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 از آسمـان گـرید یرمان

 \\سرنوشت هِیشبـ یزیچـ\\

 !یجانیمتفاوت و ه یداسـتان

 !گناهیشده در خالف اما ب تیترب یدخـتر

 !و دلباخته ینفوذ یپسر

 !ریگنفس یدر آخر عشق و

 !دهدیعشق م نیبه ا یسرنوشت فرصت ایآ اما

بنام خدا
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 ما! یخوردهسرنوشتِ دخترِ عاشق و شکست شودیم چه

 رمان از آسـمان! نیدهمـ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 فهمندیپنجره را پنجره ها م کی دردِ∞

 فهمندیها مکور شدن را گره یِمعن∞

 نییپا ییایب ،سادهیبرو باال سخت∞

 فهمندیها متلخِ مرا،سرسره یقصئه∞

 دارد یبیچه دلِ پاک و نج ایدر∞

 دارد یبیغر حالت چه که بنگر∞

 کوبدیم ها صخره به سر که موج آن∞

 دارد!!! یبیعج شباهتِ چه من با∞

..... 

 خالصه#

 و.... نایدر باندِ بزرگِ پدرِ ت ینفوذ یپسر زدانیخالفکـار و  یخانواده کیتنها در  یدختر نایتـ

 ناب و متفاوت! یداستان

 خراش!دل یاعاشقانه

 !یسیپل یعاشقانه و کم یخوش و ژانر یانیبا پا نیغمگ یداسـتان
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 اصغرزاده]آسمان[_ا#

 :میقبل یتمام شده یرمانها

یکوتاهِ آرامشداستان_غیتیبوسه_باشپناهم_یمانیپشیآوا_گناهجنسازیخواستن_منیبراعشقت_تمنا_مندلِ

 _بغضجنسِاز

 [.ریزسربهی]آقاکنمیآرزو

 1/11/96رمان شـروع

 .کشنـبهی 20:45

 خــدابـنامِ

 وقتایشده بود اما هنوزم بعض یصداها عاد نیا گهید نکهیا دم،بایاز خواب پر دمیکه کش یبلند نِیبا ه ریتـ یصدا با

 .لرزاندیتن و بدنم را م

 ورده بودند!را آ ییخدانبود باز دخلِ کدام بنده معلوم

رنگم  یزرشک یاز رو تخت بلند شدم،پتو دادیصبح را نشان م مِینوو با نگاه به ساعت که نه دمیرو صورتم کش یدست

برخورد  میهارنگ را کنار زدم که نورِ آفتاب با چشم ییمویل یرا رو تخت مرتب کردم و به سمتِ پنجره رفتم،پرده

 کرد!

 عقب رفتم.را بستم و عقب میهاچشم عیسر

 .از کسالتم کم بشه ی...آبِ سرد باعث شد کمیبهداشت سیتخت بود چک کردم و رفتم تو سرو یرا که باال لمیموبا

 یهااز اتاق خارج شدم،از پله میرنگم دست و صورتم را خشک کردم و بعد از شانه کردنِ موها یزرشک یحوله با

 تو گوشم اکو شد! ایبرد یِنقولوسِ و نق یِرفتم و باز صدا نییشده پا چیمارپ
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ه ک شیتغارپسرِ ته یبه سمتِ آشپزخانه رفتم،مژگان زنِ دومِ پدرم داشت برا میو مستق دمیرا توهم کش میهااخم

 !ناجانیت ریبخصبح-گفت: یمن با چابلوس دنِید کرد،بایجونِ بابام بود لقمه درست م

 !ریصبح بخ -زدم و گفتم: یمصنوع یلبخند

 نیریامروز م -:دیگرفت و پرس میگردو برا ریلقمه نون پن کیگذاشت و  میپرتقال جلوآب وانیل کیخانم  آمنه

 آموزشگاه؟

 رم،چطور؟یبله م -را قورت دادم و گفتم: املقمه

رفته  یمنه[امروز مرخص یِآخه رضا]پسرش که راننده شخص-گفت: کردیرا جمع م زیم یکه رو یخانم درحال آمنه

 نامزدش! دنِیکرج، د

 !رمینداره،خودم م بیع-گفتم: شدمیکه از آشپزخانه خارج م یبلند شدم و در حال زیپشتِ م از

 ؟یجانم رز-خواهرم بود،جواب دادم: تایخورد،رزیداشت زنگ م لمیها باال رفتم،موباگذشتم و از پله ییرایپذ از

 ؟یسالم خاله،خوب-تو گوشم: دیچیدخترش پ مایر یصدا

 خاله؟ یخوب زمیسالم عز-لبخند گفتم: با

 ه؟یات چامروز برنامه گهیبله خوبم،خاله مامان م-

 کالس دارم،بعدم تا پنج باشگاهم چطور؟ کیبرم آموزشگاه تا  خوامیاالن م-فکر کردم و گفتم: یکم

 )شوهرش(!دوستِ فرنودِ هیفردا عروس د،پسیخر ییایباهام ب خواستمیم-بلند شد که گفت: تایرز یصدا نباریا

 دنبالت! امیپس من ساعت شش م یاوک-را توهم گره زدم و گفتم: میابروها

 !م،خداحافظیباشه خاله منتظر-گفت: مایر تایرز یبجا

 قربونت برم خاله،خداحافظ.-خنده گفتم: با

 امافهیشدم،ق رهیو به خودم خ ستادمیکمدم ا ینهیآئ ی،جلورفتم میکردم و بلند شدم به سمتِ کمدِ لباسها قطع

 خواهرِ بزرگم بانمک بودم اما خوشگل نه!! تایبود و به قولِ آز یمعمول
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و  فیدم،کیبرداشتم و پوش دیو شلوار سف یدآبیبا شال سف مویآبدیسف یرا با کش از باال محکم بستم و مانتو میموها

رژ و ادکلن از اتاق خارج  یقرار دادم و بعد از زدنِ کم فمیپولم را تو ک فِیو ک لیرنگم را برداشتم و موبا یکفشِ آب

 شدم.

 

 ها با بابا روبرو شدم.پله نِییپا

که تازه استخدام کردم  یابا راننده ست،ین گهیرضا د-بدونِ جواب دادن بهم گفت: شهیسالم دادم که مثلِ هم کوتاه

 تو! گاردِیباد ییجورایمنه و  یبرو...راننده شخص

اش له مشت و لگد رِیکه ز کردمیم گفتم،مخالفتیم یم مشت کردم و باز نتونستم حرف بزنم،مثال چرا تو دست فمیک

 !!شدمیم

بزرگ و پر دارو درخت که هر طرفش  اطیبزرگ رد شدم و در را باز کردم که ح ییرایزمزمه کردم و از دوتا پذ یاباشه

 بودند خورد! ستادهینفر اسلحه به دست ا کی

رنگ رفتم و بازش  یشدم،به سمت درِ بزرگ مشک اطیرنگ را رد کردم و وارد ح دیسف یهارا بستم و پله در

 بود! ستادهیبابا ا نِیماش ینفر جوان با لباس فرم جلو کیکردم،

 باز کرد. میکرد و درِ پشت را برا میکوتاه تعظ دنمید با

 اه افتاد.را دور زد و نشست و ر نیو خودش را درا بست و ماش نشستم

 به سمت آموزشگاه راند! میبزنم خودش مستق یحرف نکهیا بدونِ

 گفته بود! شیرا برا میهاتمام برنامه شهیدرست بود،بابا مثل هم حدسم

خانم من -حرف از کنارش رد شدم که گفت: یباز کرد، ب میشد و در را برا ادهیپ عیو سر ستادیآموزشگاه ا یجلو

 !نجایمنتظرتونم ا

 دنبالم! ایب کیبرو ساعت  ستیالزم ن-تش و گفتم:سم برگشتم

 منتظرتون بمونم. نینه آقا گفتن هرجا رفت-را تکان داد و گفت: سرش
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اال شده ح یچ دونمینداره نم دنمویکم داشتم...خوبه چشم د نوینگفتم و کالفه به سمتِ آموزشگاه رفتم...هم یزیچ

 استخدام کرده! گاردیباد میبرا

و طبقِ معمول با  دیچادرش را جلو کش دنمیآموزشگاه روبرو شدم...با د رِیآموزشگاه باال رفتم که با مد یهاپله از

 ن؟یکرد ریخانوم ابتهاج امروز د-گفت: تیجد

 ذره سرم شلوغ شد! کی ینیشرمنده خانم حس-جا کردم و گفتم:را تو دستم جاب فمیک

 !دیمنتظر نذار نیاز ا شتریهارا ب د،بچهیبفرمائ-را تکان داد و گفت: سرش

 را تکان دادم و با گفتنِ بااجازه از کنارش گذشتم. سرم

 

 یبلند شدند و دستِ جمع عیدختر که شاگردانم بودند،سر یکالس را باز کردم و داخل شدم،پنج نفر هنرجو درِ

 بلند دادند. یسالم

 ن؟یسالم گل دخترا، خوب-لبخند گفتم: با

 بــله! -شادشون بلند شد: یصدا باز

 نشستم. یگذاشتم و رو صندل زیرا رو م فمیک

 .نمیبب نیاریگفته بودم را ب روزیکه د ییها ینقاش یکی یکیخب دخترا -

 یگذاشت...نقاش میرا روبرو اشیبلند شد و دفترِ بزرگِ نقاش شیاز سرِ جا یدختر بور و چشم رنگ داینفر آ نیاول

 مند!بودند و واقعا عالقه یبود...همشون عال دهیکش یبهشون آموزش داده بودم را عال روزیکه د یدرخت

 !کردندیم یو رو کاغذاشون خال کردندیتو ذهنشون ثبتش م عیسر دادمیم ادشونیرو که  یزیهرچ

 بود! نیمنم هم هدفِ

ود که از ب نیکه بابا در حقم کرده بود ا یخوب نیو تنهاتر نیو کاراته بودم و بزرگتر یعاشقِ نقاش یخودمم از بچگ من

 هم کاراته! رفتمیم یهم کالس نقاش یبچگ
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 کردم! یخشن و من کال قاط یهیروح یو کاراته برا فِیلط یهیمالِ روح ینقاش گفتیخلم!.م گفتمیم تایآز

 .دادمیگوش نم شیبه چرت و پرتها تایقولِ رزتا به شیمن به حرفها اما

 مام شد.کالس ت مِیتا باالخره

 از آموزشگاه خارج شدم. ینیاز خانم حس یها از کالس خارج شدم و بعد از خداحافظاز بچه یخداحافظ با

ونِ باز کرد،سوار شدم و باز بد میشد و در را برا ادهیپ عیسر دنمیآموزشگاه بود،با د یجلو گاردیبقولِ بابا باد ای راننده

 بزنم به سمتِ باشگاه راند. یمن حرف نکهیا

..... 

 کیشدم،به سمتِ خانه رفتم،به ساعتم نگاه کردم ساعت نزد نیو کوفته از باشگاه خارج شدم و سوار ماش خسته

نشان  میتو گوش تایافتاده از رز یکالهاسیشد و م میو حاضر بشم هفت و ن رمیخونه...تا دوش بگ دمیشش بود که رس

 داشت. تشیاز عصبان

 میکه تو آشپزخانه بود ج یرفتم و از درِ پشت نییها پاو تند تند از پله دمیکشیرا رو سرم م امیکه روسر یحال در

 زدم.

 رفتم. ادهیپ ابانیشدم و تا سرِ خ یکوچه پشت وارد

 .نایا تایرز یرفتم سمتِ خونه میآنجا دربست گرفتم و مستق از

-دادش احساس کردم کر شدم: یزنگ خورد،خودش بود تا جواب دادم با صدا لمیموبا میدیخونشون که رس یجلو

 االن از هشت هم گذشته! ییای!! آخه االغ تو قرار بود ساعت پنج بیرینا،بمیت یریبم

مجتمع  نِییپا اینزن کر شدم ب غیج-شدم و گفتم: ادهیرا حساب کردم و پ یبه داد و قاالش پولِ تاکس توجهیب

 اومدم. یچون من با تاکس اریب چتمیسوئ نی،فقط ببمنتظرم
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 بود! ستادهیا میبا اخم روبرو شیدوقلوها مایو ن مایبعد حاضر و آماده با ر نیحرف قطع کرد و پنج م ونِبد

مجتمع  یکه جلو نشیو سوارِ ماش دمیرا از دستش قاپ چیسوئ یخشنِ رز یافهیو بدونِ توجه به ق دمیبوس دوقلوهارا

 پارک بود شدم.

بزرگ داره که همه جور  یمغازه کیپاساژِ...اونجا دوستش  میخاله بابا گفت بر-گفت: مایسوار شدند و ن باالفاصله

 کرد و من دییحرفِ داداشش را تا مای!...رمیهم لباس ندار مایداره آخه من و ر یلباس

 آقا کوچولو! یشما بگ یچشم،هرچچشم-گفتم: کردمیرا روشن م نیکه ماش یلبخند در حال با

 بود. نیتمام سن یبرا یعال یو کفش با برندها فیپراز لباس و ک زدیازش حرف م امیکه ن یبزرگ یمغازه

 !دمیرفته بودم باز چند دست لباس و مانتو خر دیکه تازه خر یانقدر خوب و قشنگ بودند که من شیو مدلها جنسها

ستش و چند دست  و کفشِ فیهمراه ک آمدیالعاده مرنگ که به رنگِ پوستش فوق یاسیلباس شب بلند  کی تایرز

و  فیبه شکل برف بود همراهِ گل سر و ک یدیسف زیر یکه خالها یقرمز رهنیهم پ مایر یو برا دیخر گریلباس د

خسته و درمانده ساعت  سه،یک یو با کل دیو کفش خر رهنیهمراه پ یهم کت و شلوار کوچک ماین یو برا دیکفش خر

 !نایا تایرز یخونه میرفت میونده

 

 زدم هم تا االن نرفتم خونه! میبدون اطالع ج تا،همیرز گنهیبابا کلمو م-ولو شدم و گفتم: یاقهوهکرم یکاناپه یرو

 رو! هیقض کنهیبمون بابا تا فردا فراموش م نجاینترس بابا، تو امشب ا-و گفت: دیخند تایرز

 اخالقِ بابارو ها! یدونیخوب م-و گفتم: دمیبه دستم داده بود را سرکش یرا که رز یآب وانیخنده ل با

و از نکرده اما اخالقاش یبرام پدر ادیز نکهیبابا با ا -گفت: گرفتیکه با تلفن شماره م یکنارم ولو شد و درحال تایرز

 حفظم!

 ؟یجانم رز-فرنود بلند شد که گفت: یکه صدا فونیرا زد رو آ یگوش

م ه نایشام بخر ت یام لطفا اومدنبرگشتم خسته دیالن از خرمن ا زمی،عزیسالم فرنود،خسته نباش-گفت: تایرز

 !نجاستیا
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 هم اونجاست! قلویزیعه ز-با خنده گفت: فرنود

 !شنومایفرنود دارم م-زدم: غیج

 خداحافظ! ایزود ب نا،فرنودیباز شروع نکن -گفت: تایقهقهه زد که رز فرنود

 قطع کرد. عینداد فرنود حرف بزنه و سر مجال

 شدم مانتو شالم را درآوردم و رفتم تو آشپزخانه. بلند

دوست داشتم...در  شتریرا ب نایا تایآز دمانیبزرگتر بود اما من مدل و چ تایآرز یاز خونه نکهیبا ا نایا تایرز یخونه

 بهتر بود! تایآز یقهیکل سل

از مامان خبر -:دمیپرس تایاز رزذوم بود  مایو ن مایر دیکه نگاهم رو عکس جد یبه آشپزخانه زدم و در حال یسر

 ؟یدار

 ؟یباهاش صحبت نکرد گرده،تویبرم گهیآره هفته د-گفت: بافتیرا م مایر یکه داشت موها یدر حال یرز

کر من به ف یها،اون کنه بابا،دلت خوشه-گفتم: گرفتمیکه کوسن مبل را بغل م یرو کاناپه نشستم و درحال کـنارش

 باشه! شیبوده که حاال دوم

که باهاش صحبت کردم خودم بهش زنگ زدم وگرنه  یبگو،منم دوسه بار نویآره واال هم-و گفت: دیکش یآه تایرز

 ماهارو! فتهینم ادشیمامان که اصال 

با اون دک و پزش  اره،اصالیب ایوقت کرد ماهارو به دن یاصال من در عجبم مامان ک -:دمیبرگشتم طرفش و پرس کامل

 اشته باشه تا سه تا دختر!!تک فرزند د ادیبهش م شتریب

تنها  تای!! مامان خودش تک فرزنده خواسته مثال آزنایت الیخیب-گرفت و گفت: شگونیرا ن میبا خنده آروم بازو تایرز

 !یرو دستش موند یپسر تورو باردار شده که الحمداهلل توام دختر شد ینباشه منو آورده بعد به هوا
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به سرِ بابا زده،بابا هم شاهکار کرد با  یلوس پسر شده چه گل ایهمون برد توروخدا -نگاهش کردم و گفتم: چپچپ

 !کترهیسال ازش کوچ ستیزن گرفتنش ب نیا

 

ز ا گه،بابایشوهرشه د نیبابا مژگان هم سوم-گفت: دیکشیم شانیال یکه دست یرا باز کرد و درحال شیموها تایرز

 !هیادیسرشم ز

 جدا شده! کباریفقط  کردمی! بابا من فکر منیسوم-گفتم: متعجب

 شوهرشه! نیخانم دوبار جدا شدند بابا سوم ال،مژگانیخانوم خوش خ ریخ -با خنده بلند شد و گفت: تایرز

 

 چند سالشه؟ قایمامان دق یدونیتو م یرز-:دمیبلند شدم پشتش رفتم به آشپزخانه و پرس منم

 !مینه باال برد که باعث شد جفتمون بلند بخند هیبه معنبا خنده سرش را  کردیرا باز م خچالیکه درِ  یدر حال تایرز

 

 یچخبربه دوتا خواهرا صدا -:دیغذا وارد خانه شد و خندان پرس یهاسهیدر باز شد و فرنود با ک نیهمان ح در

 افتاده؟ یخندتون باالست،اتفاق

 !زمیعز یخسته نباش-گفت: گرفتیهارا از دستش م سهیکه ک یبه سمتش رفت و درحال تایرز

بعد خانوم!... یسالمت باش -گفت: تایدر جوابِ رز کردیرا بوس م شیکه موها یتو بغلِ فرنود و فرنود در حال دیپر مایر

 خواهرزن! یتو چطور-روبه من گفت:

  

 ؟ی،تو چطورخوبم -گفتم: دادمیکه باهاش دست م یسمتش رفتم و در حال به

 نداخت.از اتاق خارج شد و خودش را تو بغل فرنود ا ماین

 .میدیرا چ زیرفتم و با هم م تایکمک رز به
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حتما بابا رفتم خونه  یهم ازم نگرفت،مهم نبودم! ول یسراغ کسچیو ه دمیخواب نایا تایرز یشب تو خونه آن

 که روم داره هست!! یرتیغ ذرههیکه اونم از سرِ  کردیجوابم مسوال

..... 

 شدم. داریاز خواب ب مایو ر ماین یهشت با سروصدا ساعت

 برن مهد و سرِ لقمه دعواشون شده بود! شدندیحاضر م داشتند

 رفتم... یبهداشت سیو به سمت سرو دمیجفتشون را بوس یخنده گونه با

 خارج شدم. سیرا از باال جمع کردم و از سرو میموها

 .خوردیصبحانه م یفرستاده بود مهد و خودش داشت دولپ سیرا با سرو مایو ن مایر تایرز

 ؟یخوریخوب م یخواهر جون یچطور-نشستم و با خنده گفتم: ارشکن

 و به سرفه افـتاد... شیتو گلو دیکه لقمه پر دیخند

 !یبپا خفه نش-را به سمتش هل دادم و گفتم: ییرا خوردم و فنجانِ چا میجلو رِیش وانِیاز ل یکم

 به دشمن نداره! یاجیمثلِ تو داشته باشه اصال احت یآدم خواهر-را خورد و همراهِ سرفه گفت: شییقلپ از چا چند

 

 ته!نظرِ لطف کنمیخواهش م-گفتم: شدمیبلند م زیکه از پشت م یرا تو دهنم گذاشتم و در حال میمربا آلبالو لقمه

 لب نثارم کرد. ریز یینازک کرد و پررو یپشت چشم تایرز

که  تایروبه رز کردمیرا رو سرم مرتب م امیکه روسر یحالرا از اتاق برداشـتم و تنم کردم،در فمیو ک یو روسر مانتو

 به خونه بزنم بعد برم آموزشگاه. یسر هیبرم، گهیخب من د-بود گفتم: ستادهیآشپزخانه ا یجلو

 باشه مواظب خودت باش! -سرش را تکان داد وگفت: تایرز

در  ...خواستمرونیو رفـتم ب دمیا پوشر میفرستادم و به سمت در رفـتم و بازش کردم ...کفشها شیتو هوا برا یبوس

 موند حواس پرت! داتیخر سایوا نایت-گفت: تایرا ببندم که رز



 سرنوشت هیشب یزیچ

 
14 

 

 چشمک به سمت آسانسور رفـتم. کیرا از دستش گرفتم و با  دیخر یهاسهیدر را باز کردم و ک دوباره

 

مرسدس  کیترمز زد  میکه جلو ینیماش نی...اولستادمیا یرفـتم و منتظر تاکس ابانیتا سرِ خ ـادهیو پ نییپا رفـتم

 اشیشانیازش رو پ  یاکه تکه ییطال یو موها شیساله با ته ر هشتستیپسر حدود ب کیبنز قرمز رنگ بود که 

 !داد،بودیبود و جذابتر نشانش م ختهیر

 !پِیاو الال چه خوشت-زدم و گفتم: یدلم سوت تو

 یخندیم یبه چ-بره و بگه: یجذاب یظاهر شد که باعث شد پسره تک خنده میفکر رو لبها نیکوتاه از ا یلبخند

 !میخانوم، بفرما در خدمت باش

 سرم زد سوار بشم! به

 !بمیموند تو ج یتاکس هیتا خونه منو رسوند پول گرا بلکه

 !خورهیتا کجاها م رتیمس-خم شدم و به پسره گفتم: کوتاه

 !رمیمن م دیحاال تو سوار شو هرکجا شما امر کن-شد در را باز کرد و گفت: خم

 .رمیسردرد بگ یو باعث شد کم دیچیتو مشامم پ یعطر سرد ی...بونیرا باال دادم و نشستم تو ماش میابرو یتا کی

 تا کجاهاست خانوم! رتیخب شما مس-گفت: کردیکه دنده را عوض م یزد و در حال یلبخند پسره

 !هیاله رمیمن م-و گفتم: دادیصبح را نشان م میونبه ساعتم انداختم که نه ینگاه

 ماهم خونمون همان دورووراست! میریعه پس هم مس -عمق گرفت و گفت: لبخندش

 چه خوب!-در آوردم و انداختم دهنم و گفتم: فمیآدامس از تو ک کی

 هستم! هانیمن ک-دستش را به سمتم دراز کرد و گفت: پسره

 هستم خوشبختم. نایمنم ت -دست دادن بهش گفتم: بدون
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ازمون بکن  یادی یگاه-کارت از کنارِ فرمان برداشت و به سمتم گرفت و گفت: کیو  دیرا عقب کش دستش

 ناخانم،یت

 !شمیم خوشحال

و  یشرکت ساختمان ساز کی...آدرس یلطف هانیمهندس ک"را خواندم که نوشته بود شیرا ازش گرفتم رو کارت

تو  دیوقت کنم حتما!...فقط شما االن با -قرار دادم گفتم: فمی،داخل ک"کارت بود یو شماره دفتر هم رو لیه موباشمار

 !ابونیتو خ نجایپس ا دیشرکت باش

بدون رنگ  یافهیو ق یاز سادگ دمتون،راستشیکه د رفتمیاتفاقا داشتم به سمت شرکت م-نگاهم کرد و گفت: کوتاه

 شونیواقع یافهیق دونهیکه آدم نم زننیم دآبیآب سفوزها انقدر دخترا به خودشون سرخر نیو لعبت خوشم اومد،ا

 !یاما تو فرق دار هیچه شکل

 خب بابا خر شدم،بسه!!-زدم و تو دلم گفتم: یمصنوع یلبخند

 !میفنجان قهوه در خدمت باش کی دیدیخب خانوم افتخار م-که گذشت باز خودش گفت: هینزدم...چند ثان یحرف

 !گهیوقت د کی یمتاسفم،بمونه برا-دوباره به ساعتم انداختم و گفتم: ینگاه

 که! یشناسی...مرستوران نارنج ایپس شام مهمان من،ساعت هشت ب یاوک-را کم کرد و گفت: نیماش سرعت

 خـ... یبله بلدم ول-و گفتم: دمیچیرا دورِ انگشتم پ فمیک یدسته

 !د،منتظرمییایب دیحتما با نایتخانومِ  یول یب یول -و گفت: هیاله ابانیتو خ دیچیپ

 ادهیپ انجیلطفا!...االنم هم دیناراحت نش امیباشه خب فقط اگه نتونستم ب-انداختم و مردد گفتم: ابانیبه خ ینگاه

 ممنون. شمیم

 خانوما،بسالمت.خانوم کنمیخواهش م-تر از کوچمون نگهداشت و گفت:چند متر عقب ابان،یرا کنارِ خ نیماش هانیک

نبود که آدم را زده  یجور تشیمیو صم کردیبهم منتقل نم یکوتاه زدم،لحنش و لبخنداش اصال حسِ بد یلبخند

 کند!

 شدم،وارد کوچه شدم... ادهیازش کردم و پ یمفصل تشکرِ
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 در پارک بود از سرِ کوچه معلوم بود. یرنگ بابا که جلو یمشک نیماش

 

 .کردیصحبت م لشیبود و داشت با موبا ستادهیدر ا یکه جلو دمیشدم بابا رو هم د کتریکه نزد یکم

 

 !!دمیجلوتر کش یرا کم امیزمزمه کردم و روسر رلبیز ییخدا ای

که رو  نشیسنگ یو دستها شیشیآت یهاو هنوز به نگاه زدیم شتریضربان قلبم ب شدمیم کیکه به بابا نزد هرقدم

 عادت نکرده بودم!! آمدیصورتم فرود م

 

 شیها شد،چشمیم یکه هروقت عصبان ییهابهش دادم که بدونِ جواب با آن نگاه یآرام سالم ستادمیکه ا شیجلو

 برو تو!!-اشاره کرد به داخل و آرام گفت: شدیسرخ م

 

 شدم! اطیوارد ح خواندمیام را مکه فاتحه یو درحال دمیرا تو دهنم کش لبم

 !دیشد و با حرص در را کوب طایهم پشتم وارد ح بابا

 

 ؟یکجا بود-:دیو بابا داد که نه هوار کش دیمنم با در لرز تنِ

 !!تایرز یخونه -دهنم را قورت دادم و گفتم: آب

الو -را در گوشش قرار داد و گفت: لشیموبا هیتند شماره گرفت و بعد از چند ثانرا درآورد و تند لشیموبا

 !خبیلیشما بود؟...خ یخونه نایت شبیفرنود،د

 شو تو!گم-روبهم گفت: یکرد و با لحن عصب قطع
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 زمزمه کردم و برگشتم و به سمت خونه پاتند کردم. رلبیز یچشم

 !دیچیتو گوشم پ ایلوس و حال بهم زنه برد یکه شدم باز صدا ییرایپذ وارد

 

 عیشده بود،سر رمیرفتم باال تو اتاقم...دگذشتم و  کردیپسرش نگاه م یها یبازاز کنارِ مژگان که به لوس حرفیب

 و زدن عطر از اتاق خارج شدم. شیآرا یرا عوض کردم و بعد از کم میلباسها

 

 شده بود! رمید یو من حساب دادیربعِ صبح را نشان مورو دستم ده ساعت

 باز کجا؟-:دیوحشتناک پرس یکه شدم باز با بابا روبرو شدم که با اخم اطیح وارد

 شده! رمی،دآموزشگاه بابا رمیم-

 !میالزم نکرده امروز نرو برو تو اتاقت شب مهمون دار-زد: داد

 نمـ.... گردمیمن تا دو برم میبابا شب مهمون دار-باز کردم و گفتم: لب

 از جلو چشمام! ،گمشویزنیرو حرف من حرف م سررهیخ یگفتم برو گمشو خونه دختره-:دیهوار کش باز

 هیگر قهیبه دقدم میهایبه رفتاراش عادت کرده بودم و مثل بچگ گهیعقب رفتم،دو عقبرا مشت کردم  دستم

 !کردمینم

 

 ها باال رفتم،وارد اتاقم شدم و در را بستم و قفل کردم.تند از پلهسالن شدم و تند وارد

هزار زحمت امروز را بود و به ریگآموزشگاه سخت ریمد ینیرا با حرص درآوردم و زنگ زدم آموزشگاه،حس میلباسها

 داد!! یبهم مرخص
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را  "عشق تو صدام"یفالح اریماز دیتاپم را باز کردم،آهنگ جدو لپ زیزمزمه کردم و نشستم پشت م رلبیز یلعنت

 قرار دادم. زیم یکردم و هدفون را تو گوشم گذاشتم و سرم را رو یپل

 

شده  هدیبر دهیبر میباز هم نفسها شده،یم دهیبر مینفسها شدمیناراحت م یکه وقت شهیرا بستم...مثل هم میهاچشم

 بود!

 

 بود!! دهیفایاما ب دمیکش قیقرار دادم و چندبار پشت سرهم نفس عم امنهیس ینشستم و دستم را رو صاف

 بود! دهیفایاما بازهم ب دمیکش قینفس عم دوباره

 

 !شدیکه نم شدیجذب کنم اما نم ژنیکردم اکس یمشت کردم و سع امنهیس یقفسه یرا رو دستم

 .شدمیتر م حسیجذب کنم بلکه لحظه به لحظه داشتم ب تونستمینم ژنیتنها اکس نه

 افتادم... نیرو زم دهیبلند شدم و خواستم خودم را به در برسانم که نفس بر بزور

 !!دمشیام به در کوبرا برداشتم و با تمام توانِ نداشته زیرا بزور دراز کردم و گلدان کوچک رو م دستم

 

 شد!! اهیس میهاچشم یجلو هیاز ثان یدر کسر اینمانده بود و تمام دن میبرا ینفس گرید

.. 

 بود. میروبرو دیسف وارید دمیتارم د یهاکه با چشم یزیچ نیرا باز کردم و اول میپلکها یال بزور

 بهتر شود. امدهید یرا بازوبسته کردم تا کم میها چشم

 خانمنایفداتون بشم ت یاله -بازم با لبخند گفت: یهاچشم دنینشسته بود،با د یچرخاندم،آمنه خانم رو صندل چشم

 ...بعد به سرعت از اتاق خارج شد.کنمیپرستار رو خبر م رمیم د،االنیبه هوش اومد
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ه بکشم که به سرف یقیرا از رو دماغ و دهنم برداشتم و خواستم نفس عم نژیدستم که سرم توش نبود ماسک اکس با

 افتادم.

 

 ینیبیمگه نم -دوباره ماسک را رو دهنم قرار داد و تشر زد: عیمن سر یسرفه دنیوارد اتاق شد و با د پرستار

 !یداریماسک رو برم یچ یبرا یدرست نفس بکش یتونینم

 

 !ینبود مرخص یاگه مشکل نهیمعا یبرا ادیدکتر م گهیساعت د مین-را چک کرد و گفت: سرمم

 

 !دیدستت درد نکنه خانم دکتر سالمت باش-گفت: شیرازیش ظِیغل یرا کوتاه تکون دادم و آمنه خانم با لهجه سرم

 مادرجان پرستارم، ستمیمن دکتر ن-با لبخند گفت: پرستار

 ...فمونهیوظ کنمیم خواهش

 از اتاق خارج شد. میبغل دست ضیمر تیاز چک وضع بعد

 

 !!دیکش حتیچقدر گذشت که با ورود دکتر باالخره آمنه خانم دست از حرف زدن و پند و نص دونمینم

 مرخصم کرد. ژنمیاکس یاز اسپر یشگیهم یاستفاده دیو با تاک میداروها یو نوشتن نسخه نهیبعد از معا دکتر

.. 

 و در کمال تعجبم بابا وارد اتاق شد. باز شد هوایتو اتاق خوابم برده بود که در ب تازه

 ؟یدبهتر ش-:دیصورتش بود پرس یکه چاشن یشگیشد و با اخمِ هم کمیرو تخت نشستم که بابا چند قدم نزد صاف
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 تونستم سرم را تکان بدهم! فقط

ه ک ی...متوجه هستشیجلو ییایب ینجوریدوست ندارم ا میدار یامشب شام مهمون مهم-:مکث کرد و گفت یکم بابا

 و سرحال وگرنه... یباش کیش خوامیگم؟میم یچ

 !مینازن یِو تو کمربند ورن دونمیرا ادامه نداد و من تو دلم کاملش کردم،وگرنه من م حرفش

 نزدم بابا هم از اتاق خارج شد. یحرف

و بخوابم اما  فکر نکنم یچیکردم به ه یقرار دادم و سع میو آرنجم را رو چشمها دمیدوباره رو تخت دراز کش یهوف با

 !™دادیخواب را بهم نم یاجازه ردینفسم را بگ خواهدیم کردمیکه احساس م یخشک و خال یسرفه

 

بود،انقدر  دهیامانم را بر یخشک و خال یهافشار دادم و محکم و با تمام تمانم فشار دادم،سرفه میرا رو گلو دستم

 کردم. یرا فشار دادم که احساس خفگ میگلو

 

 شروع شد و باز نفس کم آوردم. میهاسرفه دتریشد نباریرا برداشتم و که دوباره و ا دستم

 کردم. یرا برداشتم و دوبار پشت سرهم تو دهنم اسپر یاسپر زیبلند شدم و از رو م بزور

 برگشت! نفسم

 

 جاآمد. یپشت سرهم حالم کم یخم شدم و بعد از چند سرفه یگرفتم و کم زیرا به م دستم

.. 

اش زد و تاپم نشسته بود آروم رو گونهلپ یکه جلو دنمیهشت شب بود آمنه خانم وارد اتاقم شد و با د تساع

 نیصداتون کنم بر امیپدرتون آمدند،پدرتون گفتند ب د،مهمانیخدا مرگم بده خانم جان هنوز آماده نشد-گفت:

 !نییپا
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 سرم را تکان دادم و بلند شدم. الیخیب

 

و شال و سارافون  دیرنگم را همراه شلوار سف دیسف رسارافونیرا از باال محکم با کش جمع کردم و ز میموها

 .نییعطر همراه آمنه خانم رفتم پا یتنها زدن کم یشیآرا چیرنگ به تن کردم و بدون ه یاروزهیف

 

هقهو یهانشسته بودند و فنجان یسلنت یاسرمهدیسف یهاو مهمانش و مامان و مژگان همراه هم تو سالن رو مبل بابا

 دستشان بود. شانی

 

 ؟یخوب ناخانمیبه تبه-ام شد و با لبخند گفت:برگشته بود اول از همه متوجه یک دونمیکه نم مامان

 

دختر کش بود بلند شد و  تایو مهمان بابا با حالت خاص خودش که بقول رز دیسرها به سمتم چرخ یحرفش همه با

خشن اما جذاب را مهمان صورت شش  یاافهیق شیصورتش بود و حالت ابروها ییبایز نیها ترپرپشتش تن یابروها

 کرده بود. غشیت

 

 ستند!ه نایت کمیدختر کوچ شونیا ارخانیکام-شدم بابا با لبخند روبه مهمانش گفت: کشانیکوتاه نزد یسالم با

 

و پسر دوست  دیجد کیهم شر شونیا-روبهم گفت: یبرد کردم و بابا با نگاه عص اعتنایرا ب اریکام یدراز شده دستِ

 هستند! ارخانیمن کام یقسم خورده
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 کوتاه بود! ینیزمزمه کردم و جوابم همچن رلبیز یخوشبختم

 حالت بد شده بود؟ گفتیبابات م یخوب -:دیمامان نشستم که پرس کنار

 گهید یهفته گفتیکه م تایخانم رز نیچطور شد زود برگشت-:دمیزدم و بدون جواب پرس شیهابه مادرانه یپوزخند

 ن؟یایم

 

 !میبرگرد میاومد مجبور شد شیپ یاز دوستهام مشکل یکی یبرا-را توهم تاب داد و با اخم گفت: شیدستها مامان

 

یب اریداشت جلب توجه کند سوق دادم، اما کام یگفتم و نگاهم را به سمت مژگان که طبق معمول که سع یآهان

 !کردیحالم را خوش م بیبه مژگان عج شیمحلیحرفها بود و ب نیتر از ا الیخ

 

-که روبهم گفت: یبرداشتم و مشغول پوست گرفتنش بودم که با صدا میبزرگ جلو یخوروهیاز م یسبزبِ یس

 خان برو انبارو نشونشون بده، انکار برق هزار ولتاژ بهم وصل کردند! اریبلند شو با کام ناجانیت

 

 ؟یاکارهیچ نجایمثال پدر بگه چرا من؟ مگه انبار نگهبان نداره؟ بعدشم خودت ا نیبه ا ستین یکی آخه

 

 من آخـ...-باز کردم و گفتم: لب

 بلند شو!.-و با تحکم گفت: دیحرفم پر ونیم بابا

 بعدشـ... دیخودتون که هست-گفتم: دوباره

مدن دارم که از او یرادینکنه من ا-زودتر روبهم گفت: اریه کامبزند ک ینگاهم کرد و خواست حرف تیبابا با عصبان باز

 د؟یکنیباهام امتنا م
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ا جارو نشونتون بده،بعدشم خود بابهمه دیبگ دیتونیخب انبار که نگهبان داره،م ینه ول-زدم و گفتم: یزورک یلبخند

 کـ...

 که!! یدونیمن کار دارم دختر جان م-و گفت: دیحرفم پر انِیسرخ شده م ییبا چشمها بابا

 به ساعت کرد!! یااشاره

 !!شدیچ دمی!حاال فهمآهان

 

 و نوش پدرجان بود! شیموقع ع االن

 هم بلند شد. اریبلند شدم که کام میاز جا لیمیب

 آرام به سمت در رفتم. یاشاره کردم و خودم با قدمها یدستم به درب خروج با

 .رونیفتم برا باز کردم و ر در

 یبابا خال یو جا آمدندیهم دنبالم م ارخانیرفتم و راهم را به سمت باغ کج کردم... کام نییرنگ پا دیسف یهاپله از

 !دهمیبه مهمانش نم یتیاهم چیکه بفهمد ه

 

 د؟یگذاریاحترام م نقدریبه مهمانهاتون ا شهیشما هم-گفت: یزیرا بهم رساند و با لحن تمسخرآم خودش

 نزدن! ینگاهش کردم و حرف یرچشمیز

رو کنار خودم تحمل  یهرکس و ناکس دیشانس من که با نیلعنت به ا یو ا دیپوزخندش رو اعصابم خدشه کش یصدا

 کنم.

 

 در کنار رفت. یمن کوتاه سرش را تکان داد و از جلو دنیچهارشونه بود با د یانبار که مرد نگهبان
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بودم اما  دهید زهارایچ نیرا باز کرده بودم ا میهاچشم یاز وقت نکهیاتو دستش بد تو چشم بود و من با  یاسلحه

 !کردمیهنوزم خوف م

 تو انبار و یپر دارو یکارتونها نیچشم چرخاند ب اریو وارد انبار شدم،چراغ را روشن کردم کام دمیکش قیعم ینفس 

 انبار رفت. یقدم زنان به سمت درب پشت

 

 بقول من قتلگاه شد!! ایسم در را باز کرد و وارد اتاقک سمتش قدم برداشتم و تا بهش بر به

 از نظر من قتلگاه بود! اونجا

 یوچکک یهر کوتاه ایکرده بودند  یچیاز دستورش سرپ ایگناهکار از نظر بابا که  دمیشا گناهیکه هزاران آدم ب ییجا

گر و معامله کردیبابا کار م یبرا شیوقت پ یلیکه منجلب به کشتنشان شده بود! مثالشان هم فرهاد بود که از خ

 بهش داده بودند و همان باعثِ یچه شده بود که تو معامله اشتباه کرده بود و پول تقلب کباری دونمیبود اما نم یخوب

 !شهیگلوله تو سرم اکو م یسرش شد که هنوزم صدا یشدن گلوله تو یخال

 چشم دوختم! کردینگاه م یخون واریکه با پوزخند به درو د اریو به کام دمیرو صورتم کش یدست

 خودش ساواکِ!! یبرا کپاینه خوشم اومد بابات خودش -را باال داد و گفت: شیابرو یتا کیسمتم و  برگشت

قرار داد و  میگذاشت و با چند قدم خودش را روبرو بشیداخل ج شینثارش کردم که جفت دستها یپوزخند یعصب

 نشده! ریدستگ ایسوالِ چطور تاحاال لو نرفته  یاما برام جا-گفت:

 !دیکن چیمنو سوال پ ایو  دینیداروهارو بب نیشما اومد-ندانستن باال دادم و گفتم: هیرا به معن میابروها جفت

داروها اما  یهایقوط نیشروع کرد قدم زدن ب بیاز کنارم رد شد و همانطور دست به ج حرفیکرد و ب یاخنده تک

 !زدیدست نم امکدچیبه ه

 !دیها نگاه کن یبه قوط نیخوایفقط م اید،یداروهارو چک کن نیخواینم-:دمیرفتم و پرس کنارش

 !رمیاز شما دستور بگ دیبا دونستمینم -کرد و گفت: رهیخ میهاو نگاهش را تو چشم دیبه سمتم چرخ کامل
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من برم  دینیدارهارو بب نیخوایفقط اگر نم دیریاز من دستور بگ ستیالزم ن رینخ -ازش فاصله گرفتم و گفتم: یکم

 !ستمیاالف ن ایچون کار دارم و مثل بعض

تو دستان  هیاز ثان یام در کسرشد و چانه رهیخ میهابه چشم یعصب یبا نگاه نباریرا پر کرد و ا نمانیب یفاصله

 شد! ریپرزورش اس

 

 اش!تو دست فتهیم شکنهیفشار داد که گفتم االن م یرا جور امچانه

 !نشد که نشد رمیزور زدم ازش فاصله بگ هرچقدر

 !دیکشینفس م یبود و عصب رهیخ چشممتوچشم

 !دمیدیشدنش نم یعصبان یبرا یلیدل

 نزده بودم! یکه حرف من

 !دمیمحکم تو آغوشش کش آنکیرا رها کرد و در  امچانه

 متلک بارم کنه خانوم! یکس ادیمن خوشم نم-شمرده گفتم:را کنار گوشم برد و شمره سرش

 که! یگرفت کنمیم حسابهیباهات تسو یاگهیوگرنه جور د یکنیغلطا م نیآخرت باشه از ا یدفعه

 از بس سفت بغلم کرده بود! آوردمیآغوشش داشتم باز نفس کم م تو

 و مردک هم انکار قصد ول کردنم را نداشت! دمیکشینفس م بزور

 !دیفهمیبود و انکار نم دهیفایآوردم ببهش فشار  یپا زدم هرچودست یهرچ

ردم کارو ک نیبغلت کردم هوا برت نداره،ا-کرد و بدون نگاه بهم گفت: میشده بودم که باالخره از آغوشش جدا حالیب

طعا اگر ق شدمی، داشتم خفه مدستش را گرفتم یتا بلکه حرفام بهتر تو مخت بره! خواست از کنارم رد بشه که مجبور

 !مردمیم دیرسیبه دستم نم میاسپر
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را گرفت و  میکرده جفت بازوهارنگ کبودم بسته شد و هل دنیاش با دخشم به سمتم برگشت و دهنِ بازشده با

 هو؟یچت شد تو -گفت:

 !دهیداره از تو گلومو فشار م یکی کردمیحرف زدن نداشتم و احساس م ینا

 !خارج شد یتو آغوشش بلند کرد و به سرعت از انبار منو

 شد! اهیس دمیدر د ایو دن دمیبسته شدن در را شن یصدا فقط

°°°°° 

 سرم نشان از بد بودن حالم داشت! یرا که باز کردم تو اتاقم بودم و کپسول بزرگ باال میهاچشم

 بدهم! صیشب را تشخ کیاتاق تونستم ساعت  یروشن یکیتو اتاق نبود و من تو تار کسچیه

 و بلند شدم. دمیپشت سرهم کش قیو آرام چندتا نفس عمرا از رو دهنم برداشتم  ماسک

 رفتن نداشتم! نییجز پا یابود و چاره یدردم از شدت گرسنگ دل

 یچ یبرا ناجانیدورت بگردم ت یاله-آروم زد رو صورتش و گفت: دنمیخانم روبرو شدم،با درا که باز کردم با آمنه در

 !یاستراحت کن دیتو االن با یبلند شد

 د؟یداریخوبم آمنه خانم شما چرا تا االن ب-اتاقم را بستم و گفتم: درِ

 یبود یچه حال یدونیواال مادر اومدم بهت سربزنم نگرانت بودم،نم-هم گذاشت و گفت: یرا رو شیخانم دستها آمنه

 پسره آوردتت خونه! یوقت

 !ننکیکه اصال منو آدم حساب نم ،پدرومادرمیباز به معرفت تو که نگرانم-و تو دلم با پوزخند گفتم: دمیکش یآه

 !میدار یزیخانم،چگرسنمه آمنه -و گفتم: دمیرو صورتم کش یدست

 بهت بدم! نییپا میمونده بر یآره مادر از شام کل-خانم دستش را پشتم قرار داد و گفت: آمنه

 

 !بردیاتاقم شدم اما خوابم نم هیتشکر راه یغذا با کل یو بعد از کم نییآمنه خانم رفتم پا همراه
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 لحظه هم نتوانستم بخوابم. کیکردم  یهرکار

 شدم و رفتم تو بالکن! بلند

 یلیگرفته بودم خ شیمن که از درون انکار آت یرا تو آغوش گرفتم،هوا سرد بود اما برا مینشستم و دستها یصندل رو

 هم خوب بود!

 !زندیباغ قدم م یبه دست تو ارگینفر س کیبودم که متوجه شدم  کیباغ تار یرهیخ

 دادم. صیاخمو را تشخ ارخانِیکه دقت کردم کام یبلند شدم و کم متعجب

 بود! گاریس گرشیبود و دست د شیپالتو بیدستش به ج کی

 رفتم و وارد اتاقم شدم. عقبعقب

 را برداشتم. لمیتخت نشستم و موبا یرو

که بقول خودش هزارتا  تایکرد،آزیازم م یادی تایرز یگاه شدیمی! حاال چرهیرا نداشتم ازم خبر بگ ینبود،کس یخبر

 هم نداشتم که باهاش وقت بگذرونم! یکار داره و دوست

 .دمیسرم قرار دادم و رو تخت دراز کش ریرا ز میو دستها دمیکوتاه کش یپوف

°°°°° 

 .زدندیکشان تو باغ قدم م کاریکه س دمیرا د اریسالن که خارج شدم بابا و کام از

 بود! رممکنیاما غ رونیام بشن برم بمتوجه نکهیداشتم که بدون ا یراه کاش

 معمول اخم کرد و جواب سالمم را نداد. دتم،طبقیاز همه بابا د اول

سالم  -فرق دارد گفت: شبید اریکه انکار هزاران متر با کام یشد و با لحن آرام کیاما چند قدم بهم نزد اریکام

 بهتره! ر،حالتیصبحت بخ

 خوبم ممنون! -:را کوتاه تکان دادم و گفتم سرم

 !یخوب باش دوارمیمتاسفم ام شبیبابت د-فرو کرد و گفت: شیبهایرا تو ج شیدستها جفت
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 شده! رمیبرم،د دیخوبم،حاال اگر اجازه بد -را باال دادم و گفتم: میابرو یتاکی

 

 سرش را تکان داد و عقب رفت. کوتاه

 کجا؟-:دیبابا بلند شد که پرس یقدم را که برداشتم صدا نیکنارش گذشتم و اول از

 !؟یپرسیم یچ یبرا رمیکجا م یدونیبهش فرستادم و غر زدم:آخه تو که م یلعنت رلبیز

 شده! رمیآموزشگاه، د-:سمتش و گفتم برگشتم

 نرو! م،امروزیهم دار ،مهمونیضیمر یدونیالزم نکرده بروتو،خوبه م-شد و گفت: کمینزد بابا

هم  روزید ستند،بعدشمیخان هم مهمان ن اریستم،کامین ضیمن مر-سرم چرخاندم و گفتم: یرا تو کاسه چشمم

 !شمینرفتم اخراج م

 ؟یدار ازیتو به پول ن ،مگهیکه بش یشیم-نگاهم کرد و گفت: یعصب بابا

 !امیزود ب کنمیم یسع رمیم ست،االنمیپول ن یهمه چ -را برگرداندم و گفتم: میحرص رو با

 ؟یباز زبون درآورد نایت-دوباره حرکت کنم که باز بابا داد زد: خواستم

 نرو! یعنینرو  گمیم یوقت

-که طرف صحبتش بابا بود بلند شد که گفت: اریکام یدستم را مشت کردم و خواستم برگردم خونه که صدا یعصب

صف ن ییجورایو  میکیستم،شرین انهمیم گهیرفته من د ادتونی نکهیندارم،در ضمن مثل ا یبرن، من که کار دیبذار

 مالِ منه! هیسرما شتریب

دوست ندارم دخترم رو  یبر منکرش لعنت ول ارخانیاون که صدالبته کام-بابا بلند شد که گفت: ینرم شده یصدا

 !نیحرفم حرف بزنه،هم

 نمشرسویخودم م کنمیم یکار کیبره،اصال  دیبذار-به نگاه به من روبه بابا گفت: اریسمتشون که کام برگشتم

 !شهیم یعال ینطوریا
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 !امدیبابا نشست اصال خوشم ن یکه رو لبها یلبخند از

 که راننده دارم! د،منیچرا قبول کرد-که رفت روبه بابا گفتم: اریکام

 یبهش نپر،اگه ناراض ادیروشنِ منه،ز یندهیپسر آ نیا-که بهش داد گفت: یرا گرفت و با فشار بد میمحکم بازو بابا

 که! یدی! فهمکنمیزنده چالت مخودم زنده باشه

 و باز دم نزدم! یمهریشد از آن همه ب کهیهزار ت دلم

 وسط باغ پاتند کرد! قیرا رها کرد و به سمت آالچ میبازو بابا

 شد! دایاش پسروکله اریکه گذشت باالخره کام نیم چند

 م؟یبر-قرار گرفت و دستش را پشتم قرار داد و گفت: کنارم

 شده! رمید-:اخم دستش را از دور کمرم باز کردم و گفتم با

نده ب یباز شد و همان راننده شخص نگیکه در پارک دینکش هیثان م،بهیرفت رونیدر را باز کرد و ب یلبخند محو با

 شد! ادهینگهداشت و پ شیپا یرا جلو اریکام نیماش

 کرد و رفت داخل خانه. میتعظ کوتاه

 در را باز کرد و با سر اشاره کرد سوار بشم. عیسر اریکنم و سوار بشم که کام را باز نیدر ماش خواستم

 شدم و در را بست و خودش دور زد نشست. سوار

 ساعت تو دستم نگاه کردم! به

 بود! رید

 داشتم. ریساعت تاخ میهم ن دمیرسیم تا

 !دهیتذکر م یجد ندفعهیا ینیحس حتما

 گذاشتم. امیشانیو دستم را رو پ دمیکش یپوف
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 !شدمیاش را متوجه نمکرده ریو اصال رفتار تغ کردمیرا حس م اریکام یرچشمیز نگاه

 

اخراجم  ینیحتما حس ندفعهینگاه کردم و فکر کردم ا دادیکردنم م ریبه ساعت تو دستم که نشان از د کالفه

شتم به و برگ دمیکش یبلند نِیه اریکام نیبه ماش ینیکه با برخورد محکم ماش دینکش هی...اما فکرم به ثانکنهیم

 عقب.

 زده بود. اریکام نیبود که از پشت به ماش یبلندیشاست دیسف نیماش

 شد منم دنبالش! ادهیکمربندش را باز کرد و پ یعصب اریکام

از تعجب گرد  میهاشد و من چشم ادهیبه سمت درب راننده رفت که طرف خودش پ اری...کامستادمیا نیماش کنار

 شد!

 !کنهیم کاریچ نجایا نیا خدا یا

 توروخدا! نیمنو بب شانس

 نبود بهش! ادمیخوبه اصال  حاال

 دستش را عقب زد و با لبخند به سمتم آمد! اریبه کام توجهیاش هلش داد که اون باز شانه یعصب اریکام

 دوست امروز آشنا! نا،پارسالیبه خانمِ تبه-و گفت: ستادیا میروبرو

 ازتون نشد خانوم! یخبر

سرکار خانومو از کجا  نمیبب-اش زد و گفت:از پشت محکم به شانه اریبزنم که کام یرا باز کردم حرف دهنم

رو  ییقبال سعادت آشنا-گفت: اریبه کام لکسیزودتر از من برگشت و ر هانیبزنم که ک ی!من خواستم حرفیشناسیم

 باهاشون داشتم!

 اونوقت از کجا؟-:دیپرس هانیمن بود از ک یکه نگاهش رو یخشن نگاهم کرد و درحال اریکام

 شده! رمیمن د کنهیم یحاال چه فرق-بزند که من زودتر گفتم: یخواست حرف هانیک
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-ت:و دوباره گف هانیرو کرد سمت ک نم،بعدیتو حرف نزن بب-را تو صورتم دوخت و گفت: شیدوباره نگاهِ عصب اریکام

 خب؟

 !ادیداره،فعال زنگ بزن افسر ب یحاال چه فرق-دوخت و گفت: دهیترس باینگاهش را به منه تقر هانیک

 سوارشو! -گرفت و روبهم گفت: نهاینگاه از ماش اریکام

 که به مچ دستم یمچ دستم را گرفت و با فشار بد عیتوجه به حرفش خواستم خودم راهم را بکشم برم که سر بدون

 و در را بست! نیرا باز کرد و هلم داد تو ماش نیوارد کرد در ماش

گفت و آرام چندبار زد رو شونشو برگشت اومد سمت  هانیبه ک یزیچ هی دمیکه نگاه کردم د نیماش ینهیتو آئ از

 دور زد! عیو سوار شد و سر نیماش

 شده! رمیمن د یریکجا م-:دمیپرس متعجب

 ؟یریکجا م گمیباتوام م-بلند گفتم: بایتقر ییداگرفته بود که با ص شیحرف راه خونه رو در پ بدون

 داره بعد! اتیکارخونه،اول من از بابات بپرسم که خبر از گند میریم-گفت: یعصب یکرد و با نگاه نگاهم

 !یفهمیشده،نم رمید گمی،میبه تو چه آخه روان -دستم را مشت کردم و گفتم: یعصب

 گز کرد!ام گزلحظه احساس کردم گونه کی

 تو صورتم! دیبا پشت دست کوب کهیمرت

 تو صورتش! دمیچندبار کوب فمیو محکم با ک یو عصب دمیرا روصورتم کش دستم

 

 !شهیکه مطمعن بودم کبود م یدستش محکم مچ دستم را گرفت و فشار داد،جور با

 کردم مچ دستم را آزاد کنم اما نشد! یو سع دمیکش یاخفه غیج

 بکشم! ادیفر خواستیکه دلم م دادیفشار م یجور

 پارک کرد و برگشت سمتم! ابانیخ یرا گوشه نیماش
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 بود؟ یاون پسره ک-:دیصورتم قرار داد و پرس یسرخ از خشمش را روبرو یدستم را رها کرد و چهره مچ

 توچه!به-گفتم: دادمیکه مچ دستم را ماساژ م یدرحال

 شد! ریام تو دستش اسکه باز چانه دینکش هیثان به

 جوابش را بدهم! کردیرا تو نگاهم دوخت و با نگاه خشنش داشت وادارم م نگاهش

 باهاش آشنا شدم! ابانیاون روز تو خ-دهنم را قورت دادم و گفتم: آب

 اش کنم!خفه کردیداشت وادارم م پوزخندش

 نهدویبات مبا-که گفت: دمیرا شن شیکه صدا دادمیام جدا کردم و صاف نشستم،مچ دستم ماساژ مرا از چانه دستش

 خودم بهش بگم؟ ای یکنیم ییچه غلطا

 نکردم! یمن کار -را مشت کردم و آرام گفتم: دستم

 !یشیبه بابات گفتم متوجه م یباشه حاال وقت -را به حرکت درآورد و گفت: نیماش

 !اورندیو نفسش را بند ب نندیبنش شیداشتند رو گلو لیام تماشدهو چقدر دستان مشت شدمیحرص داشتم خفه م از

 شد و به سمت در رفت! ادهیرا نگهداشت،زودتر از من پ  نیدر ماش یجلو

 شدم و خودم را بهش رساندم. ادهیپ عیسر

 هیچ هیکه برگشت سمتم و با اخم کوتاه سرش را به معن دمیرا کش شرتشیبشه که از پشت ت اطیوارد ح خواست

 تکان داد!

 !ینگ یزیبه بابام چ شهیم -را با زبانم تر کردم و بزور گفتم: لبم

 گذاشت و بشیهم نشست و دستش را تو ج شیپوزخندش رو لبها هیاز ثان یرنگ پوزخند گرفت و در کسر نگاهش

 بگم؟ یزیبه پدرت چ یخوایچرا نم ینکرد یاگه کار-:دیکه گرفته بود پرس یبا ژست جالب

 برم! ییجا ذارهیاصال نم ست،بفهمهیخوب نخب اخالق بابا  ینکردم من ول یواقعا کار-گرفتم و گفتم: نییرا پا سرم

 باعث شد نگاهش کنم! سکوتش
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 اتفاقا! خوامیم نویمنم هم-را باال داد و گفت: شیابروها جفت

 شد! اطیبزنم بدون توجه بهم وارد ح یتند زد و تا خواستم حرفتند قلبم

و با  هدیبابا که کنارش بود منصرف شدم و ترس دنیشدم و خواستم به سمتش برم که با د اطیدنبالش وارد ح عیسر

 لرزان به سمت خانه رفتم! یقلب

 

کردم و به  یهارا طتند پلهها رفتم،تندسالن گذشتم و به سمت پله یشدم از کنار اسب بزرگ گوشه ییرایپذ وارد

 سمت اتاقم رفتم،در را باز کردم و وارد اتاق شدم.

 پنجره رفتم.تخت انداختم و به سمت  یرا رو فمیک

 درحال صحبت باهم هستند! اریبابا و کام دمیرا کنار زدم که د پرده

 به بابا نگه! یزیچ کردمیخدا مو خدا زدیتند متند قلبم

عوض کردم و خواستم به سمت تختم برم که  میهایرا با لباس راحت میرا انداختم و به سمتِ کمد رفتم،لباسها پرده

 درِ اتاق بشدت باز شد و بابا وارد اتاق شدم!

 

 !دمییجو نموییپاخودمو خوندم و از استرس لب یفاتحه

 شعور،چهیب یدختره یکرد کاریچ-نگرانم کرد و گفت: یهابه چشم ینگاه تیشد و با اخم و عصبان کمینزد بابا

 مواظبت باشم! گهیپسره م نیکه ا یخورد یگ...

 زد:هـااااا! داد

 

 ام هم سوخت!گونه نباریرا توهم تاپ دادم،داد بابا دوباره بلند شد و ا میخوردم و دستها یاکهی
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کنار تخت برخورد کرد و  یِپرتاپ شدم و پشت کمرم به عسل نیبه زم هیاز  ثان یرا فشار داد و من در کسر میبازو

 احساس کردم نفسم رفت!

 جز بدنم آتش گرفت!سوخت و پشتش و جز میدادم و خواستم بلند بشم که بازو هیتک نیه زم.دستم را ب

 یکرد ی: چه غلط دیپرسیم تیپشت سرهم با عصبان آوردیجان و بدنم فرود م یکه کمربندش را تو یدر حال بابا

 ها! یخور ی! چه گهـ....صاحبیب یدختره

 و باز نفس کم آوردم! کردمینمانده بود و سرفه م میبرا یجون گهید

 !شدیکه نم شدیکردم نفس بکشم و نم یفشار دادم سع میگلو یرا رو دستم

 

 را بردارم اما دستم جون تکان خوردن نداشتند! میبرسانم و اسپر فمیدستم را به ک کردمیم یسع

 کارم تمومه! گهید نباریخودم گفتم ا با

 !دیکه دور شد و در رو کوب دمیبابارو شن یقدمها یصدا

 ارِیکام امرهیت یهابود که در بشدت باز شد و چشم میزندگ یلحظه نیتخت افتادم و آخر نییپا حالیب حالِیب گهید

 اخمو را رصد کرد!

 دهن و دماغم قرار داد! یسرم را روشن کرد و ماسک را رو یتخت خوابوندم و کپسول باال یبلندم کرد و رو عیسر

 !دمیسرهم چندبار نفس کشماسک قرار دادم و پشت یرولرزان بزور دستم را  یدستها با

 !دیلرزیکه نه کلِ بدنم م میدستها

 

 را قورت دادم! میرا بستم و بزور بغضِ جا خشک کرده رو گلو میهاچشم

 ؟یخوب-:دیکه پرس دمیرا شن شیصدا

 نقش بست! میرو لبها یپوزخند
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 بودم! یخوب که نه عال آره

 

 قرار دادم! امیشانیپ یو رو دمیکش رونیدستش ب یدستش گرفت...بزور دستم را از ال ینزدم که دستم را تو یحرف

 کنم! هیدل گرتنها باشم و از ته خواستیاصال خوب نبود و فقط دلم م حالم

 

 به من شانس گندم! لعنت

 شد! دایاش پسروکله هویاز کجا  دونمیبه اون پسره که نم لعنت

 کرده بودم! کاریمگه من چ آخه

 

 چشمم سرخورد! یقطره اشک از گوشه کی رمیخودمو بگ یجلو نتونستم

 رو صورتم نشست و اشکم را گرفت! دستش

 !رونیپاشو برو ب-خفه گفتم: ییدستش را از رو صورتم کنار زدم و ماسک را از دهنم برداشتم و با صدا تیعصبان با

 

ات باب کردمیاصال فکرش را نم خوامیمعذرت م -توش بود گفت: یکه ناراحت ییمکث کرد و بعد با صدا هیثان چند

 باهات رفتار کنه! ینجوریا

 

 !ارمتیم برمیاز فردا خودم م-بلند شد: شینزدم که دوباره صدا یحرف

 ؟یهست یتو ک ،مگهیکرد جایتو ب -حرص نگاهش کردم و گفتم: با

 برو  پاشو
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 سرخ بود، شیهاباز کرد چشم یرا کوتاه بست و وقت شیهاچشم

 !دیچیاتاق پ یتو فضا لمیموبا یبزند که صدا یرا باز کرد حرف دهانش

 را برداشت و به دستم داد!. فمیزود از من ک اریرا بردارم که کام فمیشدم ک زیمخین

 !شدیروشن خاموش م لمیرو موبا ینیو برداشتم که اسم خانوم حس لمیموبا

 سرم چرخاندم و تماس را برقرار کردم. یرا تو کاسه چشمم

 بله!-

را  آمدن به آموزشگاه تیاصال موقع نروزهایا نکهیخانم ابتهاج،مثل ا-که گفت: دیچیتو گوشم پ شیجد شهیهم یصدا

 خانم! دیندار

 

 بله متاسفانه راستـ...-و گفتم: دمیکوتاه کش یآه

 م!حساب و تما هیتسو یبرا دیایحساب فردا ب نیوم، با ارو قبول ندارم خان هاتونلیدل گهید-تو حرفم و گفت: دیپر

 حتما، خداحافظ!-و کوتاه گفتم: دمیرا جوئ لبم

 جواب بهم تلفن را قطع کرد. بدون

 !نیزم ختیر زاتشیکه کل تجه دمیکوب نیزم یرا رو یحرص گوش با

 یشدم،خوشت اومد برا کاریحاال خوب شد از کارب شعوریتوإ ب ریهمش تقص-داد زدم: اریبلند شدم و روبه کام یعصب

 !رونیپاشو گمشو ب ،حاالیکتک خوردم، راحت شد ینجوریخوبت شد ا یکرد ینیریبابام خودش

 

 چگونه معنا کنم! توانستمیسرخش را نم یهاو چشم سادیوا میشد روبرو بلند
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 و از اتاق خارج شد! دیصورتش کش یرو یدست

 ام،رو تخت نشستم.گونه یاشکم رو دنِیدان گرفتم و با چکدرد کمرم لبم را به دن از

 

 .دمیدمر خواب بالشت گذاشتم و یرا رو سرم

 کرده بود! سیرا خ امیرو بالشت ختمیریکه م ییهااشک

 که در اتاقم به صدا درآمد! شدندیچشمانم داشتند گرمِ خواب م کمکم

 بله؟-فرستادم و آرام گفتم: رلبیز ینشستم که درد کمرم شدت گرفت،لعنت خیس

 خواهر بزرگم وارد اتاق شد! تایباز شد و آز در

 گرد شد و به سمت آمد! شیهالحظه چشم کیصورتم  دنیدر مقابل لبخندش زدم که با د یمصنوع یلبخند

 

 صورتت چرا کبوده؟ نایت -:دیو متعجب پرس سادیوا میروبرو

 که از درد صورتم جمع شد! دمیکشبهش اشاره کرده بود  تایکه آز یرو قسمت یدست

 

 متوجه نشده بودم! اصال

 نزدم! یو حرف دمیرا تو دهنم کش لبم

 شده؟یچ یبگ یخوایخب،نم-:دیدستش گرفت و پرس یکنارم نشست و دستم را تو تایآز

 اش قرار دادم!شونه یحس کردم و سرم را با بغض رو میهاچشم یشدنِ اشک را تو پر

 

 قربونت برم،باز بابا ناحق کتکت زد! یاله-ناراحت گفت: ییو با صدا سرم گذاشت یرا رو سرش
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 عادت کردم! گهیست،دین یزیچ-کوتاه گفتم: یرا برداشتم و با آه سرم

 !شده؟یچ نمیخب بگو بب-گفت: زدیکه دودو م ییهارا گرفت و سرم را به سمتش چرخاند و با چشم امچانه

 هات کجان!ولش کن، ارزش نداره!...بچه-زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 !کننیم یباغ دارن توپ باز رونن،پشتیب-گفت: شدیکه بلند م یو درحال دیکش یپوف تایآز

 نبود!. یبود ازت خبر یاهفته کی،یچه عجب اومد-:دمیزمزمه کردم و منم متقابال بلند شدم و پرس یآهان

که سرم شلوغه،اون دوتا پسرا هم پدرمو درآوردن از بس  یدونیم گهیآره د-:داد و گفت هیتک رمیتحر زیبه م تایآز

 کنن،یشلوغ م

 تولد مامان اومدم! یبرا امروزم

 تولدِ مامان! -:دمیرا توهم گره زدم و پرس میابروها

 

 نبود! ادتی-:دیرا بغل کرد و پرس شیدستـها تایآز

 ؟یدینه اصال!...کادو خر-و گفتم: دمیکش میداخل موها یدست

 آورد. رونیرا ازش ب یکوچک یرفت و جعبه فشیآره...بعد به سمت ک-سرش را تکان داد و گفت: تایآز

 انگشتر بزرگ نقره بود. کی

 !دیپسندیقشنگ بود و مامان هم که عاشق انگشتر حتما م یلیخ

 خوشگله!-زدم و گفتم؛ یلبخند

 وارد اتاق شد! تایآز کیر کوچپس نیباز شد و آرد هوایبزند که دراتاق ب یخواست حرف تایآز
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که اخم کرد و خودشو تو بغل مامانش انداخت و  دمیاش را محکم بوسلبخند به سمتش رفتم و بغلش کردم،گونه با

 دارم مامان! سیج-گفت:

 بوسش کرد و باهم از اتاق خارج شدند! تایآز

 

 بخرم برا تولد مامان! یو حاال من چ دمیکش یقیعم نفس

 ها! میافتاد یریخدا چه گ یا

 !اریلعنتت کنه کام خدا

 

 نصب وارید یرو رمیتحر زیم یکه باال یکیکوچ یام زدم و ذل زدم به قلبهاچانه رینشستم و دستم را ز یصندل رو

 بود!

را  از دردش یکم تونستیدوش م کی دیو شا کردی،کمرم هنوز درد مکنم کاریچ دیبا دونستمیکالفه بودم و نم واقعا

 کم کند.

 شدم و به سمت حمام رفتم. بلند

 دوش! ریآب رفتم ز میرا باز کردم و بعد از تنظ میموها کش

 .گرفتمیاز درد لبم را به دندان م خوردیکه به بدنم م آب

 شور کردم.دوام آوردم خودم را گربه ردوشیز ساعتمین بزور

 فرستادم! اریبه کام یشدم و باز لعنت رهیو به صورت کبودم خ ستادمیحمام ا ینهییآ یجلو

 

سرم جمعشان کردم و از  یباال پسیبا کل دنیرا گرفتم و شروع کردم سشوار کش میموها یِسیو خ دمیکش یپوف

 حمام خارج شدم.
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 گرسنه. یظهر بود و من حسابدو کینزد ساعت

نرم کننده و کرم پودر و رژگونه  یتنم کردم و کم یبا شلوار مشک یآسمانیآب شرتیت رامیلباس ز دنِیاز پوش بعد

 صورتم نامعلوم شد و از اتاق خارج شدم. یزدم که کبود

 

 کشکِ بادمجان به دماغم خورد که باعث شد با اخم صورتم را برگردانم! یرفتم بو نییها که پاپله از

ون چ شنهادیپ نیبود ا تایو حتما کارِ آز دونستیم نویخانم هم ابادمجان متنفر بودم و آمنهاز کشک یهمان بچگ از

 برخالف من اون عاشقِ کشک بادمجان بود!

 

 بخورم! یرو به موتم،حاال چ یخانم من از گرسنگخانم گفتم:آمنهآشپزخانه شدم و با اخم روبه آمنه وارد

 

 ارمینگران نباش دخترم برات سوپ جو درست کردم االن م-و گفت: دیمهربان به صورتم پاش یلبخند خانمآمنه

 ات!بر

 بود! میپرِ سوپ جلو یکاسه کیبعد  نیکوتاه رو لبم نشست و چندم یلبخند

 خانم خواستم از آشپزخانه خارج بشم که با بابا روبرو شدم!را خوردم و بعد از تشکر از آمنه تمامش

 کجا؟-:دیاخم پرس با

 باال! رمیم-کنارش گذشتم و گفتم: از

 !زیسرِم نیالزم نکرده برو بش-که گفت: دمیرا شن شیصدا

 ناهارو آماده کن!-گفت: یدستور یلیخانم خروبه آمنه بعد

 رفتم. یناهارخور زیبه سمت م تیو با عصبان دمیخانم را شنچشم گفتنِ آمنه یصدا
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و.... رو  تونیو ز یخانم و نرگس سوپ و کشک بادمجان با نون و آب و دوغ و سبزجمع بودند و آمنه زیدورِ م همه

 اجازه به سمت آشپزخانه رفتند.و با گفتنِ با دندیچ زیم یرو

 

 بود. یاکنندهظهرِ مسخره و کسل یلیو مشغول شدم،خ ختمیسوپ ر یفقط کم بازم

هم که داشتند درمورد  اریبود و مامان هم مشغول سوپ خوردن بود و بابا و کام کشیپسر کوچ ریکه درگ تایآز

و مژگان هم که سرگرم  کردندیو موردِ اعتماد صحبت م قهیرفوقته باهاش  یلیخ گفتیم اریکه کام یدیجد کیشر

 !بابا بود زِیپسرِ لوس و عز

 

 ؟یزیریخاله برام دوغ م-

ا جلو ر وانشیزد و ل ی...لبخندزمیچشم عز -به سمتش برگشتم و با لبخند گفتم: تایپسر بزرگ آز نیراد یصدا با

 آورد.

 !یبازباباخان اجازه هست من برم توپ-از خوردنِ دوغش روبه بابا گفت: بعد

 آره پسرم برو! -نثارش کرد و گفت: یلبخند بابا

 رفت! یپشت اطیخندان بلند شد و به سمت ح نیراد

 !کردینگاهش هم نم یدختر بود بابا حت نیاگه ا حاال

 

 !نیراد شِیپ یپشت اطیزدم و رفتم ح میکه تمام شد همه به سمت سالن مهمان رفتند اال من که ج غذا

 !یتوپ باز میخوشحال توپش را به سمتم شوت کرد و شروع کرد دنمید با

 

 !یمنم باز-که گفت: دمیرا از پشت شن اریکام یکه صدا میبود یاوج باز تو
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 شد! یهم باز اریبا کام نباریرا به سمتش شوت کرد و اتوپ  عیسر نیو راد میبه سمتش برگشت هردو

 دیبود،نبان ادمیاصال  یآوردم...لعنتبکشم که باز نفس کم قی،خواستم نفس عمتازه کردم ینشستم و نفس یصندل رو

 !دمیدوئیم نهمهیا

 گرفتم و خواستم بلند بشم که نتونستم! میگلو یرا رو دستم

 ؟یخاله،خاله خوب -زودتر متوجهم شد و با دو خودش را به سمتم رساند و گفت: نیراد 

 !اریهست،زود برام ب یکیکوچ یاسپر فمیبرو از اتاقم تو ک-گفتم: بزور

 به سرعت به سمت خانه رفت! نیبه سمتم آمد و راد اریکام

 فه کردن!و شروع کردم سر دمیکه به شدت دستم را عقب کش ردیخواست دستم را بگ اریکام

 

 !کنهینم میاری گهیبرسه احساس کردم نفسم د نیراد تا

دهنم  یسرم هم توبار پشتدهانم قرار داد و دوسه یرا رو یاسپر اریکه کام شدیم اهیداشت س میهاچشم گهید

 کرد! یاسپر

گرفتم و تو  اریرا از دست کام یکردند و اسپر دایجون پ دم،دستانمیکش قیعم یدهنم را قورت دادم و نفس آب

 دستم فشار دادم.

 رو از خودت دور نکن! یلعنت نی،ایدونیم تتویخب تو که وضع -تو گوشم اکو شد: شیعصب لحن

به  نینداره!...بدون توجه به واکنشش با راد یبه تو ربط-گفتم: رلبینگران را گرفتم و ز نِیشدم و دستِ راد بلند

 !میشد ییرایو وارد پذ میسمت در رفت

°°°°° 

 ؟یمامان کادو نگرفت یبرا نایت_

 نرفتم. رونیپول بدم بهش، ب خوامی،منه-گفتم: دهیبرچ یبود کردم و با لبها دهیسوال را پرس نیکه ا تایبه رز ینگاه
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 ایب-آورد و گفت: رونیداشت ب یقشنگ ییطال یکه طرحها یاسرمه یرنگِ تو دستش روسر ییطال یسهیاز ک تایرز

 کادو کن بده! نویا

 ؟یچه قشنگه،پس خودت چ -را از دستش گرفتم و گفتم: یروسر

خوشم اومد  دمیدستبند رو د نیرو بدم بعد ا یهمان روسر خواستمیاول م-آورد و گفت: رونیب یمشک یبسته کی

 !دمیخر نویا

 !یداد یچقدر پول روسر نمیقشنگه،دستت درد نکنه...بب-شدم و گفتم: رهیخ نیپر از نگ ییدستبند طال به

 دیزود باش -سرش را داخل اتاق آورد و گفت: تایبزند که در باز شد و آز یچپ نگاهم کرد و خواست حرفچپ تایرز

 !دیستیبابا همه جمع شدند فقط شماها ن گهید

 هستند؟ ایک-:دمیو پرس دمیکش یپوف

 !یخانوم مر یهمه،حت -کرد و گفت: واشیرا  شیصدا تایآز

 شد! تایو رز تایآز یچندش صورتم را جمع کردم که باعث خنده با

بود و مامانش با کالس و  نایمر داد،اسمشیمامان بود که لحن حرف زدنش آدمو حرص م یمیصمدختر دوست یمر

 رو تک دخترش حساس بود! یلیو برخالف مامانِ من خ کردیصداش م یناز مر یکل

 .میرفت نییها پاو از پله میهامون از اتاق خارج شدبا کادو تایو به همراهِ رز دمیکش میبه موها یحرص دست با

 ها!مراسم نیخونه مهمان بود و من چقدر متنفر بودم از ا دورتادورِ

 را تو دستم تکان دادم. میآلباآب وانِیسالن نشستم و ل یگوشه یاز احوالپرس بعد

 

 که تازه وارد سالن شد ثابت ماند! یرو مرد جوان نگاهم

 !آمدیبه تنش م بیرنگش عج ی...کت طوسنیمن،چه صورتش ساده بود و دلنش یخدا

 گره خورد! اریچشم از آقاهه گرفتم و نگاهم به نگاه رنگ شب کام ینگاه ینیاحساس سنگ با
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 شد و نگاه ازم گرفت. بلند

که بابا نشسته بود اشاره کرد و باهم کنارِ  یبش با دست به سمتو خوش و  یسمت همان آقا رفت و بعد از احولپرس به

 بابا رفتند.

 کرد،کوتاه سرش را خم کرد و برگشت و سمتِ من قدم برداشت. یکه پسره رو معرف نیبعد از ا اریبلند شد و کام بابا

 نیروشنش ع ییطال یاو موه ظیغل شیسرم را به سمت چپ برگرداندم که نگاهم به مامان افتاد که با آن آرا عیسر

 عروسک شده بود! کی

 

 اوهم،اوهم!-

 اکراه سرم را به سمتش چرخاندم. با

به  دیزنیذل م شهیخانوم شما هم نمیبب-:دیمرموزانه پرس یلیخ یرا باال داد و دست به بغل با حالت شیابرو یتا کی

 به؟یغر یمردا

 به مردش داره! یبستگ-رک گفتم: یلیاز نگاهش گرفتم و خ چشم

 خشمِ تو نگاهش را تصور کنم! تونستمیم دهیند

 

 دیبا بارنینداشته ا دهیکتکِ اوندفعت فا نکهیمثل ا -کنارِ گوشم که گفت: شیکنارم را حس کردم و صدا نشستنش

 خودم 

 کردم برنرگردم و نکوبم تو دهنش! یو چقدر سع رمیباعث شد از خشم ضربان قلب بگ "بشم دستبکار

 

 حرفش را. رمیبگ دهیکردم نشن یعرا مشت کردم و س دستم

 شده خانوم! نیگوشات هم سنگ نکهیمثل ا-بود چون دوباره گفت: دهیفایب
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 میلوج یموز از رو عسل کی... کنارش نشستم و تایحرص برگشتم سمتش و بدون حرف بلند شدم و رفتم سمت رز با

 حلقش کردم.حلقه یشدستیبرداشتم و رو پ

 

خاله -که بغل مامانش بود دستهاشو باز کرد و خودشو انداخت تو بغلم،دوتا موز حلقه شده برداشت و گفت: مایر

 موز بخورم! ذارهیمامانم نم

خودت  یموز به بزرگ کیاالن  نیتو دختر هم یرینم-و گفت: مایآروم زد رو دست ر تایبزنم که رز یحرف خواستم

 !یخورد

 عاشقِ موزِ! مایر دونستمی،منگفتم یزیو چ دمیخند

 

 را آوردند. کیبخند گذشت تا کساعت به بگو کی

 بود و شکل گل. بزرگ

 شد! دهیبر کیو بعد از عکس و کادو...ک میمامان نشست کنارِ

چشمِ آدمو  یکه درخشش از چند فرسخ انیگردنبند برل کیمامان را بابا بهش داد... یکادو نیو گرون تر نیبهتر

 !زدیم

 تا دو شب ادامه داشت. یشب بود که شام هم صرف شد اما مهمان ازدهی ساعت

مامان بابا بفهمن رفتم تو اتاقم و کالفه رو تخت دراز  نکهیآهنگ سردرد گرفته بودم بخاطر همون بدونِ ا یِصدا از

 .دمیکش

 و من از سردرد حالت تهوع گرفته بودم. ومدیتا باال م کیموز یصدا
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 را باز کردم. میهاضرب چشم کیبود که با باز شدنِ در  هم رفته یتازه رو میهاچشم

بسته شدنِ محکمِ در هراسان  یچشم دوخته بودم که بارِ دوم با صدا یاخمو و کامال جد ارِیبه کام جیو ک متعجب

 نشستم. میسرِجا

تو -:دیرسپ زدیتو نگاهش موج م یتیسمتم قدم برداشت...خواستم بلند بشم که کنارم رو تخت نشست و با جد به

 ؟یشناسیپسره رو م نیا

 کدوم پسر؟ -:دمیکامال گرد شد و پرس میهاچشم

 سوالمو با سوال جواب نده!-شدت گرفت و گفت: اخمش

 !یگیم ویتو ک دونمینه!...من نم ایبفهمم منظورت کدومِ پسره  دیخب با-متقابال اخم کردم و گفتم: منم

 !یداشتیهمون که چشم ازش برنم-مکث کرد و گفت: یکم

 !پهیآها همون پسره خوشت -فکر کردم و ناخودآگاه گفتم: یکم

 آها پس بگو چشمتو گرفته!-بلند گفت: یبا صدا عیسرخ شد و سر شیهاچشم

 انکار تو! ستیبرو بابا حالت خوش ن-کج کردم و گفتم: لبمو

 ؟شیشناسیم-:دیتر از قبل پرس یبلند بشم که دستم را محکم گرفت و دوباره جد خواستم

 نه!-گفتم: کوتاه

 ؟یداشتیپس چرا نگاه ازش برنم -:دیشد و پرس یسوال شیهاچشم

 بشناستش! دیبا کنهینگاه م ی،آدم به هرکداشت یچه ربط-سرم چرخاندم و گفتم: یرا تو کاسه چشمم

 بود انکار ازش خوشت اومده بود! گهید جورهینگاهت  ینه ول-نگاهم کرد و گفت: یکم

 !پشیبهتر از ت افشمیبود،ق یعال پشیآره خب ت-گل کرد و گفتم: طنتمیش

 !کنهیگز مچپم گز یفقط احساس کردم گونه شدیچ دمینفهم
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 نبود! یچیه اریمانند کامغول کلیه یمن برا فِیضع یبا مشت افتادم به جونش و مشتها هاوانهید نِیع

 که خودم خسته شدم. دمیزدمش و موهاشو کش انقدر

 یعقب رفتم و رودرد گرفت...نفس زنان عقب میبه شکمش زدم که پا یلگدِ محکم امیشدم و با تمامِ ناتوان بلند

 نشستم... یصندل

ردم ک یبرداشتم و گذاشتم تو دهنم...چندبار پشت سرهم تو دهنم اسپر زیرو از رو م یاسپر عیگرفته بود...سر نفس

 نشست! خشیو صاف نشستم... نگاهم تو نگاه 

 !تو نگاهش خوند شدیرو نم یچیکه نگاهش پراز خشم بود االن ه شیپ قهیچند دق الفبرخ

 .اوردمیخودم ن یاما به رو دمیترس یکه بلند شد کم شیجا از

 یبود،قد کوتاه نبودم اما در مقابل غول تشن شیبازو یگرفت و بلندم کرد،قدم تا وسطا میو از بازو ستادیا میروبرو

 بود! لیمورچه و ف تیحکا اریمثل کام

 !یغد یلیخ-

 داد از اتاق خارج شد. میکه به بازو یحرف را زد و با فشارِ محکم نیا

 !تی،شخصی،بیغد خودت-زدم: داد

 اون همه سروصدا بشنوه صدامو! یدونستم تو دیبع

 .دمیو با قفل کردنِ در رو تخت دراز کش دمیکش یپوف

شد و  میهاکم خواب مهمانِ چشمزدم که کم یاالف تو نت چرخ یتکساعیرا برداشتم و وصل شدم تو نت... لمیموبا

 به دست خوابم برد! لیموبا
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به ساعتِ  یبلند نگاه یپوف دنِیو با کش دمیکوب امیشانیشدم،کفِ دستم را به پ داریاز خواب ب یجاروبرق یِصدا با

 !دیخواب شدیمگر با آن صدا م یول آمدیکردم...خوابم م دادیکه هشتِ صبح را نشان م لمیموبا

 تلو خوران به سمتِ حمام رفتم.شدم و تلو بلند

 دوش... رِ یآب رفتم ز مِیرا از تنم کندم و بعد از تنظ میلباسها

کردم و  شانیام رهاشانه یرو میو بعد از سشوارِ موها دمیرا پوش میبود...لباسها میونحمام که خارج شدم ساعت نه از

 صورتم زدم و از اتاق خارج شدم...خونه سوت و کور بود...ودست کننده بهنرم یکم

 سمت آشپزخانه رفتم که آمنه خانم تنها در حال جمع و جور کردن آشپزخانه بود... به

 کجان؟ هیسالم آمنه خانم بق-

...آقا و ریسالم دخترم صبحت بخ-مهمانم کرد و گفت: یاش لبخندخسته یبه سمتم برگشت و با چهره میصدا با

 ساعتمین نیو ملکا خانم)مامانم(هم هم رونیجان رو برد ب ایو مژگان خانم هم برد رونیخان صبح زود رفتن ب اریکام

 رفتند باشگاه! شیپ

 ناجان؟یت یخوریصبحانه نم-را تکان دادم و خواستم از آشپزخانه خارج بشم آمنه خانم گفت: سرم

 رتشیو سوئ دمیپشمم را سرم کش یاره رفتم باال تو اتاقم...کالهم زرشکنه گفتم و دوب رلبیرا باال دادم و ز سرم

 شدم... اطیو وارد ح نییو رفتم پا دمیهمرنگش را پوش

عشقِ آدم هرجا که  "کردیگوشم را نوازش م یشیقم اوشیس یو صدا رفتمیباغ م نییزنان به سمتِ پا قدم

سردِ بهمن ماه سوز داشت و آسمان هم  ی....هوا"تازه یِآرزو هیاون شروع کن با  ادِیپس به  سازه،یآرزو م ادشیباشه،

 انکار بغضش گرفته بود...

 توجهم را جلب کرد. یآرام از پشتِ انبار ییو صدا دمیکش قیعم ینفس

 .ستادمیشدم و ا وارید کِینزد آرام

قربان،فقط فعال من تازه چنتا از شنودهارو تونستم چشم-بود که آرام گفت: یمرد یِواضح نبود اما صدا شیصدا

 خدانگهدار! یعل ایداروهارو بتونم حدس بزنم... یجاساز کنم و امشب هم قراره باهاشون برم سرِ معامله و احتماال جا
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 !ستادیا قلبم

 بود!. دهیترس یو نگاهمون هردو متعجب و کم میچشم تو چشم هم شد هیثان کیعقب عقب برم که در  خواستم

 دهنم را قورت دادم! آب

 ست!همون پسره نکهیا

 

 چقدر قشنگ بود! نگاهش

 ؟یهست یتو ک-:دیپرس آرام

 ؟یسیتو پل -گفتم: کردمیکه به پشتِ سرم نگاه م یازش گرفتم و در حال چشم

 یتو همون-:دمیخودم اومدم و دوباره پرس شد،بهیم مونیپش یبزنه ه یحرف کردیباز م لبیکالفه شد و ه نگاهش

 و بهت اعتماد داره! یکشیشر گفتیاون عنتر هم م یبود یتو مهمون شبیکه د یستین

 ه؟یعنتر ک -:دیسرش را تکان داد و پرس کوتاه

 !گهید اریکام نیهم-توهم کردم و گفتم: اخمامو

 ؟یهست یمن اونم،تو کآره  -و گفت: دیرو لبش کش یخورد و دست نیلبش چ یگوشه یکم

 !رجیا نام،دختریمنم ت-

 ؟ییتو نایچه جالب،پس ت -و گفت: دیباال پر شیابروها جفت

 منو؟ یشناسیم-:دمیکردم و پرس اخم

 !گفتیازت م ییزایچ هی اریکام-چپش باال رفت و آرام گفت: یفقط ابرو نباریا

 !یسیتو پل ینگفت -:دمیو هفت جدش کردم و دوباره پرس ارینثارِ کام یفحش رلبیز

 مشت شده بود. شیلبش را گاز گرفت و جفت دستها یگوشه
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...نگران نباش من به نمیبب کیاز نزد سویپل کیدوست داشتم  شهیچه باحال من هم-پرذوق زدم و گفتم: یلبخند

 برادر! گمینم یچیه کسچیه

 خندانم بود! یهاچشم یرهیگرد شده بود و خ شیهاچشم

 ؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا-:دمیام را گرفتم و پرسخنده یِبزور جلونگاهش  دنِید با

 ؟یگینم یواقعا به کس -و گفت: دیرو صورتش کش یدست

 !دمینه،قول م-تکان دادم و گفتم: نیرا به طرف سرم

 آخه...-

 ؟یآخه چ-:دمیبه کمر پرس دست

 !گه،قولید دمیقول م گمیم دارم

 ؟یرجیدخترِ ا یگیآخه،مگه نم یچجور-و گفت: ستادیکمر ا هیخودم دست  مثلِ

 خب؟-شک گفتم: با

 ؟ینگ یبه کس یخوایپس چرا م -

 از بابا و کاراش ندارم! یچون دلِ خوش -را باال دادم و گفتم: میهاشانه

 شه! کونیخدامه باندشون کمپ از

 خودم در خدمتم قربان! یهم خواست یاطالعات هر

 احترام کردم! یِادا یبه حالت نظام بعد

 و چقدر لبخندش قشنگ بود! دیناموفق بود،خند نباریاما ا رهیاش را بگخنده یِکرد جلو یسع

 ؟ینرفت اریچطور تو با بابا و کام -:دمیو پرس ستادمیا صاف

 منم هستم! رنیامروز روزِ استراحتِ منه،از فردا هرجا م-قرار داد و گفت: بشیرا داخلِ ج لشیموبا
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 !میجفتمون به سمتِ عقب برگشت کیشل یا صداگفتم و ب یآهان

 .میحرکت کرد مودیکه صدا م ییو به سمتِ جا میبه هم انداخت ینگاه

رق به پسرِ جوانِ غ دهیبود و نگاهِ من ترس سهیمنو آقا پل نِیب شیاشو تو دستش فشار داد و نگاهِ عصباسلحه اریکام

 !!میدر خونِ جلو

 

 یچ یبرا زیچ همهیآشغالِ ب-داد زدم: زدینفس مکه نفس اریرا لرزان به سمتِ باال سوق دادم و روبه کام نگاهم

 تـ.... یستیآدم ن ،توشیکشت

 خون رو تو دهنم حس کردم!. یِدستش محکم با دهنم برخورد کرد و من شور پشتِ

عقب رفت و باز به سمتم اومد دستش  یکمهل دادم...تلو تلو خوران  نشیبردم و محکم از س ورشیبه سمتش  یعصب

 محکم دستش را گرفت. یرا بلند کرد بزنه تو صورتم که دست

 بود! سهیدست همان آقا پل صاحبِ

 ول کن دستمو! زدانی یکنیم کاریچ-:دیمتعجب نگاهش را بهش دوخت و پرس اریکام

 ده؟کر کاریمگه چ شیزنیچرا م-گفت: زدانِیبودم اسمش  دهیکه حاال فهم سهیپل

 توچه؟ ؟بهیکنیم شویتو چرا طرفدار-و گفت: دیکش زدانیبزور دستش را از دستِ  اریکام

 !یدختر بلند کن هی یدست رو جایب یاما توام حق ندار کنمینم یطرفدار-کوتاه بهم کرد و گفت: ینگاه زدانی

ه تو هم خوادیدختر چقدر سرتقه،رو بدم بهش م نیا یدونیتو که نم -گفت: زدانیزد و روبه من به  یپوزخند اریکام

 دخالت کنه! زیچ

 نیبود که محکم با زم یاش جورشدتِ ضربه نباریاخم کرد و ا یتو شکمش که کم دمیبا آرنجم محکم کوب یعصب

 برخورد کنم!

 لحظه احساس کردم نفسم رفت! کی
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 فشار دادم و خواستم بلند بشم که نشد. نیرا رو زم دستم

محکم هلش داد عقب و خودش دستم را گرفت،بزور دستم را از دستش  اریکه کام ادیت به سمتم بخواس زدانی

 کشان به پشتِ سرش برد!و بلندم کرد و کشان دیمحکم و با زور دستم را کش نباریخوردم،ا نیکه دوباره زم دمیکش

 آمنه، آمنه!-سالن هلم داد و داد زد: داخلِ

 یپاشو برو اسپر-با داد گفت: اریبزند که کام یبدو بدو خودش را بهم رساند و خواست حرف عیخانم سر آمنه

 زود!. اریب ژنشویاکس

یکم ببود که داشت کم دهیدرد کش یادیدور شد و بدنِ من انکار ز عیبا گفتنِ چشم بلند شد و سر چارهیخانم ب آمنه

 !شدیم حس

 

دهانم قرار داد و  یرا رو یرا بستم آمنه خانم اسپر میهاسردِ سالن گذاشتم و چشم کِیسرام یِدستم را رو کفِ

 جا آمد! یو حالم کم دمیکش قیسرهم نفسِ عمکرد،پشتِ  یسرهم تو دهنم اسپرچندبار پشتِ 

 

 نیآخر-خشن گفت: یو با لحن دینگاهش را دزد عیبرخورد کرد،سر اریرا که بلند کردم نگاهم به نگاهِ نگرانِ کام سرم

 مفرستیاونم م نمتیاون پسره دوست ندارم دست روت بلند کنم،دورورش بب ی،جلویکنیغلطا م نیبارت باشه از ا

 قبرستون...

 تو،مگه شهرِ هرته یغلط کرد-زدم و به هزار زحمت بلند شدم و گفتم: یپوزخند

 

ه کشت یبرا چ ثمیاون پسره م یکنیم ،فکرنیحاال بب-سمتم و با چند قدم خودش را بهم رساند و گفت: برگشت

 شد مرگ! جشیکرد و نت یانکاراما سهل یبرخورد نکن زدانیشد؟بهش گفته بودم حواسش به تو باشه که با 

لش و پو هیهمه سرما ارهینه ب تونهینم یعنیاره،یندارم،باباتم رو حرفِ من نه نم یشوخ یجمع کن من با کس حواستو

 من،یکوچولو حواست باشه تو االن تو مشتِ من ،خانومدمینه دودمانشو به باد مک یرو ادهیبه کارِ من داره ز یبستگ

 ؟یدیاره،فهمیحساسم رو حرفم حرف ب شسرِ سوزن نسبت به هی یذره حت هیکه  یدوست ندارم کس
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 نفس افتاده بودمحرص به نفس از

 !یبخور یتونینم یگـ... چیتوام ه دمینه نفهم-و سرتقانه تو نگاهش ذل زدم و گفتم: دمیرو صورتم کش یدست

 نینقشِ زم دهیبرخورد کرد و من نفس بر میمشتش محکم با بازو یتا مغزِ استخونم نفوذ کرد وقت کیسرام یِسرد

 شدم!

 

 میهاپلک یِالکه از الب یدر حال هیاز ثان یرفت و در کسر یاهیس میهابند آمد و قلبم ضربانش کند شد...چشم نفسم

 بسته شد. میهادادم،چشمیم صیرا تشخ زدانی یافهیق

 

م را که اسم دادمیم صیخانم را تشخآمنه یصدا یرا باز کنم ول میهاچشم توانستمیاما نم دادیدستم را فشار م یدست

 !زدیصدا م

 آب!-لب باز کردم و گفتم: بزور

 را باز کردم میهاچشم یکمکم کرد بلند شدم و کم یبعد دست نیم چند

 آب بخورم. یو کمکم کرد کم دیکنارم بود...ماسک را از رو صورتم کش خانمآمنه

وق ذتو سرم ذوق یزیچهی کردمیو و احساس م کردیدادم...سرم درد م هیتخت تک هیو سرم را به پشت دمیکش ینفس

 شده! یچیکه متوجه شدم باند پ دمیرو سرم کش ی...دستکنهیم

و  دیکش ی...بعد آهانصافیدستش بشکنه ب یره،الهیگیدردت م زمینکن عز -خانم دستم را گرفت و گفت: آمنه

 بخورم گشنته! ارمیب یزیچ هیتو استراحت کن من برم -گفت:

 به گرسنه بودنم ندم! یتیکه اهم کردیدرد م یبود اما بدنم آنقدر امگشنه

 خانم که از اتاق خارج شد باالفاصله بابا وارد اتاق شد! آمنه
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 یتیسرم آمده با عصبان ییچه بال نکهیرو صورتش بود و طبقِ معمول بدونِ توجه به سرووضعم و ا شهیمثل هم اخمش

 یهمه یبفهم یخوایبود نفهم چرا نم یعصب اریکه کام یکرد یباز چه غلط شعوریب یدختره -کنترل شده گفت:

-گفت: تیو با عصبان به سمتم گرفت وتر شد و انگشت اشارش کیمن دستشه...نزد یهیشراکت و پول و سرما

-...داد زد:کشتمیاز هم بپاشه خودم م امهیشراکتشو باهام بهم بزنه سرما اروی نیاگه ا نایحواستو جمع کن ت

 ؟یدیفهم

 

 پدر! گنیم نمیکننده فقط نگاهش کردم آخه به اخفه یبغض با

 !کردیبد درد م میو بازو ختیر میهارو گونه میبرگرداندم که از اتاق خارج شد...اشکها حرفیرا ب سرم

 نشست و لبم را به دندان گرفتم! امیشانیرو پ یگذاشتم که از درد اخم میبازو یرا رو دستم

بازوبسته  یلوستر شدم که صدا یرهیدادم و خ هیتخت تک هیباز سرم را به پشت زانیدست به بازو و اشک ر همانطور

 !دیچیکه تا حدِ مرگ ازش متنفر بودم تو مشامم پ یاریعطرِ سردِ کام یِشدنِ اتاق آمد و بو

 

را  اشرهی...کنارم توقف کرد و نگاه خشدیم ترکینزد یه شیهابهش نکردم... قدم یصال توجه1نکردم، نگاهش

 .شدمیمتوجه م

 میهاشمچ ،دنیکوبیبود و رو سرم انکار هاونگ م ییلویهزار ک یهنوز خشک نشده بود و انکار رو بدنم وزنه میاشکها

 بود! کهیتکهیو قلبم ت شدیباز نم هیاز شدت درد و گر

 !شدمیسابق نم ینایت گرید من

 بودم! مطمعن

 یشقلهک یلیتوعه،خ تلیبر باد!...حکا دهدیزبانِ دراز سرِسبز م گنیکه م یدیشن-بلند شد: شیکه گذشت صدا یکم

 !ادیخوشم نم کدندهیغد و  یو من اصال از آلدمها

 اش کنم اما واقعا توانش را نداشتمخفه میبلند بشم و با دستها خواستیدلم م نکهینزدم،با ا یحرف
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 ...کردمیم یرا قورت دادم و احساسِ خفگ بغضم

مسافرم  یچند روز-و گفت: دیکش یاما لجباز...آه یهست ینیریدختر ش -که گذشت دوباره گفت: هیثان چند

 !یشد یکنزنِ حرف گوش دیات صحبت کنم شادارم با بابات درباره میتصم یبرگشتن

 برگشتم سمتش که احساس کردم گردنم شکست! یجور

 یباور نکردن یزیبود و چرا تو نگاهش چ رشانیجالب بود که خ شیبرا یادیانکار ز میبارون یاگرد شده یهاچشم

 معلوم بود!

 مثل احساس...احساسِ خواستن! یزیچ

 !دشینم باورم

 ازش متنفر بودم! من

 و حالم اصال خوش نبود! کردیتلوپ متاالپ قلبم

 خفه شو!-ام را بزور از هم باز کردم و با بغض گفتم:شدهخشک یلبها

 ؟یگفت یچ -:دیسرهم پلک زد و با اخم پرسپشت یحرفم چندبار با

 !رونیشو و پاشو گمشو بگفتم خفه-زدم: داد

 اتاق را ترک کرد! کنمیعقب رفت و با گفتنِ درستت مند قدم عقبچ یو با آه دیرو صورتش کش یدست

 هقه منم شکست!با بسته شدنِ در هق همزمان

 

 ینیرا پاک کردم...خواستم بلند بشم که آمنه خانم با س میکنارِ تخت برداشتم و اشکـها یاز رو عسل یکاغذ دستمال

 ؟یریکجا م-:دیقرار داد و به سمتم آمد...کمکم کرد بلند شدم و پرس زیم یرا رو ینیتو دستش وارد اتاق شد...س

 !ییدستشو رمیم -و گفتم: دمیرا از دستش کش دستم

 !یشد فیغذاتو بخور ضع ایباشه دخترم زود ب-را تکان داد و گفت: سرش
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 شدم! سیکوتاه وارد دسرو ینگـفتم و با آه یزیچ

 و ضعف حالت تهوع گرفته بودم. یگرسنگ از

به  یچ نیبشکنه دستش بب یاله-رو برداشت و با نگاه به صورتم آرام گفت: ینیخانم سکه تمام شد،آمنه میغذا

 روزت آورده!

 نزدم... یحرف

 خانم مامان کجاست؟آمنه-:دمیشد از اتاق خارج بشه که پرس بلند

 پسرِ دوستشونه! هیفردا عروسپس نکهیدخترم، مثل ا دیرفتن خر-درا باز کرد و در جوابِ من گفت:خانم  آمنه

 !دمیسرم را تکان دادم و رو تخت دراز کش کوتاه

 از فردا دوباره برم باشگاه! دیبا

 برم! دیباشگاه و با یکه از دست دادم ول کارمو

 یمارو آدم حساب نکرد...چه بچگ وقتچیدوختم و بابا ه تایو رز تایمنو آز یهایبچگ ینفرهعکس سه یرا رو چشمم

 !مونیچه بزرگ

 !رهیجونشم در م ایبرد یحاال برا اما

 !شهی،نسلش منقرض نمچون پسره چرا

 !ستادمیا نهیو بلند شدم رفتم جلو آئ دمیکش یهوف

 لبم هم پاره شده بود یکبود بود و گوشه میسرم را باز کردم و بلوزم را از تنم کندم...بازو باند

 بود...خورده  هیفقط دوتا بخ امیشانیپ یباال

تاپم را روشن و لپ زیرا عوض کردم نشستم پشت م میگذاشتم و چسب زدم...لباسها امیشانیپ یتازه را رو باند

 کردم...وصل شدم تو نت...
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ا از فرد دی...جوابشون را دادم و گفتم شارمیچرا باشگاه نم دنیپرسیداشتم که م میباشگاه یاز دوستا امیپ چندتا

 بودم بابا باز لج نکنه! دواریدوباره برم...ام

 را به شارژ زدم و به سمت بالکون رفتم... لمیموبا

 !کردندیبودند و صحبت م ستادهیا اطیدرب بزرگ ح یجلو اریمخصوص کام گاردیبا باد سهیپل آقا

از اتاقم خارج شدم و به سمت اتاقِ  یآن میتصم کیسرد بود و سرما باعث سر دردم شد...داخل شدم و در  یکم هوا

 بابا رفتم

 

رنگ  یادر بزرگ قهوه یِبابا  جلو گاردیرا تند کردم...باد میهارفتم و به سمت راست سالن قدم نییها پاپله از

 بابا تو اتاقشه. دادینشان م نیبود و ا ستادهیا

 تو. ایب -بابا بلند شد؛ یرا زدم که صدا در

 ؟یخوایم یچ-:دیرا باز کردم و داخل شدم،نگاهش که به من افتاد اول تعجب کرد بعد با اخم پرس در

 برگردم باشگاه! خوامیاز فردا م-در توقف کردم و گفتم: یجلو همانطور

 ؟یچ یبرا-:دیقرار داد و پرس زیم یتو دستش را رو یبرگه

 کنم تو خونه! کاریچ کاریرم باشگاه بب خوامینداره م یچ یبرا -توهم تاب دادم و گفتم: دستامو

 !ارتتیهرروز ببرتت و ب گمیام( مرانندهبه ساالر)-شد و گفت: بلند

 کار دارم! رونیحاال برو ب-و بابا با دستش به در اشاره کرد و گفت: دمیکش یپوف

 سمت در و از اتاق خارج شدم! برگشتم

 !رفتیسرم رژه م تو بیعج ایبرد یقدم برداشتم و صدا یگریسمت سالن د به

 نشان دهد! شیبابا یاش را براتازه نِیرد شد و عجله داشت ماش غیکنارم با داد و ج از

 شده! یچ زمیعز ناجانیاوا،ت-:دیمثال ناراحت پرس یاافهیبا ق دنمیبا د مژگان
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 دستم را مشت کنم! یپوزخندش باعث شد عصب یبه خودش و سوالش از کنارش رد شدم که صدا توجهیب

.....∞ 

که حالم جا آمد بلند شدم و مانتو شالم را تنم کردم و  یرا باال سرم جمع کردم...کم میرا عوض کردم و موها میلباسها

 را برداشتم. فمیک

 باشگاهم تمام شده بود! مِیپنج عصر بود و من تازه تا ساعت

 ها از باشگاه خارج شدم.از بچه یجمعدست هیخداحافظ با

 ...ساالر در رو برام باز کرد خواستم سوار بشم که...حسابهیتسو یگاه براآموزش رفتمیم دیبا

 نا؟یت-

 بودم! دهیمرد ند نیتر از ابه سمت صدا برگشتم و نحس متعجب

 !رسونمشیتو برو من خودم هرجا رفت م-گفت: یدستور یلیسمتم آمد و روبه ساالر خ به

 را دور زد و نشست و حرکت کرد! نیآقا در را بست و ماشسرش را تکان داد با گفتنِ چشم ساالر

 ،کارت دارم!برو سوار شو-دستم را گرفت و گفت: اریکام

 مثال؟ کاریچ-:دمیکه دور شد کردم و پرس نِیبه ماش ینگاه

 !گمیسوارشو تو راه برات م-گفت: یدنباورنکر یبرد،درِ جلو را باز کرد و با آرامش نشیو به سمت ماش دیرا کش دستم

 

 را دور زد و نشست. نیشدم و خودش در رو بست و ماش سوار

 !دمیکرد و پوفِ کوتاهش را شن ستیحواسم بهش ن کردمیبه من که وانمود م قیعم ینگاه

 تو کوچه... دیچیشلوغ پ ابانِیخ یافتاد و به بهانه راه

 ؟یستادیچرا ا-:دمیآرام پرس خلوت انداختم و یبه دوروبر و کوچه ینگاه
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 که پراسترس توهم بود،بود! میبرگشت سمتم و نگاهش رو دستها کامل

 هوا دستانم را به اسارت گرفت!نگاهم کرد و دستانش به یتوقف کرد...کم میهاباال آمد و رو چشم نگاهش

 نگاهش آرامه! کردمیاش ثابت ماند و چرا احساس ممردونه یرو دستها نگاهم

 بود! میهاچشم یاون پسره که غرق خون جلو ادیمشتاش  ادیبدن پرزخمم، ادی

 ادیسرم اومد... ییچه بال دیمامان که اصال نفهم ادیبهش بگه  یزیجرائت نداشت چ هیبابا که بخاطر پول و سرما ادی

 شده بود،بغض شده بود نفرت شده بود! نهیافتادم که همه و همه ک میم،بدبختییتنها

 !یکه نگاهم کن نجایمنو ا یآورد-:دمیو توپ دمیدستش کشرا از  دستم

 !دیخندیبودم! چقدرم مردونه م دهیمن! لبخند زدنشو ند یخدا یزد! وا لبخند

 رهینگاهت کنم،ذخ نجایشق،آوردمت اخانومِ کله یدرست حدس زد-و با همان لبخند گفت: دیرو صورتش کش یدست

 چند ماه نبودنم! یکنم برا

 گرد شد و نگاهش پر از خنده بود! میهاچشم

 !رو زد یو قفل مرکز دیفهم عیبشم که سر ادهیپ نیگرفت و خواستم از ماش تیام را عصبانگرد شده یهاچشم یجا

 باز کن درو!!-زدم و روبهش داد زدم: نیبه درِ ماش یحرص مشت با

و  خوردیصورتم م یرو شیرفته بود و نفسهاقرار گرفت...نگاهش گر گ امیشانیپ یِرو اشیشانیو پ دیرا چسب میبازو

 !کردیعطرِ سردش مشامم را پر م

 ...کردیصورتم گذاشت و با دقت به صورتم نگاه م یدستش رو رو یکیاون

 لهش کنم! میاز حرص داد بزنم و با مشتها خواستیو دلم م زدیتند تند م قلبم

 که... دمیرا عقب کش سرم

 شیپا زدم نتونستم از خودم جداودست یو هرچ دیدیاش را مبسته یهاام چشمگرد شده یهارفت...چشم نفسم

 کنم!
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 را محکم چنگ زد! شیبند اومد انگشتانم بازو نفسم

دهانم قرار  یبرداشت و رو فمیرو از تو ک یبدم...اسپر هیتک یکرد و کمکم کرد به صندل میرها عی...سردیفهم

 کرد که نفسم برگشت! یداد...چندبار پشت سرهم اسپر

 تمام شده! دمیرو از دستش گرفتم و خواستم خودمم بزنم که د یدهنم را قورت دادم و اسپر آب

 لعنت بهت لعنت!-داد زدم: کردیکه کالفه نگاهم م اریو روبه کام نیرو داشبورت ماش دمشیکوب محکم

-ت:آرام گف یتو آغوشش فشارم داد و با لحن سفت نباریگرفت و ا میبشم که دوباره از بازو ادهیپ نیاز ماش خواستم

 بشه واقعا متاسفم من... ینطوریا خواستمینم

حرف نزن، متنفرم -نکنم عقب هلش دادم و داد زدم: هیگر کردمیم یکه سع یاز آغوشش جدا شدم و درحال بزور

 ازت م.ت.ن.ف.ر.م!

رو روشن کرد و با سرعتِ  نی...ماشدیفرمون کوب یو مشتش رو محکم رو دیصورتش کش یرو یدست یعصب

 حرکت! یآورسرسام

 !خواستیشکالت تلخ م کیو دلم  کردیشدت درد مبه سرم

 نکردم! دایرا گشتم اما پ فمیک

 دادم!. هیتک یبه صندل یو با پوفِ بلند فمیرو ک دمیکوب یعصب

 شد... ادهیداروخانه نگهداشت و پ یجلو اریبعد کام ربعکی

 دوباره راه افتاد. حرفیرو سمتم گرفت و ب یاسپر یِکه برگشت قوط نیماش داخلِ

 

 .نشستیم نیزم ینمک رواسفند بود و برف نم یآخرا دادیهفت را نشان م نیماش ساعت

 کرده بود! اشییایرنگِ برف رو دیسف یبود و حاله یاآسمان نگاه کردم،سرمه به
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 بردم! رونیدادم و دستم رو ب نییرو پا نیماش یشهیش

 آب بشه! عیسر شدیدستم باعث م یو گرما نشستیرو دستم م برف

 شلوغ ذل بایتقر ابانِیباعث شده بود آرام بشم و با آرامش به خ یبرف یاما آهنگ آروم و هوا رهیکجا م دونستمینم

 بزنم!

 توقف کرد... یکیش شاپیکاف یجلو اریبعد کام ساعتمین

 شو! ادهیپ-برگشتم سمتش که بدون نگاه بهم گفت: متعجب

 نبود و آروم! یدستور لحنش

 شدم و باهاش همقدم شدم. ادهیپ

 کردندیرنگش که انکار از آدم خواهش م یمبل مانند زرشک یهایآرومش با صندل یو فضا میشد شاپیکاف وارد

 اما... دادندیقشنگ منتقل م یبه آدم حس مینیبنش شانیرو

 !هسیکه حرف زدن باهاش برام آرامش داشت،مثال...آهان مثال آقا پل یکیکنارم بود، گهید یکی اریکام یکاش بجا اما

 !دور نموند اریکام دِیرو لبم نقش بست که از د یفکرش لبخند با

 

 ؟یزنیلبخند م یچ یبرا-:دیکرد و پرس یصورتش را نقاش یلبخند

 ارش جفتمون بود.در نشستم و بدون جواب بهش منو رو تو دستم گرفتم...شکالت داغ سف یروبرو یصندل یرو

 !اریبود سکوتِ کام بیتا شده بودند چشم دوختم و عج بایز یلیکه به صورت خ یرنگ یهادستمال به

 صورتم بود! یرهیرا آرام باال دادم و نگاهش خ نگاهم

 یخارج کردم... اسم بابا رو صفحه فمیرو از ک یرنگ شبش بکشم و گوش یهاباعث شد چشم از چشم لمیموبا زنگ

 !شدیروشن خاموش م یگوش

 بله؟-دادم: جواب
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 تو؟ ییکجا -نه چندان نرمش بلند شد: یصدا

 !اریبا...کام رونمیب-

 !  و بوقِ اشغال!!!یمواظب باش گند نزن-بابا آرامتر شد: یبود و صدا یدنید لبخندش

م رو سوزوند و من دست یکم شیزدم و دستم را دورِ فنجانِ شکالت حلقه کردم و داغ شیهابه تمام پدرانه یپوزخند

 !!دمیها کشسوزش نیاز ا شتریب

 فردا مسافرم!پس-

 درک آخه به من چه!.-کردم و تو دلم گفتم؛ نگاهش

 دلم برات تنگ بشه! دیو...شا گردمیماهه برم کی-نزدم دوباره گفت: یحرف

 !کنم داینسبت بهش پ یآرامش تونستمینم یو سع کردمیفکر م یو هرچ دمیفهمیبودنِ نگاه خودم را م خی خودم

 دادم.... هیتک میاز شکالتم را مزه کردم و به صندل یکم

 سفارش بده! یزیچ یکیاگه گرسنته ک-منو رو به سمتم هل داد و گفت؛ اریکام

 !میام پاشو برندارم خسته لیم یزیچ-شکالتم را خوردم و گفتم: یماندهیتکان دادم و باق نیرا به طرف سرم

 !میپس پاشو بر-گفت: را تکان داد و سرش

 را داخلش قرار دادم! لمیرا برداشتم و موبا فمیشدم و ک بلند

 .میخارج شد شاپیهم از کاف همراهِ

..... 

 

را با بابا هماهنگ کرد و به  شیدست تکان دادم...کوتاه سرش را تکان داد و قدمها شیبرا ارادهیرا باال بردم و ب دستم

 سمت باغ رفتند!
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باهاش همکالم بشم اما  خواستیدلم م دمیدیرو م سهیو من هربار که آقا پل گذشتیم اریهفته از رفتنِ کام کی

 امکانش نبود. وقتچیه

 را تو دستم فشار دادم. امییچا وانینشستم و ل یصندل رو

 نمانده بود. دیبه ع یزیسرد بود و چ هوا

 !ایبرن آنتال خوردیوستاش و مژگان هم که مخ بابارو مبود با د ختهیبرنامه ر دشیع یکه از االن برا مامان

 اما قبول نکردم... رنیبگ طیاسرار کردن برا منم بل یلیو خ یبرن دب خواستنیباهم م نایا تایو رز  نایا تایآز

 خانم!و خونه و آمنه موندمیمن م دیمعمول تو ع طبق

 ازش نداشتم. یمیو ب ییتنها نیکرده بودم به ا عادت

 شدم و تنها اطیبرم...وارد ح نییبابا از خونه باعث شد متعجب از بالکون خارج بشم و به سمت پا عِیشدن سر خارج

 ...کردیصحبت م لشیبود و داشت با موبا سادهیدر وا یروبرو زدانی

 .ستادمیا شیرفتم و بعد از گذشت از سنگ فرش روبرو نییپا هاراپله

 از خونه خارج شد؟ یبابا چرا اونطور-:مدینگاهم کرد که پرس نییباال به پا از

 نگفتن! دونمینم-را تو دستش چرخاند و گفت: لشیموبا

 ؟یخوب-:دینگفتم که پرس یزیچ

 که! ینیبیم -را باال انداختم و گفتم: میهاشانه

 !نمیبیبله م-محو گفت: یلبخند با

 سرته،بهتره! منظورم

 نبود! یزی،چ گهیآره د-و گفتم: دمیرو سرم کش یدست

 ...اریکام-را باال داد و گفت: شیابرو
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 را خورد! حرفش

 ؟یچ اریکام -:دمیرا بغل کردم و پرس میدستها

 ؟یگیبهش نم یچیتو چرا ه کنه،اصالیم تتیچرا اذ-

 نم؟بک تونمیکار م یچ -را منظم کردم...کنارم قدم برداشت...زمزمه کردم: میو به سمت باغ پاها دمیکوتاه کش یپوف

 !کنهیآخه؟بابات چرا باهاش برخورد نم یچ یعنی-که گفت: دمیرا شن شیصدا

...دوما مستیاوال چون پسر ن-آوردم و گفتم: رونیام را بو برگشتم سمتش مشتم را باال بردم و انگشت اشاره ستادمیا

 !ارهیدستِ کام اشهیمن فقط به فکر منفعتشه و االنم فعال تمام سرما یبابا

 

 !یکن تیازشون شکا یتونی،میکنینم یخودت چرا کار-:دیتعلل پرس یشد و با کم یعصب یکم نگاهش

 قهقهه  زدم... هواینگاهش کردم و ب یکم

 !کندینم دایبلندم پ یخنده یبرا یلیحدس بزنم دل تونستمیبود و م رهیبا خنده بهم خ نگاهش

 شدم! رهیخندانش خ یپرسوال و کم یهاام را گرفتم و به چشمکه تمام شد با انگشتم اشک رو گونه امخنده

 ؟یدیخندیم یچ یبرا-:دیرا در آغوش گرفت و پرس شیدستها

 تو! هیالیبه خوش خ-را بغل کردم و رک گفتم: میمتقابال دستها منم

 چطور؟ -:دیرا باال داد و پرس شیابروها جفت

از کجا  دونهیمنو بابا م یهابرنامه ی،همهکنم تیانقدر آزادم که برم شکا یفکر کرد ؟یفکر کرد یآخه تو واقعا چ-

 !میتاو آن قیام،دقیو با راننده م رمیراننده م ام،بایم یک رمیم یک امیاز کجا م رمیم

 یکنیتو فکر م -!... بعد با پوزخند گفتم:کنهیهم خرج کفن و دفنم م موی،دکشتمیکنم بابام م تمیمن شکا بعدشم

گلوله زد وسط  هی اریاونروز چقدر ساده کام یدی! اصال! خوبه خودت دهیبابام و دارو دستش کارِ سخت یکشتن برا

ها و صحنه نیا دنِِِِِیشده برام د یکه عاد ی...مننرد شد!...م شیککش بگزه از رو نکهیقلبِ اون پسره و بدون ا
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 نمیبیم یوقت رهیگیم رم،نفسمیگیسراغم، سردرد م ادی...حالت تهوع ملرزهیبازم دلم م یگلوله ول یصدا دنیشن

 دوستم داشت که نذاره یاگه انقدر دیاگه بابام بهت محبت کرده بود،شا دیشا یدونی...مکشهیپدرم انقدر راحت آدم م

 کردمینم یبودن تورو مخف سیپل گهیقشنگ تر بود، اون موقع د میزندگ هیو بفهمم کارش چ نمیرو بب زایچ نیمن ا

 باشه... تیو کمتر کشته بشن و کمتر جرم و جنا یکن رشونیکمکت کنم بلکه دستگ کردمینم یسع گهیاونموقع د

سالها که نتونن  نیبوده تو ا یاحرفه یانقدر ی...ولیو مواد مخدره ول نیسقط جن یمن چاقاق دارو یبابا کار

 کنن! رشیدستگ

 !کشیباباست که االنم شده شر یمیپسر دوست صم اریکام

 !رهیال حاضره بخاطر منفعتش شده جون منم بگبابا دستشه و بابا فع یهیکه تمام سرما یکیشر

 !یلیسه،خیآقا پل یالیخوش خ یلی....خزنهیمنو م اریکام گهینم یزیبابام چرا چ یگیتو م بعد

 

 !شیرا گرفت و برمگرداند روبر میبازو عیعقب و خواستم به سمت خونه پاتند کنم که سر برگشتم

 چشم از نگاه کردنش برندارم! ایتا آخر دن خوادیقلبم را لرزاند و احساس کردم دلم م نگاهش

 شعر بسازد! شیهااز چشم کردیداشت و آدم رو وادار م یخاص یجذبه شیاقهوه یچشما

 "!کنندیتو منو وادار به عشق م یهاچشم"

 !دیآرام بود اما شن امزمزمه

 شد! رهیو رنگِ نگاهش ت دیشن

 و من از خجالت آب شدم! دیشن

 !دمیدو و نفس زنان به سمت خانه دوئ و با دمیرا کش میبازو

 بود! ارادهیتخت رها کردم و لبخندم ب یرا رو خودم

 را بستم. میهارا باال بردم و چشم دستم
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 ام نقش بست و من...بسته یهاچشم یجلو نگاهش

 حس مبهم شدم! هی رهیدرگ کردمیمحض بود اما احساس م هیوانگید میکارها

 شده بود! یعال یعنیشده بود، قشنگ

 !گفتمیخوش رنگش را م یهاچشم یِنقاش

 مبهمشان در عرض دوساعت تمام کرده بودند!با تمام حس جونمیکه دستان ب ینقاش

 رو لبم نقش بست! یواقع یروشنم نگاه کردم و لبخند یاپر از رنگ قهوه یدستها به

 هم قشنگ شده بود! اشیمشک یچشمانش ضربان گرفت و ابروها ینقاش دنِیبا د قلبم

من نرگس خدمتکار جوان وارد اتاق شد و  دِیشدم و خواستم به سمت حمام برم که در اتاق زده شد و با بفرمائ بلند

 خانوم تلفن با شما کار دارن!-نازکش گفت: یِتلفن را به سمتم گرفت و با صدا

 پاک کردم و تلفن را از دستش گرفتم. یدیرا با دستمال سف دستم

 د؟یئبفرما-

 آور بود!مرگ میبرا شیصدا

 

 سالم خانوم،احوالتون خوبه؟-

 خوبم!-نشستم،دستم را مشت کردم و کوتاه جوابش را دادم: یصندل یعقب رفتم و رو عقب

 کنه؟ینم تتونیما که اذ یِخداروشکر،دور-

 اش کنم!از پشتِ تلفن خفه خواستیم دلم

 !دهیپوزخندم بلند بود و مطمئن بودم شن یِِِصدا
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رم منتظ امیزودم م امینداره م بی،عکرده تتیاذ میدور نکهینه مثل ا-و بعدش گفت: دمیپوزخندش را شن یصدا منم

 باش!

 لعنت! اریلعنت بهت کام-و داد زدم: دمیکوب وارید یبوقِ اِشغال که اومد با حرص تلفن را تو یصدا

 

 

 فوت کردم و بلند شدم رفتم سمت حمام. رونیرا ب نفسم

..... 

 

 وارد اتاق شد. تایبودم که درِ اتاق زده شد و پشتش رز دهیتخت دراز کش یرو

 ؟یخوش ی،خوبکهیخواهر کوچ کیسالم عل-درو بست و گفت: تایشدم و رو تخت نشستم،رز بلند

 

 ها کوشن؟سالم خوبم،بچه کیعل-را تکان دادم و گفتم: سرم

 !شونییدا ادتِیفتن عها ربچه-به سمتم آمد و روتخت نشست و با خنده گفت: تایرز

 خورده! هیسرش بخ نیتو پارک خورده زم ایتو برد یدونیمگه نم -خنگا نگاهش کردم که گفت: مثلِ

 

 پس واسه همون بود بابا صبح اونطور با عجله از خونه خارج شد!-را کج کردم و گفتم: لبم

 !!دونهییکیدردونه و  زیعز گهیآره د-بلند شد و گفت: تایرز

 

 ناهار! میپاشو پاشو بر-با خنده گفت: دیام رو که دکج شده یافهیق
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 شده بود! ریو امروز سروِ ناهار د دادیچهار را نشان م ساعت

 .نییپا میرفت یچیمارپ یهاو از پله میاز اتاق خارج شد تایشدم و همراهِ رز بلند

 .میرفت یسمت سالن غذا خور به

 بود! دهیرو بومِ من رنگ پاش شیهامچشم قشنگ که امروز چش یآقا یبودند حت همه

 

 بود و نگاه من به اون. نییاون پا نگاهِ

 

 بابا روبرو شد! هیجا گرفتم و ناگهان نگاهم با نگاه عصب شیعمد روبرو از

 بود گرم کردم. دهیکش میبرا تایکه رز میزدم و سرم را با غذا چپیعل یرا به کوچه خودم

 .نشاندیم میبه لبها یکوچک اما واقع یلذت بخش بود و لبخندا میبرا گاهشیبوگاه یهانگاه

از غذا حرص نوش جان  شتریبابا و نگاه پرحرص مژگان رو اعصابم بود و ب یو نگاه عصب ایبرد یشده چیباند پ سرِ

 کردم!!

که  یجنس یدرباره دمیفهم شانیحرفها نیغرق صحبت بود و از ب زدانیکه تمام شد موقع قهوه خوردن بابا با  غذا

 و ببرم انبار جنسهارو بهش نشون بدم. زدانیبابا بگه  کردمیخدا مو من خدا کردندیرفته دنبالش صحبت م اریکام

که عزم رفتن کردند منم  نایا تایسخت مشغول صحبت و حساب و کتاب بودند....آز زدانینه...تا آخر شب بابا و  اما

 پناه بردم به اتاقم.

 کرده بود. اموانهید یکاریو ب اومدینم خوابم

داده بود نگاه  امیکه بهم پ یناشناس یتختم برشدارم و متعجب به شماره یباعث شد از باال لمیموبا نگید یصدا

 بلند شدم و رو تخت نشستم. عیباال برود و سر میاش باعث شد جفت ابروهارا باز کردم و نوشته امیکنم...پ
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 [زدانیو اتاقم کارتون دارم! ت نیایاز شماره ناشناس بود]ب امیپ

 بلند شدم و از اتاق خارج شدن. عیسر

 

تم و رف نییها پامنظم از پله  یهابود با قدم امیکه فکرم مشغولِ اون پ یدر حال میبود و من با نور گوش کیتار جاهمه

 قدم برداشتم. زدانیبه سمت اتاق 

 

 داشتم و قلبم تو دهنم بود. استرس

 و وارد اتاقش شدم. به در زدم یتق آرام

 نشسته بود و نگاهش به در بود. یصندل یرو

 

 وقت شب مزاحمت شدم! نیا دیببخش-که بلند شد و گفت: ستادمینگاهش ا یِروبرو 

 

 افتاده؟ یکنم،اتفاقیخواهش م -نشستم و گفتم: شیمبل روبرو یکوتاه بهش زدم و رو یلبخند

 

 !رمیازت کمک بگ یکم خواستمیم-من گفت:من یانداخت و با کم نییرا پا سرش

 

 ؟یچ یکمک؟برا-:دمیرا توهم تاب دادم و پرس میدستها متعجب

 و... اریبابات و کام یخوام،دربارهیاطالعات م-
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 کاره؟ نیبابات چند وقته تو ا -:دیگفتم که دوباره پرس یآهان

 وقته! یلیادمه،خیکه من  یاز وقت-سرم قرار دادم و گفتم: یرا رو دستم

 

 اون چند وقته اومده؟ اریکام -:دیسرش را تکان داد و پرس کوتاه

 !بایدوماه تقر اریاوم کام-

 رو؟ ایکام ش؟یشناسیم-

 

 بابا دستشه! یهیباباست و فعال تمام سرما یمینه کامال،اون پسر دوست صم یعنی،شناسمیآره م-

 

 ه؟کشیچند وقت کارش طول م یدونیاالن م-:دیمکث دوباره پرس هیسرش را کوتاه تکان داد و بعد از چند ثان دوباره

 دونم،چطور؟ینه نم-را باال دادم و گفتم: سرم

 ؟یتمام جنسارو  برام نشون بد یِجا یتونی!...فقط  میچیه-

 !دونمیداروهارو م یفقط من تنها جا تونمیآره م-را تکان دادم و گفتم: سرم

 

 .مینداره،حاال پاشو بر بیع-شد و گفت: بلند

 االن؟-:دمیمتعجب پرسشدم و  بلند

 داره؟ یبیبله االن،ع-

 !شهیوقت شب که نم نینه آخه ا-
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 !شهیوقت االنه،تو روز روشن که نم نیاتفاقا بهتر شه،یم-را آرام باز کرد و گفت: در

 که تو روز روشن نشه! یدزد میبر میخوایمگه م-خنده گفتم: با

 !ستین یکار ما کم از دزد نیبله خب،ا-لبخند زد و گفت: متقابال

 بود و نگاه اون روشن! قیلبخندم عم نباریا

 فقط نگاهش کنم. خواستیو دلم م دادیبهم م یآرامش خاص شیهاچشم

 هم شد! همانطور

 .آمدیها بدش نم ینگاه باز نینگاه خندانش بودم و اون هم انکار از ا یرهیخ ارادهیب

 !برود نییام به سمت پااه گر گرفتهاش باعث شد نگباال رفته یشد جفت ابروها یکه طوالن نگاهم

 از اتاق رفتم. رونیبه سمت ب عیو سر دمیکوتاهش را شن یخنده 

 

 .میاز سالن خارج بش سروصدایب میکردیم یقرار گرفت و جفتمون سع کنارم

 جفتمون لبخند اومد اما... ینگاهمون بهم ثابت شد و رو لبها میرو که آروم بست م،دریهم شد موفق

 

 نبود! ادمونیاصال  نایدورب نیبب-گفتم: زدانیروبه  یو با نگران دیپر کش هوی لبخندم

 

 قطعن! ناینگران نباش،دورب-کرد و آرام گفت: مییسمت جلو راهنما به

 شدم و حق هم داشتم!! متعجب

 ؟یدونیاز کجا م-:دمیپرس

 ...یچرا ول دونمیبابات زود بهم اعتماد کرد نم-به جلو بود و آرام جوابم را داد: نگاهش
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 را خورد و من نگران شدم! حرفش

 طرف بابا نگران شدم! از

 اعتماد کنه! یکه زود به کس ستین یمن کس پدر

 زود اعتماد کنه! یکه به هر آدم ستین یپدر من کس یول-نگران حرفِ دلم را بهش بازگو کردم : یلحن با

 دوست نیتر کیو نزد کی،من شرخانوم ستمین یممن هر آد-و با آرامش خاصش گفت؛ ونمویباز لرزاند دلِ د نگاهش

 ! چند ساله!ارمیکام

 که! یانی،در جرداره اریبه کام یادیپدرت هم عالقه و اعتماد ز و

 ؟یدوست اریچند ساله با کام ی،چجوریسیتو که پل -:دمیرا تکان دادم و دوباره پرس سرم

 دیرف بااز کدوم ط نمیحاال بگو بب کنمیم فیخانم،بعدا برات تعرمفصله دختر اشهیقض-و گفت: دیکش قیعم ینفس

 م؟یبر

 !میندازیبه هم ب یاز پشت باعث شد جفتمون ترسان نگاه ییدستم به روبرو اشاره کردم و صدا با

 

کوتاه بهم  یجفتمون بلند شد و بعد از نگاه قینفس عم یِنبود،صدا یزیاما چ میآرام به سمت عقب برگشت آرام

و  اومد ییکه دوباره صدا میبرنداشته بود شتریاما چند قدم ب میآرام به سمت ته باغ حرکت کرد یدوباره با قدمها

 و بلند تر! کترینزد نباریا

 

 بسته بود! خی میو دستها زدیکه تو حلقم م یکیمن  قلب

 از سرما هم از ترس! هم

 عقب و... میهمزمان برگشت جفتمون

 برگشتم و... زدانیگرد شده به سمت  یهابود با چشم مانیکه روبرو یزیچ دنید با
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 ام رو گرفته بودم و دستم رو محکم رو دهنم قرار داده بود!قهقهه یجلو ره،بزوریام بگباعث شد منم خنده اشخنده

 

اد کنه و با کرده بود آز ریگ شیکه رو پا یداشت خودش رو از بند یکه تو دهنش گوشت بود و سع یکیکوچ یگربه

 !کردیم دیو صدا تول خوردیها م یسبز یال یتکان خوردنش،بدنش به تخته

 

 برگشتم که زدانیپا به فرار گذاشت و من خنده به لب به سمت  یرا آزاد کردم،با خوشحال شیخنده خم شدم و پا با

 بسته شود! میهاچشم ارادهیو ب عیافتاد و باعث شد سر میهاتو چشم لشینورِ موبا

 

 !ایب-رو به سمتِ جلو گرفت و آرام و کوتاه گفت: شیحالتِ من نور گوش دنِید با

 !میدیو باالخره رس میرفت یقدم هم به سمت انبار هم

 

 نبود! یانبار نگهبانِ

 لب گفتم:چه عجب! ریز

 ؟یگفت یزیچ-

 !هبیعج ستینگهبان ن گمیآره م-و با تکان دادنِ سرم گفتم: زدانیسمت  برگشتم

 

 !یرفته مرخص-

 ؟یدونیاز کجا م-:دمیکنم پرس دایرو پ دیکل کردمیم یکه سع یحال در
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فتم گ -گفت: گرفتیرو از دستم م دیکه کل یانداخت و در حال دیرو، رو دستم و کل یاومد و نورِ گوش کترینزد زدانی

 که بابات بهم زود اعتماد کرد!

 گرفت! یکه نگهبان با هزار زحمت تا فردا صبح مرخص میهم بود شِیپ صبح

 

نگاه دوختم و چقدر هوسِ گرفتنِ دستش را  کردیراستم را باال دادم و به دستش که داشت قفلِ درو باز م یابرو

 داشتم.

 

 بهم انداخت و با دستش بهم اشاره کرد داخل بشم. یقفل درو هم باز کرد و هلش داد...نگاه نیآخر

 

 شدم. یکنارش گذشتم و وارد انبار از

 را ببندم. میهاچشم یاهیباعث شد ثان دشیرو روشن کردم و نورِ شد چراغ

 

 بود. ستادهیا میروبرو زدانیکه کردم  باز

 ت!آقا از اون سم دیبفرمائ-اشاره کردم و گفتم: یآرامش زدم و با دستم به تهِ انبار یهاکوتاه در مقابلِ چشم یلبخند

 

 چرا اونجا؟-:گفت یردِ دستم را گرفت و با نگاه به ته انبار زدانی

 تمام جنسا اونجاست! نکهیا یبرا-را بغل کردم و گفتم: دستم

 

 ن؟یچ نایپس ا-:دیبه اطراف چرخاند و پرس ینگاه زدانی
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 همشون دارو هستن! نایا -:کردم و گفتم یهم تلنبار شده نگاه یرو یهایمتقابال به قوط منم

 

 !نمیبب نارویا خوامیخب منم م-باال رفت و گفت: زدانی یروهااب جفت

 اونجاست! داخلِ اون اتاقک! اشونیلیخ-اشاره کردم و گفتم: یبا دستم به ته انبار دوباره

 و... یاصل یداروها یکل

 

 ؟یو چ-:دیچپش ازم پرس یبا باال دادنِ ابرو زدانیرا خوردم و  حرفم

 جنس!...البته اگه نبرده باشنش! یو کل -م گفتم:افتادم به سمت ته انبار و آرا راه

 

 قفلِ! دمیدرو هل دادم که د یکم

 کنم اما نبود. دایپ یزیچ یدیاطراف رو گشتم تا بلکه کل یو کم دمیکش یپوف

 

 ؟یگردیم یزیدنبالِ چ-:دیرو کنارم حس کردم که پرس زدانی حضورِ

 !ستیاما ن کردمیم نجایا دِیآره دنبال کل-و کالفه گفتم: سادمیوا صاف

 

 !میکنه اما هردو ناموفق بود دایپ دویکرد کل یهم مثلِ من سع زدانی

 م؟یکن کاریحاال چ-:میو هردو همزمان گفت میستادیهم ا یروبرو
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 نیبب -کردم و گفتم: زدانیتو دستِ  دیکه به سرم زد،اشاره به کل یبا فکر هویجفتمون هم هزمان بود و  یخنده

 باز شه! دیبا همون کل دیشا

 

ر هرچقد یرو انداخت و تو در ول دیکج کرد و کل یتو دستش انداخت و لبش رو کم دیبه کل یهم مثل من نگاه زدانی

 کرد باز نشد! یسع

 

 عقب رفت.زمزمه کرد و عقب یلب لعنت ریکفِ دستش محکم زد تو در و آروم ز با

 

 ند.ثابت مو زدانی یکالفه یدادم و نگاهم را چهره هیدر تک به

را باال دادم که  میخندان مثل خودش ابرو یِراستش را باال داد و من پررو پررو با چشما یِکرد و ابرو ریرا غافلگ نگاهم

 بشه! ریزسربه نیکج بشه و با تکان دادنِ سرش به طرف یباعث شد لبش کم

 

 حاال؟ میکن کاریخب چ-:دمیرو خوردم و پرس امخنده

 !دونمینم-را آزاد کرد و گفت: شیرا بلند کرد و جفت دستها سرش

 برق افتاد! دیکنار کل کِیبگم که نگاهم به سوراخ کوچ یزیچ خواستم

 

 رفتم و با دقت نگاهش کردم. جلوتر

 رو رو هوا چرخاندم! دیو کل زدانیسمتِ  دمیکه داخل سوراخ بود رو در آوردم و با ذوق چرخ یکیکوچ دیکل

 

 رو از دستم گرفت و بالفاصله در رو باز کرد. دیرو لبش نشست و کل یلبخند
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 شد و منم پشتش وارد شدم. وارد

 رو زدم و نور تو اتاقک پخش شد. دیکل

 کرد. یکلِ اتاق رو وارس زدانیرفتم و  جلوتر

 خوابم گرفت. سه،منیآقا پل گهیبسه د -کشان گفتم: ازهیاورد،خمیرا در م میهاداشت چشم خواب

 شد. رمیدستگ خواستمیکه م ییزایگه،چید میبر-کرد و گفت: خمارم یهابه چشم ینگاه

 

 کرد. ییرو قطع کرد و با دستش منو به سمت در راهنما لشیموبا نَیدورب بعد

 تر شده بود! یخودش هم خمارِ خواب بود و خواستن یهاچشم

 را بستم... میهاو چشم دمیکش ازهیرو رو دهنم قرار دادم و دوباره خم دستم

 

 قرمزه شده! میهاحدس بزنم چشم تونستمیم دهیند

قرار دادم و هم قدمِ هم آرام  شیرو تو جا دیدرو ففل کرد و من کل یهم بعد از خروج از انبار زدانیرفتم و  رونیب

 .میکوتاه از هم جدا شد یریبخو تو راهرو با شب میآرام به سمت خونه رفت

 

°°°°° 

 

 خونه! مدیبود که خسته و کوفته رس مینوپنج ساعت

 کس تو خونه نبود! چیو ه دیروز مونده بود تا ع دو

 با دوستاش بود. شهیرفته بودند سفر و مامانم هم مثل هم ایو مژگان و برد بابا
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د با باعث ش شیپله رو که باال رفتم صدا نیکرده بود گذشتم و اول ریتغ شیها که جاکنار گلدون بزرگ کنار پله از

 ش برگردم.گرد شده به سمت ییهاچشم

 شما؟ ناخانم،احوالِیبه تبه-

 بود و نگاه اون آرام! یحرص نگاهم

 

 صورتم بود! یرهیخ پروایآرام،ب یابود و با لبخند و چهره ستادهیا میروبرو

 ؟یبرگشت یک-:دمیباز کردم وپرس لب

 !دمیزد و جواب داد:ظهر رس پلک

 !یزود برگشت-گفتم: دوباره

 !گهیدلِ د-رو صورتم نشست: دستش

 

 ؟یخوایم یخب حاال چ-حرص دستش رو پس زدم و گفتم: با

 !نمتیبب خواستمیفقط م یچیه-را بغل کرد و گفت: شیدستها

 بفرما! یدیخب حاال که د-دستم به اونطرف سالن اشاره کردم و گفتم: با

 

 ؟یبدخلق شد-اخم رو صورتش نشست و گفت: یکم

 بودم!!-گفتم: خالصه

 باعث شد به عقب برگرده. زدانی یبزنه که صدا یفکوتاه بود خواست حر لبخندش



 سرنوشت هیشب یزیچ

 
79 

 

 ؟ییایشد چرا پس نم رید اریکام-:زدانی

 !دیتو صورتش بود و اون اما اصال انکار منو ند نگاهم

 من انکار قصد نداشتنت از نگاه کردنش بگذرند! یهاو چشم ومدیبه تنش م بیرنگش عج یزرشک رهنیپ

 

 .امیمنم م نیتو برو تو ماش -گفت: زدانیکه روبه  دیرسیبه نظر م یعصب یکم اریکام یصدا

 دمیآخر شن یها باال رفتم و لحظهاز پله اریخارج شد و منم بدونِ توجه به کام ییرایسرش را تکان داد و از پذ زدانی

 !کنمیدرستت م-که گفت:

 

°°°°° 

 

تا آغازِ  قهیبودم و فقط پنج دق نشسته یویت یشکالت داغ روبرو وانیهفت بعد از ظهر بود و من تنها با ل ساعت

 سالِ نو مانده بود!

 

 افتاد! میو اسم و عکسِ مامان رو گوش دیلرز زیم یرو لمیموبا

 ندادم! جواب

 بگه مثال! خواستیم یچ

 خودش! هیخوش یِبره پ ییسال نو کردیدشت رها نمدرن یخونه نیواقعا مادر بود منو تنها تو ا اگه

 

 از شکالتم را مزه کردم. یو کم دمیکوتاه کش یآه

 و اونم مثلِ من تنها بود. رفتیو اونور م نوریتو تنگ ا کیکوچ یماه
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با عجله  اریباز شد و کام هوایب ییرایتا آغازِ سالِ نو مونده بود که درِ پذ هیهم گذشت و فقط پنج ثان قهیدق پنج

 !خودش رو کنارم رساند و بغلم نشست

 

 آغاز شد. دیو تبل بلند شد و سالِ جد یشاد یصداتو شوکِ کارش بودم که  هنوز

 فرق داشت! یلیو نگاهش خ دیبه سمتم چرخ اریکام

 کوتاه رو لبش بود! یبود و لبخند آرام

 

 !دندهکیسالِ نوت مبارک خانم -کوتاه مقابلِ چشمم گرفت و گفت: ییهمان لبخند برگشت سمتم و کادو با

 ها رفتم.گذاشتم و به سمت پله یتو دستم رو رو عسل وانِیگرفتنِ کادو بلند شدم و ل بدونِ

 

 نفر! کیجز  نمیرو بب یکس خواستیرو تخت نشستم...حالم خراب بود و اصال دلم نم یاتاقم شدم و عصب واردِ

 .کردیخودش رو ازم پنهان م ییجورایبودمش و  دهیبود ند یکه چند روز ینفر کی

 بودمش! دهیشده بود ند دایاش پسروکله اریکام یوقت از

 

 شدم و به سمت پنجره رفتم. بلند

 شده بود باغ کامل مشخص نبود. کیتار هوا

 نشستم. یبالکون شدم و رو صندل وارد

 نبود! یبد زیاصال هم چ ییتنها
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 بودم. دهیچش یلیمن که طعمش رو خ یبرا الاقل

 و بلند شدم برگشتم تو اتاق...حاضر شدم و از اتاق خارج شدم. دمیکوتاه کش یآه

 و با خودم خلوت کنم! رونیبرم ب خواستیم دلم

 شدم. یرفتم و منتظرِ تاکس ادهیپ ابانیتا سرِ خ رونیباز کردم و از خونه زدم ب درو

ه ک دیبه گوشم رس نیاز داخل ماش زدانی یبود که صدا یرنگ دیسف نیکه جلو پام ترمز کرد ماش ینیماش نیاول

 سوار شو!-گفت:

 

 رو نگاه کردم و سوار شدم. نیدقت داخل ماش با

 ؟یکنیم کاریچ نجایسالم،ا-

 ؟یرفتیکجا م ییسالم، تنها-:دیرو راه انداخت و بدون جواب به سالم پرس نیماش

 

 که... ییخلوت کنم برا خودم تنها رفتمیداشتم م -دادم و گفتم: هیتک نیماش یِرا بغل کردم و صاف به صندل میدستها

 که من اومدم و مزاحم شدم!-خنده دار گفت: یتو حرفم و با لحن دیپر

 خوب شد! میلیاتفاقا خ ینه بابا چه مزاحمت-و گفتم؛ دمیخند

 

 چطور؟-:دیرا باال فرستاد و پرس شیابروها جفت

 در اومدم! ییمنم از تنها یورنطیهم-بود گفتم: رخشمین یرهیکه چشمم خ یو در حال دیکوتاه کش یآه

 

 !دمیمحو بود اما د لبخندش
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 م؟یخب کجا بر -:دیتو سکوت گذشت که پرس یکم

 !دونمینم-کردم و گفتم: نگاهش

 ؟یکجا بر یخواستیخودت م-:دینگاهم کرد و دوباره پرس کوتاه

 

 اپ!ش یکاف ای یفودفست دمیرستوران شا رفتمیم دیرفتم،شایم ینطوریهم دونم،داشتمیواال نم-خنده گفتم: با

 شاپ؟یکاف ایفست فود  ایباالخره رستوران -اش دلم را لرزاند و گفت:خنده تک

 

 ؟یستیگرسنه ن-:دمیجلو نگاه کردم و پرس به

 چرا اتفاقا؟-

 !خوادیم ایرستوران دلم الزان میپس بر-:نگاه کردم و گفتم دادیرا نشان م میونکه هشت نیساعت ماش به

 رو لبش ظاهر شد! یرا باال رفت و لبخند شیابروها جفت

 ؟یدیخند یچ یبرا-:دیپرس

 

 !ینطوری،همیچیه-کرد و گفت: نگاهم

 ؟یریحاال کدوم رستوان م-:دمیزمزمه کردم و پرس یآهان

 

 بمونه! جوابیبره و سوالم ب شیگوش یِباعث شد حواسش پ لشیموبا نگِید

 م؟یکن کاریکارم داره اونم واجب حاال چ گهیم اریکام-را رو داشبورت قرار داد و گفت: لشیموبا
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 غلط کرده مردک!-دستم را مشت کردم و آرام گفتم: یعصب

 کنه؟یم تتیهنوز اذ -:دیمکث پرس یو بعد از کم دیشن

 هی ایکنه  تمیبخواد اذ ندفعهیا یشده...فعال که نه ول داشیگور شده بود،تازه پچند وقت بود که الحمداهلل گوربه-

 .ارمیخودم م ایخودش سرِ  ییبال

 

 !خودیب-

 سفت بغلش کنم با اون طرزِ اخمش! خواستیبرگشتم سمتش و چقدر دلم م کامل

 نگاهم کنه! یاهینگاهم باعث شد برگرده و ثان هینیسنگ

 هم سرعتِ دلم رو به هزار برود! شیاهینگاهِ ثان همان

 

 .ستادیرستوان ا کی یو جلو یابانیخ یتو دیچیپ

 شو! ادهیپ-گفت: کردمینگاهش م رهیبه رستوان کرد و به من که خ یااشاره

 بلند شد! زدانی لیزنگِ موبا یشدم که صدا ادهیزده دررا باز کردم و پ خجالت

 

 !را قفل کرد نیگذاشت و ماش نیماش یقرارش داد و رو صندل لنتیجواب دادن رو سا بدون

 

 .میآمد و هم قدمِ هم به سمت رستوان رفت کنارم

 .میو وارد شد میو درِ رستوران که سمت راست بود باز کرد میپله را باال رفت تاپنج
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 یهابنفش با روکش رهیدامین یهایبه نظر قشنگ بود به خصوص با آن صندل یلیدنج و بنفش رنگ رستوان خ یفضا

 .شدیازشان خارج م یبنفش رنگ یخوش بو یدودها یکه گاه ییبنفش و شمعها دیکوچک سف

 

 منو به دست به سمتمان آمد. شخدمتیو پ میداشت نشست یبنفش یکنار پنجره که حاله یدونفره زیم یرو

 

 قرار داد. زیم یکوتاه کرد و منوهارا رو یمیتعظ

 .میبا ساالد و دلستر سفارش داد ایمنو الزان دنید بدون

 کرد و با گفتنِ حتما ازمون دور شد! یمیدوباره تعظ شخدمتیپ

 

ام زدم و به نگاهش که پرحرف رو صورتم دوخته شده چانه رِ یرا ز میقرار دادم و دستها زیم یا روآرنجم ر جفت

 بود،چشم دوختم!

 

 ؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا-:دیشد و پرس شیمهمانِ لبها یلبخند میطرز نشستم و نگاه کردنم ن دنِید با

 چشمات پر از حرف بود!! ؟انکاریکردینگاه م یتو چرا اونجور -:دمینشستم وبدونِ جواب به سوالش پرس صاف

 

 هرچه زودتر تموم بشه! تیمامور نیا خوادیدلم م یلیخ-مکث کرد و جواب داد: یکم

 بشه! یکه چ -:دمیراستم را باال دادم و پرس یِابرو

 

 ست؟ین یاگهیامر د-:دیو پرس زیرو م دیغذاهارا آورد و چ شخدمتیپ
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 ممنون! نه-سرش را تکان داد و گفت: زدانی

 کرد و ازمون دور شد! میدوباره کوتاه تعظ شخدمتیپ

 

 چشم دوختم! کردیم یکه دلسترش را داخلِ جام خال زدانیو منتظر جواب به  دمیکش میرا جلو میغذا

 نجات بدم! یزندگ نیکه راحت بشم و تورم از ا-مکث گفت: یکرد و با کم نگاهم

 

 ؟یچجور-:دمینگاهش کردم و پرس متعحب

 !میزنیاش حرف مفعال بخور بعدا درباره-کرد و گفت: میبه غذا یااشاره

 

 !زنمیمن لب به غذا نم یچجور یتا نگ-گفتم: ییچنگالم را کنار گذاشتم و با پررو کادرو

 !خورمینم یزیباشه پش منم چ-قرار داد و گفت: زیم یمتفابال کادر و چنگالش را رو اونم

 

 نشعت گرفت. امیسنگانداختم و گر میجلو رو یبه غذا ینگاه

فرما ب-گفتم: کردیکه با خنده نگاهم م زدانیروبه  کردمیکه شروع به خوردن م یو چنگال رو برداشتم و در حال کارد

 بخور!

 

 کرد. شیسرش را تکان داد و اونم شروع به خوردنِ غذا کوتاه

 دادم. هیتک امیاز دلسترم را خوردم و به صندل یکه شد کم تمام
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 م؟یبرگرد هینظرت چ-گفت: کردیکه به ساعتش نگاه م یبا دستمال دور دهنش را پاک کرد و درحال زدانی

 گشتم اما نبود! لمیدنبال موبا فمیرا تکان دادم و داخل ک سرم

 دوباره به جستجو پرداختم اما نبود! یهولکهول

 

 !ستین لمیموبا-گفتم: کردینگاهم م یکه سوال زدانیو روبه  دمیکش یحرص پوف با

 !یجا گذاشت نیتو ماش دیشا-

 !اوردمشینه فک کنم اصال ننه-را تکان دادم و گفتم: سرم

 

 !یخب پس حتما تو خونه گذاشت-

 !دونمینم-

 پول غذاهارا داخل منو قرار داد و بلند شد. زدانی

 .میقدم هم از رستوران خارج شدمتقابال بلند شدم و هم منم

 

 ؟یمنو نجات بد یخوایم یچجور یخب نگفت-گفتم: عیسر میکه شد نیماش سوارِ

 کنم! فیبرات تعر یزیچ هی خوامیم-گفت: میهابه چشم یبرگشت سمتم و با نگاه کامل

 ...ای ییجا یشاپیکاف میبر-:دینگاهش کردم که پرس یسوال

 !روقتهیخوبه،بعدشم د نجاینه بابا هم-تو حرفش و گفتم: دمیپر

داشتم که  یمیدوست صم کی رستانیتو دوران دب-گفت: افتادیکه راه م یرا روشن کرد و درحال نیماش زدانی

 عاشق دختر عموشه! گفتیم شهیهم
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 !دمیخندیها بهش مموقع اون

 !نهیریش زِیعاشق بشه تا بفهمه چقدر چ دیخوبه،آدم با یلیعشق خ گفتیم

 !هیوونگید گفتمی!مکردمینم باور

 سال بخاطر عشقش بجنگه!دوستم انقدر عاشق بود که پنج اون

 ...ادیمن معتقد بودم عشق بعد از ازدواج به وجود م اما

 ...نکهیا تا

 نگهداشت! ابانیخ یرا گوشه نیشد و ماش یطوالن یکم مکثش

 !دمیتورو د نکهیتا ا _برگشت سمتم و آرام گفت: کامل

 !کنهیتر م کیتو چشماته که هر لحظه منو بهت نزد یزیچ هی کنمیاحساس م دمید یاز وقت یدونی...متو

 جلو! یرهیتو دهنم بود و نگاهم خ قلبم

 نداشتم بزنم! یحرف اصال

 شده بود! جیگ ییجورای

 بود اما جرأتِ اعتراف نداشتم! زدانیحسِ  هیحسم درست شب منم

 !یبفهم دیمهم هم وجود داره که حتما با یمسئله کیو-کوتاه گفت: یبلند شد و با آه شیصدا دوباره

من نامزد دارم...هفت ماهه که نامزدم -نگاهش و کره کردنِ دستش دورِ فرمان گفت: دنِیکردم و اون با دزد نگاهش

 و...

 حرفاشو! دمیشنینم گهید

 بود! یجوریو حالم انکار  زدیقلبم تو مغزم نبض م نباریا

 بود! ارادهیشدنِ دستانم ب خی
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 خب؟-:لب باز کردم و گفتم بزور

 کالفه بود و انکار خودشم حالش خوب نبود! نگاهش

 بودم! دهیتورو تو خوابم ند ینامزد کردم که حت یمن وقت-

 !شهیم ینجوریا دونستمیبده بهم من از کجا م حق

 یچ یخوایبهت حق بدم؟...اصال من به جهنم تو به جهنم جواب نامزدتو م یچجور یلعنت-شدم و داد زدم: یعصب

 ؟یبد

 بهش؟هان؟ یبگ یخوایم یچ

 ...من و تـ یجا ادیم یکیحتما پس فردا هم  شهینم ینجوریجاتو گرفت،ا گهید یکیدوماه نشده رفتم  یبگ یخوایم

 تو نگاه سرخش قفل شد! میرا که محکم گرفت و به سمت خودش برمگرداند حرفم تو دهنم موند و نگاه اشک میبازو

 فراموشم شد! زینگاهش همه چ دنید با

 کردم چشمام لو نده حسِ تو دلمو اما نشد! یسع یلیهاش عاشق شدم و خخر دوباره با چشم منِ

 و نگاهش آرام شد! نشد

 !دمیبهت قول م کنمیدرست م زویهمه چ کنمیم نا،درستشیبهم فرصت بده ت-آرام شد و اون زمزمه کرد: نگاهم

 ؟یچجور-زدم: لب

 !هیدخترِ منطق زنمیکه بشه!من باهاش حرف م یهرطور-را کوتاه بست و گفت: شیهاچشم

 ...دیشا دیگناه داره،شا-:را به چپ و راست تکان دادم و گفتم سرم

 عاشقت باشه! دیشا-بود اون جمله رو بگم اما گفتم آرام و بزور گفتم: سخت

 !دونمیدونم،نمینم-رد و گفت:فرو ک شیرا داخل موها شیرا رها کرد و جفت دستها میبازو زدانی
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 ؟ینامزد کرد یک یگفت-:دمیگذشت از زمان پرس یدادم و بعد از کم هیتک یصندل به

 ش؟یهفت ماه پ-که گفت: دمیرا شن شیصدا

 !لتونهیفام-:دمیپرس دوباره

 نه،دخترِ برادرِ دوست بابامه!-

پس چطور نامزد  ؟یتیو تو مامور یدوست اریوقته با کام یلیخ یگیتو مگه نم-زمزمه کردم و دوباره گفتم: یآهان

 دن؟ینفهم نایو ا یکرد

 !زدمیمسافرت به پدرومادرم سر م یبه بهانه یخب باالخره گاه_

 !کردنیبهت شک نم ایکردن،ینم بتیتعق_

 به یبهم اعتماد کرد و کار اریکام گهیبعد کامل د نایاصال تا سه سال و ا رفتمیها نمچرا خب منم اون موقع لیاوا-

 معامله ها موفق بودم! شترِیو تو ب کردمیاز کارا کمکش م یلیکارم نداشت مخصوصا که تو خ

 ثابت موند! سیخ یکم ابانیو نگاهم رو خ دمیکوتاه کش یآه

 

 ابانیسکوت را شکست و من چشم از خ نیروشن شدن ماش یچقدر تو سکوت گذشت که باالخره صدا دونمینم

 انداختم. زدانیمتفکر  رخِمیبه ن یو نگاه دمیکش

 

 .باشم رونیآسوده تا االن ب ینجوریو نبودِ بابا باعث شده بود من ا دادیشب را نشان م ازدهی کینزد نیماش ساعتِ

 

 ردوبدل نشد! نمونیب یبه خونه حرف دنِیرس تا

 بود! مانیحالت برا نیو سکوت بهتر میتو فکر بود قایعم هردو
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 ...ستادیا میرد،برگشتم سمتش، با چند قدم خودش را بهم رساند و روبروک میصدا زدانیشدم  ادهیخونه که پ یجلو

 مـ... نیبب-

ه به در داد هیرا تک یعصب بایتقر اریکه به پشت سرم افتاد حرفش را خورد و من متعجب برگشتم عقب و کام نگاهش

 !دمید

 

 !دانستمیرا واضح نم لشیو دل دیلرز دم،قلبمیو ناخودآگاه ترس دمید

 بود! اریفشار دادم و نگاهم تو نگاه سرخ کام مینییرا محکم رو لب پا مییباال لبِ

 در نوسان بود! زدانیمنو  نیکه نگاهش ب یاریکام

 

 نگرانم کرد! شتریب نینگفت و هم یزی،چنزد یحرف

 کنارش گذاشتم و داخل شدم! از

 دِ اتاقم شدم!به سمت باال رفتم و وار عیتند وارد خانه شدم و سربلند و تند یقدمها با

 را قفل کردم و رو تخت نشستم! در

 

 

اش بود و شده ینقاش یهاو روشنِ اتاق به چشم یکیاتاق را نورِ قرمزِ آباژور روشن کرده بود و نگاهم در تار یِفضا

 بود! بایچقدر بنظرم ز
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باعث شد  رونیاز ب ییکه صداقرار دادم  امیشانیپ یِرا رو دم،آرنجمیو رو تخت با مانتو دراز کش دمیکوتاه کش یآه

 عیو سر زدیدادم که داد م صیتشخ عیرا سر زدانی یو من صدا شدیو صدا هرلحظه بلند تر م نمیبش خیرو تخت س

 بلند شدم و از اتاق خارج شدم.

 

شده بودند و هر لحظه صداشون بلند تر  قهیبودن که دست به  اریو کام زدانی ییرایرفتم و وسطِ پذ نییها پاپله از

 !شدیم

 !گهیبسه د-گوشم قرار دادم و روبهشون داد زدم: یرا رو دستم

 

 !زدندینفس مبرگشتن سمتم و هردو نفس جفتشون

 خون بود! یکاسه شیچشمها اریو کام دیکشیرو صورتش م یدست یعصب یه زدانیدر نوسان بود و  نشونیب نگاهم

 

 د؟یزنیداد م ینه،چرا نصف شبچتو-:دمیپرس دوباره

 نصفه شبه! یدیخوبه که فهم-جلو آمد و با پوزخند گفت: یکم اریکام

 ؟یکردیم کاری(  چزدانی)اشاره به نینصف شب با ا تو

 

 داره بهت؟ یبه تو چه،چه ربط-زدم: داد

 ؟یکم بود توام اضافه شد بابام

 !چاندیدستش را گرفت و محکم پ زدانیبلند شد بزنه تو صورتم که از پشت دست  دستش

 

 هل داد عقب! نشیآورد و از س رونیب زدانیاخم کرد و محکم دستش را از دست  یکم اریکام
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 بســــه!-ببره که باز داد زدم: ورشی اریخواست دوباره سمت کام یعقب عقب رفت و عصب زدانی

 

 فرود آورد! زیم یمشتش را رو یعصب ارینگاهم کرد و کام زدانی

 پر از خون!! اریتکه شد دستِ کامتکه زیم یشهیش

 

 نگاهم کرد و با ردِ نگاهم،نگاهش رو دستِ پرخونش ثابت موند. اریکه کام دمیکش یبلند نِیه

 

 حرکت کرد! یدستش گرفت و به سمت خروج ریرا ز اشگهیاش نشست و دست دکوتاه روچهره یاخم

 نگاهش تو نگاهم قفل شد. هیبرگشت سمتم و چند ثان زدانی

 

 !داشتینگاهم بود و چشم من از خدا خواسته چشم از نگاه کردنش برنم یرهیخ

 .دمیکش قیعم یبهم چندبار پشت سرهم پلک زدم و نفس زدانیشدن  کیچقدر گذشت که با نزد دونمینم

 ؟یخوب-قرار گرفت و لب زد: میروبرو

 ؟چرا دعواتون شد -:دمیجواب به سوالش پرس بدون

خودش شروع کرد! من داشتم باهاش صحبت -کوتاه گفت: یرا به چپ و راست تکان داد و با پوف سرش

 چرا انقدر روت حساس شده! دونمی...نمکردمیم

 پرت و پال! دونمی...چه مبهت نداشته باشم! یدوروورت نباشم و کار گهیم

 ؟یگفت یتو چ-:دمیمکث کردم و پرس یکم
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 شد که بحثمون باال نینداره گفتم تو کارات دخالت نکنه،هم یگفتم بهش ربط -و گفت: دیرا تو دهانش کش لبش

 بگه چشم! گهیم یهرچ لیمثل اوا خوادیگرفت!...اون م

 گور خونده! اما

 خودش! دونهیکنه،میضرر م یکنه جا بزنم کل یرو ادهیشراکت حق دارم،بخواد ز نیاون تو ا یبه اندازه منم

 یدید هویتوام مواظب باش  دونم،امایم کنمیآره ضرر م -از بلند شد که گفت: اریکام یصدابزنم که  یحرف خواستم

 !!یهمه چ ریگفتم جهنم و ضرر و زدم ز

 

 !شهیم یچ نمیبزن بب-بلند شد و گفت: زدانیپوزخند  یصدا

 !زیهمه چ ریز یمگه دست توعه که بزن اصال

که  یکس نیو تنهاتر نیاول میاما اگه هرکدوم از ما جا بزن شترهیدرسته سهم تو ب میهم هست رجیشراکت منو ا نیا تو

 کرد! شیکار شهینم گهیو د ییتو نهیبیتا قرون آخر ضرر م

 

 گهیعه حاال د-و گفت: زدانی ینهیرو س ریو با کف دستِ سالمش ز ستادیا زدانیشد و رو دررو با  کینزد اریکام

 !یکنیم دیتهد

 !شهیم یچ نمیبزن،جا بزن بب جا

 پسر! یترسونیم یاز چ نوم

 ؟یکنیحاال برامن هارت و پورت م یدیرس نجایدست خودم به ا ریز خوبه

 

 ستیداره، قرار ن یروش هی یزیدست خودت بودم اما هرچ ریآره ز-و آرام گفت: دیرو صورتش کش یدست زدانی

 !یاریدختر ب نیدلت خواست سر ا ییتو هربال گهیبهت نم یزیچ رجیچون ا
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 به تو چه آخه؟!-داد زد: اریکام

 ؟یاکارهیچ تو

 !؟هانی؟مفتشیاکارهیتو چ -را بلند کرد: شیهم صدا زدانی

 !یبا من طرف یبهش داشته باش یکار اریکام گمیبهت م دارم

 

تلفن خانه بلند شد و من که  یبزند که صدا یو خواست حرف دیکش شیمو یال یدست یزد و عصب یپوزخند اریکام

 تکان خوردم و به سمت تلفن رفتم. میاز جا دادمیاون دوتا گوش م یدرخت خشک شده بودم و به جروبحثها نیه

 

 ؟یخودت ناجانیالو ت-:دیچیپ یآمنه خانم تو گوش یو صدا برشداشتم

 سالم آمنه خانم بله خودمم!-

 ؟یقربونت برم دخترم خوب یاله-

 مبارک! دتیع

 !دیشماهم مبارک سالمت باش دیع-

 آمنه خانم! یگردیرمب یک

 ؟یبرات مادر تنها موند رمیبم امیدخترم فردا شب م امیم-

 خدا نکنه آمنه خانم منتظرتونم!-و گفتم: دمیکش یآه

 !ریباشه دخترم مواظب خودت باش شبت بخ-

 !،خدانگهدارریشب شماهم بخ-
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و  اددیرا تکان م شیپاها زدانیها نشسته بودند و  یرفتم که رو راحت اریو کام زدانیکردم و برگشتم به سمت  قطع

 !نییبود و سرش پا شیدست سالمش داخل موها اریکام

 

 !کردمیرا کامال حس م مرخمیرو ن ارینگاه کام نهیبود و سنگ شانیپر زدانینشستم و نگاهم به  شانیروبرو

 بود! ایدن یِدنید نیباتریهم ز یموقع سرخ یحت شیهانگاهش باال آمد و چشم زدانیو  دمینچرخ سمتش

 یاصال چ ؟یبه حال خودم ولم کن یخوایم یک-:دمیو پرس اریپر حسم را بزور قورت دادم و برگشتم سمت کام لبخند

 ؟یخوایم

 !!خوامیم یچ گهیبذار بابات برگرده بهت م-نگاهم کرد و گفت: یرا محکم گاز گرفت و بلند شد،کم نشییپا لب

 

 حرفش و خدا کند حدسم اشتباه باشد! نیاز ا دیلرز قلبم

 بکشم! غیاز ته دل ج خواستیمبل را محکم تو دستم فشار دادم و دلم م یدسته

 بشم! یکه خال یانقدر

 نگران -روبهم گفت: دیکشیم یقیکه پشت سرهم نفس عم یبلند شد و در حال زدانیاز سالن خارج شد و  اریکام

 شه،یدرست م زینباش همه چ

 !دمیم قول

 !کنمیرو قولت حساب م -لبم را با زبانم تر کردم و آرام گفتم: ستادمیا شیشدم و روبرو لندب

 !زدندیم ادیناشناخته را فر یسرخش حس یهابود و چشم یمحوش واقع لبخند

 

خارج  بشیاز داخل ج کیکوچ یاو جعبه دیکش صمیحر یهانگاهم بود و باالخره چشم از چشم یرهیخ هیثان چند

 !!تیدیع نمیا-کرد و به سمتم گرفت و گفت:
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و  فیظر یکارها دیست که مروار یگردنبند و گوشواره کیرنگ را از دستش گرفتم... یزرشک یو جعبه دمیخند

 داشت! یخوشگل

 !یقشنگن،مرس یلیخ-

 تو! یچشما هینه به قشنگ-را بازوبسته کرد وگفت: شیهاچشم

 نداشت! قابلتو

 ا کرده بود و دور تند برداشته بود!سرعتش را ره قلبم

 !ریبرو بخواب شبت بخ-رو صورت پر بهتم زد و گفت: یلبخند گمینم یزیچ دید یوقت زدانی

 لمیها برم که نگاهم به موباکه از سالن خارج شد منم خواستم به سمت پله زدانیآرام زمزمه کردم و  یریبخ شب

 بود! یویت یروبرو یعسل یافتاد که رو

 

 ها رفتم.برداشتم و دوباره به سمت پله زیرا از رو م لمیگرد کردم و موبا عقب

 تاپم نشستم و وصل شدم تو نت!لپ یرا عوض کردم و جلو میاتاقم شدم و چراغ را روشن کردم...لباسها وارد

 نبود! یخبر

 !!کردیم بهم حسِ حسادت را منتقل بیعج نستاگرامیتو ا نایا تایو رز نایا تایآز دیعکس جد فقط

 

 باهاشون خوش بگذرونم! تونستمیمنم خانواده داشتم و م کاش

 چنگ انداخت! میناخودآگاه تو گلو یو بغض دمیکش یآه

 بکشم و بلند بشم! ینیافتاده رو پرده باعث شد با ترس ه یهیرا به سمت بالکون چرخاندم و سا سرم
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 را با آب دهنم قورت دادم و به سمت بالکون رفتم... پرده را کنار زدم و دررا باز کردم! بغضم

 یچجور نیموندم و ا میمات سرجا کردیدود م گاریداشت س یدیکه با اخم شد دنشیبالکون قرار دادم و با د یرو پا

 وارد بالکون اتاقم شده بود؟؟

 

 تو بالکون؟ یاومد ی؟چجوریکنیم کاریچ نجایتو ا-:دمیروبهش توپقرار دادم و  زدیقلبم که بشدت م یرا رو دستم

هم ب یبیاحساس عج میتو چشمها قشیخاموش کرد،نگاهِ عم شیپا ریو ز نیرو انداخت زم گارشیسمتم...س برگشت

 !کردیمنتقل م

 !دمیترسیانکار ازش م ییجورای

 

 نشست! یصندل یقرار داد و رو شیزانو یرا رو اشیزخم دستِ

 !نیبش-اشاره کرد و آرام گفت: شیروبرو یدستش به صندل با

 گرفتم! دهیاما نشن دمیشن

 ؟یجواب منو نداد-و گفتم: ستادمیدست به بغل ا سرپا

 !کنمیخواهش م-...بعد آرام اضافه کرد:نیبش-گفت: دوباره

 

 نشستم. شیو روبرو دمیکوتاه کش یپوف

 ؟یریور مو اون ورنیپسره ا نیبا ا یه یبرا چ-:دیمکث کرد و پرس یکم

 به خودم مربوطه!-سرم چرخاندم و کوتاه گفتم: یرا تو کاسه چشمم

 جواب منو درست بده!-فرود آمد داد زد: زیم یمحکم رو مشتش
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 بزرگش ینجوریا رونیگفتم که به خودم مربوطه،بعدشم مگه من چند بار رفتم باهاش ب-بلند شدم و داد زدم: منم

 ؟یکنیم

 !رون؟یب یریباهاش م کارتهیهربار،مگه چ-و گفت: ستادیا میبلند شد روبرو متقابال

 

 ؟یکارمی!هان! بهم بگو چیدیمگه بهم دستور م یکارمیتو چ-گرفتم و گفتم: شیاشارمو جلو انگشت

 ؟یبهت رو داده دور برداشت بابام

.د...حاال گمشو از اتاق من ین.م. دم،رویآقا،خوب گوشاتو باز کن...من به تو و امثال تو رو نم ستمیاز جنس بابام ن من

 !ی...هررونیب

 

 افتادم! ریتراس گ یو نرده اریکام نیزنان به سمتم قدم برداشت و من ب نفسنفس

 بودم! دهیتهِ قلبم ازش ترسبود و تهِ  نشیخشمگ یسرتقم به چشمها نگاهِ

 

 شد! دهیکرد و انگشت شصتش آروم رو ل*ب*م کش ریام را اسمحکم چونه دستش

سرتق بودند  نیهم-تکان خورد و آرام گفت: یرا به سمت چپ برگرداندم و محکم به عقب هلش دادم...فقط کم سرم

 کرده! میروان

 ازت متنفرم! اتییزورگو نیمنم بخاطر هم-بهش زدم و گفتم: یپوزخند

ن از آدم زورگو نفرت دارم...توام مثل بابامه نفرت دارم!...م یاز هرچ نیسن بابام بهم فقط زور گفته برا هم نیتا ا من

 !یمثل بابام یکی

که  رتتیداشته باشه،بذارن به حساب غ تیدخترا که عاشق چشم و ابروتن جذاب هیبق یبرا دیتو شا ییزورگو

 !چربهیاما رو من نم یگیو زور م یعاشقشون



 سرنوشت هیشب یزیچ

 
99 

 

 نداره! یریمن تاث رو

 ز همتون متنفرم!! اادیخونه بدم م نیاز ا یزندگ نیاز تو از بابام از ا من

 

 !زدیرا چنگ م امنهیبه شماره افتاده بود و دستم س نفسم

 عادت کرده بود! طمیشرا نیا به

 برگشت! ژنمیعقب عقب رفت و بالفاصله با کپسول اکس عیسر

 متنفرم ازت!-با تمام توانم داد زدم: شیهاکه برگشت با نگاه به چشم نفسم

 تر شد! رهیبود و ت رهیرنگ نگاهش ت 

 

 !رونیبرو ب-زدم و گفتم: شیرو بازو یمحکم مشت

 و از بالکون خارج شد! دیکش شیموها یال یدست

 اشاره کردم! رونیرفتم تو اتاق درو باز کردم و با سرم به ب پشتش

 اتاق که خارج شد درو بستم و قفل کردم... از

 بالکونم بستم و نشستم رو تخت! درو

 

** 

 

 مشغول کار و معامله بودند! زدانیو  اریبا کام ی...بابا برگشته بود و باز حسابتگذشیم دیاز اون شب و ع یوقت چند

 همراهم بود! زدانیهم  یگاهو گردش و گاه دیخر رفتمیروزها هم م یهیروز در هفته باشگاه داشتم و بق سه
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 نبود! اشییاز زورگو یبه کارم نداشت و خبر یکار گهیبود اما بابا د بیعج

 ...نکهیباهام نداشت تا ا یدم پرم نبود و کار ادیهم ز اریکام

 تو دستم! موزریش وانینشسته بودم و ل یویت یخلوت بود و من تنها جلو خونه

 نشست! میبابا جلو رو یبود و متوجه نشدم ک شدیکه پخش م یینمایحواسم به س تمامِ

 نا؟یت-

 متوجه نشدم! دیاومد یک عه بابا-را به سمتش برگرداندم و متعجب صاف نشستم و گفتم: سرم

 باهات حرف بزنم! خوامیخاموش کن م-گفت: ونیزیبدون جواب بهم با اشاره به تلو بابا

-رو بهم بدون مقدمه گفت: قیعم یرا روشن کرد و بعد از پک پشیبابا شدم که پ یرهیرو خاموش کردم و خ یویت

 کرده! یازت خواستگار اریکام

 دروغ نگفتم! ستادیبگم قلبم ا اگه

 !دمیترسیشد و چرا من انقدر م خیکه نه کل بدنم  دستانم

 هم از بابام! اریاز کام هم

 نه! یخوایقبول کن م یخوایم ی!!خوددانیریبگ میخودت تصم دمیبار اجازه م نیاول یبرا-

 نه!-گفتم: یرا به چپ و راست تکان دادم و بدون معطل سرم

 خوب فکر کن! گمیمن م یول-گفت: قیعم یپا انداخت و با مکث یِپا رو بابا
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 که سخت گرفتن و زور گفتن بهت ممنوع شده! یهم خوشش اومده جور عقلی! از توعه بهیپسر خوب اریکام

 

 که پشت سر بابا قرار داشت سوق دادم و من متنفر بودم! یبزرگ یو نگاهم به آهو دمیرا تو دهنم کش لبم

 قِیعم یلیخ نهیک نیمتنفر بودم و ا گفتنیزور نم گهیاگه د ی! حتگرفتنیبهم سخت نم گهیاگه د یاز بابا حت اریکام از

 !یلیاز خ شتریب یلیخ

 هم ربط داشت! زدانیبه اسم  یمرد چشم قشنگ کیبه  ممیتصم دیشا دونمی...نماما

 

 بلند شد و سالن رو ترک کرد. حرفیب بابا

 رفتم. اطیبلند شدم و بلند شدم و به سمت ح یآه

 را بغلم کردم و سرم را رو دستم قرار دادم. میپله نشستم و زانوها نیاول یرو

 بود و فکرم مشغول! میبه روبرو هدفیب نگاهم

 !اریکام زدان،یبابا،خودم، یهاحرف مشغولِ

 ام کرده بود!کالفه زدانیحسم به  یو از طرف کردمیرو قبول نم اریازدواج با کام وقتچیبودم ه مطمعن

 در ارتباط باشم!؟ زدانیبا  ذاشتیبعد بابا م کردمیرو رد م ایکام اگه

 !کردمیبرامون درست م یمشکل کیو  گرفتیم نهیهم ک اریکام یچیبابا ه اصال

 

سرم را بلند کردم و  دیدوئیخاله کنان به سمتم مکه خاله مایر یخودم بودم که با صدا یکنندهجیگ یفکرا نیهم تو

 باز کردم. شیآغوشم را برا

 !دیام را بوسرا تو بغلم انداخت و گونه ودشخ
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 سرخش تعجب آور بود! یهاناراحت به سمتم اومد و چشم تایمتقابال بوسش کردم و بلند شدم...رز منم

 

 چشات چرا سرخه؟ ؟یچته رز -:دمیرا باال دادم و پرس میابرو جفت

 اصال معلوم نبود! هیگر انیم شیخودش رو تو بغلم بندازه و حرفها هیبا گر تایبود تا رز یحرفم کاف نیهم

 

 د بگو چته خب! جون به لب شدم!-اش را گرفتم و گفتم:کردم و با دوتا دستم دو طرف شانه شیخودم جدا از

 با فرنود حرفم شده!-کرد و گفت: ینیف نیف

 

 رو تو توام!ب ایحاال! ب شدهیحاال فکر کردم چ -نگاهش کردم و گفتم: یچپ چپ

 گرفت و رفتن تو! مارویرا پاک کرد و دست ر شیدستمال اشکها با

 کو؟ مایپس ن-:دمیوارد خونه شدم و پرس پشتشان

 

 !ومدیموند با باباش ن-کاناپه نشست و گفت: نیرو اول تایرز

 ؟یچ یعنیوا خب -نشستم و گفتم: کنارش

 !مایاون با باباش منم با ر گهینداره د یچ یعنی-برگشت سمتم و گفت: یعصب

 !میجدا ش میخوایم-آروم گفت: بعد

 

 خنده! ریزدم ز هوینگاهش کردم و  رهیخ هیثان چند

 !دیزهرمار! الل ش-رو به جفتمون داد زد: یعصب تایمن خندش گرفت و رز یهم از خنده مایر
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 ؟یکنیم یشوخ-خنده گفتم: یماندهجلو خندمو گرفتم و با ته بزور

 

 اصال!-رش را چپ و راست تکان داد و گفت:س یعصب

 یداشت یدوست هیتو  نیخوبم،بب تایالو آز-گفت: هیرا در آورد و تند تند شماره گرفت  و بعد از چند ثان لشیموبا بعد

 بود! لیوک

 !خوامیهمون شمارشو م آره

 ...باشه فعال!برات! گمیول کن بفرست برام بعدا م تایجدا شم از فرنود!...بابا آز خوامیم

 

 آخه چرا؟-بپرسم: تایفقط تونستم از رز رانیرو قطع کرد و من مات و ح یگوش

 کن! یبدو برو باز-گفت: مایکرد و روبه ر نگاهم

 بکشم؟ یبرم تو اتاقت نقاش شهیخاله م-رو بهم گفت: مایر

 نزن! یزیاره گلم بدو فقط دست به چ-و گفتم: دمیرو سرش کش یدست

 !دیگفت و با دو به سمت اونور سالن دوئ بلند یچشم

 

 خب؟-و گفتم: کردیم هیکه باز گر تایکردم سمت رز رو

 فرستاد!-گفت: لشیبلند شد و اون با نگاه به موبا لشیموبا امکیپ یصدا

 شارژ نداره. لمیمن زنگ بزنم، موبا اریتلفنو ب-رو کرد سمت منو گفت: بعد

 تایباالخره جواب دادند و رز یمعطل هیشماره گرفت و بعد از چند ثان عیهش،سرشدم و تلفن رو برداشتم و دادم ب بلند

 فردا صبح قرار گذاشت تا بره دفترش! یبرا
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وقت بود بهش شک کرده  یلیخ-گفت: کردمیرو که قطع کرد برگشت سمتم و به من که نگران نگاهش م تلفن

 نکهیبرا شکام نداشتم...تا ا یلیدل اومدیازم برنم یاما کار اشیمحلیاومدناش به ب ریبه د شیواشکی یبودم،به تلفنا

 رفتم محل کارش و... هوایروز ب هی

 و حرفش نصفه موند! هیگر ریز زد

 بزن! زم،حرفتویآروم باش عز-کردم و گفتم: بغلش

 دمیگفت مهمون داره منم رفتم سمت در و خواستم درو بزنم که د شیمنش-را بزور کنترل کرد و گفت: هقشهق

حمل ت گهید ؟منیبه زنت بگ یخواینم ؟یمنو روشن کن فیتکل یخوایم یفرنود،پس ک-:گفتیم اد،زنهیم ییصدا

 !زمیندارم عز

 

 بهم دنمیکالفه بود اما زنه...با د یبلند شدند و فرنود کم دنمیحرص درو باز کردم و داخل شدم، جفتشون با د با

رو  گهید یکیشده، ریشوهرت ازت س یوقتشه بفهم گهید شتیپ امیب خواستمیم زمیعز-شد و با خنده گغت: کینزد

 !خوادیم

 

 !کردیو بغضم داشت خفم م کردیدرد م قلبم

 !رهیگیتورو م یهم جا گهید یکیپس توام منتظر باش،فردا پس فردا -گرفته روبهش گفتم: ییبغض و صدا با

از  دد،بعیکه فرنود سر رس رونیواستم بزنم بها و خبچه یالیجمع کردم همراه وسا المویبرگشتم خونه و وسا بعدش

اصال  !گرفتمیهقش بلند شد و منم گرخودش...دوباره هق شیپ مایمن باشه ن شیپ مایبحث و گفتگو قرار شد ر یکل

 باشه! یآدم نیفرنود همچ کردمیفکرش را نم

 نابود شد! شیروزه کل زندگ هیکردم برا بخت خواهرم که  هیگر

 

 شیراب یمسکن قو کیو با  ختمیر شیآب برا وانیل کیکم آروم شد،بلند شدم و رفتم تو آشپزخانه و که کم تایرز

 بردم.
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 داد. هیمبل تک هیاز آب را خورد و سرش را به پشت یکم

 اومد تو. تاینشستم که در سالن باز شد و آز کنارش

 شدم که به سمتمان قدم برداشت. بلند

 شده؟یسالم،چ-:تایآز

 واال خودم موندم! دونمینم-و گفتم: دمیبلند کش یسالم...آه-دست دادم: باهاش

 حرف بزن! ؟یچت شده رز-:دینشست و دستش را گرفت و پرس تایرز کنار

حرف نزن بذار به  تایدلم پره آز-گفت: خوردیسر م شیهاخشک نشده بود و آرام آرام رو گونه شیکه اشکها تایرز

 !رمیدرد خودم بم

 چشه؟-اشاره کرد و لب زد: تایو رو بهم با سر به رز دیکوتاه کش یپوف تایآز

 

 گفتم! شیگفته بود رو برا تایرو که رز ییهانشستم و تمام حرف شانیروبرو

 کامال مشخص بود! شیهااز رفتار و چشم نیشده بود و ا یعصب

 هیرکه گ مایو بابا همراه ن دیت در چرختامون به سمباز شدن در سالن سر سه یچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

 وارد سالن شدند. کردیم

 

 هق جفتشون باعث شد منم بغض کنم!انداخت و هق تایبدو خودش رو تو بغل رزبدو ماین

 گه؟یم یچ مایتا،نیشده رز یچ-دخترا نشست و گفت: یکنار من روبرو بابا

 کجا بود بابا؟ ماین-:دیپرس تایآز تایرز یبجا

 فرنود بهم زنگ زد رفتم از خونشون آوردم!-با اخم نگاهش کرد و گفت: بابا
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 یباهاش زندگ خوامیخاله اون زنه اومده بود خونمون منم زدمش و به بابا گفتم من نم-گفت: تایروبه آز هیبا گر ماین

فت منو به بابا گ تیعصبانمامانم اما بابا قبول نکرد منم گلدونو تو سر اون زنه زدم بعد زنه با  شیبرم پ خوامیکنم م

 آوردم! لممیدنبالم،تمام وسا مداو رجینگه داره باباهم زنگ زد بابا ا دینبا

 

 !زمیعز یکرد یفداتشم خاله خوب کار یاله-و با خنده گفت: دیکش مایرو سر ن یدست تایآز

اله باال تو اتاق خ مایر شینکن برو پ هیگر گهیباشه پسرم د-گفت: مایرو به ن تایخندم رو بزور جمع کردم و رز منم

 !ناسیت

 زمزمه کرد و ازمون دور شد! یچشم ماین

 

 هاتخونه برا خودت و بچه هی ریازش بگ تویاگه قصدت طالقه تا قرونِ آخرِ مهر -گفت: تایبلند شد و روبه رز بابا

 که! یفهمیبده م دیهارم بابخر،خرج بچه

 

 زمزمه کرد! یاسرش را کوتاه تکان داد و آرام بله یهمراه آه بلند تایرز

 رو بردم تو آشپزخونه و رفتم باال تو اتاقم. وانیو بلند شدم ل دمیرو صورتم کش یدست

 یسراپ نیو آرو نیو تا شب باهاشون سرگرم بود،ساعت هشت شب بود که راد دندیکشیم یداشتند نقاش مایو ن مایر

 اقم شده بود مهدکودک!و ات وستنیهم به جمعمون پ تایآز

 

 .میکرد یو باز میدیکش ینقاش یکل یخنده و شوخ با

با خنده بهمون انداخت و  یوارد شد...نگاه تایچقدر باهاشون سرگرم بودم که در اتاق به صدا دراومد و آز دونمینم

 !نایت یبش یمادر خوب ادیبه نظر م-رفت نشست رو تخت و روبهم گفت:
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 بسمونه! دیشما دوتا مادر شد نیبرو بابا هم_و گفتم: دمیخند کوتاه

 دلت بخواد! میلیمگه چمونه ما،خ-بهم رفت و گفت: یاچشم غره تایآز

 شهیم یبنظرت چ_گفتم: ینشستم و همراه آه تایها که سرگرم بودند کردم و بلند شدم رفتم کنارِ آزبه بچه ینگاه

 تا؟یآز

 ؟ینگران شد یتو الک ه؟بازشیم یچ یچ-دستم را گرفت و گفت: تایآز

 ؟یفهمیم پاشهیاز هم م ه؟دارهیالک تایرز یِزندگ یهیبنظرت قض-اخم گفتم: با

 !نهیشیلرزشم م یپا خورهیهرکه خربزه م-مکث کرد و گفت: یکم تایآز

 به بحث ما داشت؟ یحرفت چه ربط نیاالن ا -:دیخنکا نگاهش کردم و پرس مثل

 هیبه،تنوع طل خوره،یپسره به درد تو نم نیگفتم ا تایکه من از اولم به رز نهیربطش ا-آروم زد رو دستم و گفت: تایآز

 !...اما کو گوشِ شنوا!ازدواج نکن ست،باهاشیجا بند ن

 کرم شده بود! چارهیزده بود به گوشاش ب یکورش کرده بود اتصال عشق

 بود! یزنه بابا فرنود عاشق ر-گرفت و گفتم: خندم

 یمحلیب نینه به ا لشونیاوا یهاسردش کرد از خودش، نه به اون قربون صدقه تایبود،رز-و گفت: دیکش یپوف تایآز

 !هم بود یرز ریها...خالصه بگم تقص

 !دونمینم یچیه گهیواقعا د دونمینم-را به چپ و راست تکان دادم و آرام گفتم: سرم

 تو چخبرا؟-:دیتعلل کرد و پرس یکم تایآز

 که خودت! ینیبی،میخبری،بیچیه-را باال انداختم و گفتم: میهاشانه

 یهم نبوده،بابا چ یخبریب یِخبریب نکهینه مثل ا-گفت: رانهیگرا باال داد و به حالت مچ شیابرو یتا کی تایآز

 گفت؟یم
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 گفت؟یم یچ-:دمینگاهش کردم و پرس یسوال

 باالخره خدا زده پس کلش از تو خوشش اومده! یکی هنکیمثل ا-را بغل کرد و گفت: شیدستها

نباف من به بابا هم گفتم  الیخ یغلط کرده! توام الک یکی-با اخم صورتم را جمع کردم و گفتم: اریکام یِادآوری با

 !کنمیدواج نمصدسال باهاش از

 !یتو بگ یبابا هم گفت چشم دختر گلم هرچ یآره تو گفت -لبش را غنچه کرد و گفت: تایآز

و  میها بابا تصم یچشم بعض یکر و به گور طونیفعال که گوشِ ش-و گفتم: تایآز یآروم زدم تو بازو یکیو  دمیخند

 خودم! یگذاشته به عهده

 

 خب؟-:دیرا دراز کرد و پرس شیداد،پاها هیبه تخت تک تایآز

 ؟یخب چ-:دمیچپم را باال دادم و پرس یابرو

 جوابت؟-

 نه!-قاطع گفتم: یلیشدم و خ بلند

 !یفعال در حال ناز کردن -داد و گفت: شینیبه ب ینیچ تایآز

ه و ن گمیآره نخوامم مثل االن م گمیپاشو پاشو خودتو جمع کن من عمرا ناز کنم، من اگه بخوام م-کردم و گفتم: اخم

 تمام!

 !نییپا میخب حاال برو بر یلیخ-بلند و شد و گفت: تایآز

 کجا رفت؟ یرز-:دمیبودند کردم و پرس یها کردم که غرق بازبه بچه ینگاه

 !دیبزور مسکن و قرص خواب-و گفت: دیکش یپوف تایآز

.... 

 ...گذشتیهفته از اون روز م کی
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ها و االن دربه در دنبال خونه و حضانت بچه هیاونور باالخره طالقشو گرفت با نصف مهر نوریو ا یدوندگ یبا کل تایرز

 نبود! زدانیاز  یوسط خبر نیبود و ا نجایا کینزد

 هیبه اتاق بابا و اضافه شدن نگهبانا  اریکام ادیبشدت نگرانم کرده بود!مخصوصا رفت و آمد ز نیوقت بود و ا یلیخ

 مشکوک بود! یلیخ ییجورا

 اریبودم که در اتاقم به صدا در اومد و پشتش کام دنیکش یپنج بعد از ظهر بود و من تو اتاقم مشغول نقاش ساعت

 وارد اتاق شد.

 شدم... یکوتاه به سمتش انداختم و دوباره مشغول نقاش ینگاه

 سرم. یباال ستادیسمتم قدم برداشت و ا به

 نگاهش کنم. یکه باعث شد عصب دیرنگ را از دستم کش بوم

 نم!باهات حرف بز خوامیم-بود و گفت: ظیرو صورتش غل اخم

 ؟یچه حرف-:دمیرا تو نگاهش دوختم و پرس مینگاه عصب ستادمیا شیشدم و روبرو بلند

 !نیبش-کرد و گفت: یبه صندل اشاره

 ؟گفت شنهادمویبابات بهت پ-:دیمن پرسمن یکاناپه کوچک اتاق جا گرفت و بعد از کم یو خودش هم رو نشستم

 فکر کنم جوابم معلومه! یبله گفت ول-زدم و گفتم: ظیغل یپوزخند

 از زبون خودت بشنوم! خوامیم_تکان داد و گفت: نیرا به طرف سرش

 و؟یچ-:دمیرا بغل کردم و پرس میدستها

 جوابت رو!-نشست و گفت: صاف

 !هینه! جوابم منف_را کامل باال دادم و گفتم: سرم

 اونوقت چرا؟-زد و گفت: یپوزخند

 به خودم مربوطه! گهیاونش د_گفتم: رو لبم نشاندم و یمتقابال پوزخند منم
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 !شهیمربوط نم زدانیبه  انایجوابت که اح-:دیپرس کردیم بشیکه دستش را تو ج یشد و در حال بلند

 زدم! خیتند تند زد و احساس کردم  قلبم

 !ستیگفتم که به تو مربوط ن_کردم به خودم مسلط بشم و گفتم: یسع

 کل وجودم که نه کل عمارت را لرزاند! دادش

 گفتم جواب منو درس بده!_

 

 یکشیچرا عربده م-گفتم: امیشانیرو پ دیشد یکرده بودم برداشتم و با اخم میهارا که حصار گوش میدستها

 !شعوریب

 یداگه جوابمو ن -گفت: زدیکه نفس نفس م یدر حال اریبلند شد بزنه تو صورتم که وسط راه مشت شد و کام دستش

 بد! یلی،خینیبیبد م

 تو! یبکن یتونینم یغلط چیه -دستم عقب هلش دادم و گفتم: با

 سرخ سرخ بود و چرا انقدر سرد بودم! شیهاچشم

 یقاشن شینفر رو کی یهاکه چشم ییکه نگاهش رو تابلو رونیعقب عقب رفت و خواست برگرده بره از اتاق ب اریکام

 !ستادمیتابلو ا یعقب رفتم و جلوعقب دهیند و من ترسشده بود ثابت ما

 و هل داد اونطرف! دیکش میچند قدم خودش را بهم رساند و محکم از بازو با

 .نیتلو خوردم و افتادم رو زم تلو

پس حدسم -نگاهش کرد و گفت: یعصب یحرص بلند شدم به سمتش رفتم که تابلو رو برداشت و با پوزخند با

 بوده! یسر و سر نتونیدرست بود،ب

هم وسط نبود من  زدانی یاگه پا-تابلو را از دستش بکشم گفتم: کردمیم یکه سع یسمتش رفتم و در حال به

 !تو اون گوشات فرو کن...من از تو متنفرم متنفر نوی! اکردمیبا تو ازدواج نم اهیصدسال س
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 پوزخند! شیبود و رو لبها یعصب نگاهش

شده  یکنی! تو با من ازدواج میکنیم-که قلبم را لرزاند گفت: یرا گرفت و نگاهش را تو نگاهم دوخت و با لحن میبازو

 !دیبا یفهمیم-...داد زد:یمالِ من بش دیبه زور اما تو با

 

 !!یاگهیچه بابام چه هرکسه د یچه تو باش رمیبار زور نم ریوجود نداره آقا،من ز یدیبا-خودش داد زدم: مثل

 !؟یمطمعن_:دیسرخش تو نگاهم دوخته شد و با تحکم پرس یهاشد و چشم ریدستم تو دستش اس چم

 آره!-و سرم را تکان دادم: دمیرا تو دهنم کش نمییپا لب

کلمه  کیخطبه رو بخونه  گمیبهش م ارمیمحضر دارو م کیخب!! اما من فردا  یلیخ-آرام بود که گفت: شیصدا

دواج با تو با از میتصم دمینشونت م یزیچ هی ییجا هی برمتیقبلش م-کرد و گفت: ینه اما قبلش...مکث ایآره  یگیم

 من...

 فقط فردا آماده باش حتما! یچیه یچیه-را تکان داد و گفت: سرش

 از اتاق خارج شد! عیدستم را ول کرد و سر مچ

 قلبم ناآرام بود و چرا انقدر دلشوره داشتم؟ 

 بود! میروبرو زدانی یهاچشم یِنقاش و نیرو زم نشستم

 یرفت یکجا گذاشت شم؟یدلتنگ م یگی! نمیستیکه ن شترهیهفته ب کیاالن؟  ییکجا -:دمیزدم و از عکسش پرس لب

 هو؟ی

 را بستم. میهارا رو تابلو گذاشتم و چشم امیشانیگرفت و پ بغضم

که رو  لمیرا بلند کردم و بلند شدم،به سمت موبا امیشانیپ لمیچقدر تو اون حالت موندم که با زنگ موبا دونمینم

 !شدیروشن خاموش م میرو گوش تایتخت بود رفتم و اسم رز
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 ؟یجانم رز-دادم: جواب

 ؟ینا،خوبیالو ت-

 ؟یی؟کجایخوب ،تویمرس-

 ؟ییایب یکاریب مینیبب میریکردم م دایخونه پ هی نیخوبم،بب-

 االن؟ ییاووم،آره کجا-

 !میباهم بر نجایا ایب ابان،تویمن تو بنگاه سر خ-

 !شمیاالن حاضر م زمیباشه عز-

 منتظرم.-

 از اتاق خارج شدم. لمیو با برداشتن موبا دمیرا پوش میکردم و به سمت کمد رفتم لباسها قطع

 رفتم و از خونه خارج شدم. نییها پاتند از پله تند

 تیبا جد اشیشانیرو پ ظِیو با همان اخمِ غلظاهر شد  میجن جلو نیع اریکردم کام یرو که ط اطیح یهاپله

 کجا؟-:دیپرس

 !مینیخونه بب تایبا رز رمیم-جروبحث نداشتم خالصه گفتم: حوصله

 از کنارش گذاشتم و خودمم تعجب کردم که چرا بهش جواب دادم! حرفی،منم بنگفت یزیچ

 .دمیبنگاه د یخانم جلو کیرو با  تایرفتم و رز ابانیتا سر خ ادهیپ

 .میردحرکت ک گفتیکه خانومه م یاو به سمت خونه میشد تایرز نیسوار ماش کیسمتشان رفتم و بعد از سالم عل به

 طبقه!! یبرج س کی یطبقه نیبود تو دهم  یما فاصله داشت...آپارتمان نو ساخت یکوچه با خونه چند

 !بایبود و ز دلباز

 !خوامیم نویقشنگه هم یلیخ -د به خانومه گفت:خوشش آمده بود با لبخن یلیکه معلوم بود خ تایرز
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 مانتو بخره! خواستیگرفت! انکار م خندم

خونه  یبرم کارا یهارو از مهد ببر خونه،منم با خانم شاهتو برو بچه نایت-روبهم گفت: تایکه رز دمیرا تو دهنم کش لبم

 رو انجام بدم برگردم.

 !نییزود تر ازشون رفتم پا یگفتم و با خداحافظ یاباشه

 

 کردیکه نگاهم م مایر یشدم و برا ادهیشده بود...پ لیدربست گرفتم و رفتم سمت مهد،تازه تعط یتاکس ابانیسرِخ

 سمت خونه. میو رفت میشد یو باهم سوار تاکس دمیدست تکان دادم و به سمتشان رفتم...جفتشون رو بوس

 .دنیخوردن و هردوشون خواب غذاشونو

 رفتنیکردند و فردا هم م زینفر کارگر خونه رو تم کیبا دوستش و  گفتیخسته و کوفته برگشت خونه و م تایزر شب

 و حرفاش بود! اریتمام جهازشو ببرن همان خونه و من تمام فکرم مشغول کام

 نرفتم و اصال حالم خوب نبود! نییشام هم پا یبرا یحت

 نذاشتم! و من تاصبح پلک رو هم دیکنارم خواب مایر شب

 !باشدی: دستگاه مشترک مورد نظر در دسترس نمگفتیزنگ زده بودم اما هردفعه م زدانیبار به شماره  هزار

 نبود! جایب میبودم و نگران نگران

حالم را  یگرم کمبه حمام پناه بردم...دوش آب هامینگراناز سردرد و دل ییرها یده صبح بود و من برا ساعت

 !دیاز سرم پر یخوابیب یجاآورد و خستگ

ه به نرم کنند ینشستم و کم زتوالتیم یو از باال بستم...جلو دیرا سشوار کش سمیخ یو موها دمیرا پوش میلباسها

 دست و صورتم زدم...

 در نشست... یجلو یباز شد و بابا وارد اتاقم شد...بلند شدم که بابا در را بست و رو صندل صدایاتاقم ب در

 شده بابا؟ یزیچ-
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 دنبالت، ادیم اریحاضر شو کام -پا انداخت و گفت: یپا رو بابا

 گفتم؟ یکه چ یدیبا تو!! فهم دونمیکرده من م هیازت گال ،بشنومیدیگفت انجام م یهرکار نایگوش کن ت خوب

 م؟یریکجا م-:دمیجواب بهش پرس بدون

امروز حواستو جمع کن و  رهیجواب بگ خوادیکرده و م یبه حرفاش گوش بده،اون از تو خواستگار ست،فقطیمهم ن-

 !خوامیباشه که من م یجوابت اون دیصدردصد با

 !کهیدیفهم

 ؟یدیفهم-بزنم که بابا داد زد: یباز کرد حرف لب

 آره!-و فقط زمزمه کردم: دمیرا از حرص رو هم سائ میهادندان

 

 از اتاق خارج شد. حرفیسرش را تکان داد و ب کوتاه

 .دمیکشیند نفس متبودم و تند یعصب

 برداشتم و با آب خوردم! فمیاز تو ک یداشتم...مسکن قو یدیناآرام بود و سردرد شد قلبم

 سرم قرار دادم. یِرو تخت و جفت دستم را رو نشستم

 ممکن بود جواب مثبت بدم! محال

 ازدواج کنم؟ اریبا کام تونستمیبودم چطور م خبریب زدانیهنوز از  من

م ،مشت کردم و رو لببهم کادو داده بود را برداشتم و تو دستم گرفتم زدانیکه  یسیسروشدم و از تو کمد ست بلند

 !یدلتنگ بودم،دلتنگ جفت نگاه عسل بیرو گونم سر خورد و عج ارادهیب یقرار دادم...اشک

 !بشه دهیباعث شد نگاهم به سمتش کش لمیموبا زنگ

 بله؟-ناشناس بود...جواب دادم: شماره
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 ؟یحاضر نایت-کرد: یخطام را خطاعصاب نداشته اریکام یصدا

 !ستمینه حاضر ن-جواب دادم: یعصب

 حاضرت کنم! شمیوگرنه مجبور م امیدارم م یحاضر بش گهیربع د کیپس بهتره تا -

 !نرویب فتهیو رمم ب یکه باعث شد پشتش باز بشه و باطر نیزم دمیرا کوب لمیکرد و من با حرص موبا قطع

یکردم و ب میقا میکمد پشت لباسها یرو تو زدانی یهاچشم یو نقاش سیزمزمه کردم و ست سرو رلبیز یلعنت

 .دنیشروع کردم لباس پوش حوصله

 

که آش و الش وسط اتاق افتاده بود ثابت موند که با تق در  لمیرو تخت نشستم و نگاهم رو موبا دهیپوش لباس

 کامم را تلخ کرد! بیامد،عجیکه الحق بهش م افهیو ق پیبا آن ت اریکام دنیبه سمت در برگشت و د میهاچشم

گذرا بهش  یرا برداشت و نگاه لمیموبا نیشدم که با چند قدم خودش را بهم رساند و خم شد از زم بلند

 ش؟یچرا شکوند-:دیو پرس نیانداخت،دوباره پرتش کرد زم

 عوض بشه! دیبا مکارتتمیدم،سیبرات خر دیجد لیموبا هیبدم نشد چون  البته

 عوض بشه؟ کارتممیس دیاونوقت چرا با-:دمیپرس نهیکردم و دست به س اخم

 گم؟یچون من م -را باال داد و گفت: شیابرو یتا کی

 ؟یهست یو تو ک-:دمیپرس یهمان حالت قبل با

 !!میک قایدق گمیبهت م گهیتا چند ساعت د-گفت: دیکشیکه همراهِ خودش م یرا گرفت و در حال میبازو

ته ...بابا و مامان تو سالن نشسنییپا میو رفت میرا برداشتم...از اتاق خارج شد فمیو ک دمیرا از دستش کش میبازو بزور

 از مژگان و پسرِ لوسش نبود! یبود که خبر بیبودند و عج

 بلند شد که باعث شد مامان هم به سمتمان برگرده و اون هم بلند بشه! دنمانیبا د بابا

 بغلم کرد!! هوایازمون فاصله گرفتند و مامان ب اریبه سمتمان آمد و بابا و کام باهم
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و  ستین یپسر بد اریناراحت نباش و به حرفِ بابات گوش بده،کام زمیعز-حرکتش بودم که گفت: نیتو شوکِ ا هنوز

 !کنهیمطمعنأ خوشبختت م

 اریآره حتما با کام دمیدیرو فقط تو پول م یخوشبخت هیاگه منم مثل تو و بابا معن-بغلِ مامان جدا شدم و گفتم: از

 !شمینه خوشبخت م کنمیازدواج م ارینه با کام شم،منیاما نم شدمیخوشبخت م

و کارت  ستادیا میجدا شد و به سمتم آمد روبرو اریعقب رفت...بابا از کام حرفیو ب دیرو صورتم کش یدست مامان

تولدته،کارت رو که از دستش گرفتم که با سر بهم اشاره  خیتار رمزششه،یالزمت م-به سمتم گرفت و گفت: یبانک

 برو!-کرد و فقط گفت:

 !میکه منتظرم بود رفتم و با هم از خونه خارج شد اریبه سمت کام حرفیرو تودستم فشار دادم و ب کارت

 

 .میشد نیو سوار ماش میشد نگیپارک وارد

 م؟یریکجا م-:دمیکه خارج شد بدون نگاه بهش پرس نگیپارک از

 !ییجا هی-

 مثال کجا؟-

 هست. لیداشبورت وسا یبذار گرسنه هم شد لمیف ایحوصلت سررفت آهنگ  یبعدا،فقط راه دوره کم یفهمیم-

 برگشتم. شهینزدم و دست به بغل به سمت ش یحرف

رفت...وارد  رویشد و تا آخرِ مس یخاک یجاده کیبعد وارد  ساعتمیو ن میتا از شهر خارج شد دیساعت طول کش سه

 یچوب یکلبه کی یرفت و جلو ریو تا آخر مس دیچیفرش شده پقسمت سنگ کی یشد و تو یقسمت جنگل

 .ستادیدوطبقه ا

 جدا کردم. یام را از صندلرا باز کردم و کمر خشک شده کمربندم

 آمدند. اریقولچماق چهارشانه از کلبه خارج شدند و به طرف کام دونفر

 مرتبه؟ زیهمه چ-
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 نیطور که دستور دادهمان زیچبله آقا همه-ها جواب داد:از چهارشانه یکیو  دیسوال را پرس نیبود که ا اریکام

 مرتبه!

قدم هم وارد سرش را تکان داد و با گفتنِ خوبه،برگشت سمت من اشاره کرد برم طرفش...رفتم کنارش و هم اریکام

 .میکلبه شد

 !سیخوش رنگ آشپزخانه،سرو ،زردینارنج هیمخمل یهاود با کاناپهب یو بزرگ و لوکس زیتم کلبه

 پشتم قرار گرفت و به جلو هلم داد. اریکام دست

قال پرتو آب ییکاکائو کیها کاز همان قولچماق یکینشست و  میجلو اریرفتم و رو کاناپه نشستم...کام ترکینزد

 گذاشت و برگشت رفت. مانیآورد جلو

 اریبه کام ینداشتم،فقط چند قلوپ آب پرتقال خوردم و نگاه یلیواقعا هم م ینخورده بودم ول یچیصبح ه از

 خب؟-انداختم که گفت:

 ؟یخب چ-:دمیکج کردم و پرس یرا کم سرم

 .رونیبود کرد و مرده کوتاه سرش را تکان داد و رفت ب ستادهیکه پشتش وا یبه مرد یااشاره اریکام

 و تـ... نجایا ادیالن عاقد ما-روبهم کرد وگفت: اریکام

هم ب نجایا یاریباهات ازدواج کنم بعد تو منو م خوامینم گمیبه تو م ؟منیچ یعنی-تو حرفش و گفتم: دمیاخم پر با

 ؟یگیم یچ یفهمیعقدمون کنه!...م نجایا ادیعاقد م یگیم

 

بعد  گمیم یمن چ نیاول گوش بده بب ناینا،تیت یوا-گفت: کردمینگاهش م یروبهم که عصب عیبلند شد و سر اریکام

 !ینجوریا ریبل بگ

 .دمیو جوئ دمیلبم را تو دهنم کش ینزدم و گوشه یحرف

 بده اما... یخوایم یجواب عاقدو هرچ یتو مختار-مکث کرد و گفت: هیچند ثان اریکام

 بروبرگرد! یب رسمیم خوامیم یجوابت بله باشه و من به هرچ خوادیدلم م من
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 باش! ،مطمعنینکیبه ا یرسینم-ا پوزخند گفتم:شدم و ب بلند

 !نیشده فقط بب یرسم،هرطوریم-تر بود که گفت:از پوزخند من تلخ پوزخندش

 نت بدم!نشو یزیچ هی خوامیم این،بینش-گفت: اریکه کام نمیرا از حرص گاز گرفتم خواستم دوباره رو کاناپه بش لبم

 یِالخلوت بود و البه یلیطرف پشت...خ میو رفت میو با شک از کلبه خارج شد اریکام ییو به راهنما سادمیوا صاف

دو  یبا با اون کلبه سهیوجود داشت...درب و داغون بود و اصال قابل مقا گهید کیکوچ یکلبه کیدارودرخت  یکل

 طبقه نبود!

 با پا در را هل داد و با سرش اشاره کرد برم داخل. اریکام

 کردم و وارد کلبه شدم.پراسترس بهش  ینگاه

 معلوم نبود! یچیبود و ه خلوت

 !ستین یزیکه چ نجایا-گفتم: اریدورور رو نگاه کردم و روبه کام یکم

 برو جلوتر!-خورد و به سمت جلو اشاره کرد و گفت: نیچ یلبش کم یکردم گوشه احساس

 باشم با دستم در را هل دادم و... اریمنتظر کام نکهیدر بدون ا کیبه  دمیرفتم و رفتم و رس جلوتر

 باور بود! رقابلینه امکان نداشت اصال غ!...نهشدینم باورم

 من خواب بودم؟ کردیم یناامان قلبم

 حتما خوابم! من خوابم! آره

 داشت! تیرا محکم بازوبسته کردم و نه واقع میهاچشم

 دنم را داشت!چشمم سرخورد و بغض انگار قصدِ خفه کر یاز گوشه ارادهیب یاشک

 فشار دادم! میسکوت کردم و دستم را محکم رو گلو نیزم یو دو زانو رو اوردیطاقت ن میزانوها
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 افتاده! یچه اتفاق دمیفهمیبود و اصال نم حالینگرانش به من ب نگاهِ

 سرش آمده بود برام نامفهوم و گنگ بود! ییبود و چه بال نجایا چرا

 سست خودم را بهش رساندم. یهابلند شدم و با قدم بزور

 !نمیدرست صورتش را بب دادیپرخونش اجازه نم صورت

 ؟یخوب-زدم؛ لب

 به خودت و هفت جدت!! اریرا کوتاه تکان داد،اما خوب نبود،خوب نبود و لعنت بهت کام سرش

 ؟یینجایا شده؟چرایچ-:دمیپرس دوباره

 !دیکش ریبزند که نتوانست،با اخم لبش بهم دوخته شد و قلب من ت یرا باز کرد حرف لبش

و کبودش رفت و طناب را بزور از دور  یزخم یرفع کردم و دستم به سمت دستها یکم شیرا با نگاه عسل امیدلتنگ

 گرفت و بلندم کرد! میمحکم از بازو یدستش باز کردم و خواستم کمکش کنم بلند بشه که دست

خوب  یلیخ -گفت: زدانیکرد و اون نگاهش را از من گرفت و با نگاه به  دایپ یتلق ارینگاه خونسرد کامبا  میاشک نگاه

و  ی!!بد گذاشتیچرا؟چون پا رو دم من گذاشت یدونی،میگند زد ایآخر نیاما ا سهیها آقا پلسال نیتو ا یرفت شیپ

 داره! ینفر بستگ هی به تیو حاال مرگ و زندگ دمشی!چنمشیمن مجبور شدم بچ

 نباریبرم که ا زدانیو خواستم باز به سمت  دمیکش رونیرا از دستش ب میبازو یبه من بود و من بزور و عصب اشاشاره

 فرهاد!فرهاد-شد و داد زد: ریاس اریتو دستِ کام یشتریمچ دستم با قدرت ب

 بله آقا؟-کلفت گفت: یبا صدا اریمرد قولچماق وارد کلبه شد و روبه کام کی

 مواظبش باش،بهت زنگ زدم درجا کارشو تموم کن!!-گفت: زدانیبا نگاه به  اریکام

 یو من لبها دیام چکرو گونه یگریپس از د یکی میستم،اشکهایگفت و من احساس کردم رو پا بند ن یچشم فرهاد

 !!مردمیسرخش بسته شدند و کاش م یهادر مقابل چشم میها! و چشمزدانی-جمله گفتند: کیام فقط خشک شده
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 را که باز کردم رو کاناپه داخل کلبه بودم. میهاچشم

درهم خم شده بود و  یهانشسته بود و با اخم میبود که جلو اریکام دمیکه د یزیچ نیچشم چرخاندم و اول یکم

 رو من! اشرهیجفت هم بودند و نگاه خ شیهاجفت دست

 م نشستم.ام را بزور از هم فاصله دادم و بلند شدخشک شده یهالب

داد بزنم،دلم  خواستیو دلم م دیکشیم رینگاهم بود، قلبم ت یآمد نگاهِ سرخش هنوز جلو ادمیمو موبه زیچهمه

 نشسته بود و چرا من انقدر بدبخت بودم؟ میرو که جلو یاریخفه کنم کام خواستیم

 کجا؟-بلند شد: اریداد کام یبلند شدم و خواستم از کلبه خارج بشم که صدا میتصم کی در

 قبرستان!-برگردم بلند گفتم: نکهیا بدون

 !کلبه باز نشد هیکردم درِ چوب یاما هرکار دمیرا پشتم شن شیهاقدم یصدا

 درو باز کن!-تو چشم شدم و آرام گفتم: سمت عقب برگشتم که باهاش چشم به

 

 کجا؟-:دیخم کرد و پرس یرا کم سرش

 ؟یکارو باهاش کرد نیچرا ا-بغض زمزمه کردم: با

باهاش نکردم،جونِ اون  یدرازتر کرده بود،بعدشم فعال کار مشیاز گل یادیچون پاشو ز-صورتم خم شد و گفت: رو

 به جواب تو داره! یبستگ

 تو؟ یخوایاز جونم م یچ -:دمیاما نشد، صورتم پر از اشک شد و پرس زهیکردم اشکم نر یسع

 !یمال من بشه،توام نمونش!حاال خوددان دیبذارم اون با یخودتو،من دست رو هرچ-و گفت: دیکش یقیعم نفسِ

 ولش کن بذار بره!-زدم: لب

 دم؟ی؟نشنیچ-:دیچپش را باال داد و پرس یابرو

 ولش کن بره!-بلندتر گفتم: نباریو ا دوباره
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 پس جوابت مثبته!-خورد و گفت: نیچ یلبش کم یباال

 نه اصال!-را به چپ و راست تکان دادم: سرم

 

 ندارم! جوابِ منو درست بده! یبازمسخره یمن حوصله نایت نیبب-کالفه شد و گفت: نگاهش

 نه! ایکلمه آره  کی

 نه!-را روهم فشار دادم و گفتم: میهادندان

 !نیکن چون محاله بذارم بهم برس یهم خداحافظ زدانیخب پس با  لهیخ-را تکان داد و گفت: سرش

را از دستش گرفتم،خاموش کردم و  لشیو موبا دمیبه سمتش دوئ عیرفت،سردرآورد و شماره گ بشیرا از ج لشیموبا

 تو مشتم فشار دادم.

 !لویبده موبا سررهیخ یدختره-گفت: ردیرا از دستم بگ لشیداشت موبا یکه سع یدر حال تیسمتم آمد و با عصبان به

 ؟یکن کاریچ یخوایدم،مینم-و گفتم: ستادمیکاناپه ا پشت

 نبود! یزنگ بزنم کارشو تموم کنن،مگه جوابت منف خوامیم-و گفت: دیکش شیموها یِال یدست

 !شیبکش ذارمیچرا اما نم-را تکان دادم و گفتم: سرم

 مگه دسته تو آخه؟-زد: پوزخند

 بعدم خودمو! کشمیمنم تورو م شیآره دست منه! بخدا بکش-زدم: داد

 سراغش! رمینده،بهتر! خودم م لویباشه موبا-نگاهم کرد و گفت: یعصب

 .سادمیوا شیبه سمت در رفتم و جلو عیخارج کرد و خواست به سمت در بره که سر بشیاز ج یدیکل
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 و بزور باهات کشمشیبرم م زهیچقدر برام عز یدونینم دونمیجان خودت که مبه نایت -بود و گفت: یعصب نگاهش

 !کنمیازدواج م

 ست؟یمگه االن زور ن-چشمم را گرفتم و گفتم: یگوشه اشک

 !یکنیخودت باهام ازدواج م لینه االن خودت با م-را تکان داد: سرش

 متنفرم ازت متنفر!-بغض و نفرت گفتم: با

 کنارش گذشتم و رفتم رو کاناپه نشستم! از

 !کنمیآزادش کن بره خواهش م-را توهم تاب دادم و گفتم: میدستها

برو عاقدو -بود گفت: ستادهیا حرفیو ب ریزه سربهآشپزخان یکه جلو یانشست و به مرد چهار شانه میروبرو حرفیب

 خبر کن!

 و احساسِ حالت تهوع داشتم! زدیتند متند قلبم

 !دمیدوئ سیرا رو دهنم قرار دادم و به سمت سرو دستم

 کردم. ینخورده بودم و فقط آب معدمو خال یچیصبح ه از

 نگران! یدر منتظرم بود و  انکار کم یجلو اریکام

 !میقبل یدست و صورتم را خشک کردم و برگشتم سرجا یدستمال کاغذ با

 ؟یخوریم یزیچ-

 نه!-بود نگاه کردم و زمزمه کردم: دهیسوالو پرس نیکه ا اریکام به

 

 لرزانم قرار دادم. یِزانوها یسردم را رو یانداختم و دستها نیینزد،سرم را پا یحرف

 ینیرو قلبم سنگ یزیچ هی کردمیو من احساس م شدینگاهم دور نم یلحظه هم از جلو کیسرخش  یهاچشم

 !کنهیم
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 !نهیک کی هیبه بزرگ یزیچ هی

 !میاز مرده نشسته در روبرو نهیک

 !رحممیاز پدرِ ب نهیک

 تند شده بود و حالم اصال خوب نبود!تند میهانفس

 !رمیبم خواستیو دلم م رودیم یاهیس میهاچشم کردمیم احساس

که قبال هم آورده بودند اما دست بهش نزده بودم  ییکاکائو کیمتوجهِ حالِ بدم شد و بلند شد،ک عیسر یلیخ اریکام

 آب پرتقال! وانیل کیقرار داد با  میرا دوباره جلو

 جا آمد. یتو دهنم قرار داد که حالم کم کهی...بزور چند تزدمینم یچیکرده بودم و لب به ه لج

 دادم. هیکاناپه تک هیرم را به پشتروهم خوردم و س وهیمآب نصف

 

 مرد نسبتا جوان وارد کلبه شدند! کیباز شد و همان مرد چهارشانه با  یتقچقدر گذشته بود که در با تق دونمینم

 بلند شد و منم متقابال بلند شدم. شیاز جا اریکام

 شد! ایدست داد و در کمال تعجب حالِ بابا رو هم جو اریبا کام مرد

 جوان! ایوقته منو تو اون باغ منتظر گذاشت یلیخ-گفت: اریو مرد دفتر بزرگش را باز کرد و روبه کام میستهم نش کنار

 !دیکارم طول کش یشرمنده،کم-هارا به سمتش گرفت و گفت:شناسنامه اریکام

!...خب هیحرفا چ نیونمک خوردم انون رجیدشمنت شرمنده،من با پدرت و ا-دفترش را ورق زد و گفت: یکم مرد

 بنام خدا

 منو خواست! یو بعد اجازه یبه عرب یاتیکرد خوندن آ شروع

 عقد درست بود؟ نینبودم ا یراض من
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در  الیو کی یهیپدرتان و مهر یشمارو با اجازه لمیوک ایابتهاج آ نایخانم ت-:دیبودم!.انقدر که مرد دوباره پرس ساکت

 ،یهزار سکه تمام بهار آزادشمال کشور پنج

 اورم؟یپول نقد در ب اردیلیشاخه گل رز و ده م هزار

 بود که صدردصد کارِ بابا بود! هیهمه مهر نیمن فکرم به ا و

 گفتم؟یم یچ

 !دادمیجواب م یچ

 نداشتم! دنیو من توانِ نفس کش کردیداشت از تو خفم م بغض

 نه!-سر بدم و با تمام وجود داد بزنم: هیهقِ گرهق خواستیم دلم

 !نه،نه،نه،نه

 کنارم بود! زدانی اریکام یجا کاش

 مثال اگه اون بود؟ شدیمیچ

 ومد؟یم نیبه زم آسمون

 شد؟یعوض م ایقانون دن ای

 که بشه! شهی! نمشهیگه،نمیاما خب د شدینم یچی! بخدا که هیچیه

 رو دستِ سردم نشست و من انکار الل شده بودم! اریکام دستِ

 ها را تکرار کرد!بلند شد که همان حرفعاقد دوباره  یبود و صدا خیوجودم  کل

 بله!-

 !شدیانکار از ته چاه بلند م میصدا
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 !سروصدایچرا انقدر ب یمبارکه انشااهلل، ول-دستم را کوتاه فشار داد و عاقد گفت: اریکام

ل مفص هیعروس کیانشااهلل  -را که مرد قولچماق آورده بود را به سمت عاقد هل داد و گفت: یاوهیو م ینیریش اریکام

 برگردن! میبابا و مامان د،منتظریو شما هم دعوت میدار

 عزمِ رفتن کرد. اشینیریزمزمه کرد و بعد از خوردن ش یانشاالله عاقد

 تره!سرحال شهیاز هم کردمیاش دوباره کنارم قرار گرفت و چرا احساس مپشتش بلند شد و بعد از بدرقه اریکام

 .ستادمیا شیلند شدم و روبروب عیکه سر رهیدستمو بگ خواست

 آزادش کن بره!-را باال داد که گفتم: شیابروها جفت

 مکث کرد و سرش را تکان داد. یکم

 شد از کلبه خارج شد، بلند

 تو کجا؟-:دیدنبالش برم که برگشت سمتم و پرس خواستم

 ؟یکنیواقعا آزادش م نمیبب خوامیم-

 !نیمشخصه،بب نجایباال از پنجره کل ا یبرو طبقه-کرد و گفت: امییرا پشتم قرار داد و به سمت کلبه راهنما دستش

 ها باال رفتم...وارد کلبه شدم و از پله حرفیب

 

 بزرگ. یبود با چهارتا پنجره میسالن بزرگ جلو رو هی

 رفتم و بازش کردم. ییروبرو یسمت پنجره به

 .چرخاندیرا تو دستش م لشیداده بود و موبا هیتک نشیبه ماش اریکام

 !دیرا به باال سوق داد و منو د نگاهش

 نبود!! زدانیاز  یانداختم خبر یازش گرفتم و به دوروور نگاه چشم
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 شدم... زونیازش آو یرا به پنجره گرفتم و کم دستم

 !دمشید

 بشه! نیرا گرفته بودند و کمکش کردند سوار ماش شیجفت دستها گرینفر د کیو  فرهاد

 زخم نبود! گهیبود و صورتش انکار د زیتم شیلباسها

 و بست و حرکت کرد! نیدرِ ماش خودش

 !رفت

 واقعا آزادش کرده باشه،اما اون قول داده بود! اریکام کردمینم باور

 !ومدیها باال مکه از پله دمیرا شن شیپاها یِبعد صدا هیبه سمت کلبه حرکت کرد و چند ثان اریکام

کوسن و  یقرار داشت با کل یقشنگ یَزرد،نارنج هیبزرگ قرار داشت که روتخت یتختِ دونفره کیچپ سالن  سمت

 آشپزخانه! کیکاناپه به همان رنگ و سمت چپ هم چنتا کاناپه و  هی

 ؟یواقعا آزادش کرد-:دمیقرار گرفت...دستم را توهم گره زدم و پرس میهم جلو اریکاناپه نشستم که کام رو

 ؟یشک دار-شد: رهیخ میهاتو چشم قیعم نگاهش

 مدرک از شما داره اگه بره و... یاون کل دونم،آخهینم-را به چپ و راست تکان دادم: سرم

ش نداره اون تا به خود دهیبکنه اگه هم بکنه فا یاز من نه از بابات داره که اونم فکر نکنم کار-تو حرفم؛ دیپر اریکام

 بجنبه بابات رفته!

 کجا؟-دم؛یرا باال دادم و پرس میابروها جفت

 !ستیمعلوم ن یچیه ال،هنوزیخیب-گفت: کردیرا روشن م گارشیکه س یبلند شد و درحال اریکام

 !میخودمون مهم تر فعال

 ماه عسل! میبر میمستق ای میریبگ یعروس یدار دوس
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 برم خونه! خوامیم چکدومیه-شدم و گفتم: بلند

خونمون تو تهران حاضر  ،تایالبته موقت نجاسیبه بعد هم نیتو از ا یکدوم خونه؟خونه-زد و گفت: یپوزخند اریکام

 هفته! کیکمتر از  دیبشه شا

 

 !یچیندارم،نه لباس نه لوازم ه نجایا یچیمن ه یول-رو کاناپه نشستم و گفتم: دوباره

 !ارتشونیبگو آمنه جمع کنه فرهادو بفرستم ب زمینداره عز بیع-زد و گفت: گارشیپک را به س نیآخر اریکام

 خودم برم! دینه،با-را تکان دادم و گفتم سرم

 بمونه برا فردا صبح! دیپس با-گفت: نداختیم شیرا رو پا شیکه پا ینشست رو کاناپه و در حال اریکام

چطور عقدو  شیعاقد بدون جواب آزما-:دمیذهنم را مشغول کرده بود را پرس شبیکه از د یو سوال دمیرا جوئ لبم

 قبول کرد؟

 ؟یبفهمم تو دختر خوامیمن م ایمن معتادم  یبفهم یخوایم ؟تویکه چ یعنی شیم آزماعاقد آشناس،بعدش-

 رفتم. نییها پاو بلند شدم از پله دمیرا رو هم سائ میهادندان

مسکن از داخلش برداشتم و به سمتِ آشپزخانه رفتم،مرد قولچماق که  کیرا که رو کاناپه بود برداشتم و  فمیک

 براتون؟ ارمیب دیالزم دار یزیخانوم چ-گفت: دنمیخدا تو کلبه بود با د یشهیهم

 !دارمیبرم ستمیخودم چالق ن-آب برداشتم و با خشونت روبهش گفتم: وانیل کی

 !نمیبب رونیاصال گمشو ب یکنیم یچه غلط نجایتو ا-عقب عقب رفت که دوباره داد زدم: حرفیب

 ،شده؟یچ-:دیوارد آشپزخانه شد و پرس اریبره که کام رونیگفت و خواست ب یچشم مرد

 زنه؟یداد م ینجوریا یکرد یچه غلط گمیباتوام مردک،م-جواب ندادم روبه مرده داد زد: دید یوقت

 شدن! یکه خانوم عصبان نیدار اجیاحت یزیچ دمیآقا فقط پرس یچیه-آرام گفت: مرد

 ؟یهست یرا عصبچ-:دیو روبهم پرس رونیبهش اشاره کرد بره ب اریکام
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 گنده! کهیمرد نجایداره ا کاریچ-کردم و گفتم: نگاهش

 !دهیانجام م فشویبه تو داره! وظ کاریاون چ-نشست و گفت؛ یرو صندل اریکام

جلو چشام من اعصابِ  ادیبود صداش کن،ن یباشه کار رونیتو دست و پاست! ب نکهیا رِیغ ه؟یچ فشیوظ-زدم: داد

 زنگ زد. لشیفقط کوتاه سرش را تکان داد که موبا اریخودمم ندارم!کام

 بله؟-داد: جواب

 !میکرد ،آزادشنجاسیسالم آره ا-

 درد بخور نبود،باشه باشه فعال!به نیهمچ ،اطالعاتشممیباهاش نداشت یکار-و گفت: دیرو صورتش کش یدست

 باباته!-را به سمتم گرفت و گفت: لشیموبا

 شدم و از آشپزخانه خارج شدم.بدم بلند  تیبهش اهم نکهیا بدون

 سرم قرار دادم! ریرا ز فمیو ک دمیکاناپه دراز کش رو

 

رد کمر د نجای، اپاشو برو باال رو تخت بخواب -رفت و گفت: میموها یِکنارم احساس کردم که دستش ال نشستنشو

 !یریگیم

 !دمیصورتم د یِرا باز کردم که صورتش را روبرو میهاچشم

 اخمو و زورگو نبود! اریاز کام یخبر گهیبود و د رهیرو صورتم خ یبا محبتِ خاص نگاهش

 تعجب بود! یجا میواقعا برا نیو ا شدیم انیب یکلماتش با لحنِ خاص تکِتک

 بلند شد و منم بلند شدم. اریبه خودم دادم که کام یتکان

 ها رفتم و باال رفتم.را برداشتم و به سمت پله فمیک

 کنار تخت گذاشتم. یِرو عسل فمیو شالم را درآوردم و همراهِ ک مانتو
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 !بردیرا بستم...خسته بودم اما خوابم نم میهاو چشم دمیتخت دراز کش رو

 کنه؟یم کاریاالن کجاست و چ نکهیبود و ا زدانیفکرم به  تمام

 !ارمیواقعا زنِ کام گهیاالن د نکهیخودم و ا به

 کردم بخوابم. یسرم قرار دادم و سع ریرا ز میدستها جفت

یمداد بزنم ن ایجلو نرم  کردیم یسع یداد،هرچینفر از پشت به جلو هلم م کیبودم و  سادهیبزرگ وا یپرتگاه یباال

 !شدیکه نم شد

 !دمیاز خواب پر دمیکه کش یبلند غِیآخر با ج یلحظه در

 عرق بودم! سِیو خ زدمیم نفسنفس

 قرار داد! اشنهیرم را رو سکنارم نشست و س اریکام

 !دیکوبیتند م بیرا چنگ زدم و قلبم عج شرتشیدستم ت با

 

 جدا کردم. اشنهیدستم داد رو خوردم و سرم را از س اریکه کام یآب وانیل

 .دمیکش قیو چندبار پشت سرهم نفس عم دمیرو تخت دراز کش دوباره

 !ریدوش بگ هیبرو  یخوایم-

 نه!-گفتم: حوصلهیب یلیو خ دمیپهلو خواب رو

 

..... 

 

 داده بود! بیترت یبزرگ هیخودمون مهمون یبه مناسبته عقدمون تو خونه اریو االن کام گذشتیهفته از اون روز م دو
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شده که  طورهمان ،واقعایمرس-گفتم: کردیکه با لبخند نگاهم م شگریو روبه آرا دمیبلندم کش یریرو لباسِ ش یدست

 !خواستمیم

 برسه تا آخر شب! ارخانیبه دادِ کام ن،خدایناز شد یلیخ-بسته کرد و گفت:را بازو شیهالبخند چشم با

 نگاهش کردم که با خنده اتاق را ترک کرد. یچپچپ

 یاشلوار سرمهوبا اون کت اریرنگم را پا کردم و خواستم از اتاق خارج بشم که کام یریبلنده شپاشنه یهاکفش

 وارد اتاق شد... آمدیبه تنش م بیکه عج کشیش

 !یشد یبه عروس خانم چه خوردنبه-چپش را باال داد و گفت: یابرو دنمید با

 !میبر-حلقه کردم و گفتم: شیدستم را دور بازو حرفیب

 رژت کدومه؟ نیا-نگاهم کرد و گفت: یکم

 چطور؟ -:دمینگاهش کردم و پرس یسوال

 بگو تو،کدومه؟-

 برداشتم و دستش دادم. زیرو که ازش استفاده کرده بودم رو از رو م یرفتم و رژ عقب

 رو لبم! دیکش ادیکردم و با فشارِ ز بازش

 شد! ادیز اریچخبره کام-شد و من با اخم گفتم: دهیرو لبم کش ظیغل ظِیغل رنگش

 قشنگ شد! میلیاصال خ-گذاشت و گفت: زیرو رو م رژ

 شیقشنگ شد،آرا ش،یه-اش رو با فاصله جلو صورتم قرار داد و گفت:بگم که انگشتِ اشاره یزیدوباره چ خواستم

 !یدونیم گهیدوس دارم فک کنم د ادیز

م کها کمو مهمان میرفت نییپا یچیمارپ یهاو از پله میو باهم از اتاق خارج شد دمیکش ینزدم و فقط آرام هوف یحرف

 جمع شدند!
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صدنفر  کیبودند همشون همراه داشتند و نزد یهم که تو مهمون ییو تمام کسا شدیدور نمهم ازم لحظه  کی اریکام

 بودند! اریکام یِدوستا و آشناها شترشونیو ب میمهمان داشت

 ستحوصلهیناراحتِ و ب بیعج کردمیوسط احساس م نیکه ا یو بگو و بخند گذشت و تنها کس یشب به شاد تمام

 بود! تایرز

 جمع بود. یرهیو فقط خنشسته بود  تنها

 ؟یچطور-:دمینشستم،دستش رو گرفتم و پرس کنارش

 ؟یندار تیتو زندگ ی؟مشکلیخوبم، تو خوب-زد و گفت: یمصنوع لبخند

 زم،ینه عز-را کوتاه تکان دادم: سرم

 موندن؟ یخوبن؟با ک هابچه

 دنبالشون! رمیم گهیدوستاش چند ساعت د شیآره خوبن،بردم پ-

 بلند شدم و به سمتش رفتم. اریکام یاشاره با

 دوتا خواهر؟ نیگفتیم یچه خبر چ-

 براش نگرانم! یچیه-را تکان دادم و گفتم: سرم

 ش؟یچ یبرا-:دیمتعجب پرس اریکام

 خواهرِ بدبختِ من! نیتو،همه با شوهراشونن اال ا نیبب-چشم به جمع اشاره کردم و گفتم: با

 

 !شهیدرست م زیو خودتو ناراحت نکن،همه چت-انداخت و گفت: ینگاه تایبه سمت رز اریکام

 باشه! یاگهیمحاله با کس د گهید تایرز دونستمینزدم،اما م یحرف

 بود! شیشکستِ زندگ نیبدتر نیبازم عاشق فرنود بود و ا شیبا تمامِ سرد اون
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درآوردم و به خدمتکارا که در حال  میرا از پا میهاکه تمام شد خسته و کوفته رو کاناپه نشستم و کفش یمهمان

 وجوش بودند نگاه کردم.جنب

 ؟یبخواب یخواینم-کراواتش را شل کرد و گفت: اریکام

 سرم را تکان دادم. کشانازهیرا رو دهنم گذاشتم و خم دستم

 .میها باال رفتاز پله اریرا برداشتم و همراهِ کام میهاشدم و کفش بلند

 توالت نشستم. زیم یتخت انداختم و جلو نِییرا پا میکفشها

 و کش آزاد کردم. رهیرا از شر ک میرا پاک کردم و موها شمیآرا

 خودش نگهمداشت! یِرا گرفت و روبرو میبازو اریکه کام ارمیشدم خواستم لباسم را در ب بلند

 پررنگم بود و من اصال حالم خوب نبود! یِهالب یرهیسرخش خ یهاچشم

 !اریکام ستیاالن وقتش ن-گفتم: یحالیشد با ب کمیپشت گردنم قرار گرفت و سرش که نزد دستش

 با دستش کامل اریتو تنم شل شد و کام یکه لباس کم دیلباسم را کش پِیز گشیتوجه به حرفم با دستِ د بدون

 شدم! میتسل یکه مجبور یسر داد و لبش که رو گردنم نشست و من میپاها نِییلباسم را پا

 

 ــــــــــــــــــــــــ←ـــــــــــــــــــــــــ

 

 !و حالم اصال خوب نبود کردمیو احساس م کردیرا باز کردم،کلِ بدنم درد م میهاتقِ در چشمتق یِصدا با

 در دوباره بلند شد! یشده بود کردم که صدا داریکه تازه ب اریبه کام ینگاه

 بله؟-بازش کنم گفتم: نکهیو به سمت در رفتم، بدون ا دمیچیبلند شدم و مالفه رو دور بدنم پ حالیب

 خانوم،تلفن با شما کار داره!-:دینازک خدمتکار به گوشم رس یصدا
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 بله؟-باز کردم و از پشت در تلفنو گرفتم،دوباره درو بستم و تلفنو جواب دادم: درو

 !میکه بدبخت شد ایا،بنیالو ت-گرفته گفت: ییبا صدا مامان

 مامان؟ شدهیچ-:دمیپرس دادمیم هیتوالت تک زیکه به م یعقب رفتم و در حالداشت عقببرم ترس

 !ستیوضعشم اصال خوب ن مارستانهیخورده تو ب ریبابات،ت-گفت: هیبا گر مامان

 یِلحظه صدا زدنا نیر آخرشدم و د نیخورد و نقش زم زیل میپاها نِیاز ب زیل یعیشد، ما یکردم تو دلم خال احساس

 شد! اهیس میهاجلو چشم ایو دن دمیرو شن اریکام

 

 !.دهیاز داخل دلم رو فشار م یکی کردمیداشتم و احساس م تهوعحالت

 یبود با کل اریکه دستم را گرفته بود نگاه کردم...کام یرا باز کردم و به صاحبِ دست میهاچشم یِو زخمت ال بزور

 !شیهاتو چشم ینگران

 ؟یخوب-:دیبازم رو صورتم خم شد و پرس یِهاچشم دنِید با

 نبودم،اصال! خوب

 شده؟یبابام چ ارینه،کام-تکان دادم و گفتم: نیرا به طرف سرم

 نداشت! یخوب هیو سکوتش انکار معن دیلبش را به دهنش کش اریکام

 

 حرف بزن! کنمیخواهش م اریمکا-:دیگرفته دوباره پرس ییچشمم سرخورد و با صدا یقطره اشک از گوشه کی

 شدن! زم،فوتیمتاسفم عز -دستم را فشار داد و گفت: اریکام

 شدم! رهیخ میروبرو وارِیرا محکم گاز گرفتم و مات به د لبم

 به هرحال که پدرم بود! یبودم ول دهیوقت ازش محبت ند چیداشتم،درسته ه یبیعج احساس
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االن  یبود ول دیشد تیزیخونر-را به سمت در که باز شد و پرستار وارد اتاق شد چرخاندم و پرستار روبهم گفت: سرم

 !یاحتماال مرخص بش ادیسرمت تموم شه دکترت م یبهتر

 بدنم از اتاق خارج شد! یِرا کوتاه تکان دادم که پرستار بعد از چکِ دما سرم

ونه خ میداشتم رفت دیشد جهیسرگ یزیرصال سرپا بند نبودم و به علت خونا نکهیکه شدم به اسرارِ من با ا مرخص

 !نایمامان ا

ما هنوز ا نیریبگ لیبا شوهرش و مژگان رفتند جنازه بابا رو تحو تایآز گفتیتو خونه بودن و م تایآز یِبا پسرا مامان

 برنگشتن!

 خورد بابا؟ ریشده مامان؟چرا ت یچ -:دمیمامان نشستم و پرس یهم رفت دنبالشون و من جلو اریکام

 یمدتم کل نیبوده تو ا سیدوستشه پل گفتیم اریاون پسره که کام-رو پاک کرد و گفت: شیاقطره یهااشک مامان

که خواست  دیبابات از کجا فهم دونمیبود که نم دهیکش شویریدستگ یمدرک از بابات جمع کرده حاال که رفته نقشه

 داشتن زدنش! ریاوناهم حکمِ ت هباز خواسته فرار کن یگرفتنش ول مرزفرار کنه و اوناهم لبِ 

 خورده اما زندس! ریهم ت یطهماسب دوستش

نه و ک ریبابارو دستگ خواستیبود که م زدانیبابا بود و من تمام فکرم به  کیو شر قیرف شناختمیرو م یطهماسب

 باعثِ مرگ بابا شده بود! دیشا

 

 شدم. رهیخ زیرو رو سرم قرار دادم و به قندونِ رو م دستم

 چقدر گذشته بود که تلفنِ خونه به صدا دراومد. دونمینم

 بله؟_جواب داد: عیسر مامان

 میو برپاش-که دوباره از سر گرفته بود گفت: یاهیباشه باشه!...قطع کرد و با گر-مکث کرد و گفت: هی...چندثانسالم

 بهشت زهرا!

 فقط بخوابم. خواستیبودم و دلم م حالیب حالِیب
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 ؟یضیچته؟مر-:دیبا شک پرس حالمیب دیکه د مامان

 سردرد دارم! ینه فقط کم-را تکان دادم و گفتم؛ سرم

 !امیبلندشو منم االن م-باال گفت: رفتیکه م یشد و در حال بلند

 رو گرفتم. اریرا برداشتم و شماره کام لمیموبا

 نا؟یتجانم -بوق جواب داد: نیآخر

 ؟ییار،کجایالو کام-

 !ایبهشت زهرا،با مامانت ب میریم میدار-

 و با گفتنِ باشه قطع کردم. دمیبلند کش یآه

 نبود! کسچیقبرِ بابا ه سرِ

 !کردیفضارو پر م تایآز یهیگر یِخلوت بود و فقط صدا خلوتِ

)شوهرش( یشد و مان هوشیب غیکه با ج ییتایداخلِ قبر گذاشته شد و آز دیکه با کفنِ سف ییقبر بودم و بابا ماتِ

 برد! نیبغلش کرد و سمت ماش

 خاک قرار دادم! یدو زانو نسشتم و جفت دستم را رو یِرو

 خروارها خاک بود! رِینکرده بود و حاال ز یپدر میکه برا یداشتم،نسبت به پدر یبیغر حسِ

 رو گرفت و از کنارمون گذشت! ایدستِ برد حرفیب مژگان

 خاک قرار داد! یرا پاک کرد و خرما رو رو شیهااشک مامان

 پر کرد و بلند شد!رو رو خاک پر دیگل سف تایرز

 را گرفت و بلندم کرد! میبازو اریکام

 شده بود پاکش کرد و دستم را گرفت! یدستم خاک کف
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 ماند! شیابد یکه تنها تو خانه ییو بابا میرفت نایمامان رو بلند کرد و به سمتِ ماش تایآز

 مامان! یبرو خونه-گفتم: میکه شد نیماش سوارِ

 دادم. هیتک شهیزمزمه کرد و من با بغض سرم را به ش یاباشه اریکام

...... 

 !گذشتیروز از نبود بابا م چهل

 وتو اون خونه موند و من  تایکرده بود برداشت و رفت،مامان و رز ایکه بابا به نام خودش و برد ییزهایتمام چ مژگان

 !میزدیبهشون سر م یگاه تایآز

 شده بود باشگاه و خونه! کارم

 یگاه و دمیکشیواقعا خجالت م کردیرفتار م یبا مهربان کردمیم یکه پرخاشگر یخوب بود و گاه یلیخ اریکام اخالقِ

 .ذاشتمیمحلش نم یرحمیبا ب

..... 

 نشستم. یرو صندل حالیباشگاه شدم و ب وارد

 ؟یحالیب نا؟انکاریشده ت یچ-:دیاز دخترا سمتم اومد و پرس یکی

 !دارم جهیسرگ ست،فقطیآره چند روزه حالم خوب ن-را تکان دادم و گفتم: سرم

 !یبهتر شد دیآب بخور شا یکم-تو دستم کرد و گفت: یبه بطر یاشاره

 رفت. یاهیس میهاقلوپ از آب را خوردم و خواستم بلند بشم که چشم چند

 را باز و بسته کردم! میهانشستم و چشم یرو صندل وبارهد

 استفاده کنم! ژنیکم آوردم و باز مجبور شدم از اکس نفس
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 ادامه دادم نیها به تمرجا آمد و بلند شدم همراهِ بچه یکه کم حالم

 !ارهیحجوم م رونیمعدم داره به ب اتیکردم تمام محتوآوردم و احساس بود که نفس کم نیتمر وسط

 بار پشت سرهم عق زدم.رسوندم و چند سیهزار زحمت خودم رو به سرو به

 نا؟یشد ت نا،چتیت-چندبار به در تق زد: میدوست باشگاه سایپر

 رفتم. رونیب سیآب سرد دست و صورتمو شستم و از سرو با

 دنبالت! انیزنگ بزن ب یخوایم -گفت: ساینشستم که پر یصندل رو

 !ستیبگو رفتم حالم خوب ن رم،فقطینه خودم م-را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم

 از باشگاه خارج شدم. یو با خدافظ دمیرا پوش میهاسرش را تکان داد و من بلند شدم لباس سایپر

 رساندم. مارستانیب نیخودمو به اول میحالیشدم و با تمامِ ب نیماش سوار

 و دمیکمکم کرد رو تخت دراز کش دیکه د دمویپر یِمراجعه کردم،پرستار رنگ و رو رشیاورژانس شدم و به پذ وارد

 خون ازم گرفت! شیآزما کیدکتر  یسرم بهم وصل کرد و به گفته کی

 .اریدرآوردم و زنگ زدم کام فمیرا از ک لمیموبا

 جانم؟-

 مارستانم؟یمن ب ییایب یتونیم اریالو کام-

 نا؟یشده ت یچ-نگرانش بلند شد: یِصدا

 ن؟ییفک کنم فشارم اومده پا یچیه-

 ؟یرفت یبا ک-

 ...تو اورژانسم!مارستانیخودم اومدم از باشگاه،تو ب-
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 !فتمیباشه االن راه م-

 قرار دادم. میهاکردم و دست آزادم رو رو چشم قطع

 

 خانوم شما -رمم گفت:کاغذِ بزرگ کنارم آمد و بعد از چکِ س کیگذشته بود که پرستار با  قهیچهل دق ساعتمین

زنان  متخصص کیحتما به  د،فقطیبر دیتونیم شهیسرمتونم داره تموم م دینگران نباش ستین یطور خاص دیباردار

 چک بشه! طتونیماه شرابهماه دیبا دیمراجعه کن

 را بستم. میهامحکم گاز گرفتم و چشم تیرا از عصبان نمییپا لبِ

 گذاشت و رفت. میکنار زیکاغذ رو رو م پرستار

 خراب بود! دیعصبانبت اشکم دراومده بود و اعصابم شد از

 رو متوجه نشدم! اریتو فکر بودم که اومدنِ کام انقدر

 یهاچشمم سرخورد چشم یقطره اشک که از گوشه کیرا باز کردم، میهاکه رو دستم قرار گرفت چشم دستش

 هیچرا گر نا؟یت شدهیچ-:دیپرس گرفتیرو با انگشتش مکه اشک چشمم  ینگران تر شد و در حال ارینگرانِ کام

 ؟یکنیم

 !میبر ارنیدر ب انیسرمم تموم شده بگو ب ،یچیه-کردم و آرام گفتم: شدیبه سرمم که داشت تمام م ینگاه

رو رو سرشون  نجایبرم ا ای شدیچ یگیم-:دیبا دست صورتم رو به سمت خودش برگردوند و با تحکم پرس اریکام

 خراب کنم؟

 را رو هم فشار دادم! میهافقط دندان یعصب

 افتاد! زیرو م یبره که نگاهش به برگه رونیخواست به سمت ب اریکام

 یکه پرستار کنارم اومد و در حال رونیو اونورش کرد و خواست بره ب نوریا یرفت و برگه رو برداشت کم زیسمت م به

 !زمیعز یبر یتونیم -گفت: کردیمکه سرم رو از رگ دستم خارج 

 شده؟ یه؟طوریچ شیآزما نیا-:دیبرگه رو به سمتش گرفت و پرس اریکام
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 به خانومتون هم گفتم باردارن، -کوتاه به برکه انداخت و با لبخند گفت: ینگاه پرستار

 !ستین یطور خاص رهیگینشعت م شونیباردار نیو حالت تهوعشون هم از هم جهیسرگ

 اون کارو کرد! یرو گاز گرفت اما اون برعکس من از خوشحال شینییمن محکم لبِ پا نیع اریکام

 !کردیبرگه رو نگاه م یذوق زده پشت و رو یو با نگاه یرو صندل نشست

 یکاغذ چ کهیت هیانکار تو اون  ؟حاالیکمکم کن یخواینم-با حرص تشر زدم: اریشدم رو تخت و روبه کام زیخمین

 نوشته!

!االن کمکت زمیعز یهست یچرا عصبان-گفت: ادیبه سمتم ب شدیکه بلند م یبه منِ اخمو کرد و  در حال ینگاه اریکام

 !کنمیم

! ستیحالم خوب ن میبر ایبرو حساب کن ب-گفتم: اریو روبه کام دمشونیرا جفت کرد،پوش میرا گرفت و کفشها میبازو

 .دمیکش رونیانگشتانش ب نِیبعد با حرص کاغذو از ب

 .رونیکوتاه به سمتم انداخت و رفت ب ینگاه

به سمتم اومد و دستمو گرفت،ذوق و شوق از  اریرفتم... کام رونیانداختم و بلند شدم و به سمت ب فمیرو تو ک کاغذ

 یچیاما من ه رونیب میخوشحال بود و ناهار رفت یلیاز خ شتریب یلیمعلوم بود و برعکس من خ شیتمامِ کارها

 نتونستم بخورم!

حالِ راه رفتنم  گهیکه د ،انقدرومدیم رونیاز معدم ب یو فقط آب خال زدمیتو دماغم عق م خوردیم یرچه یبو

 نداشتم!

 خونه! میشدم و برگشت نیکمکم کرد دوباره سوار ماش ستیحالم خوب ن دید یوقت اریکام

 !کردیم تمیهم اذ اریکام یِبو یرا بستم...حت میهاو چشم دمیتخت دراز کش رو

 !رمیبگ چهیفقط دلپ شدیحس باعث م نیمتنفرم و ا زیاز همه چ کردمیم احساس
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 !شدیکردم بخوابم اما نم یو سع دمیرو رو سرم کش مالحفه

 داشتم! جهیسرگ دنمیخراب بود که موقع دراز کش یطوربه حالم

 هم نتونسته بودم بخورم. یچیدو بعد از ظهر بود و من پنج وقت دکتر داشتم و ه ساعت

 اریعطرِ کام یغذا و بو یباز شدنِ در اتاق اومد و پشتش بو یکه صدا شدندیکم داشتند گرمِ خواب مکم میهاچشم

باعث شد  دمیشد یجهیکه  سرگ سیبلند شدم برم تو سرو عیسراغم و من سر ادیکه باز باعث شد حالت تهوع ب

 برخورد کنم! نیمحکم با زم

 !ارمیباعث شد همانجا باال ب کشینزد یِکنه که بو به سرعت به سمتم اومد و خواست کمکم اریکام

 !خوامیحالم بده غذاروهم ببر نم رونیبرو ب-محکم به عقب هلش دادم و داد زدم: امیتمام ناتوان با

 !رمیباشه باشه االن م-را باال برد و گفت: شیجفت دستها اریکام

 از اتاق خارج شد! عیغذارو برداشت و سر ظرف

 !دهیبدنم بو م کردمیزحمت خودم رو به حمام رساندم...صبح دوش گرفته بودم اما احساس م شدم و به هزار بلند

 دوش! ریاز باال جمع کردم و رفتم ز پسیرا با کل میموها

 !رونیو رفتم ب دمیچیشامپو بدن تمام بدنم را شستم و حوله رو دور بدنم پ با

 رو تخت نشسته بود! اریکام

بدنِ خودمم حالت تهوع  یمن از بو یدیجلوم! بخدا بو م یه ییایم یبرا چ اریکام-دادم و گفتم: هیدر حمام تک به

 چه برسه به تو! رمیگیم

 !رونیخوب برو ب یدیبو م گمیواقعا! م یفهمی! نماین-که داد زدم: ادیبلند شد خواست به سمتم ب اریکام

 ؟یکن ینجوریا یخوایم یتا ک نایت یچ یعنیخب -و گفت: دیکش شیداخل موها یکالفه دست اریکام

 توعه! رِی!اصال همش تقصدونمیمن چه م-داد زدم: اعصابیب باز

 !یکنیکار خودتو م خواستم،همشیمن بچه م مگه
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 سـ... میبر شیخوایچطور شد اصال اگه نم دونمیباور کن منم نم-عقب رفت و گفت:عقب یکم اریکام

 زود! رونیبرو ب-حرفشو بزنه با تمام وجودم داد زدم: یادامه نذاشتم

 !رونیو رفت ب دیلبش رو تو دهنش کش حرفیب اریکام

 متنفرم ازتــــــــــــــــت!!-و داد زدم: دمیرو برداشتم و محکم تو در کوب یرو عسل ساعت

 

 از پشت دراز شدم رو تخت!گذاشتم و  زدیرو تخت نشستم و دستم رو رو شکمم که از داخل نبض م زناننفسنفس

 چقدر گذشت که تو همان حالت خوابم برد! دونمیرا بستم و نم میهاچشم

 پاشو! زمینا؟عزیت-

 نگاه کردم! کردیم میو صدا دادیرا آرام تکان م میکه بازو اریرا باز کرد و به کام میهاچشم یِال

 کیساعت نزد شهیم ریبلندشو گلم د-و گفت: دیبازم دستش را نوازش گونه رو صورتم کش یِهاچشم دنِیبا د اریکام

 چهارِ!

 شده بود! رمید یکل یدکتر افتادم! وا ادی هوی

 رو محکم گاز گرفتم! مینییدستم رو رو کمرم قرار دادم و محکم لب پا دیکش ریبلند شدم که کمرم ت عیسر

 کنه؟یچت شد باز؟کمرت درد م-:دیپرس یکنارم نشست و با نگران اریکام

 برگرد ماساژ بدم کمرتو!-را تکان دادم که گفت: سرم

 !رهیخواد،دینم-گفتم: شدمیکه بلند م یرو باال بردم و درحال سرم

ت توال زیم یمانتو شلوار و شالم رو برداشتم و جلو یو لباس راحت ریلباس ز دنیسمت کمد رفتم و بعد از پوش به

 سادم،یوا

ه ک اریبه کامرو داخلش قرار دادم و رو لمیرو برداشتم و موبا فمیرژ ک یو بعد از زدنِ نرم کننده و کم دمشونیپوش

 !شهیم رمیبلندشو د-بود گفتم: لشیحواسش به موبا
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 ؟یدفترچتو برداشت-:دیپشت شلوارش قرار داد و پرس بِیرو داخل ج لشیبهم کرد و بلند شد،موبا ینگاه

 قرار دادم. فمیردم و دفترچه رو از داخل کشو برداشتم و تو کباال ب یرو با کالفگ سرم

 .میرفت نییها پاو از پله میاز اتاق خارج شد باهم

 !ستادندیو صاف ا دنیما دست از کار کش دنیبودند، با د یزکاریدر حال تم خدمتکارا

 .میرفت نگیو به سمت پارک میکنارشون گذشت از

 

ر به مطب دکت دنیکرد و راه افتاد....تا رس یآهنگ مورد نظرش را پل لکسیر شهیمثل هم اریو کام میشد نیماش سوار

 یرهیام بود و خمدت دستم رو چانه نیو من غرق تمام اتفاقات ا شدیاز کامران هومن پخش م "عشق"آهنگ 

 !رونیب

 بود که افتاد! یاتفاق نیترهمه وقت تلخ نیبابا تو ا مرگ

 نبودم! یگرون تموم شد اما بازم به مرگ بابام راض یلیخ برام زدانیاز  مییجدا نکهیا با

 !شهیرمیکم پمامان داره کم کردمیاحساس م گذشتیکه از فوت بابا م یپنج ماه نیا تو

 بودمش! دهیحاال انقدر ناراحت ند تا

 انقدر عاشق بابا باشه! کردمیدرصد هم فکرش را نم کی یحت

 !میدیرس یک دمیور بودم که اصال نفهمتو فکرام غوطه انقدر

 !میدیبه مطب مورد نظر رس دادیساختمان نشان م یباال یچشم چرخاندم و تابلو نیتوقف ماش با

 بارم بود که پامو تو مطبش نیکرده بود و اول یمعرف تایکه آز یدکتر "یینازا مانیمتخصص زنان زا"یماحقیدکترش

 !ذاشتمیمهم شلوغ بود  یکه حساب

 ورود داد! یبعد از دونفر اجازه یاما بازم منش میداشت ریربع تاخ کی
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کرد  دینوشت و تاک یو سونوگراف شیکرد و دوتا آزما امنهیمعا ییخوشرو یبود با کل یاکه خانوم نسبتا جاافتاده دکتر

 ببرم. شیجوابش را برا

 کوتاه از اتاق خارج شدم. یبا تشکر کردمیکه مانتوام را درست م یرو تخت بلند شدم و درحال از

 .میباهم از مطب خارج شد یاز منش یبلند شد و با تشکر دنمینگاهش به در بود با د اریکام

 گفت دکتر؟ یخب چ-:دیپرس عیسر اریکه کام میآسانسور شد سوار

از  میبر دینوشت با یفو سونوگرا شیآزما یچیه-قرار دادم و گفتم: فمیام را داخل کو دفترچه شیآزما یهابرگه

 !شگاهیآزما میو بر میریوقت بگ یسونوگراف

 برم کارخونه! دیشده با رمیبمونه برا فردا د شهینم-به ساعتش انداخت و گفت: ینگاه اریکام

 !میبر دیبا شهینه نم-گفتم: یشدم و باپرخاشگر یعصب دوباره

 حاال فر... ادهیوقت که ز-دوباره گفت: اریکام

 !رمیبه درک خودم م ایبخوره تو سرت کارخونه،اصال ن-داد زدم: بایتو حرفش و تقر دمیپر

ا و صد اریشدم و بدون توجه به کام ادهیتمام پ تِیو من با عصبان ستادیبزنه که آسانسور ا یخواست حرف اریکام

 رفتم. رونیزدناش به سمت ب

 

 رو برم! ادهیو من مجبور شدم از پ شدندیمانع م ادیز ینایرد بشم اما تعداد ماش ابانیمجتمع خواستم از خ رونیب

 ایبازچهب نیا-گفت: تیرا گرفت و برمگرداند سمت خودش و با عصبان میبازو ارینرفته بودم که کام شتریقدم ب چند

 شو! نیسوارِ ماش ؟برویاریدر م هیچ

ه من ب گهیخب برو د یمگه کار نداشت یبازکدوم بچه-دم؛یتوپ اریو روبه کام زدمینفس منفس تیحرص و عصبان از

 ؟یدار کاریچ

 !ومدهیسگم باال ن یبرو سوارشو تا اون رو-و گفت؛ دیکش میاز بازو اریکام
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 ؟یکنیم یمثال چه غلط ادیسگت باال م یاون رو -را از دستش خارج کردم و گفتم: میهزار زحمت بازو به

قدر و چ ادیتو دستم فشار ب فمیرگرده و به بندِکپشت دستش تو صورتم باعث شد صورتم به سمت چپ ب برخورد

 کردم داد نزنم اما نشد! یسع

 متنفرم ازت،از خودت رفتارت کارات تنفر دارم،تنفر!! -تمام توانم روبهش داد زدم: با

 !دمیکه به سرعت از کنارش گذشتم و با تمام وجود دوئ رهیخواست دستمو بگ اریکام

 !خورهیم زیل میپاها نیب یزیو چ ادیکه احساس کردم نفسم باال نم انقدر

 کرده بودم و حالم اصال خوب نبود! یزیخونر

 نگاه کردم! میروبرو یتابلو به

 بودم! سایپر یخونه کی!...نزدعصریول ابانیخ

 !خورهیزنگ م دمیبرداشتم که د فمیرا از ک لمیموبا

 زنگ زدم! سایپر به عیکردم و سر جکتیرو ر اریحرص کام با

 الو بله؟-بوق جواب داد: نیسوم با

 ؟ییکجا سایالو پر-دادم و گفتم: هیتک ابانیکنار خ یلهیم به

 صدات چرا گرفته؟ شده؟یچ نایت-که گفت: دیرسینگران به نظر م یکم شیصدا

 دنبالم؟ ییایم ستی...حالم اصال خوب نیقناد یروبرو عصرمیول ابانیمن تو خ-

 

 !امیآره،آره االن م-گفت: عیسر سایپر

ا کردم! سرم ر یدرآوردم و تو دهنم چندبار اسپر فمیرو از تو ک ژنمیاکس یکردم و من که نفسم رفته بود اسپر قطع

 قرار دادم. ردلمیدادم و دوتا دستم را ز هیتک لهیبه م
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 کی یرو هیت و بعد از چندثانام گرفنفر از بازو و شانه کیکه  شدمیم هوشیکم داشتم باصال خوب نبود و کم حالم

 بسته شد! میهانرم نشستم و چشم یجا

 را باز کردم. میهاچشم ردلمیدردِ سرم و ز با

 بودم و سرم تو دستم. مارستانیب تو

 بسته بود! شیهاگذاشته بود و چشم یصندل هیکنارم نشسته بود و سرش رو به پشت سایپر

 سا؟یپر-کردم: شیصدا آرام

 !دینشن

 سا؟یپر-کردم: شیبلندتر صدا دوباره

بلند شد و اومد کنارم رو تخت نشست،دستم را گرفت و  یبازم از رو صندل یهاچشم دنیرا بلند کرد و با د سرش

 ؟یدار ؟دردیخوب-:دیپرس

 

نگران  ستین یزیچ-مکث کرد و گفت: یکم سایشده؟پریکنه،چیدلم و سرم درد م ریآره ز-را تکان دادم: سرم

 نشو!

 بچم؟-دم؛یرو شکمم قرار دادم و آرام پرس رو دستم

 بشه! تیتقو دیبا فهیضع یفقط کم ستین ینگران نباش طور-با خنده گفت: سایپر

 گفت؟یدکتر چ -:دمیو پرس دمیرو تو دهنم کش لبم

نکرده بچتو از دست  ییخدا یزیممکن بود در اثر خونر رسوندمتیم رتریذره د هیبهت رحم کرد،اگه  یلیخدا خ-

 !یبد

 !کردیبچمو از دست بدم حالمو بد م نکهیتصور ا یرا بستم و جفت دستم را رو شکمم قرار دادم!حت میهابغض چشم با

 باالسرت! ادیدکترتم االن م زمینشده عز یحاال که طور نایناراحت نشو ت-دستم رو فشار داد و گفت: سایپر
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 تو؟ یخونه امیب یاگه مرخص شدم چندروز شهیم-:دمیپرس سایرا باز کردم و روبه پر میهاچشم

 

 خونه خودتون؟ یری! فقط چرا نمشهیچرا نم زمیآره عز-کج کرد و گفت: یسرش رو کم سایپر

 مدت! هیبفهمه کجام تا  خوامیقهرم اصال هم نم اریبا کام-و گفتم: دمیجوئ یلبم را کم یگوشه

 !لتیآره اتفاقا هزاربار زنگ زد رو موبا-با خنده گفت: سایپر 

 لم؟یکو موبا-

 !امیتا پو دوازده کالسیرا برداشت و دستم داد،،اوه صدوهشتا م لمیموبا زیاز رو م سایپر

 !فمیگذاشت تو ک سایخاموش کردم و دادم پر لمویموبا

 اسرار کردم اونشب مرخصم کنه قبول نکرد! هرچقدر شمیوچک گفت فردا صبح مرخص م نهیاومد و بعد از معا دکتر

نکرد و من با خودم فکر کردم چقدر  یمشکلم سوال ای اریقهرم با کام یکنارم موند و اصال هم درباره سایپر اونشب

 !تهیدختر درکش باالست و با شخص نیا

گل کنه و بلند شد و رفت  شیفضول سایاز اتاق باعث شد پر رونیب یشب هم گذشته بود که سروصدا کیاز  ساعت

 تو سالن.

 مانشه،بچشیدختر وقت زا هی-گفت: کردمینگاهش م یکه گذشت با خنده وارد اتاق شد و روبهم که سوال نیچندم

 داد و قال راه انداخته! ینجوریا شگاهیزا رنشیدارن م هیعیطب

 !ادایبال سر خودتم م نیفردا انخندا،فردا پس -گفت: سایکه پر دمیخند منم

 ؟یازدواج کن یخواینکنه نمپس؟ یخودت چ-و گفتم: دمیخند وبارهد

 ازدواج چرا اما بچه نه!-را باال داد و گفت: شیجفت ابروها سایپر

 

 ارتو؟ی یکرد دایچطور؟ پ-:دمیو پرس دمیخودم را رو تخت باال کش یکم
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 وقته! یلیآره بابا،خ-گفت: دادیمن مرو به یکیکه  یو در حال ختیر ییدوتا چا سایپر

 !نمیکن بب فیخب تعر-:دمیرو دور استکان حلقه کردم و پرس دستم

به عرضتون برسونم که من فقط  دی،خب بابنام خدا-دار صاف نشست و گفت:خنده یپا انداخت و با حالت یپارو سایپر

 !شناسمشیدوروزه م

 و منم خندم گرفت! رخندهیز زدینگاهش کردم که پق چپچپ

 و اقبال! اریدم بابا منو چه به کر یشوخ نایت الیخیب-د و گفت:خندش رو جمع کر بزور

 !نایبحالت تخوش-گفت: سایکردم که پر اخم

 دوست داره! یلیشوهرت خ-گفت: ینگاهش کردم که با آه متعجب

 بخوره تو سرش! -زدم و گفتم: ظیغل یپوزخند

 !ی! مگه تو دوسش ندارناینگو ت-را تلخ خورد و گفت: اشییقلوپ از چاچند سایپر

 نه!-کردم و صادقانه گفتم: کیرا تا رو لبم نزد ییچا استکان

 ؟یپس چرا باهاش ازدواج کرد-:دیگرد شده پرس ییهابا چشم سایپر

 

 من تلخِ! یال،قصئهیخیب-و گفتم: دمیکش قیعم ینفس

 مثل من!-لبش را کج کرد و گفت: یکم سایپر

 دردودل نکردم! یوقته با کس یلیبرات،خ گمیم -نگاهش کردم که گفت: یسوال

 !زدیداداشمو تو سرم م شهیبود مامانم هم ادمی یاز وقت-را کوتاه تکان دادم که گفت: سرم

 سربار بودم! یداداشم بود و من انکار عاشق

 !.ادینم ادمی بابامو
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 فوت کرده! یضیدوسالم بود در اثر مر یوقت گفتیم مامانم

 !دونمیراست و دروغگشو نم حاال

بهش  یچیبود و مامانمم نه تنها ه یکیخونه،هردفعه با  ومدیم یکیپارسا هرروز با  دمیدیم شهیکه شدم هم بزرگ

 !کردیم قشمیبلکه تشو گفتینم

 پسره! بذار راحت باشه! گفتیم

 انتخاب کنه! خوادیم ویهرک

 نداشتم! تیکه اصال اهم منم

 ور شدم برا خرج خودم کار کنم!مجب رستانیتو چشم نبودم و  تو دوران دب اصال

 نظافت! یو گاه شستمیرستوران بعد از ظهرا ظرف م کی یتو

 کمک خرج بود برام! ینبود اما خب کم ادیز پولش

کرده چشماش باز  هیمامانم از بس گر دمید گشتمیکه از دانشگاه برم بارهیسال تو همون رستوران بودم...پنج تا

 !شهینم

 شده؟ یچ -:دمینشستم و ازش پرس کنارش

 پارسا! رفت!-کرد و گفت: نیفنیف

 کجا؟-:دمیپرس متعجب

 نده اون دختره رو! ری!خدا خدونمیدونم،نمینم-گفت: شدیکه بلند م یدر حال مامان

اون دختره بهش نارو زده، کلک زده جادوش کرده، -بلند شدم پشتش رفتم تو آشپزخانه که مامان دوباره گفت: منم

 از ترس آبروش فرار کرد! نمیارسا ابارداره از پ گهیم

 تو آبروش کجا بود! یِپسره الاوبا نیآبرو،آبرو! آخه ا -زدم و گفتم: ظیغل یپوزخند
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 !رونیجمع کنم و بزنم ب المویتمام وسا تیکه تو صورتم زد باعث شد با عصبان یمحکم یلیس

 نداشتم برم! ییجا

 نداشتم برا مسافرخانه و هتل! میپول

 .کردمیکه کار م یتو همان رستوران رفتم

 چندشب بمونم اما اجازه ندادن! خواستم

جمع  کردیصحبت م لشیآقا که داشت با موبا کیکه توجهم به  شدمیداشتم از رستوران خارج م دیناام

م آره به ختهیهام رتمام برنامه ستین یچندروز گهید یقبل یدانشجو هم قبوله! منش یحت ستیمهم ن-:گفتیشد،م

 حتما فردا بده چاپ کنن!باشه باشه فعال!

 !هیچجور طشیشرا نمیو بب نمیبش شیرا که قطع کرد اول خواستم برم روبرو تلفنش

 !دمیجخالت کش یول

 محل کارش! رمیم خرمیدن،میم یخودم گفتم حتما برا فردا تو روزنامه آگه با

 درس بود! حدسم

 تمتونسیمدت شباهم م هی نکهیا یبهش گفتم اونم قبول کرد حت طمویاکردم،شر دایروزنامه شرکتش رو پ قیطر از

 دانشگاهمو نتونستم برم! گهید یکنم ول دایمناسب پ یجا کیاونجا بخوابم تا 

 مناسب اجاره کنم! یجاهیتا بتونم  کردمیجمع م دیخب با یخوب بود ول حقوقم

 گذشته بود! کردمیکه تو شرکت کار م یاز وقت دوماه

 بود! یمرد بااخالق و جد یخان یآقا

 ....نکهیتا ا رفتیم شیخوب پ بایتقر زیشهر اجاره کرده بودم و همه چ نییاتاق تو پا کیدوماه حقوقم و  با

 

 .کردمیخونه و مرتبش م بردمیم دیبود که با یاپرونده کی-و گفت: دیبلند کش یآه
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ترمز  میپا ی( جلویخانیسپهر)آقا نیبشم که ماش یسوار تاکس خواستمیاز شرکت خارج شده بودم و م تازه

پرت  حواس-بودم پرونده رو به سمتم گرفت و گفت: دهیبار بود ازش د نیکه اول یداد و با لبخند نییرا پا شهیکرد،ش

 !تیخانم هدا نیشد

 !ختیقلبم فرو رته یزیچ هیکردم  احساس

 زمزمه کردم! یگرفتم و آرام تشکرکردن پرونده رو از دستش  خی کردمیکه احساس م ییدستها با

 !رسونمتیم دیسوارش-برم که دوباره گفت: خواستم

 !شدمیم یآنچنان ینیبارم بود سوار ماش نیخدا خواسته سوار شدم و اول از

حالم  کردمیو احساس م دیچیپیعطرش تو دماغم م دمیکشیو هرنفس که م کردیآرامش قلبم را آرام م آهنگ

 !هیجوری

 یخان یآقا-،با شک روبهش گفتم:خالف جهت رفت رویآدرس خونه رو دادم اما مس میکه خارج شد یاصل ابانیخ از

 !نطرفهیمن خونم ا دیریاشتباه م رویمس

 خونت! دیامشب بر ستیقرار ن دونمیبله،م-را خونسرد تکان داد و گفت: سرش

 هیاز ثان یگرفت و من در کسر دماغم قرار یرو یزیچ هیرفت که  نیماش یرهیدستم به سمت دستگ دهیترس

 رفت! یاهیس میهاچشم

 گنگ بود برام! زیچ همه

 حکم مرگ رو برام داشت! دیمالحفه سف یتخت بودم و خون رو کیرا که باز کردم برهنه رو  میهاچشم ادمهی قیدق

 همان مالخفه باال آوردم! یاصال خوب نبود و چندبار رو حالم

 !دمیپرت شده بودند را برداشتم و پوش یرا که هرکدام سمت میهزار زحمت بلند شدم و لباسها به

 !و حالت تهوع داشتم کردیدرد م دیشد ردلمیز

 !خواستینداشتم و فقط دلم مرگ م یحس چیشده بود! ه فتهیب میبرا یاتفاق نیهمچ کردمینم باور
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در چسبانده شده بود توجهم را جلب کرد،برشداشتم و هر  یکاغذ بزرگ که رو کیاز اتاق خارج بشم که  خواستم

 !دایبکوبم انقدر بکوبم که جونم درب ییجا هیداد بزنم و سرم را محکم به  خواستیدلم م خوندمیسطرش رو که م

 !.رسهیاما آدم به آدم م رسهیکوه به کوه نم-:گهیهست که م میالمثل از قدضرب کی -کاغذ نوشته بود: یرو

نامشروع تو  یبچه کیاز جونم دوسش داشتم با  شتریکه ب یخواهرمو تباه کرد،خواهر یماست! برادرت زندگ تیحکا

 شکمش جلو چشمام جون داد!

 حرفاست! نیاز ا ترشرفیباهات بکنم هرچند برادر تو ب یکار نینبود منم همچ بد

 بود! شرفیب یلیپارسا خ گفتیراست م -و گفت: دیکش یآه سایپر

 رفتم سراغ مامانم اما... میمستق رونیونه که زدم باون خ از

 نرفته! رونیاز خونه ب روزیگفتن از د دمیپرس هاهیدر زدم باز نکرد،از همسا یهرچ

 بفرستم تو تا درو باز کنه! وارید یشدم پسر شر کوچه رو از باال مجبور

 کنارش افتاده! شیبسته است و دستها شیهامامان رو مبل نشسته چشم دمیکه شدم د داخل

 چرا فوت کرد! دمینداشت!تا االنم نفهم ینفس گهیکرده بود و د تمام

 !دمیخر کیخونه کوچ هیقبر و برا خودم  کیرو فروختم و برا مامان  خونه

 بود! دهیبود که سپهر به هدفش رس نیا دیکه به فکرم رس یزیچ نیباردارم اونم نامشروع اول دمیفهم یوقت

 !سقطش کنم خواستمینم

 نگهشدارم اما نشد! خواستمیم

 آپارتمان سرخوردم و... یهاماه شده بودم که از پلهوارد سه تازه

 دایبازم نتونستم خودمو پ گذرهیسال از اون ماجرا مسه نکهیاالنم با ا-چشمش رو پاک کرد و گفت: یگوشه اشک

 کنم!

 کردم بازم بلند شم اما هنوز نتونستم! یخوردم و سع نیزم بد
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اال کن ح یها گذشته سعناراحت نباش گذشته زمیعز-چشمم را گرفتم و با لبخند رو بهش گفتم؛ یاشک گوشه منم

 !یبه فکر خودت باش

 !دمشیآره اتفاقا چندبارم د-هم با خنده سرش را تکان داد و گفت: سایپر

 سپهرو؟-

 آره،ازدواج کرده!-

 ؟شناختت؟یجد-

 !رونیسرش بزنه ب یبود چشماش از کاسه کیبار نزد نیمعلومه،اول-

 دت؟یچه باحال،کجا د-:خنده گفتم با

دختر که جفتشونم حلقه  هیبا  دمشیکه د کردمیم دیخر ییتو پاساژ،داشتم تنها-و گفت: دیهم خند سایپر

 ازش ندارم، یانهیدستشون بود!...ک

 شه! خوشبخت

 ؟یستین ریواقعا ازش دلگ-:دمیپرس متعجب

 !!کردمیم یکار نیهمچ دیخب حق داره،منم بودم شا ییجورای نمیبیم کنمیاالن که دقت م ی،ولچرا لیاوا-

 دختر فرشته بود! نینزدم! واقعا ا یحرف

 ...سایپر یول زدمیبهش زخم م ییجورایاگه جاش بودم  من

 !میدیچهار صبح بود که خواب ساعت

 ده صبح بود که مرخص شدم. یکایبعدشم صبحانه دادند و نزد دوساعت

 .میخارج شد مارستانیاز ب هیجمع کردم و بعد از تسو المویوسا تمام
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 خونه؟ میخب بر-:دیپرس سایپر میکه شد نیماش سوار

 بدم! شیو آزما رمیوقت بگ یبرم سونوگراف دینه با-را بستم و گفتم: کمربندم

 !شگاهیداره هم آزما ینجا هم سونوگراف... اونگیگل میخب پس بر-را روشن کرد و گفت: نیماش سایپر

 راه افتاد. سایرا کوتاه تکان دادم و پر سرم

 

 .میتا برس دیطول کش ساعتکیها کوچهپسکوچه از

جوابش حاضر  گهیکه گفتند سه روز د میداد شیباال آزما یطبقه میهفته بعد وقت داد...رفت کی یسونوگراف یبرا

 !شهیم

 دوازده ظهر بود و هردومون گرسنه! ساعت

 

 !یچه برسه حاضر زدیحالمو بهم م یخونگ یرستوران اما من قبول نکردم،غذا میبر گفتیم سایپر

 !دمیخونه خودمو رو کاناپه انداختم و شالمو از سرم کش میدیرس تا

 دوتا شربت آلبالو درست کرد و اومد کنارم نشست! سایپر

-م:گفت سایرا بستم و خطاب به پر میهاو چشم دمیگذاشتمش،رو کاناپه دراز کش یسلشربتم را خوردم و رو ع نصف

 !ستیحالم خوب ن دیبخوابم ببخش کمیمن 

 !کنمیدرست کنم صدات م یزیچهیراحت باش منم برا ناهار  زمیعز کنمیخواهش م-

 را بغل کردم. میزمزمه کردم و دستها یاباشه

 را ربود. میهاچقدر گذشت که خواب چشم دونمینم

 را باز کردم و بلند شدم... میهاچشم سایتکان دست پر با
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 !میبلندشو ناهار بخور-آلودم زد و گفت:به صورت خواب یلبخند

 کجاست؟ سیسرو-:دمیبهش زدم،بلند شدم و روبهش پرس یلبخند

 !اونجا-اشاره کرد و گفت: یبا دست به سمت چپ ورود سایپر

شستم ن شیتو آشپزخانه منتظرم بود، روبرو سایپر ،رونی،دست و صورتم را شستم و رفتم برفتم سیسمت سرو به

 حالم بد نشه و بتونم بخورم. کردمیخدا مو من خدا دیکش یماکارون میبرا یکم سایدم،پریکش میبشقاب را جلو

 بخورم! تونستمیگرسنه بودم اما نم نکهی! با اارمیباال ب خوامیقاشق که خوردم احساس کردم م چند

 را آب کردم و خوردم. وانیل نصف

 خوشمزه بود! یلیخ سایپر یمرس-

 !ینخورد یزیچ زم،توکهیجانت عزنوش-

 !ارمیکم مونده بود باال ب گهیخوردم د یلیخ-و گفتم: نکیرا برداشتم و گذاشتم تو س وانمیو ل بشقاب

 !!میرفت ییرایاهم به سمت پذرا جمع کرد و ب زیهم بلند شد رو م سایپر

 که جفتمون خندمون گرفت! ی،انقدرمیرو نگاه کرد گهیو همد میهم نشست یروبرو

 م؟یکن کاریخب چ-:دیپا انداخت و پرس یپارو سایپر

 !دونمینم-و گفتم: دمیکش یآه

 رون؟یب میبر یخوایم-

 نه!-را تکان دادم: سرم

 !میمزاحم ش میزنگ بزن یخوایاووووم،م-

 !ونهید-بهش رفتم و گفتم: غرهچشم
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 یالک کنمیم دایپ افیهم چند روزه ب یگاه گرمیشماره م یالک یکاریمن زمان ب گم،یم یجد-با خنده گفت: سایپر

 !نایو ا یبرا وقت گذران

 

 به سرم زد!! یفکر هی هوی

 !میامتحان کن ارویکام میزنگ بزن ایب سایپر گمایم-گفتم: سایروبه پر متفکر

 یترخودت از من خل وونهید گفتیبه من م شیچندلحظه پ ایب-نگاهم کرد و بعد با تک خنده گفت: هیچندثان سایپر

 بابا!

 !گهیم یچ مینیبب نایت گم،جونیواقعا م-اشارمو به دندون گرفتم و گفتم: انگشت

 مهمه برات؟ یبراچ -:دیشکاک نگاهم کرد و پرس سایپر

 !کمی میسرگرم ش میخوایخب،خب م-

 ؟یدوسش ندار یگفتیکلک تو که م نمیشد! بگو بب دهیچیپ هینچ قض-را تنگ کرد و گفت: شیهاچشم سایپر

 داره! یزدم آخه چه ربط یحرف هی ال،منیخیبابا ب-را گرد کردم و گفتم: میهاچشم

ه چ یبفهم یخوایچرا م یندار یاگه بهش حس زم،یربط داره عز میلیخ-بلند شد اومد کنارم نشست و گفت: سایپر

 !گهید یدر مقابل زنا دهینشون م یواکنش

 ولم کن اصال نخواستم! سایخدا پر یوا-:رو روسرم قرار دادم و گفتم دستم

 !میزنگ بزن ارمیدارم ب رانسلیبرم شماره ا سایباشه حاال وا -با خنده بلند شد و گفت: سایپر

رو  اریداد دستم،شماره کام لشویانداخت و موبا لشیاومد،تو موبا مکارتشیبا س عیرفت و سر سایو پر دمیکش یپوف

 د؟ی،بفرمائبله-کالفه بود که گفت: ییجورا هیبوق جواب داد،لحنش  نی...با سومکریگرفتم و زدم رو اسپ

 الو سالم احوالِ شما؟-بهم انداخت و گفت: ینگاه سایپر

 شما؟-:دیمکث بلند شد که با شک پرس یبا کم اریکام یصدا
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  م،یشیآشنا م ادیحاال بعدا باهم ز -داد و گفت: هیبه کاناپه تک سایپر

 !بردیبودنت پ پیبه خوشت شهیصداتون م از

 کهیزن-:دیتوپ اریکه با حرص روبه کام ییسایبوق و پر ی! بعدش صداکهیبروبابا زن -بلند شد: اریکام هیعصب یصدا

 خندم رو گرفتم! یکه بزور جلو یهفت جدته و من

هفت پشتته  کهیزن-بدون مجال بهش که حرف بزنه گفت: سایکه جواب داد پر اریدوباره زنگ زد و کام سایپر

 !شعوریب یدینخوا چرا فحش م یپا بد یخوایکه،نمیمرد

 !!کارتیزرزر نکن برو گمشو پ-داد زد: اریکام

 !کردیچپ نگاهم مکه چپ سایکه از خنده غش کرده بودم و پر یبوق اشغال و من دوباره

صحبت  ینجوریشوهرت! باتوام ا نیا هیبابا چقدر عصب-انداخت و گفت: ییو کاناپه روبرورا با حرص ر لشیموبا

 !کنهیم

 درصد! هیفک کن -خنده گفتم: با

درخت خشک شده رو  گنیکه م یدیاما خب شن کنهیبهم محبت م یکل چارهیب زنمیحرف م یباهاش اونجور من

 !زنهیجونه نم گهید یپاش آب بد یهرچ

بهتر از قبل،اگه  شهیدرست م زیچر،همهیرو سخت نگ یاون عاشقته،زندگ زمیعز-دستم رو گرفت و گفت: سایپر

 !شهیبهترتر م یلیخ ادیب ایبچت دن

و  هیالمهمه ع شیکه برا یاخالقش نسبت به کس اریکام یدونی!مسایمن باهاش بد آشنا شدم پر-و گفتم: دمیکش یآه

 بالعکس!

 !دونمی!نمشدمیعاشقش م دیشا شدمیش آشنا مباها گهی،جوردگهید یجا اگه

 

 باش! ،مطمعنیتونیاالنم م-و گفت: دیکوتاه خند سایپر
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 !تونمینه نم-را به چپ و راست تکان دادم: سرم

 پول بده! دیبا خوادتیاگه م یمن شیزنگ بزنم بگم پ یخوای،میتونیم-آروم رو دستم زد و گفت: سایپر

 !رهیکه باعث شد منم خندم بگ دیغش خندخودش غش بعد

 !دیخر میبلندشو بر دیبابا حوصلم پوک-را پشت گردنش قرار داد و گفت: دستش

 آخه؟ یچ دیبابا خر الیخیب-کاناپه رو تو آغوشم گرفتم و گفتم: کوسن

 !یفسقل نیبرا ا دیخر-رو شکمم قرار داد و گفت؛ یدست سایپر

 ه؟یچ ستیمعلوم ن یفسقل نینوز اه-دستم رو رو شکمم قرار دادم و گفتم؛ خودمم

 !یمهمونِ من یکه معلومه چندروز مینجوری،ایکه ندار د،لباسیخر میخب برا خودت بر-فکر کرد و گفت: یکم سایپر

 !اریدست کام ادیبمونم حساب کار ب نجایاومدن بچم ا ایتا به دن گهیم طونهیش-خنده گفتم: با

لپ ت خوادیم نجای! چه پررو هم شده واسه من! نه ماه انمیبرو بب ایب-گفت: یرا گرد کرد و به شوخ شیهاچشم سایپر

 اه!رو داد!اه شهیبشه ور دل من!چه به مردم هم نم

 واال آخه!-نگاهش کردم که گفت: چپچپ

 گرفت. شگونیگفت و بازومو ن یمحکم زدم تو شکمش که آخ بلند دونهی

 !وونهید -و گفتم: دمیرو بازوم کش یدست

 !میبلندشو حاضر شو بر یهم خودت ونهید-گفت: رفتیکه به اتاق خواب م یبلند شد درحال سایپر

 .میو باهم از خونه خارج شد دمیرا پوش میهاشدم لباس بلند

 

 !دیخر یو کل میکرد رورویکرده بود و ز یمعرف سایکه پر یپاساژ بزرگ کل

 و دوباره برگشت! نیبرد تو ماش دارویبار خرسه سایپر
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 حرکت نداشتم! ینا یخستگ از

و تن نظرم تخورد که به ی.خاکستریطوس شرتیت کیمغازه لباس مردانه چشمم به  کیکه تو میگشتیبرم میداشت

 !شدیمحشر م اریکام

 کنم؟ دیبراش خر دیبا یبرا چ-وارد مغازه بشم که با خودم گفتم: خواستم

 و از دست خودم به خودم فحش دادم! دمیکش یپوف

 ؟یبخر یخوایشد؟نمیچ-دستم رو گرفت و گفت: عیسر سایرفتم که پر عقب

 نه!-را به چپ و راست تکان دادم: سرم

 چرا؟-

 !الیخیبه مغز من زد،ب یفکر هی،حاال ولم کن دختر یوا-

 و برد داخل مغازه! دیبه زور دستم را کش سایپر

زم ال یدوست من چ نیا دینیآقا بب-گفت: مدوینظرم آشنا مبه یلینگهم داشت و روبه مرده که خ شخوانیپ یجلو

 دارن!

 د،یدار اجیاحت یخب خانوم چ-:دیبرگشت سمتم و پرس مرد

 در خدمتم! من

 جلو مغازه اشاره کردم... شرتیکردم و به ت ساینثار پر یفحش رلبیز

 آورد! میو برا دیرو پرس زشیسا

 بهش بدم! خواستمیقشنگ بود اما نم انصافا

 چخبره! کردیحاال فکر م شدیم پررو

 .میو باهم از مغازه خارج شد میدیخر شرتویت
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 ؟یبهش بد یخوایم یچجور شرتویت-:دیپرس زدیرو م نکیکه دکمه پارگ یدرحال سایو پر میآسانسور شد سوار

 !دمینم-جا کردم و گفتم:برو تو دستم جا سهیک

 عه چرا؟-

 ال کجا چخبره!!حا کنهیفکر م شهیپررو م نکهیبرا ا-گفتم: الیخیب

 

 خب براش پست کن!-گفت: هوینگاهم کرد و  رهیخ هیچندثان سایپر

 هاا!-خنگا نگاش کردم و گفتم: نیع

 بفهمه! نکهیبفرست،بدون ا کی،با پبراش پست کن گمیبابا م-دوباره گفت: سایپر

 بشه؟ یخب که چ-:دمینگاهش کردم کردم و پرس فانهیاندرسهعاقل

که حاال بقول خودت  هیاز طرف ک فهمهینم یول رسهیکادوت به دستش م ینجوری،خب ابشه یزیمگه قراره چ-

 ادعاش بشه!

 !ستیهم ن یفکر بد-کج کردم و گفتم: یرا کم لبم

 من ردخور نداره! یفکرا زمیمعلومه عز-گفت: شدیم ادهیکه پ یدرحال سایو پر ستادیا آسانسور

 .میرفت نشیمت ماشو باهم به س دینگاهش کردم که خند چپچپ

 را کم کردم. امیاز خستگ یبدنم کم دنیو با کش ختمیدورم ر دارویکل خر میدیکه رس خونه

 خدا جونم دراومد! یوا-نشست و گفت: میروبرو سایپر

 قشویخوب سل-گفت: کردیکه نگاهش م یرو از کنارم برداشت و در حال اریکام شرتیت یسهیبا نگاه به من ک بعد

 !نایت ایدونیم

 شالم شروع کردم باد زدنِ خودم! ینثارش کردم و با گوشه ییبروبابا
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 کیرو داخلش گذاشت و بدون مشورت با من با پ شرتیاومد و ت یبا باکسِ خوشگل نیبلند شد و بعد از چندم سایپر

 تماس گرفت!

 برداشتم و رفتم تو اتاق. دارویبلند شدم و تمام خر الیخیب

و  ریبودم با مسواک و خم دهیکه خر یافت جا دادم و چند دست لباس با حوله تازهگ سایکه پر یرو تو کمد همه

 حمام شدم. هیراه سایبرسم برداشتم و بعد از اطالع به پر

 دوش داشتم و واقعا هم حالم را جاآورد! کیبه  یبیعج ازین

رو روشن  نویزیکنارم نشست و تلو تیسکوئیب یو بشقا ریش وانیبا دوتا ل سایاز دوش رو کاناپه نشستم که پر بعد

 کرد.

 توقف کرد! یترک لمیف کیشبکه جم و رو  زد

 !نیرو بب هیترک یآبک یلمایف نیکم ا-گفتم: گشتمیم کیکه دنبال کانال موز یرو از دستش گرفتم و در حال کنترل

 را بلند کردم! شیصدا یرو خورد و من رو کانال آهنگ توقف کردم و کم رشیاز ش یکم حرفیب سایپر

 

°°°°°√ 

 را برداشتم. فمیرنگم را بستم و ککرم یمانتو یبندها

 داشتم! یشش بعد از ظهر وقت سونوگراف یبرا امروز

 ازم خبر داشته باشه! اریکامل بود که نذاشته بودم کام یهفته کی

 سراغمو گرفته بود! شناختیکه م یتا حاال از هرکس حتما

عنوان آدرس خونشو به  چیندارن و به ه چکدوممونیاز ه یسپرده بود که بگن خبر نمویباشگاه یبه دوستا سایپر

 ندن. اریکام

 شدم. سایو منتظر پر دمیرا پوش میکفشها
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 را جمع کرده بودم و قصد داشتم شب به خونه برگردم! لمیوسا تمام

 ازش پنهان بشم! تونستمیاما خب تا ابد که نم دمیترسیم اریاز اکثرالعمل کام یکم

 .میبه سمتم آمد و باهم از خونه خارج شد یهلکهل سایپر

 .میحرکت کرد نگیبه سمت کل نیو با ماش میرفت نییآسانسور پا سوار

 !دیطول کش یمیساعت و ن کیشلوغ بود و تا نوبتمون بشه  یلیخ

 ماه شده بودم! کیبود و من تازه وارد  سالمبچه

 ساعت از هشت شب هم گذشته بود!. میو تا به خونه برس میریتا جواب را بگ میساعت هم معطل شد مین

زت ا یچجور دونمیواقعا نم-آورده بود را خوردم و روبهش گفتم: میبرا سایکه پر یکاناپه نشستم و نصفِ شربت رو

 !رو بتونم بدم یخوب نیجواب ا یروز دوارمیو ام یخوب یلیخ ،یکرد یدر حقم خواهر سایتشکر کنم پر

 !شمیتنها م یواقعا بهت عادت کردم بر یکاش نر نایت یخواهرم! ول یتوام جا کنهیم یچه فرق-با لبخند گفت: سایپر

 شتیپ امیهرروز م یشینم زدلم،تنهایعز-گفتم: دمیکشیکه به آغوشش م یشدم،به سمتش رفتم و در حال بلند

 گشته! ارویحتما تاحاال کل دن اریکام شهینرم نم یا،ولیتوام ب

 نکرده! داتیپس چرا تا حاال پ-با خنده گونمو نوازش کرد و گفت: سایپر

 آژانس! یزنیزنگ م زحمتیواال!...حاال ب دونمینم-را باال دادم و گفتم: میابرو جفت

 خب! رسونمتیآژانس چرا خودم م-متعجب گفت: سایپر

 !هیچه کار ییایب یراه بر نهمهیتوام ا یانه بابا خسته-

 !برمتینداره خودم م بیع-

 بابا زنگ بزن آژانس! خوادیگفتم نم-را گرفتم و گفتم: دستش

 زمزمه کرد و با آژانس تماس گرفت. یاباشه سایپر
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 .میتو آژانس جا داد نییپا میو برد میبرداشت المویتمام وسا سایاومد و با کمک پر عیسر

 دم و آدرس خونه رو دادم.از هم سوار آژانس ش یدوباره بغلم کرد و با خداحافظ سایپر

 

 خونه از استرس روبه موت بودم! میبرس تا

 انقدر استرس نداشتم! وقتچیه تاحاال

 برداشتم و جلو در توقف کردم. هاروسهیشدم و ک ادهیپ هیجلو در توقف کرد و من بعد از حساب گرا آژانس

 اف اما نزدم!رفت سمتِ اف دستم

 بود!زده بود و قلبم رو هزار  خی دستانم

 خارج کردم و درو باز کردم. فمیرو از تو ک دیکل

 شدم و آرام درو بستم. اطیح وارد

 به سمتم اومد. دنمیروشن بود و نگهبان با د اطیح یهاچراغ

 برد داخل! حرفیب شهیاز دستم گرفت و مثل هم هاروسهیک

 و دلم تو دهنم بود! گذروندمیفرش شده رو مسنگ اتیآرام ح یهاقدم با

خانوم -گفت: یمن با خوشحال دنیاومد و با د نییها پااز پله عیها باال برم خدمتکار زن سراز پله نکهیاز ا قبل

 چند وقته! نیواال آقا دق کرد تو ا نیحاال کجا بود نمتون،تایبیخوشحالم که م

 ست؟خونه اریکام-:دمیپرس رفتمیهارا باال مکه آرام آرام پله یرو گرفتم و در حال دستش

 مرغ سرکنده بود کالفه و دور از جون آواره! نیتو خونه بند نبود که ع نیمدت که نبود نینه خانوم آقا تو ا-

 باال! دیاریآب ب وانیل کیبا  لمیباال وسا رمیم-و روبه نجمه خانم گفتم: میخونه شد وارد

 ها باال رفتم و وارد اتاق شدم.در بود رفت... از پله یکه جلو المیگفت و به سمت وسا یچشم خانمنجمه
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چنتا  نامرتب و یشده و رو تخت دهیکشنصفه گاریپربود از س اریکام یِگاریعکسم جاس یکنار تخت روبرو یعسل یِرو

 من و عطرم که رو تخت بود! یهااز لباس

 وارد اتاق شد! دیخر یهاسهیآب و ک وانیخانم با ل نجمه

 !نهیکمد بچ یرا تو میهااق رو مرتب کنه و لباسخواستم ات ازش

 زمزمه کرد و از اتاق خارج شد! یاگفت و بعد از کارش بااجازه یچشم

 شدم. رهیکنار تخت بود خ یعسل یو به عکس جفتمون که سمت راست رو دمیتخت دراز کش یرو

 .دمیکوتاه کش یشکمم قرار دادم و آه یرو رو دستم

 شدن نداشتم!بودم اما حال بلند گرسنه

 

که  اریکام دنِیضرب باز شدن و من با د کی میهادر چشم یِگرم شده بود که با باز شدنِ ناگهان میهاچشم تازه

 من بود بلند شدم نشستم و نگاهش کردم!. یرهیبود و خ ستادهیدر ا یجلو یعصب یمتعجب و کم

 چقدر گذشته بود که در را آرام بست و به سمتم قدم برداشت! دونمینم

 زوم شد! میهاو نگاه دلخورش تو چشم ستادیا میروبرو اریو بلند شدم،کام دمیرا تو دهن کش مییباال لب

اش رو را بستم که دستش آروم رو صورتم نشست و زمزمه میهابزنه! چشم خوادیباال اومد،فکر کردم م دستش

 ؟یکجا بود-د؛یسکه پر دمیشن

 نزدم دستش از رو صورتم به طرف گردنم رفت و محکم بغلم کرد! یحرف

 !دیکشیم قیعم یهاگردنم بود و نفس یرو دماغش

 !دیرا چسب میتو بغلش بودم که  ولم کرد و جفت بازو قهیدق کی کینزد

 نا؟یت یکجا بود-:دیام را گرفت بلند کرد و دوباره پرسانداختم که با دستش چانه نییرا پا سرم

 !سایپر یخونه-باز کردم: لب
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 ه؟یک سایپر-کرد: اخم

 دوست باشگاهم!-

 !انصافیبدون تو؟ ب کنمیدق م ینگفت-خاص زمزمه کرد: یرفت و با لحن میموها یال دستش

 !ینزن یخواستیم-کردم: اخم

 تره!که کار و کارخونت از من و بچم مهم تو

 شدم،شرمنده! یبزنمت عصب خواستمیبخدا نم-را بست و گفت: شیهاچشم کالفه

 با لبش داغ شد و دوباره بغلم کرد... میشونیپ

 .رونیو رفتم ب دمیچیحوله را دور خودم پ یدوش حساب کیکه کرد به سمت حمام رفتم و بعد از  میرها

 !دیکشیم گاریرو تخت نشسته بود و س اریکام

 ار؟یکام دنِیکش گاریاالن وقت س-زدم و با اخم گفتم: نیرا چ امینیب

 چقدر ضرر داره،خب برو تو تراس! یدونینم

 !رمیلباسامو حاضر کن برم دوش بگ-رو درآورد و روبهم گفت: شرتشیرا خاموش کرد و بلند شد ت گارشیس اریکام

 م و بازش کردم.رفت اریبه سمت کمد کام دنینزدم،از کنارم رد شد و من بعد از لباس پوش یحرف

 توجهم را جلب کرد! یقرمز مشک باکس

 فرستاده بود! شیبرا سایکه پر یباکس همان

 گرفت! خندم

 !رونیب دمیرو از داخلش کش شرتیو ت برشداشتم

 

 بودم! دهیخر شیکه برا یشرتیت همان
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 تخت گذاشتمش! یداخل باکس قرارش دادم و رو دوباره

و بعد از زدن نرم کننده به دست  دمیچیپ میرو دورِ موها کیکوچ یراهم رو تخت گذاشتم و حوله شیهالباس یهیبق

 .دمیو صورتم رو تخت دراز کش

 !نییاما حوصله نداشتم برم پا ومدیخوابم نم یگرسنگ از

 گرسنمه! یاریب یزیچ هیبرام  یبر شهیم-که از حمام خارج شد روبهش گفتم: اریکام

 رفت! شیهاداد و به سمت لباس را کوتاه تکان سرش

 فرستاده برام! نویا یک دونمینم-به باکس افتاد و گفت: نگاهش

 به فکرت بوده! یکی! حتما هیقشنگ شرتیت-

 خورد! نیلبش چ ینگاهم کرد و چرا احساس کردم گوشه قیعم

 گردو برگشت! ریپنبزرگ نون یو دوتا لقمه ریش یوانیبا ل نیاتاق خارج شد و بعد از چند م از

 گذاشت و کنارم نشست! میجلو

 خوردم و خوشبختانه اصال حالم بهم نخورد! همشونو

 !دمیتخت گذاشت و خواست بغلم کنه که عقب کش نییرو برداشت پا ینیس اریکام

 کنم! کاری! چشهیخب حالم بد م-که کرد گفتم؛ اخم

 بالشت گذاشت و نگاهم کرد! یرو رو سرش

 بودم، دهیفاصله ازش خواب با

 ه؟یچ -:دمیشد پرس یکه طوالن نگاهش

 خونه دوستت! میریفردا باهم م-

 کدوم دوستم؟-:دمیرا بستم و پرس میهاچشم
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 هفته ازم دورت کرده بود! کیکه  یهمون-

 ؟یچ یبرا-:دمیسمتش و پرس برگشتم

 !یهفته اونجا بود کیکه تو  هییجا یبدونم چجور خوامیم ینطوریهم-رو دستم نشست و گفت: دستش

 !نجاستیبهتر از ا-

 !دیکردم اما شن زمزمه

 جاست! نیبدون من بهتر ییتو هرجا یبرا-را بست: شیهاچشم

 !دمیزمزمه کرد اما من شن اونم

 !ستی! مهم نیچیو انکار....ه دمیشن

و دستم  دیبوسکرد،دوبار پشت سرهم  کیتر گرفت و به لبش نزدبکشم که محکم رونیدستم را از دستش ب خواستم

 رو رو صورتش قرار داد!

 

 چقدر گذشت که خوابم برد. دونمینم

 صبح بود. ازدهینبود، ساعت  اریشدم کام داریکه ب صبح

 رفتم...موهامو شونه کردم و دست و صورتمو شستم... سیشدم به سمت سرو بلند

 !دمیز کشتخت درا ی...کرم مخصوص صورتم را زدم و رورونیحوله خشک کردم و اومدم ب با

 رو صورتم! ماندیربع م کیحداقل  دیبا

 یربع بعد بلند شدم و از رو صورتم پاکش کردم...کم کیبرداشتم و به ساعتش نگاه کردم، یرا از رو عسل لمیموبا

 کردم و موهامو از باال بستم. شیآرا

امو برداشتم و بعد از و ساعت و حلقه دمیرا پوش امیمشک دیو شال سف یو کفش و شلوار مشک فیبا ک دیسف مانتو

 رفتم. نییها پااز اتاق خارج شدم و از پله یزدن عطر و برداشتن دفترچه و جواب سونوگراف
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 بخورم. یزیچ دمیترسیبودم اما م گرسنه

ه نون پرتقالم را خوردم و چند لقماز آب یخانم خواستم برام صبحانه آماده کنه...کمآشپزخانه شدم و از نجمه واردِ

 گردو خوردم و بلند شدم. ریپن

 خانم کردم از خونه خارج شدم.از نجمه یتشکر

 خارج شدم و به سمت مطب دکتر روندم. نکیشدم و از پارگ اریکام ینایاز ماش یکیشدم و سوار  نکیپارگ وارد

 را نشانش دادم. شیو آزما یداخل شدم و جواب سونوگراف ضیمر نیظهر بود مطب خلوت بود...ب یطرفا چون

 برو جوابشو سمینویم یبرات سونوگراف گهیماه د یزم،برایعز یندار یخب خداروشکر مشکل-زد و گفت: یلبخند

 کن... میروزه خودت تنظ نیهم گهیوقت چک کردن خودتم ماه د اریب

 باشه حتما!-

 بسالمت!-رو نوشت و دفترچه رو به سمتم گرفت و با لبخند گفت: یسونوگراف

 .رونیهم تشکر کردم و رفتم ب یزمزمه کردم و با برداشتن جوابا از مطب خارج شدم و روبه منش یتشکر

 نه! ایخونه  رهیبرا ناهار م اریکام دونستمیبعد از ظهر بود و نم کی ساعت

 !ومدنیهنوز ن یول انیبله خانم م-خانم سوال کردم که گفتند:خونه رو گرفتم و از نجمه شماره

 قطع کردم...به سمت خونه راه افتادم.گفتم و  یاباشه

 

 .دمیرس اریبا کام زمانهم

 .نکیدر پارک کرد و من بردم داخل پارگرو دم نیماش اریکام

 شدم به سمت خونه رفتم. ادهیکردم و پ پارک

 !دیدیم ونیزیو تلو دیکشیم گاریکاناپه لم داده بود و س یکه طبق معمول جلو دمیرو د اریکه شدم کام ییرایپذ وارد
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 ناهارو بکشم! دیاخانم اگه گرسنه دیخوش آمد-گفت: دنمیبا د خانمنجمه

 نه فعال!-را باال دادم و گفتم: سرم

 ها باال رفتم و وارد اتاق شدم.پله از

 را عوض کردم و رو تخت نشستم. میهالباس

 برداشتم. فمیرا از تو ک لمیموبا

تو  دیچیشادش پ یو باهاش تماس گرفتم...بعد از چند بوق صدا اتصالو زدم یداشتم... دکمه سایاز پر کالسیم

 ؟یکجا بود یخانم! خوب نایبه سالم ت -:یگوش

 ؟یتو خوبسالم،خوبم، کیعل-

 بود متوجه نشده بودم، چخبر؟ لنتیرو سا میبودم دکتر گوش رفته

 دنبالت! امیب یریاگه م رونیبرم ب خواستمیفقط حالتو بپرسم،م ،خواستمیسالمت-

 بگذره!اومدم خستم،برو بهت خوش رونیخونس خودمم تازه از ب ارینه بابا االن کام-و گفتم: دمیتخت دراز کش رو

 فعال خداحافظ! یزم،مرسیباشه عز-

 !زمیخداحافظ عز-

 سرم قرار دادم. ریو دستم رو ز دمیکردم و به پهلو چرخ قطع

 

 !هیبفهمم ک تونستمیم دهیاتاق باز شد و من ند در

 سخت هم نبود! ادیز البته

 .شدیبدون در زدن وارد نم اریجز کام یکس

 جاگرفتم. اریدر آغوشِ کام هیاز ثان یرا بستم...تخت تکان خورد و من در کسر میهاچشم
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 کردم خودمو از آغوشش جدا کنم! یحالم بد نشد اما بازم سع نکهیا با

 نا،یت کنمیخواهش م-! سفت تو آغوشش فشارم داد و آرام در گوشم زمزمه کرد:نذاشت

 !قهیچند دق فقط

 نزدم! یحرف

 به حرکت دراومد لبش گردنم را لمس کرد. میموها یالالب دست

 !!اریکام-:دمیازش فاصله گرفتم و با بهت نال یلباسم رد شد کم ریکه از ز دستش

 !شیه-آرام گفت: دیکشیباز منو به سمت خودش م که یسرخش را بست و در حال یهاچشم

*ش مهر سکوت رو یرو بدنم به حرکت در اومد! باز خواستم اعتراض کنم که با ل*ب*ه*ا* دستش

 *م* زد!!یل*ب*ه*ا*

..... 

 بود! دهیو حال تهوع امانم را بر دمیچیپیدرد به خودم م از

 !کردمیاحساس م میاپاه نیرا ب یعیخوردن ما زیتکان خوردن نداشتم و ل حال

 را تکان دادم اما متوجه نشد! اریکام جونمیدستِ ب با

رفت و  یاهیس میهابرم اما هنوز قدمِ اول را برنداشته بودم که چشم سیهزار زور و زحمت بلند شدم به سمت سرو به

 برخورد کردم! نیمحکم با زم

 

 تو دهنم! ادیب خوادیدلم م کردمیو احساس م دندیدیتار م میهارا باز کردم...چشم میهاکمرم چشم ادیدرد ز از

 !تونستمینفس بکشم اما نم خواستیو دلم م کردمیم یخفگ احساسِ

 باز کنم!! توانستمیرا هم نم میهانداشتم و چشم نفس



 سرنوشت هیشب یزیچ

 
170 

 

 !دادمیبه چپ و راست تکان م یو سرم را ه دادمیرو فشار م یزیچ هیدستم محکم  با

 جواب دادن هم نداشتم! یاما نا گفتیرا م که اسمم دمیشنیرا م اریکام یصدا

 تار نبودند! میهاچشم گهیکم دردم کم شد و دچطور شد که آرام شدم و کم دونمینم

 !دمینگران را باال سرم د ارِیبازشون کردم و کام کامل

 ؟یدار ؟دردیخوب-:دیبازم رو صورتم خم و شد و پرس یهاچشم دنِید با

 بچم؟-:دمیروبهش نال یاشک ییهاچشم با

 ؟ینگران نباش گلم سالمه!تو خوب-:دیخند کوتاه

 !رونیبرو ب-زدم: لب

 !رونیگفتم برو ب-داد زدم: بایکه تقر دیرا تو دهنش کش لبش

 رفت! رونیباشه از اتاق برا باال برد و با گفتنِ باشه شیهادست جفت

 

 اتاق را شکست! یِ هقم فضاو هق دمیسرم کش یتخت را رو یمالحفه

 خوابم برد! یچجور دمیهق زدم که نفهم یانقدر

...... 

 خارج شده بودم!! مارستانیهفته بود که از ب کی

 !دمشیدیهم نم ادیجدا کرده بودم و ز اریاون روز اتاقم را از اتاق کام از

 !مشیدیروز کامل نم کی یحت یگاه

 !شدمیکم داشتم افسرده متنها بودم و کم یلیخ

 !کردمیصحبت م سایبا پر یگاه فقط
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 !آوردمیباال م ادیز یهیها هم از شدتِ گروقت یگاه

 تو اتاق! ادیب اریهقم انقدر بلند بود که کامو هق دمیصبح در اثر خواب بد از خواب پر بارکی

 اش قرار دادم و هق زدم!سرم را رو شونه حرفیکه کرد ب بغلم

 آرام شدم! یکه کم انقدر

اشتباه  دیکردم ببخش یغلط هیگلم! من  یکنیم کارونیچرا با خودت ا-و آرام زمزمه کرد: دیسرم را بوس رو

 !یریاز دست م یکشش نده،دار نایت کنمیکردم،شرمنده،خواهش م

 

ها که تازه نامزد کرده رو از بچه یکی روزید-گفت: کردیکه نوازشش م ینزدم،دستمو گرفت تو دستش و در حال یحرف

 !دمید

 شام دعوتشون کنم اگه حالت بـ... خوامیبرا همون م میکه بر ینبودتو  شینامزد

 !انیبگو ب یخوایخوبم اگه م-تو حرفش: دمیپر

 اش را رو سرم گذاشت.و چانه دیسرم را بوس رو

 کرد! رمیگرنگش غافل یکه گذشت سرم را بلند کردم و نگاهش کردم...با نگاه مشک یکم

 روشن تر! شهیاز هم شیهاکوتاه رو لبش بود و چشم لبخند

 گرفت! خندم

 ؟یکنینگام م ینجوریا یبرا چ-:دمیکش رفت و پرس یکم لبم

دوست داشتنِ تو -مکث کرد و بعد زمزمه وار گفت: یرا بست،کم شیهاچسباند و چشم امیشانیرا به پ اشیشانیپ

 !اتمهیبخشِ ح نیترمهم

 کرد؟یم یقراریچرا ب قلبم

 محکم خودمو تو بغلش بندازم؟ خواستیدلم م چرا
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 شه؟یکنارش حالم بدنم گهید کردمیاحساس م چرا

 چرا؟چرا؟چرا؟

 کرد! تیکفِ دستم را اذ یکم ششیررو صورتش نشست و ته ارادهیب دستم

 کنک بود! یرا باز کرد و نگاهش کم شیهاچشم

 مهربان شده باشم و ازش فرار نکنم!! یمن اونجور شدیباورش نم انکار

 خودمم تعجب آور بود! برا

 کارام دست خودم نبود! دونمینم اما

 

 !میبگم مهمون دار کننیم کاریچ مینیبب نییخب پاشو برو منم برم پا-که گذشت گفتم: نیم چند

 و بلند شد! دیرا چندبار پشت سرهم بوس امگونه

 .میها رفتسرش من هم بلند شدم و باهم به سمت پله پشت

 رفت و من به سمت آشپزخانه رفتم. رونیب اریکام

 د؟یخوریخانوم صبحانه م ریصبح بخ-و گفت: دیبه صورتم پاش یلبخند دنمیده صبح بود،نجمه خانم با د ساعت

 !خورمینجمه خانم بله م ریصبح بخ-نشستم و گفتم: زیم پشت

 پرشد! زیم یرو نیگفت و بعد از چند م یخانم چشم نجمه

 !خوردمیتند متند شهیحالم خراب نم نکهیاز ا یو با خوشحال گرفتمیجورباجور برا خودم م یلقمه

 و کنارم نشست! دیرو صورتم پاش یوارد آشپزخانه شد،لبخند اریام تمام شده بود که کامصبحانه تازه

 خوردم جا ندارم! یلیخ-رو به سمتم گرفت که گفتم: گردوریپننون یلقمه

 داد. ییرو تو دهنش گذاشت و روبه نجمه خانم درخواست چا لقمه
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 امشب؟ انیمهمونات م شدیچ-

 !امیزودتر ب کنمیم یکارخونه برا ناهار هم سع رمیمن م ننیبگو تدارک بب یخوایم یخودت هرچ زمیآره عز-

 را خورد و بلند شد اشییچا اریرا تکان دادم و کام سرم

 صدام کرد. اریبلند شدم که کام رون،منمیب رفت

 بله؟-و گفتم: ستادمیبود، ا ستادهیا یدر ورود یکه جلو شیسمتش رفتم و روبرو به

 تو تنش! رهنِیتو دستش را نشانم داد و اشاره کرد به پ کراوات

 نپوش! یلباس رسم انیلطفا اگه مهمونات شب م-گفتم: زدمیاش مکه کره یرو گرفتم و درحال کراوارت

 .دمیرو لباسش کش یرو دور گردنش انداختم و دست کراوات

 کرد! رمیاش رو ل*ب*م غافلگزدم که بوسه اشرهیکوتاه به نگاهِ خ یلبخند

 

 !دمیعقب کش یرا رو لبم قرار دادم کم دستم

 نگران شد! یرا گرفت و نگاهش انکار کم میآروم بازو دستش

 !شهیم رتیبرو،د-گفتم: عیبزند که سر یرا باز کرد حرف لبش

 و با فشار دادنِ کوتاه دستم از خونه خارج شد! دیرا تو دهنش کش لبش

ه باش لیتکم زیدارم همه چ م،دوستینجمه خانم امشب مهمون دار-خانم گفتم:سمت آشپزخانه رفتم و روبه نجمه به

 که! دیاکم و کسر باشه!...متوجه یزیچ خوادینم ز،دلمیغذا غذا دسر و...خالصه همه چ شیپ

 ؟یبله خانم فقط برا ناهار چ-زد و گفت: یلبخند یبا مهربان خانمنجمه

فقط شماها حواستون به شام و  نجایا ادیب گمیهم م ارشیخونه مامانم به ک رمیم یچیه-فکر کردم و گفتم: یکم

 خونه باشه لطفا! هیزیتم
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 مدنظرتون برا شام هست؟ یزیچشم فقط چ-خانم دوباره گفت: نجمه

غذا و فسنجون و برگ غذا و  دسر هم ژله و آها جامبو هم باشه  شیو ساالد کاهو پ یاو خامه چهیاووم بله سوپ ماه-

 آماده باشه! زیهمه چ امیم یوقت خوامیخوبه، م یکنیکه فکر م یلطفا و هرچ

 !دیکه دست به کار بش نیدیشن-گفت و روبه دخترا گفت: یخانم روبه من چشم نجمه

 !دینباش ،خستهدیبخور دیدرست کن دیدوست داشت یهم هرچ برا ناهار خودتون-گفتم: دوباره

 و از آشپزخانه خارج شدم. دمیشن شونویدسته جمع چشمِ

 

 .رونیرا برداشتم و رفتم ب لمیو موبا چیها رفتم و ازشون باال رفتم،وارد اتاق شدم و آماده شدم سوئسمتِ پله به

 !"اونجا ایب یمامانم ناهار خواست یخونه رمیمن م"نوشتم: اریکام یبرا امیپ کیکه شدم  نیماش سوارِ

 را روشن کردم و راه افتادم. نیقرار دادم،ماش فمیکردم و داخلِ ک سند

 برسم و حالت تهوع باز سراغم آمده بود! دیساعت طول کش کی

 از شد و داخل رفتم.را زدم، در ب نیماش رِیرا زدم و دزدگ فونیشدم،آ ادهیداشتم و پخونه نگه یرا جلو نیماش

 و آمنه خانم فقط تو خونه بودند! مامان

 قربون صدقم رفت. یمحکم بغلم کرد و کل دنمیخانم با د آمنه

 دعوت بودند و یفرداشب عروس نکهی...مثل ادیرو گرفتم که گفت رفته خر تایکردم و سراغِ رز یمامان هم روبوس با

 نرفته بود! دیمامان به علت سردرد خر

 !دیبا مامانش رفته بود خر مایباال تو اتاقش خواب بود و ر ماین

 ؟یضیده؟مریچرا رنگت پر-:دیشد و پرس قیرو صورتم دق یمامان که نشستم کم یروبرو

 نه خوبم!-را تکان دادم: سرم
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 طنگفت گفت فق یزیرفتاراش مشکوک بود اما چ ینجا،کمیاومد ا یناگهان شیپ یهفته اریکام-:دیدوباره پرس مامان

 !نیاومده بوده سربزنه بهمون هم

 داره؟ یرادیخب مگه ا-

خودش  یِروازش سراغ تورو گرفتم انکار کالفه شد اما به یوقت ینه ول-جا شد و گفت:تو جاش جاب یکم مامان

 !اوردین

 باهاش بحثم شده بود قهرکرده بودم برا همون! کمی-و گفتم: دمیکوتاه کش یآه

 ؟یکجا بود -:دیگرفته بود برداشت و پرس شیخانم جلوکه آمنه ینیرو از داخل س وهیمآب وانِیل مامان

 دوستم! یخونه -را برداشتم و روبه مامان گفتم: وانیخانم لبا تشکر از آمنه منم

 .؟یچرا بحثتون شد؟سرِ چ-:دیدوباره پرس مامان

 !یچیمامان،ه الیخیب-و گفتم: دمیکوتاه کش یپوف

 ؟یحالیب ،چراانیهست ت تیزیچ هیتو -

 !ست،خوبمین میطور-

 باشم مادرتم! میهرچ ،منیستین-

 حرفت شده؟ اریبگو چته؟نکنه باز با کام-زدم که مامان باز گفت: کیکوچ یپوزخند

 !ادیب دیشا ارمیفقط اومدم بهتون سر بزنم برا ناهار هم اومدم کام ستین میمامان آخه من طور نه-

 !نیهم دهیچرا رنگت پر گمی،فقط منگفتم یزیباشه مامان من که چ-را خورد و گفت: اشوهیماز آب یکم مامان

 

 باردارم! -را با زبانم تر کردم و گفتم: لبم

 !؟یکه خوبه،چرا ناراحت نیخب مامان ا-زد و گفت: یلبخند مامان
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 !حالمیب کمیفقط  ستمیناراحت ن-انداختم و گفتم: میپا یرو میپا

 !یشیماهت تموم شه بهتر م زم،سهیعز هیعاد-زد و گفت: یدوباره لبخند مامان

 بخورش!-تو دستم گفت: یِوهینگفتم،مامان با اشاره به آب م یزیچ

 بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. بعد

 ها رفتم باال و وارد اتاقم شدم!را خوردم و بلند شدم از پله اموهیآبم تمام

! کردمینگاهش م نجایکه از ا یینگاه کردم،برگشتم به اون روزا! اون روزا اطیو به ح دمیاتاق را کنار کش یپرده

 !کردیسرش را بلند نم وقتچیه تونستینگاهم را اما چون نم شدیمطمعنا متوجه م

 !دمیدل کشاز تهِ  یرا بغل کردم و آه میدستها

 ازدواج کرده،حتما! کنه؟حتمایم کاریاالن کجاست؟چ یعنی

 نامزد داره! گفتیم

نداره! ازدواج کرده که کرده تو  یمگه اون حق زندگ گهیبس کن د-و تو دلم به خودم غر زدم: دمیکش یآه وبارهد

 فعال به فکرِ خودت باش،به فکرِ بچت!

 کوتاه رو لبم نقش بست... یو لبخند دمیرو شکمم کش یدست

و باز  اطی...درِ حدمیرو د اریکه کام امینقاش یِچقدر تو فکر بودم،به خودم اومدم و خواستم برم سراغ تابلو دونمینم

 شد. اطیکرد و وارد ح

 هم وارد خانه شد. اریرفتم که کام نییها پارو کنار زدم و از اتاق خارج شدم،از پله پرده

 

مبل بود گرفت و  یبا مامان کنارم رو مبل نشست،دستم را که رو دسته یو بعد از احوالپرس دیبه صورتم پاش یلبخند

 ؟یخوب-کوتاه فشار داد:

 اوهم!-را تکان دادم: سرم
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 !دهیرنگت انکار پر-

 خوبم! ستین میاما طور گهیم نویمامانم هم-

 ؟یمطمعن-

 !ستین میچیول کن بابا من خوبم،ه اریکام یوا-

 باشه! یشیم یچرا عصب زمیخب عز یلیخ-

باز  ییاریرو تو دستش گرفت،در پذ وانیکوتاه ل یبا تشکر اریگرفت و کام اریکام یِرو جلو وهیخانم شربت آبم آمنه

بدو خودشو تو بغلم انداخت...محکم بدو مایوارد خونه شدن...مامان از آشپزخانه خارج شد و ر مایو ر تایشد و آز

 یکییکیخارج کرد و  سهیبود و از تو ک دهیرو که تازه خر ییهالباس مایکردم،ر یهم روبوس تایبوسش کردم و با رز

 ذوق! یبا کل دادیبهم نشون م

و  دمیپشت سرهم گونشو بوس د،چندباریبه طرفم دوئ دنمیاومد و با د نییها پاآلود هم از پلهخواب یِمایناهار ن موقع

 نشست. یناهار خور یکنارم رو صندل

غذامو خوردم و با تشکرَ  آمنه خانم محشر شده بود،تعجب آور بود اما اصال حالم بهم نخورد،تا تهِ یمهیو ق کشکآش

 و مایخانم و مامان کنارم نشست...رتمام شد و با تشکر از آمنه شیهم غذا اری،کامدمیخانم عقب کشاز آمنه یمفصل

 .کردندیفردا صحبت م هیدورم نشسته بودند و هرکدوم از لباس و عروس ماین

 ؟یضیمر نایت دهیرنگت پر-:دینشست و پرس میروبرو تایرز

 !دنیم ریهمه امروز به رنگ من گ ست،چراین مینه واال من طور-و گفتم: دمیکوتاه کش یپوف

 نگفتم! یزیمن که چ یشیم یخب حاال چرا عصب-با خنده گفت: تایرز

 یخوایم نکهیفقط مثلِ ا تایرز ستین یزیچ-نشست و با خنده گفت: تایکنارِ رز وهینزدم که مامان با ظرفِ م یحرف

 !!یخاله بش

 

 باشه! ریخدا،مبارکه،انشااهلل قدمش خ یا -گفت: یمتعجب نگاهم کرد و بعد با خوشحال هیچندثان تایرز
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 شد سمتم اومد و محکم بغلم کرد! بلند

 باشه بابا ولم کن!-کردم و گفتم: شیخنده از خودم جدا با

 نشست... شینگاهم کرد و رفت سرجا چپچپ

عشقم من کارخونه کار دارم،توهم برو خونه شب مهمون -گفت: اریبه حرف و خنده گذشت که کام دوساعتیکی

 که نرفته؟! ادتی میدار

 نکن. رید ،توامننیتدارک بب همیگفتم کل ،تازهادمهی رمینه م-کوتاه بهش زدم: یلبخند

 کرد و رفت. یهم خداحافظ مایو ر مایو ن تایبهم زد و با گفتنِ حتما،بلند شد با مامان و رز یلبخند یاریکام

 چند وقتته؟ نمیکن بب فیخب تعر-کامل رو مبل لم داد و گفت: تایرز

 تازه وارد دوماه شدم!-

 جونم،فسقلِ خاله! یا-

بلند  نیسنگ یِزایچ ،یمواظبِ خودت باش یلیخ دیبا -پاک کرد و گفت: یرا با دستمال کاغذ شیدستها مامان

 !دایانجام نده،بذار بچتم مثلِ خودت تنبل بار ب ینکن،اصال کار

 کج شد!. یو منم لبم کم دیخند تایرز

 پنج بود که عزمِ رفتن کردم. کینزد ساعت

 سوپ کل فضارو پر کرده بود! یخونه اول به آشپزخانه رفتم،بو دمیرس یوقت

 مادر؟ یخوب-گفت: دنمیبا د خانمنجمه

 مرتبه؟ زیچممنون،همه-بهش زدم: یلبخند

 مرتبه، زیآره خانم،همه چ-

 راحت! التونیخ
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 را درآوردم. میهاها رفتم،وارد اتاق شدم و لباسزدم و به سمت پله یکوتاه لبخند دوباره

 

سرم جمع کردم و به سمت حمام رفتم،کل بدنم را با شامپو بدن شستم و حوله رو دور بدنم حلقه  یرا باال میموها

 .رونیکردم و اومدم ب

 یمشک یراحت یهاو صندل یو شال مشک دیون سفبا ساراف یمشک یرفتم و شلوار کش میهاسمت کمد لباس به

 کردن. شیتوالت نشستم و شروع کردم آرا یصندل یرو رامیلباس ز دنِیتخت قرار دادم و بعد از پوش یرنگم رو

 شیام رها کردم و شالم را روشانه یلختم را رو یموها میهالباس دنِیرا صاف کردم و بعد از پوش میکه شد موها تمام

 تخت قرار دادم... یرا هم رو اریمدنظر کام یهاانداختم... لباس

 رفتم. نییها پاادکلن زدم و بعد از بستنِ دستبندم از اتاق خارج شد و از پله یبود،کم میهشت و ن ساعت

باال داد  یاچپش را به حالتِ بامزه یِنگاهم کرد و بعد ابرو رهیخ هیچند ثان دنمیوارد خانه شد،با د اریلحظه کام همان

 !رهیکه باعث شد خندم بگ

 یشد بایز یلیخ -پراز خواستن گفت: ییهاسمتم آمد و جفت دستش را دوطرفِ صورتم قرار داد و با چشم به

 !بایز باترازیقشنگم،ز

 و راستش تو دلم ذوق کردم! دیخند میهاچشم

 !یبهم داشت یحس رهذهی،ذرههیکاش فقط -آرام بغلم کرد و کنارِ گوشم زمزمه کرد: اریکام

 نزدم! یو حرف دمیکوتاه کش یآه

 

 کرد. میو از آغوشش جدا دیآروم کنارِ گوشم را بوس اریکام

 !.رسنیبرو باال لباسات رو تخته،االن مهمونا م-

 را باز و بسته کرد و رفت باال. شیهاآرام چشم اریکام
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خانم به شد،نجمه دهیکش یاف نگاهم به سمت در وروداف یمرتب بود...با صدا زیسمت آشپزخانه رفتم،همه چ به

 ن داخل!ک شونییمحبوبه دخترم برو درو باز کن با احترام راهنما-که تازه استخدام شده بود گفت: یدیدختر تپل سف

و  دآم نییها پااز پله اریکام ستادم،یرفتم و همانجا ا یگفت و به سمت در رفت،منم به سمت درِ ورود یچشم محبوبه

 کیبا شلوار ستش تنش بود با  مخملیو کت مشک دیسف شرتیکه ت یموگندم یآقا کیستاد،یآمد و کنارم ا عیسر

 آشنا بود،بل یلیبه نظرم خ مردداشت وارد خونه شدند،  شیهم آرا یخانم جوان موبلوند که کل

محبوبه به سمت  ییِکرد و به راهنما یروبوس اریو آقاهه هم با کام میکرد یبود روبوس یجوان که اسمش ساق خانومِ

 رفتند... ییرایسالن پذ

 .میهم نشست یو روبرو میهم همراهشان رفت اریکام منو

 کرد. ییرایازشون پذ وهیو م وهیبا آبم محبوبه

 ار؟یکام هیمارکش چ شرتتیت-:دیپرس اریکام شرتیبه ت یقیکه حامد نام داشت با نگاه دق اریکام دوست

 !دهیکادو رس نیا دونمیواال نم-تنش کرد و گفت: شرتیه به تکوتا ینگاه اریکام

 ن؟یدیاز مجتمع گلها خر شیپ دوهفتهیکیکه  ستین یشرتیهمون ت نیخانم ا نایت-من گفت:روبه نباریا حامد

 !دیاز کجا فهم نیخدا،ا یوا

 ن؟یدیشما از کجا فهم-:دمیپرس متعجب

 ت؟سین ادتونین،یدیاز مغازه من خر شرتویت نی،اآشناس افتونیمن اون موقع گفتم ق-و گفت: دیکوتاه خند حامد

 آشناست! افشیپسره ق نیا گمیخدا م یو وا دمیرا تو دهنم کش لبم

 !دنتینقشه کش نیبا ا سایآبروم،خدا لعنتت کنه پر ایخدا

 !کنهیفکر م ینگاهش کنم،معلوم نبود حاال چ تونستمیاما نم شدمیرا متوجه م اریکام یرهیخ نگاه
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به دوران  گشتیکه برم شونییخوردن گرم کردم،تا موقع شام حرف از ازدواج اونا بود و آشنا وهیرا با م سرم

نداره برعکس  یبه ساق یو االنم از اخالقش معلوم بود حسِ خوب دادینم  یمحل ساق ادیکه حامد ز شونییدانشجو

 !کردیعاشقانه رفتار م یلیکه خ یساق

 د؟یآشنا شد یجورشما چ-:دیروبهم پرس یساق

 نیبودند و من اول کیشر نایپدرِ منو پدرِ ت-زودتر از من گفت: اریهم ثابت شد و کام یهمزمان رو اریمنو کام نگاه

 عشقمون برداشتم! یقدم برا

 !دیداریقدمو شما برم نیشتریاالنم معلومه ب-زد و گفت: یپوزخند یساق

 راستش را باال داد و من با اخم نگاهش کردم! یابرو ارینگاهش کرد و کام یرچشمیز حامد

 خوردن نشان داد. وهیانداخت و خودش را مشغولِ م نییرا پا سرش

 و حامد هم مشغولِ صحبت کردن. اریشدم و کام اریمشغولِ پوست گرفتنِ خ منم

 خانم گفت شام آمادس!.ده بود که نجمه ساعت

 رفتند. یت سالن غذاخورهامون به سمما مهمان ییِو با راهنما میشد بلند

 زود رفتند! یلیزده نشد و خداروشکر خ یغذا حرف موقع

-را سرش را تکان داد و گفت: اریتکرار کردم...کام اریکام یِو تا رفتند همان حرف را برا ومدیاز دختره خوشم ن اصال

 با حامد! یاقهیسلپس هم

 چطور؟-:دمیپرس متعجب

 !ادیحامد هم ازش خوشش نم-اال گفت:بره ب شدیکه بلند م یدر حال اریکام

 پس چرا باهاش نامزد کرده؟-:دمیبلند شدم پشتش راه افتادم و پرس منم

 نکهیدختره مثل ا دونمیچه م-گفت: گرفتیکه دستم را م یتا من بهش برسم و در حال ستادیها اپله نِییپا اریکام

 و فالن! برمیو آبروتو م کنمیم تیازت شکا رمیم یازش باردار شده بعد گفته اگه باهام ازدواج نکن
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 باهاش رابطه داشت! کردیغلط م خواستشیواه واه خب حامد اگه نم-

بتش کادو مناس نیا نمیحرفا بگو بب نیا الِیخیب-برم داخل گفت: کردیکه اشاره م یدرِ اتاق و باز کرد و درحال اریکام

 بود؟ یچ

 تنش کرد! شرتِیبه ت اشاره

 

 داختم و به سمت تخت رفتم،نشستم و سارافونم را از تنم خارج کردم.ان نییرا پا سرم

 صورتم! یرهیاش لخت بود و نگاهش خرا کنارم احساس کردم و برگشتم سمتش،باال تنه نشستنش

 چرا انقدر دوستت دارم؟-رو صورتم نشست و لبش زمزمه کرد: دستش

 بارش بود! نیتند زد و اولتند قلبم

 یها*م نشست و چشمی*ش رو ل*ب*ه*ا*یرو دستش نشست و سرش آروم آروم جلو آمد و ل*ب*ه*ا دستم

 خمارش بسته شد!

 

∞°°°°°∞ 

 

 و یدکتر و سونوگراف قِیدق مِیمواظبم بود،تا یلیو خ کردینم یانکارسهل گهید اریبود،کام میماهِ باردار یآخرا

 !!وقت گرفته بود زریبود و از دکترم برا ل دهیپرس مانممیوقت زا ی!...حتومدیپام همشو مو پابه دانستیرا م شمیآزما

 تر شده بود!بود مهربان مهربان

 !کنمیم دایبهش پ یدارم حسِ وابستگ کردمیکم احساس مو من کم کردینم تمیهم اذ ذرههی یحت

 دلم گرفته!! رونیب میبر شهیم اریکام-تاپش سرگرم بود گفتم:که با لپ اریتخت نشستم و روبه کام یرو

 پاشو حاضر شو! شهیآره گلم چرا نم-را بست،نگاهم کرد و گفت: تاپشلپ
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 ام به شدت سررفته بود!بهش زدم و بلند شدم، حال تکون خوردن نداشتم اما حوصله یلبخند

 

 سیرا خ نیزم یگاه یزیآبان بود و بارانِ پائ لِی...اوارونیب میرفت نیو با ماش نییپا میرفت اریکه شدم همراه کام حاضر

 .کردیم

 م؟یخب خانومم کجا بر-

 !میفقط بچرخ جاچیه-

 نکنه دختر کوچولم هوسِ گردش به سرش زده!-را شکمم گذاشت و گفت: یدست اریکام

 اش سررفته!حوصله میلیآره خ-خنده سرم را تکان دادم: با

 قربونِ جفتتون برم! یاله-گفت: دادیکه کوتاه فشار م یبا خنده دستم را گرفت و درحال اریکام

 نزدم! یو حرف دمیکوتاه کش یآه

که با لگدِ محکمِ  شدندیچشمانم داشتند گرم م کمم،کمیبود ابانایاز دوازده هم گذشته بود و ما هنوز تو خ ساعت

 دختر کوچولوم

 ضرب باز شدند و صاف نشستم! کی میهاچشم

 نا؟یت شدیچ-:دیمتجعب نگاهم کرد و نگران پرس اریکام

 لگد زد!-را تو پهلوم گرفتم و گفتم: دستم

 رِیاز ز خت،دردیر یزیچ هیدلم که گذشت احساس کردم ته نیو دستش را رو شکمم قرار داد،چند م دیخند اریکام

 تو کمرم! زدیو م شدیدلم شروع م

 که حالت تهوع هم سراغم آمده بود! دیشد یانقدر

 شده؟یچ -:دیو نگران پرس دیقف کرد،کامل سمتم چرختو ابانیشد و کنارِ خ تمیکه متوجه وضع اریکام

 !مارستانیاز درد،خب برو ب رمیمیدارم م ینیبینم-زدم: داد
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ال و حالم اص دمیکشیم غیراه افتاد... از درد ج مارستانیرا روشن کرد و با تمام سرعت به سمت ب نیماش عیسر اریکام

 خوب نبود!

 

شده  حالیو تا اومدنِ اون و از درد ب ادیاز شانسِ گندِ من دکتر خودم نبود،زنگ زدن ب مارستانیب میدیرس یوقت

 .رفتیم جیو سرم ک کردیتار بود،کمرم به شدت درد م زیچشمامو باز کردم،همه چ یبودم، ول

 مبود،قلب یبدم،تنها بودم و دستم که به سمت شکمم رفت خال صیکه حالم جا آمد تونستم دورورمو تشخ یکم

 اومده! ایبچم دن یعنی ایاومد،من دردم گرفته بود، خدا ادمی زیهمه چ هویو  ستادیا یاهیثان

 خدا! یوا

به سمتم آمد و با لبخند  عیسر دنمیتو دستش وارد اتاق شد،با د سهیک کیبا  اریجا شدم که کامبتو جام جا یکم

 ؟یندار ؟دردیخوب-:دیپرس

 ار؟ینه خوبم،بچم کو کام-را تکان دادم: سرم

 !زمیعز ارمشیاالن م-قرار داد و گفت: زیم یتو دستش را رو یسهیک اریکام

 رایرا باز کردم و کام میهاچشم ییپا یرا بستم،با صدا میهادادم و چشم هیو من سرم را به بالشت تک رونیب رفت

چشممو پاک کردم و  یاشکِ گوشه یلم داد و من از خوشحالشده بود بغ دهیچیپ یصورت یدختر خوشگلمو که تو پتو

 تو آغوشم فشارش دادم!

 ست؟یپس چرا گرسنه ن-گفتم: اریو روبه کام دمیرو صورتش کش یدست

 خشک دادن بهش! ریش-گفت: کردیدختر کوچولومو نوازش م یکه با انگشت اشارش گونه یدر حال اریکام

 چرا انوقت؟-:دمیاخم پرس با

صبح به  روزیزدن از د یهوشیبهت آمپول ب یلیخ یشدینم هوشیبود اصال ب ادیدردت ز-گفت: یبا کالفگ اریکام

منم  نایت شهیاما من دلم آروم نداشت،باورت م هیعیطب گفتیم شدم،دکترتیم یداشتم روان یبود ومدهیهوش ن

 !دمشیاالن د نیهم
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 ندارم من؟ ری؟شیچ یعنیخب االن -

 ارزش داره! ایادنیبرا من دن یکه خودت سالم نینداره خانومم،هم بیع -آرام زد و گفت: یلبخند اریکام

 که گفتم؟! هیاسمش همون-گفتم: اریبه صورت قرمزِ دخترکم انداختم و روبه کام ینگاه

 !یکه خودت گفت یهمون زمیآره عز-را بازوبسته کرد: شیهاچشم

 !یکوچولو خوش اومد ناید-اش گفتم:بسته یِهاو با نگاه به چشم دمیدخترکم را بوس یگونه

 

 اش را رو فرقِ سرم متوجه شدم!و بوسه دیشد و سرم را در آغوش کش ترکینزد اریکام

 خبر ندارن؟ نایمامانم ا-

 !انیتا دوهفته ب دیمامان خودم زنگ زده بود گفتم بهش گفت شا یزم،ولینه عز-

 نزدم، یو حرف دمیکش یآه

 !رمیبرات بگ یخوریم یچ-روبهم گفت: کردیکه بوسش م یز آغوشم گرفت و درحالا نارویآروم د اریکام

 نداره،االن تشنمه! یفرق دونمینم-

ذا غ رمیبا گفتنِ م اریآورد...آب را خوردم و کام میآب برا وانیل کیقرار داد و  میکنار کیرو تخت کوچ ناروید اریکام

 از اتاق خارج شد. رمیبگ

 ؟یدرد ندار ،یخانوم یخوب-پرستار وارد شد و روبهم گفت: باالفاصله

 درد داره. ینه فقط کمرم کم-را تکان دادم: سرم

احت ر ییپاشو کمکت کنم برو دستشو ،االنمیشیمتوجه نم یبود درد یزریل مانتیزا -لبخند سرش را تکان داد: با

 !یمرخص یبود

و به کمکش به  دمیرنگ را پوش یآب یهاییرا تکان دادم و پرستار دستم را گرفت و کمکم کرد بلند شد و دمپا سرم

 نبود، یو مشکل رفتمیراه م م،راحتیرفت سیسمت سرو
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 دکترمم بهم سر زد بعد از نوشتنِ چنتا دارو و قرص مرخصم کرد. نکهیهم راحت بودم و بعد از ا ییدستشو تو

 ؟یکجا حاضر شد-:دیغذا که وارد اتاق شد من حاضرو آماده رو تخت نشسته بودم،متعجب پرس یسهیبا ک اریکام

 !میبر میتونیمرخص شدم خب،م-

 ؟یجد-جلو اومد و گفت: اریکام

 ؟یاصال درد ندار االن

 داره! یزرد گفتیدکتر کودک،پرستار م میببر ناروید دینه،فقط با-را تکان دادم: سرم

مطبش بعد از  مشیگفت ببر نهیدکتره خودش بعد از معا روزیحتما،د-:گذاشت و گفت زیو رو مغذار یسهیک اریکام

دارو رو هم برداشت و روبهم  یسهیغذا و ک یسهیو ک فید،کیرفت و در آغوشش کش نای...بعد به سمت دمیبریظهر م

 !؟یراه بر یتونیپس پاشو گلم،م-گفت:

 .میبر تونمیآره م-شدم و گفتم: بلند

 

امال به ک اریکام م،نگاهِیو سوارِ آسانسور شد میسالن رفت یسمت انتها م،بهیرفتم و باهم از اتاق خارج شد اریکام کنار

بود،به خودم  اریکام یرهیو خ ارادهیدادم و نگاهم ب هیآسانسور تک یفلز یبود و من به بدنه ناید یبسته یهاچشم

 داشتیبرم نیاز زم ناروید فِیکه ک یدر حال اریو کام ستادیا ،آسانسورکنهیبا لبخند نگاهم م دمیکه اومدم د

 نا؟یت یکنینگام م یچرا اونجور-:دیپرس

درِ جلو را باز کرد و کمکم کرد  اریو کام میرفت نیآسانسور خارج شدم و فقط سرم را تکان دادم،به سمت ماش از

 نشستم،

 را دور زد و نشست و راه افتاد. نیقرار داد و ماش نیرا پشت ماش لیتو آغوشم گذاشت و درا بست و وسا ناروید

را گرفتم و  داد،دستشیرا تکان م شیهاو دست کردیدهنش را بازوبسته م یرا باز کرد و ه شیهاآرام چشمآرام ناید

 گرسنشه! ناید اریکام یوا-گفتم: اریروبه کام

 !زمیعز میرسیم میدار-نگاهمان کرد و گفت: یرچشمیز اریکام
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دلم به درد اومد و روبه  ه،یگر رینشد که آخرش زد ز یتحمل نداشت،انقدر دهنشو بازوبسته کرد و خبر یول ناید

 کنم،بچه گشنشه خب بگم تحمل کن،مگه آدم بزرگه! کاریاالن چ-داد زدم: اریکام

فقط بفرما خانوم،-آماده کرد و به سمتم گرفت و گفت: رویش نیشد،پشت ماش ادهیتوقف کرد و پ ابانیکنار خ اریکام

 نشو!! یعصب

 نق و سروصدا شروع کرد به خوردن!گذاشتم که با نق نایتو دهن د رویش

 سوار شد و درباره راه افتاد. اریکام

 !امیاز پسش برنم ییمن تنها اریکام میریبراش پرستار بگ دیبا-

 یدونیفراموش نشه،م زم،باشگاهتیباش عز کلتیبه چشم،شما به فکر ه اونم-و گفت: دیچیپ یاصل ابانیتو خ اریکام

 که زن بدفرم دوس ندارم!

 نگاهش کردم و با خنده دستم را فشار داد. چپچپ

 

 اریرا برداشتم و به سمت حمام رفتم،از حمام که خارج شدم کام میهاخواب،لباس نایو د میربع بعد تو خونه بود کی

 بودند! نایتو اتاق باال سر د تاینبود و مامان و رز

 د؟یاومدیسالم،ک-

 مامان؟! یپس چرا زودتر خبرم نکرد-گفت: کردیکه بغلم م یبلند شد و اومد سمتم در حال مامان

 !شدیچ دمیواال خودمم نفهم-آغوشش جدا شدم و گفتم: از

 اومد؟ ایبه دن یک-:دیهم بغلم کرد و مامان پرس تایرز

 !شبیپر-تخت نشستم و گفتم: رو

 ؟یمرخص نشد روزیوا پس چرا د-متعجب گفت: تایرز
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صبح  اومدم،امروزیبه هوش نم گهیم اریواال کام-سشوار بکشم گفتم: شدمیکه بلند م یرا باز کردم و درحال میموها

 خشک شده! رممیهوش اومدم،انقدر آمپول زدن که شبه

 خدا مرگم بده،چرا؟-آروم لبش را گاز گرفت و گفت: مامان

بشم و بعدشم به  هوشیزدن ب ادیآمپول ز شدمینم هوشیبود ب ادیبابا دردم ز یچیه -زدم و گفتم: زیریرا به پ سشوار

 !اومدمیهوش نم

 ه!دار یدکتر؟انکار زرد نشیبرد-:دیپرس گرفتیرا تو بغل م نایکه د ینشست و در حال تایرو تخت کنارِ رز مامان

 !میبرینه فعال بعد از ظهر م-گفتم: میرا خاموش کردم و در حال شانه زدنِ موها سشوار

 !یحمومش بد یکاش ببر-گفت: تایو روبه رز دیبوس ناروید یگونه مامان

 قرمزت خاله! یِمن قربون لپا یحتما چرا که ا-بلند شد و گفت: تایرز

 ن؟یشناسنامه گرفت-:دیو مامان پرس دمیخند من

 !رهیم اریکامنه،فردا صبح -

 ؟یگفتیکه م یهمان-گفت: آوردیدر م نارویکه لباس د یدر حال تایرز

 آره همون!-را تکان دادم: سرم

 حموم! میکوچولو بر نایخب د-بغلش کرد و گفت: تایرز

بعد از  تایحمام کردنش،لباسش را آماده کردم و رز دیهم نکش نیمهم بلند شد و باهم بردنش حموم،پنج مامان

 االن؟ نایت یدرد دار-:دیخشک کردن و بستنِ پوشکش لباسش را تنش کرد و بغلش کرد و پرس

 نه اصال!-را تکان دادم: سرم

 !میتلپ نجایتا شب ا ن،امروزییپا میپس بر-

 .نییپا میو رفت میگذاشتم و باهم از اتاق خارج شد رشیرو کر نارویو  د دمیخند

 .میکاناپه گذاشت و منو مامان هم کنارش نشست رو رشیهمراهِ کر ناروید تایرز
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 کجان؟ مایر ماین-:دمیپرس تایرز روبه

 .ارمشونیب رمیم گهیساعت د میباشگاه،ن-به ساعت کرد و گفت: ینگاه تایرز

و سوپ درست کنه که مامان هم  مهیرا تکان داد و بلند شدم رفتم تو آشپزخانه و روبه نجمه خانم گفتم ناهار ق سرم

 برام خوبه! گفتیکردم،قبول نکردم اما نجمه خانم هم م مانیدرست کنه تازه زا یاومد و گفت برام کاچ

 نشستم. تایو خودم رفتم کنارِ رز ارهیب ییو به محبوبه گفتم چا دمیکش یپوف

 

 گذاشت و رفت. یآورد رو عسل هاراییچا محبوبه

 .گردمیبرم گهیساعت د کیتا ارم،مامانیهارو ببچه رمیممن -بلند شد گفت: تایرز

 دیفهمیم یزدیم تایزنگ به آز هیباشه فقط کاش -گفت: تایبه سمتمان آمد و روبه رز تیسکوئیو ب ریش وانیبا ل مامان

 اومد. دیشا

 رفت. یرا برداشت و به سمت خروج فشیسرش را تکان داد و با گفتنِ باشه حتما،ک تایرز

تا آخرش  ییگردو تیسکوئیداغ را که داخلش عسل بود با ب ریش وانیکنارم نشست و بزور مجبورم کرد ل مامان

 بخورم!

 ها.با بچه تایآمد و بعدش رز اریبود که کام کی ساعت

ها رفت،بلند شدم و پشتش رفتم،وارد اتاق شدم و با اشاره به من که برم باهاش به سمت پله اریخورده شد و کام ناهار

 بله؟-بود گفتم: دهیکه رو تخت دراز کش اریوبه کامر

 !!نجایا ایب-اشاره به کنارش کرد و گفت: اریکام

 اری،کامگفتم یو آخِ محکم رهیبغلش افتادم که باعث شد کمرم درد بگ ده،تویکنارش نشستم که دستم را کش رفتم

ذره  هیدلم برات  انصافیآخه ب خوام،یمعذرت م-گفت: دادیکه ماساژ م یدستش را رو کمرم قرار داد و درحال عیسر

 شده!

 .دیکش یقیفرو کرد و چندبار پشت سرهم نفس عم میموها یِالدماغش را الب اریآغوشش جمع شدم و کام تو
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 ؟یوقت گرفت نایساعت چند برا د-:دمیرا رو شکمش گذاشتم و پرس دستم

 پنج!-گفت: خالصه

خانوم -محبوبه بلند شدکه گفت: یود که در اتاق به صدا دراومد و پشتش صداچقدر گذشته ب دونمینگفتم،نم یزیچ

 مهمون اومد براتون!

 میببر نارمید دینان،بایا تایبلند شو حتما آز-جا شد که گفتم:تو جاش جاب اریگفتم و بلند شدم،کام یاباشه

 !شهیم ریدکتر،د

 !امیتو برو منم م-کوتاه زد و گفت: یچشمک اریکام

 اتاق خارج شدم. ،ازینکن رید-:گفتمیکه م یرا باز کردم و درحال در

 

 به بغل کنارِ مامان نشسته بود.... ناید تایرفتم و به سمت سالن حرکت کردم،آز نییها پاپله از

 !دیتو بغل مامان گذاشت و بلند شد،بغلم کرد گونمو بوس ناروید دنمیپام سرش را بلند کرد و با د یصدا با

 بهم؟ یچرا زودتر نگفت -گفت: یستم که با دلخورنش کنارش

 بودم، هوشیروز کامل ب کی شدیچ دمیخودمم نفهم تایواال آز-

 کامل با آمپول خشک کردن! رممیکه ش یاونقدر

 ؟یندار ؟دردیاالن خوب -:دیتکان داد و پرس نیسرش را به طرف تایآز

 نه خوبم فقط کمرم درد داره!-را باال بردم: سرم

 ؟یشینم ها،بلندگذرهیم نایوقت دکتر د-روبهم گفت: تایبا آز ینارمون اومد و بعد از احوالپرسک اریکام

 با مامان ببر،من حال ندارم.-به ساعت انداختم و گفتم: ینگاه

 همراه مامان رفتند. اریهم آماده کرد و کام ناروید تایگفت و مامان بلند شد حاضر شد،آز یاباشه اریکام
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 پسرات کجان؟-:دمیپرس تایدادم و روبه آز هیکاناپه تک به

 رفته باشگاه. نمیشن،رادیم لیست پنج تعطمدرسه نیآرد-موز تو دهنش گذاشت و گفت: یاتکه تایآز

...بعد دنیخدا باالخره خواب یوا-گفت: داشتیبرم یاینیریکه ش یآمد و کنارمان نشست،در حال نییها پااز پله تایرز

 و شروع کردن به خوردن. داد هیراحت به کاناپه تک

بود که عزم رفتن کردند،باز من  میونکیهم اومدن، ساعت  تایآز یهاشوهر و بچه میشام همه کنارهم بود اونشب

 !زدیکه فقط نق م یینایو د اریموندم و کام

رفت...مادر پدرِ  نیها کامل از ببره،کم بود و با شربتها و قطره نیکامل از ب شیباعث شده زرد ایدن یِزرد یشربتها

 !نیزم کهیت کیگوشواره و دستبند شد با  کیمن  ینایهفته باز رفتند و سهمِ د کیهم آمدند و بعد از  اریکام

 براش پرستار گرفته بود و من دوهفته بعد باز باشگاهو شروع کردم! اریکام

** 

 شده؟ کنه،بزرگیم کاریدخترت چ-:دینشست و پرس یکنارم رو صندل سایپر

 !یذره مونده فسقل هیبابا،نه-را بغل کردم و با خنده گفتم: میهادست

 ذره شده! هیبراش  جونم،دلمیا-با خنده گفت: سایپر

 ما! یخونه میخب پاشو بر-شدم و روبهش گفتم: بلند

 

 زشته! ؟یخونتون که چ امینه بابا هرروز ب-گفت: دیکشآبش را سر  یِهم بلند شد و بطر سایپر

 اتفاقا منم تنهام. ،ایداره ب یبیچه ع الیخیبابا ب-سمت رختکن رفتم و گفتم: به

 ناراحت نشه؟ ؟شوهرتیواقعن-کنارم و گفت: دیاز خدا خواسته پر سایپر

 !ال،بشهیخیبابا ب-را تنم کردم و گفتم: میمانتو

 ه...تو آخه،انقدر دوستت دار یانصافیچرا انقدر ب-را گرد کرد و گفت: شیهاچشم سایپر
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 ییجورایدوستت دارم و دلم  یلیکن خ ،باوریزیعز یلیکه تو برام خ یدونیم نایت-را گرفت و گفت: میهادست جفت

 !سوزهیبرات م

 !یکنیود مناب تویزندگ یدست یدست یتو فقط دار گمیمن م نینه ناراحت نشو،ببنه-گفت: عیو سر دیگنکم را د نگاه

رف ح م،انقدریبدو بر ییایم سایپر الیخیب-گفتم: نداختمیرا رو دوشم م فمیکه ک یرا رو سرم انداختم،در حال شالم

 نده! لمیتحو یتکرار

کله  یترهدخ ومدمیذره شده وگرنه تا بهشتم باهات نم هی نایکه دلم برا د فیم،حیباشه بر-و گفت: دیکش یپوف سایپر

 لجبازِ مغرور! یدنده کیشقِ 

 

 م،یباشگاه خارج شد آروم بهش زدم و باهم از هیپس گردن کی

 .گردمیهم سر بزن من برم نایتو برو به د یدارم پر دیگفتم من تو راه خر سایشدم و به پر نیماش سوار

 ام؟یمنم ب یخوایم-

 تا دوساعت! امیهم هست منم م نایخانم هست پرستار دنه برو خونه،نجمه-

 دیداشتم که با یضرور دیرا روشن کردم و راه افتادم، چنتا خر نیشد،منم ماش نشیگفت و سوار ماش یاباشه سایپر

 خوابه! نایکه گفت د سایشد،دوبارهم زنگ ردم پر رید یبه خودم بجنبم کم کردم،تایم هیحتما ته

 گذشتم و وارد خونه شدم، اطیبرداشتم و رفتم داخل،از ح هاروسهیشدم،ک ادهیرا جلو خونه پارک کردم و پ نیماش

ا باال هرفتم و دست و صورتمو شستم،از پله سیاز دستم گرفت،به سمت سرو هاروسهیستقبالم آمد و کبه ا محبوبه

 رفت بازش کنم که... رهیرفتم و دستم سمت دستگ نایرفتم،به سمت اتاق د

و با هر حرفشا من  کردندیبود که صحبت م اریو کام سایپر یوسط راه خشک شد و قلبم اومد تو دهنم،صدا دستم

 حرفا؟!! نیا یچ یعنیکنن!!  کاریچ خواستنیم نای!! اکنهیدرد م شتریقلبم ب کردمیاحساس م

 

 روبه موت بودم! تیعصبان از
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 برم تو جفتشونم خفه کنم! خواستیم دلم

 !رمیعجوالنه نگ مِیکردم تصم یو سع دمیکش قیپشت سرهم نفس عم چندبار

وقت  یلیرا عوض کردم و رو تخت نشستم،باز نفس کم آوردم،خ میهاسمت اتاق خواب رفتم و داخل شدم،لباس به

 و امروز باز... شدمینم ینجوریا گهیبود د

 لعنتتون کنه! خدا

کردم و  یرو از تو کشو برداشتم و گذاشتم تو دهنم،چندبار پشت سرهم اسپر ژنیهزار زحمت بلند شدم اکس به

 تخت سرخوردم. نِییپا

 را بستم! میهاگذاشتم و چشم میرا رو زانوها سرم

 آرام باشم اما ممکن نبود! کردمیم یسع

 انتظار نداشتم! اریاصال از کام کردیدرد م قلبم

 شد! نیکه ا یبود حسی! انقدر نسبت بهش بیخودته لعنت رهیتقص-خودم تشر زدم: به

 عاشقت بود و تو... اون

 نگفتم!عاشقش شدم اما  منم

 !دمیبه گند کش مویزندگ یدست یدست سایندادم و بقولِ پر بروز

 چرا؟ گهیغرورو بذارم کنار و فالن اون د گفتیداشت م شی!! اون که چندساعت پسایپر هه

 چرا؟ زمیبراش عز گفتیکه م اون

 چرا،چرا،چرا؟؟؟؟ ایخدا

 

 کردم آرام باشم. یبلند شدم و سع عیسر نایبازوبسته شدن درِ اتاقِ د یصدا با
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و خواست به  یزد یلبخند شهیمثل هم دنمیروبرو شدم،با د اریسمت در اتاق رفتم و ازش خارج شدم که با کام به

بزند که از کنارش گذشتم و وارد  یچرا منصرف شد و لبخندش را خورد،با اخم خواست حرف دونمیکه نم ادیسمتم ب

 ؟یومدا یک-بلند شد و با لبخند گفت: دنمینشسته بود که با د نایدرو  کاناپه کنار تخت  سایشدم! پر نایاتاق د

 االن!-گفتم: سایخالصه روبه پر کردمیکه بغلش م یرفتم و در حال نایسمت تخت د به

 .دادیرا تکان م شیپاهاوبود و دست داریب ناید

 .نییپا میهم کنارم اومد و باهم رفت سایرون،پریکردم و با خودم بردم ب بوسش

 کجاست؟ نایپرستار د-:دمیبود پرس ونیزیبهم حواسش به تلو توجهیکه ب اریمبل نشستم و روبه کام رو

 مرخصش کرد تا شب! اریکام-گفت: سایپر اریکام یبجا

 !!!ار؟یکام-گفتم: یسمتش و با لحن حرص برگشتم

 ود!ب اریمنظورم آقا کام-روبهم گفت: یمصنوع یبا لبخند اریبه کام یرچشمیجا کرد و با نگاه زبخودش را جا یکم

 بود! سایدادم که تمام نگاهش به پر اریرا به کام نگاهم

 بودم باورم نشده بود! دهیکه شن ییحرفا هنوزم

 که خواب بودم! انکار

 شم! داریب خواستیم دلم

 خوابم! نمیبب

دلمو  سایپر یِو لبخندا سایبه پر اریکام گاهِیگاه و ب یهااز هر لحظه و نگاه دارتریبودم! ب دارینبودم! اصال نبودم! ب اما

 !!زدیم شیآت

 آماده کنه! رشمیو ش ارهیب ناروید ریباال گفتم کر بردیرو م دیخر یهاسهیمحبوبه که ک روبه

 ها رفت.گفت و به سمت پله یچشم محبوبه
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 تو آغوشم فشار دادم، ناروید

گذاشتم و بلند شدم به سمت آشپزخانه رفتم،محبوبه  رشیتو کر نارویگذاشت و من آروم د میرو جلو ریکر محبوبه

 از آشپزخانه خارج شدم حرفیآماده کرد و به سمتم گرفت،از دستش گرفتم و ب ناروید رِیش

 ...اریخنده بود و کام سایپر یهاکنارش،رو لب سایتو بغلش گرفته بود و پر ناروید اری،کام

 بود و من انکار حالم خوب نبود! سایبه پر شیرچشمیز نگاه

 !دیچیپیهاشون تو گوشم مو حرف کردمینگاهشون م مات

ه قانع ک یاریو عشقش به من فقط اشتباهه و کام خورمیبفهمونه من به دردش نم اریداشت به کام یکه سع ییسایپر

 !میدا شتا با من صحبت کنه ومنو قانع کنه تا ازهم ج خواستیمهلت م سایشده بود و فقط از پر

و  دیلبش رو تو دهنش کش دنمینگاهم کرد و با د ساینگاه کرد، پر سایبه پر یرچشمیبهم افتاد و ز یگذر اریکام نگاه

 فاصله گرفت! اریاز کام یکم

 ها رفتم و رفتم باال!به سمت پله شیهابه چشم قیعم یاز آغوشش گرفتم و با نگاه نارویرفتم و د اریسمت کام به

 

 !کردمیصال باور نمداشتم و ا بغض

 باور بود! رِیبغض کنم و اصال غ یروز اریمن بخاطر کام کردمینم باور

 رو تو دهنش! رشیششهیرو تخت گذاشتم و ش ناروید

 !دیآخرش را خورد و خواب تا

 !دمیکشیاز تهِ دل م یآه هیبهش بود و هرثان نگاهم

 ؟یدارن یکار رمیمن م نایت-وارد اتاق شد و روبهم گفت: سایچقدر گذشت که با تقِ در سرم را بلند کردم،پر دونمینم

 نه!-

 پس خداحافظ!-را رو سرش مرتب کرد: شالش
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م پشتش و باه اریدر رفت و کام یجلو ساینزدم،در را بست و از اتاق خارج شد،بلند شدم و رفتم تو بالکون،پر یحرف

 از خونه خارج شدند.

 ه!بگ یزیچ اریکام نکهی! قبل از ارفتمیم دیبا

 نداشتم رونده بشم! تحمل

 !خوادمینم گهینداشتم ذل بزنه تو چشمام و بگه د طاقت

 بشه. دهیباعث شد نگاهم به سمتش کش لمیموبا یچشمم سرخورد و صدا یاز گوشه یاشک ناخواسته

 بله؟-بود،جواب دادم: تایرز شماره

 عشقِ خاله خوبه؟ ؟یخوب یسالم خواهر-

 تو؟ یم،خوبیآره فداتشم،خوب-

 خوبن؟ هامامان،بچه

 شام! رونیب میبر نیایب دیتونیامشب م مینیبب خواستمیم،میآره خوب-

 ؟یبرا چ-رو تخت: نشستم

 پارک! میبر گنیم ها،بچهینجوریهم-

 !نمیبب ادیب اریبذار کام دونمینم-

 پارک... میریما م زمیباشه عز-

 !میبریهم م ن،شامییایب نیخواست

 باشه سالم برسون فعال!-

 رو ببوس،خداحافظ! ناید-

 را بستم. میهاو چشم دمیزمزمه کردم و قطع کردم،رو تخت دراز کش یخداحافظ-
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هم هراسان شد و  نایدم،دیچطور شده بود که خوابم برده بود،با بسته شدنِ محکمِ در هراسان از خواب پر دونمینم

 کردن! هیشروع کرد گر

تو آغوشم گرفتم آروم آروم تکانش  نارویقرار داد،د شیهارو چشمو آرنجش  دیبه ما روتخت دراز کش توجهیب اریکام

 دادم تا آرام شد و دوباره خوابش برد.

 بله؟-جواب داد: عیزنگ خورد و اون سر اریکام لِیاز اتاق خارج بشم که موبا خواستم

 زم،یجانم عز-را آرام کرد: شیصدا

 !نمتیبیباشه،م دم،باشهیرس آره

 باز کردم،از اتاق خارج شدم و در را محکم بستم.رو محکم گرفتم و  رهیدستگ

 رفتم و رو تخت گذاشتمش. نایاتاق د به

 ساک جمع کردم و گذاشتم کنارش. یرا تو لشیوسا تمام

 روبرو شدم از کنارم گذشت و فقط اریاتاق خارج شدم و به سمت اتاق خواب رفتم،با کام از

 !امیم ریشب د-:گفت

 مهمم نبود! گهینداشت،اما د سابقه

حاضر کردم و بغلش کردم  نارویو برگشتم باال د نییهارو بردم پاخودمم جمع کردم و حاضر شدم،اول ساک یِالیوسا

 .نییپا میو رفت

 بعد برگرده. رمیبگ یتاکس ابانیتا سر خ ادیهارو برداره باهام بمحبوبه گفتم ساک به

 کیا ت خواستمیبفهمه کجام،نم تونستیبعدا م اریکام کردمیبرم و اگه هم آژانس خبر م نیخودم با ماش خواستمینم

 مدت از جام باخبر بشه!

 شمال! یالیبرم و خواستمیم
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 با دختر کوچولوم! تنها

 

ترمز کرد،سوار شدم و  میجلو پا یتاکس کیباالخره  نیآمد و بعداز چند م ابانیها تا سرِ خهمراهِ چمدان محبوبه

 راه افتاد. نیگذاشت و ماش نیهارا پشت ماشمحبوبه چمدان

 .گرفتمیم الرویو دیمامان و کل یخونه رفتمیم دیبا اول

 توقف نیبود که ماش ابانیتو بغلم خواب بود،چشمم به خ نایدادم،د هیتک یصندل هیرو دادم و سرم را پشت آدرس

رو  یفتم که دستمالدربست گر نیخانوم سوار شد،خواستم به راننده بگم من ماش کیکرد،سرم را برگرداندم که 

 رفت. یاهیس میهاقرار گرفت و چشم مینیدهن و ب

 

 را باز کنم. میهاچشم تونستمیاما نم دمیشنیم ناروید یهیگر یتار بود،صدا میهابود و چشم ادیز سردردم

رو  نایبهتر شد،د امدهیرا چندبار بازوبسته کردم که د میهانم،چشمیزور زدم که باالخره تونستم بلند بشم بش انقدر

 یهها گوشو ساک فیم،کیاتاقک بود کی یو من رو تخت بودم،به سمتش رفتم و بغلش کردم،تو کردیم هیگر نیزم

 کجاست! نجایشده و ا یچ دمیفهمیبود،اصال نم وارید

که  یاومد همان زن ادمی،زن وارد اتاقک شد هیلگد زدم،باز شد و  یشدم و چندبار پشت سرهم به در آهن بلند

 ؟یخوایمیچ-کرد،با اخم سرش را تکان داد و گفت: هوشمیب

 کنم؟یم کاریچ نجایمن ا-

 !یفهمیحرف نزن،به موقعش م یادیز نیبرو بش-تخت اشاره کرد: به

 ست.، گرسنهدخترم ریبرا ش خوامیصبر کن،آب جوش م-بره که گفتم: خواست

 و درو بست. رونیکرد و با تکان دادنِ سرش رفت ب نایبه د ینگاه
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 باز شد و همان زن با آب ارن،دریتا آب جوشو ب دیطول کش نیگرسنه بود،چند م یلیو انکار خ کردیم هیفقط گر ناید

شد آرام  ریرو گرفتم و دادم بخوره،شکمش که س رشیسردش کرده وارد اتاقک شد،ش گفتیجوش که م

 ر باز شدو...گرفت،پوشکشو عوض کردم و بلند شدم خواستم به سمت در برم که د

 دست و نایعقب رفتم و رو تخت نشستم،دعقب ستمیکه وارد اتاق شد احساس کردم روپاهام بند ن یکس دنِید با

 و من قلبم تو دهنم بود! دادیپاهاشو تکون م

 و اون... نمشیبب شدینم باورم

 

 !زدانی-زدم: لب

 را عقب بردم! که شد بلند شدم، دستش سمتِ صورتم اومد که سرم کمیاومد،نزد جلو

 رفت. نایزد و نگاهش سمتِ د یپوزخند

 .کردیرا نگاه م زدانیرفت  نایمنم به سمت د نگاه

 !هیدختره خوشگل-

 ؟یخوایمیچ-

 شوهرتو! یهاتمام محموله-کرد: نگاهم

 کدوم محموله؟-:دمیپرس متعجب

 داینتونست پ سمیکه پل ییهاهمان محموله-مکث کرد و گفت: هیداد، چند ثان هیتک واریرفت و به د عقب

 به کشتن داد! رجویکه ا ییکنه،همونا

 کار؟یچ یخوایخب م-

 توشه! یسودِ خوب-د:ز شخندین

 ؟ینبود سیآخه؟مگه تو پل یچ یعنی -:دمیشده پرس جیک
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 کجا بود! سیخانوم کوچولو،پل یاساده یلیخ-قهقهه زد: هوایب

 بودم و تو!! دهیها نقشه کشفقط برا محموله من

 !یبا بودن باهات جاهاشونو لو بد شدیم دیکه شا ییتو

 شانس بود! خوش اریکام ،امایدل باخت زود

 عاشقِ تو! اریکام یعاشقِ من بود تو

 که.... کردیم کیتو به من داشت منو به محموله نزد عشق

 گند زد! اریمعمول کام طبق

ده برابرِ  دیکه سودش شا یابود،محموله دیجد یمحموله یدوسال فکرم فقط نقشه برا نیرونده شدم و تو ا من

 !هیقبل

 .خوردیمچشمم سر یقطره اشک از گوشه کیو  کردیدرد م قلبم

 بود! یو واقعا هم باور نکردن شدینم باورم

 دل باخته بودم! یچجور نیساده منِ احمق! بب منِ

 متنفرم از همتون نفرت دارم!-زدم: لب

 

 بهتر!-گفت: شخندیکرد و با ن اخم

 !لیموبا-رو به سمتم دراز کرد و گفت: تر،دستشکینزد اومد

 ؟یخوایم یبرا چ-:دمیکردم و پرس اخم

 !لیموبا-با تحکم گفت: دوباره

 !دمینم-را تکان دادم: سرم
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گمشو -عقب هلش دادم: غیشد،خم شد خواست برشداره که با ج دهیکش نایبا خشم از نگاه من به سمت د نگاهش

 عقب بهش دست نزن!

 بده،زود! لتویموبا-گفت: دادیکه با تمامِ توان فشار م یرا گرفت و در حال میبازو تیعصبان با

 !دمیب مبرو عق یباشه لعنت-گفتم: عیبرداره که سر نارویکه باز خواست خم بشه د کردمینگاهش م تیبا عصبان منم

ه ب رون،امایفشار داد و رفت بخارج کردم و به سمتش گرفتم،تو دستش  فمیاز ک لمویقدم عقب رفت که موبا چند

 وارد اتاقک شد. یکه دوباره با صندل دینکش هیثان

بدن که  یوقته چندنفرو گذاشتم نگهبان یلیخ-انداخت و گفت: شیرا رو پا شیرا کنارِ در گذاشت و پا یصندل

 در خدمتت باشن! یداشت اجیاحت یهروقت به تاکس

اما خب  شدیهم م یخودت و...البته اونجور نِیبا ماش ای یبود اریبا کام ایخب تو  یول-زد و ادامه داد: پوزخندب

 !رونیب یامروز شانس رو من بود و تو تنها اومد نکهیباال بود، تا ا سکشیر

 بشه! یچه حال یکنی! فکر مرنیبگم که زن و بچش تو چنگالِ من اس اریزنگ بزنم به کام دیبا حاال

پس فقط  رحممیمن چقدر ب دونهیبکنه چون م تونهینم میکار چیره،هیش گخود یِخبر بده پا تونهیکه نم سیپل به

 !خوامیم نویهم قایکه منم دق ادیراه که با من راه ب هی مونهیم

 

خوره بوق ب نیتا اول دیطول کش هیو چندثان کریجستجو زد رو اسپ یخارج کرد و بعد از کم بشیرا از ج لشیموبا بعد

 بله؟-:دیچیپ یتو گوش ارینگرانِ کام یِ بوق صدا نیو با همان اول

 !ینگران یزیاست،از چچرا صداتون گرفته اریبه آقا کامبه-مثال ناراحت گفت: ییبا صدا زدانی

 زدان؟ی ییتو-:دیمتعجب پرس اریکام

 خودمم! ،آرهیپسر،خوب شناخت کالیبار-قهقهه زد: زدانی

 ؟یخوایم یچ-بلند شد: یبا پوف اریکام یصدا

 هارو!محموله-گفت: لکسیپا رو پا انداخت و ر زدانی
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 !یکور خوند-بلند شد: اریپوزخندِ کام یِصدا

 فشار داد که دادم به هوا رفت! یام گرفت و جوربلند شد به سمتم اومد و از شونه زدانی

 توعه! شِیاون پ ناس،اونیت یصدا زدانیلعنت بهت -داد زد: اریکام

زنت  ،همیدرست حدس زد نیآفر-گفت: نشستیم یکه دوباره رو صندل یحال عقب رفت و دربا خنده عقب زدانی

 یدار فرصت موقعنیفقط تا فردا ا کنمیتکرار م اریساعت کام چهاروستیمنن و تو فقط ب شِیهم دخترت جفتشون پ

 ؟یدیرج،فهمیا شِیپ فرستمیتو انبارِ من وگرنه جفتشونم م یاریهارو بتمام محموله

 و... کنمیم کتیتکهیکثافته آشغال دستم بهت برسه ت-داد زد: اریکام

 هارت و پورت نکن،فقط تا فردا شب!-گفت: ینذاشت ادامه بده عصب زدانی

 شوهرت زبون نفهمه!-کرد و روبهم با خشم گفت: قطع

 مثلِ خودته!-زدم؛ پوزخند

 

 .دمیچسب واریکه کامل به د یک،جورینزد کِیشد،نزد کمینزد

 دیشا !یلی،خییبایز -گفت: میهامکث تو چشم یصورتم بکشه که منصرف شد و بعد از کم یِد کرد رورا بلن دستش

 عاشقته! ینجوریحق بدم که ا اریبه کام دیبا

 به ناموس مردم دست بزنم وگرنه... ستیکه تو مرام ن فیح ف،یح-زد و اضافه کرد: یپوزخند

 فرسته،یهارو متا صبح محموله اریبرو بخواب،مطمعنم کام-را رو صورتم چرخاند و گفت: چشمش

 !دینصف شب رس دمیشا

 عقب رفت و از اتاقک خارج شد.نزدم،عقب یحرف

 شبه،روزه، دونستمیدم،نمیرفتم و کنارش دراز کش نایسمت د به
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را بستم اما خوابم  میهاو خودمم چشم دمیرا کش شیخواب بود،رو نایکردم،دیم یچند،قشنگ احساسِ خفگ ساعت

 !شهیم یچ ادین اریاگه کام کردمیفکر م برد،همشینم

 ست!موقع نیپس بهتر سایمارو ول کنه بره با پر خواستیاون که م کردمیم فکر

 !ومدیحتما م زدانیبه قولِ  دمیومد،شایم دیحرف زد شا زدانیکه با  یبا اون لحن اما

 

که  کردمیرو آماده م رشیشده بود و داشتم ش داریتازه ب نایگذشت،د یزمان ک دمیداشتم که نفهم الیفکر و خ انقدر

 .رونیب میبر دیبلندشو با-وارد شد: زدانیدرِ اتاقک باز شد و 

 رفتم. رونیاز اتاقک ب زدانیگذاشتم تو دهنش و تو بغلم گرفتمش و پشتِ  ناروید رِیش

رو  اریحوض بزرگ وسطش بود،کام کیاز دارو درخت که  م،پریبزرگ شد اطِیح کیوارد  میباال رفت چهار تا پله از

که گذشت مرد به  هیثان کرد،چندیصحبت م یکلیمردِ ه کیبود و داشت با  ستادهیبزرگ ا ینیماش یدم،جلوید

 !نن،تمامشونیماش یِدرسته،تمام محموله ها تو زیقربان همه چ-آمد و گفت؛ زدانیسمتِ 

 !اریهست ب فیک کیتا ساک و سه نیرزمیبرو از ز-سرش را تکان داد و رو بهش گفت: زدانی

 دور شد، عیگفت و سر یچشم مرد

 حل شدم،جفت اریرا به سمتم گرفت،از دستش گرفتم و در آغوشِ کام لمیموبا زدانیبه سمتمان آمد و  عیسر اریکام

 ؟یخوب-دستش را دوطرف صورتم قرار داد و گفت:

 ه!آر-زدم: لب

 و تو بغلش فشارش داد. دیرا بوس اشیشانیاز آغوشم جدا کرد،چندبار پ ناروید

 زدانیبه  قیعم یبرو،خودشم با نگاه-دست برداشت و روبهم گفت: کیهمشونو با  اریهارو آورد و کامساک مرد

 پشت سرم آمد.

 قرار داد و سوار شد... نیهارو پشت ماشتو آغوشم گذاشت،ساک ناروید اریشدم و کام نیماش سوار

 را دور زد و خارج شد. باغ
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 خوب نبود! زدم،حالمینم یحرف

 نا؟یت-

 را ندادم! جوابش

 !زمینا،عزیت-کرد: میصدا دوباره

 !یاز دستم ناراحت-نگفتم،دستم را گرفت، کوتاه فشار داد و گفت: یزیچ بازهم

شده اما  سایعاشق پر دونمیبگم م دمیشنداد بزنم بگم دلخورم بگم ناراحتم،بگم حرفاشونو  خواستیم دلم

 نگفتم،خفه خون گرفتم و فقط بغض کردم.

 

 !کردیم هیبدو به سمتم اومد،محکم بغلم کرد و فقط گربدو سایپر میشد ادهیپ نیتا از ماش میدیکه رس خونه

 چته؟-از خودم جداش کردم و تشر زدم: بزور

 باهات حرف بزنم! خوامیم-گفت: اریپاک کرد و با نگاه به کام اشکهاشو

 شروع کرد تندتند زدن! قلبم

عاشقِ خودش کرده  ارویبگه کام خواستیبکشم حتما م اریبرم و دست از کام دیبرم! با دیبگه با خواستیم حتما

 !دونمیم ویالزم نکرده من همه چ-گفتم: یحتما... تحمل نکردم وعصب

 ؟یدونیم ویچ-:دیو متعجب پرس دیرو صورتش کش یدست پرسا

 جفتتون نفرت دارم! د،ازیشگم نیدم،بریاون روز تمامِ حرفاتونو شن دم،منیشن -بغضم را قورت دادم و گفتم: بزور

 عیسر سایبازومو گرفت و پر اریرو تو آغوشم فشار دادم و خواستم برم که کام زدیشده بود و نق م داریکه ب ناروید

گفتم که  اریمن به آقا کام یعنی ،مایکنیکه تو فکر م ستین یموضوع اصال اون یکنیاشتباه م یدار نایبخدا ت-گفت:

 ،عاشقِیکه عاشق یو حداقل به خودت اعتراف کن یاربلکه تو دست از غرورت برد میریبگ شینقشه رو پ نیا

ببخش منو !دمیتا صبح نخواب نایت دونهیشدم از گفتم،خدا م مونیاتفاق که افتاد پش نیاما...ا یتیعاشقِ زندگ یشوهرت

 توروخدا! نایت
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شدم که شدم نجمه خانم با  ییرایسمتِ خونه راه افتادم،وارد پذ حرفیدوباره بغلم کنه که عقب رفتم و ب خواست

 به استقبالم آمد و کوتاه بغلم کرد، یخوشحال

مبل  هیگفت و به سمت باال رفت،رو کاناپه نشستم و سرم را به پشت یدادم بهش و گفتم ببرتش حمام،چشم ناروید

 رو احساس کردم! سایدادم و اومدنِ پر هیکت

 

 منو! نیبب نایت زمیعز-بلند شد: شیشد و صدا ریتو دستش اس دستم

نکن  یانصافیب-سرخ بود،لبش را با زبانش تر کرد و گفت: شیهارا باز کردم و نگاهش کردم،چشم میهاچشم

ش صدتا از من قشنگ ترشم به چشم چینابود! من که ه یفهمیروز نبودنت! م هیشوهرتو نابود شد تو  نیبب نینا،ببیت

 کنمیکن! خواهش م یباور کن و زندگ تون،یندگکن، باور کن و گند نزن به ز ،باوریعاشقش نا،تویت نشی! ببادینم

 از غرورت،باز چشماتو! یکن دست بکش یتوام سع امیوقتم نم چیه رمیم نا،منیت

حمام کرده بود و  نارویخونه خارج شد و منم بلند شدم رفتم باال،نجمه خانم دو بلند شد، از  دیرا کوتاه بوس امگونه

 گذاشتم رو پام و خوابوندمش! نارویخانم دآماده کردم و با تشکر از نجمه ناروید رِیکرد،شیداشت لباس تنش م

را  میم، موهادوسواس خودم را شستم و از حمام خارج ش ی،با کلشدم حوله رو برداشتم و رفتم داخل حمام بلند

 هنوز خواب بود. نایکردم،د شیآرا یکم میهالباس دنِیو با پوش دمیسشوار کش

 خانم تا باال آمده بود،ساعتنجمه هیماکارون یِگرسنه بودم و بو بیرفتم،عج نییها پارا به شارژ زدم و  از پله لمیموبا

و  دیرا چ زیم عیخانم سرو نجمه مینشست زیم م،پشتیتازه آمده بود،باهم واردِ آشپزخانه شد اریدو بود و کام کِینزد

 .دیغذا را کش

 نه من! زدیحرف م اری،نه کامبه خوردن میشروع کرد حرفیب جفتمون

 ها رفتم و رفتم باال.خانم به سمتِ پلهکه تمام شد من زودتر بلند شدم و با تشکر از نجمه غذا

 .دادیبود و دست و پاهاشو تکان م داریب ناید
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اومد تو،اون طرفِ تخت نشست و با لبخند  اریقربون صدقش رفتم،در باز شد و کام یلبخند کنارش نشستم و کل با

 !فهمهیچقدر عاشقشم،زبونِ منو که نم یبه مامانت بگ یتونیعمرِ بابا،م -گفت: نایروبه د

 ،بگومهیبگو بهش تمام زندگ-تو آغوش گرفت و گفت: نارویبهم د توجهیگرد شده نگاهش کردم که ب ییهاچشم با

 چقدر دوسش دارم،خب بابا؟

 !گهیمیچ اریکام شهیانکار که متوجه م کردیم دیاز خودش تول بیغر بیعج یِهم با خنده صداها ناید

 و دوباره رو تخت گذاشتش. دیاش را بوسگونه اریکام

 شد و به سمتِ حمام رفت. بلند

 پناه بردم به نت! یکاریو ببلند شدم و از ر منم

 .تای...چنتا عکس ازش گرفتم و فرستادم برا رزخواستیم نارویداشتم که عکسِ د تایاز رز امیپ چند

 موهامو رنگ کنم هم اصالح! شگاه،همیآرا رفتمیم دیبه موها و صورتم کردم،حتما با یو نگاه ستادمیا نهییآ یجلو

 که از حمام خارج شد بهش گفتم ببرتم که قبول کردـ اریکام

 برم... رونیب ییتنها دمیترسیم گهید راستش

 .میاز خونه خارج شد اریو من همراهِ کام ششیزنگ زدم اومد پ نایپرستارِ د به

 ؟دیشد زدانی رِیچطور اس-:دیپرس مقدمهیب دیچیکه پ یاصل ابانیراه افتاد،به خ اریو کام میشد نیماش سوار

نفر خانوم هم  کیکه شدم وسط راه  یمامان سوار تاکس یخونه رفتمیداشتم م -گفتم: یسمتش و با آه برگشتم

 شدم! هوشیچطور که ب دونمیسوار شدند و نم

 !یآژانس نرفت ای نیچرا با ماش-:دیدنده رو عوض کرد و باز پرس اریکام

 کجام! یدیفهمیم ی،اونطوریکه نفهم ییبرم جا خواستمیچون م-گفتم: رک

 مثال کجا؟-:دیکوتاه نگاهم کرد و باز پرس اریکام

 شمال!! یِالیو-را بغل کردم و گفتم: میهادست
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 ؟یچ یِشمال؟انوقت برا یِالیو-:دیبا اخم پرس یو کم متعجب

 خودم برم تو خواستمیمنو،م یخواینم یبگ خواستیبودم،دلم نم ریدلخور بودم ازت،دلگ نکهیا یبرا-گفتم: یجد

 !مینرون

 !یلیخ نایت یانصافیب یلیخ-تکان داد و گفت: نیسرش را به طرف اریکام

 رفتم تـ... کشت،منیرو م سایمن هم تو هم پر یِجا یستم،هرکین انصافیمن ب-:دمیغر یعصب

 !یبر نکهینه ا یدوستم داشت ،کاشیاحساس داشت ،کاشیبود یکاش توام مثلِ هرک-تو حرفم و اونم داد زد: دیپر

 نزدم. یگرفتم و حرف امیشانیرا به پ دستم

 کردم آرام باشم. یو سع دمیکش یقیپشت سرهم نفس عم چندبار

 

 !یمرس-و آرام گفتم: دمی،لبم را تو دهنم کششدم ادهیتوقف کرد و من پ شگاهیآرا یجلو اریکام

 دنبالت، امیم-:دیخند شیهاچشم

 بزن! زنگ

 برام! زیباشه فقط پول بر-

 حتما!-

 که دور شد. دمیرا شن نشیماش یِکه شدم صدا شگاهیسالنِ آرا داخل

ه ب بیکه عج یتمشک یکرده بودم،موها ریتغ یاما ارزش داشت،کل دیطول کش ینداشتم کارم کم یوقتِ قبل چون

 محو رو صورتم! شِیآرا یو کم دیمدل جد یبا اون ابروها ومدیصورتم م

 .میصحبت کرد زیچ یو...کل شیرنگ و آرا یدرباره هایمشتر با ادیتا ب ار،یکه تمام شد زنگ زدم کام کارم

 از سالن خارج شدم. یبا تشکر و خداحافظ اریتک زنگِ کام با
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 کرد،یگرد شده نگاهم م ییهابا چشم اریکام میکه شد سوار

 ؟یکنینگاه م ینجوریا ه؟چرایچ-:دمیکه خندم گرفت و با خنده پرس یجور

 نا؟یت-ام رفت و با دقت تمامِ صورت و موها و ابروهامو نگاه کرد و گفت:چانه رِیز دستش

 جانم؟-زدم: لب

 !زدیو پلک هم نم شدیگردتر نم نیاز ا گرید شیهاچشم

 پر از عشق شد، شیهاچشم کمکم

 مشخص بود! شیهاتو چشم یخاص هیو درخشندگ یاز خوشحال پر

 !یلینا،خیت یقشنگ شد یلیعشقِ من، خ بالیجانت ب-کرد: زمزمه

 !ابانیوسطِ خ اریکام-بغلم کنه که گفتم: خواست

 را راه انداخت. نیلب گفت و ماش ریز یزی،چو ولم کرد دیرو صورتش کش یدست

 

 !خوردیلحظه هم از کنارم جم نم کیبه سمتِ خونه رفت و  میمستق

 !کردینشسته بود و فقط نگاهم م میتخت روبرو یرو

حکمِ  میبرا شتریکه ب شدمیاز بغل کردنش نه تنها ناراحت نم گهیسمتِ خودش و بغلم کرد،د دیرا گرفت کش دستم

 آرام کننده داشت!

 اش رو گردنم داغم کرد!را چنگ زد و بوسه شی،دستم بازوشد یجوریبه گردنم که خورد حالم  نفسش

 گوشم توقف کرد و.... یرا لمس کرد و لبش رو الله میبازو دستش

★★ 
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به بغل بلند شدم و  نایادکلنش را رو کردن و مچش زد و من د اریعوض کردم و تو بغلم گرفتمش،کام ناروید لباسِ

سم خودش نف نِیعاشقشم!بگو که منم ع یبگ یخوایمن چقدر دوسش دارم! م یبه بابا بگ یخوایدخترِ مامان م-گفتم:

 به نفسش بنده!

بابا به مامان بگو االن -گفت: نایبه سمتم آمد و روبه د هیلباسش خشک شد و بعد از چند ثان یدستش رو لبه اریکام

 !.شهیم رید ستیکردن ن یوقته دلبر

 .دیبوس قیرو لبم توقف کرد و عم اریکه لبِ کام دمیخند

 

 !میبر-با گرفتنِ دستم گفت: اریو کام دیپر کش خندم

قه حل اریکام یِاز بغلم گرفت و من با سرکردنِ شالم دستم را دورِ بازو روناید اریرا بازوبسته کردم و کام میهاچشم

 .میکردم و باهم از اتاق خارج شد

حال شد و خوش یلیشش،خیپ میرفت نایشام دعوت کرده بود،دو روز بعد از آن ماجرا با د یمارو برا سایپر اونشب

 شام دعوت کنه! یِشب هم اون مارو برا کیشام گرفت و قول داد  اریاونشب از کام

 بود و با دوستش حامد رفته بود تو کار لباس! دهیدست از کار خالف کش گهید اریکام

 که واقعا عاشقش بود ازدواج کرده بود! یجدا شده بود با دختر یهم از ساق حامد

که سقط  یاهم در ارتباط بود و پسره هم به حامد گفته بود بچه گهید یکیهم با  یموقع نامزد یساق نکهیا مثل

 اون بود نه حامد! یکردن بچه

 ها هم افتاد به گردنِ مامان!که توش مشغول کار بود و مراقبت از بچه یشرکت سیازدواج کرد،با رئ تایرز

 بود! دهیو گشت و گذار رو خط کش هیدورِ دوست و پارت گهیکه د یمامان

 

 اصال نبود! ایگان و برداز مژ یبه کانادا مهاجرت کردند و خبر شهیهم یبرا نایا تایآز
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کرده و اون بعد از مدتها بهش  یهمکارش ازش خواستگار گفتیکه م ییسایپر م،یبود سایهم به همراهِ پر اونشب

 نگفته! یچیخودش را گفته و فعال پسره ه یِتمام ماجرا

 شمال با حامد و نامزدش! میریگفت فردا م مقدمهیب اریکام میرستوران که برگشت از

 نرفته بودم یوقت بود سفرِ درست و حساب یلینکردم،خ یمخالفت

 .میخواب بود نایآماده کرد و من و د اریرا خود کام لیوسا تمام

ود و مهربان ب یلیخ یبرعکسِ ساق وستن،صبایحامد و نامزدش صبا بهمون پ یاصل رِیو تو مس میصبح راه افتاد شش

 اصال غرور نداشت.

 !الیو میدیده بود که رس ساعت

 !دنیو حامد خواب اریو کام میدیخسته و کوفته رس م،یبود ستادهیراه دوباره ا تو

 و رفتم آشپزخانه کمکِ صبا! ییرایگذاشتم تو پذ رشیتروخشک کردم و رو کر ناروید منم

 !دیخر میو رفت مینبود و ناهار املت خورد یچیه

 .میو برگشت میروز اونجا بود سه

 خوشحال شدم! شیچقدر برا دونهیهم ازدواج کرد و خدا م سایپر

 خودشون بودن. یتو خونه دیبود و تو ع دیسه روز قبل از ع شونیو عروس عقد

به منو  اریکام حدِیب سا،عشقِیپر هیخوشحال نا،یبه د اریبود،عشق من به کام یعال زیخوب بود،همه چ زیچهمه

حامد و صبا،  هیمامان،خوشبخت هیتا،خوشحالیآز تِیتا،رضایرز هینا،خوشبختید

 بود! یو همه عال همه

 و صدهزار مرتبه شکر! خداروشکر

 آمد! دیع عیسر یلیهم گذشت و خ سایپر هیعروس
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 همه بود!. هیو خوشبخت یزندگ نیتحکمِ ا لمیسال تحو یو من آرزو میکنار هم بود نایو من و د اریکه کام یدیع

ر از شما بهت ییآرزو-تو بغلم بود تو دستش گرفت و گفت: هم که نارویبغلم کرد و دستِ د اریکه شد کام لیتحو سال

 !میمونیهم م یهم برا شهیو هم ستیمن ممکن ن یِبرا

 !میدیرو بوس ناید یو هردو گونه میزمزمه کرد ینیآم جفتمون

∞∞

 انیپا

2۳،۳،9۷ 
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