرد و گفت: من چنین فکری نکردم فقط منظورم این بود که مثل اینجدا  

 نپوشی.  

دارا، مثل اینجا نپوشی؟! یعنی اینجا هم داری  اون نگاه معنیوایستادم نگاش کردم از 

 پوشی.  اشتباه می

اگر حرفی داری منظوری داری غیرمستقیم نگو، بلندد بگدو مثدل مدن کده باهدات        -

 گم.  گذره می روراستم هرچی از سرم و دلم می

 خودترین حرف دنیدارو زدم بعدد دو سده  انیده     منصور با سکوت نگاهم کرد، انگار بی

 گفت:

احتماالً یه هفته اونجاییم، کتابای دانشگاهتو بدردار یده نگداه بهدش بنددازی، بعدد        -

 شه برگردی سر کالس.  تعطیالت ببینم می
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 رم.  من دانشگاه نمی -

 کنی؟ جدّی نگام کرد و گفت: پس چیکار می

 گرانه نگام کنند؟ من برم دانشگاه که ملت سؤال -

 ی دست از پیشرفت برداری؟خوا منصور: به خا ر سؤال مردم می

 برم دانشگاه کسری پیدام میکنه.   -

 گیرم، جرأت داره نزدیکت بشه.   تا آخر فروردین  القتو می -

گدی   جرأت؟! جرأت؟ یارو برداشته دوستاشو آورده، تجاوز گروهی بهم کردن تو مدی  -

 جرأت. 

 منصور با اخم نگام کرد و گفت:

شناسدم   گردی، مسدئوالنی دانشدگاهتو مدی    میبرمت با آژانس بر چند روز خودم می -

 میگم حواسشون باشه.  

 رم.  من نمی -

 رم.  هارو برگشت پایین، بلند و با حرص گفتم: نمی منصور پله

 جوابمو نداد پامو زمین کوبیدمو و گفتم: منصور! اَه. 

ها باال رفتم، داره یه جوری نامحسوس میگه شب تا صبح نشین اینجا که از سر  از پله

و کول من باال بری بیا برو پی زندگیت خب راست میگده... چدرا انقددر ذلیدل شددی      

خواب بمونی توی این خونه منت این مرد بمونه رو سرت... دستمو رو قلدبم   مایا؟! می
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فهمم که از صدبح تدا حداال     گذاشتم، این مرد هر کاری میکنه خوبه!.... کور شدم! نمی

حاال بهم لبخند نزده... مایا فکر کدن... فکدر کدن     کنه از صبح تا باهام خوب رفتار نمی

دیشب چه اتفاقایی افتاده؟! باید از اینکه برم دیر یا زود... پس احساسدم چدی؟! پدس    

مونده ایدن    غرورت چی؟ منصور چی؟ مایا چی؟! هیچ کدس کندار هدیچ انسدانی نمدی     

و ی عمرت کنار خودتی، پس تمام تالشتو بکن کده خودتد   خودتی که تا آخرین لحظه

نیاز از همه بکنی؛ منصور که نیاز نیست... دلیل زندگیِ... مایا با لغات بازی نکن هر  بی

دونیم تویی که اصرار بیشتر و خواهانی، منصور داره با احترام فرار میکنه کدف   دو می

اتاق نشستم، آخه مثل این مرد کجا دیگه پیدا کنم؟ مگه دنیا چند تدا منصدور داره؟   

تونند به من حسیُ القا کنند که منصور القا  قعی داره؟ چند نفر میمگه چند تا مَرد وا

کنه؟!!! مگه دنیا چند تا مرد چشم آبی داره که چشماش رندگ دریداییِ کده مدن      می

 دوست دارم؟

 دستمو به سرم گرفتم تو سرم عصبان برپا بود...  

 تنت زخم شد...مایا... مایا... حاضر شدی؟! مایا؟ .... باز پا شد رفت حموم... تموم  -

 درو باز کرد، دید وسط اتاق نشستم با تعجب گفت:

 دی؟!! چرا جواب نمی -

 «:با تعجب بیشتر گفت»من نمیام، تو برو.  -

 «:رفت  رف کمد و یه ساک مشکی چرمی رو برداشت و گفتم»چی؟!!!  -
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 ی بابا.   میرم خونه -

 بابات مهمون داره.  منصور: آره خوبه، از این خونه در بیا برو توی اون خونه، 

 مهمون؟!!! کیه؟!!! -

 منصور جوابمو نداد و گفتم: من پریشب باهاش حرف زدم. 

 منصور: اون پریشب بود، سوئیشرتتو کجا گذاشتی؟

 زنِ؟! -

خوای اون لباسارو دربیاری، عوض کن راه بیفتیم؛ دو ساعته اومددی   منصور: پاشو می

 باال نشستی وسط اتاق؟ 

کرد منو ببخش گفت بیدا اینجدا. گفدت... بعدد رفتده زن       ریه میپریشب زنگ زده گ -

آورده؟!!! بعد حتماً به تو پیام داده، خبر داری مایا کجاست؟ گفته میاد پیشم نگهدش  

 دار من مهمونه دارم آره؟ آره منصور...  

منصور عصبی ولی با صدای آروم و لحدن کنتدرل شدده گفدت: آره آره عدین همدین       

 حرفارو زد.  

ها بار بعد شکستن باز شکست، کی باورش میشده تدو دنیدا     برای میلیون دلم شکست

 قید و نامسئولی وجود داشته باشه؟!   چنین پدر و مادرای بی

پوزخند زدم، چشمام پر اشک شد و گفتم: بدبخت مایا... بددبخت مایدا... دلدم بدراش     

 پریشب سوخت...  
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ه بابا حداقل چند بار زندگ زده...  گفتم: بابا بهتر از مامانِ، مامان سعی نکرده پیدام کن

 عین همند... از دست آدمای دورم کجا فرار کنم؟

 منصور اومد باال سرم و گفت: اولین باره؟

 نه حسابش از دستم دررفته.   -

 منصور: به چی پس فکر میکنی؟

 ای داشت.   به اینکه خدا از آفرینشم چه انگیزه -

 کردم و گفت: منصور با اخم و جذبه نگام کرد، مظلوم نگاش

 شی یا نه؟ سرت به کار خودت باشه، خدا ناظر نیاز نداره، بلند می -

شدم سربار مردم، اون از مادرم رفته بالد کفدر، ایدنم از بابدام رفتده زن آورده مدرد       -

به منصور ندیم نگداهی   »کشه تو هر وضعیتی به فکر صفا کردنشه.  گنده خجالت نمی

 آره بخند. «: لند شدم گفتماش گرفته بود، از جا ب کردم خنده

 منصور: خب چیکار کنه حتماً تحت فشاره. 

 گیرید نه.   رید تو فشار کمردرد می شما مردا می -

 ادب.  منصور: بی

دار؟ اوندم تدو کاشدان کده      پوشدن؟ شدلوار زاپ   یه شلوار جین برداشتم گفت: اونو مدی 

 مذهبین؟
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و.. یده لدگ زمسدتونی برداشدتم     به شلوارم نگاه کردم، خودم یادم نبود این چه مدلیه.

 گفت:

 خوای بوت بپوشی.  اون کوتاهه، االن که نمی -

 با عصبانیت گفتم: پس چی بپوشم؟!

منصور آرنجمو گرفت کنار کشیدتم و گفت: هر کدوم که مورد داره رو داره برمیداره. 

یه شلوار کتان کرم داد و گدرفتم یده مدانتوی گشداد عبدایی      « لباسامو حفظ کرده؟!»

 د بردداشت و گفتم:سفی

 با شلوار کتان مانتو عبایی بپوشم؟!!! -

منصور: میگم نباید کوتاه و تنگ و پاره بپوشی، داریم میریم کاشان پیش مدادرم، نده   

 فرانسه پیش مامانت.  

 مامانم فرانسه است؟!!! -

 دروغ گفته؟!!!«!!! ونیزِ»منصور عاصی شده نگام کرد و گفتم: بابا گفت 

 بپوش من وسایلو ببرم تو ماشین.   منصور: بیا برو

لباسارو گرفتم از اتاق رفت بیرون... شبیه جُکیم، یه  نز تلخ... چرا این زنددگی رو بدا   

هامون آسیب  نام هم ادامه میدم گاهی جدایی بهترین انتخابِ، کمتر به خودمونُ بچه

کردم، لباسامو عوض « گوشیمو خاموش کردم و فقط کارت بانکیمو برداشتم»زنه.  می
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چیز بدی نبود!!! هیچ وقت با مانتو عبایی شلوار کتان نپوشیده بدودم همیشده لدگ و    

 ها اومدم پایین دیدم داروهام دستشه با تعجب گفتم: ساپورت بود... از پله

 چرا داروهامو برداشتی؟ -

 منصور: ممکنه اونجا نیاز پیدا کنی. 

 دکتر قطع کرده.   -

اشو داشته باشم کده بدرم    ز پیدا کنی؛ من باید نمونهمنصور: عزیز دلم! گفتم شاید نیا

 بگیرم یا بهت بدم یا نه؛ کتابات کو؟ برگشتم باال کتابامو برداشتم و آوردم و گفت:

 چرا کیف برنداشتی؟   -

 دارم...   چی بذارم توش؟ موبایلم که خاموشِ برنمی -

 گوشیتو چرا خاموش کردی؟ -

گرانم بشه یا نگرانش بشم، تدو یدادم میکدردی    کسی رو ندارم که بهم زنگ بزنه یا ن -

 که کنارمی.  

 ی لبشو عصبی جویید و بعد گفت: منصور گوشه

 ریم بیرون گمت نکنم...   کجا گذاشتی برم بیارم، یه وقت می -

 ام مگه گمم کنی.  من بچه -

 ام!   منصور سری تکون داد و رفت زیر لب غر زد: حاال دیگه من بچه

 پُره؟ بلند گفتم: منصور دلت
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اشو باال گرفت گفت، بدون اینکه برگرده، همون  ور پشت کرده به مدن   انگشت اشاره

 با لحن تهدیدی گفت:

 هیس، بشین تو ماشین تا بیام.  -

نشستم تو ماشین، خب چرا اینطوری میکنه؟!!! از صبح جن ی شده؟ خب نبر، من کده  

یگدرم، تدو    ها یه سوئیت مدی رم تو یکی از شهر مونم اینجا، اینجا؟ می گفتم نمیام، می

دن... تا اومدم در ماشدینو بداز کدنم، در     ها برای چند روز جا می عید خیلی از خونواده

 قفل شد با تعجب سر بلند کردم با جدیت گفت:

 کجا؟! -

 خوام پیاده بشم؛ من نمیام...   می -

با من از دداخل ماشین اون هم پشت شیشه ماشین ایستاده بود با اخم کمرنگی ولی 

 جذبه گفت:

 خوای تشریف ببری؟ بعد کجا می -

 گیرم تا تعطیلی تموم بشه.  رم تو یکی از همین شهرهای شمال یه سوئیت می می -

منصور سری به  رفین تکون داد و ریموت در حیداط زد و زدم بده شیشده و گفدتم:     

 منصور!  

دم: محلم نذاشت رفت، دزدگیر خونه رو فعدال کدرد و حفداظ تدراسُ بسدت، جیدغ ز      

 منصور با توأم. 
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کدرد، خونسدرد و آروم انگدار نده انگدار مدن دارم        رفت، کاراشو مدی  توی حیاط راه می

کنم... خسته شدم و تکیه دادم، ماشین منو تو حیاط جابجا کدرد و روشدو    صداش می

کشید و اومد  رف ماشدین و درو بداز کدرد و نشسدت و سدوئیچ ماشدین مندو تدوی         

 و گفتم:داشبورد گذاشت و استارت زد 

 شنوی؟ نمی -

جوابمو نداد و دنده عقب رفت و از حیاط ماشینو خارج کرد و قفل مرکدزی رو زد بده   

کدرد... گوشدیم زندگ     قفل در نگاه کردم و بعد به منصور هیچ وقت این کدار رو نمدی  

 خورد و گفتم:

 مادرته.  «: دونه!!! گوشیمو داد و گفت پسوردمو از کجا می»روشن کردی!  -

 ی ایران نبود، گوشی رو به عقب هول دادمُ گفتم:  نگاه کردم شمارهبه شماره 

 حرفی ندارم بزنم.   -

 عیدُ تبریگ بگو.   -

زنه، تدازه شدانس آورده    به کی؟! به کسی که دو روز بعد سال تحویل داره زنگ می -

 تونست زنگ بزنه، خودت جواب بده.  اش و تلگرام بالک بود وگرنه اینم نمی شماره

 خیله خب هر چی باشه مادرته. منصور: 

 مادر بودن به زاییدن که نیست.   -
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ی  چه مکث  والنی کرد به منصدور نگداه کدردم گوشده    »منصور: الو... مایاااا، خوابه.... 

جویید، فرمونُ با دست چپش محکم گرفته بود انقدر محکم که اسدتخوونای   لبشو می

ش منه... صدای جیغ مامانُ شنیدم، خسته بود... پی«... باالی انگشتاش بیرون زده بود

 ده...   به منصور نگاه کردم مشتاق بودم که بدونم چی جواب مامانُ می

منصور: نده... مدیگم نده اینجدا نیسدت... خبدر نددارم کجاسدت... شدوهر توئده از مدن            

ای گفدت: بایدد    تری کرد و بدا صددای بَدم و گرفتده     منصور اخم پررنگ»پرسی؟!...  می

تونم بیدارش کنم... دیشب تا دیروقت پیش  م خوابِ... کتایون نمیتوضیح بدم؟... میگ

ماندانا و مسیح بودیم نخومابیده... کتایون هر وقت بیدار شد میگم بهت زندگ بزنده...   

منصور یهو داد « چی میگه»گفت تا اومدم بگم  دوباره مکث  والنی! مامان، چی می»

 زد:

مه سال کجا بودی؟ بالهدای االن تقصدیر   االن مادر شدی؟ االن یادت افتاده؟ این ه -

تدون باشده بده     تو و داریوشِ جای اینکه همیشه سرتون گرم کدار و زنددگی شخصدی   

بدود...   اتدون مدی   های شخصیتون سرگرم باشید باید حواستون به یده دونده بچده    رابطه

فهمدی مدن چدی مدیگم؟! یدا هندوز بده فکدر          مدی «: آروم گفدت »سرت داد ندزنم؟!....  

 شی نه؟!... میگم االن جاش نیست...   ایون! واقعاً متوجه نمیخودتی؟!... کت

 باهات، حرفی، ندارم. «: شمرده و شمرده گفت»
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بدون خداحافظی قطع کرد و گوشیمو هم نداد بهم، هنوز دستش بود، سرک کشیدم 

گذاشت و گوشیمو کنار صندلی گذاشت تا حروف اول اسمشدو   black listدیدم تو 

 کرد انگار غیرمستقیم گفت: تلفظ کردم، ضبط روشن

 حرف زدن ممنوع.   -

آروم نگاهمو ازش گرفتم ولی زمزمه کدردم: بده خالده ملدک چدی میگدی؟ چدرا مندو         

 آوردی؟

 منصور: مادرم نیاز به توضیح نداره. 

 یعنی چی؟!!! -

 منصور: یعنی که الزم نیست چیزی بگم.  

 اگر از من بپرسه چی؟ -

 اش کردم و گفتم: هان؟!منصور جوابمو نداد و همینطوری نگ

منصور یه نیم نگاه بهم کرد، انگار حواسش بهم نبود، سری تکدون داد و گفدت: چدی    

 گی مایا؟  می

 میگم مامانت از من بپرسه که چرا با منصور تنها اومدی چی بگم؟ -

 منصور: مادرم بیاد به تو بگه چرا با منصور اومدی؟! مادر من از این اخالقا داره مگه؟!

 انقدر شاکی هستی؟! نخواستم سرخود جوابی بدم برای این پرسیدم. چرا  -
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ها! استرش گرفته  جویید این اخالقه جدیده ی لبشو می منصور باز جوابمو نداد، گوشه

 جدیدن؟

آروم دستمو  رفش دراز کردم انگشتای جمعمو باز کردم و روی دستش گذاشتم که 

ی ترمز رفدت، ترسدیدم دسدتمو پدس     اراده پاش رو روی پاش بود یه جور پرید که بی

 خورده گفتم: کشیدم و یکه

 منصور چته؟ خوبی؟ -

 منصور دستشو به معنیه صبر کن کمی باال گرفت و سری تکون داد و گفت:

 خوبم، خوبم... حواسم اینجا نبود.   -

 تو از صبح بهم ریختی! -

 منصور: یکم فکرم مشغوله.  

 مشغول چی؟ چی شده از صبح؟!!! -

 یز مهمی نیست.  منصور: چ

 آهنگو استوپ کردم و دوباره پلی کرد و گفتم: ای بابا!

 منصور: گفتم خوبم. 

 «:شاکی و تأکیدی گفت»شینم پشت فرمون، تو بیا یکم استراحت کن.  من می -

 منصور: گفتم خوبم مایا جان، عزیزم! عزیزم خوبم، چرا انقدر اصرار میکنی.  

 تر شده بود گفت: جان؟ ومفقط نگاش کردم شاید  ی یک دقیقه آر
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ریدزم تدو بغلدم     ریزی! من وقتدی بهدم مدی    دونم باید چیکار کنم وقتی بهم می نمی -

شه. منصور ندیم نگداهی بهدم کدرد و لبخنددی زد و       کنی و دنیا رنگش عوض می می

 ریخت آروم گفت: دستمو گرفت و بوسید، قلبم هنوزم هری می

دد میداد وقتدی انقددر زیداد سدخته ازت      ترین مرد دنیا، نفسم بن خاص»آروم شدم.  -

فاصله گرفتن، فقط جدّی شده و من حس خفگی دارم، انگدار قلدبم سدنگینه، انگدار     

یده جدا نگده داشدت رفتدیم غدذا       « گیدره...  ام نشسته و داره نفسمو مدی  یکی رو سینه

اشون راه بود ولی گفت: غذا  خوردیم حوالی ساعت سه بود تنها هم یه ساعت تا خونه

 خیلی دیرِ نباید تا این همه وقت گرسنه بمونی. بخوریم 

ام گرفت یاد یه خا ره افتاده بودم یه بار بدا بابدا    توی رستوران که این حرفو زد خنده

رفتیم سفر، من چهارده پونزده سالم بود بابا دونه دونه رستورانای تدوی راهدو نشدونم    

بهتدر باشده خالصده انقددر     ها ولی حاال بریم جلوتر شاید  گفت اینم خوبه داد و می می

 لفت داد من از گرسنگی از حال رفتم. 

 خودد مصور پوزخندی از خنده زد و آروم نجوا کردم:

 گشته.  بعدها فهمیدم دنبال یه رستوران خاص می -

 منصور: چه رستورانی؟!

اش این بود که چون با  مثالً نقشه  رستورانی که توی یه هتل بود، اونجا قرار داشت، -

 اول اونجا غذا بخوریم بخوریم بعد بگه اینجا بمونیم ویال نریم. منه، 
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 منصور نفس عمیق و تلخی کشید به منصور نگاه کردم و گفتم:

امدو بکشدم    یه کاری کردن که اگه یه روز بفهمم مادر شدم با دسدتای خدودم بچده    -

ه من ترسم مثل من پر از عقده بشه پر از حسرت پر از روزایی که آرزو داشت چون می

ترسم اگه اون گیر کسی مثل تو نیفته چی؟ اگده ازش   براش کاری کنم و نکردم... می

 سوءاستفاده کنه چی؟ اگه...  

 منصور آروم و جدی گفت: این چه فکراییه مایا؟!

منصور تو جای من نیستی، همیشه خواستم مثل پدر و مادرم نباشدم، همیشده بدا     -

سالگیم نرسیده اما خیلی حس خستگی  تموم تالشم خودمو نگه داشتم بیست و سه

 و پیری دارم.  

منصور اخمی کرد و گفت: کسی از فردا خبر نداره، مادرم همیشه وقتی آدم احساس 

یده جدوری ایدن    »کنی؟ خدا هست درستش میکنه  نگرانی داره میگه به چی فکر می

ه شه، همیشه اوضاع خودش رو براهه بدا اینکده ید    کالمو میگه که آدم دلش قرص می

زن پنجاه و هفت ساله است و تنها زندگی میکنه اما خوب رو پای خودشِ اونم تک و 

ای چی میگم؟ من آدم مذهبی نیستم مایا امدا قبدول    تنها تویِ یه شهر دیگه؛ متوجه

شه؛ این ربطی به دین و مذهب ندداره،   دارم که آدم با ایمانش دلش قرص و خالی می

دتو فرداتو به خدا بسپار به قول مدادر خددا کده بدد     به اعتقاد قلبیِ آدم ربط داره، خو

 ده این بندة خداست که همیشه شر درست میکنه.   نمیده خدا فقط خیر می
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 به نظرم تو آدم معتقدی هستی، مذهبی هم هستی.  -

فهمم اما تدو همیشده مندو رد     منصور پوزخندی زد و گفتم: من غیر از تو هیچی نمی

 کردی.  

!! من تورو رد نکدردم مدن گفدتم االن تدوی ایدن وضدعیت و       منصور: چه ربطی داره؟!

 موقعیت کارمون اشتباهه.  

 هر چیزی وقتی به تو ربط داره درسته.   -

 منصور عاصی شده نگام کرد و نجواگرانه گفت:

 از من بُت نساز.   -

 سازم.  آلود گفتم: می با لجاجت و دلگیری با رنجش و غم

 گفت: منصور با سکوت نگام کرد و بعد چندی

 اگه غذاتو خوردی بریم.   -

 ی ویالیی قدیمی بود.  ی مادریش که یه خونه از جا بلند شدم و راهی شدیم به خونه

زد شداید چدون سدختی     خاله ملک برای استقبال به دم در اومد، باالتر از سدنش مدی  

داشتنی بود، چقدر حدس آرامدش    اش مهربون و دوست زیادی کشیده اما چقدر چهره

دیدمش، همیشه اون روسریِ رو سرش بود، انگار از سر عادت همدراهش   یکردم م می

 شده بود.  

 نه تعجبی کرد نه نگاه بدی فقط یه استقبال گرم یه آغوش گرم و بامحبت داشت.  
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امدو مندو بده     منصور ماشینو تو حیاط پارک کرد و خاله ملک دست انداخت دور شونه

 داخل خونه برد و گفت: 

 یلی وقته ندیدمت! چرا انقدر الغر شدی!چقدر خانم شدی! خ -

 «: خندیدم اما خیلی تلخ و خاله ملک گفت»غصه منو خوردده  -

آدمی که غصه نداشته باشه که آدم نیست، شیء؛ مگه فقط تدویی! مگده درد فقدط     -

دونسته ظرفیتت چقدره که درد انقدر بهت  برای توئه مطمئن باش خدای رحمان می

هاشدو دیددده    منصور پرنده«: رش به حیاط اشاره کرد و گفتخاله ملک با س»داده... 

 حاال تا کی نمیاد تو. 

 پرنده؟!!! -

 خاله ملک: چند قفس مرغ عشق و قناری و یه  و ی داره.  

 «:تا اومدم برم خاله ملک گفت»دونستم!  عه! من نمی -

اری مادر تو بیا برو دست و صورتتو بشور منم یه شربت سکنجبین بیارم روحت بهد  -

 بشه.  

گرد کردم، دست و صورتمو شستم، مانتو شالمو به چوب لباسی آویدزون کدردم    عقب

 اومد تو هال دیدم لیوان بزرگی مملو از شربت که خیار رنده شده هم روشه. 

زد، گرم، صدمیمی و گداهی    خاله ملک دم در تراس ایستاده بود و با منصور حرف می

 خندیدند.   می

novelbaz.ir ( 400 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[404] 

 

پسر خاله ملکِ! کاش مادر منم بود! چرا من همیشه باید چقدر منصور خوشبخته که 

 دنبال یه آرزو برای پدر و مادر جدید باشم! 

اش  کنند، بیا ببین چی ملک بدرای یکدی یکدونده    خاله ملک: حاال بیا تو اونا فرار نمی

 دررست کرده. 

 منصور: قربون ملک سلطنت برم؛ چشم؛ مایا کجاست؟

بشدورِ، وسدایلتونم بیدار، لباسداتونو عدوض کنیدد،       خاله ملک: رفته دست و صورتشدو  

 خستگیتو در بره. 

اومدی؟! بخور مادر، بخور رنگت رفته، «: خاله ملک برگشت تا منو دید خندید گفت»

 منصور غذات نداد؟ 

 چرا غذا خوردم.  -

خاله ملک خندید گفت: مادر پوستت نازکِ، روشنِ، هدر چدی تدو دلدت رد بشده و از      

هدا   رفت آشدپزخونه، منصدور بدا سداک    »شه.  نگت باهاش عوض میخیالت عبور کنه ر

 «:اومد و یه نگاه به من کرد و گفتم

 پرنده داری؟   -

از جا بلند شدم رفتیم تو تراس چند تدا  »منصور خندید و گفت: آره، بیا نشونت بدم. 

 «. قفس بود، در قفس  و یشو تا باز کرد  و یه گفت: سالم، جیگرم
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 و یده رو از  »زنه!!!! وااای! من عاشقش شدم... سدالم!   حرف میبا ذوق گفتم: منصور 

 «:منصور گرفتم و گفتم

 اسمش چیه؟! -

  و یه: سالم، جیگرم. 

 منصور خندید و گفتم: میگه که جیگرم.  

منصدور بلندد   «. »خندیدمُ گفتم: فکر کردم نازم داد به من میگده جیگدرم  »آهاااان  -

تدو هدم   «: سرمو بوسدید و بدا شدیطنت گفدت    ام  قهقهه زد و دست انداخت دور شونه

 عه منصور! «: با خنده و لوسی گفتم»جیگری. 

 منصور برگشت  رف خونه رو نگه کرد و آروم گفت:

 حواسم نبود چه بغلیم کردم بوسم کردم.  -

  و یِ: بوس کرد.  

 منو منصور خندیدیم و گفتم: اینو چه آمار میده! هیس جیگر.  

 تو قفس و گفت: منصور از من گرفتش و گذاتش

هداش بدودم،    منصور رفت من تا کِدی سدرگرم پرندده   »من برم لباسامو عوض کنم...  -

انقدر که آخر منصور و خاله ملدک هدم اومددن تدو تدراس نشسدتن و چدای و میدوه         

آوردن...، خاله ملک برای شام هم سفره تدو همدون تدراس اندداخت، کوفتده تبریدزی       

برای حیدا ش بدود و دوغدی کده خدودش       درست کرده بود و سبزی خوردن تازه که
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ماستشو زده بود انگار نه انگار وسط شهر زنددگی میکنده، همده چدی اورگانیدک بدود       

آدم که تنها باشه برای پُر کردن وقتش همه کار میکنه که هم وقدتش پدر   »گفت  می

اش سر نره...، غذاش بیشتر  عم عشق میداد تا عطر و  بشه هم مفید باشه هم حوصله

 . « عم غذا

خیلی وقت بود غذا خورده بودیم اما سفره رو سریع جمع نکرد، کلی خدا ره تعریدف   

ای بابدا مدادر االن چده    »کرد، کلی از بچگی منصور گفت که منصور با اعتراض گفت 

منو خاله ملک خندیدیم و سفره رو جمدع کدردیم،   « وقت گفتن ایناست، آبروم میره

م برگشتم تو تراس دیدم، سدماور زغدالی و   اصرار کردم ظرفارو بشورم تا ظرفارو بشور

 قلیون چاق کردن. 

 خندیدم دست زدم گفتم: خاله ملک جون، من عاشقتم آخه! با صفا. 

 منصور سری تکون داد و گفت: اینا سمِ. 

 خاله ملک: خوبه، خوبه، سَم فکر منفیِ. 

 منصور: مادر! تازه از سرش انداخته بودم.  

 داد و منصور آروم گفت: کَما. خاله ملک لبخندی زد و جوابی ن

 رومو برگردوندمو گفت: مایا خانم با شمام! 

 ها.   امو، تازه اومده راحت باشه خاله ملک: اذیت نکن بچه

 نترس. «: خاله ملک خندید و گفت»منصور: چشم راحت باش ولی خودتو نکش 
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د... به منصور نگاه کردم سرشُ پایین انداخت و مشغول باز کردن گدز تدو دسدتش بدو    

کدردم   حس کردم خاله ملک تیکه انداخت یعنی خودتونید! شایدم من این فکرُ مدی »

 «. خواستیم پنهان کنیم چون ازش می

خوندد و   خاله ملک شاهنامه آورد، من که زیاد اهلش نبودم اما اونجور که خودش می

بردم، انقدر که یده وقدت سدر بلندد      کرد من از حال و هوای خودش لذت می حال می

 م دیدم منصور همون جا که نشسته بود خوابش برده.  کرد

 اِوا!!! منصور خوابید!   -

 خاله ملک: صداش نکن، برم پتو بیارم بندازم روش.  

 اینجا بخوابه! -

میره که، خیر سرش مَرده، هر وقت جاش ناراحدت بشده میداد     خاله ملک: آررره! نمی

گده، خوبده نندداخت ور دل    توو، تو نگران نباش. جای منم انداخت تدوی یده اتداق دی   

خودش، شایدم از سیاستش بود! شایدم دوست نداشت کسی تو اتاقش بخوابه، شداید  

 خواست من راحت باشم...   می

خوابیدم، هوای خندک، زیدر پتدو تدو      خواست منم تو تراس تو بغل منصور می دلم می

وابیدنُ بغل عشق! وااای مگه بهشت غیر اینه! کاش دیشب روبرواه بودم قدر کنارش خ

 فهمیدم...   می

 انقدر فکر کردم که خوابم برد.  
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صبح با صدای منصور بیدار شدم، چشمامو باز کردم دیدم جلوی در اتداق ایسدتاده و   

 یاد. آروم گفت:  تو نمی

 خواییم صبحونه بخوریم.  مایا جان پاشو ساعت دهِ، می -

 همون  ور نگاهش کردم و سری تکون دادمو گفتم:

 نصف بیرونِ نصفت تو اتاق داری حرف می زنی؟ چرا اونطوری -

 تر گفت: پاشو عزیزم.   منصور لشو گزید و جدّی

باز نگاهش کردم و گفت: اون پنجره چرا بازه، تدا صدبح اینطدوری خوابیددی؟ سدرما      

 خوری.   می

 «:باز بابا شده بود، بلند شدم نشستم و گفت»

 پاشو سریع لباستو عوض کن.  -

 جنگ داره میشه؟ سریع عوض کنم؟! چرا -

به خدودم نگداه   »منصور عاصی شده نگام کرد و گفت: عزیزم اینطوری که نباید بیای. 

 «. کردم یه تاپ و شلوارک پام بود

 خودت جمع کردی لباسامو! -

منصور: برای خوابت جمع کردم نه برای راه رفتن تو خونه، زود باش االن مدادر میداد   

 کردی؟ یکار میمیگه دختره با اون لباس تو اونجا چ

 پرسه.   تو مگه نگفتی مادرم نمی -
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منصور عاصی شده نگاهم کرد و زیر لب با حرص گفت: حاال اگرم نگفت تو کاری کن 

 «.گذاشت رفت»که بگه 

خوام درکش کدنم، خدب بفهمده، خدب بدونده کده مدن بدا          چرا اینطوری میکنه! نمی

؟! بده منصدور خدرده    کنده  منصورم، چی میشه؟ برای منصور من کمم؟! این فکرو مدی 

گیره؟ چرا؟ چرا بگیره از خداش باشه که من وجوونم من عاشق پسرشم... لعنتدی   می

چرا باهام انقدر سنگین رفتار میکنه دوست دارم دیوونه بازی کنه دوسدت دارم همده   

جا فریاد بزنه این زن با منه... منصور دورة شور و هیجدان احساسیشدو گذروندده، تدو     

 خواد.   های شورانگیز می کنه، من دلم عاشقانه خفا احساسشو رو می

تو خفا هم که هی میگه االن وقتش نیست! چرا قدر مدن عاشدق نیسدت! دلدم بدرای      

کنه، گرمای تنش بهم القا میشده، اول سدرمو    بغلش تنگ شده. اونطوری که بغلم می

بدا  بوسه، موهام... موهام انقدر که عاشق این موهامِ، عاشق خودم نیسدت! همیشده    می

کدنم!! چقددر مسدخره     یه شوری موهامو نگاه میکنه که به موهای خودم حسادت می

دستمو رو لبم گذاشتم، وای عاشق این درگیری و اتصالم، که نفسش نفسدمو  »است! 

 «  چرخه!... کنه انگار حتی زمین دیگه نمی چاق می

 !بیدار شدی مادر؟«: از جا پریدم و خاله ملک خندید و گفت»مایا جان...  -

 سالم خاله ملک! بله.  -
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خاله ملک: ساعت خواب دختر نازم، پاشو مادر صبحونه حاضرِ، صبحونه بخوریم بریم 

 ابیانه، چیه همش نشستیم خونه.  

 لبخندی زدمُ گفتم: چشم. 

 صبحونه خوردیم، حاضر شدیم و راهی ابیانه شدیم. 

جدات و   ر از ترشدی شهر قدیمی و با صفا که خیلی شلوغ و پر از گردشدگر بدود... و پد   

گفدتم: وااای! آلدو، منصدور     های اورگانیکی که خدوراک مدن بودندد و تدا مدی      خوراکی

خرید شبیه بانک بود! خجالت کشیدم جلوی خانده   خرید، وای لواشکه، منصور می می

ای کده   ی منو گیر آورده! جلوی سدومین خدوراکیِ دلبرانده    ملک گفتم االن میگه بچه

ای رفت چنان خشمی تدو   کشیدم منصور چنان چشم غر ه ایستادم، کارتمو که بیرون

 نگاهش بود که کارتم از دستم افتاد، خم شدد کارتمو برداشت و گفت:

هنوز داشت نگام میکرد به همون تلخی و شدت، هیچ وقت مزدک »بذار تو کیفت!  -

کنندد نده دیگده     اینطوری نبود! یا مسیحم با ماندانا اینطوری نیست، خُب تعارف مدی 

 «.  نطوری!ای

 

 

 خاله ملک آروم آرنجمو گرفت و گفت:

 خره! بیا ما بریم منصور می -
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 ام آب شد.  چرا اینطوری میکنه زَهره -

 خاله ملک خندید و گفت: مادر مَردِ دیگه، غرور داره.  

 اهلل خاله من مَرد ندیده نیستم...   -

دا بیامرزه، مَردی خاله ملک: تو مَرد دیدی اما شبیه منصور ندیدی این مرام پدرش خ

باید گفدت  « مَرد»شه گفت  که اجازه بده دست زن تو جیبش بره واسه خرید که نمی

 «: منو خاله ملک خندیدیم و گفت»لولوی سرِ خرمن. 

ای که داری اینه که مثل  تو برای منصور هزار تا هم معنی داشته باشی معنی اصلی -

 «. اشی بچه»

هزار تا معنی هم که داشته باشم؟!!! داره میگده ادا  نگامو سریع از خاله ملک گرفتم؛ »

 «  ای نداری؟! اش معنی دیگه نیایید؟! یا داره میگه بچه

 خاله ملک سریع موضع رو تغییر داد و گفت:

تا سر بلند کردم مسیر مدنظر رو نگاه کنم یه »مایا اونجارو، چقدر درخته گل داده  -

که تو مغزم فشار هواست و سرم هر  ولووی شاسیِ مشکی دیدم... و شبیه کسی شدم

قلبم از جا کنده شده، یه جوری « ست کسری»گفت:  آن میترکه یه صدایی درونم می

خورد که نفسم رفته بود به سرفه افتادم آرنج خاله ملکُ گرفتم کده   این قلبِ صدا می

 زنان گفتم: بریم... بریم...   بکشمش با همون حال نزار نفس
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لکُ ول کردم، اومدم برم  رف منصور، توی سلنگ و کلوخ زمین آرنج خاله م»مایا.  -

شدنید کده انگدار زیدر آبدم و حرفدای        پام گیر کرد خوردم زمین، گوشام در حدی می

کردم بلند بشم  دیدم، هر کاری می شنوم، چشمام پر اشک بود و تار می ا رافیانو نمی

 .«  های خشک و پر از سنگریزه مسیر.. خورد روی خاک پام لیز می

ای سدوختة   ی کدت قهدوه   ی یقده  فهمیدم منصور و خاله ملک دورمو گدرفتن، گوشده  

 منصورُ گرفتم و با نفسای بریده گفتم: کسر.... کسر...  

 گفت: منصور سر بلند کرد، اشکم فروریخت خاله ملک با وحشت می

 چی شد... چی شد مادر؟!... -

 کسر... کسری... -

ن ماشین پالکش فرق داره ماشدینِ بدرای منطقده    منصور: اون نیست، اون نیست.... ای

 آزاده... ماشین کسری نیست، مایا ماشین کسری، نیست.  

 تو دهن منصور زل زده بودم، اشکم باز چکید... آروم با همون لرزه و لکنت گفتم:

 ببین...   -

 منصور: پالکش جلوی چشممه برای انزلیِ اصالً. 

 لندش کن، خدا باعث و بانیشو لعنت کنه. امو بلند کن... ب خاله ملک: منصور بچه
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منصور زیر بغلمو گرفت بلندم کرد، از هولی کده کدرده بدودم زانوهدام جدون نداشدت       

وزنمو نگه داره، منصور دستشدو اندداخت دور کمدرم تدا تعدادلمو حفدظ کدنم، کندار         

 اش تکیه دادم و آروم زیر لب گفتم: ی سمت چپ سرمو به کنار سینه شقیقه

 ه کردم... سکته کردم.  از ترس سکت -

تونه بهت آسیب بزنده؟ مدن اینجدام؛ مدن      منصور هم با همون حد صدا گفت: کی می

 «.  میدونست که این جمله کوتاه منو آروم میکنه»اینجام. 

 خاله ملک: مادر، من برم یه شیشه آب بگیرم.  

 چی به روزم اومده...   -

 منصور: هیس... اون بازداشته! آروم باش.  

جدون   و باز کرد و نشوندتم، سرمو به زور روی پشتی صندلی گذاشدتم و بدی  در ماشین

 گفتم: 

 جونم رفت.  -

خواد جلوی چشم مدن   منصور: هول کردی برای اینه، اصالً اینجا باشه، چه غلطی می

 «: زدم زیر گریه و با گریه گفتم»بکنه 

 خوام همینطوری بمونم؟ ... چرا اینطوری شدم؟...   من می -

 وی پام چنباتمه زد و جدّی گفت: منصور جل
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شناس؛ باید باهات حرف  خوای خوب بشی یا نه؟ باید بریم پیش روان منو ببین، می -

 بزنه بهت راهکار بده. فقط نگاش کردم و با بغض گفتم:

 شم اگر تو بخوای.  من درمان می -

 نگاه منصور پر از غبار غم شد و آروم زمزمه کرد:

 گی دنیا رو ول کن و به من اهمیت بده.  منُ می دنیارو گذاشتی رو کول -

 سری تکون دادم و گفت:

 دونی...   دونی... تو نمی تو نمی -

دسدتمو  »چیو؟! چی بین ماست؟! من حالم خرابه و تو همیشه این حالو آباد کردی  -

لرزید چشماشو رو هم گذاشت صورتش سرخ شده بود، دسدتامو   آوردم باال دستام می

، آروم و نجواگرانده  «رد داشت، رگای کنار گردنش برافروخته شده بدود گرفت، انگار د

 صداش کردم: منصور؟

ی سدرخ، ایدن    ی آبدی رو صدفحه   چشماشو باز کرد، سرخ شده بود، چه تضادی قرینه

 کنه! کشه! دریای شورانگیزم با یه آسمون آبی اعالم بارون می چشم منو آخر می

 صدا و خفه گفت: جان؟ منصور بی

 یرما.  م می -

کشه که این حرفو نزنم... دستامو رها کرد  منصور سرش کج کرد انگار داره منتمو می

 و از جا بلند شد و پشت کرد بهم. 

novelbaz.ir ( 411 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[415] 

 

 یه جال تسلیم عشق بودن همه دیوونگیت میشه  

 کردی تمون زندگیت میشه  کسی که فکر نمی

 اش بهم نگاه کرد...   منصور از کنار شونه

 ه آب دستش بود و چند تا دونه قند انداخت توش. صدای خاله ملک اومد، شیش

ندازم توی این آب، االن نفسدت بداال    و گفت: مادر از اون بقالیِ چند تا قند گرفتم می

 میاد.  

 ببخشید.   -

ندازه تده چداه هدزار تدا عاقدل       عقلی یه سنگیُ می خاله ملک: چیُ؟! چیُ مادر؟! یه بی

 اون سنگ نباشه و پارة تن آدم باشه.  تونند درش بیارن، وای به اون روز که نمی

 منصور: مادر!

رو، ته دلدم خدالی شدد     خاله ملک: مادر چی؟! تو ندیدی حال اون لحظة اون این بچه

 «. قلبش ایستاد»گفتم: 

 شدم.  ایستاد راحت می کاش می -

تابی برای توئده،   ریخت، لعنتی بیا بغلم کن این بی اشکام می»منصور: ای بابا! ای بابا! 

ره که تو باال سرم باشدی، امیدد دارم کده خدوب بشدم،       این حال وقتی از کف من می

 «. دوباره رو پا بشم

 داد...  ای از آب قند بهم می رفت و خاله ملک جرعه منصور عصبی قدم رو می
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سر بلند کردم لباسام خاکی بود به  درز وسواسدی و عصدبی شدروع کدردم لباسدامو       

 تکوندن، خاله ملک گفت:

 شوریم.  ریم خونه می ل نداره، میاشکا -

 کثیف شدم...  « منصور برگشت  رفمو باز تکرار کردم»کثیف شدم...  -

 خاله ملک: مادر خاکیِ...  

 منصور آرنج مادرشو گرفت تا حرف نزنه بعد تأکیدی گفت:

 بس کن مایا.   -

 شه، کثیف شدم...  لباسامو باید عوض کنم، حالم داره بد می -

 . منصور: گفتم بسِ

 آستین )کاپ( تنم بود درآوردم و منصور با تهدید گفت: یه سوئیشرت بی

 دیگه چیزیُ از تنت درنمیاری.   -

 شلوارم صورتی کمرنگ بود به کثیفیِ شلوارم اشاره کردمُ گفتم:

 داریم برمیگردیم خونه.  «: منصور چشماشو درشت کرد و گفت»کثیفه.  -

 کثیف شدم. با حالت عصبی دستمو مشت کردم و گفتم: 

منصور با جدّیت و جذبده و صددای آروم گفدت: مجبدورت میکدنم بدا همدین لباسدا         

لرزیدد از حدالی کده داشدتم      هامو باال دادم، تنم می ها، خودتو کنترل کن. شونه بمونی
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شدد! منصدور آرنجمدو گرفدت و      شدم وسواسه شدیدتر مدی  تر می انگار هر وقت عصبی

 گفتم:

 گفتم: بسه.  « م زمزمه کردمنصور آرو»بهم دست نزن...  -

 تند تند زیر لب گفتم: کثیف شدم، کثیف شدم. 

 صندلی رو جلو داد و گفت: بشین، و حق نداری به لباست دست بزنی. 

 خاله ملک: منصور!

 منصور: مادر اجازه بده.  

 یه چیز پهن کن اونجا بشینم؛ لباسام...   -

گریه؟!!! گریه کجا بود؟!!! اختیدار  زدم زیر گریه؛ »کنی  منصور: مایا داری عصبانیم می

احساسات و حالمو نداشتم! از اون حد جدّیت منصور بیزار بودم، حدق نداشدت باهدام    

اونطوری تند و تحکمدی و دسدتوری حدرف بزنده بایدد ندازمو بکشده بایدد همیشده...          

منصور بدون اینکده  « ام برای خودمم قابل قبول نبود!!! همیشه...، توجیهات برای گریه

بزنه دلمو بدست بیاره منو فرستاد عقب و خاله ملک آروم یده چیدزی گفدت و     حرفی

 منصور گفت: 

 نه مادر؛ بشینید لطفاً.  -

کدردم، دسدتامو داخدل آسدتینم تدو       خاله ملک نشست و بعد خودش منم گریده مدی  

 شد. کشیده بودم، جوری چندشم شده بود که مورمورم می
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هدای لباسدمم    چه ترفندی که دستم به دکمده  ی مانتومو باز کردم، اونم با آروم دکمه

ات که به خاک نخورده منصور بلند و تأکیدی صددا کدرد:    نخوره یکی نبود بگه دکمه

 مایا!  

 هام از صداش پرید و گفت: شونه

 جرأت داری اون مانتورو از تنت دربیار.   -

 با بغض گفتم: سرم داد نزن. 

 ارت میکنم.  منصور: تو اون مانتو رو در بیار ببین من چیک

 خاله ملک شوکه گفت: منصور!!!!

 زنم به لباست.  منصور که از آینه نگام میکرد گفت: هر چی خاکُ گِله می

 همونطوری بُق کرده و با گوشة لبایی که به  رف پایین گرایش داشت نگاش کردم....

 خاله ملک برگشت با غم نگام کرد، دستامو همونطور رو هوا نگه داشته بودم...  

وشی منصور زنگ خورد، سریع جواب داد و چه جواب دادنی، نظیر این نعره و دادو گ

کم ازش دیده بودم یه جوری داد زد که منو خاله ملک به حدی شوکه شدده بدودیم   

که انگار به برق وصلمون کدردن و خشدک شددیم. منصدور بداور نکردندی بدود بتونده         

 اونطوری عربده بزنه:
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زنی؟ چرا دست بردار نیستی؟ بهت گفتم به من  می خوای؟ چرا زنگ چیه؟ چی می -

توندو لعندت کنده... خددا      ام کردی، خدا همده  زنگ نزن، گفتم برو پی زندگیت، خسته

 لعنتتون کنه...  

 خاله ملک وارفته گفت: منصور!

 گوشیشو پرت کرد  رف پشت فرمون که اونم به ضرب برگشت افتاد کف ماشین...  

کرد، دید مدنم بددتر از خدودش تدو شدوکم... جدرأتم       خاله ملک برگشت به من نگاه 

نداشتیم حرفی به منصور بزنیم تا خونه فقط گاز داد و بدا یده مَدن اخدم بده جداده و       

اش  کرد. تا رسیدیم به خونه، پیاده شدم بدوام حموم با صدای دورگه خیابون نگاه می

 آروم گفت:

 تا ده دقیقه دیگه بیرون نباشی واویال مایا، واویال.  -

 خاله ملک: وا!!!! تو چته پسرم؟!

 منصور: چیزی نیست مادر.  

شستم که انگدار اوندا بهدم تعدارض کدرده بدودن،        رفتم حموم، جوری اون لباسارو می

شستم که انگار دارم خودمو زنده زنده قصاص میکنم، هر چی بیشدتر   جوری تنمو می

 شد.  شستم کمتر حس وسواسم ارضا می می

 هام پرید: موم اومد، شونهصدای محکم کوبیدن در ح

 شمارم بیا بیرون.   فقط تا ده می -

novelbaz.ir ( 416 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[420] 

 

 سرم...   -

 بیا بیرون یک، دو .... -

 منصور سرمو نشستم...   -

 تو دو ساعت و چهل و پنج دقیقه است اون تویی سرتو نشستی؟ مایا چهار... پنج... -

 جیغ زدم: منصور!  

 کشمت بیرون.   منصور: من این درو باز میکنم میام می

 خاله ملک: خاک عالم! چی....

منصور داد زد: مادر هیچی نگو، دختدره خودشدو اون تدو االن ندابود کدرده، وسدواس       

گرفته روی سگ منم داره باال میاره تو بیا بیرون من یه زخم رو تنت ببیدنم وای بده   

افتدی مدن بدا     ی بابای اون کسری ئو همه کسش که هر وقدت یدادش مدی    حالت، کله

کوبیدد دل مدن    در رو کده مدی  »کنم، بیا بیرون ببینم.  شکل پیدا میحموم رفتن تو م

  ترکید به بدنم نگاه کردم پر خش بود چطوری برم بیرون؟!!! کی اینطدوری شدد؟!   می

 سرمو نشستم!... صدای در رو اعصابم بود. جیغ زدم: نکوب درو!  

پشدت  دستگیره رو کشید در قفل بود، یه ترس بدی افتاد تو دلم حس کردم کسری 

های اون روز لعنتی اومد تو سرم، به در نگداه   ی حموم.... تموم صحنه دَره، رفتم گوشه

گدرده... دسدتمو روی گوشدم     ی در به ضرب بداال و پدایین مدی    کردم که دستگیره می

ی حموم و زانوهامو تو بغلم گرفتم و... و تمدوم زمدان و مکدان     گذاشتم رفتم یه گوشه
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این اتفاق افتاد اما موقعیتمو گم کردم... با گریده و   دونم چطوری برام عوض شد! نمی

 ترس گفتم: برو.... برو.... حتی صدای منصور هم صدای کسری شده بود: بیا بیرو....  

 جیغ زدم: بروو.... برو...

 مایا؟!!!   -

 دستمو رو گوشم محکم گذاشتم و جیغ زدم: صدام نکن، صدام نکن... 

 کن. مایا؟!!! مایا پاشو در رو باز  -

 کنم، برو از اینجا برو، ترو خدا برو.... منصور... منصور...   باز نمی -

 منصور: یا خدا! یا خدا! مادر برو یه چیز بیار این حالش بهم ریخته....

لرزیدد از تدرس، از تدرس... صددای      تموم هوشیاریم معطوف اون روز شدد.... تدنم مدی   

کردم و منصدورُ صددا    گریه می زدم، شدم، جیغ می تر می کنکاش در که میومد عصبی

 زدم...   می

در رو باز کرد و خاله ملک تا اومد بیاد تو خودمدو بیشدتر جمدع کدردم و جیدغ زدم:      

 نیااااا، نیا...  

 تونه بیاد تو.  خاله ملک: مادر، منصور که نمی

 منو نبر پیش کسری.   -

 گردم.  خاله ملک: کسری کیه؟! من خاله ملکم قربونتم برم مادر منصور دورت ب

 منصور: مادر... مادر....  
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 خاله ملک: وای خاک بر سرم منصور نیا تو!!! منصور!!!!  

 کنه، بیا برو کنار...   منصور: حوله رو بده به من مادر، این بچه داره از ترس سکته می

حولده رو از مدادرش گرفدت و    »هق گفتم، منصور، کسری اومد... کسری اومد...  با هق

 زیزم اومدم قربونت برم نترس من اینجام. اومدم ع«: آروم گفت

 خواست منو ببره...   جون گفتم: کسری اومد می بی حال و بی

رو دسدتش بلنددم کدرد، خالده     »ذارم، من پیشدتم...   حوله رو دورم گفت و گفت: نمی

لرزیددم، خودمدو تدو بغلدش مچالده کدرده        کرد هنوز مدی  ملک هاج و واج نگامون می

 «:منصور گفت بودم،

 ر یه لیوان آب بیار داروهاشو بدم.  ماد -

 بردتم تو اتاق و گفتم: مگه نگفتی بازداشته؛ اومد... اومد...  

 رفت سر ساکم لباس برداشت و گفت: دیگه نمیاد میگم نترس...  

 با یکی اومده بود که اون... که اون منو ببره...   -

ز تدنم دور نشده و   منصور لباسامو آورد یه پیرهن بلند تنم کرد یه  وری کده حولده ا  

لرزیدم دمای تنمو چک کرد و نوچی کرد، خاله ملک بدا   لباسُ تنم کنه، عین بید می

 آب اومد هول کرده بود...  

 منصور: مادر یه پتو بیار لرزش کرده...  

 خاله ملک: بیا ببریمش دکتر.  
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 منصور: تعطیالت دکتر کجا بود، جایی نمیاد، داروهاشو آوردم.  

 و گفت: بخور یکم آروم بشی...  داروهامو بهم داد 

خورد، منصور عصبی شده بدود و   دندونام از لرز بهم می»من... من... خوب... شدم...  -

آره فددات شدم خدوب    «: چکید بس که قرمز شده بود، آروم گفت از گردنش خون می

خالده  »شدی اما بخور بهتر شدی به خا ر منصور بخور... خوردم! به همین سدادگی!  

 «: ورد، منصور دورم گرفت و گفتملک پتو آ

خورم، یادته بیمارستان پیشت مونددم، اینجدا    بخواب یکم، من از کنارت جنب نمی -

رم... دستشو گرفتم و خوابوندتم و آروم با همون لدرزه گفدتم:    امه، جایی نمی که خونه

 تر... سم بیاد...   می... می

دم، به خاله ملک نگداه کدردم   سری تکون دا»منصور: خوشگلم من باال سرتم نمیاد... 

 «: چشماش خیس بود، آروم گفتم

 ببخشید.   -

 منصور: کاری نکردی عذرخواهی نکن، آروم باش، استراحت کن حالت جا میاد... 

 با بغض گفتم: دردسر شدم باز.

بدا مندت و   »منصور: نه عزیز دلم نه قربونت برم، نه دورت بگردم، تو دردسدر نیسدتی   

 تو عزیز منی تو دردسر نیستی. «: وهامو نوازش کرد گفتکردم م حسرت نگاش می
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ی چشمام چکید. اشکمو پاک کرد آروم گفت: بخواب، بخواب خوشگل  اشکم از گوشه

 من. 

 چشمامو بستم، خاله ملک با لحن وارفته گفت: منصور!!!  

سوزم تو جهنمی که اگر خدا داره، این بچده رو مدن    منصور: هیچی نگو مادر؛ من می

لدرزه، ایدن حدالُ     گیره اینطوری می کنم، قلبم داره آتیش می ر هیچی ول نمیبه خا 

 من ببینم و نتونم کاری کنم؟ نخوام کاری کنم؟

خواست پاشم اعتراض کنم امدا جدون    دلم می»خاله ملک: منصور این درست نیست! 

 «. نداشتم

  یستم. منصور: باشه مادر؛ من خطا میکنم، بذار خطا کنم پای چوبش وای می

 خاله ملک: یا اهلل یا اهلل منصور چیکار داری میکنی؟! تو توی حال خودت نیستی!

منصور: نیستم مادر چند ساله نیستم، امسال حالم خیلی خرابه چیکارش کنم، جونم 

تونم بسوزونمش جلوی مسجد،  تونم بِکَنم نه می جلوی چشمامه چیکارش کنم نه می

 با جونم تو دستام چیکار کنم؟

 تر گفت: ای واااای! ای واااای! ای داد بیداد مادر! ک وارفتهخاله مل

 منصور: ببین باهاش چیکار کردن؟ از کی به کجا شکایت کنم؟ از کی جواب بخوام؟ 
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چشم باز کردم، دیدم شبِ، سِرم بهم وصدلِ، منصدور کندارم خدوابش بدرده؛ نشسدته       

نگداش کدردم، فقدط      خوابش برده، دلم ضعف رفت، سِرمو کندم... بلند شدم نشستم،

 داشتم نگاش میکردم یهو پرید از خواب... 

 جان؟ بیدار شدی؟ -

 چرا نشسته خوابیدی؟ -

 منصور: سرمت کو؟

 درآوردم.   -

با خجالت آروم بدا صددای خفده    »منصور: کی گفت دربیاری؟ اورژانس اومد سِرم زد. 

 «:گفتم

 منصور.   -

 جان دلم -

 کردم خاک تو سرم کنند.  مامانت ناراحته از من؟ منصور زهرتون -

 منصور لبشو گزید، اومد جلو سرمو بوسید گفت:

 گی گل من؟ خوبی؟ حالت جا اومد.  چی می -

 ترسم چه مرگمه؟ باز خل شده بودم؟! وااای! واای! از خودم می -

منصور: هیچی هیچی تقصدیر منده در رو اونطدوری کوبیددم ترسدیدی... غدذا بیدارم        

 بخوری.  
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ی دسدتم درآوردم بدا شدور و     صورتشدو بده احا ده   »گفتم: ندوح...  سری تکون دادم و 

 «:هیجان نگاش کردم، لبمو از وسط به دندون گرفتم و آروم با صدای خفه گفت

 مایا! -

 میرم، نفس بگیرم فقط.   دارم می -

 منصور با غم گفت: نکن! مادرم دیگه خواب نداره، االن فکرش اینجاست، نکن دختر...  

شتم، تَر شد، با عشق... با عشق... با انتها و نهایت احساس قلبیم... چشمامو رو هم گذا

سدوز... چقددر    لبمو رو لبش گذاشتم وااای از این حسرت واااای از ایدن حسدرت جدان   

 شیرینی مَرد! چرا جانِ منی!

پیشونیمو به پیشونیش چسدبوندم، آرومتدر از حدد قبدل گفدت: جدان؟! جدان؟.! درد        

 درمون من.  بی

 دم، آروم سرشو به  رفین تکون داد و گفت:سر بلند کر

 کشه.  نمی«: آروم زد روی قلبش و گفت»چیکارت کنم؟  -

 نگو اینطوری.   -

ره مایدا... بیدا بدریم پدیش      شده جدونم مدی    دستمو گرفت بوسید و گفت: حالت بد می

 شناس.   روان

 شم.  قول بده کناررم باشی به واهلل بد نمی -

 دی منو؟ برم برات یه چیز بیارم بخوری.   منصور: المصّب چرا آزار می
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سدوز کشدید و    به لبم اشاره کردم با غصه به سقف نگاه کرد و نفسی غم»سیر شدم  -

 «. از جا بلند شد

سدنجن   هایی کده مدی   فهمه نه سِمت، نه قد داره نه حد... اون میگن عشق نه سن می

 پرواست...   کران بی کران... بی عاشق نیستن کاسبن عشق که ترازوی سنجش نداره، بی

 * * * 

بعد اون روز که حالم بد شده بود، همه چیز برای خاله ملک عیان شده بود. باهدامون  

موافق نبود اما حرفی هدم ندزد، حتدی رفتارشدم عدوض نشدده بدود، روز آخدری کده          

چدرا رفتدارتون باهدام عدوض نشدد؟ چدرا قضداوتم        »گشتیم ازش پرسیده بدودم   برمی

خاله ملدک اخمدی   »فکر کردی که عجب دختر ناحسابی هستم!  نکردید؟! حتماً بارها

 «: کرد و گفت

قضاوت کار خداسدت، آدمیدزاد   «: به دوردستی نگاه کرد و گفت»این چه حرفیه؟!!!  -

ذاره، هیچ کس با کفشای تو راه نرفته که بفهمه چرا  همیشه پا جای پای بزرگش می

کنم بلکده ردّم   تونو تأیید که نمیانتخابت این شد، چرا این تصمیمو گرفتی؟! من کار

کنم چون از نظر من گناهه! از نظر من خدا قانون داده، ضد عمل کردن به قوانین  می

کنم اما... خدا عجیب دنیاشو  ای جز آزار خودتون نداره، من دعای خیر می خدا، نتیجه

نظرمدو  قانونی بنا کرده؛ مواظب باشید من فقط میتونم هشدار بدم چون قبالً یده بدار   
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ی منه و تو  رف  ام بوده، چون منصور یه  رف قضیه است که بچه گفتم چون وظیفه

 معنا نیستی.  ی من بی دیگة قضیه که فهمیدم برای بچه

حال جفتتون شبیه برزخِ، نه اینوری هستید نه اونوری، این هم جدزء همدون قدانونی    

 عمل نکردناست!  

لحظده فکدر کدنم منصدوری وجدود ندداره        سرمو به زیر انداختم و گفتم: من... اگر یه

ایسته،  می«: دستمو رو قلبم گذاشتم و به خاله ملک نگاه کردم و گفتم»خالک ملکه 

اش کردن و منصدور   زنم؛ نزدیکترین آدمای زندگیم تیکه پاره فکر نکن حرف مفت می

 اش زده، چطور عاشق این کسی که منو جمع و جور کرده نشم؟! وصله

 داد و گفت: خاله ملک سری تکون

کنم، شاید اگر من جای تو بودم بدتر میکردم، اصالً هدر   عزیزکم من تو رو نهی نمی -

کی از دور میگه لنگش کن باید بیاد وسط میدون ببینم چه میکنه، من که جام گرم 

بوده صدام از جای گرم بلند میشه، پس نباید انکارت کنم من فقط مدیگم ایدن کدار    

 خطاست...  االن زمانش نیست، االن 

 ترو خدا حرفای منصورو نزنید...   -

 خاله ملک سری تکون داد و پوزخندی زد و گفت:

اشاره به داخدل خونده کده منصدور بدود کدرد و       »کدوم منصور؟! حرف این منصور؟  -

ای بهش داشت، در رو بده زور بداز    این منصور اگر این حرفارو بلد بود و عقیده«: گفت
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از بدو ورودتون که هیچ از روزی که من تلفنی با منصور  کرد بیاد تو حموم! شما نمی

کاسده   ای زیر نیم حرف زدم و صدای منصور عوض شد وقتی اسمتو برد فهمیدم کاسه

 دونستم.  است ولی نه تا اینجا، تا اینجا نمی

خاله ملک منو تو آغوشش گرفدت  »با بغض گفتم: خاله ملک، من دختر بدی نیستم، 

 بدی هستی؟  کی میگه دختر«: و گفت

خودم میدونم که انقدر عقده و حسرت دارم کده منصدورُ گرفتدار کدردم چدون اون       -

 تونم منطقی و قانونی و شرعی فکر کنم، تقصیر مامان و بابامه.  هوامو داره؛ نمی

 خاله ملک منو از آغوشش کشید بیرون و گفت:

تدونی   تدو نمدی  شدن،   مایا... مایا منو گوش بده؛ این زن و شوهر دیگده عدوض نمدی    -

عوضشون کنی، نه رفتارشونو نه خودشونو پس این تویی که بایدد عدوض بشدی بایدد     

همینطوری قبولشون کنی باید تو چهارچوبتو حفظ کنی، دیگه بچه نیستی دیگه یده  

زن بالغی، بَدَن؟ کار دستت میدن؟ روابطتو کنترل شده کدن، حدد خودتدو باهاشدون     

 کنند.  یر بدی اونا دیگه تغییری نمیتونی خودتو تغی حفظ کن؛ تویی که می

شدونم؟ چدرا ایدن کدارو کدردن؟ چدرا        چدرا مدن بچده   »این وسط تا مادامی که بگدی  

بینده   رسی نه به اقناع، تنها کسی که آزار می نه به جواب می« اینطورین؟ چرا... چرا....

 شه تویی فقط خودت... کسی این روزای تو رو نگذروند تو حال تو و اعصابش خرد می

درازی کدرد، تدو تنهدا تدو اون      نبود، تو بودی که اون مرتیکه با دوستاش بهدت دسدت  
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ده  تنها کسی که درد کشید و کتک خورد و هنوز داره عواقب پس مدی   شرایط بودی،

تویی... پس خودتو بیشتر آزار نده، جای اینکه قطع رابطه کنی که بگدن بدی کدس و    

ها ازت سوءاسدتفاده کنندد،    مشو غریبهکاری، جاشونو خالی کنی که از نبود حتی اس

ای که از پسشون برمیاد بکن حرفتدو   ی خودتو باهاشو کنترل کن؛ توقعتو اندازه رابطه

انتظاری که داری رو بگو بهشون اما اینکه عملی بشه رو به خودت وعدده ندده، چدون    

ون ای عزیزم؟! خیلی از آدمها زیر سقف ایدن آسدم   مسئولیتن متوجه پدر و مادر تو بی

گرفتار چنین پدر و مادری هستند، تو هم مثل اونا اما تو هوشدیار بداش، اینجدا اگدر     

 «: سری تکون داد و با تأکید گفت»درّنش، ازشون اسم بذار  کسِ می بدونند یکی بی

 وجهشونو نگه دار؛ اما بهشون چهارچوب بده که دیگه کاری که قبالً کردند نکنند.   -

 تاه اومدم. تقصیر منه که اون موقع کو -

 خاله ملک: شاید اگه این روزا نبود تو از این نظر هنوز رو پای خودت نبودی. 

 منصور از خونه اومد بیرون و ساک منو خودش دستش بود و خاله ملک گفت:

 از  رف من فردا به ماندانا تبریک بگید... مایا؟ -

بدرو دیددن پددر و    بعد عروسی مانددانا  «: هامو گرفت و گفت خاله ملک شونه»بله؟!  -

بینیِ نیاز به آدمای نزدیکدت داری؛   مادرت؛ تو توی زندیگی که همیشه غیرقابل پیش

درسته که پدر و مادر تو کارای خوبی نسبت به تو نکردن اما خددا میگده ولدو اینکده     

 کافر باشند باید احترام نگه دارید، باشه دخترم؟
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 سری تکون دادم و گفت: با من در تماس باش. 

کردم و گفتم: خیلی ممنون خاله ملک، ممنون که اگدر تأییددم نکردیدد ولدی     بغلش 

 پشتمو خالی نکردید.  

منصور اومد جلو و با مادرش وداع کدرد و سدوار شددیم و راهدی برگشدت بده تهدران        

 شدیم...  

از صبح زود قرار بود با ماندانا برم آرایشگاه، اما انقدر خسته بدودم کده خدواب موندده     

 بودم..  

«: پتو رو روی سرم کشیدم و منصور پتو رو کنار زد و گفت»مایا... مایا جان...  منصور:

مایا؛ پاشو ساعت نُه صبحِ قرار بود با ماندانا بری آرایشگاه، انقدر زنگ زده به گوشدیت  

جواب ندادی، زنگ زده به من... مایا... نُچ! بیشتر اومد سمتم، اینو از فرورفتگی تشک 

شنیدم اما حس بلند شدن نداشدتم...   کنار زد و صدام کرد، میفهمیدم، موهامو آروم 

کرد، روزهاست ازم دورِ، کالً تو کاشان که حتدی   همینطوری موهامو آروم نوازش می»

مدو   ازم جدا خوابید، دیشبم انقدر دیر اومد کده مدن خدوابم بدرد... آروم کندار شدقیقه      

 بعدی چندی صداش اومد:بوسید، تشک تکون خورد، اما باز به حالت اول برگشت... 

تونه بیددار شده...    خوره نمی الو... ماندانا... نه عزیزم نمیاد... مایا داره باز داروهاشو می -

مگه نگفته؟!... کاشان که بودیم حالش بد شد با دکترش صحبت کردم داروهاشدو یده   

ش دوبداره شدروع کدرد بده ندواز     »دوره دیگه تجویز کرده... االن خوابه... خب شما برو 

novelbaz.ir ( 428 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[432] 

 

تونه بیاد... به خا ر اینکه این همه ساعت خستگی بدرای   نه عزیزم مایا نمی«... موهام

االنش خوب نیست، بعد دیروز هم ما تو راه بودیم.... ساعت چهار اینا میاییم... مانددانا  

خدوام   جان، خواهش میکنم درک کن... ممنونم، مایا بعد تعطیالت دادگاه داره، نمدی 

بشه، اگر االن دارم خیلی محتاط عمل میکنم برای اون موقعده  اون موقع حالش بدتر 

«: خندیدد و گفدت  »است.... چشم چشم ما زودتر از ساعت چهدار میداییم خوبده؟!....    

 خداحافظ.    باشه،

 گوشی رو، باالی  بقة تخت گذاشت، اینو از صداش فهمیدم... 

 امو بوسید و آروم گفت: دوباره شقیقه

عوض شد؟! پاشو بلبل زبونی کن، پاشو بپر باال کن، بداز  جان؟ جان؟ چرا همه چی  -

ام،  بذار هواتو از سرم بیرون کنم... چیکار کنم؟ چیکار کدنم؟ بچده  « عمو منصور»بگو 

 عشقم، زندگیم... چطوری باید ازت رد شد؟! چطوری؟  

 گذری؟...   قلبم هری ریخت، تنم یخ کرد بگذری؟! چطوری ازم می

کوچولوی من، دیدی تابوشدکنی کدردم، دیددی خدالف     موهامو بوسید و گفت: عشق 

تدونی از یده مدرد قدانون یده مجدرم بسدازی؟         جهت آب شنا کردم؟ دیدی چقدر مدی 

چطوری ممکنِ وقتی تو بغلم بزرگ شدی االن تو تختم باشی؟! چطدور ممکنده؟!!!! از   

من چی مونده؟!... آروم پوزخندی زد و گفت: ببین المصّب چی پوشیده! تو که نیازی 

تدونم   نداری به این همه دلبری؟! تو منو نابود کردی... چیکار کدنم مایدا؟ دیگده نمدی    

novelbaz.ir ( 429 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[433] 

 

امدو بدا مکثدی  دوالنی بوسدید لدبشُ روی        جلوی خودم بگیرم، خددااا، خددا! شدقیقه   

 کرد زیر لب گفت: کشید، با لبش لمسم می ام گذاشته بود و انگار داشت بو می شقیقه

اش  بلنددتر از اون صددای آروم نجواگونده   »گده...  عاشقتم... عاشقتم... فقط یه بار دی -

 «:گفت

شم پاشدو عشدقم...    شی؟ دارم دیوونه می مایا؟ مایا خانمم.... خوشگل من، بلند نمی -

چشمامو باز کردم و مجنون نگام کدرد، مجندون، مجندون، مجندون... بدا حسدرت و       »

ش شدد؛  رفت، موهامو نوازشی کرد و رو صدورتم خمد   رو می احساس توی چشمام قدم

خوام جز این حال منصور که همیشه همینطوری باشده اینطدوری    چیزی چز این نمی

نوازشدم    ره، ام مدی  ده، از تده دلدش قربدون صددقه     زنه،  وافم می لهِ منو می که داره له

شدد   ام محدو مدی   ی گذشدته  خوام، همده  بوسه... این حال دیوونگیشو می کنه و می می

 ورم.  وقتی نقطه عطف و کانون توجه منص

سرشو تو گردنم فرو برده بود، چنگ دستام توی موهاش بود، قلبم از هیجانش داشت 

اش گذاشدتم، حدال دلدش عدین مدن بدود، تدوی         ی سینه ترکید، دستمو رو قفسه می

قرار نگاه کرد و موهامو از رو پیشونیم پس زد و گفدت: مندو بدبخش مایدا      چشمام بی

 کوچولوی من...  

 همه چی به کام منه، تو نایست...   آروم گفتم: دنیا ایستاده
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بدا تدرس نگداش کدردم     »تدونم   منصور به لبم نگاه کرد، نگاه... نگاه... زمزمه کرد: نمی

و اینبار با ولع و عطش بیشدتری  »تونم  تونه؟! به چشمام نگاه کرد تکرار کرد: نمی نمی

نده بدرام   تر... چرا هدر کداری میک   تر، سخت کرد، بیشتر از همیشه،  والنی معاشقه می

خوشاینده؟! چرا انقدر منو خوب بلدی؟ چطوری جای جای نقداط مندو انقددر خدوب     

تدرت بشدم، چطدوری     دونی کی جواب شبه کالمامو بددی کده تسدلیم    شناسی می می

تونی انقدر ماهرانه فریادمو به هوا بفرستی و جوری جوابمو بدی که قلبم توی اون  می

های بدنم پر از منصدور شدده    ؟ تمام سلولهمه غریزه و شور از هیجان به تپش بیفته

 بود پر از عشق بود... چقدر ناممتد عاشقشم. 

رفدت، منصدور اومدد     ی کنار دستمو توی مشتم جمع کرده بودم، سرم گیج می مالفه

کنارم، سریع تو بغلش گرفتتم؛ چقدر این کارشو دوست داشتم که بعد رابطده تدرک   

ای منو تو  ذاره بره، بلکه به هر بهانه ای نمی انهکنه، به هر به کنه، پشتشو بهم نمی نمی

 کنه.  گیره و آرومترم می آغوشش می

 پیشونیمو بوسید و گفت:

پرنسس مدن،  «: موهامو از دورم جمع کرد و گفت»مرسی عشقم مرسی خوشگلم...  -

 زندگیم... زندگیم...  

 پیشونیمو مجدد بوسید و گفت:

 خوای برات بگیرم؟ چی می -
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 م و اخم کردمُ گفتم: یعنی چی منصور؟!!سر بلند کرد

 ای بدم.   ها باهاتم بهت هدیه منصور: دوست دارم وقتی ساعت

 به اون دریای خوشرنگ چشماش نگاه کردم و گفتم:

هدا، بدرای همیشده؛     خوام نه برای یک بار، نه برای چند روز، بدرای سدال   خودتو می -

، باهام بمدون مدن دیگده چیدزی     انقدر اون سؤال لعنتی رو تکرار نکن که چیکار کنی

 خوام منصور.   نمی

منصور با حسرت و غبطه نگام کرد و بعد منو مجددد بده آغوشدش برگردوندد و آروم     

 لرزید...   کرد یه جوری که دلم می پشتمو نوازش کرد زیر لب خدا خدا می

 پاشدم رفتم حموم،  بق معمول برام ساعت گذاشته بود...  

حدالم  « عاشدقتم »شدنیدم و بارهدا   « عشدقم »ور دو بار حالم خیلی خوب بود، از منص

خوبه! تمام من پر از ا ر منصورِ شاید هر کی جای منصور بدود بایدد ازش میگذشدتم    

چون از شرایطم سوءاستفاده کرده بود اما این منصورِ... آدم مقابل من فرق داره... آدم 

 مقابل من با همة دنیا فرق داره...  

ور نبدود.. قلدبم از جداش کندده شدد... یهدو هدول کدردم،         از حموم اومدم بیرون منص

ترسیدم از نبودنش! میدونید! خاله ملک راست میگه وقتی ضد قدوانین خددا رفتدار و    

چشی اون لحظه که  عمل میکنی همیشه  عم زهر شیرینی گناهم عالوه بر تاوان می

ام  تو حنجرهدیدم، انگار توی هوای خونه خار بود تو تنم  منصورو هیچ جای خونه نمی
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تونسدتم خودمدو    رفت هیچ توجیهی تدوی اون لحظده نمدی    تو قلبم خار داشت فرومی

 خواستم منصورُ اونجا ببینم!  بکنم می

ی منصوری برای چی هدول   ی تو، تو توی خونه یکی نبود بگه منصور که نیومده خونه

فتده  کردم، اون  عم زهدر تدرس کدل مندو فراگر     کردی اما اون لحظه به این فکر نمی

 بود...  

 یه آن چشمم به حیاط افتاد...  

ای تراسُ بداز کدردم، دیددم     ی زردم تو تنم بود، پابرهنه بودم، در کشویی شیشه حوله

شو تو آب استخر فرو کرده، جیغ زدم، قلبم برای دومین بدار از جدا کندده     منصور کله

 شد!

یرون با هول دویدم  رفش، سرشو از آب کشید ب»جیغ زدم: منصووووور، منصوووور، 

و ترس صورتشو میون دستام گرفتم، موهایی که رو پیشونیش چسبیده بودُ کنار زدم 

 و با هول و گریه پرسیدم:  

 منصور جونم منصور جونم خوبی؟ خوبی؟! -

وار نگام کرد سرشو همونطور که ایستاده بودم تو بغلم گرفتم، دو زاندو نشسدته    بیچاره

کمرمو با یه دستش گرفت، سر خیسشو بوسیدم رسید  بود، سرش به باالی شکمم می

 و گفتم:
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آ... منصدور   میدرم  تو کردی تو آب... تورو خدا چیزیت نشه، مدن مدی   منصور چرا کله -

 «سرشو از بغلم بیرون کشیدم و مجدد پرسیدم: خوبی؟ خوبی؟!»جونم 

 منصور: خوبم عزیزم؛ نترس خوبم.  

 خوری...   االن سرما می االن میرم صبحونه درست میکنم، پاشو... پاشو -

 ای...   منصور: تو برو تو االن میام، برو حوله تنته، پابرهنه

برگشتم برم آخرین چیزی که از هم جدا شد، دستامون بود، دو سه قددم کده رفدتم    

 برگشتم، نگران نگاش کردم، داشت نگام میکرد لبخند بهش زدم و رفتم باال...  

 بیرون گفت: زود برمیگرده.   حوالی ساعت دوازده بود که منصور رفت

 منم مشغول حاضر شدن، شدم. 

یه لباس شب بلند پوشیدم، دکلته بود، ساتنی و مشکی اما مات نه براق، مدل دامدن  

ای در کدار نبدود و از چندد     لباس خیلی عجیب بود از باالی زانو به بعدد دیگده تنگدی   

س برام تندگ شدده بدود    ی لبا جهت برش خورده بود و روی هوا ایستاده بود، باال تنه

اش تنگ شده بود، زیدپش کندار    یعنی قسمت شکم و باسنش خوب بود اما دور سینه

لباس دوخته شده بود به زور بسته شد، لباسُ تقریباً ده یازده ماه قبل خریدده بدودم   

ام زده بیرون!  ی لبمو به دندون گرفتم چقدر سینه به خودم تو آینه نگاه کردم، گوشه

م! من تا حاال اینطوری نپوشیدم! لباسمو باال کشیدم، ای کداش قدبالً   شبیه مامان شد

 پوشیدم دوباره...   می
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مایا؟! پایین موهامو بابلیس کشیده بودم که کمی حالت داشته باشه، موهدامو دورم   -

 ریختم و از اتاق بیرون رفتم، دیدم دست منصور یه جعبه است با خنده گفتم:

 دو بخری؟  عه رفتی برای سر عقدشون کا -

 منصور با شور نگام کرد و گفت: چقدر خوشگل شدی! 

 با ذوق گفتم: واقعاً؟! 

 منصور نگاهشو از صورتم به تنم کشید و آروم و جدی گفت:

 این چه وضعشِ؟! -

 ام بود اما باال تنم تنگ شده! لباسم اندازه -

 منصور: خب یکی دیگه بپوش! این چیه؟!!

اش  انا ندارم، من یه لباس شب دارم که اینه، بقیده لباس دیگه مناسب عروسی ماند -

 خوره!  ام نمی به درد عروسی خاله

ای کده   اومد جلدو جعبده  »خوره؟!  ات می منصور با اخم گفت: این به درد عروسی خاله

 «: دستش بودو رو میز گذاشت و گفت

 االن که نباید تازه پرو کنی.  -

 تنگ شده، من که چاق نشدم!دونم چرا  ام بود، نمی بابا جان! اندازه -

منصور: این به چاقی و الغری ربطدی ندداره، وضدعیت بددنت فدرق کدرده و تدو ایندو         

 دونی یعنی! نمی
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 با ابروهای کمی باال داده و با تعجب به منصور نگاه کردم و سری تکون داد و گفت:

 کنی...  پوشی و عوض می من که نباید برات توضیح بدم، تو هر روز لباس می -

 هیچ کدوم از لباسام به این تنگی و فیتی نبودن.  -

 ات بیرونِ....   منصور: هر چیزی عزیزم، هرچی! االن تموم جون سر و سینه

 خب مامانم هم...   -

 رنگ نگاه منصور عوض شد با همون تُن صدای آروم ولی لحن جدّی با جذبه گفت:

 تو مادرتی؟! هان؟ -

 ی...  وااا! خب میگم همه اونجا همین  ور -

 تر ولی با ولوم صدای کنترل شده گفت: تو هر کی هستی؟  منصور شاکی

وا رفته گفتم: منصور چرا اینطوری میکنی، منم دوسدت نددارم اینطدوری بیدام ولدی      

 لباس مناسب ندارم.  

 «:با شِکوه و گله و رنجش گفتم»منصور: تو باید سر ظهر بگی لباس ندارم؟ 

تغییر سایز کرده! مگه من چقدر تجربه دارم منصور؟! اِوا! خب خبر نداشتم که بدنم  -

 دار گفتم: تو که میدونی باید بهم بگی! منصور با همون جدیت نگام کرد و غصه

 اونطوری نگام نکن.   -

منصور: لباس مشکی، تن سفید، رژ قرمز المصب داری منم دیوونه میکنی چه بدرس  

 به بقیه.  
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 ت:قلبم فرو ریخت، لبامو رو هم فشردمو گف

برمدت کده نگداه یده      میری یه بالیی سر باال تنت میاری، من اینطوری جدایی نمدی   -

 ناموس رو تنت رژه بره.  بی

 آخه من قربون غیرتت برم.  -

 زنم.  تر گفت: مایا، جدی دارم باهات حرف می منصور شاکی

 خب چیکارش کنم؟ -

 منصور: یا برو درش بیار یا یه چیز روشن، زیرش بپوش.  

 زد: ی باال در حالی که منصور زیر لب غر می  بقهرفتم به 

 تونه راه بره.   انقدر تنگ خریده که نمی -

 لباس شبه، لباس چهارشنبه سوری و سیزده به در که نیست گشاد باشه.   -

 های عصبی گفت: منصور با رگه

 جواب منو نده، زود باش برو کاری که گفتمُ بکن.  -

 گفتم: به من دستور نده. رو پله ایستادم و با بغض و حرص 

 منصور تهدیدوار ولی آروم گفت:

های لبمو به  رف پدایین   اخم کردم و گوشه»مایا دارم میگم به حضرت عباس )ع(  -

برمت نه میذارم که بری اگدر اون لباسدو    به حضرت عباس، نه می«: کش دادمو گفت

 عوض نکنی یا تغییرش ندی. 
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 منصور!  پامو با حرص به زمین کوبیدمو گفتم: 

شو باال گرفت در حالی که برخالف مسیر من؛ پشت کرده به من  منصور انگشت اشاره

 رفت گفت:  می

گذاشت رفت تو اتاقش، صدای موبایلم تو فضا پیچید، صد درصد »همین که گفتم.  -

مانداناست! جوابشو ندادم رفتم از توی وسایلم یه بادی مشکی زیر لباسدم پوشدیدم و   

بست برگشت نگام کرد با اخدمُ و   ی اتاقش پاپیون می شت جلوی آینهاومدم پایین، دا

 بق کردن گفتم: خوب شد!

 «:با حرص گفتم»لبخندی زد و گفت: آفرین خوشگلم. 

 های کَت شدم.  شبیه دهاتی -

 ای گفت: منصور اخمی کرد و با حرص کنترل شده

فقط لخت وعور  هر کی حیا داشته باشه کَتیه نه؟ هر کی ناموس سرش بشه دهاتیِ -

باشی همه جاتو بیرون بریزی مثل مادرت یعنی مددددّرن یعنی با کالس هان؟! اگده  

فکر کردی میتونی اونطوری بگردی باید بری ور دل بابات چون من اصالً عین بابدات  

 رفتار نمیکنم.   -coolدر مورد اینطور مسائل کول 

دم روی زمدین بدود امدا    تدرین آ  عیدب  حرف خاله ملک تو سرم زنگ خورد؛ منصور بی

خدوره کده    دقیقاً از ناحیه ضعف من پدر و مادرمو زد تو سرم این از اونجدایی آب مدی  

خودم اجازه دادم، خودم انقدر بد گفتم که اونم تونست بد بگه... درسته پدر و مدادرم  
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حیدایی   رفتارهای صحیحی نداشتن اما دوست ندارم جز خودم کسی بهشون لیبل بی

 ه. غیرتی بزن و بی

با اخم از دم در اتاق رفتم کنار و رو مبل نشستم، لباسم از روی سینه چه فشاری بده  

 کرد.  تنم وارد می

 منصور از اتاق صدا کرد:

 «: منم با حرص گفتم»مایا خانم روی میزو اصالً دیدی، خانم لجبازِ کوچولو؟  -

 بله دیدم، دستتون درد نکنه.   -

 گی؟ چی دیدی؟ ا آخه الکی میمنصور اومد دم در اتاق و گفت: چر

 همین که کادو خریدی دیگه.   -

 منصور: برای کی؟

 برای ماندانا و مسیح دیگه.   -

 منصور با لبخند و خوشرو گفت: نه دیگه! خانم دیگه، برای شماست.  

از جا بلند شدم و رفتم سر میدز یده عجبده بدود روش     »یکه خورده گفتم: برای من؟! 

ص بود اما با ذوق و شور بازش کردم، یه جعبه پر از گدل رز  تلق بود، از زیر تلق مشخ

ی گدل یده    های قلب شکل با جلد قرمز و وسدط جعبده   هاش شکالت قرمز بود و کناره

ی چهار گوش بود، جعبه رو برداشتم، اومد کنارم و در جعبه رو بداز کدردم یده     جعبه
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نگداه کدردم و   سرویس ظریفِ  رح دونه برف سفید رنگ بود، یکه خورده به منصدور  

 لبخندی پررنگ زد و آروم گفت: جان؟ 

چشمام پر اشک شد و منصور اخمی تصنعی کرد و »رفتی سرویس  ال خریدی؟!!!  -

 عه! عه! «: گفت

 جعبه رو روی میز گذاشتم محکم بغلش کردم و گفت:

هیچ وقت در موقعیتش نبودم وقتی نبود که بتونم ازت تشکر کنم؛ عیدی هم بهت  -

 م.  نداده بود

 بدون اینکه از بغلش بیرون بیام گفتم:

 کشی.  کشی، منو می منو می -

 ها... بیا ببینم، بذار بندازم تو گردنت.  ریزه منصور: عه عه! گریه نکن، آرایشت بهم می

ی سوزنی، یه دستبند پر از دونه یخ و یده   یه زنجیر و یه آویز دونه یخ، دو تا گوشواره

ا بغض نگاش کردم و با اون کفشای پاشنه بلندد بدازم   انگشتر ظریف از همون  رح. ب

تر بودم ازش کمی خم شدد تدا دسدت اندداختم دور گدردنش خندیدد و گفدت:         کوتاه

ی چشدمم ریخدت اشدکمو     دلم ریخت، فروریخت، اشکم از گوشده »کوچولوی بابایی؟ 

 «: پاک کرد و گفت

 نگرفتم که گریه کنی، گرفتم که بخندی.  -

 کنی مسئولی.  ین احساساتی که ایجاد میمسئولی منصور، به ا -
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بوسدید و بعدد اون بوسده     قرار نگاه کرد و اولین بار بود که حریصانه می تو چشمام بی

داشت و از در ورودی خونه بیرون میدزد، نفسدی    کرد و سوئیچ برمی ناگهانی رهام می

 کشیدم و گفتم:

هی پیش میکشی و پدس  تروخدا دوگانه نباش، بابا با همیم دیگه عاشق همیم چرا  -

 زنی مَرد خوبم؟ می

آرایشمو تجدید کردم و مانتومو پوشیدم و شالمو سرم کردم و رفتم سدوار ماشدینش   

زد ولی یه حس خوشایندی داشتم، رفته یه کداره، بدرام هدیده     شدم؛ باهام حرف نمی

دوندم   میرم، مدی  خریده! آخه عشق من، تموم آرزوم! چرا دوگانگی داری من برات می

بیندی، بده فکرمدی! تمدوم      تو هم دوستم داری؛ دوستم داری که برام تددارک مدی  که 

 قوانین خودتو نقض کردی که با من باشی...  

ام  ام برای انگشتای دیگده  به دستم نگاه کردم، انگشترش و انداخته بودم انگشت اشاره

 یا گشاد بود یا تنگ! 

 منصور؟ -

 آه و ناله کرد: جان؟

اشُ مددلش مهدم نیسدت،     وسشون دارم، میدونی اصالً قیافده خیلی ممنونم! چقدر د -

منصور لبخندی زد، اخماش باز شد، دسدتمو  »اینکه تو گرمی خیلی برام ارزش داره. 

گرفت بوسید ولی نگام نکرد، دستمو روی پاش گذاشت و شقیقمو به پشتی صدندلی  
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جلدس عقدد   چسبوندم و نگاش کردم... توی فکر غرق بود، باالخره رسیدیم به بداغ، م 

برپا شده بود... به  رف سالن عقد رفتیم تا در رو باز کردیم اول من وارد شدم و بعدد  

منصور با اون سبد گلی که تو راه خریده بود همراه گل من و تو ماشین گذاشته بدود  

ها به  رفمدون برگشدت مانددانا چشمشدو      ی نگاه که بیاریم سر عقد وارد شدیم، همه

 کرد.   تهدید می گِرد کرد، داشت با نگاش

 اومدم مانتومو دربیارم، نگام به مامان و بابا افتاد. 

ی  اش باز بود و دامنده  مامان یه پیرهن قرمز جگری با یه مدل عجق وجق که باال تنه

بلند و تنگ داشت تنش بود، نگاهش خیره رو من مونده بود انگار شوک شده بود. بابا 

ای تأمدل مندو کشدید تدو بغلدش و       لحظه سریع از جاش بلند شد اومد  رفمون و بی

 سرمو بوسید و گفتم:

 بابا! وایستا ... وسط عقدیم.  -

 دونم بیا، پیش ما بشین... سالم منصور جان.  بابا: آره آره می

های حضار رفتیم و مامان با همون چشمای  منصور با بابا دست داد و به  رف صندلی

ز کردم، نگاهش تغییر نکرد، خدم شددم   کرد رفتم جلو دستمو درا خیره هنوز نگام می

 صورتشو بوسیدم گفتم: 

 سالم مامان، عیدت مبارک.  -
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چشمای مامان بازم از خیرگی جدا نشد فقط غم بهش اضافه شد...، ازش عبور کردم، 

منصور با یه صندلی فاصله کنار بابا نشسته بود، رو صندلیی که فاصدله انداختده بدود    

و باال برد و گفت: سالم، با مامدان بدود! بلندد نشدد!     نشستم و منصور خم شد و دستش

اش به منصور نگاه کرد چدرا اونطدوری    زده دستم نداد بهش، مامان با اون چشمای زُل

نگاه میکنه! چون با منصور اومدم شوکه شده!!! مصدور صددام کدرد و نگداش کدردم و      

 گفت:

دادم دستش بلند شدد  به جای اینکه بذارم »مانتو و شالتو روی پشتی صندلی بذار.  -

 «:تا کرد و صاف رو پشتی صندلی خودش گذاشت و بابا گفت

 بابا جون خوبی؟ -

 سری تکون دادمُ  گفتم: خوبم. 

بابا دستمو گرفت و لبخندی خوشنود زد و سری تکون داد و گفت: خیلی خوبه، خدا 

 روشکر!  

 عاقد شروع به خطبه خوندن کرد تازه قیافه ماندانا رو دیدم.  

آرایش خاصی نداشت، موهاش هایالیدت شدده بدود و بداز و بدابلیس کشدیده و        اصالً

make up     هم نبود گریم کرده بود و مات و الیت بود... لباسشم یده دکلتده سداده

 کرد.   بود! تنها چیزی که قابل توجه بود تاج پرنسسی بلندش بود که خودنمایی می
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سا منصور کت شلوار شیکتری مسیح هم یه تاکسی دو پوشیده بود عین منصور! چه ب

 پوشیده بود!

ماندانا در اولین پرسش جواب داد و همه هم عادی دست زدن، برگشدتم بده منصدور    

 گفتم:

 عه! این چرا بار اول گفت؟ -

 منصور پوزخندی از خنده زد و گفت: ول کن جنگولک بازیُ. 

 خوام بعد ده بار بله بگم.  با خنده گفتم: من می

 گفت: خب چرا؟ منصور زد زیر خنده

 بگم؛ عروس ناز داره. « بله»یعنی زیاد عجله نداشتم دیگه! یعنی باید صبر کنند تا  -

منصور با خوشنودی و لذت نگام کرد... اما یهو مسیر نگداش برگشدت و پشدتمو نگداه     

 کرد و رنگ نگاش تیره شد اومدم برگردم که منصور سریع صدام کرد و گفت:

 دیه بدم با من بیا.  خوام برم ه مایا وقتی می -

 من؟!! -

 خوام تنها برم؛ اگر مشکلی جلوی فامیلتون نیست.   منصور: آره نمی

خندیدم و گفتم: کدوم فامیل؟! ماندانا با نصفیشون قطع رابطه بوده، مامدانمم دعدوت   

زنند، اینا بیشتر یدا دوسدتن یدا از     کرده جای تعجبِ از بیمارستان رفتن من حرف می

 ن تو کار خودشونِ. فامیالیی که سرشو
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 منصور: خب پس. 

اول بدرای  «: اش گرفته بود آروم زدم به بازوش و گفدت  منصور خنده»چی گرفتی؟  -

 تو خریدم.  

 با اخم گفتم: من که حسودی نکردم!  

 بینی! براش سکه خریدم.   منصور: تو که چشماتو نمی

ار آرنجدی کده   آروم کند »منصور خندید و با اخم و خندده گفدتم: عده!    »آهان خوبه  -

بابا و مامان از جا بلند شدن برای هدیه دادن، بعد مامان و بابدا  «.  رفش بود و گرفت

دو سه نفر دیگه رفتن و بعد هم منو منصور بلند شدیم بابا بدا خندده گفدت: عده! تدو      

بینی منو! خیال کرده برای عروسدی منصدور لندگ     پارتنرِ منصور شدی؟! باباش خوش

 تنرش شدم!پارتنر بوده، منم پار

 اومدم پیش ماندانا و ماندانا با اخم گفت:

 اون چیه زیر لباست پوشیدی؟ -

 منصور وادارم کرد.   -

اومدم بدرم  درف   «: باهاشو روبوسی کردم و تبریک گفتم»ماندانا با تعجب گفت: وااا! 

مسیح با اون روبوسی کنم تبریک بگم، منصور آرنجمو گرفت و نگده داشدت و گفدت:    

   عکس بگیریم.

 خواستم تبریک بگم.  آروم گفتم: می
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 کنند.  گن، بوس نمی منصور زیر لب گفت: تبریکُ می

کدردم اینطدوری    الهی شده حاال! فکدر نمدی   این اخالقاش جدیده؟! چشه؟!!! چرا حزب

 باشه.  

 عکس گرفتیم، منو ماندانا وسط بودیم و مسیح و منصور هم اینور اونورمون.  

 باغ رفتیم...  بعد مراسم عقد به سالن اصلی

 مامان توی شلوغی پیدام کرد و آرنجمو گرفت و گفت:

 تو کجا بودی؟ -

 مهمه مگه؟ -

 مامان با لحن عصبی گفت: دیگه ول شدی؟ 

پوزخندی زدمو گفتم: با کی هستی؟! با من؟! مگه منو از بدو تولد گرفتده بدودی کده    

 االن ول شده باشم. 

 مامان: تو منصورُ کجا دیدی؟

 ار گذاشتیم اومد دنبالم.  با هم قر -

«: با حرص آرنجمو از دسدتش کشدیدم بیدرون و گفدتم    »مامان: کجا زندگی میکنی؟ 

ولم کن مامان هر وقت خودم بخوام میام پیشدتون، الزم  « گم نمی»قبالً هم گفتم که 

 دونم شماها بدونید من کجا زندگی میکنم.  نمی

 و بابات.  مامان با حرص گفت: نکنه باید همه بدونند جز من 
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 ای هم هست که برای من خطر داشته باشه؟ مگه جز ت و و بابا کسِ دیگه -

مامان با غضب و حرص نگام کرد و گفتم: مامان نزدیک من نشید دارم خودمو جمدع  

یارم، جای زخمایی  امون ترمیم بشه وگرنه دیگه اسمتونو نمی و جور میکنم بذار رابطه

 که زدید هنوز خوب نشده.  

شدناختم سدالم و    ها و دوستایی که می رفتم رفتم تو سالن با چند تا از فامیلراهمو گ

جدی و شدومَن،    علیک کردم و حرف زدیم... تا ماندانا و مسیح وارد سالن شددن و دی 

هدا   مراسمو شروع کردن، با ماندانا و مسیح شروع به رقصیدن کردم و چند تا از فامیل

ها تموم شد، توی  قصیدیم... دور اول رقصهم به جمعمون اضافه شدن و همه با هم ر

سالن دنبال منصور گشتم، دیدم کنار بابا نشسته، دست به سینه و داره بده جمعیدت   

نگاه میکنه، بابا هم داره میوه پوست میکنه، مامان کو؟! چشم گردوندم، دیدم مامدان  

د سدالن  رفدت داره میداد وار   داره از تو باغ با اون لباس بلندش که به سدختی راه مدی  

اومد مقابلم تا یه گیالس برداشدتم چشدمم افتداد بده منصدور       Drinkمیشه، سینی 

چشماشو درشت کرد با جدیت و جذبه نگام کرد انقدر جدی که گیالسدو برگردونددم   

سر جاش و یه لیوان شربت برداشتم و اومدم  رف میز بابا و منصور، کنار بابا نشستم 

 و بابا گفت: 

 بیا میوه بخور.   -
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صور به لباسم اشاره کرد، لباسمو باال کشیدم دیگه بادی تنمه، چرا گیر میده امروز من

 رو دنده گیر دادنه.  

 خوری؟! بابا: شربت می

 خورم نباید مشروب بخورم.   آره دارو می -

 بابا: مگه داروهات تموم نشد؟!

 حمله عصبی داشتم.  -

 بابا وارفته نگام کرد و گفت: کِی؟ چرا به من نگفتی؟!

 مهم نیست.  -

 بابا: مهمه! تو باید به من میگفتی، تنها بودی؟ کی پیشت بود. 

 به منصور نگاه کرد ابروشو باال داد و گفتم:

 پیش ماندانا و مسیح بودم.   -

 بابا: تو نباید تنها زندگی کنی! بیا خونه، من خودم حواسم بهت هست. 

 کنی؟ پوزخندی زدمُ گفتم: مهموناتُ چیکار می

به منصور برگشت یه نگاه کرد و منصور سعی »ندازی  که خورده گفت: متلک میبابا ی

 «: کرد نخنده و بابا گفت

 خوام جبران کنم.  دیگه تو پیشمون باشی که من وقتم همه برای توعه! مایا من می -

 مامان اومد سر میز و کنار منصور نشست و بابا گفت:
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 کتایون کجایی؟! -

 سالن. زدم  مامان: باید زنگ می

 بابا: دیگه وسط عید و تعطیالت و عروسی خواهرت سالن چیه؟

 «:مامان به من با اخم نگاه کرد و گفت»مامان: کارمه چیکار کنم باید حواسم باشه. 

های از پشت کوه اومده کده میدرن لبداس خدوب      اون چیه پوشیدی؟! شبیه دهاتی -

 پوشن شدی.  رن زیر سارافونی می خرن بعد می می

ور نگاه کردم و منصور پوزخندی زد و بدون اینکه مامانُ نگاه کنه و با پوسدت  به منص

 های تو ظرف بازی کرد.   پرتقال

 بابا: به نظر من که خوبه!

 فهمی؟ مامان: تو از مد لباس زنونه چی می

 بابا: عه! خب کور که نیستم بدنش خیلی هم خوبه بابا جان.

 صدا گفت: تو ساکت!  مامان یه حرکتی با سرش کرد و به بابا بی

 ماندانا اومد سر میزمون و رو به مامان گفت:

 افته.  ام داره می کتایون، میه -

ری آرایشدگاه دیگده همینده، بیدا تدو       منصور با بابا زدن زیر خنده و مامان گفت: مدی 

 رختکن درست کنم. 
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و رو  مسیح دنبال ماندانا اومد و سر میز ما نشست و با بابا و منصور چند پیک خدورد 

 به من گفت:

پارسال دوست امسال آشنا رفتی کاشونی شدی؟ من گفدتم منصدور رفدت کاشدان      -

 شوهرت داد.  

به منصور بعد بابا نگاه کردم، بابدا بددون اینکده نگدام کنده در حدالی کده نگداش بده          

 گیالسش بود ابروهاشو کمی باال داد بیا؛ قشنگ مسیح لو دااد!

نبالم کرد، کمی دور شدم برگشدتم دیددم منصدور    از جا بلند شدم، منصور با نگاش د

زنه. اومدم برگردم محکم خوردم به یکی، انقدر محکم  داره دم گوش مسیح حرف می

که عقب که رفتم خوردم به سندلی و پام گیر کرد و محکم با باسن خدوردم زمدین و   

گل و های بلورین بزرگ پر از آب و  ی رومیزی گیر کرد و گلدون صندلی هم به پایینه

 جاشمعی همراه شمع افتاد رو میز...  

ی بلندد و درشدتی داشدت     دیدم یه دختره اسدت! قدد و قدواره   »حواست کجاست؟  -

همچین شاکی گفت که انگار اون خورده زمین، همینم بهش گفتم: حاال خوبده مدن   

خوردم زمین تو نخوردی وگرنه اینجا رو رو سر خودت خدراب میکدردی. زیدر بغلمدو     

 ون اینکه نگاهش کنم دختره گفت:یکی گرفت، بد

 «:شاکی و عصبی گفتم»جای عذرخواهیته!  -

 خوای؟!  حاال چی شده؟ تو چی شدی که عذرخواهی می -
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سرمو به سمت صدا برگردوندم، دیدم مزدکِ با چشمای »ای بابا چیزی نشده که...  -

 سالم!«: گرد! بهش نگاه کردم لبخند زد و گفت گرد! گرد!

آرنجمدو از تدو دسدتش کشدیدم بیدرون و لباسدمو بداال        »ار میکنی؟!!! تو اینجا چیک -

ی متوسط که البته از مدن   کشیدم و مزدک سر تا پامو نگاه کرد، یه پسر با قد و قواره

ای و کتب شلوار مشکی پوشیده بدود، شدونه بداال داد و     بلندتر بود، با آب و رنگ قهوه

 قسمت! «: گفت

 هان؟!!! -

   مزدک: مسیح، استادمه.

 مسیح استاد توئه! تو میری کیک بوکسینگ! -

 مزدک با خوشرویی سری تکون داد و گفت: آره! دو سه بارم مقام آوردم.  

 زرشک.   -

 ادب.  مزدک خندید گفت: بی

 مایا!   -

نگاه از مزدک گرفتم و دیدم منصورِ، منصورُ دیدم مدزدک یدادم رفدت، رفدتم  درف      

 منصور و شاکی گفتم: 

 نه خوردم زمین....  خوردم به این ز -
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گفت تدا اومددم جلدوی حدرف اوندو       منصور: دیدم، این مسیح داشت چرت و پرت می

 بگیرم دیدم از جا بلندی شدی...، خوبی؟

 مسیح چی گفت؟ « ام گرفت هم منصور... هم خودم خنده»آره، باسنم درد گرفته  -

 گفت.  منصور: داشت چالوسُ می

 وااا!! اونو چرا گفت وسط عروسی.  -

 منصور: بدم میاد یکی اینطوری بدمسته اَه. 

 بابا چی گفت؟ -

 منصور: هیچی، هیچی اما صرفاً تا ته قضیه رو رفت. 

 خب حاال چی میشه.  -

 ی لبشو جویید به دوردست سالن نگاه کرد و گفت:  منصور گوشه

 اش.   دونم! االن میگه به هوای  الق دختر من کشوندتش تو خونه نمی -

 شعورم! : مگه من بیبا اخم گفتم

 «:با حرص گفتم»منصور: ای بابا! خب پدرته من جاش بودم که االن عروسی عزا بود. 

 تو داریوش نیستی! تو منصوری! برام اصالً مهم نیست.  -

 اومدم ازش رد بشم صدا کرد: مایا... مایا...  

کده   دوندم چقددر گذشدت    رفتم تو پیست رقص با یکی دو تا از دخترا رقصیدم... نمی

 یکی زیر آرنجمو گرفت و زیر گوشم گفت: 
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کنار لباسمو گرفت باال کشدید، برگشدتم دیددم منصدورِ!!! بدا      »بیا بشین، بسه! بسه!  -

چهرة برافروخته و معترض! آرنجمو که همونطدور گرفتده بدود  درف بیدرون پیسدت       

 «: کشید و بعد رهام کرد و گفت

 سر میز بابات نرو، برو تو حیاط.  -

اط اومدم برم، مزدکُ دیدم که دستش یه گیالس بود، بداال گرفدت و یده    به  رف حی

ابروشم باال داد، سر میزش پر پسر بود و معلومه شاگردای مسیح هسدتند بدا تعجدب    

منصدور  »خدورد!   نگاش کردم، مزدک توی یه خونوادة مومن بزرگ شده مشروب نمی

 راه بیفت. «: آروم دستشو پشتم گذاشت و گفت

 مامان جلومون سبز شد و گفت: اومدم تا برم،

 کجا میرید؟! -

 منصور: تو حیاط. 

 برگشتم منصور نگاه کردم، عه! گفت! مامان به منصور نگاه کرد و گفت:

 ری؟! تو باغ با مایا برای چی می -

 ره سرمو ببره.   گی؟ داره می وااا! مامان چی می -

 اتِ برو وسط.   مامان: جشن خاله
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برگشتم یکه خورده بده منصدور نگداه کدردم، چدی      »سط بود منصور: به اندازه کافی و

فهمه که! مامان آرنجمو محکم گرفدت و بدا حدرص بده      میگه! خوب مامان هم اال می

 «:منصور نگاه کرد و گفت

 خوام با دخترم برقصم.  االن می -

منصور هم مامانُ فقط نگاه کرد و مامان با زور منو برد تو جمعیت، ماندانا تا مارو دید 

 ومد  رفمون، تو جوّ محیط قرار گرفتیم تا وقت شام...  ا

مامان هم چسبیده بود بهم حتی برای شام با هدم وارد سدالن غدذاخوری شددیم امدا      

مدیر تشریفات صداش کرد و مجبور شد بره، قد یه خرس گرسنه بدودم، یده بشدقاب    

 برداشتم و بابا صدام کرد و گفت:

بابا، بشقاب بابا رو گدرفتم، رفدتم سدر یده میدز      بشقابمو دادم »بیا، من برات بکشم،  -

 «مردم... نشستم، داشتم از گرسنگی می

چده خبدر دو سده    «: سر بلند کردم دیدم مزدکِ، کنارم نشست و گفت»خفه نشی!  -

 سالی هست ندیدمت نه؟  

 ات زن مسیحِ.   دونستم خاله شونه باال انداختم و گفت: نمی

 چشمت روشن حاال میدونی.   -

 ها، یه مدلی شدی.  جوری شدی، چاق نه مزدک: یه
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خدوری، هیدز    شاکی نگاش کردم و گفتم: تو هم خیلدی عدوض شددی، مشدروب مدی     

 پای.  زنی قد و قوارة مردمو می می

 مزدک خندید و گفت: زهر مار!

 بابات بفهمه مشروب خوردی جیزت میکنه.   -

 مزدک: جدا زندگی میکنم.  

 اووهو دل و جرأتا.   -

 «:با حرص گفتم»ترکوندی. مزدک: استخوون 

 به تو چه! -

 مزدک خندید و گفت: اخالقت که اصالً عوض نشده، انتظار منو نداشتی نه. 

 کشیدم.   نه پَ، شبُ روز انتظار تو می -

 مزدک پوزخندی زد و گفت: چی کار میکنی االن؟

 کشم.  ها رو می فضول -

 مزدک زد زیر خنده و گفت: چیه؟! حرص داری ازم. 

 نه که تحفه بودی حرصم گرفت واسه خا ر عقایدت شر و ول تحویلم دادی. آره  -

 مزدک: پوشیده شدی!

 من ولنگه و باز نبودم! مغز تو مریض بود.   -

 مزدک پوزخندی زد و گفتم: درد با اون فیلمات. 
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 مزدک زد زیر خنده و گفت: یادته هنوز؟!

 رای کی بود. من مثل تو کلکسیون ندارم که یادم بره، چه اتفاقی ب -

کردم، بابا همینطدوری همده    ها رو از برنجم جدا می داشتم ژله»مزدک: اوهو! میگم... 

این یارو چشم آبیه کیه، دیددم از  «: رو با هم ریخته، هوومی گفتم و مزدک ادامه داد

 بین جمعیت اومد کشیدت بیرون؛ هااان؟

ه با ظرف غذاش و دو سرب لند کردم دیدم منصور باالی سر میز ایستاد»فرمایش؟  -

تا نوشیدنی هم دستشه که یکیش دوغ بود و مخصوص من! من بودم که عاشدق دوغ  

بودم، دستمو دراز کردم دوغو گرفتم، منصور ظرف غذاشو کنار ظرف غذام گذاشت و 

 سالم. «: مزدک گفت

 منصور: علیک سالم. 

 مزدک: من یکی از دوستای قدیمی مایام.  

 د و مزدک گفت: یعنی هم دانشگاهیش بودم.  منصور فقط مزدکُ نگاه کر

منصور کنارم نشست ولی همینطوری مزدکُ نگاه میکرد، به ظرف غذای منصور نگداه  

 کردمُ با ذوق گفتم:

 منصور میگوهات برای من.  -

یده میگدو برداشدتم و بده     »منصور: برای تو برداشتم، بخور؛ شدما بفرماییدد میگفتیدد    

 با اجازه من برم.«: نگاه کرد و گفتمزدک نگاه کردم و مزدک بهمون 
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 منصور: تشریف داشتید.  

 بابا میگو برنداشته بود..  «: مزدک رفت و گفتم»مزدک: خیلی ممنون 

از جیبش دارومو درآورد و با آب که نوشدیدنی  »منصور: قرصاتو بخور بعد غذاتو بخور 

شدی بدری    یمایا خدانم، دیگده بلندد نمد    «: دومِ تو دستش بود داد بهم خوردم و گفت

 وسطا، شنیدی چی گفتم یا نه. 

 یه میگو برداشتم نگاش کردم و گفتم: چرا نرقصم؟

 منصور با اخم گفت: خوشم نمیاد همش وسطی. 

 مایا جدّی گفتم. «: منصور خندید و گفت»با ذوق گفتم: جووون! 

 خب عروسیِ مانداناست!   -

 رقصی.  سطم با همه میمنصور: این لباستم هی میاد پایین، حواست که نیست اون و

 خب بیا با تو برقصم.  -

 منصور: مگه من مَمد خردادیانم که با اون آهنگا پا به پای تو برقصم. 

 لبمو جلو دادمو گفتم: اوووم منصور جونی، خب عروسیِ دیگه. 

منصور: خوشگلم بسه دیگه، از عصری رقصیدی منم تحمدل کدردم ولدی دیگده دارم     

 ات معلومه.   هم بکش باال تا وسط سینهقا ی میکنم، این یقه رو 

 بادی تنمه! -

 ی توریِ دیگه.  منصور: بادی یعنی چی؟ لحاف؟! یه پَر پارچه
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 یقه نیست کاپه.  -

 منصور شاکی نگام کرد، لبخند پررنگ زدم و گفتم:

 منصور بابام چیزی نگفت؟ -

 زنه.   دونم چرا حرفی نمی منصور: نه! نمی

 اونطوری گفتی؟مامانم! به مامانم چرا  -

 خوردم.   منصور نفسی کشید و گفتم: داروهام خواب آوره نباید می

 منصور: یه ساعت دیگه ما میریم خونه.  

 عه! منصور! ترو خدا من دوست دارم االن که عروسیِ تا دم دمای صبح باشیم...  -

 خدوری  ریم خونه مایا، اصرار الکی نکن تو آرامبخش مدی  منصور نگام کرد و گفت: می

خددوام  بایددد بخددوابی تددا اسددترس عصددبی نگیددری، چنددد روز دیگدده دادگاهتدده، نمددی 

های اون موقع و خستگی این شبا بهت صدمه بزنه، بسه دیگه از ساعت چهار  استرس

سربلند کردم، دنبال نگاه کسدی بدودم کده باعدث شدده      »تا حاال اینجاییم االن یازدهِ. 

دم کنار بابا نشسته بدود و کنارشدون هدم    سرم اونطوری باال بیاد، به نگاه مامان برخور

زدن امدا مامدان مندو بدا خشدم       چند تا از دوستاشون و همه داشتن با هم حدرف مدی  

ترین آدمده کده مدن     خاموش نگاه میکرد، حاال االن غیرتی شده! خب منصور که امن

پداد! مندو از منصدور دور     تونم باشم چرا حاال وسواس گرفته هی مندو مدی   کنارش می

 ده مادره به فکر؟!!میکنه! ش
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 پوزخندی زدم و منصور گفت:

 این پسره کیه؟! -

 چی؟! کدوم پسره؟! -

 پلکه! منصور عادی و جدی نگام کرد و گفت: این که هی دورت می

 مزدک!   -

 ها.   منصور اخمی کمرنگ کرد و گفتم: تازه افتاده تو دور تازه به دوران رسیده

   پلکه دیگه. دی که دورت می منصور: رو می

کدردم   منصور خوبی؟! امروز به همه چی گیر دادی به هر چی که من فکرشم نمدی  -

 برات مهم باشه، به لباس به رقص به آدمای دور و برم...

 منصور با اخم به غذاش نگاه کرد و گفتم: حاال چرا اخماتو تو هم کردی. 

د و غذا خندیدن زدن می منصور یه نفسی کشید و تکیه داد و به جماعتی که حرف می

مددی خوردنددد نگدداه کددرد، همینطددوری فقددط نگدداش کددردم، عاشددق شددده، عمیددق و 

 خودخواهانه این کارا این انکارها این گیردادنا برای عشقِ. 

 شی.  لبخندی زدم و آروم گفتم: فرار میکنی اما بیشتر اسیرش می

 منصور: سیس!
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مده چدی   دنیدا هوشدمنده، زمدان هدم هوشدمنده، ه     »گفدت:   یه استاد داشتیم مدی  -

هوشمندند تو  رف هر چی بری ازت دور میشه حاال از یه چیز دوری کدن و بتدرس   

 «.  افتی وسطه مهلکه می

 منصور فقط به روبرو نگاه کرد، نه نگام کرد نه حرفی زد...  

تقریباً همون یه ساعت بعد رفتیم از مانددانا و مسدیح خدداحافظی کدردیم و منصدور      

 گفت:

ری بدا   خداحافظی کنی هی گیر بدن دوباره که کجا مدی خواد از مادر و پدرت  نمی -

 ری، تو همین شلوغی برو.  کی می

 ای تأمل رفتم و منصورم سوئیچو داد بهم و گفت: منم راهمو کشیدم بدون لحظه

 تو برو سوار شو من االن میام.  

 ری تو؟ کجا می -

ش کردم و به  درف  ناباور نگاه»خوام با هم بریم بیرون تو برو.  منصور: االن میام نمی

پارکینگ رفتم و سوار ماشینش شدم چند دقیقه نگذشته بود که یکی زد به شیشده،  

 سوئیچو پیچوندم و شیشه رو پایین دادم و دیدم مزدکِ تو جام جابجا شدم و گفتم:

 تو وقتی دوست پسرم بودی انقدر پیگیرم نبودی که امشب پیگیری میکنی منو.   -

 ه به زیر انداخت و گفت:مزدک خندید و سرشو از خند
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آخه امشب بعد از این همه مدت فهمیدم که یادم نرفته کده چده احساسدی بدا تدو       -

 داشتم. 

 است سری تکون دادمُ گفتم:  نگاش کردم، چقدر حرفاش برام مسخره

های اون رابطه اسدت، مامدانم ایندا،     ولی من تنها چیزایی که یادم میاد، نکته منفی -

 ج خانم. بابام اینا، حاجی حا

 ات همومه.   مزدک: عه! شورشو درنیار دیگه، شماره

 واسه چی؟! -

 خوام با هم حرف زنیم به توافق برسیم.  مزدک: می

 گی؟! توافق؟!!! چی می -

 خوام به هم برگردیم مایا.   مزدک: من می

 «!!!  مزدک از جا پرید، سرمو به جلو کشیدم ببینم منصور از کجا اومد»آقا پسر  -

اکی گفت: چی میگی تو؟! با من حرف بزن، وکیل وصیّ مایدا مدنم بدا مدن     منصور ش

 حرف بزن.  

 « یکه خورده منصورُ نگاه کردم! چرا اینطوری میکنه امشب؟! چشه!»

 مزدک: شما کی مایا هستی که من با شما حرف بزنم؟

 تر و با خشونت رفت جلو سینه به سینه مزدک ایستاد و گفت: منصور شاکی
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اش به انحصاره منه، خودشم به انحصار منه، هدر   ، چی میگی؟ شمارهکس و کارشم -

چی تو سرت از قبل و االن هست بریز بیرون، مایدا دورش خدط قرمدزه، پداتو بدذاری      

شه بعد اون وقته که من بدجور باهدات تدا کدنم،     خطی می اینور خط اعصاب من خط

ا مدن قدانونی بدرات رو    خوره چیزی سرت بشه ام ات نمی قانونُ بلدی؟ هان؟ به قیافته

 کنم که پوستتو زندگی و قانون بکنه...   می

 از ماشین پیاده شدم آرنج منصورُ گرفتم و گفتم:

 منصور! منصور! عه! -

 منصور انگشت تهدیدشو باال گرفت و رو به مزدک گفت:

 کنم فهمیدی یا نه.  اتم ببینم کُرکُ پر هفت جدتو می دور و برش نبینمت، سایه -

 کرد گفت: بله آقا.  شوکه نگاه میمزدک که 

 منصور: آهان! خوبه، آفرین. 

 منصور برگشت  رف من و یکه خورده و آروم گفتم:

 کنی؟ چیکار می -

 منصور در ماشینو باز کرد و گفت: بشین شما، شما بشین. 

نشستم، رنگ مزدک پریده بود، منصور نشست با دو تا فرمدون عقدب و چدرخش بده     

امدو بداال    درآورد یکه خورده دستامو رو هوا نگه داشتم و شدونه  چپ، ماشینو از پارک

 دادمُ گفتم:
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 منصور: ... -

 منصور: هیس! هیس هیچی نشنوم.  

 چته؟ -

 منصور: میگم هیچی، نشنوم.  

دیدم و امشب به وفور  با سکوت نگاش کردم، عصبی بود... چیزی که کم از منصور می

حدس میکدنم کدل دنیدا بدرام سدخت        دیدم، وقتی اینطوری سرسخت رفتار میکنده، 

شن، دوست دارم همیشه ناز بکشه همیشه ببوسه بهم احترام بدذاره نده کده بگده      می

امو بده   نشستم و شقیقه ، مثل همیشه که رو بهش تو ماشین می«...هیس حرف نزن»

کردم، نشستم و نگاش کردم؛ بدرعکس   دادمُ نگاش می پشتی صندلی ماشین تکیه می

شدد هدیچ حرفدی بینمدون رد و بددل       توی ماشین پخش نمدی همیشه هیچ موزیکی 

 شد.  نمی

انقدر نگاش کردم و اونم با اخم به روبرو نگاه کرد و رانندگی کرد که خوابم برد تا یده  

 وقت که متوجه شدم دستمو گرفت بوسید و دوباره دستمو به جای اول برگردوند...  

 * * * 

هدای عصدبی    آب اومدد بداال سدرم، نفدس    بابا زیر بازو گرفتده بدود، منصدور بدا لیدوان      

لرزیدن با وحشت به منصور نگاه کردم و گفتم: من چم شدده؟   کشیدم، دستام می می

 من چم شده؟!
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 بابا: هیچی نیست بابا جون! یه تست بود همین. 

 منصور لیوان آبُ داد به بابا و با سکوت، عصبی شروع کرد به قدم رو رفتن...  

ره تا چندد روز   شه می واب منفی میاد و بعدشم تموم میبابا: چیزی نیست که االن ج

 شه.   ی  القتو بخونند تموم می دیگه که صیغه

 بابا حس بدی کردم که ازم به خا ر اون تست بارداری گرفتن.  -

ی سدخت   بابا منو تو بغلش گرفت، اولین بار بود که توی شرایط زندگیم تو یه لحظده 

 داشتم. کنارم بود چقدر به این آغوش نیاز 

 مامان از ورودی راهرو اومد داخل آروم گفتم: مامان اومده.  

 منصور: کتایون چرا اومد؟!

 بابا: خب امروز دادگاه دخترشِ!

 یان.  منصور: ما بودمی دیگه صد نفر که نمی

 زنان گفت: به منصور نگاه کردم چرا با مامان لج افتاده؟! مامان اومد  رفمون و نفس

 چی شد؟ -

 جواب آزمایشِ بیاد دیگه، تمومِ! چقدر دیر اومدی! بابا: فقط

مامان کنارم نشست و گفت: چیزی نشده، چرا بهم ریختی؟! داری از دستش خدالص  

 شی، خوشحالی هم داره چرا رنگت اینطوری پریده؟! می
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رفتم به خا ر اون الدنگ تست بارداری دادم مامان، حالم بهدم خدورد از ایدن کده      -

 ری بدم.  برای اون تست باردا

ی اونو به دنیدا   مامان: روند کار اینِ که، کسی که نگفته جواب قراره مثبت باشه و بچه

ی کارای پیشگیری صدورت گرفتده نگراندی ندداره کده!       بیاری، تو بیمارستان هم همه

 «: مامان نگران نگاهم کرد و مشکوک نگاش کردم و منصور گفت»

 ن باشه صدا میکنند.  رم میام حواستو یه سری کار هست تا من می -

 مامان آرنجمو گرفت کشید  رف خودش و تو گوشم گفت:

 نکنه با کسی رابطه داشتی االن جواب مثبت بیاد هان.  -

 شاکی به مامان نگاه کردم و گفتم: چی میگی مامان؟

به  رف جایگداهی  »پرسم، اگر هست به من بگو که برم اون تو  مامان: دارم سؤال می

 برم یه کاری کنم. «: اره کرد و گفتکه تست میدادن اش

 چیکار کنی خودتم تست بدی، تست تو رو جای من بذارن؟ یا رشوه بدی؟  -

 مامان: آره، خب آره!

هدا و گیدرا رو اینجدا     مامان اینجا دادگاهه! مهد قانون، بری رشوه بدی؟! رشدوه بدده   -

 میارن!

 بابا: کتایون چی میگی؟!

 مامان: میگم حامله باشه چی؟!
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 فهمی چی میگی؟ با: میبا

 فهمم شماها خودتونو به نفهمی زدید.   مامان: من می

پاک منو انداخت تو خیابون دیگه، خوبه نپرسدید تدوی ایدن مددت چقددر کاسدب        -

 شدی.  

 شعور! خجالت بکش جلوی بابات.   مامان با حرص گفت: بی

 گی! من خجالت بکشم؟! تو داری اینو می -

 یگم حرفتو مزه مزه کن!بابا: نچ، کتایون! صد بار م

 مامان پوزخندی زد گفت: باشه، من نَفهمم. 

 فهمه چی میگه.  صدا گفت: ولش کن نمی به بابا نگاه کردم و بابا بی

هدای   یه ساعتی گذشت، منصور چند بار رفت و آمد کرد و چند دقیقه کوتاه صدحبت 

فت و اومد  رف مقطعی کرد، بیشتر از ما انگار عصبی بود... رفت جواب آزمایش و گر

 من گفت:

 پاشو بریم، شما بشینید تا ما بیاییم.  -

 چی شد جواب؟ -

منصور برگشت شاکی نگام کرد، یکه خورده نگاش کدردم، یکدی دو قددم کده دورتدر      

 شدیم گفتم:

 منصور؟ -
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 منصور: مایا به خا ر خدا اصالً حرف هم نزن. 

 اِوااا!!!   -

گی جواب چی شد؟ آفرین به تو؛ جدواب چدی    یمنصور: اِواا؟!!! جلوی مامان و بابات م

 خواستی باشه!   می

نه! ای وای! منصور خب غیرارادی بود اما مامانم یده چیدزی گفدت فکدرم مشدغول       -

 شده. 

 منصور کنار کشیدتم و شاکی گفت: مامانت چی گفت؟

گفت با کسی رابطه داشتی؟ اگر داشتی بگدو مدن بدرم زودتدر تدو قسدمت همدین         -

ی کنم. رنگ نگاه منصور رنگ خون شد، رنگ آتدیش شدد بدا صددای     آزمایشه یه کار

 دورگه گفت:

 تو چی گفتی؟ -

خواستی بگم؟... ای وای منصور اینطوری نگام نکنا سدکته میکدنم تدو چدرا      چی می -

 اینطوری شدی آخه!  

 منصور: تو، چی، گفتی، مایااا؟

 شاکی شدم، دو تا هم حرف کُلفت زدم.  -

 فت: خیله خب راه بیفت. منصور با اخم و تَخم گ

 جواب منفیِ؟! -
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 منصور با غیض و غضب نگاه کرد و گفت: ال اله اال اهلل. 

 خب من و تو با هم بودیم.  -

 منصور باز کشیدتم کنار و با صدای خفه و عصبی گفت:

 امو بکوبم به کدوم دیوار؟! کله -

 :یکه خورده نگاش کردم و آرنجمو از تو دستش کشیدم بیرون و گفتم

 کنی؟! خب چرا اینطوری می -

منصور: آخره یکم فکر کن، مگه با جانی  رفی؟! دم  القدت ایدن غلطدو مدن بخدوام      

 هات.  بکنم که به روز سیاه بشینی؟! یکم فکر کن ارواح خاک مرده

با اخم نگاش کردم و با قهر رو ازش برگردوندم و راهمو به سمت مقصد کشیدم رفتم 

 و اونم دنبالم...  

ی  الق جداری بشده و    احل  الق قرار شد تا چند روز آینده فقط بریم صیغهبعد مر

 دیگه تموم. 

 مامان: بیا خونه امروز الزم نکرده بری هر جایی که تا حاال زندگی میکردی.  

 ام بودم.   هر جا؟! خونه -

 ات بودی.   مامان: خوبه بسته هر چی خووونه

یا خونه پیش خودمون صالح نیست تنها بابا: بابا جان حاال تا  القت که قطعی بشه ب

 باشی، اگه اونجا راحتی ما میاییم پیشت. 
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 من بیام خونه که مامان نصف شب بیاد شما دمدمای صبح؟ -

 بابا: من غلط بکنم اگر تا قبل هفت شب خونه نباشم. 

 مامان: من سالنم هفت بسته است. 

 هاشون نشونم میدن.   ا زمانبه منصور نگاه کردم پوزخندی زدمو گفتم: در باغ سبزو ب

منصور نفس عمیق تلخی کشید، یادم افتاد باهاش قهر کرده بودم برای همین گفتم: 

 باشه.  

 کرد مامان گفت: یه نگاه به منصور کردم با اخم به سوئیچ تو دستش نگاه می

 منصور جان بیا بریم ناهار.   -

 منصور: نه باید برم دانشگاه، مواظب خودتون باشید.  

ام بابا  ی منصورِ! حاال بگم دم خونه واااای ماشین خونه»ان: ماشینت کجاست مایا؟ مام

 «.  رم ماشینو میارم میگه می

 ماشینو فروختم.  -

 مامان: به کی؟!!!!

 منصور: به من فروخته.  

 مامان یکه خورده گفت: به تو؟

، خودم خوواستم مفت بخرن ازش، مایا هم تو سرش خونه افتاده بود منصور: همه می

 ازش برداشتم.  
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 ی راست منصور گذاشت و گفت: بابا اومد جلو دستِ چپشو رو شونه

 دمت گرم انقدر مردی و معرفت داری.   -

 امه.   منصور: وظیفه

 ی منصورِ.   وَ جای بچّه« چقدر تشدیدی گفت!!!!»مامان: مایا اندازّه 

 گم.  زنم وقت محضرُ می منصور: من رفتم زنگ می

 تت درمیام.  بابا: از خجال

 خوام.  منصور: شماها دست گل آب ندید، من هیچی نمی

 ی تو مونده بودآ.   مامان: منصور جون فقط تیکه

 منصور: ادا کردم خیالتون راحت بشه، خداحافظ. 

منصور رفت، یه بغضی تو گلوم افتاد که واویال بود، واویدال چدرا گذاشدت مدن بدرم؟!!!      

ی  بگه جلوی مادرت اینا، الزم نکرده، بیا خونهخودت گفتی تنبیه بشه قهر کردم چی 

مشورت با من، منو تنها گذاشته، اون االن دوست خونوادگی و وکیل من  من؟ چرا بی

نیست، اون منصورِ، مهمترین قسمت زندگی من؛ اون میدونده کده چقددر بدرای مدن      

کده  ره دنبال کارش! راحت شدد... راحدت شدد از دسدتم از این     ذاره می مهمه و منو می

تدونم... راحدت شددی     اشم، از اینکه عاشقشم و بدون اون نمی همش دنبالشم، وابسته

 منصور...  
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ترین حس دنیا رو داشتم... حس میکدنم   حس بدی داشتم، نه بد نه افتضاح، مزخرف

خواسدت؟ مایدا اون نمصدور؛ آره اون     ازم سوءاستفاده شده... منو برای چند صباح مدی 

کردم، حدس رنجدی    ته، بت منه بت من حس ضعف میخدای منه که منو تنها گذاش

هدای   که هیچ وقت هیچ وقت حس نکرده بودم... انگار تنم پر از خار بدود پدر از غصده   

زدم اشکم شُرشُر  ی جوشان پلک می منصوروارانه داشتم... چشمام شده بودن، چشمه

یده  خوام، حاال چطوری بده خدودم بقبولدونم کده منصدور       بارید، من منصور رو می می

 خواد بگرده.   جوری گذاشته رفته که انگار حاالحاالها نمی

 بگو. « هیهات»مایا! شلوغش نکن بذار توی قبر یکی بخوابه بعد باال سرش 

من همیشه تنها گزین بودم، هیچ دوستی نداشتم، هدیچ کدس دورم نبدود، از خودیدا     

اومد شد، دوسدتم،  ها وحشت داشتم یه بار، یه بار یکی  انقدر خورده بودم که از غریبه

 پدرم، مادرم، عشقم! عشقم، عشقم. 

 ذاره.  چرا منو وقتی میدونه حالم خوب نیست وقتی نباشه تنها می

 عه!!! مایا؟! با توأم!  -

سر بلند کردم اشکامو پاک کردم و به بابا نگاه کردم که پشت فرمون بود، بدا نگراندی   

 گفت:

دی  هدم صددات میکدنم جدواب نمدی      کنی! هر چی بابا جان چرا اینطوری گریه می -

 نگران شدم. 
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 نشنیدم ببخشید؛ مامان کو؟! سوار نشد؟ -

بابا: مامانت با ماشین خودش اومده بود، گفت یه کار کوچیک داره بره انجام بده بیاد، 

 تا مادرت بیاد ما بریم یه رستوران دلی از عزا دربیاریم.  

کوه دردم میگه بریم غذا بخوریم  به دستمال کاغذی مچاله شده تو دستم نگاه کردم،

 من کوفت بخورم غذا چیه؟! 

 بابا: مایا تو باید االن خوشحال باشی. 

 خوام برم بخوابم.   شه بریم خونه، حالم زیاد خوب نیست می بابا می -

 بابا: باشه عزیزم باشه.  

 ضبط پلی کردم، شاید هوای دلمو یه موزیک عوض کنه. 

 من آدم رویای تو نیستم 

 فکر و ذکرم پرت این سازِمن 

 یکی مثل تو با چشم رنگی 

 سازه  با یه روانی که نمی

 من آدم رویای تو نیستم 

 ام   من با خودم درگیر افسرده

 من زخمی راه پاهام 

 از بس تو هر راهی زمین خوردم 
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 ی پرتگاهی  کنار من لبه

 کنی  که آخرم سقوط می

 دیوونه زل نزم تو چشمام 

 کنی  سکوت میگم  چرا هر چی می

کنه فقط یه تفاوت بزرگ هست که  چقدر این موزیک برای منه... چقدر منو درک می

انگار جای منو منصور عوض شده، اون کده چشدمای رنگدی داره اونده، اون کده سداز       

زنه منم، اون که زخمی راهه منم اون که روانیِ منم مدن آدم رویدای هدیچ کدس      می

 ن روزای زندگیمو بگذرونم.  نیستم حتی عشقی که باعث شد بدتری

مایدا؟!  »گفدت   بغضم شکست و های های، های هایا.... یه جوری که بابا با شدوک مدی  

دونست کجا نگه داره که منو آروم کنه، صدورتمو میدون دسدتم گرفتده      و نمی« مایا؟

بودم و گریه میکردم، شاید دلم انقدرها هم از منصور پدر نیسدت از زنددگیم پُدره امدا      

 م منصور بود و نیست حالم بهم ریخته...  چون آرمبخش

زد که ازت سوءاستفاده هم کرد حاال با یه بهونده کندارت    یه حسی هی تلنگر بهم می

 گذاشته...  

شددم و در   زد تدو سدرم و خدراب مدی     این فکره دیگه ته فکرا بود، عین پُتک بود مدی 

 رفت.  می

 بابا منو تو آغوشش کشید و گفت:
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گریه نکن، غلط کردم انداختمت تدو مخمصده اینطدوری گریده      بابا جون... بابا جون -

 کنیم.  نکن، همه رو جبران میکنم برات مایا گریه نکن، درستش می

ام اشاره  ی سینه به قفسه»اش بلند کردم و گفتم: بابا اینجام درد میکنه  سرمو از سینه

 خیلی درد میکنه. «: کردم و گفتم

 بابا با غضه نگام کرد و گفت:

 کنم.  چیکار کنم؟! خودت بگو من همون کارو می بگو -

 اشکامو با کف دست پاک کردمُ گفتم: هیچی، بریم خونه... 

 خوای ببرمت جایی؟ بابا: می

 نه بابا، بریم خونه.   -

با بابا رفتیم خونه دو تا قرص خواب خوردم که مثالً بخوابم عدین جغدد شدده بدودم،     

ود؛ انقدر فکر و خیال کدردم، انقددر چدرا و    انگار سوزن مغزم روی منصور گیر کرده ب

چطور و اما چیدم... که خودمم از خودم خسته شده بودم، رفتم گوشیمو آوردم و زل 

بدریم دریدای   »زده بودم بهش که بهم زنگ بزنه، اما نه پیام نه زنگ نه... اون آهندگ  

ز و خا رات خوبم با منصور منو داشت  ی یک روز فقدط یدک رو  « امیر عباس گالب

ذاشت بهش زنگ بزنم اون باید بیداد   خوام، یه غروری نمی پیر میکرد... من منصورُ می

االن ده ساعتِ که از هدم جددا   « مایا خوبی؟ چطوری»حداقل بگه « مایا» رفم، بگه 

شدیم ساعت ده شبه... ساعت ده شبه... خددااا، خددااا چدرا سدراغ ازم نگرفتده؟! چدرا       
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ا داره یه کاری میکنه که من فکر کنم همه چی اینطوری میکنه یعنی تموم شد؟ چر

هام هنوز تو اتاقم بود، درش آوردم کوک کدردم، شدروع    یکی از ویلن»یه خواب بود؟! 

 «کردم به زدن، نه نیم ساعت نه یه ساعت نه دو ساعت...

 در اتاق باز شد و مامان شاکی گفت:

هدا میدان    ن همسدایه ای وااای، مخمون رفت! چته؟! ساعت دوازده و نیمه شدبه، اال  -

 شکایت.  

ویلنمو انداختم رو تخت، بابا اومد پشت سر مامان تو اتاق گردنشدو کدش داد، داخدل    

 اتاقو دید و گفت:

 چیه بابا؟ کتایون چیکارش داری؟ با سازش تسکین پیدا میکنه، بزن بابا جون.  -

 نیم... ساعت دوازده و « بزن بابا جون»مامان ادای بابارو درآورد با دهن کجی: 

 زنم جر و بحث نکنید.   برید بیرون، نمی -

 مامان: شامتو چرا نخوردی؟

 میل ندارم.   -

 مامان: یعنی چی؟ بابات گفت ناهارم نخوردی.  

 بابا: برم یه چیز دیگه بگیرم برات. 

 ره.  بابا جان از گلوم پایین نمی -

 بابا: بریم دکتر؟!
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 مامان: قرصاتُ خوردی؟  

خدوام بخدوابم.    خوام، هیچ کاری نکنید می و گفتم: هیچی نمیدستمو به سرم گرفتم 

 «: مامان با عصبانیت گفت»

 میری خب خر خدا یه لقمه بخور رنگت شده زردچوبه.   مامان: می

 بابا: عه! کتایون!  

 مامان با همون حالت عصبی گفت: 

حاال باید توی این سن نازشو بکشیم خدوب بخدور دیگده آدم کده بدا شدکمش لدج         -

 «: مامان گذاشت رفت و بابا اومد تو اتاق و گفت»کنه  نمی

 بابا جون، برم یه چی بگیرم که میلت میکشه.   -

 تونم چیزی بخورم.  بابا نمی -

گلدوم بسدته اسدت    «: با بغض گفتم»بابا: آخه از صبح هیچی نخوردی که دختر گلم. 

 بسته.  

نبایدد جلدوی   »فدت  گ بابا منو تو آغووشش گرفت و گفت: باشه گریه کن، مدادرم مدی  

 «. گریه کسی و گرفت و تو خودش بریزه

انقدر گریه کردم که خوابم برد، صبح با هراس اینکه نکنه منصدور زندگ زده باشده و    

هدا، تلگدرام    ها، مسدیج  من نشنیده باشم از خواب پریدم و گوشی و چک کردم، تماس
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ان به گوشدی نگداه   زن حتی دایرکت اینستاگرام... انگار آب سرد رو سرم ریختن... نفس

 گرفت...   ام داشت آتیش می کردم، سینه

منصور نه اون روز نه اون شب بلکه تا سه روز بعدشم زنگ نزد و مدنم ندزدم، داشدتم    

روز  مدردم، در شدبانه   خوابی داشدتم مدی   شدم، از گریه از اعتصاب غذا از بی دیوونه می

ی زمستونِ، دیگه مامدان   هلرزید انگار چل خوابیدم، تنم تو بهار می فقط سه ساعت می

شنبه بود نه مامان رفت سر کار نده بابدا روی    بابا هر دو نگران شده بودن، اون روز سه

کردم اینطدوری بشده اون همده     تخت افتاده بودم به سقف خییره بودم اصالً فکر نمی

هوامو داشت اون همه روزا و شبای خوب، چرا بعد دادگاه منو گذاشته و رفته! میدونه 

 ازش ناراحتم نباید ازم حالی بپرسه؟! آروم زیر لب برای خودم خوندم:که 

 یه گوشه از تموم دنیا 

 تو قلب تو برای من بود 

 گم  کفر ولی می

 چشای تو خدای من بود 

دیگه چطوری بدون منصور زندگی کنم؟! چطوری برگردم به زندگی؟! جدواب قلبمدو   

 از مادر از عشقش...  چی بدم، بیچاره این قلب از همه خورد از پدر 

 دل تنگی یعنی تو 

 دلشوره یعنی تو 
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گزه اما من دارم بی تدو   تو بی من... نفسی کشیدم، پوزخندی زدم و گفتم: ککتم نمی

 میرم.   می

 بابا اومد تو اتاق در حالی که با تلفن صحبت میکرد و گفت:

بابدا  »ان... آره آره... خیله خب، باشه... ساعت چند؟ آهان... خیلده خدب منصدور جد     -

هدای   اسمشو صدا کرد و من قلبم از جا کنده شد سر از رو تشکم بلند کدردم، کنداره  

چشمم زخم شده بود از بس که اشک ریخته بودم چشمام سیاهی میرفت اما قلبم به 

 شور اسمش به تپش افتاد.  

 بابا گوشیشو قطع کرد و گفت:

 منصور بود، گفت فردا ساعت ده محضره.  -

 قطع کرد؟! -

 بابا: آره، کارش داشتی!!!!  

دنیا رو سرم خراب شد! کار داشتم؟! دیگه چه کداری؟ زندگ زده بده بابدا؟! مدن دارم      

زنم زنگ زده بابا؟ زنگ زده بابا... واااای، وااای... خدا چطوری سَر کدنم   لشو می اینجا له

نمدو  یام. سرمو روی بالش گذاشتم یه سکوت مطلق درو این روزارو؟ دارم به ستوه می

فرا گرفت، پس چرا یه جوری رفتار کرد که یعنی دوسم داره مگده نگفدت عاشدقمه؟!    

 رفت؟...   ام می چرا غیرتی شده بود؟! چرا هی قربون صدقه

 بابا اومد باال رم و کنار تختم نشست و گفت: مایا؟
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 میرم؟ بابا چرا من با این همه غصه نمی -

 بابا: عه! این چه حرفیه؟ کتایون؟

 یه لیوان شیر اومد و گفت:مامان با 

کنم، شیر و عسلِ توش وانیل ریخدتم   مایا به خدا این نخوری با لیوان تو حلقت می -

 ده...   که نگی مزه گاو می

ی کف دستمو روی چشمام گذاشته بودم، مامان و بابا  بلند بلند زدم زیر گریه، پایینه

 هول شده بودن...  

ن اومد منو کشید تو بغلش، بابا هم بغلم کردو مامان ماما»مامان: مایا؟! مایا چیه؟! .... 

گفتم: آی... آی خداااا!  زدم و می کرد، ضجه می های سوزناکم گریه می پا به پای ضجه

 آی! چقدر درد داشت، دلم شکست، چقدر درد داشت مامان، دلم شکست. 

 هق کردم که از حال رفتم...  انقدر اون  وری هق

رستان بودم و مامان و بابا کندارم بدودن، تدا چشدمامو بداز      به هوش که اومدم تو بیما

 کردم زدم زیر گریه...  

 مامان و بابا با ترس همدیگرو نگاه کردن و بابا گفت:

 رم با دکتر حرف بزنم، حواست باشه کتایون...   می -

صبح کمی حالم جا اومده بود، مامان لباس بدرام آورده بدود، لباسدمو عدوض کدرد و      

 ال از جا بلند شدم و بابا کفشامو جلوی پام جفت کرد و گفت:ح جون و بی بی
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ی یه بچده هدم نداشدتیم، حداال افتداده       تقصیر ماست، کتایون تقصیر ماست! عرضه -

ی بیمارستان؛ االن هیچی ارزش نداره، چهار روزه شرکت نرفتم، حتی یه لحظه  گوشه

 تونم فکرشو بکنم... فقط مایا خوب بشه.  هم نمی

 م و مامان موهامو به عقب پس زد و شالمو سرم کرد و بابا گفت:پوزخندی زد

 از محضر میارمت باز بیمارستان.   -

 مونم.  منُ ببر خونه، اینجا نمی -

 شناس ببینتت.   بابا: حالت خوب نیست، این دکتره گفته باید روان

 خوام برم خونه.   جیغ زدم: میگم می

 ش کن. مامان: خیله خب خیله خب، داریوش! حاال ول

اشدو   مامان از کیفش گوشیمو درآورد تا اومدم روشن کنم صدفحه »گوشی من کو؟  -

 «: به اندازه کوچکترین امیدی که تو دلم بود، در حالی که بابا زیر لب نجوا کرد

 بابا: نچ! خدا لعنتمون کنه...  

گوشدیمو بلندد کدردم و پدرت کدردم      »گوشی بابا زنگ خورد و گفت: منصورِ حتماً!... 

زده نگدام   زندان، مامدان و بابدا رو کده شدوکه و وحشدت       ف دیوار و با حرص و نفس ر

میکردن کنار زدم و به جلو راه افتادم، انقدر هنوز ضعف داشدتم کده زیدر زاندوم هدی      

رفت، دیوار بیمارستانُ گرفتم کده نیفدتم، امدا     شد، چشمام هنوز سیاهی می خالی می
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ر وارفتم، صدای بابارو پشت سرم شنیدم که نشد... نتونستم خودمو نگه دارم کنار دیوا

 زده صدام کرد...   هول

حرفای خاله ملک توی گوشم پیچید؛ هر چی بد، بازم پدر و مادرم منه... باالخره یده  

 ام بابا.   جا یه تلنگری بهشون خورده... بابا از جا بلندم کرد و با گریه گفتم: خسته

 نگو جان نگو... نگو...  «: و زیر لب گفتمگوشامو گرفت »بابا: جان بابا جان بابا... 

 بابا: امروز تموم بشه میریم ویال، میریم استراحت کنی؛ خونوادگی. 

 بابا... بابا کمکم کن.  -

 بابا سرمو بوسید و گفت: تقصیر منه، ببخش ببخش...  

 مامان: داریوش؟

 شتیم. امونو با دست خودمون ک بابا: کتی بدو بریم، بریم زودتر راحت بشه، بچه

کنه، نگفته بود قرار بدتر از  نگفته بود دوریش درد داره، نگفته بود حالمو اینطوری می

 کرد...   پدر و مادرم کنه اون که نقضشون می

 ای چیزی بخر همراهمون باشه.   بابا: کتی برو یه آب میوه

 مامان وسایلمو به بابا داد و رفت، بابا در ماشینشو بداز کدرد و مدن نشسدتم و همدون     

 پشت دراز کشیدم...  

 محضر هم به کمک بابا رسیدیم باال...  
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توی اتاق نشسته بودیم، وکیل کسری اومده بود ولی هنوز منصور نیومدده بدود، فکدر    

زد، بابا دم میز صاحب  میکردم میاد حداقل برای االن، مامان داشت با تلفن حرف می

ار تکیده داده بدودم و   زد سدرمو بده دیدو    محضر ایستاده بود و داشت باهاش حرف می

ماه تدا   18کشه تا به خودم بیام؟ عمر عشق بین  چشمامو بسته بودم، چقدر  ول می

مونه، بدرای همدین    سه ساله، خیلی از محققان میگن عشق در انسان شبیه مخدر می

بخش اما بسیار اعتیادآور و ترکش  ترکش انقدر سخته، شبیه کوکائینِ، محرک و لذت

دند که بعد هشت ماه درد تسکینِ اما من تا هشت ماهده دیگده   ها معتق سخته؛ خیلی

 «:زیر لب برای خودم خوندم»چطوری سَر کنم؟! 

 برای تو بمیرم و زنده بشم 

 به پای تو گریه بشم خنده بشم 

 اصالً دیگه فایده نداره خواهشم 

 تو داری میری  

 اسم تو رو فریاد بزنم یا نزنم 

 از دیدنت دل بکنم یا نکنم 

 دیگه واست مهم نیست بودنم  اصالً
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شدم وقتی که تو انفدرادی منصدور بدودم، ایدن آزادی      خطبه رو خوندن و من آزاد می

ام دیگه هیچ ارزشی نداره وقتی زندگیمو یکدی بدا خدودش     ای نداشت واسه برام معنی

 برده.  

 خودکارو روی دفتر گذاشتم و بابا گفت:

 تو بشین االن میام، کتی؟ -

ی یکدی، تعدادلمو از دسدت دادم، زیدر      ی سدینه  صورتم خورد به قفسهاومدم برگردم، 

بغلمو گرفت، ندیدمش، فقط عطرشُ شناختم همون بویی که هروز صبح حدالمو جدا   

 آورد و حس میکنم بوی امید زندگی منِ.  می

نگاش نکردم، اما تموم جونم داشت  رفش پرواز میکرد، زیر لب نجوا کدردم اسدممو   

شدد، امشدب یده  انیده      های بدنم ضبط مدی  توی تک تک سلول انگار صداش«! مایا»

زندگی میکنم اون موقعه که اسممو اون نجوا کرده و من بده یداد میدام ایدن صددا و      

 نجوارو.  

 زیر لب نجوا کردم: قاتل. 

 بابا: منصور؟ منصور اومدی؟ گفتم حاال حاالها تو دادگاه گیر کردی نمیای.  

لرزون هولش دادم عقب و بابا اومد  رفمدون و   منصور بردتم  رف صندلی با دستای

 گفت:

 ببین چه بالیی سرمون آورده! از رو تخت بیمارستان بلندش کردیم آوردیم.   -
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 منصور یکه خورده گفت: بیمارستان؟!!!  

هنوز نگاش نکرده بودم، مامان تلفنش تموم شد و اومد  رفمون و بدا منصدور دسدت    

 داد، دیدم دستاشونو...  

 ا انقدر دیر اومدی؟مامان: چر

 منصور: دادگاه داشتم.  

 مامان: چقدر دیگه مونده از کارش؟

 بابا: گفتن تمومه. 

 خوایید شما مایارو ببرید اینجا نمونه...   ای گفت: می منصور با صدای گرفته

 خوام ببرمش بیمارستان...   بابا: می

ه بدود خرابده و   رفت، حالم بد بدود، حدال دروندم خرابد     از جا بلند شدم، سرم گیج می

 ویرانه...  

تونم  مامان روبروم بود کنارش اومدم بزنم مامان گرفتتم و گفتم: ولم کن مامان...، می

 راه برم، من بیمارستان نمیام.  

بابا: باز گفت نمیام، من بیمارستان وقت گرفتم... خودشو کشدت نده غدذا خدورده نده      

 ن کنه...  خوابیده یه کله گریه کرده، باید یکی این حالُ درما

پوزخندی زدم کی میدونه که درمون من منصور؟! هیچکی، هیچ کس، حتی خدا هم 

 سوزونه.  دونه که ندادش به من وگرنه این حالم دل خدا رو هم می نمی
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 نفهمیدم... باز خوردم زمین... با بغض و حرص گفتم: دیگه عرضه راه رفتنم ندارم. 

مامان و بابا بلندم کردن سربلند کدردم،  »فهمی؟!  مامان: حالت خوب نیست، چرا نمی

دیدم منصورُ...، ریشاش بلند شده موهاش ژولیده است، زیر چشماش گود رفته، الغدر  

 شده... تو چته؟!!! تو چی شدی...  

 بابا: منصور ماشینت چی شد؟

 منصور: هنوز نمایندگیِ. 

 «ماشینش چی شده؟!!! تصادف کرده؟!! خودش  وریش نشده؟!!!»

 گه از تو بعیده! بعد این همه رانندگی، چطوری رفتی تو گاردریل؟مامان: دی

 منصور: نفهمیدم!

 بابا با خنده گفت: عاشق شدی حتماً!

 منصور جوابی نداد و مامان گفت: خب ماشین مایارو که خدا رو شکر داری...  

 ام فعالً.  منصور: نه پیاده

 خوره؟ به کالست نمی 206مامان: چرا خب با اون نمیای؟ 

 بابا باز با خنده گفت: عمومون بنز سوار بودآ.  

تونم رانندگی کنم خیلدی فکدرم مشدغوله االن پشدت هدر ماشدینی        منصور: فعالً نمی

 بشینم یه بالیی سر ماشینو مردم میارم.  

 مامان: عه! حاال خودتو به کشتن ندی!
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 بابا در ماشینو باز کرد و منصور گفت: 

 کتی جلو بشین تو.  -

 نه، تو جلو بشین. مامان: نه 

 ترم.  منصور: بشین، عقب راحت

 خری.   بابا، سر راه برام زاناکس می -

بدا حدرص   »خدوری!   خوای خودتو بکشی هی مشت مشت زاناکس مدی  مامان: عه! می

 «:گفتم

منصدور  »نچ! تو آسایشت برقراره، من باید قرص بخورم که مغزم الل بشده بخدوابم.    -

 «. ودم ور پامعقب نشست، از حرصم مشت کرده ب

 زنم دکترت...   بابا: باشه باشه، جر و بحث نکنید، زنگ می

خری بگو خودم برم بخرم؛ یه قدرص   خوابی و درد من، نمی فهمه از بی دکتر چه می -

 خوان بخرن هر دفعه من باید انقدر حرص بخورم خونم به جوش بیاد.   می

 ه زندانِ...  اون بدبختم ک  مامان: دیگه  الق گرفتی تموم شد دیگه،

 نوا هان؟!!! اون بدبخت؟!!! آره اون بدبخت بی -

 بابا: کتایون! هیچی نگو بهش! االن اعصابش خرده.  

ی شیشده   منصور با گوشیش پیام میداد، دستمو به سرم گرفتم و آرنجمدو بده کنداره   

تکیه دادم و به بیرون نگاه کردم، حال هزار حسو داشتم، نگرانی، عشق، نفرت، شدور،  
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دگی... پدر از ابهدام و ایهدام بدودم کندارم نشسدته و مدن دارم از تدب جدداییش          افسر

 سوزم.   می

 منصور آروم گفت: گوشیت کو؟

 برگشتم شاکی نگاش کردم و گفتم: شکوندم.  

 تر گفت: که چی؟ منصور شاکی نگام کرد و یه ابروشو باال داد و آروم

 دیگه نیازی بهش ندارم.   -

 کرد و گفت:« نوچی»دم آروم اومد دستمو بگیره دستمو کشی

 شروع شد!  -

امو روی پشتی صندلی گذاشتم ذهنمو قلدبم هدر دو    کمی پشت بهش کردم و شقیقه

 خواست از تنم دربیاد.   سکوت کرده بودن و روحم در تمنای منصور می

اش روشدنِ؛   گوشیشو روی پام گذاشت، چشممو گردوندم  رف گوشی و دیدم صفحه

 «.  مایا، عزیزم برای منم سخت بود..»سند شده بود.  یه پیام بود برای خودم

گوشی رو پس زدم و گذاشتم کنارم و باز به بیرون نگاه کردم... منصور دوباره ندوچی  

 کرد... بابا گفت:

 مایا بریم کجا غذا بخوریم... -

 منو بذار خونه هر جا خواستین برین.   -

 بابا: به خا ر تو میگم. 
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 ره.  م پایین نمیمن چیزی جز درد از گلو -

 مامان: باز شروع شد! دیگه  الق گرفتی...  

فکرهدایی شدما دو    جیغ زدم:  الق گرفتم؟ انقدر این کلمه برات راحته؟! به خا ر بی

نفر من االن یه زندگی دیگه مقابله که مردای دورم فکر میکنند هدر غلطدی دلشدون    

نجا ایرانِ، اروپا نیست که بده  ام! ای تونند با من بکنند چون من یه زن مطلقه بخواد می

انسانیت و احساس و روح آدم توجه کنند به پسوند اسدمش توجده میکنندد بدانو یدا      

دوشیزه؟! هه  الق گرفتم؟ خوشحالی؟ من عزادارم مامدان، عدزا، چقددر  دول بایدد      

بکشه که یادم بره چطوری ازم سوءاستفاده شده، چطدوری احساسداتم هدر روز بایدد     

گول بزنم؟ من نه دوستی دارم نه همدمی دارم درسم، هندرم،  بکشم چطوری خودمو 

ی امیددهای   همده «: بدا بغدض و گریده گفدتم    »کارم رو هواست حالمو بهم ریخدتن...  

زندگیم ازم فرار کردن رفتن، دیگه چطوری برگردم به خودم؟! تو و بابا همین فردا از 

هدای   طدوری تیکده  گردید به شیوة زندگی همیشگیتون، من تو اوج جوونی چ نو برمی

دیگده نده دلدی بدرام موندده نده       «: امو بهم بچسبونم. با گریه گفدتم  شکسته و سوخته

احساسی جز رنج و غم، حالم بده... حالم بده بفهم به خا ر خدا یه بار منو درک کن 

 «.  و بفهم، یه بار خودتو جای کسی بذار که حتی پدر و مادرشم کنارش نبودن

 رقرار شد. سکوت محض تو ماشین ماشین ب

 یه سکوت تلخ که پر از انرژی منفی توی فضا بود...  
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 بابا منصور رو رسوند خونه اش، موقع پیاده شدن منصور آروم گفت:

 اشتباه میکنی مایا.   -

 پوزخندی با حرص زدم و منصور پیاده شد و حال من باز بدتر و بدتر شد...  

من از اتاق نیومده بودم بیرون،  گذشت، منصور یکی دو بار اومده بود ولی دو هفته می

 حتی اومده بود تو اتاقم، پشت کردم بهش و خودمو به خواب زده بودم...  

گذشت،  بدق معمدول و  بدق حدسدم مامدان و بابدا بده روزهدای          روزهام با درد می

کنندد   قبلشون برگشتن بدون تفاوت بدون تغییر به قول خاله ملک اونا که تغییر نمی

 . من باید تغییر کنم

نم میومد، دم پنجره نشبته بودم، لباس خواب تنم بود  وسط اردیبهشت بود، بارون نم

یه تاپ و شلوارک کوتاه ساشی، مامان از خونه رفت بیرون، سرمو روی زانوهای جمع 

شده رو زانوم گذاشتم... به حیاط نگاه کردم، چقدر خوب بهار رو نشدون میدداد بدوی    

 . خاک میومد؛ اردیبهشت فصل عشاقِ

صدای زنگ اومد یه بار، دو بار، سه بار، ده بار.... دستشو روی زنگ گذاشته بود رفدتم  

 در رو به ضرب باز کردم که جیغ بزنم دیدم منصور جلوی درِ. 

شوکه نگاش کردم، تهاجمی، اومد داخل و در رو بسدت تدا اومددم حدرف بدزنم، مندو       

ر دسدتش دور کمرمدو   کشید تو بغلش انقدر محکم انقدر تهاجمی و سخت کده فشدا  

شد، هجوم و شورش لبداش   خواستم اعالم درد کنم اما نمی پشتم به حدی بود که می
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روی لبام بیشتر از فشار دستش دورم بود، حس میکردم آن آن لبم از اتصالی که بده  

بوسدیدت!  عدم ایدن     شه، هیچ وقت انقدر وحشی و شورشی نمدی  اام داره پاره می لثه

ته عاشق این کامم اما غرورم... غرور جوونیم چی؟ بداز اومدده   کامو هیچ وقت یادم نرف

 ازم سوءاستفاده کنه...  

تر از دفعه قبل بوسیدتم، تقدال میکدردم کده هدولش      هولش دادم باز گرفتتم و محکم

بدم، چسبوندتم به دیوار، دستامو باال سرم نگه داشت، خودشو چسبوند بهم، اعتدراف  

شد، سرمو تکون دادم کده لبداش    ا غرور دِشارژ میشدم ام کنم که داشتم شارژ می می

ازم جدا بشه فکمو گرفت... سرمو انقدر تکون دادم که فکمو ول کرد لبشو جددا کدرد   

 زنان گفت: نفس

 «:نفس زنان و آروم گفتم»آروم باش.  -

 «:با حال و لحن و تُن صدای من گفت»ازت متنفرم.  -

 «:الت قبل گفتمبا ح»شم.  منصور: آروم باش دارم دیوونه می

 برون بیرون.   -

عصبی ولی با صدای آروم و با بغض و صدای لرزون »منصور: حق نداری بیرونم کنی. 

 «:گفتم

 امون برو بیرون.   از خونه -

 «:با حرص و دریدگی گفتم»منصور: لباس بپوش بریم. 
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 چیه نیازی داری؟ -

سدوزه، زده! فکدر کدن     ت مدی زد... زد... زد... منو زد؟! زد؟!! نه فکر میکدنم زده! صدور  

اش چی بود! کِی زد... اشکم فرو ریخت با حرص فکمو گرفت با دندونای رو هم  صحنه

 گفت:

شعور این عشقِ، واسه مدن اون بیدرون ریختده، دارم     این عشقِ، نه نیاز و هوس، بی -

 میرم نفهم. برای تو می

 غلش و گفت:لرزید، منو کشید تو ب ام تو دستش می اشکم فروریخت باز، چونه

 دیگه اینو نگو، دیگه نگو عشقم، بشکنه دستم، ببخشید... ببخشید... جان؟ جان؟ -

دستمو محکم انداختم دور گردنش و بغلش کردم و بلند بلند گریه گردم، با من گریه 

امو  ام از اشکاش خیس شده بود، شونه ریخت شونه صدا اشک می کرد، مردونه و بی می

گفدت: جدونِ مدن .... جدونِ      بوسید زیر لب می همینطوری می بوسید، گردنمو سرمو...

 من... عشقم، مایا... عشقم... 

بردتم تو اتاقمن و دنیا رنگی شد، اینکه تو بغلش گم بشم،  وافم بده، ندازم بدده، تدو    

بغلش جام بده... جای جای... تنم پر از ا ر اون باشه و پر از لمس و احساسش یعندی  

بت من، دعامو اجابت کرده... موهامو به  درف بداال کشدید،    دنیامن رنگی شده یعنی 

حتی اولین باری که با هم بودیم تا این حد غرق و حل در هم نشده بودیم انگشتاشو 

ای کده بدرام    میون انگشتام فرو کرد و دستام کنار گوشام بدود، روم بدود، هدر زمزمده    
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ترکیدد، بددنم    شور می رفت، قلبم داشت از هیجان و کرد یه ال از سیاهی حالم می می

داد اما اون اشتیاق و هیجان انقددر زیداد بدود و تمدایلم بده منصدور        دیگه جواب نمی

کدردم، کدل اون اتداق پدر از مدا بدود، کداش         نامحدود که هر بار با  لبش موافقت می

 شد.  دیوارای اتاق ما رو ضبط میکرد و هیچ وقت پخشش تموم نمی

 رفت، ده صبح بود ساعت دوی بعدازظهر بود... مامان که می  چشمم به ساعت افتاد،

ام جمدع کدرد و پشدت گردنمدو      کنارم اومد، از پشت بغلم کرد، موهامو روی یه شونه

 بوسید و گفت:

 تولدت مبارک.  -

 سرمو برگردوندم و شوکه نگاش کردم و لبخندی زد و گفت:

 جان؟ جانِ من.  -

 دونستی؟ یادم رفته بود.   از کجا می -

 امو نوازشی کرد و گفت:منصور موه

تونده مندو از    شه یادم بره که این عشق فقط باید اردیبهشتی باشه کده مدی   مگه می -

 ی قانونام بندازه.   همه

 باهات قهرم منصور.   -

 منصور با التماس گفت: منو بکُش اما قهر نه.  

 با بغض گفتم: ترکم کردی. 
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 منصور: نتونستم بیام.  

 تونستی زنگ بزنی.   می -

ور: فکر کردم بذارم برگردی به زندگیت، جلوی زندگیتو نگیرم، گفدتم حداال کده    منص

 خوای.  داریوش و کتایون پیشتن منو نمی

 سرمو کمی بلند کردم و نگاش کردمُ گفتم:

 گی؟ چی می -

ترسدم؛ از هیچدی قددر ایدن      منصور: تو هفده سال از مدن کدوچکتری مایدا، مدن مدی     

شی و من به چهدل سدالگی    بیست و سه ساله می ترسم که تو رهام کنی؛ تو تازه نمی

 رم.  می

 من عاشقتم دیوونه.   -

 منصور موهامو نواز شکرد و گفت:

تونم بیام یا ببرمت، گفتم پس بذارم کم کدم   دیدم با وجود کتی و داریوش که نمی -

 فراموشم کنه. 

 کم کم؟ تو منو قطعی کردی.  -

شده، فدردا خدوب     امروز خدوب مدی  »منصور بوسیدتم و گفت: ببخشید عشقم، گفتم: 

شه، حال خودم داغون بود... مایا من هیچ وقت هیچ دادگاهی رو نباخت امدا، بعدد    می

لبالب پر از عشق و احساس نگام کرد و گفت: برگرد « »از تو هیچ دادگاهی رو نبردم!
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امون، هر چی بخوای انجام میدم، هر کاری بخوای میکدنم، برگدرد    خونه، برگرد خونه

 «. زندگیم ویرون شد روال

 خوام.  خوام؛ تو باش چیزی نمی خوام، چیزی نمی چیزی نمی -

منصور سرمو بوسید و گفت: عشق کوچولوم، جان، جان... چطوری بیست و پدنج روز  

 بدون تو زندگی کردم؛ بیست و پنج سال گذشت ببین چه به حال و روزم آوردی. 

 تو ببین.  -

 منصور: صورتت درد میکنه؟

 زنمت مایا.   کردمُ  گفت: دستم بشکنه ولی یه بار دیگه هم بگی مینگاش 

 اش با خنده گفت: آخ آخ بابا من پیرمردم مراعات کن.  محکم زدم تو شونه

 فکر نکن وایمیستم نگات میکنما.   -

منصور بوسیدتمو گفت: تو عشقی یادت نرده، تدو عشدقی کده همده چدی رو زیدر پدا        

 گذاشتم برات. 

، پشت گردنمو بوسید و گفت: از هفت صبح پایین کشیک کشدیدم  تو بغلش برگشتم

شبیه پسرای هیجده ساله شددم  «: هر دو خندیدیمُ گفت»که داریوش و کتایون برن. 

 خواسته ببینه.   که اولین دوست دختری که عاشقشنو می

 ماشینت چی شد؟ -

 منصور: تو فکر تو بودم رفتم تو گاردریل.  
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 اما تا برگشتم سریع بوسید و گفت: جون؟ برگشت که با تعجب نگاش کنم

 اومد! اگه بالیی سرت می -

 شدم.  منصور با خنده گفت: شهید راه عشق می

خوری، میریم دکتر کم کم قرصات قطدع   نفسی کشیدمُ گفت: دیگه قرص خواب نمی

 بشه.  

 خورم که بدون تو بخوابم.  خورم فقط قرص خواب می قرص نمی -

 کم کم قطع کنه...، دیگه حواسم بهت هست. منصور: باید بریم دکتر 

 کشم منصور.  اگه یه بار دیگه بری خودمو می -

 منصور اخمی کرد و گفت: عه! این چه حرفیه!

 با بغض گفتم: دیگه  اقت ندارم؛ بسمه.  

خواییم تولددبازی   امروز تولدِ می  منصور: خیله خب گریه نکن، امروز روز گریه نیست،

 کنیم. 

 با کی؟ -

 ور: خودمون دو تا. منص

 از جا بلند شدم و با ذوق گفتم: خونه؟!

 امون؟! خونه«: با یه شوری نامتناهی گفتم»امون.  منصور: خونه

 منصور: حاضر شو بریم.  
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 اول بریم...   -

 منصور: دریا؟

 دریا!«: با شور گفتم»

 خوای.   دونستم دریارو می منصور: می

به »: آره دریا، اردیبهشت، شمال، دریا، عشق... تو جام باال و پایین کردمُ با ذوق گفتم

 خوام.  دیگه هیچی نمی« منصور با شور بیشتری نگاه کردمُ تکرار کردم عشق!

 منصور دستمو بوسید و گفت:

ی خودت، بگو هدر روز زندگ    یه یادداشت بذار برای کتی و داریوش بگو رفتی خونه -

 زنی نگران نشن... باید بریم یه فکر کنیم.  می

 چه فکری؟ -

 منصور: که چی جواب کتایون و داریوشُ بدیم. 

مگه باید توضیح بدم؟ جواب بدم؟ مگه اونا زندگی منو خراب نکردن، اینبار خدودم   -

 خوام؛ خودم انتخاب کنم که با کی باشم با کی زندگی کنم.  می

منصور لبخند غمگین زد و گفت: خوشگل من، قضیه انتخاب تو نیست یده ور قضدیه   

 ته.   ی دوستی من با خونواده بطهرا

خدوای بددی    توضدیح نمدی  «: منصور یکه خورده نگام کرد و گفتم»قطع رابطه کن.  -

 قطع رابطه کن. 
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 گوشی منصور زنگ خورد، اومدم بلند بیارم کمرمو گرفت و گفت:

 کنم.  خواد بیاری، خاموشش می ولش کن؛ نمی -

 شاید از دانشگاه باشه.   -

 نیست.   منصور: از دانشگاه

 دونی؟!!! از کجا می -

 منصور: چون من امروز دانشگاه ندارمن و در مورد این هفته هم مرخصی دارم. 

 کالً از شنبه نرفتی؟!!! -

 تونستم برم، روبراه نبودم.   منصور: نمی

ی دستم درآوردم، تو چشمای دریاییش نگاه  مقابلش نشسته بودم، صورتشو به احا ه

 کردم و با غم گفتم: 

 چرا خرابش کردی منصور؟! -

ی  دونی من چی میگم مایا، فکر میکنی خودخواهم اما همه منصور آروم گفت: تو نمی

 درد من احساس توعه. 

 دونی چقدر بهت نیاز دارم.  شکنه که تو نباشی، خودت می من وقتی احساسم می -

 کف دستمو بوسید و گفت: بریم. 

د نوشدتم و بدا هدم راه افتدادیم  درف      یه یادداشت نظیر چیزی که منصور گفتده بدو  

اش، یه مقدار لباس برداشتیم و راهی شمال شدیم، کل راهو خواب بودم، خیالم  خونه
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راحت شده بومد، انگار فشار از رو قلبم و ذهنم برداشته شده بود حس سبکی داشتم، 

 دونم دوستمداره برام شبیه هزار تا قرص آرامبخشه.   همین که منصور کنارمه و می

رسدید، سنسدور    هدا نمدی   هیچ زنی نباید عاشق بشه، کاش هیچ وقت عشدق بده زن   -

نشدونند، کداش    شن، تموم دنیا رو به عدزا مدی   ها وقتی عاشق می درکشو نداشتیم، زن

ها چه حسی با عشق دارند، شاید چیدزی از زن بدودم نددونم امدا      فهمیدم زن مردا می

ی زیدر پدا    اما ورود به بهشت با وعدده  سازنده توپ، بمب، اتاق شکنجه... یه زن نبوده؛

 بودن یه زن شروع میشه.  

شنیدم اما چشمام انقددر سدنگین    انقدر خسته بودم که صدا می»مایا... مایا خانم...  -

امو بوسید  تونستم چشمامو باز کنم انگار بین پلکام چسب زده بودن، گونه بود که نمی

 و گفت:

قدر آرومه مثل وقتی تو خوابی و کندار مندی و   پاشو جلوی دریاییم، ببین دریارو، چ -

 دنیا آرومه.  

 قلبم هری ریخت چشمامو باز کردم لبخند زد و آروم گفت:

 رویاهاتو جمع کن باید بریم دریا  

 باید یه چند روزی دور شیم از این دنیا 

 کوله و تقویم  دوربینو بردار، بی

 چند وقعه عکسای دوتایی ننداختیم...  
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یم توی دریا بودیم، تمام ما خیس بدود... تدوی سداحل کلدی عکدس      به خودمون اومد

دونه کجاییم، توی سداحلی کده    انداختیم با گوشی که روی حالت پروازه و کسی نمی

 هامون بود...   اختصاصیِ، دریایی که بعد خدا تنها شریک لحظه

ه بوسیدتم، از تد  خندیدم، از ته دل حس خوشبختی داشتم، از ته دل می از ته دل می

کشیدتم تو ساحل نشستیم با همدون لباسداس خدیس، سدرمو روی      دل به آغوش می

هامو در بر گرفت، بده غدروب آفتداب نگداه کدردیم، مسدخره        اش گذاشتم، شونه شونه

 است؟! شبیه تو فیلما بودیم اما بود، اتفاق افتاد. 

برسدید.   توانید بهدش  توانید رویایی را ببینید، پس حتماً می والت دیزنی میگه اگه می

 توانند به آن برسند.   بینند که می ها فقط رویاهایی رو می انسان

ی  آروم تو گوشم گفت: فکر نکن تنتو ندیددم کده چده بالیدی سدرش آوردی و همده      

 پوستت زخمه فقط چون امروز تولدته نخواست دعوات کنم. 

 پیشونیمو به گردنش چسبوندمو گفتم:

 تو باشی که دیگه حالم خوبه.  -

 بریم ویال؟ دیگه هوا تاریک شده.  منصور:

 از جا بلند شدیم و رفتیم  رف ویال، تا در رو باز کرد، چشمم به اونا خورد...  
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دو تا بادکنک  الیی که عدد بیست و سه رو نوشن میداد و چند تدا بادکندک قرمدز،    

دونسدت دوسدت دارم یده عروسدک پانددای کوچیدک، یده         هایی که می کلی خوراکی

 ی کوچیک مخملی بود...   که توش یه جعبهی گل رز  جعبه

یاد آخرین بار کی اینطدوری ذوق کدردم، بدا     از ذوق جیغ زدم، جیغ از ذوق یادم نمی

ذوق جلوی دهنمو گرفتم و باال پریدم، برگشتم انقدر محکم پریدم بغلدش کده یکدم    

 تعادلشو از دست داد و با ذوق گفتم:

 این تولد منه!واسه منه، واسه منه... واسه من گرفتی؟!  -

 منصور خندید و گفت: معلوم که برای توعه خوشگلم، جانم؟

 منصور مرسی، منصور مرسی، مرسی... خدای چی بگم بهش چی بگم؟ -

 منصور آروم گفت: هیچی فقط منو برای اینکه عاشقت شدم نتونستم برم ببخش.  

 از بغلش اومدم بیرون با اخم تصنعی گفتم:

 بخشیدمت.   رفتی من نمی یمنصور چی میگی؟!!! تو م -

ی  های ریز و درشتش اول ازهمده اونُ دیددم، همدون جعبده     ی هدیه رفتم  رف همه

 با خنده گفتم: (Maya)کوچیک روی گلُ یه زنجیر بود روش نوشته بود 

شم که همش  ال دارن، برای من مامان اینا  دال   منصور دارم شبیه تازه عروسا می -

 گه ولی من دوست دارم. گفتن دهاتیی م خریدن می نمی

 باال سرم ایستاده بود سرمو بوسید گفت:
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 مبارکت باشه خانم کوچولو.   -

 بنداز گردنم.  -

 کیت کتامو باز کردم همون جا باال گرفتم گفتمک

 منصور بخور.   -

 منصور: من دوست ندارم برای تو خریدم.  

 کنمشون.   یخی رو دیگه خشک میکنم بعد یه تابلوی بزرگ م هایی که می گل -

 زنجیرو انداخت گردنم از جا بلند شدم رفتم تو آینه نگاه کردم و گفتم:

 خیلی خوشگله.  -

 منصور: گوشیتو چرا شکوندی؟

 زدی.   تو دیگه زنگ نمی -

 منصور: این جواب من نیستا. 

منصور روی مبدل  »لبمو برگردوندمُ گفتم: منصور جونم غر نزن بهم اعصابم خرد شد! 

 «:و منطقی نگام کرد و گفتنشست و آروم 

 منصور: از دست تو چیکار کنم؟

رفتم رو پاش نشستم اول آروم یه دونه بوسیدمش لبخندی کمرنگ زد، یکدی دیگده   

امو زیاد کدنم آروم و بدا    تر زد بدون اینکه فاصله تر لبخندی پررنگ اینبار کمی  والنی

تدر....   گیزتر، گدرم تدر، شدوران   تدر،  دوالنی   تدر، ملمدوس   صدای خفه گفت: جون، محکم
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خواستم بدون اینکه سرمو ازش  داد تا هر کجا که من می بوسیدمش و باهام ادامه می

 دور کنم آروم گفتم: مرسی منصور، عاشق این شروع بیست و سه سالگیم. 

 ی شورانگیز منی.   منصور: تو وسوسه

 اش گذاشتم و گفتم: دستمو روی زنجیرم گذاشتم و سرمو رو شونه

 کنم.  هترین روزامو  ی میامسال ب -

 منصور سرمو بوسید و هیچی نگفت...  

لباسامونو عوض کردیم و شام رفتیم بیرون، تدوی رسدتوران کیدک بدرام آوردن بدازم      

سورپرایزم کرده بود، روز قبل اومده بود همه چیُ تدارک دیده بود، آدم بدرای کسدی   

ی میکنه تا خوشحالش کنده،  ریز یاد این همه برنامه که ارزش قائلِ این همه راهم می

 دنیامو رنگی کرده بود... رنگی...  

اون چند روز تا آخر هفته رو شمال موندیم، دوست نداشتم بریم تهدران امدا منصدور    

 رفت دانشگاه، دادگاه...   باید می

 توی راه گفتم: خیلی زود تموم شد! منصور با خنده گفت:

 میریم.  از گشنگی می منصور: بذار برم استعفا بدم بعد دوتایی با هم

 شی استعفا بدی.  خندیدمُ گفتم: چرا؟ راحت می

 میریم دیگه.   منصور: نه تو کار کنی نه من از گشنگی می

 هاتم کار کردی داری.   تو اندازة نوه -
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 منصور لبخندی زد و گفت:

کارای برگشتتو به دانشگاه انجام میدم، یه دوستی دارم که تدو رسدالت یده اسدتخر      -

باهاش صحبت میکنم بری برای آموزش اونجا، باید از اول شروع کنی، برگدردی  داره، 

 به زندگی فعال و هدفمندت. 

 * * * 

 شهریور بود.  

دونستن ال ا مامان و بابا، خدرداد مداه بداز بدا      ها گذشت. زندگی با منصور و همه می ماه

کده رفدت و   دم، هموندو بهونده کدردم     امو نمدی  مامان دعوا شد سر اینکه آدرس خونه

 آمدمون محدود بشه.  

 -دونست، منصور دانشگاهو انتقال داده به تهدران  مامان حتی آدرس محل کارمم نمی

امم نداشت، دوباره خطمدو عدوض کدرده     دونست، شماره شمال. مامان حتی اینم نمی

امو داشت در مورد هر چیزی باهام صحبت میکرد اال اینکده کجدا    بودم، اما بابا شماره

ی مامان و بابا، گرچه با مامان همیشه جدر و   رفتم خونه ها می شنبه کنم سهزندگی می

ها  شنبه کم به این نتیجه رسیدیم سه شد اما بابا سریع پادرمیونی میکرد، کم بحثم می

رسدیدیم خونده    قرار بذاریم بیرون و شامو بیرون بخوریم و بعد بریم خونه، تا هم مدی 

 تر از قبل شده بود.  بابا خیلی متفاوت ام با رفتم تو اتاقم. رابطه من می
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ها سدفر   رفتیم، حتی آخر هفته امون، گاهی ما می ماندانا و مسیح گاهی میومدند خونه

 رفتیم.  می

 گرچه با ماندانا هم دور از چشم منصور اختالف نظر داشتیم.  

مخالف بود  Bandرفتم اما منصور با کار کردن با  خوندم و استخر هم می درسمو می

و هزار دلیل میاورد. آخرم با شرط و شروط تمرین قبول کرده بود با یده گدروه بدرای    

 کنسرت کار کنم. 

به تموم هم گروهیام خودشو همسرم معرفی کرده بود؛ منم که اصالً بدم نیومده بود! 

کدرد   رسید خونه گوشیشدو خداموش مدی    همه هم باور داشتن. منصور همچنان تا می

نم زنگ بخوره این چند ساعت آرامش تو خونده روز ازمدون   خوام هی تلف میگفت نمی

 بگیره.  

دار شده بودم، سدر سداعت هشدت بیددار میشددم، صدبحونه        های خونه منم شبیه زن

رفتم دانشگاه یا استخر یا  ذاشتم می خوندم غذا رو می کردم، یکم درس می درست می

ا منصدور بیداد   کدردم تد   اومدم خونه رو جمع و جور می تمرین ساعت پنج و شش می

 رو هم منصور چیده بود.  تموم این مدل برنامه

خاله ملک هم در جریان بود اما یه دلخوری بدی از منصور داشدت کده رفدت و آمدد     

زد اونم فقط با خود منصور و البته خونده   زد و حرف می کرد فقط تلفنی زنگ می نمی

 نه، به همراهش و صبح که منصور گوشیش روشنِ.  
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دیدمش گاهی وقتی شبا دره یه پروندده   گاهی خوددرگیری داشت، میمنصور هنوزم 

زنه به یه  نویسه... یهو زل می کنه و الیحه می رو بررسی میکنه یا روند کارشو  ی می

جوید... اما من... من... به هیچی جز اون آرامشی که داشدتم   ی لبشو می نقطه و گوشه

پرسدیدم! دلیدل هیچدیُ     رو هم نمیی ذهنی منصو کردم... حتی دلیل مشغله فکر نمی

یاد!... چرا دانشدگاهمو عدوض کدرد؟!     ی بابام اینا نمی مامانم چیزی نفهمه یا چرا خونه

چرا خطمو باز عوض کرد... هیچی رو نپرسیدم چون ترسدیدم چیدزی آرامشدمو بهدم     

 بریزه که من نتونم دوباره حال خوبمو به دست بیارم.  

شنبه بود، بیدار شددم بدا یده حدال      دقیقاً یادمه سه اولن روز آخرین روز شهریور بود،

رفت چشمامو باز کردم، دیددم منصدور کندارم نیسدت      عجیب سنگینی، سرم گیج می

ها که فقط بدا سدر    صداش کردم.. جواب نشنیدم یه تهوع عجیبی داشتم، از اون تهوع

م، گیجه است و دل درد نداری، از جا بلند شدم به زور خودمو به دستشدویی رسدوند  

ام که باال بیارم... شروع کردم بده عدق    کردم تموم جونم اومده تو قفسة سینه حس می

کدردم امدا جدواب     حالی منصورو صدا مدی  زدن و هی منصور صدا کردم، اون وسط بی

 نمیداد.  

آب به صورتم گردنم زدم، همه جا رو سیاه میدیدم، کفِ سرویس نشستم، دیددم نده   

 دم، پاهامو رو دیوار گذاشتم...  نشستم حالم باز بده، دراز کشی

 مایا؟! -
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 منصور بیا... وااای... اومد!  -

 منصور: کجایی؟

 «:منصور اومد با شوک گفت»سرو... سرویس....  -

 تو چرا کف حموم خوابیدی؟!  عه! -

 حالم... حالم بده.  -

و اومدم بلندم کرد بدرد روی تخدت   »مایا جان...   منصور: چی شدی قربونت برم... عه!

 «:گفت

 حالت بهم خورد با چشم جواب مثبت دادم و گفتم: کجا بودی؟ -

خرود گفتم االن بیدار میشی رفتم تو حیداط جلدویی    منصور: گوشیم داشت زنگ می

 حرف زدم.  

 مگه روشن کردی؟ -

 منصور: ده دادگاه دارم، روشن کردم.. پاشو ببرمت دکتر.  

کشیدم رو سَرم و منصور مالفه رو کنار ، مالفه رو «خواد نمی»با دستم اشاره کردم  -

 کشید و گفت:

 مایا؟ دل درد داری؟ -

 نه خوبم االن.  -

 منصور: پاشو ببرمت دکتر بعد زنگ بزنم بابات بیاد دنبالت. 
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 بابام کجا بیاد دنبالم؟ -

 اتون...   منصور کنار صورتشو خاروند و با یه مکث گفت: یعنی بیاد خونه

 ی! دیدم مکث کردی.  یکه خورده گفتم: مکث کرد

 منصور: ای بابا! میگم ببرمت...  

فهمیدم توجیهتو زنگ بزنی به بابامن بگی مایارو بردم خونه برو پیشدش؟ بعدد بابدا     -

گیه مایا رو کجا دیدی؟! کجا بود؟ منصور منو نگاه کرد و شوکه و دوزاری افتداده   نمی

 گفتم:

 به بابا گفتی؟!!! -

 ندانا فهمیده بود.  منصور: بابات از شب عروسی ما

 تر گفتم: خیز شدم و یکه خورده تو جام نیم

 به بابا گفتی من با مایام؟ -

 منصور: وااای! مایا االن این مهمه؟!

گه تو مگه مشکلت بابدام   هامو باال دادمو گفتم معلومه که مهمه، بابا به مامان می شونه

 نبود!  

که پیشش بودم کارم داشت موقع  منصور: مشکلم بود اما بابات یه بار چند وقت پیشا

خب من چی بگم؟ بگدم  « مراقب مایا باش، خیالم راحت اونجاست»خداحافظی گفت 

 شد خودمو به کوچه علی چپ بزنم.  نع! مایا کیه؟ خونه من کجا بود؟! دیگه نمی
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 بابا یه دستی زده! -

 دونه باید بفهمند دیگه.   منصور: فهمیدم ولی بهتر که می

 انقدر ریلکس شدی؟ تو نبودی میگفتی به بابا و مامانت چی بگم؟منصور از کی  -

 منصور: بله بله، ولی بابات ظاهراً مشکی نداره، االن دو ماهه میدونه.  

 « دوباره حالم بهم ریخت، جلوی دهنمو گرفتم...»دو ماهه؟!!!! بعد تو االن...  -

ایدن مدردا چده فکدری بدا       زنم، منصور زنگ زده به بابام!!! یعنی واقعاً من دارم عق می

 کنند؟!!! خودشون می

صورتمو شستم همونطور خمیده روی روشویی بدودم برگشدتم شداکی منصدور نگداه      

 کردم و منصور هم داشت برای بابا توضیح میداد:

داریوش، مایا از صبح بیدار شده باال میاره، من یه ساعت دیگه باید برم دادگاه، بیدا   -

مگه من دکترم که تشخیص بددم.. ای بابدا! خدب مدرد     ببرش دکتر... من چه میدونم 

 حسابی پاشو بیا دیگه...  

 با حرص زدم به پهلوی منصور و منصور گفت:

 گوشی، جان؟ -

 زنی؟!!! داری به بابام زنگ می -

 منصور: پس به کی زنگ بزنم؟!
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شدون  نشون بده ن « اشو ادامه داد... دوباره باال آوردم، منصور هم مکالمه»منصور: کالً... 

شد بابارو ببینم قبالً فکر میکدردم کده    که منصور وقتی رفت که بابا اومد منم رو نمی

است، این زندگی منه که با کی باشم مامدان و بابدا بددبختم کدردن،       خیلی هم ساده

اما تا بابارو دیدم از خجالت خودمو اول زدم به خواب، بابا  دیگه خودم انتخاب میکنم، 

 تو هدایت میکرد... بعد اومد بغل من گرفت خوابید! هم تو خونه تلفنی شرک

خورناس اولو که کشید با تعجب سر بلند کردم نگداش کدردم! یعندی بیخدود نیسدت      

خیال عالم و آدمه، اصالً  خوره یه دختری مثل من، سن من داشته باشه، بی بهش نمی

یگده  ام! البتده کده خیلدی از پددرا د     ککشم نگزید که من با منصدور فقدط هدم خونده    

ی  خونگی دختراشونو با یه مرد تو جامعه قبول کردن به احتمالی اوندا هدم انددازه    هم

خیالن یا از پس دختره برنمیان یا باورش به تصدیق امرِ یا هدم   بابای من یا زیادی بی

خوره احتمال پنجمم قطعه رابطه با دختره به هر حدال   ای آب می قضیه از جای دیگه

خیدالی   پذیره؛ به هدر حدال بابدای مدن کده از بدی       ع ما مینه فرهنگ نه جامعه نه شر

دونه منصور هم بابداس هدم هدم خونده هدم پدارتنر!        خیالش راحته! هر چی باشه می

شایدم زیادی روشن فکرِ میگه دیگه مایا به سدنی رسدیده کده خدوب و بدد خودشدو       

 ی پایبند به اصول نبودیم! بدرای همیدنم   خودش تشخیص بده! ما هیچ وقت خونواده

 زنیم.  همیشه لنگ می
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خواسدت، خالده ملدک،     هدا مدی   رفت، دلم از اون مدل نون تخدم مرغدی   دلم ضعف می

 کاشان، یادم داده بود درست کردم، بوش که بلند شد بابا بیدار شد و گفت:

 عه بابایی! خوبی؟ حالت جا اومد؟ -

د اومدد  بازم خجالت کشیدم ولی باال اصالً به روی خدودش و مدن نیداور   »سالم بابا  -

 «: باالی تاوه و گفت

 این چیه! چه بویی داره! -

 مرغیِ، خاله ملک یادم داده.  نون تخم -

 بابا رفت سر میز نشست و گفت: برای منم درست کن، صبحونه نخورده اومدم.  

 بابا؟!! -

 بابا: هنوز تهوع داری؟!

 بابا میدونم... میدونم کارم...«: اومدم  رفشو گفتم»نه خوبم، بابا  -

بابا پا شد رفت  رف تاوه!! اصالً تو باغ نیست انگار! مایا توضیح نده »بابا: عه! سوخت! 

هدا! ایدن    شده  زنی بوی گنددش بلندد مدی    ول کن! چی بگی ببخشید؟! ول کن هم می

 « خوره! آرامشه بهم می

 خوری یا مربا؟ بابا با پنیر می -

 تره؟ بابا: کدومش خوشمزه

 صور با مربا دوست داره.  خورم اما من من با پنیر می -
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 خورم، دادگاهه چی بود؟ بابا: عه! منصور خوش خوراکه من با مربا می

 زنیم.   دونم در مورد کار حرف نمی نمی -

 بابا: شنیدم این مرتیکه کسری هیجده سال حبس و جریمه بهش دادن.  

 پوزخندی تلخ زدمو گفتم: هیجده سال؟!!!! آدم کشته!

 های جدیدتری رو بشه.   باز شکایت بخوره ممکنه پرونده گفت اگر بابا: منصور می

 امیدوارم اعدامش کنند.   -

گفت دو سر داره، االن که  دعای بد نکن. مادرم می«: بابا لبشو گزید و گفت»بابا: عه! 

همه چی خوبه... مربارو از یخچال به بابا دادم و بابا رو صندلی نشست و بددون اینکده   

 نگاهم کنه گفت:

 خوب رفتار میکنه؟! منصور -

 بله! -

دونند که من از خودم بیشتر بده منصدور اعتمداد     نمی« غیرته بی»بابا: شاید همه بگن 

کنده   دارم، من یه چیزایی از منصور دیدم که کسی ندیده، این آدم دختر منو ول نمی

 به امان خدا، کاری که من خودم کردم.  

 بابا! -

نیستم، االن مدیر داخلی شرکت فسقلیم نباشه بابا: بذار حرف بزنم؛ من آدم مسئولی 

گداهی بدا   «: پوزخنددی زد و گفدت  »اونم از دست میدم خودمونیم دیگه پدر دختدر!  
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خواستی پول به دست بیاری برای کی؟ برای چی؟! تدو   خودم فکر میکنم داریوش می

که همین یه بچه رو داشتی فدای خودت کردیش... مایا نه که بهم فشار نیدادآ، مدنم   

ترسم که باز بهت آسیب بزنم پیش منصور باشدی خیدالم    ب پدرم ولی از خودم میخ

صد درصد راحت نباشه هشتاد درصد راحته؛ دیدم که دوستت داره، دیدم کده بدرات   

دوندم کده    خوام به اون نبایددِ فکدر کدنم مدی     فهمم اما نمی چیکارا کرد! فکر نکن نمی

شاید تا حاال نکدرده از  «: کرد و گفت بهم نگاه»منصور یه جا همه چیُ قانونی میکنه 

 ترسه.  جوونی تو می

 من عاشقشم.  -

 بابا: خوش به حال منصور.  

 با غصه گفتم: بابا! 

شددم؛ امدا زندم     بابا: شاید منم اگه زن مسئول و متعهدی داشتم به زندگی گدرم مدی  

 ی خودم بود.   لنگه

 بابا سرشو بلند کرد و لبخند تلخی زد و گفت:

 ه من نیست، تو هم شبیه ما نباش. منصور شبی -

 گوشی بابا زنگ خورد و نگاهی به موبایلش کرد و گفت:

 منصورِ.   -
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رن  کنه، با دو تدا بداال آوردن کده نمدی     بگو رفتیم گفتن سرما خورده وگرنه ول نمی -

 دکتر!

امون، با هم فیلم دیدیم، صحبت کردیم، وسطاش دو سده بدار    اون روز با با رفتم خونه

لم بهم ریخت، بابا هم باز اصرار کرد بریم دکتر اما چدون بعددش حدالم خدوب     باز حا

 دیدم.   شد، نیازی به دکتر نمی می

شب رفتیم سه تایی بام تهران راه رفتیم تازه بعد شام هم بود تا رسیدیم باال، چشمم 

 به کافه افتاد با ذوق گفتم:

 ون شکالت تلخاشو. خوام ا های اینجارو می وای بابا، بابا من کیک شکالتی -

ات  مدونی خونده   مامان: این وقت شب؟ خودتو توی آینه دیدی؟ چاق شدی؟ تنها مدی 

 خوری دیگه.   کار نداری می

 رم استخر.  ای هیجده ساعت می من هفته -

 کنه.   رم استخر انگار شنا می ره میگه می کنی باالی استخر راه می مامانم: *** می

 کنم دیگه.  وا خب شنا هم می -

 خواد بیا بریم بخریم.  بابا: ای بابا باز شروع کردید؟! منم دلم کیک شکالتی می

 مامان: آره تو هم بخور شکمت بزنه بیرون.  

 بابا: کتی جان تو چای سبز بخور اونم با  عم زیره که الغرتر بشی. 
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تدا  منو بابا خندیدیم و رفتیم تو کافه و مامان هم دنبالمون اومد نه یکی نه دو تا سه 

ی من  کیک شکالتی تلخ خوردم... و مامان هم حرص خورد قد تمام کیکای خوشمزه

 حرص خورد.  

موقعه برگشت، با بابا آروم شروع به دویدن کردیم بیشتر ماراتُن بدود؛ امدا مامدان بده     

 هوای تلفن زدن همراهمون نشد...  

 بابا: به منصور یه زنگی زدی؟

 قبل بام باهاش حرف زدم.   -

«: خندید و منصدورُ گرفدت و گفدت   »شو نگاه کرد و گفت: امشب جغد شده بابا گوشی

 باید میومد با ما... اشغاله امشب نیستی گوشیشو روشن گذاشته.  

 کنه! آره همیشه خاموش می -

 بابا از حرکت تند ایستاد و گفت: صبر کنیم تا کتی بیاد. 

نه خوبه نگران نباش... نه نده  گوشی بابا زنگ خورد و گفت: عه! منصورِ.... الو... سالم... 

 روبراهه روبراه....  

 بابا بده من حرف بزنم.  -

 بابا: از من خداحافظ...  

 گوشی رو گرفتم و یکم از بابا فاصله گرفتم و گوشی رو دم گوشم گرفتم و گفتم:

 الو؟ سالم.  -
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 خوبی؟ باال نیاوردی دیگه؟  منصور: سالم خوشگلم،

 التی خوردم خندیدمو گفتم: فکر کن سه تا!نه خوبم تازه سه تا کیک شک -

 ها.  منصور: نوش جونت. حالت بهم نخوره

زدی، مدوکالت سداعت دوازده شدبم ولدت      نه خوبم، نگران نباش، با کی حرف مدی  -

 کنند؟ نمی

 زدم.   منصور: نه داشتم با مادر حرف می

 بیا.  ی باباش تو عه! خوبه؟! بهش اصرار میکردی بیاد، بگو مایا میره خونه -

 منصور: عه! این چه حرفیه! مگه مادر من با تو مشکلی داره.  

ات، امسدال حتمداً مدن     پس چرا نمیاد؟! من یادمه پارسال اینا بیشتر میومدد خونده   -

 یاد دیگه.   هستم نمی

 خواد بری دانشگاه.   منصور: میاد عزیزم میاد؛ صبح حالت خوب نبود نمی

 ی تو تعیین واحدم هستم باید برم. از دانشگاه دیروز زنگ زدن یه مشکل -

 منصور: پس با آژانس برو با آژانسم برگرد، ماشینتُ که نبردی.  

 باشه؛ منصور دلم تنگ شده.  -

منصور: قربون دلت، منم دلم تنگ شده عزیزم؛ فردا شدب زود میدام خونده؛ دوسدتت     

 دارم.  

 منم دوستت دارم.   -
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 بابا: کتایون بیا دیگه اَهَهَ!

 حن عصبی گفت: خب شما برید. مامان با ل

 بابا: ما بریم پایین یه لنگه وایمیستیم تا تو سالنه سالنه به ما برسی؟

 مامان: من سر همه چی باید با همه سر و کله بزنم؟ جواب پس بدم؟

مامان پا تند کرد و از ما هم رد شد، بابا به مامان اشاره کرد و سدری تکدون داد و مدا    

ادیم... وسطای مهر ماه بود که گاهی حالم خدوب بدود گداهی    هم دنبال مامان راه افت

اصالً خوب نبودم تو تلگرام خونده بودم، زنجبیل تأ یر داره، خودمو بستم به زنجبیدل  

آوردم فقط گاهی تهوع داشتم. اون روز جمع بدود، خدواب    تأ یر داشت، دیگه باال نمی

 زاری گفتم: صبحگاهی و  والنی جمعه با صدای زنگ ساعت شکست با حالت

 آییییی، نه! -

 آلود خندید و زنگ و خاموش کرد و گفت: منصور خواب

 پاشو کمر همتتو ببند مهمون دعوت کردی.   -

 سر بلند کردم و به منصور نگاه کردمو گفتم:

منصور با خنده گفت: نه، باید خودت درست کنی دیگه االن خدانم  »منصور جونم؟  -

 «. ای، بچه که نیستی خونه

 بم میاد.  خوا -

novelbaz.ir ( 516 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[520] 

 

موندی، پاشو، پاشو صبحونه هدم درسدت    منصور: دیشب تا دیروت تو اینستاگرام نمی

 کن. 

 انقدر بدم میاد از مردای سنتی.  -

منصور خندید سرشو بلند کرد بوسیدتم و برگشت و خوابید؛ از جا آروم بلند شدم که 

شسدتم و   خدوام بددتر بشدم، صدورتمو     حالم بهم نخوره، دیروز خیلی خوب بودم نمی

سریع اول یه چای زنجبیل درست کردم خوردم، بعد هم برای صبحونه در یخچالو باز 

 کردم دیدم منصور نوتال خریده، چشمام گرد شد، با ولع نشستم خوردم و گفتم:

 آخییییش چقدر بهش نیاز داشتم.  -

 انرژی زیاد شد که هم برای منصور صبحونه درست کنم هم ناهار که ماندانا و مسدیح 

 میان.  

اشدو بخدوره گوشدت چدرخ کدرده سدرخ کدردم بدا فلفدل دلمده و            منصور تا صدبحونه 

 کنی؟ زمینی نگینی. منصور با تعجب گفت: مایا جان چی درست می سیب

 دونم! فقط یه چیز ساده.   نمی -

منصور لشو گزید و گفت: خوشگلم زشته، درست حسابی درست کن تو این همه غذا 

 بلدی!

 حوصله ندارم خب!  -

 منصور با تعجب گفت: خب چرا دعوت کردی؟!
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 دونم حس تنهایی کردم! نمی -

 منصور با تعجب نگام کرد و گفتم: تازه گفتم شب بریم شهربازی. 

 منصور: ای داد بیداد، ای داد بیداد باز مایا سر خود تصمیم گرفت. 

 ام سر میره خب.  حوصله -

 ات سر میره... اون غذا سوخت! همنصور: دیگه ماندانا بیاد چطوری با وجودش حوصل

زیر گازو خاموش کردم و به منصور نگاه کردم و منصور بلند شد تو تاوه رو نگاه کدرد  

 و گفت:

 پلو درست کن، اونو جمع کن، آبروی آدم میره.  یه باقالی -

 تونم.  تونم درست کنم، چرخ کرده رو می ماهیچه بو میده نمی -

 کرد و بعد یه مکث کوتاه گفت: منصور با اخم کمرنگ و جدی نگام

 خیلی خب من میذارم، بیا برو تو هال بشین ساالد درست کن.  -

 نمیشه بریم بیرون اصالً غذا بخوریم خونه بو نگیره.   -

منصور: مایا جان بهونه نگیر دیگه خوشگل من؛ من بدم میاد مهمدون دعدوت کندیم    

 غذا از بیرون بگیریم.  

ی منصور پرید با تعجدب نگدام کدرد و     م زدم که شونهکف دستامو انقدر منحکم به ه

 گفتم:
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در فریزرو باز کردم و یه بسته میگو لول »میگو... میگو.... منصور میگو درست کنیم  -

گذاشتم بیرون، بعد یکم فکر کردم که یه بسته کمه یه بسدته دیگده هدم گذاشدتم...     

ندو عقدب کشدید و در    همینطور داشتم فکر میکردم که دو بسته بسه یا نه منصدور م 

 فریزرو بست و گفت:

 مایا! منو نگاه کن ببینم.  -

 اصالً حواسم به حرف و لحنش نبود، تا نگاش کردم گفتم:

ها که برام درست میکنی از اونا درست کن، پریروز اومدم درست کدنم   از اون پفکی -

 مرغ میداد نتونستم بخورم فکر کنم یه چیزیش کم بود.  بوی تخم

 یا آخرین باری که پریود شدی کی بوده؟منصور: ما

فکرم رفت پیش ساالد سزار یعنی فقط به خوردنِ فکر میکردم، منصورُ کندار زدم یده   

بسته سینه مرغ بیرون آوردم و گفتم: ساالدم سزار درست کندیم، مدن خیلدی وقتده     

تر گفدت: مایدا! بدا تدو      خواد االن بخورم. منصور جدی سزار نخوردم وای واییی دلم می

 هستم؟! حواست به کجاست؟!

 موبایل خود منصور زنگ خورد و به موبایلش سرک کشیدم و گفتم:

 خاله مَلَکِ! -
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دار  گوشی و برداشتم و دادم به منصور تا منصور بیاد، اون سینة مرغای تیکه شدة مزه

شده رو گریل کردم و ساالدو درست کردم اول خودم یه بشقاب خوردم و بعدد بقیده   

 ار درست کردم.  رو برای ناه

صحبت منصور انقدر  والنی شد که با یه چیزی جلوی دهن و بینیمو بسدتم و تدوی   

زودپز ماهیچه رو با پیازو سیر و چوب دارچین و زنجبیل و هر چی کده بوشدو بگیدره    

 قا ی کردم و گذاشتم تا بپزه. 

عدق  باقالی تا بوش بلند شد دیگه اون دستمال هم کاری برام نکرد شدروع کدردم بده    

شه؟! منصورم توی اتاق بود و در بسته، منم تدو دستشدویی تدوی     زدن، مگه قطع می

 شنید!   هال و در بسته صدامو نمی

جون از در دستشویی اومدم بیرون و همون جا جلوی در دستشویی نشسدتم، بداز    بی

جون منصدورُ صددا زدم: منصدور... منصدور... وای تروخددا       اومد: بی اون بوی باقالیِ می

 رووور...  منصو

 در اتاقو تلفن به دست با هول و با ضرب باز کرد و تا منو دید گفت: 

تلفنُ قطدع کدرد اومدد  درفم و     »زنم... مایا چی شده؟!  عه! مایا... مادر من زنگ می -

 «:گفتم

 اون... اون باقا.... باقالیُ.... بنداز.... بنداز بیرون...   -
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ی باقالی رو تو حیاط خلوت گذاشت  فت، قابلمهاز جا بلند شد و ر»منصور: باقالی؟!.... 

ها رو بداز گذاشدت، کولرهدای     بو کننده زد... و در و پنجره و دور تا دور خونه رو خوش

 «  گازی هر قسمت از خونه رو روشن کرد تا بو بره...

اومد مقابلم ایستاد، من رو زمین نشسته بودم، جدونم از تدنم رفتده بدود، منصدور یده       

ود، یکی رو جلوی دهنش گرفتده بدود انگدار شدوکه اسدت، انگدار       دستش به کمرش ب

 وارفته... غرق فکرش بود، دستشو از روی دهنش کشید و روی سر گذاشت و گفت:

 کجا ببرم؟! -

 خوبم.  -

 منصور فاصله کمی رو عصبی قدم رو رفت و گفت:

 «:جفت دستاشو به سرش گرفت و گفتم»چیکار کنم؟!  -

 م. منصور خوبم به خدا خوب -

 منصور برگشت نگام کرد و گفت: زنگ بزنم ماندانا اینا، ما بریم دکتری، بیمارستانی.  

 نوچی کردم و از جا بلند شدم و گفت: کجا؟!

ام به خا ر غذای دانشگاه بهم ریختده، غدذای    من سه هفته است همینم دیگه، معده

 این دانشگاه آشغاله، آشغال. 

 منصور: باید بریم دکتر.  
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شدماره  «: گوشیش رو اپن بود، زنگ خورد شمارة مامان بدود، بدا اخدم گفدتم    »اَهَه!  -

 مامانِ!

 منصور: تو برو لباس بپوش...  

حداال هیچدی نگدو کده     «: منصور گوشیشو برداشت و گفدت »برای چی زنگ زده؟!!!  -

 صداتو بشنوه.  

زنگ موبایل قطع شد، زنگ تلفن خونه به صدا دراومد، منصور اومد سریع بدره  درف   

 لفن گفتم: ت

 زنه... گییر، االن برداری مامان دو ساعت چونه می ره رو پیغام ولن کن می -

 تا مانع منصور بودم صدای مامان تو فضا پیچید:

منصور اومد بدره  درف   »منصور؟ منصور معنی این کارا چیه؟! دیگه تحمل ندارم...  -

خدواد   چدی مدی  تلفن مانعش شدم با چشمای گرد و وحشت نگاه به تلفدن میکدردم،   

 «... بگه؟! تحمل چیِ

تدونم ایدن    شه، فردا سر عقل میاد، منصور من نمی گم فردا بهتر می مامان: هر روز می

دلیدل ول   جدایی رو تحمل کنم؛ منو نپیچون کدی اومدده تدو زنددگیت کده مندو بدی       

 کردی...  

انگار سطل آب یخ رو سرم ریختن، با شوک و تردید برگشتم به منصدور نگداه کدردم،    

 قلبم داشت از جا درمیومد.  
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عاشقتم با من اینطوری نکن منصور، تدرو  «: با گریه گفت»مامان: منصور من عاشقتم 

خدا برگرد تروخدا، مامان به گریه شدیدی افتاد و تمداس قطدع شدد، دنیدا رو سدرم      

 خراب شده بود، منصور با رنگ پریده گفت:

 مایا بذار همه چیزو توضیح...  -

خدوام، چیدزی رو توضدیح بددی...      م موهامو کشیدم و گفدتم: نمدی  با دندونای روی ه

ام  جیغ زدم، جیغ زدم، یه جیغ بنفش، یده فراصدوت گدوش کدرکن کده از حنجدره      »

 «:دراومد جیغ زدم

تو با مامانمی؟ تو با مامانمی؟!!! ای خداااا! چطور ممکنه تو اینطدوری باشدی تدو بدا      -

 مامانمی.  

زدم، جیدغ   زدمش، خودمو مدی  زدم، می و پا می منصور سعی میکرد نگهم داره، دست

 زدم منصور تو بغلش از پشت بغلم کرد و گفت: آروم باش، آروم باش...  می

لیاقت، عوضی، عوضی، تو عوضی هستی تدو بدا مدادرمی بدا      جیغ زدم: ساکت شو، بی

 منی. 

 م. منصور ولم کرد و داد زد: حرف دهنتو بفهم مایا؛ من با مادرت رابطه جنسی نداشت

خدورد تدو    یه چیز دم دستم گیر آوردم  رفش پرت کردم جا خدالی ندداده بدود مدی    

دونستم چیه که برداشتم جای تو سر منصور، خورد تو بار و  سرش، اون شیء که نمی
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از رو پایه افتادن و خرد و خاکشیر شددن... جیدغ   « گروم»های مشروبش  تموم شیشه

 بنفش زدم:

 زنی؟ خوابی با مادرم حرف می اه میکنی از همرابطه جنسی؟!!! تو چشم من نگ -

 امون اون  وری که تو فکر میکنی نبود.   منصور هم داد زد: میگم رابطه

 فهمی؟ تو با مادرمی.   موهامو کشیدم جیغ زدم: تو با مادرمی می

 منصور با همون لحن عصبی و صدای بلند گفت: 

اری که مادرت گذاشت ندرفتم  من از وقتی تو اومدی تو زندگیم حتی یه بارم به قر -

به دیدنش نرفتم باهاش تنها نبودم، باهاش درست و حسابی حدرف ندزدم، تماساشدو    

 جواب ندادم...  

 زنان نگاش کردم و گفتم: نفس

«: جیغ زدم موهامو باز کشیدم، پامو زمین کوبیدمو گفدتم »خوره  حالم ازت بهم می -

نصور... منصدووووور.... رو زمدین دو   خوره م خوره، حالم ازت بهم می حالم ازت بهم می

 زانو نشستم.  

آروم تا اومد بیاد  رفم، خودمدو عدق کشدیدمو بدا صدورت      »منصور: مایا... مایا جان... 

  رف من نیا... جیغ زدم: ازم دووور شووو... تو به بابامم خیانت کردی.  «: خیس گفتم
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تو اون تولدِ لعنتی  کنه، من یه غلطی کردم منصور عصبی داد زد: مادرت منو ول نمی

برای اینکه هوای تو رو از سر خودم بندازم باهاش رقصیدم فکر کردم کتایون متأهلِ، 

 دار گفتم: زنان و با صدای خفه و خش تونه پیدا کنه... نفس هیچ وابستگی به من نمی

 برای من اراجیف نباف.  -

 منصور با حرص و صدای دو رگه گفت:

 کنم.  ا مادرم هم رفت و آمد نمینفهم من به خا ر عشق تو ب -

جیغ زدم: برای من اراجیف نباف، اون زن مشکوک زندگی تو مامان مننننننه؛ مامدان  

هدق   اومد دستامو گرفت با هدق »منه! مامان منه... زدم تو سرم دو بار سه بار ده بار.... 

 مامان منه!«: گفتم

 منو تو بغلش گرفت و گفت:

 کنی نیست.  می مایا به خدا اونی که تو فکر -

 سر از بغلش تهاجمی بیرون کشیدم و گفتم:

 نیست؟!!! نیست؟!!!   -

 منصور اول با وحشت نگام کرد و بعد با اخم گفت:

 نبوده! ای بابا، حاال به چه چیزایی داره توجه میکنه.   -

 با حرص و اون صورت برافروخته و خیس نگاش کردمو گفتم:

novelbaz.ir ( 525 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[529] 

 

و با مادر من بودی، اون شب لعنتدی بدارونی کده    به چه چیزایی؟! به چه چیزایی؟ ت -

«: زدم تو سدرم گفدتم  »ی ماندانا اومدم و یه زن اینجا بود مامان من بود،  من از خونه

 مادر من بود، خاک بر سر من، خاک بر سر اقبال من...  مادرم... مادرم...  

 هق نگاش کردم و آروم گفتم:  به منصور نگاه کردم، چشماش قرمز بود با هق

 به خا ر مامانم ازم فرار میکردی؟ -

 رنگ نگاه منصور عوض شد و چشماشو ریز کرد و گفت:

 چی میگی... -

خواستی مامدان   جیغ زدم: دروغ نگوووو، تو االن با بابا هنوز رفیقی، بابا میدونه تو نمی

 بفهمه.  

 کنه.  منصور: مادرته که منو ول نمی

 با حرص و همون حال گفتم: ازت متنفرم...  

 از جا بلند شدم، هول افتاد دنبالم راه افتاد بازومو گرفت کشید گفت:

 کجا؟! -

 برگشتم هولش دادمو گفتم: به من دست نزن. 

 یاریا.   منصور: مایا داری روی سگمو باال می

 رفتم از تو کمد یه مانتو کشیدم و منصور با چشمای گرد گفت:

 مایا! داری شورشو درمیاری.   -
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 ام گفتم: دای دورگهنگاش کردمو با ص

های های زدم زیر گریه، از »تو منو همین االن کشتی، همین االن وسط این خونه  -

گریه همون جا جلوی کمد دیواری نشستم، وسط گریه عدق زدم... منصدور تدا اومدد     

ولم کدن ولدم کدن    «: نزدیکم، دو باره هولش دادم داد زد، سرمو کوبید تو دیوارُ گفتم

ا، ولم کن جیغ زدم یه جور که ته صدام دو رگده   زنم یش میخودمو جلوی چشمت آت

 شد: ولم کن. 

 ی تخت گرفتم بلند شدم و منصور گفت:  با همون هق هق و عق زدن دستمو به لبه

 مایا... مایا نکن لعنتی حالت بَده.  -

 با هق هق بریده بریده گفتم:

 تو... تو... تو... منو کشتی... تمومم کردی.   -

ا... نکن... مایا به ارواح خاک پدرم از اون شب تولد اون مرتیکه همده چدی   منصور: مای

بین ما تموم شد چون همه چی عوض شده بود، من نیومدده بدودم جلدو تدو رو داده     

دادم، قبل تو چدون   بودن به یه عوضی من مقصر بودم خودم باید زندگیتو سامون می

کدردم یده روز تدو هدم      فکدر نمدی   ای نداشتم دیدم انگیزه تو رو برای خودم زیادی می

 عاشقم بشی... 

 از جا بلند شدم زیر لب با حرص گفتم:

 خاک بر سرمممم، خاااااک بر سرممم. « جیغ زدم»خرم کن... خرم کن...  -
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ی  منصور با وحشت نگام کرد اومدم جلو بدا کدف دسدتام محکدم کوبیددم بده قفسده       

 اشو گفتم: سینه

ی  ام... من محتاجم، مدن عقدده   ام، من بچه بچه خرم کن... منو خر و خرتر کن، من -

محبت دارم با محبت خرم کن... مادرم سنش به چهل رسیده اما من هندوز بیسدت و   

 سه سالمه...  

 منصور دستشو بلند کرد با چشمای گرد نگاش کردم با صدای خفه گفتم:

 دستشدو بدا حدرص پدایین آورد، اشدکام از چشدمام      »دست بلند میکنی؟... رو من؟  -

خومای باهام بکنی؟ چشمامو بستم و های هدای   دیگه چیکار می«: فروریخت و گفتم

 «:گریه کردمو گفتم

 عاشقم کردی، خیانت کردی، منو کشتی، منو بزن...   -

 فهمی؟! مایا؟...   منصور: چرا نمی

مدانتومو پوشدیدمو   »دستمو روی گوشم گذاشتم و گفتم: اسممو نبر... اسدممو نبدر....   

ولم کدن... دیگده همده    «: با حرص با مشت زدمش هولش دادمو گفتمآرنجمو گرفت 

 چی تموم شد. 

 گی؟ گی؟ چی می منصور شوکه و ناباور گفت: چی می

 رم بمیرم... بمیرم... ای خدااا... ای خدا.... می -

 کشانه گفت: سوئیچمو برداشتم و منصور منت
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 ی کنی... تونی رانندگ خوشگلم، قربونت برم حالت خوب نیست، تو نمی -

 ام نرو.   جیغ زدم: قربون صدقه

 ری بگو من ببرمت.   منصور: باشه کجا می

خوام ریختتو ببیدنم   خوام، ازم دور شو... دووووورررر شدددددددو... نمی خوام نمی نمی -

 خوام ریختتو ببینم.  نمی«: ام گرفت وو گفتم دوباره گریه»

 :رفتم تو حیاط، منصور دنبالم اومد و با حرص گفت

 ری؟ مایا؟ مایا لعنتی حالت خوب نیست کجا داری می -

 خوام برم خودمو بکشم.   با لگد کوبیدم به ماشینشو گفتم: بکش کنار اینو می

 منصور با همون حرص و تشر گفت:

 من خیانت کردم گه خوردم بیا حلش کنیم.  -

 شه، تو با مامانم بودی.   حل نمی -

 خفه گفت:منصور با حرص بیشتر و خشم با صدای 

زدن اینجدا بدود بدا     کرد سر و تهشو می مگه مادرت قدیسه؟! مادرته که منو ول نمی -

 انداخت...   کرد، خودشو بیرون می رفتم هفت قلم آرایش می فرستادم می زور می

جیغ زدم: ساکت شووو... ساکت شدووو.... از اوندم متنفدرم از اوندم متنفدرم جفتتدون       

 آشغالید.  
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هق گریه  م، یه تاکسی از جلوی در گرفتم، گوشی هم نیاوردم، هقدر خونه رو باز کرد

 میکردم...  

دستمو روی قلبم گذاشته بودم، این قلب چه گناهی کرده که همیشده بایدد بشدکنه،    

 قول داده بودم دیگه نشکوننش، نذارم داغونش کنند، صورتم خیس اشک بود...  

ورِ، شیشه رو کشیدم پدایین  صدای بوق ممتد ماشین اومد، سر بلند کردم دیدم منص

 جیغ زدم:

 منصور گم شو... نیا... نیا...   -

 منصور: آقا بزن کنار...  

 آقا نایست مزاحمه، برو ترو خدا برو....   -

ی مانددانا،   یارو هم دمش گرم گاز داد و رفت و انداخت کوچه پدس کوچده تدا خونده    

 ننده گفت:پیاده شدم را جلوی در ایستاد، منصور همزمان باهاش رسید،  

 ام چی؟ خانم کرایه -

کددیفمم نیدداورده بددودم، زنددگ آیفونددو زدم و راننددده گفددت: خددانم بددا شددمام! انقدددر  

 بازی درآوردیم پول ندی.  آرتیست

 برگشتم دیدم منصور داره عصبی نگام میکه شاکی گفتم:

 خب پولشو بده دیگه کیف نیاوردم.   -
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ننده با تعجب به منصور نگاه کدرد  اش گرفته بود، را منصور وسط اون عصبانیت خنده

 و منصور از جیبش یه تراول پنجاهی درآورد و راننده گفت:

 اتم میده.   دختر جون شوهر به این خوبی داری، قهر کردی کرایه -

 با حرص گفتم: به تو چه خان باجی؟ اَه ماندانااااا.  

 «:تند تند با حرص گفتم»منصور: بیا بریم زشته. 

 با من حرف نزن...  با من حرف نزن،  -

 ماندانا: مایااااا!

 باز کن باز کن زود باش...   -

 ماندانا: چی شده؟!!!

 جیغ زدم: باز کن. 

 ی زندگی ماست.  منصور آرنجمو گرفت با صدای خفه گفت: آبروریزی نکن این مسئله

مایی دیگه وجود نداره. هولش دادم و از در تو رفتم، درم محکم بستم به باالی پله  -

 زنید؟ سیده در پایینو زدن با حرص گفتم: در رو برای چی مینر

شرت شوکه جلدوی   ماندانا با ربدوشام و مسیح هم با یه شلوارک کوتاهه کوتاه بی تی

 در ایستاده بودن.  

 ماندانا: چی شده؟!!!
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تونسدتم تعریدف کدنم     کردم نمدی  زدم زیر گریه و ماندانا رو بغل کردم، انقدر گریه می

 چی شده...  

 سیح: با خنده گفت مگه ما دعوت نبودیم؟!م

 ماندانا: مسیح!!! مایا چی شده؟...  

 منصور: بیا بریم.  

 من با تو هیچ جا نمیام خائن... جیغ زدم: نامرد...   -

 منصور جلوی دهنمو گرفت و همه رو فرستاد داخل و در رو بست و با حرص گفت:

 ی! زنی مایا؟ به خودت بیا زن حساب چرا حرف مفت می -

 با حرص گفتم: تو به خودت بیا، تو به خودت بیا منصور تو غلط اضافه کردی. 

 منصور داد زد: گه خوردم خوبه؟ گه خوردم...  

 ماندانا: چی شده؟ یه کدومتون آخه تعریف کنه چی شده؟

 هق گفتم: از بغل ماندانا از گریه رو زمین نشستم با هق

وااای «: گفدتم  به سرم گرفتم در حالی که مدی  دستمو»با مامان بود، با مامان بود...  -

 واااای...  

 فهمی....   منصور: من نبودم نفهم چرا حرفای منو نمی

 ماندانا: کتایون؟!!!!
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منصور: من هیچ وقت نخواسدتم باهداش باشدم ایدن کتدایوِن کده دسدت از سدر مدن          

 داره حتی میدونه من با کسی هستم، حتی بهش گفتم عاشقشم....  برنمی

 گفتی مایاست؟!!!مسیح: 

 منصور: نه نگفتم.  

 مسیح: چرا؟!!!

 منصور: به خا ر مایا.  

 جیغ زدم: دروغ نگو...  

 گم، برام تو مهمی نه برداشت مادرت.  نعره زد: دروغ نمی

زدم عصدبی ولدی آروم    وسط گریه عق زدم... تا اومد  رفم با همون حال پسدش مدی  

 گفت:

، انقدر گریه کن تا یه بالیی سر خودتو من ماندانا اینو بلند کن، حالش خوب نیست -

 بیاری بدبختم کنی. 

 ماندانا کمکم کرد رو مبل نشستم و مسیح یه لیوان آب آورد و ماندانا گفت:

 زنه...   برای گریه کردنه عق می -

 منصور: نه برای این نیست... گریه نکن المصّب گریه نکن...  

 و گفت:ماندانا برگشت پرسشگرانه منصورو نگاه کرد 

 حامله است؟!!! -
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یکه خورده به ماندانا و منصور نگاه کردم و با حرص لیوانو پرت کدردم  درف منصدور    

 جا خالی داد و ماندانا و مسیح با هم داد زدن: عه!

 با حرص جیغ زدم: من حامله نیستم، من حامله نیستم.  

 ماندانا جلوی دهنمو گرفت و گفت: هیییس!

 تم: مسیح بیرون کن این خائنو. دست ماندانارو پس زدمو گف

 مسیح: عه! مایا!

 منصور: پاشو ماندانا لباس بپوش با من نمیاد بیا ببرمش بیمارستان...  

 «:منصور هم نعره زد»جیغ زدم: نمیام... نمیام 

کشم فکر میکنی سر همده چدی    تو بی جا میکنی نیای، مگه دست توعه؟! نازتو می -

 کوتاه میام.  

امو با هم باال میاوردم، اومدم بدرم سدرم انقددر     داشتم دل و روده جلوی دهنمو گرفتم

گیج رفت خوردم زمین، مسیح سریع سدطل آشدغال آورد جلدوی دهنمدو مصدنور از      

 مسیح گرفت و با حرص زیر لب گفت:

 ی مردم.   کنی وسط خونه کشی هم خودتو، ببین داری چیکار می آخر هم منو می -

لرزید، ماندانا و مسیح عقب ایسدتاده بدودن    دنم میساعد دستشو محکم گرفته بودم ب

 از پشت بغلم کرد گفت:
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«: ریخت، سدرمو بوسدید و گفدت    بازم قلبم بعد این همه مدت فرومی»جان؟ جان؟  -

کدردم،   هدق گریده مدی    آوردم هدق  زدم، بداال مدی   برمت دکتر نترس. عدق مدی   االن می

گدرفتتم بدرد دم دستشدویی    رفت... بلندد کدردم دربر   ام می بوسیدتم، قربون صدقه می

شد... مانتومو از تدنم درآورد و   صورتمو بشوره، دیگه جون نداشتم، زیر زانوم خالی می

 ماندانارو صدا کرد و گفت:

 یه لیوان آب بیار.  -

تونستم، جون اینم نداشدتم، بدردتم تدو اتداق نفسدم بداال        خواستم پسش بزنم نمی می

 چشمای قرمز آب قند به دست اومد و گفت: اومد، موهامو کنار زد و ماندانا با نمی

 منصور ببریمش بیمارستان.   -

سدرمو بلندد کدردم یکدم آب قندد خدوردم از       »برمش.  منصور: بذار حالش جا بیاد می

باریدد منصدور بدا غدم عدالم نگدام کدرد. لیواندو پدس زدم،           ی چشمم اشک مدی  گوشه

 بسه.«: روم گفتاشو پاک کردم و منصور آ پیشونیمو بوسید با حرص بجای بوسه

 ساکت شو.  -

منصور: مایا من یه ساله مادرتو ول کردم، از اولم من قصدی نداشتم اونه که گیر داده 

 ام.   کنه من با مادرت از یه سال پیش قطع رابطه ول نمی

 فهمیدم اونه.   زد من نمی زد همیشه، ماندانا زنگ می گو اون زنگ می دروغ -

 شه هیچی.  : اَهَه! اَهَه؛ سرش نمیمنصور عصبی از جا بلند شد گفت
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 خوام ادامه بدم.   دیگه نمی -

 منصور عصبی و دست به کمر نگام کرد و گفت:

 «:با حرص گفتم»کنی نخوای؟ میریم االن آزمایش میدی.  تو بیجا می -

 کشمش.  من حامله نیستم، حامله هم باشم می -

بدا بغدض و حدرص    »شی؟ منصور شاکی گفت: تو بیجا میکنی! مگه تو صاحب اختیار

 «:گفتم

 «:از جا بلند شدم نشستم»تو شکم منه منم به دنیا نمیارمش  -

 منصور: ماندانا لباسای اینو بیار ببرمش.  

 با، با، با تو ... با تو هیچ... هیچ جا نمیام.   -

 منصور اومد با حرص جلو از ترس عقب رفتم و منصور با تشر گفت:

فهمده، تحمدل    یگم قربونت برم، خوشگلم، عزیزم نمیروی سگ منو باال نیار، هی م -

منم اندازه داره... با بغض و با صدا گریه کردم، مسدیح اومدد منصدور عقدب کشدوند و      

 گفت:

 منصور جان! االن بهم ریخته صبر کن ماندانا حاضرش میکنه.   -

 ماندانا اومد جلو با حرص گفتم:

 ی تو نیست.  هگفتم من جایی نمیرم، آزمایشم نمیدم، اصالً بچ -
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بلنددی گفدت،   « ییییده »ماندانا با چشمای گرد منو نگاه کرد لبشو گزید در حالی که 

مسیح با تردید منصورو نگاه کرد منصور لبخندی تصنعی به روی مسیح زد، مسیح با 

تردید بیشتر نگاش کرد، منصور یهو جست زد  رفم ماندانا سدریع رو تخدت نشسدت    

سیح منصورو باز نگه داشت و منصدور بدا عصدبانیت    منو پشتش کشید و جیغ زد و م

 «:با تخسی گفتم»گفت: جرأت داری یه بار دیگه بگو. 

 گم.  نمی -

 منصور: لباسشو بده ببرمش.  

زدم زیدر  »لیاقدت...   شعور، بی پوشم، نمیام؛ برو پیش همون دوست دخترت، بی نمی -

 «: گریه با گریه گفتم

  من عاشقت بودم، من عاشقت بودم... -

منصور سرشو محکم کوبید تو دیوار یده جدور کده مندو مانددانا جیدغ زدیدم. مسدیح         

 گرفتش: منصور... منصور نکن مرد حسابی! 

کنده   منصور: من با کتی نیستم، من با کتی نیستم، یه ساله نیستم، مدادرت ول نمدی  

حتی وقتی هنوز  الق نگرفته بودی، همون شب مهمونی من دیگده کتدایونو بدالک    

 ی کردم، بفهم بفهم، نفهم. ا رابطه

 با گریه گفتم: چرا؟ سیر شدی؟

 وار به مسیح نگاه کرد و گفت: منصور بدبخت
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«: بده مدن نگداه کدرد گفدت     »شعوره ماندانا؟!  چرا انقدر نفهمه مسیح، چرا انقدر بی -

 رسید عاشقت بودم.  فهمی؟ از وقتی عقلت نمی عاشقتم می

 سری تکون دادمو گفتم:

 بباف، من خرم سنم کمه خرم، خرم کن تو که خوب بلدی.  آره آره بباف، -

 وار نگاه کرد سری به  رفین تکون داد و گفت: منصور به مسیح بیچاره

پاشدو ببرمدت   «: بهدم نگداه کدرد و گفدت    »ام.  چقدر من بدبختم! اسیر یه الف بچده  -

 بیمارستان.  

 با گریه گفتم: نمیام. 

 .  منصور: پاشو قربونت برم، پاشو خوشگلم..

 جیغ زدم: نازم نده. 

 کنم.  ماندانا با هول گفت: منصور، منصور، من حاضرش می

 رم.  رم ماندانا... نمی با همون حال گفتم: نمی

 ماندانا: شاید نباشی، بریم معلوم بشه، بریم عزیزم...  

رفتیم بیمارستن، اول که بعد معاینه وقتی فشارم پایین بود، دکتر یه سرم نوشت بعد 

یش دادم و جواب مثبت اومد شبیه سونامی بود اما خاموش انگار تو سرم هوا هم آزما

کردم؟ منصور با مادرم بوده، اون همده   بود! منو چه به مادر شدن، االن باید چیکار می

امو باهاش قطعی و کامدل میکدنم    تحمل نکردم که وقتی بعد از روزهای سختی رابطه
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وکه به جواب آزمدایش نگداه میکدردم، شداید     بفهمم قبالً پای مادرم در میون بوده، ش

درستش این بود که مثل قبل  القم همچنان رابطه رو نگه میداشتم، یعنی اون حدد  

ام! منصور  انتها رو نگه میداشتم... چه فایده، چه فایده داره این حرفا!؟! االن من حامله

 هم بهم خیانت کرده حاال شد دو تا مایا...  

ف منصور پرت کردم قبدل اینکده حرفدی بدزنم منصدور بدا       با حرص برگه آزمایشو  ر

اشو باال گرفت و گفت: گوشتو باز کدن مایدا، دسدت بده اون بچده       تهدید انگشت اشاره

رم، برات حکمایی ردیف میکنم که هفت جددت   بزنی برات تا پای دادگاه و الیحه می

بنددم،   عشقم می امون به امون به عالقه نتونند پاسخگو باشن، چشمامو به تو، به رابطه

شینی  ام تو هم می بندم مایا، گفتم هفده سال تفاوت گفتی عشق، دیگه میگم بچه می

 سر زندگی.  

 با بغض نگاش کردم و با بغض و دل خرد شده گفتم:

 خوامش.   نمی -

 دونم چی بذارم اسم اون فریاد فراصوتشو که هوا زد: عربده، نعره، نمی

 تو بیجا میکنی.   -

جلوشدو گرفدت، مدن زدم زیدر گریده مانددانا مندو تدو         ». منصور جان مسیح: منصور..

 «:آغوشش گرفت و مسیح، منصور رو برد بیرون و ماندانا گفت

novelbaz.ir ( 539 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[543] 

 

شدد بایدد    ات با این آدم به بچده خدتم مدی    یعنی چی؟ یعنی چی مایا! تو اگر رابطه -

 ازدواج میکردید.  

 ما در مورد... در مورد بچه ... بچه حرف نزده بودیم.   -

فهمی این رابطه ممکنِ بده   ندانا: یعنی چی؟! مگه عقب مونده ذهنی هستی که نمیما

 یه بچه ختم بشه یا نه. 

ذاشدت بده انتهدا برسده      قبل  الق رابطه... رابطه خیلی صمیمی بود اما منصور نمی -

من به قبل و بعد کاری ندارم تو «: بلندتر زدم زیر گریه و ماندانا گفت»یعنی یعنی ... 

فهمی؟ معلومه وقتی با یکی هستی ممکنِ حامله هم  کنی می اهاش زندگی میداری ب

بشی اما چرا این رابطه قانونی نشده االن نسبت تو با این مرد چیده؟! شناسدنامه کده    

ات پدس چدی؟ اینجدا     مطلقه است، حاال یه بچه از یه مرد دیگه هم تو بغلت؟! آیندده 

م بودیم اما همده چدیُ در نظدر گدرفتیم     فهمی؟! منو مسیح قدر یه عمر با ه ایرانِ می

آخرم ازدواج کردیم، انتظار ندارم تدوی تحصدیلکرده و اون منصدور کده شدبیه جغدد       

 داناست تو رو به اینجا برسونه!

 هق گفتم: با مامان بوده... با مامان بوده...   با هق

؟! فهمدی مایدا   فهمدی؟! مدی   ای! می ماندانا: من چی میگم تو چی میگی! مایا تو حامله

 حامله!
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با حرص گفتم: چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ بندازمش؟ که مندو بکشده؟ نشدنیدی چدی     

اشدو حتدی بده     امون آب بشه؛ چدل سالشده بچده    گفت؟ اول بسم اهلل تهدید کرد زهره

فروشه به مادرش که دین و ایمانشِ، منو که سه هفته کنار گذاشت سی  مادرشم نمی

گذره، همیشه عشق بابا بازی داره،  نمی« شکمم اشاره به»ذاره اما ازین  سالم کنار می

ندیدی چطوری بابا شد برام؟ خاک بر سدرم... زدم تدو سدرمو گفدتم: خداک بدر سدر        

 ایم. ماندانا دستمو گرفت و منو کشید به بغلش نفسی رنجیده کشید و گفت: عقده

 آروم باش! باشه... باشه....   -

 مادرم زندگی عشقی منم خراب کرد! خراب کرد.  -

ی منصور، بوی گوشت تدو خونده میومدد     حالم که بهتر شد چهار تایی برگشتیم خونه

ریخت به  رف دستشویی رفتم خوبه گذاشته بودم تدو زودپدز برقدی و     حالمو بهم می

 گرفت.  سر تایم خاموش شده وگرنه االن خونه آتیش می

اشت تو حیداط  زودپزو گذ«: در رو باز کردمو گفت»ماندانا در زد و گفت: مایا خوبی؟ 

 خوای؟ خلوت تو خونه خوشبوکننده هم زدیم... آب می

سری تکون دادم و از دستشویی اومدم بیرون، هنوز مانتو و شالم سرم بود، مسیح بدا  

یه صورت در هم با توپای میز بیلیارد بازی میکرد، منصورم دم در تراس حیاط پشتی 

 ی اخمو و عصبانی ...  رفت با یه چهره رو می قدم

 وی مبل وارفتم و ماندانا با یه لیوان آب اومد و گفت: بیا عزیزم.  ر
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 یکی دو قلوپ از آب خوردم و ماندانا گفت:

 منصور جان؟ -

 منصور بدون اینکه ماندانا رو نگاه کنه و از حرکت بایسته گفت: بله؟

منصور ایستاد و چشماشو ریزب کرد و دقیدق  »ماندانا: االن دیگه موضوع فرق کرده... 

 «: ه ماندانا نگاه کرد و ماندانا گفتب

 اتون ادامه بدید.   شه این مندلی به رابطه االن پای یه بچه درمیونِ، نمی -

 با حرص و محکم زدم تو بازوی ماندانا و گفتم: چی میگی؟!!!

 ای یعنی چی؟ فهمی حامله ماندانا با اخم گفت: تو چی میگی؟ می

 یده چه خبره. فهمه ماندانا هنوز نفهم منصور: نه نمی

 با حرص گفتم: فهمیدم! فهمیدم تا حاال تو خواب خرگوشی بودم اما فهمیدم. 

ای هم داشتند برای قبل تدو بدوده االن تدو مهدم      ماندانا با حرص گفت: احمق؛، رابطه

 ی یک ماهه تو شکمت داری.   فهمی. تو یه بچه ات مهمه می نیستی، بچه

 کنیم.  منصور: به زودی عقد می

 شم.  م، جیغام جیغای بنفش بود: من زن تو نمیجیغ زد

 خوای بکنی؟ شی پس چیکار می کنی نمی منصور با حرص داد زد: تو غلط می

کردم منصور هیچ وقت باهام این رفتارهدارو نداشدت    زدم زیر گریه بلند بلند گریه می

 کنه بد و بیراه هم میگه؟! کشی هم می حاال که ازش ناراحتم تازه عربده
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 رنج منصورُ گرفت و منصور با حرص گفت:مسیح آ

ات  شده قدد کلده    ام، پدس فدردا شدکمت مدی     خاک تو سر من که اسیر یه الف بچده  -

ی کیه؟ یه زن مجرد چه معندی داره حاملده    خوای راه بیفتی تو خیابون بگی بچه می

خوای؟ یه جو عقل تو سدرش   است؟ بهت انگ بچسبونند، بهت توهین کنند؟ اینو می

ای کده تدو فکدر میکندی      ام میگم باهاش رابطده  یگم یه ساله قطع رابطهنیست، هی م

پره افتاد تو زندگی مدن و   نداشتم هی میگه مادرم، مادرم لعنت به مادرت که هرز می

 تو رو انداخت به جونم. 

هق در حالی که ماندانا از خجالت سرش به زیر بود و مسیح هم عصدبی شدروع    با هق

 خونه گفتم:کرده بود به راه رفتن تو 

 با... با... با من... این... اینطوری... حرف نزن.   -

کنه، برای مدن   دستمو رو قلبم گذاشتم، برای من مهم نبود داره به مامانم توهین می

ای مهم بود که االن وسط جهنمه، منصوری کده هدزار بدار سدرم داده زده بهدم       رابطه

 توهین کرده؛ برای من این معنی داره. 

جلو لیوان آبُ از رو میز جلوی مبل برداشت، من کنار مانددانا روی مبدل    منصور اومد

سه نفره نشسته بودم، لیوان آبو جلدوی دهدنم گرفدت گفدت: آب بخدور، اون  دوری       

 ای، پدر اون بچه رو از صبح درآوردی.  هق نکن، حامله هق
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اول نخوردم فقط نگاش کردم، چقدر بهم ریختده اسدت! چطدوری بدا مدادرم بدودی؟       

دلدش  « خوشدگلم »سیدیش، بغلش کردی؟! بهشت دست زدی؟! به اون هم گفتی بو

ی چشمم فروریخت و آرومتر  ها به اونم گفتی؟! اشکم از گوشه آب شده؟! از اون جان

 گفت:

شور اقبدال مندو ببدرن کده      مرده«: اشکامو پاک کرد و گفت»یکم بخور قربونت برم  -

یه قلوپ از آب خدوردم چدون   »مد... گذاشت، گذاشت سر به زنگاه زنگش به صدا دراو

گفدت: جدان؟    زد پشتم زیدر لدب مدی    کردم پرید تو گلوم، در حالی که می هق می هق

 «  جان؟! نچ... واااای! خوبی؟ مایا؟

 مسیح: واسه این نفسشه، آب پریده تو گلوش. 

 «: آروم با ترس گفتم»منصور: فردا پاشید ساعت ده یازده بیایید محضر باالی دفتر... 

 خوام.  من نمی -

منصور با سکوت اول به من نگاه کدرد، آروم خودمدو پشدت مانددانا کشدیدم، از ایدن       

 شناختم...   ترسیدم، شبیه منصور من نبود شبیه منصوری بود که نمی سکوتاش می

 منصور به ماندانا نگاه کرد و آروم گفت:

با «: بلندتر گفت»بهش بفهمون که باید عقد کنیم، اون بچه باید زیر نظر من باشه  -

داد زد »ی من  رشد کنه به دنیا بیاد بزرگ بشده مدن     تو خونه« بلندتر»اسم من  باشه 

 من  مایا من . «: تو صورتم
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 ور که پشت مانددانا قدایم شدده بدودم و صدورت خشدن منصدوِر         صدا همون آروم بی

 مهربونم مقابلم گفتم:

 ازت متنفرم.  -

مو از پشت ماندانا بیرون کشدیدم ببیدنم چیکدار    سر بلند یه عقب رفت، با تردید خود

 میکه...  

 دستشو از پس سرش تا جلوی سرش به ضرب کشید، مسیح آروم گفت: منصور!

لعندت بده کتدایون...    «: یهو نعدره زد »منصور: میگه از من متنفره... لعنت به کتایون... 

اس و هدای در تدر   گلدون روی میز عسلیِ کنار مبلو برداشت پرت کرد  درف شیشده  

 شیشه یه تیکه خرد شد اومد پایین. 

کردیم که هنوز فریاد میزد و دنبال دومین شی بود،  منو ماندانا که به منصور نگاه می

 مسیح جلوشو گرفت و داد زد:

 منصور! منصور بسه! بسه! -

زنان در حالی که مسیح دستاشو غالف کرده بود و از پشدت گرفتده بدود     منصور نفس

 منو نگاه میکرد.  

آرنج ماندانارو گرفتم و چسبیدم به ماندانا، منصدور دیوونده شدده بدود؛ ازش ترسدیده      

 بودم، پناه من ترسناکترین شخص زندگیم شده بود.  
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منصور تا چشماشو گرد کرد که حرف بزنه مسیح »بریم...  مسیح: منصور ما مایارو می

 نباشه.   صبر کن، بذار با ما بیاد، فردا میاریمش محضر، امشب اینجا«: گفت

 منصور آرنجاشو از دست مسیح بیرون کشید و گفت:

ریم محضر؛ من عقلمدو دسدت یده الدف      مونید، صبح با هم می شما امشب اینجا می -

بچه نمیدم که با گریه زاری شمارو فیلم خودش بکنه و دست من بمونده تدو پوسدت    

 گردو.  

 با حرص سینه سپر کردمو گفتم:

 گی؟ میحاال شدم یه الف بچه که هی  -

 منصور هم با لحن من گفت:

آره یه الف بچه، پس چی؟ عاقله زن؟ از صبح اینجارو کردی میدون جنگ، افتادی  -

 به جون خودتو منو اون بچه این دو تا بیچاره هم گرفتار کردیم، به خودت بیا. 

 گذشتی.  اگر من خیانت کرده بودم از من می -

فهمدی؟ نده تدو     ، قطدعِ، رابطدهِ کدردم، مدی    منصور داد زد: آدم، آآآآدم میگم یه سدالِ 

 فهمی.  نمی

 فهمی تو.  منم داد زدم: مامان منه می

 منصور شاکی اومد بیاد جلو مسیح آرنجشو گرفت، منصور گفت:

 زنم مسیح جان ولم کن...  نه ولم کن کاریش ندارم، من که بهش آسیب نمی -
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هامم جمع کدردم منصدور   مسیح ولش کرد اومد جلو من رفتم عقب پشت ماندانا زانو

 گفت:

 ترسی؟ از من؟! این اداهارو برای من در نیار جلوی اینا، تو از من می -

 تو که منصور من نیستی تو دوست پسر مامانمی.   -

 منصور: ماندانا چیکارش کنم تو بگو... آرنجمو گرفت و گفتم:

 «: ماندانا ساعد منصورو گرفت و منصور گفت»ولم کن منصور...   عه عه، -

آخده مدن بدا وضدع االندش چیکدارش       «: تر گفت عصبی»ماندنا جان کاریش ندارم  -

منو ببدین  «: منصور به من نگاه کرد و گفت»میتونم بکنم که تو مسیح منو میگیرید. 

اصالً آره دوست پسر مامانت بودم االن چی؟ با حرص نگاش کردم و با حرص بیشدتر  

کندی   ا زندانیت میکنم خودمم زنددانی مدی  گفت: مایا منو جری نکن عین نُه ماه اینج

با بغض نگداش  »ها  شی گیرم دیوونه می بچه رو به دنیا آوردی نه تو نه من بچه رو می

آهان، منو روانی نکن اینجا ایرانِ تدو نداف اروپدا    «: کردم چشمام پر اشک شد و گفت

شداید   مرد، مرد، مرد، بچه، حاال»اینجا میگن « بچه، زن، سگ، مرد»نیستی که بگن 

های کتاب قانون ایران؛ جای جفتک زدن به زندگی یه جو عقدل   بترس از قانون« زن

سیاست دشته باش؛ بفهم این عقد به نفع توعه اول بعد بچة مدن بدا بغدض و صددای     

 ی تو؟ لرزون گفتم: بچه

 منصور به ماندانا نگاه کرد و گفت:
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بچدة  »یندو شدنید میگده    خونم فقط ا رسونه دارم روضه می ببین، آدمو به جنون می -

 با حرص گفت: « تو؟

ی مدن، مدن    شده بچده   ی تو مایا، اما به دنیا بیاد صد سالشم بشه می ی تو؛ بچه بچه -

اش  باید امضا کنم تا ترخیصت کنند، من باید شناسنامه بگیرم، اسم من تو شناسنامه

ه مداه  نامش کنم تو مدرسه هر جهنمی بره اسدم پددر میخدواد؛ نُد     میاد، من باید  بت

 ی من.  ی تو صد سال بچه بچه

 با بغض و گریه گفتم: برو بمیر.  

خدورا   شه؟ بیفتدی تدو خیدابون الش    منصور: آخه بدبخت من بمیرم مشکل تو حل می

 بیفتن دنبالت؟ لیاقت نداری یه مرد باال سرت باشه؟

های قبلی  منصور با همون صدای آروم مثل مکالمه»تو مردی؟ اول مادر بعد دختر.  -

 «: های حرص گفت ولی با رگه

خدوام   منصور: من حیوونم، من حیوونم باشه، اما تورو برای قد و باال و خوشگلیت نمی

 عاشقتم بفهم اینو. بفهم. 

 اومد بره گفتم: به مامانمم گفتی عاشقتم؟

 برگشت با حرص و صدای آروم گفت:

یخت لبامو رو هم گذاشتم و اشکم ر»گور... ال اله اال اهلل، لعنت به اون مادرت مایا...  -

 «: گفت
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من به قبر پدرم بخندم اگه دنبال زن مردم باشم، تو قبل  القت اینجدا بدودی تدو     -

شناسی مایا، من با مادر تو چیکار دارم؟ مادر توئه که ول کن نیست مدن یده    منو می

 بار تو تولدش باهاش رقصیدم منو ول نکرد.  

 با گریه گفتم: بیخود کردی رقصیدی.  

 نصور: اصالً گه خوردم، خوبه، ول کن، بس کن... م

 کنم.  بس نمی -

 منصور عاصی شده به ماندانا نگاه کرد و سرشو به  رفین تکون داد اومد بره گفتم:

 خریدی.   برای اونم  ال می -

دونست جریان  ال خریدن چیده، منصدور برگشدت بدا      ماندانا با تعجب نگام کرد نمی

 گفت: عصبانیت ولی صدای پایین 

ماندانا ییییه بلنددی  »زنم تو دهنت یه بار دیگه این جمله از دهنت دربیاد.  مایا می -

گفت و جلوی دهنشو گرفت و من با بغض و گریده نگداهش کدردم و منصدور بدا اون      

 زد:  ابروهای درهم کشیده رفت  رف تلفن در حالی که غر می

شده، هدی بددتر بدارم      کشی، احترام میذاری هیچدی سدرش نمدی    هر چی نازشو می -

حیا... الو سالم مادر... نده نگدران نبداش، بدرات آژاندس میگیدرم االن زندگ         میکنه، بی

زنم صبح هفت صبح حرکت کن بیا اینجا... خیره نترس مادر... مه مادر من نه چه  می

کنم... ای بابا! مدادر عقدد مندو مایاسدت... آره مدادر سدر عقدل         اتفاقی؟ بیا تعریف می
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گی دلت خوشه؟!... نده فعدالً عدروس لدج      تو محضرِ... ای بابا مادر چی می اومدیم... نه

 ذاره.  کرده محل سگ به من نمی

 با حرص گفتم: آره زیر آب بزن بعد به من بگو بچه. 

 ماندانا آروم زد رو پامو گفت:

مایا داری فکر چیُ میکنی؟ به کی پشتت گرمه که داری ادا بازی درمیاری، منصور  -

خوره در حدد یده دوسدتی     کرده که مطمئنم نکرده که دارم قسم و آیه میهر غلطیم 

 ساده بوده...  

دوستی ساده؟! اگر مسیح دوسدت اجتمداعی سداده بگیدره کده هدر از گداهی بیداد          -

 ای نیست؟ اش تو برات مسئله خونه

 ماندانا: چرا نیست هست ولی مسئله االن نست، برای گذشته است. 

 بینیش،  رف مادر منه.   یگه نمیگذشته برای آدمیه که د -

دوندی   ی تدو شدکمت چیکدار میکندی؟ خدودتم مدی       ماندانا با حرص گفت: با اون بچه

هدا قاتدل باباشدو بده سدزا       مقابلت یه آدم عادی نیایستاده اون منصوره که بعدد سدال  

 اش.   رسونده، چه برسه بچه

 با اخم به ماندانا نگاه کردم، اخمی از سر گیجی و گفتم:

 ونم با این قضیه کنار بیام. ت نمی -
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اتم لگد ندزن، اون پددرشِ مایدا؛ بایدد      خوای ولی به بخت بچه ماندانا:  بیعیِ زمان می

 عقد کنید. 

 ی مادرم زندگی کنم؟ که یه عمر با معشوقه -

 ماندانا: مشکل منصور نیست، مشکل کتایونِ.  

بدا زن بهتدرین    کنیدد، یده ور قضدیه اون بدوده! رفتده      چرا شماها منصورُ حذف می -

 دوستش، رفته با یه زن متأهل! این گناهه کمیه؟!

ماندانا: تو از گناه برای من حرف نزن دیگه، خدودت  دالق نگرفتده تدو بغدل منصدور       

 بودی.  

با اخم و حرص گفتم: من یه نره خر بیست و دو ساله نداشتم، شوهر هم نداشتم یده  

 ام بود.  اسم تو شناسنامه

کنه، پس یه کاری  دونی که منصور داره بهترین کار ممکنو می میماندانا: مایا! خودت 

گیرم دستت بمونده   کنم هیچ، بچه رو هم ازت می نکن سر لج بیفته بگه عقد که نمی

 تو پوست گردو. 

 با تردید ماندانارو نگاه کردم و گفتم:

 ی حقا با اونه؟ مگه همه -

 با اونه؟! گی مگه حق ماندانا: من میگم  رف غول وکیالست تو می

 با بغض ماندانا رو نگاه کردمو گفتم: دلمو شکونده، چطوری تحمل کنم؟
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 ماندانا با غصه نگام کرد و گفت:

اسدت   دونم من درکت میکنم اما االن مهمتر از دلت اون بچده  دونم عزیز دلم می می -

 تو شکمت. 

هدر آن   دستمو به سرم گرفتم و تکیده دادم، تدو دلدم شدبیه انبدار بداروت بدود انگدار        

خواست بترکه، منفجر بشه تا صبح فکر کردم، تا صبح نخوابیدم، مانددانا و مسدیح    می

فهمیدم بیداره، منم تو هال  باال رفته بودند، منصور هم مثالً رفته بود خوابیده بود، می

کردم، واقعیت ایدن   رفتم، فکر میکردم، گریه میکردم، دو دو تا چهار تا می هی راه می

ترسیدم یه کاری کنم لج کنه یا قانون بدرام   ترسیدم، می کرد منصور میبود که از عمل

شه برم یه وکیل بگیدرم امدا اگدر قدانون      آوردم، شاید می رو کنه، سر از قوانین درنمی

ام خودمو که مجازات میکنند هدیچ بعدد منصدور بدا اون کتداب       بدونه نامشروع حامله

که تهدید کرد چی؟! اگر حتدی ایدن   قانونش به زور عقدم میکنه بعد اگر همونی بشه 

ذاره سقط کنم... من عاشقش بدودم... آخ آخ   بچه رو سقط کنند چی؟! منصور که نمی

خواد، چقددر هدوس کدردم     عشق امان از تو.. تو منو رسوا کردی... دلم چقدر نوتال می

 خواد...   خواد، دلم می خرید... دلم می در یخچالو باز کردم، کاش دو تا می

خوام چیه... فردا عقدِ... خاله ملک هم داره  تو مشغول کن، زن گنده، نوتالم میاَه، فکر

شه، به بابا نباید بگم که مامدان بدا منصدور بدوده... چده       میاد.. بابا هم حتماً مطلع می

منصدور  »ی زجرآوری... بغض خنجر تیزشو به حلقومم فشار میده وقتی میگمن  جمله
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م دور شو... اشکامو با کف دستم پداک کدردم عاقدل    نوتالی لعنتی از ذهن«... و مامان

ات زیر دست منصدور بدزرگ بشده؟! آره  آره ایندو مطمئدنم       خوای بچه باش مایا... می

باریددن، بدا مامدان بدوده      توقف می بهترین پدر دنیاست... اما... اما من چی... اشکام بی

یدرمم از اون  چطوری هضم کنم چطوری یه عمر باهاش باشم، کجا برم؟! االن کده بم 

ام چیکار کدنم؟!...   بچه اش، اما بعدش... بعدش من بی گردونه به خا ر بچه دنیا برم می

 واااای دلم نوتال میخواد... حس میکنم حالم داره بد میشه...  

 دیگه دست خودم نبود بلند شدم رفتم به اتاقمون با یه حالت ضعف صدا کردم:

 جان؟«: سریع پرید گفت»منصور... مَنص....  -

ی  خدوام یده شیشده    ایسدته، ندوتال مدی    پاشو برو برام نوتال پیدا کن، االن قلدبم مدی   -

 بزرگ....  

 منصور اول با چشمای گرد نگام کرد و بعد گفت:

از جا بلند شد به ساعت نگاه کردم یک شبه! خددا کنده   »رم....  باشه عزیزم االن می -

پیشونیمو چشدمم نگده داشدتم...    یه جا باز باشه... لباس پوشید رفت یه دستمو روی 

اش داره... آخده   اش احمق... مگه مندو بچده   یک شب داره میره نوتال بخره... برای بچه

رفتی با یکی دیگه چطدوری تحمدل کدنم، عشدقم... عشدقم       شعور چرا با مادرم می بی

چطوری تحمل کنم پیرهنش رو تخت بود تو دستم گرفتم بو کردم، دلم براش تندگ  

تونم خیانتشو تحمل  مواد لعنتیِ که ترکش برابرِ با مرگ من اما نمی شده، این همون
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تونه تو چشم بابا نگاه کنه؟! روی  کنم، اون حتی به بابا هم خیانت کرده، چطوری می

تخت دراز کشیدم دستمو رو شکمم گذاشتم، واقعاً از منصور االن یه بچه تو شکممِ؟! 

منصور... منصور... عشقم.. خدایا من با زندگیم مگه عمو منصور نبود؟ عمو... عمو... بابا 

 چیکار کردم؟!  

چرا منصور نمیاد، دلم آب شد خب... نوتالی لعنتی باعث شد بیام باهاش حرف بزنم! 

ره هر چی غیرشو بخورم مطمئنم باال میارم. آهنگ خودمونو زیدر لدب    دلم ضعف می

ام پر شده بود، خودموندو  رفتن، چشم نجوا کردم تموم خا رات از تو ذهنم قدم رو می

ام  فهمیددم حاملده   دیدروز مدی    دیدم، اگر االن دیروز بود اگدر،  گوشه کنار اون اتاقُ می

کردیم، شاید االن دنبال اسم بودم، شاید االن فکر میکدردم سدر عقدد     چقدر ذوق می

توی اینستاگرام میذاشتم و یه جوری بده هدم نویدشدو     storyچی بپوشم... شاید یه 

   میدادم...

 کف دستمو روی پیشونیم گذاشتم... زیر لب گفتم:

دونی من هیچ وقت خیلدی واضدح و مسدتقیم سدمتت      خدا... خدا... کمکم کن، می -

نبودم اما االن کم آوردم، کمکم کن من از همه از خودم هم ضربه خوردم، از... از بت 

دوسدت  هم ضربه خوردم از منصور، بهت گفته بودم که بدت اعظدم منده؟ بدا مامدانم      

بودن... چطوری فراموش کنم، چطوری تحمل کنم؟ بعد عقد بعد به دنیا اومدن بچده  

چیکار کنم با این زخم چطوری نفس بکشم، بیا... بیا روبروی هم بشینیم تو هر چدی  
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ام دیگده بده خدودت قسدم!      بگی گوش میکنم فقط آرومم کن. با بغض گفتم: خسدته 

تونم بدرم... تنهدا بدرم یده کداری کدن        و نمیخیلی سخت بود تا اینجا، از اینجا به بعد

 کارستون، یه معجزه کن... 

ام بغدض   صدای در اومد، چشمامو از اشک پاک کردم و یه نفسی کشدیدم، تدو سدینه   

داشتم نفسم کوتاه شده بود... منصور اومد تو اتاق توی نایلون تدو دسدتش چهدار تدا     

ه بغلش کنم بگدم فقدط تدو    خواست مثل قدیم بزنم زیر گری شیشه نوتال بود، دلم می

 بهم اهمیت میدی...  

 منصور: توی نوتال روغن پالم هست برای بچه ضرر داره. 

بدون اینکه نگاش کنم از جا بلند شدم و گفت: ولی ویداره، خریددم، ولدی کدم بخدور      

 باشه؟

خواد از خودش به خدودش   شدم، انگار محافظم شده قاتلم، دلم می داشتم منفجر می

منصدور... منصدور، ایدن منصدور داغدم      »اعتراض کنم. شکایت کنم بگم پناه ببرم برم 

کرده، این منصور داغشو به دلم گذاشته، برو حالشو بگیر... بعد بداز بده خدودش پنداه     

 «ببرم...

نایلونُ ازش گرفتم و رفتم تو آشپزخونه، دنبالم اومد، تا برم قاشدق بیدارم، در یکیشدو    

چال و روی صندلی نشست با ولع شدروع کدردم   باز کرده بود و بقیه رو گذاشت تو یخ

اومد، چشمامو بسته بدودم   به خوردن، حواسم از منصور پرت شد نفسم داشت باال می

novelbaz.ir ( 555 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[559] 

 

و سعی میکردم تموم تمرکزم روی لذت خودن نوتال باشه... چشمامو باز کردم دیددم  

عشدق صدد درصدد    »کنه با هزار احساسِ میکس شده با هم  منصور داره بهم نگاه می

 «عشق، غصه، غم، ترحم، افسردگی، درگیری فکری... صد

ی نوتال رو روی میز گذاشتم و از جا بلند شدم، اومدم از کنار منصدور رد بشدم    شیشه

 آرنجمو گرفت و سریع گفتم: ولم کن. 

 منصور: بشین باید حرف بزنیم.  

 . من دیگه حرفی ندارم، تو یه کاری کردی که دلم الل شده، عقلم از سرم پریده -

 منصور با چشمام به صندلی اشاره کرد و گفت:

 کنم.  بشین، خواهش می -

بهش نگاه کردم اومد دست بکشه رو سرم، سرمو از زیر دستش کنار کشیدم و دست 

 «:به سینه رو صندلی نشستم و گفت

مدن خیلدی   «: من رو صندلی نشستم اون جلوی پدام چنباتمده زد و گفدت   »مایا...  -

خطا با منه، همون موقعه که بده  درفم اومددی دنیدا رو سدرم       اشتباه کردم میدونم،

کردم یه روز تو هم عاشقم بشی؛ من فکر میکردم تدو بدرام    خراب شد، چون فکر نمی

یه وسوسه، شورانگیزی فقط همین اما وقتدی بده  درفم اومددی و افسدار زنددگیم از       

هدایی   به نسدبت ها فکر کنم  دستم رفت فهمیدم تو عشقی بدون اینکه بتونم به فاصله

novelbaz.ir ( 556 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[560] 

 

عصبی نگاش میکردم دندونامو رو »که داشتیم اینکه منم من با تو چیه... مایا... مایا... 

 «: هم گذاشتم و گفتم

 بیا اینطوری فکر کنیم... اینطور که من میگم. -

 منصور پرسشگرانه نگام کرد و گفتم:

اخدم نکدن    به مدن «: منصور اخمی کرد و شاکی و تهدید گفتم»خدا پدرتو بیامرزه  -

هنوز  عم زهرشو نچشیدی بذار بگم بعد ببدین چقددر زهدرش کشدنده اسدت؛ اگدر       

 موندی؟ دوست دختر بابات بودم با من می

ی آشدپزخونه   تری نگام کرد و از جا بلند شد و بده  درف پنجدره    منصور با اخم غلیظ

 رفت و همون جا ایستاد و گفتم: جوان من یه کلمه است آره یا نه؟

 شید و گفت: من چهل سالمه... منصور نفسی ک

 من ازت یه سؤال پرسیدم.  -

ترسه از اینکه خونواده نداشته باشه، کسی که اوندو   منصور: توی چهل سالگی آدم می

 ترسه...   کسی می ی تاریک و بی ترسه از خونه صدا بزنه از ناامیدی و تنهایی می« بابا»

 منصور آره یا نه؟ -

 منصور برگشت نگام کرد و گفت:

اشو گفدت: از دلدم    من یه بچه دارم، به خا رش از همه چی میگذرم. زد روی سینه -

 گذشتم.  هم می
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 با حرص گفتم: دروغگو.  

شدم... اما دیگه  شاید نمی«: تر نگاش کردم و با تأمل گفت دقیق»منصور: آدم سابق... 

خم غلیظی ا»خواستم شبیه کسی بدتر از پدر و مادر تو باشم.  ام، نمی مسئول یه بچه

 «: کردم و گفت

 خوای.   خوای مایا... میدونم که نمی تو هم نمی -

 نگاهی با معنی و سخت و با حرص به منصور کردم و از جا بلند شدم و گفتم:

آفرین نقطه ضعِف خوبیه، از ایدن ناحیده وارد بشدی تدا موهدام سدفید بشده اینجدا          -

 مونم.   می

 دم و گفت:منصور دم کرد تو جام پشت کرده بهش ایستا

 ذارم قبول؟ باشه عقدو با شرط می -

 برگشتم و گفتم: چه شر ی؟!!!

 منصور: حق  القُ به تو میدم. 

 چشمامو ریز کردم و مشکوک گفتم:

 دی؟ الکی حق  القو به من می -

خوام، من این زندگی رو میخوام، اگر تدو   منصور: من که عاشقتم، منم اون بچه رو می

ی انتخابت میذارم، اما فکر اینم بکن که اون بچده بدرای مدن    خوای من یه راه برا نمی

 مونه.   می
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 خوام.  حق اوالد می -

 منصور دستاشو به جیباش فرو کرد و یه ابروشو باال داد و گفت:

 آفرین! -

 «:جدّی گفت»خوام  حق والدت می -

 خوای؟ می  منصور: دیگه چی

 منو مسخره نکن.   -

 دم.  ی؟! نه عزیزم اگر ناراضی هستی حق  القم نمیمنصور: که بچه رو برداری و دربر

تونی از بچگدی و ندادونی مدن     دانی می فکر کردی هفده سال ازم بزرگتری و حقوق -

 سوءاستفاده کنی؟ 

منصور: هر چی غیر اون بچه بینمون باشه مایا، من پشت توأم اما اون بچه ایدن بدین   

 باشه من مقابل توام. 

 ت: اینو تو گوشت فرو کنا. با انگشت به گوشش زد و گف

از کنارم رد شد رفت، همون جا روی صندلی نشسدتم بده سدقف نگداه کدردم و آروم      

 گفتم:

یاد چیکدار کدنم، چده کدنم، چده کدنم       »از آدمات خسته شدم؛ چیکار باید بکنم؟  -

منصور افتادم. پس اون موقع منظورش همین بود...، سرمو روی میز گذاشدتم... هدزار   

بود تو سرم، منصور آرومه اما دیروز  ابت کرد میتونده بددترین آدم هدم    تا فکر اومده 
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اش پای من قَلَمِ... یه بچه؟! من چی میددونم   بشه، بهم  ابت کرد واقعاً وقتی پای بچه

خدوام حتدی بکشدمش،     خدوام... نمدی   خوام شدبیه مامدان باشدم نمدی     از مادری؟! نمی

دی منو بابات کنار هم بمونیم اینا خوام بهش بگم تو ناخواسته بودی، تو باعث ش نمی

ترسم، بعد  حرفای مامانِ، حتی اصالً دوست ندارم به سقط فکر کنم اول که خیلی می

هم این بچه شبیه منه! شبیه منه اگر من به کشتنش فکر کدنم مامدان هدم تصدمیم     

 فهمه و به مامانی اینا ا الع میدده اوندا نمیدذارن... آروم    داشت منو سقط کنه، بابا می

چیددددددکار کدنم...     پیشونیمو به میز کوبیدم  دو سه بار زمزمه کردم... چیکار کدنم؟! 

خاله ملک راست میگه وقتی خدا میگه گناهه حتماً یه جای کار برای خودمو بعداً یدا  

لنگده وگرنده کدار درسدت و اشدتباهه مدا کده بده خدود خددا ضدرر             همون موقعه می

. هر چند عشق بود... بود... هست یدا همدون بدود...    رسونه... این رابطه اشتباه بود.. نمی

دونم احساسمو گم کردم سردرگم هستم و حیرون اما.... اما... غلدط بدود... واویدال     نمی

کردیم... کاش هنوز  الق نگرفته بودم چون اون موقعهِ هیچ وقت منصور یه رابطه رو 

اعت دیگه یدا بایدد عقدد    کرد... چقدر بدِ این همه دو راهی... چند س کامل و تمام نمی

پدذیر بدودم حتمداً سدقط      کنم یا اینکه به زور عقددم میکنندد، اگدر شدجاع و ریسدک     

فهمدی،   مرد با دردهات؟ آره... تو االن پیش منصوری نمدی  کردم؛ بعدش چی؟! می می

دونستم با مادرم هست.... هست؟ میگه بود... توجیه  تو قبالً ازش جدا بودی؛ قبالً نمی

میرم. یه عمدر بدا ایدن حدس      ی خدا چیکار کنم دارم از این همه ابهام میکنا مایا... ا
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تحقیر زندگی کنم؟ حق  الق میده... از حق  الق باالخره یه روز استفاده میکندی...  

با بچه چطوری از حق  الق استفاده کنم؟ پیشونیمو مجدد چند بار به میز کوبیدم و 

 زیر لب گفتم:

 فرم... با این شانس گهت. مایا ازت متنفرم... ازت متن -

انقدر نق زدمو غر زدم که همون حالتی خوابم برد، صبح با صددای منصدور از خدواب    

 بیدار شدم، گردنم درد گرفته بود.  

 منصور با تعجب گفت:

 چرا اینجا خوابیدی، خمیده! عه عه! پاشو ببینم...   -

گرفتمدت، بده مدن     من«: منصور زیر بغلمو گرفت و گفت»خوره!  حالم داره بهم می -

یده چیدز بیدارم    «: تکیه بزن! بیا رو تخت دراز بکش، رو تخدت دراز کشدیدم و گفدت   

 بخوری؟ هان؟ گرسنه نمونی ها!

 مالفه رو روی سرم کشیدم و گفتم: نه.  

 منصور: پتو بیارم کولر روشنِ سردت نشه.  

 دار گفتم: نَدددددع.   کش

نشست، گردنم خشدک شدده بدود     منصور آروم گفت: باشه عزیزم، همون جا باال سرم

درد میکرد، اما اینا بهونه بود من دلم از منصور پُره، درد الکی به چن جدا میزنده کده    
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گیر شده بودم دستمو به گدردنم گدرفتم و    های بهونه بهونه کنم گریه کنم... مثل بچه

 شروع کردم به ناله زدن و گریه کردن...  

 و میگفت:منصور همینطور گردنمو آروم ماساژ میداد 

عزیز من آخه چرا خوابت میگیره نمیای سر جات بخوابی؟ .... نچ... کیسه آب گدرم   -

 بیارم.  

 خوام.  با گریه گفتم: نه نمی

بدا  »منصور: قرص نباید بخوری باید با این چیزا آرومش کنی، کرم یدخ بدزنم بدرات؟    

 «:بغض و غضه گفتم

 نه... نه گردنم درد میکنه...   -

بلنددتر  »لب گفت: که میدونم اینا بهونه است! نچ چیکار کنم خددا...  منصور آروم زیر 

 خوشگلم بیا برو حموم زیر آب گرم بگیر.  «: گفت

 خوام حوصله ندارم...   نمی -

«: آروم آروم همونطور ماشاژ داد و با صبوری گفدت »منصور آروم گفت: باشه... باشه... 

 جانم؟ ببرم دکتر؟ 

 نه... نه... نه اَه.   -

 شه لج نکن باشه...   ر: خیله خب عصبانی نشو... بذار یکم پماد بمالم خوب میمنصو

novelbaz.ir ( 562 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[566] 

 

درد گردم خیلی شده بود اما به قول منصور اینا بهونه بود... من درد دل دارم نده درد  

 گردن...  

هام و غرغر کردن خودم خسته شده بودم، انقدر  دونم چقدر گذشت خودم از ناله نمی

 حس شده بود.  اد یخ هم زده بود گردنم بیماساژ داده بود و اون پم

 صدای ماندانا اومد نگران پرسید:

 منصور جان؟ خوبه؟! -

یده  »منصور: سالم، صبح تو آشپزخونه خوابش برده گردنش گرفته؛ تازه آروم گرفته... 

ی خودشدو   صدا به ماندانا میگه که من بهونه سکوت کرد.. شاید سکوت نیست داره بی

 «میگیرم...

 رسه؟ نا: برم صبحونه درست کنم، بیارم... ملک خانم کی میماندا

 هاتونو بیاره.   منصور: فکر کنم تا یه ساعت دیگه بیاد؛ به مسیح بگو بره شناسنامه

 ماندانا: به داریوش زنگ زدی؟

 منصور: نه باید زنگ بزنم، مایا یکم آروم بشه میرم.  

چند  انیه فقط همددیگرو نگداه   چشمامو باز کردم به منصور نگه کردم، نگاهم کرد و 

 کردیم، دریای چشاش برام دلگیرترین دریای دنیا شده... خائن!

 ازش کمی فاصله گرفتم ناامید آروم گفت: مایا!

 زنگ بزن به بابام بگو با زنت بودم.   -
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 منصور: من با کتایون نبودم! کتایون خواست من نخواستم...  

 مبر ا.   با حرص گفتم: مادرمو رسواتر کن و خودتو

کنم دارم حقیقتو میگم، میگم از وقتی تو اومدی تو زندگیم من  منصور: من مبر ا نمی

 حتی یه بارم با مادرت تماس نگرفتم.  

 دورغ بگو عوارض نداره.   -

 منصور از جا بلند شد و گفت: حرف زدن با تو فایده نداره. 

 خوام خونه بگیرم.   من می -

 ت: بله؟برگشت دست به کمر شد و شاکی گف

 خوام خونه بگیرم؛ از اینجا برم.   از جا بلند شدم نشستم و گفتم: می

 کنی.  منصور: شما بیجا می

 اون که بیجا کرده تویی نه من.  -

 ادب.  منصور گوشیشو برداشت آروم با حرص گفت: بی

 با بغض گفتم: بمونم کنار دوست پسر مادرم.  

خدواد   سوءاستفاده نکن هر چی دلت میمنصور با اخم نگام کرد و گفت: از شرایطتت 

 داری میگی.  

انقددر  «: به قلبم اشاره کردم و گفدتم »با بغض گفتم: تو تیر آخر بودی خوردی اینجا 

 زهر داشت رسید به مغزم.  
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 تر گفت: منصور با اخم و غصه نگام کرد و آروم

مندو تدوی   ی  تونی، تدو بچده   تونستی قبالً از من جدا بشی اما دیگه نمی تو شاید می -

 شکمت داری؛ مایا نزار تهدیدت کنم تو عشقمی زبون من برای تو با همه متفاوته. 

 ریخت، منصور با غصه بیشتر نگام کرد و گفت: اشکم از چشمام فرومی

 هیچی بین ما نبوده، حداقل از  رف من...   -

 پوزخندی زدم و از جا بلند شدم. مانددانا تدو چهدارچوب در شداهد ایسدتاده بدود، از      

 کنارش رد شدم...  

 رفتم  رف یخچال شیشه نوتالرو برداشتم، صدای زنگ اومد و منصور گفت: مادرمه.  

 رفته مادرشم خبر کرده.   -

 ماندانا: مایا چی میگی تو؟ انگار تو هپروتی. 

 خوایید من تو هپروت باشم.  نه شما می -

یا نگهت میدارم تا نُده  کنی  ماندانا: منصور وادارت میکه به عقد بفهم، گفت یا عقد می

خوای بدرو! تدو احتدرام سدرت      گیرم هر کجا می  ماهت تموم بشه بعد بچه رو ازت می

خوای مادر اون بچه باشی یا فقط شبیه یه مرغ برای منصور تخم بذاری؟  شه؟ می می

 تو حق داری تو این زندگی. 

 با صدای لرزون گفتم:

 هم خیانت شده اونم با مادرم.  -
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 فهمی؟!! ای!!! چرا نمی فهمی حامله تکون داد و گفت: تو چرا نمیماندنا سری 

 صدای خاله ملک اومد و ماندانا گفت: پاشو...  

ی لباسمو عقب دادم و اشدکامو پدس زدم و بده  درف در ورودی      از جا بلند شدم یقه

رفتم تا خاله ملکُ دیدم عین بمب ترکیدم، خاله ملک با وحشت نگام کدرد، پدا تندد    

منو تو آغوشش گرفت و منصور شاکی صدام کرد خاله ملک گفت: هدیس!  کرد  رفم 

هیچی نگو بهش... بذار خالی بشه، گریه کن مادر... گریده کدن... چندد دقیقده گریده      

 کردم منصور با حرص گفت: بسه.  

 با گریه گفتم: بس نیست. 

 منصور: گریه کن تا منو عصبانی کنی. 

 خاله ملک: عه! عه! منصور!

 لیک منصور اومد و مجبوری از بغل خاله ملک اومدم بیرون.  صدای سالم ع

منصور به بابدا زندگ     مسیح بعد صبحونه رفت دنبال شناسنامه، تا شناسنامه رو بیاره،

 زده بود، بابا هم سریع به من زنگ زد:

 الو، مایا!!!! -

 سالم بابا.   -

پاشدو بیدا عقدد     بابا: سالم! حاال دیگه منصور یهو کله سحر زندگ بزنده بگده داریدوش    

 انصافیه.  مایاست؟! درسته من پدر خوبی نبودم اما این دیگه خیلی بی
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 من خودمم دیشب فهمیدم.   -

بابا: اصالً یه دقیقه قبل فهمیدی، تو باید یهو زنگی بزنی بگی؟ من که باید عقد تو رو 

 به مامان...  

بعد مانددانا بعدد خالده     در اتاق باز شد اول منصور»جیغ زدم: به مامان؟! به مامان؟!... 

 «:ملک اومدن تو اتاق با حرص و تهدید گفتم

«: رو بده منصدور بدا حدرص گفدتم     »بابا به خدا به خدا مامان بیاد من میذارم میرم  -

 مامانم بیاد میذارم میرم یه جا که منصور بمیری هم نتونی منو پیدا کنی. 

له خدب، گوشدیُ بدده بده     منصور اول شوکه منو نگاه کرد و بعد اخم کرد و گفت: خی

به خاله ملک اشاره کرد که آروممم کنه و گوشیُ ازم گرفت و بدا حدرص   »من... مادر 

 «:گفتم

 شه مادر؟ حاال دیگه مامان؟! من مادر ندارم. مگه هر کی آدمو بزاد می -

 ماندانا: خیله خب؛ نمیاد...  

با میگده چدرا مدادرش    چطوری نیاد، دهن بابام لقه االن بگه کجا میره؟ اصالً االن با -

 خواد بگه.   نیاد منصور چی می

 خاله ملک: مادر چرا مادرت نیاد؟! من باهات صحبت کرده بودم...  

 به خاله ملک شوکه نگاه کردم و پوزخندی زدمُ گفتم:

 چیو؟!!!  «: خاله ملک مشکوک نگام کرد و گفت»منصور نگفته؟! هه، نگفته!  -
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 دلم گرفتم و ماندانا گفت:زیر دلم درد گرفته بود. دستمو زیر 

چیه؟!!! دلت درد گرفته! حرص بخور، حرص بخور جیغ بزن، یه بدال سدر خودتدون     -

 بیار منصور آتیشت بزنه.  

 ماندانا گذاشت رفت و خاله ملک با تعجب به شکمم نگاه کرد و گفت:

 ای؟!!! وای به شما! حامله -

گیدره ولدی    در رو نشدونه مدی  با بغض گفتم: وای به ما؟ وای به منصور خاله ملک، مدا 

 دختر رو میگیره...  

 خاله ملک با دهن باز به دهنم نگاه کرد و گفت: چی؟!!!

منصور با مامانم هم بوده! بعد من اینو درسدت وقتدی فهمیددم کده ایدنم فهمیددم        -

 «. اشاره به شکمم»

 ..  خاله ملک زد رو پاشو آروم زیر لب نجوا کرد: ای وای ای وای، منصور.... منصور.

بندمت توی ایدن خونده سدر نُده مداه تمدام کده         بعد منو تهدید کرده عقد نکنی می -

گیرم هری. چشمام داغ شد، تار شد بدا بغدض گفدتم: مندو تهدیدد       رو می زاییدی بچه

 میکنه.  

 ریزان گفتم: خاله ملک لبشو گزیده بود هنوز شوکه نگام میکرد با بغض بیشتر و اشک

ام... تهدیدد   خیال، حداال هدم حاملده    ون مادر این پدر بیکسم دیگه، ا میدونه من بی -

میکنه، خودشم که وکیلِ، مایا هم که بدبخت مطلقه، آدم که نه پددرش پشتشده نده    
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هدا،   مادرش دنیا دنیا درس بخونه کار بکنه پول داشته باشه، کار مردم ناکدارش نکنده  

 حرف مردم نابودش میکنه...

 رت بوده؟خاله ملک: تو از کجا فهمیدی با ماد

تو؟!  تو؟! خاله ملک بی تو... بی تونم بی زنگ زد، زنگ زده خونه میگه منصور من نمی -

بعد منصور میگه ما دوست ساده بودیم... کدوم دوست؟ مدادر مدن شدوهر داره بابدام     

رگ هست دیگه تو نباید ایدن کدارو    زمینی بی بهترین دوستته مرد حسابی حاال سیب

 دلم خونِ خاله... دلم خونِ...  «: با گریه گفتم»میکردی... 

خاله زد رو پاشو گفت: خاک بر سر من... خاک بر سر من... منصدور چیکدار میکنده؟!    

زنم منصور کارت اشتباهه گناهه، حرومه میگده حواسدم هسدت     اون موقع عزوجز می

کنم که تا ابد و دهر حروم هم بشیم... گفتم پنبه و آتدیش زیدر یده سدقف      کاری نمی

د، هی گفت نه نه... گفتم عقد کن گناه نکن گفت مایا باید خدودش بخدواد،   مونن نمی

به خالده  »ای!!!!  تونم تو اجبار بذارمش... بعد حاال حامله گفت من بزرگترم از مایا، نمی

 «:با تعجب نگاه کردم، من چی میگم این چی میگه با تعجب گفتم

 خورید؟! ی حاملگی منو می خاله ملک، منصور دوست پسر مامانم بوده، دارید غصه -

 خاله ملک منو یکه خورده نگاه کرد و با گریه گفتم:

مردم، حاال فهمیدم که جای من قدبالً   مادرم رقیب عشقی منه، من برای منصور می -

یکی بوده، یه زن به یه زن دیگه اونطوری که به... به من نگاه میمکرده نگداه کدرده...   
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 miss worldمیگه خوشگلم و مدن حدس میکدنم    اون... اون  ور که منو ناز میده 

جون نفسی کشیدمو گفتم: اون  هام یادم میره... بی هستم اونطور که... اونطور که غصه

مدادر...  «: زدم رو پدام و گفدتم  »مادر منه... «: موهامو کشیدم و گفتم»زن مادرِ منه... 

 مادر... مادر منه.  

 خاله ملک جلوی دستامو گرفت و گفت: 

مان... نکن قربون شکلت برم... منصور هم تورو دوست داره، دوست داره کده  نکن ما -

 شرع و حکم و قانونو زیر پا گذاشته که تورو نگه داره، حتی با وجود یه بچه...  

 ی ناخواسته؟ شبیه من؟ پوزخندی زدمو گفتم: یه بچه

برگشتم دیددم منصدور تدو چهدارچوب درِ، مصدمم و جددّی       »اون ناخواسته نیست  -

تدره،   ترین چیزیِ که من خواستم حتی از تو هم برام خواسدتنی  اون خواستنی«: فتگ

 جنگم مایا، حتی با خودِ تو...   الزم باشه براش با همه می

کدن   ها وقتی آروم میشن وقتی حرف گدوش  فمید که زن منصور به عنوان یه مَرد نمی

تو، زندگی منی، بده  »هستند وقتی دنیای یه مردُ آروم میکنند که اون مرد بهش بگه 

« خا ر تو همه کار میکنم، اول تو، آخر تو، دنیا تو، رویا تو، واقعیت تو، پر از تو باشن

منصور نفهمید اون لحظه چی به سر منُ به سر خودش آورد، اون آتیشدی رو روشدن   

 کنه! کرد که حاال حاالها فروکش نمی

 درم انداختی.  ام در ننداز، با ما زیر لب نجواگونه گفتم: منو با بچه
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 تر گفت: چی؟ چی؟ تری نگام کرد اما خاله ملک آروم منصور با اخم پررنگ

 منصور: پاشو حاضر شو. 

 با لج و بغض از حرفش گفتم: نمیام، حالم خوب نیست... 

 منصور با تشر گفت: مایا قید عقدو میزنم واویالیِ توئه ها...  

 «رنجیدم نه از حرفش! یاز لحنش م»با صدای لرزون گفتم: منو تهدید نکن 

 منصور: پاشو. 

 شم...  رم یه جا گم می می -

 منصور محکم با کف دست زد به درو گفت:

ام از اون صدای در پرید و خاله  شونه»گم...  تو بیجا میکنی، عه! هر چی هیچی نمی -

 عه! چته پسر؟! این چه وضعشه تو برو من خودم حاضرش میکنم. «: ملک گفت

 له ملک منو تو آغوشش گرفت و گفت:منصور رفت، خا

ترین کار همین عقدِ، باید عقد کنید، من قدول   همه چی درست میشه، االن درست -

 هق گفتم: منو... منو... تهدید... تهدید میکنه...   میدم همه چی درست میشه. با هق

زنم تو گریه نکدن   خاله ملک اشکامو پاک کرد و گفت: نه مادر... من باهاش حرف می

ربون شکلت برم، بیا یه لباس انتخاب کنیم بپوش... مگه من میدذارم منصدور بدا تدو     ق

 بدرفتاری کنه، تازه باید جشنم برات بگیره...  

 های های بلند بلند زدم زیر گریه...  
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میدونید آدم که دلش بشکنه، تلنگر میخواد تا صدای شکستنشو همه جا اعالم کنده،  

ها بیشتر دوسدت دارن همده جدا     وشونند اما زنپ مردا همیشه عشقشونو دردشونو می

 فریاد بزنند تا یکی به فریادشون برسه؛ این فریاد دل شکستن همون اشکاست.  

 منصور: مادر شما برو بیرون من آرومش میکنم.  

 رسوندی.   خاله ملک: تو بلد بودی که کار رو به اینجا نمی

 منصور: مادر! خواهش میکنم.  

 رفت با هق هق که به سکسکه افتاده بودم گفتم: خاله ملک از اتاق بیرون

 برو... برو بیر... بیر...   -

منصور: هیس، هیس کنارم اومد زدمش... جلومو نگرفت... مشت زدم، جیغ زدم، گریه 

 کردم.  

بغلم کرد گفت: آروم باش، من اینجام ببخشید... ببخشید... ببخشید عشق کوچولوم... 

امده حقمده... حقمده...     اشق کسی شدم که جدای بچده  تقصیر منه... تقصیر منه، من ع

زندگ  «: بی جون تو بغلش افتادم، ماندانا رو بلند صدا کدرد و گفدت  »جانم... جانم؟... 

 بزن اورژانس...  

 ماندانا با وحشت گفت: چی شد؟!

 منصور: میخوام بیان یه آرامبخش بدن...  
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داد، کاری که هدیچ   خاله ملک اومد خودشم گریه میکرد زیر لب به منصور فحش می

 کرد...   وقت نمی

اورژانس اومد... بابا هم همون لحظه اومد بهدم سدرم وصدل کدردن، منصدور همده رو       

بیرون کرد... خوابم برد... با تهوع بیدار شدم، خونه سوت و کور بدود... در اتداق بسدته    

. مانددانا... وااای...  جونی صدا زدم: ماندانا... ماندا.. بود، همه اتفاقات باز یادم اومد... با بی

سُرم از دستم درآوردم، دستم سوخت! از جا به زور بلند شدم خودمدو بده سدرویس    »

 « اتاق رسوندم به صورت آب زدم...

 مایا؟ -

منصور بود، با صدای دورگه صدام کرد نگاش نکردم، دو  رف کمرمو گرفدت، اومددم   

ماسداژ میدداد، پشدت     دستشو پس بزنم، حالم بهم خورد، دربرگدرفتتم، آروم پشدتمو  

 بوسید... قدرت ایستادن نداشتم. نگهم داشت و آروم گفت: گردنمو می

 مادر... مادر...  «: لرزید، گفت صورتمو آب زد، دستام می»تموم شد؟  -

 زده اومد و منصور گفت: خاله ملک هول

 لرزه...   یه چیز شیرین بیار بدم بخوره، می -

 خاله ملک: االن، االن میارم...  
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ی دهنش کبوده با تعجب برگشدتم نگداش کدردم،     بلند کردم، از آینه دیدم گوشه سر

من زدم؟ گردنش هم سرخه! کی زدم تو دهنش؟!! روی تخت خوابوندتم، خاله ملدک  

 با یه لیوان شربت اومد و داد به منصور و منصور به خوردم داد و خاله ملک گفت:

 خواد بگو اونو بیارم.   دلت چی می مادر من ناهار زرشک پلو با مرغ درست کردم تو -

خواست بخوابم ساله دیگه به هوش بیام،  ، فقط دلم می«هیچی»با دست اشاره کردم 

 منصور که پشتم رو تخت نشسته بود و یه دستشو جلوی شکمم جک زده بود گفت:

 میگو سفارش بدم بیارن؟ هان؟ -

ذارم مایدا...   نمدی  خدوای اون بچده رو بکشدی مدن     جواب ندادم و منصور گفت: تو می

 «: برگشتم نگاش کردم و گفت»

 یه ساعت دیگه عاقد میاد، چی بگیرم.   -

 کوفت.  -

موهامو اومدد  »ادب بدم میاد!  منصور اخمی کمرنگ کرد و آروم گفت: من از دختر بی

مادر از همون بدرنج و  «: نوازش کنه، سرمو از زیر دستش کنار کشیدم و منصور گفت

 دم.  مرغ یکم بده، بهش ب

 خورم.   نمی -

 دست تو نیست مایا جان...   -

 بابا   -
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 منصور: نچ!

ی بابا هم کبدوده، پیشونیشدم یده ور بداد کدرده تدو جدا         بابا اومد دیدم چونه»بابا...  -

 «:خیز شدم و با تعجب به بابا و منصور نگاه کردم و گفتم نیم

 دعوا کردین؟! -

 ا؟منصور سر به زیر انداخت و بابا گفت: جان باب

 لباس منصور تو چنگم گرفتم و هولش دادم و زدم و گفتم:

 برای چی بابامو زدی...   -

تدو غلدط کدردی    «: منصور فقط سر به زیر انداخت و با بغض گفدتم »بابا: مایا... مایا... 

 بابای منو زدی.  

 منصور از جا بلند شد و جدی با جذبه گفت: 

باهاش روبرو شددم و سدکوت کدردم    ام و اجباری که هر دفعه  من واسه غلط نکرده -

تودهنی خوردم، گردنم تو دستای بابات لِه شد، امدا اگده قدرار باشده بابدات در مدورد       

 زندگی من تصمیمی بگیره اونه که به حسابش رسیده میشه.  

اینجدا خالده   »بابا: خفه شو منصور، دهن منو جلوی مادرت باز نکن که صدامو بشنوه 

بشدین بابدا، بشدین خسدته     «: صدا گفت اره، منصور بیملک رفته بود برای من غذا بی

 شی.  می

 بابا: پای مایا وسط نبود منصور میدونستم باهات چیکار کنم. 
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هدای زندت شدکایت     خوای من برم از دست مزاحمت منصور پوزخندی زد و گفت: می

 کنم؟

 بابا: من خودم شاکیم منو تهدید میکنی؟

 نگاه کرد و گفت: خاله ملک اومد و چپ چپ به بابا و منصور

 خونند.   بیرد بیرون خودم بهش میدم، باال سرش دارن برای همدیگه کُری می -

 بابا و منصور رفتندب یرون و به خاله ملک گفتم: دعوا کردن؟

خاله ملک: بابات پیگیری کرد، منصور هم جواب داد فهمیدد، بابدات افتداد بده جدون      

اش میکرد وقتی گفت:  د داشت خفهش منصور، هر کاری میکردیم جلوشو بگیریم نمی

برم، منصور قا ی کرد حاال اون افتاده بود رو سر بابات، هی این زد اون زد،  مایارو می

 ای.  منصور گفت: حامله

 بابا... بابام چیکار کرد؟ -

خاله ملک: ماشاءاهلل... همه روشن فکر شدن، فقط اون وسط وارفت و منصدور گفدت:   

ره پدیش قاضدی اونوقدت     نامه رو میکنده مدی   میشه صیغهدارم عقد میکنم گفت مانع 

دونه و  شه حکم قاضی که باید تا نُه ماه منصور بمونه بعد اونوقت منصور می حکم می

منصدور گفدت   «: با بغض به خاله ملک نگاه کردم و خاله ملک گفدت »حضانت بچه... 

اینجدا پدیش   شناسم مایا، منصور تدا   هیچ وقت با مادرت کاری نداشته من منصورُ می

 ره.  نمی
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شناسی مگه میدونستی یه روز منصور میاد سراغ من؟ مدن حتدی    شما منصورُ نمی -

 خوای منصورُ بشناسی؟! شناسم؛ شما می خودمو نمی

 خاله ملک به من فقط نگاه کرد و جوابی نداد...  

 حوالی ساعت هفت شب بود که عاقد اومد خونه... انگار مراسم تدفین بود...  

اره دورم ریخته بود، رنگ پریده بود و عاصی شده، یه شال سفید سرم بود با موهام آو

ی نارنجی مشکی... منصور و عاقد و بابدا   همون لباس یه لگ کرم و یه بلوز چهارخونه

ی بابدارو،   ی منصورو گرفت، منصور هدم یقده   زدن وسط حرف بابا یقه با هم حرف می

و خاله ملک هم اون وسدط جیدغ جیدغ     مسیح و عاقد از دو  رف گرفتنشون، ماندانا

کردن، من سرم سنگین بود، نفهمیدم سر چی دعوا کردن، از جدا بلندد شددم بده      می

 رف تراس رفتم، در تراسُ باز کردم، اون شب اول با مسیح و ماندانا اومدده بدودیم و   

دیدم که روی تاب دم استخر نشسته بودم و به منصدور گفدتم: مندو ببدر دریدا... اون      

که منصور سرشو تو استخر فروکرده بود و من هول افتداده بودمدو دیددم... اون    روزی 

ی منصور، سرزده اومده بودم، هوای منصور اولین بار به سرم  روز که اومده بودم خونه

خورم... چرا همه  زده بود و اومدم در تراسُ باز کرده بودمُ و منصور گفته بود سرما می

ذاشتم، وقتی برای کسری تسدت بدارداری دادم   چی خراب شد! دستمو روی شکمم گ

توی دادگاه چقدر حالم شد... صدای زنگ آیفن اومد... ترسیدم مامان باشه... به خودم 
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دوندم از چدی ترسدیدم کده منصدورُ ازم       نهیب زدم از چی میترسی؟! نفهمیددم نمدی  

 بگیره؟!!! وای من کی انقدر بدبخت شدم...  

 ماندانا: از  الفروشیِ!

 ها رو آوردن باز کن.  لقهمنصور: ح

 پوزخندی زدم: تو رو خدا ببین به چی داره فکر میکنه حلقه چیه؟!!  

برگشتم روی اولین مبل نشستم منصور شداکی نگدام کدرد و    »منصور: مایا... مایا بیا... 

 «: گفت

 بخونم؟«: اون اومد کنارم نشست و عاقد گفت»خدایا به من یه صبر عطا کن.  -

ی منصور  با بغض به خاله ملک نگاه کردم، رفت از کتابخونه»ون کو؟ خاله ملک: قرآنت

یه قرآن آورد و داد به منصور، منصور قرآنُ بوسید، بدا حدرص منصدور نگداه کدردم و      

منصور اومد یه نیم نگاه کنِ، دید دارم با حرص نگاش میکنم، کامل نگاهشو به  رفم 

کدردی حداال سدر عقددت قدرآن       قرآن؟! همة کارای غیرشرعی رو«: برگردوند و گفتم

 گیری؟! دست می

عروس خانم بندده  »منصور جوابمو نداد و عاقد عروس خانم برای برای بار اول میگم: 

ی ویالرو که شنیدم برگشتم به منصور  دانگ کلمه ی ویال شش وکیلم شما رو با مهریه

 «. نگاه کردم و منصور بدون اینکه نگام کنه گفت: تو عاشق دریایی
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دونستم چیه! اون کاریُ کرده کده   غریبی پیدا کردم یه حالی که خودمم نمی یه حال

 من دوست دارم، اون کاری که میدون میتونه قلب منو تکون بده. 

 عاقد: عروس خانم وکیلم؟!

واد سه بار بخونی بلده، بدده    حاال مگه چه عقدیه که سه بار بخونه آروم گفتم: آیا نمی

 امضا کنیم بره. 

رده به منصور نگاه کرد و اومدم بلند بشم، منصور محم آرنجمو گرفدت و  خو عاقد یکه

 گفت:

عاقد خطبه رو برای منصور هم خوند و دستیارش دفتدر رو آورد  »رو.  بخونید خطبه -

و تندتند فقط امضا کردم موقعه امضاها منصور نگام کدرد بددون اینکده نگداش کدنم      

 «: گفتم

 حساب کن زودتر پاشه بره.  جای اینکه نگام کنی پاشو پول عاقدُ -

سدر بلندد کدردم بدا     »گیدرم   منصور: من امضا نکردم... اگر بخوای برات جشن هم مدی 

 من کاری نکردم این حقم نیست مایا...  «: پوزخند نگاهش کردم و منصور گفت

حق؟ کدوم حق؟ حق منم نیست... من هیچی از زندگی هیچ وقت نداشتم؛ تو ایدن   -

 زندگیم پیر شدم.  ی تموم دو روز اندازه

 منصور با سکوت خودکارو گرفت و امضاهاشو زد و عاقد رفت...  

 مسیح: ماندانا، بپوش بریم. 
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 ماندانا باهام روبوسی کرد و تو گوشم گفت:

 اشی.   تو دیگه مایای قبل نیستی یادت نره، دیگه زن منصوری و مادر بچه -

ه من نه، اما به منصور تبریگ گفت امو بوسید و مسیح باهام دست داد و ب ماندانا گونه

و رفت. بابا کتشو برداشت و اومد  رفم کنارم نشست با بغض نگاش کردم و دسدتمو  

 گرفت و گفت:

یه نفس کشید و به دستم نگاه »قرار بود جبران کنم اما باز گند زدم؛ اما... امشب...  -

خوام... ایدن... ایدن    رو نمی رم وسایلمو جمع میکنم... من این زندگی می«: کرد و گفت

تحقیرُ... میدونی مایا شاید اگه یه زن متعهد کنارم بود، یکی شبیه مادرم، شبیه ملک 

خانم... شاید منم به زندگی دلگرم بودم.. امروز غرورم غیرتم لِه شد، اما جلدوی همده   

 شکستم... اشک تو چشمای بابا جمع شد و گفت:

گدن   ذارن به منم مدی  که رو مادرت میآبروم جلوی همه رفت، همه کنار هر اسمی  -

گن... چشمای بابا قرمز شده بود، دلم براش سدوخت... دسدتمو بوسدید و     غیرت می بی

 گفت:

به تو هم بد کردم با این انتخابم... میدونی منصور بدترین آدم رو زمینم باشده پددر    -

که ایدن زن  خوبی خواهد بود، خیلی مهمه وقتی آدم ازدواج میکنه اینو در نظر بگیره 

سدری  »ی من بشه یا نه؛ خیلی مهمه مایدا   یا مرد میتونه مادر یا پدر خوبی برای بچه

ی مادرت شدم،  من اون موقع عاشق قیافه«: تکون داد و سرشو به زیر انداخت و گفت
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عاشق قر و فرش، عاشق کالسش، تیدپش، بچده بدودم دیگده پوزخنددی زد و گفدت:       

خواستم خودمو شدبیه بقیده کدنم قددرت اراده      گم مقصر نبودما، من همیشه می نمی

ای و  اسدت، تدو حاملده    نداشتم قدرت اختیار نداشتم برای همین کالهم پدس معرکده  

ی مادرت دربیای... البته منصور... منصور بدشم به سگی من  مجبوری به عقد معشوقه

 ارزه. دلم برای بابام خیل سوخت با بغض گفتم: می

 تت دارم بخشیدمت...  اینطوری نگو بابا، من دوس -

بابا: قول میدم حواسم باشه مایا... شده رفاقت با منصور میکنم چون گوشت مدن الی  

بندم اما تدو رو نبایدد    دندونشه... چون تو داری یه بچه میاری... چشممو به غیرتم می

 ول کنم... 

 گم.  کنی؟ خودتو می چی کار می -

 بابا:  القش میدم این رسواییِ. 

 مطمئنی؟ -

 ذارم مزاحم زندگیت بشه.   بابا سری تکون داد و گفت: نمی

 ترین اتفاقِ.  پوزخندی تلخ زدم و گفتم: مردم بیرون فکر میکنند این مضحک

 بابا سرمو بوسید و گفت: چند روز فرصت بده، جمع و جور میکنم خودمو. 

 ری؟ کجا می -
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نو بددم بدره، خونده رو    بابا: برم وسایلمو جمع و جور کنم، یکم تو باندک دارم و ماشدی  

 جای مهرش میدم بره.  

 خوای فکر کنی؟ بابا! نمی -

مدنم  «: شونه بداال داد و گفدت  »بابا پوزخندی زد و گفت: االن کجاست؟ تو میدونی؟ 

 دونم.   نمی

 بابا از جا بلند شد و گفت: منصور... بیا دم در کارت دارم.  

 خاله ملک: داریوش!

 رف بزنیم، دامادمه خیر سرم.  خوام ح بابا: خاله اری ندارم، می

 خاله ملک: شده فیلم، فیلم، باید بدیم یکی از روی این داستان فیلم بسازه. 

 بابا: آره مخصوصاً از رو زندگیِ من.  

 منصور: مادر، یه چیز بده مایا بخوره، رنگش پریده.  

خاله ملک زیر لب غر زد: دیگه دختر مادر شددی، دیگده روزی صدد بدار میگدی مدار       

 شدم، شما مَردا تخم کنید زنا تحمل میکنند... شدم مادر نمی می

خاله ملک، سری یه چیز سرُ هم کرد و برام آورد به هوای من خودشم خدورد، چدای   

 گذاشت و گفتم:

 شه باشی.  خاله می -

 خاله ملک: چند روز؟ ده روز؟ پنجاه روز؟ آخرش چی مادر؟
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 شه.  دلم صاف نمی -

ی من قددیِس امدا تدو اگده نگدذری خدودتی کده عدذاب          گم بچه خاله ملک: من نمی

هاشدونو گداهی ببندندد سدنگ رو سدنگ       کشی؛ نصف زنهای این کشور اگر چشدم  می

 پاشه! شه؛ نبندن از هم می زندگیشون بند می

 آخه مادرمه.   -

 تونی؟ خوای از این بچه بگذری می فهمم چطور می خاله ملک: من می

 گذره؟ ملک گفت: منصور فکر میکنی میسرمو به معنی نه تکون دادم و خاله 

 رم باال زندگی میکنم.   سرمو به زیر انداختم و گفتم: من می

خاله ملک پوزخندی زد و گفت: یا تو با خدا و حرفداش لدج کدردی یدا منصدور! اون      

شدنوم حداال کده     موقعه که حرومه ور دل همید و هر چی خدودم مدیگم خدودم مدی    

 خواد جدا بشه.  محرمند می

سر بلند کردم دیدم منصور دست به جیب ایسدتاده و خالده ملدک    »دا بشه؟ کی ج -

 «:گفت

 تو کار شما دو تا خدا هم مونده؛ من برم نمازمو بخونم.  -

ی لباسدش   خاله ملک رفت و منصور با دو تا جعبه اومد جلو کنارم نشست کندار یقده  

منصدور در  »ده؟!! اش باز قرمز بود، بابدا زده یدا هدم خدورده هدم ز      پاره شده بود چونه
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ی رنگی توش بود، دستمو گرفدت و دسدتمو اندداخت     ی اولو باز کرد دو تا حلقه جعبه

 بهش نگاه کردم، نگام نکرد و گفت:

 منو اینطوری نگاه نکن.   -

 مگه نگفتی حق  الق دارم، شاید دلم بخواد بعد عقد جدا بشم.  -

 منصور: حق  القت با تبصره است. 

 یعنی چی؟!!! -

زنان نگداش   با حرص و نفس»بعد سی سال زندگی مشترک حق  الق داری.  منصور:

بسده  «: حوصله دستامو مهار کرد و خسدته گفدت   کردم، با مشت افتادم به جونش بی

 «:با حرص و دندونای رو هم گفتم»ام کردی...  خسته شدم مایا... خسته

دار  خدش  محکم تدو بغلدش نگهدم داشدت بدا صددای      »تو گولم زدی... گولم زدی...  -

 «: گفت

مایا... مایا دارم خودمو کنترل میکنم. دارم خودخدوری میکدنم... گداهی بده خدا ر       -

عشق گاهی به خا ر بچه به خودم مدیگم منصدور اشدکال ندداره... امدا دارم سدوپاپ       

پرونم آروم بگیر... این حلقه از دستت دربیاد من میدونمو تو... حلقده رو از دسدت    می

شماشو با حرص رو هم گذاشت و رهام کدرد بدا بغدض نگداش     درآوردم پرت کردم، چ

رم سراغ یه بچه بایدم اینارو ببیدنم،   ای دیگه، وقتی منه نره خر می کردم و گفت: بچه

 جعبه دومو انداخت تو بغلمو گذاشت و رفت بیرون. 

novelbaz.ir ( 584 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[588] 

 

نشستم های های گریه کدردم فقدط... خالده ملکدم نیومدد سدراغم... رفدتم حلقده رو         

ی خودشدو برداشدته بدود،     هامون نگاه کردم، حلقه ردم به جای حلقهبرداشتم نگاش ک

من منصورُ دوستش داشتم... اما ازش بیزارم... حلقده رو گذاشدتم سدر جداش، جعبده      

 دومو باز کردم یه سرویس جواهر بود...  

 * * * 

ی منصدور زنددگی    ی بداالی خونده   چهار ماهم بود، ویارم کم کم قطع شده بود،  بقه

ای!!! منصور هر شب کارش بود که میومد بداال پشدت در    چه مدلی زندگی میکردم اما

زد داد میزد تهدید میکرد که بکوشدنتم پدایین، گداهی     انقدر در میزد انقدر حرف می

ام میکرد یدا اعصدابمو خدرد میکدرد کده در روز بداز میکدردم... خدودم          وقتها یا خسته

راحتی ازش بگذرم، گاهی وقتها  تونستم به میدونستم داره تحمل میکنه، اما من نمی

ترسیدم میومدم پایین، خاله ملک وقتی سه مداهم بدود    شد خودم می که حالم بد می

 رفت.  موند و می رفت هر دو هفته سه هفته یا بار میومد دو روز می

ی بابدا چندد کوچده     بابا از مامان جدا شده بود  الق نه، فقط جدا شده بودند، خونده 

ذاشدت شدب بمدونم،     رفتم اونجدا امدا منصدور نمدی     ا بود، گاهی میی م باالتر از خونه

موند، با بابا هم شبیه دو تا پسربچه میشدن که با هدم کَدل    موندم هم خودش می می

 انداختن...  
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به کارم و درسم ادامه میدادم، اما زیاد حوصدله نداشدتم، اون روز صدبح سدر تمدرین      

گرفت، بدا گروهدی    م زیر شکمم درد میبودم، به خا ر بارداری، راحت نبودم ویلن بزن

کار میکردم که موسیقی سنتی کار میکردن و سه تار میزدم، از صدبح حالدت ضدعف    

داشتم؛ عصر یه کالس داشتم، قررا بود بعدد تمدرین هدم بدرم چندد سداعت اسدتخر        

 خواننده که مرد مسنی بود آخر سری اول تمرین اومد جلو گفت:

 ن پریده!خانم حاتمی؟! حالت خوبه؟ رنگتو -

 لبخند کمرنگی زدم گفتم: نه خوبم، بعضی روزا انرژیم خیلی کمه. 

 خوایید برید؟! مشکلی نیستا! شما وضعیت  بیعی که ندارید من درک میکنم.   می -

 خیلی ممنونم ولی خوبم، ادامه میدم.  -

 هر جور صالح میدونید ولی مراقب خودتون باشید.   -

 نصور از صبح باالی ده باز زنگ زده بود.  لبخندی زدم و گوشیم زنگ خورد، م

 مایا! سالم کجایی؟ -

 سالم، سر تمرینم.  -

 منصور: تمرین؟ تمرین؟!!! امروز وقت سونوگرافی داری چه تمرینی!

 سونوگرافیم ساعت یک و نیمِ، االن یازدهِ.  -

 منصور: من دارم میام دنبالت. 

 منصور میگم یک و نیمِ! اَه! باز شروع کرد! -
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فهمدی یعندی    ای اصالً می ها رو تموم میکنی، تو حامله صور: بهت گفتم، این تمرینمن

چی؟ از صبح تا شب برای چی سرکاری، من دارم میدام اونجدا؛ خدودم مدیگم دیگده      

 نمیای.  

 ی بابام.   رم خونه منصور به خدا پاتو اینجا بذاری می -

 ی بابات؟ کیُ تهدیدی میکنی منو؟! منو؟! منصور: خونه

 نصور میرم به قرآن.  م -

منصور: واسه من قسم نخور مایا خودت میدونی سَرِ این ماجرا من رحدم نددارم، مایدا    

 ها.   میرم یه حکمی میگیرم برات که یه عمر برات پشیمون بمونه

با حرص و صدای خفه و آروم گفتم: منصدور بدس کدن... انقددر از بدی ا العدی مدن        

 م غلطاتو درست کنما. رم وکیل میگیر سوءاستفاده نکن منم می

ی لبمدو بدا    خدداحافظی، گوشده   قطع کرد بی»منصور: خیلی خوبه، همین کارو بکن. 

حرص جویدم و موبایلمو توی کیفم گذاشدتم و بده ا درافم نگداه کدردم و همده سدر        

 «. جاشون رفتن که دوباره تمرینو از سر شروع کنند

تدره،   ایدن بچده از خدودم مهدم    خوام با منصور بجنگم، بدرام   فکرم مشغول بود....، نمی

خوام چدوب دلمدو    تونم دلمو باهاش صاف کنم نمی مشکل من با منصور اینه که نمی

خدوام هدم    خوام خوشبخت باشه. مدی  خوام اون شبیه من باشه، می ام بخوره، نمی بچه

خودم هم منصور یه جوری پشتش باشیم که هیچ کس نتونه بهش آسیبی وارد کنه؛ 
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با منصور به اون آسیب برسدونه... خددایا کمکدم کدن... کمکدم       خوام اختالف من نمی

 کن...  

 مایا... مایا؟! نتتو داری اشتباه میزنی! -

 نگاهی کردمو گفتم: ببخشید... ببخشید! Bandسر بلند کردم و به اعضای 

 ساعت حوالی دوازده و نیم بود باز منصور زنگ زد گفت: دم درِ منتظرِ منه.  

 خواننده مذکور اومد نزدیکمو گفت:وسایلمو جمع کردم و 

خانم حاتمی، شما کارتون خیلی خوبه، اصالً دوست ندارم این حرفو بزنم! اما اصدالً   -

 آمادگی ادامه ندارید.  

 قلبم هری ریخت داره بیرونم میکنه، کل رهبری گروه هم با خودشِ!

 یعنی برم؟! -

 تره...   هنر مهم شما باردارید! من خودم پدرم میدونم که بچه از کار و -

 تونم...  بله ولی من می -

ی فکری، وضعیت جسدمانی...،   تونید ولی شما اصالً حالتون خوب نیست، مشغله می -

همسرتون مشخصه که نگرانتون هستند که مدام تماس میگیرند، دنبدالتون میدان بدا    

 شرط و شروط قرارداد شما رو تأیید میکنه... من جزء افتخاراتمه که شما...  

 ام... امیدوارم موفق باشید.   بله متوجه -

 من هزینه زحمات و زمان...   -
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 از پسش برمیومدم. «: لبامو رو هم گذاشتم و به سختی گفتم»من نیازی ندارم...  -

 حتماً در آینده نه چندان دور همکاری خواهیم داشت.  -

برگشتم یه  تارمو جمع کنم صدای سالم منصورُ شنیدم، سری تکون دادم و اومدم سه

بدا صددای   »نیم نگاه بهش کردم... اومد  رفم و گفت: تو بلند شو من جمعشو میکنم 

 کنی بلند شو...   زنه؟! واقعاً مایا یه ذره مراعات نمی زن حامله چنباتمه می«: آروم گفت

 از جا بلند شدم و منصور گفت: 

 تونم یه خواهشی کنم؟ من می»....« جناب آقای  -

 منصور! -

 ه: جانم؟ امر بفرمایید.  خوانند

آبرو نبر خودش گفدت الزم  «: آروم خم شدم گفتم»یه لحظه! ».....« ببخشید آقای  -

 نکرده بیای انقدر رفتی اومدی یارو عذرمو خواست. 

تدارو بسدت و رو بده     منصور با نگاهی شاکی ولی مظلوم نگام کدرد و زیدپ کیدف سده    

 خواننده گفت:

 ممنونم از درکتون.   -

زنده باشید امیدوارم زیر سایه پدر و مادرش خوشبخت باشه، البته که بدرای   خواننده:

من خیلی سخته کسی رو جایگزین خانم حاتمی کنم، اما خوب شرایطو درک میکنم 

 ها از همکارا بودند.   چون همسر خودمم قبل از بچه
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 منصور با خواننده دست داد و گفت:

سدنجی! هده!    شرایط»رایط سنجیتون. به هر حال منو خوشحال کردید از درک و ش -

 خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدم و گفتم:« کارمو ازم گفت!

 زنی که یارو گفت نیا.  انقدر زنگی می -

 منصور جوابمو نداد و گفتم: راحت شدی؟

کنی، تو االن یه دخترِ معمولی نیستی باید شرایطتت  منصور: مایا جان چرا درک نمی

 متفاوت باشه.  

 شی؟ نشین بشم تو راحت می هخون -

 هات باید کمی محدود بشه.   نشین باشی اما فعالیت خوام خونه منصور: من نمی

 با حرص به بیرون نگاه کردم و منصور گفت:

 ناهار بخوریم بعد بریم مطب.   -

 ام نیست.   من گرسنه -

م تو گوشیم زنگ خورد، دیدم اسم مامانِ، گوشیُ محکم کوبید»نچ، باز شروع کرد!  -

 «:اختیار اول داد زد بغل منصور رو شکمش انقدر محکم که یه آن ترمز کرد و بی

 دیوونه! چرا اینطوری میکنی؟! -

 دوستته.   -

novelbaz.ir ( 590 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[594] 

 

منصور با اخم نگاه کرد و به صفحه گوشی نگاه کرد تا اسم مامانو دید، گوشیُ محکدم  

ه داشدت  دیش خرد شد با وحشت نگاش کردم یه گوشه نگد  سی کوبید رو داشبورد ال

 با عصبانیت گفت:

 «:منم با اخم و شاکی و کمی البته ترس گفتم»کنی نه؟  تمومش نمی -

 کی شماره منو داده بهش تو دیگه.   -

منصور: من گه بخورم شماره تورو بدم، مرض دارم خطتو عوض کرده بدودم؟ یده بدار    

دیگده  دیگه اسم مادرتو برای من بیاری من میددونم و تدو، شورشدو دیگده درآوردی،     

هرکسی یه حددی داره یده تحملدی داره... اَه... بدا بغدض نگداش کدردم و رومدو ازش         

 برگردوندم...  

دی گوشی که خرد شده هیچدی،   سی گوشی از رو داشبورد سُر خورد افتاد تو بغلم ال

دی مانیتو ضبطشم خرد شده، به گوشدی نگداه کدردم، مدن گوشدی بده  دالع         سی ال

منصور با اخم بددون اینکده   »کشیدمو گفتم: ببین!  دیش سی نیستم! نگاه دست رو ال

این بدار بابدا بدود    «. نگام کنه نفسی بلند کشید و جوابمو نداد، گوشیم باز زنگ خورد

 کنه!   شد با بغض گفتم: گوشیمو شکوندی تماسو باز نمی ولی تماس باز نمی

: منصور گوشیُ با حرص ازم گرفت انداخت بداالی داشدبورد و بدا همدون صددا گفدتم      

 بابامه!
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منصور بدون اینکه باز جوابمو بده و نگام کنه گوشیشو درآورد و قفدل گوشدی رو بداز    

 کرد و گرفت  رفم.  

ها رفتم اسم مامدانُ سدرح کدردم... فهمیددم تدو بلدک        گوشی رو گرفتم و توی تماس

هدا   امون البته این شماره های آرایشگاه هم همینطور، حتی شمارة خونه لیسته، شماره

ودند... شماره بابارو گدرفتم و تدا تمداس وصدل شدد بابدا گفدت: منصدور، مایدا          سیو نب

 کجاست؟

 بابا.   -

 بابا: اووف، پیش منصوری؟ گوشیتو چرا جواب ندادی؟

 گوشیم شکسته.   -

ها خونه نیستی؟ هدی زندگ زدم خونده گوشدی رو      بابا: خوبی بابا جان؟! تو مگه صبح

 برنداشتی نگران شدم. 

 م، ولی دیگه عذرمو خواستن، دیگه تمرینی هم ندارم. امروز تمرین داشت -

 بابا: بهتر!

 بابا! -

 بابا: آخه االن موقع کار نیست، رفتی دکتر؟!

 نه منصور اومده دنبال بریم.   -
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بابدا بدا یده    »بابا: اوهوم، آره باید با خودش بری، کار داشت زنگ بزن من میام پیشت. 

 ه؟فمید جنسیت بچه چی امروز می«: شوری گفت

 منصور پوزخندی زد و گفت: سرتو انقدر ذوق نداشت تازه پدر بودنش گل کرده. 

 دونم بابا، من که سر درنمیارم.   صدای گوشی رو کم کردم و گفتم: نمی

 منصور: بگو آره. 

 اش بیشتره میگه آره.  منصور انگار تجربه -

سرعتو باال برد با منصور باز بدون اینکه نگام کنه و جوابی بده با حرص الیی کشید و 

 اخم نگاش کردم.  

 بابا گفت: به من پس حتماً بعد سونوگرافی زنگ بزن.  

 باشه، بابا؟ -

 بابا: جان؟

 به مامان بگو بهم زنگ نزنه.   -

 زنم به ماندانا بگو.   بابا: من که باهاش حرف نمی

 تو چیکار کردی؟ منظورم روند کارای  القته.   -

 بدم؟بابا:  القش نمیدم! برای چی 

 یعنی چی؟ -

 بابا: همینطوری بمونه، اینم تقاص تموم کارایی که باید میکرد و نکرد.  
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 آخره اینطوری که نمیشه؟ -

 زنم.  بابا: چرا میشه، تو نگران نباش، من زهرمو بهش می

 االن دیگه؟! باید قبالً یه فکری میکردی.   -

 د بجنگم. داد خیلی صلح کردم االن بای بابا: فکرم اون موقع قد نمی

 مثالً چیکار کنی؟! -

ات باش، به مصدور بگدو    بابا: تو االن نباید به این چیزا فکر کنی، تو به فکر خودتو بچه

 حواستُ جمع کن؛ خداحافظ بابا. 

به منصور نگاه کردم یه اعالم تماس از دست رفته اومد به شماره نگداه  »خداحافظ.  -

 ... یکی بهت زنگ زد رفت تو تماس«: کردمُ گفتم

 کنی؟  گیری یا تماسای منو چک می منصور: داری تماساتو می

 باز گوشیُ محکم کوبیدم تو شکمش بلند گفت: نُچ. 

به بیرون با حرص نگاه کردم و گوشی منصور زنگ خورد گذاشت رو بلندگو، منشیش 

 بود.  

 آقای اشرافی، خانم خانی اومدن.  -

 منصور: مگه نگفتم در رو باز نکن. 

 ز نکردم، یه یادداشت براتون گذاشته انداخته تو ساختمون.  منشی: با

 منصور: باز کردی یادداشتو؟
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 منشی: باز بود، یه شماره تماس زده به من زنگ بزن.  

 منصور: دوربین باالی در فیلم گرفته؟

 منشی: فیلم ساعت ورودشونو؟

 م سیو کنم؟بله، کات کن«: با تردید به منصور نگاه کردم و منشی گفت»منصور: بله. 

 منصور: آره بذار تو همون فایلی که گفتم، اون برگه رو هم نگه دار. 

 منصور داری چیکار میکنی؟ -

 منصور تماسُ قطع کرد و جوابمو نداد و عصبی گفتم:

 منصور با توام.  -

 منصور: مادرت مزاحممه میخوام شکایت کنم. 

 منصور!!! اون مادرِ منه! -

هار ماهه از زندم دورم، چهدار ماهده زنددگیم زَهدره، دارم      منصور: قاتل زندگی منه، چ

شنوم دسدتش هدرزه واسده زدن تدو چَدک و       شنوم دارم از پدرت کنایه می توهین می

ی منو من هم دم نباید بزنم چون حق داره و من باید بهش میگفتم چدون بابدا    چونه

 توعه... بازم بگم. 

 ای؟ با بغض گفتم: عاشقش کردی حاال شاکی

 ی کارم چرا اینطوری میکنه: عربده زد از ترس چسبیدم به شیشهمنصور 

 شعور بفهم... بفهم...   من کاری نکردم! اون بود که به من چسبید، بی -
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 با وحشت نگاش کردم و عصبی گفت:

 کنه، بس کن دیگه، بس کن.  اَه... ول نمی -

 گفت: دستمو جلوی دهنم گرفتم و ترسمو تو گلوم قورت دادم و منصور زیر لب

 تا کی؟ تا کی تحمل کنم؟ بسه دیگه...  -

خوام مامانُ متهم کنند،  آروم تو جام جابجا شدم و با نگرانی به بیرون نگاه کردم، نمی

تدر   مامانم خب داره مدرک جمع میکنه، گوشیمو اومدم از رو داشبورد بدردارم سدریع  

 دم و گفتم:گوشی رو برداشت انداخت توی جای کنار در خودش با تعجب نگاش کر

 دیوونه شدی؟ -

خدوام ببیدنم کدی جدرأت      بینی، اون وقت می منصور: تو دیوونگی منو ندیدی ولی می

 داره برای من گربه رقصونی کنه.  

 فقط تهدید بلدی؟ -

منصور: نه، نه عزیزم، من علم بلدم، فقدط چدون تدو عشدقمی دارم دیدر بدرات عمدل        

 میکنم.  

 باز تهدید کرد! -

ای میزنم که  د و گفت: نترس، عمل من زوده و سریعه، از ناحیهمنصور سری تکون دا

همه منهدم بشن. شوکه به منصور نگاه کردم، مایا خیلی پیش رفتدی، آرومدش کدن،    

ترسم ازش، مامانُ بدبخت نکنه، بچه رو ازم نگیره، مدثالً پروندده پزشدکیِ قبلیمدو      می
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مدریض بدوده؟! ایدن کدارو      برنداره ازش سوءاستفاده کنه بگه این لیاقت مادری ندداره 

 کنه! میکنه، تهدیدش خیلی تلخ بود... لبمو به دندونم گرفتم، چیکار کنم؟!  نمی

 ، دوباره صداش کن، منصور؟ «جان»جوابمو نداد همیشه بازم میگفت »منصور...  -

 «. چیه؟ گفت چیه؟ وااای انگار فحش خواهر مادر داده به من میگه چیه»چیه؟  -

 چیه؟!!! -

 آره چیه؟ چیه چی میگی؟ منصور:

 منصور با حرص و صدای دورگه و عصبی گفت:« چیه»با بغض گفتم: به من نگو 

منصور: نه تو لج کن من بگم جان، بگم قربوندت بدرم، بگدم خوشدگلم ندازم... دردم...      

 کوفتم...  

 زدم زیر گریه... دلم هزار تیکه شد، بلند بلند گریه میکردم. داد زد:

 نوان سالح استفاده نکن. ات به ع از گریه -

 با گریه گفتم: با من اینطوری حرف نزن االن دق میکنم. 

 منصور با همون لحن قبلی گفت:

تو بیجا میکنی پس خودتو از من جدا میکنی، فکر کردی منصور خَرِ، تو هر غلطی  -

پره، من نخواستم زنددگیش بدا پددرت بهدم      بکنی منصور نازتو بکشه؟ مادرت هرز می

گیره کده تدو بده     زنه تو دهنم یا گردنمو می بینه یا می مردک هر دفعه مارو میبریزه، 

خوایید سرتونو بخورید؟ چه مرگتدونِ، زنیکده    من خیانت کردی، شما پدر و دختر می
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افتاده تو زندگی من شما دو تا هم یه جور شدید درد شدید حناق، شبیه تیغدی مایدا   

یگم ببخشدید واسده کدار نکدرده مدیگم      شه قورتت داد نه بداال آوردت، هدی مد    نه می

امدون داره میداد.. خودشدو     ببخشید میگم غلط کردم، گه خوردم، زندگی کنیم، بچده 

 شعوری.  پاک زده به نفهمی و بی

زندم   درسدت حدرف نمدی   «: اونم داد زد»جیغ زدم با گریه: منصور درست حرف بزن. 

پایین؟ تو به چه حقی  توونم از اون باال بکشونمت لیاقتت همینه. فکر کردی من نمی

منصدور  »خوای حکم برات...  کنی؟ هان؟ به چه حقی؟! می چهار ماه با من متارکه می

بدرای مدن   «: جایی شدم و عصدبی جیدغ زدم   یه گوشه نگه داشت و منم تو جام جابه

 حکم حکم نکن من دلم شکسته. 

هشدو زدن  منصور هم داد زد: دل منم شکسته، یه بار با مادرت رقصیدم، سرشو زدن ت

 اومد دفتر اومد خونه ازم آویزون میشد التماس میکرد باهاش باشم...  

 با دهن باز، چشمای خیس و وارفته نگاش کردم و گفت:

تونم به اون خیانت کنم، گریده   گفتم کتایون نه تو زن بهترین دوست منی من نمی -

آسدونه؟ بدرای   کرد، هی لباس عوض کرد، لباس درآورد، فکر میکنی برای یه مرد اینا 

یه مرد مجرد، بابات برای من ارزش نداشت برای من تو ارزش داشتی، چه تو جایگداه  

امدی نفهدم،    کسی که عاشقش بودم چه در جایگاه اینکده حدس میکدردم مثدل بچده     
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تونستم با مادرت باشم نخواسدتم،   فهمی این حرفارو؟ من صد هزار بار می شعور می بی

 رفت...   نخواستم لباس تنش کردم فرستادم

 «. حس میکردم جلوی منصور خرد شدم، مشتامو محکم گره کرده بودم روی پام»

گرفتم که نباشم، خودمو دور کردم که نیاد ترسیدم  منصور: پرونده خارج از کشور می

تونستم از  ریق تدو راضدیش    بلغزم... تو که خواستی جدا بشی، موضع عوض شد می

خواستم آبروش بره یدا از   خواستم آبروم بره، نمی میفهمی یا نه؛ ن کنم نیاد، اینارو می

گیری صریح مانعش بشم ما نون و نمک خدورده   دیدن تو محروم بشم که با یه موضع

 بودیم.  

 آروم با صدای خفه گفتم: بسه. 

سکوت کرد، دستمو روی قلبم گذاشتم، شاید دروغ میگه که خودشو مبر ا کنه... سرم 

 ترکید...   داشت می

 د کل راه سکوت کردیم.  راه افتا

جلوی مطب نگه داشت، جون من رفته بدود... سدرم پدر از سدؤال و ابهدام و تلخدی و       

افسردگی و پریشونی بود وارد مطب شددیم، روی صدندلی اول نشسدتم، شدالمو بداز      

ی تاریک مطب که رو  داد به پنجره کردم حس خفگی داشتم... مغزم هیچ فرمانی نمی

 ..  به دیوار بود نگاه کردم.

 منصور با یه لیوان آب اومد  رفمو گفت:
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نگاش کردم جدی نگام میکرد، دستام جدون لیدوان آبُ گدرفتن هدم     »یکم بخور...  -

فهمید و بلد بود که فهمید، لیواندو   نداشت، کمی سرمو آوردم جلو انقدر منو خوب می

تمون جلوی لبم گرفت یه جرعه از آب خوردمُ گفت: بریم یه چیز بخرم بخوری تا نوب

 «بشه؟

سرمو به معنی نه تکون دادم و دکمه باالی پالتومو باز کرد و لیوانو باز جلدوی دهدنم   

 گرفت و گفت:

خوای بگم بری تو یکی از اتاق دراز بکشی. سرمو به معنی نه تکون دادم و آروم  می -

 گفت: خیله خب. 

بده مدن نگداه     اسدتثنا  رفت لیوانو بندازه تو سطل، به مردم منتظر نگاه کردم همه بدی 

ی  میکردن!!! چرا؟!!! فکر کردن خیلی خوشبختم که شوهرم بهدم آب داد و یدا دکمده   

باالی پالتومو باز کرد که نفسم باال بیاد؛ چقدر مردم عقلشون تو چشمشونِ، شاید یده  

« تدر هسدت   مگه از اینم بددبخت »گفتن  دیدن می ساعت قبل همین آدما اگه منو می

 ده کمرت درد نگیره.  منصور نشست و گفت: تکیه ب

 برگشتم به منصور نگاه کردم با اخم کمرنگ و جدی نگام کرد، با بغض خفته گفتم:

 تونم.  شم، میخوام بمیرم، نمی دارم خفه می -

novelbaz.ir ( 600 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[604] 

 

هندوز نگداش   »تدر.   منصور نگاشو ازم گرفت و با ساعتش بازیی میکرد بدا اخدم غلدیظ   

سدریع نگدام کدرد، موهدام از     »عمو منصور. «: تر و با صدای لرزون گفتم میکردم آروم

 «:پشت گوشم سُر خورد و کنار صورتم ریخت و با بغض گفتم

اشکم فروریخت، منصور، وای نگاه »امون به خا ر مامانم فرار کنم.  خوام از خونه می -

اشُ یکی آزار داده، نگاهش فریادرس توی  منصور... شبیه پدری شد که عزیزترین بچه

شم. عمو منصور یده   دارم خفه می«: ی خفه و کم گفتمدوید با صدا قرینه چشمم می

 کاری کن...  

منصور یهنو از جا بلند شد، انگار قلبمو از جا کندد یده قددمی تدوی راهدرو زد، از در      

مطب رفت بیرون، اومد داخل، رفت دم پنجره دوباره از در ورودی مطب بیرون رفت، 

 سرمو به دیوار تکیه دادم...  

 بت شماست. منشی: خانم حاتمی، نو

 منصور؟ -

 منصور سریع اومد تو واحد، دستمو  رفش دراز کردم آروم گفتم:

 تونم بلند...   نمی -

منو دربرگرفت جون «... من اینجام»ی کلیدی دقیقاً اینه  اون کلمه»منصور: اینجام... 

 «کشید، تموم وزنم روی تنش بود... راه رفتن نداشتم، منو می

 بود تا منو دید گفت:دکتر یه مَرد پنجاه ساله 
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 سونوگرافی چی داره؟ -

 منصور: خانمم باردار هستند.  

 دکتر: چیه چته؟! خوبی؟!

ای پدالتمو بداز کدرد     به مصور نگاه کردم گردنش سرخ بود روی تخت نشوندتم، دکمه

 آروم گفتم: نری.  

 تر گفتم: منصور بدون اینکه نگام کنه گفت: اینجام. با صدای آهسته

ام زهدر   ر نگام کرد، ترحم تو چشماش هویدا بود... هنوز زخمدای کهنده  منصو»مَردِ  -

 «. دارن

 بوتمو از پام درآورد و دکتر گفت:

 تو شوهرشی؟  -

دکتره... حس بدی بهم میداد! شداید مدن خیلدی بهدم     »منصور: بله من همسرشونم. 

 «  ام! ریخته

 ترسی فرار کنه؟  دست منصورو محکم گرفتم و دکتره گفت: می

 تره زل زده بودم پوزخندی زد و گفت:به دک

 داره.  نترس کسی بَرش نمی -
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به منصور نگاه کردم، ا مینانُ توی چشدمام ریخدت، کسدی    »منصور: من اینجام مایا 

شناسه بلند نیسدت...   فهمه کسی جز اون منو اینطوری نمی جز اون این حال منو نمی

 «دارم... نیاز« اینجام»هر چی هم شده االن فقط به اون و کلمه 

 دکتر: هفده هفته و سه روز؛ چند وقته ازدواج کردین؟

منصور که نگاهمو توی چشماش نگه داشته بود که استرسدمو کدم کنده گفدت: یدک      

 ساله و نیم. 

چهار ماهه، شایدم کمتر... زمانِ وقتیُ که کندارم قدرار گرفدت بدرای کدارای  دالقُ       »

 «. گفت

 دکتر: دختر دوست دارید یا پسر؟

 سالمه؟منصور: 

 خواستی سالم هم نباشه.  دکتر: با زن جوون می

دکتر ادامه « هیچی نگو چیزی نیست»اخم کردم منصور آروم سرشو تکون داد یعنی 

 داد:

 نگفتی مامان، دختر یا پسر؟... هاااان؟ زبون نداری؟ هووم؟   -

 منصور: آقای دکتر!

 دکتر: هووم؟

 منصور: خانمم مضطربه...  
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خوام سؤال کنم حواسش پرت بشده... صددای قلبشدو گذاشدت      یدکتر: آره میدونم م

 قلبم هری ریخت برگشتم به مانیتور نگاه کردم و با بغض گفتم: منصور. 

ی منو منصورِ! ما دو تدا... مهمتدرین    زدم زیر گریه بچه»منصور: جان؟ صدای قلبشِ... 

 «یکردم...وجه اشتراکمون... یه آن همه چی یادم رفت فقط به بچه و منصور فکر م

دکتر: شما که نگفتید چدی دوسدت داریدد، ولدی مدن مدیگم، دختدره، بگدو مدادرت          

سیسمونی دخترونه بگیره. به دکتر با بغض تلخ نگام کرد و دکتدر از جدا بلندد شدد و     

زیدر  »منصور دستمال کاغذی برداشت روی شدکممو پداک کدرد و آروم گفدت: مایدا!      

کمک کرد تدا خودمدو جمدع و جدور      آرنجمو گرفت بلندم کرد و شالمو سرم کردم و

 « کنم...

 «:دکتر گفت  آخرم خودش به فریادم رسید،

 آقای پدر... یکم بیشتر مراقب باش.  -

 منصور: چیزی شده؟

دکتر: جنین وزنش کمه، ضعیفه، تپش قلب مادر هم باالست، بده پزشدکش مراجعده    

   باید بهترین متخصصا....«: بهمون نگاهی کرد و گفت»کنید، ظاهراً 

 منصور: پزشک خانمم سفر بودن آوردیم اینجا وگرنه فوق تخصصن. 

 دکتر سری با پوزخند تکون داد و گفت:

 به خانم فوق تخصص بگید، حواسش به بیماراش باشه.   -
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 اتون.  منصور: ممنون از توصیه

 دکتر: صبر کنید جواب...  

کرده خداسدت بدا اون    مرتیکه فکر«: زیر لب گفتم»دونیم؛ بیا عزیزم...  منصور: بله می

 مدل حرف زدنش. رفتیم بیرون نشستیم و منصور گفت:

منصور رفت پایین، سدرم پدر از هدوا بدود کدارای تدو       »من برم پایین یه چیز بخرم  -

دونم نسبت به آدم  ماشینش تو یه کفه تراز بود و کارای توی اتاق دکتر یه کفه... نمی

سدتش دارم... هندوز هدم تنهدا آدمدیِ کده       ی اینا به کنار من دو باید چیکار کنم، همه

 لبه وقتی یکی رو حتی برای خودخواهیشم دوست داره به  هوامو داره، انسان منفعت

 «. خا ر منفعت قلبشه

 منشیِ صدام کرد، شالمو کشیدم جلو ولی نبستم از جا بلند شدم گفت:

 دکتر باهاتون کار داره.   -

 نه گفت:اومدم داخل اتاق، دکترِ بدون اینکه نگام ک

رو به دستیاره اشاره کرد بره بیرون و درم ببنده با تعجب به در نگاه کدردم  »بشین،  -

 «: در حالی که میگفتم

 فکر کردم جواب حاضرِ.  -

 دکتر: حاضرِ. 

 دید؟ خب؟ چرا تحویلم نمی -
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 خواستم چند تا سؤال بپرسم و یه پزشک خوب معرفی کنم.  دکتر: برای اینکه می

 راضیم.  من از پزشکم -

 ات انقدر ضعیفه، امکان سقط هست.  دکتر: برای همین بچه

روی اولین مبل »قلبم هری ریخت و گفتم: امکان سقط؟!!! شما اینو موقعه... موقعة... 

 باید چیکار کنیم؟«: وارفتم و گفتم

 دکتر عینکشو برداشت و گفت:

 ببینم دختر جون این بچه چقدر برات مهمه؟ -

 امه.   عنی چی؟!!! بچهیکه خورده گفتم: ی

دکتر سری تکون داد و گفت: میدونم... میدونم منظورم از نظر منفعتی چقددر بدرات   

 مهمه؟!

امدو از دسدت    شم، چه منفعتی؟... من میگم چیکار کنم بچه متوجه منظورتون نمی -

 ندم.  

 دکتر: ببین دختر جون، دکتر محرمِ، من که فهمیدم تو زن این بابا نیستی.  

 اکی گفتم: پس کیشم؟ شوکه و ش

 دکتر پوزخندی زد و گفت:

بینم، یدارو سدنش دو    ببین این فیمارو برای من در نیار من روزی ده تا مثل تو می -

 اشی که...  تای توعه بچه جون، یا دوست دخترشی یا صیغه
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 از جا بلند شدم و گفتم:

 بده...  تو دکتری یا مفتش؟! به تو چه اصالً من کیشم، جواب سونوگرافیمو  -

 دکتر جوابو  رفم گرفت و گفت:

خوای این بچه رو نگه داری که این یارو عقدت کنه باید تحت نظدر باشدی،    اگر می -

تونم معرفیت کنم بری بدرای کورتداژ؛ دختدر     ی ناخواسته است من می اگر نه یه بچه

 جون این بچه که گناهی نداره که تو با یه مرد بودی...  

ذاری؟ تدو زنشدی یدا دوسدت      ی مریضات جلسه می با همهتو چطور آدمی هستی؟  -

دخترشی؟ شوهر منه، شوهرمه، چون چند سال بزرگتدره یععندی دوسدت دخترشدم     

 اشم، خاک تو اون سر تو مدرکت کنم میدم شوهرم در اینجا رو تخته کنه...  صیغه

 مایا؟!!! -

ت دخترشدی،  با حرص برگشتم گفتم: منصور... منصور منو کشونده تو اتاق میگه دوس

 کورتاژ کن، این بچه گناه داره به دنیا بیاد...  

 منصور... منصور چشماش قرمز شد به خون نشست با گریه گفتم:

 اشی؟ خوای نگه داری؟! به من میگه صیغه میگه منفعت داره بچه رو می -

 منصور رفت جلو جواب آزمایشو به ضرب از دکتره گرفت و تو صورت دکتر داد زد:

ن سر این زن و این بچه به مدادرزنم رحدم نکدردم تدو کده هیچدی، صدبح        ببین، م -

 زنم...   کالنتری، ظهر دادگاه، در اینجا تخته نشه من مدرکمو آتیش می
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 منشی اومد گفت: آقای دکتر...  

 منصور: زنگ بزنید برای دکترتون وکیل جور کنید. 

 دکتر از جا بلند شد و گفت: گمشید بیرون از مطب من...  

 سوئیچو  رف من گرفت و گفت: منصور

هدای   خودش از در اتاق سرک کشید بیرون و باالی سدقف »برو تو ماشین تا بیام...  -

 «:توی سالن مطب نگاه کرد و صدام کرد

 مایا برو پایین.  -

 چرا تو نمیای.   -

 منصور: من یه کار کوچیک دارم... شماره گرفت و گفت:

بدرو  «: رو بده مدن گفدت   »ند؟ ممندون...  ام سروان حبیبدی هسدت   سالم من شرافتی -

 قربونت برم...  

 دکتر: گفتم گمشید بیرون.  

کشدی تدو    منصور: من االن گمشدنو نشونت میدم، آدرس کورتاژ میدی؟ زن منو مدی 

اتاق؟... الو حامد سالم یه کاری دارم... آره آره... نه خودت حتماً بیا... میردامداد، کندار   

منشی به دکتدر  »ی گفت: اسم ساختمونتون چیه؟ این مجتمع فنیِ هست رو به منش

 «: نگاه کرد تا دکتره اومد حرکت کنه منصور گفت
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همون جا بشین ببین برای یه قدم حرکتت به بده سدمت خدودم حکمتدو سدنگین       -

 نکن... رنگ دکتره پریده بود.  

 منشی: ساختمون پاسارگاد.  

تلفدنُ قطدع کدرد و    »ره... منصور: ساختمون پاسارگاد، دکتر ایدوبی... آره سدوژه دکتد   

 «: گفت

شناسم،  ببین من کارای زیادی بلند نیستم اما تخصصم حقوقِ، آدمای زیادی رو می -

یه شکایت ساده ازت میکنم اما ببین از تدوی  « به سرش اشاره کرد»قانون اینجاست 

این مطب و کارایی که کردی تا رابطه شخصیت با مریض و منشی و دستیارت تدو رو  

امو درآوردی و این برای مدن   ی زنِ حامله کشونم میدونی چرا؟ چون گریه میبه کجا 

 غیرقابل هضمِ... 

 دکتر از جاش بلند شد و گفت: یه سوءتفاهم... 

 منصور منو برگردوند از اتاق برو بیرون و شماره گرفت...  

 ر.  داریوش، پاشو بیا به این آدرسی که میگم... عه! چونه نزن پاشو بیا مایارو بب -

 منصور! ولش کن بیا بریم...   -

کنم کده زبدونم مدو درآورد بدس کده       کنم، تو رو هم ول نمی منصور: اینو که ول نمی

 زنند خوبه؟ خوبه؟ بهت حرف کُلفت می ی کوفتی رو دستت بنداز،  گفتم اون حلقه

 با بغض منصورو نگاه کردم و گفت: برو تو ماشین بشین تا بابات بیاد. 
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اون پلیس بعد بابا اومد، یه سدرم بداال رفدت و بعدد اومدد مندو بدرد         ولی نکشید که 

ام بودم انقدر که آخر بابا زنگ زد به منصور و منو برد یده   ی خودش، نگران بچه خونه

 ام کرد و گفت: بیمارستان دیگه و یه دکتر معاینه

ای که ضعیفه سدقط میشده، کمتدر کدار کدن،       بچه ضعیف هستی ولی مگه هر بچه -

نویسم اسدتفاده کدن، مدن     داشته باش غذای مقوی بخور، ویتامین برات میاسترش ن

 ات سقط نشه.   قول میدم بچه

شدنیدم کده بدرای     ی بابا خوابم برد و منصور اومد، صداشو مدی  آخر شب بود که خونه

ی پزشدکیش با دل    کرد ظاهراً دکتره با یه دکتر دیگه که پروانه بابا جریانُ تعریف می

اخت داشته که مشتری برای کورتاژ جور کنه؛ عالوه بر اون چندد  شده بود ساخت و ب

ها قبالً دستیار دکتدره بدوده کده دکتدره بدا       تا شاکی هم دکتره داشته، یکی از شاکی

وعده و عید گولش زده بود؛ منصور اومد باال سرم صدا کرد که بدریم خونده ولدی بابدا     

 نذاشت گفت: 

ود، اون موقدع زندگ زدم بهدت بگدم دارم     ولش کن، امشب اینجا بمونید، ترسیده ب -

 تونی حرف بزنی.  برمش دکتر دیدم تو عجله داری نمی می

 منصور: دکتر؟! چی شده بود خب چرا نگفتی مرد حسابی؟

 «. کمتر کار کن، دارو هم نوشته رفتم خریدم»بابا: هیچی ترسیده بود، دکتر گفت 

 ر نرو تمرین؛ بگو اگه فهمید. فهمی؟ بهش بگو نرو استخ اتو می منصور: تو زبون بچه
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گدی،   گفتدی، حداال تدو داری بده مدن مدی       گفتم تو بهش می بابا: من حرفامو به تو می

 اش سر میره دیگه.   حوصله

منصور: بشینه درس بخونه، میگم رانندگی نکن صبح تا شب پشت فرمونه، میگم نرو 

 !!!«عه! منصور از کجا میدونه»استخر رفته یه سانس دیگه هم برداشته 

 بابا: لج کرده. 

 منصور: کتی زنگ زد گوشیشو شکوندم.  

بابا: عه! مرتیکه خر خب به گوشی این چیکدار داری؟ چتده منصدور؟! بده پَدر و پدای       

 ی من نپیچا.   بچه

منصور: بشین ببینم بابا، تو دیگه ادای باباهارو درنیدار کده آدمدو حدس آخدر دنیدایی       

 نده تازه بابا شد.  ام، چهار دهه گذرو ام بچه گیره، بچه می

 شعور من پدرزنتم.  شی؛ بی بابا: آخی، نه که تو داری تو بیست سالگی بابا می

منصور با خنده گفدت: چاییددی تدو فامیدل دورِشدی، پاشدو یده چدایی بیدار، اَه! روز          

 مزخرف...  

صبح بیدار شدم دیدم یکیشون رو کاناپه خوابیده یکیشدون رو زمدین تلویزیدون هدم     

 روشنِ...  

 م باال سر منصور که رو کاناپه بود صداش کردم:رفت

 منصور؟ -
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 منصور بدون اینکه چشمشو باز کنه گفت: جان؟ 

 منصور پاشو ساعت هفت و نیمِ، هشت کالس داری.  -

 منصور از جا بلند شد، بهم نگاه کرد و گفت:

 بهتری؟ -

 سری تکون دادم و گفت: پیش داریوش بمون امروز.  

 کالس...   -

 !منصور: نچ

 منصور تعهد دارم.   -

 منصور: باز شروع شد، اون بچه سقط بشه ببین من چیکارت میکنم.  

 آلود حتی بدون اینکه تکون بخوره و چشم باز کنه گفت: عه! بابا خواب

 منصور: درد!

 منو تا خونه برسون.   -

با منصور رفتم خونه ساکمو برداشتم و با ماشین خودم رفتم استخر... از بوفه کیدک و  

 ها اومد کنارمو گفت: شیر خریدم خوردم... یکی از مربی

 مایا، رفتی سونوگرافی؟ همون جا که آدرس داده بودم.  -

 ای.   آره، چه سونگرافی -

 مربی: چطور؟!

novelbaz.ir ( 612 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[616] 

 

 اشی.  یارو برگشته به من میگه دوست دخترشی یا صیغه -

 مربی خندید و گفت: امیرخسرو پرسید؟

 امیرخسرو؟!!! تو کیشی؟ -

 نه باال داد و گفت:مربی شو

 هیچکی، دوستیم... یعنی دوست خونوادگی....   -

 پوزخندی زدم و گفتم:

 دوست خونوادگیتو منصور انداخت بازداشتگاه.   -

 مربی شوکه گفت: عه! عه! چرا؟!!!

 چون زرِ زیادی زده بوده عزیزم زرِ زیادی...   -

لن رفت، یه سدوت بدرای   از جا بلند شد و غرغرزنان به  رف سا»مربی: یعنی چی؟!... 

 «: ها زدمو گفتم یکی از بچه

 زانوتو خم نکن، صاف... صاف...   -

ها... همده   دستمو رو شکمم گذاشتم و آروم گفتم: دخترم... یه وقت مامانُ نذاری بری

چیُ به خا رت تحمل میکنم که شبیه من نشی... با منصور چیکار کنم... تقصیر منه 

 ندازم...   که حلقه نمی

ها غذا درست کدردم بده خونده     امو انداختم، بعد، بعدِ مدت رفتم خونه، اول حلقهعصر 

 گیر صدای مامان بود: رسیدم، تلفن زنگ خورد رفت روی پیغام
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منصور این احضاریه چیه؟!.... منصور کارت به جایی « داشت گریه میکرد»منصور...  -

ن؟ من به خا ر تدو  رسیده از من شکایت میکنی؟! اینِ جواب تموم محبت و عشق م

شوهرمو از دست دادم، داریوش از من جدا شده بعد تو از من شدکایت کدردی؟ ایدن    

شدور اون   گذری؟! عاشقش شدی؟ مرده دختره کیه که تو به خا رش داری از من می

رو پیدا میکدنم بهدش مدیگم تدو چده آدم       عشقتو ببرن کالش عوضی، من اون دختره

 نم تو احساسات منو به بازی گرفتی...  ای هستی؛ منم ازت شکایت میک عوضی

ام نگاه کردم... به شکمم نگاه کردم... رفته شدکایت کدرده، از مامدانم! از هدم      به حلقه

خونِ من از عزیزترین فرد زندگی یده آدم شدکایت کدرده!... اگدر دروغ میگفدت چدرا       

 شکایت کرد؟! چرا بابا هم پشت منصورِ 

 کرده... چقدر دلم براش تنگ شده... منصور دیروز واسه یه حرف خون به پا 

 گوشی خونه باز زنگ خورد اینبار ماندانا بود:  

مایا؟ رفتی سونو؟ بچه چیه؟!... راستی ماماندت زندگ زده بهدم گفتده منصدور ازش       -

ای گوشی رو بدردار نگدرانم، مایدا...     شکایت کرده... مایا چرا گوشیت خاموشِ اگه خونه

 بوسمت.   مایا؟!... زن بزن می

صدای در حیاط اومد، رفتم لباسمو عوض کردم، همون لباسی که اولین بار توی ویال 

قبل  القم پوشیده بودمدو پوشدیدم، همدون پیدرهن خیلدی جدذِب، ندوک مددادِی،         

 ماکسی....  
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 به خودم عطر زدم...  

 های اشکی بزرگ سرویس سر عقدمو انداخت و رفتم جلوی در...   گوشواره

، حواسش به من نبود، دست گذاشت رو کداپوت ماشدینم،   منصور از ماشین پیاده شد

 خواست ببینه تازه اومدم یا نه، زیر لب غری زد، بلندتر گفتم: می

 ام.   سه ساعته خونه -

تونسدتم بهدش لبخندد بدزنم، دلدم       سر بلند کرد نگام کرد، نگاش رو خیره موند، نمی

 شد...   شد... نمی صاف نمی

ها  از پله« ریخت، عشق لعنتی هنوز براش فرومی اما قلبم»منصور: سالم خوشگل من 

خوام بهدم نزدیدک بهدش؛ دارم بدرای      اومد باال... فهمید که امروز، روزیِ که خودم می

ها شبیه منند؟  دم؟ چون رقیبمو از میدون به در کرده؟! همه زن چی بهش آوانس می

 حتی اگه اون رقیب مادرشون باشه...  

دن، برای این بوییددن، غدرق گدردن و موهدام بشده،      زد برای این بوسی چقدر ولع می

ترسده هدر لحظده بگدم،      شبیه منصور محتاط نیست پر از شور و هیجدانِ، انقددر مدی   

stop .برو عقب وقت تموم شد ، 

زنده مثدل اون    زیر لب باز زمزمه میکرد، دلم پر از همهمه است، یه شور شدیرین مدی  

کنه به قول خاله ملک  هام رابطه برقرار میها، اولین بارِ به عنوان شوهرم داره با موقعه

 ما پشت روییم؛ حروم دوستیم اصالً، حالل پرس نیستیم... موهامو عقب زد و گفت:
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 خوبی؟ مایا؟ خوبی؟ -

 آره... آره...   -

 منصور: هر جا اذیت شدی بهم بگو عزیزم.  

 میترسم برای بچه ضرری داشته باشه.   -

برم حواسم هست، نگران نباش... جدانم جدانم...   منصور سرمو بوسید گفت: نه قربونت 

مایا این کارارو نکن مایا تو نقطه ضعف منی، ازم دور نشو، لج کن دعوا کدن، تدوهین   

کن اما حق نداری بری باال بخوابی، حق نداری باهام قهر کنی، باشه عزیزدلم؟! باشده  

 مایای خوشگلم...  

 بدم پشت گردنمو بوسید گفت:دادم که بغضمو قورت  لبامو محکم رو هم فشار می

 تو جات تو بغله منه، نباید حتی یه اینچ ازم دور بشی، دیگه این کارو نکن.  -

پسش زدم، برگشتم، چشمام پُر اشک شده بود تو صدم  انیه پُدر اشدک   »کنم...  می -

دلم ازت شکسته، دلم باهات صاف نیست... «: شد با صدای لرزون و چشمای تار گفتم

 ..  بازم میکنم.

منصور با کنترل زیاد چشماشو رو هم گذاشت و از جا بلند شدم روبدوشاممو پوشیدم 

تونم خودمو کنترل کنم، همه چی داشت خوب پیش  و از اتاق اومدم بیرون، چرا نمی

رفت... با مامان بوده هیچ کاری نکرده باشه که بوسیدتش، لب خودمدو بدا حدرص     می

 پاک کردم...  
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 منصور اومد و گفت:

 بیا بشین حرف بزنیم.  -

 خوام حرف بزنیم.   نمی -

تدونی میدریم پدیش     دار میشیم، مشکلتو باید حل کنی، نمی منصور: مایا ما داریم بچه

 شناس.   روان

 خودت برو، برو بگو مادر و بعد دختر...   -

 باز شروع کرد! «: بلندتر گفت»منصور: باز شرووع کرد، 

ت بده  درف اتداق رفدت، روی صدندلی      نگاش به دستم افتاد سداکت شدد، بدا سدکو    

 آشپزخونه نشستم...  

مایا... تو تنها نیستی، بچه چی؟! مهم اینه که دیگده ایدن غلطدو نکنده، گذشدته هدم       

مهمه... تو عاشقشی، اون عالوه بر عشق پدر دخترتم هست، نباید این بچه مثدل مدن   

 تونم...   تونم... نمی با حسرت بزرگ بشه، باید ببخشی... باید ببخشی... نمی

خواستم امشب مثل قبلنا باشیم  از جا بلند شدم صورتمو شستم، میز شامو چیدم، می

 نشد... نشد...  

 آخر شب اومدم از پله برم باال منصور گفت:

 پاتو بذاری اون باال مایا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی.  -

 بقه باال رو؟زنی   آتیش می«: شبیه بچه تخسا دست به کمر شدم و گفتم»مثال؟!  -
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 اشو روی پروندة مقابلش گذاشت و گفت: عینک دور مشکیِ مطالعه

 برو سر جات بخواب.  -

 رم سر  جامّ بخوابم.   دارم می -

 منصور با چشمش به اتامون اشاره کرد و گفت:

 داره آستانه تحمل پر میشه، برو، سر، جات، بخواب.  -

لند شد اومد، دستمو محکم از مدچ گرفدت   ها اومدم برم باال ب اعتنا به حرفش از پله بی

انقدر که جیغ زدم: آی آی.... منو کشون کشون بدرد تدو اتداق و اندداخت رو تخدت و      

 گفت:

 جات اینجاست.  -

 خوابم.  بلند شدم و گفتم: پیشت نمی

کنی، مایا بگیر بخواب منو سگی نکن، به انددازه کدافی فشدار روم     منصور: تو غلط می

 هست. 

 ند شدم هولم داد، شکممو گرفتم و گفتم: منصور نکن! دیوونه!  از جا کامل بل

 «:با تخسی گفتم»منصور: بگیر بخواب، کاری بهت ندارم. 

 مثالً کار داشته باشی، چیکار میخوای بکنی ببندی منو به تخت.  -

 منصور چشماشو رو هم گذاشت و زیر لب گفت: خدایا صبر بده. 
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ترسیدم زیداد   هامو گرفت به زور خوابوندتم می ونهتا اومدم بلند بشم، اومد رو تخت ش

 تقال کنم برای بچه اتفاقی بیفته جیغ زدم: منصووور نکن!

 «:کمر روبدشاممو باز کرد و جیغ زدم»منصور با حرص گفت: دیگه صبرم لبریز شده 

 خوااام.  نمی -

 خوای، حق متارکه نداری.  کنی نمی منصور هم داد زد: بیجا می

 خوااام بام باشی بهم دست نزن.  یزارم... بلند شو... بلند شووو نمیاز قانون ب -

بسدت شدده بدود،     زدم از ته حلقم کده بدا لدبش بدن     منصور به زور بوسیدتم، جیغ می

دستامو باالی سرم نگه داشته بود با زانوش با یده فشدار کدم... کدم... لگنمدو خدودمم       

ا زاندوش بده کندار لگدنم بیداره...      ترسید فشاری ب ترسیدم تقال کنم، حتماً اونم می می

برعکس همیشه سر تا سر پوست بدنمو جای جایی از خودش گذاشدته بدود، نده کده     

آسیب بزنه نه حتی دردمم از این عارض شدن بهم وارد نشد، با اینکه تعارض بود، بدا  

اینکه با داد و عربده و اجبار وادارم کرد به رابطه و یده جدایی بده بعدد ترسدیدم اگدر       

گه رو انجام ندم به زور انجام بده به بچه آسیب بزنه بدا اینکده مطمدئن     ه میچیزی ک

زدم کده   ا میندانی مدی   بودم منصور حواسش صد درصد جمعِ اما به خودم نهیب بدی 

غرورمو راضی کنم... موهامو از دورم کنار زد، از پشت سر تو بغدل گرفتده بدودتم تدو     

 گوشم آروم گفت:
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. دیگه مجبورم نکن مایا... از خدودم متنفدرم، متنفدرم    دیگه اینطوری مجبورم نکن.. -

که اذیتت کردم ولی مجبور کردی، اگر باز هم از این تخت از این بغل جددا بخدوابی،   

 جدا باشی بازم همین کارو میکنم. 

 با صدای گرفته گفتم:

 ازت متنفرم.  -

 امو بوسید گفت: منصور شقیقه

بابدایی  «: وم نوازشدش کدرد و گفدت   دستشو رو شکمم کشید و آر»ببخشید عشقم  -

 بخشید... ببخشید... دستشو پس زدم، دستمو نگه داشت و با صدای لرزون گفتم:

 ره منصور...   امشبو یادم نمی -

 منصور آروم گفت: باشه، باشه... هیس...  

 جیغ زدم: بهم تجاوز کردی. آروم زمزمه کرد:

 کنه.  شوهر به زنش تجاوز نمی -

 ...  تو کردی، تو کردی -

 منصور سرمو بوسید و گفت: ببخشید. با ضجه و گریه گفتم:

 «:محکمتر بغلم کرد و گفت»ازت متنفرم... ازت متنفرم...  -
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ی شورانگیز مدن، عشدقم...    من عاشقتم، من عاشقتم... آروم باش، آروم باش وسوسه -

دارم دیوونه شم مایا بسه... تنبیه بسه...  ببخشید... دیگه مجبورم نکن، دارم دیوونه می

 شم...   می

 همونطور انقدر تو بغلش نگهم داشت تا خوابم برد تا خوابش برد...  

اش مقابل چشمم بود، خودمدو تدو بغلدش     صبح که چشم باز کردم، سینة ستبر برهنه

مچاله کرده بودم، حس ضعف داشتم شاید اون بدتر از من بود چون دیشب غرورشدو  

ه دامن خوی غریزش شدد تدا مندو بده ایدن      شخصیتشو هزار بار شکوند حتی دست ب

 آغوش بکشونه!

چشمامو باز بستم کف دستم درست روی قلبش بود؛ تکدون کدوچیکی خدورد، انگدار     

ساعتو از باال سر تخت برداشت نگاه کرد سرمو بوسید، تنمو چک کرد زیر لب ندوچی  

د رفدت  گفت، پتو رو روم کشید، درجه فن گرمایشی اتاقو باال برد. از کندارم بلندد شد   

 خوردم.  دوش گرفت اما من هنوز عین جسد اونجا افتاده بودم و تکون نمی

 از حموم اومد لباساشو عوض کرد آروم اومد رو تخت صدام کرد:

جوابمدو  «: دمای بدنمو چک کرد و گفت»مایا؟ مایای نازم... خانم خوشگلم خوبی...  -

 خوبم.«: گفتم بده بعد قهر کن... مایا خانممم با صدای دورگه و گلودرد

سرمو بوسید گفت: جایی نرو باشه، دانشگاه هم نرو بمون خونه من دو تا کالس دارم، 

 رم... باشه مایا... منو ببخش برای دیشب.  سریع جمع میکنمش میام، دفتر نمی
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بلند شد رفت... وقتی مطمئن شدم رفت از جا بلند شدم، دیشبو دوره کدردم، خیلدی   

بارهاش، هیچ اهانت و آسیبی بهم نزده فقط مدل رمانتیک ناراحت نیستم با تموم اج

ی همیشه نبود که شش ساعت  ول بکشه... چشدمم بده میدز     و عاشقانه و نجواگرانه

توالت افتاد یه جعبه رو میز توالته... رفتم باز کردم دیددم یده گوشدی دیگده خریدده،      

ه هر سه چهار مداه  آقا شما چه مرگت»گه  فروشیِ نمی ام گرفت خوبه اون موبایل خنده

روشن کردم دیددم سدیم   « خری با همون رنگ و مارک و اندازه... یه بار یه گوشی می

 کارتمم توشه. 

توی جعبه رو نگاه کردم فکر میکردم چیزی بنویسه ولی چیزی نبود، نگدام بده آینده    

 افتاد..  

 هدای  بینم همینه، شدبیه پلندگ بدا خدال     گردنمو چیکار کرده، تموم روی تنم که می

بسیار کم شدم! رفتم دوش گدرفتم موهدامو خشدک کدردم و لبداس پوشدیدم رفدتم        

 دانشگاه...  

ساعت اول خوب بودم، اما از ساعت دوم به بعد حالم هی بد و بددتر شدد، تدازه یدادم     

افتاد، یادم رفته هیچی نخوردم، اومدم بلند شم برم یه چیز بخرم، دراز به دراز وسدط  

 تونستم حرف بزنم...   شنیدم نمی .. همه چیو میکالس افتادم، دخترا جیغ زدن.
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ها پرسید فهمید باردارم، زنگ زدن اورژاندس، معداون    معاون دانشگاهمون اومد از بچه

تونستم جواب بددم   دانشگاهمون گفت: اسم شوهرت چیه؟ بگو زنگ بزنیم... وای نمی

 «: یکی از همکالسیام گفت

 مه است. یه بار به من گفت استاد حقوق دانشگاه عال -

ای «: نالده زدم و گفدت  »تا اینو گفت: معاون دانشگاهمون گفت: عه! استاد شدرافتی؟  

 داد... ای داد! خودش شماره منصورُ داشت زنگ زد و گفت:

منصور.... منصور قطع نکن، معاون دانشگاه خانمتم، احمدیم... هیچی نترس، یکم...  -

 له خب خیله خب... میگم نترس مرد حسابی زنگ زدیم اورژانس.... خی

 اورژانس اومد، سرم زدن ولی بردنم بیمارستان، تا برسیم بیمارستان از حال رفتم. 

بماند که منصور قشنگ اونجارو صحرای کربال کرد چون بده خدونریزی افتداده بدودم،     

استراحت مطلقم کردن، کار ممنوع دانشگاه ممندوع و خالده ملدک بیچداره هدم شدد       

 پرستار و پاسبون من. 

فته اول که خود منصورم خونه نشین شده بود، بعدد پدنج روز خالده ملدک بده زور      ه

 فرستادش سرکار...  

انگار من منتظر اون خونریزی و اوضاعِ بد حال بودم، که پایین پیش منصور بخدوابم،  

کل نکنم، که کار نکنم، غذا سر وقت بخورم... ترسدیدم... بدرای از دسدت دادن     که کل

خواسدتم تمدوم    خواسدتم نباشده... انگدار مدی     ستم بمیدره، نمدی  خوا بچه ترسیدم نمی
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خواستم منصور تهدیداتشو عملی کنده...   کمبودای بچگیمو روی اون جبران کنم نمی

های ریز و درشت بودم. ماه اول که گذشت و اوضاع بچه  خسته شده بودم، پر از ترس

   بهتر شد ولی همچنان نیاز به مراقبت بود، نفسمون اومد باال...

ی باال ساکن شدده   وارد شش ماه شده بودم، شکمم بزرگ شده بود؛ خاله ملک  بقه

کدرد، گهگداهی    بود، خیلی از شبا بابا هم میومد، خاله ملک باهام خیلی صدحبت مدی  

زد خونه که اونم با از برق کشیدن تلفن و جمع شدن تلفن منصور به  مامان زنگ می

 پایان رسید!

د وسطای زمستون بود، خاله ملک اومد تو اتاقمونُ صدام اون روز هوا حسابی برفی بو

 کرد و گفت:

مایا، مادر من دارم میرم نون بخدرم، یده وقدت ندری تدو حیداط، بدرف اومدده لیدز           -

 خوری.   می

 خره میاره.   زنم باال می پس شما چرا داری میری؟ االن زنگ می -

خدوام بدا    هم داریم مدی خاله ملک: نه مادر، بین خودمون باشه، من عاشق برفم، نون 

 ها رو ببینم.  بهونه برم برف

 خندیدمو و خاله ملک گفت:

مدن تدو همدین محلدم،     « قرار امروز تخت و کمد بچه رو بیارن»منصور صبح گفت  -

 اومدن سریع زنگ بزن بیام خونه.  
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 نگران نباش، برو خاله، برو قدمتو بزن.   -

خندیددم و خالده   »برف دیددیم  خاله ملک چشمکی بهم زد و گفت: ما تو کاشان کم 

 «ملک رفت...

 گوشیمو برداشتم دیدم ماندانا زنگ زده بود، بهش زنگ زدم و تلفنُ برداشت گفت:

 سالم کجایی؟ -

 خواب بودم چه خبر؟ -

ماندانا: شب میاییم اونجا، بابات گفته وسایل بچه رو دارن میدارن؛ مایدا بابدات انقددر     

 دیگه.   ذوق داره سر تو ذوق نداشت من یادمه

ی خودش گرفته معلوم هم نیست چی هست، منصورم به جای اینکه  رفته با سلیقه -

خواییم با اون تخت و کمد پیر بشیم که! بعدشدم بابدات    پشت من در بیاد گفت: نمی

ی بابا رو تأیید کرده دیگه چه  اش خوبه؛ فکر کن منصور سلیقه کارش تبلیغاته سلیقه

   گندی دوتایی زدن خدا میدونه.

ماندانا خندید و گفت: راست میگه دیگه مگه میخدوای تدا ابدد بدا اون تخدت و کمدد       

 بمونی؟ چه خبر؟!

از چی؟ دیروز سونوگرافی داشتم باز، شبیه میدون جنگ بود، هم بابا اومد هم خاله  -

 ملک هم منصور دکتر گفت چند سال تالش کردی برای بارداریت.  

 بده؟! ماندانا خندید و گفت: خوبه دیگه مگه
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بدیش اینجاست که بابا و منصور انقدر حرف زدن نفهمیدیم دکتر چدی گفدت، یده     -

آزمایشی باید بدم؛ دکتره توضیح داد ولی نفهمیدیم بدرای چیده؟ مانددانا... از مامدانم     

 خبر داری؟!

 ماندانا: اتفاقی افتاده؟

به خا ر خدودت بدا منصدور حدرف بدزن کده       »خاله ملک باهام صحبت کرد، گفت  -

شدی،   کایتشو پس بگیره، هر چی باشه مادرته... گفت... تو خدودت داری مدادر مدی   ش

به شدکمم نگداه کدردم و دسدتمو روی شدکمم گذاشدتم و       »شی...  داری دختردار می

خاله ملک میگه اگه تو نبخشی، مامانت هدم نبخشده، منصدور هدم نبخشده،      «: گفتم

ه همه جای زندگیتونو مثل پدرتم نبخشه این وسط یه توده به وجود میاد، وقتی بترک

خوام  اتونم سرایت میکنه... ماندانا من نمی گیره، این مریضی بعدها به بچه مریضی می

خوام مثل مدن تنهدا باشده،     ام وقتی به دنیا بیاد که روزهای تلخ تموم نشده! نمی بچه

مادر باشه؛ خاله ملک راست میگه هر چقدر مادرم دور باشده هدر چقددر     پدر یا بی بی

شه اون مادر منه... مثل تو، ایدن همده دعدوا و جدر و      اه کنه این نسبت عوض نمیگن

بحث آخر یه روز به هم رسیدید... خیلی فکر کردم، خیلی شبارو با فکر کدردن صدبح   

 کنی؟ کردم به منصور گفتم: اگر ازت چیزی بخوام فراهم می

 ماندانا آروم گفت: یه سر قضیه خود منصورِ.  
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 ر حرفای منه، من دلم هنوز با منصور صاف نشده اما بهم  ابدت  این شکایت به خا -

خواد این رابطه بهم بریزه حتی بده قیمدت یانکده یده عمدر بدا ایدن دل         شده که نمی

 چرکینی من زندگی کنه. 

 ماندانا: پس خواستی که بره و پس بگیره.  

ر رها کن بده خدا ر خدودت هد    »خواستم رها کنم... خاله ملک گفت... گفت، گفت  -

کشدی و   مونده هدی مدی    چقدر کش بدی، کش میاد، مسائل زندگی عین جوراب مدی 

شه... گفت رها کن ببخش تا یه روز تن هم بخشیده بشی، تو دنیدا کسدی    کشیده می

های مشابه قرار میگیره تا باالخره به بخشدش برسده...    کسی رو نبخشه انقدر موقعیت

 «  خوام یه روز شبیه مامان بشم ماندانا! من نمی

 دونم عزیزم...   ماندانا: می

 منصور با شرط رفت پس گفت.  من خواستم پس بگیره، -

 ماندانا: چه شر ی؟!  

از نظر من این پروندده  »که دیگه حق ندارم در مورد مادرم و اون حرفی بزنم گفت  -

 «. زنی شه، چون تو بهم تهمت می بسته نمی

ست، مشکل تدویی... تدو بایدد از کدار     ای نی ماندانا: مایا مشکل مامانت یا هر چیز دیگه

منصور گذر کنی؛ مایا خودتم میدونی منصور چقدر دوستت داره، فکدر کدردی بدرای    

 منصور زن کمه؟ برای تو هم مرد کم نیست اما این وسط یه بچه هست.  
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 با بغض گفتم: دلم شکست، غرورم شکست، آبروم با کار مادرم شکست...  

ی اما دیگه تو تنها نیستی، هر حرفی و حسی بکندی  فهمم تو چی میگ ماندانا: من می

فهمه، دیگه نباید خودخواه باشی، منصور حرفاشو  ابت کرده، خودت  اون بچه هم می

گفتی برای مامانت کلی مدرک جمع کرده گفتی به منشیش گفتده بدذار تدو فایدل...     

د پس کلی آتو دستش هست از مامانت! مایا این گندابو هم بزندی بدوی گنددش بلند    

 میشه.  

 بخشید؟ اگه من بودم منصور می -

بشده؟ همدین بابدا کدوری گذاشدته       ماندانا سکوت کرد و گفتم: کدوم مرد خیانتُ می

گه زن زندگی بود  نوری برداشته االن میگه مادرت مقصر بود اومده چسبیده به ما می

 فهمیم.   کرد فکر کرده ما خریم نمی منو جمع می

دار باشدند، بدرای    ی یه زن بخشنده و آیندده  تونند اندازه میماندانا: مردا چون مَردن، ن

با ازدواج دیدن زن کامدل   »همین بدون زن ناقصن خاله ملک راست میگه خدا نگفته 

 «. میشه، ولی لفظ مذکرُ آورده

 پوزخندی زدمو گفتم: تو حاج خانم شدی؟

زنده، مدا    ماندانا: نه جدی میگم به خدا حرفای این زنو باید حفظ کرد خوب حرف می

به اسم مدرنی و جوونی کالهمون پس معرکه است، زنه توی شهرستان دسدت تنهدا   

پسری مثل منصور بزرگ کرده، شیر زنه حرفاشو بگیر مایدا هدیچ کدس جدز خدودت      
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شی، توی این شش ماه نه من نه خاله ملک نه بابات نه حتی منصور اندازة  اذیت نمی

ات اما ایدن کداراش    بخش به خا ر بچهفهمی چی میگم؟ منصورو ب تو اذیت نشد، می

ی زنددگیتو بده پداش     ی یه مرد زندگی کندی نده همده    بمونه ته ذهنت که نه وابسته

اش نبوده، همین مسدیح ایدن همده     بذاری؛ هیچ مردی تموم و کمال برای زن و بچه

شده مندو    سال با هم بدودیم روش برمیگدرده و بده قدول خودمدون روی سدگش مدی       

دوندی کده    پرسته؛ اون بچه دختره مایا، تدو مدی   شیش منو میشناسه اما روی خو نمی

 پدر یا مادر بزرگ شدن یعنی چی، تورو منصور جمع و جور کرد اینم یادت باشه.  بی

 میدونم.   -

دونی، دیگه مادرانه فکر کن مثل کتایون خودخواهانه فکر نکن، چدون   ماندانا: پس می

که تو یه مار زخمدی تدو زنددان داری     اون موقع تو فرقی با اون نداری؛ حواستم باشه

 ات باشه.  باید منصور باال سر تو و بچه

 دستمو رو قلبم گذاشتم یه آن چه خوفی افتاد به دلم و گفتم:

 ماندانا اینطوری نگو! -

ی جوانبُ بسنجی و بشینی سدر زنددگیت، همدین بابدات کده       ماندانا: دارم میگم همه

شه پسر هیجده ساله  و از منصور جدا بشی میچسبیده االن به شما شده پدر نمونه، ت

 شناسی مایا جان.  دوست دختر بازی میکنه تو باباتو می

 دونم، االن افتاده رو دور تغییر! آره می -
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 دونی خیلی دوستت دارم برای همین این حرفارو زدم که خوب فکر کنی.  ماندانا: می

 صدای زنگ اومد و گفتم:

مدن بدرم   «: از کدیفم ریمدوت در رو زدم و گفدتم   .. »فکر کنم تخت و کمدو آوردن. -

 جلوی در، زنگ بزنم خاله ملک بیاد رفته بود نون بگیره گفت اینا اومدن زنگ بزنم.  

ای  بینمت، غذا درست نکنید من شام میارم، تو حاملده  ماندانا: خیله خب برو، شب می

 خاله ملکم گناه داره وایسته برای ما شام درست کنه.  

 فتم: باشه خالة به فکر.  خندیدمو گ

تماسو قطع کردم و به خاله ملک سریع زنگ زدم ا الع دادم و سوئیچو برداشتم کده  

بدم ماشینو ببرن بیرون جلوی راهشونو نگیره، یه ژاکت بلندد پوشدیدم و شدال سدرم     

کردم و از اتاق اومدم بیرون دیدم مامان جلوی در ایستاده، قلبم هری ریخت... تمدوم  

ی بود، موهای دو رنگ رنگ و روی پریده و چشمای گدود افتداده، نگداه    لباساش مشک

کدرد بدا اون لبدای     اش از چشمام به شدکمم سدرازیر شدد، زیدر لدب نجدوا مدی        شوکه

 اش، کیفش از دستش افتاد و گفت: خشکیده

تویی؟! هِه... اون زن تویی؟! زن منصور تویی؟!!! با تو ازدواج کرده؟!!! به خا ر تدو از   -

شد.. اومدم  ت کرد منو به دادگاه و بازداشتگاه و جهنم فرستاد؟!.... باورم نمیمن شکای

با چشمام ببینم... اون روز که تو دادگاه گفتن باورم نشد... باورم نشد که به خا ر تدو  

با من اینطوری کرده... بلند بلند گریه میکرد، اون لحظده شدبیه مدادرم نبدود، اصدالً      
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نی بود که شوهر منو حقه منو ازم گرفته بود و اومدده داره  شبیه مادرم نبود... شبیه ز

 کنه... تا اومد بیاد جلو گفتم: اعتراف می

لرزه،  مایا، خودتو کنترل کن، فکر کردم حالم خوبه، صدام می»همون... همون جا...  -

شم کاش مادرم نبود تا برم موهاشو بگیدرم بکشدم،    دارم از بغض و هیجان منفجر می

ام، مدن،   اتو از زندگی من بکش کندددددار، گورتو گدم کدن، مدن حاملده    پ»جیغ بزنم 

پدر و مدادر   ی منو بیچاره نکن من خودم بی ام، من یه بچه از منصور دارم، بچه حامله

ذارم این بچه هم مثل من بشه.. برو بیرون... برم بزنمش، برم انتقدال   بزرگ شدم نمی

م نشون بددم، حیدف... حیدف مادرمده...     تموم اون بودنای نحسشو کنار منصور با مشتا

 «حیف...

 نیا جلو مامان... همون... جا... بمون... برو....   -

ای! مندو   ای! از منصور من حامله ای! حامله حامله«: با هق هق گفت»ای.  مامان: حامله

 ای از عشق من!  کنار زد که با تو باشه، تو حامله

 اختیار با حرص جیغ زدم: بی

 شو... مامان دهنتو ببند... منصور شوهر منه...  مامان ساکت  -

 مامان با گریه گفت:
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اون شب منو بیرون کرد از در پشتی انداخت بیرون... عدین سدگ اندداخت بیدرون      -

چون تو پشت در بودی، منو تهدید کرد، زد تو گوشم به من گفت هدرزه چدون تدوووّ    

 اومده بودی تو زندگیش...  

 :رفتم جلو، هولش دادم و گفتم

تونی منو حامله ببینی در مورد شدوهر   برو بیرون... تو مادر من نیستی، چطوری می -

مامان واقعاً مسدت بدود، بدوی تندد     »من اینطوری حرف بزنی؟ تو کی هستی مامان؟ 

 مامان جیغ زد: قبل تو منو دوست داشت. « زد عرقی که خورده بود تو صورتم می

دوستت نداشت، برای اینکه سدمت مدن   منم جیغ زدم با حرص گفتم: اون هیچ وقت 

نیاد یه شب باهات رقصیدُ تو هوایی شدی، شُل، سست عنصر، تو شدوهر داشدتی یده    

 بچه داشتی...  

 مامان با گریه روی زمین وارفت و گفت:

من عاشقش شده بودم حسی که هیچ وقدت تجربده     مایا تو به من خیلی بد کردی، -

 نکرده بودم...  

ام میدیا برو بیرون... نبایدد   فهمی! مامان داری سکته ام می ن حاملهمامان!!! م  مامان! -

 میگفتم شکایتو پس بگیره تو به خودت نیومدی، منصور دامادته.  

 مامان جیغ زد موهاشو کشید: برام مهم نیست، من عاشقشم. 
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کنده، انقددر خدوردی کده      ام مدی  زنی... بوی گند مشروبت داره خفده  حالمو بهم می -

زنم به پلیس مامان... پاشدو   داری چی میگی، به خودت بیا وگرنه زنگ میفهمی  نمی

 برو بیرون...  

بود.. هیچ وقدت نذاشدت، نخواسدت     مامان آروم زمزمه کرد: اون بچه باید مال من می

 وگرنه اون بچه مال من بود...  

دیدد،   یاد، چشمام تار می ی لباسمو تو چنگم گرفتم، حس کردم نفسم باال نمی گوشه

کشید دستمو زیرشکمم گرفتم.. بین پام خیس شده، نگاه مامدان بده    یر دلم تیر میز

 زیر پام افتاد و با وحشت جیغ زد:

 مایا؟!!! -

 آی... آی...   -

زیدر پدام کده خوندود دیددم      »مامان از جا پرید، انگار از ترس مستی از سرش پرید... 

ت اومد تو بدا گریده صدداش    خودمو باختم.. زدم زیر گریه، خاله ملک تازه کلید انداخ

 خاله ملک... خاله ملک...  «: کردم

 خاله ملک به  رف در نگاه کرد از هول نون از دستش افتاد... دوید به  رف خونه...  

خاله ملک تا مامانُ دید گفت: کتایون! تو اینجا چیکار میکنی... مایا؟!!! یدا علدی... یدا    

نتدرس مدادر   «: اومدد  درفم گفدت    خاله ملدک »علی... کتایون زنگ بزن اونجاست... 

 هیچی نیست نترس.  
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 کشه...   خون... خونه... منصور منو می -

شده نتدرس دورت    خاله ملک سرمو بوسید گفت: نه مامان، نه مامان جان هیچی نمی

 بگردم...  

کشمت بالیی سدر بچده بیداد.. خدونریزی... خدونریزی       با گریه گفتم: منصور گفت می

 کردم...  

 نم زنگ زدم بیا خودمون ببریمش.  کتایون: ملک خا

شده   ریم تا اورژانس بیاد، زن حامله رو که نمی خاله ملک با حرص گفت: هیچ جا نمی

 همینطوری تکون داد.. بیمارستان سر کوچه است االن میان... االن میان...  

 زنگ بزن منصور...   -

یه آب بیدار بدرای   زنم تو هول نکن، کتایون پاشو برو  خاله ملک: باشه مامانم زنگ می

خاله ملک با چنان حرص و خشمی مامانو نگداه میکدرد کده تده دلدم خدالی       »بچه... 

«: میشد... زنگ زد منصور صدای داد منصورُ شنیدم بدتر هول میکردم با گریه گفدتم 

دخترم... مامان ترو خدا بمون، اگر بمیری من چیکار کدنم؟ تروخددا بمدون... خددایا،     

ام چیدزیش نشده... خالده ملدک دعدام کدن...        خددایا بچده   ام چیزیش نشده  خدایا بچه

 «اورژانس اومد، سریع منتقلم کردن...»

 تا دکتر اومد باال سرم گفتم:

 امو نجات بده...   خانم دکتر تروخدا بچه -

novelbaz.ir ( 634 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[638] 

 

 شه.  دکتر: عزیزم... آروم باش دیگه تو بیمارستانی هیچی نمی

 ام...   بچه رم بیمی کشه اگه بچه  وریش بشه... من می شوهرم منو می -

 در باز شد منصور لباسامو که اونطوری خونی دید دو دستی زد تو سرش و گفت:

 وااای... وااای خاک بر سر من... مایا... مایا...   -

 زدم زیر گریه با گریه گفتم: به خدا من کاری نکردم.  

 سدرمو »منصور: باشه قربونت برم باشه میددونم دورت بگدردم گریده نکدن میددونم...      

 «:بوسید و رو به دکتر گفت

 خوبه؟ ترو خدا خبر خوب بدید...   -

دکتر دستگاه سونوگرافی رو روی شکمم گذاشت: دکتدر بده آرومدی بدا لحدن آروم و      

 مهربون گفت:

 شوهرت به این خوبی، چرا دعوات کنِ... آروم باش... ایشاال هیچی نیست.  -

 منصور دستمو بوسید گفت:

 مراقب بودم. «: اش کردم بی صدا گفتمنگ»هیچی نیست، خوبه...  -

منصور موهامو کنار زد و گفت: میدونم خوشگلم، اشکال ندداره... اشدکال ندداره... هدر     

مدن باهداتم... مدن    «: صددا گفدت   قلبم فروریخت، منصور بدی »چی بشه تو مهمتری... 

 اینجام.  
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بدود،   ی لرزون و بغض نگاش کردم، اشکامو پاک کرد، دستم تو جفت دستاش با چونه

ام سدالم باشده    جلوی پیشونیش نگه داشت به حالدت دعدا کدردن... خددایا اگدر بچده      

امدو بهدم    بخشم منصورُ، مامانُ، بابارو حتدی خودمدو فقدط بچده     بخشم همه رو می می

اندازه زندان، بدا مدن هدم لدج      کنه، مامانُ می برگردون. اگه این بچه بره منصور لج می

وم بشدم بده خدا ر بچده... زنددگیم کدن فیکدون        خواد که من آر میکنه االن فقط می

امو بهم برگردون... خدایا... خدایا این بخششدو ندذر میکدنم... قدول      شه، خدایا بچه می

 میدم.. قول...  

دکتر: دخترمون سالمِ سالمه، فقط باید االن جلوی خونریزی رو بگیریم جفت آسدیب  

 دیده...  

 دیم، منصور دستمو بوسید گفت:خندی منو منصور با ذوق هم گریه میکردیم هم می

 همه چی درست میشه.   -

 وقتی اومدن که ببرنم، منصورُ هول هولی صدا کردم و منصور گفت:

 جانم جانم... من باهات میام...   -

 منصور، منصور به مامانم کار نداشته باش، قول بده.  -

 منصور با سکوت و غصه نگام کرد و گفتم:

 قول بده منصور.   -

 به تأیید تکون داد... و منو بردن...   منصور سری
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شنیدم چشمامو بداز کدردم،    ی خاله ملک از پشت سرم می های دعاگونه صدای زمزمه

جا شدم و خاله ملک گفت: مادر؟! بیددار شددی؟    تو اتاق بیمارستان هستم، آروم جابه

 خوبی؟

 منصور کو؟ -

 ان.  خاله ملک: تا حاال اینجا بود، با بابات رفتن شام بخورن بی

 لبخندی زدم گفتم: شما چرا نرفتی؟

 خاله ملک: بعد کی پیش عروسم بمونه. 

 مامانم رفت؟ -

منصور از پیش تو اومد گفت شانس آوردی مایا »خاله ملک لبخند تلخی زد و گفت: 

 تو بهش گفته بودی؟« ازم قول گرفت

 ببخش.   امو به من بخشم بچه من با خدا معامله کردم خاله ملک گفتم همه رو می -

به خاله ملک لبخندی غمین زد و گفدتم: بده منصدور گفدتم مامدانمو ول کنده، مدن        

ام. خاله ملک دستمو گرفت و گفت: خوب کاری  گذشتم، منصورم بگذره، دیگه خسته

 کردی؛ ماندانا اومد مادرتو برد.  

 کجا؟! -

اون روز به  دونم تو هم پیگیر نشو، باالخره یه روز میاد دیگه، الهی که خاله ملک: نمی

 خودش اومده باشه.  
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 کردی؟ گریه می -

خاله ملک سری تکون داد و گفت: خدا الکی نگفته حرومدی نخوریدد کده، عداقبتش     

 شه این.  می

«: های منصور زد و گفدت  خاله ملک لبخندی مهربون شبیه اون موقع»خاله ملک...  -

 جان مادر؟

وبه فهمیدم هیچی جز زنددگیم  خوام زندگی کنم، اون موقع تا دکتر بگه بچه خ می -

مهم نیست این بچه و منصور... هیچی مهم نبود اون لحظه، فهمیددن همدون لحظده    

خدوام   هدا ولدی.... مدی    لرزه زندگیِ... دلم هنوز وقتی به اینکه منصور با مامانم بوده می

ام... به خا ر خودم...  کم فراموش بشه، به خا ر بچه دیگه فکر نکنم که بره بگذره، کم

 خوام خراب بشه.   به خا ر منصور... نمی

 

کنیم خددا هدم    امونم ازت حمایت می خاله ملک: تصمیمت درسته، مطمئن باش همه

کمکت میکنه، اَرحم ترحم. بعد مرخص شدنم همه چدی تغییدر کدرد، همده مراقدب      

بودن، انگار برای همه اون چند دقیقه یه معنی خداص داشدت، منصدور واقعداً پیگیدر      

دونسددت کجاسددت،  گفدت: مامددانم تهددرانِ، امدا کسددی نمدی    انددانا مددی قضدیه نشددد، م 

دختدرم بده دنیدا    « وانیدا »وقتی « آرایشگاهشم بعد یه ماه کالً با وسایل فروخته بود...
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اومد انگار اون زندگی با سکوت کمی رنگ گرفت و با بزرگ شدن وانیا رنگش بیشدتر  

 شد.   و شادتر می

د تا خونه باالتر خودمون، که همده حواسدش   منصور خاله ملکو ساکن تهران کرد، چن

به خاله ملک باشه هم حواسه خاله ملک به منو وانیا کوچولومون.... وانیا شبیه منصور 

بود با چشمای آبی اما موهای مشکی، ترکیب صورت منصورُ بیشتر از من داشت؛ نگم 

مدا وقتدی وانیدا رو    از بابا... بابا که هیچ وقت به قول ماندانا از هیجده سالگی درنیومد ا

دونست  شد نمی کرد براش هیچ دختری یا زنی که باهاش دوست می دید غش می می

 کرد! ما هم پذیرفتیمش! این مرد بابابزرگه! بابا همین بود تغییر نمی

دوندم   از مامان هم هیچ وقت  الق کتبی نگرفت هنوز معتقد بود که این تنبیه! نمدی 

 داد.  شد، مامان هم تقاضا نمی جدا نمیشاید منصور ته دلش امید داشت که 

امونم خالی افتاده بود، نه مامان اونجا بود نه بابا! البته بابا اونو بدرای مهریده    اون خونه

 مامان گذاشته بود اما مامان تقاضای مهریه هم نکرده بود!

 امون، یه ساعتی که منصور نبود، وانیا که دو سالش شد یه بار مامان اومد دم در خونه

شه خورد ولی  ها نبود دلم براش تنگ شده بود، مادرم بود، گوشتو می شبیه اون موقع

 استخوونُ نه!

 

 اش چسبوند...   بغلش کردم، اونم بغلم کرد، وانیا رو بغل کرد بوسید به سینه
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چقدر رو سرش بین موهایش مشکیش موی سفید بود... از وانیا چند تا عکس گرفت: 

 گفتم:

 بیا تو.  -

خوام زندگیت به  تونم بیام و بپذیری منو... نمی دونستم تا همین حد می ه! میگفت: ن

هم بریزه... یه کارت مقابلم گرفت و گفت: شمارة سدالن جدیدمده، شدماره موبدایلمم     

 روشه، اگر بخوای میتونیم با هم در ارتباط باشیم. 

 به آدرسش نگاه کردم،  رف شهران بود سری تکون دادم و گفت:

زیاد اینجا باشم تعهد دادم نزدیک خونه و زندگی منصور نباشم ولی تو بیا،  شه نمی -

 ای مادرتم.  من هنوز از نظر خونی و شناسنامه

 مامان! -

کشدم   مامان لبخند تلخی زد و با بغض گفت: منو ببخش، من خیلی دارم سختی مدی 

 مایا، شاید بارم سبک بشه.  

 با همون بغض گفتم: من بخشیدمت. 

بخشدم امدا تدو بدرام بمدون       س تو برام بمون، من خودمو بدرای اون روز نمدی  مامان: پ

اش اوج بگیره رفت سوار ماشینش شد و رفت، بعد اون  سری قبل اینکه گریه»همین. 

روز من با مامان در ارتباط بودم اما حتی مانددانا هدم از ایدن ارتبداط هدیچ ا العدی       
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البته نه صمیمی بلکده معمدولی و   نداشت، شاید مامان برام شبیه یه دوست شده بود 

 «. خیلی عزیز و قابل اعتماد

 

اش بده وانیدا    ام با منصور مثل روزای اول شده بود با اینکه گاهی هنوز به عالقده  رابطه

ای دیگه زن که نگدرفتم، آدمدی کده     گفت: بچه کردمو منصور همیشه می حسادت می

بیشتر دوست دارم خوب  بره یه زن هفده سال کوچکتر از خودش بگیره حقشه، تورو

مونده و حوضدش، مدن تدو رو      ره شوهر میکنه علدی مدی   شد؟ آخه دیوونه این که می

 عاشقونه دوست دارم، بچة بزرگم، عشقم، خانوممم. 

 گفتم: یادم نرفته اون موقع حامله بودم تهدیداتو...   کردم می با اخم نگاش می

ه بار دیگه حامله بشدی تدو مندو    خوای ی گفت: می کرد و می وار نگام می منصور بیچاره

 تهدید کنی یِر به یِر بشیم؟

 وانیا: نی نی؟

 منصور با ذوق بغلش کرد گفت: آره داداش. 

 نی بیاد بریم پارک.  وانیا: نی

 منصور: دیگه اجازه صادر شد مایا خانم. 

 

novelbaz.ir ( 641 )

no
ve
lba
z.i
r



 وسوسه های شورانگیز BaghStore@ نیلوفر قائمی فر

[645] 

 

بخشیدم هیچ وقدت زنددگیم دوبداره  لدوع      با خنده منصور نگاه کردم، شاید اگر نمی

کنه شاید برای همینه که  ، گاهی یه گذشت حال مریضِ زندگی رو خوب میکرد نمی

گه بخشنده و بعد مهربان، شداید یده تلنگدرِ     خواد اولین صفتشو بگه می خدا وقتی می

 هاش.   ی بنده برای همه

 

 وسوسه شورانگیز

 فر نویسنده: نیلوفر قائمی

 17:34 -20/6/96دوشنبه 

یرت  

 

 با تشکر،علی بالغی،مدیریت سایت باغ استور
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