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. اطرافم جلب شد يتوجهم به همهمه . بود یسه صبح م دیساعت به وقت تهران با. رو نگاه کردم میساعت مچ. خلوت شده بود یکم مایهواپ

.شن ادهیمردم عجله داشتند پ

"!شتابان؟ نیبه کجا چن"

!گرفت خندم

 يلکه . دمیپوست پالتوم رو باال کش ي قهی. سرم برداشتم يرو از باگاژ باال میدست فیک. سرم گذاشتم يشال دور گردنم رو رو. شدم بلند

.دستم، به جونش افتادم يبا دستمال مرطوب تو. امکان به وجود اومدن لکه روش بود شهیبود و هم دیسف. بود بشیج يرو لبه  یکوچک

!بود یبه نظرم مصنوع شهینگاه کردم؛ خب هم مایبه مهمان داران هواپ یبا اون لبخند مصنوع. حرکت کردم یسمت در خروج به

و به مردم  سمیقرمز مسخره وا يصبح، با اون رژ لب ها يگفتم دوست ندارم سه . بهم گفتن برو دنبالش مهمان دار شو ر،یبه خ ادشی

.لبخند بزنم

حالت تهوع به . گذاشتم رونیپام رو از در ب. جوابش رو دادمبا سر . دیگفت خوش آمد یسیبه انگل. دستم جا به جا کردم يرو تو فمیک

.زد یحالم رو به هم م مایسوخت هواپ يناشتا بودم، بو یوقت شهیهم. سراغم اومد

"!يخورد یگفت خب غذات رو م یجا بود م نیاگه بوسه ا ر،یبه خ ادشی"

.زد یاندازه حالم رو به هم م نیهم به هم مایهواپ يغذاها

.گذاشتم يپام رو تو سالن ورود. کمربند پالتوم رو محکم کردم! ماه يباد سرد د. لرز کردم یکم. اومدم نییاپله ها پ از

"!خاك وطن رو ببوسم؟ نمیچشمام جمع بشه؟ بش يداشته باشم بعد از حدود نه سال؟ اشک تو دیبا یچه حس! هم وطن نیخب ا"

.دیچیالن پتو س یلوس زن يصدا. نداشتم یاحساس چیه. زدم يپوزخند

"!نشست نیاز استانبول به زم ه،یترک ییمای؛ هواپ457 يپرواز شماره "

.گهیم یچ یکرد بفهم یخانوم محترم دهانش رو کج م نیکه ا یزانیرو گفته باشه؛ چون امکان نداشت با م نیمن حدس زدم ا البته

.کنم دایغلتک زل زدم تا چمدونم رو پ به

؟يگرد یبر م يدار یترس یبود نم دهیازم پرس هاکان

:گفتم

!جا نیگردم هم یگردم؛ چهار ماه بعد بر م یبر نم -

ننت؟یاگه بب -

.نگاه کردم شینگران قهوه ا يچشم ها به

.ستمیپناه نوزده ساله ن یب يدختر بچه  هی گهینه سال گذشته، من هم د. کنه یم یآدم توش زندگ ونیلیده م. ستیتهران روستا ن -
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رو جلو  میروسر. دمیچک پاسپورت رس تیبه گ. دمیو دنبال خودم کش دمیدسته اش رو باال کش. بود نیسنگ. دمیرو دقرمز رنگم  چمدون

.دمیکش

"!وطن! وطن "

!استقالل ابونیکردند؛ از خ یاستانبول صحبت م يتو حاتشونیبلند بلند از تفر. کردند یشلوغ م بیتا خانواده پشت سرم عج دو

 يصدا. کافه ست و اطراف شلوغه رونیهامون ب یساعت دوازده شبه؛ صندل. مینشست) bey uglu( یاوغل یفه تو بکا هیکوتاه  يزهایم پشت

موهاش کوتاهه و قرمزش . گذاشته دشیدوست پسر جد يشونه  يبوسه سرش رو رو. شهیم یکه با هم قاط ادیاز هر جا م يبلند یقیموس

.کنه یترانه زمزمه ملبش  ریداره ز. مسته. هتو دماغش حلقه دار. کرده

:گفت زیدن

...که  یبه فارس هیزیچ هیاسمش . میبرو هتل، برات رزرو کرد يدیرس. برگشتت رو اپن گرفتم طیبل -

!نیگفت؛ او تیمنش -

.بذارن ارتیآپارتمان در اخت هیچهار ماه  نیا يقراره برا. یکن یم یشرکتش خودتو معرف يریفرداش م! آهان، آره همون -

:گفت بوسه

!چه با کالس -

:گفت زیدن

.فرستم یرو براشون م هیترک يساختمان ساز يشرکتا نیاز بزرگ تر یکیمعمار  يمهندسا نیاز بهتر یکیدارم  فشونه،یوظ -

.جمله تالش کرده بودم نیبه ا دنیرس يچه قدر برا. زنم یم لبخند

:گفت هاکان

...دنبالش، اون وقت شب  انیب دیبا -

:گمیبوسم و م یگونش رو م. کنم یش نگاه مدلخور يچشم ها به

.رمیم ینترس، با تاکس -

.يندار یاجیبه پولش احت! یستیمجبور ن -

!دارم هاکان -

... يداد یاگه فقط اجازه م -

.ونمیحرفا مد نیتر از ا شیب یلیمن به تو خ -

:گفت يبد لهجه ا یسیبا انگل. مهر ورود رو زد. اه کردبه عکسم نگ. نشسته بود شهیگذاشتم که پشت ش یمرد بد اخالق يرو جلو پاسپورتم

!دیخوش آمد -

.جواب دادم یبه ترک. نداشتم حوصله

!هیدر بغل هم با گر یبا لبخند، بعض یبا دسته گل، بعض یمردم نگاه کردم؛ بعض به

".ومدهیدنبال من ن یخب، کس"
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.گرفت خندم

"!انتظاراتت رو برم"

.لرزه یپشتم م. ارهیم ادمیرفتم رو به  یکه داشتم م یشب. دهیبهم اضطراب م یلیخ یلیخ. فضا رو ترك کنم نیتر ا عیخوام هر چه سر یم

:رفتم و گفتم یبه سمت تاکس. رو دستم کردم میچرم يها دستکش

.نیخوام برم هتل او یآقا م -

!بفرما خواهر من -

.دهیکه نخواب ییزهایپشتش چه چ "خواهر"کلمه متنفرم؛  نیا از

.بود دهیاز ها یآهنگ. ضبطش روشن بود. تو گفت دیبه ام یکرد و اله میاش رو تنظ نهیآ. سوار شد. رو صندوق عقب گذاشت مدونمچ

"آهنگ هم بود؟ یتو اون شب جهنم"

.گوش نکردم وشیوقت دار چیه گهیدونم بعد از اون د یپشت مه بود؛ فقط م زیهمه چ. ادینم ادمی درست

د؟ینبود رانیوقته ا یلیخانوم خ -

.ندارم حرف بزنم دوست

.نه ساله -

د؟یکن یم ینباشه، کجا زندگ یفضول -

!استانبول -

.ذارم یاز آهنگاشو م یکیاالن براتون ! من عاشق ماهسونم يوا ؟يجد -

.ستین يازین -

.نکرد و دنبال آهنگ گشت یحرفم توجه به

دش؟یدید -

و؟یک -

!گهیماهسون رو د -

.باشمش دهید دیچرا با. خندم یم

.دمیند ریخ -

.دیچیماهسون پ يآهنگ ها نیاز خزتر یکی يصدا

باحاله نه؟ یلیخ -

.با حرص گفتم يا بله

بود که  دهیچه قدر طول کش. دلم آشوبه. زنه یدلم رو به هم م نیماش يخوش بو کننده  يبا بو ن،یبنز يبو. کشم یم نییپا یرو کم شهیش

!و دوباره برگشته بودبره  نیاز ب یشگیاسترس هم نیا

.زنه و رو روانمه یاز اون جا بره اروپا حرف م یقانون ریتا غ ه،یمسلسل وار داره از داداشش که رفته بوده ترک راننده
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باغچش  ياز لبه  یکه وقت یاطینشسته؛ ح دشونیسف يخونه  اطیدونم االن تو ح یم. به هاکان زنگ بزنم دیبه هتل با دنیبه محض رس"

".مرمره يایمثل در ،یکن یم زونیآو پاهات رو

.شهیتنگ م دلم

"!رهیم زیدن يکه اومدم برم استانبول؟ آبرو ياالن برگردم و با پرواز نیانقدر اپن هست که هم یعنی! برگشتم اپنه طیگفت بل زیدن"

.ر چند مطمئم سرم کاله رفته. دمیخر یرانیا ستیتور هیتو فرودگاه آتاتورك از  یرانیپول ا یشانس آوردم کم. میدیهتل رس به

به لباس هام  ینگاه افه،یمرد جوان خوش ق. شدم کینزد رشیبه پذ. داد یم يزیتم يهمه جا بو. وارد هتل شدم. راننده رو پرداختم پول

 یسیبا انگل به پاسپورت سبزم انداخت و ینگاه. آوردم و جلوش گذاشتم رونیب فمیپاسپورتم رو از ک. دستکشم رو از دستم در آوردم. کرد

!بشه؟ که کنجکاوتر بشه؟ یزدم که چ یحرف م یفارس. جواب دادم یسیمن هم انگل. رو داد تا پر کنم یگفت و فرم آمدبهم خوش  یسیسل

به  زیتو دلم از دن. لوکسم نگاه کردم تیبه سوئ. انعام رو بهش دادم. پنج اومد يهتل با من تا طبقه  يپادو. رو به سمتم دراز کرد کارت

.تشکر کردم شیاطر دست و دلبازخ

"!خسته یلیخستم، خ"

2

 

***

.دیچیپ یمنتظرش تو گوش يبوق، صدا نیسوم با

!الو -

!الو، هاکان -

!هتل؟ يدیپس رس! سالم -

!جا وطن منه نیپسر؟ ا یبابا، تو چرا انقدر نگران يا -

.دمیخند هیتوج نیخودم هم به ا. زد پوزخند

!برو بخواب هاکان -

 یتون یم یکن یاحساس م ،يریو باال م ینینش یروش م یکه وقت اطیاون تاب تو ح يبرا دیدلم پر کش. اومد یم ایدر يپشت سرش صدا از

!یرو بغل کن ایدر

.گرفت یلقمه رو برات م نیا دینبا زیدن -

و مطرح شدن تو  يژیتر از جهت پرست شیب ؛ینه از لحاظ مال. مهمه یلیشرکت خ يپروژه برا نیا. دونه یم یمن تنها مهندسشم که فارس -

!رانیبازار ا
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.مراقب خودت باش یلیخ! دونم، کالفم ینم -

.ساکن شدم بهش خبر بدم یکه تو هر آپارتمان نیو ا دمیکه خط خر نیقول گرفت به محض ا ازم

"!دم؟ینخواب ای دمیخواب"

نمور به  نیزم ریفقط اون ز يداریتو خواب و ب. دمی؛ دو ساعت خوابکنم یخوب فکر م. ساعت رو نگاه کردم؛ ساعت هشت بود. شدم بلند

.بود مینیتو ب یترش يبو. اومد یم ادمی

.داد یحرکت آب داغ از پشتم حس ماساژ رو بهم م. آب رو باز کردم دوش

 ي هیبود، با ته ما یشکالت يوه اموهام قه. نگاه کردم نهیآ يبرس به دست به خودم تو. نشستم نهیآ يجلو. اومدم رونیو ب دمیرو پوش حولم

.هر چند مهم هم نبود. بود یچ شیاومد رنگ اصل ینم ادمی قیدق. قرمز

رو  نایتو هفت سال کم کم ا. کردم یهام م ونیخرج کرم ها و لوس ینسبتا گزاف متیماهانه ق. حرکت کرد یبه نرم. دمیرو روش کش برس

.کردم معترض بودند یآالت م وریمارك دار و ز يلباس ها دنیخر يه براک یبه خرج شهیهم رایبوسه و سم. گرفته بودم ادی

! هیآدرس رو دوباره چک کردم؛ زعفران. بودم یتو شرکت م دیساعت ده با. کردم يمختصر شیآرا. شدم و موهام رو خشک کردم بلند

.هم دور نبود یلیخ

. دمیرو هم پوش میقهوه ا يجوراب شلوار. دیرس یزانوم م يکه تا باالمخمل سبز بلندم  يبا بوت ها دم،یرو پوش میچرم مات قهوه ا يپالتو

.آدمه يامضا قتیداده بودند که عطر در حق ادمی. دوش گرفتم زیدن ییبا عطر اهدا. به شلوار نبود یاجیاحت گهید

لوس و کش دار به گوشم  يصدا هیباز هم . شدم یوارد الب. پخش شد یکوفسکیمورد عالقه ام از چا ياز کارها یکی. آسانسور شدم سوار

اون جا  يدختر جوان بامزه و کوتاه قد. نوبت عوض شده بود. رفتم رشیبه سمت پذ. لپ تاپم رو تو دستم جا به جا کردم فیک. دیرس

.در اتاقم رو به دستش دادم يورود کارتبدون حرف . بود ستادهیا

:دیپرس

شه؟ زیاتاق تم -

.دیریلطفا برام آژانس بگ! بله -

 يال. ادکلن تند مردانه زده بود هی. سوار شدم. زد یبرق م يزیرنگش از تم یتوس دیپرا. آژانس نگاه کردم يبلند راننده  سیپسر گ به

.بود زونیجلو آو نهیاز آ زیم زیچ یکل. بود یدست شیپ ياندازه  نیفرمون ماش. رو باز کردم شهیش

.رمیداشت ازم بپرسه کجا م یسع یسیبه انگل هیشب يزیو چ ادیبه فر هیشب ییصدا با

"ستمیکر که ن گهید م،یبه فرض که خارج"

!لطفا هیزعفران ابونیخ -

.کنه یاخم دوخته شده به صورتم نگه م نیدونم داره به ا یم. کنه ینگاهم م نهیتعجب از تو آ با

د؟یهست یرانیا -

!بله -

.هر گونه بحث رو گرفت يام جا "بله"

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨

با اون صورت گرد بامزه و اون الك  اد،یم ادمیگلم رو  يمهسا. از اون محله رد بشم ستیخوش حالم که قرار ن. کردم یاطراف نگاه م به

.سوخته يبه دست هام نگاه کردم؛ الك قهوه ا! قرمز رنگ يها

مشت  يو صدا شدن پشتش میفرار من به سمت در و قا. تند الك يو بو شهیشکستن چند تا ش يو صدا چهیپ یتو ذهنم م يادیفر يصدا

.زدنش به در

!؟یزن یحاال تو ماه محرم واسه من الك م! آبرو یب -

.کنه یکار خاطراتم رو پاك م نیکنم ا یاحساس م. دمیرو تکون م سرم

.هیزعفران نمیخب خانوم ا -

.آدرس رو هم بره هیچشمش گرفتم تا بق يرو جلو کارت

.سازه ایپو یبزرگ شرکت مهندس يتابلو هیشگل و مدرن، با خو ییالیساختمون و هی. ستادیا یساختمون لوکس يجلو

"!خب خودشه"

.دمیبه موقع رس. ساعتم نگاه کردم؛ ساعت ده بود به

:دیازم پرس یالنیگ يبامزه  يدر نشسته بود و با لهجه  يجلو يدیمو سف رمردیپ

گل دخترم کجا؟ -

.بودم دهیاصطالح رو چند وقت بود نشن نیدخترم؛ ا دخترم،

.سروش کار داشتم ایبرد يبا جناب آقا -

.بعد از پله ها، سمت چپ! بفرما داخل. دییفرما یرو م سیرئ -

.با دستش سمت راست رو نشون داد اما

پله ها . بودند رد شدم یآکسسوار و صندل نیب يزیکه چ یکه توش پر بود از آثار مدرن یجالب اطیاز ح. رمیبگ يدادم دستش رو جد حیترج

.فتمرو باال ر

!بودن فرو رفته بود يهم تو جو کاره ا دایبود، که شد یالیخ یدختر مو بور ب یجور شرکت ها، منش نیروال تمام ا طبق

:که مطمئنم حاصل عمل بد دماغش بود گفت یتو دماغ يصدا با

امرتون؟ -

شروع کرد به . حرف به سمتش گرفتم ید، برو که مهر شرکت رو داشت و عکس من هم باالش بو یسینامه ام به زبان انگل یمعرف ي برگه

.خوندن

.زنه یفالش م یو ه ستادهیجلوم ا نشیبا اون دورب بوسه

.گهیتموت شه بره د ریبگ! بوسه يکورم کرد -

.خواد یخودمون رو م يدلم عکسا. رمیبگ یآخه عادت ندارم ازت عکس پرسنل -

.دکتر برن يچند لحظه صبر کنم تا مهمون آقا دیداد که با یم حیداشت بهم توض یمنش. هپروت خارج شدم از

!رسونه یجناب مهندس رو م یادب یب قه؛یساعت ده و ده دق. که تو سالن بود نشستم يمبل بامزه ا يرو
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"بلند شم برم؟"

هاکان پشت . دهش یقاط ایدر يبا بو یماه يبو. میکن یکباب م یماه میهاکان دار يخونه  اطیتو ح. چشمم اومد يجلو زیدن یعصب ي افهیق

. ارمیرو در م گارمیس. میخور یم یدنینوش زیبا دن میدار. دمیچیشنل قرمز پ هیدورم . خندند یدارن بلند بلند م رایمنقل با بهروز، شوهر سم

!کار کنه یجنتلمنه؛ به شدت بلده چ. ارهیو فندك در م شهیم ندبل زیدن

!ایبا دخترا چه طور رفتار کن يخوب بلد -

.شوهرش شهیپ رهیم شهیبلند م رایسم. کنه ینابش م يه هااون خند از

دختر  فیقابل توص ریاما غ ه؛یجد تینها یجذابه و بلده چه طور با دخترا حرف بزنه، تو کار ب یلیخ! دون ژوانه یلیخ ایحواست باشه، برد -

.یهست یتو هم لقمه خوب. چمیه ششیمن پ! بازه

.رونیب دمیرو م گارمیس دود

!زیدن ستمیکس ن چیه يمن لقمه  -

!اون که بله -

خانوم؟ خانوم؟ -

.رونیب شمیاز خاطراتم پرت م یمنش يصدا با

!دکتر منتظرتونن -

.دمیبا سر جوابش رو م. زنه یبهم لبخند م. رو دوست دارم شیسیلوس انگل ي لهجه

3

 

.خالص بود دیسف زیهمه چ. مدرن بودو  کیش یلیاتاقش خ. گذاشت زشیم ينامه ام رو رو یجلوتر از من معرف یمنش

"!سخت باشه دیمثل تهران با يتو شهر شیچه قدر نگهدار"

من رو  يپاش رو رو پاش انداخته بود و داشت برگه  ،ییرایپذ زیم هیپشت  د،یسف یمبل چرم يسمت راست اتاق، رو. نبود زشیم پشت

 یتیروشن، شلوار مخمل کبر یتوس کیش يمردانه  راهنیپ. داشت به چشم یقاب مشک لیمستط نکیع. بود نییسرش پا. کرد یمطالعه م

.تو چشم بود یلیساعت رولکسش خ. شتدا یمشک کیو کراوات بار یزغال

. کنار زد شیشونیکرده بود از پ نیتمر یگذار بودنش کل ریتاث يکه مطمئنم برا یحالت دارش رو با حرکت يموها. رو بلند کرد سرش

بلند حساب  رانیا يدخترها ي، برا176خب قد . میگفت که من دختر قد بلند یخودش م شیونستم داشت پد یم. کرد یداشت اسکنم م

.و رو کرد ریرو ز میقد زندگ نیقد گذشت؛ اما بعدها هم نیمتلک خوردن بابت هم به مینوجوان يتمام دوره . شد یم

دستکش هام رو از دستم در آوردم و دستش رو . سمتم دراز کرد سالم کرد و دستش رو به ییبایز ییایتانیبر يبم جذاب و لهجه  يصدا با

.دادم یمردها دست م نیمن ع. میدیخند یو من و بوسه م دنیگفت خانوم ها با سر انگشت دست م یم شهیهم رایسم. فشردم
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به . بود یمرد جذاب یور کلبه ط. داشت يقهوه ا يچشم ها. رو درآورد نکشیع. مبل رو به رو نشستم يرو. نمیدست تعارف کرد که بش با

 نیبه ا دیرو هم با کشیو شرکت ش يو ادکلن فرانسو متیگرون ق يهر چند لباس ها. داره یدختر کش ي نهیدادم بگه زم یحق م زیدن

.اضافه کرد نهیزم

!دیهر چند جوان د؛یمهندسش هست نیگفتن که شما بهتر) ak yurek( وركیمهندس آك  -

.نگفته زیحتما صالح نبوده که دن. آشکار نشه تمونیمیبود که صم یحواسم م دیبا. بود زیدن ورك،یاز مهندس آك  منظورش

بعد . دیشد لیاز دانشگاه استانبول که پارسال ازش ممتاز فارغ التحص ،يمعمار سانسیفوق ل. دیهست) or hun(شما مهندس باده اورهون  -

.هیکه خب رفرانس خوب د،یمشغول هست وركیشرکت آك  به مدت چهار ساله که تو قتیدر حق سانستونیاز اتمام ل

حرف و مطابقتش با مرد رو به  نیا يادآوریبا . جذابه ییایتانیبر يبوسه معتقد بود لهجه . کنم یدقت م کشیو لحن ش ییایتانیبر يلهجه  به

.زدم يروم لبخند

.خب، خانوم باده، من در خدمتتون هستم -

!ندس سروشمن در خدمت شما هستم دکتر مه -

.و عکسم نگاه کرد لیدوباره به اسم، فام. حرف زدن من رو نداشت یانتظار فارس. وضوح جا خورد به

!خودم هستم جناب مهندس -

!یکن یمن رو خرج م یسیانگل يمرض دار یدون یم یبود که تو که فارس نیا شیاز همون نگاه ها که معن. کرد نگاهم

د؟یدون یم یشما فارس -

!هستم یرانیا -

...اما  لتونیاسم و فام -

.هستم هیشهروند ترک -

.که شهروند انگلستان بود یکس يمسخره بود برا هیتوج هی خب

.به من نگفته بود زیدن! خب، خوبه -

.کردن مهم باشه یفکر نم شونیا -

طور  نیسال ها به اجبار هم. محکمهو لحنم سفت و  میجواب هام صاف و مستق. مطئنم لحنم رو دوست نداشت. جا به جا شد شیصندل تو

.کردم یزندگ

.پام انداختم يرو رو پام

!دیکن یم لیم يزیچ دمینپرس د،یببخش -

!لطفا يچا -

:رو برداشت و گفت یگوش

!نسکافه هی ،يچا هی -

.اوردیربع من رو پشت در نگه داشته، اما به روش ن هیکنه که  یکردم توقع دارم ازم عذرخواه یم احساس
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د؟یستانبول رو دوست دارا -

.رو دوست دارم اشیدر يبو -

.بودم زیمهمان دن. اومدم يمن دو سه بار -

.زنم یپوزخند م! در ارتباطه وركیخواد بگه با آك  یم تشیمیخوندن و مطرح کردن صم کیبه اسم کوچ با

.گذاشت زیم يرو تیسکویفنجان ها رو همراه با ظرف ب یآبدارچ

...که  دیکار هست انیجر خب، در!  دییبفرما -

 يممتازه؛ مثل پروژه ا يبه وسعت سه هکتار در لواسون ساخته بشه، که مربوط به طبقه  نیزم هیشهرك لوکس و مدرن تو  هیبله، قراره  -

.کرد ادهیپ جانیکه شرکت ما نمونش رو در گرجستان و آذربا

.خوام یرو نم نشیع -

!کنم دکتر یکار نم یوقت کپ چیمن ه -

.میکن یم يمهندس خانوم همکار کیبا  میباره که دار نیما اول -

"!هیمتفاوت و نرم تر يشما با خانوم ها جا يمحل همکار! زیدونم مهندس عز یم"

.فرموده بودند -

.براتون سخت بشه یممکنه کم -

.جلو خم شدم به

د؟ینبود د؛یبود تمیجنس انیمهندس شما قبل از اومدنم هم در جر -

...که ... کردم که  یه، من فکر مخب آخ -

سنم باالتر باشه؟ -

!دییجا نیحاال که ا. ستیخب مهم ن... هم  ن،یهم ا -

.گذاشتم و دستم به سمت لپ تاپم رفت زیم يرو رو فنجان

.گردم استانبول یمن برم! دکتر ستین ياجبار -

.از جام بلند شدم و

د؟یاالن کجا اقامت دار. نزدم یکه حرف من! ها دییشیآت یلیشما خ. دینیبنش! بابا يا -

!نیهتل او -

.شهیآماده م میکه براتون در نظر گرفت یآپارتمان دیاگر دو روز تحمل کن! خب خوبه -

!ممنون -

.دینیو جا رو بب نیسر زم میبر د،یاگر وقت داشته باش -

.شدم بلند

.دیکرد یم لیرو م تونییچا -
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.اومدمکار  يبرا ستم،یمن اهل تعارف ن -

.گفت و پالتوش رو برداشت يا "باشه"

.درش رو باز کرد. داشت یرنگ دیلوکس سف ي BMW. میشد نگیپارک وارد

!دییبفرما -

. مینیب یجا رو نم چیانقدر آدم هست که از پنجره ه. میبه دانشگاه برس دیبا ،یساعت هشت صبح، اوج ساعت شلوغ. مییسوار تراموا رایسم با

دوباره  میپول ندار. میرو رد کرد ستگاهیا میفهم یمدت م هیبعد از گذر . میشنو یما به خاطر همهمه نم ایکنند و  یالم نمرو هم اع ستگاهیا

 یمثل اسب رم کرده به سمت دانشگاه م. برگشتن از دانشگاه به خونه است يبرا میهم که دار یپول زانیاون م. میخند یم. میط بخریبل

.مییدو

ه؟یاسمتون چ یعنخب خانوم مهندس م -

!شراب یبه معن ه؛یاسمم فارس -

.آوردم یداشتم لجش رو در م. نبودم یهمسفر خوب. کنه یلب تکرار م ریرو چند بار ز شراب

د؟یکرد لیصبحانه م -

!کرد یارتباط تالش م جادیا يبرا

!رو قرارهام حساسم. برسم رید دمیوقت نشد؛ ترس ر،یخ -

.نکردم تافیرو در میهم معذرت خواه باز

 

!من در خدمتتون هستم دیکن یم لیم يزیاگر چ -

.که ناهار بخورم نهیا حمیمن ترج -

.دارم یاون جا نگه م یشناسم که برگشتن یرو م ییبایز يجا -

.تونم غذا بخورم یمن تو هتل هم م. دیخودتون رو معذب من نکن -

.برمتون یم یخوب يجا د،ینترس -

رو روشن  يگاز يبخار میپول ندار. میدیپوش میدار یهر چ. مینشست یاوغل یب يمانمون، تو کوچه پس کوچه هاتو آپارت. سرده یلیخ هوا

. زدم قمیبه  شبندیرو مثل پ يدستمال کاغذ! میخور یبرنج م يبه جا. میپخته دار ایشام لوب. میزهوار در رفته مون نشست زیپشت م. میکن

. میخور یمرغ م تینون رو به ن. گذاشتم یگل مصنوع زیروشن کردم و تو گلدون وسط م یرنگ یمشک ختیر یو ب لفتشمع ک ز،یم يرو

.میولو شد نیزم ياز خنده رو رایبا سم. ادیم یقیموس يصدا. بارها کارشون رو شروع کردند. ادیبرف م رونیب

!باز هم ممنون. ندارم تیرو غذا حساس ادیمن ز -

.زد یجذاب لبخند

م کار شما بود، درسته؟ه جانیآذربا يپروژه  -
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.موگه بود ورك،یدوست دختر مهندس آك  یسبزش طراح يبله، کار من بود؛ اما فضا -

!هیدختر با استعداد -

!قایدق -

.پخش شد نیتو ماش یتیال یقیموس

شلوار . کرده دیش رو سفبوسه موها. میخور یقهوه م میدار. شهیداره پخش م یتیال یقیموس. مینشست رایدانشگاه با بوسه و سم يکافه  تو

.آدامس در ابعاد لنگه کفش تو دهنشه هیپاره پاره تنشه و 

.ياش رو دار نهیتو زم نیبب -

.خندم یبلند م يصدا با

!هیجالب یشوخ -

:دلخور گفت رایسم

.رو بکنه شیبذار زندگ! بوسه؟ امکان نداره ينداز یبه تنبونش م هیکک چ نیا -

نه؟ک زیتم زیخواد م یم یتا ک -

کنم؟ یکار م یمگه من دارم چ. تا درسش تموم شه -

!کرد سکیر دیبا. خالصه من جات اقدام کردم -

هست؟ یمناسب يبه نظرتون پروژه  -

.برم یدست موهام رو تو شالم م با

!دیاز من با سابقه تر وركیشما و مهندس آك  -

.زد ي روزمندانهیپ لبخند

!داره سکیر یکم گهیم زیدن -

.گرفتم ادیرو  نیمن ا! کرد مهندس سکیر دیبا یندگتو ز -

د؟یرو دوست دار سکیشما ر! جالبه -

.رو دوست دارم شرفتیمن پ -

.رو باال برد ابروش

"!به مراتب ساده تر دارن یفیزن ها براش تعر. روم نداره یلیمطمئنم تحل"

.ندازم یپام م يرو رو پام

کنه؟ یکه ناراحتتون نم گاریس -

!دیحت باشنه، را -

 هیرو با فندك روشن کردم و دودش رو کامل به ر گاریس. هیمتیگرون ق زیدونه چ یدونم که م یم. چرمم رو در آوردم گاریس ي جعبه

.فرستادم
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بابا رو  يلمه وسط اتاق پهنه، به زور ک یقرمز الک یدارم تو دفتر مشقم که رو قال. هفت سالمه. دهیچیبهمن پدر بزرگ تو اتاق پ گاریس يبو

 یالمپ م ریبه برق کله اش ز. الغر و کچله. تنشه یآب يبا راه راه ها د،یسف ي ژامهیپ. رهیکوچکش ور م يویپدر بزرگ با راد. سمینو یم

.خندم

.دیدیدرست نخواب شبیفکر کنم د د؟یخسته که نشد. میرس یم میدار بایتقر -

!چون وقتمون کمه؛ چهار ماه. دمید یمرو  نیزم نیا دیبه هر حال با. ستمینه خسته ن -

!اون ور ایور  نیا یگفت؛ کم شهیکه نم قیدق قیخب دق -

.دکترا اقدام کردم يبرا. بدم لشیچهار ماهه تحو دیمن با -

!هیعال نیا -

!ممنون -

.پارك کرد نیرو کنار زم نیماش

!دییجاست، بفرما نیا -

 زه؛یهوا هم تم. جلوتر، چند تا رستوران لوکس هست یاطراف باغ، کم. کنار رودخونه ست يرینسبتا با نیزم. نهیکنه زم یچشم کار م تا

!سبک و سرد

ه؟یخب نظرتون چ -

.دارم یبراش تفکرات مدرن! خوش دسته ه،یجالب يامم، جا -

.میکرد نیهم شروع به راه رفتن تو زم با

.مهیآبا اجداد نیزم نیپروژه برام مهمه؛ چون ا نیا -

.ادیآب در مخوب از  -

!دوارمیام -

.داد یجواب نم. مدام در حال زنگ خوردن بود لشیموبا. رو تو دستم جا به جا کردم فمیک

!گرفته شیآت دیشا! خودش رو کشت -

.کرد يا خنده

.االن تمرکزم رو کاره -

.هیموقع کار جد. حق داشت زیدن
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.میکرد نییرو باال و پا نیزم یساعت دو

.هم رفت ادهیپ شهیم ست،ین یتا رستوران راه. دیحتما گرسنه شد مه،یساعت دو و ن -

!هیخوب شنهادیپ -

پوست  گاریس يهم در شان جعبه  دیشا. بود شیبرد که در شان ساعت رولکس و عطر چند صد هزار تومن ییمن رو جا. هیکیش رستوران

.تمساح من

.باهاشون آشنا شدم ریکه هفت سال اخ ییمردها يهمه  نیع! زیند نیدون ژوانه، ع! هاکان نیجنتل منه، ع. دیرو برام کش یصندل

.اول کشک بادمجون بود يغذا. منو رو دستم داد. لبخند تشکر کردم با

گل  تیچ راهنیمادر بزرگم با پ. مامانم اون جاست اطه،یمادر بزرگ ته ح يآشپزخونه . داره نیچ یآب راهنمیپ. شمیدو از اتاق خارج م به

.ادیبادمجون سرخ کرده م يبو. اجاقه يمامان پا. کنه یشده رو صاف م دهیداره کشک ساب ن،یزم ير، رودارش پشت به د

!دختر نییپا ایب طونیاز خر ش -

دم؟یاز شوهر د يریآخه مامان جان من چه خ -

.بابات يخونه  یاله برگشتدختر شش س هیساله با  هی. يکرد یهفت سال باهاش زندگ! یمفنگ ي کهیشوهر؟ مرت یگیم رتیغ یبه اون ب -

!چشم به خودم داشت. رو فروخت میو نداشت میداشت یکردم؟ هر چ یکار م یچ -

.و شش تا نون خور یو حقوق باز نشستگ مییما. رهیپدرت پ -

!سر کار رمیخب م -

 یفکر م! پول داره، سرشناسه ه؛یخوب يخر نشو، حاج کاظم لقمه  ؟يبر يخوا یکجا م ییبا سواد دوم راهنما نن،یدکتر مهندساش رو زم -

؟يرو دار یبر و رو و جوون نیا یتا ک یکن

.ایبدون بچه ات ب گهیبعد هم م! هجده سال ازم بزرگ تره -

.خودت شیپ يبر یم یکن ینرمش م ،یمونه، زن یمن م شیچند وقت پ هی -

و  ریکشه که نجس نباشم؟ پدر بزرگ پ یده بار آب م يکه من رو روز یپشت و پناهم باشه؟ مادر بزرگ یک. کنم یوحشت م یعالم بچگ تو

!سر به هوا؟ يهفده ساله  يسرباز و خاله  ییدا ایاز کار افتاده 

د؟ییخانوم باده؟ خانوم مهندس کجا -

.تا سر درد حاصل از وحشت تکرار اون روزها از سرم بپره دمیکش میشونیبه پ یدست

!دیببخش -

.گارسون منتظر نگاه کردم به

!مویل هیو ساالد کاهو که سسش روش نباشه، با  یآب معدن. خورم یخامه نم. سس قارچ داشته باشه. گوشت؛ کامل پخته شده باشه کیاست -

.گذاشتم زیم يرو بستم و رو منو

.اومد یها خوشم نم يجور مشتر نیمن هم اون روزها از ا. ومدهیازم خوشش ن. کنه یبا غضب نگاهم م گارسون

.کرد یهنوز با تعجب نگاهم م. با ساالد کلم و نوشابه داد يسوخار گویم سفارش
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.مراقب خوردنم باشم دیبا. کنم دایورزشم پ يباشگاه برا هیکشه تا  یجا طول م نیا -

.کرد یم يدستش باز ينمکدون تو با

د؟یخور یغذا م يجور نیا شهیهم -

!شهیهم بایتقر -

!ستیکه مهم ن لویدو ک یکیحاال  -

.پس خبر نداره. زنم یم يلبخند

.ترك عادت هم موجب مرض است. داشته تیمن اهم ینوع زندگ يمدت ها برا -

!دیکن یم تیشما خانوم ها خودتون رو اذ -

"!کنن یم تیخودشون رو اذ نهایتر از ا شیب تشونیحفظ موقع يدختران اطراف شما برا يمطمئنم همه ! دکتر جذاب دیینفرما"

.آشناتون کنم ز،یعز نیپروژه، ام نیدر ا کمیشرکت، با دوست و شر دیاریب فیشما فردا تشر -

.میخوام کار رو شروع کن یکم کم م. من فردا راس نه اون جام -

د؟یاقوام بر داریدونم، د یچه م د؟یتهران رو بگرد یکم دیدوست ندار! چه قدر منظم -

بازار در همون حد . که گذاشتمش رفتم يهنوز سر جاشه، همون طور يزادنکرده؛ برج آ رییمطمئنم تهران هم تغ. رو ندارم یمن کس -

.ستمیمشتاق ن ادیز! و عرق تن هیادو يشلوغه، با بو

.دیخند بلند

!دیش ینم جانزدهیچند ساعت که باهاتون آشنا شدم متوجه شدم که شما ه نیتو ا. بامزه بود یلیخ -

.زدم یکج لبخند

.فتهیبرف قرمز ب دنیدر حد بار یاتفاق دیزده بشم با جانیه دکتر، اگر قرار باشه من يآقا -

!جالبه یلیخ! برف قرمز -

.کنه یفکر م یدونستم به چ یم

"!طال خفه شن دیبا خر ایذوق مرگ بشن،  دیکه اگه براشون گل بخر ستمین ییخب دوست گرام، من از اون زن ها"

نماز صبح  يصبح هم که همه برا. ترس و لرز تو اتاقم کارام رو تموم کردم تا صبح با شبید. ترم سه ام. دانشگاه نشستم یصندل رو

.زدم یچرت م میچادر گل دار صورت ریز م،یستادیا

گل  نیاول. کنم یعماد م يبه چشم ها یبا خجالت نگاه. رمیگ یسرم رو باال م. ذاره یم میصندل يدسته  يرو يمردونه، گل رز یدست

.رمیگ ینگاهم رو از نگاهش م. کشم یخجالت م! نگاه با محبت نیو اول میزندگ

.سفارش دادم وهیم یسوپ جو و کم. صحبت کردم رشیرو برداشتم و با پذ تلفن

"!هنیروز بازگشت به م نیاول نمیخب ا"
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با  رایسم. رهیضعف ملرزه و دلم  یپاهام م. بمیوحشت زده و غر. باال میریآپارتمان م ياز پله ها میدار. زل زدم رونیب یکیپنجره به تار از

. ادینوزاد م ي هیگر يخونه، صدا هیاز تو . ادیکلم پخته و ادرار گربه م يبو. کهیراهرو تنگ و تار. داره حالم رو خوب کنه یآرامشش سع

مخمل، کفش  يچهارخونه  راهنیبا پ انسالیم یاز آپارتمان رو به رو، زن. کنه یسوم باز م يرو تو طبقه  يقرمز رنگ خونه ا یدر چوب رایسم

بعدها چه قدر از . کنه یسالم م رایبه سم. تا آشغال هاشون رو بذاره پشت در رونیب ادیم هیگود یکه روش ب يبور يو موها ییسر پا يها

.مزه اش رو به خوردمون داد یخشک و ب يها کیک

 هیچشم هام از شدت گر. ذاره یم واریونم رو کنار دچمد رایسم. زهوار در رفته و لنگه به لنگه است زیهمه چ. اتاق خواب داره هی آپارتمان

.ادیمستانه م يخنده ها يصدا. تابلو نئون کافه ها کوچه رو روشن کرده. ستین کیتار. کنم یرو نگاه م رونیاز پنجره ب. شهیباز نم

.ذاره یشونم م يدستش رو رو رایسم

!يمجبور! یکن یعادت م -

به فکر . شروع کردم به جواب دادن. از مهسا داشتم یو حت رایاز بوسه، سم لیمیعالمه ا کی. کردم لپ تاپم رو باز. رو برام آوردند سوپم

.امروز فراموشم شده بود. بودم لیخط موبا هی دیخر

***

.ورودم رو به سمع و نظر دکتر رسوند یمنش. راس ساعت وارد شرکت شدم صبح

.کنه یم يآور ادیها رو به پول دار تشونیکه هر روز موقع يزیچ! فاتیتشر

.بلند شد و به سمتم اومد زشیاز پشت م ییخوش رو با

"!پهیکنم که خوش ت یاعتراف م"

.میو چه قدر آن تا دیخوش اومد! به به، خانوم باده -

.کنم یخوش قول بودن م يتمام تالشم رو برا! سالم -

.رسه یهم م نیام دیبکن لیم يفنجان چا هیتا شما  -

.میکن یم یپروژه رو برس میدار. میاقش نشستتو ات زیدن با

:گفت زیدن

.و همه جا با همند شهیهم! نیام شیمیداره؛ دوست صم کیشر -

!زهاستیچ یلیخ ادآوریما  يو همه جا برا شهیهم نیا. خندم یمن هم م. خنده یم

با من  يادیز يکه اختالف قد ییشدند مردها یم دایکم پ. قد بلند بود یلیمرد خ هی دمید یکه م يزیچ. باز شدن در سرم رو چرخوندم با

بود؛  افهیهم رفته خوش ق يرو. روشن داشت یعسل يسبزه بود و چشم ها! بود کریغول پ یتا قسمت یمرد چارشونه، کم نیا. داشته باشند
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 يچهارخونه  يمردونه  راهنیپ. ودبسته ب نکیداشت و بند يشلوار کتون سرمه ا. اما خوب بود ،یباش دهیالبته نه اون قدر که تا حاال ند

.موهاش هم نسبتا بلند بود. کراواتش باز بود يگره . لباسش رو هم بسته بود يباال يو زرد تنش بود و دکمه  يسرمه ا

.به خودم اومدم ایبرد يبا صدا. کردم یم شیطور داشتم بررس نیدار بود که ا خنده

انا؟یاح دینکرد ریکم د هیشما ! بابا نیام! به به -

.زد یلبخند کج مرد

.کردم یشما رو جمع م شبیداشتم گند د -

.و دستش رو دراز کرد دیکردم چرخ یبه سمت من که داشتم نگاهشون م نیام. دیبلند خند ایبرد

.اومده وركیکه از شرکت آك  دیباش یخانوم مهندس دیشما با -

.رو فشردم دستش

.خوش بختم! بله، خودم هستم -

.نمیکرد که بنش دست اشاره با

!میخانوم مهندس ترك و مسن بود هیهر چند ما منتظر ! من هم -

!بله، مهندس سروش هم تعجب کردن -

.خونه نگاهم کرد یکردم تا ته ذهنم رو م یکه احساس م یبا نگاه. خوش ژست بود. مبل نشست يرو

!با شما باعث افتخاره يتون، همکارمن هم تعجب کردم؛ اما با توجه به کار، رزومه و سوابق گزارش شده از -

!ممنونم مهندس یلیخ -

!کنم یمن که شما رو همون باده صدا م. دیصدام کن نیپاك دله؛ اما شما همون ام میلیفام -

:داده بود گفت هیتک زیکه به م ایبرد

!اسمشون مورد داره -

.اسمم بود یبه معن یجالب ياشاره . دمیخند

.با تعجب نگاهم کرد ایبرد

.دیستیبلد ن دنیکردم خند یتا حاال فکر م روزیاز د! دیدیخند شه؛یباورم نم -

.رمیگ یقرار م ریمن سخت تحت تاث -

.باال رفته نگاهم کرد يبا ابرو نیام

"!بلند ممنوعه يو خنده ها یاضاف جانیگرفته بودم که ه ادیسال ها  نیخب من تو تموم ا"

.جذاب انداختم کیدو شر نیبه ا ینگاه

.دوستانم نگرانم هستن. بخرم لیخط موبا هی دیمن با -

:گفت ایبرد

.کنند هیبراتون ته گمیاالن م نیهم -
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.پردازم یرو خودم م نشیهز د،یفقط ببخش -

:گفت يبا همون لحن جد نیام

.شهیآپارتمانتون هم تا فردا آماده م! ماست ي فهیوظ ه؟یچه حرف نیا -

.ستمیجا ن نیتر ا شیچند ماه هم که ب. اون جا رمیخواب م يکه فقط برا من. به مبله کردن نبود يازین -

... دیتر طول کش شیاگر پروژه ب ا،یثان. ست فهیاوال که وظ -

.داد یتر شدنش هم بهم استرس م یفکر طوالن یحت

!به هر حال ممنون -

***

خوردم و به  یشد، هات چاکلت م یکه ازش بخار بلند م یو فنجونداشتم از ت. تنم بود يدیسف يحوله . بودم ستادهیهتل کنار پنجره ا تو

.کردم ینگاه م رونیبرف ب

معتقد بود تعلقات به افراده،  رایسم! جا متعلق نبودن چیمعلق بودن تلخ تو فضا و حس به ه هی! بودن و نبودن نیب يزیچ هیبود؛  یبیغر حس

گفت من هر روز  یبوسه اما مخالف بود؛ م. يجا و مکان دار یکن یحظه ست که فکر ماون ل ،یبدون یاگر خودت رو متعلق به کس. نه به جاها

!ستمین شیب يپس در به در یگیکه تو م يجور نیا م،یکیتو دل 

 یمحکم خط م یمهم کتابت با خودکار مشک ينکته  ریکه ز نیا نیع! چه قدر حضورشون پر رنگه. رهیگ یحرف ها خندم م نیا يادآوری با

با خودکار که چه عرض کنم، با تموم داشته  م،یاسم ها تو زندگ نیا ریمن هم ز. شیدرست و با دقت خوند ینره؛ تا حس کن ادتیتا  ،یکش

!به من داد، مقاومت بود و مقاومت یکه زندگ یبمونه که تنها درس ادمیتا  دم،یهام خط کش

.توجهم بهش جلب شد بشیعج يپشمک و لباس ها رنگ يبه خاطر اون موها. دمیبار سال اول دانشگاه د نیرو اول بوسه

و  شیخندان و خواستن يانقدر به چهره . رو گرفته ایپل و در يرو یو مه کم دهیبار يزیبرف ر شبید. استیدانشگاه کنار در ي بوفه

 نیا! نه ایبودم  شیم کالسه سانسیل يدوره  ای رستانیپرسه که تو دب یو م ادیکنم که به سمتم م یکه گردنشه نگاه م یلنز بزرگ نیدورب

.رایفراوون بوسه به اون آپارتمان مشترك با سم يو رفت و آمدها قیعم یوستد هیسرآغاز  شهیم

لوکسش از ما  يالیبار، به صرف شام تو و نیاول يبرا یو ظرافتش شدم؛ وقت ییبایکه بار اول محو ز یزن. مانکن بازنشسته است هیبوسه  مادر

که محل رفت و آمد  یلوکس يجا. بار بود هیپدرش صاحب . بود شیجوون يدوره  يپر از عکس ها وارشیدر و د که ییجا. کرد ییرایپذ

.آوردند یشدن در م دهیبود که نونشون رو از د یکسان ياولترا لوکس که محل قرار مدارها يجا هی. ها بود اندهها و خو شهیهنرپ

 دیراحت از دوست پسر جد یلیپدرش خ. عاشق بود شهیآزاد، رها و هم. موفق بود تو کارش. مد بود یعکاس سانسیفوق ل يدانشجو بوسه

 يشبانه برا يها دنیاگر چه حسرت و نخواب دارید نیحاصل ا. ختیر یتو بشقاب من برنج م ،ينظر چیه یکرد و مادرش ب یبوسه انتقاد م

.چه که داشتم بودو رو شدن هر آن ریز یواقع يوقت بعدش، به معنا دنداشته ها بود، اما چن
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.کادو بود. دمیبلوز شلوار ساتن قرمز رنگ بود، پوش هیلباس خوابم رو که . کنار پنجره کنار اومدم از

"؟یاز طرف ک ؟یک"

.اومد ینم ادمیهم  یلیخ

.دمیتخت دراز کش يرو

 ؟یبهشت دیشه يمعمار يدانشکده  ياهروهامادر بزرگ؟ تو ر يخونه  اطیتو ح ،یمن از کجا آغاز شد؟ از اون روز، تو هفت سالگ يماجرا"

"!آغاز شد نیبا فالش دورب ییمن از آشنا يماجرا! به نظرم که نه! از اون شب پر استرس تو فرودگاه امام؟ اون آپارتمان زهوار در رفته؟ نه

. رستوران گارسونه نیساله که تو هم هم چهار رایسم. کنم یرو پاك م زهایبوسه، تو رستوران دارم م يبا خانواده  ییروز بعد از آشنا چند

.کرده لیمتوسط و تحص يمحل رفت و آمد خانواده ها ه؛یو آروم زیتر و تم يجا

و کفش تخت سورمه  يسورمه ا يا شهیجوراب شلوار ش ،يدامن تنگ سورمه ا د،یسف يمردونه  قهیسه ربع  نیدسته؛ بلوز آست هی لباسمون

همون قدر ممنوعه که بد  یحاضر جواب! هم اجباره يباز و بگو و بخند با مشتر شین ،یرژ لب صورت. هشیم یموها به اجبار محکم دم اسب. يا

.یو بد خلق یاخم

.ببره ییبو ياما اجازه ندارم بذارم مشتر ستم،یتونم رو پاهام با ینم یروزها از زور خستگ یبعض

رو  يزیکه چ یبوسه خندان و شاد، مثل کس. گذشته میردش کرد يبا دلخور رایو سم یبوسه، که من با شوخ شنهادیاز طرح پ یوقت چند

با شبکه به آشپز خونه وصله،  میدستم که مستق يو با تبلت تو رمیگ یسفارش م ياز مشتر زیدارم سر م. شهیکشف کرده وارد رستوران م

که سر گارسون که همون  ره،یگ یخندم م شدنیبا د. کنه که عجله کنم یو با چشم و ابرو اشاره م ستادهیدر ا يبوسه جلو. زنم یم کیت

و داره  یپشت اطیح واریزده به د هیتک الیخ یب شهیمثل هم. رمیکنم و به سراغش م یخودم رو جمع و جور م. دهیباشه بهم تذکر م رایسم

.جوه یآدامس م

زم؟یبوسه عز هیمرگت چ -

!میبه خدا موفق شد. میموفق شد -

!افتمی افتم،ی یگیم یه دسیمثل ارشم يشده؟ شد یچ -

.لباس فرم نجاتت بدم نیخوام از ا یم -

.ستین ینیمقدمه چ يجا جا نیفهمه که ا یم نهیب یدرهم و نگاه مضطربم رو که م يابروها

.ننتیقبول کردن بب -

تو . راه فکر هم نکرده بودم نیبه ا یمن حت. شهیحال استرس م نیو در ع دیقلبم بعد از مدت ها پر از آرزو و ام. کنه یم ریتو گلوم گ يزیچ

.بر من گذشته یو چ امیتونست حدس بزنه که من از کجا دارم م ینم یبوسه حت. قاموسمون نبود

؟یتو مطمئن! بوسه -

.ادیدر م الیخ یلوده و ب ي افهیاون ق از

. يایدر م یگارسون نیاما از ا شه،یباز م بهشت به روت يدرها گمیمن نم نیبب. تر مطمئنم کرد شیمن که از اول مطمئن بودم، اما مامانم ب -

.فضا هم شاد تره. ادیخرج دانشگاهت راحت تر در م
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!مخالفه رایسم... آخه ... آخه  -

!کار خودت رو بکن ؟يکار دار یمادرته؟ تو به اون چ رایمگه سم -

.م کجا بودمدون یاگه اون و خواهرش مهسا نبودن، من االن واقعا نم. ونمیمد رایمن به سم شه،ینم -

.خارونه یرو م چونش

.کمک کنه ندتیتونه به تو و آ یراه م نیبهش ثابت کن که ا. باهاش حرف بزن -

. رهیگ یم یداره با فرمول ها کشت. و رشتش به شدت سخته سانسیفوق ل يدوره . برقه یقطور مهندس يسرش تا گردن تو کتاب ها رایسم

 یزندگ میتا بتون میچهار پنج ساعت بخواب یشب میساعت دو صبحه و ما مجبور. فکرم تو پروازه کنم، اما یمن هم مثال دارم ماکت درست م

 نیبه خاطر ا رایپشت سرم خراب تر از خرابه و سم يرو ندارم، پل ها یکس قتیکه در حق نیمن به خاطر ا. میندار یالم تیحما چیه. میکن

.بساط ندارند تا بتونند رو کنند در یآه ،يمعنو تیجز حما رانیکه مادرش و خواهرش تو ا

.کنه یو خسته بهم نگاه م ارهیرو باال م سرش

.بهم يدو ساعت زل زد! شده؟ بنال و راحتم کن یچ -

همبسته تر و دست به عصاتر  رانیاز ا. کنم یم یدو ساله باهاش زندگ کینزد. داره نیخودش قوان يبرا رایسم. ترسم مطرح کنم یم

 يلحظه ا يا نهیزم چیدرس، تو ه ي نهیجز در زم. گربه شاخش نزنه یتا به قول ادیو م رهیآهسته م. ست دهیاش پوشلباس ه. کنه یم یزندگ

.کنه سکیر ستیحاضر ن

.شهیکنه که داره کالفه م یسر اشاره م با

.ننمیامروز بوسه اومده بود بگه که حاضر شدن بب -

.کنه یباهام برخورد م يخونسردکشه، اما در کمال  یم يو نفس تند شهیهاش گرد م چشم

؟یکار کن یچ يخوا یم یدون یم -

!به خدا ستین یکار خالف رایسم -

.ندازه یرو باال م ابروش

ه؟یاز خالف چ فتیتوص -

!مونییباال يدختر طبقه  -

!پس تو خط قرمزات دورترن -

بده؟ نیا -

 یرو تحمل نم ینکبت یزندگ نیمن ا يپا به پا ،يبود يزیاگه اهل چ. شناختت یتر م شیب یلیخواهرم خ. شناسمت یدو ساله م! سکهیر -

 یشغل، که به عنوان خانوم مهندس م نینه به ا گهیجا قول بده که چند سال د نیهم. هیمن اگه مخالفم، ترسم از زدنت به جاده خاک. يکرد

.باشم شتیخورم که تا آخرش پ یممن قسم . شناسنت

جمله رو از دهن  نیباره که ا نیمسخره ست که اول یلیخ. کنم یمحکم بغلش م. کنم یپشت دست پاك م اشکم رو با. شمیجام بلند م از

.شنوم یم یکس
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. اشک جوشان بود يهر چه که بود، چشمه ! غصه ایاز سر شوق  زم؛یتونستم اشک بر یم عیاون موقع ها چه قدر سر. تختم جا به جا شدم تو

.شده ایمیکهم برام  ختنیروزها اما، اشک ر نیا

 

***

.دیچیپ یتو گوش یبم يصدا. الو گفتم یبا خستگ. فوق العاده رند ناشناس بود يشماره  هی. بلند شدم لیزنگ موبا يبا صدا صبح

!خانوم مهندس ریصبحتون به خ -

:رو که حس کرد، ادامه داد میحواس یب

!هستم ایبرد -

!صبحه، نشناختم يمخمور! ریصبح شما هم به خ -

:گفت يطور جد ونهم

.دیاریب فیمنتظرم تشر. جام نیزودتر از قرارمون ا یکم. هتل هستم یمن تو الب -

.چمدونم رو جمع کرده بودم شبیشانس آوردم که د! رونیاز رخت خواب گوله شدم ب بایتقر

گرچه چشم هام . ت کامل حاضر شمساع میرکورد زده بودم و تونسته بودم ظرف ن. پالتوم رو که صاف کردم ساعت رو نگاه کردم ي قهی

.بد نبود افهیهم رفته اوضاع ق يداشت، اما رو یخواب ینشان از ب

مبل چرم رو به رو نشسته بود و  يرو ک،یو ش زیتر و تم شهیو کراوات، مثل هم یمشک يبا پالتو ایبرد. دمیرس یآسانسور باز شد و به الب در

.کرد یرو مطالعه م يزیآسوده تو لپ تاپش چ

!سالم -

.اوردیرو هم باال ن سرش

"!محض یادب یخب ب"

.خب، فرستاده شد. دیچند لحظه اجازه بد! سالم خانوم مهندس -

.بود لیمیا پمونیخوش ت يبچه  نیکنم منظور نظر ا فکر

:دستش رو به سمت چمدان دراز کرد و گفت. به من انداخت تیاز سر رضا ینگاه

.کمکتون کنم -

داد و زل زد به  هیدستش رو به لبه تک یبا ژست دوست داشتن م،یشد کیکه نزد رشیبه پذ. چمدون رو دستش دادم یستیرودربا چیه یب

.کرد یباز نگاهش م يها شیکه با ن یدختر جوان

!در خدمتم د،ییخب خانوم محترم، حساب کتاب ها رو بفرما -

:گفت يشتر يپر از عشوه  یلحنو  یتو دماغ يگشت و با صدا يزیبه دنبال چ وتریجوان تو کامپ دختر

!قبال حساب شده -
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:و گفت دیبه سمتم چرخ ایبرد

ه؟یچه کار نیخانوم مهندس، ا -

!هیروند کار نیکار شرکته؛ ا ست،یکار من ن -

.میشما رو تقبل کرده بود یمحل زندگ نیآخه ما تام -

!گهید دیذار یم ارمیآپارتمانتون رو در اخت دیخاطر دار نیبه هم! درسته -

پاسپورتم رو برداشتم و ازشون فاصله . حالش رو بهتر کرد یکم رشیچراغ زدن دختر پشت پذ دنیابروهاش در هم رفت؛ اما د یکم

.که دستور رفتن داد دیکار به لحظه نکش. گرفتم

.آورد یدختره داشت چشمام رو در م -

.نبود ییخب آنچه در دل داشتم قابل بازگو. معنا زدم یب يلبخند

"!باکالس باشه و در شان دیهم با يکتر جان، دختر بازد"

.خوشحال شدم. بود يراه بحث تماما کار تو

:دلخور گفتم.تر شیب یکم ایباشه،  يدر حد کار ایکرده بود که رابطه با برد دیتلفن باز هم تاک يپا شبید زیدن

!دمیانگار من به جماعت پسر رو م یگیم نیهمچ -

:گفتو شاد و سر خوش  دیخند

.جا الزمت دارم نیا ؛یخوام موندگار ش ینم! هیمن تو لندنه؛ استاد مخ زن يدکترا يپسره دوست دوره  نینه واال، اما باده ا -

کنم،  یهامون که فکر م دنیکش گاریسرد کنار ساحل، گپ زدن، مست کردن و س يها مکتیبه نشستن رو ن رمون،ینظ یب يها یدورهم به

!کردم یم یلحظه اوک نیرو هم طیم که اگر راه داشت، بلکن یخوم اعتراف م شیپ

 یبس يجا. با شرکت داشت یکه فاصله کم هیزعفران يآپارتمان هفت طبقه، باال هیآخر  يطبقه . دست به در آپارتمان اشاره کرد با

.دبه من اختصاص داده شده بو یواحد غرب. بود يدو واحد. رفت و آمد کرد ادهیشد پ یبود که م يخرسند

.نو بود زیهمه چ. جمع و جور بود و به رنگ بنفش مبله شده بود اریو سه خوابه، که بس يحدودا صد و پنجاه متر یباز شد؛ آپارتمان در

"!هم دست و دلبازند دایجذاب، شد کیدو شر نیا ادیبه نظر م"

مهندس؟ دیدیپسند -

.بزرگه يادیکم ز هیفقط ! ممنون -

.حفظ بشه دایشما شد تیقول دادم که امن زیمن به دن. هیامن ياما جا -

:پر از پرسش ادامه داد یداد و با لحن هیکانتر آشپزخونه تک يلبه  به

.کچلم کرده بس که سفارش کرده! دیبراشون مهم یلیخ یلیخ -

"!میکرد یط یفراوون يها بیو بهروز، فراز و نش رایبا خودش، هاکان، بوسه، سم! شناسمش یخب مدت هاست که م"

.کم روم حساسه هی. من مهندس دست پروردشم -

.ستادمیمن وسط سالن ا. نگاهم کرد. نهینکرد که ماجرا هم باور
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"!کنم یچه قدر تلخه که من مدام جا عوض م. منه یزندگ دیجد يجا جا نیخب، ا"

:تو جاش جا به جا شد و گفت ایبرد

براتون شام  میبند یشب هم با رستوران قرارداد م م،یظهر که شرکت. ستین يپزبه آش يازیرو پر کنن؛ هر چند ن خچالی میدستور داد -

.بکنه يرییشما تغ یزندگ ياستانداردها میخوا یعنوان نم چیبه ه. کنه یم زیخونه رو تم ادیدو بار هم کارگر م يهفته ا. ارنیب

.امیاش برم هیته يسبک که خودم از عهده  اریبس يزهایاگرم بخورم، چ. خورم ینظر لطفتونه، دستتون هم درد نکنه؛ اما من شام نم -

 يشماره  يبه عالوه  نیمن و ام لیمنزل و موبا يشماره  خچالیرو در ! خانوم مهندس میکن یآرامش شما م يبرا يبه هر حال ما هر کار -

.شرکت دیایب ستین يازیامروز هم ن. دیریاومد تماس بگ یاز ما بر م يهر زمان و هر جا که کار یستیرودربا یب. سوپر و رستوران رو زدم

***

.دمیرو که باز کردم، سوت کش خچالیو  زریدر فر. ناهار بود کیساعت دوازده و نزد. به ساعت نگاه کردم ،یاز خداحافظ بعد

"!سربازا غذا بدن يخوان به اردو یچه خبره؟ مگه م"

.فر گذاشتمهر دو رو تو . کنارش گذاشتم ینیزم بیرو درآوردم و س مرغ

.کاناپه ولو شدم يلباس، رو ضیاز تعو بعد

"!شهیبه هاکان زنگ بزنم؛ دل نگران م دیبا"

***

.ذارم یفردا صبحش با بوسه قرار م يکنه، برا یکه موافقتش رو اعالم م رایسم

.دمیربع زود رس هیدارم و نکرده؛ من اضطراب  رید. استانبول منتظرشم يتجار يها ابونیاز خ یکیتو  یمیساختمون قد هی يجلو

.کنه یرو پارك م نشیماش انهیمعمول هول و ناش طبق

.میدیهم رو فشار م دست

!دختر یخی -

.ختندیکه انگار تو دهانم ماسه ر ییهمون زمان ها نه؛یهم ارمیکه کم م یهر زمان يعادتم برا. زنم یجواب، لبخند م يجا به

در و . میشیوار توش در رفت و آمدن م وانهیکه آدم ها د یوارد دفتر بامزه و شلوغ. میریمدوم ساختمون  يبه طبقه . کشه یرو م دستم

.پر از عکسه وارید

خوش دوخت  یکت و دامن مشک. حدودا چهل ساله س یزن. میریم ریشناسه، به اتاق مد یکه بوسه و مادرش رو خوب م یدعوت منش با

!شهیپرشم م يم سکواس نیا نه؛یاسمش نار. کوتاه داره يتنشه و موها
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.پرسه یرو م میاسمم، سنم و محل زندگ. کنه یم یرو که بوسه گرفته به دقت بررس ییها عکس

 جهینت یبازار پر رونق داشته باشن؛ اما تالش اکثرشون ب نیهر چند کوچک، تو ا یزنن تا بتونن سهم یجا سر م نیروزانه ده ها دختر به ا -

.یشینم يزیوگرنه چ ،یکن يبر اساس اون باز دیبا داره که يبازار قاعده ا نیا. ست

:گمیکنم و م یبه سمتش نگاه م ره،یم نیدهانم داره کم کم از ب يکه انگار ماسه ها من

.دمیکه به من محول بشه، با قواعد درستش انجامش م يا فهیهر وظ. حداکثر تالشم رو بکنم زیهر چ يمن عادت دارم که برا -

.خونم یرو از برق چشم هاش م نیارو دوست داره؛  جوابم

بوسه  ن،یخود نار شنهادیگاه بوسه و به پ یگاه و ب يتحت نظارت و دخالت ها. میکن یساله امضا م کی يمن، قرارداد يکمال ناباور در

.شمیخوشحال م اریبس. سهیعکاسم م

گرفتن کاغذ دراز  يبوسه دست من رو که برا. اجعه کنمبه اون جا مر يکار آموز يتا برا دهیو بهم م سهینو یم یکاغذ، آدرس يقطعه ا يرو

.زنه یشده پس م

.کار رو تقبل کرده نیمامان با عمر صحبت کرده، اون خودش ا ن،ینار -

تعجب  نیجنس ا شهیمشخص م نینار ياما با حرف ها شم؛یمتعجب م نینار يمن هم به اندازه . میموضوع با بوسه حرف نزد نیبه ا راجع

.ق دارهها با هم فر

.کنه یکار نم یکنن با کس رییخوان تغ یکه م ییها يبوسه؟ عمر به جز حرفه ا یمطمئن -

.تو دفترش منتظرمونه گهیتا دو ساعت د یحت. قول داده. کنه یبا ما کار م -

.میریگ یتشکر م يرو برا نینار دست

:گهیو م ارهیباالخره کم م نیتو ماش. هدیجواب سواالت مسلسل وار من رو نم یبوسه در کمال بدجنس ن،یخود ماش تا

!به جان خودم يکنه ا یلیخ -

ها  نیپره؛ پول سازتر یبره برق از سرم م یشاگرداش رو که نام م. نهیتر یمیو قد نیبازار سرشناس تر نیکه تو ا گهیاز عمر م برام

!جانیپشت استرس و ه جان،یاسترس و ه. هستند

***

داره و  یته استکان نکیو ع دیدست سف هی يکوتاه قده، موها. هفتاد ساله ست يعمر مرد. میا ساکت عمر شدو نسبت زیدفتر تر و تم وارد

.دهیجوون تر از خودش نشون م اریبس پشیت. تنشه دیشلوار سبز و بلوز سف

که داره مثل  نیاز ا. کنه یدندون هام رو هم چک م یحت. چرخه یخواد گوسفند بخره دورم م یکه م یکس نیع. کنه یبهم م یاجمال ینگاه

.فهمه یبوسه دردم رو م. ادیکنه خوشم نم یکاال بهم نگاه م

!به خدا زونهیبه جا و م زشیعمر همه چ -

:گهیخنده و م یم. کنه یکه توشه خارج م ییجمله عمر رو از فضا نیا
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.مطمئن بشم دیخب به هر حال منم با -

:به من ادامه داد رو

چه طور  ،يکه چه طور مثل باد راه بر دمیم ادیمن بهت . ستین یها کاف نیقد و باالت هم خوبه؛ اما ا! یکیفتوژن تر شیب یعنی ؛یخوشگل -

به  يخوا یرو م یکن یکه شروع م يو هر کار ،یبوسه به من گفته تو کمال طلب. تا محصول فروش بره یکن غیو چه طور تبل يریژست بگ

به دست  رینون بخور و نم هیو  یوقت بگذرون يخوا یو فقط م ستین نیاگه نظرت ا. رفتمتیر پذخاط نیمنم به هم ؛یشکل تموم کن نیبهتر

.ریوقت من رو نگ ،ياریب

مثل  ییدرآوردن خرج دانشگاه و خرج ها يکوچک گرفتن، برا يخواستم؛ کارها یرو م نیتا قبل از ورودمون به دفتر عمر، هم قایدق خب

حرف  نیبوسه، با ا يعمر، با نقشه ها دنیاما با د. دمیخر یکه از دست فروش ها م یمتیارزون ق يها نراهیاجاره خونه و پول اتوبوس و پ

.به خودش گرفت يحرفه ا يرنگ و بو زیبود، همه چ شرفتمیپ يکه تشنه  یمن يکننده  کیتحر دایها که شد

***

چند وقت باشه،  نیپول بهم داد تا خرج ا یزانیبوسه م. ن در اومدماز رستورا. شد یم یدانشگاه و دفتر عمر ط نیسه ماه، تمام وقت من ب تا

.حقوقم پولش رو پس بدم نیتا با اول

که هنوز بعد از  يزیچ. دادند رییهم تغ مییغذا يبرنامه . خط صاف راه برم يکردم رو یم یوقت، کتاب بر سر سع ریتو خونه تا د شب

.از اول هم عادت به الکل نداشتم اما اون هم ممنوع شد. شکالت و نوشابه نخوردم ،یبست ياز اون سال ذره ا. کنم یم تیهفت سال رعا

 نیبود؛ اما ع لیدل یبراش ب دایمن شد يدونستم که ته دلش، کارها یم. داد یسرش رو تکون م د،ید یوقفه ام رو م یکه تالش ب رایسم

.رفت یداد و دوباره سر درسش م یبه دستم م ریش وانیل هیکنه،  یم یبچه اش چشم پوش يمهربان که از تمام خطاها يمادر

***

 يفشار کار ریکه ز ستیاصال براش مهم ن. ارهیدو بار اشکم رو در م يحداقل روز. و بددهنه ریسخت گ اریبس. سرهنگ ارتشه هی نیع عمر

.شمیدارم خرد م

***

که  ییجا رم،یکه جلو م نیبعد از ا. خط راه برم يدستور داده رو که اون جور که گهیذاره و بهم م یم يعمر آهنگ تند. ماه گذشته چهار

. شمیشمارم و مثال از پشت صحنه خارج م یتا ده م. رمیشروع م يبه سمت نقطه . چرخم یم. شمارم یتا شش م. ستمیا یعالمت زده م

.گرفتم ادیکه درسم رو خوب  نهیاز ا یو لبخند عمر، حاک ادرشبوسه و م قیتشو يصدا

***
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و بدنم آماده تر  شهیم يعضالتم قو يجور نیا گهیم. تا توش پالتس کار کنم ده،یدانشگاهمونه بهم م کیباشگاه رو که نزد هیآدرس  عمر

من انگار که از جنس فوالدم و صدام هم  یول شه؛یطاقت فرسا هم اضافه م يها نیسه روز در هفته تمر ،یو درس يکار میبه حجم عظ. شهیم

.ادیدر نم

***

 شیپ یبه خوب زیهمه چ یتر اومده، اما به طور کل نییاز ترم قبل پا یمعدلم کم. کشه یداره ته م گهیپولم د. ترم تموم شده انیپا امتحانات

.رفته

و  میبزن ییغذا هی م،ینیبش یاوغل یو بعد تو ب يگرد ابونیخ میبر م،یبزن پیت میگرفت میو بوسه تصم رایافتخار اتمام امتحانات، با سم به

.میگوش کن یقیموس

پاشنه و  یبلندترم، کفشم ب یلیاون دو تا که ازشون خ يموهام رو باز کردم و به خاطر غرغرها. با دامن کلوش تنمه يساده ا یآب راهنیپ

.تخته

چه طور به . تکون بخوره داده چه طور راه برم تا موهام ادمیعمر . رمیراه م ناتیهم مثل تمر يتو راه رفتن عاد یحت. کرده رییرفتنم تغ راه

پول  يا قهیکه دق ییصحنه، فقط کار سوپر مدل هاست؛ اون ها يلبخند زدن رو. بشه دهیتفاوت نگاه کنم تا فقط لباس تنم د یجلو سرد و ب

.ستیناراحت ن ینشه، کمپان دهیچون اگر لباسشون هم د. رنیگ یم

 یکنارمون هم بوسه ست که کل. کنم یاختم و نوع راه رفتنم، توجه جلب مپاهام س يکه برا یخوره، چون دارم با عضالت یحرص م رایسم

تر  شیب نیو ا. شهیما دو تا م ياخم و تخم و غرغرهاش، باعث خنده . هیخانوم مهندس برقمون واقعا شاک. زونهیازش آو نیحلقه و نگ

.کنه یم وونشید

.نهیش یبه لبم م ياون روزها لبخند يادآوری با

 ياز بچه ها یکیکه صاحبش  میشیم يوارد مکان جمع و جور و بامزه ا یکنار ساحل، در کمال خوش یمفصل ید از خوردن ماهبع. هیخوب شب

.کنه یبا سر سالم م. دانشگاهه

 یقیلذت موس. کنه یاون جا غوغا م تارشیداره با گ ییخوش صدا اریپسر جوان بس. جهیاست يرو ،يبلند یصندل يو نور رو کهیجا تار همه

 ياما رو رایسم. کنم یزنه دارم پرواز م یم تاریکه به گ يپا رو پا انداختم و با هر پنجه ا. بردم یبه آسمان م شهیکه وارد رگ و خونم م

رو نگاه  رایبا اشاره به بوسه که حاال داره با وحشت سم. نداره یمعلومه حال چندان خوش دشینشسته و از صورت رنگ پر قعر شیشانیپ

.میریدرمانگاه م نیتر کیبه نزد رایسم يو با آه و ناله ها میایاون جا در مکنه، از  یم

.ترسم یم اریبس. داشته يکه خورده آلرژ یبه نوع ماه شهیمعلوم م. شهیسرم وصل م بهش

"...بشه  شیزیچ هیاگه . تنها پشت و پناه منه، همه کس منه رایسم"

 دنتیرز میفهم یکه بعدا م یدکتر جوان يصورت آقا يرو نمیب یکنم، م یه بلند مکنم؛ چون سر ک یبلند مطرح م یکم ایها رو گو نیا

و پدرش  یرانیمادرش ا. حرف زد، از تعجب شاخ درآوردم یبا من فارس یکه اون لحظه وقت ،یآورده؛ بهروز دوست داشتن يلبخند ه،یجراح
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عمد، بهروز رو  ياز رو دیشا ای یکه به طور اتفاق یزمان گه؛یقت بعد مها رو چند و نیالبته ا. ستنیساکن استانبول ن ماهر دو پزشکن، ا. ترکه

منه که  ریکنه که انگار تقص یبرخورد م يکه جور یبد خلق يرایدوخته؛ سم رایکه نگاه مجذوبش رو به سم یدر حال م،ینیب یتو همون کافه م

من، سر و تهش رو در  يو تو اون هول و وال ادیو ازش خوشش ب ندشیدکتر بامزه تو درمانگاه بب يآقا نیتا ا دهکر دایپ تیحساس یبه ماه

و با حضور مادر و  نهیانقدر سبز بشه تا شش ماه بعد، تالشش گل بده و به بار بش. سبز بشه رایسم يجلو یکه پاتوق ما کجاست و بعد ه ارهیب

تا انگشتر  م،یکن ییرایلنگه به لنگه مون ازشون پذ لیابا وس یدودل یو من با اندک يبا سربلند رایسم. انیب کمونیپدرش به آپارتمان کوچ

مملو از  يمراقبت از مادر تو مراسم نبودند تا چهره  لیو خواهرش به دل يماریب لیمادرش به دل. کنند رایرو به دست سم یخوشگل ينامزد

با بهروز  شیآرا یب بایلباس ساده و تقر يتو ،يکنند که تنها و جد ینگاه م یچه طور به عروس که ننیبهروز و پدر و مادرش رو بب یخوشحال

.شهیگل نامزد م

***

.فر در آوردم و شروع کردم به خوردن يمرغ رو از تو. رونیخاطراتم سر خوردم ب يمرغ که بلند شد، از تو يبو

کشور که توش متولد شده بودم  نیکه از ا یدونم، من یواقعا نم! ورودم در حال مرور خاطراتم بودم؟ يداشت که از لحظه  یچه حکمت رانیا

محکوم که به مرگ حکم گرفته  هینداشتم، چرا مثل  یخوش يخاطره  چیخوش، ه یبه جز تک و توك خاطرات قتیدر حق یو تا نوزده سالگ

!از ذهنم رفته باشه دیقاعدتا با اتشیکنم که جزئ یرو مرور م یگذرونه، دارم خاطرات یآخر رو م يو شب ها

و هم به هاکان شماره رو  رونهیب یو بهروز، هم به بوسه که االن معلوم نبود با ک رایرف ها، تلفن رو دستم گرفتم تا هم به سماز شستن ظ بعد

.ستین ریامکان پذ یلیتلفن خ يجز به جز کار، پا حاتیچون توض دم؛ید یم نترنتیتو ا دیرو با زیاما دن. بدم

***

".پاشنه دار بپوشمکه کفش  نمیتو مود ا يامروز بد جور"

!بردم به آسمون فیو کامال تشر دمیبلند پاشنه دارم رو که هاکان از رم برام آورده پوش يها بوت

که  یاز احساس سبک يزیچ نیاما ا ،یسرد بود و برف یهوا کم. به سمت شرکت راه افتادم ادهیربع به نه پ کیو راحت، ساعت  الیخ یب

بوسه که مصائب  ای رایمثل سم ییکسا يبرا لشیدل. بود يبهار دایبود که من احساساتم شد نیا تیقعوا. کرد یامروز دچارش بودم کم نم

.فاصله بودم ادیز تیدختر سرد و مغرور، با رعا هیمن  ه،یبق ياما برا. دونستند واضح بود یرو م هاممن و دست و پا زدن 

ازم  یسن گهینبودم؛ اما د بهیچندان هم با اون متلک ها غر! شه جان کردمخلوت متلک نو يها ابونیشد تو اون خ یبه شرکت تا م دنیرس تا

.بودند متلک بخورم یمدرسه م ایدانشگاه  دیهفده، هجده ساله که االن با ياومد از پسر بچه ها یگذشته بود و عارم م

.شدم اطیکه اطرافم رو نگاه کنم وارد ح نیبدون ا. خوشگل شرکت شدم اطیاخم دو برابر وارد ح با
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مرد بودند آشنا  یشرکت که همگ ي گهید يمدت با مهندس ها نیتو ا. دیهفته طول کش کیرفتن من به شرکت و برگشتن به خونه  روال

رو  نیاما ام. شد یاز اتاقش جدا م شنیپارت هیچون اتاقم با  دم،ید یتر م شیرو ب ایبرد.اومد یچندان خوشم نم یهنوز هم از اون منش.شدم

تو  روزیتر از د شیاخم هاش ب یبیهر روز به طرز غر. دمید یفقط موقع ورود و خروج م است،یمشغول تر از برد اریبس داوم یمکه به نظر 

.رفت یهم م

 يرو سر نقشه  نیام. از بس که خسته بودم دمیمال یرو به اتمام بود و من چشم هام رو م يساعت کار. رفته بودم رونیکار کوچک ب هی يبرا

.کفشم برگشت و نگاهم کرد يصدا دنیبا شن. به هر حال کارفرما بود. عادت رو داشت نیهم ا زیدن. تعجب نکردم. دمیام د مهینصف وه ن

!خانوم مهندس دیخسته نباش -

.بوده ادیچند وقت بدو بدو ز نیمعلومه ا! طور نیشما هم هم -

.تو چالوس دارم ییالیو يپروژه  هیمن خودم  ا،یمشترکمون با برد يعالوه بر پروژه ! بله -

... دیخودتون دنبال کاراتون باش دیکه با دیهست ییکه از اون کارفرماها ییو از اون جا -

:زد و گفت يلبخند

!انقدر معلومه؟ -

!ورکهیمنظورم مهندس آك  زه؛یدن هیشما شب ياخالق کار -

"!که نبود؟ بود؟ یسوت"

!آخر کار خوبه یآزار دهنده ست، ول! قایدق -

.ندادم یمن سوت یعنی جوابش

.پاشنه بلندم يکوتاه و بوت ها اریبس یبه من انداخت؛ به بارون یاجمال ینگاه. مبل رو به روش نشستم يرو

کنه؟ ینم تیپاشنه ها اذ نیا -

.صحنه راه برم يپاشنه، بلکه بلندتر، رو نیساعت ها با هم. من عادت داشتم! خب نه

.نه، عادت دارم -

!ما خانوم هاامان از ش -

دلتون از ما خانوما پره؟ -

:خنده گفت با

!ایبرد ينه به اندازه  -

ست؟یبه نظرتون تو اون مورد برعکس ن -

.زنه یو لبخند م رهیگ یام رو م هیکنا

 نیه، زمحواستون باش. شیچند هفته پ د؛ید بیکفش ها پاش آس نیخواهر من به خاطر هم! گفتم امان از دست شما خانوم ها؟ دیدید -

.دیکن یرفت و آمد م ادهیسره، شما هم پ

"!ستین یهر چند باک! نظر داره ریمن رو ز رفته،یکه دربست من رو پذ ایباهوش برعکس برد اریمرد بس نیمطمئنم ا"
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د؟یشما خواهر دار -

.نهیش یمبل رو به روم م رو

!و چهار ساله ستیب نا؛یآتنا و ت! بله، دو تا -

دوقلو؟ -

.دنیم صشونیهمن؛ فقط خانواده درست تشخ یکپ! بله -

!چه بامزه -

د؟یخواهر برادر ندار ؟یشما چ. انوشونیخورن تو خونه با پ یسر ما رو م. هستن یقیموس يدانشجو -

.معنا بود یمن ب یخانواده نو زندگ يکلمه . گفتن نداشتم يبرا يزیچ قتایمن حق د،یرس یجا م نیهر وقت موضوع به ا. زدم يپوزخند

!نه -

!دیدونه ا هی یکیپس  -

.مونه یپنهان نم دشیزنم که از د یم يور هی يجمع شدن موضوع، لبخند يبرا

!مادرم هم جامعه شناس و استاد دانشگاه. پدر من مثل خودم مهندس عمرانه -

!یعال اریبس -

 گهیم ست؛یجا ن نیپز خانواده ا ایدرد و دل  يبرا. باهوش و مسئوله تینها یب ،يمهندس جذاب و جد نیدونم که ا یم. کنه یمن نگاه م به

.ستیحرف ها ن نیمن نقل ا يدونه که قصه  یاما نم. تا بشنوه

روشن ... و ماشاا لیحاج کاظم، تاجر آج میناپدر. هییسواد مادرم تا دوم راهنما. دمشیهرگز ند بایکه تقر هیمعتاد مفنگ هیپدرم ! بگم یچ من

!نداره یکمربند حاصل يضربه ها يادآوریج کاظم، جز حا ادی! فکر و خوش برخورد

.بود یتر از هر جا هدف حاج شیکه ب ییآگاه دستم به سمت کمرم رفت؛ جا ناخود

:که گفت دید یتو صورتم چ نیدونم ام ینم

؟یخانوم مهندس؟ خانوم باده؟ باده؟ خوب -

.پهلوهام رو گرفته بودم نگاه کردمبه صورتم بود، و نگاهش به من که  کینزد اریصورتش که حاال بس به

.دیکش ریپهلوم ت هوی! خوبم دکتر، خوبم -

:مردد گفت یکم

!کفشا ضرر داره نیگفتم ا دیدید -

.خراب شد میایتالیخوشگل ا يسر بوت ها زیچ همه

"!جاها بکشه نیذارم بحث به ا ینم گهید! بار رو جستم نیا"

***
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 یاز پنجره به آسمان ب. از هات چاکلت تو دستم بود یبزرگ وانیسال ها، ل نیا يبه عادت همه . ربدشامبرم رو محکم تر کردم ي گره

شد،  یساخته نشده بود و م يزیآپارتمان چ نیا يخوشحال بودم که جلو. بود اهیس یبیبه طرز غر زیهمه چ. کنم یتهران نگاه م يستاره 

.کردم یزمزمه م رایسم يب ها براش یافتادم که بعض يشعر ادیبه . دیپارك سر کوچه رو د

 افتیکننده تر از چشمان تو  رهیخ یدگانیتواند د یخورم که در آسمان ها نم یسوگند م. درخشد یاز ستاره م یباران ،يستاره ا يدر فضا"

که  یچشمان. بوده استرا که ماه نوازشگر آن  یعشق زیببرند سرگذشت غم انگ ادیشوند تا از  رهیبه چشمان من خ دگانتیبگذار د! آه.شود

".کنند یسر م تیحکا دیام یب یاز عشق ند،یسخن بگو یبخت رهیآن که از ت یب

***

 نینار فیظر يصدا. کنم یم یکالس ط يدانشگاه رو همراه با چند تا از بچه ها يکالسم تازه تموم شده و دارم راهرو. خوره یزنگ م تلفنم

.و برم دفترش نیخواد که همون لحظه آب دستمه بذارم زم یازم م نیمعمول، نار يها یسبعد از سالم و احوال پر. چهیپ یم یتو گوش

کالج  يساده با کفش ها ینیبه من که شلوار ج دارانهیخر ینگاه. نشسته یتو دفترش زن جوان. رسونم یمترو و اتوبوس خودم رو بهش م با

.هم رو مرتب کردمکوتا دیموهام رو محکم پشتم بستم و بلوز سف. ندازه یم دمیپوش

 يزن لبخند. هیازم راض اریکه عمر بس نیعمرم و ا یکه من شاگرد خصوص گهیبه غبغب به زن م يبا باد. کنه یم مونیبه هم معرف نینار

 يوش ه،ییایتالیا متیگران ق اریبس يکفش ها يکه وارد کننده  شیا رهیزنج دیجد يکه قراره تو مغازه ها دهیم حیبرام توض. زنه یگشاد م

به عمر . الوصفم رو پنهان کنم دیزا یدارم خوشحال یسع. از مدل هاش باشم یکیخواد من هم  یکفش بذاره و م دیجد ياز مدل ها يزنده ا

.شلوغه عمل کنم یلیکه سرش خ يحرفه ا هیجور موارد، مثل  نیقول دادم ا

.میذار یقرار م دهاستیمرکز خر نیس تراز لوک یکیکه تو  یاصل يفردا تو مغازه  يو صحبت، برا یاز چانه زن بعد

!دختر ییبال یلیکه خ نیا يبه معنا دهیسرش رو برام تکون م نیمدت نار نیتمام ا در

.شمیخرسند خارج م. کار کردنم تو رستورانه میحقوق دو ماه و ن رهیگ یکه دستم رو م يزیباز هم چ ن،یاز کم کردن پورسانت نار بعد

.دمیاسترس شب اصال نخوابکه از شدت  نیاز ا میبگذر

.ستندیا یگران قدر م يمهمون ها یسرشناس بودن خانوادش، قاط لیبوسه و به دل یبا کارت عکاس. انیهمراهم م رایو سم بوسه

.میبه تن دار یساده و کوتاه يدکلته  یمشک راهنیپ. میکار نیمانکن تو ا هشت

ها  نیاما خب به قول عمر من داشتم پول از هم. ادیتر به چشم ب شیب دمیکش ياشد پاه یدامنم که باعث م یقدر معذب بودم از کوتاه چه

.اومدم یکنار م رهیخ يبا نگاه ها دیآوردم؛ پس با یدر م

 یکه کنارمه و قراره شو رو افتتاح و اختتام کنه، بهم نگاه یدختر خوشگل. لرزه یپاهام م. من نفر پنجم هستم. چهیپ یتو فضا م يتند آهنگ

:گهیو م دهیآب به دستم م یوانیل. ندازه یمهر مپر از 

اون آدم ها  يو همه  یخوشگل یلیباشه که خ ادتی. شو رهینقطه رو انتخاب کن و به اون جا خ هیرو به روت . کس رو نگاه نکن چیاصال ه -

.چشم باشن يتو، تو يتونستن به اندازه  یحسرت داشتن م
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.کنه یمبهم نگاه  نانیبا اطم. کنم ینگاه م بهش

محکم و . ذارم یم ومیپد يپام رو رو ده،یخر جانیه جادیا يکه برا سیپر از ب یقیجان و من همراه با موس نیتر از هفتاد نفر آدم ا شیب

خوره و من  یباد تکون م يبا هر حرکتم، موهام انگار تو. نمیب یاطراف رو نم يآدم ها. دارم یگربه قدم بر م هی نیقرص، اما پر از قوس ع

کار رو چهار بار، با  نیا. رمیشمارم و پشت صحنه م یرسم و تا ده م یراه م يبه ابتدا. چرخم یشمارم و م یتا شش م. رمیجلو م خیسرد و 

 میزن یکه دست م یدر حال ،یدر آخر باز هم دسته جمع. کنم یگنجه تکرار م یتو ذهن آدم هم نم یحت متشونیکه ق بایچهار مدل کفش ز

.افته یها انگار که تو خواب اتفاق م نیا يهمه . میریصحنه م يرو

.میریگ یعکس م یمدل ها دسته جمع يهمه  شهیکه تموم م شو

.کنم یم افتیدر یپاکت آب يصاحب مغازه، تو تیپولم رو همراه با اظهار رضا. کنم یهام رو عوض م لباس

 یباال م. میزن یم غیوقفه ج یب ییپاساژ سه تا رونیب. میزده ا نجایبه شدت ه یهمگ. میش یتو سکوت از پاساژ خارج م رایبوسه و سم من،

.میکن یرو محکم بغل م گهیو همد میپر

تنها دوستانم در  دم،یچ یهم م يوقفه رو یرو آجر به آجر با تالش ب میاون روزها که من زندگ. ادیخاطره لبخند به لبم م نیا يادآوری با

.بپوشونند رو میپناه یکنارم بودند تا احساس بد ب

***

از شهرك تو  باتریز اریبس يکار. داشتم یمونیپر و پ اریبس يناب و خوش دست، نقشه ها نیزم نیا يبرا. نقشه هام خم بودم يکمر رو تا

.جانیآذربا ایگرجستان 

.دمیخندان رو، رو به روم د يایسرم رو چرخوندم و برد. دیچیاتاق پ يتو یادکلن گرم يبو

!مهندس دین غرقتو کارتو یلیخ -

.خواهد شد یمونیکار پر و پ! قایدق -

 د،یاریب فیتنوع شما هم تشر يبرا ه؛یکینزد نیرستوران که ا هی میبر میخوا یناهار م يبرا نیاومدم بگم من و ام! طوره نیصد در صد هم -

!ستیالبته تعارف ن

...هر چند که ! باشه-

.کرد مهیجمله رو ضم نیخوام مخالفت کنم که ا یکنم متوجه شد م فکر

.میمنتظرتون نگیتو پارک. ستیگفتم که، تعارف ن -

شالم . بودم دهیمانتو پوش يکه جا دمیکش میقهوه ا یبه کت و دامن پشم یدست. کردم و عطر زدم يدیرژم رو در آوردم و تجد فمیتو ک از

.رفتم نگیبه سمت پارک. رو برداشتم فمیرو مرتب کردم و ک
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خاطراتم، شرکت و  نیب يهشت نه روز به قدر نینبود؛ اما در ا میکار) اساس( پیرفتن ها اصال در پرنس رونیب جور نیا قتیحق در

هر شب رو با دوست هام حداقل کنار ساحل قدم  بایکه تقر یمن يبرا. بود یهم برام تنوع شنهادیپ نیآپارتمان دست و پا زده بودم که هم

.سخت بود یلیخ نهزدم، نشستن تو خو یم

بامزه بود؛  یلیاختالف قدشون خ. جنتلمن، منتظرم بودند یلیخوش دوختشون خ يتو پالتوها. شدم کینزد يجد نیخندان و ام يایبرد به

!داشت... ماشاا نیدو سه سانت از من بلندتر بود و ام ایچون برد

شدند، اما عادتشون  یلوکس سوار م اریبس يها نیشهم ما زیهاکان و دن. بود یبه کشت هیشب يزیکه خب چ م،یبر نیام نیشد با ماش قرار

!شهیها جا نم نیتو اون ماش کلیقد و ه نیکردم که ا یاعتراف م دیهر چند با. ایبرد نیدو در بود؛ مثل ماش يها نیماش

:گفت ایبرد. تشکر کردم و سوار شدم. شرکت در رو برام باز کرد داریسرا

!شما رو داشته باشه يسپردم هوا -

.زدم يلبخند

!بحث داشت يمن اما جا یماض! کیخانوم مهندس لوکس و ش هی نن؛یب یدارن مضارع من رو م ن،یو ام ایشدم که برد متوجه

.مشغول بود شیبا گوش ایبرد

:گفت نیام

؟یکن یم يبا کدومشون اس باز يدار قایاالن دق -

!بابام نیع يشد نیام! بابا يا -

!رونیکنم ب یکنم پرتت م یرو باز م نیدر ماش ایکنم به جون بردکه مجبور شدم جمعش  هیاگه همون -

:و گفت دیخند ایبرد

.ستینه، مطمئن باش اون ن -

که دست دختر کوچولوش رو  يبه مادر. کردم یتهران رو نگاه م يها ابونیمن بعد از مدت ها داشتم خ. سکوت برقرار شد یکم نیماش تو

در حال شکل  یدر حال گذار، به روابط انسان يبه تمام انسان ها ،یبغل نیبه دختر و پسر جوان ماشکرد،  یگرفته بود و عاشقانه نگاهش م

.کردم یها نگاه م ییتنهاو به تمام  يریگ

:گفت نیام

؟يفرانسو ای یخانوم مهندس، سنت -

بله؟ -

ه؟یچ حتونیعرض کردم ترج -

!شناسم دکتر یرو نم ییجا ادیمن ز -

:گفت ایبرد
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.میتو انتخاب کن کجا بر م،ییجان چون مهمون تو نیخب ام -

!میمهمون من شهیدونم چرا هم یواال من نم -

.کنم بمیزشته من جلوت دستم رو تو ج ؛يچون بزرگ تر -

!من باشه؟ بیدستت تو ج شهیهم دیسال با هیبه خاطر اون  -

.واقعا بامزه بود بحثشون

!خب اصال مهمون من -

به مراتب ترسناك  ینگاه نهیآ يهم از تو نیام. و چپ چپ نگاهم کرد دیبه پشت چرخ ایبرد. ومدیون خوش نکدومش چیبه مذاق ه حرفم

!تر بهم انداخت

!؟یچ گهید -

:گفت ایبرد

رو حساب  زیو بره م رهیبگ دیقراره ما دو تا نره خر رو ند م،یبر یبا خودمون م میکه دار یکه خانوم يدر آورد يباز سیانقدر خس ا،یب -

!ستیهم ن یبحث گهیاصال مهمون تو، د! کنه

.خراب شد نیبعد از اون نطق غرا انتظار داشتم بگه مهمون خودم، اما بازم سر ام. دمیبلند خند يصدا با

:زد و گفت يبلند من لبخند يبه خنده  نیام

!کنه یتعجب مآدم  دیخند یم یکه وقت دیدیعکس العمل نشون م ریبه د ریشما انقدر د ا؛یبرد گهیراست م -

که پر زرق و برق  ایبرد یبرعکس رستوران انتخاب. يکرد یم تیمیبود که توش احساس صم یبامزه و کوچک يجا نیام یانتخاب رستوران

.و لوکس بود کیش ز،یجا تم نیبود، ا

.رو دادم وونیا شنهادیکه من پ میچرخوند یانتخاب جا سر م يبرا

سردتون نشه؟ -

.دیپرس نیسوال رو ام نیا

!باز بهتره يفضا ر،یخ -

بلند  ياطرافمون درخت ها. هم سرد نبود و آفتاب بود یلیهوا خ. گرما گذاشته بودند جادیا يبرا یمنقل رشیکه ز مینشست يزیم پشت

.اومد یقار قار کالغ م يصدا. بودند يزیتبر

فندك رو از  ایبرد. فندکم رو هم در آوردم. آوردم رو در گارمیس يکردم و جعبه  فمیک يمن دست تو. دو رو به روم نشسته بودند هر

.و روشنش کرد گارمیس ریدستم گرفت و گرفت ز

.گذاشتم یعالقه م یها رو به حساب توجه و اندک نیشناختم، تمام ا یرو نم ایبرد ایتجربه تر بودم،  یب یاگر کم. گرفت یام م خنده

اش معلوم بود که  افهیاما از ق نیام. فرستادم رونیگذاره، ب ریدونستم تاث یخوب م یلیکه خ یام دادم و با ژست خاص هیرو به ر گاریس دود

.کرد ینگاهم م یطور خاص. ستین یموجود چندان راض طیاز شرا
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 از قایدق. از رفتارهام دارند یافتیبرام مهم نبود که آدم ها به خصوص مردها، چه در یلیمدت ها بود که خ. دونم یمهم بود؟ خب نم برام

.تنم کبود بود، خودم رو به فرودگاه امام رسونده بودم يکه همه  یپناه، در حال یکه ترسان، هراسان و ب يهمون روز

.رفت یها داشت به باد م یگفت؛ تمام اون تراپ یهاکان راست م. شدم یخاطرات مواجه نم نیمدت ها بود که با ا. دیلرز پشتم

:گفت نیام

.میپا شو جامون رو عوض کن ایبرد! شهیگفتم که سردتون م -

.گذاشته بود يا گهیبدن و چونه ام رو به حساب د لرزش

.بود یلرز آن هی. نه، نه، من خوبم -

.از جوجه کبابم رو به دهانم گذاشتم يمن تکه ا. گذاشت زیم يغذاها رو رو گارسون

:گفت ایبرد

!شما به اعضا یر آغاز پروژه و البته معرفبه افتخا م؛یبرگزار کن یمهمون هیهفته  نیتو ا میما قصد دار -

:و گفتم دمیاز آب نوش یکم

!جالبه اریبس -

:گفت نیام

.شهیمن برگزار م يتو منزل پدر یمهمان -

!شماست بیپس باز دستمون تو ج -

:گفت نیام. دندیبا هم خند ایو برد نیام

.لتوندنبا میایساعت هشت م ایبرد ایمن . پنج شنبه ست یمهمان! قایدق -

.امیمن با آژانس م د،ییدکتر؛ آدرس رو بفرما ستین يازین -

:گفت ایبرد

.میدر خدمتتون باش میدار فهیما وظ! دیهست يشما مهمان افتخار -

:گفت نیجواب بدم که ام خواستم

!شد بیپس تصو -

.حرفش حرف زد ينبود که بشه رو يمرد نیام. ام گرفته بود خنده

به من . سرش رو بلند کرد شونیکی. شدند ادهیخودشون پ نیدو تا مرد از ماش نیکنار ماش. میحرکت کرد نیاز غذا، به سمت ماش بعد

 یم یکس ادیمن رو به  دایحالت که شد یسبز ب يمن به اون چشم ها. گرده یم ییعلت آشنا يبرا يزیانگار که به دنبال چ. شد رهیخ یاندک

.شدم رهیانداخت خ

"!بودم؟ دهیکجا د"

:به سمت اون دو مرد رفت و گفت ایبرد

!زیبه به، هومن عز -
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"!هومن! هومن"

.دادم ریکاپوت گ يبه لبه  فتادنین يرو برا دستم

"!کنه یم یآدم توش زندگ ونیلیده م! هاکان ستیتهران روستا ن"

.پرت کردم نیماشتو  بایخودم رو تقر. رو باز کرده نیدر ماش نیخوشحال بودم که ام. سخت شده بود یکم دنیکش نفس

چرا؟ خب  ایخدا! يوا يا. نداره یربط یمیقد يبه اون خونه  میچیه گهید. کنم یاگر هم شناخته باشه انکار م! شناخته؟ نه، نشناخته یعنی"

ساخت و ساز تهران  يشرکت ها نیاز بزرگ تر یکیتا صاحبان  ستین دیهم بع یلیهومن کاشف، پسر حاج کاشف، تاجر آهن، خ! معلومه

"!نه؟یجا بب نیمن رو ا دیبا اچر یول! و بشناسهر

.استرس کاسته بشه نیاز ا يدستم فشار دادم، بلکه ذره ا يرو محکم تو فمیک بند

 یقرمز رنگه و گذر زمان بعض ياز جنس آجر پخته  وارهاشیکه د یمیقد يمادرم با حاج کاظم ازدواج کرد و تو خونه ا. ساله ام هشت

زنش دو سال . به نام ساره که شش سالشه يداره به اسم سبحان که پانزده سالشه و دختر يپسر یحاج. کنه یم یزندگ خته،یجاهاش رو ر

.سکته کرده شیپ میو ن

چه قدر بعدها آرزو کردم که . شده یچون سبحان بچه که بوده داشته اون تو غرق م ؛یخال شهیداره نسبتا بزرگ، اما هم یخونه حوض اطیح

.شد یکاش غرق م يا

. شمیم يقلهک پاس کار ابونیتو خ یحاج يو خونه  ذریچ يمادر بزرگ تو کوچه پس کوچه ها يخونه  نیسال، ب کی نیدر تمام ا من

.فرسته یبه منزل مادر بزرگ م چیکامل من رو کادوپ یعرضگ یخواد و مادرم هر بار با ب یمن رو نم انیو ع یبه طور رسم یحاج

 نیتر یمیصم. سبحان اما، ازم متنفره. امرزشهیمادر خدا ب نیع گنیخوش ذاته؛ م. کنم یم يخاله باز باهاش. از حضورم خوشحاله ساره

.قوئهیحالت داره و الغر و ر یسبز ب يهومن چشم ها. هومنه یعنیپسر حاج کاشف،  ش،یپدر يدوستش، نوه خاله 

سبحان و . کنم یو نگاه م ستمیا یم اطیح يسرت گوشه خره و من با ح یبراش شکالت و آب نبات م. ساره رو داره يهوا بیعج سبحان

.کنه یم میساره دار و ندارش رو با من تقس رن،یهومن که م

کنه و  یم دمیتهد نیرزمیکنه با ز تیخواد من رو اذ یسبحان که م. دهیم یسرکه و ترش يبو شهیداره که هم يبزرگ و نمور نیرزمیز خونه

.شمیم یجسم يو بعدها شکنجه  یروح يکنه که چه طور توسط سبحان شکنجه  یاه مبه من نگ رهیهومن با اون چشم هاش خ

.کنه یداره نگاهم م ایمتوجه شدم که برد. دمیخورد از جا پر شهیکه به ش يتقه ا با

.در رو باز کردم. بسته شده بود يرو که بسته بودم، قفل مرکز در

"نبود؟ نیدست ام چیمگه سو"

 دیهومن باز هم به سمت من چرخ رشونیاون ها وارد رستوران شدند و تو مس قهیبعد از ده دق.زد ین دو تا حرف مهمچنان داشت با او نیام

.رو هم روشن کرد ایو برد نیام يکه سنسورها ینگاه. و کنجکاوانه نگاهم کرد

:که از پارك در اومد گفت نیام
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مهندس؟ دشیشناخت یم -

!نه -

.قاطع بود يادیمن ز ي "نه"

:گفت ایرو به برد نیام

زن و بچه داره، نه؟ -

.پسر پنج ساله داره، زنش حامله هم هست هی. دوست داره یلیآره، زنشم خ -

!یمهمون يخوب شد دعوتش نکرد -

.متعصب و بسته ست یلیخ. ستیما ن يها یبابا، اصال جاش تو مهمون يا -

:دلم گفتم تو

"!!یلیخ"

.دمیکلمه ترس یواقع يمعنا به

"!دونم یخودم هم نم! تر از همه وحشت دارم؟ شیب يزیه چاز چ"

اون . یمن و حاج يها يریدرگ ریواگ ریبود؛ تو هاگ دهیماه قبل از فرارم من رو د کیبار هومن  نیآخر. مطمئنم که شناخته نشدم گهید حاال

من االن با اون موقع . گود افتاده يچشم ها يبا پا دراز بودم و الغر،. صورتم رو برنداشته بودم يموها. پلکم بود کیزمان ابروهام تا نزد

!تونم انکار کنم که ترس و وحشت تمام وجودم رو گرفته یفرق دارم؛ اما نم یلیخ

:گفت نیام

حالتون بده؟ -

.کنم؛ رنگ به رخسار ندارم ینگاه م نهیخودم تو آ به

!نهییفشارم پا یفکر کنم کم -

:گفت ایبرد

!دیخور ینم یچیآخه ه -

.فکر کنم آب به آب شدم. قدره نیمن هم يسال هاست غذا -

!پنهان شدن و پنهان کردن يبرا یزنم؛ ماسک یماسکم رو م دوباره

***

.رو برداشت یبوق اول گوش با

را؟یالو؟ سم -
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.بهم داد اقیو پر از اشت دهیکش یسالم

.میبا بهروز دلتنگت شد یکل. جلد زده بودن يرو يته بودمجله گرف يکه برا یعکس نیآخر روزید. هیجات خال یلیباده، خ يوا -

.اومد یبه نظر م يدور و فانتز زیقدر همه چ چه

بهروز خوبه؟ گل دخترت چه طوره؟ -

؟یباده تو خوب! همه خوبن -

!نه -

من شرکت  یان درمانتو تک تک جلسات مشاوره و رو رایسم. دادم حیهومن براش توض دنیتمام رنجم رو بعد از د ه،یهق هق و گر یب

.دیفهم یمن رو م يخوب دردها یلیخ. داشت

:گفت يمحکم و جد شهیمثل هم یگرفته، ول ییصدا با

با  د؛یخر میدوباره با هم بر. زیاستانبول، تو آپارتمان خوشگلت و تو دفتر بامزه ات تو شرکت دن ایمشتاقم که بگم برگرد و ب اریباده، بس -

هرگز  ست؛یتو مرام ما ن دنیو کنار کش دنیکردن، ترس یکه جا خال یدون یخوب م یلیاما خودت خ! بهروزو بدون  ایبوسه و دخترم در

!نبوده

که من با چه  يدیتو د. دونه یاز اون ها رو مهسا خواهرت م یکه بخش ییدردها ياون دوره، همه  يدردها يهمه  را؛یدرد دارم سم -

.ندمزخم ها رو دونه دونه بب نیکردم ا یسع یسخت

بدون درد  یتون یاون لحظه ست که تو م. ادیب رونیکنه، تا ب یزخم سر وقت سر باز م نیروش و ا یسرپوش گذاشت هیبه نظر من  ؟یبست -

.میپشتت ،يجا دار نیکه ا ییما، تمام کسا يهمه  یدون یباده، خودت خوب م یول. یکن یزندگ

.حالم رو بهترکرد یکم رایبا سم صحبت

***

.دلتنگشم بیو عج دمیتره که مادرم رو ند شیهم ب دیشا ایهفته  کی. و قلهک ادامه داره ذریچ نیب يمن تو رفت و آمدها شدن بزرگ

کردن تا از طرف مدرسه  هیشون رو ته هیبچه ها هد ي هیبق يخانواده . ندارم يا هیهد. شاگرد اول شدم. کالس پنجمم. ام رو گرفتم کارنامه

.برام بکنه يکار نیتا همچ ستین یدونم که کس یون عقل کودکانه ممن اما با هم. اهدا بشه

. داره، تو پشت بوم مشغوله هیبا پسر همسا يدونم سر و سر یخوب م یلیخالم که خ. شوره یم وهیداره م اطیبزرگم کنار حوض ح مادر

. ارهیمادر بزرگم م ياشک رو به چشم ها که یعکس. عکسش سر طاقچه ست. کنه یبرگشته، بندر عباس کار م يکه تازه از سرباز مییدا

.حال و هوا عوض کنه یتا کم دیس یرفته به بقال شیمیبه سر، با کت قد يقهوه ا ملمخ يپدر بزرگم کاله شاپو

 ادیکه من رو  یرنگ یآب حیتسب. رو بردارم حشیاجازه به جانماز مادر بزرگم دست زدم تا تسب یکتک خوردم؛ چون ب یکل. شدم هیتنب من

.که جانمازش نجس شده دهیرس جهینت نیمادر بزرگ به ا. اندازه یکر گفتن مادرم مذ

.یشیناقص م یافت یتشر مادر بزرگ به راهه که آروم تر، م. پرم که بازش کنم یم. خوره یدر م زنگ
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. تو خونه ادیب دهیتخار نماف یو حت نهیتو ماش یپشت سرش حاج. ستادهیا شیشگیو عطر هم اهیو چادر س سیخ يدر مادرم با چشم ها دم

.زهیر یوقفه اشک م یب. کنم یمادرم رو محکم بغل م

و از  دمیدراز کش یقرمز الک یپاش، رو قال يمادره و من رو يجلو بیدونه س هی ،یگل سرخ یدست شیاتاق کوچک مادر بزرگ، تو پ تو

بره و  یکه من رو به خلسه م ییصدا. دهیصدا م نگیجر نگیزل زدم بهش که موهاش رو مش کرده و با هر حرکتش النگوهاش جر نییپا

.ستین يگرما خبر نیدونم حاال حاالها از ا یم. کنم یم رهیام ذخ هیر وعطرش رو ت يبو. کنه یخواب م

. ذرمعطر بگ نیاز ا زهایچ یلیبه دست آوردن خ دیشا ای زها،یاز چ یلیحفظ خ يمجبور بودم برا. من اون عطر رو ندارم گهیهاست که د سال

.همون النگوها فروخته بود نگیجر نگیوقت بود من رو به جر یلیهر چند اون عطر، خ

 هیقرص رو با . شد یاستفاده نکنم؛ اما واقعا نم گهیرو درآوردم که به هاکان قول داده بودم د یقرص يدست لرزون، از تو چمدون جعبه  با

.کم بشه یوقت و مصنوعاز دردم هر چند به طور م یکم دیشا. دمیآب سر کش وانیل

***

دارم که چندان هم به  یذهن يریدرگ يکنند و من به قدر یصحبت م یهمه از مهمون. چند روز شرکت غلغله ست و پر رفت و آمد نیا در

.ستمیفکر ن

.دادم یم رو انجام مکار نیکامال روت ال،یخ یمن اما ب. شلوغ بود اریبس ایبود و سر برد ومدهیشرکت ن بایچند روز تقر نیدر ا نیام

***

.صبح با من تماس گرفت و گفت طبق قرارمون راس ساعت هشت دم خونه ست ایبرد. بود لیشرکت کامل تعط یمهمان روز

هم مورد استقبال قرار  اریکرده بودم و بس غشیصحنه تبل يبار رو نیاول يخودم برا شیرو انتخاب کردم که ماه پ یراهنیشب پ يبرا من

بسته شده بود که  یبه رنگ مشک یبراق يبلند بود و دور کمرش پارچه  نیآست. دنباله داشت یبلند بود و کم. بود یلباس مشک. گرفته بود

. شد یچاك فقط موقع راه رفتن مشخص م نیاز وسط ران چاك داشت که ا بایچپش تقر يپا يرو. شد یم یبزرگ ونیپاپ هب لیاز پشت تبد

 بایز يفرشته  کیهر کتف نقش  يرو. بشه انیتر نما شیهر دو کتفم ب یشد خالکوب یباعث م نیا. بود هالل باز کیپشت لباس به شکل 

.زد یم پوریبود که داشت ش

".ها در آورده بود یخالکوب نیسر ا یچه قشقرق رایسم! ریبه خ ادشی"

.تلف بدنش داشتدر نقاط مخ یآمار، دوازده خالکوب نیبوسه بود که طبق آخر کاتیحاصل تحر یخالکوب نیا

.ادیاز همه به من م شیب ییزهایگرفته بودم که چه چ ادیشغل  نیتو ا. شد ینم دهیکردم که د ینقص یب شیآرا

 رونیاز چاك ب یزدم تا وقت يبه پاهام اسپر. براقش کرده بودم یمختلف برنزه، نارنج يو کرم ها ومیبود؛ اما با سوالر یمن گندم پوست

.ختمیشانه و صورتم ر ياز اون رو هم رو یبخش. شهیباز م یبستم که انگار اگر دست بزن يم رو پشت سرم طورموها. براق باشه اد،یم

.بلند نبود یلیپام کردم که پاشنش خ یمشک کفش
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.بود ایبرد. خورد فونیساعت نگاه کردم؛ راس ساعت هشت، زنگ آ به

بودم لباسم مناسب  دواریام. نداشتم ینشیرفتم و ب یم یمهمان رانید که در ابار بو نیاول. دمیکردم و شنلم رو پوش یخودم خال يرو رو عطر

.باشه

.آسانسور شدم سوار

:زد و گفت یچشم هاش برق دنم،یبا د. مودب و جنتلمن دم آسانسور منتظرم بود ایبرد

!کمیسالم عل! به به، خانوم مهندس -

!و رحمه اهللا برادر -

:کرد و گفت يبلند ي خنده

!ياریکم نم ادیشم مخو -

 یگذاشته بود که به اون دك و پز نم یآهنگ شش و هشت نیتو ماش. بگذارم نیکمکم کرد تا دامنم رو کامل تو ماش. میشد نیماش سوار

:گفت دینگاه متعجبم رو که د. اومد

!یمهمونتو جو  میگفتم الاقل خودمون بر. تانگوئه ای کیکسالت آور کالس نیاون ام يآهنگا ياالن همه  -

.بود نیدر مورد پروژه و مدعو ن،یو توك صحبت هامون تو ماش تک

.داد که مهمان ها اومدند ینشون م نیبود و ا نیاطراف پر از ماش. که توش معلوم نبود یباغ. دیرس يبه در ایبرد

. درخت ها کامال روشن شده بود نیب يها سهیباغ با ر. میخوشگل شد اریباغ بس هیدر رو باز کرد و ما وارد  داریکه گرفت، سرا یتماس با

 اریمهندس بس هیکار  الیکامال معلوم بود ساخت و. بودند ییالیو يوسط خونه  ییبایز يو مجسمه ها یکوچک ییبزرگ، فواره ها ياستخر

.هیفرانسوخبره و در سبک 

.بشم ادهیپ نیکمکم کرد تا از ماش ایبرد

هست کمکتون کنم؟ یاجیاحت -

.بازوم بودگرفتن  منظورش

.ستیبلند ن یلیپاشنم خ! ممنون یلینه، خ -

. کم رنگ بود یبراق صورت يکف خونه سنگ ها. میبه خونه وارد شد. میکرد یبه در خونه، به سمت باال ط دنیرس يرو برا يادیز يها پله

.خونه بود یشد که مطمئنا سالن اصل یم یمنته نییپا ياز اطراف به طبقه  چیپله ها به صورت مارپ یتمام. بود رهیخونه به شکل دا

.شده بود بیکاپتان بلک شکالت ترک پیعطر مست کننده از پ هیعطر مهمون ها و  يعطر گل ها با بو. جا پر از گل بود همه

.دمیرو ند نیام. چرخوندم چشم

:گفت ایبرد

.هستن نییپا يمهمان ها طبقه  -
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:و گفت ستادیخونه کنارم ا مستخدم

.برم یه رختکن ممن شما رو ب -

.ندارم، من رو همراه مستخدم به رختکن فرستاد اجیکه مطمئن شد من به کمک احت نیبعد از ا ایبرد

.و شاد بود یمیصم بیخانوم خونه بود، عج ي قهیکه مطمئنا سل شیلوکس و سلطنت لیخونه با وجود تمام وسا نیا

تمام مدت . اومدم نییبودم، از پله ها پا دهیکه سال ها آموزش د يهمان طور قایقد نه،یمطمئن شدم، آرام و با طمان نهیاز خودم تو آ یوقت

پله ها  نییکم کم که به پا. تر کنم شیرو ب میگذار ریکردم تاث یم یسع راهنمیمواظب بودم که پله ها سر نباشن و من با استفاده از چاك پ

.دمیرو د ایبرد ي رهینگاه خ دم،یرس

.احساس خجالت کردم یبیجا به طرز غر نیبشم، اما ا دهیمن عادت داشتم تا د. سکوت بود یسالن کم تو

که  یسالن کنار مرد جوان و خانوم يانتها. شده بود پیخوش ت یلیخ ،یو کراوات توس یخوش دوخت توس اریتو اون کت و شلوار بس ایبرد

.بود ستادهیکنارش بود، ا

دوست  يبا لبخند شیسورمه ا پوریشب گ راهنیبا پ نه،یمطمئن شدم مادر ام شیسلع يکه از چشم ها يا افهیتپل و خوش ق یکم خانوم

.نگاهم کرد یداشتن

و  یبلوز مشک ،یبا کت و شلوار زغال نیاون گوشه، ام. بود و باغ ازش معلوم بود شهیدور تا دور سالن ش. آخر سرم رو بلند کردم يپله  رو

 يزیچ چیاز نگاهش ه. کرد یبود و به من نگاه م ستادهیدر دست ا یوانیتر، با ل پیخوش ت شهیاز هم. زده بود هیتک شهیبه ش یکراوات مشک

جلو  يکنارش گذاشت و جد زیم يرو رو وانشیبرداشت، ل واریاش رو از د هیتک نیام. میشد رهیچند لحظه هر دو به هم خ. دمیفهم ینم

. امیب نییآخر رو پا يرو به سمتم دراز کرد و کمک کرد تا پله  گشیکتش رو گرفته بود، دست د ي قهیدستش  هیکه با  یدر حال. اومد

 چیتو چشم هاش ه. رفت نیاز ب دیمواجه شدن با جمع جد يگرمش که قرار گرفت انگار تمام استرس ها يسردم تو دست ها يدست ها

:و رساش رو به سالن گفت بم يهمون طور که دستم تو دستش بود، با صدا نمش،یسرم رو بلند کردم تا بب یوقت. نبود زیچ

!به دوششونه؛ خانوم مهندس باده اورهون دیجد يپروژه  یشرکت که بار اصل دیامشب و همکار جد يمهمان افتخار! ونیخانوم ها، آقا -

.دندبلند بهم سالم کر یبا سر و بعض یبعض. دم دستم بود، به اطراف نگاه کردم شهیکه ماسکش هم یسر باال و با اعتماد به نفس من

:دستم رو رها کرد و گفت نیام

.کنم تیبه خانوادم معرف میبر -

.که برعکس درون پر غوغام بود، کنارش راه افتادم یمن با همون غرور و آرامش و

!مادرم که ازشون صحبت کرده بودم ز،یعز يباده  -

.کرد، نگاه کرد یش که داشت عاشقانه نگاهش مزن سرش رو بلند کرد و با افتخار به پسر. زن حلقه کرد يدستش رو دور شونه  نیام

:رو به سمتم دراز کرد و گفت دستش

!شاخ شمشاد نیمادر ا نم؛یریمن ش -

!خوش بختم یلیخ -

.تر پر از حسرت و آه بودم شیب! نبودم قتیدر حق و

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٢

.دستش بود، اشاره کرد پیکه پ پیخوش ت يبا دست به مرد نیام

!پدرم -

.ستش گرفتدستم رو محکم تو د مرد

!کردم یباشه، عمرا خودم رو بازنشست م دیتو نسل جد ییمهندس ها نیدونستم قراره همچ یاگر م! مسعودم -

:به پدرش کرد و گفت ینگاه چپ چپ نیام

!پدر -

.زنم یبله؟ دارم حرف دلتون رو م -

.به دلم نشست بیزن و شوهر عج نینگاه ا. دمیخند من

:گفت نیام

و تا کوشن؟مامان، پس اون د -

.خنده اومد يپشت سر صدا از

!برادر يآقا مییجا نیا -

.بود ستادهیا نهیتو آ یکیانگار . قرمز ظاهر شدند راهنیبعد دو تا وروجک، تو پ و

:گفت یچپ سمت

!من آتنام -

:با دست قلش رو نشون داد و گفت و

!نایت -

!دیصیقابل تشخ ریمن، غ يخدا -

:گفت آتنا

!دیصیا قابل تشخشما همه ج یول -

:گفت نایت

.میرو نداشت یلعبت نیواقعا تصور همچ اد،یم يپروژه ا نیهمچ يمهندس برا هیگفت  نیام یوقت -

:گفت نیریش

چه طرز حرف زدنه؟ نیا -

:گفت نایت

.ادیخونه نم نیتو اون شرکت چه خبره که چند وقته ام ستیمعلوم ن یگفت یم یمامان، خودت داشت! بابا يا -

:گفت یعصب یکم نیام

!نایت -

.انداخت نییبره، سرش رو پا یحساب م نیاز ام دایکه کامال مشخص بود شد نایت
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.شما دو تا رو داشته باشم ییبایذره از ز کیکنم  یمن که فکر نم -

:گفت نیام. دیخند نایت

.کنم تونیمعرف نیریبه سا میخانوم مهندس بر -

:به سمت دو قلوها زدم و گفتم یچشمک

!انیچون شرکت که نم رن؛یدکتر کجا م يآقا مینیبب. شتونیپ امیمراسم که خالص شدم م نیاز ا -

:گفت نیام

خانوم مهندس شما هم؟ -

:گفت آتنا

!يندار یخالص گهید. باده هم از خودمونه گهیآخ جون، د -

:به من نگاه کرد و گفت نیام

.کردن اهیگار منو سروز شیجور نیهم! دینکن یکیوروجکا دست به  نیبا ا -

.یکن یم یهنوز با ما زندگ یو پنج سالگ یخودته که تو س ریبرادر من تقص -

:گفت مسعود

.دیکن یصحبت م يبا برادر بزرگتون چه طور دیمتوجه باش! صد دفعه نیا -

هم  یلیکه مطمئنم خ یدر حال م،یدکر یم ییاز آشنا يبه هم ابراز خرسند یمصنوع يبا لبخندها یهمگ. و مسخره بود یمعارفه طوالن مراسم

.اومد یاز هم خوشمون نم يکار يبه عنوان رقبا

.شد داشیبود که باالخره پ ایقصه برد بیمراسم، فرد غا نیتمام ا در

:گفت نیام

ا؟یتو برد ییکجا -

.گرفتم یداشتم باهاشون تماس م. ومدنیهنوز ن نایمامان ا -

ست؟یکه ن یمسئله خاص -

.رسن یم گهیساعت د مین. بک بودننه، منتظر با -

.به سمتم گرفت یتو دستش رو با ژست خاص وانیل ایبرد

.خورم یممنونم، الکل نم -

:گفت ایبرد

.ارنیب وهیبراتون آب م گمیجدا؟ خب االن م -

.از کنارمون رفت و

.رفت ششیپ یبا عذرخواه نیرو صدا زد و ام نیام یکس

.اومد شمیپ وهیآب م وانیبا ل ایحوصلم سر رفته بود که برد یکم. ام انداختمپ ينشستم و پام رو رو یمبل يرو من
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.زنن یم ریتون رو با ت هیمجلس سا يخانوما! امشب دیبرد نیخب، خانوم مهندس خوب دل و د -

:کردم و گفتم يا خنده

...مطمئنا . ستیهم ن ایطور نیا -

.دیکن یو ازش استفاده م دییبایکه ز دیدون یخوب م یلیشما خ که نهیگذاره ا ریکه تاث يزیچ نیتر شیو ب! چرا هست -

.داشت يقهوه ا نیغمگ يچشم ها. شد کیبه ما نزد یجوان مو شراب دختر

!زمیعز ایبرد -

 يمن چه صحنه  يبرا نشیغمگ يچشم ها نیموهاش و ا یدونست رنگ شراب ینم. حلقه کرد ایبرد يلوس دستش رو دور بازو یکم

.هیدردناک

.باز، وارد باغ شدم مهیاز در ن. گفتم و از کنارشون بلند شدم يا "اجازهبا "

کشه، دختر جوان  یشب ها که کارم طول م یبعض. خسته و کوفته ام. کنم یساله به استانبول اومدم و تازه دارم تو رستوران کار م کی حدود

 نیا يقهوه ا ينگاه کنم، چه برسه حرف بزنم؛ اما من تو چشم هابهش  یقدغن کرده که حت رایسم. نمیب یرو تو راهرو م یمو شراب يخسته 

.نمیب یدرد و دل م لیم بیباال عج ي بقهط ي هیهمسا

انگار که کار  ،یواشکیبود،  ضیچند شب که مر. بره یاز غذامون براش م اد،یم رید یلیخ نیغمگ ي هیهمسا نیشب ها که ا یبعض رایسم

کنه، چه برسه که  یبه سمتش هم نگاه نم یحت ابونیاما تو خ. زهیر یو شب تا صبح براش اشک مکنه  یم يکنه، ازش پرستار یخالف م

.حرف بزنه

تو  هیدختر همسا. کنه یپاهام ذق ذق م. پسر صاحب رستوران به خونه برگشتم یو با همراه رید اریشب تو رستوران تولد بود و من بس اون

 يشکسته  ي شهیخونه، از ش يرو به رو ينئون کلوب شبانه  ينور تابلو. اك گرفته نشستهخ يرو پله ها ،یکیخونه، تو اون تار يراهرو

. ندازه یم يرو به گوشه ا شیشراب سیکاله گ. دید ششیصورت پر از آرا يرد اشک رو رو شهیو م هیرو صورت همسا هافت یدر م يباال

از تو . نمیش یم ششیحرف پ یب. دهیبلند قرمز براق پوش يسوراخ سوراخ و بوت ها يلباسش چسبان، از جنس چرمه و جوراب شلوار

:گهیکنه و م یو تعارف م ارهیدر م يگاریس فشیک

!یتن فروش يبو! دهیکثافت م يتنم بو يهمه  -

 هیزنه و من گر یحرف م. کنم ینگاه م انیدختر جوان گر نیمن به ا. ادیچند مرد م يمستانه  يقهقه  يپشت در کلوب رو به رو، صدا از

.خوام خودم رو بزنم یو من م رهیو م شهیبلند م. ارمیخوام باال ب یزنه و من م یحرف م. کنم یم

و مردان تو  دمیرقص یم دیکه اگر نبود، من هم با ونشم،یچه قدر مد. کنم یحرف محکم بغلش م یب. خونه یداره درس م رایسم. باال رمیم

باشم تا از  ماریب يذهن ها يها يفانتز يرو زنده کنم و برده  فیحس کث هیکردم تا  یم هیاز درون خون گر دیبا. گذاشتن یام پول م قهی

.رمینم ییجا یو ب یگرسنگ

.به مراتب دردناك تر گذاشته بودش یتحت ظلم ،یپناه یو ب يسواد یمن هم از ظلم فرار کرده بود؛ اما جهل و ب یمو شراب ي هیهمسا
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خواب  راهنیپ! من یمو شراب ي هیهمسا ابونیمردم، آمبوالنس و کف خ س،یپل. ور خونه شلوغهد امیروز بعد که دارم از دانشگاه م چند

 یدر حال. ادیکنه م دایاز مراسم ازدواج رو پ يدونم برادرشه و از روستاشون اومده تا دخترك فرار یکه م يمرد يصدا. غرق خونه شیخرس

:زنه یم ادیبرنش، فر یم سیلپ نیکه داخل ماش

!کردم زیو تمناموسم ر -

که دست راستش  یدر حال نیام. دستم رو محکم تر گرفتم، مبادا که بغضم بشکنه يتو وانیل. پرت شدم رونیخودم به ب يایاز دن ییصدا با

.پر از سوال پشت سرم بود یشلوارش بود با نگاه بیتو ج

د؟یدیرو د ایدوست دختر برد دیناراحت شد -

ا؟یدوست دختر برد -

!گهید نینگ -

ن؟ینگ -

.ایکه اومد وسط صحبتتون با برد گمیرو م یهمون دختر مو شراب -

ه؟یمگه به من مربوطه که نسبتشون با هم چ -

.دییجا نیا دیکه تکون بخور نیست بدون ا قهیجا؟ االن ده دق نیا دیپس چرا اومد -

.نداره یکس به من ربط چیدکتر روابط ه يآقا. شهیانداخت که مربوط به هشت سال پ يزیچ ادیمن رو  شونیا يموها یشراب -

.کرد موضوع رو عوض کنه یسع. ناراحت شد یکم شیآن يریگ جهیکردم از نت احساس

ه؟یچ تشونیپشتتون حکا ياون فرشته ها -

!آرامش يبرا یکیعشقه و  يبرا یکی -

دشون؟یدار -

!کنن یرو که ندارن آرزو م يزیآدم ها اون چ -

.تونه بخونه یگذره رو م یآنچه تو مغزت م يهمه  يکرد یبود که احساس م يطور نینگاه ام یه طور کلب. بهم انداخت ینگاه

ست؟یسردتون ن -

!هیدل چسب يهوا ،یلینه خ -

:انداخت و گفت یتحت فشار نگاه وانیبه من و ل نیام یقیموس يبلند شدن صدا با

!رسما شروع شده یداخل، مهمون میبر -

 چیبه ه. از جنس سنگه ادیپسر به احتمال ز نیا. به سمت در راه افتادم. عقب زدم و پاهام رو آزاد کردم یدامنم رو کم چپم چاك يبا پا من

 يجا اریهر چند بس. دید یمن رو هم اگر انقدر بزرگ نبودند نم يها یکرد و مطمئنم خالکوب یجا نگاه نم چیاز صورت به ه ریعنوان به غ

.بود دهیپرس تعجب بود که راجع بهش سوال
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که متوجه شدم پدر، مادر  ییهمراه با کسا ایبودم که برد ستادهیا يمن گوشه ا. همراه با مادرش رقص رو افتتاح کردند نیورود به سالن ام با

:اومد گفت یاز خود متشکر م یمادرش که به نظر کم ،یبعد از معرف. شد کیو برادرش هستند به من نزد

ه؟یا هیخب گل دختر، پدرت ترک -

چه طور مگه خانوم سروش؟ -

.ستیمتداول ن رانیتو ا یلیهر چند اسمت هم خ. تیلیبه خاطر فام -

!کردم؟ یراجع به خانوادم صحبت م طیشرا نیتو ا ،یمهمون نیوسط ا دیبا چرا

از من  "انوم راد منتظرتوننمامان، خ" يدست مادرش رو گرفت و با جمله  اد،یبحث خوشم نم نیکه انگار متوجه شد من چندان از ا ایبرد

.جداش کرد

.کردم یشرکت نم یپر زرق و برق يها یمهمون نیتو همچ گهید شیسال پ کیاز . خواست برم خونه یدلم م. مبل نشستم يرو

.زدم يدو منبع انرژ نیبه ا يلبخند. مبلم نشستند يدسته  يرو نایو ت آتنا

:گفت آتنا

!دییکه انقدر آشنا دیهست یک هیکه شما شب میکن یبحث م نایبا ت میارساعته د کیباده جون، االن  یدون یم -

هر چند . دندید یکردند، تو دو تا از اون ها من رو م یدقت م یخب اگه کم. بودم دهیمد د يچند مجله  زیم يتو رختکن، رو. زدم يلبخند

.دادند یاحتمال به تشابه م

.تو چشمه یلیمشب خلباست هم ا. يریمثل اونا راه م! ییمدال هیشب -

:گفت نایت

!يتو دانشگاهت شاگرد اول بود ایگو گهیم نیام -

.دکتر به من لطف دارن يآقا -

:گفت آتنا

؟یجا برس نیبه ا یآرزو داشت -

.کنن یکوچک آرزو م يآدم ها. کنن یبزرگ اراده م يآدم ها -

:پشت سرم گفت یبم يصدا

!موافقم خانوم مهندس قایدق -

.بود که جوابم رو داده بود نیام. قببه ع برگشتم

.دمیآخرتون رو شن ياومدم ازتون درخواست رقص بکنم که جمله  -

:گذاشتم، گفتم یکه دستم رو تو دستش که به سمتم دراز شده بود م یحال در

!بوده نیمن هم یروش زندگ -

بود که انگار داره به  يو جد يحرفه ا يبه قدر. دیصرق یدستش رو پشت کمرم گذاشته بور و با حفظ فاصله ازم م نیرقص ام ستیپ تو

.کنه یعمل م فشیوظ
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 یکس د؛یرقص یکه پزشک بود م ایبرد يو سه ساله  یداشت با بابک، برادر س شونیکیاز دو قلوها . مشغول بود یبا اون دختر مو شراب ایبرد

.داد یم صیو از آتنا تشخر نایراحت ت اریبابک بس یبیچون به طرز غر! ناستیکه بعدها متوجه شدم ت

***

. داشته باشم دیبا یدونستم چه حس ینم. من همراه با بابک به خونه برگشتم. صبح بود يساعت سه . رو تو وان حموم ولو کردم خودم

به سراغم  گهیبوسه د يحس حسرت بعد از خانواده  نیبود که ا نیا تیعمرم نداشتم و واقع يبودند که من از ابتدا يزیچ نیام يخانواده 

.بود ومدهین

هامون تو  یتمام اون کباب پارت يدلم تنگ شد برا. دلخور بود که چرا چند وقته باهاش تماس نگرفتم. تلفن بود ریگ غامیهاکان رو پ يصدا

.زد یموج م یاون هم، دلتنگ يتو صدا. هاکان اطیح

"تر بدهکاره؟ شیب یک م،یبا هم حساب کتاب کن میتره؟ من و تو اگه بخوا ونیمد یکیکدوممون به اون ! آخ، هاکان، آخ"

:لب گفتم ریشد، ز یکه چشم هام داشت از خواب بسته م یحال در

"!ده نه سال نیروابط تو ا نیطبق روال تمام ا! شک باز هم من از همه بدهکارترم یب"

 

.بود ییماجرااون روز، روز پر . میبرگشته بود يکار تمیبه همون ر. گذشت یاز مهمون يروز چند

 يسر کیبه  اجیبرم؛ احت ابونیکرد اجازه گرفتم تا به پاساژ سر خ یم یو با دقت داشت نقشه ها رو بررس يکه جد نیاز ناهار از ام بعد

.تونم برنگردم شرکت یم د،یدر کمال ادب گفت که اگر کارم طول کش. داشتم زیخرده ر

 یمنش. نهیداخل شرکت که شدم، احساس کردم جو سنگ. م داشتم به شرکت برگشتمکه الز ییزهایچ دنیدو ساعته و خر دنیاز چرخ بعد

.کردند و تو سکوت بودند یکار م مارستانیب ي ژهیو ينبود و مهندس ها انگار داشتند تو بخش مراقبت ها زشیپشت م

:لب گفت ریاومد و ز رونیاز اتاقش ب يآذر مهندس

!هیمهندس پاکدل وحشتناك عصبان -

.وارد اتاق شدمآروم  من

 شنیاز پشت پارت. دمید یپشتش به من بود و صورتش رو نم نیام. بود نییمبل دفترش نشسته بود و سرش پا يبه دست رو گاریس ایبرد

.نبود يبه نظر که خبر. رفتم سراغ نقشه هام تا کارم رو شروع کنم

:گفت نیام

!مونهو پنج سال یما س! مرد ؟يادامه بد يخوا یم یتا ک ا،یبرد -

.نداد یجواب ایبرد

!یسکوت کن دمیتو شرکت با يزیبعد از اون آبرور گه،یآره د -

.شد یهر لحظه داشت ترسناك تر م نیام يصدا

!بشه يطور نیکردم ا یاصال فکرش هم نم -
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! جمع کنم؟ يزد شیند وقت پرو که چ يتا اون گند دمیکش یچه فالکت یدون یم! یکن یتو اصال و ابدا فکر نم! نهیمن با تو هم ید بدبخت -

!کار کردم یکه چ يدیدرست نپرس یحت

!ونتمیمد -

. رو داره يکه تو دار ییزایحسرت چ نیا! بچه ست نیا ایچه قدر گفتم نکن، برد ؟يسرش آورد ییچه بال یفهم یتو م! ستین نیبحث د -

 یچندشت م دیبا يکرد یاختالف سن هم که فکر م نیبه ابابا، . سالش بود کیو  ستیدختره ب! کنه، گناه داره یداره روت حساب باز م

خرج دختره  ونیلیپنج م ؟يبود که کرد يچه کار نیابله، ا. يدختره رو خام کرد یو دك و پز رفت نیماش نیبا ا! ادهاونم از اون خانو! شد

.تا کمکمون کنه دمیمنت دوست دختر سابقم رو که پزشک زنان بود کش! کردم تا دهنش رو ببنده

.خودش خواست -

تو کجا بود اون عقل نداشتت؟. یشیکار رو بکنه تو پابند م نیکرد ا یاون فکر م. اون بچه بود ؟یچ یعنیخودش خواست  -

:آورد و ادامه داد نییپا یرو کم صداش

!میآبرو بش یاون عکس العمل رو نشون بده و ب ياز شدت حسود ادیکه ب! شرکت یحاال هم با منش -

.کنم یش مخودم آدم -

مال و منال رو . میخودمون بپر يتو رده ها یکیبا  دیمن و تو با ایبرد. نداره دهیآدامس دهن کارمندا فا میشد گهیحاال که د! الزم نکرده -

!ینه هر کس و ناکس. داشته باش يخوا یهم که م يباش، بگو دوست دخترمه؛ هر رابطه ا یکیبا ! دونم، فرهنگ یچه م الت،یتحص. گمینم

.دستم رو نقشه ها خشک شده بود. شکه بودم نیام يحرف ها از

"!داد یتذکر م ایقدر راجع به برد نیا زیخود نبود که دن یپس ب"

.مو بورمون افتادم یمنش ادی

معروف  يهاچند تا از پسر. دهیچیکارم تو دانشگاه پ يکم کم عکسم رو مجله ها رفته و زمزمه . کارم گرفته. نگهیکارم تو کار مدل لیاوا

خوان که  یو م ستندیا یمدلشون م نیآخر يها نیاتوبوس با اون ماش ستگاهیا يکردند، جلو یهم بهم توجه نم یلیدانشگاه که قبال خ

دوست دخترش تو کالسمونه؛ . گردن کلفته يدارا هیپدرش از سرما. هست که از همه تو چشم تره شونیکی. شمیم لذتمن غرق . برسوننم

از ! دیشاگرد اول بشم و برم تو چشم اسات ام،یب گهیکشور د هیاز  دیکه چرا من با هیشاک. ادیاز من بدش م دایشد. رست هاستاز اون نژاد پ

مانکن ها فاحشه اند و دوست  يهمه  گهیکه عموش تو کار مده و م گهیدانشگاه بلند بلند م يتو بوفه  فته،کارم گر نگیتو مادل دهیفهم یوقت

پول، که  یپناه ب یب یمن خارج یول. دو بار بد حالش رو گرفته یکیاما بوسه  ست؛یاصال براش مهم ن رایسم. خندند یمن مهاش بلند بلند به 

.کنم یو سکوت م دمیرو قورت م رهایتحق نیمملکت پناه آوردم، ا نیبه ا

 ریتحت تاث دایکه شد نیم به خاطر ازدن به دوست دخترش و ه یمنم هم به خاطر تو دهن. چهیپ یپسرش به شدت به پر و پام م دوست

.کنم یپسرك قرار گرفتم، قرار شامش رو قبول م يمحبت ها

 یهمه محبت، برم نیا افتیکنه و من سرخوش از در یرو به خاطرم پر از گل سرخ م نشیتمام ماش. کنه یپرنسس برخورد م هی نیع باهام

.گردم خونه

!بهم بزنه که برق از سرم بپره یلیآن چنان س روشن آپارتمانمون منتظرمه تا کیتو تار رایسم
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خانوم  یجا بش نیا يتو اومد! يریجا م نیو از ا یکن یاالن جمع م نیتو خونه، هم يایو اون ب نیبه بعد تو بغل ا نیاز ا يخوا یاگه م -

!یمشت بچه پولدار عوض هیمهندس، نه عروسک 

.کنه یکنم، بغلم م یو متعجب نگاهش م انیگر یوقت

.کنه یشاهزاده ها برخورد م نیبا من ع ه؛یخوب يبچه  را،یمس -

 يو برا یمحتاج بش ،یپسر وابسته بش نیتو به ا شهیباعث م نایا... محبت، توجه و ! يرو دار زهایچ نیا يگوش کن باده، تو حسرت همه  -

محبت رو از  یکه بتون ،یانتخاب کن یتونکه ب ستین يتو طور ي هیروح تیوضع ؛يریپذ بیتو آس. ينگه داشتنش تن به هر خواستش بد

 دایپ یکیخانوم مهندس سرشناس، اون وقت  هی یشیم يروز هی! نپلک دور و برشون؛ عاقبت نداره! رو خط بکش نایدور ا. یهوس جدا کن

.حرم سران زیدنبال کن نایا. ملکه اش یکنه، تا بش یپرنسس ها برخورد م نیکه باهات ع شهیم

بعد از اون اسمم . بنده یرفتن هم دهن دوست دخترش رو م رونیبار ب کیهر چند اون .دنشونیزنم به ند یرو م من از فرداش خودم و

!دختر مرموز رو کشف کنن نیخوان راز ا یعالمه پسر م کیدختر مرموزه و  شهیم

.کدوم متوجه بودن من تو اتاق نشدند چیه ا،یبرد یو داغون نیام تیعصبان ریو و ریاون ه تو

خواستم بمونم خونه و با  یبود و من م یرسم لیفردا تعط. رو جمع کردم تا برم خونه لمیهر دو شرکت رو ترك کردند، من هم وسا یوقت

.گپ بزنم یبچه ها کم

***

 يچند بار هیچهل ساله بود،  بایتقر يکه مرد ینییپا يطبقه  ي هیهمسا ر،یده روز اخ نیتو طول ا. شد ادهیپ نشیاز ماش دمیدر که رس يجلو

از  یتو دهن يها هیتو ما يزیچ ،ییچند سال تنها نیتجربه شده در ا يهر بار هم با روش ها. کرده بود سر صحبت رو با من باز کنه یسع

.بود کرده افتیمن در

.اخم از جلوش رد شدم با

.با شما هستم! لحظه هیخانوم،  -

.میدآسانسور بو کیو نزد میبود دهیراه پله ها رس نییپا به

.با شما صحبت کنم نمیمحترم، بنده اصال وقت ندارم که بش يآقا -

!به من انداخت؛ درست مثل اسکنر ینگاه مردك

"!ها شرطه ییآشنا نیکه ا یگیلحظه، بابا تو همسا هیفقط  گهیو م رهیگ یمودب م یرو ازم برداره لحن زشیکه نگاه ه نیخب بعد از ا"

بود،  یموقع یکه فکر کرده بودم رو به زبون آورد، خندم گرفت؛ و چه لبخند ب يزیهمون چ نیع قایت، دقکم و کاس يدو جمله  یکیبا  یوقت

!چون حضرت عجل

:کرد و گفت ریتعب يا گهید زیلبخند رو چ نیا

!مهمون من. شام در خدمتتون باشم د،یباشه؛ قهوه دوست ندار -
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. نداره یتیمن جذاب يکدومشون برا چیاون بنزتون، نه اون ساعت طالتون، ه محترم نه يآقا! و کل خاندانتون مهمون من یجناب عال -

!بده گهید يرو جا تونیخدا روز دییبفرما

.خب اصال درست نبود باهاش تو آسانسور تنها باشم. به سمت راه پله دمیچرخ بعد

 نیزدن کردم و ا غیاراده شروع به ج یمن ب. دیرو کشپله رو که باال رفتم بازوم  نیدوم. شد کیخاموش شد و همه جا تار. بود يمریتا چراغ

!داریها و آمدن سرا هیهم زمان شد با روشن شدن چراغ، جمع شدن همسا غیج

بهم دست  یکیتو تار یکه کس نیکردم تونستم ترس از ا یفکر م یمن هم بعد از سال ها تراپ. اصال انتظار نداشت. کپ کرده بود مردك

سرم؛ تماما نشانه  يتهوع آور تو يصدا کی دنیچیحالت تهوع، لرز و پ. شد سیتمام تنم از عرق خ. نشده بود ایا گوببرم، ام نیبزنه رو از ب

.ترس بود نبرگشت او يها

.همه به مردك که حاال خشکش زده بود، و بعد به من نگاه کردند. ها گرفتم تا بلند شم لهیم يورود آب قند به دهنم، دستم رو به لبه  با

:کنان گفت من من

!دنیترس شونیا. فتنیخواستم کمک کنم ن یمن فقط م -

بنز سواره،  يهمسر آقا دمیملتمس، که بعدها فهم یمشک سیدو تا چشم خ ون،یم نیدر ا. رندیبگ هیدییها به من زل زدند تا تا هیهمسا

.تکرار کردممن هم همون جمله ها رو . کنم دییتو چشم هاش التماس بود که شوهرش رو تا. نگاهم کرد

.دمیمطلق خواب یهوش یسالن تا صبح تو ب يکاناپه  يبدون عوض کردن لباس، با خوردن دو تا قرص، رو. دمیآپارتمانم رس به

 

***

انگار داشتن به واحد رو به رو رفت و آمد . نداشت یآپارتمان چشم. که چشم هام رو باز کردم، احساس کردم تو راهرو سر و صداست صبح

.بودم دهیچند وقت صاحب آپارتمان رو اصال ند نیا. ندکرد یم

کس رنج من رو احساس  چیه. دست خودم نبود. افتادم شبید يزیآبرور ادی. بلند شدم. از اثرات قرص منگ بودم. بدنم خشک بود ي همه

.کرد ینم

رو که از پس خاطرتم  یسرکه و ترش يد، اون بوتن يها با بوها ونیتر از شامپوها و لوس شیب يکردم، با استفاده  یم یدوش حمام سع ریز

 د؛یلرز یکردم و تمام تنم م یرو در حال لمس بدنم حس م یشستم، دست یتنم رو که م. ببرم نیبود، از ب دهیچیپ مینیاومده بود و تو ب رونیب

.ختمیر ینم یاشک چیب بود که هیاما عج

 میقرمز و مشک يچارخونه  يمردانه  قهیو بلوز  یشلوار تنگ مشک. بهتر کنمحسم رو  یبه خودم کم دنیکردم با رس یاومدم و سع رونیب

کردم  یرو دم م میچا. زده بود رو تکون دادم رونیگره بلوزم ب نییکه از پا یبلوز رو گره زدم و با انگشت ستاره کوچک نییپا. دمیرو پوش

.شد زدهکه زنگ خونه 

"!کنه یکتک نوش جان م گهیر دبا نیباشه که ا ینییپا ي هیخب اگر جناب همسا"

.چارچوب در گذاشته بود يو اخم آلود، دستش رو رو یعصب. بود نیام. رو که باز کردم، جا خوردم در
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...دکتر، شما  يآقا -

!ستین حیتو؟ دم در صح امیب شهیم -

"!جاست نیچرا ا قایدونم االن دق یمن که هنوزم نم"

.وارد شد و در رو بست نیام. کرد یرو به واحد رو به رو منتقل م یسبز رنگ يافتاد که کاناپه  يچشمم به کارگر. تو ادیتا ب دمیکش کنار

!دکتر دییبا کفش بفرما -

.مبل سالن نشست يرو یهمون طور شاک نیام

ارم؟یب يبراتون چا -

.ستمیجا ن نیشدن ا ییرایپذ يبنده برا -

شده؟ يزیچ -

 ،یدانش آموز خاط هی نیبا اون نگاه نافذ بهم چشم دوخت و من ع شهیقالب کرد و مثل هم به جلو خم شد، دست هاش رو به هم نیام

.بودم ستادهیجلوش ا

کار داشته؟ یبا شما چ کهیبهتره بگم، اون مرت ایجا چه خبر بوده خانوم مهندس؟  نیا شبید -

"!بود؟ یچرا انقدر عصبان نیا"

.سوء برداشت بود هی. نبود یخاص يمسئله  -

!حال خراب و اون قشقرق تو ساختمون شده نیجالبه که اون سوء برداشت باعث ا! ه سوء برداشت بود؟ک -

"!باز معلومه داغونم؟ دمیهمه به خودم رس نیا یعنی! دونست؟ یاز کجا م نیا"

دختر تنها رو تو  هی دیکن یکر نمف. به من خبر داد داریسرا. دیاریکردن به خودتون فشار ب لیتحل يقدر برا نیا ستیخانوم مهندس، الزم ن -

به امون خدا که؟ میآپارتمان ول کرد نیا

... یعنی... من  -

:دست به مبل رو به روش اشاره کرد و گفت با

.دیکن فیکم و کاست برام تعر یدرست و ب. دینیجا بش نیا دیایب -

.کردم فیبود رو تعرکه اتفاق افتاده  يزیاون چ يحرف گوش کن، همه  يدختر کوچولو هی نیمن ع و

:داد و گفت هیمبل تک یبه پشت نیام

د؟یبه من زنگ نزن شبیو چرا شما همون د -

.کنم یجور مسائل رو خودم حل م نیا شهیمن هم. نبود یاجیاحت -

!یو دست ما امانت ییجا تنها نیا یول ،يشما اون جا با خانوادت بود -

.امانت چند بار تو گوشم زنگ خورد يکلمه . کردم یم یخانوادم زندگکرد من اون جا با  یچه جالب فکر م. خوردم جا

:جام بلند شدم و به سمت آشپز خونه رفتم و گفتم از

قهوه؟ ای يچا -
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...عرض کردم که  -

:که گفت دید یدونم تو نگاهم چ ینم

!يباشه، چا -

.دیرس یبه نظر م یعصبان دایشد. چرخوند یرو تو دستش م چشیکه داشت سو دمشیپشت کانتر آشپزخونه د از

!دیگفت یم ایبرد ایبه من  دیشما با -

.گمیبه بعد م نیاز ا -

.تموم بشه یبحث لعنت نیخواست هر چه زودتر ا یم دلم

.ستین يازین گهید -

!جمله بهم برخورد نیا یلیخ

"!وانهیمردك د"

!به بعد خودم هستم در خدمتتون نیچون از ا -

"!دمینم ياجازه ا نیمن هرگز همچ! ؟ نه امکان ندارهجا نیا ادیخواست ب یم"

... خب ... زن جوان تنها و  هیشما ! هم گهید يها یلیبه خ. ستین يمردك اصال اعتبار نیبه ا.کنم یدارم آپارتمان رو به روتون رو آماده م -

...حاال 

.کرده ریادامه دادن جمله گ يکردم برا احساس

.ستمیمن انقدرا هم لوس ن! که فتادهین یاتفاق. تسیکار ن نیبه ا يازیاصال ن -

:دستش رو روش گذاشت و گفت. شد کیشد و به کانتر نزد بلند

د؟؟یسر پا بش دینبوده که با آب قند تونست يزیچ -

".نبود که من نتونم حلش کنم يمسئله ا شبیاتفاق د قتایاست، وگرنه حق رانیبست و يمن خانه ام از پا"

.دیاجاره بپرداز يبرا یاضاف ي نهیهز ای دیبه خاطر من آواره بش ستین يازین د،ینیبب -

.کنم یاستفاده افتاده بود، دارم ازش استفاده م یب. هر دو متعلق به خودمه ییآپارتمان و رو به رو نیا -

.رو جلوش گذاشتم يچا وانیل

...که  زهیدن يها هیوصاگر هم به خاطر ت. دیکار رو بکن نیباز هم من اصال دوست ندارم شما ا -

.بر خورد یلیآخرم بهش خ ياحساس کردم جمله . مشت کرد وانیل يرو به دسته  دستش

!ستیبحث ن يشد و جا بیبه هر حال تصو -

!حرف زد شهینم نیجمله و اون نگاه اعتراف کردم که رو حرف ام نیبعد از ا گهیمن بار د و
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که افتاده بود،  یاتفاق. رو کجا بذارند یرو صدا کرده بودند و اون رفته بود تا نظر بده که چ نیامکارگرها . دادم هیآشپزخونه تک يتو زیم به

 هیکردم  ینگاه که م. کار رو بکنه نیاومد که به خاطر من ا یاصال خوشم نم. نبود لمیجا، چندان هم باب م نیبه ا نیام یاسباب کش یعنی

!رایبه سماز همه هم  شیبودم؛ ب ونیبه همه مد ییوراج

دوشم انداختم و به آپارتمانش  يمانتوم رو رو. گذاشتم ینیتو س ک،یک يو مقدار تیسکویب يتعداد. ختمیر ییچند تا چا. فکر دراومدم از

.رو به سمتش گرفتم ینیس. در رو بالفاصله باز کرد. رفتم و در زدم

!نبود يازیدستتون درد نکنه، ن -

!کنن یدارن کار م خدا هم يبه هر حال اون بنده ها -

:زد و گفت يلبخند

!هیرانیزن ا یطیتحت هر شرا یرانیزن ا! ممنون -

.ستمین یراض طیشرا نیدکتر، من اصال از ا يآقا -

:باال رفت و گفت ابروهاش

د؟یکم و کسر دار يزیچرا؟ چ -

.ستین فتونیلطف مضاعفه و وظ هیجا  نیحضورتون ا. بوده نیا حتونیترج یعنی د،یکن یم یشما با خانوادتون زندگ یوقت! نه -

.داشت یچشم هاش برق خاص. بازتر شد لبخندش

 یتنها زندگ شیسال پ کیو تا  رانیبعد هم برگشتم ا! کایرو لندن گرفتم، دکترام رو هم آمر سانسمیو فوق ل سانسیخانوم مهندس من ل -

 یاالن هم دوست دارم برگردم به زندگ. ا حواسم به خانواده باشهت يپدر يکرد و برگشتم خونه  یفیخف يپدرم سکته  شیسال پ. کردم یم

!یقبل

!ستیشما که مراقبت از من ن ي فهیوظ. گردم هتل یاصال من بر م. دارن اجیشما بهتون احت يخانواده ! بدتر گهیبابا، د يا -

:اخم کرد و گفت یکم

شد  یحالتون بد م ،ینصفه شب یبود؛ اگه شب یضمن از اول هم کار غلط در. کنم یم نییخودم تع يرو برا فمیخانوم مهندس، من خودم وظا -

.از دست اوون وروجکا خالص شدم م؛یواال من خودم راض. دیراحت باشه و به کارتون برس التونیبه هر حال شما خ ؟یچ

***

.قبول نکرد یاصرار کردم ناهار درست کنم، ول. تو آپارتمان رو به رو رفت و آمد بود هنوز

.بود ریگ غامیرو پ. به هاکان زنگ زدم. کرده بود کیحرف ها سنسورهام رو تحر نیاز ا شیب یلیخ روزید ياتفاق ها. خوش نبود المح

 یو راک میگوش کن تاریگ یشگیهم يتو کافه  میخواد بر یدلم م! ایدر يبو ،یبلوط کباب يبو! زمیدلتنگ همه چ! هاکان دلتنگتم -

چرا من . دنیراهشون رو ادامه م یول زه،یر یازشون خون م شن،یم یکه زخم ییهمونا! یجنگ يها لمیمان فقهر نیهاکان شدم ع.میبخور

اتصال  يمسخره  ي رهیزنج نیا! دمیرقص یم نیم دونیچند وقته داشتم وسط م نیانگار ا! یاه به همه چ! اه شدم؟عاشقانه ن لمیف هیقهرمان 
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نه؟ هاکان  یستیخودمم؟ ن يرو پا شهیکه من ادعام م نیجبور باشن از من مراقبت کنن؟ مگه نه ام دیچرا همه با شه؟یبا گذشته چرا پاره نم

.قبوله شنهادشیزنگ بزن بگو پ نیربه نا. جمیدلتنگ راه رفتن رو است

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

.دیچیاذان تو گوشم پ يگذاشتم، صدا رونیپام رو که ب. قدم بزنم یو کم رونیگرفتم برم ب میتصم. دمیلباس راحت پوش هی

. نتمدردسر، به هر حال اما یمن هم هر چه قدر که ب. و سر به هواست طونیخالم ش. مادر بزرگم دست تنهاست. شده ریگ نیبزرگم زم پدر

.قلهک ببرند يدنبالم تا من رو به خونه  انیم یمامانم با حاج

اون چادر نماز  ریو من ز میش دارینماز صبح ب يبرا دیبا ادیصبح ها به زور و با داد و فر. سرم کنم يکنه روسر یمجبورم م یحاج. سالمه نه

 یکافرها، ب يمن جا يخونه  گهیم. چشم یرو م یحاج يکتک هابار طعم  نیاول يبره و برا یروز تو سجده خوابم م هی. خوابم مهینصفه ن

 یساره با اشک نگاهم م. کنه یم وونهینگاه سبحان من رو د ،یاز ترس از حاج شیاما ب. ترسم یازش مثل سگ م. ستیها ن نجسنمازها و 

.باشم ينها بودن با سبحان فراراز ت دیدونم با یم یمن تو همون عالم کودک. کنم یرو از ته دل حس م نیدوستم داره؛ ا. کنه

انگار که پشت در  نیام. انداختم دیو کل دمیبه دم در آپارتمان رس. اومد چقدر قدم زدم ینم ادمیاصال . کردم بمیدستم رو تو ج. دیلرز پشتم

:باشه در رو باز کرد و گفت

شما؟ دییخانوم مهندس کجا -

"ساعت ورود و خروج بزنم؟ دیبنده با یعنیجانم؟ "

چه طور؟. زدم یخاطراتم لگد م یخال یداشتم به قوط -

.توهمم باال زده بود. شهیتر م شیب نیام یعسل يزنم، برق چشم ها یکه م یکردم امروز هر حرف یدونم چرا احساس م ینم

.دیاریب فیجا، شما هم شر نیا انیشام م يبچه ها برا. دو بار اومدم دم آپارتمانتون -

.شد دعوتش رو رد کنم یبودم، اما نم یاح روحافتض طیتو شرا قتایحق

!رسم خدمتتون یچشم، م -

***

 یدر حال. کنه یکنه خوشحال نم یم یرو که تنها زندگ یچراغ قرمز، کس نیا يبه اندازه  زیچ چیه. شد یقرمز تلفن روشن خاموش م چراغ

.دیچیهاکان پ يشدم صدا یکه داشتم حاضر م

باده من . رفتنیکه من زو همون جور که هستم پذ یهست ییتو جزء معدود آدم ها. من دلتنگ رفاقتتم! بگم؟ یچ! باده؟ نگرانتم یستین -

 یبرت م امیازت بشنوم م يافسرده ا يصدا نیهمچ گهیبار د هیبه خدا اگه . هاتم يدلتنگ قدم زدن هامون و غد باز. دلتنگ خنده هاتم

.رسوندم نینار رو به غامتیپ یراست! زین دنیاز دست ا. گردونم

.دیچیبوق ممتد پ يصدا

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٥

".کرد یهاکان خلش م! زیدن چارهیب"

 چیتو ه. صورتم کاشتم يلبخند رو هیکردم و  شیآرا يمختصر. شکالت برداشتم يباز نشده  يبسته  هی. دمیصبح رو پوش يلباس ها همون

!تیهو یوزن و ب یده، معلق، بو خن هیگر نیب يزیژکوند؛ چ يخنده ها! اندازه کار درست نبودم نیبه ا يزیچ

و من رو داخل  دیدستم رو کش. در رو باز کرد شونیکی. زنگ زدم. اومد یبلند دو قلوها م يخنده  يصدا دمیکه رس نیدر آپارتمان ام به

:برد و گفت

.بدو، خانوم خوشگله اومد نایت يوا -

.به وسط سالن پرتاب شدم بایتقر من

!دو تا واقعا زلزله بودند؛ شاد و سر خوش نیا. خندم گرفته بود. کرد یبوس با سر و صدا سالم و رو نایت

مبل و  نیب يزیکم رنگ بودند و مبلمان هم سبز رنگ؛ البته چ یلیخ یهم توس وارهاید. بود یکف، سنگ فرش توس. نبود یقال چیخونه ه تو

.بودند یهندس يبلند و شکل ها يها یبا پشت ،یصندل

:کرد، گفت یرو قطع م لشیباکه مو یدر حال نیام

کار کردن؟ یباهاتون چ نایا! خانوم مهندس دیخوش اومد -

!گلدون وسط سالن بود هی نیمن، ع ستادنیاش به ا اشاره

!پستم کردن وسط سالن ،یچیه -

:لبش رو جمع کرد و گفت آتنا

!دیاه اه حالم رو به هم زد -

:لفت کرد و گفتبرگشت سمت من، صداش رو ک يبا ژست خنده دار بعد

!دیخانوم مهندس قدم سر چشم ما گذاشت -

:و صداش رو نازك کرد و گفت دیچرخ نیبه سمت ام بعد

!دیاه، جمع کن! دکتر باعث افتخار ماست يآقا -

:گفت نایت

.دیهست یاز خود راض یلیشماها خ! واال -

:رو کرد به آتنا و گفت بعد

.دینیبنش دییبفرما ستیانیخانوم پ -

!ستیتاریم خانوم گچش -

.کردند یرسما داشتند ما رو مسخره م. گرفته بود خندم

:گفتم
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!دیشما بگ م؟یکار کن یخب چ -

ست؟یمگه تو اسمت باده ن -

:گفت نیام

؟یچ یعنی... آتنا، تو  -

!شمیبه بعد هم نم نیادب نشدم تا حاال، از ا گهید. ستیداداش جونم من پنج سالم ن -

.تچرا اسمم باده س -

درس  یلیخ میدیبابا فهم! دکتر مهندس؟ نیا هیچ!  گهید دیرو بگ نیخب هم. نهیبه قول مامانش شاخ و شمشاد هم که اسمش ام نیا -

!دیخوند

.شانه هاش رو باال انداخت. انداختم نیبه ام ینگاه

!باشه، قبول -

اگه . چونه اش ریمبل گذاشت و دستش رو زد ز ي لبه يآرنج دست راستش رو رو. پاش انداخت يپاش رو رو. مبل نشست يرو نیام

.شد یواقعا خوش ژست م یبراق عسل يگرفت، با اون پوست سبزه و چشم ها یعکس توپ م هیبوسه االن بود و ازش 

:دستم رو گرفت و به سمت مبل برد و گفت آتنا

؟يکرد دایچند تا خاطرخواه پ یدون یم! تا حاال همش اسم توئه یاز مهمون -

!ف دارنلط -

:گفت نایت

؟يتو دوست پسر دار -

"!یعجب سوال"

:گفت نیام

!نایت -

.نده یتیاهم نایتذکرش انقدر شل بود که ت اما

خب؟ -

.نه، ندارم -

 نییکه نخندم سرم رو پا نیا يتابلو و کودکانه بود که برا يحرکت به قدر نیا. دندیچرخ نیبه آتنا زد و هر دو به سمت ام یچشمک نایت

.اختماند

:گفت نیام

.دیاریب ییچا هی دیبر. دیبسه، سرش رو درد آورد طنتیخب دخترا ش -

 نیام يخونه . متوجه شدم که حضورشون در کنارم چه قدر آرامش بخشه. دست از سر من برداشتند یدو قلوها کم ایورود بابک و برد با

.داد یم یبه من حس خوب مادرش يخونه  نیدرست ع ونش،یهم با وجود رنگ سرد حاکم بر دکوراس
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:گفت ایبرد

!دستتون درد نکنه. رونیب ادیمامانش ب يمرد گنده از خونه  نیکه ا دیشد يبهانه ا هیخانوم مهندس شما  -

!خانوم مهندس گهیدادند که چرا به من م ینم ایبه برد يبود که دو قلوها تذکر نیا جالب

.کار نبودم نیبه ا یمن راض -

:گفت نیام

!شد و تمام بیتصو م،یهر راجع بهش صحبت کردما ظ -

:گفت آتنا

م؟یبچه ها حکم بزن -

:گفت یبا همون ژست قبل نیام. موافق بودند نایبابک و ت ا،یبرد

.خستم یلینه، من امروز خ -

:گفتم. دیبه سمت من چرخ سرها

!ذارن که ببازم و بهم بخندن یمن رو م شهیهم! افتضاحم يباز نیمن تو ا -

:و گفت دیخند نایت

!باشه، پس شما دو تا داور -

 نیخب ا. ببره نایکرد که ت یم يواضح، بابک کار یلیجا بود که خ نیجالب ا. دندیخند یرو با سر و صدا شروع کردند و بلند بلند م يباز

راحت  یلیوم آتناست، و بابک خو کد نایکرد که کدوم ت یم یقاط یهم گاه نیام یکه حت یگرفت یدر نظر م یبود؛ وقت يبامزه ا ينشانه 

!پزشک اطفال بود يآقا نیتوجه خاص از طرف ا هی هیتر شب شینبود و ب یخانوادگ یدوست هی ينشانه  نیا. داد یم صیتشخ

.ستادمیا یهمون جا کم. آب بخورم یبلند شدم برم تو آشپز خونه تا کم. و صداشون به راه بود سر

د؟یخسته شد -

.نگاه کردم دشیشرت سف یو ت یر گرمکن مشکنگاه تو شلوا نیام به

!کم، کم حوصلم هینه، فقط امروز  -

:گفت يحرص آشکار با

.کنم یرو آدم م کهیمن اون مرت -

.دیبزرگش نکن اد،یم شیمسائل پ نیبابا، ا يا -

"!باال رهیچرا همش ابروهاش م نیدونم ا ینم"

باشه؟ یبه نظرتون چ. خوام شام سفارش بدم یم -

.بهم دست داد يامزه اب حس

"!پرسه؟ یچرا از من م"

!دیبه اوونا بنداز ینگاه -
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.بودند که تقلب کرده دهیرس جهینت نیچون به ا ا،یبودند سر برد ختهیر یهمگ

داد؟ شهیم یچ تزایاز پ ریبه غ نایبه ا -

:رو برداشت و گفت یو گوش دیخند

د؟یشما هم دوست دار -

.شد یشب که هزار شب نم هی

!میمنم پا -

.زد و رفت که زنگ بزنه يلبخند

 یاز سمت خودم هم م دیبا. تر اون جا نبود شیب وانیچهار تا ل. جا باشه نیقرار نبود که ا یخب طفلک. محدود بود اریآشپزخونه بس لیوسا

.آوردم

کجا؟ -

:سمتش برگشتم و گفتم به

.ستیچنگال هم ن. ارمیب وانیاز اون ور ل -

.ارنیبار مصرف ب هیتم گف د،یزحمت نکش -

!ادیخوشم نم کینه، نه، من از پالست -

...آخه  -

.امیاالن م! آخه نداره -

که جمع ما  دمیمن تازه فهم. سرشون گذاشته بودند يبچه ها رسما خونه رو رو. زد یداشت تو اتاق با تلفن حرف م نیام. ها رو آوردم وانیل

.میکرد یهار تا هم شلوغ نمچ نیدهم ا کیما دور هم ! کال افسرده بوده

 نیب وار،ید يگوشه  نیام دمیخشک کردنشون برگشتم تا دستمال بردارم که د يشسته که شد، برا. ها رو بشورم وانیباال زدم تا ل نیآست

وجه من رو جلب ت یبود که از روز مهمون یتو چشم هاش همون برق. بود نهیدست به س. کنه یزده و داره من رو نگاه م هیتک خچالیو  وارید

:برداشت و گفت واریاش رو از د هیتک. کرده بود

.دیدیزحمت کش یلیخ -

.کنن یکار رو م نیده بار ا يروز ایدن يها زن تو همه جا ونیلیو بشقاب؟ روزانه م وانیچهار تا دونه ل نیبابت ا -

.تا خشکشون کنم زیم يها رو گذاشتم رو وانیل

ازتون  شهینم يتصور نیاصال همچ دیتو شرکت یوقت. دیباش يکردم شما اهل خانه دار ین اصال تصور نمم! دیبیعج یلیشما خ د،یدون یم -

!داشت

.کار خونه رو هم دوست دارم! نیهم. جا من باده ام نیمهمم؛ اما ا يپروژه  هیتو شرکت من خانوم مهندس  -

.زنگ در اومد يصدا

!ما يو آتنا هم رو به رو ایو برد نیکنار بابک، ام نشست، من نایت شیبابک پ. نشستند زیها دور م بچه
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:گفت ایبرد

گه؟یشرکت د دیاریم فیخانوم مهندس فردا تشر -

.نمیبب گهیبار د کیرو  نیزم دیبا. لواسون میبر گهیسر د هی دیالبته؛ فقط با -

:گفت نیام

.ادیقراره ب دیجد یبمونه شرکت منش دیبا ایبرد. من فردا اون اطراف کار دارم -

.اما سکوت کرد ومده،یخوشش ن میتصم نیاز ا ایبود برد واضح

.از شام من واقعا خسته بودم بعد

:گفت آتنا

.میکن يباز میخب حاال پانتوم -

:گفتم

.خستم یلیو من خ هیمن از حضورتون مرخص بشم؟ فردا روز کار شهیم -

:گفت نایت

.میصحبت کن میما فرصت نکرد! باده جون گهینرو د -

!میمن؟ اون وقت تا دلتون بخواد حرف بزن شیپ دیایب یخب چه طوره شما پنج شنبه شب همگ -

.گفتن دو قلوها جواب دعوتم بود "هورا"

:تا دم در باهام اومد و گفت نیام

.شرکت دیقبلش بر ستین يازین. لواسون میریفردا با هم م -

!شب خوش. بود یشب خوب! ممنون یلیخ -

!لطفا دیدر خونه رو هم قفل کن! شب شما هم خوش. طور بوده باشه نیکه ا دوارمیام -

!حتما -

.شد یداشت پر رنگ تر م یفکر کردم که انگار ه یخونه ام، به اون برق عسل يمن پشت در بسته  و

***

من . خودم حاضر شدم يبرامن هم آهسته آهسته . سمت لواسون میاس ام اس داده بود که ساعت ده حاضر باشم تا با هم بر نیام شبید

 تیتمام فشارها و محدود لیبه دل ،یو نوجوان یکودک يدوره  يعقده ها یکیداشت؛  زیدر دو چ شهیر نیالبته ا. دمیرس یبه خودم م شهیهم

از اون هم بعد . بود بیتصورش هم غر یکه حت يزیچ. کار به دست اومد نیتو ا تمیکه بعد از موفق یمد و شهرت صنعتکار تو  يگریها و د

در . شدم، زنگ در زده شد یکه راض نهیاز خودم تو آ. تر به خودم برسم شیب یلیخواست خ یاما امروز دلم م! زیشروع به کار تو شرکت دن

.دمیدر د يجلو پیخوش ت شهیرو مثل هم نیرو که باز کردم ام
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!ریسالم، صبحتون به خ -

:زد و گفت يلبخند

!ریصبح شما هم به خ -

.تر شده بود قیعم نگاهش

.ادیبهتون م -

؟یچ -

!یرنگ آب -

.سرم بود يرو یآب شمیاش به شال ابر اشاره

.لذت بردم فشیتونم انکار کنم که از تعر ینم

!ممنونم -

:بهم انداخت و گفت يا گهید نگاه

م؟یبر -

.میبر -

بنز  يهمون موقع آقا. ادیب رونیشدم تا ب یمنتظر م دیبا و ستون پارك کرده بود و من گهید نیماش هی نیب. ستادمیکنار در ا نگیپارک تو

.پام پارك کرد و سوار شدم يجلو نیام. دمیترس قتایحق. به سرعت از کنارم رد شد نشیسوار با ماش

.مفصل باهاش حرف بزنم دیبا! شهیکه نم نینه، مثل ا -

.دیصبحتون رو خراب نکن. ستیمهم ن -

!دیریبگ يآدم رو جد نیا دیکه شما قصد ندار نیمثل ا -

.دمیم تیاهم قشهیکه ال يدر حد یمن به هر آدم -

!دفع مزاحم داشتم يخب من روش خودم رو برا. دیرو از تک تک حرکاتش فهم نیشد ا یم. جوابم قانعش نکرده بود. کرد حرکت

.شد یبخار بلند مهاش  یکه از لبوها و باقال میچرخ رد شد هیاز کنار . کرد یم یجاده با آرامش رانندگ تو

.شد یها تنگ م یچرخ دست نیا يکه بودم دلم برا کایآمر -

هر چند من کجا و اون کجا؟. بود دهیاون هم مثل من غربت کش. به سمتش برگشتم

.رانهیا نیع زاشیچ یلیخ ده؛ینم یبه آدم فرصت دلتنگ یلیاستانبول خ -

نه؟ ایتالیا ایفرانسه چرا  د؟یاون جا رو انتخاب کرد لیتحص يحاال چرا برا -

.ستمیهم ن یاما ناراض. تر نداشتم شیب نهیگز هیمن انتخاب نکردم؛  -

.دیخب بله، شما با خانواده اون جا بود -

.دیزدم که مطمئنم د يپوزخند. من که لب از لب باز نکرده بودم. وسط انداخته بود یتفکر اون جا بودن من با خانواده رو ک نیدونم ا ینم

!بود یدر انتخاب من نقش خانوادم اساس بله، -
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چشم هام از هم باز . دهیو فحش م رهیو مهسا مرتبا راه م دهیشربت دستم م وانیل هیمامانش نگران . میمهسا نشست يمبل خونه  يرو

االنم اگه . ستیبدنم نسالم تو  يمنم جا. زدتش یو کبوده از بس که حاج اهیبدن مامانم س يهمه . زمیر یهفته ست دارم اشک م هی. شهینم

.رون اومدم خونم حاللهیبفهمه از خونه ب

:مهسا گفت

؟يپاسپورت دار -

.هیپارسال رفتم سور. آره، دارم -

!!خب، خوبه -

:گفت را،یمادر مهسا و سم ن،یمیس

کار عاقالنه ست؟ نیمهسا مادر به نظرت ا -

.ند رو نشون بدهزنه تا ضربات کمرب یرو باال م راهنمیپ. ادیبه سمتم م مهسا

عاقالنه ست؟ نیا -

.جمع مشه نیمیس يتو چشم ها اشک

!دستش بشکنه -

...کنه  یکارها رو م نیکه ا ستیفهمم، بابات ن یمن نم -

!عرضه س یمامانم ب -

نداشت، اما  که یچیه یحاج. توش طالست؛ گردنبند، گوشواره و دستبند. ست سهیک هی. کنم یدستم رو دراز م. زمیر یمحابا اشک م یب

.بود رینظ یب دنشیدست به طال خر

.و دالر بخر طیبل نایمهسا، با ا ایب -

.یدون یما رو م تیتو که وضع! واقعا شرمنده -

.دیشرمندم نکن نیتر از ا شیب -

 میبار تو زندگ نیاول يانه و من بر ایپرسه هنوز هم مطمئنم  یاولش دو سه بار ازم م. راستیسم.فونیذاره رو آ یمهسا م. زنه یزنگ م تلفن

.کنم یاراده م

.ارمیترسه که من نتونم دووم ب یو م هیبزرگ تیمسئول نیگفت ا یم رایروز اول سم ادیم ادمی. مهسا باهاش هماهنگ کرده شیدو هفته پ از

:بهش گفت مهسا

مجبور  فیدانشگاه شر يرفته چرا به جا دتای ؟يداد یرو که در مورد دفاع از حقوق زن م ییرفته شعارها ادتی را؟یرفته سم ادتیتو  -

. يبارز تموم اون شعاراته که به خاطرش در به در غربت شد ينمونه  نیحاال ا. یدرس بخون یاستانبول تا بتون يبر یپول یتو اوج ب يشد

!یچند مرده حالج نمیبب

.بودم رایسم شیهفته بعدش پ کیمن  و

.ناکندتک تک اون خاطرات درد. رو در آوردم گارمیس
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د؟یکش یم گاریچند وقته س -

شدم؟ ریتو خارج چه قدر جوگ دیبدون دیخوا یم -

.نه، برام سوال بود -

.هشت ساله -

.گفت ي "آهان"

.اومد یخوشش نم دنمیکش گاریاصال از س. سخت نبود حدسش

.که بود تو خودم جمع شده بود یدونم، هر چ ینم. خاطرات سردم بود يسر هیهم من به خاطر هجوم  دیشا. سرد بود بیعج هوا

***

و  نهیتو آشپزخونه، دست به س شبید نیع نیام. سرم رو بلند کردم. داشتم یبر م ادداشتیداده بودم و تو دفترم  هیتک نیکاپوت ماش به

رو زد شیآفتاب نکیع. انداخت نییمتوجه من که شد، سرش رو پا. کرد یمتفکر داشت نگاهم م

م؟یبر -

.میبر -

 یهم آرامش خاص نشیماش. کرده بودم قیخواب عم هیبعد از مدت ها . خوابم برد یدونم ک ینم نیراه برگشت، با حرکت آروم ماش تو

.داشت

.به شونم خورد یدست

د؟یشینم داریب -

.روم بود حس کردمکه  نیام يعطر تلخ رو هم از پالتو هی يبو. دمیلبخند مهربون جلوم د هیرو با  نیصورت ام. هام رو باز کردم چشم

نه؟ میهم سفر افتضاح -

:زد و گفت لبخند

!هیچه حرف نینه، ا -

:اطرافم نگاه کردم و گفتم به

م؟یدم شرکت -

.نمیو نگ ایمنتظر برد -

.ادیهم ب یقرار بود دخترك مو شراب پس

.میارش بدسف يزیچ هیخونه  میبر. کنم دارتونیناهار ب يبرا ومدیدلم ن. من يخونه  انیخوان ب یم -

.کار خبره ام نیتو ا. کنم یچهار تامون سر هم م يبرا يزیچ هیخونه من  مینه، بر -

:و گفت دیخند
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!مخصوص سرآشپز يغذا يبه سو شیپس پ -

ا سرد به من کرد که واقع یسالم. تره نیپبش هم غمگ يدختر از دفعه  نیا يکه چشم ها دمیرس جهینت نیمن به ا. هم اومدند نیو نگ ایبرد

.جلو ادیشدم که ب ادهیکه خواست سوار بشه، پ ایبرد. برام مهم نبود

مهندس؟ دیکار رو کرد نیچرا ا -

.نمیش یجون م نیبا نگ. من پشت راحتم! دیشما بزرگ تر -

 یمن هم تا م .بد اخالق بود يزن پنجاه ساله  هی دیجد یچون منش. دیخند یم نیخرفته و ام دیجد یغر زد که منش زیر کی ایبرد ریمس تو

.دمیخند ایتونستم تو دلم به برد

رو ببندم که  نیخواستم در ماش. ارمشیرو گرفتم تا برم ب چیسو. جا مونده لمیاومد موبا ادمیکه من  میراه پله ها منتظر آسانسور بود دم

!بنز سوار يجناب آقا. مانع شد یدست

.شد ینم شیآدم حرف حال نیانگار ا. شدم یعصبان. دمافتاده بو ریمن گ. دستش به ستون بود هیدستش به در و  هی

!جناب دیدستتون رو بردار -

!ستن؟یبد ن یکیدکتر و اون  يجدا؟ فقط من اخم نه؟ جناب آقا -

.بهش زدم يپوزخند

"!يعقده ا"

.نمک یکار م ینداره که من چ یبه شما هم ربط. خوام برم یم د،یمثال محترم، دستتون رو بردار يآقا دینیبب -

:رو تو صورتم آورد و گفت انگشتش

!معلومه ختتیاز سر و ر! يکاره ا نیتو هم ا. لفظ قلم حرف نزن ن،یبب -

...براق شدم جوابش رو بدم که . شدم یم یداشتم عصبان گهید واقعا

شده باده؟ يزیچ -

.دیبار یاز چشم هاش آتش م. هم سخت نبود دنشیبود و فهم یعصبان. بود نیام

.بود که باهاش دهن به دهن بشه یاحمق م دینبود، با نیام يکه تا شونه  سوار بنز

منه؟ نیشما چرا دستتون به در ماش -

.فاصله گرفتم نیرو برداشت و من از ماش دستش

:دیچیپ نگیتو پارک نیبم ام يصدا

ه؟یامرتون چ! با شمام آقا -

.بودند دهستایاز ما ا یکم يکه با فاصله  نیو نگ ایخورد به برد چشمم

:رو گرفتم و گفتم نیام يبازو

.ستین یمهم يمسئله  ن،یام میبر ایب -

.دمیبهم رفت که واقعا ترس يغره ا چشم
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:جلو اومد و گفت ایبرد

!د حرف بزن ؟يچرا الل شد -

داره؟ یاصال به شما چه ربط -

:و گفت دیشت گردنش کشبه پ یدست. خونسرد جلوش رو گرفت یلیخ نیکه ام رهیرو بگ قشیکه  دیپر ایبرد

.دمیم حیتوض شونیا يمن خودم ربطش رو برا! خانوم ها رو ببر باال ایبرد -

.نبود یها عالمت خوب دنیبه نظر خونسرد بود، اما اون چشم ها و اون نفس کش نیدرسته که ام. نداشتم دعوا بشه دوست

:گفت ایبرد

...آخه  -

.باال يبر یخانوم ها رو م! آخه یب -

:بشم که گفت کیواستم بهش نزدخ من

!برو باال ایبا برد -

.برم باال ایمجبور شدم با برد. دمیند زیاون جا رو جا ستادنیو تند بود که ا يدستور يبه قدر لحنش

.نییبرگشت پا عیرو باز کرد و بعد سر نیدر آپارتمان ام ایبرد

.استرس داشتم. الل رو نداشتم يدختره  نیا ي حوصله

"!خبر بود؟ چه نییپا"

.نییبرم پا دمیترس یم

!اون ور رمیم قهیدق هیمن  -

.بود نیام. در زدند و من به سمت در پرواز کردم قهیبعد از پنج دق. خونه شروع به راه رفتن کردم تو

.نکردم دایه بود پنامرتب شد یاز بلوزش که کم ریبه غ يزیاز دعوا بودم که چ يدنبال نشانه ا. صورتش بود يهنوز رو قیاخم عم اون

 ریگ یتیموقع نیتا به حال تو همچ. داشته باشم یچه حس دیدونستم االن با ینم. رو به روم ستادیتعارف اومد تو و در رو بست و ا بدون

.نکرده بودم

:گفت یبهم کرد و با لحن خشن ینگاه

گفت؟ یداشت بهت م یچ نییپا -

!چرت و پرت -

ش؟یبق. دونم یاون رو که م -

.کرد یم دایاز حد کش پ شیداشت ب هیقض نیا. گرفته بود محرص

.دیکرد یکاش باهاش بحث نم. دیریقرار بگ تیوضع نیمن متاسفم که باعث شدم شما تو ا د،ینیبب -
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.صداش نداشت يرو یبود و کنترل یواقعا عصبان گهیدفعه د نیا

.و برت بپلکهحق نداره دور  زیهمه چ یکردم؟ اون ب یکردم؟ نازش م یکار م یچ -

:گذاشت و گفت قشیشق يدستش رو رو بعد

.میکن یم اطیاما بازم احت اد،یجرات کنه ب گهیکنم د یالبته فکر نم. میگرد یبا خودم هم بر م م،یریاز فردا با خودم م -

.معطل من باشه يطور نیتم اطرف هم دوست نداش هیبود، از  يجور هیهمه توجه  نیطرف ته دلم از ا هیبحث از  نیاز روند ا. بودم دلخور

جور مردها که بد جور گرفتار  نیسال هاست که خودم دارم با ا. دست و پا بسته شدن ها عادت ندارم نیمن واقعا ممنونم، اما من به ا -

.آقا هم روش نیا ام،یکنار م شوننیمردونگ يهورمون ها

:پشت سرم اومد و گفت. به سمت آشپزخونه حرکت کردم بعد

دونم،  یتو حرف از دست و پا بسته شدن و هورمون و چه م زه،یهمه چ یآدم ب نیا گمیمن دارم م ؟یگیم یاصال معلوم هست چ باده، -

؟یزن یتونم م یخودم م

و االن  دیمهندسم که اومدم پروژه تون رو انجام بدم که لطف کرد هیمن . دیکن تیخواد شما انقدر خودتون رو اذ یمن دلم نم د،ینیبب -

 دیاالنم که دار د،یشد ریدرگ هیبا همسا د،یبه خاطر من خونه تون رو جا به جا کرد. دیکن یم تیخودتون رو اذ دیاما شما دار. ونتونممهم

!ستین حیصح نیخب ا. آوردن و بردن من ولمسئ دیشیم

.بود يجد دایاما چهره اش همچنان شد شه؛یرفع م تیکردم کم کم داره اثرات اون عصبان احساس

!کنم، نه تو یم نییخودم تع يرو برا فمیمن خودم وظا ؟يکرد لیهمه تحل نیا ییخودت تنها! یبیواقعا عج یعنی ،یبیعج گمیم یقتو -

.خندم گرفته بود دایشد "تو"شده بود به  لیکامال تبد "شما"که توش  يریو يریه نیتو ا تمونیوضع از

...بمونم  نییپا دیذاشت یاگه م -

.کنن ینم راتیکنم، چون توش حلوا خ یوقت در حضور خانوم ها دعوا نم چیمن ه! ؟یچ گهید -

د؟یکرد راتیخ یچ نییحاال شما پا -

!هیدست ک ایدادم دن یجلوم رو گرفت، وگرنه بهش نشونش م ایبرد! مشت خوشگل هی -

.دیاون هم خند. دمیخند

!بود يعجب روز -

.اومد یداشت از اون حالت منقبض در م انگار تازه تازه. دیکش یقیمبل نشست و نفس عم يرو

.خب من برم غذا سفارش بدم -

...مخصوص سر آشپز  يغذا چرا؟ مگه قرار نشد غذا -

؟يحوصله دار -

شده؟ یآره، مگه چ -

.براق رو نگاه کنم یعسل يو اون چشم ها نمیخواستم بش یاون لحظه بود که م و
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داشتم  جاتیسبز یهر چ. کردم تا سرخ بشه میمرغ رو به قطعات کوچک تقس ي نهیمن س. رو که عوض کرد اومد تو آشپزخونه لباسش

کاهو رو در . کردم یکردم و با هر دو دست کار م یتو آشپز خونه تند و تند حرکت م. زمیرو هم روش بر تزایپ ریتوش تا بعد پن ختمیر

سرم رو باال آوردم و به . ق از اون دست ها بهم وصل شدبر انیجر هیاحساس کردم . دستم يآوردم تا خرد کنم که دستش رو گذاشت رو

.مهربون داشت نگاه کردم يصورتش که لبخند

.يخسته شد یلیساالد با من؛ تو خ -

کار کردم امروز؟ ینه بابا، مگه چ -

مرد  نیمن داشتم به ا .بود دهیچیتلخش تو خونه پ یشگیادکلن هم يبو. کرد یکاهوها رو خرد م ینگاه کردم که با چه دقت و آرامش بهش

.که تا به حال شناخته بودم فرق داشت ییبا مردها زشیکردم که همه چ ینگاه م

؟یانقدر خوب خودت رو کنترل کن یتون یچه طور م -

چه طور؟ -

 ياالنم که دار. یکن هیدونم ازت که باز خواست کردم گر یچه م ای. یداد کن یداد و ب نگیتو پارک گهید يخب من توقع داشتم مثل دخترا -

.یکن یتند و تند غذا حاضر م

:زدم و گفت لبخند

.کارا بکنم نیمن نازکش نداشتم که بخوام از ا. کردم یزندگ يجور نیمن نه سال ا. دمیمتفاوت بودن انجام نم يکارها رو برا نیمن ا -

.چاقو تو دستش بود. تعجب نگاهم کرد با

...خب خانوادتون اون جا  -

بعد اون . کردم یتر بود زندگ کیکه از خانواده بهم نزد یسه سال اول رو با کس. کردم یگفتم اون مدت با خانوادم زندگمن هرگز ن -

 زمیهمه چ يبرا. خودش حل کردم يرو سر جا یهم هر اتفاق طیشرا نیتو بدتر. کردم یآپارتمانشون زندگ يباال يازدواج کرد و من طبقه 

.دمیزحمت کش

.رفتم سر گاز تا غذا رو هم بزنم. کرد، از جام بلند شدم یبا فک باز من رو نگاه مکه داشت  یحال در

...پس خانوادتون  -

 یخاطر وقت نیبه هم. کردن دارم ينکرده قصد نقش باز يمن خدا دیگفتم که فکر نکن نارمیا. باره صحبت کنم نیدوست ندارم در ا ادیز -

.ندارم یها بودم، احساس خوب یلیلطف خ ونیمدت مد نیا که تو نیبا وجود ا دیکن یشما به من لطف م

.پرسه یدونستم که از سر ادب نم یخوب م یلیزد و خ یعالمه سوال موج م کیچشم هاش  تو

:کرد و گفت یاخم

.شد و تموم شد بیاون که تصو -

 

.ام گرفت خنده

ه؟یبرخالف دموکراس نیا دیکن یاحساس نم -
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:و گفت دیخند بلند

!میا ندارم آدم دموکراتمن ادع -

***

.هم نبود قهیپنج دق نیکه با ماش يریمس. میبا هم به سمت شرکت رفت. زنگ در رو زد نیراس ساعت نه ام صبح

***

داخل  یمصنوع ي اچهیبذارم که به در الهایو يجلو ییدوست داشتم راه آب ها یلیخ. گرفتم یم یداخل ذهنم کشت يبا نقشه ها داشتم

.تلفنم زنگ خورد. بشهشهرك ختم 

بله؟ -

خانوم مهندس اورهون؟ -

امرتون؟ -

.رمیگ یتماس م... من از شرکت  -

.رسوندم یهر چه زودتر به گوششون م دیبا. من متعجب بودم. میمهندس بحث کرد يبا آقا يا قهیدق چند

 واریپشت د. نگاه سبز رو دوست نداشتم نیمن ا. دیخاومد و چر رونیبا خنده ب یبه سمت دفتر که رفتم، کس. بودند يدفتر مهندس آذر تو

 يمن نشانه  يبرا نیهومن مطمئنا هنوز باهاشون در ارتباط بود و ا. کرده بود خیضربان قلبم باال رفته بود و هم زمان تمام بدنم . ستادمیا

حال کنجکاو بودم بدونم همه  نیدر ع. وداحساس من نسبت به هومن پر از نفرت ب. بود کیحال نزد نیدور و در ع زیهمه چ. ودنب یخوب

!نه ایهمون طور که من گذاشتم و رفتم هست  زیچ

در حد زنده بودنشون بهم  یاخبار کوتاه یبود، گاه رانیکه مهسا ا یتو مدت. نکرده بودم هیمدت براش گر نیکه تو ا ییچه شب ها! مادرم

و استانبول و تهران در رفت آمد  سیپار نیمادرشون هم ب. و رفت فرانسهگرفت  هیسال بعد از رفتن من، مهسا هم بورس کی. رسوند یم

.بود

:اخم کرد و گفت یکم. سرش رو بلند کرد. بود زیپشت م نیام. وارد دفتر شدم د،یلرز یمن که هنوز دست و پام م. رفت هومن

شده؟ يزیچ ؟یخوب -

"!ام دهیحتما باز رنگ پر"

.بهتون بگم يزیومدم چا. کنه یسرم درد م یکم. نه، خوبم -

.مبل رو به رو نشستم يگذاشت و من هم رو زیم يرو رو دستش

!در خدمتتم -

ده؟یخر یمن رو ک لیموبا -

چه طور؟. انهیدر جر ایدونم، برد ینم -

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٨

 شنهادیابر هم بهم پحدود دو بر یحقوق. بگذارم و برم اون جا نیشما رو زم يکه پروژه  نیا يبا من تماس گرفتن، برا... االن از شرکت  -

.کردن

.هم متفکر شد افشیق. هم يهاش رفت تو اخم

د؟یگفت یشما چ! وانهیمردك د -

که من  نیو ا يهمکار يشرکت اومدم برا نیشرکت مبدا به طور موقت به ا هیمن از . ستمیگفتم اطالعاتشون ناقصه و من استخدام شما ن -

در . بهش آمار داده باشه وركیاز شرکت آك  یکس دینداره، پس نبا یم اصال رو من شناختآد نیا. کنم یرو که شروع کنم تموم م يهر کار

.گه مزاحم من نشهیآخر هم گفتم د

 یبه هر حال مرس! کودکانه و آماتوره یلیخ ان،یع يطور نیما رو قر بزنن، اما ا يخوان مهندسا یکه م ستیبار ن نیاول نیا! بهیعج یلیخ -

.میکن یتر م شیق شما رو بحاال ما حقو. دیکه گفت

:و گفتم دمیخند

از همه مهم  نیا. دیدیشما به من رفاقت نشون م. کنم یم افتیشرکت در نیحرف ها دارم تو ا نیاز ا شیب يزیمن چ. میمن به همون راض -

.کنه ینم رییتغ يزیپروژه رو انجام بدم؛ سرم بره، چ نیدر ضمن من قول دادم که ا. تره

.میکن یم يبا هم همکار میارخوش حالم که د -

.شدم تا برم سر کارم بلند

تو دفتر؟ ياومد شونیانقدر پر نیباده، تو به خاطر هم یراست -

.کنه یدرد م ینه، گفتم که سرم کم -

:رو باال داد و گفت ابروش

...هست  يا گهید زیمطمئن؟ اگر چ -

.زدم يلبخند

.گمیم دیباشه که بشه حلش کرد، مطمئن باش يزیاگر چ -

***

.درست کنم یکردم که شام چ یجا و من داشتم فکر م نیا انیبار ب نیاول يشب قرار بود همه برا. شنبه شرکت نرفتم پنج

.تنش بود یکاپشن و شلوار ورزش. بود نیام. بعد از ظهر بود که در زدند کی ساعت

!سالم خانوم مهماندار -

.داخل دییبفرما! سالم -

.دیخر میس بپوش برنه، تو برو لبا -

د؟یخر -

!م؟یستیجا تلپ ن نیمگه ما امشب ا گه،یآره د -
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.رمیخودم م ست،یبه زحمت شما ن يازیالزمه که ن زیکم خرده ر هی. هم خوش حالم یلیمن خ د،یینفرما -

.بدو منتظرم! يتر یکه اطراف منه تعارف یبابا، تو از هر کس يا -

. دونست یدختر نگهبان رو م مانیتک تک نقشه ها تا زا يها يکار زهیتو شرکت از ر. همه جا بودمرد حواسش به  نیا. کرده بودم تعجب

.کمک کنه دیبه من تو خر دیبود که با دهیرس جهینت نیاز صبح شرکت بود، و االن به ا

.کرد یداشت بد عادتم م دایشد نیام. دمیرو پوش مانتوم

از بازار دست فروش  شهیهم. میکرد ینم دیبزرگ خر يوقت فروشگاه ها چیه رایمن و سم .میشد یحرف رد م یب دیخر يقفسه ها نیب از

.میکرد یم دیکردند خر یم غیبود که جنسشون رو تبل ییمغازه دارها يداد و پر از سر و صدا یو بالل م یتند ماه يساحل که بو يها

.رو تو سبد گذاشت یرنگ یآب وانیل. اومدم رونیب االتمیکه جلو اومد، از خ نیام دست

د؟یبرداشت یچ يبرا نویا -

.خوب خوشت اومده بود -

.اومد یهام داشت در م شاخ

من؟ -

؟يبهش زل زده بود گه،یآره د -

.و از تو سبد برش داشتم دمیخند

.افتاده بودم يزیچ ادیمن ! نه -

.رو باال انداخت ابروش

؟یکس ای يزیچ -

"!فضول يا"

!هر دوش با هم -

.شدم یگفتم و مشغول انتخاب ماکارونرو  نیا

ت؟یبوده تو زندگ یآدم مهم -

.بود يحرف ها جد نیاز ا شیمرد ب نیاما ا ،يذاشتمش تو خمار یبود م ایاگر برد. مرد یم یاز فضول داشت

.استانبول افتادم يو بازار دست فروش ها رایهم خونه ام سم ادی -

.ستیبود که انگار براش مهم ن يمغرورش طور يهر چند چهره . بود الیخ یحس راحتپر از  یبیگفت که توش به طرز عج ي "آهان"

من توسط  حتاجیما ي نهیکه قرار نبود هز نیمن به خاطر ا. میهر دو از هم دلخور بود. گذاشت یرو پشت صندوق عقب م دیخر يها سهیک

.که من گفته بودم حساب نکنه نیبابت ا نیپرداخت بشه و ام شونیا
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 یکرد و فشار م یکه من رو بغل م یکه در حال میدیتپل و بامزه رو د یزن. میپر از ذوق، به عقب برگشت يکه با داد میسوار ش میاستخو یم

:زد یداد، داد م

!شهیباورم نم ؟یباده خودت ،يوا -

...ها  موش يمدرسه  ینارنج هیکه شب یغیج غیج يصدا نیهر چند ا. هیکردم که بفهمم ک یرو م میتمام سع من

"!آنا! من يخدا"

آنا؟ -

.تکون داد و من محکم بغلش کردم دییتا يرو به نشانه  سرش

!دمتیجا د نیا شه،یدختر باورم نم -

:انداخت و گفت نیبه ام دارانهیخر یآنا نگاه. ستادیکنارم ا نیام

!باده یمن آنا هستم، هم کالس -

.هستم نیمن هم ام -

... یبهشت دیاون کالس تو دانشگاه شه! یرس یچه قدر دور به نظر م. انریاز ا یمهسا گفته بود رفت -

!آره -

.یرفت یفوق م يدرست تموم شه، برا يکرد یصبر م. یاز اول بخون يمجبور شد ؟يخب چرا انصراف داد -

".دمرفته بو دنینفس کش يموندن، برا يخوندن، برا يمن برا! شد یموندم هم درسم تموم نم یدل خوش من اگر م"

؟یکن یتو چه م. مجبور شدم -

؟یتو چ. میشرکت کوچک زد هیبا همسرم . بعد از تموم شدن درسم ازدواج کردم ،یچیمنم ه -

.انداخت نیبه ام یبعد دوباره نگاه و

.گردم یچهار ماه بعد هم بر م. جام نیپروژه ا هی ياالنم برا. من فوق گرفتم -

.یستین يبه اون الغر ؛يخوشگل شد. يکرد رییتغ یلیخ یول. يخالق بود یلیخ. خوب بود یلیتو درست خ! هیخب عال -

خودمونه؟ ياز بچه ها ؟يازدواج کرد یبا ک! یتو همون یول -

!آره، با فرزاد -

.دیاز سرم پر برق

فرزاد؟؟ -

!آره، دوست عماد -

که حضورش  یکس یعنی ،یالغر خجالت يه پسر بچ هی یعنیکوچک،  يها هیهد یعنی ،یصندل يدسته  يگل سرخ رو یعنیعماد  خب

.و رو کرد ریرو ز میزندگ

.هیفرزاد پسر خوب! یخوش بخت باش -

.طور نیممنون، تو هم هم -
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.رو به سمتم گرفت یکارت

.زنه یبه ما سر م یعماد هم گاه. میشیخوشحال م یلیسر بزن بهمون، خ -

 چینباشه، قرار نبود من با ه ایعماد باشه . نستم که بهشون سر نخواهم زددو یخوب م یلیخب از حاال خ. رو گرفتم و سوار شدم کارت

.ارتباط داشته باشم شیمربوط به نه سال پ يزیچ

.کرد یبه جلو نگاه م یبه من و گاه یگاه نیام

دوستت خوشحالت نکرد؟ دنید -

!خوشحالم نکرد دارید نیاحساسات همراه ا -

!احساسات مربوط به آقا عماد؟ -

.بود زیت یبشر باور نکردن نیا. ا فک باز نگاهش کردمب من

 

 نیاز تحس یبا برق بایکه من رو تقر یعسل يچشم ها نیدوست نداشتم ا. دونستم یچراش رو واقعا نم. رفع ابهام کنم دیکردم با احساس

.طور پر از سوال نگاهم کنند نیکردند، حاال ا ینگاه م

من رو  یواشکی ییکه هر جا یدو تا چشم پنهان. و محبوب تو دانشگاه بود یخجالت يپسر بچه  هی. یالگدوره از نوزده س يخاطره  هیعماد  -

 هی میصندل يفرزاد بهش جسارت داد و بعد از اون من هر روز رو دسته  نیهم. با پسرها نداشتم يمن کال روابط حسنه ا. کردند ینگاه م

.بود که کم کم بهش اجازه دادم باهام حرف بزنه فیو لطکاراش محجوب  يهمه  يبه قدر. داشتمشاخه گل رز 

.اخم آلود و کنجکاو بود یکم هنوز

خب بعد؟ -

.دو ماه بعدش هم من مهاجرت کردم. جمله هم نبود ستیمجموع گفتمان ما ب. ستیدر کار ن يبعد -

خت؟یرابطه دردناکه که تو رو انقدر بهم ر نیا يکجا -

دهه  يعاشق خجول داشته باشه که به سبک مردا هی یتو نوزده سالگ ادیکس بدش نم چیه! داشتم هیحاش شهیهم زیهمه چ يمن برا دینیبب -

!گهید يها یلیخ يمن و برا يبهونه شد برا هیتر هم شد؛ عماد  ژهیو. حرف ها بود نیتر از ا ژهیو طمیاما من شرا. چهل اظهار عالقه کنه ي

و دکترم  رایسم يها رو فقط برا نیمن ا. ماجرا رو نگرفت يرو حس کرد که ادامه  نیاتم اانگار تو تک تک حرک. شدم یم تیاذ داشتم

.کردم یاالن بعد از مدت ها داشتم بهش فکر م. بود انیمهسا هم خودش در جر. کرده بودم فیتعر اتیکامل و با جزئ

 یچون فکر م به؛یخودم هم عج يکه برا ادیم ادمیاز مسائل  یاتیجزئ ایآدم ها، . از خاطرات رو به رو شدم یبا حجم ران،یاومدم ا یاز وقت -

.کردم فراموششون کردم

؟یشیم تیاذ ادیم ادتی -

 زیدن. جا بودن و هستن نیدوستانم مخالف باز گشتنم به ا. و حس کردم دمید ادیکننده ز تیاذ يزهایمن چ دیخب راستش رو بخوا -

!رو فرستاده کنن که چرا من یرو هر روز بازخواست م چارهیب
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.یشرکت سیرئ هیتر از  یمیبودم باهاش صم دهیفهم. کنه یهم هر روز سفارشت رو به ما م زیدن -

!لطف داره؛ درست مثل شما یلیخب اونم به من خ -

:کرد گفت یرو باز م نیکه داشت در ماش یدونم کدوم قسمت جملم باب طبعش نبود که در حال ینم

!طور نباشه نیا دوارمیام -

.شد ادهیپ و

***

عکسم تو چند جا چاپ شده و من خوشحال از . شمیکنه و من کم کم دارم شناخته م یسه تا کار برام جور م ایهر هفته، دو  بایتقر نینار

اس با لب دیسر کار هم با گهیم. ذاره یمدام خرج دستم م نیهر چند نار. شروع به پس انداز کردن کردم رایبه اصرار سم. درآمدم شیافزا

.برم تا روم حساب باز کنن یابدرست و حس يها

 يبرا. خودمم شهیمن هم گهیم. ستیبراش جا و مکان مهم ن. بلوز شلوار ساده تنشه هی رایسم. میتولد بوسه ست و ما به بار پدرش دعوت روز

هر چند بعدش منو . ارمیرو در م راید سمبلند طبق معمول دا نیکوتاه و بلوز آست یلیدامن خ يمن اما تو. میدیگردنبند خوشگل خر هیبوسه 

.يخوشگل شد گهیم وبوسه  یم

اطراف  يچراغ خونه ها. داره شن،ینم دهید یکیرو به رو که تو تار ياز پل و تپه ها رینظ یب يمنظره  هیبا  ا،یکنار در کیتراس ش هی بار،

.بشه، اما گذرشون از تنگه با اون نورشون چشم نوازه دهینها ش یبوق کشت يذاره صدا ینم یقیتند موس يصدا. درخشند یستاره م هیمثل 

با دست . ستادندیکه دو تا مرد جوان خوش پوش ا زیم هیبره سر  یکشه و من رو م یدستم رو م اد،یم شیتو اون لباس خوشگل صورت بوسه

.داره نیتک نگ يگوشواره  هیش داره و تو گوش سمت چپ یخندان ي افهیق. دهیکنه که موهاش رو از ته تراش یاشاره م يبه پسر

.هاکانه نیباده، ا -

.نشسته بود ز،یفشرد و در کنارش پسر خالش دن یمجالت مد نگاه کردم که داشت دستم رو م نیاز معروف تر یکیمن به صاحب  و

از همه مهم تر و پر رنگ تر  زیآشنا شدم؛ اما هاکان و دن نمایو س ونیزیشو، تلو يایها از دن یلیبوسه با خ يتو اون شب به صدقه سر من

.بودند

ساده تو  یدوست هی. شد یخودم هم باورم نم. من رو به کجاها که نرسوند ،یروند زندگ نمیب یکنم، م یفکرش رو که م. بود ییروزها عجب

ر، باز هم و باز هم پر از من اما در آخ. من رو به شهرت رسوند ياز سر کنجکاو یدوست هی. رسوند گهیکشور د هیمن رو به  ران،یدانشگاه ا

.ازیپر از ن وخالء هستم 

***

.بلند شده یخوب ياز غذاها هم بو. میازش راض. کنم یم زینگاه رو به م نیآخر

بعد از . رهیگ یاما بعدش خندم م! ست؟یکوتاه ن یلیدامن خ نیا ایکنم که آ یفکر م نیدارم به ا. حاضر و آماده منتظر مهمون هام هستم من

!ستیفکر کردن هم ن يجا ،یشب مهمونلباس 
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.بود ستادهیپشت در ا يو جد کیبود، ش میخوشگل که توش پر از گل مر یتلق يجعبه  هیبا  نیام. در خورد زنگ

!سالم -

!سالم -

.بلند اومدند يپر سر و صدا، با ماچ و بوسه و خنده ها يسرش دو قلوها پشت

!میما اومد -

.دیخوشحالم کرد یلیخ -

.حرف رو اصال از سر تعارف نزدم نیخودم اعتراف کردم که ا شیپمن  و

پنج عکس از من توش  بایماه گذشته بود که تقر يمجله . برداشتم زیم يرو به روش رو از رو يمجله  عایکاناپه نشست و من سر يرو نیام

.زنان کارمند بود يلباس برا غیبود و تبل

.و من رفتم تو آشپزخونهقلوها رفتند تا لباسشون رو عوض کنند  دو

.تشکر کرد. رو جلوش گذاشتم يچا

:گفت آتنا

بد اخالق؟ نیبا ا يخب خانوم خانوما، چه طور -

.دو تا زلزله بودند نیا

!میجا بد اخالق ندار نیبد اخالق؟ ما ا -

:گفت آتنا

.خورد شهیمن عسل هم نم هیخان داداش ما رو با  نیا! رهیگ یچه طرفش رو هم م -

بودم اما بد  دهید تیمرد جد نیمن از ا م،یریکرد، در نظر نگ یآتنا رو نگاه م یبا نگاه ترسناک نیاگر االن رو که ام. بود بیواقعا عج رامب

!نه یاخالق

.دمیرو بد اخالق ند شونیمن ا -

.به آتنا انداخت ینگاه يروزیبا پ نیام

.دادم هیخم شدم و تک یکم. پام انداختم يرو رو پام

:بهم کرد و گفت يا دارانهیخر ینگاه نایت

؟یکن یورزش م یلیخ -

 یسه بار هم پالتس کار م يهفته ا. دمیدو یساعت م کی يمن هر روز صبح، روز. خوام ثبت نام کنم یتازه م! نه رانیاومدم ا یاز وقت -

.کردم

.يریم مدل ها راه نیع میگفت یم میبا مامان داشت شبید! نهیبابت ا کلیه نیخب پس ا -
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"!کنن یول نم ارنیو بم من رو در ن ریامشب تا ز نایبابا، حاال ا يا"

.نظر لطف شماست -

:داشتم تا برم تو آشپزخونه، ادامه دادم یرو بر م ینیکه داشتم س یحال در

.ستیها هم ن يجور نیا -

.زنگ زده شیبه گوش یک نندیخواستند بب یو مبودند سر بابک  ختهیر نایآتنا و ت. کردند یگوشه صحبت م هیداشتند  نیو ام ایبرد

تر به راه رفتنم  شیب نیدو قلوها راجع به راه رفتنم حرف زده بودند، ام یمتوجه شدم از وقت. نشستم ایو برد نیمبل، وسط ام يرو رفتم

.دمیکش نییدامنم رو پا یکم. کرد ینگاه م ایهم اخم آلود به برد یکرد و کم یدقت م

:گفت ایبرد

.شهرك رو دوست دارم يفضاساز یلیگفتم خ یم نیشتم به امدا -

.که شما مورد نظرتونه هیاما باب طبع طبقه ا شه،یبر م نهیکم هز هیطرح  نیا! خوش حالم -

:گفت نیام

.ادهیز یپروژه کم نیا سکیالبته ر! درسته -

.کرد سکیر دیجلو رفتن با يبرا -

.بهم زد يلبخند نیام

.شناسم یرو نم رانیدر ا غاتیگسترده هست؛ البته من بازار تبل غاتیتبل به ازیفروش ن يبرا -

".کردم یاطراف هاکان غالب م يکردم و همش رو به طرفدارام و خانواده ها یم غیاگه اون جا بودم خودم براشون تبل"

:گفت نیام

.میکن یت صحبت مکار و تجار يخانوم، اون هم تو سن و سال شما درباره  هیبا  میباره دار نیاول -

بده؟ نیو ا -

!البته که نه -

:گفت ایبرد

.میکن یصحبت م يا گهید يزهایما با خانوم ها راجع به چ -

.دیبلند خند بعد

.گفتم و اومدم تو آشپزخونه يا "با اجازه"بدون نگاه کردن بهشون . ادبانه بود یب اریمن بس يگفتنش جلو. ومدیحرفش خوشم ن نیا از

کردم تا از صورتم  یفوت م یه. دورم ختیر یموهام باز بود و م. رفتم تو آرد و تخم مرغ یدو دست. کردم یم يا رو سوخارقارچ ه دیبا

.کنار بره

؟يناراحت شد -

.بود بشیداده بود و دست چپش تو ج هیبه چارچوب آشپزخونه تک يور هی نیام. عقب برگشتم به

شده؟ يزیمگه چ! نه -
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.ستادیدستم از کار ا. به چشم هام نگاه کرد. تو صورتم خم کرد سرش رو. شد کینزد بهم

"ست؟یازش پنهان ن يزیکه انگار چ ینگاه عسل نیداره ا یچ"

.دسته موم دوباره اومد تو صورتم هیشدن گذشت که  رهیدونم چند لحظه از اون خ ینم! برق هی. بود قیعم یمهربون هیچشم هاش  تو

"!ممن چم شده بود؟ سابقه نداشت"

. داشتم یبیحس غر. دستش رو آروم جلو آورد و کل موهام رو داد پشت. کردم از صورتم کنارش بزنم یحرکت سرم و پشت دست، سع با

که به خاطر  یاز تپش قلب خودم و از حس ،یکینزد نیادکلن تلخ، از ا يبو نیاز ا. موهام رو پشت سرم گره زد. بودم دهیخجالت کش

.ناخود آگاه بود. قدم رفتم عقب هی. داد، جا خوردم ستهم دبرخورد دستش با موهام ب

:که فضا عوض شه گفتم نیا يبا همون فرم رو هوا موند و من برا دستش

.بجنبم دیبچه ها گرسنه ان، با -

.انداخت نییسرش رو پا. کرد و کالفه نگاه کرد بشیتو ج عیدستش رو سر. به خودش اومد انگار

.دمیکش یقیو نفس عم ستادمیو سر گاز ا برگشتم

"!افتاد؟ یداشت م یچه اتفاق"

 

***

.بچه ها حدود ساعت دو رفته بودند. اومدم رونیحمام ب از

هر چند . استیاس ام اس هاش از طرف ک ننیرو داد دستشون تا بب شیرو خل کردند تا گوش چارهیبابک ب ا،یدست به دست برد نا،یو ت آتنا

!میکرد داتیو از تو سطل پ یستیدش دراومد که تو داداش من ندا اینکردند و برد دایپ یچیه

.کرد ینگاه نم میهم به من مستق یتا زمان خداحافظ نیام

.بود یحواسم م دیها با نیتر از ا شیب یلیخ. نگاه کردم نهیبه خودم تو آ رهیخ يا قهیچند دق. احساسم نداشتم يبرا یلیتحل من

"!ستیاصال حالم خوب ن! اه"

***

کوچه  هیداشتم و وسط  یلباس رقص عرب هیشب یمن لباس. توهم بود هی نیع زیهمه چ. دمیرو د دیو سف اهیس یدوباره اون خواب لعنت شبید

. کردم بگذاره لباس بپوشم چون سردمه یکرد و من التماس م یداشت من رو نگاه م فشیاون هم با همون نگاه کث. دمیچرخ یبن بست م ي

به خصوص که مرتبا . بود ادیاعصاب من ز يرو رشینداشت، اما تاث قتیحق يجنبه  ش،یاز بخش کوچک ریکه به غ نیاخواب با وجود  نیا

.شد یهم تکرار م

.زدم یباهاش حرف م دیبا. بود مارستانیبهروز حتما ب. به وقت اون ها ده صبح بود. ساعت نگاه کردم به
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حرف  ایدر يبامزه  يو از کارها یخواب ها، از دلتنگ نیبابت برگشت ا دنیم، از نترساز آرامش، از کنفرانس بودن دکتر روان شناس بهروز

.زد یحرف م ندهیبه آ دیخوب گذشته و ام يو من سکوت کردم و به بهروز گوش کردم که داشت از روزها. زد

 يزانو گذاشتم و به روزها يونه ام رو روچ. دادم هیتخت تک یپاهام رو تو بدنم جمع کردم و به پشت. تخت نشستم يرو. رو قطع کردم تلفن

.زد فکر کردم یکه بهروز ازش حرف م یخوب

. سر کالسه رایسم. میکن یست صحبت م هیجریاز بچه ها که اهل ن یکینشستم و با  یمن رو صندل. بوده شیهفته پ کیتولد بوسه  یمهمون

 یقاشق نشسته م نیع ،یگل يزده و با لپ ها جانیبوسه ه. میهم باش قراره شام رو با. بهروز شیپ میمنتظرم درسش تموم بشه تا با هم بر

.کشه یدستم رو م. میهم کالس وپره وسط حرف من 

.يچته بوسه؟ دستم رو کند -

.کنه یبه فکرتم خطور نم یکه حت ییجا هیخوام ببرمت  یرو به هم بزن، م رایبرنامت با سم -

مد  يمجله  نیپر فروش تر يویاستود يساعت جلو میبعد از ن. میشیم نشیسوار ماش .من و کنه شدنم هم پاسخ گو نبود يزدن ها غر

.کنه یهاکان خندان و منتظر نگاهم م. شمیم ادهیپ

آماتوره  بایکه تقر يخوان از چهره ا یم. بشه یشامل هفت دست لباسه و قراره عکاس ونیکولکس هی. افته یخواب اتفاق م هی نیع زیچ همه

شانسه،  هیتر از  شیب یلیخ نیدونم که ا یخوب م یلیخ. چهره، من باشم نیاصرار داره که ا يانتحار اتیعمل هی یاکان طاستفاده کنن و ه

هاکان خودش کارها رو راه . کنم یبگم؛ چون من وابسته به آژانس اون کار م نیبه نار دیبا گمیبه هاکان م. کنم یرو گم نم اماما دست و پ

که  يرینظ یب يو البته عکس ها ینور، فالش، خستگ ش،یلوازم آرا ر،ینظ یب يلباس شب ها نیب و،یمل تو استودندازه و من سه روز کا یم

.مندازه حبس یبوسه ازم م

.بازه قیدست و دلباز و رف. کنه ینم یآدم رو عصبان نیا زیچ چیانگار ه. مهربون، خوش برخورد و آرومه هاکان

از  یمیترکه و من با حجم عظ یکه مثل توپ م تهیفیو با ک يحرفه ا يبه قدر. شهیدم هم باورم نمخو یحت شه،یبعد که عکس ها چاپ م ماه

.شمیکار مواجه م شنهادیپ

:گهیو م ارهیهاکان دستش رو جلو م. میکن یحاصل کارمون رو نگاه م میدار. میو بوسه نشست نیدفتر هاکان، با نار تو

!و رفاقت يهمکار نیبه افتخار ا -

 یفیقابل توص ریغ يها يهم فداکار ياما برا م؛یکن یم يموفق، همکار اریفشارم و از اون به بعد به مدت شش سال بس یتش رو ممن دس و

.میکن یهم م

:گهیکشه کنار و م یشدند، من رو م شتریاطرافم ب يپسرها نهیب یم رایکه سم يبار چند

من خودم تا . کنه تیافتاد ازت حما یکه اگر برات اتفاق يرو ندار یب باش، تو کسمراق ؛ییو از همه مهم تر تنها یمانکن ،ییبایباده تو ز -

 ادتی. کس ازت استفاده کنه چینذار ه. ستین يعاد يایدن ،یکه تو االن توش ییایدن نیا! آخرش پشتتم؛ اما نه داداشم، نه پدر، نه شوهر

 زیفقط نذار چ. دانشگاه باشه؛ اما از دستمون در رفت یدرآورون خرج يکار قرار بود برا نیا. خانوم مهندس خوب شدنه هیتو  دفنره؛ ه

.از دستمون بره يا گهید

.نشم یکس يحرم سرا زیمونم، که کن یبند م يبهش هم پا دم؛یقول م رایمن به سم و
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از عکس  یلیباعث خ یاهپن یب نیا. بمونم یمن باعث شد که من همچنان همون دختر مرموز باق یپناه یب نمیب یکنم، م یرو که م فکرش

.العمل ها شده

.دمیبه موهام کش یدست

".رو فراموش کنم رایسم يها حتینص دیهم نبا یمهندس يایتو دن"

***

و  میریبا هم م. میو به حالت قبل برگشت میانگار که اون ماجرا رو فراموش کرد ن،یمن و ام. من دو هفته گذشته يخونه  ياون پنجشنبه  از

.میایم

 نیسر زم يساختمون ساز يها نیشدند و کارگرها و ماش دییاز نقشه ها تا یبخش. سرشون شلوغه دایشد ایو برد نیام ر،ید روز اخچن نیا

.رنیکه وام از دستشون بره بگ نیاز وام رو قبل از ا یتر کار رو شروع کنه، تا بتونن بخش عیخواد هر چه سر یم نیام. رفتند

تو دستش رو  ياز در اومد تو و نقشه ها شیآت يگوله  هی نیع نیکه ام میکرد یکار م دیجد يرو نقشه  میشتدا. نشسته بودم ایدفتر برد تو

.پرتاب کرد

.شده یچ میبپرس میجرات نداشت ایبود که من و برد یعصبان يبه قدر. تعجب به سمتش برگشتم با

:و گفت دینفس سر کش هیآب رو  وانیل هی

.کنه رییتغ دیقانون عوض شده و با گنیو م رشیشده زدن ز دییکه تارو  ينقشه ا ؛يرفتم شهردار -

:گفت ایبرد

هفته وام رو  نیتازه اگه تا آخر ا! میکن یپول خرج م یساعت میما دار! م؟یکن یم يچه ضرر یدون یچه قدر کار داره؟ م یدون یم ؟یچ -

.پره یبانک عوض شه، وام م سیو رئ میرینگ

:گفت نیام

!یلعنت! دونم یو خودم هم مر نایا يهمه  -

.من هم وا رفتم. هر دوشون وا رفته بودند. دست هاش گرفت نیداد و سرش رو ب هیمبل تک یبه پشت نیام. مبل ولو شد يرو ایبرد

ودم خ يبرا. بهشون بندازم یرو که پرت کرده بود، برداشتم تا نگاه یینقشه ها. و خسته بود که دلم براش سوخت یعصبان يبه قدر نیام

!مشغول بودم و دنبال راه حل یساعت مین هی

:گفت ایبرد

.سراغ باباهامون میبر دیبا -

...کار رو خودم شروع کردم  نیمن ا ا،یبرد. رمیمن نم -

!م؟یها رو بفروش نیچه طوره ماش! که میآخه ما انقدر نقد ندار -

!اه! یلعنت. دهیجواب نم -

.کردم یو رو م ریداشتم نقشه ها رو ز. اومد پشت سرم. انگار تازه متوجه من شد. ق کردرو گفت و شروع به راه رفتن تو اتا نیا

د؟یکن یکار م یچ دیدار -
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!"شما"شد  یم "تو" ایبرد يجلو

.گردم یدارم دنبال راه حل م -

.میکن یما خودمون مشکل رو حل م. دیشما نقشه رو رسوند. دیمشکل ما نکن ریبله؟ شما خودتون رو درگ -

.و سرم رو بلند کردم و تو چشم هاش نگاه کردم ستادمیجلوش ا نهیبه س ستد

ن؟یاون وقت؟ با فروش ماش يچه طور -

!از صبح دیمن شما رو برسونم خونه؛ خسته شد. هم تموم شده ياالن ساعت کار. میکن یم شیکار هی -

.رمیمن هر وقت دلم بخواد م -

.چشم هاش خنده بود تو

!مهندسخانوم  دیلج نکن -

:به سمت نقشه و گفتم برگشتم

م؟یاصالح وقت دار يچه قدر برا -

:گفت یکالفگ با

!سه روز -

.ستیخب، بدك ن -

:رو خم کرد تو صورتم و گفت سرش

.امکان نداره ست؟یبدك ن یچ یچ -

.میرس یم م،یسه روز اگه شبانه روز کار کن نیا. میما هفت نفر. شرکت رو جمع کن يمهندسا يهمه ! داره -

:گفت ایبرد

چه قدر کاره؟ دیدون یم ؟یچ -

!دمیروز نکش کیو  ستیب نینقشه ها رو من تو ا نیآخه ا! دونم ینه، نم -

.کرد یهنوز داشت من رو نگاه م نیام

.میرس یو م شهیو نقشه اصالح م میکن یما هفت نفر سه شبانه روز کار م د،ینیبب -

:گفت ایبرد

.میهم نرس دیشا -

.رهیمن نشد تو کتم نم. میکن یم گهیفکر د هیون وقت خب ا -

.بود نهیهنوز دست به س نیام

.میرسون یبا هم م یهمگ. منم هستم. شرکت بمونن نیمهندساتون سه شبانه روز تو هم. رسوندم یکله م هیرسم، وگرنه  ینم ییمن تنها -

:گفت ایبرد

ن؟یام هینظر تو چ. ادیم یبه نظر شدن -
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.دمیرو د نیبار کامال واضح اون برق تحس نیمن کرد و من ا يه چشم هاب ینگاه نیام

!نه -

.رفتم وا

.میبه جاش تالشمون رو کرد. میدیرو از دست نم يزیچرا نه؟ ما که چ -

.به من نگاه کرد رهیخ نیام

.میبر دیرو بردار فتونیک. کنم یحلش م يجور هیهست؟ من خودم  یحواستون به خستگ -

"!تمام و کمال اجرا شه دیکار رو که شروع کنم با هیمن ! کتر من رو دست کم گرفتهد يآقا نیا"

.مبل نشستم يرو نهیبه س دست

.کنم یخواهش م دیپا ش! بابا يا -

درسته؟. دیشما به من و کارم اعتماد ندار -

:تر شد و گفت کالفه

!سه روز نیا هیادیداره آخه؟ فشار ز یچه ربط -

.دیندار مانیشما به کار من ا یکنم؛ وقت یکار نم گهیاصال من د! باشه -

.داد رونیو نفسش رو با فشار ب دیموهاش کش يال یدست

:گفت ایبرد

.من موافقم. نیامتحانش که ضرر نداره ام -

!باشه -

:و گفتم دمیدست هام رو به هم کوب من

!االن نیاز هم. میکن یپس شروع م -

:و گفتم نیبرگشتم به سمت ام بعد

!خوام یکادو م هیفقط بعدش، اگه شد، من  -

.نگاهم کرد و لبخند زد یمهربون با

.يکه بخوا یهر چ! باشه -

!رزم بود نیع ییجورا هی. موهام رو هم از پشت محکم بستم. دمیو پانچو پوش یکتون ،یشلوار ورزش. سر رفتم خونه هی

هم از همه  نیام. اون وسط میکوچ کرد لمونیو وسا ینقشه کش يزهایاپ ها، مو هر هفت تامون با لپ ت میکرد یشرکت رو خال یاصل سالن

.رهیگ یحقوقش رو پاداش م میماه و ن کیکرد، اما گفت در آخر هر کس  یعذر خواه يفشار کار نیبابت ا
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تو . سرم رو بلند کردم. دگردنم خشک شده بو. نداشتم یبه ساعت توجه. کردم یدادم، هم کار م یم حینقشه ها کار من بود، هم توض چون

.امتحان افتادم يشب ها ادی. گذاشته بودم يگوشم هندزفر

"!ریبه خ ادشی. یخواب یب يشب ها میداشت یعجب بساط"

راك پخش  یقیموس هیتو گوشم . اطیو رفتم تو ح ختمیفنجون قهوه ر هی. داشتم نیو کافئ نیکوتیبه ن دیشد اجیاحت. رو ماساژ دادم گردنم

.کردم ینگاه م گارمیکردم و به دود س یگوش م یبرق تاریگ يبه نوا. پروند یبود که خوابم رو م يزیتنها چ نیا. شد یم

.بود میساعت نگاه کردم؛ ده و ن به

".شد یمن م يمانع کامل شدن کارها دینبا يزیچ چیه. میدیرس یم دیبا یعنی. میدیرس یم. میراه داشت یخب هنوز کل"

.جمعند یمنش زیهمه کار رو کنار گذاشتند و دور م دمیرفتم تو سالن که د. رو از گوشم درآوردم يو هندزفر رو خاموش کردم گارمیس

دوستان چه خبره؟ -

:که گفت دمیرو د ایخندان برد ي افهیق

!تو رستوران منتظره نیبراتون سفارش بدم؟ ام دیکن یم لیم یشام چ! خانوم مهندس یخسته نباش -

.آب دونه ساالد و هی -

ن؟یهم -

!بله -

.بعد رفتم سر کارم و

.خستش نگاه کردم يبه چشم ها. اومد تو نیدر باز شد و ام. نمیمبل بش يکم رو هیتا  ایرفتم تو اتاق برد ازدهی ساعت

!سالم -

!یسالم، خسته نباش -

:و گفتم دمیخند

.هنوز اولشه! یمرس -

.گذاشت زیم يرو رو يا سهیک

.شام دییبفرما -

.توش تعجب کردم يغذا دنیبا د. رو باز کردم سهیک در

.رو نخواستم نیمن ا. دیاشتباه آورد -

:ذاشت گفت یم زیم يکه داشت غذاش رو رو یحال در

!يحجم کار نیبا ا دیشد یم ضیمر دیکه شما سفارش داد یدونم، اما با اون یم -

.ساالد و جوجه کباب. رو داد دستم غذام

.تره يمه کم کالراز ه نیگفت ا دمیپرس -

.هم حق داشت ییجورا هیخب  یزور گو بود؛ ول. گرفت خندم
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با چاقو و چنگال . بهم لبخند زد زیاز پشت م. مبل نشستم يپام گذاشتم و چهار زانو رو يبشقابم رو رو. رو پشت گردنم گره زدم شالم

.غول بودمخودم مش ياز مرغ رو به چنگالم زدم و برا يمن هم تکه ا. مشغول غذاش بود

تا سرم رو بلند کردم، سرش رو انداخت . کرد یداشت به غذا خوردنم نگاه م نیام. سرم رو بلند کردم. رو احساس کردم ینگاه ینیسنگ

.نییپا

.برو خونه بخواب یکش ینم يباده، هر وقت احساس کرد -

.رو هم دارم يداریکله هفتاد و دو ساعت ب هیمن رکورد . دیتصور کرد ينازناز یلیشما من رو خ -

هفتاد و دو ساعت؟ -

!دیمطمئن باش. رسه یکار هم م نیا شه،ینم میزیخالصه من چ. رفتم یسر کار م دیبعد هم با د،یرس یکارمم م دیامتحان داشتم، با! بله -

.يما شد يمسئله  ریدرگ. ازت ممنونم یلیخ -

.کنم ینم يا ژهیمن کار و. هما ربط دار يوسط هم به همه  نیمسائل ا م،یبا هم شروع کرد -

.کرد یو رو م ریداشت با چنگالش غذاش رو ز. انداخت نییرو پا سرش

!افتخار کنه یمهندس نیبه داشتن همچ دیبا زیدن -

:اومد و گفتم ادمیشد  یهام رو به رو م یبا سوت یرو وقت زیدن ي افهیق. دمیخند

!از من داره یچه خاطرات زیدن دید دیبا -

چه طور؟ -

!دادم و اون بنده خدا جمعش کرده یسوت يقابل تصور ریتعداد غ. گرفتم ادیمن کار رو تو شرکت اون  -

.دیخند

نوبتم  یحساس نبودم، گفتم هر ساعت يزیکه من رو چ ییاز اون جا. میبخواب میسه ساعت بر ينفر بیبه ترت میمهندس ها قرار گذاشت با

.ساعت چهار بود. من مشغول گوش دادن آهنگم بودم. بودمشون دهیبعد از شام ند. ته بودند خونههم رف نیو ام ایبرد. شد بگن برم بخوابم

:گفت يآذر مهندس

.دیبخواب دیخانوم مهندس، شما بر -

.رفت یم یاهیهام داشت س چشم

"!شدم فکر کنم ریپ"

.هوش شدم یب یشدت خستگاز . هفت کوك کردم يرو برا لمیساعت موبا. کناپه ولو شدم يو رو ایدفتر برد رفتم

.بلند شد میگوش يصدا

"!صدا متنفرم نیاز ا! اه"

.دمیرو گفتم و چرخ نیا

"!شمینم دارمیاصال ب"
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خسته . دمید شبید يرو با همون لباس ها نیام. چشم هام رو باز کردم. دمیاز جام پر. رادارام راه افتاد. دمیشن يخنده ا يهو صدا هی

!دیخند یبهم م قتیدر حق. کرد یداشت نگاهم م

!ایصبحا بد اخالق! ریصبح به خ -

.زدم لبخند

د؟ییجا نیا یشما از ک! ریصبح به خ -

.انقدر هست که غر زدن هاتون رو بشنوم -

د؟یکن یجا چه م نیشما ا! پس آبروم رفت ،يوا يا -

.بودم دهیتو دفتر مهندس رادمنش دراز کش. جا بودم نیا شبیخب د -

.کردم تعجب

.دیفکر کردم رفت. دمتونیند -

:خورد و گفت جا

!برم؟ -

!گفتن ییگفتن، کارفرما يبه هر حال کارمند گه؛یخب بله د -

.همکارام هستم يمن پا به پا -

:آورد و ادامه داد نییپا یرو کم صداش

!با شش تا گردن کلفت نصفه شب بذارمت تو شرکت و برم؟ ینکنه انتظار داشت -

:انداختم و گفتم نییسرم رو پا. شد دایپ فیحس لط هیدلم  تو

.هینوبت استراحت مهندس آذر. برم -

.گذاشتم ریش زیم يرو. بخور يزیچ هیقبلش  -

.قهوه بخورم تا چشمام باز شه دیمن صبح با -

.رو بخور ریش. رو کنار بذار تییسه روز عادات غذا نیحاال ا -

هم کم  دیدونم، شا ینم ایبه قلبم اضافه شده،  يزیچ هیکردم  یکه احساس م یحال اومدم؛ در رونیکردم و از اتاق ب يتشکر. شدم بلند

.و رفتم سراغ کار دمیکش قینفس عم. بود يانرژ هی یبود، تو اون خستگ يزیهر چ. شده

 

***

.دستشون تند نبود یلیبود، اما دوستان هم خ ادیکار ز. گذشت یم یدو روز داشت با سخت نیا
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. دمید یرو نم نیاصال ام بایتقر. شد ینقشه حالم بد م دنیسوخت و از د یچشم هام م. بودم دهیشش ساعت خواب ر،یاخپنجاه ساعت  تو

من هم . گرفت یکار رو م يگوشه  هیاومد و  یم نیشب ها هم ام. دیدو یشرکت بود و دنبال کارها م ایروزها برد. اومد یرفت و م یمرتبا م

.میداد یم لیکار رو تحو دیفردا ظهر با. صحبت کنم باهاشوقت نداشتم تا 

 یاون روزها م ادیخوره،  یسرما که بهم م. کم خوابم رو بپرونه هیسرد  يخوردن قهوه از سر کار بلند شدم و رفتم رو تراس تا هوا يبرا

.افتم

 يمن تو سرما. ذاره برم دانشگاه ینمگفته  یحاج. دوست دارم خانوم مهندس بشم. هیاضیرشته ام ر. من شاگرد اول مدرسه ام. کنکوره سال

. که پناه ببرم خونه شون ستنیهم ن یپدر بزرگ و مادر بزرگ گهید. کنه یمامانم داره باهاش بحث م. زمیر یلرزم و اشک م یدارم م ونیا

.گردونم یروم رو ازش بر م دنشیبا د. ونیرو ا ادیسبحان م. خوره یشده کنارم و پا به پام داره غصه م هساره هم مچال

:گهیو م شهیم خم

جا چه خبره؟ نیباز ا -

:گهیو م رهیگ یبازوم رو محکم تو دستش م. دمیرو نم جوابش

به جون هم؟ یرو انداخت نایکه ا يسوزوند یباز چه آتش! ناز نکن -

.گهیم... ب و خو يرتبه  يمدرسه ام برا دیکه ام نیاز ا رم،یاز حرف مد. دهیساره به جام جواب م. ادیاز نهادم درم آه

بار  نیاول يبرا. کنه یبه چشم هام و به اشک هام نگاه م. تنم سر شده يهمه . کنم یدرآوردن بازوم از دستش تالش نم يبرا گهید من

.ستین دهینگاهش در

دانشگاه؟ يبر يدوست دار یلیخ -

.دمیبا بغض فقط سرم رو تکون م ومن

رشته  گهیم. بخونم یاما غدقن کرده مهندس یحاج. آرزوم يبر آورده کننده  شهیم میکودک يالویه يدر کمال ناباور. تو رهیکنه و م یم رهام

!هیزنونه چ يرشته ها نیدونه ا یزنونه؛ هر چند خودش هم نم يها

. م اقتصادهکنند رشت یفکر م هیو بق یحاج. انندیدر جر یبهشت دیشه يمعمار یفقط مامانم و ساره از قبول شدن تو مهندس. هفتاد شهیم رتبم

.کنم یماکت درست م. کشم ینقشه م یواشکی لشیبیس ریز ،یخود حاج يمن سه ترم تو خونه 

"!ونمیبه تو هم مد یمن حت! آخ سبحان، آخ"

بشن دوباره به  دهیکه قرار بود بخش ییهمراه با تمام نفرت ها زینفرت انگ ياون صداها. سر شدم. بدنم رو کرخت کرد يسبحان همه  ادی

.جوم آوردندسرم ه

؟یتو خوب -

.به خودم مسلط بشم ینشستم تا کم یرو صندل. بود نیام. پشتم رو نگاه کردم. دمیجا پر از

 دم،ید یزدم چشم هاش رو م یکه حرف م يبا هر مرد دیمن با. دمشید ینم. رو به من و پشت به نور بود. بود یکیتو تار. ستادیا جلوم

.انداختم نییناخود آگاهم پا ياز عکس العمل ها يریگجلو يسرم رو برا. دمیترس یوگرنه م

؟یانداخت نییچرا سرت رو پا ؟یخوب! با توام باده -
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.به روم و رو پاهاش نشست رو

.يعرق کرد! يرنگ به رو ندار -

.شد یعصب صداش

.خونه میریم میکن یاالن جمع م نیهم! پا شو -

.شدم یکم کم به خودم مسلط م داشتم

.شد نییلحظه فشارم باال پا هیکر کنم خوبم، فقط ف -

:دستم و گفت يدستش رو گذاشت رو. بلند شم یکردم از رو صندل یسع

؟يریم يکجا دار. نیبش -

.سر کارام -

:شد و گفت یعصبان

.برمت خونه یم یشیشما االن پا م! خود یب -

.کرد یترم م وونهید تیوضع نیچونه زدن تو ا. شدم یم یعصب داشتم

.کنم یازتون خواهش م! بممن خو -

.دونم االن پر از خواهش بود، نگاه کرد یچشم هام که م به

.کارها رو دور افتاده ست،ین يازین. یشیخسته م يدار -

.در منطق وارد شده بود از

"!جلب یچشم عسل يا"

.خواست باهاش کل کل کنم، اما واقعا حوصله نداشتم یم دلم

.گردم سر کارم یو برم شمیبخوابم خوب م چند ساعت هیمن برم تو دفتر،  -

:کم فکر کرد و گفت هی

!یباشه، هر جور راحت -

.رفتیاصال حوصله نداشتم فکر کنم که چرا انقدر راحت پذ. شدم بلند

.هوش شدم یو ب دمیپانچوم رو روم کش. کردم میچهار تنظ يساعت رو رو. بود کیساعت . دمیکاناپه دراز کش يرو

پتو . چشمم رو باز کردم نیب. بود نیسنگ یکه روم بود، کم يزیچ. غلت زدم. چشم هام بود يرو میکرد؛ مستق یم تمیداشت اذ نور

.دمیاز جا پر. کنم لیرو تحل تمیتا موقع دیطول کش یکم. کرد یسرم درد م. روم بود یمسافرت

"!ستیعالم تاب ن يجور نیچهار صبح زمستون که آفتاب ا"

.م دراومدداد. لیسمت موبا دمیپر

"!يوا ک؟ی"

.ولو شدم یرو صندل. کس نبود چیه. تو سالن دمیدو. و شالم رو سرم کردم دمیهام رو به سرعت پوش کفش
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"!آبروم رفت! یلعنت"

.رو بجوم که زنگ نزده بود لمیموبا يخواستم خرخره  یم

"ملت کجان؟"

 یداشتم مثل مار به خودم م. آالرمش رو آف کرده بود یکی. کردم رو نگاه میگوش. ادینم ادمیبودم رو  یکه انقدر عصبان يبار نیآخر

.رونیاز اتاق اومد ب ایکه برد دمیچیپ

!ساعت خواب! به به، خانوم مهندس -

!بود تیتو اون موقع یشوخ نیبدتر

کجان؟ هیبق -

 داریبنده موندم تا شما ب. میکن ین تشکر محاال سر فرصت ازتو. دستتون درد نکنه د،ینقشه ها رس. يهم رفت شهردار نیام. رفتن بخوابن -

.و ببرمت خونه و بعد برم دنبال کارا یش

.خورده رو داشتم يآدم باز هیتر حس  شینه، ب ایشکست خورده،  هی احساس

"!بندازه کهیبهم ت ایرسوند که برد ییکار رو به جا. بحث نکرد ادیز شبیخاطر د نیپس به هم! يموذ"

.دمیراحت پوش راهنیپ هیگرفتم و  یدوش حساب هی. رفتم خونه ایع کردم و با بردرو جم لمیحرف وسا بدون

دختر بچه  هی نیبا من ع. رو سفت بچسبم نیام يخواست خرخره  یشدم و دلم م الیخ یرو ب لمیموبا يخرخره . نظرم عوض شده بود االن

 ستادهیتو چار چوب در ا يروزیبا لبخند گشاد پ. بود نیام. کردمدر رو باز . زدم که زنگ زدند یخودم غر م يبرا. لوس رفتار کرده بود ي

.بود

!سالم -

:و گفت ستادیاومد تو، پشتم ا. دیبلند خند. رفتم سمت سالن. رو ندادم جوابش

!؟یرو بدون جهینت يخوا ینم یکه حت يانقدر ازم شکار یعنی -

:خندش بلندتر شد و گفت. برگشتم سمتش و منتظر نگاهش کردم عیسر

!قبول کردن -

.ذوق زده شدم. هوا دمیپر

!آخ جون -

.بود یخندش بلندتر از هر زمان يبار صدا نیا. تو صورتم رو کنار بردم و دوباره اخم کردم يموها عیسر دمیو نگاهش رو که د لبخند

!یشیترسناك م یشیم یعصبان -

.کارتون خوب نبود -

:شد و گفت يجد صداش

.يدیخواب یم دیبا! يدید ینم خودت رو که. يخسته بود -

.میکرده بود میکار رو تقس! کارمندا ي هیمنم مثل بق -
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.سهم تو رو من انجام دادم -

.من بود ي فهیچرا؟ وظ! بابا يا ؟یچ -

!میبحث هم ندار گهید. یکردم بخواب نییکنم؟ تع ینم نییرو من تع فیمگه وظا ستم؟یمگه من کارفرما ن -

"!یهیعجب توج"

.نگاه کردم ششیدر حال وا رفتن بود و به ته ر ییجورا هیه خستش که نگا به

د؟یاستراحت کن دیریچرا نم -

!یاالنم منتظرم حکمت رو صادر کن. خبر خوش رو بهت بدم نیگفتم اول ا -

.اخم کنم یلیتونستم خ یبشر نم نیدر مقابل ا. گرفت خندم

!نمک یم یدگیبعدا رس د،یکم بخواب هی دیشما فعال بر -

:زد و گفت يلبخند

!گردن از مو نازك تره نیباشه، ا -

***

 یخوابم نم. شدم داریهفت صبح ب شهیصبح مثل هم. شرکت میبر ازدهیخواب آلود گفت که فردا ساعت  يبا صدا. زنگ زد شبید نیام

پختم و بچه ها  یکه م ییها جیهو کیک ادی. خوشمزه افتاد کیک هیعکس از  هیچشمم به  نترنتیتو ا. دمیدور خودم چرخ یکم. برد

.گنده درست کردم تا تو شرکت هم بشه خورد یحساب کیک هی. مشغول شدم. تو خونه داشتم رو زشیهمه چ. عاشقش بودند افتادم

.زنگ رو زدند ازدهی ساعت

".دیرس یسر وقت م شهیبشر هم نیا"

!ود و چشم هاش دوباره براق شده بوداصالح کرده ب. نبود يخسته خبر نیرو که باز کردم، از اون ام در

!سالم -

بو؟ نیبه نظرت از کجاست ا. آب دهنمون راه افتاد. تو راهرو ادیم ییعجب بو! سالم -

!من ياز خونه  -

:هاش گرد شد و گفت چشم

؟یگیم يجد -

:رفتم گفتم یکه به سمت آشپزخونه م یحال در

.بکنم دیکار مف هیتم شدم، گف داریصبح زود از خواب ب. آره، کار منه -

:بودم، دادم دستش و گفتم دهیرو که روش سلفون کش کیک بعد

.گهید میبر د؟یکن یمن رو نگاه م دیو دار دیستادیچرا ا -
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.میاریخودمون تهش رو درب میبر م،یش الیخ یب دیایب! داره ییعجب بو -

:رو رو بازوش گذاشتم و مثال هلش دادم و گفتم دستم

.کرد خی کیک م،یبر م،یبر -

.و راه افتاد دیخند

بعد هم من از همه تشکر . سه روز تشکر کردند نیاز همه به خاطر ا ایو برد نیام. جمع شدند یهمه تو سالن اصل میدیشرکت که رس به

ندس به مه يمهندس آذر. شد دهیرو آوردم که با خنده و سر و صدا بر کیآخر سر هم ک. پروژه بهم کمک کردند نیکردم که تو ا

 قتیمهندس رادمنش هم معتقد بود تا حاال که شرکت مهندس خانوم نداشته در حق. میچاقو ندار رقصداده بود که چرا  ریرادمنش گ

.حالم بهتر شده بود یواقعا کم. میبش یکیشر يقناد هیشرکت بشم و با هم  الیخ یکه من ب دیرس جهینت نیهم به ا ایبرد. سرشون کاله رفته

.تو دفتر میرفت نیمو ا ایبرد من،

:گفت نیام

.دستت درد نکنه. خوب شد یلیخ يبعد از اون فشار کار. جشن گرفته يکارت بچه ها رو فضا نیبا ا -

!یهنوز دلخورم، اما باز هم مرس لمیموبا يهر چند بابت دستکار -

:و گفت دیخند

.بود نیصالحتون اون موقع ا -

:به ساعتش نگاه کرد و گفت ایبرد

.نیکرد ام رید -

.زنگ بهش بزن هیآره،  -

.رفت رونیب ایبرد

:گفت نیام

باشه؟ یخب حاال کادوت چ -

:رو حل کنه به خودم گرفتم و گفتم یمهم يخواد مسئله  یرو که م یکس ي افهیلبخند زدم و ق من

!خوب زیچ هیامم،  -

:و گفت دیخند

.خوب رو بگو زیچ هیخب همون  -

!يزید -

؟یچ -

!یتوپ و سنت يجا هیاما  م؛یبخور يزیجا د هی میبا بچه ها بر. نخوردم يزیتر از پنج ساله د شیمن ب د؟یکن یم چرا تعجب -

.توپ آماده کرده بودم يکادو هی يمن خودم رو برا ن؟یهم یعنی -

مثال؟ یچ -
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!ستین يزیکه چ نیآخه ا. میبخر يزیچ هیدونم،  یچه م -

.گهیآدم رو شاد کنه د دیکادو هم با. شمیدور هم بودن ها شاد م نیمن با ا -

:سرم رو کج کردم و نگاهش کردم و گفتم بعد

.بخوام یهر چ دیخودتون گفت. میبر دیبا -

:زد و گفت لبخند

امشب خوبه؟. یتو بگ یباشه، هر چ -

.کردند یچشم هاش نگاه کردم که انقدر مهربون نگاهم م به

"!داشتن که انقدر آرامش بخش بودن؟ یچ"

!باشه -

.من رو از فضا درآورد ایبرد

.نیاومد ام -

:شدم و گفتم بلند

.سر کارم رمیمن م د،یکه مهمون دار نیمثل ا -

 ییمن به دنبال جا. جلو اومد و با هومن دست داد نیام. که بهم زل زده بودند دمیبرگشتم و اون دو تا چشم سبز رو د "سالم" يصدا با

.راز بودند هیچشم ها که حاال تو صورتم دنبال کشف  نیمتنفر بودم از ا. فتمینبدم تا  ریبودم تا دستم رو گ

!سالم مهندس -

ساله برنده تر و تلخ  نیکرده بودم؛ فقط اون نفرت بود که سر جاش بود و مثل شراب چند رییتغ یلیمن اما خ. نکرده بود رییهم تغ صداش

.تر شده بود

.محابا به من زل زده بود متوجه خودش کرد یه باخم کرده بود، هومن رو ک یکه کم نیام

.سر کارتون دیببر فیخانوم مهندس، شما تشر -

:گفت ایبرد

!ها هیخونگ ؟يدوست دار جیهو کیهومن ک -

که بتونم خودم رو کنترل کنم مثل فشنگ رفتم تو اتاق خودم و لعنت  نیا يمن برا. هومن متعجب به صورتم نگاه کرد شنهاد،یپ نیا با

!جیهو کیو در آخر به ک ایستادم؛ به خودم، به شانسم، به بردفر

.دمیشن یصداشون رو هم م. دمید یهم نشسته بودند م ياز سه تاشون رو که رو به رو يا هیسا. مثال اتاق من بود شنیپارت پشت

 هی. دست هام رو دور زانوم قالب کرد. قدر کوچکهاما نگفته بود ان. گفته بود شیسال ها پ لهیرو گال نیگرد بود؛ ا ایدن. ولو شدم یصندل يرو

.خوردم یتاب م ییجورا
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:گفت نیبود که ام يزیهومن چ يتو رفتارها. زدند یو هومن داشتند راجع به آهن و معامالتشون حرف م ایو برد نیام

!يا گهید يفضا هیانگار تو  ؟ییجا نیهومن ا -

:گفت هومن

.ذهنم بد جوز مشغوله د،یببخش -

:گفت یبا لحن بد اخالق نیام

مشغول شد؟ ایمشغول بود  -

:گفت هومن

.االن حواسم به شماست د،یببخش. هیخانوادگ يمسئله  هی -

.زدم يپوزخند

"!!کیچه قدر نزد! شوهر مادرم يما بود آخه؟ نوه خاله  نیب یچه نسبت خانوادگ ؟یخانوادگ"

شل  يها کییرو موزا یکودک يها یل یمن بود؛ تو اون ل یو تک تک خاطرات کودکت. بود کینزد یلینسبت دور، خ نیآدم، با هم نیا اما

که اصال  يمبارزه ا. ظهر عاشورا، تو بلوغ و تو مبارزات من با اون دو تا مرد بود ي مهیق يکرد، تو نذر یکه تق تق صدا م اطیکف ح يشده 

.جنگ بودم یاصل يعادالنه نبود و من بازنده 

شده  ادیز يروزها تعدادش به طرز نگران کننده ا نیا. رو روشن کردم گارمیس. کرد یم تیصداش هم من رو اذ. راسشدم رفتم رو ت بلند

.بود

"جام؟ نیاگه بره به سبحان بگه من ا"

تنم . بود هیسا هیمثل ! گربه هیمثل . کار رو کرد نیلحظه هم ا نیتا آخر. کرد یمن رو م یجاسوس. گفت یرو به سبحان م زیهمه چ هومن

.ام فرستادم هیتر تو ر شیدود رو ب. دیلرز

".تو انیشرکت ب نیاز در ا یحاج ایکه سبحان  يترسم از روز یم"

.گرفت بغضم

"!مهسا شیپ سیپار رمیم. ستیاون جا هم امن ن گهیفرار کنم دوباره؟ برم االن استعفا بدم و برگردم تو همون آپارتمان امنم؟ اصال د"

.دمیکش گهید قیپک عم هی

.دیچیدکتر تو گوشم پ يصدا

.رو خراب کرن اتیکه دن هییآدم ها يتو رو ستادنیاالن وقت ا. دهیاالن به تو جواب نم گهیفرار د -

.اومد ادمی نشیاون نگاه با تحس بعد

.رو ساختن اتیهر چند به نظر من که دن -

.به پشت سرم مدیچرخ. رو خاموش کردم گارمیشد س یم کیکه بهم نزد ییقدم ها يصدا با

".بود ستادهیازم ا یکم يخودش بود که االن تو فاصله ! خودش بود ا،یخدا"

:نحسش اومد يصدا. مطمئن بودم رنگ به رخسار ندارم؛ چون حرکت خون تو رگ هام کند شده بود. قدم عقب رفتم هی
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مگه نه؟ ،يتو باده ا -

.کردم یاحمق نگاهش م هیمن همون جور مثل  و

درشت و  يچشم ها نیو ا ياتورینیصورت م نیمگه چند نفر اسمشون باده ست؟ چند نفر هم قد توان؟ چند نفر ا! یحتما خودت گه،یآره د -

پزن؟ یرو م جیهو کیک نیخوشمزه تر یرو دارن؟ چند نفر از نه سالگ اهیجسور س

!االن نیهم. رفتم یم دیبا. من سکوت بود و سکوت جواب

اون  دیفقط شا د،یتراس درد گرفته بود باز کردم و پشتم رو کردم تا برم تو سالن؛ شا يها لهیه شدن دور مرو که از شدت فشار حلق دستم

.جا بتونم نفس بکشم

:گفتم دیلرز یکه م ییصدا با

.دیاشتباه گرفت -

صدا رو دارن؟ نیچند نفر ا -

:لب گفت ریکه ز دمیشدم شن یکه داشتم ازش دور م یحال در

تو از من متنفرن؟ يازه چند نفر به اند -

!یلیخراب بود، خ یلیحالم خ. بود ستادهیاخم آلود ا یکم ایسالن برد تو

:گفت ایبرد

گفت بهتون؟ یم یهومن چ نیا -

!پرسش نیموقع بود ا یب چه

.کرد یم فیاز پروژه تعر ،یچیه -

.شد مشکوك

د؟یزیر یر به هم مو بعد انقد دیکن یاز پروژه ست که شما فقط سکوت م یفیچه تعر نیا -

:اومد نیبم ام يو بعد صدا دیچیادکلن تلخ پ يبو

خته؟یبه هم ر یک -

.مشکل، فقط مشکل من بود نیا. شد یموضوع داشت بزرگ م. کردم به خودم مسلط بشم یسع من

!نیهم. حالم یب یروزا کم نیفقط ا. ستین يزیچ -

.کردم یم لیهومن رو تحل يحرف ها دیبا. سوال جواب نداشتم يحوصله  .خواستم تنها بمونم یم. راه افتادم به سمت اتاقم بعد

.سرم بود يباال نیام. کم آب خوردم هی. مبل ولو شدم يرو

"!ایخدا يوا"

باده؟ هیچ انیجر -

!دیباور کن ،یچیه -

ش؟یشناس یاصال مگه م اد؟یازش خوشت نم. یشیم یشکل نیا ینیب یتو هر وقت هومن رو م -
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"؟یشناختشناخت؟ چه "

.نداره یهم ربط شونیبه ا. ستیمن خودم حالم خوش ن دیباور کن! نه -

.انداختم نییسرم رو پا. خونه یاحساس کردم داره ذهنم رو م شهیمثل هم. تر تو هم رفت شیب ابروهاش

؟یمطمئن -

!بله -

.نمیش یاون وقت مطمئن باش من انقدر آروم رو به روت نم. بعدا خالفش ثابت نشه دوارمیام -

.خورد یزنگ م "فرار کن" يمن فقط کلمه  يتو کله . گهیم یبودم که بتونم بفهمم چ یتر از اون منگ

.امشب يبرنامه  يبرو خونه استراحت کن برا. بلند شو باده -

"امشب؟ چه خبر بود امشب؟"

.ساعت هفت هماهنگ کردم يبا بچه ها برا -

... شهینم -

.کم حالت خوب بشه هی دیشا. يریتا کادوت رو بگ يایمتو امشب با من ! شهینه نم -

خوام بگم؟ یم یچ دیدیاز کجا فهم -

!نبود من بفهمم يازین گهیو د یگفت یکاش بهم م يا. فهمم یرو هم م یگیاما نم ،یبگ يخوا یکه م ییزهایچ یلیمن خ -

مطمئن و  يصدا نیا يکردند و برا یطور با دقت نگاهم م نیااون چشم ها که داشتند  يدلم برا. کرد یداشت نگاهم م. رو باال آوردم سرم

.انداختم نییسرم رو دوباره پا. دیلرز یبم م

.میشالت هم که حرف بزنم راض نیمن با هم. باال ياریخواد سرت رو ب ینم -

.خواست فضا رو عوض کنه یم. بود یصداش لحن شوخ تو

خودت که . میکار دار یلیخ. جمع کن از فردا برگرد سر کارت يانرژ رونیب میریشب م !اتیامروزم رو مرخص. برو خونه ایپا شو با برد -

.یدون یبهتر م

***

".کاش خوابم ببره"

.آب قورت دادم وانیل هیرو با  قرص

".بلند نشم گهیکاش بتونم بخوابم و د"

تخت ولو  يرو. کردن وجود نداشت یزندگ يبرا يزیچبه نظرم . نشم داریبود که فردا صبح ب نیآرزوم ا دمیخواب یهر شب که م یزمان هی

.شدم

 یسبحان و حاج يپاچه خوار يرو برا یفرصت نیهومن همچ شهیمگه م! نهیبرو برگرد هم یب! سبحان دم دره؟ نمینکنه فردا برم شرکت بب"

"نقشه ها رو تو خونه بکشم؟بگم از فردا  نیچه طوره به ام. تو شرکت شهیم ییآبرو یب. ردخور نداره. کشنم یم! از دست بده؟
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.آوردم رونیفکر رو از ذهنم ب نینگاه پر نفوذش که افتادم ا ادی

".کنه ینگاه نم نیمنو انقدر با تحس گهید نیشرکت ام ادیوادار کرد؟ مطمئنم اگه سبحان ب يبه کار لیآدم رو بدون دل نیا شهیمگه م"

.برام مسئله شده بود نیشکل فقط نگاه امهمه م نیبود که من تو ا بیعج. شد یم نیداشت سنگ سرم

.ساعت وقت داشتم کی. دوش رفتم ریز

"!طوفان باشم هیمنتظر  دیبه بعد با نیاز ا. کنه ینم یهر چند به حال من فرق. مینداخت یم يا گهیروز د يکاش برنامه رو برا يا"

گفته بود اون . ترسوام هیو برگردم استانبول  زیهمه چ رینم زبهم گفته بود اگه بز. صحبت کرده بودم رایتلفن با سم يساعت تمام پا کی

.رو به رو بشم زیبمونم و با همه چ دیگفته بود که من با. بخشه یفهمه تمام زحماتمون به باد رفته و اصال من رو نم یموقع م

"!ستمیشهروند اون کشور هم ن یحت گهیترسم؟ من که د یم یاز چ"

.نفره هینگاه  ختنیترس من به هم ر. هیچدونستم ترسم  یاما خوب م من

.نداشتند ییمن جا یها تو زندگ يفانتز نیا. رفت یم رونیاز سر من ب دیافکار با نیا. رو محکم تر شستم و فشارش دادم سرم

. من رو خندوندزنگ بود  يبلند بلند حرف زدن دو قلوها پشت در و بعد دستشون که رو يپالتوم تو دستم بود که صدا. شد لیتکم شمیآرا

.خندان و سر حال پشت در بودند د،یو سف یآب يدو تا عروسک تو لباس ها

:سوت زدند و گفتند دنمید با

!يشد يا کهیمن، چه ت يخدا -

:و گفتم دمیخند

!شما دو تا دیزتریه ياز هر مرد -

.ستنیهم بلد ن يزیاطراف تو که ه يعرضه  یب ياون مردا -

 دهیخارج از ادب رو شن يمکالمه  نیپس ا. کرد یداشت نگاهمون م رشیو ادکلن نفس گ پیکه با اون ت نیبه ام نگاهم خورد. دمیخند بلند

.بود

:گفت یبه پشتش نگاه کرد و با لحن مصنوع نایت

!يمنظور ما تو نبود ؟يجا بود نیتو ا ،يوا يا -

:گفت و دیبهش رفت و بعد به سمت من چرخ يچشم غره ا نیام. دیبعد بلند خند و

؟يبهتر -

.کم استراحت کردم سرحال تر شدم هی. بهترم ،یمرس -

قبلش قرار داشتند برن . اومدند یو بابک با هم م ایبرد. پشت نشستند ییاون ها هم دو تا. دو قلوها من جلو نشستم يو نقشه  یزرنگ با

.نیدنباله نگ

.ها دراومدکه داد دو قلو میاز کار حرف زد یتو راه کم. میلواسون شد یراه

!گهید دیش الیخ یبابا کار رو ب -

:گفت آتنا
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؟يگرد یبرم یباده ک یراست -

.هفته برم هیو  رمیبگ یمرخص يکار هی يبرا دیبا گهید میماه و ن هیقرارداد من چهار ماهه س، اما  -

:گفت نیام

؟يچه کار -

.گردم یو برم رمیهفته م هی. کنم شیکه تو کارش همراه یقول دادم به دوست -

.دوخته بود به جلو میکه بود، نگاهش رو مستق یهر چ. طور اومد نیبه نظر من ا ای. شد دلخور

:گفت نایت

؟یکن یدر حق ما دو تا م یلطف هیباده،  گمیم -

.خواستند یم یچ طونیدو تا ش نیدونست ا یم خدا

!البته -

م؟یگوش کن يکم آهنگ قر هی يفلش رو بذار نیا شهیم -

.میکه برقص نیدادن به من و ام ریشروع کردن اون پشت قر دادن و گ ییدو تا د،یچیپ نیتو ماش که آهنگ

 نیبه ا یکس ي هیبه توص ایگو. تر رو بپرسه قیشد تا آدرس دق ادهیپ نیام. میدیفراوون اون دو تا زلزله به لواسون رس يسر و صدا با

.وارد مغازه شد نیام. میشد یم مه خیو اون کوه  ایمنتظر برد دیبا. میرفت یرستوران م

و سه چهار سالش بود، از  ستیتر از ب شیکنم ب یپسر راننده که فکر نم. من نگه داشت يدم پنجره  ن،یبلند کنار ماش یشاس نیماش هی

زلزله شروع کردند اون دو تا  دم،یکش نییرو که پا شهیش. دمیفهم یمنظورش رو نم. بکشم نییرو پا شهیشد و اشاره کرد تا ش ادهیپ نیماش

.باز بشه ششیو پسر جوون هم ن رهیشد من هم خندم بگ یکه باعث م دنیخند يبه نخود

.امیسالم، من عرش -

:گفت نایت

طرفا؟ نیاز ا! ایبه به آقا عرش -

:گفتم

.دییامرتون رو بفرما -

.خواستم یرو ازتون قرض م دیکن یگوش م دیکه دار یآهنگ نیا يد یمن س -

:گفت آتنا

.آهنگ بنده نیما جونمون به ا. جون داداش راه نداره -

.انقدر طرفدار داشته باشه دیآهنگ جلف و جفنگ چرا با نیکردم ا یمن داشتم فکر م و

!گهید دیبکن يفداکار هیحاال  -

...دو قلوها و بعد  "نیه" يخم شدم برش دارم که صدا. از رو پام سر خورد فمیک

"!يوا يا"
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.دمیدو برابر اون بود رو د کلشیبود و ه ستادهیپسرك ا يرو به رو که یعصبان نیام

اون وقت؟ بگو من در خدمتتم يچه فداکار -

.شدند ادهیپ نیپسره از ماش يها دوست

.نداشتم يمنظور. خواستم يد یخب ازشون س... من  -

.کردم یه رو ختم مغائل نیا دیبا. شدم ادهیپ نیاز ماش. انفجار بود يقرمز شده بود و آماده  نیام

.نداشت يمنظور. خواست يد یازمون س ن؛یام گهیراست م -

!نداشت يکه منظور -

.نداشتم يبله آقا، منظور -

:اشاره کرد و گفت دهیترس يبه دو قلوها نیام

؟يداد یمن رو قورت م يخواهرا یو داشت ینداشت يمنظور -

.کردم یجمعش م يجور هی دیبا

.از اولش مخاطبش من بودم. زد یبا اونا حرف نم ،ينه، اشتباه متوجه شد -

؟؟یچ -

.نگاه به پسر کردم هی. زده بود رونیب شیشونیپ يرگ ها. نگاه به من کرد هی نیام

.حرف زدم شونیبله آقا، من از اولش با ا -

:رو گرفت و گفت قشی دیپر نیام

!يتو غلط کرد -

"!بدتر شد که"

.شدند یمردم داشتند جمع م. اشتمدستش گذ يدستم رو رو. جلو رفتم

.بچه ست. نداشت يمنظور. کنم یخواهش م. ولش کن نیام -

.نیتو برو تو ماش -

... نیام -

:زد ادیفر

!نیگفتم تو ماش -

.پسر تو دستش بود ي قهیهنوز . نیرفتم تو ماش یکه عمرا نم من

.تو دهنت زمیتا تموم دندونات رو بر بوده یبگو منظورت ک يجرات دار گهیبار د هیفقط  گه،یبار د هی -

.نیاومد سمت ام يدیسف شیبار مرد ر نیخواستم دوباره برم وساطت کنم که ا. دیلرز یپاهام م. گرفت یدعوا باال م داشت

.صلوات بفرست هیبرو . ستیرنگ به رخسار خانومت ن نیبب. کرده؛ بچه ست یاشتباه هی! ولش کن آقا -

.ارهیدرب نیو از دست امپسر ر ي قهیکرد  یسع بعد
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در . شد نیسوار ماش. نیپسره رو رها کرد که باعث شد بخوره زم. نگاهم کرد. داده بودم هیتک نیبه من انداخت که به در ماش ینگاه نیام

به  یعصبانحد  نیبا صورت قرمز و در ا نیام نیمن از ا. دو قلوها اون پشت مچاله شده بودند. رو انقدر محکم بست که فکر کردم شکست

.سوار شدم. دمیترس یشدت م

؟ییچرا هنوز اون جا نیبرو تو ماش گمیبهت م یوقت -

.بمب در حال انفجار حماقت بود نیکل کل کردن با ا. کردم سکوت

:به پشت و گفت برگشت

.سر شماست ریدونم ز یمن که م د؟یچرا باهاش هم کالم شد -

.ترسناك بود ادهاشیفر

:گفت آتنا

؟يشد یشیتو چرا انقدر آت. خواست، باده هم بهش نداد يد یکه، اومد س ستیما ن ریتقص ؟یزن یچرا داد م نیام! اباب يا -

... نایت -

!آتنا -

!قصدش الس زدنه؟ یدون یتو نم یعنی! یحاال هر چ -

:خواست جواب بده که من جواب دادم آتنا

!الیخ یکه بود ب یهر چ. بود یچ انیجر دمیمن که آخرشم نفهم -

 دم؛یخودم هم خند. کردند دنیبلند شروع به خند يبا صدا هویکه دو قلوها دنبال بهانه بودند که  نیا ایاحمقانه بود،  یلیدونم لحنم خ ینم

.همچنان اخم هاش تو هم بود نیاما ام

باشه؟ .گهید دیمن رو خراب نکن يشب کادو. حال من خوب شه میمثال اومد. گهیاون اخما رو د دیباز کن -

.باز شد یدر هم کم ينداد؛ اما احساس کردم اون اخم ها جواب

باشه؟ -

:گفت نایت

!گهیبخند د نیام -

مغرور  نینگ! از دو قلوها یکیو محو  نیسنگ ن،یبابک هم همراهش بود؛ مت. شهیبا صورت خندان زد به ش ایخواست جواب بده که برد نیام

.کنارشون بود شهیتر از هم نیغمگ يو چشم ها یبلند شراب يهم با موها

:گفت ایبرد

ن؟یام یهست یمدل نیتو چرا ا -

.میبابا، بر ستین یچیه -
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داشت  نیام. بود و دم در منتظرمون بود دهیرو چسب ایبرد يهم محکم بازو نینگ. ختندیسر بابک ر عیدو قلوها سر میدیرستوران که رس به

در

.دام کردرفتم که ص یداشتم م. کرد یرو قفل م نیماش

.میریبا هم م سا،یباده وا -

به . نگاه کردم مونیبه اختالف قد. داشتم یبار من حس خاص نیاما ا م،یشد یم ییبار نبود که با هم وارد جا نیاول. اومد کنارم. ستادمیا

 ینه، ول ایشدم  رهیخدونم احساس کرد که بهش  ینم. آروم شده بود یاالن کم یبود، ول یقرمز و عصب شیساعت پ میکه تا ن یصورت

:زد و گفت يلبخند. دبرگشت و نگاهم کر

؟يناراحت شد -

.مهم نبود یلیموضوع خ. یبش یعصبان يطور نیدوست نداشتم شما ا -

.مهم بود یلیاما از نظر من خ د،یاز نظر تو شا -

.دیکنم سر من داد نزن یفقط ازتون خواهش م -

.نیتو ماش یرفت یم دیبا. بودم یاون لحظه من عصبان -

...متوجه بودم اما  -

!بودم نیکه ام يریو يریچرا من دوباره شدم شما؟ تو اون ه ،یکه اما رو بگ نیقبل از ا -

"!زبل يا"

.خندم گرفت. رو گرفت مچم

!بود ژهیو تیخب اون موقع وضع -

:و گفت نیزد پشت ام ایبرد. میدیبه بچه ها رس. دیخند

جان برادر؟ دیخند یم یبه چ -

:گفت چونهیخواد موضوع رو بپ یکه کامال معلوم بود م نیام

.ایخوشگل شد! خانوم نیبه به نگ -

.دمیدو قلوها رو پشت سرم شن "شیا" يزد و من صدا يلبخند پر عشوه ا نینگ

که اول شب  یکس. ندخو یصحنه بود و داشت آهنگ م يسال هم رو انیمرد م هی. گرد بود. بود يبامزه ا یسنت يفضا. میرستوران شد وارد

!ختم شد يدل منو برد یصورت راهنیشروع کرد و آخرش کارش به پ انیاستاد شجر يبا آهنگ ها

و بابک هم رو به  نایآتنا و ت. هم کنار هم نشستند نیو نگ ایبرد. کنار من نشست نیام. میاز تخت ها که نسبتا بزرگ بود نشست یکی رو

.هم همون رو سفارش دادند نیهمه به جز نگ. م بودسفارش من از قبل معلو. رومون نشستند

:گفت نینگ

.آشپزمون اصال بلد نبود. شد یوقت تو خونه مون پخته نم چیالبته ه! متنفرم يزیاز د -

.خندم گرفته بود. به من بود منظورش
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"!احول ضیمر يخانوم کوچولو"

که  رانیاز ا. میخورد یکار خودش م يها یو با ترش میشد یجمع م دور سفره یهمگ. پخت یخوشمزه م یلیمادر بزرگم خ. میپخت یما م -

.ها هم نبود یاون ترش. نبود که بپزه یکردم، اما کس یهوس م شهیرفتم هم

.چون بهشون عادت ندارم شه؛یتنگ نم یرانیا يغذاها يهم دلم برا سیپار رمیکه م یزمان یمن حت -

 یکم سر حال تر بودم کارش رو م هی. داشتم بذارمش سر کار و بخندم، اما حسش نبود دوست. بود يدخترك کمد نیرسما به نظرم ا گهید

.ساختم

:گفت آتنا

.میبخور میکدوم نتونست چیچون ه! يالبته به سبک فرانسو. بود مهیخونه تون غذاتون ق میجان اون دفعه که ما اومد نیواال نگ -

حرف ها بود  نیکوچولوتر ازا. دمیاما من نخند. رفت تو هم و جواب نداد نینگ يخم هاا. خنده ریبود که قبل از همه بابک زد ز بیعج برام

.باختش بخندم نیکه بخوام به ا

تو چشم . کنه یبغل دستم داره نگاهم م نیام دمید. رنگ و وارنگ ذوق کردم يها یو ترش یاون ظرف سفال دنیرو که آوردند از د غذا

.بود یذوق هیهاش 

.يسوز یداغه، م. زمیمن برات بر ياگه اجازه بد -

داد تا  یحرف نزدنم بهم اجازه م. سکوت رو دوست داشتم نیمن ا. ختم شد نیو سکوت من و ام نینگ يدو قلوها، پزها يها یتو شوخ شام

.حضور گرم استفاده کنم نیاز ا

حرف  یکه ب ییبه همون روزها میبرگردکردم  یکرد و من داشتم آرزو م یم فیتعر سیرو در پار دهاشیخر يداشت داستان ها نینگ

!نشست یم

!یشیعاشقش م سیپار يباده مطمئنم بر يوا -

!طوره نیحتما هم -

 دیمد شرکت کرده بودم؛ اما چرا با يمهم اروپا تو هفته ها ياز شهرها یلیو خ دیرم، مادر ن،یرفته بودم؛ در بارسلون، برل سیمن پار خب

دادم؟ یم حیبراش توض

:گفت ایبرد

.خوب بود یلیخ. دمیگرجستانتون رو د يدوباره پروژه  روزیمن د -

.بهم خوش گذشت یلیتو اون مدت خ. هیرینظ یشهر ب سیتفل -

.دیگرفت زهیاون پروژه جا يبرا -

.بود پیاک هیخب بله، اما اون حاصل تالش  -

:گفت نیام

.خوب بوده یلیکار خ. دید یتواضع نشون م -

.دمیخند
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:دونم؛ اما تو دلم گفتم یگرفت نم يجور نیحال دوست دخترش رو ا ایچرا برد. کردمنگاه  نینگ به

"!به نفع من چیه- کی"

***

.میستادیآسانسور باز شد و ما وسط راهرو ا در

.خوش گذشت یلیخ. بود یخوب اریشب بس! یمرس -

.آوردم مانیبهت ا گهیبار د کیخوش گذشت و من  یلیبه ما هم خ! ممنون از تو باده -

چرا؟ -

.يرو نداد نیجواب نگ -

.بهش بگم يزینبود من چ يازین. جوابش رو تو سه خط مکالمه گرفت نینگ -

.زد لبخند

!ریشب به خ -

.نمتونیب یفردا ساعت نه م! ریشب شما هم به خ -

 یمن حت ن،ینگ يها يور يتفاق صبح و دربا وجود ا. خودم اعتراف کردم که مدت ها بود انقدر حالم خوب نبوده شیپ. صورتم رو زدم کرم

 ایکردم که اگر هومن  یتمام مدت داشتم با خودم فکر م. بالشت گذاشتم يسرم رو رو. رمیکردم که انقدر آرامش بگ یتصورش رو هم نم

 ياز عکس ها یکی به دمیرس. دم دستم رو ورق زدم يمجله . برد یخوابم نم. بگم ینشون بدم و چ یچه عکس العمل دیبا دمیسبحان رو د

.نشسته بودم دیتاب سف هی يمن رو. شکالت بود غیتبل. خودم

 یم یخواب یدارم از ب بایدانشگاه تقر يرسوندن کارها يبرا. صحنه ام يرو ایوقت عکس دارم،  ایهر روز  بایتقر. دهیها مثل بمب ترک عکس

.رمیم

 تیموفق نیا يبرا ییخونه اش تا جشن کوچولو میبر رایهمراه با بوسه و سم کنه که یبار دعوتم م نیاول يبرا. شده یمیبا هاکان صم رابطم

عکس  چیه رایسم. کنه یامکاناتش استفاده نم نیهر چند که از ا. عادت داره زهایچ نیبوسه به ا. فرسته دنبالمون یرانندش رو م. میریبگ

.جالل و شکوهم نیمن اما محو ا. شهیسرگرم گوش ریتو مس. ارهند یالعمل

دو طبقه، لب  دیسف یچوب يخونه  هی. بره یرو به کار م "چه خوشگله"هم عبارت  رایسم یحت گهید میرس یهاکان که م يخونه  به

. من پر از خاطره ست يبرا اط،یح نیتاب، ا نیا. اطهیح يهم گوشه  دیسف يبایتاب ز هی. پارکه اطیتو ح ن،یهاکان مثل ماش قیقا. استیدر

.منه ییتنها يتمام روزها و شب ها یپر رنگ نقشش به! نیریتلخ و ش

کارام رو بهش نشون  گهیم. گمیهام م دهیزنم و از ا یبراش از درسم و افکارم حرف م. زنه یبرام از شرکتش حرف م. هم اون جاست زیدن

.بدم تا اشتباهاتم رو رفع کنه
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***

 يخود هومن رو جلوم داشتم، جالب بود که خبر یحت ای ین، حاجسبحا دنیمن که توقع د يبرا. گذشت یسر و صدا م یروز بود که ب پنج

.دمیترس یهم به نظر خودم توهم بود؛ چون م نیکنه که ا یداره من رو نگاه م یکردم که کس یاحساس م یفقط گاه. ازشون نبود

:و گفت دیبهروز خند. رو به دکترم بگه دمیجد يبهروز تماس گرفتم و گفتم ماجرا با

!شو يبستر ایاوضاعت خرابه، ب! ادیبرنم يهم کار چارهیب یدک نیاز دست ا گهیدحاج خانوم  -

کنه، من  ینم یاون هم گفت فرق. باشه يچه طور دیرنگ موهام با امیکه به خاطرش دارم م يپروژه ا يبرا دمیزنگ زدم و پرس نینار به

.ستیکه باشه مهم ن یو هر چ میمهمان افتخار

.به خودم بدم ییخوب رو گرفتم و رفتم تا صفا شگاهیآرا هیر شه، از دو قلوها آدرس حالم بهت یکه کم نیا يبرا

 يها شگاهیآرا طیبودم، چند وقت بود که مح شگرهایدست آرا رینشستم و ساعت ها ز یشوها م يپشت صحنه  يعمر هیمن که  يبرا

دست . زدن نداشتند يبرا یحرف چیپشت سر مادر شوهر هگفتن  يور يجماعت جز گرفتن فال قهوه و در نیا. زنونه خفقان آور شده بود

 یبودم، وقت یسرم راض یهر چند هم که از رنگ بلوط. دیساده سه ساعت طول کش يرنگ مو هیکه  بودکند  يهم به قدر شگریخانوم آرا

.شدم یواقعا عصبان دمیساعت هفت رو د

 يبرا. خلوت بود یلیخ ابونیخ. هوا سرد بود و مه داشت. شروع کردم به رفتن ادهیپ يربع راه بود؛ پس با پا هی ادهیتا خونه پ شگاهیآرا از

 دنیقدم هام رو که تند کردم، با شن. ادیداره پشت سرم م یرفتم که دوباره احساس کردم دچار توهم شدم و کس یخودم داشتم راه م

به . امیاز خجالتش در ب یحرکت شخص پشت سر حساب نیقفل کردم تا با اول فمیک يدستم رو دور دسته . دمیترس سرمپشت  يپا يصدا

به پشت  يجور موارد اگر برگرد نیداه بود که ا ادیبهم  ایدن يشهرها نیتر زیاز جرم خ یکیتو  یسال ها زندگ. دمیپشت سرم نچرخ

با دو رفتم  بایتقر و دمیکش یقینفس عم. ادیپشت سرم نم یکس گهیکه احساس کردم د متر کن شیکردم فاصلم رو ب یسع. خطرناك تره

.سمت خونه

.ستیدونستم که امروز جلسه دارن و خونه ن یم. رو در آوردم دمیوارد راهرو که شدم، کل. دمیحدود هشت بود که رس ساعت

.مبل ولو شدم يتو و رو رفتم

"!هست ییخبرا هی يجد يجد ایشم،  يبستر دیباال زده و رسما با یلیتوهمم خ ای"

قارچ . بود يکرد آشپز یحالم رو بهتر م یموارد کم نیکه تو ا يزیتنها چ. رفتم تو آشپزخونه. دنیم دور خودم چرخشدم و شروع کرد بلند

.کردم یخرد م

"بود؟ یک یعنی"

.کردم یرو سرخ م ازیپ

"؟یعنیبگم "

.تو قابلمه ختمیر یرو م یماکارون

.تو ذهنم بود یعسلرنگ  هی. تلخ بود يبو هیفقط  ،یذهن يرفت و آمدها نیدر تمام ا و
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"!دردسره یاالنشم کل نیمهندس استخدام کردن که هم هیها  چارهیب نیا! کارن؟ یمگه مردم ب. گمینه نم"

.خواب آلود بود یبود؛ خسته و کم نیام. بود که زنگ خونه رو زدند میساعت حدود نه و ن. شد یکم کم داشت حاضر م غذا

:بهم زد و گفت يلبخند

!سالم -

.دیخسته نباش! سالم -

!یمرس -

.رو به سمتم گرفت ینکیع يدستش رو دراز کرد و جعبه  بعد

.یرو تو شرکت جا گذاشت تیآفتاب نکیع -

!تو دیایب. دستتون درد نکنه. اصال حواسم نبود -

.شمیمزاحمت نم. خستم یلینه، خ -

د؟یشام خورد -

.نه، وقت نشد -

.دیاستراحت کن دیبربعد  د،یبخور. تو، شام درست کردم دیایب -

:پهن تر شد و گفت لبخندش

.امیمن لباسم رو عوض کنم م. رو رد کنم يشنهادیپ نیتونم همچ ینم -

.دمیهر دومون غذا کش يبرا. بود زیشرتش سر م یو ت یکم سرحال تر تو شلوار ورزش هیساعت،  میبعد از ن. دمیرو چ زیم

!خوبه یلیدست پختت خ -

روزتون چه طور بود؟ یراست. هییدانشجو یحاصل زندگ -

.شرکت حرف زد دیاز قرارداد جد برام

.براتون بوده یپس امروز روز خوب. شهیم یکار پر منفعت -

:بهم کرد و گفت یطوالن نگاه

!بوده يتو معلومه روز بهتر يبرا -

:و گفتم دمیبه موهام کش یدست. به عوض شدن رنگ موهام کرد یفیظر ي اشاره

.بود یبله، تنوع -

.زد لبخند

 

***

.در ياومد جلو نیاتاقم مشغول کارهام بودم که ام تو
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بهت بگم؟ يزیچ هی يوقت دار -

:و گفتم دمیسمتش چرخ به

.در خدمتم! البته -

.فردا شب شام دعوتت کرده خونه مون يمامان برا -

!آخه؟ دنیچرا به خودشون زحمت م -

.میشیکه خوشحال م یدون یم! ه؟یچه حرف نیا -

.دیلطف دار -

.نذار يفردا شب برنامه ا يپس برا -

:و گفتم دمیخند

فردا شب؟ يکار دارم آخه من برا یچ. فردا شب شام سفارت رو کنسل کنه يبرنامه  میباشه منش ادمی. دیگیراست م -

:و گفت دیخند بلند

!از دست تو -

دو قلوها هم . به دلم نشسته بودند یلیبودمشون خ دهیکه د يبار هیو اون ت نیمادر و پدر ام. حس خوب بهم داد هی یدعوت به مهمون نیا

.خودشون رو داشتند يجا

***

من  نیساعت پنج ام. سرم شلوغ بود دیمنم شد. سخت مشغول بودند دیبه خاطر قرارداد جد. دمیاصال ند بایرو تقر ایو برد نیام یمهمون روز

.المدنب ادیرو رسوند خونه و گفت ساعت هشت م

.سبد گل دادم هیو صبح هم سفارش  دمیخوشگل خر یلیخ يمجسمه  هی نیمادر ام يبرا روزید

 يکفش ها. بود پوریها و پشتش کامل گ نیکه دامنش تا وسط رونم بود انتخاب کردم که آست یمشک يساده  راهنیپ هیلباس هام  نیب از

.سبد گل رو دم در گذاشتم تا جا نمونه. بودم نیو منتظر ام دمیپالتوم رو پوش. دورم ختمیموهام رو هم صاف ر. دمیرو پوش میپاشنه دار مشک

هاش رو تا زده  نیمردونه که آست راهنیخوشگل، پ یلیکمربند خ هیشلوار مردون، . در بود يجلو کیش یلیراس ساعت و خ شهیهم مثل

:تو دستم گفت لیوسا دنیبا د. بود دهیخوشگل پوش یلیخ ي قهیجل هیبود و 

؟يدیچرا زحمت کش -

.دیازم داشته باش يادگاری هیدوست داشتم  ؟یچه زحمت -

.کردم اخم هاش تو هم رفت احساس

م؟یبر! يلطف دار -

.تو تا شالم رو بردارم که تلفن زنگ زد رفتم
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؟يدار یبر نم -

.شهیم رینه، د -

.مهسا بود. ریگ غامیرو پ رفت

باده ! یدانشگاه کیدراز سال  يمن تو همون باده  يبرا. چرخه بهت بگم مهندس ینم نمخانوم مهندس؟ جون داداش تو ده يچه طور -

دفعه به  نیا. جا نیا ایب اره،یبپر تو ط ییکوماندو اتیعمل هی یهمون ساال ط نیع يتا ناراحت شد ست؟ین یمشکل چیه گه؟ید یخوب رانیا

از بس با . ينشد یچیبا اون همه دبدبه و کبکبه ه! ییحرفا نیو خاك بر سرتر از االبته ت! داره ییپسرا هی. جا نیا ایب پرب. سپارمت ینم رایسم

!قیدوست دارم رف. منم اون جا باشم یکه استانبول یخیکنم تار یدارم جفت و جور م یراست. يدیمن پلک يراهبه  یآبج نیا

.شد یسوت

".کار کنه یخدا بگم منو چ"

!اخم هیمعلوم نبود؛ جز  زیچ چیاز نگاهش ه. نگاه کردم نیبه ام برگشتم

"!کنه آخه یم یدونستم مهسا سخنران یمن چه م"

.شد رید م،یبر -

.دراومدم یجملش من از لمس نیا با

.من هم تو سکوت بودم. هنوز تو فکر بود نیماش تو

؟یکه رفت یداشت یمشکل رانیباده، تو تو ا گمیم -

"!بار کن یو باقال اریحاال خر ب"

.رفتم رانیاز ا من به اجبار -

را؟یسم -

.کردم یدوستم زندگ نیخواهر ا شیسال ها پ نیمن تمام ا. خونه یدرس م سیخودش پار. همون که زنگ زد. خواهر دوستمه رایسم -

رو دارن؟ رانیا يچرا همه انقدر استرس ناراحت بودن تو تو -

.دونم یخب، نم -

؟یبگ يخوا ینم ای یدون ینم -

من سر خود سفارش  گه؟یمامانتون گل رز دوست دارن د یراست. سال از روش گذشته یلیخ. ستین یمهم يمسئله ! هر دوش ییجورا هی -

.رفت بپرسم ادمی. دادم

.کرد من انقدر واضح موضوع رو عوض کنم یفکرش رو هم نم. وضوح جا خورد به

.انتخاب شده باشه قهیبه خصوص اگه انقدر با سل. البته که دوست داره -

!کوچه نیچپ؛ دم دست تر یعل يبه کوچه  میدو زد هر

 یبرم ،يکشش بد گهیخب سه چهار ماه د. حرف هاست نیاز ا زتریت یلیآدم خ نیا. کنم یفکر نم ؟یخب باده خانوم، به نظرت جست"

"!اولت يسر خونه  يگرد
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.تر یو خال یو بوسه و من دوباره خال رایو لطف سم ییتنها ا،یرو به در یآپارتمان لوکس نقل هیاول؛ باز هم من و  ي خونه

.و خندان با پدرش به استقبالم اومدند کیش نیمامان ام. دمیکش نییپا یدامنم رو کم. خونه پالتو و شالم رو گرفت مستخدم

!سالم -

!سالم دختر قشنگم -

.با پدرش دست دادم. دیرس یبه نظر م بایجمله دور و ز نیقدر ا چه

:فتو گ دیروم رو بوس مادرش

!ییبایز يچه گل ها ؟يدیچرا زحمت کش! چه قدر خوشگل و ملوسه؟ ینیب یم...! هزار ماشاا...! ماشاا -

.دمیکش خجالت

.نظر لطفتونه -

:مجسمه رو به سمتش گرفتم و گفتم يجعبه  بعد

.قابل شما رو نداره -

.کنم یرو باز م باتیز ي هیاون جا هد. انیدخترا هم االن م .سالن باال میبر ایگلم، ب ایب. يدیزحمت کش اریبس! ممنون یلیخ! من يخدا -

!مامان خانوم سالم -

:با عشق برگشت سمتش و گفت مادرش

!يمامان خوش اومد نیام -

.کس به من سالم هم نکرد چیواال ه -

:گفت پدرش

!سالم کنم من؟ دیهست آخه به تو چرا با يفرشته ا نیهمچ یتا وقت -

.گرفت خندم

!بابا گهیا درد نکنه ددست شم -

:گفت نیکه ام میاز پله ها باال بر میخواست

کمکت بکنم؟ -

.شمیممنون م -

پر  ب،یحس غر هی. کردم ریگ بیحس غر هیمن تو . میرو جلو آورد و من دستم رو دور بازوش گذاشتم و با هم از پله ها باال اومد بازوش

!فتادنیز حس نبم و پر ا يصدا نیمحکم، پر از ا يقدم ها نیاز ا

.زد و جلوتر از ما به سمت سالن رفتند يبه پدرش لبخند مادرش

.تر بود یمیسالن کوچک تر و صم نیا. رو به روم نشست نیام. پام انداختم يمبل نشستم و پام رو رو نیاول يرو
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:گفت نیریش

.ودهب ادیچند وقته ز نیشرکت ا يکه کارها نیمثل ا. يخوش اومد یلیخب باده جون خ -

.برم یمن از کار کردن لذت م -

.یاز کارت کم کن دیقد دورت رو گرفتن با میقد و ن يو بچه ها يکه ازدواج کرد نیهر چند بعد از ا! هیعال ن،یآفر -

.کنم یبهش فکر نم ادیمن ز -

:کرد و گفت تعجب

!باباش باشه يخونه  شهیکه هم شهینم یو خوشگل یخانوم نیدختر به ا شه؟یمگه م -

.پدر وجود نداره يدونست که خونه  یم دیاز کجا با. منظور بود یب مطمئنم

.من بچه رو عرض کردم -

.یتا ازش بچه داشته باش ادیهم خوشت م یکل ،یفتیپسر خوشگل و خوب ب هی ریخب اگه گ! آهان -

مفهوم  یلیخ. تر بود دهیچیقوله اش به مراتب پمن م يازدواج اما برا! رایمخصوص سم. بود هیمخصوص همسا. اومد یدور به نظر م یلیخ بچه

.ها يفداکار یلیخاطره ها و خ یلیخ. ها داشت

.وارد سالن شدند شیآت يقلوها مثل گوله  دو

"!دو تا باشه نیا یو پر نشاط یرو نداشتم که به شلوغ یوقت اطرافم کس چیه! من يخدا"

:گفت آتنا

.میایب میداشت میهم ما تصم ياومد یهر چند نم. باده ياومد يچه قدر خوب کرد -

.نمتونیبب شمیهم خوشحال م یلیخ. من عصرا خونه ام د،یایخب ب -

:گفت نایت

.متیبر یم یخوب خوب يجاها هی. رونیب میریاصال م -

.خنده ریز میچشمکش هر سه زد با

:گفت نیام

.شهیکالفه م ونریب دشیبر یاجق وجقتون م يبا اون دوستا. دیدست از سر مهندس ما بردار -

:گفت نایت

.میزن یساز م میریم. هم بامزه اند یلیما چشونه؟ خ يدوستا -

.شمیخوشحال م! ممنونم -

اگر . اومد ینم ادمیمن که پدرم رو ! نه خودم، نه ساره. نداشتم يمنظره ا نیمن هرگز همچ. مبل کنار پدرشون نشستند يقلوها رفتند رو دو

.کرد مسخره ست یتر خودش هم محبت مبه دخ یحت یحاج میهم فکر کن

. امام حسن داره يمامانم سفره . ترم سه دانشگاهم. کنم یهمه تجمل هم نگاه م نیلباس با ا نیبه خودم تو ا. کنم ینگاه م یخونه و مهمان به

.میکن یکار م میدو روزه مثل بال نسبت خر دار. دست سبزه هی زیهمه چ
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واقعا هم . کم گذاشته شیدختر ناتن يبرا ینگه حاج یطال دارم به خودم نصب کردم تا کس یهر چ. دمیشسبز پو راهنیپ هیدستور مامان  به

.خونه احترام و محبت ندارم نیمشت هم تو ا هی يطال دارم، اما به اندازه  سهیک هی يمن به اندازه . کم نذاشته

.کنه یم ییرایپذ ییاره با چاس. کنم یسالم م انیکه م ییها یو به خاله خان باج ستادمیدر ا يجلو

"!آخه؟ یک يهمه خرج برا نیو بپاش، ا زیهمه بر نیا"

.کنه شالم رو بکشم جلوتر یاشاره م. به منه وونیکنه؛ اما نگاهش تو ا یداره مثال کمک م اطیتو ح سبحان

 کیو  ستیب ،یخجالت ب،ینج یجوون. ارهیم یرفتن نداره با صندل يرو که پا رشیمحسن، مادر پ ،یحاج يشاگرد مغازه . ادیم... اای يصدا

.هیوردست حاج یسالگ زدهیاز س. هیحسابدار يساله و دانشجو

. کنه یرو پاك م شیشونیعرق پ. زنه یو لبخند م نییندازه پا یسرش رو م. کنه ینگاهم م. باال میاریمامانش رو ب یکمکش تا صندل رمیم

.ندازه یم نییتر پا شیو محسن سرش رو ب یعروس بش شاالیا گهیمامانش م. کنه که کمکش کردم یتشکر م

:گهیکنه و م یسرفه م سبحان

.کمک ایاون جا، ب نسایمحسن وا -

.کنه یم دمیسبحان با انگشتش تهد. نییپا رهیم محسن

"!رمدا یخوشبخت يکه از اون زمان ها براش آرزو یهست یتو بعد از سارا تنها کس ؟یدر چه حال یمحسن محجوب خجالت! آخ"

.رهیگ یکنم بغضم م یزحمتکش فکر م يبه اون نگاه پاك و اون دست ها یوقت

حوصلت سر رفته؟ -

.امیبه خودم م اد،یگوشم م کیکه از نزد نیام يصدا با

!البته که نه -

.يآخه بد جور تو خودت بود -

.افتاده بودم يزیچ ادینه،  -

د؟یکن یپچ پچ م دیدار یچ -

.وها به پدرشون رفتهدو قل طنتیبود ش معلوم

:گفت نیام

!راجع به کاره -

!يعرضه ا یاز بس که ب! گهید نیهم -

.دندیخند همه

!بابا! ا -

؟یزن یراجع به کار حرف م يبازم دار یمهمون يرو آورد چارهیدختر ب -

:بگه که من گفتم یمونده بود چ نیام

.برم یهم لذت م شونیمن از حرف کار زدن با ا -
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:گوشم گفت ریسرش رو خم کرد و ز. شد هیبق يبه پدرش نگاه کرد که باعث خنده  يروزیلبخند پ هیبا  نیام

!یمرس -

!قابل نداشت -

.زنگ در بلند شد يصدا

:گفت نیام

م؟یهست یمنتظر کس -

:کرد گفت یرو روشن م پشیکه داشت پ یدر حال پدرش

.بده بهمرو  نیزم يحساب کتابا يپوشه  ادیقرار بود ب يازینه، ن -

.احساس کردم اخم کرد. به من انداخت ینگاه نیام

. از نگاهش داشتم يحس بد میشد یم یبه هم که معرف. خوش مشرب بود يادیکم تپل و ز هی ،ینکیع. بود نیهم سن و سال ام يازین

.اومد یاز نگاهش خوشم نم! بود زیکلمه ه یواقع يبه معنا. دمیتر کش نییپا یدامنم رو کم

به  لیمتما یپام برداشتم و کم يپام رو از رو. من نشست يمبل رو به رو يرو يازیجون، ن نیریبه تعارف ش. بود ستادهیار من اکن نیام

.جمع و جورتر بود يجور نیا. راست جفت کردم

!هیعال یلیکه خ نیمثل ا دیجد يدکتر، پروژه  يخب آقا -

.بود ستادهیهمچنان کنارم ا نیام. به من بود نگاهش

!لواسونه! ستیجا ن نیبله، اما پروژه ا -

.نشسته بودند ییمبل پهلو يرو نهیکردند و دو قلوها دست به س یدو تا گوش م نیا يبدون حرف و با لذت به صحبت ها نیو مادر ام پدر

:گفت نیام

پوشه همراهتونه؟ ،يازین يخب آقا -

.کرد یم رونشیداشت ب علنا

.داد هیرو برداشت و به پشت تک يچا يازین. کرد تعارف يموقع مستخدم بهش چا همون

!داره ادیز یدنید يکنم؛ تهران جا تونیچند وقت؟ همراه نیا دیهم رفت ییگذره؟ جا یخب خانوم، خوش م -

"!مردك سبک"

.مدت ازش دور بودم هیجا شهر منه؛ فقط  نیا. ستمین ستیبنده تور -

"ره؟یبگ ينکنه انتظار داشت جواب بهتر"

سرم رو باال گرفتم و . جا خوردم. پام يرو درآورد و گذاشت رو قشیجل نیام. کالفه تو جام جا به جا شدم. خورد یو ذره ذره مر شیچا

.نگاهش کردم

!گرممه -

.پام مرتب کردم يرو رو قهیجل
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:گفت نیریش

.شهیم تیباده جون اذ. کنن زونشیمادر خب بده آو نیام -

:گفت هیچ لشیدل دمیفهم یاشت که من نمبه لب د يکه لبخند یدر حال پدرش

.شهیالزمش م ره،یگرما م گهید قهیچند دق هی. نه خانوم، بذار باشه -

"!گنیم یچ نایا دمیمن که اصال نفهم"

.::ر شده استساخته و منتش)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

وقت  چیمن ه. بهم واقعا خوش گذشت. برخورد کردند بایو ز یمیصم یلیخ نیام يمادر و خانواده . بود یخوب یلیهم رفته شب خ يرو

 که رینه سال اخ نیداشتم، اما تو ا يمادر بزرگ خانواده ا یمیقد يتو اون خونه  یتو شش هفت سالگ دیشا. به نام خانواده نداشتم يزیچ

!اصال

:و گفتم میستادیراهرو ا تو

.بود یخوب یلیشب خ! محترمتون يممنون؛ هم از خودتون، هم از خانواده  یلیخ -

:زد و گفت یمهربون لبخند

.بود یخوب اریما هم شب بس يبرا -

.رو انداختم تا در رو باز کنم دیکل

...باده  یراست -

.چرخوند یش مرو تو دست چییبود و داشت سو نییسرش پا. برگشتم

.بهت بگم يزیچ هیخواستم  یم -

!دییبفرما -

به رفتن نباشه؟ يازیو ن میحلش کن میبتون دیشا ،یبگ اره،یتو ط يبپر ییکه کوماندو نیاومد، قبل از ا شیپ یاگه مشکل شهیم -

من  يحس برا نیکه بود، ا یبود؛ اما هر چ زیکه انقدر حواسش به همه چ نیبه خاطر ا ایدونم به خاطر اون لحن مطمئن بود  ینم. دیلرز دلم

.بود دیجد. نو بود

پر از جسارت، . اون موقع ها نوزده سالم بود. ستین ییمن کماندو يوقته حرکتا یلیخ. شمیو رو به رو م ستمیا یوقته که م یلیمن خ -

!یچارگیو پر از ب یجاهل

.تر از قبل پر از سوال شد شیب نگاهش

...فقط ... اگه  -

!دکتر يآقا ریتون به خشب -

:انداخت و گفت نییرو پا سرش
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!ریشب تو هم به خ -

.دمیکش یقینفس عم. ستادمیرو بستم و پشتش ا در

"انقدر رو من نفوذ داشته باشه؟ دینگاه با هیلحن،  هیچم بود؟ چرا "

 

***

چند وقته شام خورده بودم  نیاز بس ا. کرد یپام درد مبعد از مدت ها دوباره رفته بودم ورزش و دست و . از باشگاه برگشته بودم تازه

خودم  يداشتم برا. شد لیشام از امشب دوباره تعط. گردوندم یفرمم رو برم نیکار نار يقبل از رفتنم برا دیبا. شده بود ادیز لویک کیوزنم 

اصال ! من يو همون مرد و جواب تکرار شنهادیپ دوباره همون. زنگ خورد لمیکردم که موبا یم نییخوردم و کانال ها رو باال پا یکاهو م

.شدم یمتذکر م ایو برد نیحتما دوباره موضوع رو به ام دیبا. شدم یآدم رو متوجه نم نیمنظور ا

***

.تعجب کردم. پشت در بود ایبرد نیام يبه جا صبح

!سالم بر خانوم مهندس خودمون -

؟یشما خوب! سالم -

.دنبالتون امیصبح به من گفت ب. بود ومدهیهم خونه ن شبیکم کار داشت، د هی نینه؟ ام يدیمن رو د يتعجب کرد! خوبم -

.ادیبودم شب خونه ن دهیمدت ند نیتو طول ا. جا خوردم یکم

.حرکت کرد ایبرد

برنامه ها  يسر هیخودش  يمطمئنا برا یول ایبرد يداره، نه به اندازه  نیکه ا یتیبا موقع! باده؟ به هر حال مرد جوونه يدار يچه انتظار"

"!داره

.شدم یبدتر عصبان. اومدم خودم رو قانع کنم مثال

"!اصال به من چه؟! بابا يا"

:گفت ایبرد

د؟یکه ندار يکم و کسر ره؟یم شیکارا خوب پ -

:زدم و گفتم یزورک يلبخند

!نه -

.دیایبه نظر سر حال نم -

.اومدم یخودم م ست،یکه ن یراه. دیدیکش یکاش شما زحمت نم. ستین يزینه، چ -
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!د؟یایو م دیریخوشگل م گاردیباد هیبده هر روز با ! بابا يا -

"!از خود متشکر"

.بود یمرد جذاب و کار درست ایکنه، برد جادیا یصوت ینبود تا آلودگ ششیپ نینگ یوقت. گفت یناحق هم نم البته

.فتنیبه زحمت ب زیعز يگاردها يباد نیخوام ا ینه، فقط نم -

***

.هم همش در حال رفت و آمد بود ایمن مشغول کارم بودم و برد. ومدیتا ظهر شرکت ن نیام

همسرش فوت کرده . دانشجو داشت يو پنج ساله  ستیدختر خوشگل ب هیبود که  یتپل يخانوم بامزه  هیشرکت، زهره جون،  دیجد یمنش

حواس از کنار هر  یب. از در اومد تو نیکه ام میبخور ییتا با هم چا ششیم پرفت. هوام رو داشت یلیخ. داشتند يجمع و جور یبود و زندگ

 نیا. بود یآداب يمرد مباد نیام. میبا زهره جون به هم نگاه کرد! درهم بود و خسته افشیق. داد يدومون رد شد و جواب سالم سرسر

کرد صحبت  یکه توش کار م یراجع به شرکت قبل میداشت با زهره جون. دونم چش بود ینم. شد يجور هیته دلم . بود دیبرخورد ازش بع

.صحبت بود يبرا یخوب يبهانه . افتادم شبیتلفن د ادیکه  میکرد یم

.کرد یرو نگاه م نیمبل داشت زم يرو ایبرد. نشسته بود زیدست هاش بود و پشت م نیسرش ب. زدم و وارد شدم در

تو؟ امیتونم ب یم -

.کرد لبخند بزنه که موفق نبود یسرش رو باال گرفت و سع نیام

.دییبفرما د؟ییشما -

شما حالتون خوبه؟ -

!بله، بله -

.خسته بود و صورتش کالفه بود یلیچشم هاش خ. نکردم باور

د؟یخوب دیمطمئن -

.من در خدمتتونم! کم خستم هیبله،  -

!به من دادن يریدونم چه گ ینم. باز از اون شرکت بهم زنگ زدن د،یراستش رو بخوا -

:و گفت دیچرخ ایبه سمت برد نیام

.که ياریقرار بود ته توش رو در ب ا،یبرد -

:ور گفت نیاومد ا گهید يایدن هیکه انگار از  ایبرد

.رفت ادمی د،یببخش -

.ودداغون تر ب نیهر دوشون تو فکر بودند، اما ام. سمیبه سمتم گرفت تا اسم و شماره تلفن شرکت رو بنو يکاغذ يتکه  بعد

.مزاحم خانوم مهندس بشن نیتر از ا شیخوام ب ینم. االن برو سراغش نیهم ایبرد -
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.بودم ستادهیمن اما همچنان اون جا ا. رفت رونیحوصله بلند شد و از اتاق ب یب ایبرد

هم هست؟ يا گهید يمسئله  -

!بله، هست -

.تمرکز کنه يجور نیخواست ا یانگار که م. دیرو به صورتش کش دستش

.بفرما، در خدمتتم -

!د؟یچرا انقدر داغون -

.خودت رو ناراحت نکن. ستمیکم سر حال ن هی -

.لحظه تلفنش زنگ زد همون

م؟یبعدا صحبت کن شهیباده، م دیببخش. ییبرم جا دیبا -

!شدم؛ البته به خاطر خودش ناراحت

.فعال خداحافظ. من هم کار داشتم! البته -

ناراحت هم . داد یجواب نم یرو که بهش داده بودم کس يکه شماره ا نیبود؛ به خاطر ا یهم عصبان ایبرد. بود نیذهنم مشغول ام بیعج

.فکر يرفت تو یم یه. بود

.رسونه یگفت که من رو م ایکه تموم شد، برد يکار ساعت

.رمیدو قدم راهه، خودم م د،یزحمت نکش -

.به من متذکر شد که تا در آپارتمانتون برسونمتون شیپ قهیباز ده دق شیتو اون گرفتار نیام. دیکنم تعارف نکن یخواهش م -

شده؟ شیزیچ ؟يگرفتار -

.ستیجون حالش خوب ن نیریش! آره -

.چشمم يجون اومد جلو نیریخندون و صورت مهربون ش يلحظه چشم ها کی

.حالشون خوب بود. منزلشون بودم شیپ يمن هفته  -

 کهیامروز رفته بودن ت. دادن صیشون تشخ نهیبه غده تو س هیشب يزیچ هیرفته بودن دکتر؛  نیروت ي نهیمعا يبرا شیدو روز پ ایگو -

.دکترش شیبود، االنم رفته پ ششیپ شبیاز د نیام. يبردار

.حالم بد شد واقعا

"!نیام یمن، طفلک يخدا"

دو قلوها؟ -

.خبر ندارن -

.من مطمئنم. ستین یچیه -

.حالشون بده یلیخ نیپدرش و ام. جون خودش سر حال تره نیریالبته ش. دنیترس یلیخب خ اما گم؛یم نیمنم به ام -

.تا دم آپارتمان باهام اومد ایبرد
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شاد و  يخانواده  يبرا. نباشه يزیکردم که چ یدعا م. بود ریبد جور ذهنم درگ. درآوردن مانتوم رو هم نداشتم يحوصله . مبل نشستم يرو

.باشند دهیاز دست دادن رو چش ایکدومشون تا به حال نبودن  چیکنم ه یفکر نم. بود يبد يضربه  نیاون ها، ا یدوست داشتن

"!یبیغر يچه کلمه ! مادر"

.کردم یم ادیکم  اریکه من مادرم رو بس بهیعج

"االن حالش چه طوره؟ یعنی"

.االن وقتش نبود. رو تکون دادم، تا اون چهره ها از ذهنم پاك بشن سرم

 نیکرد، ام ینم یدهن لق ایهر چند اگر برد. زنگ زدم که خاموش بود نیام لیبه موبا يچند بار. د ساعت ده شب تو خونه قدم زدمحدو تا

.شده یگفت چ یبه من نم

.خشک شد رهیحالش چه طوره؛ اما دستم رو دستگ نمیبرم بب دمیدر آپارتمانش که اومد پر يصدا

"م؟نکنه دوست نداشته باشه من خبردار بش"

.عقب رفتم تو سالن دنده

".دخالت کنم شیدوست نداره من تو مسائل خانوادگ دیشا"

زدم و رفتم دم  ایدلم رو به در. رفت یچشمم کنار نم يصبحش از جلو يخسته  ي افهیآن ق کی یحت یبودم، ول ریبا خودم درگ یساعت کی

 دمیجفت چشم د هیدر که باز شد من . تا در رو باز کنه دیطول کش یکم. دستم چند بار به سمت زنگ رفت و اومد، تا زنگ زدم. خونه اش

.بم خش دار شده بود يصورتش درهم بود و اون صدا. بود يقهوه ا. نبود یعسل گهیکه د

:تعجب نگاهم کرد و گفت با

شده؟ يزیچ! سالم -

تو؟ امیب شهیم! سالم -

.تو ایب. ستیحواسم ن د،یببخش يوا يا -

.طرف بود هیعالمه ورق بود و لباس هاش هر کدوم  کی زیم يرو. پشت سرم اومد. بدون تعارف به سمت سالن رفتم. ستدر رو ب. تو رفتم

جون خوبه؟ نیریش -

.مبل نشست يو رو دیکش یآه

؟يدیتو از کجا فهم -

د؟یبهم بگ دیخواست ینم یعنی -

.یخواستم ناراحت بش ینم. نیبش -

ه طوره؟حاال حالشون چ. بهم گفت ایبرد -

.سوزاننده تر بود یصداش بغض نداشت؛ اما خشش از هر بغض. اش رو فشار داد قهیانگشت هاش شق با

.میباش ششیمنتظر جواب آزما دیبا. اش خوبه هیروح! خوبه -

.من مطمئنم. ستین شیزیچ -
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 زیمامانم همه چ. نگرانم یلیخ. وسط نیوندم امن م. ترسم دوباره سکته کنه یم. خرابه یلیبابام که حالش خ. هول کردم یلیدونم، خ ینم -

.ماست

!یلیسوخت، خ یلیخ دلم

د؟یچرا از حاال انقدر هول کرد. ستیمعلوم ن يزیهنوز که چ -

.داد هیتک یصندل یسرش رو به پشت. سکوت بود جوابم

د؟یخورد يزیاز صبح چ -

.ادینم ادمیدونم،  ینم -

.دیبخور ارمیبراتون ب يزیچ رمیم د؟یکنمسائل رو حل و فصل  دیخوا یم يجور نیا -

.گرم و سرد شدم یامروز ه. سوزه یگلوم هم م. ندارم لینه، اصال م -

.ارمیبراتون م يزیچ هی رمیاالن م! بدتر گهید -

.رفتم تو خونه. نکرد یمقاومت

"درست کنم براش؟ یچ"

داشتم و نداشتم رو  یتند و تند هر چ. کرد یکار رو م نیآوردنم اسر حال  يبرا رایشد سم یهر وقت حالم بد م مایقد. فکر بکر داشتم هی

آماده که شد . نداشتم يجز سوپ آماده چاره ا. نون تست و ساندوچش کردم يکه پخت گذاشتمش ال یکم. ختمیخرد کردم و تو تابه ر

االن انگار شش تا صورت خندون . دمیها کش چیساندو يلب خندون رو هیبود که با سس چشم و ابرو و  نیاما اصل کار ا. ینیگذاشتم تو س

.ارهیکم از اون حال و هوا درش ب هیبودم که بتونه  دواریام. کردند یاز تو بشقاب داشتند نگاهم م

 

.جلوش گذاشتم زیم يرو رو ینیس

.يدیزحمت کش یلیخ -

.ادیخوشتون ب دورامیام. نکردم ينه بابا، کار -

.دیافتاد خند ینیکه به س چشمش

!چه بانمکن نایا -

.کم حال و هواش رو عوض کنم خوشحال شدم هیکه تونسته بودم  نیاز ا. زدم لبخند

.چه قدر هم که خوشمزه ست -

.فقط سوپ فراموش نشه! نوش جان -

پس؟ یخودت چ. نخورمش شهیچشم، مگه م -

.من شام خوردم -

.بخورم يزیچ یتونم تک یاما من نم -
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.و مشغول شدم دمیخودم کش يبرا یکم یدست شیو تو پساالدش رو برداشتم  بشقاب

.هم از شام من نیا د،ییبفرما -

:خندان کرد و گفت يبه صورتک ها يا اشاره

د؟یبه ذهنت رس نیا يچه جور يجد -

 رمونیگ یود؛ هر چب ییدانشجو یالبته زندگ. کرد یدرست م نایحال و حوصله نداشتم از ا ایهر وقت که حالم بد بود  را،یسم میهم خونه ا -

.چیتو ساندو میذاشت یاومد م یم

 سانسیفوق ل يدوره . میکرد یم یو شوهرش تو لندن زندگ ایبرد يکه با خاله  سانسیل يدوره . نبود يجور نیما ا ییدانشجو یزندگ -

با عمه  وركیویهم من رفتم ن يردکت يدوره . پخت یکرد و غذا م یم زیکه خونه رو تم میاما مستخدم داشت م؛یهم خونه مون رو جدا کرد

.نداشتم ییدانشجو یبه سبک شما زندگ یعنی. کردم یام و خانوادش زندگ

!دایاز اون دانشجو بورژواها بود -

:و گفت دیخند بلند

!بود يرینظ یاصطالح ب -

:و گفتم دمیخند

 یکه هر چ ییاز اونا! هم اتو هیهم کتر ياز اونا که کتر .چند منظوره س لشیکه وسا میداشت اییاما ما از اون خونه دانشجو! گهیخب آره د -

!پوشه یرو م زایزودتر بلند شد جوراب تم یاز اونا که هر ک. اومد بخور رتیگ

.جالب باشه دیبا -

.هم داشت يشب زنده دار. هم داشت یپول یو ب یکس یو ب ییتنها. هم داشت یسخت. جالب بود، اما دردناك هم بود. جالب بود -

.بودم دهیتر مادرم رو د شیارزشش رو داشت؟ کاش ب. نکردم یحدود ده سال من با خانوادم زندگ يزیکنم چ یاز صبح دارم فکر م -

.کرد یوصلم نم ییبه جا یطناب چیوقت بود ه یلیبد؟ من که خ ایخوب بود  نیا. آدم وابسته بود نیقدر ا چه

و اگر کم . دیاریکم م دیو فکر کن دینیاگر بش يجور نیا. شهیکه حالشون خوب م دیشمطمئن با. شده يزیانگار چ دیزن یحرف م يجور هی -

.دیمبارزه کن دیتون ینم دیاریب

.سوپش رو تو بشقاب گذاشت قاشق

.فکر نکنم زهایچ نیتونم به ا یحق با توئه، اما نم -

اد؟یم یک شیجواب آزما -

!پس فردا -

تون  هیخوب شدن روح يبرا. مینداز یما کارها رو راه م. شرکت دیایبه نظرم ن. شماست يبرا یتفردا روز پر از انتظار و سخ دینیخب بب -

پس . دیکن یجمع م يانرژ یکم يطور نیاما باز هم ا م،یخند یدو روز م نیا يهر چند مطمئنم پس فردا به ماجراها. ییجا دیبر یخانوادگ

.میریگ یرو م شیجواب آزما میریهم م افردا هم که ب

.و پر از لبخند نیپر از تشکر، پر از تحس. کرد اهمنگ
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نه؟ يراه حل دار هی شهیتو هم -

.به کمک دوستام راه حل انتخاب کردم یخود من هم گاه -

بخشه؟ نانیچه قدر حضورت اطم یدون یم -

.تا گوش هام داغ شده بود. انداختم نییرو پا سرم

.نکردم يبابا، من که کار يا -

.یکن جادیخوب ا يحس ها کیبه نظر خودت کوچ يبا کارا يخوب بلد یلیاده؛ تو خب نهیمسئله هم -

.ضربان نبضم باال رفته بود. رو ازش گرفتم نگاهم

 یاسترس پنهان هم بهم بده که اگر بعض کی یطور دلم رو بلرزونه، ول نیکرد ا یآدم از من م نیکه ا یفیشد که هر تعر یباعث م یچ"

"!کنه؟ یبراقش نگاهم نم يها یعسل نیا اب گهیرو بفهمه د زهایچ

.عوض کردن کانال ذهنم بود يروش من، برا نیا. رو تکون دادم سرم

.دیبخواب دیریشما هم بگ. برم گهیوقته، من د رید -

!تیبابت همراه یبابت شام و مرس یمرس -

.هیچه حرف نیا -

.رو دراز کردم تا باهاش دست بدم دستم

.دارن اجیاحت یلیخانوادتون به شما و قدرتتون خ. دیحتما بخواب دیکن یسع -

:دست هاش گرفت و گفت نیرو ب دستم

.يکه اومد یمرس. داشتم اجیبا تو احت یمن هم به هم صحبت -

.پشت دستم گرم شد. رو باال آورد دستم

"!دستم يرو يگرما نیبود ا یبیچه حس غر! من يخدا"

خودش در . که دستم رو بکشم هم نداشتم نیتوان ا دیشا ایاما جسارت . بشه دهیقلبم شن ضربان يصدا دمیبود که ترس کینزد نقدریا

.کمال ادب دستم رو رها کرد

خودت رو "که  دیکش ادیاز درونم سرم فر ییندا هی. شد یم یو خسته در اومده بود و دوباره داشت عسل يهاش از اون حالت قهوه ا چشم

"!جمع کن باده

!لیدل یکار ب هی. دستم گرفتمموهام رو تو  نییپا

!ریشبتون به خ! یخب، مرس -

:زد و گفت لبخند

!ریشب تو هم به خ -

که  نیچند لحظه بعد از ا. برنگشتم پشت سرم رو نگاه کنم و رفتم تو. رفتار کنم يکردم عاد یتونستم سع یکه م يرو باز کردم و تا حد در

.بسته شدن درش اومد يدر رو بستم، صدا
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.تلفن به من گفت يبود که خودش پا يزیچ نیا. با خانوادش به کرج رفته بودند نیرو ام روزید تمام

دور  یلیباشه کار خ بیرق يکه تو پروژه  یبود که بر زدن مهندس نیمسئله ا. بود و اون مرد پشت خط ییهنوز دنبال اون شرکت کذا ایبرد

.بود گهید يزهاینبود؛ اما ترس من از چ یاز ذهن

روشن  ییجورا هیهر چند ته دلم . بودم نینگران مادر ام. نیام شیکرج پ رهیصبح اومده بود دنبالم و عصر هم برم گردوند و گفت م ایبرد

.بود

. کردم ییتر احساس تنها شیانگار ب ست،یتو آپارتمانش ن نیاحساس کردم ام یبود که وقت بیعج. خوندن يکتاب گرفتم دستم برا هی

.کردمپشت دستم رو نوازش 

"!دوستات و سر کارت شیبه همون شهر، پ يبرگرد. تیسر خونه زندگ يبرگرد دیبا گهیچند وقت د! جمع کن خودت رو باده"

راه رفتن  يدلم برا. خواست یپر از نور رو م يو اون شب ها ایدر يمخلوط با بو يقهوه  ياون بو یلیدلم خ. همه تنگ بود يبد جور برا دلم

آپارتمان، اون شرکت و خب  نیا يکردم اون جا هم دلم برا یبود که فکر م بیتنگ شده بود؛ اما عج دیجد يس هالبا يو برا جیرو است

.شهیتنگ م گهید يزهایچ یلیخ

***

 یلیحال و روز خ نیتونستم حدس بزنم که ام یم. آژانس گرفتم تا برم اون جا هی. کجاست شگاهیکه آزما دمیکش ایزبون برد ریاز ز صبح

.داشته باشه دینبا یمناسب

 خت،یبا اون قد و باال و سر و ر. اومد یکه داشت م دمشیاز دور د. دیرس یحدودها م نیهم دیبا. ساعت ده بود دمیکه رس شگاهیدر آزما به

گرد به  يبا چشم ها ده،یتر برنداشته بود؛ انگار که باورش نشه من رو د شیقدم ب هی. از کنارم رد شد. يند صشیامکان نداشت که تشخ

.سمتم برگشت

؟ياومد یبا ک... جا  نیتو ا -

.کرده بود یجمالت رو قاط. گرفت خندم

.دییجا نیگفت ا ایبرد. با آژانس اومدم -

!دهن لق شده یلیخ دایجد ایبرد نیا ؟يدیبابا، چرا زحمت کش يا -

!شیسراغ جواب آزما میبر د؛یحرف ها رو ول کن نیا -

.کردم از حضورم ناراحت بشه یصال فکر نما. کم حرفش بهم برخورد هی

تا  میپاکت رو که به دستش دادند هر دو حمله کرد. ستیمعلوم بود که حالش خوب ن افشیاز ق. میدیرس شیجواب آزما لیقسمت تحو به

نگاه  نیبه ام. خوشحال شدماز ته دل . میمواجه شد ایدن یمنف نیباتریبا ز م،یدرش رو که باز کرد. مینیسوادمون جواب رو بب مچهیبا همون ن

.کرد یرو دوباره و دوباره نگاه م شیداشت جواب آزما یوصف یب يدکردم که با شا

!خب خدا رو شکر -
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 یپهن و گرم يچشم به هم زدن تو فضا هیتو . ام پر از ادکلن تلخش شد هیبود که احساس کردم تمام ر ومدهیجمله کامل از دهانم در ن نیا

 ونیخودم رو م. ساعت ها بود يچند لحظه که گذشت، به نظر من به اندازه . بود زونیدست هام از دو طرفم آو. دمجا خور. افتادم ریگ

.رو نداشتم يزیچ نیاصال انتظار همچ. انداختم نییسرم رو پا. رهام کرد. شد تمونیانگار تازه متوجه موقع. کردم جادست هاش جا به 

باده؟...  یلیخ... من  -

از  یخانوم مسن هی ياومدم جوابش رو بدم که صدا. بود تا ماجرا رو حل و فصل کنه يکار کرده و دنبال جمله ا یبود که چ دهیفهمتازه  انگار

.پشت سرم اومد

!خب پسرم مبارك باشه -

"مبارك باشه؟ یچ"

.پشت دمیچرخ عیسر

.خودت اسفند دود کن يخونه برا یرفت! دخترم... ماشاا -

"!گفت؟ یم یچ نیا"

خواستم . دیبار یم طنتیاز چشم هاش ش. داشت یخطاکار به زور داشت خندش رو نگه م يپسر بچه  هی نیکه ع نیبه سمت ام برگشتم

:بگم که گفت يزیچ

.مامانم و بابام دم مطب دکتر منتظرم هستن م؟یبر شهیم -

کنم، چرا حاال مثل  شیهمراه شگاهیقط قرار بود تو آزماکه ف ینگفتم من یحت. حس تازه پشت سرش راه افتادم هیمن پر از سوال و پر از  و

!رمیجوجه اردك دارم دنبالش م

 

***

که صبح رنگ به رو نداشت االن حالش بهتر  نیلبش بود و پدر ام يلبخند رو هیجون  نیریش. میستادیا نیکنار ماش میاومد رونیدر که ب از

ببرنش و اگر نشد با  نیکنند با دارو از ب یم یساده ست که اول سع ستیک هیو فقط  ستین یمهم يداده بود که مسئله  نانیدکتر اطم. بود

.ادهس یجراح هی

:جون گفت نیریش

.یما رو تنها نذاشت يلطف کرد یلیخ زیباده عز -

.زن سراسر محبت بود نیا

.باهاشون همراه شدم گهیدکتر تنها نباشن، بعد د يمن صبح اومده بودم آقا! کنم یخواهش م -

:هم دستم رو فشرد و گفت نیپدر ام. دیجون صورتم رو بوس نیریش

.میش یخوشحال م یلیخ. ما يخونه  اریب فیدختر تشر -

.شمینه ممنونم، مزاحم نم -
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:گفت نیام

.امیرسونم بعد خودم م یخونه من باده رو م دیمامان شما بر -

.دیکش ینفس راحت نیام م،یکه شد نیماش سوار

.ستین یخاص زیچگفتم  دیدید -

.تک تک ادا کنم دیعالمه نذر کردم که با کی -

.گذشت ریخدا رو شکر که به خ! یعال اریبس -

.تیممنون از همراه یلیخ -

.من خودم هم نگران بودم! کنم یخواهش م -

؟يایب یخواست یکه نم یمطمئن. میش یخوشحال م دنتیکه ما از د یدون یتو م نیبب -

.خونه رمینه، م -

***

. شلوغ بود یلیهم سرش خ ایبرد. اومد یشرکت هم نم. مادرش بود يتمام مدت خونه . ومدیاصال آپارتمانش ن نیدو روز ام نیطول ا در

.رها شده رو داشتم ياحساس آدم ها. دونستم، اما دلخور بودم یرو م نیمنطق شده بودم؛ خودم ا یب یلیخ

"!کارمند هیکارفرماست و تو  هیاون  نه؛یه همرابط نیا یدرست و منطق! باده يبد عادت شد"

.کاناپه نشستم يرو چهارزانو

نسکافه  يگنده  يکاغذ وانیل هیهر کدوممون . مینیش یچمن ها م يرو. ساعت هشته. میزن یتو ساحل قدم م رایبا بهروز و سم میدار

.دستمونه

:گمیکنم و م یبه سمت بهروز م رو

!شدم دکتر تیسر جهاز -

:گهیکنه و م یاما چپ چپ نگاهم م رایسم .خنده یم

.میبر یصد بار بهت گفتم ما از بودن باهات لذت م -

:گهیخاصش بهم م یهم با همون مهربون بهروز

؟يخور یما نسکافه م شیپ ینیش یرو چمنا م يایتازه خانوم مدل، تو با شهرتت بازم م. یتو هوام رو داشت! يرابطه ا نیتو معمار ا -

.برم ینسکافه خوردن ها لذت م نیراه رفتن ها، از هم نیاز هم من

درش . نیچمدون فرستاده دفتر نار هیجلب توجهم  يمعروف برا ياز خواننده ها یکی. کنم یم افتیدر بیغر بیعج شنهادیده ها پ روزانه

قولم به خودم و  ادیاما  شم؛یر از حس مپ فیتوجه لط نیاز ا یمثل هر زن. زنم یلبخند م. گل رز بود يپر از گلبرگ ها م،یرو که باز کرد

.کنم یرستوران شهر رو رد م نیشام تو لوکس تر يخواننده برا يآقا شنهادیپ فتم،ا یکه م رایسم
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با . زنم یقدم م ایو شوهرش لب در رایدانشجو با سم هی نیع قایبافته، دق يکفش کالج به پا، با موها. پوشم یو کت چرمم رو م نیج شلوار

.هیشهرت موقت نیشغل و منبع درآمده و ا هیلوکس و پر زرق و برق  يایکنم که اون دن یار مخودم تکر

از  شهیخاص انجام دادم، اما هفت سال هم طیکار رو فقط در شرا نیکه من بعدها ا نیبا وجود ا. تر شد شیشهرت هر روز ب نیچند ا هر

هر چند سال . تر کرد شیشهرت رو ب نیمرموز بودن ها ا نیها و هم يریاره گکن نیبه قول هاکان، هم. ها بودم نیها و پول سازتر نیبهتر

تا سه سال قدم به قدمم توسط خبرنگارها و  میو به مدت دو سال و ن دیکار از سمت من مثل بمب ترک هیاتفاق و  هیشهرت،  نیچهارم ا

.عکاس ها ثبت شد

گوش دادم و  نییطبقه پا ي هیهمسا ونیزیبلند تلو يبارون و به صدا يبه صدا .شدم رهیشب خ یکیبه تار. ستادمیشدم و کنار پنجره ا بلند

.بود حس کردم یزندگ يکه نشانه  یداغ ازیپ يبو

رها شدم؟ تازه  تیجمع نیکردم ب یبودم؟ چرا باز احساس م دهیرس ایآ دن،یرس يهمه دست و پا زدن برا نیهمه تالش، با ا نیبا ا من

.يهم تعلق ندار ییبه جا قتیدر حق ،یتعلق نداشته باش یکه به کس یگفت تا زمان یآوردم که م یم مانیا رایداشتم به حرف سم

***

!یبه قول بوسه پول درمان ای دیگرفتم برم خر میتصم. بود و من تو خونه تنها بودم جمعه

هر چند . گ و وارنگش دوست داشتمرن يخاصش و مغازه ها يمحل رو با بو نیا شهیمن هم. شیخودم راه افتادم به سمت تجر يبرا

.بشم الیخ یدادم ب حیباال بود؛ اما من ترج ،یحاج يبه خونه  یکیرفتن به اون جا، به خاطر نزد سکیر

. کوچه خلوت بود ز،یهوا و برف ر يبه خاطر سرما. ساعت حدود نه شب بود. اومدم رونیب سیاز پاساژ تند دیخر ي سهیعالمه ک کی با

.رمیو از اون جا دربست بگ دونیتا خود مگرفتم برم  میتصم

. اسمم جا خوردم دنیتند کردم که با شن یقدم هام رو کم. پشت سرمه یکردم کس یاحساس م. داشت یتوهم دست از سرم برنم نیا انگار

.و پشت سرم رو نگاه کردم ستادمیا

"!من، هومن يخدا"

:و گفت ستادیفاصله ازم ا با

!سایوا قایدق هی. االن چند وقته منتظر فرصت حرف زدن باهاتم. سایوا قهیدق هیباده فقط  -

پشتم رو کردم . ضعفم معلوم نباشه افمیکردم تا از ق یرو محکم تو دستم گرفتم و سع دمیخر يها سهیک. پس توهم نبوده. زد خیبدنم  تمام

.بهش تا برم

:اومد و گفت دنبالم

.فرصت بده قهیدق هیفقط ! میچند ساله که در چه حال یدون ینم. میالمن در چه ح یدون یتو نم. کنم یباده خواهش م -

.ستادمیا

"گه؟یم یچ نیا"

.کردم صدام رو کنترل کنم تا نلرزه یسع
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!کارت یبرو پ. االنم ندارم. من که با تو کار نداشتم ؟يخوا یاز جونم م یچ گهید -

.انداخت نییرو پا سرش

"!یعجب پارادوکس! هومن و شرم؟"

!شهیباورم نم. دمتید شهیورم نمبا -

.ستیبرام مهم ن. برسون يخوا یم یحاال هم بدو برو به گوش هر ک. باورت بشه -

.یکن یاشتباه م يباده دار -

"!اومدنم اشتباه بوده ایمن به دن! به خدا نیاشتباه؟ دلش خوشه ا"

.رفتم ابونیرو به سمت خ دهایاز پ. افتاد یاون ماسک خوشگل قدرتم هم داشت م. شد یداشت بد م حالم

!خصوصا تو نم؛یکدومتون رو بب چیه ختیخواد ر یدلم نم -

 ادیفر ياومد و بعد صدا يموتور هیبوق ممتد  يصدا. انداختم ابونیمحابا تو خ یخودم رو ب. دمیترس. رهیرو دراز کرد تا بازوم رو بگ دستش

.دیچیکمرم پ ي هیتو ناح دیشد یلیدرد خ هیو  ابونیمن پرت شدم وسط خ! یکس

دکتر که انگار مرض داشت و  ایشد؟  بیکجا غ دمیهومن رو که اصال نفهم! دونم یرو، نم یچه کس قایدق. خواست کله اش رو بکنم یم دلم

 یبرم ادداشتیکرد و بعد  یبود رو به روم و ازم سوال م ستادهیرو که ا سیپل ایداد؟  یتر فشار م شیگفتم درد داره ب یرو که م ییهر جا

خودم رو که چرا تو  ای! زد یحالم رو بهم م يزیتر از هر چ شیکه ب يذاشت تو دهنش؟ کار یمن م حیرو موقع توض دکارشداشت و ته خو

بدم؟ تیکرد رضا یکه التماس م يپشت کفتر يو موها بیج شیموتور سوار با شلوار ش نیا ایبودم؟  تیموقع نیا

 

***

:و گفتآمپول زد  هیتو سرمم  پرستار

.يندار یمشکل خاص يشانس آورد. ندازه یدردت رو م یکم ه؛یمسکن قو هی نیا -

!ممنونم -

.دیکش یم ریکمرم هم ت. دیترک یسرم داشت م. بالشت گذاشتم يرو رو سرم

"!و خودت یخب باده خانوم، باز هم خودت"

.زدم يپوزخند

 هیگل دخترش چه طوره، نه  نهیتو اتاق و بب ادیدارم تا تو سر زنان ب ينه مادر .کسم یمن مشهور، من خانوم مهندس، من پر ادعا، تنها و ب"

اگه . نگران نگاهم کنه يعشق که با چشم ها هی ینه حت. دونه خواهرش نگران باشه هی يکه برا يرو بچسبه، نه برادر يموتور ي قهیپدر که 

"!فرشته کوچولوئه هیو مادر  ،گهیاونم همسر کس د ؟یخب که چ. بود رایبودم الاقل سم بولاستان

 نهیتا بب نستادیتو زرد بودنش رو نشون داد و وا شهیهر چند مثل هم. گستاخ امشب انقدر پر از شرم بود ي دهیدر نیبود که ا ببیعج! هومن

!زنده ایمرده ام 
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.دشمن هام داشتم نیرگ تراز بز یکیکس شده بودم که انتظار توجه و محبت از  یچه قدر تنها و ب. به حال خودم سوخت دلم

 یم یافته وقت یم ادمی. هم فکر کنم هنوز پشت در بود سیپل ياون آقا. بدم تیو بعد رضا میمنتظر عکس سرم باش دیگفته بود با دکتر

.بود نیما همانگار تمام مشکل . سندینو یم "ه"بود که اورهون رو با کدوم  دهیپرس يبامزه ا ي افهیکنه، با چه ق ادداشتیخواست اسمم رو 

"!آخ کمرم"

***

:دکتر اومد داخل اتاق و گفت. بودم يداریخواب و ب نیچرت و ب مهین

اگر هم . دیجا بمون نیامشب رو ا دیتون یم دیاگر دوست داشته باش دیکه مطمئن باش نیا يبرا. ستین یمشکل چیخب خانوم، خوشبختانه ه -

.دیریتره با خانواده تون هم تماس بگهر چند که به. خونه تون دیبر دیتون یکه نه، م

".چند وقته همه دلشون خوش بود نیاصال ا! دکتر هم دلش خوش بود نیخانواده؟ ا"

!تنهام یعنی. اومدم يکار يرو ندارم و برا یجا هم کس نیا. ستمین رانیا میمن مق -

.کم تو هم رفت هیهاش  اخم

.خورده، کمرتون هم کوفته ست هیدستتون دو تا بخکف . دیاستراحت کن يچند روز هی دیبه هر حال با -

.بدم تیخوام رضا یم. ارهیو برگه ها رو هم ب ادیب دیبگ سیپل يکنم به اون آقا یفقط خواهش م. چند روز بمونه گمیخونه کارگر دارم؛ م -

***

. خواست مرخصم کنه ینم زیون دکتر عزچ. ندارم یتیدادم که اگر مردم، شکا تیرضا شیچند لحظه پ. درازکش نشستم مهیآژانس ن تو

دلم به حال خودم  یتر از هر زمان شیامشب ب قتایحق. رو بچسبه مارستانیخفت ب ادیرو ندارم تا ب یدادم و قسم خوردم که من کس تیرضا

.سوخت

 رهیشدم خ ادهیآژانس پصبح از  کیساعت  دهیداغون و صورت رنگ پر يبا تعجب به من که با مانتو داریسرا م،یدیساختمون که رس به

.بود ینینازن رمردیپ. شم کمکم کرد ادهیتونم پ ینم دید یجلو و وقت دیدو. شد

شده؟ یچ! خدا بد نده خانوم مهندس -

:که هنوز تو توهم مسکن ها بودم گفتم من

.تا دم آسانسور برم دیخواهشا کمک کن. تصادف کردم -

. دیزنگ بزن هیبهشون . رفتن و اومدن یه. جا نیاز ده بار زنگ زدن، چهار بار هم اومدن ا تر شیب. دکتر در به در دنبالتون بودن يآقا -

.رونیفکر کنم دوباره رفتن ب

.من به اون ربط داشت یکس یب نیانگار ا. بودم یمنطق از دستش عصبان یکامال ب. حوصله نداشتم اصال

.کرد یکم از اون حس خراب داخلم کم م هیطور زجر دادن خودم،  نیار اانگ. دادم خودم تنها باال برم حیترج میدیآسانسور که رس به
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چراغ ها رو خاموش کرده  يمن در رو قفل کرده بودم و مطمئنم که همه . تعجب کردم. رو تو در انداختم دیکل دم،یخودم که رس يطبقه  به

 میاز پشت سر اومد که باعث شد ن ییصدا هید سالن که شدم وار. دیکش یم ریکمرم ت. به سمت سالن رفتم. بودم؛ اما آباژور هال روشن بود

.امتر بپرم هو

!؟يکجا بود -

.خشم چشم هاش بود بیبرق عج دمید یکه م يزیتنها چ یکیتو تار. اومد یبود که از تو اتاق به سمتم م نیام

:گفت یوحشتناک يصدا با

؟يکجا بود! با توام -

.ه سکوت کردمانقدر درد داشتم و تعجب زده بودم ک من

"!اومده بود تو؟ يچه طور نیا"

.دیچشمش که بهم افتاد به سمتم دو. دست انداخت و چراغ هال رو روشن کرد. شد یتر عصبان شیب دیرو که د سکوتم

!؟يشد یشکل نیچرا ا -

.کردم سکوت

!شده؟ یچ! با توام باده -

.شد تا بتونم جواب بدم یزد و من انگار که لج کرده باشم، دهانم باز نم یداد م اون

.تر از جسمم روحم خسته بود شیب. مبل برسونم نیکردم تا خودم رو به اول یسع. شد یداشت دو نصف م کمرم

.شد یم دهیبا هم د یو نگران تیتو چشم هاش عصبان. بود ستادهیا

.آخم دراومد. مبل ول کردم يرو رو خودم

!؟یکن وونمید يخوا یم ایشده  یچ یگیباده م -

.نشده یچیه -

ه؟یزیهمه چ یکار کدوم ب! ینشده؟ داغون یچیه -

.رفتم عقب

.بودم مارستانیزد بهم، تا االنم ب يموتور هی. تصادف کردم. ستین يزیچ -

!؟یچ -

"نم؟یب یمن دارم تمام نداشته هام رو م ای د؟ینگران شد؟ مردمک چشمش لرز"

.تر تو هم رفت شیاخم هاش ب دیباند دستم رو که د. کردنم کرد یسشروع به برر. دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند با

اتفاق افتاد؟ نیچه طور ا -

.بهم زد يموتور هی د،یرفته بودم خر -

!ن؟یهم -

!نیخب بله، هم -
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:دهانش و گفت يموهاش برد، بعد مشت کرد و گذاشت جلو نیدست هاش رو ب. شد یعصبان

بگم؟ یبه تو بگم؟ چ یخبر داشته باشم؟ آخه چ دین احمق نباافته بعد م یهمه اتفاق برات م نیا -

!یقال يقرمز بود؛ رنگ گل ها. بود یحد مرگ عصبان در

.استراحت کنم دیاالنم فقط با! نیهم. کم بدنم کوفته ست هیمن خوبم، فقط  -

زنگ به ما نزدن؟ هیچرا از اون خراب شده  ؟يچرا به من خبر نداد -

.بودم یاز دستش عصبان يخبر یبه خاطر دو روز ب. درد داشتم. منگ بودم. تنفر بودمسوال و جواب م نیا از

.میکارمند موقت هی. رو ندارم یگفتم من کس -

.رفت وا

!نه؟یاز ا ریمگه غ -

.شهیکردم داره منفجر م احساس

!منه ریتقص! من احمقه ریتقص ست،یتو ن ریتقص -

.من هم برم بخوابم. ریشبتون به خ. دیکه نگران شد دیببخش. خودمه ریتقص. ستیکس مقصر ن چیه -

.آخم دراومد. دیبار یاز چشم هاش آتش م. شونه ام گذاشت و مانع بلند شدنم شد يبلند شم که با خشونت دستش رو رو خواستم

.دیبرس تونیبه کار و زندگ دیشما هم بر! برم بخوابم دیدکتر؟ بذار يآقا دیکن یکار م یچ -

. کنه یکار م یداره چ نمیحال تر از اون بودم که بتونم بب یاما ب دم؛یدر کمدم رو هم شن يصدا. نگاهم کنه به سمت اتاقم رفتکه  نیا بدون

.ختیر میدستش گلوله کرده بود تو ساك ورزش يچند لحظه بعد لباس هام رو که تو

؟یکن یم يکار دار یچ -

.رو نداد جوابم

؟يکار دار یبا لباسام چ! با توام -

.فتیپا شو راه ب -

"ن؟یا گهیداره م یچ"

!کجا؟ -

!ما يخونه  -

!يانتخاب نکرد یشوخ يرو برا یاصال وقت خوب! ؟یچ -

:نگاهم کرد و گفت شیشاک ي افهیق با

.ندارم یمن شوخ -

.دمیبازوم رو کش. بازوم ریانداخت ز دست

.برمت یپا شو، وگرنه به زور م! نکن وونمیباده د -

.امیپس مشکلم برمخودم از  -
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:زد داد

؟یحساب کن یتا منو کس يانقدر آدم حسابم نکرد یبگ يخوا یم تم؟یمسئول یب یبگ يخوا یم -

.فشار روم بود یلیخ. هم داد زدم من

!يذار یم يکارمندت وقت و انرژ يبرا دیکه با يزیتر از اون چ شیب يخوام بگم دار یم -

!ما يخونه  يایم تو! شهینم يطور نیکه ا نینه، مثل ا -

!چرا اون وقت؟ -

!کارمند چه طور رفته تو ذهنت نیبفهمم ا دیچون با. گمیچون من م -

.ستین قتیاز حق ریبه غ يزیتو ذهن من چ -

:چونه ام رو گرفت و صاف تو چشم هام زل زد و گفت. تر شد یعصبان

 فتهیراه ب ییآبرو یها ب هیتو همسا يخوا یاالنم اگه نم! راقبت کنمکه من خاك بر سر نتونستم ازت م نهیا قتیحق! ه؟یچ یدون یم قتیحق -

!برمت یندازمت رو کولم و م یخودت بلند شو، وگرنه م

از آه و ناله خوشم . صورتم رو جمع کردم. دستم رو گذاشتم روش. دیکش ریکمرم ت. آخرش يهم از جمله  تش،یخوردم؛ هم از عصبان جا

.اومد یم به شدت هم خوابم. اومد ینم

.دینگران شد و دستش لرز صداش

!چرا تو رو مرخص کرد؟ مارستانیاصال اون ب! پا شو ببرمت دکتر ؟يشد؟ درد دار یچ -

.بود یخط خط اعصابم

.که ناراحت بشه ستین یدادم که اگر مردم کس تیرضا. نبود میزیچ. دادم تیخودم رضا -

.شل شد و افتاد دستش

.شد یتر م شیب شیجور نگران نیکه ا دید یهام مداشت تو چشم  یدونم چ ینم

!ساعت نیسر و وضع، نه تو ا نینه با ا ت،یوضع نیدوست ندارم مزاحم خانوادت بشم؛ نه تو ا. دارم اجیاالنم فقط به استراحت احت -

.کردم بلند شم یسع. کردم یمصرف م يانرژ يادیز داشتم

کجا؟ -

.خوام برم بخوابم یم -

با دست اشاره . بازوم انداخت ریهول دستش رو ز. کم تعادلم به هم خورد هی. رفت یاهیچشم هام س ستادمیرو پام که ا. شمکرد بلند  کمکم

.پا به پام تا اتاق اومد. کردم که خوبم و به سمت اتاق راه افتادم

.رو باز کرد دستم رو کنار زد و خودش دکمه هام. تونستم ینم یمانتوم رو باز کنم، ول يکردم دکمه ها یسع

؟يبلوز شلوار راحت بهم بد هیاز تو کشو  شهیم -
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!عالمه آدم هست هیما؛ اون جا دو قلوها هستن، مامانم هست،  يخونه  میبر ایب ؟یکن یآخه چرا لج م -

.رو گفت و از تو کشو بلوز شلوار ساتن قرمزم رو در آورد نیا

.خوام لباس عوض کنم یم رون،یلطفا برو ب. کنم یم یدارم زندگ میشگیهم نیکنم، من با روت یلج نم -

...خاطر  نیبه هم! یتونم کمکت کنم تا لباست رو عوض کن ینم یمن حت نیبب -

.تونم کار خودم رو انجام بدم یمن م -

.رفت رونیرو تکون داد و از اتاق ب سرش

.ضرب و زور و درد، لباسم رو عوض کردم و رفتم تو تخت با

.اومد تو به در زد و يا تقه

حالت چه طوره؟ -

.و سوال بود يدلخور ،یپر از نگران صداش

.تو هپروت بودم. ندادم جواب

:نشست و گفت کنارم

؟يدیخواب -

.ندادم جواب

؟یمسائلت رو خودت حل کن شهیهم دیبا یباعث شده فکر کن یآخه دختر تو چته؟ چ -

.سوخت یهام م چشم. کم منگ بود هیسرم . شد یدورتر و دورتر م یه صداش

***

چه  نمیبا هزار ضرب و زور رفتم تا بب. خواستم به پهلو بچرخم که کمرم درد گرفت. شدم داریاومد ب یکه از آشپزخونه م ییسر و صدا با

.افندشک یقابلمه، سر گاز خم شدند و انگار که دارند اتم م يدو قلوها تو آشپزخونه اند و تا کمر رو دمید دمیبه سالن که رس. خبره

.دندیهر دوشون باال پر. کردم سالم

!که مونیترسوند -

د؟یکن یکار م یجا چ نیشما ا. نبود نیقصدم ا -

.یاالن تو تختت باش دیتو با ؟یکن یکار م یجا چ نیتو بگو ا -

:زد و گفت نایبا دست محکم پس سر ت آتنا

!يپرستار میمثال اومد .نتونست بخوابه چارهیب ياز بس سر و صدا کرد! توئه احمق ریتقص -

:مظلوم نگاهم کرد و گفت نایت

منه؟ ریآره باده؟ تقص-

:زدم و گفتم لبخند
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د؟یاومد یک د،ینگفت. شدم یم داریب دیکم کم با گهینه، د -

:گفت نایت

 میشلوغ نکن میول دادق یول. داد تیتا رضا شتیپ میایب میالتماس کرد یبعد ه م؛یدیترس یلیما خ. هیچ انیزنگ زد گفت جر نیام یصبح -

!نشد ایکه گو ،یبخواب یتا بتون

.بالشت و پتو رو کاناپه بود هی. نگاه به اطراف کردم هی. آشپزخونه نشستم یصندل يرو

"اون جا جا شده؟ يچه طور کلیکاناپه ؟ با اون قد و ه يرو ده؟یجا خواب نیشب رو ا یعنی"

.میما هم برات از خونه سوپ آورد. ادیم يصراما ع شت؛یپ ادیمامان صبح کالس داشت نتونست ب -

:گفت آتنا

.میهمبرگر بخور میچونیبپ ایب یباده ول! ست و براش خوبه چهیماه گهیباده که سرما نخورده سوپ بخوره، اما م گمیمامان م نیبه ا یه -

.دو تا رو دوست داشتم نیا. دمیته دل خند از

".چه قدر بعدها دلتنگشون خواهم شد"

:جلوم گذاشت و گفت ریش وانیل هی نایت

!يتصادف کرد يو با موتور یبد شانس دمیشن -

.هم بود يپشت کفتر هی! آره واال -

.شد یرفت و آمدها بخت ما هم باز م نیتو ا دیشد؟ شا یم یبود چ يزیچ ،ینیالمبرگ ،يبنز هی -

.کردم یمگه خودم چالق بودم؟ سه سوت تورش م -

!تو بهتراش هست ي، براالزم نکرده باده خانوم -

"شد؟ يانقدر جد هویچرا  نیا"

.ستمین سیدنبال ک ابونیمن تو خ! ؟يشد یرتیغ هویچرا ! کردم یشوخ -

:گفت نایت

از ! پماد مونده که وقتشم گذشته هیفقط . يرو خورد شیبخش هیکرده،  دارتیصبح ب ایگو. يبخور میگفته قرصات رو بد نیباده جونم، ام -

.میتونسته برات بزنه و سپرده ما برات بزن ینم به،یخان داداش ما نج که ییاون جا

"قرصام رو داده بود؟"

.اومد ینم ادمیاصال  من

کردند و  یم یکه بلوزم رو باال زده بودند، شوخ ونیم نیتو ا. دخترها کمک کردند و پماد رو زدند. حدود دوازده بود. رو نگاه کردم ساعت

.انداختند یم کهیتکتفم  يرو يبه فرشته ها

موهام رو سشوار  نایت. دمیبلوز و شلوارك راحت پوش هی. کم سبک شدم هیدوش که گرفتم . ساعت بعد کمک کردند تا دم حموم رفتم کی

:و گفت دیکش

!بانو يحاال ماه شد -
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***

.به در زد و آروم اومد تو يتقه ا. اومد نیکردم که ام یبودم و داشتم استراحت م دهیتو تخت دراز کش. ساعت دو بود يها طرف

؟یخواب -

.خونم یدارم کتاب م د،یینه بفرما -

.هم سوپ هست، هم از خونه برات غذا آوردم. يدخترا گفتن هنوز غذا نخورد -

!آخه؟ يدیچرا زحمت کش -

بهت آرام بخش . یگفت یم ونیهذ یداشت ییجورا هیصبح حالت بد بود؛ . زاستیچ نیما بابت هم يخونه  میبر گمیم یوقت. ستین یزحمت -

.تونستم برات بزنم یپمادت موند؛ نم یدادم، ول

.شرمنده تون شدم -

.جا در خدمتتم نیمنم که ا. زنن یبهت سر م انیتا حالت بهتر بشه دخترا م! يجواب رو بد نیرو نگفتم که ا نایا -

از . نگاهش کردم؛ خسته بود. رو گذاشت کنار تخت و نشست شیراآ زیم یصندل. جواب بدم که با دست اشاره کرد که ادامه ندم خواستم

:آرامش بخشش اومد يصدا. انداختم نییسرم رو پا. آرومشون آوردم یرو با خودم به زندگ میکه بار زندگ دمیخودم خجالت کش

 فتیت رو که خواستم از کصبح داروها ؟یکن یبرات انقدر سخته؟ چرا سختش م یچرا زندگ! گذره یم یدونم تو ذهنت چ یباده نم -

 کهیبماند که اون دکترت چه قدر بهم ت. خواستم از حالت مطمئن شم یم. که برده بودنت یمارستانیرفتم ب. دمینسخه ات رو د ارم،یدرب

. موتور يجلو يکه افتاد يکرد یمرد فرار م هیچند تا شاهد گفتن تو از دست  يبه عالوه  هیبهم گفت موتور! کجا بودم شبیانداخت که د

!بوده یچ انیجام تا بشنوم درست جر نیحاال ا

.دهانم رو قورت دادم آب

"درآورده بود؟ يباز سیچرا انقدر پل نیا"

.کردم یجور جمعش م هی دیبا

.ادیم شیپ یهر کس يبرا. مزاحم بود هیخب  -

.کرد یداشت به زور خودش رو کنترل م. رفت هوا ابروش

؟یتو چرا تنها رفت یول !درست اد،یم شیپ یهرکس يبرا -

د؟یخر ادیکردم باهام ب یرو استخدام م یکیکردم؟  یکار م یچ -

.اومدم یباهات م يزد یبه من زنگ م -

.دیزدم که د يپوزخند

باز قرار بود باشه، که  ایهر چند اون برد. دورادور هوات رو داشتم یول. کردم؛ دو روز سرم به مامانم و کار شرکت گرم شد یمن کوتاه -

!کنه یتو سر خودش م یداره چه خاک ستیمعلوم ن
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من تو مملکت خودم . کنم یم یداشتم؛ اما نه ساله که دارم خودم زندگ یدوستان. من سال هاست تنهام. دیندار يا فهیشما وظ. دیایکوتاه ب -

و سرنوشت من رو جبران  گرانید يها یتا کوتاهدائم به خاطرم تو زحمتن،  انمیکه اطراف نیمتنفرم از ا. ترم بیغر ایدن ي گهید ياز هر جا

!کنن

که تو به  نهینقل ا. ستیحرفا ن نیاالنم نقل ا. ستین یو چ فمهیوظ یچ یکه تو برام بگ نستادمیوا! و پنج سالمه یگوش کن باده؛ من س -

!کنه یم بتیتعق یکس يکرد یچند وقت بوده که احساس م یگفت سیپل

"ده؟یچرا از دهنم پر نیدرد ا يو وال تو اون هول! کردم یعجب غلط"

پس درست  ؛یمزاحم رو نشناخت ي کهیکه باور کنم صورت اون مرت ستمین سیمن پل! یماجرا رو جمع کن يفکر کن که چه جور نینش -

ت و نفوذش رو هم قدر. بوده یکه ک نمیب یکنم و مطمئنا م یاون مغازه ها رو چک م يها نیدورب رمیچون م! درمون بگو ماجرا از چه قراره

.نمیش یبوده، آروم جلوت نم يا گهید زیه بار هم بهت گفتم اگه بفهمم چی. کنم داشیدارم که پ

!گفتم یگفتم و چه نم یدو سر باخت بود؛ چه م يمن باز يبرا. و هوا مونده بودم نیزم نیب! بود نیزبیت یباهوش و اساس دایشد

.بسوزه نه کباب خیبودم که نه س يجمله بند هیمن دنبال . داد یبهم زل زده بود و پاهاش رو تکون م منتظر

!خب؟ -

:رو خاروندم و گفتم میشونیپ

پا  میکه تو اون مرحله از زندگ نهیا لشیدونه دل یاز من م يزیچ یاگر هم کس. کنم فیتعر یکس يرو برا يزیچ نمیمن عادت ندارم بش-

االن . خاطره ست هیفقط  یماض! من شامل مضارعه یزندگ. دونه یکه همراهم بوده م یعاز من در حد اون مقط یهر کس یعنی. به پام بوده

.هیهم ماض وردبرخ نیآدم و ا نیا

.خوندم یرو از چشم هاش م نیا. تونست یکنه اما نم دایقابل پ يجمله  هیمن  یفوق ادب یسخنران نیداشت از ا یسع. کرد ینگاهم م داشت

.داد هیتک یصندل یبه پشت هنیکرد و دست به س يسرفه ا تک

!نایخب، پس الزم شد خودم برم سراغ دورب -

.شد بلند

د؟یمن بکن يکارا ریخودتون رو درگ دیخوا یچرا م. دینینه، بش -

.و دلخور نگاهم کرد نهیبه س دست

.ستیسوال ن نیاالن وقت جواب به ا -

!کنم یازتون خواهش م د،ینیبنش -

:و گفت نشست

.بعد هم کار رو سخت نکن! دو نفر شمیم ينفرم و تو حالت عاد هیمن  يدونم چرا مواقع اضطرار یکه نم نیباده، اول ا -

:و گفتم دمیکش یقیعم نفس
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مقصر  میهر چند مستق. ازش نداشتم یخوب ادیخاطرات ز یو کودک ینوجوان يتو دوره . بود یمیقد يآشنا هیبود،  ابونیکه تو خ یاون -

 يزیچ هیخواد  یهمش م ده،یبار اول د يکه من رو برا یاز وقت. من مقصر بود یزندگ ياز اتفاقا یلیتو خ میمستق ریغ نبود، اما زایچ یلیخ

.ستیمربوط به اون دوران برام جالب ن يزیچ چیه. ستیبرام جالب ن. ندارم بشنوم دوستبگه، اما من 

کنه؟ بیکه تو رو تعق دهیچرا به خودش جرات م! ه؟یو اون آدم ک -

.زدم يپوزخند

"!جرئت ها به خودش داده یلیخ شهیاون هم"

آدم هومنه، درسته؟ نیا. یکن دییخوام تو هم تا یم یپرسم؛ هر چند مطمئنم، ول یازت م يزیچ هیباده،  -

.دهیمطمئن بودم رنگم هم پر. ختیر قلبم

درسته؟! با توام -

خواستم بلند شم، اما تا با اون کمر ناقص به خودم . معلوم بود دنشیاز نفس کش بود؛ یعصبان. بلند شد. کالفه بودم. انداختم نییرو پا سرم

.بجنبم و به سالن برسم، در رو محکم پشتش بست

:آتنا گفت. بودند ستادهیهاج و واج تو سالن ا نایو ت آتنا

!چش بود باده؟ نیا -

!دونستم یکرد رو هم نم يطور نیچرا ا. دونستم کجا رفت یاصال نم. نداشتم یجواب

"!یلعنت به همه چ! اه"

.رو به حساب درد گذاشتند میحوصلگ یقلوها ب دو

 یگذشت و من نم یدو ساعت م نیاز رفتن ام. تخت يهم بامزه بود رفتم تو یلیکه خ شونیزور چند قاشق غذا خوردم و با همراه به

.دونستم چرا انقدر اضطراب دارم

 دمیو چپ دمیقرمزم دو يابر يها ییبا کمربندش دنبالم کرده و من با اون دمپا اطیدم حوض حاز . زنه یم رونیآتش ب یحاج يگوش ها از

.برام مثل شکنجه گاهه. و نمور متنفرم کیتار يجا نیاز ا. نیرزمیتو ز

.برند یم بینص یاون ها هم از ضربات کمربند حاج. کنند یم هیمامان و ساره به پاش افتادند و گر. زنه یم نیرزمیلگد به در ز با

!رونیب ایب گمیبهت م! ؟یخون یم یاصال تو واقعا چ! ؟یکن یم یتو تو اون دانشگاه چه غلط! نمیبب رونیب ایب -

که نذاره درس  نهیترسم از ا. حرف هام نیپوست کلفت تر از ا! کنم؛ اما نه به خاطر کتک یالتماس م. کنم یم هیگر. لرزه یو پام م دست

!عالمه طال هیو  ریعالمه تحق هیمامانم؛ همراه رختخواب، با  نیقبتم بشه عبخونم و مهندس شم، که عا

مهسا خندان به پهلوم زد و از . شاخه گل به سمتم دراز کرد هیخجالت زده و مودب،  شهیاومدم عماد مثل هم رونیاز دانشگاه که ب روزید

کنند، اما  یجفت چشم سبز دارند نگاهم م هیاحساس کردم که  اون لحظه. نه ای رمیشوش دانشگاه رو م ياردو دیازم پرس. کنارمون رفت

.باور نکرده بودم

"!جاسوس بدبخت. حروم زاده کار خودش رو کرد"

.دو تا دستم فشار دادم نیسرم رو ب کالفه
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".نکردن يباز جماعت ذکور مردونه با من نیقت ا چیه! نه م،یزندگ يمن تا به حال مرد بوده؟ به جز نقش مکمل ها یتو زندگ! مرد"

.دمیشن طونیش يبم و دو تا صدا يصدا هی. زنگ در اومد يصدا

.رفتند یخداحافظ یدونم، اما ب ینم ییبه چه هوا. قلوها از اتاق بغل مانتوشون رو برداشتند دو

:در رو باز کرد و گفت يال نیام. در اومد يصدا

؟یخواب -

!نه -

.ودمتفکرتر و اخموتر از قبل ب افشیق. تو اومد

.میحرف بزن دیبا -

.شنوم یم -

.هست که اومده تا باهات حرف بزنه نیینفر پا هی -

.قلبم باال رفت ضربان

"ن؟یا گهیم یچ"

ه؟یمنظورت چ -

.باال ادیبذار ب زایچ یلیبه خاطر خودت و به خاطر خ. من باهاش حرف زدم -

.شدم یعصبان

"د؟کار رو کرده بو نیا یبه چه حق ،يبه چه اجازه ا"

.شدم تو صورتش براق

.یبگ يخوا یم یدونم چ یم -

!دکتر يآقا يدخالت کرد یدون یازش نم یچیکه ه يو تو در کار یدون ینم یچیکه تو ه نهیا تیواقع! ؟یدون یکه م -

.ف بزنهنرفته بودم سراغش که حرف بزنم، اما من رو قانع کرد که باهات حر. بهم نگفت یخاص زیهومن هم چ. دونم یبله، نم -

.کرم به کندن پوست لبم شروع

!؟يشد یقانع م دیمگه شما با -

:سمتم و گفت اومد

تموم  زیو گر بیتعق نیاما بذار ا ،یخواست باهاش حرف بزن یدونم دلت نم یم ،ینیرو بب ختمیر یخواد حت یدونم االن دلت نم یباده م -

.بشه

.امکان نداره نگفته باشه! بهت گفته نه؟ ییزایچ هی -

!کنه؟ یم یچه فرق! حاال به فرض که گفته باشه -

:کردم و گفتم یعصب يا خنده

!کنه یمن فرق م يبرا -
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.رو خرد کنم يزیچ هیخواست بزنم  یم دلم

.تا دم اتاقم اومد يدور یلیخ یآشنا، ول یلیخ يپا يبعد هم صدا قهیدق مین. تماس گرفت هی شیکه بذاره ادامه بدم، با گوش نیا بدون

.اومد یخونم در نم يزد یاگر کارد م. خواست در رو باز کنه یم. در رفت ي رهیبه سمت دستگ دستش

!دکتر يآقا -

.و نگاهم کرد برگشت

.دیدون ینم یچیشما ه. سکوته حمیشماست و به حرمت تمام کمک هاتون ترج يجا خونه  نیکه ا نیبه حرمت ا زا،یچ یلیمن به حرمت خ -

.یکه هست فرار کن يزیاز هر چ دینبا -

من . دیدخالت کن دیشما اجازه نداشت. کنم یکار رو م نیمن تمام عمرم مبارزه کردم، باز هم ا.. دیدون ینم یچیه گمیخاطره که م نیبه هم -

من . ستمیجا ن نیا يزیبازگشت به چ يمرور خاطرات و نه برا يمن نه برا. رو که بهم محول شده بود، انجام بدم و برم يکار هیاومده بودم 

.میموقت مآد هی

.انداخت نییرو پا سرش

"ناراحت شد؟"

.تر ناراحت بودم شیب اریچون مطمئنم من بس. ستیخودم اعتراف کردم که اصال برام مهم ن شیپ

.د کناز خودت اعتما ریغ یکیبار هم که شده به  کی يبرا. رهینم شیماها پ يطبق نقشه  زایچ یلیخ. فرق کرده باده زایچ یلیخ -

.رفت رونیحرف رو زد و از در ب نیا

.اون جماعت مناسب نبود يلباسم برا. به خودم انداختم ینگاه. به در خورد يا تقه

.دیلحظه صبر کن هی -

کردم نفسم  یضربان قلبم باال بود و احساس م. پشت دره، سخت نبود یکه ک نیحدس ا. دمیشلوار درآوردم و رو همون شلوارك پوش هی

.دمیکش قینفس عم هی. ستادمیا نهیدادم و دست به س هیتوالت تک زیبه م. تنگه

!تو ایب -

.بود دیجد يمطمئنا باز. شده بود بینج بیعج نیا. زدم يپوزخند. اومد تو ریگرفته و سر به ز هومن

.میدونست یحرف ها از هم م نیز اتر ا شیب یلیخ. میاریهم در ب يمودب رو برا يآدم ها ينبود تا ادا نیا يجا. جواب ندادم. کرد سالم

.داد یتکون م یپاهاش رو عصب. زانوش مشت کرد يدستش رو رو. تخت نشست يلبه  دیرو که د سکوتم

!متاسفم شبیباده، من بابت د -

.دهیها به من رس نیاز ا شیاز تو ب. یمتاسف باش زایچ یلیبابت خ دیتو با -

.دیرس یسرش داشت به زانوش م گهید

.جلو اومدن نبود يبرا یاما وقت مناسب. بودم مارستانیتو ب ،یکردم خوب دایپ نانیکه اطم یتا زمان بشیمن د -
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ته؟یهم حال زایجور چ نیتو ا ؟یکن دایوقت مناسب پ یخواست یکردن من م بیبا تعق -

.رمیم یدارم از عذاب وجدان م! بزن تو گوشم ایب. يحق دار يبخوا یو هر چ یبگ یباده تو هر چ -

!یعصب يخنده ا دم؛یخند بلند

!سبحان رو چه به عذاب وجدان آخه ينوچه ! حاج کاشف يمنو نخندون ته تغار -

:رفتم سمتش، خم شدم و گفتم. توالت فاصله گرفتم زیم از

!میمن ک نیبب! ادیم ادتی یچ نیبب. خوب منو نگاه کن -

...مادرت . ستیدرست ن زیچ چیه یرفت یاز وقت. رمیم یدارم م. باده شمیدارم آب م -

.گلوم گذاشتم يدستم رو رو. ختیر قلبم

.کارش اشک و آهه یرفت یاز وقت -

:دستم رو باال آوردم و گفتم. پس زنده بود. ختندیآتش قلبم ر يرو خیظرف آب  هی انگار

 یخوام حت یاما نم ست؛یهم برام مهم ن یگفت یکه به دکتر چ نیا! یهست یو دنبال چ يخوا یم یجا و چ نیا يدونم، تو چرا اومد یمن نم -

!کدومشون چیه! اون خانواده بشنوم يکلمه از اعضا کی

.دمتیکس نگفتم د چیمن به ه. من قصدم فقط سبک کردن خودمه -

.دیرس یخوردم به سمع و نظر دوستان م یمن آب م! دهیازت بع -

.بچه بودم. ندارم يزیچ یمن جز شرمندگ -

:در اومد دادم

!آخه؟ يچه بچه ا. و شش سالتون بود ستیب ستیمن که رفتم تو و اون رئ ؟يچه بچه ا! هومن منو نخندون! بچه؟ -

:ام زدم و گفتم نهیدست محکم به س با

لعنت به ! لعنت به تو. مادرم محروم شدم يمن از بو. من در به در شدم. من کتک خوردم. من آرزو داشتم! من بچه بودم هومن، من -

!ت به همه تونلعن! سبحان

.از لرزش صداش معلوم بود. بغض داشت. رو با دست هاش گرفت سرش

بود؛ از همون  وونتیسبحان د. دنیرو بکنم ساره رو بهم م یحاج ایسبحان  يکردم اگه پاچه خوار یاحمق بودم و فکر م! من عاشق بودم -

!دتتیلحظه که د

:وسط حرفش و گفتم دمیپر

 یتا ک یدون یم! کابوسمه. نمیب یهنوز هم که هنوزه خواب اون روزها رو م. حرومش شد میو نوجوون میکودک! اریرو ن وونیاسم اون ح -

!قرص مصرف کردم؟

بودن هومن، . کرد یوقت بود دود م یلیآتش فشان من خ! پر از نفرت. بودم نهیپر از ک. ختمیر یکردم، نه اشک م یبود؛ نه بغض م جالب

.شروع گدازه ها شد

...ا من به خد -
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و  یانداخت ریچند بار خود تو منو گ. يمن بود یو جسم یروح يتو شاهد شکنجه ها! منو نخندون هومن ؟يریتقص یب ؟یبگ يخوا یم یچ -

...به خاطر  نیرزمیتو ز يحبسم کرد

!شها دنینفس کش رییکنه و تغ یکه بدنم رو لمس م یسبحان خندان، دست ،یلعنت نیزم ریاون ز. زدم ینفس م نفس

.بره رونیهرز از ذهنم ب يبلکه اون چشم ها دمیکوب میشونیمشت به پ با

.ختیر یم اشک

"!هومن و اشک؟"

.دوستم عاشق شده بود! یمن اون غلط رو کردم پونزده سالم بود؛ اوج نوجوون یباده وقت -

به  کیلیپدو ف( کیلیپدو ف هیتو  فیکث دوست. هشت ساله شده بود يبچه  هیبود که عاشق  ضیدوست تو مر! خفه شو هومن! خفه شو -

. بود.) شهیهجده سال جرم محسوب م ریداشتن ارتباط با دختر ز گهید يدر کشورها. شنیکه به سمت کودك جذب م شهیگفته م یمردان

!؟یفهم یم

.نبود میحال زایچ نیمن اون روزا ا -

دونستم اون لمس ها، اون  ینم. با تو و سبحان گذشت يش و گربه بازمن تو مو یتا دوازده سالگ! بود میحال زایچ یلیآخه من خ! درسته -

...نگاه ها 

.دمیلرز یداشتم م. کرده بود خیبدنم . تا دهنم اومد ظیغل عیما هی. آوردم یباال م داشتم

.بگم یدونم چ یمن نم -

آره؟ ! ؟يخونم هم بچه بود یم يمعمار ین مهندسکه م يآمار داد یرفت یوقت ،يدیمنو با پسر د یگفت یبه حاج یرفت یوقت ؟یراجع به چ -

!یحرف بزن لعنت

. داغون شد یتو که رفت. ییچه طور شب و روزش تو دمید یمن م. یکنه زن سبحان ش یمجبورت م یحاج يطور نیکردم ا یمن فکر م -

!هنوز هم داغونه

دستمزد در به در کردن منو؟ ؟یخب، دستمزدت رو گرفت -

.ساره رو داد بهم. دیرست یحاج یتو که رفت -

.دمیاش رو محکم چسب قهیرفتم سمتش و . دیبه صفر رس فشارم

!داشت؛ من، محسن و ساره یتو چند تا قربان یجاسوس! هومن یآشغال یلیخ! چارهیب يساره  -

.بود ریهاش سراز اشک

. ستیگفت نماز روزه هام قبول ن یم. ن بدبخت کردمگفت تو رو م یم. ازم متنفر بود. کرد ینگاهم هم نم مونیساره تا دو ماه اول زندگ -

.کنه یهر شب برات دعا م! عاشقشم باده. شدم تا بهم اعتماد کرد چارهیب

:و گفتم دمیاش رو که تو دستم بود رو کش قهی

.خوره یاز همه تون حالم به هم م! ازت متنفرم هومن -

.شونه هام احساس کردم يستش رو رود. آوردم یداشتم نفس کم م. دونم دوباره چم شده بود ینم
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باده؟ باده؟ -

!عطر تلخ هیبم و  يصدا هی. در اومد يصدا

!؟يشد یشکل نیباده؟ باده چرا ا -

:رو جمع کردم و گفتم رومین تمام

.پنجره رو باز کن -

.هام فرستادم هیخنک و تازه رو به ر يهوا. پنجره رو باز کرد هومن

. دمیشن ینم یچیگفت، اما من ه یبه هومن م ادیبا فر ییزایچ هیداشت . کرد ینگاهم م یا استرس وحشتناکنگاه کردم که داشت ب نیام به

به هومن . قرص رو بدون آب انداختم تو دهنم. دست بردم به سمت کشو. کمکم کرد تا بلند شم! ناقوس مرگ نیزنگ بود؛ ع هیتو گوشم 

.نگاه کردم دیکش ینگران که داشت موهاش رو با دستش م نیمبه ا. اومد رتریحق شهیبه نظرم از هم. نگاه کردم

.تونستم باال آوردم یدر رو بستم و تا م. تو حموم رفتم

 

.اون بوها، تمام اون دردها برگشتند تمام

.نداشتم ختنیر ياشک برا يمن قطره ا یول. زد ینبض م نیکف دستم ع يها هیبدنم کوفته بود و بخ. شکست یداشت م کمرم

.زد یوقفه به در م یاومد که ب یاز پشت در م نیام ياصد

تو؟ امیباده ب ؟يشد یباده؟ باده چ -

.لنتیسا يذاشتم رو یدکمه بود که همه شون رو م هیخواست  یم دلم

.تو امیکنم بذار ب یباده خواهش م -

.ادیآب ب يکه صدا نیا يحموم رو باز کردم؛ فقط برا دوش

ضربه  ریکاش همون روزا ز. مردم یکاش م! من خود خواه. محسن رو خجالت زده و شرمنده کردم. خت کردممن، من احمق ساره رو بد ب"

".مردم یکمربند م يها

.داد یجواب م شهیروش هم نیا. کم نفس بکشم هیشوك وارد شده باعث شد بتونم . آب سرد گرفتم ریش ریرو ز سرم

.از صداش معلوم بود نیبود امضطرب  نیام. در باالتر رفته بود يضربه ها يصدا

.رونیب ایب. هومن رفت. شمیم وونهیباده در رو باز کن، دارم د -

!هومن رفته باشه؛ رد پاش که هست -

.گفتم ادیجمله رو با فر نیا

در رو باز  قفل. گرفتم تا تعادلم حفظ بشه ییروشو يدستم رو به لبه . بودم یو روشن یکیتار نیب ییجورا هی. در متوقف شد يرو دستش

.انگار که پرتاب بشه، اومد تو نیبه محض باز شدن قفل در، ام. کردم

:من انداخت و گفت سیخ ينگاه به سر تا پا هی
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با خودت؟ يکار کرد یچ -

. و چند لحظه نگاهم کرد ستادیا. دوباره جلو اومد. نداد یتیتر شد، اما اهم نیچشم هاش غمگ. قدم رفتم عقب هی. رو جلو آورد دستش

محکم منو در بر گرفت و . تونستم یخواستم مقاومت کنم، اما نم. خم شد، دست انداخت و بلندم کرد. رو از صورتم کنار زدم سمیخ يموها

.احساس گرما کردم. آغوش داشتم هی ،یعصب يحمله  هیبعد از  م،یتو زندگ ربا نیاول يمن برا

.معلوم بود شیاراد ریاز هر حرکت غ. هول کرده بود. تخت گذاشت يرو رو من

.بودم گهیعالم د هیتو ! من به هوش بودم، اما نبودم. دو جا زنگ زد یکی به

".شده یاز هر وقت ادتریبار گناهام ز! ساره! ساره. زدم ینم رونیشکست و اون شب از خونه ب یکاش پام م"

.رفت یمثل پاندول ساعت تو اتاق راه م نیام. رو به بالشت فشار دادم سرم

.کنم لیتونستم تحل یاما نم دم،یشن یم دم،ید یمن م. بابک وارد شد. دونم یقدر گذشته بود که در باز شد نم چه

.تو چشم هام چراغ انداخت. فشار خونم رو گرفت بابک

.کند یهنوز داشت موهاش رو م. بود واریمثل رنگ د نیصورت ام رنگش

.هم سابقه داشته يبه احتمال قو! یعصب يحمله  -

.دراومدم یکم از اون لمس هی د،یچیسوزش که تو صورتم پ. تا آروم زد به صورتم چند

:گفت بابک

مگه نه؟ ،يشنو یباده؟ باده صدام رو م -

:با استرس گفت نیام

بابک؟ میکار کن یچ! من يخدا. مارستانیب مشیببر ده؟یچرا جواب نم! بابک چشم هاش که بازه -

!؟يشنو یباده م. یکن یم خلم يدار! نیکم آروم باش ام هی -

.رو جمع کردم تا جواب بدم رومیکه سکوت کنه تا بتونم فکر کنم، تمام ن نیا يفقط برا. جمله رو ده بار تکرار کرد نیا

.به من دیتلفن رو بد -

.دیکش قینفس عم هی نیام

و از  رمیرو تو دستم بگ یتونستم گوش ینم. و زدمتکرار ر. کرد یمغزم کار نم. رو داد دستم یگوش. کنند یبودم که باهام بحث نم خوشحال

.دیچیبهروز تو اتاق پ يبعد از زنگ دوم، صدا. گذاشت کریاسپ يرو رو یبابک گوش. خورد یدستم سر م

...ست که  زهیر هیدلمون برات . يصبح زنگ زده بود دمیاالن د. تو اتاق عمل بودم! يسالم سرجهاز -

:رو جمع کردم و گفتم رومیتمام ن. زد یداشت مسلسل وار حرف م شهیهم مثل

!بهروز -

.نفسش حبس شد. کرد مکث

شده؟ یباده چ! خدا ای -

.دمیبهروز هومن رو د -
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:بعد تن صداش رفت باال و گفت. لحظه سکوت کرد چند

.يدید یتو حضور دکترت اون و سبحان رو م دیبا یدون یتو که م! یلعنت! ؟یباده خوب! ؟یاالن خوب -

.ز مثل اون روزا شدمبهرو -

!؟ییتنها! نترس -

!نه -

.شتهیکه پ یرو بده دست کس یباده گوش! خب خدا رو شکر -

.جاست نیدکتر ا هی. شنوه یم -

.برد یرو م یتخصص ياسم ها. شروع به حرف زدن کرد بابک

ترس و  ت،یمتفاوت بودم؛ عصبان يپر از حس ها. دداده بو هیرو به رو تک واریبه د ر،یبود که از من داغون تر، سر به ز نینگاهم به ام من

!يگناه کار

.کرد قیآمپول درآورد و بهم تزر هی فشیاز تو ک بابک

"!جور موارد خوابم کنن نیبارها گفته بودم دوست ندارم تو ا. بهروزه ریمطمئنم تقص"

.افتاده یچه اتفاق ایتا بفهمم کجام،  دیطول کش. بود یکیهام رو که باز کردم خونه تو سکوت و تار چشم

.بودند نیپاهام و سرم سنگ. کردم بلند شم یسع. ضعفه داشتم دل

".دییباز هم تنها! باده خانوم دییبفرما"

.به لباس هام انداختم؛ همون ها بود ینگاه

 هیآباژور روشن بود و  هی به سمت سالن که رفتم،. انگار زبونم و سرم سر بودند. به سمت سالن رفتم واریدست به د. گلو درد داشتم یکم

.تو سالن، مخصوص خودش بود دهیچیتلخ پ يبو نیا. نهیمطمئن بودم ام. دمینترس. بود واریرو د هیسا

".من نبود یمطمئنا تلخ تر از زنگ! تلخ؟"

:به سمتم اومد و گفت. حسم کرد که از اوون حالت نشسته دراومد ای دیپام رو شن يدونم صدا ینم

.يکرد یصدام م ؟يچرا بلند شد ؟یداشت اجیاحت يزیچ ؟یباده؟ خوب -

:گرفته گفتم يبا صدا. نگاه کردم؛ سه صبح بود واریساعت د به

د؟ییجا نیچرا ا -

:هاش رو تنگ کرد و گفت چشم

!تنهات بذارم؟ ینکنه انتظار داشت -

.هم برام مهم نبود یلیخ! دونم ینم -

.رو مشت کرد دستش

.پا به پام اومد. ادیخواست کمکم کنه که با دست نشون دادم ن. دیلرز یقعا از ضعف، دست و پام موا. سمت آشپزخونه رفتم به
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 يدستم رو دراز کردم تا درش رو باز کنم که دستش رو رو. نون بردارم کهیت هی زیم يرو یآشپزخونه نشستم تا از جانون یصندل يرو

!سردتر از دست من یبود؛ حت خیدستش . دستم گذاشت

.بذار برات غذا گرم کنم. ورنخ -

.بحث نکردم باهاش

کردم حضورش، نگاه  یم یسع. شمیدو قاشق که خوردم، احساس کردم دارم کم کم گرم م یکی. رو جلوم گذاشت و رو به روم نشست غذا

آغوشش  يگذرا يکردم، اون گرما یم يفقط هر کار. رمیمشت شده اش و صورت خسته اش رو در نظر نگ يو نگرانش، دست ها مونیپش

.رفت یاز ذهنم نم

.رو کنار بشقاب گذاشتم قاشقم

!هنوز ينخورد یچیه. بخورش باده -

.شدم ریس -

 یداشت با خودش مبارزه م. داد هیرو به روم تک واریبه د. مبل هال نشستم يرفتم رو. نکرد کمکم کنه یسع گهید. بلند شدم یصندل يرو از

.ت و جور کردن جمله بودمطمئنم دنبال جف. رو بگه يزیکرد چ

!ریشب به خ. هم تموم شد شینما. من خوبم. خونه تون دیشما هم بر -

.شدم یم وونهیداشتم د دم؟یکش یمن چ یدون یم ش؟یکدوم نما! ؟یگیم یباده چ -

:جلو، رو به روم زانو زد و گفت اومد

...فکر  یباده من حت -

.وسط حرفش دمیپر

درسته؟! يکرد یفکرش رو هم نم یحت -

بده؛ از دوران  حیبرات توض دیهست که با ییزایچ هیگفت . ندتیالتماس کرد بب. رو گرفتم قشیرفتم . نگران شده بودم باشیاز تعق -

...من ! تونینوجوون

:انداخت و گفت نییسرش رو پا. رو ادامه نداد حرفش

!مهیعشق نصفه ن هیفوق فوقش . هینوجوون يعاشقانه  هیمن فکر کردم  -

:و گفت دیبا مشت به کف دستش کوب. باال رفت یتن صداش کم. گرفته و خش دار بود داشص

.شکستم یگردنش رو م دیبا -

.دیچیسبک گرم تو ذهن و قلبم پ مینس هی. آخر گرم شدم يجمله  نیمن از ا و

 

.دیشد از رفتارهاش فهم یراحت م یلیرو خ نیشرمنده بود و ناراحت؛ ا. کرد یم میچشم هاش رو ازم قا. کردم نگاهش

!د؟یدیچه قدرش رو شن -
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.دمینشن یخاص زیچ -

.گفت یدروغ م داشت

"منو نشنوه؟ يادهایشد فر یم"

.با دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند تا کمکم کنه. آخم دراومد. شدم بلند

؟یشیبلند م هویچرا  -

:و گفتم دمیکش رونیرو از تو دستش ب بازوم

.ندارم یاجیاز ترحم نباشه؛ چون بهش احت یصدا، ناش نینگاه ها و ا نیا دوارمیفقط ام ه،یمن چ يون درباره دوم االن حست ینم -

:دستش رو جلو آورد و دوباره دور بازوم مشت کرد و گفت. خورد جا

!نگام کن باده -

.لرزون نگاه کردم یبه اون عسل. رو باال آوردم سرم

"!رفت؟ یم ادمیکه تو ذهنم بود  ییزایتمام چ دمید یچشم ها رو م نیچرا من تا ا"

سرش باالست، بشناسه و انقدر احمق باشه که بخواد ترحم کنه؟ شهیرو که هم یتو رو، خانوم مهندس یچه طور ممکنه کس -

:انداختم و گفتم نییسرم رو پا. داشتم یصدا حس ملس نیا از

.خوام برم بخوابم یم -

همه التهاب رو آروم  نیرو کم کنم و ا ضیضد و نق يهمه حس ها نیتا بتونم ا. فکر کنم یتنها باشم تا کمخواستم  یاومد، فقط م ینم خوابم

.اومدم یفقط خودم از پس خودم بر م. کنم

 پتو رو تا گردنم باال آورد و. تخت نشست يرو لبه . دمیتخت دراز کش يرو. پا به پام تا اتاق اومد. هنوز همون قدر لرزون بود نگاهش

:گفت

.صدام کن؛ بلند نشو یکه خواست يزیهر چ. من تو سالنم باده -

.اومد یاز اسمم خوشش نم یحاج -

؟یحاج -

.اسمم هم سمبل گناهه یگفت حت یم. گمیشوهر مادرم رو م -

.احساس کردم مشتش رو سفت تر کرد. هنوز تو مشتش بود پتو

.انقدر مست که اشتباه کنه. یکن یآدم رو مست م یتلخ؛ اما بعد از مدت یلیاولش خ ،یتلخ. معرف خودته قایباده، تو اسمت دق -

کس،  چیکس، واقعا ه چیه. دیو توجهش لرز یمونیبم و آرومش، از پش يقلبم از کالمش، از صدا. از اتاق خارج شد عیرو گفت و سر نیا

.راجع به من نگفته بود يزیچ نیهمچ

.رفت یجمله از ذهنم نم نیا يخواب آلودم کرده بود؛ اما لحظه ا یکم ،یسبک نیا .انگار سبک تر بودم. تخت جا به جا شدم تو

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٨

تو اوج آغاز  یحت. کردم یم یزندگ يساده ا نیسه سال بود که تو روت کیمعلق شده بود؟ من نزد زیافتاد؟ چرا همه چ یداشت م یاتفاق چه

 م؟یگذار اومدن تو زندگ ریتاث دیچرا انقدر آدم جد. انقدر معلق نبودمشد هم  یها روشن م نیرفتم، فالش دورب یکه هر جا م یشهرتم، زمان

و  رایشش نفر، اول فقط دو نفر بودند؛ سم نیا! رو به خلوتم راه نداه بودم یثابت، سال ها بود که کس يشش نفره  ي رهیدا هیکه جز  یمن

 رهیبگ شیآدم رو هم از نه سال پ هیتازه دست  م،یوسط زندگ ادیب دیآدم با هیحاال چرا . اضافه شدند زیبعد بوسه، بهروز، هاکان و دن. مهسا

اده؟یبر من ز رشیباز هم نفوذ و تاث م،یآدم عصبان نیکه انقدر از دست ا نیو چرا با وجود ا ره؟یتو دا ادیب

.شد نیافکار بودم که کم کم سرم سنگ نیهم يریدرگ تو

***

 قتیامتحان هاست و من در حق امیا! به بند منتقل شدم ياز انفراد ن،یرزمیبودن تو ز یروز زندان بعد از دو. میهفته ست که تو اتاقم زندان هی

.هومن فکر کنم کل دانشگاهم رو از دست دادم ینیهر چند با خبرچ. ترم رو از دست دادم نیا

ماجرا رو با افتخار بهم  نیدم در و ا ادیم. تآبروم رف. کار سبحان بوده. عماد رو کتک زدند. شهیکردم که چشم هام داره کور م هیگر انقدر

پرسم که من اصال چرا به  یاز خدا م! افتم؛ به خاطر عماد، به خاطر خودم یبه هق هق م. کس بهم برسه چیذاره دست ه ینم گهیم. گهیم

.موجود اومد

.نداره دهیا فاکنه، ام یرو م میونیدونم داره پا در م یم. رهیاتاق قربون صدقم م ياز پشت پنجره  ساره

 یمحکم بغلش م. نمشیاز گناهم گذشته که اجازه داده بب یحاج یعنی. س دهیمامانم داغون و رنگ پر. شهیهفته در اتاق باز م کیاز  بعد

 يزیکار، که حاال اگه دانشگاهم نرفتم چ یخوام چ یکنه که درس م یم حتمینص. گهینم یچیه. نکردم يزنم که من کار بد یزار م. کنم

 ینیکه هست از اعدام هم بدتره که مادرم داره براش مقدمه چ يزیهر چ. معلومه حکمم صادر شده. مونه یپتک م لهر جملش مث. شهینم

 یرو م نهیآ. دمیفحش م. کنه یصدام دل سنگ رو هم آب م. زنم یزار م. ادیفغانم در م. یازدواج کن دیبا. میمنتظر حرف اصل. کنه یم

دستش رو تکون . میاتاق اجاره کن هی میرو ول کنه و بر زیهمه چ گمیبه مامانم م. نداره يا دهیفا. رگم يذارم رو یاش رو م کهیت هی. شکونم

 يمخمل، فرش ها یسلطنت يمبل ها نیا نگ،یجر نگیجر نیفهمم مامانم ا یم. کنه یم نگیجر نگیالنگوهاش جر. که خفه شم دهیم

!دونه فرزندش هی یحت نه؛ک ینم يزیچ چیه يرو فدا متشیگرون ق يچادر يو پارچه  شمیابر

 یب. گهینقشه اش رو م. تا با مهسا حرف بزنم ارهیتلفن رو برام م یواشکیساره . کم آوردم. نداره به جز کتک و کتک يا دهیمن فا مقاومت

.ادیمنطق و تو هوا به نظر م

نقشه . قبول نداره یکنه؛ اما حاج یمن رو بدن بهش آدمم م سبحان به پدرش گفته اگه. شهیاشک، آه و کتک تموم نم. گذره یم یوقت چند

 یحاج! منه يبرا یپسرش چه کابوس کودک کتایدونه  یچه م ره؟یپسرش بگ يعفت رو برا یمن گناهکار و ب. دونه پسرش هی يها داره برا

تو رو هم به  يباده من جنازه  گهیم در و مد ادیم يشب آخر. ستیهفته ن هی. کنه صیکه بره بار از بندر ترخ اه،یس دفرستادتش دنبال نخو

.خودم رو خالص کنم رم،یخورم که اگر قرار باشه به دست سبحان هر روز و هر شب بم یمن هم قسم م. دمینم یکس

!مگه چند سالمه؟. کم آوردم. کنه یتو چشم هام هم نگاه نم گهید. تو ادیم مامانم
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با مهسا در . زهیر یاشک م نهیب یهام رو که م يکبود. شوره یبردم حموم و من رو م یه مسار. دارم ینبات یزندگ. متحرك يمرده  هی شدم

.باده خودت رو خالص کن گهیگوشم م ریز. تماسه

هاجر خانوم، مادر محسن، . فرستنم تو اتاق یکنند و م یچادرم رو به سرم م. کنند یم شمیآرا. کنه یتنم م یبلند صورت راهنیپ هی مامانم

 گهیچند روز د. تو محرم انجام شه يخواستگار نیشده ا یراض یحاج. کنه یداره عرقش رو پاك م ریمحسن سر به ز. مجلس نشسته صدر

.ست غهیاما دو روز بعد از عاشورا قرار ص شه،یبعد از صفر قرار عقد گذاشته م. زونهپ يعاشوراست و نذر

هست  يچا. هیعسل زیجلومون م. یرو صندل مینشست. ادیبه نظر مسخره م زیچ همه. میتو اتاق تا حرف هامون رو بزن میریمادرم م تیهدا با

. دونم یزنه، نم یحرف م یداره با لکنت از چ. کنم یخودم نگاه م یمشک يمحسن و به جوراب ها دیسف يبه جوراب ها. نهییسرم پا. و گز

. افتم یمهسا م يحرف ها ادی. کنم یمظلومش نگاه م يچشم هابه  د؟یشما هم موافق گهیدر آخر م. کنم یمهسا فکر م شنهادیبه پ. شنوم ینم

.فتادهیبه خطر ن شیزندگ. مامانم شاده. دمیتکون م تیرضا يسرم رو به نشانه 

کنه قراره  یساره فکر م. ذارم یقرار مدارهام رو با مهسا م رمیم ،یزن نهیس یمامانم روضه ست و حاج یوقت یواشکی. کنه یبرام جور م ساره

.رایمهسا و سم يمادر بزرگ نداشته  يخونه  راز،یبرم ش ن،ییپا انیب طونیها از خر ش نیت تا امد هی

. خونده بشه غهیص ومدهیتو هول و والست که تا سبحان ن یحاج. خره یبازگشت برام م یب يطرفه  هی طیبل هیشب تاسوعا  يبه زور برا مهسا

. و گذاشته تو ساك دهیرو مهسا برام خر يضرور يلباس ها. زنم یالك هم نم .حجابم رو درست کردم. شدم یچند وقت دختر خوب نیا

.دمیشبه که نخواب نیاز شدت استرس چند. قراره پسر عمه اش من رو ببره

ا م ينامزد باز. کنه یقبول م. يو عزادار ارتیز میو ببردم شاه عبدالعظ رهیبگ یاجازم رو از حاج گمیم. زنم یتاسوعا به محسن زنگ م روز

.رمیهاجر خانوم م یونیبا پادرم. ستندیکنه که محرم ن یغرغر م یحاج. هیجور نیهم ا

با آقا  گهیمامانم م. ادیاشکم در م. بوسم یصورتش رو م. میپزون کمک کن مهیتا صبح با هم تو ق دهیخواب. امشبه يدونه قرارم برا ینم ساره

بوش رو . کنم یمحکم بغلش م. کنه یم دایمرد مفهوم پ کیقط در حضور زن ف نیا. شهیداره شوهرت م گهیمحسن خوب برخورد کن، د

.کنم یام حفظ م هیتو ر شهیهم يبرا

.شدم مثل سنگ. کنم یهم فکر نم یبه دلتنگ یانقدر استرس دارم که حت. شمیمحسن م دیپرا سوار

اظهار . چادرت رو بکش جلو گهیکنه و م ینگاهم ممحسن . ساعت چهار صبح پرواز دارم و االن ساعت دوازدهه. شمیوارد قسمت زنونه م من

دونم  یهر چند م. رمیگ یرو م. کشم جلو یچادرم رو م. مهسا يزنم به پسر عمه  یزنگ م! شمینباشه دارم زنش م یهر چ. کنه یوجود م

!زنگ بزنمکه کارم تموم شد بهش  نهیقرارمون ا. شناسه یهم من رو نم يهمه زن چادر نیو تو ا ارتهیمحسن در حال ز

. دهیچمدون سبز برام خر هی. گذره یساعت ها م قهیهر دق. ادیمهسا اون جا به استقبالم م. خورم یخود فرودگاه امام تمام ناخن هام رو م تا

.کنم یو خرد م ارمیم رونیکارتم رو ب میس. ستیکس ن چیدل تو دل ه. زنم یکه بهم شک نکند، رژ م نیا يبرا. بهش دمیچادرم رو م

.میزن یو زار م میکن یرو محکم بغل م گهیهمد. شهیپروازم م تنوب

به . دمیم رونیروزه حبس شده رو ب نیکه چند ینفس. کنم یبه صورت خندان مهماندار نگاه م م،یکن یپرواز که م. نشستم مایتو هواپ من

!يبود یتو هم قربان. کنم یمحسن فکر م
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***

. شم داریب رایآپارتمانمون، با سم یمیقد یچشم هام رو که باز کردم انتظار داشتم تو اون تخت چوب. آفتاب تا وسط اتاق اومده بود. دمیپر

.زمان رو گم کرده بودم. زدم ینفس نفس م. بود سیتنم خ يهمه . برام سخت بود که کجام نیا لیچشم که چرخوندم تحل

.دمیتونستم خودم رو ساب یدوش تا م ریز. رفتم حموم. شدم بلند

"!گرده؟ یبر م ینکنه داره اون وسواس لعنت. رو کم داشتم نیهم! نه ایخدا"

.دمیکش قیتا نفس عم چند

 یحاج قتیدر حق ياریکم ب. کنه کسانتیبا خاك  يطور نیخاطره ا دیتجد هی دار،ید هیکه  يدینرس جا نیتو به ا! باده جمع کن خودت رو"

"!حاج کاظم یذارم تو برنده باش ینم رمیبم. برنده ست

.کردم که در زدند یشونه م نهیآ يرو جلو سمیخ يداشتم موها. دمیپوش لباس

!دییبفرما -

 دنشیسخت لبخندم رو که از د یلیخ یبود، ول بیعج. به خودش داده بود ییصفا هیاما اون هم بود؛  یخسته تر از هر وقت یلیخ. بود نیام

.شد جمع کردم یداشت گشاد م

؟يشد داریب -

!بله -

!ریصبحت به خ -

.دیکش قینفس عم هیلحظه چشم هاش رو بست و  هی. دمشید نهیتو آ. رو براش تکون دادم سرم

.باشه تیعاف -

.شدسرم ثابت  يرو برس

!ریصبح شما هم به خ -

:سرش رو برگردوند و گفت. دمیبه پشت چرخ. داشتمش نهیاز تو آ. کرد یداشت نگاهم م. مکث کرد یکم

.صبحانه بخور ایب -

!دیببخش. دیافتاد یاز کار و زندگ -

.بدهکارم دیببخش نیتر از ا شیب یلیمن خ! شرمندم نکن باده -

:تعجب کردم و گفتم. اومد یکرد م یصحبت م یسینگلتلفن ا يکه داشت پا یبلند کس يصدا

تو خونه ست؟ یکس -

.استیبرد -

زنه؟ یحرف م یبا ک -
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:رو باال انداخت و گفت شونش

!يبخور، گرسنه ا يزیچ هی ایب -

:بره که گفتم رونیاز در ب خواست

د؟یگفت يزیچ ایبه برد -

:و گفت دیبه سمتم چرخ عیسر

.يکه کرد یاز تصادف ادتیع ياست براج نیاون ا! البته که نه -

بابک؟ -

.بدونه هم دهنش از گاوصندوق محکم تره. دونه ینم یخاص زیبابک هم چ -

.بدونه يزیچ یدوست نداشتم کس. راحت شد المیخ یکم

 یاشت نگاهم مد بیبرگشتم به سمتش که دست به ج. واقعا سنگ تموم گذاشته بود. خوشمزه بود يزهایعالمه چ کیآشپزخونه  زیم يرو

.کرد

.دستتون درد نکنه -

.هاش برق زد چشم

 یدو شب بود که داشت رو کاناپه م. بود دهیچ زیمن م يهم مستخدم داشته، برا شیدانشجو يکه تو خونه  یکس. تشکر رو الزم داشت نیا

!شد یم هیتنب دیحاال درسته که به خاطر دخالتش با. دیخواب

.بود دهیفا یجور موارد بحث باهاش ب نیتو ا. اعتراض نکردم. ختیر ریمن ش يبرا. به روم نشست رو

.بخور باده -

.ظرف شکالت گذاشت هی جلوم

.خورم یمن شکالت نم -

!که شکالت نخوره دمیند میخانوم تو زندگ هی یممکنه؟ من حت يزیچ نیچه طور همچ -

.کنم یکه م یبه خاطر ورزش. بخورم دیمن هم دوست دارم، اما خب نبا -

تا . پام يرو دمیکنار رفته بود، کش یاراده با اومدنش دامنم که کم یب. که حاال قطع کرده بود از اتاق اومد تو آشپزخونه ایموقع برد همون

 ایبرد. دید یانگار فقط چشم هام رو م. کنه یکردم نگاهم م یبود که اصال فکر نم بیعج. کار به نظرم واجب نبود نیبودم ا نیکه با ام یزمان

کنم  یفکر م. امیبرد يخوشگل و آماده برا يلقمه  هیکرم  یبه من گفته بود که فکر م يبود که طور زیدن ریتقص. نداشت ياصال نگاه بد هم

.گرفت و نگاهش عوض شد یحالت خاص هیچون صورتش  د؛یحرکتم رو د نیا نیام

:گفت ایبرد

.خدا بد نده! خانوم مهندس ریصبحتون به خ! سالم -

:گرفتم و گفتم نیرو از نگاه ام چشمم

.گهیاتفاقه د! ممنون یلیخ! سالم -
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.اومد یبه نظر ناراحت م. نشست یصندل رو

:گفت نیام

افتضاحت؟ يبا اون لهجه  يکرد یبلغور م یسیانگل یدو ساعت داشت یبا ک ایبرد -

:نون تو دهنش گذاشت و گفت کهیت هی ایبرد

!حرف نزنه، نه تو داداش گلم کایآمر ياهایس يبگه که به لهجه  یکی دیرو با نیا -

بود؟ یک يجد ال،یخ یحاال ب. مده نیاالن ا. يتو درك ندار -

!زیدن -

:میهم زمان گفت نیو ام من

!ز؟یدن -

.کرده بود یانقدر قاط دیتصادف رو بهش گفت انیفکر کنم جر. کنم یساعت دارم باهاش بحث م هیاالن ! بله -

"!آخ! آخ، بهروز"

.بود زیدن. برداشتم. دم دست بود. همون لحظه تلفن خونه زنگ زد. تصادف نبوده انیجر طمئنام

!؟یباده خوب! الو -

!تو؟ یچرا انقدر هول. خوبم ز،یخوبم دن -

.زد یغر م زیاومد که داشت به سر دن یهاکان م يپشت سرش صدا از

.يدید ،ینیبب یداشترو که دوست ن ينفر هیگفت  یم. گفت حالت بد شده یبهروز م -

.من خبر نداشت يگذشته  ياز همه  زیدن

.کم لوس شده بودم هی روزید. نه، من خوبم -

.بکشونم یالیخ یکردم فضا رو به ب یم یسع داشتم

اون جان؟ ایو برد نیام -

بله، چه طور؟ -

.کریبذار رو اسپ -

.گذاشتم

از . ستیمهندس معمار ن هیفقط  زه؛یعز اریما بس يدختر برا نیفرستادم گفتم ا یرو م که داشتم باده یمن زمان. من االنم بهت گفتم ا،یبرد -

.ستین یخودش کم کس يمملکت هم برا نیماست و تو ا يخانواده  ياعضا

.نشسته بود یصندل يو اخمو رو نهیدست به س نیام

:گفت ایبرد

م؟یگفت يا گهید زیخب بله، مگه ما چ -

!داشته یعصب يحمله  هیکه ! بده یلیتماس گرفته که حال باده خ دوستش بهروز با من شبید -
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:گفت ایبرد

.بوده ششیهم پ نیدر ضمن، ام. داشته و االن حالش خوبه کیتصادف کوچ هیمهندس . بد برداشت کرده شونیمن هم گفتم، ا -

!يهر چند معلومه تو اصال خبر ندار. باده حالش بد بوده! کنه ینم یبه هر حال فرق -

 یرو م زیانگار که دن. زل زد یدوباره به گوش ایاخم داشت که برد يبه قدر نیرو نگاه کرد؛ اما ام نیام یسرش رو بلند کرد و سوال ایبرد

!نهیب

:گفت زیدن

باده؟ -

بله؟ -

.استانبول يگرد یامشب برم نیو هم یکن یم یرو اوک طتیبل ،یکن یچمدونت رو جمع م یشیبلند م -

.خوردم جا

"!گه؟یداره م یچ"

:گفت ایبرد

!؟یبزن نیکار ما رو زم يخوا یتو م! میما رفاقت دار. دیشما با ما قرارداد دار زیدن -

:گفت هاکان

.پردازم یقرارداد رو فسخ کن، غرامتش رو م -

 نیسنگ نیمثل ام ينفوذ آدم با يحرف هاکان برا. کنه خودش رو کنترل کنه یم یدونستم داره سع یم. بلند شد ت،یقرمز از عصبان نیام

.بود

.پروژه ست نیاون مهندس ا. ادیجا نم چیباده ه. میندار یاجیما به غرامت شما احت -

:گفت زیدن

باده معترض  یکار به جوون لیخودت اوا! با تجربه تر. فرستم یخوب م یلیمهندس خ هیبرات  نیام. هیهاکان عصبان ست؛یبحث پولش ن -

.يبود

:و گفت دیبه صورتش کش یمن انداخت، دست به یقینگاه عم نیام

.ادیجا نم چیباده ه! یشناس یمن رو م زیدن -

.دندیپرس ینظر من رو هم م ونیآقا نیشد اگه ا یقدر خوب م چه

:گفتم

.رمیگ یم میمنم که تصم نیا. دیسکوت کن قهیدق هی! با همه تونم -

:گفت هاکان

.فرودگاه دنبالت امیپس من امشب م! يگردکه بر نهیا متیو تصم! هیطور نیالبته که ا -

"!ها بلد نبود ییزور گو نیاز ا میمرد مال نیسر هاکان اومده بود؟ ا ییچه بال"
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دلم  بیانداختم تا از لرزش عج نییسرم رو پا. بود بیخواهش عج هیتو چشم هاش . به دهان من چشم دوخته بود. نگاه کردم نیام به

.کنم يریجلوگ

:گفتم

ز؟یدن -

!جانم؟ -

!مگه نه؟ ،یشناس یتو من رو م -

!البته -

.نداشتم میکار نصفه هم تو زندگ. جنگم یکنم، م یمن فرار نم -

...اما آخه  -

!فرصت بده قهیدق هی -

.نگاه کردم نیمنتظر ام يچشم ها تو

"؟یعصبان ینگاه عسل نیکار کنم با ا یمن چ"

 نیتنگه و هم به نار یلیچون دلم براتون خ نمتونیتا هم بب امیم یمرخص هی گهیچند وقت د یکنم؛ ول یکارم رو تموم م. زیمونم دن یمن م -

.قول دادم

:لحظه سکوت کرد و بعد گفت چند

رو شیبار. باده تو نگران کار نصفه نباش -

!فرستم یاصال موگه رو م. فرستم یم

"!موگه؟! ؟یچ"

.از جانش رو از خودش دور کنه زترینگران باشه که بخواد دوست دختر عز یلیخ دیبا

تو که من  زیخب؟ دن. کنم یم یتر قاط شینصفه بمونه من ب. کنم یکار رو هم تموم م نیا. من خوبم زیدن. شهیدردسر م. ستین زهایچ نیا -

!یرو قبول داشت

.قانع نشده بود. داد رونیرو ب نفسش

 یهر وقت نتونست. اصال به فکر شرکت و کار نباش. بدون من نگرانتم یول ؛يریگ یرو م میتصم نیبهتر شهیهم. دارم مانیمن به تو ا -

!يزیچه قدر عز یدون یخودت م. برگرد یبمون

:زدم و گفتم لبخند

.تر شیتو ب يهاکان برا! همه تون يبرا ز؛یدلم برات تنگه دن -

.رونیرفت ب. هاکان از موندنت دلخوره -

.ارمیاز دلش درم امیم -

.رو قطع کردم تلفن
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:گفت ایبرد

م؟یکرد یم دایتو پ یمهندس به خوب هی يما چه جور! بابا دمت گرم -

تر از هر  شیب ینیداشتند با تحس ت،یعصبان نیزل زدم که در ع ییبه چشم ها. نکردم یزد، توجه یکه هنوز داشت حرف م ایبه برد من

.دادم یم صیتشخ يلومتریک کیتلخ ادکلنش رو از  يبو که يبه مرد. که من به نظرش شراب بودم يبه مرد. کردند ینگاهم م یزمان

:لب گفت ریز

!باده یمرس -

 

هاکان که به دنبال هر  ایدونستم بهروز آش رو شور کرده بود،  ینم. بچه ها شلوغش کرده بودند. رو بهانه کردم و به اتاق رفتم استراحت

 ي افهیق. ختندیبار بد جور کافه رو به هم ر نیکه بود، بچه ها ا یهر چ. ده بودرو روشن کر زیدن شیآت ریبود تا من رو برگردونه ز يبهانه ا

.هر دوشون رو بکنه يخواست کله  یمطمئنم دلش م. گرفت یخندم م ییجورا هیاومد،  یچشمم م يکه جلو نیام یانعصب

***

. کرده دایپ زیبا دن یخوب یلیخ يبهروز رابطه . کنند یم یو بهروز هم ما رو همراه رایسم. ادامه داره زیما با هاکان و دن يو آمدها رفت

من . هیکال انسان خوب. هیعکاس خوب. زنه یم ولنیخوب و یلیخ. هیو دوست داشتن میمال یپسر به طور کل نیا. رهیگ یفاصله م یهاکان اما کم

.نگرانش رو دوست دارم شهیهم يقهوه ا يها شماون چ

کال . ندازه رو شونم یو م ارهیم یشال پشم هیبرام  زیدن. من سردمه. مینشست م،یهاکان گذاشت ينه خو اطیکه تو ح يبلند زیشب پشت م اون

اون . باهاش درد دل کرد شهیخوب م یلیخ. هیدوست خوب یلیخ. ستین زهایچ نیاهل ا ادیهاکان اما ز. خوبه یلیبا خانوم ها خ زیدن يرابطه 

گرون  نیموزیل هینسبتا سن دار، با  يآقا هیچند وقته . ادهیتو دانشگاه کارم ز. ستمیل نسرحا ادیمن هم ز. و حوصله نداره حال ادیشب ز

 یقرارها نم نیکه من از ا گمیبارها بهش م. میشام با هم بخور هی شیخواد تو کشت یازم م. پوشش دنبالمه یمشک يگاردهایو باد متیق

من . هیهم برام کاف نیهم. ستمیمن اصال دنباله ستاره شدن ن! ؟يچه ستاره ا. ازهستاره بس هیخواد ازم  یم گهیم. دارمهم ن يگذارم و عالقه ا

به . زهیآم دیتهد یلحنش کم. ستیخونه، پول خورد و خوراك و رفت و آمد هستم؛ اما ولکنم ن هیدنبال پرداخت کرا. دنبال نونم هستم

گفتن  یکال به کس. حرف هاست نیموجود سرخوش تر از ا نیا. به بوسه هم نگفتم. ضرر داره راشاسترس ب. حامله ست. نگفتم رایسم

.نداره

 یلیخ. تاجر معروفه هیپدرش ! فیاما مودب و ظر ،یواقع کتاتورید هی ه؛یو مقتدر بایزن ز. وندهیپ یهاکان هم اون شب به جمعمون م مادر

 یهم خوب ادارش م اریکه بس يمد يو مجله  نیخودشه و دورب. شده الیخ یهاکان شرکت پدرش رو ب. سفره شهیهم بایخوش نامه و تقر

.کنه

گفتن  يبرا یخاص زیمن اما چ. کنه یمتعجب از رو به رو نگاهمون م رایسم. ارهیرو درب میو بم زندگ ریخواد ز یم. میزن یمادرش گپ م با

.یچیه گهینکنم و دکنم، ما یم یزندگ رایسم يخونه  يباال يرو ندارم، دانشجوام، طبقه  یجا کس نیا م،یرانیا. ندارم
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رو  زیهاکان م. زنه یم زیچشمک به دن هی. شهیچشم تو چشم م زیمادرش با دن. کشه که ادامه نده یدر کمال ادب مادرش رو از برق م هاکان

.کنه یترك م

اگه من هم مثل  تونست نباشه؛ یکه م ییاسترس ها. فراوون داشتم ياسترس ها میهر مرحله از زندگ يمن برا نمیب یکنم م یکه م نگاه

کدوم از مراحل  چیاز ه یتوقع. اما بلند پرواز نبودم ر؛یپذ سکیمن کمال طلب بودم و ر. کنم یتونستم نرمال زندگ یاز دخترها م یلیخ

.خواستم یدردسر م یب طیمح هیفقط  م،یخصوص یمن تو زندگ. نداشتم میزندگ

.سالن بلند شد و چند لحظه بعدش دم در اتاقم بودنددو قلوها از  يخنده  يخودم مشغول بودم که سر و صدا يبرا

:گفت نایت

!تو؟ میایب -

؟یکن یچرا سوال م گهید ،ییتو که تو -

.آخه من با تو تعارف ندارم که، منظورم آتناست -

:گفت آتنا

!خود یب -

:گرفت و گفتم خندم

.دیتو، چونه نزن دیایب -

.شدند تو اتاق کیشل بایدو تقر هر

:گفت نایت

.میختیتوپ ر يبرنامه  هیامشب  يپا شو حاضر شو که برا! خب! خب -

:رو دادم باال و گفتم ابروم

!برنامه؟ -

. میدار یمهمون خارج هی میبه بچه ها گفت. میببر میخوا یتو رو هم م یول. یتیصفا س میبر میخوا یما با بروبچ خودمون م! گهیبله د -

.شد یباورشون نم

!ستمین یاما خارجزنم،  یمن خارج م -

کنه و لبخند  یداده به چارچوب در و داره من رو نگاه م هیتک يور هیکه  دمیرو د نیسرم رو که باال آوردم، ام. میدیبلند خند يبا صدا یهمگ

:شد و گفتبازتر  ششین دیکه رس نیآتنا رد نگاه من رو گرفت و به ام. خسته بود یلینبود، اما هنوز خ ياثر تیاز اون عصبان. زنه یم

؟ییدایکم پ ف؟یآق داداش احوال شر -

!استراحت کنه دیبذار د؟یحاال چرا باده رو دوره اش کرد! هستم در خدمتتون -

.رونیب مشیببر میما اومد. کرده یانقد خونه مونده قاط. ستین شیچیه -

:شد و گفت يجد یکم نیام

!کجا اون وقت؟ -
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:آتنا زد و گفت يبا آرنج به پهلو نایت

!یتیما، صفا س يبا بچه ها -

.میمهم دار يشام کار هی ایمن و برد. شهیامشب نم -

هست؟. ستین يشام کار نیباده که تو ا. میباده رو دعوت کرد! میرو دعوت نکرد ایما که تو و برد -

.سمت من برگشت به

.ستمینه من ن -

:گفت نیام

.شهیکم حالش بهتر م هیباده هم . برمتون یم دیمن فردا شب هر جا خواست. دیش الیخ یامشب رو ب -

:گفت نایت

.میچون به بچه ها قول داد! میریامشب م نینه، ما هم -

.رهیرسما خلن؛ مغزت م نایا يباده دوستا! بهش دیرحم کن -

:گفت آتنا

.دیهست يجمهور استیر تو دفتر رتون انگا هیبق. داره ییها طنتیش هی ا؛یباز صد رحمت به برد! تو خوبن؟ ي دهیاتو کش يالبد دوستا -

!اون زبونت دراز شده ها -

که اون  فتهیب یباز برام اتفاق دیترس یکه م نیا ایبود  زیدونم به خاطر گرد و خاك دن ینم. کم نگران بود هی. به من کرد ینگاه. دیبعد خند و

.کرد ینگاه م يجور

:گفت نایت

.میزنونه دار يباده جون حرفا ما با د،ییبفرما! يخب خان داداش، خوش اومد -

:گفت نیام

د؟یبر دیخوا یم دیمطمئن یعنی -

گه؟یحله د میما بر ادیاالن باده ن! مشکلت رو بگو ؟يداد ریچرا گ! تو چته؟ نیام -

:و گفت دیبه پشت گردنش کش یدست. احساس کردم تو منگنه ست. به من انداخت ینگاه هی نیام

رون؟یهر شب هر شب ب دهیم یچه معن! خونه دینیداره؟ شما هم بش یچه ربط -

:گفت آتنا

!یخودت مییما یکن یکه فکر م یدر ضمن، اون. يبرو حاضر شو کار دار ن،یبرو ام -

که دو قلوها توش باشند، حتما  ییقرار گرفتن تو فضا. برم رونیخودم هم دوست داشتم ب. وسط بودم نیو من هاج و واج ا دیبلند خند نایت

تخت تا هر  يمن هم نشستم لبه . سر کمدم تا لباس انتخاب کنند دندیپر. موافقتم رو که گفتم، دو قلوها ذوق کردن. کرد یم سرحال ترم

.بکنند رنددوست دا يکار

.کردند یداشتند نگاهم م شمیتمام طول مدت آرا در
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.يبلد يحرفه ا یلیکار رو خ نیتو ا! چه جالب باده -

:زدم گفتم یمرو  ملمیکه داشتم ر یحال در

 یلیخ ؛ییم اما نه اون قدر حرفه ا.کن یگرفتم، که البته االنم ازش استفاده م ادیاون زمان . شیاجبار داشتم به آرا یلیبود که خ یمدت هی -

!کم

:زد و گفت یآتنا سوت دمیرو که پوش دمیسف يپالتو

!یتو چشم یلیکه خ يجور نیا! ستیاصال قبول ن -

چرا؟ بد شدم؟ -

.خوب بودم. نگاه کردم نهیرو دوباره تو آ خودم

.يخور یاصال امشب از کنار من جمب نم! دیخوب يادیز رینخ -

کفش تخت هم انتخاب . پوشاندن باند دستم يتر برا شیدستکشم رو دستم کردم؛ ب. حسود شده بود يبرادرها هیشب افشیق. دمیخند بلند

.ادیفشار ن ادیکردم تا به کمرم که هنوز درد داشت ز

برگشت به . شده بود پیخوش ت یلیخ شیتو کت شلوار سورمه ا. کرد یکراواتش رو درست م يهم داشت گره  نیام میسالن که شد وارد

دونم  ینفوذ داشت که نم ينگاهش به قدر. انداختم نییسرم رو پا. کراواتش خشک شد يدستش به گره . قیعم یلینگاهم کرد؛ خ. سمتم

.دمیقدر گذشت که صداش رو شن چهونم د ینم. دمیچرا خجالت کش

.تونه جلسه رو اداره کنه یهم م ییتنها ایبه نظرم امشب برد -

.کنه یاخم داره نگاهم م یبا کم دمید. رو بلند کردم سرم

:گفت آتنا

رفته؟ ادتی! ما خلن يدر ضمن، دوستا. یتو اون جلسه باش دیتو هم با ر،ینخ -

:و گفت دیدهانش کش به دور یدست. کالفه شد یکم نیام

.دیتنها بر شهینم -

.یعادتا نداشت نیتو از ا نیام! بابا يا -

!د؟یبر دیخوا یهستن امشب؟ کجا م ایک -

:گذاشت و گفت نیام یشونیپ يرفت جلو و دستش رو رو نایت

.يتب هم ندار ینه، به حمد اله -

:گفت آتنا

کرده؟ یپس چرا قاط -

.میخوردکرد که همه جا  يبلند نیه بعد

.عوضش کردن دنشیها دزد ییفضا! دمیفهم -

.دیبود که نشه تو صورتش خند يانقدر جد نیام ي افهیق. به زور خندم رو نگه داشته بودم من
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.ادیهم باهاتون م یکی ای د،یرینم ای! ایدلقک باز نیاز ا دیدست بردار -

:و گفت دیدست من رو کش نایت

.ادیکس هم نم چیه م،یریما م -

.زنگ زد نیموقع تلفن ام ونهم

!بابکه -

.رو برداشت یکرده باشه، گوش یانگار که کشف مهم نیام

؟يداداش امشب چه کاره ا -

.کرد یاندازه خوشحال نم نیرو تا ا نایت زیچ چیو فکر کنم ه. منتظر ما بود نییپا راقیساعت بعد بابک حاضر به  مین و

رو به  یبا ژست خوشگل ب،یدست به ج نیام. رو که جا گذاشته بودم بردارم لمیفتم تو سالن تا موبامن هم ر. نییتر رفتند پا عیقلوها سر دو

 یصورتم حس م ينفسش رو رو يکه من گرما کیانقدر نزد. کیاومد نزد. کرده بود دایپ يبمش آهنگ آروم تر يصدا. ستادیروم ا

:زل زد به چشم هام و گفت وسرش رو خم کرد . کردم

مگه نه؟ ،یقب خودت هستباده، مرا -

:پالتوم رو بست و گفت نییپا يدستش رو جلو آورد و دکمه . براق، فقط سرم رو تکون دادم يمن مدهوش اون چشم ها و

.نمتیب یشب م. بهت خوش بگذره -

.من مدهوش اون نگاه، به سمت در رفتم و

 

 هیسوزوند، بابک فقط با  یم نایکه ت ییدر مقابل تمام آتش ها. بودخندم گرفته . میمن و آتنا هم پشت نشست. بابک نشست شیجلو پ نایت

.دکتر جذاب و مودب داشت نیبه ا یهم حس نایمطمئنم که ت. کرد یکرد و سکوت م ینگاه مهربون نگاهش م

"...پسر محجوب بود  نیو بابک برادر باشن؟ انقدر که ا ایچه طور ممکن بود برد"

.قرمز ضعف رفت ياون آلوچه ها يدلم برا. اومد یم يا وهیم ونیقل يهمه جا بو. برف بود پر از نیزم يرو. دربند میدیرس

"جا اومده بودم؟ نیا یبار ک نیمن آخر يخدا"

حضور نحس سبحان هم  یحت. چه قدر خوش گذشته بود. تولدم با سبحان، هومن و ساره اومده بودم يپونزده سالم بود، برا یبار وقت هی

 ای ه،یترک يبایز يتر جاها شیتلخ بود که من از ب یلیخ. بودم ومدهیجا ن نیبعد از اون من هرگز ا. رو خراب کنه مونینتونسته بود خوش

!صفر بایتقر رانیا ایخاطره داشتم، اما از تهران  ییپاارو يشهرها یبعض

.بودند ستادهیخندشون بلند بود، ا يه صداک یگروه دختر و پسر جوون، در حال هیدربند  ياز رستوران ها یکی يجلو میکه جلو رفت یکم

:گفت آتنا

!دوستان عالم نیتر وانهیسالم بر د -
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و  ستیاون ها، پسر حدودا ب نیب. من هم با همه شون آشنا شدم. کرد یما رو به هم معرف يهمه  نایت. شروع کردند به سالم کردن همه

. بود و اگه نگاهش رو اشتباه نگرفته باشم، منظورش کامال به آتنا بود یکه مهندس پزشک نایبود به نام س یپیخوش ت يشش هفت ساله 

برام جالب بود که بابک و  یلیخ. زدم يلبخند. دادند یم صیدو قلوها رو تشخ یو بابک بودند که به راحت نایفقط س عتاون جما نیچون از ب

.راحت تا آخر شب با هم گرم گرفتند یلیخ نایس

سفارش  ییچا. نبودم ونیمن اهل قل. شد یاز دهان ها بخار نفس هم بلند م ون،یا سرد بود و عالوه بر دود قلهو. مینشست یتخت بزرگ رو

.میداد

:بچه ها گفت ياز دوست ها یکی عسل،

د؟یدو قلوها هست يشما تو خونه . کنن یبا شما آشنا شدن، تمام مدت دارن از شما صحبت م یباده جون بچه ها از وقت -

:گفت آتنا

.کنه یم یزندگ نیام ينه، باده جون تو آپارتمان رو به رو -

:و گفت دیخند عسل

.کرده شرفتایداداش شما هم چه پ نیا! به به -

:و گفت دیخند نایت

.داشته باشه لیدل دیبا شرفتیپ يخب آخه آدم برا -

"گن؟یدارن م یدو تا وروجک چ نیا"

احساس . کردم، حواسش به من بود یهر وقت سرم رو بلند م. کردند ین رو نگاه مبادقت م یلیجفت چشم بودند که خ هی ن،یب نیا در

:حس رو گرفت که زد پشت دوستش و گفت نیکردم آتنا هم ا

!آخر یزن یچشمش م -

:گفت ستاره

.دمتونیجا د هیکنم  یاحساس م. دییمن آشنا يبرا دیفقط شما شد. ستیراحت باشه، چشمم شور ن التینه، خ -

... دینم، شادو ینم -

:گفت آتنا

.داره یخوشگل يمانتوها یلیخ. بار ببرمت مزونش هی دیباده حتما با. خوبه یلیطراح لباس خ هیستاره  -

".شناسه یورق بزنه م هیاگر هم االن نشناسه، بره خونه و مجالتش رو . امکان نداره من رو نشناخته باشه! پس کارم ساخته ست! يوا"

:گفت نایت

کرده بود با  ییما چه غوغا یتو مهمون یدون ینم. میاحساس رو داشت نیهم میدیما هم بار اول که باده رو د ،ياستش رو بخواستاره ر -

!هم پشتش داره؛ دو تا فرشته یخوشگل یخالکوب هی. لباسش

.که تو مغز ستاره افتاد شدم يمتوجه دوزار قایدق

:گفت آتنا
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.رهیخوشگل راه م یلیخ -

:ه من کرد و گفتب ینگاه ستاره

!مدل ها نیع قایدق. بله، متوجه شدم -

کدوم از  چیخب من از ه. داشتم یبیبه هر حال حس غر. هم چون مطمئن نبود دیشا. من رو شناخته اوردیخودش ن يدونم چرا به رو ینم

و  نیشب و شلوار ج ين مانکن لباس هام. نداشتم ینامناسب و آنچنان يبا لباس ها یعکس چیمن ه. نبودم مونیکه کرده بودم، پش ییکارها

نسبت به من عوض  نیام يخانواده  دگاهیکردم اگر مانکن بودم مطرح بشه، ممکنه د یدونم چرا احساس م یاما نم. مشابه بودم يزهایچ

.استرس گرفتم! مسئله مهم باشه نیبرام ا دیبود که چرا با نیتر ا بیشه و عج

:گفت بابک

شما؟ یباده خانوم خوب -

.کرد یبه سمتش که داشت نگاهم م برگشتم

.همون باده خوبه. ریخانوم ته اسم من رو فاکتور بگ نیا یول. خوبم، ممنونم -

:زد و گفت يلبخند

.میبر یستیراحت ن یکن یاحساس م ایاگه نشستن سختته ! ؟یخوب یمطمئن! یمرس -

:زدم و گفتم لبخند

.نه، خوبم -

!دارم ازیکله ام رو ن. به من سپردنتون ایو برد نیام. خالصه از من گفتن بود -

معلوم  شیاز احوال پرس. بود که تلفن بابک زنگ زد ازدهیساعت  يبچه ها بود، طرفا يانتها یب يها طنتیاز خوردن شام که همراه با ش بعد

.نهیبود ام

.نه دادش خوبه -

.مگه من چغندرم ؟یچه مشکل نه

.هم خورده غذا

.ستیناراحت ن نه

.طور نیبه شما هم هم. چشم شه،با

.برس تیبگو تو به شام کار. غلط کرد ایبرد

.باشم سادهیزد انقدر واضح گوش وا یاحتماال حدس نم. قطع که کرد برگشت به سمت من".دیبعد بلند خند و

.رهیگفت د یم. بود نیام. میبر -

:گفت آتنا

.ستین ریهنوز که د! کرده یبابک قاط نیا -

:گفت بابک
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.به هر حال دستور از مراتب باال اومده -

 چیهر چند خودم هم ه. راجع به رفت و آمدهام نظر بده یوقت بود عادت نداشتم کس یلیمن هم خ. دو قلوها خندم گرفت ي افهیق دنید از

تر  شیمن رو ب نیو ا. بود ریگ یلیمدرنش، خ ي افهیبرعکس ق نیام نیاما ا. رفتم یخونه نم ازدهیاز  رترینبود، د ژهیو تیوقت، اگر وضع

هر چند من هر . چشم هاش برق نزنه نه،یب یمن رو م یوقت گهیدونم چرا انقدر برام مهم بود که نکنه د ینم. کرد یم ضطربنسبت به قبل م

.بدم حیتوض ینداشتم و موظف نبودم به کس يا گهید يچاره  تیتو اون وضع. کرده بودم، مجبور بودم يکار

.دیبار من رو د نیاول يستاره بود، که برا شیراه تمام مدت فکرم پ يتو. میافتادسمت خونه راه  به

:بابک دراومد که گفت يصدا

.فکرشم نکن نایت -

.رونیاز فکرهام پرتاب شدم ب. خوردم جا

:گفت آتنا

.گذره یبابک انقدر خوش م -

:گفتم

ه؟یچ انیجر -

:گفت بابک

.یبرن دب دیع يخوان برا ین ممحترم، همراه دوستاشو يخانوما ،یچیه -

.گرفت خندم

".باالخره خودش رو لو داد! آخ آخ"

داره؟ یچه اشکال نیاون وقت ا دیببخش -

:گفت نایت

!واال -

:گفت بابک

.برن ییذاره تنها ینم نیدونم ام یهر چند م. دو تا نیبه دم ا دیباده دم ند -

:گفتم

.دیتا تنها نباش امی منم باهاتون ماصال ا،یثان. نداره یربط نیاوال که به ام -

:گفت بابک

.اصال امکان نداره گهیاون که د -

!چرا اون وقت؟ -

!حاال -

.لجم گرفت شیلبخند موذ از
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.میکن یشدند تا با هم رو بوس ادهیدو قلوها پ میدیرس یوقت

!ممنون یلیخ. خوش گذشت یلیدخترا خ -

:گفت نایت

.شدنبچه ها عاشقت . يکه اومد یمرس -

.پاکدل هم آشنا شدم يداماد خانواده  نیبه خصوص که با دوم. ازشون خوشم اومد یلیمن هم خ -

:دو با هم داد زدند هر

!باده! ا -

:و گفتم دمیخند

!دونم یرو نم یکیاون  ره،یگ یلیکه ما رو آورد که خ نیا. گمینم یحاال من که به کس. دیکرم کرد! خب، خب -

:گفت آتنا

.بدتره نمیاز ا یکیاون  -

:و گفتم دمیخند بلندتر

.دیدیخودتون رو لو م ادیانقده خوشم م! آخ اخ -

.مشت محکم به بازوم خورد هیحرف  نیا با

خونه اش  یاز چشم شهیکه هم یفیبود؛ چون اون نور ضع ومدهیهنوز ن نیفکر کنم ام. کرد یتا دم آپارتمان باهام اومد و بعد خداحافظ بابک

.دلم گرفت. ، نبودزد یم رونیب

"!رونهیفرسته خونه، خودش ب یما رو م"

.غرغرو شده بودم يزن ها نیا نیع. خودم تعجب کردم از

.تخت ولو شدم يلباس رو ضیبعد از تعو. خونه رفتم

"!ادیهم ز یلیخ! باده خانوم يبد عادت شد"

.قرمزم نگاه کردم يبه الك ناخن ها. کردم به تکون دادن کردم و شروع زونیتخت آو يپام رو از لبه . اومد یبود؛ خوابم نم بیعج

هم دوست داره،  یلیکنم، الك رو که خ یم شیهر کار! ماهه که دوست پسر نداره هیبار،  نیاول يبرا. میبخر شیلوازم آرا میبوسه رفت با

 گهیم. خودت يبرا گمیم. الك بزنم یک يبرا نباشه، میتو زندگ یمن اگه کس. باشه نیمگه من مثل توام که شغلم ا گهیبه من م. خره ینم

.یپوش یانقدر کوتاه م يدامن ها یکه خودت به اون پاهات نگاه کن نیا يآره جون خودت، تو هم البد برا

"؟یاالن در چه حال یعنی. تو خال یزن یم شهیتو هم! آخ بوسه، آخ"

که لجم گرفته که  نیمنتظر شده بودم؟ گذاشتم به حساب ا يزن ها نیا نیچرا ع. کردم یاز خودم تعجب م. شدم و رفتم کنار پنجره بلند

.رونهیفرسته خونه، بعد خودش ب یچرا من رو م
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".کنه فیتکل نییتو تع يتا بفهمه حق نداره برا رونیبمون ب ؟یکن یچرا حرف گوش م! خود خرته ریتقص یگفت یم ياگه بود رایسم"

نگاه  میبه گوش. بد عادت شده بودم. حوصله بودم یب. شدم ساعت هشت بود داریکه ب صبح از خواب. دونم ساعت چند خوابم برد ینم

.کنم یمنطق عمل م یدونستم دارم ب یالبته م. شدم یعصبان بیعج! ینه اس ام اس ،ینه تماس. کردم

"!حرکت هاش عادت کنم نیبه ا دینبا"

ها به  يخاله قز نیا نیشد و ع یسرم هم گرم م يجور نیا. بهتر بودرفتم،  یاگه م دیامروز قرار نبود برم شرکت، اما شا. گرفتم دوش

.نشستم ینم يریغرغر و بهانه گ

.به خودم نگاه کردم نهیتو آ. دمیبه خودم رس یکه تموم شد، حساب شمیآرا

قبال  ستین! صفا یفتر یبود؛ م ییخدا ي دهیچیاصال شرکت که امروز پ! يکرد یخودت جور م يرو برا یکیمدت  نیا! خاك بر سرت باده"

".زنم یبا خودم حرف م! خل هم که شدم یاله يبه قوه . چمیپ یخودم نسخه هم م يبرا ه؟یبلدم صفا چ ستین! کردم یکارا م نیاز ا

.شد دهیبه سمت آپارتمانش کش اریاخت یراهرو که شدم، چشمم ب وارد

".شرکت میبارم من برم بگم با هم بر هی! ضرر ندارهامتحانش که . ومدهیخونه ن شبیاصال د دیشا! برم زنگ بزنم؟ یعنی"

اصال انتظار . در خشک شدم يمن جلو. پا اومد و در باز شد يصدا. باالخره زنگ رو زدم. سمت زنگ رفت و برگشت يدو سه بار دستم

و کفش  رهیت یآب نیو تاپ ج نیجشلوار  هیبا  ره،یت يبلوند و چشم ها يهم سن خودم، با موها بایخانوم تقر هی. رو نداشتم يزیچ نیهمچ

 گهیرزم، همد فیمثل دو حر يچند لحظه ا. نبود، اما خوشگل بود و خندان يدختر بلند یلیخ. بود ستادهیدر ا يپاشنه بلند قرمز جلو يها

:ارهیکرد تا من رو از بهت در ب یسالم. میکرد نیرو سبک سنگ

!سالم -

 دم،یرس یکه م نیدونم چرا به ام یماسک هام دم دست تر بود، اما نم يماسک از همه  نیا. مکرد دایرو پ میتفاوت یهم باالخره ماسک ب من

.کنم داشیتا پ دیکش یطول م یو کم ریرفت ز یم

دارن؟ فیدکتر تشر يآقا دیببخش! سالم -

.رهیگ یفکر کنم داره دوش م نیام -

"!رهیگ یدوش هم که م"

.متشونرسم خد یبعدا م. شون هستم هیخب من همسا -

... دیاگه براش دار یغامیپ -

:رفتم گفتم یطور که به سمت آسانسور م همون

.پرسم یبود، که بعدا م کیسوال کوچ هینه،  -

 نیخب ا! ره؟یکنن و آدم صبح فرداش مجبوره دوش بگ یهستن؟ در رو باز م یشکل نیا يشام کار هی يپرونده ها شهیهم! پرسم یبله، م"

 ایکه  دیمن نقشه ها خواهد کش ينابود يبعد هم برا. نخواهد گفت که من اومدم نیبه ام یلیبرز يها لمیف نیع ،ادیخانوم به احتمال ز

کنم بذاره من قسر در  یخانوم با اون نگاهش فکر نم نیخالصه ا. تو کار خالف فتمیرو بده تا ب بمیترت یکیبده  ایو  زدتمبد ایمسمومم کنه، 

".برم
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داشتم که هر  یتوقع م دیچرا من با. بود یعال تیمرد مجرد با موقع هی نیام. بودم یم دینبا. بودم یعصبان. افتادم به سمت شرکت راه ادهیپ

.شب تنها باشه؟ مطمئنا دوست دختر داشت

"اصال به من چه؟"

کردند، به خودم هم اعتراف  ینم تیما رو رعا يکه شهر ما، خانه  ییکه به آدم ها یپام زدم و فحش يجلو یران یکه به قوط يبا لگد یول

.به من ربط داشته ایکردم که گو

بود که  یام عصبان افهیبعد انگار ق. حرف ها مواجه شدم نیبود و ا یجاتون خال دیکه نبود ياز جمالت تکرار یلیبا س دم،یشرکت که رس به

.تو دفترش نبود ایبرد. بزرگ گل گاوزبون برام آورد وانیل هی زمونیعز یمنش

"!دو تا داشت یکیتر از  شیمطمئنا ب ایخوب خوب داشت، برد يپرونده ها نیاز ا نیام یوقت"

 ادمیکه  يرفت؟ طور یم هیهمه داشت به حاش نیچرا ذهنم ا. کردم یحواسم رو جمع م دیبا. کرد کار بود یکه به من کمک م يزیچ تنها

.رانمیا یچ يرفت برا

".ستیکس ن چیانگار که ه یکه همه هستن، ول یسر همون زندگ .میرو بکنم برگردم سر زندگ هیزودتر قال قض"

از  شنیپشت پارت ایو برد نیصحبت کردن ام يدونم چه قدر گذشته بود که با صدا ینم. پالتوم رو باز کردم و شروع به کار کردم يها دکمه

.حواسش به من باشه يعادت کرده بودم همه . ازش دلخور بودم. دمیکار دست کش

:تگف ایبرد

.نیام شهیم داشیپ. ستیبابا بچه که ن -

.قرار بود خونه باشه و استراحت کنه. داره یرو هم برنم شیگوش. صبح رفتم دم خونه اش، نبود -

".البته اگه موضوع من باشم. پس زنگ زده. جا موند یآخ، آره، رو پاتخت! میگوش"

ه؟یتو دردت چ نیاصال ام. رفته قدم بزنه دیشا -

:زد گفت یموج م طنتیاز ش یکه توش لحن ییبا صدا بعد

!خوش گذشته باشه دیکه با شبید -

.توئه ریتقص! ایدهنت رو ببند برد -

خب مگه بد کردم؟ -

؟یکن یبه تو چه دخالت م. يبله، بد کرد -

.ستیکه ن بهیغر. نیام يکرد یدختره شش ماه زندگ نیتو با ا. کن یو خوب ایحاال ب -

.کنم ینم یباهاش زندگ گهیبوده که د يدرد هیحتما ! یماض یعنی! کردم یم یندگز یگیم يخودت دار -

حدسم درست بود؛ رفتن . همراه رختخواب بود هی ایدوست دختر ساده  هیاز  شیب يزیخانوم خوشگله چ نیپس ا. تر شد شیب تمیعصبان

.شناخت یم نیداد ام یگه آدرس منکرده بودم، اما ا یدرسته که من خودم رو معرف. من به دم در رو نگفته بود

"!بوده؟ یاز بودن اون دختر تو خونه اش شاک نیام یعنی"

:گفت نیام
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!نایمونه زم یپروژه م. کنه ینصفمون م زیبار دن نیا ایکه خانوم مهندس کجاست؟ برد نهیحاال موضوع بحث ا -

.نشستم یصندل يرو. گرفت قلبم

 هیو تو  هیاردیلیم ي هیسرما هیحرف ! خوشه یلیکنه من باده مهم باشم؟ دلت خوشه باده، خکردم مم یمن چرا فکر م. مسخره ست یلیخ"

".يا لهیوس

.اصال حال و حوصله نداشتم. از شرکت خارج شدم. رونیبلند شدم و آروم از در تراس رفتم ب. بد شد حالم

تو . یهست یکس يفکر کرد ،يشد ریجوگ. قدر هوات رو دارنشون ان هیو سرما زیها به خاطر دن نیمعلومه که ا ؟يبود يمنتظر چه جمله ا"

".براق رو جزء مردم حساب نکرده بودم یعسل ياما من اون چشما ؟ياز مردم دار يمادرت هم نخواستت باده، بعد چه انتظار یرو حت

.نشستم ابونیکنار خ مکتین يرو

"!يریدنده عقب م يدار. باده يشد فیضع"

.رفتن هم نداشتم يرو برا ییجا بود که بیعج. شدم بلند

بارم که شده لوس کنم؟ نه بابا، من رو چه به  هی ياصال خودم رو برا. قبل از چهار ماه تموم شه دیکار با! باده يدیکشش م يدار يخود یب"

"!؟يلوس باز

.یدرمان دیدوباره رفتم به سمت خر. افتادم که تو تصادفم حروم شد يدیاون همه خر ادی

 دیخر یاطراف رو گشته بودم و کل نیا يمن نصف پاساژها. اومد یهم بارون م یداشت کم. ساعت چهار شده بود. گاه کردمرو ن ساعت

.دمیخر يعالمه روسر کی. کرده بودم

".تر برگردم عیخوام هر چه سر یمن که م! دونم یخوره، نم یبه چه دردم م"

سرم رو بلند . جلو آورد یدست فندک هیتا خواستم روشنش کنم، . رو درآوردم گارمیس. قهوه بخورم هیخوشگل نشستم تا  يکافه  هی تو

.بهش اخم کردم. بود یبود و چشم و ابرو مشک دیسف یهاش کم قهیکنار شق. حدود چهل سال داشت. دمیرو د یپیمرد خوش ت. کردم

.هستم اوشیمن س! سالم خانوم -

!سالم -

.رو روشن کنم گارتونیس دیاجازه بد -

.گذاشت بشیفندك رو تو ج یبا ژست خوشگل. فندکش گرفتم يرو رو گارمیس. دستش و لبخندش نگاه کردم يفندك روشن تو به

نم؟یبش زتونیاجازه هست سر م -

!به چه علت اون وقت؟ -

.ندارم يمنظور بد دیباور کن -

 هیداشت . گهیم یکردم که چ یرست و درمون گوش نماصال د. و نشست دیرو کنار کش یکه اجازه بده حرفم رو تموم کنم، صندل نیا بدون

.گفت یم زهایچ نیاز شرکتش و ا ییزهایچ

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٧

.دیاسمتون رو هم نگفت یحت. دیهمه حرف زدم، شما فقط سکوت کرد نیمن ا -

 شیب. بودشهرتم  لیکرده بودم، اوا يکار نیکه همچ يبار نیآخر. هم نبود يبد یخب سرگرم. خاموش کردم يگاریس ریرو تو ز گارمیس

.کنم یخواستم خودزن یتر م شیکردم، ب یبا اون جمالت آخرش که فکر م نیبه ام. بود شیتر از شش سال پ

.من باده هستم -

.داشتن مادرتون يا قهیعجب سل! یعجب اسم -

"!یعجب زبون چرب و نرم"

!ممنون -

م؟یآشنا بشتر  شیتا ب میازتون دعوت کنم شام رو با هم باش شهیخب خانوم باده، م -

"!یو عجب سرعت! نیداره ا يعجب حال و حوصله ا"

.چشمم ياومد جلو نیلحظه ام هی

"دادم؟ یچرا من به خودم حال نم"

.دهانم رو باز کنم و موافقتم رو اعالم کنم خواستم

 رونیارزشش رو داره؟ ب ؟يودت بذارپا رو اعتقادات خ يخوا یکه انقدر تو زرده م یمرد، اونم اون هیباده؟ به خاطر  یکن یم يکار دار یچ"

"!يریدنده عقب م يدار يدید ؟يروش ندار یشناخت چیکه ه یرفتن با کس

:رو دستم گرفتم و گفتم دمیخر يبسته ها. نگاه کردم اهشیس يچشم ها به

.ستمیجور قرارها ن نیاما من اهل ا شنهادتون،یاز پ یمرس -

.رو بهم داد تا بهش زنگ بزنم تشیزیآخر کارت ودر . رفتمینپذ. اصرار کرد. شد زونیآو صورتش

.رهیاز کافه دار خواسته بودم برام آژانس بگ. کیکه اومدم ساعت شش بود و هوا تار رونیب

. باشم لیگرفتم مثل اوا میتمام طول راه با خودم تصم. تر هم از خودم شیبودم؛ ب یشاک. خواست برم باال یدلم نم دم،یآپارتمان که رس به

به سمت در خونه اش هم  یکه به خودم داده بودم، حت یشدم، به خاطر قول ادهیاز آسانسور که پ. نداشت یمتیصم چیکه ه يباده اهمون 

.ننداختم ينظر

.کبود بود. اومد تو نیام. و رفتم عقب دمیترس. دست مانع شد هیرو بردم تو سالن، برگشتم در رو ببندم که  دهایاول خر. رو باز کردم در

؟يجا بودک -

".کنه ینم تیآدم ها رو ترب یمحل یتر از ب شیب یچیه! نباش باده یعصبان! بشر نیداره ا ییعجب رو"

:خودم مسلط شدم و گفتم به

.چهیپ یتو؛ دم در صداتون تو راهرو م دییبفرما -

.سالن وسط ستادمیا. پشت سرم اومد. که بهش نگاه کنم رفتم تو سالن نیبدون ا. در رو بستم. تو اومد

:رفت هوا و گفت صداش
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بدون ! يشرکت، بعد کارت رو نصفه ول کرد يصبح قبل از ما اومد ؟يتو دار هیچه عادت نیا ؟يکجا بود ستم؟یمگه با تو ن ه؟یاداها چ نیا -

ساعت چنده؟ یدون یم. نصف تهران رو دنبالت گشتم. يدیکه جواب نم لتمیموبا ؟یخبر کجا رفت

:و گفتم رو نگاه کردم میمچ ساعت

!دونم چنده یم گهیبله االن د! ساعت هفت -

:تر شد و گفت یعصب

؟یکن یمن رو مسخره م -

!دکتر يآقا دیینفرما -

...دکتر و در يآقا -

.کرد یکار رو م نیرو حفظ کنه، ا شیخواست خونسرد یکه م یمواقع. دیبه صورتش کش یدست

.دیداشته باش فیشما هم تشر. گرسنه ام یلی، چون خبرم سراغ شام دیالبته من با د؟یکن یم لیم ییچا -

:زد داد

!و چهاره ستیفکر کنم فشارم رو ب! یکن یم وونمید يدار -

.رفت یم ادمیتمام قول و قرارهام با خودم  ییجورا هیکردم،  ینگاهش که م. دمیرو ازش دزد نگاهم

.موضوع بهتون تذکر نداده باشه نیراجع به ا زیدن کنم یفکر م. دیمراقب تن صداتون باش دیکن یبا من صحبت م یوقت -

.وا رفت ییجورا هی. خورد جا

؟يشرکت بود یتو تا ک... تو  -

شرکت تا کار هر  امیدرست م ش،یحرف پ یاز فردا هم ب. االنم اومدم شام بخورم. دیبعد حوصلم سر رفت، رفتم خر. بودم یدو ساعت یکی -

.چه زودتر تموم بشه

.رفت یکبود به سمت زرد مداشت از  رنگش

م؟یبا هم بر یچرا نگفت ؟يداد یرو جواب نم تیچرا گوش -

من هم هست؟ يدهایخر ز،یبا شرکت دن تونیتو قرار داد کار ؟یچرا اون وقت؟ به چه مناسبت! با هم؟ -

پشتم رو کردم بهش و به . وزوندتتبفهمه س دیمرد جماعت نبا. و عکس العمل آروم، رفتار درسته يخونسرد. دیبار واقعا بادش خواب نیا

.سمت آشپزخونه رفتم

.درست کنم رمیدارم م د؟یدار فیشام تشر -

:ابروم رو دادم باال و گفتم. دمیبه پشت سرم چرخ. به آشپزخونه بازوم رو گرفت دهینرس

.دکتر يآقا دیدستتون رو بکش -

.ينبود يجور نیا شبیبگو چته؟ تو د! باده بس کن -

. شهیکبود م دیاالنم اگه بازوم رو ول نکن. گرفتم خودم باشم میاز امروز تصم. ستمیچند وقته خودم ن. خودم نبودم شبیاتفاقا د .نمیمن هم -

.نیزم يمونه رو یکارتون م يجد يجد گهید. هم هستن که نصفتون کنن يا گهید يو هاکان کسا زیبار عالوه بر دن نیا

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٩

.شد نیانگار که غمگ. دراومد یانچشم هاش از اون حالت عصب. شل شد دستش

.بدم حیبرات توض دیبا. يدیمن احمق رو شن يحرفا. پس حدسم درست بود -

:دادم و گفتم هیتک واریبه د. دمیکش رونیرو از تو دستش ب بازوم

.نیبمونه زم دیعنوان نبا چیپروژه به ه. حرف شما درست بود. ستین ينه، اجبار -

!بس کن باده -

!سخانوم مهند -

.قدم اومد جلو هی

"کرد؟ یهم شلم م تیجور تو اوج عصبان نیعطر که ا نینگاه و ا نیداشت ا یچ"

مگه نه؟ ،يدیحرفم رو شن! فقط باده! يمن باده ا يتو برا -

.هاکان از اونم بدتر. نگران منه شهیهم زیخب دن. حرفتون حق بوده. باشم دهیبه فرض که شن -

:زد داد

 ایبرد. از صبح مثل مرغ پر کنده دنبالت بودم. درست حرف بزنم ستمیخاك بر سر من که بلد ن! نکن باده وونمید. اریو نانقدر اسم اونا ر -

.کرد یم یط یالیخ یب

.دیکرد یم یط یالیخ یب دیشما هم با -

.کرد یغز من کار نمچون م. کنه يو همکار ادیکه به خودش ب نیا ياون چرت رو گفتم فقط برا! مگه دست خودمه؟. تونم ینم -

.بودم یداره، م ادیبود، مراقب مهندسش که تازه هواخواه هم ز نیزم يرو میاردیلیم ي هیمنم سرما. بود قتیحق نیحرفتون چرت نبود؛ ع -

:دوباره رفت باال و گفت صداش

!خاطر نگران بودم؟ نیمن به ا یکن یتو واقعا فکر م! غلط کرده اون هواخواه -

:دم باال و گفتمابروم رو دا هی

نه؟یاز ا ریغ -

مرد جذاب  نیالحق که ا. بود ختهیر شیشونیپ ياون قرمز بود و موهاش رو يچشم ها. میهم زل زده بود يصاف تو چشم ها. جلوتر اومد

.امیگنده از پام گرفتم تا به خودم ب شگونین هی. بود

!زنم؟ یبال بال م يگفتم که چرا دارم اون جور یم یچ! که شیناسش یگفتم که پر رو نشه؟ م یم یچ ایمن به برد! يوا! باده يوا -

"بود؟ یمنظورش چ"

:گفتم دیترد با

.بود تیرو که واقع یهمون -

:رو مشت کرد و گفت دستش

ت اشتباه پش. کنم یم یمست اهیانقدر مستم که دارم س. زنم یرسه گند م یمن همش به تو که م. خوام باده یمن معذرت م! شد ید نم -

!لعنت به من! اشتباه
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 یبار رو حاال حاالها نم کیتر از  شیاشتباه ب. اما من باده بودم. دیبود که دلم لرز یمونیانقدر تو چشم ها و لحنش صداقت و پش. دیلرز دلم

.دمیبخش

.فاصله مون کم شد. جلوتر اومد

!کنم یباور نم ؟یچه طور ممکنه تو حرف منو نگرفته باش. باده، به من نگاه کن -

.بود نییهمچنان پا سرم

.هم از شما، هم از مهمونتون! گرفتم زهایچ یلیمن امروز خ -

:با لکنت گفت. کرد مکث

ه؟یک گهیمهمون د... مهم -

.داد که جواب بدم یاجازه نم غرورم

!آره؟! دم خونه؟ يتو اومد. نمینگام کن بب -

.شرکت که مزاحم هم نباشم امیخودم م لیاوا نیاز فردا مثل روت ست؛یکه مهم ن ده،یبهتون نرس غاممیپ ایگو. شرکت میگفتم با هم بر -

.تلخش حبس شدم يتو بو ییجورا هی. گذاشت وارید يحرکت کنم که دو تا دستش رو دو طرفم و سرم رو رو خواستم

:گفت یلب و عصبان ریز

!گفت بهت؟ یترمه چ -

ترمه؟ -

گفت بهت؟ یچ! يدیکه صبح د یهمون -

.هیدختر خوشگل! نه ایدارم  یغامیو پ یفقط گفت حموم ،یچیه -

:و گفت دیسرم کوب يباال واریمشت به د با

.من دردسره يبشر فقط برا نیا. استیبرد نیا ریتقص. شدم پسر نوزده ساله! اشتباه پشت اشتباه -

.برم شام درست کنم دیبذار -

:زد داد

.یکن یو فکر مکه ت ستین يباده اون جور! به شام يداد ریگ -

.دیمرد مجرد هیشما  د؟یکن یبه من چه شما چه م. کنم یفکر نم يجور چیمن ه -

.رو گفتم و خواستم برم که با دستش مانع شد نیا

.يبر دمیتا حرفام تموم شه، اجازه نم! یکن یو گوش م یستیا یباده م -

.ستادمیا یاغیمن . داشت یعجب جنم نیا

جا تنها  نیا. پدر مادرش شهرستان بودن. بود یدختر خوب. تو کاسم گذاشت ایبود که برد ینون. شنا شدمآ شیمن با ترمه دو سال پ -

بود  میسال و ن کیاالنم . کردم یخونه باهاش زندگ هیشش ماه تو . دوست دخترم شد. ومدیازش بدم ن. حسابداره. کرد یو کار م یزندگ

. استیبرد ياز دوست دخترا یکیدوستش . تو جلسه بود شبید. میبا توافق جدا شد. دمیتو رابطه مون ند يا ندهیآمن . ازش خبر نداشتم
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 بهیچند تا غر يدور از ادب بود که جلو. من يخونه  انیگفتن م. میکه ما قراره باهاش قرارداد ببند هیواال من خبر نداشتم حسابدار شرکت

صبح که بلند . نکردم ییبه حضورشون اعتنا. دمیمن رفتم خواب. تو سالنو ترمه و دوست دخترش نشستن  ایهمه که رفتن، برد. دیایبگم ن

خواستم  یم. و برم شرکت رمیدارم دوش بگ میبهش گفتم تصم. بهش ندادم یتیمنم اهم. خواد برگرده یمثال م. اون جاست دمیشدم د

 ایشرکت،  يایب يکردم که بخوا یرش رو هم نممطلقا تصو. یکن یم استراحتو  يکردم تو امروز هم خونه ا یفکر م یاز طرف. زودتر بره

.یدم خونه، که باهاش رو به رو بش

تو  ياما باز هم جد. نداره که باورش نکنم یلیدل چیصادقش که نگاه کردم، احساس کردم ه يبه چشم ها. ته دلم خنک شد ییجورا هی

.چشم هاش نگاه کردم

!از اولشم نبودم، چه برسه به االن. باشم زایچ نیکه هالك ا ستمیساله ن ستیب يباده من پسر بچه  -

.صداش آروم و زمزمه گونه شده بود. کرد یلب هام و چشم هام حرکت م نیچشم هاش ب. نگاهش خاص شد. شد رهیچشم هام خ به

.باشه هیتوجه به متن، توجهم به حاش یمطلقا عقلم رو از دست داده باشم که ب دیبه خصوص االن که با -

 

 یبود که چرا فرار نم بیعج. دیلرز یکه م یخوردند، زل زدم؛ به اون مردمک یصورتم سر م يکه رو ییبه چشم ها. اون نگاه بودممست  من

!ترسم یکنم و چرا نم

...باده  -

.نصفه موند که تلفن زنگ زد جملش

...به هر حال . برم دیخب با... من  -

پشتم . رفتم به سمت تلفن عیکرده بودم، سر دایپ ییمن هم که فضا. سرم برداشت ياالکالفه دستش رو از ب. گشتم یدنبال جمله م داشتم

.بهروز بود. ریگ غامیپ يتلفن رفت رو. دادم رونیقلبم گذاشتم و نفسم رو ب يدستم رو رو. بهش بود

کرده  چارهیرو ب زیدن. زنه یبال بال م برات. به هاکان زنگ بزن يسرجهاز. نگفتم؛ حواست باشه رایمن ماجرا رو به سم ؟یخوب! باده، سالم -

.میهمه مون دلتنگت. رانیکه چرا تو رو فرستاده ا

تفاوت نگاهش  یمن هم طلب کار و ب. بود یانگار شاک. نگاه بهم انداخت هی. وسط سالن بود. کالفه دستش تو موهاش بود. پشت برگشتم به

.استم کنهخواست بازخو یلجم گرفته بود که با نگاهش انگار م. کردم

.که رفته دمیدر فهم يصدا دنیبا شن. فرار کردم قتیدر حق. سمت آشپزخونه رفتم

. بهروز زنگ زد یتیتو عجب موقع. دونم یبودم؟ نم رفتهیرو پذ حاتشیکنم؟ من تمام توض ریگ یتیموقع نیچرا اجازه داده بودم تو همچ"

"کردم؟ یکار م یزد من احمق داشتم چ یاگه زنگ نم

:مگفت بلند

!اه! اه باده -
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 یدونستم چرا داره اتفاق م یکه نم ،یخاطرات زجر آور کودک يسر هیجز . نبودم کیانقدر نزد يوقت با مرد چیمن ه. بود دهیپر اشتهام

رو دستم . ستادمیکنار پنجره ا. دمیبه چشم هام کش یدست. گونم احساس نکرده بودم يالتهاب رو نیرو با ا يمرد چیه يمن نفس ها. افته

!االکلنگ نیشدم؛ ع یم نییرو پاشنه و پنجه هام باال و پا. ردمپشت کمرم قالب ک

"!ن؟ییپا ایو من کجام؟ باال . نییباال، پا. نییباال، پا"

.ریگ غامیپ يبعد از هشت تا بوق رفت رو. تلفن رو دستم گرفتم. دمیتخت دراز کش يرو عوض کردم و رو لباسم

 یلیزنم به نظرت؟ قبال خ یم یدارم به جاده خاک. گم شدم. خستم هاکان. منم دلتنگتم ،ینگرانم! يدیم رو نمو جواب یدونم هست یهاکان م -

 حیرو توض زایچ یلیخ دیکه با ينگرانم از روز! نگاه آدما يرو یحساس شدم؛ حت. کم آوردم. کنم یدارم بازخواست م. برام مهم نبود زایچ

 یدراز م اطتیح دیرو اون تاب سف. هاکان کاش االن استانبول بودم. بخوام حیتوض ایبدم  حیوضت ستیکردم قرار ن یکه فکر م یبدم؛ من

! عوض بشم؟ دیاصال با! به نظرت؟ شمیدارم عوض م. معلق شدم تینها یب يفانتز هیجا انگار تو  نیا. ترم یاون جا انگار من واقع. دمیکش

.قهر نباش هاکان

***

.ختمیر ریش وانیل هیخودم  يبرا. داشتم يبد يدل ضعفه  هیر شدن که شدم بعد از حاض داریب صبح

.زنگ در رو که زد، بازش کردم. کرده بود رید یکم. متناقض بودم يپر از حس ها. بودم نیو آماده، منتظر ام حاضر

!سالم -

!سالم -

.پوش و مرتب بود کیش شهیاما مثل هم. دهیاصال نخواب شبیانگار که د. خسته بود و چشم هاش کم خواب صداش

!م؟یبر -

.میشد نیسکوت با هم سوار ماش تو

.اومدم ریتلفن مهم داشتم که د هیباده صبح  -

.دکتر يممنونم آقا -

.دکتر، محکم تر دور فرمون قفل کرد يلفظ آقا دنیاز شن ایدونم دستش رو از جواب سرد من،  ینم

.بگو برات درستش کنه يدار یاگه مشکل. وترهایکامپ سیسرو يبرا ادیم وتریمهندس کامپ هیامروز  -

:شدم، گفتم یم ادهیپ نیکه داشتم از ماش یحال در

.دکتر يممنون از لطفتون آقا -

:شد و گفت یعصبان

.ارمیدکترها رو درم يآقا نیاون وقت من عوض تمام ا! دکتر يآقا یگیبه من نم گهیروز د هیباالخره که  -

.زور خندم رو خوردم به

"!ارمیچند تا اشتباهت رو درم نیمن عوض ا ز،یعز نیام بله"
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!دکتر يطوره آقا نیحتما هم -

احساس باده بودن بهم دست داده بود، نشستم سر  یکه کم یراست رفتم به دفتر و در حال هی. شد یصورتش چه شکل نمیتا بب ستادمینا

.کارم

. که در زدند دمیمال یم یچشم هام رو از خستگ. واقعا گرسنم بود. که نبود هم ایبرد. ومدیکس سراغم ن چیه کیتا ساعت . عقب بود کارها

.خوشحال شهیبود و مثل هم ایبرد

!خانوم مهندس یخسته نباش -

!طور نیشما هم هم -

. جاست نیا هدیرو انجام م وترمونیکامپ يکه کارا یعامل شرکت ریمد. میمهمون دار. سالن کنفرانس يایب ياومدم دنبالتون که افتخار بد -

.از دوستان هم هست

:زدم و گفتم لبخند

.رسم خدمتتون یاالن م -

.برام مهم بود که مرتب باشم شهیهم. عادتم بود. رو مرتب کردم و موهام رو درست کردم میبارون. که رفت، بلند شدم ایبرد

با . بغل دستش و مهمونشون هم پشت به من ایبود، بردرو به روم  نیام. در زدم و وارد شدم. اومد یبلند خنده م يسالن کنفرانس صدا از

.ورودم هر سه از جا بلند شدند

:به من زد و گفت يلبخند نیام

!خانوم مهندس دییبفرما -

 نمیخواستم بش. نبود یجنتلمن، لبخند نزدن کار هر کس نیخواستم سرد باشم، اما در مقابل ا یم. دیکش رونیکنار دستش رو برام ب یصندل و

که پر از  مییمرد رو به رو يو هوا بودم که صدا نیزم نیب. هم از تعجبم، از کوچک بودن تهران. مرد رو به روم دهانم باز موند دنیبا دکه 

.دمیشن بود،تعجب 

!ییبایعجب تصادف ز. نمتونیجا بب نیکردم ا یاصال فکرشم نم! من، باده يخدا -

"!مسخره ست یلیشناختم؟ نه خب خراه داره خودم رو بزنم به اون راه که ن یعنی"

!اوشیمنم س. رهینم ادمیهرگز  بایاسم ز نیرو با ا یخانوم جذاب نیمن همچ یول! يخب حق هم دار ؟ینشناخت -

:داره خوش رو کنترل کنه گفت یکه معلوم بود سع نیام

!د؟یشناس یرو م گهیشما همد -

.صحنه نگاه کردم نینشستم و به ا یرو صندل من

نشستم و  زشونیسر م ییهر چند با کمال پر رو. خانوم رو گرفت نیچشمم ا نیحس ریام يعصر تو کافه  روزیگفت، د شهیکه نمشناخت  -

.رو داشتم گارشونینگفتن، اما من افتخار روشن کردن س یچیجز اسمشون بهم ه

.هم نشستند اوشیو س ایهم زمان برد. نشست یصندل يرو. بهم انداخت ینگاه اساس هی. نگاه کردم نیام به

:گفت اوشیس
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.میخدا با من بود و ناهار رو با هم هست یول م،یشام بخور يکه افتخار نداد شبید -

.گفتم یم يزیچ دیبا

.نبود شبیشام د يبرا یلیخب دل -

.میکن یم دایپ لیدل يبعد يبرا -

.اخم هام تو هم رفت. ومدیکالمش خوشم ن از

:گفت نیام

.ارنیگفتم برات آب ب ،يخور یشابه نمدونم نو یباده جان م -

بود که بهم  يزیچ هیانگار منتظر . بهم زل زده بود. من هم باز نشد ينصف چشم ها يبه اندازه  اوشیو س ایبرد يکنم چشم ها یم فکر

.بپره

!ممنون یلیخ -

:جا خورده بود، گفت یلیکه انگار خ اوشیس. دکترش رو فاکتور گرفتم يآقا

.ارنیم فیباغ کرج، خانوم باده هم به عنوان مهمون مخصوصمون تشر میریآخر هفته که م نیخب بچه ها ا -

.که چنگالش رو محکم تو کباب بدبخت فرو کرده بود، نگاه کردم نیام به

:گفت نیام

!دییسرد شد، بفرما. شهیم یچ مینیبب -

:گفت نیمن هم خواستم بلند شم که ام. رفت يا گهیاق دگفت و تلفن به دست، به ات يهم با اجازه ا ایبرد اوش،یاز رفتن س بعد

!لطفا نیچند لحظه بش -

:من نشست و گفت يرو به رو یصندل يرو بعد

درسته؟. میحل کرد شبیما سوء تفاهممون رو د -

.ندادم یجواب

؟یهست يجور نیچرا ا ؟ينگاه رو ادامه بد نیلحن و ا نیا يخوا یم یتا ک -

.ستمین یمن جور خاص -

؟یستین یکه جور خاص -

:کرد گفت یهون طور که سرش رو به کاغذها گرم م. نشست زیشد و رفت پشت م بلند

بهت شماره داد؟ اوشیس -

.و جمع کنم رمیکه شماره بگ ستمین یرستانیمن دختر دب. داده بود که فکر کنم انداختمش دور تیزیکارت و هی -

:رفتم به سمت در که گفت یم داشتم
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!باده -

:گفت یآروم يبا صدا. نگاهش کردم. نگاهم کرد. سمتش برگشتم به

.خونه میساعت پنج حاضر باش بر -

***

 یبهتر حال هم رو م يجور نیانگار ا. ریگ غامیپ يگذاشتم بره رو. هاکان بود. تلفن زنگ زد. ساعت هشت بود. ساعتم نگاه کردم به

.میدیفهم

بازگشتت  يماجرا نیا. جاست نیدار و ندارت ا. يندار يزیباده تو اون جا چ. کنم دلتنگم یفکر متر که  شینه، نه، ب! باده دلخورم ازت -

نه، . خودخواهم. ینباش گهید یخودت خواست! اطیاون ح د،یاون تاب سف. شده بیحسم هم عج شه؟یم بیعج زیبود؟ چرا داره همه چ یچ

.ندارم تیاحساس امن. دل نگرانم! ستمین

***

خواننده هم  هی پیکل ویدیتو و يبهم باز یبه تازگ! خستم؛ دانشگاه، مد، شرکت. کنم یکار م زیوقت تو شرکت دن مهیدارم نهاست که  مدت

.خواننده رو ببوسم دیصحنه با هیتو . کنم یرد م. خونم یرو م ویسنار. نداره يهاکان نظر. خوشحاله نینار. شده شنهادیپ

 نیا گهیم نینار. صحنه يتونم با لباس نامناسب برم رو ینم. کنم یباز هم رد م. سال شرکت کنممدل  نیخواد تو مسابقات بهتر یم هاکان

.منبع درآمده هیکار  نیمن نقشه و ساختمونه و ا ي ندهیآ گمیمن م. کنم یرو محدود م ندمیدارم آ يجور

 یلیکه هاکان خ نهیدرستش ا. برام مهمه. متوجه شدمهر چند خودم هم قبال . شنوم یو م شهیزمزمه م ییزهایچ هیها  یتازگ! هاکان، آخ آخ

.حرف هاست نیاز ا زتریعز

از . ادهیداره گندش رو درم گهیپوش د اهیس ياون آقا یاز طرف. دل نگرانم. و گرمه یعصر تابستان هی. ستادمیآپارتمانم کنار پنجره ا تو

تو مملکت خودم . موند شهینم یلیهم خ يکار يزایبا و. اقامت ندارمهم بخوام بخونم،  ياگه دکتر. شهیهم کم کم درسم داره تموم م یطرف

.خستم. بد جور داغونم کرده ندهیترس از آ. خواب ندارم يبراجا  یهم حت

جعبه  هیگلدون گل با  هیبرام  کیپ. برده مارستانیبهروز، به ب شیرو پ شیخوردن يدختر کوچولو رایسم. باشه رایسم دینبا. زنند یم در

در جعبه رو . رمیگ یم لیتحو. نیدفتر نار رهیم شهیمن هم يایهدا. آدرس من رو نداره یکس. کنم یتعجب م. روش ننوشته یچیه. آورده

:که روش نوشته ادداشتی هیگلوله ست با  هی. لرزه یستون بدنم م ارکنم چه یکه باز م

".ارمیرو بخوام، به دست م یخانوم کوچولو من هر چ"

.تختم مچاله شدم يرو. ختمیچه قدر اشک ر. دمیچه قدر ترس. باشه ینیرزمیز يایاز دن دیاشتم مردك باها بود که شک ند مدت

"اد؟یآدم درب نیا يتونه جلو یم یافته؟ ک یم یبگم داره چه اتفاق یبه ک! میکس واقع یب"

به خصوص . شمینگران م. باهام داره یکار مهم گهیم .رونیب میدنبالم که شام بر ادیشب م گهیم. زهیدن. ادیم امیپ میبه گوش ریو و ریاون ه تو

.پوشم یخوشگل زرد م راهنیپ هی. شمیحاضر م. دمیزنم و خبر م یزنگ م رایبه سم. که االن سه روزه از هاکان خبر ندارم

:گمیم. رستوران ساحل میریم گهیم. کنه یرانندش در رو برام باز م. دنبالم ادیم زیده، دن ساعت
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 یولمون نم میکه فقط دوست میاثبات کن میایتا ب. و درستش کن ایندازن ازمون، ب یم يزیچ یعکس. باز خبرنگارا اون جان! هخطرناک زیدن -

.میحرص بخور مینیبش دیبا. کنن

:گهیخنده و م یم

.داشته باشه یکه در پشت میریم ییجا. غم نداشته باش ییتا با ما -

:گهیکنه و م یرستوران به چشم هام نگاه م تو

باده؟ يکرد هیگر -

 میکس یاز ب. زمیر یاشک م. نداره دیو د کهیرستوران که رو به ساحله، تار اطیح میرینباشه، م عیکه ضا نیا يبرا. کنم یمحابا بغض م یب

.گمینم يزیپوش، چ اهیاما در مورد مردك س. گمیم زامیو ياز مسئله . گمیم

"فته؟یتو دردسر ب ؟یبگم که چ"

. شمیتر خرد م شیبا هر جملش ب. شهیتر م رهیت امیبا هر جملش دن. زنه یم خیبا هر جملش دست و پام . زنه یحرف مزنه و  یم حرف

.نهییسرش پا. کنم ینگاهش م

:گمیم

!زیدن یکن یاستفاده م میکس یاز ب يدار -

 یاشک م. نگیدوم تو پارک یم. میشیم هدینور هست و د. ادیخواد پشت سرم ب یم. نگیدوم به سمت پارک یم. کنه یرو بلند هم نم سرش

.از همه متنفرم. از خودم متنفرم. زمیر

. دنبالم ومدهین زیدن. شمیم دهیاون جا هست، اما د یتاکس. پر از خبرنگار و عکاسه رونیب. لرزه یپاهام م. دوازدهه. کنم یرو نگاه م ساعت

!هیحس یو ب یحسم االن لمس

ده  قشیپنج دق. نمیش یم نگیکف پارک. اون جا باشه يا قهیپنج دق دهیقول م. کنه یهول م. ترسه یم. کنم یم هیگر. زنم یزنگ م رایسم به

. ست ختهیموهاش به هم ر. دهیپوش یشنل نخ هیرو لباس خونه اش . بهروزه نیپشت ماش. سمتش رمیم. منتظرمه یدم در پشت. شهینم قهیدق

.ست دهیرنگ پر

.اههیو صورتم س ختهیر ملمیر. میریتو سکوت م تا خونه. خوام حرف بزنم ینم گمیم

کنم؛ البته  یم هیگر. خورم یم یبا اشک بستن. ذاره یتو سطلش دو تا قاشق م. ارهیدرم یتوت فرنگ یبستن زریاز تو فر. گهینم یچیه رایسم

.خوابند ایآخه بهروز و در. ساکت و آروم

.شمیملتهب م ادیم ادمیکه هنوز هم اون شب رو . بود دهیرنگم پر. جام بلند شدم از

.بود نیام. بلند شد لمیموبا يصدا. دمیآب رو سر کش وانیل هیآشپزخونه  تو

!سالم باده -

.نرفته بود ادمی هشیتنب

!سالم -
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.اضافه شده بود میکالمم به داغون يسرد

شده؟ يزیباده چ ؟یخوب -

.نشده يزینه چ -

.بود دیجملش پر از ترد ي هیبق. نکرد باور

ول کن  اوشیمن مخالف بودم، اما س. باغ میمنو خل کردن بس که گفتن پنج شنبه بر ایو برد اوشیس. سر بزنم نایمن اومدم به مامان ا -

.ستیمعامله ن

.رو نداشتم دیجمع جد ي حوصله

من معاف باشم؟ شهیم -

.ستمیموافق ن ادیهر چند من هم ز. باده ستیتنوع بد ن يبرا -

.مونم یمن شب نم ؛يزیچ هیفقط ! باشه -

افتم که  یشده؟ دارم راه م یبگو چ. باده تو صدات دلخوره. بهت دمیقول م. میگرد یکه شد برم یهر ساعت. میمون ینه، من و تو شب نم -

.امیب

.کم دلتنگم هینه،  -

:لحظه مکث کرد و گفت چند

؟یهم ک دیشا ای ؟یدلتنگ چ -

.کرم رنگش هم تنگ شده ياون مبال يبرا دلم. فکر کنم دلتنگ خونه ام. دونم ینم -

.ستیهم دور از احساسم ن یلیست؛ اما خ بهانه

!فکر کرد لوسم يبه احتمال قو. دیخند

نه؟یفقط هم یمطمئن -

.نهیفکر کنم فقط هم -

 

***

دست  یاساس يه تا پروژه هم زمان س. بود دنیفرفره در حال دو نیع ایبرد. شلوغ و پر رفت و آمد شرکت بود ياز اون روزها امروز

.برسونم یدست هی ياز پروژه ها به مهندس آذر یکیاز من هم خواستند تا تو  ریواگ ریتو اون هاگ. شرکت بود

کرد به  یم یشد، اما سع یم یشاک. زدم یباهاش حرف م نیسرد و سرسنگ یهنوز هم کم. صبح من رو رسونده بود و بعد رفته بود نیام

 یگن، مهمون یکنند و بعدا چرت و پرت م یکرد که بچه ها برداشت اشتباه م یگفت اگه فکر نم یکرد و م یر مغرغ. ارهیخودش ن يرو

برم و  نمایهر چند دو قلوها دعوتم کرده بودند باهاشون به س. کرد ینم یهم فرق یلیمن خ يبرا. کرد یم لرو کنس اوشیفردا شب باغ س

.دادم یم حیمن اون رو ترج
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سرش رو تو اتاق کرد و  ایبرد. دمیچشم هام رو مال. تر مونده بودم شیساعت ب هی. ساعت شش بود. ساعت رو نگاه کردم. مخسته بود واقعا

:گفت

.يدیزحمت کش یلیامروز خ! یخانوم مهندس خسته نباش -

:زدم و گفتم لبخند

.شمیهم خوشحال م یلیاگه تونسته باشم کمک کنم خ ه؟یچه حرف نیا -

:زد و گفت يلبخند

.گشت یرفت تا لواسون و برم یم دیخودش با. سپرده برسونمتون نیخونه؟ ام میبر -

. از دوست دخترهاش یکی شیرفت پ یداشت م. خجسته بود یطیبشر تحت هر شرا نیاومد ا یخوشم م. دیتا خود خونه گفت و خند ایبرد

!دهین لو مم يمحابا خودش رو جلو یآدم ب نیو چرا ا هیک نیمن موندم بودم که پس نگ

چراغ رو که روشن . و در خونه رو باز کردم دمیکش یپوف. چشمم ناخود آگاه به سمت در رو به رو رفت دم،یخودمون که رس يطبقه  به

:دهانم گذاشتم و بلند گفتم يدست هام رو رو. کردم، جا خوردم

!من يخدا -

کردم  یتو دلم آن چنان ذوق و حظ. کرم بود. بنفش نبود گهید. بودخونه عوض شده  يمبل ها. رو نداشتم يزیچ نیو اصال توقع همچ اصال

دور دور مبل ها  هی. کردم یتونستم خودم رو کنترل کنم و بغلش م یدم دستم بود، مطمئنم نم نیاگه ام. نداشتم یفیتوص چیکه براش ه

 یخوشگل زرشک يما کرم بود و کوسن هاخودم نبود، ا يخونه  يبه مبل ها هیدرست بود که ظاهرا شب. دمیکشو روش دست  دمیچرخ

خوب بلد بود حالم رو  یلیباهوش و جنتلمن بود که خ یچشم عسل هی یوقت یخورد، ول یدکور خونه که بنفش بود هم نم ي هیبه بق. داشت

.داشت یتیخوب کنه، چه اهم

احساس . دیخند. کردم یبرداشتم و سالم پر از شوقرو  یگوش. نتونستم ذوقم رو کنترل کنم. بود نیام. زنگ زد لمیموبا قهیاز پنج دق بعد

.کردم ذوق کرد

باده؟ یخوب! سالم -

.بگم یدونم چ ینم! یمرس. یلیخ -

.دلتنگ بشنوم شبیخواد صدات رو مثل د یمن فقط دلم نم. یخواد بگ ینم يزیچ -

".هست زیمرد حواسش به همه چ نیا ایخدا"

.خوشگلن یلیخ! ممنونم -

.کرمه یفقط گفت. بوده یمدل مبالت چ دونستم یمن نم -

.هستش هیهم شب یلینه اتفاقا خ -

"شه؟یم شه؟یدروغ که حساب نم"

:و گفت دیخند

.لواسونم ام؛یم ریکم د هیمن شب . خوبه یلیخب خ -
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.حاضر کنم يزیچ هیبرات  يخور یاگه اون جا شام نم یراست! یو باز هم مرس یخسته نباش -

"که نداره؟ داره؟ یکار اشکال نیمنو ذوق مرگ کرده، اطور  نینفر ا هی یوقت"

.آروم بود و بم صداش

.یخندانات درست کن چیاومد بازم از اون ساندو یهر چند بدم نم. جام، زحمت نکش نینه، شام ا -

هر . رو رفع کرد میدلتنگ بیخونه ام نبود، اما عج يمبل ها هیکه اصال شب یمبل کرم رنگ يمبل خونه ولو شدم؛ رو يرو یاز خداحافظ بعد

.شد یم نشیگزیداشت جا يتر قیعم یچند دلتنگ

***

تو  ایبودم که برد دهیفهم. اومدند یهم با ما م نیو نگ ایبرد. میقرار بود ساعت پنج از دم خونه حرکت کن. میسر به شرکت زد هیشنبه  پنج

مادرش دوست  دمیکه بعدها فهم ینیهر چند نگ. بندهیو بهش پا دوست دختر داره هیتا بتونه بگه  شه،یظاهر م نیبا نگ يجد يجمع ها

.هم نبود يگردن کلفته، آش دهان سوز يدارها هیاز سرما یکیو پدرش  استیدمادر بر یمیصم

 نیانتخاب کردم که سر آست دیسف يمردونه  قهیبلوز  هیدر آخر . شناختم یرو درست نم یداشتم؛ چون کس دیترد یانتخاب لباس کم يبرا

 يکه چارخونه ها دیدستمال گردن سف هیرو کامل بستم و  قهی. بلند بود نیداشت و آست یبزرگ مشک اقوتیبه شکل  ییهاش دکمه ها

تا قوزك پا و  یتنگ مشک یلیخ يشلوار پارچه ا هی. شل گره زدم ونیپاپ هیقه ام رد کردم و از جلو به شکل ی ریداشت، از ز زیر یمشک

قرمزم بود که چون موهام  یلیتو چشم بود، رژ خ یکه کم يزیتنها چ. پالتوم رو تنم کردم و منتظر نشستم. دمیشپو یکفش پاشنه بلند مشک

.شد یداشت کم م میکم از برنزگ هی وم؛یرفتم سوالر یم دیبا. تر تو چشم بود شیرو محکم پشتم بسته بودم، ب

. نگاهم کرد. در بود يجلو رینفس گ يو سورمه ا دیسف پیت هیبا  نیام. مسرم انداختم و در رو باز کرد يدر رو که زدند، شالم رو رو زنگ

.گهیبگه و نم يزیخواد چ یاحساس کردم م. چشمش به لب هام بود

!سالم -

.اندخت نییرو تو دستش چرخوند و سرش رو پا چییسو. شده بود يکم جد هی

.ننیبچه ها تو ماش! سالم -

در آسانسور که . شد از چشم هاش خوند یراحت م یلیرو خ نیا. کرد یهم داشت با خودش مبارزه م تو آسانسور هنوز. راه افتادم دنبالش

:باز شد، گفت

باده؟ -

بله؟ -

:و گفت دیکش قینفس عم هیکم نگاهم کرد،  هی

.میبر ،یچیه -

"!چشه؟ نیا"

.کرد یدرست و درمون سالم هم نم گهید. شد یر مت تیترب یدختر هر روز ب نیا. میپشت نشست نیجلو نشست و من و نگ ایبرد ن،یماش تو
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من هم . رفت یتر تو هم م شیکم ب هیکرد و اخم هاش  یم یبار نگاهمون با هم تالق هیهر چند وقت . بودم نیام دیتو د قایدق نهیتو آ من

!شدم یعالمت سوال تر م

 ادهیمن هم پ. شدند ادهیپ ایو برد نیرو پارك کرد و نگ نیماش نیام. بود یبه باغ، که واقعا باغ خوشگل میدیرس. میفتادین يبد کیتراف تو

:سرش رو به سمتم خم کرد و گفت. کم بود یلیفاصله مون خ. ستادیرو به روم ا نیکردم که ام یداشتم پالتوم رو مرتب م. شدم

.يخوشگل شد يادیکم ز هیباده امشب  -

.که دم در اومده بود، از پشت اومد اوشیس يادامه بده که صدا خواست. بود، نگاه کردم یکم شاک هیتو چشم هاش که  صاف

.زیعز نیسالم بر ام! به به -

نفس  ياز کنارم صدا. کرد کیدستم رو که تو دستش گذاشتم، خم شد و صورتش رو به دستم نزد. دستش رو دراز کرد. دست داد نیام با

.دمیکش رونیاز دستش ب یدستم رو به آرام. ومدیخوشم نمسئله  نیشدن ا یخودم هم از طوالن. دمیشن یرو م نیام يها

.دیما هست يشما مهمون افتخار. باده دیخوش اومد یلیخ -

"!زبون باز"

!سالم -

 الیو به سمت و ستادیا نیاون سمت ام اوشیو س ستادمیا نیمن کنار ام. اومد بهش رو بدم یخوشم نم. کردم یو خشک و خال يسالم جد هی

 یهم سر تکون م نیکردم و ام یمن گوش نم. ختیر یمزه م اوشیس. بود یروونینسبتا بزرگ دو طبقه، با سقف قرمز ش يالیو هی. میرفت

.داد

 یبا ورودمون به همه معرف. میشد ینفر م زدهیمجموعا س. هم بودند گهید ياز ما، چهار تا خانوم و چهار تا آقا ریبه غ میدیکه رس الیو به

.میشد

 یتر بهش ترحم م شیگذشت ب یم یهر چ. ومدیبا من ن نینگ. ارمیتا هم رژم رو پر رنگ تر کنم و هم پالتوم رو دربرفتم تو اتاق  من

.کردم

سر تا پام رو . سرش رو باال گرفت. پله ها نشسته بود يرو به رو يمبل دو نفره  يرو نیام. اومدم نییاز تموم شدن کارم، از پله ها پا بعد

.کم اخم کرد هیدوباره  د،یبه صورتم که رس. و چشم هاش بودت ینیتحس هی. نگاه کرد

:گفت اوشیس

.دینیبنش دییبفرما! به به -

پاهام رو کنار هم جفت . بودم شیشگیمن هم مست ادکلن هم. داده بود هیمبل تک یبه پشت یبا ژست خوشگل. نشستم نیام شیهم پ من

:گفت یم شهیبوسه هم. به سمت چپ خم کردم فیکردم و ظر

گه؟یدل خودته د يبرا یمطمئن. رو پات ينداز یپات رو م یپوش یپهلوت، اما دامن م يذار یپات رو م یپوش یشلوار م. يتو مرض دار -

.دمیخند یمن م و

نشسته بود،  ایبرد يپا يقرمزش رو يدکلته  راهنیکه با پ نیبه نگ. کردم یدر حال بگو بخند و سر و صدا بودند و من آروم گوش م همه

از همه توجه من رو جلب کرد،  شیکه ب يزیچ. خوشحال شدم که انتخابم درست بوده. همه بلوز شلوار داشتند بایدخترها تقر. نگاه کردم
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راجع به مشکالتشون،  يزیاون هم سواالت ر. کردند و حواسشون بهش بود یمدام ازش سوال م. قائل بودند نیام يبرا مهبود که ه یاحترام

.ارهیحد براش احترام م نیهستش که تا ا نیام ینیبه فکر بودن و سنگ نیخوب متوجه شدم که هم یلیو من خ دیپرس یهر چند کوچک م

 

. تر بود شیسکوتمون ب م،یشد یما که دور هم جمع م. کرد یتر تنگ م شیخودمون ب يجمع ها يجمع، دلم رو برا نیبودن تو ا ییجورا هی

بهم  میاگر تو پونزده سالگ. کردم یتو جمع دوستان به خودم نگاه م شهیهم. تر بود شیسکوتمون ب هیبق یپر سر و صدا بود، ول یبوسه گاه

اما حاال  ه؛یمزه ا یب یکردم شوخ یفکر م ،يو بخند یو بگ ینیجا بش هیبا دوست هات  یتا بتون یکن یم دایرو پ نیفرصت ا زرو هیگفتند  یم

.چشم دوخته بودم گهید يند تا از بچه هاو چ ایو برد نیمن بودم که به رقص نگ نیا

هوا . رفتم رو تراس. دارم اجیتازه احت ياحساس کردم به هوا. کرد یاز پسرها صحبت م یکیگوشه داشت با  هی ب،یدست چپش به ج نیام

.به آسمون گرفته نگاه کردم. اومد یملس خوشم م يهوا نیاز ا. مه آلود و سرد بود یکم

"شم؟یدلتنگ مجا برم هم  نیمن از ا"

که هوام رو داشتند و تو  ییکسا. اون جا همه بودند. قند تو دلم آب نشد یقبل یهم از فکر بازگشت به زندگ یلیبار خ نیاول يبرا دیشا

که  یاستوار زندگ تمیاون ر يجور نیا. کرد یاحساسات به من نفوذ م نیا دینبا. دونم ینم... کس نبود که  چیبودند، اما ه شمیهام پ یسخت

بازنشسته ها  نیدارم ع یو هشت سالگ ستیبود که تو ب یشاک شهیبوسه هم. شد یبودم، متزلزل م دهیساختنش زحمت کش يراهمه ب نیا

 هیتو فکر بودم که . اومد یبه نظر م يجمله فانتز نیمن، چه قدر ا يعشق؟ خدا. قراره عاشق بشم یکنم و نگران بود که پس من ک یرفتار م

.شونه هام انداخته بود يرو تیکم جد هیبا  نیبرگشتم؛ پالتوم بود که ام. کردم احساسشونه هام  يرورو  نیسنگ زیچ

.رو تراس؟ سرده يچرا اومد. دنبالت گشتم -

.کردم یداشتم فکر م -

؟یبه چ -

!یچیو ه یبه همه چ -

.یکش ینفس م هیو  رونیب يایتو م شهیشلوغ م یلیدقت کردم هر جا خ -

.داده بود هیها تک لهیپشت به باغ و رو به من، به م. دملبخند ز بهش

.رمیگ یم یدارم افسردگ دیدونم، شا ینم -

.باشه نیکنم ا یفکر نم -

کم  هی. آشنا بشم دیجد يبا آدم ها ادیم شیکم پ یلیخ. هستن میتو زندگ نیثابت و روت يآدم ها يسر هیوقته که  یلیخ. ستین نینه، ا -

.کنم ینم دایگفتن پ يبرا یگار حرفدونم، ان یچه م... 

؟یکن یکار م یرو چ تیکار یاون جا اوقات ب -
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 یم یو بستن میزن یو بهروز و دخترشون کنار ساحل قدم م رایفشرده ست؛ اما خب با سم یلیبرنامم خ. ندارم يکار یاوقات ب ادیمن ز -

.میکن یکباب م یو ماه میش یهاکان جمع م يخونه  اطیهم تو ح یگاه. میخور

.ابروش باال بود هی

.کردم بشه انقدر ساده و راحت خوشحالت کرد یاصال فکر نم دمت،یاول که د يدفعه  -

دنم؟یبه خاطر نوع لباس پوش -

... يزدن ندار يبرا یحرف یاالن گفت. يریچه قدر سر باال و خاص راه م یستیتو خودت هم متوجه ن. دونم ینم -

:ادامه دادبه صورتم کرد و  قیعم ینگاه

.يبه کالم ندار ازیحرف زدن ن يتو برا -

.انگار متوجه حالم شد که موضوع رو عوض کرد. شدم داغ

؟ینداشت یخاص حیهم تفر تییدانشجو يدوره  یعنی -

جواب کدوم سوالش بود؟ دنبال

.کردم یکار م میخرج زندگ يبرا مییدانشجو يمن دوره  -

!کار؟ -

.هاکان هم نبود يخونه  يبایز اطیاون ح لشیالبته اوا. ها بود نیهم حمونیوقع هم تفرخاطر اون م نیبه هم! بله -

.ومدیهمه تکرار اسم هاکان خوشش ن نیکردم از ا احساس

!پر رنگ بوده؟ یلینقش هاکان خ -

!شمیمنظورتون رو متوجه نم -

.کم سر جاش جا به جا شد هی کالفه

.اسمش هست یلیدونم، آخه خ یخب نم -

قابل . مات بود يخاکستر هیاالن  ،یبیترک ریغ یرنگ اصل نینبود؛ اما هم یبیترک ای هیحاش. بود یرنگ اصل هیمن  یهاکان تو زنگ نقش

.بود؛ صبور و سرد یهم آب یگاه. يو جد یدر کنارش قرمز بود؛ عصبان یگاه. گاه بود هیاعتماد، آرام و تک

.ادیم ادیه که اسمش زخاطر نیبه هم دیشا. زهیدن يهاکان پسر خاله  -

بود که  گهید يزهایاز چ یلیخ ایتر از فرار من از خونه، مدل بودنم،  یخصوص یلیخ یمورد حت نیا. تر بدونه شیخواست ب یم. نشد قانع

تم؛ راجع بهش نداش یواضح حیکه خودم هم توض يزیچ. پنهان بود یلیو هم خ انیع یلیمسئله هم خ نیا. دمید یبه افشا شدنش نم يازین

هم  یاز ماض میکه بخوا یینشه؛ به جا دهیجاها کش نیکردم موضوع بحث به ا یم یسع شهیمن هم. کالفه بودم. طرفه دو یمقطع ازین هیجز 

 اوش،یاز سمت س دهیرس بیاز غ يصدا هیکرد که  یهنوز داشت پر از سوال نگاهم م. میخواستم تو مضارع هم بمون شهیهم. میاریسر در ب

.شده بود، نجاتم داد دهیکشهم به خاطر مصرف الکل  یکه حاال کم

.تو دیایبابا، ب يا -
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 هیدادم تا  یبه خودم تکون. گر گرفتم یکیهمه نزد نیاز ا. و دستش شونه هامو در بر گرفت ستادیکنارم ا نیام. قدم به سمتم برداشت هی

.دیرو د نیحرکت ام نیهم ا اوشیس. د و مانع شدفشار دا یشونه هام بود، کم يکم ازش جدا بشم؛ اما انگشت هاش رو که رو

؟يچرا خرج خانوم مهندست رو سوا کرد. تو دیایب -

:گفت يجد یکم نیام

.میهوا بخور یکم میخواست. میایاالن م -

اشت اخم بار تو طول امشب د نیدهم يبود و برا کیبار تو طول امشب، انقدر بهم نزد نیدوم يبرا. به سمتش برگشتم. رفت داخل اوشیس

.کردم یاومدن از بغلش نم رونیب يبرا یتالش چیشدم، اما ه یم یکه داشتم از خودم عصبان نیمن با ا. کرد یآلود نگاهم م

:لب گفت ریلحظه بهم زل زد و ز چند

.سخته یلیسخته باده، خ -

.آخر داشتم يکننده  جیگ يجمله  نیا يجواب برا یکرد و من ده ها سوال ب تمیدستش به سمت داخل هدا با

 هیبرامون  اوشیس. نشسته بودم شیمبل کنار يمن هم رو. ها صدر مجلس نشسته بود سیرئ نیع نیام. ورق شدند يها مشغول باز بچه

.با قهوه آورد ک،یک کهیت

.دیبخور یل یهجده ساال قاقا ل ریز نیشما دو تا ع د،یایب -

.و رفت دیخند و

 دمیچنگال رو به دستم گرفتم که د. خوردم؛ ضرر داشت یمعموال با رژ غذا نم. و رژم رو پاك کردمدستمال برداشتم  کهیت هی. بود گرسنم

.پرسش گونه نگاهش کردم. کنه یداره نگاهم م نیام

.دادم یخودم از دم آسانسور خونه بهت م شه،یم ریو قهوه انقدر سبب خ کیک نیدونستم ا یاگه م -

.مهم باشه دیمسئله چرا با نیبودم که ا نیدر کف ا ره،یگ یکجا سرچشمه مکه اخمش از  نیمن حاال با گرفتن ا و

.دینوش یراحت شده باشه، قهوه اش رو با آرامش، جرعه جرعه م الشیشدم؛ انگار که خ رهیخ بهش

 

 نیبه هم. اتاق يتو ادیتم بدوست نداش. بود اوشیس. رفتم باال تا پالتوم رو بپوشم که در زدند. میشب موندن رو رد کرد يبچه ها برا اصرار

دست به . شالم دور گردنم بود. من پالتوم رو تنم کرده بودم. کم قرمز بود هیچشم هاش . اما اومد تو ست؛یخاطر بهش گفتم که دم در با

.اخم هام هم در هم بود. زل زدم شبه نهیس

.میتو باغ ناهار بخور میخوا یفردا م د؟یمون یخب چرا شب نم -

.گردم خونه یشب بر م یطین، من از اول هم عرض کرده بودم که تحت هر شراممنو یلیخ -

.هیجد يرابطه  هی ممیالبته تصم. ازت خوشم اومده. ریتماس بگ ؛يتلفن من رو که دار. يریگ یسخت م -

.بود رهایاون گ از

.منتظره نیتو ماش نیام رون؛یمن از اتاق برم ب دیاگر اجازه بد -
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ه؟یچ نینسبتت با ام -

"!بله؟"

.تر به هم گره زدم شیرو ب ابروهام

.میمرخص بش گهید دیاگر اجازه بد. تونییرایمحترم، ممنون از پذ يداره؟ آقا ینسبت من به شما چه ارتباط -

".ادیخوشش ب یکس اتیسرعت از روح نیتونه که به ا ینم یکس. کرده دایخودش پ يسوژه برا هیمردك "

 ایداره با برد نیام دمید دم،یکه رس اطیبه در ح. رو کردم که بهش برخورد نداشته باشم میدن تمام سعرد ش نیح. کنارش رد شدم از

اخم آلود،  یکم اوشیس دمید دم،یبه پشت سرم که چرخ. نگاه به پشت سرم کرد هینگاه به من و  هی. سرش رو بلند کرد. کنه یصحبت م

.ستادهیپشت سرم ا

:که گذشت گفت یکم. میو راه افتاد مینشست نیماش تو

.یرس یبه نظر م یعصب یاومده؟ کم شیپ يباده مسئله ا -

.باشه دیکه برام جد ستین ينه، مسئله ا -

.بودم دهیفراوون د دند،ید یقابل دسترس م يسوژه  هیکه من رو  ییجور آدم ها نیبود که از ا يشغلم طور. گفته بودم راست

.دیشب برگرد دیبور شدکه به خاطر من مج دیببخش یلیخ یراست -

بود؟ یشغلت چ تییدانشجو يباده تو دوره . بود نیاز اولم قرارمون هم ه؟یچه حرف نیا -

.هاکان باشه ایکه سوال ها راجع به خانواده  نیتا ا م،یمحور بر نیدادم حول هم یم حیترج. سوال ها بودم نیمنتظر ا من

دانشگاه هاشون هم . که بود، از مال اونا بهتر بود یالبته هر چ. هم بدك نبود میسیانگل. مبلد نبود یزبان ترک دم،یمن به استانبول که رس -

تونستم بدون . فرستاد رانیمدارکم رو برام از ا راست،یکه خواهر سم مییدانشجو يمهسا، دوست دوره . یبود و به زبان ترک يکنکور

 هیخاطر تو  نیبه هم. آوردم یخرجم رو درم دیمدت با نیما تو طول اا. گرفتم ادی یبعد کم کم ترک. کیترم  نمیبش برمکنکور باز 

.کرد، شروع به کار کردم یهم چهار پنج سال همون جا کار م رایرستوران خوشگل که سم

نداشت که االن هم راجع بهش  یلیپس دل. کردم یبودم، پنهانش هم نم دهیمسئله خجالت نکش نیوقت از ا چیمن ه. بود تو فکر رفته

.ندم حیضتو

...هومن  -

.بشر هم استرس داشت نیاسم ا یحت. ختیر دلم

؟یهومن چ -

.به نام ساره که همسر هومنه یخانوم هیبه نام سبحان و  یکس هی. دمیشن ییزایچ هیمن اون روز  -

".ختهیمعادالتم رو به هم ر يکه عذاب وجدانت همه  ییتو! من یدوست داشتن يساره ! ساره"

...راحت بود، اما  نیحرف زدن با ام. دادم هیتک یصندل یپشت به

هم دوست ندارم  یلیبه هر حال خ. و رو کنه ریساره رو ز يطور داشته ها نیا رم،یگ یم میزندگ يکه برا یمیکردم تصم یمن فکر نم -

.راجع بهش صحبت کنم
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.شد رهیسکوت کرد و به جلو خ نیام

.گفتم تا به خونه برم يریبه خشب . در رو برام باز کرد میدیخونه که رس به

!باده؟ -

!بله؟ -

بهت خوش گذشت؟ -

.خوش گذشته بود یتر از مهمون شیب نیماش يتراس و تو يمن تو به

.ممنون یلیخ. بود یبله، شب خوب -

.ئلن و قبولت دارنانقدر برات احترام قا انتیمتوجه شدم که چرا اطراف گهیبار د کیامشب  ،یدون یم. يکرد میاز تو که همراه یمرس -

 هی. دستش آروم به سمت صورتم اومد. نگاهش رو بهم دوخت. سرم رو باال گرفتم. بود که پر از شوقم کرد نیدل نش يبه قدر فشیتعر

.منم دنده عقب به سمت در رفتم. انداخت نییسرش رو پا. دسته موم رو که تو صورتم اومده بود، از صورتم کنار زد

اون هم  يدر خونه  يتا صدا دیچند لحظه طول کش. در رو بستم. جوابم رو داد. گفتم يمجدد ریلکنت شب به خ شده بود امشب؟ با یچ

.اومد

.دمیراحت تر خواب يا گهیاز هر وقت د شب

***

ها و  یا، دلتنگمن، غصه ه يها ییمن، تنها را،یاول رفتنم افتادم؛ سم يشب ها ادیبد جور به . ساره بودم ادیخونه بد جور به  يصبح تو از

 ا؛یکنار ساحل آنتال ،یگرم تابستون مهیروز ن هیگام بلند تو  هی رییرنگ و تغ رییتغ. یزندگ يفضا رییبعد گام به گام جلو رفتم؛ تغ. ها هیگر

اما  ر،یزسر به  زیدن ،ینسبتا راض یمتعجب ول يبوسه  ان،یگر يحامله  يرایسم. خوش يعالمه بو کیو  دیعالمه ترد کیعالمه عکس،  کی

.عالمه آدم در حال پچ پچ کینقش خوشحال و  کی يواکنش، خسته و شرمنده، من داغون در حال باز یهاکان منفعل، ب روز،یپ

.کردند یم دایمغز من به هم ربط پ يربط چه طور داشتند تو یب يخاطره ها نیبود که ا بیعج

 

. بد جور به جونم افتاده بود ییاسترس کذا نیا. بودم دیاتفاق جد هیمنتظر  انگار. مدام استرس داشتم ییجورا هی. نقشه هام نشستم سر

!چه خبرم بود؟. بود بیعج. دیکش یفکرم به سمت آپارتمان رو به رو هم پر م

 یدر حال .ناخواسته لبخند به لبم اومد. نهیشک نداشتم که ام. به لباسم نگاه کردم؛ مناسب بود. بود که زنگ در رو زدند ازدهیحدود  ساعت

هق  هیبودم؛ اما  نیام يرایبم و گ يمنتظر صدا. در پرتاب کرده بودم، کنار بزنم يکردم، خم شدم تا کفش هام رو که جلو یکه در رو باز م

و عذاب وجدان،  یدور، بعد از اون همه دلتنگ يآشنا يصدا نیخواستم فکر کنم که ا ینم. خواستم سرم رو بلند کنم ینم. دمیشن فیهق ظر

 نییعالقش به رنگ سبز که از پا تیکرد؛ واقع یم رییحضور اشک آلود تغ نیا تیکار واقع نیانگار که با ا. تکون نخوردم. هینقدر واقعا

.دمانتوش هم معلوم بو

:گفت انیپا یهق هق ب اون
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نه؟ ،یباده خودت -

 یرو به رو بشه؛ با زن میصورت کودک نیتر یبا دوست داشتنسرم رو به زور باال آوردم تا . اشک و پر بغض بودم یمن ب. کرد هیدوباره گر و

.قلهک يآجر يدروغ من تو اون خونه  یب اریبه ساره؛ به تنها . نگاه ممکن بهم زل زده بود نیتر سیبا خ ،یاز هر زمان باتریکه االن ز

.دیچیبود پ یکودک يلرزونش تو سرم که پر از دردها يصدا

!باده -

شده،  دهییبطن زا هیکه از  ياون از هر خواهر. محرم تر بود، فرو رفتم یبود، اما از هر تن یکه ناتن یتو آغوش رمغ یمن خشک شده، ب و

برادرش، نجات داده بود،  يها یهرزگ ایپدرش  يضربه ها ریرو سال ها از ز بهیکه من مثال غر یتموم عطر اون تن مضطرب. خواهرتر بود

شد  يمرد يمن مجبور به تحمل آغوش و بوسه ها یمن و بدون دخالت من، اما به خاطر خود خواه که بدون خواستن یتن نهمو. دمیبو کش

.که کابوس من بود و مورد تمسخر ساره

.کردم یم ریکرد، گ یم بیکه تخر ياز احساسات و تو گردباد یکه تو طوفان یمنگ بود؛ مثل هر زمان سرم

به  يباور یساره دوباره من رو انقدر گرم در آغوش گرفته بود؛ هر چه که بود، من در ب یدر بسته شد و ک یتو سالن، ک میرفت یدونم ک ینم

.کنه دارمیاز خواب ب یکیبردم و منتظر بودم که  یسر م

.امان یدرد ب هیدرد داشتم؛  دیشد یخشم هم نداشتم، ول. و من اشک نداشتم ختیر یم اشک

حرف . شده یمونده بودم که چ. کرد یم هیسر نماز گر. و آسمون نیزم نیهومن تو هوا بود؛ بچند وقت بود ! شهیباده باورم نم يوا! باده -

.هیبه جون بچه مون قسمش دادم که بگه دردش چ. که امروز صبح سر نماز صبح قسمش دادم نیتا ا. زد ینم

.بود زل زده بودم ریجوشان سراز يچشمه  هیساره که مثل  یسبز دوست داشتن يچشم ها به

بازم  یچند وقته برگشت. یبه من هم نگفت یرفت شینه سال پ! یلیباده، خ ينامرد یلیخ. نتونستم صبر کنم گهید. دهیگفت که تو رو د -

.من که خواهر بودم. ینگفت

تا بهتر . کاش سکوت کنن، تا تماشا کنم. مغزم برن کنار انیپا یب يسوت ها نیکاش ا. گفتم یم یدادم؟ چ یم یچه جواب. خشک بود دهانم

.رو نهیک يبایدخترك ز نیبشنوم ا

.شهیدونستم داره بهت ظلم م یمن که م. يمن که قبولت داشتم خواهر ستم؟ینه؟ قابل ن ،یزن یحرف هم نم -

.شد یخواست، اما نم یدلم م. خواست زار بزنم یم دلم

.يشد رینظ یب. باده يخوشگل شد -

:زور دهانم رو باز کردم و گفتم به

گم ساره؟ب یمن چ -

.زدنش باالتر رفت زار

من چه کردم با تو؟. شمیدارم داغون م. بگم ساره؟ شرمندتم یچ -
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.فرش نشستم يزانوهام، رو رو

نه ساله، نه ساله که هر . سبحان سرگردونه. ییتو ازهاشیتمام نذر و ن. صبره یمامانت داغونه، ب. يمرد میبا تو؟ فکر کرد میما چه کرد -

 ههمه رفتن؟ ن نیهمه نبودن؟ ا نیالزم بود باده؟ الزم بود ا. کنه؛ با تو، با خاطراتت یآپارتمان تا جدا زندگ يو بوده برده تورو تو اتاق ت یچ

تهران، بندر،  راز،یش. گفتم نکنه باده سردشه دمیکه پوش یباده هم داره تا بخوره؟ هر ژاکت یعنیکه خوردم گفتم  یآب يساله هر قطره 

پزون عاشورا،  يسر نذر س،یقبل از رفتنش به پار. تا مهسا دلش به رحم اومد. میو رو کرد ریو پارکا؛ همه جا رو ز ستانماریبهشت زهرا، ب

.استانبول یاز رفتنت گفت که رفت بعدسال  کی

.سخت بود. برام سخت بود که بگم. اش باالتر رفت هیگر

...که گفت، بابات  نیبعد از ا -

.منو داد به هومن. خودت شیپ يبر یمنم مگفت . دیآره، بابام ترس -

.نییافتاد پا فشارم

.کردم یرو م تیکاش نوکر. بردمت یکاش م... من ! بر من يساره، وا -

.سرم رو گرفت تو آغوشش. زانو زد نیزم يرو به روم رو ساره

 يهمه . عوض شده باده یلیخ. اشته باشهتونست من رو دوست د یهومن نم يکس به اندازه  چیه. ستمیناراحت ن. باده، من خوش بختم -

.که بتونه هر چه رو که با تو کرده جواب بده نهیدعاش ا

با تو چه کرده؟. ساره ستمیمن مهم ن -

.رو کرده؛ هشت ساله میبا من؟ نوکر -

.خواست حال من خوب بشه یدختر م نیا. کردم ینم باور

.رو ببخش زیهمه چ. ببخش باده، ببخشش -

داشتنش، مجبور شدم به مهاجرت؟ به غربت؟ حق آغوش مادرم،  يکه برا ییکه از من گرفته شد؟ حق ها ییببخشم؟ حق ها رو یمن؟ چ -

دارم  یمن چ. نگاه به من کن ساره هیرو؟  یحق چ ش،یپل تجر میحق خوردن حل ،یزبان فارس دنیحق شن دن،یحق درس خوندن، حق خند

دن؟یبخش يبرا

با  یبه خدا حق نداشت ،یاومدم بگم حق نداشت. اومدم بوت کنم. نمتیاومدم بب. ومدمیسبحان ن ایاعت هومن شف يخدا به سر شاهده برا -

.يزد یزنگ به ما نم هی یتو حت. یکار رو بکن نیمن، با مامانت ا

ك تر بشه؟ من تو تر و درد نا یطوالن میروان پزشک يتر خون بشه؟ که سانس ها شیبشه؟ که ب شیتر ر شیساره؟ که دلم ب یچه زنگ -

.رو، محسن رو بدبخت کردم

:با تعجب اشکش رو پاك کرد و گفت ساره

تو . کنه یرو م شیتموم شد؛ اما اونم داره زندگ نیسنگ یاون کم يخب برا... محسنم . کنم یرو م میدارم زندگ. خره ستمیمن بد بخت ن -

.کنن یزندگتونن  یفقط مامانت و سبحانن که نم. یکن یرو م تیزندگ يهم دار

.اریاسم سبحان رو ن -
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.کرد یشده بودم که ساره نگران نگاهم م یدونم چه شکل ینم. دیلرز یم صدام

؟يچرا اشک ندار ؟یتو چرا خودت رو نگه داشت ؟يخوا یباده آب م -

!؟یسر چ از! از سر ذوق؟. دارم گهید یعصب يحمله  هیدونستم که  یخوب م یلیخ. بغض هم نداشتم، نفس هم نداشتم من

 ن،یبم ام يصدا. ساره از سر جاش بلند شد. زنگ در بلند شد يصدا. ولرم از دهانم رفت تو عیما هی. ها اومد نتیبه هم خوردن کاب يصدا

.صداش و دست هاش که قالب شد دور بازوهام رو حس کردم يوصف تو یب یبه سمت سالن، نگران دنشیدو

.يباده کبود شد. دا نفس بکش بادهشده؟ تو رو خ یچ. باده؟ باده نگام کن -

:دیکش ادیساره فر سر

؟يکارش کرد یچ ؟یهست یشده؟ شما ک یچ -

.رو حس کردم نیام یجواب ساره و کالفگ یهق ب هق

شده؟ یباده جان چ. چشمات رو باز کن زم،یکار کنم برات؟ عز یمن چ زم،یباده عز -

:زد ادیفر و

.کنم یباده خواهش م -

:که مطمئن نبودم بشنوه، گفتم ین در حالجو یلب و ب ریز

.حالم بده -

و  ادشیفر ،یعسل سینگاه خ هیعطر تلخ،  هیآغوش گرم،  هی. شد یامان و من که هر لحظه درکم از اطرافم کم تر م یب يباز هم تکون ها و

.غرق شدم يخبر یب هیکه نگاهش کنم رو حس کردم و تو  نیا يالتماس هاش برا

مجبور . خشک بود یکم. چشم هام رو باز کردم. شد یخواستم جا به جا بشم، اما نم یم. بود و عضالت بدنم منقبض نیه سنگکو هیمثل  سرم

 مارستانیشک ب یکه ب دیاتاق سف هیتو . دیکم طول کش هیکجام،  قیکه بفهمم دق نیا يبرا. نمیشدم چند بار پلک بزنم تا بتونم اطرافم رو بب

چشم . چند وقتم اضافه شد نیا يدرخشان ضعف ها يفقط غش نکرده بودم که اون هم به کارنامه . آبروم رفت .بود، چشم هام رو بستم

اتاق کامال روشن . که سرم تموم شده دمیباال که از چسب روش فهم ارمیخواستم دستم رو ب. بهم سرم نزده بودند. هام رو دوباره باز کردم

.تو اتاق نبود یکس. بود

 نیا يادآوریبا . مضطرب يصدا هیآغوش مطمئن و  هیفقط  د،یرس یبه ذهنم نم یخاص زیچ ریتصو. ادیب ادمیآخر رو  يکردم صحنه  یسع

.بود ادمیهمهمه  هی نیبودم ع دهیآخر شن يکه تو لحظه  ییصداها. حس گرم هیبهم دست داد،  نیریحس ش هیمسئله 

"االن اون کجاست؟ يوا! ساره"

.مد توپرستار او هیباز شد و  در

.رمیبذار فشارت رو بگ ؟يبه هوش اومد -

"!چه قدر بد اخالق"
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:تو داستان ها بگه نیداشتم ع انتظار

.سرش يرو گذاشته بود رو مارستانیشوهرت ب نیا یدون ینم ؟يبه هوش اومد یخانوم -

.رونیکرد و از اتاق رفت ب ادداشتی ییزایچ هیفشارم رو گرفت و  اما

"!همزاد توئه یینهابفرما باده خانوم، ت"

صدا رو فقط  نیخش دار؟ من ا. خش دار يصدا هی دم؛یرو شن نیام يصدا. چشم هام رو باز نکردم. در اومد يصدا. هام رو بستم چشم

.بودم دهیمادرش اضطراب داشت انقدر خش دار شن يکه برا یزمان

!چشم هاشون که هنوز بسته ست خانوم محترم -

.کنن یمنگ م یداروها کم. خوابناحتماال . به هوش اومدن -

 یکه کم کم داشتند تو ذهنم جون م ییها زمیبه خاطر اون عز. کردم یدونستم چرا چشم هام رو باز نم ینم. بسته شدن در اومد يصدا

کردم؟ جادیچند وقته دردسر ا نیاون چشم هام خسته شدند از بس ا نمیکه بب نیکه نشون داده بودم؟ از ترس ا یگرفتند؟ به خاطر ضعف

اما قبل از اون  ه؛یکردم تو ذهنم مجسم کنم صورتش االن چه شکل یم یسع. کنارم و نشست دیرو کش یصندل. شد کیبهم نزد حضورش

داشتم  ازیبود که ن بیاما عج. زدم تو صورتش یدونه به خاطرش م هی دیکه قاعدتا با یحرکت. گونه ام احساس کردم يرو رو یحرکت آروم

 اریاخت یشد؟ ب یم یداشت چ. گر گرفتم از کارش. دستش يبعد نوك انگشت هام رو گرفت تو. اطیانقدر آروم و با احت یحت نوازش؛ نیبه ا

چشم هاش قرمز بود و موهاش به هم . به چشم هام زل زد. دستم بلند کرد يسرش رو از رو. تونستم باز کردم یکه م ییچشم هام رو تا جا

.تو اون مردمک منتظر اومد الیخ یراحت هیبازم  يچشم ها دنیبا د. ختهیر

؟يشد داریب -

.ندادم یجواب

باده؟ یکن یم يکار دار یبا خودت، با من، چ -

دادم؟ یم دیبا یچه جواب. چند پهلو بود یلیسوال خ نیا

:رو آروم عقب زد و گفت موهاش

...گرفتم  یاگه صبح سراغت رو نم. بودم دهیترس یلیخ -

.ادد یرو تکون م پاهاش

... یخوام بهش فکر کنم، ول ینم یحت -

 هیپر درد تا  یمیحس قد هیاز . کردم یم لشونیتحل دیعالمه حس بود که با کی. خواستم بهش فکر کنم یبود که م زهایچ یلیخ امروز

. خوندم یقت بود که مو یلیخ. دمید یوقت بود که م یلیچشم ها رو خ نینگاه و ا نیمن ا. چند ساعت هم نبود دیکه قدمتش شا فیحس لط

!جدا یلیشعر جدا بود، خ هیکه االن جلوم بود،  اغوننگاه مضطرب د نیاما ا

"!مرد انقدر دلچسب بود؟ نیاسمم از ا دنیشن شهیهم"باده؟  یبه صدات مهمونم کن يخوا ینم -

.فکر کنم مخدر داروها باالتر رفته بود. کرده بودم یقاط

خوام یمعذرت م -
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!؟یچ -

.خوام بابت دردسر امروز یم معذرت -

.هاش تو هم رفت اخم

.اعصابم رو خرد کرد ،یکه قبل از از هوش رفتنت گفت يجمله ا نیتر از آخر شیب یجملت حت نیا -

.جا به جا شد و جلوتر اومد یتو صندل. جملم بودم نیمن دنبال آخر و

باده تو چته؟ -

.خسته هم بودم. بود نییفکر کنم فشارم پا -

.انقدر براش برخورنده نبود زیچ چیکنم ه یکردم و فکر م یم نیداشتم به هوشش توه. باال رفت شابرو

.باشه -

"!دلخور شد؟"

:جاش بلند شد و گفت از

.گذارم یشرمنده با هم تنهاتون نم یول. استرس داشتن یلیچون خ ان؛یکه ب گمیم. ساره خانوم پشت درن -

...اما  -

.شد بیتصو. ممنوعه يتا اطالع ثانو یرو به رو شدن با هر کس ییتنها. که گفتم نیهم -

.بودم دهیوقت بود نشن یلیشد رو خ بیتصو نیا. لبخند زدم اریاخت یب

.زده بود و با اخم بهمون زل زده بود هیرو به رو تک واریبه د نیام. شد اومد تو یکه باز نم ییبا چشم ها ساره

.ن هم بغلش کردمم. محکم بغلم کرد. اومد کنارم ساره

شکم؟ نیساره ا -

اسم . مایپسر پنج ساله هم دارم؛ ن هیهر چند . شش ماهه حاملم؛ دختره. شکم رو داشتم نی؟ باده من صبح هم ا...الحمدا يکور شد -

.باشه شیایدخترمون هم قراره ن

.همسر بود. من مادر بود يساره کوچولو ساره،

:گوشم گفت ریز. تر بغلش کردم محکم

.من رو بکنه يبود کله  کینزد نیام نیا -

:کلفت کرد و ادامه داد یرو کم صداش

!نمیشما و اون همسرتون رو اطراف باده نب گهید -

.زدم لبخند

.شهیم یوحش زیچ هیبچه من  نیآخرش ا. يهم بخند دیبا ؛يدیتو که اون هوارها رو نشن گه،یبله د -

.من پر از شوق شدم. بچه تکون خورد. دمیو شکمش کشدستم رو آروم ر. کم از تخت فاصله گرفت هی

.خالش رو شناخت -
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حامله با اون شکم  يمن عاشق زن ها. طور خواسته بودم نیخودم ا. گفت باده یبه من م را،یدختر سم ا،یدر. بود بایحس ز نیچه قدر ا! خاله

.کردم بس که دستم رو شکمش بود یم وانهیرو د رایسم. قلنبه شون بودم يها

نگاهش پر . کرد، نگاه کردم یداشت نگاهم م نهیکه دست به س نیبه ام. سرم رو باال آوردم. شکم ساره گذاشتم يدستم رو رو گهیبار د هی

.از شوق بود

ش قسم. من از خدام بود. ندمیبب ادیازم قول گرفت اجازه بدم ب. کرد هیگر یدوباره کل. منتظرشند مایگفت هومن و ن. با آژانس رفت ساره

حس  دایدر برام دست تکون داد، دوباره شد يجلو یوقت. شمارم رو گرفت و شمارش رو داد. قول داد. دهینگه من رو د یدادم به کس

.کردم یدلتنگ

***

.کرد یتر دل تنگ م شیرنگ قرمز من رو ب نیا. کردم ینگاه م دیو من به غروب قرمز خورش مینشسته بود نیام نیتو ماش. شدم مرخص

شده؟ يزیه چباد -

:و گفتم دمیسمتش چرخ به

ساره خوش بخته، مگه نه؟ -

.طور باشه نیکه ا دوارمیام -

.کردم یم یزندگ يطور نیهم دیمن هم با دیشا. داره، بچه داره یاون خونه زندگ. ست بهیدونم، حسم غر ینم...  ییجورا هی -

:تعجب گفت با

؟یکن یزندگ ياون جور یدوست داشت -

.منتظرم باشه یکس ییتم جادوست داش -

.پسر داشت که منتظرش بودند هیشوهر و  هیساره  ،ییجا هی. دروغ نبود حسم

. آشپزخونه يرفت تو. تلفن رو که قطع کرد اومد داخل. کرد یبود و با تلفن صحبت م ستادهیدر ا يهم جلو نیام. کاناپه نشستم يرو آروم

:رو داد دستم و گفت وانیل .برگشت ریبزرگ ش وانیل هیچند لحظه بعد با 

.عسله، بخور ریش -

.براتون ساختم يعجب جمعه ا! ممنونم -

.رونیب میبر يبدم عصر شنهادیصبح اومده بودم پ. کاش حالت خوب بود -

:زدم و گفتم يلبخند

.گهید میرفت -

.میبر يطور نیاصال دوست نداشتم ا -

:داد و گفت هیمبل تک یپشت به
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.یتر شبه یبخورش تا کم -

.جرعه رو به زور فرو دادم هی

باده؟ -

!بله -

؟یکن یمثل ساره زندگ یکه دوست داشت یگفت يتو جد -

.صورتم يموهام اومد جلو. زل زدم به کف خونه. دو تا دستم گرفتم نیرو ب وانیل

. شدم خانوم خونه یکردم و م یندم، ازدواج ممو یم رانیاگر ا. که بابتش مبارزه کردم ییزهایدونم، بارها بهش فکر کردم؛ به تمام چ ینم -

.رفت مدرسه یبچه داشتم که م هیاالن هم حداقل 

!خوب بود؟ -

نشستم لب پنجره و رفت و آمدها رو  یم را،یتو خونه مون با سم یگاه. فکر نکنم یعنی. دونم ینم! من؟ يها يمن؟ با بلند پرواز يبرا -

بردتم سر کوچه . سه سالم بود. داشت يقهوه ا يکاله شاپو هیپدر بزرگ داشتم،  هی. نرفتم ییوقت با مادرم جا چیمن ه. کردم ینگاه م

.بهم خوش گذشت یلیخ. کرد يفلز يها یچرخ و فلک دست نیسوار ا

.من سوار نشدم -

.رو بلند کردم سرم

.قرمزه یشد که حوض پره ماه یشاک هر چند مادر بزرگم. دیقرمز هم خر یماه هیبرام . هم بود دیدم ع. خوب بودن یلیخ! جدا؟ -

:لبخند زد و گفت. دمیخند

؟يبچه دوست دار -

.تر از همه زن حامله دوست دارم شیب. ادیز یلیخ -

:و گفت دیخند بلند

!جدا؟ -

:و گفتم دمیهم خند من

گفت آخرش بچه ام تو  یم. شد یم یبهروز شاک. کردم، از بس دستم به شکمش بود یم وونشیبچه اولش رو که حامله بود د رایسم! بله -

.ناراحت کننده بود یلیخ. بود که از دستش داد ومدهیدومش شکمش هنوز باال ن يبچه . رهیپذ یمن م يرو جا

.ترسم یکم از زن حامله م هیالبته . دوست دارم یلیمنم بچه خ. هیاتفاق آزار دهنده ا. ناراحت شدم -

:و گفتم دمیخند

!؟یترس یم -

استراحت مطلق . سختش بود یلیمامان که دو قلوها رو حامله بود خ. دارم بیحس غر هیدونم،  ینم. ادیکنم دردش م یفکر مبله، همش  -

.خاندان ما هستن يبچه ها نیهر چند اونا آخر. اونه ریتاث دیشا. بود

!و چهار ساله ستیب يبچه ها. هستن یدوست داشتن یلیالبته خ! جدا؟ -

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٣

ه؟یاز خانواده چ فتیتعر -

"!یعجب سوال"

:رو دادم پشت گوشم و گفتم موهام

از ازدواجه؟ فمیمنظورتون تعر -

!کال -

که تو  یدر حال یعنی. شوهر بودن يهم پا یعنیاما زن خانواده بودن . گمیخانواده رو م. بهش فکر نکردم یلیخ يخب راستش رو بخوا -

.ست گهید زیچ هیاما مادر بودن . یتو خانوادت هم موفق باش ،یهست یزن موفق تیاجتماع یزندگ

.یکردم انقدر عشق بچه باش یفکر نم -

.کنم دایبچه رو پ يبابا دیاول با -

:زد و گفت لبخند

کنه؟ یفرق م یلیخب خ گه؟یبچه؟ منظورت شوهره د يبابا -

.رعکسب ای ستن؛ین یخوب يهستن، اما اصال شوهرها یخوب يمردا هستن که پدرها یلیخ. به نظر من بله -

.نگاه نکرده بودم يجور نیا -

...چون  دیشا -

؟یچون چ -

.یفهم یدونم، به موقعش م ینم -

:و گفت شیشونیآروم زد رو پ بعد

.حرفم رو گوش نکردن گهیدفعه د نیا ان،ینذاشتم ب شیپ يدفعه . ادتتیع انیدارن م نایمامانم ا! رفت ادمی يدیآخ د -

.ادتشیع میبر دیقراضه، هر روز هم با يدختره  گنیم االن مامانتون. قدمشون سر چشم -

:لبخند لبش رو به دندون گرفت و گفت با

.یگیآخ، آخ، راست م -

امروز بد جور . دمیدوش به شکم تختم دست کش ریز. حالم رو بهتر کرد یتنش، کم یب يگفت و گو نیا. رمیشدم برم دوش بگ بلند

.مادرانه ام در تکاپو بودند يهورمون ها

رفتم تو . حتما رفته بود حاضر بشه. نبود نیام. رفتم تو سالن. کردم شیکم آرا هیو  دمیبافت و کفش تخت پوش راهنیپ هی. رو بافتم موهام

 نیا. لبخند زدم. دم در بود ینیریش يجعبه  هیبا  داریسرا. همون موقع زنگ در رو زدند. دهیها رو چ وهیگذاشته و م يچا دمید. آشپزخونه

.به فکر بود قعاابشر و

نم دار، شلوار  يبرگشتم به سمتش که با موها. دمیکم از جام پر هی. که از تو سالن صداش اومد دمیچ یها رو تو ظرف م ینیریش داشتم

.زد یشرت سبزش داشت بهم لبخند م یو ت یتوس

تو؟ دیاومد يچه جور. دمیترس -
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.نمیچ یمن خودم م نیبش. يرفته بود در رو کامل ببند ادتی -

.دیکارها رو انجام داد يهمه  دیلطف کرد. ستین يزینه، چ -

.يبد مزه، اما مقو يغذاها يسر هیبندتت به  یاالن م. ارهیمامانم شام رو م -

.به من لطف دارن شونیا -

.يریگ یتو همه کار همه کس رو به لطف م -

.ندارم یتوقع یمن از کس! نه؟یاز ا ریمگه غ -

.داره يا گهیظور دمن هیطرف  دیشا -

.نگاه کردم طونشیش يچشم ها به

.رمیگ یم رید یلیمن کال منظورها رو خ -

دو قلوها پر سر و صدا . پدرش دستم رو فشرد. پر از مهر بغلم کرد شهیمثل هم نیمادر ام. راست گفته بودم. دمیمن هم خند. دیخند بلند

.اومدند وسط سالن

:گفت آتنا

.یکرم زرشک نایبنفشه، ا یهمه چ! بیشده؟ چه قدر عج مبال چرا عوض نیا! وا -

:گفتم

.دکتره يلطف آقا نایا -

:جون گفت نیریش

.افته یم مارستانیب ادیآدم  ه؟یدکتر چ يآقا -

:گفت نایت

بوده؟ يبصر یآلودگ جادیداداش منظورت ا -

:گفتم

.من بوده یمنظورشون رفع دلتنگ ر،یخ -

.زد يدر سکوت لبخند نیام

:گفت نایت

!یزن یمشکوك م -

:گفت آتنا

باده تو باز پشه لگدت زده؟ -

.دمیخند بلند

:گفت نیام پدر

.نگو يجور نیبه دخترم ا -
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.جمله نیا دنیبود شن نیریچه قدر ش! دخترم

:گفتم

...د يآقا يکنم برا یم جادیدارم دردسر ا رانیاومدم ا یاز وقت. گنیراست م -

:گفت نیام

.قبال هم تذکر داده بودم. شمارم یگوشه م هیدکترها رو دارم  ياآق نیباده من ا -

:جون گفت نیریش

.کنه ینم یمامان، حتما باده جون باهات احساس راحت نیام -

.منتظر جوابم بود. چشم دوخت به من نیام

...بابا  يا. دینه باور کن -

.دندیسر و ته من خند یب يهمه به جمله . شده بودم هول

با ساره بودم؛ اما شلوغ  دارمید يهنوز تو خمار. خواب آلودم کرده بود یداروها کم. جون نداشتم یلیخ. بلند شم ییرایپذ يم براخواست یم

.ارمیب ییبلند شدم تا برم چا. فکر کنم نمیکرد که نش یکه انقدر مهربون و شاد بودند، کمک م ییبودن اطرافم، اون هم با حضور آدم ها

:گفت آتنا

.میاریم ییچا م؛یهست نایمن و ت. ست دهیباده؛ رنگ و روت پر نیبش -

...آخه  -

:جون گفت نیریش

.یشیم ضیسازه که مر یتهران بهت نم يفکر کنم آب و هوا. ستیخوب ن یلیکه تو حالت خ میدون یما خودمون م. آخه نداره گلم -

.زدم یزورک يلبخند

"!سازه یروزگار به من نم يآب و هوا"

که بچه  يادیبا وجود رفاه ز. گفتم یم کیجون تبر نیریمن تو دلم به ش. ختندیر یم ییداشتند با جنگ و دعوا تو آشپزخونه چا قلوها دو

.بودند ریپذ تیو مسئول یخاک یلیهاش داشتند، اما هر سه خ

:رو به من تعارف کرد و گفت يچا نایت

.ندتیدوست داره بب یلیباده، دوستم ستاره خ یراست -

"!همون خانوم طراح لباس. رفته بود ادمیبه کل ! آخ آخ! رهستا"

خسته به . که سرش تو تلفنش بود نگاه کردم نیبه ام. رمیاون نگاه فضولش قرار بگ ریدوست نداشتم باز هم ز. لبخند بزنم هیکردم  یسع

.اومد ینظر م

.میقرار بذار هی میتون یم! لطف دارن -

:گفت نیریش
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.نهیآتنا جان دوستت رو هم دعوت کن تا باده رو بب. شما مهمون ما باشن يبرا ایبرد يه خانواده هفته قرار نیآخر ا -

 نیا. شیهوش بیگوشت تلخ با اون ضر يدختره ! نیو از همه بدتر نگ اینفر آخه؟ ستاره، مادر برد هیمگه منم دعوت دارم؟ چند نفر به "

".هیلیازدواج فام هیدختر صد در صد حاصل 

.م افکارم رو جمع کنمکرد یسع

:گفت آتنا

ن؟یمگه نه ام. شهیهم م یشب خوب. هیآره، نظر خوب -

.انقدر غرق تلفنش بود که جواب نداد نیام

:جون گفت نیریش

مامان؟ ییجان کجا نیام -

:اسمش سرش رو باال آورد و گفت دنیبا شن نیام

.که هست من موافقم یهر چ -

.کردم ینگاه م جشیگ ي افهیتم به قمن هم داش. دندیاز خنده ترک همه

:با خنده بلند گفت نیام پدر

آخه؟ يدیکش یبه ک ؟یلیتو چرا انقدر زن ذل! حکم قتلت رو صادر کردن دیپسرم شا ن،یام -

:زد و گفت يلبخند نیام

.به من نشون بده لیزن ذل ریمرد غ هیتو کل خاندان پاکدل ! شما هم به پدر بزرگ! به شما -

.بلندتر شد نیر امپد ي خنده

.میندار نمیب یکنم م یفکرش رو که م ؛یگیراست م -

 يدلم برا! یچ یعنی لیفهمن زن ذل یم ننیاگه بهروز رو بب! دنیند لیزن ذل نایشد؟ ا بیتصو يبا اون جمله  ن،یاون هم ام! ل؟یزن ذل"

".زنم یشب بهش زنگ م. قنج رفت رایسم

.یما مهمون يپنج شنبه شام خونه  يپس دخترم برا -

.دیمن رو بکن ییخوام شما مراعات تنها یهم نم یمسئله، اما از طرف نیکنم به ا یشما هستم؛ البته افتخار م يمن مدام تو جمع خانواده  -

.متینیتر بب شیب میکه دوست دار میکن یما مراعات خودمون رو م -

:گفت نیام پدر

.دن احسنت دارنکر تیرو ترب یگل نیواقعا مادر و پدرت که همچ -

. و تالش خودم بودم رایسم تیمن حاصل ترب. به خودش نداده بود یزحمت یلیمادرم هم خ. احسنت داشت؛ رهامون کرده بود یلیکه خ پدرم

.بود؟ نبود حیبه توض يازین. داده بود ادیبه من  رایدرست رو اعتقاداتم و البته اعتقادت سم ایغلط 

.هم باعث افتخارنفرزندان شما . نظر لطف شماست -

:انداخت و گفت نیام يبه قد و باال یجون نگاه نیریش
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.خدا رو شکر جواهره -

:گفت نایت

.میشد دایمن و آتنا از تو سطل پ. ناستیا يبچه  نیآخه فقط ام گه؛یراست م -

.دمیخند

:گفت نیریش

!ه؟یچه حرف نیمامانم ا! وا -

:گفت آتنا

.شهیکه به ما م یتوجه یب نیبا ا میش یمعتاد م میریال ما ماص! نیام شهیهم گم؟یمگه دروغ م -

:گفت نایت

.میکن یم یبا باده زندگ میایم م،یکن یخونه رو ترك م م؟یچرا معتاد ش -

:و گفتم دمیخند

.گذره یانقدر خوش م. میکن یاستانبول زندگ میدست در دست هم بر دیایاصال ب. قدمتون سر چشم منه -

. نمیتونستم چشم هاش رو بب ینم. بود نییسرش پا نیام. ومدیخوشم ن یلیخودم هم از تصور برگشت خ. در هم شد یکمدو قلوها  ي افهیق

.برقرار شد یسکوت

:گفت نایت

.باده جونم گهیحرف رفتن نزن د! ا -

:گفت نیام پدر

.خدا بزرگه گهیحاال تا چند وقت د. خوره یهوا، هزار تا چرخ م يرو بنداز بیس -

 یبار ک نیاومد آخر ینم ادمی. غذا زرشک پلو بود. دمیزعفرون رو به مشامم کش يو بو ستادمیشام، من هم تو آشپزخونه ا دنیکش يبرا

.خورده بودم

.دستتون درد نکن خانوم پاکدل -

:گفت خت،یر یبرج م يرو رو یشگیهمون عالمت بعالوه هم یزعفرون يجون که داشت با پلو نیریش

!خب یهستش، ول يا گهید زیچ حمیهر چند ترج. من راحتم. جون نیریبگو همون ش. خانوم پاکدلتو رو خدا نگو  -

.رونیبرنج رفت ب سیبا د و

.شام بشقاب من رو پر کرد سر

.خورم یمن اصال شام نم. هیلیخ نیجون ا نیریش -

ساکت  بیعج. رو به روم بود نیام. به خوردن کردم جون شروع نیریبا اخم ش. نمونده بود يزیچ نینار يتا برنامه . کردم یم تیرعا دیبا

.هم نخورد يادیز زیچ. کرد یم يبود و با غذاش باز
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 يبودم که بو نیتو فکر سکوت ام. رفتم تو آشپزخونه. قهوه ترك خوب دم کنم هیاز شام، من خواهش کردم بهم اجازه بدن تا براشون  بعد

.محابا سمت قهوه جوش بردم یدستم رو ب. ادد هیتک نتیبه کاب. دیچیادکلنش تو آشپزخونه پ

:گفت نیام

!بپا، داغه -

.دمیتذکرش دستم رو عقب کش با

.یگفت یمرس. حواسم نبود -

.نظرم دلخور اومد به

باده؟. ینسوخت يشانس آورد. یستیاصال مراقب خودت ن -

:بردم گفتم یزدم و از بوش لذت م یکه کف کنه، هم م نیا يطور که داشتم قهوه رو برا همون

بله؟ -

:داد زد. حرفش رو ادامه بده که تلفنش از تو سالن زنگ خورد خواست

.هیک دینیبب -

.آتنا اومد يصدا ه،یاز چند ثان بعد

!ترمه -

 به. چرخوندم که انگار قراره سرب حل کنم یقاشق رو انقدر محکم تو قهوه جوش م. گاز بود يکردم که رو یرو مشغول قهوه جوش خودم

من داشتم ! اگر کل حواسم هم اون جا بود یکردم؛ حت یبه پشت سرم نگاه نم. زدم تا بترکند یسطح قهوه با قاشق ضربه م يرو يحباب ها

.دمیکش یخودم هم از اعتراف بهش خجالت م یحت کهشدم  یآشنا م یبا حس

".داشتم ییروز پر ماجرا. سردرگم و خستم دایمن مطمئنم حسود نشدم؛ فقط شد! نه"

.گاز رو خاموش کردم ریز. کردم یرو هنوز پشت سرم احساس م نیزنگ تلفن قطع شد و من حضور ام يصدا

".اومد یاسم ترمه خوشم نم نیهم از ا یاز بچگ. به خودم مسلط باشم دیبا"

پدرش به زور خندش رو نگه . زل زدند نیدر دست، دست به کمر به ام نیام یگوش نایآتنا و ت دمیتا فنجان ها رو پر کنم که د دمیچرخ

.قهوه ها شدم ختنیو سرگرم ر نییسرم رو انداختم پا. داشته و مادرش به من زل زده

:گفت آتنا

؟يتو مگه با ترمه به هم نزد -

.وقته یلیچرا، خ -

:گفت نایت

شده؟ داشیپس چرا دوباره پ -
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.گرفت یهم مادر شوهر بودند، خندم م دیکه شد یدو تا فسقل نیاز دست ا ییجورا هیهمه فشار که روم بود،  نیا ونیم

.کالفه شد نیام يصدا

خواد؟ یم یدونم چ یچه م -

:جون گفت نیریش

.يستادیهمش سر پا ا. نیبش ایباده جون، گلم، ب -

و دست  نتیزده به کاب هیکه تک نمیرو بب نیو ام ارمیفنجون ها بود، باال ب يجواب دادن بهش، سرم رو که تا دماغم تو يمن مجبور شدم برا و

.دمیسوال ها رو من پرس نیکرد، انگار که ا یبه من نگاه م. کنه یبا نگاه کالفه اش داره نگاهم م نهیبه س

:داد ادامه

.دمیجواب تلفن هاش رو هم نم یمن حت. دونن یرو م نیهمه ا. ستیوقته که ن یلیخ. نباشه میتو زندگ گهیخوام که د یمن م -

گفت که برم  ینفر تو گوشم م هی. بود دیو جد بیحس عج نیا. که تو دلم بود خالص کنم يحس خوره مانند نیرو از اداشتم خودم  دوست

.بلند و بور ترمه رو بکنم ياون موها

فرو  شده تو مبل هیتنب يپسر بچه  هی نیع نیام. رو ازم گرفت و تعارف کرد ینیآتنا اومد س. به دست به سالن رفتم ینیس یکالم چیه بدون

.رفته بود و ساکت بود

:گفت نیام پدر

.یقاطع با ترمه برخورد کن دیپسرم با -

"!حرف دل من"

.بکنم تیقاطع نیا یداد رو هم چاشن یداد و ب یکم دیبا دیشا یقاطعم، ول -

:گفت نایت

.دینامزد داره، دست از سرش بردار نیام گمیزنم بهش م یاصال من زنگ م -

"!يمزه ا یچه کار ب"

و  نیزم زمیرو بر زیم يرو يفنجون ها نیخواست ا یدلم م یدر من بود که حت لیدل یخشونت ب هیاصال . رو بزنم نیخواست ام یم دلم

.بشکنند یهمگ

"!اه"

:جون گفت نیریش

.زنه یکه داره بهت زنگ م ستین حیبه هر حال مادر، صح -

.کردم یدلم رو خنک م دیبا. گرفت کرمم

:گفتم

... هیلدختر خوشگ -
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قرمز و  نیب يزیچ هیکه از قضا  شونیکیجملم کامل نشده بود ك چهار جفت چشم تا آخر باز، بهم زل زدند؛ سه تاشون پر از سوال و  هنوز

 هیتک میصندل یبه پشت. سه تا مادر شوهر داشت نیام. دلم خنک شد. بهم نگاه کردند ،يکار رو کرد نیکه چرا ا نیبود، به مفهوم ا یعسل

.نگاه کردم که کالفه تر شده بود ور نیام. دادم

راجع به ترمه راست گفته و هم دلم خنک شده بود؛ چون  حشیتو توض نیگذاشتم، هم مطمئن بودم که ام یبالشت م يکه سرم رو رو شب

و قلوها کرد و اون ها هم ساکت برخورد قاطع با د هیکه  نیتا ا. بود یشاک دایاز من شد نیهر چند که ام. رو خورده بودند نیدو قلوها مغز ام

.ن آدم جذبه اش باال بودیکال ا. شدند

 يآدم ها نیزتریاز عز یکی. دمیرو د میکس زندگ نیزتریکه امروز من عز نیبه ا. خواست بهشون فکر کنم یبود که دلم م زهایچ یلیخ

و . نوازش شده بودم. شد یذره ذره داشت واضح م نیمکلمات آخر ا. بودم دهیشن زمیعز. شد یباورم نم. شکه بودم. بودم دهیرو د میزندگ

رو که گفته بودم انجام نخواهم داد،  يچرا هر کار م؟یخواستم از زندگ یم یمن چم بود؟ چ. حسادت کرده بودم ،یستیرودربا یدر آخر ب

دادم؟ یداشتم انجام م

.بود رید رایزنگ زدن به سم يبرا

".خوابونه یور مرو به ز ایقربونش برم که االن داره در"

"!سبز چشم ياز اون گربه  يمن؟ تو دو تا بچه دار ای يرو بر من تمام کرد يتو حق خواهر یدوست داشتن يساره "

.اومد یم میکه اسمش رو گوش بایچه قدر ز. ذوق زده شدم. ساره بود. اومد میبه گوش یامکیپ

 نیمن، بب يخونه  ایفردا ب ؟ينه؟ خود باده ا یهست یتو واقع. ال گذشتچند ساعت سخت تر از اون نه س نیا. دلتنگت شدم دمتیباده د -

.مینظر بده، بد بود عوضش کن. يموفق شد یلیخانوم مهندس خ هیتو  گهیآخه هومن م. دمشیچ يچه طور

.بودداد، کم تر شده  یکه دور قلبم بود و داشت فشارش م ییانگار اون خارها. گرم شدم. شد قیبه من تزر یفیحس لط چه

:رو دادم جوابش

؟یخوش بخت یتو چه قدر واقع. میساره من واقع. يتر بود قهیاز من خوش سل شهیتو هم -

.نیخودت بب ایب. تر از ساره بودنم یواقع یلیخ اد؛یز یلیخ -

.اریخواهر زاده هام رو هم ب ا،یاما تو ب. به من زمان بده -

.اومد یبه سراغم نم عیوقت بود خواب هم انقدر سر یلیخ .ملس هم برام آورد یخواب آلودگ هی فیحس لط اون

***

 یتلفن صحبت م يبا ساره پا. منطق گرفته بودم یو ب لیدل یاسترس ب هیمن . میشد یتر م کینزد نیام يخونه  یبه مهمون میروز داشت هر

 یدلم ضعف م. میزد یحرف نم یاز مادرم، سبحان و حاج قانون نانوشته، هی یاما ط. میدیخند یهم م واریبا هم به در و د ما،یقد نیع. میکرد

کم از دستم  هی نیام. افتاد یجلو م دیرفتم و کارها با یبه استانبول م دیبا گهیتا چند وقت د. اما خودم هم وقت نداشتم نم؛یبب رو مایرفت ن

.بامزه بود افشیق گفت؛ اما ینم يزیچ میالبته مستق. دمیدلخور بود که چرا به روم آوردم که ترمه رو د
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اون شهر، بچه  يدلم برا. شدم ضیعالمه احساسات زد و نق کیافتادم دچار  ادشیلحظه که  هی. رفتنم رو نگفته بودم قیدق خیهنوز تار من

رتمان اون آپا يتموم کش مکش هاش، برا يشهر، برا نیا يهم دلم برا ییجورا هیذره شده بود؛ اما  هیها  نیمد و فالش دورب يها، صحنه 

بعدش چه  ،یطور دلتنگ نیحداکثر ده روزه، ا یمرخص هی يبرا وونهید"زدم که  یم بیبه خودم نه. شد یتلخ تنگ م کلناد هی يو برا

"!؟يبرگرد يخوا یم يطور

.جا تعلق کامل نداشتم چیبه ه قتیچه قدر بد بود که من در حق. دمیاز کار کش دست

:سرش رو از در اتاق کرد تو و گفت ایبرد

م؟یاز نقشه ها حرف بزن یکیراجع به  يخانوم مهندس وقت دار -

.گفتم يا "بله"

بار چند ساعت  نیا. میسوال زندگ نیکردن پر چالش تر دایپ يموقت برا یخوش هینقشه ها بودم؛  نیمن متعلق به ا. به کار شدم مشغول

.ذهنم نقش بست يبعد، سوالم پر رنگ تر تو

***

که اون جا  یاکثر کسان. رفت یدست و دلم به انتخاب لباس هم نم. استرس تلخ بودم هیهمش پر از . دیرس ییکذا ینروز اون مهمو باالخره

مادر  لیدل یب. با من بد بود نینگ لیدل یب. ستاره رو دوست نداشتم يلبخند موذ لیدل یب. بردند یپنهان با من به سر م يمبارزه  هیبودند تو 

.داشت یمن برنم يا دست از سر خانواده یبرد

که  یتنگ و قلم یلیدامن خ هی. دمیهم پوش یتاپ مشک هیداد،  یرو نشون م رشیچون ز. انتخاب کردم یمشک ریحر يمردونه  قهیبلوز  هی

درهم  يکمربند پهن چرم هم بستم که روش با فلز نقش ها هی. دمیپوش یچهل بود و کفش پاشنه دار مشک يزنان دهه  يمثل دامن ها

دستم رفت . هم کردم تیال شیآرا هی. چپم رها کردم يسرشانه  يطرف سرم جمع کردم و رو هیرو تماما  امموه. داشت یو بزرگ یهندس

اون دو تا فرشته  رم،یبه خاطر پشت باز تاپ و بلوز حر. زدم يتر میاخم که اومد تو ذهنم، رژ مال هیتلخ و  يبو هیبه سمت رژ قرمزم، اما 

.شدنشون نداشتم دهیاصرار به د مه ادیم چرا امشب زدون ینم. معلوم بودند

مسخره بود  یلیمادرش کار داشت و خ يظهر اطراف خونه  نیخودم بود؛ چون ام حیترج نیا. دنبالم ادیقرار بود راننده شون ب نیام يجا به

.رو دوباره بره و برگرده ریمس نیکه ا

.به ناخن هام که الك قرمز داشت نگاه کردم نیماش تو

"!تو چشمن یلیخ"

.نندیخواست که تو چشم نباشم و اون جماعت من رو نب یبود که امشب همش دلم م نیا بیعج

.دستم رو جا به جا کردم يشکالت تو ي جعبه

 چیه نینگاه به سر تا پام کرد و من تعجب کردم؛ چون ام هی. و خندان به سمتم اومد پیخوش ت نیدر تا مستخدم پالتوم رو گرفت، ام يجلو

.کرد یوقت انقدر با دقت به من نگاه نم

!سالم -

.يخوش اومد! زیعز يسالم بر باده  -
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.ته اسمم خوش شد زیدلم به عز. کم از استرس من هم کم شده بود هی. حال بود سر

.جام نیا قهیمن که هر دق! یمرس -

.زد یمهربون لبخند

.میش یخوشحال م دنتیاز د یکه همگ یدون یم -

بار  نیو ا میهمراه هم از پله ها باال رفت. انگشت هام رو به بازوش قفل کردم. بازوش رو جلو آورد. میتو سالن باال جمع بش یهمگبود  قرار

برگشت به  يرخش زل زده بودم، حس کرد که با لبخند مینگاهم رو که به ن ینیانگار سنگ. کرد یفرق م شیپ يحس من چه قدر با دفعه 

:سمتم و گفت

.يشدخوشگل  -

.ساده زدم فیتعر نیلبخند از ته دل به ا هیمن فقط  و

با  ایبرد. کردم کیبا تک تکشون سالم و عل. دمیرو د ایبابک و پدر برد ن،ینگ ا،یمادر برد ن،یجون، پدر ام نیریش م،یدیسالن که رس به

مبل  هی يجون رو نیریبا تعارف ش. ون دادزد، برام دست تک یکه داشت با تلفن حرف م یاز ته سالن در حال شیشگیباز هم شیهمون ن

.نشسته بودند نیو نگ ایمتاسفانه رو به روم هم مادر برد. نشسته بود میمبل کنار يرو نیام. تک نفره نشستم

:گفت بابک

.باده دمتونیچند وقته ند -

.میدیرو ند گهیبعد از دربند همد. بله، کم سعادت بودم -

.قلوها نبودند دو

"اد؟یانقدر خوش شانسم که ستاره قراره ننکنه من  يوا"

.بود يا گهیهم زبونش تلخ تر از هر زمان د ایمادر برد. بود يا گهیتر از هر زمان د نیچشم هاش غمگ. رو به روم بود نینگ

:جون گفت نیریش

.ارنیبرات ب يا گهید زیچ يبگم همراه با چا يدوست ندار ینیریباده جان اگر ش -

دو زن،  نینگاه ا ریانگار ز. کردم یپام بود، فرو م يرو یدست شیکه تو پ ینیریرحمانه داشتم در قلب ش یبود که من ب یبه چنگال منظورش

.داشت سکیر یخوردن کم يزیچ

.بود هشیشب یلیفکر کنم بابک خ. بود یمرد ساکت ایبرد پدر

:کرده بود، گفت کیکه سرش رو به من نزد نیام

.دمیم تیندا به من بده؛ فرار هی ،یفرار کنجمع  نیاز ا یهر وقت خواست -

.و همه کس بود زیمرد حواسش به همه چ نیچه قدر ا. دیجمله اون لحظه به من چسب نیقدر ا چه

:تر آوردم و گفتم نییرو پا صدام

.میعالمت رمز بذار هیپس  -

.بودم دهید یجاسوس لمیف هیتو . یکن يباشه که تو با موهات باز نیعالمت رمزمون ا! باشه -
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:رو به زور نگه داشتم و گفتم خندم

.کنه یپدر خوانده به من نگاه م نیع نینگ. هست اجیاحت یآژان يرمزا نیواال به هم -

 نیا. از قهقه خارج شد یشد که خنده کم نیبا افزودن سرفه به خنده هاش ا ش،یفقط تمام سع. واقعا نتونست خودش رو نگه داره نیام

انگار که ما  ا،یمادر برد. نگاهم کرد زتریت نینگ. تر تو مبل فرو رفتم شیب یمن هم کم. جه ها رو به سمت ما جلب کردتمام تو نیحرکت ام

.کرد ینگاهمون م م،یخونه اش رو شکست ي شهیش میبا توپ زد

اما پشت . شده بودند ینیتریو يعروسک ها نیخوشگل کوتاه کرم رنگشون، ع يها راهنیتو پ. بلند بلند حرف زدن دو قلوها اومد يصدا

. و محکم بغلم کردند دندیدو قلوها سمتم پر! نباشه شیزرد و لبخند موذ راهنیکردم که با اون پ یبود که من دعا دعا م یسرشون مهمان

.بدنم مورمور شد. بود که باعث شد سردم بشه یحس هیته نگاهش . دستاره باهام دست دا

مادر . شد و ته سالن، رو به من نشست یستاره هم به همه معرف. رفتند ایبرد يون ها به سمت خانواده ا. میکرد یبا دو قلوها رو بوس یحساب

.بود بیزن انگار با من رق نیا. دندیمن نبوس یغرغر کرد که چرا دو قلوها اون رو به محکم ایبرد

. به همه تعارف کرد گهیرو بار د ینیریش ینی، سپوش خونه دیگذشته بود که مستخدم سف یساعت مین. همه شروع به صحبت کردند. مینشست

.من رد کردم د،یبه من که رس

:گفت ستاره

؟يدار یفرم نگه م يخودت رو رو ینیرینخوردن ش نیباده جون با هم -

صدا  مغزم رو به يسرتق زنگ خطرها يدختر بچه  نینداشت؛ اما ا یشد، برام مفهوم یمطرح م يا گهیاگر از طرف کس د دیسوال شا نیا

.آورد یدرم

.نگاه ها به سمت من اومد ي همه

.ورزشم ونیتر مد شیبله؛ اما ب ییجورا هیخب  -

:جون گفت نیریش

.مدل هاست نیباده جون ع -

:گفت ستاره

 بعدش به چند جا که مراجعه یول. برام آشنا بودن شونیجلب شد؛ چون ا نیتوجهم به هم دمشونیمن بار اول که د. طوره نیجدا هم -

.تر از شباهته شیب دمیکردم، د

شده بود؟ یچرا؟ مگه چ. خواست خفه اش کنم یدلم م ییجورا هی. کردم خی. تنم سرد شد ي همه

کرده بود و انگار که  فشیبه خصوص که ستاره دست تو ک. خواست همون لحظه از اون جا برم یدلم م. تر به مبل فشار دادم شیرو ب خودم

ستاره  يجستجو نینگاه کردم که پر از سوال به ا نیبه ام. کردم یکنترل تمام اجزا صورتم م يرو برا میسع تمام. گشت یم يزیدنبال چ

.کرد ینگاه م
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.ماجرا بود هیمن آغازگر  يبرا ییجورا هیکه  ییجستجو

.کرد یفلش درآورد و داد دست آتنا که متعجب داشت نگاهش م هی فشیتو ک از

:گفت ستاره

اما هرگز فکر . نشانه تون بود تونیخالکوب ییجورا هی. بودم دهیاز عکساتون رو تو دانشگاه د یلیهمون اول شناختم؛ چون خمن شما رو از  -

.نبود یرانیا لتونیچون اسم و فام د؛یباش یرانیکردم ا ینم

 ینباشه که استرس يه رفتارم طوربود ک نیتمام حواسم به ا. تر کنار هم جفت کردم شیمبل قفل کردم و پاهام رو ب يرو به دسته  دستم

.درش معلوم باشه

.داره یذهن يریدرگ دایمعلوم بود شد. خاروند یداشت با دست چونه اش رو م نیام

:ادامه داد ستاره

کنم  یفکر م. آرمند لیپسنده گرفتم؛ استاد سه یکار شما رو قبول داره و م دایرو از استادم که شد نیباالخره ا شیکه چند روز پ نیتا ا -

.دینیبراتون جالب باشه بب

.نداشته باشم یحینکرده بودم که براش توض يکار. نداشتم یخواست نشون بده، ناراحت یکه م يزیچ از

.نگران بود ییجورا هیبمش هم  يصدا. نگاهش پر از پرسش بود. تو مبل جا به جا شد و به سمتم برگشت نیام

مگه نه؟. دونم یهست که من نم يزیچ گه؟یم یچ نیباده ا -

.دونست ینم نیبود که ام زهایچ یلیخ خب

"!آخ! آخ ستاره"

:گفت نیام پدر

رو دوست داره؟ زیعز يباده  يچرا استادتون نقشه ها ؟یخون یستاره جان شما مگه لباس نم -

.نداره یبه معمار بودن خانوم مهندس ارتباط نینه خب، ا -

 parisداشتم؛  ادیخوب به  یلیبلند رو خ سیآهنگ ب نیا. دیچیآهنگ بلند پ هیو به رو، ر ونیزیبزرگ تلو يهمون لحظه تو صفحه  در

fashion week 88لباس  يو شو شی، چند ماه پarzu kaprol . جیاست هیاول  لمیف. بود بیغر یلیحالم خ. شو بودم يمن افتتاح کننده 

.دآهنگ راك پخش ش هیبعد . داد یاطرافش رو نشون م يبلند و آدم ها

.بودند بیعج یلیخ يصحنه  هی دنیکرده بود که همه منتظر د ینیچ نهیزم يستاره ماجرا رو طور. اطرافم نگاه کردم به

دامن  هیشده و پف دار که  ویو يزن با موها هی. هو نورها روشن شدند هی. اومد رونیزن ب هی اه،یس يصحنه  هیمردم، از پشت  قیتشو با

 شیو آرا یمشک ي هیسا هیزن با  نیا. بود دهیبلند مخمل پوش یلیخ یمشک يو بوت ها یبه رنگ مشک پوریبلوز گ هیکوتاه چرم،  یلیخ

 يبه جلو. رفت یآتش باال م يداشت، از اطراف سن گلوله ها یکه برم یبا هر قدم. محکم، سفت و اخمو بود. راك، شروع به حرکت کرد

 یسرش رو با غرور خاص. ستادیا. صحنه رو روشن کرد يادیز يها نیفالش دورب. خشن دستش رو به کمرش زد یلیخ. ستادیا. اومد جیاست

تا راه  دیبا همون خشونت چرخ. شد قیتشو. نگاه کرد. کردند، باال گرفت یم ادیکارش  يضاازش به عنوان ام شهیکه داشت و مجله ها هم

. بودم سیمد پار يدر هفته  هیلباس ترک يشو ي ندهیتنها نما يه من، باده، افتتاح کنند. دو تا فرشته هاش معلوم شدند. اومده رو برگرده

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٥

ملک پاکدل  یخودمون ییرایو من، خانوم مهندس باده اورهون تو سالن پذ. شد دهیشن یبرق تاریگ يکر کننده  یقیبلند و موس يها قیتشو

 ینفس هاش رو م يخوب صدا یلیکه خ میکنار جرات نداشتم به مبل. که تو همه شون شوك بود، نشسته بودم ره،یعالمه چشم خ کی ونیم

 نیبود که دوست داشت ا یانگار اون تنها کس. دیچیپ نتو سال نینگ يصدا. به صورتم ندادم يرییتغ نیاما کوچک تر. نگاه کنم دم،یشن

.سکوت پر از بهت رو بشکنه

!؟یباده تو مدل -

 یدست و پا گره خوردگ. کردم به خودم مسلط باشم یسع. و همه جا شهیهم کردم؛ یمن به کارم افتخار م. که انگار مچ گرفته دیپرس يجور

 یتر تو دماغم م شیتر و ب شیساکت بودند و اون عطر تلخ، به خاطر باال رفتن نبض صاحبش، ب دایخاطر بود که همه شد نیتر به ا شیمن ب

.دست و پاش رو گم کرد ییجورا هیم که انداخت نیهمون نگاه تو شو رو به نگ. باالتر گرفتمش. بود السرم با. دیچیپ

!ریخ -

:گفت نینگ

... نیپس ا... اما  -

.سوپر مدلم هیمن  -

.دندیباز شه، به سمتم دو خشونیبود تا  یجملم براشون کاف نیکه انگار ا نایو ت آتنا

؟یچرا به ما نگفت. ينامرد یلیخ -

.گرفت سیماچ خ هیاز صورتم  نایت

.ایریمدل ها راه م هیتو شب میگ یم یا هم! قربون قد و باالت -

:زد و گفت نایت يبه بازو آتنا

!سوپر مدل -

.خب بابا، سوپر مدل -

:گفت آتنا

.شه یباورم نم! يوا. حتما باده توشون هست م،یاریمجله هامون رو ب میبر نا،یت يچرا نشناختم؟ وا. گمیبرسم م یبه هر ک! يوا -

 هیکارفرماهام نشسته بودم و  يتو خونه  ،یمهم ساختمون يپروژه  هیمن مهندس . قرار گرفته بودم طیشرا نیشد که تو ا یهم باورم نم من

 یسرش رو تکون م ایمادر برد. به سمت اتاقشون رفتند ییبعد دو تا. کرد یخراب کردن من م يرو برا شیمزه، تمام سع یب يدختر بچه 

و تلخ شده  یطوالن یلیکرد و من هنوز به مرد کنارم که سکوتش خ یانداخته بود، نگاه م که راه يستاره هنوز داشت به حاصل زلزله ا. داد

:رو به روم، با فک باز شده، نگاهم کرد و گفت ایبرد. کردم یبود، نگاه نم

!ییعجب شو. دختر هر قدمت جذابه. باده يمن، معرکه بود يخدا -

 يکه از شدت فشار به دسته  ییبه دست ها یچشم ریبلندتر شد و من ز یلیخ نیام ينفس ها يحرف تو اون زمان بود؛ چون صدا نیبدتر

.جون و آقا مسعود ساکت بودند نیریش. شده بودند، نگاه کردم دیمبل، سف

"کنه؟ رییمحبتشون به من تغ شهیباعث م فتاده،یجا ن رانیشغل که تو ا نیا یعنی"
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:گفت ستاره

.یچشم ها رو دنبال خودت بکش يخوب بلد یلیچون خ ؛ییها نیاز بهتر یکیشما  گهیاستادمون م -

.کرد یم ادیروغن داغش رو ز داشت

کم  ایتر  شیب يزیکار من چ. کنم غیخوب بلدم لباس تنم رو تبل یلیخوب بلدم لباس تنم کنم و خ یلیمن خ. دمید میبله، من بابتش تعل -

حدود ده  يزیراه رفتنم، چ جیاست يهر بار رو يسوپر مدلم که برا هیمن . ستمیمانکن دم دست ن هیخاطر هم من  نیبه هم. ستین نیتر از ا

.کنم یبزرگ کار م يمارك ها يکنم و فقط برا یم افتیرهزار دالر د

.خواد بگه یم یچ يلبخند موذ نیدونستم که ا یخوب م یلیمن خ. ننداختم نییهم سرم رو پا يا لحظه

:گفت ستاره

.خبر نداره یکسدونستم که  یمن اصال نم یول -

:اومد، گفت یم گهید يایدن هیبم که انگار داشت از  يچند لحظه بعد، اون صدا. کرد ینگاه م نیبه ام داشت

.دیکه شما لطف کرد نم،یاما نتونسته بودم بب. کار برازنده بودن نیا يبرا اریخانوم مهندس بس. زدم یمن حدسش رو م -

. ستین نیام يدونستم اون صدا، صدا یاما من م. سرش محکم به سنگ خورده بود. شد زونیوصورت ستاره آ. ظاهر از من دفاع کرد به

.حدس نبود ينشونه  قه،یشق ياون رگ برجسته 

:و گفت دیجون به سمتم اومد و محکم من رو بوس نیریش. شوك دراومده بودند هیانگار از  همه

.دخترم یخوشگل یطیتحت هر شرا -

 هیدو قلوها با . یتو چشم هاش هم مهر بود هم نگران. بلکش رو روشن کرد و نگاهم کرد تانیکاپ پیپ نیپدر ام. زن پر از مهر بود نیا

 بیعج. کرد یکدوم دقت نم چیبه ه نیام یدادند؛ ول یدونه دونه به همه نشون م. هاشون عکس من بود یلیعالمه مجله برگشتند که تو خ

.بود یعکس العمل چیه یب

:گفت ایبرد مادر

به کدوم شغلت بشناسنت؟ ياالن دوست دار. کردم مانکن ها درس بخونن یاصال فکر نم يوا -

.زد که انگار من خالف کردم یحرف م يطور

هام رو هم در  یمنه؛ البته من سرگرم یکار رو شروع کردم، االنم سرگرم نیا ییزمان دانشجو. مهندس معمار موفقم خانوم سروش هیمن  -

.دمیحد کمال انجام م

.کردند یاعالم م یدخترك دم دست هیجا  نیزن و دوست دختر پسرش من رو ا نیوگرنه ا. معنا نداشت طیشرا نیبودن در ا متواضع

.از همه بدتر بود ایبرد يجمله . نرمال خانواده بودند يتنها انسان ها. بودند ينظر چیه یو پدرش ب بابک

من هم با سوپم . داد یم يباز يتکه گوشت تو بشقابش رو باز هی. برجسته بود قشیشق نگاه کردم که رگ گردن و نیشام به ام زیم سر

.سر حال بودند ایفقط دو قلوها و برد. ستاره اما حالش از همه بدتر بود. کردم یم يباز يباز

:گفت ایبرد

عکس با شما داشته باشم؟ هیخانوم مهندس منم شانس دارم  یعنی -
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:گفتم

.ه دفتر قرارهام نگاه کنمب دیدونم، با ینم -

.گرفتم یم دشیبود، اما ظاهرا ند ششیفکرم پ يکه همه  يمرد. زده بودم یالیخ یدر ب به

:گفت نایت

استاد ستاره  نیدانشگاه؟ آخه ا يایبا ما م. کنه یکس باور نم چیباده ه يوا. تو اتاقمون میعکس بزرگ از خودت رو بده که ما بذار هیتو  -

.هیپیپسر خوش ت هیپسنده  یتو رو مکه انقدر  نایا

.قرمز بود يکه توش رگه ها یجسارت کردم و به چشم هاش نگاه کردم؛ به مردمک عسل. که تو بشقاب رها شد دمیرو د نیمن قاشق ام و

 يخدا... که انگار  یآدم هینگاه بازجو بود؟ نگاه  هینگاه،  نیا دیبود؟ من چه کرده بودم؟ اصال چرا با يطور نیبود؟ چرا ا یمرد عصبان نیا"

"!کجا رفت؟ نشیمن پس اون برق تحس

گذاشتم که دشمن شاد  یبود که من هرگز نم نیشدم برم، به خاطر ا یاالن بلند نم نیآوردم، اگر هم یاگر کم نم. حالم بد بود ییجورا هی

!هرگز. بشم

.کرد یهنوز به من نگاه نم نیام. میبلند شد زیاز سر م. تموم شد شام

...که انقدر خوشگله و  رهیگ یعکس هام رو م یکار شدم، ک نیکردند که چه طور وارد ا یم چیدو قلوها هنوز من رو سوال پ. رفت ستاره

من فقط . جلد مجله بود نگاه کرد يکنارش که عکس بزرگ من تو لباس عروس، رو یعسل زیکه روش نشسته بود، به م یمبل ياز رو نیام

تر  شیب یلیکه من خ یعواقب. داره یعواقب هیو  شهیجا تموم نم نیماجرا ا نیدونستم که ا یخوب م یلیخ. ا باشمخواست که تنه یدلم م

.تمنسبت بهشون استرس داش

.کردند یگرفتن برن و خداحافظ میباالخره تصم ایبرد ي خانواده

:گفت ایبرد

شرکت؟ غیتبل يبرا میشما رو بزن ياز عکسا یکیخانوم مهندس،  گمیم -

کنه؛ که من با  تیرو اذ نیخواست ام یم ایعقل نداشت،  ایپسر  نیا. اومد نگاه کرد یم رونیب شیکه از دماغش آت نیبه ام یرکیز ریز بعد

.تر موافق بودم شیاول ب ي نهیگز

دلم . رونیرد شد و رفت ب بودم ستادهیاز کنار من که وسط سالن ا یحرف چیه یب نیبا رفتن اون ها، ام. زدم و دستش رو فشار دادم يلبخند

.کرد یخطاکار برخورد م هی نیداشت با من ع. گرفت

"!نکرده مقصرم؟ لعنت يخطاها يبرا شهیشنوه؟ چرا هم یمن رو م يصدا ایدن نیتو ا یواقعا کس"

.کنارم قرار گرفتند نیو مادر ام پدر

:جون گفت نیریش

کجا رفت؟ نیا -
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:گفت نیام پدر

.تازه داره يبه هوا ازیهضم ن يبرا. بود نیکم براش سنگ هیشام امشب . رونیرفت ب -

".رفتارها خنده داره نیبه خدا ا! تازه؟ خنده داره يهوا"

:زدم و گفتم يپوزخند

.شمیمن از حضورتون مرخص م. تونییرایممنون از پذ. بود یخوب اریشب بس -

:جون گفت نیریش

... یگفت یخودت بهش م اگر. یهست ییبایخواستم بگم تو دختر ز یگلم، م -

.گرفت لجم

"!کار فرماست؟ هیفقط  نیام! باده یانصاف یدادم؟ ب یم حیرو توض يزیکارفرمام چ يبرا دیچرا من با"

 يمن برا يها حیترج يهمه . هستم ونیمن مهندس معمار شرکت آقا. جون نیریکنم ش یصحبت نم میخصوص یراجع به زندگ ادیمن ز -

.دارن لیهم دل یزندگ

:داشت، گفت یاز شوخ طبع یبا همون چشم هاش که برق نیپدر ام. کرد یجون باهام رو بوس نیریش

.یهنوز مونده تا مرد جماعت رو درك کن -

و رو به مستخدم خونه گفتم تا برام آژانس  دمیپالتوم رو پوش. به استراحت داشتم ازیکرد و ن یسرم درد م. کردم لبخند بزنم یزور سع به

.راننده دم در منتظرمه دمید که ره،یبگ

:گفت نیام پدر

.رسونتتون یراننده م. دیعنوان نگذاره شما خودتون بر چیاالن بهش زنگ زده که به ه نیهم نیام -

 خواست دم دستم بود و یدلم م. هیدادم که باده ک ینشون م نیشد، وگرنه به ام یم یادب یب. بلد بودم، نه حوصله داشتم يکه نه لج باز فیح

.زدمش یم

".کردم یرو م میداشتم زندگ! اه"

:گفت نیام پدر

.داره اجیفقط به فرصت احت نیباده، ام -

کرد؟ یم هیامشبش توج یادب یرو بابت ب پسرش

دونست  یچه م یکس. بودم یهر چند از کارم راض. رو هم انتخاب کرده بود ییمسخره عجب شو يدختره . کردم يخود خونه خودخور تا

 دهیکش یهمه سخت نیکرده بودم و ا یراه رو ط نیخودم بودن، ا يو برا دنیکم راه نفس کش هی ،يلقمه آزاد هیمن دنبال . دمیکش یمن چ

:گفت یکه م دمیرس یم انداشتم به حرف هاک. بودم

 نیمن هم هم ریمس. به غربهتو رو  ریمس! دینبا گنیفقط همه م ؛يکه چرا انجام داد شهیمتوجه نم یکس. ستین ایتو به سمت آس ریباده مس -

.طور

:گفت یاومد و م یدر م ادشیهم فر رایسم
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!غرب زده -

.جرعه دل خوش بودم هیمن دنبال . کرد ینم یمن غرب و شرق فرق يبرا

.کردم یخوردند، نگاه م یکه از پنجره سر م ییبه قطره ها. اومد یبارون م. ستادمیکنار پنجره ا. رو عوض کردم لباسم

. آروم ابونی؛ تو همون خbebek ابونیبرگرد به همون آپارتمانت تو خ. برگرد باده ن؟ییپا رمیخورم و م یسر م یطور ه نیمن هم هم"

"!نه ،ینه لعنت! نه؟ ،يکم آورد! فرار؟ یعنی

!یچه دل خوش. میحرف بزن ایتا صبح منتظر بودم که در رو بزنه و بگه باده ب. اومد ینم خوابم

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (کتابخانه ي مجازي نودهشتیا این کتاب توسط ::..

***

ندارند و  يخبر نیجون که تو لفافه بهم رسوند، گفتند که اون ها هم از ام نیریدو قلوها و ش. از تلفن ها رو به رو بودم یبا حجم جمعه

.شهخامو شیگوش

".به خدا بچه ست! بچه"

.کرد هیهر چند همش گر. باهاش که حرف زدم دلم باز شد. زنگ زد ساره

.و بوسه هم تماس گرفتند رایسم مهسا،

***

.کرد یخود هم داشتم که دلخورم م یب یدلتنگ هی. دلم شکسته بود. بلند شدم تا سر کار برم. بود شنبه

"!سر کار رمیاصال نم! یشده؟ لعنت یه چمرد چرا انقدر پسر بچه ست؟ مگ نیا"

خواست به من  یرو م یچ. گرفتم شیآت. دمیتا شرکت برم که رانندش رو د ادهیتا پ نییحوصله رفتم پا یب. مزه بود یکار ب نینظرم ا به

.شمیثابت کنه؟ به راننده گفتم که سوار نم

.مامورم و معذور من. کنن یآقا چند روزه اعصاب ندارن؛ اخراجم م. دیخانوم نکن -

.ندارم لیدل یب يکارا نیبه ا يازیمن ن دییبه آقاتون بفرما -

. دمیخر یم نیخودم ماش. دست و پا بودم، نه ندار یگرفتم؛ وگرنه نه ب یشدن م تیاومد دنبالم، حس حما یخودش م یوقت. هم نبود دروغ

.گرفتم یراننده هم م

.اومد یخونم در نم يزد یاما کارد م. براش سوخت و سوار شدم منتظر راننده که نگاه کردم، دلم يچشم ها به

.بودم یعصبان یلیخ. دمیچیتا عصر به خودم پ. شرکت هم نبود تو

:اومد تو اتاق و گفت ایبرد

.دیخسته نباش -
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.بودم که خودم رو به کار بسته بودم یانقدر عصبان. ساعت هفت شده بود. سر بهش جواب دادم با

ومده؟یخونه ن. عادتا نداشت نیاز ا. دهیجواب تلفن هم نم. ومدیامروز ن نیام -

.پام یرو نم یکس یدونم؛ من پشت چشم ینم -

:و گفت دیخند

.ادینم بایصورت ز نیبه ا. خانوم مهندس دیعصبان یلیامروز خ -

"!جنبه یب. از عواقب مدل بودن من نمیا! بفرما"

.نکرده رییغت يزیچ. سروش يمن هنوز مهندس اورهونم آقا -

.اخم هاش تو هم رفت. شد دلخور

"!به درك"

رفتار کودکانه دلخور  هیاز . نگران بودم. دلم هزار جا بود. کنم یسه روزه رو سرش خال تیاسترس و عصبان نیبودم تا ا یکیدنبال  من

.بودم

.دیدر رو آن چنان محکم بستم که به سمتم چرخ. باز دم در بود راننده

شالم رو از سرم باز کردم . دادم، تا آقا الاقل به شرکتشون برگردند یاصال من استعفا م. کردم یرو مشخص م فمیتکل دیبا. میدیخونه رس به

.آباژور افتاد يرو. و پرتاب کردم

.کردم دایکار رو پ نیبهتر. خورد تمیدستم به بل. دنبال قرص، کشوم رو باز کردم به

جواب تلفن خونه رو . بودم شیآت يگلوله  هی نیع. میزد یحرف م دیبا. بود یهمون جا م دیبا. نه اشهمون بلوز شلوار تنم رفتم در خو با

چشم . در رو باز نکرده نیاومده، اما ام یگفتند صبح اومدند در خونه اش و از تو صدا م. هراسان بهم گفتند يرو دو قلوها نیداد؛ ا یهم نم

پسر  هی نیما داشت ع يو پنج ساله  یدکتر س يآقا. تر بود شیکرد؟ انتظارم ازش ب یم هیتنب لیرو به چه دل یداشت ک. شده بود مزهام قر

.کرد یشده رفتار م انتیبچه که بهش خ

صبر . در باز شد. تق در اومد يخواستم برگردم که صدا. خونه نبود يجد يکه جد نیمثل ا. کم صبر کردم هی. زدم، و باز هم در زدم در

آروم رفتم تو و در رو . بود وارید يرو هیسا هی. از سالن مشخص بود ینور کم رنگ. سرم رو کردم تو. نبود. نمشیببکردم بلکه پشت در 

. در نشسته بود يمبل، رو به رو يرو. داشت و پر از استرس و ترس بود یخاص ياتاق فضا. شد یقدم قلبم فشرده تر م هرانگار با . بستم

و  وانیپر از ل زیم يرو. صورتش اصالح نکرده و چشم هاش قرمز بود. مادرش بود يخونه  یمهمونبود و بلوزش، بلوز  شونیموهاش پر

و گردنش  یشونیکبود بود و رگ پ. ترسناك شده بود. افتاد یصورتش م يوسط هال باز بود و نورش رو ز،یم يلپ تاپ رو. فنجون بود

.کرد یور خودش رو حفظ مانگار که به ز. قینفس هاش منظم بود، اما عم. زده بود رونیب

من  تیعصبان. میهر دو سکوت کرده بود. دست هاش بود نیسرش ب. زدم هیتک واریرو به روش و به د ستادمیا. نکردم جلوتر برم جرات

.مقدمه یو ب عیاما نه انقدر سر اد،یب شیزدم پ یکه حدس م يزیبه چ. ترس داده بود هیجاش رو به 
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 یلیبود؛ خ بیلحنش عج. خش دارش بلند شد يخواستم روشنش کنم که صدا. شد یم یطوالن یشب. آوردمبود، در بمیرو که تو ج گارمیس

.بیعج

.يخوش اومد -

!شده مگه؟ یچ ؟يتو چرا خودت رو حبس کرد... تو  -

"د؟یزدم؟ نبا یحرف رو م نیا دیبا"

.شکست خورده بود افشیق. بهم انداخت یرو باال کرد و نگاه سرش

!ه؟یچ تیلیمباده تو فا -

.نییپا ختیقلبم ر. دست هام له کردم نیرو ب گارمیس

"!دیپس فهم. دیفهم"

.دهانم رو قورت دادم آب

.اورهون -

ه؟یهاکان چ یلیفام! خوبه، خوبه -

...اما... داشتم، اما  یجواب یعنی. نداشتم یجواب

.دیها لرز شهیش. زد ادیفر

ه؟یهاکان چ یلیفام! با توام -

.بغض کردم. دمیز جام پرا ادشیفر با

"!االن نه! نه ایخدا"

که از  یمرد عصبان نیبود؛ بعد از سه روز اضطراب که به ا بیاما عج. دیسمت راستم که نماد آرامش بود، پر کش يکردم فرشته  احساس

 یقلبم هم احساس م يکه رو کتفم يرو نه تنها رو یکردم دوباره دارم سوزن خالکوب یکردم، احساس م ینگاه م د،یبار یم شیصورتش آت

.کنم

".سمت چپم کار نداشته باش ياالن به فرشته ! االن نه! اینه، خدا"

 دیشا. بود زیآم دیصورت تهد نیراه فرار نداشتم، وگرنه ا. بودم دهیچسب واریبه د. به سمتم اومد. از جاش بلند شد د،یرو که د سکوتم

:اتب باالتر از قبل گفتبه مر ییبا صدا. ومدیکه جلوتر ن دیترسم رو د

!ه؟یهاکان چ یل...  یم... فا  ستم؟یمگه با تو ن -

.اومد یم نییسرد از کمرم پا عرق

.اورهون -

:موهاش برد و گفت نیدستش رو ب. بود دهیاما شن. آروم گفته بودم. دیکردم نشن یم فکر

!خدا ای -

...داد نز -
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:داد و گفت لرزانش رو به سمتم گرفت و تکون ياشاره  انگشت

!نگو یچیه! نگو باده یچیه -

.و تو صورتم نگاه کرد ستادیا. ستادیسالن ا وسط

!؟یزنش -

.ندادم یجواب

 وونهیآخ خدا، دارم د... رو  گهید یکیزن  زم؟یگفتم عز گهید یکیرو بغل کردم؟ به زن  گهید یکیمن زن  ؟یزنش. نکن وونهیباده منو د -

.شمیم

.شد ینفسم داشت کند م. بغضم بزرگ تر شد. قلب من هم شکست. شکست. پرت کرد واریمت درو به س زیم يرو وانیل

:بلند گفت يادیفر با

؟یزنش -

:زدم ادیهم فر من

!ستمین یلعنت. ستمیسال و هفت ماه زنش بودم، دو سال و پنج ماهه که ن کی. بودم -

.داد یوار تکون م وانهیپاهاش رو د. مبل نشست يرو

!از من؟ یخواست یم یچ! ؟ چرا؟چرا باده -

.داغون شده بود اعصابم

"!هر چه بادا باد"

:زدم ادیفر

 یاز زندگ یدون یم یتو چ ؟یکن یمجرم با من برخورد م هیمثل  يچرا دار! کار داشتم؟ یمن با تو چ یلعنت! خواستم؟ یم یمن چ! من؟ -

دم؟یکش یمن چ یدون یمن؟ چه م

طور  نیکه چرا هاکان ا. خواد یم یکه چ دمیپرس یمن همش از خودم م. شمیم وونهیدارم د. تا بدونم یتگف یم! آره! دونم؟ یمن چه م -

.سنگ زن سابقشو! سنگ تو رو، باده اورهون. زنه یم نهیداره سنگ تو رو به س

.دست هاش مشت بود. شد بلند

.زنه یم نهیدوست رو به س هی هاکان سنگ. زنه یم نهیمعامله رو به س هیهاکان سنگ . یدون ینم یچیتو ه -

 گهیم یکه وقت. یچ یعنی ارهیمرد کم م هی یوقت دمیبار فهم نیاول يبرا. داغونم! سخته. منو یفهم یتو نم. سخته. داغون شدم یمدل دمیفهم -

عضالتم  يهمه  لهم؛. یچ یعنی یخفگ. یچ یعنی یکه ساخت یفهمم خراب شدن هر چ یاالن م. یچ یعنیذاره نفس بکشم،  یرگ گردنم نم

...بهت بگه، بگه  ایکنه که برد یدرد م مهمه جا. منقبضه

.دستم رو باال آوردم. چشم هام رو بستم. دیکوب زیمشت به م با
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کتک  ریشوهر مادرم، از ز يمن فرار کردم؛ از خونه . یچ یعنیاجبار . یچ یعنی یپناه یب. یچ یعنی یکس یب یفهم یوقت نم چیاما تو ه -

 نیراهم هم. خواب نداشتم يجا یجا حت نیا. راه برگشت نداشتم. فرار کردم يسبحان، از ازدواج اجبار يها یاظم، از هرزگحاج ک يها

.دست از سرم بردارن ایتا ماف... تا . از بزرگان مد شدن یکیزن ... تجار اون کشور و زن  نیاز خوش نام تر یکیعروس . بود؛ اورهون بودن

:الفه گفتطاقت و ک یب. بود خسته

چه طور طالقت داد؟ مگه احمقه؟ -

.یحرف بزن ای یطور فکر کن نیراجع بهش ا دمیاجازه نم. ستیاحمق ن -

.اومد یم رونیب شیاز چشم هاش خون و آت. به سمتم و بازوهام رو تو دستش گرفت اومد

؟يهنوز هم دوستش دار ؟يدوستش دار -

بله، من . اومدم یرفتم و م یخاطر آسه م نیبه هم. کشه یجا م نیدونستم کار به ا یم. تاسفمم یلیخ ن،یبرات متاسفم ام. دستم رو ول کن -

!بودم. زن هاکان اورهون بودم

.ياجازه ندار ؟یفهم یم. یبگ ياجازه ندار! دهنت رو ببند باده؛ ببند -

:زدم و گفتم يپوزخند

تو با ترمه هم  ؟یدکتر؟ تو چ يآقا یتو چ. دم، بعد هم ازش جدا شدمبو یرسما و شرعا، زن کس. انجام ندادم یمن کار خالف. گوش کن -

 ينقطه  چیمن ه... من . نزنه رونیشوهر من ب يرگ گردنت برا ؟یداشت یچه نسبت ،يکرد یصبح و شبت رو باهاش سر م یوقت. يخونه بود

.دارمن میتو زندگ یکیتار

.ام زدم نهیحکم به سبا انگشت م. بازوم رو از دستش رها کردم. هاش شل شد دست

؟يدیاز کجا فهم. مجبور شدم. مجبور بودم. نکردم انتیهم خ یبه کس. ستمیمن متهم ن -

!با توام -

.روشنش نگاه کردم يبه صفحه . دیلرز یپاهام م. جلو رفتم. دست به لپ تاپش اشاره کرد با

"!من و هاکان یعکس عروس! من يخدا"

.زل زدم توریمان يبه صفحه . جون نداشتم. خسته بودم. بل نشستمم يرو. دیرس یقدر دور به نظر م چه

.دستش گذاشت يتا شدش و سرش رو رو يزانو يآرنجش رو رو. نییسر خورد و اومد پا. داده بود هیتک وارید به

با . باده اورهونه عکسات يامضا شیاز چهار سال پ یول. اولت اسمت فقط باده ست يتو عکسا. عکسات رو سرچ کنم نترنتیاومدم تو ا -

بود،  یمختلف که به زبان ترک يها تیبعد تو سا. طور بفهمم مدله نیشد ا یکه باورم نم ییبایبا دختر ز. خودم، و با عکسات خلوت کردم

.عکس ساده ست هیفکر کردم . هیفکر کردم شوخ. دمیعکست رو د نیا

.گفت ادیآخرش رو با فر ي جمله

:گفتم

.دونسته یاحتماال نم. رو نکرد نویا شبیره که انقدر تو کار من کنجکاو بود، چرا دبود که ستا بیبرام عج -

.صداش پر از التماس بود. گفت آروم
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باهاش؟ يخوش بخت نبود -

:زدم و گفتم پوزخند

!خوش بخت؟ -

.دادم هیپشت مبل تک به

؟یدون یچه م ن؟یام یدون یتو چه م -

بلند شدم و . و خجالت هاکان نگاه کردم يریبه لبخند تلخ خودم و به سر به ز. نگاه کردم مونیبه عکس عروس. جا نبود نیمن ا يجا گهید

.از جاش تکون نخورد. به سمت در رفتم

!یلیخ ،يراه دار یلیتو هنوز خ نیام -

.کرد سیقطره اشک گونم رو خ هیدر خونه اش رو که بستم . وصل بود ییلویصد ک يوزنه  هیبه پام . کنارش رد شدم از

 

***

 يچمدون قرمز رنگم جلو. ختمیر یهنوز داشتم اشک م. رو سند کردم و لپ تاپ رو خاموش کردم لیمیا. سرم مرتب کردم يرو رو شالم

.در بود

"!دردناك شدم يتراژد هیمن؟ بازم که من قهرمان  شیپرده از نما نیضربه بود؟ چندم نیچندم نیا ایخدا"

رو  یبا زنگ دوم گوش. بود یو عصبان نیجفت چشم خشمگ هی. وحشتناك بود يصدا هیتو سرم . اشتمشونه و گوشم گذ نیرو ب میگوش

:برداشت و خندان گفت

.در خدمتم -

ز؟یالو، دن -

.(هینیتریو ینیعروسک چ یبه معن یبه زبان ترک)؟ bibloجانم  -

؟یرونیب -

!یجات خال م؛یزن یم یم میدار میبا موگه نشست -

.دیشهر پر کش نیشور ا يبه سمت بو دلم

.امیدارم م زیدن -

.دمیفهم شیصندل يرو از صدا نیجاش بلند شد؛ ا از

!شده؟ يزیچ -

ام؟ین. امیدارم پنج روز زودتر از برنامه م. پرواز دارم گهیچهار ساعت د. نه، دلتنگم -

ران؟یا امیب. شناسمت یچرت نگو باده، م -

.هم خاموشه شیگوش. زدم خونه نبودن زنگ رایبه سم. امیمن دارم م وونهید -
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.رفتن کنسرت؛ خب شنبه ست ایبا بهروز و در -

.باشم شتونیخواد پ یدلم م -

.میمن و موگه فرودگاه منتظرت ؟یرس یساعت چند م -

.نبود زیکرد دن یاگه باور م. باورم نکرده بود. ساعت رو گفتم. نداشت دهیکل فا کل

 نیبه ا يا گهید دیمگه من با د. در کردن داشتم يبرا یگفتن و چه قدر خستگ يچه قدر حرف برا. اشتمچه قدر بغض د. ستادمیدر ا يجلو

.بار پناه ببرم هی. بار لوس بشم هی. آوردم؛ اما من هم آدم بودم یکم م دینبا. رفتم یم دیرفتم؟ نبا یاومده بودم که دوباره داشتم م نیسرزم

 نه،یانتظار داشتم من رو بب. در کردم ي رهیدستگ زونیرو آو دیآهسته به سمت آپارتمانش رفتم و کل .منتظر بود رونیآژانس ب. رو بستم در

.دیند یول

رو  میگوش. زنم یفرستادم که از اون جا بهش زنگ م امکیساره پ يبرا. دادم هیپنجره تک ي شهیفرودگاه، سرم رو به ش ریتو مس ن،یماش تو

.خاموش کردم

منتظرند که عروس و داماد . ازدحام کردند رونیعکاس ها ب. مییایتو آنتال شون،یساحل يتو خونه . کنه یاره من من مو د رهیسر به ز هاکان

 راهنمیدامن پ. يسنگ دوز چیبه تنم دارم؛ بدون ه يو تور یدکلته، با دامن پرنسس راهنیپ هی. رندیبراشون بگ یبرن و ژست خوش بخت

. تور ندارم و موهام بازه. شده و براقه، به پا دارم يکه روش سنگ کار دیسف یروم يسندل ها. ها نیالرلباس ب نیزانو، ع يالکوتاهه؛ تا با

.دسته گلم هم از همون گله. هیصورت ابیو کم  متیگرون ق ییگل استوا هیسرم  يرو

.هیشده و لباس خدمتکارها ملوان نیتزئ ییایدر يهمه جا با ستاره . دهیو سف یآب ،یها چوب یصندل. شن هاست يکنار ساحل و رو عقد

.خسته ست. شونهیهاکان پر. کنم یم هیخندند و من خون گر یهمه م. ابرهاند يو پدر هاکان رو مادر

.مییالیبعد هم مثال ماه عسل تو همون و. مادر هاکانه شنهادیپ الشون،یو ینوع عقد، تو ساحل اختصاص نیا. نفر مهمون هستند صد

:گهیکنه و م یعرقش رو پاك م هاکان

باز غد . یباز باده بش. يخوا ینم یتو بگ. به تو بود دمیمن ام. میکن یازت سو استفاده م میدار. کنم یم تتیباده؟ دارم اذ يچرا قبول کرد -

.یبش

؟یفهم یم. میصفر يتو نقطه . میندار. ندارم يهاکان چاره ا -

به هدف  دنیرس يبرا ياگر چاره ا گهیبوسه م. که نکن باده زهیر یند اشک مب هی. مثال ساقدوشمه شیصورت ینخ راهنیتو پ. هیشاک رایسم

. میکرد یم دایپ یراه هی دیبود، شا نیخب اگه مشکل ا گهیم. رو تو بغلش داره ایبهروز در. رفتیپذ دیهر چه که هست با لهیوس ست،ین

!دیشا ،بهروز دیشا گمیم

 نیو من به ا. اورهون شد يامپراتور عهدیعروس ول با،یزنند که مانکن ز یم تریاش تفرد. ستمیا یخبرنگارها م يدر دست هاکان جلو دست

.دمید نیام توریمان يکه رو یهمون عکس. گن به خاطر ثروت زن هاکان شدم یدارن به هم م یرکیز ریز. خندم یم تریت

.پناه و انقدر خسته یانقدر ب ام؛یسرخورده م رو انقدر ریمس نیبار دومه که ا. شهیتر م شیاسترسم ب شم،یفرودگاه امام که م وارد

"االن؟ ایاون موقع حالم بدتر بود  یراست"

.موتورش رو اعصابمه يو زوزه  مایسوخت هواپ يبو. زونهیصورتم آو مایهواپ تو

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٦

".استانبول ارمیباز دارم بهت پناه م"

...که من  دم،یکه هر چه گفته درسته؛ که من ترس رهیگ یم هجیخودش نت شیپ نیام. بر گناه کار بودنمه دییدونم که رفتنم، مهر تا یم

کار  هیمن  گمیهم م زیبه دن. خونه یرو که براش سند کردم م یفردا متن ایدونم برد یم. شمیکنه و از فراز تهران رد م یپرواز م مایهواپ

.دارم ییسر پر از تنها هیتو قلبم و  قیدرد عم هی. دارم مینصفه تو زندگ

. لبخند زدم. شامپو بود غیاز عکس خودم، در حال تبل لبوردیب هی دم،یکه د يزیچ نیخنده دار بود؛ اول. رد شدم تیاه آتاتورك، از گفرودگ تو

.هم من رو شناخت تیمسئول گ

.خانوم اورهون دیخوش اومد -

.رفاقت رو حس کردم يو بو ایدر ينم، بو يبو. دمیفرودگاه شلوغ آتاتورك، نفس کش رونیب

".تر از اون درده شیکه االن باهامه ب ياما درد ستم؛ین. یستین شیپ يدفعه  ينوزده ساله  يباده، تو اون دختر بچه  نه"

:حرف بغلم کرد و گفت یب. اومد سمتم. موگه هم همراهش بود. شد ادهیپ. دادم صیرو تشخ زیدن نیماش

- biblo يالغر شد.

.کرد یباهام رو بوس موگه

.رو خراب کردم ببخش موگه؛ شبت -

:کرد و گفت یفیظر اخم

.دلمون تنگ بود. یخوب شد برگشت ؟يخل شد -

.دنبال جواب سوالشه. کنه یصاف تو چشم هام نگاه م زیدن

.خستم یلیخ م؟یبعدا حرف بزن -

 یقیموس يشهر نوا. کشم یترك رو نفس م يقهوه  يشده با بو یقاط يایدر يبو نیا. دمیم نییرو پا نیماش ي شهیش. مینینش یم نیماش تو

انگار داغ دلم  نم،یب یم ایدر ياون برق ها رو که رو. که من دوست دارم يریمس. میریم ایدر ریاز مس. داغونه افمیق. میساکت. قانون رو داره

:کنم یبا خودم زمزمه م. شهیبرق نگاه تازه م هی يبرا

"istanbul istanbul olali hic gormedi boyle kedar."

.(بود دهیرو ند یحزن نیاستانبول شد، همچ ینبول از وقتاستا)

.تر کرد شیراننده تو اتوبان سرعتش رو ب. دستم رو فشرد زیدن

آخ . خواب بود رایمطمئنا سم. خاموش بود. چهار نگاه کردم يطبقه  يبه پنجره . دمیکش قینفس عم هی. میدیخونه ام رس يبایساختمون ز به

خونه  ياز پنجره  شهیکه هم ییبایز يهمون منظره . چرخوندم ایسرم رو به سمت در. اومد و چه قدر آشنا یه نظر مجا دور ب نیکه چه قدر ا

.بودام معلوم 

.کرد یداشت نگاهم م زیدن
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باال؟ دیاینم زیدن -

.زدم لیمیالبته ورودت رو به همه ا. صبحه، برو بخواب کینه، نزد -

.دیخند

.میخونه ات تلپ صبح همه. عمل کردم يحرفه ا -

:زدم و گفتم لبخند

.قدمتون سر چشمام -

 یم یآدامس بادکنک يو بو میکرد یمبل ها استفاده م دنیدستمال کش يبرا شهیرو که هم يکنده ا زیتم يخونه ام رو که باز کردم، بو در

به  یدست. رهیگ یمن رو هم م يو خاك خونه  و گرد ادیهر هفته م رایدونستم کارگر سم یم. چراغ رو روشن کردم. دمیهام کش هیداد، به ر

تر دوست  شیکدوم رو ب. نداشتند نیشده توسط ام يداریخر يبه مبل ها یشباهت چیکه ه ییبه مبل ها. دمیکش نگمکرم ر يمبل ها

.سرم رو تکون دادم تا از ذهنم بره. سوزش تو قلبم بود هی نیام ادی! داشتم؟

 یعالمه بالشت گنده گذاشته بودم که روش دراز م هیانداخته بودم و روش  نیزم يرو یپفک یالق هی. بود شهیمن ش يخونه  وارید هی

.میپامون باشه، هم با هم گپ بزن ریکامل ز ایتا هم در م؛یزد یم هیبا بچه ها بهش تک ای م،یدیکش

.وقت تهران بود نگاه کردم که به میبه ساعت مچ. بودم نیغمگ. حوصله بودم یب. دمیلباس خوابم رو پوش رفتم

به وقت تهران . یرفت یبه وقت تهران مهمون! یبکن يکار هیکه به وقت تهران  يخب باده خانوم تو تمام تالشت رو کرد! به وقت تهران"

".بهت محبت کردن و به وقت تهران هم دلت رو شکستن یجفت چشم عسل هیوقت تهران  هی. يشد یعصبان

.دمیردم و خوابک میرو به وقت استانبول تنظ ساعتم

***

 یبیغر یکم. چشم هام رو که باز کردم، انتظار داشتم تو اتاق خوابم، تو تهران باشم. شدم داریاومد، ب یکه از تو سالن م ییبا سر و صدا صبح

.عت ده بودسا. ساعت رو نگاه کردم. و بهروز بود رایسم يصدا. مطمئنا دزد که نبود. جاست نیا میواقع يخونه  ادیب ادمیکردم تا 

".دمیخوش انصاف من چهار ساعت هم نخواب"

:گفت بهروز

.نکن دارشیب ن،ییپا میبر ایجان، عسلم ب رایسم -

:گفت رایسم

 یکیبوسه هم تا . فر خوردم دمیرو که د زیدن امیصبح پ. نگرانم. شده که شال و کاله کرده برگشته يزیچ هیبهروز . کنم یم دارشیب رمیم -

.شهیم داشیپ گهیدو ساعت د

.اشیمامان باز نیا يغد بودن هاش، برا نیا يبرا د؛یکش یدلم براش پر م. دمیرو پوش ربدشامبرم

. لباس خوابش رو هم عوض نکرده بود یحت. ختمیمنم اشک ر. محابا جوشان شد یاشکش ب يچشمه  د،یو من رو که د دمیسالن که رس به

.دختر از من سه سال بزرگ تر بود؛ اما مادر بود، پناه بود نیا. بغلش کردم. حکم بغلم کردسفت و م. دیبه سمتم پر خته،یبه هم ر يبا موها
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.شدم یداشتم خفه م یباده از دلتنگ -

.رو کنار زد و بغلم کرد رایسم. بهروز اومد کنارم. کرد یم هیگر

.جاها صفا نداره نیتو ا یب. يخوش اومد يسر جهاز -

بسته بودم که چه  دیام یکوچک و پر توقع يهمه محبت دارم و بعد به محبت ها نیجا ا نیردم که من اک یمن در سکوت با خودم فکر م و

.زود هم من رو شکستند

:و گفت رایبرگشت به سمت سم بهروز

.گهیبرگشت د ؟يزیر یچرا انقدر اشک م -

:گوشم گفت ریدوباره محکم بغلم کرد و ز. مشکوك نگاهم کرد رایسم

.يالغر شد. يکرد ینم هیتو گر. دمیرو د شیپناه نه سال پ یب يهمون باده باده تو چشمات  -

:رو به شونش زدم و گفتم دستم

.امنت پناه آوردم میبه حر شینه سال پ نیکه من، باده، درست ع نهیمهم ا -

:شد و گفت رهیتو چشم هام خ. جدا شد ازم

!باده؟ -

.وام با شما باشمخ یاما حاال فقط م. مفصل را؛یسم میزن یحرف م -

:سمت بهروز رو کردم و گفتم به

خاله چه طوره؟ يفرشته  -

.ما صبحانه بخور يخونه  ایب ریدوش بگ هیبرم، تو هم  یخانوم رو م نیمن ا! خانوم مهلت نداد که نیا. خوابه -

.دلتنگ بودم دینداشتم، اما شد لیم

.نگاه کردم ایبه در. خلوت نگاه کردم يشنبه  کیصبح  خودم رو در آغوش گرفتم و کنار پنجره، به. نییپا رفتند

"!دوباره! دوباره. خب من دوباره برگشتم"

 شیگرفت هم قاط یم ادیرو که از مهد  یترک يزد، اما خب کلمه ها یحرف م سیرو سل یفارس. شد یاز رو پام بلند نم ایصبحانه در زیم سر

.الغر شدم يادیمعتقد بود ز زیدن نیع. گرفت؛ پر از عسل یبرام لقمه م ایدر نیع رایسم. شد یتر م یخواستن يجور نیا. کرد یم

:گفت بهروز

.مهندسه شهیادعاش م یالک. کلهیدرآمدش از اون ه يهمه  ز؛یبه هم نر نویا کلیخانومم ه -

.دنیکش رونیبه دل و روده ب دمیم حیهمونم ترج -

!یچ یعنیپزشک  یبفهم يندار اقتیل -

:گفت رایسم

.دیمهندس برق هست، هر دو تاتون بوق هیتا . دیر دو تاتون غالف کنه -

:و گفت دیگرفت، بوس زیم يرو از رو رایدست سم بهروز
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.من بوقم خانومم یتو نباش -

با  بار نیاول يبرا. نبود یکه از اون شب تو آشپزخونه بهم دست داده بود، رفتن بیطور بودند؛ اما انگار اون حس عج نیهم شهیهم نایا

که  نیا يبرا. کرد یعالمه سوال نگاهم م هیداشت با . فکش باز مونده بود. دور نموند رایسم زیاز نگاه ت نیحسرت بهشون نگاه کردم که ا

:ام، گفتم شهیبگم مثل هم

!لیاه، بهروز زن ذل -

.رو تو بغلم جا به جا کردم ایدر. نبود یواقع. شل بود اما

***

 یهاکان امروز صبح از رم برم. رسند یکه بچه ها سر م میدونست یم. میمن بود يخونه . ساالد هم آماده بود .میدیناهار تدارك د يبرا

.رفته بود فیک ونیکلکس هیاز  یعکاس يبرا. گشت

:رها کردم و گفتم زیم يها به دستم بود، رو یخرد کردن گوجه فرنگ يرو که برا ییچاقو. به من بود رایکار نگاه سم نیح

جان؟ رایم سمجان -

باده چته؟ -

.میزن یبعدا سر فرصت حرف م. خوام از بودنتون لذت ببرم یم. ستیاما االن وقتش ن. کسانمیبا خاك  ستم،یکالم؛ خوب ن کی -

سرت آوردن؟ ییچه طور تا فردا شب صبر کنم؟ چه بال. یدون یبرم سر کار، خودت م دیمن فردا صبح با -

.میزن یکم حسمو جفت و جور کنم، جمله هام رو جور کنم، حرف م هیبذار . یسر خوردگ هی ه،یدلخور هی. ستیبال ن -

 

***

:اشک تو چشم هاش جمع شد و گفت. ختیموهام رو به هم ر. محکم بغلم کرد. موهاش رو بنفش کرده بود. وارد شد بوسه

.برنگرد گهیاصال د ؟یکه چ! ستمین یراض زیاز دن چیه -

.محکم تر بغلش کردم. کار نبود در یبرگشت. گرفت دلم

.کرد یچپ چپ نگاهش م رایسم. موگه همراهش نبود. اومد زیدن

:گفت زیدن

.نگاه نکنه يطور نیات بگو به من ا هفهیضع نیبهروز به ا -

.زد یم شیرو آت رایکلمه سم نیا. میدیخند بلند

.مینشست دنیکش گاریکنار پنجره به خوردن قهوه و س ما،یقد مثل. میمنتظر هاکان بود. میدیخونه رو با انواع غذاها چ یزرشک زیم

:گفت بهروز

چه وضعشه آخه؟ نیا! به اگزوز اتوبوس و خالص دیدهنتون رو ببند دیواال بر -

:گفت بوسه
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.غر نزن سالم! گهید یهست یدک -

:رو جمع کرده بود گفت شینیکه ب بهروز

.رمیگ یآخرش من از دست شماها سرطان م -

 یب. و دار هاکان اومد ریتو همون گ. دور از جون یعنیکه  دیبوسه به تخته زد و گوش خودش رو کش. میگفت "خدا نکنه" هی یجمع دسته

دست انداخت . به کالم نبود يازین شیابراز دلتنگ يبرا. به چشم هام نگاه کرد. سوال یغرغر، ب یصدا، ب یبغلم کرد؛ محکم، ب یحرف چیه

.به لبم اومد يلبخند. میدور هم بود یبعد از مدت ها همگ. میهم جمع شددور  یهمگ. دور بازوم

!باز بود قیبدتر از ما، تو اون سنش بد رف. دوستش ناهار دعوت بود يخونه  ایدر. بچه ها صرف شد يها یبا خنده و شوخ ناهار

:گفت زیدن

.مفرح که باده جون دوباره اومده يبرنامه ها يسر هیسراغ  میبچه ها بر -

:گفت هاکان

.مهمون من م؛یگوش کن تاریگ میبر. خودمون يکافه  م؛یهست یاوغل یامشب که ب -

:بهروز گفت. سوت زدند مردها

.یشناس یرو بهتر م سیخس نیباده به افتخار توئه ها، وگرنه تو که ا يوا -

"!خساست؟ اون هم هاکان؟"

.رهیبهروز چشمت رو بگ -

:گفت بوسه

.انیب کایجاز از آمر یقیگروه موس هیقراره . من هست يبار بابا -

:گفت هاکان

!الیخ یب. شهینه، دوباره پر خبرنگار م يوا -

:شونش رو باال انداخت و گفت بوسه

خواد؟ یم یاصال باده چ. هیحرف نمیا -

.سمت من برگشتند همه

".خوام یم یدونم چ یمن نم... من  ؟یستیرودربا یخوام؟ ب یم یمن چ"

:و گفتم دمیجرعه آب نوش هی. نبود خوش حالم

.دلم تنگه. خوام با شما باشم یمن م -

.و بوسه که دو طرفم بودند، محکم بغلم کردند رایسم

 میموند تا ما بر یدوستش م يخونه  ایدر. میبرگرد کی میقرارمون هشت شب بود تا بتون. از ناهار بچه ها رفتند تا لباس عوض کنند بعد

.ار بهروز بودمادرش همک. دنبالش

.به خودم نگاه کردم نهیتو آ. کردم شیلباسم رو عوض کردم و آرا. گرفتم دوش
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"!اه ستم؟یاصال معلومه که من ن یعنیاالن تهران چه خبره؟  یعنی"

.شدم داریاز خواب ب رایسم يهمون طور خوابم برد که با نوازش ها یدونم ک ینم. تخت نشستم ي لبه

.ادیتو بد جور خوابت م. میفتر یکاش نم. پا شو گلم -

.مینه، خوشحالم که با هم -

.مون بود یشگیکه پاتوق هم میرفت یچوب يکوچه پس کوچه ها به کافه  از

دستش هم  يمانکن بود و همه . بوسه بود دیکافه، دوست پسر جد ستیتاریروزگار، گ. خودمون بودند يبچه ها. میهمه دست داد با

کارش گرفته . کرد یم یخرج دانشگاه مانکن يمثل من برا. مدرن بود يهنرها يدانشجو. شناختمش یم. ومدا زمونیسر م. بود یخالکوب

 يگریمن از باز یکه مرد حساب دمیخند یمن هم م. رهیرفته بود رو مخم که رل مقابلش رو برام بگ. کنه يباز الیسر هیخواست تو  یبود و م

.و معروف یگفت ندون، خوشگل یم. دونم یم یچ

به بچه ها نگاه کردم؛ به بوسه که محو . دیلرز یدلم م. بود یعال نکویتو سبک فالم. کرد یغوغا م. به دست گرفت تاریصحنه و گ يرو رفت

 زیدست موگه هم تو دست دن. بهروز بود يشونه  يرو رایسر سم. نگاه کنه نیانقدر با تحس يمرد چیبودم به ه دهیتا حاال ند. روزگار بود

.بود

:دستم رو تو دستش فشرد و گفت نهاکا

چه  یدون یاما به جان خودت که م... اما . يبا من، باز هم تنها بود یتو زندگ. نبودم یمن برات کاف. يتا هر وقت که بخوا. میباده ما هست -

.ت هستشکس هیتو چشمات . میهمه مون هول کرد. یمقتدر که رفت يهمون باده  یکنم تا بش یم يمن هر کار زه،یقدر عز

.مطلق یمهربون نینگاه کردم؛ به ا بهش

...تر آرامش داشتم؛ اما خب  شیب شهیبا تو از هم یمن تو زندگ. ينکرد يرییتغ. يبود نیهاکان تو از اول هم -

.دید یآزار م. هاش رو بست چشم

.از من بود. اشتباه از منه. دونم یدونم، م یم -

.احمق نشو! اشتباه؟ -

از  يتماس ها. بود شیآت يگوله  هیو خونه  نیامروز تو ماش. تو انگار نه انگاره ينگاه نکن جلو. چهیپ یمار به خودش مداره مثل  زیدن -

...رو  رانیا

.شاخک هام به راه افتاد ي همه

"دنبالم هستن؟ یعنی"

.دیتو صورتم رو د اقیاشت ایدونم سوال تو چشم هام،  ینم

کدومشون برات مهمن باده؟ -

.دمیدوباره به سمتش چرخ. دستم رو فشار داد. سرم رو چرخوندم. گرفت شیکه من دلم آت دیسوال رو پرس نیسرگشته ا انقدر

:گفت

!ن؟یام. یشیجذب نم ایمثل برد یتو به سمت کس -
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.جواب دادن نداشتم يبرا يزیچ چیمن ه و

.قفل کرد وانشیرو ول کرد و دور ل دستم

و  مینیبش فیکث يتو کافه ها میبر کیرستوران ش هی يکه به اصرار بچه ها قرار شد به جا یوقت یحت .کرد یم يهاکان داشت نقش باز شب

.شناختم یحرف ها م نیتر از ا شیب یلیآدم رو خ نیمن ا یول. تا بگه سر حاله دیخند یم یهم الک میبخور یکباب ترک

.ستادندینارم او بوسه ک رایسم. ارهیرو ب ایبهروز رفت تا در م،یدیخونه که رس به

:گفت بوسه

.چته یبگ یزن یزر م ینیش یامشب م -

.دو اخمو بودند هر

.هیفردا روز کار د؟یزن یچرا م! خب حاال -

:گفت رایسم

خوابن، ما  یم نییپا ایبهروز و در. رو جا به جا کرد شیعکاس يبوسه هم برنامه . گرفتم یعامل زنگ زدم مرخص ریبه مد يمن عصر -

.باال میایم

:گفت بوسه

.حرف هم نباشه -

هم با همون  رایدر کمال تعجب سم. مون بود یمیقد يمال زمان خونه . دمیشلوار صمد بود، پوش نیرو که شلوارش ع یقلب ي ژامهیپ هی من

 دهیهم برامون خر یعالمه شکالت و بستن کیبهروز . میدیخند یلیخ میقد امیا ادیبه . دیرو پوش رایسم يها راهنیاز پ یکیبوسه هم . اومد

به . دادم یدو جفت چشم جواب پس م نیبه ا دیو من با میکن افتیدر يغصه کالر یقرار شد تا صبح ب. میکنار پنجره ولو شد یلقا يرو. بود

.زیچ چینکرده؛ ه رییتغ زیچ چیبودند، تا بگن ه دهیرو پوش میدوران قد يلباس ها یکه حت ییها نیا

 

.دیبار یداشت برف م رونیب. عقلمون کم بود به خدا. تو دهانم گذاشتم ینگتوت فر یقاشق گنده بست هی

:گفت بوسه

.باده د حرف بزن -

تلخ بود؛  يدلم تنگ اون بو بیعج. آشپزخونه افتادم يخاطره  ادی. موهام رو محکم پشتم گره زدم. سر شده بود. کرده بود خی دهانم

 ياز شب خونه  ن،یب زیت یعسل يرو پام، از چشم ها ي قهیکرم، از جل يبه تهران، از مبل ها ورودم ياز لحظه . زانوهام رو بغل کردم. بیعج

انداخت، از توجه هاش حرف  یاون م ادیکه من رو به  يزیاز آغوشش، از هر چ م،یروح يها یاز خستگ. دو قلوها حرف زدم زا ن،یمادر ام

شد و بوسه که  یکه چهرش درهم م رایسم يبرا. میسائل رو رد کرده بودم نیحرف زدم که با هم بزرگ تر ییکسا يوقفه برا یب. زدم

.شد یدرهمش باز م يچهره 
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چند ساعت بود که  یاشک قبال خشک شده بود، ول يچشمه  نیا. گونم اومد يقطره اشک رو هیو  دمیبه شب آخر رس. بغض کردم من

.چهل و هشت ساعت بود قایدق. دیجوش یهمش م

:تبغلم کرد و گف بوسه

باده؟ يگرفتار شد -

.کرد یکه بچه اش بزرگ شده باشه نگاهم م يمادر نیع رایسم

؟یحرف بزن يچرا نموند ؟يباده چرا فرار کرد -

!که ازدواج کردم؟ از هر دوش؟ نیاز ا ایکه من مانکنم،  نیاز ا را؟یسم هیشاک یاز چ! ؟یراجع به چ -

.کدوم چیبه نظر من از ه -

.دمیکش یدونه من چ یچه م یکس. کرد یهم نمنگا نیبا تحس گهید -

!؟یمونیپش -

تنها . لذت ببرم و نبردم زایچ یلیتونستم از خ یم. من هر گز پام رو کج نگذاشتم. کنم یم یمن چه طور زندگ يتو که شاهد! نه، هر گز -

.گارمهیخالف من س

:گفت بوسه

دو موردش  نیاز ا ریتو به غ یزندگ. رونهیدل خودت ب يراب، که البته برابدون جو شهیهم يشما، اون پاها يما و مردا يمردا يو برا -

.کسالت آوره دیشد

!بوسه؟؟ -

.دمیخند. دیخند

:گفت رایسم

؟ينداد حیتو چرا توض -

.بگم میبرم از زندگ یلذت نم رایسم -

.يبد حیتوض دیبا ،يزیر یطور به هم م نیانقدر مهمه که تو دوباره ا یکس یوقت -

.ستیم مهم نبرا -

:رو تو هوا تکون داد و گفت دستش

 يباده تو اومد. بودم دهیوقت ازت نشن چیکالم رو ه جانیه نینگاه رو، ا نیمن ا! منو هرگز یول د،یخودت رو شا. یخر کن یتون یمنو نم -

رو از نو  زتیچشم من، همه چ يجا، جلو نیتو ا. یو ساخت يشکوفا شد ،يدیبال ،يچشم من رشد کرد يجلو. يدختر بچه بود هیجا  نیا

که اگه مهم نبود،  ست؛یآدم برات مهم ن نیا یبگ یتون یپس نم. يمعروف شد. يخانوم مهندس شد. ي، باده اورهون شديباده بود. یساخت

 يمایاپخواستن با هو یفرستادن و م یم متیکه مردها برات جواهرات گرون ق ییاومد؛ تو یطور به چشمت نم نیا تشیال يمحبت ها نیا

و  يخورد یلب ساحل نسکافه م ياومد یبا ما م. اومد یها به چشمت نم نیکه ا ییتو. دیمادر تو شام ببرن سیناهار ببرنت پار شونیشخص
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. يکرد یلحظه از خودت دور نم هی م،یداد یتولد م ي هیرو که من و بهروز بهت هد يکه انگشتر ییتو. يفرستاد یاون جواهرات رو پس م

.ستیآدم برات مهم ن نیپس نگو ا. شینیب یجذبت نکنه، نم یلیبه هر دل یبرات خالصانه نباشه، تا آدم یود تو، تا محبتتو باده، خ

:گفت بوسه

وگرنه . جا نیبه ا یبرگشت ،يدیکه ازش رنج نیآدم انقدر برات مهم هست که به خاطر ا نیپس ا ؟يدیتو مگه کم کش. راستیحق با سم -

.مونه یاونم تو که اگه دستت رو هم ببرن، کارت نصفه نم. يداد یکارت رو ادامه م

نداشت؟. داشت یخودم هم تازگ يهاشون برا حرف

.من برگشتم چون دلتنگ بودم -

:گفت رایسم

!بود؟ یاسمش چ... پسره  یکیحرفا رو اگه اون  نیا نیبب. ينبود میگ یما نم -

!ا؟یبرد -

.با خودت رو راست باش. يداد یبه جهنم و به کارت ادامه م یتگف یگفت، م یآهان آره، همون اگه بهت م -

"!رك، صادق، رو راست؛ بودم؟ نبودم؟"

:و گفتم دمیدراز کش نیزم يرو

...من  رایسم -

؟یستین یبگ يخوا یچرا م. یتو هم آدم -

.خفه شو بوسه -

!خره يهم شوهر کرد و تو موند رایسم. راهبه باش نیمثل من باش، اما مثل ا گمیمن نم. به جون خودم گمیراست م -

:کوسن رو پرت کرد بهش و گفت رایسم

!من چمه؟ -

:گفتم

.شمیحساب نم دهیمن ازدواج کردم، پس ترش -

:با هم گفتند ییهر دوشون رفت تو هم و دو تا اخم

!ببند -

...ازدواج هم  نیبابت هم -

.شد یاحساس م شیخال يهم جا دیدلخور بودم، اما شد نیاز ام. ادامه ندادم گهید

:گفت بوسه

 یدارم از فضول. خوره یاون شازده هم محک م يجور نیا. ياومد ياالنم خوب کرد ،یرو گرفت میتصم نیبهتر یتو هر مقطع شهیتو هم -

.میتو ببند شیبه ر میکس رو نتونست چیجا ه نیآخه ما ا! یپیو چه ت هیکه بدونم چه شکل رمیم یم

.دیبار یم یبار از چشم هاش فضول نیاول يداشت، برا يجد ي افهیق شهیکه هم رایسم
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.شمیم میدارم دو ن یبه خدا از فضول! من ای -

.میخودمون رو جمع کن میمن و بوسه نتونست گهید

***

و کوسن ها و  چهیهمون قال يرو ییسه تا. میبود دهیما ساعت هفت خواب. ساعت دوازده بود. میشد داریزنگ تلفن از خواب ب يبا صدا صبح

.میبود دهیپتو خواب هی ریز

هاکان خبر بازگشتم رو بهش داده . نیتمر رمیم یکه ک دیبود و پرس نینار. بلند شدم. کردند که تلفن رو خفه کن یلب غرغر م ریها ز بچه

.بود

.میقهوه زد هیو  میدیوشلباس پ. میدوش گرفت بیبه ترت. پتو دراومدند ریورم کرده از ز يو چشم ها دهیژول يها با موها بچه

. هم معتقد بود شوهر و بچه نداره که انقدر وله رایسم. میکرد دیخر میو تا تونست میفست فود همبرگر خورد هیو تو  رونیب میهم زد با

.یرفت عکاس یاز صبح زود م دیفردا با. بوسه رفت خونه. میزودتر از موعد از مهد برش داشت. تنگ شد ایدر يدلمون برا

من . کرد یرو ول نم رایسم يلحظه هم پا هی ایدر. جا بودم نیمن خوش بخت بودم که ا. میبهروز شام درست کرد يتو خونه برا رایمس با

مثل  رایسم. من اما شادتر بودم. کرد یدفاع از حقوق زن شرکت م يجلسه  هیتو  دیبا رایبعد از ظهر هم سم. نیرفتم تمر یفردا م دیبا

.ا دلتنگ هم بودمام. همدرد بود شهیهم

.صد در صد راجع به پروژه و شرکت بود. میکه با هم حرف بزن ادیسر م هیگفت بعد از شام . زنگ زد زیدن

 

***

.کردم یرو نگاه م زیکاناپه نشسته بودم و داشتم دن يچهار زانو رو. میمن بود يتو خونه . براش قهوه آوردم. اومد زیاز شام دن بعد

:گفت زیدن

در رفت؟ تیخستگ -

؟یزن یم هیکنا -

!؟يا هیعقلت کم شده؟ چه کنا -

.پروژه رو ول کردم و اومدم. ضرر زدم بهتون -

و  راینه؟ هر چند سم ای رانیا يبرگرد يخوا یفقط تو به من بگو م. میکن یمشکل رو من و هاکان حل م نیا. تو به اونش کار نداشته باش -

.رهیرم به باد مسوال رو مطرح کردم س نیبوسه بشنون ا

!برگردم؟ -

.زنم یحرف م یدارم راجع به چ یدون یخوب م یلیباده خ -

.گرم کردم نمیاز سر آست زونیآو يها شهیرو به ر سرم

.نداره دهیبحث هم باهاشون فا. خوان باده یاونا تو رو م -
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.کرد دنیام شروع به تپ نهیتو س دلم

"... یعنیدنبالمه؟  یعنی ده؟یخبر م یقسط زیچرا دن"

.کردم زیتمام شاخک هام رو ت. برش داشت و اشاره کرد که ساکت باشم. زنگ زد زیدن تلفن

الو؟ -

.کنم یتونستم فضول یضربان قلبم انقدر باال رفته بود که از شدت صداش نم. تونست داشته باشه یم لیدل هیفقط  زیحرف زدن دن یسیانگل

 ایمهندس ما مه يکار برا طیشرا. یشیم یتر عصبان شیهر بار هم تو ب. دمیم حیکه دارم برات توضبار دهمه  نیتا حاال ا روزیاز د نیام -

.میکن یم يریکال با پرداخت غرامتتون از کار کناره گ ای میفرست یم گهیمهندس د هیما براتون . نبوده و استعفا داده

"...اغراق هم بکنه  زیاگه دن یحت! اونم ده بار. پس زنگ زده"

.مبل رو تو مشتم گرفتم ي هدست

!نه با شخص خانوم مهندس ورکه،یقرارداد شما با شرکت آك . دیکه شما اصرار به خانوم اورهون دار هیحرفه ا ریحرکت غ نیا -

.دمیشن یبحث رو نم ي هیبق

"کنه؟ ینیخواست از حرفاش عقب نش یم یعنیاز پروژه؟  ؟یاز چ. خواست باهام حرف بزنه یپس م"

.به سر شونم، من رو متوجه خودم کرد زیم چه قدر تو افکار خودم غرق بودم که فشار دست دندون ینم

؟ییباده کجا -

:زد و گفت یکیلبخند کوچ. چند لحظه به چشم هام زل زد زیدن. رو باال گرفتم و نگاهش کردم سرم

.ارنیتونن درش ب یندازه، ده تا عاقل نم یسنگ تو چاه م هی وونهید هی -

:گشت خودم رو نشون دادم و گفتمان با

!؟یبا من -

اون بنده خدا پر از التهاب  يصدا يکه نگاهت به اندازه  یکن یم يکار هیآخه چرا . کارات درسته يتو همه . رینه فدات شم، به خودت نگ -

بشه؟ یو نگران

:خودش گذاشت و گفت ینیبگم که دستش رو رو ب يزیخواستم چ. نییپا ختیر دلم

. گشت یدنبال تو م. و التهاب بود یصداش پر از نگران. داغون بود. بهم زنگ زد نیتو رو که رسوندم خونه، تو ماش روزید. نگو یچیه -

.يریکجا م ینگفت ،يسند کرد ایبرد ياستعفات رو که برا

.گهیبگم؟ اومدم خونه ام د یچ يخب برا -

 ینم. کشه یپر م يا گهید يخونه ات، اما رسما دل و ذهنت به جا ياومد اسما. هیحست چ یدون یجاست که تو خودت هم نم نیمسئله ا -

 يکار رو کرد نیدونم چرا ا یمن نم. باده یهست یتو دختر عاقل. یکن یتو خونه ات استراحت م يگفتم دار یوقت دیچه طور نفس کش یدون

منظورم به باده . دردم درد کاره یکه فکر کن ستیاورهون ناالنم منظورم به مهندس باده . بهتره یاون جا نباش گهیاگه د يو چرا فکر کرد

ما  ییجورا هی. یهنوزم هست. يمن تا تهش پشتتم؛ چون تو تا تهش پشت ما بود. تره کیاز دوست دخترم بهم نزد. قمهیهستش که رف

.کار کنم یاش رو چ هیدونم بق یدم ممن خو. فقط حست رو بگو. بگو ایفکر کن و رو راست ب نیبش. اصال ولش کن. میونیبه تو مد یخانوادگ
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.رو تو دستم فشردم دستش

:گفت زیدن

باشه که بتونه در کنار تو حرکت کنه و  یکی شته،یکه پ یخواستم کس شهیهم. محکمه و با نفوذ یلیخ. مرده. ازش خوشم اومده ،یدون یم -

.یخواست تو عروسمون بمون یمن دلم م. یتو ازش جلو نزن

!زیبابا دن يا -

.آقا چند مرده حالجه نمیکم خوش بگذرون تا من بب هی، bibloاصال ولش کن ... بست  يدونم از پا یم. دونم گذشته رفته یم -

***

صدا بود که من رو متهم  هیزد؛ اما در کنارش  یکوچولو بال بال م يپروانه  هیتو دلم . ها نگاه کردم نیو به حرکت ماش ستادمیپنجره ا کنار

.کرد یگناهکار با من برخورد م هی نیجفت چشم قرمز که ع هیکرد و  یم

.یلیشکسته بود؛ خ یلیدلم خ. چند لحظه نگاهش کردم و بعد خطش زدم. نینوشتم ام شهیبخار ش يرو

.میداشت نیفردا تمر. دمیزود خواب یلیشب خ اون

***

دوستان . کرد یابراز دلتنگ یکل نینار. مد در نظر گرفته شده بود يبرنامه  يکه برا یرو جمع کردم و رفتم به سالن بزرگ لمیبار و بند صبح

.طور نیام هم هم گهید

تنم  دیکه با یاز هر دو لباس. کردند یتنگش م یدوخته شده بود، کم میقبل يبند زیرو که برام در نظر گرفته شده بود و طبق سا یلباس دیبا

کمک  يمراسم برا نیا. کردم یاختتامش م رینظ یلباس ب هیکردم و بعد با  یتاح مشو رو اف يبا لباس ساده ا. خوشم اومد یلیکردم، خ یم

 نیا يبرا میتا بتون م،یفروخت یلباس ها رو به زنان ثروتمند م نیا. مراسم بودم نیخوشحال از حضور در ا اریکار بود و من بس نبه کودکا

.میدرست کن لیتحص يبرا ییبچه ها جا

:گفت نینار

.یکن یا خبرنگارها مصاحبه مقبل از شو ب -

...چرخه؛ اون وقت  یم يسواال حول چه محور یدون یتو که م! بابا، چرا من؟ يا -

بعد از شو قراره جمع  یکه از پارت یتر پول شینصف ب. تو هستش يرو بروشورها هم اسم و چهره . یشو هست يدونم، اما تو چهره  یم -

.که دنبالتن رهیم ییمردا بیشه، از ج

!از خودمون میخوبه، خوبه، راض. میزن یم غیکنن رو ت ینیریخوان خود ش یکه م ییمردا قتیدر حق -

زن  هیخوشگل و  کلیه هیاون ها . کدومشون مهم نبود که من قبال ازدواج کردم چیه يبرا. کردند یپول خرج م گیمردها مثل ر نیا الاقل

!خورد یکه بر نم ییبه جا. میکرد یهم پولشون رو صرف امور به درد بخور م انقدر عقلشون کم بود، ما یخب وقت. دندید یمعروف م

نفر اشتباه کنه، تمام  کیاگر . داره یها بستگ هیبه ثان زیکار همه چ نیتو ا. میهمراه کن یقیخودمون رو با موس میکرد یم یسع نیتمر يبرا

.خوره ینظم به هم م
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سال ها بود که با . هم بود ییلباس دنباله دار و البته صحنه آرا لشیموندم؛ دل یم جیاست يتر از همه رو شیب دیاختتام شو با يبرا من

.داشت ییاون هم به صورت من آشنا. کردم یکار م مورمونیگر

خودم  ادی. هجده ساله بود. صحنه بره و به شدت استرس داشت يخواست رو یبار م نیاول يبود اهل عراق که برا يمانکن ها دختر نیب

. داره یدونستم االن چه حال یخوب م یلیزود هم معروف شدم، اما خ یلیشروع کردم و خ یسالگ کیو  ستیدرسته که من ب. ادمافت

.بهش لبخند زدم و به سمتش رفتم. رفت ینم ادمی زخودم رو هرگ يزانوها دنیلرز

.ننییو اونا اون پا يصحنه ا يم تو روخاطر ه نیو به هم ،ییبایتو ز. که اطرافتن نگاه نکن ییکدوم از آدم ها چیبه ه -

:بهم زد و گفت یخوشگل لبخند

.روز بتونم مثل شما باشم هیکاش  -

:رو پشتش گذاشتم و گفتم دستم

.رهیمن رو بگ يجا دیمثل شما با ییبایجوون ز. شمیمن کم کم بازنشسته م. شک نکن ؛یشیم -

و  میبود ستادهیهم ا يکشور ثالث، رو به رو هیو حاال تو  میدشمن هم بودمن و اون، هشت سال . نگاه کردم سشیخ یمشک يچشم ها به

.بود یبیغر يایدن. میکرد یم تیموفق يهم آرزو يبرا

***

.داشتم جانیه. رفتم یصحنه م يرو دیبعد از مدت ها با. میجمع بود رایسم يبا بچه ها خونه . امروز جمعه بود. فردا شب بود شو

هم سر به  زیمقابل بود و دن میموگه طرفدار ت. کردند یفوتبال امشب کل کل م يهمراه با روزگار داشتند راجع به باز زیبهروز و دن هاکان،

.گذاشت که زن رو چه به فوتبال یسرش م

:گفت رایسم

.زیته بشه دنتا دهن تو بس ،يگاالتاسارا میطرفدار ت شمیمن فوتبال دوست ندارم، اما م. دخالت داره ياجازه  زیزن در همه چ -

. تهران بود یپ ییجورا هیاسترس داشتم و دلم  دیمن اما شد. میو با سر و صدا شروع به کل کل کرد میداد لیدخترها و پسرها تشک گروه

!رو به روم ي هیهمسا یجمعه و پ يغروب ها یپ

 میطرفدار ت ک،یمردم به شدت فنات هیدر ترک. میردک یم ریو ما تو هوا س دیفنر باغچه زد، باد پسرا خواب میگل به ت هی يگاالتاسارا یوقت

 يکه االن مردمش برا يتو شهر. فاصله لومتریبودم با دو هزار ک ییبچه ها بودم، اما باطنا جا شیمن اما در ظاهر پ. فوتبالشون بودند يها

نکرده بودم،  رانیا ادیسه بار هم  دیشا يمن در اون نه سال دور. غلغله بود ششیو تجر. رفتند یم یمهمون گهیهمد يوقت، خونه  نگذرا

.هر چند درد، درد تهران نبود. حواسم به اون جا بود يچند روز همه  نیاما تو ا

:گفت هاکان

.یباده تو خودت -

.کم به فکر فردام هی -

:گفت زیدن
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؟ينکنه استرس دار! خنده داره -

!اوهوم -

:گفت بهروز

.یرفت یصحنه م يمختلف رو يجاتو سه  ییروزا هیدختر تو . يلوس شد -

.بدم یترسم سوت یم. رفته ادمی -

:گفت بوسه

.یکن یم تیخودت رو اذ يفقط دار ؛یدون یرو م نیخودت هم ا ،ینیتو بهتر. دنیاسترس کش يبرا ،يبهانه ا هیتو دنبال  -

از بعد از اون شب تو . زد یکرد و چشمک م یمبه من نگاه . دونم یبود، نم یچ یپ. نشست یشد و م یمرتبا به خاطر تلفنش بلند م زیدن

و من  چوندیپ یبحث رو م يحرکت حرفه ا هیبکشونم با  رانیهر بار که خواستم بحث رو به ا. میبا هم صحبت نکرده بود یلیمن، خ يخونه 

.آوردم یمبارکم هم نم يدلتنگ بودم، اما به رو. وندمم یم يخبر یتو ب

.دمیجات کم نمک خوردم و خواب يکاسه سوپ سبز هی. تم پف نداشته باشهتا صور دمیخواب یزود م دیبا شب

***

چشم هام  يبعد اون رو رو. کردم و گذاشتم خنک شد سیرو خ يا سهیک يچا. گندم و ماست شستم يصورتم رو با ماسک جوانه  صبح

 یساعت چهار اون جا م دیشد و من با یشو شروع مساعت هشت . دادند یمدل ها انجام م يکار رو همه  نیا. گذاشتم تا پلکم خسته نباشه

.بکنم تا صورتم افتاده و خسته نباشه يکردم هر کار یکار کردم و سع وگای. بودم

چشم تو چشم شدن باهاشون سر . مسئله خوشحال بودم نیبابت ا یلیو من خ انیبچه ها هم قرار بود ب. غلغله بود شهیصحنه مثل هم پشت

.کرد یحال و شادم م

 یم مایو البته تو هواپ میگر یصندل يمدل، رو هی یتر زندگ شیب. خوندم یحال کتاب م نینشستم و در ع موریدست گر ریو ز یصندل يور

 یگاه. خوندم یسشوار درس هم م ریمن ز یحت. میکرد یهم گوش م یقیو موس میخوند یخاطر ما تو سر و صدا کتاب م نیبه هم. گذشت

 یشو به لندن م يکه صبح برا ییمایکردند، تا مثال تو هواپ یخودشون رو برام ضبط م يخوندند و صدا یرو م ابوسه جزوه ه ای رایهم سم

.گشتم، گوش کنم یرفتم و شب برم

 یکوتاه مخمل قرمز دکلته هم م راهنیپ هی. گرفت یسرم قرار م يرو فیکاله ظر هیشد و بعد  یلباس اول محکم پشتم بسته م يبرا موهام

 یصحنه م ياز فرانسه رو ییبایز یقیبا موس دیبا. بود 1940 يدر سال ها سیزنان پار يبر اساس لباس ها ،یکیباس ساده و شل. دمیپوش

.دیکش یم بیکرد و صل یمرتبا دعا م. بود هیاهل روس یمانکن میبغل دست. ودمزده ب جانیه. رفتم

اومد؛  یبه نظر شلوغ م زیشدند و همه چ یمردم کم کم داشتند جمع م .بودند دنیلباس، تمام مدت در حال دو اریکارگردان و دست اریدست

.خوندم یگوشه کتاب م هیاما من تو اون بلبشو 

 یادکلن تلخ رو م هی يگل، بو يبو يبود که به نظرم به جا بیعج. روش نبود یکارت چیبرام آورد که ه ییبایز اریصحنه سبد گل بس اریدست

.داد
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".يه بد جور توهم زدچند وقت! باده يتوهم زد"

. دمییگل ها رو بو. به نام من آوردتش کیدونست که پ یفقط م. هیدونست که از طرف ک یصحنه هم نم اریبودند، اما دست ییبایز يها گل

.هیدونستم از طرف ک یداد؛ هر چند اصال نم یبهم آرامش م بیعج

دسته . دندیدو یهمه م. رفتم یصحنه م يرو دیبا گهید قهیده دق. کردم یخودم خال يو عطرم رو رو دمیطراح پوش اریرو به کمک دست لباسم

تلخ آشناش حالم رو  ياون بو بیدونم؛ اما عج یداشت، نم یاون سبد گل چه حکمت. من اما استرسم رفته بود. دور تند بودند يرو یجمع

.خوب کرده بود

نفر اشتباه کنه، تمام  کیاگر . داره یها بستگ هیبه ثان زیکار همه چ نیا تو. میهمراه کن یقیخودمون رو با موس میکرد یم یسع نیتمر يبرا

.خوره ینظم به هم م

سال ها بود که با . هم بود ییلباس دنباله دار و البته صحنه آرا لشیموندم؛ دل یم جیاست يتر از همه رو شیب دیاختتام شو با يبرا من

.داشت ییاون هم به صورت من آشنا. کردم یکار م مورمونیگر

خودم  ادی. هجده ساله بود. صحنه بره و به شدت استرس داشت يخواست رو یبار م نیاول يبود اهل عراق که برا يمانکن ها دختر نیب

. داره یدونستم االن چه حال یخوب م یلیزود هم معروف شدم، اما خ یلیشروع کردم و خ یسالگ کیو  ستیدرسته که من ب. افتادم

.بهش لبخند زدم و به سمتش رفتم. رفت ینم ادمی زدم رو هرگخو يزانوها دنیلرز

.ننییو اونا اون پا يصحنه ا يخاطر هم تو رو نیو به هم ،ییبایتو ز. که اطرافتن نگاه نکن ییکدوم از آدم ها چیبه ه -

:بهم زد و گفت یخوشگل لبخند

.روز بتونم مثل شما باشم هیکاش  -

:رو پشتش گذاشتم و گفتم دستم

.رهیمن رو بگ يجا دیمثل شما با ییبایجوون ز. شمیمن کم کم بازنشسته م. شک نکن ؛یشیم -

و  میبود ستادهیهم ا يکشور ثالث، رو به رو هیو حاال تو  میمن و اون، هشت سال دشمن هم بود. نگاه کردم سشیخ یمشک يچشم ها به

.بود یبیغر يایدن. میکرد یم تیموفق يهم آرزو يبرا

***

.سمج رو نداشتم يخبرنگارها نیا يسوال و جواب ها يبه بعد از شو موکول شده بود؛ چون حوصله  یبودم که کنفرانس مطبوعات الخوشح

:زد یم ادیصحنه فر اریدست

.صحنه يرو يریآخر با عالمت من م ي قهیدق هیباده  -
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 نه،یب یصحنه رو م يخونسرد و اخم آلود رو يکه مانکن ها یکس. نگاه کردم دند،یدو یبه مانکن ها که م. ستادمیپشت صحنه ا قایمن دق و

.رو پشت صحنه نداره ییبلبشو نیاحتماال اصال تصور همچ

:صحنه گفت اریدست

.صحنه يرو يریشمارم، م یباده تا ده م -

پام رو  یسیپار فیظر یقیبا موس. ام رو به خودم گرفتم شهیهم يبچه ها تکون دادم و حالت سرد و جد يدستم رو برا. دمیکش قیعم نفس

 يطور شهیمن هم. کردم یم یرو ط جیمحکم و بدون توجه به اطراف، است. انیبلند اطراف قیورودم مصادف شد با تشو. صحنه گذاشتم يرو

.ردک یهر چه که بود، داشت مستم م. بود دهیچسب مینیاون سبد گل به ب يبو بیخودم به مشامم برسه، اما عج يوزدم که فقط ب یعطر م

. ها انداختم نیبه دورب یاز کنار چشم، نگاه. رفتم جیاست يتوجه به انتها یب. کردند یاول بچه ها نشسته بودند و با لذت تماشام م فیرد تو

م دستم رو از کمر. کرد یداشت کورم م بایها تقر نیفالش دورب. سرم رو باالتر از حدش باال گرفتم. شد یگذار م رینگاه تو عکس ها تاث نیا

 قایاول، دق فیمن تو رد. شد یپام خال ریلحظه احساس کردم ز کیو  دمیچرخ. دمیکه خاص خودم بود، چرخ يسرد يو با عشوه  داشتمبر

 ياما برا. بد بود یلیحالم خ. من چم شده بود؟ دچار توهم شده بودم. دمیآشنا د یجفت چشم عسل هی جیور است نیبچه ها، ا يرو به رو

قلبم به . داد یبچه ها رو هدر م يزحمت ها يکار همه  نیا. تونستم دوباره نگاه کنم یدادم، نه م يریصورتم تاث ونه تخراب نکردن صحنه، 

بشه و  دهیتر د شیتا هم لباس ب ستادمیا هیقبل از رفتن به پشت صحنه، ده ثان. دمیشن یمردم رو نم قیتشو يزد که صدا یبا صدا م يقدر

مانکن بعد  ن،ییکه اومدم پا جیاز است. بود یجهنم واقع هیآخرش  ي هیثان یس ج،یاست يرو ي هیدق میو ن کیاز . مردم تموم شه قیهم تشو

:صحنه به پشتم زد و گفت اریدست. گرفتم واریاز من رفت و من دستم رو به د

.کنم یبهت افتخار م! باده يبود یعال -

!زدم؟ خدا عالمه یتوهم م دیطور با نید که ابه من فشار آورده بو یدلتنگ نیچه قدر ا. بودم یمن خال و

:گفت نینار

تو چرا رنگت مثل گچه؟ -

:زد ادیفر بعد

.باده يخوام برا یآب م هی -

.حالم خوش نبود. دمیآب دستم داد و سر کش يبطر هیصحنه  گاردیباد

:گفت نینار

.ارهیب نیریش زیچ هی یکیبچه ها . يخسته شد ،يصحنه نبود يوقته رو یلیباده خ -

.دمیاطرافم، باز هم سبد گل رو بو کش يها یتوجه به شلوغ یب من

".توهم مسخره ست هیهمش  نایا! نه بابا...  یعنی! امکان نداره نینه، ا"

رو هم در  متیق نیتر شیموند و در ضمن ب یتنم م يبعد از شو هم رو یپارت يبرا دیکه با هیلباس اختتام يرو برا شمیداشت آرا موریگر

.نبودم ایدن نیمن تو ا. کرد یشلوغ م یلیخ ونینیش هیموهام رو داشت . کرد یلباس ها داشت، آماده م نیب

"ه؟یچشماش عسل نیخب مگه فقط ام! من يخدا"
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 مغازه توش هی يبه اندازه . تنم کردند ریدکلته، تماما از حر راهنیپ هی. بلندم کردند شمیبعد از تموم شدن آرا ،یعروسک کوک هی نیع

 هی نیلباس ع. دیرس یلباس م يشد که به دنباله  یبند بلند بسته م هی ر،یدور گردنم از همون حر. به کار رفته بود یبه رنگ نبات يریحر

که  یبود و فقط زمان ریحر يها هیعالمه ال کی نیب قتیپا در حق نیاما ا. بود رونیراستم کامل ب يبلند داشت که پا یلیچاك خ هی. بود ایرو

.بود مشیهم ضم دیسف پوریتا آرنج گ يدستکش ها. شد یمعلوم م ع،یخورد و البته موقع حرکت سر یمباد 

گرفتم  میاز هر گونه توهم هم تصم يریجلوگ يکردم دوباره دچار اون توهم نشم و برا یمن فقط دعا م. صحنه بود يمانکن االن رو نیآخر

 ينسبتا پر از ملود یقیموس هی. اومد اول صحنه یمیقد يبه در قصرها هیشب يزیچ هی ر،یزنج هیصحنه با  ياز باال. کس رو نگاه نکنم چیه

 دینور سف هی. باشه کیکنه و هم همه جا تار جادیمه رو ا يبه صحنه بدن تا هم فضا يقرار بود همراه اون، غبار. شد یپخش م فیظر يها

.کرد یم جادیو دلبر ا ویبه داستان د هیشب يفانتز يفضا هی. افتاد، تا بتونم شو رو اجرا کنم یمن م يهم رو

:صحنه گفت اریدست

!ینیتو بهتر. صحنه يباده با عالمت دست من برو رو -

.اومد نییمن به دستش نگاه کردم که از باال به پا و

.شوت رو آغاز کن -

زدم، تا رقص  یبا پاهام دامن رو به کنار م. شدم یم مه و غبار رد يانگار از رو. من از اون در رد شدم. آغاز شد ییبایز یقیبا ورود من موس و

و  یبه نرم. حرکت هام سرد و خشن نبود شهیمثل هم. رفتم جیاست يآروم و مسلط به سمت جلو. بشه دهیتر د شیاون مه ب نیدر ب رهایحر

هوا  يدستم رو آرام رو. قرار گرفتم نیوار دورب وانهید يفلش ها يجلو. دمیصحنه رس يبه جلو. بود که به تنم کرده بودم یلباسلطافت 

 قیتشو يصدا. اومد رونیراست من کامل ب يبه پرواز در اومدند و پا رهایبه داخل صحنه داده شد که حر يصحنه باد نییاز پا. تکون دادم

اما از ترسم  دم؛یشن یماطرافم رو  يبراووها. خودم زدم تیاز موفق یلبخند آروم. خوب بوده یلیکه شو خ دمیفهم د،بلند حضار که بلند ش

به  يادیز اریبس قیزدم و با تشو فیلبخند ظر هیسرم رو به سمت عکاس ها برگردوندم و . که برم دمیچرخ. کردم یرو نگاه نم ییجا چیه

عمر . کرد یاشکش رو پاك م نینار. شدم یفرستاده م یکیبه بغل اون  نیعروسک از بغل ا نیتو پشت صحنه ع. پشت صحنه برگشتم

:جذاب من گفت رمردیمن، پ یت داشتندوس

.یرو که پا به دفترم گذاشت يچه قدر دوست دارم اون روز! يرینظ یتو ب -

 یمتوجه م د،ید یشو رو م نیجا بود و ا نیواقعا ا نیاگر ام دیشا. نیسنگ رینظ یب یدلتنگ هیخوب سبک بودم و از  ياجرا هیمن به خاطر  و

مرحله رو رد  نیبچه ها، اما مجبور بودم تا چند شیرفتم پ یخواست م یدلم م. دمیاز ته دلم کش یآه. ستین يشد که مدل بودن کار ساده ا

امشب سر  دیکه با یحرفشون ازدواج سابقم بود و البته ثروتمندان يکه همه  ییخوردم تا برم به جنگ با خبرنگارا يبزرگ چا وانیل هی. کنم

.کردند یکودکان شل م يشون رو برا سهیک

بود، چشمک زدم و به پشت صحنه  دمیکه تو د رایسم يبرا. میکرد میبه مردم تعظ. میرفت جیاست يدور دست طراح بود و با هم رو تمدس

و طراح لباس اون جا  یمسئول مال ن،ینار. شدند یم نیگزیخبرنگارها داشتند جا. عمر، به سمت سالن رفتم يدست دور بازو. میبرگشت

 لمیبراشون از هدفمون گفتم، از انجمن، از لباس ها و از دال. نشستم میصندل يرو قیتشو يبا صدا. بود یمن خال یلنشسته بودند و فقط صند

:بود يتکرار زیچ هیجواب من  د،یبحث که به ازدواجم رس. بودن دایکم پ يبرا
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.دنیخسته ام، دوستان ادامه م یلیخ. زنم یحرف نم میخصوص یمن در مورد زندگ -

.بود نیکوه سنگ هی يسرم به اندازه . بلند شدم یلبعد از صند و

"نم؟یب یعطرت و نگاهت رو م يکه همه جا بو يتو با من چه کرد! آخ ن،یآخ ام "

 کیعالمه تبر هیعالمه آدم و  هیتو سالن با . جمع کنم يکم انرژ هیبچه ها  شیتوش بودند به راه افتادم، تا پ نیکه مدعو یسمت سالن به

 يبا موها ،یمشک یتو کت شلوار رسم يمرد وار،یکنار د. قلبم نزنه هیباعث شد تا چند ثان يزیکردم لبخند بزنم، که چ یم یسع. دوره شدم

به همون دو . دیلرز یتنم م. کرد یدرست مثل همون شب تو تهران، منتظر نگاهم م. داده بود هیتک واریبه د یتر از هر زمان ببلند، جذا

محو . اون نگاه خسته و قرمز شب آخر نبود هیکه اصال شب نیپر از برق تحس یعسل يهمون چشم ها. دمتو سالن شو زل ز یچشم عسل

 نیدنبال ا زیاز هر چ شیخواستم صادق باشم، ب یبودم؛ اما اگر م يزیتر از هر چ شیدلتنگ که خب ب. هم بودم یعصبان. هول بودم. بودم

باال داده  یدستش کتش رو کم هی. تونست پنهان کنه ینگاهش رو نم یکالفگ. تر کنه شیمن رو ب يمحو نیزد تا ا يلبخند. نگاه براق بودم

شد  ینفس هام داشت تند م. امکان نداشت نیچون ا دم؛یشن ینه م دم،ید یم زیچ چیمحو بودم که نه ه يمن به قدر. بود بشیج يبود، و تو

.کردم یبود، باور نم بایژست ز هیصحنه رو که پر از  نیهم اهنوز . کردم یپشت گوش هام و گونه هام احساس م یبیغر یو من داغ

 کیرو نزد وانیل. اون لبخند مخصوصش رو واضح تر کرد. برداشت وانیل هیبلند رو به روش،  زیم يآزادش رو جلو آورد و از رو دست

 نیا دییتا يمن هم سرم رو برا. رو فرو داد شوانیاز ل يجرعه ا. بود ییتو دلم غوغا! تو یبه سالمت یعنیبه سمت من آورد؛  یصورتش و کم

دامنم رو محکم به  يکه بتونم خودم رو کنترل کنم، گوشه  نیا يطور؛ اما برا نیآورد، من هم هم یخودش نم يرو به. ژستش تکون دادم

 کیش رایبوسه و سم. ومدند توکه ا دمیطول و دراز اطرافم باشه که از دور بچه ها رو د یکردم حواسم به سخنران یسع. دستم گرفته بودم

:به سمتم اومدند و گفتند

م؟یریچند لحظه وقتتون رو بگ میتون یم -

"دو تا چشون شده؟ نیا"

:گوشم آورد و گفت کیسرش رو نزد رایسم. جلو رفتم یپا به پاشون کم آروم

نه؟ نهیاون گوشه ام پیخوش ت ياون آقا -

.معلوم بود زیجواب ندادم، اما از نگاهم همه چ. دنشید یهم م گرانید. بود یعپس واق. شدم رهیبه اون نقطه خ گهیبار د کی

:لب هاش گفت نیدهانش گرفت و از ب يگفت و دستش رو جلو ینیه بوسه

.کن ویقبلش شمارش رو برام س یول. بگو شیهر موقع نخواست گمیم! اوالال -

:گفت رایسم

!ببند بوسه -

.بود يدج رایسم ي افهیق. گرفته بود خندم

:گفتم
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؟یکن ینگاهش م يجور نیچرا ا رایسم -

.نداشته باشه یکنم قناس یدارم مترش م -

ساله  یحدودا س ياز طرفدارهام که مرد یکیدستم رو گرفت تا با . اومد نینار ریو و ریتو همون ه. شد یمردم، اما نم یاز خنده م داشتم

:خواستم اعتراض کنم که گفت. رفتخوب ازش پول گ یلیخ شهیگفت م یم. بود، آشنام کنه

.ادهیاز سرش ز نمیهم. باده باش. نکن يتو کار! به خاطر بچه ها بلویب -

.بود نیاطراف ام زیدن. که دوباره سرم رو بلند کردم میرفت یبه سمت چپ سالن م نینار همراه

"دونم کار توئه یمن که م! يعامل نفوذ يا"

.دیخند یداشت باهاش م بهروز

"!شناسدش ینگار صد ساله مجلب ا"

.بودند یقبل يو بوسه تو جبهه  رایاما سم. روزگار و موگه هم بودند یحت

".دیفروش یقربونتون برم که من رو نم"

که  میخبرها بش تریکه دوباره ت میدیترس یاز دست جماعت خبرنگار و عکاس، م. جا نبود نیمن ا یهاکان مظلوم و دوست داشتن هاکان،

.میکرد یآشت

.صورتم رو برگردوندم. به من افتاد نیام نگاه

"!دکتر؟ يآقا يایچرا جلو نم ،يجا اومد نیخب تا ا"

اما تمام هوش و حواس من . کرد یاطراف دهانم درد م يانقدر به همه لبخند زده بودم، عضله ها. شده بودم جیگ. دمیبر یداشتم م واقعا

.ادیکه چرا جلو نم نیا. بود يا گهید يجا

 يبو. نفس بکشم یکم یکیتار يرفتم پشت در تا تو. کردم دایفرصت استراحت پ یمن هم کم ،یج يد يبا صدا ،یشروع شدن پارت با

بود؛ انقدر  کینزد. بود ییاز هر نوا باتریبم که ز يصدا هی. حس کردم یگرم هیپا و پشت سرم  يصدا هیکه  دمیدرخت ها رو نفس کش

تنم گوش  يهمه . هم بود يها، دلخور یدر کنار تمام اون دلتنگ. برنگشتم. دمینچرخ. شد یس مح منفسش پشت گردن یکه داغ کینزد

.بود که بشنوم

.يدیاز هزار بار شن شیب ياز عصر. نداره دهیهم فا یلیالبته گفتن من خ. يبود رینظ یامروز ب -

 اطیح نیخواستم تو ا یبودم؛ اما فقط م دهیله رو شنجم نیهفت هشت سال، چه قدر ا نیدونست که من تو ا یدلخور چه م یچشم عسل نیا

 نیبا ا ،ینم دار، فقط و فقط به فارس يسرما نیکاج، تو ا يبو نیتو ا م،یمتعلق بهش نبود يکه هر دو به نحو يتو شهر ک،یخلوت تار یپشت

.کنم، که من باده ام و هستم ینم يکه من کار بد رم،ینظ یب کهبم بشنوم  يصدا

بعد از اون همه  ،یبعد از اون همه نگران ،يخبر یاما من امروز نگاهت کردم؛ بعد از چند روز ب ،ینگاهم کن يدوست ندار یدونم حت یم -

!يدلخور

"ن؟یگفت ا یم یچ ؟يدلخور"

.دمیهر نبضت رو نفس کش. هر قدمت رو نگاه کردم. من تا تونستم نگاهت کردم -
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.سیخ يجوجه  هیکوچولو، گنجشک  هیزد؛  یپر پر م یبیحس غر هیدلم  تو

 هی! ایاونم به برد ن؟یباده هم ن؟یاستعفا؟ هم لیمیا هی. حرف بزنم یذاشت یکاش م. يزد یکه بگم کاش حرف م. اومدم که نگاهت کنم -

تا . تو گوشم که من بگم باده ست و اومده بزنه. درم رو از جا بکنه ادیب ایبود که برد نیبهتر از ا يفرستاد یخودم م يپر فحش برا لیمیا

.که به خاطر رفتارم دچارش بودم، خالص کنه یذابمن رو از ع

.دونست حرف هاش خوب نبوده یم پس

دست . بگم و چه کار کنم یکه من ندونم چ. که من رو داغون کنه. من بوده يآپارتمانت پشت در خونه  دیکه کل. يبگه که استعفا داد ادیب -

 يزیاز هر چ شیدونم، ب یپرسم چرا، جوابش رو م ینم...  زیکه دن. ارمیآمارت رو در ب يباز یدگاه، با پارتبندازم به هر جا و از اطالعات فرو

.دلخورم مه

:به لبش اومد و گفت يلبخند محو. به چشم هاش زل زدم یکیتو اون تار. دمیسمتش چرخ به

 اهیجفت چشم س هیصورت سرد پر از کالس،  نیپشت ا .يریتا مچ بگ یشیبراق م یبه خصوص وقت. چشمات چه قدر گستاخه یاگه بدون -

 ینم. ازم يدلخور. مونمیکه زدم پش ییاز همه حرفا. ییاون شب کذا يحس ها ياز همه . من از خودم دلخورم. باده يو گستاخ دار یوحش

؟يبرگرد يخوا

.ندادم یجواب

.به خدا داغونم! دلتنگم ؟یبه صدات مهمونم کن يخوا ینم -

.برگشت ادمیقرمزش به  يلحظه اون حرف ها و اون چشم ها هیاما . و به صورتش که خسته بود شیبه کالفگ کردم؛ نگاهش

.نیمنه ام يجا خونه  نیا -

:و گفت دیبه موهاش کش یدست. دیدونم، اما رنگش پر ینم! هاش پر از بغض شد؟ چشم

...اما ... اما . یکن یرفتار نم نایکه بدتر از ا یکن یم یخانوم يارد. دمیحق م یکه بکن يمن به هر کار. يحق دار ؟يعذابم بد يخوا یم -

من هم احساس . من هم آدم بودم. که لمسش نکنم. کردم که بغلش نکنم یداشتم به زور با خودم مبارزه م. آوردم یداشتم کم م من

.بود یچ یهمه دلتنگ نینداشتم، پس ا یآدم حس نیاگه من به ا. حق داشت رایسم. داشتم

:من من گفتم با

.مهمه یلیانجمن خ يبرا یپارت نیا. برم دیمن با -

کنم،  یدونست چه طور دست و پام رو گم م یمرد نم نیا. کرد کیاز کنارش رد بشم که بازوم رو گرف و سرش رو به گوشم نزد خواستم

.خوره یکه نفسش به من م یوقت

دونم که  یمن م. ارمیاز دلت در ب دیدونم که با یمن م. کجاست قتیخونه ات در حق یکه بدون نیتا ته ا. هستم زیباده من تا ته همه چ -

.هیراهم طوالن

.و بهش نگاه کردم برگشتم

خانوم مهندس  هیکه تو اگه تو تهران . يقابل دسترس تر ریغ يا گهیباشم که تو از هر زمان د دهیاگه امروز فهم یحت. نه ای ،یکمکم بکن -

 ،یمشک يچشما نیا يبه اندازه  يزیچ چیکنم که ه یپاکدل، بهت اثبات م نیاما من، ام. تره شیب تیجا ابعاد زندگ نیا ،یموفق و باهوش
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که سه شبانه روز سرش تو نقشه هاست تا برسه، اون دختر باهوش، اون دختر مقاوم و حساس و  یاون خانوم مهندس يبه اندازه  زیچ چیه

.ستیبرام مهم ن رپوش،یحر يپر نیا

ضربان  یباال، کس يالتهابم رو و به خاطر صدا یکس یکیبه خاطر تار. جا بهتر بود نیا. شدم کیتو سالن شل بایرو رها کرد و من تقر ومباز

.دیشن یقلبم رو نم

 

.بود بهیخودم هم غر يحسم اما برا. آشنا بود يبو هیو تو دماغم  فیلرزش خف هیدلم  تو

رد و  زیاون و دن نیرو که ب يلبخند. اومد نیپشت سرم ام. شدم کشونینزد. جمع بودند زیم هیدور  سالن که شدم، همه به جز هاکان وارد

:گفتم زیلب به دن ریز. بدل شد، تو هوا زدم

!طلبت یکی -

:آورد و گفت کمیرو نزد سرش

.یناراحت یلینه که خ -

.بود ستادهیآروم کنار ما ا نیام. شد یداشت منگ م سرم

:گفت بوسه

.دیخوش اومد یلیخ -

.باهاش دست داد يجد یلیخ نیام. دستش رو دراز کرد و

!ممنونم -

.دوست و عکاس باده. من بوسه هستم -

.سرش رو تکون داد بایز یلیخ نیام

!خوش بختم خانوم -

.از بس که زبل بود. تر برخورد کرد کینزد یلیخ رایبا سم نیام. کرد یهم خودش رو معرف رایسم

که  يبلغار یج يد يعربده ها ونیم. کردند یرو م انهیتو خاورم کایآمر يها استیبحث س ر،یو و ریبهروز داشتند تو اون هو  نیام ز،یدن

.نبود ییذاشت، بحث به جا یم ییکایآمر يآهنگ ها

. صحبت نکردم. رفتم بونیریپشت ت نیبا اصرار نار. کنند بشونیرو قانع کنم که دست تو ج یرفتم تا ملت یم زیبه اون م زیم نیاز ا من

 يداریخر یاز طرف کس ینجوم متیمن به ق ي هیاعالم کرد که لباس اختتام نینار. قرار بدم ریرو تحت تاث یسخنران نبودم که بخوام کس

 نیا. خوردمعلنا جا  دیبه سمتش چرخ نینار يکه با اشاره  ییو کله ها نیاسم ام دنیآدم بودم که با شن نیدنبال ا. شده هداشده و به خودم ا

 یلیبود، اما خ هیریخ يدرسته که برا. دیتو مرکز شهر خر یآپارتمان فسقل هی ایلوکس،  نیماش هیشد  یم رانیپول تو ا نیعقلم داشت؟ با ا

.بود
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ست د نیسردم رو ب يدست ها. کنارش رفتم و باهاش دست دادم نهیریبه رسم د. منتظر اطرافش نگاه انداخت يبا لبخند به چشم ها نیام

بدم . کارش نداشتم نیا يبرا یفیتوص چیه. بهش نگاه هم نکردم. عالمه عکس ازمون گرفته شد کیو  ستادمیکنارش ا. داغش گرفت يها

.میبود که ما در کنار هم انداخت یعکس نیاول نیا! اومده بود؟ خب البته که نه

:باال آورد و گفت يروزیپ يشانه اومد کنارم، انگشت شستش رو به ن زیدن. شد یداشت کم کم تموم م مراسم

.جلو افتاد چیه کی. بود یعال نیمانور ام -

!زیدن -

!بله؟ جانم؟ -

اون کفش  يرو. ستادمیکنارش ا. امشب کرده بود يکمک ها رو برا نیتر شیاز ب یکیکه  ییرفتم به سمت آقا. سرم رو چرخوندم. دیخند

کرد که  یهتل داشت و داشت دعوتم م ایبودم که تو آنتال یجانیمرد آذربا نیغرق صحبت با ا. شد یپاشنه بلند کمرم داشت نصف م

با  یکیرو که شر یساحل کوچک يمن اون خونه . بودم یم زبانیم دیکه امشب با فیح. اون بگذرونم ي رهتابستون رو تو هتل هفت ستا

با  يمرد. چاك دامنم بود يدست من رو. کرد یم يرازداشت روده د. فروختم یساعت بودن تو هتلش نم کیبه  م،یبود دهیخر نایا رایسم

و  يکه چشم هاش کالفه بود؛ اما صورتش جد دمیرو د نیسرم رو که چرخوندم ام. تگف يبه مرد آذر يبا اجازه ا ،يخوش لهجه ا یسیانگل

تر جلب  شیبکشم؛ ب رونیشد دستم رو از دستش ب ینم. متوجه نشه، گرفت یکه کس يمچ دستم رو آروم طور. دیرس یساکت به نظر م

.کنار سالن میرفت. داد یبهم دست م بایحس ز هی فم،یظر يدور بازو يقو ياز بودن اون انگشت ها. میکرد یتوجه م

:گفت نیام

باده؟ -

!بله؟ -

.بگه یکرد چ یداشت فکر م. کرد نگاهم

!یلیسخته، خ یلیخ -

.یگیجمله رو م نیبار دومه که ا يبرا! سخته؟ یچ -

.برام اول شخص شده بود گهیاون شبمون، د انیز جرا بعد

.دونم ینم -

!!يدیخر یلباس رو م نیا دیتو نبا ن؛یرو بگم ام يزیبذار بهت چ -

.شد یترسناك م يجور نیا. اخم هاش تو هم رفت. خورد جا

!چرا اون وقت؟ -

.بخواد پولش رو به رخم بکشه یندارم کس يازیمن ن -

:رو فشار داد و گفت مچم

!تو؟ یگیم يدار یچ! ؟یدنیچه به رخ کش -

.شهیم یلیخ الیپول به ر نیا ؟يرو بابتش پرداخت کرد یپول نیپس چرا همچ -
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:تر شد و گفت یعصبان

...من ... من . نداره تیاهم يمن ذره ا يپول برا نیباده ا -

 ییها نیاز ا یلیتر از خ شیب یلیخ. بود يثروتمند اریرد بسم نیام. حرف دلم رو نگفته بودم. کرد یاما مچ دستم رو هم رها نم. بود کالفه

شد مجبورش کرد  یبود که م یتنها راه نیکرده بودم؛ اما ا یانصاف یب. نبود که بخواد به رخ بکشه يطور شیجا بودند؛ اما زندگ نیکه ا

.اخم کرد یکم. رو بگه لشیدل

:گفت

!خب؟ -

 یم یاالن داشت بهت چ دمیفهم یکه نم يآذر زیکه اون مردك ه نیا ای. ببره خونه اش يا گهیلباس رو کس د نیخواست ا یمن دلم نم -

امشب توش  يادیز یعنی...  یلیخ. ادیهم ازش خوشم نم یلیهر چند خب خ. خواستم خودم بهت بدمش یم. کنه شیگفت، بهت هد

... یلیو خب خ يخوشگل شد

درسته که به خودم قول داده . راهش نبود نیبود؛ اما ا زیمرد حواسش به همه چ. دلرزش بو هیتو دلم . چرخوند يا گهیرو به سمت د سرش

خواست،  یمدل رو م ياگه باده . داشت ازیکمک کوچولو ن هیچند مرده حالجه، اما به  نمیکه در نظر گرفته کمکش نکنم، تا بب یبودم تو راه

.زد یسرم رو م دیشن یاگه م رایسم. بودهم بد ن ادیهر چند خب ز. کرد یتعصباتش کم م نیا زا یکم دیبا

.نیجا صبر کن ام نیچند لحظه ا هی -

 دیو با دمیم حیبه بچه ها گفتم بعدا بهشون توض. کنم یزودتر ترك م یرو کم یاعالم کردم که مهمون. رفتم نیسمت بچه ها و بعد نار به

.کم سر به سرم گذاشتند هیبچه ها هم . نشون بدم نیرو به ام يزیچ

رو تو دستم گرفتم و به  چییسو. سرم گذاشتم يرو رو یموهام رو باز کردم و کاله بافتن. دمیرو پوش نمیکاپشن و شلوار ج. پشت صحنه تمرف

کنارش نگه . بود ستادهیا نگیتو پارک کش،یش يتو اون پالتو نیام. میبر رونیب یاز در پشت میتا بتون ادیب نگیبه پارک نیگفتم همراه ام زیدن

.و سوار شد تمداش

:گفت. داشت اخم

باده؟ هیچ يکارا برا نیا -

.ها نسبتا خلوت بودند ابونیبرف بود و خ يپر از دونه ها رونیب. کردم حرکت

!باده با توام -

.بهت نشون بدم يزیچ هیخوام  یم -

که باد موهام رو  یدر حال ،ییلباس طال هیبزرگ از من تو  یکه عکس يبه ساختمون بلند. استانبول رفتم ییایتو بخش آس یلوکس ابونیخ به

:به عکسم اشاره کردم و گفتم. شامپو زده بودند غیتبل يبرد، برا یم

!نیمنم ام نیا -

.هاش مشت بود دست

؟يبخر يخوا یلباس رو هم م نیا -
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.شد یمزتر مقر یچشم هاش ه. داشتم اشاره کردم نیکه تو ماش يو به مجله ا گهید لبوردیبه چند ب. رو نداد جوابم

 يپل تنگه بسفر با چراغ ها. دیبار یم يزیبرف ر. اومد یم رونیاز دهانم بخار ب. بود یقیمه رق ایدر يرو. شدم ادهیساحل نگه داشتم و پ لب

.دیدرخش یم نیمثل نگ شیسبز آب زیر

کنارم . مجله تو دستش بود. شد ادهیپ نیاز ماش. کردم یرو نگاه م میکتون يدستش زل زده بود و من کفش ها يبه مجله  نیتو ماش نیام

.مژه هاش نشست يدونه برف رو هی. ستادیا

. مانکن کفش بودم. کار رو برام جور کرد نیبوسه ا. کرد یخستم م یگارسون. امرار معاش بود يکار رو شروع کردم، برا نیکه ا یزمان -

.دنیرو انجام م یدم دست يکارها نیکه ا ياز هزار تا دختر یکی

.کرد ینگاه م ایداده بود و به در هیتک نیبه کاپوت ماش. دمیکش یقیعم نفس

 يدغدغه  یراحت ب یزندگ هیبرام . نیمن نداشت ام یرو زندگ يریتاث چیشهرت ه نیاما ا. کردم یرو نم یشهرت نیوقت فکر همچ چیه -

من . دمیرس ینقطه م نیبا اون هم به ا. من مهندس معمارم. مبر ییمن ناراحت نبودم که با اتوبوس جا. مهم نبود ادیهم ز نیا یول. آورد یمال

 ینم! اصال چرا سخته؟! برات سخته؟ یچ. دمیرو نم یمن به کس. يدیاما تو اصل من رو هم د. ینیب یهستم که م ییعکسا اون. نیام نمیا

 یداشت! نیمن باده اورهونم، مدلم و اورهونم ام. مدیفکر کردم اشتباه د. يایشد ب یامشب باورم نم. نیام یاول راه گم؛یباز هم م یدونم، ول

!نه؟ یدونست یرو م نایا ياومد یم رانیاز ا

.ستادیبرداشت و رو به روم ا نیاش رو از کاپوت ماش هیتک. تر فشار داد شیتو دستش رو ب يمجله . ختیاورهون به همش ر ي کلمه

!يا گهیبوده و متعلق به کس د يا گهیکس د يبرا...  يبرا یزمان هیمهمه،  یلیبرات خ یعنی... دو یلیکه خ يدختر یسخته بدون یلیخ -

.دمیفهم یبرجستش م یشونیرو از رگ پ نیا. هم براش سخت بود گفتنش

:زدم و گفتم يپوزخند

!من اگه همسرش نبودم و دوست دخترش بودم، اون وقت متعلق نبودم؟! تعلقه؟ یبرات به معن یچ ن؟یام یچ یعنیتعلق  -

.سوال ها براش سخت بود نیجواب ا. دیچرخ ایداد و به سمت در رونیرو ب سشنف

.يکرد یخودت حل م يرو برا زهایچ یلیقبل از اومدن به استانبول خ. بهتر بود دیشا -

.پر نفوذ بودم يچشم ها نیمن واقعا دلتنگ ا... من . به سمتم برگشت

جا  نیشنبه ا کیوگرنه من همون . وقته نیتو امشب بهتر دنید يخاطر گفت برا نیهم به. نمیاستانبول رو بب يخواست من باده  یم زیدن -

.بودم

:بازوهام رو تو دست هاش گرفت و گفت. تر کینزد اومد

سلول  يکه همه  يزیدنبال چ. هام اومدم یمن دنبال دلتنگ. رو با خودم حل کردم زهایچ یلیجام، خ نیاگه ا. و پنج سالمه باده یمن س -

.زد یم ادشیبدنم فر يها

 نیکرد، تو ا یشهر که آدم رو شاعر م نیمن تو ا. دست هاش داغ بودند ریبازوهام ز. دیلرز یمه، دلم م نیسرما، تو ا نیتو ا. دیلرز یم دلم

اش دور که فشار دست ه یدر حال د؛یمرد باهوش و جذاب لرز نیا يدلم برا ا،یدو در یتالق يتو نقطه  قایشرق و غرب، دق نیب یمعلق

.حضور محکمش بود ينرم، نشانه  چندبازوهام، هر 
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موهاش رو  يدستم رو باال آوردم و آروم برف رو. برف نشسته بود یسر اون کم يمن کاله داشتم اما رو. سرش نشسته بود يرو برف

که  ارمیب نییخواستم دستم رو پا. کردم یگونم احساس م ينفسش رو رو يگرما. میبود کیبه هم نزد یبار انقدر طوالن نیاول يبرا. تکوندم

 يگرما. صورتش برد و چشم هاش رو بست کیکف هر دو دستم رو نزد. ملتهبش رو به دست هام دوخت ياچشم ه. تو هوا گرفتش

.ه بودصداش بم تر شد. سرش رو باال آورد. تر کرد شیرو ب نمیبوسه به دستم منتقل کرد، لرزش دل و د نیکه با ا ینفسش و تمام احساس

.دستات سردن. يکرد خی -

 یقلبم داشت تند تند م. نفس داغش رو به دستم ها کرد. دستش گرفته بود هی نیهر دوش رو ب. هام رو دوباره کنار لب هاش برد دست

و  دیاال کشکاپشنم رو ب پیز. رها کرد یدست هام رو موقت. کردم ریگ یبیخوند که تو چه حس عج یانگار تو چشم هام م. نگاهم کرد. زد

:گفت

.نوك دماغتم قرمز شده. یکن یم خی يدار -

:گذاشتم و گفتم مینیب يسرپوش گذاشتن به اون التهاب، دستم رو رو يبرا. گفت یآخر رو با نگاه مهربون ي جمله

!دلقکا شدم نه؟ هیشب -

!البته که نه -

لرزون خودم رو  يتو اون مردمک ها. فقط غرق اون نگاه بودمبه چشم هام زل زده بود و من . دست هاش گرفت نیدست هام رو ب دوباره

 نیا. کردم يگذاشتم و تک سرفه ا بمیآوردم و تو ج رونیآرام دستم رو از دستش ب. کنم یدارم نگاهش م دهیخودم رو که چه رم. دمید یم

.گشت، نگاه کردم یرف زدن مح يبرا يبهش که انگار داشت دنباله بهانه ا. کرد یم تیداشت هر دومون رو اذ یکیهمه نزد

.گرسنمه یلیمن خ يراستش رو بخوا...  زهیچ... ا  -

:مهربون شد و گفت نگاهش

!م؟یبخور يزیچ هی میبر. ينخورد يزیخب آخه چ -

.یمفصل دارم با کتون شیآرا هیمنم  ،یهست یرسم یلیتو خ! نیرو بب پامونیآخه ت -

:و لبخند زد و گفت لنگه به لنگه مون انداخت يها پیبه ت ینگاه

.منم گرسنم. میگرم بخور يغذا هیکه  ییجا هی میبر. ستیمهم ن -

بدون خبرنگار . شناختم یم رایخودم و سم یمیقد يخونه  يرو تو کوچه پس کوچه ها ییجا. ارمیرو در ب چییکردم تا سو بمیرو تو ج دستم

.مهم نبود میرفت یهم که م یپیبا هر ت

؟یهست یدم دست یلیخ يجا هیاهل رفتن به  -

:زد و گفت لبخند

!البته -
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خواست  یم نیاگر ام. مهم نبود. بردم یم لگونین شیپوش رو پ کیپسرك لوکس ش نیمن داشتم ا. رفت یم ادمیرو  نیام تیموقع یگاه

.میبر یعنیاشاره کردم که  نیبا دست به ماش. کردم یبهش کمک م دیتر بشناسه، پس با شیمن رو ب

!هییبایهر زجا ش نیا -

؟يبود ومدهیقبال ن -

.بود ومدهیوقت به نظرم انقدر محسور کننده ن چیاما ه ،يگذر یلیخ يدو بار یکی -

:پاك کن رو روشن کردم و گفتم برف

 از تییو قبل از سرد شدن چا يریگ یبه دستت م ییچا هی ،یشیم یکه سوار کشت استیجا تنها شهر دن نیا. هستش ییجا شهر جادو نیا -

.با هم ادغامن تهیجا سنت و مدرن نیا. يریبه اروپا م ایآس يقاره 

؟یسنت ای يا تهیحاال تو مدرن. يکرد فشیتوص بایز -

:فکر کردم و گفتم یکم

.یباطن شرق هیبا  ییظاهر اروپا هیجام؛  نیا نیمن ع. خودم دارم، اما مدرن هم شدم يبرا ییمن سنت ها. از هر دوش یکم -

جاهاش با پوشش  یکه بعض یقرمز رنگ يسنگ فرش ها يهم در سکوت، رو يپا به پا. میرفت یم ادهیپ یکم دیبا. کردم رو پارك نیماش

 شیط رایبا سم یو گاه ییکه من سال ها تنها ییکوچه ها نیحضور گرم تو ا نیبود ا بایچه ز. میشده بود، راه رفت دهیاز برف پوش ینازک

دوست  یلیرو خ بشیعج یداستان زندگ نیزن، با ا نیاومد، اما من ا یجا نم نیا یلیخ رایسم. بودآرامش من  نبعم لگونین. کرده بودم

.داشتم

رد  يبرا نیام. ادیبا دست بهش اشاره کردم که ب. "لگونیخاله ن یخانگ يغذاها"باالش بود؛  يزیر ینئون آب يکه تابلو میدیرس يدر به

بود که با  یعثمان یقیموس يو صدا هیادو يپر از بو. میشد ید رستوران کوچک چوبوار. خم شد یلیخ یدر چوب نیشدن از چارچوب ا

کم  هیجا  نیا يبرا. هم پالتوش رو درآورد نیام. کردم زونیآو یکاپشنم رو درآوردم و به صندل. شده بود ختهیمختلف در هم آم ينورها

.بود، اما مگه مهم بود؟ البته که نبود کیش يادیز

 یم دیشا. نگاهم کرد نیام. همه جا از جنس چوب و مخمل بود. بود یرستوران پر از عکس زنان عثمان واریدر و د .نشست یصندل يرو

:بهش زدم و گفتم يلبخند م؟یکن یجا چه م نیخواست بپرسه ما ا

جا  نیا ییتو دوران دانشجوچرا  یفهم یم اد،یصاحب رستوران هم که ب لگونیاالن ن. هیغذاش هم عال. زدن داره يحرفا برا یلیجا خ نیا -

.اومدم یم

پر سر و صدا به کنارم اومد و بغلم . من به سمتم اومد يبایز لگونین. دیبراق ما رو د یآب راهنیپ هیقرمز، تو  يچاق با لپ ها یدور زن از

زن  نیمن دلتنگ ا. کرد یبامزش ازم احوال پرس يبا لهجه . محکم بغلش کردم. رو دوست داشتم بایز يزن پنجاه ساله  نیمن ا. کرد

.کردم یترجمه م نیام يگفت رو برا یهر چه م. هم دست داد نیبا ام. ودمخندان ب شهیهم

.بودمت دهیوقت با پسر ند چیه. خوشگله -

.اومده رانیمهمونمه؛ از ا -

کنه خل جان؟ یرهون رو ول ماو عهدیآدم ول. شناختم یهر چند من اون رو هم فقط از روزنامه ها م. رفت يشوهرت رو که پست کرد -
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.جالب بوده باشه نیام يکنم برا یفکر نم. بخش از مکالمه مون رو سانسور کردم نیا. دمیخند

 یصندل. جالب ستیتور هی يخوشمزه بودند، هم برا یلیکه مطمئنا هم خ یلیاص يغذاها. ارهیبرام ب یشگیهم يگرفت از منو میتصم لگونین

:بهش انداخت و گفت يا دارانهینگاه خر. ستنش نیو کنار ام دیرو جلو کش

.پهیخوش ت -

.ها در حال ترجمه بودم نیا نیرسما ب. لبخند زد و تشکر کرد نیکه کردم ام ترجمه

. تنهامون گذاشت لگونین. حرف نداشت لگونیدست پخت ن. چشم هام برق زد. سوپ عدس، انواع دلمه و کباب دند؛یچ زیم يرو رو غذاها

:و گفت دیذاها رو چشاز غ یکم نیام

نه؟ هیمیصم یلیصاحب رستوران باهات خ. خوشمزه ست یلیخ -

 یمیصم لگونیتو رفت و آمدهامون با ن. غذاهاش خوشمزه و ارزون بود. جا رو کشف کردم نیقبل از مانکن شدنم ا ،ییزمان دانشجو -

.من جالب بود يبرا شیداستان زندگ. دوستش داره اریهم بس رایسم یول را،یتر از سم شیمن ب. شدم

.تر بودنه شیمعلوم بود دوست داره ب. کنجکاو بود افشیق. لقمش رو فرو داد نیام

اون اصال . رقاص بوده لگونیمادر ن. بود ادیتعدادشون تو استانبول ز يدوره ا هی. تبار یونانی ياز ترك ها یعنیروم هستش؛  لگونیمادر ن -

رو که  یسبک نیا يبچه ها يبوده که همه  یخانوم هی اد،یم ایکه به دن لگونین. ادینم ادشیبه  ادیچون مادرش هم ز ه؛یدونه پدرش ک ینم

کنه و  يها باز نیبا ا يبچه ا چیذاشتن ه یمحل نم ياعضا. اون هم روم بوده. داشته یرقاص بودند، نگه م ایاکثرا تن فروش  شونمادرها

. کنن یقبرس کوچ م ای ونانیروم ها به  نیاز ا یلیمتعصب به روم ها، خ يترك ها يبعدها با حمله . شدن یم ریتحق شهیبچه ها هم نیا

زن رو دوست دارم؛ چون کم  نیمن ا. بوده شیشونیپ يننگ مادرش رو شهیو هم شهیاون تو اون خونه بزرگ م و رهیهم م لگونیمادر ن

. شبانه روز تو رستوران ها کار کرده. خوب بوده شیآشپز. پا بودهسر  شهیاما هم ده،یشده، آزار د ریتحق. کرده یو با شرافت زندگ اوردهین

.کرده سیجا رو تاس نیبعد ا

.کرد یداشت با تعجب نگاهم م نیام

 شه،یبخشش هم به خودش ربط نداشته باخبر م چیکه ه لگونین يپسره که از گذشته . ذارن یبا پسره قرار ازدواج م. شهیعاشق م لگونین -

.کنه یهرگز ازدواج نم گهیهم د گونلین. رهیذاره م یم

:لقمش رو فرو داد و گفت نیام

.خب مرده عاشق نبوده! انصاف یچه قدر ب -

.محکم و رك بود یلیخ. جوابش خوشم اومد از

نه؟ يدار يمنظور زایچ نیباده از مطرح کردن ا -

.رو میرو، خود واقع دمیعقا ؛یکنم تا بهتر من رو بشناس یمن دارم کمکت م -

.پر از محبت بهم انداخت یگاهن
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؟ياز اونه که تو تهران بود ریبه غ يزیچ تیخود واقع -

:رو قورت دادم و گفتم غذام

.یدون یهست که تو نم زهایچ یلینه، اما خ -

.دیکش یم یدلمه هاش خطوط فرض يبا چنگالش رو. کرد ینم نگاهم

.باشم يکه اجازه بد. یاومدم که کمکم کن. اومدم که بدونم. دونم یرو نم زهایچ یلیدونم که خ یم -

.نگفته ست، دوست داشتم يکردم پر از حرف ها یرو که حاال احساس م یبم دوست داشتن يصدا نیمن ا. زدم يلبخند

 نیاز ا دونم منظورت یم لگونین انیجر فیبا تعر. اشتباه کردم يزد یباهام حرف م یداشت یاون شب تو خونه، وقت. باده من اشتباه کردم -

که من  نیا. کنه یم تیمن رو اذ نیا. یتو الك دفاع ياز رفتارام مجبورت کردم بر یکنم با بعض یاحساس م. هیچ يجا آورد نیکه من رو ا

.یدفاع کن دیبا تیهات و زندگ دهیاز ا یتو فکر کن هکنم ک يکار

شناخت منه، درسته؟ ياومدنت به استانبول برا. ستیدفاع ن يمسئله  -

 هی. که خنک نبود و گرم بود یمینس. بود مینس هیتو دلم . هم تب دار بود، به چشم هام دوخت ینگاهش رو که حاال اندک. رو باال آورد سرش

.کرد یفوت جا به جا م هیقلبم رو با  يتو یخی يوارهایانگار داشت تموم اون د ییجورا

.جا اومدم باده نیبودن در کنارت به ا يمن برا -

 هی. روزه نبود هی ایساعته  هی یخستگ هی نیا. کرد یانگار که داشت پرواز م میخستگ يهمه . بود یفیچه حس لط. انداختم نییرو پا سرم

.بودن بود يمن برا يها دنیبه تعداد تمام جنگ. من بود ییتنها يتک تک روزها يبه اندازه . و هشت ساله بود ستیب یخستگ

. بوده یاحساس يمن تحت فشارها ياحساس کردم اون هم به اندازه . داد رونینفسش رو با صدا ب نیام. شد کیبا خنده بهمون نزد لگونین

. داد یکرد و جوابش رو م یبه من نگاه م یرکیز ریهم ز نیام. کردم یانداخت و من ترجمه م یبامزه م يها کهیت نیبا خنده به ام لگونین

هم خوش خلق و مهربون بود و من هم فقط داشتم ترجمه  لگونین. ب و جنتلمن بودمود شهیمثل هم نیام. رو دوست داشتم نشونیب الوگید

که  نیاز ا. که چرا بچه دار نشده نیاز ا شیمونیو از پش میریگ یکه در کنار هم م یاز آرامش. من گفت ياز آمد و رفت ها لگونین. کردم یم

چه  لگونیکنه که ن یکردم واقعا درك م یاحساس م. داد یمدرك کردن تکون  ين سرش رو به نشانه یام. کاش من دخترش بودم يا

.داره یاحساس

من هم . گذاشت زیم يتر از پول غذا رو رو شیب اریکرد و بس بشیج يدست تو نیام. بود یموقع خداحافظ. دیهر دومون رو بوس لگونین

خونسرد پالتوش رو  نیام. رهیخواست پول بگ یکال نم م،یکه ما راه انداخته بود یاما تو جار و جنجال لگونین. خواستم خودم حساب کنم یم

.میتو لباس هامون جمع شد یسوز برف که به صورتمون خورد، کم. من هم به دنبالش رفتم. راه افتاد درو به سمت  دیپوش

:گفتم

.من دعوتت کرده بودم -

به نظر  دیهم تندتر شده بود، سف یکه حاال کم یبه خاطر برفهوا . میرفت یراه م زیر يبرف ها يدر کنار هم رو. کرد و جوابم رو نداد یاخم

.دیرس یم

؟يخسته ا -
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.واقعا نبودم. بودم، اما نبودم یخسته م دیسوالش احساس کردم با نیبا ا. کرد ینگاه کردم که داشت به رو به روش نگاه م بهش

 نیبه هم. رفتم یم جیاست يمختلف رو يکه من سه جا ییهاو روز. کردم یده ساعت تو رستوران کار م يبود که من روز ییروزها! نه -

.ستمیخاطر خسته ن

.یهست یتو دختر مقاوم -

.دید یرو هم م میاخالق اتینبودم و خصوص ییبایخوشحال بودم که در نظرش فقط دختر ز. زدم لبخند

...نیام یدون یم -

.زد يبه سمتم و لبخند پر از مهر برگشت

.یکن یاسمم رو صدا م ياز دعوا هم دار ریبه غ ییچه قدر خوبه که در جا -

.رو با لبخند جواب دادم لبخندش

دونستم؟ یم دیرو با یخب چ -

.بود دهیخواستم بگم از سرم پر یکه م يزیاون چ يهمه . شده بودم، به خودم آورد رهیبهش خ يجملش من رو که چند لحظه ا نیا

.رفت ادمی يخب راستش رو بخوا -

.زنه یخنگ م افمیجور موارد تا چه حد ق نیدونستم تو ا یم. دیخند بلند

.کارا رو دختر نید نکن ا -

.بود یمیخسته هم بودم، اما حسم حس مال. سبک بودم. شاد بودم. دمیهم بلند خند من

:و گفتم کردم نیرو به ام. بهروز بود. رو که از پارك درآوردم، تلفنم زنگ زد نیماش. میسوار شد. میدیرس نیماش به

.تعجب داشت يجا. تا حاال زنگ نزده بود -

.کرد یرو نگاه م رونیداشت ب نیام. و سر به سرم گذاشت و قطع کرد امیکه چرا خونه نم دیکردم و بهروز پرس یو احوال پرس سالم

نگرانت شده بود؟ -

.قبل از ساعت ده خونه ام نداشته باشم یخاص یلیباشم و کار خ رونیمن معموال اگه تنها ب. آره ییجورا هی -

.هیخوب اریمرد بس -

بود و  نیا شیتمام سع. رفتیپذ شیحضور پر رنگ من رو تو زندگ یگفتمان چیه یب رایاز زمان ازدواجش با سم. هیریپذ تیمرد مسئول -

.باشه یهست که شوهر خواهر خوب

.همه شون دوستت دارن -

.بود يجور هیکالمش  ته

.خاص بوده طشیبا هم بودن هر کدوممون شرا. بوده ادیما ز يرابطه  بیفراز و نش. دوستشون دارممن هم ! دوستم دارن؟ -

.بود يسکوت پر از کنجکاو هی جوابش

.میبود دهیرس یاصل ابونیخ به
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.برم هتل ریبگ یتاکس هیبعد برام  ام،یباده من تا دم خونه ات م -

.خوردم جا

؟یچ يهتل برا -

هتل؟ رنیم یچ يکه مردم برا نیاون جاست و ا ملیوسا نکهیا يخب برا -

...ندارن، نه تو  ییرو جا یهتل چون کس رنیمردم م -

.جوابم رو نداد یجملم بد جور به مذاقش خوش اومد، ول نیا انگار

؟یکدوم هتل -

.تونیهتل شرا -

.هتل خوشمزه تر باشه نیاز ا صبحانش دمیتازه بهت قول م. خونه میگرد یبا هم برم ،یکن یم هیاون جا تسو میریم -

:و گفت دیخند

.ستین حیاون که صد البته اون طوره، اما صح -

.خوره یداره بهم برم گهید -

.دمیوسط حرفش پر. کرد اعتراض

.شد بیتصو! همون که گفتم -

.میدیصدا خند نیجمله هر دومون با بلندتر نیا با

؟یگردون یخودم رو به خودم برم يجمله  -

.گهید استیجور نیا گهید -

 يمجبورش کردم تا اتاقش رو پس بده و به سمت خونه  يو دلخور دیکه با زور تهد نیزد، تا ا یدر هتل همچنان داشت با من چونه م دم

.کرد یهنوز داشت فکر م. میمن راه افتاد

.که من مزاحمت باشم ستیدوستات خوب ن يجلو -

.یو تو هتل بمون یمده باشکه از راه دور او یدوستام بده وقت يجلو -

در . میدیزنگ زدم که نگران نباشه و رس رایکه به سم میرفت یباال م میتو آسانسور داشت. چمدونش رو برداشت م،یدیخونه که رس به

.آسانسور که باز شد در رو باز کردم

!دییبفرما -

 یخوب م. انداخت یقیگذاشت و به اطراف نگاه عم نیچمدونش رو زم. المپ رو روشن کردم و همراهش به وسط سالن رفتم. داخل اومد

:بهم کرد و گفت ینگاه. ستادمیبغل دستش ا. هیدونستم منظورش چ

.ستین دمیکه من خر یاون هیمبل ها که اصال شب نیا -

.گرفتم یباال م یلیسرم رو خ دینگاه کردن بهش با يبرا گهیحاال د. مبل نشستم يرو

.مهم بود یلیخ فیاون کار ظر تین. نه اون که هست ،ینیب یکه م هیاون شکل يزیهر چ. بود هیبه نظر من شب -
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.رو به روش انداخت يایدر يبه منظره  يمبل رو به روم نشست و نظر يرو

؟يخسته ا -

.هییبایز يمنظره ! یلینه خ -

.دوستش دارم یلیخاطر خ نیخونه رو به هم نیبله، ا -

. رو بندازم یجا به جا کنم تا بتونم روتخت یداشتم خوش خواب رو کم ینو رو درآوردم و سع يلحفه هام. مهمان رو براش آماده کردم اتاق

پر . شدم رهیتو چشم هاش خ. بود نیام. سرم رو چرخوندم. دستم قرار گرفت يرو یدست هی هویوقفه، که  یبود و تالشم ب نیبرام سنگ یکم

.ود، کنار زدمموهام رو که تو صورتم اومده ب. ودب یاز مهربان

.کنم یخودم درستش م. دختر نهیسنگ یلیخ نیا ؟یکن یکار م یچ. برو کنار -

...آخه  -

:کرد، گفت یطور که داشت درستش م همون

.آخه یآخه ب -

:کرد و گفت یبودم نگاه ستادهیبه من که تو چارچوب در ا. کرواتش رو شل کرد يکه تموم شد گره  کارش

 يهر جا ایتو رستوران . ریبودنم رو به نحو خودت بپذ. پس بذار که باشم. هم گفتم گهیبار د هیرو بهت  نیا. مباده من اومدم که باش -

مقاوم و  ،يسخته؛ تو باده ا یلیدونم خ یم. بد قلق رو انجام نده يکارا نیا. خوره یبهم برم. یتعارفش رو بکن یدوست ندارم که حت يا گهید

... یعنی...  دیپس با م،یهم رو بشناس میکن یم یسع می، اما اگه داریمستقل

ناگفته، به هم  میبه طور مستق یقرار نانوشته و حت هی یط میاگه داشت. حق داشت ییجورا هی. کردم یرو تا اعماق وجودم حس م حرفش

.میرفتیپذ یهم رو م ییجورا هی دیپس با م،یداد یشانس شناخت م

***

از بودنش تو خونه حس . نشده بود داریپس هنوز از خواب ب. ساعت نه صبح بود. ارد اتاق سالن شدمو نیپاورچ. بودم دهیخوب خواب یلیخ

.داشتم یجالب

 زیم. نکرده بودم يوقت انقدر از جون و دل آشپز چیه دیشا. و رفتم تو آشپزخونه دمیشرت پوش یشلوارك با ت هیدوش مفصل گرفتم و  هی

 يو جلو ختمیخودم ر يفنجون قهوه برا هیدم گذاشتم و  يرو برا يچا. دوست داره، آماده کردمکردم  یرو که فکر م يزیهر چ. دمیرو چ

.دل پر از تالطم خودم بود يمن نشانه  يموج ها برا نیا ییروزها هی. بلند بود يموج ها يبه معنا نیباد داشت و ا اهو. ستادمیپنجره ا

من نگاه  يتو چشم ها میهاکان هنوز هم مستق. هیگرم تابستون مهیشب ن هی. گذشتهماه  هیاز ازدواجمون . هاکان نشستم يخونه  اطیح تو

به سمتش . سهیمهربونش خ يقهوه ا يچشم ها. نهینش یکنارم م. رنگ نشستم دیتاب سف يرو. هم من، هم اون م؛یهر دو خسته ا. کنه ینم

.شمیمنقلب م. کرده هیگر. شده رگهصداش دو . چرخم یم

ه؟ن يباده خسته ا -
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موجود مهربون و حساس رو  نیتونم ا یمن نم. کنه یم دایپ يا گهیهر حرفم برداشت د. شهیکردم، اما حاال نم یبا هاکان درد دل م یزمان هی

.عنوان چیآزار بدم؛ به ه

.کنه یهاکان اما باور نم. ستمیکنم که خسته ن یم ادعا

؟يتنهاتر شد -

.، اما من تنهاتر نشدمدست و پام رو بسته تر کرده یازدواجم کم -

کنه، آه از  یلغزونم که نگاه م يهاکان به چشم ها. سوزه یخورده م مهیبغض ن هیچشم هام از . آرومه، دل من اما متالطم و پر از کف ایدر

.شهینهادش بلند م

از . زیاز همه چ. ادیاز خودم بدم م. میدو هفته با هم. شمیپ انیم ایو در رایسم. سیپار رهیدو هفته م ،يکار تیمامور هی يبه بهانه  فرداش

.دو هفته من رو تنها بگذاره تا بتونم به قول خودش نفس بکشم يبرا ،یکه باعث شده بود هاکان دوست داشتن یسیخ يسکوت و چشم ها

!ریصبحت به خ -

.بود ستادهیپشت به من ا یجذاب تر کم شهینم دارش، از هم يکه با موها دمیرو د نیبرگشتم و ام. دمیپر

:لبخند گفتم با

؟یبخواب یتونست! ریصبح به خ -

.ممنون. خوب یلیخ -

:زدم و گفتم يلبخند

.بهتر باشه تونیقول داده بودم از مال هتل شرا. صبحانه حاضره ها -

.حتما هست -

.نشستم رو به روش یصندل يو رو ختمیر يبراش چا. نشست یصندل يرو. پشت سرم اومد. سمت آشپزخونه حرکت کردم به

.يدیزحمت کش یلیخ -

.تشکر کرد. مرغ آب پز براش گذاشتم تخم

.نوش جانت ست،ین یزحمت -

خلوتت رو به هم زدم؟ -

.شدنم به پنجره بود رهیخ منظورش

.دارم شهیخلوت ها هم نیمن از ا -

؟يتنها بودن رو دوست دار -

.من بلدم با خودم هم خوش بگذرونم -

م؟یامروز کجا بر -

استانبول رو نشونت بدم؟ یدنید يمت جاهاببر -

:و گفت دیرو نوش شیاز چا يا جرعه
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.هیفکر خوب -

بچه ها  يهمه . خواد دعوت کنه یبچه ها رو هم م يشام منتظرمونه و همه  يزنگ زدم؛ گفت برا رایبه سم. میاز صبحانه حاضر شد بعد

دلم آشوب  ییجورا هی. استرس گرفتم. بار هیهم  ونیبار، ش هیبود که مرگ معتقد  رایبود؟ سم یفکر خوب نیا ایآ. شد یشامل هاکان هم م

.شد

ها  ابونینه خ نیکه ام ییاز اون جا. مینشست نیتو ماش. میراه افتاد. طور نیهم هم نیام. دمیو کاپشن پوش یشرت، با کتون یو ت نیج شلوار

.ردمک یم یبود، من رانندگ یالملل نیاش ب نامهیرو بلد بود، نه گواه

نه؟ رمیکم تند م هی -

.تر شیکم ب هیاز  -

.رو کم کردم سرعتم

.سرعتم انقدر باالست یدونم چرا تو رانندگ یاما نم ده؛یبهم تذکر م شهیهم هم رایسم -

. میدرد ش لبوردیب هیاز کنار . میساکت بود. نشون بدم نیخواستم چند تا موزه و مسجد رو به ام یم. شهر حرکت کردم نییسمت پا به

.نگاهش کرد گهیبار د هیو  دیبه پشت چرخ نیام. عکس من روش بود

.یمدل معروف هست هیکه تو  رهیم ادمی ییجورا هی م،یستین رونیب یبا توام، وقت یوقت -

.مسئله هنوز هم تو گلوشه نیلحنش مشخص بود ا از

رو آورده بود؟ لمیچرا ستاره اون شب اون ف یدون یم -

ستاره؟ -

.گمیو قلوها رو مدوست د -

:اخم کرد و گفت یکم

.دمینفهم لمیاز ف يزیهم چ یلیهر چند من آن چنان جا خورده بودم که خ! نه -

!خواست من رو خراب کنه یچون م -

!؟یچ -

اون دختر به تو عالقه داره؟ يدینفهم یعنی -

.هییچنان تعجب کرد که انگار بهش گفتم که ستاره آدم فضا آن

نقدر گرد شده؟چرا چشمات ا -

.تر از چهار تا کالم باهاش حرف نزدم شیوقت من ب چیاون بچه ست و در ضمن ه. امکان نداره نیا -

.نیام یبراش جذاب ؛يکه تو چه قدر باهاش حرف زد ستیمهم ن -

.داد هیتک یصندل یکرد و سرش رو به پشت یپوف

.کردم یاصال فکرش رو هم نم -

.دنبالشه دیهم شد نیکه نگ يکار. خواست من رو خراب کنه یم -
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.که داره هییمنظورش به تمام کمپلکس ها. ستیمنظورش به تو ن نینگ -

.ندازه یم یکس ادیمن رو . نهیغمگ یلیچشماش خ -

که  يدوست دختر. رو داره و دوست دخترشه ایدر ظاهر برد نینگ. زهیل یماه نیکه ع يمرد است؛ینباشه؟ عاشق برد نیچه طور غمگ -

 یرو م ایبرد يرادهایدختر عاشق که ا هی. هیچ ایبرد یدونه که نقشش در زندگ یاما در باطن خوب م ست؛ین یهم بهش راض ایمادر برد یحت

.هیهم راض نیکنه، اما به هم یرو حس م شیاحساس یب نه،یب

.درسته -

.شد یهم جذاب تر م ایبرد يشد، برا یخودش ارزش قائل م يبرا یخودش کم نیاگه نگ -

.فکر نکنم. دونم ینم -

.دیخند نیام

.مهم باشه یهم هست که تو زندگ يا گهید يزهایچ ایبرد يخب بله، برا -

:زدم و گفتم لبخند

از همه مهم تره؟ یچ تیتو تو زندگ يبرا -

.میشد یرد م رشیاز ز میمونده بود و کم کم داشت زانسیب يکه از دوره  یگل یمیشد؛ به پل قد رهیبه رو به رو خ. شد يجد چهرش

که  یحس. انقدر که خودم هم از بودنش هم سرخوشم، هم مضطرب. وقت نداشتمش چیکه ه یحس. يقو یلیحس خ هیحس دارم؛  هیمن  -

دارم، اون  میکه من تو زندگ يزیچ نیمهم تر. آورده نیو سنگ یدوست داشتن تیمسئول هیکه برام  یحس. نهیوجودم باهاش عج يهمه 

.تره نیو البته سنگ باتریهزار برابر ز تشیکه مسئول يحضور. حضور بشه هیبه  لیحس تبد نیکه ا دوارمیحسه و ام

وقت از  چیتر بود، اما ه یمیقد یلیخ یلیخ دیپل و شا نیکه به قدمت هم یفکر کردم؛ به حس يخوردم، پرواز کردم، و به جمله ا جا

دهانم رو باز . خودخواه یجنتلمن و کم ر،یپذ تیبودن؛ مسئول نیبه سبک ام. به سبک خودش حرف زده بود نیام. شد یکم نم شییبایز

گذار بود، چه  ریساده، سبک و تاث ،یقیموس يمثل نت ها ییجورا هیجمله که  نیدونستم در مقابل ا یواقعا نم ندهر چ. بدم یکردم تا جواب

.شد گفت یم

:گفت عیسر

.دت فرصت بدهبه خو! االن نه. باده يخوام جوابم رو بد ینم -

.بود یتر از هر کالم یگفتن دیکه شا یسکوت. میبعد هر دو تا مقصد سکوت کرد و

:گفت یو م دیخند یم نیبودند؛ اما ام بایز. میبود دهیتا مسجد د دو

.ستین يالاقل خاکستر. هم قشنگ تره یلیخ رانیتازه مال ا! نمیاومدم مسجد بب رانیاز ا -

.دادم یحق م بهش
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 هیهوا . شده بودم رهیبه استکانم خ. به همراه باقلوا آوردند يچا ک،یکمر بار يبرامون تو استکان ها. مینشست یسنت يخور يچا هی تو

. گذشت يچند لحظه ا. لذت ببرم یگرما اندک نیچشم هام رو بستم و سرم رو رو به آسمون گرفتم تا از ا. و سبک داشت میآفتاب مال

 یتو چشم هاش لذت موج م. بهش زدم که با همون لبخند جوابش رو گرفتم يلبخند. شده رهیبهم خ نیما دمید ردمچشم هام رو که باز ک

.زد

نه؟ يآفتاب دوست دار یلیخ -

!آره -

.کردم در حسرت آفتاب بودم یم یکه تو لندن زندگ یمن حدود هفت سال ؟یچ يمن بود يپس اگه جا -

.بودم؛ هم به خاطر آفتابش، هم مردمش ایتر عاشق اسپان شیبمن . دوست ندارم ادیخاطر لندن رو ز نیبه هم -

.یاروپا رو رفت ياز شهرها یلیپس خ. رو دوست دارم ایمنم اسپان -

:رو قورت دادم و گفتم میچا

.همش رو بایتقر -

.يسکوت کرد نینگ يجالبه، اون روز جلو -

 يایخراب کردن دن. کرد اون لحظه در مرکز توجهه یشت فکر مدا. برد یداشت از حرفاش لذت م. نداشت که جوابش رو بدم یلیدل -

.نداره یکوچک آدم ها لذت

:تر شد و گفت قیعم لبخندش

.خاصن اریهات هم بس شهیاند -

.کنه دیدو قلوها و مادرش خر يبرا دیدونست که با یزد، اما م یغر م. دیخواستم ببرمش خر یم. میشد نیسوار ماش دوباره

.کرد یرو نگاه م رونیبکرده بود و  سکوت

.نیام یساکت -

 مشیسکوت کردم تا تصم. رفت یاومد و م یبود که م یحرف هی. با خودش در جدل بود. شده بود رهیبه رو به روش خ. رو چرخوند سرش

.و با من من یباالخره به حرف اومد؛ البته به سخت. رهیرو بگ

چطور حاضر شد از دستت بده؟ ؟یچرا طالق گرفت -

 يبرا یمنتظر جوابش بود و من حرف. سوال کنه حیهمه رك و صر نیهمه مبارزه با خودش، اصال انتظار نداشتم ا نیبعد از ا. حبس شد نفسم

!بود یبراش مهم م دیتونستم بگم که نبا ینم. نبود یداشتم، اما گفتن. گفتن نداشتم

.از دست دادنه براش مهم نبود نیا دیشا يخب راستش رو بخوا -

.حرف ها بود نیتر از ا دهیچیپ یلیحال خ نیساده تر و در ع یلیمسئله خ. دونستم ینبود؟ خودم هم نم ایبود  حیصح جملم

؟یدوستش داشت -

شده  دیکه از شدت فشار مشت، سف ییو دست ها قشیشق يعرق رو يقطره . جمله ها براش سخت بود نیا دنیچه قدر پرس. خوردم جا

.بود یجنگ درون هی يبود، همه و همه نشانه 
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؟یپرس یچرا م -

.نداد یجواب

.قائلم يادیز یلیخب من هنوز هم براش احترام خ -

.هم جواب بود ییجورا هی ،یربط یب نیدر ع. بود کیپلماتیجواب د هی نیا

.از احترام داره شیب یاون به تو حس -

.نبود یبود، اما کاف حیصح نیا خب

.حس من کار نداره من با حس اون کار ندارم، اونم به -

؟يچرا هنوز اورهون موند -

.دارم اجیاحت یلیفام نیمن به ا -

:ادامه دادم. چند وقت داده بودم نیکه تو ا يا هیحاش یتنها جواب ب. جوابم درست بود! و صراحت یرک نیهم به

.رات بازتر بشهکم ب هی زیکنم همه چ یکه فکر م ییبه جا میریو م میشیم دیخر الیخ یب ،یاگه حوصله کن -

که به  یالبته مطمئنا بخش. رو براش باز کنم زهایاز چ یلیمرد، برام انقدر مهم هست که بخوام خ نیکردم که ا یخودم اعتراف م شیپ دیبا

!خودم مربوط بود؛ به باده

که دو طرفش خونه  یکیبار يکوچه ها. مونیمیقد يمحله  م؛یشد یاوغل یوارد ب( cihsngir) ریهانگیج ابونیخ يکوچه پس کوچه ها از

به  ،یاگه دستت رو از پنجره ات دراز کن يکرد یبود که فکر م کیبه هم نزد يدو طرف کوچه به قدر يپنجره ها. بود يآجر یمیقد يها

 يهمه  بایتو اون محل تقر. کردند یم يچند تا پسر بچه داشتند توپ باز. کوچه نسبتا خلوت بود. یرس یرو به رو م ي هیهمسا يپنجره 

 یرو نگاه م نیام يبا کنجکاو. دادم یکردند و جواب م یشدند، سالم م یاز کنارم رد م. شناختند یکاسب ها و البته خاله زنک ها من رو م

.گرفتند یو جواب نم دندیپرس یم. تو چشمشون پر از سوال بود. کردند

:بود، گفتم يسکوت نسبتا قو هی نمونیاالن ب نیمکه تا ه نیرو به ام. بهش اشاره کردم م،یدیکوچک محل که رس یبقال به

.داد یم هینس رایمدت ها به من و سم یبقال نیا. کردم یتوش زندگ رانیهستش که من بعد از اومدن از ا یمحل نیا -

.جمع شد یصورتش کم. من و البته به محله بود شیحواسش پ ي همه

 ياز جاذبه ها یکی شیمواز ابانیشهر و خ يکافه ها نیپر رفت و آمدتر که تهش محل هیمرکز يجا هی. ستیشهر ن نییجا پا نیا -

 يها یهستش که زندگ ییها ينوگرا و بچه هنر يتئاتر، خواننده ها يهنرمندا یمحل زندگ میکه ازش رد شد یابونیخ. شهره نیا یستیتور

 يرو رنیکافه ها م نیهستش که تو هم ییاز رقاصه ها یدانشجوها و البته بعض ،يعاد يآدم ها یمحل محل زندگ نیا. دارن نالینسبتا مارژ

.صحنه

خوشحال بودم که کنارم . داد یم یحضورش بهم دلگرم. ستادیکنارم ا. ستادمیمون ا یمیاون ساختمون قد يرد شدم و جلو یکنار بقال از

.ستادهیا

 يزهایچ یلیکردم و خ یباالتر گارسون ابونیخ هی. کردم یجا شروع به زندگ نیا. پناه یو ب دهیرم ده،یجا اومدم؛ ترس نیبار ا نیمن اول -

.یدون یکه م يا گهید

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٢

.سکوتش رو شکست باالخره

.دونم یآره م -

معروف هم . دونن که من دست از پا خطا نکردم یجا م نیا يزن ها يهمه . کردم یمن تو کدوم محله زندگ یجا که بدون نیآوردمت ا -

.طور نیکه شدم هم

.دبو نییپا سرش

.شک ندارم نیبه ا -

. ستادمیا. کردند یگشتند و دوباره نگاهمون م یآدم ها برم یبعض. میرفت یراه م ادهیها رو پ ابونیخ. پشت سرم اومد. کردم حرکت

:برگشتم به سمتش و گفتم

...مدل که شدم، دردسرهام که شروع شد . به دست از پا خطا کردن من کار نداشت یاما کس -

.ها تو مغزم جا عوض کنند تیو ذهن زهایچ یدادم تا بعضرو تکون  سرم

باز  تیمن از خاص. بنده یآدم ها م یبعض يراه ها رو به رو یلیکنه و البته خ یراه ها رو باز م یلیجا خ نیا یلیفام نیاورهون موندم چون ا -

.رو بست زهایچ یلیاما راه خ. نداشتم ازیجاده صاف کن ن. نکردم ياستفاده ا چیکردن راه هاش ه

 یلیخ یلیرفتن من، خ هیهمه حاش نیکردم با وجود ا یاما احساس م. دلخور بود. کنجکاو بود. چشم هاش نگران بود. دمیکش یقیعم نفس

.نفهمه ای رهیحرف ها بود که حرف هام رو نگ نیباهوش تر از ا

.ست هاش گرفت و نگاهم کردمچ هر دو دستم رو تو د. تر شد کیبهم نزد یکم. پر از استرس شده بود صداش

بوده باده؟ یمشکل چ -

 نیو به ا نیمن تنها بودم ام. بود یدونم آدم مشکوک ینم. فرستاد یم هیبرام هد. دیچیپ یوقت بود که به پر و پام م یلیبود، خ يمرد هی -

.اومدم یباهاش راه م دیاز نظر اون من با. داشتم اجیکارم هم احت

.دادتر فشار  شیدستم رو ب مچ

خب؟ -

دولت هم از  ای سیپل یکه گاه يطور. هیقو یلیتوش خ ینیزم ریز يایکه هنوز دن هیجا کشور نیا. ستین سیجا سوئ نیا نیام! یچیخب ه -

.تیامن یعنیاورهون بودن  عهدیجا همسر ول نیاما ا. ادیپسشون بر نم

.دیبار یم یچشم هاش نگران از

.همون باده اممن هنوز . نینگام نکن ام يطور نیا -

آدم هست؟ نیهنوزم ا -

:زدم و گفتم پوزخند

...فرستاد  یگلوله م هیقبال برام هد. البته که هست -

.دیوسط حرفم پر. گرفت یدستم رو انقدر محکم گرفته بود که داشت دردم م مچ
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!؟؟یچ -

.فرسته و گل یم امیبرام پ گهیاالن د. میکن یداد نزن، جلب توجه م نیام -

؟ينکرد تیشکا یعنی ؟یگیم یچ يدارتو  -

:آوردم و گفتم نییپا یرو کم صدام

 نیرسه آخه؟ االنم ا یجوجه مانکن تنها به کجا م هی تیشکا. ست هیجا ترک نیا! انگلستان ای ستین کایجا آمر نیجان ا نیام ت؟یشکا -

.نداره يریو هاکان و افتادن خبر دست خبرنگار جماعت تاث زیدن يجز دردسر برا تیشکا

:و گفت دیبه صورتش کش یدست. رو رها کرد دستم

!بگم؟ یآخه دختر من به تو چ! من يخدا -

دستش رو . کرد یلرزان، خوش خوشانم م ینگاه عسل نیا ییجورا هی. کرد یحالم رو دگرگون م شیحضورش و نگران. قدم جلوتر اومد هی

.سرد یلیدستش سرد بود، خ. گونم گذاشت يرو

!يبر ییتنها جا يبشه؟ حق ندار تیزیچ هیاگه  -

"!عاقبت درد و دل کردن با دکتر پاکدل نمیا! اید ب"

!ن؟یام -

.شد رفت بیتصو! نیام یب نیام -

...آخه  -

:هر دو دستش گرفت و گفت نیرو ب صورتم

از خودت،  ؛یبرام گفت. به سمتم يقدم اومد هیتو . رو بهت ثابت کنم يزینتونستم چ. منم؛ منم که انگار نتونستم بگم ،یستیباده مسئله تو ن -

نفوذش کم از خاندان  یدون یکه م یمرد، به عنوان آدم هیبذار منم به عنوان . خونم یهم من دارم تو نگاهت م یکه نگ ییزهایچ یلیاز خ

.امینداره، به سمتت ب ناورهو

.بهش زدم يدلم لبخند تو

"!حسود"

.نشست یبه دلم م ییجورا هی حسادتش

.یدون یخوب م یلیرو خ نیخودت ا. ندارم تیمن عادت به محدود نیما -

:شد و گفت یکم عصبان هی

.میراجع بهش حرف بزن مینیبش دیبا میهم برگرد رانیا چ،یکه ه مییجا نیا یتا وقت. کنم یمن محدودت نم -

:بهش نگاه کردم و گفتم یاما با بدجنس! دونست؟ نه، البته که نه یکه کار رو تموم شده م نیاومد از ا یم بدم

گردم؟ یمن گفتم برم -

.کرد تمینگاهم کرد و دستش رو دور شونه ام انداخت و به جلو هدا يجد. صورتم برداشت يصورتم بود، از رو يدستش رو که رو کف

.کجاست تیقیحق يالبته هر موقع که تونستم بهت اثبات کنم خونه . میگرد یبرم. يگرد یبرم -
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 یتنش، نگران يحضورش، گرما. کردم، برام مهم هم نبود یمحل درست نبود؛ اما به ته دلم که نگاه م نیرفتنمون تو اراه  يطور نیا

.فکر کنم یو پر رنگ بود که نخوام به حواش باینگاهش، قدرت و نفوذ کالمش انقدر ز

:آورد و گفت نییپا یطور که دستش دور بازوهام بود، سرش رو کم همون

م؟یبخور يزیچ هی. داشتمگرسنه نگهت  -

 رایشب شام مهمان سم. میاستراحت کن یهم کم م،یبخور ییزایچ هیخونه، هم  میبر ،یتحمل کن یاگه بتون. ستمیگرسنه ن یلیمن خ -

.میهست

. بود آزار دهنده ییجورا هیکه تو ذهن من هم  يزیچ. تو ذهنش اومد یدونستم که چ یخوب م یلیخ. رو محکم تر دورم حلقه کرد دستش

.موندم یوسط م نیا دیکه با چارهیو حسود بود و من ب یقرمز عصبان ینگاه عسل هیسرخورده و  يجفت چشم قهوه ا هیمن  يچشم ها يجلو

کرد، قرار  فیهم تعر یلیازش خ نیبعد از غذا که ام. کار استاد بودم نیتو ا. کردم تا بشه غذا یرو با هم قاط ییزایچ هی میدیخونه که رس به

 ینداره و من به مهمانم برسم و بوسه داره کمکش م یاجیگفت که به کمک احت رایسم. نییپا میو حدود ساعت هشت بر میکم بخواب هی شد

.کنه چمیبود که بوسه بهم زنگ نزده بود تا سوال پ بیعج مبرا. کنه

اتصال  يرشته  نیو بهروز معتقد بودند ا رایکه سم بود نیا رایسم یمهمان نیا لیدونستم دل یخوب م یلیخ. شدم یجا به جا م یتخت الک تو

 فیو صد البته از تعر رایخوب از نگاه بهروز و سم یلیکه من خ نیو ا. شد یهر چه زودتر گسسته م دیگونه هم بود، با ماریمن با هاکان که ب

. ها بودند نیمن هم ا يخب خانواده و راهنما. دمیبه سمت راستم چرخ. جماعت قرار گرفته نیا لیباب م یلیخ نیبودم ام دهیفهم زیند يها

.کم کم خوابم برد. دمیکش یقینفس عم. تر به من لطف داشتند شیها که از صد تا خواهر و برادر ب نیا

.::شده استساخته و منتشر )www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

.زدم جیکم گ هی شهیمثل هم. شدم داریدر ب يکه با صدا دمیدونم چه قدر خواب ینم

!دییبفرما -

:در رو باز کرد و گفت يال یکم نیام

.ساعت ششه. شهیم رمونیداره د ؟یشینم داریب -

نگاه کردم و  د،یخند یخواب آلود من م يده پف کر يخندونش که مطمئنا به چشم ها يبالشت بلند کردم و به چشم ها يرو از رو سرم

.بالشت ولو شدم يدوباره رو

.شمیاالن بلند م -

:و گفت دیخند بلند

!کامال مشخصه تیسرحال زانیاز م -

.در کنار رفت و به سمت اتاق خودش رفت يداد و از جلو یرو تکون سرش
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شلوار مخمل  هی. دسته مو از کنار گوشم بافتم هیفقط . درست کنم حوصله نداشتم موهام رو. کردم شیآرا یدوش گرفتم و کم. شدم بلند

.دمینداشت و کفش تخت سبزم رو پوش نیآست هیکه  یبلوز مشک هیسبز، 

پشتش بهم بود و معلوم بود که با بند ساعتش . به سمتش رفتم. ستادهیاز رد ادکلن تلخش گرفتم که تو سالن ا. اومدم رونیاتاق ب از

 یهاش رو باال زده بود و شلوار کتون آب نیکه آست شیسورمه ا يبه بلوز مردونه . تنش نگاه کردم کیباالش و لباس ش به قد و. رهیدرگ

لختم نگاه  يبه سر شونه  یفیبا اخم ظر. نگاه به سر تا پام انداخت هی. ستادمیرفتم رو به روش ا. نگاه کردم شیا سورمه يو کالج ها ینفت

.دمیبرداشت اولم که افتادم خند ادی. از لذت هم نبود، برام آزار دهنده نبود ینگاه که خال نیم که اخودم اعتراف کرد شیپ. کرد

:کرد و گفت نگاهم

؟يخند یم یبه چ -

.ناخود آگاه بلندتر شد خندم

!یچیه -

.یکن یغش م يدار ؟یچیه -

.تش رو براش ببندمدستم رو دراز کردم تا بند ساع. اومده بود یاون هم لبخند بزرگ يلب ها يرو

؟يدیخند یم یبه چ یبگ يخوا ینم -

:کردم گفتم یطور که بند ساعتش رو محکم م همون

!یکردم تو سنگ یفکر م لیاوا. دمیخند یبه خودم م -

!سنگ؟ -

.يکرد یچون فقط صورتم رو نگاه م! آره خب -

غرق نگاه پر . اعتش رو بسته بودم، اما هنوز دستم به مچش بودبند س. شد رهیکم خندش رو جمع کرد و به چشم هام خ هیبعد . دیخند بلند

.از التهابش شدم

:گفت نیام

!فکر کن وروجک يجور نیتو ا -

.هم خندم گرفته بود ییجورا هی. کردم رو دست خوردم یاحساس م. من جا خورده بودم. رو گفت و به سمت در رفت نیا

!ها شهیم ریداره د ؟ياینم -

بعد . بره رایسم يبه خونه  یدوست نداشت که دست خال نیام. میریتا گل و شکالت بگ میدر اطراف خونه رفت يبه مغازه ا نیهمراه ام اول

 نیام ي افهیق. داخل مشخص بود که بچه ها اومدند ياز سر و صداها. دیرس یزعفران به مشام م يکه ازش بو میدیرس رایبه آپارتمان سم

.هاکان هم هست ادیکه به احتمال زحدس زده بود  امطمئن. بود يجد

. دست دادند نیدوستانه با ام یلیبوسه و روزگار هم جلو آمدند و خ را،یسم. کرد يشاد اریبس یدر رو باز کرد و سالم و احوال پرس بهروز

.کردند یکه تنها زبان مشترك جمع بود، صحبت م یسیقرار ناگفته بچه ها به زبان انگل هی یط
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. کردن از اتفاقات اون روز کرد فیشروع به تعر یپام نشست و به ترک ياومد و رو رونیبدو بدو از اتاق ب ایدر. ان نبودندموگه و هاک ز،یدن

بهروز که . کرد یداشت؛ اما با روزگار راحت تر برخورد م نیدر کشف ام یسع یستیبا رودربا یکم ایکرد و در یبا لذت نگاهش م نیام

:تر کرد و گفت کینزد م،یدو نفره کنار هم نشسته بود يکاناپه  يکه رو نیرش رو به من و امآورده بود، س هوهق نیام يبرا

.کشه یاز تو خجالت م. ادیرنگ و وارنگ ب يبه بوسه عادت داره که با آدم ها -

.دیخند و

من هم با بوسه به آشپزخونه . وستینشست و روزگار هم بهشون پ نیام شیبهروز پ. دیمن بلند شد و به سمت اتاقش دو يپا ياز رو ایدر

.رفتم

:بازوم رو گرفت و گفت رایسم

.تو چشمات شکوفه بارونه. خانوم یقرت نمیحساب پس بده بب ایب -

:گفت بوسه

.دیچه کرد نمیبنال بب. دیرس یبه مغزم نم ژنیاکس. درد مردم یاز فضول. ذاشت زنگ بزنم یهم نم رایسم نیا! یلعنت -

.گمیها؟ االن م یلچه خبرتونه کو! سیه -

رو براشون  زیمن هم همه چ. زن فضول ها بهم زل زده بودند نیا نیخنده دار ع یلیخ. آشپزخونه نشستند زیرو به روم، پشت م یصندل يرو

:بوسه رو به خنده انداخت نیآخر ام يجمله . کردم فیتعر

!کنه؟ ینگات نم يکرد یخره فکر م -

!خب نه -

:گفت رایسم

!یبس که خل -

.کنن یدارن چه م گرانیفهمم د یخودمه که نم يانقدر حواسم به رفتارا شهیمن هم را،ینه سم -

.هم دوستش داره زیدن. ازش خوشمون اومد یلیمن و بهروز خ. آقاست یلیخ یول. ومدهیخب نگاهش بد نبوده که بدت ن -

.بود نگاه کردم لبش نییکه پا ینیبه نگ. بود تو دست هاش گرفت زیم يدستم رو که رو بوسه

.میش یاون وقت ما واقعا دلتنگ م. رانیا يریکه تو م يجور نیاما باده، ا -

:گفت دیلرز یکه صداش م یبلند شد و رفت سر گاز و در حال عیسر. شد سیهم خ رایسم يچشم ها. تو گلوم نشست یبغض هی

 یدور هم که باش ،یچ یعنی تیفهمه مسئول یم تهیکه تو زندگ يدونن، بدونم مرد یمن بدونم قدرت رو م. ما بسه يبرا یخوش بخت باش -

.ینیزتریما عز يبرا

 د،یخند یداد و م یخاص خودش به حرف هاشون گوش م ژیکه وسط مردها نشسته بود و داشت با اون پرست نیرو به سمت ام سرم

 يبوسه چشم هاش رو به نشانه . بود، نگاه کردم و به بوسه که رد نگاهش نگاه من دمیچرخ. لبخند گشاد زدم هیناخود آگاه . چرخوندم

.باز و بسته کرد دییتا

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٧

 زیدونستم که دن یمطمئن بودم و م ییجورا هیاز هاکان . استرس گرفته بودم. دل تو دلم نبود. میحدود نه بود و ما منتظر بچه ها بود ساعت

.هم مطمئن نبودم یلیکم متعصب خ هیپسر  نیاز ا ن؛یاما ام. کنه یهم قبل از اومدن روشنش م

:گفت روزگار

.سر و صدا کرد یلیدفعت خ نیمد ا شینما ؟يدیمجله ها رو د -

:رو که تو دهانم بود، قورتش دادم و گفتم یپرتقال برش

!ماجرا من بودما يپا هی. کرد روزگار یم دیسر و صدا که با -

:و گفت دیخند روزگار

!یاز خود راض -

داد، اما من از  نانیبا نگاهش بهم اطم. برگشتم که کنارم نشسته بود رایبا استرس به سمت سم. گ در رو زدندجوابش رو بدم که زن خواستم

.کردم یمن نشسته بود، نگاه هم نم يمبل کنار يکه رو نیترسم به سمت ام

توجه ها به اون سمت  يهمه  زیلند دنب يبا خنده ها. پر سر و صدا وارد شدند و با همه دست دادند شهیمثل هم زیکه باز شد، موگه و دن در

 یکه بچه ها کم يطور. از اضطراب آورد ينامرتب و مضطرب وارد شد و با خودش هاله ا یجلب شد؛ اما پشت سرشون، هاکان خسته، کم

اون حضور پر  نگاهش به. دیهاکان با همه دست داد و به من رس. بود يا گهیتر از هر زمان د نیغمگ شیقهوه ا يها مچش. ساکت تر شدند

 دیشا. شد کیهاکان به من نزد. تر کلیدرشت ه یلیما هم بلندتر بود و هم خ ياز هر دو نیو ام میمن و هاکان هم قد بود. رنگ کنارم بود

 یآزرده به من نگاه م ینگاه سر خورده و کم نیهاکان با هم میسال و ن کیچون . قدر سرخورده ست چهنگاه  نیکه ا دمیفهم یفقط من م

 یکه م دمیشن یرو م نیام ينفس ها يبچه ها سکوت کرده بودند و من فقط صدا. دیجلو اومد و دستم رو تو دستش گرفت و بوس. ردک

.ترسونتم یدونستم اگه االن سرم رو بچرخونم برق نگاهش م

:رفت و دستش رو دراز کرد و گفت نیبه سمت ام هاکان

!دیخوش اومد یلیسالم، خ -

"!من يو تنها یهاکان دوست داشتن"

هر چند به . در کمال ادب دست هاکان رو فشرد شه،یاما مثل هم. کرد یکه داشت ورم م قشیشق ينگاه کردم؛ به رگ ها نیام مرخین به

.شد اسمش رو دست دادن گذاشت یزود دستش رو ول کرد که نم يقدر

!ممنون یلیسالم، خ -

.من بود يخونه  يمثل منظره  قایدق را،یسم يخونه  يمنظره . به سمت مبل کنار پنجره رفت هاکان

خواسته حاضر بشه،  یم یکرد که موگه چه طور وقت یم فیداشت تعر. بده رییجو رو تغ نیکرد ا یسع ،یبلند و البته مصنوع يبا خنده  زیدن

خواستند توجه ها به سمتشون  یم. دندیخند یم يادیکم ز هیماجرا خنده دار بود، اما روزگار و بهروز . کرده بوده ریگ قشیسرش تو 

.برگرده

 یانجام م فیظر یلیکار رو خ نیا. گرفتار شد نیام يخواستم برم تو آشپزخونه که مچ دستم تو دست ها یم. میهنوز سر پا بود نیو ام من

:کرد و گفت کیسرش رو به گوشم نزد. داد
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.يخور یامشب از کنار من جم نم -

پاش  يهم پاش رو رو نیام. مبل کنارش نشستم يآروم رو. دادم گوش کنم هیبود که ترج ير دستورو لحنش انقد یاون قدر عصبان صداش

کرد  یم يکه باز يدیجد الیسرم به سمت روزگار بود که داشت از سر. انداخت و فنجان قهوش رو که سرد شده بود، به دست گرفت

قرمز شده  یبود که به هاکان چشم دوخته بود و صورتش هم کم نیامحواسم به  يدادم، اما همه  یم وشبه ظاهر داشتم گ. کرد یصحبت م

.ور رو نگاه نکنه نیکرد اصال ا یم یهم سع یهاکان طفلک. بود

بوسه سرش رو تو . نندیو هاکان حداالمکان با فاصله از هم بش نیکه ام نندیبش يرو کرد که بچه ها طور شیتمام سع رایشام، سم زیم سر

:گذاشتم کرد و گفت یم زیت سر مگوش من که داشتم ماس

.هاکان رو نکشه خوبه نیام -

از سر عجز به هاکان زدم که باعث شد  يلبخند. چون هاکان بد به من زل زده بود د؛یبار یم شیآت نیام ياز چشم ها. رو بلند کردم سرم

کرد که من و بوسه به  ادیز يرو به قدر نیمنگاه ا شیصورت هامون، آت کیمیرد و بدل کردن م نیا. زهر بهم بزنه یلبخند به تلخ هی

.گذاشت یم سیموگه داشت مرغ ها رو تو د. میزد میآشپزخونه ج

:گفت بوسه

.ترسم یازش م. مثل آتش فشانه نیام رایسم -

:گفت موگه

بود؟ یبه نظرتون رو به رو کردنشون کار درست -

.س بودبودم و دست و پام لم یعصب. نداشتم و کرخت بودم یحس چیه من

:کرد، گفت یم نیرو تزئ سید يکه داشت برنج تو رایسم

.تر ازش خوشم اومد شیب یلیمن که خ. درست و به جاست یلیخ نیام يبار؛ اتفاقا عکس العمل ها هی ونمیبار، ش هیمرگ  -

:من کرد و گفت ي دهیبه رنگ پر ینگاه بوسه

.افته یداره پس م نیآخه ا -

:رفت، گفت یم زیکه داشت به سمت م رایسم

.باده پا شو خودت رو جمع کن! خود یب -

 ،یستیرودربا یب یلیبود که خ يطرفم مرد هی. هستم يخود یمن تحت چه فشار ب دندید یاون ها که نم. گفتنش براشون آسون بود خب

اما مسئول و مهربون  ،یواهخودخ یبا چاشن یمتعصب و اندک یکه جذاب، باهوش، کم يمرد. کردم که دوستش دارم یخودم اعتراف م شیپ

رو  شیلیکه هنوز فام يشوهر. شوهر سابقم بود نیمن که از نظر ام فیو لط یآزار و دوست داشتن یب نطرف هاکا کیو . و مودب بود

.داشتم يداشتم و هنوز باهاش ارتباط دوستانه و کار

 خی. دستم گذاشت يکه دستش رو رو زمیراش برنج برخواستم ب. مرغ براش تو بشقابش گذاشتم کهیت هی. نشسته بودم نیدست ام بغل

.کردند یصحبت م يبچه ها از هر در. زد خیتا مغز استخوانم . هیلحنش که گفت کاف يبود؛ به سرد
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دستم رو گرفت و  رایشدم که سم یداشتم از آشپزخونه خارج م. میدیچ ییظرف شو نیشام، ظرف ها رو تو ماش زیاز جمع شدن م بعد

:گفت

برات . داستیوجناتت پ ياز همه  ؛يدوستش دار. خوره یکسم برنم چیبه ه. سختشه ببرش ینیب یاگه م. نهیتو االن ام ياصل ماجرا باده -

تو هر . هاکان رو نخور يباشه و غصه  نیحواست به ا يهمه . يخواهر یگرفت تیباشه که تو زندگ یمیتصم نیدرست تر دیشا. خوشحالم

.میستین شونیآدم ها تو زندگ يما که مسئول انتخاب ها. يردک اومد یاز دستت بر م يکار

نشستم و  نیکنار ام. میبا هم به سالن رفت. کنه حتمیبود که نص دهیرس جهینت نیبود که به ا دهیچقدر عجز تو چشم هام د رایدونم سم ینم

روزگار که انگار . جوابش رو داد دیمختصر و مف یلیخ نیو ام دیپرس نیام ياز پروژه  یکم زیدن. هاکان و روزگار هم رو به رومون بودند

.کرد هاکان رو وارد بحث کنه یم یداده بود، ناراحتش کرده بود، سع يزیترحم آم ي افهیسکوت و تو خود بودن هاکان که بهش ق

.تر بود مسحور کننده يا گهیاز هر زمان د ،یبه پا کرد؟ جات خال یچه طوفان دیجد يباده تو شو يدیهاکان د یراست -

"؟يدیبحث بود که تو وسط کش نمیا! آخ روزگار، آخ"

 یهاکان نگاه. مبل حلقه شد يرو داشتم و دستش که دور دسته  نیام یعصب ينفس ها يگوشم صدا خینگران موگه به من افتاد و من ب نگاه

.جا جاش نبود نیاش بود، اما ا شهینگاه هم نیا. به من انداخت نیپر از لذت و تحس

.صحنه و جادو نکنه يبره رو شهیمگه م. کنه یهم نظرها رو به خودش جلب م شهیو هم باستیز شهیده همبا -

.وا رفتم. کردم خی

:گفت هاکان

.کردم رشیرو هم تعم دهیتاب سف. میزن یخونه؛ کباب م دیهفته همه جمع ش نیآخر ا. خونه تنگ شده يدونم دلت برا یباده، م یراست -

از سر صلح بود؛  شه،یهم م نیدعوتش هم که معلوم بود شامل ام یحت. نبود یحرف هاش هم از سر بدجنس نیا. ه بودنکرد يرییتغ هاکان

به سمتش هم نداشتم؛ اما  دنینبود و جرات چرخ دمیچون تو د. چطور شده بود نیام ي افهیدونم ق ینم. خراب کرده بودند. اما جاش نبود

.وحشتناك شده بود یلیحتما خ

مه داشت و  یکم هیهوا . دور بره یلیتونست خ ینم. کجاست نمیچرخوندم تا بب یچشم م ابونیتو خ. باد داشت و سرد بود رونیب يهوا

خوردند،  یموج ها که به بلوار م. کنه جادیا يادیز يشد که صدا یمواج بود و باعث م دایشد ایدر. بود يا گهیخلوت تر از هر زمان د ابونیخ

 ییایبه سمت فانوس در یکه داشت با سخت يموتور قیقا هی يو صدا یبوق کشت يصدا. کردند یم سیرو خ يادیز سبتان يتا فاصله 

تو اون لباس مسلما سردش . بود ستادهیا وارید يگوشه  بیدست به ج ا،یپشت به من و رو به در. دمشید. اومد یرفت، م یساحل م کینزد

.ریتقص یو هم ب میصر بودهر دومون هم مق. هر دومون سوخت يدلم برا. بود

تو  ایشور در يبو. تکون هم نخورد. نه، اما حرف نزد ایدونم حسم کرد  ینم. چشم دوخته بود ایبه در. رد شدم و به سمتش رفتم ابونیخ از

.آروم کنارش رفتم. تر تو خودش جمع شد شیکم ب هیاحساس کردم . کردند سمونیخ یموج ها کم. دیچیپ مینیب

!نیام -

.تعجب نکرده دنمیچشم هاش هنوز هم پر از اعتراض بودند؛ اما معلوم بود که از د. تم برگشتسم به
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.شهیسردت م نیام -

 يرو ایکم از نم شور در هی. اومد گهیموج د هی. دیچرخ ایدوباره به سمت در. جواب باز نشد يپر از پوزخند بود؛ اما دهانش اصال برا نگاهش

نگران بودم . من پر از استرس بودم و اون پر از خشم بود. میستادیدونم چقدر در سکوت کامل کنار هم ا ینم. گونه ها و لب هامون نشست

 يزیبدون حرف زدن که چ. سکوت رو بشکنم نیا دیاحساس کردم که با. داد یخودش نم تیتو وضع يرییتغ چیاون ه. که سرما بخوره

.شد یحل نم

.من قبال ازدواج کردم یدونست یتو م -

.تا نگاهم کنه نگشتبر

که ... دونستم که هنوز  یم. يدوستانه دار يدونستم که هنوز باهاش رابطه  یم. هیدونستم همسر سابقت مرد خوب یم. دونستم یآره م -

...هنوز 

.سخت بود یلیبراش خ گفتنش

.یدوستم داره در اشتباه ایهنوز دوستش دارم  یبگ يخوا یاگه م -

.از پژواك صداش کم کرد یخورد، انگار کم وارهیکه به د یموج آب. باال رفت ادیرصداش در حد ف. شد یعصبان

.کنم باده یمن اشتباه نم! کنم یکه اشتباه م -

:با دست به خونه اشاره کرد و گفت بعد

.ستیدروغ ن د،یشد شکست رو د یکه تو چشماش م ياون مرد دم،یکه اون باال د یاون -

.تر شد شیانگار که خشمش ب د،یسکوتم رو که د. کرد یرست هم برداشت نمکرد، اما د یاشتباه نم نیام

!تونم باده یمن نم -

 یو من نم. دست هاش رو تو موهاش کرد. نمیزد، واضح تر بب یم رونیرو که از چشم هاش ب یتونستم آتش یحاال م. تر شد کیمن نزد به

.مچرا مدهوش هر کدوم از حرکت هاش بود تیدونستم تو اون وضع

باده؟ یفهم یم. تونم ینم -

 یداشت از کنارمون رد م قایکه دق يمسافر یکشت هیبم بوق  يداد من هم زمان شد با صدا. من هم داد زدم. رفت یاعصابم م يرو ادشیفر

.شد

ن؟یام هیتو دردت چ! فهمم ینه نم -

:گفت ينجوا گونه ا يزد و با صدا يآورد، پوزخند رونیموهاش ب نیرو از ب دستش

.درد هم داره ،یگیراست م! خب دردم گه،یدردم؟ آره د -

. رهیآرامش بگ یبلکه کم رم،یازش فاصله بگ یخواستم کم. خواد به اعصابش مسلط بشه یکردم م یاحساس م. دیکم دور خودش چرخ هی

 هی. من رو به سمت خودش کشوند مچ هر دو دستم رو تو دستش گرفت و. دو قدم که به عقب رفتم، با دو قدم بلند و خشن به سمتم اومد

بهم لذت و  یکینزد نیا ییجورا هی. اش گذاشت نهیس يدستش رو که مچ دستم توش بود، باال آورد و رو. به آغوشش پرت شدم ییجورا

.داد یاون نگاه بهم ترس م
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؟یکن یکار م یچ -

:زد ادیکه دوباره فر دیاصال نشن دیشا. قوت بود یشل و ب اعتراضم

که نفسم به نفسش  يشده، دختر میزندگ يکه همه  يکه عاشقشم، دختر يتونم با شوهر سابق دختر یکه نم نهیباده؛ دردم ا نهیدردم ا -

!؟یفهم یم. سقف باشم هی ریاتاق، ز هیبنده، تو 

:زد ادیفر بلندتر

!؟یفهم یم -

شل . دیلرز یدلم م. سست شدم. بود، با زبونم پاك کردملبم افتاده  يرو که رو يشور يقطره . کرد سمونیخورد و خ وارهیبه د يبلند موج

 یلیو خ ،یلیدونستم که خ یکه خوب م ياز دهان مرد ا،یجمالت دن نیباتریاز ز یکی دنیبودم؛ غرق لذت شن رینظ یب یغرق لذت. شده بودم

:اش فشار داد و گفت نهیتر به س شیو بدست هام ر. از جانب من نبود یمنتظر حرف. کنه یبرام فرق م گهید يبا مردها ،یلیتر از خ شیب

به خودم  یه. ستیکه عکس العمل هام دست خودم ن يزیانقدر دوست دارم و انقدر برام عز! یمن عاشقتم لعنت. تونم تحمل کنم باده ینم -

...هست  ینیسنگ يزیچ هی. تونم ینم. شهیاما نم ده؛یاز تو بع نیام گمیم

:روش و گفت رو به سمت رگ گردنش برد و زد دستش

که با هر  یمن. یکن یصحنه همه رو جادو م يتونم تحمل کنم که روزگار بگه رو یذاره، که نم یکه نم. جا باده نیهم قایجا؛ دق نیا -

!نگران ؟یفهم یم. که همش نگرانم یمن. شمیحرکتت، با هر نگاهت، با هر راه رفتنت جادو م

.صداش بم و نجوا گونه شد. شد یمنطق م یب یانقدر خشن و کم یوقت یو دوست داشتم؛ حتنگاه ر نیمن ا. لرزون نگاه کردم یاون عسل به

.شمیم اهیگستاخ س يچشما نیمن نگران ا -

 ،یتر از هر نوازش شیو من ب. دیبوس قیلب هاش گذاشت و عم يکف دستم رو رو. از دست هام رو که تو دستش بود، باال آورد یکی مچ

 یعنی. گفتن نداشتم يبرا یچیه. کرد یتا عمق وجودم که لختم م یلذت. شدم ریوصف ناپذ یغرق لذت ییبایز يهر منظره  دنیتر از د شیب

...داشتم، اما 

کردم؟ یتوجه م دیبه لب هاش که داغ بود؟ به کدوم با ایبود  سیکه خ راهنشیپ به

.خوامت دختر یم یلیمن خ. درکم کن. رو بکن باده تمیکم رعا هیکم، فقط  هی -

.میکردند، نگاه کرد یو هاکان که داشتند نگاهمون م زیبه دن. میهر دو برگشت. صدا از جا پروندم هیجوابش رو بدم که  خواستم

"جا بودن؟ نیا یاز ک نایا"

 یمانگار . نبود يعادالنه ا يمبارزه  نیا. دستش رو محکم دور کمرم حلقه کرد نیام. بود زهایچ یلیخ يهاکان نشانه  سیخ يها چشم

...خواست به هاکان بگه که من 

:گرفت و گفت نیمن از باال آورده، به سمت ام دیدونستم با استفاده از کل یرو که م نیام يپالتو هاکان

.میبا هم حرف بزن دیبا -

.دیپالتو رو گرفت و پوش نیام

!باشه -
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.تزلزل یمحکم و ب يا باشه

:رو رو شونه هاکان گذاشتم و گفتم دستم

.ستین يازین -

.برن و حرکت کردند نشیاشاره کرد که به سمت ماش نیبا دست به ام. نگفت يزینگاهم کرد و چ هاکان

 ي گهیشدند و از سمت د نیکردم که سوار ماش ینگاه م نیمن داشتم به هاکان و ام. کنارم اومد و دستش رو دور بازوم حلقه کرد زیدن

.شستگونه ام ن يرو يقطره اشک سرد. رفتند ابونیخ

:به دستم داد و گفت يگاریس زیدن

.بذار خودشون مسئله شون رو حل کنن -

...اما آخه  -

جور  يخوا یم یتا ک ؟ياز عشقت لذت ببر يخوا یچرا نم. کشه یکه هست خجالت نم يزیهاکان از چ. آخه نداره. آخه نداره باده -

؟یبکش

.دمو به نگاه برادرانه و مهربونش نگاه کر دمیسمتش چرخ به

.بهم گفت دوستم داره -

.کردم یم لیکردم، تحل یرو که انقدر سبکم کرده بود که داشتم پرواز م نیام يتازه داشتم حرف ها انگار

:زد و گفت یلبخند مهربون زیدن

!هم از ترس تو بوده دیشا ای. تا حاال هم که نگفته بود از غرورش بود. هنر کرد -

خودم که  يبه خونه . کنن یدونستم که بچه ها درکم م یخوب م یلیدوست داشتم تنها باشم و خ. رفتم خودم يبه خونه  زیدن یهمراه با

. رو مبل ولو شدم. آب داغ که به صورتم خورد، انگار انجماد تو صورتم باز شد. اول کار لباس هام رو عوض کردم و صورتم رو شستم دمیرس

.... کردم اما  یرو روشن م نهیشوم دیبا. خونه سرد بود. اضطرابم بود ينشانه  نیدم و ادا یپام رو تکون م. دستم بود زحوله صورتم هنو

خشنش و  يچشما. تند بود ییجورا هینفسم . دادم هیمبل تک یبه پشت. چشمام رو بستم. قلبم گذاشتم، اون جا داغ داغ بود يدستم رو رو

گفت  یداشت م یشد اون همه اضطراب تو نگاش وقت یدور نم. شد یچشمم دور نم يلحظه از جلو کیدستم و صداش  ریکوبش قلبش ز

انگار . داد پر از نوازش یبهم م یجمله حس نیتکرار ا. رو بلند با خودم تکرار کردم نایا. منو دوست داره نیام. دوستم داره. که دوستم داره

 ،يا گهیبودم؟ مثل هر کس د ایدن يکلمه  نیباتریز نیا من، باده، چقدر محتاج. کرد یبازوم رو نوازش م يبا سر انگشتاش نرم رو یکه کس

.يا گهیمثل هر انسان د

بهم  شیدرخت توت، ته باغ خونه مادر هیکنار  يروز هی. ستیدونم که االن براش اصال هم راحت ن یمن، م یهاکان دوست داشتن هاکان،

 لشیکه وک یتا هفتاد و دو ساعت قبل از طالقمون بود، وقت قایقول دق نیا. قول رو دادم نیمن هم بهش هم. باهامه، پشتمه ایگفت که تا ته دن

.به علت عدم تفاهم طالقمون بده یجلسه دادگاه توافق هیبود که بشه راحت مجابش کرد که تو  یاضبه دنبال ق
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من . آرام گرفته بود یکم ایدرتر شده بود اما  ظیمه غل. با دستام خودم رو محکم در آغوش گرفتم. ستادمیرفتم کنار پنجره ا. شدم بلند

 ینیبه سرزم یربط نیکردم که کوچک تر یفکرش رو هم نم یوقت حت چیکه ه يمرحله ا. شدم یم میاز زندگ يا گهیداشتم وارد مرحله د

 گهیس داز هر ک شیرك بودم، با خودم ب شهیمن هم. رو دوست داشتم نیمن هم ام. دور بود یلیخ یلیداشته باشه که مدت ها بود برام خ

بهم گفته بود که  ،یک یحت ایکجا  قیدونم دق ینم ییهر چند جا. هم نداشتم یخاص لیدل نمونیب يجذبه  نیا يمن دوستش داشتم و برا ؛يا

.مهم باشه دیهم نبا یلیو چراش برات خ يرو دوست دار یکی. یکن ینم دایپ لیلد تیدوست داشتن واقع يوقت برا چیه

 يقرار یکرد و من هم به حس ب یقرارم نم یب. داد به من یم فیحس لط هیکنارش بودن . داد یم تیامن به من احساس آرامش و نیام

مبارزه کرده بودم،  میمن که تمام زندگ يباشه، برا يقرار یب یساله نبودم که عالقه و عشق برام به معن جدهیدختر بچه ه. نداشتم اجیاحت

 هینوازش بود،  لیمضاعف کرده بودم، عالقه، کوبش قلب به دل یتالش يزیهر چ يدم، براکتک خورده بو یر شده و حتیهر حقم تحق يبرا

.کم متعصب هیفوالد باشه و  یاگه مردت خودش به سفت یباشه حت ریحر یو نرم یکه به سبک یاحساس

 المیخ ییجورا هیاز هاکان  .شدم یکم کم داشتم نگران م گهید. صبح بود میبه ساعت نگاه کردم؛ حدودساعت سه و ن. کرده بودن رید

 یخوابم م دینبا. دمیکاناپه دراز کش يرو. اون نداشتم يبرا ینیتضم چیزدم؛ ه يلبخند....  نیراحت بود چون تو ذاتش خشونت نبود اما ام

.خوابم برد یدونم که ک یموند اما نم یم رپشت د نیام. برد

دوباره با اون صدا که . بودم دهیساعت بود که خواب مین. ساعت نگاه کردم؛ چهار بودبه . دمیاز جام پر بایبه در، تقر يزیبرخورد چ يصدا با

در رو به . به کل فراموش کرده بودم. بود نینگاه کردم؛ ام یاز چشم. و رفتم سمت در دمیبه در بود، از جام پر فیجسم ظر هیمثل برخورد 

. اومد تو. حرف رفتم کنار یب. زد یراهرو برق م یکیکه حاال داشت تو تار پر از خواهش ینگاه. دمینگاه خسته اش رو د. باز کردم یآرام

داد و چشماش رو با انگشت اشاره و شست دست  هیمبل تک یسرش رو به پشت. رو مبل رو به روش نشستم. حرف رو مبل نشست یباز هم ب

 يماراتن قو هیانگار که از . خسته بود. دیرس یه نظر مچه دور ب. که سر شب به زور بسته بودم، نگاه کردم اعتشبه بند س. چپش فشار داد

.برگشته بود

دونستم که امشب خواب بر هر دو  یم. دیچیتو آشپزخونه پ لیقهوه برز يبو. تو آشپزخونه و دستگاه قهوه جوش رو روشن کردم رفتم

.رو از دستم گرفت وانیل يبا لبخند. مستادیرو به روش ا. طور نیخودمم هم يبرا ختم،یبزرگ براش قهوه ر وانیل هیتو . حرومه

سرده، نه؟ رونیب -

.به چشمام کرد ینگاه مطمئن. شکستن سکوت يبرا دیرس یبه ذهنم نم يزیچ چیربط بود اما اون لحظه ه یب یلیخ سوالم

.گرمم یلینه، من امشب خ -

 هیآرنج هام رو به زانو هام تک. کرد یه خوشحالم ماز هم شیرو برداشت کنم که ب يزیدادم که چ حیداشت اما من ترج یمعن نیچند حرفش

احساس کردم من شروع کنم . دمیهام کش هیعطر تلخش رو به ر وان،یاومده از ل رونیدو دستم گرفتم و همراه با بخار ب نیرو ب وانیدادم و ل

.بهتره

 سییحرفه که ر یلیمد خ يایتو دن. نظر بود یب. بود یخوب یلیپسر خ. از همون روز اول به دلم نشست. شناسم یساله م یلیهاکان رو خ -

.بهت نداشته باشه ينظر چیه ،یکن یکه براش کار م يمجله ا

:زدم و ادامه دادم يپوزخند
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. میدار یعنی میدوستش داشت یدسته جمع. کرد دایبرامون پ یعنیرو برام  گاهشیبود اما بعدها خود هاکان جا مونییبوسه عامل آشنا -

.هیو دوست داشتن آزار یآروم، ب

.وانمیل يشدم به لبه  رهیرو تو دستم جا به جا کردم و خ وانیل

 یم رونمیمملکت ب نیاقامت نداشتم و اگه از ا. شد یداشت تموم م مییدانشجو يزایو. نیمن نگاه کن ام دیخودش گفته بهت اما از د -

.خواب بهم بده يهم نبود تا جا ینام رایسم یحت ياون جور گهید. جا چیرفتن نداشتم، ه يبرا ییکردن، جا

.رو فرو دادم بغضم

.... بودم که  دهیبودم، شن دهیور و اون ور شن نیبود ا یچند وقت. معروف بود وركیهاکان تک پسر اورهون، از اون طرف پسر خاله آك  -

نگفته بود  يزیخودش چ. من که اصال يبرا. بودمسئله اصال مهم ن نیا م،یکه ما توش بود ییایدن یعنیمد  يایتو دن. همجنس گراست.... که 

هم  یکه کشش و عالقه اش به سمت ک میدونست یم یچون حت میشد یمطمئن م میداشت بایتقر گهیمن و بوسه د. خب بود عاتیشا نیاما ا

.هست

:ادامه دادم. کرد ینگاه م یقال يداشت به گل ها ن،یینگاه کردم که سرش پا نیو به ام دمیاز قهوم رو نوش يا جرعه

 انیع یلیکه خ ییمالقاتا. بودم دهیدو بار مادر هاکان رو د یکیقبلش . اومد سراغم زیدن. زامیو طیبود و شرا میاون مردك مزاحم، تو زندگ -

.ستیبود که باب طبع هاکان ن

.دیصدام لرز. کردم بغض

 یداره دود م. خاکستره ریز شیآت نیحرفا در مورد هاکان، ع. امبن يو ما آدما هیسنت ینیجا سرزم نیا. باده آبروم تو خطره": اومد گفت -

 یهم تو به خواستت م. بشو زنش ایب....  ایب. میزن یدامن م شتریب عاتیبره هم به شا مشیاگه بفرست. رهیگ یکنه و دودش کل خانواده رو م

".خالص یفشار اجتماع نیرو از ا و خانواده میکن یاجرا م شوینما نیهم ما ا ه،یرانیا ریکه داشتن پاسپورت غ یرس

.کرد یکه نگران داشت نگاهم م دمیرو د نیسرمو بلند کردم و ام. بزرگ تر شد بغضم

اونم مثل من . دمیکه من د هیاون مردتر از هر مرد. يا گهیاز هر کس د ادتریز یلیخ. ادیز یلیخ ن،یهاکان احترام قائلم ام يمن برا -

.رهیکه هست رو بپذ یتونه همون ینم یکه کس هیقربان. هیقربان

.خم کردم یرو اندک سرم

. ازدواج کردم باهاش رن؟یکه خانواده هامون ما رو با تمام غلطا و درستامون بپذ نیجز ا میخواست یم یچ ن؟یام میخواست یم یمگه ما چ -

که  نیتنهاتر شدم چون قبل از ا. بود که منبع آرامشم ییهمون جا. کنم یرفتم خونش زندگ. دقش نهیآ ییجورا هیشدم زنش اما شدم 

دونست که  یشکست چون خوب م یگفتم تنهام، م یم. گرفت یگفتم، به خودش م یکه م یازدواج کنم، محرم رازم بود اما بعدش هر چ

.ال عشقتدنب يبر یتون ینم یحت. دست و پات بسته شده. میگفت بهت ظلم کرد یهمش م. منو برآورده کنه يازهایاز ن یلیتونه خ ینم

.انداختم نیبه ام ینگاه

رو گفته بهت؟ نایا -

.خش دار شده بود دوباره صداش

.گفته که چقدر نگرانته. آره گفته -
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خواستم راز خانوادشون رو حفظ کنم،  یمن بعد از طالقمم اگه م. اونا گذاشتم يرو به پا ندمیدونه چون من آ یمن م ونیخودشو مد زیدن -

بودم، باهاش  یهمسر کس میسال و ن کیبود که من  بیعج یلیچون اون وقت خ نیسرزم نیاز هم ينم، با مردتونستم ازدواج ک ینم

....هنوز .... هنوز  یخواد، ول یخوام، اون نم یمن بچه م م،یبود که ما سر بچه دار شدن تفاهم ندار نیل طالقم هم ایکرده بودم و دل یزندگ

.شد بگم یخب شرمم م. اختماند نییسرمو پا. برام سخت بود گفتنش

پاسپورت،  هیاقامت و  هی ،ینیریپروندن مگسان گرد ش يشد برا نمیمعتبر به دست آوردم که تضم یلیفام هیمن . معامله دو طرفه بود نیا -

سهام از مجله،  ایخونه به نامم کنه  ندم،یآ یزندگ نیتضم يخواست برا یهاکان م. اونام بسته شدن دهن مردم، هر چند به نظر من موقتا

 يبها يزیبه دست آوردن هر چ يمن برا. دونم ینم.... خواستم که خب  یمن آرامش و عشق م. ستمین یمن محتاج پول کس. قبول نکردم

 يباده  نیبه ا. همش کشکه.به شهرت من نگاه نکن، . کردن یزندگ يزن بودن، برا يخانوم مهندس بودن، برا يبرا ن؛یپرداختم ام یگزاف

باخت؟ ایبرات برده  ،یباهاش باش نیبب. رو به روته که يبه باده ا. روت نگاه کن رو به

 هیبا . خودش رو بهم رسوند. من هم بلند شدم. از جاش بلند شد. نبضم هم باال رفته بود. شمارش یب ییجورا هینفسم . بودم اریاخت یب

اما من در مقابل  ومدیباد م يزوزه  يصدا رونیاز ب. ار گرفتاش قر نهیس يسرم رو. دیمحکم در آغوشم کش یلیمحکم، خ ،یحرکت آن

اش  گهیدستش رو محکم دورم حلقه کرد و با دست د. وصف رو داشتم یب یداغ نیمنظم قلب و ا تمیر نیش، ایدر پ يتموم طوفان ها

.صداش نوازش گونه بود و مطمئن. بود، نوازش کرد ختهیپروا به دورم ر یموهام رو که حاال ب

همون که شرمت . که تو ذهن توئه ستین يزیچ يبرا نانیاطم نیداد اما ا نانیته قلبم بهم اطم ییجورا هیکرد،  فیاکان که برام تعره -

. برندم باده. من بردم. دادم، جاش امنه شتیکه من پ یکه دل. ستین ششیبود که دلت پ نیا يبرا نانیاطم نیا. یاومد در موردش حرف بزن

.زمونه، شانس با تو بودن، شناختن و عاشقت شدن رو به من داده يشدم، که خدا، سرنوشت، باز قتبرندم که عاش

. التهاب بود. بود نانیتو چشماش اطم. قینگاهم کرد، عم. چونم رو گرفت و سرمو بلند کرد ریدستش ز هیبا . شل کرد یکم دستاشو

.بود انیکه از پنجره نما ییایبه عمق همون در قیعم. بود قیعم یخواستن

ن؟یام یتو مطمئن -

؟يخوا یاز خودم آره اما تو؟ هنوز زمان م -

سرم رو دوباره باال . بندازم نییزمان رو؟ نگاهش کردم اما التهاب چشماش باعث شد سرم رو پا ایخواستم  یم شتریرو ب نیخواستم؟ ام یم

.لبخند بود هیرو لبش . آورد

رم؟یبگ تتیسکوت رو به عالمت رضا نیا -

 هیتو چشماش . بار باز و بسته کردم هیدادن بهش  نانیاطم يچونم بود، گذاشتم و چشمام رو به نشونه  ریو دستمو رو دستش که ز دمیندخ

دوتا  نیچشماش ب. نگاهم کرد. دستش رو آروم باال آورد و چونم رو به همراهش باالتر. وصف یب یخوش هیروشن شد،  يرینظ یبرق ب

که فکر کنم تو  يدییتا. دییتا هیاجازه بود،  هیانگار که دنبال . نگاه به لبم انداخت و دوباره به چشمام هیو بعد  ودبچشمام در رفت و آمد 

 يلب هاش نرم و آروم رو. عمرم بود يعاشقانه  يبوسه  نیاول. جا خوردم. لبام گذاشت يکه خم شد و آروم و نرم لبش رو رو دیچشمام د

رو به  ازشیپر از ن يلحظه از لبم جدا کرد و چشما هیلباشو . شد یبودم که بهم منتقل م یهمه حس هوشدکرد و من م یلب هام حرکت م

من هم ناخودآگاه دستم . دمیبار دستش رو محکم پشت گردنم گذاشت و محکم تر بوس نیا. ملتهب شدم یمن مست اون عسل. هم دوخت
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 قیکه احساس کرد، حرکت دستش پشت گردنم و حرکت لب هاش عم وحضورم ر. شدم کیو التهابش شر یپشت گردنش رفت و تو داغ

دونم اما نفس  ینم دیبوسه مون چه قدر طول کش. داد، مست مست از التهابش بودم یبه من م نیکه ام یمن غرق لذت از همه حس. تر شد

به  دمیکش یخجالت م. میزد یم فسنهر دو نفس . چسبوند میشونیرو به پ شیشونیلب هاش رو جدا کرد و پ نیکه ام میکم آورده بود

به . رونیب دیدندونم کش ریخم شد و با لباش، لبم رو از ز. رو به دندونم گرفتم نمییانداختم و لب پا نییسرم رو پا. چشماش نگاه کنم

.صداش بم تر شده بود نیام. نگاه کردم طونشیش يچشما

.و من مستتم یمن یتو م -

.زدم يلبخند

.کنه رو داشته باشم یکه غرقم م یاهیس نیا شهیبذار هم. م ندزد بادهوقت چشماتو از چیه -

.من طاقتش رو ندارم. تو هم خودتو ازم دور نکن -

 يپر از عطر وجود دم؛یکش یقیو نفس عم دیکوب یم نیام ي نهیکه داشت محکم خودش رو به س یگوشمو گذاشتم رو قلب. بغلم کرد محکم

. د خودمکه حاال به من تعلق داشت، به خو

***

پروانه کوچولو تو قلبم پر  هی. بودم اما سبک بودم دهینخواب شتریچند ساعت ب دیهوا کامال روشن شده بود و من شا. تختم جا به جا شدم تو

 ياندازه  به. زدم یسوت. رو نگاه کرد میبه خودم دادم و گوش یکش و قوس. احساسم پر شده بود وانیانگار تمام ل. زد و من پر بودم یپر م

لبخند  "نامرد؟ یبکش یما رو از فضول يخوا یم": اس ام اس هم فرستاده بود هی رایسم. رایسرم به هم زنگ زده بودن؛ بوسه و سم يموها

 بمینص یبوسه فحش. رنیجا تا آمار کامل رو بگ نیا انیب میکه از سر کار برگشتن، مستق ينوشتم که عصر. دونستم االن سر کارن یم. زدم

. بود اما به فکر هاکان هم بودم ییبایذهنم پر از ز يهمه . ستادمیرفتم کنار پنجره و ا. دیرقص یداشت از ذوق م که یشکلک رایو سم کرد

دونستم روزگار  یم. هم اضافه شده بود گهینفر د هیدونستن،  یکه رازش رو م ییبه جمع کسا. اون رفاقت رو در حق من تموم کرده بود

 یهر چند از نگاهش حدس م. گفت یکدومشون نم چیپالك موقت بودن، به ه شیزندگ يچون مردها وسهناگفته، ب يقرار هی یط. دونه ینم

.باهاش، امکان نداره که بهش بگه نهیدونستم که تا سر عقد نش یاما م هیزدم که روزگار موندن

پا آروم از اتاق در  يرو نوك پنجه . باشم باتریز يا هگیدوست داشتم از هر روز د. دمیکردم و لباس پوش شیبا وسواس آرا. گرفتم دوش

خوام مطمئن شم که  یسر صبحش که تا دم اتاقم باهام اومد و گفت م ادی. پس هنوز خواب بود. بسته بود. اومدم تا به در اتاقش نگاه کنم

متر  هیبه سمت آشپزخونه که حرفش  نییختم پاسرم رو اندا میمستق. دستم به موهام بود. به لبم آورد يلبخند ،یکن ینم رارو ف یخواب یم

.از جا پروندم

.بذار باز باشن -

دستم رو که حاال موهام رو ول کرده . اومد سمتم د،یترسم رو که د. ستادهیپنجره ا يکه با لبخند رو به رو دمشید. سمت سالن برگشتم

:دیبود، تو دستش گرفت و نگران پرس
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ترسوندمت؟ -

.زدم يلبخند. مهربونش يو بعد به چشمابه دستم کردم  ینگاه

.ترسم ینم گهیاالن د -

.دییلبش برد و بو کیموم رو نزد نییشد و پا خم

.زمیعز ریصبحت به خ -

:گفتم زمیعز يساده  يکلمه  نیمست نگاهش و هم من

.یکردم خواب یفکر م. ریصبح تو هم بخ -

:گفت چوند،یپ یموهام تو دستش بود و دور انگشتش م نییطور که پا همون

.دمیخواب -

.پس اونم مثل من نتونسته بود بخوابه. زدم لبخند

.برات صبحانه درست کنم رمیم -

.رو تو دستش گرفت بازوم

رون؟یب مینه، بر -

.زدم لبخند

.میبر -

 نانیبدجور بهم حس اطم کارش نیا. شدم انگار یتو بغلش گم م ییجورا هی. دستش رو محکم دورم حلقه کرد. داشت يریآفتاب دلپذ هوا

شروع به راه  ایاز کنار در. فاصله داشت قهیبا خونه ده دق ادهیکه پ ایدر کینزد میبر ییخوردن صبحانه به جا يبرا میگرفت میتصم. داد یم

.نباشه، معموال نبودن یساعت روز اگر گزارش خاص نیا. ستیشدن توسط خبرنگارها ن دهیدونستم که امکان د یم. میرفتن کرد

طور که محکم بغلم کرده بود،  نیا. نمیب یکردم همه رنگ ها رو براق تر م یاحساس م شبیاز د. ومدیتر م یبه نظرم آب ياز هر روز ایدر

خم شد تو صورتم و  یکم د،یرو که شن قمینفس عم يصدا. دمیآرامش مخلوط شده بود رو نفس کش يو بو ایدر يادکلنش که حاال با بو يبو

.نگاهم کرد

.تلخ ادکلنت رو دوست دارم يبو -

.دیموهام رو بوس يدستاش رو محکم تر کرد و خم شد و رو حلقه

.که مربوط به توئه رو دوست دارم يزیمن هر چ -

 شبیداد، به خاطر تک تک بوسه هاش از د یکه به من م یو نرم یبودم ازش، به خاطر حضورش، به خاطر تمام احساسات پر از سبک ممنون

.کرد یقلب و ذهن من رو دونه دونه حذف م اهیخاکستر و س يکه انگار تمام بخش ها یی؛ بوسه هاتا به حال

به گارسون . میانداخته بودن، نشست دیقرمز و سف يچارخونه  يپارچه ا يزیکه روش روم ایکنار در یچوب زیرستوران، پشت م اطیح تو

.ومدیکه نرم بود و نوازش گر خوشم م یآفتاب زمستون از. رفت، سرم رو به سمت آسمون کردم یوقت میسفارش که داد

.بذار باز باشن شهیهم -
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:که گفت دیسئوال تو نگاهم رو د. کرد یباز کردم و نگاهش کردم که داشت با لبخند نگاهم م چشمامو

.نبندشون یمنظورم چشماته، با من که هست -

.تو دستش گرفت زیم يدستمو از رو د،یرو که د تعجبم

.چشما بسته باشن نیتحمل کنم که ا ،یخواب یم شمیکنم که چطور شب که پ یارم فکر ممن د -

.رونیب دمیدستش کش ریدستمو از ز ن؟یگفت ا یم یچ. خوردم جا

!ن؟یام -

.زد لبخند

؟يشد یچرا انقدر شاک ن؟یجان دل ام -

؟يآخرت توجه کرد يجمله  نیبه ا -

.محکم تر از قبل یلیتمو تو دستش گرفت، محکم، خبه زور دس گهیبار د هیبلندتر شد و  خندش

که تا  يکرد هیرو به من هد یاحساس. که من عاشقتم یهست يتو دختر. که دلم خوش باشه به عشقت ستمین یرستانیباده، من پسر بچه دب -

تر  عیهر چه سر دیمعلومه که با پس. خانواده رو احساس کردم لیبه داشتن و تشک ازیبار ن نیاول يمن با تو برا. بودم دهیبه حال نچش

.میازدواج کن

.نگاهم کرد يجد یلیخ یمحکم تر گرفتش و با نگاه. دیدستش لرز ریدستم ز دم،یازدواج رو که شن ي کلمه

.شمیصبر م یطاقت و ب یبا تو من ب. ازدواج کنم اما طاقت نداشتم که صبر کنم يازت تقاضا يبهتر یلیخ تیخواستم تو موقع یم -

. پرسشگر نگاهم کرد. و بزرگونه شد يمرحله جد هیفاز کودکانه وارد  هیاز  هویانگار ماجرا . بیحس غر هیبه قلبم وارد شد،  یطراباض هی

 ییایدر يمرغا يصدا. و اضطراب معلوم بود يتو نگاهش دلخور د،یچ یرو م زیکه داشت م يتو فاصله ا. شد کینزد زمونیگارسون به م

بهش نگاه . و وهم خودم خارج شدم الیکه مخلوط شد، من انگار از عالم خ زیم يرو يچا يپرواز بودن، با بو حال رسرمون د يکه باال

داشت  نهیدست به س. به ازدواج، به همسر بودن فکر کردم. زیم يقرمز رو ینیفنجون چ يتو يکه رفته بود، به چا یکردم، به گارسون

.زیم يخم شد رو. کرده بود دایپ دهیلحن ترس یبمش کم يصدا. کرد ینگاهم م

باده؟ -

.کرده تو گلوم آزاد کردم ریگ يگلوله  هی ياز تو صدامو

.انتظارش رو نداشتم.... من اولش که حرفتو بد برداشت کردم، بعدشم خب  -

رو؟ میکه ازدواج کن نیانتظار ا ؟یرو نداشت یانتظار چ -

- ....

.سالمه 35سالته،  28. ستمیمن دنبال دوست دختر ن. میستیباده ما بچه ن -

مگه من دنبال دوست پسرم؟. دونم یم -

هم که بهت گفتم  شبیمن د. خوام یم یدونستم که ازت چ یاحساسم با خودم مشخص شد، م فیکه تکل یمن از روز اول. یستیالبته که ن -

؟يدار اجیزمان احت به. دوست دارم که از ته دل آرزومه خانمم بشه گمیدارم م یدونستم به زن یعاشقتم، م
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- ....

.خوامم تحت فشار بذارمت ینم. کنم یمن مجبورت نم. يتا هر وقت که بخوا. باشه ،يدار اجیبه زمان اگه احت -

....ازش انتظار داشتم؟ اما خب  نیاز ا ریبه غ يزیبود؟ مگه من چ نیرابطه هم نیکه درست ا نیبودم؟ مگه نه ا دهیمن چرا انقدر ترس جدا

.کم فکر کنم هیبذار . نیفرصت بده امبهم  -

مگه نه؟ ،يتو دوستم دار ؛يزیچ هیفقط  -

.گذاشتم زیم يدست مشت شدش رو يدستم رو آروم رو. بود دهیترس

.دوست دارم. آره -

.به دستم زد یطوالن يو بوسه ا زیم يشد رو خم

.کرد خی تییچا -

. برگردونم يتر يحالت عاد جو رو به یبتونم کم دیجمله از سمت من بود تا شا نیا

چرا . ازدواجش بود شنهادیپ یمن اما همه ذهنم پ اد،یب يبه نظر عاد زیکرد همه چ یم یسع نیام ز،یتمام مدت بودنمون پشت اون م در

پر از  يخندهادر کنار هم قدم زدنمون، لب. میبه سمت خونه راه افتاد ادهیدوباره پ. دونستم یخودم هم نم یبود رو حت بیانقدر برام عج

کنارش . روش مینشست ا،یرو به در یسنگ مکتیازدواج نبود؟ اشاره کردم به ن يبرا یخوب لیحواس جمعش، همه مگه دل نانش،یاطم

.خورد به صورتش یم ف،یباد خف هیموهام موقع وزش . چسبوند به خودش بایبا دستش که حلقه کرد دور کمرم، من رو تقر. نشستم

.بذار حست کنم. باده نیبش کمیدقدر نز نیهم شهیهم -

 دینبا یطیگرفته بودم که تحت هر شرا ادیتا حاال . بود نیحرفاش همش دلنش. دهیم ادیمن رو بهم  يکردم همه نادانسته ها یم احساس

.شدم به زانوهام رهیخ. موهام رو دادم پشت گوشم. نمیبش کشینزد دیهم با شهیو هم رمینگاهم رو ازش بگ

ازدواج کرد هم، رابطشون مثل ارباب و  یمادرم که با حاج. ادینم ادمیپدرمو اصال  یعنی. دمیروابط مادر و پدرمو با هم ندوقت  چیمن ه -

.و بهروزن رایچشم من سم يجلو يالگو. بود تیرع

.زد يلبخند

.عاشقن یلیخ -

.کردم یمن بهش کمک م. زد شیبه آب و آت رایبه دست آوردن سم يبهروز برا -

.دیخند

جدا؟ -

.همه جا باهاشونم. شیخاطر بعد از اون شدم سر جهاز نیبه هم. آره -

.رو دور کمرم محکم تر حلقه کرد دستش

مرد هست،  هی یکه تو زندگ يزیچ نیداده که مهم تر ادیبه من  میبچگ يپدرم از ابتدا. باده ییبه بعد تو نیمن از ا یزندگ يهمه  -

. کنه هم همش به خاطر خانوادمونه شرفتیشرکت پ میکن یم یاگه هر روز سع م،یکن یکار م میداراگه . همسرش و در مرحله دوم بچشه
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 دیمادرم، پدرم کش نیسرگرم دانشگاه بکنه ع شتریداد خودش رو ب حیپدرم که ترج یعنیگرفتم،  لیکه تحو درمشرکت رو از پ استیمن ر

فراهم  يدغدغه ا یآروم و ب یهمسرت و بچه هات زندگ يه باهاش براکه بش یبرسون ییشرکت رو به جا نیکن ا یمنو کنار، گفت سع

.یکن

.سکوت برقرار شد نمونیب. کیحرف و االن چقدر نزد نیدغدغه، چقدر دور بود ا یو ب آروم

ن؟یام -

جانم؟ -

.خم شد تو صورتم. جانم رو بشنوم نیصداش زده بودم که هم. جانم ها نیا دیچسب یم چقدر

.منتظرما خانوم خوشگله، -

.شونش گذاشتم يتو جام جابجا شدم و سرم رو با آرامش رو یکم

.خواستم اسمتو صدا کنم یفقط م ،یچیه -

.موهام گذاشت و دستش رو محکم تر دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش فشار داد يرو یو محکم یطوالن ي بوسه

.باده یانصاف یب ؟یکه فکر کن يخوا یازدواج وقت م يبرا یگیبعد م ،یکن یکارا رو م نیا -

***

کت و دامن سر کارش رو عوض نکرده بود و بوسه که صبح  یحت رایسم. و بوسه با چهار تا چشم تا آخر باز، زل زده بودن به دهنم رایسم

من  ازیتا پ ریس حاتیآشپزخونه سر و پا گوش داشتن به توض زیپشت م. هنوز به خونه سر نزده بود ،يا گهیکار رفته بود به شهر د يبرا

 یعصرونش رو م ریآروم ش ایدر. فوتبال يبرن تماشا ونده،یهم بهشون بپ زیقرار بود دن. رونیبا بهروز رفته بودن ب نیام. کردن یگوش م

 رایبود؛ بوسه دستشو رو دهنش گذاشت و سم ییعکس العملشون تماشا دم،یازدواجش که رس شنهادیبه پ. کرد یخورد و کارتون تماشا م

.کرد قیعم یبه من نگاه رایسم. بود خب یخصوص يرابطه  هیبوسمون رو فاکتور گرفته بودم، اون . چشماش پر اشک شد

؟یباهاش ازدواج کن يخوا یچرا نم -

.خوام باهاش ازدواج کنم، جا خوردم خب یمن نگفتم نم -

:گفت بوسه

.تمومه یبشر همه چ نیدختر؟ ا یتو خنگ -

.میدیخند

.هیهدفش چ ه،یچ ندهیآ يدونم نقشه اش برا ینم یمن حت -

.دیرو نوش شییاز چا يداد و جرعه ا هیتک شیصندل ینگرفته بود، به پشت يحرفم رو جد نیکه ا رایسم

.یناز کن يخوا یم. همش حرفه باده نایا -

؟یبپرم بغلش بگم آخ جون، مرس م،یبده؟ تا گفت ازدواج کن نیخب ا -
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.دنیخند رایو سم بوسه

.براش نباشم یترسم که زن خوب یم. ترسم یم را،یحرفا، سم نیا يما سواا -

.تو دستش گرفت ز،یدستمو رو م بوسه

.یشیم يرینظ یتو همسر ب -

.انداختم نییرو پا سرم

.بلندتر بپوشم يکم دامنا هی دیدونم با یم ده،یم ریکم متعصب هست، گ هی. شه، مطمئنم یم یاون شوهر خوب -

:ر گفتبا تمسخ رایسم

که بهروزم هست اما به زن  یهمون. هیمرد زندگ نیام. یستیبچه ن. بس کن باده! ؟یکار کن یچ يخوا یحاال م! يچه فاجعه ا ،يوا يوا -

نشد؟ لیتو رو داشت و ذل شهیمگه م. یکن یاونم تو درستش م. ستیبهروز ن یلیذل

.ترسم یهنوز م رانیتن به ااز رف. نمیب یهنوز کابوس م. کنم یمن هنوز آرام بخش مصرف م -

باهات باشه؟ نیاگه ام یحت -

.بوسه منو به فکر وا داشت يجمله  نیا

.نانهیحضورش پر از حس اطم نیام ؟یدون یخب، م -

:رایسم

 یم مرو ه زایچ یلیکه خ نیکما ا. هیکرده و درست و حساب لیمرد تحص نیام. بهش بگو؛ از سبحان بهش بگو، از ترسات زویهمه چ نیبش -

قدر داشتنت رو  شترمیب يجور نیا. به دست آوردنت اضطراب داشته باشه يکم بذار برا هیاما من معتقدم  د،یرس یبا هم به راه حل م. دونه

.دونه یم

.شد کرد ینم شمیکار. بود نیاما خب هم میبه نظرم بدجنس بود. بود یخوب فکر

شد بهم زنگ  یروزگار بنده خدا روش نم. رفت خونه؛ شام با روزگار قرار داشت یم دیبوسه اما با. میشام غذا درست کرد يدخترا برا با

که  رایسم. داشت یرو بر نم شیگوش. نگرانش بودم. از هاکان خبر نداشتم. بزنه، من اما براش اس ام اس دادم که خودش رو جمع کنه

:کرد، گفت یم رستداشت سس ساالد رو د

.ایهاکان رفته آنتال -

.کردم تعجب

کار داره اون جا؟ چرا به من نگفت؟ یوقت سال؟ چ نیا -

.آب گرفت ریش ریرو ز دستش

لذت  زتیاز نامزد عز. بکن تویزندگ. نباش انتیانقدر نگران اطراف. يوارد شد تیاز زندگ يدیبگه؟ باده، تو تو مرحله جد دیبه تو چرا با -

.ببر

نامزد؟ -

.خونه رفت و آمد کنه نیتونه به ا یآقا اگه نومزد شماست، م نیا. نه گلکم ما،یستروشنفکرا ه نیآره خب، فکر نکن ما از ا -
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.اومد سمتم و محکم بغلم کرد. شیبه لحن الت دمیخند بلند

.یبچه دار بش ،یشوهردار بش ،يسر و سامون بد تیوقتش بود که به زندگ گهید. وقتش بود باده گهید -

رد نگاهم  رایسم. فرشته ها شده بود نیکه باهاش ع یراهنیانداختم، تو اون پ ایبه در ینگاه. اومد یلرزش هیبچه؟ تو دلم با اسم بچه  شوهر؟

.رو گرفت

.زود بهش بله بگو اما از ازدواج نترس گمیمن نم. نهیهم یباده، زندگ نیهم -

نه؟ شه،یما خوشگل م يبچه  -

:محکم تر بغلم کرد و با بغض گفت گهیبار د هی رایسم

. شهیشته ها مفر نیع -

***

کردم  ینگاه م نیمن اما به ام. رو تکرار کرده بود شیدوست داشتن يخونه  يشام آخر هفته تو يبرگشته بود و دعوتش برا ایاز آنتال هاکان

. کردم یمرو نگاه  نیشب بود و من هنوز داشتم ام 11به ساعت نگاه کردم؛ . کرد یراجع به پروژه صحبت م ایتلفن با برد يکه داشت پا

 بایلبخند ز نیو هر ساعت ا شهیچقدر خوب بود هم. لبخند پر از مهر زد هی. رو حس کرد که سرش رو باال آورد و نگاه کرد منگاه ینیسنگ

 ایتونستم برم بگم ب یکرد؟ من که نم یازدواجش رو تکرار نم شنهادیچرا پ یراست. سراسر مهر رو حس کردن يچشما نیا دن،یرو د

:گفت طنتیابروش هم باال بود و با ش هی. و زل زد بهم ستادیا نهیکه تلفنش رو قطع کرد و دست به س ودمتو افکار خودم ب. که میازدواج کن

خانوم خانوما؟ هیامرتون چ -

:که تازه از فکر در اومده بودم، گفتم من

!بله؟ -

.دیخند

من انقدرم طاقتم باال . گمیم ایدارم به برد یدونستم چ یتت بود که نمانقدر حواسم پر ؟یکن یطور نگام م نیکه ا یبگ يخوا یم یچ گمیم -

.ستاین

.باشم يکردم که جد یبود، خندم گرفت اما خودم رو کنترل کردم و سع طنتیآخرش که پر از ش يجمله  از

ه؟یتیخواستم بپرسم پروژه در چه وضع یم -

.رو کاناپه کنارم نشست و دستش رو دورم حلقه کرد اومد

خانوم مهندسش رهاش کرده؟ یکار کنه وقت یچ چارهیخب پروژه ب -

بوده؟ یشاک یلیخ ایاز دست بعض یکار کنه وقت یخانوم مهندسش چ -

:و زمزمه گونه دم گوشم گفت دیکش یقیموهام کرد و نفس عم يسرش رو ال. زد و دستش رو محکم تر دورم حلقه کرد يلبخند

.ادینوم مهندس کوتاه نمبه غلط کردن افتاد، خا ایاون بعض -
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:به جلو خم کردم و با خنده گفتم یسرم رو کم. موهام و دم گوشم بود يشد از نفسش که ال یمورم م مور

.نداره یکه حرف چارهیاون ب. خانوم مهندس چارهیب -

.به سمت خودش چرخوندم

.بشم دنتیخند زیر زیقربون اون ر -

تحت  رانیبرگشت به ا يخواد راجع به پروژه حرف بزنه تا من برا یدونستم که نم یم. ذاشتکوچولو رو گونم گ يبوسه  هیخم شد و  بعد

.امیکه بهم محول شده رو نتونستم خوب از پسش بر ب يا فهیدونستم که وظ یخوب م یلیفشار نباشم اما من خ

.گرفتم میتصم یسطور احسا نیبخشم که ا یباشه، اصال خودم رو نم يطور نیاگه ا د؟یضرر که نکرد ن؟یام -

:مطمئنش گفت يصدا با

و  يریبگ گهید یاحساس میتصم هیکاش  ياما ا يپروژه رو نقشه اش رو آماده کرده بود يبخش ها شتریچون تو ب میضرر نکرد -

.يبرگرد

.ابروم رو باال انداختم هی

به خاطر پروژه؟ -

.و محکم بغلم کرد دیخند

.پروژه نیاز صاحب یکینه به خاطر  -

:کرد، گفتم یاش بود و داشت موهام رو نوازش م نهیس يهمون طور که سرم رو. صاحب پروژه رفتم نیا يدلم قربون صدقه  يمن تو و

.شام، فردا شب منتظرمونه يجان، هاکان برا نیام -

متفکرش نگاه  يسرم رو بلند کردم و به چشما. ومدیازش ن یجواب چیچند لحظه گذشت و ه هی. موهام متوقف شد يدستش رو حرکت

مسئله حل نشده بود؟ نیکرد؟ مگه ا یداشت فکر م يطور نیدلخور بود؟ چرا ا. کردم

ن؟یام -

.زد یبودم، هم پر از سوال، لبخند کم جون یشاک یمن که هم کم به

ن؟یجان دل ام -

گفتم؟ یچ يدیشن -

.میفردا شب شام خونه هاکان دعوت دم؛یالبته که شن -

خب؟ -

.گهید میریکه م نیا.... خب  -

؟يشد یشکل نیپس چرا ا -

.دیبه پشت گردنش کش یدست

.کردم دایپ يحس بد هیلحظه  هی -

بابت؟ -
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.ام قالب کرده بودم، باز کرد و تو دستاش گرفت نهیو دستامو که رو س دیخند

.هست مینگاش کن، چه شاک -

.دنیخند یتر شد اما هنوز چشماش م يجد یکه نگاه کرد، کم میجد ي افهیق به

آدم چقدر قلبش بزرگه و من چقدر  نیکنم ا یدارم فکر م. هم من ،یباش یکنه تا هم تو راض یبابت خود هاکان، داره تمام تالشش رو م -

....چقدر .... 

:داشت، گفتم یکه شوخ یبا لحن ه،یراحت شده بود که مسئله چ المیکه خ من

.يحسود -

.نگاهم کرد شیجد ي افهیق با

.ادیز یلیخ -

.بود میصاف و مستق یلیاعترافش خ نیکرده بودم اما ام یشوخ من

من به . منطق بوده، البته از نظر تو یاز رفتارام در مقابل تو ب یدونم که بعض یم. ستمیمنطق ن یکنم اما ب یپنهان نم نویمن حسودم باده، ا -

.خواستم بگم من چقدر ازش ممنونم یم. مونیمد ه،یکه مرد و مردونه اومد و گفت مسئله چ نیهاکان به خاطر ا

بود تو  انتیخ ییجورا هیمطرح شدنش از سمت من . مسئله به خودش ربط داشت نیا. بدم حیهاکانو برات توض يتونستم مسئله  یمن نم -

.گفتم یوقت نم چیگفت، منم ه یخودش اگه نم. مونیگروه دوست

 يزیشامپوت و البته عاشق هر چ يخوشگل و عاشق، بو يچشما نیطقتم و البته عاشق امن نیدونم و عاشق هم یم. دونم خانوم خانوما یم -

.که مربوط به توئه

.زدم لبخند

.منم دوست دارم -

.بغلم کرد دوباره

.شهیباالخره نوبت منم م. باشه باده خانوم، باشه! ن؟یهم -

***

راجع به احساسش گفته بود،  نیام یاز وقت. چه خبره نهیبود که بب نیا يبرا رشتیالبته ب. نه ای میحاضر هست نهیاومده بود باال تا بب رایسم

هم قصد رفتن  يهم بهش معتقد بود و چند بار نیکه ام يزیچ. ستین یگفت کار درست یم. من يتو خونه  نینگران بود از موندن ام رایسم

.به اون شتریه ببه خودمون اعتماد داشتم، البت. من مجبورش کرده بودم بمونه. دکرده بو

انتخاب کرده  دیبه رنگ سف يکوتاه ساده ا نیآست راهنیامشب پ يمنم برا. شد یداشت تو اتاق حاضر م نیام. بود ششیپرستارش پ ا،یدر

خوشگل  شهیسبزش از هم يحلقه ا نیآست راهنیتو پ رایسم. بودم ختهیموهام رو هم حالت دار دورم ر. پاشنه دار قرمز يبودم و کفش ها

.دامن من انداخت به ینگاه. شده بود تر
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.کوتاس باده یلیخ -

.زانوم بود، نگاه کردم يوجب باال هیدامنم که  به

.کوتاه تره نمیاز ا شهینه بابا، من دامنام هم -

.کنه یکه بخواد قاط ستین نیام هیهم  شهیدونم اما هم یبله م -

.لبم رفتکه افتادم لبخند گشادم از رو  نیام یعصب ي افهیق ادی

.امیکوتاه ب شهیهم دیبا ام،یآره خب اما اگه االن کوتاه ب -

:گفت رایسم. دمیزانوم بود، پوش نییرو که تا پا پالتوم

. دید دینه رو با ای ادیاز پست بر م. یلیباده، خ یسرتق یلیخ -

***

.ستادیکنارم ا رایسم. خاطراتم انداختم دیسف یبه ساختمان چوب ینگاه رونیب از

نه؟ ،يدلتنگ بود -

.ادیز یلیخ -

من تو . یشیبزرگ م ،يدیبرگ م ،يدیم شهیر ،يندار شهیکه ر یکه تو غربت بیانقدر غر ه،یبیروزگار غر. دمیکش میرو تو ر اینم در يبو

اه کردم، به سمت چپم نگ. شاخ و برگ دادم دیسف يخونه  نیقرمزش بزرگ شدم و تو ا يتنگ با سنگ فرشا يکوچه پس کوچه ها نیهم

باشه،  يروز هی دیرس یبه ذهنمم نم یخونه، حت نیتو ا ینگاه کردم که زمان زندگ يبه مرد. يتر، جد کیش شهیهمکنار بهروز، از  نیبه ام

.حس بشه، حسم کنه

 يبعد بوچند لحظه . رایتق تق پاشنه کفش من و سم يو صدا ومدیها م یبوق کشت يصدا. درو که زدم، چند لحظه بعد در باز شد زنگ

و  میساختمون رو دور زد. شد قیپر از آرامش بهم تزر یدستاش رو که دور بازوم احساس کردم، حس یو گرم دیچیتلخش که تو مشامم پ

پهن بود، اون  يدیسف يزیکه روش روم یبزرگ زیم شهیمثل هم. بود ایکه کنار در یاصل اطیبه ح میتا برس میرفت نییاز حدود دوازده تا پله پا

 یکیو کوچ یکه داشتن سر بزرگ يدو پسرخاله ا يشده تو ژاکتش در حال تماشا دهیچیموگه هم پ. ویکیو هاکان پشت بارب زیود و دنوسط ب

.شکل بود هی شهیخونه هم نیا يبودم؟ ماجراها دهیصحنه رو د نیمن چند بار ا. لبم اومدم هب يلبخند. زدن یگوشت چونه م يتکه ها

 يدوستانه  يموقع جمع ها اط،یتو ح ومدینم. و درو باز کرده دهیما رو د نیدونستم مستخدم هاکان از تو دورب یم .حواسشون به ما نبود اصال

بلند  يبهروز با صدا. مطمئنش نگاه کردم يبرگشتم و به چشما. دستش رو محکم دور کمرم حلقه کرد نیام. ومدینم رونیما، از تو خونه ب

چشم دوخته بودم  ز،یبلند دن يموگه و خنده ها يها غیها و ج یسالم و احوال پرس نیو من ب دیچرخسرشون به سمت ما  یسالم کرد و همگ

. دمید یرو م یشگیهم يمن اما تو عمق اون نگاه، اون غصه . کرد ینگاهم م نیبه هاکان محجوب و آروم خودم که با آرامش و تحس

 نیبه ام ینگاه. ستادیبودم، ا ستادهیا نیبه ام دهیمن که چسب يرو به رو. دو دوستانه دستش رو فشر کممح نیبار ام نیا. اومد کمونینزد
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گوشم  ریو ز دیخم شد و گونه ام رو بوس. غشیدر یبغض کردم، به خاطر تمام مهر و محبت ب. دو دستش گرفت نیکرد و بعد دستم رو ب

:گفت

.خونته باده شهیجا هم نیا. به خونت يخوش اومد-

دوستانه  یو دست ستادیا نیهاکان بالفاصله کنار ام. نشه ریچشمام رو فشار دادم تا اشکم سراز. ستادیرو به روم ا. کنم هیمونده بود که گر کم

.زد نیام يبه شونه 

.يها خوش اومد وانهیبه جمع د -

 يفرانسو متیگرون قشراب  يبطر نیام. هستش رو دوست دارم نیکه مربوط به ام يزیکه هر چ دمیفهم گهیبار د کیو من  دیخند نیام

قرمز رنگم  ریپالتوم رو در آوردم و شال کشم. گذاشت زیم يبه هاکان داد و هاکان هم رو هیگذاشته بود، به رسم هد یپاکت آب هیرو که تو 

 رشیبه زنج. کرد یم ژیژقیق یمدت هیرنگم که  دیتاب سف. رفتم میبه سمت تاب دوست داشتن یحرف جیه یو ب دمیچیرو محکم دورم پ

 يایو من چشم دوخته بودم به در دنیخند یداشتن م ویکیو هاکان کنار بارب زیو دن نیپشت سرم، بهروز و ام. و روش نشستم دمیدست کش

شالم رو  يدو لبه . گاهم یکردم، با احساسات گاه و ب یفکر م. خوردم، آرام و آهسته یتاب م. گاه یگاه و ب يرو به روم، به نورها اهیس

هاکان که . زدم يلبخند. دمیرو د شیقهوه ا يبر گشتم و چشما. کنارم نشست یخورد و کس یودم تو حسم که تاب تکونغرق ب. گرفتم

:قرمز رنگش تو دستش بود، گفت یدنینوش وانیل

 شتریخودم ب کرد و من از یهمه جا رو پر م تییتنها یقیکردم، موس یطبقه باال که نگات م وونیاز ا ،یشست یتاب که م نیاون روزا رو ا -

.شدم یمتنفر م

.که باده بودم، چه بعدش که اورهون شدم یچه وقت. خونه پناهم بود نیا -

باز هم . کردم نتیتحس شهیمن هم. آرامشت يبرا هیتاب همش بهانه ا نیو ا دیسف يخونه  نیا. پناهته التتیتو عزمت، عقلت و تحص -

.رو بهت برگردونه تیقبل یلیگفتم فام لمیبه وک روزید. کنم یم نتیتحس

:دمیلرزان پرس يبا صدا. کرد یآرام امشب نگاه م اهیس يایدر يچشم دوختم بهش که داشت به دوردست ها. گرد شد چشمام

چرا؟.... چ  -

.شوهر سابقش صدا کنن یلیدوست نداره سر عقد همسرش رو به فام يمرد چیه -

.داشتم گهید یلیفام هی ،يروز هیرفته بود  ادمیکرده بودم که اورهون بودن رو انقدر عادت  ختم؟یانقدر به هم ر چرا

؟يریگ یاورهون بودن رو ازم م -

.برگرد و نگاش کن. یکن یزندگ یکه درست و اصول دمیم ادیمن دارم بهت . رمیگ یرو ازت نم يزیمن چ ؟يشد وونهید -

به سمت من  یچشم ریز یکرد و گاه یو بهروز داشت صحبت م زیبود کنار دن ستادهیبود و ا بشیج يدستش تو هیکه  نیبه ام. دمیچرخ

.دوباره برگشتم سمت هاکان. کرد، نگاه کردم ینگاه م

 یمن م. میبرات خوشحال یما همگ. بشه، خانوادت بشه تیکه قراره شوهر واقع هیتوئه، کس شیفکرش، ذهنش پ يکه همه  ياون مرد -

ما رو هم . شیدار. رسه یبه اقامتت نم يالبته ضرر. یقبل يهمون باده  یشیم گهیقت دچند و. يببر شیخوام تو راهتو درست و نرمال پ

.يرخونه رو هم دا نیا. يدار
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.دمیتاب کش یبه پشت یدست

تاب رو هم دارم؟ نیا -

.زد یبرق اشک چشماش

به  گهیتاب د نیا. يرد بانفوذ و عاشق رو دارم هی. يشونه دار هیحاال . بود تییگاه تنها هیجا تک نیا يروز هیچون  يتاب رو ندار نینه، ا -

.خوره یدردت نم

بلند . زیو موگه نگاه کردم؛ غرق صحبت، پشت م رایبزنم، از کنارم بلند شد و به سمت پسرها رفت و من به سم یکه بذاره حرف نیا بدون

.شدم و به سمت دخترها رفتم

 یملت بود و من سع نیا ي شهیکه تو ر ییآهنگ ها. زش رو آورد، زد و خوندسا زیدن. میو خوش بود میدیخند. برگزار شد یعال زیچ همه

زنه تا پول جمع کنه تا  یم ایکرد که هر روز قبل از طلوع آفتاب به در یصحبت م يریگیکه از ماه یآهنگ. ترجمش کنم نیام يداشتم برا

گوشم  ریز نیام. گرده یبر نم ایوقت از در چیکه بعد از اون ه یقرانیو قا رهیم یکه م یدخترک. عالقه اش ازدواج کنه ردبتونه با دختر مو

:گفت

.متاثر کننده اس -

.مشیبشنو شهیکه هم میکنه اما ما اصرار دار یما رو متاثر م شهیآهنگ هم نیا -

 زیدن يها يره بازبه مسخ میکرد ینگاه م نیهمه وسط بودن و من و ام. رقص يآهنگ خوشگل گذاشتن و اومدن برا هیاز شام بچه ها  بعد

.دیاومد و دستمون رو کش نیبهروز به سمت من و ام هوی. دیرقص یبه کمرش بسته بود و م یکه شال

.خندن ینشستن به ما م. چه خوششونم اومده. نمیبب دیپا ش -

زد و من هم  ید و دست مبو ستادهیا يگوشه ا د،یخند یکه م نیام. و سوت بچه ها شد غیوسط که همراه با ج میهم پرتاب شد نیو ام من

 نیو خم شده بود و ع نیام يبود جلو ستادهیا زیدن. طور بود نیهم هم نیام ایمن کال رقص بلد نبودم و گو. دادم یکم به خودم تکون م هی

 یم مپول گذاشت و من از خنده داشت قشیتو  ستهیتونست از شدت خنده صاف با یکه نم نیلرزوند و ام یشونش رو م یزنان رقاص عرب

.مردم

من . میهمراه بچه ها وارد اتاق شد. که تو طبقه همکف بود میکه هاکان ازمون خواست همراهش به اتاق کارش بر میعزم رفتن کرد یهمگ

هم  یشد اما خب حرف یحساس تر م. نیباشه نشون دادنش به ام یجالب ي دهیکردم ا یهم فکر نم یلیو خ هیاتاق چ نیدونستم که تو ا یم

مات و . بود ستادهیکنارم ا نیام. رو به رو افتاد واریاول وارد اتاق شد و چراغ رو روشن کرد و من چشمم به د اکانه. ستم بزنمتون ینم

.که موگه سکوت رو شکست نیچند لحظه سکوت بود تا ا. شده بود رهیرو به رو خ واریبه د ریمتح

.عکس چقدر خوشگله نیباده ا يوا -

 انویپ هی يدکلته که رو یتافته مدل ماه دیلباس سف هیمن بودم تو . اتاق بود وارید هیعکس به ابعاد . ش در اومداز بهت نیحرف ام نیا با

بود، دورم پخش بود و عکس  یمواجم که اون موقع عسل يموها. بدنم يرخ بود و پاهام جمع تو میصورتم ن. بودم دهیدراز کش دیسف الیرو

مشخص بود که  نیام يمشت شده  يبود اما از دستا ییبایو ز زیکار تم. عکاس از باال بود هیبود و زاوداغون گرفته شده  ي ونهکارخ هیتو 

.ستادیما ا يهاکان رو به رو. ستیعکس خوشحال ن نیا دنیهم از د یلیخ
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ب کردم اما احساس تو دفتر کارم تو خونه نص نویمن ا. میچاپش نکرد. دونه اس هی نیعکس مخصوص مجله ما گرفته شد و فقط هم نیا -

.نیاش کنم ام هیبه تو هد دیکنم که با یم

از هاکان کرد و هاکان هم گفت که  يتشکر. خوب شناخته بودمش یلیخ گهید. جلوه کنه يداره عاد یدونستم که سع یم. زد يلبخند نیام

.من يفرسته به خونه  یعکس رو برامون م نیا

پالتوش رو . میدیازشون به خونه رس یبعد از خداحافظ. کردن یصحبت م یو بهروز گهگاه رایفقط سم میساکت بود یهمگ بایراه تقر يتو

رفتم تو . بود یلیدل یسکوت ب. تخت تو خونه عوض کردم يمنم پالتوم رو در آوردم و کفش هام رو با کفشا. در آورد و گذاشت رو کاناپه

. کرد یرو نگاه م رونیاز پنجره ب نیام. و رفتم تو سالن ختمیر وانیکه حاضر شد، دو تا ل يچا. کرده بودم يچا سهو دیشد. آشپزخونه

.رو از دستم گرفت و باالخره سکوت رو شکست وانیل

.بودم دهیکه تا حاال ازت د ییگورایخوشگل تر از تمام ف. تو اون عکس يخوشگل بود یلیخ -

.شهیاون عکس مال پنج سال پ -

اون جاس؟ یدونست یم -

.که اون جاس پنج ساله. البته -

.دستمو رو بازوش گذاشتم. محکم تر حلقه کرد وانشیرو دور ل دستش

.یدونست یرو م نیا. جاها هست یلیعکس از من خ یلیخ -

گذاشت و برگشت به  زیرو م وانشویل. میحس و حال نیدونستم که چرا االن تو ا یمن اصال نم. رو فرو داد شیاز چا يجرعه ا. رو نداد جوابم

.م دوخت به چشمامچش. سمتم

.ترسم هر لحظه که از دستت بدم یهمش م. تونم صبر کنم ینم. باهام ازدواج کن باده -

باهاش  دیمگه نه؟ پس چرا نبا. خواستم یمرد رو م نیمن ا. نگاهم رو به نگاه پر از خواهشش دوختم. کرده بود ریمن رو غافلگ دوباره

.تو دستاش گرفت کردم؟ اومد به سمتم و بازوهام رو یازدواج م

.رمیکنم تا جوابمو بگ یده بار هم تکرار م يدرخواست رو روز نیا -

 يا گهید زیو آرامش چ نیده بار تکرار بشه؟ من مگه جز ام يدرخواست روز نیداشتم که ا يازیمن ن. رو گفت و به سمت اتاق رفت نیا

خواستم؟ یهم م

ن؟یام -

.جمله ام بود هینتظر بقم. ستادیا. هنوز پشتش به من بود. برنگشت

.کنم یباهات ازدواج م -

دستم . موهام دنیمحکم بغلم کرد و شروع کرد به بوس یلیخ یلیمحکم، خ. با دو قدم محکم و بلند خودش رو بهم رسوند. به سمتم دیچرخ

.مامزل زد به چش سشیخ يدستاش گرفت و با چشما نیصورتم رو ب. از بغلش جدام کرد. رو دور گردنش انداختم

.کنم نفس من یخوشبختت م -

.دیگونه ام غلط يآروم از رو یاشک
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. مطمئنم -

***

لبخند  هیکه با  نیبه ام. زدن نداشتم يبرا یخندم گرفته بود، هم از شدت تعجب حرف دایهم شد. تا شاخ گنده رو سرم سبز شده بود دو

.شدم رهیکرد، خ یمطمئن داشت نگاهم م

نه؟ ،یکن یم یشوخ -

کنم؟ یباهات شوخ یمهم زیچ نیسر همچ دیچرا با. میلبته که جدا -

....آخه  -

.لبخند پهن رو لبش بود، نگاهم کرد هیکه  یسمتم و در حال اومد

؟يمگه درخواست ازدواجمو قبول نکرد -

....خب چرا اما  -

خانوادمم مثل . رفتهید عالقم درخواست ازدواجم رو پذبه اطالع خانوادم رسوندم که دختر مور يمنم مثل هر داماد. زکمیاما نداره که عز -

کجاش تعجب داره؟ نیا. عروس خانوم يخواستگار انیدارن م هیبق

.انیهمه راه رو بکوبن ب نیا دیبا ،ییمحله پهلو انیآخه اونا که نم -

 یرسم یلیفردا شب خ. میکن یراحت ماست ان،یم. براشون تو هتل جا رزرو کردم. رسن یامشب م. خانوم خوشگله فمونهیوظ. فشونهیوظ -

.خدمتتون میرس یم

افکارم رو  شهیکنم مثل هم یفکر م. دیچیتو قلبم پ يدرد بد هیاز شوك خبر اومدن خانواده پاکدل به استانبول در اومده بودم،  یکه کم حاال

.دستش گرفت هیخوند که دو تا دستام رو تو  یم

.فکر نکن بهش. خانوم خوشگلم ناراحت باشه نمینب -

کنه؟ يخواستگار یمنو از ک ادیمامانت داره م نیآخه ام -

.و بهروز رایاز سم -

؟یچ -

.میکن یم يمن و خانوادمم تو رو از اونا خواستگار. خواهرت و بهروز هم شوهر خواهرته رایسم. باهاشون هماهنگ کردم -

.به من نگفت يزیچ رایسم -

.بدم حیودم برات توضمن ازش خواهش کردم که اجازه بده خ -

 يمادر رو باز یدوست، بلکه نقش خواهر و حت هیاون نه تنها نقش . من نقش نداشت یکس به اندازه اون تو زندگ چیخب درسته ه را؟یسم

.کرده بود

.زمیعز میما اون کارو بکن ،يدوست دار يا گهیاگه طور د -
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 هیعالمه عقده، کابوس، با  هیبا . نینابلد زخم خورده بودم ام يدختر بچه  هی شش،یمن که اومدم پ. کس منه نیمهم تر راینه، خب سم -

. گرفتم ادی زیکه مثال مادرمه چ یاز کس شتریمن از اون ب. ستادنیخود ا يراه و رسم رو پا. داد ادی یبهم راه و رسم زندگ. یعالمه دل مشغول

....از اون بهتر اما  یک. پشتم بوده شهیهم

.کرد یطور ترسان نگاهم م نیداشت ا نیکنم حال اندك خرابم رنگ به رخسارم نگذاشته بود که حاال ام یفکر م. نگاهم کرد نگران

؟یاما چ -

.شدم رهیچشماش خ تو

....کس و  یدختره ب نیا گنیمادرت، پدرت، خانوادت، نم -

:خشن گفت یبا لحن اندک. حرفم رو ادامه بدم نذاشت

.من به مادرم راستشو گفتم. ایجهت به خودت نسبت بد یباصطالحات  نیاز ا نمینب گهید -

راستش؟ یچ یعنی. ختیر دلم

کنه؟ یراجع به من فکر م یاالن مادرت چ ؟یگ یم يدار یچ -

.مبل يرو نشستم

. یکن یدگباهاشون زن ینخواست. ینساخت تیدونن که تو بعد از ازدواج مادرت با ناپدر یمامانم و بابام م ؟یکن یباده چرا شلوغش م -

گفت؟ یبه من چ د،یتو رو د یکه مادرم تو مهمون یبار اول یدون یم. دونن یو م یدون یکه م ییزایچ یجا و باق نیا ياومد

.پرسش نگاهش کردم با

 یخونسرد بهم گفت ب یلیخ د،یجا، بال بال زدنم رو که د نیا ياومد یکه گذاشت نیبعد از ا. عرضم اگه از دستت بدم یبهم گفت ب -

.عرضم

.زدم يلبخند

دونه که من قبال ازدواج کردم؟ یمادرت م -

.دارم یتو دلم نگه م شهیمن راز هاکان رو هم. يا گهیکس د چیمسئله فقط به خودم و خودت ربط داره، نه ه نینه، ا -

.ادیز یلیاز خ شتریب یلیذاشتم؟ خ یچقدر بهش احترام م. ادیز یلیدوستش داشتم؟ خ چقدر

***

گفت  یم. کنم شیکردم، اجازه نداد تا فرودگاه همراه يهر کار. تونیفته بود فرودگاه دنبال خانوادش و از اون جا هم به هتل شرار نیام

. عادت کرده بودم به حضورش. کرد، دلم گرفت یرو که جمع م لشیوسا. خونه منتظر خواستگار نمیبش دیبا يا گهیمثل هر عروس خانوم د

.بود رفته و دهیگونم رو بوس

تو افکار خودم غرق بودم که زنگ . حس؛ هم خوشحال بودم، هم ناراحت نیبود ا یبیعجب حس عج. کردم ینگاه م رونیپنجره به ب از

.حرف بغلم کرد یبا لبخند وارد خونه شد و ب. بود رایسم. خونه خورد
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.به جون خونه میبا بهروز افتاد -

.کرد بغض

.میدار یما چه حال یاگه بدون. ادیواستگار بآخه خواهرمون قراره فردا براش خ -

از  رایکه سم میدونم چقدر تو اون حالت موند ینم. کرد یم هیاونم داشت گر. کردم هیمحکم بغلش کردم و گر. خودم رو نگه دارم نتونستم

.اشکش رو پاك کرد. بغلم جدا شد

خواد همه مراسم  یانقدر به فکر و عاقله، که م نیخوشحالم که ام. تخوشحالم برا. میکن یم هیگر میو خنده دار يشاد يبه جا. گهیبسه د -

.و درست انجام بشه یبه صورت رسم

.بهش زدم مهینصفه ن يلبخند

من بگم؟ ای یگیباده، به مهسا خودت م یراست -

.ومدیاستانبول، ن ادیبار ب نیشو ا يمعرفت قرار بود برا یمن باهاش قهرم، ب -

.جراتم نداره بهت زنگ بزنه. شده بود نیدرساش سنگ. نتونست -

.گمیباشه، خودم بهش م. که دل رحمم فیح ف،یح -

.کار هست مادرجان یرو جمع کنم، برم به داد خونه برسم که کل میریپا شم کاسه کوزه آبغوره گ گه،یخب د -

کمک؟ امیب -

. رنتیگ ینم ،یکن یخودتو ناکار م یزن یم. الزم نکرده -

***

 يلنگه پا جلو هیبوسه راس ساعت نه صبح . بود و درخشان یهوا هم سر شوق داشت؛ آفتاب. شدم داریاز خواب ب یخاص یلیخ جانیبا ه صبح

من رفتم و بوسه  شیپنج سال پ ایکه چهار  ییجا هیو بعد  ومیسوالر میتا بر میقرار داشت. دیچیپ یبه خودش م جانیدر بود و داشت از ه

هم  رایبه نظر سم م،یکه گرفت یمیتصم. از نافم بود زونیآو يکتفم و ستاره  يرو يکه حاصلش فرشته ها ییجا. رفت یبار م هی یسال بایتقر

.میدستم انداختم و با بوسه راه افتاد يلباسم رو رو. ادیکردم خوشش ب یفکر م. بشه زیسوپرا نیخواستم ام یبود اما من م یکار جالب

***

رو برده بود تو آپارتمان من تا ازش  ایو بوسه در دیچرخ یهنوز مثل فرفره داشت م رایسم. ونده بود به نهربع م کیساعت نگاه کردم؛  به

شده بود، نگاه  یخوشگل ییطال یبه پوست دستم که نارنج. کرد یرو پاك م زیم يرو يبهروز هنوزم داشت خاك نداشته . کنه ينگهدار

هم به  یدست. دیرس یکتفم م ریکه حاال که صاف شده بود، تا ز دمیلختم کش يوهاهم تو م یرو پام کردم و دست یمشک يکفشا. کردم

همه . باز بود یاش اما از جلو کم قهی. پوریگ ي ستادهیا ي قهیها و باال تنه اش با  نیزانو بود و آست ریکه دامنش تا ز دمیکش میمشک راهنیپ

.چشماش جمع شد و بغلم کرد يتاد، دوباره اشک تونگاهش که به من اف رایسم. لنسا يرو چک کردم و رفتم تو یچ
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***

 نیام يبودم تا از خانواده  ستادهیدر رو بهروز باز کرد و من وسط سالن ا. ضربان قلبم رو بشنوم يتونستم صدا یدرو که زدن، م زنگ

کرم  کیجون تو کت و دامن ش نیریشپاکدل وارد شد و بعد  ياول آقا. دلم براش تنگ شده بود میروز و ن هی نیظرف ا. استقبال کنم

توش  قهیبا سل یلیخ یخوشگل ينقره بود که شکالتا ینیس هی شونیکیمثل فرشته ها بودند و دست  شهیمثل هم هرنگش و بعد دوقلوها ک

شلوار و جذاب، تو کت و  کیش. بنفش بود دهیارک ابینا يکه توش گل ها ستالیجام بزرگ کر هیبا  نیشده بود و پشت سرش ام دهیچ

واقعا دلم براشون . محکم بغلشون کردم. به سمتم اومدن دنمیدوقلوها با د. بود مچش يواقعا تو ،یو کروات طوس یمشک راهنیو پ یطوس

.شده بود زهیر هی

:آتنا

.یرفت یگذاشت هویکه  ينامرد یلیخ -

آرامش  یکم دم،یاما لبخند پر مهرش رو که د مدیکش یخجالت م ییجورا هیازش . ستادیجون رو به روم ا نیریجواب بدم که ش خواستم

که داشت با لذت  نیهم دست دادم و بعد سرم رو بلند کردم و به ام نیبا پدر ام. نشست رایمادرانه بغلم کرد و بعد با دعوت سم. گرفتم

.کرد، سالم کردم و دست دادم ینگاهم م یخاص

 يرفت تا برا رایسم. رو به روم بود نیام. از همه گوشه تر بود جا گرفتمکه  یسر جاهاشون که قرار گرفتن، من هم رو مبل تک یهمگ

:جون نیریش. ارهیب يچا ییرایپذ

؟يخب دخترم خوب استراحت کرد -

.بود نیام حیترج نیا یعنی ومدمیاستقبال ن يکه برا دیببخش د؟یداشت یشما سفر راحت. ممنونم -

:نیام پدر

.بود نیما هم به نظرمون درستش هم -

:جون نیریش

.کوتاه اومد یلیپرواز به نظرمون خ نیکه ا میداشت جانیما انقدر ه. بود یخوب یلیسفر خ -

:نایت

.شده بود یچه شکل نیام یرفت یوقت یاگه بدون. بود یطوالن یلیخ زیهمه چ اد،یب شیسفر پ نیتا ا یول -

:نیام

!نا؟یت -

:نایت

کجاس؟ ینیبب يزد یبال بال م ینگم داشت ؟يبود ختهیو زمان رو به هم ر نینگم زم یگیم یعنیجانم؟ جانم داداش گلم؟  -

:آتنا
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.يراحت شد، بعد از دو روز غذا خورد التیخ یو کم يتلفن زد یتازه وقت م؟یبهت سالم کن میجرات نداشت مینگ ای -

:ونج نیریش. باشه ختهیانقدر به هم ر نیکردم که ام یاصال فکر نم. انداختم نییرو پا سرم

.خودشون که رفع شده خدا رو شکر نیبوده ب يمسئله ا هی. دیدست از سر پسرم و عروسم بردار -

 شیو پ یو مسائل خانوادگ رایرو که تعارف کرد، صحبت ها هول شغل بهروز و سم يچا رایسم. شد يجور هیعروسم دلم  يکلمه  دنیشن از

. کرد یدرد م یدستمم کم. شدم یتو جام جابجا م یو سکوت مطلق بودم و گاهو من معذب بودم تو اون لباس و ت دیچرخ یپا افتاده م

:متوجه شدم، گفت یکه با لب خون يلب، طور ریز. ذوب شدم نینگاه ام ریسرم رو بلند کردم و ز. ردمخو یداشتم تو جام وول م

.يخوشگل شد یلیخ -

 نیپدر ام. انداختم نییو سرم رو پا دمیخجالت کش. کرد یهمون مزدم و همون لحظه چشمم به پدرش افتاد که با لذت داشت نگا لبخند

.رو روشن کرد پشیپ

.سر اصل مطلب میخب بهتره بر -

.حبس شد نهیس يتو نفسم

باده  يخواستگار يبرا میدیما خدمتتون رس. دیباده رو دار يخانوم و آقا بهروز شما حکم خانواده  رایسم. غرض از مزاحمت ما مشخصه -

.پسرم يراب زیعز ي

:رایسم

.کرده دایکه جفت خودش رو پ میما خوشحال. و عاقله یدوست داشتن اریبس. باده مثل خواهر ماست. پاکدل يآقا دیلطف کرد یلیخ -

:بهروز

.ما اثبات کرده يمدت خودش رو به همه  نیتو ا نیام -

:جون نیریش

.هدوست داشتم که عروسم بش دم،یکه باده رو د یمن از روز اول -

:نیام پدر

.که من دوست دارم مادر نوه هام باشه هیاون دختر نیهمون روز اول گفتم ا نیالبته من به ام -

 یو شوخ طبع يبا اون خونسرد نیپدر ام. انداختم نییو سرم رو پا دمیخجالت کش قتایزد و من حق یقیلبخند عم نیبچه که اومد، ام اسم

:خاص خودش گفت

.میاومدم نومون رو فراهم کن ایقدمات به دنتا م مییجا نیاالنم ا -

.دیجون از جاش بلند شد و گونه ام رو محکم بوس نیریش. بود دهیام رس نهیسر من به قفسه س گهیبار د نیا

.باال مادرجون اریسرت رو ب. شده رنگ لبو. نگاش کن -

 رمیم یاز خجالت م ایدونستم  یار بودن، نگاه نکنم چون مبمب آماده انفج نیکردم به سمت دوقلوها که ع یم یرو باال که آوردم سع سرم

:نیپدر ام. کرد دنیشروع به چرخ یصحبت ها دوباره هول محور خوشبخت. از خنده ای

د؟یدر نظر گرفت يزیچه چ هیخواهرتون مهر يخب شما برا -
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:رایسم. بهش فکر هم نکرده بودم یمن حت ه؟یمهر

.شهیاجتماع تیهم سوادش و موقع شیداره و مهر زیودش همه چباده خ. میما در موردش صحبت نکرد -

:جون نیریش

.خب رسمه یاون که صد البته ول -

که چشماش  نیام یهمه چشم دوخته بودن به من حت. بودم، برگشتن وارید یدو ساعت به ساکت نیبه سمت من که در تمام ا رایو سم بهروز

.بود سیداشتم، کف دستام خ جانیاز بس که ه. زشلر یکردم صدام صاف باشه و ب یسع. منتظر بود

.اصال بهش فکر نکردم یعنیدونم  یمن نم د،یخب راستش رو بخوا -

:نیام پدر

.شهیکه نم يجور نیخب آخه ا -

:گفت شیشگیهم ياز گوشه سالن با لحن جد نیام

.بدم شنهادیپ هیمن  دیاگر اجازه بد -

.به سمتش برگشتن همه

.زنم یبه نامش م هیرو به عنوان مهر مونیزندگ ياده بپسنده براکه ب يهر خونه ا -

:جون نیریش

دخترم؟ یموافق. میکن یم هیتو رامسر که من و مسعود سر عقد به باده هد الیو هیبه عالوه  -

سکوتم رو . شماستمهر و محبت خانواده  نیمن هم هیطور با محبت نگاهم کن، مهر نیبه من بگو دخترم، هم شهیخواستم بگم، تو هم یم

:ادامه داد دیکه د

زم؟یعز يدیجوابمو نم -

.نگاه کردم رایسم یراض يچشما به

.ندارم یخب من حرف -

:آتنا. فتادمیداشتم م. و بعد محکم بغلم کردن دنیبود که دوقلوها شروع کردن به کل کش ومدهیجمله کامل از دهن من در ن نیا

.متینینب گهیممکنه د میکرد یفکر م یوقت میخورد یقده حرص مان. عروس خودمون يباالخره شد ش،یآخ -

:نایت

.کنه اال خودت ینگات م یبا چه عشق نیام میبود دهیواال، همه ما فهم -

 نیرو از مادر ام ياز جاش بلند شد و جعبه ا نیپدر ام. رو آب ختنیر یدوتا داشتن م نیپته داشت، ا یهر چ نیام چارهیب. گرفته بود خندم

.ستادیمن ا يکرد، برگشت و رو به رو یکه با لبخند نگاه م نیت و به سمت امگرف

.بنداز گردن خانومت نویا ایپاشو ب. پاشو شازده -
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 یزمرد درشت یبود و تو گردن دیسف يکه از طال يبلند ریگردنبند زنج. ستادیمحکمش رو به روم ا يو قاطع، با همون قدم ها کیش نیام

همه  ریوصف ناپذ یشوق هیاز تماس دستش که داغ بود و نفسش به گونه ام . گرفت و آروم دور گردنم بستداشت رو از دست پدرش 

:جون نیریش. پر از محبتش نگاه کردم يبلند کردم و تو چشما وسرم ر. وجودم رو گرفته بود

... توام انشاا. دادش و من به تو هیوهرم به من هدمادر ش. هیگردنبند موروث نیاما ا میدون یات رو نم قهیچون سل میما برات انگشتر نگرفت -

.به عروست

.ستادیجلو اومد و رو به روم ا نیپدر ام. تنها بودم تا بتونم غرق بشم تو اون نگاه پر محبت نیخواست با ام یم دلم

هر  یبارش آوردم ول ریپذ تیمسئول. کنه يبارش آوردم که بلد باشه چطور از همسرش نگهدار يطور. کنم یم نیمن پسرم رو تضم -

.نیمنو پدر خودت بدون، نه پدر ام ،يخودت کم آورد ایکه داشت، هر جا که کم گذاشت  يکه افتاد، هر قصور یاتفاق

.جمع و جور کنم یکردم خودم رو کم یسع. همه محبت نینداشتم در مقابل ا یحرف. چشمام حلقه زد يتو اشک

.چشم پدرجون -

.نگاهم کرد سشیخ يچشما با

.بال دخترم یچشمت ب -

 یبه نوبت با همه روبوس. شدم تیبوسه غرق لذت و احساس امن نیمن زد و من از ا یشونیپدرانه و محکم به پ يبعد خم شد و بوسه ا و

 ریو ز زد يلبخند دم،یکه رس نیبه ام. انداخت یکه واقعا من رو به خنده م یدنیگفتن و دوقلوها شروع کردن به کل کش کیکردم و بهم تبر

:لب گفت

.دوست دارم نفس من یلیخ -

خواستم جوابش رو بدم که دست چپم رو تو دستش گرفت و به سمت لب هاش برد و . کرد یمن حبس م نهیحرفش نفس رو تو س نیا

لب هاش  يدستم رو که از رو. سر دادن يو داد پر از شاد غیکه دوقلوها بابتش باز هم ج يبوسه ا. بهش زد یو داغ یطوالن يبوسه 

ملتهب بود، نگاه کرد و با انگشت  یرو باز و بسته کرد و دوباره به انگشت حلقه ام که کم ماشچند بار چش. برداشت، چشماش گرد شد

:آروم گفت. شستش نوازشش کرد

!ن؟یا.... باده  -

بود  بیتاج بود و برام عج هیشب یز دور کما. کردم یکرده بودم، نگاه یانگشت حلقه ام خالکوب يدر هم رو نیکه با حروف الت نیاسم ام به

.متعجبش دوباره نگاه کردم يبه چشما. بودش دهیند یکه از اول مجلس کس

بد شده؟ -

.دمیرو تو نگاهش د رتیعالمه تشکر و ح کیشد و من  رهیبهم خ دوباره

.یمرس. بگم یدونم واقعا چ یمن نم. یمرس. زمیشده عز یعال -

. شدم یمن غرق حس خوش و

***
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با  میبود ریهم درگ یکل. میریبگ يعقد و نامزد يبرا یو همون شب هم مراسم میبه سفارت بر گهیعقد، پونزده روز د يشد که برا قرار

 دهیبار نرفت و قهر منم فا ریز نیآخرشم ام. میو عقد رو خودمون برگزار کن يکه اجازه بدن طبق سنت، مراسم نامزد نیام يخانواده 

که براش گرفته بودمم به باد  يا افهیو ق دمیدر آورد و رفت و اومد که آخرش من خند يانقدر مسخره باز. میبود قهرساعت  کال دو. نکرد

.رفت

احساسات رو در آن  يهمه . ختیاشک ر. گفت کیتبر نینار. صحبت کردم که با مطبوعات در تماس باشه نیبا نار. استرس داشتم بیعج

پارچه . کنه هیرو ته میکردم، تماس گرفتم تا برام لباس نامزد یم غیلباساش رو براش تبل شهیکه هم یان لباساز طراح یکیبا . واحد داشت

دوزه و دکلته  یم کیدنباله دار ساده اما ش راهنیپ هیبهم نشون داد و گفت برام  س،ینف یلیدست فرانسه بود و خ ارکه ک یآسمان یآب ي

شک  یرو دکلته بودنش کم. برد یم نیرو از ب رینظ یدل شلوغ همه حس و حال اون پارچه بم هیچشم بود که  يچون پارچه انقدر تو

.دیخند د،یرو که د دمیترد. خودش هم سفارش لباس بده يبرا خواست یجون هم باهام بود چون م نیریش. داشتم

شبه،  هی نیگلم، هم تهیر حسود شده اما خب نامزدچرا انقد دهیدونم به تو که رس یعادتا نداشتا، نم نیاز ا ؟یکن یفکر م نیبه ام يدار -

.که حواسش نباشه شهیم تییبایاونم انقدر محو ز

 یهم پا به پاش م یلیبود اما خب اگه خ یحواسم م دیبود که من با يمرد حسود نیام. امیقصد نداشتم که کوتاه ب ادیبگم من هم ز راستشو

مراسم،  يدنبال کارها دنیدو. خسته شده بودم قتایچند وقت حق نیا. اندازه هام گرفته شدزدم و  ایبه هر حال دل به در. رفتم، درست نبود

.عالمه کار هیدماغمون بودن و خالصه  يکه مو يکنجکاو يبا خبرنگارا سیدزد و پل يو باز نفرار کرد

استراحت  یتا کم میخارج شهر رفته بود یکیبه رستوران کوچ نیکه دل تو دلم نبود، همراه با خانواده ام یسه شب مونده به مراسم، من دو

.وصف دوقلوها یاز حد پدر و مادرش بود و شوق ب شیب یو خوشحال نیمن نگاه پر از عشق ام يهفته منبع انرژ نیتو ا. میکن

شدن  یپنج نفر م و یس کیکه سر جمع نزد ومدنیم ایو خانواده برد نیام کیاقوام درجه  رانیاز ا. قرار بود برگزار بشه یخودمون یمهمون

اون  ياجاره شده بود برا ییالیو. هم سرد نبود یلیخ گهیهوا د. شد یم کیکوچ يحدودا نود نفره  یمهمون هیمن که  انیو دوستان و آشنا

البته  ".شد و خالص بیتصو نیهم": دست رو همون گذاشت و گفت یعصبان نیانقدر مته به خشخاش گذاشتم تا ام انتخابش يشب که برا

 يپا DJها و  یقیبوسه، انتخاب موس يپا يبرگزار يو نحوه  زهایم ناتیتزئ. پر از ماسه بود اطشیبود؛ کنار ساحل که ح ییبایز اریبس يجا

.بود وگهم يروزگار، انتخاب منو غذا پا

.گوشم آورد کیشونه نزد يسرش رو از رو. زدم يلبخند. آروم از پشت در آغوشم گرفت یبودم که دست ستادهیرستوران ا اطیح تو

.يچند وقت خسته شد نیا یلیقربونت برم، خ يالغر شد -

.دست هاش که دورم حلقه شده بود، گذاشتم يرو دستمو

.بخورم ییهوا هیاومدم  -

.یبکش گاریس يفکر کردم اومد -

 يبرا شتریبود و ب یمن تفنن گاریهر چند س. نکشم گاریس نیمن انقدر ادب داشتم که در حضور پدر و مادر ام. جمله رو با حرص گفت نیا

.ژستش
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.منه گاریبه س رتیدونم چرا تو گ ینم -

.من رو به سمت خودش چرخوند

.نگات کنن یشیکه باعث م یکش یم گاریس يجور هی یکه لعنت نیاول ا. دمینم ریمن بهت گ -

.کردم جمعش کنم یگرفت که سع خندم

 نیکوتین دیکه تا چند ماه قبل از بچه دار شدنتم نبا یدون یخوب م ،يو که انقدر عشق بچه ابخند، واال خنده هم داره اما خانوم خوشگله ت -

.ضرر داره. تو خونت باشه دینبا یعنی. یمصرف کن

.زد یطونیلبخند ش. کنم متوجه شد که به فکر فرو رفتم یفکر م. گفت یراست م. فکر نکرده بودم نشیا به

.خودت يپا شیساز نهیزم گهیخانوما، دبچه در خدمتتم خانوم  يمن که برا -

غذا  یکه حت يمرد جنتلمن جد نیگفت که ا یبهم م یکیاگه قبال . که داشت هم شرمم شده بود، هم خندم گرفته بود ییایح یهمه ب نیا از

.کردم خل شده یکنه، فکر م یم ییها یشوخ نیخاص خودش رو داره، همچ کتیخوردنش هم ات

.و بغلم کرد دیندخ. مشت به بازوش زدم با

.شهیچه سرخم م نیبب -

بود  يافتادم که چند روز يزیچ ادیخواستم از حضورش لذت ببرم اما  یم. بود، چند لحظه سکوت کردم نشیس يطور که سرم رو همون

.مثل خوره به جونم افتاده بود

ن؟یام -

جانم؟ -

.... زهیچ -

.موهام برد نیرو ب سرش

خوشگل من؟ هیچ -

دونن که من ازدواج کرده بودم؟ یهنوزم نم خانوادت -

رو  یتو چشمام نگران. نگاهم کرد. بود، زد کنار ختهیاز خودش جدام کرد و موهام رو که تو صورتم ر یکم. موهام متوقف شد نیب سرش

.دید

موضوع آخه؟ نیبه ا يداد ریتو چرا گ -

من؟ یلیفام ستیاصال براشون سوال ن. فهمن یسر عقد، تو سفارت م.... خب  -

.برگشت يتو فکر رفت و بعد باز هم به حالت عاد يا هیچند ثان. بخشش اصال فکر نکرده بود نیکنم به ا یم احساس

.ستیمهم ن -

.خواد دروغ بگم بهشون یمن دلم نم ست؟یمهم ن یچ یچ -

 ،یداره باده؟ تو باده اورهون یبه کس یچه ربط قتیدر حق ایداره  یتیچه اهم. یتو قراره همسر من بش ه؟یچ گهیدروغ د ؟یگیم يدار یچ -

.گذره یم ریمدت د نیچقدر ا یاگه بدون. یخانوم خوشگل من گمیاز دو روز د. تموم شد و رفت
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.که هنوز بهت نگفتم نیهست ام يزیچ هی -

.شد يرفت تو هم و جد افشیق

شده؟ یچ -

.رو بهم داد شیهاکان امروز خبر قطع لیوک ،يراستشو بخوا -

.شد یم یکم داشت عصبان مک

رو؟ یخبر چ -

خواستم سر  یم. بود اما خب امروز تموم شد دهیچیپ شیمراحل قانون. قبل از ازدواجم یلیمن برگشتم به فام ؟یشیم یبابا، چرا عصبان يا -

.اما فکر کنم االن بهتر باشه گفتنش یعقد بفهم

.لبم اومد يآروم رو يلبخند. پر از عشق ن،یشکر بود و تحسنگاهش پر از ت. گرد، زل زد به چشمام يفک باز، چشما با

؟یبگ يزیچ يخوا ینم -

تو هستم؟ یهمه خوب نیا قیباده من ال -

نگاهت هستم؟ نیا قیتو بگو، من ال -

.بغلم کرد محکم

.یهست شترمیب یلیخ. یالبته که هست -

.دمیلحظه که گذشت، صداشو زمزمه گونه شن چند

ه؟یچ شیلیحاال نفس من فام -

.یباده شرق ،یشرق -

.دیگوشم آورد و پشت گوشمو بوس کیرو نزد سرش

.چشمم هیس یباده شرق نیمست ا اهیمن س -

***

به . شدم داریامروزم ب يداریانگار از خواب و ب د،یغروب که به مشامم رس کینزد يایدر يرو به روم که افتاد، بو يبایز يالیبه و نگاهم

رو به  میو بعد بر یپشت اطیتو ح میکه فعال صبر کن نیا يبرا نیقفل شده بود، نگاه کردم، به دستورات نار نیام يستادستام که محکم تو د

به دستم نگاه کردم؛ به حلقه ام که . چه خبره دمیفهم یداشت که انگار من تازه داشتم م نیهمش نشان از ا نایا م،یستیبا نگاراخبر يرو

به دامن . خوشگل شده بود یلیگرفت و خ یکرده بودم، قرار م یکه خالکوب یتاج ریز قایدق. اس بزرگ داشتبود که روش سه تا الم ینگیر

من تمام لحظات امروز قفل شده بود تو نگاه  يبرا. دمیپارچه اش کش يبه رو یلباسم نگاه کردم و ناخودآگاه دست ریظن یب يبلند و دنباله 

 میشونیپ يکه رو یداغ يقفل بودم تو بوسه . سال هام توش درستم کرده بود، در اومدم نیا موریگراز در اتاقم که  نییکه سر پا یوقت نیام

.لباسم زد يباز يهم برا وگوشم غرش ر ریگذاشت و بعد ز
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قاطع محکم و  يدستم، بله لرزانم، حسرتم در نبود مادرم و بعد بله  يتو يسورمه ا يسرم، عقد کردنم، عطر رزها يچادر رو زها؛یچ یباق

 نیبهروز به گونه ام، ا يبرادرانه  يبوسه  مم،یتو لباس ند ایبوسه، در را،یسم سیخ ياز ابهام بود و بعد چشما يهمه و همش تو هاله ا ن،یام

.مثل خواب بود هها هم

 بیغروب که ترکدم  يایدر يالجورد یبا آب دیرنگ سرخ غروب خورش نیمعتقد بودم که ا يروز. نگاه کردم دیخورش رینظ یغروب ب به

بود،  نیام يکه دستم محکم تو دستا یشد، در حال یتوش پخش م انویپ تیال یقیکه موس الیو نیا یپشت اطیاما حاال تو ح هییبشه، رنگ تنها

.نداشت یاضطراب نیرنگ، رنگ بودن بود، رنگ حضور، رنگ مرد عاشق من که انگار بر عکس من کوچک تر نیا

همراه با پدر و مادرش و  ایبرد. ومدنیم نیماش هیجون و پدرش همراه با دوقلوها با  نیریش. به آرامشش جذابش نگاه کردم، مرخین به

من اما همه به جز هاکان رو در کنار . خودشون بود میتصم نیا ایالبته گو. شرکت کرده بود ایدر مراسم عقد فقط برد. هم تو بودند نینگ

داد و  هیرو بهم هد ییبایز رزوهیهمسر سابقش شرکت کنه، شب قبلش دست بند ف یم عروستونست تو مراس یکه نم اکانخودم داشتم؛ ه

دونم  ینم. نکردن با خودم مبارزه کردم هیگر يچقدر بعد از رفتنش برا. چقدر بغض کردم. رفت سیبه پار يا عهیاز هر شا يریجلوگ يبرا

.به سراغمون اومد نیرچقدر تو افکار خودم غرق بودم که نا

.يشما فکر کنم تجربش رو ندار نیاما ام هیچطور شونیباز یدون یباده تو م. هستن ییجلو اطیرنگارا تو حخب -

بلندش که  يکه به تنش بود و موها يرینظ یبا اون فراك ب. رفتم تو دلم یکرد و من قربون صدقش م یفقط نگاه م شیجد ي افهیبا ق نیام

. میو با فالش ها رو به رو شد میدیرس ییرو به رو اطیکه دستم تو دستش بود، به ح یحالدر . داد یبا دست به پشت سرش هلشون م یگاه

 شیجواب ها از پ. کردن دنیشروع به سوال پرس. گرفتم که بهش عادت کرده بودن ییبراشون ژست ها يجد يبا لبخند شهیمن مثل هم

از  یمثل اعالم بازنشستگ. خنده دار بود یعاتیسواالت حول محور شا. داران به نام هیاز سرما یکیبود،  یرانیشده بود؛ همسر من ا نییتع

 قتیکه حق یمهمون يباال اریبس ي نهیبر هز یمبن گهید عاتیشا يسر هیو  نیبا ام میبود نزدهکه اصال راجع بهش حرف  يزیچ نگ،یمدل

کار داشت . نشن الشیخ یچشم بود که عکاسا ب جذاب و تو يمن به قدر کتیها عادت نداشت اما مرد باات نیبه فالش دورب نیام. نداشت

 يکه چندتاشون برا یکلیدرشت ه يگاردهایخبرنگارها رو داد و باد وقتدستور تموم شدن  نیکه نار دیرس یم یخصوص يادیبه سواالت ز

 ییاز خبرنگارا یکیکه از دور  میبه سمت سالن رفت نیبا ام. خبرنگارها رو گرفتن دید يجلو ز،یشرکت دن يبرا هیبودند و بق نیشرکت نار

:زد ادیبود، فر یکردم و دختر زبر و زرنگ یباهاش مصاحبه م شهیکه هم

.یبا شوهرت خوشبخت باش -

حضور گرم،  نیبله ا. دیچیدخترك پ يتو سرم صدا. جابجا کردم نیدستم رو تو دست ام. دیهام زدم و دلم لرز ییبه عمق تمام تنها يلبخند

.م بود، شوهرمشوهر ،يمرد جد نیا

***

صورتش . آتنا کنارم اومد. در کنارشون ایبود و برد ستادهیبود، ا یبامزه و جذاب یلیکه پسر خ شییکنار پسر دا نیام. شلوغ بود یلیخ وسط

.ادشیز تیقرمز شده بود به خاطر فعال
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.خوشگلن یلیدوستاتم خ. تییبایموندن تو ز لمونیهمه فام -

. نشسته بود اینگاه کردم که در کنار مادر برد نیبه نگ. بودن یتو چشم يمانکنم بود که خب بله دخترها يستابه چند تا از دو منظورش

بود و  زونیآو دیبزرگ از جنس پر سف ییاز سقف هم توپ ها. دست کی دیبه رنگ سف زیبود و همه چ دیسالن داخل تماما کفش مرمر سف

 يشام، رو ماسه ها زیم. گل رز بود يپر از آب که داخلش گلبرگ ها ییبود و کاسه ها ستالیبلند کر اریبس دیسف يهاشمعدان  زیهر م يرو

.بود شهیاز جنس ش الیو يوارهایتمام د. تراس بود يگذاشته شده بود و قسمت بار هم رو رونیب

که پخش  یداشتن با آهنگ فارس یوسط سع ز،یبه موگه که با دن. کرد ینگاه کردم که داشت با بوسه صحبت م یدوست داشتن يرایسم به

.دونه به پهلوم زد هیآتنا . شد، برقصن یم

.کنه یداره با چشم و ابرو بهت اشاره م نیتو؟ ام ییباده، کجا -

 نیام. نیام ییو سام، پسر دا ایو برد نیام شیباال گرفتم و رفتم پ یدامنم رو اندک نییپا. ششیخواست برم پ یکه م نیبه سمت ام برگشتم

:گوشم گفت ریرو دور کمرم انداخت و زدستش 

.رو تراس میبعد بر میستیجا با نیکم ا هی -

:ایبرد

.زن داداشم يآخه شد. من بگم باده بهت گهیخب د -

.دمیکالمش خند طنتیش به

.باشه -

.ازش شدم یم دیداشتم کم کم ناام گهیکرده بود اما من د ریگ شتیپ يگل پسر ما گلوش بدجور نیواال از اولش ا -

.هتل يبکن که با کله ات برگرد تویامروز تمام سع ایبرد -

:گفت ایبرد. شدن کیهمون موقع مادر و پدر بوسه به ما نزد. مهموناشون تو هتل اتاق گرفته بودن يبرا نیام خانواده

.هیا کهیعجب ت يمادر يخانومم جا نیجان من باده، دوستات که مانکنن اما ا -

.س؛ مانکن بوده قبالمادر دوستم بوسه ا -

. به دلم نشست بیلب زمزمه کرد که عج ریز يزیمادرش چ. کردن یدست دادن و با من روبوس نیشدن و با ام کمونیو پدرش نزد مادر

:گفت نیبه ام یسیبعد به انگل

.پشتشن شهیهم ،ینیب یجماعت که م نیا. دخترکمون دستت امانت -

:گفت نیام. اونا رفتن زیم بعد هم با دعوت پدر و مادر بهروز سر و

گفت بهت؟ یگوشت چ ریز -

.جرعه آب شدم هی ییبایگفت امشب به ز -

. دیسرم رو بوس يرو نیام

***
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 یقینفس عم د،یکه وز يخنک و شور مینس. کردم یو من تماشاشون م دیرقص یساحل م يشن ها يبا مادرش رو نیام. ستادمیتراس ا يرو

:گفت رایسم. ستادنیا و بوسه کنارم رایسم. دمیکش

؟یخوشحال -

.ادیز یلیخ -

. نیفالش دورب هیو بعد  ستادیا زیبهروز هم کنار دن. و موگه هم اومدن زیدن. دیبار دهم تو اون شب بغض کرد و گونم رو بوس يبرا بوسه

.به روزگار زدم يلبخند

و  رشیگذاشت ز يبلند یرو آورد و صندل تارشیروزگار گ. ودنتمام مهمون ها تو ساحل ب بایتقر. نمونده بود یبه تموم شدن مهمون يزیچ

دستش رو دور کمرم حلقه  نیام. مهمون ها حلقه زده بودند دورش. ستادمیتراس ا يرو نیاجرا کرد و من کنار ام یونانی يبایز یقیموس هی

با تعجب برگشتم و . ورد از وزن منبود که تکون هم نخ بیعج. دادم هیدستش انداختم و بهش تک يرو رو مینینگس یکرد و من کم

.زد يلبخند. نگاهش کردم

.که يندار یمن وزن يخانوم خوشگله؟ تو برا یکن یچرا تعجب م -

.رو کم کنم که نذاشت مینیاز سنگ یگفت اما خواستم کم یراست م خب

؟يخسته ا. جا باش نیهم -

.از هم نگه داشتم و گفتم یمخسته نگاهش کردم و انگشت شست و اشارم رو با فاصله ک يچشما با

.انقده خستم -

. اعتماد کنم دمید یکه م يزیتونستم به اون چ ینم. خوش يبو هیاومد و بعد  ییصدا هیسر ما  يتو اوج آهنگش بود که از باال بایتقر روزگار

دستم  يرو شییال گرفتم و چند تابچه ها دستمو رو به با نیع. برف نیدرست ع خت،یر یم نییعالمه برگ گل رز پا کیسر ما  ياز باال

 يگوش هام نه نوا گهیزد و من د یناب لبخند م ینگاه کردم که به شوق من با محبت نیام يقرمز به چشما ياون دونه ها شتاز پ. افتاد

 نیب. دیم رو دتعجب. از سکوت بود یخالص ينوا هیو گوش هام  دید یرو م نیمن چشمام ام. نه ذوق و دست مهمان ها رو د،یشن یم تاریگ

.به لبم زد يلحظه ا يسوت مهمان ها خم شد و بوسه ا

.بگم یدونم چ یمن نم يخدا....  نایا....  نیام -

.کنه یزده م جانیبرف قرمز منو ه دنیکه اومده، گفته فقط بار یاومد به من گفت مهندس ایبرد -

.داشتم ادیمکالممو به  اون

. کنم يخودم کار يرو بایز يزده کردن باده  جانیه يگرفتم برا میبرام، تصم يزیچقدر عز دمیه فهمک يجمله تو ذهنم بود و از روز نیا -

.میانجام داد رایسم يبا همفکر نمیا. ببخش نفس من برف قرمز نبود

.رو گونش زدم که با دست و سوت بچه ها همراه شد يذوقم دستم رو دور گردنش حلقه کردم و بوسه ا از

.یلیخ ن،یم امدوست دار یلیخ -
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***

من هم به سمت خونه هاشون حرکت کردند و من  يبه سمت هتل و مهمان ها نیام يصبح بود که مهمان ها يساعت دو ياز شام طرفا بعد

.دیرو بوس میشونیپ گهیپدرجون کنارم اومد و بار د. کردم یازشون خداحافظ نیام يزده به بازو هیساحل، تک يشن ها يبرهنه، رو يبا پا

.دیخوشبخت بش -

.زد نیام يبه بازو یدست

.خانومتو برسون خونه بعد برگرد هتل -

***

هم  ایو برد زیبهروز و دن. کرده بود زانیانگشتش انداخته بود و از شونش آو يکتشو رو. در يبود جلو ستادهیا نیام. میشد ادهیپ نیماش از

شکمم رو . بود یکردم که حرفشون تموم نشدن یخونم داشتم از باال تماشاشون م یکیرمن تو تا. زیدن يقرار بود شب بره خونه  ایبرد. بودن

. انداختم یبود، به حلقم نگاه یکه از سر تنبل یکیتو تار. من ازدواج کرده بودم. ستادمیبه کانتر آشپزخونه و رو به آشپزخونه ا دمز هیتک

م، خسته هم شدم، دوباره پا شدم، عاشق شدم، بالغ شدم، همسر شدم مامان، من بزرگ شدم، مهندس شدم، معروف شدم، شکست هم خورد

.یستیمامان باز هم تو ن. یستیو تو ن

ها و  یتا تموم خوش اخالق م،یدیکه تو لواسون د يبا پسر ه،یتا دعواش با مرد همسا نیبا ام دارمید نیپرواز بود، به اول یمدام در پ ذهنم

دستش . باال ادیدر رو باز گذاشته بودم که ب يال. دونستم یبود، م نیام. محکم از پشت بغلم کرد یستتو عالم خودم بودم که د. هاش ینگران

:گوشم گفت ریشکمم حرکت داد و ز يرو آرومرو 

.خانوم خوشگلم خسته شده -

و  یکیآغوش و تار دست خودم نبود اما. شد یانگار داشت کم کم محو م زیهمه چ. کردم یگوشم احساس م ریمن فقط نفس هاش رو ز و

که در حال لمس رون  یدست.... نمور  يهوا هیتند سرکه و  يبو هیهمه بوها محو شد و دوباره .... لمس پر از لذت  هی يدست برا هیحرکت 

 يکنه و صدا یو شکمم رو نوازش م رهیباال م میدار تور نیدامن چ ریکه از ز یدست.... و سفر من تو زمان .... کهنه  بغض هیپامه و من و  يها

.شهیکه عوض م یینفس ها

.نه، نه -

 یحال برنم يایبلندم هم من رو به دن يناله ها يصدا یحت. قرارم یب يادهایو فر یپس زدن اون دست شهوان يتند من برا يحرکت ها و

چشمام رو محکم بسته بودم تا اومد و بعد روشن شدن چراغ و من که  يشتاب زده ا يپا يصدا. من يادهایهنوز بود و فر یکیتار. گردوند

من و بعد من که با  ادیدادن و باز هم فر یکه محکم بازوهام رو گرفتن و تکونم م ییدستا. نمیرو نب فیپر از لذت کث اهیاون دو چشم س

 هیر. قیمنفس ع هی دم،ینفس کش ادهامیفر نیب. ذاشتن ازشون جدا شم یکه نم ییشدم و دست ها ریآغوش محکم اس هیوجود مقاومت تو 

.شد یعطر تلخ و گوش هام انگار کم کم داشت باز م هیتند سرکه، پر شد از  يبو يهام به جا

باده؟. نیباده منم ام. ریآروم بگ. ستین یچیه. ستین یچیباده، باده، صبر کن، ه -
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قطره  هیاز  غیبغض داشتم اما در. مشد یاراده ام خالص م یب یرفتن و من داشتم از اون حرکات عصب یم نیداشتن از ب فیکث يصداها اون

.دمیشن یرو م نینگران ام يصدا. اشک

باده؟ میمن ک. نمیزترینگاه کن عز. باده جان، نگام کن -

انگار در  ییجورا هی. دمیرو د یپر از نگران یعسل يچشما ف،یکث اهیاون دو چشم س يدو تا دستش گرفت و من که به جا نیرو ب صورتم

.صورتم رو محکم تر گرفت. دهیترس ينه ساله  يدر اومدم از اون باده . شدم بزرگ هیعرض چند ثان

چته باده؟ آخه تو چته نفس من؟ -

از خجالت . از ته دلم يادهایسوخت، هم به خاطر بغضم و هم به خاطر فر یگلوم م. آخرو که گفت، محکم تر در آغوشم گرفت ي جمله

.مردم یداشتم م

.نمیخانومم نگام کن بب -

خواستم به  ریسر به ز. امیبار اجازه داد تا از آغوشش در ب نیا. ازش فاصله گرفتم یکم. مردم یمن، داشتم از خجالت م يکردن؟ خدا گاهن

.کرد خکوبمیتو جا م شیجد يسمت اتاقم برم که صدا

؟يریم يکجا دار -

.هم پر از سوال ،یهم نگران بود، هم عصب صداش

.نمینگام کن بب -

.شست و اشارش گرفت و سرم رو آورد باال نیچونم رو ب د،یکه از من ند یحرکت چیه

کردم؟ یمن کار اشتباه -

- ....

.ارمیدرت ب یخواستم از خستگ یمن فقط م. یعشقم ،یباده، تو همسرم -

گند زده بودم به . وقت چند نیا يبایز يگند زده بودم به همه حس ها. بهش نگاه کنم میتونستم مستق یرو ول کرد و من باز هم نم چونم

.موهاش برد نیدستش رو ب. ییایرو يبایشب ز هیساختن  يتمام تالشش برا

.دمتیباده، من بارها بغلت کردم، بوس -

رو به . اومد. نداشتم يانرژ. مبل نشستم يرو. ندازهیم نیرزمیاون ز ادیبدنم چطور منو  يکه حرکت دستش رو دیفهم ینم. دونست ینم

.روم زانو زد

ن؟یام -

ن؟یجان دل ام -

:کردم، گفتم ینم یپنهان کردنش تالش يبرا گهیکه د یبغض با

.دیببخش -

.دیترس یخواست بغلم کنه و م یدونم که م یم. تو جاش جابجا شد. خودم سوخت يانقدر مظلومانه بود که دل خودم هم برا دمیببخش

شده؟ یچ یبهم بگ يخوا ینم -
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.یباش دهیمن و هومن شن يرو از بحثا ییزایچ هی دیتوام شا. تمنداش یراحت یمن کودک ن،یام -

 میبه لباس نامزد ینگاه. من هم سکوت کردم. دونست یرو نم زشیباهوش هم بود اما خب، ر. کر که نبود. بود دهیشن. کرد سکوت

.لعنت بهت. لعنت بهت سبحان. انداختم

.بوده شتریاما انگار عمقش ب انمیدر جر يحد هیباده من تا  -

.نگاه کردم قشیشق يداغونش و رگ برجسته  يسرم رو باال گرفتم و به چشما. رفت یداشت با خودش کلنجار م. کرد سکوت

باده؟ -

تو . رو در آوردم راهنمیدوش آب رو باز کردم و پ. ومدیدنبالم ن. حموم و درو قفل کردم يتو دمیشدم و بدون جواب دادن بهش پر بلند

 یشونه ها و حت يرو شیبسته شده بودن که بق يماهرانه طور یلیکه خ یمواج يبه موها. حمام به خودم نگاه کردم يبخار کرده  ي نهیآ

بود که حالم  يزیآب تنها چ. زدم يبه خودم پوزخند. زنده در خاطرات گذشته یعروس. کردم يتر قیخودم نگاه عم به. زهیپشت گردنم بر

.کرد یرو بهتر م

 ییصدا چیتو خونه ه. دمیرو تنم کردم و بدون شونه کردن موهام تو تختم دراز کش دمیپوش یکه تو خونه م یبکو س یقرمز نخ راهنیپ

که  نینبرده بود اما ام شیاز لمس هاش پ شتریوقت ب چیدرسته که سبحان ه ؟یموند؟ که چ یم دیبا. رفت یهم م دیبا. رفته بود نیام. نبود

تو . چراغ ها رو خاموش نکردم. بود یعیکرد، ازش طب یکرد که من ازدواج کردم، اون طور قاط فکر یکه وقت يمرد. تدونس یرو نم نیا

 دیحاال من با. رفت. و تو خودم جمع شدم دمیرنگ اتاق دراز کش یاسی يپشت به در، رو به پرده . شدم یم يا گهیمن انگار کس د یکیتار

احساس . خواستم برگردم. وجود که پشت سرم بود هی ،یداغ هیحس کردم،  يحضور هی. تو خودم جمع شدم شتریکار کنم؟ باز هم ب یچ

.بمش اومد يکردم توهمه که صدا یم

.دراز بکش يهمون طور. زکمیراحت باش عز -

.تخت يکه نشسته رو دمیفهم. تخت تکون خورد. مونده بود. بود نرفته

.یفکر کردم که رفت.... من فکر کردم که  -

 هی. پس دوش گرفته بود. نم دارش يبهش نگاه کردم، به موها. شده بود یچشماش عصبان. ت و برم گردوندبازوم گذاش يرو دستشو

.جا بود نیاز لباساش هنوز ا یبخش

کجا بذارم و برم؟. باده یتو زنم ؟یگیم يدار یچ -

....آخه  -

.داد رونیرو ب نفسش

 تیتو همون مسئول. باده، همسرم یدر ضمن تو االن همسرم. کنم یرار نممن اشتباهاتم رو دوبار تک. دونم که ذهنت تو کدوم شبه یم -

.يشد لیحضور تبد هیحس، از امشب به  هیکه از  ینیسنگ يبایز

....خورم که  یاما قسم م هیبد کودک يخاطره  هی. که تو ذهنته ستین يزیبه خدا اون چ نیام -

.حرفم رو ادامه بدم نذاشت

.خواد برم گردنشو بشکنم یاما خب دلم م ستمیم، من احمق ندون یخانومم، م ؟یچه قسم -
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نرفته  ادشیرو که  شمیساعت پ مین يباز یخب کول. حفظ فاصله یالبته با کم د،یکش یدست سمیخ يبه موها. رو گفت نیا یقیحرص عم با

.دوباره کردم بهش پشتمو. گفتم یم دیخودم هم سخت بود اما خب با يبرا. صورتم کنار زدم يموهام رو از رو. بود

.یستیمجبور ن يزیچ چیتو به ه....  یعنی.... که  یکن یاگه فکر م.... اگه  ن،یام -

.تخت بلند شد ياز رو. بهش بود پشتم

.شهیبهت زور بگم هم دیبا. آروم برخورد کرد شهیکه با تو نم نینه، مثل ا -

.چند لحظه بعد برگشت. رونیاز اتاق ب رفت

.نهمو یچراغ روشن م -

.کمرم رد کرد و پاهاش رو دور پام قالب کرد ریو بعد دستش رو از ز دیتخت دراز کش يرو

که  یمن به تو مجبورم، من به زن. ینیچراغ روشن، تا منو بب ،يطور نیهم ،یمون یجا م نیمونم، توام تا صبح هم یجا م نیمن امشب ا -

 یانقدر م يطور نیهم. مونم یجا م نیخواستم برگردم هتل اما خب، هم یم. ورمعادت کن بهم باده، به حض. عاشقانه دوستش دارم، مجبورم

.میمن ک يریاد بگیتا قشنگ  یمون

.شد و تمام بیالبد تصو -

.از لبخند گرفت یجون یب يرگه  صداش

.شد و تمام بیتصو زیچ خانوم باده پاکدل، همون موقع همه د،ینه ببخش ،یاسمت که رفت تو شناسنامم خانوم باده شرق. اون که بله -

 اریبار بس نیو ا گهیبود و هم آشنا، بار د بیکه البته برام هم غر نیهام، تو آغوش ام ییتنها يمن اون شب، تو اون تخت خواب دوره  و

.تر از قبل عاشق مرد جذابم شدم يقو

***

 شیکمتر برام پ اد،یم ادمیکه  میاز زندگ یدر تمام مدت. ردمدادن، چشمام رو باز ک یم يابر مهیروز ن هیکه ندا از  ییایدر يمرغا يصدا با

به . بود دهیبازوش بود و اون طاق باز خواب يسرم رو. دمیرو نفس کش نیحضور ام. تونسته باشم استراحت کنم قیاومده بود که انقدر عم

از . که عاشقش بودم، زهرمار کردم يبه مردرو  شبید. باجذبه بود یلیبا چشم بسته هم خ یکه حت افشینگاه کردم و ق بلندش يمژه ها

نشون داد که مجبورم نکرد  يصبور. نشون داد يمرد از خودش صبور نیتا چه حد ا شبیمن بچه نبودم که ندونم د. خودم ناراحت شدم

 شتریب. دم جمع شدمتو خو نیدستش جابجا شدم و مثل جن يآروم رو. فکر بود که تنهام نذاشته بود هبدم و چقدر ب حیرو براش توض يزیچ

غذا  بایتقر شبید. رفت ینگاه کردم؛ ساعت ده بود و من دلم داشت ضعف م وارید يبه ساعت رو. بود دهینگاهش کردم که با آرامش خواب

ه خواستم بلند شم ک. بتونم برم آشپزخونه، صبحانه درست کنم ن،یکردن ام داریرو بکنم تا بدون ب میخواستم تمام سع یم. نخورده بودم

:خواب آلود گفت يلب با صدا ریکه چشماش رو باز کنه، ز نیبدون ا. دستش رو محکم دورم حلقه کرد و نذاشت

دلم؟ زیعز يریکجا م -

.گذاشتم نشیس يرو دستمو
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.میآماده کنم بخور يزیچ هیخب، برم  -

.بخواب. ستیالزم ن -

رو تخت نشستم و پاهام رو . دوباره قصد کردم به رفتن. فتادیو قور مو من دلم کم کم داشت به قار  میهمون طور موند گهید قهیدق چند

.شکمش يپشت و سرم قرار گرفت رو دمیشکمم و کش يکردم که دستش رو از پشت حلقه کرد رو زونیازش آو

.یمون یجا م نیهم -

.گهیپاشو د. حوصلمم سر رفته. آخه گرسنمه -

به چشماش که خواب . کردم که بلند شد نشست و از باال باهام چشم تو چشم شد یم يزموهام با نییداشتم با پا. دمید یرو نم صورتش

.تو نگام بود، بهش انداختم تیمظلوم یهر چ. بودن شوخ توش بود، نگاه کردم یشاک هیآلوده بود و 

.ریصبح بخ -

.از لبم گرفت ییکوچولو يو خم شد و بوسه  دیلحن خنده دارم خند به

.ریبخصبح خانوم قشنگم  -

.که تو نگاه و کالمش بود یبردم از محبت یم لذت

.بخوابم یباشه باده خانوم، نذاشت ادتی -

.يدیخواب ینداشتم، م تیمن که کار -

.داد رونیرو ب نفسش

روزا بودم که  نیچقدر منتظر ا یدون یم. یباش شمیپ دیبا. خوابم یمن تنها نم ن؛یاز قوان یکی. میکار دار یلیکه ما با هم خ نینه، مثل ا -

؟یباش شمیپ شهیهم

بوده که  ییزایچ یلیخب بله، منتظر خ. مالفه رو به دست گرفتم يگوشه . شکمش بلند کردم و چهارزانو رو تخت نشستم يرو از رو سرم

.بهش بدهکارم یعذرخواه هیکردم  یاحساس م. تو دستام مشت کردم شتریمالفه رو ب. اه، لعنتت کنن سبحان....  شبیمن د

.دیکه شبت رو خراب کردم، ببخش نیبابت ا....  شبیبابت د -

.سکوت شد نمونیلحظه ب چند

؟يرینگاتو ازم بگ ينبود که حق ندار نیقانون دوم مگه ا. نمینگام کن بب -

.رو باال کردم و نگاهش کردم سرم

....خب آخه  -

.مبکن يمن حسرت داشتن رابطه رو ندارم که تا عقدت کردم بخوام کار -

از اونا که . رو بشکونم يزیچ هیخواست  یاز اون احساسا که دلم م. دیچیمنطق تو دلم پ یحس حسادت ب هی. دونم چرا بهم بر خورد ینم

. برهنه به سمت سالن رفتم يجوابش رو ندادم و بلند شدم و با پا. باشه غیج غینوا نباشه، ج گهید رونیب ییایدر يمرغا يشد صدا یباعث م

.دمیدتعجبش رو 

؟يریا، باده، کجا م -
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به در اتاق بود که  دهینرس. من ساده رو بگو. گهیدونه چند نفر د یترمه خانوم، خانوم دکتر و خدا م گه،یزدم که؛ خب بله د یذهنم غر م تو

.شد دهیبازوم کش

تو؟ يشد یچ. نمیبب سایوا -

.به سمتش برنگشتم

.گرسنمه ،یچیه -

تو چته؟. دونم ینوع راه رفتنت رو م یو بم، حت ریمن ز ا،یثان. صبحانه منتظرمونن يهتل براتو  نایکه بابا ا نیاول ا -

 یو چهار ساعت نبود که شوهرم بود، داشتم ناز م ستیاون که هنوز ب يکه عشقم بود، برا نیام يمن، باده، برا! کردم؟ یبراش ناز م داشتم

!کردم؟

.بذار برم. نیام ستین میچیه -

.خم شد تو صورتم. رو به سمت خودش من برگردوند

همسر  يعشق، برا يبرا یمن يتو تنها تجربه . ينبود که تو برداشت کرد یحسود خانوم که من قربون حسادتت برم، من منظورم اون -

.میگل سر سبد زندگ يبچه هام، برا ي ندهیمادر آ يبودن، برا

- ....

برام؟ یکن یناز م -

.خندان شد یکم لحنش

. پس دربست هم مخلصشم اما ناراحت نباش ازم. دونم همه نازش فقط مال خودمه یکه م یاونم خانوم. خرم یناز خانوممو م ایا ته دنمن ت -

.طاقتش رو ندارم نویا

.هم کرده بودم يحسود. نازه اما خب بهم بر هم خورده بود شیبخش هیدونستم  یخودم هم م خب

.ستمیمن حسود ن -

.دیخند

؟يشد یپس چرا شاک. یستیباشه ن -

....که  یگیخب تو م -

حرف بود؟ چند لحظه  نمیآخه ا ؟يحسرت داشتن رابطه با من رو ندار یگیگفتم چرا م یگفتم؟ م یم یخب چ. رو ادامه ندادم حرفم

.ملتهبش که پر از عشق بود، نگاه کردم يسرم رو بلند کردم و تو چشما. سکوت کرد

که  شهینم لیتمنا، دل نیحسرت، ا نیاما ا یکن یتصورش رو هم نم یکه حت ادیانقدر ز. دارم ایرو تا ته دن من حسرت بودن با تو.... من  -

نه از تو، از  م،یعصبان. ستمیناراحت ن شبیمن اون جمله رو گفتم تا خانوم خوشگلم بدونه که من به خاطر د. کنم لیرو به تو تحم يزیچ

م؟یبخور يزیچ میبر میشدم تا بتون دهیبنده بخش نیخب حاال ا. ییدارم تماشا یحساب هیتسو. که دارم براش یاز کس. گهید يکسا

 يجا خورد اما چند لحظه بعد بوسه . نوك پام بلند شدم و محکم لبمو رو لباش گذاشتم يرو. کرد یساکت، منتظر نگاهم م. کردم نگاهش

.ازم گرفت یقیعم
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.انوممبوسه از خ نیاول. يو خوشمزه ا نیریچه جواب ش -

موهام  ،يوا يا. دمید یم نهیبار بود که خودم رو تو آ نیاول نیاز صبح ا. شاد و سرزنده رفتم تا من هم حاضر بشم. بود تا لباس بپوشه رفته

کردم؟ از  ینازم م یاون طفلک يقشنگم برا ختیر نیمن داشتم با ا. بودم یچه شکل. شونش نکرده بودم شبید. شده بود ریش الی نیع

. به نفسم خندم گرفته بود دو اعتماخودم 

***

اومد و تا  نیدو شب بعد هم ام. دوقلوها موندم شیشب تو هتل پ هی. رینظ یب يا یخوش. بودم یسبک یمن تو خوش ش،یتمام طول هفته پ در

بود که  یمجالت يآورو جمع  دنیدوقلوها که خر یدر حد مرگ و سرگرم دیو خر حیگردش و تفر. صبح محکم بغلم کرد تا خوابم ببره

.قبل رو تکرار کنن؛ ازدواج سابقم و طالقم ينکرده بودن تا داستان ها یادب یکردم که ب یخدا رو شکر م. بودنما رو زده  يعکس نامزد

رجوع  رفع و يقرار بود برا نیام. ذاشتن یراحتش نم. حق هم داشت. گفته بود و هنوز هم به استانبول برنگشته بود کیتبر یتلفن هاکان

 يو ادامه  رانیرفتن به ا يکنم برا ستیوقت الزم داشتم تا کارهام رو راست و ر یمن اما مدت. کارهاش، هر چه زودتر برگرده به تهران

.میشد یمشغول پروژه م دیتا چند ماه که با. مینکرده بود نیرو مع یخاص يجا نیکردن با ام یزندگ يهم برا زما هنو. پروژه

. سر کار بود رایسم. و بعد اونا رو به فرودگاه برسونم تا برگردن میتا شام رو با هم باش انیمن ب يبه خونه  نیام ينواده قرار بود خا امشب

 يهم برا نیام. کردم یرو خودم درست م شیاما بق میسفارش داده بود رونیاز غذاها رو ب یبخش. کرد یبوسه اما از صبح داشت کمکم م

 هیرو برده بود به قول خودش  نیدونن و ام یدخترا خودشون م ،یستیارش کرده بود که؛ تو که کار خونه بلد نروزگار شک. بود هکمک اومد

 یلیخ یلیخ دیبه همون اندازه و شا دیغم، شا نیالبته ا. داشت یغم هیرفت،  یداشت م یستیکه با رودربا نیام يچشما. مردونه يجا

اما دلم بدجور به حضور گرمش عادت داشت، به  ششیرفتم پ یباز هم م گهیروز د ستیبکه تو کمتر از  هدرست. تو دل من بود شترشیب

.رشینظ یبودن ب

به بوسه . دستم رو نگه داشت يتو يچاقو یکالفه بودم و بغض داشتم که دست. اندازه بود هیهر کدوم . کردم یخرد م ازیغذا پ يبرا داشتم

.سرم نگاه کردم يمتفکر باال ي

.دمیچه طرزشه؟ پاشو خودم انجام م نیا. يکرد یقلم مدستتو  یداشت -

:گفت د،یرو که د سکوتم

.یهست یتونم حدس بزنم تو چه حال یم -

 رایسم. یوابستگ چیه یب. آزاد بود و رها شهیهم ؟یچ یعنی یدونست دلتنگ یاون چه م. تونست یتونست؟ نه نم یتونست؟ واقعا م یم

 وهیم یدسرها کم نییتز يرو دوست دارم؟ چقدر وابسته بودم؟ رفتم تا برا نیچقدر و واقعا چقدر امکه من  دیفهم یم. اما بوسه نه دیشا

.رفتن و من دوست نداشتم که برن یو خانوادش م نیام گهیبه ساعت که نگاه کردم، درست هشت ساعت د. تمداش يبغض بد. بشورم

***
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صحبت  يمردها کنار. کردن یم يداد و دوقلوها باهاش باز یرو تاب م راهنشیپ ایدر. دنیخند یگفتن و م یهمه م. بچه ها جمع شدن همه

رو مبل نشسته بود و بداخالق تر از ....  نیکرد و اما ام یمشغول بحث بود و بوسه هم داشت گوش م رایجون هم با سم نیریکردن و ش یم

از همه  شتریشده بودم و دلم ب رهیدر بود، خ يکه جلو یین هاآشپزخونه به چمدا يکرد و من از تو یگوش م زیبه دن الداشت مث یهر زمان

دستام رو تو دستاش . اومد جلو. شد شتریبغضم ب دنشیبا د. غرق فکر بودم که رو به روم قرار گرفت. شد یتنگ م یشمیاون چمدان  يبرا

.گرفت

؟يمن چرا انقدر گرفته ا يبارویز -

دونست؟ یواقعا نم یعنیدونست؟  ینم

- ....

.قربونت برم که چشمات انقدر بغض نداشته باشن. گذره یم یکه تو دل من االن چ یکاش بدون ،یکاش بدون -

- ....

:بهروز

د؟ییچرا اون جا. گهید دیایشما دوتا، ب -

 شیهم پ نیام. نمیبش ششیجون با دست اشاره کرد تا پ نیریش. بهم انداخت و دستم رو گرفت و با خودش به سالن برد قیعم ینگاه نیام

.پدرش رو به رومون نشست

:جون نیریش

.يبود که تو هم امشب با ما برگرد نیا حمونیترج يخب دختر گلم، ما راستش رو بخوا -

:جون پدر

.خواد با ما چه بکنه یدونه م یخدا م گهید یخوش اخالق، تو نباش يپسره  نیکامال خودخواهانه بود چون ا لشیالبته دل -

.میدیخند همه

:نایت

.واال -

:آتنا

.که چه شود يوا. ایخودت ب هویبعد  میدیعکسات رو به همه نشون م. میساز یرو م نهیباده جون ما زم -

:نیام

.نیآتنا، اون عکسا خصوص خودیب -

مردم نامحرمن؟ ران،یکشور جزو خانوادن، فقط ا نیکل ا ن؟یکجاش خصوص -

.زد يلبخند نیام یشاک ي افهیبه ق پدرجون

.چه با تو کردن ایدونم بعض ینم. يال من انقدر حسود نبودم، مامانتم نبود، تو هم نبودوا -
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گرم از  یو بهروز هم بعد از خداحافظ رایبعد از شام، بچه ها رفتن، سم. کم حال خوب شد هی بایبامزش به من باعث خنده و تقر ي اشاره

.سرش رو دم گوشم آورد رایسم. نیام يخانواده 

.خودم شیپ ایب. خوابه یم ایبه بهروز گفتم امشب تو اتاق در. نییپا ایب ،يکه دار دیکل ،یکه راه انداخت مهموناتو -

.کرد یخوب درکم م یلیمنت من، خ یو ب غیدر یب اری

***

 یو ساعته مچرت د هیجونم گفتن که  نیریپدرجون و ش. بودن ریناپذ یخستگ. دنید یم لمیدوقلوها داشتن ف. حدود دوازده بود ساعت

 نیام. بودم که در زدن هیهد يبودم، تو جعبه ها دهیکه براشون خر یکوچک يها هیمن تو اتاق خودم مشغول گذاشتن هد. زنن تا فرودگاه

.خوش باز کرد و رو به رو م نشست يجا برا لیوسا نیاز ب. تخت يبودم رو شستهمن ن. آروم اومد. بود

باده؟ -

جانم؟ -

کردم؟ يمن کار -

.دلخورش نگاه کردم يبه چشما. کردم جبتع

چطور؟. زمیالبته که نه عز -

.یکن یاز سر شب نگاهم نم -

بغضم که بزرگ تر شد، سرم رو . کردم ینکنم، نگاهش نم هیکه گر نیا يمن از سر شب برا. کرد انیرو ب شیچقدر معصوم دلخور ،یاله

.نییانداختم پا

.نگات کنم ریبذار س. یکن یبازم نگام نم ن،یبب -

.دیتخت کوب يرو رو مشتش

رم؟یذارم و م یدارم زنمو م يمن آخه به چه اعتبار. میپاشو بر. جا رو باده نیا يمونده  یباق ياصال ول کن کارا -

.تخت گذاشتم يرو مشتش رو دستمو

.شهیدلم تنگ م یلیخ.... من .... من  ن،یام -

.شد سیهام خ گونه. ادیبود برام تا اشکم در ب یجمله کاف نیا

؟یکن یم هیگر يدار -

.رو محکم گرفت تو بغلش و موهام رو نوازش کرد سرم

.نکن نفس من هیگر. نکن هیتو رو خدا باده گر -

خواستم حضورش رو با روحم، تو بدنم، تو تمام سلول  یانگار که م. تر قیو عم قیعم دم،یفرو کردم و نفس کش شتریب نشیس يتو سرمو

.کرد یرو نوازش م سرم. هام حس کنم
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.يخوام بهم قول بد یباده م -

؟یچ -

روز  ستیب نیدونم اصال قراره ا ینم. ارمیطاقت نم. یبدون من نباش ییوقت، جا چیه گهیبعدش د. باشه مونییجدا نیآخر نیکه ا نیا -

.چطور بگذره

 یبا لحن نسبتا شوخ. بهش نگاه کردم. لند کردمب نشیس يسرم رو از رو. خش داشت و من دوست نداشتم مرد جذابم ناراحت باشه صداش

:اشک آلودم چقدر توش موفق بودم، گفتم يدونم با اون چشما یکه نم

شه؟یدلت برام تنگ م یبگ يخوا یم -

چند روز؟ یحت ارمیتونم نبودنت رو تاب ب یچطور م. ینفسم ،یخوام بگم تو همه کس من یم -

.دستاش گرفت نیشد، دو طرف صورتم رو ب سیکه چشمام خدوباره . کالمش حالم رو بدتر کرد صداقت

. سپارم یسپردم، بازم م زیبه دن. باده تو رو خدا مراقب خودت باش. يزیقطره هم اشک بر هیتونم تحمل کنم  یمن نم. نکن هیگر -

.حواست باشه

.باشه، مراقب خودم هستم -

باشه؟. ر من، عشق منهم مراقب خوت باش، هم مراقب همس. شترهیب تتیاالن مسئول -

.دادم هیرو کف دست سمت چپش تک سرم

.گاه من باش هیتوام مراقب شوهر من، تک -

من مست بوسش، مست حضورش و دلخور از . گذاشت میشونیرو پ یقیعم يسرم رو جلو آورد و بوسه . برق زد ینم هیچشماش  تو

.دیگونم کش يدستشو رو. رفتنش، باز هم بغض کردم

.جمع و جور کن عسلم زویهمه چزود  یلیخ -

:گفتم طنتیش با

.دیطول کش شتریکم ب هیکارم  دیخب حاال شا -

.توش نبود یحرف چیکه ه نیخاص ام ياز همون نگاه ها. نگاهش رو بهم دوخت تیجد با

. متبر یرو کولم و م ندازمتیم امیمدت طول بکشه، م نیاز ا شتریساعت ب هیاگه  یبهتره که طول نکشه چون حت -

***

 يشدم همون باده . دوباره زنده شد یبهشت دیشه يتو دانشکده  ياون کالس معمار فیظر يهمه حس ها دمش،یچهارچوب در که د تو

 اسی يمحکم که در آغوشش گرفتم، همون بو یلیمحکم، خ. اثبات خودش يبود برا یفکر کنم همون که به دنبال راه. نوزده ساله

من که  یدوست داشتن يمهسا. کشور آوردم نیبا خودم به ا رانیهم به عنوان تنها سوغات ا آخرهمون که شب . دیبه مشامم رس یشگیهم

.ساده، مغرور ک،یشده بود؛ ش يفرانسو يخانوم ها هیهم شب بیعج. در فرانسه يمعمار يدکترا يدانشجو. حاال خانوم مهندس بود
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کرده بودم، حاال با  یگذشته بود و من بداخالق نیکرد که بعد از پنج روز که از رفتن ام یبود و به من نگاه م ستادهیتو چهارچوب در ا رایسم

.مردم یخودم رو به رو شده بودم و داشتم از ذوق م یمهسا، ناج م؛ینامزد ي هیهد نیباتریز

.جا باشم نینتونستم ا میانقده غصه خوردم، انقده بد بود که به خاطر امتحانات لعنت دم،ید نترتیباده عکستو که تو ا يوا -

.مهسا يشونه  يسرمون رو رایمهسا وسط و من و سم. ییسه تا م،یلم داد رایسم يرو مبل خونه . جواب، دوباره بغلش کردم يجا به

.دوتا خواهرام يبرا. براتون دیکش یدلم پر م -

رانه؟یبنام ا يدارا هیاز سرما یکیدرسته که  نیا یراست. پهیشازده ما چقدر خوش ت نیخب خانوم، بابا ا -

.برام مهم نبود میلیخ يراستشو بخوا.... کنم اما پولش  یم دییرو تا شیپیخوش ت -

.به سر شونم گذاشت یدست

.دونم یم قیدونم، رف یم -

:رایسم

.هست میپسر خوب. نیخوب یلیخ يخانواده  -

:مهسا

.قهی ي هیخوب بود ماشاال تو ناح نیخودش همچ يکه برا تیلباس نامزد یحسوده ول یکم يباده، گفته بود یراست -

.دمیلحن شوخ و جلفش خند به

.یعروس راهنیپ يبرا دهیخط و نشون کش ینگفت ول یچیغرغر کرد اما خب چون مادرش پشتمو گرفته بود، ه -

.یکن یکه تو هم صد در صد گوش م -

.فکر کن که گوش کنم -

 یجا، از نگران نیدر ا نیهام، از ترسم، از نبون مادرم، از حسرت هام، از نبودن ام ی، از دلتنگاز ازدواجم م،ییاز آشنا م؛یها حرف زد ساعت

.تلفن، در آخر از هاکان يهاش پا

.شهیبهترم م. هاکان حالش خوبه -

. تنهاشون بذارم یم کمخواست. ایدر يمهسا برا يکه اومد، خونه پر شد از قربون صدقه ها ایبهروز با در. گفت یتزلزل چیه یب رایرو سم نیا

دستم به . به ساعت نگاه کردم؛ حدود هشت بود. شد یاصالح م دیکه با کیچند تا نقشه بود، کوچ. مشغول کارام بودم یدو ساعت. رفتم باال

هاش شلوغ بود، جلسه پشت جلسه و نتونسته بودم با یلیاز صبح سرش خ. تماس گرفتم نیام لیرو برداشتم و با موبا یگوش. تتلفن رف

انقدر برام پر از  یکردم کس یفکرش رو هم نم یوقت حت چیه. رو که بر نداشت، پکر شدم لشیموبا. بیحرف بزنم و دلتنگش بودم عج

.انگشتم يرو نیاسم ام هبه حلقم نگاه کردم؛ ب. باشه تیاهم

زنگ در زده شد؛ مهسا بود، شاد . سمش زدما يبه رو يبوسه ا. بزرگ کرده بودند ياز نامزد شتریرو ب یخالکوب نیاز مجالت عکس ا یلیخ

.وسط آپارتمان دیبه تن داشت و سرحال پر یکیلباس ش. و خوشحال

.خوام باهات امشبو خوش بگذرونم یم. باده رونیب میبر -

.زدم لبخند
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و بهروز؟ رایسم یباشه ول -

.باده گهید ایب. ستیاالن حسش ن گنیاونا م -

.زمان بده حاضر شم هی. باشه -

از نوازنده . کردن داشت فیو تعر دنید يبرا زهایچ یلیکه خ ییابونایخ. روشن يابونایبه سمت خ میو آماده با هم راه افتاد دهیپوش لباس

 يقرمز و شمعدان ها يها يزیداشت با روم یچوب يزهایم. ایکنار در میرفت یبا مهسا به رستوران. کنجکاو يها ستیتا تور یابونیخ يها

.دیکش قیعم ینفس. حلقه شده بود شیدنینوش وانیمهسا دستش به دور ل. گل الله قرمز کلبه ش يکاسه ا

س؟یاز بودنت تو پار یمهسا خوشحال -

 شمیشماها پ. شادتر بودم فکر کنم. جا اومده بودم نیبه ا لیادامه تحص يکاش منم برا يکنم که ا یبا خودم فکر م یگاه. دونم ینم -

.موندم تنها یلیاون جا خ. دیبود

.میمثل گرده پخش شد -

.دیکش یآه

.میمجبور شد -

:مکث، گفت یاز کم بعد

؟یکن یزندگ رانیتو ا يخوا یم -

.اون جاس نیام یخب همه زندگ. ادیبه احتمال ز. دونم ینم -

.جاس نیتوام ا یهمه زندگ -

.من همش دل کندم مهسا. سخته دل کندن. دونم ینم. دوستام، شغلم. آره -

.دستم گذاشت يرو دستشو

.يبار دل داد نیبه جاش ا -

دو  نیکه ا يزیانگار هر چ. آرامش بده انشونیداد تا حضورشون به اطراف یکه بهشون قدرت م ییایمیدو خواهر، ک نیا يایمیبود تو ک يراز

.برو برگرد درست بود یکردن، ب یم دشییتا

 ای تاریگ يو گوش کردن به نوا ابونیکنار خ ينشستن رو سکو. ابونیدن تو خگشت ز. يبه قول مهسا ول گرد میکه تموم شد، رفت شاممون

من، انقدر به  يخدا. 11:30به ساعت نگاه کردم؛ . سبک کردن دل رو داشت يبراشون جنبه  نیکه ا ییاز جوون ها یبعض یساز دهن

.زد یزنگ به من نم هینه انگار،  انگار. هم دلخور بودم نیاز ام. حواسم به ساعت نبود الکه اص میخودمون مشغول بود

رو که زد، من  رایمهسا زنگ در سم. زنگ نزده نیبودم که چرا ام یکرد که شاک یمهسا داشت منو مسخره م. میدیربع بعد به خونه رس کی

خودم رو به تلفن . از کردمدر رو ب عیسر. خورد یخواستم باز کنم، تلفن داشت زنگ م یدرو که م. رفتم باال میاز پله ها مستق ستادم،ینا گهید

.زدم ینفس نفس م. و برداشتم دمیرو قاپ یگوش. که قطع بشه، بردارم نیقبل از ا تارسوندم 

الو؟ -

.الو -
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.لرزون دایشد ییبود با صدا نیام

.سالم نیام -

 يادیکوتاه سکوت و در آخر فر یلیدوشش برداشته شده باشه و بعد چند لحظه خ ياز رو ینیانگار که بار سنگ. داد رونیرو ممتد ب نفسش

.که گوشم رو کر کرد

!؟یــــــــــیکجـــا ؟یـــــــــــــــــیتو کجا -

.خونم -

؟ییکجا. گردم یاز ساعت هشت دارم دنبالت م. کردم یداشتم سکته م ؟يکجا بود -

.مستخدم خونه از پشت سر اومد يصدا....  یعصبان نیام نیمن، ا يخدا

.آقا آماده اس -

.اومد یصندل ينشست چون صدا ییکنم جا یآماده بود؟ فکر م یچ

ن؟یام -

بله؟ -

.سرد، بدون جانم يا بله

....خب من  نیام -

تو؟ يکجا بود. امیب فتادمیداشتم راه م -

.لمیبه موبا يزد یخب زنگ م -

رون؟یب یرفت يتنها راه افتادمنو؟ اصال چرا  یبکش يخوا یم ؟يرو چرا خاموش کرد ینزدم؟ اون لعنت یکن یفکر م -

.زد یکه م ییادهایکالمش و فر يهم از سرد ،یکرده بودم، هم از سر دلتنگ بغض

.تنها نبودم. من با مهسا بودم نیام -

چه  یدون یمگه خودت نم ؟یکن یکارو م نیچرا با من ا. دیبگرد دیزنگ زدم، گفت رفت رایکنه؟ به سم یم یکنه؟ چه فرق یم یچه فرق -

.مردم و زنده شدم. فکر کردم زیه؟ به هزار تا چخبر

.من بهت زنگ زدم -

باده؟ االن ساعت چنده؟ يزنگ زد یتو چه ساعت ؟یک -

.داد نزن -

داشتم، که خبر نداشتم زنم کجاس؟ یچه حال ست،یجا بند ن چیکه من تو راه دور که دستم به ه يبشنو دیزنم شا یداد م. زنم یداد م -

....که  رایخب سم -

چرا خاموشه؟ تیگوش. بگه رایسم -

:جواب دادم دیانداختم و با ترد میبه گوش ینگاه

.شارژش تموم شده -
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که شارژش تموم شده؟ -

؟یکن یباور نم -

.شده بودم یعصبان

.فـــــردا نیهم. تهران يگرد یبرم یفتیفردا راه م. اصال ول کن اون کارا رو ؟يبود رونیکه تو چرا تنها ب نهیبحث باوره االن؟ بحث ا -

!ن؟یام -

بله؟ -

.قصد کرده بود جانم رو نگه. ادیخواست کوتاه ب یجور نم چیه. بزرگ تر شد بغضم

.دیببخش -

!هـه -

؟یکن یم يطور نیخب چرا ا -

. یباش دهیدا اگه فهمخ يبه خداوند ؟يدار یگاهیمن چه جا یتو زندگ يدیاصال فهم ؟یدون یتموم شد؟ آره؟ تو م زیو همه چ دیببخش هی -

همون که . خوبه یلیخوبه به خدا، خ. دیببخش هیحاال هم . گردش بودن یخانوم پ. امیب فتادمیداشتم راه م. کردم یجا داشتم سکته م نیمن ا

.يگرد یگفتم، فردا برم

.کار دارم یمن هنوز کل ه؟یچه حرف نیا ن،یام -

. مزاحمش بشه کهیتوئه، نکنه اون مرت یپنج روزه همه حواسم پ. رو تحمل کنم یرساست نیتونم همچ ینم گهید ،یکن یدونم چه م ینم -

.خواب بهم حروم شده. براش افتاده ینکنه بهم زنگ بزنن بگن اتفاق. بهش دست بده ینکنه باز حمله عصب

:زد ادیفر دوباره

.امیذارم م یمنه که زنمو م رهیاصال تقص -

نگاه  يبرا قمیعم یو از همه پررنگ تر دلتنگ میمونیپش ش،یلحن پر از نگران ش،یسرد ش،ادهایفر. شد ياشکم جار. دیترک بغضم

 يباده ا نیدونستم اصال همچ ینوازش، پر از ناز که قبال نم ازمندین ادیب رونیب يمهربونش، دست به دست هم داده بود تا از وجودم باده ا

. وجود داره

لحن صحبت کردن با منه؟ نیا ن،یام -

 هیحاال فقط . سکوت کرد يچند لحظه ا. که بهش دچار شده بود یتیدونستم چرا نگرانه، هم دلخور بودم از لحن سردش و عصبان یم هم

.تو صداش بود قیعم ینگران

باده؟ یکن یکه نم هیگر -

:رو پاك کردم و با همون بغض ادامه دادم اشکم

.نه -

.کالفه شده بود. رونیرو داد ب نفسش

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩٦

.امیاصال من دارم م. نکن هیخانومم گر -

.شده بود لیتبد یولونیو فیسبک و ظر ينوا هیانگار به  يکوبه ا يما از سازها يرابطه  یقیموس يفضا حاال

.يایخواد ب یکجا؟ نم -

.شد شتریب شینگران ییجورا هیکردم  احساس

.لعنت به من. نکن هیگر ام؟یچرا ن -

.اومد زیبه م یبرخورد جسم يصدا

.کنم ینم هیگر -

.فردا صبح اون جا باشم دمیقول م. ادیم رمیگ طیپرواز حتما بل يباده قطع کنم؟ برم فرودگاه پا -

.نبود یاصال به نظر فکر خوب. کار رو بکنه نیخواستم ا ینم

.يایخوام ب یگفتم که نم -

.بود یتحکم یلیکه ناخواسته انگار که خ یاز لحن. خورد از لحنم جا

.امیا محتم گهیحاال د -

اما  میکن یتلفن حلش م يتا بگم پا. ادیشد؟ چند بار دوباره تماس گرفتم تا بگم که ن يطور نیچرا ا. دمیبوق شن يقطع کرد و من صدا و

. نییخواست برم پا یدلم م. دمیدونم چقدر دور خودم چرخ ینم. نگران شروع کردم به راه رفتن دور خودم و فکر کردن. جوابم رو نداد

انگشت به قلبم  نیتر کینزد ياسمش و حلقش رو رو یدر خشک شد، وقت رهیدستگ يدستم اما رو. بهروز، مهسا شیپ را،یسم شیبرم پ

پس . جا برسونه نیکه باعث شد اون مجبور بشه خودش رو به ا يا یبحث و نگران. میداشت کیبحث کوچ هیاون شوهر منه و ما با هم . دمید

.دنبو یحیشلوغ کردن ماجرا کار صح

***

 دیشا. کاناپه ولو شده بودم يرو شبید يبا همون لباسا. دستم به گردنم بود و از جام بلند شدم. کرد دارمیزنگ در از خواب ب يصدا

دستش  يتو کیکوچ یحرف، ساك دست یب. دمیرو پشت در د شیقامت بلند و دوست داشتن. درو باز کردم. تونسته بودم دو ساعت بخوابم

پر از . که داغ بود اما نگران بود ینفس. خورد ینفس هاش به موهام م. يا گهیمحکم تر از هر زمان د د،یکش وشمحکم در آغرو ول کرد و م

. بود که ازش دور بودم شتریب دیشا ایو من انگار که پنج روز نبود، انگار که پنج ماه . حس بود اما انگار که ساعت ها بود که حبس شده بود

.آغوشش فرو کنم تو شتریرو بخواست خودم  یدلم م

 یلیخ. بود ختهیموهاش هم به هم ر. سرخ بود. هاش هم نبود یزمان ناراحت يقهوه ا. نبود یعسل گهیچشماش د. آغوشش جدا شدم از

.به بدنم نگاه کرد. سرم رو به دو طرف برد. یلیخسته بود، خ

ن؟یام یکن یکار م یچ -

.دیموقت کش یاز سر آسودگ ینفس
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؟يدیون قهوه بهم مفنج هی -

نگاهش کردم که رو کاناپه نشسته بود و . حرف، به سمت آشپزخونه رفتم تا قهوه جوش رو به برق بزنم یچهارچوب در کنار رفتم و ب از

ازش رو  يکرد و جرعه ا يتشکر. قهوه رو جلوش گذاشتم. دو تا دستش گرفته بود و من هنوز جواب سوالم رو نگرفته بودم نیسرش رو ب

.رو به روش بودم دهیو ژول ختهینگاهم کرد که ساکت و به هم ر. دیون طور داغ سر کشهم

.و زمان رو به هم دوختم نیزم. نگرانت بودم. دمیترس یلیباده، خ دمیترس -

.يایجا ب نینبود که تا ا يازین -

.هاش ترسناك تر هم شده بود تیعصبان ،میازدواج کرده بود یاز وقت نیا. دست و پام رو جمع کردم دایبهم انداخت که شد ینگاه

؟یباده، چرا انقدر سخته من رو درك کن -

- ....

ممکنه  یکه چه اتفاقات یدون یبهتر از من م یلیخ یو حت یدون یو خودت هم م یمن یهمه زندگ. که من دارم یهست يزیچ نیتو مهم تر -

.فتهیبرات ب

.گمیرو بهت م زایچ یکه بعض یکن یم مونمیپش يدار -

:گفت د،یبار یم شیکه ازش آت ییبا همون چشما. شدم برم سمت آشپزخونه که بازوم رو گرفت بلند

.دیبا ،یبه من بگ دیبا شهیم یهر چ ؟یمگه قراره نگ. نمیبب سایوا -

....و توجهش اما  یهمه نگران نیا يرفت برا یدلم قنج م ته

.يبخور ارمیب يزیچ هیحاالم بازوم رو ول کن تا برم برات . کن لحنتو عوض گم؛یبار دارم بهت م نیچندم يبرا ن،یام -

.رو محکم تر گرفت بازوم

.شهینم يطور نیا. میرو مشخص کن ییزایچ هی دیبا. خورم ینم یچیمن ه -

ونه بابا من دختر تو خ. درست یغلطه، چ یدونم چ یکردم و م یکه من نه سال تنها زندگ يریکه تو در نظر نگ شهینم يطور نیآره ا -

.ستمیدست و پا هم ن ینبودم، ب

 ؟یازدواج کن يتو خودت از دست اون مردك مزاحم مگه مجبور نشد ؟ییدست و پا یگفتم ب یحواست هست؟ من ک ؟یگیم يدار یچ -

فرسته؟ ینم امیمگه هنوزم برات پ

- ....

.داد یرو تکون بازوم

.که مراقبت باشم نمیمن عاشق ا. یباشمواظب خودت  یخوب گوش کن باده؛ تو موظف ؟یچرا ساکت -

.هفته از عقدمون نگذشته هیهنوز . رو تمونیوضع نیلحن؟ بب نیبا ا ؟يطور نیا -

.دونم لحنم چقدر ناراحت کننده بود که بازوم تو دستش شل شد ینم

کنم؟ چرا؟ یم تتیدارم اذ -

.به سمتش رفتم قدم هی. موهاش بود يدستاش تو. ستادیدور شد و پشت به من ا یکم ازم
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؟یچرا چ -

.به سمتم دیچرخ

؟يریپذ ینم تیچرا؟ چرا تو منو تو زندگ -

رم؟یپذ یمن نم -

.رو آوردم باال، به انگشت حلقم اشاره کردم دستم

 یمن همه تالشم رو دارم م ه؟یتخت چ هیپس باهات شب رو صبح کردن تو  ه؟یپس اون عقدنامه چ ؟یلعنت هیچ نیپس ا رم؟یپذ یمن نم -

.کنم یتو نامرئ ياطرافم رو الاقل برا يوارهایکنم تا د یم یدارم سع. تالشم رو يکنم، همه 

.ستادیبه روم ا رو

.به تو اثبات کنم که چقدر دوستت دارم ستمیجاس که من انگار بلد ن نیمسئله ا -

.بود ریچند ساعت اخ يجمله  نیتنش تر یب. داشتم اجیجمله احت نیا دنیبه شن چقدر

.دوست دارم یلیمنم خ -

.دستش رو دورم حلقه کرد. جمله رو که گفتم، خودم رو تو آغوشش پنهان کردم نیا

.گمیخود به تو نفسم نم یمن ب. ها سردت کنه از من، نفس من يدلخور نیکه ا دمیترس. دمیترس ا،ین یگفت -

.يایخواست ب یواقعا دلم نم -

چرا؟ -

....همه راهو  نیخب ا -

رو در رو باهات  دیبا. بغض دارت رو نداشت يدلم طاقت اون صدا. عشقه ياز رو ،يکنم، هر کار یکه م يمن هر کار. خانوممگوش کن  -

.کردم تا مطمئن بشم که حالت خوبه یبغلت م دیبا. زدم یحرف م

نگاه سرد، من که همه درآمدم از من که معروف بودم به داشتن . کرد یمثل حباب شکننده م. کرد یمرد، من رو سبک م نیدر کنار ا بودن

.شدم یلوس م. شدم یم فیلط نیسردم بود، در کنار ام يژست ها

.سکوتت رو هم دوست دارم خانوم قشنگم -

.گذاشتم نشیس يرو سرمو

.یداد نزن ياون طور گهیقول بده د. یزن یباهام حرف م ياون طور یوقت نیخوره ام یبهم بر م -

.شد، نگاه کردم یم یکه کم کم دوباره داشت عسل يا یگرفت و من به سرخدو تا دستاش  نیرو ب صورتم

اگه خود تو  یکنه، حت دیمنو تهد یخانوادگ یکه بخواد زندگ يزیهر چ. کنم ینم نیکنم اما تضم یرو م میهمه سع. تونم قول بدم یمن نم -

.کنم یم یقاط شتریب دمیقدر و شا نیهات باشه، من هم یاطیاحت یو ب

.ییزورگو یلیخ -

.از لب هام گرفت یاقیو پر اشت قیعم يرو خم کرد و بوسه  سرش

.خوبم بلدم منتت رو بکشم یلیاما قبول کن خانوم قشنگم که خ -
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؟يکرد یم میبررس یدر داشت يچرا جلو ينداد حیهنوز توض نیام یراست -

.نگران شد چشماش

بهت  نمیکردم که نکنه در باز بشه بب یم يهمش داشتم خودخور ریتو مس. یکنپنهان  يخوا یشده م تیزیکه نکنه چ دمیترس ا،ین یگفت -

.یکن یازم پنهانش م يدار ده،یرس یبیآس

.زهیمن هم بلد نبودم بهش بگم که چقدر عز دیشا. بود زیمرد چقدر عز نیا. ایهمه دن يداشتم به اندازه  دوستش

ن؟یام -

.نیبگو نفس ام -

.يو استرس دار ینگران شهیطور که تو هم نیا. مایکن یزندگ میتون ینم يجور نیا -

. یکن یعادت م. من یم یکن یعادت م -

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

 دهیتخت دراز کش يکه رو نیبه ام. بهروز موقع خواب مظلومه يگفت، چهره  یم شهیهم رایسم دمهای. خواب نگاه کردم يچهرش تو به

.عنوان مظلوم نبود چیخواب هم به ه يمرد تو نیا. بود، نگاه کردم

داشت که  یمهم یلیخ يفردا صبح جلسه . گشت یامشب برم نیهم نیام. نگاه کردم رونیبارونِ آروم ب يبه قطره ها. ستادمیپنجره ا کنار

به قول موگه، . اوردیحدش که کم کم داشت دادم رو در م یب يها یبه نگران رهاش،یفکر کردم، به گ نیبه اومدن ام. سپرد ایشد به برد ینم

مثل  یکه از هجده سالگ نیهستش، به خاطر ا یمستقل تینها یدونستم موگه هم که دختر ب یم. داشت ینیقوان يسر هی يمردبا هر  یزندگ

 يرایمن و سم يصدا یکه گاه ینیقوان. ومدیکوتاه م زیسفت و سخت دن نیکرد و تو اجتماع بود، اما اون هم در مقابل قوان یکار ممن 

.عادت نداشتم ا؟یکردم آ یعمل م نیام نیبه قوان دیبامن هم . اوردیرو هم در م ستیفمن

تا استراحت  دمیکاناپه دراز کش يرو. گذاشتن روشن کنم زیم ياز روساعت قبل  میرو ن رشیداشت تا ز ازیحاضر بود و فقط ن بایتقر غذا

چشمام رو باز کردم و کش و . کرد داریب قیکه من رو از اون خواب عم ییصداها. ومدیاز آشپزخونه م يدور يصداها. کنم که خوابم برد

 ینگاهش کردم که تو آشپزخونه مثال م. لبم اومد به يلبخند. نهیروم که مطمئن بودم کار ام يچشمم افتاد به پتو. مبه خودم داد یقوس

.خواست گاز رو آروم روشن کنه

جان؟ نیام يگرسنه ا -

.هوا و برگشت دیپر بایتقر

.خانوم خانوما میترسوند -

.خنده ریز زدم

ترسه؟ یما هم م زیبه به، پس مرد شگفت انگ -
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.بهم انداخت يبامزه ا نگاه

.که خوشت اومده نمیب یم -

.هیزن یکه سرم م ییانتقام همه دادا. که خوشم اومده یچپس  -

.از پشت محکم بغلم کرد و دستام تو دستاش حبس شد. خواستم فرار کنم که موفق نشدم. آشپزخونه اومد سمت هال و اومد به سمتم از

.ولم کن نیام -

.کنم یکارت م یمن چ نیبترسم؟ حاال بب ادیکه ولت کنم؟ خوشت م -

.دیخند یم. وول خوردن کردم به شروع

.یاز دستم فرار کن یتون ینم. اس عسل من دهیفا یمقاومت ب -

خودش دستاش رو گذاشت دو طرف . نیزم يکه تو بغلش بودم، گذاشتتم رو يهمون طور. دیرس یداشت؛ زورم بهش نم قتیحق نیا خب

صورتش . برداشتم دنیدست از داد زدن و خند. م شدخ. ملتهبش يشدم به چشما رهیخ. تو حصارش حبس شده بودم. بدنم و زل زد بهم

. نبرده بود ادیشب عقدمون رو از  يانگار که تجربه . خورد یدستش بهم نم. کرد یدگرگون م رونفسش حالم . کرد کیرو به صورتم نزد

مقاومتم در . شد یشل م خوش خوشانم شده بود و کم کم عضالتم داشت ییجورا هی. به صورتم و گردنم زدن يزیر يشروع کرد بوسه ها

داشت اون بوسه  يدونم چه سر یکردم، نم یفرار م دیمن که قاعدتا با. من ههم انگار نه مانع اون بود، ن يزیچ. کم بود یلیخ نیمقابل ام

که منتظر انگار . رفت و چشمام رو بستم نشیس يکرد که دستم ناخودآگاه رو یم خودمیبارونش که اون جور از خود ب يمثل قطره ها يها

.بودم که جلوتر بره

اون طور ملتهب و خمار  گهیچشمم افتاد به دوتا چشم که االن د. چشمام رو باز کردم. هاش متوقف شد و من همچنان منتظر بودم انگار بوسه

تو آسمون بودم که . دمیفهم یمنظوره نگاهش رو نم. باره یم شیکردم از بدنم آت یاحساس م. داغ کرده بودم. بودن طونیش دایشد. نبودن

:تبا لبخند گف

.افشویق -

.موهاش رو زد پشت گوشش. شد و نشست کنارم بلند

.يبه من نخند گهیتا د هتیتنب نمیخب خانوم خوشگله، ا -

احمق رو بگو که چطور خودم رو لو داده  يمن ساده . بود یعجب پست فطرت. منظورش رو گرفتم هویهنگ کارش بودم که  يا هیثان چند

. و موهام رو پشت گوشم زدم ستادمیپا شدم ا. گرفت یکردم، خندم م یکه نگاه م شیروزیپر از پ يبودم، هم به چشما یهم عصبان. مبود

.زد و نگاهم کرد يلبخند پت و پهن تر

.در خدمتتون میکجا خانوم؟ بود -

.پهن تر زدم بهش يلبخند

.دکتر پاکدل يخدمت از ماست جناب آقا -

.تو فضا يباده، رفته بود میخودمون یول -
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 هیتنب نیبود که ا شیکار درست نیکار کنه، جلَب و به اعتماد به هم یدونست چ یخوب م یلیخ. اشتباه برداشت نکرده بود. دیبعد بلند خند و

که داشتم، از همون  يرفتم و با حداکثر عشوه ا یخودم رو از تک و تا ننداختم و همون طور که به سمت آشپزخونه م. رو در نظر گرفته بود

.تونه جذاب باشه یدونستم چقدر م یکه م ییاز همون ها. رفتم یوقت ازش استفاده نکرده بودم، راه م چیداده بود اما ه ادمیعمر  که ییها

.نه ایخدمت از ما هست  مینیب یاون وقته که م. رو فضا دیریکه شما م شهیم مییروزها هی -

که  یاز نفس. کالفه بود. و برگشتم و به فک بازش نگاه کردم دمیبه کانتر آشپزخونه رس. دمیسکوتش فهمرو از  نیا. دیخواب سشیف علنا

گذاشتم به حال خودش باشه و . هیو شغلم چ میرفته من ک ادتیکه  نیمثل ا ؟یفتیآخه بچه، با من در م. دمیتو دلم خند. دمیداد، فهم رونیب

.کرد یم يساکت بود و با غذاش باز زیمسر . خندان شروع به آماده کردن غذا کردم

.یکه باخت یاعتراف کن يخوا یجان، نکنه م نیام یساکت -

.ملتهبش رو بهم دوخت نگاه

.که داشتم، دلم رو بهت باختم يزیچ نیبا ارزش تر. وقته بهت باختم یلیمن خ -

؟یمونیپش -

.رو تو بشقابش رها کرد قاشقش

تو؟ یگیم يدار یچ -

.بود يجور هیآخه لحنت  -

.اه لعنت به من.... که  نیبه خاطر ا.... که  نیبه خاطر ا. هیجور هیآره لحنم  -

.نگاهش کردم نگران

ن؟یشده ام یچ -

.رو به بشقابش دوخت چشمش

.... يطور نیوقت ا چیتو ه -

.بار ازش ناراحت نشدم نیبود که ا بیعج. وسط حرفش و بلند شدم دمیپر

 نیکردم، ا یم غیکه تبل ییکار من و البته نوع لباس ها يبود اما نحوه  نگیاز درس مادل یگرفتم چون بخش ادیرو  نوع راه رفتن نیمن ا -

که  یهست يرفتم، محض خنده، اما خب، تو تنها مرد یراه م يجور نیتو خونه ا رایسم يبرا ییزمانا هی. کرد ینوع راه رفتن رو طلب نم

.راه رفتنم رو عنو نیا يدید

.پاش نشوندم يرو گرفت و رو دستم

.يمسخم کرد -

.دمیخند

.فتیبا من در ن. اسیجور نیخب ا -

.عقب دمیرو آورد جلو تا ببوسدم که سرم رو کش سرش

.ستیگفته بودم قربان که خدمت از ما ن -
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.رو دوخت به چشمام چشماش

. همش عواقب داره نایباده خانوم حواست باشه، ا -

***

رفته سر  رایسم ؟یسر بزن هی يایجام، چرا نم نیمهسا بهم زنگ زده بود که من بعد از چند وقت ا. کنار پنجره يالش هابودم رو ب نشسته

خسته بود  یلیخ. رهیرفته بود تا دوش بگ نیام. بودن ستادهیوسط سالن ا ایکه با در دیطول نکش هیرو که بهش گفتم، سه ثان نیاومدن ام. کار

بود و من هم سرم رو گرفته بودم  شیمشغول نقاش ایدر. کرد تا برگرده تهران یجا هم حرکت م نیوقت اساعت هشت به  شب دیو با

.کردم اتفاقات رو یم فیسمت مهسا و تند و تند براش تعر

گفت  شدن و گپ و یبه هم معرف. جا خورد یمهسا کم دنیبود، با د ختهیر شیشونیپ ينم دارش که رو يوارد سالن که شد، با موها نیام

مرد  نیچقدر ا يکه وا نییباال پا دیپر یم یمهسا از خوشحال. رفت سراغ تلفنش یزنگ زد و با عذرخواه نیکه تلفن ام يعاد يها

.هیخواستن

***

 یعروس ياما قول داده برا سیمهسا هم برگشته بود پار. گذشت یبه تهران هفت روز م نیاز رفتن مجدد ام. مینشسته بود زیدن يخونه  تو

رو  رمینگاه خ. به هاکان نگاه کردم که رو به روم نشسته بود. جا بود نیهم ا نیخواست ام یدلم م. حد بود یمن ب يها یدلتنگ. تهران باشه

.شب قبل برگشته بود. میسمتم اومد تا صحبت کن هب د،یکه د

.باده يالغرتر شد. موندم یلیکه خ نیبار مثل ا نیا -

.خستم شتریب -

و دلتنگ؟ -

.نیشگیمن هم يایدلتنگ -

.زد یجون یب لبخند

سابقته؟ يایمثل دلتنگ ،یدلتنگ نیجنس ا یبگ يخوا یم -

.تره يبلور یدلتنگ نیجنس ا -

.دوستت داره شتریمعتقده اون ب زیهر چند دن. يخوشحالم که به همون اندازه که دوست داره، دوستش دار -

.ستمیدوست داشتنو بلد ن دیشا -

.تره قیما عم يست داشتنت از همه تو؟ تو دو -

.اس گهید زیمنظورم چ -

.نگاهم کرد شیپر از مهر قهوه ا يچشما با
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.دهیم ادتی -

.کنه یم شویسع -

.ارهیرو که بخواد، به دست م يزیخواد و چ یم یدونه چ یخوب م یلیخ ا،یبرعکس برد. شناسم یوقته م یلیرو خ نیام -

.انداختم نییرو پا سرم

.باشه اوردهیترسم سخت به دستم ن ی، مهاکان -

.شونم گذاشت يرو دستشو

.داشتنت سخته ،یتو سخت -

.ترسم یم -

؟یاز چ -

.که منو نخواد ياز روز -

.دیخند

.یکن یم یبا خودم زندگ يگرد یاصال برم. خودمون شیجا پ نیهم يگرد یبرم. بهتر -

که چند شب بود  ییشد به کابوس ها یچند وقتم، اضافه م نیا يها یدلتنگ. بود که من درش گرفتار بودم يعوض کردن جو يبرا حرفش

 يهمه و همه جمع شده بود و باده ا. ترس یداشته باشم، ب ییزناشو يکه بتونم رابطه  نیا يها برا یشروع مجدد تراپ. ذاشت بخوابم ینم

.نداشته باشه یدوام یلیبودن مردش خ یِخوشبخت دیترس یکه م ریگ انهساخته بود ترسو و به

.یعشق یب یعنینداشتنش که  ای ییتنها یعنیباده؟ نبودنش که  یترس یم یاز چ زیاز هر چ شیب -

.جا بود نیسخت تر شهیکه هم ییاز جا. بود که من نخونده بودم دهیپرس ییاز جا شهیمثل هم هاکان

.بکنه تممیاگه اذ یحت کردم؟ یم یزندگ نیکنم من قبال چطور بدون ام یشبا با خودم فکر م یگاه -

ت؟یاذ -

.نگرانه شهیهم -

.يا گهیمثل هر مرد د -

....خب آخه  -

همه  زش،یکه همه چ يلذت ببر از حضور مرد. خودتو بازنشسته کن گلم. به دستش باشه باده یزندگ تیریبذار مد. بذار کار خودشو بکنه -

روزگار  يها یو سخت يانجام بد یکه دوست داشت يزیبرو تو نخ هر چ. توبر اساس توئه، بر اساس آرامش  ندشیآ يذهنش، همه نقشه ها

 ،يدید یم یدونم خودتو چون موقت یخوب م. يو نداد يهم اصرار کردم انجام بد يمن بود يخونه  یکه وقت موناه. سراغش ينذاشت بر

.و درآمد يکار بود یهنوز پ

.من تو خونت آرامش داشتم و خوشبخت بودم -

.يآزاد نبود. دمیفهم ینم يکرد یکر مف. ينبود -

آزادم؟ نیبا ام -
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.زد يلبخند

ده؟یم ریگ -

.آره -

.يبردار يدست از خودسر میکم هی. یدامن هاتو بلندتر کن نیکم ا هی دیشا. کنه یخوب م -

.دیخند. دونه محکم زدم به بازوش هی. دادم رو درآورد ن،یام يرایاز گ شیو طرفدار خندش

.آخه ستین نیدستتم سنگ -

که همراه شد با  يدیبا ببخش. به ساعت تهران ساعت دو بود. بود نیام. تلفنم زنگ زد. آرامش بود یبه معن شهیبا هاکان مثل هم صحبت

.لبخند محزون هاکان، رفتم تو تراس

.جان نیسالم ام -

؟یهست یهنوز مهمون ؟یخوب. سالم خانومم -

؟يدیچرا نخواب. کنن یم یجاتو خال یلیبچه ها خ. بله -

.راحت بشه، بخوابم المیخونه خ يمنتظرم بر -

.چقدر صداش خسته بود. سوخت دلم

.تو برو استراحت کن. جا نیا میبمون ادیز دیما شا. اس کشنبهیفردا . برو بخواب زمیعز -

گه؟یخونه د يو بهروز بر رایبا سم يدیقول م -

.تو برو بخواب. دمیقول م -

باده؟ -

جانم؟ -

.دمیهفته اس زنمو ند هیمن . هیانصاف یب نیبابا ا. دلتنگتم یلیخ. کن برگرد سیزودم کاراتو راست و ر. مراقب خودت باش یلیخ -

.زدم يشده بود، لبخند ریپسر بچه بهانه گ هی نیلحنش که ع به

.ریشبت بخ. برو بخواب گلم -

.باده یبدجنس -

.دوست دارم -

.داد رونیرو ب نفسش

.يهمه کوپناتو خرج کرد. یاز بغل من به خواب ریبه غ ییشب جا هی يحق ندار گهیتهران، د يایبذار ب -

.باشم شتیمن پ یبار تو نخواست هی دیشا -

مگه عقلم کمه؟ -

.دمیخند

.زمیعز ریشبت بخ -
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. بشه ضیمر يحجم کار نینگران بودم با ا. تونست حرف بزنه و من اصرار داشتم که بره بخوابه ینم یخستگ از

***

. دلم رو گرم کرد یکم مایلبخند مهماندار جذاب هواپ. به اندازه نخود شده بود هیآب نبات رو که بهم تعارف کرد، چشمام از فرط گر کاسه

 از هاکان که باز هم از ترس ریهمه بچه ها با من به فرودگاه اومده بودن به غ. از بغض نبود ریبه غ يزیتو گلوم چ. دستشو رد کردم

.کرد یمن خداحافظ يخبرنگارها تو خونه 

پناه  ینه مثل بار اول ب. ییمایخط هواپ نیپروازهام تو ا يبد اما حسم متفاوت بود از همه  یلیداشتم، خ ياحساس بد. رو پاك کردم اشکم

 نیب. و آسمان بودم نیزم نیر ببا نیا. جیاحساس، نه مثل بار سوم دلخور و گ یبودم و پر از استرس، نه مثل بار دوم متفاوت و سخت و ب

حرکتم  يکه از لحظه  يمرد. زد یکه دلم براش پرپر م یو مرد مشتاق و عاشق زمیکه نه سال بود همه کسم بودند، همه چ انیرگ یدوستان

که  یعسل ییو چشما ادکلن تلخ. پانزده روز از دست بده کیرو بعد از نزد يلحظه ا یبرسه و حت ریتو فرودگاه امام نشسته بود، مبادا که د

 یرانیا يخونم رو مبله به دو دانشجو. زیکار تو شرکت دن نگ،ینه سال اندوخته بودم رو کنار گذاشتم؛ مدل نیا توکه  يزیبه خاطرش هر چ

 زیقول دادن مراقب همه چ. پول یواال اما ب يهستن؛ درس خون و با هدف ها رایدونستم مثل من و سم یکه م یپزشک انیدانشجو. دادم

مثل سابق  زیچ چیدونستم که ه یخوب م یلیاما من خ ستین ینشست تا بگه راه طوالن. تا صبح کنارم نشست شبیبا اشک د رایسم. باشن

.ستین

با . بود یبغل دستم خانوم مسن مشتاق. بود ومدهیگرم خواب به چشمام ن کیچهل و هشت ساعت بود . دادم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

. نداشت یمن هنوز هم وطن مفهوم يگرده وطن و برا یداره برم کایدر آمر یو پنج سال زندگ یاز سر شوق گفت بعد از س ییبایز يلهجه 

چند . به حلقه ام نگاه کردم، به مرز قلبم. مرزها رو من شکستم. بله من بدون مرز بودم. یگفت تو بدون مرز هست یبهم م یبوسه به شوخ

 رهیخ. شدم رهیرو به روم خ اهیس يایو من به در میهاکان جمع شد يبار تو خونه  نیآخر يشب قبل برا .نخورده بودم زیچ چیروز بود ه

 یبود که داشتم با خودم به تهران م دیقطعه عکس کنار اون تاب سف هیاز اون همه رفاقت فقط . شدم تا منظره رو با خودم ببرم رهیخ. شدم

.نتظر بودصبرانه م یدستم ب يتو يبردم که صاحب حلقه 

چمدون . جمع کردم و وارد سالن انتظار شدم یپالتوم رو کم ي قهی. ماه مونده بود و تهران سوز داشت کیبود که تا نوروز کمتر از  بیعج

به پشت . من جلو بود ياز شانس خوبم، چمدان ها. شلوغ بود بیامشب فرودگاه عج. انداختم شهیبه ش ینگاه. بود ادیبار نسبتا ز نیهام ا

با چند گام بلند . کرد یقلبم انگار پرواز م. به طرفش رفتم. با نگاه مشتاقش دمیرو د نیتمام آدم ها ام نیاز ب دم،یکه رس ارانتظ ي شهیش

داشتم که بهش تو سفارت بله داده  نانیاطم. حضورش نانیحرف، محکم و من غرق شدم تو اطم یبغلم کرد، ب. خودش رو به من رسوند

.جا خورد یکم. سرم رو بلند کردم. دیسرم رو بوس يو رو ازم جدا شد. بودم

؟يخودت درست کرد يبرا هییچه چشما نیخانومم ا -

.فشار داد نشیس يسرمو رو. تو نگاهش اومد یقیعم ینگران. گرفت و اشک تو چشمام جمع شد بغضم

.دمیقول م. کنم یهمشونو برات پر م يجا -
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.سالم یراست. دونم یم -

.دیخند

.زمیم عزسال -

.چرخ رو به دستش گرفت يدست، دسته  هی با

خانومم؟ يچه کرد -

.رو آوردم زامیاز چ یلیبار خ نیخب ا -

دمغ . نگاه کردم؛ افتضاح بودم نهیخودم تو آ افهیبه ق. دوباره سرم کردم فتاد،یداشت از سرم م بایکه جا گرفتم، شالم رو که تقر نشیماش تو

.روشن کرد نویماش. دمیشدم که خودم رو د

؟يشد یانقدر ناراض یشده باده؟ از چ یچ -

.افمیاز ق -

.خوشگله شهیخانوم من هم -

.یروز زمستون هیساعت چهار صبح  یاهیبودم به س رهیخ

.باده جان یساکت -

.اومده استقبالم یفرودگاه کس نیباره که تو ا نیاول نیا -

.دش گرفتداغ و قدرتمن يدستا نیپام بود رو ب يکه رو دستم

.يتنها نر رویمس نیوقت ا چیه گهید دم،یبهت قول م. فتنیاتفاق نم گهید زایچ یلیخ -

:خنده گفتم يشد؟ برا مونیمرد رو داشت و پش نیشد ا یمگه م. نبودم. باشم مونیپش دیترس یانگار م. خوندم یرو م شینگران

برم؟ ییحق ندارم تنها جا گهید یعنی -

.دیخند

.رهیجا نم چیمن ه یخانومم ب گهید. مه کوپنات خرج شدگفتم که ه. نه -

.دیبوس قیلبش برد و عم کیرو نزد انگشتام

.میرفت یمادرش م يکه به سمت خونه  دمید

شرکت؟ کیهمون آپارتمان نزد میریمگه نم. جان االن پنج صبحه نیام -

.میرو راه بنداز یو ساط عروس شما واقع بشه، سور لیخونه باب م هیتا  میخونه مامانم هست. نه عسلکم -

.دیترسم رو فهم. شد ضیدستش منق يدستم تو. رفت یجلو م عیچه سر زیچ همه

؟یخونه مامانم؟ معذب میبر يدوست ندار -

....کنم زحمت  یاحساس م ییجورا هیدونم  ینم. گذره یهم خوش م یلینه، من با دوقلوها و خانوادت بهم خ -

دوقلوها چند روزه . ما یجات اون جاس، تو عمارت خانوادگ ،یخانوم من ،یتو عروسشون. مادرمم هرگز نگو يجلو. جمله رو ادامه نده نیا -

.اون جا يایب يخوا یذوق دارن م. مشغول تدارکاتن
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.هر روز صحبت کردم باهاشون، نگفته بودن -

.گهیقرار بود من بگم که االن گفتم د -

.دستم رو فشرد. دادم هیم رو به در تکچشمام رو بستم و سر یکم. رفت جیگ سرم

زم؟یعز يخسته ا -

.اوهوم -

؟يخورد يزیچ -

.بود یبار ک نیآخر ادینم ادمی -

!؟یچـــــ -

.رهیم جیسرم گ. داد نزن -

.بابا يتو؟ ا یکن یم يچه کار دار. يبغلتم که کردم، الغر شده بود. از دست تو باده، از دست تو -

.پر از خواب یآرامش. قیبود عم یدونم، هر چه که بود، آرامش ینم....  دیشا ایرش بود حس حضو. رو بستم چشمام

خونه  يرنگ گوشه  یآب یچوب يهمون ننو نیع. ننو بود نیع نیحرکت مداوم ماش. بایز شیگرگ و م هی. روشن بود مهین ک،یتار مهین هوا

هجوم  یتهران به معن يو فضا دنینفس کش. میمن در اون بزرگ شده بودخالم و در آخر  م،ییما، مادرم، دا يهمون که همه . مادربزرگ

شد،  یشده بود و بچه دار نم هیوقت بود زن پسر همسا یلیمن که خ يسر به هوا يکه خاله  نیا. یدر پ یپ يها نخاطرات بود و حدس زد

. چشمامو باز کردم. متوقف شد نیماش. و باز نکردمچشمام ر. دیکش ریسرم ت ا؟یاز بندرعباس برگشته بود آ مییدا. بچش شده بود مطمئنا

جا کجا بود؟ نیا

؟يشد داریب -

جا کجاس؟ نیا -

.خونه میبعد بر ،يبخور يزیچ هیتو  میاومد -

.به نگاه متعجبم زد يلبخند! ؟یکله پاچه فروش. نینئون مغازه، سمت ام يبه سمت تابلو دیچرخ سرم

.هخون میریبعد م میبخور يزیچ هی میبر -

.خونه میخب بر -

 یاون قرت. بدون شکر ر،یبا قهوه با ش يخور یم ریدو لقمه پن. رسه یهم زورم بهت نم نایجلو مامان ا. يخور ینم یچیخونه تو ه میاالن بر -

.کنه یرنگ و رخسار رو درست نم نیا ایباز

.بود دهیرنگم پر. به خودم انداختم یراننده نگاه ي نهیآ تو

.شو ادهیپ -

 کیکور شدم بعد از سه روز تحر يخورد، اشتها مینیکه به ب نیدارچ يبو. جلوم بود نیچرب و دارچ میبعد دو تا کاسه پر از حل قهیدق پنج

غذا و  ینیریش. قاشق رو گذاشت تو دهنم. زدم نیبه ام يلبخند. چشمم يقاشق پر اومد جلو هیکردم که  یداشتم به کاسه ام نگاه م. شد
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 يزهایم. دمیخجالت کش. روم بود يجلو يهنوز دهنم پر بود که قاشق بعد. بهم منتقل شد ینم شد، احساس مطبوعکه وارد ده شیداغ

براشون جذاب تر از خواب  حیتفر نیکه ا ییکسا ایخواستن برن کوه  یکه م ییصبح جمعه بود و پر بود از کوهنوردها. اطراف همه پر بود

.ادمقورت د. بود یسرد زمستون يصبح جمعه 

.خورم یخودم م -

.هست نمیتازه ا. کرد خیپس زود باش،  -

.دیخند. هوا دیابروم پر. به ظرف جلوش بود اشارش

.کردنت سفارش دادم یهمراه يبرا. دوست دارم، نه کله پاچه میمن نه حل ؟یکن یچرا تعجب م -

.یمون یخب االن که تو گرسنه م -

.خوره یبه درد تو نم یمامان شیت یت ياون صبحانه ها. يالغر شد .خورم یم يزیچ هیخونه من  میریم. نه گلم -

:گفتم م،یکه نشست نیتو ماش. جلوش رو هم به زور به خوردم داده بود ينصف کاسه . ومدیربع بعد نفسم باال نم هی

.به خدا ییزورگو. شمیدارم خفه م نیام -

.هستم؛ هم زورگو، هم حسود، هم عاشق اما فقط در مقابل تو -

.فرمون يدستمو گذاشتم رو دستش رو. زدم يلبخند

***

.شد کیفضا کامال تار. کرد پیمخمل اتاق رو ک يپرده ها نیام دم،یتخت که دراز کش رو

تا . خواستم فقط خودم باشم یفرودگاه، م انینذاشتم ب. کنن یتو رو م تیالبته تا ده اما رعا. همه خوابن. تخت بخواب ریخب خوشگلم، بگ -

.یگفتم بخوابن که توام خوب استراحت کن. بودن و منتظرت داریب شمیساعت پ دو

 بیبالشتش عج. قهیخوش سل اریمدرن و بس ک،یبود، ش يسبز و خاکستر زشیخوشگلش که همه چ تییتو سو. غلط زدم نیتخت ام تو

.دیخم شد و گونم رو بوس. ومدیخوابم م یلیخ. دمیکش یقینفس عم. داد یبوش رو م

؟یخواب ینمتو  -

.یذارم بخواب یجا باشم، نم نیا. خوابم یم يا گهیاتاق د رمینه، من م -

.دیچونم رو بوس ریشد و ز خم

.دوست دارم یلیخ. زمیبخواب عز -

:گفتم يداریخواب و ب نیمن هم که آرامش همه وجودم رو گرفته بود، ب. دیرو تا گردنم باال کش پتو

.طور نیمنم هم -

***
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.تو جام جابجا شدم. دوست داشتم هنوز بخوابم. کرد یموهام داشت کالفم م نیب یدست هی حرکت

.بذار بخوابم ن،ینکن ام -

.کرد يزیر ي خنده

.باده گهیپاشو د -

ز خواب رو ا طونشونیش يچشما. دوقلوها بودن. دمیدو تا صورت خندان د. چشمام رو باز کردم. اون که انقدر صداش نازك نبود. نبود نیام

.سرم پروند

.يشد داریهــورا ب -

.رو گفتن و خودشون رو انداختن رو تخت نیا

.از دست شما دو تا وروجک -

:آتنا

.کشدمون یم بیبه صل. مایکرد دارتیب ینگ نیبه ام -

:بدجنس گفتم یلحن با

.دیاریدر م يچرا خواهرشوهر باز ه؟یتیچه وضع نیا. تیشکا رمیم. گمیم -

:نایت

.هنوز خواب نبود میو ن کیکه عروسمون ساعت  میاوردیدر م يشوهر بازاگه خواهر -

.دمیجام پر از

.آبروم رفت يوا م؟یو ن کی -

.مانع شد نایکه ت نییپا امیاز تخت ب خواستم

.شتیپ میاومد اورد،یما دلمون طاقت ن. يدیخواب رید یلیخب خ. بخواب بابا -

.تنگ شده بود یلیلم براشون خد. طرفم هیاون ها هم هر کدوم . دمیکش دراز

.میباده، انقده برات نقشه دار يوا -

:خنده گفتم با

چه خبر؟ ایاز بعض یراست. خدا به دادم برسه -

.زد يلبخند عیسر آتنا

.خوبه -

.اخم داشت یکم. دمیچرخ نایسمت ت به

بابک چطوره؟ -

.دونم یمن چه م -

توپت چرا پره؟ -
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.نداره باده، من توهم زدم یحس چیه دیشا گمیم. کنه یم یره بداخالقشما تا حاال دا ياز نامزد -

.ینینب ای یتا نفهم يبود یکور م دیبا یعنی. بودم از احساس بابک مطمئن

:آتنا

.نهیام نیبابک ع. براش مهم نباشه یچیکه ه ستین ایبابک، برد. هیکرده که بابک عصبان يناخواسته کار نایحتما ت گمیمن که م -

.آخ، پس کارت در اومده آخ -

:نایت

.يا یکه از خان دادشم شاک نمیب یم -

.دمیخند

.گمینه بابا، محض خنده م -

. و حاضر شم رمیدوش بگ هیدخترونه، باالخره اجازه دادن  يساعت حرف زدن ها میبعد از ن. مثبت بود يدر کنار دوقلوها پر از انرژ بودن

.کردن دارمینفهمه اونا ب نیشه امکردن که حواسم با دیالبته باز هم تاک

هم  نیکه همزمان ام رونیاز اتاق اومدم ب. برگشته بود سر جاش یرنگ و روم کم. کردم يمختصر شیو آرا دمیگرفتم و لباس پوش دوش

.به روش زدم يلبخند. راهرو به سمت اتاقش اومد و پشت سرش هم دوقلوها ياز انتها

خوشگلم؟ یبخواب یتونست -

رو کنار زد و اومد و گونم  نیآتنا، ام. برگشت و چپ چپ نگاشون کرد نیام. دنیدوقلوها سوت کش. دمیلند شدم و گونش رو بوسپام ب يرو

.کرد ییرو بوس پرصدا

؟يشد داریب یک. مادر يباده جان خوش اومد يوا يا -

.دستم رو گرفت نایت

.پامون علف سبز شد ریز ،یش داریتا ب میانقده صبر کرد يوا -

از پشت گوش جفتشون رو  نیام. کنن یم يدارن نقش باز دیفهم یم یانقدر کارشون تابلو بود که هر کس. دمیترک یخنده داشتم م از

.گرفت

:آتنا

.گوشه ها ن،یآخ آخ ام -

د؟ینکن دارشیمگه نگفتم ب. یا؟ کاش مخم داشت -

:نایت

.میدیپات باده رو د شیبابا، ما االن پ يا -

.گوششون درد گرفت. لشون کنجان، و نیام -

:نایت

.گهیول کن د. خانومت گهیراست م -
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که تا  نیاز ا میبگذر. جون و پدرجون هم اومدن و قائله ختم شد نیریبود که ش ریو و ریه نیتو ا. شدت خنده دستم رو به دلم گرفتم از

که  یتیوضع. دنید یرو م نیام یگردوندن وقت یبامزه برم کرد و اونام مثال قهر بودن و سرشون رو یدوتا چپ چپ نگاه م نیبه ا نیشب ام

. نخندن یقهر پر از شوخ نیتونستن به ا یمستخدم ها هم نم یهمه شده بود، حت يو سوژه  يدتا خود شب کم

 ونیزیتلو دوقلوها داشتن. فردا صبح کالس داشتن. گفتن تا برن بخوابن ریجون و پدرجون شب بخ نیریحدود دوازده شب بود و ش ساعت

برام جذاب نبود چون از اولش  الیسر نیا. شدم رهیخ ونیزیبه تلو. کرد یرو هماهنگ م يزیتلفن داشت چ يهم پا نیکردن و ام ینگاه م

.تو جام جا به جا شدم. نکرده بودم بیتعق

:آتنا

باده جون؟ ادیخوابت م -

.کم هی -

.چشمات قرمزه. کمه هیاز  شتریفکر کنم ب -

:نایت

.برو بخواب خب -

تو کدوم  لمیوسا. جلو دوقلوها یحت دمیکش یکم جلو خانوادش خجالت م هی ن؟یتو اتاق ام. کجا بخوابم دیدونستم با یداشتم اما نم دوست

نگاه کردم که سخت سرگرم  نیبه ام. میشرکت بود کیبابا کاش تو آپارتمان نزد يا. دونستم که کجا جا به جا شده یاتاق بود رو هم نم

کار رفتن  نیهم بودم اما خب فکر کردم بهتر یعصبان یاز دستش کم. اون ها هم رفتن تا بخوابن. دمیرو بوس نایآتنا و ت يگونه . فن بودتل

روش به سمت باغ بود و من رفتم به سمت پله ها . ستین حیهست و صح یکنن اختالف یوقت فکر م هیدوقلوها  شیاگه برم پ. نهیتو اتاق ام

جا به جا شده بود، مطمئنا به دستور  نیکمد ام يگوشه  لمیوسا. یبود البته خال تییسو يهام گوشه  دونچم. شدم نیام تیو وارد سو

.من آتنا اومد تو دییبا بفرما. در اومد يصدا. جون نیریش

عروس؟ ییجا نیا -

.زدم يلبخند

.آره عسلم -

.ما بخواب، محلشم نکن شیپ ایب -

.تو شرکت ادهیز کار. فهممش ینه بابا، م -

.میدق دادن شازده رو هم دار یآمادگ. میبه هر حال ما هست -

تاپ و . شبم رو زدم ونیمسواك زدم و صورتم رو پاك کردم و کرم و لوس. نیو رفت و من موندم و اتاق ام دیگونم رو بوس گهیبار د هی آتنا

 دمیخز "زنم کو؟ گهیاصال م. تلفنه ياالن دو ساعته پا. ؟ اصال حقشهشد یچ یبعد نگ. ها باده يکرم دار". دمیرو پوش میشلوارك ساتن آب
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سرم گذاشتم و چشمام رو  ریاون رو ز. پس اون بالشتش بود. بود دتریاز بالش ها بوش شد یکی. داد یبدجور بوش رو م تختش. پتو ریز

.چشمام کم بشه یو خستگ یاز خشک یبستم تا کم

همون  يا هیچند ثان. دمیفهم یاش م هیرو از سا نیا. سرم ياومد باال. تو اتاق نیام يرکت آهسته باز شدن آروم در اومد و بعد ح يصدا

تو تخت جا به جا نشدم و چشمام رو محکم تر . بشر رسما از سنگ بود نیا. اتاق يتو سیو بعد رفت سمت کمد و بعد سرو ستادیطور ا

اما امشب  میدیخواب یهم م شیبار نبود که پ نیاول نیا. داشتم جانیه. وردتخت تکون خ ي گهیربع بعد طرف د هیحدود  يزیچ هی. بستم

حتما  دیترس یم. چراغ آباژور رو روشن کرد. حس ناشناخته و گرم داشتم هی شتریب. استانبول، ترس نداشتم يتو يمن برعکس شب ها

.چشمام زد يرو يخم کرد و بوسه اصورتم  يسرش رو آروم تو. رو بود اشپروندم بر. مثل اون شب ارمیدر ب يباز یکول

.سرعت خوابت نبرده عسل من نیبه ا -

.موهام حرکت کرد يدستش آروم رو. داد یبهم دست م یفینفسش رو گونم حس لط یاز داغ ییجورا هی. رو ندادم جوابش

ازم؟ یهست یشاک. چشماتو باز کن خانومم -

- ....

شد و دروغ بود اگه  یمورمورم م. گردنم دنیسمت گردنم و شروع کرد به بوس سرش رو آروم برد. دستش رو موهام موقف شد حرکت

و نگاه  رونیب دیموهام کش نیسرش رو از ب. دمیباز شد و خودم رو عقب کش هویتر که شد، چشمام  قیبوسه هاش عم. بگم غرق لذت نبودم

.رو دوخت بهم طونشیش

؟يخواب نبود يدید -

.موهام رو که تو صورتم اومده بود، دادم پشت گوشم. و براش لوس کنمخواست خودم یدونم چرا دلم م ینم

؟یجا بخواب نیقراره ا -

.هم صورتش رفت تو هم یخورد و کم جا

البته، کجا بخوابم؟ -

.يدیکه ظهر خواب ییهمون جا -

اتاق مهمان؟ مگه من مهمونم؟ -

.پا شدم نشستم یالک

.من که مهمان هستم. رمیباشه من م -

. کنم یناز کردن ها اما انگار اون هنوز متوجه نشده بود که دارم ناز م نیا دیچسب یبهم م ییجورا هی. خواست سر به سرش بذارم یم دلم

.سر جاش خشک شده بود

؟يریم يکجا دار -

.رمیبرات مهم باشه کجا م دیکجام، پس االنم نبا ستیدو ساعته برات مهم ن یوقت -

 رهیدستم به سمت دستگ. بابا يا. بود عیضا یلیگشتم پشت سرمم خ یکرد؟ برم ینم يکار چیچرا ه نیابا اب يا. رفتم یسمت در م داشتم

.پشت گوشم قایدق. دمیرفت که صداش رو از پشت سرم شن
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هو؟یتو چت شد  -

که داشت  يادیبه زور فر. دستش رو انداخته بود پشت زانو و گردنم و بلندم کرده بود. جوابش رو بدم که احساس کردم تو هوام خواستم

چشماش . دستش رو دو طرف بدنم گذاشت و خم شد روم. تخت و موهام رو زد کنار يگذاشتم رو. شد رو کنترل کردم یاز گلوم خارج م

نفس باهاش  هی يبه اندازه . گفتم ینم یچیه. گفت ینم یچیه. شیعصبان يچشما یغرق شدم تو عسل. نگاهش بهشدم  رهیخ. بود یعصبان

.نفس کوتاه هی. له داشتمفاص

.اتاق مهمان يبر يخوا یحاال بگو م -

- ....

جرات داشتم بگم؟ مگه

؟یچرا ساکت -

.مهربون شد یکه چشماش کم دید یدونم چ ینم. شد به عمق چشمام رهیخ

ه؟یاصال دوست دارم برم اتاق مهمان، حرف -

.بهم زد یطونیخند شخودم رو لو داده بودم فکر کنم که لب. لوس بود قتایحق لحنم

؟يکرد یبرام ناز م یداشت -

بار اول نبود . لب هام يبرش گردوند سمت خودش و لب هاش رو گذاشت رو. دستش رو آورد سمت چونم. رو از چشماش گرفتم نگاهم

.رو رها کردلب هام . و داغ و پر التهابش قیعم يبوسه  نیکرد ا یبهم منتقل م یامشب حس خوب بیاما عج دیبوس یکه من رو م

؟یکن یناز م -

.شده بودم طونیش بیعج

.خواد برات ناز کنم یدلم م ،یشوهرم. کنم یخوب م -

که هم پر  یحرکت. کرد یگردنم و لب هام، داغم م يحرکت لب هاش رو. هنوز کامل نشده بود که لب هاش رو دوباره احساس کردم جملم

موهام رو زد پشت . سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد. ابرا، سبک يظه و من غرق بودم، رواز عشق بود، هم پر از التهاب، هم آرام و بامالح

 يزیدونستم که اون لحظه هر چ یخوب م یلیخ. من اما همه عضالتم شل بود. و آروم بلند شد و کنارم نشست دیبوس وگوشم ر ریگوشم و ز

.کنه ینترل مداره خودش رو ک دیکردم شد یاما احساس م گمیکه بخواد بهش نه نم

چرا خودش رو کنترل . نگاهش کردم. شیپ قهیمن اما دوست داشتم برگردم به حالت چند دق. بغلش دیو من رو هم کش دیدراز کش دوباره

.بخش بهم زد و محکم تر بغلم کرد نانیاطم يکرد؟ لبخند یم

.باده يرو ندار شیاالن آمادگ -

آورد و الله  نییسرشو پا. کردم میو خودم رو تو آغوشش قا دمیو پشت بهش دراز کش مدیسر جام چرخ. خوند یآدم ذهن من رو هم م نیا

.دیگوشم رو بوس ي

چقدر دوست دارم، مگه نه؟ یدون یم -
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آروم ستاره  یلیخ. نه نفس هاش عوض شد، نه حالت حرکت دستش. نافم رو تکون داد يرو يستاره . شکمم گذاشت يرو آروم رو دستش

.داد یتکون م رو نافم رو کیکوچ

.به سرت نزنه دنمیبه بعد فکر تنها خواب نیاما بهت بگم که از ا يکرد یناز م یبار داشت نیباده ا -

....خب، صبح  -

 ایجان فشان نیبود که از ا میبار نیآخر. مساعد نبود یلیو حالت هم خ یذارم بخواب ینم ،یباش شمیدونستم پ یبود که م نیصبح به خاطر ا -

.کردم

انقدر . کنه، روش فکر کرده یکه م يداره، هر کار یکه برم یکردم هر گام یاحساس م. مرد رو در حد پرستش دوست داشتم نیا من

حرکت . شدم یلذت آرام و سبک هم م هیغرق  چ،یکرد ه یکه نم تمیشکمم اذ يحضورش رو بهم القا کرده بود که حرکت دستش رو

. ناب يخلسه  هین رو برد تو نافم، م يکردنش با ستاره  يدستش و باز

***

شرکت، خستم، استراحت کنم اما من  امیغرغر کرده بود که ن یصبح کل نیام. کارها عقب افتاده بود. نقشه ها بودم از صبح يگردن تو تا

. بود مونیداشتندوست  یاز طرف منش نشیشتریب. کرده بودم افتیدر مانهیصم کاتیاز بدو ورود هم تبر. دوست داشتم برگردم سر کار

.گذاشته بود یمنش يعقدمون بده و تدارکاتش هم به عهده  ینیریناهار مفصل به عنوان ش هیشرکت  توقصد داشت فردا  نیام

 نیام. سرم رو بلند کردم. در باز شد. نبود يهم اصال خبر نیاز ام. کله کار کرده بودم هیدو بود و من  کیساعتم نگاه کردم؛ ساعت نزد به

.یعصبان یلیدر هم و خ ي افهیق بود با

.زدلمیعز یخسته نباش -

چش بود؟ نیا. بود گهید يجا هیحواسش . دیهوا و گونم رو بوس نیب ییسمتم و جا اومد

زنه؟ یهنوز بهت زنگ م کهیباده اون مرت -

.هیاسترس گرفتم که منظورش چ. رو نگرفتم منظورش

که؟یکدوم مرت -

.زد ینم لبخند شلاز لح. اسمش بود کهیمرت انگار

.شرکتش يخواست بر یهمون که م -

.کل فراموشش کرده بودم به

.امروز صبح روشن کردم. وقته خاموشه یلینه، البته خط تهرانم خ -

به من؟ شیدیم -

.رو گرفتم سمتش میگوش. ومدیحرکاتش به نظرم مشکوك م همه

شده؟ يزیچ -
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برات بخرم؟ گهیخط د هیمن  شهیم. نه گلم -

....ره، اما آ -

خطم  دیچرا با. عالمه سوال و استرس تنها گذاشت هیو من رو با  رونیالو گفت و از اتاق رفت ب. زنگ تلفنش مانع شد تا جوابم رو بده يصدا

اون  به ایبه هومن نداشته باشه  یربط. کاناپه نشستم يرو نهیگفتم و دست به س یپوف. دهیدرستم که جواب آدم رو نم! شد؟ عجبا یعوض م

.باشه ریمن درگ يهمش با گذشته  نیدوست نداشتم ام ه،ا. یلعنت

. ومدیبه نظر م ریبا خودش درگ دایشد نیبود، ا یعصبان نیهر چقدر ام. وارد شد ختهیبه هم ر ي افهیبا ق ایافکار خودم غرق بودم که برد تو

جا؟ نیچه خبر بود ا

.سالم باده -

شما؟ دیخوب. ایسالم برد -

.به روم نشست مبل رو رو

.ستمینه خوب ن -

.نگران شدم واقعا

شده؟ يزیچ -

.بدهکارم یعذرخواه هیمن بهتون  -

.چه خبره دمیفهم یهنگ کرده بودم و نم واقعا

.بابا يشده؟ ا یچ دیگیکدومتون نم چیچرا ه -

.زانوش گذاشت يرو دستشو

.بوده نیاز طرف نگ.... زد، اون از طرف  یاون مردك که به شما زنگ م -

؟یچ -

.هم از طرف اون، هم از طرف خودم. خوام یواقعا عذر م. خوام یمن عذر م -

بوده کارش؟ یآخه چرا؟ شوخ -

.نه متاسفانه -

رو کرده؟ يکار نیهمچ يجد یعنی -

.اوردمیواقعا سر در نم. کرد دییسر حرفم رو تا با

زنه؟ یبه شما و شرکت م ياقعا برم، چه ضررخودش فکر نکرده اگه من و شیلحظه هم پ هی یعنیچرا آخه؟  -

.ستیانقدرهام باهوش ن -

.دادم هیکاناپه تک یپشت به

.نداشتم يکار شونیآخه چرا؟ من که به ا یول -

....خب  -
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.از همه حرکاتش مشخص بود یکالفگ

 یاز وقت نیام. خوام یمن ازتون معذرت م. دیاصال ولش کن.... که مادرم همش  نیبه ا. که قبولتون دارم نیبه ا. کرد یم يبهتون حسود -

.زنه یکلمه هم باهام حرف نم هی ده،یفهم

؟یعنیحق ندارم  -

اومد تو و کنار من  نیام. جوابش رو نداد ایبرد. تو چهارچوب در بود. میدیهم بود، هر دو از جا پر یبمش که عصبان يصدا دنیشن با

.نشست

که تو کار ساخت و سازن؟ ییآدما نیتر فیاز کث یکیاره زن منو داده دست کنم که دوست دخترت شم یحق ندارم قاط -

.زد یساله رو به هم م نیدو تا دوست چند نیا ونیم دینبا يزیچ چیه. کنم يکار دیمن احساس کردم با. واقعا خجالت زده بود ایبرد

.میخب اون موقع که ما ازدواج نکرده بود -

.يعشق من که بود. يون که بودمهمانم. يمهندس شرکتمون که بود -

.دنشیبوس يرفت برا یضعف م دلم

.دونست یخب اون که نم -

.دونست یدوست پسرش که م -

.کارش کنم یدونم که چ یحاال هم م. بهت گفتم دممیتا فهم. دمیمنم تازه فهم یول يحق دار یبگ یهر چ. داداش من شرمندتم -

.رو نرم تر کرد نیکم ام هی ایبرد لحن

باره که  نیچندم. ستین شیاول نیا. یکن یآدم به درد نخوره دور خودت جمع م یهر چ. به خدا بسه. ایاداش من مخلصتم اما بسه بردد -

به خدا زشته که مدام به خاطر دوست دخترات که . تیشان اجتماع يخانوادت، برا يتو، برا التیتحص يزشته برا. ینشست یشکل نیجا ا نیا

.باشه نییرت پاس ،همشون مفت گرونن

دستم رو گرفت و بهم اشاره کرد  نیخواستم بلند شم که ام. شد یمن مطرح م يها جلو نیا دینبا دیشا. داد یساکت بود و جواب نم ایبرد

.نمیکه بش

:ایبرد

.رمیبگ يدونم چطور یحالشو م -

نقشه  نهیتا نش یروش که جمع و جورش کن يذارکه همه ذهنت رو ب يانقدر دوستش دار ای. بذارش کنار. شو الشیخ یب. ستیالزم ن -

.بذارش کنار ایبکشه 

.طور نیهم هم نیاز جاش بلند شد، ام ایبرد

:ایبرد

.اعصاب ندارم بمونم شرکت داداش، شرمنده، من برم خونه -

.به پشتش زد یدست نیام

.تنها. برو خونه نیجون ام یبرو ول -
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 يعجب کار. تو فکر بودم دیمن هم شد. تو فکر بود. دوباره کنارم نشست نیام. کرد و رفت یبا سر خداحافظ. کرد یتلخ يخنده  ایبرد

.خورد یم یمال يبد ضربه  ایکردم، برد یاگه من قبول م. شناخت یاون که من رو نم. دار هیهم خنده دار بود، هم گر. نیکرده بود نگ

انقدر عاشقه؟ یعنی -

.رده بودمبلند فکر ک. متعجب برگشت به سمتم نیام

زم؟یعز یک -

.نینگ -

.برات بخرن دیگفتم خط جد یراست. هم کم هوش دایلوس و لجبازه و شد شتریب. دونم ینم -

.خب دمیخر یم -

.در هم بود نیام ي افهیخواست فضا رو عوض کنم، از بس که ق یدلم م. دادم ساکت باشم حیبهم انداخت که ترج ینگاه

ن؟یام -

جون دلم؟ -

همون طور که آروم . گرد برگشت نگاهم کرد يبا چشما. جا خورد. به گردنش دمیانگشتم رو آروم کش. بود يا گهید يجا به حواسش

:دادم، گفتم یگردنش حرکت م يانگشتم رو رو

؟يکه اون موقعم عاشقم بود یراست گفت -

.گردنش بود، با دستش گرفت يرو که رو انگشتم

.ودآره، عاشقت بودم، هستم، خواهم ب -

:گفتم یو با لحن آروم نشیس يدستم رو گذاشتم رو یکیاون  طنتیش با

؟يجد -

.رو گرفت دستم

به زور دارم خودم  شمیجور نیمنو از راه به در نکن که هم. آبروم رفتا نیام يوا یندارم، بعدش نگ یالبته من حرف. جا شرکته نیباده، ا -

.کنم یرو کنترل م

.بکشم رونیخواستم دستم رو ب. نبود یچشماش عصبان گهیحاال د. ارمیون حال و هوا درش ببودم که تونستم از ا خوشحال

.رو بده اتشیالاقل مال. یچیبه ه یچیبعدشم ه ،یکن یم ییبچه مردمو هوا يایم. نمیجلو بب ایب. گهید نه د -

.سرم رو بردم عقب تر طنتیو با ش دمیخند

.نکردم يا من که کار -

.نفس فاصله داشته باشم هیباعث شد باهاش  که دیرو کش دستم

؟ينکرد يکه کار -

خواست  یبود که م يمهندس آذر. در اومد يشد که صدا یم دهیخودم هم کم کم داشت سرم به جلو کش. ملتهبش نگاه کردم يچشا به

.که نگاه کردم، خندم گرفت شیشاک ي افهیبه ق. چشماش رو بست و دوباره باز کرد نیام. تو ادیب
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.رسم خدمتتون مهندس یاالن م -

:نیام

خدمتش؟ یرس یکه م -

.زدم یبدجنس لبخند

.میشیمن و تو که تنها م. بخند خانومم، بخند -

:شدم، جواب دادم یطور که داشتم با ناز و عشوه از کنارش رد م همون

.میخب بش -

. تونستم حدس بزنم که چقدر تعجب کرده یاما م نمیرو بب افشیتا ق برنگشتم

***

.زد يبرگشت به سمتم و لبخند. دستش رو فرمون گذاشتم يدستمو آروم رو. که زل زده بود به جلو نگاه کردم شیجد ي افهیق به

زم؟یعز یکن یفکر م یبه چ -

.شدم الواریکه االن ع نیبه خودم، به تو، به ا -

.دمیخند الواریع يکلمه  به

گه؟یمنم د الیاالن ع -

.مینیخونه بب میریم مینم داراال. گهیآره د -

خونه؟ -

.حواست باشه سرتو کاله نذارم. تهیخونه مهر نیا. فقط خوب دقت کنا م؟یکن یکجا زندگ یپس بعد از عروس. گهیآره د -

د؟یسرم کاله بذار دیتون یمگه م. کارم نیمن خودم ا -

.دیرو آورد تو صورتم و دماغم رو کش دستش

.سرتق يا -

.دمیکش مینیرو ب دستمو

.دردم اومد -

.به حال من يوا. یهست میقربونت برم که نازك نارنج -

.از خداتم باشه -

.هست. هست خانومم -

. دوستش نداشتم. داد یم يبه من استرس بد ابونیخ نیا م؟یرفت یم میکجا داشت. دنیدلم شروع کرد به لرز. میشد یعتیشر ابونیخ وارد

اومدم و بعد از نه  رونیب ابونیخ نیبا چادر، از ا ،یمحسن خجالت نیسوار ماش شینه سال پ. ه بودمازش رد شد یشب آخر با چه اضطراب
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 الیخ یو ب ينگاه کردم که جد نیبه ام. ناخودآگاه تو خودم جمع شدم. ومدمیرو دوباره باال م ابونیخ نیداشتم ا رم،شوه ن،یسال، با ام

 فشونیمن اما تعار يبرا. محل رفت و آمد نداشتند ریبه غ یفیاون تعر يها برا ابونیخ. بود یم الیخ یهم ب دیبا. کرد یم یداشت رانندگ

.یفرار جوان ،ینوجوان يکتک ها و زجرها ،یکودک یپناه یب. متفاوت بود

 کنار همون مسجد با گنبد سبز که شب آخر نیام ینفسم گرفت وقت. نشون بدم اما دست خودم نبود یعکس العمل چینداشتم ه دوست

دستام رو مشت کردم تا . دعا يبرا میومدیقدر با مادرم و ساره م يکه شب ها يهمون مسجد. دادن، پارك کرد یم ییرفتنم، جلوش چا

 یم دیبا ساره ازش خر یهمون که با مادرم و گاه. بود یفروش وهیکه قبال م يچشمم افتاد به مغازه ا یوقتچشمام اما سوخت . بغضم بره تو

 هیبودن  نینداشتم، در ع یحس چیه. حالم دگرگون بود. یحاال شده بود بنگاه معامالت ملک. ماه نیفرورد اوردیچاغاله مهمون که . میکرد

م؟یکرد یجا چه م نیاصال ما ا. یلعنت ياون کوچه  دنیاز ترس د رخونم،خواست سرم رو هم بچ یدلم نم. قینفرت عم

به . کمرم رد شد که باعث شد بلرزم يقطره عرق سرد از رو هی. کرد یت نگاهم مداش نیزده به در ماش هیکه تک نیبه سمت ام برگشتم

.منتظر و مطمئنش نگاه کردم يچشما

.مشینیبب میبر. از دوستام ساخته یکیخوشگل  يخونه  هیجا  نیا -

که  يتو محله ا اد؟یدردم م رم،یکه هنوز روش راه م ینیرو بسازم رو زم میگذشتم؟ خونه زندگ يجا؟ تو کابوس ها نیکرد؟ ا یم یشوخ

همه جونم رو . کردم یکارو نم نیمردم ا یوحشتناك داره؟ م نیرزمیز هیباشه که  یام رو خاک هیمهر ده؟یکمربند م يکنم صدا یاحساس م

.جمع کردم

.میخوام، بر ینم -

.يدیتو که هنوز خونه رو ند ؟یچ یعنی -

.ادیجا خوشم نم نیز اا. نیخوام فقط برو ام ینم یچیه. خوام یخونه نم -

 نیچرا ا. چادر مادرم رو گرفتم يدارم که گوشه  نیزرد چ راهنیتو پ دمید یخودم رو م. کرده بودم اون طرف، به سمت همون مغازه رومو

داد؟ یمادرم رو نم يجا بو

؟یتو صندل یچرا فرو رفت. میریم یدوست نداشت ن،یبب ایب. نمینگام کن بب -

 ینم. نمشونیخواستم بب ینم. رو، استرسم رو میداغون دید یانگار نم. از نگاهش که پر از سوال بود. الشیخ یو ب شدم از لحن محکم یعصب

:داد زدم. نندمیخواستم بب

.منو ببر خونه. خوام ینم یچیمن ه -

.رو نگاه کرد گهیدوباره باز کرد و طرف د. داد و چشماش رو بست رونیرو ب نفسش

.راحت التیخ. کنن ینم یجا زندگ نیا گهیاونا د .نمیزتریشو عز ادهیپ -

.به سمتم و بازوهام رو تو دستش گرفت دیجا نبودن، پس کجا بودن؟ چرخ نیدونست؟ اگه ا یاز کجا م. ازم رد شد یبرق هی. شدم خشک

.دکترت شیرفتم پ. میقدم بزن میخوا یم میگفت. رونیب میاستانبول که بودم، با بهروز رفت -

.يدو روز بعد از نامزد یکی. بود ادمی روز رو اون

.يکه ازش وحشت دار ییاون جاها يبه همه  يبرگرد دیبا. گلم یمواجه ش دیبا -
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....تو .... تو  -

.کجا بودن روزیکه د نیا یحت. دونم یازشون م زایچ یلیمن خ ستن؟یجا ن نیدونم که ا یمن از کجا م -

من؟.... هو  -

.یاون عادت داشت به جاسوس. ینیریخودش يتونست باشه؟ برا یم یک. گهیهومن گفته د حتما

.بلدم يادیز يراه ها ارم،یرو در ب یکه آمار کس نیا يمن برا. به اون نداره یربط -

؟يکار دار یتو به اونا چ -

.شد یعصبان

. بزنه یبینخواد بهت آس یباشه که کسحواسم  دیبا. توئه شیهمه ذهنم پ. توئه یکار داشته باشه؟ من همه حواسم پ یپس ک ؟یچ یعنی -

.کنه ینم بیع يغلط کردن البته، اما کار از محکم کار

....دکترم  -

.نگام کن خانومم. من و دکترته نینداشته باش، ب يبه اون جاهاش کار -

.رو بردم باال سرم

.خونه رو نیا يدوست ندار یگیم یمنطق لیبا دل. مینیب یم میریم م،یشیم ادهیپ. باشم شتیبذار پ. به من اعتماد کن -

؟يآزارم بد يچرا؟ دوست دار گهید. یتو که آمار گرفت. یدون یتو که م. ادیمحله خوشم نم نیاز ا. خوام یتر؟ نم یمنطق نیاز ا لیدل -

. بودم یعصباندونستم اما  یخودم خوب م. زده بودم يخودیحرف ب. بازوم رو ول کرد. ادیز یلیبهش بر خورد، خ یلیخ. شل شد دستاش

 چیه یروند، ب یآروم م. رو روشن کرد و از پارك در اومد نیماش. نگفت یچیبازوم رو ول کرد و ه. ومدیجا بدم م نیاز ا. تنش داشتم

دونستم که ناراحتش کردم  یم. نشه ریچشمام رو بستم تا اشکام سراز. فرو رفتم یتو صندل شتریب. بود نیغمگ دایاما چشماش شد یتیعصب

.دهیرو که نشن رهایاون تحق. کرده باشه، اون ضربه ها رو که نخورده قیهر چقدر بدونه، هر چقدر تحق. ناراحت بودم دایخب من هم شداما 

ن؟یام -

- ....

؟يدیچرا جوابمو نم -

- ....

.رو حلقه کردم دور بازوش دستم

.زمیعز د،یببخش -

توام باده؟ یمن ک -

.نییرو انداختم پا سرم

.سمهمه ک -

؟يجد -

؟يباورم ندار -
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.خواد آزار بدم یزنمو، عشقمو، دلم م. دوست دارم زجرت بدم یکن یتو فکر م. يتو منو باور ندار -

.به فرمون دیرو گفت و با مشت کوب نیا

.... یدون یتو نم. بودم یمن عصبان.... من  -

نشستم  ينکنه فکر کرد. یدون یدونم که تو نم یرو هم م زایچ یلین خم ؟یجمله رو بهم گفت نیچند بار ا مونییآشنا ياز ابتدا یدون یم -

نبود که  نیقصدم ا. بره همه اون حرفا رو ادتیکه . یکن یزندگ يعاد یکنم که تو بتون یکنم؟ دارم همه تالشم رو م یسر جام و دارم نگاه م

.هتهران برات مثل هم باش يبود که همه محله ها نیقصدم ا. رو بخرم هخون نیا

.شهینم -

و هاکان و بهروز رو  زیدرد داره برام که تو کمک دن. کمکت کنم يبذار. من کارم رو بکنم ياگه بذار شهیم. ياگه خودت بخوا شه،یم -

.یکن یمن رو اصال حساب نم. یکن یاما من رو قبول نم يقبول کرد ،یکن یقبول م

حق . گند زده بودم. شد ادهیو پ دیرو کش یدست. سوت و کور یفرع هید تو کر تیرو هدا نیماش. کرد یداشت اشتباه م. نبود يجور نیا

.ستادمیشدم و رو به روش ا ادهیپ.... من انگار  یکرد ول یرو م شیداشت همه سع. داشت

.نداشتم و ندارم یجز تو عشق. رو ندارم یمن جز تو کس. ستیطور ن نیباورت بشه، به خدا ا -

- ....

فاصله  نیتر کینزد. هاش یمحل یبود ب يزیبد چ. ذاشت من رو یجواب نم یزد اما ب یداد م. شد یم یعصبان. ه باهامطور باش نیبود ا نشده

.دستم رو گذاشتم رو دست مشت شدش. بود شیهوا گرگ و م. ستادمیممکن بهش ا ي

.خوام یمن بابت حرفم عذر م -

.ستین یبحث عذرخواه -

.نشیشتم رو سلوس کردم و دستم رو گذا یرو کم لحنم

ه؟یپس بحث چ -

.کم نرم تر شد هیکرد که پنهانش کنه اما چشماش  یهر چند سع. زد يلبخند

.سرده ن،یبرو تو ماش -

.يدیتو اول بگو منو بخش -

.کرد کمیبه خودش نزد شتریدستش رو انداخت دور کمرم و ب. پر از عشوم چشماش رو گرد کرد لحن

.یکن یرو م دیجد يزایچ تا حاال شبیاز د. ينه جالب شد -

.به گونش دمیرو کش انگشتم

بده؟ نیا -

.نه -

.من که عذر خواستم. گهیاخماتو باز کن د -

.ازت دلخورم یلیخ -
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.دوستت دارم -

.زد يلبخند

االن جواب من بود؟ نیا ست؟ین يعاد تیچیکار کنم که ه یمن با تو چ -

.ذهنمه رو گفتمکه تو دل و  يزیاون چ. من نخواستم جواب بدم -

.زد میشونیبه پ قیعم يا بوسه

.یجمله که گفت نیبه ا. دارم دیام نیمن به هم -

***

سالم . خوند یجون تو سالن داشت کتاب م نیریش. معلوم نباشه چقدر تنش داشتم افمیبود که از ق نیا میهمه سع م،یدیخونه که رس به

.کردم

دنبال خونه؟ دیرفت. سالم دخترم -

.که پشت سرم بود، نگاه کردم نیبرگشتم به ام. جوابش رو بدم ینستم چدو ینم

:نیام

.میریتر دنبالش م يفردا جد -

مادرش رو که با لذت  يبهم زد و رفت و گونه  يلبخند. که دروغ نگفته بود هم غرق لذت شدم نیاز ا. خودم بودم استیعاشق مرد باس من

:گفتم. مینیبود تو ب دهیچیمادرم پ يبو م،یرفته بود یلعنت ياون محله به  یاز وقت. دیکرد، بوس یداشت تماشاش م

.با اجازتون برم لباسمو عوض کنم -

د؟یشام که نخورد. برو دخترم -

:نیام

.میامشب همه دور هم باش م،یشام نخور رونیب یخودت گفت -

.دیکن یآماده کنن تا شما لباس عوض م زویپس بگم م. پسرم يخوب کرد -

.دمیشن ییصدا هیشدم که  یداشتم از جلو در اتاق دوقلوها رد م. مشغول تلفنش شد دوباره و من از پله ها رفتم باال نیام

.سیپ سیپ -

.دمیخند. بود رونیدر ب يکه از ال دمیدو تا کله د. رو نگاه کردم اطرافم

د؟یکن یم يجور نیچرا ا -

:آتنا

.من موندم رون،یبره ب یتو رو م یجسارتخان داداش من به چه  نیا. یهست یخب خوردن -

.مینیرو گذاشتم رو ب دستم
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بده؟ ریگ شتریب دیخوا یم. شنوه یبابا م سیه -

.محکم به آتنا زد یپس گردن هی نایت

زوم کرده؟ چارهیب نیرو ا نیکم ام. گهید گهیخب راست م -

.ه کردمردم نگا یبه من که داشتم از خنده م د،یمال یکه پشت سرش رو م آتنا

.ایحاال ب -

.بود، پر از ساز و کاغذ یقینقش نت موس وارهاشیتو اتاق بامزشون که د رفتم

:نایت

د؟یخر میفردا بر -

.دنبال خونه میبرم شرکت، بعدم بر دیبا -

؟ينه که خونه ا -

.... یآره ول -

 نیدرد ا یتو بفهم دیشا ایب. تو رو خدا باده نه نگو. ادیم باون بابک خنگ دیشا. ادیم نامیس. رونیب میریشام م. میرینم دیخر. نداره یول -

.هیپسره چ

.دمیگونش رو محکم بوس. بامزش نگاه کردم ي افهیق به

.میریباشه، م -

***

ارم همون طور که داشتم گوشو. دیسرم رو بوس يبهم زد و رو يلبخند نهیاز تو آ. اومد رونیاز حموم ب نیزدم که ام یرژ ساده م هی داشتم

:کردم، گفتم یرو گوشم م

ن؟یام -

.کرد یسرش رو خشک م داشت

جانم؟ -

.رونیب رمیمن فردا شب با دوقلوها شام م -

.نگاهم کرد. حرکت شد یب دستش

؟یخودتون سه تا؟ چه ساعت -

.بگن نیبه ام خواستن ینداشتم اما فکر نکنم دوقلوها م یمن مشکل. متنفر بودم بهش دروغ بگم. جواب بدم یدونستم چ ینم

.میساعت نه، نه و ن یدونم ول یدرست نم -

.ببرتون گمیباشه، به راننده م -
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.رمیدوقلوها م نیاصال با ماش. بده نویماش چییراننده چرا؟ تو سو -

.يریمن و با راننده م نیتو با ماش ،یتونن اما اگه تو همراهشون یخوان برن، م یاونا اگه خودشون م -

.اوردیم دادم رو در داشت

ه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا -

:بست، گفت یطور که داشت بند ساعتش رو م همون

.شهیاون ساعت بدون راننده نم. ندارم يمنظور -

.یکن یم نیبهم توه يدار -

.میعصبان يشد به چشما رهیخ صاف

خوش ندارم با خنده . ستین دوتا سرتق امکانش ناما اون ساعت با او يزیچ هیاگه زودتر بود . من نگرانتم. دادم حیقبال هم برات توض -

.دنبالتون فتهیب یاون دوتا کس يها

 نهیزم نیهم تو ا يذره ا. رفت رو اعصابم یداشت م یهم ه نیام. امروز حالم بد بود یکاف يبه اندازه . دمیترک یم تیاز عصبان داشتم

و  دمیخودم رو عقب کش. رهیزد و اومد تا دستم رو بگ يلبخند میرزخب ي افهیبه ق. رییتغ یچشماش سخت بود و ب. داد یانعطاف نشون نم

.کوتاهم نگاه کرد یلیخ نبه دام. ستادمیا

.عکس العمل نشون نده باده يجور نیا -

کار کنم؟ یچ -

.در باز بود يال. نییصدام رو آوردم پا تن

.يخواهرات زشته که به زنت اعتماد ندار يجلو. خجالت آوره -

.جون از راهرو اومد نیریش يم رو بده که صداجواب خواست

.اومدن يازین يمادر، آقا ن،یام -

.رو کم داشتم نیهم. زیه مردك

:نیام

.میزن یراجع بهش شب حرف م -

.سمت در رفت به

.شلوار پات کن -

 ف،یح. ترل کردم که داد نزنمبه زور خودم رو کن. نشستم لب تخت. بودم در حد مرگ یعصبان. خواست گلدون رو بکوبم تو کلش یم دلم

 یحسود ب يزورگو. رو تخت دمیمشت کوب. دامن نیپوشم عالوه بر ا یکنم، تاپ م یاصال لج م. و زشت بود میکه خونه مادرش بود فیح

 يچشما ادی ".رهیگ یم میلباستم تصم يحکومت کردن، حاال آقا برا يبفرما باده خانوم، بعد از عمر". کردم گاهن نهیبه خودم تو آ. منطق

پدرجون، آن  ياگه زشت نبود جلو. کردم لیرو تکم شمیو آرا دمیگشاد پوش یلیخ يدامن شلوار هی. که افتادم، خودم بدم اومد يازین زیه

.کجا خورده ازگرفتم که نفهمه  یازش م یچنان انتقام
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***

 نییبا پدرش پا نیام. کرد یحواسش رو پرت م يجور هی نیام د،یچرخ یهر بار که به سمت من م یانداخت، وقت یبه خندم م يازین ي افهیق

جون از  نیریش يبود که صدا دهینرس رهیدستم به دستگ. رو کرده بودم تا جلو جمع رفتارم نرمال باشه میمشغول صحبت بود و من همه سع

.پشت سرم اومدم

م؟یحرف بزن يگلم، حوصله دار -

.البته -

.میهم نشست يرو مبل رو به رو. رشینظ یب ينه راه افتادم به سمت کتابخو دنبالش

مگه نه؟ ،يزیکه برامون چقدر عز یدون یم -

.دوست دارم یلیمنم شما رو خ -

 دمیامروز ناخواسته شن. زهیعز اریخود باده بودنت بس تت،یاونا مستقال، شخص يهم دخترم اما مهم تر از همه  ،یتو هم عشق پسرم -

.نیحرفاتونو با ام

.انداختم نییارو پ سرم

.دیببخش.... من  -

که با  نیو به ا يرو کنترل کرد تتیکه عصبان نیبه ا ،ينکرد یکه تو جمع بهش کم محل نیکنم؛ به ا یمن بهت افتخار م د؟یچرا ببخش -

.يلباست رو عوض کرد ،یکه دوست نداشت نیوجود ا

.کنم خواستم لباسمو عوض یهستن، م يازین يآقا دمیفهم یمن خودمم وقت -

.داره کیآدما ت يسر هیرو . ستین یآدم دگم نمیام. یهست یعاقل یلیتو دختر خ. دونم یم -

.ازش دلخورم یکم -

خوام بهت بگم، من همون قدر که  یمن م. دهیم حیرو بهتر برات توض زایچ یلیخودش مطمئنا خ. اصال امشب پدرشو هم در آر. يحق دار -

 زیتو عز. طرف حق باشم شهیکه هم نینگم و ا نیمئن باش انقدر هم عاقل هستم تا درد و دالت رو به اممط. مادر تو هم هستم نم،یمادر ام

.ییما

.مادر بود يبوش، بو. محکم در آغوشش گرفتم. بلند شدم. رو به گلوم آورد یخالصش، بغض یو مهربون رینظ ینگاه ب نیزن، با ا نیا

***

 يبا دستاش موهام رو از رو. از جام تکون نخوردم. تخت و از پشت بغلم کرد يآهسته اومد رو. نیبودم، پشت به ام دهیتخت دراز کش رو

.شد یخورد، حالم دگرگون م ینفسش که به گردنم م. لب هاش گرفت نیگوشم رو ب يگوشم کنار برد و الله 
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؟ينفس من قهر -

نباشم؟ -

.کم درکم کن هی. نه نباش -

.نیام میمن ک ستیحواست ن یگاه -

.کم به منم حق بده هیکم، فقط  هیاما  یهست یدونم که تو ک یم. هست ،يمعتقد یبه هر چ. به خدا هست -

برم؟ ییذاره من تنها جا یحق بدم که خواهرات فکر کنن شوهرم نم -

.شد و خم شد به سمتم زیخ میجاش ن از

؟یچ یعنی. يحرف مزخرفو سر شبم زد نیا. نمینگاه کن بب -

.یچ یعنیبگو  تو به من -

 ییمحافظ جا یدوقلوها هم ب. اما اونا دارن م،یندار یبه کس يما کار. ارهیبرامون م مییدشمن ها تامونیموفق. میدار ادیباده، ما دشمن ز -

و پات خار ت هیکه نکنه  نهیدرد من ا. یتنها نقطه ضعفم. یهم خانوم من ،یتو چشم یلیهم خودت خ. ترم هست ژهیو تتیتو که وضع. رنینم

مگه از پشت کوه اومدم؟. ندارم يمنظورمن . بره

تمام طول روز که تو شرکت مشغول بود، حواسش به همه . رو دوششه تیبار مسئول ياحساس کردم همه . بود یبیحس غر هیصداش  تو

 یکردن که تجمل ب یم یزندگ یو معمول یآدما خاک نیانقدر ا. از همه من شتریبود؛ از سود شرکت تا دربون شرکت، بعد هم خونه و ب زیچ

.رو تشونیرفت موقع یم ادمی یگاه. ومدیحد خونشونم به چشم نم

باده؟ -

جان دلم؟ -

.سمت خودش چرخوندم

ازم؟ یستیناراحت ن گهید. قربون اون جان گفتنت بشم -

.فکر کنم دیبا -

.دمیخواست ببوسدم که سرم رو عقب کش. دیخند طونیش

.نرفته ادمیشلواره  انیهنوز جر. ر کنمروش فک دیگفتم که با -

.ادیمردك خوشم نم نیاما از ا دیببخش. لحنم بد بود. اونو موافقم ،يوا يا -

.لباس بپوشم يکه چطور دیرس یعقلم م ،يداد یاگه بهم فرصت م -

.دیرو بوس دستم

.دونم یم -

.پوشم یدلم بخواد م یدر ضمن من هر چ -

.هیازین شیکی. دارم کیآدما ت یمن رو بعض ؟یبپوش یبهت گفتم چ یزنم اما ک یغر م ین گاهم. نزدم یمن که حرف زم،یعز -

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٧

خودم بهت اثبات  ،ياگه بهم فرصت بد. به نشون دادن خودم ندارم يازین. شده فیهفت سال سر صحنه بودم و ازم تعر ن؛یگوش کن ام -

.ندارم دنیلباس پوش نهیبه تذکر تو زم يازیکنم که ن یم

.یکه اون رژ قرمزه رو نزن یه، قبول اما به شرطباش -

. تو کلش دمیبا بالشت محکم کوب. در اومد دادم

***

.میدیخند یم نایت زونیآو ي افهیآتنا به ق با

:نایت

.سالشه ستیپررو رو؟ باده انگار ب يپسره  ینیب یم -

داداشت بهتره؟ یکن یفکر م. ستین بیبه خدا عج -

.نه، حسودتره -

.باشه ختهیانقدر به همش ر يزیچ نیکردم که همچ یما اصال فکر نما -

 نیریش. میبرگشته بود رونیبود که از ب یساعت مین. ساعت حدود دوازده بود. میروش نشسته بود يتخت که سه نفر يبلند شد از رو نایت

.هم با پدرش تو کتابخونه مشغول کار بودن نیجون خواب بود و ام

:نایت

. منظور بودم یمن ب. باشن ریتونن با غ یکه نم نیا ایبه بحث که جماعت هنرمند درسته با خودشون بپرن  میشما با بوسه نشست يتو نامزد -

....کم خب حرفام  هیالبته . کنن یگفتم هنرمندا بهتر هم رو درك م

ناراحت نشه؟ یانتظار داشت -

.به سمتم دیچرخ

 هیداده  شنهادیرو، به آتنا پ نایس نیبب. جسارت نداره اعتراف کنه یآدم حت نیا مه؟یمه؟ چمنه باده؟ دوست پسرمه؟ نامز يکاره  یچ -

.ازدواج آماده کنه يمدت با هم باشن تا بتونه خودشو برا

.شدم و دستمو رو شونش گذاشتم بلند

دوست  شتره،یبابک سنش ب. ستین یکی اوضاعش نایکه بابک با س نیتا جسارت کنه اعتراف کنه عسلم و ا یرو آماده کن نهیزم دیتو با -

.تونم هنرمند جماعت رو درك کنم یگفت من که نم یم یه. بامزه بود یلیامروز خ افشیق یداداشته ول

:آتنا

.يرو داشت، تا حاال صد بار دوست دخترش شده بود ایکم از جنم برد هی. آره، دلم براش سوخت -

:من

.دختربازه یلیخ ایبرد. تو رو خدا نگو -
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.اومد تو نیبه در خورد و ام يموقع تقه ا همون

.که جمع زنونه اس نمیب یخب خب، م -

.زد یم يبهش کردم که لبخند پرمهر ینگاه

:نایت

.خانومت امشب گروگان ماس. نیتو ام ایب -

ه؟یخانومم چند تا محافظ داره؟ مگه الک یدون یم. يفکر کرد -

.ستش رو دور کمرم حلقه کردد. ستادمیا ششیزدم بهش و رفتم پ يلبخند

:آتنا

.خواد یدلشون م دیگینم. جاس نیبسه، دوتا عزب ا -

:نیام

.ستاین میخواد حال یدلم م. شما دوتا حواستون باشه ياو ياو -

:نایت

.منطق یداداشم، ب یمنطق یب -

***

شمال بره شمال و صبح جمعه هم  يپروژه  ير بود برافردا پنجشنبه بود و قرا. پرونده ها بود يتو زیسرش، پشت م. دمیتخت دراز کش رو

که  یکس هی. همراهم هیخوشحال بودم که براش  یلیخ. چند جا ازم نظر هم خواسته بود یحت. پروژه رو نشونم داده بود ينقشه ها. برگرده

.شغلشم باهاش مشورت کنه هتونه راجع ب یم

زم؟یعز -

جانم خانومم؟ -

م؟یتن بشگرف یعروس الیخ یب شهیم -

.پرونده ها بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد يرو از رو سرش

چرا؟ -

.مونیسر خونه زندگ میریبعد م مش،ینیچ یو م میدیخونه هم که پسند. میگرفت يما که نامزد. هیخب چه کار -

شده؟ يزیچ -

شده باشه؟ دیبا -

.آرزوه داره لباس عروس بپوشه يهر دختر -
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که از رفتن دخترش  يپدر ایداشته باشه که تو لباس عروس قربون صدقش بره  يکه اون دختر مادر یطگفت، به شر یراست م خب

همه کار زحمت مضاعف  نیاون ها هم وسط ا ياز دوستانم که برا ریرو نداشتم، البته به غ یکس یدعوت عروس يناراحت باشه، نه من که برا

.بود

.آرزوشو ندارم. دمیس عروس پوشلبا يو پنج صفحه ا ستیمن دو تا کاتالوگ ب -

.من دارم -

لباس عروسو؟ يآرزو -

.ارمیکه خودم لباس عروسو از تنت در ب نیا. خانومم ریخ -

.برام بوس فرستاد یپرت کردم که تو هوا گرفت و با ژست خوشگل و خاص طونشیرو تخت رو به سمت صورت خندون و ش کوسن

.باده يشد یوحش -

؟یکن یبه در آوردنش فکر م نمت،یدوست دارم تو لباس عروس بب یگینم. ییایح یب یلیخ -

.به خودش گرفت یمظلوم ي افهیق

.کنم یفکر م کشیمنو که فقط به همون ت یانقدر حسرت به دل گذاشت. چه کنم -

.منه ریالبد تقص -

.خورم یم زیل یه میماه نیع. کنم یمنم که ناز م ،یگینه راست م -

.ینداشت يتو اصرار -

.درشت شده نگاهم کرد يچشما با

؟یعنیکردم راه داشت  یاصرار م -

.و اومد رو به روم رو تخت نشست دیبلند خند. رو نگاه کنم يا گهید يکردم جا یسع. دمیخودم خجالت کش. زدم یحرف عجب

.دهیکش میچه خجالت. افشویق -

.نیذارم ام یدارم برات کم م -

.دستش رو گذاشت دو طرف صورتم دوتا

.میبخواب ایحاال ب. يمن بهت گفتم، حسرت داشتنت رو دارم اما هر وقت که تو هم بخوا -

.کردم یموهاش رو نوازش م. بازوش يرو دمیو من هم دراز کش دیکش دراز

.خوشگله یلیخونمون خ -

گه؟یمزون د دیریفردا با مامانم م. خانومش خوشگل تره -

:طور که دستم تو موهاش بود، گفتم همون

.باشه -

.برات بفرستن میگیم ومد،یاگه خوشت ن. نکن یستیرودربا ن،یبب -

.رو داشت گهیامروز پدرجون بحث دو هفته د. شهیفرصت نم -
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.فرشته هاس نیبپوشه ع یخانوم من هر چ. حاال فردا برو. نباشه تیتو به اونش کار -

.کرد میبا لذت همراه. به لبش زدم یقیعم يشدم و بوسه  بلند

.نبودا یاما کاف یاساس یکن یرو م ییزایچ هی يخانومم، دار. نه، نه، خوشم اومد -

. بوسه هاش گم شد نیمن ب يها و اعتراضا خنده

***

 یم نییدور کمرم بود و منم باال پا نیدست ام. داد یخُال برام دست تکون م نیداشت ع شهیخندانش نگاه کردم که از پشت ش ي افهیق به

 هی. کردن کیسالم عل نیبا ام. که اومد، تنگ در آغوشش گرفتم رونیب. خودم ابراز احساسات کنم یدوست داشتن يمهسا يتا برا دمیپر

 ان،یتونستن ب یو بوسه نم رایسم. دیکنم، به دادم رس هیگر ادیخواستم از شدت کار ز یکه من واقعا م یطیتو شرا ،یسهفته مونده به عرو

دوست خوب، خوشگل و . ارهیگفت شده با کتک م زیهاکان رو هم دن یجا باشن، حت نیاما قول داده بودن ا یعروس يبرا. اوج کاراشون بود

.ودنشسته ب نیخوش پوشم حاال تو ماش

:مهسا

.تنگ شده یلیخ رانیا يدلم برا -

مادرت کجاس؟ -

.ادیم یعروس يبرا. رایسم شیبود اما رفت استانبول پ سیپار -

.دیکش یرو نفس م یخنک سحرگاه يو هوا نییبود پا دهیرو دوست نداشتم، پنجره رو کش ریمس نیبرعکس من که ا مهسا

:مهسا

.نداره یمن که گفتم لزوم. دنبالم يایموقع ب نیا يمجبور شد نیببخش ام -

کم بذارم برات؟ شهیمگه م. یشما خواهر خانومم ه،یچه حرف نیا -

.میکرد شرفتیپ شتریگام ب هی م،یهر بار که ازش رد شد. سسرنوشت من و باده ا ریمس ر،یمس نیا. لطفته -

:من

.کنم یاون شبا م ادی شتریروزا ب نیا -

بعد از رفتنش  ریمس نیمن که تو هم يترسون و لرزون نوزده ساله  قیاون رف. شهیباورم نم ،يوا. تهیشدنت به عروس کیبه خاطر نزد -

.شهیحاال داره عروس م ختم،یاشک ر

.کردم ینم دایرو پ نیبا ام ییوقت شانس آشنا چیمن ه. االن نبود ییبایبه ز زایچ یلیخ ،يتو نبود -

.بهم زد يلبخند نیام

:مهسا

.میکن شرفتیپ میکه بتون نینحو و همش به خاطر ا هیهر کدوم به  م،یکرد سکیر. میکرد رییهممون تغ -
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.خانوم دکتر نشدم رایمن که مثل تو و سم -

.رمیگ یم رشیبرات پذ. ره کهغصه ندا. خب بشو -

.به پشت سر برگشتم

ن؟یمگه نه ام گه،ید مهیسال و ن هیفقط . شتیپ امیم. هیعال -

:گرفت، گفت یرو م یهر نوع شوخ يکه جا يجد یلیلحن خ با

.باده ستیقشنگ ن شمیشوخ -

:لب گفت ریز مهسا

.جذبه یمرس -

 ياصرار مهسا برا. برام بس بود و مهم داشتن شغل خوب بود سانسیشت چون تا فوق لهم ندا لیدل. هم به دکترا فکر نکرده بودم یلیخ من

خواستم استاد دانشگاه باشم و درضمن دکتر  یمن نم. ارهیکه از شوهر پزشکش کم ن نیا يهم برا رایبود و سم يدکترا، داشتن شغل استاد

.کرد ینم جادیرقابت ا رامهم ب نیبودن ام

***

 یم. خودشون و من تو شرکت منتظر ورودش بودم يرفت به خونه . نیام يخونه  میاریمهسا رو ب میفغان هم نتونستبا اصرار و  شبید

.جلسه داشتن که مهسا با عطر مست کنندش وارد شد ایو برد نیام. مینیبب شگاهیآرا میخواست هم بهم تو نقشه ها کمک کنه، هم با هم بر

.به به، خانوم دکتر -

.داره آقاتون یتگاهعجب دم و دس -

.شهینگو آقاتون، چندشم م -

.دب دبه و کبکبشو نیا شهیآدم باورش نم ه،یانقدر پسر متواضع شییخدا -

.اومد شنیاز پشت پارت ایو برد نیام يخنده  يکه صدا میهم مشغول نقشه ها بود با

:ایبرد

.جون داداش، خانومت بفهمه -

:نیام

.ایببند برد -

که از در اتاق وارد شدن و  دنیرو د مونیهمون موقع فکر کنم سا دم؟یفهم یمن م دیرو نبا یچ. اونم تعجب زده بود. ممهسا نگاه کرد به

دم؟یفهم یم دیرو نبا یبود که من چ نیا ریمن هنوز ذهنم درگ

رو به مهسا که کنار  نیام. به لبم آورد يخاطرات لبخند ادی. که بار اول من رو هم برده بودند میرفت یناهار به رستوران يبرا نیام شنهادیپ به

:تر، گفت پیخوش ت يا گهیساکت بود و از هر موقع د یبیکه به طرز عج ییاینشسته بود، برد ایبرد يمن، رو به رو
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.سنگ کهیت هی نیع ال،یواو. کم روش نفوذ داشته باشم هیجا بلکه بتونم  نیباده خانوم شما رو آوردم ا نیمن بار اول ا -

:مهسا

.من بزرگ شده يدست خواهر راهبه  ریز. ستیکار ن ریتقص نیخب ا -

نه تو بحث  ومد،یکه اصال بهش نم يریبود که تو سکوت و سر به ز ایبرد يو مهسا مشغول بحث شده بودند اما همه ذهن من متوجه  نیام

. بود يا گهیم دکرد و انگار که تو عال ینگاه م يزیفقط به روم ،يا گهید زیکرد، نه تو چ یدخالت م

***

 یو مربا کمک م یبه مامان تو درست کردن ترش شهیهم. بود زیتم شهیاون دوره ها هم اتاقش هم. خونه نگاه کردم زیو تم کیش لیوسا به

 بوده که یخوب معلوم بود که قاب عکس یلیخ. رنگ بود رییجاها تغ یبعض واریرو د. سرم رو چرخوندم. دوست داشت يخانه دار. کرد

که  يهم مادرم، مادر دیشا ایتونست باشه؟ سبحان؟ حاج کاظم؟  یم یعکس ک. نداشتن یتنها مفهوم تیهو یب يخایبرداشته وگرنه اون م

 یخوش رنگ يبراق و تراش خورده چا ستالیتو فنجون کر. زردرنگش رو به روم نشست یحاملگ رهنیبا اون پ. بلد نبود يهم مادر یلیخ

.خکیم يبود با بو ختهیر

.باده يکه اومد یمرس -

راست اومده  هیو من از شرکت امشب  ششیرو بفرستم، اصرار کرده بود که خودم برم پ یکه بهش زنگ زدم براش کارت عروس شبید

.خارج شد نگیاز پارک نیماش هیمطمئنم چون من که زنگ زدم  رون،یهومن رو فرستاده بود ب. ششیبودم پ

.ياز تو که دعوتم کرد یمرس -

.گونش رو پاك کرد ياشک رو طرهق

.يذاره از دستش بر یکه اون طور نگاهت کنه، نم يمرد. یشیمطمئن بودم که عروسش م مارستانیاون روز تو ب -

به کار  میمادر يساره هورمون ها دنیبود که چطور با د ادمیبود اما خوب  نیکردم ازدواج با ام یکه فکر نم يزیاون روز به تنها چ من

.بودافتاده 

؟يریدلگ -

پسرت کجاس؟ ینباشم؟ راست -

.رونیبا هومن رفته ب. وابسته اس یلیبه پدرش خ -

.کرد بیساره رد نگاهم رو تعق. قلبم به تپش افتاد. زیم يرو یسینف يشده  يسنگ دوز يزیافتاد به روم چشمم

.تو رو هنوز نگه داشته يبرا -

.کرد هیگر يبلندتر يصدا با

.تیزیو جهمنتظره بذاره ت -

.رو قورت دادم بغضم
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نه؟ د،یتو رو اون خر ي هیزیجه -

.آره -

.تفاوت من و تو ساره نهیا. دمیام رو خودم خر هیزیاما من جه -

.يتو شوهرت رو خودت انتخاب کرد. هم هست يا گهید يتفاوت ها -

.از خودم ومدیبدم م. دیکش ریت قلبم

.من عذاب وجدانش رو دارم -

.کنن یهم رو عوض م یناخواسته زندگ یآدما گاه یگفتم تا بدون نویا. خوشبختممن . خودیب -

....برادرت . ساره؟ پدرت از من متنفر بود یکن یم یناخواسته؟ شوخ -

....براش که . کنه یم یزندگ لتیاون که هنوز داره با تو و خاطراتت و وسا يبرا. دادشم يشب و روز ندارم برا ،يعقد کرد یگفت یاز وقت -

؟یکرد، نگران یبهم تجاوز هم م د،یچرب یزورش بهم م گهیکم د هیبراش که اگه  د؟یمن رو به گند کش یبراش که تمام کودک -

.کرد هیگر بلند

.بابامم بلد نبود. کردن بلد نبود یعاشق -

.مادرم رو دوست نداشت -

.چقدر دوست داشت مادرتو يدیند. ينگاهش کرد نهیبا ک شهیتو هم. داشت، به خدا داره -

 میچا. کس چیبودم؟ ه یمن ک. طرف شوهرش؛ پدر بچه هاش کیپدرش بود، برادرش و . طرف نگاه کنه یدادم که نتونه ب یحق م بهش

.سرد شده بود، قورت دادم و کارت رو به سمتش گرفتم یرو که حاال کم

.ستین یکار درست گهیمرد د هی صحبت کردن از. نمیمن االن همسر ام. گذشته، تموم شده ساره زیهمه چ -

.امیمن با سر م. دونم یبه خدا م. دونم یم -

.اریهومن رو هم ب -

هم دلش  ،يمثل دکتر پاکدل شد یهم خوشحاله که زن آدم. اونم سردرگمه ،يازدواج کرد دهیفهم یاز وقت. یبش تیخوام اذ ینه، نم -

.سوزه یسبحان م يبرا دیشد

از گذشته و از اون عشق  یهر حرف. بود و بس نیتو قلبم ام. یکس ینه سال ب یبغض بود به بزرگ هیوم تو گل. شد یداشت بد م حالم

.خونه رو داشت نیکه از صبح استرس اومدن من به ا يبود به مرد انتیبه نظرم خ مارگونهیب

.دارم یخوشبخت يمن براش آرزو -

شوهرم رو  يلذت بردن از نوازش ها يبه من اجازه  ادشونی یکه حت يا هرزه يو اون دست ها اهیس ياون چشم ها يواقعا؟ برا داشتم

داشتم؟ یخوشبخت ياون آدم آرزو يداد؟ برا ینم

.سبک تر بشه دیببخشش شا. ببخشش باده -

.اون شب که گذاشتم، گذشتم. وقته گذشتم یلیمن خ -

.خواست فرار کنم یکرد و من فقط دلم م بغلم
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بمونم که همه جاش  يکه من اومدم؟ من تو خونه ا رونیشوهرش و پسرش بمونن ب ؟یکه چ. قبول نکردمشام موندن رو  يبرا اصرارش

دخترش نکرد؟ منتظر راننده شدم که بهش زنگ زده  يکرد که برا يساره اندك مادر يکه برا يمادر يبو ده؟یگذشته رو م يناخواسته بو

.دختر عمش ير شام و مهسا هم رفته بود خونه قرا هیداشت با  یمهم ي لسهامشب ج نیام. ادیبودم تا ب

***

 نکشیع ياما پدرجون از باال کهینزد یکه عروس نیگذاشت به حساب ا. من اما اصال اشتها نداشتم. جون اصرار کرد که شام بخورم نیریش

رفتن به . دمینفس کش قیرو عم نیو عطر ام دمیرو تخت دراز کش. ستیبود که حالم چندان خوب ن دهینگاه کرد که به نظرم فهم يطور

پر از  ياون چشما يبستم، به جا یحاصلش اما من بودم؛ خسته و داغون که چشمام رو که م. دونم ینبود رو نم ای ودساره اشتباه ب يخونه 

 دمیکش یقینفس عم. کرد یکه داغون ترم م دمید یرو م يو هوس آلود یوحش اهیس يکرد، چشما یکه داغم م یپر لذت عسل یمهر و گاه

 یو بغلم م يجا بود نیکاش االن ا. يجا بود نیکاش ا": نه سال اس ام اس دادم نیتو ا یکس ره يبار به جا نیا. رو برداشتم لمیو موبا

چشمام رو بستم تا . خاموشه شیدونستم به خاطر جلسه گوش یم. اس ام اس سند نشد ".خودت و بوسه هات تنگ شده يدلم برا. يکرد

.نهیدونستم که همه کس من ام یخوب م یلیاالن خ. کنم استراحت یکم

 یمن فقط م. انتقام هم نداشتم. نداشتم نهیمن ک. دونست درد من رو یببخش؟ ساره که م. واقعا حالم بد شده بود. خودم جمع شده بودم تو

شده  ینازك نارنج. شد یغضم داشت بزرگ تر مب. کمرم يچشمم، اون ضربه ها از رو يصداها از سرم بره، اون نگاه ها از جلو نیخواستم ا

با خودشون اشک  ومدن،یکدوم هموطن نبودن، خاطرات اگر هم که م چیکه ه ییاون دانشگاه کنار بچه ها اطیتو ح ییهاروز هی. بودم

 یشفاف م یدل نازک هیکه عاشقشم اما  ياومدم، تو تخت خواب مرد ایکه توش به دن یجا تو خاک نیا. یبود و نفس تنگ یدلتنگ. اوردنینم

.نیآورد، پر از عطر ام

 عیسر. باز شدن در اومد يروز رفتن به مدرسه که صدا نیاول ادیبودم، به  میده سالگ يها دیع ادیبه . زدم یغلت م يداریخواب و ب نیب

نگاه کرد با  عمیکات تند و سربه حر. نییپا دمیناخود آگاه از تخت پر. که به سمتم اومد دمیرو د نیام. سرم رو چرخوندم به سمت در

 نیب شیدستش دور کمرم حلقه شد و دست بعد هیچند لحظه دستاش تو هوا موند اما بعدش . و محکم بغلش کردم رفتمبه سمتش . تعجب

:کنار گوشم گفت یآروم يبا صدا. زمیداشتم اشک نر یوقفه سع یکرد و من با تالش ب یبغضم کم کم داشت سر باز م. موهام رفت

.يشده خانومم؟ تو که منو سکته داد یچ -

.افتاد؛ ساعت نه بود واریچشمم به ساعت پشت سرش رو د. برداشتم نشیس يرو از رو سرم

؟یمگه قرار شام نداشت -

.رو از رو صورتم کنار زد موهام

مگه عقلم کمه؟ رون؟یب يشام بر یشیپا م لیبیخواد، با چند تا س یخانوم خوشگلت بهت اس ام اس بده دلم بغل م ،یتو باش -

.که جو نگاه من رو عوض کنه نیا يبرا دیشا. که کرد يا یزدم به شوخ یشل لبخند
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.یده بار زنگ زدم، بر نداشت د،یاس ام است که رس -

.بردارم لنتیآخ، فراموش کردم از رو سا -

.اخم نگاهم کرد با

.خانومم شیخودم اومدم پ. رو فرستادم شام ایمنم برد. يمامان گفت خونه ا. بعدش زنگ زدم خونه. بودم دهیواقعا ترس. از دست تو باده -

لحظه نگاهش نگران شد و  کی. که تو ذهنم هست رو بخونه يزیبراش نداره هر چ يدونستم کار یم. شده بود به چشمام رهیخ متفکر

.سیخ سِیشد، خ سیمن هم خ يرفت تو هم و گونه ها شتریاخماش ب

شده؟ یچ -

.هنوز منتظر جوابش بود. تخت نشستم يلبه . اومدم رونیب آغوشش از

.بده یلیمن حالم خ نیام -

.زانو زد نیرو به روم، رو زم. شد تو چشماش خوند یترس رو م قتایبار حق نیا

آشغال، سبحان؟ کهیاون مرت ایکرده؟ برم سراغ هومن؟  يکار یشده؟ کس یکه چ یگینفس من آخه نم -

ولم کنه؟ یسراغ مخ من؟ بهش بگ يایب یتون یم. کس چیغ هسرا. نیداد نزن ام -

.دیبه صورتش کش یبلند شد و دست. کالفه شد. هقم بلندتر شد هق

.يزیر یطور اشک م نیا شمیم وونهید. نکن هیتو رو خدا گر. نکن هیگر -

.رو گرفتم نشیو آست دمیاز جام پر. يسمت در رفت، با خشم بد به

؟يذارتنهام ب يخوا یکجا؟ م -

.جلو پات ندازمشیم. سراغش رمیدارم م -

.یخوام تو کنارم باش یمن فقط م ن،یام -

.رو کج کردم سرم

باشه؟ -

کنارم دراز . تخت يبلندم کرد و گذاشتم رو نیزم ياز رو. اومد به سمتم. وقت تجربش نکرده بودم چیخواهش ناب بود که ه هیپر از  صدام

بود، با  ییبایسکوت ز. بردم یبودنش رو م تیکامال تو حصار تنش قفل بودم و لذت امن. چسبوند نشیبه سسرم رو . محکم بغلم کرد. دیکش

.وجودش يو گرما نیقلب ام يتندتر بود و صدا یکم هیمن که به خاطر گر ينفس ها يصدا

اون رو مادر درست کرده؟ ي هیزیجه یدونست یم. ساره شیرفتم پ -

- ....

.تا من حرف بزنم دونستم سکوت کرده یم

ذاشت نفس  یکه نم ،یذاشت درس بخون یبابام رو ببخش که نم. ببخش گهیمن چه کرده؟ ساره م يبرا. کرده يمادر مچهین هیاون  يبرا -

.زد یببخش که کتکت م. یمهندس باش یچون دوست داشت. یالك بزن یچون دوست داشت. يبود يا گهیچون دختر مرد د یبکش

:که گفت دمیدستاش رو دورم محکم تر کرد و شنکتک که اومد،  اسم
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.زیهمه چ یخونم، ب یفاتحشو م -

؟یگفت يزیچ -

.نمیزترینه عز -

.سوزه یداداشم م يدلم برا گهیم -

.بلندتر شد میگر

از بودن با . برمخوام از بودن با تو لذت ب یمن م.... خوام  یمن م. خوام سبک بشه یمن نم. سبک تر بشه از بار گناهانش. بگذر گهیم -

.شوهرم

ار همه  شتریب یبود، پر از خشم بود ول یبه صورتش نگاه کردم، به چشماش که حاال پر از التهاب بود، پر از نگران. کم ازم فاصله گرفت هی

.از جاش بلند شد. پر از عشق بود

؟يذار یتنهام م -

کردم  یامشب تازه داشتم حس م. کردم یرو درك م نیام يها ینامروز انگار تازه داشتم نگرا. ییاز تنها قیعم یترس. داشتم ترس

. تر کیشد و نزد کیکردم، نزد یحرکاتش داشتم نگاهش م نیو به من که متعجب از ا دیبه موهاش کش یدست. یچ یعنینبودنش برام 

 یآروم و من سبک م یلیوم، خداغ و آر يبوسه ا. لب هام حس کردم يخم شد و من لب هاش رو رو متخت گذاشت و رو يزانوهاش رو رو

 یبدنم حرکت م يپر التهاب رو يا یپر از داغ ر،ینظ یب یآروم و پر از نوازش یلیگونم وگردنم و دستش که خ يشدم با هر حرکت لبش رو

ن سر من، جز او يرو تن مثل کوره  یحس چیو ه ییصدا چیه. نبود یچ بغضیابرا بودم و ه يتخت، که رو يکه انگار نه رو یمن. کرد

.دادن یخشک احساس من جون م نیکه قطره قطره به سرزم یآروم يخوردن و اون بوسه ها یبدنم سر م يسبک رو یلیکه خ ییانگشتا

آروم رو کمرم  یلیتنش بود و انگشتاش خ مین يتنم کامل رو میقلبش بود و ن يکه سرم رو یمن يرو د،یدست آزادش پتو رو روم کش با

 نیسرش رو خم کرد و ب. مطمئنم. که همش عاشقانه بود ییطرح ها. دمیکش یم یفرض يطرح ها نشیس يشتم روخورد و من با انگ یسر م

.دیکش یقیموهام نفس عم

چقدر عاشقتم باده؟ یدون یم -

- ....

پتو . مع کردمج نشیس يخودم رو رو. بود دیبع یلیحسش خ دنیکرده بود، نفهم هیکه بهم هد ییبایامشب با حس ز. نداشتم که بدم یجواب

.دیتا سرم باال کش بایرو تقر

.تو راحت راحت بخواب. جام نیمن ا. بخواب نفس من -

***

قرار بود . میمدرسه بود، برسون هی ينقشه رو که مربوط به پروژه  هی میسفت و سخت تا بتون یلیخ میمشغول بود يصبح با مهندس آذر از

البته من به اون ناهار دعوت نشده بودم، . ادیباهاش قرار داد بسته بودن به شرکت ب ایو برد نیکه ام يدیشرکت جد رعاملیناهار مد يبرا
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با مهسا قرار . داره کیروشون ت نیام يازیکه مثل ن هییاز اون مردا نمیکردم احتماال ا یاحساس م. ایبه من نگفته بود تو هم ب یکس یعنی

.میو تا از کارها برسد یکیشرکت که بعدازظهر به  ادیتا ب میگذاشته بود

:يآذر مهندس

.شهیسرمون شلوغ م یلیشرکت بازم مهندس استخدام کنه چون خ دیفکر کنم با یول شهیپرسود م یلیخ دیجد يپروژه  -

به  يبا رفتن مهندس آذر. میبود دهیبا هم به نظر مشترك رس زهایچ یلیبا من صحبت کرده بود و در مورد خ نیبه پروژه و سودش ام راجع

.گردنم خشک شده بود. امیکش ب یاتاقش، فرصت کردم تا کم

***

کردم تا خندم رو  یرو م میمن تمام سع. فتهیباعث شد تا قاشقش از دستش ب نیهم. دیبلند خند يبا صدا. نتونست خندش رو نگه داره مهسا

.کنترل کنم

.جا شرکته ها نیمهسا ا ـــــسیه -

.داد تا بتونه خندش رو هم قورت بدهقلوپ گنده از آب جلوش رو قورت  هی

.روشو نکند لونیبا اون سامسونتش که تا آخرشم نا فته،یکه م ادمیپسره  افهیق يوا -

دو بار اومد تو فاصله  نیام. اتاق خارج نشده بودم نیاز صبح از ا. میخورد یناهار م میبا مهسا داشت. میکرد یخاطرات دانشگاه م ادی

بار مشکوك تر هم بود چون مثل دفعه  نیکه ا ییایبرد. کردن با مهسا اومدن کیسالم عل يبرا ایسوم هم با برد جلساتش بهم سر زد و بار

.دیدزد یبار نگاهش رو هم م نیبود اما ا هسکوت کرد شیپ

:مهسا

.ها پهیخوش ت بیعج نیدوست ام نیباده ا یراست -

:گفتم دمش،یکه د یآوردن دفعه اول ادیبه  با

.دونستم یمورد عالقش رو هم م يجا غذاها نیراجع بهش حرف زده بود که قبل از اومدن به ا زیکه انقدر دن یتنها کس -

چرا؟ -

.با موگه ییالبته قبل از آشنا زهیمثل دن بیعج -

.بود شیکه موگه هم تو زندگ ک،یاز نزد یعنیرو شناختم،  زیدن یمن از وقت -

.دون ژوانه یلیخ -

.کنه ینگاه هم نم ا؟یبرد -

.نه به من ربط داشت، نه به مهسا. کنم فیرو تعر ایبرد يخواستم ماجراها ینم

.به هر حال -

:اضافه کردم طنتیش با
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.يتو جذبش نکرد دیالبته شا -

رو  یامکان نداشت کس ش،یفر جذابش و البته اون لبخند و خوش سر و زبون يخوشگل و صورت گردش و اون موها يبا اون چشما مهسا

جوابم رو نداد اما از اون نگاه ها . اضافه کنم اتشیتونستم به خصوص یرو هم م دشیجد یپوش کیو ش التیبخصوص که تحص. نکنه جذب

.اختاند یکرد که من رو به خنده م

 یمهسا سر لپ تاپ من بود و داشت بعض. رفت یم ایو برد نیکم کم مهمون ام دیخب با. ساعت نگاه کردم؛ حدود ساعت سه بود به

باز شد و هر دو با مهمانشون که مرد حدودا پنجاه ساله  نیراهرو که در اتاق ام يرفتم تو. کرد یم ینیپروژه رو به قول خودش بازب يقسمتا

 یفکر کنم م. به سمت من اومد نیام. راهرو خارج شدن ي گهیبا اون آقا از سمت د ایبرد. باهاش دست دادن. بود از اتاق خارج شدن یو تپل

.دیبره به دفترم که من رو د خواست

؟یکن یکار م یجا چ نیا، خانوم خانوما ا -

.ییکجا نمیاومدم بب -

.کرد و دستش رو دور کمرم انداخت يا خنده

خانوم خوشگله؟ یکن یچکم م -

؟یاز دستم بره چ یپیخوش ت نیخب بله، پسر به ا -

.دیخند بلند

.چشمه اهیخانوم خوشگل س هیدلم گرو . از دست که رفتم -

.رمیکم زودتر م هیمن امروز . میمن و مهسا چند تا کار دار زم،یعز -

خانوم مهندس؟ یگرفت یشما مرخص -

.سمییمن خانوم ر -

.لبم زد يبه گوشه  یکیکوچ يبه دورش انداخت و از خلوت بودن راهرو که مطمئن شد، بوسه  ینگاه نیام

.ستدربست مخلص خانومشم ه ،یگیکه م یسییاون ر -

***

.االن بهش زنگ زدم. ادیراننده م یچند لحظه صبر کن -

.رو مبل نشسته بود، انداخت ایکه کنار برد نیبه ام ینگاه مهسا

؟يدینخر نیاصال باده تو چرا هنوز ماش. ستین ایباز یقرت نیبه ا يازین ن،یام یگرفت يجد -

:نیام

.سبک بشه یعروس يکارا نیکم ا هی م،یخر یم نویماش -

:مهسا
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مگه نه باده؟. میور و اون ور رفت نیبا اتوبوس ا يبابا ما عمر -

:بذارم، گفتم نیکه سر به سر ام نیا يهم برا من

.میبر میفتیآره واال، اصال پاشو راه ب -

.میتا بر میمن و مهسا هم بلند شد. گفت که راننده اومده یموقع منش همون

:نیام

.زنم یزنگ م یبردار وقت تویباده اون گوش -

.باشه -

:زبانزد بود، گفت طنتشیش شهیکه هم مهسا

.ستایهم ن يتحفه ا نیبه خدا ا نیام -

.نیام يشد با خنده  یاعتراض من قاط يصدا

:مهسا

.خان خداحافظ ایبرد -

:فتبا تعجب گ ایبرد. به سمتش میبا تعجب برگشت ایو برد نیرو انقدر بلند و شمرده گفت که من و ام یخداحافظ

.خداحافظتون -

:مهسا

.داد زدم دیببخش. دیفکر کردم ناشنوا هست دمتون،یکه د يچند بار نیتو ا دیاز بس ساکت د؟یشنو یا، شما م -

به  يوا. کنه یبه تو توجه نم ایکار مهسا در جواب حرف من بود که برد نیا. خشک شده بود و من به زور خندم رو نگه داشته بودم ایبرد

.شد ینم الشیخ یکرد، ب یمهسا تا تورش نم .ایحال برد

***

.خسته شده بودم. کردم یمنم فنجان به دست داشتم نگاهش م. سرش تو لپ تاپ من بود یرو زده بود و حساب نکشیع مهسا

:مهسا

.نگاه بهش بنداز هیحاال . توش دادم کیکوچ راتییتغ هی -

.هم فشار دادمشون يکم رو هی. خسته شده بود چشمام

.مهسا، چشمام خسته اس شمیم ریفکر کنم دارم پ -

تو  شیهفته مونده به عروس هیکمتر از  يدیرو د یطرف شرکت، آخه خل جونم ک هی ،یعروس يطرف کارا هیسرتق، از  ينشد ریپ -

.ماساژ پوست يبرا يبر دیشرکت باشه؟ تو االن با

.وارد شدن ایو برد نیدر باز شد و امهمون موقع . میدیخند ییطرز لوس گفتن ماساژ پوستش دوتا به
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:نیام

.دیخسته نباش. زیعز يبه به خانوم مهندسا -

هم رو مبل کنار مهسا،  ایبرد. دور کمرم حلقه کرد شهیو دستش رو مثل هم ستادیکنارم ا. دیپر میانگار همه خستگ. به صورتش زدم يلبخند

.ما نشست يرو به رو

:ایبرد

.میریشما در نظر بگ يهم برا یحقوق هی دیفکر کنم با د؟یکن یباده رو چک م ينقشه ها دیشما باز دار -

:مهسا

.کنم یسوادو درست م یب نیا يدارم نقشه ها. قمیخراب رف گهیآره واال، چه کنم د -

:من

سوادم؟ یا، من ب -

:مهسا

.یسانسیمن دکترا دارم خانوم خوشگله، تو فوق ل گه،یآره د -

ده؟یبه مرحله اجرا رس تیچه نقشه ا. نشون بده جوجه تویعمل يکارا .ادیبرو بذار باد ب -

.سممیمن آکادم -

.دنیخند یبه کل کل ما م نیو ام ایبرد

.جا رو نشون بده که ساخته شده باشه هیکه الاقل بتونه  هیمعمار کس -

.اتاق همه دکترا دارن اال تو نیتو ا یعنیبه هر حال من دکترا دارم،  -

.فرو رفتم نیتو بغل ام یم کردم بهش و با بدجنساخ یشوخ به

.حرفا هم مهم تره نیاز همه ا. يدارم که تو ندار يزیبه جاش من چ -

.پر از حسرت شد ایبرد يدونم چرا احساس کردم چشما ینم. دیموهام رو محکم بوس يذوق کرده، رو یکه معلوم بود حساب نیام

:مهسا

.مهسا گنیبه من م. کنم یم دایترشو پ دونه خوشگل هی. اهه، خانومو باش -

.میدیبلند خند نیو ام من

؟يکرده بود دایپ شبیمثل همون که د -

.برداشت و پرت کرد طرفم زیپاك کن رو از رو م مهسا

.مزه یب -

:دیپرس ياخم و کنجکاو مچهین هیاما با  ایبرد. دیهم بلند خند نیخاطر ام نیبه هم. کرده بودم فیتعر نیام يرو برا ماجرا

ه؟یچ انیجر -

:من
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.... دیخر میکه رفته بود شبیبذار بگم؛ د -

.شدم میقا نیبار مهسا از جاش بلند شد و من پشت ام نیا

:مهسا

.کشمت باده یم -

.يخوب موند یعنی نیساله ازت خوشش اومده بود؟ ا جدهیمگه؟ بده پسر ه هیچ -

:گفتم ایبرد مهسا رو به یمثال شاک ي افهیبدون توجه به ق بعد

.آخه پسره هنوز پشت لبشم سبز نشده بود. مهسا سن مادرشو داره دیفهم یپسره بامزه شد وقت ي افهیچقدر ق دیدون ینم يوا -

انقدر  نیبه هم زدن با نگ یعنی. دوازده روز نیشده بود تو ا بیپسر عج نیهمه کار ا. لبخند زد هیاما فقط  ایبرد د،یبار مهسا هم خند نیا

.بود؟ مهسا نشست رو مبلسخت 

فوق  هیتو . کایاز آمر یزونیکواال ازش آو نیکه ع یآقا از لندن، اون نیخانوم خانوما من دکترا دارم از فرانسه، ا لیتفاص نیبا تمام ا -

.جوجه، پس احترام بذار یسانسیل

بکنم؟ ممیتعظ يخوا یم. یانگار مامور مخصوص حاکم بزرگ -

.یاحتدونم، هر جور که ر ینم -

.خواستم مثال برم سمت مهسا محکم تر گرفت یکمرم رو که م نیام

 نیا يکه برا یخوان مهندس یاونا م. میرونیب م،یکه تازه باهاش قرار داد بست یخب مهسا جان، ما امشب شام با شرکت. از دست شما دو تا -

د؟یاریم فیشمام تشر. کنن یپروژه در نظر گرفتن رو به ما معرف

.کرد ایبه برد یینگاه گذرا شنهادیپ نیبعد از گفتن ا نیچرا احساس کردم امدونم  ینم

:مهسا

.دیتا پز دکتر بودنم رو بد دیمنو ببر دیخوا یدونم م یاما من که م ادیمن بدم نم -

.دیبلند خند يهم با صدا ایبرد گهیبار د نیا

***

.ه بود کردم و دستام رو از هم باز کردممثل ماه شد شیبه مهسا که تو اون کت دامن خوش دوخت مشک رو

خوب شدم؟ -

.سمتم اومد

.باده يماه شد -

 ایبه پالتو  يازیهوا خوب شده بود و ن. رو برداشتم فمیسرم مرتب کردم و ک يانداختم و شال کرم رنگمو رو ینگاه میکت شلوار مشک به

.میزد و با هم از اتاق خارج شد ملیر گهیبار د هیمهسا . وار مناسب بودکت و شل نیهم م،یرفت یتا دم رستوران م نیچون با ماش. شنل نبود
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:مهسا

ستن؟یدوقلوها ن -

.شونیینه، رفتن باغ لواسون با دا -

 نیام. شده بودن پیخوش ت یلیکردم که هر دوتاشون امشب خ یاعتراف م دیبا. خارج شدن نیهم از اتاق ام ایو برد نیموقع ام همون

.مرتب کردم و با لذت نگاهش کردم یدستم رو باال بردم و کراواتش رو کم. ناب نگاهم کرد یا لذتو ب ستادیکنارم ا

:مهسا

.جنبه ها یب ماییجا نیاهم اهم، ما ا -

***

.نیخودش رفت، من به سمت ام نیبه سمت ماش ایبرد م،یکه شد نگیپارک وارد

اد؟ینم ایمگه برد -

.بهتره يورط نیا گهیم گه،ید اسیچرا اما برد -

.کرد ایرو به برد و

.امیمنم که با باده م. ادیپس مهسا با تو ب ا،یبرد -

مهسا باز  يدر جلو رو برا ایبرد. شدم الیخ یخواستم بزنم تو ذوقش اما ب. نگاه کردم د،یبار یاز سر و روش م تیتخس که رضا يمهسا به

:گفت ومد،یو از پارك هم در م دیخند یت مکه داش نیام. دهیند يزایبه حق چ. کرد و بعد خودش سوار شد

.کنن یخودش قائله، رفتار م يکه خود اون زن برا یدر حد شان یمردا با هر زن -

.جمله آخرم رو بلند گفتم دمیمن فهم و

***

دوتا؛  نیا ي افهید از قخندم گرفته بو. هم رو به رومون نیو ام ایمن و مهسا کنار هم، برد. میکه برامون رزرو شده بود، نشست يزیم پشت

دو ساله  یکیو  یس یهمراه با خانوم یانسالیکوتاه بعد، مرد م یلیخ قهیچند دق. کنن یشده بودن انگار دارن تابلو تماشا م رهیبه ما خ يطور

خانوم  شه؛یمعرف يمراسم برا نیکه ا هیکه دختر، خانوم مهندس دمیفهم. هم بود، وارد شد و به سمت ما اومدن يا افهیخوش ق خانومکه 

 شیسها پ. میو نشست میبا هم دست داد. ياریاسفند يشرکت و البته عموش بود؛ آقا رعاملیو مرد کنارش هم مد ياریمهندس سها اسفند

.طرف چهار نفر هیدو نفر،  زیطرف م هیتوازن به نظر من برقرار نبود؛ . ایش بردینشست و عموش هم پ نیام

 نیبا ام یخاص يبه سها که داشت با عشوه . کردم و دلخور بودم یم يداشتم با تکه گوشت تو بشقابم بازگذاشته شد و من  زیرو م غذاها

لجم  شتریهم ب نیهم. بود یپوست ریو ز يحرفه ا دایاتفاقا شد. هم نبود یسبک و دم دست. حرکاتش جلف نبود. کرد، نگاه کردم یصحبت م
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از دست خودم که . بودم یداد اما من بازم عصبان یسها گوش م انیپا یب يبه حرف ها خوش ژست و مودب شهیمثل هم نیما. اوردیرو در م

. دیکش یم ریتا مغز استخوانم ت. چرا انقدر حسود شده بودم

؟یبه سالمت هیچه زمان یخب خانوم مهندس، عروس -

.کردم ياریبه اسفند یبشقاب بلند کردم و نگاه يرو از رو سرم

.گهیهفته د هی -

:ياریاسفند

.دیخوشبخت باش -

.لب هاش بود يبه رو يبود که لبخند شاد نیکالمش به سمت ام يبار رو نیا

.دیدیشما که متاسفانه افتخار نم ،ياریاسفند يممنون آقا -

.شتونهیبرم اما دلمون پ دیسفر با هیبله،  -

باهاش خشن  دیبا نیکردم ام یاحساس م. ومدیخوشم نم تیعوض نیاصال از ا. نیام مرخیبه سها انداختم که باز هم زل زده بود به ن ینگاه

.بود الیکه واو نیخانوم به شرکت رفت و آمد کنه؟ ا نیبه بعد ا نیقرار بود از ا یعنی. تر برخورد کنه

:سها

.... میداشت شیکه چند روز پ یاون بحث رویپ ن،یام یراست -

بزرگ گوشت گذاشت تو بشقاب من اما همچنان داشت به  کهیت هیوسط،  سیاز د نیوسط صحبتشون ام. دمیشن یبحثشون رو نم هیبق

پس . ومدیخونم در نم ،يزد یمنه اما کارد م شیبود که همه حواسش باز هم پ نیا يحرکتش نشونه  نیا. کرد یسها گوش م يصحبت ها

شد که  یم نیکار مانع از ا نیا. م تر کردمدستم رو دور چنگالم محک. مراسم معارفه نبود نیو ا ختشنا یخانوم رو م نیاز قبل ا نیام

دست مهسا رو . شمیحس کنه که دارم از شدت حسادت خفه م ایبفهمه  یمتنفر بودم که کس. بشه انیتو صورتم نما يزیچ نیکوچک تر

.دختر رو خفه کنه نیا تخواس یکنم اون هم دلش م یفکر م. رون پام احساس کردم يرو

:ياریاسفند

؟یشرکت کار کن نیتو هم يخوا یپروژه، همچنان م نید از اخانوم مهندس بع -

داد و  یرو انقدر بهش رو م شیریس يدختره  نیکنم که ا عشیخواست ضا یبدجور دلم م. کرد یانداختم که داشت نگاهم م نیبه ام ینگاه

.تو جمع بود انتقام گرفتن يژیپرست یکه کار ب فیبود اما ح یمیدختر انقدر باهاش صم نیکه چرا ا نیا

.برم یلذت م زیعز يایو برد نیمن از کار کردن در کنار ام ،ياریبله جناب اسفند -

.از سر مهر زد يلبخند ياریاسفند

.دمیشن ادیز تاتویوصف موفق. يا گهیشرکت د يبذاره بر دمینبا نیالبته، واال ام -

.زدم يروزیاز سر پ يکردم و لبخند ینگاه د،یبار یاز چشماش م تیسها که عصبان به

:ایبرد
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 يتو کشورها یموفق یلیخ يدارن، پروژه ها یطراح ي نهیدر زم يادیز زیجوا شونیا. میرو از دست بد ییروین نیامکان نداره همچ -

.میدیرو چسب شونیا یخاطر ما دو دست نیبه هم. داشتن هیهمسا

.کردم یرو نگاهش هم نم نیام

:نیام

کار کنه؟ يا گهید يهمه استعداد جا نیخانومت با ا يذار یم ،ياریجناب اسفند یشما باش -

.کرد يخنده ا ياریاسفند

.یباش ششیمدام پ دیبا. هست مییبایدخترم، خانومت زن ز ينه واال، به خصوص که جا -

:نیام

.اون که صد البته -

.بشقابم رو نگاه کردم عالمه سوال اما باز هم کیبود و  ینگران هیرو بلند کردم و نگاهش کردم که تو چشماش  سرم

:سها

.شینیهمش بب نیام یشیاز خانومت خسته م. که زوج ها با هم کار کنن ستین یروش خوب گنیم -

.شدم که مهسا از بغل دستم جوابش رو داد یم یواقعا داشتم عصبان گهید

مثل  یزن. شدن یوقت ازش خسته نم چیه ج،یرو است غات،یتو تبل دن؛ید یهفت سال باده رو هر روز، همه جا م یملت هیخانوم مهندس،  -

.مونه یتازه م شهیو هوشش هم ییبایباده با ز

.سها رو هدف گرفته بودن مایمستق ایمهسا و برد. لبم اومد يرو يبدجنسانه ا لبخند

:سها

....شما مگه  -

.تاپ مدل بودم هی هیمن تو ترک -

تر  نیزن ظاهرب نیاما ا دیخواب یم سمیمن زد، ف یمهندس يها تیحرف از موفق ایدمن اگه جاش بودم، همون اول که بر. دیعلنا خواب سشیف

رو از همه  نیا. کرد یتر م یسها رو عصبان ن،یام نیپر از تحس ینگران و گاه ياز من و چشما ياریکردن اسفند فیتعر. حرفا بود نیاز ا

.دیشد فهم یوجناتش م

:سها

کنن؟ یم یزندگ هیترک ایجان  نیخانوادتونم ا -

نقطه  نیا. بگم یدونستم چ ینم. من خبر نداشت یخانوادگ لیهر حال که اون از مسا هی. هم بود دیشا اینبود  یاز سر بدجنس دیشا حرفش

:گفت يجد یبا لحن نیخواستم جواب بدم که ام. هم عادت داشتن روش انگشت بذارن بیکه مردم عج يزیچ. من بود یضعف اصل

.البته پدرشون فوت کردن اما مادرشون در تهران هستن. جا هستن نیخانواده خانومم هم -

.خواست کلش رو بکنم یدلم م. رو بست نهیزم نیسها در ا شتریو جوابش، راه سواالت ب نیام يجد لحن
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 يعشوه ها. ت بودحساد يهمه تنم پر از خوره . گذرونده بودم میبود که تو زندگ ییشب ها نیاز بدتر یکی. تموم شد یبا هزار بدبخت شام

.ترم هم کرد وونهید یسها موقع خداحافظ

 نیام. نگم یخوب يزایزدم، ممکن بود چ یشناختم؛ حرف م یقهر نبودم اما خودم رو خوب م. و من سکوت کرده بودم میماشن بود سوار

.دستش رو جلو آورد و چونم رو تو دستش گرفت

.خوش نگذشته یلیکه امشب بهش خ نیخانوم من مثل ا -

- ....

اخمات چرا تو همه نفس من؟ -

؟یشناخت یتو سها رو از قبل م -

.شد يکرد و جد رییتغ لحنش

.کارن نیا يایمیعمو و پدرش از قد. شناختم یبله م -

مراسم معارفه اس؟ یپس چرا گفت -

.گهید دیشد یخب چون شما به هم معرف -

.باشه -

باشه؟ یچ -

.یچیه -

تو همه؟ يطور نیچرا اخمات ااز سر شب چت شده تو؟  -

با تو در تماس باشه؟ شهیبه بعد هم نیخانوم قراره از ا نیا -

تو . کردم که دستش رو آورد جلو و سرم رو به سمت خودش چرخوند یم يشالم باز يداشتم با گوشه . ستادیو ا دیرو کنار کش نیماش هوی

.بود یبیبرق عج هیچشماش 

.نمیب یرو نم يا گهیزن د چیه ایمن اصال سها . یمن هست یزندگ يحسود کوچولو، تو همه  -

.دار شده بود شیبود که کالمم ن بیداد اما عج یبهم آرامش م دیو صداقت نگاهش با حرفش

.يکرد یواال تو رستوران که خوب نگاهش م -

.شل شد دستش

ه؟یمنظورت چ -

.نداشتم يمنظور ،یچیه -

.کم رفت باال هی صداش

.نمینگام کن بب -

.باره یم شیدونستم االن داره ازش آت ینگاه کنم که م یینداشتم تو چشما جرات

.برخورد کردم يباده، من به رسم ادب و مهمان نواز گمیم یچ نیخوب گوش کن بب -
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.شدم تو صورتش براق

لبخند بزنم،  ادیجلب توجه من م يه براک ییدر مقابل همه عشوه ها يبهم چشم داره و به رسم مهمان نواز یکیخوبه، پس اگه منم بدونم  -

گه؟ینداره د یاشکال چیه

:گفت یوحشتناک يرو مشت کرد و با صدا دستش

گه؟ید یگیم یچ يحواست هست دار -

.ومدمیهم کوتاه م دیدروغ گفتم اما نبا دمینترس بگم

.یکن تیرعا یکنم، تو هم موظف یم تیرو من رعا هاریکه حرص تو رو در م ییزایاگه چ. میندار یکه من و تو با هم فرق نیام ریبگ ادی -

اگه اون  یمن ضربه بزنه، حت یخانوادگ یکه بخواد به زندگ يزیکنم؛ هر چ یبارم بهت گفتم، دوباره تکرار م هی. گوش کن خانوم کوچولو -

سر  نمیبش ،ياال که تو خانومم شدکه ح دمیهمه استرس نکش نیهمه تالش نکردم، ا نیمن ا. ستمیا یباده، من جلوش م یخود تو باش زیچ

 يکرد یم يادآوریباده و اگه به خودت  یکه بهت دارم اعتماد داشت یدرصد به من و عشق هیاگه . نداره با تو بحث کنم ششوکه ارز یآدم هی

.جلب کننتوجه منو  يتونن ذره ا ینم ان،یکه صد تا مثل سها هم که ب يشد یمتوجه م ،یهست یتموم زیکه تو چقدر زن همه چ

اصال .... که بگم  نیا ای يتونستم بهش بگم تو به من توجه نکرد یدرسته که نم. نشده بودم هیپر از حس خوب بود اما من توج حرفاش

دونم  یاون چرا طلب کار بود رو نم. میهر دو ساکت بود. هم دوباره حرکت کرد نیام. شدم به جلو رهینشستم و خ نهیدست به س. ولش کن

.اشتمکامال حق د اما من

***

 ينشستم رو کاناپه . ومدیخوابم نم. خسته بودم اما ذهنم هم پر بود. مطالعه کنم یرو گرفتم دستم تا با استفاده از نور آباژور بتونم کم کتابم

.که رفته بود مسواك بزنه، با تعجب نگاهم کرد نیام. اتاق يگوشه 

؟ییچرا اون جا -

.تونم برم تو سالن یکنه، م یم تتیاگه نور اذ. نمکم کتاب بخو هیخوام  یم -

؟یکنار من باش يخوا ینم ای ؟یخواد کتاب بخون یفقط دلت م یکنه اما مطمئن ینم تمیالبته که نور اذ -

.ومدینگاه کردم که نگران به نظر م بهش

.کم با خودم باشم هیخوام  ینه، م -

. بود رونیکه پام بود، کامال ب یدستش رو گذاشت رو رون پام که به خاطر شلوارک. په بودممن که چهارزانو رو کانا يکاناپه پهلو يرو نشست

:گفت يآشکار یکرد که با نگران یدونم چه برداشت ینم. دستاش سرد بود و باعث شد که پام رو جمع کنم

نکرده، نه؟ هتیحرفام توج -

.يکرد هیتو خودت خودتو توج ن؟یداره ام یتیچه اهم -
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.بلند شم که نذاشت خواستم

.تو اون تخت میریم یو بعد آشت میکن یکه هست، حلش م يهر مسئله ا. زمیعز میبذار حرف بزن نیبش -

.ستمیمن قهر ن -

.ياما دلخور -

نباشم؟ -

.دارم یمن به سها توجه يکار کردم که تو فکر کرد یدونم چ ینم -

 یباهاش برخورد م يطور دیبا. سها يکردن در مقابل متلکا یو مهسا از من دفاع م ایبرد دینبا. شیشناخت یقبال م یگفت یبه من م دیبا -

.که جرات اون عشوه و نازها رو نداشته باشه يکرد

.ادیز یلیبودم از دستش، خ یعصبان

نه؟ نکنه دوست دخترت بوده؟ گه،یبود د نیاون روز تو شرکت گفت اگه خانومت بفهمه، منظورش ا ایدرضمن برد -

.ردک داغ

.که از کنارم رد شده دوست دختر من نبوده يهر ننه قمر. باده يریتند م يدار -

بار با لحن  نیخواستم بلند شم که ا. کنم یتونم خودم رو خال یجور نم چیکردم ه یزدم اما احساس م یحرف رو م نیا دیدونستم نبا یم

:گفت یترسناک

.يبشنو دیپس با ،يحرفاتو زد. نیگفتم بش -

.لکه روش افتاده بود هی نیقرمز، ع يبرهنم با اون الکا يکه حاال پاها یرنگ یطوس یبه قال. کف اتاق یو دوختم به قالر چشمم

به سها نداره،  یربط چیه يدیهم که شن يزیاون چ. ياریمن ب ادیرو به  يا گهیدونم کس د یچه م ایترمه  ،يسر هر مسئله ا ستیقرار ن -

مهندس  ای ایسپرم به برد یرو م زیهمه چ. رمیباشه، اصال من دور و برش نم م،یبا سها کار کن يخوا ینم. ههم ندار يا گهیکس د چیبه ه

و پوچ  چیتو رو بکنم اما واقعا ازت دلخورم باده که سر ه يتایحساس تیرعا دیمنم با ،یکن یمنو م تیاگه تو رعا ؛یگیم تتو راس. يآذر

کردم تو جمع؟ یزن خودمو م غیشستم تبل یدفاع نکردن هم، مراجع به . یکن یرو م ویمیقد يپرونده ها

- ....

.اصال ولش کن.... و متاسفم که هنوز که هنوزه  ینداشت یمن متاسفم، متاسفم که شب خوب. با توام باده -

.میاز دست خودم عصبان اد،یاز حسادت خوشم نم. ادیز یلیخ ن،یرو ول کنم؟ من دوست دارم ام یچ -

که منتظر  یبه اون نگاه. بهش نگاه کردم سنیخ یدونستم االن کم یکه م ییبا چشما. دل نازك و لوس شده بودم بیعج. بود گرفته بغضم

.بود نشیس يسرم رو. هوا محکم بغلم کرد یب یلیخ نیجملم بود اما من جملم رو تموم نکردم که ام هیبق

عقد  میداشت یمن به خودم قول دادم، وقت. زمیو زمانو به هم بر نیخواد زم یم مدل ،یکن یناراحت نگاهم م ای یکن یباده هر بار که بغض م -

بار ناخواسته خودم سبب  نیا ایخانوم قشنگم رو دلخور کنه اما گو زیچ چیکه نذارم ه نیا. نشه نیتو غمگ يوقت چشما چیکه ه میکرد یم

.شدم

.فرو بردم نشیتو س شتریرو ب سرم
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نه؟ ن،یلوس شدم ام -

.دوتا دستش گرفت و نگاهم کرد نیبعد صورتم رو ب. دینفس کش قیتو موهام فرو کرد و عم رو سرش

از خودم  ریکس به غ چیکنم تا ه یدنبالت، به مامان گفتم اگه باده به من بله بگه، انقدر لوسش م امیکه ب نیقبل از ازدواجمون، قبل از ا -

.مال خودمه شهیهم يطور نیا. نتونه تحملش کنه

بود؟ يچه تز گهید نیا. کرد مطمئنا یم یشوخ

.شمیکه کم کم هم دارم موفق م نمیب یم -

.کردم تو هم یرو به شوخ اخمام

.واقعا که -

.نیرو بب شیخوردن يآخ آخ اخما -

 نیچطور، عکه بفهمم  نیابروش رو داد باال و بدون ا هی. نگاهش کردم طنتیعقب و با ش دمیسرم رو کش. سرش رو آورد جلو تا ببوسدم و

.بغلش و انداختم رو تخت و خم شد روم ریبچه زدتم ز هی

.يراه فرار ندار گهیخب خانوم لوس خودم، د -

.لبخند نگاهش کردم با

.خواستمم فرار کنم ینم -

.... یخواست یپس م -

لبم رو رها کرد و با . دمشیوسفراوون ب یبار من بودم که دستم رو دور گردنش انداختم و با عشق و لذت نینصفه موند چون ا حرفش

.نگاهم کرد ازشیپر از ن يچشما

گه؟یشدم د دهیبخش -

.دوست داشتم ایدن يتو يزیاز هر چ شتریمرد رو ب نیمن ا. نییدستم که دور گردنش بود، سرش رو دوباره آوردم پا با

***

مهسا  يکفش برا دیخر يبرا. قاشق تو دهنش گذاشت هیجلوش  یاز بستن. به خودش گرفته بود يمتفکر ي افهیمهسا نگاه کردم که ق به

با هم  نیکه تو ماش یگفت؛ از اون مدت یم ایمهسا برام از برد. میاستراحت کن یتا کم میشاپ نشسته بود یو حاال تو کاف رونیب میاومده بود

.بودن

 یباهاش معلومه که پسر ب انیو البته برخورد اطرافاز همه وجناتش . بهیبرخورداش با من عج یلیباادب و جذاب اما خ ه؛یخاص یلیپسر خ -

باده از نوع برخوردش با من؟ هیاما منظورش چ ستین يتجربه ا

چطور؟ -

.کنه یبرخورد م یمسخره اس اگه بگم به نظرم خجالت یلیخ یدست به عصاس و حت یلیخ -
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!ا؟یبرد! ؟یخجالت -

.باعث شده که اشتباه بشنوم شبید یکم خواب دیشا. کم از نسکافم رو قورت دادم هی

مهسا؟ یتو مطمئن -

داره؟ یبه نظرت منظور خاص یعنی. دونم ینم -

ازش خوشت اومده، نه؟ -

:گفت یستیرودربا یرك و ب یلیخ

.آره -

 نیساسم رو از اگشتم تا بتونم اح یم یمناسب يداشتم دنباله جمله . نبود، اصال يآدم قابل اعتماد ایدونم اما برد یخوردم؟ نخوردم؟ نم جا

.مهسا عنوان کنم يآره 

 یکه م یمدت نیدر تمام ا. هیخوب یلیدوست خ نیام يبرا. کرده و پولداره لیاس، تحص افهیخب چطور بگم؟ خوش ق....  ایمهسا، برد نیبب -

....جاها هم هوامو داشته اما خب  یلیبا من مناسب بوده و خ یلیشناسمش، برخورداش خ

اعتماد؟ بلرقایدختربازه و غ -

.رو نگفتم نیمن ا -

.ستیبه گفتن تو هم ن يازین. ادیخوشت نم یکن فیتعر يا گهیکس د يرو برا یکس یزندگ يکه بخوا نیدونم از ا یم -

.رو هم زد شیبستن یقاشقش کم با

.کنه يادآوریرو بهمون  يبخواد نکته ا یکه کس میهست نیتر از ا دهید ایماها دن را،یمن، تو، سم -

....اما  هیطور نیالبته که ا -

.داره يکنم منظور یقرار گرفتم، فکر م رشیکم تحت تاث هیچون  دیشا. توهم زدم دمیدونم، شا ینم -

به صورت متفکرش  یاحساس مهسا خوشحال شده بودم؟ نگاه دنیاز شن. کردم سهیمقا ایناخودآگاه بهروز رو با برد. بهش ندام یجواب

.نگران شده بودم رشتیب. دونم ینم. انداختم

***

خونه خودم و . خودم بودم يامروز شرکت نرفته بودم از صبح مشغول خونه . کردم و به سمت خونه حرکت کردم ادهیرو دم خونش پ مهسا

.لبم اومد يرو يلبخند میگوش يصفحه  ياسمش رو دنیبا د. ذهنم رو دوست داشتم يجمله تو نیچقدر انعکاس ا. نیام

م؟زدلیجانم عز -

.کوتاه سکوت کرد يلحظه  چند

ن؟یزتریعز ییکجا. من قربون اون جان گفتنت -

.سمت خونه رمیدارم م -

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥٠

مهسا تموم شد؟ دیخر. خب خوبه -

.شد دهایمهسا که افتادم، دوباره همه ذهنم گرفتار اون ترد ادی

.دیآره، خر -

شده؟ يزیچ -

.تو خونه رمیدارم م گهید. ستین يزینه، چ -

.نمتیب یم گهیساعت د هیمن تا . خانوممباشه  -

***

هر دو  نایواقعا هم آتنا و هم ت. بود يرینظ یآهنگ ب. بزنن انویدوقلوها امشب هوس کرده بودن تا برامون پ. میمبل سالن نشسته بود رو

به ما  یگاه ییباین که با لبخند زبود نیریرو به رو پدرجون و ش. دستش رو دور شونم حلقه کرده بود نیام. کارشون خوب بود یلیخ یلیخ

 يمثل امشب که من برا یبه خاطر شب ،یحضور گرم و دوست داشتن نیلبخندها، به خاطر ا نیچقدر شاکر بودم به خاطر ا. نکرد ینگاه م

.میدوقلوها دست زد يآهنگ که تموم شد، برا. به مفهوم خانواده رو داشتم يزیچ م،یبار تو زندگ نیاول

:آتنا

م؟یکن ضتونیمستف تونیتو عروس يدیچقدر م ن،یام -

.یخراب کن مویتا بذارم عروس يبد یدست يزیچ هی دیجانم؟ جوجه، تو با -

:جون نیریش

.ارمیخوام بال در ب یم یاز خوشحال م،یعروس یگیقربونت برم مادر که م -

:نایت

.بابا يا. شازدش افتاد ادیبازم  ا،ید ب -

:من

.دیبه خودم بگ دیخوا یم یاصال هر چ. من قربون هر جفتتون -

.دیاومد جلو و گونم رو محکم بوس آتنا

.عروس خوب گنیم نیبه ا -

:جون پدر

.ستیباده دختر سوم منه، عروس ن -

 يها خیگفت، همه  یهر بار که به من دخترم م. که روش بود، نشستم یو رو دسته مبل دمیپدرجون رو بوس يشدم و رفتم و گونه  بلند

.شد یم آب موجود

:جون پدر
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.کنه، کار داره یتونه منو همراه یکه نم نیریش. تو دماوند دعوتم يخسرو يمن فردا باغ آقا ،یراست -

:با هم گفتن دوقلوها

.ما رو هم معاف کن -

:نایت

.میآره واال حوصله اون جمع کسالت آورو ندار -

:جون پدر

گه؟ید يایباده، دخترم تو همراه من م -

نه گفت؟ یمرد دوست داشتن نیشد به ا یم مگه

.رمیبگ یاز سرِ کارم مرخص دیاجازه بد دیالبته، اما با -

:گفت ومد،یبه نظر نم یهم راض یلیکه رو مبل رو به رو نشسته بود و خ نیپدرجون رو به ام. دنیجون و پدرجون خند نیریحرفم ش نیا با

س؟ییر يآقا يدیدخترمو که م یمرخص -

.به ما انداخت ینگاه نیام. دادم هیستاش گرفت و من سرم رو به سرش تکرو تو د دستم

....آخه  -

پسرم؟ دمیجانم؟ نشن -

....بابا، اما  ستیباده که کارمند ن -

:پدرجون

.میمون یاگه خوشمون اومد شبم م. مییناهار اون جا. میفتیراه م ازدهیپس دخترم فردا ساعت  -

:نیام

؟یچ يبرا گهیشب د -

ه؟یشب برم سفر، حرف هیخواد با عروسم  یلم مد -

.از جاش بلند شد نیام

بهم؟ ينقشه ها رو بد يایباده نم. دیبابا خواهشا شب نمون -

:گفتم م،یوارد اتاق که شد. میبه سمت اتاق کارش رفت نیو با ام دمیو من هردوشون رو بوس دنیجون بلند خند نیریو ش پدرجون

؟يدلخور يزیتو از چ ن،یام -

نه، چطور؟ -

.آخه اخمات تو همه -

سرم رو بلند کردم و به . ساکت بود. کردم یم يباز قشی يدستش رو دور کمرم انداخت و من هم با دکمه . پاش نشستم يو رو رفتم

.چشماش نگاه کردم

باده؟ -
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.جون دلم -

.ولش کن یچیه -

.ادینصفه خوشم نم ياز جمله  نیام -

گه؟ید یفردا مراقب خودت هست -

.اردو؟ خوبه پدرتم باهامه یفرست یمگه بچتو م -

....دونم اما  یم -

.رونینفسش رو پرصدا داد ب. بهش اندختم پر از سوال ینگاه

.کنه یهم ماچش م یکار به زن من داره آخه؟ ه یچ. رهیدونم چرا با زن خودش نم یاصال نم -

.شد یاصال باورم نم. کردم یفک باز نگاهش م با

از من  ریبه غ يزیمن به هر چ. ستیکنم؟ دست خودم ن یم يکه به پدرم هم حسود وونم؟ید یبگ يخوا یآره، م. نگام نکن ين طوراو -

. کنه حسودم یکه توجهت رو جلب م

***

.خندمم گرفته بود. زد یزنگ م نیدماوند، ام میاومده بود یبار پنجم بود که از وقت نیا

زم؟یجانم عز -

.مسالم خانوم -

.شده بود ریبهانه گ يپسربچه ها نیع لحنش

خونه؟ یرفت. سالم -

؟يگرد یامشب برنم يجد يباده، جد -

.بود 8رو نگاه کردم؛  ساعت

.کنن یم يتخته باز يخسرو يپدرجون که دارن با آقا. دونم یدرست نم -

دنبالت؟ امیب يخوا یخب م. بابا يا -

.گردم یبرگردن، منم بر م شونیر وقت امن همراه پدرتم، ه. زدلمینه، زشته عز -

گفت که هم من، هم  يزیحدود هفتاد و هشت ساله بود و از همه جمع هم بزرگ تر بود، چ ياز دوستان پدرجون که مرد یکیموقع  همون

.میدیخند هیبق

چه خبره اون جا؟ -

.به دست رفتم تو تراس تلفن

.بگو بخند ساده. جاس نیشصت سال ا يباال يآقاعالمه خانوم و  هی زم؟یچه خبر باشه عز يخوا یم -
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.باده دمیاسم خودمو شن -

.گرفتمش یخودم م. ذاشتم زنت بشه یبگو اگه قبل از تو من با باده آشنا شده بودم، عمرا نم نیگفت به ام يبابا، دکتر اکبر یچیه -

.کرده خودیب -

حواست هست چقدر از ما بزرگ تره؟ ن،یا، ام -

حرفا بزنه؟ نیراجع به زن من از ا دهیم یعنباشه، چه م -

.یستین يجد زم،یمطمئنا عز یکن یم یشوخ يدار -

.که گفتم نیهم ،یخواب یشما امشب تو تخت خودت، تو بغل شوهرت م. زنم به پدرم یاالنم زنگ م. هستم -

.کرده بود یقاط بیعج. پسره وضع مخش تاب دار شده بود نیا. تو دستم خشک شد یگوش

***

و راننده هم با  میبا پدرجون پشت نشسته بود. چشمام رو بستم. میساعت نگاه کردم؛ حدود ساعت ده بود و ما تو راه برگشت بود به

.که گذاشته بود، مشغول بود یآهنگ

:پدرجون

.يخسته شد ،یپاتاال گشت ریامروز با ما پ -

.هم خوش گذشت یلیپدرجون؟ خ هیچه حرف نیا -

.همسن و ساالتن حتیدونم ترج یم. يلطف دار -

.کنم یم یبا همسن و ساالم زندگ هیمن عمر -

 نیام. دوست دارم یلیخانومم رو هم خ. نبودم يمن اصال آدم حسود. کردم انقدر حسود باشه یاصال فکرش رو هم نم. نیامان از دست ام -

.ودونم انگار همه حساش قلنبه شده رو ت ینم. به کار خواهراشم نداشت يکار

.تنگ شده یرانندگ يکه دلم برا نیمثل ا اد،یموارد خب دادم هم در م یالبته بعض. ندارم یمن اعتراض -

.دردسرا رو هم داره نیا تیخب موفق. دخترم میاون رو که مجبور -

.به من انداخت يپر مهر نگاه

؟یهست یراض نیتو از بودن با ام ،یخوام راستش رو بگ یم -

.تونست مثل اون، ذهن من رو بخونه یانگار که م. نیبود، درست مثل امبانفوذ  یلیخ نگاهش

.برم یدوستش دارم و از هر لحظه بودن در کنارش لذت م یلیخ نویمن ام -

.زد و دستم رو گرفت يلبخند

 نیه تو داشت، به اکه ب ینیهمون نگاه پر از تحس دم،یاز همون روز اول که اون برق رو تو چشماش د. شهیپسر من با تو خوشبخت م -

.و خوشحالم که نگاهش بهت االن پر از لذت و عشقه دمیرس جهینت
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.زدم يلبخند

.کنم که خوشحال باشه یم مویمن تمام سع -

جواب . شد یم شتریمن هم ب يها ینگران م،یشد یم کینزد شتریهر چقدر ب یبه عروس. خسته شده بودم بیعج. رو بسته بودم چشمام

نداشتم؟  يزیچ يا ییخاله دا ،ییمن عمه عمو یعنیپدر مادر من کجا بودن؟ خب فرضا که فوت کرده بودن،  م؟یداد یم دیبا یمردم رو چ

فقط بودن  کیاقوام نزد يخب نامزد. در برم یعروس نیکرده بودم از ا یچقدر سع ن؟یواقعا هم ن؟یهم وستام،تک و تنها با هشت تا از د

.عالمه آدم بود کیاما االن 

 هی دم،یکه د يزیتنها چ. پدرجون چشمام رو باز کردم يخدا ای ادیو فر نیراننده و انحراف ماش دیبا ترمز شد هویم خودم بودم که عال تو

 یسرم کم. بهم وارد شد يشوك بد. ستادیشد و ا یبه جسم نیکه باعث برخورد ماش ییصدا. وحشتناك يصدا هیترمز و  هینور بود و بعد 

 نیمردم که اطراف ماش يصدا. بدنم رو تکون بدم يکدوم از اعضا چیتونستم ه یجلو بود و من انگار که نم یرو صندل میشونیپ. کرد یدرد م

.دست اومد تو و رو شونه هام هیدر سمت من باز شد و . بودم يا گهیاما انگار که تو عالم د دیرس یرو گرفته بودن به گوشم م

باده، دخترم، باده جان؟ -

.لرزونش ينگرانش و به دستا ينگاه کردم به چشما. بدم هیکم کرد تا به پشت تکبود؟ کم پدرجون

.نمیکه نشده دخترم؟ نگام کن بب تیزیچ ؟یخوب -

 یشوك بد که باعث م هیمردم اما تو مغزم بود و  يهمهمه  يصدا. به من نشده بود یخاص زیچ. کردم یکم کم داشتم بدنم رو حس م االن

 ادهیپ نیدادم از ماش ینم صیکه صورتش رو تشخ ينفر هیو به کمک  دیچیمثل پتو رو دورم پ يزیچ هی ،یدست هی. شد همه بدنم بلرزه

.کردم جمعرو  میتمام انرژ. شدم

)راننده. (يدیام -

.سیپل ریآمبواالنس اومد و بعد آژ يصدا. فقط من رو محکم بغلم کرد د،یانگار که حرفم رو نشن پدرجون

.کرد نمیمعا دکتر

شما چرا انقدر هول . رانندتونم فقط سرش شکسته. نبوده ادیخدا رو شکر سرعتتون ز. کم هول کردن هی. محترم يآقا ستین يزیچ -

د؟یکرد

؟یشد چ یم شیزیچ هیاگه . دختر عروسمه، امانت پسرمه نیا -

.و برگشت به سمتممتوجه حرکتم شد . تو دستم رمیگرم و پر نوازشش رو بگ يرو به زور جلو بردم تا دستا دستم

دخترم؟ يخوا یم يزیچ -

.شوکه ام یلیمن خوبم فقط خ د،یپدرجون نگران نباش -

. دیترک یسرم داشت م. تا خواستم بگم بهش نگه، پدرجون تلفن رو برداشت و ازم دور شد. بود نیام. موقع تلفن پدرجون زنگ زد همون

از رو به رو بد اومده بود  نینمونده بود و ماش یاورژانس گفته بود، تا تهران راهاون طور که دکتر . گوشمون گذشته بود خیاز ب يعجب خطر

چشمام رو بستم، . دیلرز یهمه بدنم م. چراغ برق ریبه ت میکه با اون برخورد نکنه، از راه خارج شده بود و ما خورده بود نیا يو راننده برا

.از لرزش بدنم کم بشه یکم دیشا
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چشماش قرمز بود و با . داغون بود. اومد باال. و بعد باز شدن در آمبوالنس ادشیفر يصدا دم،یپر نیام يبا صدا دونم چقدر گذشت که ینم

اومد جلو و بغلم کرد و غرق بوسه ام کرد؛ صورتم، موهام و من با . بود سیچشماش خ. داشتم اجیچقدر اون لحظه بهش احت. لباس خونه بود

استرسش از . شدم یانقدر محکم بغلم کرده بود که داشتم له م. خورد یرفتم، با هر نفسش که بهم مگ یدوباره جون م انگارهر بوسه اش 

:پر از اضطراب گفت یازم فاصله گرفت و با لحن یکم. بود خی يهولش معلوم بود، از دستاش که به سرد تینها یهر حرکت ب

.يشد؟ وا یم تیزیمن، اگه چ يخدا. کردم، دکتر منتظرته هماهنگ مارستانیتهران، با ب میریکه نشده؟ االن م تیزیچ ؟یخوب -

ن؟یام -

.نکنه هیداره گر یکردم داره به زور خودش رو نگه م احساس

بعد از . احمقو يکشمش اون راننده  یشد؟ م یم تیزیکردم اگه چ یچه م. رو سرم خراب شد ایدن د،یبابام گفت تصادف کرد یوقت -

.دمیرو شن ادشیو من فر نییپا دیپر نیماش

که زده بهتون؟ یبوده اون يزیهمه چ یکدوم ب -

:پدرجون

.جان آروم باش پسرم نیام -

؟یشد چ یم شیزیچ هیاگه . منه یتو اون آمبوالنس، همه زندگ دهیکه با اون رنگ و رو خواب یاون. رو آروم باش یچ یچ -

.رفت جیخواستم بلند شم که سرم بدجور گ. دمیشن یرو م ادشیفر

. بابا؟ من به شما سپرده بودمش تونیبود امانت دار نیا -

***

 هی. ادیاستادش رو گفته بود که ب. کرد یکه بابک توش کار م یمارستانیب میرفته بود. دمینفس راحت کش هی دم،یتخت که دراز کش يرو

دوش آب داغ گرفتم تا استرس و  هی. خونه میدکتر برگشت يآقا ي هیکه به توص اوردیداشت در م نیام گهیدادم رو د. شدم یکل ي نهیمعا

.بره رونیاز جونم ب یخستگ

با دست . شدم زیخ میتخت ن ياز رو. داغ اومد تو اتاق ریبزرگ ش وانیل هیجون با  نیریش. گفتن ریو شب بخ دنیگونم رو بوس دوقلوها

.رو به سمتم دراز کرد وانیتخت نشست و ل يلبه . اشاره کرد که بلند نشم

.اداشون کنم دیبا. دیو گفت تصادف کرد رونیب دیاون طور وحشت زده از اتاقش پر نیام یکردم وقت ازینذر و ن یکل -

پدرجون هم خوبن؟. فتادین یکس اتفاق مهم چیه يخدا رو شکر برا -

.ستیو فعال مشخص ن تهیزیترسوند که نکنه چ یما رو م نیو هم يکم شوکه بود هیتو . اون که از اولم خوب بود -

.دمیرو نوش رمیجرعه از ش هی

.دیشمام بخواب. جون نیریش دیشد تیاذ یلیهمتون خ -

.و موهام رو نوازش کرد دیبه سرم کش یدست

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥٦

.دخترم ریشبت بخ -

. بودم افتادم که با اون موتورسوار تصادف کرده ياون روز ادی. دمیکامال دراز کش. کجا بود نیدونم ام ینم. گذاشتم یپاتخت يرو رو وانیل

داشتن خانواده رو  يبایجون و دوقلوها حس ز نیریکرده بودم اما امشب با وجود پدرجون و ش ییو تنها یپناه یاون شب چقدر احساس ب

 يبه چشما یشد وقت یم یوصف یب یتمام بدنم پر از داغ...  نیو با ام. دمیو استرس رو تو نگاهشون د یانقدر نگران یوقتتجربه کردم، 

کرد  یاحتماال فکر م. اومد داخل واشی نیدر باز شد و ام يال. اوردمیپر از استرسش رو به خاطر م يکردم و تمام رفتارها یم نگرانش فکر

صورتم احساس  يآروم حرکت دستش رو رو. صورتم افتاد ياش رو هیسا. دیتخت دراز کش يآروم رو. نکردمچشمام رو باز . من خوابم

:لب گفت ریز. کردم

.نفس من ریشبت بخ -

.گذاشتم نشیس يسرم رو رو. حرف یب د،یچونم زد و خودش هم دراز کش ریآروم هم ز يا بوسه

.زدلمیعز ریشبت بخ -

.موهام خوابم برد نیحرکت دستش ب با

.::ه و منتشر شده استساخت)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

اما  دمید یلباس عروس م ينبود که خودم رو تو یبار اول. شد یباورم نم. تنم بود يکه تو يدیبه لباس سف. نگاه کردم نهیآ يخودم تو به

 یلیخ ونینیش هیو  یدرشت مشک يبود با چشما يبود، دختر شیاتاق مهمان که محل آرا يقد نهیتو آ. بود یتیتر از هر واقع یبار واقع نیا

 یلباس عروس همون. شد یم دهیکش نیزم يلباس بود و رو يدنباله  يکه به اندازه  يبلند یلیتور خ د،یکامل از جنس مروار اجت هی ف،یظر

پف دار دامن متصل بود،  نیدامن دوم به ا هی نیتنگ، دکلته، دنباله اش که از پشت ع یلیدامنش بلند بود و خ. بود که سفارش داده بودم

که  یانیو برل دیمروار سیسرو. راحت تر باشم یمهمان يکردم تا برا یدامن دوم رو جدا م نیشب ا يآخرا. داشت يسه متر يدنباله . بود

 یرسما زندگ نیاز امشب من و ام. دیلرز یلبم م جانیاز شدت ه. کرده بودند رو انداخته بودم هیجون بهم هد نیریسر عقد، پدرجون و ش

که  ییبنفشش با موها راهنیبوسه تو اون پ ش،یآب يبایز تینها یب راهنیتو پ رایسم. در باز شد يال. شد یدو نفرمون آغاز ممشترك و 

داشت با اون دامن  شیبا پوست بلور ییبایقرمز رنگش که تناسب ز يحلقه ا نیآست راهنیداشت و مهسا تو پ يبار رنگ قهوه ا نیاول يبرا

و من همشون رو  نیو تحس کیتبر ين وارد اتاق شدن و اتاق پر شد از صدایپر از تحس س،یخ ییبا چشما بیکوتاهش، به ترت تینها یب

 یاشکاش رو پاك کرد و مهسا فقط قربون صدقه م رایسم. سه نفر سرنوشت من رو ساخته بودن نیا. اون ها همه کس من بودن. بغل کردم

.تمداش قیغم نهفته و عم هی م،یرفت و من با تمام شاد

:رایسم

 یکه درست هم بود، ب یراه. يراه رو انتخاب کرد نیا. و خودت یباده، تو خودت یما آسونه ول يدونم که گفتنش برا یم. بهش فکر نکن -

.يقو شد هیکه مثل  یاز شب. تیشب زندگ نیباتریلذت ببر از ز. شبهه
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:مهسا

.يشد یخوردن یلیخ. یکن یم چارشیرو ب نیکه ام یاز شب -

.مهسا زد يبا آرنج به پهلو اریسم

:بوسه

 تیعروس يخوام عکسا یم. شهیم یمطمئنم عال. بدون ژست ،یعیالبته همش طب. زیتاپ مدل عز رم،یگ یم يرینظ یب يامشب ازت عکسا -

.با همه فرق کنه

. رفتم و آروم از اتاق خارج شدمبود، تو دستم گ دیسف يمنتظرمه، دسته گلم رو که از رزها نیمن با ورود مستخدم که بهم گفت که ام و

بود  ستادهیو جذاب تر شده بود، ا رترینظ یهم ب مونیاز شب نامزد یکه حت شیمشک رینظ یسالن با اون فراك ب يکردم که گوشه  نگاهش

داشتم از  یوقت وقت نگاهش رو چیاعتراف کردم که ه. دیبار یم ياز هر حرکتش شاد. روزگار یشوخ ایمطمئنا به حرف  د،یخند یو بلند م

 يا گهیاز هر زمان د شتریپر از عشق و لذت که هم داغم کرد و هم دلم رو ب ینگاه. کنم یفراموش نم ومدمیم نییخونشون پا يپله ها

آروم کنار گوشم بهم گفت که خودش رو خوشبخت  یوقت ایبه لبم زد  یکوتاه يدستش گرفت و بعد بوسه  يدستم رو تو یلرزوند، وقت

 یم نیحضور پررنگ تمام نبودها رو از ب نیانگار ا. اومدم نییپر از پله ها پا هی یو نرم یسبک هکه ب دهیمن رو د یدونسته وقت ایدنمرد  نیتر

.مراسم ندارم نیرو تو ا یکه چرا جز دوستانم کس نهیکه حرف از ا دمیشن یاگه گوشه کنار سالن م یحت. برد

.ستادیکردم که مهسا کنارم ا یداشتم نگاهش م. دیخند یو م دیرقص یه متو بغل مادربزرگش نشسته بود و نشست ایدر

د؟یرقص یعروس خانوم شما چرا نم -

.رنگش شده بود نگاه کردم يانار راهنیگونه هاش که حاال رنگ پ به

.گهید یکن یم تیمن فعال يتو جا -

.دنیرقص یاشاره کرد که با بهروز داشتن م رایو به سم دیخند

:مهسا

انقدر رقاص شد؟ یاز ک نیا. مون خوشه دامادمون دکترهدل -

.دیرقص یخوب م شونمیبهروز عروس -

بابا کرم برقصه؟ يطور نیگرفت ا ادی یک نیا رانه،یبارشه که ا نیو اکنون هم اول ستین یرانیبچه که باباش ا نیا. هیرانیمنظورم ا -

همون موقع . کرد و االن هم مهسا یم يتو نامزد رایبود که سم يکار نیا. ودب نیهمه تالشش هم. خواد حواسم رو پرت کنه یدونستم م یم

.آروم دور کمرم حلقه شد یدست

نم؟یزتریعز -

.دمیرو د نیبه پشت و ام برگشتم

:مهسا

د؟یستیشما دوتا چرا وسط ن -
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.نیساده اس؛ نه من رقص بلدم، نه ام یلیخ -

.از کجا ظاهر شد پشت مهسا ایبرد هویدونم  ینم

ست؟یگفته بلد ن یک -

.رو گونم گذاشت يو بوسه ا دیخند د،یرو که د افمیق. بود؟ من برگشتم به پشت سرم بلد

:نیام

.قهر و ناز کردن خانوما داداش يبرا ستین یامشب شب خوب. ایشر ننداز برد -

.دینامرد بلند خند يمهسا

:من

.بشه، من تو رو جز ندم خوبه تیمهسا، بذار عروس -

:مهسا

.من یعروس نیا ستیفکر کنم دور ن ادمیز -

.يجد تینها یب افشیاما صورتش جمع شد و ق ایبرد. گرد نگاهش کردم يچشما با

چطور؟ -

:گفت د،یبار یاز نگاهش م طنتیکه ش مهسا

.اون خانوم باکالسه هست -

.مادر سام ن،یام ییسمت زن دا دیسرمون چرخ یهمگ

.م آشناش کنماون خانوم ازم خواست با مادر -

.کرد خونسرد باشه، نگاه کرد یهم نم یسع یحت گهیرو که د ایبرد یچشم ریحرف، ز نیبدجنس بعد از گفتن ا يمهسا نیبودم ا مطمئن

:من

.خب پس مبارکه -

.به مهسا انداخت و رفت ینگاه. نگفت یچیه ایبرد

:نیام

.گردم یخانومم، با اجازت من االن برم -

.مهسا يه بازواز رفتنش زدم ب بعد

ه؟یچ انیمهسا، جر -

.کنم یم فیدروغ نبود اما سر فرصت برات تعر -

.دختر نیبود ا وونهید. دنیشروع کرد به رقص رایبهروز و سم نیداد، رفت ب یزد و همون طور که در جا قر م يروزیلبخند پ بعد

. بود یاسیو  دیبه رنگ سف زیهمه چ. شده بود نییصورت ممکن تز نیباتریتو لواسون به ز نیام يخانواده  یباغ خانوادگ. بود یعال زیچ همه

 روزید. به سمتم اومدن زیروزگار و دن. لیشامل دوست ها، آشناها و فام يادیز تیو جمع یاسیبه رنگ  يهمه جا پر از شمع بود و گل ها

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥٩

که باعث تعجبشون هم شده بود که چرا اجازه ندارن  یهتل. داده بودن تا هتل بمونن حیترج ن،یام يبودن و با وجود اصرارها دهیرس یهمگ

.رایسم يمادر يهم خونه  ایو بهروز و در رایسم. و روزگار زیاتاق دن هیاتاق موگه و بوسه،  هی. جا باشن هیبا دوست دختراشون 

:زیدن

.ها يروزیاز د باتریدختر تو هر روز ز -

.دوست دختر تو ینه به خوشگل -

.بودن دنیکه با بوسه مشغول خند میانداختبه موگه  یدو نگاه هر

نه؟ ومد،یهاکان ن -

:زیدن

.اما طبق معمول سر بزنگاه در رفت ارمشیخواستم با کتک ب یباور کن م. ومدیدونم چرا نم ینم -

.زیدوستم نداره دن گهید -

.ردمک یصحبت م زیبا دن یموقع عطر تلخش رو احساس کردم و خوشحال شدم که داشتم به ترک همون

.با اجازت من خانوم خوشگلمو ببرم زیعز زیدن -

از باغ  یقسمت میرفت تیجمع نیدستاش گرفت و با هم از ب نیدستم رو محکم ب نیام. تکون داد دییتا يبه نشانه  يزد و سر يلبخند زیدن

 یاز داغ. گاهش شده بود مثل تو خونشوندوباره ن. نفس ازش فاصله داشتم هی يبه اندازه . ستادیرو به روم ا. تر و خلوت بود کیکه تار

.دیپشت گردنش کش یدست. شدم یم وبنگاهش داشتم ذ

.هم نتونستم باهات تنها باشم قهیدق هیاز سر شب . شهیو من طاقتم داره طاق م ییبایالهه ز نیع يشد. بشم کمیتونم بهت نزد ینم ،یلعنت -

.خم کردم و چشم دوختم به چشماش یم رو کمبازوش و سر يقدم رفتم جلوتر و دستم رو گذاشتم رو هی

.دوست دارم -

و  دیکش یقینفس عم دنیبوس يلبش اما به جا يلحظه حبس کرد و بعد دستمو گرفت و آورد باال و کف دستم رو گذاشت رو هیرو  نفسش

.پر از التهاب چشماش رو باز کرد د،یمن ساعت ها طول کش يبعد از چند لحظه که برا. چشماش رو بست

.تونم بغلت کنم ینم یو من حت یکن یطاقت ترم م یب يدار -

جز  زیچ چیو ه دمیشن ینامنظمش رو نم ينفس ها ياز صدا ریبه غ ییصدا چیه. نیمتوقفه و فقط من هستم و ام زیکردم همه چ یم احساس

 ي افهیبه سمت ق میسرمون رو چرخوند. تخیمن به هم ر يبایز يایتمام اون رو یکس یمصلحت يبا سرفه . دمید یاون نگاه پر از عشق نم

:و لحن خاص خودش گفت يبا نگاه جد نیام. که مچ گرفته بودند شده بود ییکسا نیمراسم که ع يخندان مسئول برگزار

د؟ییبفرما -

.بسته شده بود ششین یکم حاال

.همه منتظر شما هستن. میرو ببر کیک میخوا یم -

.گوشم کیاز پشت سرم، سرش رو آورد نزد. برمراه افتادم که . رو گفت و رفت نیا

.امیاز خجالتت در م ینشد که جواب ابراز عالقت رو بدم نفس من اما بعدا حساب -
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 لیبا وسا ن،یخود من و ام ي قهیکه با سل یبه اتاقمون انداختم، با اون تخت گرد وسطش و اتاق یتخت اتاقمون نشسته بودم و نگاه يرو

در  یلباسم و تور و تاجم رو تو مهمون يدنباله . کفشام رو در آوردم. ارهیآب ب وانیل هیرفته بود تا  نیام. شده بود دهیم چمدرن به رنگ کر

با . هم باز بود راهنشیاول پ يکه به گردنش بود رو باز کرده بود و کت نداشت و دکمه  یدستمال. اومد تو نیام. تا سبک بشم بودمآورده 

.کنارم زانو زد نیداد دستم و بعد رو زم آب رو وانیلبخند ل

عروس خانوم؟ يخسته ا -

جون و دوستام با  نیریدم در که ش یبه خصوص زمان خداحافظ. حالم بد بود. جواب نگاهش کردم یو ب دمیگونش کش يرو آروم رو دستم

 یکه از اول نبود توقع ياز پدر. به من نگاه کنه یبهم بکنه، با نگران يا هینبود تا توص يمادر یدلم گرفت وقت. ما رو به هم سپردن هیگر

که جلوم زانو  يبه مرد. کردم بغضم رو بخورم یسع عیشد که سر یم سیچشمام داشت خ. جسمش که بود. اون که بود ر،نداشتم اما ماد

مهمه  یلیهر دومون خ يکه برا بایزشب  نیکه من باز با غصه هام ا ستیانصاف ن نیزده بود، پر از عشق، نگاه که کردم، به خودم گفتم که ا

.رو خراب کنم

رو نگاه  گهینامنظم همد يخورد و هر دومون با نفس ها ینفسش به صورتم م. ستمیتا با دیو دست من رو هم کش ستادیجاش بلند شد و ا از

اعتراف  د،یاب و خواستن من رو بوسبا اون همه الته یوقت. لب هاش گذاشتم يلبم رو رو يا گهیطاقت تر از هر زمان د یو من ب میکرد یم

 يوقت هم بود که به جز نوازش ها یلیخ. خواستم یهمسرش بودن رو م. خواستم یرو م نیمن ام. شدم شقدمیکه پ ستمیکردم ناراحت ن

اسم پشت لب يلب هاش که از لب هام جدا شد، دستش آروم به سمت بندها. دیرس یبه ذهنم نم يا گهید زیچ چینرم و پر احساسش، ه

.انداختم نییو سرم رو پا اوردمینگاه داغش رو طاقت ن. بدنم سر خورد ياز رو ومآر یلیخ راهنیرفت و با باز کردن گره هاش، پ

عروسک؟ یکش یخجالت م -

.دز یم شمیداغش آت ينفس ها. دستاش دو طرف سرم بود. تخت گذاشتم و روم خم شد يکه منتظر جوابم بشه، بلندم کرد و رو نیا بدون

 اهیکه نگاه پر از غرور س يتو شرکت، از همون لحظه ا يکه اومد ياز همون لحظه ا. ناب من یم يشد میوقته که وارد زندگ یلیتو خ -

از. يرنگت دلم رو لرزوند، از همون لحظه عشقم شد

تا ببوسمت و  یترس و التهاب، گذاشت یبار، ب نیاول يکه برا یو از اون شب يمحرمم شد ،يکه بهم بله داد یپر از اضطراب يلحظه  همون

.يتا بغلت کنم، همسرم شد یبار خودت خواست نیاول يکه برا ینوازشت کنم، از همون شب

.دیچشمام رو بوس يرو بعد

.ننداز و منو نگاه کن نییهمه کسم، سرتو پا. یشیاز امشبم خانومم م -

پس و  یدر جواب نگاهم، در جواب همون دوستت دارم ب. ش نگاهش کردمکالم یبودنش، پر از نرم يبایخجالت، پر از حس ز یبار ب نیا

کردم، پر از  افتینوازش ها و بوسه ها رو در نیو عاشقانه تر نیپر التهاب تر ن،یتر بایز م،یزندگ يباغ، در جواب تمام تالش ها يتو شیپ

. یو پر از مردانگ پر از آرامش، پر از عشق يو در کنار مرد استیلذت دن نیتر هکه ناشناخت یلذت
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به دستم گرفتم و از  يچا وانیل هی. کردم یپر از آرامش به اطراف نگاه یاومدم و با احساس رونیو از حمام ب دمیچیرو محکم دورم پ حولم

از . ومدیه نظر مب بایز شیهوا آفتاب بود و آسمان با وجود رنگ خاکستر. شدم رهیتهران خ یزمستون مهیصبح ن رینظ یب يپنجره به منظره 

 مچهین هیتراس بزرگ خونه که البته  يرو. بردم و تکون دادم سمیخ يموها نیدستم رو ب. دیرس یبه نظر م کیو کوچ زیر زیچ همهباال  نیا

تراس پر بود از  يداشت و لبه  يمرمر دیحوض سف هیوسطش . میگذاشته بود یو چهار تا صندل دیسف يفلز زیم هیشد،  یحساب م اطیح

همه خونه رو با . خلوت و آروم يمحله ا. برج بلند بود، رو به کوه هیخونه، پنت هاوس . وسفیحسن  و ییقایآفر يبنفشه  يدان هاگل

 یب یهارمون يتو زیهمه چ. سبز یشاد و روشن درش بود؛ زرد، بنفش کم رنگ، کرم و حت يهمه رنگ ها یول میبود دهیمدرن چ لیوسا

.شاد و روشن بود تینها

گردن . به گردنبندم انداختم یدست. يپر از عشق، پر از لذت و پر از شاد يهفته ا هی. گذشت یمشترکمون م یفته از شروع زندگه کی

 یم جادیدر من ا بیعج یکشش نیام. کنه یاون شب تنم رو داغ م ادیهنوز هم . گردنم بست نیمشترکمون ام یصبح زندگ نیکه اول يبند

به حلقم زدم و  يبوسه ا ن،یآوردن ام ادیبا به . بشه دایپرزخم من پ ي دهید بیکردم تو تن خسته و آس یمن کروقت ف چیکه ه یکشش. کرد

.لبخند زدم

و  رایبرگشته بودن اما سم زیدن يها هیفراوون من و موگه و بوسه، و توص يها هیبا گر ش،یو موگه دو سه شب پ زیو روزگار و دن بوسه

که من تا به حال  هیا گهیرفتن سخت تر از هر رفتن د نیدونستم ا یم. ما باشن يامشب قرار بود خونه بهروز قرار بود فردا شب برن و 

تنها و دوست  يساره، ساره . شدم یدردناك تر هم بود چون من کامال تنها م نیخواست بره و ا یم یدونم مهسا ک ینم. تجربه کردم

 دیگفت نبا یهم م نینگرانش بودم و ام. داد یبود و جواب تلفن ها رو هم نم ومدهینکه داده بود،  یهم با وجود قول یمن که عروس یداشتن

.شرکت نکنه یتو عروس یلیدل هرداده به  حیترج دیشا. نگران باشم

بشر همه عمرش  نیا. راس ساعت اومده بود. ربع به دو کیبه ساعت نگاه کردم؛ . گذاشتم زیم يرو رو وانمیزنگ در که بلند شد، ل يصدا

نه چندان  يروزها يبرا یحال پر از نگران نیکرد و در ع یصورت خندانش دلم رو پر نشاط م. در يبا همون حوله رفتم جلو. خوش قول بود

.نباشه دکه قرار بو يدور

:مهسا

نگاهته؟ نیو خبر ندارم؟ آخر رمیم یبه من؟ نکنه دارم م يچرا زل زد ه؟یچ -

.تو ایب ه؟یمزه ا یب یچه شوخ نیا. خدا نکنه -

.افتاد ادتیخوب شد  -

.رو زد کنار و مانتوش رو در آورد من

؟يتو چرا مستخدم ندار يپولدار نیدونم شوهر به ا یمن نم. اریخوشمزه هات برام ب ییفنجون از اون چا هی -

:رفتم، گفتم یطور که به سمت آشپزخونه م همون
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روز در  هیجون  نیریش ياز مستخدما یکی. باهاشون نسبت دارم، تو خونم باشن ایشناسم  یکه م ییاز کسا ریبه غ یمن عادت ندارم آدم -

؟یخونه باشه که چ یکی گهید. میخور یکنم م یدرست م يزیچ هیشبم . میستیناهارا که خونه ن. کنه یم زیخونه رو تم ادیم ونیم

.مبل ولو شد يرو

.هیحرف نمیا -

.انداخت به من ینگاه پر از شوخ. رو گذاشتم جلوش يچا

.ادیهفته اس از خونه در نم هیکه  نیحق داره ام. نامنظم يحوله و موها نیبا ا یحت ،یهست یالحق که خوردن -

.رو مبل رو پرت کردم طرفش کوسن

.ایح یببند ب -

.کرد يا خنده

.میعروس خانوم، بگو از کجا شروع کن يمهمون دار یخب امشب کل -

.و بابک ایو مادرت و البته برد ایو بهروز و در رایهستن، سم نیخانواده ام. میستین ادیز. کم نفس بکش هی نیحاالبش -

.دیرو نوش شییاز چا یکیکوچ یلیخ يزد و جرعه  يلبخند ایاسم برد دنیشن با

؟یهست يمهسا تو جد -

؟یتو چ -

که تو  یحسادت یعنیکنم،  یعنوان باور نم چیبه هکه  يزیچ یحت. نمیب یرو تو حرکاتش م ایبرد اقیمن دارم اشت. خودتو نزن به اون راه -

.سیپار يگرد یبرم يدار گهیاما مهسا تو چند وقت د دمیازش د یعروس

گفته؟ یک -

 هیحدس کوچکش هم تمام سلول هام رو پر از  یحت....  دمیشا ایبه اون  ایحس برد ا،یبود؟ حسش به برد یمنظورش چ. گرد شد چشمام

.دیبهم کرد و بلند خند ینگاه. کرد یم مونیپر و پ يشاد

؟یکن یچرا مثل خال نگام م. افشویق -

بود؟ یمنظورت چ. نکن مهسا تیاذ -

.زد تا حدسم درست باشه یکه من منتظر جوابش بودم، دلم پرپر م هیاون چند ثان و

که؟ ادتهی. يداشتم از استاد دستجرد یلیمیا ران،یقبل از اومدن به ا -

.بود یخوش پوش درمریبود، پ ادمی خوب

.آره -

.امیاالنم دارم از اون جا م. کار تو دانشگاه رو داد شنهادیخب اون بهم پ -

:دمیپرس نانیلکنت و بدون اطم با

؟يقبول کرد.... ق  -
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خانوادم . ار کنمجا ک نیخوام برگردم هم یم. ندارم يفرانسه کار گهیمنم د. خسته شده ياز در به در. رانیخواد برگرده ا یمامانم م. آره -

.یهست، تو هست

کم  یلیخ. ختنیاون طور از سر شوق شروع کردم به اشک ر یدونم ک ینم. از جام بلند شدم و محکم تو بغلم گرفتمش يدونم چطور ینم

.ختیر یاون هم اشک م. از بغلش جدا شدم. حد من رو خوشحال کرده باشه نیتا ا يزیداشتم چ ادیبه 

:مهسا

شروع بشه که  ییهامون تو جا یوقتشه که دوباره زندگ. خونه میاما حاال وقتشه که برگرد میدیکش يدر به در یبه نوع ما هر کدوممون -

.میداشت شهیتوش ر

***

دسرها رو با . رفتم یم سهیو من از خنده ر اوردیهمه رو در م يادا بایمهسا تقر. میکرد یو تو آشپزخونه غذا درست م دمیخند یمهسا م با

 یصندل يمهسا خسته خودش رو رو. پنج بود کیساعت نزد. آماده بود زیتموم شده بود و همه چ بایکارمون تقر. کردم یم نییه تزخام

.آشپزخونه انداخت

.ایدیخر کار کش نیباشه از من ع ادتی -

.کنم یجبران م -

.نره ادتیبعدا  دوارمیام -

.زیگذاشتم رو م وهیگذاشتم و م خچالیرو تو  دسرها

.در بره تیبخور خستگ وهیکم م هی -

.گذاشت زیم يرو قالب شده رو دستاش

هم بهت گفته؟ يزیچ ایمهسا، برد -

.رهیگ یهمش داره جلو خودش رو م. شده جیگ یعنی. ستیکنم خودش هم با خودش صادق ن ینه، احساس م -

حق . نییپا ادیخوره تا ب یباال، هزارتا چرخ م یت کنرو پر بیگفت س یحرف پدرجون افتادم که م ادی. دستم رو نگاه کردم يتو بیس

 يعالمه بو هی نیبا مهسا ب نمیبش نیمشترکم با ام يخونه  يتو آشپزخونه  يروز هیکرد که من  یفکرش رو م یاون روزها ک. داشت

بگم؟ ایمختلف، از احساسات برد يغذاها

 نیا به؟یبرام عج یچ یدون یم. یکن یکار م یچ يکه دار یدون یو م یعاقلدونم که  یم. یهست يا يتو دختر قو. بگم مهسا یدونم چ ینم -

کنه؟ یزدن مخ تو نم يبرا یتالش چیعام و خاصه، ه يشهره  دا،یکه ببخش یکس ا،یتوجهش به تو جلب شده اما چرا برد ایکه برد انهیکه ع

که ازش  یپیپسر خوش ت هیجلب توجه  يبرا طنت،یش هید، بو یشوخ هیاولش واقعا . نه ایدرسته  رمیکه دارم م یدونم اصال راه ینم -

.اصال ولش کن یچیه.... کنم که  یخوشم هم اومده بود اما االن، دارم همش فکر م

.زیم يقالب شدش رو يرو گذاشتم رو دستا دستم
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.يهر وقت که بخوا. جام نیا شهیکه مهسا، من هم یدون یم -

بودم، بغل  دهیامشب اتو کش يموهام رو که برا. که به تنم بود يبلند و دوبنده ا دیخواب ساتن سف هنرایبه خودم نگاه کردم، به پ نهیآ يتو

ساعت  میتخت، ن يسال ها بود که عادت داشتم قبل از خواب تو. و کتابم رو گرفتم دستم دمیدونه بافتم و آروم رو تخت دراز کش هیگوشم 

با لبخند وارد اتاق  نیام. خندوند یرو م رایسم شهیکه هم یاصطالح. مخصوص تخت خواب گفتم یداشتم که بهش م ییکتاب ها. کنممطالعه 

.چشم هام و کتاب نیصورتم، ب يخم شد رو. تخت کنارم نشست يرو. شد

.یخانوم خوشگلم خسته نباش -

- ....

.یپاتخت يرو از تو دستم در آورد و گذاشت رو کتاب

.من منتظر محاکمم هستم -

.باال نگاهش کردم يابرو هیبا  نه،یبه س دست

.شراب تلخ من نیآخ آخ نکن همچ -

.زور لبخندم رو کنترل کردم به

.خونه ياومد یخونمونم بود، تو ک یمهمون نیو اول میهمه مهمون داشت نیامشب که ا رهینم ادمی. زیزبون نر -

بودم، وگرنه منم دوست داشتم از  ریدرگ. کار هست یکل. سرم ختهیچندتا پروژه ر. یدون یشرکت رو م تیتو که وضع نمیزتریعز -

.کنم تیهمراه يعصر

.يمهمونا اومد يتو بعد از همه  -

؟یرو باز کن یکه گرفت يگارد نیا شهیحاال م. بار باشه نیکه آخر دمیقول م. خوام یمعذرت م -

دستاش گرفت و به سمت لبش برد و  نیدستم رو ب قالب کرده بودم، از هم باز کرد و نمیس يدستش رو آورد جلو، دستام رو که رو بعد

.بهش زد يبوسه ا

.بلدن یبزرگ يدستا برم که در اوج ظرافت کارها نیقربون ا -

.گذاشتم نشیس يسرم رو رو. دیبغلم دراز کش. تخت جا به جا شدم يتو یکم

؟یمثال چ -

.کنه یمدونست تا چه حد آرومم  یخوب م یلیکه خ يکار. کرد یرو نوازش م موهام

.نهیچ یم يرینظ یب يزهایپزه و م یم يفوق العاده ا يغذاها. کشه یم يرینظ یب يمثال نقشه ها -

.بلند کردم و بهش نگاه کردم نشیس يرو از رو سرم

انقدر خوب  دستا که نیکنن و البته از ا یخشونت، انقدر با عشق منو نگاه م یو گاه تیهمه جد نیکه با ا میراض یعسل يچشما نیمنم از ا -

.کنن یم تیازم حما

.باده -

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦٥

.صداش پر از عشق بود لحن

.منو صدا نکرده ییبایز نیبه ا ییصدا چیه میکه در تموم زندگ نیبم هم ممنونم، به خاطر ا يصدا نیمن از ا -

.ازم گرفت یطوالن يلبم رو نوازش کرد و بعد بوسه ا يو با انگشت اشارش رو دیمنو باال کش یکم

.دنیو آرامش م یکه طعم زندگ دنشونیلب ها ممنونم به خاطر هر بار چش نیاز همه از ا شیمن ب -

***

:نیام

.میهنوز وقت دار. باده عجله نکن -

رفتن و . برگردم سر کار يو جد یخواستم به طور رسم یدوازده روز م کیبعد از نزد. لواسون میسر زدن به پروژه با هم بر يبود برا قرار

 شبیباغ کرج و د میرفته بود نیعوض شدن حال و هوام با ام يبرا يبود و چند روز ختهیرو به هم ر میبدجور روح رایاز سم یخداحافظ

.سرم انداختم يرو رو المش. میبرگشته بود

.خب من حاضرم -

.به سر تا پام انداخت ینگاه

.هنوز هوا سوز داره ،يدیپوش یم يگرم تر زیخوشگل خانومم چ -

.دمینوش یکم زیم يرو ریش وانیل از

.دارم یکتم رو هم بر م -

.یکرد سمت صندل تمیدستم رو گرفت و هدا مچ

.یدختر تو معتاد کار کردن. ده بار نیدرست غذا بخور، ا -

.هم بهش عادت نداشتم یلیکه خ يزیچ. ذاشت، صبحانه خوردم یکرد و تو دهنم م یکه لقمه ها رو خودش درست م نیزور ام به

کنه؟ ياز پروژه ها با ما همکار یکنه تو بعض یبمونه و تو دانشگاه درس بده، به نظرت وقت م رانیخواد ا یحاال که مهسا م یه، راستباد -

چطور؟ -

.دیزد و نوك دماغم رو کش يلبخند طونمیلحن ش از

.یخانوم خوشگله خوب منظورمو گرفت -

س؟یبرنگشته پار شهیهم يمهسا برا یگفتن ایهنوز به برد ،یراست. بهش بگم دیدونم، با ینم -

.کم التماس کنه هیخوام  یم. کم بدوئه هیخوام  ینه، م -

.ملتمسه یلیکه خ افشیق -

.نمیب یازش م يکالفه ا ي افهیطور ق نیکه باهاش دارم، ا یو پنج سال رفاقت ستیب کینزد نیباره تو ا نیباورت بشه، اول -

.که ستین ادتیاستانبول رو  ياومد یخودت وقت افهیق. میهست ییور دختراج نیما کال ا. گهید اسیجور نیا -
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 التیشما خ. رهینم ادمیرو تا آخر عمرم  يدیم یرو چ میکه جواب خواستگار یاون همه اضطراب دنت،یکه چند روز ند يمن اون درد -

. راحت خانومم

 یم يزیدنبال چ زشیم يخونسرد داشت تو کشو یلیخ نیام. ومشن یکردم دارم اشتباه م یکردم گوشام داغ کرد و همش حس م احساس

داشتم نگاهش  نهیهاکان، دست به س ییشده بود، عکس اهدا دهیکه تماما از عکس من پوش يواریپشت به د زشیم يگشت و من رو به رو

.کردم یم

ن؟یام -

جانم؟ -

. آوردم نییپا یصدام رو کم. يخشک بود و جد. ند وقت نبودچ نیپر از نوازش تمام ا نیاز ام يانگار خبر. سرد بود و محکم جانمش

 يبود و قرار بود بعد از شام برا دهیرس شبیو مهسا هم د ادیهم ب ایقرار بود برد. سر زدن بهمون خونمون بودن، تو تراس يدوقلوها برا

.آورد رونیکشوش ب يسرش رو از تو. وندهیجمع بپ نیبه ا يچا

؟يدیچرا حرفتو ادامه نم -

؟يبر يحق ندار یچ یعنی -

.گفتم نرو ،يبر يدر ضمن نگفتم حق ندار ست؟یجمله واضح ن نیا يکجا -

.ساره نرم يخونه  یگیکه تو به من م نهیا یداره؟ اصل اساس یچه فرق -

.نرو گمیکالم بهت م کیبار  نیاما ا یرو نداشته باش يزیکه حق چ یستین یتو خانوم یعنی ،يبر يچون حق دار -

.به جلو خم شدم یگذاشتم و اندک زیم يشدم و دستم رو رو کینزد زیبه م. تر شدم یانعصب

.چشه نمیبب ششیسر پ هی رمیم. افتاده ینکرده براش اتفاق يخدا دیشا. دهیتلفنامو جواب نم ومده،ین میعروس -

همه تالشم تو  نینگاهش پاسخ ا تیبده، اون جدجوابم رو  ینبود کالم يازین. هم انعطاف نبود یاندک یتو نگاهش حت. شد به چشمام رهیخ

من . بودم ریاز خودم دلگ شتریب. اتاق رو ترك کردم. شونم رو پرت کردم پشت يرو يموها. برداشتم زیم يدستام رو از رو. روز بود مین هی

فردا پنجشنبه بود و من تا دوازده شرکت . ارهبذ ارمیراننده رو در اخت ایرو برام بذاره  نیماش اینگرفته بودم، بهش گفته بودم  زهاجا نیاز ام

خاك بر سرت باده، تو که . خرم یم نیماش هیفردا  نیهم. سلسله جلسات پشت سر هم داشت و تا هشت شب خونه نبود هی نیبودم اما ام

.خورشت رو کم کردم ریبه سمت آشپزخونه رفتم و ز. یستیها ن يتو که پرنسس کاخ پر ،ياصال با اتوبوس هم بر. یستیدست و پا ن یب

هم  يقو یلیو به احتمال خ طنتنیدونستم باز در حال ش یم. دنیخند یو م نایت لیدوقلوها نگاه کردم که هر دو خم شده بودن رو موبا به

م از آوردم تا براشون ببرم که دستاش محک رونیرو ب وهیآبم خچالی ياز تو. لبم اومد يرو يناخودآگاه لبخند. بود چارهیهدف بابک ب

گوشم  يموهام رد کرد و الله  نیسرش رو از ب. ستادمیصاف سر جام ا. هم برخورد نکردم شهیپسش نزدم اما مثل هم. دپشت دورم حلقه ش

.دیرو بوس

....که من دوست دارم انجام بدم اما  هیکار نیرفتن، آخر ییبه تو نه گفتن، اونم سر جا. باده دلخور نباش -
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رو لبم  يلبخند. ها رو سه تا کردم وانیمن هم ل. و رفت تا درو باز کنه رونیداد ب ینفسش رو شاک. در بلند شد يصدا. جملش رو خورد یباق

.کاشتم و رفتم تو سالن

***

مهسا تو . داشت يرینظ یب يچند وقت سر در گم بود، حاال دلخور نیکه تموم ا ییچشما. شده بود رهیباز به مبل رو به روش خ یبا فک ایبرد

 یب يها طنتیسوخته، نشسته بود و به ش يمرتب شده بود، به رنگ قهوه ا کیش یلیکه خ ییبا موها دش،یو بلوز خوشگل سف نیلوارك جش

. رك تر بود نیکنم که نگاه ام یاما اعتراف م نداختیم نیام ادینگاهش من رو . مهسا بود يمحو تماشا ایبرد. زد یم بخنددوقلوها ل انیپا

.درش نبود اینگاه برد یمیتصم یو ب یاز کالفگهم  يذره ا یعنی

:مهسا

؟یستیباده امشب سرحال ن -

.انداخته بود، کردم نییکه سرش رو پا نیبه ام یخودم اومدم و نگاه به

.نه، خوبم -

.بشه دایپ بیقراره برات تو شرکت رق یتو ناراحت. جون خودت -

.تهنداش مییکار اجرا هیکه تا حاال  یبیآره، اونم رق -

:نیام

.کنه يحسود یکه بخواد به کس نهیمن کار درست تر از ا نیزتریعز -

:نایت

.هییهلو نیهمچ يانتخاب کن، به چشم برادر يمهندس آذر کیمهسا جون، دفترتو نزد يوا -

:نیام

چه طرز حرف زدنه؟ نیا نا،یت -

.ییخب تو هم هلو. گفتم برادرانه -

.رفت تو هم افشیق ایاما برد دمیو آتنا بلند خند من

.دیاون جا راحت تر. میکن یاتاق باده رو براتون آماده م د،یآورد فیمهسا، شما که تشر -

.میدیصداتونو شن دیخان گل، افتخار داد ایبه به، برد -

:ایبرد

.برنامتون برگشتنه دیکه بگ دیدیافتخار نم یشما وقت -

.ورده بودعلنا اعتراضش رو به زبون آ ایبرد. میجا خورد یهمگ

:مهسا
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.دکتر يجناب آقا یبپرس يشما هم افتخار نداده بود -

.دستش رو مشت کرده بود ایبرد

.خانوم دکتر دیشما هم افتخار حرف زدن رو به من نداد -

.دو طرفشون یرجز خون نیخندم گرفته بود از ا. بود ییدکترش با غلظت باال خانوم

:نیام

.ستیخب مهم ن -

:ایبرد

.يریبگ دیمهندس جد يخوا یخبر نداشتم شما م ین، من حتبرادر م -

:مهسا

.امیتونم ن یم دیاگرم ناراحت. مهندس سروش يندادم آقا یمن هنوز جواب قطع -

نبود اما بدم  نیام یاگر به ترسناک. که مهسا هم باهاش دست و پاش رو جمع کرد ینگاه. به مهسا انداخت که ترسناك بود ینگاه ایبرد

.یسرخوش که نگاهش فقط نگاه خنده بود و شوخ الیخ یب يایبرد ينم برااو. نبود

:آتنا

ه؟یبرنامتون چ دیع يبرا یباده، راست -

.آتنا بحث عوض شد رینظ یمانور ب با

.رو تو دستش چرخوند چشییسو ایبرد. رمیخواست تا آژانس براش بگ یرفتن، دوقلوها با رانندشون رفتن و مهسا هم م موقع

.ونمشون بادهرس یم -

:مهسا

.شمیمزاحمتون نم -

بود و دستم رو گرفته بود، به زور خندش رو نگه  ستادهیکه کنارم ا نیام. حرف، فقط با دست به مهسا تعارف کرد که رد بشه یب ایبرد

:گوشم گفت ریز. کردم یبا مهسا روبوس. داشته بود

.خواد بزنتم یفکر کنم م. برام دعا کن -

***

هر دو به شدت پررنگ تر  نیعشق و آرامشم که با حضور ام يفرشته ها يرو. هر دو کتفم زد يرو يکم بغلم کرد و بوسه اپشت مح از

.کرد یدلخورم م یاگر گاه یحت. شده بودند

تونم  ینم. که تازه تازه تو نگاهت اومده یو آرامش يبه شاد. به نفس هات و حضورت بنده زمیتونستم بهت بگم چقدر همه چ یکاش م -

.یستیچون مرد ن یازت توقع داشته باشم درکم کن
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هر چقدر عاشقم باشه، هر چقدر . حرف زور که اصال رفتم،یپذ یرو نم یحرف حیتوض یمنطق، ب یمن ب. من مرد نبودم اما باده بودم بله

!؟يشوندیپسوند و پ چیه یعاشقش باشم، نرو، ب

***

. شد یمتوجه نم نیام. به آژانس اشاره کردم که بره. داشتم ياسترس بد. دمیکش یقیس عمو نف دمیتنم کش يتو يآروم به پانچو یدست

ناجور حس و  یلیکارو نکنم اما من ناجور، خ نیبود که کاش ا نیکه زد ا یتنها حرف. صبح به مهسا گفتم. شد یهم متوجه م دیاصال نبا

که من رو  یمدت نسبتا طوالن هیبعد از . روم به سمت زنگ رفتدستم آ. بود کیساعت . آپارتمان داشتم نیحضور در ا يبرا یکشش

.اما تعجب کرده بود نهیب یمنو م فونیآ ریدونستم تو تصو یم. دیچیساره پ يکرد به رفتن، صدا یم بیترغ

؟ییتو زمیباده، عز -

ساره؟ یکن یباز نم. بله -

که تو چارچوب در  یدر آپارتمانشون که به روم باز شد، زن. باز شد یتق يدونم اما در با صدا ینم د؟یکش قینفس عم. فکر کرد. کرد تعلل

شکمش  ریشکمش کوچک تر شده بود و دستش رو ز. که به زور باز نگه داشته بود یینامرتب و چشما يخسته بود با موها یزن دم،ید

 یکه شدم، با بغض کیبهش نزد. دیکش یخ مبه ر شتریرو ب رنگشیبه تنش داشت که رخسار ب یو سبک یدم دست دیفس راهنیگرفته بود و پ

.آشکار در آغوشم گرفت

.يخواهر يخوش اومد -

.مبل رو به روش يرو به زور به سمت مبل کشوند و من پشت سرش نشستم رو خودش

؟يشد یشکل نیشده؟ چرا ا یساره، چ -

.شکست بغضش

.کردم مانیزا -

!؟يزود نیبه ا ؟یچ -

.تیعروس امیخاطر نتونستم ب نیبه هم -

.ختیواقعا اعصابم به هم ر. شد يجور هی دلم

دخترت؟ -

.زود بود مانممیزا. اومد ایبه دن یتنفس یینارسا یبا نوع. مارستانهیالبته االن خوبه، ب. حالش نسبتا خوبه -

.ماز جام بلند شدم و در آغوشش گرفت. من یخواهر دوست داشتن. من هم بغضم گرفت. متاثر شدم. شد شتریب اشکش

.يبهم چرا؟ تلفنتو هم جواب نداد يخبر نداد -

.رو پاك کرد سشیخ يچشا
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تونم اون جا  ینم. گردم یو برم مارستانیب رمیم یدادن بهش ه ریش يبرا. نزدمش به شارژ، حوصله ندارم گهیتموم شده و د میشارژ گوش -

.بمونم

.يقربونت برم آخه تو که خوب بود -

.گهیاومد د شیپ -

.دیازوم کشبه ب یدست

باده جان؟ یخوب بود؟ خوشحال تیعروس -

.حد نگران بود؟ با اشک نگاهش کردم نیصداش پر از حسرت بود؟ چرا چشماش تا ا چرا

؟يکرد نمونیوقت نفر چیتو ه. باده، نه؟ هممون میمعرفت یب -

.نه -

 سشیخ يبه گونه ها یدست. گرده یبه خود آدم برم نینفر. رو ینکردم؛ نه هومن رو، نه سبحان رو، نه حاج نیمن نفر. رك بود جوابم

.دمیکش

؟ییحرفا نیو ا اهیدنبال دعا س رزنایمثل خاله پ ه؟یچ -

.احساس کردم معذبه. زد و دوباره به ساعت نگاه کرد یتلخ لبخند

.يایم یگفت یکاش بهم م -

؟يداد یخواهر من؟ تو تلفناتو مگه جواب م يچطور -

 یم دیبا. بلند شدم. باشه یتوست از چ یم یمعذب نیا دمیتازه فهم. شد که ساره رو تنها بذارن یبه هر حال نم. ادیب یقرار بود کس دیشا

.مادرم ای ومدیهومن م دیشا. داشتم ياضطراب بد. رفتم

.من برم ساره جان -

پشت به در بودم و از . و به روم بودساره که ر يوحشت زده  يدر اومد و چهره  يتو دیکل دنیچرخ يهنوز کامل نشده بود که صدا جملم

 يسالمش تمام دلهره ها يصدا. امان منتظرمه یدرد ب هیاضطراب و حتما  هیترس،  هیخوندم که پشت سرم  یوحشت زده م ياون چهره 

 ینگاه یکیچشم گرفتن از آن تار يدستش افتاد و من برا يتو يها سهیک. دمیهوا به پشت سرم چرخ یرو بهم برگردوند و من ب میزندگ

ضربان قلبم که خودش  يجز صدا. بود، نگاه کردم ستادهیکه چرخ خورده بود و حاال کنار پام ا یبیرو به فنا داده بود، به س میکه تمام کودک

. زد؛ برو یم ادیتو سرم فر زیچ کیفقط . نبود دنینفس کش يبرا ییهوا. دمیشن ینم يزیچ چیه ره،دردناك، پردله د،یکوب یم نهیرو به س

.قامتش قاب در رو گرفته بود. رو که رو مبل بود چنگ زدم و به سمت در رفتم فمیک. دنینفس کش يفرار کن، برا

باده؟ -

 يدر به قدر يقامت بلند تو نیصدا، از ا نینفرت تا مغز استخوانم، از ا. زد یم خیبدنم  يپر بغض و پر التماسش همه سلول ها يصدا از

 نیا یباز هم زندان. برم که اومد تو، در رو بست رونیخواستم از کنار در ب. تونم بکشمش یاالن م نیم همکرد یبود که احساس م ادیز

.برگشت میزندگ يتمام ترس ها. دمخودخواه شده بو

.بذار برم.... ب  -
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.جلو اومد

نه؟ ،یخودت -

اون جا . خودم بودم يکاش االن تو خونه  يکه ا یمونیپر از پش. ترس نهفته بودم هیمن اما پر از . بود سیتمام صورتش خ. کرد یم هیگر

.داشت ژنیاکس

.يبدبختم کرد. باده يبدبختم کرد -

. خواستم از کنارش رد شم و به سمت در برم که بازوم رو گرفت. خواستم برم ینداشتم فقط م لیقدرت تحل. دمیشن ینم يزیچ چیه من

:زدم ادیو فر دمیکش رونیبازوم رو با ضرب از دستش ب. شدم زاریتماس ب نیحد از ا نیدر ا. به صورتم آب دهان انداخته باشه یانگار کس

.دست به من نزن کثافت -

.بذار حرف بزنم باهات. نمتیتو رو خدا نرو، بذار بب. باشه باشه -

:ساره

.بس کن. بس کن ،يآزار داد یبسه هر چ. بذار بره سبحان -

.کرد یم هیگر. ادمبل افت يحال رو یحرف رو زد و ب نیا

:سبحان

 يهر کار. دمتید ،ياومد رونیساره ب ياون روز، همون روز که از خونه . نگات کنم قهیدق هیکنم، بذار فقط  یرو فدات م میهمه زندگ -

....بعدم که . کردم شمارتو بهم نداد

.به خواهر حاملش هم رحم نکرده بود یاحمق روان نیا. شد یداشت پازل ها جور م حاال

.برو کنار -

.نه گهینه باده، د گهیغرق شم؟ د میزندگ یاهیمن دوباره تو س يکه بر ؟يبرم کنار که دوباره بر -

کرده بودم؟ نفرت تو وجودم در چه حد بود که من رو به  دایهمه قدرت پ نیچطور ا. نیرو پرت کردم رو زم فمیگفت؟ ک یداشت م یچ نیا

به اندازه  یلیس نیا يپژواك صدا. گوشش يتو دمیکه از خودم سراغ نداشتم، کوب یبا ضربه دست درجه رسوند؟ دستم رو بردم عقب و نیا

.باز هم نگاهم کرد، با اشک، با بغض. حالت هم نداد رییتغ. گونش نذاشت يدستش رو رو. بود میدر بهدر  يتمام سال ها ي

که هر کدومش خراش  نیصورتمم بب يرو يچروکا. نیبب یدم بزن ولکه عاشقت بو ییبه اندازه همه سال ها. بزن یتون یتا م. بزن باده -

دارم با . بسمه، به خدا بسمه. تو رو خدا باده، رحم کن بهم. رحم کن. نیرو هم بب مییتنها. نیبب دممیسف يموها. تو بودنه یروزگار ب

.کشم یبودنت تو خونم دارم نفس م يایبا رو. کنم یم یخاطراتت زندگ

:زدم ادیفر

و  ریز مویآشغال تر از خودت، با اون پدر نامردت، همه زندگ قیتو و اون رف.... تو  ؟یزن یحرف م يو در به در ییاز چه تنها ؟یگیم یچ -

.دیرو کرد

.خودم ي قهیزدم به شق یانگشت اشاره محکم م با
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 فتویکث يدستا. راه نفسمو باز کن. رونیب ایسرم ب يواز ت. سبحان رونیب ایتو ب نیاز ا. هیتو چ نیا نیبب ایب ؟یزن یحرف م ياز چه خاطره ا -

.بدنم بردار ياز رو

مطلق  یاهیس. بود یخستگ. التماس بود. پر از اعتماد به نفس نبود ياز اون نگاه هرزه  ياثر گهید. قدم رفتم عقب هی. قدم به سمتم اومد هی

.بود

.باده -

.برو کنار. برو کنار. اریاسم منو ن. اریاسم منو ن -

.منه شیمامانته، پ شیجات پ. ماست يتو جات تو خونه  ؟يکجا بر -

.البته که بود ن؟یبود ا وونهید

.برگرد. برگرد باده. من هستم. بهت داشته باشه يکار یذارم حاج ینم. جا نیا ایبرگرد ب. برگرد ،یهر جا که هست -

نگاهش به نگاهم که افتاد، خوندم که به سبحان . کرد ینگاه مو اشک برادرش رو  ینداشت؟ برگشتم به سمت ساره که با نگران خبر

.ازدواجم رو نگفته

کجا برگردم؟ -

به تو برسه؟ یذاشتم دست اون محسن دست و پا چلفت یمگه م. گشتم یمن برم. یرفت یم دینبا. خونه -

 تیخرج هرزگ ینوجوون يسبحان که همه  دایتف به ذاتت ب. همون محسن سگش شرف داشت به تو پسر حاج کاظم، معتمد محل و بازار -

.شد

. یکه مهسا گفت رفت يهمون شهر میریاصال م.... کنم تا  یکنم، انقدر التماست م یم تویانقدر نوکر. اصال نگامم نکن، فقط باش. کن نیتوه -

.نکردم دایازت پ ياز ده بار اومدم و اثر شتریکه من ب یهمون

. ترسان و لرزان ينوزده ساله  يشده بودم همون باده . فرار کنم. خواستم برم یم. بردارم نیزم ياز رو رو فمیدستمو بردم تا ک. سمتم اومد

 نگیبه ر. خواستم فرار کنم که چنگ زد به دستم. رفته بود فمینگاهش خشک شد، به دست چپم که به سمت ک. يجا بود نیکاش ا ن،یام

خواستم از دستش  یدستم رو م. به انگشتم نیام يکردم و به اسم حک شده  یه مازش استفاد میاصل يحلقه  يکه سر کار جا يساده ا

که همه  يادیفر. زد ادیفر. دیآن چنان محو که ند. عق زدم از برخورد دستش به دستم اما اون محو بود. بکشم که محکم تر گرفت رونیب

.بدنم رو لرزوند

.ستیدروغه نه؟ دروغه؟ بگو که راست ن -

.ختمیسکوت کردم و اشک ر هیکه از ترس تنب نیرزمیز يتو ياون وحشت ها يهمه  يدم، به اندازه ز ادیهم فر من

.مهیزندگ ينبودن تو تو یشوهرم حضورش به پررنگ. عشقم بهش همون قدر راسته که نفرتم از تو. راسته ست،یدروغ ن -

.رنگش زرد شد. نیزم يدو زانو افتاد رو يرو

.يکرد مچاریب. باده يکرد چارمیب -

لب با خودش  ریکرد، حاال که حواسش نبود و ز یم هیمبل بود و گر يهوش رو یب مهیمدت ن نیکه در تمام ا ينگاه کردن به ساره ا بدون

 یم بمیتعق نمیبرنگشتم تا بب يلحظه ا یحت. دمیدو نییها رد شدم و پله ها رو با وحشت پا وهیم يو از رو دمیزد، به سمت در دو یحرف م
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که  يدیپرا ستاد،یکه جلوم ا ینیماش نیاول. حس تاسوعا. حسم مثل همون حس اون شب بود. دمیوقفه دو یب ابونیتا سر خ. نه ایکنه 

.باال دمیبود، پر رمردیپ هیرانندش 

.ولنجک -

 یهنوز هم احساس م. بگم که اون بغض نهفته که حاال سر باز کرده بود اجازه داد تا يزیچ نیآخر. بود که تو بدنم داشتم یجون نیآخر نیا

شده بود اما حاال  نیگزیجا نیام يوقت بود با نوازش ها یلیکه خ ییکردم و اون حرکت ها یلبم رو احساس م يرو یسیخ. کردم هست

. برگشته بود

از  لیس نیاشک ع و دیبغضم ترک دم،یعطر خونه رو که نفس کش. با هزار ضرب و زور در رو باز کردم یبودم وقت يا گهیتو عالم د انگار

ساعت چند بود؟ . خونه پرتاب کردم يتو بایدلم بود، خودم رو تقر قیاز درد عم یکه ناش ییچشمام روون شد و من وسط تمام هق هق ها

عکس  وار،ید يتو عکس رو نیخندان ام يچهره . فقط خودمو به اتاقمون رسوندم. ومدینم ادمیاصال  آوردم؟در  یلباس تنم رو ک

 یم نیاگه ام. بودم، به خاطر رفتنم یاز خودم عصبان يزیاز هر چ شیحاال ب. شتریرو ب میحالم رو خراب تر کرد و شدت گر مون،یعروس

 يقرار یب نمیس يتو یبیبود به طرز عج یکه چند ساعت یقلب. قلبم گذاشتم يدستم رو. کرد شتریفکر کردن بهش هم هق هقم رو ب د،یفهم

 نیبعد از ا. دمشیشد د یمن باورم نم يسبحان؛ خدا. شد دورم شونیش سرم رو باز کردم و موهام پرک. دیترک یسرم داشت م. کرد یم

نشستم و زانوهام رو  نیزم يکنار تخت رو. برد به اون دوران یمن رو م. اوردیزده شد، همه تنم رو درد م نمونیکه ب ییحرف ها. همه سال

.بغل کردم

کنه  یکنم که عمه جان، خواهر حاج کاظم با تشر مجبورم م یم يباز اطیکه مادرم تازه دوخته تو ح یرهنیدارم با پ. ساله ام حدودا دوازده

 یتو اتاق دارم لباس م. جا رفت نیکه سال بعدش هم از ا یکس. هیبدخلق و بددهن رزنیپ. بپوشم يبرم تو اتاق و لباس عوض کنم و روسر

جوونه،  يادیدختر داره و ز. ستنیاز ما ن نایبهت گفتم ا ،يریزنو بگ نیا یرفت یوقت یحاج": رسه یبه گوشم م یبا حاج گوشونپوشم که گفت

پدر . شهیچک و لگد، ادب م ریز رمشیگ یم": گهیم ه،یکه معلومه عصب یحاج ".شهیبکش، پسرت از راه به در م نیحاال بش. يقبول نکرد

".بزرگ دارم يپسرم نقشه ها يمن برا. کنه یا موس موس محاال چهار ت. سبحانم غلط کرده. نبودهادب کردنش  يمعتادش که برا

.در اومد يدونم چقدر تو اون حالت بودم که صدا ینم

؟یستیخونه ن ؟ییباده، باده کجا -

اما  سهیکردم لباسم خ یاحساس م. تونستم جوابش رو بدم یاما نم دمیشن یحضورش، م نیبود، ع نیقدم هاش رو که محکم و سنگ يصدا

کمربند  يسبحان بود و جا يفقط صدا. یعکس العمل ایروش نداشتم  یلیکردم اما تحل یو حس م دمید یرو م زیهمه چ. چرا مدیفهم ینم

و  کیقدم هاش نزد يصدا. جا تعلق نداشتم چیبه ه قتیگذشته و حال در رفت و آمد بودم و در حق نیب. انگار که هنوز کبود بود. یحاج

 ینم. دیتو اتاق چرخوند و منو د يسر. تو دستش بود فمیمانتو و ک. از صداش معلوم بود نیا. نگران بود وارد اتاق که شد،. تر شد کینزد

.دیدو بایرو رها کرد و به سمتم تقر فیکه مانتو و ک دید یدونم چ

!باده؟ -

.هوشمیکرد ب یاحتماال فکر م. بازوهام رو تو دستش گرفت و تکونم داد. جلوم زانو زد نیزم يرو
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.جا بوده؟ با توام نیا یشده؟ کس یچ ؟يتو کجا بود. خدا يا. بگو يزیچ هیده، تو رو خدا با -

.استرس یخواستم، گرم و ب یفقط حضورش رو م دمیخر یرو هم با جون و دل م ادشیفر

ن؟یام -

.نگرانش کرد شتریبه شدت هم لرزش داشت، ب رو،یجمع کردن ن يکلمه که با ضرب و زور برا نیهم

تو؟ چته؟ يکجا بود ،یلعنت -

.کنه یاما دردم م فهیهمه جام کث -

.رو زدم باال لباسم

کبود شدم؟ -

:زد ادیکه فر دیند يزیچ. نگاهم کرد. رو باال زد راهنمیارادش، پ یکه حاصلش شده بود حرکات ب یوحشت با

کرده؟ يکار یکس -

.هقم رفت باال و همزمان از جام بلند شدم هق

.سبحان -

؟يدیناموسو کجا د یتو اون ب! ؟یچـــ -

.ساره يخونه  -

من نفهمه؟ از  تیشد با اون وضع یخواستم نفهمه اما مگه م یم. محض بودم يخرد یسکوت کرد و من واقعا در ب. نگفت یچیه. ضجه زدم و

.با ضرب و عجله و من بلند شدم رون،یاتاق رفت ب

ر بکشه از دستم؟ چقدر؟چقد. ادیاز من خوشش نم. ترکم کرد نیام. ترکم کرد -

 يصدا. موهام نیب ختیر یسرم م يآب از رو. دوش ریبلند شدم و رفتم سمت حموم و با همون لباس ها نشستم ز. هقم بلندتر شد هق

.کرد یدوش، اون صداها رو کمرنگ و کمرنگ تر م

با همون لباس، رو زانوهاش رو به . اومد سمتمخودش رو پرت کرد تو حموم و  مهیکه سراس دیدونم چقدر طول کش ینم. باز بود مهین در

.ختیر یصورت پر از اضطرابش م يخورد و رو یم زیموهاش ل يآب از رو. روم نشست

؟یکن یکار م یچ يدار -

.دمیجون دستمو رو صورتش کش یرو بردم جلو و ب دستم

.دوست دارم یلیخ -

.نختیر ينمونده بود برا یاشک گهید. اشک بود یهقم حاال ب هق

.یشیم ضیمر رون،یب میپاشو بر. پاشو -

.خوام شسته بشه یم. پاك بشه یخوام همه چ یم. خوام ینم -

.شد، نه از آب که از اشک سیکردم چشماش خ احساس

.رونیب میپاشو بر ،يشد زیتم -
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زانوم رو حس  ریستش که رفت زو د دمیرو شن "باده نگام کن" ادیدادم که فر یرو هم از دست م میاریهوش مچهیکم کم همون ن داشتم

.یمطلق و خاموش یاهیس هیکردم و 

***

بود اصال؟ دستم  یچ يصدا. چطورم ایتا بفهمم کجام  دیطول کش. شد یسوخت و باز نم یچشمام م. برگشتم ایدن نیبه ا بایبلند تقر ییصدا با

.یتو گوش دیچیساره پ يصدا. کرد، برداشتم یم یرو که داشت خودکش میو گوش یرو بردم سمت پاتخت

؟يدیچرا جواب نم ؟یباده خوب -

.کرد و من جونم رو به زور جمع کردم تا بتونم جوابش رو بدم هیگر

.ستیخوش ن ادیحالم ز -

کرده؟ یطور قاط نیکه شوهرت ا یهست یتیتو مگه تو چه وضع. راحت شه رهیساره بم. برات رمیبم -

.شد تا بتونم درست حرف بزنم یم نیو حال بدم مانع از ا جهیاما سرگ شدم ارتریشده بود؟ هوش یچ ن؟یام شوهرم؟

!ساره؟ -

:با هق هق گفت ساره

.رفته دم خونه سبحان، زدتش -

گرفتم و به سمت  واریبه ضرب و زور از جام بلند شدم و دستم رو به د. پر بود تمیظرف. رو قطع کردم یگوش. حرفاش گوش ندادم یباق به

.سالن رفتم

.نیام ن،یام -

.نشستم نیزم يسر خوردم و رو. لعنت به من. نشده باشه؟ لعنت به من شیزیچ. ختیر دلم

 د،یمن رو د. با حضورش بهم دست داد يرینظ یب تیحس امن. شدن قامتش تو چارچوب در از جام بلند شدم دایباز شدن در و پ يصدا با

.دستش رو رها کرد و به سمتم اومد يتو يها سهیک

؟ياز جات بلند شدچرا  -

ن؟یام يکجا بود -

 یصندل يبغلم رو گرفت و رو ریز. نگاهش يآزار دهنده  يو دلخور ينبود، جز سرد يرییدر ظاهرش که تغ. کردم بهش ینگاه

ن بدو. بوش هم حالم رو بد کرد و صورتم رفت تو هم. ظرف در آورد و درش رو باز کرد؛ جگر بود هی سهیک يآشپزخونه نشوند و از تو

.شد یعصبان دم،یسرم رو که عقب کش. دهنم گرفت يبزرگ ازش درست کرد و جلو مهلق هی ،یبحث چیبدون ه ،ینوازش چیه

.يدار يزیخونر يعصر روزیاز د. کنم تو حلقت یبه زور م ،يبرام باارزش تر زیبه جون خودت که از همه چ. بخور باده -
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لحن و نگاه . دستش رو جلوم تکون داد. بود االن؟ زمان از دستم در رفته بود یاصال ک دم؟یداشت؟ من؟ پس چرا نفهم يزیخونر یک

و قرص  گهید سهیک هیرفت سراغ . با دست لرزون لقمه رو از دستش گرفتم. بر علت شد و بغض دوباره برگشت به گلوم دیسردش هم مز

.دمیگاز زدم و به زور جو هی. رو از توش در آورد ییها

ن؟یام -

- ....

؟يشد يطور نیا اچر -

.زیرو م دیرو محکم کوب دستاش

از سه تا آمپول بهت  شتریدکتر ب. فکر کردم از دستت دادم شبید. یشینابود م يخودتو؟ دار ینیب یشدم؟ م يشدم؟ ها؟ چطور يچطور -

مگه نگفتم . زنه یاره بال بال منفسم، د م،یهمه زندگ نمیب یبه من که اومدم م. به من فکر کن ،یکن یکارت کنم؟ به خودت فکر نم یچ. زد

نرو؟

- ....

.موهاش نیفاصله گرفت و دستاش رو برد ب زیم از

.دونستم چه خبره یمگه نگفتم نرو؟ د آخه من م. با توام -

:دمیلرز پرس با

سراغش؟ یرفت -

تماشا کنم؟ نمیبش رتایغ ینه پس نرم؟ مثل ب -

....خونشو  -

فکر . نظر دارمشون ریز ،يو به اون روز افتاد يکه با هومن رو به رو شد یاز همون وقت. دونم ین رو ماون خاندا زیگوش کن؛ من همه چ -

.کنه یحرف من تره هم خورد نم يداغون کنن؟ اما زن من، برا مویزن منو، همه هست انینشستم تا ب يکرد

.رو قورت دادم بغضم

.تموم شه اون لقمه دیبا. کرد خیبخورش باده،  -

.... یقاتفا -

.غذاتو بخور -

. از نگاه سردش دمیترس یبود و من م یانعطاف چیبدون ه لحنش

***

کنه، تا مرزه سکته رفته که نکنه  یبدنم درد م یگیبهش م ونیاون هذ يتو تو یبخصوص وقت. کنه یم یقاط نه،یب یم يتو رو که اون طور -

....

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧٧

.میدیکش یعذاب م دنشیاون از گفتنش، هم من از شن هم

 يو دکتر هم باال يبود هوشیاومدم تو ب. بعد به من زنگ زد. بوده یکه مسئله چ دهیم حیزنه و ساره براش توض یساره زنگ م يبه خونه  -

گفتم من  یهر چ. بود که اومد خونه ازدهیساعت حدود . پاره بود و چشماش رنگ خون رهنشیبرگشت، پ. سپردت به من و رفت. سرت

.دمونم، قبول نکر یم

.ادیاز خودم بدم م -

.از غذا رو کرد تو دهنم يا گهید قاشق

.خودیب -

.قورت دادم دهینجو دهیغذا رو جو. کرد یبود و داشت به زور غذا تو دهنم م شمینشسته بودم و مهسا از ظهر پ مهیتخت، ن رو

.اشکم برام نمونده -

بهت گفتم نرو، نگفتم؟ -

- ....

حرف اونا ناراحتش کنه،  یخواستم حت یالبته به من گفت، نگفتم چون نم. داد یم حیبرات توض دیکرده، با یخوبکار  نیام گمیمن نم ن،یبب -

.يریبپذ یرو الک يزیکه چ یستین یبازم تو آدم ینظر گرفتم ول ریخانواده رو ز نیکه من ا هیبترسه که خبر ای

مهسا، چرا؟. بود ونیهمه حرفام از هذ شبید -

نباشه که . رفتم نمیسرزم يکرد که من برا تیوص. شد دیمن چرا ندارم؟ پدر مثل دسته گلم شه یکن یفکر م. هیچ يبرادونم چرات  یم -

 ینگاه م. دمیاما کش دمیکش یتو سخت يبه اندازه  گمینم. سه تا زن ،ییبا تنها م،یکرد یزندگ یبا سخت يعمر هی. دیمسئله استفاده کن نیاز ا

.فقط دنبال دختر موس موس کرده یاز شدت دل خوش. رهیگ یملجمم  یگاه ا،یدکنم به بر

.کرد یو رو م ریقاشق غذا رو ز با

 یمنو م نیسرده و ا یلیکنه اما سرده، خ یبهم محبت هم م شمه،یهمه حواسش پ. شده يجور هی ن،یام. کنه مهسا یذهنم درست کار نم -

.ترسونه

.نشده یخال نشیک. ناراحته یلیخ. ره؟ دلخوره ازتراحت بگذ يطور نیهم ؟يازش دار یباده، چه توقع -

کار کنم؟ یچ -

 یم دیبا. نشسته بودن ایرفتم تو آشپزخونه برات غذا بکشم، با برد. کنه یبه زور داره خودشو کنترل م. شهیکم بگذره، آروم م هیبذار  -

.کرد یمچاله م زویم يرو يکاغذا یبا چه حرص يدید

بهم انداخت و بعد  ینگاه. اومد تو نیبه در خورد و ام يتقه ا. کرد یمنگم م یلم خراب بود و داروها حسابحا. بالش گذاشتم يرو رو سرم

.رو به مهسا کرد

د؟یندار اجیاحت يزیچ -

.شیسرد نیکنم از ا هیبلند گر يبا صدا. بزنم ادیخواستم فر یم واقعا

:مهسا
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باده؟ -

.نه، خوبم -

:نیام

.میگرد یبرم م،یکار دار ییجا این و بردم. داروهاتو سر وقت بخور -

که سراغش؟ يرینم ن،یام -

.بهم انداخت ینگاه

.نره ادتیداروهات  -

.رفت و مهسا هم دستشو رو شونم گذاشت جیخواستم بلند شم، برم پشت سرش که سرم گ. رونیاز در رفت ب و

.بخواب ریبگ -

.شهیا باز مبه ماجر میحاج يمهسا، اگه دوباره دعواشون بشه، پا -

دونه چطور از خانوادش دفاع  یخوب م یلیخ نیام. متحرکه یمثل بمب ساعت. کنه یبذار خودشو خال. کار کنه یدونه چ یاون خودش م -

.کنه

.دونم یدونم، به خدا م یم -

.یسر فرصت منت آقاتونو هم بکش یپس تو فقط به خوب شدنت فکر کن گلم، به سر حال شدنت، تا بتون -

. شهیآقاتون حالم بد م يصد بار؛ از کلمه  نیا -

هنوز برنگشته  ایو برد نیام. لباس مرتب تنم کنم هیو  امیکنم تا از حالت زرد و زار در ب شیهم آرا یو کم رمیکمک کرد تا دوش بگ مهسا

.به ساره زنگ بزنم دمیترس یاسترس داشتم اما م یبودن و من حساب

باده؟ ياسترس دار -

.پاش به ماجرا باز بشه یاجترسم ح یم -

بترسه؟ یکه از حاج هیا یاجتماع تیتو وضع نیام ؟یشناس یتو مگه شوهرتو نم. خب بشه -

که دو روزش رو  مینگاه کن؛ مگه چند وقته که ما ازدواج کرد. منه يگذشته  ریبا من آشنا شده، درگ یاز وقت ست؟یخب نه، اما بسش ن -

بهش زهرمار کردم؟

 نیکه ا يتو انقدر حسن دار. دهیبرات انجام نم يا ژهیپس کار و رفته؟ینپذ يطور نیعاشقته؟ مگه تو رو هم گهیمگه نم. مبفه فشه،یوظ -

.چهیمسائل در کنارش ه

....اگه مهسا نبود . دوستش داشتم چقدر

.داده هیو تو رو خدا به من هد رایسم. یکه هست یمهسا مرس -

.به گونم زد یطونیش ي بوسه
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درس خوندن و  يداد ادیتو به من . درس خوندن یپول یو با ب رانیمنو وادار کرد به رفتن از ا را،یجسارت تو و سم. يما بود ي هیهدتوام  -

االن  ياتوریگالد ياز جنگا. میجور کن يزیچ یشام هیاون دو تا  يبرا میحاالم پاشو بر. هیزن تو زندگ هیکار  نیمهم تر یگرفتن حق زندگ

.سنه انگر ردن،گ یبرم

.ستمیتصورشون تو زره، از خنده نتونستم سر پا با از

هر . رو هم خراب کنه گتیروز د هینذار سبحان . دیکن یلوس کن و آشت نیام يخودتو برا یبعد هم آخر شب حساب. بخند نه،یهم ن،یآفر -

.رو برده يباز نیانگار که اون ا ،یکن دایبا شوهرت اختالف پ ای يریغم بغل بگ يکه تو زانو يروز

.میدیآشپزخونه رس به

.میبخور یبستن مینیبش م،یغذا پختن ش الیخ یب ایمهسا، ب گمیم -

 يآهنگ از آهنگا هیتو دستگاه، . در آوردم، با دو تا قاشق یتوت فرنگ یبسته باز نشده بستن هی زریفر ياز تو. زد طنتیبرق ش چشماش

 کروفونیمهسا با دهن پر، قاشق رو مثل م. کردن یبلند با آهنگ همراه يو با صدا یبه خوردن بستن میو شروع کرد میگذاشت يعباس قادر

از پشت کانتر  قیتشو يآهنگ که تموم شد، صدا. نمیتونستم بش یو من از شدت خنده نم یبود رو صندل ستادهیگرفته بود جلوش و ا

پر از عشق، داشت نگاهم  یمحو و نگاه يبا لبخند نیام. دمیچرخباال و من به اون سمت  میدیمتر پر هیمهسا و من از ترس . آشپزخونه اومد

که  نییپا ادیب یاز رو صندل عیمهسا که لپاش از خجالت گل انداخته بود، خواست سر. طنتیو ش نیپر از تحس ییبا چشما ایکرد و برد یم

.چطور خودش رو به مهسا رسوند ایرددونم ب یتا اومدم از جام بلند شم، نم. و آخش در اومد نتیرفت و خورد به کاب يسکندر

ه؟یچه کار نیآخه ا ؟یشد؟ خوب یچ -

.بود ایبرد يمهسا هنوز تو دستا يشد اما بازو ایکه باعث تعجب برد يخنده ا. خنده ریبلند زد ز يبا صدا هوی مهسا

.آبروم رفت -

لبخند زد و مهسا رو به سمت خودش  هی ایداخت اما بردرو به خنده ان نیحال با خنده، من و ام نیبود و در ع تیجملش که با مظلوم نیا

.چرخوند

؟یستیچرا مراقب خودت ن ؟یخوب یمطمئن -

طور  نیرو ا ایتونستم برد ینم. صحنه نیا دنیداشتم از د یبیحس عج هیمن که ته دلم . ایشده بود به برد رهیخ. مهسا قطع شد ي خنده

 شیکه حاال پ نیآورد و رو به ام رونیب ایودتر به خوش اومد و بازوش رو از تو دست بردمهسا ز. حال گرفتار تصور کنم نینگران و در ع

:گفت ،بود ستادهیمن ا

د؟ییجا نیا یشما از ک -

.میلذت برد تونیمام از تماشا کردن شاد. دیدیکه ما رو ند دیانقدر غرق خودتون بود. یرو صندل یکه شما رفت یاز همون وقت -

 یهیکه از هر تنب ینگاه. همون نگاه سرد شده باشه شش،یپ قهیچند دق يبایاون نگاه ز نیگزیجا دمیترس یم. کنمنداشتم نگاهش  جرات

.تر شد کیبهم نزد. تیتلخش برام آرامش بود و امن يبو دم،یکش یقیاما نفس عم. بدتر و دردناك تره

:ایبرد

.نیمهمون ام رون،یب میچطوره شام بر گمیم -
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:گفت يآشکار یبا خنده و شوخ نیام

ا، چرا من؟ -

پس البد من؟ -

.بارم رمضون هیشعبون،  شهیهم. بارم تو داداش هیحاال  -

کنم؟ بمیجلو بزرگ تر دست تو ج ستیزشت ن -

:مهسا

.اصال مهمون من -

:گفت يجد یبا اخم ایبرد

.رمیگ یم دهیحرفتونو نشن نیا -

. نگاهش نکردم. وارد شد نیبه سمت اتاقمون رفتم تا لباس بپوشم که در باز شد و ام. ودب دهیاز من سوال هم نپرس نیام. جذبه رو نیا برم

پشت . کردم یتوالت نشسته بودم و داشتم موهام رو جمع م زیم یرو صندل. کرد یم یاز رو بسته بود و آشکارا بهم کم محل رویامروز شمش

چقدر دلم تو . سرم رو بذارم نشیس يتونستم رو یخواست االن م یم مچقدر دل. آغوشش تنگ بود يچقدر دلم برا. دمشید نهیسرم تو آ

به . دید نهینگاه مستاصلم رو تو آ. افتاده یخانومم گفتنش تنگ بود و چقدر دوست داشتم بدونم کجا بودن و چه اتفاق يدو روز برا نیهم

.دادم هیکسرم رو به سمت چپ خم کردم و به ساعدش ت. شونم گذاشت يسمتم اومد و دستاشو رو

مگه نه؟ رون،یب میبر میحالت انقدر خوب هست که بتون -

.دیپرس یاالن داشت م تازه

.خوبم -

؟يداروهاتو خورد. هم بهتره تیروح يبرا -

.شونم رو فشار داد. افتاده بود نمونیکه ب يفاصله ا نیگرفت از ا دلم

.... يبا توام باده، اگه داروهاتو نخورد -

 ینفست بهم نم یوقت ،يریگ یازم فاصله م یوقت. ییمن، منبع آرامش من تو يدارو ،یش یتو متوجه نم. رو خدا بس کنتو . نیبس کن ام -

کار؟ یخوام چ یخوره، دارو م

.ستادمیشدم و رو به روش ا بلند

.بهتره رمیعطرته، اصال بم يبو یباده گفتنت به تلخ ینگات سردن، وقت يها یعسل نیا یوقت -

.بازوهام رو تو دستش گرفتشد و  یعصبان

.ازت دلخورم باده. کنم یکارت م یچ ینیبگو تا بب گهیبار د هیآخرو  ياون جمله  -

کشم؟ یم یمن چ ،یستین شهیو مثل هم یشیهر بار که از کنارم رد م ینیب یچقدر دلتنگتم؟ نم ینیب یاما نم.... دونم من مقصرم اما  یم -

دارم . شد نیکه تازه چند وقت بود شاد بود و دوباره غمگ ییچشما يتنت، برا يزنم برا یم بال بال ممن آسونه؟ دار يبرا یکن یفکر م -

.هیباده رو طالق بده، اون سهم من از زندگ گهیتو صورتم زل زده م زیهمه چ یمردك ب فتهیم ادمیهر بار که  شمیخل م
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.هیم بود چقدر عصبمعلو. کرد ادیبازوهام رو ز يجمله رو که گفت، فشار دستش رو نیا

.د اگه نگرفته بودنم که کشته بودمش. زنتو طالق بده گهیبه من م.... به من  -

.بود یواقع يبه معنا وانهید هی سبحان

؟یکن یم هیمنو تنب يبه خاطر حرف اون دار -

.شده بودم که دوباره بغض کردم یدل نازک چه

.نیاصال منم ازت دلخورم ام -

.نرم تر یشل شد و نگاهش کم یدستاش کم. حربه ام بود نیآخر نیا. ناز بود يجملم همش برا نیا

.ایزیاشک بر نمینب -

دستاش محکم در . و مثل گربه تو آغوشش خم شدم نشیدستام رو مشت کردم دو طرف سرم رو س. رو تو آغوشش جا کردم خودم

. شدم، غرق عشق، غرق آرامش یآغوشم گرفت و من غرق خوش

***

من سرم به . خوشحال بودم یلیخ. مهسا رو تو اتاق من گذاشته بود زیم يجد يجد ایبرد. لم بهتر شده بود و برگشته بودم به شرکتحا یکم

.کرد یم یخودم بود و اون هم پروژه مشترك با سها رو داشت بررس ينقشه ها

.خب پس خدا رو شکر جور شد -

.هیقشنگ و دلباز يخونه . نهجور ک نویبرامون تونست ا هیبنگاه. آره جور شد -

مامانت حالش بهتر شد؟ -

که عموم از چنگمون درش  شهیباورش نم. خونه پر از خاطرات پدرمه براش نیباالخره ا. سخته باده یلیهضمش براش خ. نیهمچ يا -

.ارهیب

فوت پدربزرگش، عموش پاشو گذاشت رو بعد از . بود شیالبته متعلق به پدربزرگ پدر. به نام پدربزرگش بود رایمهسا و سم يپدر خونه

مدت دانشجو بود و با ضرب و زور تونسته بود  نیمهسا که ا. کنن هیخرخرشون، سهم االرثشون رو داد و مجبورشون کرد خونه رو تخل

 رایسم. رنیگب یخواستن از بهروز پول یخواستن بگن چون نم یهم نم رایکرده بود، به سم دایو تازه کار پ هخرج دانشگاهش رو جور کن

رو اجاره کنن تا وام جور  ییخوان فعال جا یخبر نداشت که م. رو بخرن، از پول خودش براشون فرستاد يا گهید يخوان جا یم دیفهم یوقت

.بشه و بتونن خونه بخرن

....دارم  یکه من هر چ یدون یمهسا م -

.یمرس. يکمک کرد یلیاالنشم خ نیتا هم -

.ستین دیدیمن کش يکه شما برا ییهم تمام زحمتاد هی نیا ه؟یچه حرف نیا -

.زد يلبخند
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.میدار شمونیکه تو رو پ میما خوشحال -

....بفهمه  رایسم -

با شوهرش و دخترش خوشه، بذار . زحمت و حرص ما رو دوشش بوده شهیکه حرص بخوره؟ بسشه بچم، هم ؟یکه چ. فعال نفهمه بهتره -

.هم بمونه یتو آرامش و خوش

.وارد اتاق شد ایبرد

.گرام نیسالم بر خانوم مهندس -

:و رو به من گفت دیبهش کش یآروم به سمت کار مهسا رفت و سرک ایبرد. میدو بهش سالم کرد هر

.ننرو انداخت به جون من يدختره  نیشوهرت، ا نیا -

.به سها بود منظورش

.کنه یو حال م فیخودش االن داره ک -

:مهسا

.لوسه قتایحق -

:ایبرد

.االنم که جو خانوم مهندس بودن گرفتتش. بود نیاز اولشم هم -

اخماش بدجور رفت تو هم اما نقطه  است،یکار دست برد دیکه اومد شرکت و فهم يهر چند اون لحظه ا. نمشیبب یخواست حت ینم دلم

.ردرو به مهسا ک ایبرد. شرکت مهساست نیشرکتشون و ا نیرابط ب دیبود که فهم یانفجارش زمان

د؟یمهسا، جا به جا شد یراست -

.دیکرد شیکه معرف یمرس. گذاشت يبرامون انرژ یلیدستش درد نکنه، خ هیبنگاه. یبله مرس -

.پر مهر به مهسا انداخت ینگاه ایبرد

....باده  یراست. سر بزنم بهتون و برم هیمن اومده بودم . دیبذار ونیبود، با من درم يبازم مسئله ا ه،یچه حرف نیا -

بله؟ -

.رونیرفته ب نیام -

.دونم، بهم گفت یم -

.رسونمت یخونه، من م يریشما خودت نم -

.کرد یم ریبود به رفت و آمد من، االن که بهانه داشت، خدا به خ ریاون قدر گ نیبابا، قبال اگه ام يا

.جون نیریخوام برم خونه ش یمن م یباشه ول -

.من با اجازه مرخص بشمپس . رسونمت خونشون یباشه، من م -

***
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:پدرجون

؟يشد يزیدخترم، چ يرنگ به رخسار ندار -

:جون نیریش

.یکش یاز خوت کار م میلیخ. مسافرت برن هیوقت نکردن  یبعد از عروس. خسته اس حتما -

.چند وقت نیخب خبر نداشت از اتفاقات ا. زدم لبخند

.جون نیریش ارمیکم ممن بدون کار کردن . حالم مساعد نبود کممیخب  -

.دیبه موهام کش یدست

.فردا دعوت کرده يتو رو هم برا. دوره زنونه داره. ایخونه مادر برد میکردم بر یم شنهادیکم حالت بهتر بود، پ هی -

:پدرجون

.کنه یم شهیخونمونو تو ش نیعطسه بکنه، ام هی. دخترو قبول نکن نیا تیول کن خانوم، مسئول -

.شوخشبه لحن  دمیخند

.رمیتقص یپدرجون من ب -

.پسرمو، از دست رفته شده يعاشق کرد. با توئه یاصل ریتقص -

:جون نیریش

.کنه یناجور قاط یانقدر که گاه. حد وابسته بودن رو بچشه نیتا طعمِ تا ا يشانس رو بهش داد نیکه ا یمرس. دستت درد نکنه -

باعث شد از جام بلند شم، در  نیزنگ تلفن ام يصدا. دونن یم دن،یکه نشون م یاوناز  شیب يزیکردم هر دو چ یدونم چرا احساس م ینم

. شده بود ریدرگ دیکه ذهنم شد یحال

***

بلندش که تا  يکردم؛ موها یکرد و من رو مبل اون ور سالن داشتم تماشاش م یم یجلو روش رو بررس يکاناپه نشسته بود و برگه ها يرو

که تنش بود و  يدیشرت سف یداشت و به ت یاندازه نگهشون م نیتو هم شهیکه هم ییموها. بود و موج دار بود دهیرس بایگردنش تقر ریز

. دست به اون دست کردم نیدستم رو ا يکتاب تو. بردم از نگاه کردن بهش یسبزه اش داشت و من لذت م پوستبا  یتناقض تو چشم

خواست نگاهش کنم که اخم  یدستم و همش دلم م يتم حواسم رو بدم به کتاب توتونس ینم. پسر بچه ها شده بودم نیا نیع. بود بیعج

محو نگاه کردنش بودم که با چشماش مچم رو گرفت و با لبخند . رو دوششه يادیز تیدونستم مسئول یم. کرد یداشت کار م يآلود و جد

:گفت

از من؟ ينشد ریس -

.کنارش یخال يو با دست زد رو جا دید خندبلن. نه انداختم باال يسرم رو به نشانه  یسرتق با

.اس گهید يزایچ یتونم کار کنم، همه ذهنم پ ینم یکنارم ینفس من که وقت نیجا بش نیا ایب -
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.به گردنم زد يگردنم و بوسه ا يسرش رو خم کرد تو گود. کمربند روبدوشامبرم رو محکم تر کردم يمبل کنارش نشستم و گره  رو

.مگرفت يآخ که انرژ -

؟یکار کن روقتیتا د يخوا یامشبم م -

.باال انداخت ییابرو

!يدار يدیکه تو امشب تو ذهنت افکار پل نینه، مثل ا -

.گرفته بود خندم

.يانگار دختر چهارده ساله ا -

سه بارونم کرد و به دستش بلندم کرد و گذاشتم رو پاش و بو هیرو در آورده بود، با  غمیکه ج یرو محکم دورم حلقه کرد و درحال دستش

.شده بود، از صورتم کنار زد شونیازم گرفت و موهام رو که پر يدر آخر بوسه ا. اعتراضات من گوش نکرد

.ستمیدختر چهارده ساله ن يدید -

:گفتم یانداختم باال و با بدجنس ابرومو

بود؟ نیهم ،یاثبات داشت يکه برا ییراه ها يهمه  -

.نیزم يگذاشتدم رو عیحرکت سر هیبهم کرد و تو  یشده بود، نگاه یو سرتق نتطیچشماش که حاال پر از ش با

***

.موهام متوقف شد نیدستش ب. کردم يا خنده

.خنده هم داره. ما رو انداخت یاز کار و زندگ دهیورپر يدختره  ؟يدیمارمولک؟ ا ا، د يخند یم یبه چ -

.بلند کردم نشیس يرو از رو سرم

؟یتو خونه به من توجه نکن دهیم یمعن چه. خوب کردم -

.میرکیز ریزدن تو به صورت ز دیبه تو توجه نکرد؟ من استاد د شهیچشمات بشم، م نیقربون ا -

.دیخند یدستش نگهم داشته بود و م هیبا . زدمش ینداد که داشتم م یتیاعتراضم اهم به

 یم خودمیباسات و اون طرز طناز راه رفتنت و عطر تنت که از خود بهمش با اون ل لیکار کنم؟ اون اوا یخب خب، چه خبرته؟ خب چ -

.عادت شده برام. گهیکردم د یتماشات م یرکیز رینگات کنم، ز میجراتم نداشتم مستق ،یرفت یکرد، جلوم رژه م

.پنهان رو دوست داشتم يها طنتیپر از ش یمرد دوست داشتن نیا من

ن؟یام -

جون دلم؟ -

م؟یپاش يخوا ینم -

.و محکم تر بغلم کرد دیبه اطرافمون کرد و خند ینگاه. وسط سالن بود دنمونیمنظورم به حالت خواب من
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.ازت رمیکم آرامش بگ هینه، بذار  -

.بغلش جا به جا شدم تو

.وول نخور بچه -

.آخه جام سفته -

.يکرد دایهم پ یخب خب، چه دست بزن. يخودته که تا وقت خواب صبر نکرد ریتقص -

***

.پر از عشق زد يلبخند. کاناپه نشسته بود يشرتش رو ینگاهش کردم که بدون ت. اومدم رونیاز آشپزخونه ب يبزرگ چا وانیدو ل با

.دستا بشم نیا يمن فدا -

.خدا نکنه -

.نشستم کنارش

.میبا هم حرف بزن مینیکه فردا بش یگفت نیتو ماش زم،یعز -

.دستش نگاه کرد يتو وانیل به

.گهید میب فردا حرف بزنخ -

.گهیخب االن بگو د. من صبر ندارم یدون یتو که م -

.... يراستشو بخوا -

.دمیترس

شده؟ يزیچ -

.دستش گرفت هی نیگذاشت و دو تا دستام رو ب زیم يمال منم ازم گرفت و رو. گذاشت زیم يرو رو وانشیل

؟یناراحت نش يدینشده اما قول م يزینه چ -

.پروانه هی نیزد، ع یپر پر م دلم

.ينصف جونم کرد -

.رفت تو هم اخماش

....صحبت کردم  يدکتر هیمن با . شهیحالم بد م یگیم يجور نیصد بار، باده ا نیا -

.وسط حرفش دمیپر

شده؟ شیزیچ یکس! دکتر؟ -

....تهران که  يروانشناسا نیاز بهتر یکیبا . صبر کن قهیدق هینه خانومم، نه عروسکم،  -
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خم شد تو صورتم . که نگهم داشت رونیخواستم دستم رو از تو دستش بکشم ب.... درسته که .... چرا حالم بد شد؟ خب من . کرد خی تامدس

.کردم یرو نگاه م نییکه داشتم پا

.نمینگام کن بب -

.رو بلند کردم و نگاهش کردم که حاال نگران شده بود سرم

....باده من  -

.... دونم، خب آره من یم -

استرس  ،ینیب یبد م يشبا اکثرا خوابا. یشیم تیاذ يدار. یکن وونهیکه منو د یبگ يزیچ يخوا یدونم م ینگو که م یچیه. نگو یچیه -

نگاه نکن سرم به نظر انقدر . خونم یاز اون چشما م زویفهمم؟ من همه چ یاسترستو از کجا م یبگ يخوا یم. نگام نکن ياون جور. يدار

.فهمم یعوض شه، من م دنتیطرز راه رفتنت، نفس کش. ییو توجه من تو یمرکز زندگ. ز به دركیهمه چ. ادیشلوغ م

.یمن يگذشته  ریدرگ ،يبا من آشنا شد یاز وقت. کنم یم تتیدارم اذ -

.دستم رو رها کرد. رفت باال صداش

خوام خانوادم  یم. کنم، خودخواهانه اس یکه م ییمه کاراه. یمیزندگ تیمسئول نیباتریتو ز. نویبفهم ا ،یتو زنم. یگیچرت م يباز دار -

.خوام زنم حالش خوب باشه، شاد باشه، چشماش بخنده یبه تو کار ندارم، م. حفظ بشه

.بغلم کرد. که داشتم رو بهش انداختم ینگاه نیتر عاشقانه

که راحت تر در  نیا يما برا. میزن یبا هم حرف م. ششیپ میریبه بعد هر هفته چهارشنبه ها با هم م نیاز ا ه،یندارم جوابت چ يمن کار -

به خاطر من، به خاطر  شه،یمن روشن م یخنده، همه زندگ یتو م يچشما یکه تو چشمات بخنده، که وقت نیا يبرا م،یکنار هم باش

.نگاه کن چهیدر نیااز . میریم مونیزندگ

.احساس کنم شتریو عطر تنش رو ب وجودش يتا گرما دمیکش یقیفرو رفتم و نفس عم شتریبغلش ب تو

....خوام  ینم. من به مشکالت خودم واقفم. رفتم یهم که بودم مرتبا دکتر م هیترک. ستمین یمنطق یمن آدم ب. نیام یمن یتو همه هست -

.وسط حرفم دیپر

دکتر رفتن مشترکمون، من  نیشده ا بیالبته بگم؛ تصو. تو هم رهیکنم، بدجور کالهمون م ریخوام تو رو درگ ینم یبه خودت قسم بگ -

.یباش انیخواستم در جر یفقط م

.بغلش بلندم کرد يطور تو همون

. ستاره کوچولوت تنگ شده يساعت دلم برا هی نیخوشگلت داشته باشم، هم تو ا يسالم مجدد، هم به فرشته ها هیکه من  میبر -

***

خب مگه کمه برات؟ -

.رو جا به جا کرد نکشیع مهسا
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 يداده تا تو شنهادیبهم پ دیشرکت جد نیا. شرکت امیو من نسبتا پاره وقت م شهیدانشگاه از مهر شروع م يخب نه قاعدتا اما کالسا -

.امیسه روز در هفته برم شرکتشون و ب بهشتیقراره حداکثر تا ارد. کنم يپروژه باهاشون همکار هی نیهم

.پر از سوالش کردم ي افهیبه ق ینگاه

اون شرکت؟ امیبا تو ب شویجا بق نیا امیسه روز ب يمنم هفته ا يخوا یبشه، اصال م شتریهستم که تو درآمدت ب نیمن موافق ا ن،یبب -

.کرد يا خنده

.کنه یم دمونیشه نیاما ام یحساب تمیمن که پا -

.نگو که از دستش شکارم -

.دیبار بلندتر خند نیا

شده؟ یچرا؟ باز چ -

.برام محافظ گرفته -

؟یچــــــ -

 ریصبح دوباره گ. شمیدارم از دستش کالفه م گهیبه خدا د. ندارم یسبک زندگ نیمهسا من عادت به ا. دادمو در آورد گهیامروز صبح د -

.که دستمه هیخط نیدوم نیا رانم،یمن سه ماهه ا. داده بود که خطمو عوض کنه

بابت سبحانه؟ شینگران -

.آره فکر کنم -

حق نداره؟ -

خوام برم، فکر کن،  یندارم اما خونه مادرشم که م میبهت بگم، اصرار. رمینم ییجا تنها چیه بایتقر. به خدا شهینم يجور نیاره اما اد -

.کنم یتونم زندگ ینم قتایحق میجور نیا. ستمین ییدست و پا یمن که زن ب. برگشتم نیپدرجون اومد دنبالم و بعدم با ام روزید

.دوست داره یلیخ. شیدیند ،یتو، اون روز که با حال بد از خونه ساره برگشت. دهیترس. هکم بهش فرصت بد هی -

.دوستش دارم نیبه اندازه خود ام ام،ییتنها ام،یمنم دوستش دارم، به اندازه تمام نداشته هام، سرخوردگ -

***

بسته قرص  هی بشیاز تو ج. کرد یبا سر سالم. اومد تو به دست یگوش نیدر باز شد و ام. شد یکمرم راست نم. میکله کار کرد هیصبح  از

من که داشتم  يرو به رو یدست شیقرص گذاشت تو پ هیزد،  یچونه م مانیس متیتلفن بود سر ق يکه پا یدر آورد و همون طور که با کس

کارها رو در عرض  نیهمه ا. رونیب بعد هم از اتاق رفت. و با سر اشاره کرد که بخور ختیهم آب ر وانیل هی. کردم یبا تعجب نگاهش م

.قرص رو خوردم. میکرد ینگاهش م میانجام داد و من و مهسا با فک باز داشت قهیچند دق

:مهسا

.هست زیپسر حواسش به همه چ نیا -
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.زدم يرو قورت دادم و لبخند آب

.راس ساعت برام آوردش. قرصمو بخورم دینبود با ادمیاصال  -

قرصهاست، نه به جلسات مشاوره،  نیمن، نه به ا يخودم اعتراف کردم که درمان تمام دردها شیرفت، پ نییپاکه از گلوم با قرص  آب

.اعتماد بود و اعتبار یواقع يکه مثل اسمش به معنا نیو ام شهیمشتاق خالصه م یعسل يهمش در اون چشما

***

بود و  یعصبان. بود ایبرد. که در باز شد ادیمنتظر بودم تا راننده ب ما و من يخونه  میبر میخواست یحدود پنج بود و من و مهسا م ساعت

زل زد به صورت  تیحرف، با عصبان یو خم شد و ب زیدوتا دستش رو زد به م. مهسا گذاشت زیبرگه رو، رو م. هم دستش بود يبرگه ا

.ایبه کاغذ انداخت و بعد به صورت برد یمهسا نگاه. مهسا

شده؟ يزیچ -

ه؟یچ نیا -

.دوست پسر حساس و حسود هیباشه؛ انقدر محکم، طلبکار و مثل  ایلحن، لحنِ برد نیشد ا ینم باورم

چه لحن حرف زدن با منه؟ نیدر ضمن ا ه؟یدونم چ یمن چه م -

 یکم خواست یداد، انگار که م رونینفسش رو ب ایبرد. ایبرد يجلو ستادیا نهیبلند شد و دست به س زیرو گفت و از پشت م نیا مهسا

.خودش رو کنترل کنه

شرکت آوند؟ يبر يخوا یتو م -

.انداخت یعصبان يایبه برد ینگاه مهسا

ه؟یچ انیاالن جر. کردم یمعرف میکار داد، منم شرکت شما رو به عنوان محل کار فعل شنهادیبهم پ -

س؟یتدر يدانشگاه برا يبر ستیاصال مگه قرار ن ؟یقبول کن دیکار دادن با شنهادیمگه هر جا بهت پ ؟یگیم يدار یچ -

.شهیاون از مهر شروع م -

.مدت نیجا تو ا نیا ایخب تمام وقت ب -

.خواد برم شرکت آوند یمن دلم م د،یدر ضمن داشته باش. دیندار اجیشما االن به مهندس تمام وقت احت -

.زد زیبا کف دست به م ایبرد

.يرینم -

.شاخ، داد در اومد ياز مهسا به جا یاز دو تا شاخ از سر من در اومد ول شتریب

.دمیبله؟ نشن -

.جا نیهم يایم ،یتمام وقت کار کن يخوا یم. يریکالم، نم هی. يدیخوبم شن -

تو حالت خوبه؟ -
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.ستینه ن -

.یکن یکه بهت ربط نداره دخالت م يچون تو کار ستیمعلومه که ن -

.رفت يرو به قرمز ایبرد رنگ

؟ياز اون شرکت دار یصال شناختربط، تو ا یباربط و ب -

.مثل همه شرکتا يشرکت سازه ا هی -

....دنبال  ست،یدنبال کار خوب تو ن کهیمرت نیا. گهید ستید ن -

گه؟یمنو به خاطر مغزم بخواد د یکه کس ستیمن سوادم انقدر ن یبگ يخوا یم ؟یبگ يخوا یم یچ -

:دندوناش گفت نیو از ب به سمت مهسا رفت و بازوهاش رو تو دستش گرفت ایبرد

.یگیمزخرف م يدار -

:و رو به من که خشک شده بودم، گفت دیکش رونیب ایبازوش رو با ضرب از دست برد مهسا

.میبر فتیباده راه ب -

:ایبرد

االنم  نیهم. يریاون جا نم. کاره اس یدونن چ یهمه شهر م. خوشگله يدنبال خانوم مهندسا کهیکجا؟ گوش کن خانوم کوچولو، اون مرت -

.يشد مونیزنم که تو پش یو فکس م رمیم

ده؟یبه تو م یحق نیهمچ یک -

.مهسا يجلو ستادیصاف و رك و محکم ا ایبرد

.خودم -

.کرد یعصب يخنده ا مهسا

اون وقت؟ یتحت چه عنوان -

.شد رهیمهسا خ یو تو صورت عصبان بشیج يدستاش رو کرد تو. ستادیبار صاف تر ا نیا ایبرد

.من دوستت دارم -

 یهنوز شاک ایبرد. لحظه احساس کردم نفسش هم حبس شد هی. طور نیاومده بود انقدر متعجب بشم، مهسا هم هم شیکم پ میزندگ تو

از  فشویک. رو لبش آشکار شد يمهسا کم کم از شوك در اومد و پوزخند. انگار نه انگار که اظهار عالقه کرده. کرد یداشت مهسا رو نگاه م

.شد کینزد ایبردبرداشت و به  زیرو م

؟يدوستشون دار یهفته به چند نفر گفت نیتو ا -

.رونیاز اتاق پرتم کرد ب بایخواست جواب بده که مهسا خونسرد به سمت من اومد و بازوم رو گرفت و تقر. دیپر ایبرد رنگ

.باده میبر -

.دمیکش رونیبازوم رو از تو دستش ب م،یدیکه رس اطیح به

ته؟تو چ -
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.مبهوت نگاهم کرد مهسا

؟يدیتو شن -

؟يچطور لهش کرد يدیند ؟یبود که گفت یاون چ. دمیآره، همشو شن -

. خونه رمیاس ام اس دادم که دارم م هی عیدونستم جلسه اس، سر یکه م نیام يو من برا دیهمون موقع راننده رس. جوابم رو نداد مهسا

. شد یباورم نم

***

دستشو رو شونم گذاشت که  نیام. راه انداخته بودن... جن و بسم ا يباز بایو مهسا تقر ایبرد. شرکت گذشته بود يجرااز ما يروز پونزده

.بهش زدم يلبخند نهیتو آ. کردم یشونه م نهیآ يداشتم موهام رو تو

.يخانوم قشنگم، تو فکر -

.صورتم بود، زدم کیبه ساعدش که نزد يا بوسه

.کردم یبه مهسا فکر م -

.به موهام زد یمحکم يبوسه  نیام

 یکه فکر م يزیاز چ شتریب یلیکه مهسا رو خ نهیدونم، ا یکه من م يزیبتونه اما چ دیبا یعنی. تونه کار خودشو راه بندازه یخودش م ایبرد -

 یبه من م. کرد ید، نگاه مکر یکار م اطیتمام مدت داشت از پنجره مهسا رو که تو ح روزیاما د ياریمهسا ن يبه رو. کردم دوستش داره

.بزنه تو صورتم اما االن برم بغلش کنم یحت رمگفت حاض

.ستادمیو ا نیبه سمت ام برگشتم

؟یحسا داشت نیقبل از ازدواجمون، توام از ا یعنیاون موقعا،  ن،یام -

.زد يلبخند

.يدیو خواب يکه پشتتو بهم کرد شبید نیمثال هم. من هنوزم دارم -

. رفتارام و حسام ثبات نداشت. حوصله شده بودم یو ب یچند وقت بود عصب. دونم چم شده بود ینم. ش مشخص بوداز صدا يدلخور

. کارم رو کم کنم ینگران شده بود و بهم گفته بود کم شبیجون د نیریکه ش يطور. گرفتم و رنگ و روم هم خوب نبود یپاچه م يخودیب

.دمیدستم رو نرم رو گردنش کش

.دیببخش -

.چوندیپ یموهام رو دور انگشتش م گشیرو محکم دور کمرم حلقه کرد و با دست د تشدس

.خوام یخودمو م یو دوست داشتن یمنطق يخوام، باده  ینم یمعذرت خواه -

.نیخستم ام -
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برم پشت در اتاق  شدم ياالن من عقده ا. میماه عسلم نرفت. میریم ،یهر جا بگ م،یکجا بر يدوست دار دیبگو ع. قربونت برم عروسکم -

.دیهتلم بزنم، اتاق عروس و داماد، لطفا مزاحم نشو

:جواب دادم یبا اعتراض، پر از شوخ طونش،یش يخنده  به

.... یتوام که فقط فکرت پ -

.دیزانوم و بلند کرد و به سمت تخت رفت و گذاشتم روش و خودش هم کنارم دراز کش ریرو انداخت ز دستش

تونم باهاش از  یم. ازش نظر بخوام امیگذار هیتونم تو سرما یکه م یعروسک باهوش یخانومم، پ یتوئه، پ یو نفسم پمن همه فکر و ذکر  -

.حرف بزنم یفلسفه، از کار، از هر چ

.خمارش نگاهم کرد يو محکم از لبام گرفت و با چشما قیعم يزد و بوسه ا یغلت

.اش داشته باشمرو باه میزندگ اتیتجرب نیزتریانگ جانیتونم ه یم -

***

شکم  يرو شهیمثل هم. بود، نگاه کردم دهیتخت خواب يکه تو نیبه ام. ساعت حدود سه بود. روبدوشامبرم رو محکم تر کردم ي گره

.تر کرده بود یصورت پرجذبش رو دوست داشتن نیا. بود، آروم و موهاش اومده بود تو صورتش دهیخواب

هم  دیهوا مناسب شده بود و تا ع. معلوم بود ییاز جا يبود و تک و توك نور کیتار کیهمه جا تار. رونیشدم به ب رهیکنار پنجره، خ رفتم

امکان نداشت با . کرده بود دایبود که پ يا يراه اومدم، به خاطر دلخور نینمونده اما چرا من سرحال نبودم؟ امشب اگه با ام یباق يزیچ

.رو کرده بودم که متوجه نشه میتمام سع. شده بودم تیو لذت نبرم اما امشب واقعا اذ شمبا نیام

. در کنار احترام بود رینظ یب یو همراه با عشق میرفتارش با من مال ط،یدر تمام شرا. مرد رو دوست داشتم نیمن ا. نگاهش کردم گهید بار

....چند وقته حضور نداشت که چرا  نیکه ام یالبته موقع. گفتم یفردا به مشاورم م دیبا. داشتم جهیسرگ

***

صبح . بودم یعصبان زیاز دست خودم، از دست همه چ. ومدیدوش حمام م يو صدا دمیچرخ یداشتم تو اتاق دور خودم م. زدم ادیفر لیدل یب

و محافظم هم چند مدت بهم گفته بود با راننده برم  نیو اون طبق روال ا رمیم رونیبا مهسا ب دیخر يگفته بودم که برا نیموقع صبحانه به ام

عادت . کالم باده؛ عادت کن هی": متعجب نگاهم کرد و گفت نیراه انداختم و ام دادیشنوم، داد و ب یو من انگار که بار اوله که م شهباهام با

.رفت حمام م،یاز هم دلخور نش شتریکه ب نیا يبعد برا ".که به تو ختم بشه، به منم مربوطه يزینگرانتم و هر چ. نمیکن که من ا

دستشو رو دستم گذاشت و برگشت به . آروم رفتم از پشت بغلش کردم. کرد نگاهم نکنه یم یسع بایکرد و تقر یرو خشک م موهاش

.نگاهم کرد يسمتم و جد

.دیبابت وقت صبحانه ببخش نیام -

.معلوم بود که دلخوره. کرد نگاهم
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.از امروز صبح نمیا شبت،یو پر شبیاز د اون ؟يطور شد نیکه تو ا فتهیداره م یباده تو چته؟ چه اتفاق -

شب؟یو پر شبید -

.خونم یم زویفکر نکن متوجه نشدم، من از چشمات همه چ.... خودتو نزن  -

.رو تو بغلش پنهان کردم خودم

.دونم چمه ینم. نیدوستت دارم ام -

.دیرو کمرم کش دستشو

برم شمال، برگشتم کار  دیشمال با ياز پروزه  یسرکش يکه برا گهیروز د دو. میباش ییکه فقط خودمون دوتا ییجا هیمسافرت،  میریم -

. و بدون استرس یبدون حضور کس. باشه یکه آفتاب یگرم يهر جا ای یدوب میریم. شهیم لیتعط

***

.باهات حرف زد شهیهم نم تیاخالق محمد نیهزار ماشاال، با ا. يبه هم زد یجذاب يعجب رنگ و رو -

کرده  پیگزارش کار تا يکه برا ییزایچ يسر هیخاموش بشه،  وتریبرق که باعث شد کامپ یو وصل یبود به خاطر قطع تمیصبمهسا ع منظور

.دمیچشمام رو مال. بودم بپره

.اعصاب ندارم. مهسا ادیهمش خستم، خوابم م -

.متفکر نگاهم کرد یجا به جا شد و کم یصندل يرو

شده؟ يزیچ -

تونستم  یکه از شدت کار نم ییخواد برگردم به اون روزا یدلم م. شدم فکر کنم یدونم دچار روزمرگ ی، نمنه، فقط یبه خصوص زیچ -

.نفس بکشم

.يطور نیاالنم هم نیهم -

.بچه ها تنگ شده يدلم برا. ایراه رفتن کنار در ،یعکاس ج،یرو است یگاه ن،یدفتر نار دمیدو یاز شرکت م. مهسا ستمین -

.کرد یمهسا چونش رو خاروند و نگاه پر از سوال. داشت هیگر يهوا بیروزها دلم عج نیا. دادم رو آروم قورت بغضم

؟یستین یراض نیبا ام یتعارف جوابمو بده؛ از زندگ یپرسم راست و ب یم يزیچ هی -

برداشت رو داشت؟ نیمن ا يحرفا یعنی. راست نشستم. خوردم جا

؟یکن یفکر م يدار يجور نیچرا ا -

.یکن یکه گذشته رو مرور م ستیحالت برات جالب ن طیتو شرا نیبب -

.روزا دلم گرفته نیا. تونم تصور کنم یلحظه بدون اونو نم هی یحت. عاشقشم یعنیرو دوستش دارم،  نینه، باور کن من ام -

.قالب شده رو زانوم رو تو دستاش گرفت يرو به روم گذاشت و دستا شویاز جاش بلند شد و صندل مهسا
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با  ،يخوا ینم ای یتون ینم يدیکه د یهر وقت، هر وقت ق،یاما بدون رف رهیم یدونم که برات م یم. ندارم به عالقت بهش یشک چیباده، ه -

.میگرد یهم برم

.مهربونش نگاه کردم يچشما تو

.نهیمن همه وجودم مال ام -

به موندن،  يمجبور ییجا هی یاگه احساس کن ،یتو خل. شناسمت یممن . يکه تو آزاد دمیرو م نانیاطم نیمنم دارم فقط بهت ا. دونم یم -

.یفرار کن يخوا یهم که باشه فقط م لیدل یب

.بهش زدم و در آغوشش گرفتم يلبخند

***

به  دنیرس يبرا يپرواز. در حال پرواز بود شهیذهن من هم. ذهنم یبه در هم دم،یکش یم یدر هم ریصفحه کاغذ رو به روم تصاو يرو

رو باز کردم تا بتونم بهتر  ستادمیا قهی يمانتو يدکمه باال. ستین شرفتمیپ يبرا ییکردم جا یاحساس م. کردن شرفتیداف بلندتر، پاه

 يبه بلند کردن سرم نبود، من گرما يازین. در آروم باز شد. دمیسرم کش يکه از سرم افتاده بود، دوباره رو همنفس بکشم و شالم رو 

.دمکر یوجودش رو حس م

خانومم؟ -

.قد و باالش رفتم که تمام چارچوب درو پر کرده بود يرو باال کردم و تو دلم قربون صدقه  سرم

جانم؟ -

رو به  یرو صندل. دیشد د یرو م بیغر یدل نگران هیبود که تو چشماش، تو عمق نگاهش،  يهفته ا هی. به سمتم اومد. شل بود يادیز جانمم

.روم نشست

؟يرخو یناهار نم -

.ستمیگرسنه ن -

.کاغذ راه انداخته بود يرو ییپر سر و صدا يها یاراده خط خط یدستم که ب يرو گذاشت رو دستش

.نمینگام کن بب. يصبحانه ام نخورد. یسر شامم گفت شبیجمله رو د نیا -

.رو باال کردم سرم

بار آخره؛ تو چته؟. شهیداره صبرم تموم م گهیخورم د یپرسم اما قسم م یباده، دارم آروم ازت م -

از . کردم یچند وقتش به خاطر کار، درد قلب پدرش، داشتم اضافه م نیا يها یبه تمام نگران. کردم یم تشیداشتم اذ. شد سیخ چشمام

.محکم بغلم کرد. کردم میخودم رو تو بغلش قا. به تبع من اون هم از جاش بلند شد. جام بلند شدم

که چته؟ یگیآخه عشق من نم -

.حوصلم سر رفته -
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.محکم تر بغلم کرد. آشکار گفتم یرو با بغض نیا

م؟یاز امشب شروع کن يخوا یم. میتنوع داشته باش یچند وقت اصال فرصت نشد تا کم نیا. نفس من يحق دار -

.بلند کردم و نگاهش کردم نشیس يرو از رو سرم

ها؟ خوبه؟. میهوا بخور. میقدم بزن. با تو باشه که انتخابش ییجا هی میبر. قربون اون نگاه پر سوالت برم -

.هیعال -

.کمم که شده توجه دوست تو رو جلب کنه هیعرضه تونست  یب يپسره  نیا دیشا م؟یو مهسا هم بگ ایبه برد يخوا یم -

.خوبه میلیخ. باشه -

.که دستش رو دو طرف صورتم گذاشت امیاز بغلش کامل در ب خواستم

کنم  یم یهر جا که دارم کوتاه. يخوا یم یبگو چ. اریکنم خواسته هات رو به زبون ب یباده ازت خواهش م. میخور یمغذا  میریحاالم م -

.زنه یفکرشم همه تمرکزم رو رفتارهامو به هم م یحت. يکه سرد شد نیا ای یشیازم دور م يهم فکر کنم که دار يخوام لحظه ا ینم. بگو

.من عاشقتم -

.قصدت فقط آزار دادن منه گه،یدونم د یم. میوسط شرکتم هست ،یکن ینگاهم م يطور نیا. یگیرو کجا م جمله ها نیا نیبب -

.دمیهفته خند هیمن بعد از حدود  و

***

کنار  ریهم سر به ز ایدستش دور شونه هام بود و برد نیرفت و ام یمهسا کنار من راه م. گردش امشب دربند رو انتخاب کردم يبرا من

. جا رو واقعا دوست داشتم نیمن ا. دمیکش یقیاطرافم کردم و نفس عم يها يها و چراغ زنبور یبه چرخ دست ینگاه. رفت یاه مر نیام

جا همه تن آدم، تک  نیجا جمع شده بود که با ورود به ا نیمثبت همشون ا يجا اومده بودن و انگار انرژ نیبه ا یشخو يسال ها مردم برا

.شد یم تک سلول ها پر از نشاط

 مینیکه بذار بب نیمهسا اول مقاومت کرد، اما لحن شوخ ام. داد به مهسا که بذاره فالش رو نگاه کنه ریبه سمتمون اومد و گ يا یکول زن

هر جمله . بذاره یزن کول اریرفت، کف دستش رو در اخت یم سهینه، باعث شد مهسا که داشت از خنده ر ای شهیم یچخماق لیشوهرت سب

فقط محو  ایو برد ستهیتونست درست با ینم یمهسا که حت. میشد یذاشت روش و ما از خنده روده بر م یسه تا م نیگفت، ام یکه م يا

.کرد یم باتریرو ز شیاز ته دل مهسا بود که صورت دوست داشتن يخنده ها يتماشا

:و گفت ریت گذاشت کف دست زن فالگاسکناس درش هی ایببره که برد فشیکه تموم شد، مهسا خواست دستش رو تو ک ینیب کف

.نمیاز ته دلشو بب يکه خنده ها يشانس رو به من داد نیکه بعد از چند وقت ا نیبه خاطر ا نیا -

جلوتر از هممون شروع به حرکت کرد،  بیسوخت که دست به ج ایبرد يکرد و من واقعا دلم برا ینگاه م ایرفت و مهسا متعجب به برد زن

.هم پشت سرش نیام

؟یکن یم يطور نیچرا باهاش ا. مهسا یبدجنس یلیخ -
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مگه نگفت دوستم داره؟ -

.خب آره -

بهش اعتماد کنم؟ يدر ضمن من چطور. بشه میاونم بره قا رم،یگ یمن فاصله م نهیب یکه م نینه ا سته،یجملش با يپس پا -

هم توش  ایبرد یشد و گاه يسپر نیمهسا و ام يها یوخبعد از خوردن شام که با ش. میدیجوابش رو بدم که به رستوران رس خواستم

دستش رو دورم  نیام. بردم یداده بودم و از بحثشون لذت م هیتک یداشتم، به صندل یکرد و من بعد از مدت ها احساس خوب یدخالت م

:و دم گوشم گفت فشردحلقه کرد و من رو به خودش 

ست؟یسردت ن -

بشه؟با تو باشم و سردم  شهیمگه م. نه -

.ارمیسرت در م شویرو بگو، من خونه تالف نایا -

.خوابم یم نیمن امشب تو ماش -

.کنم یم دارتیب -

:مهسا

بده؟ یبه شماها نگفتن تو جمع در گوش. دیپچ پچ کرد یبسه هر چ -

:من

تو حرف زن و شوهر بده؟ یبه تو نگفتن فضول -

***

گرفتن  يبرا ومدن،یم نییکه بودن و داشتن پا ییهمون ها جانیشد اما شور و ه یخلوت مکم کم داشت  گهید. میراه افتاد نییسمت پا به

نداشتم اما مهسا کفشش پاشنه داشت و با  یمن کفشام تخت بود و مشکل. فتمیدستم رو محکم گرفته بود تا ن نیام. بود یحس نشاط کاف

 یآروم و با لحن نیام. گرفتش یم دهینخوره اما مهسا ناد نیود که زمو حواسش ب ومدیقدم به قدم باهاش راه م ایبرد. ومدیم نییپا یسخت

:گفت يجد

.رو بچزونه ایدوستت بگو کم برد نیباده، به ا -

.بگو اعتماد مهسا رو جلب کنه قتیتو هم به رف -

 یاز سر و روش م یکه نگران هم ایو برد استیتو بغل برد بایکه تقر دمیمهسا رو د. به پشت سر میاومد و برگشت ینیه يموقع صدا همون

.کنه یباره، داره مهسا رو نگاه م

:مهسا

کنن؟ یم سیخ نویچرا زم نایفهمم ا یمن نم -

.و شالش رو مرتب کرد رونیاومد ب ایاز بغل برد اره،یمبارکش ب يکه به رو نیرو گفت و بدون ا نیا
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.یمرس -

دستش  ایبرد. بود دیمهسا هم تو ترد. شد بهش رهیو خ ستادیسا دراز کرد و امه يدستش رو جلو يبا اخم و جد ایکه برد فتهیراه ب خواست

.داد یرو تکون

.نیزم يخور یمهسا، م ریبگ -

:مهسا

.امیخودم م -

.انگشتاش قفل کرد نیبدون توجه به حرف مهسا، دست مهسا رو محکم ب ایبرد

 رم؟یدستتو بگ يتا بذار رمیبگ ادی ینیبرم کف ب دیحتما با -

***

.از آب پرتقال رو داد دستم یبزرگ وانیمهسا ل. کناپه نشستم يرو چارزانو

.گرامتونه ياز سفارشات شو نمیملکه، ا دییبفرما -

زود حرکت  یلیمجبور بود بره شمال و از ترس حال خراب من، صبح خ نیباز هم حالم چندان خوب نبود و ام شبیاز د. بهش زدم يلبخند

 يمهسا جلو. شد بحث کرد یهم نم ادیز نینبود چون با ام يکه من به شدت هم باهاش مخالف بودم اما چاره ا يکار. کرد تا شب برگرده

.کرد لیتکم روتو سالن رژ لبش  نهیآ

.خونه خالم رمیبعدش من م امیتا دم شرکت باهات م -

.گهید يرو دق داد ایبرد -

.به سمتم برگشت

. ستین تیتو زندگ يدختر چیبهش گفتم بهم اثبات کن جز من ه. یدون یخراب شازده رو م ي تو که سابقه ؟یگیم نویچرا ا گهیتو د -

.ستین یهر کس و ناکس یچشمت پ گهیثابت کن د

که ثابت کرد، بعدش؟ میریخب گ -

منم . سر داشتممنم دوست پ. ستمین دهیمن آفتاب مهتاب ند. کنم یو من بهش فکر م رهیگ یقرار م يپسر عاد هی طیبعدش تازه تو شرا -

.کجا و آن کجا نیداشتم اما ا طنتیش

.تر از همتون بودم زهیپاستور ن،یازدواج قبل از ام هیجمع عقب تر من بودم که با اون شغل و با  نیا يواال فکر کنم از همه  -

.کرد يبلند ي خنده

.رو بخور که قرصاتو بدمحاالم اون آب پرتقال . از تو هم وضعش بدتر بوده رایواال اون خواهر مقدس سم -

***
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تو اتاق؟ ارمیناهارتو ب -

 میسبز گوش يرومو ازش برگردوندم و دکمه . جلوه بده یعیطب زویکرد همه چ یم یبود و سع ستادهیانداختم که رو به روم ا ایبه برد ینگاه

که از  یعیکردم ما یگرفتم و سع زیم يبه لبه  دستم رو. عذاب آور مواجه شدم يبا همون جمله . بار هزارم از صبح فشار دادم يرو برا

با دست . کمک جلو آورد يو دستش رو برا ستادیترم ا کیقدم به سمتم اومد و نزد هی ایبرد. رو قورت بدم ومدیمعدم به سمت گلوم م

.ستین يازیاشاره کردم که ن

.که تا حاال کجا بوده میکن یتشو مپوس ییدوتا. شهیم داشیکم کم پ. بخور يزیچ هی ایب. باده ساعت حدود سه اس -

از من  شهیهم يخسته نشد ست؟یبسم ن. طاقتش رو ندارم گهیبار د نیا. نه گهید نیا ایخدا. نشستم یکه جوابش رو بدم، رو صندل نیا بدون

.جون زنگ بزنم نیریجرات نداشتم به ش. رونیاز سرم برن ب یلعنت ياون فکرا دیدو تا دستم گرفتم تا شا نیسرم رو ب ؟یامتحان گرفت

:ایبرد

ترسم باده خواب باشه،  یگفت م. داد یمرتبه، فقط درست آنتن نم زمیگفت تو شهرکه و همه چ. صبح حدود ساعت نه با من تماس گرفت -

.کنم دارشیخوام ب ینم

کرده بود،  فیتعر يبار ستیم، ببودنش هم شک داشت قتیماجرا رو که در حق نیا ایدر تماس باشم، برد نیصبح که نتونسته بودم با ام از

 نیداد و به هم یساختن، اصال خوب آنتن نم یکه داشتن م یشهرک. نبود بیاولش اصال برام عج. ضبط شده، تکرار و تکرار يصدا هی نیع

من به مرز جنون  نبود و يبار اصال ازش خبر نیگرفت اما ا یرفت، با من تماس م یم ییناهار جا ایاستراحت  يبرا یوقت نیخاطر معموال ام

.بغلم رو گرفت ریز ایبار برد نیا. هم برام سخت شده دنیکه احساس کردم نفس کش ستمیبلند شدم تا با. بودم کینزد

؟يبر يخوا یکجا م -

. کردم یم ریس يا گهیمن تو عالم د. بهم انداخت ینگاه. کرد و پنجره رو باز کرد میپنجره همراه کیتا نزد. دست اشاره کردم به پنجره با

.شدم یانداخته بودن و من داشتم رسما خل م دیسف يمالفه  هیبود که روش  نیتو افکارم همش ام

سالمه، مگه نه؟ ا،یبرد -

.یهست یکردم که دختر مقاوم یمن رو تو حساب م. بازم حالش خوب باشه نه،یبب یشکل نیتو رو ا دمیاما قول نم ستین شیزیالبته که چ -

.بازوش رو چنگ زدم اریاخت یب. کرد یآماده م يزیچ يانگار داشت منو برا. دومیحرفش خوشم ن از

.اونه میهمه هست. رمیم یم نیبدبخت شدم، نه؟ من بدون ام. شده؟ تو رو خدا راستشو بگو شیزینکنه چ یگیم يدار یچ ؟یچه مقاومت -

.زد یموج م یتو چشماش نگران. فتمیدوتا بازوهام رو گرفت که ن. بعد زانوهام خم شد و

باده؟ ؟یکن یم يجور نیچه خبرته؟ چرا ا. باشه يکسم اگه خبر نیزتریبه جان خودم، به جان عز ؟یگیم يدار یچ -

.که من توش فرو رفتم يا یمطلق و سبک یکیآخرش همزمان شد با تار ادیفر

***
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دونستم  یم. کرد سیگونم افتاد و گونم رو خ يرو از کنار پلکم یقطره اشک. نامفهوم يهمهمه ها يصدا دم،یشن یم هیگر يصدا کنارم

کردم تا بلند  یرفتم؟ هر چقدر که تالش م یکجا م. خواستم فرار کنم یم. بزنم ادیخواستم فر یم ا،یخدا. دووم نداره یلیمن خ یخوش بخت

نامفهوم رو از اطرافم دور  يهمهمه ها اطرافم، اون يخواست اون نفس ها یدلم م. بود زونیازم آو ینیسنگ يوزنه  انگار. تونستم یشم، نم

.قطع شد بایصداها تقر قهیبعد از چند دق. خودم بود الیتکون انگار تو عالم خ نیخوردم اما ا یتکون. کنم تا بتونم نفس بکشم

 گهید يباز هم قطره ا. اصال سخت نبود مارستانهیکه ب نیبودم، البته حدس ا بهیتو اتاق غر. که داشتم باز کردم يزور نیرو با آخر چشمام

 یغیمثل همون ت. شکافت یمطلق اتاق رو م یکیتار زیت غیت هیدر باز بود و نور راهرو مثل  يال. نبود یکس یعنیاطرافم خلوت بود و . اشک

. نگه دارمتوان نداشتم تا چشمام رو باز  ادیز. دوباره چشمام رو بستم. اشک گهید يباز هم قطره ا. شاهرگ من بود يکه االن انگار رو

خواستم  یکدومشون حرف بزنم، فقط م چیخواستم با ه ینم. پدرجون و بعد باز شدن در يبه صدا هیشب ییو صدا ومدیبحث م يصدا رونیب

. شد کیعطر بهم نزد هیحضور، با  هیکه با  ییآشنا يشدن و بعد گرما کیکه بهم نزد ییقدم ها يصدا. امیکنار ب دمتنها باشم تا بتونم با خو

:کلمه گفت هیفقط  یکه با نگران یبم يصدا. که سرم رو نوازش کرد یت گرمدس

.باده -

.میشونیپ يداغ بر رو يو بعد بوسه ا. که دروغه، که برنگشته ست،ین یچشمام رو باز کنم و بفهمم که واقع دمیترس یم

.چشماتو باز کن. بشه يجور نیکردم ا یبه خدا اصال فکرشم نم. من غلط کردم ؟یچشماتو باز کن يخوا ینفس من نم -

که کنارمه، هست،  نیا يحضورش، در ناباور یدر کنار سبک. گهیسرم رو چرخوندم سمت د. گونم يرو ختیر یمهابا از چشمام م یب اشک

.محض يخبر یب ياون ساعت ها يحد بود، از همه  یب يدلخور هی

.یتو بگ یاصال هر چ. یه هستک نمیبب. فقط نگام کن. داغونم به خدا ؟ینگام کن يخوا ینم -

که  دمیمرد خسته و نگران خودم رو د ،یروشن کیتو تار. سرم رو به سمتش چرخوندم و چشمام رو باز کردم. رفت براش یضعف م دلم

ود که بود، ب نیاما مهم ا. بدحال بودم. نگران بودم. بودم یشاک. دلخور بود. نگران بود. خسته بود. چشمام یاهیشده بود به س رهیچشماش خ

دادن نفس حبس شدش بود، خم شد و بوسه  رونیکه نشانش ب یبا آرامش د،یبازم رو که د يچشما. بودم فتهیکه بودم، که عاشق بود، که ش

.زد میشونیو مطمئن به پ یطوالن يا

.مارستانیگفت آوردت ب ایبرد یزد وقت خیخون تو رگام . دختر يکرد وونمید -

.رو جمع کردم میانرژ تمام

.داد امویتاب یاون نوار ضبط شده جواب تمام ب يعشقم، صدا يصدا يکه به جا ياز همون لحظه ا. نیتونستم نفس بکشم ام یاز صبح نم -

خراب  نیداد، ماش یزنگ بزنم چون اون جا آنتن نم ییافتاد تو آب، بعد خواستم برم جا میگوش. منه ریهمش تقص. اتیتاب یب يمن فدا -

خواستم  یمن فقط م. طور بشه نیکردم ا یاما به خدا اصال فکرشم نم یشیدونستم نگران م یم. يحق دار....  ادیتا کمک ب .شد و من موندم

.شه که شب خانوم گلمو نفس بکشم تمومکارا تند تند 

.دیکف دستم رو بوس. خواستم حضورش رو لمس کنم یم. رو آروم آوردم باال و گذاشتم رو گونش دستم

.کارو نکن نیوقت ا چیه گهید نیام -

.رو بوسه بارون کرد صورتم

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٩٩

.من یازم استقبال نکن زندگ يطور نیوقت ا چیه گهیتوام د -

خونه؟ میبر -

.میشاتیمنتظر جواب آزما -

م؟یمگه چند نفر -

.راهرو هستنو مهسا االن تو  ایبرد. اونا لواسونن. به مامانم و دوقلوها نگفته. من اومدم، رفت دیپدرم هست که تا د -

کرد؟ یم هیخل بود باال سرم گر ياون مهسا -

.کرد یم نیف نیآره فکر کنم، چون االنم داشت ف -

.زدم یکج لبخند

.کرده یم هیداشته به حال من گر -

.دییو موهام رو بو دیپر از نوازش به سرم کش یدست

. بود شیحدود ش. سر شرکت هیتهران، رفتم  دمیرس. شده یاز بس هول کرده بود، درست نگفت که چ ایبرد. کردم یداشتم سکته م -

 گهیشرکت، باده کجاس؟ م گمیم ؟ییکجا نیام گهیرو برداشته م یزنگ زدم به اون خل، گوش. يدیجواب نم دمیزنگ زدم به تو، د

.خودتو برسون نیام مارستانه،یب

.حقته -

.معلومه که حقمه -

.محفوظه هتیتنب. دارم برات -

.دیسرو بو دستام

.محروم کردن من از نگاه خوشگلت و صدات نباشه هیتنب نیباشه لعنت به من اگه بگم چرا، اما ا یهیهر تنب -

.تو چارچوب در ظاهر شد ایموقع برد همون

.دکتر باده منتظرته ؟یراه انداخت يهند لمیف. بسه ن،یام -

.اومد تو نیف نیاز جاش بلند شد و رفت و پشت سرش مهسا با ف نیام

***

 نیرنگ ا دیو روشن سف کیتو تار. دیداشتم از ذهنم پر یهر چ. نداشتم بزنم یحرف س،یاون نگاه خ ریکه تو دستاش قفل شد، ز دستام

که  يمرد. کردم یداد، من اما فقط عطر حضور مرد رو به روم رو احساس م یم یضد عفون يدارو يکه بو یرو تخت مارستان،یاتاق، تو ب

حد پر از شوق، پر از شور خواستن،  نیتا ا. نگاهم نکرده بود بایوقت انقدر ز چیکنم ه یبودم اما اعتراف م دهیعاشق د هشینگاهش رو هم

از . زدن نداشتم يبرا یحرف قتایمن اما حق. کردن یکلمه حرف من نگاهم م هی يکه حاال ملتمسانه برا سیخ يها یعسل نیا. ازین یپر از حت

باشه که من دچارش بودم؟ با انگشت شستش پشت دستم رو  یرنگ یاحساس خالصانه و آب نیتموم ا قیردم تا الک یاستفاده م یچه کلمات
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امان  یلرزش ب زانیلرزش به م نیاما ا دیلرز یصداش م. حد غرقم کرده بود، خارج بشم نیکه تا ا یکه از بهت نیا يبرا دیشا. نوازش کرد

.دل من نبود

.باده -

- ....

 نیمن ا. خورد ینفس هاش به موهام م. محکم بغلم کرد. حرف زدن، خودم رو در آغوشش رها کردم يخواهش صداش براجواب به  یب

.رو داده بود ایدن ي هیهد نیباتریمرد در اوج لذت به من ز نینفس ها، هم نیآغوش، هم نیعاشق رو بارها حس کرده بودم، هم ينفس ها

.دوستت دارم خانومم -

 یم شهیکه هم يزیچ. بود یزندگ يمعجزه  نیبزرگ تر شیمن اما همه ذهنم، همه فکرم پ. دمیچیپ شتریکمرش بهام رو دور  دست

از آغوشش . ایدن يداشته  نیکرد، باارزش تر یتو وجود من داشت رشد م يزیچ. بود یحسرتش رو داشتم اما حاال واقع یخواستم، حت

.اومدم و نگاهش کردم رونیب

مامان خانوم؟ یبگ يزیچ يخوا ینم -

که تا  ینیام ن،یمفهوم اما در کنار ام یبود و ب یخستگ ادآوریمن هر چقدر که  يکلمه برا نیا. کلمه نیا يبرا دیپروانه پر کش هیمثل  دلم

صورت  نیباتریدونستم که تا عمقش، تا آخرش، به ز یبود، شوهر بود، عشق بود، اما حاال پدر بود، مادر بودن رو م نیفقط ام شیماه پ کی

.کرده بود رو پاك کردم سیکه گونمو خ یقطره اشک. خواهم کرد جربهممکن ت

شدن، حس خواسته شدن، حس  تیبودن، حس حما بایحس ز. رو تجربه کنم ایدن يحس ها نیباتریز يکه اجازه داد یمرس. نیام یمرس -

....همسر بودن 

.رو قورت دادم بغضم

.حس مادر شدن -

.دستشو رو شکمم گذاشتنگاهم کرد و  عاشقانه

.من يبچه . معجزه اس هی نیا. باده شهیباورم نم. منه يجا، بچه  نیا. ازت تشکر کنم کمه ایدن ایمن دن -

.دستش گذاشتم يرو دستمو

.پدر يما آقا يبچه  -

***

.اسیاندازه لوب باینگاه کردم، االن تقر نترنتیاز ا شبیباده من د -

رو گذرونده بودم، پر از حس  یسخت يچند روز، روزها نیبودن، من رو که ا دهیتخت دراز کش يه کنارم رودوقلوها ک یغرق خوش يچشما

شده بود  يبهانه ا نیرو ممنوع کرده بود و ا ادیز تیدکتر تا دو ماه برام راه رفتن و فعال. مفرط یمدوام و خستگ يها جهیکرد، سرگ یخوش

. بخورم يزیتونستم چ یحالت تهوع نداشتم اما کم اشتها بودم و نم. ه باهام برخورد کنهکه استراحت مطلق یکه مثل کس نیبه دست ام
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 تیوضع نیکه از ا یتنها کس. به دوش مهسا افتاده بود شترشیهام ب تیتونستم برم و مسئول یشرکت نم. حوصلم به شدت سر رفته بود

.بود ایبود، فکر کنم برد یراض

 ي هیهد نیکرد و با تجربه بود، فرستاده بود تا تمام روز رو کنارم باشه و بهتر یود تو خونشون کار مرو که سال ها ب یجون خانوم نیریش

 یزدن و تا مرز انفجار من رو م یخوندن، ساز م یحضور پر از لبخند و نشاط بخش دوقلوها بود که برام کتاب م ،ياستراحت اجبار نیا

.خندوندن

:آتنا

.نایت نیا نیبشه ع يکه عمش فداش بشه، نخود مغز ین ین نیا ترسم یم. ترسم باده یواال م -

.جوابش رو نداد نایت

:آتنا

؟يدیشن نا،یبا تو بودما ت -

.یستیاصال برام مهم ن یول دمیشن -

.بامزش باعث شد نتونم خندم رو نگه دارم لحن

.دمیحاال بعدا جوابتو م. اریدر ب يعروس باز. باشه باده خانوم -

.باال انداختم و صدام رو نازك کردم ابروم رو هی

.يکرد دیمنو تهد گمیبهش م اد،یبذار شوورم ب -

.برد باال میتسل يرو به نشانه  دستاش

.رهینم یچیتو کلش ه ،ییتو یموضوع وقت. منطقمون در ننداز یما رو با اون آقا داداش ب. نه جان من -

.به سمت من برگشت رو خوند و یانداخت و اس ام اس شیبه گوش ینگاه نایت

.باده يشد چارهیب -

شده؟ یچ -

آخه ساده، چرا االن . دهیم لتیتحو يچرند و بدمزه ا زیچ کیکه، االن  شیشناس یم. ارهیغذا هم پخته داره م. جا نیا ادیمامانم داره م -

.خب دیکرد یم میکم تنظ هیمامانم سرش خلوته، دانشگاه نداره؟  ده،یکه دم ع يحامله شد

.کردم يبلند ي خنده

اد؟یدلت م ،يجور نینگو ا -

 یکه پدرجون از ذوقش نم میبگذر. کرده بود و دربست همه وقتش رو به من اختصاص داده بود لیرو تعط شیزندگ يجون همه  نیریش

 ي، هم پروسه زد تا هم حالم رو بپرسه یمهسا هر روز عصر بهم سر م. تونست صبر کنه و از حاال شمارش معکوس رو شروع کرده بود

.هر نوع بحث خارج از خونه رو ممنوع اعالم کرده بود نیام. بود یواشکیکار دوم  هالبت. پروژه رو باهام چک بکنه

:نایت

.يبخور دیسوزه که سوپ قلم با یتو م يچون دلم برا ادیواال من دلم م -
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. اون دو تا رو به هوا برد ياز سر عجزم، خنده  نگاه

***

.هیآدم طمع کار. ایه بردتو تورمون -

کل کل دوقلوها از  يصدا. کرد یسالن نشسته بود و نجواگونه داشت صحبت م يرو مبل تو. رو گفت و خندش رو به زور کنترل کرد نیا

صبحش تنش بود، پشت به من  يکه هنوز لباس ها نیام. ذاشتن یجون و افسانه خانوم م نیریکه داشتن سر به سر ش ومدیآشپزخونه م

 ریطور ز نیهم. داد یامانم نم يکرد؟ چه خبر بود؟ کنجکاو یصحبت م یداشت راجع به ک. مبل نشسته بود و من پشت سرش بودم يرو

ساالد رو  يافسانه خانوم داشت رو. و من هنوز غرق تعجب، از پشت سرش وارد آشپزخونه شدم دیو بلند خند ایرو گفت به برد يزیلب چ

. بچه ها بودن نیع. بهشون انداختم ینگاه. خوردن یبود و داشتن م جلوشونپر از پفک  یهم ظرف بزرگ و آتنا نایکرد و ت یم نییتز

.جون متوجه ورودم شد نیریش

؟يعسلم چرا بلند شد -

.با دهن پر برگشت به سمتم نایت

.یبزن روشن ش ایب -

:جون نیریش

.کنه یبراش ممنوعه، هوس م نایبچه ا نیا. بساطتونو دیجمع کن دیپاش -

.کرد میرو هم پشتش قا شیپفک يو دستا نتیکاب يحرکت بامزه گذاشت تو هیبلند شد و ظرف رو با  يجلد آتنا

.رفته یاومده و نه خان ینه خان ا،یب -

.رفتم خچالیکردم و به سمت  يبلند ي خنده

:خانوم افسانه

.ارمیمن م د،ینیبش دییخانوم؟ بفرما يالزم دار يزیچ -

.کم دسر درست کنم هیخوام  یم. ز نشستنخسته شدم ا -

:جون نیریش

.مادر جان یکن یم تیچرا خودتو اذ -

.ستین تیاذ -

:خانوم افسانه

.دیخان گفتن شما از جاتون تکون نخور نیآخه ام -

:گفتم اوردم،یدر م نتیرو از کاب نگیکه پود یدرحال

....بکنم که  نیسنگ يکارا دیفقط نبا ستمیمن استراحت مطلق ن. کنه یشلوغش م نیام -
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:نایت

.يکار کرد یمثال بگ ریتو ش يزیاون پودر رو بر يخوا یاالنم م. چارمونیسر ما و مادر ب یو خودتو انداخت یکن یکه نم -

:جون نیریش

!نا؟یت -

م؟یستیمگه عمه ن م؟یستیمگه خواهرشوهر ن. کنم یخوب م -

.دیکشموقع آتنا اومد سمتم و بسته رو از دستم  همون

.ییدستشو متیواال کم مونده ما ببر ؟يما کار کرد يکه از صبح برا ينشون بد نیبه ام يخوا یواال، م. مید یبده خودمون انجام م -

 یپام خال ریلحظه ز کیرفتم به سمتش که . آشپزخونه رونیبه سمت ب دیکه دو رمیرفتم سمتش تا بسته رو از دستش بگ. گرفته بود خندم

پر  ادیفر هیافسانه خانوم و بعد  غیو ج دمیجون رو شن نیریش ياخدای. رفت یاهیچشمام س. سیبود و کف آشپزخونه خ زیام له ییدمپا. شد

چند لحظه که . و آسمون تو دستاش معلق بودم نیزم نیب. فتمیبغلم رو محکم گرفت و نذاشت تا ب ریز یکی، که "اشمواظب ب"از خشم 

.فتادیکه داشت م یهمه جا سکوت شد و من تو بهت اتفاق ساعت گذشت، يمن به اندازه  يبرا

کرد اما جرات نداشتم  یبود و نگام م ستادهیو آتنا دستش رو سرش ا فتمیبود که با صورت به رنگ زرد نگهم داشته بود تا ن نایت. برگشتم

.دیکش رونمیب نایوند و با خشونت از آغوش تخودش رو بهم رس نیام هیاز ثان يتو کسر. ازش اومده بود ادینگاه کنم که اون فر یبه سمت

؟ياوردیسرمون م ییچه بال یحواست کجاست؟ داشت -

.بازوهام رو گرفت. دیلرز یپاهام م. نداشتم يمن خودم هم حال مساعد. هممون حبس کرد ي نهیپر از خشمش نفس رو تو س ادیفر

ها؟ ؟یکن یکار م یجا چ نیبا من؟ اصال تو ا یکن یچرا آخه انقدر لج م. با توام باده -

.در آورد نیام يجون به سمتمون اومد و بازوم رو از تو دستا نیریش

درست کن، عروسم از حال داره  نیریشربت ش هیرنگ و روشو؟ افسانه خانوم بدو  ینیب ی، نم...که نشده الحمدا يزیولش کن مادر، چ -

.رهیم

خجالت . به سمتم اومد و بغلم کرد. دونستم رنگ به رخسار نداره یام کرد که مبه صورت بهت زده  ینگاه. دیبه موهاش کش یدست نیام

.دستش بلندم کرد يرو. زد شیکه چند لحظه پ يکه تو جمع بغلم کرده بود و هم بابت داد نیهم از ا دم؛یکش

.ولم کن. نینکن ام -

.تو اتاق دیاریشربتشو ب. برمش رو تختش یمامان م -

.میکرد، رد شد یرو نگاه م نیزمکنار آتنا که داشت  از

***

.خورد یاز حد شربت به هم م شیب ینیریحالم از ش. تخت نشسته بود و اخماش تو هم بود يلبه . رو به زور کرد تو حلقم شربت

.خورم ینم گهید -
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.یرو پاتخت گذاشت

.یاون طور سرم داد بزن یحق نداشت -

؟ير بندازخودت و بچمون رو تو خط یالبد تو حق داشت -

.اتفاق بود -

.بود سیدونم و اون افسانه خانوم که چرا کف آشپزخونه خ یمن م. کنم یم خیگوش اون دوقلوها رو م رمیمن که االن م -

؟یراه انداخت هیقشقرق چ نیا. میو همون ماه اول بچه دار شد میخدا رو شکر من و تو اجاق کور هم نبود. نیشلوغش نکن ام -

.بهم کرد یپر از اخم نگاه

.اس ژهیو طتیکه شرا ستیحواست ن. باده ستیحواست ن -

.کنم هیخواست گر یهمش دلم م. دست خودم نبود. کردم بغض

؟یزن یسر من داد م یتو چرا ه -

.در قابلمه شد، اغراق نکردم ياگه بگم چشماش اندازه . شد سیرو گفتم و گونه هام خ نیا

.نگفتم يزیچ بابا من که يا ؟یکن یم هیگر يدار -

.بچت نیتوام با ا. نگفتم يزیچ گهیهمه داد زده، بعد م نیا -

 ياومد سمتم و شونه هام رو فشار داد تا دراز بکشم و خودش هم رو. رو لبش اومد که به زور نگهش داشت يآخرم لبخند يجمله  از

.سمتم دیپهلوش دراز کش

مدت  نیدونم تو ا یم ؟یخورد کف آشپزخونه چ یاگه سرت م. بشه تونیزیچ هیه لحظه قلبم اومد تو دهنم ک هی. قربون لوس شدنت برم -

.يدقم بد يخوا یم

***

از حرکت . برگشتم سمتش عیافتادم و سر يزیچ ادی هوی. کرد یموهام رو آروم نوازش م. طور نیهم هم نیکم حالم بهتر شده بود، ام هی

.زد يلبخند عمیسر

شد؟ یچ -

ن؟یام -

جونم؟ -

که تو تورتون افتاده؟ یگفت یرو م یک ایبه برد یاشتد -

.کم نگاهم کرد هی. تونست دروغ بگه ینم نیام. وضوح دست و پاش رو گم کرد به

.فضول خانوم يآ يآ -

.دمیمکالمتونو شن ستم،یفضول ن -
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.موهام برد نیسمت خودش و سرش رو ب دتمیکش

؟يشامپوتو عوض کرد -

.دمایپرس يزیچ ایثان. که نه نیاول ا -

.بوش مست کننده تر شده. ينه، نه، عوض کرد -

.دمیرو عقب کش سرم

ن؟یام -

.دیخند

ن؟یجان دل ام -

.طلبکارم نگاه کرد ي افهیاز جاش بلند شد و به ق بعد

.من برم سراغ اون دو تا وروجک. شهیاخم نکن، بچمون اخمو م -

. که جوابم رو بده نیامن بهت زده نظاره گر رفتنش از اتاق بودم، بدون  و

***

.ادیبهت م رهنیپ نیچقدر ا -

به خونمون اومده  یدنید دیع يگذشته بود و مهسا به قول خودش برا دیسه روز از ع. رو به روم نگاه کردم ي نهیخودم رو تو آ گهید بار

.بود نیام ي هیبود که هد یفوق العاده خوش دوخت کرم رنگ راهنیمنظورش به پ. بود

.رهیتنم نم گهیماه د هیشگله اما تا خو -

.تنگ بود، تا سر زانو یلیخ لباس

.انقده دوست دارم. يباردار يتو نخ لباسا میریباده م يوا. خب باشه، بهتر -

منتظر . فونیآ يرو میروش و گذاشت میدیهر دو پر. تلفن زنگ زد. نیگشاد و پرچ يها راهنیاون پ يرفت برا یدل خودم هم قنج م ته

.هم بغض داشت رایسم. میهر دومون بغض کرد د،یچیصداش که تو اتاق پ. میبود رایس سمتما

مشکلت رفع شده؟ ؟يباده بهتر -

.کنم یهنوز دارم استراحت م -

.هیجور هیصدات  -

.خسته شدم  -

.متعجب شد صداش

.يبود يتو که عاشق بچه و باردار ؟یاز چ -
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و کار  نمیمن عادت ندارم تو خونه بش. برم ینرفتم؟ دارم م یتک رونیب هیراحت  الیچند وقته با خ یدون یم. رایسم دمیهنوزم هستم اما بر -

.خونه انجام بدم

؟يبرا آقاتون شام بپز -

.کنم یآخه اون کارم نم. مسخرم نکن -

:مهسا

.شهیاستراحتم لغو م نینباشه، ا یکه بره سونو، مشکل دیبعد ع. قشقرق راه انداخته خودیب -

:من

.کنم، تو جمع باشم دیکار کنم، تول دیمن با رایسم -

:رایسم

.يدیرو انجام م ایدن دیتول نیمعجزه آساتر يدار -

***

 نیباتریمن داشتم ز. به لبم اومد يلبخند. در که باز بود، نگاهش کردم که سخت مشغول بود نیاز ب. رفت یداشت با کاغذهاش ور م نیام

 گهیو استراحت کنه، اما مثل هر مرد د نهیتونست تو خونه بش یکه داشت، م یدادم که با وجود ثروت یم يمرد رو به خودم و ایدن ي هیهد

.دیروز سوم ع یکه به عهدش بود، حت ییزد با کارا یم کلهداشت سر و  يا

.کن از من يکم دلبر. تو ایب -

.شونش گذاشتم يزانوش نشستم و سرمو رو يرو. د تا بغلم کنهدست هاش رو از هم باز کر زیاز پشت م. لبخند رفتم تو اتاق کارش با

خانوم خوشگلم، مهسا کجاس؟ -

.کنه یم یداره تو کار افسانه خانوم فضول. تو آشپزخونه اس -

.جا نیا ادیناهار م يبرا. هم تو راهه ایبرد -

.دمیبه صورتش کش یدست

.کارو نیول کن ا. نیام يخسته شد -

.یراحت پشت سرم حرف بزن الیبا خ يتا توان دار یبتون ،یتنها باشخوام با دوستت  یم -

.تعجب نگاهش کردم با

؟يبود ستادهیبال؟ نکنه پشت در گوش ا يدیاز کجا فهم -

.دیموهام رو کش طنتیخنده و ش با

.کنه یسرتق، انکارم نم -

.کمرم رو گرفت. و رو پاش جا به جا شدم دمیخند منم
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.حاال دیبود -

.میو بر متینیبب میفقط اومده بود گه،ینه د -

.به گونم زد يبوسه ا. کرد یبه فرزندمون، نگاهش رو پر از آرامش م یکوچک ياشاره  یحت. آروم شد نگاهش

.کنار هم نمتونیو بب رونیب امیاز در شرکت ب. دم شرکت دنبالم يایب مونین یکه تو با ن يروز يزنم برا یدارم بال بال م -

 یدستش هنوز تو حالت قبل. بهش انداختم يجد یپاش بلند شدم و نگاه ياز رو. داشت يا گهید یجمله معن نیا. ر شدملحظه دلخو هی

.مونده بود و نگاهش پر از تعجب شد

؟یکجا رفت -

سر کار؟ امیمن ب ستیقرار ن گهید یعنیدم شرکت دنبالت؟  میایب هیمنظورت چ -

.فک باز نگاهم کرد با

تو؟ يخوان اخراجش کنن شد یکه م يچرا مثل کارمند -

؟یداشت يا گهیخب منظور د -

.نگاهم کرد دلخور

.شرکت، چه برسه االن یکارمند موقت یگفت یبه خودت م ومدیبدم م ،يمادر بچم نبود ،يباده؟ اون موقع که زنم نبود يتو مگه کارمند -

.کرد اما خودم رو از تک و تا ننداختم دلم رو نرم یکرد، کم یبرابر جذاب ترش م نیدلخورش که چند ي چهره

.... دیموضوع نبود که نبا نیاالن اشارت به ا نیتو هم -

. دلخورم ازت باده. حسرتم حرف زدم هیآرزو،  هیمن فقط از  ه؟ینسبت به من انقدر منف دتیدونم چرا تو د یمن نم. نبود ،یلعنت. نه نبود -

....خوام  یم یکن یکنم، فکر م یم يهر کار گم،یم یمن هر چ

.رو به روش نشستم یصندل رو

.... نیرو تام میزندگ دیمن با. کنم یزندگ ستمیبلد ن يجور نیمن ا. من عادت ندارم تو خونه باشم. کنم یم یمن کار نکنم قاط نیام -

.بلند شد یدادش رفت هوا و با خشونت از صندل. زدم ششیهنوز تموم نشده بود که انگار آت جملم

آره؟ گه،ید یکن نیتام تویزندگ -

.شد شتریخشونت کالمش ب. صورتم يخم شد تو. دیلرز شتریاما دلم ب نییرو آورد پا صداش

!گه؟یآره د -

.... يمن منظور -

 هشیهمه فکرم و ذهنم پ. یکن تیکه تو احساس امن نهیا يتالشم برا يهمه . من مال توئه یزندگ يهمه . جالبه. ینداشت یبگ يخوا یالبد م -

.زنه یم شیزندگ نیاون وقت خانوم حرف از تام. توئه

.خونه نمیهمه سال درس نخوندم که بش نیمن ا ن،یام -

 یمن منظور خاص. زنت یتو هوا م یکه هر شرکت یهست ییتو مهندس توانا. کنم یخونه؟ من به تو، به کارات افتخار م نیمگه من گفتم بش -

.از جملم نداشتم
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جا ختم شد؟  نیخواستم انجام بدم، به ا یم شیبرطرف کردن خستگ يکه برا يحرکت ساده ا هیر بود که کارمون، چطو. شده بود یعصبان

.کرد ینگاهم نم. گذاشتم نشیقفسه س يدستمو رو. رفتم سمتش

نم؟یزتریعز -

....که  نهیهمه تالشم ا. منم آدمم، هزار تا مسئله دورم هست. یگاه یزن یباده، به خدا تلخ حرف م -

.نیمن عاشقتم ام. وقت نخواستم به مشکالتت اضافه کنم چیمن ه. دیببخش -

.دستم گذاشت يرو رو دستش

طور دوست دارم؟ نیکار کنم که ا یکار کنم؟ چ یچ -

.نگاهم کرد يدستش رو پشت کمرم گذاشت و جد. دمشیپام بلند شدم و بوس يرو

چقدر بهم  یدون یم....  یزندگ نیاما بحث تام ،يتو رو جفت چشمام جا دار. شرکت ایب بهت اجازه داد، تیبدن ییکه توانا یشما از هر وقت -

برخورد اون جملت؟

.نداشتم که بهش بدم یجواب. داشت حق

هم  یمنت. یکن یم یتوش زندگ يکه دار يتو همون سطح استاندارد. کنم یم نتونیکه شده، شما رو تام يزندم، هر طور یمن تا وقت -

....روز نبودم  هیاما اگه  ،یزنم ه،فمیوظ ست،ین

.ریزبونتو گاز بگ -

 تیریبهتر از من مد یلیکه خ يرو دار شییدونم که توانا یخوب هم م یلیدارم مال توئه و خ یاگرم که نبودم، هر چ. ستین زایچ نینقل ا -

.یکن

.قلبش گذاشتم يبغلش کردم و سرمو رو. میحرفا بزن نینداشتم از ا دوست

.ستمیمنم ن ،ینفس، تو نباش نیبه ا تم،یر نیوصله به ا میمن همه زندگ ن،یام -

.دیسرم رو بوس يتر بغلم کرد و رو محکم

***

 بهشتیاواخر ارد. برآمده شده بود یشکمم کم. مادرم تنگ بود يدلم برا یاز هر وقت شتریروزها ب نیا. تو نوسان بودم يداریخواب و ب نیب

نشسته حمام  شیدو هفته پ نیتا هم. به کمک داشتم اجیحمام رفتن هم احت يبرا. سخت گذرونده بودم قتایرو حقدو ماه  نیماه بود و من ا

 نیخدا رو شکر کردم که ام. هم کم کردم لویبار که دکتر رفته بودم، بهم گفت که نه تنها وزن اضافه نکردم، بلکه سه ک نیاکردم و  یم

. بود و همه حواسش تو خونه بود لیتعط یچند وقت تمام کار و زندگ نیا. شد یهم م شتریب رهاشیگ د،یشن یرو م نیا. همراهم نبود

.من بود يداخل خونشم مشغول کارها وقت يرفت و همه  ینم بایشرکت تقر

 یعآروم س. دورم حلقه بود نیدست ام. کرده بودم تا تکون نخورم، بدنم خشک شده بود یاز بس سع. خواست از جام بلند شم یم دلم

. شب زل زدم یاهیو به س ستادمیرفتم کنار پنجره ا. آروم به سمت سالن رفتم. تکون ها رو بخوره نیتا کمتر امیب نییکردم تا از تخت پا
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من با  ".من يکوچولو يایب ایکنم تا تو سالم به دن یم مویمن همه سع". کوچولو جلو اومده بود هی. و لبخند زدم دمیدستم رو به شکمم کش

چند  نیا يها یها و دل شکستگ يها و شاد یکنه، با تمام خستگ یاما مطمئن بودم که من رو حس م دیخند یزدم، مهسا م یف مبچم حر

هنوز هم تو . بود هنوز سر باز ییاما زخم ها بایامن شده بود، شاد شده بود و ز میزندگ ن،یام یزندگ هبا پا گذاشتن ب. چند سالم نیوقتم، ا

. درمان بود یکه هم درمان داشت و هم ب ییدردها. انتها وجود داشت یب ياز دردها یلیزدم، خ یهنم که قدم مذ يکوچه پس کوچه ها

.یستیمامان، ن. چشمم رو فشار دادم، مبادا که بباره

قهر بود  هی. ودماما من دلخور ب نم،یترسم؟ برم مادرم رو بب یم یکه من اگر دل تنگم، از چ. گفت که نبودن مادرم انتخاب خودمه یم مهسا

.مطمئنا ستیتو راه ن یدونستم منت کش یخوب م یلیمنتت رو بکشن، اما خ انیتا ب یزن یحرف نم. یستیهم ن ،يکه هم قهر ییاز اون ها

 يها یو با آب دهان راه افتاده داشتم توت فرنگ ونیزیتلو يبود و من زل زده بودم به صفحه  يبرنامه آشپز. رو روشن کردم ونیزیتلو

اون توت  يرفت برا یواقعا دلم ضعف م. کرد یدسرش، ازش استفاده م نییتز يبرا يکردم که مردك فرانسو یرو نگاه م یرمز درشتق

 یداشتم با حسرت نگاه م. میهم نبود، ما تو خونه نداشت ياما خب چاره ا. دارن يا یاالن چه طعم دوست داشتن مدونست یکه م ییها یفرنگ

.چشماش قرمز بود از خواب و خسته داشت نگاهم کرد. بود ستادهیکنار آشپزخونه ا. عث شد از جام بپرمبا نیام يکردم که صدا

؟یکن یکار م یجا چ نیخانومم ا -

.نکنم تیجا تا تو رو اذ نیبرد، اومدم ا یخوابم نم -

.سمتم و کنارم رو کاناپه نشست اومد

؟یکن ینگاه م یچ -

.ایتوت فرنگ -

.نگاه کرد و نگاهش مهربون شد ونیزیبه تلو. م که چشماش چهار تا شدبا حسرت گفت انقدر

بشه؟ یکه چ نیبه ا يقربونت برم، زل زد -

خوشمزه اس، مگه نه؟ یلیخ -

.موهام رو که رو صورتم بود، کنار زد. زد یکرد، پر از عشق و لبخند پر از آرامش نگاهم

.برات بخرم رمیاون هوس کردنت بشم، م يمن فدا -

.بلند شد و

.بمونه تا فردا. ستیباز ن ییاالن که جا ن،یبش نیا، ام -

:داشت، گفت یکنسول برم يرو از رو چشییطور که با همون لباس، سو همون

.زنه یچشمات که داره برق م نیبا ا ،ياریتو تا صبح طاقت نم -

***
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 ایدندونم رفت، انگار همه دن ریزبرش که ز ياون دونه ها. اشتمدرشت رو تو دهنم گذ یتوت فرنگ هیجا به جا شدم و با لذت  یصندل يرو

.بود یچقدر هم کار موفق. کرده بودم غیشکالت رو تبل هیژست،  نیبار با هم هی ادمهی. چشمام رو بستم. دادن هیرو بهم هد

 يرینظ یو مهر ب اقیکه با اشت دمید. دمکرده بود، نگاه کر هیتک زیچونش زده بود و به م ریکه دستش رو ز نیرو باز کردم و به ام چشمام

.انداختم نییو سرم رو پا دمیاز خودم خجالت کش یکم. کرد ینگاهم م

؟يخور یتو نم -

.جاست نیهم ا نیافتاده بود ام ادمی شترشیخودم و تازه بعد از خوردن ب يظرف رو گذاشته بودم جلو کل

.نه -

.چه خوشگلن نیبب. خوشمزه اس یلیچرا؟ خ -

.دستم که دور ظرف بود يچونش برداشت و گذاشت رو ریرو از ز دستش

.ادینم بایز زیچ چیه گهیبه نظرت د ،یچقدر خوشگل یداره، اگه بدون یتماشا کردنت چه لذت یتو اگه بدون -

.دیدستم لرز يدستش رو. سنجاقک کوچولو پر زد هیدلم  تو

زن و . باده میمن مرد خوشبخت. خنده یزنم رو به رومه، چشماش بعد از مدت ها مکنم؛  یرو نگاه م ایدن يمنظره  نیمن دارم خوشمزه تر -

.بچم رو به روم نشستن

.فشرد یدستم رو کم. گفتن نداشتم انگار يبرا يزیچ ر،ینظ یب يجمله ها نیدر مقابل ا. کردم سکوت

؟یکن یفکر م یبه چ -

م؟یکه کدوممون خوشبخت تر نیبه ا -

؟يدیسر يا جهیخب به چه نت -

.چون تو رو دارم ن،یمن خوشبخت ترم ام -

.کرد کیموهام به گوشم نزد نیخم شد و سرش رو از ب. ستادیسرم ا يجاش بلند شد و اومد باال از

پس من خوشبخت ترم که شانس تماشا . آب کردن دل من يباشه برا يکه هر ژستش طناز يحامله ندار يبایز يملکه  هیتو . اشتباه نکن -

.خوابه یو دارم، هر شب وقتکردنش ر

.دمیخم شدم و ساعدش که دور گردنم بود رو بوس دستم

. استیدن يجا نیامن تر ،يآغوش رو ندار نیتو هم ا -

***

.بودم یچونم زده بودم و با دقت در حال بررس ریدستم رو ز. بودم ستادهیمتفکر ا ي افهیکمدم با ق يدونه زد پشتم که جلو هی

.ثاغورثهیکه انگار مسئله ف یکن یفکر م يدار نیخب حاال همچ -

.خوره یاز کفشام م یکیزشتت، کدوم  رهنیکنم به اون پ یدارم فکر م -
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.تخت نشست يلبه  طنتیو با ش دیخند

.خوام یاون کفش پاشنه دار قرمزاتو م -

.برگشتم به سمتش یساختگ تیعصبان با

مته؟یاون چقدر گرون ق یدون یم. عمرا -

.ادیبابا، همونو رد کن ببرو  -

خنده  يگرفته بودم، با دست نشون دادم تا برداره و خودم به سمت سالن رفتم که صدا هیهد زیرو که تابستون از دن نمینازن يخنده، کفشا با

.بلند و شادش لبخند رو به لبم آورد يخنده  يصدا. ومدیازش م ایو برد نیام ي

ما تا  يعمش بره و اومد خونه  يمهسا قرار بود به خونه . رفت یخرداد ماه هم به سمت گرما م ياهو. شده بودم میماه سوم باردار وارد

.جا نیاومده بودن ا میهم از سر پروژه مستق نیو ام ایحاضر بشه و برد

 نیام يداشت براخسته اش،  یکم ي افهیبود که با ق ایرو به روش برد. چپش انداخته بود يپا يراستشو رو يمبل نشسته بود و پا يرو

زانوش زد و من هم از خدا خواسته از  يپاش برداشت و با دست به رو يپاش رو از رو د،یمن رو که د نیام. کرد یم فیرو تعر يزیچ

.به گوشوارم زد یدست. پاش نشستم يودعوتش استقبال کردم و ر

من چطوره؟ يباده  -

 یچشم ریکرد، ز یپر از حسرت نگاهمون م یکه با نگاه ایند کردم و به بردسرم رو بل. شکمم گذاشت و لبخند زد يبه رو یبعد دست و

که  يریمهسا حواسم رفت به مس يبا سر و صدا. کرد یدستش بود که داشت شکمم رو نوازش م شیاما همه ذهنش پ نیام. انداختم ينظر

 شیتضادها با پوستش که آرا نیقرمز و ا يکفشا بود و اون ختهیفرش رو دورش ر يتنش بود و موها یرنگ یباز مشک یلیلباس خ. ومدیم

به  یکه خشک شده بود بندازه، چرخ ایبه سمت برد يکه نظر نیبدون ا. اومد جلوم. ساخته بود یعروسک واقع هیهم داشت، ازش  يزیتم

.و نگام کرد نمیرو بهتر بب ودتنگش که دامنش تا وسط رونش ب راهنیخودش داد تا پ

چطور شدم؟ -

.بلند شدم و به سمتش رفتم نیام يرو پا از

.يعروسک شد نیع -

.مخشو زدم گهیپس امشب د. خب خوبه -

.بود یدونستم منظورش به ک یم. گرفت خندم

.نه ایپسنده  یجونشون تو رو م يسوز دید دیحاال با. آره بابا، اون که مخ زده بود از اول -

 نهیدست به س ایبرد. میساکت شد ایاخم وحشتناك برد دنیو مهسا با د ن،یدر هم ام يچهره  دنیاما من با د دیبلند به حرفم خند يصدا با

.کرد یمهسا رو نگاه م يسر تا پا

د؟یبر یم فیتشر یمهمون یبه سالمت -

 که خودش رو سرگرم یداره معلوم نشه، بدون نگاه کردن بهش، در حال یسع یلیاما خ دهیترس ایسرتق که معلوم بود از اخم برد يمهسا

:بند ساعتش کرده بود، گفت
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.بله -

کرده رو باز  ریبه سمتش اومد و مچ دستش رو تو دستش گرفت و دستش رو از بند ساعت آزاد کرد و خودش شروع کرد بند گ ایبرد

.دمیخند یحتما م يبود يا گهید تیکرد که اگه تو وضع یکار رو م نیا یتیبا چنان اخم و جد. کردن

سر و وضع؟ نیبا ا -

.خم کرد ایدستش رو گذاشت پشت گوشش و سرش رو به سمت برد ،یو با تخس دیکش رونیب ایدستش رو از دست برد امهس

دم؟یجانم؟ نشن -

سر و وضع کجا؟ نیگفتم با ا -

.زده بود داد

:نیام

.قیرف یه -

به سمت مانتوش که رو دسته . م اما پررو بودشناختمش که نفهم یحرفا م نیبهتر از ا یلیخ. مهسا جا خورده بود. دستش رو آورد باال ایبرد

.مبل بود رفت ي

.پوشم یبدن خودمه، هر جور که بخوام لباس م -

.بازوش رو گرفت ایبرد

.یتو خودت مال من. رهیحرفا نم نیمن تو کلم ا -

.دیمانتوش رو پوش نیآزاد کرد و آست ایرو از تو دست برد بازوش

گفته؟ یک -

.رونیزد ب یم شیچشماش آت از

؟يدیکس، فهم چیکس حق نداره دورت بپلکه، ه چیندارم، ه یمهسا؛ من شوخ گمیم یچ نیگوش کن بب -

.رو دوشش انداخت و شالش رو مرتب کرد فشویک مهسا

.ادیدورم ب یمنم نذارم کس ،یمن يکاره  یاثبات کن چ ا؛یتو گوش کن برد -

.کرد به سمت من رو

- Bilboشتیپ امی، فردا صبح م.

.دستاش گرفت نیآرنجشو رو زانوهاش گذاشت و سرش رو ب. نشست يرو مبل کنار ایبرد. در اومد يرو گفت و رفت و بعد صدا نیا

.شمیم وونهیدارم د -

.دونه زد به پشتش هیبه سمتش رفت و  نیام

؟یبه خودت گرفت هیا افهیچه ق نیا. شهیبا داد زدن نم ایبرد -

.دیلرز یخونه م ،يزد یکه م ییاز دادا ؟يراه انداخته بود یود استانبول چه قشقرقرفته، باده رفته ب ادتیخودتو  -

.رفت یبه سمت من زد که رو مبل نشسته بودم و ته دلم غنج م يلبخند نیام
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.کردنم نرمال بود یخب قاط. خبر یمن عاشقش بودم و ازش ب -

.زنه یتازه حرف از مخ زدنم م. یمهمون رهیبدون من داره م افهیعاشقشم و با اون ق ستم؟یمن نرمال ن -

:من

.ینشون بده عاشقش. یتون ینم يطور نیمن تا حاال دخالت نکردم اما با مهسا ا. بهروز نیع ز،یدن نیع ،یدوست هیتو برام  ایبرد -

.خسته اش نگاهم کرد يچشما با

.بهش گفتم دوستش دارم، باور نکرد میمن که مستق ؟يچطور گهید -

کرد؟ یباور م دیابه نظرت ب -

.نگاهم کرد نیغمگ

.دهیجمله رو از من شن نیکه ا هیخانوم نیمهسا اول. باورت بشه باده -

.دونه ینم نویخب اون که ا -

ه؟یباده، پسره ک ،يجد يجد. شمیم یخب عصبان ،یمهمون رهیم یختیر نیا. ارمیدارم کم م. دمیبر گهید -

.گرفت خندم

!پسره؟ -

.اش رفت تو هماخم. دمیبعد خند و

....از  شمیبه خدا دارم خفه م ؟یکن یمسخرم م -

هشتاد و پنج ساله؟ رمردیپ هیاونم به  ؟ياز حسود -

:همزمان گفتن ایو برد نیام

!؟یچـــــــــ -

.نشسته بود شمیکه پ نیبه سمت ام برگشتم

خوان  یخانومش ده ساله که فوت کرده و ده سالم هست که م هشتاد و پنج سالشه و. که حرفش بود، از اقوام دور مهساس ییآقا نیبابا ا -

 يبه خصوص که نظر. شو و خالص نیذارم که برو زن ا یسر به سر مهسا م شهیمن هم. پسندن یکسو نم چیو نوه هاش ه رنیبراش زن بگ

.خونه یشعر م اشهم به مهسا داره، بر

.بهم انداخت ينگاه خسته ا ایبرد

.کردم یاشتم سکته مد. جا کرده یاون که ب -

.داد هیمبل تک یپشت به

استرس بمونم که هر لحظه ممکنه  نیتو ا دیمن تا مهسا رو عقد نکنم، با. ستیکه ن شهیبود، هم یبار شوخ نیکنه؟ ا یم یهر چند چه فرق -

.از من خوش بخت تر باشه و داشته باشدش یکس

.هم تعجب کرده بود نیام. گرد شد چشمام

:من
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!؟یعقدش کن -

:ایبرد

همه ذهنم بعد از اون . شما، توجهم رو جلب کرد يتو نامزد دمشیاول که د يکه از اون لحظه  هیمهسا تنها دختر ؟یخب پس چ -

بار اوله . افتاده ریبار بدجور دلم گ نیخودم اعتراف کردم که ا شیبا ترس و لرز پ ران،یکه اومد ا ياز روز یعنیچند وقته، . مشغولش شد

.خوام زنم باشه یکه م دمیهم که اومده شرکت، فهم ياز روز. شدم ریر اسجو نیکه ا

.کرد نیبه صورت متعجب من و ام ینگاه

؟یکن ینگام م يطور نیچرا ا قیرف -

.شنوم یجمله ها رو ازت م نیباره ا نیشناسمت، اول یهمه ساله م نیا -

االن دارم باال . بودمت دهینفهم ،یجمله ها رو بهم گفت نیا نیشته بود، عبعد از دو سه هفته که از اومدن باده گذ ياومد یخب من، وقت -

.يتفاوت که حق دار نیبا ا. کنم یاون موقعتو درك م يدنایپر نییپا

....خب ازدواج . بهیکه از تو عج ستین نینه دادش، من منظورم ا -

پدر  هیحس خوب. جاست، بچت نیخانومت ا. ياالنم دار. یاشخانواده داشته ب يخوا یم یگفت یم شهیهم. نیام يتک پر بود شهیتو هم -

مگه نه؟ ن،یشدن ام

دستش رو دور  نیام. بودم دهیپسرك خودخواه و بااعتماد به نفس باال رو مظلوم ند نیوقت انقدر ا چیه. سوز تو صداش سوخت يبرا دلم

.کمرم حلقه کرد

.یعاشق مادرش باش یعنی ،یرو تجربه کرده باش تیحس زندگ نیتر زیانگ جانیکه قبلش ه یاما به شرط استیحس دن نیباتریز -

 یم. با من باشه تشیخوام همه مسئول یکه م میهست تو زندگ یبار کس نیاول يبرا. من مهسا رو دوستش دارم. من سردرگمم.... من  -

بود، اون  ضیمر یوقت ای يشد یم یطور عصب اون ،یساعت از باده خبر نداشت هی یوقت نیکردم ام یدرکت نم. با من باشه زشیخوام همه چ

وقت برام مهم نبود دوست  چیکه ه یمن شه؟یباورت م. یچ یعنیفهمم حسادت  یدارم م میبار تو زندگ نیاول يبرا نم. خودیطور از خود ب

 شمیاالن دارم خفه م ده،یم ششیدادم که بدن خودشه، هر جور دوست داره نما یشعار م شهیکه هم یپوشن، من یم یچ ای رنیدخترام کجا م

.... مهسا یتو اون مهمون یممکنه کس فتهیم ادمی

.رفت ایاز کنارم بلند شد و به سمت برد نیام. رو مشت کرد دستش

.بدجور من و تو رو از خط خارج کردن قیدو تا رف نیکه ا میبخور ارمیب يزیچ هیبا هم رو تراس،  میپاشو بر. پاشو مرد -

***

بار، نوك زبونم  نیاول يکرد، باز هم برا یدو چشم مشتاق با لبخند نگاهم م نیچند وقت، هر چقدر هم که ا نیا يها یستگخ يِگرفتار تو

مختلف  يبا شماره ها یبرابر شده بود و کس نیکابوس هام چند. تونستم نفس بکشم یچند شب بود که در خواب درست نم. نه گنده بود هی

نگاه  نایرو به روم تو تراس، با لبخند به من و ت ینگاه کردم که رو صندل نیبه ام. دمیشن ینفس هاش رو م يزد و من فقط صدا یبهم زنگ م
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به دادهاش که چرا خطم رو عوض نکردم،  دیاز تماس ها نگفتم وگرنه با يزیچ ،یمرد دوست داشتن نیحفظ آرامش ا يمن برا. کرد یم

.دمکر یاضافه م شبه دردسرها يکردم و دردسر یگوش م

:نایت

؟یبزن نیمادرمو زم يرو يخوا یتو که نم. باده گهید ایب -

و چند خانوم  ایعصرونه مهمون داشت؛ مادر برد يامروز برا. بود زتریعز یجون برام از هر کس نیریش. نقطه ضعفم گذاشته بود يرو دست

 چیزنانه ه يها یجور مهمان نیاز ا. ن هم ناله بوداو. مهسا رو هم دعوت کرده بود. نبودن یما بودن و بعض یتو عروس یکه بعض گهید

دونست به دنبالم مهسا هم  یبود که م نیرفتن من هم ا ياصرارش برا لیبود و دل ییبار بدون آتنا جا نیاول ينا اما برایت. ومدیخوشمون نم

.کرد کیسرش رو به گوشم نزد نایت. ادیم

کنم؟ یکیت به دس میخوام با جار یبده م. ادیتا مهسا هم ب ایب -

.نییصدام رو آوردم پا. گرفت خندم

؟یدون یاصال تو از کجا م ه؟یچ ينه به داره، نه به باره، جار -

.گهید ایحاال ب. نه ایدونه  یدونم م یتابلوئه اما مادر خودشو نم ایبرد نیاز بس که ا ده،یمامانمم فهم. دونن یهمه م -

.زد يلبخند پرمهر. دمنگاه کر نیدنبال راه چاره به صورت ام به

.رهیخونه حوصلت سر م. میبرم، جلسه دار ایخوام با برد ینرو خانومم، اما منم م ،ياگه دوست ندار -

***

 شمیکردم و آرا یموهام رو محکم پشتم دم اسب. داره يهم دوخت بامزه ا یلیو راحته و خ یسبک و نخ. دمیکش دمیسف راهنیبه پ یدست

.بود یعصب یمهسا کم. شد یم کینزد شیتونستم برم و رنگم داشت به رنگ اصل یهم نم ومیسوالر گهید. رنگمه يبردن زرد نیاز ب يبرا

.ندمیپاش تا بب يفکر کنه اومدم جلو ایخواستم بار اول مادر برد ینم. به خاطر تو اومدم -

.بلوز شلوار خوشگل نگاه کردم نیتو ا شیصورت عروسک به

.اون که خبر نداره -

.جا نینشون دادن خودم اومده بودم ا يخوام بعدا که باخبر شد، فکر کنه برا ینم. دونم یمن -

.کردم تشیهدا رونیبه پشتش زدم و به سمت ب یدست

.التماس انیب دیبا م،یدیدختر نم نایواال ما حاال حاالها به ا -

.زد یلبخند تلخ مهسا

.ادیبشر رسما خوشم م نیمن از ا. باده، بحث اعتماده ستیبحث التماس ن -

.جلو خودشو بهت اثبات کنه ادیکم راه بده بتونه ب هی. فرصت کوچولو بده هیبهش  -

***
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اما مرتب و خانوم، با مادر بابک  نایت. بود رونیب نایبا س نایت يبه گفته . آتنا نبود. میو نشست میجون دست داد نیریش يتک تک مهمون ها با

 یهر چند با رفتار کم. دوستانه نبود یلیخانوم سروش به من و مهسا هنوز هم خ ينگاه ها. کرد یو روبوس و خاله ش دست داد ایو برد

دم گوشم خم  یمهسا کم. دست و پاشون رو جمع کردن یتفاوت داشت، کم یلیخ طونشیو محکم مهسا که با اخالق راحت و ش انهخودخواه

.شد

.ادینقطه خوشم نم هیاز جمع شدن زن جماعت در  یکل یلیبه طور خ -

.برگشت سمت من ایبرد يخاله . شدم میدر مورد باردار انیاز پرسش ها و اطالعات اطراف یرو به زور خوردم و گرفتار طوفان خندم

.دیگذروند یکم با هم خوش م هی د؟یچرا انقدر زود بچه دار شد -

.جون تو بشقابم گذاشته بود رو سر چنگال زدم نیریکه ش یبیس تکه

.من عاشق بچم -

:ایبرد مادر

.یپاتو محکم کن يجا یخواست دیگفتم شا ،يخوبه اما خب راستشو بخوا یلیخ -

:بود، گفت یهم عصب یکه کم يجون با خنده ا نیریجواب بدم که ش خواستم

.مونه ید با من مبچه داشته باشه، تا اب هیگفت باده اگه  یپاش اصرار داشت، چون م يمحکم شدن جا نیبه ا یلیخ نیواال ام -

من . جواب ها نیحرف ها و ا نیهم نداشت ا یلیبود اما دل یجواب خوب. زل زد ایسر جاش جا به جا شد و با لذت تو صورت مادر برد مهسا

رو  بمیبا آرامش تکه س. زن چرا منو دوست نداره نیفهمم ا یمن اصال نم. دختر هم نداشتن بگم بحث حسادته. خاندان نداشتم نیبا ا ینسبت

از ته دل به  يکه لبخند نیام ییبه جز زن دا. به زنان متظاهر اطرافم انداختم یبرام مهم بود دوست داشته شدنم؟ نگاه. اشتمتو دهانم گذ

.ستیمهسا هم معلوم بود خوشحال ن. دادم هیبه مبل تک. برام مهم نبود هیاحساس بق قتایلب داشت، حق

.سر نقشه هامون مینیبش میتونست یباده؟ االن م میکن یکار م یجا چ نیآخه من و تو ا -

.زدم لبخند

.خله گهید مییتو ي ندهیآ ياالنم سر نقشه  -

.کج کرد تا فقط من صداش رو بشنوم یرو کم دهنش

تازه . سازم که یزن نم نیمن که عمرا با ا ،یزگیو پاک یمادرشه، اصال بگو خودش ته پاک نیاگه ا. یکن یرو کم م ایشانس برد يد آخه دار -

.يندار يخوش به حالت که جار اد،یخوشم نم ممیاز جار

.شد یخواست جواب بده و نم یکه م نایت ي افهیگرفته بود از ق خندم

***

مهسا و خانوم سروش رو  یخداحافظ يلحظه . رفتن یخواست بره و مهمان ها هم کم کم داشتن م یمهسا م. نگاه کردم میساعت مچ به

قرار شد . داشت یکیکار کوچ ییجا. کرد و رفت یکه مهسا براشون گرفت و دست داد و با من هم روبوس ییاز باال ي افهیق دوست داشتم؛
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 ن،یتلفن زدن به ام يکردم و برا یمن هم عذرخواه. میاز نقشه ها رو با هم چک کن یتا بخش ادیکه اگه من شب رفتم خونه، ب رهیتماس بگ

.ورم کردم رو استراحت بدم يهم پاها یاحت کنار سالن در نظر گرفته شده بود، رفتم تا کماستر يکه برا یبه اتاق کوچک

. باال يجون فکر کرد من رفتم طبقه  نیریش. جمع بود يهم تو يا گهیجون مشغول به صحبت شدن و خانوم د نیریبا ش ایو مادر برد خاله

.همراه شدم نایبود که با ت نیالبته تصورش ا

:زن

دش؟یریبپذ دیتونست -

:ایبرد خاله

هست؟ میا گهید يمگه چاره  گه،ید رفتیپذ دیبا -

:ایبرد مادر

.بگن عروست انیو بردارن ب رنیرو بگ یما عادت دارن به خودشون گند بزنن، برن دست هر کس يپسرا -

:جون نیریش

.خب عاشق شده -

:زن

.عاشق شده هم مشکل دارم نیجون، من با ا نیریواال ش -

:ایبرد مادر

.پناه رو گرفته یب يپسره از سر ترحم رفته دختره  -

:جون نیریش

.کرد؟ ثواب داره یکار م یچ. خب گناه داره -

:ایبرد خاله

داده؟ ادیرو  دیو نبا دیکس بهش با چیه ده؟یکس پدر و مادرش رو د جیما ثواب کنن؟ دختره اصال خانواده داره؟ ه يچرا فقط بچه ها -

ثوابش؟  يثوابش؟ برا يبرا. گهیپناه بودم د یمن ب. منظورشون به من بود صد در صد. کاناپه ولو شدم يرو. دمیشن یو نمحرف ها ر هیبق

هام  یپناه یپناه ب یخواستم کس یمن ک. رفتم یداشتم راه م میمن که تو خط صاف زندگ. ثواب داشتم من؟ من که سرم به کار خودم بود

پناه داشتن  يخب من برا. حق داشتن تعجب کنن از زود بچه دار شدن من. شکمم گذاشتم يدستم رو رو. مبغض کرد.... من .... باشه؟ من 

مفهوم نداشتن اما االن کامل مفهوم خودشون رو از دست داده  یلیاز اول هم صداها خ. دیلرز یتنم م. دنبال بهانه بودم حتما و خبر نداشتم

.بودن

 ومده؟یو چرا، واقعا چرا فکر کرده بودم سرم ن شهیبودم، هم دهیترس نیاز هم شهیهم. مغزم برسه خون به دیشا دم،یکاناپه دراز کش رو

 یفکر م دیبا. درخت رو به روم يدستم رو گرفتم به تنه . و از در تراس وارد باغ شدم دمیچیشالم رو برداشتم دورم پ. شدم یداشتم خفه م

باده خانوم، تو اصال خانواده  گنیدرست م. ها رو آموزش داده بود؟ خانواده نیا یمن کس بودن؟ به یمن چ یزندگ يدهایبا....  دیبا. کردم

تو طوفان شهرت و زرق و برق شغلم گرفتار  یاصل و نسب بعد از مدت. بودم دهیهمه د يو خم چشما چیجمله ها رو تو پ نیا يعمر ؟يدار
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 یتمام اون حس ب ا؟یو بعد حق بود، نبود؟ از سر ترحم بود آ.... بعد  نام گم شد و هیپشت  میپناه یب. هونشدم اور يبعد از چند. شد

!خواست ثواب کنه حامله شده بودم؟ یکه م يمرد يعاشقانه  يبود؟ من با نوازش ها دهیکه تو اون چشم ها خواب يرینظ

تلخ بود با . شد کیاه کردم که هوا تارباغ انقدر نگ شیبه گرگ و م. پشت باغ نشستم يها یاز صندل یکیرو . به سمت داخل باغ رفتم یکم

از در تراس که . و به سمت خونه رفتم دمیچیشال رو محکم تر دور خوردم پ. بودم رفته باشن دواریام. گرانیخودت مواجه شدن، با نگاه د

 يا گهید ياز هر صدا که حاال بم تر و خسته تر شیدوست داشتن يصدا. بودم رونیب یساعت کیکنم  یفکر م. بود،رفتم اقداخل همون ات

.جون رو نیریناراحت ش يو صدا دمیشن یبود رو از پشت در م

.باشه دهینشن دورامیدونم مادر، ام ینم -

.بابا يمن کوشن مامان؟ ا يمادر من؟ زن و بچه  دیگیم دیدار یچ -

:پدرجون

.نیام نیتوام بش. فرستادم دنبالش. رفته تو باغ حتما د؟یکن یشلوغش م خودیچرا ب -

حرفاست؟ نیا يآخه مادر من، جا. ادیفرستادمش ب یم دینبا -

با . رو مبل رو به روم نشسته بود. در رو باز کردم يال. ناراحتش کنم نیاز ا شتریخواستم ب ینم. هیصداش معلوم بود چقدر نگران و عصب از

. داد نزد. دیبهم رس. جون و پدر به سمت من شد نیریصورت ش دنیکار پر از اضطرابش، باعث چرخ نیو ا دیبه سمتم دو بایتقر دنمید

.بود نیغمگ

.خانومم؟ کل خونه رو دنبالت گشتم ییکجا -

.جون نگاه کردم و دوباره به چشماش زل زدم نیریسردرگم ش ي افهیق به

خونمون؟ میبر شهیم. رفتم تو باغ قدم بزنم -

.بود، مطمئنم دهیترس

عشق من؟ چرا نشه نفس؟ شهیچرا نم -

 نیریش يکردم به چهره  یم یسع ا؟یشده بودم آ زتریجمله ها؟ حاال که شبه ترحم توش بود، عز نیبا ا دیلرز یاز قبل م شتریدلم ب راچ

کمکم کرد تا مانتوم رو  نیام. خواست اصرار کنه به موندن که پدرجون جلوش رو گرفت و گفت بذار راحت باشن یم. جون نگاه نکنم

.دیو گونش رو بوس دیچرخ درشابپوشم و بعد به سمت م

. دیکرد یدقت م شتریب دیمامان شما با -

***

م؟یصحبت کن يخوا یم -

ذهنم  واریخاطراتم به در و د يکه در حال قدم زدن تو کوچه پس کوچه ها یجیو و جیحس گ نیتو ا. هم به صورتش ننداختم ینگاه یحت

.بود خواستم بکنم، حرف زدن یکه نم يخوردم، تنها کار یم
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.نه -

تا ته . نفسش رو که حبس کرد، چشمام رو بستم. طور جوابش رو دادم نیبار بود که ا نیاول ينه، مطمئنم برا. بار بود فکر کنم نیاول يبرا

بوده و من . دمیکه در احساساتش بوده و من انقدر عاشق بودم که ند یکنم از ترحم دایپ يگشتم بلکه نشانه ا یصندوق خاطراتم رو م

آرنجشو  هیدستش به فرمون بود و  هیکه نگاهش کردم،  یچشم ریکه ز يمرد نیا. مرد رو دوست داشتم نیمن ا نم؟یبب منخواست دم؟یدن

شد؟ حتما از دور که  یم دیشد؟ با یبه من ترحم م دیچرا اصال با. و انگشت اشارش به دهانش، متفکر به جلو زل زده شهیداده به ش هیتک

.يدید یرو م رحمت يپا يقا جااتفا ،يکرد ینگاه م

در . دمید یرو م نیا. دیرنگش پر. بند کردم فمیدستم رو به بند ک. خواستم ینم. رهیدستم رو بگ شهیخواست مثل هم م،یدیخونه که رس به

پرت کرد و مبل  يرو بایرو تقر چشییسو. مانتوم رو در آرودم و نشستم رو مبل م،یخودمون که حبس شد يواریتو چارد م،یرو که بست

بودم به حلقه ش که  رهیخ. دیدرخش یدستش م يکرده بود و دست چپش رو نگاه کردم، حلقه  بشیرو تو ج استشدست ر. جلوم ستادیا

 یکارها رو م نیچرا ا. به حلقه ش زد يدستش رو باال آورد و بوسه ا. کم رنگ یلیبه لبش اومد، هر چند خ يلبخند. رد نگاهم رو گرفت

.کرد یبود جلوم و منتظر نگاهم م ستادهیبرسه؟ هنوز هم ا یبه چ خواست یکرد؟ م

ن؟یام يکرد يتا حاال تئاتر باز -

.مبل رو به روم نشست و دستاش رو تو هم قفل کرد رو

.نه -

جنگ و  یعنبود، به م) Savas(اسم پسره ساواش . صحنه کردم یبار کار طراح هیبوسه  ياز دوستا یکی يتو اون دانشگاه که بودم، برا -

و  یصحنه خودت يهمه . نوع تئاتر نیسخت تر. بود يتک پرسوناژ شهیهنوز هم هست، کاراش اما هم. تو تئاتر موفق بود یلیخ. مبارزه

تک نفره اون  هیاما اصلش  یقیموس ینور، گاه یگاه. کنن یکارت کمک م شرفتیکه تو صحنه اس، به پ یچککو يزایچ یگاه. خودت

 ي هیاسم کارش سا. میکرد یبحث م ،ییقهوه به دست، پر از شور دانشجو يوانایل ا،یکنار در میاجراش با هم نشست بار بعد از هی. وسط

.رقصان من بود

.کرد یداشت نگاهم م يمتفکر و جد نیام

من تو صحنه  ن،یام نیبب. فرعن هیو بق هیاصل شیکیداشته باشه و اون معتقد بود که نه، فقط  هیسا نیتونه چند یم یمن معتقد بودم هر کس -

جور  نیمن ا طیشرا. متعدد که اصال ي هینبودم، سا هیوقت هم به دنبال سا چیه. بودم يوقت بود که تک پرسوناژ یلیخ میتئاتر زندگ ي

.ردک یم جابیا

.نگران بود لحنش

....اون وقت . میکن یباده، تا ازدواج م میتک پرسوناژ قتیما در حق يهمه  -

شما رو پر و  يهنرمند يکتای يصحنه  نیبوده به عنوان خانواده، دوست، آشنا که ا يزیچ هی. شما عوامل صحنتون باال بوده. کننه اشتباه ن -

 یشد که تماشاچ نیبا ساواش بحث ا ایگفتم، تو همون گفتمان کنار در یداشتم م.... بدون شک اما  يتو بود یقهرمان اصل. کردن یم مونیپ

هاش رو دو  هیسا. کنه یخواد بپره رو صحنه، قهرمان داستان رو همراه یدلش م. کنه یترحم م. سوزونه یدل م ياژتک پرسون ئاترت يبرا

.تا کنه
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.دیرو گونم چک یو قطره اشک دمیبه شکمم کش یدست

.سه تاش کنه یگاه -

.رو به روم ستادیدو تا دستش رو کرد تو موهاش و ا. دیجاش پر از

؟يدیند ؟ینیب ینم ؟یبهم بگ یچ يخوا یم ؟یبرس يخوا یبه کجا م -

 یبود، در تضاد کامل با ب یبود اما ساکن بودم و لحنم منطق بیکردم؟ عج یکردم و خودم رو لوس م یم هیبلند گر دیزدم؟ با یداد م دیبا

که عاشقانه دوستش  يصورت به صورت مرد. رو به روش ستادمیا دن؟یخواست داد بزنم و بپرسم که اونا د یسرکش قلبم که م یمنطق

.داشتم

.ممنون، اجرت با خدا ،یثواب کن یاگه خواست ،یکمک کن یاگه خواست ،یقهرمان باش یخوام بگم اگه خواست یم -

من که داشتم  يجلو ستادیبگه، حرفش رو خورد و در آخر ا يزیاومد تو صورتم چ. جلو و عقب رفت. کبود شد. قرمز شد. گرفت شیآت

.اما آروم کردم، سرکش ینگاهش م

.یداشت یمن پدر بچتم باده، الاقل حرمت اونو نگه م -

.بره که بازوش رو گرفتم خواست

.دمیاون حرف ها رو شن یمن امروز حرمتم شکست وقت. نکردم یحرمت یبهت ب -

.چنگ زد چییو به سو دیکش رونیرو از دستم ب بازوش

اما اصال موضوع تو  يمنو هم محکوم کرد ،یگرفت متویهر چند تو تصم. مفت حرف گمیمن م. يور يدر گمیحرف؟ من م یگیتو به اونا م -

....هر چند . ينبود

 ریکه گ یمطلق یکیکه خودم ساخته بودم، تو تار يدر خونه بود که محکم به هم خورد و من وسط صحنه ا ينداد و چند لحظه بعد صدا ادامه

.بودم ستادهیافتاده بودم، تنها ا

***

داشتم . داد یرو هم جواب نم لشیموبا. بود ومدهین. بود کیبه ساعت نگاه کردم؛ حدود . از استرسم کاسته بشه یکم دیشا گرفتم، دوش

. اومد تو سالن شونیکه داغون و پر نیاومد و بعد باز شدن در، ام دیکل دنیچرخ يصدا. یبه غلط کردن افتاده بودم اساس. شدم یم وونهید

.جا خورد یکردم، کم یداشتم نگاهش م که سر پا بودم و دنمیاز د

؟يبذار ییوقت شب تو استرس و تنها نیزن حاملت رو تا ا یحق داشت -

دارم  ؟یخواستم قهرمان بشم؟ هان؟ چرا ساکت یفکر کن ؟یبه من، به حسم، به تمام عشقم و نوازش هام شک کن یتو حق داشت ؟یتو چ -

.وونهید ؟یفهم یم. شمیم وونهید

.بود یعصبانزد و  یم داد
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 ؟یکن یتو فکر هم م. ییتو میهمه زندگ. من عاشقت شدم ،یکه بگم، که بگم د لعنت اد،یاز دهنم در ب خودیکه نشه که حرف ب رونیرفتم ب -

؟یلعنت ینیب یبه من؟ باده، اصال منو م

؟يتو از من عاشق تر یکن یفکر م شهیچرا هم. نمیب یمعلومه که م -

خواستم بزنم همه  یثواب؟ م. يتو به من شک دار. وقت بهت شک نکردم باده، نه به عشقت، نه به بوسه هات چیبه نظرت چرا؟ من ه -

.ستمین يتخت خانوم کوچولو، من انقدرم آدم معتقد التیخ. یگفت نویا یرو بشکونم وقت زیچ

.جلوشون رو گرفتم اما صدام بغض داشت. شد یم ریاشکام داشت سراز. مبل ولو شدم رو

ن؟یبه خودت ام يگند زد ".زنن یپسرامون به خودشون گند م": گفت ایمامان برد ".خب عاشقه": جون گفت نیریش -

.پام زانو زد يجلو

 ره،یمن حامله هم که هست، راه که م یکه از سر بدبخت باستیسوپرمدل معروف و ز هیمن  يمادر بچه . خانوم مهندس موفقه هیمن زنم  -

من کجا رو . يادیتو از سر منم ز. ياصال موضوع تو نبود. بهیزن خود ساخته و مقاوم و نج هیزن من . باده نهیمن ا زن. کنه یم رهیچشم رو خ

کنم مثل تو باشه؟ دایپ یکیتا بتونم  شتمگ یم دیبا

.اشکام رو پاك کرد. شد ریبار اشکام سراز نیا

.خواد باهات صحبت کنه یم. داره یچه حال یدون ینم. مونهینم پشماما. نکن برم سراغشون وونهیمنو د. زینر ،یرو لعنت نایا زینر -

.دختر بچه لوس هی نیع دم،یبرچ لب

.خوام ینم -

.دادم در اومد. دیدو انگشتش گذاشت و کش نیزد و لب هام رو ب يلبخند

.دردم اومد نینکن ام -

.جبران شه ،یکه به دل من انداخت يدرصد درد هی دیشا اد،یدردت ب -

.دمیبه موهاش کش یدست

از همسرش هم جدا شده و خانواده اش . بزرگ تره و دو تا هم بچه داره یلیازدواج کرده که از خودش خ یما با خانوم ياز آشناها یکی -

تو واال من  یتو چرا به خودت گرفت. بحث اون بوده. خانوم ازدواج کرده نیرفته با ا نه،یگل پسر ما فکر کرده فرد نیا. رفتنشیهم نپذ

.موندم نشیا

.زانوم حرکت دادم يانداختم و انگشتم رو رو نییبود، نگاه کردم و سرم رو پا يچشماش که پر از دلخور تو

....خب منم خانو  -

.از جاش بلند شد دوباره

به من، به عشقم شک که تو چطور  نهیگفتن، دردم ا یچرت هیداره؟ اصال اونا  یبگم؟ چه ربط یمن، نفس من، من به تو چ یآخه همه هست -

....که صالبتت همون روز اول منو گرفت قابل تر  يکه تو دختر یفکر کن یتون یچطور م ؟یکن یم

ابروش رو باال انداخته بود و  هی. تر کیشدم و نزد کیبهش نزد. ستادمیرفتم رو به روش ا. جمله رو تموم کنه نیدوست نداشت ا یحت

.زل زدم تو چشماشسرم رو باال گرفتم و . کرد ینگاهم م
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؟يدوستم دار یعنی -

 نیخواست ا یفقط دلم م. دونم یدوست داشتم که باور کنم، نم ایرو باورش کرده بودم،  نیمن ام. بحث دردناك تموم بشه نیخواستم ا یم

:گفت طنتیبا ش. تنش تموم بشه

.روش فکر کنم دیدونم، با ینم -

.ازم گرفت یمونیپر و پ يوسه به سمت خودش و ب دمیبرم که محکم کش خواستم

.آخ که دلم تنگت شده بود -

 نیتونست از سر ترحم باشه؟ ا یم از،یپر از ن يو اون نوازش ها اقیپر اشت يخواستن ها نیا ،یشگیهم يها یدلتنگ نیداغ، ا يبوسه ها نیا

گوشم  ریز يکلمات عاشقانه  نیره کوچولو، ابا اون ستا يقالب شده دور شکمم، در حال باز يمردونه  يدستا نیمشتاق، ا یعسل يچشما

خواستم آغازش کنم، تماما از سر عشق بود  یکه من االن م يبوسه ا نیدونم اما ا یثواب کردن باشه؟ نم يتونست برا یم ،کرد یکه داغم م

. ریو الغ

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

زد به  یکنارم نشسته بود و اون هم داشت لبخند م نیام. دست به کمر رو به روم بود. بودنش يخندم گرفته بود از جد. در هم بود اخماش

.در هم مهسا ياخما

؟یستین یعصبان گهیاالن د یعنی -

 نیافتادم ب شبشیحرف د ادی. حضورش يبود و گرما نیام تینها یمن مهم احساس ب يبرا. م مهم نبوده یلینبودن خ ایبودن  یعصبان

 يدستم رو رو ".بزرگه چیه هی شیبق. که من به تو دارم یعشق یعنیخانواده . بچمون یعنیمن،  یعنیتو  يباده خانواده ". يداریخواب و ب

.دستش گذاشتم

.ستمین ینه، عصبان -

.ماما من هست -

. مهسا برگشت و با اخم نگاهش کرد. رونیب میقرار بود بر. مدتش رو قطع کرد و به سمتمون اومد یتلفن طوالن. از تراس داخل اومد ایبرد

.پر از سوال شد اینگاه برد

.بود يشده مهسا؟ باور کن تلفن کار يزیچ -

.ستین یبحث تلفن جناب عال -

.کرد ینگاهش م یبا چه حسرت ایطفلک برد. هم اومد يا کلک عجب عشوه. زور خندم رو جمع کردم به

.شتهیهر چند کار هم ؟يباعث شده شما من رو مورد غضب قرار بد یپس چ -

.مادرت -
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!مادرم؟ -

:من

.ایبرد ستین يزیچ. شلوغش نکن مهسا -

:گفت نینشست کنار مهسا و با اخم رو به سمت ام. شد يجد ایبرد ي افهیق

؟داداش هیچ انیجر -

. سکوت کرده بود. زد یتو هم گره م شتریرو ب ایبرد يهر جملش اخما. کرد فیتعر ایبرد يماجرا رو برا ن،یقبل از جواب دادن ام مهسا

.داد یدوتا زانوش گذاشته بود و پاش رو تند تند تکون م يدستاشو رو

باده؟ يناراحت شد -

.دیپرس نییرو با سر پا نیا

.يمنظور تو نبود -

:مهسا

منظور باده نبوده، درست، اما مادر شما تمام مدت دوست داره ما رو بچزونه، چرا؟ -

.سرش رو بلند کرد ایبرد

.یراجع بهش صحبت کن نهیشما انقدر با ک شهینم لیخاص خودش رو داره اما دل اتیمادرم روح -

.کرد یحفظ م یطیترام مادرش رو در هر شرااح دیبا يهر پسر. برخوردش استیخوشم اومد از س. مودبانه بود اریآروم و بس لحنش

:مهسا

.من غصه خورده يدوست حامله  ا،یبرد ستین نهیک -

اومده؟ شیبحث مزخرف براش پ نیخوشحالم که ا یکن یفکر م. دوست باردار شما، خانوم برادر منه -

:نیام

م؟یکن یبحث م میرچرا دا. میکم استرسامون رو کم کن هی میبر میخوا یامشب م ال،یخ یبچه ها ب -

.از جاش بلند شد مهسا

د؟یکار کن یچ دیخوا یمن موندم تو و بابک م. پسنده یرو نم يدختر چیه ا،یمادرت برد. من نظرمو گفتم -

.مهسا يرو به رو ستادیخوش ژست ا یلیاز جاش بلند شد و خ ایبرد

.مهسا میمن و بابک بزرگ شد -

؟یخانوماتون چ -

مگه؟ يرگ نشدبز. اونام بزرگ شدن -

.بود یدنیمهسا د ي افهیکه ق آخ

.مسئله به خودم نیمن که بزرگ شدم اما موندم تو ربط ا -

.که داره یدون یخوب م. ربط داره خانوم خوشگله، ربط داره -
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:از پشت سرش داد زد ایبرد. شونه اش رو باال انداخت و رفت به سمت اتاق تا لباسش رو عوض کنه مهسا

.یشیکه زنم م یدون یخوب م -

.رفت ایبا لبخند به سمت برد نیام. برنگشت نگاهش کنه یحت مهسا

.ادهیروت ز ادیخوشم م -

.زد يپوزخند ایبرد

.شمیدارم خسته م گهید. بود ادیکاش زورم ز -

:من

؟يزود نیبه ا -

رو براش  یتونم زندگ یچقدر م دمینشون م خوش نشون بده، باور کن بهش يرو هی. تحملم کمه. تونم به خدا ینم. من کم طاقتم باده -

.کنم بایز

.بهم انداخت نیغمگ ینگاه

.خوام یاز طرف مادرم ازت عذر م -

.بازوش گذاشتم يرو دستمو

....گذشت اما  ست،یمهم ن -

 ياره بهش بگه باالخورم اگه قبول کنه خانومم بشه، نه تنها مادرم که مادر خودش هم حق ند یجا قسم م نیهم ؟ییتو هم نگران مهسا -

بزنه؟ خودیبهش حرف ب یبذارم کس شهیمگه م. دختر رو دوستش دارم نیمن ا. باده ستمیمن بچه ن. چشمش ابروئه

***

کنار دستم  نیام. دمیرو نفس کش اسی يو بو دمیکش یقینفس عم. باز بود، خوشحال شدم يغذا خوردن تو فضا حمونیکه ترج نیا از

سرمون، تو  يباال دینور سف. کرد یم يهم داشت با چنگالش باز ایمهسا هنوز مثال تو لک بود و برد. هم رو به روم ایردنشسته بود و مهسا و ب

.داد ینشون م دهیرنگ پر یصورت هر دوشون رو کم ،يبهار مشب نسبتا گر نیا

:مهسا

.شدهشروع  ایزنگ زد گفت فصل رفتن به آنتال رایرفت بهت بگم که سم ادمیباده،  يوا -

.داد یپرتقال و نارنج م يآروم که بو یاون شهر ساحل يبرا. رنگ یبا در آب یسنگ یتابستون ياون خونه  يبرا دیپر کش دلم

:من

.تو کوچه پس کوچه هاش لخ لخ کنم یالانگشت ییدلم لک زده با شلوارك و دمپا -

:مهسا

.به حال مامانم داره یبستگ. ششونیسر برم پ هی دیشا -
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.انداخت نییبه مهسا انداخت و سرش رو پا یگاهن ایبرد

:نیام

اون جا؟ يدلت تنگ شده برا -

.به سمتش برگشتم

.استراحت تنگ شده هی يدلم برا -

.دستم رو تو دستش گرفت نیام

.میرفت یم یخواست یپرواز برات ممنوعه عسلم، وگرنه هر جا م -

.بهش زدم يلبخند

.میریم گهیسال د -

:ایبرد

.خواد عوض شمام بره یکه مهسا مفعال  -

:گفت ایبدون نگاه کردن به برد مهسا

.تونم برم یپس م ستم،یمن مجردم و حامله ام ن -

.رو به سمتش پرت کردم يدستمال کاغذ يخنده برگه  با

؟يدیپز م -

:گفت يبلند يخنده  با

.داره ییآب و هوا هیاالن اون جا . پزم داره -

.اما اخماش رفت تو هم ایبرد. دمیدونستم، بلند خند یو هوا مکه منظورش رو از آب  من

:مهسا

.دختر خوشگل روس هست یکل ا،یبرد ایب یتوام خواست -

:که لحنش پر از حرص بود، گفت ایبرد

.الزم نکرده -

.شهیکنن که باورم نم ینگو دخترا توجهتو جلب نم -

.دیپر ایرنگ برد. مهسا واقعا بدجنس بود نیا

؟یبفهم يخوا ینم گه؟ید يبگذر يواخ ینم -

.زل زد شیعصبان يخونسرد تو چشما مهسا

.چون بهت هنوز پا ندادم ا،یبرات جالبم برد -

.ایبلند شد تا بره سراغ برد نیام. رها کرد و بلند شد و رفت زیم يچنگال رو رو ایبرد

.یکن یم يبا غرورش باز يخوام دخالت کنم اما دار یمهسا جان نم -
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.اخم آلود نگاهش کردم ن،یاز رفتن ام بعد

:مهسا

حرفم ناحقه؟ ه؟یچ -

.يکرده ا لیمثال تحص. و چهار ساله غلطه یدکتر س هیطور صحبت کردن با  نیآره خواهرم، ا -

باور کنم عاشقمه؟ يخوا یم -

مگه تو چته؟ ؟یچرا نکن -

.زیم يرو تو هم گره زد و خم شد رو دستاش

کشه بغلش  یدلم پر م. باشم ششیخوام بهش اعتماد کنم که پ یباور کن از ته دل م. منم دوستش دارم، از ته دل. باده ستین میزیمن چ -

.قابل اعتماد بود نیکم مثل ام هیکم، فقط  هیکنم اما کاش 

کس نبوده؟ چیه شیتو زندگ نیام یکن یفکر م -

.دستش سالم در نرفته ریاز ز یزن چیکه ه یکنه تا کس یاون فرق م -

دستش  نیبگه که ام يزیمهسا خواست چ ش،یقبل يسر جا ایبا نشستن برد. ارهیاخم آلود رو همراه خودش م يایبرد نیکه ام دمیدور د از

.رو باال آورد

.میاز کنار هم بودن لذت ببر دیبذار. دیتو جمع منم، شبمونو خراب نکن نتونیبزرگ تر -

***

 یاحساس سرپناه داشتن، حام. طور محکم از پشت بغلم کنه نیدوست داشتم ا یلیخ. زدم يلبخند. رو محکم دورم حلقه کرد دستاش

.تو بغلش خودم رو جا کردم شتریب. کردم یداشتن م

:نیام

. خوره یو از شوهرش حالش به هم م ارهیگفت زنش بد و یم. خانومش بارداره. اومده بود شرکت ایمن و برد میاز دوستان قد یکیامروز  -

.شد تو حالت ازم به هم بخوره یچقدر برام دردناك م. لحظه خودمو گذاشتم جاش باده هی. حسرت دارم بتونم زنمو بغل کنم گفت یم

.شکمم گذاشتم يدستش، رو يرو رو دستم

اد؟یکسم بدم ب نیزتریتونم از عز یچطور م -

.به گردنم زد يا بوسه

ن؟یبگم ام يزیچ هیفقط  -

.بگو نفس من -

.یبود، همون که رنگشو دوست داشت تیآب نراهیاون پ -

خب؟ ،یهمون که تو دوستش نداشت -
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.انداختمش دور -

.صورتم کرد کیسرم، صورتش رو نزد يلحظه مکث کرد و بعد از باال هی

!؟یچــــــــــ -

.گرفته بود خندم

.من اعصاب ندارم، اونو تنت نکن گمیبهت م یمگه؟ ه هیخب چ -

بندازمشون دور؟ دیتو متنفرم، با ياز دامن کوتاهاموش بدجنس، منم  يا -

.تونم بپوشمشون یکه به خاطر چاق شدنم نم چارهیمن ب -

.دیبه صورتم کش یدست

 یم تیبچه دست و بالمو بسته وگرنه حال نیکه ا فیح ف،یح. يمن دار شیپ هیتنب هی ؟يکار کرد یبره چ ادمی یکن یم ییمظلوم نما -

.کره دارهمن ماست چقدر  هیکردم 

.صدام رو مظلوم کردم. نشیو سرم رو گذاشتم رو س دیطاق باز خواب. به سمتش دمیچرخ

.ومدیاگه حاملم نبودم دلت نم -

.موهام يال دیرو کش دستش

؟ییکار کنم که تمام نقطه ضعف من تو یچ. نهیمنم هم یبدبخت -

.دمیکش یبرهنش خطوط فرض ي نهیس يانگشتم رو با

؟یناراحت -

.شد يجد لحنش

اصال ولش .... بچمون  ایباشه که تو  یوقت هیاون وقت . نشده ینیب شیپ زیچ هی اد،یب شیپ يزیچ هیترسم  یالبته که نه، اما باده همش م -

.کن

.جا دادم نشیرو س شتریرو ب سرم

.میما تو رو دار. من مطمئنم ن،یام شهینم یچیه -

.به نوك موهام که تو دستش بود، زد يا بوسه

***

.خوردش که شهیمن عسلم نم هیپسره رو با  نیا -

کار نکردن اعصابم رو . امیبه بعد منظم ب نیقرار بود از ا. بعد از مدت ها اومده بودم شرکت. دیو چشماش رو مال زیرو گذاشت رو م نکشیع

.زد، کرد یحرف م يآذر که تو تراس شرکت، اخم آلود داشت با مهندس ایدوباره به برد یمهسا نگاه. ختیر یبه هم م

.کجا صبح کرده شبویدونه د یخدا م. کمم چشماش خسته اس هی -
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.رها کردم زیم يدستم رو رو يتو خودکار

گه؟ید یباورش کن يخوا ینم -

.هاش رو انداخت باال شونه

.و آتنا هم اومدن نایت -

.شدن اطیهم وارد ح یکپ شه،یبا خنده و نشاط مثل هم ،يدوتا بمب شاد اون

:مهسا

حرفا که؟ نیو ا دیبده نر ریخواد گ یشما که نم يآقا نیا -

.دونه یرو نم یاون مزاحم تلفن انیحاال خوبه جر. دونم یچه م -

.اخم نگاهم کرد با

.ذاره یاصال آزادت نم گهیبفهمه د. یگینم یکن یاونو که اشتباه م -

.به مهسا یبه صورتم کردم و از باالش هم نگاه ینگاه یدست نهیآ تو

.به درداش اضافه کنم يخواد درد یدلم نم. دونم ینم -

.خندان وارد شدن يو آتنا نایجوابم رو بده که ت خواست

***

 یخانوادگ يجشن تابستانه  يبرا ییاما حاال چهارتا شه،یو تنها نم یغر زد که محافظ رفته مرخص نیکه چقدر ام میبگذر. میپاساز شد وارد

:که فقط من بشنوم، گفت يمهسا طور. هم لباس بخرن نیاصرار داشتن ع نایآتنا و ت. میگشت یدنبال لباس م میخاندان سروش داشت

.کنن یکنن همه نگاهمون م یاز بس شلوغ م ،يایب رونیتنها ب نایذاره با ا ینم نیام ستین خودیب -

.سرم مرتب کردم يرو رو شالم

.کنن یشکم نگاه نم نیبه من که مطمئنا با ا -

.یخوشگل یدر ضمن تو در هر صورت. ستیشکمت اصال پشت پانچو معلوم ن -

قربون  یکه با کل یوجب هی نیشلوار ج هینشده بود، جز  بمونینص بایتقر يزیو چ میده جا رفته بود. کرد یپاهام داشت ورم م گهید واقعا

.میدیخر ین ین يصدقه برا

:من

.دیایتا شماها ب نگیمن برم تو پارک. کشم ینم گهید نایت -

:مهسا

.شتیپ امیبرم بخرمش م دم،یرژ د هیمنم . آره برو -

***
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 نیام. نداختنیترسناکا م لمیف ادیخلوت بودن و من رو  يادیز. ومدیخوشم نم یعموم يها نگیاز پارک. دور تو دستم چرخوندم هیرو  چییسو

پاهام . عقب یدر رو باز کردم و نشستم رو صندل. آخر نگران نگاهم کرده بود يهر چند تا لحظه . با اجبار قبول کرده بود که راننده نباشه

و سرم رو آروم باال  دمیرنگ د یآب یدو تا کتون. بده و جرات نداشت ریدونستم دوست داشت گ یافتادم که م ایبرد ي افهیق ادی. ودب رونیب

. دمیرو د سیخ ياون چشما یوقت ختیدلم ر. آوردم

!باده؟ -

باشه  یجلوم دروغ ریکه تصو دیشا. چند بار پشت سر هم پلک زدم. به هم زد شتریحالم رو ب يا گهیغض آلودش هم از هر زمان دب يصدا

 یم شتریطور ب نیانگار ا. دستم ناخودآگاه به سمت شکمم رفت. دمیکنم که ترس یاعتراف م دم؟یترس. میزندگ قیبه وسعت تمام حقا

هرزه به سمتم که  ياون دست ها. دیکش ریدلم هم ت ریز. دیکش ریقلبم ت. داخل شکمم محافظت کنم يمتر یتونستم از کودك چند سانت

 رهیخواستم خ ینم. دیلرز یزانوهام م. از جام بلند شدم. و ضعف نبود دنیترس يبرا ییبار جا نیا. دمیعقب کش شتریجلو اومد، خودم رو ب

بار الغرتر از هر  نیبود و ا کلیدرشت ه شیکه در تمام زندگ يبه پسر. ن و خستهبود سیگستاخ نبودن، خ گهیکه د ییبشم به اون چشما

.يا گهیزمان د

باالخره آزادت کرد؟ -

 یسانت میبا هر ن. زده بودم به چارچوب در هیباز بود و من تک نیدر ماش. کم بود یلیرو به روم بود و فاصلمون خ. صداش هم متنفر بودم از

دلم احساس  ریهم ز يدرد بد. رفت یدر هم م شتریب افمیدادم و ق یخودم رو به چارچوب در فشار م شتریتر، ب من ترسان ومد،یکه جلو م

.شد یتر م قیتر و عم قیکه با هر ضربان پر نفرت، عم يردد. کردم یم

.... يذاره بر یجا نم چیکرده، که سه ماهه دنبالتم، ه رتیکه اس ياومدم از دست اون مرد. اومدم نجاتت بدم -

.برو عقب ؟یگیچرت و پرت چرا م -

.ذارم دستش بهت برسه ینترس، نم -

.دستش رو که به سمتم دراز شد، پس زدم. من بود یبار پر از همون سبحان کودک نیا گهید. لحنش ملتمس نبود. دمیبار واقعا ترس نیا

احمق؟ یکن یکار م یبرو کنار، چ -

.هم شد همون سبحان پر التماس باز

؟یترس یمن، چرا ازش م یه زندگآخ -

.ترسم یاز اون بابات م. ترسم یمن از تو م -

ا؟یشد آ مهربون

.با مادرت در تماسم یفقط گاه. نمشیب یکه اصال نم مهیسال و ن کی. با پدرم ارتباط ندارم ،یتو رفت یمن از وقت -

.یبیغر يعجب کلمه  مادر،

.از منه شتریمادر شماها ب -

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٠

ا؟یشد آ خندان یکم لحنش

.يخوا یبکنم که تو نم يکار نیبار کوچک تر نیخوام ا ینم. مینگفت ،يدونه تو اومد ینم. يهنوزم حسود -

.دست از سرم بردار. پس برو عقب -

.من هستم باده. یکن دایکرده نجات پ تیکه زندان کهیاز دست اون مرت يخوا یدونم م یم -

باز داشتم . شد از درد یکمرم داشت خم م ".لذت آشکار صدا کنه نیق نداره اسم من رو با اح يمرد چیه نیبه جز ام. اسمم رو صدا نکن"

ا؟ینگران شد آ. کنم یرو گوش نم نیچرا حرف ام. کردم یعجب غلط. اوردمینفس کم م

شده؟ تیزیباده چ -

.شناختمش یحرف ها م نیاز ا شتریب. کرد یضعف پرروترش م ينوع نشانه  هر

.رو عقبب ست،ین میزیچ -

.رهیرو جلو آورد تا مچ دستم رو بگ دستش

.میریگ یطالقت رو م. کس نباشه چیکه ه ییجا میریبا هم م -

:زدم داد

.رمیجا نم چیمن از کنار شوهرم ه ؟یگیچرا مزخرف م -

؟ییمهسا کجا. چشمام رو بستم. دیباال سرم کوب نیسقف ماش يبا مشت رو. شد یعصبان

امشب بعد از چند ماه . همه جا برات بپا گذاشته. کرده رتیدونم به زور اس یمن که م ؟یفهم یم. بو بهش ندهاون لق. کشمت باده یم -

.شده التیخ یباره ب نیاول

.بود؟ چقدر چشماش نگران بود شده

.تیزندگ یبرو پ ؟يدار یچرا دست از سر من بر نم. یضیمر ؟یفهم یم. یضیسبحان تو مر -

.تیِپِاومدم . ییمن تو یزندگ -

.و هم از حال بدم یهم از درد، هم از نگران دم،یرو درهم کش افمیق

 یلیکه خ ياون مرد ؟یچ یعنیداشتن  گرانیچشم به ناموس د ،يبزرگ شد ینیمتد يبفهم، تو که هزار ماشاال تو خانواده  یمرد حساب -

.مردتر از توئه، اون شوهر منه

از  یجز شکمم و کم. به شکم برآمدم افتاد رانیتو کشمکش، چشمش ح. نچوم رفت کنارپا. دمیخودم رو عقب کش. دیرو گرفت کش دستم

. دمیکه تو دستاش افتاد، واقعا ترس یو لرزش دمیکه تو چشماش د يزیاز چ. شد انیباردار بودنم کامال ع. نداده بود زیسا رییتغ مییرونم، جا

.بلند شدو آه از نهادم  نیو محکم خوردم به ماش دمیخودم رو عقب کش

؟يحامله ا -

.ختیاشک از چشمش ر. زد ادیفر

.کشمت باده یم -

.دیکش یم ریت بیدلم عج. رهیبه سمتم اومدم تا دستم رو بگ دوباره
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؟يدیفهم ،يریگ یازش طالق م. شیندازیم -

.برو کنار -

تو دستش بود، رها کرده بود  یا که هر چبه سمت مهس دیصورتم چرخ. شد یو اسمم که بلند صدا زده م دمیشن دنیدو يپشت سرم صدا از

.خودش رو به ما رسوند و سبحان رو محکم هل داد نگیتند پارک يریو آشفته از سراز

.یبرو کنار عوض -

.به خوش مسلط شد عیتو جاش جا به جا شد، اما سر یکم سبحان

.کنم یم شوینوکر. م ببرمشاالنم اومد. یتو عشق منو ازم گرفت. يهمه بالها رو تو سر ما آورد. يتو کرد -

؟يخوا یاز جونش م یچ یروان. سیبرو تا زنگ نزدم به پل ؟یگیم يدار یچ. يتو تعادل ندار -

.میستادیرو در روش ا ییدوتا. اومد به سمتم مهسا

ازم دستش بهش برسه؟ذارم ب یپناه ببره، اما من مگه م یقرت ي کهیمرت نیکه مجبور شد به ا دیتو و اون خواهرت از راه به درش کرد -

.مهسا هلم داد پشت فرمون و در رو بست. نشیتو س دمیکوب محکم

.نویروشن کن ماش -

 يگوشه . بلند شد. برش داره که سبحان هلش داد و مهسا محکم خورد به ستون نیزم يمهسا خم شد تا از رو. تو دستم نبود چییسو

که نگران به  دمیرو د نایو از دور آتنا و ت دیچیپ نگیتو پارک يبلند يکه صدا ادیخواست ب یسبحان به سمت من م. ومدیخون م یابروش کم

.شد بیسبحان غ نیدونم تو کدوم ب ینم. نگیو پشت سرشون هم نگهبان پارک ومدنیسمتمون م

***

. کرد یکنار ابروش رو پاك م مهسا خون. نیبودن کنار ماش ستادهیا نایآتنا و ت. دیلرز یهنوز هم همه بدنم م. دمینفس سر کش هیرو  آب

.شد یمن، باورم نم يخدا.... هم کبود شده بود و من  یکم

:آتنا

دزد؟ يآ دیداد نزد هیچرا  -

. چشماش پر از ترس بود. شدم رهیبه مهسا خ یبا نگران. بودن دهیآخرو د يریاونا درگ. رو بزنه فشیخواسته ک یگفته بود طرف م مهسا

.بد بود دیحالم شد. داشتم يضعف بد

:نایت

.يرنگ به رو ندار ؟یخوب یباده مطمئن -

:آتنا

.ششیپ میبر مارستانه،یزنگ بزن بابک، ب هی نایاصال ت. بغله نیدرمانگاه هم هی میبر -

:من
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.درمانگاه خوبه نیهم. نه، بابک نه -

.شد سیاحساس کردم لباسم خ. به سمتم هجوم آوردن یاز نگران. بلند شد ادمیگرفت که فر يلحظه دلم آن چنان درد کی

***

.کردم یهق م هق

.ایرینکن، از حال م هیگر -

دستم تو دست مهسا بود که . هیکرد، جز گر ینم جادیدر من ا یحس چیشکمم هم ه يحرکت سر اون دستگاه رو یحت. نداشتم یحس چیه

.ر دستکشش رو از دستش در آورددکت. ختنیر یرو ابروش بود و دوقلوها هم داشتن اشک م کیپانسمان کوچ هیحاال 

اما  هیدونم دکترت ک ینم. و دارو سمینو یبرات استراحت م. و سالمه ياما بچت قو یداشت يزیخونر یکم. يشانس آورد ست،ین يزیچ -

.یاسترس داشته باش دیحتما بهت گفته که نبا

.... یداشت وقت یتیچه اهم زهایچ هیبق .که حبس شده بود و حاال رها شد یتو نفس. قمیحرفاش گم شد تو حس عم ي هیبق

***

.بودم دهیمهسا دراز کش يمن پشت، رو پا. کرد یرو نگاه م رونیمتفکر ب نایپشت فرمون بود و ت آتنا

:نایت

.رفت یتو تمام اس ام اساش داشت قربون صدقت م نیام -

لحنش به نظرم دلخور اومد؟ چرا

:آتنا

م؟یازش پنهان کن میخوا یچرا م -

.سرم بود يعجز به صورت مهسا نگاه کردم که باال با

.نگران بشه نیآتنا جان؟ باده دوست نداره ام مینگرانش کن یچ يبرا خودیب -

:نایت

م؟یچه کن میخواست یاون وقت م. داد یخواست زنگ بزنه، اس ام اس نم یجلسه اس، وگرنه همش م میشانس آورد -

:مهسا

.شد تموم یبه خوب یبچه ها همه چ -

:نایت

.خود باده هم هست يبرا یگفت؟ هنوز خطر حت یدکتر چ دیدیمگه نشن -

:مهسا
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.دیشناس یدکترا رو که م -

.برگشت به پشت نایت

.یخوب باش دیاز بچه، خودتم با ریبه غ ؟یخوب یباده مطمئن -

.خوبم نا،یخوبم ت -

بشه، نتونه  تونیکیبه  يزیچ هیترسم  یم. ، اما من به فکر برادرمم هستمدوست دارم یلیباده؛ درسته که خ ادیحرفم خوشت ن نیاز ا دیشا -

.تحمل کنه

.دستش رو که به سمتم آورده بود، تو دستم گرفتم. کردم یم درکش

.قول م،یباش نیکنار ام میدیبهت قول م مونییهر دوتا -

***

.بود ومدهیهنوز ن نیام. خونه میرو به زور فرستاد نایآتنا و ت. تا قرصم رو بخورم ارهیمهسا رفته بود تا برام آب ب. مبل نشستم رو

:مهسا

....صورت من نبود  نیاگه ا -

....من واقعا  -

.ندارم گهیهمه رو د نیمن تحمل ا. شهیو پنجم م ستیبار ب. یکن یعذرخواه يخوا یاگه بازم م یبهتره خفه ش -

.زدم يلبخند یحال یلحن بامزش با ب به

:مهسا

.میباده راستش رو بگ گمیه ممن ک -

. دمیرو جا به جا کردم و روش دراز کش کوسن

.کنه یم یقاط. ستیمهسا واقعا امکانش ن -

.رفت یم جیگ يسرم بدجور. ستادمیبا کمک مهسا سر پا ا. در، هر دومون رو از جا پروند يتو دیکل دنیچرخ يصدا

:نیام

.کهخونه  دیکه اومد یگفت ؟ییخانوم خوشگله کجا -

.باشه يعاد افمیکردم ق یبه زور سع. وارد شد ایپشت سرش هم برد. صدقش رفتم تو دلم قربون

.سالم -

.خوند یکه با نگاهش تا ته ذهنم رو م نیدوباره شد همون ام. دیلبخندش رو لبش ماس. زل زد تو چشمم دیترد با

ده؟یچرا رنگت پر -

.دمیرو گونش رو بوس. سمتش رفتم
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.کم خسته شدم هی. ستین يزیچ -

.اومد سمت مهسا ایبرد

.تو رو نمتیبب -

.رفت عقب یکم مهسا

:ایبرد

ستم؟یبا تو مگه ن -

.به پانسمان صورتش دیکش یرو برد تو صورت مهسا، دست دستش

ه؟یچ نیا -

.یو بزنم به در شوخر زیکردم همه چ یموهام رو دادم پشت گوشم و سع. من يهم صاف، با ترس زل زد تو چشما نیام. دیلرز صداش

.میآورد یچه شانس یدون ینم يوا. بود بزنه بهش کینزد نیماش هی. کرد یاطیاحت یمهسا ب. ستین يزیچ -

کرد و  نیبه ام دمیرو نفهم شیکه معن ینگاه ایبرد. شد که شد یدروغ گفته م نیا دیبود که با نیمهم ا. بود، اصال مهم نبود یک مخاطبم

.سمت مهسا دیچرخ

مهسا؟ هیچ نیا -

.بود يخنده دار يانقد صحنه . ارمیب ییچا هیبرم  دینیبش. خب باده که گفت -

.بازوش رو گرفت ایبرد. اینگاه برد دیخواست فرار کنه از خشم آشکار و ترد یم

کارو کرده کجاس؟ نیکه ا يزیهمه چ یاون ب -

.دیآشکارا ترس ایبرد تیبار از عصبان نیا مهسا

.فرار کرد -

.دیبه موهاش کش یدست نیام. نشسته بودم جهیز به من نگاه کرد که حاال از شدت سرگعج با

گه؟ید دیگیراست م دیدار -

.تو صورت من برگشت

د؟یکجا بود ،يداد یمنو جواب م ياس ام اسا یاون موقع که داشت -

کرد لحن  یسع د،یمن رو د دیمهسا که ترد. ه همگفتن ب یاصال چ ایداده  نیبه ام ییمن چه جوابا يجا نایدونستم ت ینم یمن، حت يخدا

.شوخ به صداش بده

.شلوغش نکن نیام. شهیکه خوب م دیکم ترس هیباده هم . منم خوبم. بود و گذشت يزیچ هیبابا،  يا -

:نیام

شده؟ یبگم باده؟ راستشو بگو، چ یمن به تو چ. رونیب دیبار تنها رفت هیفقط  نیبب. رو شلوغش نکن یچ یچ -

.دروغمون رو باور نکرده بودن. کرده یزد و معلوم بود که قاط یم ددا

:ایبرد
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د؟یخر دیکجا رفته بود -

.مهسا يچونه  ریدستش رو گذاشت ز ایبرد. نگاهم کرد مهسا

د؟یخر دیکجا رفته بود. به من نگاه کن خانوم کوچولو -

:مهسا

.سیتند -

:گفت نیرو به ام ایبرد. رو گفت خنگ راستش

.میفهم یاون جا راستشو م میبر. داداش میبر -

:نیام

.دونم و شماها یکه من م ادیدر ب دیکه گفت ینیاز ا ریبه غ يزیچ هید اگه  -

.کردم یم يکار دیبا

.ـــــــنیآخ ام -

شلوغ پلوغ  زیهمه چلحظه  هی. طور نیهم هم ایهول کرد، برد نیام. نداشتم يچاره ا. رو گرفتم به شکمم و شروع کردم به داد زدن دستم

 نیتا من خودم رو زدم به خواب و ام ختیبه هم ر زیهمه چ یساعت کیبلندم کرد و برد رو تخت و تماس با دکترم و خالصه  نیام. شد

.منو تو خواب ببوسه يتا گونه  شدخم  یدلخور و عصبان

.باده یراست گفته باش دوارمیام -

 ،يزد یکه کارد م ییایبرد. کشت یسبحان رو م گهیبار که د نیگفتم؟ ا یم یچ. بزرگ نشدن ماجرا يتنها راه بود برا نیاما ا دیدلم لرز ته

.بود، تنها گذاشتن دهیو من و مهسا رو که کنارم دراز کش رونیاز اتاق رفتن ب نیبا ام ومد،یخونش در نم

.باده یلمیف یلیخ -

.اسیدستمون رو بشه، روزگارمون س. مجبور بودم خنگه -

.دمیبالنسبت ازش ترس مثل -

.مهسا اشاره کرد تا ساکت باشم. ومدیصحبتشون م يصدا

:ایبرد

.ستیکلمش هم راست ن کی -

:بود، گفت یوحشتناک تیکه تو صداش عصبان نیام

....کنم اما  یباور نم -

:ایبرد

.برو رو مخ خواهرات. کردن یکیدست به  -

.شنفرو یباده رو نم يلحظه ا. ایاونا بدترن برد -

.اومد زیبه م يزیبرخورد چ يصدا

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٦

.کنم یکرده باشه که نابودش م جادیرو صورت عشق من ا ویزخم و کبود نیکه تو ذهن منه باشه و اون، ا يزیاگه اون چ نیام -

.کرد، نگاه کردم یبه صورت مهسا که با چشم گرد داشت نگاهم م ینگران با

:ایبرد

؟یکن یکار م یچ -

.برن رونیذاشتم تنها ب یم دینبا. رمیمار بگزنم آ یدارم زنگ م -

.رسه یمن که زورم به مهسا نم ،یذاشت یم دیتو زنته نبا -

 یمشکل هیزنم براش  ایبرد. شهیکنم؟ داره ازم دور م شیرسه؟ چقدر زندان یمن زورم به باده م یکن یفکر م. چهیپ یدرو ببند، صدا م -

.شمیدارم خفه م. گهیماومده و داره صاف تو صورتم بهم دروغ  شیپ

. میزدن نداشت يبرا یبسته شدن در و نگاه نگران من و مهسا تو صورت هم؛ حرف يصدا

***

. آشپزخونه، روبه روم نشسته بود، دوختم یبه مهسا که رو صندل توریمان يموس جا به جا کردم و چشمم رو از صفحه  يرو یرو کم دستم

نگاهم رو حس کرد که سرش رو آورد باال و لبخند نصفه  ینیسنگ. از خطوط نامنظم و درهم بودکاغذ که روش پر  کیمداد دستش بود و 

.زد يا

نه؟ ه،یاوضاع مزخرف -

 یلیخ يریگ جهینت د،یکه د میزورک يسکوتم رو همراه با خنده . از نظر من که مزخرف تر از مزخرف بود. دمیرو با دو انگشتم مال چشمام

.داد هیتک یرها کرد و به پشت صندل زیم يمداد رو با صدا رو. مهم براش سخت نبود فکر کن

.میبهت گفتم راستشو بگ -

.لوستر نگاه کردم به

.بهش یاحتمال بیبچش هم وسط بود و آس يپا نیام يبرا. شد یاون لحظه خون سبحان حالل م شون؟یدیند. شد ینم -

تا خود خونه سوال جوابم کرد و  ایبرد. فهمن یآخرش م یدون یچرخن که م یم هیدنبال اصل قض یواشکیاالنم دارن در به در، . دونم ینم -

 یلیخ ".سخت اعتماد کنم یلیبه بعد بهت خ نیاز ا شهیباعث م نیو ا یگیدروغ م يدار": آخرش صاف تو صورتم نگاه کرد و گفت. داد زد

.مداشت ياحساس بد

نشده اما همه رفتاراش پر از  يزیکه بگه مثال چ دهیادامه م شیه به زندگو روزمر نیداره همون طور روت. نگفت مهسا یچیه نیام -

کاش  يا": سرد گفت یلیزدم، اومد خ یکرم م نهیداشتم صورتمو جلو آ شبید. زنه یدو روزه بغلمم نکرده، فقط با بچه حرف م. هیدلخور

".چقدر به غرورم بر خورد تکار نیبا ا یدونست یم

.ارنیغ آدم در بخوب بلدن از دما ایلعنت -

.مطمئن باش انقدر خونسرد نبود د،یفهم یاگه بچه رو م -
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دوست داره؟ شتریبچه رو ب یگیم یعنی -

.کدوممون رو دوست نداشت چیمن که ه نیاز پدر نازن میبگذر. دوست داره شتریطوره مهسا، بچشو از زنش ب نیهم يهر مرد -

.یزن یبدجور دلخور م -

.رفت خچالیش بلند شد و به سمت حرف رو زد و از جا نیا

گه؟ید يساالدو دار لیباده وسا -

.کرد دییرفت و تا خچالیدو روز، ذهنم دنبال آمار  نیا ضیتفکرات ضد و نق نیب از

.دخترش دنیرفته د. ادیاالن افسانه خانوم م ن،یبش ایآره اما ب -

.زیمکه کاهو شسته شده توش بود رو با چاقو و ظرف گذاشت رو  يا سهیک

.میساالد داشته باش هیالاقل  م،یدو تا زن گنده ا. باده يشد ستوکراتیآر -

.کردم یرو درك م شیرو زمزمه کردن که من فقط ملود يلب آواز ریشروع کرد به خرد کردن کاهوها و ز. زدم یتلخ لبخند

خوندم؟ یردم و درس مک یم یزندگ یتو چه آپارتمان ادتهیاونم من که . مهسا يرو خوب اومد ستوکراتیآر -

.کنم و البته آپارتمان خوشگلت تو استانبول ینگاه م یکن یم یزندگ يکه االن دار ییمن به جا -

.دوتا دوتاست مهسا رهیدرگ بیذهنم عج -

.از کاهو رو گذاشت دهنش و گلش رو داد دستم يا تکه

.يشد تفکر ریدرگ يخوام بدونم با اون مغز نداشتت چجور یم. یبزن روشن ش -

دن؟یموندن و جنگ ایگذاشتن و رفتن سخت تره  -

.ومدینگران به نظر م. شد به چشمام رهیتو دستش خشک شد و خ چاقو

گذشته؟ ایاالنه  يسوال برا نیا -

.با تعجب نگاهش کردم. دمیبه شکم برآمدم کش یدست

بچه تو شکمم  هیتازه خودم توش مقصرم، بهم اخم کنه، با  که يزیکه شوهرم دو روز بابت چ ستمیانقدرم ترسو ن گهید. البته که گذشته -

.بذارم برم

.مشغول خرد کردن کاهوها شد دوباره

.ستین دیاز تو بع يزیچ چیه. دونم یچه م -

منطقم؟ یانقدر ب -

.ستیبه جا ن ماتیتصم ینه، اما گاه -

کردنه؟ یمخف میمنظورت تصم -

....خب تو هنوز . آره ییجورا هی -

.هم بچه دار شدم عیو سر ستمیمشترکو بلد ن یونم راه و رسم زندگد یم -

.گرد نگاهم کرد يچشما با
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.يریتا فرانکفورت م گم،یف م ؛يخوشم اومد، چند وقته باهوش شد ول،یا -

.هیفرحزادم کاف نیحاال چرا فرانکفورت غرب زده؟ تا هم -

.ظرف يو چاقو رو رها کرد تو دیخند

....شک ندارم اما به تو  نیمن به ام. به موقع بودتو ازدواجت درست و  -

. ستمیبلد ن. مهسا یزندگ نیهام، کمبودهام و نداشته هام رو با خودم آوردم تو ا یمن سرخوردگ. یداشته باش دمیدرسته، با ؟يشک دار -

.خوره یبهم بر م. تونم خارج از گود باشم ینم. نیبسپارم به ام زویتونم همه چ ینم

.کرد یرو به دستش گرفته بود و شکل گلش م یفرنگ گوجه

.میستیما اعتماد کردنم بلد ن. ستمیمنم بلد ن -

.آزار دهنده اس نیخب ا. کنم اعتراف کنه، که نشون بده دوستم داره یهمش دارم مجبورش م. کنم یمن همش دارم به عشقش شک م -

.ارهاینداخت و رفت سراغ خنگاه کارشناسانه بهش ا هیرو گذاشت رو ساالد و  شیگوجه ا گل

هم  يزیغرا نیاما ا یکن یم افتیدر نیعالمه توجه و عشق از ام هی يدار. ينکرد افتیدر زهیغر یکه تو محبت ب نهیا لشیهمش دل نایا -

درسته؟. پشتشه

.کنم یمرد بودن و پدر بودنش رو براش رفع م ي زهیخب آره، من غر -

 نیا. نیبرو مادرتو بب گمیمن که بهت م. هاس یسرخوردگ نیباعث تمام ا نیکم بوده و ا تیمادرمحبت  افتیتو در. طوره نیهم قایدق -

.کنه ینابود م تویداره زندگ نهیک

.ندارم يا نهیمن نسبت به مادرم ک -

.باال نگاهم کرد يتا ابرو هی با

.خوب فکراتو بکن نیبش! ؟يندار -

زدم تا اون حس رو  یاحساساتم رو شخم م نیکل زم دیکردن احساسم به مادرم، با دایپ يمن برا. زد یم یحرف هیفکرات رو بکن؟  خوب

.بامحبت گرفت جلوم ارویخ ينصفه .... بود و نبود اما  یم دیکه با یشد، تو مواقع یدلم خب براش تنگ م. تازه بتونم کشفش کنم. کنم دایپ

.دهیرو م امونیبچگ يبو. بخورش -

***

:ایبرد

.یساالد گذاشت نیا نییتز يبرا ینه خانوم، چه وقتبه به افسا -

:ذاشت، گفت یم زیم يخانوم که ظرف خورشت رو رو افسانه

.کار مهسا خانومه ست،یکار من ن -

.کنه یکرد محبت تو نگاهش رو مخف یبه مهسا انداخت و سع ینگاه ایبرد
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.دیهم دار يا گهیهنر د ،ییاز داستان سرا ریپس به غ. دست خانوم دکتر درد نکنه -

:گفت خت،یر یداشت تو ظرف من غذا م يجد یلیکه خ نیام

.جنگ راه ننداز ایبرد -

.که دستم رو گذاشتم رو ساعدش زهیهم بر گهید ریکفگ هی خواست

.نیام ادهیز نیا -

.توجه به حرفم، بشقاب رو پر کرد و گذاشت جلوم بدون

.يخور یروهاتو دو روزه نمبعدم صبح کنترل کردم، دا. باده شهیتموم م نیا -

:نگاه کنم، گفتم نویکه ام نیبدون ا. شونش رو باال انداخت و قاشق خورشت رو برداشت. به مهسا کردم ینگاه

.دکتر عوضش کرد -

دکتر که من خبر ندارم؟ يبرد فیتشر یشما ک -

....که  دمیازش پرس ینرفتم، تلفن -

.دیضرب سر کش هیآب رو  وانیل رها کرد تو بشقاب و يرو با حرص آشکار قاشق

***

. هنوز همون طور بود نیهفته گذشته بود و ام هی کیو سبحان نزد نگیپارک ياز ماجرا. وقت داشتم نیجن تیجنس نییتع يبرا گهید ي هفته

.داد یداشتم با خودم و شب ها نبود آغوشش آزارم م يدیشد يریدرگ. داد یکه به شدت آزارم م يرفتار

ره؟حق ندا -

.دمیمن االن فقط به خودم حق م -

؟يخودخواه شد -

مطلق تهران چشم  یکیاز پنجره به تار. از حد آشنا بودن شیکه ب ییسنگفرش ها يپاش رو يباز و بسته شدن در اومد و صدا يصدا

.زدن یکه از خونه ها و آپارتمان ها سوسو م ییدوختم؛ به نورها

.کنن هاکان یافکارم فرار م -

.یمیدوست قد نیآرامش ا يبرا دیدلم پر کش ،یبوق کشت يشد با صدا یکه قاط کشیکوچ ي خنده

مردت کجاس؟ -

.ادشهیتو اتاق و بهانش هم کار ز ادیهفته اس که فقط موقع خواب م هی. تو اتاق کارش -

.بره نیفاصله از ب نیتا ا یقدم بش شیپ دیتو با یعنی نیو ا يدوستش دار -

.دمیبه شکمم کش یدست

.ادیامتحان نکردم؟ کوتاه نم یکن یفکر م -
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.با اشک و آه بهمون نشون دادن رایعکستو بوسه و سم. يشد یخوشگل يحامله . یخسته باش نمینب -

.پر از حسرت بود یصداش لحن تو

گرفتم؟ یم ادی یاز ک گه،یراست م. مشترك داشته باشم یزندگ ستمیمن بلد ن گهیمهسا م -

 یاز مسائلتو به ما هم نم یلیتو خ. هم ربط داره، هم نداره نایاما به ا ییمقصر تو. و مقصر يکه دنبال بهانه ا نهیا يراهمش حرفه، ب نایا -

.یگفت

نخواستم . غرق به خون یآدم هیلوکسه هاکان، توش  ي نهیآ هیمن دورم . کنم یرو نگفتم به تو، دارم اعتراف م زایچ یلیسرم رفت و خ -

.بود که از شماها پنهان کردم يزیا چتنه نیا. بشه دهید

ما با . اتنخاب من بود نیهم هست؛ ا يزیچ هیتنها ترس من بود و به سرم اومد اما  نیا. و تنهاتر شدم یتو هم رفت. مییباده من آدم تنها -

.شدن و خوشبخت کردن باشهانتخابت خوشبخت . شهیم میپدر خوب. دمیکه د هییمردها نیاز بهتر یکی نیام. میکن یم یانتخابامون زندگ

بارون، مست کنم  نیانتها، دهنم پر شه از حجم ا یسرم بارون ب يپام گل بشه و رو ریز ستم،یبارون با ریخواد مثل اون روزا برم ز یدلم م -

.با قطره قطره اش

***

از  شتریب یلیمرد رو خ نیتو ا. يندار يا شده اما چاره رید. يبد حیو توض يبر دیخب باده، با". گشت یرفت و برم یبه سمت در م دستم

و پژواکش تو  ریرو داشتم که هر نگاه و هر صدا تاث مییتنها ياحساس روزها. استرس داشتم. به در زدم يتقه ا ".يحرفا دوست دار نیا

. چرخوند یتو دستش م رو لشیخسته، تلفن موبا دایشد يا افهیرو به در، با ق زش،ینگاهش کردم که پشت م. شد یم رذهنم ده ها براب

.مرتب کردم یرنگم رو کم یکوتاه آب راهنیپ. مبل رو به روش نشستم يرو. زیم يکاغذ رو يگذرا بهم کرد و سرش رو انداخت رو ینگاه

.باده، کولر روشنه يدیپوش یم يلباس بهتر -

ن؟یام -

.هم فشار داد يچشمش رو رو. طور صداش نکرده بودم نیوقت بود ا یلیخ

بله؟ -

بغضم رو . هفته نگاهم کرد هی نیتر از ا یطوالن یکه کم دیهم شن نیصداش انقدر بلند بود که فکر کنم ام. شکست خت،یر يزیچ هیدلم  تو

.قورت دادم

؟یبزن يندار یحرف -

به زور . ششناختم یم. هم روش تاب خورد یداد و کم هیچرخانش تک یصندل یبه پشت. که فرصت بدم اون شروع کنه دمیطور پرس نیا

.کرد یداشت خشمش رو کنترل م

نه؟ ای یگوش کن يخوا یدونم تو م یحرفا دارم اما نم یلیمن خ -

.دوست دارم به حرفات گوش کنم شهیمن هم -
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؟یکن یگوش هم م ایاما آ يشنو یندارم بانو، م یشک نیتو ا -

منظورتو؟ -

.زیم يدستشو گذاشت روکف هر دو . بود یعصبان. شد به چشمام رهیخ. زیم يشد رو خم

.گمیم یدارم بهت چ یخوبم گرفت. خانومم یخوب گرفت -

.زیم يرو گذاشت رو يکشو کاغذ يشد و از تو خم

.شیتجر يشهدا مارستانیدکتر اورژانس ب دته،یجد يداروها ينسخه  نیا -

.قمیشق يرو گذاشتم رو دستم

که اون داستان  رمیبرم بم دید با. یدون یکه م يزیاز اون چ شتریب یلیخ یلیخ. میمن آدم بانفوذ. خوب نگام کن. نگام کن خانوم کوچولو -

.سر و ته رو باور کنم یب

.همون که عکس من روش بود. پشت سرم واریچشم دوخته بود به د تیبا عصبان. رو به روم ستادیاومد و ا رونیب زیپشت م از

.کنه من خرم یزنه، همون اون فکر م یکنه، همون که تمرکز کارم رو به هم م یاه مبهم نگ واریاون د يهر روز از رو يکه با دلبر یاون -

.جام بلند شدم از

.نیام ستیطور ن نیباور کن ا -

م؟یحرف بزن یبپرس يایافتاده ب ادتیهفته  هیهفته، باده بعده  هیبعد  هیچ -

....خب من  -

.يمرزها رو رد کرد یلیبار خ نیمم، تو اسراغت؟ گوش کن خانو امیمن ب شهیمثل هم یانتظار داشت -

.شدم یعصبان

.یدونست یمگه من خواستم؟ تو که م. اومد شیمنه؟ پ ریمگه تقص -

.بود تیِهمه فکر و ذکرم، همه حواسم پ نیهم يبرا. دونستم یآره م -

.مبل يدستم رو گرفتم به دسته . شهیم دیبشه، بع یفعل که ماض. بود

....دل  یب ن،یام -

دکترت بده دستم و بگه حواست به زنت  ه،یتوص یبا کل نویداره که ا یتیچه اهم ،یگیراست م. میکن یبحث م لیدل یب یبگ يخوا یبد مال -

.باشه

 نیب دیکش یدست. که تنگش نچسبونده ایدونم اون خانوم دکتر چ یلوسش بود که م یو اون سربرگ آب یلعنت ياون نسخه  منظورش

.موهاش

.باده یکشت یبچم رو م یداشت تیدقت یبا ب ت،یتو با خودسر -

که ازش ساطع  یرو از حرارت نیدونستم چشمام هم قرمز شده، ا یخوب م. دیکش یاژدها از درونم زبانه م نیع يزیچ هی ،یسرکش زیچ هی

م؟یکن یم یبحث چ میخوره، دار یجانمش رو م یتو، وقت گهیم یبچم، وقت گهیم یوقت. شد متوجه شدم یم

.فقط درد بچته پس -

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٤٢

.اس که فکر کردم من مهمم احمقانه

.یلیخ ،يبچه ا یلیخ -

.ومدیم رونیب شیاز چشماش آت. ستادیا میقدم هیتو  اومد

بودم و خبر  ینگو دستگاه جوجه کش ،یکردم تو عاشقم یماست، که فکر م يکردم بچه  یاحمق و بچم که فکر م یلیمن خ ،یگیراست م -

....نداشت 

رو صورتم  يزیچ چیخوردم به مبل، اما ه. قدم رفتم به عقب هیناخودآگاه . چشمام رو بستم. تموم نشده بود که دستش رفت باال حرفم هنوز

نگاه گم  هیداشت،  یبیچشمام رو باز کردم و دستش که سر جاش خشک شده بود رو نگاه کردم و چشماش که بغض عج. احساس نکردم

اعتبار  ششیحرفا پ نیاز ا شتریب یلیخ يخاك بر سرت باده که فکر کرد". رو تموم کرده تو ذهنشن آدم من یا. آزرده دایگشته و شد

.بود سیاون خ يچشما ".یلیباده، خ یبدبخت یلیخ. آدمه يفکر کرد ،يدار

ه بخوام روت من ممکن يتو چطور فکر کرد. از خودم حالم به هم بخوره ياومده اما تو امشب باعث شد شیپ نمونیب زایچ یلیباده خ -

....خواستم  یتو بلند شه؟ من م يخواد رو یاون دست م يچطور فکر کرد ؟یدست بلند کنم؟ ها لعنت

.چشییرفت و چنگ زد به سو زیسمت م به

. کار کنم یخواستم چ یباده که من م ستیمهم ن گهید -

که  يوا. نداشتم، معلق تو فضا یحس چیداشتم، هاشک نداشتم، بغض هم ن. بسته شدن در با ضرب، هنوز تو مغزم پژواك داشت يصدا

به . شده بود نمونیبود که حاال باعث بحث ب يمنظورم به فرزند ".... يمادرجون تو اگه نبود". داشتم اجیاحت نیو کافئ نیکوتیچقدر به ن

کردم قراره بشم همسر اما  یر ماون شب فک یمثل هر زن. لبم اومد يگوشه  يپوزخند. وار اتاق خواب نگاه کردمید يرو مونیعکس عروس

.که فقط مادرم، فقط مادر دمیفهم نیام يگفته  نیاالن با ا

 یگفته بودم آدم ها هم مثل فرش تار و پودشون رو به هم م رایبه سم يروز هی. پام ریشدم به تار و پود فرش ز رهیتخت نشستم و خ يرو

 يرو. میهم زود گل داد دیشا ای میتار و پود رو به هم بافت نیزود ا یکم نیام من و دیدونم شا یچه م. بشه لیتشک شونیبافن تا گل زندگ

ممکنه اون دست رو  نیواقعا چطور شد که فکر کردم ام. دمیکش یم یروتخت يرو ینامفهوم يزهایبا انگشتم چ. به پهلو دمیتخت دراز کش

رو بارها انجام داده  نیا. جلو اردشینوازشم ب ایگرفتن صورتم  يخواست برا یکنم، مطمئنم م یزدن باال برده باشه؟ االن که فکر م يبرا

داد که حضور  یدست م نانیاطم نیبهش ا يجور نیکرد، به خصوص صورتم رو، ا یحتما لمسم م دیشد، با یم هعادتش بود؛ بحثمون ک. بود

 ادیانقدر به . زد به تمام داشته ها و نداشته هامگند  میاز زندگ يلعنت بهت سبحان؛ خودت، خاطراتت، صدات و وجودت در هر برهه ا. دارم

مشت و لگد که فکر کردم شوهرم،  ریز رهیگ یمادرم رو م یبودم که چطور حاج دهیانقدر د دم،بو یو نوجوان یکتک خوردن تو دوران کودک

.خواد روم دست بلند کنه یمنه، م یکه تمام فکر و ذکرش راحت یکس

که ته بچه  یتیمالک "م"اون  ،یکشت یبچم رو م یداشت يطرف جمله  هیاز . پر از درد بود. بود ضیو نق احساساتم ضد. شدم و نشستم بلند

نقطه  نیشد که ما به ا یشد واقعا؟ چ یچ. رفت ینگاه آزردش از جلو چشمم نم يطرف لحظه ا هیکرد و از  یم میبود به شدت عصب

که کردم درست بوده؟ يو بن کار خیاز ب ایفکر کنم که آ نمیکه من بش ییبه جا میدیرس م؟یدیرس
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.بودم اما احمق نبودم نیمطمئن بودم؛ من عاشق ام یلیکه ازش خ يزیتنها چ. خسته بودم یلیخ. بالشت گذاشتم يرو دوباره رو سرم

***

 یبتوپم بهش و بعد آشتخودم رو آماده کردم تا . به سمت در رفتم. پس برگشته. به ساعت نگاه کردم؛ دو. زنگ در از جا پروندم يصدا

.وا رفت افمیق دم،یدر رو که باز کردم، قامتش رو که تو در د. بود یهفته هم برامون کاف هی نیا. اصال دوست نداشتم باهاش قهر باشم. میکن

.يدیانگار جن د یکن یهم نگاه م يتازه اون طور ،يوقت شب زابه راهم کرد نیا ه؟یچ -

.و گذاشت کنار مبل و شالش رو باز کردر فشیک. در کنار اومدم يجلو از

.شتیپ امیامشب، ب ییبهم زنگ زد گفت خونه تنها نیام -

.دستم رو گذاشتم رو صورتم. مبل وا رفتم يرو

:مهسا

....حرف  یوقت. شازده خانوم یبش یشکل نیا دمیبا -

.یلیداغونم، خ یلیخ. بس کن مهسا -

.سمت آشپزخونه رفت

.کنم یبرات دم م. کنه یگفت آرومت م اهه،یپودر فرستاد، چند تا گ هیمامانم برات . يبخور یونت یقرص آرامبخش که نم -

....خودش  -

اختالفاتتون رو خانواده  ادیدونه که بدت م یگفت م. گفت تنهات نذارم. تونم بهت قول بدم که از تو نابودتره یم. بهم زنگ زد. دونم ینم -

.رسوندتم و رفت. زنگ زد بهم یدر بود وقت يرانندش جلو. نگفته خاطر به خواهراش نیبفهمن، به هم

مهسا به من که . خم شده بود رو صاف کردم و نگاهم شد همون باده یقامتم که کم. شده بود، خشک شد سیکم خ هیچشمام . شدم بلند

.انداخت ینگاه ومدمیداشتم به سمتش م

باده؟ -

.یچیخوام بشنوم، ه ینم یچیه -

....چقدر به فکرته که  نیبب. کم تنها باشه هینشده که، خواسته  يزیچ. شناسم ینگاه خطرناکه، من م نیا. يبر يبذار ینشباده خر  -

.در آوردم و گذاشتم جلوم خچالی يپر از شکالت رو از تو یحرف، ظرف بزرگ یشدم و ب بلند

.میلذت ببر نیبا ا ایروشن کنم، ب گاریتونم س یمن که به خاطر بچش نم. میشکالت بخور ایب -

کمکم . نگاه مهسا نگران بود و پر از استرس. خورده بودم رو باال آوردم یهر چ. داد یزهرمار م يمزه . شکالت رو به دهنم گذاشتم نیاول

.که دستمو گذاشتم رو ساعدش رونیرفت ب یداشت م ییاز دستشو. کرد صورتم رو بشورم

.ام مهسا داشتمبه ن یدوست رهیم ادمی ،یبهش زنگ بزن -

***
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.رو به روم نشست یگذاشت و رو صندل زیم يرو رو ریاز ش یبزرگ وانیل. کرد یخرد م شتریدرهم و پر سوالش اعصابم رو ب ي افهیق

اد؟یافسانه خانوم ن یگفت یکه چ -

.جرعه رو به زور قورت دادم هی

.گهید یتو هست -

.نبود نیاما قصدت ا کنم یخونتو هم م يکارا ست،یبرام ن یمن مالل -

.دهیمنو بهش م يرفته، آمار لحظه به لحظه  نیکه ام يسه روز نیتو ا -

 يکه نرفته، رفته سراغ پروژه  شیخوش یپ نیدرضمن ام. دیاز هم دور بمون یکه کم دیدیرس جهینت نیخب به ا. ياریگندشو در م يدار -

.شمال

.پنهون نموند دشیزدم که از د يپوزخند

.يدیرمو متوام آما -

.دیخوب گمیزنه، منم م ینگران زن و بچشه، زنگ م. دمیمعلومه که م -

.قفل کردم و چشم دوختم بهش وانیرو دور ل دستم

.بکنه شویبهش بگو نگران ما نباشه، زندگ. میهم خوب اریبله، بس-

.توام قیمن رف. ادینزن باده، بدم م هیکنا -

.ش نگاه کردمدلخور يرو دستش گذاشتم و به چشما دستمو

.ونمیبهت مد ایدن هیمن  ،يپابند من شد ،يزد تیکه سه روزه از کار و زندگ نیهم. وقت به رفاقتت شک ندارم چیمن ه -

.خندان تر شد یکم چشماش

از تو  نمیا. بود رو کالفه کرده ایبرد گهید روزیزنه، د یاون از اون طرف داره بال بال م. فهمم یمن اصال درد شما دو تا رو نم. گهید يخر -

.کف دست و حالت خرابه هیکه صورتت شده قد 

.ندارم یمشکل چیمن کجا حالم خرابه؟ من ه -

.به خدا يغد یلیخ -

کنه مهر و محبتم رو بهش، اما به  یم شترمیب نیازش بچه دارم، ا. یکه فکرش رو بکن يزیاز اون چ شتریدوستش دارم، ب. نمیمن واقع ب -

.رفتم استانبول یذاشتم م یامروز م نیکنم، هم یدارم لج م دیکرد یت قسم، اگه فکر نمکه اون باالس یاون

.تیسر زندگ نیبش. یکن یخود م یب -

.بلند شدم زیپشت م از

.دونم شوهرم کجاس یمهسا جون، فقط نم ممیسر زندگ -

؟يزنگ بهش زد هی -

.ستمیمن عاشقم اما احمق ن -
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داشت؟ یاالن چه ربط نیا -

.افهیبچش هم قد بلند بشه و خوش ق. با من ازدواج کرده نسلش خراب نشه. کنم براش ینسل دارم م دیتول -

.بلند شد زیضرب از پشت م با

.يخطرناك شد. یزن یتلخ حرف م -

.زدم بهش يلبخند

.ستین میاز اون حال شتریکه، ب میشناس یم. اس ارهیتو ط دنینترس، خطر من در حد پر -

***

بچه گذاشته و رفته  هی نیسه روز بود ع. کرد یطاقتم م یکه بدجور ب یدلتنگ هیاز سر  دم،یکش یآه ن،ییخورد پا زیکه از گلوم ل آروم قرص

 ییتوانا نیخدا حفظ کنه ا. بودن شمیزدن و پ یپروژه اس، مدام بهم سر م یکه پ نیا الیبه خ ست،یدونستن ن یکه م نایآتنا و ت. بود

.تا چه حد شکرآبه نمونیکه ب اوردمیخودم نم يبه رو و،من یشگیهنرپ

 يو زل زدم به هوا ستادمیکنار پنجره ا "؟یچ یعنیزن حامله  یفهم یم چیه ؟ییخان پر ادعا کجا نیهه، ام". دادم رونیرو ب نفسم

حد  نیکه صورتم تا ا درون پر غوغا، چطور بود نیبود که با ا بیعج. تراس نشسته بودن يلبه  يکه رو ییتهران، به کالغا يخاکستر

انگار که انتظار داشت من داغون و . ایچپ چپ برد يکه حاصلش شده بود ترس مهسا و نگاه ها يا يخونسرد. دیرس یخونسرد به نظر م

.که به شونم خورد، مهسا بود یدست. رو برگردونه نیبهش التماس کنم تا ام انیگر

باده؟ یکن یفکر م یبه چ -

بهم گفت؟ یچ ایبرد یدون یم شبید -

؟یچ -

.به کارتم ختهیر نیکه ام یپول زانیم -

.رفت هوا ابروهاش

؟یچ یعنی گهید نیا -

.کنه من محتاج پولشم یفکر م -

.فکر کرد یکم

.عمل کنه فشیخواد به وظا یم. ستین نینه، مطمئنم منظورش ا -

.خوام یعشق نم یب ي فهیمن وظ -

***

.زد یحرف م رایفن با سمتل يپا دم،یشن یمهسا رو م يصدا
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.قطره اشک هیاز  غیانگار نه انگار، در. نگاهش شده دوباره همون قدر سرد. يدوباره جواباش شده تک جمله ا را،یترسم سم یم -

- ....

.بهتر شهیاز همکنه  ینقشه ها رو اصالح م یآرامش و دقت هیسر کار، با  زیر هینشسته  روزیاز د. کم غذا بود شهیخوره اما هم یکم که م -

- ....

.کجاس میبار مام نفهم نیترسم بذاره بره، ا یم. کنه یم یزندگ نیداره روت يادیز. ترسم یم نید منم از هم -

. زدم و رفتم داخل حمام يپوزخند

***

 یبودن دستم نم متیو گرون قبودن  نیپر نگ لیرو به دل میاصل يحلقه . دمیبه حلقه ام کش یدست. رو تا کردم و گذاشتم تو ساك راهنمیپ

به ساعت رو  ینگاه. مانتوش تنش بود و شالش به دست. مهسا بود. به در خورد يتقه ا. نهیآ يگذاشتمش تو جعبه جواهر رو به رو. کردم

.شب بود 9 عتکردم؛ سا وارید

.شتیپ امیمن دوباره م شش،یپ ادیآخر شب دختر خالم م. خونه، مامانم تنهاس رمیسر م هیباده  -

.بهش زدم يلبخند

.يافتاد تمیبرو، از زندگ. يایخواد ب یاون موقع شب نم -

.کردم یدر باهاش روبوس يجلو. میپاره کرد کهیت تعارف

.ایبر يبذار یباده خر نش -

.هیترک يایب یبوسه هم زنگ زده بود بگه پا نش. دیکن یتکرار م نویبابا، چقدر همتون ا يا -

.زد يلبخند

.تیسر زندگ نیکس دوستت نداره، بش چیه هگید ؟يدید -

.به خونم کردم یاجمال ینگاه

.منو دوست نداره میزندگ نیا -

***

چند . شناختم یشماره رو نم. تلفن خونه زنگ زد. داد یفکر کردن نم يبرا یبود که بهم فرصت يزیکار تنها چ. تاپ رو گذاشتم جلوم لپ

.که سبحان باشه، دلم پر از اضطراب شد نیاز ترس ا. حرفم چرت بود دم،یاگه بگم نترس. دومینفس هم نم يصدا یحت. الو گفتم يبار

***
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سرد بود،  یلیکه نگاهش خ یزن. الغر شده بود یلیکه خ یزرد و صورت راهنیپ هیشکم بر آمده، با  هیبا  دم،یزن د هیرو به روم  ي نهیآ تو

 یم. کرد یفرار م. کرد یذهنم پرواز م. کاناپه و پاهام رو دراز کردم ينشستم رو. کرده بودورم  یپامم کم. سال ها نیسردتر از تمام ا یلیخ

 یدست. خواست یدلم حضورش رو م. بود دهیچیخونه نپ نیا يکه سه روز بود تو ییصدا يبرا. که براش دلتنگ بودم یرفت به سمت آغوش

خب ". شده بودم یوارد چهار ماهگ. وقت داشتم نیجن تیجنس نییتع يفردا برا. بوسه هاش هم تنگ شد بود يدلم برا. دمیلبم کش يرو

دونستم بچم هم دلش  یم ".یکن یکه سرنوشت مادرته رو تجربه م يا ییتنها يفقط متاسفم که توام دار نم. میریم ییمن، تنها يکوچولو

دستم، که رو تک  يآروم به اسمش که نه فقط رو يبوسه ا. حلقه ام رو تو دستم جا به جا کردم. تنگ شده نیام ينوازش ها و صدا يبرا

.کردم یترش م لیتکم دیاتاق، با يبه سمت ساك گوشه  فتفکرم ر. شده بود، زدم یبدنم خالکوب يتک سلول ها

***

بودن،  زیاز هوس انگ شتریبشقاب هم ب يمرغ تو يتکه . کرده بود خیبرنج . کردم یم يدونم چقدر وقت بود که داشتم با غذام باز ینم

 يظرف رها کردم و بدون جمع کردن ظرف ها رفتم تو يقاشق رو تو. دونم یکم آورده بودم؟ آره؟ نه؟ نم. دیرس یحال به هم زن به نظر م

خاطرات،  نیذهن، ا نیخورد و انگار که ا یکتاب، دفترچه خاطرات مغزم ورق م يبه جا. ورق زدم. ورق زدم. دستم تمکتاب گرف هی. اتاق

.نفس هاش يهمه جا نگاهش بود و صدا. نیتو خودشون نگه نداشته بودن قبل از ام يزیچ چیه

***

. بلند شدم و موهام رو از صورتم دادم عقب. بود کی يعقربش رو يواریساعت د. از تو سالن اومد یتق کوچک يصدا. رو باز کردم چشمام

جا امن  نیا. از فضا رو روشن کرده بود کیبار غهیت هینور آشپزخونه،  بود، فقط کیهمه جا تار. به سمت آشپزخونه رفتم نیپاورچ نیپاورچ

دونم ته دلم  یاما نم به،یدادن، چه برسه به غر یراه م یبرج با هزار بدبخت نیصاحبخونه رو تو ا. بود که بترسم دزد اومده باشه نیتر از ا

".اومده ییفکر کنم بابا ین ین": تملب گف ریز....  دیشا....  دیداشتم که شا یشوق هی. چرا گرم شده بود

که به  نیا يحضورش، برا يبوش، برا يداغونش، برا ي افهیق يبرا دیدلم پر کش. نگاهش کردم واریاز پشت د. رو کامل به جلو نبردم سرم

آشپزخونه  یصندل يدستش آروم رفت به سمت اشارپم که رو دسته . آشپزخونه چشم دوخته بود زیم يرو يخورده  مهین يبشقاب غذا

چقدر تو اون حالت . انگار که خودم رو بغل کرده. چشماش رو بسته بود. کرد و بعد با حسرت بوش کرد گاهشن. برش داشت. بود زونیآو

تا ذاشت  یکه قلبم رو گرفته بود انگار نم یاهیرفتن اما اون س یپاهام م یعنی. کردن ینم یندارم، من اما پاهام باهام همراه ادیموند رو به 

.جلوتر برم

 دنمیسرش رو باال آورد و با د. حواسش به اشارپم بود که تو مشتش بود. گهیور کانتر بودم و اون طرف د نیمن ا. به سمت نور رفتم آروم

بارون کوتاه تابستونه که هم هست و هم  هی نیع کینم کوچ هی. بودن سیچشماش خ. دستش فشار داد يتو شتریاشارپ رو ب. جا خورد

. با عشق نگاهم کرد اق،یبا اشت. یلیسخت بود، خ یلیخ ستادنیاون قدرت ا يداد که جلو یقدرت م هیاون نگاهش  هب یسیخ نیاما ا ستین

.انداخت نییرها کرد و سرش رو پا زیم ياشارپ رو رو
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.زد باده یدلم پرپرت رو م -

 یکه هنوز عاشقانه نگاهم م یکه دلت تنگ بود؟ مرس یمرسداشت؟ بپرم بغلش بگم  يچه انتظار. انتظار بود هیتو چشماش . کرد نگاهم

.سمتم ادیاومد که ب. چشماش نگران شد ؟یکن

.هست خچالیاگه گرسنته غذا تو . يخوش اومد -

بود  يا گهیاز هر زمان د شتریکه ب يا ینگران. نگران شده بود. تو نگاهش شکست يزیچ هی. کردم خیداشت که خودم هم  يا يسرد صدام

.شد ادهیبعد از نه سال پ مایکه از هواپ يانگار اونم حس کرد، حس کرد که من همون باده ام، همون باده ا. نییرش رو انداخت پااما س

؟يچرا غذاتو تموم نکرد -

جوابش  که فکر کنه ؟یگفتم که چ یم. اوردمیسواال اما تو ذهنم موند، به زبون ن نیخواست بگه براش مهمه؟ ا یخواست بگه نگرانه؟ م یم

برام مهمه؟

.بخوابم رمیمن م. گرسنه نبودم -

.دستاش گرفت نیو سرش رو ب یصندل ينشست رو. واقع کلمه یبه معن. رفت وا

.... نیباده تو چرا ا -

.ریشبت به خ. خوامش یصبح م يبرا. شهینچلون، چروك م يلطفا اشارپم رو هم اون طور -

استرس نگاهش ده برابر . ادیتا جلوتر ب دیکه ترس دید یدونم چ ینم. شد رهیبه چشمام خ. ادافت یصندل. بلند شد، به ضرب یصندل يرو از

فقط، فقط بعد از سه روز بدون . شاد هم نبودم. هم نداشتم هیگر يهوا. نبودم یمن عصب. دمیمن اما به سمت اتاق رفتم و آروم دراز کش. شد

. دمیخواب قیآروم و عم یکابوس چیه

***

رکت؟ش ینرفت -

اصال  شبیکه د یعنی نیقرمز بود و خسته، ا بیتنش بود و چشماش عج شبید يدستاش بود و لباسا نیسرش ب. نشسته بود زیم پشت

.بخوابم قیقبلش، تونسته بودم عم يعذاب وجدان گرفتم من بعد سه روز و البته هفته . دلم گرفت از نگاه پر از خواهشش. دهینخواب

.هست ایبرد -

:و با پوزخند گفتم خچالیدم تو رو کر سرم

.خب بله، سه روز گذشته هم مهسا بود -

بهم نداد و از پشت  یجواب چیه. خاص خودم، سرم رو به پشت چرخوندم و صورت درهمش رو نگاه کردم يو عشوه  يهمون خونسرد با

خواست تموم بشه اما  یدلم م م؟یبود دهینقطه رس نیچرا به ا. بودم یاز دست هر دوتامون عصبان. رو با ضرب بستم خچالیدر . بلند شد زیم

....
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. به سمتم اومد. و جذاب بود پیخوش ت شهیحمام رفته بود و مثل هم. دستم، که در باز شد يانداختم به کارت تو یاتاق و نگاه يتو رفتم

 هی. ستین شبیفقط محدود به د یخواب یب ای یکم خواب نیکنه و معلوم بود ا یتا چه حد کالفش م یدونستم کم خواب یم. دیچشماش رو مال

.داد دستم. بزرگ دستش بود يلقمه  هیر و یبزرگ ش وانیل

.میمطب دکتر باش دیبا گهیبعدم حاضر شو، دو ساعت د ،يخور یرو تا آخر م نایا -

.نمیتو دستم رو نگاه کردم و سرم رو باال آوردم تا صورتش رو بب ي لقمه

حامله اس؟که  يافتاده زن دار ادتی -

.کرد یکار رو م نیکنترل تن صداش ا يمعموال برا. رونینفسش رو داد ب. دمیرو از صورت درهمش فهم نیا. شد یعصبان

صاف تو  یداشت یتو وقت ؟یتو چ. خانوم کوچولو رهیعشقمم از سرم نم. رهینم ادمیمن . بوده، هست و خواهد بود که زن دارم ادمیمن  -

که من پدر بچتم؟ ؟يبود که شوهر دار ادتی ،یبافت یاستان مو د يکرد یصورتم نگاه م

 ینقطه نم نیحرف به ا هیو  یحرکت عصب هیرو با  زیاگر همه چ. داد یاگه فقط به من زمان م.... اگه . به خدا داشت. نداشت؟ داشت حق

....اما .... گفتم که چقدر اشتباه کردم، اما  یرسوند، من خودم م

***

 توریتو مان یبرق نگاه شادش وقت يبرا رهیدلم ضعف م فته،یم ادمیکه  افشیق. تخت جا به جا کردم يسرم رو رو. دمیکش تخت دراز يرو

 ".از من شتریب یحت"با بغض تکرار کردم . دونستم چقدر دوستش داره یگشت که م یم يدنبال موجود انهیدستگاه زل زده بود و ناش

تمام چکاپ ها همراهم . دکتر ومدیبار اول نبود که با من م نیا. ست و پاش رو رسما گم کرده بودد د،یکه شن مقلبش رو ه يتپش ها يصدا

که بچه  یزمان يهر چند دکتر بهش گفت که ذوقش رو نگه داره برا. تونست حسش کنه یبار بود که انقدر واضح م نیاول نیبود اما ا

.کنه یشکمم شروع م يتکوناش رو تو

داد  ینشون م نیام يتلفن و بعد خنده  يصدا یبود و بس ول زیمن فقط بودنش برام عز. دونم ینم ن؟یجن تینسداشتم از ج یاحساس چه

.به من انداخت یاجمال یدر رو باز کرد و نگاه يال. خاندان پاکدل مهم بوده يبرا تیجنس نیا ایگو

.گمیشد بهش م داریچشم، ب. خوابه مامان جان -

- ....

م؟یمگه ما با شما تعارف دار م،یایکم باده استراحت کنه م هی مادر من؟ یچه دعوت -

- ....

.در رو بست و

***

.شکمم گذاشت يدستش رو آروم رو. خودم رو زدم به خواب. تکون خورد یدونم که تخت کم یگذشته بود، نم چقدر
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.پسرم، من عاشقتونم، هم تو، هم مامانت -

به  يکه برا ؟یشد که چ یدختر م. ما خب پسر بودنش بهتر بود يتو جامعه . اش خوشحال بودمبر ییجورا هی. شدم یداشتم پسردار م من

تا بدونه احترام به  اوردمیبار م يمرد بدوئه و بعد بازم اون مرد ازش جلو بزنه؟ من پسرم رو طور هیدو برابر  گاهشیدست آوردن هر جا

.یچ یعنیزن 

.انداختم که غرق خواب بود گوشه تخت، نیبه ام ینگاه

.محترم، قابل اعتماد ر،یپذ تیمسئول ارم؛یپدرت بارت م نیپسرم، من ع -

***

آخه؟ اسیباز یقرت نیشو برادر گلم، االن چه وقت ا الیخ یب -

- ....

.هشتادو داره یمحترم جناب عال يهر چند عمه . شده ریعمت پ -

- ....

.اما خندش هم خسته و کالفه بود دیخند بلند

حاال هفتاد و هشت مگه با هشتاد چقدر فاصله داره؟خب  -

رستوران رو  هی ينقشه  هیاز دوستانم از ترک یکی. من سرم به لپ تاپم بود. کرد یصحبت م یتلفن با ک يربع بود داشت پا هیدونم  ینم

. ونسته بودم با فاصله برخورد کرده بودمتو دو روز گذشته، تا ت. کردم یم یداشتم اون رو بررس. برام فرستاده بود و ازم نظر خواسته بود

چقدر دوست داره حرف  دمیفهم یاز نفس هاش م. کنه دورم حلقه نشه یکه دستاش رو کنترل م دمید یم یگاه. دمیفهم یم ور شیکالفگ

 دنیفهم يبود برا یکافپشتم بهش بود اما لحنش . دمیسرم صداش رو شن ياز باال. کردم یبرخورد م فتادهین یبزنه، من اما انگار که اتفاق

.جنگ درونش

.رهیخودش تولد بگ يگرفته برا میتصم هویاز دوستانم دعوتمون کرده امشب خونش،  یکی -

.نقشه بلند نکردم يرو از رو سرم

.میریباشه م -

.دستش حلقه شد دور بازوهام و با ضرب از جام بلندم کرد هوی

ن؟یام یکن یکار م یچ -

؟یزن یچرا حرف نم ؟یهان؟ تا ک ؟يادامه بد يرطو نیا يخوا یم یتا ک -

.که عوض شده باشه نمیب یرو نم يزیمن که چ -

.قبل يهمون باده  يشد. اولش يکه عوض شده بود، برگشته سر جا يزیکه چ نهیا یبدبخت -

.کرد یداشت کالفش م نیهم پس
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.همه بهتره يبرا ن،یاون باده بهتره ام -

خودم  ينگاهش رو رو ینیسنگ. راه افتادم سمت اتاق. نییدستاش شل شد و افتاد پا. شد یم یور بازوم خنثدستاش د یلحنم، داغ يسرد از

. کردم یاحساس م

***

م؟یکشون دار نیامشب مراسم ام -

.به مژه هام دادم ملیروتوش رو با ر نیبهش رفتم و آخر يکردم و چشم غره ا یبه لبخند پت و پهنش نگاه نهیتو آ از

دختر؟ یانقدر جذاب باش یتون یشکم حامله م نیبازم با ا يتو چطور. چشم غره نرو نامرد ودخیب -

دامنش . داشت ریحر هیشد و چند ال یگشاد م نهیس ریتنم بود که از ز يحلقه ا نیقرمز آست راهنیپ. ستادمیصاف ا. کرد مطمئنا یم اغراق

 یرفته بود چون راه که م نیرو اعصاب ام يزیاز هر چ شتریکه ب دمیپوش يسکه او چند تا پابند  یکفش تخت مشک. زانو بود يوجب باال هی

کرده  یسر دم اسب يمحکم باال یلیموهام رو خ. مشخص نباشه یلیخ میشد باردار یباعث م راهنیمدل پ. کرد یم نگیریج نگیرفتم، جر

نوع بستم تا  نیتونستم موهام رو رنگ بذارم و ا یود که نمب نیهم ا لشیدل. داد یتر و قدم رو بلندتر نشون م دهیبودم که چشمام رو کش

 یچون نم. سرم نداشته باشه يرو یبا رنگ فندق يتضاد یلیخ ن،یرفته بود چه رنگ ادمی یکه حت میعیبط يموها یپر کالغ یاون رنگ مشک

.مفصل چشمام در اومده بودم شیاز خجالت آرا یتونستم رژ بزنم، حساب

.ر شدهگستاخ ت یلیچشمات خ -

 یم یچ یعنیبگه،  يزیجراتم نداشت چ. دشونیکش یموهاش م يدستشو برده بود ال. مهسا دیمنو د یوقت يدیشن یرو م نیپوف ام دیبا -

.خواد بگه

.ترسم حرف بزنم ینگاه تو، منم م یگستاخ نیواال با ا -

.انداختم ینگاه شیو بلوز خوشگل مشک دیکوتاه سف یلیمهسا با اون دامن خ به

.هم خل نشه امشب خوبه ایبرد -

 یقاط شتریامشب که کال ازت محروم که هست، ب. نکن ينداره، اما تو با روان اون شوهرت باز یتونم خلش کنم چون به اون ربط یمن م -

.کنه یم

.توالت زیزدم به م یکیکوچ ي هیبه سمتش و تک برگشتم

تو . رسم یبه خودم م شهیمن هم. گرفتم ینم لیرو تحو یمن مجرد بودم کس ؟ینیب یشکمم رو نم. توجهم ندارم يعقده . ستمیمن بچه ن -

.مرتبم شهیخونه هم هم

.دستم گذاشت يرو رو دستش

.يواقعا خوشگل شد یول. میخوام بخند یم. رمیبم دیدونم باده، من اگه تو رو نشناسم که با یم -

***
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و تو دلم قربون صدقش رفتم  نیبه سمت ام دیسرم چرخ. انیاز اطراف یلیخ نیز تحسبه سالن همراه مهسا، همزمان شد با نگاه پر ا ورودم

 یکنم مگه چ تشیکم اذ هی. شلوارش بود رو مشت کرده بود بیدست راستش که تو ج. دیبار یازش م یکالفگ. بود ستادهیا ایکه کنار برد

به  شیکه کرد و چرخش ناگهان یاز پوف. راه رفتم جیاست نیو عباال گرفتم  شهیسرم رو مثل هم. کارو نکردم نیا وقت چیمن که ه شه؟یم

.رو به جمع دیبعد مسلط به خودش دوباره چرخ قهیدق هیکنه اما  یم یپشت سرش، معلوم بود داره قاط

وغ، تپل و بود به نام سپهر، پرحرف، شل يپسر یصاحب مهمون. که باز هم پونزده سانت ازم بلندتر بود ستادمیبه سمتش و کنارش ا رفتم

.اومد و دست داد نیهمراه نامزد خوش خنده تر از خودش باران به سمت من و ام. خوش خنده

.نمتونیب یخوشحالم که م. میباش تونیعروس میما که نتونست. دیمنور کرد. دیخوش اومد -

:باران

.خونه اسفند براش دود کن یرفت. خوشگله یلیعروسکت خ نیام -

:نیام

.عروسک، بارانبه خانومم نگو  -

:سپهر

؟يبراش به کار ببر ياصطالحو اجازه دار نیحسود خان؟ خودت فقط ا هیها؟ چ -

.شد گوشتاش تکون بخوره یسپهر که باعث م يالبته از خنده  دم،یخند

:نیام

.من رو داشته هام حسودم یدون یخوبه م -

.بگه يزیبه کار و بارتم حق نداره چ یآره خب، کس -

رو درونم به وجود  یآرامش هیاحساس دستش دور شونم . دستش رو دور شونم حلقه کرد. دور نموند نیام زیت دیکه از دزدم  يپوزخند

.آورد

.همش کشکه زایچ یداشته رو دارم، باق هی نیمن هم -

***

داشتن  گهیمرد د هیو  نیو ام ایبرد. میکرد یسپهر و باران نگاه م يو به رقص بامزه  میبود ستادهیبود، ا ایبرد زینگاه ت ریمهسا که ز با

.ارمیخودم ن يکردم به رو یم یکردم و سع یخودم رو احساس م يرو نینگاه گاه گاه ام. کردن یصحبت م

:مهسا

.ادیداره م رغضبیمثل م نیآخ آخ باده، ام -

.رو به روم ستادیا. زد مینامرد ج یدونم ک ینم
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برات . ییسر پا میاومد یاز وقت. خودتو بکن خانومم تیرعا. تر کیگردنم از مو بار ،یکن همیتنب ياخو یم. باشه قبول ،يباده، با من لج دار -

.ستیخوب ن

.تو هوا خشک شد ومد،یدستش که داشت آروم به سمت مچ دستم م. دمیرو عقب کش دستم

.دمیم لیو سالم بهت تحو حیراحت باشه، بچتو صح التیخ -

:که واقعا ترسناك بود، گفت یلب با لحن ریفشار داد و ز يا هیاشت و ثانهم گذ يرو. از خشم برق زد چشماش

....خواد  یدلم م یگاه. یکن یم يرو ادهیز يدار گهید. بس کن. بس کن باده -

 یمن وقت م ایکه آ نیراجع به شرکت و ا یساعت میهمراه با خانومش کنارمون اومدن و ن نیاز دوستان ام یکیچون  ،ینشد بپرسم چ وقت

قبول کردم و  نیام یو ناراض ینگاه عصب ریز لیکه با کمال م يکنم، حرف زدن، کار یطراح بایز يالیو هیتو کالردشت  نشونیزم يکنم برا

.شبابت میدست فشرد

 يها بحث ریگ نیام. دیخند یبود و م ستادهیبه نام سامان ا يمهسا کنار پسر. اوردمیخودم نم يبه رو يزیشد اما چ یداشت نصف م کمرم

بلند به سمت مهسا اومد و مودبانه از سامان خواهش کرد تنهاشون  يبا گام ها. بمب در حال انفجار بود ایبرد. سپهر افتاده بود يانتها یب

.میداد یدق م میدو تا دوست رو داشت نیما ا. خنده دار بود شیلحن عصب. بذاره

:ایبرد

.تر نییکم بکش پا هی تویاون دامن لعنت -

:مهسا

طورن؟ نیهمه هم يفکر کرد ،يزد یم دیدخترا رو د یآهان چون خودت داشت -

.مهسا رو گرفت يبازو ایبرد

رفتار درست داشتن  يبرا ،يکاراتو امشب ادامه بد نیمهسا، اما به خودت قسم اگه ا ستیبرام مهم ن يندازیکه بهم م يخود یب يها کهیت -

.دمیبهت نم یقول

.در آورد ایست بردبا حرص بازوش رو از د مهسا

....کا  یتو چ -

.کارتم یکنم همه بفهمن چ یم يکار هیادامه نده که تو جمع  -

.رو گفت و از کنار ما رفت نیا يخونسرد با

داره؟ یچه ربط نیاصال به ا ،یاحمق، روان -

:لبخند بهش گفتم با

.يانجام بد یتون ینم يدوست دار يکه هر کار نمیب یم -

.از کنار مهسا جم نخورد يخونسرد و جنتلمن و عاد ایبرد ،یکه تا آخر مهمون میبگذر. من يلب بود و خنده  ریفحش ز هی جوابش

:سپهر

.میبکش ونیقل میبر. زدم یکه بساط سنت اطیتو ح میبر دیایبچه ها ب -
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.بودم ستادهیمن ا. به رفتن گرفتن مینفره تصم ستیجمع ب. بودم ستادهیا نیام کنار

:سپهر

.... نمیوس خانوم شما و امعر -

:نیام

.بهتره میایسپهر ما ن -

.خانومت يجلو این یمثبت يبرو عمو، انقدرم ادا -

:که من رو هم به حسادت انداخت، گفت يو با لحن پر مهر دیشکمم کش يدستش رو رو هیدستش رو دور کمرم انداخت و  هی نیام

.ستیخانومم بارداره سپهر، اون دودا براش خوب ن -

.بچه ها بلند شد کیدست و سوت و تبر يصدا

:باران

دکتر پاکدل جذاب ما داره پدر . یشیو با هر حرکتش از جات بلند م شییپا یبا چشمات م ایدستت دور کمرشه  ایپس بگو چرا همش  -

.شهیم

.ه بودکالف شتریبار لحنش ب نیا. کنار گوشم رو عقب زد يدستش رو از رو شکمم برداشت و رشته مو نیام

.مهیزندگ. بود باران نیباردارم که نبود، هم -

طور نبود؟ پس چرا؟ واقعا چرا اون حرف ها رو بهم زده  نیواقعا هم مگه ا. دمیشن یگفتن بچه ها و خنده هاشون رو نم لیزن ذل يصدا

بود؟ 

***

رفت و همزمان گره کراواتش رو شل  یسالن راه مکه داشت باهاش تو  یپر بود فکر کنم، از همه وجناتش مشخص بود، از اون حرص توپش

که اعصاب خودم رو هم خراب کرده بود، سر پا  يا یاز بس که با تخس. شدم یدلم داشتم قطع م ریکمرم و ز ي هیمن از ناح. کرد یم

اما روحم، روحم در پرواز بود جا بود  نیبدنم ا. دمیآب رو سر کش وانیکله ل هیآشپزخونه گرفتم و  زیم يلبه  هدستم رو ب. بودم ستادهیا

 ییبودم، هر جا ستادهیکه االن ا ییخب درست بود هر جا. رفت یور و اون ور م نیکه کالفه داشت تو سالن ا يبودن تو آغوش مرد يبرا

.درست، انتخاب خودم بود ایغلط 

 ،یصوت چیازش خارج نشه، ه يزیفشردم تا چ لب هام رو به هم. کمرم يو دست گذاشتم رو زیم يرو دمیرو با صدا کوب وانیل. رفت نفسم

. از استرس داشت رو احساس کردم يو حضورش که هاله ا عشیسر يگام ها يکه صدا دیرس زشیت يفکر کنم به گوشا ظمیاما آخ غل

:دمیبم نگرانشو شن يداکمرم قرار گرفت و ص يدستاش رو

.باده با توام ؟يشـــد یچ -

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٥٥

پهن گرم،  يبود که حضور گرم اون دستا نیا يبرا. تو کارم نبود يقصد. طرف نیبود، سر دادم ا دستش قرار گرفته ریرو که ز دستم

:بد برداشت کرد که با حرص گفت. من فیسرد و ظر يدرمان تر بود تا دستا

.بهت؛ بس کن دمیبار دارم هشدار م نیآخر يباده برا -

.صاف کردم یرو کم کمرم

.خوبم -

.بودن و خسته یال عالوه بر کالفه بودن، حرصکردم تو چشماش که حا نگاه

؟يدیدستم سر م ریکه دستتو از ز دهیکش ییحاال کار به جا. يدوستش دار يکرد یکه ادعا م میخوب نگام کن باده، من همون -

.تر تن صداش رفت باال یعصبان

.نلباسو عوض کن، استراحت ک نیا میبر. ستیرنگ به روت ن ،يچه کرد نیاز حرص من بب -

.میبازوم رو گرفت و کمکم کرد به سمت اتاق بر ریحرف اومد ز بدون

.خوام لباسمو عوض کنم یم ن،یام رونیبرو ب -

.دیبه موهاش کش یدست کالفه

....نذار .... نذار . رفته فکر کنم، بسه باده ادتیهشدارمو  -

:گفتم خونسرد

.کارو نیا يانگار نکرد ؟يبر ينذارم که بذار ؟ینذارم چ -

.بهم نهیشد دست به س رهیجلوم و خ ستادیبا عناد صاف ا. رو نداد جوابم

.يرو که توش انقدر منو دق داد یعوض کن اون لعنت -

.رونیگفتم که برو ب -

:زد ادیفر

؟يدیفهم ستم،یا یجا م نیمن شوهرتم، هم -

 یلیخ. نهیشکمم رو بب نیخواستم ام یبود که من نم نیهم شده بود، ا شتریب ریماه اخ هی یعنیچند وقت،  نیکه ا ییزهایاز چ یکی خب

دفرمه شده بود و اعتماد به نفسم رفته  یخب کم کلمیه. گشتم یبا حوله نم ایکردم  یمسخره بود اما مدت ها بود که جلوش لباس عوض نم

.بود به صفر

 ینم ؟یمثال چ یکن یفکر م ؟یخوره لعنت یهم بر نمب یکن یفکر م. نمتیبدون لباس بب يذار یچند وقته نم. يادا در آورد یبسه هر چ -

؟یکن یکارا رو م نیگذره که ا یتو اون مغزت م یسراغت؟ چ امیتونم خودمو کنترل کنم، م

.یکن یبد برداشت م -

مله هاش که حداکثر ج یتلخ يهمون باده  يرفتارت که شد ایهات؟  هیکنه؟ از کنا یم وونمیسردت که د ينگاه ها نیاز حرفات؟ از ا -

کدومش؟ ؟یده تا جمله؟ چ يسه تا کلمه داشت، اونم روز

.کدومش چیاز همش و ه -
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.رو یعوض کن اون لعنت. ستیرنگ به روت ن. نکن شیفلسف -

.و با حرص خلخال پام رو باز کرد و گرفت تو دستش، آورد تو صورتم نیسمتم و خم شد رو زم اومد

.يدلم رو لرزوند نگشیریبا هر ج ،يتمام شب جلو چشمام قر داد نایبا ا -

پشتم . تکون خوردم یکم. نییپا دشیکش یلباسم و کم پیدستاش رو از کنار بدنم هول داد عقب و رفت سمت ز. بود، هم نبود یعصبان هم

.نیرسه تا ام یم شتریب واریدونستم زورم به د یم. نیبود، جلوم ام وارید

.نینکن ام -

.دادش در اومد. شکمم يو دستم رو نییناخودآگاه سرم رفت پا. باس از رو بدنم سر خوردو ل نییپا دیرو با حرص کش پیز

.فهممت یباده، نم. فهممت ینم -

 هی. صورتم رو شستم. و زمان نیلعنت فرستادم به زم هی. موهام رو باز کردم. رفت رونیاتاق و از اتاق ب يخلخال ها رو پرت کرد گوشه  و

.به خودم کردم ینگاه ییروشو ي نهیتو آ. خستش کرده بودم. مخسته شده بود. گهیلعنت د

کنه باده؟ یکار م یداره با تو، با خودش چ ؟یکن یکار م یچ نیبا خودت، با ام يدار -

***

د ش ینم يجور نیکاش ا. صورتش گذاشته بود يدستش رو رو. بود نیمبل بود و پاهاش رو زم يتنش رو مین. درازکش بود مهیکناپه ن رو

....که حاال هم من، هم اون 

م؟یحرف بزن -

بافته  يرد نگاش رفت سمت موها د،یرو که د دمیسف ینخ راهنیپ. و نشست دیپر بایرو از رو صورتش برداشت و از جاش تقر دستش

.تنم داغ اون نگاه پر مهرش بود. کرد یکه داشت، تنم رو نوازش م یانگار با مژه هاش، با تمام محبت. شدم

.میبزن حرف -

 يرو باز کرد و فقط دو تا راهنشیپ يدکمه ها. رو به روم نشست. و نشستم دمیچیاشارپم رو دورم پ. شد و همراهم اومد رو تراس بلند

داشت نگاهم  رهیخ. که سرم رو روش بذارم، محروم کرده بودم نیکه چند وقت بود خودم رو از ا نشیخورد به س زینگام ل. بسته بود نییپا

.دستام رو قفل کردم تو هم. ودمنتظر ب .کرد یم

؟یچ یعنیتو همسر حامله  يبرا -

.تعجب زدش کرده بود سوالم

.حامله ریغ ایتو، حامله  یعنیمن همسر  يبرا -

؟یفهم یم. دارم اجیاحت يا گهیاز هر زمان د شتریاس، حساس ترم، بهت ب ختهیمن هورمونام به هم ر -

؟یفهم یم نویدارم، تو ا اجیقدر احت نیهم شهیمن به تو هم. فهمم یآره م -

.خودت یبچمون، نگفت یبچم، نگفت یگفت نیام. یکشت یبچمو م یداشت یبهم گفت -
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.تن صداش رفت باال یکم

خودته، اون بچه اگه هست به خاطر توئه، به خاطر تو  یزندگ نیمن خودتم، ا ؛یخودت زیهمه چ ینیب یگفتم خودت؟ تو که م یبازم م دیبا -

.یکن یتابم م یبه خاطر تو که ب ،يکه عشق بچه ا

.يمراقب نبود یگفت -

.یتو صورتم داستان بافت يانصاف، زل زد یب ؟يو گفتم نبود يبود -

بشه؟ تیزیبه جونش؟ که چ یفتیسراغش؟ که ب يگفتم؟ که بر یم یچ -

:زد داد

مگه نرفتم؟. رفتم سراغش یم دیآره، با -

.دیاز روم پر رنگ

؟یگیم يردا یچ -

.کنم یم شیدرمیتاکس. کنم یم داشیدونم، اما پ یدر رفته کدوم قبرستون، نم. نکردم داشیپ -

....تو . دهیاز تو بع. جمله هاس نیبه خاطر هم ن،یبب -

 نیمن ا. نهک یم یقاط ندازه،یرو به خطر م شیداره زندگ يزیچ نهیکه بب يخاك، مثل همه مردا، مثل هر مرد نیمنم مردم، از هم م؟یچ -

.کنم یم یمن قاط ،یاگه تو باش یکه بخواد به خطر بندازش، حت يزیهر چ. خانواده یعنی یمن همه چ يبهت گفتم برا. بزرگ شدم يجور

.نکن یآشغال من قاط يبه خاطر گذشته . نکن یقاط -

.کنم یم یکه مال منه، قاط يزیچ يبرا. مال منه ندتیگذشته و حال و آ. کنم یم یمن برات قاط -

.کردم جمالتم رو جفت و جور کنم یو سع میصندل یدادم به پشت هیتک. آوردم کم

.بذار نفس بکشم. حبسم نکن -

که  نهیا یدرد اصل. يدیرو هم د جشیتو که نتا. نگرد؟ نخر؟ قفلت کردم تو اتاق؟ من فقط مراقبتم گمیکنم؟ م یکارت م یانصاف چ یب -

.کنم باشم یمن همش دارم تالش م

.گردم سر کار یبرم -

کردم ازت؟ غیبرگرد نفس من، مگه در -

.قبل از ازدواج نیمداوم، ع -

.کارت کم شد تیباردار تیمگه من از پشت کوه اومدم؟ مگه گفتم کار نکن؟ به خاطر وضع. نمیباده، صبر کن بب -

.خوام همش وابسته باشم ینم -

.چرت گفته بودم. ش قرمز شدبود، فشارش رفت باال که گوشا قهیدق هیکار  ،یقاط

....لعنت  -

:زد ادیفر

؟یچ یعنیحرفات  یدون یم.... لعنت  -
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.ستادمیرو به روش ا. شدم بلند

. یکه هست نیا الیسپرده بودم دستت، با خ. بودم کنار دهیمن کش ؟یفهم یم. و من بمونم يکه بر شهیم. یکه نباش شهیم يبهم نشون داد -

.یکه نباش شهیچون م دون،یمگردم به  یحاال باز برم

.دار شد لحنش بغض

خونه  نیکارت پر پول بود، ا هیبود،  ایمهسا بود، برد. جا بود نیجمله رو؟ بگم باده رفتم اما همه فکرم ا نیا یکن یبگم غلط کردم، بس م -

مگه بال بال خودت نبودم؟ خودت،  مگه برنگشتم؟. يزد یزنگ م هیسه ساعت بعدش اگه فقط  یگشتم، حت یزودتر هم برم یلیمن خ. بود

؟یکن یبگم بس کن، بس م. بودنت ،بوت، اقتدارت

. يفقط تو بود ،يتو اومد. بودن شترمیب ؟ینیب یم. بوده، هاکان بوده، بهروز بوده زیبوده، دن راینبوده، سم ایبرد. مهسا قبل از تو هم بوده -

.کنم صحنه رو ترك دیپس نبا. یترسم که نباش یاالن من بازم م

.رو گرفت تو دستش بازوهام

.مثل من يمرد ياونم برا ؟یچ یعنیحرفا  نیمرد ا هی يبرا یفهم یم. نشکن منو. نگو باده -

شب  یبگم که نتون یاز تو بلدم چ شتریب یلیخ. نیبلدم ام شتریبسوزونه؟ من ب يبگه؟ چطور ایتونه چ یم تیآدم تو عصبان یحاال گرفت -

.یبخواب

.نمتیبب يذار یتونستم؟ نم یکن یچند وقت تونستم بخوابم؟ فکر م نیا یکن یفکر م -

.نییرو انداختم پا سرم

.... یترس یم نمت؟یبب يذار یچرا نم -

.ستیبه خاطر اون ن -

سوال؟ ریبره ز زمیکه همه چ یبگ يخوا یم یچ گهید ه؟یبه خاطر چ -

.ادیخوام ازم بدت ب ینم. زشت شدم -

.شدم تو بغلش، محکم دهیکش. دلم سوختخودم . گفتم مظلومانه

نگات . يدینفس بر. يکه امشب غوغا کرد ییتو اد؟یاز تو بدم ب شهیمگه م ؟یگیم يدار یمن؟ چ یزندگ یگیم يدار یمن، چ يخدا -

.... شهیمن هم اد؟یبدم ب شهیمگه م. کردم یقاط. من حرص خوردم. کردن

.برهنش فرو کردم ي نهیتو س شتریرو ب سرم

.خواستم توجه تو رو جلب کنم یفقط ممن  -

.نگتیریج نگیریبا اون ج ،ياز جفت چشمام بهت اعتماد دارم اما بدجور جزم داد شتریب. دونم یم -

سرم رو آوردم باال و به صورت غرق فکرش . دیکش یقینفس عم. موهام رو نوازش کرد. بودم که انقدر دلتنگش بودم یتو آغوش شتریب یکم

.نگاهم رو احساس کرد، خم شد رو صورتم ینیسنگ. نگاه کردم

سوزوندن من بود باده، مگه نه؟ ياون حرفت فقط برا -
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من زن کنار بکش . میچجور یدونست یم ،يمنو انتخاب کرد یوقت ن،یام. حرف دلم بود شیبق یبه مغزم ول ادیم ایچ ینیخواستم بب یم -

خوام که  یو بابتشم عذر م دمیمن قول م. میحرف بزن. از کارت باهام حرف بزن لیاوا مثل اون ام،یبذار تو مرکز باشم، پا به پات ب. ستمین

.نیام هیهینبودنت بد تنب. رو ازت پنهان نکنم يزیچ گهید

.دیرو بوس چشمام

.من از خدامه -

.خوام یراننده نم. خوام یمحافظ نم -

.رفت تو هم اخماش

.کنم ازت یخواهش م. روشن شه سبحان فیبهم فرصت بده، الاقل تکل نایبابت ا -

 يمحبوبه شب که تو باغچه  يبا عطر گال یشب گرم و ساکن تابستون هی. سکوت بود همه جا يصدا. بستم دییتا يرو به نشانه  چشمام

خوام  یکه نمحرف مفت زده بودم . نایچقدر محتاج بودم به تمام ا. ینگاه عسل هی ینیریبه عالوه عطر تلخ و ش یملس عاشق يبو. تراس بودن

؟یو وابسته نباش یمرد باش نیشد زن ا یمگه م. وابسته باشم

.بد ،یچند وقته بد تلخ نیکه ا یشراب ؟يشد رهیبه کجا خ -

گوشم  ریز زیر يچند تا بوسه . دیکش قیچند تا نفس عم. شد یخورد و خوش خوشانم م ینفسش به گوشم م. موهام نیرو سر داد ب سرش

.دیکش یدستشو رو کمرم م. زد

.دوستت دارم نفس من -

رو که حس کردم،  يلباش و اون تر ینرم. شد بهم رهیسرش رو آورد باال، چونم رو گرفت و خ. حرفا بودم که جوابش رو بدم نیتر ازا شل

اون  و با دیسرش رو عقب کش. داد یلبم، هر تماس دستش با کمرم، پروازم م يهر حرکتش رو. عذاب چند روزه رها شد هیروحم از 

:تر بود، گفت نیدلنش یکه از هر زمان ییمست کننده و صدا يچشما

تو اون حرفت؟ ينبود يتو که جد -

.دمیگونش کش يرو یدست. یبه خودم لعنت فرستادم که انقدر مرض دارم گاه. کرد یم تشیداشت اذ یدونستم چ یم

ادکلنتم؟  يبو يانقدر وابسته  یحت یتو باشم و وابسته نباشم؟ وقت يزن تو باشم، مادر بچه  شهیمگه م -

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

. به لطافت تک تک بوسه هاش و رفتارش بود، فیحس لط هیته دلم . خواب بود به نظرم. بالشت بود و رو به پنجره، پشت بهش يرو سرم

وقت رنگ خشونت  چیاما ه یبد اخم ایبود  ادیهمراه با فر تشیعصب. خشونت نبود يرفتارش با من ذره ا چیتو ه. نبود یکال مرد خشن نیام

که  نهیمهم ا. عاشقتون باشه د،یکن یم یباهاش زندگ دیکه دار يکه مرد ستیاصال مهم ن": گفت یکه م داشتم ياستاد. گرفت ینم

اومده و بزرگ شده بود که رتبه  ایبه دن يشد که تو کشور یعنوان م یاز طرف کس نیخب البته ا ".حفظ کنه یطیاحترامتون رو تو هر شرا
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که  تخت جا به جا بشم و بلند شم يخواستم تو. برد یافتاده بودم و خوابم هم نم ییزایاد چه چی. زنان بود هیتو خشونت بر عل ایسوم دن ي

.پشتم احساس کردم يفرشته ها يزد و نفس داغش رو رو یغلت

کجا خانوم خانوما؟ -

.اوردیبرام م يشتریخورد، عشق و آرامش ب ینفسش به نفس فرشته هام که م. به پشت سر دمینچرخ

.بدخواب شدم -

؟يچرا؟ تو هم مثل من تو فکر -

؟یکن یفکر م یتو به چ -

.ولش کن نفس من -

.کنم یخواهش م. نه، بگو -

خوام روت دست بلند کنم که حالم از بودنم به هم  یکه م يکه تو فکر کرد يداغونم کرده؛ لحظه ا شتریب یکردم چ یداشتم فکر م -

؟يو منکر بودنم شد یبهم وابسته باش يخوا ینم یکه گفت يلحظه ا ایخورد؟ 

.دونستم که چرت گفتم یم. داشت حق

من دست تو رو . خوردن که باعث شدن اون لحظه نتونم فکر کنم یتو ذهنم وول م یبودم و مدام خاطرات یبدلم، من اون لحظه عص زیعز -

.نبود نیام. گفته بودم و اون دستش بلند شده بود لشیخالف م يزیمرد بود که من چ هیانگار،  يچطور بگم، تو نبود یعنی. دمید ینم

. اما هست ستیبرات مهم ن یگیفراموش کردم، م یگیم. به گذشتت باده يدیکه تو چسب هنیمنظورم ا. مشاور شیپ میریبا هم م میما دار -

.بکنم دیدونم چه با یمن نم. یهر نگاه ،یاونا رو، هر حرف ارهیم ادتیبه  يزیهر چ

.به طرفش دمیچرخ

ن؟یام -

ن؟یجون دل ام -

؟یطاق باز بخواب شهیم -

تر و سرم رو آروم گذاشتم  نییتو خودم جمع شدم و رفتم پا یکم. نکرده بود افتیرو در هر چند هنوز منظورم. دیو طاق باز خواب دیچرخ

.هم جابه جاش کردم یکم. نشیس يرو

باده؟ یکن یکار م یچ -

.کنم یدارم جامو مرتب م -

.لت خلسهبرد تو حا یحس هام رو م يبرخورد دستش با پوست سرم همه . موهام يکرد و دستش رو سر داد ال یسرخوش ي خنده

.جا باشه نیپسرمونم حق نداره ا یحت. نیفقط من ام. منه يجا شهیجا هم نیا -

.دو تا انگشتش نیگوشم رو گرفت ب ي الله

.اون يبرا شهیدنگش م هی اد،یب ایهم که به دن ین یحاال ن. شش دنگ به نامته عروسک زمیمن همه حس هام، همه چ -

.دروغشم لذت بخشه. و حداقل سه دنگش مال اونه، اشکال نداره یخوش کندل منو  يخوا یدونم م یکه م نیبا ا -
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***

اصال؟ يدیخواب شبید -

.رو به سمتش پرتاب کردم که تو هوا گرفت زیم يکن رو پاك

عزب به تو چه؟ يآخه دختره  -

؟یکن یور مبرام سانس نشویریش يبشنوم، چرا جاها دیاشک و آهشو من بدبخت با يهمه صحنه ها. برو بابا -

.نییصدام رو آوردم پا یو کم دمیخند بلند

.شنوه، زشته یبغله، م نیهم ایمغز، اتاق برد یب -

.اشاره کردم ایبا چشم و ابرو به سمت اتاق برد. دیدونه زد به صورتش و خند هی یشیحالت نما به

چه خبر؟ -

خواد، چرا اومده دنبال من؟ یدونم چموش نباشه م یشه، چه مبپو دهیکه لباس پوش ياگه دختر نیباده ا. فهممش یمن نم. تو لکه -

 گم،یخودم نم دیاز د. یبراق نشو منو بزن. کوتاه بود یلیتو دامنت خ. هیعیخب طب يحد هیتا . یحرفا باش نیکردم باهوش تر از ا یفکر م -

.یبودنش رو حس کن. شینیخواد تو بب یم میطرف هیاما از 

.کم متفکر نگام کرد هی

. نبودن یدادن ریاهل گ يبچه ها ،یرانیاگر هم ا ایبودن  يفرانسو ای. ندارم میرو تو زندگ ایمثل برد يداشتن پسر يمن تجربه  ،یدون یم -

.ستیدختر فکر کنم تو بساطش ن. نظر دارمش ریچند وقته ز. بهیعج دیبرام شد ایبرد. دخالتا بکنه نیپدرم هم نبوده که بخواد از ا

.کنه یوقت خودش رو سانسور نم چیپسر ه نیا. نه فقط تو دن،یفهم یدختر بود تو چنتش، همه م. انهیع طنتاشیش ایبرد ن،یبب -

.ناستیکنه بابک عاشق ت یگفت فکر م یچند وقت پش م. بامزه هم بهت بگم زیچ هی -

.میباش یبگرد و خاك حسا هیمنتظر . بفهمه نیپس دو صباح مونده تا ام. دیهم فهم ایپس برد ،يوا يا -

.ستین ایچرا؟ بابک که مثل برد -

خدا به من رحم  یول شهیم یعکس العملش چ نیدونم ام ینم. و سه سالشه یو چهار و بابک س ستیب نایت اده؛ینسبتا ز شونیفاصله سن -

.کنه

.شوهر خوش خلقت نیبرو بابا با ا -

***

 یپشت اطیح. کرد یصحبت م اطیمهسا داشت با تلفن گوشه ح. و تراس شرکتخوردم ر یم ییمن هم داشتم چا. يرفته بود دنبال کار نیام

از من و مهسا دختر جوان  ریشرکت به غ نیخب تو ا. دمیدختر رو شن هیصحبت پر از ناز  يخبر که صدا یو از اتفاقات داخل نسبتا ب میبود
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بود چون  ایسر برد ریکه بود، ز یهر چ. تونه باشه یم یکه کسنسورام فعال شد  یحساب. در ضمن که روز اومدن سها هم نبود. نبود يا گهید

.از جام بلند شدم عیسر. ومدیسمت م نیمهسا تلفنش تموم شده بود، داشت به ا. مربوط به اون بود شهیصداها هم نیا

.... گمیمهسا م زه،یامـــم، چ -

؟یچرا لکنت گرفت -

.میقدم بزن میکم بر هی. تو شرکت مینر گمیم -

.سرمون ختهیکار ر یکل ؟یکه چ رونیب میبر ؟يشدخل  -

.رو مظلوم کردم افمیق

.ارمیرو ب فمونیپس برم ک. گربه شرك نیخب بابا، ع یلیخ -

.ارمینه، من م -

.خب باشه برو، چه بهتر ؟یکن یم يطور نیچرا ا -

بود، مو تو  یدوم م نهیبراش مهم نبود که اگه گز مهسا گهید ایخنگ بود  یلیخ ای ایبرد. ارمیدادم اول خودم ته توش رو درب یم حیترج

. ستین چشیذاشتم که دوست من باز یسرش نم

 نیجور مواقع که خونسرد بود و پر از خنده و لذت، ا نیبرعکس ا ایلحن برد. میستیدونه که ما تو اتاق ن یدونستم م یم. سمت اتاقش رفتم

.بار پر از استرس بود

.میزن یدا با هم حرف مبع رونیبرو از شرکت ب ایب -

؟يدیجواب تلفنامم نم یچند وقته درست و حساب یدون یم. بعدا نداره -

.سر و سامون بدم میخوام به زندگ یمن بهت گفتم م -

.دیخند يزنگ دار يبا صدا دختر

؟ينکنه عاشق شد -

.من رو هم متعجب کرد ایبرد يجد لحن

ه؟بیکجاش عج ؟یکن ینگاه م يبله، چرا اون جور -

.يحرفا نبود نیاهل ا ا،یمسخره نکن برد -

کنه  دایبحث ادامه پ نیا نمیب ینم یلیدل. رونیاالن با زبون خوش برو ب. يشرکت نبود يایب يکه به خودت اجازه بد نیتو هم اهل ا -

.نینازن

ن به سمت اتاق خودمون، در باز شد و رفت يمن برا میهمزمان با تصم. جا دور کنم نیمن رو مصمم کرد که مهسا رو از ا ایبرد يجد لحن

.به من انداخت یاجمال ینگاه. رونیاز اتاق اومد ب يدختر ملوس و نسبتا کوتاه قد

.سالم -

.مهسا دنیاحتماال از ترس د. دیکش یبود و گردن م ستادهیمضطرب پشتش ا ایبرد

ه؟یک یدون یدونم م یدوست ترمه، البته نم نم،یمن نازن. یباش نیزن ام دیبا -
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:زد ادیفر ایبرد

.بس کن. رونیبرو ب نینازن -

 نیباال داشت ا يلنگه ابرو هیبا  نهینگاه کردم؛ مهسا دست به س. نگاهش متوقف شد پشت سرم. دیرنگ از روش پر ادش،یبا فر همزمان

.دیاز جاش پر بایتقر ایبرد. بود به راه افتاد ییتکون داد و به سمت اتاق خودمون که در پهلو يسر. کرد یصحنه رو نگاه م

مهسا؟ -

.بهم کرد ینگاه نینازن

....که ترمه  یدون یاگه نم -

.سرم رو باال گرفتم. تالشم رو کردم تا صدام کنترل شده و خونسرد باشه تمام

ب خروج رو بهتون در يمنصور يآقا گمیم. کنه دایحرفا ادامه پ نینداره ا يازین ادیز. میدونم خودم ک یم. بوده یدونم ترمه ک یمن م -

.نشون بدن

.بهم انداخت ینگاه ظیغ با

.الزم نکرده، خودم بلدم -

.دیبه دوش به سمتم اومد و گونم رو بوس فیبه رفتنش زدم و برگشتم به سمت اتاق برم که مهسا ک يلبخند

.کنه یکم سرم درد م هیمن . بعد يقدم زدنمون رو بذار برا قیرف -

هم از پررو . خشک شده بودم. دیقاپ زد و دو زشیم يرو از رو چییکه سو دمیرو د ایفقط برد. بهش بزنمنذاشت حرفم رو  یحت. رفت و

.رایو خواهر سم یخودم قیالحق که رف. مهسا يو هم خونسرد ایهم وحشت برد ن،یبودن نازن

***

واقعا من معتاد به . دست داده بود یودم و بهم حس خوبکله کار کرده ب هیبعد از مدت ها . خانوم شام رو آماده کرده بود و رفته بود افسانه

خونه  گهیساعت د کیکه قرار بود  نیام يگذاشتم تا سر فرصت برا. جالب بود اریرو خونده بودم که برام بس يزیچ المیمیتو ا. کار بودم

.مطالعه کنم ینشستم تا کم. بخونمباشه، 

***

.میدیرو چ زیبا کمک هم م. تراس گذاشتم يشام رو رو نیام شنهادیپ به

شرکت چه خبر؟ نمیمن، بگو بب یخب م -

.رو نگاه کردم نیداد، استرس داشتم، ام یکه مهسا جواب تلفن نم یسه ساعت نیکه کال از ا من

شده؟ يزیچ -

.اومده بود شرکت نینازن -
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ن؟ینازن -

.دوست ترمه -

.رو تو ظرف رها کرد قاشق

.نه ایعاشق شده  ایکه برد نیشناسم و ا یرو م خواست مطمئن بشه من ترمه یم -

....که  دمیقول م. باده من متاسفم -

.دستش گذاشتم يرو رو دستم

.خوب باشه یلیاالن خ ایکنم حال برد یفقط فکر نم. من جوابشو دادم ن،یام الیخ یب -

مهسا خروشان بود؟ -

.بود که ساکت و ساکن بود نیا بینه، عج -

.کردم فیش تعربرا زیرو ر ماجرا

.بکشه دیبا یچه منت ا،یبرد چارهیب -

.نیام شهیآدم پاك نم يگذشته  بایز میتصم هیبا  ایزود نیبه ا. اعمال خودشه جهینت -

***

به خصوص که مادرش سراغ مهسا رو از من . شدم یم یداشتم عصب گهید. بود جهینت یهر دوشون ب یبه گوش نیمن و ام يمتماد يها تماس

.بود گرفته

.ایریگ یدوباره کمر درد م. نیبش ایخانومم ب -

دوتا؟ نیآخه کجان ا ن؟یساعت چهار کجا و نُه کجا ام. رمیم یدارم از استرس م -

.ستین يزیچ. کشه یدوست گرامت داره نطق دوست بدبخت منو م -

.شپاش نشستم و دستم رو انداختم دور گردنش و سرم رو گذاشتم سر شون يسمتش و رو رفتم

.نداختمیبساط راه م هیهر روز  شه،یهمه لطف شما م نیدونستم ماجرا ختم به ا یخوشگل من، من اگه م -

قدر خونسردم؟ نیهم شهیمن هم يفکر کرد خود،یب -

.تونم با خانوم و پسرم خلوت کنم یمنم م ،يخب حاال که انقدر خونسرد -

و آروم با زمزمه  دمیعطرش رو نفس کش يبو. گاه هیتک یعنیمن  يبرا آرامش و یعنیپسرم  يشکمم، برا يکف دست داغش رو حضور

.با پسرمون داشت، خوابم برد نیکه ام ییها

افتاد که از مهسا خبر  ادمی هوی. 12نگاه کردم؛  وارید يبه ساعت رو. بود کیکاناپه بودم و اتاق نسبتا تار يرو که باز کردم، رو چشمام

.دوقلوها اومد يبلند شدم که صداکجا بود؟ از جام  نیام. نداشتم

:آتنا
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؟يدختر تو بلند نشد. خان رفت. خان اومد یکل. رفت نیام. میما اومد. نبود قیدختر تو خوابت انقدر عم. به به خانوم خانوما -

د؟یکن یجا چه م نیشماها ا -

:نایت

.امیخونه داداشمه، هر وقت بخوام م. میقد يعروسم عروسا ا،ید ب -

و؟ک نیام -

.آروم اومد کنارم آتنا

.جا نیبابا هم ما رو آورد ا. ششیکارش داشت، رفت پ ایردی. ستین يزیچ -

خودشون کجان؟ -

:نایت

.خاطر رفت نیبه هم م،یمون یجا م نیشب ا میما گفت -

.کرده بود رییانقدر تغ زیدو سه ساعت همه چ نیخواب اصحاب کهف رفته بودم که تو ا انگار

.شده؟ مهسا باهاش بود شیزیچ ایبرد -

.انداخت نایبه ت ینگاه آتنا

.ستین شونیزینه چ -

.زنگ خورد شیگوش نایت همزمان

.بابکه -

.برداشت نیبوق ام نیبا اول. به سمت تلفنم رفتم. بود بینبود اما لحن و نگاه دوقولوها عج بیبابک بودن پشت خط اصال عج نیا

جانم باده؟ -

د؟یبا بچه طرف. زنم یم غیشده وگرنه ج یچ یگیم يکار پنهون یزود و ب ن،یام -

.بابک شیآورده بودش پ ایبرد. کم مهسا حال ندار بود هی. ستین يزیبه خدا چ. ستین يزیچ. خب خب خانومم -

.رفت لیصدام تحل. نشستم رو مبل. شد یم دهیها تو سرم کوب کلمه

؟یگیم يدار یچ -

ر حالم؟من س ینیب یبابا نم يا. ستین یچیه -

.بده به مهسا ویگوش -

.خوابه عروسکم -

.اون جا امیپس من م -

.امیم گهیساعت د هیمنم تا  شتن،یدخترا پ تت؟یبا اون وضع خود،یب -

.به دست به سمت اتاق رفتم و مانتوم رو تنم کردم تلفن

.نیام امیمن دارم م -
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.خوبه گمیوقت شب؟ بهت م نیا. باده رو اعصاب من راه نرو -

.مانتوم رو بستم يها دکمه

. امیدارم م. دیکن یپنهون م دیازم دار. چشه ستیخواهرم معلوم ن گمیمنم بهت م -

***

باده؟ یهست یچرا انقدر عصبان -

.مرتب کردم فتاد،یشالم رو که داشت م. انداختم نیبه صورت ام ینگاه

.به نام خانواده و گذشته اس يزیمن از چ يته تنها داش مارستانه،یتخت ب يکه با سر شکسته رو ینباشم؟ اون -

.دستش گرفت و موهام رو آروم از صورتم زد کنار يدستام رو تو. به سمتم اومد

خودش چقدر داغونه؟ ینیب ینم -

.ستیهر چند حدسشم سخت ن. هیچ اینسبتش با برد دمیکه آخرم نفهم نهیمسخره نازن ياون دختره  رهیاصال همش تقص. باشه -

.خانومم يدر ضمن تو که فرافکن نبود. نداره یس من، به ما ربطنف -

 ا،یبودم، از دست برد یعصب. بودم ستادهیا مارستانیب اطیصبح، تو ح يساعت دو ،یشب گرم و خفقان آور تابستون. دونم یشده بودم، م بچه

.مهسا، خودم، ترمه، همه ن،یاز دست نازن

.ياریا اصال دوست نداره تو به خودت فشار بمهس. یکن ینم یبه دوستت کمک يجور نیا -

.مادر مهسا نشسته بود مارستان،یب دیسف مکتین يرو. دمیسرك کش يا شهیکنار در ش از

....دو تا دسته گل بزرگ نکرده که  ییبه تنها....  ییبه تنها ،ینیب یکه م یاون زن -

.بغلم کرد، تنگ و محکم. حرفم رو ادامه بدم نذاشت

 نییشانس آورد که سرعت پا. دشیند نیمهابا درو باز کرده و ماش یمهسا ب ؛يدیخودت که شن. خب دعواشون شده. يریمتند  يدار -

.کتف ي هیتو ناح یدگیضرب د هیزخم تو سرش و  هیحاصلش شد  ن،یماش

.جا به جا کردم نشیس يرو تو سرم

.همارستانیکارمون همش تو ب م،یافتاد قیشما دو تا رف ریگ یاز وقت -

:رفت، گفت یلحن مهربونش که دلم براش ضعف م با

.همش وسطه چارهیمن ب يدونم چرا پا یمن نم ،يآ يآ -

***

کنه؟ یچرا چشماشو باز نم -
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 م،یکه اومده بود یجرات نداشت به من نگاه کنه، بس که از وقت. کلمه داغون و خسته بود یواقع یبه معن. بود ستادهیکنار بابک ا ایبرد

.کردم یچپ چپ نگاهش م داشتم

:بابک

دو روزم خونه استراحت کنه،  یکی. میدار یتا صبح نگهش م نانیمحض اطم. هینرمال و عاد زشیهمه چ. خوابه ست،ین یخاص يمسئله  -

.حله زشیهمه چ

.زد ایدونه به پشت برد هی

.کم اخماتو باز کن هی گه،یخوبه د زیداداش همه چ -

.زد یلبخند کج و تلخ ایبرد

.بلد نبودم ازش مراقبت کنم -

:نیام

 یم. ستیدست خودمون ن. دونستم یمن همش خودمو مقصر م ادته؟یباده و پدر تو جاده لواسون که تصادف کردن . فهممت یم ن،یبب -

....اما خب  ،يو نکرد يکرد یم يکار دیبا یکن یدونم که فکر م

.حرفش رو نصفه گذاشت نیام

:من

.گذاشته يانرژ يادیکم ز هی لیاز مسا یته، تو بعضکم نذاش يزیچ ایبرد -

دستش رو انداخت  نیام. نداشت یعکس العمل چیبابک اما ه. دمیفهم ایبرد نییو سر پا نیام يرو از چشم غره  نیا. حرف زده بودم تلخ

.آورد رونمیدور کمرم و از اتاق ب

؟یگیم يجور نیچرا ا -

گم؟یمگه دروغ م -

دعواشون شده، مثل هر کس . یزن یو حرف نم يریگ ینم میتصم یزد؟ باده، به خاطر عالقت به مهسا منطق دیاهم ب ویهر حرف راست -

.فتهیتونست اتفاق ب یهم م نینازن يواسطه  یب نیا. يا گهید

***

 یکل. بغلم کرد یلمادر مهسا هم ک. مونه یسفت و محکم بهم گفت که خودش م ایبرد. بود جهینت یمهسا ب شیموندن پ يمن برا اصرار

جون قبول  نیمیجون هم نباشه، اما س نیمیاصرار داشت س ایهر چند برد ؟یکه چ مارستانیشکم بمونم ب نیگفت برم خونه، با ا. بوسم کرد

 نیبسرش رو  ایجون توش نشسته بود و برد نیمیکه س یتو اتاق. همراه شدم نیو با ام دمیکه خوابِ خواب بود بوس ومهسا ر یشونیپ. نکرد

.از جاش بلند شد و به سمتم اومد ایانداختم که برد ینگاه گهیدستاش گرفته بود و پشت درش نشسته بود، بار د
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 ،يدوستش دار ،یدوستش. یمهسا، اون جا درك کن دنیاحساس من رو از د یتون ینم يلحظه ا یحقه باده، اما حت یبهم بگ یهر چ -

.استحرف نیاز ا شتریب یلیمن خ يدرست، اما برا

***

من با راننده رفته بودم، چون بابک خان که . دوقلوها تو اتاق مهمان خواب بودن. بازوش بود يسرم رو. چونم باال آورد ریپتو رو تا ز نیام

.زد میشونیبه پ يبوسه ا نیام. با من همراه بشه نایداده بود، نذاشت ت خودیب ریگ

.یکن بخواب یسع -

 ییبایتنها ز. ییاز گذشته م به همراه ندارم جز درد و کتک و تنها یچیمن ه. داده باشم ایاز دستش بدم  مدیترس. دمیترس یلیامشب خ -

.دهیمحبت م يکه بو شینه سال پ رانیاز ا یتنها بخش. من مهساست يگذشته  فیلط

باده؟ -

جان دلم؟ -

.نتیجا بب نیا ادیمامان فردا از دانشگاه م -

چطور؟. قدمش سر چشم -

اما مامان دوست داشت رو در رو باهات  دیصحبت کرد یدرسته که تلفن ،ییکذا یاون مهمون يبعد از ماجرا. ستین یخاص يئله مس -

.ها وهیم يسر هیدلمه و آش و . ارهیبرات ب ارونهیآهان، و گن؟یبهش م یکمم گفت، چ هی. صحبت کنه

.دستش رو دورم تنگ تر کرد يحلقه . کردم سکوت

.تونم کنسلش کنم یم ،یصحبت کن يخوا یهنوز نم یکن یر ماگه فک زمیعز -

.ستینه، مشکل اون ن -

ه؟یپس چ -

.میفردا راجع بهش حرف بزن. خستم یلیفکر کنم خ ،یچیه -

. که شده، من هستم يزیکه هست، هر چ یهر چ یعنیحرکتش  نیدونستم ا یخوب م. موهام زد و محکم تر بغلم کرد يرو یآروم ي بوسه

روزها نبودش رو  نیا. خانواده داشتم پر از نشاط، پر از عشق، اما مادرم نبود هیمن . جون، پدرجون، دوقلوها هم بودن نیریش. م بودواقعا ه

جون به عهده  نیریاون رو ش فیاز وظا یلیدونستم در کمال محبت، خ یخوب م یلیخ. کردم یگذشته احساس م يروزها ياز همه  شتریب

 نگیریج نگیریآشنا و ج ییمواج بود، با بو ییو موها اهیس ییمتوسط، چشما يبا قد یزن ومد،یم ادمیکه  يزیچکردم،  یفکر م. گرفته

. وقفه ینبودن ب کیپر از  ،یخستگ ،ییطال، پر از تنها يالنگوها

***

.افشویق -
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.مانتوش رد کنه نیکردم تا دستش رو از آست کمکش

.ندارم یشده، من مشکل يهند يمهاراجه ها هیتو که شب ي افهیبا ق سهیواال در مقا -

.بود که درد داره نینشان ا. هم فشار داد يرو یرو کم چشماش

.ارمیبرم از خونه مال خودتو ب ای ارمیاز پانچوهامو برات ب یکیبذار  گمیم. یکن یلج م -

.دور ندازمشیمانتوم که فدا شد، برم خونه م نیول کن بابا، ا -

 یازش م یصورت نیبار همچ نیشناخته بودمش، اول یاز وقت. بود ایخسته و صورت در هم برد يچشما. در باز شد يال .به در خورد يا تقه

.دمید

:ایبرد

مهسا؟ يدیپوش -

.بازوش انداخت ریمهسا، آروم به داخل اومد و دستش رو ز دنید با

.انباده ج یمرس. نهیمادرتم تو ماش. میرو بنداز رو من، آروم بر تینیسنگ -

کرد که باعث شد باز چشماش رو  يخنده ا. دیرو د میشاک يمهسا چشما. کرد یکمک به دوست خودم، ازم تشکر م يگرفته بود، برا لجم

.درد ببنده ياز رو

.باده یحسود خانوم -

 یجود و حضور ممتد و ببا و. صحبت با بابک تو چارچوب در بود، نشنوه یکه همه حواسش پ ییایشدم که انقدر آروم گفت که برد خوشحال

داشتم از  یبرام زد، وقت یفقط اس ام اس. ارمیرو در ب هیقض يگپ بزنم تا بتونم ته تو ینتونستم با مهسا درست و حساب ا،یبرد يوقفه 

 یم يزیچلب  ریکردم که ز نهیبه راننده از تو آ ینگاه. دونست یدرد منِ فضول رو م. برم ششیرفتم که فردا پ یم ونهخونشون به سمت خ

.که فکر کنم پسرم بهم داد یزدم به جواب يلبخند. هر جفتمون میتنبل شد. یمامان میامروز هم سر کار نرفت. خوند و به سمت خونه رفتم

***

.انداختم یگاز گذاشته شد، نگاه يرو ایشد  دهیچ زیم يکه با کمک افسانه خانوم رو ییزهایچ به

.دیدیزحمت کش یلیجون خ نیریش -

.جذاب تر شده بود شهیخوش دوخت از هم یبا اون بلوز شلوار مشک. زد يندلبخ

.بوده یهر چند، فکر کنم تنها هوست تا حاال توت فرنگ. یکه ممکنه هوس کن هییزایهمش چ. نگو دخترم، قابلتو نداره -

.لبم آورد يرو يلبخند مونیتوت فرنگ يماجرا

.نیام یبله، طفلک -

برش داشتم و گاز  جانیرفت به سمت آلوزرد رو به روم و با ه میدستم مستق. خوشگل بود، جلوم گذاشت يها وهیرو که پر از م وهیم سبد

.انداختم نییخندانش سرم رو پا يچشما دنیبا د. زدم
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.رمیخودمو بگ ينتونستم جلو د،یببخش -

.همراهت باشه يباردار نیبذار تو ا. اهیخود سکن، بفرستش دنبال ن دارشیب ینصفه شب. يکرد تیاذ نویتو کم ام. نوش جانت دخترم -

.کنم یو پوچ اخم م چیسر ه. شدم ینازك نانج. کنه یم تشیشدن هورمونام اذ نییباال پا. کنم یکه م تشیاذ -

.که از بوش مشخص بود پر دلمه است رو کم کرد یبزرگ يقابلمه  ریسمت گاز رفت و ز به

باده، مادر؟ -

همون طور که پشتش به . کرد کیاون خطاب مادر گونش، تمام حس هام رو دوباره تحر. پشتش به من بود. تمگاز انداخ يبهش پا ینگاه

:من بود، ادامه داد

.دوست نداشته باشه نیام دیبه ما چه که شا. میکن یپس مام دلمه ها رو ترش م. ترشه خوشگلم يزایبه چ ارتیکه و نیمثل ا -

کرد؟ دست  یم يگفت؟ اگه بود، االن پشت اون گاز داشت برام آشپز یراست م. شده ریفت پگ یشده بود؟ ساره م یچه شکل مادرم

ها  ارونهیو نیساره از ا يمطمئنم برا. مامانم نبود يبادمجونا میحل یبه خوشمزگ ایدن يجا چیتو ه ییغذا چیوقت، ه چیه. بود یپختش عال

.سرم رو تکون دادم تا برگردم به زمان حال. پخته بود

.رو کرد به سمت من. جون بلند شد نیریش لیموبا يصدا

.بشه یخال دیبشقابت با. آمارتو دارم. يخور یم وهیکم م -

.بهش اعتراض داشت و بعد از قطع کردن، رو کرد به من یجون کم نیریگفت که ش یم يزیچ. بود شیدختر واقع. گفت ییالو و

 گهیبگو به باده، م ،يایم يخودت دار گمیبهش م یهر چ. رهیاز شال هاتو ازت قرض بگ یکیقرار بوده  ایگو. باده، مادر شرمنده، آتنا بود -

.رهیم ادمیمن بعدا  فت،یبذار تو ک ریشما ازش بگ

.برم بردارم دیجون، بذار نیریناقابله ش -

.کنم یاالن افسانه خانوم رو صدا م ن،ینه نه، تو بش -

.شمارهیم. بخورم دیبا نیقبل از اومدن ام. هتموم شده بود، بخر نمیتامیاونو فرستادم و -

.یکمردردت از جات بلند ش نیخوام با ا ینم. من خودم برم بردارم ،یشیپس اگه ناراحت نم -

زد و پر از  یکه از سر جلسه م نیبهش زدم و آدرس دادم کدوم شاله و بعد با آرامش شروع کردم به جواب دادن به اس ام اس ام يلبخند

جون طول  نیریکار ش یاحساس کردم کم. نیام یحواسم رفته بود پ. دادم شیزدم و دلدار يلبخند. طرف مقابل یپر حرف غرغر بود از

.متفکره افشیق یو کم ادیاز راهرو داره تو م دمینکرده که د دایپ دیشا نمیرو گرفتم و بلند شدم تا برم بب یبا وجود درد کمر صندل. دیکش

جون؟ نیریش دیکرد داشیپ -

.شال رو بهم نشون داد یجیکه توش بود خارج شد و با گ ییاز فضا یصدام، کم با

باده جان؟. ناهاشیبله ا -

به  یبا همون صورت غرق در فکر رفت سمت گاز و هم. جون نصفه موند نیریانداخت و تو اومد و حرف ش دیموقع افسانه خانوم کل همون

.ختهیه همش رطور ب نیا يزیآش رشته زد و من موندم که چه چ
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***

.ختیر يجون دوتا فنجون چا نیریش. کرد و رفت یافسانه خانوم خداحافظ. حدود چهار بود ساعت

م؟یصحبت کن یرو تراس کم میبر يباده، دخترم حوصله دار -

 ینیچ نهیداشت زم. نبود نیحرفش ا. کرد فیام تعر قهیاز گلدان ها و سل یکم. میبا هم رو تراس رفت. و خنک بود يابر مهین یامروز کم هوا

.دشیجو یبرسه که دو ساعت بود داشت م یخواستم به اصل مطلب یچشماش مضطرب بود و من م. کرد یم

د؟یبگ دیخوایم يزیجون شما چ نیریش -

.... یمسخره که تو به خودت گرفت یاز اون مهمون. دونم از کجا شوع کنم یباده، نم -

....خوب  گمینم. اون ماجرا تموم شد -

.دونستم چطور بزنم یرو نم حرفم

؟يپسرمو حسرت به دل بذار يخوا یم -

.زیم يگذاشتم و خم شدم رو ینعلبک يدستم رو رو يفنجان تو. نکردم افتیرو در منظورش

.شمیمنظورتونو متوجه نم -

.انداخت نییرو پا سرش

.وشهبازه و پاسپورتتم ر پشیمنظورم به اون ساك پر لباس تو کمدته که ز -

.لعنت به من، فراموشش کرده بودم کامل. ختیر دلم

....جون  نیریاما ش -

.لرزش داشت یصداش کم. وسط کالمم دیپر

اون روزه؟ يبه خاطر حرفا. دمیوا رفتم باده اون ساکو د -

.ستین زایچ نینه، واقعا من قصدم ا -

به . خسته بود و پربغض. خبر داد شماله يازیگفت تهرانم، ن یم. داد یمسر باال جواب  نیسه روز بود ام. شکرآب بوده ونتونیدونم م یم -

االن مگه .... اما اون ساك  ".کنن یاونا مستقلن و خودشون حل م. دخالت نکن"گفت  "شده؟ یچ نمیزنگ بزنم باده بب"مسعود گفتم 

.... اگه معذرت. ارهیبدون تو و پسرش طاقت نم ؟یپسرمو بدبخت کن يخوا یم د؟ینکرد یآشت

.دستش گذاشتم يدستم رو رو. کنه لیحرفش رو تکم نذاشتم

جمعش . من واقعا قصدم گذاشتن و رفتن نبود. اشتباه من شکر آب شد هیشکرآب نبود، به خاطر  یاون مهمون يبه خاطر حرفا ونمونیم -

.... میادامه بد میکردم که اگه نتونست

.داشته باشه یبرات مفهوم دینبا دیادامه بد دیباده، نتونست -

.فنجون کردم يدستم رو لبه  دنیو شروع به کش دمیبهش انداختم و دستم رو کش ینگاه

.اس گهیرفتن بهتر از موندن و خرج کردن همد یگاه -
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.حاال موندن بهتر از رفتنه. یو رفت یگذاشت تیبار تو زندگ هیتو  -

 هیشب دایشد ،ينگاهش مهربون بود و جد. کردم که گردنم درد گرفتسرم رو بلند  عیانقدر سر. رو سرم آوار شد يزیکردم چ احساس

.نیام

.يچرا اورهون بود ،یدونم؛ چرا رفت یم زویمن همه چ. تعجب نکن دخترکم -

.به من قول داده بود نیام. نیام

؟ینرو ازش پنهان ک يزیچ یتون یم. نمیخب من مادر همون ام. به ما نگفته يزیچ نیام. اون طور نگاه نکن -

به  یدست. و خنک، بدجور به نظرم خفقان آور شده بود يابر مهین يهوا. گفتن نداشتم يبرا يزیچ. بودم که جوابش رو بدم نیتر از ا لمس

.دمیباز لباسم کش ي قهی

بود، مغرور  بایه زک يدختر. تو هوا بود نیام. منم چشمم گرفته بود. پسرم عاشق شده بود. یشیمادر م يتوام دار. ناراحت نشو باده جان -

 رایدونستم چرا دارم از سم یم. خونت میومدیم يخواستگار يبرا میداشت. دونستم چه خبره یم دیبا. به نفس بود و مرموز یبود، متک

هر . کرد تتیاون روزمون اذ يدونم که حرفا یم. نگاهم نکن ياون جور. یمادر نوم ،یپسرم زیعز. باده یعروسم. کنم یم تیخواستگار

.... يکه منظور تو نبود میر بگچقد

د؟یثواب کن دیشمام خواست -

.بود نیا د،یکه اون لحظه به ذهنم رس يزیچ تنها

من در مورد اون خانوم هم منظورم . میرو دوست داشتن رو به هم رسوند گهیکه همد يکه دو نفر نهیبوده باشه، به خاطر ا یاگرم ثواب -

من پشت انتخابشم، . ستیتر؟ پسر من بچه ن قیو ال باتریاز تو ز یاز تو بهتر؟ ک یک. ینم عروسمک یباده من افتخار م. ثواب بود نیهم

.که خودم هم به اون سمت سوقش دادم یپشت انتخاب

.دارم هیتک تک کارام توج يبرا. رو دوستش دارم نیمن ام -

اگه نگران اون ساك و پاسپورت روش  دم،یترس یگه نما. دمیاالن ترس. شک نکردم يمن لحظه ا ؟ینداشته باش شهیمگه م. يحتما دار -

 شیتو زندگ یحسرت چیه دیشا. داشته يشاد یکودک نیخوام بهت بگم، ام یم. دونم یم يزیکه چ اوردمیبه روت نم دیوقت شا چینبودم، ه

 ییداشتش تو نیدونم با ارزش تر یطرف، خوب م هیتمام داشته هاش به . نداشته باشه یحسرت چیخوام بازم ه یمن خودخواهانه م. نداشته

هر  نتون،یشد ب يزیاگه چ. کردم نیرو صرف هم میمن همه زندگ. پسرم حسرت زده باشه باده يروز هیخوام  ینم. که تو شکمته یو اون

تا هر  ایاد، بخو ینم زایما و يپاسپورت، خونه  یگفته بودم، ساکت رو دوباره جمع کن، ب رو نیهم ا گهیبار د هیمن مادرتم، بهت  ،يزیچ

.اما فرودگاه نرو م،یاریپدرشو در م ییاصال دوتا. يخوا یوقت که م

.اشکم در اومد. دیکش یدست خت،یگونش ر يکه رو یبه اشک. کنه که نبود يرو باز يخواست نقش مادر یم. کردم بغض

.محکم بغلم کرد. از جام بلند شدم. شد و به سمتم اومدم بلند

رو از ما به  يزینشه چ یوقت هی. دوست داره شتریکنم تو رو از دخترهاشم ب یفکر م یمسعود که گاه. يدیهامو مدوقلو يمن تو بو يبرا -

.يریدل بگ
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 يمادرها، همه جا ياون لحظه بود که احساس کردم همه . داشت ییآشنا يبو بیداد اما عج یمادرم رو نم يبو. جمع کردم یرو کم خودم

. سبز شهیکاج؛ نادر، گرم و اغوا کننده، هم يبو هیدارن شب ییبو یهمگ ا،یدن

***

 يمدت ها بود که به اندازه . دمید یجون رو م نیریدوقلوها، نگاه مهربون پدرجون و نگاه مقتدر ش یکردم، خنده و شوخ یکه م مرور

 ر؛یتصو هیگرم شده بود و بعد وضوح دو ساعت چشمام  دیکال شا ،یخواب یو ب یباز هم بدخواب. و با فراغ بال بهم خوش نگذشته بود شبید

انقدر همه . زنه یتو فضا موج م تشیاحساس کردم مظلوم. بایز یمشک راهنیپ هیبا  ختنیو اشک ر ریجوشن کب يدعاخوندن  نیمادرم ح

رو غرق در  نیو ام دمیاز خواب پر یوقت. ادیسرش به دست م يرو یمشک ریحر یکردم دستم رو دراز کنم، نرم یواضح بود که فکر م زیچ

کرد فراموش  یو هشت ساله که فکر م ستیب یه کودك پنج ساله خارج بشم و برگردم به زنیتا از نگاه  دیطول کش دم،یخواب کنارم د

.کرده، کنار گذاشته، تنها و مستقله

نشستم رو کاناپه و . گرمم بود گرفتم مدام و یگر م. کردم ادیز یکولر رو کم. خودم گرم کردم يبرا ریش یوانیسمت آشپزخونه رفتم و ل به

.دمیکش یقیو نفس عم زیم يکه دستم دورش بود رو حس کردم و گذاشتمش رو وانیل یداغ. زل زدم به تراس

باده؟ -

 يلبخند. کرده بود دایعبوس و بدخواب رو پ يپسر بچه  هی ي افهیشد گفت خوابن، ق یکه هنوز م ییبا چشما. به سمت صداش برگشتم

.بهش زدم

دلم؟ زیعز يشد داریرا بچ -

.هیجات خال دمیخواستم بغلت کنم که د یم. دستم رفت به سمتت دم،یتو خواب غلط -

.زد وانمیبه ل يکاناپه نشست و لبخند يکنارم رو اومد

.نیآفر. سالم يبه غذا يرو آورد ،يمحروم شد نیو کافئ نیکوتیکه از ن نمیب یم -

.شونش يرو گذاشتم روو سرم  دمینامرتبش کش يموها نیب یدست

ست؟ین قیتو چرا خوابت عم نیام -

 يرو ادهیکم ز هی، من فکر کنم "شش دنگ حواست تو خونت باشه دیبا گهیپسرم د"بابا بهم گفت  ،يتو باردار شد یاز وقت. دونم ینم -

.کردم

.کم بدخوابم امشب هی. امیبخورم م رمویمنم ش. زمیبرو بخواب عز -

.شکمم يرورو آروم گذاشت  دستش

کنه؟ یم تیپسرمون اذ -

....مادربزرگش . نه -

.بهم انداخت پرنفوذ ینگاه. شونش برداشتم يسرم رو از رو. جاش جا به جا شد تو
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با مادرم؟. يکرد هیعصرم که اومدم خونه، به نظرم اومد گر ه؟یمنظورت چ -

.جون نبود نیرینه نه، منظورم ش -

خب؟ -

.رنگم یدامن کوتاه لباس خواب آب ي با لبه يکردم به باز شروع

فکر کردم  نیاز کنارم رد شد، ام يخانوم چادر هی ابونیتو خ شیدو روز پ. نمیب یخوابشو م. همش تو ذهنم مادرمه یعنی.... چند وقته دلم  -

شدن مادرم بگه، از  ریاشتم از پکه بپرم تو کالمش، گذ نیبار بدون ا نیاول يبرا. با ساره حرف زدم روزید. نیشد به زم خیپام م. مادرمه

.خودش يعمه ملوك، عمه  يایسبحان، از ترش ننبود

.رو آوردم باال سرم

.دارم یحس هی. دست خودم نبود. با ساره حرف بزنم دیدونم نبا یم -

.مهربون نگاهم کرد نیام. کردم بخورم یرو سع بغضم

نفس من؟ یچه حس -

بود  یم دیتو همش خب با. ندم؛ مهندس شدم، معروف شدم، خسته شدم، عاشق شدم، زن شدممراحل از سرم گذرو یلیمن خ ،یدون یم -

 گذره،یم شتریب یهر چ. شهیبودنه، داره پررنگ تر م دیباردار شدم، اون با یزدم اما از وقت یرو کنار م نیدونم چرا از پس ذهنم ا یاما من نم

.... میشیتر که م کینزد مانیبه زا

.بود بهم رهیپر از مهر خ یهم چنان منتظر و با نگاه نیام. دیشمام چکقطره اشک از چ هی

.... مانمیکاش تو زا. نیبود ام ارامیکاش تو و.... کاش . ترسم یم مانیاز زا -

از جاش با شتاب خم شد و سرم رو گرفت تو . کالفه شد. شدن ریسراز رم،یکه بتونم جلوشون رو بگ نیها پشت سر هم، بدون ا اشک

.بغلش

نفس من؟ -

.کردم هیبار با صدا گر نیفرو بردم و ا شتریب نشیرو تو س سرم

 یاون موقع که مثل اسب کار م م،یکرد یم یزندگ یعلنا با گرسنگ رایکه با سم یاون وقت یچرا؟ حت دمیوقت نپرس چیه دم،یمن نپرس نیام -

قدم  هیهر بار که . شد یم يطور نیا دیگفتم با یشد؟ ه يجور نیچرا ا دمیوقت نپرس چیشد، ه یم جادیکه برام مشکل ا یکردم، اون وقت

واقعا  نیچرا؟ ام گمیکنم اما االن چند وقته م یخراب کردم، گفتم درستش م. شد يجور نیشرفت کردم، گفتم خوب شد که ایرو به باال پ

چرا؟

از  یسالن که نور کم یکیصبح، تو تار يسه  چقدر ازش ممنون بودم که سکوت کرد تا من تا ساعت. تر بغلم کرد و سکوت کرد محکم

که من و پسرم در  نیمگه نه ا. کنم یخال نشیس يرو رو زمیراحت تمام اشک هام، ترس هام، نفرتم، همه چ الیگرفت، با خ یآباژور م

م؟ینداشت آغوشاز اون  ریبه غ ییجا قتیحق

شده بود، بلند کرد و  سیشرتش که حاال خ یت يسرم رو از رو. قیعم يشد به نفس ها لیتبد. خشک شد. شد يجار. شد يهام جار اشک

.پرمهر نگاهم کرد. جمع شده و خشک شده یقرمزش معلوم بود اشک ياز چشما. دو طرف صورتم رو با دستاش گرفت
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.که تموم بشه نیا يدارم برا یمن فقط جواب. کشم که ندارم یم يچه زجر یدون ینم. که ندارم فیح. چراهات ندارم يبرا یمن جواب -

پا  نیا یکم. دستم فشردم يدستمال رو تو. صورتم رو پاك کردم. از پشت سرش برداشت و به دستم داد یجاش جا به جا شد و دستمال تو

.و اون پا کرد

ش؟ینیبب يخوا یباده، م -

.کرد ینگاهم م ینگاهش کردم که عصب. لحظه فشرده شد هی قلبم

.رو بهت دادم ادشنهیپ نیمن فقط ا. یستیمجبور ن -

.فیحس لط هیتلخ و  تیواقع هی نیب. خواستن و نخواستن بودم نیب. نداشتم یجواب

.کنه رو بهم بگو یبهت کمک م یکن یکه فکر م يزیهر چ. اریبه خودت فشار ن -

.خواد یدلم مامان م -

چشماش  يشد و قرمز نییگلوش که باال پا بیس رو از نیا. بغضش رو قورت داد. چقدر مظلوم شده بودم. ختیدوباره اشک از چشمام ر و

.دمیفهم

.همون لحظه برات آماده اس ،یهر چ ،يبخوا یهر چ یدون یم ن،یام نیزتریعز -

.خوام یفرصت م گهیکم د هی. نیاما االن نه ام -

به  یخوره، اونم با کس یاز داخل آدمو مقهر،  نه،یک. يکرد یکارو م نیحرفا ا نیقبل تر از ا یلیخ دیکه با یدون یتو جون بخواه اما خوب م -

.نام مادر

مادر من؟ یحت -

.همه اشتباه دارن. مادر تو یحت -

؟یاشتباه نیآخه چرا همچ -

مگه  ؟يبه اصرار درس نخوند ،یدوتا غرق نش نیکه تو هم نیا يسوالت؟ مگه برا يبرا يدار يا گهیجواب د. عروسکم یجهل و وابستگ -

با داشته هاشون، آموخته هاشون  دیآدما رو با ؟یشغلت رو حفظ کن يخوا یهم م تتیموقع نیکه تو هم ستین ها نیفرار از هم يبرا

.یتوقع داشته باش شیوجود تیو ظرف لشیپتانس ياندازه  هب دیبا یاز هر آدم. یبسنج

فکر کنم؟ نایتونستم به ا یاون موقعا م یکن یفکر م -

خانوم من؟ یبهش فکر کن یتون یاالن که م. داشت یحیصح يساز نهیکه البته زم یسکیر. يردک سکیخوبه که ر. يخوبه که فکر نکرد -

.فکر کن تشیپس توام راجع به سبحان در حد ظرف -

.به سمتم اومد و دستش رو حلقه کرد دور شونم. دمیگفت که نشن يزیلب چ ریبرجسته شد و ز قشیشق رگ

.مردونه دخالت نکن يتو کارا -

.... توام يدید -
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دو تا مادربزرگ داشته  دهیاجازه رو م نیکه بهش ا یحرف زدم، از حق پسرم، حق يمادر و دختر يایمن با تو از دن. با اون فرق داره نیا -

 ندازن،یبچمون رو به خطر م یزندگ ای دنیکه زنم رو آزار م ییکه دارم تا گردن اونا یحرف نزدم، حق يمن از حق شوهر و پدر. باشه

.بشکنم

.سرم رو بلند کردم و زل زدم بهش. سرم به صدا در اومد يتو یزنگ

ن؟یام هیمنظورت از اونا چ -

.داغ کنم گهیبار د هی رتویبرم ش. من یم ستین یچیه ،یچیه -

.دستش گذاشتم يبلند شه که دستم رو رو خواست

.يام برخو ینم. ییتو یمنبع آرامش اصل. رمیکم آرامش بگ هیخواستم که  یم رویاون ش -

.زد میشونیبه پ یطوالن يا بوسه

ن؟یام -

.چسبوند مینیرو به ب شینیب

جون دلم؟ -

.یهست شهیقول بده هم -

.میبخواب میحاال بر. دمیعروسکم، قول م دمیقول م -

.دیبدخوابت کردم، ببخش -

.يبذار ونیهمه حساتو باهام در م یگرفت ادیخوره؟ خوشحالم که  یاگه بگم خوشحالم بهت بر که نم -

.به لبش زدم يا بوسه

***

ن؟یبره ام یخوابت نم -

.بود نشیس يسرم رو. کرد یموهام حرکت م نیب دستش

.يمنم ترسوند ،یترس یم مانیاز زا یتو گفت. کنم یدارم فکر م -

؟یترس یمن خب حق دارم بترسم، تو چرا م -

من آخه؟ ارمیچطور اون مدت پشت اتاق عمل طاقت ب -

.زدم يلبخند

.خونه نیتو ا میو سالم باهات برگرد حیصح میدیمن و پسرم بهت قول م -

.به موهام زد يا بوسه
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. میکم استراحت کن هی میبر. عروسکم میدورتر بر میتون ینم م؟یباغ لواسون بمون میتا جمعه بر يخوا یم. دونم که دلت گرفته یباده، م -

ها؟

.میفتیاز کار م -

. تو دختر يق که معتاد به کارالح. میفتینترس نم -

***

شاخه  کی يبدون کالم، به معنا یآهنگ انو،یو پ ین يبود از نوا یبیترک. دونستم، اما آزاردهنده نبود یبلند بود، خوب م یآهنگ کم يصدا

رستوران شروع به کار کردم، به عنوان گارسون تو  یبار وقت نیاول. دستام رو خشک کردم. زدم يبه فر انداختم و لبخند ینگاه. غنچه سرخ

ها رو داشت، من رو به عمق  یکول يپر از داربوکا ییها تمیر یکه گاه یبالکان و عرب یقیبود از موس نینو یبیکه ترک یعثمان یقیموس نیا

که  يم، کنار مردخود نیحاال تکرارش تو سرزم. کرده بودم دایبعدها تو تک تک نت هاش رفاقت پ یلیهام برده بود، اما بعدها، خ ییتنها

. باغ انداختم يگذرا به رنگ سبز پررنگ تو ینگاه. بود تیکرد، پر از حس امن یگوش م لشیوک يبه حرفا لفنت يداشت با حوصله پا

.خام بهار فاصله گرفته بودن ينکرده بود اما رنگ درختا از سبز دایراه پ یلیجا خ نیتابستون اگرچه به ا يگرما

رو به سمت  یصندل. داشتم اجیاحت قتایاستراحت حق نیبه ا. خوشحال بودم م،یچند روز رو تو باغ بگذرون نیا میبودگرفته  میکه تصم نیا از

برگشتم به پشت سرم . شونم احساس کردم يدستش رو رو. استخر يبایز يبردم و چشم دوختم به آب نماها الیو يبلند فرانسو يپنجره 

.لبخند زدم

.هیزن سخت کوش و مقاوم و دوست داشتن هی ادآوریم برا کتیک يمست کننده  يبو -

اون موقع هم به نظرت خوشگل بودم؟ ن،یام -

.دیخند چشماش

.رو کشف کردم تییبایمهم تر از ز زهایچ یلیاما بعدها خ يبود ییبایهم به نظرم زن ز دمتید ایهمون لحظه که تو دفتر برد. آره گلم -

.اشتماول بهت اعتماد د يمن هم از لحظه  -

.دادم هیپشت بهش، سرم رو بهش تک. دستش رو حلقه کرد دور گردنم. به موهام زد یطوالن يزد و بوسه ا يلبخند

.... يچطور.... من ....  یکن یفکر م نیام -

؟یراجع به مادرت صحبت کن يخوا یم -

معلومه؟ یلیخ -

.يکرد یو اسمشو تکرار م يدید یتا صبح خوابشو م شبید -

.اسمش صباسمادرم  -

؟یکدومشون هیتو شب. باستیاسمش ز -

.تو دامنم گذاشت یشده اما خب دستش درد نکنه، نون خوب یقد بلند حساب نم یلیدرسته که تو مردها خ. قدم مثل پدرمه -
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.و نشست بغل دستم و دستام رو تو دستاش گرفت دیرو از کنارم کش یصندل

.اوشهیس تییاسم خالت سماء و اسم دا. سال ازت بزرگ تره زدهیکه س ییدا هیگ تره و سال بزر ازدهیکه ازت فقط  يخاله دار هی -

.پرتقال باز بود ياندازه  چشمام

ن؟یام -

....که  نیو ا ینیرو بب یچه کس یداره که تو دوست داشته باش نیبه ا یدونم اما همش بستگ یهم م گهید يزایچ یلیجون دلم؟ تازه خ -

.ییجاسوسا نیع. ترسم یکم کم دارم ازت م -

.روش زد یطوالن يدستش جا به جا کرد و بوسه ا يتو یدستم رو کم. زد همیبه تشب يلبخند

.ینش یبگم، قول بده عصبان يزیچ هیخوام  یم نیام -

.هم يرفت تو اخماش

شده؟ يزیچ -

.... فتهیتو پاساژ اتفاق ب هیکه اون قض نیقبل از ا -

خب؟ -

.اصال ول کن. االن اعصابت متشنجه نیهمبابا، تو که از  يا -

.دستام رو محکم تر گرفت و مانع بلند شدنم شد یبلند شم که با اخم ترسناک خواستم

.يزیر یروانمو به هم م يدار. باده حرفتو تموم کن -

.داشتم یمزاحم تلفن -

.که داد نزنهکرد  یداشت خودش رو کنترل م. رونیترسناك تر شد و نفسش رو با حرص داد ب اخماش

.جنگ اعصاب هر جفتمون یعنیشنوم که جوابش و بحث بعدش  یم نویچرا من تازه دارم ا گمینم گهید -

.اخم نکن گهید. گمیبهت م زویهمه چ گهیخب من د -

خب؟ -

.بازم تماس داشتم که بر نداشتم یامروز صبحم از شماره تلفن عموم ،یچیه -

.جمله رو گفتم و سکوت کردم نیا

.شمارتو عوض کنم دیاب -

.گمایکه بهت نم یکن یکارا رو م نیا نیبابا، بب يا -

بلند شدم و رفتم به سمت فر تا .... شدنش حق بود اما  یعصبان. رفت و درش آورد و از جاش بلند شد و رفت شیبه سمت گوش دستش

.بندازم زمیو عز یدوست داشتن جیهو کیبه ک ینگاه

***

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٧٩

.يخرفو از سرت باز کردخوب شد اون باند مز -

.رو گذاشت دهنش جشیهو کیاز ک یبزرگ ي تکه

.خشم زده است تیشو نیباز که ا. موند یزد وگرنه جاش م کیهاشو دکتر پالست هیخوب شد که بخ -

.کرد یم فیتعر ایبرد يرو برا يزیچ تیبهش انداختم که داشت با جد ینگاه

.مو عوض کنهخواد خط یم. دهیرو فهم یمزاحم تلفن انیجر -

.کنه یم یکار مناسب -

.کنه یبه تنبونشه مرتبا خط عوض م یچه کک ستیمعلوم ن گنیاالن م. رهیرو خر جان؟ من آبروم م یچ یچ -

.اریدر ن يپس تخس باز. همون ککس يزخم کنار ابرومم نشانه  نیا. سبحان تو تنبانته یبه بزرگ یکک -

.زیخم شدم رو م یکم

.هیچ میدیماجرا رو نفهم آقا ما آخرشم اصل -

؟یزبونم حرف بکش ریلواسون از ز يدعوتم کرد -

.ينر ایدن نیگرسنه از ا دمیشامم بهت م ،يخوب آمار بد. فکر کن يجور نیتو ا -

.دیخند

د و من خونسرد، بو یعصب. رفتن یبوده و چند بار مهمون ییآشنا هی یعنی. نداشتن يسر و سر نیبا نازن ایگو. گفتم که بهت، دعوامون شد -

که من درو باز کردم به حالت قهر و  نیحرف ها، تا ا نیو ا دمیکه چرا بهش فرصت نم نیبه ا دیخالصه بحث رس. زد یم ششیآت شتریب نیا

که  يچه لحظه ا مارستان،ینگاهم نکردن، چه تو ب ایکدومشون مثل برد چیبوده اما ه میباده، من پسر تو زندگ یدون یم. فتاداون اتفاق ا

تا صبح بدون پلک  مارستانمیتو ب. نداختیم نیام ادیمن رو . بود یبدم، چقدر عصب حیرو برات توض شینگران زانیتونم م ینم. تصادف کردم

.قرار داده ریمادرم رو هم تحت تاث تارشرف. سرم بود يزدن باال

.دست مهسا گذاشتم يرو آروم رو دستم

.حاصل شده ییشرفتایکه پ نمیب یم -

و  ستیکه دست خودش ن یینگاه نگرانش و رفتارها تش،یاز حس مالک ییجورا هی. داره يدونم که بهم عالقه ا یباده، من االن م نیبب -

که  یرنگ و وارنگ يبود در مقابل خروار دخترا یفقط مشت نیروش نداره معلومه اما خب نازن یکنه که کنترل یخودش هم اعتراف م

.نه ایکرد  شیکار شهیم ایدونم آ ینم. اطرافش بودن

.کردن یبودن و بحث م ستادهیکه ا یمیقد اریدو  نیبه پشت سرم انداختم، به ا ینگاه

***

طرز رفتن درسته آخه باده؟ نیا -

بگم؟ زیدن يدلخور و خسته  يتونم به صدا یم یچ
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.دیکن یزورش م دیدار -

بچه رو  هی نیپدر و مادرش هم. راحت تره ییجورا هی رششیرم، خب پذنسل جلوت هیمن که  يخانوادش راحته؟ برا يبرا یکن یفکر م -

.دهیرو داره به باد م يامپراطور نیا. دارن

.یتو هست -

منو چه به ثروت و مکنت شوهر خالم آخه؟. خودمم تک فرزندم باده يمن از طرف خانواده  ؟یآخه؟ تا ک یتا ک -

.دمیهم حق نم دم،یحق م هم

.گرده یبرم مشیاز تصم د،یکم راحتش بذار هی -

.رفاقت قبول نداره باده يتو برا زانیکسو به م چیه. کنه یم یقاط ،یستیتو که ن -

.دارم، به برادر بودنش اجیمن هنوزم به بودنش احت ،يراستشو بخوا. میمن و هاکان به هم محتاج بود ز،یدن -

بود به  رهیخ نیام. کرد یهم صبح ازش صحبت م رایکه سم ين آورخفقا يهاش، از گرما یکرد از هاکان، از خستگ یینطق طوال زیدن

 ییایبچه هدا يبرا. کرد یسالمت يبرام آرزو زیدن. دونست یازش نم يزیچ نیکه ام یکردم، زبان یصحبت م یو من با زبان ترک ونیزیتلو

.فوتبال مورد عالقش میدونستم ست نوزاده، به شکل و طرح ت یم. دیرس یبه دستم م ردافرستاده بود که امروز ف

.پر مهر بهم کرد ینگاه. نیام يهندوانه رو گذاشتم جلو ظرف

.کنه یخواد بره آمستردام زندگ یهاکان م -

.رو قطع کرد ونیزیتلو يصدا

کجاش مشکل داره؟ نیخب ا -

.مدت روش سرپوش گذاشته بودم هیکه من  یعاتیبه همه شا دییمهر تا یعنی نیخب ا -

.سرپوش یگیخوبه خودتم م -

. میبد رییآدما رو به زور تغ حاتیترج میتون یما که نم. دهیم صیکنه که تشخ یزندگ ياون طور دیبذار د،یرهاش کن گمیم زیمنم به دن -

ام؟یکنار ب نشونیمگه من عوض شدم؟ مگه من تونستم با قوان

.از هندوانه رو به دهنش گذاشت يا تکه

؟یکن یونیخوان پادرم یحاال از تو م -

.ناراحت که نبود؟ بود؟ سرش رو بلند کرد. به چشماش بندازم یرو خم کردم تا نگاه سرم

وروجک من؟ یهست یدنبال چ -

.لنگه ابرو باال نگاهش کردم هی

.هم به بوسه را،یهم به سم ز،یکنم، هم به دن ینه، بهشون گفتم من دخالت نم -

.خوبه -

؟یناراحت یبگ يخوا یتو که نم ن،یام -

.مشغوله گهید يفکرم جا. ستمینه عروسکم، حسود هستم اما خل ن. کنه ینگاهم م ينگاش کن تو رو خدا، چطور ؟یاز چ -
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کجا؟ -

.خانومم شیپ -

؟یزن دوم گرفت -

چه طرز حرف زدنه؟ نیا -

.جاس، اگه منظور منم نیآخه خانومت که ا ؟یشیم یبابا چرا عصبان يا -

.زد يلبخند

باشه نفس؟ شتیز من فکرم پو با یباش شهینم -

.موهاش سر دادم نیبهش زدم و کنارش نشستم و دستم رو آروم ب يلبخند

ذهنشو مشغول کرده؟ یخب مرد قهرمان من بگه چ -

سرمو بذارم روش؟ شهیم تیپات اذ -

.پسرت دراز بکش شیپ اینه، ب -

.پام و من شروع کردم به نوازش موهاش يرو گذاشت رو سرش

خب؟ -

زنگ بزنه تا  دیبا. میمدارکم به حد خودش دار م،یکرد تیگزارش کرده، ما از سبحان شکا سیبه پل گهیم لمونیوک. و عوض نکردمخطت -

.کجاس میبفهم

.کنه انیگشتم تا احساسات اون لحظم رو ب یم يداشتم دنبال جمله ا. موهاش متوقف شد يرو دستم

.يزد یم دنیحرف از بخش -

.یمادرتو ببخش دیبااون بارم گفتم، تو  -

.وجود نداره يدیمن با يبرا -

.یدون یم نویا یخودتم بهتر از هر کس. یباهاش در ارتباط باش دیسالمت روح و روانت با يبرا. بچه ها نیلج نکن ع -

دنبال اون؟ يچرا افتاد -

.عروسک دمینم حیرو توض يزیبار دهم چ يبرا -

.بلند شد و نشست. موهام دور انگشتام دنیچیپدادم و شروع کردم به  هیمبل تک یپشت به

.درمان بشه دیبا ضه،یمر. ستیدوتا ن یکیتو  یآدم ضربه هاش به زندگ نیا ن،یبب -

نو؟یا یفهم یبه ماجرا، م شهیاون پدرشم باز م يپا -

 هیاز  ،یزن قدرتمند و مستقل هیو ها؟ دختر ت ؟یهست میقد يتو مگه باده  م؟یبهش دار یمگه بده م؟یدار يمگه ما خرده برده ا. بشه -

.من ماست چقدر کره داره هی میتا نشونش بد ادیبذار ب. من هستم. یهم زن من یطرف

.فردا وقت دکتر دارم -

.سر اون ها بود نیشدن با ام ریخواستم، درگ یکه م يزیچ نیآخر. بود که حاکم شده بود يجو رییتغ يفقط برا جملم
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.میریبعدش م گه،ید میتباشه خانومم، با هم شرک -

.جون برم نیریخوام با ش یم -

.زد يلبخند

ستم؟یمن دعوت ن یعنی -

.انیدوقلوهام ب دیاما شا میبر یتو رو هم م ینه، دوست داشت -

؟یکن یلشگرکش يخوا یآخ آخ م -

.تو شده هیخوان مطمئن شن که شب یبه قول خودشون م. عمه هاشن -

.خب به من بره خوبه -

.يدار ییروعجب  -

.یدوم شاالیا. تو بشه هیکه شب ستیخانومم دختر ن -

؟یسوم دمیشا ای -

.فکرشم نکن گهینه نه، د -

؟یکن یم یخوبه من حاملم، تو چرا قاط -

 هزیر یبعدم هورموناتون به هم م. کنه یحواسم بهت باشه، استرسش خلم م دیازت دور که هستم، همش با. گذره یواال به من سخت تر م -

.ستیکه حامله ن یاون. خوام یخودمو م يمن باده . دیشیبداخالق م

.کنن یخوام اتاقشو بدم نقاش یم -

.دیخم شد و شکمم رو بوس نیام

.خواد اتاقتو آماده کنه یپسرم؟ مامانت م يشنو یم -

بزنم؟ واریوام رو دخ ینقش ها که م يسر هیانتخاب رنگ و  يبا مهسا قرار بذارم برا ای میبا هم بر یکن یوقت م -

.بهم کرد ینگاه نیام

.با مادرت برو -

.دمیفکر کردم اشتباه شن. ستادیلحظه از تپش ا هی قلبم

مادرت؟ -

.رو آروم به سمتم آورد و بغلم کرد دستش

.نه گلم، مادر خودت -

.دور شدم یکم ازش

!تو؟ یگیم يدار یچ -

.يبا مادرت بر یتون یم ،یاگه دوست داشته باش ،يگوش کن، اگه بخوا -

.جام بلند شدم از
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.بود يمزه ا یب یشوخ -

.ینیقرار شد مادرت رو بب. میما با هم حرف زد. ازم گذشته باشه یسن ییایشوخ نیهمچ يکنم برا یفکر م -

.سرعت، نه االن نینه به ا -

؟یپس ک -

.دونم ینم ن،یدونم ام ینم -

 تیذهن یاالن بدون آمادگ نیرفتم هم یم ،ياگه حامله نبود. يدیارتتو از دست ماگه ازش بگذره، باز جس یدون یخودت خوب م -

.هست و من دستم بسته اس ین یکه ن فیاما ح اوردمشیم

؟يکرد داشیمگه تو پ.... م  نیام -

.به سمتم اومد

.دونستم کجاس یعروسک، من از اولم م -

***

هم  نیام يمردمک چشم ها. از وجودم رو پر از درد کرده یبودم نبودنش بخش که پنهان کرده ییداشتم، به وسعت تمام سال ها بغض

.دستش رو دو طرف صورتم گذاشت. لرزون بود

.یکن یتاب یب ستیقرار ن. تو چشمام نگاه کن عروسکم -

.راستم يرو کج کردم به سمت شونه  سرم

؟يآخه چطور -

.پنهون کرد نشیس يرو تو سرم

من عادت به باده . من سرکش و قدرتمنده يسره، باده  رهیمن سرتقه، خ يباده . ارهیکه من دلم طاقت نم يجور نیا. مظلوم نشو خانومم -

.حد پر از درده نیکه تا ا يگستاخ دارم، نه باده ا يبا چشما

.جدا کردم نشیرو از س سرم

.کشم ینفسم سخت م. میخال. ستین یچیتو سرم ه -

.پاش يم روآروم نشست و نشوند. رو گرفت دستم

م؟یاصال کنسلش کن يخوا یم -

شده؟ ریپ یلیخ. ده سال گذشته شهیباورم نم. نیده سال ام کینه، دلم براش تنگ شده، بعد از نزد -

.نبودنت بهش سخت گذشته -

.با تو خوشبختم گمیبهش م ادیب -

گونه هات چرا قرمزه؟. باستیاز ده بار گفتم داشتنت چقدر ز شتریمن بهش ب -
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.گذاشت میشونیپ يرو رو تشدس

.نیدستت سرده ام -

.شده بود یعصب

کنه؟ یدرد م تمییجا. خانوم من يتو تب دار ست،یدستم سرد ن -

.شهیم نییباال پا یه يزیچ هیتو دلم  یعنینه،  -

.کرد تا اتاق تمیداد و از جا بلندم کرد و هدا رونیب یرو عصب نفسش

که  نینه ا اد،یکست داره م نیزتریعز یبابت عصر خوشحال باش دیتو االن با ؟یکن یم يطور نیرا اعروسکم چ. تونم بهت دارو بدم ینم -

.یتب کن يطور نیا

.تلخ از در اومد تو یپر از معجون یوانیبا ل. حرف ها بود نیاز ا شتریاسترسم ب. لبه تخت نشستم

.یطور بش نیزد امروز ا یحدس م. برات دم کنم نویگفت ا شبیمامانم د -

.رو به روم زانو زد نیزم يرو

م؟یراجع بهش حرف بزن يخوا یم -

.دوست دارم تو بغلت بخوابم ؟یبغلم کن شهیم -

.زد يلبخند

.دیدوست دارم تو و پسرم تو بغلم باش شهیمن هم. چرا نشه -

 کیداد تا بهش نزد یاجازه نم یلیشکمم خ. گذاشتم و دستم رو حلقه کردم دور کمرش نشیس يو من هم سرم رو رو دیباز دراز کش طاق

.شم

خوشگله، نه؟ ن،یام -

.خانوممه یبه خوشگل -

دونه من پسر دارم؟ یم -

.یخواد خودت بهش بگ یدلم م -

من برگشتم؟ دیفهم یکرد وقت هیگر -

.موهام حرکت داد نیرو ب دستش

با هومن و ساره . مادرت دو روزه خونه ساره اس. ستشیرفته جنوب، ن یحاج. شیدید یسواال رو از خودش بپرس وقت نیا يباده، همه  -

.دوست داره باده یلیخ. چند سال رو ازش بپرس نیا يسواال يهمه . مونه یم شتیپ يتا هر وقت که بخوا. جا نیا ادیم

!منم دوستش دارم؟ -

.دهاز ذهنم رو مختل کر یاز استرس، بخش یتبِ ناش نیکردم ا یخودم هم احساس م. گفتم یم ونیهذ

.دارم دم دست بود نیچ یآب راهنیکاش اون پ -

.ارهیرو هم داره در م نیام ي هیکردم حال زارم گر احساس
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مگه خونه مادربزرگت نبود؟ ش؟یمگه داشت -

همه سال طاقت آوردم؟ نیچطور ا. نبردم يزیچ يادگاریمن از مامانم . رفت یتنمم نم. دونم ینم -

.یقراره بعد از ده سال تو آغوشش باش. ادیفکر کن که االن م نیبه ا. یتو قراره با مادرت باش. ستین یچیه. یکن ینگرانم م يباده، دار -

.ادیاصال بگو ن -

.باحوصله نوازشم کرد نیام. نداشتم تعادل

. نیت رو ببند نفس امخوشگل يکم چشما هیحاال . یپخت کاتیتو براش از ک. دیکن یبا هم صحبت م ادیم. میرو گرفت مونیما تصم. ادینه، م -

.مادرت يبرا يده سال حرف دار يتو به اندازه . کم استراحت کن هی

....جا فقط  نیا ادیازم دلخوره، نکنه ب. چشمم يجلو ادیبندم، صورتش م یچشمامو م -

 یبراش حرف م یخواست یتو از هر چ. یسوال جیه. من ازش خواهش کردم. کنه یازت نم یسوال چیجا ه نیا ادیباده، اون ب ـــــس،یه -

.یکه دوست داشت ییاز هر جا ،یزن

***

.موهام زد يبه رو يا بوسه

.یراحت صحبتاتو با مادرت بکن الیتا تو با خ رمیمن م. جان نیا گهیربع د هی. با هومن صحبت کردم -

.از کنارم بره که بازوش رو گرفتم خواست

؟ينر شهیم -

.زد يلبخند

.معذب بشه مادرت دیمن باشم شا -

باشه؟. یتونم فکر کنم تو دور باش یمن نم نیام ؟یاطراف باش نیهم شهیکه م نهیمنظورم ا یعنینه،  -

.بهم انداخت یکه حاال داغ بودن نگاه ییها یبا عسل. بودن نیزد پر از مهر، پر از ام يلبخند

.رمیمدور ن. کنم یاز همون جا هم عطر نفستو حس م. یتو الب نم،ییپا نیمن هم -

.زد و بعد سرش رو خم کرد میشونیبه پ یطوالن يا بوسه

.نمییمن پا. پسرم نیآفر. نکن تشیتو اذ. دنشید ادیخواد ب یمادربزرگت م. پسر بابا، حواست به مامانت باشه -

 یعطر تن. پرواز داشتمبودم اما حس  نیسنگ. داشتم یبیگفتم اما حال عج ینم ونیتبم قطع شده بود و هذ. کردم تو خونه قدم زدن شروع

دلم تنگ بود اما . کردم یحسش م مینیدرست کنار ب. جا بود نیکه فراموش کرده بودم، فراموش که نه، تو ته ذهنم دفن کرده بودم، حاال ا

شکسته مادرو  يمورد عالقه  یرو داشتم که گلدان شاه عباس يپنج ساله ا يحس باده . پنهان بشم نیخواستم پشت ام یمکودکانه  یلیخ

در پنهان  یسع انهیرفته بود، ناش هیهمسا رزنیپ ادتیع يکه برا يکه ترسان از مادر يباده ا. همون که ترك داشت، کنار حوض بود. بود

. پنهان شدن يبود برا یکردن گلدان کرده بود و نتوانسته بود و حاال دنبال پناه
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***

ادامه  يلرزان، پر از شک برا ییاولش با گام ها. به سمت در رفتم. شد یش کنده مقلبم داشت از جا. لرزش بود هیمن  يزنگ در برا يصدا

 یم رهیدستگ يدستم رو. به سمت در پرواز کردم بایمادرم رو از پشت در احساس کردم، تقر يبو دم،یپاگرد که رس کیراه اما به نزد ي

 یحرف، ب یب. پر شد مینیبودم، تو ب شیادآوری یروز مدام در پچند  نیکه در ا ییهمون بو ش،یشگیهم يدر رو که باز کردم، بو. دیلرز

که  ییتو تمام اون روزها. شد یآغوشش باورم نم. شد یباورم نم. بغلم کرد. چادرش از سرش افتاد. در آغوشم گرفت قیعم یکالم، با محبت

سر خورده و تنها پنهان بود و من  يچند تا باده  ندارم، اجیکه فکر کردم به بودنش احت یاون لحظات امکردم فراموش شده، تو تم یفکر م

چشمان  نیبود، به ا قیو عم زیزن که حاال اطراف چشماش پر از خطوط ر نیکردم؟ من به ا یداشتم و انکار م اجیچقدر بهش احت. دمید ینم

کردم؟ یکار مداشتم و ان اجیکلمه ساده، چقدر احت یواقع يمعنا بهو مهربان و دلواپس و ساده، بله  یمشک اهیس

لرزانش انداختم که تو  يبه دستا ینگاه. چادرش هم محتاج بودم يبراق رو يگل ها نیمن به ا. انداختم یمبل بود نگاه يچادرش که رو به

 سال ها؟ چرا نیاز من؟ از خودش؟ از همه ا د؟یترس یم یاز چ. دادم یپنهان کردن ترسم انجام م يکه من هم برا يکار. هم قفل کرده بود

االن  یعنی. حاال من هم مادر بودم، درست مثل اون. بود باتریبه نظرم از من ز شهیهم. بود بایبه نظرم ز شهیهم. بود بایم؟ زیتو سکوت بود

کرد؟ یداد؟ حسم م یکه اون م دمیرو م ییمن هم همون بو

و  نمیو بب نمیخواستم تا ابد بش یو م دمشید یم. دمشید یلرزان م يهاله ا ریز بایوقفه و من تقر یب ز،یر کیبند،  کی ختیر یم اشک

بعدازظهر  هیتو  اط،یکف ح يراندازیکه رو ز میبود تو هفت سالگ يلحظه ا ومد،یم ادمیکه االن از گذشته  يزیبود که تنها چ بیعج

 اهیو سرکش س شانیپر ياکرد و موه یزمزمه م یلب آهنگ ریپهن بود و مادرم ز يتفت داده بود و داغ، ملحفه ا اطیکه کف ح یتابستون

پسربچه  يو دعوا هیزن خندان همسا يقهقهه  يو صدا ومدیآلبالو م يمربا يبو اطیته ح يبافت و همزمان از آشپزخونه  یرنگ من رو م

.هفته از ازدواجش هیبعد از حدود  ادرو آرامش من از حضور م لهیسر ت يکوچه  يها

؟یدوستم داشت -

 یکه من تصور م ییزهایاز همه اون چ رتریپ یلیخ. شده بود ریبپرسم که مادرم بود و حاال پ یتا از صبا نامنداشتم  نیاز ا ریبه غ يزیچ

.هق هق کرد. کردم

؟يبه من فکر کرد ،یرفت. باده يکرد چارمیب. شدم چارهیمادر؟ ب هیچه سوال نیا -

؟يتو تموم اون سال ها به من فکر کرد ؟یشما چ -

.هقش باالتر رفت هق

.یچینبودم برات، ه یچیه. نبودم برات یادر خوبم -

.دیگونه ام چک يرو یاشک

عشق شکست خورده بودم، نه؟ هی ادآوریبرات  -

....فدات بشم که . من فدات بشم مادر -

.شد لیهقش مانع از ادامه حرفش شد و من اشک هام س هق
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دم؟یکش یبچم چ یمن ب. مام عمرمهمن قد ت يده ساله، ده ساله برا ،ينابودم کرد. یباده، منو کشت -

.پر از مهر و حسرت به شکمم انداخت ینگاه

 یم یزنده اس؟ چ ایجگرم مرده  يدونم پاره  یروز نباشه؟ من ده ساله نم هیروز، فقط  هی یزنده بمون یتون یم نیبغلت، بب شیریبذار بگ -

.دهنم، گفتم جگر گوشم هوس نکرده باشهقاشق غذا گذاشتم  هیکشه؟ هر بار  یپوشه؟ شبا روشو م یم یخوره؟ چ

.يکرد یسقطم م ،يمن بد، من به درد نخور، کاش همون موقع که منو حامله شده بود -

.رو با خودم تکرار کرده بود نیقصدم آزار نبود اما من سال ها، روزها و ساعت ها ا. ده برابر شد شیگر

.من دوستت دارم دخترم -

که  یبهم گفته بود دخترم، دخترم جیبدون تعارف، بدون اصطالحات را ،يبدون دلسوز یکه کس يبار نیآخرده سال از . م بلند شد هیگر

.بود، گذشته بود يمادر و فرزند ي زهیغر يبود، ملموس بود، از رو یقیحق

.هت گفتنبود؟ البد ب نیا یزندگ نیچرا؟ سهم من از ا دمیچرا؟ مامان از خودم پرس دمیهزار بار از خودم پرس يروز -

.يگفتن باسواد. يگفتن مهندس شد -

با هم  م،یگفتم با هم باش. ارمیکنم خرجمونو در م یم یکلفت. میاتاق اجاره کن هی میبهت التماس کردم مامان بر. يکاش نبودم اما تو بود -

.مامان

به  ياگه حق بد یحت. ازش یباش یشاک اگه یکلمه خوش آهنگ بود، حت نیچند سال بود نگفته بودم مامان؟ چقدر ا. گرفته بود نفسم

که دفتر مشقم رو جلد  یگفتم تا برام زردآلو بخره، همون مامان یهمون که بهش م ومد،یمامان که از دهنم در م نیاما ا یخودت که گله کن

.ز داشت، اعالم کرده بودقرم یو کتک خورده، تو اتاقم که کفش قال ریحکم مرگم رو سر به ز یکه تو نوزده سالگ ینهمون ماما. کرد یم

بود تو قلبم فرو  یمیقد یلیکه خ يزیچ هیانگار  دم،یکش یهر بار که نفسش رو نفس م. کردم یهر بار که صداش م. شد یانگار گرم م دلم

منقبض شده  سال ها نیکه تو ا یکرد، تک تک عضالت یبهم نگاه م يکه با مهر و محبت اما با ناباور يهر بار. رفت یم نیو از ب ختیر یم

.ده سال رو نیبره ا ادمیخواست  یدلم م بیشد و من عج یبود، شل م

چرا . یساله برگشت کی کیاالن نزد. من نابود شدم یازت نپرسم اما چرا باده؟ تو که رفت یسوال چیمن به شوهرت قول دادم، قول دادم ه -

؟ینیمنو بب يومدین

.کف دستم نیرو گرفتم ب صورتم

.يمامان تو اشتباه کرد ؟يمنو کامل فراموش کرد نمیگشتم بب یبرم -

.که پا گذاشتم تو اون خونه يآره، لعنت به روز -

.مامان يو تو گوش به فرمان بود دمیمن آزار د. يتمام اون سال ها من شکنجه شدم و تو دم نزد. اون خونه جهنم من بود -

.نداشتم برم ییجا -

 یوابستگ نیجدا شدن از ا يپرواز؟ برا يبرا رمیتا بتونم بال بگ يکرد ینم تیه باشه، چرا ازم حماچقدر بده آدم وابست يدید یتو که م -

ها؟
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 يحرفا برا یلیسرم منگ بود و هنوز خ. شد یکه چشمامون باز نم میکرده بود هیهر دو انقدر گر. اومد سمتم و محکم بغلم کرد. شد بلند

داره که روز فارغ  یتیچه اهم. که مامان االن هست نهیداره؟ مهم ا یتیس کردم چه اهمگفتن داشتم اما نفسش که به نفسم خورد، احسا

داماد انتقاد نکرد؟ چه  يخانواده  يجامونده  يها يکار زهیو از ر نستادیوا شمیپ مینبود؟ تو عروس تیجمع نیب یدلرو صن م،یلیالتحص

.کردم یه حسش مخبر نداشت؟ مهم االنه که بود، ک میداره که از باردار یتیاهم

***

موهام  نیدستش رو ب. دامنش رو يرو دیسف يبا اشکم آب دادم اون گل ها. دمیدامنش رو بوس يپاش و گل ها يرو آروم گذاشتم رو سرم

.داد ینم نگیجر نگیجر يدستش صدا گهید. برد

مامان؟ -

جانم؟ -

.رو بگو يعروسک پارچه ا يبرام قصه  -

زد و من غرق بودم تو  یرنگ داشت که شب ها حرف م یو آب يپارچه ا یکه عروسک یبرام گفت؛ از دخترک. دیلرز یصداش م. کرد بغض

در اومد و من چشمام رو  يتو دیکل دنیچرخ يصدا. کوسن مبل يتو خلسه بودم که احساس کردم سرم جا به جا شد رو. حضورش یخوش

 نیبم و لحن مودب ام يصدا. باشه الیخ هینادر و گرم  يرو به روم، اون بو یکچادر مش نیعطر حضور مادرم، ا نیکردم، مبادا که ا یباز نم

.دمیرو از باال سرم شن

ده؟یخواب -

.شده بود یتو دماغ هیمادرم که بر اثر گر يصدا و

؟ينگرانش بود. يرنگ به رو ندار. پسرم نیبش ایب -

.به شکمم زد يخم شد و بوسه ا. ودمشد و با پشت دست گونم رو نوازش کرد و من همچنان چشم بسته ب خم

حالش که بد نشد؟. دو تان نیهمه کس من ا -

.شد شتریمادرم ب يصدا لرزش

....بده مادر که  رتیخدا خ -

خودش . خواست یاز من م دیداره اما خودش با اجیباده به شما احت. گمیمن سه هفته اس دارم بهتون م. حاج خانوم دینکن هیتو رو خدا گر -

.دیرس یم جهینت نیبه ا دیبا

خوشگل  یلیخ. براش دیکش یدلم پر م. يبه خصوص که عکسش رو بهم نشون داده بود. دونه یرو خدا م دمیکش یمدت من چ نیتو ا -

.رهیمادرش براش بم. شده

.بدم بهتون يزیچ یشربت وانیل هی دیاریب فیتشر. حاج خانوم دینگ -

***
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بلند صدا .... چقدر . چقدر خوابم واضح بود. بغض کردم. بودم دهید یعجب خواب. د و همه جا ساکت بودشده بو کیهوا تار. دمیجام غلط سر

:زدم

.نیام ن،یام -

.چشمم رو باز کردم يبه زور ال. چراغ رو روشن کرد و نور چشمام رو زد. دیچیخوب غذا پ يبا باز شدن در، بو. اومد تو نیباز شد و ام در

عروسکم؟ يشد داریب -

ن؟یام -

.دیرو تخت کنارم و سرم رو بوس نشست

.بگو عسل من -

.بغلم کرده، برام قصه گفته دمیخواب د. نجاسیمامانم ا دمیخواب د -

.پر از مهر ق،یزد، عم يلبخند

خوابتو؟ یدوست داشت -

. اومده بود رو بپرسم شیل ها برام پسا نیکه تموم ا ییخواست سواال یاصال دلم نم. دلخور نبودم گهیاز دستش د. شدم ینم داریکاش ب -

.خواستم باشه، بغلم کنه یفقط م

کنم؟ یمن خوب بغلت نم -

.به بازوش زدم یمشت. شوخ بود لحنش

.نکن خودتو سهیمقا -

.کنه یممورد عالقتو درست  يمامانت داره تو آشپزخونه برات غذا. تو سالن که خواب نبوده میبر ایپاشو صورتتو بشور، ب. پاشو عروسکم -

.تعادلش رو از دست داد و تو جاش تکون خورد یکم. بغلش دمیزد و پر یلبخند پت و پهن. قلبم شد پر از آرامش. گرد شد چشمام

حواست به شکمت هست؟. نکن باده -

.ختمیقطره اشک ر هی

.شهیباورم نم -

.و تو بغلش جا به جام کرد دیموهام کش يرو رو دستش

.تا خانومم بخنده دمیم مویمن همه زندگ. يندار ختنیهم حق اشک ر گهید. خانومم، باورت بشه -

.دیشدم تا برم سمت سالن که بازوم رو کش بلند

.گمیها؟ اصال چرا دارم بهت م ست،یکه مامانت فکر کنه خانوم من خوشگل ن يخوا ینم. ایاول صورتتو بشور که مثل پفک شده بعد ب -

صورتم رو که به  یآب، داغ یخنک. دیبچه کوچولو رو صورتم کش هی نیدستش رو پر آب کرد و ع. برد سیو به سمت سرو دیرو کش دستم

بود، ترد و  دهییرو لوفریشاخه گل ن هیتو دلم .... برد اما دلم  نیو دور از ذهن بود، از ب بیکه برام عج يا یبود و خوشبخت جانیخاطر ه

.مادرم بود يبود اما بوش، بو نیمگاهش ا هیبود، تک نیام نشیکه زم یشاخه گل. کیبار
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.رو به سمتم دراز کرد يتوالت و رژ زیرو برد سمت م دستش

.ایب -

 افمیو ق ختیمرتب بودم و به ر شهیخب من خودم هم. دمید یم نیاز ام یحرکت نیبار بود که همچ نیاول يبرا. تعجب نگاهش کردم با

.کردنم داشت شیاصرار به آرا نیبار بود که ام نیاول يدادم و برا یم تیاهم یلیخ

جا رژ بزنم؟ نیا سمیحاال من وا. جاس نیمامانم ا ن،یام الیخ یب -

.دمیبه موهام کش یرو گفتم و دست نیا

خوام خانومم مرتب باشه؟ یخب بده م -

.زنگ در اومد يصدا. کردم طونشیبه نگاه ش یحرص رژ رو از دستش گرفتم و چپ چپ با

.خنده یکه امشب بعد از مدت ها چشمات داره م ایخوشگل کن ب یتوام حسابکنم،  یمن درو باز م -

.سمت در رفت به

.يکه تو از من خوشحال تر نیمثل ا نیواال ام -

.الزمم بودم شیرنگ و رو آرا نیواقعا با ا. به خودم انداختم ینگاه نهیآ تو

نگاهم کرد و  رهیخ. در آورد تو يسرش رو از ال نیدر باز شد و ام .بودم دهیبه خودم رس یخب حاال حساب. رو مرتب کردم راهنمیپ دامن

.آروم اومد به سمتم و دستش رو حلقه کرد دور کمرم

.يعروسک شد -

:گفتم یرو آوردم باال و فاصله صورتم رو باهاش کم کردم و با لحن آروم سرم

.بودم -

.دیچونم رو بوس ریرو خم کرد و ز سرش

.دوست دارم -

و وسط جمله  لیدل یاعترافات ب نیچقدر ا. عاشقش يشدم به چشما رهیدوباره باز کردم و خ. بستم و غرق لذت بودنش شدمرو  چشمام

.به لبش زدم يپام بلند شدم و بوسه ا يرو پنجه . رو دوست داشتم شیا

.پدر يمن عاشقتم آقا -

.به ما انداخت ینگاه طنتیبا ش. دخندان آتنا تو چارچوب ظاهر ش يچهره . جواب بده که در باز شد خواست

ن؟یام يخودت موندگار شد ،ياریخانومتو ب يگردان آدم تو سالنه، اومد هی -

:بده، گفت تشیتو وضع يرییتغ نیکه کوچک تر نیبدون ا نیام

.یوارد اتاق زن و شوهر بش يخوا یم یدر بزن وقت -

.رهیگ ینفسش محامله اس، . ولش کن باده رو. گذشته گهیواال از شماها د -
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موهاش رو  نیام. و محکم بغلش کرد دیبرگشت سمت آتنا و آغوشش رو براش باز کرد و آتنا به دو پر. دستش رو از دورم باز کرد نیام

.ختیبه هم ر

.همتون جا دارم يمن برا -

.خودش رو لوس کرد آتنا

.يتو فقط زنتو دوست دار -

.حرمت داره شتریشماها ب شیپدونم زن من از خودم  یکه م ییواال تا جا -

.دیاومد و خندان به طرف من اومد و محکم گونم رو بوس رونیب نیاز آغوش ام آتنا

.خودته یمامانت به خوشگل -

.آتنا جونم یمرس -

.کردم نیبه سمت ام رو

.یجا نگه داشت نیدو ساعته منو ا گه،ید میبر -

.دستش رو دور کمرم حلقه کرد نیام. چشماش رو باز و بسته کرد دییتا يونم به نشانه ا. دمیبه آتنا کرد که منظورش رو نفهم ینگاه نیام

.خانوم خانوما میخب بر -

و پدرجون و در  نایبعد ت دم،یرو د ایاول برد. میبه سمت سالن حرکت کرد. از اتاق خارج شدم و آتنا هم پشت سرمون اومد نیام همراه

با . متوجه ورودم شد ایبرد. کرد یجون صحبت م نیریداشت با ش سیخ يو بعد مادرم که با چشما نشسته بود ریآخر مهسا رو که سر به ز

. کردم و بعد مادرم از جاش بلند شد نیبه صورت خندان ام ینگاه. گفتن کیکردن و تبر یسالم کردنش همه به سمتم اومدن و روبوس

.ختمیبغلم کرد و من باز هم اشک ر. داشته باشه قتیتونه حق یخوابه و نم يصحنه ها تو نیکردم همه ا یاحساس م

.تولدت مبارك دخترم -

کردم همه عشق و  یم یکه سع یانداختم و با سر کج و نگاه نیام طونیمتعجب به صورت ش ینگاه "مگه امروز چندم بود؟". دمیجام پر از

:گوشم گفت ریخم شد و ز. توش باشه، نگاهش کردم ایدن یقدردان

.میهمه زندگتولدت مبارك  -

 یم يچه جمله ا. نمیتو روز تولدم، بعد از ده سال مادرم رو بب قایکرده بود که دق میتنظ نیشد که ام یباورم نم. نبود که تولدمه ادمی اصال

.جون بغلم کرد نیریتونست تمام تشکر من رو بهش برسونه؟ ش

.یگرفت يعاقالنه ا میخوشحالم که تصم -

به مرد کنارم  ینگاه. نیکردم به خاطر حضور ام یزن رو واقعا دوست داشتم، خودخواهانه، اما اعتراف م نیا. در آغوشش گرفتم محکم

.بلند صداش کردم يبا صدا. مبل بود يرو ریمهسا ساکت و سر به ز. جون بود نیریمن و ش یمرد نقطه اتصال عاطف نیا. انداختم

اهر؟خو يریگ ینم لیخانوم دکتر مهسا، شما چرا ما رو تحو-

صورتش . اشک، اشک شوق هم نبود نیا. مینبود هیو من کال اهل گر رایمهسا و سم. دیدلم لرز. بود سیصورتش خ. رو بلند کرد سرش

:گفت یکه با نگران دیاز کنار سالن به گوشم رس ایبرد يصدا. میهممون جا خورد. گرفته بود
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!زم؟یعز -

که خودش  نیکردن، بدون توجه به ا یکه داشتن با تعجب نگاهش م ییتوجه به آدم ها ینگاه کردم که ب ایبه برد. به سمتش برگشتن همه

.چونش ریرو لو داده بود، به سمت مهسا رفت و دستش رو گذاشت ز

؟يشد یشکل نیمهسا، چرا ا نمینگام کن بب -

.هق مهسا بلند شد هق

.منه ریهمش تقص -

.رفتمدادم و به سمتش رفتم و بازوش رو گ یخودم تکون به

اومدم؟ ایمن به دن یناراحت ق؟یشده رف یچ -

.همه ساکت بودن. جا خوردم. کرد بغلم

اون  دینبا دیشا. کابوس شبانه روزمه ،ییکه بگم کجا نیا يمادرتو برا يالتماسا فتادیم ادمی. عمر عذاب وجدان داشتم هی.... باده .... من  -

.نداختمینقشه رو تو سرت م

مادرم با . از چه قراره هیدونستن قض یکه نم ییتنها کسا. کردن یدوقلوها با تعجب و فک باز داشتن نگاه م. کرد هیگر رو گفت و بلندتر نیا

.مهسا بلندتر شد ي هیگر يصدا. و بغلش کرد دیکش رونیآرامش به سمتم اومد و مهسا رو از بغلم ب

.نگاتون کنم شهیصبا جون روم نم -

.دیبه موهاش کش یدست مامان

.که من نتونستم بکنم يکار. راسیکه رو به رومه، حاصل تالش تو و سم ینیا. تو و خواهرتم ونیمن مد. نگو دخترم، نگو -

.به سمتش رفتم. مهسا بلندتر شد ي هیگر

.یختیبچه ها اشک ر نیبسه ع. از کادوهام بهت بدم دمیقول م. حسود يگنده  يدختره . خوبه، خوبه، بسه -

.دیآورد و صورتم رو بوس رونیمهسا سرش رو از بغلم مادرم ب. دنیبلند خند همه

.يزیباده گفتن نداره بگم چقدر عز -

.سرم رو بردم در گوش مهسا. کرد یانداختم که با عشق مهسا رو نگاه م ایبه برد ینگاه

.من باشه يداره بده جا یحاضره هر چ ایحاضرم شرط ببندم برد -

 شیشگیپدرجون با لحن شوخ هم. زد يسمتمون اومد و دستمال به دست مهسا داد و مهسا به روش لبخندبه  ایبرد. زد یثیلبخند خب مهسا

:گفت

.ما يپسرا يبوده اون شرکت برا یعجب شرکت پربرکت -

.با لبخند به پدرجون نگاه کرد ایاما برد نییبلند جمع باعث شد مهسا سرش رو بندازه پا ي خنده

.میون رو از اون شرکت گرفتهام هیهد نیبهتر نیمن و ام -

:نایت

.اون شرکت سرتونو کاله گذاشته. ستین تونیحال د،یگول خورد -
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:ایبرد

.که شرکت فقط شرط نبوده نیو بابک مثل ا نیگول خوردن من و ام يبرا -

به  یعوض شدن بحث، نگاه يبرا. نگاهشون کرد يبا کنجکاو نیو ام نییسرش رو انداخت پا نایت. میدیبار من و مهسا و آتنا بلند خند نیا

روز  نیامروز بهتر. بهم زد و دستم رو نوازش کرد يلبخند. بود انداختم و دستش رو تو دستم گرفتم ستادهیسمت مادرم که مظلومانه ا

.بود میزندگ

که بغل دستم بود و  ایه بردب. بود يزیچ یهمه حواسشون پ. دنیدوقلوها تا تونستن شلوغ کردن و رقص. بادمجون پخته بود میبرام حل مامان

:کرد، گفتم یرو نگاه م نایداشت رقص ت

؟يذار یچرا سر به سرش م -

.زد يلبخند

 تیچسبه اذ یخب عروسمونه، م. دربارش باهام حرف زد که نگو یخجالت هیبابک با . وروجک زبون دراز، عشق داداشمه نیا شهیباورم نم -

.کردنش

:ادامه داد. زدم يلبخند

.يدار اقتشویتو ل. باده یم که خوشحالخوشحال -

.که غرق صحبت با مادرم بود، کردم نیبه ام ینگاه

.نمیام ونیهمش رو مد -

***

!ن؟یام یچ یعنیاالن  نیا -

.دیخند پدرجون

.گل پسر یستین سیخس ادیخوشم م -

.به موهام زد يبوسه ا نیام

.يبخر يخوا یم یخودت گفت. قابل خانوممو نداره -

.تو دستم نگاه کردم چییسو به

.شمینم ییتابلو زیچ نیبعدم من سوار همچ. که تو بخر نیمن گفتم خودم بخرم، نه ا -

:با خنده گفت ایبرد

!زنش بعدم مجبور شه ده تا چشم استخدام کنه بپانش؟ يپا ریز ندازهیرو م ییتابلو زیچ نیآخه حسود خان، آدم همچ -

.دیخند نیام يتو فکر رفته  ي افهیبه ق مهسا

.سهیرو، خودش خس ایبرد نیا رینگ شیجد نیام -
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.کرد ینگاهش م يکه داشت جد ایرو چرخوند سمت برد سرش

.زمیر یرو به پات م ایتو به من بله بگو، من دن -

.هر دوشون نگاه کرد ي افهیجون با لبخند به ق نیریش. نییسرش رو انداخت پا. از خجالت آب شد تو جمع مهسا

 یهر چ فتهیبعدم وظ. یکن یدختر خوشگلمون، التماسش م يخونه  يایم يریگ یدست مادرتو م يریم. خان ایبرد شهیکه نم يجور نیا -

.به پاش يزیبر يدار

:ایبرد

.دم خونش ارمیکل خاندان سروش رو م چ،یفردا مادرمو که ه نیقبول کنه، من هم -

:پدرجون

.دو تا دختر عزبو بکن تیرعا ،یکن یبزرگ ترو نم تیپسر الاقل رعا. پرروهول و  د؛یهم نیع قیدو تا رف ادیخوشم م -

:نایت

.دهیم فیک م،ینینه بابا بذار بب -

:گفت یبا بدجنس ایبرد

.برن التماس دیجا که نبا هیخاندان سروش فقط  نیبله خب، باالخره ا -

کنه بندازه به جونمون؟  یرو برزخ نیتونست ام یم نیبب. و بکنمر ایخواست کله برد یمهسا و آتنا، من فقط دلم م يبلند خنده  يصدا با

.نگاهم افتاد به صورت مغموم مادرم

:نیام

.تو فکر دیحاج خانوم باز که رفت -

.با دستمال چشماش رو پاك کرد مامان

.يببر يدخترمو از تو خونم بردار ياینبودم ب قیمن ال -

رفت و بغل دست  نیام. رو پاك کرد سشیخ يجون چشما نیریکردن و ش یادرم نگاه مهمه ساکت به م. رو مبل نشستم. سر شد دستام

.مادرم نشست

.کنم یبازم التماس م. کنم؟ التماسش کردم خانوم خونم شه شیاصال االن ازتون خواستگار. يطور نیا دییحاج خانوم نفرما -

.زد يلبخند مامان

:پدرجون

که بزرگ  هیلیزن ذل يچه پسرا نیسروش بدبخت ا نیدونم من و ا یمن نم. میبخور دیرو ببر کیک نیا دیاریب. زن تحفت نیبابا با ا ایب -

.دو تا دوست نیول کردن افتادن دنبال ا شونویگنده، کار و زندگ يمردا. میکرد

. دمیبلند خند يصدا با

***
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 يحس به قدر نیا. بود باتریبوسه هامون هم ز نیشقانه تراز عا یحت نیا. که گلوم رو لرزوند یحس. بود یم ایحس دن نیباتریز دیبا نیا

. شکمم گذاشتم يلمسش دستم رو رو يدوباره برا. کردم ینم دایبراش پ یفیو سبک بود که توص یلمس کردن يبه من بود، به قدر کینزد

.کرد قیرو به وجودم تزر مینشاط زندگ نیق تریعم گه،ید يضربه ا

.نیام ن،یام -

 ستادهیشکمم بود و وسط آشپزخونه ا يبه من که دستم رو ینگاه. طرز صدا کردنم هولش کرده بود. وارد آشپزخونه شد دیلحظه نکش به

.بودم، انداخت

شده باده؟ تیزیچ -

 یپر از سوال نگاهم م. شکمم گذاشتم يدستش رو تو دستم گرفتم و رو سمیخ یکم يو با چشما ادیتر ب کیدست اشاره کردم تا نزد با

:سرشار فقط گفت یبعد با عشق یجا خورد ول یدستش، اول کم ریز يزیبعد با حس چ هیکه چند ثان نیا اکرد ت

.زمیعز -

ن؟یام یکن یحسش م -

.معجزه غرق بود نیشکمم بود و انگار اون هم تو ا يهنوز رو دستش

.کنم یدارم حسش م. جاس نیپسرم ا شهیباورم نم. شهیمن، باده باورم نم يخدا -

و  میفقط هم رو نگاه کرد قیسکوت عم يهر دو تو. داد و نگاهم کرد هیتک میشونیرو به پ شیو پشون دیرو بوس میشونیپ. بهش زدم يلبخند

.ور مرور کردم نیماه به ا يزالل، خاطراتم رو از د يمن تو اون چشما

نفس من؟ یکن یفکر م یبه چ -

کردم در عرض چند ماه  یوقت فکر نم چیه. فرار يبرا یذهنم پر از گذشته بود و راهشدم، همه  ادهیپ مایکه از هواپ یکه اون شب نیبه ا -

.بشم همسر، بشم مادر

.رو دور کمرم حلقه کرد دستش

.شدم چارهیدونستم ب یم ن،ییپا يکه از پله ها اومد یمن اون شب تو مهمون یعشق، ول یبش -

.دستش ياختم رورو اند مینیعقب بردم و سنگ یکردم و سرم رو کم يا خنده

.یکردم خوشبخت یفکر م -

.رو هم از تو گرفتم میزندگ ي هیهد نیباتریمن ز. باستیبه تو دچار شدن ز. هینیریش یچارگیخب ب -

.از تکون پسرم خندم گرفت و جا به جا شدم هوی

.یمامان یهست یطونیعجب ش -

.دوباره دستشو رو شکمم گذاشت نیام

.رهیگ یباده، دردت که نم گمیم -

.دمیخند
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.که نگو هیفینه، هر حرکتش آن چنان حس لط -

***

.میکرد ینگاه م ونیزیتلو میشونش، داشت يدونم چقدر بود که سرم رو ینم

.بودم دهیخر يزیچ هیرفت، برات  ادمی یراست -

باز . جعبه اومد هیبعد با  قهیچند دق. هم اون، هم من م،یرو دوست داشت گهیهمد يبرا دنیخر هیهد. زدم يلبخند طنتشیصورت پر از ش به

که  دمیکش قشیبه  یدست. شد یبود که تنم م ينبود اما برشش طور یحاملگ. توش بود که واقعا خوشگل بود یرنگ ییمویل راهنیکردم؛ پ

 یم دیبود که بابار  نیاول. نداشت زیهم سا یحاملگ يها راهنیپ. دمیپوش یم XS ای S شهیمن هم. رفت تو هم خماما. دمیرو د زشیسا

.چاق شدم لویشش ک رفتمیپذ

.تونم عوضش کنم یم يچرا اخمات رفت تو هم؟ اگه دوستش ندار. عروسکم نمینگام کن بب -

.نه، نه دوستش دارم -

شده؟ یپس چ -

.یچیه -

.که به خودش گرفت، خندم گرفت يا افهیاز ق. تر و خم شد تو صورتم کینزد اومد

.منم باور کردم ،ینشده؟ تو گفت یچیکه ه -

.من چاق شدم يدیتو هم فهم -

:تعجب گفت با

!؟یچ -

.اه اصال ولش کن. دونم ینم. من چقدر چاق شدم يکردم تو متوجه نشد یخب من فکر م -

.واقعا خنده دار شده بود افشیق. شد یاز خنده داشت منفجر م. برم که بازوم رو نگه داشت خواستم

؟یگیم یچ نمیبب سایوا -

.خنده ریز میبلند زد گهیهمد دنیبا د. گرفت مخند

.بودم دهینشن يزیچ نیهمچ میمن باده، تو زندگ يخدا -

.حرص زدم رو بازوش با

گم؟یخب مگه دروغ م. نمینخند بب -

.کرد بغلم

اما چرا برات مهمه خوشگله؟ یگیدروغ نم -
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 رهیانقدر واضح که شوهرم م. به هم خورده دم،یش انقدر زحمت کشحفظ کردن يکه برا يزیچ رمیبرام سخته بپذ. من مانکن بودم ن،یام -

.رسه یبه ذهن منم نم زشیخره که سا یلباس م هی میبرا

.حرص بخورم دیهنوزم با چارهیکه من ب ییبایتو انقدر ز. اخماتو باز کن -

.کردم از دور خارج شدم یفکر م. ادیخوبه، پس هنوز حرصت در م -

.دنتهیکشخجالت  يپررو، به جا -

.به گردنم زد يبوسه ا. تو موهام بردم و عقبشون زدم یعشوه دست با

.عاشق بشه نیاز ا شتریبکن که جا نداره ب چارهیدل ب نیبه ا یرحم هیفقط . نکن خانومم که من دربست مخلصتم يدلبر -

***

.بود شرکت ومدهین. مهسا بود. کرد، برداشتم یم یرو که داشت خودکش تلفن

م مهسا جان؟جان -

.شدم خیم یرو صندل. گرفته بود صداش

شت؟یپ امیب يباده خونه ا -

شده؟ يزیچ. دمیاالن رس -

مادرت که؟ شیپ يبر یخواست ینم. کم دلم گرفته هینترس فقط  -

.ذاره یتو رو خدا؟ با من انگار دوست پسرشم قرار م ینیب یم. جا نیا ادیروضه قراره ب ينه، فردا به بهانه  -

.کرد یتلخ ي ندهخ

.قرارا نیا شهیم زیانگ جانیبراتون ه گه،یخوبه د -

.يایمونه تا ب یمهسا دل تو دلم نم -

.زنه یذره فشارت جا به جا شه اون شوهر خلت منو دار م هی ،يریاسترس نگ. ستین يزیچ -

***

.شربت پرتقال رو گذاشتم جلوش. دیبه پشت گردنش کش یدست

شه؟یچشمات چرا باز نم -

.دمیساعتم نخواب هی شبید -

.کرد یبود که مهسا رو به حرف زدن اجبار م يزیتنها چ نیا. کردم نگاهش

.رفت مشهد روزید نایمامانمم با خالم ا. برم سفر يخوام چند روز یم -

.میبا هم بر ؟يبر يخوا یکجا م. باهاش صحبت کردم شبیالبته د. یبه سالمت -
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.به شکمم کرد اشاره

ام؟یتونم ب یکه من نم يبر يخوا یکجا ممگه  -

:گفت وان،یداد و زل زده بود به ل یو همون طور که پاش رو تکون م دیاز شربتش رو نوش يا جرعه

.رایسم شیخوام برم استانبول پ یم -

.رو مبل جا به جا شدم. خوردم جا

.به من يزیو بوسه حرف زدم، نگفتن چ رایشده؟ من صبح با سم يزیچ. نمینگام کن بب -

.گرفتم میامروز صبح تصم. اونام خبر ندارن -

چه مرگته االن؟. دق نده منو -

.زنگ زد لمیبه موبا ایمادر برد شبید -

.زدم يپوزخند. انیع ایمهسا واضح بود و انقدر مادر برد ي افهیانقدر ق. واقعا سخت نبود. حدسش سخت نبود. نداد ادامه

چرت و پرت گفت؟ -

.داد و انگشتش رو به چشماش فشار داد هیمبل تک یو سرش رو به پشت رو بست چشماش

برقم و البته خود خرم که  يمنظورش داماد پزشک، خواهر دکترا نن،ییکه به نظرش سطح پا ریاز خانوادم بگ. چرت و پرت يورا يزیچ -

 لیو باب م ستیدر حد پسرش ن مییبایا خودم که زکه استاد دانشگاه بود و مادر معلم بازنشستم، ت دمیدکترام از فرانسه است، پدر شه

.خانوم

.بودن یتمام خاندانشون باسواد و دانشگاه. کرده لیخانواد متوسط بود اما تحص هیاز  مهسا

حرفا رو به من زد؟ من فقط سکوت کردم و  نیا یبه چه حق. کنم یگفتم فکر م. به پسرشم بله ندادم یباده من حت. آمارمو در آورده -

.مسخره اس یلیمسخره اس، خ. ثروت پسرش يکردم برا زیبه من گفت دندون ت. کردم گوش

.دستش که رو زانوش مشت کرده بود يرو گذاشتم رو دستم

؟يبر يبذار يخوا یاون م يو تو به خاطر حرفا -

وقتم  چیه. بهش کشش دارم. ستمیمن که از سنگ ن. نباشم ایحضور برد ریکه تحت تاث ییجا. کم فکر کنم باده هیخوام دور باشم  یم -

من چمه مگه؟. ادیز یلیبر خورده، خ یلیبهم خ. تو الاقل پنهانش نکردم شیپ

حالت خوبه؟ ؟یباعث بشه تو به خودت شک کن دیبا يکه اصال خودش رو قبول ندار یخانوم هی يحرفا. نمینگام کن بب -

.مسخره اس تینها یبه نظرم ب زیهمه چ. ستینه، حالم خوب ن -

.حرف بزن ایبا برد -

.هیمنف ایاصال جواب من به برد. بگم؟ بگم چرا مادرت دوستم نداره؟ ولم کن تو رو خدا باده یچ -

.تماس خبر نداره نیداره؟ اون که روحشم از ا يریچه تقص یاون طفلک! ؟یچ -

.شهیذهنم جمع نم. حرفام نیاعصاب تر از ا یب. دونم یچه م -

:گفت یبعد از احوال پرس. بود نیام. که تلفن زنگ خوردجوابش رو بدم  خواستم

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٩٩

؟يباده جان از مهسا خبر دار -

چطور؟ -

.ستیاالنم خونه ن. دهیتلفناشو جواب نم شبیاز د. چهیپ یداره مثل مار به خودش م ایبرد -

.کرد یتفاوت نگاهم م یبه مهسا انداختم که ب ینگاه

.باهاش حرف زدم. حالش خوبه -

داره؟ یبر نم شویگوشپس چرا  -

.شونه هاش رو باال انداخت. مهسا کردم یبه گوش اشاره

.حتما سرش شلوغ بوده -

***

.یشست یخب م -

.نمشیخوام بب ینم. ادیهم م ایمطمئنا برد. ادیم نیاالن ام -

.دمیرو بوس صورتش

.يزد یکاش باهاش حرف م -

.خواد یباده؟ مادرش منو نم دهیچه فا -

 کیکه نزد ییجا هی. نیدختر عموت قزو شیدونم پ یچه م ایکرج  تییدا شیبرو پ. استانبول شو الیخ یمهسا ب. خواد یکسو نم چیاون ه -

.به خودتون فرصت بده. فهیح. باشه

.دیزد و گونم رو محکم بوس یتلخ لبخند

***

باده؟ هیجا چ نیدختره ا نیبودن ا یِاصل اساس -

تو؟ بده خواهرت اومده بهت سر بزنه؟ یهست یعصبان چرا انقدر رایبابا سم يا -

ندارم اما  یجذابه، توش شک یلیپسره، خ نیا. مسئله نبود حیتوض دمیکه من پرس ییچرا. جاس، هم تو نیدونم چرا ا یباده، هم من م -

جا؟ نیا ادیدختره پاشه ب نیانقدر مهمه؟ انقدر که ا

اصال مگه استانبوله؟ -

.ایالرفت آنت روزینه، د -

.رایجا داغونه سم نیهم ا ایبرد. که رهیچقدر بهش گفتم نکن، تو گوشش نم -

جاس؟ نیچرا ا نیفهمم پس ا یدوستش داره؟ خب، من نم گهیمگه نم -
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.نکن چارهیرو ب ایبرد را،یسم. سیپار رهیذاره م یسر به سرش نذار، م -

.با هورمون ها در تماسن مایکه مستق یگذاشت؟ اونم عادات عادتا رو کنار یبعض شهیتا چه حد م. به اونم شک دارم آخه -

***

.رو به روم تو تراس نشسته بود ،یکالفه و پر از سوالش کردم که تو شب گرم تابستون ي افهیبه ق ینگاه

؟يریگ یبا نگاه کردن به صورت من جوابتو م ا،یبرد -

.شده یدونم چ یفهمم چرا تلفنشو خاموش کرده؟ اصال نم یمن نم -

کنه اما مهسا سر منو  یم يچه کار نشونیحل مسائل ب ينشون بده برا ایبرد دیبا. بگم دیکرده بود که با دیتاک رایگفتم؟ صبح سم یم دیبا

دستاش رو به هم قفل کرده بود و تو  نیام. رو آورده شیبشه که انگار رفته ول یطیبه شرا لیخواد ماجرا تبد یگفت دلش نم یم. کند یم

.حقته باال انداخت يشونش رو به نشانه . با عجز نگاهش کردم. کرد اما اون هم از من دلخور بود ینم تا دخالبحث م

بهم گفت . کرد یخداحافظ یمعمول یلیشبش از من خ. از ماها گذشته یعنی ستم،یمن که پسر هجده ساله ن ؟یچ یعنیکارا  نیباده، ا -

.شمیم ونهیدارم د. ادیجام که نم نیا ره،یخونه هم نم ده،یب و دو روزه جواب منو نمسه ش قایمهمون دارن و از اون شب، االن دق

.داد یآزارم م يبدجور شیکالفگ

؟يواقعا دوستش دار ایبرد.... تو  -

.جا به جا شد و با تعجب نگاهم کرد شیصندل تو

 یچطور دارم بال بال م نهیکه بب نیا ينم دوستش دارم، براکه اثبات ک نیا يبرا. کار کنم یچ دیفهمم با ینم گهیمن د! شک داره؟ نیبه ا -

کاره مسخره رو کرده؟ نیزنم ا

.کارو کرده نیا رهیبگ میکه بتونه تصم نیا ينه، برا -

.ارمیتونستم طاقت ب یتو نگاهش بود که نم یو کالفگ يانقدر دلخور. نییسرم رو انداختم پا. کرد نگاهم

.درت باهاش تماس گرفتهما. دلخوره یلیمهسا خ ا،یبرد -

.افتاد یصندل. دیجاش پر از

!؟یچـــ -

:نیام

!ایبرد -

!مادرم؟ مادر من؟ -

....که  میدیرس جهینت نیکنه اما ما به ا یمنو م يتا من بتونم حواسمو جمع کنم؟ اگه مهسا بفهمه کله  ینیخواهش کنم بش شهیم -

گفته؟ یمادر من چ -
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هر لحظه صورتش ترسناك تر  دایخونسرد بود و خندان اما حاال شد شهیکه هم ییاینبود، اونم در مقابل بردکردن ماجرا اصال آسون  فیتعر

.شد یم

!کرده؟ هیمدت منو تنب نیبه خاطر حرف مادرم ا -

.دیخند یو عصب بلند

.جالبه یلیجالبه، به خدا خ -

.دلخور شدم یکم

ا؟یبرد ییتو هنوز تو خط رفتن مهسا -

.زیم يشد رو خم

.وسط فقط نبود مهسا مهمه و بس نیباشم؟ ا یتو خط چ -

ست؟ینبودنش مهم ن لیدل -

!نه -

:نیام

.باده قبول کن کار مهسا خوب نبود -

.شد یباورم نم واقعا

.مهسا شو الیخ یب ایاصال برد. واقعا که. دیشد الیخ یرو ب هیاصل قض! د؟یگیم یمعلوم هست شماها چ ن،یام -

.شد یعصبان

شه؟یاده مگه مب -

.هیمهسا جوابش به تو منف. شهیآره م -

.اما اخماش ترسناك رفتن تو هم دیعلنا پر رنگش

رنش؟یازم بگ یذارم مسائل جانب یمگه م. منم دوستش دارم. دونم دوستم داره یذارم؟ م یمگه دسته خودشه؟ مگه م -

ه؟یجانب يمادرت مسئله  -

کار  یدونستم چ یمن خودم م. گفت یگرفت، م یبا من تماس م دیبا ه؟یچه عادت مسخره ا نیا. هینباز رابطمون جا ریبه غ يزیآره، هر چ -

حاال کجا رفته؟. کنم

کار؟ یچ يخوا یدر ضمن م. اجازه ندارم بگم -

.زد يپوزخند

.منطق رو انجام بده یب کار نیهمون که هول کرده و باعث شده ا. گرفته مادرمه يکه منو جد یکه تنها کس نیمثل ا ه؟یچ یدون یم -

.نگاهم کرد میو مستق زیرو گذاشت رو م دستاش

االن با بند بند وجودم دارم حسش . کردم یزنه و من درکش نم یچطور بال بال م دمید یم. يکرد نیبار با ام هیکارو  نیباده، تو خودتم ا -

.دمیکنم، چقدر دنبالش دو یم، چند ماهه دارم التماسش مکرد يمنه، عشق منه، من ازش خواستگار يمهسا دختر مورد عالقه . کنم یم
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.به مادرت بگو ؟یگیاصال به من چرا م. رو منم شاهد بودم نایا -

. مهسا انتخاب منه، با من طرفه. کنم یازدواج م یارتباط داره من با ک يحد هیبه مادر من تا . دیکن یاشتباه م دیجاس که دار نیمسئله ا -

.باهاش مشخص کنم فمویتا من خودم تکل حاال بهم بگو کجاس

؟یباهاش مشخص کن فتویتکل دیکه با هیا گهیاون کس د یکن یفکر نم -

.بودمش دهیوقت انقدر مصمم ند چیه. نگاهم کرد منتظر

.استیآنتال -

!؟یچـــــ -

:نیام

.ایداد نزن برد -

.ولو شد یصندل رو

بود؟ يچه کار نیا -

.بهش فرصت بده -

.آدرس لطفا! کنه؟ فرصت بدم هر چه رشته بودم، پنبه کنه؟ چارمیم بفرصت بد -

؟يتا اون جا بر یپاش يخوا یبابا، م يا -

که حقشو نداره؟ رهیبگ یمیتصم تیدست رو دست بذارم تو عصبان نمینه، پس بش -

!حقشو نداره؟ -

 یسطح يحرفا يسر هیحقو نداره که به خاطر  نیمهسا ا. بود نیچون مقصر ام یحق داشت ییجورا هی ،یرفت یگذاشت یتو وقت. نه نداره -

.رمیگ یم زیحاالم آدرسو بده وگرنه از دن. مادرم، منو ترك کنه

.دونه ینم زیدن -

!شه؟یمگه م -

.ایبرد -

.کرد یهم داشت نگاهم م هنوز

.حق دخالت ندارم نیاز ا شتریخواهرش اونه، من ب. ایبرد ریزنگ بزن از اون بگ رایبه سم -

***

من چرا مورد غضبت قرار گرفتم؟ یبگ شهیبابا، خانومم م يا -

.شدم رهیخ ایبرد یخال يرو تو دستم گرفتم و به جا زیم يرو يها وانیدستش رها کردم و ل ریرو از ز شونم

.دیهم نیهمتون ع -
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.و دنبالم راه افتاد به سمت آشپزخونه دیخند

هه؟یشب ایبه برد مین چم یبگ شهیمن، م یبداخالق دوست داشتن -

.میما مقصر شهیاز نظر شما هم. دونه یدوست منو مقصر م -

.شد بهم رهیانگشتام رو تو دستاش گرفت و خ. زیها رو از دستم گرفت و گذاشت رو م وانیل

.اون جا دیریخوره م یم یبه توق یتق. داشته باشم یبحث هی هیسفارت ترک نیبا ا دیمن با. یرفت یگذاشت هوی. يمهسا مقصره، توام بود -

.رمیمعلومه که م. منه ياون جا خونه  -

.نگاهش رو ازم گرفت و دستام رو ول کرد. شل شد دستاش

نگاهم کرد، پر از  یدست هام که رها شد از دست هاش، کم. نبود يا گهیزدن که مدل د خودیحرف ب. گفتن که سر و ته نداشت چرت

و  نیاول "باده؟ یبود گفت یچ نیآخه ا". مبل ولو شدم نیتر کینزد يرو. ه سمت اتاق کارش رفتو بعد پشتش رو بهم کرد و ب يدلخور

.پام ریبراق ز يچشم دوختم به سنگ ها. اون لحظه دیکه به ذهنم رس يزیچ نیآخر

***

 يال. و دلخورم نداشتم یت داشتنشدن به اتاق مرد دوس کینزد يبرا يا گهید يبهانه . آب پرتقال رو محکم تو دستم جا به جا کردم وانیل

حواس چشم  یبود و ب زشیپشت م. رو به رو واریاز د يسنگ ها و گوشه ا يرو فتادیکرد و نصفه م یدر اتاق باز بود و نور ازش عبور م

.رو به روش اغذدوخته بود به ک

ن؟یام -

بدون جوابش، . بود که تا تهش حق داشت يز دلخورا یپلک نزدنش نشون یهر حرکتش، هر نگاهش و حت. دلخور بود. رو بلند کرد سرش

 زیاون م يرو مبل رو به رو. لبش اومد يبه لبخند رو هیشب يزیچ. گذاشتم زشیم يرو رو وانیبدون حرف زدنم، وارد اتاقش شدم و ل

.عکسمبه  مرخینشستم، ن یبزرگ چوب

.خوام یمعذرت م -

شده  دهیکش یآب يچشم دوخته بودم به ناخن هام که روش ترنج ها. کرد یم انیرو ب که احساساتم يحال تنها جمله ا نیو در ع نیتر ساده

و من کم کم  زهیجمله بر هیگاردش محکم تر از اون بود که با . شده بود رهیبهم خ نهیدست به س. سرم رو آوردم باال. سکوت کرده بود. بود

.شدم یم صلداشتم مستا

.داصال درست نبو یعنیحرفم درست نبود،  -

.شل شد نشیقفل دستاش تو س یکم

.اون جمله رو گفتم یحواس یحال ب نیو در ع تیمن واقعا از سر عصبان -

.فکر کنم يکه قبولش دار -

.کرد یواقعا داشت من رو نگران م نیبود و ا یعصبان بیبود اما عج نییصداش تنش پا. خوردم جا
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خونه هم مال  نیکنم که قانونا ا يادآوریبهتره بهت  دیاما گل من، شا ،يرو هم دار خونت ،يندار اجیبه من احت ،یآخه شما خانوم مستقل -

.شماست چون به نام شماست

بود که  زیلبر یزد هم انقدر از نگران یاگر داد م. لحنش پر از نوازش بود نیهم ام طیشرا نیتو بدتر. وقت انقدر سخت حرف نزده بود چیه

نگاهش . داده بود هیکه خودش به خاطر پسرم بهم هد يا یو دوست داشتن فیبه گردنبند ظر دم،یکش به گلوم یدست. ومدیداد به نظر نم

.شکمم بعددستم و  یرفت پ

....بزنم تا تو  شیقراره من خودمو به آب و آت یتا ک. ادامه داشته باشه نیقراره ا یدونم تا ک یباده نم -

.فتماز جام بلند شدم و به سمتش ر. ادامه بده نذاشتم

 تیحاال وضع. خونم، خونمون گنیم شونیبعد از ازدواجشون به خونه پدر یخانوما حت يهمه . يتو فکر کن خونه پدر. منه ياون جا خونه  -

.ندارم يمتفاوته؛ خونه پدر یمن کم

.ن رو دوست داشتمحالتمو نیسرم رو بلند کردم تا بتونم تو چشماش نگاه کنم و چقدر ا. ستادیجاش بلند شد و رو در روم ا از

من انقدر . ستمیمنکرش ن. ینقطه برسون نیبه ا مونویزندگ یتا بتون يزد شیتو خودتو به آب و آت زم؛یعز یگیراست م ن،یام یگیراست م -

.يفقط تو پارو زد مونویزندگ قیقا یگاه نمیب یکنم، م یغرق تو خودم، تو گذشتم و بعد تو بچمون بودم که به پشت سرم که نگاه م

.شدن یبودم هنوز به چشماش که حاال کم کم داشتن گرم م رهیخ. باز شد عیشل بود و سر. نییپا دمشونیرفت دور بازوهاش، کش دستم

 یانصاف، من به تو حت یکنم، تو خون منه اما ب شرفتیخواد پ یهنوز دلم م. کنم یمستقل موندن تالش م يآره، برا. میآره، من زن مستقل -

.رو ندارم یمن جز تو کس. بستماز نفسم وا شتریب

.دمیبه شکمم کش یدست

قربون صدقت  نمت،یب یکه من هر بار م نهیا ریمگه غ ه؟یچطور یوابستگ. دیمن هست یو احساس یقیحق يتو و پسرمون تنها داشته ها -

داشتم و  یکه من هر چ نهیا رِیغ یوابستگ نیدور مونده از آبم؟ ام یماه نیع ،یکن یم ریساعت د میکه ن نهیا ریتو دلم؟ مگه غ رمیم

 یقسم منت يبه خودت که از جونم مهم تر. ستین یکنم؟ منت یرو گذاشتم اومدم دارم از نو شروع م میط اجتماعینداشتم، شهرتم، شرا

.کنم یتنت عوض نم يرو با بو ایدن. خودم خواستم. ستین

.نشیرو گذاشتم رو س دستام رو محکم دور کمرش حلقه کردم و سرم. تو بغلش دمیخز آروم

.نیام نمینفس ها وابسته تر تمیر نیمن به ا -

دادم و چشمام رو  رونیکه حاال راحت شده بود ب یالیآروم از کنارش جدا شد و محکم دور کمرم حلقه شد و من نفسم رو از خ دستاش

.کرد ینفسش موهام رو نوازش م. بستم

. رونیب انیکه تو مواقع خاص م. شدن میذهنت قا يدونم گوشه  یکه خوب م ییزایچ .پره یاز دهنت م زایچ نیا یوقت شمیم وونهید -

.کردم باده یبودن م یاحساس ته نیکمتر از ا دیشا ،يبه اندازه قبل دوستم ندار یگفت یکنم بهم م یاحساس م

.شد یخودم م نیبرداشتم و نگاهش کردم که حاال داشت کم کم ام نشیس يرو از رو سرم

من کجاس؟ یاصل يخونه  یدون یم -

.از سوال نگاهم کرد پر
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.مطمئن تره چون عاشق منه ییتازه سندشم از هر جا. ایدن يجا نیآغوش تو، امن تر -

.زد میشونیبه پ تیو پر از حس امن یطوالن يشد و بوسه ا خم

.یکن یم تمیخاطرم هست که اذ نیچقدر عاشقتم و به هم یدون یم -

.ستیاز قصد ن -

.زد يلبخند

؟یرو بلند بگ يکه ادعاشو دار ییاون قربون صدقه ها شهیحاال خوشگله، نم -

.ابروم رو انداختم باال طنتیش با

.و پراسترس یواشکی يبودنشه، مثل بوسه ها یواشکیبه  فشینچ، ک -

.محکم تر کرد یدستاش رو کم ي حلقه

.یچ یعنی یواشکیدادم بوسه  یون مپسرمون زشته، وگرنه بهت نش يحرفا و کارا جلو يسر هیکه  فیح -

.که بوسه اش خندم رو خفه کرد میبگذر. کردم يبلند ي خنده

***

من رو تا مغز استخوان شرمندش  گهیبار د کی ه،یو کش ندادن قض شیکه بزرگوار میبگذر. منظمش نشون از خواب بودنش بود يها نفس

 يموقع حرف زدن؟ انگشتم رو آروم رو ستیمرد هستم و چرا حواسم ن نیاکردم من عاشق  يادآوریبه خودم  گهیبار د کیکرد، که 

:و زمزمه کردم دمیکش قشیشق

.ستیکنم هم به اندازه تو مال من ن یکه دارم حمل م يکنم، بچه ا یفکرش رو که م. از تو ندارم ریبه غ یچیمن ه -

.گوشم تر شد يالله . به جا شد و دستش رو دورم حلقه کرد تو جاش جا. دمیپشت بهش دراز کش. دمیزدم و چرخ قشیشق يرو يبوسه ا -

. یکن یحمل م يکه دار ياون بچه ا یمال منه عروسکم، حت زتیتو همه چ -

***

.مبل نشسته بودم يمرتب کرد و برگشت به سمت من که تلفن به دست رو یکراواتش رو کم گره

خانومم تو همه؟ يچرا اخما -

باعث شد مهسا باهام حرف نزنه؟ قتیاون رف يدید. دهیجواب تلفنامو نم -

.زد و برگشت به سمتم يلبخند

؟يریگ یباهاش تماس م يدار یاز ک -

.شبیاز د -

؟يایمگه شرکت نم ؟یچرا نشست -
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.حالم، بمونم استراحت کنم بهتره یهم ب یکم ورم کردن، کم هیپاهام  -

.نگران نگاهم کرد یکم

دکتر؟ میبر ؟یستیخوب ن -

.افسانه خانوم تو راهه ستم،یتنها هم ن. توام برو، نگران نباش. کم استراحت کنم خوبم هیجور موارد  نینه بابا، دکتر گفت ا -

.کردم یابرو باال داشتم نگاهش م هیبه سمتم که دست به کمر و  دیچرخ. به موهاش انداخت و در رو باز کرد یدم در نگاه ي نهیآ يجلو

نرفته؟ ادتی يزیچ -

.به چونم زد يبه سمتم اومد و بوسه ا. دیفکر کرد و بعد خند هیثان هی

خوبه؟ حاال برم؟ -

.رو خاروندم قمیکم شق هی

.اما چه کنم ستیکه ن یکاف -

فاصله  یازم کم. دستم رو گذاشتم پشت گردنش و انگشتام رو حرکت دادم نرم به سمت کمرش. به لبم زد يرینفس گ يبار بوسه  نیا

.گرفت

.رهیخرجمون باال م اد،یم ایپس فردا پسرمون به دن. لقمه نون حالل هیبذار برم دنبال . از راه به درم نکن. کن عروسک، بذار برمن -

.ستمیخودم ن یخوام تمام روز به من فکر کن یم -

حاال برم؟. من به فکرتم نفس یکارها رم نکن نیا -

.برو -

.لسهج يگور بابا. بهم بود بگو یاجیاگه احت -

.انیدر ضمن شب دوقلوها م. حالم خوبه. راحت التیخ -

***

نگاه کردم که داشت با عشق نگاهم  سشیخ يبه لبخند مهربون و چشما. دمیرو نفس کش نیدارچ يبو. ظرف بزرگ روبه روم نگاه کردم به

.کرد یم

.بخور دخترم -

رو تو بغلش جا به جا کرد تا  شیایساره، ن. دود شده بود رفته بود هواچند وقت،  نیا يتمام عقده ها. لرزوند یگفتنش دلم رو م دخترم

خواد با ساره به  یرفته سفر و م یمامان زنگ زد و گفت حاج. افسانه خانوم خونه رو مرتب کرد و شام رو پخت و رفت. بده ریبتونه بهش ش

.ساره نگاهم کرد. چشم دوختم شیایخوردن ن ریبه ش. ادیب دنمید

.استیحس دن نیباتریز شه،یت خودتم محاال نوب -

.ختیر ممیحل يروغن رو شتریب یکم مامان
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.يشش ماه الغر کیزنِ نزد هی يدختر، تو برا. یش تیبخور تقو -

.داد یمحبت ناب م يتر بود، بو فیکرد؛ لط یفرق م ایدن يها یهاش جنسشون با همه نگران ینگران

:ساره

.مینیخواد بب یبا مامان دلمون م ره،یف مدلمون ضع. بذار تویعروس لمیبعدش ف -

.رو تو دهنم گذاشتم میاز حل یبزرگ قاشق

.باشه -

.دیخند ساره

.يبود میعاشق حل شهیهم -

.رو تو ظرف تکون دادم قاشق

.دمیکه کش ییبودم که در کنار شماها بود، با تمام دردها يزیمن عاشق هر چ -

.تش گذاشتمدس يدستم رو رو. اشکاش رو پاك کرد مامان

.نکن هیتو رو خدا گر -

. خواست فکر کنم تمام روابط من مثل همه اس یدلم م. اس ژهیمن و تیکه وضع ادیب ادمیخواست  یدلم نم. کنه هیخواست گر ینم دلم

زنِ در حال  نیبا اداشت که من  یتیبا مادرم و خواهرم، بله خواهرم، چه اهم نمیها، بش کتیاز ات یلیخواست بدون در نظر گرفتن خ یدلم م

 لمیف نمیخواست با خواهرم و مادرم بش ینداشت، دلم م یساره مفهوم يبودن برا یسلول مشترك نداشتم، اصال ناتن هی یدادن حت ریش

 از شوهرم بگم، مثل هر. زنونه بزنم يحرفا. راجع به رنگ لوازم پسرم مشورت کنم. بزنم یو دم دست یخاله زنک يحرفا. نمیرو بب میعروس

.ایدن يتو هر جا یزن

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

رو، االن با  اتشیروح ومدیم مادی شیکم و ب. اوردیمادرشوهرش رو در م يادا. دلقک بود شهیساره هم. بود ریخنده اشک از چشمم سراز از

.دلم و فکم درد گرفته بود. دمیخند یساره بلند م ياداها

:مامان

.بدتره بتمیکارت از غ نیا. ساره زشته، گناهه -

.مبل ولو شد و زد پشتم يرو ساره

.حرف بزنم نیاز قوم الظالم ریدل س هیذاره  یباده، نم ینیب یم -

.ندارن يباهات کار میلیخ یگیها اون جور که تو م چارهیب -

.زدن یبهم زخم زبون م یلیبعد از رفتن تو خ ل،یاون اوا. بار در دهنشونو بست هیهومن . جراتشو ندارن -
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.دختر گند زده بودم نیا یتو زندگ شهیمن هم. انداختم نییرو پا سرم

ده سال  نیمن تمام ا. میخند یبا هم م میدار. میامان هستکه من و تو و م نهیمهم ا. ستیمهم ن گهید. اخمتو نمینب. باده نمینگام کن بب -

.رو آرزو کردم نیهم

بود، هومن با  اوردهیساره پسرش رو ن. چشمام جمع شد ياشک تو. پر از عشق به هردومون انداخت و محکم بغلمون کرد ینگاه مامان

بهش دروغ و  دیکنه و بچه اس و نبا یم فیبراش تعر زویوابسته اس و همه چ یلیبه پدربزرگش خ مایگفت ن یم. خودش برده بود سر کار

.اون بغل عاشقانمون زنگ زده بود تا حال ساره رو بپرسه ونیم ومنه. داد ادیرو  يکار یمخف

بلند . تو ومدیکه ن دیدم در رو د يکنم کفش ها یفکر م. نبودم نیساعت تازه پنج بود و من منتظر ام. تو در اومد دیکل دنیچرخ يصدا

.در يجلو یبا لبخند پهن دمیرو د نیبه سمت در رفتم و ام. رو سر کنه شیساره بلند شد تا روسر. م کردصدا

.سالم -

.یزود اومدم تنها نباش. يدونستم مهمون دار ینم. سالم خانوم خوشگله -

.جان نیمامان و ساره ا -

 دهیدار قرمزش خواب نیچ راهنیخوشگل با اون پ یلیدش خکه تو سب شیایبهشون سالم کرد و نگاهش رو دوخت به ن ییبا خوشرو نیام

.انداخت نیپر از عشق ام يبه چشما یساره نگاه. بود

.خان نیام دیبغلش کن -

.دشییخم شد و آروم بغلش کرد و بو نیام

.من، چقدر کوچولوئه يخدا -

.کوچولوتره ادیب ایبه دن یوقت نمیپسر شما از ا -

عشق نگاه کنه، پس  نیبا ا يا گهیکس د يتونست به بچه  یم یوقت. شد یم یپدر خوب نیام. بود ياسباب باز هیشب شتریب نیدر کنار ام بچه

.انداخت نیبه ام یمامان نگاه. خودش يبه حال بچه  يوا

.پسرم میریم گهیما د -

د؟یریکجا حاج خانوم؟ من اومدم م -

.دنبال ساره، منم برم ادیهومن االن م. نه پسرم -

د؟یمون یباده نم شیرا پشب چ -

.مادرم بوده یشگیکار هم نیکه انگار ا دیو ساده پرس نیروت يسوال رو به قدر نیا

....پسرم آخه  -

:ساره

.دونم دلت رضاس به موندن یبمون، م. يخاله ا شیپ گمیم مایمن به ن گه،یبمون مامان د -
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مامان هنوز به اونا . بود رازیدوتا دختر داشت و ساکن ش. هیون پسر همسامن ازدواج کرده بود، با هم يخاله . خودش بود يخاله  منظور

 ایباز کرده بود با شوهر خالم و گو ونیزیتلو ویراد راتیمغازه تعم هیاون جا . رازیهنوز مجرد بود، اون هم ساکن ش مییدا. نگفته بود يزیچ

.کارشون هم گرفته بود

***

.اومدم به اتاق کارش نیمتو آشپزخونه بود و من دنبال ا مامان

.حرف زدم ایبا برد یراست. دیجام عروسک که تو و مامانت راحت باش نیمن ا -

.دمیجام پر از

دعواشون شده؟ ده؟یگفت؟ چرا مهسا جواب تلفن نم یچ -

.دیخند

. فرصتم که با مهسا حرف بزنم هیال گفت دنب یم. تو هتل بود ایبرد. ایبرد دنیشده، از دست تو نه، از د یمهسا عصبان. دونه دونه باده -

.زنه یمطمئن باش خود مهسا بهت زنگ م

.هینه؟ از دستم عصبان یدلمو خوش کن يخوا یم -

.طرفم اومد و با لبخند نگاهم کرد به

کم پشت  هیانت مام شیبرو پ. حاال اخماتو باز کن. یخانومم؟ امکان نداره مهسا فکر کنه تو صالحش رو نخواست يکرد زونیلباتو چرا آو -

. خانومم نیآفر. شتونیپ امیم گهیکم د هیمنم . دیسر من صفحه بذار

***

 بایتقر شبید. دادم و با انگشت چشمام رو فشار دادم هیتک یصندل یبه پشت. گرفتم نتیاز چند تاش هم پر. مرور کردم گهیها رو بار د لیفا

مادرم نوازشم . از ابتدا ازش محروم بودم دیمادرانه که سال ها و شا غیدر یعشق ب هی تا صبح تو آغوش مادرم بودم، مملو از. دمیاصال نخواب

مادربزرگ و دل مهربون پدربزرگ،  ياز غذاها م؛یحرف زد زیچ چیو ه زیتا صبح با هم از همه چ. داد یمادرم رو م يهمه جا بو. بود هکرد

. میکن يدور هییخاطرات جدا ادآوریما  يکه برا يزیتا از هر چ میرو کرد ونمیو تمام سع گهید يزهایچ یلیخاله و خ یپنهان يها طنتیاز ش

.محکم بغلم کرد دنمیبا د. رو گذاشته و نشسته تو تراس يچا نیام دمیشده بودم و رفتم تو آشپزخونه که د داریب راز مامان زودت

. بره یپسرم خوابم نم يبدون عطرت و بدون حس حرکتا تو، یب. شدم مونیبگم نفس؛ خودم اصرار کردم مامانت بمونه اما پش يزیچ هی -

.بدون تو خوابم برده از اون در عجبم يعمر چطور هیمن قبال 

با  یحت شبیشدم، اعتراف کردم که من هم بدون اون حضور مطمئن و امن د یاز ساعت قبل عاشقش م شتریکه باز هم ب یمن در حال و

.کرده بودم یبیحضور مادرم بدجور غر
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با . به سمت اتاقش رفتم. گفته بود که بدجور ذهنم رو مشغول کرده بود يزیمامان چ روزید. کردم یم دایگشتم، کمتر پ یم شتریب یچ هر

و  پیخوش ت شهیمثل هم. اون هم از حضور من خوشحال نشد. ومدیاصال خوشم ن نیاز حضورش تو اتاق ام. در رو باز کردم يال يتقه ا

رو با سها  نیام ا،ینبودن برد. کرد یبود، صحبت م ستادهیو مودب رو به روش ا يکه جد نیداشت با ام یشگیهم يسرحال با همون عشوه 

.زد يتو چارچوب در لبخند دنمیبا د نیام. ومدیکرد و من اعتراف کردم که اصال خوشم نم یرو به رو م

زدلم؟یعز يایچرا تو نم -

 یلب گفتم و جواب ریز یانداختم و با لبخند رو مبل رو به روش نشستم و سالم يسرسر یاتاق شدم و به دخترك اخم آلود کنارم نگاه وارد

.تر گرفتم یبه مراتب مصنوع

:سها

.جان، فکر کنم بحثمون نصفه موند نیخب ام -

.بهم بفهمونه که بدموقع اومدم ای ارهیخواست لج من رو در ب یم

:نیام

.روش مطالعه نداشته باشه ایکه خانوم من ازش دور باشه  ستین یبحث نیبه هر حال ا م،یادامه بد میتون یم -

.شدم یغرق خوش شتریکرد و من ب دیتاک یاز هر وقت شتریخانومم ب رو

:من

.ستیواجب ن یلیمنم کارم خ -

:نیام

.نه شما باش -

:سها

.رمیباشه، پس من م -

:نیام

.دیبا خودش هماهنگ کن دیتون یگرده و م یتا فردا پس فردا برم ایبه هر حال برد -

داشت، بدرقه اش کردم و برگشتم به سمت  یبدجنس یچاشن یکه کم يبا لبخند. بود انیاز همه حرکاتش ع نیا. بود تو پرش ناجور خورده

.کرد یداشت نگاهم م طنتیکه با ش نیام

.حسود کوچولو -

.ستادمیخنده به سمتش رفتم و رو به روش ا با

.نگفتم یچیمن ه -

.دمیدتو دلبخن -

.حقش بود -

.شکمم يدستش رو گذاشت رو. دیخند
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مامانو؟ یکن ینم تیامروز که اذ -

.هینه، پسر خوب -

".خود خودم"کردم  دیکودکانه تو دلم تاک. که مال خودم بود ییها یشدم به اون عسل رهیبعد خ و

.من در خدمت خانومم هستم -

.مبل نشستم يازش فاصله گرفتم و رو یکم

ک؟یآب يهست تو یحیپروژه مجتمع تفر هی یتو خبر داشت نیام -

.زیطور حس کردم؟ نگاهش رو ازم گرفت و چشم دوخت به م نیمن ا ایجا خورد؟  یگرد شد؟ کم چشماش

چطور مگه؟ -

 نیو چرا ا میشرکت هم نکرد یما چرا تو مناقصش حت. گهید يمجموعه ها يسر هیو  نگیکارت نیبا زم اد،یپروژه به نظر بزرگ م نیا -

م؟یاصال ازش خبر داشت م؟یپروژه رو نگرفت

.میریبگ دیخوب رو که ما نبا يموضوع انقدر مهمه؟ همه پروژه ها نیعروسک، چرا ا -

گرفته؟ یک م،یاس؛ اگه ما نگرفت گهید زیاما بحث چ میریما بگ دیاز اون نظر که اشتباه نکن، با -

.شده بود يجد افشیکردم که ق نگاهش

؟يپروژه؟ اصال از کجا خبردار شد نیبه ا يداد ریحاال تو چرا گ. دونم باده ینم -

.مشکوك نگاهش کردم یکم

منم . هم هست یشرکت درست و حساب هی ایگو. دهیپروژه خر نیتو ا یمامانم گفت شوهرش دار و ندارش رو فروخته و سهم بزرگ -

 یباشه که حاج دیبا یمونیکار پر و پ ایچون گو رن،یرو ازمون بگ یالب و تککار ج نیهمچ بامونیرق میکنجکاو شدم که چرا ما اجازه داد

.کنه سکیشده ر بیترغ

.که قانع کننده باشه هیکردم دنباله جمله ا یم احساس

-  هیمسکون يکارمون پروژه ها شتریشلوغ بود و درضمن ما ب یلیخب ما سرمون خ.... ا.

.بود ییخبرا هی ییجا هیذاشتم، به نظرم  یکه م شیمکالمات تلفن یها رو کنار بعض نیا. دونم چرا به نظرم حرفاش بودار بود ینم

 میتو دست گرفت يا رهیرستوران زنج هیپروژه خوشگل از  هیبه جاش . شناسم یرو بهتر م رانیمن از تو بازار ا. نگام نکن ياون جور -

کرده  سکیاگه ر یدرضمن حاج. نون بخورن دیهم با هیبق م،یریبگ دیهمه پروژه ها رو که ما نبا. بوسه یدست خودتو م. خوشگل و هلو

؟کرده یحتما کار درست

....به هر حال  د،یدونم، شا ینم -

دور  نیاز نگاه ام نیزل زدم که ا میمشکوك به گوش. نداشتم یوقت بود مزاحم تلفن یلیخ. بود فتادهیشماره ن. موقع تلفنم زنگ زد همون

.نموند

الو؟ -

- ....
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.داره يحد میمردم آزار -

!یمردم آزار خودت -

.رو بامزه تر کرد نیام ي افهیق نیکه ا دمیبلند خند يبا صدا هویکه رو به روم بود، انداختم و  نینگاه به نگاه غضب آلود ام هی

.خانوم نیبا توام ها خبرچ ،یه -

.مهسا -

.دیجلو اومده بود رو عقب کش یگرفتن گوش يااسم مهسا اخماش از هم باز شد و دستش که بر دنیبا شن نیام

.یخودت نیخبرچ -

؟يدهنتو ببند یکس نگفتم، تو ده ساعت نتونست چیبه ه ،ییدونستم کجا یمن ده سال م -

.با اون فرق داشت نیا -

؟یبه جون من که چ یپسرو انداخت نیا. نداشت یفرق چیه -

.ستین یسرحالش کامال مشخص بود که ناراض يصدا از

!بانو؟ دیریم یم دیدار یکه از خوش دیهست یآهان ناراض -

.رمیگ ینم لشیکجا؟ من که تحو -

.آخ آخ از اون ته دلت بشنوه -

.رهیم یاگه ته دلم رو بشنوه که از ذوق م -

.کردم، پس هوا پس نبود يا خنده

؟يداد یچرا جواب تلفنامو نم -

.دوست نداشتم -

.منو نده يکس حق نداره جواب تلفنا چیه. کنم یم خیتهران گوشاتو م يایب خود،یب -

.تکون داد و خودش رو مشغول لپ تاپش کرد يبا خنده سر نیام

واقعا انتظارشو نداشتم تا  یول دمیم حیحاال بعدا مفصل برات توض. کار کنم یدونستم چ یکه نم دنشیانقدر شوکه بودم از د یشوخ یحاال ب -

.ادیجا ب نیا

***

.به لبخند پهن من کرد ینگاه نیاشتو م نیام

.یستیخوشحالم که نگران مهسا ن -

.امیاالن نگران برد -

.شیزندگ يبه دست آوردنش و بعد اداره  يبرا اد؛یبر ب دیبا یعنی اد،یاون از پس مهسا بر م -
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شه؟ینم مونیبعدا پش ایبه نظرت برد -

.نمیب یباره اونو انقدر مصمم م نیاول ينه، من برا -

.االن مسئله مادرشه -

.رهیرو بگ ونهیبتونه م دیبا. تا درستش بکنه اسیبرد ي فهیاونم وظ -

.پاش يرو گذاشتم رو دستم

نه؟ ایکردم  یخواست، من بازم باهات ازدواج م یجون منو نم نیریکردم اگه ش یداشتم فکر م -

.بهش زد یآروم يرو تو دستش گرفت و کنار لبش برد و بوسه  دستم

شد؟ یچ جهینت -

.رمیبگ مینتونستم تصم -

. کردم یهم مخالف بودن، با تو ازدواج م ایمن اگه همه دن یول -

***

 د،یبلند من رو د يو خنده  ناینگاه چپ چپ ت یبهش زد و وقت یمحکم یکه دست آتنا پس گردن دیدستش رو دور دهنش کش نهیطمان با

.اخماش رفت تو هم

:آتنا

؟یکن یفرهنگ دستمال هست چرا با دست پاك م یکه ب نیدومم ا ش،یباده فرستاده بود، کال تموم کرد يرو برا نایا که مامان نیاول ا -

.بابا يخواد ا یدلم م -

 يجلسه  نیام. خواب تن هر سه مون بود راهنیپ. میتخت جا به جا شد يرو. خندون و شاد کردن يدو موجود رو خدا ساخته بود برا نیا

راه  دادیداد و ب دیفهم یم نیکه ام يزیچ م،یخورده بود تزایپ رونیب میرفته بود یواشکی ییسه تا. شمیدوقلوها اومده بودن پداشت و  یمهم

بعد هم . یشیتا بهم بگه تو آدم نم یمهسا خال يجا. رفتن رونیمن ممنوع بود و از اون ممنوع تر تنها ب يفود برا فستچون  نداختیم

.جون فرستاده بود نیریکه ش يخوشمزه ا تینها یب ي وهیسر ساالد م مینشسته بود

نا؟یخب چه خبر آتنا خانوم از س -

.خوبه -

.زد یحرف م نایاز س یزد وقت یبرق م چشماش

.يخواستگار میایداده بذار ب ریگ -

؟یکن یخب چرا قبول نم -

ست؟یزود ن -

.نه ،یاگه عاشقش -
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.به آتنا زد يلبخند نایت

.و بابک هنوز جسارت جلو اومدن نداشته باشه ياریب ایلت، فکر کنم تو بچه دومتو هم به دنواال خوش به حا -

.دمیخند

.کنده یلیخ -

.سر جاش جا به جا شد یکم نایت

.ستیمناسب ن ادیحق داره، اوضاع خونشونم االن ز مییجورا هی ،یدون یم -

.شدم کنجکاو

چطور؟ -

؟چند روز خونه نبود ایکه برد یدون یم -

.بدون مهسا برگشته بود شبیکه د نیدونستم و ا یم خوب

خب؟ -

.یدون یباده تو حتما کل ماجرا رو م -

 یتو اون جبهه چ یبدون ستیمهسا، برات مهم ن ياما خودتو بذار جا یبرس نیبه نظر خبرچ ادیدونم خوشت نم یم.... دونم اما  یم -

گذره؟یم

.فکر کرد و چونش رو خاروند یکم

:آتنا

.خودتو گهیلوس نکن د -

جلسه تنها  هیمهسا، البته  يخواستگار ادیرو حاضر کنه و ب شینیریگل و ش دیرفته به مادرش گفته با يجد یلیخ ایکه برد نیخب مثل ا -

 يجدو  نهیدست به س ایکرد، برد يکرد، غش کرد، هر کار هیگفت مامانم گر یبابک م. کنه یو ازش عذرخواه رونیبا مهسا بره ب دیبا

پس . دیچه نخوا د،یچه شما بخوا شه،یدخترم و زنم م نینداره، من عاشق ا یمن رنگ شیمامان حناتون پ": گفت دنگاهش کرد و خونسر

".يبرام خواستگار دیو بر دیخودتونو سبک نکن

.زدم يلبخند

نم؟یاگه بگم دوست داشتم چهرشونو اون موقع بب شهیم یبدجنس نایت -

.آناناس تو دهنش گذاشت يزد و تکه ا يلبخند طنتیبا ش نایت

کال . دمشیوقت من خندان ند چیاما ه میدوست هست یما سال هاست که خانوادگ یدون یم. نمیخواست بب یچون منم دلم م شهینه نم -

.هیریگ رادیخانوم ا

.يایم یبه شدت با محبت يتو از خانواده  نا؟یت يایباهاش کنار ب یبتون یکن یفکر م -

و آروم و  تیپرواست اما بابک پسر ال یب ییجورا هیسفت و محکم و  یلیاون خ ؟ینیب یرو م ایبرد. ترسونه یکه منو م ناسیهم. نمدو ینم -

.کنه تیترسم نتونه از من در مقابل مادرش حما یم. هیبه شدت حساس
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.تعجب ابروم رو باال دادم با

مگه امکان داره با تو هم مخالف باشه؟ -

.مخالفه زیچاون با همه  -

:آتنا

که  دهیم ریدونم االن به بابک گ یم. میازدواج کن میخوا یحاال م م،یبوده، عاشق شد پیدارم، تو اک یهیتوج هیمن حاال . میترس یم نمیاز ام -

.وقتا دستت امانت بوده یلیخواهرم خ

.زدم نایبه پشت ت یدست

.با من، نگران نباش نیام -

.لبخند زد نایت

 مینیب یم یوقت میکن یبا مامان حظ م. باده؟ من خوشحالم که برادرم انقدر عاشقه، انقدر شاده زهیما چقدر عز يضور تو براح یدون یم -

.یکن ینگاهش م بایحد ز نیتو تا ا مینیب یم یکنه و از همه مهم تر وقت یفقط راه رفتنتو تماشا م یزنه وقت یچشماش برق م

.کردم بغلش

.دیمن يشما جواب تمام نداشته ها. خوشحالممنم از داشتن شماها  -

:آتنا

.بشه بچه شما دوتا یکه چه شکالت يوا اد،یب ایفسقلِ عمه به دن نیبذار ا -

:من

ن؟یام نیبشه ع یممکنه چشماش عسل یگیم یعنی -

:نایت

.داشت ادیهواخواه ز نیام. بشه یکه چه دخترکش يوا. خدا کنه -

:آتنا

.کس نبود چینه، ه ؟یگیم هیچرت و پرتا چ نیا -

.دمیخند

 کیمن رفتم تو مغازه، کوچ د،یخر میرفته بود روزید نیهم. زنن یم یمختلف بهش چه زل يجاها نمیب یم ستم،یکور که ن. هنوزم داره -

 يبرا يسر هیبا تاسف  قلنبه، کلیه نیبا ا دیمنو که د ده،یدختره علنا داره بهش نخ م دمید رون،یاز در مغازه اومدم ب. تو ومدین نیبود، ام

.داد که نگو نتکو نیام

.میدیسه بلند خند هر

:نایت

کرده بوده؟ يخواستگار نیتو رو از ام یکیاول ازدواجتون،  يهفته  ؟یدونست یباده م -

.خوردم جا
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؟یچــ -

.دیخند آتنا

. بوده دهیپسرش تو رو پسند. ییاز ما یکیفکر کرده تو خواهر داره،  نیدونسته ام یکه تازه اومدن، م نایمامان ا يها هیاز همسا یکیآره،  -

.خواست خفش کنه یم م،ینجات داد نیپسره رو به زور از دست ام يوا

.من خبر نداشتم -

مامان دلم " گهیبه مامانم م ادیم رهیاز اون موقع به بعد همش م. شده بشینص يا کهیدونه چه ت یخوب م نیام یگفتم که بدون. دونم یم -

".کنه ینگاش م یکی یزه وقتلر یم

.خوب بود يها برام به شدت پر از حس ها نیا دنیشن. زدم يلبخند

:آتنا

عذر بخواد؟ رهیم ایبه نظرت مامان برد -

:من

.دونم ینم -

:نایت

 نیانجام دادم که با ا میدگتو زن یمن چه کار مثبت نیفکر کن بب نیبعدم گفته مامان برو بش. داده ماتومیاولت ایگفت برد یبابک م. بره دیبا -

.مثل مهسا رو سر راهم قرار داده و بهم فرصت عاشق شدن داده يدختر هیبازم خدا  يکار فیهمه کث

***

.12به ساعت انداختم؛  ینگاه. پسرکمم خواب بود. تو تراس چشم دوخته بودم به ماه کامل تو آسمون. کرده بود رید نیام

؟يدیچرا نخواب -

.ومدیخسته به نظر م. شتم به سمتشبرگ. دمینترس

ن؟یاالن وقت خونه اومدنه ام -

.زد و به سمتم اومد يلبخند

.رانیشما حاضر نشده برگرده ا قیرف. درددل داشت ایکم برد هی -

فردا؟ يبرا دیبذار دیتونست ینم -

:دیپرس نگران

شده عروسکم؟ يزیمگه چ -
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رو از  نیرفته بودن و من داشتم حق ام رونیبا هم بعد از جلسه ب قیدو تا رف نیاز مدت ها ا بعد. از خودم ناراحت شدم. نشده بود يزیچ نه،

 يبا دوستام بودم که از قضا خواهرها قتیخوش گذشته بود و در حق یلیکه به خودم هم خ یاونم در حال. کردم یبودن با دوستاش سلب م

.خودش بودن

.نیکم نگران شدم، هم هینشده،  يزیچ -

.دمیفتم و گونش رو بوسر جلو

.بره، عنق شدم یبدون توام که خوابم نم -

.رو دور کمرم حلقه کرد دستش

.ياعتبار دار یبکن يشما هر کار. رمیمن قربون عنق شدنتم م -

ه؟یاعتبار تا حد هر کار نیا -

.ابروش رو داد باال هی

باشه؟ یچ يتا هر کار -

.به گردنش دمیرو هم باز کردم و با آرامش انگشتم رو کش راهنشیپ يکمه باالد. رو بردم سمت کراواتش و شلش کردم دستم

.کارو ادامه بدم نیکه من ا نیمثال ا -

:خمارش کالفه گفت يدستم و با چشما يرو آروم گذاشت رو دستش

.تگف یدکتر چ یدون یانصاف، تو که م یاومدنم؟ ب ریبابت د ينکرد دایبدتر پ نیاز ا هینکن عروسک، تنب -

.دمیکردم و دستم رو کش يا خنده

خواستم بدونم هنوزم برات جذابم؟ یم -

. لبم که احساس کردم، دستش که با خشونت پشت کمرم رو لمس کرد، جواب سوالم رو گرفتم يقرار رو یرو ب لبش

***

.زیبر يور هیموهاتو  -

رنگ قرمز تند که تضاد  نیا. تو چشمام اشک جمع شده بود. باتریز اریبس اریشده بود، بس باتریز شهیبهش کردم؛ از هم یاجمال ینگاه

.داد ینشون م شتریرو ب شییبایبا پوستش داشت، ز یجالب

؟ياسترس دار -

.زد یزورک يلبخند مهسا

.ادیز یلیخ -

.دهیمنم استرس داشتم اما تو رنگت پر -

.ادیب شیپ یخوام کدورت ینم. و عمو بزرگمم هستن مییداامشب . که مادرش ممکنه بزنه نگرانم ییهنوزم از حرفا. دونم ینم -
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 یهر چند به قول مهسا عذرخواه. مهسا اومده بود دنیخانوم سروش به د ران،یبعد از بازگشت مهسا به ا شیچند روز پ. دادم یحق م بهش

دامنش  يمو رو دستش گذاشتم که رودست. قدم رو به جلو بود کیخودش  شتر،یب ییآشنا يصورت نگرفته بود اما همون حضور با بهانه 

.سه ربع داشت و دامنش تا زانو بود نیگرد نسبتا بسته و آست قهیبود که  دهیپوش یراهنیپبار  نیاول يبرا. بود

.يکه آدم شد نمیب یم -

.دیخند

.يریدختر تو از رو نم. دکلته یحاملگ راهنیپ ؟يتو مگه آدم شد -

.دمیخند

.کشه یآستر مبهش رو بدم،  دینبا نویام -

.که چقدر متعصبه شیشناس یم. دمیپوش نویمنم از ترس عموم ا -

.و دامن تو قهیدادن به  ریداد، نه گ یبه خرج م نداختیم رونیداشت دو تا زن رو از خونه ب یتعصبو وقت نیکاش ا -

.زد يپوزخند مهسا

کس و کار به نظر  یب دینبا گهیمامان م. میکرد یبهش سالم م یحت دیمامان اصرار داشت که باشه وگرنه بعد از اون کارش به نظرم ما نبا -

.امیب

.همون بهتر که دورمون شلوغ باشه م،یایبر نم ایما از پس مادر برد -

کنم؟ یم یبه نظرت دارم کار درست ست،یاسترسم فقط اون ن -

تر باشه بهتره و از همه مهم  کیالت و خواسته هات نزدآ دهیبه ا یتونه ادعا کنه که ازدواجش صددرصد درسته، فقط هر چ یکس نم چیه -

.تر حس توئه

آدرس گرفته بود،  رایبا التماس از سم یدرهم و کالفه وقت ي افهیبا اون ق دنشید. هم شکل نگرفته بود یلیحسم خ ا،یرفتم آنتال یوقت -

دلم براش  دمیبرگشت د یوقت دم،یو چشماش دکه ت یهام، مهر و عشق يهاش و سکوت و صبرش در مقابل پرخاشگر یتاب یحرفاش، ب

منو به  یخود داره، وقت يستاره بارون نگاهش هم که جا. داد شتریموندم بهم فرصت فکر کردن ب شتریب هک ياون سه روز. شهیتنگ م

.بامزه اس یلیهم خ يکردنش به مهندس آذر يحسود. دیخبر تو شرکت د یصورت کامال ب

.زدم يلبخند

فرستادن مادرش  يکه کرد برا یجا، با تالش نیکه امشب با اومدنش به ا نهیمهم ا. ينام ببر یتونست یکه م هییزایچ نیتر همه مهم نایا -

.کنه که چقدر برات ارزش قائله یداره بهت اثبات م شت،یپ

مشترکم احساس آرامش داشته باشم؟ یتو، تو زندگ يتونم به اندازه  یم یعنی -

که داشت  یکردم اشک یسع. گذشت یم مونیکه از دوست یدوازده سال دیشا ایو  ازدهی نیتمام ا يمهر، به اندازه  کردم، محکم، پر از بغلش

.کرد، برگردونم به چشمام یفرود آمدن باز م يانقدر سمج راهش رو برا

.مطمئنم. یشیخوشبخت م یلیتو خ -
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***

 يکه جد دمیرو د ایبرد یوقت. کردم یکمتر تعجب م دیغرب طلوع کرده، شااز  دیگفتن خورش یبه من م ياگر روز! خجالت زده بود ایبرد

در  يدر حال جواب دادن بود، چشمام اندازه  ریمهسا سر به ز ییبمباران سواالت نسبتا سخت دا ریکنار پدرش نشسته بود و ز پیو خوش ت

.خم شد کنار گوشم نیام. ودقابلمه باز شده ب

.کنم یرك مواقعا حسشو د ا،یبرد چارهیب -

.به سمتش برگشتم

.دیتو رو به صالبه نکش یواال کس -

.رونیب یهر لحظه ممکن بود شوتمون کن. نداشتم نانیبهت اطم. عروسک يتو خودت بسم بود -

.رونیتونم شوتت کنم ب یاالنم م نیهم نمیب یکنم، م یاالن که فکرشو م -

.به من دهیم شهیحقو هم يقانون همه . خوشگله یزنم گهیاالن د -

.زدم يبدجنسانه ا لبخند

.نیخودمو دارم ام نیمن قوان یدون یتو که م -

 یحرف م یلباس حساب نیمن و ا نیو البته قوان نیقوان نیخونه، راجع به ا میحاال بر. یلباس رو بپوش نیا شهید همون قانونت باعث م -

.میزن

سکوت  نیالبته ا. همچنان ساکت بود ایمادر برد. ه بود، حرفمون رو نصفه گذاشترو مخاطب قرار داد نیکه ام ایپدر برد يلحظه صدا همون

به  یاجمال ینگاه. رو احساس کرد ریزد، تحق یکه م یشد تو هر پلک یزن بود که م نیاز حد ا شینه از سر ادب، که از سر نخوت ب

خونه در شان گل  نیشده بود، اما از نظر خانم سروش ا دهیچ قهیسل تیکه با نها یلیو مرتب مهسا و مادرش انداختم، به وسا کیآپارتمان ش

. ومدیم یمنطق يسروش هم به نظر مرد يآقا. پسر مظهر آرامش و ادب بود نیا. بابک آروم و با لبخند نشسته بود. پسرش نبود مطمئنا

که مهسا تعارف  ییچا یکرد که حت یتعارف م ایمثبت خاص خودش مدام به مادر برد ي هیروح و ییجون، مادر مهسا، با خوشرو نیمیس

گاه  ينشسته بود و هدف نگاه ها ایبرد يرو مبل رو به رو جانش،یمهسا سر باال و مودب، بدون نشون دادن ه. کرده بود رو هم نخورده بود

.موند یهم نم وابج یکه ب یینگاه ها. بود ایبرد يعاشقانه  یگاه ول یو ب

:مهسا ییِدا

و  دهید ایمهسا هم دختر دن. خواهرش هم خودش انتخاب کرد، ازدواج کرد و موفق هم هست. میذار یحترام مما به انتخاب مهسا ا -

.مییجا نیا تهیفرمال يما برا. هیکرده ا لیتحص

:سروش خانوم

.میا تهیفرمال قتیما در حق يهمه  گه،یبله د -

.بود يبد ي کهیخب ت. کرد شتریمجلس رو ب ینیسنگ حرفش

:سروش يآقا
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.بود نیمنظور خانوم من هم هم. هیما کاف يبرا نیپسر من به مهسا عالقمنده، ا. مهسا تاج سر ماست -

:نگرانه، گفت ایسروش که کامال معلوم بود از عواقب حرفش توسط برد خانوم

.جا جمع کرده نیمهسا رو انقدر دوست داره که همه ما رو ا ایکه برد نهیبله، مهم ا -

رو خارج کرد  ییبایدستبند ز فشیک يبود، به بعد موکول شد و خانوم سروش از تو يا گهید يزهایو چ هیبوط به مهرکه مر گهید يها بحث

.بود، داد ستادهیکه کنارش ا ایو به دست برد

.دینو حلقه انتخاب ک دیبه عنوان نشون دست خانومت کن تا خودتون بر. رسه یماست که به عروس بزرگ تر م یدستبند خانوادگ نیا -

 فیدستبند رو به دور مچ ظر ،يپر از شور و ناباور ایپر از آرامش به سمتم زد و برد يمهسا لبخند. دستش رو دور کمرم حلقه کرد نیام

:لب گفت ریمهسا بست و تو چشماش نگاه کرد و ز

. کنم یخوشبختت م -

***

.زنه یچهار بارو زنگ م يحداقل روز -

.خوشحالم باده یلیبرات خ -

.با مادرم یاز آشت رایسم یبحث مادرم بود و خوشحال. دید یاز پشت تلفن مطمئنا نم رایزدم از سر آرامش اما سم يبخندل

.باشم يدوست داشتم تو مراسم خواستگار یلیخ -

 میبا ن ما؛یاقعا پررو بودو. تو بامزه تر بود يکه من تو مراسم جفتتونم بودم اما قبول کن مراسم خواستگار نهیجالب ا رایسم يوا. دونم یم -

.میبرگزار کرد يو سه چهار سال سن، مراسم خواستگار ستیوجب قد و ب

.دیخند

خواد  یبدجور دلم م. شده ریهوا داغ و نفس گ. هیخال یلیجا خ نیجات ا. مینبود، غربت محض بود يعاد طمونیباده ما شرا. میمجبور بود -

.میگوش کن یقیموس میبر م،یغذا بخور یپشت يهاکوچه  يتو کافه ها د،یخر میبازم با هم بر

.رو قورت دادم بغضم

 يحاضرم برا ایکه آ نیاز بوسه که باردارم و ا دنیداشتم، بهم گفته بودن شن لیمیاز مجله ا شه،یباورت م. خواد یروزگارو م تاریدلم گ -

ج؟یبرم رو است یلباس حاملگ غیتبل

.اجازه نداد نیالبد ام! چقدر جالب -

انجام  يکه فرد شهیم شنهادیبهم پ ییکارها یلیخ. میجا االن مهندس موفق نیا. رمیرو صحنه نم گهیمن د. اصال نگفتم ینه بابا، به اون طفلک -

.شهیسالم م یداره س. یسالگ ستیدوران ب يبود برا يا ییبایز هی جیاست. نیبه شرکت ام یبدون وابستگ دم،یم

***
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.تو دست مهسا انداختم نییتز چیون هو بد فیظر يبه حلقه  ینگاه

.بامزه اس حلقه ت یلیخ -

 یم. ادیب میکه سفارش داد يباشه تا حلقه ا نیگفت ا. دستم کرد و رفت قهیتو پنج دق. آورد دم در خونه ایبرد شبید نویا. میبخر مینرفت -

.نفهمه من نامزد کردم یترسه کس

.حسوده -

.هیواستنهم خ یلیحسود خ يایبرد نیآره و ا -

.رو باال انداختم ابروم

شه؟یم ییبودن شامل چه بخشا یخواستن نیا -

.به پشت سرم زد یآروم ي ضربه

؟یذاشت یم چارهیچقدر سر به سر من ب ستین ادتیشازده؟  یشیم یشاک ه؟یچ -

***

.شرکت نبودن ایو برد نیام. رو به روش بود يمهسا سخت مشغول نقشه . رو به روم رو باز هم خوندم و باز هم ي صفحه

.کیتو آب یپروژه سرگرم هیبذارم، راجع به  ونیباهات در م يزیچ هیخوام  یمهسا م -

 يشرکت معتبر چیشده بود و تو ه کیتوش شر یکه حاج يتا پروژه ا نیو ام ایمشکوك برد يبعد شروع کردم به گفتن؛ از تلفن ها و

.رفت تو هم یاون هم ه ياخم ها. ازش صحبت نشده بود

اد؟یماجرا به نظر بودار م نیا -

.گذاشتم زیم يآبم رو رو وانیل

.جان ناپلئون دنبال توطئه گران تو کارام ییدا نیکردم منم که ع یفکر م. بهیپس به نظر تو هم عج -

تو کار دارن؟ یدست نایا یکن یتو فکر م یعنی -

.شالم يرو دادم تو موهام

خوان بکنن؟ یم يآخه چه کار یدونم ول ینم -

.رو خاروند چونش

.شهیم یچ مینیرو هم بب میذار یبعدش عقالمون رو م. اریهم تو در ب ارم،یهم من آمار در م. تو نخشون میبر یحساب ایب گمیم. دونم ینم -

.مادام مارپل نشده بودم که اونم در خدمتتونم هیشکمم  نیبا ا -

.زد يلبخند

م؟یردوتا دا نیمگه از دست ا میچاره ا -

دارن؟ یدونم چرا دست از سر من بر نم یمن نم. مزخرف من انقدر هم بخوره يگذشته  نیخواد ا یمهسا دلم نم -
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.دنبال سبحانه نیمن مطمئنم ام -

. فتهیتو دردسر ب نیخوام ام یمن نم. میکرد تیبه هر حال ما ازش شکا. کنه یم داشیپ سمیپل. رفته گم و گور شده گهیآره اما اون د -

.عنوان چیکه به ه ایبرد

اد؟یعرضه م یانقدر به نظر ب ایچرا؟ برد -

.کردم یدهن کج شیو پر از شوخ یلحن شاک به

؟یگیچرا چرت م وونه،ینه د -

.داد هیتک شیصندل یپشت به

کن،  دایجا دو تا داداش پ نیده اگفتم با. میخورد یو بالل م مینشست ایکنار در دنتون؟ید ياستانبول برا لیروز اومده بودم اون اوا هی ادتهی -

اد؟یاز پس ما بر م یک. میکن چارشونیهم ب ییو دوتا میوقت از هم جدا نش چیه م،یزنش بش ییدوتا

و سخت رو فراموش کنم؟ بایز يشد اون روزها یمگه م. زدم يلبخند

 س،یپار کیبرژوا و نسبتا ش يابونایل باشه، نه تو خاستانبو ي هیشلوغ و پر ادو يابونایبخت ما نه تو خ دیمنم بهت گفتم شا. ادمهیآره  -

.میکه ازشون فرار کرد هییآدم ها ونیپنهان م ییجا دیبخت ما شا

شد که بعد از ده  نیو ا یو دوست داشتن يشهر خاکستر نیا يمردها ونیقسمت ما پنهان شده بود م. حرفت درست در اومد بیو عج -

از همسرها و  میو دار مینشست م،یگرد یهرگز بهش برنم گهید میکرد یفکر م یلیهر دو به دالکه  ینیشرکت، تو سرزم هیسال حاال تو 

.ومدنیم یافتنینظر دست ن بهکه  میزن یحرف م ییعشق ها

***

.هم البته خوبه ها یاسک. با هم برم فوتبال ایب ایخب گل پسرم، زودتر به دن -

 نیشکمم، ع يگه گاهش تو يبود که حرکتا نیزد و جالب ا یداشت با پسرمون حرف مشکمم،  يربع بود که دستش رو هیاز  شتریب نیام

.داد یم نیبه ام یبیجواب دادن به پدرش بود که ذوق عج

.مثال من خوابما. با هر دوتونم د؟یبخواب شهیم -

.میمن و پسرم خلوت کرد ؟يکار دار یتو به ما چ -

.گرفت خندم

.زنه تا جواب تو رو بده یم چارهیم؟ در ضمن پسرت اون ضربه ها رو به شکم من بدل زیعز يساعتو نگاه کرد نیام -

.زد میشونیبه پ يو بوسه ا دیخودش رو جلو کش یکم نیام

.از تو دوست داشته باشما شتریرو ب یممکنه من کس یوقت نشه که فکر کن هی -
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شد که من انقدر نگران باشم؟  یباعث م یمرد من بود؟ چ تو ذهن یچ. دمیبه موهاش کش یدست. کردم یمنظمش رو شمارش م يها نفس

با من آشنا شده بود، تو دردسر  یکسم از وقت نیزتریکنه اما عز تیرو اذ یمربوط به من کس يزیچ چیمن به خودم قول داده بودم نذارم ه

.گذاشتم بشل يگوشه  يبوسه ا. بود

.دوست دارم یلیخ. شهبه تو نداشته با یماجرا ربط نیکنم ا یخواهش م ن،یام -

. شده بود ریدرگ بیذهنم عج. دستش آروم دورم حلقه شد. دمیو پشتم رو بهش کردم و دراز کش دمیچرخ

***

شن اما  یم یتا چه اندازه عصبان م،یکن یکار رو م نیا میکه اگه بفهمن که دار نینه و ا ایدونستم کارمون درسته  ینم. داشتم یخاص احساس

 یکامال نرمال بود چون حاج نیالبته ا. نداشت یقیدق یلیمامان اطالعات خ. فتهیداره اطرافم م یبود که بدونم چه اتفاق نیمهم ا يمسئله 

.کرد یکاراش نم یمادرم رو قاط هم یلیخ

.کرد، کردم یپر م یبه مهسا که داشت ظرف ها رو از بستن ینگاه

تنها راهمونه؟ نیا یگیم یعنی -

.ذاشت، برگشت به سمتم یم وهیها م یبستن يشکافه، با دقت رو یتم مکه انگار داره ا مهسا

رسه؟ یهم به ذهنت م يا گهید زیچ -

.خب نه -

.کردن، اشاره کردم یم يکه داشتن تخته باز نیو ام ایبا دست به برد بعد

.ستنیبردار هم ن یدوتا شوخ نیکه ا یدون یاما م -

.فتهیم یداره چه اتفاق ینکه بدو یبار واقعا تو محق نیآره اما ا -

.نییرو دوباره آورد پا صداش

که من  دیند ایبرد. الیخ یجاهاش رو ب نیخواست برم، حاال ا یکه من دلم نم میبگذر م،یبود ایمادر برد يخونه  روزیبهت که گفتم، د -

 کیآب یحیهم بحث مجتمع تفر دم،یشن رو ندگانیخودم، هم اسم شرکت آ يصحبت کرد و من با گوشا يازیتراس و با ن يپشتشم، رفت تو

.رهیم نمیام يبه احتمال قو. اون جا رهیم ایدونم که فردا برد یم. رو

.بازوم گذاشت يمهسا دستش رو رو. گرفتم یبیاسترس عج. ختیر دلم

ده؟یرنگت چرا پر -

.یصندل يرو نشستم

.وسط نیاز ربط داشتن هست ا شیب يزیکه چ نیبه پروژه نداشته باشن اما مثل ا یربط نایدعا کردم ا یلیخ -

.رو به روم نشست یرو صندل مهسا

کنه؟ یم تیداره تو رو اذ یباشن، چ هیخب باشن، اصال اصل قض -
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.مطمئنش نگاه کردم يتعجب به چشما با

.دهیمهسا از تو بع -

ده؟یبع یچ -

ان؟یمگه ماف نایمهسا ا -

.به زور خندش رو خورد مهسا

اس؟یماف هیکجاشون شب افهیو ق ختیر نیبا ا. به اون دوتا نگاه کن ؟وونهید هیچ ایماف -

.شدم یخواست حال من رو بهتر کنه، بدتر م یم

.کنم ینم یمهسا شوخ -

.ماجرا از چه قراره میدون یما که اصال نم. کنم ینم یمنم شوخ -

شه؟یم رمونیدستگ يزیکردنشون تا شرکت چ بیبا تعق یکن یفکر م -

.میاریبعد خودمون ته توش رو در م ه؟یشرکته کجاس؟ چ میفهم یخب نه، م -

.دادم و شروع کردم به کندن پوست لبم هیتک میصندل یپشت به

.ادیخوشم نم. دمینخواب یچند شبه درست و حساب -

.کالفه خم شد به سمتم مهسا

.با آرامش باشه زیخوام همه چ یمنم م. منم دوست ندارم وونهیخب د. رمیم یمن دارم از شدت ذوق م -

.هیآرامش، اصطالح قشنگ -

.آرامش توئه شیهمه سع نیانصاف نباش، ام یب -

....دونم اما  یم -

و صحبت  میاریرو در م زیهمه چ يو بعد ته تو ارمیو آدرس اون شرکت رو در م رمیمن م. میدون ینم یچیما هنوز ه. وجود نداره ییاما -

.میکن یم

.دیمعنا بود شا یب. کردم یخودم هم درك نم یهام رو حت يقرار یب. نداختممطمئنش ا يبه چشما ینگاه

د؟یمحترم کجا موند يخانوما -

رو صورتش کاشت و به  يبار باز و بسته کرد و لبخند هیاعتماد  يرو به دست گرفت و چشماش رو به نشانه  ینیمهسا س. بود ایبرد يصدا

 يبدنه  يپر رنگ رو یآب يچشم دوختم به خط ها. آب خنک يدستگاه گرفتم برا ریرو ز یوانیرفتم و ل خچالیبه سمت . سمت سالن رفت

.شدن یختم م تینها یدر ب ییرفتن و به نقطه ها یکه باال م وانیل یقرمز رنگ سفال

***
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خندانش  يها یبه عسل یهنگا. دستاش بود يبودم و دستم تو نیمن کنار ام. دستش رو محکم دور مهسا حلقه کرده بود و نشسته بود ایبرد

منبع احساس و  نیمن، ا یمرد دوست داشتن نیا. کرد یم فیرو تعر شییاز خاطرات دوره دانشجو یکی جانیانداختم که با شور و ه

 بود مربوط به من در گذشته یم يزیچ يپنهان کار نیبه خصوص که ا. کرد یرو از من پنهان م يزیچ دیو نبا دیاآرامش من، پدر کودکم، نب

.ساخت یرو م ندهیشد و بعدها آ یکه حال را هم شامل م

 جانینگاهش، من رو هم به ه يزد، نگاه کردم و لذت تو قشیمحکم به شق يو بوسه ا دیخندان که مهسا رو به سمت خودش کش يایبرد به

.آورد

به دنبال  مارگونهیب یآب يوارهایمون اتاق با دهام، تو ه ییتنها يدورتر از دور که من تو کوچه پس کوچه ها یلیدور، خ یلیبود خ ییروزها

 ینواها نم نیبود که ا میزندگ يآن چنان رو ،یپر از زشت ،ینیسبحان پر از سنگ ي هیسا. نکرده بودم دایخنده گشته بودم و پ ينوا نیهم

.نگاه کردم نیپر سوال ام يبه چشما. سرم رو باال آوردم. غرق بودم در خودم که دستم فشرده شد. وجود داشته باشه رشتونست د

؟یخوب نمیزتریعز -

.حالت رو داشته باشه نیکردم صدام نرمال تر یسع

.البته که خوبم -

.کرده خیدستاتم که  ؟يدیزنم جواب نم یصدات م یپس چرا هر چ -

د؟یتموم نکرد تونویچرا بستن. نه خوبم -

.دینشون کشکرد و مهسا برام با چشماش خط و  یهنوز مشکوك نگاهم م نیام

***

.درازکش در حال کتاب خوندن بود مهیتخت ن يرو نیام. دمیشکمم کش يو آروم رو ختمیرو کف دستم ر ونمیلوس

.مرد خونه یکه غرق مطالعه هست نمیب یم -

.برام فرستاد يزد و بوسه ا يپرمهر لبخند

.يباده امشب خوب نبود -

خوشگل نبودم؟ -

.گفت يا وونهید

.یگرفتمنظورم رو  -

.شده بودم نیسنگ. تخت نشستم لبه

.ذهنم مشغوله ینه بابا کم -

.رو باال داد ابروش

.دیشده؟ چون همشم با مهسا در حال پچ پچ بود يزیمشغول؟ چ -
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.یچیه -

رشته من پنبه مهسا  یپرسم و اون وقته که هر چ یکه مثل خوره افتاده به جونم رو م یبحث اگه عوض نشه، اون سوال نیکردم ا یم احساس

.کنم

.جا نیا ادیمامان فردا م نیام -

.قدمشون سر چشم -

.ستیخونه ساره هم جا ن. نهیب یم یحاج. مامان ببرن يتونن خونه  ینم دن،یما خر ین ین يبرا زیبا ساره چندتا چ -

.دیدر هم کش یرو کم اخماش

.نبود يازین -

.تالشش بهش زمان بدم يبرا یخودت گفت. من هست یخواد فکر کنه تو زندگ یم. يجور نیکنه ا يخواد مادر یدونم اما اون م یم -

.زد يلبخند

گه؟ید یکن یگوش م يطور نیهمه حرفامو هم -

. کردم میبازوش تنظ يبالش، رو يتخت گذاشتم و سرم رو به جا يدستش رو رو. دستش در آوردم يسمتش رفتم و کتاب رو از تو به

.دیخند

 یاز ما م شتریاما تو شرکت، همه از تو ب یشیم ریپذ بیو آس یبغل يدختر کوچولو هیتو اتاقمون،  م،ییجا نیا یوقت. یمون یگربه م نیع -

.ترسن

.به سرم زد يا بوسه

.دمیچته ها، فکر نکن نفهم یبگ ینخواست -

خودم رو  ومد،یبه سمتم جلو م يو موذ واشیکه از پس خاطراتم  هیسا هیفکر کنم از هجوم  يطور نیا. تو بغلش جمع کردم شتریرو ب خودم

.از اشتباهاتم یاز خودم، حت یکرد، حت یحفظ م زیوجود، من رو از همه چ يگرما نیا. کردم یمحفوظ م

***

.دو دستش قاب گرفته بود نیانداختم که صورت مهسا رو ب ایبه صورت نگران برد ینگاه

من برم؟ یمطمئن -

:من

 دنیخواد تو چ یمهسا م. میخواد امروز رو خونه باش یبابا، ما هر دومون حالمون خوبه فقط دلمون م يا. ستممهسا ه شیمن پ. دیشما بر -

د؟یبد یبهمون مرخص دیخوا ینم یعنی. اتاق بچه بهم کمک کنه

.زد يلبخند نیام

.رهیدر م میخستگ ندازم،ینگاهم که بهتون م هیدر  ياز ال امیم شم،یخسته م یمن وقت. نه ،يراستشو بخوا -
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:گفت یمسخره و پر شوخ یبا لحن ایبرد

بود؟ یچ یکه بست یمنظورت از جمع. مایداداش نداشت -

.تو دارم يکار به نامزد قراضه  یمن چ. زنم و بچم -

.مهسا زد يبه گونه  يبوسه ا ایبرد. همزمان شد نیبلند ام ياعتراض مهسا با خنده  يصدا

.ایگیم یچحواست باشه به خانوم من  ،يآ يآ -

.به سمتم اومد نیام. شد یپنهان م یکه تمامش رو فرا گرفته بود، اندک ییسرما دیشا يطور نیا. هام رو در هم قفل کردم دست

 ده،یمهسا هم رنگش پر. نسایگاز وا يخودت که اصال پا. ارنیزنگ بزن غذا ب ست،یامروز افسانه خانوم ن. جا به جا نکن یچیخوشگله ه -

.ایغذا بخور یول ستیخوش نمعلومه حالش 

.پر از مهر و نگرانش کردم يبه چشما ینگاه

.من حواسم به خودم هست -

کردنشون،  یحواس جمع نبود؟ بعد راه نیاز هم یهم مگه ناش میحفظ آرامش زندگ يتالشم برا. واقعا بود؟ به نظر خودم که بود بود؟

.مبل ولو شد يدادن نفسش رو رونیمهسا با ب

.شهیمه چون بعد از چند ساعت زنگاشون شروع موقتمون ک -

 نیپروژه اصال در حد و اندازه هاش نبود و ا نیبود که ا کیشرکت نسبتا کوچ هیشرکت  نیا. میفکر کرده بود. کرده بود بیتعق مهسا

 عهینبود اما شا یمدرکشرکت که  نیا یورشکستگ يبعالوه زمزمه ها ،یحاج یو آشفتگ یحوصلگ یمامان از ب ي هیداشت با گال یهمخوان

.مانتوش رو محکم کرد يمهسا دکمه ها. بود ردهاش هم بازار رو مختل ک

.ایتو ن گمیبازم م -

.نگاهش کردم یچپ چپ

.گمیبه خاطر خودت م ا،یباشه بابا ب -

هم  شیتوش مونده و خنده دار لقمه گنده تر از دهن بوده و شرکت نیتو کل بازار پخشه که ا. ومدیحرفا م نیبه نظر زرنگ تر از ا یحاج -

شخص ثالث  هیهمه به  ایبوده و گو زیناچ یلیکرده بودن که پوالشون خ يگذار هیکار سرما نیتو ا گهیسه نفر د یکه جز حاج نهیبه ا

.کنار دنیفروختن و کش

.فرستاد یمهسا با تبلت اس ام اس. ن بودسوءظ هیاز  ریبه غ يزیچ گهیبه اون شرکت، حاال د يازیهمراه با ن ایو برد نیحرف ها، رفتن ام نیا

ه؟یاالن وقت اس ام اس باز -

.میفتیراه م میخبر دادم دار رایبه سم -

؟یکن یچرا نگران م ایرو اون سر دن چارهیاون ب! ؟یمگه خلـــــــ -

.رو آماده کنه ایکه گفتم خونه آنتال نیو ا میکن یکار م یچ میبدونه ما دار دیبا یکیداد نزن،  -

دختر خل شده بود؟ نیا

اون جا رو چرا؟ -
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.فکر کردم ندمونیآ يهم جا نداره، برا رایآپارتمان تو که مستاجر داره، خونه سم -

ه؟یاالن وقت شوخ -

جا طالقمون بدن؟ نیا میجا دار م،یکن یکار م یچ میدو تا خوش اخالق بفهمن دار نیکه ا نیبعد از ا یکن یفکر م. هیتو فکر کن شوخ -

که طالقت بدن؟ يلوده، تو مگه عقد -

.به خودش گرفت يخنده دار ي افهیق

.یاما تو که هست ایگ یخب راست م -

.طالق داد شهیمنم حاملم، زن حامله رو نم -

.زد يگشاد لبخند

.میشازده ها هست نیا شیر خیآخ جون پس هنوز ب -

.شد مهینصفه ن يکاهش استرسم و لبخند یموقعش باعث اندک یب یلودگ

:مهسا

شد؟ یخب پس نقشه چ -

.تو شهرك غرب يهزار متر نیزم هی م؛یدیکار م شنهادیشرکت و بهشون پ میریم -

.میدار ياردیلیچند م نیزم هیبعد  م،یمن و مامان مستاجر ه؛ینیریآخ که چه توهم ش -

.آقاتون که داره -

.که باال بکشم میستیعقد ن -

.میزنگ به خودمون اومد يصدا با

:هسام

.باده، آژانسه -

***

.انداختم یموهام حرکت کرد، به سمت مهسا که ساکت چشم دوخته بود به رو به روش نگاه نیکه از پنجره ب باد

.يتو دردسر افتاد -

کم جز  منو هم یحاج ست،یبار فقط جنگ تو ن نیدر ضمن، ا. مونه یطور م نیما از اول با هم بود، تا آخرم هم زیهمه چ. مزخرف نگو -

.هم پاش وسطه اینداده و در ضمن برد

 يساره وسط بود، پا يپا. وسط بود ومدنیکنار ن هینخواستن و  هی نه،یرید ي نهیک هیهمه ما به واسطه  يگفت؛ پاها یراست م. وسط بودن پا

. من اما هر دو پا وسط بودم. یپناه یر باز س ،يازدواج غلط مادرم از سر ناچار يکودك من، به واسطه  يپا یحت ن،یام يمهسا، پا يپا ا،یبرد
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مرده و جنازه اش رو  یتو پارک شیگفت پونزده سال پ یکه مادرم م يبه وجود آمدن از پدر يبه واسطه  ،یپناه یو ب یکس یاز سر ب هممن 

.شهیسر نم ي هیسا یب یدار که زندگ شهیجهل ر کی گه،ید يزهایچ یلیبه واسطه خ. دفن کرده يشهردار

نان  کی لیوان يبو. دمیکش یقینفس عم. سر ي هیپر لذت با همان سا يمعاشقه  کیبه مکان امن پسرم، به حاصل  دم،یه شکمم کشب یدست

من امکان  يبرا یسر چشم عسل ي هیبدون آن سا یکه اعتراف کردم زندگ ییایبه دن. برد يتر يفانتز يایمن رو به دن یفروش يفانتز

. رهیناپذ

***

داشتم،  یبیاسترس عج. میو داخل شد میپول آژانس رو حساب کرد. نوساز و نسبتا لوکس یو تو ساختمون يبود مرکز ياتو محله  شرکت

مهسا هم  يتو چشما. نداشت و به نظرم کودکانه بود ییجا چیحاال تو ذهنم ه ومد،یو به جا م یکه اولش به نظر منطق ينقشه ا. بیعج یلیخ

تا  میاریشرکت بود رو به حرف ب سییکه ر یمهندس صولت ينون و آبدار، آقا يپروژه  هیا مطرح کردن ب میخواست یما م. استرس بود یکم

 ياون ها آدم ها ينه، چون هر دو ایبره  یدوست نام م ای کیبه عنوان شر ایو برد نیاز ام ایآ مینیصحبت کنه و هم بب کیهم در مورد آب

از . به خودم انداختم یآسانسور نگاه يتو. ادعا رو داشتن نیا يبا وجود عدم همکار یها حت یلیبودن و خ تهرش نیتو ا یموفق اریبانفوذ و بس

.بودم چوندهینگرانم رو رسما پ شهیمن مرد هم. خودم دلخور شدم

:مهسا

.ياول نامزد يدروغم تو هفته  نیاول -

.متاسفم مهسا -

.نگفتم نیبه خاطر ا. چرت نگو -

من و مهسا خودمون رو خواهر، و . مینیبنش دیاعالم کرد که مهندس مهمان دارن و چند لحظه با یمنش. میشد ادهیو ما پ ستادیا آسانسور

 یمهسا از سر استرس پاهاش رو تکون م. میحرف ها بود نیتابلوتر از ا میهر چند اگه قرار باشه لو بر. میکرد یمعرف يرو احمد مونیلیفام

که  نیگذشت تا ا یها نم هیثان. نشم شتریکردم که زنگ نزنه تا مجبور به دروغ ب یازش خواهش مو  لمیدوخته بودم به موبا مداد و من چش

مهسا . امکان نداشت يزیچ نیکردم، همچ یصداها واضح نبود اما نه، من اشتباه م. به دعوا از اتاق بلند شد هیشب يزیبحث بلند و چ هی يصدا

 ریاما د میتا بر دمیدر باز شد و من دست مهسا رو کش.... و بعد  دیمبهوت بودم چرخو نگران به سمت من که مات و  دیمچ دست منو چسب

 نیا. زد یم ادیکه پشتش به ما بود و فر يبلند مرد بتیه دنیاز د ختیقلبم ر. واضح یلیشده بود چون صداها حاال کامال واضح شده بود، خ

دست مهسا دور مچم . لرزوند یشده بود، انقدر دردناك بود که تمام بدنم رو م آشنا بود، انقدر تکرار نقدرصدا ا نیلحن و ا نیو ا ادهایفر

شد که  یصورت دنیمرد به پشت و د دنیباعث چرخ یمنش فیخف غیبلند که همراه با ج ینیه. دمیرو شن نشیه يشد و من فقط صدا خی

.ها ییهاعامل زجرها، دردها، تن. گذاشتن و گذشتن من بود، گذاشتن و رفتن من یعامل اصل

 یو بعد نگاه يتونستم ازش چشم بردارم، به خصوص که صورتش پر از سوال بود و ناباور ینم. شدم رهیخ نشیخشمگ شهیهم يچشما تو

دونست پدر  یبود، که م یپدر م دیمرد که با نیمن همه عمرم خواسته بودم تا از ا. خواستم فرار کنم یفقط م. یمهار نشدن یپر از خشم

 نیب ییزد و من جا یمهابا لگد م یپسرم تو شکمم ب. نبود، فرار کنم ییاز کتک و زورگو ریبه غ يزیاون چ يبرا بودنپدر  نیا اما هیبودن چ
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سخت بود  کلیه نیشناخت من با ا. داد یکه آالرم فرار م يادیمغزم، فر يتو ادیبا وجود فر یحت. رفتن نداشتم يو هوا بودم و پا نیزم

کرد اما شناخت مهسا  یتا آسمون فرق م نیبود، زم ستادهیکه رو به روش ا يفرار کرد، با زن باردار یحاج ينه که از خو یدخترک. دیشا

خواستم به عقب برگردم . فرار داشت يراحت تر پا ایاون گو. دیدستم رو به پشت کش. دیترس یآدم م نیاز ا بیمهسا هم عج. سخت نبود

.که نعره اش همه رو از جا پروند

.تو وسطه يو وسطه، نه؟ پات يپا -

 دنینفس کش. دمید یم يسرد بودم و آدم ها رو پشت هاله ا یاز عرق سیخ. قدم به عقب برداشتم هیرو گفت و به سمتم اومد و من  نیا

:زد ادیمهسا فر. دیلرز یشد و زانوهام م یداشت برام سخت م

د؟یهست یشما آقا؟ اصال شما ک دیگیم یچ -

:زد ادیفر یحاج

 یم یجا چه غلط نیتو ا ؟یانکار کن يخوا یحاال م ه؟یچ. دیاز راه به در کرد نویتو و اون خانوادت ا. هرزه يدختره  یو که منو نشناختنگ -

؟یکن

که  یهجوم. موقع به ذهنم هجوم آورده بودن یبود که ب یقدم رو به جلو تو خاطرات هیهر قدم به عقب، . عقب رفتم گهیقدم د هیمن  و

:اون گوشه ها گفت يمرد. وانمردانه بودبدجور ناج

....من که بهتون گفتم  د؟یزن یداد م دیدار دیاومد یکه شما از وقت هیتیچه وضع نیا. رونیب دییمحترم بفرما يآقا -

.دیوسط حرفش پر یحاج

حاصل گول زدن من؟ ه؟یحاصل چ ییهرجا يدختره  نیا يشکم بر اومده  نیا -

.به سمت من دیبعد چرخ و

حاال نوبت منه؟ ،يپسرمو بدبخت کرد ؟ییجا نیدونه که تو ا یاون مادرتم م -

:تر بود، گفت کیصدا که حاال نزد همون

.شناسم آقا ینم شونویبنده ا -

:مهسا

.دیاز سنتون خجالت بکش -

همون  ریز رهیمن رو بگ یاجحاضر بودم اون لحظه ح. اما نشنوم رمیکه حاضر بودم بم یبم ادیفر يصدا. دمیشن يبلند يلحظه صدا همون

.قدر خجالت نکشم نیکتک ها اما ا

جا چه خبره؟ نیا -

:گفت ه،یمهندس صولت نمیتونستم بب یکه حاال م ییصدا

.سوءتفاهمه هی ست،ین یچیه. دکتر پاکدل دیخوش اومد -

 د،یچیپ یکه صداشون مثل ناقوس تو سرم م يبلند يبا گام ها نیام. سرم رو بلند نکردم یکنارش ولو شد و من حت یصندل يعلنا رو مهسا

.به سمتم اومد
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!جا چه خبــــــره؟ نیا دم،یبار پرس هی -

هم مونده بود؟ یبگم؟ حرف یمرد عصبان نیداشتم به ا يزیچه چ. گفتن نداشتم يبرا يزیچ

و من هنوز هم جسارت نگاه کردن بهش  بلندتر یلیهم بلندتر بود، خ ادهاشیاز فر شیاز سر عصبان ينفس ها يکه قرار گرفت، صدا کنارم

و من چقدر  میحماقت کرده بود. حق داشت، تا تهش حق داشت. پارچه قرمزه هیدونستم چشماش االن  یخوب م یلیخ. رو نداشتم

.بدشانس بودم، چقدر

:یحاج

.شکمش نیبا ا ست،ین دیداره، ازش بع يدختره البد با شما هم سر و سر نیا -

.ها رو لرزوند شهیش بار نیا نیام ادیفر

!به زن منه؟ زن من؟ یگیم يکه دار نایا. حرف دهنتو بفهم -

.اومد و بازوش رو گرفت نیبه سمت ام یصولت

 شونیا. اتفاق دکتر نیبابت ا دیببخش. بشه ییرایازشون پذ يا گهیگفتم تو اتاق د یخانوم همسر شماس وگرنه م نیدونستم ا یبنده نم -

.کنن یم ینم از شما و همسر محترمتون عذرخواهاال. هستن یعصبان یکم

:که معلوم بود جا خورده، گفت یحاج

 دیبخوابه رو با رونیشب ب هیکه  يبزنم، دختر شتیآت دیبا. شناسم، تو خونه من بزرگ شده یم نویمن ا. سرت کاله رفته چارهیب! زنت؟ -

....کشت، چه برسه به تو ك 

تکون  یانگشتش رو به سمت حاج نیام. قفل شد نیام يو تو هوا تو مشتا ومدیشت به سمتم فرود ممن زل زده بودم به دستش که دا یول

.داد

 ینشده کس دهییاز مادر زا. یزن یحرف م يدار ،يدارم که هنوز زنده ا یاما من حرمت سنتو نگه م ،يدار یحرمت اون لقب مقدسو نگه نم -

 یکه نفس م ییجا ،یچیانگشتت بهش بخوره، انگشتت که ه. یزن یمن حرف م يبچه با مادر  يحواست باشه دار. کنه نیبه زن من توه

.شونمت یم اهیبه خاك س نیاز ا شتریبشه، ب یکیباهاش  یکش

اما  اوردیسر در نم. تونست باز کرده بود یچشماش رو تا م یصولت. شده بود يزیآبرور. کرد ینیعقب نش یکم ده،یکه معلوم بود ترس یحاج

.دیکش رونیب نیرو از دست ام یرو شکست و دست حاج نیاز ترس از ام یاون سکوت ناش یصولت. نیبودم، از خشم ام دهیترس. واضح بود

....دکتر پاکدل به نظرم  -

.دیبه سمت مهسا چرخ نیام. رو ادامه نداد حرفش

.بردار فتویبلند شو لطفا و ک -

:ت خاص خودش گفتبا صالب نیکه ام دیکش یرو به سمت اتاق م یحاج یصولت

.مهندس هیچ هیقض دیبد حیخدمتشون توض -

.کرد یبعد رو به سمت حاج و
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زن  یمگه من مرده باشم که کس. لرزن یزنم و زانوهاش که دارن م ي دهیبه خاطر رنگ پر ،ینیب یم يعواقب بد. خوب گوشاتو باز کن -

؟يدیکنه، فهم دیمنو تهد

.که بدجور قلبم رو فشرده بود يانداختم، از سر عجز، از سر درد یبه سمت مهسا نگاه. له ها رفترو سوار آسانسور کرد اما خودش از پ ما

.زد شتیآت دیبه من گفت با -

:گفت دهیپر یبا رنگ مهسا

.میبه پا کرد یشیبد آت. سوزونن یم میکه به پا کرد یشیمن و تو رو تو آت ایو برد نیرو ول کن، ام یحاج -

 يشرکت با دست ها نییکه پا ینینابود شدن به دستش به اندازه ام یحت ،یحاج دنید. خواست برگردم باال یدلم م م،یدیکه رس نییپا به

انتظار . چشمام رو بستم. خودش رو بهم رسوند و بازوم رو گرفت يبا گام بلند د،یما رو که د. مشت شده منتظرمون بود، کمتر ترسناك بود

مهسا هم پشت . کرد و سوار شدم تمیهدا نیاما همون طور که بازوم تو دستش بود، به سمت ماش نیماشپرتم کنه تو  ای زنهب ادیداشتم فر

تونستم  یهم نم هیگر یانقدر شوکه بودم که حت. گفت ینم یچیه. که مطمئن بودم که شکست دیبهم کوب يرو طور نیدر ماش نیام. نشست

 یکرده بود و محکم داشت گازش م دیه بود و مشت دستش که انگشتاش رو سفکه تو صورتش اومد نیام يچشم به موها يبا گوشه . بکنم

انداختم نییگرفت کردم و دوباره سرم رو پا

.دمیزد که از جا پر يادیفر هوی که

ه، با توام باد! بلند نکن، ها؟ نیسنگ زیفقط مگه نگفتم چ. دیدیزحمت کش یلیخ. خوشگل شده یلیدست هر دوتون درد نکنه، اتاق بچه خ -

!آره؟ ؟يدوست دار دمانویچ نیصاف تو صورتم نگاه کن و بگو ا ؟یانداخت نییچرا سرتو پا

.رو دستش گرفت شیو گوش دیبعد با مشت محکم به فرمون کوب و

طمئنم لذت م. خوام شکار امروزم رو بهت نشون بدم یم. ما يخونه  ایب. توام نرو ستم،ین ینه شرکت صولت. کن ادهیجا پ هیرو  يازین ا،یبرد -

.يبر یم

.تمام توانم رو جمع کردم تا بتونم فک قفل شدم رو از هم باز کنم. مهسا سوخت، پاسوز من شده بود يبرا دلم

؟یگفت ایچرا به برد -

:از محبت نداشت، گفت يرد چیکه ه ینیخشمگ يچشما با

.که حرمتتو حفظ کنمکنم  نیتونم تضم ینم. باده یکن سکوت کن یبه شانست اعتبار نکن و سع ادیز -

***

که  دیچرخ نیو بعد به سمت ام دمیانداخت که من هم ترس یو به مهسا که رو مبل نشسته بود، نگاه دیموهاش رو محکم به عقب کش ایبرد

 نیبه ام .داشتم و برام ممنوع بود اجیبدجور به قرص هام احت. داد و صورتش قرمز بود یقرار تکون م یپاش انداخته بود و ب يپاشو رو

شکست  یکه داشت م يبود و هم کمر تینها یکه ضربانش رو ب یداشتم، به آغوشش، به نوازش هاش تا هم درد دلم آروم بشه، قلب اجیاحت

.بود يماه هشت باردار لیتو اوا يآرام بخش قو هیاز  دتریبع یاما اون حت
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:به خودش مسلط شده بود، گفت شتریب یکه حاال کم مهسا

.اون جا باشه یکه حاج میکرد یفکرشو هم نم یحت ما ا،یبرد -

:زد ادیفر ایبرد

.میپاشو، پاشو بر. نه؟ با توام ایدرسته . یتو قرار بود خونه باش. اس گهید زیچ هی یبحث حاج -

ست؟یباده حالش خوب ن ینیب ینم -

.زد يپوزخند نیام

 یحاج هیبه دست  ،يزوریشرکت پ هیسالش تو  نیحرمت چندکه آبروش و  يشوهر. شوهر احمقش هست. دلت قرص باشه مهسا جان -

. شما اصال خودتو نگرانش نکن. به باد رفت قهیدر عرض چند دق یقالب

***

 یاحساس خفگ. دستاش گرفته بود نیگذاشته و سرش رو ب يناهارخور زیم يکه آرنجش رو نیکه با صدا بسته شد، برگشتم به سمت ام در

سرش رو آورد باال و . زیبود به م رهیهمچنان خ نیام. پرتاب کردم و بعد مانتوم رو يور گردنم باز کردم و گوشه اشالم رو از د. کردم یم

.دمید یو من تو نگاهش فقط سرزنش م مشد به چشما رهیخ

باده؟ يکرد یکار م یاون جا چ -

دهنم رو باز کردم تا بتونم حرف  ياج به آب چند بارمحت یماه نیدستام رو دور بازوهام قالب کردم و ع. لحن سرد و خشنش سردم شد از

.هم کرد شتریرو کم نکرد، بلکه ب نیام تینه تنها عصبان نیاز دهنم خارج شد که ا یمعن یبود، فقط اصوات ب دهیفا یبزنم اما ب

....ارزش کردن من؟ که  یدنبال ب ؟یهست یکجا؟ دنبال چ یرفت ياوضاعت راه افتاد نیبا ا -

.قیتشو يبه نشانه  دیو بعد کف هر دو دستش رو به هم کوب دیبه موهاش کش یند شد و دست محکمجاش بل از

.خانوم مهندس يکامال موفق شد -

.مبل گرفتم و از جام بلند شدم يدستم رو به دسته . گلوم رو گرفته بود بغض

....چطور ممکنه من بخوا . ستیطور ن نیباور کن که ا نیام -

د؟یکن یم یکیبا مهسا هم دست به  گهیحاال د. شمیدارم خسته م گهیباده؟ به خدا د یپس چ ؟یپس چ -

.کردم درد وحشتناك کمرم رو از ذهنم ببرم یسع. سمتش رفتم و فاصلمون رو کم کردم به

.انگار من دشمنتم یزن یحرف م يچرا طور -

.چرت نگو -

ه؟ییخبرا هی ییجا هیکه نفهمم  میتوجه یانقدر زن ب ای نهییقدر پامن هوشم ان يتو چرا فکر کرد. ستیچرت ن ن،یام ستیچرت ن -

.اصال ولش کن باده.... بحث .... بحث  ست،یبحث ذکاوت ن -

.سوزوند یبغض گلوم رو م. بره به سمت اتاقش که بازوش رو گرفتم خواست
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.نیام میبذار حرف بزن -

.ستیواقعا وقتش ن. باده ستیاالن وقتش ن -

حد شوهر مادرم  یب ي نهیبه ک. فکر کنم یدونستم به چ یواقعا نم. من هم بسته شد دیکارش اومد که بسته شد، انگار تمام ام در اتاق يصدا

بود من از خونه فرار کردم؟  دهیبود که فهم یکه حرف زبان هر کس نیکه زده بود، مگر نه ا ییگفته بود؟ حرف ها زیکه به من همه چ

داشتم خل . نیمن، ام يخدا. ذارن؟ بهم گفت دزد یهمه بهت ارزش م ن؟یام شنیباده خانوم؟ همه م يبودفکر کرده  یچ. زدم يپوزخند

.شدم یواقعا داشتم خل م. شدم یم

***

داشت بلند  دهیچه فا. مطلق سالن بودم یکیشده بود و من تو تار کیکاناپه افتاده بودم اما هوا کامال تار يدونم چند ساعت درازکش رو ینم

.دلم رو سوزوند شتریخستش ب يسرم رو بلند کردم که صدا. و چراغ رو روشن کنم؟ نور چشمام رو زد شم

.بخور يزیچ هیپاشو . شهیبدنت خشک م ؟ییجا نیچرا ا -

 يور باالن. سرم رو چرخوندم به سمتش. ستادیسرم ا ياومد و باال. که هنوز نگرانم بود نیرو ندادم، نه از سر قهر، از سر شرم از ا جوابش

.نمیذاشت تا صورتش رو بب یسرش نم

.من متاسفم نیام -

.داد یشام غذا سفارش م يکه برا دمیبرداشت و صداش رو شن زیم يرو از رو یگوش. نگفت یچیه

***

گرفته  يدبد گار. برد یظرفش رو به سمت دهانش م ياز گوشت تو يتکه ا یهر از چند گاه. طور نیکردم، اون هم هم یم يغذام باز با

بلند شد و با  یصندل يخوردم من؟ از رو یم يواقعا به چه درد. حال و هوا خارج کنم نیبود و من بلد نبودم، واقعا بلد نبودم تا مردم رو از ا

.انداختم نییسرم رو پا. هام نیتامیحرف جلوم گذاشت؛ و یرو در آورد و ب يزیکشو چ يصدا از تو

.غذاتو بخور ،يردنخو يزیاز صبحم که چ. بخورشون -

.ندارم لیم -

بپرسم چرا؟ شهیم -

؟یدون یتو نم یعنی -

.بدونم يزیباشم که چ یک یمن لعنت! من؟ -

به . کرد یتو مغزم مثل ناقوس صدا م یدزد حاج يکرد و کلمه  یم یمحل یبهم ب نیام. حرف به سمت اتاق رفتم یجام بلند شدم و ب از

که حالت  ییکه با چشما دمیاز چارچوب در صداش رو شن ؟یکجا بود؟ کجا بود لعنت. و رو کردم ریو زتوالت اتاق رفتم و کشو ر زیسمت م
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آغوشش پنهان بشم تا بهم  يرفت که برم و تو یداده بود و من دلم ضعف م هیبه چارچوب تک يور هی. کرد یم اهمداشت، داشت نگ یخاص

.خودم دور کردم يز فضاشده بودم، ا رهیصداش من رو که بهش خ. بگه دوستم داره

.همون طور که حدس زده بودم -

.پر از سوال نگاهش کردم. هیکه منظورش چ دمیفهم ینم

.ستیاون جا ن. عسل من ستیاون جا ن ؟يگرد یمگه دنبالش نم. نگاهم نکن ياون طور زم،یباده جان، عز -

رو باز کرد و  راهنشیپ يزد و دکمه  ياز کجا؟ پوزخند م؟ینبال چبود که د دهیمگه فهم. هیمنظورش چ ایو  گهیم یکه چ دمیفهم ینم واقعا

من قابل تحمل  يفضا برا نیواقعا ا. کردم یم داشیپ دیبا. چشماش گذاشت يو ساعدش رو رو دیدراز کش. دیشلوارك خوابش رو پوش

.رونیخواستم از اتاق برم ب. نبود

باده؟ يدیفهم ؟يدیفهم. دیخواب یتخت م نیمن تو هم شیدوتون پتو و پسرم، هر . یبخواب گهید يفکرشم نکن که بذارم جا -

.شده بود فیاعصابم ضع واقعا

؟یزن یداد م يبره که حاال دار یمن بدون تو خوابم م يفکر کرد. جا نیهم امیکنم م داشیگردم، پ یم يزیدنبال چ ؟یزن یچرا داد م -

.بلند شد و نشست ریجاش مثل ت از

.یکن چارمیذارم ب ینم. یکن داشیذارم که پ ینم یعنی ،یکن ینم داشیپ -

ن؟یگفت ا یداشت م یچ

داره آخه؟ یچه ربط ؟یبش چارهیتو چرا ب -

.ستادیشد و ا بلند

؟یداره؟ چ یچه ربط یچ -

؟یگیم يدار یاصال چ ؟یکن یکار م یچ يدار. فهممت یمن نم نیام -

.... يدیفهم یهمون، د ال مصب، تو اگه م -

کردم؟ یسانسور م یک شیباشم؟ خودم رو داشتم پ يقو یخواستم زن یم یک يبرا. اشتم تا بغض صدام رو بلرزونهبار گذ نیا

؟يدار یکار به کار حاج یکالم بهم بگو چه خبره؟ تو چ هی ن،یکالم ام هی. مالحظه یمن نفهم، من ب ،یگیباشه راست م -

.کس حق نداره سر زن من داد بزنه چیه. کنم یساقطش م یاز هست گهیالن که دا. خبر همه کار دارم یمن با اون از خدا ب. همه کار -

.بود یگفت زن من، انگار شخص ثالث یم يجور هی

.ول کن. نکن نیام -

.تموم نشده يباز نیا. وقته دنبالشم یلیرو ول کن؟ خ یچ -

.وجود نداره، من گذشتم يا يباز -

.گذرم یتو، از غم نگاهت نم يامن از کابوس. گذرم یمن نم ؟یگذشت یاز چ -
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درمان زخم  يخودم گرم بوده، انقدر برا شرفتیسال ها انقدر سرم به پ نیا يهمه . جمع نکردم نهیمن ک. وقت دنبال انتقام نبودم چیمن ه -

اون جا بودم؟ من همه چرا  يدیپرس. گور پدر اون مردکم کرده. نیمن نگرانتم ام. تو هم نداشته باش. ندارم یهام تالش کردم که انتقام

.ییتو میهمه زندگ م،یترسم، همه نگران

.ختمیکه بلد بودم رو تو نگاهم ر يفاصلمون رو کم کردم و همه ناز. سمتش رفتم به

....بشه  يزیچ هیاگه به تو  ن،یام -

.نگران شد یکردم صداش کم یم احساس

؟یتو واقعا به فکر من -

.دمیبرهنش کش ي نهیس يرورو بلند کردم و انگشتم رو آروم  سرم

؟يکرد یفکر م يا گهید زیچ -

.اومد رو باور نداشتم رونیب بشیکه از ج يزیچ. رفت بشیبه سمت ج دستش

ه؟یچ نیا نیام -

اونم  ،یمادر بچم. یمال من. زنم ؟یفهم یم. یفکر کن اما زنم يدوست دار یهر چ. میخود یفکر کن من آدم ب. يکه دنبالش بود یهمون -

.میذارم تو حسرت بذار ینم. منهمال 

.فک باز نگاهش کردم با

.قدر؟ دستت درد نکنه نیهم ن؟یام يتو انقدر به من اعتماد دار -

.که بازوم رو گرفت رمیازش فاصله بگ خواستم

؟ينبود نیمگه دنبال هم -

.دستش زدم يبه پاسپورتم تو يپوزخند

.نه -

.پر از سوال شد نگاهش

....خب .... من  -

کجا رو دارم  شه،ینفسات شبم صبح نم يمن که بدون صدا یمن کجا رو دارم برم؟ لعنت. خوام بذارم برم یمن م يدلم، فکر کرد زیآره عز -

برم؟

.از دور بازوم باز شد دستش

از . و که اصال ندارمر تیتحمل ناراحت. بودنت رو هم ندارم نیتحمل سرسنگ. کردنت رو ندارم یمحل یمن تحمل ندام، واقعا تحمل ب نیام -

که من قبولش  ییکارا یلیمن اشتباه کردم، قبول دارم اما همون طور که تو خ. دزدم، ازت شرمندم یکه نگاهم رو ازت م ستین یسر تخس

.منم همون کارو کردم ،یکن یمن م طرندارم رو به خا

.قلبم گذاشتم يدستم گرفتم و رو يرو تو دستش
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 يجاس رو بذارم برم؟ خودت که دار نیکه ا میعصبان یرو بذار برم؟ مرد دوست داشتن میخوام خونه زندگمن ب یفکر کن یتون یچطور م -

!رو بردارم کجا برم؟ گهید یکیاموال . من مال توام ،یگیم

.داره پنهانش کنه یکه نرم شده اما سع دمید یخوب م یلیخ

.ستمیبلد ن یمن منت کش نیام -

.ستمیبلد نمنم قهر کردن با نفس خودمو  -

.زدم يلبخند

خوشگال که  ریکدوم از اون لباس حر چیتو ه. کار کنم که دستم بسته اس یاستفاده کنم اما چ تامیخواد از جذاب یمن دلم م ن،یام -

.پسره توئه گاهیشکم هشت ماهه که اونم فعال جا نیمنم و هم. شمیجا نم يدوستشون دار

.چشمام جمع شده بود ياشک تو. آغوشش پرت شدم يو محکم تو دیرو کش دستم

 یپاکدل، چرا نم نیمن، ام فم؟یکنم؟ چرا من انقدر در مقابل تو ضع هتیتونم تنب یکار کنم که نم یچ. میباده تا سر حد مرگ ازت عصبان -

 یکنم که م یف ممن دارم اعترا ؟یفهم یم. از ترسم سرت داد زدم. از ترسم پاسپورتتو برداشتم ؟یتونم تحمل کنم که تو آغوشم نباش

شه؟یباره باده؟ خودت بگو، چندم نیچندم....  فتادیم یاگه برات اتفاق. ترسم

.برهنش زدم ي نهیبه س يزیر ي بوسه

. شیآخر ن،یام شهیآخر دمیاما قول م -

بودن  نیز اا. عطر حضورش دنیو نفس کش دنیکردم، لذت دراز کش یعوض نم زیچ چیموهام رو با ه نیحرکت دستاش ب رینظ یب لذت

.جام جا به جا شدم يتو یکم. داد یذهنم که آزارم م يبود اون گوشه ها يزیبود؟ اما چ يزیمگه باالتر هم چ

عسل من؟ یکن یفکر م یبه چ -

.گرسنمه -

.دیخند

.غذا گرم کنم رمیم. ينخورد يزیعروسک، چ هیعیخب طب -

.صبحه يدو ؟يدیساعتو د -

.خورم یمنم باهاتون غذا م. غذا رو گرم کنم رمیم .هر دوتون گرسنتونه. خب باشه -

.جوجه اردك افتادم دنبالش نیرفت، من هم ع یطور که داشت به سمت آشپزخونه م نیهم

.بود شیگوله آت هی نیع ایبرد. مهسا پاسوز من شد چارهیب -

.در آورد خچالی يرو از تو غذا

.تره لیاون از منم زن ذل. نکرده يکار ایاونو نکنده باشه، برد ينترس، اگه مهسا کله  -

له؟یتو کجات زن ذل -

.و دکمش رو فشار داد ویرو گذاشت تو ماکروو غذا
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.باشه ایتر فکر نکنم تو دن لیاز من زن ذل ،يبد یبه من دلگرم خودیخواد ب ینم -

***

داشت  نیام. سرم رو بلند کردم. ف رها کردمظر يافتادم و قاشقم رو تو يزیچ ادیقاشق اول رو با اشتها خوردم و بعد دوباره  چند

.کرد یموشکافانه نگاهم م

.خوره خانوم خوشگله یداره وول م يزیچ هیتو ذهنت  -

.مامانم -

گلم؟ یمامانت چ -

....دوباره به خاطر من . ترسم دست روش بلند کنه یو م هیاالن عصبان....  یترسم حاج یم -

.هشینم شیزینترس، هومن اون جاس، چ -

.برداره یحاج دمیترس یزدم به خونه، م یزنگ نم. بود یراحت شده بود، برام کاف المیخ یکه کم نیهم. دونه یاز کجا م دمینپرس

؟يدیدسته چک منو ند زدلمیعز -

.در هم شد صورتش

.من خودم در خدمتتم ،يدار يقلنبه ا دیخر ؟یچ يدسته چک برا -

.اعصابم بود يدجور روب یحاج يجمله . انداختم نییرو پا سرم

.گهیخب الزم دارم د -

.دستش گرفت يو دستم رو تو دیکنارم رو کش یاز جاش بلند شد و صندل نیام

شده؟ یچ یگیبه من نم -

.بهم گفت دزد یحاج -

.صورتش دوباره قرمز شد. زد ادیفر

.ارمیکه از مادرش خورده رو از دماغش در م يریش. غلط کرد -

.خوام بهش بدم یحقشو م. داد نزن -

.گرد شد چشماش

عروسکم؟ یچه حق -

 يمن برا. گفت ولخرجه شهیهم م ییجورا هی. ستین سیباشه، اصال خس یهر چ یحاج. بود دهیمختلف برام خر يطال به بهانه ها يسر هی -

 قیبدنت اما من دق يایکبود ي هیمهسا گفت بذار به حساب د. همون موقع هم عذاب وجدان داشتم. اون طالها رو فروختم رانیرفتنم از ا

.نداشتم يچاره ا. نینکردم ام يمن دزد. خوام پولش رو برگردونم یروز م متیبه ق. ادمهیگرمش رو 
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کف دستش  نیام. چشم دوختم نیپر مهر و و نگران ام يبه چشما. چشمام جمع شده بود ياشک تو. که تموم شد، سرم رو باال آوردم جملم

.گونم گذاشت يرو رو

قطره بابت  هیقطره، فقط  هیاما  ارمیکه بهت زده هم پدرش رو در م یبابت هر حرف. گردونم یخودم بهش برم. شما نگران اون پول نباش -

.در خونش رمیاالن م نیهم ،يزیاون آدم اگه اشک بر

.گردنش پنهان کردم يبگم؟ دستام رو دور گردنش حلقه کردم و سرم رو تو گود ایمرد دن نیداشتم به مهربون تر یچ من

.نگران مادرمم -

.ترسه یم یکمتر از تو از حاج یلیاون خ. راحت التیخ شه،ینم شیزیچ -

ن؟یام -

.نیبگو عشق ام -

.ها هیچ انیجر یتو هنوز نگفت -

نفس؟ يرو که کرد يکار يندازیم ادمی -

.نگاهش کردم يرو بلند کردم و جد سرم

پر و پا  يمشتر هیرو به عنوان  يازیما ن. بود یپروژه رو شروع کرده بود اما رو به ورشکستگ نیا شیوقت پ یلیخ یشرکت مهندس صولت -

نداره،  یبه ما ربط. دیکش شیپروژه رو پ نیروز بحث ا هی يازیکه ن نیتر شد تا ا یمیصم یرابطشون ه. یحاج يمغازه  میقرص فرستاد

 نیکرد اما اون پروژه بدهکارتر از ا يگذار هیار و ندارش رو اون جا سرماهم طمع کرد، د یحاج. حرف زده بود شفقط راجع به يازین

تو جلسه  ومدمیمنم امروز داشتم م. کنه یم یرو داره که توش زندگ يفقط خونه ا یاالن حاج. دیکش کیبار يخالصه کار به جاها. حرفاس

.شد یم يزیتم يمعامله . گذاشته بود شرکت کنم یبا حاج یکه صولت يا

.ازش فاصله گرفتم یکم. رفت تو هم اخمام

.یکن یم يمادرم و ساره هم باز یبا زندگ يتو علنا دار ن؟یام یچ یعنیکارا  نیا -

.رفت تو هم اخماش

.مادرتم خودم نوکرشم. نداره یبه کار حاج يکار. هم داره یخوب یلیخ یکه اتفاقا وضع مال يشوهر. ساره شوهر داره -

.دهیم ریخواهر من که تازه بچه هم ش ختنیبه هم ر یعنیپدرش  ختنیبه هم ر. دوست داره یلیشو خساره پدر ؟یگیم يدار یچ -

.بهش زد یطوالن ياز هم باز شد و دستام رو تو دستش گرفت و بوسه ا اخماش

من حاضرم . کنم خواستم باهاش معامله یم ،يکرد یمنو خل نم ياون طور یاگه امروز جنابعال. نیقلب مهربونت بشه ام نیقربون ا -

....قرارداد  يپا يامضا بنداز هی. االن تو دست توئه یحاج یزندگ يهمه . نخورن، البته به نام تو عسلم نیکار تا زم نیبذارم تو ا هیسرما

هم  یمبلغ کم ؟يخوره پول بذار یم نیکه داره زم يزیتو چ دیچرا با. پول متعلق به خانواده توئه نیا ن؟یام یبکن يکار نیهمچ دیچرا با -

.ستین

سراغش و  میپروژه اگه ما بر نیکه عروسکم، ا نیخانودم و ا ایپول خودمه، نه پدرم  نیدر ضمن ا. ستین شتریارزشش از تو ب يزیچ چیه -

.هم سودآوره اریو در ضمن بس رهیگ یدوباره اعتبار م م،یریکارو دست بگ
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.رفت تو هم اخمام

؟يخوا یم یاز حاج یخب در قبالش چ -

.سبحان رو -

.در ضمن سال هاس که سبحان با پدرش مراوده نداره. کجاس وونهیدونه اون د یکس نم چیه نیام! ؟یچــــ -

. روز هم کار نکرده هی شیپسره که تو زندگ نیا ده؟یم یخرج رو ک نیا ده؟یداره خرجشو م یاون پسره فرار کرده، خب ک. درست نایا -

.هیخوب يمعامله . گردونم یرو بهش برم شیدگسبحان رو به من بده، منم کل زن

؟یقشقرق رو راه انداخت نیو ا یگرفت شیآت يکه دست ما تو کاره، چرا امروز تو اون طور دیفهم یپس اون که به هر حال م -

.در هم شد صورتش

برات  یکیاتفاق کوچ ایداد باده،  یل مکه اگه فقط تو رو ه نهیاون جا؟ مسئله ا يبهت اجازه داده بود بر یک ؟يکرد یشما اون جا چه م -

حاال  د؟یکن یهم م یکیبدبخت در اومده، دست به  يایکار من و برد ؟يتو دار هینترس چ يکله  نیکردم؟ دختر ا یچه م دیمن با فتاد،یم

د؟یسر از اون جا در آورده بود يچجور

.گرد نگاهم کرد يحرفام که تموم شد، با چشما. کردم فیکردن مهسا براش تعر بیرو از شک کردنم تا تعق زیزدم و همه چ يلبخند

.دیاز شما دوتا ترس دیمن، الحق با يخدا -

.رهیسر ما کاله نم. رونیب میدیرو از آب کش ممونیخودمون گل يعمر هیما  د؟یکرد الیخ یچ -

.زد میشونیبه پ يشد و بوسه ا خم

.کارو نکن نیا گهیکسانت د نیزتریه عزخودتونا اما باده، تو رو ب يبرا دیهست یمادام مارپل -

.رو از من پنهان نکن يزیتوام چ -

مگه جراتشم دارم؟ یکه تو گفت ییزایچ نیواال با ا -

.... يبر یرآبیز یگفتم که بدون. نداشته باش -

.دیجلوش بود رو تو هوا گرفت و بوس دیتهد ياشارم که به نشانه  انگشت

. انومن مخلصتم ب ،ینکن دمیشما تهد -

***

. بودم دهینخواب یلیخ. ده بود کیبه ساعت نگاه کردم؛ نزد. شد یداخل اتاق م یکیمخمل اتاق، نور بار يپرده  نیاز ب. رو باز کردم چشمام

.اومدم و حوله ام رو برداشتم نییصدا پا نیتخت با کمتر ياز رو. بود دهیتخت آروم خواب يگوشه  نیام

***

.رو به روم انداختم و لبخند زدم رینظ یب يصبحانه  زیبه م یسرم جمع کردم و نگاه يباال گهیرو بار د سمیخ يموها

www.novel98.com 



کاربر انجمن نودهشتیا  beste – زیتون                           کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٤١

.میتا بعد صبحانه بخور میمنتظر بابا بمون میخب پسرم، مجبور -

شت فکر دو نفر دا. دمیکش یقیانداختم و نفس عم یبه آسمون آب یو نگاه یصندل يتراس و نشستم رو يو رفتم تو ختمیر يچا یفنجان

ازش  یشده بود با نامزدش، و مادرم، مطمئن بودم حاج ریبه خاطر من درگ شینامزد يهفته  نیمهسا تو اول. کرد؛ مادرم و مهسا یخلم م

.مهسا بود. دمیبود از جا پر زیم يکه رو لمیموبازنگ  يبا صدا. گذرهینم

گذاشتم؟ امیبرات پ روزیچندتا از د یدون یم. چه عجب مهسا -

.بودخسته  صداش

.ببخش، خواب بودم -

مهسا، حالت خوبه؟ -

.ادینه ز -

.به من لعنت

.خوام مهسا یعذر م -

.نشده که يزیچ. گمیده بار گفتم جمع کن خودتو، بازم م -

د؟یشد ریدرگ ایبا برد -

بود  نیخونه و تنها جملش اگذاشتدم در . سنگ بود کهیت هیعکس العملش مثل . داد نزد. نه ای يریاسمشو گذاشت درگ شهیدونم م ینم -

اوضاع تو . منم پا گذاشتم رو غرورم، بهش زنگ زدم، بر نداشت. هم زنگ نزد گهید "؟يکار کرد یامروز چ نیبرو فکر کن بب"که 

چطوره؟

.داشتم بهش بگم؟ انقدر که خجالت زده بودم یچ

.گهید نهیام -

.يه خفه شدچهار تا داد زده بعدم انقدر بوست کرده ک نه؛یآره خب ام -

.دلخوره ازم -

.افتضاحه ایکه حقه اما رفتار برد شونیدلخور -

جا مهسا؟ نیا يایم -

.بزنم؟ نگرانت بود ای یزن یزنگ م رایبه سم. کم کارامو بکنم هی. امیآره م -

.بزن، من به بوسه رایتو به سم -

.نمتیب یباشه، پس م -

.دمیاز جا پر بایتقر نیام يکه با صدا یود که زل زده بودم به گوشدونستم چقدر ب یرو قطع کرده بودم اما نم تلفن

.خانوم خوشگله ریصبحت بخ -

.خندانش انداختم و تو دلم تا تونستم قربون صدقش رفتم یعسل يبود و چشما ختهیر شیشونیکه رو پ سشیخ يبه موها ینگاه

؟يدیجوابمو نم -
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ن؟یام يزیر یچرا خلوتمو با عشقم به هم م -

.به سمتم اومد دهیباال پر يابروها با

؟يکه بهش زل زده بود تهیعشقت تو گوش -

از  ریدل س هیداد تا بهش بچسبم و  یاجازه نم یلیهر چند شکمم خ. زدم و از جام بلند شدم و دستم رو دور کمرش انداختم يلبخند

.شم رابیحضورش س

.رفتم یتم تو دلم قربون صدقش مداش. که رو به رومه هیمرد دوست داشتن نینه گلم، عشقم ا -

.زد میشونیبه پ يا بوسه

بشم؟ ضیکم بلند باشه من مستف هیحرفا  نیا شهیحاال نم -

.چسبه یبهم م شترینه تو دلم ب -

.قربون اون دلت -

.به شکمم زد يشد و بوسه ا خم

؟یپسر بابا خوب -

.خوبه باباش -

.رونیه بغلش کنم، ببرمش بزن یدلم پر م. گذرهیماه آخر نم هی نیباده ا -

!رفت؟ ادتیاالن منو  نیاز هم ؟یپس من چ -

.زد يدلخورم بوسه ا يچشما به

.نمونده ادتیکه  نیمثل ا. بارها بهت گفتم نویا. خوام یمن پسرمو بدون مادرش نم -

***

باده؟ -

.رو به روم بلند کردم و نگاهش کردم ریش وانیل يرو از رو سرم

بهش؟ يدیاون جور چسب دهیاجت مح رتیش وانیل -

.کم نگرانم هینه، خب  -

؟ینگران چ -

.اومده شیشکر آب پ انهیم يورا يزیبه خاطر من چ. با مهسا حرف زدم -

.شده يمعلوم بود موضوع براش جد. رها کرد یدست شیدستش رو تو پ يتست تو نون

ه؟یمنظورت چ -

.فتمرد و بدل شده بود رو بهش گ نمونیکه ب يزیچ هر
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.منه ریهمش تقص -

.توئه باده ریبار تقص نیا قایدق -

.انداختم نییرو پا سرم

.متاسفم -

.ننداز و نگام کن نییسرتو پا -

.کردم نگاهش

عکس العمل رو  نیانتظار ا ا،یجا خوردم از برد یمن خودمم حساب يراستشو بخوا. تونم بکنم یکار م یچ نمیجا بب نیا ادیبذار مهسا ب -

.حاال هم صبحانتو بخور. منداشت

هست؟ یحیما کار صح میبه نظرت دخالت مستق -

 نویا ایدونم چرا برد ینم. ستیمسئله اصال سخت ن نیا دنیفهم. هیمهسا دختر به شدت مغرور و لجباز. میکن میدخالت مستق میمجبور -

.آخر و عاقبت نداره یلیذاره که خ یم يزینکرده و داره انگشت رو چ افتیدر

***

.دستت درد نکنه -

.در هم مهسا نگاه کردم ي افهیکاناپه نشستم و به ق يرو نیام کنار

.نیبچه اس ام یلیخ ایبرد -

.ستیطور ن نیا یدون یحرفو نزن مهسا، خودتم م نیا -

ه؟یعکس العمل کودکانه پس چ نیا -

:جواب داد يپاش انداخت و اخم آلود و جد يپاش رو رو نیام

....باور کن که من تا حاال . دونم ینم -

.رنگ و وارنگش خارج از دستورش عمل نکردن يکدوم از دوست دخترا چیحتما ه. یباش دهید دمینبا -

:نیام

.یبه گذشته بزن يتو گذر اد،یم شیپ نتونیب يزیهر بار که هر چ ستیقرار ن. یدونست یرو م ایبرد يمهسا تو گذشته  -

.گذاشت زیم يش رو رودست يشربت تو وانیکالفه ل مهسا

. ادمیز ایاز سر برد شهیلوس هم ادعام نم يمثل دختر بچه ها. یچند وقت منو شناخت نیخودت ا. من اعتماد به نفس کاذب ندارم ن،یام -

 جواب تلفن ندادن ها، زنگ ؟یچ یعنیکارا  نیکرده که ازش ممنون هم هستم اما ا بمیو عشق نص يچند وقت صبور نیآدم ا نیانقدر ا

ه؟یپس چ ست،ین يبچه باز نایخواد باهات حرف بزنه؟ تو بگو ا یکه نم يسر پسرم آورد ییچه بال گهیمادرش م دم،نزدنا؟ خونشون زنگ ز

:من
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؟یآپارتمان خودشم تماس گرفت -

.زدم یمجبور نبودم، به خونشون زنگ نم. یتلفن یمنش يرو رهیم -

.خب يزد یبه بابک زنگ م -

.بسشهانقدرم  گه،ینه د -

.در آرود بشیرو از ج شیگوش نیام

.هیدردش چ نمیزنگ بهش بزنم بب هی رمیم -

:مهسا

من کار . ستیبعد از اون حرف مادرش، مهم ن گهیمن د يکجاس، برا ینیبب يخوا یاگه م ،یاز طرف خودت زنگ بزن، اگه براش نگران -

 نیاز ا شیب يزیچ. بسه گهیهم من، هم باده از هر دو تون اما د م،یخوا یتا تهش معذرت م. مونمیکردم؟ درست، تا تهش پش یاشتباه

.کنه عیضا يطور نیمادرش ا يحقش نبود منو جلو. یادب یکردم، نه ب انتیمن نه خ. ستین

.هم هول شد نیام. دیمن پر يرنگ از رو. دستش رو برد سمت انگشتش و حلقه ش رو در آورد مهسا

:من

؟یکن یکار م یمهسا چ -

االنم بهتره بره دنبال . هر وقت بزرگ شد، بره دنبال زن گرفتن دیبهش بگ. بهش دیخونتون، بد یذارم امانت یهم من م نویجان، ا نیام -

.اشیدخترباز

.کرد یداشت خفم م بغض

.نذار از عذاب وجدان دق کنم. به خاطر من. کنم یمهسا خواهش م -

داره آخه؟ یبه تو چه ربط -

.بساط منم نیعامل ا -

:نیام

تو قاموس ما . ادیچند ساعته از انگشت در ب يخبر یب ای يدلخور هیحرفاس که به خاطر  نیاون حلقه مهم تر از ا. مهسا، حلقتو بردار -

.ییجدا ستین

.زد يپوزخند مهسا

جا بودم زنت  نیا ،ينبود که تو يمن سه روز نیام. باده تنهاس یکن یفکر م یوقت یشیم ونهیکه د ییتو ن،ینباشه ام دیتو قاموس تو شا -

نه؟یاز ا ریتنها نباشه، غ

.نه -

.آدم منو دوست نداره نیا. از من نگرفت يخبر چیدونست و ه یشازده م. نیمادرم رفته قزو. تنها بودم شبیمن د -

.به سمت اتاقش رفت یو عصب دیبه موهاش کش یدست نیام. طور بغض داره نیمهسا ا دمید یبار بود م نیاول يبرا

:مهسا
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.ومدیکمتر دردم م يطور نیا دیباده، کاش انقدر دوستش نداشتم، شا یدون یم -

***

:گفت یآروم يبا صدا نیام

کوشش؟ -

.دهیخواب -

.اومدم به سمت سالن نیاتاق رو بستم و همراه ام در

شد؟ یچ -

:نیام

.جا نیا ادیداره م. خل شد -

م؟یدخالت کرد يطور نیا میکرد یکار درست -

.دیبه گونم کش یدست نیام

دوستت حلقه اش رو در آورد؟ يدیند -

؟یگفت ایبه برد -

بعد تا برداشت بهش گفتم احمق زنت حلقه اش رو در . رو برداشت شیزنگ زدم تا گوش يبار ستیب. بود نیکه گفتم هم يزیتنها چ -

. جا نیا ادیهم راه افتاد ب عیخل شد و سر. آورده

***

کجاس؟ -

:نیام

.ریکم آرامش بگ هیبخور  يزیچ هی ایب ا،یداد نزن برد -

.دیبار یاز سر و روش م یکالفگ. بهش انداختم ینگاه

.نمشیبب دیخوام فقط با ینم يزیچ -

:من

.شهیحالش بد م. کنم آروم تر یخواهش م. بود دهیاصال نخواب شبید. دهیخواب -

.در نشست يهمون مبل جلو يرو ایبرد

فته؟که نگر گرنشیم -

.دونست یم پس
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.نه، سردرد نداره -

:نیام

.اومده شیکه برام پ هیسوال ؟يبهشت زهرا بود يتا حاال تو کدوم قطعه  روزیاز د قایبپرسم دق شهیم -

.کرد یم یهم مطرح شده بود؛ انگار داشت احوال پرس يخونسرد تیکه در نها نیام يخندم گرفته بود از سوال مسخره  ریو و ریه نیا تو

.خواستم دلشو نشکنم. بودم یقاط -

:نیام

.يگند زد یفکر کن شمیناراحت م. يکرد يخوب کار -

:ایبرد

.نمشیبرم بب دیبا -

:نیام

.کرد دارشیب شهینم. دهیخواب گمیم شه؟یبار پاك م هی قهیذهنت هر چند دق -

:ایبرد

.دلم براش تنگ شده -

.رمیپوزخند بلندم رو بگ يجلو نتونستم

.معلومهکامال  -

.با تعجب نگاهم کرد ایبرد

.باده یتو از اولم منو باور نداشت -

:من

.جاس، اولش فقط من باورت کردم نیاشتباهت هم -

:ایبرد

.مهسا عشق منه -

.تو خونه تنها بوده معلومه شبیکه د نیاز ا -

.لحظه صاف سر جاش نشست هی ایبرد

مادرش کجا بوده؟ -

ن؟یار نبود بره قزومگه قر. یدون ینگو که نم -

.زد شیشونیمحکم به پ ایبرد

.من يخدا.... کردم امروز  یمن فکر م -

و خواست سمتش بره که مهسا با دست اشاره  دیاز جاش پر ایبرد. میدیبه پشت چرخ یمهسا همگ يجوابش رو بدم که با صدا خواستم

.کرد
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.دیشیخسته م د،ینیبش دییبفرما -

:ایبرد

!مهســــا؟ -

:مهسا

.که خبر ازم نداشته باشن، دل نگران بشن ییبه هر حال هستن کسا. شهینکنه نگران م دامیپ رایسم. بده لمویباده، موبا -

:شده بود، گفت یکه عصبان ایبرد

؟يندازیم کهیت -

:مهسا

.زنم یواضح دارم حرفمو م -

:ایبرد

.ودمرو اشتباه متوجه شده ب خیتار. ستیدونستم مادرت خونه ن یمن نم -

:مهسا

 م،یکرد یمن و باده سال ها تنها زندگ. تو بغلت امیترسم، نه قرار بود رعد و برق بزنه، بترسم شب ب یم ییمن نه از تنها. ستیمهم ن -

 نیبر طبق قوان میخوا یکه م نهیتماما بابت ا م،یرسون یرو به سمع و نظر شما دو نفر م يزیچ ینیب یاگه االن م. میخودمون مبارزه کرد

.میکن لعم ییزناشو

:ایبرد

.یدروغ گفت. يخونه ا یکه تو گفت نهیدرد من ا ؟یگیم هیچ نایا -

:مهسا

از اون  شه،یم یکه داره چ میاریکه سر در ب نیا يما برا. کنم ینم يکار نیهرگزم همچ گهید. خوام یدرست، دروغ گفتم، بابتشم عذر م -

.میدروغو گفت نیا میکه نگران بود ییجا

:من

.منم یمقصر اصل -

:مهسا

.میستیما دنبال مقصر ن -

:بود، گفت یکه هنوز عصبان ایبرد

.زنه یپشت سر ما حرف م نهیش یکه حاال هر جا م هیآدم دوزار یاز ما رفت؟ صولت ییچه آبرو یتو متوجه -

.موافقه ایبخش حرف برد نیمشخص بود با ا کامال نیام يجد ي افهیاز ق. بودم دهیحد خجالت کش نیتا ا یبار ک نیآخر ومدینم ادمی واقعا

:مهسا

.یذاشت یرابطمون ارزش قائلم ارزش م يکه من برا يذره اندازه ا هیباشه، من قبول دارم، حق با توئه اما کاش تو  -
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:ایبرد

؟یچ یعنی -

.نیبرگشت سمت ام مهسا

؟یشناس یرو که م نینوش نیام -

.نداشتمخبر  یچیمن از ه. برگشت به سمت من نیام

:مهسا

تونست  یاومد تا م. بود دهیرو شن میخبر نامزد. جلومو گرفت رون،یاز در شرکت اومدم ب شیپ يهفته . باده رو نگاه نکن، بهش نگفتم -

.باهاش ارتباط داره ایهم برد مونیداشت بهم اثبات بکنه که بعد از نامزد یو ساعت سع خیبا تار. شازده پسر صحبت کرد نیراجع به هم

:ایبرد

.دمشیاز چند ماهه که ند شتریمن ب. غلط کرده -

:مهسا

.یتو قرار بود شوهرم باش اوردم؟یم دیچرا با. اوردمیخودمم ن يبه رو یحت. من به تو اعتماد کردم -

:زد ادیفر ایبرد

.یبود؟ تو زن من یچ یعنی -

:رفت، گفت یهمون طور که به سمت مانتوش م مهسا

.ام رو در آوردم اشتباه نکن، من حلقه -

.به سمتش رفت و بازوش رو گرفت ایبرد

؟ياریبه تو اجازه داده حلقه ات رو در ب یک. با توام ه؟یطور نیمگه هم خود،یب -

.زد تو ذوقم، بدجور ياون حرف مادرت بدجور ا،یبرد -

:خبر نداره، گفت يزیکه معلوم بود از چ ایبرد

کدوم حرف مامانم؟ -

.دیکش رونیب ایست بردبازوش رو از د مهسا

.برو از خودشون بپرس -

:گفتم شه،یاوضاع داره بدجور خراب م دمید یکه م من

؟يریم يمهسا کجا دار -

:ایبرد

حلقه ات کو؟. يذار ینم رونیخونه ب نیپاتو از ا -

.داد ایحلقه رو برداشت و به دست برد زیم ياز رو نیام

:ایبرد
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؟يدیفهم ،یکن یدستت م نویا -

.دیرو گرفت و کش ایدست برد نیبراق شد تا جوابش رو بده که ام امهس

.باده، مهسا رو ببر تو اتاق ؟یزن یچرا انقدر داد م. برادر من نیبش -

:مهسا

....اما  -

:نیام

-  زنه یجا رو حرف من حرف نم نیا یمهسا کس. باده االید.

.و به سمت اتاق بردم دمیمهسا رو کش دست

!مهسا؟ یکن یکار م یچ يرمعلوم هست دا -

:گفتم. ستادیو بعد گوش ا میستیمهسا با دست اشاره کرد که با م،یدیراهرو که رس چیپ به

!مهســا؟ -

.خوام بدونم چند مرده حالجه یم. ستینه ن ه؟یکار بد یبگ يخوا یم ه؟یچ -

:نیام

؟یزن یهم داد م ،يهم گند زد یمرد حساب -

:، گفتکه معلوم بود کم آورده ایبرد

کار کنم؟ یرابطه، حلقه اش رو در آورده، چ گهیبه احساسمون م ؟يریگ یکار کنم؟ نم یچ یگیم -

.زور نگو خنگ خدا -

شده؟ داشیاز کجا پ گهید نینوش -

؟يبچه ها قهر کرد نیو خالص؟ حاال چرا ع یزن گرفت یکن یاعالم م ؟یچ يفکر کرد -

.ششیرفتم پ یامشب م .میکم فکر کن هیخواستم  یم. قهر نکردم -

کوتاه  ،يایجاها کنار ب یلیخ دیبا ییتو روابط زناشو. بکن تو کله ت نویا. زنته، زنت ست،یمن، مهسا دوست دخترت ن قیرف. يکرد یهنر م -

.به تو اعتبار بده، اعتماد کنه دیبا دهیقبل از تو فهم یلیکه اون خ ینیب یم. يایب

:ایبرد

.کنم تو اون شرکت بوده یفکر م یوقت شمیم وونهید -

:نیام

رفته؟ یکن یکه فکر م هییدردت درد آبرو -

:ایبرد

!کنم؟ یفکر م -

آبروت؟ ای یتو نگران عشقت ؟یخب، رفته، که چ لهیخ -
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داره؟ دنیمگه پرس نیا -

....مادرت  ،یزن یدم از آبرو م. کنم یکم کم دارم بهت شک م گهیمنم د يراستشو بخوا. آره داره -

ه؟یچ انیاصال جر. نگفتم یچیبه مادم همن  -

.سشیخ يبرگشتم به سمت چشما. دیدستش رو پوش يتو يکردن ماجرا بود که مهسا مانتو فیدر حال تعر نیام

.مهسا تو رو خدا -

.بلند شد ایداد برد يرو برداره که صدا فشیرفت تو اتاق من تا ک مهسا

د؟یکه شما زد هیچه حرف نیمادر من؟ ا یچ یعنی -

- ....

قرار بود شما مراقب صحبت . مینحو؟ ما با هم حرف زده بود نیاونم به ا ؟يکرد یدخالت م دیبود، شما با یاصال شما تصور کن اختالف -

.یکردنتون با خانوم من باش

- ....

.میکن یهفته عقد م نیما آخر ا دیگیو م دیریگ یاالن با مادرش تماس م ،یدر هر صورت -

- ....

بخواد براش  یهر چ یعروس. میکن یبحث شما بزن بکوبه؟ تو محضر عقد م. عشقم ازم دلخوره. شهیداره داغون م میمن زندگ ؟ینچه جش -

.دمیانجام م

 يگرد به مهسا يبا چشما ایرفت و من مونده بودم چه کنم که برد یبه سمت در داشت م. میوارد سالن شد. بودم دنبال مهسا افتاده

.رو قطع کرد یدست نگاه کرد و گوش به فیمانتوپوش و ک

؟يریم يکجا دار -

.خونه -

سه؟یچشمات خ. نمیبب سایوا -

.خوام برم خونه یخستم، م. ستینه ن -

.نمیبب سایلحظه وا هی -

.سمت مهسا اومد و صورتش رو تو دستش گرفت به

؟يکرد هیگر. لعنت به من -

.رمیم یدارم م ینه، از خوشحال -

.اشکتو ندارممهسا من طاقت  -

عقد  يخوا یم یدر نظر گرفت يدیمبارکه، دختر جد یراست. يداد یجواب تلفنامو نم یکه جنابعال یشبیهمون د. ختمیاشک ر شبمیمن د -

؟یکن

؟یگیم يور يچرا در -
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که؟ یدون یآخه من حلقه ام رو در آوردم، م -

تو؟ از عشقم؟ از همه کسم؟از  گذرم؟یمن ازت م ؟یکه چ يفکر کرد. رو اعصاب من نرو مهسا -

.تمیزیآبرور ي هیمن ما. نخندون منو -

.شد یعصب نیام

. نگام نکن مهسا، زود ياون جور. دینیبش دیایب. با هر دوتونم. دیبس کن -

ها  يدها و اعصاب خر یشلوغ نیتمام ا. من سراسر عذاب وجدان بودم. ننیصدا بش یبه هر دوشون باعث شد هر دو ب نیام نیخشمگ نگاه

شده بود به زانوهاش  رهیهم قفل کرده بود و خ يمانتوپوش کرد که دستاش رو تو يبه مهسا ینگاه نیام. به خاطر من بود. من بود ریتقص

.و با اخم ترسناك زل زده بود به مهسا یعصبانکه  ایو بعد به برد

د؟یمگه بچه ا د؟یتمومش کن دیخوا ینم -

:مهسا

....من  نیام -

.سکوت آورد باال يرو به نشانه دستش  نیام

همه  یدست یدست دیکه دار نمیب یاما م دیکرده و بالغ لیدو نفر آدم تحص. میو ندار میگوش کن مهسا، من و باده اصال قصد دخالت نداشت -

.دیزیر یبه هم م زویچ

:ایبرد

....من  -

:نیام

د؟یقت کردد چیمن، ه دیگیم دیکه هر دوتون از اولش فقط دار نهیمسئله ا -

.ایبه سمت برد برگشت

.بار کردم هیاشتباه رو منم  نیا ؟يمهسا حق داره، مثل بچه ها چرا قهر کرد -

.بعد به سمت مهسا برگشت و

کم  اد،یم شیکه داره براتون پ يزیخوام بهتون بگم، هر چ یم. که باده هم داشته هیاشتباه نمیا. يریم يذار یفقط م شهیم یتوام که هر چ -

.قهرها نیها، ا يدلخور نیاومده؛ ا شیمن و باده هم پ يچند وقت برا نیتو ا شیو ب

.آسون شده بود یلیخ یلیچشماش خ يعشق و مهر تو دنید. به مهسا انداخت ینگاه ایبرد

:مهسا

.رو گرفت یفرصت عذرخواه ح،یکه از آدما فرصت توض شهیتا ته حرفاتو قبول دارم اما نم نیام -

:ایبرد
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فرصت بده بگم من قصدم آزار تو . نگفتم يزیفرصت بده تا بهت بگم من به مادرم چ. یکن یکارو م نیهم يدار قای، توام االن دقدرسته -

چه . به مادرمم تذکر دادم. میذاشتم حرف بزن یم دیبا. اشتباه کردم. میتنها باش یخواستم کم ینبود، قصدم تنها گذاشتنتم نبود، من فقط م

.... اقعاکنم؟ من و

:نرم تر شده بود، گفت یکه حاال کم مهسا

.... ازت ندارم، اما  میتوقع. ادیازت بر نم يادیمادرت کار ز ي نهیدونم که در زم یمن م ا،یبرد -

:نیام

.دیرو دوست دار گهیهمد نهیبب یوقت اد،یهم کم کم باهاتون کنار م ایمادر برد -

.بودمش دهیند يطور نیتا به حال ا. شد سیچشماش خ. بغض کرد مهسا

.منو دوست داشته باشه ایشک دارم برد ینه، حت -

:گفت یبا لحن پر از سوال. دیاز جاش پر ایبرد

ه؟یچه حرف نیا! مهســــا؟ -

:مهسا

.يحالم چطور بوده؟ فقط فکر وجهت بود يدیاز من پرس چیه دم؟یشن یچ يدیاز من پرس چیه. یمگه دروغه؟ تو فقط فکر آبروت -

:ایبرد

من . شدم وونهید ياون طور فتهیممکن بود ب ییکه چه اتفاقا نیدوستت ندارم؟ من از تصور ا یچطور ممکنه فکر کن. واقعا خنده داره -

.بهت قبال اثبات کردم نویکردم ا یفکر م. عاشقتم دختر

.نقدر تخس بود که از جاش بلند نشدحس رو داشت اما ا نیمهسا هم فکر کنم هم. دیلحن پر از عشق و پر از آرامشش پر کش يبرا دلم

:نیام

.يسر پا بود یلیخ شه،یباده پاهات داره خسته م -

.دیخر یتونست ناز م یتا م دیبا ایحاال برد. نبود حیصح یلیخ گهیحضور ما اون جا د. رو گرفتم منظورش

***

.تخت يلبه  نشستم

کنن؟ یم یآشت یعنی -

.توالت نشست زیم یرو صندل نیام

که تا به حال  ییمهسا رو داره با دخترا. باهاش تا کنه ستیدوست داره اما بلد ن یلیمهسا رو خ ایبرد. آره ارن،یدر ن يه دوباره بچه بازاگ -

کم کم بفهمه مهسا  دیحاال با. دنیکرده فقط و فقط اومدن منتشو کش يهر کار ایبرد شهیکه هم ییدخترا. کنه یم سهیباهاشون بوده مقا

.زنشه ست،ین خترشدوست د
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.به سمتم خم شد یبا نگران نیام. لحظه صورتم در هم شد هی

شده؟ يزیچ -

.کنه یاز بس که کمرم درد م رهیاز صبح تا حاال داره نفسم م -

.دستاش، پشتم رو ماساژ دادن یدوران يجاش بلند شد و شونه هام رو گرفت و درازم کرد و شروع کرد با حرکت ها از

 يبه جا. تهیباردار يآخرا ؟یستیچرا متوجه ن. یاستراحت کن دیتو با. دست از سرم بردار نیام یگیم ،یشیزنم ناراحت ماگه حرفم بهت ب -

.ششیپ میریزنم به دکترت م یاالن زنگ م. تخت دراز بکش يرو. پاهاتو دراز کن ایژانگولرباز نیا

.وقت دارم گهیدو روز د. شلوغش نکن یالک. نیام هیعاد نایا -

.دیگونم رو بوس يد و روش خم

.کنم یتو که وسط باشه من شلوغش م يکه پا یدون یم -

***

شناختم و  یحرف ها م نیبهتر از ا یلیبشر رو خ نیمن ا. قهر رو به خودش گرفته بود انداختم يآدم ها ي افهیبه مهسا که هنوز ق ینگاه

.ستین يخبر شیچند ساعت پ تیاز جد گهیاز سر نازه و د زیهمه چ گهیمطمئن بودم که االن د

:من

.خوام شام درست کنم یم دیبمون ا؟یبرد يکجا شال و کاله کرد -

:ایبرد

.خوشگل خانومم يخونه  میمنم برم مامانمو بردارم بر ده،یرنگ و روتم پر. ممنونم -

:مهسا

.دیایب دیخوا یفهمم چرا م یدر ضمن من نم. هنوز خسته اس. ادیمامانم امشب م -

.مهسا رو گرفت، دستشو آورد به سمتش يخونسرد حلقه  ایبرد

.باال اریدستتو ب -

:که ته چشماش برق داشت، گفت مهسا

.کردم یمن هنوز نگفتم آشت -

.دست مهسا رو محکم تو دستش گرفت و با خشونت حلقه رو کرد تو انگشتش ایبرد

؟يمتوجه شد ،ياریوقت در نم چیه گهید نویا -

.دستش گرفت يدست مهسا رو محکم تو ایبرد. دفقط نگاهش کر مهسا

.میذار یآخر هفته قرار عقد م يبرا میایامشب با مامان م -

:مهسا
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ه؟یفهمم، چه اصرار یمن نم -

:ایبرد

.ياریخوره، حلقه ات رو در ب یبه تخته م يتا در ینتون گهیکه د نهیاصرارش به ا -

***

:نیام

.هیمهسا عجب سرتق -

:من

داره؟ یخالص گهیمگه از دست مهسا د. ایشد برد چارهیب. یلیخ -

باده؟ یخوب -

.معده درد دارم. هیجور هیته دلم . نه یلیخ يراستشو بخوا -

.رفت تو هم اخماش

.دونم یم ،يمنو دق بد يخوا یم. یکن یدکتر تعارف م میبر گمیم. نمیپاشو بب -

با  نیکه ام دیکنم رنگم پر یفکر م. ختیدلم ر. رفتم فونیبه سمت آ. روندموناز جا پ فونیزنگ آ يزد، صدا یطور که داشت غر م نیهم

.به سمتم اومد ینگران

ه؟یک ؟يشد یشکل نیچرا ا -

.بوده یها چ یدل نگران نیسبب تمام ا دمیمن فهم و

ه؟یبا توام، ک -

.باز شدن در رو فشار دادم ي دکمه

. يدیکه چ یانتقام یاصل یقربان -

***

.رخ شده بودس چشماش

.پسرم ستیحرفا ن نینقل ا -

.دیاز ته دل کش یآه

.دمیسال هاس که بر. دمیاز دستش بر گهیمنم د -

:نیام

.کارو بکنم نیباعث شد بخوام ا نیهم. چشممه يجلو شهیباده، زجرش، هم. خودخواهانه عمل کردم یلیمن خ -
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.رو قورت دادمدستش گذاشتم و بغضم  يدستم رو رو. اشکش رو پاك کرد مادرم

:من

....ترسم  یمن از اون آدم انقدر م. ستمیمامان و من دنبال انتقام ن. نبودم یمن راض -

:مامان

که همون  یدر حال. میدر امان زایچ یلیسرمون باشه، از خ يمرد باال هی ي هیکه فکر کردم سا نیمن با سکوتم، با ا. میهممون بهت بد کرد -

.تو شدن یمردها باعث بدبخت

سال  ستیب ياون زجرها باال يکه سبحان به دل من گذاشته بود، از ابتدا ییاز داغ ها ،یازدواج مادرم با حاج ياز لحظه . زدم يپوزخند

.گرفته بود ادیکردن  يشدم، مادرم تازه مادر یگذشته بود و حاال که داشتم مادر م

:مامان

.کنه یداره سکته م یحاج -

:نیام

باده  يپروژه  نیالبته ا. نیکه سبحانو بگه که کجاس، هم یبه شرط. ذارم دار و ندارش به باد بره ینم. کنم یم ادیر بازم ب يمن هر کار -

 یمنم هر چ اره،یدل باده رو به دست ب. باده اس يامضا هیلنگ فقط  زیخواد دار و ندارش رو نجات بدم، همه چ یاگه م دیبگ یبه حاج. اس

.گردونم یداشته و نداشته رو بهش برم

حس رو داشت  نیهم هم نیام. خواد بگه یم يزیاحساس کردم چ. من من کرد یکرد، کم یکه با دستمال دستش اشکش رو پاك م مامان

.که رو کرد به من

.گردم یزود برم. شام بخرم يبرا يزیچ هیمن برم  -

***

.میبود دهیو نرس مینقطه برس نیچقدر خواسته بودم به ا. بودم دهیجمله رو داشتم و نشن نیچقدر انتظار ا. حبس کردم نمیرو تو س نفسم

؟یمامان، شما مطمئن.... ما  -

هم دارم؟ يچاره ا -

ست؟ین ریکم د هی -

.زهیاشک بر يقطره ا یدوست نداشتم حت. قلبم رو فشرد شتریروان شد و ب شتریب اشکش

قبل از . گرفتم یم مویتصم نیا دیبسوزم، با دنتیکه ده سال تو حسرت د نیاقبل از  نا،یقبل تر از ا یلیدونم خ یم. رهیچرا دخترکم، د -

 هی. رمیخوام ازش پس بگ یم. باهاش کار کنه تییکم پول داشتم، دادم دست دا هی. کنم لیرو هم به تو و هم به خودم تحم ییکه تنها نیا

خوام؟ یم یمگه من چ. رسه یپدربزرگتم بهم م یحقوق بازنشستگ رم،یطالق که بگ. کنم یاجاره م يزیچ یه اتاقیرو  شیبخش

.فشرده شد قلبم
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....خودم برات . مگه من مردم مامان؟ خودم مخلصتم -

.حرفم رو تموم کنم نذاشت

.يشوهرت رو بنداز يخوام جلو ینم -

 يبذار برات دختر. مامان، مال خودمه ستیپول اون ن نیذاره بهت بد بگذره اما ا یباشه که نم نیدر ضمن اگه به ام. نداره یبه اون ارتباط -

.کنم

؟یکن يبرام دختر يکردم که بخوا يمگه من برات مادر -

رنگ بهش  نیچقدر ا. رنگش یآب راهنیپ يگونم گذشت و صاف افتاد رو ياشکم از رو. بغل تنگ و مادرانه هیکرد، محکمِ محکم،  بغلم

.ومدیم

***

 میتصم هیگرفت،  میتصم يدختر هیتو قلهک،  یمیخونه قد هیتو  ،يروزگار يروز هی. م به خودمچشم دوخت نهیرو شونه کردم و تو آ موهام

درس خوند و بعد . پر نور شد. دیدرخش. ایدن يشهرها نیاز مرموزتر یکیدخترك راهش باز شد به  نیبعد هم. خطرناك تینها یب

 نیده سال تمام ا يکرد تو ده سال، فقط تو یفکر م یک. ر شدماد. با گذشته ش رو به رو شد. عاشق شد يشهر خاکستر هیتو . برگشت

فته؟یو درشت ب زیر ياتفاقا

از دستش گرفتم و . از در اومد تو ریش وانیل هیبا  نیام. ورم کرده بودم. برام واقعا سخت شده بود دنینفس کش. رو در آوردم ربدوشامبرم

.بهش زدم يلبخند

.یکن یلوسم م -

.گهید یعروسکم -

.بهش نشستم پشت

؟یباف یموهامو م نیام -

.داد یپر از آرامش بهم م ییبایموهام، حس ز يدستش رو حرکت

:نیام

د؟یمادرت خواب -

.آره -

.رمیدارم با خودم کلنجار م ياز عصر -

؟یسر چ -

- ....
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جهل خودش و  یمادرم قربان. هم بخوره از اول ساخته نشده بود که بخواد به يزیمادرم به هم خورد، چ یکه زندگ نهیا شیاگه ذهنت پ -

 يبار مادربزرگم که به جا نیحاصل و دوم یعشق خام و ب هی یدرس رو ول کرد و رفت پ یبار که تو پونزده سالگ نیاول. بعد مادربزرگم شد

.و اعتبار دیتو پول د مادرم رو یازدواج کنه، خوشبخت یکم سن يهم فرهنگ و هم سطح و با فاصله  يبا خواستگار مادرمکه بذاره  نیا

.سر شانه ام گذاشت يبافته شدم رو رها کرد و چونش رو رو يموها نیام

براش  ياون جور غاممویگرده که پ یکردم مادرت برم یفکر م. نمشیفردا باهاش قرار بذاره بب ره،یباهاش تماس بگ يازیگفتم ن -

.کنم یفردا خودم باهاش سنگامو وا م. فرستادم

.زدم شینیبه نوك ب يب بردم و بوسه اعق یرو کم سرم

.دسته چکم -

.تو فقط مبلغ بگو سم،ینو یمن م -

.ازش فاصله گرفتم یکم

.يمنو بد يایکه تو بده ستیقرار ن نیام -

.دنیشروع کرد بلند خند یبده يکلمه  با

.بانو دیکن یاالن بنده رو ورشکست م. جانم، بدهکار بزرگ، باده يا -

.من هم شد يباعث خنده  از ته دلش ي خنده

***

 یکه انگار از رو کاغذ م یجمالت يسر هیبعدم . تونست چشم غره رفت ینشست رو به روم و تا م ششیدفعه پ يمادرش با افاده  ،یچیه -

.کرد فیمجبورش کرده تا بگه رو پشت سر هم رد ایخوند و کامال معلوم بود که برد

در آخر؟ -

خوام  یم. یکن مانیزا دیکه شا هیجور هی تتیتو وضع. هم باشه رایخواست سم یدلم م. ستین یدلم راض. گهید هفته يقرار عقد شد برا -

.دیشما دوتا حتما باش گمیبله م یوقت

.بهش زدم يلبخند

.یتا تو بله رو بگ رونیب ادیخودمو نگه دارم نذارم ب دمیاگه مسئله منم، قول م -

.کردم يلحنم رو جد یکم

؟یانقدر زود عقد کن يخوا یم ؟یخودت چ -

.دستش رو چرخوند يتو خودکار

.نهیازدواج باهاش ا يبرا همیتنها توج. رو دوستش دارم ایمن برد -

.گونش گذاشتم يرو يا بوسه
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م؟یباالترم مگه دار هیتوج نیاز ا -

که گفت  يزیتنها چ. داشت اشکش درآدبود؟ هر لحظه امکان  سیچشماش خ شهیاومد تو اتاقم، باورت م. اولش مخالفت کردم شبید -

.اریبشکن اما حلقه اتو در ن زویبزن تو گوشم، بزن همه چ ایب. اریوقت در ن چیبود که مهسا اون حلقه رو ه نیا

.دوستت داره یلیندارم که خ یشک -

.هم لبخندش پهن تر شد مهسا

.ادیدستمون ب گهیهمد يتایساستا ح م،یتا به هم عادت کن میراه دار یلیمنم شک ندارم اما هنوز خ -

.صاف کردم یرو کم کمرم

تند  یلیبار خ نیزنن اما هر دوتون ا یبا هم حرف نم قتیدر حق شه،یکه دعواشون نم ییکسا د،یدعوا نکن گمیمن نم. خواد یم تیخب درا -

.دیرفت

.لحظه خونه شما فکر کردم تموم شد هی. میتند رفت یلیخ د،یآره شد -

.وجود نداشت یتموم شدن ایبرد يبرا. تموم شد يتو فکر کرد -

مامانت کجاس؟ -

.کنه یفکر م نیام شنهادیپ يداره رو يجد يکه جد نیمثل ا یکه حاج نیحالش خرابه، بابت ا یکه حساب نیساره، مثل ا شیرفت پ -

.گرد نگاهم کرد يبا چشما مهسا

.نهیدار و ندارش دست ام. بده لیتعجب نکن، مجبوره تحو -

.آخه بچشه -

که  يبچه ا. زنه یکلمه هم حرف نم هیبا پدرش  یول دهیکه نه ساله خرجشو پدرش م يبچه ا. دردسرساز دایشد يبچه  هیخب آره اما  -

 يزیسبحان به چه چ نیبب. یزمان هی ،يروز هیجونش به سبحان بند بود،  یحاج. دونه مشکل داره یهم با تمام اشتباهاتش خوب م یحاج

.هوادارش کرد

.پول دوسته -

هر چند آخرش بازم . کرد یحرفا مقاومت م نیاز ا شتریاما بهت بگم اگه سبحان جونشو به لبش نرسونده بود، ب ستین یتو اون شک -

.شد لوش بده یمجبور م

.سوال ریاعتبارش رفته ز. سکته نکنه خوبه -

.نمشیخوام بب ینماصال . خوام یهم نم شویمعذرت خواه. من شیپ ارشیگفتم ن نمیبه ام -

.انداخت شیبه ساعت مچ ینگاه مهسا

نکردن؟ رید -

.کردن ریچرا، به نظرم د -

.شرکت ياومد مانته،یزا گهیحداکثر تا پونزده روز د. ایریدختر تو از رو نم -

.دمیخند
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.دهیمنظره رو د نیباتریانگار ز نه،یکمم چشمم نقشه بب هی شتیپ امیکه اونا جلسن، منم ب یمدت نیرفت، گفتم ا یتو خونه حوصلم سر م -

.ستیدست خودت ن گه،ید یخل -

توئه مهسا؟ لیموبا -

.از سمت توئه برشینه، و -

:با لبخند گفتم. بود نایرو برداشتم؛ ت یگوش

جانم عمه خانوم؟ -

.ستادیظه الح هیصداش استرس داشت که قلبم  يجوابم رو بده اما به قدر شیشگیبلند هم يداشتم با خنده  انتظار

؟یباده شرکت -

شده؟ يزیآره، چ -

.شدم باده چارهیب -

.افتاده یجرات نداشتم بپرسم که چه اتفاق. و نفسم بند اومد دیکش ریدلم ت. مبل ولو شدم يکردن و من رو هیکرد به گر شروع

شده؟ یچ.... چ  -

.دیمن و بابک رو با هم د ن،یام. خونه ما ایب نیآب دستته بذار زم -

.تصادف کرده یمرده، نه کس یذهنم کنار برن و من بفهمم نه کس يها يتا تمام تراژد دیطول کش. و بابک نایو بابک؟ ت نایت

؟يشنو یالو، باده م -

.اومدم -

.کرد مطمئنا یغوغا م نیام! نداشت ياز تراژد یکه دست کم نیفکر کردم ا نیماش يتو

***

.کرد هیمن از جاش بلند شد و محکم بغلم کرد و بلندتر گر با ورود. داد یپشتش رو ماساژ م آتنا

.دمونید -

.مبل يرو انداختم رو فمیک

؟یدون یاز کجا م -

.دیرو باال کش شینیب

.از کنارمون رد شد، به بابکم گفتم ینیماش هی. حدس زدم -

.اخم نگاهش کردم با

؟يشد یشکل نیحدس ا هیبه خاطر  -

".من به تو اعتماد کرده بودم": جمله گفت هیکه به بابک زنگ زد و فقط  میخونه بود يکاینه، نزد -
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.سخت نبود یلیخ میراه داشت يکه تو یحدس زدن طوفان. بغلش کردم. کرد هیگر بلند

جون و پدر کجان؟ نیریش -

:آتنا

.دانشگاه -

در  ي افهیوارد شد با ق نیچند لحظه بعد، از در سالن ام. ستادیاز جاش بلند شد و ا دهیبا رنگ پر نایت. زنگ در هممون رو از جا پروند يصدا

:زد ادیفر نیام. قدم به عقب رفت هی نایت. رفت نایراست به سمت ت هی. فکر کنم دیمن رو ند. هم و صورت کبود

نا؟یت يکرد یتو چه غلط -

.یچیه -

شد؟ یم یچ تیغلط بزرگه، همه چ نیا تیچیاگه ه. یچیکه ه ؟یچیه -

:کنه، گفت يدار ونهیداشت م یکه سع آتنا

....نشده که  يزیجان، خب چ نیام -

.حرف نزن. تو حرف نزن -

.گرفت نایرو به سمت ت انگشتش

تو؟ يکرد یچه م ابونیبا بابک تو خ -

:با لکنت گفت نایت

....داداش  -

کار کنم؟ یمن از دست شماها چ. زهرمار و داداش -

:من

.یکن یسکته م ن،یداد نزن ام -

.گرد نگام کرد يسرش رو چرخوند و با چشما ده،یلحظه احساس کرد اشتباه شن هی

؟ییجا نیتو ا -

.بازوش گذاشتم يبه سمتش، دستم رو رو رفتم

.کم آروم باش هیشما  زدلمیعز -

 یم لیعرق سرد تبد هیبست، کم کم داشت به  یو راه نفسم رو م دیچیپ یدرد که هر چند مدت تو بدنم م نیا. شد یداشت نصف م کمرم

.شد

؟يآروم باشم؟ ها؟ چجور يچجور -

.نایبه سمت ت برگشت

.حتمیمن منتظر توض -

.انداخت نییسرش رو پا نایت
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:آتنا

.میریم رونیبا بابک ب شهیما هم -

:زد يبلند ادیو فر رونیزد ب قشیرگ شق نیام

!کنه؟ یبغلتون م شهیهم -

.کردن هیبلند شروع کرد به گر يالحظه سرش رو آورد باال و با صد هی نایت

.... نیام -

.کف دستش دیمشتش رو کوب نیام

!کنن؟ رتتیغ یخاك بر سر ب نیام! ؟یچ نیام -

:من

ه؟یچه حرف نیا ن،یتو رو خدا ام -

هست؟ یحرف نمیاز ا ریمگه غ گه،ینه د -

 نیام. عرقه سیاحساس کردم تمام بدنم خ. نکنم هیبلند گر يو از درد با صدا نمیکردم که همون وسط نش یخودم رو کنترل م یلیخ

.حلقه کردم نیو دستم رو دور کمر ام نشونیزور انداختم ب نیبره که خودم رو با آخر نایخواست به سمت ت

.کنم یداد نزن، خواهش م. جان، بذار حرف بزنه نیام زم،یعز -

!داره که بگه؟ میزیخوام بدونم چ یخواد بگه؟ م یم یچ -

.اال آوردم و تو چشماش نگاه کردمرو ب سرم

.کنم یخواهش م -

.بره نایقدم به سمت ت هیدوباره خواست  نیام

.نیبه خاطر من، ها؟ به خاطر من، بش ن،یخواهش کردم ام -

.موهاش يبه چشمام کرد و دستش رو برد ال ینگاه

...ا یال اله ال -

. زد یبود و هق م ستادهیهنوز ا نایت. آورد نیو به سمت ام ختیآب ر وانیل هی زیم ياز رو عیآتنا سر. نشست رو مبل پشت سرش بعد

.داد هیمبل تک یو سرش رو به پشت دیسره سر کش هیآب رو  وانیل. کرد جکتیر نیام. شروع کرد به زنگ زدن نیام لیموبا

ه؟یبرام جالبه بدونم منظورتون چ یلیخ. زنه یسره داره بهم زنگ م هیبهش زنگ زدم،  یاز وقت -

.کنارش نشستم

.نیبش ایب. آب بخور وانیل هیجان شما هم  نایت. بدن حیکم فرصت بده، بذار توض هی -

احساس کردم از اون انقباضات چند . داد یکه بهش آرامش م يزیتنها چ. دمیکش نیام يموها نیمن دستم رو ب. با التماس نگاهم کرد نایت

:ه گفتبست يبا همون چشما. کم شده یکم شششیلحظه پ

چند وقته؟. نایمنتظرم ت -
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:نایت

.رو گهیهمد میوقته ما دوست دار یلیخ....  یدون یم....  یعنی.... رو  گهیما همد نیام -

.بلندتر شد ادشیبار فر نیا نیهمه صداقت آخه؟ ام نیا. دادن حیاحمق، از ته به سر شروع کرده بود به توض ينایت يا. دیاز جاش پر نیام

د؟یدیما خند شیو به ر دیرو گرفت ایآزاد نیا تمام یعنی -

رو  میشونیبه پ دهیچسب يموها. شده بود سیاز بس که درد داشتم، چشمام هم خ. لب گفتم ریز یبار آخ آروم نیا. زور از جام بلند شدم به

.به عقب هل دادم

.قابل اعتمادن اریبس نایبابک و ت. ستیطور ن نیا نیام -

:زد ادیبه سمتم و فر دیچرخ

آره؟ ؟يو طبق معمول از من پنهان کرد یدونست یم ؟یدونست یپس توام م -

 یرو از دست م میاریداشتم هوش. فتمیدسته مبل رو گرفتم تا ن. بلند شد و دستم رفت سمت دلم ادمیفر. قابل تحمل نبود گهیبار د نیا درد

:بغلم رو گرفت و داد زد ریز دن،یلرز یکه به وضوح م ییستااز حد با د شیب یبود که از نگران نیام دم،یکه د يزیتنها چ. دادم

باده، عروسکم چت شده؟ باده؟  -

 هیخودم و لحظات آخر ورودم به  گاهیگاه و ب يادهایفر د،یو اون سقف سف مارستانیب ن،یام ادیدرهم داد و فر يصدا ر،یدرد نفس گ هی جز

بدنم و ترس و  يباالخره درد وحشتناك تو. نبود ادمی یخاص زیتونم بگم چ یم ،سینگران و خ یعسل يلحظه اون چشما نیاتاق و در آخر

بودم؛  دهیترس یلیتونستم صحبت کنم؟ خ یکه باهاش حرف بزنم و من چرا نم نیا يبرا نیام يها و التماس ها ملهج. بیعج یاضطراب

.نیام يخودم، برا يبچم، برا يبرا

***

 یم جهینت یباز کردن پلک هام مرتبا ب يشدم اما تالشم برا داریب شیو پر تشو قیخواب عم هیشد، از  یم دهیکش میشونیپ يکه رو یدست با

و  نیزم نیب نیدانستن و ندانستن و ا نیب طیکه با شرا يعطر. داشت ییشد گرم بود و عطر آشنا یم دهیکش میشونیپ يکه رو یدست. موند

.روشن نبود یلیچشمام رو که تونستم باز کنم، فضا خ. کنم هیگر ریشد دلم بخواد س یم اعثآسمون بودن، ب

بغض . دیرس یبه نظر م یخال یبیدستم به سمت شکمم رفت که به طرز غر. ذهنم جرقه زد يتو يزیانگار چ. داشتم يبد اریتهوع بس حالت

. به زور لب هام رو از هم باز کردم. بزنم ادیخواست فر یدلم م. باشم دهیانقدر ترس يزیکردم از چ یفکر نم میزندگ يوقت تو چیه. کردم

.آروم بود يزمزمه  هیبود اما انگار  ادیفربه نظر خودم که 

.پسرم -

:گفت یکرد، با خوشحال یرو نوازش م میشونیکه پ یدست

دخترکم؟ يبه هوش اومد -

:دوباره تکرار کردم. بود یچشماش پر از خوشحال يتو اشک
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.بچم -

.دیرو بوس میشونیپ مامان

.راحت التیخ. خوبه دخترکم، سر و مر و گنده، تپل و خوشگل -

. داد یحالت تهوع بدجور آزارم م. دمیچیخواستم تکون بخورم که از درد به خودم پ. و پرواز کنم به سمتش ارمیخواست بال در ب یم دلم

.کردم يسرفه ا

حالت بده؟ -

.بالش گذاشتم يرو رو سرم

....جون، پرستارت گفت مادر هیعاد ياگه حالت تهوع دار -

.نمیخوام بچم رو بب یم -

.دیبه موهام کش یمامان دست. بالشم ياز چشمم سر خورد به رو اشک

.ندتیبب ادیب. کرد یبذار اول برم شوهرتو صدا کنم که داشت سکته م. يبد ریکه بهش ش ارنشیم. مادرجون يشد تیاذ یلیخ -

.دستش گذاشتم يرمق رو یبلند شه که دستم رو بخواست . دلم بدجور هواش رو کرده بود. نیام

.یکه هست یمامان، مرس -

.دیرو بوس میشونیمحکم و پر بغض پ. مامان روان شد اشک

***

انگار با . که تماما از سر استرس بود ییبوسه ها يبرا ش،ینگران يرفت برا یتو اون حال بد، دلم ضعف م. رو غرق بوسه کرده بود صورتم

.شدم رهیخسته ش خ يبه چشما. دوتا دستش گرفت نیصورتم رو ب. کرد که هستم یا لب هاش، بهتر درك ملمس صورتم ب

.بد بود یلیحالت خ. سکته کردم عروسکم -

.دیاشکم رو بوس. دل نازك شده بودم. ختیر یمهابا م یب اشکم

.قربونت برم ؟یکن یم هیچرا گر -

.نیام نمتیب ینم گهیفکر کردم د -

.تو هم رفت اخماش

سرت داد بزنم، نه؟ ادیخوشت م -

.به لبم زد یمحکم يبوسه . کردم لبخند بزنم یسع

.باشم شتیدوست دارم پ. رمیاما من نم ننتیبب انیب رونیهمه پشت در منتظرن تا من برم ب -

.دستش افتاد يرو يمحکم کردم که چشمم به کبود یدستش بود، کم يرو که تو دستم

ن؟یام هیچ نیا -
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.به دستش زد يخندلب

.کنه ها یدرد م دمید یا کبود شده؟ م -

.خواستم بپرسم، وحشت داشتم یکه م يزیچ از

ن؟یام يدعوا کرد -

.به دستم زد يا بوسه

.عاشقتم عروسکم -

به تختم به  دنشیا رساز دم در ت. به سمتم اومد یآب يپتو هیشده تو  دهیچیفرشته کوچولو پ هیپرستار با . بگم که در باز شد يزیچ خواستم

خواب بود و . بغلم گذاشت يرو تو يخداوند ي هیهد نیپرستار بزرگ تر. نمیتاب بتونم بش یکمک کرد تا منِ ب نیام. دیعمر رس کینظرم 

 يبو. دمییدستم گرفتم و بو ينازش رو تو يدستا. صورت پسرکم يشد رو ریصورتم سراز ياشکم آروم از رو. دمید ینم ومن چشماش ر

.داد یشت مبه

:پرستار

.يبد ریکمکت کنم بهش ش دیبا -

.صورتم در هم شد. کرد یدرد م یلیهام خ هیبخ. نمیتونستم درست بش ینم

:نیام

.ستیخوب ن یلیبعد؟ خانومم حالش خ يبرا میبذار شهینم -

:بود، گفت یخوش خلق اریکه خانوم جا افتاده و بس پرستار

.داد ریبهش ش شهینم گهیکنه و د یعادت م شهیوگرنه به ش رهیرو بگمادرش  ریبتونه ش دیبا. نه پسرم -

ساعت نسبتا ثمر داد و  میکه بعد از ن یتالش. بدم ریتا بتونم بهش ش رمیپسرم رو تو آغوشم بگ یکمک کرد تا با هزار درد و بدبخت پرستار

 یب یتا تهش احساس خوشبخت یعسل ياون چشما بار در جوار نیچندم يبود، برا سیکه صورتش خ يدر آغوشم و شوهر یمن با پسرک

. کردم یقابل وصف ریو غ رینظ

***

.بودنش کرد يبایدلم رو پر از حس ز میشونیپر بغضش به پ يپدرانه  ي بوسه

.يرو به ما داد ایدن ي هیهد نیتو بزرگ تر -

.بود، داد ستادهیسرم ا يرو به دست پدرجون که حاال باال نیجون آدر نیریش

.چقدر خوشگله نیبب -

.ننشیبب گهیبار د هیتا  دنیو آتنا هم سرك کش نایت

:آتنا
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.ستیتو ن هیخدا رو شکر شب نایت -

.دمیخند

.دیهم هیشما که شب -

:آتنا

اس؟ وونهید نیا هیعمرا، من کجام شب -

رسوندن مادرم به خونه  يبرا نیام. ستیچندان موفق ن یدر عوض کردن فضا داره ول یدونستم آتنا سع یخوب م. داد یجوابش رو نم نایت

 ومدیرفت م یپرستار مرتبا م. بمونه شمیجون شب پ نیریقرار شد ش ه،یجدال نابرابر، چون مادر من کال و ذاتا زن مظلوم هیبعد از . رفته بود

که  يبا وجود درد بد. نبودگوشش بدهکار  یلیخ یاما کس. ستیخلوت بشه چون اصال االن که وقت مالقات ن دیکه اتاق با دز یو غر م

گرفت بره خونه تا  میتصم د،یجون رو که د نیریداشت بمونه اما اصرار ش میاونم تصم. گرفت یافتادم، خندم م یمهسا م ي افهیق ادیداشتم، 

بود که دست به دست  نیآدر شیاما ذهنم و قلبم حاال پ نایرفت به سمت ت یگاه م ینگاهم گاه و ب. رو گهیهمد مینیما بب يفردا صبح خونه 

دونم با  یباده، خودم م ياریدر ب يوسواس باز يبخوا": به خودم تشر زدم. ختیر یشد و با هر بار دست به دست شدنش دلم م یم

".خودم

.کنارم نشست یجون رو صندل نیریکردن و ش یخداحافظ همه

.جون؟  نیریش دیخواب یچرا نم -

.تو و نوه ام باشم کیخوام نزد یم. جام خوبه من. ستیخوب ن یلیدونم االن حالت خ یم -

.ایدلم رو زدم به در. دمیپرس ینم دم،یترس یبود که همش تو ذهنم بود اما چون از جوابش م یسوال

دعوا کرده؟ یبا کس نیجون ام نیریش -

.دیخند

.واریآره با د -

.دیاز سرم پر برق

!وار؟ید -

منتظر . دکترت نبود. ومدینم ایاما بچه به دن یداشت یعیطب مانیدرد زا. بد بود یلیعمل اما حالت خبرده بودنت اتاق  بایتقر م،یدیما که رس -

.واریکرد و مشت زد به د یبچم قاط. هم خونسرد بودن مارستانیو دکترت نبود و خب عوامل ب يزد یم ادیتو فر. اون بودن صیتشخ

.شدم نیسرم اومد؛ سزار ومدیکه بدم م يزیاز چ آخرشم که ر،یدرد نفس گ هیفقط  ادینم ادمی يادیز زیچ -

 یم دیدکترت رو تهد. فتهیب یکرد قراره برات اتفاق یفکر م. بود دهیبچم ترس رن،یبگ نیاز ام تیاومدن برگه رضا یوقت. نبود يچاره ا -

.کرد یباور نم ه،یعاد يروند ادار هی میگفت یهم م یهر چ. کرد

بار  هیتونست  یم شینگران ایتو وجودش بود که هر بار، با هر حرکت، نگاه  یوست داره اما چه قدرتمرد من رو د نیدونستم ا یمن م خب

.زد نیبه آدر يجون لبخند نیریبه من اثبات کنه دوستم داره؟ ش گهید

.نهیام ياینوزاد هیشب یلیخ -
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.خواب خودم چشم دوختم يزدم و به فرشته  يلبخند

.خدا رو شکر -

.تو بشه هیم بود شبچرا؟ من از خدا -

باشه و البته خوش  یو منطق ریپذ تیمسئول. دوست داشتن بزرگ باشه ياون دلش برا يبه اندازه . بشه نیام هیدعا کردم شب شهیمن هم -

.رو داره يفعال آخر. باشه پمیت

.شده بود، دستم رو تو دستش گرفت سیجون که چشماش خ نیریش

.داشته باشهمثل تو  یبختش مثل پسرم باشه؛ زن -

***

.کردم یغرغرش گوش م به

زنم باشم؟ شیتونم شب پ یکه من نم هیچه قانون مسخره ا نیا ؟یچ یعنی -

.جا بخش زنانه نیجان، ا نیام -

.هیکار دارم؟ در ضمن اتاق تو که خصوص یچ گرانید يمن با زنا -

.زدم يلبخند

.خونه يما رو ببر میظرتبخواب، فردا صبح من و پسرت منت ریبرو بگ زدلم،یعز -

.شده یتونستم حدس بزنم چه شکل یپشت تلفن هم م نیهم از

.یستیبره تو خونه ن یباده خوابم نم. من قربون هر دوتون برم -

.دیرو از دستم کش یجون گوش نیریجوابش رو بدم که ش خواستم

ساعت  هیپسرت از . بنده خدا هم بخوابه نیبخواب، بذار ا ریبرو بگ ؟يخوا یاز جونش م یول کن زن زائو رو، چ ؟يپسر تو خواب ندار -

.خواستن ریکنه ش یشروع م گهید

- ....

.نیام ییایح یب یلیخ -

.رو گذاشت باال سرم و ملحفه رو روم مرتب کرد یخنده گوش با

.کرده یرو ق ایپاك ح گهیپسره د نیا -

.دمیجون خجالت کش نیریش هم خندم گرفته بود، هم از. گفته سخت نبود یکه چ نیا حدس

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***
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.بخور، لوس نشو -

.زد یحالم رو به هم م بوش هم یحت. ذاشتن یم نایاگه ا. خوشحال بودم اومدم خونه. خواست یدلم نم واقعا

.مامان تو رو خدا -

.کنه یم ادیز رتویش. برات خوبه انهیقسم نده باده، راز -

.دستش بود يجون هم کاسه ا نیریش

.خنک کنم شویآره صبا جون، اونو بده بهش منم کاچ -

التماس نگاهم . زل زده بود به من، نگاه کردمساعت بود فقط  میداده بود و ن هیسمت چپش رو به چارچوب تک يکه شونه  نیالتماس به ام با

.به سمت مادرش رفت و کاسه رو گرفت. رو گرفت

.مهمان هست یناهار کل يبرا. کنه یافسانه خانوم چه م نیمامانم، شما برو بب -

.رو از دست مامان گرفت وانیل

.بهش بخوره دمیم نویحاج خانوم، من ا -

.یپاتخت يذاشت روو کاسه رو گ وانیکه خلوت شد، ل اتاق

.نگات کنم ریدل س هیتونم  یآخش، حاال م -

ن؟یام -

:بوسه هاش گفت ونیم. دستش گرفت و بوسه بارونشون کرد يدستام رو تو. نشست کنارم

ن؟یجان دل ام -

.دوستت دارم یلیخ -

 يلب هاش که رو. بود، به نفسم خورد نفسش که آرامش همه وجودم. صورتم يآروم، با عشق خم شد تو. دستم بلند کرد يرو از رو سرش

 يرو يموها. سرش رو عقب آورد یکم. گردوند یاز دست رفتم رو بهم بر م يلب هام قرار گرفت، هر حرکت لبش انگار تمام انرژ

.زد مینیرو به ب شینیعقب برد و ب یصورتش رو کم. خواست تا ابد ببوسمش یدلم م. دمشیبار من بوس نیا. رو عقب زد میشونیپ

.دیستیمن ن شیو پ دیکه شما دوتا با هم نیاز ا. کردم یم يباورت بشه به پسر خودم حسود. دلم برات تنگ شده بود نفس -

؟یدراز بکش شهیم -

.ابروش رو باال انداخت طنتیش با

.خطرناك ممنوعه يباده، کارا -

.خواد ینفست رو م يدلم صدا. بعد يخطرناك بمونه برا يکارا -

.خلسه يبردم تو یموهام م نیحرکت دستش ب. به موهام زد یمحکم يبوسه . نشیس يسرم رو گذاشتم رو. شمیپ دیکش دراز

 گهیبار د هیفکر نکنم . بودم از حامله بودنت مونیپش. تمام طول راه، تمام مدت به خودم فحش دادم. ادیز یلیباده، خ دمیترس یلیخ روزید -

.رو داشته باشم یاسترس نیتحمل همچ

:ادامه داد. دمیعطر تنش رو نفس کش. رو تو بغلش جا به جا کردم دمخو
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؟يدرد دار يچرا بهم نگفته بود -

.زودتر قصد اومدن کرد يده روز هیکوچولو  طونیخب آخه ش. کردم یاصال فکرش رو هم نم. از صبح فقط کمردرد داشتم -

.... ریهمش تقص -

.رو محکم گذاشتم رو دهنش دستم

.ستیکس ن چیه ریتقص. نیام زهیر یحرمت ها م یلیگه تموم بشه خجمله ا نیا -

.لب هاش برداشت يبه کف دستم زد و دستم رو از رو يبوسه ا. خواد بحث رو عوض کنه یدونستم م یم

.يکه بهت دادن رو بخور يزیهر چ دیبا. ایدر رفت رشیفکر نکن از ز -

.رو به خودم گرفتم افهیق نیتر مظلومانه

.، کمکنه نیام -

.رو به دستش گرفت وانیبالش گذاشت و ل يرو رو سرم

هفته بعدش به خودم  هیاما  یبه خودم گفتم؟ گفتم عجب دختر خوشگل و بداخالق یچ دمتیبار که د نیاول یدون یم. آروم آروم بخور -

.بشه زنت دیدختره با نیدست بجنبون که ا نیگفتم ام

.یخوش رنگ یعسل يچه چشما ،ییردم؟ گفتم عجب قد و باالک يچه فکر دمتیبار اول که د یدون یم -

.دیخند بلند

.زیه -

رو  زیکه بفهمم همه چ نیپرت کرد و باعث شد بدون ا گهید يزهایچ یبا مرور کردن خاطرات عشقمون، حواسم رو پ. به بازوش زدم یمشت

صداش  يا گهید زیهر چ ایت اما از سر شرم، ترس، خجالت هم هس نایدونستم ت یخوب م. آتنا اومد يبلند خنده  يصدا رونیاز ب. بخورم

.رفتن یدوقولوها داشتن قربون صدقش م. بود نایمامان ا شیپ رونیب نیآدر. ادیدر نم

.نیخواهرات اومدن ام -

.دستش يدستم رو گذاشتم رو. رونیظرف ها رو برداشت که از اتاق بره ب. رفت تو هم اخماش

؟يمنو چقدر دوست دار ن،یام -

؟يدیباز تو سوال مسخره پرس -

.ينه، جد -

.جونم یکه دارم، حت ییزهایاز تمام چ شتریب -

.یبراش مهم یلیخ نیام. شکنهیدلش م. نکن یمحل یب نایعالقه، به حرمت من، به حرمت مادر بچت بودن، به ت نیپس به حرمت ا -

.کرد ینم انتیکه بهش کرده بودم خ ياگه براش مهم بودم، به اعتماد -

.نایبودن، هر دوشون، هم بابک، هم ت دهیترس. دیترس -

:جواب داد یعصب

ده؟یچطور اون بابک از گشتن با خواهر من نترس -
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.باهات حرف بزنن انیبذار ب -

....بابکم . درسشو ادامه بده شیفرستم اتر یرو م نایت. الزم نکرده -

.تر کردم میمال یرو کم صدام

بخصوص که رابطه  ؟يریبگ نایعاشقانه رو از ت یزندگ هیشانس  يخوا یچرا م. خوب یلیخ یلیخ ه،یخوب یلیسر خبابک پ یدون یخوب م -

.هست میسالم يرابطه  نایا ي

.خواهر منو بغل کرده بود ابونیباده، تو خ -

.دمیزدش کش رونیبه رگ گردن ب یدست

.یکن ینم یمحل یب نایعنوان به ت چیا قبلش به هبذار بابک باهات حرف بزنه اما ت. شدنت بشم یرتیغ نیا يفدا -

.خم کردم یرو کم سرم

باشه؟ -

....آخه  -

کدوم برات حرمت ندارن؟ چیرو وسط گذاشتم؟ ه ایرفته چ ادتی -

.دیچونم رو بوس ریشد و ز خم

. اهتیس يفقط به خاطر چشما -

***

.به توئه هیشب يادیز نیا نیمن، ام يخدا -

.رو گرفت نیکه دور کمر مهسا حلقه کرده بود، آورد باال و دست آدردستش رو  ایبرد

.چقدر کوچولوئه -

.توجه هممون رو جلب کرد نیپر مهرش به آدر نگاه

 نیدونم ا یمن که م ،یبذار بزرگ بش. يزیچقدر عز نیپس بب ،یخواهر خانومم هم هست يطرف، بچه  هی یمن هست يبچه، تو برادرزاده  -

.رونیب يبر دمیم نیخودم بهت ماش ایب ده،ینم نیماش بهت سیخس نیام

:نیام

.پاش فک همه باز بمونه ریز ندازمیم ینیماش هی ره،یبگ نامهیبذار گواه. بچمو از راه به در نکن یمرد حساب -

.به هر دوشون انداخت یبا دهن باز نگاه مهسا

!نه؟ گه،ید دیکن یصحبت م گهیسال د ستیراجع به حداقل ب دیدار -

:ایبرد

.چه خوشگله نیبب. خوام یم نایدونه از ا هیمهسا من  -
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.به خودش گرفت يبامزه ا ي افهیق مهسا

.بشه راثتیارث و م يثابت کن، بعد ادعا تویتو اول برادر -

.متعجب نگاهش کرد ایبرد

ه؟یمنظورت چ -

:ذاشت تو تختش، گفت یرو آروم م نیکه آدر مهسا

.چه بخواهاول عقد بکن بعد ب یعنی -

.دیبلند خند نیام

.دهیجوابتو م يطور نیمهسا ا یآخ دوست دارم وقت -

:رو به مهسا گفت ایبرد

.کنم یبرم عقدت م یاالن م نیآخه نامرد، دست من باشه که هم -

به  دیچرخ عیچشمم سر. دیتنم لرز دم،ید یکه تو چارچوب در م يزیاز چ. به در خورد يتقه ا. زد ایبرد يبه گونه  يو بوسه ا دیخند مهسا

چشم دوخت بدون . سرش رو باال آورد. و مودب ياما جد ریبابک بود، سر به ز. کرد یداشت نگاهش م یکه دلخور و عصب نیسمت ام

.خبر نداشت يزیاز چ ایکنم برد یفکر م. محکم گرفتم که رو تخت کنارم نشسته بود نویدست ام. نیترس به ام

.ساخته یچ نیام نیبب ایبه به بابک بابا، ب -

:مهسا

!ا؟یبرد -

:بابک

.نیام نیبه شما هم همچن. مبارك باشه باده -

:گفت هییکه حاال متوجه شده بود خبرا ایبرد

!بابک؟ -

:بابک

.کنم یخواهش م م؟یحرف بزن شهیم نیام -

:ایبرد

!جا چه خبره؟ نیا -

.رو به روش ستادیاز جاش بلند شد و ا نیام

.ارمتو اتاق ک میبر -

.بابک برق زد يچشما

.ممنونم -

.مارستانتیبود، توام تو ب شیتو راه اتر نایوگرنه االن ت د،یفرصتو به حرمت باده دار نیفقط بگم ا -
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.هم خواست بره که مهسا جلوش رو گرفت ایبسته شدن در، برد با

:ایبرد

ده؟یفهم نیباده، ام -

.کردم دییسر حرفش رو تا با

:ایبرد

.بابک يدش چارهیب -

***

.به مهرش، به رفاقتش ختمیر اشک

.بختش بلند باشه -

.من یدوست داشتن هاکان

.دمتونید یکاش م يا -

.شمونیپ يایراحت ب یتون یم. شناستینم یکس رانه،یجا ا نیا ؟يایخب چرا نم -

.مرد نیمثل ام ،یمحکم، با اراده، دوست داشتن ار؛یباده، پسرتو مثل خودت بار ب -

.بزرگ ایهاکان؛ پر از مهر، مثل در ارمیچم رو مثل تو هم بار مب -

با کمک . تمو م نشده بود نیبابک و ام يو عمر هم حرف زده بودم و هنوز حرف ها نینار یبهروز، بوسه، روزگار حت را،یموگه، سم ز،یدن با

.باشم هیبق شیمهسا رفتم تو سالن تا پ

:جون نیریش

.کنن یرفتن اتاق کار دارن صحبت م نیاز دو ساعته بابک و ام شتریباده چه خبره؟ االن ب -

.اومد نیام يکرد که صدا یم يباز کشیتون نییداشت با پا ییرو مبل رو به رو ریسر به ز نایت

.تو اتاقم ایب قهیدق هی نایت -

.ناراحت بشه ینگه که کس يزیداده بود چ به من قول ن،یمطمئن بودم به ام. با سرم عالمت دادم که برو. نگاهم کرد دهیبا رنگ پر نایت

:نیام

.ایتوام ب ایبرد -

بگه که افسانه خانوم صداش کرد تا بره و راجع به  يزیخواست چ. جون گرد شده بود نیریش يچشما. از کنار مهسا بلند شد و رفت ایبرد

.غذا نظر بده

***
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شد دلم  یباعث م نایت ي هیسرخ از گر يچشما. بخوره رید تا دو قطره شبر ینفسم رو م. بخوره ریرو جا به جا کردم تا بهتر ش نیآدر

.مهمان ها رفته بودن. آتنا پشتم بالش گذاشت. رهیبگ

:آتنا

.کرد، خونت حالل بود یونیباده پادرم يشانس آورد. یآبغوره گرفت یبسه هر چ -

:نایت

.... یلیباده من خ -

.بودشلوغش کرده  يادیز نیام. نکردم يمن کار -

.میکرد ما از اعتمادش سواستفاده کرد یهمش فکر م نیام. میکرد یم یمخف دیما از اولشم نبا. نگو باده، تا تهش حق داشت -

:آتنا

گفت؟ یبابک چ -

.کدوممون پنهان نموند چیه دیزد که از د يلبخند نایت

گفت  یم یبود، ه ایاز همه بامزه تر برد یول دیمج نگاه کنخواستگار س هیرو دوستش دارم، به من به چشم  نایگفت من ت نیبه ام یچیه -

. لبخند زد هی نیدر آورد تا ام يانقدر مسخره باز. وروجک بشه زن دادشمون نیتا ا میایم میریانقدر م. میریکه ما نم میریرو نگ نایتا ت نیام

.يخواستگار انیو مهسا، رسما ب ایحاال قرار شد بعد از عقد برد

خبر ندارن؟ ایتون هست اصل کاربچه ها حواس -

:آتنا

....خب با مادرش  یدوستش داره ول یلیمامان، بابک رو خ -

:من

.هم هست نیهست، تازه آدر نیمن هستم، ام شه،یحل م -

:نایت

.عمش فداش بشه -

***

. گذشتن از هفت خان رستم نامزد شده بودنو بابک هم با  نایت. شد یداشت چهار ماهه م بایهم تقر نیآدر. عقد مهسا سه ماه گذشته بود از

.دیخواب یدادم نم یتکونش م یهر چ. کرده بود وونمید نیآدر. اومد و برگشت رانیبار، سه روزه ا کی رایسم

:نیام

عروسک چته؟ -

.باال دمیصداش پر از
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م؟یبگم چرا قاط گهیکنه، د یساره مامانو برده خونش، قراره مامان اسباب کش ،یستیتو از صبح ن. کرده وونمیپسرت د -

.تو بغلش شروع کرد به تکون دادنش. رو ازم گرفت نیآدر

؟يکرد تیآره گل پسرم؟ مامانو اذ -

.لبخند زد نیآدر

 ،یبرات خواستن شهیم زشیهمه چ ر،یزن خوشگل نگ حت؛یاز من به تو نص. مامانت یهر جفتتون، هم لبخند تو، هم اخم خواستن يبابا فدا -

.یاقتشط یب شهیهم

.دیبه موهام کش یدست. نفس بکشم هیتونستم  نیآدر دنیخواب با

.يریاز نا م يدار يطور نیا. کنن دایپرستار خوب سپردم پ هی -

.زانوش گذاشتم يزدم و سرمو رو يلبخند

ن؟یام ياز صبح کجا بود -

.یامضاش کن دیهست که با يزیچ هی -

 یبیحس غر. چشمام جمع شد ياشک تو. شد یباورم نم. بلند شدم و نشستم. میزن یف محر یدونستم از چ یخوب م. شد يجور هیدلم  ته

 یحت ایها آ نیدونستم ا ینم قتایبخش پر از درد اما حق هی. بود میبخش از زندگ هیبسته شدن کامل . نیریتلخ، ش ب؛یغر یلیداشتم، خ

.داد یاز گذشته شکنجه ام نم يزیبود، چ مرد قتایمرد که حق نیوقت بود در کنار ا یلیمن خ. برام مهمه یاندک

لوش داد؟ -

دونم  ینم. دنبال کاراس لیوک. ینامه رو پر کن تیشکا نیا دیتو با. کردن رشیامروز صبح دستگ. نداشت ياما چاره ا دیطول کش. آره -

نه اما اون آدم قبل از  ایداره  يریبده تاث اگه اینه  ایشهادت بده  اتونیراجع به کودک ادیب شهیم یدونم هومن راض ینم. برن یچقدر براش م

.یتیآرامش و امن يکه تو تو نیداره و تو به نبودنش تو اطرافت و من به حس ا اجیدرمان احت به زیهر چ

کردم،  یخوب که فکر م. آغوشش جا کردم يداشتم؟ خودم رو تو اجیاحت میزندگ ياز بودن در کنار مردا ریبه غ يزیمن، من به چه چ و

. زیچ چیه قتایحق ز،یچ چیه

***

. اوردیکف شرکت، خودم رو هم به وجد م يسنگ ها يداشت، رو يپر جذبه ا يصدا دیکه به نظر خودم شد ییکفشم، صدا يپاشنه  يصدا

تقه . شهبا قتیخواست که حق یباشه اما ته دلم بدجور دلم م یشوخ هی دیکردم با یکه تمام مدت فکر م يزیمشغول چ. فکرم بد مشغول بود

.دلم رو شاد کرد شهیمثل هم مشب يصدا. به درش زدم يا

.سالم -

.گهیتو د ایب ؟يستادیچرا اون جا ا. سالم عروسک -

.به گونش زدم يرفتم داخل و بوسه ا آروم
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.یخسته نباش -

.بهم زد يلبخند

خب خانومم جلسه چطور بود؟. ستمین گهید -

.شهیم یکار جالب. بذارن هیکنم سرما شونیضگفتم اما تونستم را زمیبه دن. بدقلقن -

.ترکا انقدر سفت باشن نیکردم ا یمن اصال فکرشو هم نم. میبود دهیبر گهید ایواال من و برد. توئه ياییاز تونا -

.یبلد باش دیسفت که هستن اما زبون تجارتشون رو با -

مهسا کجاس؟ -

.باهاش قرار داشتم خب

خونه؟ يریم یجانم ک نیام گمیم. رونهیب -

چطور عسلم؟ -

؟يریازش بگ نویآدر يریم. خواد بره امام زاده صالح یمامانم م. میبر ییبا مهسا جا میخوا یم -

.ابروش رو باال انداخت هی

شده؟ يزیاما چ رمیرفتنش رو که م -

.شگاهیخوام برم آرا یم. ستین يزینه، چ -

.دیخند طونیش

.به به -

.دمیخند

.دست تواز دست تو، از  -

***

در  يرو آروم تو دیرو پارك کردم و کل نیماش. دیجا مهسا بهم خند نیتا خود ا. هم خندم گرفته بود دیشد. بودم؟ آره بودم خوشحال

ه برهن يکناپه با باال تنه  يرو نیام. لبم ظاهر شد يبا آرامش رو يلبخند دنشونیبا د. بود کیخونه نسبتا تار. چرخوندم و وارد سالن شدم

 م،یزندگ يمردا يدلم ضعف رفت برا. پدرش به خواب رفته بود ي نهیس يرو شیپسر سه سالم با بلوز و شلوارك آب ن،یآدر وبود  دهیخواب

رو آروم از دورش باز  نیدست ام. بود نیگردن ام ریسرش کامل ز. بود ياسباب باز هیدر مقابل پدرش مثل  نیآدر. بودنم يبهانه ها يبرا

 يرو گذاشتم رو نیو سر آدر دمیمانتوم رو در آوردم و به پهلو، پشت به در دراز کش. بغلش کردم و با خودم به اتاقمون بردمکردم و آروم 

.موهاش رو نوازش کردم. بازوم

.پسرکم قربونت برم -
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سرم  ریدستش رو از ز هی .خورد یتخت تکون آروم. برنگشتم به پشت. خودش بود. در آروم باز شد يال. بگم نیدونستم چطور به ام ینم

.گوشم زد يبه الله  يبوسه ا. پسرمون گذاشت يبازو يدستش رو از روم رد کرد و رو هیرد کرد و 

.عروسک يزود اومد -

.سالم -

.هیموهات همون رنگ ؛يکه نبود شگاهیآرا ؟يقربونت برم، کجا بود -

شگاه؟یآرا رنیمو م يفقط برا -

.يصورتم، جد يشد رو خم

؟ينکن، کجا بود تیاذباده  -

.نییصدام رو آوردم پا. آغوشش فرو کردم يتو شتریرو ب خودم

.شهیم داریب نیآدر س،یه -

.نکردم ینیچ نهیزم. منتظر بود. خورد یبه پشت گردنم م نفسش

.نیمن حامله ام ام -

.بلند و پر از شوق د،یلحظه قطع شد بعد بلند خند هی نفسش

؟یکن یکه نم یشوخ -

.صورتم رو به سمت خودش برگردوند. تخت يآورد و نشست رو رونیسرم ب ریاز ز رو دستش

؟یکن یکه نم یبا توام، شوخ -

.کرد یشوق زده رو نگاه م نیشده بود انداختم که داشت ام داریکه ب نیبه آدر ینگاه

؟ییبابا -

جانم؟ ؟ییجان بابا -

.زد میشونیبه پ یمحکم يبوسه . شد خم

.بگم یدونم بهت چ ینم قربونت برم من، -

؟يمدت، با وجود دو تا بچه دوستم دار نیفقط بگو هنوز هم بعد از ا یچیه -

.من يحرفاس مادر هر دو بچه  نیفراتر از ا یلیخ. یکن یم یشوخ! دوستت دارم؟ -

***

:اتاق داد زدم ياز تو. گرفته بود خندم

.دیرو کم کن ونیزیتلو يصدا نیام -
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رفتم به سمت اتاق کارش تا از . کرد یم يباز شنیاست یپل نیداشت با آدر. میپرواز داشت گهیشش ساعت د. میبود ها رو بسته چمدون

و  ایمهسا و برد. استراحت يبرا میرفت یم. اون شهر خاطره ساز يبراشون، برا دیکش یدلم پر م. ارمیآپارتمان استانبول رو در ب دیکشو کل

. تخت يبودم رو دهیخواب ،ینخ دیسف راهنیمن بودم با پ! من يخدا. زیم يخورد به قاب عکس روچشمم . ومدنیم همدخترشون گالره 

مشت کرده  شیکوچولو و خواستن يدستا نیدامنم رو ب. تخت يرانم بود و بدنش رو يسرش رو يبود و آرا دهیخواب نیبازوم آدر يرو

رفته بود  نیام. میکرده بود يبالش باز يو آرا نیشمال، من و آدر يالیتو و ش،یهفته پ کی ن،یآدر یبود؛ تولد شش سالگ ادمیخوب . بود

نبود سرم رو باال  يازین. در باز شد يعکس رو گرفته بود؟ ال نیا یک. میتخت ولو شده بود يو رو میبعد هر سه از نا رفته بود. دیخر رونیب

. به سمتم اومد. بهم زد يدستم لبخند يقاب عکس تو دنیا دب. شده از عکس خودم انداختم دهیپوش واریبه د ینگاه. خودش بود. رمیبگ

.به فرشته هام زد يبوسه ا. دستاش رو دور شکمم حلقه کرد. رفت پشت سرم

ن؟یام -

ن؟یجان دل ام -

.دیاز گونم چک اشکم

؟یعکس رو گرفت نیا یک -

.رو کنار گردنم گذاشت چونش

 يجلو شهیعکس رو گرفتم تا هم نیبعد ا. ربع نگاهتون کردم هیباورت بشه . نیهر سه تون از هوش رفت طنتیاز شدت ش دمیاومدم د -

دلبرتر شده، . باده با بچه هام، با پسرام، عشق منه نیو ا با،یدلبر، ز انو،یپشت اون پ دهیکه دراز کش بایسوپر مدل ز ياون باده . چشمم باشه

.شده، مادر شده رترینفس گ

.نیدوست دارم ام یلیخ -

.به خودش فشرد شتریدستش رو محکم تر کرد و من رو ب ي حلقه

.دمیجونم رو هم م ت،یتو آرامش، امن د،یکه هر سه تون هست ییجا يبرا دنش،ید يصحنه، فقط برا نیا ينفسم؟ من برا هیچ یدون یم -

بودنش و حس کردنش  مرد، نیپاسخ ا یاحساس چیه ،يزیچ چیه ،يزیچ چیه. صورتش يرو دیاشکم چک. دمشیبوس. به سمتش برگشتم

.نبود
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