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 کاربر انجمن seloca|  رمان از بھشت تا بھشت
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 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا

  نام اوبھ
 

  ادر کاسا و ناولھای الساقھای اای اال
 

  افتاد مشکلھای عشق آسان نمود اول ولکھ
 
 
 دی کاخر صبا زان طره بگشای نافھای بوبھ
 
  چھ خون افتاد در دلھانشیعد مشک تاب جز
 
 

  چون ھر دمشی در منزل جانان چھ امن عمرا
 

  محملھادی کھ بربندداردی مادی فرجرس
 
 
 دی مغان گوری کن گرت پنی سجاده رنگی مبھ
 

  نبود ز راه و رسم منزلھاخبری سالک بکھ
 
 

 لی ھانی چنی موج و گردابمی و بکی تارشب
 

  دانند حال ما سبکباران ساحلھاکجا
 
 

  آخردی کشی بھ بدنامی کارم ز خود کامھمھ
 

  کز او سازند محفلھای ماند آن رازی کنھان
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  مشو حافظبی از او غایخواھی گر ھمیحضور
 
  و اھملھاای دع الدنی ما تلق من تھویمت

 .  راه متنفرمنیچقد از ا. ی مردم از خستگاوفــــــــــف
 
َ اه اهَاه  نی بس کھ ای ولکردمی مدای پمای ھواپطی حتما بلدمیجنبی زودتر مکمیاگھ ........ َ

 .امیآخرشم مجبور شدم بدون اون و البتھ با اتوبوس ب. ِصنم خل امروز فردا کرد
 

. ارمی نتونستم دووم بگھی دی دلم واسھ خونھ تنگ نشده بود ولنمی ھمچمی خودمونحاال
 ام ھی دور دور روحرمی منای انای با تکمی نجای اامی بود،گفتم ب حوصلھ ام سر رفتھیلیخ

 .شھیعوض م
 

 کردم نگفتم دارم یعجب غلط!!!  نکنم؟؟دای پی شلوغھ؟ نکنھ تاکسنجای چرا انقد احاال
 .امایم
 

 . صنم اوفــــــــــفاوفــــــــــف
 
 نیمن عاشق ا. یِ ساک کوچولو و صد البتھ صورتھی.  ساکمو گرفتمی ھزار بدبختبا

 .رنگم
 

 ادی نبود بی کسیعنی ھمھ آدم نی انیب, ی ھمھ شلوغنی ایتو. تی تو جمعندازمی منگامو
 !!ِاستقبال من؟

 
, ی خبر ندادی بھ کسیوقت, وونھیآخھ د!  بود کھ از ذھنم گذشتیِ سوال مزخرفعجب

 .... ّواال. ِمگھ کف دستشونو بو کردن!!  استقبالت؟؟انی بیچطور
 
 از ییبا صدا. کردمی ورو اون ورو نگا منی انالویِ بودم وسط ترمسادهی وای چنھویع

 .ِپشت سرم بھ خودم اومدم
 
 ن؟ی الزم داریخانوم تاکس_
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.  بوددهی سبز پوشِشرتی تھی با ِی پارچھ اِیِشلوار مشک.  سالھ۴۵-۴٠ مرد حدودا ھی
 کھ یزی چی ولزدی بھ تنش زار مشرتشمیت.  بودی از حد گشاد و البتھ خاکشیشلوارش ب

 : نوشتھ شده بودیِّبا خط درشت و آب. ٔبرام جالب بود، نوشتھ روش بود
 
 .I LOVE FASHİON 
 

!!  ؟؟یپوشی می واسھ چیدونی نمشویِآخھ پدر من تو کھ معن.  گاز گرفتم کھ نخندملپمو
 رو دیوی تا دونھ ش۴مخصوصا با اون .  فشن بودنادی چقدرم کھ بھت م؟یمگھ مجبور

 .سرت
 
عمو فشنمونم . ِ لبخند کوچولو زدمھی موفق نشدم و ای گوی زور زدم کھ نخندم ولیلیخ

ِ ازم گرفتو گذاشت صندوق عقب و مویِ ساک فسقلعی سرِتیِ لبخند رضانیکھ فکر کرد ا
 .نشست پشت رول

 
 .حتما بنده خدا عادتشھ.... هللا و اعلم,  چرا اونجاحاال

 
 :دی پرسنی با استارت ماشھمزمان

 
 خانوم کجا برم؟_
 
 . بھ من کھ ساکت نشستھ بودم نگاه کردنھی آی از توو
 
 . زحمتیکھرم ب_
 

 راننده یبا صدا. دمی خستھ بودم کھ تا حرکت کرد چشامو گذاشتم رو ھم و خوابانقد
 .  شدمادهیپولشو حساب کردم و پ. میدی رسدمیفھم

 
 رستانمی بود، عذرا دوست دوران دبمیچییھزاد اسم جا سوب.  دنبال بھزاد گشتمفمی کتو

 . بودشمی پشھیاز اون موقع تا حاال ھم.  بود، خودشم اسم گذاشتھ بود واسشدهیواسم خر
 
 .... آقا بھزادموننی شد اتیٔ بھ باالخره روبھ
 

 از دوستاش با ھم درست کرده یکیبابام و .  طبقھ بود۵ آپارتمان ھی طبقھ سوم خونمون
 ری با مددادمی پز میکل.  ساختمون بودرهیخودشم مد. طرحشو بابا داده بود. دنبو
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 چھ کنم کھ ی ولکاسی جمھور آمرسی بابام رئکنھی ندونھ فک میبودنش، حاال ھر ک
 . خو دوس دارم باباموس،یدست خودم ن

 
باز . جوابمو ندادیکس.  بلند سالم دادمی با صدامیشگی باز کردمو طبقھ عادت ھمدرو

 مدل ھی مشکی مانتوھیرفتم تو اتاقو لباسمو کھ .  کجا رفتنوی مادام موسنی اسیمعلوم ن
خودمو رسما . عوض کردممیِ بود و با تاپ شلوارک صورتدی سفِنی جھی با یعروسک

 .پرت کردم رو تختم
 

ِسط اتاق، تختم و. ی گلبھیوارای اتاق با دھی.  چقد دلم واسھ اتاقم تنگ شده بودشیآخ
سمت .  و رمانی پزشکی کتابخونھ بزرگ کھ توش پره از کتابھاھیسمت راستش 

 .ی صورتدی ستھ سفیھمھ چ. ِشمی آرازیٔ پنجره خوشگلم مشیچپشم پ
 
 دلم ییییآخ.  بودیچشمم خورد بھ عکس مامان بابا کھ رو پاتخت. دمی پھلو خواببھ

 ....واسشون تنگ شده ھا
 

منم تنھا . دنی شدن تا بھ ھم رستی اذیلیخ.  بابام واقعا عاشق ھمنمامانمو
 . بھ اسم سھند دارمی بردار ناتنھیالبتھ .دخترشونم

 
 دختر می با مری تصادفیلیخ) نازیپر( قراره کھ بابام قبل از مامانم نی از اماجرا

روژه  پھی بودن و سر یدر واقع ھم دانشگاھ. شھیاشنا م) پدربزرگم( آقا جون کیشر
 کھ نی تا اکشھی مکی بارِیکار بھ جاھا. شھی می جدھی و قضشھی بحثشون می کالسی

 ی و ازش عذرخواھرهی می شرمندگی و با کلھیک می کھ مرفھمھی مدت مھیِبابام بعد 
 . کنھیم
 

 .کننی و باھم پروژه رو تموم مبخشھیبال فاصلھ بابامو م,  کھ خانــــــــوماونم
 
 نی و امونھیرابطشون از چشم آقا جون دور نم. شھی متشونیمی باعث صمھی قضنیا

 بابام عاشق ی دو گل نو شکفتھ ببنده ولنی کھ آقاجون کمر بھ ازدواج اشھیباعث م
 . بودنازمی مامان پریعنی, ّخواھر دوست عمھ ام

 
 اون موقع ھا مثل االن نبوده ی ازدواج کنھ ولنازی کھ بذارن با پرکنھی اصرار میکل

 .ِحرف آقا جون بوده و بسکھ، حرف 
 

 دوس گروی خوب ھمدی کھ عاشق ھم نبودن ولنیبا ا. کننی با ھم ازدواج مباالجبار
 .دونمی فقط عادت بوده، نمدمیشا. داشتن
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 ھی تو نازوی پری اتفاقیلی شب بابام خھی نکھی تا اکننی می با ھم زندگی چند سالھی

 و ای بھ درزنھیدلشو م, ارهی طاقت نمگھید. کنھی ھندستون مِادی لشی و فنھیبی میمھمون
بابام باالخره با مامانم . شنی از ھم جدا ممیبھ اصرار مر. گھی ممی بھ مرنازوی پرِھیقض

 .امی مای سال بھ دن۴منم بعد از .ی با پسر خالھ اش علممی و مرکنھیازدواج م
 
 . سالم بود کھ داداشم سھند و شناختم ٨
 

 کھ بھ ھمھ ذارنی قرار میبا عل.  کھ حاملھ اسفھمھی مشھی از بابام جدا می وقتمیمر
,  ی کاری و مخفی کھ بعد از چند سال دورشھی می چدونمی نمی ولِیبگن بچھ از عل

 .کننی و سھندو با باباش و خواھر کوچولوش آشنا مشنی ممونیپش
 
ِالبتھ بھ مرور زمان اونام .  کنار اومدنھی قضنی با اھی جز آقا جون و خانوم جون بقبھ

 . شدنیراض
 

 دو زن نیٔ رابطھ ایبھ قدر.  شدنی جون جونِقی ھم با ھم رفمی و مامان مرمامانم
 . با ھم دارنی بفھمھ کھ چھ نسبتتونھیِ تو نگاه اول نمیجالبھ کھ کس

 
 بچھ دار نشد، منو مثل دختر گھی بعد از سھند دمیمامان مر. می سھند عاشق ھممنو

 .رهی مامانم کھ جونش واسھ سھند در منیخودش دوست داره ع
 

 بھش اصرار کرد کھ بره یلیخ.  ِکی داره و سھندم مھندس مکانی شرکت مھندسبابام
 .  سھند قبول نکردی خودش کار کنھ ولشیپ
 

 . ھتل زدکی بوتھی دادن بھش ی کھ بابامو و بابا علی اھی و با سرماھی ترکرفت
 

 ی قربونش برم ھمون سالھ اولم بابا شد ولیالھ. ازدواج کرد cansu  جا ھم باھمون
 .... فوت شدھدای آوردن ایموقع بھ دن cansu. شھیشگی ھمشیخدا نخواست کھ خوشبخت

 
 نھوی کردن کھ عفی کھ انقد واسم تعریخاطرات.  خاطرات گذشتھ افتادمادی چرا دونمینم

 .ظھ شو حفظم خودم لحظھ لحیزندگ
 

 گفتن مامانمو انای داانای دایتازه چشام گرم شده بود کھ صدا.  کم بخوابمھی گرفتم میتصم
 .دمیشن
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 ھیِبعد . سادمی وایٔ و دم در اتاق آماده مراسم استقبال و تف مالدمی از رو تخت پرعیسر
 .رهی بگلی مارو تحوادی بسی قرار نی انگار کسری نخدمی دی عالفقھیچند دق

 
 : ھمون جا داد زدماز
 
 .نجای اای تو اتاقمم، ب؟ی داشتیمامان با من کار_
 
 اون دی شایدیخدارو چھ د.  ھاخورهی بر نمی بھ کسی کوچولو حرکت کنھی انایدا_

 .شکمتم آب شد
 

  من چاقم؟یعنیِا مامان؟ _ 
 

کردم  ی سعیلیخ.  کوچولو شکم داشتمھی الغر بودم فقط میلی چاق نبودم، اتفاقا خییخدا
 نی ای کھ بھ فکرت برسھ ولیھر چ.....وگا،یم،ورزش،شنا،یرژ.  نشدیآبش کنم ول

 .اصلنم قصد ترکشو ندارن,  عضو ثابتھ بدن من شدنایچرب
 

 .  جذب عوض کردمِدی سفشرتی تھی و ی طوسِی شلوار راحتھی با لباسمو
 
 نی از اومدیانقدر بدم م. ی در حد مھتابدی سفیپوست.  بھ خودم کردمنھی نگا تو آھی

 دهی خوب چھ فای ولشدی برنزه میشی آرای انواع کرمھاِھی ساریالبتھ ز.  کھ نگویدیسف
 .ًذاتا خراب بود

 
 وستھیقبال پ.  نازکی صاف و لخت و ابروھاھی مشکی موھا،ی درشت مشکیچشما

 یتدختر زش. نازک و خوشگل شدن)  مامانمشگریآرا( خانوم الی بھ لطف لیبودا ول
 یلی خگنی ھمھ مکشمیّ خط چشم منکھی اای کنمی ماهی سشی چشامو آرای وقتی حتستمین

 .خشگلترم شدم
 

 .نیی کندمو غر غر کنان رفتم پانھی دلو از آباالخره
 
 .. بھ زحیمن راض. توروخدا انقد منو شرمنده نکن مامان_
 

 . بابا نصفھ موندِدنی با دحرفم
 

 ن؟یخوب. سالم!! ن؟؟یینجای شمام اییِا بابا_ 
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  خانوم دکتر؟یچطور. بھ بھ فندق بابا_
 
 . پرستارمستم،یبابا چند بار بگم کھ من دکتر ن_
 
 . کھمی پرستارو دکتر ندارکنھ؟ی میخوب بابا جون چھ فرق_
 

 : ادامھ دادطونیِ لحن شھی با بعد
 
 .نی دوال راست شضای واسھ مردیجفتتونم با_
 

 : اخم کردم و گفتمیالک
 
 ھی ای بار بت گفتم ب١٠٠ ؟ی کھ شما گرفتِی چھ خانومنیآخھ ا.  باباناروی ول کن احاال_

 ری خودمو بگی ھمکارانی از ھمیکی ایاصال ب. می کندایِدختر ترگل ورگل واست پ
 ِھان؟ خوبھ ؟

 
 : با خنده گفتبابام

 
  خانوم ما؟ی پرنی کار کرده ایچرا بابا؟ باز چ_
 
,  بغلم کنھ، قربون صدقم برهنکھی ایبھ جا. ماه دخترش اومده ھـــــــــــا۶ِمثال بعد _
 می قدیمامانم مامانا....واال.  چشت کوره، دستت چالقھ،ی چاق،ی زشتگھیم
 
 ؟؟یٔ رابطھ منو زنم و خراب کنیتونی منیبب.  بسوزونشیّبسھ دختر کم آت_
 

 : آوردرونی سرشو از آشپزخونھ بمامانم
 
 وروجک؟ منو باش واسھ خانوم دارم یاریحاال سر من ھووو م!! چشمم روشن؟؟_

 .اصال برو بھ ھمون ھمکار جونت بگو واست شام بذاره. کنمی درست میکوکو سبز
 

 موضع ریی تغعی گذشت؟ سرنی از اشھیمن غلط کردم، مگھ م. ی جون کوکو سبزآخ
 :دادمو گفتم

 
 خوامی می چیعنی ؟ی داری خوشگلنی؟ زن بھ اِ تو دھن منیزاریِا بابا؟ چرا حرف م_

 عوضش کنم؟
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 : دادمادامھ

 
 کھ خودم ھواتو دارم، می برای مامانم بایب.  خودم برمِی من قربون مامان چشم آبیالھ_ 

 .کشمیدست از پا خطا کنھ خودم گوششو م. اصال نگران نباش
 
 !!! توی داریی بابا عجب روانایدا_
 
 مامانم پر یچشا, ی نازیآخ. ٔ خنده دندون نما واسھ بابا کردمو برگشتم سمت مامانمھی

 :تو ھمون حالت گفت.  کنھھی گرخوادی ممی تا ما نفھمنییسرشو انداخت پا. شد
 
 . دنبالتمیومدی میگفتیم.  تنگ شده بودیلی دلم واست خ؟ی خبر اومدیچرا انقد ب_
 
 رمی مامویقراره ھر دفعھ من م.  نکنھین من گرمامانم جو.  کنمزتونیخواستم سوپرا_

  برنامھ باشھ؟؟نیھم
 

 .  مامانم تنگ شده بودیچقد دلم واسھ بو.  بغلش کردمو چندتا بوسش کردممحکم
 
بعدشم . مامانم کوکو درس کرد منم ساالد.  آشپزخونھمی کم کھ آروم شد باھم رفتھی

 .می شاممونو خوردی با خنده و شوخدمویسفررو چ
 
 شب ھیِبا گفتن . ٔ اصال حوصلھ کمک کردن بھ مامان و نداشتمومد،ی خوابم میلیخ
 .ّ حسش نبودی برم مسواک بزنم ولخواستیدلم م.  کار در رفتمری از زریبخ
 
 ... شبم کرما حال کنن خوھی دندونم شدم و گفتم بذار یزی تمالیخیب
 

 . خوابم برددهی بھ بالش نرسسرم
 

. یی خودمو چپوندم تو دستشوعی و سردمی مثانھ ام از خواب پردنیِ با احساس ترکصبح
ً چون جدا االن شھی قشنگتر مایِ بعد مستراح دنگنینھ انگار راست م.  راحت شدمشیآخ

 .ّ منم منور شد واقعاِیای دنکنمیاحساس م
 

 د،حاالی خوابمونم کھ پریخوب بھ سالمت.  شده کھ١٠اوه اوه اوه .  و نگاه کردمساعت
  کنم؟ کاریچ
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 عیسر.  شھداری غلط کرده اونم بدارمیحاال کھ من ب.  اس ام اس بزنمنای بھ تبھتره
 .  برداشتم و بھش اس دادمی از رو عسللمویموبا

 
  زرافھ؟یچطور_
 
.  کارانی چھ بھ اوی خو مملکتھ اسالمی مانکن شھ ولتونھی میعنی قد بلنده یادی زنایت

 .گمی نردبون مای کھ حرصش بدم بھش زرافھ نی منم واسھ ادهی مری بھ شکم من گشھیھم
 
 .یزرافھ باباتھ گالب_
 

 ؟یکنی مشیچرا مسئلھ رو ناموس. تی تربیِا ب_ 
 
ِحتما سال بعدم ,  پارسال دوست امسال اشنا؟ی از ما کردیادیچھ عجب . ول کن حاال_

  نھ؟گھی دمیشی مبھیغر
 

 . انگشتم درد کرد. ِ زنگ بزنم بھتر دمی جوابشو واسش اس کنم دخواستم
 

 . جواب دادبالفاصلھ
 
َاه اه اه_ َ ,  بار بھت گفتم سر بوق اول جواب نده ١٠!!  نای فرھنگت تیخاک تو سر ب... َ

 . کم کالس بذارھیبچھ .  چند تا بزنھ بعدھیبذار 
 
 . کالس بذارم؟ برو بـــــابــــــایِواسھ تو ببو گالب_
 
 ا؟ی برو ترم بعد برسھی نوبت بھ من کھ می کالس بذاریمردم بلد واسھ پسر ؟یپس چ_
 
ِ در بھ در دنبال دی مثل تو و مامانم باشمیّواال م. ردمی خر شھ بگزای چنی با ادی شاگمیم_

 .ّدبھ بگرده کھ
 
 ....ای ام بھیمن اروم. نایکم چرت و پرت بگو ت_
 
 . حرفم نصفھ موندغی جی صداھی با
 
 ؟یزنی مغیچرا ج.  گوشم کر شدوونھید_
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 دور می دنبالت برامی مگھی ساعت دمی آماده شو تا نولی ؟ ا؟یگیِجون من راست م_
 .دور

 
 ...ّالزم نشد منتشو بکشم, شیآخــــــــ

 
 .بو گند گرفتم تو اتوبوس, رمی برم دوش بگدیبا. ای ساعت بعد بھی ی ولیاوک_
 
  ؟ی با اتوبوس اومدسیخس_
 
 . صنم شدری بھ خساست داره؟ تقصیچھ ربط_
 
 .یبا. ِ دم درمگھی ساعت د١ خوب لھیخ_
 

 نیپس کو ا.  نکردمداشی گشتم پی ھرچیول. ِ رفتم سر کمد لباسام دنبال حولھ امعیسر
 . ِ اتاق سھنددیحولھ؟ شا

 
 . دارهنجای اتاق دارم سھندم انای امی کھ من خونھ مامان مرھمونطور

 
 و یخی تاریِپر کتابھا,  کتابخونسی چپواری تا د٢کل . باز کردم شوی مشکدیِ اتاق سفِدر

سمت راست .  مربوط بھ رشتھ اش ھم ھستِیالبتھ تک و توک کتابھا. یی جنایرمانھا
 . گذاشتھ، بغلشم کمدشی عسلھیِ تخت دو نفره با ھی
 

 .ادی شم بو عطرش ھنوزم مفداش
 

 شھ؟؟ی میمال سھند و وردارم چ...  کھسین. ِگشتم دنبال حولھ ام. ِ سر وقت کمدشرفتم
 
 : ھمون جا داد زدماز
 
 مامـــــــان؟ مامـــــــــان؟_
 
 :زدیدستشو گذاشتھ بود رو قلبش و نفس نفس م.  مامانم بدو اومد باالچارهیب
 

 کنھ؟یدرد م..جات..؟؟ کو..انایک.. شده..یچ_ 
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ٔ بپرسم حولھ سھندو خواستمی رو بھ موت باشم کھ صدات کنم؟ مدیحتما با!! ِا مامانم_ 
 ؟یشست

 
 چطور مگھ؟.آره_
 

 :گفتم.  ــــــکردمی نشستھ بود استفاده نمسی نحاال
 
 . برو بھ کارت برس تپــــــــــلویچیھ_
 
 . رفتدادی کھ سرشو تکون میٔ چشم غره توپ واسم اومدو در حالھی
 
چشامو بستم .  دارهیفیک عجب ـــــــــشیآخ.  تو واندمیِ آب گرم و باز کردم و خزِریش

ِبھ اون لبخند قشنگ و .  مغرورِی طوسٔلھی تا ت٢بھ اون .  فکر کردمشیو بھ چند روز پ
 .البتھ بھ اون اخم گنده کھ واسم اومد

 
 ....نھیٔپسره بوز,  افتادادمی بازم َاه
 

ھمون سال . دی خوب رتبھ ام نرسی ولخواستمی می خوندم البتھ داروسازی پرستارمن
ِ شوھر خواھر شوھر خالھ ام ِی بازیآخر با پارت  مارستانی بھیتو )  یحیعجب توض(ِ

ِ بعد از تموم شدن درسم امرزهیِخدا پدر دکتر سماوات و ب.  کار کردمیشیبھ طور آزما
 .ھم ھمونجا موندگار شدم

 
احساس  کھ کردمی چک مضارویٔداشتم پرونده چند تا از مر,  ھفتھ قبل بود٢ بایتقر

 کارو نی کاش ایکھ ا, سرمو آوردم باال و نگاش کردم.  زل زده بھ منیکیکردم 
 ...کردمینم
 
منم ناخود آگاه اخم . یاونم چھ اخمـــــــــ, کردی جفت اخم داشت بر و بر منو نگا مھی

 :کردم و گفتم
 
 .نیای فردا صبح بنی ببرفی تشرستیآقا االن وقت مالقات ن_
 

 تو یریی کھ تغنیبدون ا. ِ باال سر منسادهی والی اومده مثل عزرائینصفھ شب... ّواال
 :صورتش بده گفت

 
  احمقاست؟؟ھی من شبٔافھیخانوم ق_
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ِ با پوست ی قشنگیلی خی کھ ھماھنگییِ کوتاه خرمایموھا.  سر تا باالشو نگا کردماز

).  ؟؟ ھیعمل(  کی و کوچی دماغھ استخوان،یِ درشت طوسیسبزه اش داشت، چشما
 . و قرمزی قلوه اھیلبا
 

ھمونطور کھ محو لباش .  بوددهی پوشیاسی ِرھنی پھی و شلوار ھمرنگ چشاشو با کت
 . کردیٔ سرفھ مصلحتھیبودم 

 
 : گفتمی بھ خودم اومدم و ھل ھولکعیسر

 
 چطور مگھ؟. نیپی خوش تمیلینھ اصال خ_
 

 تا عالمت سوال ٢شنگ ق,  چشاشیچون جا,  جملھ رو اصال نداشتنی انتظار اانگار
 افتاده باشھ شی دوزارھوی نکھی مثل ای ولشدی اخماش داشت باز مواشی واشی. بود

 :دوباره اخم کرد و گفت
 
 الف بچھ رو گذاشتن تو ھی مسول نداره کھ نجای دکتره ؟اھیِ چھ طرز برخور با نیا_
 ؟ی پرستارستگاهیا

 
 .  کار کنم چشات حواسمو پرت کردی خودم گفتم خوب چبا
 
 . خندهری زد زی پقھوی
 
 یلی خی بلند فکر کردم ؟؟ وایباز من با صدا,  خاک تو سرمخنده؟ی شد؟ چرا می چِا

 ِ در مورد من؟کنھی فکر میاالن چ.  شدمعیضا
 

 : گفتیِ لحن جدھی زودتر از من خودشو جمع و جور کرد و با اون
 
 اتاق دکتر نی بگنی تموم شد لطف کنشتونیشده اگھ تفت رمید. خانوم من وقت ندارم_

 سماوات کجاست؟
 
 .ٔطبقھ آخر دست چپ_
 

 دهی نھ انگار شنی ولدمی باشھ آخھ خودمم بھ زور شندهی نبودم کھ صدامو شنمطمئن
 . کھ رفتھدمی سرمو بلند کردم دیچون وقت
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 نره بھ دکتر سماوات بگھ؟ نکنھ اخراج شم؟ عجب ؟؟ی بگھ مرسمردی متی تربیب
 .... کردمــــــــایریگ
 
ِ چرا امروز ھمش سفر دونمیمن نم. رونیِ اس ام اس از عالم ھپروت اومدم بی صدابا

 : بودنایاس ام اس از ت.  رسوندممی بھ گوشموی کفی دستایبا ھزار بدبخت!!! زمان دارم
 
 .امی مری ربع دھیمن _
 

 !! شد؟؟١٠:۴۵ ساعت ی کیوا, ھ ساعت خورد بچشمم
 

 با خودم ی نکنم ولشیاولش خواستم ارا. رونی خودمو گربھ شور کردم و اومدم بعیسر
 مثل بچھ ششی بھ صورتش و باز من پمالھی قلم م٧٠,  دلقکِینای تنیاالن ا, گفتم

 .شمی مایدبستان
 

ِ خط چشم تپل کشھی.  کم کرم زدمھی نی ھمواسھ  . بھ لبامدمیِ رژ قرمزم مالھی و دمیّ
 

 .من دستم بنده,  واسم نوشابھ باز کنھیکیتورو خدا .  شدمیگریچھ ج...  بــــــھبــــھ
 
 سوختھ داره با ِیِ کھ کمر بزرگ قھوه ادمویمجبورا مانتو سف.  بودماوردهی لباس نادیز
ز اتاق زدم  کفشمم برداشتمو افویک. دمی پوشمی قھوه ادیِ و شال سفی قھوه ابی جشیش
 .رونیب
 

 ؟یری کجا مومدهی نانایِا دا_ 
 

ل منگلِرھنی مامانم بود کھ با اون پیصدا  . بودسادهیِ اپن منتظر جواب وای جلوشیٔ گ
 
 .ی با نمک شدیلی مامانم؟ خی از کجا آوردنویا_
 
 .دهی واسھ من خرمیکی واسھ خودش یکی میمر_
 
 !پوشھ؟ی لباسام منی از امیبھ بھ مامان مر_
 
 ؟یری کجا مینگفت_
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 . گشت و گذار، ناھار منتظرم نباشرمی منایبا ت_
 
 . واست درست کنمخواستمی فسنجون میول_
 
 .خورمیمن واسھ شام م, شما درست کن. آخ جون فسنجون_
 
 .انی قراره بنای خالھ ات اای زود بیپس عصر. باشھ_
 
ِ باز من اومدم تو کل فام؟یمامان_  ؟ی خبر کردلویً
 
 :لت مظلوم گفت حاھی با
 
 .دنیمن نگفتم کھ خودشون فھم_
 
ِ و تبار ما علم غلی ادونمیبلھ م_ . زنمی سر بھ بابا ھم مھی,  مامانیراست...  دارنبیِ

 . تعارف نکن بگو آی داری پسغامــــــ،یغامـــــــی پ،ی بوســــــ،یماچــــــ
 
 .ِ داد دم دروهی منایت. خجالت بکش, برو بچھ_
 
 . خنده دندون نما کردمھی
 
 .یبابا_
 
 .برو بھ سالمت_
 

ّصورتشو با بوم نقاش,  خانومنای کردما تشی شد اراخوب  دیتا منو د.  اشتباه گرفتھ بودیِ
 دوستام نی از بھتریکی, دلم واسش تنگ شده بود. منم محکم بغلش کردم,  بغلم کرددیپر

 .بود
 
 .می کار داریّبپر باال کھ کل_
 
 نای البتھ تمیدی و خندمیچرت و پرت گفت) ھی ارومی دختر پسرھاِحیمحل تفر(ِ خود بند تا

 .می طومار کباب بخورمی برمی گرفتمیتصم. ِطبق معمول از چند نفر شماره گرفت
 
 ؟ی باال بزننی داداشت آستنی واسھ ایخوای تو نمانایدا_
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 : لقمھ رو تو دھنم جاش بدم گفتمکردمی می کھ سعھمونطور

 
 طون؟ی شی مناسب دارِسیچطور؟ ک_
 
 .خودم در بست مخلصشم_
 
 .  تو گلومدیغذا پر,  قھھ زدمقھ
 
 .  کم دوغ خوردمھی
 

 . مونده بود خفھ شمــــــــــــاکم
 
 یدرضمن االن کل. ِ رو بسپرم دست توھدایمگھ خلم . ّ حاال سھندم بھ جھنموونھیآخھ د_

 ؟؟ی کار داریِبا داداش من چ.  اونا ازیکی برو خودتو بنداز بھ یشماره گرفت
 
من . ِپی بود سھند جونم خوش تی معمولپشونیبعدشم اونا ت.  بھ تومیدی رو مھدایاوال _

 .خوامیاونو م
 
 .حوصلھ ام سر رفت, میپاشو جمع کن بر. کنھی مریاون تو گلوت گ_
 

 یوقت.  باباشی رفت برم پادمیًبھ کل . می کردیطونی و شمی گشتنای با تی ناھار کلِبعد
 .ِ اخم گنده منتظرم بودھیمامان با .  بود۵ خونھ ساعت دمیرس

 
 ا؟؟یمگھ نگفتھ بودم زود ب_
 
 یِاز برخورد ترکشھا,  گفتنامی مشمی آماده می االن زودھیِ ماچ آبدار کردمشو با ھی

 . کردمیری جون جلوگنازیِ خشم پرِیاحتمال
 

 بود عوض ی مشکناشی کھ سر آستروزهیٔ مردونھ فرھنی و پی مشکِنی با جلباسمو
 . مھموناشیرفتم پ. کردم

 
 : گفتمی بلندیلی خی صدابا
 
 . مسالھ حلھگھیِجمعتون جمع گلتون کم بود کھ خودم اومدم د, بــــــھ بــــــھ_
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 بھ سمتم ھجوم آوردن ھوی تیبعدشم کل جمع. ِ حرفم ھمھ سرا برگشت سمت مننی ابا

 . شروع شدیِو مراسم توف مال
 

 . ھمھ اومده بودن. کردی لبم درد مگھی بوس کرده بودم کھ دانقدر
 

(  تفنگ داراشون ٣و البتھ با ) ٔھمون شوھر خالھ معروف( دی گلناز با عمو وحخالھ
 و تک پسرشون، آقا جون و نی شھیی احد با زن دایی، دا)ِمنظورم دختر خالھ ھام 

 با زن عمو روسی، عمو س) مامانمن یمامان و بابا( ییخانوم جون، نازماما و بابا
ّعمھ بتول با عمو شھرام، عمھ فاطمھ با  ، جوننی و ھومن خان و خانومش نگنیپرو ّ

 .دیعمو توح
 

 میتونیِ شھر مستقل مھی می کوچولو ھمت و پشتکار داشتھ باشھی, سی کھ نلی فامماشاهللا
 ...ّواال.  واسھ خودمونمیبزن

 
 خورده بودم و نتونستم نای من تا خرخره با تی بود ول واسھ شام جوجھ سفارش دادهبابا

 دو قاشق فسنجون خوردم و با یکی کھ مامانم ناراحت نشھ نیلب بھ غذا بزنم، واسھ ا
 از ١١باالخره حدود ساعت , االنھ کھ با کلھ برم تو سفره,  خستمیلی من خدی ببخشھی

 .اتاقم دستشون فرار کردم و رفتم
 
 .م برد خوابالی فکرو خی کلبا
 

 دای پمای ھواپِطی بابام بشم کھ واسم بلیفدا. شھیٔ جا خونھ خود آدم نمچی ھــــــــشیآخ
 .کرد

 
 گذشت، چند بارم یھمش بھ مھمون باز.  ھم تموم شدی چند روز مرخصنی اباالخره

 نقشھ می گرفتم، کلی انرژیکل.  خوش گذشت بھمیلیخالصھ خ. رونی بمی رفتنایبا ت
 . ِمتخصص مغز و اعصاب, ِدکتر آرتـــــام زند.  جونمونی واسھ دکدمیکش
 
َ اه اهَاه  .وونـــــھید, بره اول اعصاب خودشو درمون کنھ... َ
 

 . مالھ منھ٢١٧ تا ٢١٣ِاتاق ) ِسر پرستار بخش (  یبی دستور خانوم حبِطبق
 
شدم بھ بابا خستھ .  بارشھنی چندمنیًرسما کچلم کرده، از صبح ا. ٢١۵ِبازم اتاق , َاه

 .خدا
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 : گفتمیِ حالت عصبھی با
 
 قت؟ی حقی شده آقایباز چ_
 
 .من درد دارم_
 
من کھ سر خود . نی کم تحمل داشتھ باشھی,  مسکن زدم بھتونشیِ ساعت پمیتازه ن_
 .ادی بھ بعد دکترتون م٣ساعت .  کنمی کارتونمینم
 

 :دی ھوار کشرسما
 
 .درد دارم, یفھمیبابا چرا نم.  کھرمیمی م٣ من تا ؟یچـــــــــ_
 
 
 ٢ یمثل بچھ ھا. مارستانھی بنجایا)  استفاده کردمی اشھیاز جملھ کل. ( کم آرومتر آقاھی_

 .....سا
 
 .ادی چھ خبره؟ صداتون تا اتاق من منجایا_
 

 ٢انگار , گھی منیھمچ.  بغلھنیِمقر تو کھ ھم, خوب خلـــــــــھ.  شدداشی پسره پنی اباز
 . اتاقش، چلمــــــــنگِنییپاطبقھ 

 
 !! ؟یفضولــــ,  تورو سننھ نــــــــخودآخھ

 
 : خونسرد گفتمیلی خی ولخوردمی کھ داشتم حرص منی ابا
 
 . بھشون مسکن دادمشیِ ساعت پمی ننی ھمی درد دارن ولشونیا_
 
 .نمیپرونده شو بده بب_
 

 !! ؟سی ؟ آخھ متخصص اعصاب و چھ بھ آپاندیمگھ چالق,  خودت وردارخوب
 

 : نوشتییزای چھی کرد و یِ نگاه سرسرھی.  شدم پرونده رو دادم دستشخم
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 .دزشو عوض کردم_
 
 . قبول کنمتونمی دارم نمتیمن مسئول.  ِی دکترشون دکتر احمدیول_
 
 یاگھ الزم باشھ خودم با دکتر احمد. مارستانمی بنیِمنم دکتر ا. افشار با من بحث نکن_

 . دخالت نکنشھی کھ بھ تو مربوط نمییتو کارا. کنمیصحبت م
 

 . رو پرت کرد طرفمو درو محکم بست و رفتپرونده
 

 . استغفرالل ه....ٔپـســــــــره
 
 کنھ؟ی چرا با پوزخند داره نگاه منیا

 
 .خوب حالتو گرفتــــــــــــا_
 

 . پوزخندھی دوباره
 
 .رو باباب_
 

 . کنمی دارم بحث مضی مرھی با دیدیاگھ م, شدیّ نبودا واال خونم حالل منجای ایبی حبخوبھ
 

 یآخ ھمھ چ.  نفرھی کھ محکم خوردم بھ ستگاهیِ سمت ارفتمی غر غر کنان مداشتم
 .ِ وسط راھروختیر
 
 .ی ھم دست و پا چلفتی کھ ھم فضولنمیبیم_
 

 .  شدمی جعیسر,  خرخره شو بوجومخوامی مدی نگاش کردم کھ خودش فھمیجور
 

 ... ِیِ روز مزخرفعجب
 
 چرا فقط منو آرتام مثل سگ و دونمی من نمِمارستانی بنی ھمھ دکتر و پرستار تو انیا

 !!میپپریگربھ بھ ھم م
 

 ... کھنی تا امی ھفتھ فقط بحث کردکل
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 .سی تو نریتقص, امروز از صبح فقط پاچھ گرفتھ.  نکنھی تورو خدا گرانایدا: سوسن
 

 بھ شھی شما کھ ھم؟یکنیارزششو داره کھ انقد خودتو ناراحت م. گھیبس کن د: صنم
 .نیپریھم م

 
 : گفتمنی فنی فبا
 

 ی بلدیلی اگھ خگھی اون ھمھ انترن منیب.  چطور با من رفتار کردنیدونی شما کھ نمآخھ
 کارا ؟؟حاال خوبھ فقط گفتم نیپرستار و چھ بھ ا.  منی جانیمن برم استعفا بدم تو بش

 .ادی بند بشیزی خونردی شانیاستفاده کن Platanus orientalisاگھ از
 

 دونمی نمی بدتراشم قبال بھم گفتھ بود ولنیاز ا.  کردنھی دوباره شروع کردم بھ گربعد
 . بھ خاطره خنده انترنھا بوددیشا.  دفعھ بھم برخوردنیچرا ا

 
 خوامی منجای بمونم اتونمی نمگھید. شھی من تموم مِفتی شگھی ساعت دمین, سوسن جون_

 ..اگھ..اگھ. برم خونھ
 
 . بفھمھیبی حبزارمینم,  تو برو من ھواتو دارمزمیآره عز_
 
 .میصنم پاشو بر_
 
 .انی منای برم خونھ شب بابا ادیبا. ِ دور واسھ منیلی خرتی مسام؟یمن کجا ب_
 
 . کھیکنیگوش نم, ری و بگییِ آپارتمان روبھ رونی اای بار بھت گفتم ب١٠َاه صنم _
 

 .رونی و با مانتوم عوض کردم و زدم بروپوشم
 
 آسمونم مثل من دلش گرفتھ ؟؟.  کھادیبارون م... ِا

 
دربست .  شمسی خنی از اشتری بسی صالح ندمی بعدش دی کردم ولی روادهی پکمی

 .گرفتمو رفتم خونھ
 

 می بخوابم تصمتونمی شبم و تا لنگھ ظھر مِفتی کھ فردا شنیِ شدم رو کاناپھ، با فکر اولو
 خستھ شده یلی و خسوختی مھیِ چشام بھ خاطر گری ولنمی ببلمی و فالی سریگرفتم کھ کل

 . خوابم بردی کدمیاصال نفھم. بود
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. 
  زنھ؟؟؟ی بغل گوشم داره حرف مھیک
 

 ... باز کردمچشامو
 
 !  صبح شد؟یک...ِا

 
 !!!ھ؟؟یکـــــــــــــــ. زنھیچقد حرف م. گھیّبابا بسھ د, َاه
 

 صدا از کجا زنم؟؟یمن چرا منگ م!! قطع نشد کھ....  خاموشش کردعیسر. TV آھان
 اد؟یداره م

 
 .  دورو اطرافمو نگاه کردمدموی کم چشامو مالھی
 

 .آھنگ حبابشو زدم رو صنم.  اسگانھی محسن ی گرفتم صدایاوک
 
 جانم صنم؟_
 
  چشم قشنگ؟؟یخوب,  کھ صنم فدات شھیالھ,  خوشگلمیانایدا_
 
 ؟ی کارم داریبگو چ. خر شدم,  خوب بابالھیخ_
 
 . تنھاشون بذارمادیدلم نم,  اومدننای بابا ا؟؟یسی وافتی من شی چند ساعت جاھی شھیم_
 
 . اونجامگھیِ ساعت د١باشھ تا _
 
 موند بودو لقمھ گرفتم واسھ شبی تا کتلت کھ از پر٢ بھ دست صورتم زدم و ی آبھی

 ِنیِ دوسش دارم با مقنعھ و شلوار جیلی کھ خموی تموم شد مانتو عروسکیوقت. خودم
 بغلم کھ طبق معمول جلو آسانسور ری و کفش قرمزمم زدم زفیک. دمی پوشیمشک

 .بپوشمشون
 

 : از پشت گفتیکی کھ مارستانی بودم جلو بدهی رستازه
 
 ن؟ی چند لحظھ صبر کنھی شھیِ خانوم افشار مدیببخش_
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 کھ برگردم نیبدون ا.  بھش رو ندمگھی بھ خودم قول داده بودم دی شناختم ولصداشو
 .طرفش بھ راھم ادامھ دادم

 
 .ِخانوم افشار باشما بودما_
 

 .  جواب ندادمبازم
 

 : زدداد
 
 .با توام, سایافـشـــــــار؟ افــــــشار وا_
 
 و دکتر ی درس بدینتون, انقد داد بزن کھ حنجره ات پاره شھ. ی درک کھ با من بودبھ

 .  از دستت راحت شھمارستانی بھی, سماواتم اخراجت کنھ
 
 .  مچ دستمو محکم گرفت و منو برگردوند سمت خودشھوی
 

 .  قرمز شده بودتیصورتش از عصبان...دمی ترسیییووو
 
 ؟ی کر؟؟ستمیمگھ با تو ن_
 
 : و گفتمدمیدستمو با حرص کش.  کنمی تا بتونم ترسمو مخفدمی کشقیِ نفس عمھی
 
 . ندارمی حرفچیمن با شما ھ_
 
 بود، چند ی کم اعصابم خط خطھی.  کنمی عذر خواھروزیِ ازت بابت دخواستمیم_

 . حل شدی کھ خدارو شکر با کمک خانوم محسنگردمیِروزه دارم دنبال خونھ م
 
 :چشامو مظلوم کردمو گفتم!! روشن صنم مشاور امالک زده من خبر نداشتم؟؟ چشمم ِا

 
, نی کارو کننی انترنھا اشھی پنی ناراحتیلیاگھ خ. خورهیِ بھ درد من نمتونیعذر خواھ_

 .نی اونا خرابم کردشھی باشھ پیھرچ
 
 : از کوره در رفتو داد زدھوی. کردی کھ داشت حرفامو ھضم منی کم نگام کرد، مثل اھی
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, کنمی کھ بگھ خواھش منی ایبھ جا. کنمی می دارم عذر خواھیمنو باش اومدم از ک_
 .ی نداراقتیل. کنھی منیی واسھ من زمان مکان تعدمتونیبخش

 
 شدم کھ فحشم یانقد عصبان...ٔپسره...ٔ پسرهاقت؟ی لی بھ من گفت بنی شد االن؟ ایچ
 :نگاش کردمو گفتمفقط .  بگم بھشکنمی نمدایپ
 
 .تی تربیب_
 

 .دی کلمھ بھ ذھنم رسھی نیفقط ھم. نیھم
 
 از دستش یلیخ. میکنی نمکمی سالم علیحت, می اون روز تا حاال اصال باھم حرف نزداز

 !!  ھیفکر کرده ک. ناراحتم
 

 بخوابم و تونمی نمیی روبھ رؤھی ھمساِی اسباب کشیِ چند روزه بخاطر سرو صدأذاتا
ِ حوصلھ ادا و اصول اگھید. کنھیسرم درد م  . بھترهمیھمون حرف نزن,  ندارمنویٔ

 
 .  جمع کردمو رفتم خونھلمویوسا.  تموم شدفتمی شباالخره

 
 ھی ھمونجا گرنمی بشی از ناراحتخواستمی صحنھ روبروم مِدنی در و باز کردم با دتا

 . گفتم و رفتم باالیدیخستھ نباش. کردی داشت با تعجب منو نگا مِچارهیِکارگر ب. کنم
 

 ھفتھ اس ھی داره کھ ی چیٔ خونھ فسقلھی دونمیآخھ من نم...نجانیھمھ ا, بعلـــــــــــــھ
 .سازنی از نو دارن مدنیفک کنم کوب!! کارش تموم نشده

 
 .می خواب ندارامشبم

 
 ٣ کنھی روز کار م١ کولرم نیا. عجب خونھ گرمھ. ِ و باز کردم و رفتم داخل خونھدر

 ...َاه پختم. یلی تعطرهیروز م
 

 در مکمی شیخواستم بخوابم کھ صدا. مانتوم و کندم و ولو شدم رو تخت.  تو اتاقمرفتم
 ی بھ توقی رمانا کھ تا تقنیگفتم مثل ا.  درست کنم بخورمیزی چھیاومد، بھتره برم 

ِ بعدش خودم بھ حرف خودم ی منم درست کنم ولکننی درست می بندرسی سوسخورهیم
 . بھترهشون شور از ھماری با خمروین. دمیخند
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ِ بھ خاطر سر درد نتونستھ بودم شبیبازم د.  شدمداری پوف کرده بی با چشاصبح
ِ رژ ھی.  تر کردمظی چشامو غلِشیِ کھ پوف چشام مشخص نشھ ارانیواسھ ا. بخوابم
 . کمرنگم زدمِیصورت

 
 وی در داشتم آپارتمان روبروی گرفتھ بودم دستم از چشممویی چاِوانی کھ لھمونطور

 .ی خوابینھ انگار خدارو شکر تموم شد ب. اوردنی ملشویداشتن وسا. کردمینگا م
 
. ِ کھ مطمئنم بھ خاطر تموم شدنھ سرو صداس صبحونمو خوردمی آرامش خاصبا
 . زدم بھ چشم ومی آفتابنکیع. نییبا ناز و ادا از پلھ ھا اومدم پا,  خانومانھیلیخ
 

.  بلندشی شاسِنی داده بود بھ ماشھیتک.  کھ در و باز کردم چشمم خورد بھشنیھم
مثل منم .  بوددهی کوتاه پوشنی آستِی آبِشرتی با تیخی نیج.  شده بودپیچقدرم خوشت

. ستـــــــای معلوم نادی روپوش زریز!!  داره یکلیعجب ھ.  زده بود بھ چششنکیع
 ...لباشو...بازو ھاشو

 
 نی از اشتریسرمو تکون دادم کھ ب!!!!  بودمو خودم خبر نداشتم؟؟ای حی انقد بمن

 . نکنم١٨+ یفکرا
 

ِ نکنھ اومده دنبال من؟ بھ بھ چھ شود راننده کنھ؟ی کار می چنجای انی ااصال
 . یخصوصـــــــــ

 
 .....ِا بچھ پررو!! زنھ؟؟ی مدی خونھ منو داره دکنھ؟ی داره نگاه مکجارو

 
ُ سر داد رو موھاش و اخم نکشوی عدیتا منو د. ِ حالت حق بھ جانب رفتم سمتشھی با

 .کرد
 
  دکتر؟؟ی آقانیکنی مبیمنو تعق_
 
 ؟یکنی کار می چنجایا. ی کردبیفعال کھ تو منو تعق_
 
ٔ راننده نی بھ بعد بشنی قراره از ای نکنھ واسھ عذر خواھن؟یینجایخونمھ، شما چرا ا_

 من؟
 
 . باشالی خنی بھ ھم؟ییتو ھنوز اونجا_
 



 25 

 :ِ کھ تازه متوجھ حرفم شده باشھ داد زدنیِبعد مثل ا.  پوزخند زدھی
 
 .٢ کدوم طبقھ؟ نگو کھ م؟ی اھی ھمسایعنی ؟یچــــــ_
 
.  بکشمیخوابی ھفتھ رو بنی من انی پس شما باعث شدن؟یزنیگوشم کر شد چرا داد م_
 .زدمی حدس مدیبا
 
 . ولش کنیچیھ...من...من_
 

 .ِ زد و رفت سمت خونھنوی ماشِریدزدگ
 

 .کم آورد,  دارم منیعجب جذبھ ا.  شدعیضا...  ھھ ھھ ھھ
 

 .  زنگ خوردلمی کھ موباشدمی واسھ خودم ذوق مرگ مداشتم
 
 بلھ؟_
 
 .رهیگی ھمش داره سراغتو میبی حب؟ی تو؟ خواب موندییکجا. بلھ و بال_
 
 .اومدم.  واسھ منذارهی آرتام کھ حواس نمنی ایوایا_
 
 ؟یکنی کار می اون چشیتو پ!!! آرتام؟؟_
 
 ؟ی دادشنھادی منو بھ آرتام پِیی صنم تو خونھ روبرویراست.  براتگمیمفصلھ، بعدا م_
 
منم کمکش , گشتی ممارستانی بکیبدبخت در بھ در داشت دنبال خونھ نزد. آره_

 .کردم
 
 .یدیزحمت کش_
 

انقد کار داشتم کھ اصال . مارستانی کردم و بازم با دربست رفتم بی سرسرِیخداحافظ
 . کنمفی تعرنای صبحو واسھ صنم ایوقت نشد ماجرا
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 با یِ شلوار مشکھی. ادی عطرش میقبل از خودش بو.  شددای سر و کلھ اش پباالخره
ِ کت اسپرت سفھی و ی مشکِشرتیت ,  کنھ نگاهی بھ کسنکھیِ بدون اشھیِمثل ھم. دهی پوشدیِ

 :سادی واھوی.  رد شدستگاهیِاز کنار ا. دارهیمغرورانھ قدم برم
 
 .نی تو اتاقم باشگھی دقھی دق١٠ِخانوم افشار تا _
 
 . نکردمیمن کھ کار!!  کار داره ؟؟ی با من چنی ابوالفضل اای
 

 : کھ شاھد ماجرا بود گفتسوسن
 
  سگ شده؟نی ای کار کردیباز چ_
 
ھــــــان؟ . می با ھم برایسوسن مرگ من ب.  نکردمی بود نھ؟ بخدا کاریعصبان_

 ھــــــان؟
 
 .برو نترس. شھی بد تر مامیبد اخالقم کھ بود من ب.  فقط تورو صدا کردیدید, وونھید_
 
 : ادامھ دادطنتی شبا
 
 . عشقوالنھ در کنھ باھاتخوادی مدمیشا_
 
 !! بترکونھ واسم؟؟ الوادیِبا من؟ بھ خون من تشنس اونوقت ب. ّآره ارواح عمھ اش_
 

 ...نی اونوقت اکنمیمن دارم از ترس سکتھ م,  بابانیچھ سرخوشھ ا. دیخند
 
 خوب؟. سی زنگ بزن پلومدمی ننی م۵ِ بعد یدی اگھ دیمن رفتم ول_
 

 . رو بکنھیبابا برو قال قض.  دلشوره گرفتمانا؟؟یِا دا_ 
 

 ییلوی ک١٠٠ٔ انگار بھ پاھام وزنھ ی محکم برم ولی کردم خونسرد باشم و با قدمایسع
ِ دم در اتاقشدمی بود رسیبا ھر جون کندن.  شده بودننیبستھ بودن، سنگ ِ نفس ھی. ِ

 .یتونی تو مانای دانیآفر.  نکردمی من کھ کارترسمیچرا م. دمی کشقیعم
 

 . و زدمدر
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 .دییبفرما_
 

 بگھ من خوادیمثال م. هسرشو کرده بود تو چند تا پروند.  درو باز کردم و رفتم توآروم
 .ّبھ جھنم منم تورو. رمیگی نملیتورو تحو

 
 . کنھتی منو اذخوادیمعلوم بود م.  کم صبر کردمھی
 
 : گفتینگام نکرد ول.  سرفھ کردمھی
 
 .نیبش_
 

 .نشستم
 
 ... نجا؟ی اامی بیگی میضیمر, یخوب اگھ کارم ندار. وونھی دوا
 
 .نگاش کنم,  بذار منم از فرصت استفاده کنمدهیحاال کھ افتخار نم... ـــــــــــــمیا

 
 کردمی کھ فکر میزی از اون چنمیبی مکنمیحاال کھ دقت م.  کم کوتاه کردهھی موھاشو

 ھی ی ولنمی کامل ببتونمیصورتش و نم. شھی مدهی دیی طالخورهی نور مدمیشا, ِروشن تر
 .   معصومھیلیخ کنھی و اخم نمزنھی داد نمیمطمئنم وقت. ِلبخند محو رو لباشھ

 
 :ھل شدم و گفتم.  کردرمی شده بودم بھش کھ غافلگرهیخ
 
 ن؟ی داشتیسالم، با من کار_
 

 . جملتنی با اانای تو سرت داخاک
 
معلوم بود داره , دیلرزیشونھ ھاش م. نیی بالفاصلھ سرشو انداخت پای باز شد ولششین
 . خندهیم
 
 چند ھی ناخوداگاه منم از جام بلند شدم دم،یترس.  از جاش بلند شدھوی بعد ھی چند ثانھی

 بھ دمی کھ چسبنی رفتم عقب تا اشتریمن ب. کتریاومد نزد. تعجب کرد. قدم رفتم عقب
بازم اومد . دی فھمیزی چشدیِاز حالت صورتش نم.  بودسادهیدرست روبروم وا. در
 ژنیس اککردمیاحساس م,  داشتمیبیّ حس عجھی. دهیرمطمئن بودم رنگم پ. کترینزد

 . فتمی پاھام شل شده و االناست کھ بکردمیاحساس م. تموم شده
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 . مظلوم شدچشاش

 
 من انقد ترسناکم؟_
 
  بلھ؟یعنی...... ھان؟_
 
 . ندارمتی من کھ کار؟یلرزی میچرا دار_
 
 : ادامھ دادی نگرانبا
 
  نترس بابا مگھ من لولو ام؟ھو؟ی حالت خوبھ؟ چت شد انایدا_
 
 بگم کھ در محکم خورد تو کمرم و باز شد، افتادم بغل یزی چھی خواستم دھن باز کنم تا

 من گھی کھ دزدی انقد تند مدمی شاای زدی نمگھیقلبم د. نشی بود بھ سدهیلپم چسب. آرتام
 اونم مثل من یعنی. زدی تند میلیمالھ اونم خ. دمیشنیِ قلب آرتام و می صدادم،یفھمینم
 لحظھ احساس ھی قسم بخورم کھ تونمی می بود ولدهی ترسدمیشا! !د زده شده بوجانیھ

 .کردم کھ دستش و دوره کمرم حلقھ کرد
 

 . اتفاق افتادھی از ثانی اتفاقا تو کسرنی اِتمام
 
ِ ازم جدا شد و بھ سمت ھوی کھ شدی مقی متفاوت و خوب داشت بھم تزریلیّ حس خھی
 .  رفتزشیم
 

 کھ تونستم بکنم یتنھا کار.  نشون بدمی عکس العملتونستمیاصال نم.  شده بودممسخ
 .نھی کھ اومده بود منو نبیتا کس,  شممی بود کھ پشت در قانیا

 
,  خلیانایچرا گر گرفتم؟ چرا نفسم بند اومده؟ چرا مغزم قفل کرده؟ دا!!  شد االن؟یچ
فس  چند تا ن؟یکنی می کار داریچ.  سر بھ تنش نباشھیخوای کھ مھی ھمون آرتامنیا

 . دمی کشقیعم
 

 . رفتنھی منو ببنکھیِ اومده بود بدون ایھر ک.  دوباره بستھ شددر
 

 ... من موندمو آرتامباز
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 بفھمھ کھ ما ی بگم دوس ندارم کسخواستمیفقط م. ِ اتاق منیای بگھیالزم نکرده د_
 .نی بھ کارتون برسدیحاال ھم بفرمائ. نیھم, می ھستھیھمسا

 
 اتاقت؟ مگھ امی مگھ من خواستم بشعوری آخھ بن؟ی ھمی چیعنی!!.... ن؟یھم....ن؟یھم

 .ی عوضـــــــــ،یروانــــــــــ... من بغلت کردم؟
 
 . کرده بودری قده گردو تو گلوم گیزی چھی. رونی بغض از اتاق اومدم ببا
 
 
 یکی کھ فتمیکم مونده بود ب.  نفس بکشمتونستمینم.  بخاطر اشکام تار شده بوددمید

 .دستمو گرفت
 
 ده؟ی گفت بھت؟ چرا رنگت پریچ.  اتاق دکتر زندی سوسن گفت رفت؟ی خوبانایدا_
 

 . رفت واسم آب قند درست کرد و آوردبدو
 
 ای از ترس بود دونمینم. دیلرزیدستام ھنوز م.  قلوپ خوردم و زل زدم بھشھی

 .تیعصبان
 
 .ی مردم از نگرانگھیِد بگو د_
 

 ماجرا رو ِازی تا پری و سای نھ؟ دلمو زدم بھ درای رو بگم بھش ھی بودم کھ قضدودل
 . کردم براشفیِالبتھ با سانسور قسمت حسھ خودم تعر

 
 فتنی کھ گفتم االن میتا حد, شدی باز مشتریاون چشماش از تعجب ب, گفتمی من میھرچ

 .ِکف دستش
 
 . بگمی چدونمی اصال نم؟یگیراست م!!! نــــــــــھ_
 
 .ِآب دھنت را افتاد, فقط فکتو ببند. ی بگیزیچ سیالزم ن_
 
 . مزهیِچندش ب, َاه_
 
 اومد تک یبیاگھ حب.  کم ھوا بخورمھی اطی برم حخوامی مسیصنم من حالم خوب ن_

 .بزن بھم
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 .حواسم ھست. باشھ برو_
 

ِپشت سر ھم چند تا نفس عم. مکتی رو ننشستم  بھ چند دیدوباره ذھنم پر کش. دمی کشقیِ
!!  شد؟ چرا اون رفتارو باھام کردی بعدش چیول. من مطمئنم کھ بغلم کرد.  قبلقھیدق
 !اد؟؟ی انقدر از من بدش میعنی
 
 .....ّ لحظھ خط رو خط افتاد، واالھی. منم از اون متنفرم, ادی درک کھ بعدش مبھ
 

 . ی مدلنی اونم ای چھ بھ عشق و عاشقمنو
 
ِ در آوردم و از طرف در بمیبھزادو از ج.  المپ باال سرم روشن شدھی نشی ماشِدنی دبا ِ

 . دلم خنک شد، حقشھــــــــــــشیآخ.  خط انداختمنویِراست تا پشت ماش
 

ِصنم بھ زور داشت چرخ . ِ داخل ساختموندمیی و کنترل کردم و بالفاصلھ دواطراف
 .دادیداروھا رو ھل م

 
 جنازه داره جا بھ جا کنھی ندونھ فک میھر ک. دایاالن جونت باال م, بده من بابا_
 .ِ تا قرص و سرم ھا۴خوبھ . کنھیم
 
 . کار کنم زورم کمھیخو چ_
 
 کدوم اتاقا؟_
 
 .پرونده ھاشونم ھمونجاس. ٢١۵تا  ٢١٠_
 

 . تو ھمدی ابروھاشو کشدیتا منو د.  سالھ٧٠ رمردی پھی.  خودم بودضھیمر ٢١۵
 
 . بھ سرمزنمی دفعھ منی ندارم ای با شما کارنینترس_
 
 .ی بخت شدیسف.  دخترمینی ببریخ_
 

 . ھـــــــــــــــازبھیخجالتم خوب چ, ترسھی گنده از سوزن مِمرد
 
 .شاالیا,  پدر جانشاالیا_
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 ای شده بود مونی پشدونمینم.  خونھومدیآرتام اصال ن.  منوال گذشتنی روز بھ ھمچند
 کردم جلو چشش ظاھر ی سعیلی مدت خنیو ات.  تموم نشده بودراتی کھ ھنوز تعمنیا

 .نشم
 
 .کردمی و بھ سھند فکر ممیی چاِوانی شده بودم بھ لرهیخ
 
 ِ اتاق آرتام جون کجاست؟دیببخش_
 

 ؟یِ گفت؟ اتاق کی چنی اجان؟
 

 . ھیمی کھ انقدر با آرتام صمھی کنمی بلند کردم تا ببسرمو
 
 کنھ، می بنفشش قاِی وجب روسرھی ری کرده بود زی مش کرده کھ سعی دختر با موھاھی
آخھ من ھنوزم بھ ,  گرفتنفیاحتماال با آرتام با ھم رفتن و تخف( ی گوشتی ولی عملینیب

فکر کنم از ( ادی فوق العاده زشیِ سبز روشن و آرای، چشا)مماغھ اون شک دارم
 شخونیِھم اون پشت پ,  چون ھم من نشستھ بودمدمیدیلباساشو نم).  در رفتھشیعروس

 .بود
 

 : کردی دستشی جوابشو بدم کھ سوسن پخواستم
 
 .ِدست راست اتاق اول_
 
 . گفت و رفتی مرسھی لب ریز
 
 
  بود؟یک_
 
 .گھیالبد دوست دخترش بود د_
 

  ارتامم؟؟ھی من چ؟یپس من چ!! دوست دخترش؟... ؟؟؟؟یچــــــــــ
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,  ھمھ مدتنیبعد اخبر داره کھ من دوسش دارم؟ ! ِ بود کھ سر من اومدی چھ بدبختنیا
 ی جدیجد!!!  عاشق شدم؟یِاصال معلوم ھس کھ ک!! شدمی عاشق مینطوری ادیبا

  ؟؟یٔ وسوسھ جوونھی ایِ عشق نیِّ حس گذراس؟؟ اھی فقط ایعاشق شدم 
 
 . کردمیریعجب گ... خـــــــدایا

 
ِشکالت داغ . رونینفسمو با حرص دادم ب.  کنمھی گرخواستی بغض کردم دلم مبازم

 می حواسم پرت شھ تصمنکھی ای پر مالتشو درست کردم و براھی. ارهیحالمو جا م
 .ِگرفتم کل پرونده ھارو از نو مرتب کنم

 
 .  کردمایعجب غلط.  باالخره تموم شدپـــــــــــوف

 
 ستی خلوتم ننی بخش ھمچفھمھ؟؟ی میاگھ دررم کس.  تموم شھفتمیساعت مونده تا ش ٢

 .آره، بھتره برم. ادیبھ چش بکھ نبودم 
 

 دلم ی کجاگھی دنویا. می چش تو چش شدیبی با حبدی شدن بھ مغزم رسمیِ کھ فکر جنیھم
 !جا بدم

 
 ؟؟ی حاال کجا بھ سالمت؟یکنی کار میمعلوم ھست از صبح تا حاال چ_
 

 ! شم؟می جخوامی مدیاز کجا فھم,  ھـــــــــــاِی مارمولکعجب
 
 اجازه ھست؟. یی برم دستشوخواستمیگالب بھ روتون م_
 
 .ای برنامھ ھا بود؟ برو زود بنیِزمان ما مگھ از ا. می قدیپرستارم پرستارھا_
 
ِ مثانھ ھا بزرگ بوده بھ مرور ای!! رفتن؟؟ی نمیی پرستارا دستشومای ندمی قد؟ی چیعنی ِا

   مورد دار شده؟؟دی اتفاق افتاده و نسل جدونیزمان موتاس
 
ِ در آپارتمان آرتام دوباره دنیبا د.  خونھدمی بود کارم تموم شد و رسین ھر جون کندبا ِ
 .  افتادمامی بدبختِادی
 
 .التی کولر رفتھ تعطنیبازم کھ ا.  حرص درو باز کردمبا
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ٔبا بغض گوشھ کاناپھ . یِ مقنعھ مو ھمون دم در دراوردم و پرت کردم رو جا کفشمانتو
 برداشتم و بھش ویگوش. ِ سھند ی آرومم کنھ صداتونھی کھ میزیاالن تنھا چ. کز کردم

 :بعد از چند تا بوق جواب داد. زنگ زدم
 
 جانم ؟_
 
 ؟ی خوب،یسالم سھند_
 
 ؟یتو چطور, خوبم. زمیسالم عز_
 
 .ی بودنجایکاش ا.  سھند، دلم گرفتھستمیخوب ن_
 
 ٔ خواھر کوچولھ منو ناراحت کرده؟؟یک_
 
 من دوسش دارم؟ بگم دونھی کھ اصال نمی بگم؟ بگم آرتام دلمو شکونده در حالیچ

 ری گگھی دیکیِ دوس پسر ِشی بگم دلم پزنم؟ی طرفھ دارم دست و پا مکیِ عشق ھیِوسط 
ِ خفش کنم؟؟ بگم مثل خواستی دلم مشی روز پ٢ شدم کھ تا یِکرده؟ بگم عاشق کس

ِ لمس جنس مخالف خودم و باختم؟با ،دنیِّ کھ تازه بھ سن بلوغ رسیدخترائ ِ  
 

  دارم کھ بگم؟؟یچ... بگم؟ی چواقعا
 
 . حرفو عوض کردمانھی ناشیلیخ
 
  چطوره؟ھدای_
 
 . نھای مطمئن نبود بحثو ادامھ بده ادی زنکھیمثل ا.  کم مکث کردھی
 
 بھونھ تو گرفتھ بود منم چون روزیپر. ی باھاش حرف بزندادمیواال م, خوابھ. خوبھ_
 .می نشنتیریِ گفتم مزاحم خواب شی و حتما خوابی شبِفتی شتمدونسیم
 
 . تا وقت دارم٢ واسھ شما شھی ؟ من ھمِی چھ حرفنیا_
 
 انا؟یدا.  کردمی شوخزمی عزدونمیم_
 
 جانم؟_
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 .رانی برگردم اخوامیم_
 
 ؟یک!! نــــــــھ_
 
 .یبھ زود_
 
 .. بفھمن خنایآخ جون اگھ مامان ا_
 

 :ِ وسط حرفمدیپر
 
 . شد خبرشون کن%١٠٠ یبذار وقت.  نگوی نھ فعال بھ کسنھ_
 
 ِخی تاریآخر سرم قرار شد وقت, می حرف زدی با سھند از ھر دری ساعتمی نھی

 .می خبر بدنایپروازشون مشخص شد بھ مامان ا
 

 ھی شدم و مونی پش٩٠ قھی کھ دقمرویِ بازم فکرم رفت طرف نمردم،ی می از گشنگداشتم
 . خوشمزه درست کردم و خوردمٔمھیق
 
لباسمو با . ومدی خوابم می شده بودم و حسابنی خستھ بودم، بخاطر شام ھم سنگیلیخ

 .دمی مالفھ و خوابری زدمیآروم خز. لباس خوابم عوض کردم 
 

 !!!  ؟؟؟۵.  چشمم خورد بھ ساعتمیِ دستم رفت سمت گوشھ؟ی چی صداباز
 
 ده؟ آخھ؟ نکنھ دزد اومھی موقع صبح کنیا

 
 جلو پامو تونستمیدرست نم.  بودشیھوا گرگو م.  برداشتموی عسلیِ گلدون روناخوداگاه

 . کاناپھِیکیآروم آروم رفتم تا نزد. فتمیدستمو گرفتم بھ نرده ھا کھ مبادا ب. نمیبب
 
 . ادیٔ کم دقت متوجھ شدم کھ صدا از خونھ من نمھی با
 
ٔ از در خونھ آرتام رد ویزی چھی داشت بھ زور یکی.  نگا کردمرونوی بی چشماز ِ
 .کردیم
 
 !! گھی دھی کنیا
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ِ راھرو خراب بود، از پنجره نور خِالمپ  راحتتر نکھیواسھ ا.  داخلدیتابی می کمیلیٔ

 . دادیِ تق نسبتا بلندِیصدا.  رفتم جلوتر کھ سرم خورد بھ درکمی نمیبب
 

ِ برگشت سمت من، فقط تونستم برق چشماشود،ی اونم شنصداشو  یھــــــــــــیھ. نمی ببِ
 چیِبدون ھ. زنھی قلبم تو دھنم مکردمی بودم احساس مدهی ترسیلیخ. گفتم و رفتم عقب

 .کردمی بودم و درو نگا مسادهی وایحرکت
 

 ؟؟!!زنھیمگھ دزدم در م!!! دزده در زد...  زددر
 

 . کنھستمی سر بھ نخوادیم,  منودهی تو سرم حتما دخاک
 

 . دفعھ محکمترنی ای در زد ولدوباره
 

گلدونو بردم . در و باز کردم.  قدم رفتم جلوھی.  بدنمو نداشتماریاخت.  قفل کرده بودمغزم
 .چشامو بستم.  تو سرشدمیباال و محکم کوب

 
 .  افتادن اومدی آخ سرم، بعدشم صدای صدااول

 
 !!! کشتمش؟

 
 !!مرد؟؟. ِ کھ آرتام نی ای وایا. ٔ ترس گوشھ چشممو باز کردمبا
 

 یلی خیخواستم بلندش کنم ول. نھ زنده س خدارو شکر. ِ رفت سمت گردنشدستم
 .کمرم شکست بابا!!! ؟؟؟ی انقد عضلھ بزنیآخھ مجبور.  بودنیسنگ

 
 . بودنی سنگیلیًجدا خ, زدمینفس نفس م.  کشون بردمش رو کاناپھکشون

 
 . کاناپھ زانو زدمِنی بستم و پائدرو

 
  دکتر؟یدکتر ؟دکتر؟ آقا_
 

 :بلندتر گفتم.  ندادجواب
 
 ؟یآرتام؟ خوب_



 36 

 
 . کردفیٔ نالھ خفھی
 
 ؟ی تا جواب بدگفتمی اسمتو مدیحتما با,  مارمولکیآ

 
 :ِ ھمون تن صدا گفتمبا
 
 .ادیسرتون داره خون م_
 
 اری بیزی چی گاز،ی کارا پاشو پنبھ انی ایبھ جا. کنھیسرم درد م,  نکنغی جغیانقد ج_

 .ادی روش خونش بند بمیبذار
 

 ادمی کردم،ی مداشی مگھ پیول. ارمی رو بھی اولی رفتم آشپزخونھ تا جعبھ کمکھابدو
 . کردمداشی ھارو باز کردم تا باالخره پنتیکل کاب.  کجا گذاشتمشومدینم
 

 . روبروش نشستمندفعھیا.  دستاش و چشماشو بستھ بودِنی گرفتھ بود بسرشو
 
 . بھتره ھامارستانی بمیبر_
 
 ؟ی کار کنی چیخوای ممارستانوی بگھید, توام پرستار , من دکتر_
 
  خوب؟نی شدی ضربھ مغزدی شان؟یستی اسکن کھ نی تیِ دستگاه سی ولنیدکتر_
 
 .ستی ننی سنگکردمی دستت اونقدرام کھ فکر مست،ی نمیزینترس چ_
 

 . گرفتم سمتشلوی استرگاز
 
 .ن پانسمان کی دادم، توام پرستارصیمن دکترم تشخ_
 

 : گفتماری اختیب.  با پرستارا دارهیی چھ پدر کشتگدونمیمن نم.  شروع کردنی اباز
 
 . از منیبد گلھ نکن. ای باز کردویِ آرتام خودت سر شوخنیبب_
 

 سرشو رفتی کھ داشت میدست.  شد تو چشامرهی خکتر،یاومد نزد.  آورد باالسرشو
 .پانسمان کنھ رو ھوا خشک شد
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مغزم ھنگ کرده . قلبم ضربان گرفت، نفسم بند اومده بود. یِ ھمون احساس لعنتبازم
 .بود

 
 عطرش، نگاھش، چشاش داشت یبو.  بکنمتونستمی نمی اگھیِکار د.  زل زدم بھشمنم

ِدنبال . گشتمی داشتم دنبال خودم میِ درشت طوسٔلھی تا ت٢تھ اون . کردی موونمید
 .بود گم شده شی وقت پیلی کھ خییانایدا
 

 یشونھ ھا. کنھی کجارو داره نگاه مدونمیم.  بازهیادی لباسم زن،یی سر خورد پاچشماش
 ....دمیشا,لختمو 

 
 کجارو نگاه کنھی ممی فرقستی از رو عشق نیِ ھمش ھوس ، وقتیّ مھمھ؟ وقتمگھ

 کنھ؟؟
 

ِمنتظر .  کردهری لبام و چشمام گنی چشماش بینگام کرد ول.  دوباره گرفت باالسرشو
ِ اجازه کوچولو کھھی ٔ... 
 
 لھی من جذبھ تای شھی مکی اون داره بھم نزددونمینم. ِ من ھنوزم غرق اون چشامیول

 . زدنشی انگشتاشو آتیگر گرفتم، انگار جا.  رو لبمدیھا؟؟ دستشو آورد باال آروم کش
 

 .کنھی چون مطمئنم مغزم کار نمزنھ؟؟ی ھنوز مقلبم
 
 !!!  اخم کردھوی شد؟ چرا یچ
 
 ھیمن کھ گر.  رو گونھ ام و اشکامو پاک کرددی دفعھ دو تا دستشو آورد باال، کشنیا

 !  کردم؟ھیاصال چرا گر!!  کردم؟؟ھی گریمن ک. نکردم
 
بخدا . آرتام نرو. نـــــــــرو...  پنبھ از تو جعبھ ورداشت و رفتکھی تھی تی عصبانبا
 . فقط تو نروکنمی نمھی گرگھید
 

 .شی خالی ھامو جمع کردم تو شکمم و زل زدم بھ جازانو
 
ِ نفس ھی.  آروم شم تونمی کھ مھی اتاقش تنھا جائدونمی فقط مسادمی وانجای اِی از کدونمینم

 عطر ی بوتونمی ھنوزم می ولدادی میِ مواد ضدعفونی کھ اتاق بونیبا ا. دمی کشقیعم
 . کنھی کھ منو مست مییبو.  بدمصیتلخشو تشخ
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 .گھی دقی عمِ نفسھی
 

 تی وضعنی منو تو اادی بیکی کھ استرس داشتم کھ مبادا نیبا ا, شی رو صندلنشستم
 اون افھیچشامو بستمو بالفاصلھ ق.  داشتممیِ آرامش خاصھی حال نی در عی ولنھیبب

 .چقدر مھربون شده بود. شبش اومد جلو چشام
 
حال . کنھی می بد جور بھم دھن کجشی خالِیجا. دمشی روزه کھ ند٦ حساب امروز با

 و رمی کردم تا جلو خودمو بگی سعیلیخ.  خودمم ندارمّی کس حتچیٔو حوصلھ ھ
 بھتر یک...  بپرسم کھ کجاستیکی از دی تحمل کنم، باتونمی نمگھی دی نکنم ولیفضول
 !! ؟یبیاز حب

 
کار گذشتھ  کار از گھی بودم و دسادهی وایبی حبِی بھ خودم اومدم کھ رو بھ رویوقت
 .بود

 
  دکتر زند کجاست؟؟یبیخانوم حب_
 
 :  بھم کردھیِ نگاه عاقل اندر سفھی
 
 چطور مگھ؟.  از دکترا رفتن اصفھان واسھ کنفرانسگھیبا دکتر سماوات و چند تا د_
 
 .نگران شده بودم, نطوریآھـــــــــان پس ا_
 
 یول. چشماش از زور تعجب گرد شد.  بدمی دارم کھ ھمش سوتی چھ اصراردونمینم

 : تعجبیِ غم بزرگ نشست جاھی کھ دی نکشھیبھ چند ثان
 
 .خورهیدل نبند بھش، بھ دردت نم_
 

 :با من و من گفتم.  شدمھل
 
 .خداحافظ.  نھ مندی پرسضشی مرزهی چیعنی...نھ...زهیچ.....من؟_
 

... آه.  کردحتمی مبادا نصِنھ پس واسھ روز!!  ؟؟دی فھمیعنی.  زدمـــــــای گندعجب
 ازش دور شدم و رفتم ی گند نزنم، فورنی از اشتری بنکھیواسھ ا. دیمعلومھ کھ فھم

 .  بچھ ھاِشی پستگاه،یا
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 .نیخانوما خستھ نباش_
 

آقا و با . مارستانی بی دکترانی و مھربونترنی از بھتریکی.  بودی خانی دکتر تقیصدا
 :میمن و صنم ھمزمان گفت.  کم شوخھی البتھ تیشخص

 
 .سالم دکتر_
 

 : دادمادامھ
 
 ھ؟یخبر, نی خوشحالیلیخ_
 
 .میِ کارت عروسنمیا.  مرغا شدمی کھ منم قاطنھی انشی مھمتری ولِادیخبر کھ ز_
 
 مش؟یشناسی ھست؟ میِ خانوم خوشبخت کنیحاال ا. شاالی ایبھ بھ، بھ سالمت_
 
 . مامانمھِیی دختر دانیشناسینھ نم. نی لطف داریمرس_
 

 : گفتی با ناراحتصنم
 
 .نیخوشبخت ش_
 
 . شماِی عروسشاالیا. یمرس_
 
 : گفتیبیِ خانوم حبِدنی دبا
 

 ...  برهادمی کھ اگھ نیدونیم. ِمن برم کارت سر پرستار جونمونو بدم... آخ آخ_ 
 
 : خنده گفتمبا
 
ِپخ پخ. بلھ_ ِ. 
 
 . و رفتی منتظرتونم گفتھی
 

 .دیکشی آه می نقطھ و ھھیزل زده بود بھ . ِ سمت صنمبرگشتم
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 .... صنم؟ نکنھ ازھیچ_
 

 . حرفم نصفھ موندبازم
 
,  باز نشده بودمونی اون دختره بھ زندگِیاگھ پا.  ساسان افتادمِادینھ اصــــــال، _

 . کردمی پخش ممویِاحتماال االن منم داشتم کارت عروس
 
 .ارزششو نداره, ول کن تورو خدا_
 

 : کھ حواسشو پرت کنم گفتمنی اواسھ
 
 .  من لباس ندارم اصالد؟ی خرمیصنم بر_
 
ِتو کھ کمدت پر لباس د! تــــــــــو؟_  نھ؟, ی پوالتو تموم کنادی خوشت موونھ،یِ
 
 .ــــــــــگھی دایب_
 

 . کار دارمی کلانای داتونمینم_ 
 
 ھوامون عوض میریدربندم م, منم دلم گرفتھ. ی کاری بدونمیمن کھ م, گھیلوس نشو د_
 .شھیم
 

 : کم مکث گفتھی کج کرد و بعد از دھنشو
 
 .میفردا بر, فتمی امشب شیول, باشھ_
 

 بجاش امروز ذارهی منمی ببرمی اجازه بگیبیبذار برم از حب.  دارمفتیمنم فردا ش!! ِا _ 
 .امیاالن م, بمونم

 
 . ازشدمیکشی خجالت م کمھی. در زدم. یبی رفتم اتاق حببدو

 
 .سالم_
 
 .ادی بسی بگم تا چھارشنبھ قرار ندی بای دکتر زندو بپرسیاگھ بازم اومد_
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 . شدمسرخ

 
 فردا رو با امروز عوض کنم؟ آخھ فردا کار ِفتی من ششھی بگم مخواستمیم... نھ_

 .دارم
 
 .شھیآره م_
 
 .یمرس_
 

 : کھ گفترونیخواستم برم ب.  راحت قبول کردیلی خبھ،یعج
 
 افشار؟_
 
 بلھ؟_
 
 .انقدم نرو اتاقش. گمی کھ مدونمی میزی چھیمن .  نکنتیخودتو اذ, بھ حرفم گوش کن_
 
 یلی خکردمیمنو باش فکر م. دونستی مویپس ھمھ چ. شدمی داشتم از خجالت آب مگھید

 . رونی کھ سرمو بلند کنم دنده عقب رفتم و از اتاق زدم بنیبدون ا. زبلم
 
ِ لبخند گلھ گشاد زدم و رو بھ ھی.  بفھمننامی صنم اگھی دذاشتمی مدی نبای ولدی کھ فھمنیا

 :صنم گفتم
 
 .میری جا منی از ھم۵فردا . حلھ_
 

از . حسابش از دستم در رفتھ!!  مغازه س؟؟نی چندمنیا.  پاھام تاول زد بخدایوااااا
ر مشکل پسند نبودم من انقد. سوزهیِ پوست بدنم مکنمیبس لباس عوض کردم احساس م

ِ ھمش بخاطر آرتام دونمیم. کھ  کھ چشمم کردمی غر غر منطوری لب ھمریداشتم ز.ِ
 :تمبا ذوق گف.  خوشگلِرھنی پھیخورد بھ 

 
 .می بخرمیبدو بر.  کردمداشیصنم باالخره پ, صنم_
 
 .می شکرت خالص شدایخدا_
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 .چقدرم شلوغـــــــــــھ.  تو مغازهدمیپر
 
 نم؟ی اون لباسو ببشھی مدیآقا ببخش, آقا_
 
 ن؟یخوایواسھ خودتون م_
 
 . مزهی بخوامی پس واسھ بابام منھ
 

 .دی صنم ھم رسباالخره
 
 : گفتمیلیمی ببا
 
 .بلھ_
 
 از ھیبعد از چند ثان.  بدهصی تشخزموی ساخواستیفکر کنم م,  سر تا پامو نگا کرداز

 . بود و درآورد داد دستمنیتری کھ تو وی ھمونِنی عیکیِکمد پشت سرش 
 

ّ المصب ستیچش کھ ن, زی ھٔکھیمرت.  تنم بودِتیف. دمشیِ تو اتاق پرو و پوشدمیچپ
 .... نی اونوقت ادونمی نمزمویمن خودم سا. ِزریل

 
 .  داشتنی جالبیلیتضاد خ. ومدی میلی خدمیِ بھ پوست سفشی مشکرنگ

 
 کھ یِ بلند تورینایاست.  زانوی گرد تا روقھی تنگِ رھنی پھی.  نگاه کردمنھی تو آخودمو

ِ کھ جذبم کرده بود دکلتھ پشت لباس بود کھ یزیچ.  و درشت داشتزی ریطرح گلھا ِٔ
 .ومدی کمرم مِنیتا پائ

 
  قشنگھ؟نیصنم بب_
 

 . در آورد داخلی از السرشو
 
 .ایشـــــــی خفھ مست؟ی ندهی پوشیادی زی ولادی بھت ممیلیخ, قشنگھ_
 
 .ِ لبخند دندون نما زدمو پشتم و کردم بھشھی
 
 . بخرنویھم.  محشــــــــرهانای دایواااااا_
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 . گرفتملی لباسو تحؤسھی کیری حساب کردم و با ذوق وصف ناپذپولشو

 
 . شدری دگھی کھ واسھ دربند دیانقدر لفتش داد_
 
 . قشنگھیلی لباسم خد،یارزی میول_
 
 .ی شام مھمونم کندی دربند اومده بودم حاال کھ نشد بایبھ من چھ؟ من بھ ھوا_
 
 .میبزن بر, باشھ شکمو_
 

 ممکنھ یعنی.  ِیعروس,  روز بعد٢. دمی روزه کھ آرتام و ند١٠ قایدق.  روز١٠ شد
 .دمیمن بخاطر اون لباس خر. ادی بدیبا... ادی گفت کھ می خانی دکتر تقیول!! ادین
 
 .ِ بغلمو رفتم سمت اتاقِریپرونده رو زدم ز.  بھ خودم اومدم٢١۶ زنگِ اتاق ی صدابا
 

 . زدم، منتظر جواب نموندم و رفتم تودر
 
 ... شیزیچ_
 
 ِشگونی نھی. نمیبیحتما دارم خواب م. نتونستم حرفمو ادامھ بدم,  آرتام خشکم زدِدنی دبا

 ...خودشھ ,ستمیدردم گرفت پس خواب ن...آخ.  از بازوم گرفتمکیکوچ
 
 :ِ لبخند کوچولو زد و گفتھی
 
 .شھینکن کبود م_
 

 : تو شوکھ حرفش بودم کھ ادامھ دادھنوز
 
  خراب شھ؟؟ستی ندتیِ پوست سففھیح_
 
 ن؟ی برگشتی شما کیعنی اصال تو ن؟یھان؟ با من بود_
 
. ِ بھ من بدبختنی بدیزی چیّ ضد تھوعھیردو بدل کردنتون تموم شد , اگھ دل و قلوه_

 .دم بابامر
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 ھی. آرتام زودتر از من بھ خودش اومد. ضیِ سمت مرمیدوتامونم برگشت,  حرفنی ابا

 :سرفھ کرد و گفت
 
 میحواستون بھش باشھ ھر ن.  و عوض کردمینالی زی آقایِخانوم افشار داروھا_

 .نی کرد بھ من بگیرییاگھ تغ.  بار فشارشون کنترل شھھیساعت 
 
 :ِ تھ دلم گفتماز
 
 .چشم_
 
 

 .دی کھ منتظرش بودم رسی روزباالخره
 

 .  بدهی خوبیکھ ھم نرم شھ، ھم بو,  کم کرم زدم بھ بدنمھی,  حمومھ مفصلھی از بعد
 

 فکر یواال مردم چ,  بلندهنی آسترھنمیباز خوبھ پ.  بازوم کبود شدهگفتی راست مآرتام
ِآش نخورده و دھن سوختھ. کردنیم ِ... 
 
 از کرم پودر ادی کھ پوستم صافتر بھ نظر بنی ای برای کھ دوست ندارم ولنی ابا

تا تونستم . دی سفٔھی ابرو ساری ز،ی مشکٔھیِواسھ درشتر شدن چشام از سا. استفاده کردم
 از یبیترک( یرژگونھ سنگ. شدی کھ بود بلندتر میزی مژه ھام از اون چدیبا.  زدمملیر

 شم ھیموھامو فر درشت زدم، نصفشو بستم بق. قرمز با رژ)  بودی و آجریصورت
 .  رو شونھ ھامختمیر
 
 کھ پاشنش اهی سیبعدش کفشا. دمی کھ از قبل آماده گذاشتھ بودم رو تخت پوشرھنمویپ

 .  کوچولو دارهیناینگ
 

 دفعھ دستم بند نیا,  زحمت بکشھی کسزیالزم ن. (  شدمیزی عجب چاوفــــــــــــــــف
 ). وشابھ باز کنم نتونمی خودم مسین
 

 .خواستمی منویمنم ھم. فقط چشامو لبام تو چش بود, اهی تا پا سسر
 
,  کھ امکان ندارهدونستمی می ولمی دوست داشتم آرتام ازم دعوت کنھ کھ با ھم بریلیخ

 .می اھی بفھمھ ھمسای کسخوادیچون قبال بھم گفتھ بود کھ نم
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 روزهی فی و با روسرمی اروزهی مانتو فعیسر. شدی مری داشت دگھی شده بود د٨ ساعت

 . دمی داره پوشدی و سفاهی سی کھ رگھ ھایا
 

 . زدم آژانسزنگ
 

 سمت دمیی دونیبا اون پاشنھ ھا ھمچ.  آرتام اومدی نشستھ بودم تو ھال کھ صدامنتظر
 .نیدر کھ کم موند بود با مخ بخورم زم

 
 .زدی حرف ملی با موباداشت

 
 !! حوصلھ آخھ؟یدامادم انقدر ب.  اونجامگھیِ ساعت دمی تا نگھیانقد نق نزن د, َاه محمد_
 
_..... 
 
 .یبا. امینھ تنھا م_
 

 کردی میانگار سع, کردی با دقت داشت نگا میلیخ. ِ برگردوند سمت خونھ منسرشو
ِاز پشت در، داخل خونھ رو بب  .نھیِ

 
 ی کفشاد،ی سفِکیِ کراوات بار،ی مشکِرھنی تنگ، پھیِکت شلوار مشک.  زده بودپیت

 .یورن
 

 . می جالب امشب ست کردچھ
 
 . لبخند نشست رو لبمھی فکر نی ابا
 

تلفنو انداخت تو .  تو ھمدیاخماشو کش. صفحشو نگاه کرد.  دوباره زنگ خوردلشیموبا
 .  درآورد و رفتچشوی بجاش سوبشویج
 

شماره .  و سوار شدمنییّاز پلھ ھا رفتم پا اطیبا احت.  بعد آژانس منم بوق زدقھی دقچند
 . کنھی نمبی عیکار از محکم کار.  واسھ صنم اس ام اس دادمنویِپالک ماش

 
 : جواب دادبالفاصلھ
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 دنبالت میومدی با سوسن میذاشتی م؟یکنی تعارف میواسھ چ, یترسیآخھ تو کھ م_
 .گھید
 
 : گفتمکردی راننده کھ منتظر داشت منو نگاه مبھ
 
 . جاده کرجرمیم_
 

 . میدی رسقھی دق۴۵ از حدود بعد
 
فکر کنم . گفتنی بودن و بھ ھمھ خوشامد مسادهی واانسالی مبای تقری تا آقا٢ در ِدم

 . عروس دوماد بودنیباباھا
 

 . و با دوتاشونم دست دادمکی نزدرفتم
 
 .بفرما داخل.  دخترمیخوش امد_
 
 .با اجازه. مبارک باشھ, یمرس_
 
 کردی قسمتش اصال درخت نداشت بجاش تا چشم کار مھی ی باغ بزرگ بود ولھی

 .چقدر مھمون دعوت کردن.  بودنیماش
 

سوسن . دمی دنارویاز دور صنم ا. شدی مشتری بکمی موزی صداشدمی مکتری نزدیھرچ
 .امی بارمی مانتومو در برمیبھش اشاره کردم کھ م.  و دست تکون داددیمنو د

 
 .ِ کھ مسول اونجا بودی دراوردمو دادم بھ خانومموی روسرمانتو

 
 ...ی بھ سوشیپ. قیِ نفس عمھی نھ،یِ نگاه آخر تو آھی
 

 . نشستھ بودنگاهی جاِکی و صنم نزدسوسن
 
 .ادی بھت میلی لباس خنیا. ی چقدر ناز شدانایدا_
 
 : ذوق گفتمبا
 
 .یمرس_
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 .طونای شنی خوشگل شدیلیشمام خ_
 

 : با ھم گفتنھمزمان
 
 .میدونیم_
 

 !  خوشگل کردنی تا واسھ ک٢ نی اسی واسھ آرتام بزک دوزک کردم معلوم نمن
 
 ن؟ی گفتکیبھ دکتر تبر_
 

 : جوابمو دادصنم
 
 .می با ھم برمی منتظر تو شمیگفت, نھ_
 
 . تا سرشون شلوغ نشدهمیپس بر. ولیا_
 

ٔ دختر سبزه تپل مپل کھ فقط ھی.  بانمک بودیلیعروس خ. ششونی پمی با ھم رفتیی تاسھ ِ
 .ِ سر جامونمی و برگشتمی مشترکمونو دادی کادوم،ی گفتکیبھشون تبر. دیخندیم
 

 بود سادهی واای آب شنگولِزی مشیپ. دمشی کھ باالخره دگشتیِ ھمش دنبال آرتام مچشمام
 .زدیو با چند نفر حرف م

 
 سرشو برگردوند  نگاھمو احساس کرد کھِینیفکر کنم سنگ.  ضعف رفت واسشدلم

 . کردرمیِسمت منو با نگاش غافلگ
 
 کھ تابلو نیواسھ ا, باز ھل کردم. ِاومد طرف ما,  گفتیزی چھی شی گوش بغل دستِدم

 . خورده بودن گرم کردمنای کھ احتماال صنم اییالیِ سرمو با پوست آجینشھ الک
 
 . خوشگلیبھ بھ پرســــتارا_
 

 :میِمثل گروه کرو ھمزمان گفت. می بھ احترامش بلند شدمجبورا
 
 ن؟یخوب.  دکتریسالم آقا_
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 ن؟ی شماھا خوبیخوبم مرس. دیبفرمائ, کنمیخواھش م_
 

 نگاھش فقط رو من ثابت بود و من چقد ی شده بود ولدهی از ھر سھ نفرمون پرسسوالش
 .ِ نگاه قفل شدهنیممنون بودم از ا

 
 . لبخند نگاش کردمبا
 
کالفھ دستشو کرد تو . نصفشو خورده بود, زی دستشو گذاشت رو می توالسھیگ

 . موھاش
 

 . کھ نشستھ بود رو شونھ اشی زدم بھ برگِ کوچولوئزل
 

 یلیخ. کردمی می من ھنوز داشتم حرکاتشو بررسی و صنم جوابشو دادن ولسوسن
 :خونسرد گفتم

 
 !!اجازه ھست برشدارم؟؟_
 

 . کردمزیتمو بردم جلو و کتشو تمدس. ِمنتظر جواب نشدم.  نگام کردمنگ
 
 .برگ بود_
 
 .یمرس, آھان_
 
 ... نگاه بھ من و لباسمھی...  پوف بلندھی...  مکثکمی
 

 . دستش رفت تو موھاشدوباره
 
 ... کھ بھ طرفم دراز شدیِ لبخند محو و دستھی
 
 ن؟یدیافتخار م_
 
نکن از ...  باھاش برقصم؟ آخخوادیم!!!  از من؟؟خوادی می چنیاالن ا!!!!  شد؟یچ
 .فھیقلبم ضع.  با منای شوخنیا
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ِنور . شدیپخش م rihanna از unfaithful آھنگِ. ستی رو پمی گرفت و رفتدستمو
 .  داشتھ باشھی کم کرده بودن تا با آھنگ ھماھنگستویپ
 
. منم دستمو گذاشتم رو شونھ اش, ِ شد و دستاشو دور کمرم حلقھ کردکی کم بھم نزدھی

 . دنی بھ رقصمیآروم با آھنگ شروع کرد
 

عجب .  دستمِی کردم، زل زده بود بھ کبودبی نگاھشو تعقریمس. کردی نگاه نممنو
 !! دادصی تشخی چطورنی آستریاز ز,  دارهیزی تیچشا

 
 کنھ؟یدرد م_
 
 : زمزمھ کردزد،ی داشت با خودش حرف مانگار.  اخم کوچولو کردھی
 
 ...ِبھ خاطر من. ی کار کردی با خودت چنیبب_
 

 بگھ کھ امکان داره بعدا از یزی چخوادیاحساس کردم م.  حرفشو ادامھ بدهنذاشتم
 : گفتمیفور.  شھمونیگفتنش پش

 
 .فقط کبود شده. کنھینھ اصال درد نم_
 

 . بودنی چشماش غمگی ولدیخندیلباش م.  نگفتیزی چگھی زد و دی محوِلبخند
 
خودمو بھش چسبوندم تا راحتتر بو بکشم، . کردی عطرش بازم داشت مستم میبو

 .ادی نرمی گگھی دی فرصتنیممکن بود ھمچ
 

 . شدقتری عملبخندش
 

 . ّدوباره ھمون حس اشنا نشست رو قلبم.  رو گونھ امدی دستشو کشِپشت
 
سرشو کج کرد و . خواستیز چشام اجازه نم اگھی دفعھ دنیا.  شده بود بھ لبامرهیخ

 .لباشو آروم گذاشت رو لبام
 

.  نگرفتم، برقم بھم وصل نشدشیشوکھ نشدم، آت.  اتفاق بودمنیِ سالھاست منتظر اانگار
 . شدیِ از لبم تا نوک پام جارریِ آرامش وصف ناپذھیبھ جاش 
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ِبا دست آزادش پشتمو .  کردمشیمنم از خدا خواستھ ھمراھ, دیبوسی میِ ولع خاصبا
 ی بھ بدنم، مور مور شدم ولخوردیِبھ خاطر دکلتھ ام انگشتاش م. کردینوازش م

 . نکردمیمخالفت
 

 . نبودمای دننی تو ااصال
 
فقط رو آرتام تمرکز کرده . کنھیِ نامحرم داره بدن لختمو لمس مھی کردمی فکر نمنی ابھ

 .ِبودمو غرق لذت بودم
 

 خنده دارشون ی صنم و سوسن نشستھ بودم و بھ سواالِنی بھ خودم اومدم کھ بیوقت
 .کردمیگوش م

 
  تو اونو؟ای دیاون تورو بوس: سوسن

 
 ن؟ی تاحاال با ھم دوستیاز ک: صنم

 
 ؟یچرا بھ ما نگفتھ بود: سوسن

 
  ؟ِکیرمانت: صنم

 
  نھ؟ای می افتادیعروس: سوسن

 
 

 داشتم آرتام دم،یشنی صداشونو نمگھی من دی ولدنیپرسیِ پشت سر ھم سوال منطوریھم
نگام کرد دستشو برد تو .  بودسادهی وازیِ بھ دست کنار مالسیبازم گ. کردمیو نگاه م
 نفس ھی السوی گاتی تو ھم و محتودیاخماشو کش.  بودشی عصبِکیفکر کنم ت. موھاش

 . ھمون کارارو تکرار کردوباره برداشت و دگھی دیکی.  باالدیکش
 
ِ بھ مھمونا گفت و ھمرو بھ صرف شام یدی خستھ نباشی جی ساعت دکی از دبع

 . دعوت کرد
 
 یبو.  کرده بودننی و قرمز تزئدی سفیِ با رزھازویِاطراف م.  بودیکی شیلی خِزیم

.  مرغ برداشتمکھی تھیفقط ,  من اصال اشتھا نداشتمیغذا ھمھ جا پخش شده بود ول
 . کردم نتونستم بخورمشیھرکار
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 قلبم درد ومدوی تموم شده، نفسم باال نمژنی اکسکردمیاحساس م.  چم شده بوددونمینم
 . حالم بھتر شھدیشا,  کم قدم بزنمھی گرفتم برم تو باغو میتصم. کردیم
 

ّھمون جا رو سکو نشستم و .  جلوتر برمدمی کوچولو ترسھی بود، کی تاریلی خاطراف
 .دمی کشقی عمینفسا

 
 .ی کردم ھمونطور کھ دوس دارنشیریش. کنھیھتر مِشکالت داغ حالتو ب_
 
 .دستمو گذاشتم رو قلبم. واری بھ ددمیچسب,  قدم رفتم عقبھی ترس از جام بلند شدم و از
 
 . سکتھ کردمن؟یشی ظاھر مھویچرا مثل جن، _
 
 . آورده بودم براتنویا.  بترسونمتخواستمی نمدیببخش_
 

 .ماگو ازش گرفتمو تشکر کردم.  بھ طرفم دراز کرددستشو
 
 !!!نشیریاونم ش! ِ کھ من شکالت داغ دوس دارم؟نیدونستیاز کجا م_
 
 ؟یکنی ھم می اگھیِ و شکالت داغ خوردن کار دمارایِ کردن بتیمگھ بھ جز اذ_
 
 .دمی خندزیر
 
 .زارمیِسر بھ سر شمام م_
 
 .دمیدیشو م بار بود کھ خنده نیاول. دی تھ دل خنداز
 
 : گفتماری اختیب.  قلوب از شکالت و خوردمھی
 
 .ادی میلیخنده بھتون خ_
 
 ییبا صدا. سادی کرد و روبروم وای با چند قدم بلند طنمونویٔ حرفم فاصلھ بنی ابا

 :لرزون گفت
 
 انا؟؟یدا_
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ُ اه اهُاه  یای باز بوده حیزیِدر د.  خودشو خفھ کرده ھـــــــاده،ی می الکلیعجب بو... ُ
 ؟؟ی کنی خالالساروی ھمھ گیمگھ مجبور بود!!  آقا گربھ ھھ کجا رفتھ بود نیا

 دستم رفت اری اختیب!!  ؟؟یکار نده دستم نصف شب. انگار دراکوالست... چشارو
 .ِطرف گردنم

 
 یول, دونمی مکردمی کارو منی ادینبا... تونمیمن نم...من... من،ی معصومیلیتو خ_

 باشھ؟. منو ببخش... تنمیبی میوقت
 

 : گرفتم تو دستمدستشو
 
 .یگی می چی داریفھمی نمستی حالت خوب ن،یآرتام تو االن مست_
 

 نیِانتظار ا, دمیترس.  کھ ماگ از دستم افتاد رو چمنایطور.  محکم پس زددستمو
 : گفتی نسبتا بلندیبا صدا. حرکتو ازش نداشتم

 
 کھ ی سر بھ تنش نباشھ، ھمونیخوای کھ میھمون. من دکتر زندم. ستمیمن آرتام ن_

 .یازش متنفر
 
 .من دوست دارم.  آرتامیکنیاشتباه م... من... یول... یول_
 

 : زدداد
 
 .بـگـــــــــــــو... ی لعنتیِد بگو دوسم ندار. یدوسم ندار. یندار_
 

سرش . افتاد رو زانوھاش. سھی نتونست سر پا واگھید.  موھاشی دستشو کرد البازم
 .دیلرزی شونھ ھاش آروم می ولومدی ازش نمییصدا,  بودنیائپ
 
 ی اشتباه کرده؟ اکنھی بود؟ چرا فکر می حرفاش چنی اِی معنکردم؟ی مدی کار بایچ

 .ترکھیمغزم داره م...خدا
 

 .  شدمرهی خشی طوسی چونشو گرفتم باال و تو چشمااری اختی روش زانو زدم و بروبھ
 
 . بودسیخ
 
 . خونھنیِ بھتر برستی دکتر زند، شما حالتون خوب نیعنی زهیچ...آرتام_
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با تعجب .  گشتچشیِ دنبال سوبشیتو ج. رونی بلند شد و نفسشو با حرص داد بھوی

 :گفتم
 
 .ادی از دوستاتون بیکی نی زنگ بزنن؟ی کنی رانندگنیخوای وضع کھ نمنیبا ا_
 
 .اونقدر نخوردم کھ مست کنم,  برمتونمیحالم خوبھ، خودم م.  بفھمھی کسخوامینم_
 
 : فکر کردم و گفتمکمی
 
 ، منم ھمون ِیکی رمونیمس. امی برم مانتومو بپوشم منم باھاتون بنیپس صبر کن_

 . نمیشی میحوال
 
 .  چشمک زدم بھشھی
 

 .دی تکون داد و خندسرشو
 

 .نشیِبا ھمون سرعت رفتم سمت ماش. دمی پوشموی رفتم مانتو روسربدو
 
  کنم؟ی من رانندگستیبھتر ن_
 

 : کم دودل بودھی.  دراز کردمچیِ گرفتن سوی برادستمو
 
 ؟ی بلدیرانندگ.  دختریبھ کشتنمون ند_
 

 : و گفتمدمی از دستش قاپچویسو
 
 . جونی حال کن دکنیّبپر باال دست فرمونو بب_
 

نطور ھاج ھمو. ِ نشستم پشت رول و استارت زدمعیسر, نمی تا عکس العملشو ببنموندم
 :گفتم. کردیواج داشت منو نگاه م

 
 ؟ی سوار شرمی واست قالب بگامی بیخوای مھ؟یچ_
 
 : خنده کوچولو کرد و سوار شد و گفتھی
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 . ددمونی ندی تا کسفتیرا ب. زیمزه نر_
 
 

   اونوقت؟ی چیعنی!  ندمونی نبیکس
 

 شی چند ساعت پنیھم.  ھـــــــاھیتی شخص٢ پسره نیفکر کنم ا. ی جملھ مسخره اچھ
ِجلو چشم شونصد نفر مثل جاروبرق  ی بپا کسگھی من اونوقت می بود بھ لبادهی چسبیِ

 پس دی کھ نصرفنی اون موقع باال خونھ رو چند اجاره داده بودی ولدایببخش.  مارونھینب
 ...ٔ؟ پسره مشنگ!! نیگرفت

 
 ٢ تا چشم داشتم ٢نم م. دی کھ بالفاصلھ خوابیِ از اثرات آب شنگولای خستھ بود دونمینم

 .فتمی بنی زبونھ اِری جاده شدم کھ مبادا تصادف کنم و گِخی قرض کردم و مگھیتا د
 
 و نمی بکیآخھ متاسفانھ نزد, کردمی می آروم رانندگی خلوت بود ولیلی کھ جاده خنی ابا
 ... ّوالــــــــا.  کنمیِکف دستمو بو نکرده بودم کھ قراره مست کش. ستی ھمرام ننکممیع
 
 . نشستخی چشماشو باز کرد و سھوی کھ می خونھ بودیایکی نزدگھید
 
ِداخل داشبورد دنبال . کردمی داشتم نگاش می چشمِریز  ای گوی ولگشتی میزی چھیِ
 .کردی می چون بازم با موھاش بازکردی نمداشیپ
 

 .شھی عصبِکیت,  حرکتنی مطمئنم امن
 

 نھی ببادیکجاست ب. ِچشم مامانم روشن, ھیتی شخص٢ِالق ، ھم  داره، ھم بداخکی تھم
 . شـــــــدهی اش عاشقھ چھ گل پسردونھی یکی
 

 . زدی اروزمندانھی پِلبخند
 

 . کردداشی پنکھیِمثل ا...آھــــــــــــان
 

CD  ساعت داره دنبال٢؟ ِ CD آھنگ گوش کنھ؟ خوادی متی وضعنی تو اگرده؟یم 
 .ــــــنی داره ایِبابا چھ دل خوش
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 شیکیباالخره رو .  کردنیی کم آھنگارو باال پاھی. ِ رفت داخل پخشی مکشوفِجسم
 .یگی بیآھنگِ برو از سام.  حاصل شدتیرضا

 
 ...شھی داد بھ شھیسرشو تک.  نگاه بھ من کرد و چشماشو بستھی
 

  حالم و دگرگون کن و بروای بارون کن و داغون کن و بستاره
 
  کن و بروی باز منو راضای کن و بی کن و نازی بازوونھید
 

  کن و بروشونی باز دل و پرای افشون کن بموھاتو
 
  و برپا کن و بروشی آتای شو و غوغا کن و بدایش
 

 نجای برو نمون انجای نمون انجای برو نمون انجای انمون
 نجای برو نمون انجای نمون انجای برو نمون انجای انمون

 
  بروستی حس موندگار نھی نیا

 
  بروستی عشقا اعتبار ننی ابھ
 
  توری گناه منھ نھ تقصنھ
 
  بروستی زمونھ سازگار ننیا

 
 نجای برو نمون انجای نمون انجای برو نمون انجای انمون
 نجای برو نمون انجای نمون انجای برو نمون انجای انمون

 
  حالم و دگرگون کن و بروای بارون کن و داغون کن و بستاره

 
  کن و بروی باز منو راضای کن و بی کن و نازی بازوونھید
 

  حالم و دگرگون کن و بروای بارون کن و داغون کن و بستاره
 
  کن و بروی باز منو راضای کن و بی کن و نازی بازوونھید
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  کن و بروشونی باز دل و پرای افشون کن بموھاتو
 
  و برپا کن و بروشی آتای شو و غوغا کن و بدایش
 

 نجای برو نمون انجای نمون انجای برو نمون انجای انمون
 نجای برو نمون انجای نمون انجای برو نمون انجای انمون

 
   بروستی حس موندگار نھی نیا

 
  بروستی عشقا اعتبار ننی ابھ
 
  توری گناه منھ نھ تقصنھ
 
  بروستی زمونھ سازگار ننیا

 
 نجای برو نمون انجای نمون انجای برو نمون انجای انمون
 نجای برو نمون انجای نمون انجای برو نمون انجای انمون

 
  شد؟ی چدم،ینفھم

 
 ن؟ی اگھی می چقای دقاالن

 
 ِ آھنگو بخاطر من گذاشت؟نی منم؟ امنظورش

 
 !!! کار کنم؟؟ی چگھیم
 
 ؟ینوقت کجا بھ سالمت کنم و برم؟ اوی کنم و ناز کنم و آقارو راضی بازوونھی دامیب
 

 ـــــشون؟یافــــشون؟ پر!!!  کنم؟؟ی چی چموھامو
 
 ....ای برات؟ تورو خدا تعارف نکنـــــــــامی چند تا قرم بھی یخوایم
 
 . و من مثلھ ققنوس از نو متولد شمی توش بسوزی بھ پا کنم برات کھ جنابعالیشی آتکی
 

 .استغفرهللا... ٔپسره
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 .ال الھ هللا...  مگھ منآخھ

 
 
.  شدی چکردمی فکر میچ. ومدی خونم درنمیزدی شده بودم کھ کارد می عصبانی قدربھ
 .شھی بزنمش بچسپھ بھ شنی ھمچگھی مطونھیش
 

 . روزنامھ ھاِتری تشدمیواال فردا م, میدیخوب شد رس... ــــــــــشیآخ
 
 : گفتمی سردیلیِ لحن خبا
 
 .ریشب بخ.  باالنیّ پلھ ھارو برنی خودتون بتونگھیفکر کنم د. میدیرس_
 

 . کردم و بدو رفتم تو خونھی حرصمو رو در خالِتموم
 
 

ھمونجا نشستم و .  طرف پرت کردمھی و بھزادم فی طرف، کھی و کفشمو یروسر
 . مو دادم بھ درھیتک
 

  بودی چھ کارنیآخھ ا.  بودمی عصبانیلیِاز دست خودم خ.  خراب بودیلی خاعصابم
 کھ نی ای کردم؟ چرا بھ جایکھ من کردم؟ چرا گذاشتم بوسم کنھ؟ چرا باھاش ھمراھ

 ِ بزنم دم گوشش، آروم شدم؟یکی
 

آخھ من چرا انقدر ساده !! حاال چرا بھش گفتم دوسش دارم؟؟. ّ بھ جھنمنایٔ ھمھ ااصال
 . کلھ ام کھنی تو اسی جو عقل نھیام؟ 

 
 .نیطره اشک سر خورد پائ قھی.  دراز کردمو چشمامو بستمپاھامو

 
 . کردمپاک

 
 .گھی دیکی
 

 . پاک کردمبازم
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سرمو گذاشتم رو زانوھام و زدم .  نتونستم تحمل کنمگھید.  جمع کردم تو شکممپاھامو
 .ھی گرِریز
 
 از یی بکشم کھ با صداقیِ دھنمو باز کردم تا نفس عمنی شده بود واسھ ھمپی کمینیب

 .دمی چرا ترسدونمینم. راھرو خشکم زد
 

 مونیھمھ زندگ. ینالی ارجِملیعجب ر.  شداهیدستم س. ِ با پشت دستم پاک کردماشکامو
 .ینی بنجل و چِیشده جنسا

 
 کرواتشو شل میکی دستش بھ موھاش بود، با اون ھی...کویٔپسره ت.  نگاه کردمی چشماز
 کھ نیِون ا بدیِ در خونھ مو نگاه کنھ ولمونی پشیانتظار داشتم با چشما. کردیم

 .برگرده درو باز کرد و رفت تو
 

ِانداختم رو مبل تک , مانتومو کندم. بند و بساطمو جمع کردم و رفتم اتاق,  با حرصمنم
 .  خودمو نگاه کردممی قددٔنھیتو آ. ٔ گوشھ اتاقینفره 

 
... بھ لباسم نگاه کردم. ِ شب عمرم بودنی و تلخترنیامشب بھتر...  رو لبمدمی کشدستمو
 آرامش ِی نوازشاِادی... چشمم خورد بھ دکلتھ ام.  بودمدهیِ بھ خاطر آرتام خرنویمن ا

 .ِبخش آرتام افتادم
 
 . دراوردمرھنموی پتی عصبانبا
 

ِ گرفتم بھ عنوان می بعد تصمیاول خواستم پاره اش کنم ول.  نشستم رو تختیھمونطور
 . کنم تو کمدونشزیِدرس عبرت آو

 
 . رو لباس و درکمدو بستمدمی بار دستمو کشنی آخرِیبرا.  کارم کردمنیھم
 

 کھ یدرحال. دمی دراوردم، پوشیِ کھ اون شب تنم بود و از کشو عسلی لباس خوابھمون
 . خوابم بردکردم،ی مھیٔگوشھ لباسو گرفتھ بودم تو دستمو گر

 
 . شدمداری آالرم بی با صداصبح

 
 . شب بودمِفتیکاش ش.  نبودمارستانی بِّ حساصال

 
 . پاک نکرده بودمشممی موھامو نشوستم، اراشبید. یی دستشورفتم
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... آھان!!...  بود اسمش؟؟یچ.  اون عروسکھ شده بودمھیشب.  نگاه کردمنھی تو آخودمو

 .یچاک
 

 . دمی حوصلھ لباسمو پوشی بیلیخ,  ساعتھ میِ دوش نھی از بعد
 

 طرفھ کی دستھ از موھامو ھیدستمو بردم تو مقنعھ ام و .  بوددهی پری حسابرنگم
 .میشونی رو پختمیر
 

 .تمّییِھنوزم مثل م...  نشدنوچ
 
 .ِ کم رژ گونھ زدمھی
 

 .بازم نشد... امـــــــــــم
 

 . بھ لبمدمی مالمیِرژ صورت. دمی کشکیِ دم کوچھی چشم با ِّخط
 
 . بھتر شدمکمی
 
ھمزمان با باز . خورمی برداشتم، تو راه مخچالیائو و از  کاکری شنت،ی از کابتابویت

 .ِکردن در، آرتام ھم درشو باز کرد
 
 مارستان؟ی بیریم_
 

 : مودبانھ گفتمیلی خی جوابشو ندم ولخواستی دلم مانقدر
 
 .مارستانی برمیبلھ با اجازه تون م.  دکتری آقاریصبحتون بخ_
 
 .رسونمتی مایب_
 

 . بود تا لبخندی دھن کجھی شبشتری لبخند زدم کھ بھی.... ِ پررو ھاعجب
 
 .یمرس.  دنبالمانیدرضمن قرار دارم، م.  دکتری آقاِیآھنگاتون تکرار_
 

 . کھ حرصش بدمنھی قرار دارم هللا و اعلم، مھم ای باکحاال
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 چشمم بھ تھ کوچھ، ھیھمش . دمییِ و تا سر کوچھ دونییّ پلھ ھارو رفتم پایکیتا  ٢
 . برمارمی بری گنی ماشھی بود کھ ابونی بھ خشمیکی
 
 . شمعی بستم، ضای خالنھی ببادی بدمیترسیم
 
 
 .کردمی استرس اطرافمو نگاه مبا
 
.  نگرفتمادی نارویِ اسم ماشچوقتی چون ھدی سفگمیم.  جلو پام نگھ داشتدی سفِنی ماشھی

 .گفتمی مثل بچھ کوچولوھا فقط رنگشونو مشھیھم
 
  طال برسونمت؟؟گریج_
 
َ اه اه َاه  . کالسیب, حالم بھ ھم خورد... عــــــــق. َ
 

 .  چند قدم رفتم جلوھیرومو برگردوندم و .  ندادمیتیاھم
 

 . اومداونم
 

 . جلو پام دوبارهسادیدنده عقب گرفت وا. می قبلِیِ سر جابرگشتم
 

 .ِدوباره داخل کوچھ رو نگاه کردم.  ھــــــــاھیــــــــشیری سعجب
 

 کھ فکر کنم، تو نیبدون ا. نھیاالنھ کھ منو بب. ِ آرتام ِنی ماشنکھیــــــــرم، ا تو سـخاک
 .نی تو ماشدمی چپیِ حرکت انتحارھی
 

 .ِ لبخند قشنگ زدھی پسره
 
 . بدهرشیخدا خ_
 
 : تعجب گفتمبا
 
 !!!و؟؟یک_
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 .ی بھ من پناه آورد،ی کھ از دستش فرار کردیھمون_
 

 . ام گرفتخنده
 
 ؟یدی رسجھی نتنی بھ اییخودت تنھا_
 
 . خوشگلم ھم کمک گرفتمیاز چشما.  نھیراستشو بخوا_
 

موھاش انقد کوتاه بود .  زده بودی آفتابنکیع.  سمتشدمی ام و دادم بھ درو چرخھیتک
 بز ِادی کھ منو ی بلند بود تا حدیلی خششی ری ولھی داد چھ رنگصی تشخشدیکھ سخت م

 . انداختنایِآقا رحمت، باغبون خونھ آقا جون ا
 

 : برگردوند و گفتسرشو
 
 .نکی از عنمی بفرما ا؟ینی چشامو ببیخوای مھ؟یچ_
 
 . عقبی پرت کرد رو صندلنکوی عیشیِ حالت نماھی با
 

 .دمی خندنامحسوس
 
 . ھـــــــــــا، نگام کنمی چشم عسل؟یدیپسند_
 

با .  سگھی دزهی چھی مال ارتامم ی چشماش قشنگ بود ولگفتی کردم، راست منگاش
 .ِفکر آرتام ناخود آگاه اخم کردم

 
  خوشگلھ؟می کھ ھمھ بپسندن، بھ جاش بگو کجا برستیقرار ن. اخم نکن حاال_
 
 . ِمارستانیب_
 
  حاال چرا اونجا؟_
 
 .کنمیاونجا کار م_
 
 .یبھ بھ پس خانوم دکتر_
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  بپرسم؟یزی چھی شھیم_
 
  نھ؟گھی چرا سوارت کردم دی بپرسیخوایحتما م_
 
 ھ؟ی چنتیِ بپرسم اسم ماشخواستمینھ م_
 
 : تعجب گفتبا
 
  داره؟ی چھ ربط؟یچــــــ_
 
 : گفتمیِ لحن بچھ گانھ ابا
 
 .بھی عدنی نپرسستی نبیندونستن کھ ع. ستمیخو بلد ن_
 
 : زدو گفتی قھھ اقھ
 
 . بار تکرار کنھی . ٣ِ مزدا نی ماشنی عمو جون اسم انیبب_
 
 :ادامھ داد.  نگفتمیزیچ
 
 ؟ی دوست داریبستن. خرمای مزهی واست جایاگھ بگ_
 
 .ی کھ رسوندیمرس.  شمادهی نگھ دار پنجایھم,  با مزهیآقا_
 

 : بھ سمتم گرفت و گفتدستشو
 
از . خورمیِ برگشتم و فعال پول بابامو می تازه از سربازا،یدنی وحوشیمن دار_

 . خوشوقتمتییآشنا
 

 : فشردم و گفتمدستشو
 
 ....ی کھ نجاتم دادنیِھم بخاطر ا. ی کھ کمکم کردیمرس.  افشارانایمنم دا_
 
 : چشمک زدم و ادامھ دادمھی
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 .خداحافظ... ی دادادمی نتوی کھ اسم ماشنیِو ھم بھ خاطر ا_
 

 : حال گفتنی با ای بود ولپکر
 

 .یبا. کنمیخواھش م_ 
 

 :  افتادادمی یزی چھی ھوی بشم کھ ادهی پخواستم
 
 . ِت قشنگھِبھ نظر منم چشا_
 

 .دیخندی کھ بلند بلند مدمی صداشو شنی ولمارستانیِ شدم و رفتم داخل بادهی پبالفاصلھ
 

 .ستگاهی و رفتم ادمی روپوشمو پوشعیسر
 
  تو؟ با آرتام دعواتون شده؟ییکجا_
 

 : نگاه کردم و گفتمساعتمو
 
 ١٠ درضمن ھنوز ن؟یشما چطور.  من خوبم،یمرس. ّسالم سوسن جــــــــــــون_
 . موندهفتیِ تا شروع شقھیدق
 
 : گفتمغی افتاد و با جمی دوزارھوی
 
  داره؟ی بھ آرتام چھ ربط؟یچــــــــــ_
 
 .نجاستی ایبیداد نزن بابا، حب_
 

 : و گفتنی آورد پائصداشو
 
دستور فرمودن ھروقت .  بار سراغتو گرفتھ۴تا حاال .  اومده کچلمون کردهیاز وقت_

 .  خدمتشوننی برسی فورنید آورفیتشر
 
 شد یچ!! نھی منو تو اتاقش ببخوادی نمگھی کارم داره؟؟ اون کھ گفتھ بود دی چیعنی

  عوض شد؟مشیتصم
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ِ سالنھ رفتم دم در اتاقشّسالنھ  . و در زدمدمی کشقیِچند تا نفس عم. ّ
 
 . توایب_
 

 . درو باز کردم، رفتم توآروم
 
 . اتاق نذارمنی پامو تو اگھی دنید گفتھ بوادی مادمی کھ ییتا اونجا_
 
 . بودمنجای روزو ا١٠ِتمام اون . چقدرم گوش کرده بودم.  حرف خودم خنده ام گرفتبھ
 
 حالت خوبھ؟_
 

 . دارنفی اومد کھ آقا دکتر تشرادمی ی ول؟ی بگم بھ تو چھ؟ مگھ دکترخواستم
 

 :گفتم
 
 چطور مگھ؟_
 
 : خونسرد گفتیلیخ
 
 خوش گذشت؟_
 
 ...ی دکتر معلوم ھست چِیآقا_
 

 :دی کشنعره
 
  بود؟ ھــــــــــــان؟یاون پسره ک_
 

 . ِوشیپس دردش دار...آھـــــــــــان
 
 . از دوستامھیکی_
 

 : تر رو ادامھ دادنی کم آورد پائھی صداشو
 
 دمش؟ی کھ من تا حاال ندی چھ دوستنیا_
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 : گفتمتیبا عصبان.  کوره در رفتماز
 

 . دوست پسرم بود اصال؟یّمگھ مفتش_ 
 
 .انای دارونیبرو ب_
 
 : پوسخند جوابشو دادمھی با
 
  دنبالم؟؟نیسوسن و نفرست,  آخرتونھ؟ بعدِمی دکتر زند؟ تصمی آقادیمطمئن_
 
 .انای دارونیگمشو ب_
 
 ؟یزنی حرف مینطوری با من ای تو بھ چھ حق؟یچـــــــــ_
 
 : جاش بلند شد و اومد سمتماز
 
 .ِ دست خودم ندادم بروی تا کارانای داکنمیالتماست م_
 
 .دمی دی چی خاکستری تو اون چشمادونمینم
 

 .... التماسدیشا
 

 ... غمدیشا
 

 ...یمونی پشدیشا
 
 . بود باعث شد از اتاق خارج شمی ھرچی ولدونمینم
 

 . طرفمدیی دوصنم
 
 ده؟ی چرا رنگت پرانا؟ی گفت دایآرتام چ_
 

 استخدام نکنھ نوی ای سی بی اگھ بیعنی. ِ طبق معمول خبرارو بھ صنم داده بودسوسن
 .ِدر حق خودش ظلم کرده
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ِ در مورد دکتر زند یزی چخوامی نمگھید, اصال حوصلھ ندارم. ول کن تورو خدا صنم_

 .بشنوم
 
 ...یول_
 

 . ادامھ بدهنذاشتم
 
 .صنم خواھش کردم_
 
 .زمی عزیباشھ، ھر جور راحت_
 

 .ٔ سمت قفسھ داروھارفت
. 

 مثل دفعھ ی حتگھید. ومدیخونھ نم. زدمیبازم با ھم حرف نم. شدی داشت تکرار مخیتار
 .می از رو بستھ بودرویرسما دوتامونم شمش. میکردی تظاھر ھم نمھی بقشیپ, قبل

 
.  گروه٣ شده بودن ی ولھی موضوع چدونستنی کھ نمنیبا ا.  بوددهی بخش فھمِکل

 . طرفای من و بی، طرفدارا آرتامیطرفدارا
 

 !!!میدی نقطھ رسنی عاشقانھ بھ ای از اون بوسھ ی چطورفھممی نماصال
 

 .شدمی و من ھر لحظھ دلتنگتر مگذشتی جور منی ھمروزھا
 
 . ِیی تو دلم چھ غوغادونستمیخودم کھ م!  دروغ چرا؟ی تفاوت بودم ولی ظاھر ببھ
 
 .... مرده متحرک من بودمنیا.... من بودمنیا

 
 ...باالخره اومد... اومدی ولشتری بدمی روز، شا۴٠ ماه، ١.  چند روز گذشتھ بوددونمینم
 

بعدشم .  زنھیٔ قھ قھھ یپشت بندش صدا. دمی کفش شنی کھ صداکردمی درو باز مداشتم
 : آرتام اومدیصدا

 
 ...ی ھا بھیھمسا. واشتری زمیعز_
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ِ غم بزرگ نشست تو چشاش ھی.  من خشکش زد و نتونست حرفشو ادامھ بدهِدنی دبا
 : خودشو جمع و جور کرد و گفتعی سریول
 
 .امیمھسا جان، تو برو من االن م_
 

 : اسمش مھساست گفتدونستمی کھ حاال مدختره
 
 .یدی از دست مزای چیلی کھ اگھ خوابم ببره خیدونی ما،یعشقم منو منتظر نزار_
 
 . کھ بھ من نگاه کنھ رفتنیِبدون ا.  چشمک ھی,  قھ قھھھی
 
 !!شناسمی از کجا منویمن ا. ِ رفتن دخترهری شده بودم بھ مسرهیخ
 
 ؟یایِ موقع شب از کجا منیا_
 

 . آرتام منو بھ خودم آوردیصدا
 

 ھمھ نیبعده ا...  ھاِی کردن من؟ عجب آدمتی از اذبرهی میچھ لذت!!  گفت؟ی چباز
 ؟یبھ چھ حق. پرسھیاونوقت از من حساب م... ِ دخترھی اونم با مدت اومده،

 
 :گفتم. احساس کردم صورتم سرخ شده.  شدمی عصبانیلیخ
 
مھسا جونت .  برساتیبھ تو چھ؟ ھــــــــــان؟ بھ تو چھ؟ تو برو بھ کثافت کار_

 .منتظره
 

 . جملھ در و بستمنی با اھمزمان
 

 بھ خودم قول داده یول. گرفتی ام مھیم داشت گرباز. دیلرزیدستام م. زدمی نفس منفس
 . نکنمھیبودم بھ خاطره آرتام گر

 
 واسم نایا. ظی غلِشی سبز و آرای مش شده، چشمایموھا.  دختره اومد جلو چشامافھیق

ِتمام فسفر بدنم و فرستادم بھ .  بودمدهی سبز و قبال ھم دیاون چشما.  آشنا بودیلیخ ِ
 .مغزم و تمرکز کردم

 
 .ٔ خاطره محو اومد جلو چشامھی
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   آرتام جون کجاست؟ِاتاق

 
 دهی کھ با غرور آرتام و پرسیھمون.  بودمارستانیٔ ھمون دختره تو بنی ادمیفھم...آھان
 .بود

 
 . کھ از آرتام ساختھ بودم شکستی اون بتی اسوننی ھمبھ
 
 !! ھمش دروغ بود؟؟یعنی
 

 ... دارهگھی دختر دھین با  سرد عشق مِواری دنیِپشت ا. واری بھ ددمیچسب
 

 .واری بھ ددمی کشدستمو
 

ِآرتام من.ِاون مال من .  نگاشم نکنی دست نزن، بوسش نکن، حتبھش ِ .... 
 

 !! آرتام؟ِشی جا گذاشتم؟ پی کِشی کجاســــــت؟ قلبمو کجا گذاشتم؟ پکـــــــــو؟
 

 : گفتمھیبا گر. واری بھ ددمی کوبمشتمو
 

 ... ارتامم؟ پسش بدهآرتـــــــام؟
 

 .... پسش بدهعشقــــــم؟
 
 ... چـــــــراشیخواستیتو کھ نم.  قلبمو پس بدهی لعنتِد
 
 ھیگر.  و پاھامو جمع کردم تو شکممکای رو سرامدمیخواب. دمیفھمیِ حال خودمو نمگھید
 می تصمتونستمی نمی ولکردمی ضجھ ھام التماس مِنی ھم بیگاھ. دادمی و فحش مکردمیم
  دل شکستھ؟ای باشم ی کھ عصبانرمیگب
 
 . خوابم بردھیِ زور گراز
 
 بود بھ دهیموھام چسب. عرق کرده بودم.  چشامو باز کردمیدی شدیِ احساس گرمابا
 .سوختی و گلوم مکردیبدنم درد م.  بودسی خِسیخ,  بھ گردنمدمیدستمو کش. میشونیپ
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 و سوختیچشام م.  بلند شدم و رفتم سمت تلفناری اختیب.  بھ سھند داشتمیدی شدِاجیاحت
 .بھ زور شماره رو گرفتم.  شده بودنیسنگ

 
 .. بوقھی
 
 
 

 .. بوقدو
 
 
 

 .. بوقسھ
 
 
 بلھ؟_
 
  خوبھ؟ی بابا علن؟یخوب. میسالم مامان مر_
 

 .  بد جور گرفتھ بودصدام
 
 یطورتو چ. میما خوب). گفتی منوی اسمم اِیِبھ خاطر معن(سالم فرشتھ کوچولوم _

 .ی کھ سرما خوردنیِ مثل ازکم؟یعز
 
 مامان خوامی خونتون؟ البتھ نمامی بی چند روزھی من شھی بپرسم مخواستمیم. نھ خوبم_
 . بفھمننایا

 
 : تعجب گفتبا
 
   نفھمھ؟ چرا؟نازی پری ولھی ارومیای بیخوای میعنی_
 
 . براتونکنمی مفی تعرویھمھ چ, امی بنیاجازه بد_
 
 : گفتدی تردبا
 
 . واست جور کنھیبگم عل,  اگھ نھ؟ی گرفتطی بل؟یای بیخوای میک. قدمت رو چشم_
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 .فعال خداحافظ. دمیاگھ جور شھ بعدش بھتون خبر م. رمی بگی مرخصرمیامروز م_
 
 .منتظرتم_
 

 .زنگ زدم آژانس. دمی شستمو لباسامو پوشصورتمو
 

ٔ و دم در اتاق دکتر سماوات بودم تا اجازه مارستانی بودم بدهی رسقھی دق١۵ از بعد ِ ِ
 .ورود بده

 
 .دیبفرمائ_
 
 اجازه ھست؟. دیخستھ نباش.  دکتریسالم آقا_
 
 .دینی بشدیبفرمائ. ِ خانوم افشارکنمیخواھش م_
 

ِ سر صحبتو باز ی کھ چطورکردمیداشتم فکر م.  نشستمزشی مکی نزدِیِ مبل چرمرو
 :کنم کھ خودش سکوت و شکست

 
  اومده دخترم؟شی پیمشکل_
 
 : من و من گفتمبا
 
 ی ولرمی اجازه بگیبی از خانوم حبدی بادونمیم. رمی بگیاومده بودم ازتون مرخص_

 .ِ کھ گفتم مزاحم شما شمنھیا. شھی روم نمگھی گرفتم دی بس کھ مرخصنیراستشو بخوا
 

 . و سرشو تکون داددیخند
 
 دل بھ کار گھی از اون مھمتر چرا د؟یریگی می بپرسم چرا انقدر مرخصشھیم_
 . بگو تا کمکت کنمی داری اگھ مشکل؟یدینم
 
 . بارم باشھنی آخرنی ادمیقول م. ستیِ مدت حالم خوب نھی_
 
 : کم مکث کردمو ادامھ دادمھی
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 .ادی بر نمی کاریِاز دست کس_
 

 : گفتقھیبعد از چند دق.  شده بودرهی نقطھ خھیبھ . زی قالب کردو گذاشت رو مدستاشو
 
 ھ؟یروز کاف ٣_
 
 : ذوق گفتمبا
 
 . تکرار نکنمگھی ددمیقول م. یبلھ مرس_
 
 . کاغذ نوشت، گذاشت تو پاکت و داد دستمی روییزای چھی
 
 .یبیِ بده بھ خانوم حبنوی ایھروقت برگشت_
 

 : گفترونیتا خواستم از اتاق برم ب. فی گرفتم گذاشتمو تو کپاکتو
 
 .دی قولتون بمونِ سردی کنیِخانوم افشار سع_
 
 . گفتمو درو بستمی لب چشمِریز
 

 بھ دست یفکر کنم گوش.  و گرفتمیِ سمت آسانسور شماره بابا علرفتمی کھ میدرحال
 :منتظر من نشستھ بود چون بالفاصلھ جواب داد

 
 بخرم بابا؟_
 

 بھ ینھ تنھا گوش.  ترهمی وخکردمی کھ فکر میزی وضع از اون چایگو.  ام گرفتخنده
 . بخرهطی تا با زنگِ من بلییمایِدست بود، بلکھ نشستھ بود دفتر ھواپ

 
 : خنده گفتمبا
 
 انقدر دلتون برام تنگ شده؟_
 

 . فشار دادمویشاس
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 و بخرم طی بلنیمن ا.  از صبح پدرمو دراوردهمی کھ مرنھی مشکل ایاون کھ بلھ، ول_
 .کشمیِ نفس راحت مھی
 

 نایِاول خواستم برم بخش خودمون با صنم ا. لرفتم داخ.  آسانسور باز شدِدر
 . حالم بدتر شھنمی آرتام و ببدمی شدم، ترسالیخی بعدش بی کنم ولیخداحافظ

 
 . ھمکفو زدمٔدکمھ

 
 ...خوامی کھ نمنیدونیفقط بابا م. نی زحمت واسھ امشب بخریب_
 

 :ِ وسط حرفمو گفتدیپر
 
 .نگران نباش حواسم ھست, ِ مسالھ سکرتدونمیبلھ م_
 

 : دادادامھ
 
  باشھ؟یبابا جون برگشتش واسھ ک_
 
 .روز بعد ٢_
 
 . نگھ داروی لحظھ گوشھی_
 
ِ حدس زدم کھ مسول فروش ی ولدمیشنیصداشو نم.  نفر شروع کرد بھ حرف زدنھی با

 .باشھ
 

 ی تاکسھیواسھ .  کردمیبا سر از نگھبان خداحافظ. ِرفتم سمت در. سادی اآسانسور
 .سوار شدمو آدرس دادم. دست تکون دادم

 
 : گفتقھی بعد از چند دقی علبابا
 
 . دنبالتامی نرو خودم مییجا, یدیرس . ۴ِِ پروازت ساعت ؟ّیالو بابا؟ ھنوز پشت خط_
 
 .امی مرمیگی دربست مھی. شمی مزاحمتون نمگھینھ د_
 
 .امی میعنی امیگفتم م. ِرو حرف بزرگتر حرف نزن دختر_
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 ن؟ی نداریکار. مونمیمنتظرتون م. باشھ چشم_
 
 .مواظب خودت باش.زمینھ عز_
 
 .خداحافظ. نی ھم سالم برسونمیبھ مامان مر_
 
 .خداحافظ_
 
 .شمی مادهی بغل پنی آقا ھمیمرس_
 

 .ِ حساب کردم و رفتم سمت درپولشو
 
 دمیسرمو بلند کردم تا تشکر کنم، د.  درو باز کردیکی کھ گشتمیِ دنبال بھزاد مفمی کتو

 .مھسا است
 

 .چشاشم کھ باد کرده. موندهنجای شبو اپس
 

 خوادیدلم م. ٔ دختره جلفدهی کار کردن کھ خستھ شده تا االن خوابی چستی نمعلوم
 .خفش کنم

 
 .ِ بود رفتم سمت پلھ ھای عمدنی اگھ فکر کننیونمی تنھ بھش کھ مدھیِ زدن با
 

 یباالخره رو راحت,  و ماچ و بوسکی و پرواز و ترافری ساعت تاخ٢, ً از حدودابعد
 .خوردمیِ نشستھ بودم و شکالت داغ منای امیٔ خونھ مامان مرِیھا
 

 شی تو پِاری سرشو با پوست خکردی می سعمی و مامان مرکردینگاه م TV ی علبابا
باالخره طاقت . کردی و منو نگاه مکردی سرشو بلند میھر از گاھ.  گرم کنھشیدست

 : و گفتاوردین
 
  گفتھ بھت؟یزی چی حرفتون شده؟ نکنھ مھدنازی چت شده؟ با پری بگیخوای نمانایدا_
 
 .فقط دلم گرفتھ,  کدومچیھ_
 

 : گفتی علبابا
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 ؟ی سھندو کردیھوا. پس دلت واسھ ما تنگ نشده, آھــــــــان_
 
 : تمام گفتمیی پرروبا
 
 .بلھ_
 
 سھندو ٔنھی رو سذاشتمی کھ دلم گرفتھ بود سرمو منی اای ھروقت ناراحت بودم یچگ باز
. بردی کھ خوابم مرفتی و قربون صدقھ ام مکردیاونم انقدر موھامو ناز م. کردمی مھیگر
ّھمھ غمو غصم ,  شدنداری بود کھ بعد از بی چھ حکمتدونمینم  .رفتی مادمیٔ
 

 دی بایک, نی بعد از ادونستمیمنگ بودم، نم.  از دستش دلخور بودمیلیخ,  رفتیوقت
.  آرامش گمشده مو برگردونھتونھی می اتاقشم تا حددمی فھمی اتفاقیلیآرومم کنھ کھ خ

 .ارمی اتاق پناه منی شد کھ از اون روز بھ بعد ھروقت اعصابم خراب باشھ بھ انیا
 

 شستھ بودش میبس کھ مامان مر. وش کردمبالشو گرفتم بغلم و ب.  پتوِری زدمی خزآروم
 یخودش کل, نی رو اذارهی سرشو مدونستمی کھ منی ھمی ولدادی سھندو نمی بوگھید

 .بود
 

 زود چشمام یلیموفقم شدم چون خ.  کنمی کردم ذھنمو از آرتام خالی بستمو سعچشامو
 . شد و خوابم بردنیسنگ

 
 .چشامو باز کردم. کردی داشت نازم میکی
 

 .ٔ گوشھ تخت نشستھ بودنیری خنده شھی با می مرمامان
 
 .سالم_
 
 .زمی عزیدی پاک نکرده خوابشتویباز کھ آرا. تییایمی شیسالم بھ رو_
 
 . رفتادمی دیببخش_
 
 ؟یبھتر_
 
 .یلیخ_
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 یلی کھ خییاز ھمونا.  واست سوپ درست کردمایپس پاشو ب. خوب خدارو شکر_

 .یدوست دار
 
 : ذوق گفتمبا
 
 ر؟یش_
 
 .ایتا سرد نشده ب. ه شکمو خانومآر_
 
 .امیصورتمو بشورم م. چشم_
 
 
 تو اتاق بمونم و شتری کردم بی کھ تونستم سعیی بودم تا اونجانجای کھ ای روز٢ ِیط

ِ کرده بود و واسھ نبود پسر و نوه اش می ھمراھمی مامان مرمی چند بارھی. رمی بگیانرژ
 خوب ی ولانی مھدای سھند و ی بھش بگم بھ زودخواستی دلم میلیخ.  کرده بودھیگر
 . قول داده بودمشد،ینم
 

 . بودنایت.  برگردم تھران کھ تلفنم زنگ زدشدمی آماده مداشتم
 
 .یسالم خانوم_
 
 ؟ی خبر ندادھی ارومی اومددمی معرفت، شنیب_
 

 : گفتمزدی کھ تعجب توش موج مییبا صدا.  گرد شدچشام
 
 ؟یدونیتو از کجا م_
 
 . اون گفتدمیصبح باباتو د_
 
 :داد زدم. شدمیِ داشتم از زور تعجب خفھ مگھید
 
 شھ؟یمگھ م. دونستنی کھ نمنای بابا ای ول؟یچــــــــ_
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ِ از مضرات دو تا بابا داشتن ھا نمیا. گمی تو می کھ بابا علگمی تو نمیبابا مھد, وونھید_ ِ
 ...انایدا
 
حاال خوبھ !!!  خبرم؟؟ی تاحاال انقد دھن لق شده من بی بھت گفت؟ از کیبابا عل_

 . ِ سکرتمیبھش گفتھ بود
 
 گرفتھ بود، صبح اسمتو تو طیِ خودش نگفت کھ از آژانس ما بل،یاوووو چقد نق زد_
 .دمی دستیل

 
 . آخھگمیم.آھان _
 

 : دادمادامھ
 
 . کھ خبرت نکردمدیببخش.  اصال حالم خوب نبودنایت_
 
, حالت خوبھ.می روزه ات عادت کرد٢ ِی مسافرتانی بھ اگھید. کنمینھ بابا خواھش م_

 مگھ نھ؟
 
 . بھترمیلیآره، خ_
 
برو بھ کارت , شمی مزاحمت نمنیواسھ ھم, ی پرواز دارگھیِ تا چند ساعت ددونمیم_

 باشھ؟. کن mail  واسموی ھمھ چیبرس ول
 
 .یبابا. مواظب خودت باش. یاوک_
 
 .یتوام، با_
 
 دکتر و ی حالم از ھرچگھی کھ دنیبا ا.  کھ برگشتھ بودمشدی می دو ھفتھ ایکی
 شر و یانایبشم ھمون دا, ِ مثل قبل رفتار کنمکردمی می سعی ولخوردی بھم ممارستانیب

 نای صنم اگھی ھم موفق شده بودم چون دیتا حد. ذاشتی کھ سر بھ سره ھمھ مطونیش
 .کردنی نمچمیسوال پ

 
 بھ رفت ی حتگھید. کردمی سرد بودم کھ خودمم تعجب م وی نسبت بھ آرتام تھی قدربھ

 .  مھسا ھم عادت کرده بودمیو آمدا
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ِسر طرز چ)  بودِدی جدیاز پرستارھا ( دای شبا  کھ با میکردی داروھا بحث مِدمانیِ
 .میِ دوتامونم بھ سمت صدا برگشتیِ التماس زن مسنِیصدا

 
 .نیکمکم کن. ستیدستم بھ دامنتون، پسرم حالش خوب ن, خانوم دکتر_
 
 : شدم و با لبخند گفتمکشی نزدکمی
 
 . خدمتتونادی از ھمکارام بیکی گمیاالن م. ستمیِمن پرستار اورژانس ن_
 
 ام از دونھی یکی, نی بکنی کارھیتورو خدا .  شلوغھیلیتصادف شده، سرشون خ_

 .رهیدستم م
 

 : ام گرفتخنده
 
 حاال کجاست؟_
 
, تا درو باز کردم. میِبا ھم بھ سمت اتاق رفت. ه کرد دستش بھ اتاق روبھ رو اشاربا

 : گفتیی قشنگھ آشنایلی خیصدا
 
 نی بھش بدیزی چی خواب آورھیخانوم دکتر دستم بھ دامنتون، مامانم منو خفھ کرد _

 . آروم شھدیشا
 
 :ِ شک سر تا پامو چک کردم و رفتم سمت تختبا
 
  دم؟ی من دامن پوشنی کھ بگنی داریشما مادر و پسر چھ اصرار_
 

 : صدامو بردم باال و گفتماری اختی بدنشی حرفمو ادامھ بدم کھ با دخواستم
 
  ؟یِ سر خودت آوردیی چھ بال؟یکنی کار می چنجایتو ا!!!  ؟؟؟ـــــــــــوشیدار_
 
 . ھانھی ھمرسھی آدم بھ آدم می ولرسھی کوه بھ کوه نمگنیم.  خانومانایبھ بھ دا_
 

 : و گفتکردینش کھ داشت با استرس نگاش مِ سمت مامابرگشت
 
 . واسمی کرددای دکتر و پنی طالترگریدستت درد نکنھ مامانم، ج_
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 .ادی کلمھ رو خوشم نمنینگو ا,  حالم بد شدوشیدار, َاه_
 

 : و گفتدی خندبلند
 
 .دونمیم_
 

ِ در نظر گرفتن حضور مامانش گفتمِبدون ِ: 
 
 ؟ییو تی شلوغنیِنکنھ مسبب ا, نمیبگو بب_
 
 چھ دست یدونی تو کھ خودت م؟ینیبی مگھ نمم،یِمن بدبخت خودم قربان. نھ بابا_

 ...باقـــــــــــلوا.  دارمیفرمون
 
 : خنده گفتمبا
 
 . با ھممیکنیٔ درجھ خسارت چقدره بعد حساب منمیبذار بب, خوشمزه_
 

 ِزی معلوم بود چیصورتش زخم شده بود ول.  اشنھی زدم و شروع کردم بھ معایچشمک
 . سرش بودِی کھ نگرانم کرد برآمدگیزیچ. ستی نیخاص

 
 : کردم گفتمزی کھ زخماشو تمنی از ابعد

 
 .ادی دکتر بدی اش باھی واسھ بقگھید_
 
 ؟یستیمگھ تو دکتر ن_
 
 .نھ من پرستارم_
 
ر  من کھ تا کمِی بھ سر تا پایآرتام نگاھ.  باز شدی وحشتناکِی گفتم در با صدانوی اتا

 : کرد و گفتوشیخم شده بودم رو دار
 
معلوم . ی و بھ کارت برسیّ قراره از دوست پسرت دل بکنی کنمیِساعت منتظرم بب ٢_

ِ بخش تو ؟نجای مگھ ا؟یکنی کار می چنجایھست ا ِ  
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 :با تعجب رو بھ پسرش گفت.  شده بودجی گوشیِ مامان دارچارهیب
 
 . خانوم دوست دخترتھنیمگھ ا_
 
 :با تتھ پتھ گفتم. دمی خجالت کشیلیخ
 
 .با اجازه.  دکتر اشتباه برداشت کردنیآقا, نھ اصال_
 

 : کھ فقط اون بشنوه گفتمیطور, شدمیِ از کنار آرتام رد میوقت
 
 .ارمی کارتو سرت در منی اِیتالف. شناسمی کھ می ھستی آدمنیمزخرفتر_
 

 : گوشم آورد و با اخم گفتِکیسرشو نزد. نییِ مثل من صداشو آورد پااونم
 
 ؟یندازی خط منموی نکنھ بازم ماشھ؟یچ_
 
 و دمییسایدندونامو رو ھم م. ِ و رفتم سمت آسانسورنیِ حد ممکن سرمو انداختم پائتا
 شھی چطور پنیبب,  ھامارستانھی بنجایمثال ا. کشھی خجالتم نموونھید. زدمی لب غر مِریز

 .  آبروم کردی بوشیمامان دار
 

حتما ... دهی خودش ددمی بھش گفتھ؟ شای کیعنی!  ؟دونھی و از کجا منی ماشٔھی قضحاال
 دیٔ بھ اون پنجره اتاقش مردمو دچسبھیصبح تا شب م. ٔ پسره فضولدهیخودش د

 .کنھی می دکتری کدونمیمن نم. زنھیم
 

 زوی چھی دنی تا منو دکردنیصنم و سوسن پچ پچ م. ستگاهیِ غر کنان رفتم سمت اغر
 . کردنمیون قاپشتش

 
 : گفتمطنتی شبا
 
 .دمی نکن دمشی قان؟یدی واسھ من کادو خرھ؟یچ_
 

 .دی دوتاشونم پررنگِ
 

 .ستیِمال تو ن: صنم
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 . بھ آرتام ھم ندارهیربط: سوسن
 

 : کرد لبخند بزنھیسع.  واسھ سوسن رفتی بدی چشم غره صنم
 
 .زمیبرو بھ کارت برس عز.  سوسن جونیگیچرا چرت م_
 
 بھشون شک کرده بودم، از ی از طرفی کنم ولی فضولنی از اشتری خواستم بینم

 .کردمی احساس مویِ ترس خاصھی میطرف
 

 : صدامو کنترل کنم و با استرس گفتمنتونستم
 
 .نمیبده بب.  تو دستتھ صنمیچ_
 
 کھ بود باعث شد صنم دستشو بھ طرفم دراز یّ تمنا، ھرچایّ تو صدام تحکم بود دونمینم

 .کنھ
 
ِ کارت قرمز جھی اولش فکر کردم . فوق العاده جلف و زشت. دی سفِی با کناره ھاغیِ

 . نگاش کنمکیکنجکاو شدم از نزد, ِ اسم خودم روشِدنی با دی ولھیزی چیکیِکارت تبر
 

 جعبھ ھیدستش .  کارت بودم کھ مھسا روبروم ظاھر شدیِ تو شوک نوشتھ ھاھنوز
 : گفتیِبا ناز خاص.  بودینیریش
 
 . آرتام جون انتخابش کردهش؟یدیپسند_
 
ِ کار آرتامزدمی حدس مدیبا ِ مثل مھسا رو برا ازدواج انتخاب کرده ی دختریوقت, ِتابلو. ِ

 .گھی است دقھیحتما بد سل
 

 .نی پرت کنم پائ ارتفاعنی خودمو از اولخواستی مدلم
 
ِ دروغ چرا اصال انتظار ی شده بود ولی عادگھیِ آرتام و وجود مھسا دِی کھ دورنی ابا

 . نداشتمویزی چنیھمچ
 
 . بودمیِاز دست حماقتم عصبان.  بودمی عصبانیلیِ دست خودم خاز
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!! عاشق بشم ؟؟,  بوسھھی تا حرف و ۴ لبخند، ھی با ی راحتنی تونستھ بودم بھ اچطور
 !! کنم؟؟ی پردازالی خی راحتنیچطور تونستھ بودم بھ ا

 
 شاھزاده سوار بر ھی و آرزو، دی امای دنھی پرنسس با ھی.  نداشــــــتایّ قصھ مشکلالبتھ

ّ بود کھ پرنس، عاشق جادوگر قصھ شده بودنجای ایفقط بدبخت. دیِاسب سف ِ ِ. 
 
 یِاحساس خاص.  دفعھ قلبم قفل کرده بودنیھ بود، اِ کارم از ھنگ کردن مغز گذشتگھید

 بود باعث شده بود سکوت کنم، ی ھرچی ترس ولھی دمیشا,  خلسھھی خال، ھی. داشتم
 . کنمھی بغضم بترکھ و گرذاشتینم
 

.  خورده بودم باال آوردمی و ھرچیی سمت دستشودمیدوئ.  تو دستمو مچالھ کردمِکارت
 .ستگاهی آب زدم بھ صورتم و برگشتم ایمشت

 
 .رونیِدر اتاق آرتام باز شد و اومد ب.  بودینیریِ ھنوز در حال پخش شمھسا

 
 کھ نیِ مثل اھوی تو موھاش کھ رفتیدستش داشت م.  تو ھمدی مھسا اخماشو کشِدنی دبا
 . و منو نگاه کردستگاهیِ افتاده باشھ برگشت طرف اادشی یزی چھی
 

 . شد بھ منرهی خنشی غمگیبا چشما.  بھ موھاش، اخماش باز شددی رسدستش
 

 بدم نانی کارم بھش اطمنی با اخواستمی مدیشا, دونمینم.  زدمی جونیِ لبخند بناخوداگاه
 . نگرانم باشھستیالزم ن. کھ حالم خوبھ 

 
 :دمیِ دم گوشم شنییصدا

 
 مگھ نھ؟, بھت گفتھ بودم دل نبند بھش_
 

 .جوابشو ندادم. دادی و سرشو تکون مکردیف داشت نگام م بود کھ با تاسیبیحب
 

 .دمیترسی می احتمالیاز اتفاقھا. ستھی زمان باخواستی مدلم
 

 ِیِّ کھ با فک باز و چشمای خانیِ تو دستشو گرفت سمت دکتر تقی از کارتایکی مھسا
 . کردیگرد شده داشت نگاش م
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 ھولش د،یِ حرکت دست مھسا رو کشھی شو از در گرفتو با ھی کارت تکِدنی با دآرتام
 .داد تو اتاقش

 
 ِی کارو کردنی چرا اِیصدا.  فکر کنم دعواشون شده بودی واضح نبود ولصداشون

ِھمھ از تعجب سر جاشون .  مھساِھی گری پشت بندشم صداد،یچیآرتام تو بخش پ
 :سوسن گفت. خشکشون زده بود

 
 .ندی عروس خانوم و نپسندزی آقا داماد سوپراایگو_
 

.  زنگ خودلمیخواستم جوابشو بدم کھ موبا. گنگ نگاش کردم.  کردی ای عصبخنده
 . سھند بود

 
 : صاف کردمو گفتمصدامو

 
 .یسالم داداش_
 
 : گفتی ترکبھ
 

 . با توام حرف بزنھدمی جان صبر کن االن مھدای_ 
 

 : گفتی قانع نشد چون سھند با کالفگنکھیِ مثل ای ولدمی رو نشنھدای یصدا
 

 .کچلم کرد,  خانوم کوچولونی بھ ادمی مویگوش,  جانانایدا_ 
 

ِ کھ منتظر جواب از طرف من باشھ گوشنی اِبدون  . ھدای داد بھ ویِ
 
 :ِ لحن بچگانھ اش گفتبا
 
_melaba anne) .سالم مامان( 
 

 ? _a؛kım? bitanem? nasılsın güzelim )  ی ؟ چطوردونمی یکیعشقم ؟ 
 )خوشگلم ؟

 
_.babam helseyi tofladı, biz sana geliyoz ) ما .  جمع کرده ویبابام ھمھ چ

 )  توشی پمیای ممیدار
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?_ne zaman balım ) عسلم ؟یک ( 
 

 _.iki gün önce ) دو روز قبل ( 
 

 . ام گرفتخنده
 

?_yahdacımِ nce geçmi؛ zamandır, gelecek için sonra demen 
gerekior.anladın mı 

 
 ) ؟یدیفھم.  بعدی بگدی باشھیِ زمان گذشتھ استفاده می برا جونم قبلھدای( 
 
_anladım. 
 
 .)دمیفھم(
 

?_afferim sana.artık telefonu babana verirmisin 
 
 )  بھ بابا؟یدیحاال تلفنو م.نیآفر( 
 
_.tamam. hotta kal 
 
 . )خداحافظ. باشھ( 
 

 : گرفت و گفتوی گوشسھند
 
 . دارهیِبچھ ام ھنوز مشکل زمان مکان_
 
 ؟ی ندادادشی یچیھ.  حرف بزنھی فارسستیھنوزم کھ بلد ن_
 
 : خنده گفتبا
 
 . دارمشیگشنمھ، تشنمھ و ج.  تا جملھ بلده٣, چرا_
 

 : و گفتمدمی خندبلند
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. میکنی مشی کارھی, ِ خدا بزرگھشمی گرفتھ، باقادی و ی ضروریجملھ ھا. خوب حلھ_

  ؟نیای می کقایحاال دق
 
 دی اول باگھی مھدای. می از استانبول واسھ تھران پرواز دار٣ِعت پس فردا صبح سا_

 .نمی ببانامویمامان دا
 
 .نجای اانی کھ اونا بدمی خبر منایبھ مامان ا, نی برنیتونیحاال کھ شما نم.  فداش شمیالھ_
 
 زنگ بزنھ رانی از اخوادیخودش م. می خبر ندی خانوم فرمودن بھ کسشھ،ی نمرینخ_

 .بگھ اومده
 
بخدا اگھ بفھمن پوست از سرمون . ای وجـــــــبمی ننیِ دست امیموند... ال الھ اال هللا_
 .کننیم
 
 .  روزم روش٢ ھمھ مدت صبر کردن نیا_
 
 .نیِمواظب خودتون باش. منتظرتونم. یباشھ ھر جور راحت_
 

 . جواب نشدم، تلفنو قطع کردمِمنتظر
 

 گھی دنامی آرتام ایسرو صدا.  رفتھ بودیبیخوب خدارو شکر حب.  نگاه کردماطرافمو
ِ لبخند ھیفقط سوسن بود کھ با .  نبودشمی پقھیِ فضول چند دقِتی از جمعی خبرومد،ینم
 : گفتدی تعجبمو دیوقت. کردی منو نگاه مثانھی خبدمی شاطونیش
 

 .  ھمھ کارتارو جمع کردی عذر خواھیآرتام ھم با کل.  رفتھیمھسا با گر_ 
 

 : شو خاروند و ادامھ دادچونھ
 

 . ِ ھم رفت اتاقشی ؟ اھان دکتر زمانی چگھید... امــــــــــــم_ 
 

 اونجا چرا؟_ 
 



 85 

 اعصابش نی کھ با ای اتاق عمل، انتظار نداررفتی مدی باگھیِ ساعت دکیآرتام تا _
کھ  نھیمھم ا,  بابادونمیچم. حتما رفتھ جاشو باھاش عوض کنھ. ماریِ بھ جون بفتھیبره ب
 . شدی منتفی عروسھیقض

 
 : گفتمجانیبا ھ. ِ کارت تو مشتم افتادمِادی گفت نوی اتا
 
 . رفتادشیِکارت من . آخ جون_
 
 . شروع کردم بھ صاف کردنشزوی گفتمو کارتو گذاشتم رو منویا

 
ِ نصفھ گنج کنھی ندونھ فکر می ھر ککنھی ذوق منیھمچ. انای خاک تو سرت دایعنی_

 .قارون و کش رفتھ
 

ِ کارتو بکنم تو حلق خواستمی مشیِ ساعت پمی ننیتا ھم.  خنده ام گرفتھ بودخودمم
 .کردمی داشتم صافش می خاصِتی االن با حساسیمھساھا ول

 
ِ بھ خاطر کار آرتام ذوق کرده بودمای حرف زدن با سھند بود ِراتی از تاثدونمینم ھر . ِ
 . داشتمیِ بود آرامش خاصیچ
 
 اون ھمھ شماره و اسم، ِنی کردم از بیسع.  و نگاه کردمتوری خواب الود مانی چشمابا

 .  کنمدایِپرواز سھندو پ
 

 .دمی کشازهیخم
 
 :ِ دم گوشم گفتیکی
 
 ؟ی بغلم بخوابیخوایم_
 

آماده + ١٨ِ چند تا فحش ھی. کردمیداشتم سکتھ م.  بھ پامدی چسبیزی چھی لحظھ ھمون
 ھدای بود دهی کھ بھ پام چسبمیزیاون چ. دی سھند ھمش پرِدنیکردم تا نثارش کنم کھ با د

 .بود
 

 رمی بگمی تصمتونستمینم. چقدر بزرگ شده بود.  کردم، دلم ضعف رفت براشنگاش
 : سھند گفتنکھیاول کدومشونو بغل کنم تا ا
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 . انصاف بغلش کنیکشت خودشو بچھ ام، ب_
 

 یش کرده بودم کھ بھ ترکبوس بارون.  شدم، از پاھام کندمشو محکم بغلش کردمخم
 :گفت

 
 . دارمادی نگھ دار من طرفدار زشوی کمھی ،یلپمو تموم کرد_
 
 : گفتمدموی کششوینیب
 
 .طونیش_
 

 : گفتکیِ مکث کوچھی از بعد
 
 .ِمثل تو فرشتھ ام. ستمی نطونیمن ش. ی گفتی چدمیفھم_
 

 .ِ سمت چمدوناشوندییبالفاصلھ دو. نیی و گذاشتمش پادمیخند
 

 : گفتکردی کھ نگاش می در حالسھند
 
 . بدزدهلشوی قراره وسایکی کنھیھمش فکر م.  خودتھِنی عانای داینیبیم_
 
 ؟ی بغلم کنیخواینم_
 

موھامو بوس کردو محکم منو بھ خودش . ِ باز کردو دور بازوھام حلقھ کرددستاشو
بود واسھ دلم لک زده . دمیکشی مقی عمی نفسھانشویسرمو گذاشتھ بودم رو س. فشار داد

 یلیِ با لحن خیکی کھ شدمیِتازه داشتم غرق لذت م.  سکوتنی آرامش، انی بو، انیا
 : گفتیبد
 
 ن؟ی با ھم داری تا چھ نسبت٢شما _
 
احساس کردم .  چرا ھل شدمدونمی نمیفورمیونیِ مرد ِدنیبا د. رونی بغلش اومدم باز

 .دمیترسی مسی از پلیاز بچگ. ٔھمھ اطالعات از ذھنم پاک شد. دهیرنگم پر
 
 : گفتی بلندترِی صدابا
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 !!ستم؟یمگھ با شما ن_
 
 پسره چھ نیا!!  چرا مغزم قفل کرده؟ایخدا.  سھندِی چنگ انداختم بھ بازواری اختیب

   با من داره؟ینسبت
 

 : گفتیِبا لحن دلگرم کننده ا.  خونسرد بودیلیسھند خ, ِ عکس منبر
 
 .یِنسبت خون_
 
 :ت با تمسخر گفسھیپل
 
 پس دختر عموتھ؟؟_
 

 ای خداکنم؟ی می چھ غلطنجایپس نامحرمــــــــھ؟ آخھ من ا, خاک تو سرم.  شل شدپاھام
 ...غلط کردم

 
 .  بازو شو رھا کردمعیسر

 
 : گفتسھند

 
 .خواھرمھ, نیاشتباه حدس زد. رینخ_
 

 .دنی و شروع کردم بھ خنددمی کشیِنفس راحت.  داداشمھنی اومد اادمی.... آھـــــــــــــان
 
 : با تعجب نگام کرد و رو بھ سھند گفتسھیپل
 
 .ییِکارت شناسا_
 

سھند ھم پاسپورتشو کھ .  دادم دستشمویِ شدم و کارت ملمیِ پشت سھند قانامحسوس
 .ھنوز دستش بود و داد

 
 . ازمون دور شددی ببخشھی کردو با یِ نگاه سر سرھی
 

 .دی کھ رفت سھند بلند بلند خندنیھم
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 ؟یترسی مسیتو ھنوزم از پل, دختره خوب_
 
 .زدی سھند بخدا قلبم تو دھنم میوا_
 
 .رمیمی می خوابی کھ دارم از بمیبر_
 

 :کردی بود بھ چمدونا و دور و برشو کنترل مدهیِ کردم کھ مثل کنھ چسبھدای بھ ینگاھ
 
 .کنمی رو بغل مھدای منم اریتو چرخ و ب_
 
  کجاست؟نتیماش_
 
 : خنده گفتمبا
 
 . ندارمنیماش_
 
خودم برات .  عب نداره؟ی ندارنی ماشی ولی گردن کلفت دارِی تا بابا٢ ؟یچــــــــ_
 . نخورویچیِ غم ھیتا داداشتو دار, خرمیم
 
؟ ھمھ !!کی ترافنی انی کار توای چخوامی منیماش. ِقربون داداش دست و دل بازم بشم_

 . دربست در خدمتموننھایتاکس
 
ِ ولو نشدم از زور نجای تا ھمادی تو صداش کن بای راننده خصوصنی از ایکیحاال _

 .خواب
 

 .سھندم دنبالم اومد. یِ تکون دادم و رفتم سمت تاکسسرمو
 
 دادم دست سھند و فویک.  بوددهی بغلم خوابھدای.  ھوا کامال روشن شده بودم،ی برستا

 :گفتم
 
 .من دستم بنده. درارپول و بھزاد و _
 
 : گفتطنتی شبا
 
 فت؟ی تو کی کردمیپسر قا. چشمم روشن_
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 .میدیرس, زود باش بابا.  نمــــــــــــکیب_ 
 

 رو گذاشتھ ھدای. می باالخره رو کاناپھ ولو شدختنی سر و صدا و عرق ری از کلبعد
 .کردمیبودم رو پامو موھاشو ناز م

 
 . بھ من برسکمی, اون بچھ رو ول کن_
 
 برو بخواب اد؟ی خوابت میگفتیدر ضمن مگھ نم. ِحاال خوبھ دختر خودتھ ھا. حسود_
 .گھید
 

 : گفتارهی در بدشوی سفِشرتی تکردی می کھ سعی حالدر
 
 .رمیمی میدارم از گشنگ. دیخوابم پر_
 

 .زی پرت کرد رو مشرتویت.  موفق شدباالخره
 
 . بچھشیزشتھ بابا پ.  شلوارتم دراریخواست. تورو خدا تعارف نکن سھند_
 
 . بده بخورمیزی چھیحرفو عوض نکن . ِاون کھ خواب _
 
 ی پاچھ ھاگھیحاال د.  سھندشیبرگشتم پ.  رو بردم اتاقم و آروم گذاشتم رو تختھدای

 .زیشلوارشم تا کرده بود و پاھاشو گذاشتھ بود رو م
 

  برات؟ارمی بیخوری میچ_ 
 
 .ستی گشنمم نگھید.یچیھ_
 
 ؟یوا؟ سھــــــــــــند؟ مسخره ام کرد_
 

 : کردو گفتی مستانھ اخنده
 
 ؟ی چرا انقدر الغر شدنمیبگو بب. نارویول کن ا_
 
 : ربط گفتمی بیلی جوابشو بدم خنکھی اِی جابھ
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  م؟ی بخوابمی بریایم, ستیحاال کھ گشنت ن_
 

 : گفتدوی کشی اازهیخم
 
 .میجا نشون بده بخواب ھی حداقل م،ی بخوری ندادیزیتو کھ چ_
 

 . فرو رفتمیقیِ سھند بود بھ خواب عمٔنھی کھ سرم رو سی در حالقھی از چند دقبعد
 
 
 . دارمشیج, تشنھ, گشنمھ_
 
 . رو تختدی جفت پا پریکی
 

 . ھمون جملھ تکرار شددوباره
 
 .شدیصدا ھر لحظھ دور تر م.  خوابم بپرهدمیترسیم.  کوچولو چشمو باز کردمھی
 

 . پاھاشِی پام الھیسرم رو شونھ اش بود و .  بوددهی بھ کمر خوابسھند
 

 : گفتی خش دارِیسھند بازوم و گرفت با صدا. دمی فنر از جام پرِمثل
 
 .انای شو داالی خیب_
 
ِ کف دستم زدم بھ شکم لختشبا  :گفتم.  دادیِ شق بدِیصدا. ِ
 
 . دارهشیولم کن سھند، بچھ ج_
 
 :و ول کرد و با تحکم گفتبازوم.  چشاشو باز کردھوی
 
 .ھدای_
 

 ِی تا دستشو گذاشتھ بود ال٢ کھ یدر حال.  اومد توھدای در باز شد و ھی از چند ثانبعد
 . خوردیپاشو ھمش تکون تکون م
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 : گفتی بھ ترکسھند
 
 ؟ی داریی دستشوھدای_
 

 : زدم بھ بازوش و گفتممحکم
 
 .یپرسی میِ چھ سوال مسخره ا؟یمگھ کور_
 
 :خواستم باھاش برم تو کھ گفت. یی رو بغل کردم و بردم دستشوھدای
 
_.kendim yaparım 
 
 .)خودم بلدم(
 
 : تعجب گفتمبا
 

?_ozaman niye bizi uyandırdın 
 
 )؟ی کرددارمونی پس چرا بیاگھ بلد(
 

 .کالفھ برگشتم تو اتاق. دی خندفقط
 

 : گفتسھند
 
 کنھ تی اذخواستی فقط مدم؟ی چرا اون سوالو ازش پرسیدی حاال فھم؟ی شدطیخ, ھیچ_

 .یی دستشورهیِ وقتھ خودش میلیواال خ
 
 . ھاِیعجب جونور_
 

 : ادامھ دادمبعد
 

 . دارهی بد آموزھدایواسھ .  تنت کنیزی چھیسھند پاشو , َاه_ 
 
 : اشاره کرد و گفتنشی چشماش بھ سبا
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 !! نداشت؟؟ی بد آموزنجای ایذاشتی سرتو میچطور وقت_
 

 مخالفت کرده نایچقدر بابا ا.  روشدمی دستمو کشاری اختیب. شی خورد بھ خالکوبچشمم
 تو سرت باشھ ھمھ یِ باد جوونیوقت. ِ کو گوش شنوایِبودن کھ اسم منو تتو نزنھ ول

 ...ِ جزو اشتباھاتات خنده دار سھند بودنمیا. ادی بھ نظر می واست منطقیچ
 

 : گرفت تو دستشو گفتدستمو
 
_cansu دیدی منوی ای وقتخوردی حرص مشھیھم. 
 

 بار انداختم باال و ٢،٣ کھ جو و عوض کنم ابروھامو نیواسھ ا.  کردم پکر شداحساس
 : گفتمطنتیبا ش

 
 د؟یدیمگھ اونم لخت تورو م_
 
 !!ِنھ فقط واسھ تو کشف حجاب کردم_
 

تا منو .  آشپزخونھِزیِم نشستھ بود پشت م آرویلی خھدای.  و از اتاق خارج شدمدمیخند
 : گفتدید
 
_ .ben gevrek istiyorum 
 
 )خوامیمن برشتوک م(
 

 ?_şuan gevreğimiz yok ama yüzümü yıkadıktan sonra çok güzel 
yumurta yaparım sana.tamam mı 

 
تپل  ِمروی نھی دست و صورتمو شستم واست نکھی بعد از ای ولمیاالن برشتوک ندار(

 )باشھ؟. کنمیدرس م
 
_.tamam 
 
 .)باشھ(
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من و سھند ,  بوددهیِ رو تخت من خوابھدای شبیچون د. کردیکمرم درد م.  تو اتاقرفتم
ِمجبورا رو تخت تک نفره اتاق مھمون خواب ٔ ِ  .میدیً

 
 با نکھیبعد از ا.  بلندمو شونھ کردمِیصورتمو شستم و موھا.  بھ بدنم دادمی قوسکشو

 . بستمشون رفتم آشپزخونھپسیکل
 

 . بوددهی پشت و رو پوششرتشویت.  اومده بودسھندم
 
 : من گفتِدنی با دھدای
 

 ?_anne?? babamada şahanda mumurta yaparmısın 
 
 )؟یکنی درست ممرویمامان؟ واسھ بابامم ن(
 

 : و گفتدی خندسھند
 
 ... نگوانایبعدشم چند بار بگم بھ دا. sahanda نھ و şahanda اوال_
 

 :ِ وسط حرفشو گفتمدمیپر
 
 .من دوست دارم بھم بگھ مامان.  نداشتھ باششیسھند کار_
 
.  مخالفت نکردیکس.  کھ زبون باز کرد و منو شناخت بھم گفت مامانی از وقتھدای

 منو با ھدای نداره کھ یِ فقط بھ خاطر منھ، واال واسش فرقدهی مریًسھند ھم اگھ گاھا گ
 . صدا کنھیچھ صفت

 
 اسم من کنھی فکر مکنمی مامان کھ احساس مگھی بھم مالی خی انقدر بھدای وقتا یبعض

 .انایِمامان نھ دا
 

 : گفتمی بھ ترکھدایِ از خوردن صبحانھ رو بھ بعد
 
 . گنا دارنـــــــا؟؟ی کھ امدی خبر بدنای ای بھ مامانیخوای جان نمھدای_
 

 : بھ ھمو گفتدی با ذوق کوبدستاشو
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 .ھامی مھامیم_
 

ِ سھند مثل الک غلط گبازم  : وسط و گفتدی پرریِ
 
 .خوامی نھ مھامیم_
 

 .ھدایِ و دادم دست کریزدم رو اسپ.  رو گرفتمنای امی مامان مری خونھ شماره
 
 الو؟_
 
_ .anne anne biz geldik  
 
 )میمامان بزرگ ما اومد(
 
 ؟ییکجا,  قربونت برمی الھ؟یی توھدایالو؟ _
 
  ترجمھ کنم آخھ؟ی چطورنوی من اایِد ب. منتظر بھم زل زد ِی با چشماھدای
 

 : از دستش گرفتم و گفتمویگوش
 
 ن؟یخوب. میسالم مامان مر_
 
 نجا؟ی انیومدی چرا نران؟یاومدن ا_
 
 ...دیشما با.  اش مفصلھھیقض_
 

 : گفتھیبا گر.  جملھ مو تموم کنمنزاشت
 
 . زنگ بزنم خبر بدمنازیقطع کن بھ پر,  خوبلھیخ_
 
 : بگم داد زد و گفتیزی چھی خواستم تا
 

 .قطع نکن بده با سھند حرف بزنم, نـــــــــھ_ 
 
 .ھدای ِشی دادم بھ سھند و برگشتم پوی خنده گوشبا
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 . بودھیٔلباشو جمع کرده بود و آماده گر.  اش قفل کرده بودنھی رو سدستاشو

 
 : گفتمی بوس کردم و بازم بھ ترکموھاشو

 
 .بھ اون خبر بده, نازی بھ مامان پرمی زنگ بزنلی با موباایب . نکن عشقمھیگر_
 
 .گنی می اونا چفھممی من نمیول_
 
 زنگ بزنم؟.  بلدهی ترککمی نازیمامان پر_
 

 : باز کرد و گفتاخماشو
 
 .باشھ_
 

 .ھدایِ دادم دست کریِمثل دفعھ قبل زدم رو اسپ.  مامانمو گرفتملی موباشماره
 
  مامان؟یخوب.  جونانایسالم دا_
 
_ .peri ben geldim 
 
 .) من اومدمیپر(
 

 یخوب چ. اوردیِ حرص سھندو در منمیا.  بگھی داده بودم کھ بھ مامانم پرادشی من
 ...ّواال.  بگھیزی چھی کھ بھ ھمشون شھینم,  دارهلیبچھ ده تا ده تا فک و فام, کار کنم

 
 : گفتمامانم

 
 seni özledim mi?. ھدامی_
 
 )دلم برات تنگ شده بود؟(
 
 : گفتی کرد و رو بھ من بھ ترکزی چشماشو رھدای
 
  نھ؟ای جواب بدم کھ دلش واسھ من تنگ شده دی االن من باد؟یسوال پرس_
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 : خنده و گفتمِری زدم زیپق
 

 . کھ دلش واسھ تو تنگ شدهِنیمنظورش ا. زمینھ عز_ 
 
 :دوباره بوسش کردم و گفتم. معلوم بود حوصلھ اش سر رفتھ.  کردیپف
 
  من حرف بزنم؟یخوایم_
 
 : گرفتم و گفتمویگوش.  سرش گفت آرهبا
 
 . حرف زدنتی ترکنیبچھ ھنگ کرد مامان با ا_
 
 ن؟یکنی حرکت می کن؟یول کن حاال، چرا خبر نداد. ستمیبلد ن!!  کار کنمیخوب چ_
 
 نیای شما بنی ھماھنگ کننای امی با مامان مرشھیاگھ م. ِدستور نوه تون بوده بھ من چھ_
 .نجایا

 
 . باشھمیفکر کنم مر. زنمیخودم بھت زنگ م, قطع کن. زنھی تلفن زنگ مانایدا_
 

 :رو بھ سھند گفتم.  بگم خودش قطع کردیزی کھ چنی از اقبل
 
  کرد؟ھی گرادیز_
 

 .رمیگیو خورد کھ چرا زن نمِ مخ منشتریب. نھ بابا_ 
 
  داره؟یچھ ربط_
 
 کھ دهی مادی ھدای بھ رمی کنم، اگھ زن بگتی بچھ تربستمی کھ من بلد ننجاستیربطش ا_

 . استقبالشانی بینیری کھ اونام با گل و شادی بھ خانواده ش خبر بده کھ داره مدیآدم با
 

 .ی جالبھیعجب فرض.  خندهِری ززدم
 
 . ھوادمیِ ساعت مثل برق گرفتھ ھا پرِدنی دبا
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 .سھند بدبخت شدم_
 
 : گفتی نگرانبا
 
  شد؟یچرا؟ چ_
 
 .کنھی خفھ ام میبیحب. مارستانی برفتمی مشیِ ساعت پکی دیمن با_
 
 .ری بگی خوب مرخصھ؟ی کیبیحب_
 
 .دیببخش. ذاشتمیاگھ مجبور نبودم تنھاتون نم.  برمدی باشھ،ینھ نم_
 
 چند ھیمنم . می رو بپوشونم باھم برھدای ِیصبر کن برم لباسا! ؟ی چھ حرفنینھ بابا ا_

 .جا کار دارم
 
 : خنده گفتمبا
 
 . خودتم درست کنِشرتی تی فقط سھند،یاوک_
 
 : کردو گفتشرتشی نگاه بھ تھی
 
 . بھ منی دادریتوام گ. برو بابا_
 

 دیچی آرتام کھ پِنی ماش شدم چشمم خورد بھادهی کھ پنیھم. می معمول با آژانس رفتِطبق
 .مارستانی بِاطیتو ح

 
 . اخم و تخمشو نداشتمیحوصلھ . دی خوب شد سھندو ندشیآخ
 

 ... وونھید. ترسمی ازش میِبس کھ دعوام کرده مثل چ, شی روان پرٔپسره
 
 
 عی سر،ی پرستارِستگاهیِجلو ا, یبی حبِدنیبا د. ِ وارد بخش شدمیِ لبخند پت و پھنبا

 . نھیسنگر گرفتم تا مبادا منو بب
 
 !! ی کردری کھ بازم دنمیبیم_
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چون اونم ھول کرد و با ,  شده بوددی سفیلیفکر کنم رنگم خ. واری بھ ددمی ترس چسباز

 :تتھ پتھ گفت
 
  ترسوندمت؟ حالت خوبھ؟یلیخ_
 

 ...ِ مثل روحشھیآخھ چرا ھم.  زدمفیٔ سکتھ خفھی فقط دمینھ نترس_ 
 
 . رفتادمی حرفم ٔھیِ لب پاره اش بقِدنی دبا
 
  شده؟یلبت چ,  براترمی بم؟یکتک خـــــــورد_
 

 : زدو گفتیِلبخند محو.  مھربون شدچشماش
 
 .ستی نی خاصِزیخدا نکنھ، چ_
 
 : ادامھ دادیِ لحن جالببا
 
 .ِ جون داداشنیی آوردم پاشوی ؟؟ زدم جلو بندی آبجیگی می چینـــــِیطرفو ب_
 

 : و گفتمدمیخند
 
 ؟یزنی حرف مایدونیِحاال چرا مثل چالھ م_
 
 می چرا قایحاال نگفت. ی بھتر شارمی دربی دلقک بازدی گفتم شا،یدی ترسیلی خدمید_

 ؟یشد
 
 .ِاز دست گستاپو_
 
 : ابروشو داد باال و گفتِی تاھی
 
 گستاپو؟_
 
 ... کردمری دنھیاگھ بب. ِیبیمنظورم خانوم حب. گھیآره د_
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 : رو گلوم و گفتمدمیاره مو کش اشِانگشت
 
ِپخ پخ_ ِ. 
 
 :روپوششو درآورد و گفت.  کم فکر کردھی
 
 . بپوشنوی بده بھ من افتویک_
 
 : تعجب گفتمبا
 
 !!! بشھ؟؟یکھ چ_
 
 .یکنیِبعد با مال خودت عوض م. یدیکھ نفھمھ تازه رس_
 

 .دمی روپوشو پوشی دادم دستشو تندفویک. گفتی نمراهی بپر
 

 .  تا کردمناشویآست.  خنده دار شده بودمیلیخ. زدی بھ تنم زار مرسما
 

صداشو نازک .  و انداخت رو شونھ اشفیک.  بھ زور جلو خنده شو گرفتھ بودآرتام
 :کرد و گفت

 
 . برامدهی خرسی از پارشیٔشوھرم ھفتھ پ_
 
 : و گفتدیٔ دور رو پاشنھ پاش چرخھی
 
 اد؟یرنگش قشنگھ؟ بھم م_
 
ّھر ھر زدم ز. رمی جلو خودمو بگ نتونستمگھید  : خنده و گفتمرهیّ
 
 . حاال برو بذار بھ کارم برسم،یمحشر شد. ِدست شوورت درد نکنھ_
 

 : بھ موھام و گفتدی نرم کشیلی خدستشو
 
 .نمتی ببنیدوست ندارم غمگ. انای بخند داشھیھم_
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 .  حرفشِینیریِمنم گذاشت تو کف ش.  گفت و رفتنویا
 
ّ بسم هللا رفتم پھی با  : گفتدی تا منو دیبیحب.  بچھ ھاشیِ
 
  تا حاال؟یکجا بود_
 
 : تمام گفتمی پرروئبا
 
 .کردمی داشتم قفسھ ھارو درست مدایبا ش.  نبودمییجا_
 

 : تا پامو نگاه کرد و گفتسر
 
 ؟ی واسھ خودت درست کردھی چھ وضعنیا_
 
 . روپوش کارمھنیا_
 
  مگھ من عملھ ام آخھ؟!! روپوش کار؟ ی چیعنی!!  بود گفتم؟؟ی چنیا

 
 .لپمو از داخل گاز گرفتم کھ نخندم. دنیخندی و صنم آروم داشتن مسوسن

 
 بود صداش ی کدمی کھ نفھمیکی بگھ، یزیتا خواست چ.  کرده بود رو مندی کلیبیحب

 . بده کھ خالصم کردرشی بود خدا خیھرک. کرد
 

  ھ؟ی چھ وضعنی اوونھید:  صنم
 

ِ خانوم کارگر نھ کنھی ندونھ فکر می ھرک؟ی بود گفتیوضعو ول کن، اون چ: سوسن
 .ِپرستار مملکت

 
 :گفتم

 
 .دی بھ ذھنم نرسی اگھی دزهیاز ترسم چ!!  کار کنم؟؟یچ_
 

 . خندهِری زمی زدیی تاسھ
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ِ روپوش ارتامو درست کردم و رفتم جلو در اتاقشِینآیآست.  عوض کردملباسمو آروم . ِ
 .در زدم

 
 .دیبفرمائ_
 

 :ِھمون دم در گفتم.  از جام جم نخوردمی باز کردم ولدرو
 
 رون؟ی بنیاری بفی چند لحظھ تشرھی شھی دکتر مِیآقا_
 
  داخل؟یایچرا تو نم_
 
 . ناراحتتون کنمخوامی اتاقتون، نمامی کھ ننی بار بھم گوشزد کرد٢آخھ قبال _
 
 شھ؟یمن بگم غلط کردم، مسالھ حل م_
 

 :روپوشو گرفتم سمتشو گفتم.  رفتم داخلدمویخند
 
 .دی نفھمی کم چرت و پرت گفتم ولھیدرستھ . نی کارتون نجاتم دادنی با ا،یمرس_
 
با دست بھ منم اشاره کرد . شی چرمِی ھای از صندلیکینشست رو .  جاش بلند شداز

 .نمیکھ بش
 
 ؟ی گفتیمگھ چ_
 
ِ منم گفتم لباس کارمھ؟ی چھ لباسنی ادیازم پرس_ ِ . 
 

 .دنی کرد بھ خندشروع
 

ٔ اشک گوشھ چشمشو پاک یباالخره بعد از مدت. دادی سرشو تکون مدویخندی بلند مبلند ِ
 :کرد و گفت

 
 .دارهی وا مییآدمو بھ چھ کارا, ترس_
 

 : گفتدی نگاھمو دیوقت.  قلوب ازش خوردھی برداشتو وانشویل. زشی شد رو مخم
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 .ارنی بگم برات بیاگھ ھوس کرد. ستیِ ، شکالت داغ نِییچا.  نگاه نکنیاونطور_
 

 : ناخود آگاه گفتمن،یی انداختم پاسرمو
 
 آرتام؟_
 
 جانم؟_
 
 با من بود؟؟ بھ من گفت جانم؟؟!!!  گفت؟؟یچ
 

فکر کنم دارم ذوق مرگ .... یآ. اصال انتظارشو نداشتم. دی کشری کردم قلبم تاحساس
 .شمیم
 
 : گفتطنتی شبا
 
 . اشتباه شددیخشی ب؟یلینگی جیغش نکن_
 

 . بلند کردمو نگاش کردمسرمو
 
 . تو چشماش بودیشگیِ ھمون غم ھمی ولدیخندی کھ منی ابا
 

 ھی. رهیگیِ روز مثل سگ پاچھ مھی روز مھربونھ، ھی پسره چشھ؟ نی افھممی نماصال
 .کنھی پخش مشویِ فرداش کارت عروسکنھ،یروز بوسم م

 
 : بپرسم افتادمو گفتمخواستمی کھ می سوالِادی گفتم نوی اتا
 
 ؟یِجون من کارت و خودت انتخاب کرده بود_
 

 یبعد از چند تا سرفھ با ب.  تو گلوشدی پریی سوال و نداشت چون چانیِ انتظار اایگو
 : گفتی ای ظاھرِیتفاوت

 
 ؟یگیکدوم کارتو م_
 

 : گفتمی فورنی بدم و ناراحتش کنم، واسھ ھمری بھش گومدی دلم نبازم
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 .الیخی بیچیھ_
 
 . گفتمو از اتاق خارج شدمی اجازه ابا
 
 . طالگریسالم ج_
 

 .ِ تو ھمو برگشتم سمت صدادمی کشاخمامو
 

 باھات گھی د،ی بگگھی بار دھی اگھ ؟ی کنتی اذادیخوشت م.  طالگریِزھرمارو ج_ 
 .زنمیحرف نم

 
 : مظلوم کرد و گفتافشویق
 
 .  شدلی زار تشکشھی پام بِریز. ِ ساعت منتظرتم٢ چارهی منھ باد؟یدلت م_
 
  جنگلبان؟ِی آقای اومدیحاال واسھ چ_
 
 : تو دستش اشاره کرد و با خنده گفتِینیریٔ جعبھ شبھ
 
 . مزاحمتون شدمریِواسھ امر خ_
 
 ؟یخوابیتو شبا تو آب نمک م_
 
 .ھی خدا دادشی بار افتادم تو آب نمک، باقھیھمون بچھ کھ بودم .... نھ بخدا_
 

 ھ؟ی کنی کھ ادیبا چشم و ابرو پرس. دیھمزمان با من صنم ھم خند. دمیخند
 

 : کردخی آرتام ھممونو مِی عصبانِی کھ جواب بدم صدانی از اقبل
 
   کاراس؟نی اِی جامارستانی مگھ بن؟ی کردجای بیلی خن؟ی اومدریِپس واسھ امر خ_
 

 . شدداشی پسره پنی اال هللا باز االالھ
 

 : گفتوشیدار
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 .نی کننیری دھنتونو شدیبفرمائ. ِ دکتر خشنِیبھ بھ آقا_
 

 :با حرص نگام کرد و گفت.  سرخ شده بودتی صورتش از عصبانآرتام
 
 . افشاررسمیحسابتو م_
 

 .دی رفت تو اتاقش و درو محکم کوببعدشم
 

ِ روز  کھیصیھمون تشخ.  کھ جونش بودمشی پقھی چند دقنیتا ھم!!!  شدم افشار؟؟باز
 .ھیتی شخص٢, اول در موردش داده بودم درست بود

 
 مزاحمھ؟ بزنم نفلش کنم؟_
 

 : از من صنم جواب دادقبل
 
 . دکتر زند ھستنشونی اھ؟یخاک بھ سرم، مزاحم چ_
 
 .شناسمشونیبلھ م_
 

 : ادامھ دادبعد
 
  ن؟ی کنشی خاک مالنیخوای کھ مسیِ سرو صورت خوشگلتون نفھیح_
 
 .  شده بود بھشرهی خوشمیدار.  صنم گل انداختِیلپا
 

 . کردمی سرفھ اتک
 

 : بھ من گفترو
 
 ؟یکنی نمیمعرف_
 

 :ِ گرفتم سمت صنم و گفتمیِ بھ قصد معرفدستمو
 
 .زمی عزیصنم جان، از ھمکارا و دوستا _
 



 105 

 : دادم و ادامھ دادمریی تغوشیِ دستمو بھ طرف دارِجھت
 
 .من ی و راننده ی خان، ناجوشیدار_
 
 : گفتوشیدار.  ھم دست دادنبا
 
 . خوشوقتم صنم خانومیلیخ_
 

 :گفتم
 
 ؟ی اومدی واسھ چی جدیحاال جد_
 
 .ریِگفتم کھ امر خ_
 
 .لـــــــــــوس_
 
 .گھی درهیِبابا تشکرم امر خ_
 

 . میدی خندھممون
 

ِ در گوش صنم گفت کھ ری چوشی داردونمی نم،یی و چاینیریِ از خوردن شبعد  زیِ
 کھ احتماال ییزای چھی کاغذ ّکھی تھی شد و باالخره رو دی بار سرخ و سف۶٠ دویخند

 .شماره ش بود نوشت و داد دستش
 
 
 

ِ شده بودم رو تخت استراحت اتاق انترنھاولو ِ  ِوانیصنم ھم روبروم نشستھ بود و با ل. ِ
ِ گردن دوتا پرستار جدمیِکل کارارو انداختھ بود. کردی میتو دستش باز  باشھ یرچھ. دیِ

  نھ؟ای می زور بگدی باالخره باشتره،یِقدمت ما ب
 
 انا؟یدا_
 
 جانم؟_
 
 ؟یشناسی از کجا موشویدار_
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 . شناختمی تصادفیلیخ_
 
 ؟یچقدر تصادف_
 

ِ شدم تمام ماجرا رو البتھ با سانسور قسمت فرار کردن از دست آرتام تعرمجبور ِ ِ  فیِ
 . کنم براش

 
 ھ؟یبھ نظرت پسره خوب_
 
 ھ؟یِنظر خودت چ_
 
 مودبانھ شماره مو خواست و گفت یلیخ.  قشنگھیلی چشاش خھ،ی مھربونیلیپسره خ_

 . ھستمیِپسر شوخ.  قشنگھیلیچشاشم خ.  دارهشتری بِییِقصد آشنا
 
 ھ؟یِ صنم؟ نظرت در مورد چشماش چیراست_
 
 . قشنگھیلیخ_
 
 . ِ متوجھ حرفم شد و محکم زد بھ پامھوی
 
 در یبی حبِی تا صدامی بکنیِ عرض اندامھی می چرت و پرتا برنی اِیپاشو بھ جا_
 .ومدهین
 
 . بده بخورمگھی دِینیری شھیباشھ فقط قبلش _
 

 ِی غذاخورمی بردفمونوی صرف ناھار تشرِی برا،ییِ موفق خود نماِاتی عملکی از بعد
 . مارستانیب
 

 کھ ی تو ماھکردی با حرص چنگالشو فرو منیھمچ.  بار آرتام ھم اومده بودنی اولِیبرا
 قانون ِلی و کت بستھ تحوانیھر چند مرده م, واناتی از حتیِگفتم االن از سازمان حما

 .دنشیم
 

 :ِ کھ سوسن رد نگاھمو گرفتکردمی نگاش مداشتم
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 انا؟ی دای دوسش داریلیخ_
 
 کھ شھی م مھربونی تا حدیگاھ. کنمیاصال کاراشو درک نم. دونمیبخدا خودمم نم_
 ی کھ حتشھی انقدر بداخالق مکشھ،ی بھ ساعت نمی بپرم بغلش، ماچش کنم ولخوامیم
 .ی سالمش بدیتونینم
 

نشت ) دی جدِی تا پرستارھا٢ از اون یکی( خواست جوابمو بده کھ الھام سوسن
 :کنارمون و گفت

 
 . دکتر زندنی اِی اکھی عجب تمیخودمون_
 

 واسھ من؟ ی عشقِبی شده رقنمی مھسا کم بود حاال امون؟ی منی گفت ای چ؟یچـــــــــــ
 رمی داده بودو بگلی تشکیٔطبقھ جداگانھ ا,  مقنعھِری موھاشو کھ از زخواستیدلم م

 .زیبکشم عقبو با ھمون سرعت سرشو بکوبم بھ م
 

 : من جوابشو بدم صنم گفتنکھی از اقبل
 
 .اوال صاحاب داره_
 
 : بھ من ادامھ دادی نگاھبا
 

. ِ کھ تو نوبت باشن اونم از نوع دوطرفھ اشییھ فرضم کھ نداشتھ باشھ، ھستن کساب_ 
 ؟ی جلف بازای ی کنی پرستارنجای ایدرضمن تو اومد

 
 : گفتیِ چونھ شو با لبخند مسخره اری دستشو گذاشت زالھام

 
 . یاومدم دکتر باز. چکدومیھ_
 

 . ھــــــــاییِ دختر پرروعجب
 

 : گفتمعی، سر صنم جوابشو بدهنذاشتم
 
 . سھند زنگ بزنھ نگران شھترسمیم. دهی آنتن نمنجای امیگوش. گھی دمیبچھ ھا بر_
 

ِ سرشو برگردون سمت منو با ھمون لبخند مسخره اش گفتالھام ِ: 
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 ھ؟یسھند ک_
 
 ،ی نکرده خفھ شِی خداترسمی مزم؟ی نکنھ عزریچند تا چند تا الھام جان؟ تو گلوت گ_
 . ھمھ از دستت راحت شنی کپھ مرگتو بذاریفتیب
 
 : گفتی گنگبا
 
 !!!ھان؟؟_
 

 : زدمو گفتمیلبخند
 
 . یّ بزرگھ بپا رودل نکنکمی....گمی مویماھ. ھان نھ بلھ_
 

 . الھامای من بود ِیِ تو کف حرفادونمینم. کردیِ با دھن باز نگامون مآرتام
 

خوشبختانھ .  و پرونده ھاشون گرم کردم ضای رو سرمو با مرماندهیِ ساعت باقچند
 .  خستھ شده بودمکمی ی سرمون شلوغ نبود ولادیامروز ز

 
ِ بودم دم در خونھدهی رستازه  داشتم درو باز کنم کھ آرتام ی حوصلھ بودم، سعی بیلیخ. ِ
 :گفت

 
 م؟ی با ھم حرف بزنکمی شھیم_
 

ھنوز . دهیمعلوم بود اونم تازه رس. ِ بود تو چارچوب درسادهیوا. ِ سمت صدابرگشتم
 .لباساشو عوض نکرده بود

 
 .می واسھ گفتن داشتھ باشیفکر نکنم منو شما حرف_
 

 شو از در گرفت ھیتک. فھممی نملشوی کھ دلیتیھمون مظلوم, نیِ ھمون نگاه غمگدوباره
 :کمیو اومد نزد

 
 ؟؟یکنی متی آخھ چرا انقدر منو اذانایدا_
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! ب؟؟ی غربی تو؟ آخھ آدم انقدر مرموز، انقدر عجای کنمی متیمـــــــن؟ من اذ_
 دوسم یگی روز مھی. یکشی مشی با پا پیزنیبا دست پس م. فھممینم.  آرتامفھممتینم

 عشقم یگی مویذاریواسم آھنگ م.  خونھیاری میریگیِ فرداش دست مھسا رو م،یدار
ّواال . کنھی باد مرتتی رگِ غینیبی مشمی پویکی تا یِ برو رد کارت ولس،یموندگار ن

 باشم؟ دوست؟ معشوقھ؟ تی چیخوای م؟یخوای از جونم میچ....ی کردجمی گیحساب
 .فقط موضعتو مشخص کن,  نداره واسمی فرقگھی دی علِی ھمسرت؟ بھ والایھمبستر 

 
 . نشون بدم لباشو گذاشت رو لبامی کھ بتونم عکس العملنی از اقبل

 
 نیقبل از ا.  شددای مدت گمش کرده بودم دوباره سر و کلھ اش پنی کھ تو ایی آشناِّحس

 .  شو ھولش دادم عقبنھیِکھ غرق لذت بشم، دستمو گذاشتم رو س
 
 ؟یکنی میمعلوم ھست چھ غلط_
 
 دوست یِ دوست معمولھی از شتری بیلیخ.  انتخاب کنم؟ منم انتخاب کردمیمگھ نگفت_

 فقط مونھیم. ِپست معشوقھ ھم پر شده. ی باشیتونی ھمسرم نمیلیبنا بھ دال. دارم
 .یھمبستر

 
 : پوسخند گفتمبا
 
 . اون پست و مھسا جونت پر کردهکردمیفکر م_
 
 .  واسھ تو جا ھستشھیھم_
 

 . گوششِری خوابوندم زیکی لحظھ شک کنم ھی ی کھ حتنی اِبدون
 

از لبش خون . د بویلی سنیِ وقت بود منتظر ایلی کھ خنیِمثل ا.  تعجب نکرداصال
 .... ایِ بھ خاطر کاره من بود دونمینم. ومدیم
 

ِ قرمز کوچولوشو ِی ھاییدمپا. رونی اومد بھدای بگھ کھ در باز شد و یزی چخواست
 : بھ پامدی و چسبدیپوش

 
 .مامان، مامان گشنمھ_
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 لب زمزمھ ِریز. ھدای شد بھ رهیآرتام ابروھاشو داد باال و با تعجب خ.  ام گرفتخنده
 :کرد

 
 !!!مامان؟_
 

ِطبق عادت ھم. ِ لحظھ سھند دم در ظاھر شدھمون  . شرتیِ بدون تشیشگیِ
 

? _balım? kaç kere söyledim koşma die 
 
 .)عسلم؟ چند بار بھت بگم ندو(
 

 ھدایِ سھند و نگاه ھی خالکوبِنیچشماش ب. ومدی خونش در نمیزدی و کارد مآرتام
برگشت بره خونھ کھ . دیکشیرده بود و تند تند نفس مدستاشو مشت ک. دیچرخیم

 : گفتی بلندِی شد و با صدامونیپش
 
 ؟ی خبر داره دوست پسر دارتیِشوھر خارجک_
 

 : گفتسھند
 
 ؟ی تو دوست پسر دارانایدا_
 

بغلش کردمو با .  کردیادآوری و گشنھ بودنشو دی مانتومو کشھدای.  پوسخند زدآرتام
 : رو بھ سھند گفتمیناراحت

 
 ؟ی دادری نبود بھ دوس پسرم گبیِسھند؟ قسمت شوھر واست عج_
 

 کھ جا داشت زبونشو درآورد و رو بھ یی تا جاھدای.  رو از بغلم گرفتھدای و دیخند
 :آرتام گفت

 
_.sevmedim seni  
 
 .)ومدیازت خوشم ن(
 

 رفتم نایِھمراه سھند ا . ندادمیتیاھم. کردی نگام متی ھمچنان با تعجب و عصبانآرتام
 .داخل و درو بستم
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 . جونیِ من حرص خوردم حاال نوبت شماست دکانقدر

 
 
 : بھش گفتمیبھ ترک.  رو از سھند گرفتم و نشوندم رو پامھدای
 
  واست درست کنم؟یخوای میچ_
 
 .مرغ بپز برام_
 
 .کنمی صبر کن واست زرشک پلو درست مکمی. چشم خوشگلم_
 

 : با خنده گفتسھند
 
  بودن؟یِ گل پسر خشن کنیا_
 
 : گفتمی ظاھرِتی افتادم و با عصبانشی پقھی چند دقِادی گفت نوی اتا
 

 چند بار بھت بگم لخت نگرد تو خونھ؟. َاه سھند_ 
 
 . واسھ تو کھ بد نشد_
 
 .اوفـــــــــــــف سھند اوفـــــــــــــف_
 
_ .bu kadar oflayıp puflama. بود؟ی کینگفت  
 
 . )انقدر آه نکش(
 
 : گفتمطنتی شبا
 
 .ھیھمسا_
 
 .ـــــــــــــنطوریپس ا_
 
 . کلمھ رو تکرار کردنی چند بار اھی لب ِریز
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 ببندم کھ خواستمیموھامو شونھ کردم، م.  عوض کردمدمیِ با تاپ شلوارک سفلباسامو

 :سھند اومد تو اتاق
 
 .بذار باز کمی. انایدلم واسھ موھات تنگ شده دا_
 
 .ھوا گرمھ سھند_
 

ِ تو دستشو مثل پاندول ساعت تکون داد و گفتچیسوئ ِ: 
 
 دم؟ی خری واست چنیبب_
 
 : گفتمغی جبا
 
  مالھ منھ؟یِ برام؟ نکنھ اون مگان دم دریدی خرنیماش!!! ســــــــــــھند؟؟_
 
 .دمی خر٢٠٦واسھ تو .  اون برا خودمھزمینھ عز. ّ قربون ذوقت بشم منیالھ_
 
 . دوست دارم سھندیلیخ. آخ جون_
 

 : پرت کرد سمتمو گفتچویسوئ
 
 ؟یذاریپس موھاتو باز م_
 

 : زدمو گفتمیچشمک, دمی تو ھوا قاپچویسوئ
 
 .یکولر کھ وصل نکرد, یدی خرنیماش. نھ_
 

 . کرد و رفتی بلندٔخنده
 

 کھ تلفنم زنگ کردمیداشتم ساالد درست م. برنجو دم کردم.  و پختم و سرخ کردممرغ
 .خورد

 
 ؟یخوب. سالم بابا جونم_
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  ؟یتو خوب. خوبم فندقم_
 
 با ممی و مامان مری بابا علن؟ی بابا؟ راه افتادنیی کجایمامانم خوبھ؟ راست.  بابامیعال_

 شمان؟
 
االت بھ ترت.  نفسم بکشیبابا وقت کرد_ ٔجواب سو تازه . کنھی مھیداره گر: شھی مبیِ

 . بلھ با مان. شھی می چند ساعتھیبلھ . می رد کردزویتبر
 
 ھ؟یحاال چرا گر_
 
 دق می دارمیمنو عل. ِدل جفتشونم واسھ سھند تنگ شده. کنھی مھی داره گرممیچون مر_
 .میکنیم
 

 : مامانم اومدِی لحظھ صداھمون
 
 . نق زدن جولوتو نگاه کنِیبھ جا, یمھــــــــــد_
 
 :ٔ خنده گفتمبا
 
 .نیبھ ھمھ سالم برسون. نی کنیآروم رانندگ. یقطع کن تا کتک نخورد, اوه اوه بابام_
 
 .فعال خداحافظ. چشم بابا_
 
 .خداحافظ_
 

ِ بغل ھم ھدایسھند و . آروم درو باز کردم. رفتم طبقھ باال. دمی چزوی از ساالد مبعد
 .چشاشو باز کرد. ھدای ِی رو موھادمیدستمو کش.  بودندهیخواب

 
 :مگفت
 
_ .yemek hazırdır 
 
 .)غذا حاضره(
 
 . ِ شروع کرد بھ تکون دادن سھندی خوشحالبا
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_ .baba kalk sana, öldüm açlıktan 
 
 .)یمردم از گشنگ. گھی شو دداریبابا ب(
 

 : بغلشو گفتِری رو زد زھدای.  چشاشو باز کرد و مارو نگاه کردسھند
 
 . غذاِی بھ سوشیپ_
 
ِ شروع کردم بھ شستن زیِبعد از جمع کردن م. می غذامونو خوردھدای ِیای زبوننیری شبا

ِ پشت سر ھم خمھدای. ظرفا  :رو بھ سھند گفتم. دیکشی مازهیِ
 
 .ارمی مییمنم واست چا. ِببر اتاق من بخوابونش. ی خوابیبچھ مرد از ب_
 
 قھوه خوام،ی نمییبعدشم چا. کنھی ھنوزم کمرم درد مخوابونمش،یِاوال اتاق مھمون م_

 .درست کن برام
 
 . درست کنایخودت ب, برو بخوابونش. ٔحوصلھ قھوه ندارم سھند_
 
 .امیاالن م, باشھ تنبل خانوم_
 

 ساعت بعد سھند مین. و روشن کردم TV ِ از تموم شدن کارم نشستم رو کاناپھ وبعد
 .اومد

 
 .یدی خوابھدایفک کردم با _
 
 . کنم تا بخوابھفی قصھ تعردیواسھ پرنسسم با. کنھیمگھ ولم م. نھ بابا_
 
 .  جان قربونش برمیا_
 
 ؟یخوایٔھنوزم قھوه م_
 
 . بگم آرهکشمی خجالت میراستشو بخوا_
 

 : کردمو ادامھ دادمیی دندون نمأخنده
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 . برات دال راست شمدیمن با. یدی خرنی ھم واسم ماشیھم مھمون_
 
 .زمی عزخوامی ازت نمیچیتو بخند و خوشحال باش من ھ_
 

ٔ قھوه تپل ھی شھیِبازم مثل ھم.  خوبھیلیٔ بھ قھوه ترک درست کردنھ سھند خدست
 . بودنیریِالبتھ مال من ش, درست کرد برامون

 
 : قلوب خوردمو گفتمھی
 
 .شایفکر کنم تا فردا ظھر برسن ا.  را افتادننایمامان ا, سھند_
 
 : گفتی دلخوربا
 
 م؟یکردی فرار مھدایچرا شب راه افتادن؟ مگھ منو _
 

 : کج کردمو گفتمسرمو
 
 .دنتونیِ ماه ند۶ از شتری ھا بچارهی بارن،یخوب نتونستن طاقت ب_
 

  دلت واسم تنگ شده بود؟؟یتو چ_ 
 

 : نشستم و گفتمششی شدم رفتم پبلند
 
 . جونمی داداشی خوشحالم کھ برگشتیلیخ_
 

 : کردم و ادامھ دادمبوسش
 
 ؟ی الال سھندمیبر_
 

 : بوسمو داد و گفتِجواب
 
 .نمی ببلمی فکمی خوامیم. ادیمن فعال خوابم نم. تو برو_
 
 .ریباشھ پس شب بخ_
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 .ی نکنری بگو تلفنو کوک کنم بازم د؟یریِ فردا ساعت چند مانای دایراست_
 
 . بخوابمخوامیتا لنگِ ظھر م,  شبمِفتیفردا ش_
 
 .ریشب بخ. ینی بھ بھ ببِیخوابا_
 

ّ سالنھ از پلھ ھا رفتم باالّسالنھ ِدر اتاقشو آروم .  رو بوس نکرده بخوابمھدای ومدیدلم ن. ّ
ِ بوس کوچولو ھی.  قورتش بدمخواستمی بود کھ مدهی خوابنیری شیبھ قدر. باز کردم

 .دمی راحت رفتم خوابِالینشوندم رو لپشو با خ
 
 . شدمداریب خنده از خواب دمی شاھی گری ساعت چند بود کھ با صدادونمینم
 

 ٔھی گرِیفکر کنم صدا. رمیِ کم دقت کردم تا رد صدارو بگھی.  بوددهی دمر خوابسھند
 . ھداستی
 

 ...  باباالیخــــــــیب. دهیِحتما خواب بد د.  بستمچشامو
 

دوباره چشامو باز کردم و محکم .  شدمتمیِ کھ متوجھ موقعشدی داشت چشام گرم متازه
 : ِزدم رو کمر سھند و گفتم

 
 .کنھی مھی داره گرھدایپاشو , سھند_
 

ِ و رفت سمت اتاق دی از جاش پریسھند با چنان سرعت.  شدی چدمی نفھماصال  کھ ھدایِ
 . نشون بدمیفرصت نکردم عکس العمل

 
 و رونی بدمی دوعیسر.  بھ خودم اومدمقھیبعد از چند دق.  گنگ اطرافمو نگاه کردمکمی

 :داد زدم
 
 ... شیسھند چ_
 
 میتازه دوزار, کردنی رو داشتن تو بغلشون لھ مھدای کھ سھند و نای مامان اِدنی دبا

 .  بودهی مالھ چدمی کھ شنییافتاد، صداھا
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 دای رو پھدای یک!!  اومدن توی چطورستیمعلوم ن.  کاروانسراستستی کھ نخونھ
 !!کردن

 
 : کردمو گفتمی سرفھ اتک

 
ِ در مورد من صدق قایدق,  دل آزارشھی نو کھ اومد بھ بازار تازه مگفتنی ممای ندمیقد_
 ره؟یگی نملی منو تحویچرا کس.  ھاکنھیم
 

 : گفتکردیِ کھ سر سھند و ناز می در حالھی با گرمامانم
 

  مامانم؟یخوب_ 
 
 :ٔ خنده گفتمبا
 

 . با سھندای یبا من_ 
 
 . خدارو شکری خوبنمیبیتورو کھ م.  کھ با سھندممعلومھ_
 

 :سرمو بوس کرد و گفت,  اومد طرفمی علبابا
 
 .ِ جو پسر و نوه گرفتھ فعالنارویا.  خودمشی پنی بشایب,  باباایب_
 
 .نیری بگلیقربونت برم بابا، مگھ شما منو تحو_
 

 رو لھ کردن و قربون صدقشون رفتن کھ من حالم بد شد ھدای انقدر سھند و نای امامانم
 .گھید
 

 دلم یلیخ. مارستانیِ کھ وقت رفتنم بشھ بند و بساطمو جمع کردمو رفتم بنی از اقبل
 نی کردم نتونستم خودمو قانع کنم کھ تو ای ھر کاری برم ولنمی با ماشخواستیم

 . کنمیخودم رانندگ, کیتراف
 
 .با دربست رفتم,  شدمنی ماشِالیخیب
 

.  نبودنفتیصنم و سوسن ش.  رو تحمل کنمدای امشب مجبور بودم الھام و شمتأسفانھ
 . بودم ھنوز نرفتھ بودندهی چون زود رسیول
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 لبخند ھی دی منو دوشیدار. زدی حرف موشی پشتش بھ من بود و داشت با دارصنم

 : گفتموشی رو بھ دارکترویرفتم نزد. نشست رو لباش
 
  بزغالھ؟یچطور_
 

 : از تعجب گرد شد و گفتچشاش
 
 . خانومانایبزغالـــــــھ؟ دستت درد نکنھ دا_
 

 .گمی طال منم بھت بزغالھ مگری جی کھ بھم بگیتا وقت_ 
 
 !!بعدشم حاال چرا بزغالھ,  نگفتمیزیاوال من کھ ھنوز چ_
 

 : گفتمکردی بھ صنم کھ داشت مارو نگاه مرو
 
 .ــــــــایریگی میدی خوب دلو قلوه میدی و دور دیبیِ خوشگلھ؟ چشم حبیچطور_
 

 :وشیِ سمت داربرگشتم
 
آخھ . گمی مشتیِبعدشم بھ خاطر ر, ی بود کھ بگدهی بھ ذھنت رسی ولیاوال نگفتھ بود_

ِ بزه باغبون آقا جونم اِادی منو دمتی بار کھ دنیھمون اول  شدیقبال روم نم. ی انداختنایِ
 تونمی راحت ممی پسر خالھ شدگھیتورتون کردن د,  حاال کھ صنم جونی ولبگم بھت

 . کنمتتیاذ
 

 : گفتوشیدار. نیی سرخ شدو سرشو انداخت پاصنم
 
ِانقدر سر بھ سر خانوم من نذار_  .ِتو برو بھ خشم اژدھات برس. ِ
 

 :ٔ خنده و گفتمِری زدم زبلند
 
 .ادیبھ ندرت شبا م. ستی ننجایا!! وونھ؟ید, ِمنظورت آرتام_
 

 ی سرشو گرفت باال و ھول ھولکی افتاده باشھ فورادشی یزیچی نکھیِ مثل اھوی صنم
 :گفت
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 ....یتازه م.  اومدهاناینھ دا_ 
 

 :ِ وسط حرفشو گفتدی پرآرتام
 
 .کنمی خودم حل مشویباق, یِ خانوم محسنیمرس_
 
 بھ آرتام شمیکی, وشیمم بھ دار چشھیبا استرس .  آرتام کم مونده بود سکتھ کنمِدنی دبا

.  نشون ندادی عکس العملچیھ.  آرتامو نگا کردمیفور.  زدی چشمکوشیدار. بود
 : خونسرد گفتیلیخ
 
 . اتاقم کارت دارمایب_
 
 و دی خنددیِ فک بازمو دی وقتوشیدار.  و صنم گفت و رفتوشی بھ داریری شب بخھی

 :گفت
 
 .ِ مال صنم خانوممستمیدوس پسر تو ن,  کھ مندونھی مگھید. نترس بابا_
 
  از کجا؟دونھ؟یم_
 

 : گفتصنم
 

 نشی اومد بفرستانای دای آشنا شد ھم گفت کھ وقتوشیھم با دار.  اومدشی ساعت پمین_ 
 .اتاقم

 
 . نداشت صنمی کارنجای کھ امروز انی ایول_
 
  جوابمو داد؟ی چیدونی می گفتم ولنویمنم بھش ھم. دونمیم_
 
 : کردو گفتی دستشی پوشی دفعھ دارنیا

 
 طونیش. شھی شوھرت نمشی پی حرف بزنھ ولی باھات خصوصخوادی گفت میچیھ_

ھل بود  . من خبر نداشتمویٔتو متا
 

 .با چشم و ابرو بھش فھموند کھ ساکت شھ.  زد بھ بازوشصنم
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 خوادی می دفعھ چنی انمیمن برم بب. نیبچھ ھا شما بھ عشقوالنھ در کردنتون ادامھ بد_

 .بلغور کنھ
 
 
 می از طرفی درو باز کنم و بپرم داخل ولھوی کھ در بزنم، نی بدون اخواستی دلم میلیخ
 . کھ ھست بد اخالقتر بشھینی کنمو از اشّی جندمیترسیم
 

 . بسم هللا رفتم توھی سپردم بھ خدا و با خودمو
 

ِاخم . تش تو کشو من گذاشدنھیبا د.  تو دستش بودیزی چھی. زشیِ بود پشت منشستھ
 : کرد و گفتییکوچولو

 
  رفتھ؟ادتی یزی چھی یکنیفکر نم_
 
 : تمام گفتمھیی پرروبا
 
 چطور مگھ؟. نھ_
 
 ...در زدن مثال_
 
 . کنمرتونی غافلگخواستمیآھـــــــــــــان، م_
 
 : لب زمزمھ کردِریز
 
 . شدمری غافل گیِبھ قدر کاف, من امروز_
 
 و با دست بھ ی چرمِیای از صندلیکینشست رو .  دور زدزشویم.  جاش بلند شداز

 :روبروش اشاره کرد و گفت
 
 .ینی بشیتونی میاگھ بخوا_
 
ِ مثل محکوما سر پا واتی سخنرانِی پس طنھ  ستمی لنگھ پا باھی برم یخوایم!! سمیمیِ

 .ٔپسره خل! گوشھ اتاقت؟؟
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 .زدو و سرشو تکون داد کیِ لبخند کوچھی بعد یاول تعجب کرد ول.  بغل دستشنشستم
 
 . خوب نشدی ولگفتمی رو منای اشی وقت پیلی خدیبا.  باھات حرف بزنمخوامیم_
 

اصال انتظار . کردنیکارخونھ قند و با جاش تو دلم آب م. شدمی ذوق مرگ مداشتم
 .نداشتم انقدر زود اعتراف کنھ

 
 ِی حواسم جای آرتام بود ولِخیچشام م. کردمی مریِ داشتم تو عالم ھپروت سدوباره

 ی چدمیفھمی من اصال نمی ولگفتی مییزای چھیداشت . خوردیلباش تکون م... گھید
 .  صدارو نداشتمیعنی. گھیم
 

 گفت دوست دارم، منم دوباره اعتراف ی وقترمی بگمی بود کھ تصمنی حواسم بھ اتمام
 ...یریمگیف چقدر سختھ تصماوفـــــــــــ.  ناز کنم براشکمی,  دفعھنی کھ انی اایکنم 

 
 : جلو صورتم تکون دادو گفتدستاشو

 
 انا؟ی گفتم دای چیگوش کرد_
 
 . حواسم نبودن؟ی بگگھی بار دھی شھیم.... زهی چیعنی.  نھیعنی. آره! ھان؟_
 
ِ و تشکر و مدارک ری تقدِی روبروش کھ پر از تابلوھاِواری کرد و زل زد بھ دیپف

 . کارو کردمنیمنم ھم.  بودیلیتحص
 

ِ و برگشت سمت من و شروع کرد بھ ی داد بھ دستھ صندلشوی تکقھی از چند دقبعد
 :حرف زدن

 
 .ِ سر اصل مطلبرمیم,  کنم براتینی تونم مقدمھ چیدوباره نم, انای دانیبب_
 

 : و ادامھ داددی کشیقی عمِنفس
 

 ھم شھیھم. ی و پارتیھر شب مھمون.  بودمطونی خوب شی ولمیِ آدم دختر بازگمینم_ 
سال ھا درس خونده بودم و . خواستمیچون خودم م,  رنگارنگ اطرافم بودِی دخترایکل

 از ی کھ بدونگمی منویا.  رو کنمای دنِفی کخواستی بودم، حاال دلم مدهیزحمت کش
 .ستمی نمونی کھ کردم اصال پشیکارائ
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 اوصاف کھ شاھشون نیخوب با ا!! مگھ دخترباز شاخو دم داره؟؟.  ام گرفتخنده
 .ِ پسر خوبیبود

 
ِتو ھمون نگاه اول ازش خوشم اومده .  با مھسا آشنا شدمای مھموننی از ھمیکی یتو_ 
. می گذاشت و دوست شدشی راحت خودش پا پیلیاصال الزم نبود من اقدام کنم، خ. بود

نھ  گھید.  بھ خاطرش زدموی ھمھ چِدیق. دوسش داشتم.  سبزش جادوم کرده بودِیچشا
 کھ با ی سال٢ نیتو ا. فقط مھسا بود و عشق اون ، بود، نھ دخترای خبرایاز مھمون

 .مھسا بودم دست از پا خطا نکردم
 

 : ادامھ دادیِ از مکث کوتاھبعد
 
 تو ی چدونمینم. دمی و تورو دمارستانی بنیٔ خالھ مھسا اومدم اشنھادی کھ بھ پنیتا ا_

 شتری کھ بشدی بود باعث می ھرچی بود، ولنتیری اون لبخنده شایوجودت، چشمات، 
 و سر بھ سرم یکردی متمیھمش اذ. ی پا نداده بودیِتو مثل مھسا فور. جذبت بشم

.  شمکی کھ بھت نزدکردی مکمی تحرشتریب, ت کارانی کھ انی غافل از ا،یذاشتیم
.  بذارمشی پا پذاشتی غرورم نممی خو از طرفی کھ تصاحبت کنم ولکردی ترم مصیحر
 ستی احساسم عشق ننی کھ ادمی محمد فھمِیِ سر عروسی عاشقت شدم ولکردمیر مفک

 . ِفقط ھوس
 

 : گفتنویی انداخت پاسرشو
 
 فکرو ذکرم یبا مھسا بودم ول.  بودگھی دیکی کرده بودم کھ متعلق بھ ویِمن ھوس زن_
من مھسا رو ... من. ادی بدم م؟؟یفھمــــــــــــی مانا،ی داادیاز خودم بدم م.  تو بودِشیپ

تو واسھ . ِ تورو خراب کردم ھم مال خودموِی کارام ھم زندگنیبا ا. انایدوست دارم دا
 شتری بانایمنو ببخش دا.  بود عشق نبودی ھرچی زود گذر ولگمینم، ی ھوس بودھیمن 
 . ادامھ بدمتونمی نمنیاز ا

 
دلم . اش تموم شھ تا ھمھ حرفرمی جلو خودمو بگکردمی می و سعدمیخندی مزی رزیر
مطمئن بودم کھ بعد از .  بچزونمش بعد بش بگم کھ سھند داداشمھری دل سھی خواستیم
ّ حق مسلمھ منھنی ھمھ اتفاق انیا ِرفت سمت کشو م. از جاش بلند شد... ِ  و برگھ زشیِ
 . بود و درآوردش داخل شده بودم دستی رو کھ وقتیا

 
 : شد بھ برگھ و گفترهیخ.  دفعھ نشست روبرومنی من، اِشی پبرگشت

 
 .ِ پدر متعھد باشمھی با مھسا ازدواج کنم و خوامیم_
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 کھ تو سرم خورد یاز جرقھ ا. ِ آروم ھولش داد سمت منزوی رو گذاشت رو مبرگھ

 نمی کھ قرار بود ببیزیاز چ.  کاغذو نگا کنمخواستی دلم نمیحت. دیلبخند رو لبام ماس
 . لرزونم و دراز کردمو برش داشتمِیدستا. رمی نتونستم جلو خودمو بگی ولدمیترسیم
 

ِتو چشو جواب ,  صفحھِیِاسم مھسا باال.  بودشیٔبرگھ آزما.  حدس زده بودمدرست
 .  مثبتشیآزما

 
   ؟ مھسا بارداره؟بارداره

 
 . دمی کشقیِ نفس عمھی
 
 ...گھی دیکی
 
 ...گھی دیکی
 

 .  دارمیشتری بِژنی بھ اکساجی احتکردمی بازم احساس مکردمی می کارھر
 

 چاه مکن گنیم. دستمو مشت کردم کھ لرزشش مشخص نشھ. زی رو گذاشتم رو مبرگھ
 ری اونو غافل گخواستمیمن م.  مواقع گفتننی واسھ ھم،ی اول خودت بعدا کسیِبھر کس
 سرم یخواستم بلند شم برم ول.  کرده بودعی کلمھ ضاِی واقعِی اون منو بھ معنایکنم ول

 و دمی کشقیِدوباره نفس عم.  تمرکز کنمتونستمینم. دمیدی تا م٢ تا ٢ ویھمھ چ.  رفتجیگ
 .چشامو بستم

 
 . بھتر شدمکمی
 

 کردم ی کھ سعیی قورت دادم و با صدایِ حال آب دھنمو بھ سختنی با اسوخت،ی مگلوم
 :نلرزه گفتم

 
 .با اجازه.  دکترِی آقانیخوشبخت ش_
 
 . رونی گفتم و از اتاق زدم بنویا
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. ومدی و صنم مدای شِغی جغی جِیصدا.  آزاد داشتمِی بھ ھوااجیاحت. رونی برفتمی مدیبا
 خواستمیم. مارستانی بِاطی بھ حدمیرس. نییّاز پلھ ھا رفتم پا. کردنیبازم داشتن بحث م

 .  شلوغ بودیلی خی ولمکتای از نیکی رو نمیبش
 

 برام مھم یچیلحظھ ھ اون ی شده بود ولکیھوا تار. ِ گرفتم برم پارک روبرومیتصم
 .نبود

 
 . رونی در زدم باز
 

 ادی خواست بدیمنو کھ د. کردی تند تند ساعتشو نگاه منوی داده بود بھ ماششوی تکوشیدار
ِسمتم کھ با اشاره دست بھش فھموندم سر جاش بمونھ ٔ. 

 
.  حالم خوب نبودادیز. شدمی رد مابونی از خدیبا.  بودمارستانی بی روبروقای دقپارک

 .خورمی تلو تلو مکردمیاحساس م
 
 : داد زدیکی.  چند قدم رفتم جلوھی
 
 . مواظــــــــــب بـــــــــــاشـــــــــــانایدا_
 

 سر ھی بگم حتما دمشی دفعھ کھ دنی باشھ اادمی... ّ داره ال مصبی قشنگی صداعجب
 ِیگرما, ِ برخورد سرم بھ آسفالتِیصدا,  تو پھلومدیِدرد شد,  ترمزِیصدا.  بزنھویراد

 .ِخون رو صورتم
 
ِاز گوشھ چشمم، چھره مضطرب .  و حس کردمدمی بود کھ شنییزای چنی آخرنایا ٔ ٔ

 .دمی دوشویدار
 
 ...دمی نفھمیزی چگھید
 
 

 ! شم؟خوشبخت
 
. مھـــــــــــــسا! ؟یچقدرم قراره خوشبخت شم من، اونم با ک.  پوسخند زدماری اختیب

 ... درصدھی یحت, فکر کن
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 کنھ، مخصوصا اگھ ھی گردی مرد نباگھی مشھیبابام ھم.  کنمھی گرری دل سھی خوادی مدلم
ِاز نوع دکتر جامعھ باشھ کھ د ِ مگھ دکتر جامعھ دل فھممیمن نم...  امکان ندارهگھیِ

 نداره؟؟
 
حاال شوھر بھ !!! ھ شوھر داره  بشم کیِچطور تونستم عاشق کس. ادی خودم بدم ماز

 !!  بودم و خودم خبر نداشتم؟؟یِمن انقدر آدم مزخرف. جھنم، بچھ ھم داره
 

 ...کنھی درد مسرم
 
 کرده؟ شوھرشو دوست میچرا متاھل بودنشو قا. ادی ھم نمییِ نظر دختر دروغ گوبھ

بھ چھ اصال شوھرش تا حاال کجا بود؟ .... داره؟ اگھ اونو دوست داشت چرا با من
 دوسش داره کھ رو یلی حتما خھ؟ی کھیشب.  دارهینیریِ حرف زد؟ چقدرم دختر شیزبون

 .  اسمشو زدهنشیس
 

 .  کنمی خط خطنشوی دستمو، سرمی چاقو بگھی اون لحظھ خواستی دلم مچقدر
 

ِعاشق ناموس مردم شدم، ادعامم م...  دارمــــــــــایی عجب رومنم  .شھیِ
 

ِمگھ من دوسش نداشتم؟ مگھ بھ خاطر !!!  حرفارو بھش بزنم نی چطور تونستم ااصال
   از مھسا نگذشتم؟انایدا
 

 شد؟ کاش داشی بچھ از کجا پنیآخھ ا. ستی دو تا کھ نیکی میبدبخت... مھسا... مھسا
 . مارستانی بنی اومدمی نمچوقتیکاش ھ.  در کار نبودیاصال مھسا ا

 
 .  بابادیسرم پوک.  ھامو فشار دادمقھی گذاشتم رو شقدستمو

 
 .  قرص بخورمدیبا
 

تا . کنھیآوا پوست از سرم م!!  بگم؟نای مھسا رو بھ مامانم اِی حاملگٔھی قضیچطور
ِبخدا عقل , ِمثال پسر بزرگِ خانواده ام.  عقدو جور کنمِی کارادی باومدهیگندش در ن

 .کنھی از من کار مشتریآرسام و آرشام ب
 
حاال کھ . نجای اومده بودم اانایِفقط بھ خاطر دا. دمی برداشتم، کتمو پوشزی از رو مفمویک

 ی راضناروی خونمون تا مامان ارفتمی مدی بامیحرفمو گفتھ بودم و گند زده بودم بھ زندگ



 126 

 ھی گرفتم می کھ برم خونھ تصمنیقبل از ا. نییّ حوصلھ از پلھ ھا رفتم پای بیلیخ. کنم
 . بزنم ارشیسر بھ ک

 
 .ِ سمت اورژانسرفتم

 
 .آھان صنم...  بود؟ امـــــــــــــمیاسمش چ. ِ بود دم در اورژانسسادهی واانای داِدوست

 
.  بغلش بود وارد اورژانس شدیکی کھ ی در حالوشیدر باز شد و دار. کردی مھیگر

 . کرددای صنم شدت پھی گرِیصدا
 

 بستھ ش سر یِ و سر و صورت غرق خونو چشاانای داِدنیبا د...  دارهیواسھ چ!! وا؟
سرش کج شد و دستش .  جونشو گذاشت رو برانکاردیِ بدن بوشیدار. جام خشکم زد

 از ھمھ ی مختلف و بھ مغزم احساس کردم ولِیِھجوم چرت و پرتا. نییافتاد پا
 مرده باشھ؟... نکنھ. شدی تر میمزخرفترش لحظھ بھ لحظھ قو

 
افتادم رو زانوھام . نفسم بند اومده بود. دی کشریحساس کردم ت گذاشتم رو قلبم، ادستمو

 : گفتمومدیِ کھ از تھ چاه در مییو با صدا
 
 . ابوالفضلای_
 
 ھمچنان بستھ انای دایچشا. نی بود بھ زمدهیانگار پاھام چسب,  تکون بخورمتونستمینم

 ھنوز زنده گفتی پرستار کھ مِی صداِدنیبا شن. ِبود و من احمق فقط زل زده بودم بھش
 .است باالخره جون گرفتم و از جام بلند شدم

 
 .ِ سمت برانکارددمییدو
 

ِرد خون از . شیشونی بود بھ پدهی چسباھشی سِی اش از سرش افتاده بود و موھامقنعھ
 رو دمی دستمو کشاری اختیب. شدی مدهی چونھ ش دِنی نازکش تا پائِی ابروھاِیال بھ ال

, ِ عشق منھده،ی خوابنجای کھ اینی باور کنم اخواستمی کارم منی با ادی شادونمیچشاش، نم
 .امی بھ خودم بدیبا،  بکنمی کارھی دیبا
 

 شوی خونِی اونم دستاکرد،ی مھی و گروشیٔ سرشو گذاشتھ بود رو شونھ دارصنم
 :سرش داد زدم و گفتم.  تمرکز کنمذاشتی اش نمھی گریصدا.  رو سرشدیکشیم
 
 .ادی بی دکتر زماندی کارا بگنی اِیبھ جا. گھیبس کن د_
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 ارشیِداشتم دنبال ک.  رو گرفتم و اطرافمو نگاه کردمانایِ حرف نبض دانیِ گفتن ابا
 سمتمون ومدیلبخند بھ لب م. دستمو تو ھوا براش تکون دادم. دمشیباالخره د, گشتمیم

 خودشو جم و جور عی سری معلوم بود شوکھ شده ولستاد،ی لحظھ اھی انای داِدنیکھ با د
 :کرد و داد زد

 
 .نیِاتاق عملو آماده کن_
 
 :ِ چند قدم بلند خودش و رسوند بھمونو رو بھ من ادامھ دادبا
 
  شده؟یچ_
 

 : و جواب داددی بھ موھاش کشیکالفھ دست. وشی چش دوختم بھ دارعاجزانھ
 
 . کھ تصادف کردهینیبی بگم؟ میچ_
 

 : گفتمایھ ک و رو برونی دادم بنی سنگنفسمو
 
 .فھی ضعیلینبضش خ_
 
 : سمت آسانسور گفترفتی کھ میِ سر برانکارد و گرفت و در حالارشیک
 
 ... خوب، تو برو خونھلھیخ_
 

 : گفتمتیِ وسط حرفشو با عصباندمیپر
 
 .امیمنم م. ایمزخرف نگو ک_
 
نگران نباش حالش ,  برو خونھ؟؟ی کار کنی مثال چیای بیخوای وضعت منیبا ا_

 .شھیخوب م
 

 :صدامو بردم باال. کردمی رو گرفتھ بودم و ول نمانای داِدست
 
 . امی میعنی امیگفتم م_
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 : گفتدادی ھل مگھیِ کھ برانکاردو از سمت دیپرستار
 
 ...دستتونو. مشی تر ببرعی سردی دکتر بایآقا_
 
 . ادامھ ندادگھید
 
ّ سمت پلھ ھادمی اکراه دستشو ول کردم و دوئبا  قھینفس نفس زنان بعد از چن دق. ِ

ِخودمو رسوندم دم در اتاق عمل ِ تا دکتر سماوات برسھ دستمو گذشتم رو زانو ھامو . ِ
ِبا باز شدن در اتاق عمل و خروج ک. دمی کشقی عمِینفسا ِ ِ ِ باالخره در آسانسور ارش،یِ ِ

 :  گفتمدهی بردهیبر. وستیِ سماوات ھم بھ جمع ما پتر باز شد و دکمیِسمت راست
 
 .باشم...دیبا...منم_
 

 : سماوات گفتدکتر
 
 . توی حالت امکان نداره بذارم برنیآرتام با ا_
 
 ..یول_
 
 . کھ گفتمنیھم.  و اما ندارهیول_
 
 .ِ خواستم اعتراض کنم، رفتن داخل و منو پشت در تنھا گذاشتنتا
 
ِ بس کھ راه رفتم کف پاھام ی چقدر گذشتھ ولدونمینم, در رفتھِحساب زمان از دستم . 

 . کنھیدرد م
 

 و صنمم وشی دار،ی رو صندلنمیشی بھ موھامو مکشمیِ بار ھزارم دستمو مِیبرا
 بھ لباساشون حالم بد خورهی و چشمم مکنمیھر بار کھ سرمو بلند م. روبروم نشستن

 گھی کھ ددمی سرش داد کشنیچ ھمی کنھ ولھی گرخوادیصنم بغض کرده، م. شھیم
 . کنھیجرات نم

 
 :دهی و جواب مکنھی منو نگا می چشمریز. زنھی زنگ متلفنش

 
 ن؟یخوب. سالم آقا سھند_
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 .  شوھرش باالخره نگرانش شدپس

 
 :گھی کھ مشنومیٔ لحظھ آخر می ولگھی می چشمی متوجھ نمادیز.  فاصلھ گرفتازمون

 
 .میمنتظر. ِبردنش اتاق عمل_
 

 حوصلھ از جام بلند شدم و نشستم یب. وشی دارِشی قطع کرد و دوباره نشست پویگوش
 : مقدمھ گفتمیب.  صنمِشیپ
 
 .یمرس_
 

 : سرشو خم کرد و گفتنھی بتونھ منو ببنکھی اِی براوشیدار
 
 ِبابت ؟_
 
 ...انای ممکن بود دایاگھ تو نبود_
 
 .  ادامھ بدمتونمینم
 

 :گھی و مدهیسرشو تکون م. شھی منی اش غمگچھره
 
 و سالم حی االن صحگرفتمی و جلوشو مکردمیاگھ حرفشو گوش نم.  منھِریھمش تقص_
 . بودشمونیپ
 
 شتری بکمیاگھ . افتدی اتفاق نمنی ازدم،یاگھ اون حرفارو بھش نم. ّمقصر منم نھ تو_

 ...اگھ انقدر خود خواه نبودم. دقت کرده بودم االن مھسا باردار نبود
 
.  دستامِنیسرمو گرفتم ب,  صنمِظیِ و اخم غلوشیٔ گرد شده دارِی توجھ بھ چشایب

 .  کردم تمرکز کنمیسع, ارنجمو گذاشتم رو زانوام
 

 کنان بھ ھی تا آقا گر٢ تا خانوم و ٢ِ بھ ھمراه انایِاز تھ راھرو شوھر دا,  بعدقھیدق ٢٠
 ییزای چھی.  بغل کردنگرویھمد, صنم بلند شد و رفت طرفشون. سمتمون اومدن

 .رهی شون شدت بگھیبھشون گفت کھ باعث شد گر
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 .منم بھ احترامشون از جام بلند شدم.  بلند شدو جاشو عوض کردوشیدار
 

 ھمسن بودن و بای کھ تقرییِدستشو گرفت سمت خانوما. ی شروع کرد بھ معرفصنم
 :گفت

 
 .انایِ مامان دانازی و خالھ پرمیخالھ مر_ 
 

 . مادر شوھرشھشیکی حتما
 
ِ کھ سمت راست شوھر دایانسالی مِونی دست بھ آقابا ِ  : بودن اشاره کرد و ادامھ دادانایِ
 
 . جونانای داِی بابای و عمو علیعمو مھد_
 

 یزی کھ صنم چنیقبل از ا. با ھمشون دست دادم.  پدر شوھرشھنامی از ایکی احتماال
 :بگھ، شوھرش دستشو دراز کرد و گفت

 
 .انایِسھند افشار ھستم برادر دا_
 

ِسھند رو بھ اون کرد و با لبخند کم . دی شد و چشاشو مالداری کھ بغلش بود بی ابچھ
 : گفتیجون

 
 .ھدایدخترم , ِ فرشتھ کوچولو خواب آلودمنیا_
 

 : باند و گفتممزیِ چرا رفتم تو جلد جدونمینم.  فشار دادمدستشو
 
 . ِآرتام زند. زند ھستم_
 
 .خوشوقتم_
 
 .نیھمچن_
 

 . شدمجی گیحساب
 

 کدوم از اون چی صبور بودم و ھکمی اگھ یعنی ست؟ی شوھرش نیعنی برادر؟ گفت
 !!!  تصادف نکرده بود؟؟انای االن داگفتمیحرفارو بھش نم
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 . ی شدم رو صندلولو

 
 . ھستیدی امِی ھنوز جاپس

 
 کاری چیخوایپس مھسا رو، بچھ رو م!  آرتام؟یدیچھ ام. دمیِ بھ حرف خودم خندخودم

 ! ؟یکن
 

ٔ زدمو و نگاھمو سر دادم سمت خونواده جالبھ دایپوسخند ھمشون بھ جز سھند با . انایِ
 وشی دارھی خونِرھنی کھ چششون خورد بھ پنی ھمی ولیاکراه نشستن رو صندل

 .دیرنگشون پر
 

 : و داد زدوشیِ برداشت سمت دارزی خسھند
 
 ؟یِ بال رو سر خواھرم آوردنی تو اکھیمرت_
 

 : و آزاد کنم گفتموشی دارٔقھی کردمی می کھ سعی و در حالدمیر از جام پیفور
 
 ... بنده خدانینھ بابا ا_
 
ِ تا نگاه پر خواھش صنمو دی بگم ولی کردم چریگ  : بالفاصلھ ادامھ دادمدم،یِ
 

 .مارستانی رو آوردن بانایدا. ِموقع تصادف اونجا بود,  منھِیاز دوستا_ 
 

 شی پٔھی چند ثاننی کھ تا ھمیخانومائ. ھی بقِشی گفت و برگشت پیدی لب ببخشِری زسھند
 شدیاز رو کاراشون نم. ھی گرِری دوباره زدن زکردنیسکوت کرده بودن و ما رو نگا م

 . ھمھِنیبس کھ رفتارشون ع,  یِ داد کدوم مامانش کدوم نامادرصیتشخ
 
 . تر شدمجی بودم، گجیگ
 
ِ کشف رابطھ شون شدم و دوباره نشستم بغل دست دارِالیخیب  دادم ھی و سرمو تکوشیِ

کاش .  در کار نبودییکاش مھسا...  افتادادمی بتامیِبا بستن چشام ھمھ مص. واریبھ د
 کھ بھ یی چرت و پرتاِیکاش بجا. ھی کھ سھند کدمیفھمی و مکردمی صبر مکمی فقط کم،ی

 .زدمی مھسا رو مِدیداشتم و ق  دل و جراتکمی,  گفتمانایدا
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ھممون . رونی و دکتر سماوات اومدن بارشی افکارم بودم کھ در باز شد و کِغرق
 .  طرفشونمیدییدو
 
 : کلمھ گفتھی سرشو تکون داد و فقط ارشیک
 
 .کما_
 

 : گفتمتی اراده بھش حملھ کردم و با عصبانی بای وحشمثھ
 
 ؟ی چیعنی کما ــــــــا؟ی کی چیعنی_
 
 : سماوات دستشو گذاشت رو دستم و گفتکترد
 
 .می دعا کنمیتونی فقط منیبعد از ا. ادی از دستمون بر نمی کارنی از اشتریآرتام، ب_
 

 : لب زدمدانھی موھام کردم و نا امِی الانگشتامو
 
  تموم شد؟یعنی_
 
 ی شد ولھوشی گفت و بیفی خفِی خانوم بود وانازی از خانوما کھ اگھ اشتباه نکنم پریکی

 خانومم یکیپشت بندش اون .  رو ھوا گرفتششی بغل دستنی کھ بخوره زمنیقبل از ا
 .گرفتنش,  حال شد و بازم قبل از سقوط یب
 

  نشھ؟داری بگھی کما؟ نکنھ دی چیعنی. رفتی میاھی سچشام
 

ِالبتھ وضع منم ,  نشون بدهی عکس العملتونستینم, ِ سر جاش خشکش زده بودوشیدار
 رو داد ھدای صحبت کنم کھ سھند ی خصوصارشیخواستم برم با ک. اون نبودبھتر از 
 نی اعیانقدر سر.  بھتر بگم باباھاشایِ گفت و رفت کمک باباش یزی چھیبغلم و 

ٔ زل زدم بھ بچھ تو شونی مستاصل و پرِیچشا  کنم و بایکارارو کرد و نتونستم مخالفت
 .بغلم

 
ٔبا چونھ .  کنھھی گرخوادیمعلوم بود م,  شده بودزونی اخم کرده بود و لباش آوھدای

 : گفتیلرزون
 
_ .ama ben senden hoşlanmadım 
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 .)ادی من از تو اصال خوشم نمیول(
 
 بگم بھ یآخھ من چ!  حرف زد؟ی گفت؟ اصال بھ چھ زبونیچ? lanmadı ی چیچ
 : گفتمیسیبھ انگل.  گرفتم شانسمو امتحان کنممیتصم!!  بچھنیا

 
 .یگی می چفھممیمن نم_
 

 : جوابمو دادیسی بھ انگلاونم
 
 .یگی می کھ تو چفھممی من میول_
 

 ! بچھ چند تا زبون بلده؟نیا....  خالقّجلل
 

 : گفتی بھ فارسکردمی طور کھ با تعجب نگاش مھمون
 
  کجاست؟انایمامان دا_
 

 ی مامان؟ حاال من چگھی مانایباز گفت مامان؟ چرا بھ دا. نیلھجھ رو بب...  اوه اوهاوه
 ... کردمـــــــــــایریعجب گ! جوابشو بدم؟

 
 ھی.  و ازم گرفتشدی شده بودم بھش کھ سھند بھ دادم رسرهی جم شده خِی با لباسردرگمو

. کردمی مبی ھمچنان حرکاتشون و تعقی ولاوردمی بھم گفتن کھ بازم سر در نییزایچ
دوباره بھ ھمون .  بودششونی کھ پی مردِ بغلدی دستاشو باز کرد و از ھمون جا پرھدای

 چون سھند واسش دی نفھمیزیفکر کنم اون مرده ھم چ.  گفتیزی چھیِزبون نامشخص 
 : اومد کھسی نوریز
 
 .ادی حوصلھ اش سر رفتھ و خوابش مگھیم_
 

 : رو بھ مرده ادامھ دادبعد
 
 .رمی بگدی بھ سرم بای چھ گلنمی سرشو گرم کن تا من بباطیبابام قربونت برم، ببرش ح_
 
 ؟ی چنازی و پرمیپس مر_
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 : کھ سھند جواب بده گفتمنی از اقبل
 
 . آرامبخش بزنن بھشونگمی االن منینگران نباش_
 
 : لحظھ دوباره تکرار کردنیآخر.  سرشو گذاشت رو شونھ شو چشماشو بستھدای
 
 .انایمامان دا_
 

 :رو بھ صنم گفتم. ھی بقِشی پمیرفت
 
 .نی بخش و سرم وصل کننشونی ببریِخانوم محسن_
 

 : گفتسھند
 
 . باھاشونرمیمنم م_
 

 : شد و رو بھ سھند گفتکترینزد.  بھ خودش اومدوشی دارباالخره
 
 .انای داِشی پنیشما با دکتر زند بر. رمیمن م_
 

 دم یبقدر.  بوددهی آروم خوابانایدا. خوردمی و تکون نموی ی سی أشھی بودم بھ شدهیچسب
انگار .  داشتمیبیِاحساس عج. دیِ صورت قشنگشو دشدیو دستگاه بھش وصل بود کھ نم

 برسھ کھ ی روزھی کردمی فکر نمچوقتیھ. نجای بارم بود کھ اومده بودم انیاول
 .نمی تخت ببنی رو انمویزتریعز

 
ِ بود و کل اطالعات پزشکبھی واسم غری ھل کرده بودم کھ ھمھ چی قدربھ  پاک شده میِ
 دست بزنم و یزی چھی بھ ترسمی تا چند ساعت جرات نداشتم برم داخل، میحت. ودب

 .خراب کنم
 

 کردم کھ در و باز دای دل و جرئت پقیِ و بعد از چند نفس عماوردمی طاقت نباالخره
 :پرستار مخالفت کرد و گفت. کنم

 
 .ٔ اجازه مالقات ندارهی گفتن کھ کسیدکتر زمان_
 

 : کردمو گفتمیظی غلِاخم
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 !مارستانم؟ی بنیِ رفتھ من دکتر اادتونیفکر کنم _
 

ٔ مثل انار چروک کرد و آماده جواب دادن شد کھ بصورتشو  بھش رفتم تی اھمیِ
 .داخل

 
 دی بادونستمینم.  تختِکی لرزون رفتم نزدِیبا قدما.  دستگاه رو مخ بودِقی بقی بِیصدا

 راحت دلشو یلی بود کھ خیکس. ِ عشق من بود بوددهی خوابنجای کھ اینیا.  کار کنمیچ
.  بودمیٔ باھام نداشت، ھمھ زندگی حال کھ نسبتِنی بود کھ در عیکس. شکستھ بودم

 . کرده بودمابش خری دستی کھ دستی ایزندگ
 

 چرا انتظار داشتم چشماشو باز کنھ و دونمینم. ِ رو بانداژ سرشدمی آروم کشدستمو
 . دستمو پس بزنھ

 
 :گفتم اری اختیب
 
 انام؟ی داانا؟یدا_
 

 .با وحشت برگشتم عقب.  نشست رو شونھ امیدست
 
 : زد و گفتیِ لبخند کج و کولھ اارشیک
 
 .نترس منم_
 
 .یفکر کردم سھند_
 

 : کردم و ادامھ دادمیمکث
 
  ا؟ی کشھی مداری بیک_
 
.  بھ خدا باشھدتیام. ستیِ کھ کما دست من و تو نیدونیم.  آرتامیِتوام مثل من دکتر_

 .شھی مداریمن مطمئنم کھ ب
 
  ارش؟؟ی کیک... ؟ی کــــــــی ولشھ،ی مداری کھ بدونمیمنم م_
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 . داد سکوت کنھحیترج
 
.  سپردم بھشمارامویِتمام ب. می حرف زدانایِ درباره وضع داارشی با کی اقھی چند دقھی

 . کنمی کارخوامی نمادی بھ ھوش نانای دایتا وقت
 
 
 
 ...روز گذشت ۴
 
 صورتش ھنوز زخمھ و ی کم بھتر شده ولھی پھلوش ِیکبود.  رو آوردن بخشانایدا

 . سرش پا برجاِیِبانداژا
 
 ِی روبرومیھممون نشست!  بده ؟تی کھ اھمھی کیِ ساعت مالقات داره ولمارستانیب

ِمن طبق معمول روزا. اتاق  شب  صبح تاتونستمیاگھ م. ِ گذشتھ درست دم در نشستمِیِ
 . خوب از خانواده اش زشتھی ولانای داشی پرفتمیم
 

 جدا شھ انای از داادیِاونم مثل من دلش نم.  قرمزش نشستھ بغل دستمِی با چشماسھند
 .  مجبوره بره خونھھدایِ وقتا بخاطر ی بعضیول
 

 تا بابا دارن؟ ٢ تا مامان و ٢ چرا دونمیھنوزم نم. دونمیٔ درباره خانواده نمادی زھنوزم
 و کننی عوض مفتی کھ مدام شییباباھا.  کردنھی چند روز فقط گرنی کھ تو ایمامانائ

 . تنھا نمونھھدای خونھ تا رنیم
 

ِ کھ با ناز مخصوص خودش داره منمیبی رو از دور ممھسا  از جام عیسر. ِ سمت ماادیِ
 . نجای اادیدوست ندارم ب. ششی کھ برم پشمیبلند م

 
 یلیخ. کنھی قبول نمی ببرمش تو اتاقم ولخوامیم. رمیگی بازوشو مرسمی بھش میوقت

 :گمیسرد بھش م
 
 ؟ی چیعنی کارا نی ا؟یکنی کار می چنجایتو ا_
 

 :گھی و مارهی بھ رو خودش نکنھی می سعی ولکنھیتعجب م. شھی صدام مِی سردِمتوجھ
 
 .ی شدلیستاره سھ_
 



 137 

 :دهی رو شکمش و ادامھ مذارهیدستشو م. کنھیِ مثل بچھ ھا مصداشو
 
 . دلم برات تنگ شدهییبابا_
 
ِ محل کار منھنجایچند بار بھت بگم ا. مھسا تورو خدا لوس نشو_  باھم امیبرو خونھ م. ِ

 .میزنیحرف م
 
 . باھات حرف بزنمخوامی من االن میول_
 

 :گمی بھ موھام و با حرص مکشمی مدستمو
 
 .حوصلتو ندارم, مھسا برو_
 
 :رهی کوره در ماز
 
 یکردی چطور اون موقع کھ شبا التماسم م؟یٔ حوصلھ منو ندار؟ی گفتی چ؟یچــــــــ_
 حوصلمو ی حاال کھ استفاده تو ازم کرد؟ی االن ندار،ی حوصلمو داشتشتی پامیب

  ؟ی حاال کھ خرت از پل گذشتھ حوصلمو ندار؟یندار
 
 .میزنی مورد حرف منیبعدا در ا.  کار دارمیکل. چرت و پرت نگو مھسا_
 
 ی آرتام اگھ فکر کردنیبب. نی مشغولی بھتره بگم با کای یبــــــــلھ خالھ ام گفتن با چ_
 .یکور خوند, رهی تورو ازم بگییٔ اون دختره ھر جازارمیم
 
 : گفتمتیبا عصبان.  گوششِری خوابوندم زیکی نتونسم خودمو کنترل کنم و گھید
 
 .ِحرف دھنتو بفھم مھسا ،درست صحبت کن_
 

 :د باال و گفت برصداشو
 
ِ دختر مرده سر زن و بچھ ات داد مھیِخاک بر سرت کھ بھ خاطر _ ِ مثل بچھ ای. یکشیِ

 .یدیِ از چشم خودت دیدی دی ھرچای تیِآدم برگر سر خونھ زندگ
 

 : گفتمکالفھ
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 دلت یبرو ھر غلط.  توی شدری کدومھ؟ چھ زود جو گی زندگھ؟یزن و بچھ چ_
 ...گند. می بھ زندگیگند زد.  بکن مھساخوادیم
 
 زی مٔھی بھ پادمی کوبیکی اری اختی بودم کھ بی عصبانیبھ قدر.  گفتم و رفتم تو اتاقمنویا

 گھید,  کنمھی قضنیِ بھ حال ای فکرھی دی باشھی نمینجوریا... نھ. نشدی حرصم خالیول
 .آبرو نموند برام

 
 : جواب دادمتیبا ھمون عصبان.  زنگ خودلمیموبا

 
 ؟یسالم آوا خوب_
 
   شده؟یباز چ. بابا خشن، خشانت. اوه اوه اوه_
 
 .زنمی بعدا خودم بھت زنگ می نداریِ آوا، اگھ کار خاصستیحالم خوب ن_
 
 خونھ ھم نجا؟ی ایایِ بپرسم کھ چرا چند روزه نمخواستمی کھ نداشتم فقط میِکار خاص_

 .یریکھ نم
 
  کرده؟ی باز عصمت خانوم فضول؟یدونیتو از کجا م_
 

 صبح تا گھیم.  خانوم خبر آوردهالی دفعھ سھنی اری آرتام؟ نخی چیعنی یِا فضول_ 
  آرتام؟ھی چھیقض. یمارستانیشب ب

 
 : گفتمی ناراحتبا
 
 آوا؟_
 
 جانم؟_
 
 . کار کنمی چدونمینم.  نشھداری بترسمی میلیخ.  روزه کماست۴ انایدا_
 
 چھ نمی ببشتی پامی میعصر.  آرتاممفھمی از حرفات نمیچی ھھ؟ی کما چھ؟ی کانایدا_

 .ِمواظب خودت باش. خبره
 

 .باشھ، خداحافظ_ 
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 ...روز گذشت ١٠
 
کاش بھ ... دهی چھ فای صورتش کامال خوب شده ولِیزخما.  نموندهاشی از کبودیزیچ
 باھاش ششوی پرمی مارمی مریتا فرصت گ. ادی از دستم بر نمیکار. شدی مداری بنای اِیجا

 .  بھ رفت و آمدامون عادت کردنمارستانی بِیبچھ ھا. زنمیحرف م
 
 مامان و ایگو,  اومدنری پِی خانوم و آقاھی شمیچند روز پ.  رو آوردنھدای ی چند بارھی

.  تا مامان داره٢ چرا دونمیم. شناسمیِ کل خانواده رو مگھیحاال د.  بودنی آقا مھدِیبابا
 .شھیِرادر ناتن سھند بدونمیم. شھی اصلی کدومش بابادونمیم
 

 دکتر ھی بھ عنوان دنی مطمئنم کھ فھمی ولارنی کھ بھ روم نمنیبا ا.  منو شناختناونام
 .ستمی ننجایا

 
 نیھم.  امکان نداشت از جام تکون بخورمگرفتمی اگھ بو گند نمیعنی. رمی خونھ نماصال

 . البتھ خواب کھ چھ عرض کنم کابوس. خوابمی و مخورمیغذا م. رمیجا حموم م
 

 ظ،ی غلِشی کرده بود با آرایسع. ِ دختر قد بلند و الغر اومد مالقاتشھی شی شب پچند
اسمش . شھیمیِسھند گفت دوست صم.  کنھمی قرمز و صورتھ پوف کرده شو قاِیچشا

 . اونم بھ جمعمون اضافھ شدهگھیحاال د. ناستیت
 
 
 

 ...روز گذشت ٢٠
 
اونقدر آروم . نھ صورتش زخمھ، نھ سرش بانداژ داره.  از تصادف ندارهی آثارچیھ

 امتحان نمی چند بار اھیدروغ چرا، ...  سر و صدا کنم از خواب بپرهترسمی کھ مدهیخواب
 !! لج کردهی با کستیمعلوم ن, ھمچنان چشاشو بستھ.  نداشتی ادهی فایکردم ول

 
 ایچ. چقدر دوسش دارم. نجاستی اانای کھ چرا دانیا. دونھی موی آوا ھم ھمھ چگھی دحاال

 کھ نیا. ِ سر مھسا آوردمییچھ بال. انیخانواده اش ک. دهی کشنجایبھش گفتم کھ کارم بھ ا
 بایاونم تقر. دونھیھمھ رو م. زنمیدست و پا م, ِواسھ عقب گرد زمان, ی منجالبھیتو 

فکر کنم ازش . سھند خوبھرابطھ اش با . ارهی واسم لباس میگاھ. نجای اادیھر شب م
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. نجاستی کھ آوا ایی شباخندهی کھ میاحتماال سھندم از آوا، چون تنھا زمان. ادیخوشش م
 انای داخوامیفقط م.  ندارمی و فضولی بازرتی غِیفعال حوصلھ و انرژ.... ّ واالدونمینم
 .نیھم.  شھداریب
 
 
 
 ... ماه گذشتکی
 

 ھی چشماش ِریز. دهی تر نشون مدی کھ ھست سفیزیرنگِ پوستش از اون چ.  شدهالغر
 .  دارهیکم کبود

 
 می چند بارھی. کنھی شون می سھند بھم معرفیگاھ. رنی و مانی مالشی فامی از گاھھر

 یاز مھسا ھنوز خبر.  آرسام و آرشام ھم اومدنشبید.  من اومدنیمامان و بابا
 .ستین
 

ِ ثابتا منم، سھند ، جفت ماماناست، آوا و ِی پایول. شھی مشتری بھ روز تعدادمون بروز
 .کننی کار نمیفتی شگھی کھ با اومدنھ مادر بزرگا دیی و باباھانایت
 
 
 

 ...روز گذشت ۴٢
 

ھنوزم لج کرده و . ستیِ لباش مثل قبل قرمز نگھید.  شدهشتری چشاش بِری زِیکبود
 شدنش نا داری دارم از بواشی واشی ی بگم ولنوی اخوامیاصال نم. کنھیچشاشو باز نم

 ،ی علمِری غی علمد،یرسی بھ ذھنم میھر کار. اعصاب معصاب نمونده برام. شمی مدیام
 . کرد افاقھ نیھمھ رو امتحان کردم ول

 
دستشو گرفتم تو دستم و شروع کردم بھ . میشگی ھمِینشستم رو صندل.  تو اتاقشرفتم

 :حرف زدن
 
 .ستادمای برو من جات وایفتبھ خرس گ. ولی خوابالو؟ بابا ایچطور_
 
 ؟یچ
 
 .گھیقھر نکن د.  گفتمیکل, ِ مثل شما بگم خرسیمن غلط کنم بھ خانوم خوشگل.  بابانھ
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 ؟یکنی میبوست کنم آشت...  بابایا

 
 . بوس کردمدستشو

 
 . بخدادی دلمون پک؟ی شداری بیخوای نمگھ،یّ بسھ دانا؟یدا
 

ِ کم مونده ختم قرآن تی و بابا علیبابا مھد. متی و مرنازیِ نمود تو چشم مامان پراشک
 .  آواِدنی با دی حتخنده،ی چشاش نمگھیسھند د. کنن

 
 مونیِ مثل قبل مگھی دوشمی داریحت.  کردنھی ھالک شدن بس کھ باال سرت گردوستات

 . ارهی در نمیباز
 

 کنم؟ی کار میمن چ....مـــــــــن؟
 
 . ِی تا اتاق بغلنجایالبتھ تحرکم از ا. ٔشدم مرده متحرک....یچیھ
 

 .مرگِ من پاشو... انای داگھی دپاشو
 

 . من پاشوِجون
 
 ...گھی شو دداریّ ال مصب بِد
 
 . رمی نتونستم جلو بغضمو بگگھید
 
 
 

 ...روز گذشت ۴٣
 

ِ داده بودم بھ در ھیپاھامو دراز کرده بودم و سرمو تک. نی پخش شده بودم رو زمرسما
 . کردی میِ بغل آوا نشستھ بود و با موھاش بازھدای. کردمیاتاق و آوا و سھند و تماشا م

 
 از دست دشویِ اونم مثل من امگھی دکنمیاحساس م.  پرستار واسھ کنترل اومدھی با ایک

بل ق. دستشو گرفتم.  زد و دستشو بھ طرفم دراز کرد تا بلندم کنھی جونیِلبخند ب. داده
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 نبود ارشیِ کھ اگھ دستم تو دست کیطور.  کھ بتونم بلند شم، در بھ شدت باز شدنیاز ا
 . نیبا مخ خرده بودم زم

 
 . بوددهیرنگش پر.  خانوم بودنازیپر.  از جام بلند شدمایِبا کمک ک

 
 .نا..ای..دا_
 

 . بازو گرفتمشِری از زیبا بدبخت.  و گفت و از حال رفتنیھم
 

 .  خانوم و ازم گرفتنازی آقا، پریعل. ِسمت ما ھجوم آوردن ھمھ
 
 .  و پرستار رفتن داخلارشیک
 

ِ بوق ممتد دستگاه رو اعصابم بودی صدا ِ. 
 
 : داد زدارشیک
 
 . داخلادی نیکس, ی قلبِستیا_
 

 . تو اتاقدمییدو
 
 .زود باش. ارشی بکن کی کارھی_
 

 . ھم اومدنی و آقا مھدسھند
 

 .دمیکشی پرستاره داد مارشویِفقط سر ک.  بکنمتونستمی نمیکار.  زده بودخشکم
 
 . کنی کارھیجونھ من .  بکنی کارھی ای ککشھ؟یچرا برنگشت؟ چرا نفس نم_
 
 .آرتام خفھ شو_
 
 .ای کاالی_
 
 : رو بھ سھند گفتارشیک
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 . رونی بنشیببر_
 

 : کردی حرصشو رو پرستار خالِتمام
 
 اوات کجاست؟دکتر سم. رونیمگھ نگفتم ھمھ رو بفرست ب_
 

 : گفتارشیک. دی تا از انترناش رس٢ با محمد
 
 .شارژش کن_
 
 
 .رونیآرتام برو ب_
 

 . رونی و بھ زور فرستادن بی منو سھند و آقا مھدانترنا
 

 .ومدیِ بوق ھنوزم می صدا
 

 :داد زدم.  ام گرفتھ بودھیگر
 
تورو .... انامیدا...ــــــانایدا.  باشمانای داشی پخوامیمن م. نیولم کن.  باشمششی پخوامیم_

 ...منو تنھا نذار..... انایعاشقتم دا.... شوداریغلط کردم ب.... شوداریخدا ب
 

لگد . دیلرزی جفتشونم مِیشونھ ھا.  آقا جلومو گرفتنیسھند و عل. ِ بردم سمت درھجوم
 :زدم بھ در و گفتم

 
 .ادی سرش بیی اگھ بالکشمتی مارشیک_
 

 .گھیِ لگد دھی دوباره
 

 یا...دوست دارم...ــــــــانایدا. مبروی اون زلم زِی قطع کن صداایک_ 
 .ریِج ون منو بگ...خــــــدا...خـــــــــدا

 
 : گفتعیسر. دی رسیبی سماوات با خانوم حبدکتر

 
 . بھشنی آرام بخش بزنھی یفور_
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 .....ــــــــــــانایدا.  بگویزی چھیسھند تو . نمی بباناموی داخوامیم. نیولم کن, خوامینم_
 

 .  تو دستم کردمیفیِ سوزش خفِاحساس
 

 . ِ کار خودشونو کردنباالخره
 
 

 .ِمثلھ قلب من,  سردیلیسرد بود، خ.  رو سنگِ قبردمی کشدستمو
 

 . فوتشو نزده بودنِخی تارھنوز
 

 ادمی یزیچند روز گذشتھ؟ آخھ چرا چ. ارمی بھ مغزم فشار مکمیچرا نزدن؟ ... چرا؟
   تنھام گذشت؟ی کانای داقای دقد؟ی نقطھ کشنی شد کھ کارمون بھ ای چاد؟ینم
 
 . خودم تشر زدمبھ
 

 !ست؟ی تو نِریمگھ ھمش تقص!  تو اونو؟ای تورو تنھا گذشت اون
 

 : تو شکمم جم کردم و سرمو گذاشتم رو زانوھامو بغض کرده گفتمپاھامو
 
 انای اون حرفارو بھ دای و احساساتی آنِمی تصمھیاگھ با . فقط من...  منمیِمقصر اصل_
 . بودشمونیاالن پ,  االن تصادف نکرده بودگفتمینم
 
 .  داشتھ باشمتیِ فکر نکنم حق مالکگھید...  منِیانایدا....انام؟یدا
 

 رو کشمیدوباره دستمو م. کنمی مییِچقدر احساس تنھا. کنمی میِ احساس پوچچقدر
 !!نجامیِ چند روزه کھ افھممیاصال نم.  تموم شدیچھ زود ھمھ چ. رو اسمش, سنگ

 
.  باال اومدهیشکمش حساب. سادهیمھسا باال سرم وا.  باالرمیگیسرمو م. ادی پا مِیصدا

 . ِ رو لباشی اروزمندانھیِلبخند پ
 

 . خفش کنمخوادی دلم مچقدر
 

 :گھی و مکنھی می مستانھ أقھقھھ
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پاشو . می از دستش راحت شدـــــــــــــشی موند واسھ من؟ آخدونی باالخره میدید_ 
 .می برایب. ی کردیپاشو ھمھ جاتو خاک, زمیعز

 
 . بھ طرفم دراز کرددستشو

 
بزنم ,  شدهی کھ واسش خالیدونی بلند شم تو ھمون مخوادیدلم م.  حرص پس زدمبا

ٔلحظھ آخر چشمم . نی زمخورمی و مرهی مجی سرم گشمی کھ از جام بلند منیھم. لھش کنم
 . بھ سھند و آواخورهیم
 
ِ احساس سوزش بدبا حواسش بھ . آوا روبروم نشستھ, کنمی رو بازوم چشامو باز میِ

 . رهیگی کھ دلم مِنی خستھ و غمگافشی قیبھ قدر. زل زده بود بھ پنجره. ستیمن ن
 
 : کھ خودمم از خشدار بودنش تعجب کردم گفتمیی صدابا
 
 آوا؟_
 
 : گفتیِ برگشت سمت منو با ناراحتعیسر.  خودش اومدبھ
 
   آرتام؟ی کم بھترھی. ی شدداریباالخره ب_
 

 : خورد بھ بازوم، ادامھ دادچشش
 
 .ادی بازم داره خون منیبب. یخوریبس کھ تکون م!! باز سرمت درومد؟_
 
 .رونی گفت و رفت بنویا

 
 . ادیکھ انقد خوابم م سرم نی تو اختنی ری چستیمعلوم ن. ادی خوابم مبیعج

 
 .خوابمی و مشھی منی بازم سنگچشام

 
 . کردی داشت صورتمو ناز میکی
 
 . ادی قلقلکم مز،ینکن عز!! ی مگھ آزار دارِا
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 ھمون نمیا, فکر کنم مردم . یدیِعجب نور شد,  کور شدمیآ.  از چشامو باز کردمیکی
 .گنیِ معروف کھ ھمھ مِی نورانِریمس
 

 . چشمو بستمیفور
 
  معلوم ھست چھ خبره؟. نجایچقدر سر و صداس ا!! زنھ؟؟ی انقدر حرف مھیک
 

 .اه. بابا بکش اون دستتو تا قطعش نکردم. شھی ناز کردن نمِالیخی کھ بنمی ااووفـــــــــف
 
باز چھ خبره ... اوه اوه اوه.  دور اطرافمو نگاه کردمھی. ِ چشامو باز کردمِی کم الیلیخ

 نجا؟ی ا کردنیکھ ھمھ قشون کش
 

 .کامل بازشون کردم,  کھ چشام بھ نور عادت کردقھی از چند دقبعد
 
 کردمیفقط احساس م,  برام مفھوم نبودادی صداھا زی رو بھ روم بود ولتی جمعلی اھی

 . خورهیدھنشون تکون م
 

پس .  تان٢ دی تفنگداران، آخ ببخش٣ کھ نامیبھ بھ ا! کنھ؟ی کار می چنجای گلناز اخالھ
 نکرده؟ چقدرم تند تند شی چرا آراست؟ی ننای تنیِا ا.  احدمھییاونم کھ دا...  کو؟یوسط

 وونھ؟؟ی دنی اگھی داره میچ. خورهیلباش تکون م
 
ِھومن ھم دست .  تا شده۴چشاش از تعجب .  زن عموم خنده ام گرفتٔافھی قِدنی دبا

ِابا، آب دھنت راه ببند اون گالھ رو ب.  متر بازه٢ دھنش نی از اون نداره فقط ایکم
 .افتاده

 
 کردم یسع.  محکم بغلم کردیکی ھوی کھ کردمی مشی تفتلموی داشتم فک و فامھمچنان
ِ از سمت چپ بغلم گھی دیکی ھمون لحظھ ی ولنمشی باال کھ بھتر ببرمی کم بگھیسرمو 

 .کرد
 
 خفھ شدن نیھم. ادیاصال نفسم باال نم, ِ نامحسوس کمر بھ قتل من بستنــــــــــــانایا

 . بدمصی کم خون بھ مغزم برسھ و صداھارو تشخھی باعث شد یزورک
 
 ِیھمشم جملھ ھا, زدنی ھمھ با ھم حرف می ولدیخندی میکی. کردی مھی گریکی

 .خوندنی و از روش مگردوندنی متنو دست بھ دست مھی بود کھ نیِمثل ا. یتکرار
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 .خوب خدارو شکر بھ ھوش اومد_
 

 !! ھوش بودمی من بمگھ
 
 . شدنش نداشتمداری بھ بیدیاصال ام_
 

 !ِ کھ تا آخر عمرم بخوابم؟ضمیمگھ من مر! وا؟
 
 . خوشحالم کھ چشاشو باز کردیلیخ_
 
 !! مھم شدهنایِ شدن من واسھ اداری و بدنی تاحاال خوابی کاز
 
 . الغر شده بچھ امیلیخ_
 

 ھیاون ک. چشمم روشن.... ِا . کنھی مھی شما؟ چرا ھمھ عوض شدن؟ چرا سھند گرای من
 !!بغل دستش؟ حاال چرا آبغوره گرفتن

 
اون .  کھ مامانمھنیا. نمشیباالخره تونستم بب,  نفر موھامو بوس کرد٢ از اون یکی
 !کننی بھ من ول نمدنیحاال چرا چسب.  ِمی مامان مر%١٠٠ میکی
 

 ھی با یو دکتر زمان تک دخترشونو کامل کنن در باز شد ِتی کھ بتونن جنانی از اقبل
 .ِلبخند پت و پھن اومد داخل

 
َ طرف من و چراغ قوه معروفشو درآورد و گرفت تو چشماومد ٔ ِ. 

 
 .ھی چھ کارنی اکنم،ی دارم نگات مینیبی خنگول مگھ نمآخھ

 
 : ھمون لبخندش گفتبا
 
 حالت خوبھ؟.  خانومانای دایخوش اومد_
 

 !ــــــــا؟یا خبرم ی بیزیمن از چ!!  رفتھ بودمیی جامگھ
 
 . بار چشامو باز و بستھ کردمھی
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 ؟ی حرف بزنیتونیم_
 
 .  پس اللمنھ
 
 .تونمی دکتر مِیبلھ آقا_
 

 .دنیِّ شده کھ تازه بھ سن بلوغ رسیی پسراھی؟ صدام شب! منمنیا...  صدارواوه
 

 :ِ متوجھ تعجبم شد چون بالفاصلھ گفتی کنم دکتر زمانفکر
 
 .شھی درست می کم کھ حرف بزنھی ، ِیعیطب. نگران نباش_
 

 : گفتمعی ضاِی با اون صدادوباره
 
  مگھ چم شده؟_
 
 : گفتی نگرانبا
 
 . فکر کنکمی اد؟ی نمادتی یزیچ_
 

 یرو بھ دکتر زمان. دستمو گرفت و بوس کرد. چشاش قرمز بود.  اومد جلو ترسھند
 :گفت

 
 .ادی مادشی یِبھ مرور زمان ھمچ.  کم استراحت کنھھی نیاجازه بد_
 

 : و ادامھ دادنتری آورد پائصداشو
 
 .ادی نادشی یزی چدمی محیگرچھ من ترج_
 

ِاحساس مرقد و امامزاده بودن . رفتنی و مگفتنی جملھ مھی کردن،ی بوسم مومدنی مھمھ
 .ھر آن منتظر بودم روم شمع روشن کنن. بھم دست داده بود

 
اومد .  بودسادهی سھند واشی بود کھ پی کھ بوسم کرد ھمون خانوم خوشگلی نفرنیآخر
 : تخت و گفتِکینزد

 



 149 

 .ی و تنھامون نذاشتی نشدمی خوشحالم کھ تسلیلیخ_
 

 : کرد و ادامھ دادبوسم
 
 .زنمی بازم بھت سر می برم، آخھ آرتام تنھاست ولدیفعال با_
 
 بھش یزیانقدر تو شوک بودم کھ نتونستم چ.  بھ سھند زد و رفتیکیِ لبخند کوچھی

 با آرتام داره؟ اصال آرتام کجاست یچھ نسبت!!  بودی نشدن چمیمنظورش از تسل. بگم
 ! بود؟یِ چشمک سھند چِی بود؟ معنیکھ تنھا مونده؟ اون نگاھش بھ سھند چ

 
 با ی بھ قدریبابام و بابا عل.  خودمون موندِکیِ ھمھ رفتن و فقط جمع کوچواشی واشی

 گوشھ نشستھ بود و قرآن ھی میمامان مر.  شدیلی ویلیِ کھ تھ دلم قکردنیمحبت نگام م
 کھ ی ھم در حالنایت. زدی و بھ من لبخند مکردی ھم سرشو بلند میھر از گاھ. خوندیم
 .کردی مشی بھ دست نشستھ بود و اراھنی آکردی لب غر غر مِریز
 

 : گفتکردی کھ دستمو ناز میدر حال. ِ کنار تختِی نشست رو صندلمامانم
 

  کنھ؟ی درد متییم جادختر_ 
 

 کنمی چرا احساس منجام؟ی چرا ادونمی درد کنھ مامانم؟ من اصال نممیی جادیچرا با_ 
 !! ھی چھی شده؟ قضی تکون بدم؟ چتونمی نمی چرا پاھامو درست و حسابن؟یعوض شد

 
 .ستی واست خوب نار،یانقدر بھ خودت فشار ن_
 
 : و اومد سمتمزی شو پرت کرد رو منھی آنایت
 
 .کنھی شک مشتری کاراتون بنیبا ا. نی نکنشییانقدر مسالھ رو جنا_
 

 : بھ من ادامھ دادرو
 
 بھ ھوش شبی دی کھ بھ سالمتی مدت کما بودنیِتمام ا. ی تصادف کردشیروز پ ۴٣_

 . کم گرفتھھی پاھات یبس کھ راه نرفت. یاومد
 

 : جم کرد و گفتلباشو
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 .یدی وقتھ کھ ما رو ندیلی عوض نشده، تو خمیکس_
 
 : گفتمِی خفھ اِیبا صدا. شدی باز مشتری ھر کلمھ دھنم بِدنی شنبا
 
 اد؟ی نمادمی یزی چرا من چنا؟ی تیکنی می روز؟ شوخ۴٣! ؟یچـــــــ_
 
 : استرس رو کردم بھ مامانمبا
 
 آره مامان؟ تصادف کردم؟_
 

 :دستمو گرفت تو دستشو گفت.  قرآن و بست و اومد طرفمونمی مرمامان
 
 ادتی ی حتما ھمھ چی بخوابکمی ؟یکنی متیفرشتھ کوچولوم چرا انقدر خودتو اذ_
 .ادیم
 
 . روزه خوابم۴٣بخوابم؟ _
 
 چرا بابام ھر بار کھ نگام فھممیحاال م. ِ بھ تک تک چھره ھا نگاه کردمی نگرانبا
. نجاستی انایچرا ت.  سھند ھمش قرمزهِی چرا چشافھممی محاال. شھی چشاش پر مکنھیم

 . انقدر کالفھ سیچرا بابا عل. گنی لب ذکر مِری مدام زنایچرا مامانم ا
 
نکنھ .  پاھام افتادمِادی ھوی کردن شدم کھ ھیٔ و آماده گرنیٔ اراده گوشھ لبم اومد پائیب
 ھیسھند .  دادیِ تق بدِیگردنم صدا. ِ برگشتم سمت سھندعی؟ سر! نتونم راه برمگھید

 .ھی دردم چدیفکر کنم فھم. ِلبخند آرامش بخش زد بھم
 
 مشکل کامال یوتراپیزیبا دکتر صحبت کردم، با چند جلسھ ف. نگران نباش خوشگلم_

 .شھیحل م
 
ِھمھ سرا برگشت سمت صدا.  خواستم جوابشو بدم، در با شدت باز شدتا ٔ. 
 

نگاھش رو من ثابت .  دور ھممونو نگاه کردھی. ومدیاز بازوش خون م.  بودآرتام
 ششین.  چند قدم رفت عقبھی.  رو دستمدیدستشو کش. کتریاومد نزد. اخم کرد. موند

 .باز شد
 

 : گفتی بلندیلی خِی گرفت باال و با صداسرشو
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 .زنده س. ھمش کابوس بود,  شکرتایخدا_
 

 .دمیدی صورتشو نمگھید.  رو زانوھاشافتاد
 
چرا دستش زخمھ؟ خاک ! ؟ی چیعنی کارا نیا! کنھ؟ی مینطوری چرا انیا...! وونھی دوا

 زانو زده، نجای کھ اینی اکنھ؟ی مھی داره گرلرزه؟یشونھ ھاش داره م. تو ســـــــــرم
ِھمون آرتام بداخالق   یِھمون آرتام سنگدل؟ ھمون. شھی روز پ۴٣ دی ببخششھ؟ی روز پ٢ِ

 ت؟ راحت قلبمو شکسیلیکھ خ
 

 . چشامو بستم و بھ مغزم فشار آوردمکنم؟ی می فکرنی چنھیچرا ...  شکونده؟قلبمو
 

 . از جلو چشام گذشتلمیِ مثل فی چھمھ
 

گفت .  کھ ھنوز فروکش نکردهیھوس.  ھوس بودمھیبھم گفت واسش . ِ اتاق آرتامرفتم
 .ــــامھســـــــــ.... مھــــــــــــــسا. ِعاشق مھساست

 
 . محکمتر فشار دادمچشامو

 
 شدم و رفتم یعصبان.  باھاش ازدواج کنھخوادیگفت م.مثبت بود,  مھساِشی آزمأبرگھ

 .کای الستِغیج, وشی دارِیصدا. پارک
 
 اونم تصادف کرده؟ ؟یوتراپیزی قراره برم فی کجاست؟ کوشی داریراست... ِا
 ری کھ بھم زدو در رفت و گی اونشش؟ی من قراره برم پای نجای اادی موتراپیزیف

 .کنھی سرم درد م؟یانداختن؟ اگھ نتونم راه برم چ
 

 !گم؟ی مھی چرت و پرتا چنی احاال
 

 یھنوزم ب.  بازوشو گرفت و بلندش کردِری زیبابا عل.  چشمم خورد بھ آرتامدوباره
 . ختیریصدا اشک م

 
 : گفتمتی شد کھ قاط زدم و با عصبانی چدونمینم
 
....  ؟؟ م تــــ نـــ فریفھمیم, ازت متنفرم. نمی ببختتوی رخوامینم.  آرتامونریگمشو ب_

 . توئھِری تقصیھمھ چ
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ِچشاش مثل روز اول.  تعجب شاخ دراورده بوداز ِ تا عالمت ٢ شده بود دمشی کھ دیِ

 . بھ خودم اومدم و رومو ازش گرفتمعی سری لحظھ دلم ضعف رفت براش ولھی. سوال
 

 :ِ در گوشش گفت کھ آرتام ملتمسانھ گفتی چدونمینم. ششی رفت پسھند
 
 . سھندکنمیخواھش م_
 
 ھ؟ی عصبانینیبیمگھ نم_
 
 .قھیفقط چند دق_
 
 : دفعھ بابام جوابشو دادنیا

 
 . پسرمیبھتره بر. ستی نیِاالن زمان مناسب_
 

اصلنم دلم نسوخت ...  بچھ ام چقدر حرف گوش کن شدهیآخ.  گفت و رفتی چشمآرتام
 .ادی رو واسھ مھسا جونش بلمای فنیبره ا. براش

 
 

 : رو کرد بھ مامانم و گفتسھند
 
 ھدایفکر کنم ,  بار زنگ زده١٠خانوم جون از صبح تا حاال .  خونھنی برگھیبھتره د_

 .نھی رو ببانای داخوادیدرضمن آقا جون م. کچلش کرده
 

 : گفتمیمر مامان
 
 نی ھم ان،ی کم استراحت کنھیھم . نیسھندم ببر,  برو خونھی و علی تو با مھدنازیپر_

 .نجای انی بفرستنارویکھ آقا جون ا
 
 .انای داشی پمونمی من من،یھمتون بر. نھ مامان_
 

 : گفتبابام
 
 .من ھستم, برو خونھ. ی چند روز ھالک شدنیسھند، توام تو ا_
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 ....نھ من_
 
 :ِ وسط حرفشونو گفتدی پا برھنھ پرنایت
 
خودم . نیاصال ھمتون بر.  بابانیکنی پاره مکھیاوووو چقدر تعارف واسھ ھم ت_
 . خوابالو خانوم درد و دل کنمنی با اخوامی ممونم،یم
 

ِ افراد ِنیھمش سرم ب.  کردهری پنگ گنگیِ توپ پھی بودم کھ چشمش بھ ِی گربھ اِمثل
 .دیچرخیحاضر تو اتاق م

 
 : گفتسھند

 
 . حرف بزنمی کم خصوصھی انای با داخوامیمن م. ھدای شی تو برو پزحمتی بنایت_
 
 یزی چھی چرا انتظار داشتم حاال اون دونمینم. یِ سرم برگشت طرف بابا علاری اختیب

 :چون مامانم حرف زد,  شدمطی خیبگھ ول
 
 . بمونھشتی پی کری بگمیخودت تصم, ی مامانانا،یدا_
 
 : رک گفتمیلیخ
 
 ی ولنی باششمی ھمتون پخوامیم.  من دلم واسھ ھمتون تنگ شدهنیراستشو بخوا_

 .ی از فضولرمیمی کھ چقدر فضولم اگھ با سھند حرف نزنم تا صبح میدونیخودت م
 

 : گفتنایت. دنی خندھمشون
 
 .یھنوزم خنگول,  نشدهادیعقلت قده نخود ھم ز,  روز خواب۴٣بعد از _
 
 . جاننای تیمونی کھ تو تنھا ممن اگھ آدم شم_
 
 .می ھمھ مدت بال بال زدنی ای ما واسھ کنیبب.  بابامی برنیجمع کن_
 
 . ماچ بده دلمون باز شھھیحاال قھر نکن، _
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 :ِ شد بوسم کرد و آروم دم گوشم گفتخم
 
 .ی دکنیکوفتت بشھ ا_
 
 : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
 
 .ستایحالت خوب ن!  تو؟یگی میچ_
 
 .بوسم کردن و رفتن, ھمھ بغلم کردن.  بھم زد و رفتی چشمکی حرفچی ھیب
 

 .ی ولو شد رو صندلسھند
 
 . انای کابوس تموم شد داشھ،یباورم نم_
 
  کردم نھ؟تتونی اذیلیخ_
 
 .ی نشدمی خوشحالم کھ تسلیلیِبھ قول آوا خ_
 
 آوا؟_
 
 .ِخواھر آرتام_
 
 آرتام؟_
 

 :با تعجب رو بھ سھند گفتم. و زدن در ی بگھ ولیزی چھی باز کرد کھ دھنشو
 
 !! اومدنناینگو کھ آقا جون ا_
 
 ؟!مگھ جت بستن بھ اونجاشون . نھ بابا توام_
 

 : و ادامھ داددیخند
 
  باشھ؟؟تونھی می کیعنی_
 
 .لـــــــــوس_
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 . توانی اجازه نمیّچقدرم مودبن، ب.  در زدندوباره

 
 .دیبفرمائ_
 

 دادمی کھ ھمش سرمو تکون تکون منطوریھم. ِ دستھ گل بزرگ اومد توھی باز شد و در
 : قشنگ گفتِی ھمون صداھ،ی کنمیکھ بب

 
  طال؟گریاجازه ھست ج_
 
 : گفتمی خوشحالبا
 
 .یخوش امد,  توای بزغالھ؟ بیی تویوا_
 
 م؟یایب. منو خانومم و سوسن خانوم_
 
 .نیکنیچرا استخاره م. گھی دنیایبابا ب_
 
 : گفتمغی حرفش شدم و با جِ متوجھھوی
 
  خانومــــــــــــت؟_
 
 .انای نکن با اون صدات داغی جغی جَیا_
 

صنم و سوسن ھجوم . ِ صنم متوجھ مسالھ خانوم شدمِدنیبا د.  تاشونم اومدن داخلسھ
 .آوردن روم و بوس بارونم کردن

 
 . چقدر دلم برات تنگ شده بودانای دایوا: صنم

 
 .ی شدداریخدارو شکر کھ ب: سوسن

 
 ؟یِ کھ؟ خوب خوبکنھی درد نمتییاالن جا: صنم

 
 وش؟ی کو دارشتی رن؟یصنم؟ شما عقد کرد_
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 : و گفتدی خندوشیدار.  صنم باز موندِدھن
 
 .ی داشت آخھ؟ الحق کھ فضولیچھ ربط_
 
 .ومدی کھ بھت مشیآره؟ بزغالھ ر. َبا تواما صنم_
 

 : لپش گل انداخت و گفتصنم
 
 تو ی بومدیدلم ن. می و محرم شدی اومدن خواستگارنای اوشیفقط دار, عقد کھ نھ ھنوز_

 .عقد کنم
 

 : گفتوشیدار
 
 سواالتو یکی یکی.  ھل نکن؟یپری شاخھ بھ اون شاخھ منیحاال چرا انقدر از ا_

 .بپرس
 
دستتو بکش رو . نی شری ھم پِی بھ پاشاالیا.  خوشحال شدمیلی خولی مبارکھ، ایوا_

 .ِسر من
 
 ...ّماشاال. ی و من نداریِ بھ دست صنمیاجیتو کھ احت_
 

 . حرفشو ادامھ بدهوشی کرد و نزاشت داری سرفھ اسھند
 

 : نگاشون کردم و گفتممشکوک
 
 ھ؟ی چھیقض_
 

 : گفتسھند
 
 بخرم، یزی چی اوهی آبمرمیمن م. میکنی مورد صحبت منیبعدا در ا. زمی عزالیخیب_

 .توام راحت با دوستات خلوت کن
 
 
 :صنم گفت. میزدی کھ با بچھ ھا حرف مشدی می ساعتمین
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 . ِ بد عنقیلیِ مدت خھی.  درادیبی حبِیاالناست کھ صدا. می ما برگھیبھتره د_
 
) نیِ زشتھ تو کارتن چوبتّیشخص( شده برونکا دای بود، جدیتی قبال سرنتپسین_

 نـــــــــھ؟
 
 نی کھ بھ ای تا حدگھید.  دو سرِوی شده دنیا. ِ نماز شکر خونددیِپشت برونکا با_

 .دهی مری بدبختم گِوشیدار
 
 . سوزوندهیشی آتھی بزغالھ حتما نیا_
 

 : ادامھ دادموشی بھ داررو
 
 ؟ی شماره داد،ی ھم رحم نکردتھی عفرنینکنھ بھ ا. راستشو بگو_
 

 : و گفتدیخند
 
 .پرمی من با فنچا میدونیتو کھ خودت م. ستی من نِیِنج سنتو ر. نھ بــــــاو_
 
 ؟یھان پس چ_
 
 .نی ھم،ی صنمشی دو بار حوصلھ ام سر رفتھ بود اومدم پیکی_
 
 . نشناسھشوی کھ مشتریکور بشھ بقال.  آخھگمیم_
 

 : گفتماری اختیب. ٔ چشمم خورد بھ چونھ لختشدوباره
 
 .یزدی کاش نموش،ی دارای بھتر بودشیبا ر_
 

 : بھ چونھ شو با چشم بھ صنم اشاره کرد و گفتدی کشدستشو
 
 .منزل اجازه نداد_
 

 : بھ صنم گفتمرو
 
 ؟یآره صنم؟ تو گفت_
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 . بعد از عقدشاالی کھ من دوسش دارم، ایدونیّواال خودت م. دهیبابام اجازه نم_
 
 . تا خرتون از پول بگذرهنیاری در میآھان پس کوزت باز_
 

 : گفتسوسن
 
 انا؟ی دایزنی چرا انقدر امروز از کارتونا مثال محاال_
 
 .فکر کردم زبونتو موش خورده. میِدو کلومم از مادر عروس بشنو... بھ بھ بھ_
 

 : با خنده گفتوشیدار
 
 .زبونشو دکتر سماوات خورده. موش نخورده_
 
 : گفتمی نگرانبا
 
  شده؟یچرا سوسن؟ چ_
 
 . کھرسھی نوبت بھ من نمزنن،ی زن وشوھر فک منیبس کھ ا_
 
  شده؟ی چنمیبگو بب. حرفو عوض نکن سوسن_
 
 .گھی دمیما بر. گمی بعدا برات مستی نی مھمزهیچ,  بابایچیھ_
 
 حتما؟_
 
 .آره قول_
 
 .رهیحوصلھ ام سر م. نایپس بازم بھم سر بزن_
 
 . میذارینگران نباش، تنھات نم_
 
  باھات حرف بزنم؟قھی چند دقشھی موشیدار_
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 . زد و در و بستیاونم لبخند. رهی کرد بھ صنم تا ازش اجازه بگرو
 

َاه اه اه_  َ  !  بزغالھی شدلیزن ذل... َ
 
 ؟ی بگیخواستی میحاال چ. یِبسوزه پدر عاشق. گری جگھی دمیچھ کن_
 
 .مارستانی بی تو آوردگفتیمامانم م.  ازت تشکر کنمخواستمیم_
 
 مارستانی بِکیدرضمن نزد. کردی کارو منی من بود اِی جایھر ک.  ام بودفھیوظ_

 .دادمی منیِ ھمھ راه، پول بنزنیّ واال عمرا امیبود
 

 .دمیخند
 
 . تو بگویِحاال حرف اصل_
 
  کرده؟ری تو دلم گیزی چھی یدونیاز کجا م_
 
 .از چشات_
 
 . ازت بپرسمیزی چھی خواستمی میراستشو بخوا_
 
 .بپرس_
 
 ھ؟ی سھند چِی و سرفھ ھادنی دست رو سر کشٔھیقض_
 
 : کم مکث کرد و گفتھی
 
 .بھتره خودش بگھ_
 
 خودش؟_
 
 . تحمل کنھتونھی نمنی از اشتری بگھی کھ من شناختم دیاون پسر_
 
  تو؟ منظورت سھنده؟یگی میچ_
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 ی چھ معنای مرموز بازنی ا؟ی چیعنی! وا؟.  گفت و رفتی خداحافظھی. دی خندفقط
 .گھی دھی چٔھی قضنیِ خوب مثل آدم بگده؟یم
 

 .یسرمو بوس کرد و نشست رو صندل.  سھند اومد توقھی از چند دقبعد
 
 . سھندومدنی ننایآقا جون ا_
 
با ناز ماما و ,  فردا صبحکنھ،ی زنگ زد گفت خانوم جون پاھاش درد منازیمامان پر_

 .انی میبابائ
 
 .یاوک_
 

 : کرد و گفتیمکث
 
 ؟ی کنفی واسم تعریخواینم_
 
 ی و ازم مخفیزی چھی سھند؟ انگار ھمتون ھی چای مشکوک بازنی تو؟ اای من و؟یچ_
 گھ؟یچرا چشاتون ھمش دروغ م. نیکنیم
 
 ؟ی کردی قلبِستی ایدونستی مانایدا_
 

 !! ًجـــــــــــدا ؟!! بـــــــــــرو ؟_ 
 
 انای دای بگھید,  تموم شدگھیگفتم د. ِ لحظات عمرم بودنیبدتر. دمی کشی چیاگھ بدون_

 . رو نگھ دارموونھیِ اون آرتام دای تو ِشی پامی بدونستمینم. شدم، بدبخت شدم
 

ِبا دھن .  لحظھ خواستم رو مالفھ دنبالشون بگردمھی. رونی چشام از حدقھ زد بًرسما
 :باز گفتم

 
 ؟!آرتام ؟_
 
 ؟یدوسش دار_
 
 .فھممی نمیچی ھ؟یزنی ربط حرف میسھند چرا انقدر ب_
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 . بشنومخوامی توام مِیحرفا.  برمی طرفھ بھ قاضکی خوامینم_
 

 : کردم و نگاش کردمزی رچشمامو
 
 در مورده؟_
 
 .آرتام_
 

 : گفتمی تفاوتیبا ب.  حفظ کنمموی کردم خونسردیسع
 
 .نی شده، ھمھی ھم ھمساًدای کھ جدمارستانیِ ھمکار بھی_
 
 : گفتتی عصبانبا
 
ِ روزو دم در اتاقت چادر زدو از جاش جم نخورد؟ ۴٣ نیِ کھ تمام اِی چھ ھمکارنیا_ ِ

 گذاشتھ بود رو سرش و بھ غلط مارستانوی بدی دتوی قلبِستی ای کھ وقتِی اھیچھ ھمسا
 . خوردم افتاده بود؟ بھ زوره آرامبخش خوابوندنشزیکردم و چ

 
 نی ا بارهنی داشتم کھ بگم؟ بگم اولی بگم؟ اصال چتونستمی میچ. نی انداختم پائسرمو

 واسش ھوس کردمی فکر مشی پقھی چند دقنی بگم تا ھمشنوم؟یِحرفارو از زبون تو م
؟ بگم قراره شوھره من باشھ و ...  حال کھ منو دوست داره مھسا روِنیبودم؟ بگم در ع

  ٔ بچھ مھسا؟؟ِیبابا
 

 : جملھ بگمھی ی تونستم با شرمندگفقط
 
 . سھنددونمیخودمم نم_
 
 : کم آروم تر شد و گفتھی
 
 ادیآرتام از صبح کچلم کرده کھ بذارم ب. ی شدی سرخ و سفخوادی خوب حاال، نملھیخ_

 دنی و خط و نشون کشدی کار بھ تھدگھی دی ولادی بذاشتمیبازم نم. باھات حرف بزنھ
 امروز نی کھ ھست ھمی ھر چی بدونم ولخواممی گذشتھ، نمنتونی بی چدونمینم. دیرس

 . نیتمومش کن
 

 : سرمو گرفتم باال و گفتمیفور
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 .می با ھم نداشتی رابطھ اچیبخدا ھ_
 
 ھمھ رو ِفی و تکلنیحرفاتون و بزن. ادی صداش کنم برمیم. انایبھ من دروغ نگو دا_

 .نیمشخص کن
 

 .رونی بزنم از جاش بلند شد و رفت بی کھ اجازه بده حرفنی اِبدون
 

 خواستیدلم نم. ِرومو کردم سمت پنجره.  در باز شدو آرتام اومد توقھی از چند دقبعد
 یِ براق طوسلھی اون دو تا تِدنی بازم با ددمیترسیبھ خودم اعتماد نداشتم، م. نگاش کنم

 . بره و ببخشمشادمی یھمھ چ
 
 : گفتی گرفتھ اِی صدابا
 
  ؟ی نگام کنیخوای بسم نبود؟ نمی روز استرس و دور۴٣ بسم نبود؟ ھ،یروز تنب ۴٣_
 

 : و ادامھ دادرونی داد بنی سنگنفسشو
 
 .تورو خدا نگام کن_
 

 و نی ماشِری خودمو چپوندم زی من قصدکنھی ندونھ فکر می ھرکھ،ی تنبگھی منیھمچ
 .یتی مدت ھم رفتھ بودم صفا سنیِتمام ا

 
 الغر شده بود کھ یبھ قدر.  نگاش کردماری اختیب.  کھ دلم کباب شددی کشی آھچنان

 نمونده بود براش تا ییعضلھ و بازو. ِ ھمون آرتام ھرکولھنی باور کرد اشدیسخت م
بس ,  سھی قسم بخورم کھ عارتونستمی خودشھ، مِی لباسانای کھ اگھ مطمئن نبودم ایحد

 لشویبی سشوی رگھید. گود افتاده بود و کبود شده بود  چشاشِریز. زدیکھ بھ تنش زار م
 .  تارزاننھویده بود عنگم کھ ش

 
سرشو .  تختِکیکشون کشون آوردش نزد, ی زد و نشست رو صندلی کم جونِلبخند

 بھ یول.  دستمو بکشم بھ موھاشخواستیدلم م.  شد بھ روبرورهیخ. گذاشت رو تخت
 . بود جلو خودمو گرفتمیھر بدبخت

 
 : کرد بھ حرف زدنشروع

 



 163 

ِمثل اونا خودش پا داده بود و قرار .  نداشتی فرقچی دوس دخترام ھھیمھسا واسم با بق_
چند شب شد چند ,  شدی کھ چدونمی نمی کارش ولِیبود چند شب ارضام کنھ و بره پ

قبال بھت . ِ سال با مھسام٢ از شتری بدمی روز بھ خودم اومدم دھی.... ھفتھ، شد چند ماه
 . شده بود عادتمھسا واسم.  زده بودموی ھمھ چِدی قدآگاه مدت ناخونیگفتم تمام ا

 
 ی بود کھ خرابکاری بچھ اھی شبافتیق.  ازت خوشم اومددمتیِ روز اول کھ دھمون

 ھمھ سال نی بعد از ادنتیبا د.  باباش مچشو گرفتھی کنھ ولی ماست مالخوادیکرده و م
 ھی. ھیِ مثل بقی ھستیکیبا خودم گفتم توام .  کرده بودطنتیِ بود، دلم ھوس شدهیدلم لرز

تو سر سخت تر از .  اشتباه کرده بودمی ولیشی مکینزد ت بخندم خودت بھمکم بھ رو
 .یدادی کھ نشون می بودیزیاون چ

 
 : سرشو ادامھ دادِری گذاشت زدستشو

 
ِ تو تب داشتن و خواستن تو داشتم میاز طرف_ ِ فشار خواستھ ھا ِری زمی از طرفسوختمیِ

اعصاب ,  بودنیِ بھ خاطر ھمضممیّ ضد و نقیرفتارا. شدمی مھسا لھ مِی دادناریو گ
 تحمل کنم، تونستمی نمگھید.  فرصت بود برامنی محمد بھترِیعروس. نمونده بود برام

ِوسوسھ لذت با تو بودن د  گرفتھ بودم اون شب کارو تموم میتصم.  ام کرده بودونھویٔ
 . کنمیفقط مونده بود کھ تورو راض.  آماده بودیھمھ چ. کنم

 
ِ اون شب طرز ی ولیکنی ناز می و داریخوای اون روز مطمئن بودم کھ توام منو متا

ِ دستم خورد بھ بدنت تازه بھ عمق فاجعھ ی بوست کردم، وقتیوقت. نگاھت فرق داشت
 دهی و نچشیی لبانی چنھیِطعم .  و تجربھ نکرده بودمی حسنیتا حاال ھم چ...  بردمیپ

 نھ یاون شب مست بودم ول.  نزده بودشمی آتینطوری ای وجودچی ھِیبودم و گرما
ّ کھ خورده بودم، مست حسییزایِمست چ  .ِمست اون نگاه بودم.  بودم کھ داشتمیِ

 
بھ . من عاشق شده بودم.  بھ خودم اعتراف کنمی حتدمیترسی می چم شده ولدونستمیم

ِ جفت چشم معصوم شده بودم، غرق سھیِ غرق ی راحتنیھم  . اون چشاِیاھیِ
 
ِ مثل تو بخوام یِ از دختر پاکتونستمیچطور م. کالفھ بودم.  کار کنمی چدی بادونستمینم

 کھ نیبا ا. ی بودیادیواسھ من ز, ی بودفیتو ح!! ؟ی قبول کناھمیٔکھ منو با گذشتھ س
ِ مطمئنم کھ آه اونا دامنمو ی بودن ولیخودشون راض,  کھ باھاشون بودمییِتمام دخترا

 .ِ عشق نابھیِّ حس بکر، ھیِط وس گرفتھ بود کھ افتادم
 
ِاحساس خطر کرده .  شک کرده بودی بود کھ مھسام بھ ھمھ چدهی رسی کار بھ جائگھید

 کھ ی کھ من، آرتامنیغافل از ا.  من اون کارتارو پخش کردِیِبود کھ بدون ھماھنگ
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 عاشق شده کیِ لمس ساده و کوچھی بوسھ و ھی نگاه، با ھی بود حاال با یکیھرشب با 
 .بود

 
ِمن داشتم تاوان .  واسم نمونده بودی راھگھید.  زدشیٔ آخرشم با اون برگھ آزماضربھ

ِ مال تورو سالم نگھ دی بودم، حداقل بادهی بھ گند کشمویزندگ. دادمیاشتباھاتمو پس م
 ازت تونستمیمن کھ نم. یسوختیِ بھ عشق من مدی تو نبایمن سوختھ بودم ول. داشتمیم

فکر کردم اگھ از خودم دورت . ی کنم کھ ازم متنفر شیر کاتونستمی می ولدل بکنم
 تو شوک یبھ قدر.  بدتر شدیکنم، برنجونمت و اون حرفارو بھت بزنم نجاتت دادم ول

 . افتاد براتیِ کھ اون اتفاق لعنتیکنی کار می و چیری کجا می داریدی کھ نفھمیبود
 
ِجون من بھ نفس تو، نگاه تو، وجود تو بستست, انایدا ِ ِ  دونمیم. تنھام نذار, رمینذار بم. ِ
 دمیقول م.  فرصت بدهھی بھم کنمی التماست می ولخوامی ازت میادی زیلی خِزیچ

 . خوشبختت کنم
 
 ؟ی بچھ تو شکمش چشھ؟ی میپس مھسا چ_
 
 دونمیم. ستی نیزش خبراز اون روز تا حاال ا,  کرددمی تھدمارستانوی بار اومد بھی_

 اگھ ی ضربھ کار ساز بھم بزنھ ولھی کھ کشھیمطمئنم االنم داره نقشھ م. نھیشیساکت نم
 .امی از پسش بر می و تنھام نزاری باششمیتو پ

 
 : زد تو چشامو ملتمسانھ ادامھ دادزل

 
  قبولھ؟؟یگی میھـــــــــان؟ چ_
 

!!  نھ بگم بھشتونمیچطور م. ِمن عاشق آرتامم.  دوست دارمیطیِ و تحت ھر شراآرتام
 ....ی سر بھ تنش نباشھ ولخوامی مست،ی نالممی خنیمھسا ع

 
 ی پدر بزرگ شھ ولی بچھ بھی کھ ی کھ باعث شِی رحمی بیلی خدونمی کھ منی ابا
ِثل  میِ مدت کوتاھدونستمی اگھ میحت.  از عشقم بگذرمتونمینم.  از آرتام بگذرمتونمینم

. زدمیرگمو م,  خودمنای زودتر از ایلی کھ عشقشو اعتراف کنھ، خشھی روز باعث م۴٣
 ....ّواال

 
 : زدم تو چشماشو گفتمزل

 
 .شتمی نفسم پنیتا آخر_
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 : زد و گفتینیریِلبخند ش. رونی حبس کرده بود و داد بنشی کھ تو سوینفس

 
 .انایعاشقتم دا_
 
 
 : گفتمطنتی شبا
 
 . دونمیم_
 
  بگم؟یزی چھی_
 
 یزی چگھید. ی کردم، توام کھ ھمھ حرفاتو زدی اعترافمچھیمن کھ ن... امــــــــــــــم_

 .مینمونده کھ بگ
 
 . کم جا بھ جا شوھی_
 
  بشھ؟یکھ چ_
 
 . بکش اونورتر تا بگم چراکمیتو _
 

 :با دست ھولش دادم و گفتم. کفشاشو درآورد و نشست رو تخت.  کناردمیکش
 
 ؟یکنی کار می چی داروونھید_
 
 : گفتی جدیلیخ
 
 .ز کنم*و*ا*ج* بھت تخوامیم_
 
,  جملھ رو نداشتم ازشنیِ انتظار ای ولکنھی می شوخدونستمیم.  تعجب شاخ دراوردماز

 .شھیچھ زود پسر خالھ م
 

 : و گفتدیخند
 
 . بخوابمشتی پخوامیم.  کردمیشوخ, نترس بابا_
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 : کنان گفتمغی جغیج
 
ّعقل کل اونو کھ خودمم م_  محرم کھ م،یاعتراف کرد.  زشتـــــــــھنھیمنظورم ا, دونمیِ

 ...ِ محل کارمونھ ھانجای ایدرضمن ناسالمت. مینشد
 
با دستش بھ بازوش .  رو تخت و بھ پھلو شددی توجھ بھ منو بال بال زدنام دراز کشیب

 :اشاره کرد و گفت
 
 .نجایسرتو بذار ا_
 
 !؟ی لباسامم درارم راحت باشیخوای م؟یچـــــــــــ_
 

 : کرد و گفتی بلندخنده
 
 .ستی نی بد فکرنمیا. طونی شایرا افتاد_
 

 . بھ شکمشزدم
 
 . دختری کردرمیپ, عضلھ نمونده کھ برام. رهیگینزن بابا دردم م... آخــــــــــــخ_
 
 .تی تربیب_
 
 ؟یدیم+ ١٨ ِیشنھادای تو کھ پایمن _
 
 . دکترِیزشتھ آقا_
 
 : مو گفتینیِ انگشت اشاره اش زد رو ببا
 
 .نترس با سھند ھماھنگ کردم.  دکتر بھ فداتِیآقا_
 
 !کرد؟ی بود و رو نمرتی غیِداداش من انقدر ب! ؟یچــــــــــــ_
 
 .چارهیمجبوره ب!! ھی چرتی غیب_
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 چرا اونوقت؟_
 
 .ِبھ خاطر آوا_
 
 آوا؟_
 
 .خواھرم_
 
  بھ سھند داره؟ی آرتام؟ خواھرت چھ ربطیزنی حرف میچرا قسط_
 
 ...یگی ناگانیگیسھند و آوا، آگان_
 
 . شب نبودما٢, چشمم روشن! ؟یچــــــــــ_
 

 : اش رفت تو ھمو گفتچھره
 
 . روز۴٣شب نھ  ٢_
 
 داداشمو از راه بھ در ده،یِ ات چشم منو دور ددهیِ خواھر ورپرنیا. ۴.۵ نھ ۴حاال _

 کرده؟
 

 : و گفت زدی آرومِلبخند
 
درضمن حاال . اگھ اون نبود تاحاال سھند دق کرده بود. ناروی من نگو اِیجغلھ بھ آوا_

 .ِنھ بھ دار نھ بھ بار
 

 :دمی کردم و پرسزی رچشامو
 
 ؟یتو چرا دق نکرد_
 
 زهی چدی و امیمونی کھ جز پشیٔدق نکردم شدم مرده متحرک, من دق نکردم، مردم_
 ...منو.  نداشتی اگھید
 
 : کرد و گفتیپف
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 .انای بزنم دای مورد حرفنی در اخوامینم_
 

 : و گفتدیِ نفس صدا دار کشھی بعد قھیچند دق.  گفتم و ساکت شدمی اباشھ
 
 . کنمی خالکوبخوامیمنم م_
 
 چرا؟_
 
 .بس کھ حسودم_
 
 : دفعھ آروم زدم بھ بازوشو گفتمنیا

 
 . یدونیخوبھ خودتم م_
 

 . شھای کھ مبادا رمیشونیِ اسمتو بزنم وسط پخوامی میول... ھا عامـــــــو_ 
 

 : و سرمو گذاشتم رو بازوشو گفتمدمی خندسرخوش
 
 حاال چرا چشات خماره؟_
 
 .خماره توام_
 
ِ خمار توئھ، تابلو خوابت می چیچ.  نبند بچھیخال_  .ادیِ
 
 : کم جا بھ جا شد و جواد دادھی
 
 .انای دای خوابی از برمیمیدارم م_
 

 . کردیِ بوس نسبتا طوالنھی شد و لباشو گذاشت رو گردنمو خم
 

. انقدر رو گردنم حساسم کھ نگو... ًذوق مرگ شدم رسما, ی کھ مردم از سر خوشآخ
 : گفتمیِ با لحن کش داراری اختیب. سرمو کج کردم رو شونم

 
 . بخوابریبگ. نکن آرتام_
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 : کرد و گفتی خنده بلندبازم
 
 .یّ تو خط خماری کھ توام زدنمیبیم_
 

 : و ادامھ دادنی آورد پائصداشو
 
 ـــــــنھ؟یپس رگ خوابت ا_
 
 .گھی نکن دتیاذ_
 

 :ِ دم گوشم گفتکمویاومد نزد.  کردم بھشو چشمامو بستمپشتمو
 
 !!ی شداری نره بادتی_
 

 .... امشب چھ مرگمھسیمعلوم ن. بازم مور مور شدم.  خورد بھ گردنمنفسش
 
 : ھمون لحنم گفتمبا
 
 .رهی نمادمی وقت چی ھی باششمیاگھ تو پ_
 

 :ِ فشار داد و دوباره دم گوشم گفتشتری بھ خودش بمنو
 
 در تی از شرمندگی بھ زودی ولسی بند نییاالن دستم بھ جا.  ام نکن دختروونھید_
 .امیم
 

 .دمی زدمو خوابلبخند
 
.  بودکی تارِکی چشامو باز کردم اتاق تاری وقتی چند ساعت گذشتھ بود ولدونمینم

 یعجب اخم. خنده ام گرفت.  بھ موھاشدمیدستمو کش.  بوددهیخواب. ِبرگشتم سمت آرتام
 .دمی بوسشویشونیآروم پ. رهی تو خوابم با خودش درگنیکرده، ا

 
 . باز کرد و لبخند زدچشماشو

 
 . بابادمیترس! ؟ی بودداریب... ھیھـــــــــــــــ_
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 .آره_
 
 .یمردم از گشنگ. می بخوراری بخر بی چھی برو یداریحاال کھ ب_
 
 ھی ی گرفتیزی چھی. ای کنی شما بازمی بدمی مفت ندارِیما ماچو بوسو مو.  خانومیھو_
 .ی جاش بددی بایچ
 
 : ابرومو دادم باال و گفتمِی تاھی
 
 ؟یمثال چ_
 
 .بوس % ١٠٠_
 
 !! شای رنیبا ا_
 

 : گفتِششوی بھ ردی کشدستشو
 
 چشونھ مگھ؟_
 
 .ی شدایجی بچھ بسھیشب! ست؟یچش ن_
 
 : مظلوم کردم و گفتمافمویق
 
 . آرتامرهیگیلپم درد م_
 
  خواست لپتو بوس کنھ؟یحاال ک_
 
 . بدترگھید_
 
 : زد و گفتی قھ اقھ
 
 .رسمی صبر کن بھ موقعش خدمتت می ندارم ولتیاالن کار. یاری کم نمادینھ خوشم م_
 

 ساعتشو دیپوشی کھ کفشاشو میدر حال. تو جاش نشست.  کردم براشیی دندون نمأخنده
 .نگاه کرد
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 .انای داکنھی مدیسھند منو شھ. میدیِ ساعت خواب۴... اوه اوه اوه_
 
 : گفت سھند در و باز کرد و گفتنوی اتا
 
 . افتادادتونی می سھند نامھیخوب شد . نھ بابا_
 
. رمی شام بگرمی میراست. یاونم چھ خوابـــــــ, خوابمون برده بود. شرمنده داداش_

 ؟یخوای میزیتوام چ
 
 رتی بابا، داداشم من، غستمیمترسک کھ ن. اتی تو جزئیخوب حاال الزم نکرده بر_

 مارستانویِّ شکمم کل بِیصدا.  بخریزی چھیدرضمن واسھ منم . نی کنتیرعا, دارم
 . کردیعصب

 
 :سھند گفت. رونی گفت و از جاش بلند شد کھ بره بی چشمآرتام

 
 ... کھیدونیم.  کارتونی اکنمی میتالف_
 
 . ِآوا دربست در خدمتتون. مییِما مخلص شما_
 

 : رفت براشو گفتی چشم غره اسھند
 
 . تو آرتامی دارییعجب رو_
 
 .رونی چشمک کھ اگھ اشتباه نکنم برا من بود از اتاق زد بھی با
 
 

 :دی چسبیلیخ, لی دل٣ بھ شام
 
 .من عاشق جوجھ کبابم.١
 
 . روزه اومده بودم۴٣ ی باشھ از قحطیھرچ. فوق العاده گشنم بود.٢
 
 . دوسشون دارم خورده بودمیلی کھ خی تا پسر٢غذارو با .٣
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 حرفاشونو ونیاومدم م.  بمونھ بحثشون شده بودشمی شبو پی کنکھی آرتام سر اسھندو
 :گفتم

 
 . خونھنیری جفتتونم من،ی کل کل نکنخودیب_
 

 شھ؟ی مگھ م؟یــچــــــــــ: سھند
 

 .نجایمن عمرا تورو تنھا بذارم ا: آرتام
 
.  کنشتی پشمو رنی بھ حال ای فکرھی, برو حموم. یری م%١٠٠آرتام خان تو کھ _

 .ای کن بپیلباساتو عوض کن، خوشت
 
 . حل کردشھی رو منای ھمھ انجایخوب ھم_
 

 : گفتسھند
 
 .نجاستی اشی کھ ھمھ زارو زندگنیا,  خوبگھیراس م_
 

 : گفتی خفھ ای با صداآرتام
 
 ترسمیم, سی نی بھش اعتبارگھیّواال د.  تنھا بمونھانای داخوامی من نمست،ی ننیمسالھ ا_

 . نشھداریبازم بخوابھ ب
 

  گفتم بھت ؟؟ی شدن چداریمن در مورد خوابو ب!! ا ِ؟ آرتام_ 
 
 : فکر کرد و جواب دادکمی
 
 . اگھ من نباشملنگھی قسمت معادلھ مھی ی ولی گفتی چادمھی_
 
 ...شھی نمی کھ جسمشھیھم_
 

 : وسط حرفمو گفتدی پرسھند
 
 ؟ باز من بھ ھی چٔھی قض؟ی چیعنی ی و روحی تا؟ جسم٢ شما نیگی میمعلوم ھس چ_

 !دم؟یروتون خند
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 : کردمو گفتمیپف.  شدیرتی اوخ داداشم غاوخ

 
 . ایفردا صبح ب. زهیری کم استراحت کن، خواب از چشات داره مھیسھند برو خونھ _
 

 : بھ آرتام ادامھ دادمرو
 
 فتھیدرضمن امشب ش.  کھ الال دارمنیحاال دوتا تونم بر.  رفتن تورم کھ گفتملیدل_

 .مونمیِصنم تنھا نم
 
سھند موھامو بوس کردو .  شدن کھ برنی باالخره راضی دست دست کردن ولکمی

 : رفتن آرتام گفترونیموقع ب. آرتام دستمو
 
 . بھ خودم زنگ بزنی داشتی کھ تند تند بھت سر بزنھ، کارسپرمیصنم ماالن بھ _
 
 .نی مواظب خودتونم باشنی جز الالش ندارم، بری کارچیھ_
 

 . گفتنو درو بستنیری بخشب
 

 یسرمو گذاشتم روشو چشامو بستم ول.  باالادیپشتو رو کردم تا طرف خنکش ب, بالشو
 . قـــــــــل خوردم اونورنور،یھمش قــــــــل خوردم ا.  کردم خوابم نبردیھرکار

 
 ی داشتم وقتمیتصم. زنگِ کنار تختو زدم. زمی کم کرم برھی بذار برهی کھ خوابم نمحاال

 .ادی و بگم نفسم باال نمیصنم اومد خودمو بزنم بھ بد حال
 

  چرا اومد؟نیا. خورد تو ذوقم. ..َاه.  در باز شد و الھام اومد توقھی از چند دقبعد
 
 ؟یجانم دن_
 

تو , لی دنِتی مثال؟ احساس کردم شخصی چیعنی ؟ی بھ من گفت دننی ا؟یچــــــــــــ
ِ کھ پاش شکستھ بود و خواھرش ھمش بھ جون دوست ی آلپم، ھمونیکارتون بچھ ھا

 بگم استخویانقد دلم م".  ی تو شکستلوی دنیپا "  توئھ و ری کھ تقصزدیپسرش نق م
 بھ جاش ی ولی نھ دناناسی اسم من دا؟یکنی می مگھ من ھمسن توام شوخشعوریآخھ ب
 :گفتم
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 پس صنم کو؟_
 
  اومده؟شی پیمشکل. کار داشت من اومدم_
 
 .ادیبرو بھش بگو ھروقت کارش تموم شد ب. ینھ مرس_
 
 . بعد صنم اومدکمی.  گفتو رفتیـــــــــشیا

 
انقدر . ی دنگھیبزمجھ بھ من م, َ من؟ اهشی پیفرستی گردونو منی سرگنی ایواسھ چ-

 . ازشادیبدم م
 
 اد؟یچرا؟ چون از آرتام خوشش م_
 
 . کھ با کاردک ھم نتونن جمعش کننکنمی موارشی پخش دنیھمچ. غلط کرده_
 

 .حرص نخور__
 
 ؟یکجا بود_
 
 ؟ی کارم داشتی چنمیحاال بنال بب. ییدسشو_
 
 . کنی کارھی, ایمثال پرستار, ادیخوابم نم ! ادبی بی چیعنیبنال _
 
 :صداشو کلفت کردو گفت. دی خندطونیش
 
 .زمی بخوابونمت عامیبذا المپو خاموش کنم، خودم ب_
 
 . تو نگھ دار واسھ بزغالھ اتی لحافری زِی مھارتانیا. گمشــــــــــو_
 
 شت؟ی پادی بوشی بگم داریخوای میراست_
 
 ؟ی کنی نومزد بازیخوای من نوشتھ احمق؟ بھ بھانھ من میشونیصنم؟ رو پ_
 
 .واسھ خاطره خودت گفتم...نھ واال_
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 . بدهگھی دشنھادی پھی. می بخوابذارهی تا صبح نمادیاون ب.الزم نکرده_
 

  برات؟ارمیخواب آور ب... امــــــــــــــــم_ 
 
 .اریآره، بدو ب_
 

 .دمیراحت گرفتم خواب, ِ بعد خوردن قرصباالخره
 
 

 .  بھ بدنم دادم و چشامو باز کردمی و قوسکش
 

 ومدهی نیچرا کس. دمای خوب خوابمیخودمون,  شده کھ١٠:٣٠.  و نگاه کردمساعت
 .نایی ساعت تنھام گذاشتن؟؟ عجب نامردانی تا ایعنیمالقاتم؟؟ 

 
... نیدیزحمت کش.  کھ در زدنخوردمیِ طور داشتم بھ حال خودم افسوس منیھم
 .نیومدی مصمیِ موقع ترخنیموندیم
 

 : کردم و با اخم گفتمزونیلب و لوچھ رو آو.  قفل کردمنھی رو سدستامو
 
 .دیبفرمائ_
 

 با ی خانیقبلنا فقط دکتر تق.  با چند تا از انترناش وارد شدی باز شد و دکتر زماندر
ا ھم  انترننی ھم از راه بھ در شد، اارشی کنی کار کرد کھ ای چدونمینم, گشتیانترن م

 . بھشوندنی چسبگاردی بادنھویع
 

 : کردو گفتی خنده ای زماندکتر
 
 چرا سگرمھ ھات تو ھمھ؟. نی رو ببافھیق... ُا_
 
 .ی طورنی ھم،یچیھ_
 

 : سر اومد داخل و گفتھی.  آروم باز شددر
 
 ؟ی کرددارشی با؟ی شد کیچ_
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 : و گفتدی دوباره خندی زماندکتر
 
 . آخھلیِدکتر مملکتم انقدر زن ذل.  تو باباایب_
 

 زد بعدش اخم کرد و رو بھ یاول بھ من چشمک.  کامل باز شد و آرتام اومد داخلدر
 : گفتیدکتر زمان

 
 .ای آقا کرسھیِ نوبت توام مایثان.  نوچھ ھاتِشیاوال زشتھ پ_
 
 . دارم باھاتیِ کار خصوصھی ور من نی اای لحظھ بھیتو _
 

 کردم کھ دایفرصت پ. ھم رفتن گوشھ اتاق و شروع کردن بھ پچ پچ کردن با یدوتائ
.  بوددهی خط دار پوشِی اندامِرھنی پھی با ی مشکِیشلوار پارچھ ا. ارمی در بیزبازیھ

 .  الغر شدهیلیخ, یـــــــــی نازیآخ. روپوششم تنش بود
 
 : گفتماری اختیاخمام وا شد و ب,  چشمم خورد بھ صورتشتا
 
 .ی شدی خوردنیلی خی پرفسورشی آرتام، با ریوا_
 

ٔ صورت سرخ شده انترنا کھ نشون مِدنیبا د.  خندهِری زد زی پقی زماندکتر  بھ دادیِ
 آرتامو نگاه یفور.  کھ زده بودم شدمیزور جلو خنده شونو گرفتن، تازه متوجھ گند

 ھیار نداشت  انتظچارهیب.  ماتش برده بودیانتظار داشتم اخم کرده باشھ ول. کردم
 بخنده کھ بھ خواستی و مشدی داشت باز مششی نشوای واشی.  بسازمی جملھ انیھمچ

 : کرد و رو بھ انترنا گفتی سرفھ مصلحتھیجاش 
 
 .نی منتظر باشرونی بنیتونیشما م_
 

. دی خندی بلندترِی با صدایدکتر زمان. رونی رفتن بعی تا ھم از خدا خواستھ سر٢ اون
 : گفتمیبا شرمندگ,  بودمدهی خجالت کشیلیخ
 
 .دیببخش. دی دکتر زند، بخدا از دھنم پری وایا_
 

 : کرد و گفتیکیِاخم کوچ.  تختِکی نزداومد
 
  حاال کھ آبرومون رفت؟طون؟ی دکتر زند شمیحاال شد_
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 : گفتطنتی چونمو با شِریدستشو گذاشت ز. نی انداختم پائسرمو

 
 .کردمی اقدام منای زودتر از اادی خوشت مدونستمیآره؟؟ اگھ م...  شدم؟یپس خوردن_
 

 : گفتدیلرزی کھ ھنوز شونھ ھاش می رو بھ دکتر زمانبعد
 
 ھر آن ینیبیمگھ نم.  نوچھ ھاتو جمع کنرونی خنده برو گمشو بِیبھ جا. ای کیریبم_

 .ھست+ ١٨ ِیِاحتمال صحنھ ھا
 

 کھ ھنوز خنده توش موج یی با صدایدکتر زمان.  بھ پاشو چشم غره رفتم براشزدم
 : گفتزدیم
 
 . اش کنمنھیبابا مثال اومدم معا_
 
خودم , زحمتو کم کن . شترهیمنم مثل تو دکترم، تازه سابقھ ام ھم از تو ب. الزم نکرده_

 .بلدم
 

 بھ منم بده ی خبرھی آقا کارتون کھ تموم شد ؟ی کننھی مخصوص معایخوایپس م... ِا_ 
 .نم امضا کصشویٔ برگھ ترخامیب
 

 .رونیگفت و زد ب"  یباشھ بابا رفتم"اونم .  شد سمتشزی خمی نآرتام
 
 .دمی خجالت کشیلیخ.  زشت شد آرتامیلیخ_
 
 : گفتی جدیلیخ
 
 .ی جبران کندیبا. ی کھ فقط خجالت بکششھینم_
 
 : گفتمجیگ
 
  کار کنم برات؟یباشھ حتما؟ چ_
 

ِپشت انگشت اشاره شو کش.  رو تختنشست  رو دی تر و کشنیآورد پائ.  بھ لبامدیِ
 :زمزمھ وار گفت. گردنم
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  بوست کنم؟تونمیم_
 

 آروم شده یبھ قدر. آروم لباشو گذاشت رو لبام.  چشمامو بستمدموی کشیقی عمِنفس
ِغرق لذت بودم و احساس . ِدستم رفت سمت موھاش.  بودبیبودم کھ واسھ خودمم عج

 .ستی حرفا ننی اصلنم از ادمی در فھمِییھویِ با باز شدن ی ولستادهی زمان اکردمیم
 
 :کردی گرد شده نگاه مِی بود کھ با چشاارشیک
 
 .دمی ندیچی من ھنیراحت باش. دیآخ ببخش_
 

ِ و پشت سر ھم افتاد کھ نھ من، نھ آرتام عی اتفاقا سرنیانقدر ا.  در و بست و رفتیفور ِ
بعد بھ , میدوتامون ھم زمان بھ در نگاه کرد .میاز ھم جدا شد. می بکنی حرکتمینتونست

 :میھم و بعدش گفت
 
 ! شـــــــــــد؟یچ_
 

 :ِ سمت گردنم گفتاوردی کھ دستشو می حالدر
 
 .مزاحم بود, ول کن بابا_
 
 . خواست دوباره بوسم کنھ کھ درو زدنتا
 

 از جاش بلند شد و دادی کھ سرشو تکون می و در حالدیآرتام ھم خند.  خندهِری ززدم
 :گفت

 
 .می بکنی حالھی منو تو ستیقسمت ن_
 

 آرتام؟ رو دادم بھت؟ من اگھ گذاشتم تو تا بعد عقد بھ من ی چیعنی می بکنیِا حال_ 
 .ستی نانایاسمم دا, یدست بزن

 
 .مایکردی مشی کارھی یزی مری بابا زم؟یخاک بھ سرم مگھ قراره عقدم کن_
 
 ؟یرو دل نکن_
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 شلپ شلپ کنان ھدای.  کھ زده بشھ باز شدنیِ دفعھ در بدون انی خواست جوابمو بده اتا
 و نای و مامانم ایاومد تو، پشت بندشم سھند و آقا جون و خانوم جون و ناز ماما و بابائ

 . بودسادهیِ تا پسر کپ ھم وا٢ ششونی کھ پبھی زن و مرد غرھی
 

 .  شمیباز قراره تف مال!!  چھ خبره باباآوووو
 
 : نشست بغلمو گفتھدای
 
  مامان؟یھوف شد_
 
 ؟ی گرفتادی ی فارسیک. مامان بخوره تورو_
 
  acı bana, ben seni çok özledim. .نحور منو_
 
 .)رحم کن بھ من، من دلم برات تنگ شده بود(
 

 ? _noldu?!! hemen farsçan bitti mi 
 
 )نم؟یری حرف زدنت تموم شد شی شد؟ چھ زود فارسیچ(
 

 _ .öpersen yine konuşurum 
 
 .)زنمی بازم برات حرف میاگھ بوسم کن(
 
 :ِ ماچ آبدار کردمشو گفتمھی
 
 . بوسنمیبفرما ا_
 
 söz ver , bir daha uyumicaksın). .دوست دارم( یپوست تالم مامان_
 
 .)ی بخوابسی قرار نگھیقول بده کھ د(
 
_ .uyumamak için söz veremem, ama yemin ederim ki bir daha bu 

kadar uyumicam 
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 .) انقدر نخوابمچوقتی ھگھی کھ ددمی قول می نخوابم ولگھی قول بدم کھ دتونمینم(
 

 و نی پائدیاز بغلم پر.  کھ دلم ضعف رفت براشزنھی خوشمزه حرف می ام بقدربچھ
ِ رد نگاھمو یبابا عل. کفشاشو نگاه کردم. صدا دادبازم شلپ شلپ . ِرفت بغل مامانم

 :گرفتو گفت
 
 خراب ی ولشدیقبال خاموش روشن ھم م. پوشھی منارویفقط ا.  براشدهیآوا جون خر_

 االن فقط شلپ شلپ مھ،ی خوب نصفھ نی ولمیپدرمون و درآورد تا درستش کرد. شد
 .کنھیم
 
 .خرمیمبارکش باشھ، عب نداره اگھ بخواد خودم براش نوشو م.  جونمیا_
 

 دست ھی بھشون گفت و شروع کرد با بقیزی چھی. ِ رفت طرف اون خانوم و آقاآرتام
 .یدادن و رو بوس

 
 ادمی و شناسمشونی لحظھ شک کردم کھ نکنھ مھی کھ کردنی با محبت نگام مانقدر

 لیِ نصف فکو فامشھینھ باو مگھ م! رم؟ی بگی ضربھ باعث شده فراموشیعنی. ادینم
 .نھیشی چرا نگاھشون انقد بھ دلم مدونمیفقط نم,  نبھیحتما غر!  نصفش نھادی بادمی
 

عجب .  کھ دوباره در و زدننی کادی بادمی کھ اوردمی داشتم بھ مخم فشار مھمچنان
 :بابام گفت. ِ داره اتاق منینی سنگِکیتراف

 
 .دیبفرمائ_
 

 کرده بود اومد یِ نشدنم ابراز خوشحالمی باز شد و اون دختر خوشگل کھ قبال از تسلدر
 :رو بھ جمع گفت. داخل

 
 .دی مکالمم طول کشدیببخش_
 

 : براش زد و گفتیِ لبخند قشنگسھند
 
 . راحت باشزم،ی تو عزایب_
 

جز من  بھ یِ داداش من شده؟ چرا کسزی باشن کھ عزی کشونی ازم؟یعز! جــــــــــان؟
  تعجب نکرد؟



 181 

 
ِ کھ متوجھ فک بازم شد دستشو بھ قصد معرفآرتام ِ  بھیِ نفر غر۵ِ گرفت سمت ھمون یِ

 :و گفت
 
 ... جانانایدا_
 

 :ِ مھربونھ دستشو بھ عالمت سکوت آورد باالخانوم
 
 م؟یآرتام جان مگھ خودمون زبون ندار_
 

 : ادامھ دادی با لبخدکردی کھ بوسم میدر حال.  تختمو محکم بغلم کردِکی نزداومد
 
 دی خوشحالم کھ خدا تورو بھ ما بخشیلیخ. ِ مقدم ھستم، مامان آرتامای من دنزمیعز_

ِواال معلوم نبود آخر و عاقبت تک پسر عاشق من چ ِ ِ  .شھی میّ
 

 : گفتنستای پی دوتا کپاون
 

 .یکنی کھ پسر حسابمون نمی کرددای پینی زمبی سیِا مامان؟ مارو از تو گون_ 
 
 .نیِشما پسر بابا تون_
 

 : کرد و گفتی کھ تا حاال سکوت کرده بود خنده ای ناشناسعمو
 
 .ِ نکردما کھ فقط بشن پسر مندی تولیی رو تنھانایخانوم من ا_
 

 : گفت و سرم و بوس کردی با اجازه اکمویاونم اومد نزد. دنی بھ حرفش خندھمھ
 
 کاشف بھ عمل ی تا پسر دارم ول٣ کردمی فکر مشیتا چند لحظھ پ. منم بھادر زندم_

 . دوتاشونمِیاومد کھ فقط بابا
 

 : خانوم گفتای بھ دنرو
 
  شما؟ایِخانوم جان، آوا مال منھ _
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 دونستمی بود و حاال مسادهی سھند واشی کھ پی بده دختری جوابی کھ کسنی از اقبل
 : مشھوره گفتِیھمون آوا

 
 .نای کنی خودتون و معرفنیخواستیمثال م. نیِبابا دختر مردم و کالفھ کرد_
 

 : گرفت تو دستشو گفتدستمو
 
دلم . ی خوشحالم کھ تنھامون نذاشتیلیقبال ھم بھت گفتم خ.  جون اسمم آواسانایدا_
ِ بھ بعد منو مثل خواھر خودت بدوننی از اخوادیم  . یِ
 

خودشون و .  و دست دادنکیدو تا پسرا ھم اومدن نزد.  کناردی بوسم کرد و کشدوباره
 یعجب خانواده جالب.  شدماجی گیاوفــــــــــــف حساب.  کردنیآرسام و آرشام معرف

 ؟! ھمھِھیحاال چرا اسماشون انقدر شب. دارن، صد رحمت بھ مالھ خودم
 
 : کرد و گفتیٔ جون خنده خش دارآقا
 
 . ماروادی مادتی ای کنم یدخترم الزم ھست معرف.  انگاردینوبت بھ ما رس_
 

 :در ھمون حال گفتم.  از ھم باز کردم تا بغلش کنمدستامو
 
 . تنگ شده بودیلی دلم براتون خن؟ی خوبن؟ی برادمی شھیمگھ م. نی منِیشما ھمھ زندگ_
 

 : کرد و گفتبغلم
 
 .ما ھم دلمون برات تنگ شده بود دردونم_
 

خانوم جون نشست رو تختم و شروع . دمی گفت کھ نفھمی بھ عربیزی چھی کرد و بوسم
 . کردنھیکرد بھ گر

 
 ؟یکنی مھیخانوم جونم؟ فدات شم آخھ چرا گر_
 
 ختمیری تو سرم می من چھ خاکشدی متیزی خستت بشم، اگھ چِیِ قربون اون چشایالھ_

 . کھ مادرشدمی نوه میآخھ؟ ب
 

 : گفتسھند
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 !ِا خانوم جون شمام؟_ 
 

 :دستاشو بوس کردم و گفتم.  خانوم جون و پاک کردمیاشکا
 
 . نکنھیِمن حالم خوبھ خوب خانوم جونم، گر_
 

ِناز ماما با اون نگاه آرامش بخشش .  ھم بغلم کردن و بوسم کردنی ماما و بابائناز
 :نگام کرد و گفت

 
 . بھ مادیخدا تورو دوباره بخش_
 

ِباالخره مراسم . ی و نشوند رو صندلِ مرمم کمک کرد و خانوم جون و آقا جونمامان
 . شدنشونیِ و ماچ و بوس تموم شد و ھمھ مشغول صحبت کردن با بغل دستیمعرف

 
 
ِشکر خدا , ضای مرِادتیمثال اومدن ع. رفتی حوصلم سر مواشی واشی داشت گھید

 . کھسی حواسش بھ من نیکس
 
کفشش . دی پری چند بار مھی.  بودو بپر بپر راه انداختھ بودستادهی مامانم اِکی نزدھدای

. دادمیًمنم ھر بار مجبورا با لبخند جوابشو م. دیخندی و مکردیبعد منو نگاه م, دادیصدا م
 وسط فقط آقا جون بود کھ نشستھ نیا.  خانوما با ھمزدنوی با ھم داشتن حرف مون،یآقا

چشام . کردی خانوما رو جذب میر ھمھ حرفاِ مامانم و مثل راداموی مرن مامانیبود ب
شروع . شدی فقط دھنشون بازو بستھ می تا ماھ٢مثل . ِسر خورد سمت آوا و سھند

 . آواِیکردم بھ بررس
 

 بر عکس من اصال ی بود ولدی سفیادیمثل من پوستش ز.  بودی فوق العاده بورِدختر
 ھی تپلم نبود ی نبود ولالغر.  بودیچشاش مثل سھند آب.  کنھشی نکرده بود مخفیسع
 دیکشی حرفاش دستشو مِنی بیگاھ. دیخندی محی ملیلیخ.  کرده بودری اون وسط گییجا

 تو نگاه سھند بود کھ قبال یزی چھی.  دارهکی تشش مثل دادانمیفکر کنم ا. اشیبھ چتر
 . کردیرو نگاه م cansu ی وقتی بودم حتدهیند
 
 . تموم شد باباشیخورد_
 

 :ِ سمت صدا چرخوندمو جواب دادمسرمو
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 ؟یتو کدومشون. ِ آرتام ھیصدات چقدر شب_
 

 : زد و گفتی مرموزِلبخند
 
 .حدس بزن_
 
 . حرف بزنھ تا بگمادیبگو قلتم ب_
 

 سرویِ ام شعر آقا پلوونھیاون د.  و ازش خواست حرف بزنھششی صدا کرد پداداششو
 .خوند

 
 . آرسامیشی مکیِ آرشام ، توام کھ اتوماتسی عاشق عمو پلِی نی ننیا_
 
 : تعجب نگام کردو گفتبا
 
 ؟یدیچطور فھم. ی اوی کیماشاال عجب آ_
 
 . نھ صدادمی مصی نداره، من آدمارو از لحن حرف زدنشون تشخوی کی بھ آیربط_
 
 .یِزن داداش خودم... ــــــــــولیا_
 

  ذاره؟ی مھسا مشھ؟ی میعنی. ِچقدر دوس دارم زن آرتام باشم.  کلمھنی چقدر قشنگِ ایآخ
 
  ؟یِدختر تو کمر بھ اغفال خانواده من بست_
 

 : بھ آرسام ادامھ دادرو
 
 نم؟ی ببدی باوی کرمی بگنویمن نخوام ا!  زن داداش؟وی چیچ_
 

 : گفتآرشام
 
ِمنت  ,ارشمی واال من دربست در اختشیخوایاگھ نم... منو. منو داداشم_  نی ھمچھیّ

 .دی کشدی باییھولو
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 : گفتمدمویخند
 
 انقد طرفدار دارمـــــــــا میماریِخوبھ حاال تو بستر ب.  آرتام خانری بگلیبفرما، تحو_

 حاال چند سالتھ ؟... یچی ھگھی کنم کھ ددابیاگھ سرخاب سف
 
 .کنھی مخم از داداش آرتامم بھتر کار میول ١۶_
 

 :ِ زد پس کلشو گفتیکی آرتام
 
 . کن کوچولوشیچشاتو درو. دتی پلِی نقشھ ھانیبلھ معلومھ با ا_
 

 : بھ من ادامھ دادرو
 
 . تورودهی رو ھوا قاپای حیِ آرشام بنیّنھ انگار عقد واجب شد واال ا_
 

 :با خنده گفت. دی کرد و بوسیناز, آرتام دستمو گرفت تو دستش. میدی خندھممون
 
 . دارهی صحنھ ھا واسھ شما بد آموزنیونورتر،ا انی برایلینگیف_
 

 : و گفتدی خندآرسام
 
آخھ .  بپرسدهیِ آرشام ورپرنی از ای برخوردیزی چی اگھ بھ سوالی ولدیواسھ من شا_
 .خورهی بھ درد می تجربھ تو زندگگنیم
 
 .بــــــــــــرو, برو پدر سوختھ_
 

دوباره انگشتاشو تو انگشتام . ِآرتام نشست لب تخت. رونی کنان از اتاق رفتن بخنده
 .  بھ موھامدیدست آزادشو کش. قفل کرد

 
 .آرتام نکن زشتھ_
 
 .دمی نشونت می اونم بھ زودشاالی لحاف کھ اِریِزشت مال ز_
 
 .گفتمی جملھ رو منیمن بچھ بودم ا. یداھات... َیا_
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منو باش عذاب وجدان گرفتھ بودم !!! نی خطا بودنی تو ایچشمم روشن پس از بچگ_
 .رمی بگدهیِ زن آفتاب مھتاب ندخوامیکھ م

 
 ِ خواست زن تو شھ؟یحاال ک.زیمزه نر_
 

 : کم کلفت کردو گفتھی صداشو
 
 . و بسیشی خودم مِیٔتو فقط ننھ تولھ ھا. فھیببند دھنتو ضع_
 

 : گفتمدمغ
 
 آرتام؟_
 
 ِجان آرتام؟_
 
 ؟! باشھسیسا کھ قرار نِمال مھ,  اون تولھ ھاِنیب_
 
 : کرد و گفتیظیِاخم غل.  رفت تو ھمافشیق
 
 . انای دافتھی بی اتفاقنی چنھی زارمینم_
 
 .یِ بھ فکر راه حل باشدیبا, اتفاق افتاده تموم شده_
 
 ؟! بچھ از کجا سبز شدنی افھممی تو رابطھ ھام دقت کردم، نمشھیمن ھم_
 
بغض . نییسرم افتاد پا. یٔچھ کلمھ زشت... رابطھ ھا.  پکر شدمیلی حرفش خنی ابا

 . کردم و اشک تو چشام جمع شد
 

 : چونمو گرفت باال و گفتیفور. ِ متوجھ حال خرابم شدآرتام
 
.  باز شھمونی بھ زندگمی کثافت کارِی نذارم پادمیبھت قول م.  نکنھیمرگِ من گر_

 . تو خودتو ناراحت نکنکنمی حل می جورھی مھسا رم ھیقض
 

 . بھش زدمی کم جونلبخند
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 : کرد و گفتی خانوم سرفھ اایدن
 
 ھماھنگ رمیگی جون جمعھ باھات تماس منازیپر. می بھتره ما رفع زحمت کنگھید_
 .می برنیپاش, بھادر جان، بچھ ھا. میکنیم
 
 .مونمی منجایمن ا. نیمامان شما بر_
 
  گربھ کجا رفتھ؟یای بازه حیزیِپسرم در د_
 
 ی کارادی باشھیخانوم فردا مرخص م... انای کدومھ؟ دایائی حیب!  مامانیآ_

 . بکنمصشویترخ
 

 : کرد و گفتیٔ خنده بلندباباش
 
 .ی ھمھ آدم دستشو گرفتنی جلو چشم ای وقتھیبابا؟ اون خانوم گفتنت چ, آرتـــــــام_
 
 گھی حاال اومده مکنھیزشت م ی ساعتھ داره کارا٢.  خوبگھیراس م. دمی خندزیر

 .خانوم
 

 :باباش ادامھ داد.  دستمو ول کردعی سرخ شد و سرآرتام
 
 . حلھی بذارگری روزم دندون رو ج٢،٣ ھی_
 

 : ادامھ داددادیِ کھ دست بابامو فشار می حالدر
 

 .میشی مزاحمتون می بھ زودشاالیا, گھی دمیآقا با اجازه ما بر_ 
 

. خانواده خودمم رفتن، البتھ فک کنم واسھ بدرقھ.  برپا شدیٔ برنامھ بوس بازدوباره
 .فقط من موندمو آرتام

 
 

 : کھ در بستھ شد، دستامو زدم بھ ھمو با ذوق گفتمنیھم
 
 . خونھرمیواقعا فردا م_
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 .آره_
 
 ؟یحاال چرا انقدر پکر_
 
 .نمتیبی نمگھی خونھ دیچون اگھ بر_
 
 .مایواری بھ دواری دھیخوبھ ھمسا_
 
 .می راحتتر بودانجیا_
 
 . بذار گل پسرگری کم دندون رو جھیِبھ قول بابت _
 
  دراز بکشم؟شتیپ_
 

 .یــــــــــــیناز. رهیگی اجازه میزیواسھ ھر چ. ّ بچم چقدر مودب شدهیآخ
 
 .نوچ_
 
 چرا؟_
 
...  بد بد موند واسھ بعدهی کاراِیدرضمن باق.  توادی بیکیچون ھر آن ممکنھ _

 ؟یچـــــــــــ
 
 : کرد و گفتیپف
 
 .عقد_
 
 . پسر خوبّکالیآ بار_
 

 : کرد و گفتی خنده اتک
 
 ِیزودتر برم دنبال کار. می تموم کنصتوی ترخی کاراادی کنم بدای رو پایپس من برم ک_

 .دمیّعقد واال کار دستت م
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 دستاشو گذاشتھ بود ارشیک.  در بود، بازش کردِکیآرتام کھ حاال نزد.  در اومدِیصدا
 .دیخندیاشو مرو چش

 
 ا؟ی کی چیعنی کارا نیا_
 
 .نمی بازم صحنھ مورد دار ببترسمیم_
 

 : زد بھ شونشو گفتآرتام
 
  کنم ؟؟ی صحنھ رو منکراتیچطور, سادمی واشتی پینیبیآخھ مگھ نم_
 
 : گفتنیی پااوردی کھ دستشو می در حالارشیک
 
 از فاصلھ دورم ارتباط برقرار ترسمی تا رو شناختم، م٢ کھ من شما یواال اونطور_
 .نیکن
 
 بھ ی ھستم حس دومیالیخیًچون ذاتا آدم ب.  شدن داشتمفوری خجالت و کنی بی حسھی

 . سرخ شدن خنده ام گرفتی و جادی چربیاول
 
 خوشمزه نوچھ ھات کجان؟_
 
 .سادنی وارونی ھا از ترسشون بچارهیب_
 
 مگھ نھ؟. ھمون بھتر کھ حساب ببرن_
 
 : بھ حرف آرتام ندادو رو بھ من گفتیتی اھمارشیک
 
  کھ؟ی نداریمشکل.  خونھیری می خانوم باالخره دارانایخوب دا_
 
  واسھ پاھام؟ادی بوتراپیزیمگھ قرار نبود ف_
 
 . کننیفرمودن خودشون کمکتون م.  آقاتون نزاشتنیبــــــــلھ قرار بود ول_
 

 : گفتمطنتی بھ آرتام با شرو
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 ؟یِشتو عوض کرد برانیآرتام جان؟ ک_
 
 . عاشق شدم توسعھ دادمیاز وقت. عوض نکردم_
 
 ده؟ی کفاف نمشیکی باالست؟ حقوق تیچرا؟ خرج زندگ_
 
 :ِ وسط حرفامونو گفتدی پرارشیک
 
 . کشمی من مضاشویِ روز جور ھمھ مر۴۵ آخھ؟ ھی چی خرج زندگفھمھی منیا. نھ بابا_
 
 : تعجب رو بھ آرتام گفتمبا
 
 !مارستان؟ی بیومدی روزه ن۴۵تو _
 

 : جواب دادارشی کبازم
 
 . اتاقا رو اشتباه رفتھیاومده ول_
 
 .کنھیفکر کردم مبالغھ م.  من باور نکردم،ی زدمھی دم در خگفتایسھند م_
 

 : گفتدوی بھ موھاش کشی کالفھ دستآرتام
 
 . حسابھی برم واسھ تسوخوامی برگھ رو امضا کن منی حرفا، انی ای بھ جاارشیک_
 
  کجان؟نایپس مامانم ا_
 
 امیبذار برم کارامو بکنم دوباره م. انی کم بعد مھی. زننیِھنوزم دم در دارن حرف م_
 .زمی عزشتیپ
 
 .باشھ برو_
 
 : سرشو خم کرد و گفتایک
 
 . خانومانایبا اجازه دا_
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 .خداحافظ. کنمیخواھش م_
 
 . اومدننای بعد از رفتنشون بابا اقھی دق٢٠,  ربعھی
 

  کوشن؟ھیِا ؟ پس بق_ 
 

 : گفتمامانم
 
 . بردن خونھنارویخانوم جون ا, می و علمیمر.  آرتامشیسھند رفت پ_
 
 .مامان من گشنمھ_
 

 .خچالی و رفت طرف دی بوسصورتمو
 
 . بخرهیخوای می کمپوت و بخور تا بابت بره واست ھرچنی فعال اایفدات شم ب_
 

 .ازش گرفتمو با ولع شروع کردم بھ خوردم.  جون کمپوت ھــــــلوآخ
 

 چند نفر رفتن ی جاسیمعلوم ن.  شددایّ ظھر بود کھ سر و کلھ آرتام و سھند پِیکاینزد
 ھا، مارستانھی بنیِحاال خوبھ آرتام دکتر ھم. دی حساب کھ انقدر طول کشھیتسو

 . کنھی بازی پارتتونستیم
 

 بھ یً رسما لج کرده بودن و کسیعنی.  از در رد شنخواستنی ھمزمان با ھم مدوتاشون
 .دادی راه نمیکیاون 

 
 . گفتنیکیکوچ,  گفتنیبزرگ: آرتام

 
 . گفتنیترس,  گفتنیبرادر زن: سھند

 
 . گفتنیمارستانیب,  گفتنیدکتر: آرتام

 
  گفتن؟یھتل,  گفتنیمھندس: سھند

 
 داشت آخھ؟ بھ ھم ی دو تا چھ ربطنیا: آرتام
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 . حرف زدنی شروع کرد بھ ترکسھند
 

 یکی بابا ده؟ی داره بھ من فحش منیا... ؟یدی فحش م؟یکنیچرا کانال عوض م: آرتام
 . برامادی بسیرنویز
 

ِ احساس کمبودشو بی سرتقا عجنی اِدنیاالن با د. میشکوندی کم تخمھ بود مھی کاش
 شھ؟؟ی از در رد میاول ک!! ادی کوتاه می باالخره کنمی دوس داشتم ببیلیخ. کردم

 
 یدر حال.  پاھاشون رد شدِنی شلپ شلپ کنان از بھدای کھ کردنی داشتن بحث مھمچنان

 : گفتدادی با نمک سرشو تکون میلیکھ خ
 
_ ...ifinizde şojuk gibisiniz. biraz centilmen olun ya 
 
 .)نیداشتھ باش) جنتلمن(ِ کم رفتار آقا منشانھ ھی. نیمونی بچھ ھا منیدوتا تونم ع(
 

 و با تعجب دی دست از وول خوردن کشھدای حرف نیآرتام از ا.  خندهِری زمی زدھممون
 .سھند از فرصت استفاده کردو باالخره از در رد شد.  شد بھ منرهیخ
 
 : رو گرفتم تو بغلمو با خنده رو بھ آرتام گفتمھدای
 
  خشکت زده؟ینطوری گفت کھ ای چی وجبمی ننی ایدیمگھ تو فھم_
 
 .  گفتی حدس زد چشھی کلمھ ھم مھی با ھمون ی ولدمینھ فقط جنتلمن و فھم_
 

 : رو بوس کردمو گفتمھدای ِلپ
 
 . ِشتری بیلی تا خ٢ نیتو عقلت از ا, ی ماماننیآفر_
 
 ییھوی ربط، ی بیلی گفتم چون خیفک کنم کامل متوجھ نشد کھ چ.  کم نگام کردھی

 :ِچسب کفشاشو باز کرد و درشون آورد و گفت
 

? _artık bunlardan sıkıldım. çok ses yapıyo. yenisini alırmısın anne  
 
 )  ؟ی برام مامانیخری نوشو میکی. کنھی سرو صدا میلیخ.  خستھ شدمنای از اگھید(
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 پرتش ینجوری شده باشھ ای کادو رو ھرچقدرم تکرارچوقتی باشھ ھادتیاوال _
 . براتخرمی می خواستی ھرچرونی بمیریباھم م, بعدشم چشم, کننینم
 

 : رو گرفتھ بود گفتھی کھ حاال از بھت دراومده بود و قضآرتام
 
 .کنھی کانال عوض مھویِ مثل باباش مای خودمونی آوا واسش بخره ولگمیم_
 
 . عمل کنی کھ دادیِ نقد داداشمو ساللھ اش بھ قولیبھ جا,  حواس جمیآقا_
 
 : گفتیجی گبا
 
 .میکنی اونم حل میبھ زود, ِمنظورت عقد ؟؟ فدات شم گفتم کھ چشم_
 
 ما باھم آره کننی حاال فک مزنھ؟ی مھی حرفا چنی انای بابام اشیپ.  خاک بھ سرمی وایا
. ری کھ منو بگکنمی دارم بھش اصرار مادی کھ شکمم باال بنیاالنم قبل از ا... گھید
 . وونھید
 

.  حقش بودی کردیخوب کار. آخ دستت طال سھندم. ّ پس کلھ اشدی کوبیکی سھند
 : آرتام دستشو گذاشت پشت گردنشو با تعجب رو بھ سھندگفت

 
 ؟یکنی کار میچ_
 
 بابام شیپ, حاال من بھ جھنم.  آبم روشاوانی لھی ی رو خوردایًرسما ح, یھــــــــو_

 ؟یگی مناروی ایکشیخجالت نم
 

 یبا شرمندگ. سرخ شد,  کھ زده شده بودی و گندتشیِگار تازه متوجھ موقع کھ انآرتام
 :گفت

 
 .دیببخش. بخدا اصال حواسم نبود_
 

 : بابام گفتدمیخندی مزی رزی کھ واسھ خودم ریدر حال. نیی سرشو انداخت پادوباره
 
 .ِ فندق بابا تورو ھل کردهنی ادونمیمن کھ م.  دوره زمونھنی ایامان از دست جوونا_
 
 !بھ من چھ؟.  ھانھی ھمی بھ شوشتر زدن گردن مسگریگنھ کرد در بلخ آھنگر... ای بد
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 . آقانی ای بود نھ چرت و پرتای تراپویزیبابا؟ باز مقصر من شدم؟ من منظورم ف_
 

 : گفتی تندآرتام
 
 امی میعصر,  کوچولو تو بخش کار دارمھی. چشم من درخدمتم. آھان از اون لحاظ_

 .فعال با اجازه. میکنیبا ھم کار م
 
 . خندهِری زمیِ رفتن آرتام ھممون زدبا
 
 لیِ نسبتا دست اول فامی سھند و خبرایماجراھا, ھدای یای زبوننیری کم سرمو با شھی

 تلنبار شده بود و از طرف والده گرام بھ بنده ابالغ شد میٔ دوره خواب زمستانِیکھ ط
 رنیگفتن م.  عوض کردنای با مامانم افتشویِ کھ کار آرتام تموم شدو شنیگرم کردم تا ا

 شھر بانو فرح کنھی نددونھ فکر میھر ک.  آماده کننامی مرداخونھ رو واسھ من کھ ف
 .ادیداره م

 
 ھی پاشو کھ شبنی و ماساژ و راه رفتن و بشی و روغن مالنی تمری بعد از کلباالخره

 اعالم نجانبیِ و نسبت بھ خواب اتشونی دکترمون رضاِی آقایوتراپیزی بود اال فیھر چ
 ...کردن

 
 میدی کھ رسنیھم. می خونھ شدِی و جمع کردم و راھلمیِ با کمک صنم و سھند وساصبح
رو بھ سھند .  بوددهی فای گشتم بی ھرچی کنم ولدای پنموی چشم گردوندم تا ماشنگیپارک
 :گفتم

 
  کو؟نمیپس ماش_
 
 .بابا فروختش_
 
 !فروخت؟_
 
 . کردمشی بفروشھ بھ زور راضخواستیمالھ منم م_
 
 آخھ چرا؟_
 

 : و گفتدی و کشی دستترمز
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 .نجای اانی بفروشن بشونمی قراره ھمھ خونھ زندگی کارِیتازه کجا_
 
 ؟یعنی از آپارتمانش بگذره خوادی بابا مشھ؟ی آخھ؟ مگھ می چیعنی_
 
_.biraz abarttım, o kadarda değil نھی بابا مھدی ولفروشنی منایمامانم ا  .

 منم کھ ،یکنی کار منجای حاال کھ تو اگھیبابام م.  کننی تھران زندگخوانیھمشون م
ِجفت خانواده ھا ھم قصد . ھی داره تک و تنھا بمونم ارومی موندگار شدم چھ معننجایا

 .کوچ کردن
 
 .) کم مبالغھ کردمھی(
 
  منو تو داره؟ِنی بھ ماشی چھ ربطنایحاال ا... عجب_
 
 تو نتونستم ِنیواسھ ماش. می ممکنھ بازم تصادف کنم،یی دو تامونم سر بھ ھواگنیم_

 . افتاد واست بخرمابی کم کھ آبا از آسھی دم،ی قول می کنم ولیکار
 

 : بوسش کردمو با خنده گفتممحکم
 
.  نگرفتمویزی چھی وسط نیفقط ا. فکرشو نکن من کھ الزمش نداشتم, می داداشیمرس_

 از کجا نای خودم تصادف نکردم، پس اِنی منم کھ با ماشیتو کھ اصال تصادف نکرد
 .... جالبھنشیا!! می ما سر بھ ھوادنیفھم

 
 . بھ منم بگویدیاگھ تو فھم_
 

 . میدی خنددوتامونم
 

 نیامروز سوم. کردمی میباز cut the rope می تختم ولو شده بودم و با گوشرو
خدارو . ھی برگشت ارومنای با خانوم جون انایت.  برگشتم خونھرستانمای کھ از بِیروز

ّشکر قراره از ھفتھ بعد برگردم سر کارم واال از تنھا ِ خوشبختانھ چون . کردمی دق مییٔ
 فقط بھ ھمون دم،ی چند روز اصال ارتامو ندنی اوت. عذرم موجھھ بود اخراج نشدم

 .  برام قانعمارنی کھ صنم و سوسن مییخبرا
 

 :شھی باز می وحشتناکِی با صدادر
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 .ٔشماره اون پسر رو بده بھ من_
 
 :گمی تعجب مبا
 
 !؟ی بابا علھیمنظورتون ک_
 
 :دهی جاش بابام جواب مبھ
 
 .ٔشماره آرتامو بده کارش دارم. آرتام_
 
 شده؟ چرا انقد یزیچ. رمی بگمارستانی از بتونمی منی اگھ بخوایشماره شو ندارم ول_

  ن؟ی ھستیعصبان
 
 .کنمی مداشیخودم پ.  رفتھیٔآبرومون بھ اندازه کاف, خوادینم_
 
 ....آخھ_
 
 . رنی و مبندنیدر و محکم م.  حرفم تموم شھذارنینم
 
 ی واسھ آرتام اتفاقجوشھ؟ی سرکھ مرویِ چرا دلم مثل س؟ی چیعنی کارا نی شده؟ ایچ

فکر نکنم خانواده ... نھ بابا!  ناراحتن؟ی خواستگارومدهی کھ ھنوز ننیافتاده؟ نکنھ از ا
 موضوع نمی برم ببخواستی استرس داشتم و دلم میلی کھ خنیبا ا.  حد ھل باشننیام تا ا

 یزیآخھ از چ.  کنمھی قضِی خودمو قاطنکھی بخوابم تا ایزورک  دادمحی ترجی ولھیچ
 .دمی تا قرص بھ ھدفم رس٢ِ راحت با خوردن یلیخ. دمیترسی بود مدهیکھ بھ ذھنم رس

 
ناخود آگاه . اولش فک کردم زلزلھ س.  چشامو باز کردمخوردمی کھ میدی شدی تکونابا

ِکار خانوم کوچولوم ,  کھ لرزشدمی فھمھدای ِی با صدایِلوستر باال سرمو نگاه کردم ول
 .بوده نھ زلزلھ

 
 .نیی پاایب. عمو آلتام اومده_
 

 : و گفتمدمیخند
 
 .میچشم بذار آماده شم بر. آلتام نھ آرتام عشقم_
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 ھی.  بستمی و دم اسبدمی کھ جا داشت کشییموھامو تا جا.  و صورتمو شستمدست
 رھنی با پدی سفِنی جھی یمنم فور. نیی جلوتر از من رفت پاھدای.  مختصرم کردمِشیآرا

 بازش می کھ خواستم باز کنم، مامان مرنیھم. ِ تنم کردم و رفتم سمت دریموئیمردونھ ل
 .ِدرو پشت سرش بست.  انداخت و اومد توش و اونورنوری نگا بھ اھی. کرد

 
 ؟یری میکجا دار_
 
 . گفت آرتام اومدهھدایآخھ . نییپا_
 
 .کردی مدادی چشاش ترس و دلھره بتو
 
  شده؟ حالتون خوبھ؟یزیچ_
 
 : گفتی نگرانبا
 
 ...یدونستیم...تو...تو_
 

ِلبخند دلگرم .  کرده بودری انگار نوک زبونش گی بگھ ولیزی چھی خواستی مھمش
 کھ بود حرفشو ادامھ یبھ ھر جون کندن.  داشتھ باشھی ادهی بھش زدم بلکھ فایکننده ا

 :داد
 
 ِ نامزد آرتام بارداره ؟یدونستیتو م_
 
حاال .  قدم رفتم عقبھی. دستمو گذاشتم رو دھنم! دونن؟ی از کجا منایا.  ھاشمیِ قمر بنای

  جوابشو بدم؟؟ی چزم؟ی تو سرم بریچھ خاک
 

 : گرفت و تکون دادبازوھامو
 
  نھ؟ای یدونستی مگمیچرا خشکت زده؟ بت م_
 
 : گفتمومدیِ کھ از تھ چاه درمیی صدابا
 
 .آره_
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 ...اونوقت...  و اونوقتیدونستیتو م!!  ابوالفضلای_ 
 

 .تم تو دستمدستاشو گرف.  کردنھی کرد بھ گرشروع
 
 .  بدمحی براتون توضنیبذار_
 

 : گفتظی و با غدی پس کشدستاشو
 
 .  اصال ازت انتظار نداشتمو؟یھان؟ چ! انای دای بدحی توضیخوای و میچ_
 

 : آه بود و ادامھ دادھی شبشتری کھ بدی کشیقیِنفس عم.  تکون دادسرشو
 
 .ذارنی کھ زنده ات نمنییفقط نرو پا_
 
 . بدمحی توضنای برم بھ بابا ادینھ من با_
 

 ....ـــــــانــــــای کھ ملتمسانھ گفت دادمی لحظھ شننیآخر. ِ سمت دردمیی کنار و دوزدمش
 

ّ دم پلھ ھا با ددمی کھ رسنیھم  ھم نشستھ ِشی پیبابام و بابا عل.  منظره خشکم زدِدنیِ
 .ِحساب کار اومد دستم,  کرده بودن کھ ھمون اولیچنان اخم. بودن

 
 سرخ بود و مدام پاشو تیصورتش از عصبان.  تا مبل اونورتر نشستھ بود٢ سھند

.  رفتادمیھمھ حرفام , دیِ اعتماد بھ نفس داشتم پری سھند ھر چِدنیبا د. دادیتکون م
 کھ چشمم خورد ی نفرنیآخر. رهیِ سھند طرف منو بگکردمی فکر می چرا ولدونمینم

 دستاش گرفتھ بود و ِنیسرشو ب.  نشستھ بودام بابیروبھ رو.  بودچارهیِبھش آرتام ب
 تنش یِلباس راحت.  موھاش گم شده بودِنیانگشتاش کامال ب. گذاشتھ بود رو زانو ھاش

 نگاھمو احساس کرد کھ سرشو ِینیانگار سنگ. نجایمعلوم بود از خونھ کشوندنش ا. بود
 یجور.  شدلی تبدینمویش کھ تو نگاھش بود بھ غم و پیتی من عصبانِدنیبا د. بلند کرد
 ھر ی کردم بھ روش بخندم ولیسع. ندمیبی بارشھ کھ منی کھ انگار آخرکردینگام م

 . کردم نشدیکار
 

 بابام قبل از اون اقدام کرد یآرتام خواست از جاش بلند شھ ول. ِ رد نگاھشو گرفتبابام
 . دم رفتم عقب چند قھی گفتم و یـــــــــــــیھ. دمی لحظھ ترسھی. ِو اومد سمت من
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 کھ احساس دادیچنان محکم موچھ دستمو فشار م. ِ وسط سالندی گرفت و کشدستمو
 : و گفتدیسرم داد کش.  ھر آن ممکنھ از ھمون جا قطع شھکردمیم
 
 ؟ی آقا باال آورده خبر داشتنی کھ ای افتضاحنیتو از ا_
 
سھند از .  بدمی کھ جوابومدی بودم کھ صدام در نمدهی ترسی بھ قدریعنی.  نگفتمیزیچ

 :بازومو گرفت و تکون داد. جاش بلند شد
 
 ست؟ی با تو نی مگھ بابا مھدانا؟ی دای گرفتیچرا الل مون_
 

 : از پلھ ھا داد زدمی مرمامان
 
 .ِ سر جات سھندنیبش_
 
 .دخالت نکن.  مامانھدای ِشیشما برو پ_
 
ِ داده بود و مثل ھیِن آشپزخونھ تکمامانم بھ اپ. نمی ببتونستمیٔ رو شونھ سھند پشتشو ماز

 .کردی مھی گریِابر بھار
 

 : صداشو برد باالترسھند
 
ّد جواب بده ال مصب_ ِ. 
 
 : گفتمی خفھ اِی صدابا
 
 ...دوی میبلھ ول_
 

 . رو صورتم احساس کردمیدیِ کھ حرفم تموم شھ سوزش شدنی از اقبل
 
 دهیِ سر من دادم نکشی کھ تاحاال حتیسھند! منو زد؟...  شد؟ سھند منو زد؟ سھند؟یچ

 خوردم گھی دِیلی سھی کھ ومدمیچشام پر شد، تازه داشتم بھ خودم م!! حاال منو زد, بود
با .  اصال انتظارش و نداشتمد،یبرق از سرم پر.  دفعھ سھند نبود، بابام بودنی ایول

 .  رو لپمگذاشتم دستمو. بھت نگاش کردم
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 مامانم و ھی گرِی صدای ولکردمی نمھیمن گر.  تار شده بودیِ بھ خاطر اشکام حسابدمید
ِآرتام بھ عنوان . رمیسرمو گرفتم باال کھ جلو اشکم و بگ. دمیشنی و واضح ممیمامان مر

 : و گفتسادیسپر اومد جلوم ا
 
 .نی با من طرفنی بھش دست بزنگھی بار دھیبخدا اگھ _
 
 :فت شو گرفت و گقھیِ خواست برگرده طرف من سھند تا
 
  ھان؟؟؟؟یِ حساب خانواده منو برسی کھ بخوای باشیتو ک, کھیمرت_
 
 .انامیِ سھند؟ من عاشق دایفھمیم. عاشقشم_
 
ِ عاشق خواھر من شدیِ بچھ تو شکم نامزدت اومدھی با یتو غلط کرد_  . یِ
 
 ...من. نھیشی لرزشم مِی پاخورهی خربزه میھر ک_
 

 : نزاشت حرفشو ادامھ بدهبابام
 
 ھیبخدا اگھ .  مسائل نکننی اِی رو قاطانایدا. نی خودت بشِیای کثافت کارِیتو برو پا_

.  آرتامکنمی خودم خفھ ات مِی با دستانمتی ببانای دور و بر داگھی بار دھیفقط , بار
 . رونیگمشو ب

 
 : بغض گفتمبا
 
 . بدمحی بھتون توضنیاجازه بد. رمی بگمی خودم تصمِی واسھ زندگتونمیبابا من م_
 

 : گفتی گرفتھ اِی با صدابابام
 
 دی من باِیانایدا!  کھ من بزرگ کرده بودم ؟ی بود اون دخترنیا. انای نگو دایچیھ_

 نی چنھی کھ رتی غیِ من بھی از را بھ در کنھ کھ زن و بچھ داره؟ تف ویبره مرد
 . جامعھ دادمِلی تحویدختر

 
 : گفتآرتام
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 قتی کھ مھسا بھتون گفتھ حقییزیاون چ. نیانقد ناعادالنھ قضاوت نکن, یآقا مھد_
 ...نیبذار. نداره

 
 :ِ وسط حرفش و گفتدی پری دفعھ بابا علنیا

 
برو بھ . میدی کھ خودش زن و بچھ داره نمیما دختر بھ کس... برو.  آرتامرونیبرو ب_

 . سر و سامون بدهتی کارا بھ زندگنی اِیجا
 
شما کھ خودتون . رمیمی مانایِمن بدون دا. نی کارو نکننیبا من ا. آقا یتورو خدا عل_

 خودم زنم،یمن خودم با مھسا حرف م.  جونم بھ جونش بستسنیدونیبھتر از من م
 .نی جدا نکنانایمنو از دا. کنمی مشیراض

 
 : گفتسھند

 
 .ال الھ اال هللا... ِ دختر مردم وی داشتی وقتنارویا_
 

 : آرومتر شدلحنش
 
ِ حرف اول و ی تو زندگتی وقتا مسئولیبعض.  آرتامستی نی عشق و عاشقیھمھ چ_

 ھی ِی االن پایِ ازدواج اشتباه داشتھ باشن ولی حتای یھمھ ممکنھ نامزد. زنھیآخر و م
 ی بدحی رو ترجانای و دای زن و بچھ ات نباشِشیاگھ االن پ. ونھی گناه در میِبچھ ب

 اجازه میتونی درک کن کھ ما نمنویا.  خواھد بودتونِ پشت سرنی نفرھی,  آهھی شھیھم
 .  داشتھ باشھی ای زندگنی چنھی انای کھ دامیبد
 

 یِ بوس طوالنھیدستم و گرفت تو دستش و . ِ و برگشت سمت مندی کشیِ آه بلندآرتام
 :ِچشاش مثل من پر شده بود. نشوند روش

 
 باز شھ تی بھ زندگامی گذشتھ ام و کثافت کارِیمن بھت قول داده بودم کھ نذارم پا_
 . قولمِری زود زدم زیلی خیول
 

. نیی قطره اشک از چشش سر خورد پاھی. دوباره دستمو بوس کرد.  زدمی تلخِلبخند
 :ادامھ داد

 



 202 

 تی اذنی از اشتری کھ تو رو برمی میمن خودمو بدبخت کردم ول. منو ببخش عشقم_
 بدون کھ نوی ایِ پشت سرت نباشھ ولی کسِنی کھ نفررمیم. ی کھ خوشبخت شرمیم. نکنم

ِ جات تو قلب من محفوظشھیتو ھم. یلی خانا،ی دوست دارم دایلیخ ِ . 
 

آرتام با . ھی گرری زدم زی ھای و ھارمی نتونستم جلو اشکامو بگگھید.  بغلم کردمحکم
 :ِپشت دستش اشکامو پاک کرد و با بغض گفت

 
 .نمی غمتو ببنی بعد از اخوامینم_
 

 .شدی رد و بدل منمونی بود کھ بی مکالمھ انی آخرنی ااحتماال
 

 ...ختی زھرشو ری راحتنیو مھسا بھ ھم... 
. 

ِ بھ خاطر شانس گندم نایبماند کھ چقد با مامانم ا.  گذشتیبماند چطور... ھفتھ گذشت ٣ ِ
 چھ نایند کھ بابام ابما.  کردی تا سھند باھام آشتختمی رییبماند چھ زبونا. می کردھیگر

 بود گذشت و قلب یھر چ. مارستانی ازم گرفتن تا اجازه بدن برگردم بییقوال و تعھدا
 .منم با خودش برد

 
 آرتام دونستمیم.  بودی روز خواب، استرس و دور۶٩ بعد از میِ شب کارنی اولامشب
 یآخھ ھنوز بھ خودم انقدر. ستگاهی نشستھ بودم تو ای راحتترِالی و با خادیشبا نم

 سالم بگذره ۶٩البتھ اگھ . لرزهی آرتام دلم نمِدنیاعتماد نداشتم کھ مطمئن باشم کھ با د
 . خودمو کنترل کنمتونستمی خوب حداقل میمونھ ولیبازم آرتام تنھا عشقم م

 
. باالخره صنم ھم اومد. شدمی متوجھ نمادی زی ولگفتی میزائی چھی سوسن ی از گاھھر
 :سن گفتسو

 
  صنم؟یخوای می چیدنینوش. می بخورارمی بیزی چھی رمیم_
 
 .رمیمی می خوابی چون دارم از باریقھوه ب_
 
 : گفتمی شوخبھ
 
 ؟یپرسیچرا از من نم!! می گالبنجایسوسن جون من ا_
 
 .یخوری نمی اگھی دزهیِ بھ جز شکالت داغ چدونمیچون م_
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از اون روز تا حاال نخورده بودم، چون با ھر .  شکالت دوست نداشتمگھید.  گرفتدلم

 : بغض کردم و گفتماری اختیب.  افتادمی آرتام مِادی چرا دونمیقلوب نم
 
 . زحمتی باری سوسن واسھ منم قھوه بخوامیشکالت نم_
 
ِ تابلو افمی قی بھ قدردونمیالبتھ خودم م.  چرادی نپرسیحت,  نکردی نگفت، مخالفتیچیھ

 و کی تا قھوه و چند تا ک٢ بعد با قھیچند دق.  جرات نداره باھام بحث کنھی کسگھیکھ د
 . شمونی تاب برگشت پیت
 

 : رو باز کنم رو بھ سوسن گفتمکای از کیکی زدمی کھ زور می حالدر
 
 . بھم چرا با دکتر سماوات بحثت شده بودی سوسن نگفتیراست_
 

 : گفتصنم
 
 ماه گذشتھ، سوسن ٢ از شتری نرفتھ؟ بادتیھنوز !! یبابا عجب حافظھ ا... پـــــــــھ_

 !ی تو فراموش نکردیآدم شد ول
 

 : رو بھ صنم گفتی با چشم غره اسوسن
 
 . شدی منتفٔھیکم چرت بگو صنم، اون قض_
 

 : زدم و گفتمکی گاز بھ کھی. باالخره بازش کردم.... آخ
 
  شدم؟بھی من غرحاال,  سوسن خانومولیا_
 
 ...زهیفقط چ...فقط! ھ؟ی حرفا چنی ازمینھ بابا عز_
 
 : زدم و گفتمگھیِ گاز دھی.  و قورت دادمدمیی تو دھنمو کامل جوِکیک
 
 ؟ی فقط چگھ،یجون بکن د, آھا_
 

 : کرد و گفتی پفصنم
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 .ِ عاشق دکتر سماوات شدهوونھی دنیا.  بابایچیھ_
 
ِ کھ صنم فنجون قھوه رو داد ومدی نفسم باال نمگھید. بھ سرفھ افتادم.  تو گلومدی پرکیک

 . چند قلوب کھ خوردم بھ خودم اومدمھی. دستم
 
 :دمی تعجب پرسبا
 
 آره سوســــــن؟_
 

 .نیی انداخت پاسرشو
 
ِّدکتر سماوات مگھ زن و بچھ نداره؟ بابا اون کھ ھم سن بابا نھ . خاک بھ سرم سوسن_

 ؟یخل شد. ِن منھآقا جو
 
 .شھی بچھ دار نمرضای طالق گرفتھ، آخھ علشیاوال زنش چند سال پ_
 

 :ِ وسط حرفشدمیپر
 
 کھ نی شدیمی رضا؟ مگھ چقدر با ھم صمی شد علی دکتر سماوات کھ؟ی رضا کیعل_

 !وونھ؟ی دیدونی محرمشم مِی جاھاِتی وضعیحت
 
 رضا یعل. بذار حرفم تموم شھ, ری کم زبون بھ دھن بگھی انایاوفــــــــــــــف دا_

 ۴١ ھم نداره کھ فقط ی سننی کرده، درضمن ھمچفی واسم تعرنارویخودش ھمھ ا
 . سالشھ

 
 : گفتمتی عصبانبا
 
 کھ قبال ی بشیِ زن کسیخوای بھ کنار منایتو خودت چند سالتھ سوسن؟ اصال ا_

 !ازدواج کرده؟
 
ِتو خودت عاشق کس. انای نگو دانوی اگھیتو د_  . کھ بچھ ھم دارهی شدیِ
 
 : و گفتمدمی کشیآھ
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 کھ حال و ینیبیم.  فاتحھ ات خوندسگھی کھ دیاگھ منو واسھ خودت الگو کرد_
 .روزمو

 
 .  از اتاقا شکستیکی زنگِ ِی صدانمونویِ کھ سکوت بنی نگفت تا ایزی چی کسگھید
 
 
 کھ از ھم دور نی واسھ ای تالشچیھ,  نھ من نھ آرتامگھی دی چند روز گذشتھ ولدونمینم

ِ مطمئنم اونم مثل من دلش ی ولشھی رد و بدل نمنمونی بیِحرف خاص. میکنی نممیباش
ِخون ، اونم مثل من فقط بھ ھوا  نیِ اونم مثل من دلشو بھ ھممارستان،ی بادی نگاه مھی یِ

 میدونی کھ میمعجزه ا. ِ اونم مثل من منتظره معجزه سرده، خوش کی دزدکِیلبخندا
 بره ادمی خوادیدلم م.  فراموش کنموی ھمھ چخوادی وقتا دلم میگاھ. فتھی اتفاق نمچوقتیھ

 ھی بره چقدر گرادمی خوردم، یلی بره چطور از سھند سادمی بھ بابام دادم، یچھ قوالئ
فقط .  بودمدهی بره کھ چقدر خوابادمی یت وجود داره، حیی بره کھ مھساادمیاصال . کردم

 . آرتام بودم داشتمِشی پیشھ کھ وقت باادمی یاون آرامش
 
ِ کھ با تکرار ییآرزوھا... ِ کاشھیا... ِھمش آرزو... ِالھی کھ ھمش فقط خفیح, فیح

 . دود شد و رفت ھواخ،یتار
 

 ھم چارهیاون ب. زدمیِ و سر صنم غر می روز خستھ و کوفتھ نشستھ بودم رو صندلاون
 . زدی نمکی و جکردیِمراعات حالمو م

 
 .سالم_
 

 بنفشش ِی وجب روسرھی با ھمون ظ،ی غلِشیبا ھمون آرا. مھسا بود.  بلند کردمسرمو
ِ تفاوت کھ مخصوصا مانتو تنگ پوشنیِو با ھمون نگاه مغرور، با ا ِ بود تا شکم باال دهیً

 چیھ. شخونی کھ تو دستش بود و گذاشت رو پیکارت. ادی بھ چشم بشتریاومده اش ب
 کرده رمیِ بھ نظر من دی اتفاق بودم، حتنیِمنتظر ا  وقت بود کھیلیخ. تعجب نکردم

 .بودن
 

باالخره مھسا شروع کرد بھ .  بھ مھسا زل زده بود، مھسا بھ من و منم بھ کارتصنم
 :حرف زدن

 
 یلی خی زندگنیمن واسھ ا. ارهی عشقمو از دستم در بی کھ بذارم کسستمی نیمن زن_

 .گذرمی بدون کھ از آرتام نمی گذشتم ولزای چیلیاز خ.  کردمیفداکار
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 : تازه کرد و ادامھ دادینفس
 
 ھی.  آنھی یفھمی م،ی آن بودھی تو واسھ آرتام فقط انا،ی تو گوشات فرو کن دانویا_

 منو دوست داشت و االنم با من شھیاون ھم. دنی روزنھ واسھ نفس کشھی ،یسردرگم
 .رونی بکش بمیپاتو از زندگ. قراره ازدواج کنھ

 
 : زدم و گفتمیکی کوچِلبخند

 
ٔ لحظھ گذرا بودم؟ پس چرا ھی واسش یگی فقط تورو دوست داره؟ مگھ نمیگیمگھ نم_

 تھ؟ی پام تو زندگیکنی چرا فکر م؟؟یترسیانقدر م
 

 :ٔ دستمو بھ نشانھ سکوت گرفتم جلوشو گفتمی باز کرد تا جوابمو بده ولدھنشو
 
 مھسا، عشقم ستی نتیپام تو زندگ. یکنی اشتباه میچون دار. بذار خودم جوابتو بدم_

ِتو قلب آرتام ،  . دی دی خودمو نخواھچوقتی ھی ولتھی زندگِیٔ من تو لحظھ لحظھ ھاِادیِ
 .می خوش باشی کھ گفتیبرو بذار من و آرتام با ھمون فلش.  راحت باشھالتیبرو خ

 
 یلی دفعھ خنیا.  برداشتم و نگاه کردمشخونیکارتو از رو پ.  بھم کرد و رفتی بدِنگاه

 کارتا رو جمع ادی بود کھ بینھ کارت قرمز بود و نھ آرتام.  فرق داشتیبا دفعھ قبل
 بار دوم ِی نھ کھ براکردمی پخش ممویِ کارت عروسدیاالن من با. خنده ام گرفت. کنھ

 .رمی عشقمو بگِیِکارت نامزد
 

تن منصرفم  کردن کھ از رفی سعیلیسوسن و صنم خ...  تا جشن موندهیفقط چند ساعت
ًحرف کھ چھ عرض کنم رسما التماسم .  باھام حرف زدارشی کمی چند بارھی یکنن، حت

 اگھ آرتام نم،ی و نبی نامزدنیِاگھ من بھ چشم خودم ا.  من قبول نکردمیکرد کھ نرم ول
ِ تا آخر عمرمون راحت می امکان نداره بتوننھ، جشن احساس نکنیِحضور منو تو ا

 .می کنیزندگ
 

 ی فروش و اجاره خونھ و اسباب کشِیِ کردن کاراسیواسھ راست و ر. ستنی ننای ابابا
تنھا . ستی حواسش بھ من نادی ، زِیندگی نماِی کاراِریسھند ھم درگ. ھیرفتن اروم

 .نانی مامانم ارمی ازشون اجازه بگدی کھ بایکسائ
 

 یمون آسون برسھ کھ بھ خودش دروغ بگھ و اونو باور کنھ بھ ھی بھ نقطھ ای وقتآدم
.  دروغ گفتمنای راحت بھ مامانم ایلیِ مثل من کھ خقایدق.  بمالھرهی رو شھیِ سر بقتونھیم

 واسھ کردنیاونام چون فکر م. می دانشگاھِی از دوستایکی ِی مھمونرمیبھشون گفتم م
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اول قرار شد سھند برسوندم .  زود قبول کردنیلی خوبھ، خدم شدهی بھ گند کشٔھیروح
 . شدنالیخیب,  دنبالمادی گفتم سوسن می وقتیول
 

ِ کھ ممکن امشب ی احتمالِی و بھ اتفاقاستادمیِ خونسرد وسط اتاقم ایلی منم کھ خنی ااالن
 دلم یلیخ.  داشتھ باشمنمی تو آستی جوابھی ی واسھ ھر اتفاقخوامیم. کنمی فکر مفتھیب
 بھ جاش شده ی برام ول بشھیِ کھ گذاشتھ بودم تو کمد تا درس عبرتی ھمون لباسخوادیم

 . بپوشمروی وصف ناپذیبا آرامش  خاطره تلخھیبود 
 

 : شده بودم صنم درو باز کردرهی بودم و بھ کمدم خستادهی ھدف ای طور کھ بھمون
 
 ؟یکنی کار می چیدار_
 
  صنم؟یکنی کار می چنجایتو ا_
 
 .میاومدم با ھم آماده ش_
 
 : تمسخر گفتمبا
 
  برم؟شی آرای افسرده و بٔافھی بپوشم و با قی گونیدیچرا؟ ترس_
 
ِ تمام خرج بزک دوزک و کادوم ،یبازم دل آرتام و ببر, ی خوشگل کندمینھ ترس_

 .بمونھ رو دستم
 

 . ام گرفتخنده
 
 ؟ی بپوشیخوای میًنھ جدا چ_
 
 .  بودم و بپوشمدهی پوشی خانی دکتر تقِیِ کھ شب عروسویرھنی اون پخواستمیم_
 
 ؟ی شدمونی شد کھ پشیو چ_
 
 .ِنخواستم مرور خاطرات شھ_
 
  آرتام؟ایواسھ تو _
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 : و گفتمدمی کشیآھ
 
 .واسھ جفتمون_
 
 : تو کمد اشاره کردِی از لباسایکی کم مکث کرد و با دستش بھ ھی
 
 .ِبھ نظر من اونو بپوش_
 

 یِ با دامن پفیٔ دکلتھ سرخابِرھنی پھی.  کھ گفتھ بود دراوردمیِ سمت کمد و لباسرفتم
 ِونیِ کھ پشت لباس با پاپضی و عریِ کمر پارچھ اھی.  زانو بودِی تا باالشیکھ بلند

 خمشون ی کھ وقتییاز ھمونا.  لباس عروسکا بودھی شبیلیخ. شدی بستھ مینیری شیلیخ
 .شھی چشاشون بستھ میکنیم
 
 . وشمپی منویھم, آره.  بوددهیپارسال سھند برام خر.  دوست داشتمیلی خنویا

 
 زدم ی گلبھِکی تفاوت کھ ماتنی و کردم، با اشی ھمون آرای ولدمی اون شبمو نپوشِلباس

 تالش و زور یباالخره بعد از چند ساعت، با کل. و موھام و کامل باال سرم جمع کردم
 و از میدی و پوشمونیزدن کارمون تموم شد و با تک زنگِ سوسن، مانتو و روسر

 .رونی بمیخونھ زد
 

 رو نجای بود کھ ای جا قحطستیمعلوم ن.  کرج بودِیایکی نزدبایتقر.  دور بودکمی آدرس
حتما اون . نی کھ شما جشنتونو آوردنجای اادی نمرهیسگم اگھ بخواد بم, بابا!! دنیپسند

 .زشـــــــت... دهیدختره پسند
 

 زای مِنی بودن چون ھنوز بدهیمعلوم بود آرتام و مھسا ھم تازه رس. میدی رس١٠ ِیحوال
 . گشتنیول م

 
 .می برسییِ بھ مراسم خوشامدگومی برنیبچھ ھا تند تند آماده ش_
 

  ؟یسمی مگھ مازوخوونھ،ید: سوسن
 

 . تو چشمشونمیالزم نکرده بر. ّ بستھنجای ای کھ اومدنیھم: صنم
 

 . کادو دادنکوی واسھ تبرمیری کم بعد مھی: سوسن
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 . شدمی کردم و راضیپف
 
 

 دمیتند تند کارامو کردم و از اتاق پر,  بزنمدی راحت بتونم اطراف و دنکھی اواسھ
.  سولھ بودای سردخونھ ھی از باغ شبشتری بیعنی نبود یِ باغ سرسبزنیھمچ. رونیب

 !! کجارو انتخاب کردهنی کشونده، اونوقت ببنجای ملت و تا اقھیٔدختره بد سل
 
 حدس بزنم تونستمی می ولدمشیدی کھ نمنیبا ا. دادی از دور داشت دست تکون میکی
 :سرمو کردم تو اتاق و گفتم. ھیک
 
 . خودشو کشتی دکتر زمانگھ،ی دنیبچھ ھا زود باش_
 

 و خانومش و ی خانیدکتر تق. نای اارشی کِزیِ سر ممی رفتی مسخره بازی بعد کلباالخره
با . دن ھم اونجا بورضای بھ بعد بھش بگم علنی واجب شده از اگھیدکتر سماوات کھ د
.  رضا نشستی علِشیسوسن پ. می و نشستمی کردکیسالم عل, میھمشون دست داد

صنم نشست .  معلوم بود خوشحالم ھستنشون ھاافھی از قیدوتاشونم معذب بودن ول
 . و صنمارشی کِنیِبغل دست سوسن و منم ب

 
 . زد بھ پھلومارشی کھ کنی تا ارضای شده بودم بھ علرهی خاری اختیب
 
 . باباشیخورد_
 
 : گفتمیجی گبا
 
 ھان؟_
 

 : کرد و گفتی اخنده
 
 ؟ی بزنسشویِ مخ رئیخوای می شددی از دکترش نا امگمیم_
 
 ؟یِ داغ دلمو تازه کنیخوایم_
 

 : شد و گفتی جدلحنش
 
 .نجای ای اومدی بگم اشتباه کردخوامیم_
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 .واسھ جفتمونم الزم بود_
 

 : گفتارشی سکوت شد کھ کنمونی بی اقھی چند دقھی. رونی داد بنی و سنگنفسش
 
 ؟ی شده بودخشی چرا میحاال جد_
 
 ده؟ی از سنش نشون نمشتریبھ نظرت ب_
 
 .زنھیجوون تر م. نھ بابا_
 
 . دخترمگفتی بھم مشھیآخھ ھم.  ِری پیلی خکردمی فکر مشھیمن ھم_
 

 رفتم براش و یچشم غره ا.  کھ ھمھ برگشتن نگامون کردنیطور. دی بلند خندبلند
 : ادامھ دادی آرومِی بھ جمع گفت و رو بھ من با صدایدیببخش. نییسرمو انداختم پا

 
  جونم؟زم،یِ بھ توام مثل سوسن بگھ عزی انتظار داشتھ؟یچ_
 

 :با تعجب گفتم.  محکم برگشتم سمتش کھ گردنم رگ بھ رگ شدچنان
 
 !ن؟یدونیمگھ شما ھم م_
 

 :متر دفعھ آرونی ای ولدی خنددوباره
 
 ... آرتام وِی ھاھی تو مایزی چھی دو تا ھم نیا. دونھی ممارستانیِّکل ب_
 

 : و ادامھ داددی کشیقیِنفس عم,  صبر کردھی چند ثانھی. حرفشو خوردٔادامھ
 
 از ھمھ خبرا نیبب. کردمی بھ بعد قبل از خواب استخاره منی تو بودم از اِیمن اگھ جا_

 .یدور موند
 

 اگھ نیاستخاره سھلھ بعد از ا.  اتفاق افتاده بودی روز نبودم کل۴٠.  حق داشتّواال
 .خوابمیبتونم نم

 
 : کھ ھمھ بشنون گفتمیطور,  بلندِی صدابا
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 ن؟ی گفتکی تبرنایبچھ ھا شما بھ آرتام ا_
 

ِ سرا برگشت سمت من، چشا شد گرد گردٔھمھ ِ. 
 
 ن؟ید قورباغھ شِھی چرا ھمتون شبھ؟یچـــــــــــــ_
 

 : گفتی خانی تقدکتر
 
 ؟ی بگکی بھشون تبری بریخوای تو واقعا میعنی_
 
. کنھی مداشی پیکیِ و کادومو بندازم تو صندوق گمشده ھا باالخره کاتینھ پس تبر_

 نھ؟
 

 :دی کشی تکون داد و آھسرشو
 
 باور کنم ھنوزم تو تونمیاصال نم!!  میدی نقطھ رسنی بھ ای ما چطورفھمنیمن نم_

 .می آرتام نشستِیِجشن نامزد
 

 کنمی می و سعرمیمی من خودم دارم مست؟ی ول کنھ ماجرا نیچرا کس... اوفــــــــــف
 با کارام کنمی میسع.  خودمو گول بزنمکنمی می و سعرمیمی کنم، دارم میظاھر ساز

 زارن؟ی مگھ می ولی بوده و عشقی فراموش کنم آرتامکنمی میسع. آرتام و دلگرم کنم
 نی حداقل نمک نپاششھ،ی کھ تو قلبمھ خوب نمیخم زنی اچوقتی ھدونمیمن کھ خودم م

 .روش
 

 : لبخند زدم و گفتمیالک
 
 .نی فقط بلنبوندای بددیِ مثل ندنجای انینیشمام بش. من کھ رفتم_
 

 : داد زدصنم
 
 .میایمن و سوسنم م. صبر کن بابا_
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ِ تپش قلبم کردمی احساس مداشتمی کھ برمیبا ھر قدم. گاهیِ سمت جامی با ھم رفتیی تاسھ
ِ پشت سر ھم نفساکردمی می سعیبغض کرده بودم ول. دیلرزیپاھام م. شھی مشتریب  ِیِ

 .رهی ام نگھی بکشم تا گرقیعم
 

 .میدی رسباالخره
 

 یِ از حد و پوف خاصشی بِی بود کھ جلوش سنگدوزدهی بلند پوشِیی طالِرھنی پھی مھسا
 داره ی جالبِتیعجب شخص.  کنھمی شکمشو قاخوادی کارش منیمعلوم بود با ا .داشت

 ھر آن ممکنھ بچش از فشار کنھی بار انقدر مانتوش تنگھ کھ آدم فکر مھی دختره، نیا
 ایِ لباس مالھ خودش یری بگمی تصمیتونی کھ نمپوشھی مد دفعھ بعد انقدر گلھ گشاره،یبم
. کردی بھش نمی توجھچیآرتام ھ. دیخندی طور واسھ خودش منیھم, وونھیٔدختره د! نھ

.  نداشتشیِ با کت شلوار الجوردیتی سنخچی کھ ھیبھ کفشائ.  شده بودرهیبھ کفشاش خ
 . بھ موھاشدیکشی باال و دستشو مگرفتی سرشو میھر از گاھ

 
. می خودمون و کنترل کنمیتونی دوتامونم نمدونمی باھاش چش تو چش شم چون مدینبا
 اون سرش آورد باال و چشاشو قفل کرد تو ن،یی کھ خواستم سرم و بندازم پانیھم

.  بودری دیلی واسھ فرار کردن خگھید.  کرد و چشاش پر شدیظیِاخم غل.  منِیچشا
.  نھ تکون دادمِی چپ و راست بھ معنھ من سرم و بی از جاش بلند شھ ولخواستیم

 شوی بود کھ فقط من معنینگاھ. ود خاص بیلینگاھش خ. ِدوباره نشست سر جاش
 بود، یمونی کھ تو نگاھش غم بود، حسرت بود، پشدمیفھمیفقط من م. دمیفھمیم

 .زدی رو داد منایِ چون نگاه منم ھمدمیفھمی بود و از ھمھ مھمتر عشق بود، میدرموندگ
 

 گفتن و کادوشونو کھ کیتبر.  و سوسن زود تر از من اقدام کردن و رفتن جلوصنم
 .ھنوزم زل زده بود بھ من.  نشون ندادیآرتام عکس العمل. دادن, بودسکھ 

 
 : نلرزه گفتمکردمی می کھ سعیبا صدائ. کشونی و رفتم نزددمی کشقیِ نفس عمھی
 
 .نی شری ھم پِیبھ پا_
 

 حتما زدمی حرف مگھی کلمھ دکیاگھ .  بودنی کھ تونستم بگم ھمیتنھا جملھ ا... نیھم
.  کھ از تھ دلم نبودیآرزوئ.  بودنی کھ تونستم بکنم ایتنھا آرزوئ. گرفتی ام مھیگر

 فرشتھ کوچولو ھی ماه و ستاره و یِ دستبند نوزاد کھ کلھی. کادو رو گرفتم سمتشون
 .ِ مخمل قرمزٔ جعبھھی ِیتو,  بودزونشیآو
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 ی ولرهیدستشو دراز کرد تا جعبھ رو ازم بگ. ِ ھمون لبخند جلف و مسخره شو زدمھسا
 :بشیآرتام زودتر فعال شد و کادو رو گرفت و گذاشت تو ج

 
 .یمرس_
 
 : زوم کرده بود رومون کرد و ادامھ داددای کھ شدی نگاه ِ پر از نفرت بھ مھسائھی
 
 . برگرد خونھ عروسکمکنمیخواھش م_
 

 . کرددی تاکتی ِ مالکمی اون مِی رویحساب
 
 .  عروسکمنجاینمون ا_
 

 ی ولِی الکمیدونستی کھ دو تامونم میلبخند.  بھش بزنمیِ کردم لبخند دلگرم کننده ایسع
 و از اونجا دی دستمو کشیکی ن،یی پافتنیِ مزاحم اشک بِیّ کھ گولھ ھانیقبل از ا. نشد

 .دورم کرد
ِاونم مثل من بھ .  خانوم بودای درست حدس زده بودم دنھ،ی کمی ناجنمی چرخوندم ببسر

 . شو گرفتھ بودھیزور جلو گر
 
 ؟یکنی متی چرا خودتو اذ؟ی فدات شم، آخھ چرا اومدیالھ_
 
 .نینگران نباش. حالم خوبھ_
 
 : زد و گفتیِ خانوم لبخند تلخایدن.  ھدف اطرافمو نگا کردمیب
 
. زننی با آرتام حرف نمگھید, دنی کھ فھمیاز اون شب. ومدنین, ِدنبال بچھ ھا نگرد_

 .میای امکان نداشت بمی نبودمنو بھادر ھم اگھ مجبور
 
 : و ادامھ دادی کشیآھ
 
 !  شد؟ی چمیکردی فکر میچ.  بگمی چدونمیاصال نم. انایبخدا شرمندتم دا_
 

 کھ شاالیا.  کھ شدهِیکار,  نیخودتونو انقد ناراحت نکن. شما چرا؟ دشمنتون شرمنده_ 
 .خوشبخت شن
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محکم بغلم کرد و با بغض . ِ کردم کھ از تھ دلم نبودیبازم آرزوئ.  دروغ گفتمبازم
 :گفت

 
 . دخترمی شدبختی تو سفشاالیآرتامم خودشو بدبخت کرد، ا_
 
 . زمونیِ کردم و رفتم سمت می لب تشکرِریز
 

 کھ زدی میچنان قھ قھھ ا. یبیِ طرف بچھ ھا چشمم خورد بھ حبرفتمی طور کھ مھمون
ِ پسر نسبتا جوون خوش پوشم پھی. دی کشری لحظھ احساس کردم گوشم تھی  سادهی واششیِ

 رهیناخود آگاه بھشون خ. زدی کھ زوم کرده بود رو مھسا لبخند میاونم در حال. بود
 سرشو ھوی ی بود ولی حرکتش اتفاقای کرد حساس نگاھم و اِینی سنگدونمینم. شدم

 دی منو دیوقت. ِ رد نگاھشو زدیبیحب.  تو چشاش بودیِبرق خاص. ِبرگردوند سمت من
 لحظھ دستاش شل شد و ھی قسم بخورم کھ تونمیم.  خشکش زدد،یخنده رو لباش ماس

 : منِمت زد و اومد سییِلبخند مصنوع.  خودشو جمع و جور کردعی سری ولنییافتاد پا
 
 .ی خوش اومد؟یخوب. زمیسالم عز_
 

 نی ا؟ی چیعنی ی خوش اومدزش؟ی تا حاال من شدم عزیاز ک!! زمیعز!! جــــــــــــان
ِکھ خودشم مھمون مثل من ِ. 

 
 : ماتش بودم کھ خودش گفتنطوریھم.  بدمی جوابنتونستم

 
 . ٔ نکرده بودم، من خالھ مھسا جون ھستمیتا حاال خودمو کامل معرف_
 

 : بود اشاره کرد و ادامھ دادششی کھ پی با سر بھ پسربعد
 
 .ای پسرم عرشنمیا_
 

ِ نگام کنھ برگشت سر نکھیِ حوصلھ اومد طرفمو دست داد و بدون ای بیلی خپسره
ِ اون برق خاص چشماش بھ خاطر اشکدمیحاال فھم. زشیم ِ  کردی می بود کھ سعیِ

 یبی با حبی سرسریلیمنم خ.  و رسواش کنھنییکنترلش کنھ کھ مبادا سر بخوره پا
پس . ِ تو شوک حرفش بودمزمھنو .ارشی کِشی کردمو رفتم نشستم پکیسالم و عل

 مدام نی ما خبر داشت، واسھ ھمِی کاراِکی و پکی بود کھ از ھمھ جنیواسھ ھم
 ...ِ فکر خواھرزاده ش بوده، نھ منکھیزن. کردی محتمینص
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معلوم بود . شدی مدی و سرخ سفدیخندی مزی رزیھمش ر. زدی داشت با تلفن حرف مصنم
.  داد و قطع کردتی باالخره رضاقھیبعد از چند دق. زنھی حرف موشیداره با دار

 : من و گفتشینشست پ
 
 .می کم برقصھی نیبچھ ھا پاش_
 
 .  جاشم بھ زور خودم و کنترل کردمنیتا ھم.  موندهنمیھم_
 
 : گفتی عصبارشیک
 
  نشده؟ری کم دھی ؟یدیتازه بھ حرفم رس_
 

 :ِ جوابشو بدم کھ صنم واسھ عوض کردن بحث گفتخواستم
 
 .رمی منم نم،یایاگھ تو ن_
 
 . راحت ترمنجای من انیشما بر. ی نکن صنمتیاذ_
 
 ؟یمطمئن_
 

 .ستیِ با ھم رفتن سمت پییچھار تا.  بار باز و بستھ کردمھی چشامو
 

 : گفتی خانی دکتر تقِخانوم
 
 .کنمی می بھت حسودیلی من خانا،ی دایدونیم_
 

 : زھر خند بودھی شبشتری زدم کھ بیلبخند
 
 بود کھ یمگھ آدم قحط.  کورت کردهی دکتر حسابِیِ کھ عشق آقانیِ جون مثل ادایش_

 !؟یکنی منو مِیحسود
 
 تو بودم تا ِیمن اگھ جا!!  ی ھستیِ کھ چھ دختر مقاومیستیًتو خودت جدا متوجھ ن_

 . مرده بودمیحاال از افسردگ
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نھ , نھ من. نم کمی خوب بلدم احساساتمو قایلیخ.  ظاھرسازمزم،ی عزستمیمقاوم ن_
 می اومده کھ مجبورشی پیطی شرای ولمیکنی کدوممون عشقمونو انکار نمچیآرتام، ھ

 .می کنشیمخف
 

 . رفتن کھ برقصنی ھم دو تائقھیبعد از چند دق.  نگفتیزی و چنیی انداخت پاسرشو
 

ِمھسا با چند تا دختر .  آرتامم نبودی ولگاهیِ چشام سر خورد سمت جااری اختی ببازم
 یِ باال و لبخند مسخره اگرفتی سرشو میھر از گاھ. زدیِّ ھم سن خودش گپ مبایتقر
 . دادی جمع مِلیتحو

 
 نامحسوس با یلی کھ خیشدی متوجھ میکردی دقت کھ می ولدیرقصی با صنم مسوسن

 . رقصھی مرضایعل
 
 کھ حتما با آرتام رفتھ کھ از دور کردمیداشتم با خودم فکر م.  باھاشون نبودارشیک
 داده بودن و ھی درخت تکھیِتھ باغ، البتھ باغ کھ چھ عرض کنم خرابھ، بھ . دمشونید

 نزدم و نکیِ چون طبق معمول عدونمی نمقایدق.  سکوت کرده بودندمیشا. زدنیحرف م
 .نمیبیدور و نم

 
ِ خرج م،ی از االن بگو کال دعوتت نکنی بخار باشی ما ھم انقد بِیاگھ قراره عروس_

 .  طالگری نذار رو دستم جیاضاف
 

 .ِ سمت صدابرگشتم
 
  دربارم کھ مجلستونو گرم کنم؟ِجکیمگھ من مل, بزغالھ_
 

 : بھ دندون گرفت و گفتلبشو
 

ِشما تاج سر بنده ھست.  خانــــــــــــومنوی ادیِا نفرمائ_   ؟ی چیعنیدلقک , نیِ
 

 : اخم کردم و گفتمیالک
 
 .برو جمعش کن, دهیِتاج سرت اونجا داره قر م. الزم نکرده_
 
 : شدی کرد و لحنش جدستی بھ پی نگاھمین
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 انا؟یدا_
 
 ھوم؟_
 
 ؟یکنی متیچرا انقد خودتو اذ_
 
 : گفتمدموی کشیآھ
 
 کھ مثال بھ خودم نجایاومدم ا. دوسش دارم، دوسم داره. وشی دارسیدست خودم ن_

 از بابت من راحت باشھ الشیبھ آرتام نشون بدم کھ خ. ه تموم شدیثابت کنم کھ ھمھ چ
, وشیدلم گرفتھ دار.  بھ دل خودشم دروغ بگھتونھی آدم کھ نمی برسھ ولشیو بھ زندگ
 . نبودنیِحق من ا

 
 ...یعنی_
 

 : حرفش تموم شھنذاشتم
 
 !!ستیمعلوم ن, یِ کی ولمیاری دوتامونم کم مدونمیم. تونمیبخدا نم, وشی دارتونمینم_
 
 . انای بگم دای چدونمی نمگھیبخدا د_
 

 . نداشتشِشی بھ ردی کشدستشو
 

 .خفھ شد بس کھ واسھ من چشم و ابرو اومد.  کم با صنم برقصھیپاشو برو _ 
 

 : گفتدیکشی کھ دستشو رو شونھ ام می حالدر
 
 .امیزود م_
 

 : زدم و گفتمیکی کوچِلبخند
 
 .یاوک_
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چقد . ششی برم پخواستیچقدر دلم م. نای شدم بھ آرتام ارهی کھ رفت دوباره خوشیدار
 و مھسا می اگھ با آرتام نقشھ بکشذاره؟ی مگھ مھسا می باھاش برقصم ولخواستیدلم م

  بھمون شک کنھ؟سی ممکنھ پلیعنی فھمھ؟ی می کسم،یرو بکش
 

 . قتل بودهفھمنیم, مونھی انگشتامون میجا. نھ... م؟ی اش کنخفھ
 
ِ دردسر اثر انگشت و گم گور کردن سالح نمیا. نوچ... م؟ی کنی تو مغزش خالری تھی ِ

 .داره
 
نھ بابا , امــــــــــــم...  کرد؟ی افسرده بود، زد بھ سرش خودکشمی بگمشی چاقو بکشبا
 ! کنھ؟یری کھ ھاراگھیآخھ مگھ ژاپن. شھی نمنمیا

 
 .رهی مسموم شده، باز پامون گفھمنی تا تست م۴ کھ با نمیا...  ؟ی چانوریس
 
 و اقتی لیبس کھ ب, کننایباور م.  خوردزی پاش لمیگیم...  چطوره؟می پلھ ھا ھولش بداز

 .یدست پا چلفت
 

 می پرتش کردینکنھ وقت,  دختره سگ جونھنیا.  ھستی مشکلھی خوبھ، فقط نی اآره
 !!رهی نمی دست پاش بشکنھ ولفتھیب
 

 ینجورینھ ا.  کارا استاد بودمنی تو اشھیکرده؟ من کھ ھم چرا مخم استپ اوفـــــــــف
 .نمی ببلمی تا ف۴ نمی بشدی باشھینم
 

ِ کھ غرق افکار خبنطوریھم  .می بغلی صندلِی دست نشست رو پشتھی بودم ثمیِ
 
 ... نصف عمر شدم کھیوا
 
  ترسوندمتون؟دیببخش_
 
 .ادی بی کم برات بندرھیقلبم , ِ پس محض تنوع گفتمنھ
 
 ...ِ پسرام،ی اومد؟ عرشادتونی منو کھ نم؟ی بشتونمیم_
 

 : دستمو تو ھوا تکون دادم و گفتمکالفھ
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 .دیبفرمائ. ادی مادمیبلھ _
 

 من ِشی پِیچھ اصرار,  ھمھ جانیحاال ا.  دارممری مشنگ فک کرده من آلزأپسره
 . پسرشو تحمل کنمدی حاال باادی از مامانش خوشم میلیخ. نھیبش
 
 : مقدمھ گفتی بیلی خھوی
 
 م؟ی ھمنیمنو تو ع_
 

 .ِ مثل دختر خالھ اش خلھ ھانمی؟ ا!ِ تو ھھیمن کجام شب!! جــــــــان
 
  چرا؟یدونیم_
 

ِ وجھ تشابھ من و مینیبگو بب,  نھیعنی.  نگاش کردمنھی دادم باال و دست بھ سابروھامو
 ھ؟یتو چ

 
 .می ھستیدو تامونم قربان_
 

 .  ابرومو دادم باالِی تاھی کردم و فقط زی دفعھ چشامو رنیا, وانھی دِی قربانبابات
 
 م؟ی با ھم داری چھ فرقی بدونیخوایم_
 
 . حالت ندادمرییتغ
 
 .  گذاشتمشی شدن پا پی من خودم واسھ قربانی ولی شدیتو ناخواستھ قربان_
 
 : کرد و ادامھ دادیپف
 
  چند سالمھ؟یدونیم_
 
 . سرمو بھ چپ و راست تکون دادمھ؟ی سوالستیب
 

 . سالمھ١٩من فقط _ 
 

 : گذاشت رو قلبشدستشو
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 ی ولزنمی دست و پا می تو دارم تو بدبختِنیع.  زدمششیخودم آت. سوزهی منجامی ایول_

 خاموشم ستی نی کسشمویآب م, ِ تو دارم مثل شمعِنیع. رهی دستمو بگادی بستی نیکس
 . کنھھی واسم گری حتستی نی کسی ولرمیمی تو دارم مِنیع. کنھ

 
 . ازم دور شدی بلندِی از جاش بلند شد و با قدماھوی.  پر شدچشاش

 
 نی با ای ولگھی می چدمی نشد؟ چرا نفھممی از حرفاش حالیزیچرا چ!! ھو؟ی شد یچ

 بود؟ اصال منو از کجا ی حرفا چنیِحال از تھ دل درکش کردم؟ منظورش از ا
 فکرم یبھ قدر!! ِ با من احساس مشترک داشتھ باشھ؟دی بایبیِ چرا پسر حبشناسھ؟یم

 ی با بچھ ھا خداحافظی تموم شد؟ کشن جی کدمی مسائل شد کھ اصال نفھمنی ارهیدرگ
  لباسامو عوض کردم؟ی اوردتم خونھ؟ کوشی داریکردم؟ ک

 
 . شده بودمرهی بودم و بھ سقف خدهی بھ خودم اومدم کھ رو تخت دراز کشیوقت

. 
ٔ چرت گفتن کھ زمان درمان ھمھ مشکالتھ، ایمیقد. ھفتھ ھا شد ماه,  شد ھفتھروزھا ِ

 . نکردیقی توفچیچون واسھ ما کھ ھ
 

 ... من و آرتام نگذشتِی گذشت و غم از چشازمان
 

ِ گذشت و درد دل از وجود من و آرتام نگذشتزمان ِ... 
 

 ...ٔ گذشت و معجزه در خونھ من و آرتام رو نزدزمان
 

 تکرارھا گم نی من و آرتام تو ای برگشت ولشیِ بھ روال عادی گذشت و ھمھ چزمان
 ... میشد
 
 یلیِجشن خ. شونیِ کردن و رفتن سر خونھ زندگی عروسوشیصنم و دار, شیماه پ ٢

انکار  level  و سوسنرضایعل.  معلوم آرتام دعوت نشده بودِلی بھ دالی بود ولیقشنگ
 کھ خانواده می ھستیِحاال ھممون چشم انتظار روز.  و رد کردن باالخرهی کاریو مخف

 .ھا خبردار شن
 

 ادی بار مھی روز ٢ بایتقر, ِ مسألھ تصاحب آرتام و باردار بودنشِی آورادیِ جھت مھسا
من . خورهیِ از بار قبل حرص مشتریِھر بارم آرتام بدبخت ب. کنھی طواف ممارستانویب

 ! کنن؟ی چرا عقد نمفھمنینم
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مامانم و مامان .  کردن تھرانی زدن و کال اسباب کشیندگی نمانجای باالخره انای ابابام
ِحاال با سرعت عمل .  شدنھی و ھمسادنی و چند سالشون رسنی چندِی بھ آرزومیمر ِ

 .رسوننی خبرارو بھ ھم میشتریب
 
 شیراض, یدائی با چھ وعده و وعدونمی نمی ولگرفتیٔ بھونھ آوا رو میلی خلی اواھدای

 !!ادی صداش در نمگھیکردن کھ د
 

ِ انواع تعھدنامھ و قرار داد ِی و امضاھی التماس و گرِاتی عملِی طنم،ی نازنِآپارتمان
ِ بر عدم حضور پیمبن  . کرددای نجات پیِ از فروش ناگھاننجانب،ی اِی در پیِ
 
.  حالش خوبھمی نگا کنی و مالیِ از نظر کارمیاگھ بخوا...  اما سھند خـــــــــــــانو

ِ وضع یِ از نظر روحی شد ولکی شرنای و باالخره با بابا الشیِھتلشو سپرد دست وک
ِاونم مثل من افسرده شده، اونم مثل من ب. ستیاونم بھتر از من ن  حوصلھ و الغر یِ

 خوب بھ ی کھ ھنوز نھ بھ دار بود و نھ بھ بار ولنیبا ا. سوزهیدلم بھ حالش م. شده
 . کھ ھستم بدتر شمینی من از اخوادینم, زنھینھ کھ با آوا حرف نمِخاطر م

 
 بھ ایِ گاه عرشی گاه و بِی توجھمو جلب کرده رفت و آمدایلی کھ خیزی وسط چنیا
 ی ولمی شیمی نداشت کھ باھاش صممیلیدل. گرفتی نملشی تحوی کسلیاوا. مارستانھیب

 ھفتھ بایتقر. می عادت کردی بھش حسابگھی کرد کھ دی زبوننیریانقدر رفت و اومد و ش
 بھ جونمون نق یکل, نھیبی ھر بار کھ میبیحب. ِش مای پادیبعد از دانشگاھش م, بار٢ یا
 ی و کی کجا و چطورمیدونی مگھی دم،ی شدیِ بھ مرور زمان ھممون حرفھ ای ولزنھیم
 دونمینم.  ِھیِپسر سرزبون دار و شوخ. ِ تا از چشم مامانش دور بمونھمی کنمشی قادیبا
 . ندازهی خودم مِادی منو خندهی میِ تو چشاش کھ وقتیچ
 

 زبونش بکشم کھ ِری کردم از زی چند بار سعھی.  اون شبشھِی حرفاِری فکرم درگھنوزم
 ی داده و گفتھ صبر داشتھ باشم وللمی تحویبیِ ھر بار لبخند عجی بود ولیمنظورش چ

ِ قتل نامحسوس مھسامِیاه ھاِمن ھمچنان بھ دنبال ر!!  کھ گوش بدهھیک ِ. 
 
 : ناخودآگاه لبخند نشست رو لبامستگاهیِ سمت اومدی صنم کھ سالنھ سالنھ مِدنی دبا
 
, میکردی ملی خودمون تعطگھی دیکردی کوچولو صبر مھی. بھ بھ عروس خانوم_
 . خدمتتونمیدیرسیم
 

 .ی کھ جوابم و بده نشست رو صندلنی اِبدون
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 ؟ی کردری شده؟ چرا دیزیصنم چ_
 

 . کردنھی کرد بھ گرشروع
 
  افتاده؟ی اتفاقوشی واسھ دار؟یکنی مھی حالت خوبھ؟ چرا گر،یصنم!! اوا _
 

 :ھل شدم از ھمونجا داد زدم.  اش شدت گرفتھیگر
 
 ؟ییسوســـــــــــن؟ سوســـــــــــــــن؟ کجا_
 

 :ِ سرشو از اتاق داروھا کرد داخل و گفتالھام
 
  کنم؟جشی پیخوایم.  جون، سوسن رفتھ واسھ بده بستونیدن_
 
 رفتھ یعنی ن،ی ادونمیم. ال االه اال هللا...  ویدن.  درمونیِ و درد بیدن. ِ و زھر ماریدن
 :با حرص گفتم. رضای علِشیپ
 
 بعدشم ؟ی کھ اخراج شیخوای نمانای اح؟ی چیعنیبده بستون . اوال درست صحبت کن_

 .ی بار بھت گفتم بھ من نگو دن١٠
 
 

 : رو بھ صنم گفتمکالفھ
 

  شده؟یآخھ بگو چ. یجون بھ لبم کرد, صنم_ 
 

 : گفتغشی جغی جِی با اون صداالھام
 
  نھ؟ای کنم جی شد؟ پیچ_
 
 .الزم نکرده برو بھ کارت برس_
 

 : دادمادامھ
 
  شده؟ی چیگی نمانایبھ دا, صنمم، خوشگل خانوم_
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 وونھیِسرمو بلند کردم، سوسن د.  اومدیِ شق بدِی باز کرد جوابمو بده کھ صدادھن

 :زده بود بھ صورتش
 
  زددت؟وشیصنم چت شده؟ دار. خاک بھ سرم_
 
 ... مگھ؟یدیِسوسن چرا جو کاذب م_
 

 : حرفمو قطع کرد و گفتنی فنی با فصنم
 
 . ِرواون بزغالھ مگھ جرات داره بھ من بگھ باال چشت اب, نھ بابا_
 

 : کالفھ گفتسوسن
 
 ؟یپس چ! ھان؟_
 
 ...من... من_
 

 : و ادامھ داددی کشیقی عمِنفس
 
 . بچھ ھا من حاملھ ام_
 
 . خندهِری زمی سوسن ھمزمان زدبا
 
   بھتر؟نی داره؟ خبر از اھی کجاش گرنی ایآخھ گالب_
 
 گن؟ی میمردم چ.  ماھھ ازدواج کردم٢ من ھنوز انایدا_
 

 : گفتسوسن
 
 بچھ نامشروع کنھی ندونھ فکر می ھر کگھ،ی منی داره آخھ؟ ھمچیچھ ربط!! وا _
 .ارهی بای بھ دنخوادیم
 



 224 

. دمشی قبل از سوسن قاپ،یفور.  پاکت گرفت طرفمونھی سرشو تکون داد و صنم
ھر لحظھ از .  بودی سونوگرافجھینت.  نگاه کردمجانیٔپاکتو باز کردم و برگھ توشو با ھ

 .دمیفھمی صنم و مھیِحاال علت گر. شدی باز مرشتیتعجب چشام ب
 
 نھ؟یمشکلت ا_
 

 : سرم داد زدصنم
 
  ھ؟یکیِمشکل کوچ_
 

ِ با حرف صنم یٔ گنگ شده بود خم شد کھ برگھ رو از دستم بکشھ ولی کھ حسابسوسن
 .تو ھمون حالت خشکش زد

 
 نی ایفھمیم.  ماھھ کھ ازدواج کردم٢ فقط ی ماھھ کھ حاملھ ام ول٣ از شتری بانا،یدا_
  ؟ی چیعنی
 

 .دنی شروع کرد بھ خندسوسن
 
درضمن شما .  اومدای کھ بچھ زود بھ دنمیگی بھ ھمھ مزمی کردن نداره عزھی کھ گرنیا_

 . نیِکھ خالف شرع نکرد
 
 : من اشاره کرد و ادامھ دادبھ
 
 . عقب افتادتونی شعور شد کھ عروسی بنی اِریتقص_
 

 بھ من چھ؟. تی تربیِا، ب_ 
 
 باھاشون یگرفتی نممی و تصمیکردیِ اصحاب کھف و نمِی شعور حسودیِاگھ تو ب_

 .گرفتنی می عروسنای زودتر از انایا, ی کنیھمکار
 

 . جونترضای و اون علی شعور توئی طور شد بنیحاال کھ ا! ؟یِا باز کھ گفت_ 
 
 ... ِ شعور اون آرتامیُبعد مسالھ عشقوالنھ شد؟ ب_
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آرتام لبخند بھ لب مارو . ِسرا برگشت سمت صدا.  سرفھ حرفش نصفھ موندِی صدابا
 : گفتماری اختیب. کردینگاه م

 
 .کنھی متیسوسن منو اذ. ی آرتینیبیم_
 

 :ِ کرد و انگشت اشاره شو آورد باال و گفتی ایشیِ اخم نماآرتام
 
 .نایِ عسل منو ناراحت کننمینب_
 

 کردم و یخنده دندون نمائ, نیی سوسن کھ حاال از خجالت سرشو انداختھ بود پاواسھ
 لب ِری و زدیبا چشم و ابرو واسم خط و نشون کش. ابروھامو چند بار انداختم باال

 .ِدست صنم و گرفت و کشون کشون بردش تو اتاق.  گفتیدیببخش
 

 .ذاشتم روش و آروم سرمو گینشستم رو صندل.  بودشخونی آرتام رو پِدست
 
ِ بھ ذھن می فکرھی ی راست؟یِ فرشتھ خانوم؟ بازم کمر بھ قتل مھسا بستی تو فکرھیچ_

 .دیمن رس
 

 : حالت بدم گفتمِریی تغنکھی اِبدون
 
 ؟یچھ فکر_
 

 : رو سرم و گفتدی آزادش و کشِدست
 
 . نکنھدایانقدر خنگ ھست کھ راھشو پ. می تو جنگل گم و گورش کنمشی ببرنکھیا_
 
 ھان؟.  بخوردشیزی چی خرس،ی کنھ گرگیابی کھ بخواد راه نی قبل از ادمیشا_
 
 . ندارهشی کارینھ باو، انقدر گوشت تلخھ کھ کس_
 

 : بلند کردمو گفتمسرمو
 
 ؟ی تو استثنا بودیعنی_
 

 : کرد و گفتیظی غلِاخم



 226 

 
 .شمی دارم توش غرق مینیبی کردم کھ خودتم می غلطھیمن . انای داگھی نکن دتیاذ_
 

 : نشستم و گفتمصاف
 
 آرتام؟_
 
 جان؟_
 
 ن؟یکنیچرا عقد نم_
 
 : کرد و جواب دادیپف
 
 .رمی در مرشیھمش از ز.  کنمی خودمو راضتونمیبخدا اصال نم_
 
 گن؟ی نمیزی خانواده اش چایمھسا _
 
 .  کنھتی بره شکاتونھی کھ بھش گفتم منی کرده بود، تا الھی پیلی خلیمھسا اوا_
 
 : ترس گفتمبا
 
 .یشی کنھ کھ بدبخت متی بره شکاوونھید_
 
 بعد از می عروسخوامی مگھیم. ھی راضتی محرمنی شده و بھ ھمالیخیفعال کھ ب_
 . باشھمانیزا
 
 !کشھیِ تو اون مغز کوچی چستیمعلوم ن_
 

 : کرد و گفتی بلندخنده
 
 .می کردستشیفکرشو نکن تا اون موقعھ ما سر بھ ن_
 

 .دمی گفتم و خندی اشاالی امنم
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 ھ؟یِ بودن من چشعوری صنم و بھی گرھی قض؟ی چرا تو فکر بودینگفت_
 

 : و گفتدیبازم خند.  کردم براشفی ماجرارو تعرٔھمھ
 
 . تند بودهششمیچھ آت, بزغالھ_
 
 اه؟ی روت سگھی مگی بھ دگید_
 

 . و رفتدی دستم و بوسیفور.  کردنجشی بگھ پیزیتا خواست چ.  کردیکی کوچِاخم
 

 :رگشت و گفت بھوی راه وسط
 
  خونھ؟یای امروز مانایدا_
 
حاال . میکنی می و باھم زندگمی سالھ زن و شوھر۴٠ خونھ، انگار گھی منی ھمچوونھ،ید

 .مایخوبھ قراره از ھم دور باش
 
 چطور؟_
 
 ھان؟. می شام بخورمیبا ھم بر,  امشبایاصال ب. گھی دایب_
 
 .ِچشم و دل مھسا خانوم روشن_
 
 ؟یایپس م_
 
 : گفتمی ولامی بپرم بغلشو بگم معلومھ کھ مخواستی کھ دلم منی ابا
 
 عذاب نی از اشتریجفتمونم ب. یبھتره با نامزدت بر, شھی کھ نمیدونیآرتام خودتم م_

 .نده
 
 . رفتدادی کھ سرشو تکون می و در حالدی کشیآھ
 

 دیمنو دسوسن تا . کردی مھی صنم کھ ھنوزم داشت گرِشیِ از رفتن آرتام، منم رفتم پبعد
 :گفت
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 ؟یکنی منو بھ آرتام خانت مِی مسخره، حاال چغولیھو_
 
 .شعوری بی بھ من نگگھی دیتا تو باش_
 
 . دارمرضاموی منم علیاگھ تو آرتام و دار.  خانومانایدارم برات دا_
 

 . صنم خفھ شدمِغی باز کردم کھ جوابشو بدم کھ با جدھن
 
ِ بھ حال من بدبخت کنی فکرھی,  کل کل کردنِیَاه، بھ جا_  .نیِ
 

 .ھی گرِری زد زدوباره
 
خودم زنگ زدم بھ .  شدی تا باالخره راضمی دادشی و دلدارمی باھاش حرف زدیکل

از , ِ دنبال صنمادی خواست بیبچھ ام انقدر ذوق کرده بود کھ وقت.  و خبر دادموشیدار
 . اومده بودی و جا گذاشتھ بودو با تاکسنیھولش ماش

 
 کشف نجانب،یِ مجرم بودم از طرف اِتی واقعِرشی بھ بزغالھ، پذی صنمِلیو از تحبعد

ِ راه حل جھت ماست مالیتعداد ِ از ختم جلسھ، بنده نانیِ و حصول اطمھی کردنھ قضیِ
 شھرمون و گرفتن ِپی خوشتِسی نوامِنیِ و رد کردن مزاحمی االفی کلیط, باالخره

 .ٔ اجالل کردم رو کاناپھ خونمونِزولن,  شب٩ سات ِی دربست حدودایتاکس
 
 
 .موھاشو بوس کردم.  و نشست بغلمدیی بالفاصلھ دوھدای
 
  عشقم؟یچطور_
 
 ؟یتو ھوف. ھوفم_
 
 . منم خوبمزمیآره عز_
 

 : و گفتمدمی کشلپشو
 
 ؟ی کارا کردی امروز چنمیبگو بب_
 
 .ی کردی بازی ھمش با پرنجا،ی ایُاس صف اومد, املوز_
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 :محکم بغلش کردم و گفتم.  ام گرفتخنده

 
 .یِ کوچولو مشکل سوم شخص دارھی فقط ا،ی گرفتادی ی فارسی حسابطونیش_
 
 !ھان؟_
 
 ...یچھ باز. ھان نھ جغلھ، بگو بلھ_
 

 : داد زدشیِمامانم از مقر فرماندھ,  کھ بتونم حرفمو تموم کنمنی از اقبل
 
  جون؟انای دایاومد_
 
 .رسمی مگھی دقھی چند دقھی. منھ مامانم، ھنوز تو راھ_
 
 : آشپزخونھ اومد تو سالن و گفتاز
 
 ؟یچ_
 
 ؟یکنی کار می چی دارگمیم. یچیھ_
 
 .نای امی خونھ مرمیشب مھمون. کنمیدارم شام درست م_
 
 ؟یذاری چرا شام مگھی دم،یاگھ مھمون! وا؟_
 

 :ّ پلھ ھا جواب دادِیسھند حولھ بدست از باال,  از مامانمقبل
 
 . و کرده بودمنازمیِ پلو مامان پرنیِچون من ھوس رنگ_
 
 ؟یمردک، تو خودت مامان ندار_
 
ِ لب حوض، گوش تا گوش زارمی سرتو مامیم.  با آقا باال سرت بحث نکنفھ،یضع_
 . ھابرمیم
 
 .ی تمبونتو سر و تھ نپوشری بگادیتو اول ...  باومینی بنیشیب_
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 ی زد و در حالیلبخند.  بوددهیِ نگا بھ شلوارش کرد کھ طبق معمول بر عکس پوشھی

 : رو نرده ھا گفتکردیکھ حولھ شو پرت م
 
 ادی نمانای مغزمو خورده کھ چرا داروزیمامانم از د. گھی دمیپاشو آماده شو بر_

 .خونمون
 
 . اونجامگھی دقھی دق١٠ من نیشما بر. چشم خان داداش_
 
 ی کنم، الکشیچون حوصلھ نداشتم دوباره آرا. تم رو مبل و بدو رفتم باال رو گذاشھدای

 بلندم عوض نی آستِی طوسِزی و بولی صورتسھیلیدستمو شستم و لباسم و با دامن پ
. ِ رفتم دم دری روسرای مانتو ِدنیِبدون پوش. ِموھام و بھ خاطر سھند باز گذاشتم. کردم

 .د درو باز کراھدی دهیدستم بھ زنگ نرس
 
 ؟یِمامانم تو پشت در بود_
 
 ...نھ تاشت_
 
 : در بود انداخت و ادامھ دادِکی نگاه بھ سھند کھ نزدھی کم مکث کرد و ھی
 

 _.yok ya. ayıcığımı almaya gidiyordum ki sen çıktın 
 
 .)ی خرسم و بردارم کھ تو اومدومدمیداشتم م. نھ بابا(
 

 _.aşkım? sen yine kanal mı değiştirdin?? tamam ben burdayım, 
hadi koş git al 

 
 .)ارشی منتظرتم، بدو برو بنجای من اگھ؟ی کانال دھی یعشقم؟ تو باز زد(
 

 ِشی پمی باالخره برگشت و با ھم رفتقھ،ی دق۵بعد از . رفت تو.  براش باز کردمدرو
 . کردنھی شروع کرد بھ گردی تا منو دمیمامان مر. ھیبق
 

 گھ؟ی دھی اشکا واسھ چنیا!! ِا _ 
 
  ؟یزنی بھ ما سر مری بھ دریآخھ چرا انقدر د_
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 : تعجب گفتمبا
 
 .   بودمنجای اشبیمن کھ پر, می مامان مرر؟ی بھ درید!! ؟یچــــــــــ_
 

 :ِ با پشت دستش پاک کرد و گفتاشکاشو
 
 ؟یومدی چرا نشبید_
 
 ..ّواال.  بودمفتی شبرغمی بھ پر،یبھ پ_
 

 : و گفتدی بھ دادم رسسھند
 
 .میکنی میدگیِ بعد شام رسشاالی اس،ی بنوتاتوی شکاِیمامان جون، باق_
 

 : کرد و رو بھ جمع گفتی پفمی مرمامان
 
 . شام حاضرهد،یبفرمائ_
 

ِجالب بود کھ من دستپخت مامان .  بھ خوردنمی شروع کردزویِ پشت ممی نشستھممون
 .ِ و خوردم و سھند دستپخت مامانمومیمر
 
 

 : گفتممیرو بھ مامان مر.  از شام، سھند واسھ ھمھ قھوه درست کردبعد
 
 .وقت شوور کردنشھ ھـــــــــــــا.  خانوم شدهگھیماشاال پسرمون د,  جونمیمر_
 
 : تعجب گفتبا
 
 ! خانوم_
 
 .زهیری تا ھنر م١٠از ھر انگشتش , گھیآره د_
 

 : دادم و ادامھ دادم دھنمو قورتِآب
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بچھ .  برات، آبنباتنھیچی مزیم. یخوری پاتم باھاش مِی انگشتاکنھ،یغذا درست م_
 یعنی نی خودش دوخت، ارھنشوی دکمھ پشیچند شب پ.  پارچھ خانومھی کرده، تیترب

 بشور مونھیم.  معروفھلیِقھوه درست کردنشم کھ تو کل فام.  ھم بلدهیاطی خشیکم و ب
 . کاملِی کدبانوھی بشھ گھی کھ ددمیم ادشی خودم س،ی نیزیبساب کھ اونم چ

 
 زی رو مذاشتی و مینی کھ سیسھند در حال.  خندهِریِ تموم شدن حرفم ھمھ زدن زبا

 :گفت
 
 . رو دستمونی تو موندی طرفدار دارم ولی من کلگھ،ی دنھیھم_
 

 : با خنده گفتی علبابا
 
 .یانیدخترا پاشنھ درو از جا کندن، خودت کھ در جر. آره بابا جون_
 
 .بر منکرش لعنت... بلھ... بلھ_
 

 و کیٔ بود کھ ھر روز بھ بھانھ کییِ آپارتمان رو بھ رودهیِ دختر ترشی بابا علِمنظور
ِ تا کوفت و زھرمار ١٠٠٠ دونمیِ و شعلھ زرد و پس گرفتن بشقاب و چمیِآش نذر

ِدروغ , ِ نجات تک پسرمونِی برامیشیمام مجبور م. نھی دم در تا سھندو ببادی مگھید
 .می بگیمصلحت

 
 .کردی میِ با فنجون مامانم بازھدای.  شدم قھوه مو بردارمخم
 
 .زهیری جون، نکن مھدای_
 
 : کم مکث کرد و گفتھی
 
 شم؟؟ی مضی مریعنی_
 

 : تو بغلمو گفتمدمشیکش.  کردم نخندمیسع
 
 ؟یدیفھم. hasta olmak یعنی شدن ضیمر. dökülür یعنی یزیریم. نھ عشقم_
 
 .گرفتم_
 



 233 

 .رمی حرفش نتونستم جلو خنده مو بگنی با اگھید
 
  داده؟ادی بھت ی ک؟یزنیِ چرا مثل التا حرف م؟ی چیعنیبچھ، گرفتم _
 
 . دادهادمیپوسکالھ _
 

 : بوسش کردم و گفتمدمیخندی کھ می حالدر
 
 . وشیگندت بزنھ دار_
 
سھند از فرصت .  مامانمِشی و رفت پنیی پادی کھ متوجھ حرفم نشده بود از بغلم پرھدای

 : بھ موھام و گفتدیدستشو کش.  شدکتریاستفاده کرد و بھم نزد
 
 .نی موھارو باز گذاشتن،ی کھ افتخار دادنمیبیم_
 
بخوره  موھام ادی کھ چقدر بدم میدونیّ کارو کردم واال منی امیِفقط واسھ خاطر داداش_

 .بھ گردنم
 
 .انای دانجایامشب بمون ا_
 
 : کم بھ طرفش کج شدم و گفتمھی
 
 . شمداری برهی مادمی خوابمی با تو می دارم، وقتفتیفردا صبح ش.  نھ سھندیوا_
 
 . کم کار دارمھی برم اماکن دیمنم با.  کنھدارمونی بگمینترس بھ مامانم م_
 
 ام؟ی فردا بشھینم_
 
 .ای وقت نموندیلیخ. گھیناز نکن د, اه_
 
 .کنمی بخدا خفھ ات ممی اگھ خواب بمونی ولمونمیباشھ م_
 
 . خوب بابالھیخ_
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مامانم . ِ قصد رفتن کردننای بود کھ باالخره حرفا تموم شد و بابا ا١ ساعت ِیحدودا
 :گفت

 
 .گھی دمیپاشو بر,  بھ مبلیدی چرا چسبانایدا_
 
 .نیشما بر.  سھندِشی پمونمیمن م_
 

 : بھ سھند گفترو
 

 بازم سر درد ،ی بخوابذارهی نمزنھیتا صبح ھمش حرف م.  بمونھشتیپسرم نذار پ_ 
 .ایریگیم
 
 : گفتمی دلخوربا
 

 !نی اای من بچشم سی گل کرد؟ معلوم نتیِا مامان؟؟ باز رگ پسر پرست_ 
 

 بوده، مامانم نی ھمشھیھم.  کرد آرومم کنھی بغلم کرد و سعی معمول بابا علِطبق
"  ی مھد،یمھد" کرد و یمامانم پف. کردی منو پرستش میِعاشق سھند بود و بابا عل

 .کنان رفت
 
 . بخوابمتونمیبا دامن کھ نم, ارمیسھند من برم از خونھ لباس ب_
 
 . منو بپوشِی از شلوارکایکی ال،یخیب_
 
 .می کار داری کھ فردا کلمی بخوابمیپس بدو بر. یُاخ_
 

 .میٔ ساعت، مسواک نزده و لباس عوض کرده آماده خواب بودمی از نبعد
 

رو , می مامان مرم،یری کھ فردا صبح از کمر درد نمنی اِی سھند تک نفره بود براِتخت
منم .  شده بود بھ سقفرهیخ. دمیِکنار سھند دراز کش.  برامون جا انداختھ بودنیزم

 شرتشوی شد و تزی خمین, یِ حرکت آنھی بگم با یزی چھیتا خواستم . ھمون کار و کردم
 .در آورد

 
 : کم بردم باال و گفتمھی گذاشتم رو قلبم و صدامو دستمو
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 . سکتھ کردموونــــــــــھ،ید_
 
 .خو گرمم شد_
 
 !!چلھ زمستون_
 
 ؟ی نگرفتادی کوچولو تو ھنوز فصال رو ی نیکجاش زمستونھ؟ ن_
 
 : پھلو شد و ادامھ دادبھ
 
 ادتھ؟ی. یخوندی مشھی کھ شعرشو ھمیھمون فصل.  نھ زمستونزهیاالن پائ_
 

 : کردم و گفتمزیچشامو ر. دمی بھ پھلو خوابمنم
 
 ؟یگیکدومشو م_
 
 .  اومدادمی چند مصرع ھیآھان، ...  بود؟یچ... ـــــــــمیا_
 

 : کرد بھ خوندنشروع
 
 .ادی نمادمی شیباق...  سردیھوا شده کم. زهیریبرگِ درخت م. زهی و پائزهیپائ_
 

 . و زدم بھ بازوشدمیخند
 
 .ادشھیچھ خوبم _
 
در . یکردی دکلمھ مشھی بود ھممی شعرھی ادتھی. نای با ای کم حرصم نداد،یپس چ_

  بود؟ی بود، چیِمورد اسب عل
 
 . ِ چھ پخشنی ببالشیِ رخش ، ھی یِاسب عل_
 
 ش؟یخوب باق.  بودنیھم. آره، آره_
 
 . گرفتھ ھــــــــــــــــــــاتی بازی نصفھ شبتوام.  سھندادی نمادمیّواال _
 



 236 

 د؟یِ شد اصال کار بھ شب شعر و مشاعره کشیچ_
 

 : و گفتدی بھ کمر خوابدوباره
 
 . بدمادی و زمستون و بھت زییِ فرق پاخواستمیم.  اومدادمیآھان _
 
 . گرفتمادی, یمرس_
 
 .می کھ الال کننجای سرت و بذار اایخوب پس ب_
 
ِتمام خاطراتم با آرتام زنده . شیبازم چشمم خورد بھ خال کوب.  اش اشاره کردنھی سبھ

 : گفتماری اختی و بدمی کشیآھ. کردی سھندو مِیچقدر حسود. شد
 
 ؟یسھند دوسش داشت_
 

 : نگاھمو گرفت و جواب دادِرد
 
 ِ اسم خواھرشویِآخھ کدوم آدم عاقل. دنی سرمو گول مالدم،یبچھ بودم نفھم... نھ باو_

 !  باشم ؟شی کھ من دومکنھیتتو م
 
 .گمی نبود کھ، آوا رو منیمنظورم ا, مسخره_
 
 . شدیِ لحن و تن صداشم جدیحت. شدی جدافشیق
 
 انا؟ی دایپرسی منویچرا ا_
 
 کھ من ناراحت نیِتو بھ خاطر ا. کنھی عذاب وجدان داره خفھ ام میراستشو بخوا_

 ...دونمی واال میزنی با آوا حرف نمگھید, نشم
 

 :ِ وسط حرفمدیپر
 
 .یکنیاشتباه م_
 
 کھ از آوا خوشت اومده دونمیم. شناسمی تورو مگھی ھمھ سال دنیسھند، من بعد از ا_

 .بود
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 .ستی در کار نی عشق و عاشقی ولدیخوشم شا_
 
 چرا؟_
 
 .یدونی خودت مگھیبعدشم کھ د.  فکر کردزای چنی بھ اشدی نمتیچون تو اون موقع_
 
 : گفتمی ناراحتبا
 
ِ تا آخر عمرت بھ خاطر من و آرتام از آوا بگذریخوای تو میعنی_  .یِ
 
 تو از ِیزندگ.  بودفتادهی نی ھنوز کھ اتفاق؟یچھ گذشت. انای رو بزرگش نکن دأھیقض_

 . واسھ من مھمترهیھمھ چ
 
 ...یول_
 
 . بخوابری وقتھ، بگرید.  بحث و ادامھ ندهخودیب_
 
 الی فکر و خیپشتمو بھش کردم و با کل, ِمنم مثل خودش. ِ گفت و پشتشو بھم کردنویا

 .خوابم برد
 
 
 

 . کنم تازه چشام گرم شده بودفکر
 
  جان؟ سھند؟انایدا_
 
 . زدم و چشامو باز کردمی غلتھی
 
 .شمی مداری ب٧من . میھنوز زوده مامان مر_
 

 . چشامو بستمدوباره
 
, پاشو گلم. ٨ شھی می آماده شوی بخوریزی چھیتا .  بھ ھفتھقھی دق١٠ ساعت زمیعز_

 . نکنیپاشو تنبل
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 : گفتمیبا ناراحت. ِ حوصلھ چشامو باز کردم و سر جام نشستمیب
 

 .  من تازه خوابم برده بودیول_ 
 
 ن؟یبازم تا صبح حرف زد_
 

 : و گفتدیاز جاش پر. دی ترسچارهیب.  سھندِی لگد زدم بھ پاھیبھ جاش .  ندادمجوابشو
 
 انا؟ی دا؟یبابا خوب, ھدای_
 

 : گفتی با مھربونمی مرمامان
 
 .نییبچھ ام فکر و ذکرش شما دو تا_
 
 . رونی و از اتاق رفت بدی کشیآھ
 

 : گفتمطنتی و با شدمی خندینخود
 
 ؟یدی ترسھ؟یچ_
 
  کردنھ آخھ؟داری چھ طرزه بنیا... ِزھر مار_
 

 : قفل کردم و رومو برگردوندم و گفتمنھی رو سدستمو
 
ِبرو خدارو شکر کن کھ مثل اون جوکھ برات نامھ نذاشتم کھ ساعت . من باھات قھرم_

 . شوداریھفتھ ب
 
 ؟یبا من قھر, چشمم روشن_
 
 .کنمی می آشتیبوسم کن_
 
 چھ برسھ بھ کنمیِصورت نشستھ تورو بوس کنم؟ من االن خودمم بوس نم... یــــــــیا_
 !تو
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 .دستمو گرفت تو دستشو بوس کرد.  کردماخم
 
 .مارستانی بوس برسونمت بِیپاشو بھ جا. خوب حاال_
 
 ذوق کردم، یکل. پشی اونم از نوع خوشت،یٔ دربست با راننده خصوصنی بھ، ماشبھ

ِ رسما مونده اون سر شھرمارستانی بگھید,  خونھنی امی اومدیآخھ از وقت با ھمون . ً
 : کردنش نداشتم گفتممی در قای کھ اصال سعیذوق

 
 . صبونھ بخورمتونمی راحت مِالیپس با خ. آخ جون_
 

 : و گفتدیخند
 
 .یالحق کھ شکم پرست_
 

 : از اتاق گفتمرونی برفتمی کھ میدر حال.  زبون در آوردمواسش
 
 . بکشنارویِ توام زحمت اییدسشو رمیتا من م. بوسھیتشک دستتو م, لحاف_
 
  نھ؟گھی دی رو جمع نکننای کھ ایدیساعتھ نقشھ کش٢_
 
 .ً قایدق_
 

 ی کھ اصال دوست ندارم صبحا دست و صورتمو بشورم ولنیبا ا. یی دست شورفتم
 زی پاک کنم مجبور شدم صورتم و بسابم تا تمشموی رفتھ بود ارادمی بازم شبیچون د

. ارمی در می بھداشت بازی چقدر بًدایجد. ھند خشک کردمٔصورتمو با حولھ س. شھ
 .نجای اارمی بلمویوسا ٔ نسخھ از ھمھھی فرصت نی باشھ در اولادمی
 

 کرده رهی آقا شِھیِبازم موھام در حال پرواز بودن و منو شب.  نگاه کردمنھی تو آخودمو
 آدم نی کھ فکر کننینھ ا.  شدممونی پشیِخواستم با برس سھند شونھ شون کنم ول. بودن
, گھیِ باشھ سھندم ھم خون خودم دیھر چ.  و کچل شمزهی موھام بردمیترس... نھ, شدما

برگشتم تو .  بھ موھامدمی کردم و کشسی کم دستمو خھی.  کرداد حد اعتمنی تا اشھینم
 . برداشتم و رفتم آشپزخونھلمیموبا. سھند اتاقو جم و جور کرده بود. اتاق

 
 : خندهِری من زد زِدنی با دیبابا عل.  نشستھ بودنزیِپشت م ھدای بھ جز ھمھ
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 ده؟یِ مد جدنیبابا جون ا_
 

 ِکیِ سھند کھ واسھ من نقش تونِرپوشیز.  نگاه بھ خودم کردمھی کنسول ٔنھی تو آیفور
ِشلوارک سھند کھ بازم تن من مثل شلور برمودا ش.  و داشتی حلقھ انیآست ِِ  بی جشیِ

 کھ باعث شده بود میشونی بھ پدهی شده و چسبسی خھی و از ھمھ جالب تر موھاشدی مدهید
 ... شم تاارگر کِی ھای افغانھی شبشتریب
 

 : و گفتمدمی خندمنم
 
 .ِ کمبود امکانات،ی بابا علگھی دمیچھ کن_
 

 : گفتسھند
 
 . بخور، بعد برو خونتون عوضشون کنیزی چھی نی بشایب. نق نزن_
 

خودمو لوس کردم و . تشکر کردم. ختی ریی واسم چامیمامان مر.  سھندِشی پنشستم
 :رو بھ سھند گفتم

 
 ؟یریگی واسم لقمھ میداداش_
 

 : و گفتدیخند
 
 .یشی وقت بزرگ نمچیتو ھ_
 

 : ادامھ دادمیرو بھ مامان مر, گرفتی کھ لقمھ می حالدر
 
 . نھیگی تا بچھ دارم م٢ من گمی بھت میھ. ری بگلیمامان خانوم تحو_
 

 : رو داد دستم و گفتلقمھ
 

 . شدریتند تند بخور کھ مدرسھ ات د.  بابایبگ_ 
 

 . رو گرفتم و با لذت شروع کردم بھ خوردنلقمھ
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. می قرار گذاشتنگیِدم پارک.  و آماده شھرهی سھند رفت تا دوش بگقھی از چند دقبعد
 شیشم و آراِ خانوم خوشگل، لباس بپوھیِصبونھ رو کھ خوردم، رفتم خونمون تا مثل 

 . کنم
 

.  نبودالممی خِنی عی شده بود ولری کم دھی. مارستانی بمی بوددهیرس, ِ ساعت بعد١ بایتقر
 . کردم و خوشحال و خندون رفتم داخلیبا سھند خداحافظ

 
ِ گچ نھویصورتش شده بود ع. دمی رو ددهیِسوسن رنگ پر, ستگاهی جلو ادمی کھ رسنیھم
 دی اگھ مقنعھ شم سفد،یِ صورت سفد،یِ لحظھ با خودم فکر کردم، روپوش سفھی. وارید

 .ِ مثل آفتاب پرست استتار کنھ ھاتونستی راحت میلیبود خ
 
 ای عرشیوقت. دیترسی میبیِ بوده، مثل سگ از حبنی ھمشھیھم. ھی دردش چدونمیم
 و کردنی ممشی بره و بھ کاراش برسھ بچھ ھا قایبی کھ حبی تا وقتمارستانی بومدیم
 .  بدهکی کشنجای اذاشتنیِ سوسن بخت برگشتھ رم منیا

 
 : و با خنده گفتمی گذاشتم رو صندلفمویک
 
, ی اھی کل،ی آدم،یِ تو اون اتاق قاچاق موادنی دارکنھی ندونھ فکر میھر ک, او سوسن_
 .نایکنی میزیچ
 
 . شھدای پیبیٔاالنھ کھ باز سر و کلھ حب.  کنی کارھیتورو خدا , انای دایوا_
 
 . رفت اورژانسدمش،ی دومدمیداشتم م. ادینترس بابا، نم_
 

 .ی و ولو شد رو صندلرونی راحت داد بِالی با خنفسشو
 
 . خطر رفع شدرونی بای خونھ ساز؟ بیھو_
 

 . و باھام دست دادرونی با خنده اومد بایعرش
 
 . مثال معمارما؟ی چیعنیخونھ ساز _
 
اصال . گمی متکتمی آرشگم،یمعمارم م. ھروقت درست تموم شد، چشم. یحاال کھ نشد_

 .گمی ھمونو می بخوایھر چ
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 : گفتصنم
 
 بزغالھ صدا وشممیدار.  روتزارهیِبرو خداتو شکر کن کھ اسم جک و جونور نم_
 .کنھیم
 
 .شی متر٢ ِشی با اون رگھیخو اونو کھ راست م_
 

 : بحث شھ گفتِی قاطکردی می کھ تازه حالش جا اومده بود و سعسوسن
 
  ؟کشھی مدکی و تی مالکِمی تا حاال، بزغالھ اون می از کدیببخش_
 
 . جونشیعل,  کھ دکتر سماوات شدیاز وقت_
 
ً جواب دندون شکن صنم، سوسن مجبورا سکوت کردنی ابا ِ  : گفتمایرو بھ عرش. ِ
 
 یشق ندار مگھ درس و م؟یینجایٔھنوز کالغا صبونھ نخوردن، تو چرا کلھ سحر ا_

 بچھ؟
 
 یخوایاگھ نم.  مھربونھ بخش بزنمِی سر بھ پرستاراھینھ امروز کالس ندارم، گفتم _

 برم؟
 
 .یری بعد ممی بخوریی چاھی تا سرمون شلوغ نشده نیبش. ی اومدگھیحاال کھ د_
 

 می شروع کنمیتا خواست. می کردن بودبتی بھ دست آماده غیی ھممون چاقھی از چند دقبعد
 :سوسن گفت.  صنم بودِیاز اتاقا.  زنگ بلند شدِیصدا

 
 .رمی من من،یتو بش_
 

 کھ بره واسھ ی تا وقتمی صنم بارداره قرار گذاشتھ بودمی بوددهی فھمگھی کھ دحاال
 .می ھمھ کاراشو ما بکنمان،ی زاِیمرخص

 
 کھ چرا تو زننی بھ جونت نق مخودی از دکترا اونجا باشھ بیکی. امینھ منم باھات م_

 .یاومد
 
 . نبود برگردی اگھ کسا،ی خوب بلھیخ_
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 : مو خوردم و گفتمیی کوچولو از چاھی
 
  چھ خبرا؟ خانواده خوبن؟ایخوب آقا عرش_
 

 : کرد و گفتی مرموزٔخنده
 
ُاگھ از خانواده، منظورت مھساست کھ سرو مرو گنده _ ِھمچنان در حال حرص دادن , ُ ِ

 . ِمن و تو
 

 :ردم و گفتم کیکی کوچِاخم
 
 .نجاستی از من اشتری کھ بوونھیمنظورم مھسا نبود، اون د_
 

 : کردم و ادامھ دادمی کوتاھِمکث
 
 !یخوری حاال تو چرا حرص مفھممیمن نم_
 
 : و گفتدی کشیآھ
 
 .ی باشی دخترنی چنھی کردمیاصال فکر نم, انای دایدونیم_
 
 : ابرومو دادم باال و گفتمِی تاھی
 
 ؟ی چطوریعنی_
 
 : داد زدیکی بگھ، یزی خواست چتا
 
 !! ؟ـــــــایعرشـــــــــ_
 

ِ کھ مھسا خانوم نیا... بھ بھ بھ. ِبرگشتم سمت صدا.  بالفاصلھ از جاش بلند شدایعرش
 .خودمونھ

 
 کنمی دارم نگاش مدی دیوقت. دیلرزیکامال محسوس دستاش م.  بوددهی پری حسابرنگش

 : گفتی خفھ اِیبا صدا. دستاشو مشت کرد تا لرزششو کنترل کنھ
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 ؟یکنی کار می چنجای تو اایعرش_
 

 کھ نیواسھ ا. دیکشیفکر کنم اصال نفسم نم.  خشکش زده بودیعنی جوابشو نداد ایعرش
 :جوو عوض کنم با خنده گفتم

 
 پات ِشی پنی ھم،یّ ورا مھسا خانوم؟ ماشاهللا چھ حالل زاده م ھستنیاز ا... چھ عجب_

 . میکردی مبتتوی غمیداشت
 

 : خفھ اش گفتِیدوباره با ھمون صدا.  نشون ندادی العملعکس
 
 .یتو بھ من قول داده بود_
 
 : داد زدھوی
 
 . انصافی بی قول داده بود؟یفھمــــــــــیم_
 

 . کردنھی کرد بھ گرشروع
 
 ی گفت ولیزی چھی لب ِریز.  بودسادهیھنوز ھمون جا وا.  کردمای نگاه بھ عرشھی

 بلده نمیمگھ ا. دمیدی مھسا رو مھی بود کھ گری بارنی اولنیا. ھنگ کرده بودم. دمینفھم
 ! زه؟یاشک بر

 
 دستشو گرفتم و اری اختیب. شدی ھق ھقش ھر لحظھ بلند تر مِیصدا.  براش سوختدلم

 :گفتم
 
   بھ؟یکنی مھی گریآخھ واسھ چ. مھسا آرومتر_

 .ِ بھ فکر بچھ باش،یستی خودت نِفکر
 

 یآخ. صورتش جمع شدو اخم کرد.  و گذاشت رو شکم باد کردشدی از دستم کشدستشو
 ی ھفتھ ا٣، ٢ کھ ھنوز دی فھمشدی میِ حساب سر انگشتھیبا . گفت و زانوھاش خم شد

 .دمی ترسفتھی کھ ممکن بود اتفاق بیزی لحظھ از چھی.  موندهمانیتا زا
 : تحکم گفتمبا
 
 . از اتاقایکی تو مشی کمکم کن ببرای ب،ی کھ بر و بر نگام کننی اِیجا. ایعرش_
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"  ِیصدا.  چند قدم رفت عقب تر و خورد بھ قفسھ ھاھی,  کمکمادی کھ بنی اِی جابھ

 .  رو اعصابم بودیگفتنھ مھسام حساب" آرتـــــــام , آرتــــــام
 
 . کار کنمی چدی بانمیرکز کنم ببتم, ری کم زبون بھ دھن بگھیمھسا ... اوفـــــــــــــف_
 

 ....!! انگار قرار بود آپولو ھوا کنمحاال
 
 : لب ادامھ دادمِریز
 

 ! بود آخھمانی االن چھ وقتھ زادونمیمن نم... َاه_ 
 

 قیِ نفس عمِدنی کردم با کشیسع. شدمی تر می ھل شده بودم و لحظھ لحظھ عصبیحساب
 نی سنگیِ مثل چی رفتھ مو جمع کنم و کمکش کنم تا بلند شھ وللی تحلِیحواس و انرژ

 بود بھ دهی ھمچنان چسبیاخم کرده بود ول.  کردمای نگاه بھ عرشھیدوباره . شده بود
 رفتھ بودن تو باز شد و صنم نای کھ سوسن ایِدر اتاق. خوردیُقفسھ ھا و از جاش جم نم

 . سمتموندییکمک دوِ وضع ما بالفاصلھ واسھ دنھیبا د. رونیاومد ب
 

 : دستمو گرفتم جلوشو گفتمِکف
 
 .صنم تو نھ_
 

 بھ ای حرکتش باالخره، عرشنیبا ا. نی گفت و کامل نشست رو زمیِ آخ بلندمھسا
 نی حرکت مھسا رو از زمھیِبا چند قدم بلند خودشو رسوند بھ ما و تو . خودش اومد

 .کند
 

 ...ھرکـــــــول... کلی ھیقو... نیِ مرد آھنبابا
 
 : ھن ھن کنان گفتایعرش.  خنده ام گرفتھ بودی خودی چرا بدونمینم
 
 کجا ببرمش؟_
 

 : از من، صنم جواب دادقبل
 
 .ایِدنبال من ب_
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 : گفتمدمیخندی کھ می حالدر
 
 .ارمی آرتام و برمی بخش، منم منیشما بر_
 
نیلی عجلھ و استرس، خیب ِ رفتم سمت اتاق آرتامنھیٔ خونسرد و با طما  یکس, در زدم. ِ

آروم درو باز کردم و سرمو بردم .  جواب موندمیبازم ب, دوباره در زدم. جواب نداد
 .تو
 
ِرفتم دم در اتاق . کنمی تق تق میخودیدو ساعتھ دارم ب!! ستی نی کھ کسنجایا... ِا ِ ِ
 . و در زدمارشیک
 
 .دیبفرمائ_
 

 : و باز کردم و رفتم تودر
 
 .نیخستھ نباش.  دکترِی آقاسالم_
 
 ؟یخوب. ِسالم بر پرستار حالل زاده_
 

با تعجب . تازه متوجھ حرفش شدم. دمیآرتام و ند.  چرخوندم و اطراف و نگاه کردمسر
 :گفتم

 
 !حالل زاده؟_
 
 .میکردی مبتتوی غمیآخھ داشت_
 
 ؟ی با کبت؟یغ_
 

 : گفتکردی کھ دستاشو خشک می در حالآرتام
 
 .با من_
 
 : خنده گفتمبا
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  شد؟داتیتو از کجا پ_
 
 : گرفت و با افتخار گفتیِژست خاص.  داد جلونشویس
 
 ... زبل خان اونجا، زبل خان ھمھ جـــــــــانجا،یزبل خان ا_
 
 . مزهیب_
 
 : گفتارشیک
 
 ؟یسادیِ چرا سر پا وان،یبش_
 

 ِکی نزدِیمنم نشستم رو صندل.  بودارشی کِزی مِکی کھ نزدی نشست رو تختآرتام
 .تخت

 
 .یمرس_
 

 : گفتآرتام
 
  خانوم خانوما؟ی شد بھ من سر زدیچ! چھ عجب_
 
  ِ اتاق توئھ؟نجای مگھ ا؟یاریچرا حرف در م_
 
 : گفتارشیک
 
 . آرتامگھی دگھیراس م_
 

 : بھ من ادامھ دادرو
 
  ارن؟ی بگم برات بی چ؟ی اومده بودیخوب حاال واسھ چ_
 
 :ِزدم پشت دستمو گفتم.  افتادمنجای کھ منو آورده بود ایلی دلِادی گفت تازه نوی اتا
 
 .مثال من اومده بودم دنبالھ آرتاما. خاک بھ سرم... ی وایا_
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 : کرد و گفتی خنده بلندآرتام
 
 .  خانای کری بگلیتحو_
 
 : گفتمی کردم و ھل ھولکی دستشی پی خواست جوابشو بده ولارشیک
 
 .آرتام مھسا اومده_
 

 : گفتیانداخت و با خونسرد باال ی اشونھ
 
خودش خستھ . کنھی نمدای منو پزنھ،ی دور مھی ادیولش کن، م. ِاون کھ کار ھر روزشھ_
 .رهی مشھیم
 
 : ترس گفتمبا
 
 . بھت بگمنویاومده بودم ا. ادی مایفک کنم بچھ داره بھ دن... نــــــــھ_
 
 : گرد شده گفتِیبا چشا. نیی پادی رو تخت پراز
 
 ؟؟ی مھسا کجاست؟ بچھ حالش خوبھ؟ مھسا چ؟یچ_
 

 :بازومو گرفت و تکون داد. از ترس از جام بلند شدم. اومد طرفم.  جوابشو بدمنتونستم
 
 کجان؟. انایبا توام دا_
 

 : جملھ بگمھی تونستم فقط
 
 .  دکتر منصور زادهِشیصنم بردشون پ_
 

 . ول کرد و بدو از اتاق خارج شدبازومو
 
 

 دور زد و زشویم,  از جاش بلند شدی فورایک.  ام گرفتھ بودھیگر. ی شدم رو صندلولو
 : گفتی گرفتھ اِیبا صدا. جلو پام زانو زد. شمیاومد پ
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 . نکنھی گرکنمی خواھش مانایدا_
 

 . ام شدت گرفتھیگر
 
 ؟یکنی مھیآخھ چرا گر_
 
ھمھ حرفاش .  کھ مھسا رو دوست دارهدهی نشون منی اا؟ی چقدر ھل شد کیدید_

 ... دروغ؟؟یفھمــــــــیم. دروغھ
 
 .انای دای کنار اومده بودٔھی قضنیتو کھ با ا_
 
 .  من با بچھ کنار اومده بودم نھ با مھساارشیک_
 

 : پاک کردم و گفتماشکامو
 
.  منشھی پگردهی بر نمچوقتیھ. ِ بچھ باعث شده آرتام خواه ناخواه جذب مھسا شھنیا_
 . وجود نخواھد داشتی و آرتامانای داچوقتیھ
 
 : گفتزدی توش موج مرتی کھ تعجب و حی لحنبا
 
 !فتھ؟ی ھم بی اتفاقنی چنھیمگھ قرار بود _
 

 : ھق کنان گفتمھق
 
  کھ دوسش دارم؟نیفھمی چرا نمکنھ؟ی منو درک نمیچرا کس_
 

 : ترو ادامھ دادمنیی آوردم پاصدامو
 
 .جون بدهِ بھ عشق من تونھی معجزه ھم نمی حتگھید_
 

 : گرفت تو دستش و گفتدستمو
 
 گفتم اون ادتھی ؟ی تحمل کنیتونی گفتم نمادتھی. نجایمن ھمون اول بھت گفتم نمون ا_

 کارات فقط خودتو عذاب نی گفتم با اادتھی تو و آرتام؟ نیِ خط قرمز بھی شھیبچھ م
 ؟یدیم
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 :رونی داد بنی و سنگنفسش

 
 دونی مھسا رو از متونمیمن م.  بجنگمخوامی من مقاومم، می گفت؟ی جوابمو دادیتو چ_

 ؟یکردی کھ ادعا می بود اون جنگنیا...  آرتام و بازم مالھ خودم کنمتونمیمن م. در کنم
 کھ اون بچھ رو یتا وقت.  مھساستی بازنی قبول کن، برنده اانای بود مقاومتت؟ دانیا

 ری اون شانسو گچوقتی داد کھ ھِاتفاق امروزم نشون. یدار نی شانسچیتو ھ, داره
 .یارینم
 

 رفتمی کھ عقب عقب میاز جام بلند شدم و در حال. ِ از حصار دستاش نجات دادمدستمو
 برم خواستمیم. خواستی تازه مِیدلم ھوا. رونی برم بخواستیدلم م. رونیاز اتاق زدم ب

 . جلو چشام رژه رفتشیِ خاطرات چند ماه پی نباشھ ولی کھ کسییجا
 
 رفتن و ِنیب.  سرمادی بازم ھمون بال برونی اعصابم برم بنی اگھ با ادمی لحظھ ترسھی

.  دستامِنی راھرو و سرمو گرفتم بِیای از صندلیکینشستم رو .  کرده بودمریموندن گ
 عطرش ِی از بوگھید.  نشست رو شونھ امیدست. قی عمِی نفساِدنیشروع کردم بھ کش

 یخواست دستشو بکشھ رو صورتم ول. نگاش کردم و سرمو گرفتم باال. شناختمشیم
 .نذاشتم

 
 : تعجب گفتبا
 

 !!؟ی خوبانا؟ی شده دایچ_ 
 

 : زدم و گفتمیپوسخند
 
 . رو بھ راھھیِبھ لطف شما آقا آرتام، ھمھ چ_
 

 :کالفھ گفت. چشاشو روھم فشار داد.  بھ موھاشدیدستشو کش.  ام شدھی کنامتوجھ
 
 .می ھم باششھی پدی من و تو نباگفتمی بود کھ مزای چنیِ بھ خاطر ھمانام،یدا_
 
 : گفتمیَ نسبتا بلندِی و صداتیبا عصبان.  کوره در رفتماز
 
 چرا فقط اد؟ی نمادمی چرا دم؟ی کھ من نشنی گفتی رو کنایا!!  آرتام ی دارییعجب رو_

 بھ اتی محلی چرا باد؟ی مادمی گاھت ی گاه و بِی چرا فقط دعوتااد؟ی مادمی اتیشوخ
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 چرا مدام با ؟ی احساس کنم ھنوزم منو دوست داری چرا باعث شداد؟ی مادمیھسا م
 ؟؟یداد یدواری بھم اماتیکارات و مھربون

 
 : ام گرفتھی گردوباره

 
  انصاف؟ چـــــــرا؟یچرا ب... ھان؟_
 

 ھی بھ گری راحتترِالیسرمو گذاشتم رو شونھ شو با خ.  نکردمی مخالفتچیھ.  کردبغلم
 :کردنم ادامھ دادم

 
 چطور دلت ؟یدی رفتارات منو عذاب منی با ا،یخوای ھنوزم مھسا رو میچرا وقت_
  آرتام؟ادیم
 
 .ِ کھ مثل مالھ من قرمز شده بودیتو چشائ.  و زل زدم تو چشاشرونی بغلش اومدم باز
 
 یھمون... کردی مقاومت مِی کھ ادعامیانائیمن ھمون دا... نگام کن...  منو آرتامنیبب_

ِ و زمان قول داده دور نی کھ بھ زمیھمون...  عشقمو تو قلبم خفھ کنمتونمی مگفتیکھ م ِ
 یآره، من ھمونم ول... ی بچھ ات باشِشی پدی کھ گفت تو باییانایدا... تورو خط بزنھ

 ھمھ تظاھر، از مھسا، از نی ھمھ دروغ، از انیاز ا. بخدا کم آوردم.  آرتامتونمی نمگھید
 یفھمیم.  تو بودن خستھ شدمی بِیاز تحمل روزا.  خستھ شدمیز ھمھ چاون بچھ، ا

 . خستھ شدم... آرتام؟
 

 کھ یدستم از قطره اشک.  لبش و بوس کردِکیبرد نزد.  تا دستامو گرفت تو دستشدو
 : گرفتشی کھ زد آتی حرفِدنیقلبمم با شن,  شدسیافتاد روش خ

 
 .انایِمن فقط عاشق توام دا_
 
ِھنوزم تھ دلم از اون حرکت غ.  بلند ازم دور شدِی گفت و با قدمانویا ٔ منتظره چند رهیِ

. ستگاهیِرفتم سمت ا,  کردم و از جام بلند شدمی حال پفنی قبلش دلخور بودم با اقھیدق
 . کردمشتری سرعتمو بدنشیبا د. ایِصنم نشستھ بود کنار عرش

 
  حالشون خوبھ؟ا؟ی شد عرشیچ_
 
 م؟یم حرف بزن با ھیوقت دار_
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 ؟یدر مورده چ_
 
 .دمی محی برات توضوی ھمھ چی کم واسم وقت بذارھی_
 
 : شک گفتمبا
 
  دنبالم؟یای بیتونیم. شھی تموم مفتمی ش۵ِساعت ... شھ... با_
 
 .نجامی ا۵. آره_
 
  گفت و رفتی لب خداحافظِریز
 

 : بھ صنم گفتمرو
 
  چھ خبره؟نجایمعلوم ھست ا_
 
 ؟ی بھش گفتیزیبا مھسا حرفت شد؟ چ, انایدا_
 
 : تعجب گفتمبا
 
 !چطور مگھ؟, نھ_
 
 : کم مکث کرد و گفتھی
 
 . تو حالش بد شدهِدنی با ددیگفتم شا. ھیِآخھ دکتر منصور زاده گفت شوک عصب_
 
 نیٔ اون کھ آبونھ انھ؟یبیمگھ باره اولشھ کھ منو م.  صنمستایحالت خوب ن!!... وا _
 دنھی افتاده با دادشی ھمھ مدت تازه نیبعد از ا. نھیبی از خودم، منو مشتری و بمارستانھیب

 من حالش بد شھ؟
 
 : شدم و صدام و بردم باالی چرا عصباندونمینم
 
 ِطی محنجایبھ من چھ؟ ا.... ادی نتونھی از من؟ مادیخوشش نم, بھ جھنم, اصال بھ درک_

  بگذرم؟ممیه کھ از زندگِبخاطر اون از عشقم گذشتم، انتظار ندار. ِکار منھ
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 : تازه کردم و ادامھ دادمینفس
 
 گفت،ی تو گلوشو با افتخار منداختی جلو و صداشو مدادیاون موقعھ کھ شکمشو م_

 دی باگھیمن برنده شدم و ھزار تا چرت و پرت د. آرتام مالھ منھ. آرتام منو دوست داره
 االن گھیفکر کنم د.  کنھمانی قراره زاگھی روز د۴ نھ حاال کھ کرد،ی منجاشمیِفکر ا

 . شده باشھری دومدن غش و ضعف اِپیری واسھ تکمی
 

 : گفتی با دلخورصنم
 
  کار کنم؟ی من چ؟یزنیِچرا سر من داد م_
 

 : و جواب دادمرونی صدا دار دادم بنفسمو
 
 . نداشتمیمنظور.  صنم، اعصاب نمونده برامدیببخش_
 
 ! استانی ھست، چھ حاجت بھ بانی کھ عزیآن چ_
 
 : گفتمیجی گبا
 
 !ھان؟_
 
 .ارمیبذار برم واست شکالت ب.  معلومھ اعصابت خرابھگمیم_
 
 . کنھی کارتونھیشکالتم نم. خوادینھ نم_
 

 : کردم و ادامھ دادمیمکث
 
ِ شرلوک ھولمز ھم کھ رکورد سرعت پاتنیا_  . زدهناژیِ
 
 : داد و گفتینی چشینی ببھ
 
 انا؟ی دایگی می داریچ! ناژ؟یپات! شرلوک ھولمز؟_
 
 !ر؟ی واگری ھاگنی پسره چش شده تو انی اسیمعلوم ن. صنم, اسیمنظورم عرش_
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 .ِ با شکالت داغ برگشتقھیرفت تو اتاق و بعد از چند دق.  و ندادجوابم
 
 . بخورنوی اریبگ_
 
 : ازش گرفتموانویل

 
 .زمی عزیمرس_
 
 : و گفتمنییسرمو انداختم پا.  قلپ خوردمھی
 
  کھ؟ی از دستم ناراحت نشد؟یصنمـــــــ_
 

 : و گفتدیخند
 
 .شناسمتی مگھی ھمھ سال دنیبعد از ا... نھ بابا_
 

 : دمی کردم و پرسماچش
 
  صنم مھسا و بچھ خوبن؟یراست_
 
 .بود yanlış alarm: ِبھ قول سھند... آره باو_
 
 )ِھشدار اشتباه(
 
 :دمی شک پرسبا
 
 نجان؟یھنوزم ا_
 
 . ِیِ از دست آرتام شاکمیحساب. ششھیباباش پ. آره، سرم زدن بھش_
 
 چرا؟_
 
 .چون تنھاشون گذاشت_
 
 :ِ زور تعجب چشام گرد شداز
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 .ششونی مثلھ جت رفت پدیاون کھ تا فھم_
 
 . زدبشی بچھ حالش خوبھ، غدی فھمنکھیبعد از ا... ّ واالدونمینم_
 
 . پوسخند زدماری اختیب
 

ِھممون جزو حرم شاه .  سال قبل٣٠٠، ٢٠٠ بھ می برگشتکنمیم وقتا احساس یگاھ ِ
 چون مھسا ی ولنمیبی شاه مِیِخودمو تو نقش سوگل. می ازش اطاعت کندی بامویآرتام

ِ و نسل شاھمون و سلطنتشو ادامھ بده، من ارهی بایخاتون بارداره و قراره شاھزاده بھ دن
 . بھ در شدمدونی از مکیاتومات

 
 .اوفـــــــــف.. .اوفـــــــــف

 
 ی نھ از آرتام خبر۵تا ساعتھ . ِ با صنم حرف زدمو بعدش رفتم دنبال کارامگھی کم دھی

 کھ قرار بود ی و حرفائای عرشِریھمش فکرم درگ.  من تونستم تمرکز کنمنکھیشد و نھ ا
 . نوشتم واسھ خودموی سناریکل. بھم بگھ بود

 
مثلھ .  شد۵ِ گرم کردم و بھ جون الھام نق زدم کھ باالخره ضای با مرخودی سرمو بانقدر
ِبھ لطف ,  کردنلی بعد از چند سال آب خنک میِ بودم کھ حبس ابد خوردن ولیائیزندان

 بغلم و خودم و پرت ِری و زدم زفمی لباسمو عوض کردم، کیفور. دولت آزاد شدن
 .رونیکردم ب

 
ِ دم در دمی کردم و رسیکی ھا رو دوتا پلھ .  بود۵:٠۵, ساعت و نگاه کردم. مارستانیبِ
ِ کردم و نشستم رو سکو جلو درو شروع کردم بھ ژنیِ لپامو پر اکسقیِ دم عمھیبا 

 . اطرافمِیبررس
 
 ...ومدی نای عرشیِدست تو دست مامانش رد شد ول,  بچھھی
 

ِ مورد لطف و ویشی و شستیٔعمھ پسر دو, دادی کھ میکی رکِی با فحشاِی تاکسراننده
 ...ومدی نای عرشی قرار داد و شرمنده کرد ولشی شخصِتیعنا

 
 ای عرشی زد ولدی دشویِپسر بغل دست, ی چشمریز, دییجوی کھ لبشو می در حالدختره

 ...ومدین
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ِنامحسوس شوھرشو بھ حرف گرفت کھ بھ سوژه قرمز پوشھ اونور ,  جوونزنھ ٔ
 ...ومدین ای عرشی زل نزنھ ولنی از اشتری بابونیخ
 

 ...ومدی نای عرشی افتاد ولمییِ پسر دماغو رو بھ روِی بستنی شکالتِروکش
 

!  پسره ؟نیپس کجاست ا. ۵:٣٠.  سرمو تکون دادم و دوباره ساعتم و نگاه کردمکالفھ
 گفت منتظرتم نیحاال خوبھ خودش اصرار داشت کھ باھام حرف بزنھ ھا، ھمچ... َاه

 .دهی آماده باش منجای ا۴:٣٠کھ فکر کردم کمھ کمش از 
 

 از یکی رو نمی برم بشخواستیچقدر دلم م. یِ خورد بھ پارک رو بھ روئچشمم
 ادیِ تا پسر الت ب٢ تازه لذت ببرم، ِی از منظره و ھواخواستمی کھ منیبعد ھم. مکتاشین

 .و مزاحمم شھ
 

 ؟یگھ خودت خواھر مادر ندارم. ِآقا برو رد کارت:  بگم منم
 
ِ چون فقط بھ فکر انجام اعمال شیول ِ .  خودشون ھستن از رو نرنو چاقو بکشنِیطانیِ

ِ باند ِری کھ گیوقت, شی پمھی سال و ن۶ کھ پی و خوشتکلیِ پسر خوش ھھیھمون لحظھ 
ِمواد مخدر و قاچاق انسان افتاده بودم  سر  کرده بود و جونمو نجات داده بودیفداکار, ِ

 .  بشناسمشای بھ رنگِ درِیمن از اون چشا,  ھمھ سالنی ازبعد ا.  شھدایّو کلھاش پ
 

  اومده؟شی پیمشکل: بگھ
 

 ی پا رزمھی و زای چنی جودو و کاراتھ و اِیِ کھ دور از چشم خانواده رفتم کالسامنم
 سال و ۶آخھ ھمون ( نشون بدم ی کھ خودنیکار شدم، از فرصت استفاده کنم و واسھ ا

 و امی چشمھ از ھنرمو واسش بھی)  عاشقش شدم و از خواب و خوراک افتادم شی پمھین
با . اونام دمشونو بزارن رو کولشون و فرار کنن. کنم ّبزنم جفت مزاحمارم لت و پار

ِ و بفھمم اونم عاشق من بوده و تو تمامنمی پسر ببِی تو چشانوی کارم برق تحسنیا  نی اِ
ِھمونجا درخواست ازدواج بده و روز تولد من . گشتھیسالھا داشتھ دنبالھ من م  اون، ایِ

زل بزنم تو چشاشو .  باردارمھمم بفمیکنی شمعا رو فوت ممی ھمون لحظھ کھ دارقایدق
 ی ھمھ رمانائِنیع...  حرکت تا فرحزاد برهنی داشتھ باشھ و با ابیِسرخ شم اونم علم غ

 ... مکھ تا حاال خوند
 

 . بود خندھام گرفتدهی کھ بھ ذھنم رسی از فکرخودم
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 درارم موی تا گوشفمی دست کردم تو کدمیخندی و مکردمی طور کھ اطراف و نگاه منیھم
چشم از پارک گرفتم .  نکردمداشی گشتم پی ھرچی بد قول زنگ بزنم ولِیایو بھ عرش

 کھ ھمھ دکی شی آراِفی پول و صد البتھ کِفیبھ جز بھزاد و ک.  گشتمفویو دوباره تو ک
 .  نکردمدای پیگھای دزهی خانوماس، چِفی کِی ثابت و جدا نشدنِی پادوننیم
 
 کھ یبا ھمون سرعت. ِ اتاق انترنا جا گذاشتمشِزی اومد کھ رو مادمی کم فکر کردم و ھی

.  تو اتاقدمیپر,  کھ در بزنمنیِبدو رفتم سمت اتاق و بدونھ ا. اومده بودم برگشتم بخش
نشستن و گل ) گھی دِی بخشاِیِ پاتاالریچند تا از پ( بشی و اکیبیحب... اوه، اوه، اوه

 .  کھ گل بشنونستمین  مطمئنی ولگنیم
 
 : برام نازک کرد و گفتیِ پشت چشمیبیحب.  ورودم ھمھ سرا برگشت طرفمبا
 
 ؟ی در بزنیستیافشار بلد ن_
 

 . و برش داشتمیِ سمت گوشرفتم
 
 . تلفنم جا مونده بود. دیببخش_
 

 شماره یفور. رونی گفتم و زدم بی لب با اجازه اِری نکردم کھ جواب بده، زصبر
 : بوق جواب داد۵ ای ۴بعد از .  رو گرفتمایعرش

 
 بلھ؟_
 
 ؟یی معلوم ھست کجاایعرش_
 
 ؟یی توانایدا_
 
ابشو بدم کھ  ھمھ ھوش و ذکاوت ندزدنت بچھ؟ خواستم جونیبا ا...  پس بابامھ؟نھ

 :دمیِ در حد پچ پچ بمونھ شنکردی می کھ سعییصدا
 
 .ایقطعش کن عرش_
 
 ی چای عرششھی خوب با خودم فکر کردم مھسا پی قسم بخورم کھ مھسا بود ولتونستمیم

اصال !!  با من حرف بزنھذارهیچرا نم!  کھ امروز داشتی اونم با وضعکنھ؟یکار م
 است؟ی عرششھیکھ مھسا پ دونھی آرتام مزنھ؟یچرا آروم حرف م
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 :دمی آگاه پرسناخود

 
 شتھ؟یمھسا پ_ 
 
 : تتھ پتھ گفتبا
 
 .نھ مامانمھ_
 

 : و ادامھ دادرونی داد بنفسشو
 
 .رمیگیبعدا تماس م.  االن کار دارمدیببخش_
 

 ششی پیک... ھ؟یگفت ک. یٔزل زدم بھ صفحھ گوش.  جواب نمونده قطع کردِمنتظر
 من توھم زدم ھ؟ی کھ تو اتاق کینی پس اگھ؟ی دیبی حبیعنیمامانش !!! مامانش... بود؟

 ! اون؟ای
 

 اگھ بھش خبر گرده؟ی ول مابونای زنش تو خدونھیآرتام م.  مھسا بودِی اون صدامطمئنم
 گھیاونوقت د.  مھسا و بچھ رو بزنھِدی قیِ حرکت آنھی بشھ و تو یبدم احتماال عصبان

 خود بھ خود ینطوریا.  و کور کنمنمی نازنِی و چشانمی ببیی جناِلمی ھرشب فسیالزم ن
 . شھی میِنقشھ قتل مھسا ھم منتف

 
 . برم بھش بگمــــــــــــاگھی مطونھیش... َا

 
ِ اتاق آرتام بھ طرف در ِی بجای ولکردی داشت وسوسھ ام موونی کِثیِ نفس خبنکھی ابا ِ ِ

 دهیھ از فکر کردن رسِ مخ خستھیبا ,  بعدمھی ساعت و نکیًحدودا .  راه افتادمیورود
 .بودم خونھ

 
 :  بھ آشپزخونھ داد زدمرو
 
  سھند خونھ س؟؟یمامان_
 

 : تو ھال گفتاوردی و کشون کشون می کھ جارو برقی حالدر
 
 ! آخھ دخترم انقدر تنبلگھ؟ی نھ دای اومده نیپاشو برو بب. زمی عزدونمینم_
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 : گفتمالی خیب
 
 کار ی چیشما دار.  تلپ شده بودنجایّ واال ا ھنوز،ومدهیمعلومھ ن. ول کن تورو خدا_
 ؟یکنیم
 
 .  کھینیبیم_
 
 ومده؟یبازم طاووس خانوم ن_
 
 . کھینیبیم_
 
 فھ؟یمگھ خونھ کث_
 
 . کھینیبیم_
 

 جملھ رو تکرار ھی ھمش یچرا مثلھ طوط, مامـــــــان؟ بگو حوصلھ تو ندارم!! ِا _ 
 ؟یکنیم
 
 ...نمی ببخواستمیم_
 

 : در جھت عوض کردِی با صداجملھ
 
 ھ؟ی کنیبب_
 
درو باز . ھی حدس زد کشدی ساعت مدنھیبا د. ِ حوصلھ از جام بلند شدم و رفتم دم دریب

 :کردم و گفتم
 
 ؟یشیِ ھمش رو سر ما خراب می نداریِآخھ پسر خوب، تو خودت خونھ زندگ_
 

 : شده بود جواب دادمی کھ پشتش قایھدائی از سھند قبل
 
 ابام سلتو ھاراف کرده؟ بانا؟یمامان دا_
 
 : گفتمدمیخندی کھ میدر حال.  سھند کندمش و بغلش کردمِی پااز
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ِ قربون اون طرز فکرت بشم منیالھ_ ِ. 
 
 : نگاه بھ سھند کردم و ادامھ دادمھی
 
ِنھ عشقم، بابت تاج سر منھ_   سرمو خراب کنھ؟شھیمگھ م. ِ
 
 ؟ی کھ تاچ داشتھ باشیمگھ تو پلنسس_
 

 . کردم بھ قلقلک دادنششروع
 
 . جوجھی پرنسسینھ فقط جنابعال_
 
 .رونی بادی از بغلم بکردی می و سعدیخندی قھ مقھ
 
 ن؟یکنی کار می چنیِمعلوم ھست دم در دار_
 

ِمنو زد کنار و خودشو انداخت بغل , سھند.  جملھ رو گفتنی دستمال بھ دست امامانم
 :مامانم و گفت

 
 . تومیایب کھ زارهی نمدهی ورپرنیا_
 

 : بوسش کرد و گفتمامانم
 
 . پلو درست کردمی تو واست ماھایب. نویول کن ا_
 

 : گفتممعترضانھ
 
 ؟یپس من چ_
 

 : دستشو باز کرد و منم بغل کرد و گفتسھند
 
  آخھ؟شھی تو میمگھ ب_
 
 : بود رو بھ مامانم گفتدهی از موضوع نفھمیچی کھ ھھدای
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 . منو بغل کنیپر_
 

 : گفتی جارو برقدنھیسھند با د. میِ بغل و بوس، وارد خونھ شدی بعد از کلباالخره
 

 ومده؟یِا ؟؟ بازم طاووس خانوم ن_ 
 
 : خنده گفتمبا
 
 . کھینیبیم_
 

 : دادمادامھ
 
 .امیمن برم لباسمو عوض کنم، االن م_
 

تو  دمیمانتو و مقنعھ مو کندم و چپ. ِ رفتم سمت اتاقمدمیپریِ کھ مثل آھو می حالدر
 نای امیآخھ ممکن بود مامان مر.  پاک کردمشمویآرا. دست و صورتمو شستم. ییدستشو

ِ شرتیشلوار راه راھمو با ت. ی کردییایمیدوست نداشتم بازم بگھ صورتتو ش. انیھم ب
ِدوباره مثل آھو جھش کنان . دمیبود پوش Ferb و Phineas ِ کھ روش عکسدمیسف

ِ وسط گھی ھم دیجارو برق.  مامانمِشی رفتھ بود آشپزخونھ، پھدای. نای سھند اِشیرفتم پ
ِمعلوم بود بھ خاطر ورود سھند و نوه محترمھ تم. سالن نبود  بھ بعد موکول ی کارزیِ

 .شده بود
 

رفتم .  شو داده بود بھ دستھ و پاھاشو دراز کرده بودھیتک.  ولو شده بود رو کاناپھسھند
 :باال سرشو گفتم

 
 شت؟ی پنمی بششھیم_
 

 :پاھاشو جم کرد و گفت,  زدی قشنگِلبخند
 
 .شھیمعلومھ کھ م_
 

 . و سرمو گذاشتم رو بازوشششی پرت کردم پخودمو
 
 شد؟ی تموم نم۵ فتتی مگھ ش؟ی کردرید_
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 . قرار داشتمای با عرشیآره ول_
 

 :دی کرد و پرسزی رچشاشو
 
 !ا؟یعرش_
 

 : باال انداختم و جواب دادمی اشونھ
 
 .یبیپسره حب_
 
 ؟یبیحب_
 
 .ِسر پرستار بخشمون_
 
 : کم جا بھ جا شد و گفتھی
 
ِ تا حاال با پسر سر پرستار بخشتون جون جونیاز ک_  ؟ی شدیِ
 

 : و گفتمدمیخند
 
  شدم؟ی گفتھ جون جونیحاال ک. کرد pıt pıt رتی کھ ر گِ غنمیبیم_
 

 : و گفتختی بھ ھم رموھامو
 
 .گھی دنی پسر خالھ شدیعنی ن،ی قرار داریوقت_
 

 : دوباره ببندمشون گفتمکردمی می کھ سعی بھ موھام و در حالدمی کشدستمو
 
ِبھ درد من .  بچھ سی ھــــــــا ولِپی مشتپی شانسا دارم؟ خوشتنیمگھ من از ا_
 .خورهینم
 

 : کرد و گفتیکی کوچِاخم
 
 ben burda bostan korkuluğumuyum?? .  کنایدختر ح_
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 .) برگِ چغندرِی ھاھی تو مایزی چھی.  ِیِ اصطالح ترکھی(
 

 : لوس کردم و گفتمخودمو
 
 ؟یسھند_
 
 : زد و گفتی قھ اقھ
 
 ؟یخوای میباز چ_
 
 : کھ جا داشت مظلوم کردم و گفتمیی مو تا جأافھیق
 
 ؟یِتو ھنوزم سر حرفت ھست_
 

 .اوردی بھ رو خودش نی ولگمی می چدی فھمبندمی مشرط
 
 کدوم حرف؟_
 
 .مارستانی آوا اومده بود بشیچند روز پ_
 
 : حوصلھ گفتیب
 
 خوب؟_
 

 .ِسراغ تورو گرفت_ 
 
 . کم مشتاق شد و کامل برگشت طرفمھی
 
 خوب؟_
 
 .خوب بھ جمالت_
 

 : شد و گفتدلخور
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  گرفتھ؟تی شوخانایدا_
 

 : شدم و گفتمیجد
 
 .ی بھت ثابت کنم تو ھنوزم آوا رو دوست دارخواستمیم.  نگرفتھمی شوخرینخ_
 

 : شد و گفتی جداونم
 
  مسالھ شدم؟نیِ منکر ایمن ک_
 
 : و ادامھ داددی کشیآھ
 
 ... خوبی ھم دوسش داشت ولھدای. ھی خوبیلیِآوا دختر خ_
 
ِ چون من عاشق داداشش شدم و نتونستم بھش برسم ؟ی سھند؟ ھان؟ چی خوب چیول_

 ؟ی آوا رو بزنِدی قدیتوام با
 
 . شدی کم عصبانھی
 
 .نمیِ لحظھ لحظھ آب شدن تورو ببتونمی من نم؟یفھمی چرا نمانایدا_
 
 . وضعم خرابھشمینطوری من ھم،ی چھ نخوایچھ بخوا_
 
 :دمی کشقیِ نفس عمھیِآب دھنمو قورت دادم و .  کم مکث کردمھی
 

ِ سر قولم موندم و تا بھ امروز با دیکنی فکر مد؟یکنی میشماھا در مورده من چھ فکر_ 
 آرتام حرف نزدم؟

 
 : گفتیراحت نابا
 
 ! انــــــــــایدا_
 

 :ٔ بھ نشانھ سکوت بردم باال و ادامھ دادمدستمو
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ِ کھ ھر روز خدا بھ عشق آرتام ممیھمون.  آرتامِیِ کھ رفتم جشن نامزدمیمن ھمون_  رمیِ
 یدونیم. کنمیِ بار مھسا و نگاه مسخره شو تحمل مھی روز ٢ کھ میھمون. مارستانیب

 چرا؟
 

 . نھ تکون دادِی بھ چپ و راست بھ معنسرشو
 
اگھ صد سالم از آوا . ِتا آخر عمرم ھم دوسش خواھم داشت. چون آرتام و دوست دارم_

 بھ توی زندگخودی بی رو بھت گفتم کھ بدوننایا. شھیِ بازم نظر من عوض نمی کنیدور
 . ِخاطر من خراب نکن

 
رفت تو . رهی کجا منمیخم شدم تا بب . نگاه بھ من کرد و رفتھی. رونی محکم داد بنفسشو

 خستھ بودم کھ یبھ قدر.  و چشامو بستمدمیمنم رو کاناپھ دراز کش. ِاتاق منو در و بست
 . خوابم بردی کدمیاصال نفھم

 
 
 یئی نسبتا طوالنازهیدورو اطرافمو نگاه کردم و خم. دمی از خواب پرھوی چرا دونمینم

ِطبق معمول پاھاشو گذاشتھ بود .  روم نشستھ بودِ لبخند قشنگ رو بھھیسھند با . دمیکش
 .زیرو م

 
 .ِساعت خواب_
 

 : گفتمکردمی کھ دستامو بھ دو طرف باز می بھ بدنم دادم و در حالی و قوسکش
 
 دم؟یمگھ چند ساعتھ خواب_
 
 : تق تق کنان اومدو قبل از سھند گفتھدای
 
 .یُ نشتداری بیتھ تا پوست کردم ول. ی وھتھ الالش کردیلیھ_
 
 : چند بار زدم رو پام و گفتمھی
 
 .نجای انی بشایب_
 

ِ لنگھ از کفش پاشنھ بلند سھی.  نگاه بھ پاھاش کردمھی.  تق کنان اومد سمتمتق  منو اھھیِ
 .نمینشست بغلم و سرش و چسبوند بھ س. بوددهیپوش
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 : و گفتمدمیخند

 
 ؟ی کرددای از کجا پنویجغجغھ، ا_
 

 : رو کفش و گفتدی کشدستشو.  بلند نکردسرشو
 
 . شملی کھ مثھ تو ھوشجدمی پوشنویمنم ا. میری بزنھ، عھس بگالواتی قراره کایفور_
 

 :صاف نشست و گفت.  پاھاشو جم کردسھند
 
 ھ؟ی کایپور. چشمم روشن_
 

 : گفتمدمیخندی کھ می حالدر
 
  ؟یِ خان و نشون مام بدای پورنی ایخوایمامانم؟؟ نم_
 
 : گفتی جدیلیخ
 
_.panik yapmayın. böyle şeyler için, henüz çok erken  
 
 .) زودهیلیھنوز خ. نیھل نکن(
 

 ... ھـــــــاِی بالئطونیعجب ش.  خندهِری زمی تامونم زددو
 
 : رو کفش و گفتدی دوباره دستشو کشھدای
 
 . بپوشمموی صولتلنی پھامی آخھ م؟ی ندالشویصولت_
 

 : محکم بوس کردم و گفتملپشو
 
 .زمی عزستی کھ اندازه تو ننای ای دارم ولشمیورتص_
 

 کم فکر ھی.  کنمھی گرخوامی میعنی نیا.  کردزونیبازم لب و لوچھ شو آو.  کرداخم
 :کردم و گفتم
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 ن؟یری قراره عکس بگی کنمیبگو بب_
 
 .یدیتو کھ کفشاتو بھم نم, ھامیمم_
 

 : بوسش کردم و گفتمدوباره
 
 .حاال شما بگو_
 
 : حوصلھ گفتیب
 
 .فردا تپلدشھ_
 

 .با خنده سرشو تکون داد.  نگاه بھ سھند کردمھی خاروندم و سرمو
 
 خوشگلشو واست یکی میریفردا صبح با ھم م. ِ بذار سر جاشنویخوشگلم تو برو ا_
 قبولھ؟. میخریم
 
 شو؟یصولت_
 
 .شویآره عشقم، صورت_
 

ّ و رفت سمت پلھ ھانیی پادیاز بغلم پر.  و درآورد و گرفت تو دستشکفش  :سھند گفت. ِ
 
 . بھ نرده ھاریدستتو بگ. یفتیّ مواظب باش از پلھ ھا نیبابائ_
 
 : از ھمون جا داد زد و گفتھدای
 
 .َششم_
 
 . قشنگت شم منِی چشاِی فدایا_
 
 : و گفتمدمی خندزیر
 
 .رهیٔ قربون صدقھ پرنسست مگھی دیکی یآقا سھند، بھ زود_
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 : بھ خودش گرفت و گفتی متفکرٔافھیق
 
 ھ؟ی خان کای فورنی انمیبرم بب.  خونھامی باشھ فردا زود بادمی_
 
 . نمی مونو ببندهیِ منم داماد آر،ی عکس بگھی_
 

 .ششی و رفتم نشستم پدمیمنم خند. دیخند
 
 م؟ینی ببستی نیزی چیلمیف_
 

 : و نگاه کرد و گفتساعت
 
 .شھی شروع ملمی فگھی دقھی دق١٠ ھیچرا، _
 
 ؟ی بزن بکوب؟یلمیچھ ف_
 

 :دوباره نگاش کردم و گفتم.  ندادجوابمو
 
  داره؟ی ناموسینکنھ عشقوالنھ س؟ بھ بھ صحنھ ب_
 

 :دستمو جلو صورتش تکون دادم و گفتم.  نقطھھی شده بود بھ رهیخ.  جوابمو ندادبازم
 
 حواست کجاست سھند؟_
 
 : و گفتدی کشیآھ
 
  دردت اومد نھ؟یلیخ_
 
 ! ھان؟_
 
 .ِ تا آخر عمرم دست روت بلند نکنمگھی کھ دخورمیقسم م_
 

 .ھی منظورش چدمیحاال فھم... آھان
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  افتاده؟ادتی ھمھ مدت، چرا االن نیبعد از ا_
 
 کھ تا حاال افتاده فکر یامروز ھمش بھ تو، آرتام، خودم، آوا و ھمھ اتفاقائ, دونمینم_

 .کردم
 

 : کاناپھ و گفتمِی گذاشتم رو پشتسرمو
 
 جھ؟یو نت_
 
 : و گفتدی کشیآھ
 
 ی بیلی در حقت خکنمی احساس مکنم،یحاال کھ بھ اون روزا فکر م... نکھی اجھینت_

ِ طرف تورو دیحداقل، من با. میکردی اون رفتارو باھات مدینبا. می کردیانصاف
 .aşkın gözü kördür  کھکردمی قبول مدیبا. گرفتمیم
 
 .)کنھیعشق، آدمو کور م(
 

 : کردم و گفتمبغلش
 
 از دستتون ناراحت گمینم.  سھنددمیمن بھ ھمتون حق م.  نکنتی خودتو اذخودیب_

ِ بخدا دست ی کردم ولیِمن قبول دارم کھ کار اشتباھ.  خوب درکتونم کردمینشدم ول
 من از اون حقم بھ شھ،ی بار عاشق مھی فقط شیآدم تو زندگ. دوسش دارم, ستیخودم ن

 . ستمی نمونیکردم و اصلنم پشِنفع آرتام استفاده 
 

 : گرفتم تو دستمو ادامھ دادمدستشو
 
 . بدم بھتشنھادی پھی تونمی م،ی جبران کنیخوای و میمونی اگھ پشیول_
 

 : و گفترونی محکم داد بنفسشو
 
  مربوط بھ آواست؟شنھادتیحتما پ_
 
 ً.قایدق_
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 اگھ بھ فرض من و آوا یدونی م؟ی فکر کردھی قضنیِتا حاال بھ عواقب ا, انایدا_
 ؟یِ وجود مھسا و بچھ شو تحمل کنشھی ھمی تو مجبورم،یازدواج کن

 
  کھ مھسا و بچھ اش باشھ آرتام ھم ھست؟یی جا،ی فکر کردنیتوام تا حاال بھ ا_
 

 : داد باال و با تعجب گفتابروھاشو
 
 ...یعنی انا؟ی داھیمنظورت چ_
 

 :ِ وسط حرفشو گفتمدمیپر
 
 . از نفرتمھتریِ کھ عشق من قونھیمنظورم ا_
 
 : کرد و گفتیپف
 
 ! بگمی چدونمینم_
 
 . موضوع فکر کننی کم بھ اھی بھ جاش ،ی بگیزی چستیالزم ن_
 

 .مجبور شد سکوت کنھ, نایِ با ورود بابام ای بگھ ولیزی چخواست
 
 : گفتمی بلندیبا صدا. کشونی جام بلند شدم و رفتم نزداز
 
 .نھِدرود بر نان آوران خا_
 

 : گفتاوردی کھ کتشو درمی در حالی علبابا
 
 ِاحوال شما؟. زی عزنگلیتیسالم بر فلورانس نا... بــــــــھ_
 
 : خواستم جوابشو بدم بابام گفتتا
 
 ِ فندق بابا؟یچطور_
 
 .نی خستھ نباشن؟یشما خوب. یخوبم، مرس_
 



 271 

ِ طبق عادت ھمھدای  : بابام و گفتِی بھ پادی چسبشیشگیِ
 

 _hani من فندخ بودم؟! 
 

 : بغلش کرد و گفتبابام
 
 .ی خانومیِتو مغز بادوم_
 

 : نشست رو کاناپھ و گفتی علبابا
 
 . در برهمِی بده خستگی بوس بھ بابا علھی ایب, یھدائـــــی_
 

 : رو داد بغلم و گفتھدای بابام،
 
 .یبده بھ عل_
 

 ِالی سرِادی لحظھ ھی چرا دونمینم. یِ رو دادم بغل بابا علھدای. ِ سمت آشپزخونھرفت
 ھدای یبابا عل. دنیرقصی می و برره ئخوندنی کھ شعر میھمون.  افتادمیریمھران مد

ھمچنان .  و سھند و نگاه کردمدمیخند. اوردی اسب درمِیرو گذاشتھ بود رو پاشو ادا
 .سکوت کرده بود

 
  سھند؟ادیچرا صدات در نم_
 
 ! شم؟تی قراره روی کنمی ببخوامینھ آخھ م_
 

 : گفتی علبابا
 
 .تکوی پتکو،یپ... مینیبیتورو کھ صبح تا شب م... تکوی پتکو،یپ... سھند جان_
 

 :ٔ و ادامھ حرفھھی شھی, ھدایٔ قھ قھھ ِیصدا
 
 .مینی خانوم خوشگالرو ببنیا... تکوی پتکو،یپ... میخوایحاال م_
 

 .ھھی شھی دوباره
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 کردم و ی بازم خنده دندون نمائی ولشھ،ی ملدی گارفھی شبافمی کھ مطمئن بودم کھ قنی ابا
 :گفتم

 
  داره سھند خان؟ی بودن چھ حسینامرئ_
 
 : داد و داد زدلمی ھمون خنده رو تحوِنیع
 
 ــــــــــــــــناز؟یمامان پر_
 

 ی بلندِـــــــشی صورتمو مچالھ کردم و ااری اختی گفت کھ بیِ چنان جان دلممامانم
 :چشش بھ من بود ادامھ دادسھند ھمچنان کھ . گفتم

 
  آماده نشد؟نیِ کھ مخصوص من درست کرده بودی پلوئیاون ماھ_
 

ِ دست بابام و از دور کمرش باز کنھ گفتکردی می کھ سعی در حالمامانم ِ: 
 
 .نجای اادی زنگ بزنم بمی بھ مررمی منم منھیچی سفره رو مانایگشنتھ پسرم؟ تا دا_
 

 : گفتی جدیلی باال و خدی کششوینی چند بار بھی.  نگام کردسھند
 
 انا؟ی داادی نمیی بوھی_
 

 : ھمون کارو تکرار کردم و گفتممنم
 
 ؟ییچھ بو, نـــــــھ_
 

 : کرد و گفتی بلندخنده
 
 .ادی دماغ سوختھ مِیبو_
 
 : جاش بلند شد و ادامھ داداز
 
 دستاشو رهی متمیِ داداش بھ اصطالح نامرئ،ی غذا رو بکشیریتا تو م, یِخانوم مرئ_

 .بشوره
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 : محکم رو ھم فشار دادم و گفتمدندونامو
 
 . طلبت سھندیکی_
 

 شام میِبعد از اومدن مامان مر. دمی و چزی حوصلھ می بیلیمنم خ.  زد و رفتیچشمک
 . رود خانھ خودیھر ک, بعدشم نخود، نخود. میو خورد

 
 جرات ی کسی ولمیھممون نگرانش بود.  نبودی خبرای کھ از عرششدی می روز١٠ ھی

ِ اندر باب احوالت پسرش سوالیبینداشت بره از حب  . بپرسھیِ
 

 یتری لیلی م۵ ِی سرنگانیِ روز سرمو کرده بودم تو کمد و داشتم دنبال آخراون
 :دمی صنمو شنِی کھ صداگشتمیم
 
 .انایمالھ تو اومد دا_
 

 : نگاش کنم گفتمنکھی اِبدون
 
 . گفتھ مھسا مالھ منھ؟ صاحابش مالھ منھیک_
 

 . دمی کھ زده بودم خندی مزه ای بھ حرف بخودمم
 

 : گفتصنم
 

 .گھیِ واسھ خاطر تو اومده دنکھی ایعنی نیا.  بازم اومدهی ولستی ننجای آرتام ادونھیم_ 
 
 .حوصلھ شو ندارم, ولـــــــلش_
 
 . کشت خودشو.  نشون بدهی خودھیبابا پاشو _
 
 : خنده ادامھ دادبا
 
 . راحت بره شرشو کم کنھِالی حرصت بده، با خادیبذا ب_
 

 دنھیمھسا با د. شخونی پِکی و سرم و از تو اون ظلمات دراوردم و رفتم نزددمیخند
ِمن، چشاش مثلھ گرگھ کارتون دور دن  .  روز برق زد٨٠ در ایِ
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 : چند قدم خودشو رسوند بھ ما و گفتبا
 
 .سالم_
 

 : گفتصنم
 
  ورا؟نیاز ا. ِسالم بھ صورت پوف کردتون مھسا خانوم_
 

 : نازک کرد و رو بھ من گفتیِ پشت چشممھسا
 
 کجاست؟. نمیاومده بودم آرتام جونمو بب_
 
 ...عــــــــــوق... یـــــــــَیا

 
 . دارن بانوفی تشریِآرتام جونتون سفر کار_
 
 .دونستمینم. نطوریآھان، کھ ا_
 

 .تابــــــــــــلو
 
ِ مترسش خبر داره، اونوقت زنش بشھ؟یمگھ م, وا_   خبره؟یِ
 

 : کردو گفتزی رچشاشو
 
 ؟ی چیعنی خبر داره؟ مترس یک_
 

 : کردم و گفتمی کوتاھخنده
 
 افتاد؟. ی اغھی زنھ صِی ھا ھی تو مایزی چھی معشوقھ، یعنی یمترس بھ ترک_
 

 : زد و گفتیپوسخند
 
  باشن اونوقت؟ی کیگی مترس کھ منیا_
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چشامو .  چونھ امِریانگشتامو تو ھم قفل کردم و گذاشتم ز. شخونی گذاشتم رو پآرنجمو
 :تند تند باز و بستھ کردم و گفتم,  چند بارھی
 

 . بندهِصیِشخص شخ_ 
 
 .دنی شروع کرد بھ خندیبعد الک.  کم نگام کردھی
 

 .ی آب بخندرو
 
 :دمی پرساری اختیب
 
 ؟ی کردسی سر بھ نی رو چطورایمھسا؟ عرش_
 

 : کرد و گفتیاخم. دی رو لباش ماسخنده
 
 ؟ی کار داریتو بھ پسر خالھ من چ_
 
 چارتام ھیکاش . یتو کھ ھمھ پسرارو مالھ خودت کرد.  بابایچقدر خود خواھ... او_

 .یداشتیواسھ ما نگھ م
 
 .جاش امنھ. ی کنیتو الزم نکرده فضول_
 
 : گفتمی جدیلیخ
 
 اینترپل خبر داره؟_
 
 ؟یگیا چرت مھان؟ چر_
 
 ی کنمی منم کنجکاو شدم بب،ینیبیِ رو بھ چشم محمولھ مای تو عرشی وقت؟ی چیعنیھان _

 می خبر کنیزی چی ا١١٠ ، یئ FBI  بگو کھقی دقِخیتار. ِ اونور آبیقراره ردش کن
 .ِجوون مردمو نجات بدن, سرتون خراب شن

 
ِ قبل اون ی بگھ ولیزیدھنشو باز کرد کھ چ.  اشاره شو آورد جلو صورتمِانگشت

با رفتنش صنم، پشت بندشم .  بھم کرد و رفتیِنگاه چندش آور.  صداش کردیبیحب
 : خنده شو جم و جور کنھ گفتکردی می کھ سعیصنم در حال.  خندهِری زمیخودم زد
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 .یخوب حالشو گرفت, ولیا_
 
ھلک , د شدهبا اون شکمش بلن. ستای آرتام ندونھیمعلومھ م. وونـــــــــــھیٔدختره د_

 .یروانــــــ.  کنھتی کھ مثال منو اذنجایھلک اومده ا
 

 یبی حبی سال بھ مھسا و ھر از گاھ١٨ ری باال و زِی و فحشازدمی کھ نق می حالدر
 . رو گرفتمای در آوردم و شماره عرشموی گوشفممیاز تو ک.  رفتم تو اتاقدادم،یم
 

ِ مشترک مورد نظر خاموش استِدستگاه ِ. 
 
 .گھی بار دھی
 

ِ مشترک مورد نظر خاموش استِدستگاه ِ. 
 
,  زنھنیا.  بھ دوستشزهی بنده خداھھ زنگ مھی.  افتادممزهیِ جوک بھی ِادی اری اختیب

ِمشترکو ولش کن، حال : گھی و مشھیاونم کالفھ م. کردهی جملھ رو تکرار منیھمش ھم
 یی دختره چھ بالنی اسیمعلوم ن.  و سرمو تکون دادمدمی کشیخودت چطوره؟ آھ

 . کم دلم خنک شھھیکنم،  شوی کھ چغولسیآرتامم ن. سرش آورده 
 

 کرده نیری شِزی چھیِ چرا ھوس دونمی ھدف، نمی جواب و بیٔ مکالمھ بنی از ابعد
بعد از , ھر دوتاشم گرفتم تو دستم. ّ تا حبھ قند بود٢فقط .  نگاه کردمزویرو م. بودم

خرت خرت .  انداختم تو دھنمشویکی گفتمو ی لب بسم هللا ِری فوتشون کردم، زنکھیا
 زی باشن با فوت تمفی اگھ کثیعنی.  نبودنیشاال مگسی کھ اکردمی فکر منیکنان بھ ا

ًذاتا کار از .  باال انداختمی کردم و شونھ ای چقدره؟ پفی قندِتیِشدن؟ احتمال مسموم
 .کار گذشتھ بود

 
 : گفت کرد تو اتاق ومھی سرشو نصفھ نصنم

 
 .بزغالھ اومده دنبالم.  برمگھی من دیانائیدا_
 

 شروع نموی چند تا زدم بھ سھی.  تو گلومدی قند پرِینیری خنده ام گرفت کھ شنیھمچ
 .کردم بھ سرفھ کردن

 
 : بھ پشتم گفتدیکشی کھ آروم دستشو میدرحال.  کامل اومد تو اتاقصنم
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 !ھو؟ی ی شد؟ چرا ھل کردیچ_
 

َ از گوشھ چشم سر بخوره با انگشتم پاک کردمخواستی کھ موی اشکقطره ِآب دھنمو . ٔ
 : قورت دادم و با خنده گفتمیبھ سخت

 
 . کردهعی جونم بھ بزغالھ ترفوشیدار, ی کھ را افتادنمیبیم_
 
 . کھیشدی خفھ می بود؟ بدبخت داشتنیدردت ا.  خاک بر سرتیعنی_
 
 .سوزهی کم گلوم مھیفقط . حاال کھ نشدم_
 

 :لھ گرفت و گفت فاصازم
 
  تو دھنت بود؟یچ_
 
 : گفتمی جدیلیخ
 
 .قند_
 

 : و گفتدنی کرد بھ خندشروع
 
 ؟یمگھ اسب_
 

 : تو ھوا تکون دادم و گفتمدستمو
 
 ؟یگیبزغالھ م, چارهی بھ اون بِی از کینگفت_
 
 دهیاز اون گند, ینیاونم چھ ھمنش.  در من اثر کردنیِ کھ، کمال ھمنشیاز وقت_

 .ھاشـــــــا
 

 : رو کھ تو دستم بود و بھ طرفش پرت کردم و گفتمیقند
 
 . دلت بخوادمیلیخ, گمشــــــو_
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 .بر منکرش لعنت_
 

 : کلفت کردم و گفتمصدامو
 
 .بشمـــــــر_
 
 .  بخدامی مزه ئیحالم بد شد، جفتمونم ب. َاه, َاه, َاه_
 
 : خنده گفتمبا
 
 .بر منکرش لعنت_
 
 .ادی کم بعد سوسن مھی. من رفتم_
 
 . جونم سالم برسونوشیبھ دار. برو بھ سالمت_
 
 .ری و شب بخیفعال بابا_
 

,  کھ واسھ صنم پرت کرده بودمیِ دنبال قندنی رو زماری اختی و بی رو صندلنشستم
 .گشتم

 
 انا؟ی دایگردی میِ دنبال چیدار_
 

 : دادم و گفتممینی بھ بینیچ.  باال گرفتم و بھ سوسن نگاه کردمسرمو
 
 .خوادی منیری شِزی چھیم سوسن دل_
 
 ؟یگردی دنبالش می دارنیاونوقت رو زم_
 
 . کنمداشی پدیگفتم شا.  قند دستم بود کھ افتادھیآخھ _
 

 : مچالھ کرد و گفتصورتشو
 

 . چنــــــــدش. َاه_ 
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  کار کنم؟یچ. خو ھوس کردم_
 

 : شکالت درآورد داد دستم و گفتھی فشوی کرد تو کدستشو
 
 .میخری مییزی چھی میری کم بعد مھی.  بخورنوی فعال اایب_
 

 دوس نوی من کھ ای بود ولیِبا طعم توت فرنگ.  کم نگاش کردمھی گرفتم و شکالتو
از جام بلند شدم .  روپوشمِبی گفتم و انداختم تو جی لب مرسِریز. ندارم، بازم پکر شدم

 . و دوا درموناشونو چک کردمضای مرِستیل. ستگاهیِدوباره رفتم سمت ا. 
 

 .لبمو غنچھ کردم و دادم جلو. ادنیچقد ز! چھ خبره؟... آوو
 
 .یشی زشت میلیخ. نکن بابا_
 
 .می کار داریامشب کل. سوسن, َاه_
 
 : کم فکر کردم و ادامھ دادمھی
 
 م؟یفتیفقط من و تو ش_
 

 : نگاه کرد و گفتساعتشو
 
 . ھستشمینھ عل_
 
 :ِ انگشت اشاره ام آروم زدم بھ سرش و گفتمبا
 
 بھ من و تو داره؟ درضمن ی رضا چھ ربطی آخھ عل؟ی اجاره دادنجارویباز ا_

  آخھ؟سھیمی وافتی شمارستانمی بِسیخنگول خانوم، مگھ رئ
 

 :  و گفتدیخند
 
 ... دکترهشمیدرضمن عل.  بھ من کھ ربط دارهیبھ تو نھ ول_
 

 :لھ گفتم حوصیِ وسط حرفشو بدمیپر
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 یخوای میزیچ.  بوفھرمیمن م. یاری مدرک بل،ی دلخوادینم. دمی خوب بابا فھملھیخ_
 بخرم برات؟

 
 . خوشمزه بخرِزی چھی بھ خرج بده قھی خودت سلگھید_
 
 .یاوک_
 
 کھ داشت از دمیتو راه مھسا رو د. نیی پول برداشتم و رفتم طبقھ پافمی تو کاز
 براش زبون نھ،ی ببنکھیِ ندادم، فقط از دور بدون ایتیاھم. شدی خارج ممارستانیب

 . سوسنِشی و برگشتم پدمی خریزائی چھی. دراوردم
 

 و ی خانیِ شور، با اومدن دکتر تقنویری ترشو شِی خوراکیِبعد از خوردن کل,  شباون
 . می کردیدگی جورواجورشون رسِی و درخواستاضای جون، از تھ دلم نباشھ بھ مرشیعل
 ا،یِ شدن عرشبیغ. کردمی فکر مریِ چند روز اخِیِ بودم و بھ اتفاقادهیاز کش تختم دررو

 . مورد آرتامی بِیِ از حد مھسا و کالفگشیِ بودن بفوری ک،یبیِ محسوس حبِیخونسرد
 
. لنگھی کار مِی جاھی کنمی چرا احساس مدونمی نمی ولِی قویلی خشممیِّ حس شگمینم

 .  باشمی کسھی دمی شا،یزی چھیِ نگران دی باکنمیاحساس م
 

 مانع ی دستھی ی ولنیی بپرم پاخوادی دلم مستادم،ی پرتگاه اھیٔ لبھ کنمی وقتا فکر میگاھ
 ای گردمی قلبم ھنوزم دارم دنبالش مِی کھ اون تھ تھاِیدی دست، امنی ادونمینم. شھیم

 . تمرکز کنمزارهیِ کھ مثل خوره افتاده بھ جونم و نمیترس
 
 .رونی اومدم بالی در از فکر و خِی صدابا
 
 .دیبفرمائ_
 

 . صدا رو چرای نداشتم ولروی تصویعنی.  توومدی نی کسی نصفھ باز شد ولدر
 
  تو؟امیاجازه ھست ب_
 

 : و گفتمدمیخند
 
 .ایفکر کنم خونھ رو اشتباه اومد_
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 : آورد داخل و گفتسرشو
 
 . باھات حرف بزنمخوامی میاگھ اجازه بد... نھ_
 
 .  تو اتاقدمشیدستشو گرفتم و کش. ششیم بلند شدم و رفتم پ جااز
 
 . درارمـــــــای خواھر شوور بازیکنی خودت مجبورم منیبب_
 

 . رو تختممی با ھم نشستیدو تائ.  زدو بغلم کردی کم جونِلبخند
 
 . ی ورا ؟؟ من ھنوزم شک دارم کھ خونھ رو درست اومده باشنیخوب آوا خانوم از ا_
 

 : نگاه کرد و گفتاطرافو
 
 .ی داریِاتاق قشنگ_
 
 .ِ اتاق خودم خوشگلترهی ولیمرس_
 
 : تعجب گفتبا
 
 ھ؟ی مالھ کنجایمگھ ا! ِاتاق خودت؟_
 

 :ِ بدنم کردم و مثل اون اطرافو نگا کردم و گفتملی از پشت حادستامو
 
ِمنظورم اتاق آپارتمان خودمھ_ ِ. 
 

 : کرد و گفتیکیِاخم کوچ.  کھ رو لباش بود رفتمیِ لبخند محوھمون
 
 ...آھان_
 

 :اشی بھ چتردی کشدستشو
 
 . شروع شد و تموم شدی کھ ھمھ چی نحسیھمون جا. ِآپارتمان خودت_
 
 : گفتماری اختیب
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 من بازم دوسش ی رو بھ اون رو کرد ولنی از اموی کھ زندگگمی رو میینھ، ھمون جا_

 .دارم
 
 .بخشمی اشتباھش نمنی آرتامو واسھ اچوقتیھ_
 
 : گفتمی دلخوربا
 
 ... آوانوینگو ا_
 

 :ِ وسط حرفم و گفتاومد
 
 کنھی دختر واست دردسر درست منیِھمون موقع کھ با مھسا دوست شد، بھش گفتم ا_
 .  گوش نکردیول
 

 : کرد و ادامھ دادی کوتاھِمکث
 
ِ مشکل من، انتخاب غلط آرتام نانا،ی دایدونیم_ .  تا٢ شما نی بِی مسالھ اھیاون .  ستیِ

ِمن و امثال من حق دخالت ندار  گناه تو یٔ بچھ بھی ِی پادی کھ چرا بانھیِدرد من ا. میِ
 ی رابطھ ھائنی چنھی کھ چرا نی واسھ ایھیتوج. ِ داداش من باز بشھِیایکثافت کار

 .  نقطھ بکشھنی ا ناراحتم کھ چطور اجازه داد کھ کار بھنی از امن, داشت وجود نداره
 

 : تازه کرد و گفتینفس
 
ِ الگو آرسام و نکھی اِیاون بھ جا.  کردهی کھ بشھ گفت جوونستی نیآرتام تو سن_

 ... کرد کھیآرشام بشھ کار
 
 . آه بودھی شبشتری کھ بدی کشیِبھ جاش نفس بلند.  حرفشو خوردھیبق
 

 : گذاشتم رو بازوشو گفتمدستمو
 
 .رتام آِیآوا، خودتو بذار جا_
 
 : گفتی نسبتا بلندِی صدابا
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 آرتامو ببخشم چھ برسھ بھ تونمی نمیمن حت. شھی نم؟یفھمیم... تونمی نمانا،ی داتونمینم_
 .آرتام فقط خودشو بدبخت نکرد.  درکش کنم و خودمو بذارم جاشنکھیا

 
 : تر و ادامھ دادنیی آورد پاصداشو

 
 . ھممون و خراب کردندهی کھ کرد آیاون با کار_
 
ِ تا سر حد ارمی ممکنھ بعضی ھمزمان چند نفر و دوست داشتھ باشن، حتتوننیآدما م_

بھ . ِ و من عاشق آرتام شدمشنی بار عاشق مھی فقط یمرگ دوست داشتھ باشن ول
ِ کھ از دست آرتام دمیبھت حق م. ستمی نمونی کارم اصال پشنیسھندم گفتم، از ا

 ی چی بفھمی اون، بذار کھ بتونِی خودتو بذار جاگمیم م بازی ولی باشیعصبان
 .زنھی داره دست و پا میبتی تو چھ مصیبفھم. کشھیم
 
 .  کردنھی شروع کرد بھ گری آرومِی صدابا
 
 !! آوا_
 

 :بھ زور لبخند زد و گفت. دی کشقیِ نفس عمھی پاک کرد و اشکاشو
 
 . باھات مشورت کنمنجایمن اومده بودم ا_
 
 : ابرومو دادم باال و گفتمِی تاھی
 
 ؟یدر مورده چ_
 
 : گفتکردی می دستش بازِی کھ با انگشتایدر حال.  پا و اون پا کردنی کم اھی
 
 .رمیِدرواقع اومدم کھ اجازه بگ_
 

 : کردم و گفتممیلدیٔ از اون خنده گارفبازم
 
 ؟یٔاجازه چ_
 
 .کنمیمن قبول نم,  خوبی باھام حرف بزنھ ولخوادی سھند مھی چند روزھی_
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 آخھ چرا؟_
 
 ...خوب... خوب_
 
ِ تا آخر عمرشون تاوان اشتباھاتشون و شنی وقتا آدما مجبور می آوا جون، بعضنیبب_ ِ

سفانھ من و آرتام ھم جزو اون دستھ از آدما ھست. پس بدن ِمتا  ی ولمیما سوخت. میٔ
 .نی خوشبخت ششاالیا. نی ما بسوزِی کھ شمام بھ پامیشی نمیراض

 
 : گفت و جواب دادیدیببخش.  جوابمو بده کھ تلفنش زنگ خوردخواست

 
 جانم آرسام؟_
 
 ؟یدیتو از کجا فھم!  ؟یچـــــــــــ_
 
 
 بھ من چھ؟. امیالزم نکرده، من نم_
 
 
 
 . ول کن توروخدا آرسام_
 
 
 .خداحافظ. باشھ، باشھ_
 
 .اشیتر بھ چدیدوباره دستشو کش. فشی انداخت تو کوی کرد و گوشیپف
 
  شده؟یزیچ_
 
 .نھ_
 
 ؟یپس چرا انقد کالفھ ا_
 

 : زد و گفتیپوسخند
 
 .ّعمھ شدم_
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 : گفتمی نالھ مانندِی صدابا
 
 ؟!ّعمــــــــھ _
 
 .ی بھ درد نخور و مزخرفِیلیِچھ نسبت فام... ّعمھ.  چند بار تکرار کردمھی لب ِریز
 
 ی وجود نداره؟ مھسا واقعا برنده شد؟ کیانائی آرتام و داگھی تموم شد؟ دی ھمھ چیعنی

  کنن؟یعقد م
 

 شن؟ی تر مکی لحظھ بھ لحظھ دارن بھم نزدوارای دکنمی احساس مچرا
 

 بھتر دی تا شاکنمی مزیچشامو ر. ّ مواج شدهایِ مثل دررشیتصو. کنمی رو نگاه مآوا
 . ادی ازش درنمی صدائی ولخورهی تکون تکون میِدھنش مثل ماھ. نمشیبب
 

ِ احساس کمبود اکسھنوزم . نمی رو سرهی دستم ماری اختیب. کشھی مریقلبم ت. کنمی مژنیِ
ّدھن آوا قده . شھیصورتم از درد مچالھ م  بعدش با دستاش ی ولشھی غار باز مھیِ

 .کنھی مشیمخف
 

 ؟!!کنھی مغی جغی چرا داره جنیا. شنومی آوا رو مِیباالخره صدا... آھـــــــــــان
 

 ٣بازم .  خانـــــــومنازی پرگھی بار مھی, انای داگھی بار م٣. کنھی اسممو تکرار مھمش
 . سھــــــــــندگھی بار مھی, انای داگھیبار م

 
 با دیشا.  از حد باز کردمشی چشامو بی چرا ولدونمینم.  بکشمقی عمِی نفساکنمی میسع

 دستو پام گزگز ِی انگشتاِنوک.  ھام بفرستمھی و بھ ریشتری بِی ھواخوامی کارم منیا
 ...  وکنمی احساس موی خاصِیسبک. کنھیم
 

ِ صورت کج و معوج آوا و روشنائادی مادمی کھ ی صحنھ ئنیآخر  حاال ی اتاقم بود ولِیِ
 .دهیِ و خواب چند ساعتھ میبازم خبر از دور, ِ از حد اتاقشی بِیکیتار
 

 و زونی آوِی از دستای ولدمیدی کھ صورتشو نمنیبا ا.  سرشو گذاشتھ رو تختسھند
 . بھ موھاشدمیدستمو آروم کش.  حدس زد کھ خوابھشدی منظمش مِینفسا

 
 ؟یسھند؟ سھند_
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.  بھ خودش اومد و بغلم کردھیبعد از چند ثان. نگام کرد,  سرشو گرفت باال بالفاصلھ

 :معترضانھ گفت
 
 . انای دارمیگی عمرم مِیِ تو بابت کسرقھی ایبخدا اون دن_
 
 : ابرومو دادم باال و گفتمِیتا ھی
 
 چرا اونوقت؟_
 
 : کرد و گفتیپف
 
 ؟یھوشی دو شبھ بیدونیم_
 

بگم من .  نشمداری بخوابم و بخوامی منیِ بعد اگھیبگم د. ِ حرف دلم و بزنمخواستی مدلم
 داد بزنم خوادیدلم م.  کردمیالی خی بِی کھ ادعامونمیبگم پش. خوامی آرتام و نمی بِیایدن

 : گفتمنایٔ ھمھ اِی بھ جایّو بگم بسمھ، خستھ شدم ول
 
 من کجام؟_
 

 : بھم کرد و گفتیھیِ نگاه عاقل اندر سفسھند
 
 .مارستانیب_
 

 : تکون دادم و گفتمیسر
 
 م؟یمارستانیمنظورم کدوم ب.  دادمصیاونو کھ خودمم تشخ_
 

 ی کھ سعیدر حال. رداشت بی رانھی. خچالیِرفت سمت .  گفتو از جاش بلند شدیآھان
 : بازش کنھ گفتکردیم
 
 ؟ی ندادصیچطور تشخ.  خودتونِمارستانیب_
 
! ؟ینیبی تو چطور، جلو پاتو مدونمیمن نم.  دادمصی تورم بھ زور تشخیکی تارنیتو ا_

  کجان؟ھی ساعت چنده؟ بق؟یکنیاصال چرا چراغا رو روشن نم
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 .  نفسم بکشی وقت کردانا،یدا... ااوو_
 
 : و گفتمدمی کشقیِ نفس عمھی
 
 .ِحاال جواب سواالمو بده.  نفسنمیبفرما، ا_
 
ِبھ خاطر تو .  عادت کردهیکی چشام بھ تارنجاموی وقتھ ایلی چون خنم،یبیجلو پامو م_

 . خاموششون کرده بودم
 
 : نگاه بھ ساعتش کرد و ادامھ دادھی
 
  بود؟ی چیسوال آخر... ـــــــــــمیا.  شده٨ بایتقر_
 
  کجان؟نایمامان ا_
 
 کھ می عوض کردفتیش.  بودننجای اشیِ دو ساعت پیکیتا ... نایآھان، و اما مامان ا_
 .انی بزنمیاالن زنگ م.  کم استراحت کننھی
 

بعد از .  چشامو بستماری اختی بدیِاز نور شد.  درآورد لشوی روشن کرد و موباچراغو
 ی دست تلفنو گرفتھ بود و سعھیبا .  دوباره بازشون کردم و سھندو نگا کردمھیچند ثان

 .  و گرفتھ بودی رانِی قوطگشمیِ با دست دره،ی شماره بگکردیم
 
  ازت بخوام؟یزی چھیسھند _
 

 . کردنیی آره، باال پاِیسرشو بھ معن.  و چسبوند بھ لباشیقوط
 
 .نجای اادیبگو آرتام ب_
 
 کرد با دستش ھم یسع. شرتشی رو تدی ھلو پاشِی ھاّکھیِتمام ت.  سرفھ کردن افتادبھ
 : گفتھیبعد از چند ثان. ِ ھم دور دھنشو پاک کنھشرت،یت
 
 ! ؟انای دایگی میچ_
 
 : خونسرد گفتمیلیخ
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 .کارش دارم خوب_
 
 .الزم نکرده_
 
 : کردم و گفتمی حوصلھ پفیب
 
 . باھاش حرف بزنمدیبا. ٔ سھند، حوصلھ چونھ زدن ندارمکنمیخواھش م_
 
 ؟ی کار داریِ بدونم تو با شوھر مردم چدیمن نبا_
 
 .دهی کھ بھ ذھنت رسستی نیزینترس، اون چ_
 

 : لب گفتِری تکون داد و زسرشو
 
 !؟ی شدری چرا پگنیبعد م_
 

 . محکم بست و رفتدرو
 
 
 ... و روشن کردمی ویت
 
 ...تمٔ دکمھ تخت ور رفبا
 

 ... دراوردماشوی تخت و باطرٔلھی بھ مدمی کوبکنترلو
 
 ...  لگد پتو رو زدم کناربا
 
 ... بچھ آرتام فکر کردمافھی قبھ
 

 ... اتاقدی رو تلفن سفدمی کشدستمو
 

 ...ِ رو گذاشتم سر جاش و کانال عوض کردمای باطردوباره
 
 ...دیِ چند تا اسم پسر بھ ذھنم رسھی
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 ... تلفنِیٔ خورد بھ دکمھ نارنجچشمم

 
 ... نگاه کردمواروی و ددر
 

 ... خودمونھِجیٔ دکمھ پھی دکمھ شبنی اچقدر
 
 ...دمی غلط زدم و پشت بھ پنجره خوابھی
 
 ... و خاموش کردمی وی تیِ حرکت آکروباسھی با
 
  تو اتاق؟ادی سوسن مای دکمھ رو فشار بدم، صنم نی خودم فکر کردم اگھ ابا
 
. دمیِ سھ نفرو از پشت در شنایِ پچ پچ دو ِی کھ صدارفتی داشت حوصلم سر مگھید

 .گنی می چنمی کردم ببزیگوشام و ت
 

 .نی کم آرومتر صحبت کنھی کنمی دکتر، خواھش مِیآقا: ی اولِیصدا
 

 . ِ بخشِی از پرستارایکی احتماال
 

مگھ . می آرومتر باشمیدیمام قول م. نی بھ کارتون برسدیخانوم شما بفرمائ:  دومِیصدا
  دکتر؟ِینھ آقا

 
 نیِبعد ا.  مسخره کنھخواستی گفت کھ انگار می جورھی.  کرددی دکتر تاکِی کلمھ آقارو

ِصدا و لحن و طرز حرف زدن سھندو م, گھیھمھ سال د  .شناسمیِ
 

 ؟یبری میِ کردن من چھ لذتتیآخھ سھند، تو از اذ: ی بعدِیصدا
 

 .زدمی حدس مدیِ دکتر گفتن سھند باِیاز آقا. نھِ کھ آرتام خان خودمونمی اخوب
 

 .یبری من مِیانایِ کردن داتی کھ تو از اذیھمون لذت: سھند
 

 ...من: آرتام
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 خورد بھ یزی چھی. دمیمن نشن,  آروم گفتیلی کھ خنی اامی حرفشو ادامھ نداد ای
 : سھندِی عصبی آروم ولِیصدا.  درٔرهیدستگ

 
 کجا؟_
 

 : و آرتام جواب دادنیی اومد پارهیدستگ
 
  با من کار داره؟یمگھ نگفت... ال االه اال هللا_
 
 . نشددهی کھ شنی پچ پچ و دوباره جوابھیِ مکث کوچولو، ھی
 
  نھ؟ای کھ خودم و بھ خواب بزنم رمی بگمی تصمتونستمینم
 

. ند نگام رو در ثابت موــــــــــژ،ی قـــــــــِی صدادنیبا شن.  اطرافو نگا کردمکالفھ
 و چشامو دمی بھ پشت خواب،ی حرکت آنھی ِیتو.  و در باز شدنیی کامل اومد پارهیدستگ
 .بستم

 
 ؟ی خوابانایدا_
 

 .  ندادمیجواب
 

با ھر . زدی مشکیِ چرا قلبم مثل گنجدونمینم. شدی تر مکی قدماش ھر لحظھ نزدِیصدا
 کردم خودمو کنترل یبھ ھر صورت سع. شدی مشتریِ ترس منم بداشتی کھ برمیقدم
 .ّ کوتاه و منظمِی نفساِدنی شروع کردم بھ کشن،یبرا ھم. کنم

 
 .ی نبودی خوبِگری بازچوقتیتو ھ_
 
!  ؟امی مگھ امکان داره من کوتاه بی خودم و زدم بھ خوابـــــــا ولدهیفھم,  مارمولکَیا

 :تمرو بھ آرتام گف. دمی کشی الکٔازهی خمھی و دمیِبا پشت دستم چشامو مال
 

 ؟ی امدی ک؟یینجایتو ا... ِا_ 
 

 : و گفتدیخند
 
 ؟ی باور کنم کھ خواب بوددیمثال االن با_
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 : قاطعانھ گفتمیلیخ
 
 .قایدق_
 

 : آورد باال و گفتدستاشو
 
 خوب شد؟. ِساعت خواب. میخئلھ خوب بابا، تسل_
 
 : و گفتمدمی کشی واقعٔازهی دفعھ خمنیا

 
 .آره شد_
 

 : سھند و گفتِی جانشست
 
 اد؟ی واقعا خوابت منکھیِمثل ا_
 

 : گفتمی افتادم و فوریزی چھی ِادی ھوی باز کردم جواب بدم کھ دھن
 
 . کھ عذرم کامال موجھھینیبیم. امی نتونستم بدیببخش. بابا شدنت مبارکھ_
 

ِاخم .  کارش تنگ شده بودنیچقدر دلم واسھ ا... ی ناز،یآخ.  بھ موھاشدی کشدستشو
 : کرد و گفتیظیغل
 
 ؟یچرا بھ من خبر نداد_
 

 : نگاش کردم و گفتمگنگ
 
  آرتام؟ویچ_
 
 .یمارستانی بنکھیا_
 

 : گفتمی حوصلگی تو ھوا تکون دادم و با بدستمو
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ِکف دستمو بو .  رزرو کرده بودمنجاروی ھفتھ قبل ا٢ انگار من از گھ،ی منیھمچ_
 ...نکرده بودم کھ

 
 :ِ وسط حرفمو با تعجب گفتدیپر
 
 . ازشون کھ بھ من خبر ندنی تو خواستگفت،ی سھند میول_
 

 : کردم و گفتمیطونی شخنده
 
 ی نباشم ولی خوبِگری من بازدیشا.  ھستیدیٔ روزنھ امھی کھ ھنوز دهی نشون منیا_

ِداداشم نامزد اسکار ِ . 
 

 : گفتدستمو گرفت تو دستش و.  زد و سرشو تکون دادی کمرگِلبخند
 
  ؟یینجای چرا ای بگیخواینم_
 

 ِیویِ نوشتن سنارِیی خستھ بود کھ توانای مغزم بھ قدری ناراحتش کنم ولخواستی نمدلم
 ومد،ی مادمی کھ یی ماجرا رو، البتھ تا اونجاِازی تا پری سنیدروغ و نداشت، واسھ ھم

 . کردمفیبراش تعر
 
 : گفتی مانندغیِ لحن جبا
 
   آوا ھم خبر داشت و بھ من نگفت؟یعنی ؟یچــــــــــ_
 
 : ادامھ دادی ناراحتبا
 
  منھ کھ حالت بد شد، نھ؟ِری بازم تقصیعنی_
 
 : کردم و گفتمیپف
 
 .مایِ کھ نبش قبر کننجای ایاینگفتم ب. ول کن تو رو خدا آرتام_
 
ِ باعث آزار تو مشھیمن ھم, سھند حق داره. تھی کھ واقعسیِنبش قبر ن_  .شمیِ
 

 : کھ بحث و عوض کنم گفتمنی اواسھ
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 ھ؟ی نظرت در موردشون چینگفت.  افتادادمی سھند، یگفت_
 
 . دوس دارن بکننیھر کار.  ندارهیبھ من ربط_
 
 : ادامھ دادی دلخوربا
 
 .ستمیِمن مثل سھند سنگ دل ن_
 
ِپشت سر داداش من حرف نزن... ی دک،یھو_ ِ. 
 

 :از فرصت استفاده کردم و گفتم.  کرد و فقط لبخند زدنگام
 
  داره؟یبابا شدن چھ حس_
 

 . بھ موھاشدی دستشو کشبازم
 
 .ایِّ حس دننیمزخرفتر_
 

 .ایتو مثال باباش.  آرتامنوینگو ا!!! ِا _ 
 

 : زد و گفتیپوسخند
 
 . کردی براش کارشھیِ اگھ پسر زئوسم باشھ، نمی کھ مامانش مھسا باشھ، حتیبچھ ا_
 

 . ام گرفتخنده
 

ِ لوس انتظار غوی جغیِ از اون دختر جشھیچطور م. گھی دگھی بدبخت، راس مخو
 : ربط گفتمی بیلی؟ خ! داشت یمادر

 
 ؟ی آرتِی کیعروس_
 
 .  گفتنت تنگ شده بودیدلم واسھ آرت_
 

 : و ادامھ داددی بوسدستمو
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 .انای تنگ شده دایلیدلم واسھ خودتم خ_
 
  ؟ِی کی عروسگمیم. آرتامحرفو عوض نکن _
 
 : دستم و ول کرد و گفتلی می بیلیخ
 
 .می محضر عقد کنمیپس فردا قراره بر. ستی در کار نییعروس_
 

تو تخت جا . مونھیِ بھ دل مھسا مدنیِداغ لباس عروس پوش.  راحت شدالمیخ...  جونآخ
 : گفتمیبھ جا شدم و جد

 
  بگذره؟ی شد از عروسی شد کھ راضیچ_
 

 : باال انداخت و گفتی اشونھ
 
ِ بھ فکر دی باواشی واشی گھی باباش گفت کھ دشد،ی کھ داشت مرخص مشبید. دونمینم_

 و می فقط عقد کنمی گرفتمی مھسا گفت من و آرتام تصمی باشم ولی عقد و عروسِیکارا
 .میخوایجشن نم

 
 ن؟ی و گرفتمی تصمنی با ھم ایدو تائ! ًجدا ؟_
 
 . ِ قتلشِمی تصمرم،ی در مورده مھسا بگتونمی کھ میمیمن تنھا تصم, نھ بابا_
 
 ؟یخوب پس چ_
 
 : جاش بلند شد و گفتاز
 
 . تو سرشھی باز چھ نقشھ اسی معلوم ندونم،یچم_
 

 : وار گفتمزمزمھ
 
 .نطوریآھان، کھ ا_
 

 . باشھدهی کھ شنستمی نمطمئن
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 دستشو ھوی.  کم نگاش کردھی.  و درشو باز کردخچالی چند قدم خودش و رسوند بھ با

 :ِ برگشت سمت من و با ذوق گفتیفور.  و برداشتیزی چھیدراز کرد و 
 
 . کردمدای پی چنیبب_
 

 :با شک گفتم. نمی کردم تا واضح تر ببزی رچشامو
 
 ِکمپوت ؟_
 
 : ھمون ذوقش گفتبا
 
ِآره، کمپوت ھلو _   کھ؟یخوریم. ِ
 
 .اوھوم_
 
 چنگال ھست؟_
 
 .میخوری با دست ماریب. فک نکنم_
 

 : گفترفتی کلنجار میِ کھ با در قوطی حالدر
 
 ؟؟ی کارم داشتی چی نگفتانای دایراست_
 
 

 ھلو ھیِ تا از انگشتاشو شکل ھفت کرد و ٢. زی و باز کرد و گذاشت رو می قوطِدر
 یِ حرکت مکشھی دست، از دندون استفاده کردم و با ِیبھ جا. ِگرفت سمت من, درآورد

 . تو دھنمدمیھلو رو کش
 

 : و گفتدیخند
 
 ِ چھ طرز خوردنھ؟نیا_
 

 : و گفتمدمیِ مثل خودش خندمنم
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 .یِطرز بھداشت_
 
 کھ یدر حال.  درشتم واسھ خودش درآورد و گذاشت تو دھنشِی ھلوھی ھمون روش، با
 : گفتدییجویم
 
 ؟ی بگیخوایخوب؟ نم_
 
 . برمنجای از اخوامیم_
 
 : ھلو نسبتا درشت گرفت طرفمو گفتھی
 
 .دھنتو باز کن_
 

 کم بزرگ بود، بھ زور شروع کردم بھ ھضم ھیھلو .  کھ گفتھ بود کردموی کارھمون
 .کردنش

 
 ؟ی بریخوای کجا میبھ سالمت_
 

 : قورتش دادم و گفتمدم،یی تند جوتند
 
 .ھیاروم_
 

 ری با کمپوت درگًدایشد.  نشون ندادی عکس العملچی چون ھده،ی بود کھ نشنمشخص
 : گفتدانھی نا امھیبعد از چند ثان. بود

 
 ؟یاری درشون بیتونی منی ببانایدا... پــــــــوف_
 
 : اشاره کردم و گفتمخچالی سرم بھ با
 
 .اری کن توش بی بشقاب ھس، برو ھمھ رو خالھیاونجا _
 
 . ِیِ فکر خوبن،یآفر_
 

ِ و با چند ضربھ محکم و تکرار جملھ خچالیِ سمت رفت "  برو تو گلو ایب. ھلو، ھلو"ٔ
 ِیِ آب ھلو بود و تولوی کمی و نیِ تا دونھ ھلو فسقل۴ِ و کھ شامل ی قوطِاتیِکل محتو
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ِ سلطان محمدم موقع فتح استانبول نگرفتھ ی کھ حتیِبا ژست خاص.  کردیبشقاب خال ِ
 :گفت بود بشقاب و گذاشت جلومو

 
 . نتِنوش جو_
 
 . کردم و خوردمدای پیکیِ آب ھلو، ٔاچھی اون دراز
 
 .یمرس_
 
 م؟ی چِونی و مدیابی شرف نیِ افتخار ای بگیخواینم. کنمیخواھش م_
 
 .یدیتو نشن, گفتم_
 
 . بگوگھی بار دھی شھیاگھ م.  حواسم نبودد،یببخش_
 
 .ھی مدت برم ارومھی خوامی مگمیم_
 
  چند روز؟یعنی مدت ھی_
 
 . چند ماهھی_
 

 : زد و گفتداد
 
 ؟؟یچند مـــــــــاه؟ آخھ واسھ چ! یچـــــــــ_
 
 .الزمھ آرتام_
 
 ھ؟ی اغھی چند ماه چھ صگھی چند روز برو مسافرت، دھی... خوب... خوب_
 
 . آب و ھوام عوض شھخوامیم_
 
 : تتھ پتھ گفتبا
 
 ؟ی استعفا بدیخوای میعنی_
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 .رمی بگی مرخصی کھ چند ماھکنمی ھماھنگ مرضاینھ، با عل_
 
 امی کھ مِی چند ساعتنی من، ھمِیِ کار کنم آخھ؟ تمام دلخوشیِ من بدون تو چانایدا_
 . مارستانیب
 

 : گرفت و ادامھ داددستمو
 
 .ری ازم نگنمی اگھی دکنم،یخواھش م_
 

 : گفتمملتمسانھ
 
 ی خبر، حسابنی داشتم کھ اونم با ای کوچولو انرژھی. آرتام، تورو خدا منم درک کن_

 .رمی کھ بمرمی نمرم،ی قوا مِدیفقط واسھ تجد.  رفتلیتحل
 
 . خدا نکنھوونھ،ید_
 

 : و گفتدی کشقیِ بھ موھاش و چند تا نفس عمدی کشدستشو
 
 .امیپس منم باھات م_
 
 : گرد شده گفتمِی چشابا
 
 شھ؟یمگھ م!!  آرتام؟یخل شد_
 
 . منم ببر،یری اگھ مامی نرو ایچرا نشھ؟ _
 

 :شمرده شمرده گفتم.  حفظ کنمموی کردم خونسردیسع
 
 . نکنتی اذکنمیخواھش م.  دارماجی احتی دورنیمن بھ ا_
 
 انا؟ی دایپس من چ_
 
 .گردمی برمیزود.  مشغول کنمارستانیتوام سرتو با بچھ و مھسا و ب_
 
 : گفتی خفھ اِی صدابا
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 ؟یّ مکھ نکنیحاج ی حاجیدی قول م؟ی برگردیدیقول م_
 
 .نجاستی امیخونھ زندگ. دمیآره بابا، قول م_
 
 : گفتی جملھ ام تموم شد، ھل ھولکتا
 
 ؟یاصال کجا قراره بمون_
 
 . بمونمنای آقا جونم اِشی پخوامی میخونھ خودمون کھ پا بر جاست ول_
 

 : و گفترونی محکم داد بنفسشو
 
 ؟ی بریخوای میک_
 
 . احتماال ھفتھ بعد برمی نگفتم ولیفعال کھ بھ کس_
 
 .دنی اجازه نمنای کھ بابات اشاالی اد،یمن کھ زورم بھت نرس_
 

 ...ِا ، آرتـــــــــــام_ 
 
 .یِفقط قول بده قبل رفتن خبرم کن. باشھ، باشھ_
 
 .چشم_
 

 ... ھم گذشتصی روزه بعد از ترخنیچھارم
 

ً، رسما، شرعا و قانونا١١ِ صبح ساعت روزی و مھسا از پرآرتام ً زن و شوھر , ً
 اصرار داشت کھ یلیصنم خ.  نفس گرفتمِیاز اون لحظھ تا حاال، تنگ. شنیمحسوب م

 ی گوشم نگذره و جدِخی دفعھ خطر از بنی اگھی دترسمی می برم ولگھیٔ سھ ھفتھ دایدو 
 . سکتھ کنمیجد
 
 ی رو مخشون کار کردم تا راضیکل . در مورده رفتن حرف زدمنای با بابا اروزید

. کردی مخالفت ممی مامان مرکردم،ی میبابامو راض... سی دو تا کھ نیکی بتمیمص. شدن
 زحمت یلی کھ خنیخالصھ ا. شدنی نمی راضی مامانم و بابا علکردم،ی میاونو راض
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 اونم زنھ،یِ فقط سھنده کھ ساز مخالف معالف.  کردمی جا راضھی تا ھمشونو، دمیکش
 . ِسپردم دست آوا

 
 :گفتم, نوشتی میزائی چھی جلو دادگاھا تند تند ِیسای نوضھیِ بھ سوسن کھ مثل عررو
 
  برم؟خوامی می گفتشیبھ عل_
 

 : کھ سرشو بلند کنھ جوابم و دادنی اِبدون
 
 . با خودت حرف بزنھخوادی گفت می دادم بھش ولحی کوچولو توضھی_
 
 .باشھ، پس من رفتم_
 

 : گفتی جدیلیخ.  نوشتن برداشت و نگام کرد ازدست
 
 . قبول نکنھدوارمیام_
 
 .دمیمطمئن باش اگھ قبول نکنھ، استعفا م_
 
 .انایخدا شفات بده دا_
 

 ی چند بار دکمھ شو فشار دادم ولھی. ِ بھ حرفش ندادم و رفتم سمت آسانسوریتیاھم
ّ کردم و مجبورا از پلھ ھا یپف.  کرده بودری گ٢ٔ طبقھ ھمکف و ِنیِطبق معمول ب ً

 ستادهی ارضای علِی منشِینفس نفس زنان رو بھ رو, قھیبعد از چند دق. استفاده کردم
 .بودم

 
 دکتر ھستن؟... ِیآقا. یضیِخانوم ف... نینباش... خستھ_
 
 ن؟یزنی اومده؟؟ چرا نفس نفس مشی پیمشکل_
 
 .ّپلھ_
 

 : و گفتدیخند
 
 .کنمیبـــــلھ، درک م_
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 : اشاره کرد و ادامھ دادی بھ صندل دستشبا
 
 . دکتر خبر بدمِی تا من بھ آقادینی بشدیبفرمائ_
 
 . بلند شمتونمی نمگھی دنمی خستم کھ اگھ بشیبھ قدر.  راحت ترمینطوریا_
 
 .لتونھیھر جور م_
 
 :ھیبعد از چند ثان.  دکمھ رو فشار دادھی برداشت و ویگوش.  لبخند نگاش کردمبا
 
 . آوردنفیِخانوم افشار تشر_
 
 
 .بلھ، چشم_
 
 
 
 . ھنوز امضا نشدهر،ینخ_
 
 : و گفتی با دست اول بھ در اشاره کرد بعدش گذاشتش رو دھنندفعھیا

 
 .نییشما بفرما_
 

 : گفتمآروم
 
 .یمرس_
 

 : و بھ کارش ادامھ دادنیی آورد پاکنمی خواھش می بھ معنسرشو
 
 . دکتر، گوشم با شماستِیبلھ آقا_
 
 . ضربھ زدم بھ در و رفتم داخلھی
 

 : گفتمی و بھ شوخینشستم رو صندل. زدی حرف مشی ھمچنان داشت با منشرضایعل
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ِمخ دختر مردمو خورد_  .شاتتی خرده فرمانی با ایِ
 

 :  اشاره شو گذاشت رو لبشو آروم گفتِانگشت
 
 . شنوهیشـــــــــــــــش، م_
 

 افتادم کھ ی اون روزِادیناخودآگاه .  دادمھی تکیل باال انداختم و کامل بھ صندی اشونھ
 .  داده بودیّ منت و شرط و شروط بھم مرخصیبا کل

 
بازم .  فرار کنمیِ ھمھ فشار عصبنی از اخوامی بازم مشھ،ی داره تکرار مخی تاربایتقر

 نی ھمچھی دونستمیاگھ م. ِ حل مشکل، صورت مسالھ رو پاک کنمِی بھ جاخوامیم
.  ببندم کھ زمان زودتر بگذرهلی ھم در انتظارمھ، امکان نداشت اون ھمھ دخیروزائ

 حواست و جمع کن، ممکنھ برآورده یکنی مو آرزیوقت: گفتی مشھیخانوم جونم ھم
 . بودی منظورش چفھممیحاال م. بشھ

 
ِ مھسا فقط دوست دختر کردمی کھ فک میھمون روزائ.  گشتی ھمون روزا برمکاش

ِ کھ انتظار تکرار یھمون روزائ.  در کار نبودی کھ ھنوز بچھ ایھمون روزائ. ِآرتام 
 .  بودمیٔ بوسھ، تنھا دغدغھ زندگھیِلذت 

 
 . لبخند نشست رو لبامھی ی خانی دکتر تقِیِ شب عروسِی آورادی با
 
 ؟یخندی میبھ چ_
 
 ی خودمو جم و جور کردم و الکعی سری کم ھل شدم ولھی رضای علِی صداِدنی شنبا

 :گفتم
 
 . دخترمی کھ بھم گفتکردمی فکر میداشتم بھ اون روز_
 

 . خندهِری ززد
 
 . دخترم صدات کنماتونمی م،یاگھ دوست دار_
 
 .یرسی بھ نظر مری پیلیاون وقت خ. نھ_
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 : گفتدوی شو خارچونھ
 
 .یری و معرکھ گیری پِسر: گھیِ ضرب المثل معروف ھس کھ مھی ی کھ ھستم ولریپ_
 

 : کرد و ادامھ دادیٔاونم خنده کوتاھ.  ام گرفتخنده
 
 . ندارمیِّالبتھ قبول دارم کھ سن مناسب_
 

 : کردم و گفتمیزی رِاخم
 
 ؟یِمناسب چ_
 
 .یعشق و عاشق_
 

 : زدمیپوسخند
 
 شھ؟ی مشی حالزای چنی ا،یمگھ عاشق_
 

 : و گفتزی و گذاشت رو مدستش
 

 ؟یِ مصداق بارزش خودتی بگیخوای میعنی_ 
 
 . ممکن بودِریِ نبود، عشق غیریِنھ مالھ من از نوع معرکھ گ_
 
 ی عشقنی ھمچھیِ بابت یخوایچرا م.  ممکنِری غیگیِخو دختر خوب، تو کھ خودت م_

 ؟ی خراب کنتویزندگ
 
 خراب موی زندگخوامی گفت من میبعدشم ک. سی نشی حالزای چنیقبلنم گفتم، عشق ا_

 !کنم؟
 
 ست؟ی نیخراب کار, ی استعفا بدیخوای کھ منیا_
 
 .رمیگی می مرخصدم،یاستعفا نم_
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.  قفل شده اشِیسرشو آورد جلو و گذاشت رو انگشتا. ِ گاه چونھ ش کردھی تکدستاشو
 : کرد و گفتی داریِنگاه معن

 
 .ی بھم داده بودی قولھی ی گرفتی کھ ازم مرخصی بارنیاگھ اشتباه نکنم، آخر_
 
 .ٔاون قول بھ منزلھ رشوه بود_
 

 : نشست و با تعجب گفتصاف
 
 !رشوه؟_
 
 .یداشتی کھ دست از سرم برنمدادمیاگر اون روز، اون قولو نم_
 
 !!یدی مالرهی شدایآھـــــان، پس سرمو با وعده وع_
 

 . ھاھی تو اون مایزی چھی... ِاه_ 
 
 ؟یخوای می چند روز مرخصنمیبگو بب, )رشوه دھنده( یِخـــــــــــوب، خانوم راش_
 
 .ادای بھ نظر مادی کم زھی می بھ روز حساب کنمیاگھ بخوا!!!... روز؟_
 
 اد؟یمثال چقدر ز_
 
 . روز١٠٠ًحدودا _
 
 انا؟ی کار دای چیخوای موی ماه مرخص٣!! ؟یچــــــــ_
 
 : گفتمی جدیلیخ
 
 .ماه طول بکشھ، استعفا بدم٣ از شتری اگھ بدمی قول می ولی تللیّ برم ھللخوامیم_
 

 : کرد و گفتی خنده اتک
 
 تھ؟ی قبلِیِ از نوع قوالنمیا_
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 . راحتالتی خشھ،ی نمایری از اون تو بمگھی دیری تو بمنینھ، ا_
 
 :پاکت و گرفت سمتم و گفت.  رو کاغذ نوشتیائیزی چھیِ و مثل دفعھ قبل دی کشیآھ
 
 .ی بده بھ حسابدارنویا_
 

 . پاکتو ازش گرفتم و دستشو فشار دادمک،ی نزدرفتم
 
 .رضای علیمرس_
 

 کوتاه بغلم یلیخ.  دور زدزشوی کھ دستم تو دستش بود از جاش بلند شد و می حالدر
 :کرد و گفت

 
 .ی نشمونی پشدوارمیام_
 
 : لبخند گفتمبا
 
 .نطوریمنم ھم_
 
 . ی داشتھ باشیِسفر خوب_
 
 .یمرس_
. 

 مای ھواپِیِ عاشق غذاھایاز بچگ.  کھ حد ندارهادی کوتاه خوشم مِی پروازانی از اانقدر
 شتری منم بھ ھمون اندازه بِجانی بود، ذوق و ھشتریِ ساعت پرواز بی ھر چلیاوا. بودم

 گرفتم ادی گھید. ی شدم و کم حوصلھ و صد البتھ حرفھ اری پگھی حاال دی ولشدیم
 .ادی برمیگ, القھ امِ مورد عِی تا غذاھازم بندایپروازا رو چھ ساعت

 
 دنبالم ادی احد بیاول قرار شد کھ دائ.  ساعتشو خبر دادمنای از پرواز بھ آقا جونم اقبل
 .امی بخوامی منای کردم کھ با تشونی اصرار راضی با کلیول
 

 ی رو بھ سرباز صفردم،یکشیِ و دنبال خودم بھ زور منمیِ تا چمدون سنگ٢ کھ ی حالدر
 : گفتمکردیکھ از لحظھ ورودم بھ فرودگاه، بر و بر نگام م

 
 ؟یخوایشماره مو م_
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 :با تتھ پتھ گفت,  برش داشتنکھیبعد از ا. ِ ھل شد کھ کالش رو دوشش افتادیبقدر

 
  شوما؟ییگوی میچ_
 
 دستامو از ھم باز خواستیچقد دلم م... ی جانــــــــم ھمشھری جانــــــــم لھجھ، ایا

 :کنم و داد بزنم
 
 .سالم وطـــــــــــن، من اومــــــــدم_
 
 :ِ لبخند کوچولو زدم و دستمو گرفتم طرفش و گفتمھی بھ جاش یول
 
 .اناسیِاسم من دا_
 

تا .  کرده بودری دستم و لبخندم گِنینگاش ب. دی و الغرش پردهیِ از صورت کشرنگ
ّ زد پس کلمی خبری از خدا بھیخواست جواب بده،   ضربھ محکم و کارساز یبھ قدر. ِ

 ھی شد و با دهیِ بغل سربازه کھ دستم کشفتمیبود کھ تلو تلو خوردم و کم مونده بود ب
 . درجھ برگشتم عقب١٨٠ِچرخش 

 
 ؟ی توئوونھید_
 
 : حق بھ جانب گفتافھی قھی با
 
   بدبخت؟نی رو ایَ ھمھ پسر، انگ، دست گذاشتنی اِنی تو؟ بای منم وونھید_
 

 : ادامھ دادنایت. کردیبا تعجب داشت ما رو نگا م.  رو نگا کردمچارهیِ سرباز ببرگشتم
 
  اضافھ خدمت بخوره؟یخوایم_
 
 : گفتمطنتی شبا
 
 .می با ھم آشنا ششتری گفتم بکنھی داره نگام مدمید.  نداشتشیمن کھ کار_
 
 .رمیمی میدارم از گشنگ, ِ ساعت منتظرتم٢ می برایب. الزم نکرده_
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 : رو بھ سرباز ه گفتگرفتی از چمدونا رو ازم میکی کھ ی حالدر
 
 .ِ و بدبختت نکرده، جم کن اون فک افتاده توومدهیتوام تا مافوقت ن_
 
ِ کھ منتظر من باشھ رفت سمت در خروجنیِ گفت و بدون انویا  چشمک بھ ھی. یِِ

ِ کردم با چند قدم بلند خودم و بھ یسع. دمیسربازه زدم و دستھ چمدونم و گرفتم و کش
 : برسونمنایت
 
  مگھ دنبالمونن؟؟ی چرا انقد عجلھ دارنایت_
 

 .ِ بھ سوال من نداشتی ربطچی کھ داد، ھیجواب
 
  چمدون؟نی تو ای گذاشتیباز چ_
 
 . تونی کردم و چپوندم اّکھی تّکھیّمھسا رو کشتم، با اره ت_
 

 : کج کرد و گفتدھنشو
 
 !! ھان_
 
 جنازه رو آوردم فتھی بابی تا آبا از آسھ؟ی اومدم ارومی واسھ چھوی یر کردپس فک_
 . کنممی قانجایا

 
 : گرفتم و گفتمی جابزویِ چونھ مو ژست استِری گذاشتم زدستمو

 
 رم؟ی لو منا،ی خونھ خانوم جون اِزریبھ نظرت بذارمش فر_
 
 انا؟ی دایشی تر ممزهی روز بھ روز ب،یدقت کرد_
 

 . کردممیلدیِ معروف گارفِی جوابش فقط از اون خنده ھادر
 
 حرکت خودشو پرت ھی با نایت. میِ تا چمدونا رو، صندوق عقب جا کردمی زور زدیکل

 : کھ نشستم گفتمنی آروم و خانومانھ در و باز کردم، ھمیلی من خی ولنیکرد تو ماش
 
  مثال؟شدی میتو چ میاوردی مشویکی صندوق؟ میذاشتی ھر دو تاشم مدیحتما با_
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 .  کندنی از زمنوی آف ماشکی تھی زد و با استارت

 
 .می و سوار کنی بنده خدائھی می خواستدیشا_
 

 : مو دادم بھ درو کامل برگشتم طرفشو گفتمھیتک
 
 ؟یمثال کــــــ_
 
 : گفتالیخی بیلیخ
 
 . ندهری گگھ،ی ھس دی عموئھیحاال _
 

 : صاف نشستم و گفتمدوباره
 
 ...یراست. اصال بھ من چھ_
 

 بغلشم نکرده ی رو بوس نکردم، حتنای افتاد کھ تادمی کھ حرفم تموم بشھ، نی از اقبل
ِخم شدم و پشت سر ھم بوسش کردم..بودم  :سرمو گذاشتم رو شونھ شو گفتم. ِ

 
 .ینائی دلم برات تنگ شده بود تیلیخ_
 

 :ِ سرشو گذاشت رو سر من و گفتاونم
 
 . بوست کنمخوامی جلو، ماریخودت لپتو ب. تنگ شده بودمنم دلم برات _
 

 یِ بوس سرسرھیاونم .  لباشِکی لپمو بردم نزدجانیبا ھمون ھ.  بچھ ھا ذوق کردمِمثل
 :و کج و کولھ کرد و گفت

 
 و واریحاال بکش کنار تا نزدم بھ در و د.  داشتھ باش تا بعدنوی طلبت، فعال ایکی_

 .میجوون مرگ نشد
 

 ِری بھ مسی ربطچی کھ ھیابونائی از خیکی ِی تودیچی پنای کھ تمیِ وارد شھر شده بودتازه
 ،ی ندادم، با خودم گفتم حتما بازم دارن روگذریتیاھم.  نداشتنایٔخونھ خانوم جون ا

 . می کنری گکی تو ترافخوادی نمنامی و تزننی میزی چ،یرگذریز
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. ِ ھمچنان خونھ مونده بود اون سر شھریِ مرکز شھر ولمی بوددهی رسقھی از چند دقبعد

 : نتونستم تحمل کنم و معترضانھ گفتمگھید
 
 م؟یری کجا ممیمعلوم ھس دار_
 

پسره نگامون .  تک بوق زدھی قد بلند نگاه داشت و یِ پسر نسبتا الغر ولھی ِی پاجلو
ِ ھم در جواب لبخندش، چشمک نایت. نیِ زد و اومد سمت ماشیکرد و لبخند گلھ گشاد

 و با دست شھی کھ پسره چند ضربھ زد بھ شکردمیِبا دھن باز داشتم نگاشون م. زد
 : گفتی جدیلیخ.  رو نگا کردمنایت بالفاصلھ. اشاره کرد کھ بازش کنم

 
 .گھی دگھی می چمینی ببنیی رو بده پاشھی خوب شھ؟یھان؟ چ_
 
. ٔاشو گذاشت لبھ پنجره و سرش و آورد داخلپسره دست. نیی رو دادم پاشھی شدی تردبا

پسره نگام . ی صندلِی بھ پشتدمی عقب و چسبدمیکش,  و جا داشتتونستمی کھ مییتا جا
 :کرد و گفت

 
 .ی انقدر ترسو باشکردمی فک نم؟ی معروف توئِیانایپس دا_
 
 : گفتماری اختیب
 
 ھان؟_
 

 : و گفتدیخند
 
 . خوشوقتمتونیی از آشنأگمیم_
 

 ھی کھ بفھمم کاوردمی بھ مغزم فشار میھر چ. کردمی داشتم با تعجب نگاش مھنوزم
 مشترکمونو ِری مشترک و غِیِ کل دوستاھ،یِعرض چند ثان. ومدی نمادمی یزی چیول

 :دی بھ دادم رسنای کھ تشدمی داشتم کالفھ مواشی واشی گھید. سرچ کردم
 
 ؟ی سوار شیخواینم_
 

ِرفت سمت در عقب و بازش کرد و با . رفت صاف شد و از پنجره فاصلھ گپسره  ھیِ
 : گفتنای و رو بھ تنیِ داخل ماشدیحرکت پر
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 .ی خانوممیبزن بر_
 
 : پسره رو نگا کرد و گفتنھیاز ا.  گازش و گرفت و را افتادنامیت
 
 م؟یکجا بر_
 
 .می خونھ مالھ منو بردارمی بر،ی الزم ندارنتویاگھ ماش_
 
  داره؟یچرا؟ چھ فرق_
 
 .ستمی راحت نینجوریآخھ من ا_
 
 ...ی تو رانندگیخوایم_
 

 :ِ وسط حرفشون و گفتمدمیپر
 
 ھ؟ی چٔھی بھ منم بگھ قضیکی شھیم_
 
 : چند بار ابروھا شو انداخت باال و گفتھی نایت
 
 . کھ گفتمی ھمون بنده خداھھ ائنیا_
 
  عمو اسم نداره؟نیا_
 

 : دستشو آورد جلو و گفتپسره
 
  . ِاسمم فرزام_
 
   نھ؟ای نشون بدم، اصال باھاش دست بدم ی چھ عکس العملرمی بگمی تصمتونستمینم
 
 : گفتنایت
 
 و یشی مسلمون مرسھیِ نوبت بھ دوس پسر من کھ می ولیدیبا سربازه دست م_

 ؟یکنیاستخاره م
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 : تعجب گفتمبا
 
 !!دوس پسر_
 
  و نشناختھ، سوارش کردم؟دهی ند،ینھ پس فکر کرد_
 

 : و گفتمدمیخند
 
 .ستی ندیّواال، از تو بع_
 

 : گفتفرزام
 
 . دستم خشک شدا_
 
 : گفتمی شرمندگبا
 
 . حواسمو پرت کردوونھی دنیا. دیآخ آخ، ببخش_
 

 : دستش و فشار دادم و ادامھ دادمبالفاصلھ
 
 . خوشوقتمتونییمنم از آشنأ_
 
 : معروف نگھ داشت و گفتِی از ھتالیکی جلو نایت
 
 .رمیمی میکھ دارم از گشنگ نیی پانیبپپر_
 
 .خانوم جون غذا درست کرده، منتظره. نای تشھینم_
 
 : گفتی دلخوربا
 
 ؟یپس فرزام چ_
 
 : کردم و گفتمکرد،ی نگاه بھ فرزام کھ مظلومانھ داشت ما رو نگا مھی
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 .ادیخوب، اونم ب_
 
ِ نشون مادربزرگِ تو ارمی اونوقت بشناسن،ی فرزام و نمنای ھنوز مامانم ا؟ی چگھید_

 .انای داایگی می چھیبدم؟ 
 

 : بگم کھ قبل از من فرزام گفتیزی چخواستم
 
 میری راحت مِالی با خمیزاری قرار مگھی روز دھی شاالیا.  زشتھگھ،ی راس منایت_
 .رونیب
 
 : گفتنایت
 
 .می خونھ، بعد برمتیپس برسون. باشھ_
 

 :  گفتپکر
 
 .یاوک_
 

. نای انایِ جلو در خونھ تمیدیِ و معمول شھر باالخره رسنی سنگِکیِ از رد کردن ترافبعد
 :ّ جو و عوض کنم رو بھ فرزام گفتمنکھیواسھ ا

 
 .ی رو تور کردھیِ کھ دختر ھمسانمیبیم_
 
 : و گفتدی خندنایت
 
 . رو خر کردمھیِنھ، من پسر ھمسا_
 
 . گرد شده و متعجب نگاش کردمی چشمابا
 
 . خوب خوشم اومد ازش، شماره دادمھ؟؟یچ_
 

 : و ادامھ داددی آه کشیالک
 
 . خودش قرار بود اقدام کنھکردم،ی کم صبر مھی کھ اگھ دمیبعدا فھم_
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 ی فرصت طالئنی از اتونھیاگھ دعواتون شھ م. دهی فرزام و نشون مِی خوش شانسنیا_
 .استفاده کنھ

 
 : کرد و گفتی اخمنایت
 
  قافلھ؟ِقی رفای ی دزدِکیتو شر_
 

 : کردم و گفتمی خنده اتک
 
 تونمی قاطعانھ میلی االن خیخوده آقا دزده ول: گفتمی بود، حتما مشیّواال اگھ چند ماه پ_

 .بگم کھ قـــــاتـــــل
 
 : گفتدیخندی کھ می در حالنایت.  خندهِری زمی حرفم ھممون زدنی ابا
 
 .کنمی چمدونا شک مِاتی دارم بھ محتوواشی واشی گھید_
 
 .یکنیِ توش تو باور نمیمن رک و پوست کنده گفتم چ. شک نداره کھ_
 
ِ من رفع نیاگھ اجازه بد.  ھالک شدمی من از گشنگی کالمتون خانوما ولِونیشکر م_

 .زحمت کنم
 
 و میدی دست از بحث کشکرد،ی پر از خواھشش نگامون مِی فرزام کھ با چشاِی صدابا

 . می شدادهی پنی از ماشیِجھت خداحافظ
 

 . و فرزامنای شدم بھ ترهی و خنیِ مو دادم بھ در ماشھیتک
 

 تونستمی راحت میلی خخواستم،یاگھ م. زدنی حرف مزی رزی ھمو گرفتھ بودن و رِدست
 ی درست و حسابذاشتی شکمم نمِی صدادمیشا. ّ حسش نبودی ولگنی بھ ھم میبفھمم چ

 .دی پروا، فرزام و بغل کرد و بوسی بیلی خنایت. تمرکز کنم
 
 چقدر راحت ؟یمن چ... خودم...  پروا کھ خودمی بگمی منای بھ تی جالبھ، در حالیلیخ
 !ٔ درباره خودم حرف بزنم؟تونمی مگھیاصال د. ارمی خودم کم بِفی تو توصتونمیم
 

ِ جنگجو سرسخت بودم ھی انت؟ی خای دمیِ ؟؟ من طعم عشق و چشای حی بای پروام ی بمن
ِ رھگذر ساده؟ خزون زندگھی ای    مو؟اھایِ بھار روای و باور کنم میِ
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 و نھی از ک،ی از دلتنگ،ی پر شدم از گفتن، از دوریِ تنھا شدم؟ کیِک...  گم شدم؟؟یِک

 . شدم از عشق، از آرتامیمن خال...  آرامش؟ھیّ حس اشنا، از ھی شدم از یخال
 
 :  زدم و گفتمی ایِلبخند مصلحت. م جلو صورتم بھ خودم اومدمِ دست فرزاِی تکونابا
 
 . جبران کنمدمیقول م. ِ بھ خاطر من برنامتون بھ ھم خوردد،یببخش_
 
 ن؟یومدیٔ روزه معروفتون و ن٢ ِیپس از اون مسافرتا_
 

 و خط و نشون ومدمی چش و ابرو مشیِ بھ خاطر دھن لقنای کھ واسھ تی حالدر
 :رو بھ فرزام گفتم, دمیکشیم
 
 .درضمن سھند تھرانھ. نجای مدت بمونم اھی دارم مینھ، تصم_
 

 : و گفتدی با ذوق بھ ھم کوبدستاشو
 
  باشھ؟ی واسھ کمونیِپس قرار بعد_
 
 . بعدش در بست در خدمتتونمن،ی چند روز بھم وقت بدھیاگھ _
 

 :آروم زدم بھ بازو شو گفتم.  شدپکر
 
 نای و با تکردمی از فرصت استفاده می چند روز، حسابنی تو بودم، اِیمن اگھ جا_

 .ستی خبرا ننی از اگھی دام،یچون اگھ من ب. کردمیخلوت م
 
 یِ زد و با لحن خاصنای چشمک واسھ تھی.  کردیٔ دادو خنده دندون نمائشینی بھ بینیچ

 :گفت
 
 .شھیحتما اجرا م نده،یِ چند روز آِیط.  استقبال بھ عمل اومدشنھادتونیاز پ_
 

 : گرفتم جلوش و گفتمدستمو
 
 .خوش بگذره_
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 . دی رو بغل کرد و بوسنای کھ باھام دست داد، دوباره تنی از ابعد
 
 گھی ھمدنیھمچ. خوب در و تختھ با ھم جور شده بودن.  کاراشون خندم گرفتھ بوداز

 و چند ارتی زمیری با االغ ممی دارکنھی ندونھ فکر میرو بغل کرده بودن کھ ھر ک
 .می تا برگردکشھی طول میسال

 
 : گفتمدمشیکشی کھ می رو گرفتم و در حالنای تِدست

 
 .ی تلف شدن از نگراننایخانوم جون ا. میریِدل بکن بابا، سفر قندھار کھ نم_
 

ٔباالخره دم در خونھ خانوم جون ا, چمدون بھ دست,  ربعھی از بعد ِ  .می بودنایِ
 
. دمشونیدی بار بود کھ منیانگار اول.  زنگ و فشار دادمیارِ قابل انتظِریِ ذوق غبا
 . از ھمھ واسھ ناز ماما دلتنگ بودمشتری بی دلم براشون تنگ شده بود ولیلیخ
 

, ِ بردم سمت در و کامل بازش کردمورشی دای بددیِمثل ند.  باز شدیّکی چِی با صدادر
ِ پشت سر من داخل کرد،ی کھ با وحشت اطرافشو نگا می درحالنامیت.  شدماطیِوارد ح ِ

 . شد
 

 .گشتی سگِ آقا جونم م،یِ معمول داشت دنبال سانِطبق
 
 : گفتی لرزونِی صدابا
 
  واسھ خودش؟گردهی بازم ول مایبھ نظرت بستنش _
 

ِ شکستن چند شاخھ و پشت بندشم لھ شدن برگا خبر از ِی جوابشو بدم کھ صداخواستم ِ
 . دادی میِاومدن سان

 
 .ِ سمت صدامی برگشتدوتامونم

 
 کھ یاصالت. شدی مکتری و ھر لحظھ بھمون نزدداشتی قدم برمیِ با اصالت خاصیسان

(  ِ تو جنس دوبرمنشھی بگم، فقط متونمی کھ بھ جرات میاصالت.  جنسش بودِیاقتضا
Doberman ( الغرو بلندش، ِیِ براق بدنش، پاھاِیاھیِ کھ تو نگاه اول، سیجنس. دید 

ٔکمر نسبتا افتادش، پوزه قھوه ائ  کھ با چند ماه ی و گوشائزشی تِی با دندونادهی و کشیِ
 یِ باعث وحشتت بشھ ولتونھی مشن،ی نمزونی خرگوش آوِیِ مثل گوشاگھی د،یآتل بند
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 طنتیِ کھ از فرط شیِ خندونش، دھن باز و زبونِاهی سِی و با چشاشھی مکتی نزدیوقت
 شو دهی بریِچولوِ و دم کوکنھی شده نگات مزونی و خنک شدن آویتشنگِواسھ رفع 

 .ی بغلش کنخوادی دلت مده،یتکون م
 
 کھ یِ پشت چمدونکردی می و سعرفتی عقب تر منای تداشت،ی برمی کھ سانی ھر قدمبا

 داشتنو ی بود کھ ھر دو تاشونم چشم از ھم برنمنجاشیجالب ا. رهیدستش بود سنگر بگ
 .دادنی آروم انجام میلیِتمام حرکاتشونو خ

 
 نای تدیفھمی کھ منیِمثل ا. ِ عوض کرد و اومد سمت منرشوی مسیِ چرخش آنھی با یسان

 . کنھتشی اذومدی و دلش نمترسھیازش م
 

ٔدستھ چمدونو ول کردم و . زل زد بھم, زدی کھ لھ لھ می من نشست و در حالِی پاجلو
 :ِکف دستمو بھ طرفش دراز کردم و گفتم. رو بھ روش زانو زدم

 
 .سالم_
 

 ندارم، تمونوی بھ ھونیِقصد توھ. (ِ آورد باال و گذاشت تو دست من و پارس کرددستشو
 ). جھیِ اصطالح راھی نی کھ انیدونی خوب خودتونم می بگم واق واق کرد ولدی بادونمیم
 
 . می بدادشی بود تا ِ ماه وقت من و سھند و گرفتھ۵ً بود کھ حدودا ی کارنیا

 
 : بھ سرش و گفتمدمی چند بار کشدستمو

 
 .ای تپل مپل شدی حسابطون،یش_
 
 .  رو دستم و دوباره پارس کرددی از من دستش و کشدی تقلبھ
 

 نرم و گردالو بود کھ یبقدر.  دست و پاش بودمِری زِی چرمّکھی ت٣ ِی برجستگِعاشق
روشون لم , ی خستھ ای کھ وقتیائی بادیھمون صندل. نداختی پوف پوفا مِادیمن و 

 .یکنی رو مای دنِفی و کیدیم
 

 نای از آرتام بگم براش کھ تخواستمیتازه م.  بودمی و درد و دل کردن با سانی بازِغرق
 : لرزونش گفتِیبا ھمون صدا

 
 . ھمھ منتظرنانا،ی داگھیّبسھ د_
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 ... کھیدونینم.  تنگ شده بودیلی دلم براش خنا،ی تیوا_
 
 .ِ پر تحکم آقا جون، حرفم نصفھ موندِی صدابا
 
 .ِ برگرد سر جاتیسان_
 
البتھ دروغ چرا، ھممون ازش . بردی ازش حساب می بود کھ سانی جون، تنھا کسآقا

 !ِ جرات داشت رو حرف آقا جون حرف بزنھ؟ی مگھ کسم،یبردیحساب م
 

 ِنی زود بیلیخ.  بار پارس کرد و رفت٢ تکون داد و ی بار دمنی آخرِی برایسان
 : و گفترونیِ نفس حبس شده شو داد بنایبا رفتنش، ت.  باغ گم شدِیدرختا

 
 !!!  ی بزرگنی سگھ آخھ؟ اونم بھ اِیِ وسط شھر چھ جافھمم،یمن نم_
 

ّدستھ چمدونو گرفتم و را افتادم طرف پلھ ھا.  لبخند اکتفا کردمھیِ جوابش بھ زدن در ِ  ِیٔ
ِ خاطر درد پاش رو وبھ جز خانوم جون کھ بھ. خونھ  پی نشستھ بود، ھمھ بھ ترتلچریِ

 .  بودننای بودن و آماده استقبال از من و تدهیصف کش
 
 : گفتمی بلندِی صدابا
 
ِسالم بر اجداد خاندان افشار و مش_  .انیریِ
 

ِ کھ باعث ی اھیھمسا.  بودنواری بھ دواری دٔھی دو خانواده ھمسانی اش،یسال پ ٢٩
 نازمی مامان پرِشی بود کھ دل بابام پیگی ھمسانیبا ھم.  عمھ ام با خالھ ام شدِیدوست

 بابا و مامان ِی کھ زندگنی بود کھ، مامانم واسھ ایگی ھمسانیِبھ خاطر ھم.  کردریگ
 بود کھ آقا جونم بابام و یگی ھمسانیِبھ حرمت ھم. رازی بھ ھم نخوره، رفت شمیمر

 . دیبخش
 

 شد اون ی کھ چدمی ھمھ سال، ھنوزم نفھمنی بعد از ای ولدونمی رو منایٔ ھمھ ایچرا
 فروختن شونویخونھ زندگ, ی آقا جون و بابائی ک؟ی ھمخونگنی شد بھ الی تبدیگیھمسا

 کھ یِ دست خانوم جون، در حالِی شد کھ ناز ماما شد عصای چدن؟ی رو خرالی ونیو ا
   ندارن؟ی ای فاصلھ سننیھمچ
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ِ کھ پر بود از لبخند یتی واقعِیای از ھپرود پرت شدم تو دننای تِطنتی پر از شِی صدابا
 .نامیزتریعز

 
  شدن؟ری کھ پنھی منظورت ایعنی_
 

 : صدام کردم و جواب دادمِی و چاشنطنتی شنا،یِ مثل تمنم
 
 کھ میبا سھند ھماھنگ کرد.  شدن برا خودشونیلیماشا فس.  جوننای تی چیعنی ریپ_

 . ی بھ موزه آثار باستانمشونیبسپر
 

 : گفتیبابائ
 
 . نکندتی پلِی نقشھ ھانی اِیسھندو قاط_
 

 : اخم کردم و گفتمیالک
 
 ن؟ی پسرتون شدِیِ تا حاال طرفدار نوه ھایِ ؟ از کی مسموم کردن بابائیِشما رو ک_
 

 : جون بھ جاش جواب دادخانوم
 
 . رو جم کرده گذاشتھ باال طاقچھایٔ نوه دخترش، شرم و حنی کھ، محبوبتریاز وقت_
 
 : خنده گفتمبا
 
  ببرن؟ضی ھمھ از وجودتون فخوامی بده من؟ی معروف شخوامیبده م_
 
 حفظ تشویجد, ِ و با اخم معروفشرهی جلو خنده شو بگکردی می کھ سعی جون درحالآقا

 : و گفتنی بھ زمدیکنھ عصاشو کوب
 
 ... خزعبالتنی اِیبھ جا _
 

 . بھم فھموندی حرفشو عملیفت و باق بھ طرفم گردستشو
 
ِ و چند سالھ خاندان افشار بودنیِ رسم چندنیا  موظف بھ انجامش کترایٔھمھ کوچ. ٔ

 کھ بھ طرفم دراز شده بود و تو دو تا دستام ویخم شدم و دست. ِبودن، اال در مواقع استثنا
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, آقا جونم در جوابم. میشونی زدم بھ پشتشو آروم چسبوندمش بھ پیکیٔبوسھ کوچ. گرفتم
 .دیبوس مویشونیبغلم کرد و پ

 
 : لب گفتِری کھ زدمیِ طرف خانوم جون کھ اونم بوس کنم، شنرفتمی داشتم میوقت
 
 . باشی توام ازش راضم،ی دختر راضنی من از اایخدا_
 
ِ کھ محتمال حاصل رضای آرامشبا ِ آقا جون بود، اول دست خانوم جون بعدش ِتیً

 کم ھی نامحسوس، ِی بازی پارتھیالبتھ با .  و آخر سرم نازماما رو بوس کردمیبابائ
 .ِ بغل نازماما موندم و موھاشو بو کردمھ،ی از بقشتریب
 

ِ از تھ دل من و ِی خنده ھاِیبو, دادی ماموی بچگیبو, دادی ماسمنی ِی کھ بویییموھا
 دور از سھندو ِی ساالِیبو, دادی مموی نوجوونِیای دلتنگِیبو, دادی باغ منیسھندو تو ھم

 ویِ دست نوازشگرِیبو. دادی مزدمویِ کھ بخاطر آرتام می شبونھ اِی ضجھ ھاِیبو, دادیم
 .  بدهدی بھم امت داشی کھ سعدادیم
 
 ...دادی مھربونمو می نازماماِیبو
 

ِ چرخ دار خانوم جون و گرفت و ھل داد داخل خونھِیٔ دستھ صندلیبابائ  نی ایعنی نیا. ِ
 .  تومی بردیٔکھ اجازه ورود صادر شده و ھممون با

 
 .  طبقھ باالمیِ واسھ عوض کردن لباس و دست و صورت شستن رفتنا،ی و تمن
 
 : گفتمنای خنده رو بھ تبا
 
 ؟ی چرا ساکتھ؟یچ_
 
ِ موندم تو کف ابھت آقا جونتیراستشو بخوا_  ھمھ سال ھنوزم ازش نیبعد از ا. ِ
 .نیکنی متی و آداب و رسومو رعانیترسیم
 
 : باال انداختم و گفتمی شونھ االیخیب
 
 . نداره کھی اعتراضمیدرضمن کس. می ھممون عادت کردست،یمسالھ ترس ن_
 
 ...ّخوبھ واال_
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 . میِ و آماده، دو طرف آقا جونو پر کرده بودزی تمقھ،ی دق٢٠ از بعد

 
 : نگام کرد و گفتکردی مقیً کھ رسما آرامشو بھم تزری ماما با لبخندناز
 
 .میشدی نگرانتون ممی داشتواشی واشی گھی دن؟ی کردریچرا انقدر د_
 
 : کرد و جواب دادی دستشی پنایت
 
 . داده بودریِ سرباز بدبخت گھی خانوم بھ انایدا_
 

 یّعمم بود دو ساعت با فرزام دلو قلوه رد و بدل م... دهی ور پرنی داره اییی روعجب
 !!کرد

 
 قفل شدم ِی دندوناِیاز ال. نگاش کردم,  کنممی قاِتشونوی کردم عصبانی کھ سعی چشائبا

 :گفتم
 
 ــــــــزم؟ی عزیکنی می جان چرا منو قرباننایت_
 

 : جواب دادیفور
 
 ؟ی بھ سربازه شماره بدیخواستی کھ می تو نبودگم؟یمگھ دروغ م_
 

 . دخترهنی اِی جونورعجب
 
 :دیو پر صالبتش پرس خش دار ِی جونم با صداآقا
 
 سرباز؟_
 
 : ترس گفتمبا
 
 ..، آقا جونگھی دناسیت_
 

 : و ادامھ دادمنای کردم بھ تی غره اچش
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 .گھیچرت و پرت م_
 

 : با خنده گفتیبابائ
 
 ؟ی رتبھ دادِریی تاحاال تغی از کانا،یدا_
 
 تک ِفرمیونی کھ با اون یدژبانائ. ِ عشق دژبان بودمی کھ از بچگگفتی ملی دلنی بھ انویا

ِ کج ِی بود، با کالھای مخفدشونی سفِی بندِی پاچھ ھاش تو چکمھ ھاشھیرنگشون کھ ھم
 کھ یدژبانائ.  منظم و ھماھنگشون، توجھمو جلب کرده بودنِیدکمھ قرمزشون و قدما

 باشم، یِ اگھ دختر خوبکردمی فک مشھیقھرمانو داشتن و ھم ِ واسم حکمیِتو عالم بچگ
 .خرهی برام میکیو حرف گوش کنم، بابام اگھ غذام و بخورم 

 
 : گفتطنتیِ داشتن دژبانمو با شِیِ وسط آرزودی جفت پا پرنایت
 
 انا؟ی دایچرا ساکت_
 

ِ نگامو سر دادم تو نگاه نازماما کھ مثل ھمملتمسانھ ِ  با شونمویِنگاه پر.  نجاتم بدهشھیُ
 : جواب داد و رو بھ جمع گفتیِلبخند دلگرم کننده ا

 
 .ادهی بحثا زنیفرصت واسھ ا. می شام بخورمی برنیپاش_
 
ِ بلند شدن آقا جونم، نفس حبس شده مو با خبا  ِزیِھمھ بھ سمت م. رونی راحت دادم بِالیِ

 .میغذا حرکت کرد
 
 : دم گوشم گفتنایت
 
 .ندازمی مرتی خودم گی ولی دفعھ رو جستنی مادر بزرگت أھی ساِریز, ملخک_
 
 : گفتمی جدیلیخ
 

  بھ جونتندازمی و میّ واال ساندهی ورپرریزبون بھ دھن بگ_ 
 

 : گرفت باال و گفتدستاشو
 

 .میعامو تسل_ 
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 کھ یاز اونائ. دیپاشی مھسا بھ روم مشھی کھ ھمیاز اونائ.  زدمی اروزمندانھی پِلبخند

 کھ یاز اون لبخندائ. ِ جوابش زھرخند من بودهشھی کھ ھمیلبخند.  آرتام مالھ منھ،یعنی
 کھ غمو یلبخند.  تلخ بودهشھی کھ طعمش واسھ من ھمیاز اونائ. دادی میروزی پِیمعن

 . کردی متامٔ خستھ آرِیمھمون چشا
 

 .  است برامبھی غر،ی آشنائِنی اسم در عنیچقد ا... آرتـــــــام
 
 ی دلتگِتمی بازم رخواستی مقرارمیِ شھ، قلب بی کھ بازم بارونرفتی آرتام، چشام مِادی با

ِ شکستھ شو باز کنھ و پر بکشھ سمت عشقش، ِی باالخواستیِ و ذھن مشغولم، مرهیبگ ّ
 . آقا جون متوقف شدِیکھ با صدا

 
 ! کنم؟ی شاعرانھ زندگقھی دو دقنیذاری بابا چرا نمیا

 
 .می شام بخورمیخوای من،ی بشایب. چرا ماتت برده دختر_
 

 : زدم و گفتمی ایِ چند ماه، لبخند تصنننیِ عادت اِطبق
 
 . خرابش کنھادیبس کھ قشنگِ و رنگارنگھ، آدم دلش نم. ِمات سفره شدم آقا جون_
 
 ناز ماما و ِی جون جونِاریکمک دست و (  شی ملمیگفتی خانوم کھ ما بھش محھیمل

 : کردنش داشت گفتمی در قای کھ سعیبا ذوق) خانوم جون 
 
 .ادی کھ خوشت بشاالی جان، اانای نکردم کھ دایکار_
 
 : من خانوم جون جوابش و دادِی جابھ
 
 .میبخور,  سرد نشدهنی از اشتری تا بنیبش. شیدستت درد نکنھ مل_
 
 . ِ استارت خوردن زده شد،یِ گفتن آقا جون و بابائدی بفرمائبا
 
 

 .گذشتی از اومدنم می ماھھی بایتقر
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 حبس کنم تا بلکھ یواری چار دنی کرده بودم کھ خودم و تو اموی سعِتی کھ نھای ماھھی
 .  ذھنم دفن کنمِیایواریِ کنج چار دنی آرتامم تو دنجترِادیبتونم 

 
ِ با گذشت کردم،ی رفتھ مو جم ملی تحلِیِبا گذشت ھر روز انرژ.  موفق بودمیلی خلیاوا

ِبا گذشت ھر روز، خاک ب, گشتمی گمشده مِیانایِھر روز آزادانھ تر دنبال دا ,  ویشتریِ
ِ بھ مرور زمان درد تنھائی ولختمیریِ عشق شکستھ ام مِی ھاکھیرو ت  ،یِ درد دور،یِ

ِ مثل خوره افتاد یمونیپش.  داغون کردموی دفاعِیوارایِ تموم دشق،ِ و درد عیِدرد دلتنگ
 . کردینیِھجوم چراھا رو قلبم سنگ. بھ جونم

 
... نجام؟یچرا ا... چرا فرار کردم؟... َچرا گذشتم؟...  شدم؟میچرا تسل... دم؟ی نجنگچرا

چرا روز بھ روز ... چرا کم غذا شدم؟...  خوابم؟یچرا ب... ست؟ی نشمیچرا آرتام پ
 چرا؟... شم؟ی مری دارم پکنمیاحساس م

 
ِقول دادم قبل .  بود کھ بھش دادمی قولاد،ی مادمی کھ یزی چنی اولفتمی آرتام مِادی ھروقت

... ِچرا حرف دلمو نزدم؟...  کردم؟یچرا بد قول...  کردمی بد قولی خبرش کنم ولرفتن
ِ تو حلق بویچرا نشدم حوا و بھ زور س... ٔبشھ برگِ برنده مھسا؟, چرا گذاشتم اون بچھ

 ...آدمم نکردم؟
 

ِطبق معمول ھم. ادی میِ نازماما از اتاق بغلِیصدا. دمی تختم دراز کشرو  داره با شھیِ
 .زنھی حرف ممامانم

 
آوا و صنم و ,  بار٣ یھفتھ ا.  زنگ زدن بھمونی روز در مھی نای ماه، مامانم اھی نی اتو

ِھر شب راس ساعت .  اس ام اس از آرتام دارمھیھر شب . زننیسوسن زنگ م  ھی ١٢ِ
ِ کھ بھ جز چند مورد یشعرائ. فرستھی و فروغ فرخ زاد ماری شھرِی از شعراتیچند ب

 کھ یشعرائ. شھی نممی ازشون حالیزیِ مواقع چِشتری بزنن،یِ حرف دلمو مقایاستثنا کھ دق
 .میزیری اشک می خودی و بخوانمشونیِتا خود صبح م

 
 ِیطنتای از شگھ،یاز خودش م.  سھندهزنھی بار زنگ م۴ ی کھ ھر روز، روزی کستنھا

 از حساب گھ،ی ممی مامانم و مامان مرِی از پچ پچاگھ،ی آوا مِیای از دلبرگھ،ی مھدای
ِ از دختر سمج ھمساگھ،ی می بابام و بابا علِی تموم نشدنِیکتابا ِ از سود ھتلش گھ،ی مھیِ

 یاز ھمھ چ. ّ اال مھساگھی می خالصھ از ھمھ چگھ،ی مشیساتیاس تِی از نقشھ ھاگھ،یم
 .ندشیبی ھر روز مدونمی کھ میّ اال آرتامگھیم
 

 :گھی کھ مشنومیم. شھی مکتری ناز ماما ھر لحظھ نزدِیصدا
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 .ای اصرار نکنی ولنازی بھ خودش پردمی و میگوش_
 

ِمنتظر جوابم نموند و وارد اتاق شد,  و زددر ِ  شدم و زل زدم تو زی خمیِسر جام ن. ِ
   سھنده؟ِی چشاھھی و با خودم فکر کردم چرا انقدر شبشی آبِیچشا

 
 .  و داد دستم و رفتیگوش,  بھ چپ و راست تکون دادسرشو

 
 ن؟یخوب. یم مامانسال_
 
 ؟یخوبم، تو چطور. زکمیسالم عز_
 
  ست؟ی ننای امیِ امروز نوبت مامان مرن؟یچھ عجب، برنامھ رو بھ ھم زد. ستمیمنم بد ن_
 
 .شنوهی صدا تو منجاست،یاونم ا_
 
 .نیسالم برسون_
 

 : گفتی گرفتھ اِی با صدامی مرمامان
 
 . فرشتھ امیسالمت باش_
 
  چطوره؟می بابا علن؟یخوب_
 
 . ِاونم سالم داره، مثل ما دلتنگتھ_
 
 چرا امروز زنگ نزده؟_
 

 . دودلھی بگھ ولیزی چخوادی مدمیفھم.  عذاب آورِیِ مکث طوالنھی کرد، مکث
 
  شده؟یزیچ_
 

 : دوباره رشتھ کالم و گرفت دستشو بحث و ادامھ دادمامانم
 
 ره؟ی بگطیبت برات بل بگم با؟یای بیخوای می پس کده،ی عگھی چند روز دانایدا_
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 : و قاطعانھ گفتممحکم
 
 .نھ_
 
 : کنھ گفتی مخفشوی عصبانکرد،ی می کھ سعی لحنبا
 
 ؟ی و تنھا باشلی قراره سال تحوانا؟ی دای چیعنینھ _
 
 .شمنی پنای کھ مامانم، خانوم جون استمیتنھا ن_
 

 : گفتمی مرمامان
 
 انام؟ی دایپس ما چ_
 
 : ادامھ دادی دلخوربا
 
 ...پس. ی تو نباشی ولادیآوا ب_
 

 : حرفش و قطع کرد و گفتمامانم
 
 چند روز زودتر ھی م،یای بی واسھ دست بوسدیِقرار بود بعد ع.  اونجامیایپس ما م_
 .میایم
 
 شھ؟ی سالم تنھا تنھا نوش کنم نمھی. نیاینھ مامانم، ن_
 
 : تو صداشو گفتختی رتشویِ دفعھ تمام عصباننیا

 
 یچی ھی ھنا؟؟ی داھی ادا اصوال چنی ا؟ی کنلی تحوی داره تنھائیچھ معن. شھی نمرینخ_

   پسره؟نیِتموم نشد عشق ا. یکنی روز بھ روز بدترش مگم،یبھت نم
 

 : گفتمی مرمامان
 
 .نازیآروم باش پر_
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 ؟یِ بھ خاطر ک؟ی واسھ چشھ،یّ بچم روز بھ روز داره آب مم؟ی آروم باشم مروی چیچ_
 گھی روز د۴ کھ ی زن و بچھ اش خوش خوشونشھ؟ کسِشی کھ ازدواج کرده و پیکس

  کرده؟دیخودشو تبع, ِ دختره من واسھ خاطر عشقشی ولشھیدوباره بابا م
 
 آرتام و مھسا بازم با ھم یعنی؟ !!گفت بچھ؟ مھسا بارداره؟ بازم!!  گفت مامانمیچ

 !!شھ؟ی زن و شوھرن؟ مگھ می جدی جدیعنیبودن؟ 
 

 فشرده ِی ناگھی کھ دی نداشت، قلبدنی تپِی ناگھی کھ دیرو قلب.  گذاشتم رو قلبمدستمو
 . شکستنم نداشتِی نای حتگھی کھ دیدست گذاشتم رو قلب. شدن نداشت

 
 :دمینال
 
ِتاوان کدوم گناھو .  منم بنده تم؟یشنوی صدامو منجا؟ی اینیبیمنو م...  خـــــــــــــدایا_

  دم؟یدارم پس م
 

بازم . ِ کار بتونم دردشو کمتر کنمنی با ادی چنگ زده بھ قلبمو مشت کردم تا شاِدست
الو، "  ِیصدا.  بازم نفس کم آورده بودمرفت،ی میاھی چشام سد،یچرخیِاتاق دور سرم م

ِ افتادن تن بِی تو صدامیِکردن مامان مر"  انایدا, انایدا" ِگفتن مامانمو " الو   جون و یِ
 .  گم شدنمیسنگ

 
ِ جالبھ چشام بھ خاطر نور اتاق اذیلیخ.  بھ ھوش اومدمیِ سر درد بدبا  گھید.  نشدتیِ

ٔاونام مثل من عادت کرده ب  . شدنمارستانیِ
 
ِ کم نور پر از پشھ، کفپوش زشت اتاقا، ِی شده، مھتابی دست مالِدی سفِیوارای دگھید ِ ِ

 پر سر و ھیار، دستگاھا خستھ از انتظِیمکتای راھرو ھا، نِی قرمز و آبِی راھنماِیخطا
 فتیِ کھ مدام سر شی زورگو و پرستارائِی رمز دار، دکتراِی بخشا، دراِیصدا

 . شدنمارستانیِچشامم مثلھ من معتاد ب... کنھی نمتمی اذشھیبحثشون م
 
 حدس زد شھی ھوا مِیشی دفعھ چقدر رکورد زدم؟ از گرگ و منی کنجکاوم بدونم ایلیخ

  دفعھ کجامو لت و پار کردم؟نیکنجکاوم بدونم ا.  شب راحت رو شاخشھھیکھ 
 

 :ِ وارده، شروع کردم بھ چک آپ خودمِیِ خسارت احتمالِتی کشف و تثبِجھت
 

 .کنھی درد مًدایشد... سر
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 .دهی میِ درد لبم خبر از پارگی ولنمی ببتونمینم... صورت
 

 .سالم...  چپِدست
 

 کنم،ی احساس نمیِدرد خاص, دمیانگشتمو تکون م.  شدهیچیباند پ...  راستِدست
 .دهیاحتماال فقط ضرب د

 
 . نشدهیلیزخم و ز,  دادم باال و کنترل کردمزمویبول...  و پھلوشکم

 
 بدم باال و شھیٔ چون پاچھ شلوارم تنگھ نمی تکونشون بدم ولتونمیِبدون درد م... پاھا

 . نگا کنم
 

 !! تنم نکردهمارستانیِ لباس بی کسچرا
 

ِ تخت خوابشو اتاق خوابش برده و ِیرو صندل, نھی کھ دست بھ سینائی کردم بھ ترو ِ
 :آروم گفتم

 
 ؟ینائی تنا؟یت_
 

 :  من گفتِدنیبا د.  بھ دست وارده اتاق شدوانیفرزام ل.  باز شداطی و با احتواشی در
 
  کردم؟دارتیمن ب_
 
 نھ_
 
 :  در و بست و گفتاطی با احتیلی کرد و خنای نگا بھ تھی
 
 ؟یداری وقتھ بیلیخ_
 
 ؟یکنی کار می چنجایتو ا. شھی می اقھی چند دقھی_
 
 : چشاشو باز کنھ جاش جواب دادنکھیِ بدون انایت
 
 .ادی بدم می کھ چقدر از انتظار و تنھائیدونیم. ادیمن ازش خواستم ب_
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 ساعت می نی بعدشم نتونستس،ی جفت و تک بودنت کھ مھم نگھی د،یاوال تو کھ خواب_
 ؟یتحمل کن

 
 : و گفتدی کشی اازهیخم.  باز کرد و جا بھ جا شدچشاشو

 
 .نجامی ساعتھ ا٨, ٧ کھ، سی ساعت نمین_
 

 : جملشو فرزام ادامھ دادِیباق
 
 زور بزنھ و شاھکار کنھ یلی خمارستانیٔ بوفھ بیخواست ول ) mocha(  ازم موکا_

ِ شاپ سر خی از کاف کھ رفتمنھی افروشھ،ینسکافھ م  . بخرمابونیِ
 
 : مظلوم کرد و گفتافشویق
 
 . خوابش بردهنای کھ تدهی طول کشیلیاحتماال خ_
 
 ؟یدیواسھ منم خر_
 
 .خرمی مرمی االن مینھ ول_
 
ٔ کھ دستش و واسھ گرفتن محمولھ سفارشی در حالنایت  : دراز کرده بود گفتشیِ
 
 .ِ فقط عشق ھات چاکلت دارهخوره،ی نمزای چنی از اانایدا_
 

 : گفتمنایرو بھ ت.  باالدمی چپمو گذاشتم رو تخت و خودم و کامل کشِدست
 
   کجان؟نای خانوم جون انا؟ی تنجامیچند شبھ ا_
 
 : نگا بھ فرزام کرد و گفتھی.  قلوب از قھوه شو خوردھیِ مثل من نشست و نامیت
 
 . مییجانیِ ساعت کامل نشده کھ ا٢۴نگران نباش ھنوز _
 

 : زدم و گفتمیپوسخند
 
 .دهیچھ عجـــــــــب؟ واقعا از من بع_
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 . داد و بازم از قھوه ش خوردلمی تحوی مھربونِلبخند

 
  کجان؟ھی بقینگفت_
 
. مارستانی حالش بد شد، اونم آوردن بتی تو، تو اون وضعِدنیمادر بزرگت با د_

ِاحتماال بازم داره بھ جون , ِیال حونیآقا جونتم کھ ھم. ششنی و خانوم جونت پیبابائ
 .زنھیپرستارا نق م

 
 : گفتمی لرزونِی صدابا
 
 االن ناز ماما کجاست؟ حالش خوبھ؟_
 
 . بردنش خونھشی ساعت پھی.  راحتالتیآره خ_
 
 .  ام گرفتھی گراری اختیب
 
ٔنشست لبھ تخت و دستمو گرفت . ِ اومد سمت منزوی تو دستشو گذاشت رو مِوانی لنایت

 :تو دستشو گفت
 
 ھ؟یبازم گر_
 
 شد و ی بالفاصلھ دوباره اشکام جارده؟؟ی چھ فایِ پشت دستم صورتمو پاک کردم ولبا
 : کنان گفتمنی فنیف.  کردسشیخ
 
 . سر در آوردممارستانی کم آروم شم، بازم از بھی کھ نجایمثال اومده بودم ا_
 

 :اشکامو پاک کردم و ادامھ دادم دوباره
 
 ری زفمی تو کدی سالھ با٨٠ ِیرزنایمثلھ پ.  افتادهی کھ بھ روغن سوزمیِ قلب زپرتنیا_

 . استوک کنمیزبون
 
 مانی ماه بعده زاھی یِآخھ دختر خوب، ک. کردی کار مرزنایکاش عقلتم قده ھمون پ_

 . باشھشیحاملھ شده کھ مھسا دوم
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 : حرص گفتمبا
 
 .سی ندی بعیچی ھتھی عفراز اون_
 
 .دی خندنای حرفم تنی ابا
 

انقدر رو مسائلھ مربوط بھ آرتام حساس شدم کھ تا .  بھ حماقتم خنده ام گرفتخودمم
 فکر کردن، ی منطقِی و بھ جانییٔ کرکره مخمو بکشم پادمی محی ترجاد،یاسمش م

 .رمی بگمی تصمیاحساس
 

 : گفتی جدیلی خفرزام
 
 .می ھممون از شرش خالص شره،ی بگگریِّ جزجتھی اون عفرشاالیا_
 
 : با خنده گفتنایت
 
 . شدهری چھ جوگنی ببنویا_
 

 : زدم و گفتمی کم جونِلبخند
 
  چرا من حالم بد شد؟یدونی تو از کجا منایت_
 
 .خان داداشتون خبر دادن_
 
  خبر کرده؟یسھند و ک_
 
 .نجای اانیآخھ دارن م. نایاحتماال مامانت ا_
 

 !!ً جدا_ 
 
 . جور کردمطیآره واسشون بل_
 
 : نگا بھ ساعتش انداخت و ادامھ دادھی
 
 .ِ ساعت بعد پروازشونھکی بایتقر_
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 : حوصلھ گفتمیب
 
 . بمونمنجای شرط و شروط و ماده تبصره امضا کنم کھ بزارن ای کلدی بازم بایعنی_
 
 . خانومانای داسی نریخود کرده را تدب_
 

 . نداشتمی ذوقچی بود کھ واسھ نو شدنش ھی سالنی اولامسال
 

 پام نکردم ی کفش تق تقدم،ی نپوشی صورترھنی پدم،ی نچنی قبل سفره ھفسِی ساالِمثل
موھامو دم . دمی پوشدیِ شلوار سفزی بولھیِامسال بر خالف ھر سال، .  نکردمشمی آرایحت
 .ھی بقِشی بستم و رفتم پیاسب

 
ِ کرده بودن و آماده استقبال از سال جدکی شی حسابھمھ  . بودندیٔ

 
ِ کت دامن کوتاه ارغوانھی جون خانوم  ِی توردوزناشی و سرآستقھی کھ ری سِیِ

.  تنش بوددی با رنگِ سفی ھمون ولِنی عیکیناز ماما ھم .  بوددهی داشت پوشیمختصر
 .ِ مثل ھم لباس بپوشنکردنی می سعشھی چرا ھمدونمینم
 

ّ سبز کلرنگِ  دشیِ بھ پوست سفمی مامان مرِی حلقھ انی ھفتھ آستقھی رھنی پِیھ غازِ
ِطبق عادت . دهیِ مثل اون سفی چاقتره ولمیمامانم نسبت بھ مامان مر. ومدی میلیخ

 بابامو از را بھ در شھی کھ ھمشی تپل و خوردنِیِ کردن بازو ھامی واسھ قاشیشگیھم
 . بوددهی کت شلوار پوشکنھیم
 

بابام بھ ندرت از .  بودن، ھمھ بھ جز بابام کراوات زدندهی کت شلوار پوشنای اآقاجونم
 کھ اعدام و کنھی داره، چون ھمش فکر می آخھ ترس از خفگکنھیکراوات استفاده م

ِامثال اون قراره باعث مرگش بشھ  زنھیکراوات م.  از اون ندارهیِسھندم دست کم. ِ
 .رهی و درگرهی مدام باھاش ور میول
 

 کھ خواستم دھنمو باز کنم و بپرسم کھ کجاست، دست تو نیھم.  گشتمھدایِدنبال با چشم 
ِدم در آشپزخونھ ظاھر شد, شیِدست مل  قرمزش ِیِ کوتاھش، تاپ بندِیِبا اون دامن ل. ِ

 . شده بودی خوردنیادیز, ی موش موشِیکھ با کفشاش ھمرنگ بود و موھا
 
 .  تو بغلمدمشیرفتم طرفشون و کش. ارمی نتونستم طاقت بگھید
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 : کھ دستاشو تو ھوا گرفتھ بود و انگشتاشو از ھم وا کرده بود گفتی حالدر
 
 .ھیشسپونک palmaklalım, مامان_
 )انگشتام(
 
 : خنده گفتمبا
 

 .توی ارهی شِیبخورم اون انگشتا_ 
 

 : کردم و گفتمزیچشامو ر.  دستشو بوسھ بارون کردمِکل
 
 . جغجغھی دارینیری شِیچقدم انگشتا... ــــــــــــــــمیا_
 
 : نگاش کردم و ادامھ دادمطونیش
 
  لپتم انقدر خشمزه س؟نمیبذا بب_
 
ِ چند بارم گردن کوچولو و ھی. ِ تموم شدن حرفم، بالفاصلھ آروم لپشو گاز گرفتمبا

 .غش کرده بود از خنده.  و قلقلکش دادمدمینرمشو بوس
 

 ھی رو گرفت تو دستش و ھدای ِی از انگشتایکی. ِت ما از جاش بلند شد و اومد سمسھند
 : مزه مزه کردن گفتھیبعد از چند ثان.  زدکی کوچِسیل

 
 ؟ی خوردیشما باز نون خامھ ا_
 
 : گفتی جدیلی گرفت و خی حق بھ جانبٔافھی قھدای
 
 . اصرار کردشیمل،  istemedim من_
 )نخواستم(
 

 : جون گفتشیمل ابروش و داد باال و رو بھ ِی تاھی سھند
 
  اجبار کرده؟شی پس ملنطــــــــــور،یکھ ا_
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 گرفتھ بود چون بھ یِمعلوم بود سوال سھند و جد.  از تعجب باز مونده بودشی ملِدھن
 . دی ترسو تو چشاش دشدیوضوح م

 
 : چشمک بھش زدم و گفتمھی
 
 خانومو ھدای ِی شھ و خودش ببره دستاھی تنبدی بد بد کرده باِی جون کاراشیحاال کھ مل_

 .بشوره
 
 : نشنوه ادامھ دادمھدای کھ ی گوشش طورِری رو دادم بغلش و زھدای
 
 .نایری کرد، مبادا بھ دل بگیسھند شوخ_
 

 : زد و گفتی مھربونِلبخند
 
 .زکمی عزدونمیم_
 
 ھدای ِیای زبوننیریِ کھ بھ خاطر شمی شدی جمعِیمنو سھندم قاط, نای اھدای رفتنھ با

 .ھنوزم لبخند رو لباشون بود
 

 : گفتی علبابا
 
 . نمونده ھالی تا تحویزی چ؟یبابا چرا لباساتو عوض نکرد_
 
 : حوصلھ گفتمیب
 
 . کنمیّ سنت شکنخوامیامسال م_
 
 ؟ی چیعنی_
 
 . متفاوت باشمخوامی میعنی_
 

 : گفتمامانم
 
 .ارهی اون لباسا واست شانس می تو کھ معتقد بودیول_
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 : و گفتمدادی تکونشون می سھند کھ عصبِیزل زدم بھ پاھا. نیی انداختم پاسرمو
 
 .ِ سر کارمی الکس،ی در کار نی شانسچی شد کھ ھتیامسال بھم ثا_
 

 راستشو دوباره ِی چپشو گذاشت رو پاِی بار پانیا. نیی راستش و آورد پاِی پاسھند
 :تکونش داد و گفت

 
 ...یمن نم. دهی نپوشاهی کھ سر تا پا سھی شکرش باقِیباز جا_
 
 . سھند ادامھ حرفش و خوردن،ی آقا جون بھ زمِیِ شدن عصادهی کوببا
 
ِ ھمون کفش پاشنھ بلند و رھن،ی ھر سال ھمون پھی کرده، چیکاره خوب. گھیّبسھ د_

 یچی واسش ھکنھی ندونھ، فکر میھر ک.  ھمِنیھمھ عکسامون شده ع. شیھمون آرا
 .میخرینم
 
 از من ی حق با اوناست ولدونستی کھ منی بود کھ آقا جون با ای بارنی اولنیا

ِ بر عکس من یِ مھمون لبام شد ولیتبخشیِناخود آگاه لبخند رضا.  کرده بودیطرفدار
 .سھند اخم کرده بود

 
 : کھ جو و عوض کنم رو بھ مامانم گفتمنی اواسھ

 
 ؟ومدیچرا ن. ادی آوا ھم منیمامان مگھ نگفتھ بود_
 

 .  مانع از جواب دادنش شدھدایٔ خنده ِیصدا
 

 :ِ ماما بھ مبل بغل دستش اشاره کرد و گفتناز
 
 . بچھ خستت کردنجا،ی انی بشای بشیمل_
 

 : جون گفتخانوم
 
 حھ؟یپس رحمان کو مل_
 
 : ناز ماما و گفتِشی نشست پشیمل
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 . و بدهی سانِیرفتھ غذا.  خانومشھی مدایّاالن سر و کلھ ش پ_
 
 آقا ِشیکنان وارد شد و رفت نشت پ"  هللا ای هللا ای" ِ تموم شدن حرفش، آقا رحمان با

 .جون
 
 : کردم و دوباره گفتمیپف
 
  پس کو؟اد؟ی آوا منیمامان مگھ نگفت_
 

 : گرفتش تو بغلش و گفتھدای ِیطنتایِ واسھ مھار شمامانم
 
 .من نگفتم_
 
 : اشاره کرد و ادامھ دادمی سر بھ مامان مربا
 
 . گفتمیمر_
 

ِ خودش و از حصار دست مامانم خالص ھدای. می منو سھند قفل شد رو مامان مرِنگاه
 کردن با ی اجازه نشست بغلش و شروع کرد بھ بازیِ طرف آقا جون و بدییدو. کرد

 .عصاش
 

 : گفتسھند
 
 اد؟یآره مامان؟ قرار بود آوا ب_
 

 : گفتی با ناراحتمی مرمامان
 
 کھ ی کھ اونم با اتفاقمیِ دور ھم باشیدیِگفتم شب ع.  تھرانادی مانای داکردمیفکر م_

 .واسھ فرشتھ ام افتاد نشد کھ خبرش کنم
 

 :ٔ گوشھ لبشو بھ دندون گرفت و گفتمامانم
 
 . منھِری برا دخترم، ھمش تقصرمی بمیالھ_
 

 : با حرص گفتسھند
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 ؟ی مامان پریمطمئن_
 
 : رو بھ سھند گفتمی دلخوربا
 
   شده؟یزیچ. یایداداشم امروز با ما را نم_
 
 

. ِ و از جاش بلند شد و نشست بغل دست مندی کوتاه شدش کشی بھ موھای دستکالفھ
 ی گرفتھ اِی بھ موھام و با صدادیدستشو آروم کش. ٔسرمو بھ نشانھ قھر برگردوندم

 :گفت
 
 یدونیم. وست دارم چقدر دیدونیتو کھ م,  کنمتیمن غلط کنم کھ بخوام بازم تورو اذ_

 مگھ نھ؟
 

 . کردمسکوت
 
 : گفتیِ لحن کشداربا
 
  ـــــــــــــانا؟یدا_
 

 . ندادمیجواب
 

 :با ھمون لحن ادامھ داد. دیِ آزاد دم اسبمو گرفت تو دستش و بوسٔگوشھ
 
 .منو نگا کن_
 

 . سرم و برگردوندمو نگاش کردمارموی دووم بنتونستم
 
 ھ؟؟یچ_
 
 . کم اعصابم خرابھھی روزا نیا.  نداشتمی منظورد،یببخش_
 

 : شدم و گفتمنھی بھ سدست
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 چرا؟_
 
 : بھ بابام کرد و گفتی نگاھمین
 
 .یریگی رو ممای تصمنیمن مطمئنم کھ خودت بھتر. سی نی مھمزهیچ_
 

 : زد و ادامھ دادینی غمگِلبخند
 
 . زمی عزمیخوای صالحتو مشھی باشھ کھ ما ھمادتی نویفقط ا_
 
 رم؟ی قراره بگیمی چھ تصمدن؟ی برام دی باز چھ خوابخوان؟ی صالحمو می چیعنی
 
 : کردم و گفتمی حوصلھ پفیب
 
 . سھندفھممی نمیچیاز حرفات ھ_
 
 . کاره موندمھی بحثمون نونیزی تلؤندهی قشنگِ گوِی صدابا
 

 .لی سال تحوِی بستم و رفتم تو بھره دعاچشامو
 
ِ مقلب القلوب و األبصارَای َ َْ َ ْ َ ُِ ُ ُِّ ْ َ 
 
 بھ کامم زھر یزندگ.  برده، چشام از عشقش کور شدهمونمویدلو ا...  خــــــــــدایا

ٔ سرچشمھ ھمھ جوشش ھا و خیِ قلب آدمیمگھ خودت نگفت. شده  وجودشھ؟ من ِیزشایٔ
 . طاقتشو ندارمگھیبھ خودت قسم د.  شدمریپر شدم، سراز

 
 
َّ مدبر اللَای َ ِّ َ ِ و النھارِلْیُ َ َّ َ 
 
خواب و از چشام گرفتھ، ,  عشقھ ممنوعھنیا. شب و روز برام نمونده...  خــــــــــدایا

 کھ وی نورٔکھیگم کردم اون بار,  حد و مرزی بِیکی تارھی غرق شده تو میٔھمھ زندگ
 .بھ دادم برس, ینشونم داده بود

 
َ محول الحول و األَای ْ َ ُِ ْ َ َ َْ ِحوالِّ َ ْ 
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 گرده،ی مُوسفشی کھ در بھ در دنبالھ یخائیشدم زل. ستیحالم خوش ن...  خــــــــــدایا
پس .  چشماشو دوخت بھ راه و کور شددشیٔ دوباره امِدنی کھ واسھ دیعقوبیشدم 

ِ کنعان دل من کِوسفی  گرده؟ی برمیِ
 
 

ْحول ِّ َ حالنا إلَ َِ َ ِ أحسن الحالیَ َ َْ ِ ْ َ 
 
 آسون یلی تو کھ خ،یدی مریی و تغعتی تو کھ ھر سال طب،یِ کھ محول سال و حالتو

ِ بھ خزون نشستھ قلب منم سبزش کن، دوباره ِعتیطب. یکنیحالھ بنده ھاتو دگرگون م
 ... آزادش کنرمویِ قلب اسنیبھم جون بده، ا

 
 ھدای سر خوشھ ِی و خنده ھاپورای شِیدی دیریدی دیی توپ و دــــــــــــــِدنی ترکِیصدا

 . باعث شد کھ چشامو باز کنم
 
ِ دراز شدن دست آقا جون بھ طرفمون سال نو ما ھم شروع شدبا ِ ِ. 
 

 لی چقدر فامم،ی کھ چقد مھمون اومد خونمونو، چقدر ماچ و بوسھ رد و بدل کردبماند
 .می کش رفتینیری و شلی منو سھند آجھدا،ی ِی چقدر بھ ھوام،ی کردیگرد

 
 شو زدهی سِی گذروندم و نحسی خوبیلی خِدیِ بود، بر خالف انتظارم عی ھر چخالصھ

ِ و قل قل خوردن من، ی سھند، کوھنوردِی کباب و مستھدا،یِ شدن یِ و گلی بازیبا کل
ِاومدن آوا و ذوق ب ولشون کن جوونن "  چش و ابرو اومدنھ آقا جون و ،ی مورده سانیِ

 .میِ شدن آوا بھ در کرددیداشم و سرخ سف داِیشی آتِی ناز ماما، خواستناِیگفتنا" 
 
 . ولو شده بودم رو کاناپھابونایِ دور دور کردن و متراژ خِی خستگاز
 

 خط و نشون واسھ منھ ای دنھی دنی سفارش و کشیِ با دادن کلنای مامان اشی پٔھفتھ
 خوش نای انایِ از خجالت خودم دراومدم و فقط با تیمنم حساب. بدبخت برگشتن تھران

 .گذرونمیم
 
 بھ جاش بلده ی شوخ و دلقکھ ولنایِ کھ مثل تنیبا ا,  خوشم اومدهیلی فرزام خاز

 .ِ و ھمھ رو محو خودش کنھارهی دربی محجوب بازیچطور
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 مستراحم با ھم می اگھ خجالت نکشیعنی م،یری نفره کھ ھمھ جا با ھم م٣ِ گروه ھی میشد
 بعدھا ی ولشمیدارم مزاحمشون م کردمی معذب بودم و احساس میلی خلیاوا. میریم

 .کننی اونا بازم کاره خودشون و مس،یِ کھ بود و نبود من واسشون مھم ندمیفھم
 
تمامھ حواسم و جم کردم تا بفھم کھ .  درامدمنایِ از فکر فرزام اھی و گرغی جِی صدابا

 .ادیصدا از کجا م
 
 مــــــــامــــان؟_
 
 . ) منشیُ بھ عنوان مخبر گذاشتنش پنایمامان ا!! (ھداسی ِی کھ صدانیا

 
 : کنان گفتھی من گرِدنی با دھدای. اطیِ سمت حدمیی دویفور

 
 .ُپام اوف شـــــــــــــت_
 
 .ومدیزانوش باد کرده بود و خون م.  نگا بھ پاش کردمھی
 
 :ِ کف دستم زدم بھ صورتم و گفتمبا
 
 ؟ی شدی چھدام،یخاک بھ سرم _
 
 .نیخولدم زم_
 

 . و بغلش کردمششی پام کردم و رفتم پیی دمپای چطوردمیم نفھاصال
 
  شده پات؟ی چنمیبذار بب.  نکن عشقمھیگر_
 

 زانوش ِدنیبا د.  رو بھش بگمجھی زل زد بھم کھ نتسشی خِی گرفت باال و با چشاپاشو
 . رمینتونستم جلو خنده مو بگ

 
 : تو ھم و گفتدی و کشاخماش

 
 ِاوف من خنده داره؟_
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 بوس کردم و فشوی و کثسیِلپ خ. رمی کردم جلو خنده مو بگیِ گاز گرفتن لبم سعبا
 :گفتم

 
 .فدات شم آخھ پات زخم نشده کھ_
 
 : بود و کندم و ادامھ دادمدهی کھ بھ زانوش چسبی ایِ پوست گوجھ فرنگاطی احتبا
 
 .سی خون ننینگا کن، ا_
 
ِ ادامھ دادن حرفش بشھ و ِالیخی زنگِ خونھ باعث شد بِی بگھ صدایزی خواست چتا

 .سرشو بذاره رو شونھ ام
 

 . بازش کردمھ،ی کھ بپرسم کنیِ کنان رفتم سمت درو بدونھ اخنده
 
، ) از طولشونھشتری کھ عرضشون بیاز اونائ( کلیً پسره نسبتا قد بلند، درشت ھھی

 .کردیِ با دھن باز نگام میسبزه، چش و ابرو مشک
 
 و صافم توجھ شو جلب دهی کشِیاحتماال پاھا. کنھی م نگاهوی حدس زد داره چشھیم

 .  خوشش اومدهاھمی بلند و سِیِ مثل آرتام از موھاامی و لختم دی سفِی بازوھادمیکرده، شا
 

 : گفتمطلبکارانھ
 
 . استقبالتونامی کھ با چادر بنیانتظار نداشت_
 

 : و با تتھ پتھ گفتنیی سرش و انداخت پایفور.  شدھل
 
 . با حاج آقا کار داشتم... من... من_
 
 : حوصلھ گفتمی رو تو بغلم جا بھ جا کردم و بھدای
 
 با کدومشون؟_
 
 .با حاج آقا افشار_
 
 ؟ی بپرسم جنابعالشھیم_



 341 

 
ِ شرکت افشار ِیاز وکال.  ھستمیبیمن آرش غ.  کنمی رفت خودم و معرفادمی دیببخش_

 . ھستم
 
  کمک؟امی بای نی کردداشیپ_
 

 : گفتیجی و گرفت باال و با گسرش
 
 و؟یچ_
 
 .نیگردی دنبالش منی کھ دو ساعتھ رو زمیاون_
 

 : کرد و گفتی کوچکِاخم
 
 . مردمِی من عادت ندارم زل بزنم بھ دخترای ولدیببخش_
 
 : لب ادامھ دادِریز
 
 . وضع باشھنیمخصوصا اگھ با ا_
 
.  لختمکنھی فکر منھی نبی وضع ھر کنی با اگھی منیھمچ.  حرفش حرصم گرفتاز

ِ کار کنم؟ لباس خونمھ، کف دستمو بو نکرده بودم کھ قراره نامحرم بیخوب چ  .ادیِ
 

 !  یکردی چادر چاقچور ماد،ی نامحرم مدونستمی اگھ مسین. دمی بھ فکر خودم خندخودم
 
 : شدم بھش و گفتمرهیخ
 
 .و نگا کنھ واری من در و دِی بھ جاشھی کھ با من ھم صحبت میمنم دوس ندارم کس_
 

 : زدم و ادامھ دادمیپوسخند
 
 . وضع باشمنی شما با ارهی اگھ بھ تعبیحت_
 
 . از من اونم زل زد بھ مندی تقلبھ
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 ِیِکامال برعکس چشا. یشدی غرق مشیاھی تو سیجوری.  داشتی جذبھ خاصچشاش
 باھات حرف گس،ی دِزی چھی نی مالھ ای قشنگھ ولیلی کھ خنی آرتام با اِیچشا . آرتامھ

 .زنھیم
 

 :دمی آگاه نالناخود
 
 .آرتام_
 
ھق ھق . ِ اسم آرتام، سرشو از رو شونھ ام بلند کرد و پسره رو نگاه کرددنی با شنھدای

 :کنان گفت
 
 .سی کھ عمو التام ننیا_
 

 : بھ موھاش و گفتمدمی کشدستمو
 
 ...ی آقاشونی عشقم، ادونمیم_
 
 دونمیم, من کھ خنگ نبودم . ادی نمادمیسمش  اکنمی فکر میھر چ.  کردمری گی وایا
 .دونمی بود نمی چی آرتام بود ولِی ھاھی تو مایزی چھی
 
 : گفتیسرشو تکون داد و با ناراحت.  نگاش کردمی شرمندگبا
 
 . کارتمنمی ادیبفرمائ. یبیآرش، آرش غ_
 

 ازش گرفتم و شروع یفور.  و کارتشو درآورد و گرفت طرفمبشی کرد تو جدست
 . کردنشیکردم بھ بررس

 
 : روش نوشتھ بوددیِ کھ با فونت درشت و سفی مشکِکیِ کارت کوچھی
 

 .ی دادگسترِکی ھی پاِلی وکیبی غآرش
 

ِ و خط ثابت و فکس و آدرس دفتر کارشلی شماره موبابعدشم ِ ِپشت کارتم پر بود از . ِّ
 . کارت و شغلش نداشتِی بھ باقی ربطچی تو ھم تو ھم و قرمز کھ ھِی ھارهیدا
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 کھ ی نگا بھ آرشھی. کردی سکسکھ می کامال بند اومده بود، فقط گھ گاھھدای ھیگر
 : کرد و رو بھ من گفتنییسرشو انداختھ بود پا

 
 ? _elindeki ne 

 )  تو دستتھ؟یچ( 
 

 : آرش جوابش و دادبالفاصلھ
 

 _.benim kartım güzelim 
 ) ِکارت منھ خوشگلم( 
 
 : افتخار ادامھ داداب
 
 .زنمی کھ انقدر خوب حرف منھیُآخھ من ترکم، واسھ ھم_
 
َ اه اهَاه ُ بازماندگان نسل ترک نی آخرکردمی منم فکر ما،یخوب شد گفت. حرصم گرفت... َ ِ ِ

 . برادری الشھدا، دلشادمون کرددیاجرت با س. میشی منقرض ممی و دارمیزبان
 

ٔ مثل من نھ تنھا تعجب نکرده بود بلکھ لب و لوچھ کوچولوشو ھدامی بود کھ نجای اجالب ِ
 . بودھیٔ کرده بود و آماده گرزونیآو
 

 : دادم دستش و گفتمکارتو
 
 .ی کنی باھاش بازیتونی مامانم، مایب_
 

 ی کوتاه و عصبِی بھ آرش بر خورده بود چون نفسایلی حرکتم خنی بود امعلوم
 .دیکشیم
 

 : کنار و گفتمدمیو کش کامل براش باز کردم درو
 
 .انی داخل تا آقا جونم بدییبفرما_
 

ِ کھ منتظر جوابش بشم، رومو برگردوندم و رفتم سمت خونھنی اِبدون  نی کم اھیاولش . ِ
ِ در و بست و دنبال ی فکر کرد کھ فوری با خودش چدونمی بعد نمی پا کرد ولونیپا 

 .من را افتاد
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ٔدستم و گرفتم سمت کاناپھ تھ .  از مبالیکی رو گذشتم رو ھدای می سالن کھ شدِوارد ِ

 :سالن و گفتم
 
 . خدمتتونرسمی االن مد،ینی بشدییبفرما_
 

 شده بود، واسھ ی عصبانیحساب. ِ منتظر جوابش نموندم و رومو ازش برگردوندمبازم
 .ِ حرص بخوره، خرامان خرامان رفتم طرف اتاقمشتری بنکھیا

 
 دیدی وضع منی اگھ آقا جونم منو با ای دراورده بودم ولی بازستی جلو در آرتدرستھ

 ِنی جھی بستم و تند تند لباسامو با یِطبق معمول موھامو دم اسب. شدی ناراحت میلیخ
 . عوض کردمیموئی لِیقی قاقھی ِزی و بولدیسف
 
 با آوا ی دزدک،یدیِ بود کھ آرتام بھ عنوان عی از ده ھا کادوئیکی فقط زی بولنیا

 عمرم ِیدی عنیتری و دوست داشتننی بھترنیا.  رو گردنبندمدمیدستمو کش. فرستاده بود
 ِیِ جعبھ مخمل سرمھ اِی تو،یاضی رِتینھایِ بھ شکل بزی اوھی طال با ِری زنجھی. بود

 : مضمون بودنی اا بادشتی ھی کھ روش کیکوچ
 
 "  انتھا دوستت دارم عروسکمیب" 
 
 ی پسره قراره چنیِ آخر و عاقبت من و افھممیاصال نم. ره دلم گرفتِ فکر آرتام دوبابا

 م؟ی پسغام بفرستغامی قراره واسھ ھم پیتا ک!! بشھ
 

 نگا یّ قدنھیِ کردم و برا بار آخر خودمو تو آیپف... اوفــــــــــــــف... اوفـــــــــــــف
 و نییبازم سرشو انداختھ بود پا. نای آرش اِشی و رفتم پدمی کشقیِ نفس عمھی. کردم

آروم بغلش کردم و .  ھم ھمون جا خوابش برده بودھدای. شمردی و می قالِیگال
 . کھ ھمون طبقھ بودنای جون انومِگذاشتمش تو اتاق خا

 
 : گفتمی نسبتا بلندِی برگشتم سالن با صدایوقت
 
 ارم؟ی واستون بنی دارلی میچ_
 

 : گفت باالرهی کھ سرش و بگنی اِبدون
 
 .نیزحمت نکش.  ندارملی میزی چ،یمرس_
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 .ادی آقا جونمم منی کنلی تا مارم،ی بیی براتون چارمی م؟یچھ زحمت_
 

 ییِ نگا بھ ظرف چاھی ،ی نگا بھ قورھی. ِ منتظر جوابش شم رفتم آشپزخونھنکھی اِبدون
 دم ییِّ کھ اصال حس چادمی رسجھی نتنی بھ اشتری نگاشون کردم بشتری بیھر چ. کردم

 . اصرار کردموونھی منھ دخواما،ی نمیچیپسره گفت ھ. سیکردن ن
 

بعد از .  گرم کردمزی رو مِی ھاوهیِ قھوه جوش و زدم بھ برق و سرمو با سبد میفور
واسھ . زیو گذاشتم رو م cookie ِقھوه و بشقاب. ششی بھ دست رفتم پینی سقھ،یچند دق

 : ھم گفتمھیِ کردن قضیماست مال
 
 . تموم شده بودمونییچا دیببخش_
 
 . ندارملی میزی من کھ گفتم چن؟یدیچرا زحمت کش_
 

 : و گفتمشییِ رو مبل رو بھ رونشستم
 
 .ِنوش جان.  نبودی زحمتکنم،یخواھش م_
 

 : و گرفت تو دستش و گفتفنجون
 
 ن؟یاوردیچرا برا خودتون ن_
 
 . دوس ندارمادیقھوه ز_
 
 .نطوریآھان، کھ ا_
 
 من زبان،یِ انتظار داشت بھ عنوان مدی شادونمینم.  رد و بدل نشدنمونی بی حرفگھید

آخھ من بھ ...  دارنـــــــــــای جماعت چھ انتظاراتمی خودمونیِسر صحبت و باز کنم ول
  بگم؟ی چشناسمشی کھ نمیکس
 

 : کرد و گفتی سرفھ اتک
 
 .نی دارینیری شیلیِدختر خ_
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سفانھ دختر بی ولِنیری شیلیبلھ خ_ ِ متا  .ِرادرم نھ منٔ
 
 ن؟یآھان، پس شما مجرد_
 

 با خوادیمثال م... وانھید. می ھنوز بچھ نداری شوھر دارم ولدی داشت آخھ؟ شای ربطچھ
 : تفاوت گفتمیب.  بزنھی دستھی کارش نیا

 
 . حدستون درست بود مجردمی ولنی داشتیِدرستھ استدالل غلط_
 
 . وارد شدننای بگھ در باز شد و آقا جون ایزی خواست چتا
 
 

 : گفتیِبا لحن خاص,  من و آرشِدنی ماما با دناز
 
  جان؟انای دایکنی نمیمعرف_
 
 : گفتمکردنی جام بلند شدم و رو بھ ناز ماما و خانوم جون کھ چپ چپ نگام ماز
 
 ...ی آقاشونیا_
 
 .ِحرفم نصف موند, ٔ جملھ آقا جونبا
 
 . پسرمیبھ بھ بــــــــــــھ، خوش امد_
 

ِ از جاش بلند شده بود، با برداشتن چند قدم بلند نایِ کھ با اومدن خانوم جون ا ھمآرش ِ
 .دی دستش و بوسیخودش و رسوند بھ آقا جون و فور

 
 آخھ چرا انقد آبنباتھ ؟!!  دونھیِ از کجا آداب و رسوم ما رو منیا

 
ِ کھ نگاه متعجب منو دنی ھمآرش  :ِ ھمون ژست پر افتخارش و گرفت و گفتد،یِ

 
 . رسمشونھنی ادونمی وقتھ کھ میلی بھ حاج آقا دارم، خیِمن ارادت خاص_
 
 .نیری ھم خود شره،یبچھ ھم سر بھ ز... نی خوشم اومد، آفرنھ
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ٔ درمورد شجره نامھ آرش خان دادی مختصرِحی جون توضآقا  ،یِبا اشاره سر بابائ. ِ
 .میھمھ نشست

 
 : جون رو بھ من گفتخانوم

 
 س؟ی خونھ نحھی مل؟ی نکرییرای چرا از آقا آرش پذانامیدا_
 
 قیِ نفس عمھی.  کنھ کھ حد ندارهمی جنی جلو مھمون منو سیکی ادی انقدر بدم میوا

 : نشون ندمتموی کھ عصباندمیکش
 
 . بودمری درگھدای منم با س،ی جون خونھ نشیمل_
 
  حالش خوبھ؟ھدا؟ی_
 
 .ِاتاق شما خوابوندمش. نیخوبھ، نگران نباش_
 
 .ِ باشھ امانت دستمونی سر بزنم بھش، ھر چھیمن برم _
 
 .ِ از جاش بلند شد و رفت طرف اتاقشی علای ھی گفت و با نویا

 
 : کرد و رو بھ آرش گفتزیِ بھ فنجون رو می ماما نگاھناز
 
 ؟ی دوس ندارییپسرم چا_
 
 . دوس دارمیلیچرا اتفاقا خ_
 

  دوس ندارم؟ی بگیریمیم.  ھاِیِ پسر پروئعجب
 

 :ِ بھ عواقب حرفم فکر کنم گفتمنکھی اِبدون
 
 .  آقا جونارمی میی واستون چارمی االن من،یحتما خستھ شد_
 

.  کھ زده بودم شدمی تازه متوجھ گند،ی آشپزخونھ و چشمم خورد بھ قوردمی رسیوقت
 شدم بھ رهی و روشن کردم و خرشی و پر از آب کردم و گذاشتم رو گاز، زیکتر
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 دروغمو جم و جور کنم کھ با ی کھ چطورکردمی فکر منیداشتم بھ ا. شی آتِیرنگا
 . جون، بھ خودم اومدمشی ملِیصدا

 
  جان؟انای دایکنی کار می چیدار_
 

 : و گذاشتم رو قلبم و گفتمدستم
 
 .نی سر و صدا اومدیچھ ب.  جونشی ملدمی ترسیوو_
 
 .ی بترسکردمی فکر نمد،یببخش_
 
 .سیمھم ن_
 
 ؟یکنی کار می چی دارینگفت_
 

 : کج کردم و گفتمدھنمو
 
 .کنمی دم مییواسھ مھمونمون چا_
 

 : عوض شد و با ذوق گفتافشی افتاده باشھ، قادشی تازه نکھی اِمثل
 
  ھست حاال؟ خواستگاره؟یک_
 
 . شرکتھ باباسِیالی از وکش؟یخواستگار کجا بود مل_
 
 :دی و پرسفتدیتک و تا ن بازم از ی کم دلخور شد ولھی
 
 مجرده؟_
 
 : گفتمطنتی شبا
 
 ِچشم آقا رحمان روشن، نکنھ چشتو گرفتھ بال؟_
 

 : و گفتدیخند
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 کھ ھس، پمیخوش ت. ادی میبھ نظر پسره آقائ.  ازش خوشم اومدهیحساب... ّآره واال_
 .شھی نور میِاگھ مجردم باشھ کھ نور عل

 
  من انقدر رو دستتون موندم؟؟ال،یخیبابا ب_
 

 . بگھ کھ آقا جون صدام کردیزی چخواست
 
  ـــــانــــــــا؟یدا_
 

 : رفتم تو سالن و گفتمبدو
 
 بلھ آقا جون؟_
 
  شد ؟ی چیی چانیپس ا, خانوم_
 
 .ارمیچشم االن م_
 

 ازش گرفتم و شروع کردم بھ یفور. ِ بھ دست وارد سالن شدینی سشی لحظھ ملھمون
ِ کھ دستشو دراز کرده بود کھ فنجون یدر حال.  نفر آرش بودنیآخر. کردنتعارف 

 : کھ فقط من بشنوم گفتی رو برداره، طورییچا
 
 .ِ بھ نفع تو خانـــــــــــومچی ھکی_
 

 : کردم و گفتماخم
 
 منظور؟_
 
  تموم شده؟ییکھ چا_
 

 : طلب کارانھ گفتمیلی خبازم
 
 yalan borcum mu var size?. گھی دمیحتما نداشت_
 
 )قرض دارم بھتون؟, مگھ دروغ(
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 : زد و گفتیچشمک
 
  تموم شد؟تونیفارس_
 
 . بالمصرف بمونھِفی گفتم حن،ی بلدی ترکدمید. رینخ_
 

 : گفتیبابائ
 
ِ در گوش ھم میچ_   تا؟٢ شما نیگیِ
 

 : گفتمی ھولکھل
 
 .ی بخدا بابائیچیھ_
 
 : جون با خنده گفتآقا
 
 .ی حاجگھیدجوونن _
 

ِچشام شد گرد گرد و ابروھام , ِاز زور تعجب.  و زل زدم بھ آقا جونسادمی واصاف
 وسط نیا.  بگھیزی چنی چنھیآخھ اصال امکان نداشت . ِ از حد معمول رفت باالشتریب
 .ادی زود گندش در مای ری کاسھ س، دمی نِری زی کاسھ اھی
 
 

 تشیمی صمِزانیِ و طرز نگاھش و مشدی مشتریِ بھ روز رفت و آمد آرش بھ خونھ بروز
ِ بھ مرور زمان ی ولکردی جور می بھونھ اھی واسھ اومدن شھی ھملیاوا. رتریبا من متغ

 ایٔ پسر ه مھره مار داشت نی ادونمینم. ِ دغدغھ مھمون خونمون شدی راحت و بیلیخ
 . خودش کرده بودٔفتھی آقا جون و شصوصسحر و جادو بلد بود کھ ھمھ بخ

 
 ...دمیفھمی نمچوقتی کاش ھی کھ ادمی بعدھا فھمی ولدونستمینم
 

 کالفھ و ،یفوق العاده عصب.  رو با خودش بردھدای سھند اومد و شبونھ ش،ی روز پچند
 دو روز بمونھ یکی کرد کھ حداقل ھی گرھدای من اصرار کردم و یھرچ. اخمو بود

 . کھ اومده بود، رفــــــــــتیبا ھمون خشم.  قبول نکردشمونیپ
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.  بودگھی دزهی چھی دفعھ نی ای حرف بزنھ ولھدایِ رو حرف من و دهی از سھند بعًکال
 جملھ نگفت کھ از ده تاش ، ١٠ از شتری بیزدیفکر کنم اگھ جمع م.  بد اخالق بودیلیخ

 .انای بود کھ تو انتخابت عجلھ نکن دانیدوازده تاش ا
 
ِ از فکر سھند و اخالق عجا،سی ناقوس کلِی صدابا ِرفتم سمت .  دراومدمبشی و غربیِ
 :ِ ھمزمان با زدن دکمھ گفتمفون،یآ

 
 .نای باال تایب_
 
 .کارت دارم. ای لحظھ تو بھینھ، _
 
 .باشھ_
 

 ، شلوارکمو با شلوار یٔ از ھر گونھ اتفاق ناگور، نگاه و طعنھ احتمالیری جلوگبرا
 : بغلم و گفتدی پرنایتا بازش کردم ت .ِ عوض کردم و رفتم دم درمیورزش

 
 ؟یخوب.  دلم برات تنگ شده بود چش قشنگمیلیخ.  چقد خوشگل شدیوا_
 

 :ِ و از دور گردنم باز کردم و گفتمدستاش
 
ِبا لباس خونھ و صورت ب_   نھ؟گھی خوشگل شدم دشی آرایِ
 
 بھ سرخاب ازی کھ نیگری بعدشم ماشاال انقد جاد،ی بھت می تنت کنیًاوال تو گون_

 . کھی نداردابیسف
 

 : زدم بھ کمرم و گفتمدستمو
 
ِ برو سر اصل مطلبنا،ی کن تیکم پاچھ خوار_ ِ. 
 
 : شو مظلوم کرد و گفتافھیق
 
 .رونی بمی برایتورو خــــــــــــدا ب_
 
 کجا؟_
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 .ی توت فرنگمیبر_
 
 : دادم و گفتممینی بھ بینیچ
 
 االن؟_
 
 : ذوق گفتبا
 
 ؟یایپس م_
 
 نھ_
 
 : کرد و گفتیاخم. چارهی رفت بوا
 
 چـــــــرا؟_
 
 .شھی االن نمی ولومدمی بود می عادِطیاگھ شرا_
 
 : ابروش و داد باال و گفتِی تاھی
 
 ؟ی چیعنی_
 

  نھ؟ای دل بودم کھ بگم دو
 
 ؟یخندیاگھ بگم نم_
 
 .نھ، بگو_
 
 : و گفتمنیی شدم و صدام و آوردم پاکی کم بھش نزدھی
 
 .کنھی مبمی تعقیکی کنمی چند روز ه احساس مھی نا،یت_
 
 : گفتمی کردم و با دلخوریظیِاخم غل.  خندهِری زد زیپق
 
 ؟یخندی نمیتو کھ گفت. زھرمار_
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 : شو قورت داد و گفتخنده

 
 .ی انقد چرت بگکردمیآخھ فکر نم_
 
 . دنبالمھھیِ ھمش مثل سایکیّواال _
 
 ؟ی نکنھ خاطرخواه دارطونیش_
 

 :شو گفتم بھ بازوزدم
 
 ...وونھید_
 

 : کرد و گفتی جدلحنشو
 
 .انای دایِبھ نظر من کھ توھم زد_
 
 : گفتمدی تردبا
 
 ؟یگیراس م_
 
 : و محکمش گفتیِ ھمون لحن جدبا
 
 .میحاالم برو زود آماده شو بر. مطمئنم_
 
 : کم نگاش کردم و گفتمھی
 
 .امی مگھی دنی م٢٠باشھ، _
 

 مختصر کردم و ِشی آراھی یفور.  کردم و خودم و رسوندم بھ اتاقمیکی تا ٢ ھا رو پلھ
 ست می نفتی آبِنی و با جی گلبھِی ھاھی با حاشی نفتی آبِیروسر. دمی پوشمویمانتو گلبھ
 .نای تِشی پدمیی بغلم و دوِری و کفشمو زدم زفیکردم و ک

 
 کی تھیِ طبق معمول، با نامیت. نیِ دور سر و تھ کوچھ رو چک کردم و نشستم تو ماشھی

 .ِآف گوش خراش را افتاد
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 : گفتمبستمی کھ داشتم کمربندمو می حالدر
 
  بھ اونجا؟ی دادیری شاپ، چھ گی ھمھ کافنی ا؟ی چرا توت فرنگینگفت_
 
 .ادیآخھ فرزام از اونجا خوشش م_
 
 اد؟یمگھ اونم قراره ب_
 
 .ادیمعلومھ کھ م_
 
 : گفتمی دلخوربا
 
 .امی منم بی گفتیپس واسھ چ_
 
 : خنده گفتبا
 
 .می شکی خراب شد رو سرمون، نصف نصف شر١١٠گفتم اگھ _
 

 : زدم بھ سرشو گفتمآروم
 
 کھ ترسمی مسی از پلی من بھ قدریدونی بعدشم مگھ تو نم؟ی دزدمیری ممیخلھ مگھ دار_

َردمیاگھ بگ  کنم؟ی مفتوحھ ھم اعتراف مِی ارهی زنجِیاز ترسم بھ قتال, َ
 
 : لب گفتِریز
 
 .شھی نمیزی کھ چشاالیا_
 
 میِ منتظر فرزام شنکھیِبدون ا.  شاپ نگھ داشتی کافِکی نزدِی از کوچھ ھایکی ِیتو

 . داخلمیرفت
 
 !نجا؟ی اختنیِچھ خبره وسط ھفتھ ھمھ ر.  چقدر شلوغــــــــــھیوا
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ند بھ لب، در  فرزام لبخقھ،یبعد از چند دق. می و نشستمی کرددای دنج پِی جاھی سالن ِتھ
ِ کھ سوئچو دور انگشت اشاره اش میحال با دوتامونم گرم سالم و .  وارد شدچرخوندیِ
 . منِی کرد و نشست رو بھ روکیعل
 
 .می جامون و عوض کنایفرزام ب_
 
 چرا؟_
 
 .مایکنی مری گادی ب١١٠ اگھ نم،یبی کھ دورو نمیدونیم_
 
 . از تو ندارمیِ عوض کن، منم دست کمنایجاتو با ت_
 

 : غنچھ کردم و گفتملبمو
 
 .نمی من دوس ندارم کنار بشیول_
 
 : کالفھ گفتنایت
 
 .یشیً نکن، جدا زشت میلباتو اونجور_
 
 : نگاه بھ فرزام کرد و ادامھ دادھی
 
 . عوض کنمانای من، منم جامو با داِی جاایتو ب_
 

 :  گفتیبا مزه اِ شو سرش و خم کرد و با لحن نھی دستشو گذاشت رو سفرزام
 
 .چشــــــــــم بانو_
 

 دلخواھمون ِیِ سر جاھامی سر و صدا و چند بار دور زدن تونستی بعد از کلباالخره
 .نھی و ببیِ در ورودتونستی منای و تمی رو بھ رو بودنایحاال من و ت. مینیبش
 

 :زودتر از ھمھ گفتم. ِ واسھ گرفتن سفارشات اومدگارسون
 
 .خوامی میا براونمن کافھ گالسھ ب_
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 : گفتنایت
 
 .ای بودلی میحاال خوبھ واسھ اومدن ب. یکردی خبر منمیّبترک_
 
درضمن فرزام قراره حساب کنھ تو چرا .  نھ واسھ خوردن کھگھ،یواسھ اومدن د_

 اد؟یزورت م
 

 : بھ فرزام ادامھ دادمرو
 
 مگھ نھ؟_
 

 : با خنده گفتفرزام
 
 .ترسمی چون از جفتتونم منی مسائلتون نکنِیمنو قاط_
 
 بعد، قھی دق١۵. می سفارشاتو دادِی و باقمیٔ ادامھ بحث شدِالیخیٔ تک سرفھ گارسون، ببا

ٔ شده بود و آماده حملھ ما دهی چزیسفارشات رو م  . تا بود٣ٔ
 

 .دی پرنایِ کھ رنگ از صورت تمیشدیِ گرم صحبت ممی داشتتازه
 
 : استرس گفتمبا
 
 نا؟ی تی شدیچ_
 
 . نشون ندهی عکس العملچی و ھنیی سرتو بنداز پاانایدا_
 
 ھی یرکی زریز. دهی انقدر ترسنای اومده کھ تسیحتما پل. می کم داشتنویھم!!  ابو الفضلای

ِرد نگاه ت. نگاه بھ فرزام کردم  %١٠٠پس .  رو گرفت و بالفاصلھ اخم کردنایِ
 . دادیِ بود و مثل دفعھ قبل نجاتم منجایکاش سھند ا. ســـــــــھیپل
 

 . حس شدهیِ کرده و نوک انگشتام بخی بدنم کردمی ماحساس
 

 حفظ مویّ منظم خونسردِی نفسادنی و با کشنیی ممکنھ بندازم پاِی کردم سرمو تا جایسع
ِ با برخورد مشت محکمیکنم و از ترسم کم کنم ول .  برابر شدنیترسم چند, زی بھ میِ

 .زی رو مختی رنایٔ قھوه تشترهی بود کھ نصف بادی زی قدرِشدت ضربھ بھ
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. ٔ بھ خون نشستھ آرتام شدمِی صد تا سالم و صلوات سرمو گرفتم باال و چش تو چشابا
 ِ از ترس چشاش سکتھ کنم؟ای دوبارش ذوق مرگ شم ِدنی از ددونستمینم
 
 : گفتی محسوسِتی عصبانبا
 
 انا؟ی داھی لندھور کنیا_
 

 : کرد و گفتی ترظیِ اخم غلفرزام،
 
  ؟ی چیعنیدرست صحبت کن، لندھور _
 

 زی خمیفرزام واسھ دفاع از من، ن. دستشو بھ طرفم دراز کرد.  فقط پوسخند زدآرتام
 .شد
 

 : گفتی نسبتا بلندِی با صداآرتام
 
 .رسھیِنوبت توام م. ِبتمرگ سر جات_
 

 آرتام خشکش زده ِیتی تربی ب ھمھنی فرزام از اچارهیب. ِ سرا برگشت سمت مأھمھ
ِآرتام سمت چپ .  بتونم آرومش کنمدینگاش کردم تا شا. بود  ِنییٔ مانتو و گوشھ پأقھیِ

 کار و کرد کھ نتونستم عکس نی اعیانقدر سر.  گرفت دستشو منو از جا کندمویروسر
 افتاد ی شدنم، صندلدهی و ھمزمان با کشی صندلٔھی بھ پاد کرریپام گ.  نشون بدمیالعمل

 . دادی بدیلی خِی و صدانیزم
 

ِ دست چپشو حلقھ کرد دور گردنم و شروع کرد بھ فشار ِی و انگشتاواری بھ دچسبوندتم ِ
 .دادن

 
 :دیّ قفل شدش غرِی دندوناِی الاز
 
  باھات داره؟ی پسره چھ نسبتنی ادمیپرس_
 

 : کرد و ادامھ دادشتری دستشو بِفشار
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  شھ؟ آب و ھوات عوضیکھ اومده بود_
 

 یِفقط مثل ماھ. ومدی ازم در نی صدائی جوابشو بدم، دھنمو باز کردم ولخواستی مدلم
 .ِ آب دھنمو قورت بدمتونستمی نمی بود کھ حتادیِ فشار دستش زیبقدر. باز و بستھ شد

 
 : و دوباره زل زد بھمدی کشیقیِنفس عم.  بستچشاشو

 
 . مالـــــــھ مــــــــــن؟یفھمی م،یتو فقط مالھ من. انای داکشمتی خدا مِیبھ خداوند_
 

 :دیِ طرف ما کھ آرتام نعره کشادی از جاش بلند شد، خواست بفرزام
 
 .رسمیِ صبر کن خدمت توام من،یگفتم بش_
 

 . شده بود رو من و آرتامدیٔ ھمھ نگاھا کلگھی دحاال
 

ِ و صورت من از کمبود شدی لحظھ بھ لحظھ سرخ تر متی آرتام از عصبانِصورت ِ
 . کبودترژنیاکس

 
 چی ھی بتونم خودمو از دستش نجات بدم ولدی چند بار چنگ زدم بھ بازوش تا شاھی

ِ و دو طرف بدنم نیی سفت شدش سر خورد پاِیدستم از رو بازو.  نداشتی ادهیفا
 یب.  مقاومتم نداشتمِی نای حتگھی کھ دکردمی میِ احساس خفگیبھ قدر.  شدزونیآو

 . ِ منم مثل خودش زل زدم بھشاریاخت
 

ِ تر شد و لب من بھ خنده ظیِاخم اون غل.  رفتیاھی من سِی اون پر شد و چشاِیچشا
ِ احساس ،یِ احساس آزاد،یِ و کرد و من احساس سبکیروزیِاون احساس پ. باز شد

 . مرگ کردم
 

ِّبا تمام وجودم حس .  شل شدپاھام  کھ داشتم خفھ نیبا ا. کردمی و درک میِ آدم اعدامھیِ
 .  بودم و خوشحالی آرتام بود راضدمیدی کھ می نفرنی آخرنکھی از ای ولشدمیم
 

ٔ داشتم وارد خلسھ شتازه  :دی کشغی جنای کھ تشدمی مینیریِ
 
 .شی کشتوونھ،یولش کن د_
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 کھ کردی با تعجب بھم نگا میبھ قدر.  باالخره آرتام بھ خودش اومدنا،ی تِی صدابا
ِ دستشو از دور یفور.  کارارو اون کردهنیِ قبول کنھ کھ تمام اتونستیودشم نمانگار خ

 .گردنم آزاد کرد
 
ِ شل شدن دستش، تمام اکسبا  ِنییسر خوردم پا.  ھام شدھیِ حبس شده با فشار وارد رِژنیِ
 .  و بھ سرفھ کردن افتادموارید
 

 : جلو پام زانو زد و ملتمسانھ گفتآرتام
 
 . ِ جون من بگو کھ حالت خوبھانا،یغلط کردم دا_
 
 : کنان گفتھی گرنایت
 
 . براشاریفرزام آب ب_
 
ِ تموم شدن حرفش، فرزام مثل جت از جاش پربا  شاپ، ی کافِخچالیِ و رفت پشت دیِ

خواست .  ماِشی برداشت و دوباره با ھمون سرعت برگشت پی آب معدنھیِبدون اجازه 
 : و گفتدیآب و بده بھ من کھ آرتام با حرص از دستش کش

 
 . بدش من،یالزم نکرده تو زحمت بکش_
 

ِدستشو گذاشت پشت گردنمو سر بطر.  و باز کردی بطرِدر با .  و چسبوند بھ لبامیِ
 : گفتیمھربون

 
 .انای دای کم بخورھی کن یسع_
 

 از آب یکم.  کنم و ناخودآگاه دھنم باز شد گفت کھ نتونستم مقاومتنوی مظلومانھ اانقدر
 .و خوردم و چشامو بستم

 
 . تمرکز کنمذاشتیٔ جمع شده دورمون نمِتی جمعِی و پچ پچانای تھی گرِیصدا

 
  چند سالشھ کھ؟چاره،یب_
 
 .فک کنم شوھرشھ_
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 . شدهیرتینھ بابا، حتما دوس پسرشھ، غ_
 

 :سالشھ گفت ١۶ ای ١۵ کھ از صداش مشخص بود کھ حداکثر یپسر
 
 .مارستانی بمشی ببردیِبھ نظر من با_
 

 : گفتکردی مدادی کھ غم توش بی با صدائآرتام
 
 . من خودم دکترمس،یالزم ن_
 

 : گفتھی بود با کناومدهی کھ تا اون لحظھ صداش در نیدختر.  باز کردمچشامو
 
 . کار کردیِ با دختر بدبخت چنیبب. ِ دکتر مملکتموننمی اایب_
 

 کرد و خوردی بود و تاسف مسادهی کھ بغل دستش وایانسالیِرو بھ خانوم م.  کردمنگاش
 :ادامھ داد

 
ِ بھ جون من نق ی ھم ھستن، حاال تو ھی جور پسرائنیا.  مامان خانومری بگلیتحو_

 .ریبزن و بگو طالق بگ
 

ِدختره زرنگ، از فرصت پ.  گرفتخندم . کردیِ اومده بھ نفع خودش استفاده مشیٔ
 .گرفتی میِ داشت از آب گل الود ماھًرسما

 
 : گفتیِبا ذوق بچھ گانھ ا. ِ از چشم آرتام دور نموندلبخندم

 
 حالت بھتر شد عروسکم؟_
 
 :دمی نالی خفھ اِی صدابا
 
 . ببرنجای منو از انایت_
 
 :آرتام با تحکم گفت. ِ اشکاشو با پشت دستش پاک کرد و اومد طرفمنایت
 
 .رسونمشیمن م_
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 ویلج باز. اومدی از دستم بر نمی اگھیِکار د.  کنھفیِ نگام کرد تا ازم کسب تکلنایت
 ِی بار بھ معنھیًمجبورا چشامو .  وقت بود کھ برام ثابت شده بودیلی آرتام خِتیسمج

ِ با اشاره سر ترهی بغلمو بگِری تا زومدی کھ میفرزام. آره باز و بستھ کردم  عقبگرد نایٔ
 .رونی گفت و رفت بیزیچ ھی لب ِریز. کرد

 
 

 :خس خس کنان گفتم.  از جاش جم نخوردنای تی رفت ولفرزام
 
 .نایفرزامو تنھا نذار ت_
 
 : گفتدی تردبا
 
 . کھ تورو تنھا بذارمتونمینم_
 

 . ِاز سوزش گلوم صورتم مچالھ شد.  دھنمو قورت دادمِآب
 

 : گفتیمونیِ کرد و با لحن پشیاخم.  دستمو گرفت تو دستشآرتام
 
 !! کارو کردمنیآخھ چرا ا. بشکنھ دستم_
 

 : گفتنایت.  زدمی جونی بِلبخند
 
 .انای دامی با من برایب_
 

 : از من آرتام جوابشو دادقبل
 
 .تو برو.  راحت، حواسم بھش ھسالتیخ_
 
 : گفتضی با غنایت
 
 ن؟ی دارنانیِ شاھکارتون، چطور از من انتظار اطمنیبا ا_
 

 :دمی نالدوباره
 
 .کنمیاھـــــــــــش م خونا،یت_
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 : و گفتنی بھ زمدی حرص پاشو کوببا
 

 .ی پسره رو دادنی بھ ایلی خانا،یَاه دا_ 
 
. خونھی موی ھمھ سال از چشام ھمھ چنی کھ بعد از ادونمیم.  خستھ نگاش کردمِی چشابا
 ِریِ آروم دستشو انداخت دور کمرو زیلی آرتام خنا،یِبا رفتن ت.  برداشت و رفتفشویک

 :ِ کھ ھنوزم مات ما بود گفتیرو بھ گارسون. زانومو بلندم کرد
 
 ؟ی بھم بدفوی کشھیم_
 

 ِضیّ ضد و نقِیِ فکر کردن کھ صد در صد بھ ھضم رفتاراھی بعد از چند ثانگارسون
 .ِ برداشت و داد دست آرتامزی از رو مفویآرتام گذشت، ک

 
ّ کرد و بھ طرف پلھ ھا را افتادی تشکرآرتام .  چشامو بستمنشوی گذاشتم رو سسرمو. ِ

 ای و تنفر و انتقام تیِ کھ احساس عصباننی اِیواسھ خودمم جالب بود کھ چرا بھ جا
 !!ِ احساس آرامش و لذت داشتم؟شتری خجالت بکنم، بیحت
 

 :ِ شاپ، در گوشم گفتی کافِرونی بمیدی رسیوقت
 
 ؟ی درآربمی سوئچو از جشھیم_
 
 . جا بھ جا شمدی کھ، بارسھی نمبتی دستم بھ جینجوریآخھ ا_
 

 : زد و گفتیلبخند
 
 .ریمحکم از گردنم بگ_
 

ّ پاشو گذاشت دم پلھ و منو نشوند رو ھیّ پلھ و ِکیرفت نزد.  گردنش شدمِزونی آویفور ِ
 . ِ راست کتش و سوئچ و درآوردِبیدستشو کرد تو ج. زانوش

 
 یزیِبا اخم ر.  دوباره بغلم کنھ، مجبور شد سوئچ و با لباش نگھ دارهخواستی مچون

 :سوئچ و از دھنش دراوردم و معترضانھ گفتم
 
  تو دھنت؟یذاری بابــــــــــــا، چرا مِفیکث_



 363 

 
 . بغلت کنمخواستمیآخھ م_
 
 . را برمتونمیخودم م.  چالق کھ نشدم،یخفم کرد_
 
 : گفتطنتی شبا
 
 ؟یستی نینکنھ تو راض.  من دلم برات تنگ شده، دوس دارم بغلت کنمیول_
 

دوباره .  دادم سکوت کنمحی و ترجنی بھ ماشمیدی رسگھی جوابشو بدم کھ دخواستم
 .نشیسرمو گذشتم رو س

 
 : گفتیِ لحن خاصبا
 
 ی درو باز کنی بکنفشوی کھ کنی قبل از اشھیحاال م. طونی شیخوای توام میدید_

 خانومم؟
 
. قفل و زدم و درو باز کردم.  خودمو جم و جور کردمی زودی کوچولو ھل شدم ولھی

 و نیدرو بست و ماش. دی نرم بوسمویشونیپ.  و سوئچ و ازم گرفتیگذاشتتم رو صندل
 ِی جاگھ،یمشنگم د.  خودم خنده م گرفتھ بودِیاز کارا.  خودشِیدور زد و نشست جا

 بغلشو دمی خجالت آورش قشقرق بھ پا کنم، لمِارت رفنی باشم و بھ خاطر ای عصباننکھیا
 .کنمی رو مای دنِفیک
 

ِبر خالف انتظارم کھ .  و چشامو بستمشھی کھ حرکت کرد، سرمو چسبوندم بھ شنیھم
 کردم و یپف. ِ آفتاب، داغ داغ شده بودِمیِ خنک باشھ، از تابش مستقدی باکردمیفک م

 .ی صندلِی دادم بھ پشتھیًمجبورا سرمو تک
 

 : گفتی ای جدیلیِ آرتام با لحن خقھ،ی از چند دقبعد
 
 انا؟ی باھات داره دایاون پسره چھ نسبت_
 
 ؟ی چرا عوض کردنتویماش_
 
 یشونھ ا.  نھای دهی مطمئن شھ کھ درست شنخواستیاحتماال م.  مکث کردھی چند ثانھی

 :باال انداخت و گفت
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 . بھ جز تو سوارش شھی خواستم کسی نمگھیچون د_
 
 ش؟ی فروختــــــــــیعنی_
 
 .ِ آپارتمان خودمونھنگِینھ بابا، پارک_
 

 .  بگھنوی اتونھیچقدر راحت م. ِ جالب؟ آپارتمان خودمونچھ
 

 : گفتکالفھ
 
 ؟یدوسش دار_
 

 : کھ چشامو باز کنم گفتمنی اِبدون
 
 و؟یک_
 
 .نویفرز_
 

 : کردم و گفتمی خنده اتک
 
 . نھ فرزامنیفرز_
 
 ؟یپس دوسش دار_
 
 . رو دوس داشتھ باشھ، منم دوسش دارمنای کھ تیتا وقت_
 
 : تعجب گفتبا
 
 ؟ی چیعنی ؟یچــــــ_
 

 : باز کردم و گفتمچشامو
 
 ِی نھ من آقاناسیِفرزام دوس پسر ت. یشدی قاتل می و پوچ داشتچیِ سر ھنکھی ایعنی_

 .شرلوک ھولمز
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.  ھر بار منصرف شدی بگھ ولیزی کرد و دھنشو باز کرد تا چسی چند بار لبشو خھی
 . رد و بدل نشدنمونی بی حرفچی ھنایِ دم در خونھ آقا جون امی کھ برسی تا وقتگھید
 

 اری اختی ذوق زده بودم و بیلی آرتام بودم خِشی کھ پنی ھمھ اتفاق بازم از انی از ابعد
  بای جمعش کنم ولتونستمی نمکردمی می کھ ھر کاری زده بودم، لبخندیِلبخند گلھ گشاد

 .دی خنده رو لبام ماسدم،یِ کھ دم در دیزیچ
 
 

.  کنھتیلیِ آقا جون، مخ منو تِدنیٔآرش اومده بود کھ بھ بھونھ د. شھی معمول ھمِطبق
 . چرا نرفتھ بود تودونمیفقط نم

 
ِ آرش زل زده بھ در خونھ، مخصوصا ترمز بدِدنی با دآرتام ِ  ِنیِ پشت ماشًقای کرد و دقیِ

 :رو بھ من گفت. آرش نگھ داشت
 
 ش؟یشناسیم_
 

 .  تکون دادمیسر
 

 و سادیصاف وا.  گرفتنشی شو از ماشھی بھ خودش اومد و تککای الستِی با صداآرش
 .مارو نگا کرد

 
 فاصلھ دنمون،یآرش با د.  شدمادهی پیِ آرامش تظاھرھی و من با دی شدتی با عصبانآرتام

 :کرد و خودشو رسوند بھ ما و گفت یِ با چند قدم کوتاه طنمونویب
 
 .خانوم... انای دای کردرید_
 

 ِزانی کارش، منیمثال خواست با ا.  مکث کردھی تا خانوم چند ثانانای از داًمخصوصا
 . و نشون بدهتشیمیصم

 
 ِیزل زد تو چشا. کمونی و دور زد و اومد نزدنی کھ درو ببنده، ماشنیِ بدون اآرتام

 :آرش و خطاب بھ من گفت
 
 . عروســـــــکمیکنی نمیمعرف_
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 آرتام کم ی فک کرد؟؟ی شـــــــدعیخوبت شـــــــــــد؟؟ ضا. آرش خانری بگلیتحو
 اره؟؟یم
 

 : گفتمتفاوتی ب،ی احتمالِیری از ھر نوع درگیری جلوگواسھ
 
 .ِ شرکت سھندِی از وکالیبی غِیآقا_
 

 :ِ گرفتم سمت آرتام و گفتمدستمو
 
 .میمی قدِی آقا آرتام ھستن، از دوستاشونمیا_
 
 چرا صبح سی کھ معلوم نِی آرشنی اگفتمی مگفتم؟؟ی میچ. دی بھ ذھنم نرسی اگھی دِزیچ

 و زمان و زدم نی کھ بھ خاطرش زمی آرتامنی اگفتمی مایِتا شب تلپ خونھ آقا جونمھ؟ 
ِ بمونم؟ بابت طرز معرفششی بازم نزاشتن پیبھ ھم ول  کرد و یظیِ آرش اخم غلم،یِ

 . آرتام با افتخار پوسخند زد
 

 کھ با چشاشون چھ ی بفھمیتونستی راحت میلی کھ خکردنی رو نگاه مگھی ھمدنیھمچ
 .  با ھم دست دادنیزورک. کشنی برا ھم میّخط و نشونائ

 
 : حوصلھ گفتمیب
 
 . کم خستمھی گھ،ی من برم دنیاگھ اجازه بد_
 

 : زد و گفتیِ لبخند قشنگآرتام
 
 .زنمی شب بھت زنگ مزم،یبرو عز_
 
ِ منتظر جواب از طرف من باشھ نکھیِ گفت و بدون انویا  ی از آرش خداحافظنکھی اایِ

 .  چشمک و بوق ازمون دور شدھی شد و با نشیِکنھ، سوار ماش
 
 :ِ رفتن آرتام، آرش من من کنان گفتبا
 
 .رونی بنی خانوم گفتن با دوستاتون رفتحھیمل_
 
  خبر شدم؟نیِمگھ من منکر ا_
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 : جلو پاشو شوت کرد و گفتٔزهی ضربھ، سنگ رھی با
 
  بودن؟ی آقا کنیپس ا_
 
 نھ؟,  کردمیفک کنم معرف_
 
  دوستتونن؟یعنی... یعنـــــــی_
 
 : ابروم و دادم باال و گفتمِی تاھی
 
 کنھ؟یِ بھ حال شما میچھ فرق_
 

.  درو زنگ و زدمِکیرفتم نزد.  شدالیخی بم،ی گوشِی جوابمو بده کھ با صداخواست
 :آرتام نوشتھ بود.  دراوردم و اس ام اس و خوندمبمی و از جمیگوش

 
  بود؟ی پھلوونھ کنیا_
 

 از رهیمیِ مثل آرش داره منمیا. خندم گرفت. ای حاال خوبھ خودتم ھرکولـــــــحسود،
 . یفضول

 
 . اس ام اس و خوندمی زنگ و فشار دادم و باقدوباره

 
  بود؟سادهی واکیِاصال چرا دم در کش. یری باھاش گرم بگادیخوشم نم_
 

 ! کرد؟ی کار می چنجای انی ھا، اگھی مراس
 

 .دمی سوال و از آرش پرسنیرفتم تو و ھم.  در باز شدباالخره
 
  ن؟یِشما چرا دم در بود_
 

ِ سر من وارد حِپشت  : گفتی خفھ اِیبا صدا.  در و بست شد واطیِ
 
 .رونی بمی شام و با ھم برنی بخوادیگفتم شا. نیگردیفک کردم زود برم_
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 : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
 
 !!!  جملھھی ربط تو یٔ تا کلمھ ب٣؟ !؟ شــــــام!؟ شـــما!مـــــن_
 
 : گفتی دلخوربا
 
 . بودشنھادی پھیفقط _
 
 

ّ سمت پلھ ھا گفتمرفتمی کھ می حالدر ِ: 
 
 . نبودی معقولِشنھادیپ_
 
 : زد و گفتیزی آمنیِ ما لبخند تحسِدنیبا د.  بودستادهیِ دم در اشیمل
 
 . برم اسپند دود کنم براتون. نیایچقدرم بھ ھم م... ماشــــــــاال، ھزار ماشــــــــاال_
 
 : اخم گفتمبا
 
 . هللایال االه ال.. .کنھی ندونھ، فکر می ھر ک؟؟ی چیعنی حرفا نیا_
 

 : کرد و گفتی تک سرفھ اآرش
 
 .ِ خانوم، نظر لطفتونھحھی ملیمرس_
 
 : گفتمتیبا عصبان.  حرص دندونامو رو ھم فشار دادماز
 
ِ ساعتھ دم در عالف ٢.  رد شمخوامی کنار منی کارا بکشنی اِیبھ جا. الزم نکرده_

 .شدم
 
 : لب گفتِری کنار و زدی کشی فورشیمل
 
 .خوندمی خانوم، داشتم نماز مدیببخش_
 
 . مبلنیکتریرفتم سالن و ولو شدم رو نزد.  از کنارش رد شدمتی اھمی کردم و بیپف
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. سیِ کار کنم کھ دست خودم نی چی تند رفتم و رفتارم اصال قشنگ نبود ولدونستمیم
ِ در مقابل کار انجام شده قرار بگادی بدم میلیخ ِذاتا از کار آرتام و ر. رمیِ ِفتار آرش ً

 ازش، حاال واسش اسپندم ادی خوشم میلی خسین. ِ قوز باال قوز شدنمی بودم، ایعصب
 .ورهدود کنم کھ مبادا چش بخ

 
دھنمو کج کردم و ! ادی ممیشی چھ ناز و قمنیبب... ٔپسره پرو.  چشـــــــت درادشاالیا

 .اداشو دراوردم
 
 .نظره لطفتونھ_
 

 آرش گفتم،ی مراهی و زمان بد و بنی و بھ زمزدمی کھ داشتم برا خودم نق منطوریھم
 مو باز کردم و پرت کردم رو یبا چندش رومو ازش برگردوندم و روسر. وارد شد
 .یِمبل بغل

 
 :متعجب گفت.  شدیکی و بلند شدنش نشستن

 
  شـــــــــــــده؟یچ_
 
  شده؟ی چیچ_
 
 انا؟ی شده دایگردنت چ. گردنت_
 

.  و باز کردمای کردم روسریعجب اشتباھ.  آقا رو قانع کنایحاال ب... اوفــــــــــــف
 ...اوفــــــــــــــــــف. می بار کنی باقالمیخوای خانوم، خرت کجاست کھ مانایبفرما دا

 
 :شمرده شمرده گفتم.  حفظ کنمموی کردم خونسردیسع
 
 . با دستمال بستھ بودم، جاش موندهکردی گلوم درد مشبید_
 

 نیا. دی فھمشوی معنشدی آسون میلی نگام کرد کھ خی جورھی. مبل نشست رو دوباره
 .یباور نکردم، خر خودت: یعنینگاه 

 
 : گفتھی کنابا
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 .یستی نی خوبگرهیباز_
 

 کھ ستمین.  آرتام ھم بھم گفتھ بودنوی ا؟ی کشف کردیدی جدزهی چیفک کرد.  ھھ ھھھھ
  تورو سننھ؟ستم،ین
 

 .  غنچھ کردم و جوابشو ندادملبمو
 
 .نی دار بپوشقھیِ لباس ھی نیِبھ نظر من بھتره بر_
 
 چرا اونوقت؟_
 
 نی پررو تر از ای نھ ولایٔ جرات داره کھ ادامھ حرفشو بگھ نمی شدم ببرهی چشاش ختو

 :حرفا بود و گفت
 
 با ن،ی کردری و دنیستی کھ خونھ نِی چند ساعترون،ی بنیری با دوستاتون منی گفتیالک_
 ؟ی چیعنی نیخوب ا.  و گردنتون کبود شدهنیت برگشبھیِ پسر غرھی
 
 : گفتمادی فربا
 
 . خود پنداردِشی کافر ھمھ را بھ کنکھی ایعنی نیا_
 
دستاشو مشت کرد تا .  قرمز شده بودیصورتش حساب. دی باری مشی چشاش آتاز

 .  مشخص نشھشیِلرزش عصب
 

 : گفتی بلندِی من با صداِمثل
 
 .نیبری مسالھ لذت منی و از انی بند و باری شما بنکھی ایعنی نیا.  خانــــــــومرینخ_
 
ِاز فرط .  از من اونم بلند شدتیبھ تبع, سادمی جام بلند شدم و رفتم رو بھ روش وااز

 .میزدی دوتامونم نفس نفس متیعصبان
 
 ... کھ مننی بگنیخوای شما میعنی_
 

 :ِ وسط حرفمو گفتدیپر
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 . بد برداشت کننگرانی کھ دنیکنی می بگم شما کارخوامیم_
 
 بھ خودم ی تو دستم، فقط وقتختمی اون قدرت و جرات و از کجا آوردم و ردونمینم

 .ِ گوش آرشِری خوابونده بودم زیکیاومدم کھ 
 
 منم ی کرده بود ولنیدرستھ بھم توھ.  شدممونی پشیلی کھ کردم خی لحظھ از کارھی

 . حق نداشتم انقدر تند برم
 
ِخودشو بھم رسوند و مچ دست .  چند قدم رفتم عقبھیاز ترسم .  نگام کردی جورھی ِ

 زدی مشکیِقلبم مثل گنج.  زده بودیلی کھ بھش سیراستمو گرفت تو دستش، ھمون دست
 کار ی چخوادی حدس بزنم متونستمینم.  ھر آن ممکنھ از جاش درادکردمیو احساس م

ِ باعث ترس بنیکنھ و ا  .  کرده بودریدنمو چشام گ گرِی کبودِنی بشاشچ. شدی مشترمیِ
 

 ی حرکتچیھ.  بھ گردنمو زل زد تو چشامدیِدست آزادشو کش.  گرفتمشوی تصمباالخره
لحظھ بھ لحظھ چشاش خمارتر . ِ جرعت نداشتم آب دھنمو قورت بدمی حتکردم،ینم
 لباش بھ ِدنیِھر آن منتظر چسب. کردمی داشتم سکتھ مگھید.  و نفساش کشدارترشدیم

 . لبام بودم
 
 : گفتیِ لحن خاصبا
 
 ... کھفی حف،یح_
 
 . آقا جون جملھ نصفھ موندِی صدابا
 
  چھ خبره؟نجایا_
 

 .  دستمو ول کرد و ازم فاصلھ گرفتیفور.  بھ خودش اومدآرش
 

 : گفتیبابائ
 
 . برو تو اتاقتانایدا_
 

 دمیی انداختم و دونیی پا افتاده بود سرشو بندازهادشی کھ تازه ی آخرمو بھ آرشِنگاه
 .ِسمت اتاقم
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 .  با حرص کندم و خودمو پرت کردم رو تختمانتومو
 
 بود کھ کـــــــــــرد؟ ی اون چھ کار؟یاری در بی مظلوم بازشی پقھی دق١٠ یمردیم

 خواستی میاصال چ!!  اجازه دادم بھم دس بزنھ؟ حاال چرا زدمــــــش؟یواسھ چ
 بــــــــــگھ؟

 
 سمیخواستم برم گوش وا. ومدی منییٔ و آرش از طبقھ پانایِ جر و بحث آقا جون اِیصدا

 .کھ تلفنم زنگ زد
 
 جانم آرتامم؟_
 
ً کھ من در مقابل آرتام کامال خلع سالح مدمی رسجھی نتنیِ تموم شدن حرفم بھ ابا  .شمیِ
 
 ؟یخوب.  بالیجونت ب_
 
 ؟ی تو خوب،یمرس_
 
 ؟یدچرا اس ام اسمو جواب ندا. خوبم_
 
 .کار داشتم_
 
 .خوب االن جواب بده_
 
 : حوصلھ گفتمیب
 
  چرا اونجا بود؟دونمیمن چم.  آرتامای آوردریتوام وقت گ_
 

ّ جون عمم، نماره  .دونمیِ
 
 : گفتیِ لحن مھربونبا
 
 .میزنیفردا با ھم حرف م.  نشویخئلھ خوب حاال، عصبان_
 
 فردا؟_
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 .کارت دارم.  دنبالتامی میآره، عصر_
 
 م؟یریکجا م_
 
 ...ھتل_
 
 : تعجب گفتمبا
 
 !!کـــــــجا؟ ھـــــــتل؟_
 
 . نگران نباشِیِھتل خوب. نجای اارمتی دنبالت مامیآره، م_
 

  آرتام؟یخل شد!! ؟ی چگھید_ 
 
 : زد و گفتی قھ اقھ
 
 ؟یترسی نکنھ مھیچ_
 
  تو بترسم؟ھی داره؟ از چیبرو بابــــــــــا، آخھ چھ ربط_
 
 : گفتطنتی شبا
 
 .ی بترسی از چدی کھ بایفھمیفردا م_
 
 . نشو آرتامتی تربیب_
 

 : و گفتبردیِ دل منو مشھی کرد کھ ھمی از اون خنده ھائدوباره
 
 .ِ دم در منتظرتم۶ِ فردا ساعت یگیاگھ راس م_
 
 : کم فکر کردم و گفتمھی
 
 .امیمن خودم م, ِنھ، سر کوچھ بمون_
 
 .ِمواظب خودت باش. باشھ خانمم_
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 .یبابا. توام_
 
 .خداحافظ_
 

 . کردمزی گوشامو تنایِ بحث آقا جون اجھیِ و واسھ کشف نتی گذاشتم رو عسلویگوش
 

 .ومدی نمیصدائ
 

ّ رفتم دم پلھ ھانی پاورچنیپاورچ  ی درارم، دستیتا خواستم تمرکز کنم و فالگوش باز. ِ
 .با ترس برگشتم عقب. نشست رو شونم

 
 . جون؟ سکتھ کردم کھشی ملی توئ،یوا_
 
 : سرد گفتیلیخ
 
 . آوردنفی خانوم تشرنایت_
 
 ن؟یِاز دست من ناراحت_
 
 : تمسخر گفتبا
 
 ِ باشم کھ از دست شما ناراحت شم؟یمن ک_
 
ٔ گربھ شرک کردم و ھیچشامو شب. وردمی از دلش درمدی بد رفتار کرده بودم، بایلیخ

 :گفتم
 
 .  بھ شما نداشتی بود، ربطیِبخدا اعصابم از دست آرش خط خط_
 

 : باز و بستھ کرد و گفتچشاشو
 
 .ادی کھ اصال بھت نماری در نیمظلوم باز_
 

 : و گفتمدمیخند
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 ؟ی آشــــــــــــتیعنی نیا_
 

 : بوس کرد و گفتسرمو
 
 م؟ی کنی کھ آشتمیمگھ قھر بود_
 

 : بغلش کردم و گفتممحکم
 
 . جونمشی ملی گلیلیخ_
 

 : ازش جدا کردم و ادامھ دادمخودمو
 
  اتاقم؟ادی بنی بگنای بھ تشھیم_
 
 .گمیباشھ، االن م_
 
 .یمرس_
 

.  کنان رفتم تو اتاقمزی جست و خست،ی باھام قھر نگھی دشی کھ ملنی از اخوشحال
 . داخل شدنای کھ در باز شد و تگشتمیِداشتم تو کمدم دنبال دستمال گردن م

 
 . کھ توجھ شو جلب کرد، گردنم بودیزی چنیِمثل آرش، اول. ِ سمت صدابرگشتم

 
 : بغض گفتبا
 
 . سرت آوردهی چھ بالئنی دستش بشکنھ، ببیالھ_
 
 .گنا داره. نای تنوینگو ا_
 

 : گفتمعترضانھ
 
 . شدهاهی گردنت س؟یدی دنھیخودتو تو آ.  نھ اونیبدبخت تو گنا دار_
 

 : و گفتنھی جلو آدی و بھم بده دستمو گرفت و کشیلٔ کھ اجازه عکس العمنی از اقبل
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 ھ؟یحاال خودت قضاوت کن کھ مظلوم ک. نگا کن_
 
 انگشت از راست ھی انگشت از چپ و ٣ ِیِدرست وسط گردنم، جا. گفتی راست منایت

تا چند ساعت .  بود و قرمز شده بودی جاھا خونمردگیبعض.  کبود شده بودیحساب
...  حاالی ولکردی می خودنمأیلی خدمی و کشدیِ آرتام رو گردن سفِی اھدائِری زنجش،یپ

 . ی نگا کنیکردی رغبت نمیحت
 
 یتی نھای بخواستیدلم نم. زی گردنبندو از گردنم دراوردم و گذاشتم رو ماری اختیب

 . حسادتش گم بشھیاھیِعشق آرتام تو س
 
 : دستمال گردن گرفت طرفمو گفتھی فشی از تو کنایت
 
 .می بھ حالش بکنی فکرھی ببند تا نویفعال ا_
 
 . خودم دارم،یمرس_
 
 : حوصلھ گفتیب
 
َ جل جل میلی ، خِیمالھ تو ھمش رنگ_ با , کنھیِ جلب توجھ نمادی زِی مشکنیا.  کنھیَ

 .ادیھمھ لباسات ھم جور درم
 

نشستم لبھ .  باز و بستھ کردن و گره زدن، باالخره دستمالو بستم بھ گردنمی از کلبعد
 شلوارشو بھ ِبیدستش و کرد تو ج.  بپرسم کھ تلفنش زنگ خوردیزیخواستم چ. تخت

 .زور درش آورد
 
 جانم؟_
 
 . شلوغ پلوغھنجای کم اھی رفت، آخھ ادمی دیببخش_
 
 
 .نگران نباش اون حالش خوبھ. نھ، نھ، نھ_
 
 :گاه بھ من انداخت و ادامھ داد نھی
 
 . کبود شدهیزدیھمون طور کھ حدس م... دنـــــــــــش؟... ر... گ_
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 .شھی می چمینی تا ببمیفعال کھ با دستمال بست. دونمینم_
 

 ی ای شدم بھ سانرهیخ. بلند شدم، رفتم جلو پنجره.  کردم بھ حرفاشون گوش ندمیسع
 .کردی می شدش بازشی رشی پاره پوره و رِسیِ با توپ تنی ھمھ چِالیخیکھ ب

 
 : گفتیِ تموم شد و با لحن پرسشگرنایٔمکالمھ ت, قھی از چند دقبعد

 
  چھ خبر بود؟نیی پایراست_
 
 : تفاوت گفتمی بیلیخ. ارمی کردم بھ رو خودم نی سعی ولھی منظورش چدونستمیم
 
 چطور مگھ؟_
 
  بود؟یاون پسره اسمش چ.  بودنی کفری حسابناتیآقا جون ا_
 

 : کرد و ادامھ دادیمکث
 
 . بودیاونم عصب. آرش... آھان_
 
 : لب گفتمِریز
 
 .پس ھنوز نرفتھ_
 
 ؟یچ_
 
  بود؟یِ موضوع سر چیدی نفھمگمیم_
 
 : و گفتستادیِ جاش بلند شد و بغل دست من ااز
 
 . بحثو عوض کردندمی من رسیوقت. نھ_
 

 فکر نی بھ اکردمی باغو نگا مِقیٔ الدولھ آالچنی امِچیر از پِ کھ داشتم سقف پی حالدر
 از ی کنھ و من تا مدتدی اتفاق باعث شھ کھ آقا جون، آرش و تبعنی ادیکردم کھ شا

 .دستش راحت شم
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 : بھ پھلوم زد و گفتیٔ سقلمھ محکمنایت
 
 انا؟ی داستیاون آرش ن_
 

ِ درشتشم واسھ اثبات ِکلی قد و ھِصیتشخ. نمشی کنم کھ بھتر ببزی نبود چشامو رالزم
 .  بودی کافنای تھیفرض

 
 سرشو گرفت ی بود، ولشیشگیِ عادت ھمایِ نگاه ما رو احساس کرد ِینی سنگدونمینم

ِباال و زل زد بھ پنجره اتاق من  کرده بود ھل رمی کھ با نگاھش قافلگنینھ تنھا از ا. ٔ
 .  شدمیکنھ عصبان نگام تونستی پروا می کھ انقدر بنینشدم بلکھ از ا

 
 . اخم کرداری اختیب
 

 نایت.  کردمی کھ امکان داشت خم شدو تعظییتا جا. نشی آورد باال و چسبوند بھ سدستشو
 :با تعجب گفت

 
  اونوقت؟ی چیعنی نیا_
 

ِ پشت دمیِانگشت شستمو کش.  عقب عقب از در خارج شد و رفتنھ،ی دست بھ سآرش
 :پلکمو گفتم

 
 !! ھی دردش چدونمیچم_
 

ِ خوردن نصف قرص آرام بخش ھم از لرزش خفیحت. مردمی از استرس مداشتم ِ ِ  ِفیِ
 .دستام کم نکرده بود

 
 بلکھ پر بود از ترس و ی و ذوق زدگجانی نھ از ھی ولشدی میلی ویلی دلم قتھ
 و انتقام ھر انتیِّ حس خھیِّ حس بد، ھی بود، ی ھر چی چم شده بود ولدونمینم. یمونیپش

 .کردی وجودمو تصاحب مِیِت تموم سلواللحظھ داش
 
 بود کھ انقدر بھ ی بارنی اولنیبعد از مدت ھا، ا.  نگا کردمنھی خودمو تو آگھی بار دھی

 چشام ِیاھی با سیرنگِ سرمھ ا.  کرده بودمشی آرای بودم و حسابدهیخودم رس
 تر رهی تروزی کھ نسبت بھ دی گردنِی بھ کبوددمیدستمو کش.  داشتیبی عجِیھمخون

 .خوردی بھ چشم مشتری کھ بعشقم ِی انتھائی بی خالِیشده بود و جا



 379 

 
 برداشتن ِنیب.  تا حاال بھش دست نزده بودمروزی کھ از دزیِ خورد بھ گردنبد رو مچشم
 و بفھمھ کھ چقد نھی تو گردنم ببنوی آرتام اخواستمی میاز طرف.  کردنش مردد بودممیو قا

ِ بفھمھ کھ ھنوزم تا سر حد مرگ دوسش دارم و خواستمی نممیبرام ارزش داره، از طرف
 .بازم کالفھ شھ

 
 : شماره رو چک کنم گفتمنکھیِبدون ا. مطمئن بودم کھ آرتامھ.  زنگ خوردتلفنم

 
 جانــــــــم؟_
 

 : مکث، جواب دادھی دو ثانیکی از بعد
 
 !؟یِآفتاب از کدوم طرف در اومده کھ تو با من فلک زده انقدر مھربون شد_
 
ٔ از دستم افتاد و محکم خورد بھ لبھ ی ھل شدم کھ گوشی آرش بھ قدرِی صداِدنی شنبا

 .رونی بختیتخت و دل و روده اش ر
 

 کھ ی پخش شده گوشِی و قاب و خرت و پرتای شده بودم بھ باطررهی زده خوحشت
 :ِ و برگشتم سمت درو گفتمدمی کشقیِ نفس عمھی. درو زدن

 
 .دیبفرمائ_
 

 .ستادیِ تو چارچوب در اشی باز شد و ملدر
 
 ارمیب. نی کھ دوس داریی درس کردم، از ھموناکی کن؟ی دارلی میزیخانوم چ_

 خدمتتون؟
 
 : تعجب گفتمبا
 
 !!؟یزنی با من حرف می تا حاال انقدر رسمیاز ک_
 

 کھ بخوام بھ مغزم فشار نیقبل از ا.  و بھم بفھمونھیزی چھی کرد با چش و ابرو یسع
 .ِ و کنار زد و وارد اتاق شدشی حرکاتشو ترجمھ کنم، آقا جون ملنی و اارمیب
 
 . ثابت موندمیٔ دور اطرافو چک کرد و نگاش رو الشھ گوشھی
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 ؟یِ سر تلفنت آوردیچھ بالئ_
 

 .یِ شدم و شروع کردم بھ جم کردن گوشخم
 
 . آقا جون، از دستم افتادستی نیزیچ_
 
 ؟یری میکجا دار_
 

 : بود گفتمدی کھ از من بعیِبا آرامش خاص.  حفظ کنممویسرد کردم خونیسع
 
 .  دارمدی چند جا خرھی_
 

 آرش زنگ بزنھ و ایھر آن ممکن بود آرتام . ِ و انداختم سر جاش و درشو بستمیباطر
 از خاموش بودنش مطمئن بمی بذارم تو جوی گوشنکھی قبل از انیمن لو برم واسھ ھم

 کار از گنی می ولکنھی کار نمگھی دشیِ در اومدن باطرھرچند تابلو بود کھ با. شدم
 .کنھی نمبی عیمحکم کار

 
 . تختِکی نزدِی اشاره کرد و نششت رو صندلشی جون با سر بھ ملآقا
 
 .  بود۶ ربع بھ ھی ساعت و نگا کردم، ی چشمِریز
 
ِبا بستھ شدن در، ناخوداگاه شروع کردم بھ شکستن .  گفت و رفتی با اجازه اشیمل ِ

 .انگشتام
 
 . باھات حرف بزنمخوامی من،یبش_
 

 .ٔ نشستم لبھ تختیفور
 
 نجام؟ی کھ چرا ایدونیفکر کنم م_
 
 
 
 .ی تا حاال بھت وقت دادم کھ خوب فکراتو بکنروزیاز د_
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 .شھی مطرح م بعد موضوعشھ،یِ جالب، اول فرصت فکر کردن داده مچھ
 
 
 
 باال و جوابش و یری سرتو بگزنھی بزرگتر حرف مھی ی نداده کھ وقتادی بھت یمھد_
 ؟یبد
 

 : گفتمی خفھ اِیِ بند انگشتمم شکستم و با صدانیآخر
 
 .دیامرتونو بفرمائ. دیببخش_
 

 . گرفتم باال و نگاش کردمسرمو
 
 ھ؟یخوب نظرت چ_
 
  آقا جون؟یدرمورده چ_
 
 .ازدواج_
 
 ی از ھمھ چشھی چرا ھمنجا؟ی قراره ازدواج کنھ؟؟ باز چھ خبره ایک.  نگاش کردمجیگ
  خبرم من؟یب
 
 ھ؟ی نظرت چدمیپرس. با توام دختر_
 

 : گفتمی ھولکھل
 
 ؟یِازدواج ک_
 
 
 
 
 

 : و گفترونی داد بنی سنگنفسشو
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 اصل و ٔخانواده آبرومند و با. شناسمی و سالھاست کھ میبیٔ من خانواده غانای دانیبب_
 حاج ِی و مادرشم از دوستاتھییٔ کارخونھ داِیمی قدِیپدرش از شرکا.  ھستنینسب

 .ِینی خانومھ با وقار و سنگشناسمش،ی وقتھ کھ میلیخ. خانومھ
 

 .شدی قلبم ھر لحظھ تندتر مِضربان
 
 و ھیِ کھ اھل زن و زندگِیاز اون دستھ آدمائ. رهیِآرش ھم مثل پدرش آقا و سر بھ ز_

 .ارهی سنگم باشھ رزقشو درمِری شده از زیواسھ خاطره اونا حت
 

 : تو دستش جابھ جا کرد و ادامھ دادعصاشو
 
 ؟ی کننیی و خودت تعی خواستگارِخی تارخوامیم_
 

 نی ادونمیواقعا نم! نیبخدا شرمندم کرد. نیدی مورد نظره منو پرسنی خوبھ تو اباز
  جبران کنم؟یلطفتونو چطور

 
 انا؟؟یحواست ھس دا_
 

 : فرشو گفتمِیشای رشی چپمو زدم بھ رِی پاِیانگشتا
 
 . با آرش ازدواج کنمخوامیمن نم_
 
 ؟یچـــــــ_
 

 : رفت باالصدام
 
 واسھ نیتونیشما چطور م, ِمگھ عھد قاجاره کھ دختر بھ زور شوھر بدن؟ آقا جون_

 ن؟ی کنفی تکلنییمن تع
 

 :ِ مثل من برد باال و گفتصداشو
 
  م؟ی نرفتھ کھ من کادتی. با من درس صحبت کن_
 
 : تر گفتممی کم مالھی
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 من از آرش خوشـــــــــم ؟ی چیعنی ای امل بازنی دوره زمونھ انیآخھ آقا جون تو ا_
 .ادینم
 
 : گفتظی غبا
 
 می بوددهیاگھ ما سر نرس!  بغلشی بوددهی چپی کھ اونجورادیحاال خوبھ خوشت نم_

 .ال االه اال هللا... کھ
 

 : گفتممعترضانھ
 
 ... ھیِفقط بھ خاطر _
 

 .  نزاشتھ بود حرفمو ادامھ بدمنی عصاش بھ زمِدنی با کوببازم
 
 . منم با بابت ھماھنگ کردم.  مورد حرف زدهنی وقتھ کھ با من در ایلیآرش خ_
 
 .آخھ آقا جون_
 

 : و گفتدی داد کشسرم
 
 دمی اجازه مینکنھ فکر کرد. ِحرف حرف خودتونھ. یِتوام مثل بابت لجباز و چموش_

ِ ور دل زن و بچش ینی بشی بریخوای ھــــــــــان؟ حتما م؟یبا اون پسره ازدواج کن ِ
  نھ؟گھید
 
 
 : بھ صورتشو ادامھ داددیدستشو کش.  گفتیزائی چھی ی لب بھ عربِریز
 
 ...ی خدا قسم کھ اگھ رو حرفم حرف بزنِیبھ خداوند_
 

 :ِ وسط حرفش و گفتمدمیپر
 
من آرتامو دوس دارم و .  آقا جوننیاری و سوره نھی و واسھ من آنی قسم نخورخودیب_

 ھ؟یِ زن دومش شم، حرفخوامیاصال م... اصال. امکان نداره با آرش ازدواج کنم
 
 ؟یگیٔدختره کم عقل چرا چرت م_
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 .ـــــھِ حرف آخرمــنیا_
 
 :دی جاش بلند شد و پرساز
 
 انا؟ی دایمطمئن_
 

 . کردمنیی بار باال پاھی سرمو
 

 :ِ سمت در گفترفتی کھ می حالدر
 
 ،یکنی بدون کھ تو اول و آخرش با آرش ازدواج منوی ای تا فردا فکراتو بکن ولنیبش_
 .ِ حرف آخره منھنمیا

 
 زونیٔبدنمو با حرص انداختم رو تخت و پاھام از لبھ تخت آو.  محکم بست و رفتدرو
 و زمزمھ دی کھ اون لحظھ بھ ذھنم رسی و تنھا شعرمیشونیساعدمو گذاشتم رو پ. شد

 .کردم
 
  تمام روز و شبھا رابخشمی پلک تو مکی بھ
 

 غم جانسوز تبھا را,  چشمتدھدی منی تسککھ
 

  و مشترک دارمبی عجیّبا لھجھ ات حس! بخوان
 

 بھ ھم نگذار لبھا را, ُ نفس پر کنکی را فضا
 
 !ِچھ کارت با دل مردم,  دست آور دل من رابھ
 
 رھا کن مستحبھا را,  واجب را بھ جا آورتو
 
 !میایُچھ بغرنج است دن! می ھای دلخوشِلیدل
 

  سببھا رافھممی باشد؟ نمنی چندی باچرا
 
 میگوی م شعرم را بھ آداب تونباری اایب
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  زبان با ادبھا رارمیگی مادی دارم کھ
 

  عابـــــــــــری است اری سرد بعد از تو چھ دلگغروب
 

 . کن عقبھا راینگاھ,  دمکی ھر قدم یبرا
 
ِمثل ننو شروع کردم بھ تکون دادن . کممی و پاھامو جم کردم تو شدمی پھلو خواببھ ِ

 چرا دونمی نمی وقت بود کھ ترکش کرده بودم ولیلیخ.  بودامیِ عادت بچگنیا. خودم
 !! افتاده بودادمیدوباره 

 
ِچشم خورد بھ ساعت , کردمی و شعرو تکرار مخوردمی کھ تکون تکون مھمونطور

ِ و بدون اطالع دمیِمثل فنر از جام پر. دادی رو نشون م۶:١٠.  اتاقِیبزرگِ فرم مشک
 .رونیاز خونھ زدم ب

 
 
 ی ککردهی مبمی ھمھ مدت تعقنی کھ ای اون کسفھممیحاال م. دم دور اطرافو نگا کرھی

ِ شو داده بھ در عقب ماشھیتک. ستادهی کوچھ اِیانتھا... آرتام. بوده  چپشو ِیِ و مچ پانیِ
 . راستشِیگذاشتھ رو پا

 
ِ شرت سبز لجنی با تی خاکِیِشلوار ل. کشی نزدرمی و مکشمی میقی عمِنفس  ھفت قھی ِیِ
 . براشرهیدلم ضعف م. دهیپوش

 
 و تک سرفھ شمی مکیکامل بھش نزد. سی حواسش بھ من نلشوی کرده تو موباسرشو

 لخت و ِی رو موھادهیُ سر منکشویع. کنھی باال و نگام مرهیگیسرشو م. کنمی میا
 .پرپشتش

 
 .شییِ بھ اون انبوه خرمانی لک زده واسھ دست کشدلم
 
 شویبعد گوش.  کردی از سرتا پامو بررسھیچند ثان ھی تو ھمو دی من اخماشو کشِدنی دبا

 .  شد بھمرهی و خبشیبھ زور کرد تو ج
 

 ... خود کردی منو از خود بی خاکسترٔلھی جفت تھی ھمون دوباره
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ِ بغلش رد کردم و دور کمرش حلقھ کردم و اون ِری از زشویکی باز کردم و دستامو
 از من، اونم دیبھ تقل. ِ شونھ اش رد کردم و دور گردنش حلقھ کردمِی از روویکی

 گردنش و غرق شدم تو ِیسرمو فرو کردم تو گود. ِدستاشو دور کمرو گردنم حلقھ کرد
 .ِ عطر تنشِنیری شِیتلخ

 
 : و گفتدیبو کش. ِ آزاد موھامو گرفت تو دستشِقسمت

 
 . آغوش بودمنی چقد محتاجو دلتنگِ ایآخ اگھ بدون_
 

 : زدم و گفتمی تلخِلبخند
 
 . نگھ دارادتی نوی ایطیِتحت ھر شرا. دوست دارم آرتام_
 

 : گفتدیبا ترد. کردی مدادی تو چشاش بیترسو نگران.  منو از خودش جدا کردیفور
 
 انا؟ی داھیمنظورت چ_
 

 کھ ببندمش نیقبل از ا. ِ از دستش آزاد کردم و در جلو رو باز کردم و نشستمموھامو
 : وحشت زده گفتمدمی زده و شارتیِرو بھ آرتام ح

 
 . خــــــــــوب خــــــوبِی من و ببر جاھاایچرا ماتت برده؟ ب_
 
 .ِ دور زد و نشست پشت رل و حرکت کردنویماش. ِ لبخند محو نشست گوشھ لباشھی
 
 : گفتزدی توش موج مطنتی کھ شی لحنبا
 
 خوب حاال کجا ببرمت خوشگل خانوم؟_
 

 . نشون بدمی جدیلی خافموی کردم قیسع
 
 ؟یمگھ مکان ندار_
 

 شیکی چشش بھ جاده بود و ھی کھ یدر حال. ِ رفت باال و چشاش شد گرد گردابروھاش
 :بھ من گفت
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 انام؟یحالت خوبھ دا_
 
 : ادامھ دادمتی ھمون جدبا
 
 گم؟ی می کھ چیفھمیم.  مالھ تو شممخوای گرفتم آرتام، امشب مممویمن تصم_
 

 . چشمک تموم کردمھی رو با جملھ
 

 سوال تو چشاش ای دنھی و یدرموندگ. ِ پارک کرد و برگشت سمت منی گوشھ انویماش
 : گفتمویشونیدستشو گذاشت رو پ. زدیدو دو م

 
 ....یتب کھ ندار_
 

 :ِ و راست سرمو نگا کرد و ادامھ دادچپ
 
 !!ِپس آخھ چتھ دختر؟. خوشبختانھ سرت ضربھ ھم نخورده_
 

ِسمت چپ لپمو کش.  بستمچشامو ِ پشت دست راست خشک شده اش رو صورتم و با دمیِ ِ ِ
 : گفتمیِناز خاص

 
 ؟ی ھـــــــتل آرتــــــــــــمیبر_
 

 ھوی.  نداشت کھ بدهی جوابچی قسم بخورم کھ ھتونمی میعنی.  کف کرده بودًرسما
 : مچالھ کرد و گفتصورتشو

 
 انا؟ی دایمست_
 

 : حوصلھ گفتمی بیلیخ.  گاز گرفتم تا نخندمنمویی پاِلب
 
 !!  بدرزدهی برم سخوامی میمنو باش با ک_
 
 کارش نیبا ا.  بھ موھاشدی کشی عقب و کالفھ دستِی رو سرشو پرت کرد صندلِنکیع
 : ھوا گفتمیب.  افتادموشی دارِادی
 
 تان؟مارسی بادیصنم ھنوزم م_
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 : و گفتدی کھ جا داشت موھاشو کشیی اونجاتا
 
 ؟ی منو مسخره کردیپدر صلوات_
 
 کنم و دلم سوخت ی بازلمی نتونستم فگھی دی ولبردمی از حرص خوردنش لذت منکھی ابا

 : خنده و گفتمِری زدم زیپق. براش
 
  داده بھت ؟یِاون مدرک تخصصتو ک_
 

 : گفتطنتی با شزدی کھ استارت میدر حال.  و سرشو تکون دادرونی داد بنفسشو
 
ّ پسر مجرد چھ عواقبھی کردنھ ی کھ ھوائیفھمی ھتل ممی رفتیوقت_  . دارهیِ
 

 : بھ جانب گفتمحق
 
 .ی تو کھ متاھلیول_
 

 .دمی گفت کھ نشنیزی چھی لب ِری اخم کرد و زدوباره
 

ِ قد سر سوزنم از ایحت من بھ . دمی باره آرتام نترسطنتیش و زی ھوس انگِدی تھدنیِ
ِخاطر عشق آرتام پ با .  جلو ھتلمیدی رسنی م٢٠بعد .  زده بودم بھ بدنموی ھمھ چِیِ

ِ سمت می و رفتمی شدادهیھمزمان با ھم پ. نگی برد پارکنویِنشون دادن کارتش، ماش
 .آسانسور

 
 عقب و معترضانھ دمیدستشو کش. دادی ھمش فشار موی گذاشتھ بود رو شاسانگشتشو

 :گفتم
 
 .نکن بابا، خراب شد_
 

 : بچھ ھا اخم کرد و گفتِمثل
 
 .ادیآخھ نم_
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 ھی از ثانی تو کسردادوی آسانسور کھ طبقھ ھا رو نشون مِیِ انگشتم بھ قسمت باالبا
 : اشاره کردم و با خنده گفتمشد،یعوض م

 
 .ادی داره منیبـــــــب_
 

 مونده گھیٔ طبقھ د۴ ای ٣. ره کرده بودم نگا کرد کھ اشایی گرفت باال و بھ جاسرشو
 . خوشگلشِی نشست رو لبای اثانھیِ کرد و لبخند خبزیچشاشو ر. بود برسھ بھ ما

 
 : نگاش کردم و گفتممشکوک

 
 !ِ چھ طرز نگا کردنھ؟نی اھ؟یھـــــــــان، چ_
 
 . شروع کرد بھ فشار دادنوی زدو انگشتشو دوباره گذاشت رو شاسی قھھ اقھ
 
  ؟یــــــضیآخھ مگھ مر_
 
 .می بد بد کنِی کارامی برخوامی کھ مادیزودتر ب_
 

 : زدم بھ بازوشو گفتمی نھ چندان محکمِمشت
 
 .سرتــــــــــق_
 

ِبالفاصلھ دستشو دور شونم حلقھ . می شکر باالخره آسانسور اومد و سوار شدخدارو
 : گوشم گفتِریِ سمت خودش و زدیکرد و منو کش

 
  کھ جوجو؟یترسینم_
 

ِ چراغ سبز کوچولو از طرف من بودهھی منتظره شھی ھموونھی دنیپس ا.  گرفتخندم ِ 
!!... 

 
 :ِ از حصار دستاش آزاد کردم و گفتمخودمو

 
 .زشتھ، نکن.  دارهنی کھ دوربینیبیفکر کنم م_
 
 ... زشت مالھ_
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 :ِ وسط حرفشدمی دادم و پرمینی بھ بینیچ
 
 .ای مزه تو نکنی بیِ جون من، باز اون شوخیآرت_
 

 : دستشو گذاشت رو چشاشو چابلوسانھ گفتکف
 
 . ِرو تخم چشام خانومـــــــم.  بھ فـــــــــــداتتیآرت_
 

 : مکث ادامھ دادھی از چند ثانبعد
 
 س؟ی گشنت ن،یِگولھ نمک آرت_
 
 : ذوق گفتمبا
 
 . گشنمھیحساب. چرا، اتفاقا ناھارم نخوردم_
 

 : کرد و گفتیزیِ و اخم رنھی داد بھ آشویتک.  فشار دادوی البٔدکمھ
 
 ؟ی بپرسم چرا نخوردشھیاونوقت م_
 

 ِیبرا.  باز شدی کوتاھنگِی و درش با دستادی بدم، آسانسور ای از کھ بخوام جوابقبل
 .دادی کھ رستورانو نشون میِ و رفتم سمت فلشرونی بدمی پریفرار از سواالش فور

 داشت و کیِ ھتل کھ حالت کالسِی داخلِونیِرعکس دکوراسب.  بودیکی شِرستوران
 از قرمز یبی تر بود و ترکی فانتزنجای حاکم بود، ای و قھوه ادی کرم و سفِی رنگاشتریب

 . داشتیو مشک
 
 ن؟ی ھستیِخانوم منتظر کس_
 

ٔ سر دادم تو نگاه محجوبانھ گارسوننگامو ِ  کھ دستاشو پشتش قفل کرده بود و با اون یُ
ِلباس فرم سف  .اومدی کھ بود بھ نظر میزیالغرتر از اون چ, شی مشکدیِ

 
 ...رینخ_
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ِ مثل فشنگ از دستش در رفتھ بودم نیھمچ. ِ برگردوندم عقب و دنبال آرتام گشتمسرمو
 . رستورانِی کھ تازه تونستھ بود خودشو برسونھ ورودنجای بودم ادهییو دو

 
 : بھ گارسون ادامھ دادمگھیِ نگاه دھی با
 
 .منتظره ھمسرم ھستم_
 
آرتام با چند قدم .  قلبم احساس کردمِی اون تھ تھاوینیریِّ حس شھی جملھ، نیِ گفتن ابا

 :خودش و رسوند بھ ما و نفس زنان گفت
 
 . داشتمونیِبھ اسم زند رزرواس_
 

 پنجره اشاره کرد و ِکی نزدِیزای از میکی کرد و با دست بھ یمی تعظمچھی نگارسون
 :گفت

 
 . آمادسزتونی مد،یبفرمائ.  زندِی آقانیخوش آمد_
 
 . فرق داشتیلی رستوران خِیزای مِی کھ واسمون رزرو شده بود با باقیزیم
 

 بلند و تمام ھی بود، مالھ ما پای کھ مشبک و چرم مشکگھی دِیزای مِیایِ خالف صندلبر
ٔ رز قرمز پر پر شده روش خِی خوش رنگش با گالِی گلبھِیزیروم.  بوددیِچرم سف ّ ّ ِ  یلیِ

 بھش داده ی خاصِییبأی ززمیِ وسط مِیِ کوتاه نقره اھیِشمعدون پا. کردیِجلب توجھ م
ِبا نور کم اون قسمت از رستوران کھ بھ خاطره ما تنظ ینیِبود و تضاد دلنش ,  شده بودمیِ

 .داشت
 

 : عقب و گفتدی کشمویصندل.  بھ آرتام زدمی پت و پھنِلبخند
 
 . سلـــــــــطانمیخوش اومد_
 
 اسممو بگھ نکھی اِی بھ جاشھی افتادم، ھممی تھرانِی از دوستایکی,  سوگندادهی دفعھ نیا

 از یکی ِادیِ دلتنگشون شدم کھ با ھر حرکت آرتام، یلیاحتماال خ.  سلطانمگفتیبھم م
 .فتمیدوستام م

 
. زیگارسون منوھا رو گذاشت رو م.  دادلمی ھمون لبخندو تحوِنی روم نشت و عروبھ

 :کالفھ گفتم.  برامومدی جذاب نچکدومی ھیِتک تک غذاھا رو از چش گذروندم ول
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 ؟ی بخوریخوای می تو چیآرت_
 

 : نگام کرد و گفتی چشمری سرش و از منو بلند کنھ، زنکھی اِبدون
 
 . خوشمزهزهی چھی_
 
 : گفتمطنتی شبا
 
  مــــــــن؟یعنی_
 

 :سرشو گرفت باال و گفت.  رو بستمنو
 
 تو امشب چت فھممیمن نم! ــــــــایکنی و باز میِ سر شوخی خودت دارانا،ی دانیبب_

 ؟!شده 
 
 . باشمارتی امشب دربست در اختخوامیگفتم کھ م_
 
  آخھ؟ی چیعنی حرفا نیا_
 
 : تفاوت گفتمیب
 
ِتو کھ بھ روابط قبل ازدواج عادت دار_  .یِ
 

آرتام . ِ بگھ کھ گارسون واسھ گرفتن سفارشات اومدیزیخواست چ.  کردیظی غلِاخم
 : سرد گفتیلیخ
 
 . با مخلفاتکیشلیپرس ش ٢_
 
 ؟یدنینوش_
 
 . کوکاھی دوغ و ھی_
 

 :آرتام بالفاصلھ گفت.  کرد و منوھا رو جم کرد و رفتیمی تعظمچھی دوباره نگارسون
 



 393 

  بود؟یمنظورت از اون حرفت چ_
 
 : باال انداختم و گفتمی اونھش
 
 ... منم،یدی خوابیتو کھ با ھر کس. ی حساس باشزای چنی رو اکردمیفکر نم_
 

 : گفتتی حرفم و با عصبانِونی ماومد
 
  دارم بگم؟ی من چگھی د،یکنی میکی یاگھ تو خودتو با ھر کس_
 

 جفتمونم اد،ی کھ غذاھا بی تا وقتگھید. ِ حرف حق کھ جواب نداشتگفت،ی مراس
 .میسکوت کرد

 
 

ِ چند بار خواست سر صحبت و باز کنھ ھی. میکردی می با غذامون بازمی تامونم داشتدو
 . ً ھر بار ناموفق تر از دفعھ قبل شدو مجبورا سکوت کردیول
 

 از کباب ّکھی تھی. کردمی جم و جور مدی گند زده بودم بھ اعصابشو، خودم باخودم
 :ِ بجومش ، با ھمون دھن پر گفتمکردمی میھ سع کیگذاشتم تو دھنمو در حال

 
  در چھ حالھ آرتام خان؟ی زناشوئیزندگ_
 

دست ... ِ واسھ آروم کردن جو انتخاب کردمیِ بھ خودم، چھ موضوع جالبّماشا
 .شیگذاشتھ بودم رو زخمو درد و بدبخت

 
 : و گفتدی کشی بلندِآه
 
 مرگ ِی ھزار بار آرزویروز. ینی شده جھنم زممیزندگ.  مزخرفھانا،یافتضاحھ دا_
 بده گھیِ شانس دھی خـــــــــــدا، غلط کردم، ی کھ ابندمی ملی ھزار بار دخیروز. کنمیم

 نیِ کو شانس دوباره، کو برگشت زمان؟ ھمش ھمیِ فرصت دوباره بده بھم ولھی, بھم
ٔنھ  روزھی و ی حداقل تو بودروزیتا د. ی و اجبارر نکبت بای زندگنیکابوس و ھم

 ...ی دلخوشھی داشتم، دیام
 
 : پوسخند زدو ادامھ دادھی
 



 394 

 کھ دونمیم. ی و تنھام گذاشتی توام رفتی ولدنی سوراخ واسھ نفس کشھیِبھ قول مھسا _
 ...یمقصر فقط و فقط خودمم ول

 
 : گرفتم تو دستمو گفتمدسشو

 
 . نکنتی آرتام، انقدر خودت و اذگھیّبسھ د_
 

 : بھ خواھشم نداد و حرفشو ادامھ دادیتیاھم
 
.  تحمل کنمتونمی نمکشم،ی نمگھی خســــــــتھ شـــــــدم، د؟؟یفھمیم. انایخستھ شدم دا_

  نداره ؟ی تمومدمی پس می تاوان داشتھ باشھ کھ ھر چتونھی اشتباه چقدر مھیآخھ مگھ 
 

.  بستھی چند ثانھیشاشو  شد، چّکھی تّکھی کھ احساس کردم قلبم تدی کشیِ آه بلنددوباره
 : بازشون کرد ادامھ دادنکھیبعد از ا

 
 .مونمیِآپارتمان خودمون م.  کھ برمتونمی نمیعنی رم،یاصال خونھ نم_
 

ِلبخند . گھی چقدر از تھ دلش مگھ،ی منویچقدر قشنگ ا!! ِ گفت آپارتمان خودمون باز
 . نشست رو لبامیکیکوچ

 
 موردو چندش آورش ی بِیایِبا وجود مھسا و دلبر شده بارمان کھ اونم میتنھا دلخوش_

 .نمشی ببتونمی دوبار میکی یھفتھ ا
 
 : گفتماری اختیب
 
 ھ؟یبارمان ک_
 

 : کرد و گفتی ایکیریستی ھٔخنده
 
 .ِ عشق من و مھسأوهیم_
 
 : و گفتمی مو دادم بھ صندلھیدستشو ول کردم و تک. ّعقم گرفت...  اه اهاه
 
 ؟یاسمشو تو انتخاب کرد_
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 : حوصلھ گفتیب
 
 از من نظر خواستیًذاتا دلمم نم.  نداشتمی دخالتچیمن ھ. نچ، مھسا انتخاب کرد_

 .یزی چھیباز اگھ دختر بود . بخواد
 

 : و گفتمرونی دادم بنی سنگنفسمو
 
صداش )  بی سیعنی یبھ ترک(  آلما شھی مب،یِ اسمشو بذار گل سنیاگھ دختر دار شد_

 مدرسھ مون ِی از بچھ ھایکیِاسم .  ِینالی خاص و اورجیلیِبھ نظره من اسم خ. کرد
 !!  دارهیِ کھ چرا انقدر اسم قشنگ و تککردمی مشوی حسودشھیھم. بود

 
 : تو ھم و گفتدی اخماشو کشبازم

 
 ِشنھادی اونوقت واسھ دخترمون پرم،ی خونھ نمگمیم!  بدوش ؟یگی نره تو مگمیمن م_

 ؟یدیاسم م
 
 ... روزھیباالخره کھ _
 

 قاطعانھ یلیخ.  ادامھ بدمزوی نفرت انگِی نگرندهی آنینتونستم ا. نیی انداختم پاسرمو
 :گفت

 
 .امکان نداره_
 

 : بحث و عوض کنم گفتمِری مسنکھیواسھ ا. دیکشی مکی بارِی داشت بھ جاھاکار
 
  ساالدتو من بخورم؟شھیم_
 

ِ سمت دیساالد و کش. ِ نگاه گنگ بھ من، بعد بھ ساالد بعد دوباره بھ من کردھی اول
 :خودشو گفت

 
 .ارنی برات بیکی گمی ، االن مِی دھننیا_
 

 : گفتمدلخور
 
 .خـــــــوامی من اونو میول_
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 : زد و گفتی مھربونِلبخند

 
 .کشھی مشی دلخورت شم کھ با ھر نگاھش قلبمو بھ آتِی اون چشاِی فدایالھ_
 

 : ساالد و ھل داد طرفمو ادامھ دادِظرف
 
 .ِبخور عشقم، نوش جونت_
 
 دونمی نمی بود کھ اشتھام باز شده بود ولبیعج. ِ ولع شروع کردم بھ خوردن ساالدبا

 یھنوزم داشت با غذاش باز.  نگاش کردمی چشمریز!!  بھ آرتام بگمشدیچرا روم نم
 : تو چشامو گفتمختمی رتمویِ دادم جلو و تمام مظلومنموییِلب پا. کردیم
 
 ؟یآرتـــــــــ_
 

 : گرفت باال و گفتسرشو
 
 ؟یِجـــــــــان آرت_
 
 .من گشنمھ_
 

. زی کارش باعث شد کھ چند تا دونھ برنج بپره رو منیا.  انداخت تو بشقابچنگالشو
 : زد و گفتینیریِلبخند ش

 
ِ غالم حلقھ بھ دوش توامشمی جورنیمن کھ ھم_   کاراس؟نی بھ ایازی چھ نگھید. ِ
 

 حرکت، ھی کنم، دستشو گرفت باال و با ی مخالفتای یشنھادی پ،ی بتونم نظرنکھی از اقبل
 ی دست نخورده کرد و ھل ھولکِی نگا بھ غذاھاھیپسره کھ اومد، . گارسون و صدا زد

 :گفت
 
 ن؟ی داشتیامر_
 
 .با استخوان باشھ. نیاریّ دو پرس جوجھ با مخلفات بزحمتیب_
 
 .ارم دوس دی چطوروی چادشھی...  مارمــــــــــورزَیا
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 : بھ غذاھا کرد و گفتگھی دِیِ نگاه گذراھی گارسون

 
  اومده؟شی پیمشکل_
 

 : گفتی جدیلی خآرتام
 
 .ِخانومم ھوس جوجھ کرده. رینخ_
 

آرنجامو .  گفت و رفتی خودشو جم و جور کرد و چشمی فوری ماتش برد ولپسره
 :سرمو گذاشتم رو دستم و گفتم.  و انگشتامو قفل کردم تو ھمزیگذاشتم رو م

 
 ؟یواسھ خودت چرا سفارش داد_
 
 : شد و گفتکی و بھم نزدزی من دستشو گذاشت رو مِنیع
 
 من نگا کنم؟, یتو بخور_
 

 .دمی خندزی رفقط
 

 عوض یٔ کرده و دست نخورده با جوجھ داغ و زعفرونخی ِیکایشلی ربع، شھی از بعد
 .شدن

 
 .می تامونم با اشتھا، تا تھشو خوردود
 
 

 کم ھی و یٔ لبھ صندلدمی کھ بتونم راحتتر نفس بکشم و لم بدم، خودمو کشنی اواسھ
 : گفتمکممویدستمو گذاشتم رو ش. پاھامو از ھم باز کردم

 
 .می کھ چقدر خوردیوا_
 

 : گفتی جدیلیخ.  کج نشستوی صندلِی گذاشت رو پشتدستشو
 
 ؟یخوری میدسر چ_
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 : کم شکممو ماساژ دادم و گفتمھی
 
 . دراز بکشمخوامیاالن فقط م.  آرتامیـــــــچی ھیوا_
 

 : گفتیصاف نشست و با ناراحت.  شدزونی آولباش
 
 ؟ی برگردیخوای انقد زود میعنی_
 
 . کم استراحت کنمھی خوامی برم؟ گفتم مخوامی گفتم میمن ک_
 
 : نوشابھ شو کرد تو دھنشو فرت فرت کنان گفتِین
 
 ھ؟یمنظورت چ_
 
 : جام بلند شدم و گفتماز
 
  مگھ نھ؟گھ،ی دی اتاق گرفتنجای ا؟یخوابی پارک کھ نمِیمکتایرو ن_
 

 نتونست حرفمو ھضم کنھ ھی چند ثانھی.  تو گلوش و بھ سرفھ کردن افتاددی پرنوشابھ
 ِزیِ بلند شد و کشون کشون بردتم طرف م از جاشثانھی لبخند خبھی بعدش با یول
 .رشیپذ
 

 مگسم نبود کھ بخواد یالبتھ حقم داشت، حت.  کسل بودی حسابشخونیِ پشت پٔپسره
 !   چطور انقد خلوتھی معروفنی ھتل بھ افھمیمن نم. بپرونھ

 
 : گلوشو صاف کرد و گفتآرتام

 
 . لطفا٣٣١ِاتاق _
 

.  دستشو از روش بر نداشتی ولشخونی از جاش بلند شد و کارتو گذاشت رو پپسره
 . آرتام پرسشگرانھ نگاش کرد

 
 : گفتی آرومِی باالخره با صدای پا اون پا کرد ولنی کم اھی پسره

 
 ن؟ی ھتل کھ باخبرِنی زند، از قوانِیآقا_
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 . گرفتی تفاوتی آرتام، رنگِ بِنگاه

 
 : نگاه بھ من ادامھ دادھیِ آب دھنشو قورت داد و با پسره

 
 ...یــــــــعنی خانوم، نیا...  کھنھیمنظورم ا_
 
ِ نگاه آرتام، جاشو داد بھ خشم و اخم غلیتفاوتیب  : گفتی نسبتا بلندِیبا صدا. ظیِ
 
 . ھمسرم ھستنشونیا_
 

 . کرد خودش و خونسرد نشون بدهی سعی ولدی ترسپسره
 
 .نیٔاسنامھ خانمو لطف کن شنشھیاگھ م_
 

 ی فکر کردم کھ من کنیناخوداگاه بھ ا. ِ پشت شلوارشِبی دستشو کرد تو جآرتام
 .ِشناسنامھ مو دادم دست آرتام

 
 و زی گذاشت رو میِآرتام چند تا تراول پنجاھ. دمیِ پولش بھ فکر خودم خندِفی کِدنی دبا

 :گفت
 
 .ستیشناسنامھ ھمرام ن_
 

 بھ کارتو گذاشت رو دهیِ دست چسبیفور.  پسره برق نزد بلکھ ستاره بارون شدِیچشا
 :پوال و چابلوسانھ گفت

 
 .نیری حتما تماس بگنی داشتیاگھ امر_
 

 : زد و گفتی پوسخندآرتام
 
ِ شد اون مقررات سفت و سخت ھتلتون؟یچ_ ِ 
 

 نیِآسانسور ا. میِ سمت آسانسورو سوار شدمیدستمو گرفت و رفت.  جواب نشدِمنتظر
 .شدی برنده مدیجنبی زودتر می کھ ھر کیاز اونائ.  بودایمیطرف از اون قد
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 .  کم شده بودشیمشتر, ِ آسانسور بودنیِ بھ خاطر ھمدمیشا
 

ِّ شدن، افتخار داد و طبقھ مد نظرمون انیی بعد از چند بار باال پاباالخره آرتام . ستادیٔ
 بچھ منو بھ نی اکردی فکر مدمونیدی میھر ک. ِ سمت اتاقدیدوباره دستمو گرفت و کش

 ... کھ خودمدیفھمی نمگھی دنجایزور آورده ا
 
معلوم بود کھ . ِ کھ نظرمو جلب کرد، تلھ لباس رو تخت بودیزی چنیِ باز شدن در اولبا

 .ِ انتخاب لباس شده بودرهیِاونم مثل من درگ
 

 غی جِی باز با رنگاِیِشم دنبال لباسا ھمش چگشتم،یِ داشتم دنبال لباس می وقتمنم
 با خواستیدلم م. ِ امشب بھ قول مھسا، آرتام و مالھ خودم کنمخواستیدلم م. گشتیم
 و چند بار تو نی چندشبی نقشھ رو از دنیا.  از را بھ در شھدمیِ بدن لخت و سفِدنید

 .بار بھ بنبست خورده بودم  ھریذھنم مرور کرده بودم ول
 

ِ بھ ناز و کرشمھ اومدن من یازی ھدفم برسم، آرتام ننیر کنم تا بھ ا بود لب تیکاف
 شھی بود کھ ھمی چھ حکمتدونمی نمیِ گوش بھ فرمان من بود ولشمی جورنیھم. نداشت

 .شدمی کار منی اِالیخی ب٩٠ قھیدق
 

ِ ھولم داد داخل اتاق و خودش رفت سمت سروآروم ِبا رفتنش بالفاصلھ . ی بھداشتسیِ
ٔبر خالف خواستھ قلب. شال و مانتومو دراوردم  ِشرتی تھی تنگ با ِی سرمھ اِنی جھی م،یِ

ٔ کوتاه جذب کھ سوسمار معروف الگوست گوشھ چپش جا خشک کرده بود نی آستِدیسف ِ ِِ
 . بودمدهیپوش

 
ز آوا گرفتھ  خودشم داشت، آمارشو اشرتوی تنی ھمِنیع.  خودش بودِیِ جزو کادوھانمیا

 .بودم
 

ِ کھ داشت صورتشو با حولھ لوگو دار ھتل پاک می حالدر  ِدنیبا د. رونی اومد بکردیٔ
 شیِ قرمز قلوه اِیِ مھمون لبای داریِ بعدش لبخند معنی خشکش زد ولھی چند ثانھیمن 
 . شد
 
ِ خم ھیِ حرکت آرنجو ھیحولھ شو پرت کرد رو مبل و با . ِ چشمک رفت سمت کمدھی با

 . ِ و درآورد و پرت کرد ور دلھ حولھھشرتشیِجالب کمر، ت
 
 کردم خودمو کنترل کنم تا ی سعیلیخ. دمشیدیِ بود کھ بدون لباس می بارنی اولنیا

 .ٔ تنھ لختش شدممی نِخیسرمو گرفتم باال و م.  کردم نشدی ھر کارینگاش نکنم ول
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. ی بود و صد البتھ قویضلھ ا ھنوزم رو فرم و عی بھ قبل الغرتر شده بود ولنسبت

 . بودمدهی فھمکردیِ بھ قصد کشت، خفم می وقتنویا
 
 کھ یبا صدائ.  اخم، لبخند نشست رو لبامِی چرا بھ جادونمی اون روز نمِیادآوری از

 : گفتزدیخنده توش موج م
 
 مقبول واقع شد خانوم خانوما؟_
 
 !کنم؟ی دارم نگاش مدی از کجا فھمنیا...  خــــــــــــداای
 
 . بوددهی مالھ منو پوشِنی عوونھید. ِ تنش کرد و برگشت سمت منشرتشویت
 

 ِیواری دِنھیتازه متوجھ آ. ِبا ابرو بھ سمت راستش اشاره کرد.  زل زدم بھشوحشتزده
 .ٔگنده اتاق شدم

 
 .نیی کھ جا داشت سرمو انداختم پای اونجائتا
 

نتونستم . ت تو دستش و سرمو آورد باالچونھ مو گرف. ستادی امی قدمھی تو کموی نزداومد
 !! تو چشاش نگا کنم

 
 : بھ دستش داد و گفتیفی خفِفشار

 
 نشناسھ فکر یحاال ھر ک.  باالرشیعروسکم، بگ,  اتاقِیسرت خورد بھ پارکتا_
 !ھی دختر خجالتنی چقد اکنھیم
 
 : گفتمی شرمندگبا
 
 . نداشتمی بخدا منظورد،یببخشـــــــــ_
 

 :زمزمھ وار گفت.  بھ کمرمو نازش کرددی کششرتی تِری از ز آزادش وِدست
 
 .انایتو چشام نگا کن دا_
 



 402 

 ٔلھی شدم بھ اون دو تا ترهی خاری اختی ملتمسانھ و مھربون بود کھ بی بھ قدرلحنش
 یِبا لحن کش دار. اومدی بھ چشم مشی از رنگِ طوسشتری بطنتی شِی کھ رگھ ھایبراق
 :گفت

 
ِ داره اون عمق چشات کھ منو ی آخھ چکنھ؟ی انتھاس کھ گمم میِ تو اون ظلمات بیچ_ 

  کنھ؟یغرقش م
 

 : و ادامھ داددی کشیِنفس بلند. بچم شعر گفت...  ھھ ھــــــــــــھھھ
 
 !ھ؟ی سکوت و خجالت چنی أغھی پس صم؟یامشب کارو تموم کن, یومدیمگھ ن_
 

 :ِدستامو دور گردنش حلقھ کردم و گفتم.  مونو بھ صفر رسوندمفاصلھ
 

 ؟یترسونیبــــــچھ م_ 
 

 ھولم داد رو یِ حرکت چرخشھیابروھاشو انداخت باال و تو .  بھ خنده باز شدلبش
 نشون بدم و ی انجام داد کھ اصال نتونستم عکس العملعی کارو سرنیآنچنان ا. تخت

ِرسما پخش تخت شدم  کھ بھم بچسبھ، نیِبدون ا. ن و چاردست و پا اومد طرفمخنده کنا. ً
 . زدمھیدرست روبھ روم خ

 
  بپرسم چرا؟شھی اونوقت م؟یترســــــــیکھ از من نم_
 

 : گفتمی جدیلیِ زدم پشت گوشم و خموھامو
 
ازت اجازه , دنتی کششی واسھ بھ آتی وقتس،ی نشیزمان و مکان حال,  عشقیوقت_
ِ حرمت دل پاک و عشق ی کسی وقتکنھ،ی و رو مری زتوی آسون زندگیلی و خرهیگینم ِ ِ

 ِ و عواقب کارام بترسم؟ندهی من چرا از آداره،یناب و نگھ نم
 

,  کارشنیبا ا.  تختِنیی درآورد و انداخت پاشرتشوی ت،یِ چرخش آکروباسھی با دوباره
ِبعد قض خورد بھ جاده  کردمی کھ داشتم براش صاف مییکی رمانتِری عوض شدو مسھیُ

 ...ِیخاک
 

 ِی خندونشو ؟ عضلھ ھاِی خمارشو؟ لباِیچشا.  کجا رو نگا کنمدونستمینم.  شدمھل
ِشکمشو؟ بدن لخت سبزه شو؟   ٣ِبزنم رو فاز خجالت و لوستره .  کدومچی اصال ھایِ

 !ٔشاخھ سقف و نگا کنم؟
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قھ .  و تو ذھنم نگھ دارماتی نگاه، ھمھ جزئھی کردم با ی سعنی کم بود واسھ ھموقتم

 : زد و گفتیٔقھھ بلند
 
 !   خرابھتتینھ، انگار تو امشب ن_
 
 : ھوا گفتمی کردم و بفتھی بدنش کرده بود تا روم نِلی بھ دستش کھ حاگھیِ نگاه دھی
 
 ھـــــــان؟_
 
 .ای را انداختی باززی ھی حسابگمیم_
 

 : اخم کردم و گفتمیالک
 

  منظره ببرم؟ِضی فای منو روشن کن، خجالت بکشم ِفیتکل...  بابایا_ 
 

. دی کنار و بغل دستم دراز کشدیاز روم کش, دی گلومو بوسِریز. دی از تھ دلش خنددوباره
 : پتو و گفتمِری زدمیخز

 
  شد پــــــــس؟یجوابم چ_
 
 رشوی رو کھ مونده بود زی کم جا بھ جا شد و با چند تا لگد و دست تو پا زدن، پتوئھی

 .  سرش و بھ پھلو شدِریآرنجشو گذاشت ز.  روشدیداد کنار و کش
 
 .انای دوست دارم دایلیخ_
 

 : و گفتمدمی بھ پھلو خوابمنم
 
  نھ؟گھیِ کارت سبزم صادر شد دیعنی نیا_
 
 : و گفتدی کشیآھ
 
 .ی بخندیتونیخوشحالم کھ ھنوزم م_
 
 :  گفتمیِ لبخند تلخبا
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 .خندمی گذشتھ، بدان مھی است، کارم از گرــرزتـــــــی غم انگھیخندم از گر_
 
 : اشاره کرد و گفتنشی و با دستش بھ سدی کمر خواببھ
 
 .ٔ فرشتھ شاعرنجایسرتو بذار ا_
 

ِ کرم، بدون حرکت دستام خودمو جا دادم بغلشِمثل ِ. 
 
ُ تماس بدنش بھ صورتم گر گرفتمبا  ِی حاصل از درجھ باالِی خنکنی بدنش تو اِیداغ. ِ

 نیِچشامو بستم و خودم و سپردم دست ا. ِکولر اتاق، محسوستر و لذت بخش تر بود
ٔبا تنگتر شدن حلقھ دستش سرمو گرفتم .  بوددهیِ کھ از سر شب امونمو بریوسوسھ ا ِ

 .باال و نگاش کردم
 

مھم تر . ّ و تمناازی من پر بود از نِیِمثل چشا.  خمار بودی من حسابِیِ مثل چشاچشاش
 .زدی مادی من عشق و حسرت و فرِیِاز ھمھ، مثل چشا

 
 باھاش ی فوریدی تردنیِبدون کوچکتر.  لباشو گذاشت رو لبامق،یِ نفس عمھی با

 . کردمیھمراھ
 

ٔکمر مور مور شده ,  اونِی گرفتھ بود و انگشتایِ ستبر اونو بھ بازٔنھیس,  منِیانگشتا ِ
 شویِ تمرکز کنم و حرکت بعدتونستمینم. تنش کالفم کرده بودِ بدنش و عطر ِیگرما. منو

 ویِ قابل انکارِری غِجانیِ نھ تنھا باعث ترسم نشده بود بلکھ ھی عاجزنیا. حدس بزنم
 .کردی مقیبھم تزر

 
 : گفتی خشدارِی کند و با صدادنمیدل از بوس, ھی از چند ثانبعد

 
 .ـــــــــای بغلمِتی فًقایدق... المصب_
 

 : بھش چسبوندم و گفتمشتری بخودمو
 
 . جاسنیچون جام فقط و فقط ھم_
 

 : بوس کرد و گفتموھامو
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 .بر منکرش لعنت عشقم_
 
... بابام؟...  بودن؟ھی فرضنیِ منکر اایک.  کھ گفتھ بود فکر کردمی لحظھ بھ جملھ اھی

 ِنی نفرنیِل اھمھ شام.  ھمھبای آرش؟ تقرایمھسا ... پدربزرگام؟... داداشم؟... مامانم؟
 !!شدنی منی سنگی پا افتاده ولِشیپ
 

ِبلکھ روح خستھ شو، حس جنس مخالف ,  کھ نھ جسمشوی گذاشت رو انگشتائدستشو ِّ ِ
 : نشوند روشونو گفتیکیٔبوسھ کوچ.  گرفتھ بودی بھ بازشویٔبودنشو، خواستھ قلب

 
  نشھ عروسکم؟رتید_
 
 و نشون ١٠ بھ قھی دقسیب.  اتاق کردمِ بازم لوگو داردوی سفِیواری نگا بھ ساعت دھی
 .دادیم
 
 .امینگران نباش، گفتم امشبو نم_
 

 نکھیبا ا. سی روشن نممی گوشیحت.  ول کردمو اومدمی خبریھمھ رو تو ب.  گفتمدروغ
دمار از ,  برسم خونھی وقتدونمی کھ منی با اگردن،ی در بھ در دارن دنبالم مدونمیم

ِ آغوش، ارزش تحمل ھر نیِآرامش ا. سی نالمی خِنی بازم عی ولارنیروزگارم در م ِ
 . و دارهیھیسرزنش و تنب

 
 برش عیِ کمرم، موھامو داد پشت گوشم و سرِری سرم بود و درگِری کھ زی ھمون دستبا

 ی انگشتائِیانگشتاش نشست جا.  بھ گردنمدیِدست آزادشو کش.  اولشِیِگردوند سر جا
 : گفتیبا ناراحت. ِ قصد جونمو کرده بودنش،یکھ دو شب پ

 
 ! دراوردم؟وی بازی چرا اون وحشدونمینم_
 
 ؟یواقعا چرا آرت_
 
 : کم فکر کرد و جواب دادھی
 
 .ی منِیای بھ ھمھ بفھمونم کھ تو فقط دنخواستمی مدیشا_
 

 .  آرتام بودم و نشون کرده آرشِیایدن!!  جالــــــبچھ
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 : کھ از ذھنم گذشتو بھ زبون آوردمیزی چاون
 
 . دادهیِآقا جون بھم فرصت مطالعات_
 

 کھ نی ایعنی نیا.  باال رفتھ نگام کردِی صورتمو با ابروھاِکی خم کرد نزدسرشو
 ھ؟ی منظورت چنکھی ایعنی دم،ینفھم

 
 : کردم و گفتمی صدا دارِبازدم

 
 .تا فردا بھم وقت داده کھ در مورده خواستگارم فکر کنم و بلھ رو بدم_
 

 تشی دفعھ از محبت نبود، بلکھ نشون از عصباننیا. تنگتر کردٔ حلقھ دستشو بازم
 . نکردمی اعتراضیدردم گرفت ول. داشت

 
 ھ؟ی خواستگاره کنیاونوقت ا_
 
 .یبیآرش غ_
 

 .یگی موی اومد کادمی یعنی نی شناختمش، ایعنی نیا. ّ بدنشو حس کردمِفی خفِلرزش
 
 

 :دی پرسسرد
 
  بھشون؟ی گفتیتو چ_
 

 : آمرانھ گفتیلیخ.  ندادمجوابشو
 
 . جوابمو بدهانا،یبا توام دا_
 

 گوشم کرد و ِکیسرشو نزد. دمیپشت بھش، بھ پھلو خواب.  بھ سوالش ندادمیتی اھمبازم
 :گفت

 
 ,انا؟؟ی ازت حرف بکشم دای اگھیِ کھ جور دیخواینم_
 
ٔکھی تّکھیت  .دی کشادیفر"  خــــــوامویمـــــــ" وجودم، ّ
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 :دندونو گفت گوشمو گرفت بھ ٔاللھ

 
 ؟یخـــوایپس م_
 

. ِ عمق لذتو مزه مزه کردمھ،یواسھ چند ثان.  رفتادمی دنی نفس کشھ،ی چند ثانواسھ
 ...ھیواسھ چند ثان

 
 : گفتمی لرزونِی با صدادموی کشیقی عمِنفس

 
 .نکن آرتام_
 

 : و گفتدی بوسگردنمو
 
 ؟یخواستی نمنوی مگھ ھماد؟یچــــــــرا؟ مگھ خوشت نم_
 
 : گفتمی خفھ اِی صدابا
 
 . مقاومت کنمتونمی کھ نمیدونیم.  آرتامکنمیخواھـــــــــش م_
 
 مگھ دم؟ی خوابشتیمگھ چند بار باھات بودم؟ مگھ چند بار پ. انای دادونمینم, دونمینم_

ِ مگھ گذاشتن خوشبختت کنم؟ مگھ بھم فرصت جبران دادن؟ مگھ م؟ی کنیگذاشتن زندگ
 دنم؟یبخش

 
.  کردتمی اذشونیشور.  کردندای رو صورتم پرشونوی راحت، مسیلیک خ اشِی ھاگولھ

ِبھ قول بارش رمان فریاد زیر آب ِ  |shania*swan  روزا نمک نیا, کاربر انجمن ِ
 . شدهادی زمیزندگ

 
 : ادامھ دادآرتام

 
 یھر چ. انای داگھی نمغمبری پگھ،ینوح م. ِ کردن سھندیشب و روز، کارم شده راض_

 ی ما حتگھیم. ی رو خوشبخت کنانای دایتونی نمگھیم. دسی فای بزنمیباھاش حرف م
 . رو دوشتمیذاری نمانارمیٔجنازه دا

 
 . شدنی سنگیلی خگھی دنیا...  اوه اوهاوه
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 . و نشستدی سرم کشِری خشم بازوشو از زبا
 
 انا؟ی دای تو االن خوشبختیعنی_
 

 گردنش از ِیه بود و رگانفساش بھ شماره افتاد.  برگردوندم و نگاش کردمسرمو
 کرده باشن ی کھ بادشو خالیِ من، مثل بادکنکِی اشکاِدنیبا د.  باد کرده بودتیعصبان

 . و غم دادیمونی و خشمش محو شد و جاشو بھ پشتیِتمام عصبان
 

.  از جام بلند شدم و رو بھ روش نشتملی میب. دیِ گرفت و بھ طرف خودش کشدستمو
 : گفتی گرفتھ اِیبا صدا.  بھ صورتمو اشکامو پاک کرددیشصتشو کش

 
 . نکن کھ طاقتشو ندارمھیگر.  نکن نفســـمھی نکن عروســـــکم، گرھیگر_
 

 : و گفتمدمی بوسانگشتشو
 
  داره؟ی من چھ معنِی خوشحال،ی تو ناراحتیوقت_
 
.  کنمی زندگتونمیِ من بدون تو نمیدونی جونم بھ جونت بستس، تو کھ میدونیتو کھ م_

 ؟ی با اشکات داغون ترم کنادیچطور دلت م
 
 : کنان گفتمنی فنیف
 
 .کنمی نمھی گرگھی خو باشـــــھ، دی نداشت ولی ربطچیھ_
 

 : زد و گفتیطونیِلبخند ش.  چند بار انداخت باالھی ابروھاشو
 
  نداشت؟ ھــــــــــــا؟ی ربطچیکھ ھ_
 
 یبا لحن.  رومدی بھ شونم دوباره خوابوندتم رو تخت و خودشم دراز کشیفیِ فشار خفبا

 : باشھ گفتی جدکردی میکھ سع
 
 ؟ی از دستم فرار کنیخوای می چطورنمی ببخوامیم_
 

 : گفتمدموی شو بوسچونھ
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  خواست فرار کنھ؟یک_
 

 : گرفت باال و رو بھ آسمون گفتسرشو
 
 .اھم گنی کھ من بی خودت شاھدـــــــــا،یخدا_
 

 . و بھم بده لباشو گذاشت رو لبامیٔ کھ اجازه حرف و حرکتنی از اقبل
 
 

 گردنم رد شد و ِریِ دست آرتام از زھی ی چطوردمینفھم.  دراوردمشرتموی تی کدمینفھم
ِدور شونھ ھام قفل شد و دست د  چپم کھ از زانو خم کرده بودم، بھ حرکت ِی رو پاگشیِ

 !!درومد
 

 :دیِ بھ خودم اومدم کھ آرتام مثل جن زده ھا از روم بلند شد و داد کشیوقت
 
 م؟یکنـــــــــــی کار می چمیما دار_
 
ِ برھنھ خودم و صورت اخمومھیِ نگا بھ بدن نھی  ھیاصال دوس نداشتم .  آرتام کردمِیٔ

 اتفاقم نیاصال دوس نداشتم فک کنھ مقصره ا. نمی و تو چشاش ببیمونیلحظھ غم و پش
 نقشھ رو من نی و من گرفتھ بودم، امی تصمنیا.  کھ ھس داغونتر شھینیاونھ و از ا

 یِ با لحن قاطعانھ و محکمنی واسھ ھمم،ی کھ کامال راضمدادی نشون مدی بودم و بادهیکش
 :گفتم

 
 .می کرده باشیِ کار اشتباھکنمیفک نم_ 
 
 : بھ موھاش و عاجزانھ گفتدیدستشو کش.  کردیپف
 
 . انای کارو دانین با من انک_
 
 ... منیآرت_
 

 : اشاره شو گذاشت رو لبامو گفتِانگشت
 
 . نگویچی ھـــــــــــــس،یھ_
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 . کردمسکوت

 
ِ پشت گردنشو دیدستشو کش. دی کشقی عمِی آروم شھ چشاشو بست و نفسانکھی اواسھ
 :گفت

 
 .ببخش منو.  بشھنطوری اخواستمینم_
 

ِ بھ طرف خودم و با خنده دمشیدستشو گرفتمو کش.  صداش کالفھ ترم کردِتیمظلوم
 :گفتم

 
 . نشدهیزیھنوز کھ چ_
 
 .سرمو گذاشتم روش.  و با ابرو بھ بازوش اشاره کرددی پھلو خواببھ
 
 شھ؟یتو رحمو انصاف سرت نم, دختر_
 
 :  و گفتمدمی خندزیر
 
 .نھ_
 
 .ی نھ و نلبک،ینھ و نھنگِ آب_
 

 : زدم و گفتمیچشمک
 
 .نی باشینھ و نمکدون کھ جنابال_
 

 . بلند و از تھ دلشِیاز اون خنده ھا. دیخند
 
 . از پشت بغلت کنمخوامیبرگرد، م_
 
 : ذوق گفتمبا
 
 ؟یبعدش چ_
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 : گفتموینی بھ بزد
 
 .بعدش الال، خانوم کوچولو_
 

ند بھ شکمش و چسبو.  کھ ازم خواستھ بودو کردم و پشت بھش بھ پھلو شدمیکار
 . من داغتر شده بود و اون رامترگھیحاال د.  کمرمیگود

 
 

 : گذاشت رو شونھ مو گفتشویشونی گذشتھ بود کھ پی ساعتمی کنم نفک
 
 انا؟یدا_
 
 ھوم؟_
 
 ؟یخواب_
 
 .نھ_
 

 : عقب و گفتدی کشسرشو
 
  بپرسم؟یزی چھیپس _
 
 .بپرس_
 
 : پا و اون پا کرد و گفتنی کم اھی
 
 ... کھیھمون.... پـــــــسره... اون_
 
 

 بشھ، واسھ تی اذنی از اشترینخواستم ب. ارهی اسمشو بھ زبون بخوادی بود نممشخص
 : گفتمنیھم
 
 ؟یگیآرشو م_
 
 .اوھوم_
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 : مکث گفتھیبعد از چند ثان.  سرشِریدوتا دستشم گذاشت ز, دی کمر خواببھ
 
 ھ؟یِپسر خوب_
 
روبھ روش . ِ مچالھ شدم و از کنار تخت برداشتم و تنم کردمِشرتیت.  شدمزی خمین

 :نشستم و گفتم
 

ِواال منم در حد سالم عل_   .شناسمشی مرهی خِی و نگاھاکیّ
 

 : کرد و گفتیزی رِاخم
 
 ؟ی چیعنی رهیِنگاه خ_
 
 : کردم و گفتمیپف
 
 .  بھ منزنھی و زل منای خونھ آقا جون انھیشیصبح تا شب، بست م_
 

 : کرد و گفتی ترظی غلِاخم
 
  دوست داره؟یعنی_
 
 : زدم و گفتمی پوسخنداری اختیب
 
 . بلھــــــــــایگو_
 
 ـــــــــــا؟یحاال چرا گو_
 
 . وقتھ چششو گرفتمیلی خگفتیآقا جون م_
 

 : چندشش شده باشھ صورتشو مچالھ کرد و گفتیزی کھ از چی کسِمثل
 
 .زی ھٔکھیمرت. ماریغلط کــــــــــــرده، خودم چشاشو در م_
 

 : و گفتمدمیخند
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 .دیرگِ گردنت ترک.  نشویخوب حاال، عصبان_
 

 : ھاش و گفتقھی رو شقدیِکف دستشو کش.  روم نشستروبھ
 
 .انای دادیُرگو ول کن، سرم پک_
 
 رزنا،یِ مثل پشھیھم. فمی و خودمو رسوندم بھ کدمیِ جھش بلند، از رو تخت پرھی با

 ولش رفتم،ی اگھ جونم میعنی. کردمی بدردبخور و پرمصرفو مِی بستھ قرصاِیّحمال
 .کردمینم
 
 کش رفتھ بودم دادم خچالیِ بار ینی کھ از می آبی دراوردم و با بطرنوفنی استامھی

 .ِدست آرتام
 
 .یشی خوب نمیتا قرص نخور_
 
 گرفت ی چشاش رنگِ بدجنسھ،یبعد از چند ثان.  حوصلھ نشست و دستمو نگاه کردیب

 :و گفت
 
 ؟ی کنزخورمی چیخوای نشد، می عملدتی پلِیحاال کھ نقشھ ھا_
 
 : تو سرشو گفتمدمی کوبی بطربا
 
،ید_  . منحرفٔوونھ
 

 : گفتگرفتی کھ قرص و آب و ازم میدر حال. دی بلند و از تھ دلش خندبازم
 
 .زمــــــــونھ خرابم کرد_
 
 .ی آرتیشی مزه تر میروز بھ روز ب_
 

 : و گفتدی سر کشویِ آب بطرِنصف
 
 .توام تو دلبرو تر و خوشگلتر_
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 : و ادامھ دادنشیِ تخت سزد
 
 .ِمن بدبختم عاشق تر و عاجزتر_
 
ٔبعدشم نشستم بغل دستش و منتظر سر گرفتن ادامھ .  لبخند اکتفا کردمھیِ زدن بھ ِ ِ

 ی آب، باالخره راضِیِبا تموم شدن باق.  سرشو ماساژ دادی اقھی چند دقھی. بحثمون شدم
 :د و بھ حرف اومدش
 
  کرده؟ی ازت خواستگاری جدی جدیعنی_
 
 .دهی نشون منویشواھد کھ ا_
 
 : و گفتدی کشیآھ
 
 ؟ی جوابشو بدیخوای میچ_
 
 .ھیآقا جون با بابام حرف زده، اونم راض. ی آرتخوادی نظره منو نمیکس_
 
 ؟ی چیعنی نیا_
 
 ٔطھیح.  داده شدهیِ روز خواستگارِخی تارِنییٔ بھ من فقط اجازه تعنکھی ایعنی_

 . حدهنی فقط در ھماراتمیاخت
 

 ِیِانگشتاشو مثل شونھ کرد ال.  جم کرد تو شکمشو آرنجشو گذاشت رو زانواشپاھاشو
 :موھاشو گفت

 
 .رسھی بھ ذھنم نمیِ راه حلگھی کار کنم؟ دی چدی بادونمیکالفم، نم_
 

 : مکث کرد و ادامھ دادھی ثانچند
 
 ....ــــــــنکھیجز ا_
 

 بزنھ و ی زل زدم بھش بلکھ حرفقھیچند دق.  حرفشو خوردٔھی و بقنیی انداخت پاسرشو
 کردم انگشتاشو از یِمچ دستشو گرفتم و سع.  نگاهھی از غی دری حتی بگھ ولیزیچ
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 بود کھ انگار قراره ازش دهی سفت چسبنی ھمچـــــشد؟؟ی مگھ می موھاش درارم ولِیال
 :کالفھ گفتم. بدزدنش

 
 . آرتام، من شووره کچل دوس ندارمـــــــــاشونیکند_
 
 : گفتی جدیلیخ
 
 . نگران نباششھ،ی مدای حتما پییبایِ متخصص زھی نشونیدوستام ھمھ دکترن، ب_
 
 : لبخند گفتمبا
 
 .   دکترِی بھتر از درمانھ آقایریشگی پگنیم_
 

 : تکون داد و گفتیسر.  و دور زانوھاش قفل کردنییا آورد پدستاشو
 
 .یتازونی میحساب, یدی دی خالدونویم. رسھیمن کھ زورم بھ تو نم_
 

 دمیدستمو کش.  شد بھمرهیسرشو گذاشت رو دستش و خ.  کردم براشیلدی گارفخنده
 :رو بازوشو گفتم

 
ِمستر عاجز_   ھ؟یِ راه حلت چی بگیخواینم, ِ
 
 .ی جوابمو بدینی راست و حسدی بایسوال بپرسم ازت ول ھی خوامیقبلش م_
 
 .  چرا استرس گرفتمدونمینم
 

 : کنمیِ لرزش صدامو مخفق،یِ نفس عمِدنی کردم با کشیسع
 
 .بپرس_
 
 نکرد دای نکرد، پدایگشت و پ.  گشتیزی چھیِ دنبال زونیٔ کرد و با لب و لوچھ آویپف

ِانقد وول خورد و دور خودش چرخ زد کھ منم .  تر و کالفھ تر شدیو ھر لحظھ عصب
 : گفتمیندیِبا لحن نھ چندان خوشا. ِمثل خودش کالفھ شدم

 
  آخھ؟یگردی میِ آرتام، دنبال چی کردجمیگ_
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بچم انتظار نداشت .  گرد و متعجب نگام کردِی مدت با چشاھی.  شدخکوبی جاش مِسر

 :د و مظلومانھ گفتسرشو کج کر.  داد بکشمینجوریا
 
 .انای گم کردم داشرتمویت_
 
 کھ داشتم ی بود، از رفتارھی از ثانیِ لحظھ کھ در حد کسرھی فقط یعنی لحظھ، ھی

 کھ بھ نیِبدون ا. ٔ گمشده ارزشمند جلوس کرده بودمِیرو ش,  آخھ بندهدم،یخجالت کش
 : و گرفتم طرفشو گفتمشرتی تارم،یرو خودم ب

 
 .افتاده بود گوشھ تخت. رشیبگ_
 

 نگام کرد یِبا لبخند بدجنس.  تنش کردی و ازم گرفت و فورشرتی دراز کرد و تدستشو
 :و گفت

 
 ؟؟یکھ گوشـــــــــھ تخت افتاده بود؟ مطمئـــــــــن_
 

 : کردم و گفتمزیچشامو ر.  کشدار تلفظ کردیلی رو خِی سوال آخراون
 
 گم؟ی من دروغ می بگیخوای میعنی_
 
 !م؟ی بدھکار شدمیزی چھی...  بابایا_
 
 . نقشھ تو رو کن،ی وقت تلف کننی اِیبھ جا_
 

 : و پرت کرد رو مبل و گفتخودش
 
 .شنھادینقشھ نھ پ_
 
 . بــــــــــگو،یخوب حاال ھر چ_
 
 ؟یدوسش دار_
 
 : ھوا گفتمیب
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 و؟یک_
 

 : بھ چشاش داد و گفتیچرخ
 
 .گھی درویکمون گ_
 
 : خنده و گفتمِری زدم زیپق
 
 منظورت آرشھ؟_
 
 : کرده بود گفتشی کھ اخمم قاطیتیّبا ھمون جد.  شدی جدافشیق
 
  نھ؟ای یدوسش دار.  عرض کردمشونویبلھ، ا_
 
 .معلومھ کھ نھ_
 
 : سرش کرد و گفتِلی جلو خم شد و آرنجاشو حابھ
 
 اد؟یازش خوشت م_
 

 ھ؟یمنظورت چ__
 

 : کم برد باال و گفتھی صداشو
 
  نھ؟ای ادیِجواب منو بده، خوشت م_
 
 .نھ_
 
 ؟یمطمئن_
 
  آرتام؟ی ثابت کنیخوای موی حرفات چنیبا ا_
 

 : و گفتشیِ بھ حالت قبلبرگش
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 بگھ بش عالقھ ادی روز بعد خانومم ب۴من دوس ندارم .  خوب فکراتو بکنانا،ی دانیبب_
ِ ال بل جونم،دیچم.  منو خوشبخت کنھتونھی مھ،یِمند شدم، جذبش شدم، پسر خوب  . ِمبلیِ

 
 : شدمجتری گی بودم، حسابجیگ
 
 خانومـــــــت؟!!  ؟ِمبلیج_
 

 : کردم و گفتمزونیپاھامو آو.  لبھ تختدمی کشخودمو
 
 ! داره؟ھی قضنی بھ ایمھسا چھ ربط!  آرتام؟یگی می داریچ_
 
 : گفتینیریِ لبخند شبا
 

 . نھ مھسایمنظورم از خانوم تو بود_ 
 
 !ھان ؟_
 

 : بلند گفتِیری نفسگھی دستامو گرفت تو دستاشو بعد از کموی نزداومد
 
 ؟یکنیبا من ازدواج م_
 
 : گفتمی خفھ اِی صدا با
 
ھلیول_  .یٔ تو کھ متا
 

 :زل زد تو چشامو گفت.  مو گرفت باالچونھ
 
 .ی ھمسرم باشیتونیتوام م_
 

 :رومو ازش گرفتم و گفتم.  مو از دستش آزاد کردمچونھ
 
 ؟ی کار کنی چیخوایٔبفرض من قبول کردم، اجازه مھسا رو م_

 یفقط گاھ.ّ محلھ ھمچنان خلوت و سوت و کور بودی صبح بود ول١٠ ِی حوالساعت
 .زدیِسکوت کوچھ رو بھ ھم م,  چندا کالغِی قار قارو دعواِیصدا
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 . برهتونھی بود فھموندم کھ مستادهیِ کھ سر کوچھ ایٔ اشاره سر بھ آرتامبا
 

 درشت و ِکلی بھ ھچی ھ،ی فسقل٢٠۶ِاون . موندنی و فنجون ملیِمثل ف............ھھ
قسم خوردم تا : گھی خودتو سوار شو، مِنی ماشگمی بش میھر چ. ادیٔمردونھ آرتامم نم

ِ کھ تو رو مالھ خودم نکنم پشت رل اسپرتیوقت  گھی دی چھیحداقل : گمیم. نمی نشجمیِ
 عادت کنم، اگھ تورو از دیبا: گھی م،یژنی اکسی از بمھ دخنی تو ایسوار شو، تلف شد

 .ی انفرادفرستنمی و مشمیدست بدم، قاتل م
 
ِاگھ نبود کھ با داشتن زن و بچھ، عاشق من نم...........گھی دوونسید  .شدیِ
 
 چشم دوختم بھ اری اختی آرتام بھ خودم اومدم و بِیِ بوق خداحافظِی صداِدنی شنبا
 زور زده بودن تا خودشونو ی کھ کلی سخاوتمندِی باغ، بھ درختاِدی بلند و سفِیواراید

 کھ ی سمجِی محروم نکنن، بھ پرنده ھاشونی کوچھ رو از سرسبزِیبکشن باال و اھال
 .ٔ شاخھ درختا لونھ کردننی و دورترنیبلندتر رو,  کھ شدهمیِسر لج و لجباز

 
چشامو بستم .  ھامھیتادم تو ر و فرسیِ و خنک بھارزی تمِی و ھوادمی کشقیِ نفس عمھی

 : تو کوچھدیچی پشیِ نگران ملِیصدا. و زنگو فشار دادم
 
 . آوردن باالخرهفی جان تشرانایخانــــــــوم، دا_
 

ِ کوتاه در، خبر از اوضاع متشنج خونھ مِکی و تغی جِی بندشم صداپشت ِ درو ھل . دادیِ
 . بالفاصلھ خودشو رسوند بھم و پارس کردیسان. ِدادم و وارد باغ شدم

 
 : زانو زدم و گفتمجلوش

 
  پ؟؟ی خوشتــــــــــــیچطور_
 

 : و ادامھ دادمدمی بوسسرشو
 
 ؟؟یخوای مم،ی باال بزننیِ وقتش برات آستگھی دــــــــــطون،ی شمایخودمون_
 

 :با خنده گفتم. رونی پارس کرد و زبونشو درآورد بدوباره
 
 ؟؟یخـــــــوایپس م_
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 .ِسگ و ببر سر جاش, رحمـــــان. نجای اای بعی سرانایدا_
 

ِدم . ِ بلند و پر صالبت آقاجون، کپ کردِی صداِدنی با شنمی و مش رحمان سھلھ، سانمن
 .نداشتھ شو گذاشت رو کولشو رفت

 
ِ طور کھ بھ طرف در ورودنیھم  .ِ دادن خودمی شروع کردم بھ دلداررفتم،ی میِ
 
 .......... شدمکتری چند قدم نزدھی....... ون کھ ترس نداره جآقا
 

ِ طاق گل باغِری زدمیرس...... ـــــــــای خودتو نبازاصال ِ.......... 
 

ٔ دم پلھ ھا و چھره اخمودمیرس..........  نکردمی کھ خطائمن ّ  . آقاجون واضح تر شدِیِ
 

 ِیپلھ ھا تموم شد و روبھ رو.............ی حرفشو گوش کنیخوایتو کھ م, تــــــــازه
ِ خشن آقا جون و صورت دلواپس ناز ماما شدمٔافھیق ِ ِ. 
 
 :دی کشادی جون فرآقا
 
  تا حاال؟یکجا بود_
 
 : خونسرد گفتمیلیخ
 
 . از دوستامیکیخونھ _
 

ِدست راستشو برد باال و فرود آورد رو صورت من. ِ داد دست چپعصاشو با ھمون . ِ
 : گفتتیعصبان

 
 .ولو خونھ دوستت باشھ, ی جائی خبر نری بچوقتی بمونھ ھادتی زدم کھ نویا_
 
 بودم کھ از آقا جون ی نوه انی و فکر کنم آخرنی من اولد،یً رسما برق از سرم پریعنی

 نیِ کرده تو راه گلومو قورت بدم و رو اریِ کردم بغض گیسع.  خورده بودیلیس
 !!!؟؟ی چیعنیتمرکز کنم کھ ولـــــــو 

 
 : جون معترضانھ گفتخانوم
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 ... آخھم؟؟ی چقدر نگرانت شدیدونیم_
 

 :ِ وسط حرفش و گفتدی ماما پرناز
 
  خاموش بود؟تیچرا گوش_
 
 : حوصلھ گفتمیب
 
 ن؟ی بارونم کنری داخل، بعد تمی برشھیم_
 

 گفت کھ یزی لب چِریآقا جون ز.  محسوس تکون دادن و رفتن تویلی سرشونو خھمھ
ّسالنھ سالنھ رفتم سالن و ب. دمینفھم  مبل بھ خانوم نیکتری سر و صدا نشستم رو نزدیّ

 .جون و ناز ماما
 
 

 : صداشو برد باال و گفتآقاجون
 
 انا؟ی دایِتمام شب و کجا بود_
 

 : شدم تو چشاشو گفتمرهی گرفتم باال و صاف خسرمو
 
 کنھ؟ی ممیمگھ فرق_
 

ِ گوشخراش و بلند برخورد عصا ِی از صدااری اختیب. نی رو زمدی محکم کوبعصاشو ِ
 .و پارکتا، صورتم مچالھ شد

 
 .نـــــــا...... ــــــــای.... ِجواب منو بده دا_
 
  آقا جون؟؟ی چیعنیولو _
 
 : لباش بھ خنده باز شد و گفتواشی واشی.  گنگ و متعجب نگام کردٔھی چند ثانھی
 
 !ھ؟؟ی ولو چی معنیگی تو م،ی کجا بودگمی من م؟؟یدختر سرت خورده جائ_
 

 : لبمو کج کردم و گفتمگوشھ
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 . داشتمی بھ تنھائازین.  نبودمی خاصِیجا_
 
 چرا؟_
 
   فکر کنم؟؟شنھادتونی کھ در مورده پنیمگھ ازم نخواستھ بود_
 
 :ادامھ دادم.  کرددی سر تائبا
 
 .جوابم مثبتھ. خوب منم فکرامو کردم_
 
 :گفت شو داد جلو و صافتر نشست و نھیس
 
 .ی کننیی تعویِ من ازت خواستھ بودم کھ روز خواستگارادی مادمی کھ یتا اونجائ_
 

 : باال انداختم و گفتمی اشونھ
 
 .بھ اونم فک کردم. ادمھیبـــــــــــلھ _
 
 جھ؟یو نت_
 
 .پنجشنبھ ھفتھ بعد باشھ_
 
 ر؟؟یچرا انقد د_
 
  آقا جون؟ھیچھ عجلھ ا_
 

 : و گفتکردی نگام می کھ ھمچنان با نگرانیشیِ گرفت سمت ملسرشو
 
 . خونھادی بیزنگ بزن حاج_
 

 با شیمل.  خبر بدهنایاون زنگ بزنھ و بھ بابا ا, احتماال قرار بود.  بودی بابائمنظورش
آقا جون .  گفت و رفتیٔبا سرفھ آقا جون بھ خودش اومد و چشم.  نگام کردیناراحت

 :ن اشاره کرد و گفتاز جاش بلند شد و با سر بھ خانوم جو
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 .می انتخاب کندی و بای ترکی نزدِخیِبھ نظر من تار_
 
 : تمسخر گفتمبا
 
 ِیای قاضنی از معروفتریکیِ باشھ پسر ی آقا جون، ھر چمی آماده شکشھیطول م_

 .می خواستگارادیمملکت م
 

 اونا، ِبا رفتن.  کھ جوابمو بده با خانوم جون رفتن اتاقشوننیِ تکون داد و بدون اسرشو
 :ناز ماما بغل دستم نشست و گفت

 
  با خودت گلکم؟ی کار کردیچ_
 
 : کردم و گفتمیپف
 
 .  برم اتاقمخوامی منیاگھ اجازه بد. اصال حوصلھ ندارم_
 
 : و ادامھ دادمدمی کشیآھ
 
 . برگردم تھرانخوامی جم کنم، ملموی وسادیبا_
 

 .از جام بلند شدم و رفتم اتاقم. نمی کھ عکس العملشو ببنموندم
 
 

ِ کھ وارد اتاق شدم نگاه آنیھم  کالفھ بودم و مغزم ی عادت داشتم وقتشھیھم.  کردمنھیِ
حرف بزنم و بھ زور خودمو قانع .  و با خودم حرف بزنمنھی جلو آسمی واکرد،یقفل م

 . کنم، قانع کنم و فراموش کنم، فراموش کنم و آروم شم
 
 دفعھ قرار نبود کھ خودم و گول بزنم، قرار نیا.  قبل نبودِی دفعھ ھاِ مثلندفعھی ایول

 کھ گرفتھ بودم و یمی کھ داده بودم، تصمی قولخواستمینم.  فراموش کنمویزینبود چ
 کنم و بازنده ینی دفعھ قرار نبود عقب نشنیا.  برهادمی بودم دهی کھ کشینقشھ ا

 . منمو عشقمی بازنی أبرنده  دفعھنیا.............باشم
 

!!  پارچھ و باز کجا جا گذاشتم ّکھی اون تسیمعلوم ن.  سرم نبودی معمول روسرِطبق
 بزنم بھ صورتم، رو ی تفاوتیِ داشتم ماسک بی بودم و سعی عصبانی شک وقتیب

 . گوشھھی کرده و پرتش کردم ینیسرم سنگ
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 لباسامو عوض ومدی دلم نی کردم ولزونی باال انداختم و مانتومو دراوردم و آوی اشونھ

ِ عطر تلخ آرتامو مِیکنم، آخھ ھنوزم بو  . لبخند زدمشرتموی رو تدمی کشیدست. دادیِ
 

 . رو گرفتمایٔ دراوردم و شماره عرشفمی از تو کمویگوش
 

ِ ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمِیبرقرار  ...........باشدیِ
 

 . سوسن و گرفتمشماره
 

 ........باشدیدسترس نمِ مورد نظر در ِمشترک
 
 . شماره صنم و گرفتمیِ دھن کج و کولھ ابا
 

 ............باشدیِ مورد نظر خاموش مِدستگاه
 
 ای کھ دو کلوم با من حرف بزنھ؟ حاال اون عرشسی مقدور نیچرا کس..........  بابایا

 ؟!! زده بشونی دو تا کجا غنی اسی وقتھ گم و گور شده، معلوم نیلیکھ خ
 
چقدر دوس . نمی زنھ رو ببنی أافھی فکر کردم کھ چقدر دوس دارم قنی بھ ااری اختیب

 بگھ ینی ھم بلده؟ مثال بلده بھ چی اگھیِ زبون د،یسی و انگلیدارم بدونم کھ بھ جز فارس
 خاموش شوی بگھ، طرف حوصلھ نداشت، گوشی بلده فرانسوای س؟ی در دسرس نیفالن

 !بزنھ؟ ف حری بلده ترک؟ی چیکرده؟ ترک
 
 یعنی wo ay ni  داده بگمادمیشھرزاد .  حرف بزنمی و ترکینیبلدم، چ.  من بلدمیول

ِ نوبت منم ی بھ زودیدرستھ ھنوز قسمت نشده ازش استفاده کنم ول. دوست دارم
 ..........رسھیم
 

 :بعد از چند تا بوق جواب داد.  و گرفتموشیٔ شماره داردانھیناام
 
 بــــــــلھ؟_
 
 ِ خرس گنده؟یتو ھنوز خواب. البلھ و ب_
 
  بزغالھ؟ای منو روشن کن، خرسم ِفیتکل,  بچھ مومن؟ی توئانایدا_
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 .یستی آدم ننکھی کھ، مھم اکنھی نمیفرق_
 

 : شو مھار کنھ گفتازهی خمکردی می کھ سعیدر حال.  خندهِری زمی با ھم زدی تائدو
 
 ؟ی بپرستیِ دوست قل قلنی از ای حالھی دی بایگیمن بھ جھنم، نم_
 
 : تعجب گفتمبا
 
 ؟یچرا قل قل_
 
 .بس کھ تپل مپلو گردالو شده_
 
 . نکردم بزغالھتوی اگھ چقولنم،ی و ببیصبر کن صنم_
 
 ؟یبھ چــــــــــ....  است چھ حاجت بھانی کھ عزیآن چ_
 

 : گفتمیفور
 
 . استانیب_
 
 .ھی چھ حاجت بھ چقولیگفتی مدیبا. یِجواب اشتباه داد. ــــــــــــــدید_
 

 : و ادامھ داددی کشی اازهیخم
 
 . چقد از خرج و مخارجمون کم شدهیاگھ بدون_
 
 چرا؟_
 
. ـــــــمیِ و د برو کھ رفتشمیخودمم سوارش م. دمی قلش مگھیانقده صنم گرد شده کھ د_
 .بمونی و رفت و آمد مونده تو جنیِ پول بنزگھید
 

 کھ باالخره تونستم خنده مو ھیبعد از چند ثان. خنده ِری زمی با ھم زدی دو تائدوباره
 :کنترل کنم گفتم
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 ؟یگی کھ انقدر راحت چرت و پرت مسی نشتیپ_
 
 ی کم بخوابم کھ جنابعالھیمنم خواستم . ی رفتھ واسھ سونوگرافنایبا مامانم ا. نھ بابا_

 .یمزاحم شد
 
 . دلت بخوادمیلیخ_
 
 . ورا؟ دلمون برات تنگ شده ھانی ایای بیاخوی نم؟یخودت خوب. نارویحاال ول کن ا_
 
 . خاموش بودشی گوشی و بگم ولنیاتفاقا منم زنگ زده بودم کھ ھم_
 
 . واسھ بچھ ضرر دارهگھیم_
 
 شھ؟ی مشی حالزامی چنیصنم ا!! نھ بـــــــابــــــــا_
 
ِ پشت سر خانوم من حرف نزناگر،ی جیھو_ ِ ِ. 
 
 .امیبش بگو من دارم م_
 
 ؟یرسی میک. یبھ سالمت_
 
 .کنمی خبرتون مرم،ی بگطی برم بلدونمینم_
 
 .ِ مواظب خودت باشم،یمنتظرت. باشھ_
 
 .یفعال با. توام_
 
 . طالگری جیبابا_
 
 . از ترسش بالفاصلھ قطع کردوونھید
 
 
ِ و عواقب ندهی آِری بس کھ ذھنم درگی عمرم بود ولِی شبانی از بھتریکی شبی دنکھی ابا

 .ومدی خوابم مًدایخوب نتونستھ بودم بخوابم و شد, کارام بود
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 دمی خزنی وقت داشتم واسھ ھمی ناھار کلِیِ بود و تا ساعت رسم١١ ِکی نزدساعت
 . دغدغھ چشامو بستمی راحت و بِالی پتو و بعد از مدت ھا با خِریز
 
 ییاز اونجا. شامو باز کردمِ تق تق در، بھ زور چِی چقد گذشتھ بود کھ با صدادونمینم

 . خواب بودم، ناخود آگاه دوباره چشامو بستم و خوابم بردیکھ فوقالعاده، خستھ و ب
 

 بلکھ با بی غربی عجِینھ با صداھا, ندفعھی ای ولدمی بعد دوباره از خواب پرقھی دقچند
 . اسمم بودِی در پیِ بازوم کھ ھمراه با تکرار پِدی شدِیتکونا

 
 . بودستادهی باال سرم الیِ کردم کھ مثل عزرائشیِ چشامو باز کردم و نگاه ملی بدبختبا
 
 .ی تو کھ منو نصفھ جون کردانا،ی دایوا_
 
 ھــــــــــان؟_
 
 ؟یدی جواب نمکنمی ساعتھ صدات م٢ چرا گمیم_
 
 :  حوصلھ گفتمیب
 
 . چون خواب بودمدیشا_
 

 : شد گفتصاف
 
 .آقا منتظرتونن_
 
 :دمی بازم پرسی ولھی منظورش کدونستمیم
 
 کدومش؟_
 
 .یحاج_
 

 : کردم و گفتمی خنده اتک
 
 .یگی موی کدمی فھمًقایاالن من دق_
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 : بود گفتدی کھ ازش بعیطنتیِ سمت در با شرفتی کھ میدر حال.  کردیپف
 
 .گمی بد اخالق رو میحاج_
 

آقا جون انقدر خشانت بھ خرج داده کھ .............. تورو خدانیبب.  بست و رفتدرو
 .کنھی اعتراف مشمیمل
 

. دادی آرتامو مِی شرتم ھنـــــــــوز بویت. نیی تکون دادم و از تخت اومدم پایسر
 پومام یِ شلوار سرمھ ازی لباسام و با بولنیٔحوصلھ جواب پس دادن و نداشتم واسھ ھم

 .عوض کردم
 
ً دای جدکردم،ی تنم می فکر کردم کھ تا حاال من چنی خنده، آخھ بھ اِری زدم زاری اختیب

 گھ،ی دگشتمیپس حتما قبال لخت م.  آرتامھِیِ کھ جزو کادوھاپوشمی میھر چ
 ..................ّواال

 
 کرد زونی گردنبند آوشدیِ گردن کبود نمنیبھ ا.  و موھامو دم اسب کردمنھی جلو آرفتم

 .نییِ شکل دستبند بستم بھ دستمو رفتم طبقھ پاتموی نھای بنیواسھ ھم
 

 ِیِ کردم و نشستم سر جایِسالم کوتاھ. ِ نشستھ بودن و احتماال منتظر منزیِ دور مھمھ
 . بودی بابائِکی کھ نزدمیشگیھم
 
 

 و یی چاِدنی واسھ نوشیوقت.  خورده شدی مورد و عذاب آوریِتو سکوت ب, ناھار
 :ِ رو مبال، تمام جسارتمو جم کردم و رو بھ آقا جون گفتممیِھضم غذا نشست

 
 . تھرانگردمی برمگھی روز د٢من حداکثر تا _
 

 : جواب دادیبابائ
 
 م؟ی با ھم بریمونیچرا نم-
 
 ن؟ی برنیخوای میشما ک_
 
 .برا توام رزرو کردم. دمی خرطیواسھ سھ شنبھ بل_
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ن.  وارد شدینی با سشیمل  یھر ک. کردی تعارف میی چایص خأنھیٔبا حوصلھ و طما
 نوبت بھ من یوقت. ادی کھ انقد نازو عشوه می براش خواستگارمی اومدکنھیندونھ فک م

 : گفتمدیرس
 
 .اری برا من ھات چاکلت بشھیعروس خانوم اگھ م_
 

 : جون با لبخند گفتخانوم
 
 . کنیِّ دختر، برو با ھمسن خودت شوخزیمزه نر_
 
 : گفتمدیخندی مزی رزی کھ ھنوزم ریشی مو مظلوم کردم و رو بھ ملافھیق
 
 .تــــــــــورو خــــــــــدا_
 
 . براتارمی نخور، االن مخودیِبچھ قسم ب_
 
 .یمرس_
 
 شیشگیِ عادت ھمنیا. شییِآقا جون شروع کرد بھ ھم زدن شکر چا, شیِ رفتن ملبا

 : گفتقھیبعد از چند دق. کردی از قند استفاده نمچوقتیبود، ھ
 
 .انی حرف زدم، پنجشنبھ مدیبا حاج سع_
 
 ! ؟ھی کگھی ددیحاج سع_
 

 : جواب دادیبابائ
 
 . سالھ ھم دارن١٨، ١٧ِ دختر ھی.  خانومم مامانشھسیان.  آرشھِیبابا_
 

 : بھ ناز ماما کرد و گفترو
 
  بود اسمش؟یخانوم چ_
 

 :  جون جواب دادخانوم
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 .یآرام حاج_
 
 .فکر کنم امسال قراره کنکور بده. آره، آرام. آھـــــان_
 

 : ماما با طعنھ گفتناز
 
 .یشناسی شوھرتو مِلی فک و فامکردمیفک م_
 

از جام . دمیترکی مزدمیِ اگھ حرف دلمم نمی از خودم برنجونم ولوی کسخواستی نمدلم
 :بلند شدم و گفتم

 
 دی بانجاشمیِ فکر ان،یکردی و بھ زور تنم منیدوختی و منیدیبریم,  واسھ خودتونیوقت_
اگھ سکوت .  وصلتمنی بھ ای من راضنیکنی اگھ فکر من،یکامال در اشتباھ. نیکردیم

ِ چشم، فقط و فقط بھ احترام گمی منیگی می اگھ ھر چکنم،ی اعتراض نمگھیکردم، اگھ د
 فقط بھ . کھ تو قلبم خاکش کردنیِ بھ قداست عشقطفق.  کھ واستون قائلمِیحرمت

............. 
 

 : گفتتی از جاش بلند شد و با عصبانیبابائ
 
 .گسی دیکی متعلق بھ یزنی منھی کھ انقدر سنگشو بھ سیاون عشق. انای داگھیّبسھ د_
 
. گھی دیکیِ دست نشی و دادنیمالھ من بود، شما بھ زور ازم گرفت. ی بابائنیاشتباه نکن_

 . بھ آرشنیدیھمونطور کھ منو م
 

 : رفت باالترصداش
 
  ھـــــــــــان؟؟یدی کشی چھ نقشھ اانا؟؟ی تو سرتھ دایچ_
 

 : بھ صورتش و ادامھ داددی کشدستشو
 
 .......گھی د،ی کنیزی آبرو ری خدا قسم اگھ بخواِی خداوندبھ
 

ِھمراه با باز و بستھ کردن چشام نفس . ٔ بردم باال و مانع از ادامھ حرفش شدمدستمو ِ
 :فتم و گدمی کشیبلند
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ِطبق دستور آقا جون، من پنجشنبھ با آرش نامزد م. نی نباشیچیِنگران ھ_ . کنمیِ
 . راحتالتونیخ
 
ّ گفتم و دوباره را افتادم سمت پلھ ھا کھ آقا جونی اجازه ابا ِطبق عادت ھم, ِ  ش،یشگیِ

 : و گفتنی زمدیعصاشو کوب
 
 کجا؟_
 

 لی و تحممی ھمھ تحرنیبعد از ا.  دارمی جالبِتی کھ شخصدمی رسجھی نتنی بھ اایتازگ
 .  دوسشون دارمیلیھنوزم خ

 
 : برگردم گفتمنکھی اِبدون

 
 .نای تِشی برم پخوامیم_
 
  باال؟ری سرتو بگیزنی بزرگتر حرف مھی با یچند دفعھ بت بگم کھ وقت_
 

 یتونی تا مزنھی بزرگتر حرف می وقتگفتنی ممای زمونھ عوض شده ھـــــــا، قددوره
 ......... حاالی و فقط بگو چشم ولنیی بنداز پاسرتو

 
ِواسھ حفظ آرامش مصلحت.  کھ ازم خواستھ بود و کردمیکار  ی دوباره اِقیِ نفس عممیِ
 : و گفتمدمیکش
 
 .نای تِشی پرمیعرض کردم م_
 
 نجا؟ی اادیچرا اون نم_
 

 ی کنم ولی از اونم خداحافظخوامی دلم واسھ فرزامم تنگ شده و منکھی ای اصلِجواب
 :ِجواب مناسب

 
 . جور کنھطی برم آژانسشون کھ برام بلخوامیچون م_
 
 . خاموش نکنتمیگوش.  نکنری دادیز_
 
 ست؟ی نی اگھیِچشــــــــم، امر د_
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 : جون جواب دادخانوم

 
 . برو بھ سالمت_
 
 
 

 :ِ ناراحت آژانس جابھ جا شدم و گفتمِی چوبِی صندلرو
 
 ؟یاوردی نری واسھ ما گی خالِی جاھی نا؟ی شد تیچ_
 
 . کم صبر کن خوھی تـــــــو، یچقد عجول_
 
 ؟! کننی چرا اخراجت نمفھممیمن نم. ی فس فسیلی خنایَاه ت_
 

 : شد و گفتنایِ کار تِزیِ تا کمر پخش مفرزام
 
 .کنھی مدای االن پگھ،ی دگردهیداره م. ِانقد خانوم منو ھل نکن بچھ_
 

 : گفتمیشاک
 
 . نداره ھـــــــــاشتری تا پرواز ب۴ ؟ خوبھ ِی المللنیِمگھ فرودگاه ب_
 
 : کج کرد و گفتتوریِ سرشو از پشت ماننایت
 
 .گھی دی المللنی داره پس بیِ پرواز خارجی سواد، وقتیب_
 

 : و گفتمدمیخند
 
 ؟یکنیِ رم جزو ملل حساب مھیتو ترک_
 

 _dırdırcı )  ؟یخوایواسھ امشب پرواز ھس، م) نق نقو 
 
 شب؟ ساعت چند؟_
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 .٢:۵٠درواقع صبح، ساعت _
 

 : و گفتمزی گذاشتم رو مکارتو
 
 . کنیتا اوک ٢_
 

 : و گفتنیی پادی شرتشو کھ تا گلوش رفتھ بود باال رو کشی صاف شد و تفرزام
 
 ن؟ی بھ سرتون گرفتیِ تو و آرتام چھ گلمینی ببمیبر. می نداریادیِپس وقت ز_
 
 : گفتنایت
 
 انا؟یرمز دا_
 
 .ھیھمون قبل_
 

 : گفتکردی کھ رمزو وارد می حالدر
 
 . ھاکنھی می حسابت و خالیکی روز ھی عوضش کن، وونھید_
 
 از من و کنھی کار و منی کھ ایِ درضمن بھ قول آقا جون کسس،ی توش نیِپول خاص_

 .تو محتاج تره
 
ست کرده  میِ کفش مشکِی از نوارایکی کھ با مویشمی ِکی کوچِفی جام بلند شدم و کاز

 :بودم تو دستم جا بھ جا کردم و گفتم
 
 .ِ وقتھ دم ھتل منتظرمونھیلی کھ آرتام خمیبر_
 
 :ِ داد دست فرزامو گفتچاروییسو. زی رو با کارت گذاشت رو مطای بلِنتی پرنایت
 
 .امی و بیی منم برم دستشون،ی تو ماشنیریتا شما م_
 

 : برداشتم و ھمزمان با فرزام گفتمزی از رو ملمویوسا
 
 .ای بیباشھ، زود_
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ِ کھ طبق معمول وسط خنای تِنیِ سمت ماشمی تامونم رفتدو فرزام .  پارک کرده بودابونیِ

 : و نشستم و گفتمدمی کشیسوت. ِدر عقبو برام باز کرد
 
 .بابا جنتلمـــــــــــن_
 

 :ِ پشت رول و گفتنشست
 
 .گھی دمینیما ا_
 

 .ِ سمت ھتلمی اومدو را افتادنامی تقھیند دق از چبعد
 

ِ فتی شِیِمثل نگھبانا.  آرتام بودکرد،یِ کھ جلب توجھ میزی چنی اولمیدی رسیوقت
 تو چش ادی زنکھیواسھ ا. کردی می بازشیِ بود بھ در ھتلو با گوشدهیساختمون چسب

 ادهی پنایِ قبل از اقدام فرزام، من و تی ولنگی پارکمی و ببرنی ماشمی گرفتمی تصممینباش
 .  آرتامِشی پمی و رفتمیشد
 
 کی مودبانھ سالم علیلی حال خنی با ا،یِ ھنوزم از دست آرتام ناراحت بود و شاکنایت

 :ٔمنم زدم بھ شونھ آرتام و گفتم. کرد
 
 . غرق شدهاتی کشتھ؟ی غمتو، چنمینب.  دکترِیِاحواالت آقا_
 

 : گفتپکر
 
 . پارم کردنّکھی سرمو تختنی ری زامبی کلھوی کھ کردمی میباز game داشتم_
 

 : رو سرش و گفتمدمی کشیدست
 
 .کنمی مربارونشونیعب نداره خالــــــــھ، خودم برات ت_
 

 : و گفتبشی گذاشت تو جشویگوش
 
 . کوکھفتی کھ کنمیبیم_
 
 .بگو ماشاهللا_
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 : گفتننای با تھمزمان

 
 .ماشـــــــــــاهللا_
 

 : بگم، فرزام خودش و رسوند بھ ما و با خنده گفتیزی چنکھی از اقبل
 
 .نی ماشاهللا را انداختشاال،یچھ خبره ا_
 
ِ طرف رستوران ھتل گفتبردشی کھ می و در حالدی دستشو کشنایت ِ: 
 
 .کنمی مفیفضول خان، برات تعر,  تومی برایب_
 

 . داخلمیِ و آرتامم دست تو دست ھم رفتمن
 
 
 

 : گفتنای تز،یِ پشت ممی نشست کھنیھم
 
 ن؟ی بخورنیخوای میچ_
 
 .سی گشنم نکنمیاحساس م. من تازه ناھار خوردم_
 
 ؟یکنــــــــیحاال احساس م_
 

 : انداختم باال و گفتمابروامو
 
 .ستمی مطئمن نادمیز_
 
 . گشنمھیلیّواال من کھ خ_
 

 : گفتفرزام
 
ِمنم کھ از صبح ور دل ا_  . نخوردمیچی خانوم خانوما بودمو ھنیِ
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 :ِ سرشو کج کرد طرف من و گفتآرتام
 
 .شھی اصال اشتھام باز منمیبی عروسکو منیمنم کھ ا_
 

 زد و یِلبخند قشنگ.  جوابشو بدم کھ ھمون گارسون مھربونھ اومد باال سرمونخواستم
 :گفت

 
 .نییبفرما. نیخوش آمد_
 

 . و رفتزی رو گذاشت رو ممنوھا
 

 :ِ نگاه غذاھا کنم گفتمنکھی اِبدون
 
 . خوشمزسیلی گفتھ باشم جوجھ ھاش خی ولخوامی مگویِمن خوراک م_
 
 : گفتنایت
 
 ؟یــــــخوریاگھ خوشمزس چرا خودت نم_
 
 . دارمیائی درِیِّآخھ االن حس غذا_
 
 .خوبھ گشنت نـــــــــبودا_
 

 ِی باال انداخت و شروع کرد بھ بررسیشونھ ا.  کردمی جوابش فقط زبون درازدر
 : تو سرمو گفتدی منو رو بست و کوبھوی. غذاھا

 
 ؟ی غذارو سفارش دادنی فرزام قراره حساب کنھ، گرونتریدیتا د, مفت خور_
 

 .؟ من فک کردم حساب با آرتامھ مراعاتشو کردم!ِا _ 
 
 . واقعای کردتیخدا واسھ شوھرت حفظت کنھ، چقدم رعا_
 

 : و گفتمدمیدستش کش رو از منو
 
 . کردمدای بھترشو پیکی دیشا, نمیبده بب_
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 : از غذاھاو گفتیکی ِیِ انگشت اشاره شو گذاشت روآرتام

 
 .زمی از ھمھ گرونتره عزنیا_
 
 دیرزی بار امتحان کردنش مھی خو بھ یتا حاال نخورده بودم ول.  نگا بھ اسمش کردمھی

 :منورو بستم و گفتم.  گشنم نبوددایً ذاتا زگھ،ی ددمیپسندیفوقش نم. حتما
 
س مخصوص beef toscana من_ ِبا س ِ ٔ shef خورمیم. 
 
 : با تعجب گفتنایت
 
 ؟یخوری می چیچ_
 
 .ی مونده بھ آخریکی_
 
 :ِ دست فرزام کرد و گفتِی نگا بھ منوھی
 
 ھ؟ی چــــــــــیدونیِنھ آخھ، جون من م_
 
 : صادقانھ گفتمیلیخ
 
 .خوامی اونو مینھ ول_
 

 : گفتفرزام
 
 .خوامیجوجھ م.  کنمسکی رتونمیمن کھ فوقالعاده گشنم و نم_
 
 : گفتنایت
 
 .خوامی با مخلفات میاریمنم بخت_
 
 : خنده گفتمبا
 
 .نای تیکردی خبر منمیبترک_
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 ......برو بــــــابــــــــا_
 

 :فت گمی تعظمچھی نھیپسره اومد و با .  دستشو برد باال و گارسون و صدا کردآرتام
 
  ن؟ی دارلی می چنیانتخاب کرد_
 
 . با مخلفاتیاری بختھی جوجھ و ھی, beef toscana تا ٢_
 

ِ رو زد رو دستگاه قرمز کوچولوشو پرسھمھ  :دیِ
 
 ؟یدنینوش_
 
 . تا دوغ٢ما کھ _
 

 : دی کرد بھ فرزام و پرسرو
 
  داداش؟یشما چ_
 

 : جواب دادنای نگاه بھ تھی با فرزام
 
 . تا کوکا کوال٢مام _
 

 بای کھ تقرادی غذاھا بیتا وقت.  دوباره رفتِمی تعظھی منوھا رو جم کرد و با گارسون
 فرزام دهی فھمیاز وقت.  آرتامم با فرزام حرف زدنا،ی من با تد،ی طول کشی اقھی دق٢٠

 . شدهیمی باھاش گرم گرفتھ و صمیِھمسنگره و دشمن مشترک دارن، حساب
 

 یغذائ.  و رفتدی چزی رو مارویدنیِک ھمکارش غذاھا، مخلفات و نوش بھ کمگارسون
 ِی ھاھی تو مایزی چھی بایتقر.  بودزی متفاوت و اشتھا برانگیلیکھ سفارش داده بودم خ

روش . ری و پنکیفتی بِی سانت۴ ای ٣ ِی ھاّکھی خودمون بود کھ پر بود از تِیِساالد کاھو
س زرد رنگِ خاص ِبا س س مخصوص آقا سرآشپزه بود  یٔ ِکھ احتماال ھمون س ِ ٔ

 . انار استفاده کرده بودنِی و دونھ ھاتونی از روغن زنمیواسھ تزئ. پوشونده شده بود
 
 : گفتجانی با ھنایت
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 .ادی خوشمزه میلی بھ نظر خانای دایوا_
 

 و دمییتند تند جو.  و گذاشتم تو دھنمکیفتی بِی ھاّکھی از تیکی فرو کردم تو چنگالو
 :قورتش دادم و گفتم

 
 ؟یخوایم. یـــــــــلیآره خ_
 

 :ِ از جوجھ کبابشو انداخت تو بشقاب من و گفتّکھی تھی یفور
 
 .خوامیم. آره، آره_
 

 : و بھ طرفش ھل دادم و با خنده گفتمبشقاب
 
 . بتدادمی مشمینطوری ھم،ی الزم نبود رشوه بدوونھید_
 
ِ کمک قاشق چنگال خودش کمبا  : تو بشقاب و گفتختی از ساالدو ریِ
 
 .ھی قدر کافنی ھمیمرس_
 

 : و گفتمدمیخند
 
 .ِنوش جونت شکمو_
 

ِ مدت پشت سر ھم قاشق قاشق غذا منیِ کھ تو تمام افرزام  تو دھنشو صداش در چپوندیِ
 : باالخره بھ حرف اومد و گفتومدینم
 

 ن؟ی برا مام بگدتونیٔ از نقشھ پلنیخواینم, خوب بچھ ھا_ 
 
 . فرزام خانی کن بعد فضولیریتو اول نفسگ_
 

 : و گفتی داد بھ صندلھی تکآرتام
 
ِمن مدارک حضانت بارمانو آماده کنم, قراره تا دوشنبھ. می نداریٔنقشھ خاص_ ِ. 
 
 : گفتنایت
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 ھ؟؟ی کگھیبارمان د_
 

 ادیخوشم م.  بودمدهی بود کھ من از آرتام پرسی ھمون سوالنیا. چھ جالب.......... ھھھھ
 . مثلھ خودمھقممیرف
 

 : گفتی خفھ اِی با صداآرتام
 
 .بارمان پسرمھ_
 
 : گفتھی با کنانایت
 
 .آھــــــان، محصول مشترکتون با مھسا خانوم_
 
 : ضربھ بھ پاش زدم و گفتمھی زی مِری زاز
 
 .زمی جان، بحثو عوض نکن عزنایت_
 

 : و گفترونی داد بنی نفسشو سنگآرتام
 
 . کارا رو جم و جور کنمکنمی می سعم،ی عقد کنمیخوایتا دوشنبھ کھ م_
 
 : با تعجب گفتنایت
 
 شھ؟یعقد؟؟ مگھ م_
 

 : جواب دادفرزام
 
 .ٔواسھ عقد اجازه مھسا شرطھ_
 
 :آرتام گفت. ِ گفت و شروع کرد بھ خوردن نوشابھ اشنویا

 
 .غھیِعقد دائم نھ، ص_
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 زد پشتش و نایت.  تو گلوش و بھ سرفھ کردن افتاددینوشابھ پر.  رسما کپ کردفرزام
 :گفت

 
 . باباواشی. حالل، حالل_
 
 :ِ خشم برگشت طرف منو ادامھ دادبا
 
 ن؟یکنی منی کار داریمعلوم ھس چ_
 

 : کم آب خورد و گفتھی.  آروم تر شدفرزام
 
 ؟ی چیعنی غھیص_
 

 : خونسرد گفتیلی خآرتام
 
 . سالھ٩٩ یعنی م،یکنی دائم مغھیص_
 

 : معترضانھ گفتفرزام
 

  بشھ؟ی کھ چ؟؟ی چیعنی ای مسخره بازنیا_ 
 

 : کرد بھ من و ادامھ دادرو
 
 کھ ی مردِی اغھیِ زن صی بشیخواستی م؟یخواستی منویٔ بود اون نقشھ توپت؟ ھمنیا_

 ...........ی م؟یزن و بچھ دار
 
 :ِ وسط حرفش و گفتدی پرنایت
 
  ؟یّخودت بھ جھنم، فکر خانوادتم نکرد_
 
 : کردم و گفتمیپف
 
 .زحمتی کن بیری گجھیتا آخرش گوش کن بعد نت_
 
 : و گفتی داد بھ صندلھی تکنھی چنگالشو پرت کرد تو بشقاب و دست بھ سنایت
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 .دی بفرمائم،یکنیگوش م_
 

 : دستشو گذاشت رو دستم و گفتآرتام
 
  من شروع کنم؟یاگھ اجازه بد_
 

 : و گفتنای تِیزل زد تو چشا. م کردنیی باشھ، باال پاِی بھ معنسرمو
 
 یحت. دی بھ ذھنمون رسی شرعِری و غی قانونِری راه حلھ غی کھ کلکنمیاعتراف م_

 .میکردی می عملمی داشتشبی داروی شرعِری از ھمون غیکیدروغ چرا 
 
 :گفتم.  چپ چپ نگام کردنایت
 
 .می کردی نگفت کھ عملگھ،یچــــــــتھ؟؟ گفت کم مونده بود د_
 

 : تکون داد و گفتیسر
 
 .ِنھ آخھ، من مطمئنم فکر تو بوده_
 
 . شو گوش کنھیبق. یحاال ھر چ_
 
 .می کردشی و عملمی شدمونی پشنی بگترسمیّواال م_
 
 !....... ـنـــــــــــایتــــ_
 

ِ واسھ تموم کردن بحث من و تآرتام  : کرد و گفتی تک سرفھ انایِ
 
 می جفتمونم از نقشھ استقبال کردنکھی بوده، مھم ای استارتر ککنھی میچھ فرق_
 ..........و
 
 :ِ وسط حرفش و مضطرب گفتدی پرنایت
 
 . نی ھمون اولشم منصرف شدنکھ،یمھم تر از اون ا_
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 : چشام نگا کرد و آروم گفتتو
 
 انا؟ی مگھ نھ دان،یشد_
 

ِبلکھ فک کنم کل نھ تنھا من، . ِ جوابش، فقط بھ باز و بستھ کردن چشام اکتفا کردمدر
ِ دادن نفس حبس شده شو شنرونی بِیرستورانم صدا  : کرد و گفتیاخم. دنیِ

 
 .ِباز خوبھ آرتام عقلشو نداده دست تو_
 

 :ِ قاشق پر برنج گذاشت تو دھنشو گفتھی فرزام
 
 . گھی دنی شالیخی بابا، بیا_
 

 : و ادامھ دادنای کرد بھ ترو
 
   بگن؟خوانی می چمینی ببری زبون بھ دھن بگقھی دق٢توام _
 
 : شد و گفتنھی دست بھ سنایت
 
 . داسی کھ نکوســـــــــت از بھارش پیسال_
 

 : کردم و گفتمزی رچشامو
 
 منظور؟_
 
 ری شروع شده باشھ، خدا آخر و عاقبتشو خی فکرنی ھمچھی با ی وقتنکھیمنظورم ا_

 .کنھ
 

 : رو گرفت تو دستش و گفتنایِ دست تفرزام
 
 ن؟ی تنی تیدی می الکِری چرا گگھی حذف کردن، دوی ناموسی کھ گفتن صحنھ بنایا_
 
 : گفتتی با عصباننایت
 
  ن؟ی فنیخوبھ منم بت بگم ف. ال الھ اال هللا............  ونی تنیت_
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 .دنی و فرزامم شروع کردن بھ خندنایِپشت بند ما، ت.  خندهِری زمی با آرتام زدھمزمان

 
ِ و عوض شدن جو متشنج، آرتام گفتدنی خندیالک, قھی از چند دقبعد ِ: 

 
 یزی کھ با زور گفتن و آبرو رمیدی رسجھی نتنی و بھ امی فکر کردیلی خنکھیخالصھ ا_

 .می ببرشی از پی کارمیتونینم, و دعوا را انداختن
 

 : دادمادامھ
 
ِ کردن کار حضرت فیآقا جون و راض_  ی آرش و راضمی گرفتمی تصمنی واسھ ھملھیِ
 .میکن
 

 : کرد و گفتی اخمفرزام
 
 زنھ؟ی تورو مِدی قی باعث شده کھ فکر کنیچ. ھی دنده اکیِآرش پسر لجباز و _
 

 : صداشو برد باال و گفتآرتام
 
ِمگھ شھر ھرتـــــــھ؟ اصال مگھ دست خودشـــــھ؟ من _  انای داِی سالھ دارم از دورھیِ

 کنم، اونوقت ی خانواده رو راضنی زدم کھ اشی سالھ خودمو بھ آب و آتھی زنم،یلھ لھ م
  بھ ھدفش برسھ؟؟ی راحتنی بھ ھمالقوزیٔپسره 

 
 : بھ بازو ش و گفتمدمی کشدستمو

 
 . نشدهیزیھنوز کھ چ.  جانی کم آرومتر آرتھی_
 

 : کردم بھ فرزام و ادامھ دادمرو
 
من . ذارهی نمگھی دیکیِمن مطمئنم دس رو ناموس .  ِیِآرش، پسر چش پاک و متعصب_

 . می نقطھ ضعفش استفاده کننی از ھممیخوایو آرتامم م
 
 : کالفھ گفتنایت
 
 ؟ی بدحی کم واضح تر توضھی شھیم_
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 از نایِ ازدواج مسخره مخالفت کنم، آقا جون انی لج کنم و با ای من ھرچنا،ی تنیبب_

 اگھ ی ولشنی تر مصی کردنش حری مطمئن تر و واسھ عملمشونیِدرست بودن تصم
 . بگھیزی چتونھی نمی کسگھیرش خودش کنار بکشھ، دآ

 
 : گفتفرزام

 
 کنھ؟ی ترک مبیِ بھ نفع رقدونوی گفتھ آرش، میک_
 
 .گمیمن م_
 
 : ابرو شو داد باال و گفتِی تاھی نایت
 
 ؟ی بپرسم چطورشھیم_
 
 افتاد و ابی آبا از آسیوقت. کنمی قبلش با آرتام عقد می ولشمیِپنجشنبھ، نامزد آرش م_

 کھ خوامی و ازش مگمی بھ آرش مویِ فرصت مناسب ھمھ چھیاوضاع رو بھ راه شد، تو 
 .کنھی حضانت و طالق و تموم مِیتا اون موقعھ ھم آرتام کارا. بکشھ کنار

 
 : و گفتی داد بھ صندلھی تکفرزام

 
 نی و ای و نامزدغھیِ حکمت صگھی د،ی کنفی واسھ آرش تعرویتو کھ قراره ھمھ چ_
 ھ؟ی چای بازیخفم
 
 : من آرتام جواب دادِی جابھ
 
 رو دوس داره انای آرش، دامی قبول کندی بای اصال دوس ندارم اعتراف کنم ولنکھیبا ا_

 کھ مطئمن شھ قبل شھی مانای داِالیخی بیوقت. ھی پسره سمجیو ھمونطور کھ خودتم گفت
ِدرواقع در مقابل کار انجام شده قرار م.  شدهگھی دیکیاز اون مالھ  ِ  .رهیگیِ

 
 : گفتنایت
 
 ؟یِ بذاره کف دست خانوادت چویخو اگھ بره ھمھ چ_
 
 . دارهسکی مقدار رھی کمم باشھ ی خو ھر نقشھ ای کارو کنھ ولنی ادونمیدمیبع_
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 : بھ چونھ شو گفتدی دستشو کشفرزام

 
 . دارهادیدن ز شدهینقشتون سوراخ سنبھ واسھ بھ گند کش_
 
 : کردم و گفتمیپف
 
 . رو کنی داریِفکر بھتر_
 

 : و گفتزی گذاشت رو مآرنجشو
 
 .ادی از دستم بر نمی اگھیِکار د, نھ واال، فعال جز دعا کردن_
 

 یشدستی کھ خودشو رسونده بود باال سرمون پی بگھ کھ گارسونیزی خواست چآرتام
 :کرد و گفت

 
 .نی دارلی میدسر چ_
 

 : مخاطب قرار دادم و گفتمآرتامو
 
 .ِ ھوس ھات چاکلت کردمبی عجیدسر کھ نھ ول_
 

 ھی و آرزو، با دی امی دلھره و استرس، با کلای دنھی با ،ی بعد از چند ماه دورباالخره
ٔ برگشتم سر خونھ اولمی رسمِی نامزدھی و یِازدواج مخف  ی کھ ھمھ چییبرگشتم جا. ِ

 .وش ھزار بار جون دادمو دوباره جون گرفتم کھ تیمارستانیبرگشتم ب. شروع شد
 

 ّکھیانقده ذوق زده بودم کھ ت.  بغل کردممی خانی دکتر تقی زده بودم، حتجانی کھ ھبس
ٔ دوباره صنم و سوسن ِدنی از دیبھ حد. اومدیٔ مزه الھامم بھ نظرم خنده دار می بِیھا

 ٔنھی پر از کِیاھا نگ،یبی حبِی اخمؤافھی خوشحال بودم کھ قرضای و علوشیو دار
 ِی جای بِیای سھند، دلسوزِی عصبِی بارمان، رفتاراِیا چشِی آشناتیمھسا، معصوم

 . ادیٔ مورد خانواده آرش بھ چشم نمی بِیای و مھربوننایبابام ا
 
 ِی نگاھاِری زش،ی روز پ١۴ نکھی با اگذره،ی می نامزدِی از ماجرای ده روزنکھی ابا

ِمتعجب محضردار بھ عقد موقت آرتام درومدم، با ا ِ  یِ خنده دار بنِی با بھونھ ھانکھیِ
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 ھیِ ھنوزم آرتام کالفھ س و ھمھ جا مثل سای ولکنمی آرش و از خودم دور م،یلیاسرائ
 . کنھی مبمیتعق
 

ِ دھنده مختص خودش ابیِ کھ با ناز فری من کھ االن زل زدم بھ مھسائِمثل  جلو ستادهیٔ
ِ داره مخ شوھر مشترکمون و بزنھیامو با حرفاش و حرکاتش سعآرت ِ. 
 
 کھ ی مو از اونا گرفتم و متمرکز کردم رو برگھ ارهیِ سوسن، نگاه خِی صداِدنی شنبا

 :گرفتھ بود سمتم
 
 . ببر دکتر زند امضا کنھنوی اایب_
 

 : کردم و گفتمیاخم
 
 چرا مــــــــن؟_
 
 : گفتطنتی شبا
 
 .گنی می چیکھ راحتتر بفھم_
 

 : رو ازش گرفتم و گفتمبرگھ
 
 کنھ؟ی می چھ غلطنجای دختره انیاصال ا_
 
 . زنھھیِاونم مثل من و تو _
 
 :دمی ابرومو دادم باال و پرسِی تاھی
 
 ؟ی چـــــیعنی نیخوب ا_
 
ِ از عشق شوھرش نسبت بھ تو یچیھ, ی مصلحتِی نامزدنی افھمھی اونم منکھی ایعنی_

 .کم نکرده
 
  سوسن؟ھیمنظورت چ_
 

 : شد و گفتکتری کم بھم نزدھی و شخونی گذاشت رو پدستشو
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 ھی کار چنی ھدفت از ادونمی نمنکھی با اشناسم،ی من سالھاست کھ تورو مانا،ی دانیبب_
 . کاسھ سمی نِری زی کاسھ اھی قسم بخورم کھ تونمی میول
 

ِ و زدم بھ کوچھ معروف سمت چپخودم  : تفاوت گفتمی و بیٔ
 
  امضا الزمھ؟ھیفقط _
 

 : زد و گفتیلبخند
 
 .ِمثل دفعھ قبل نکنھ,  بخونھ بعدندفعھی ایآره ول_
 
 .باشھ_
 

 : رو بھ آرتام گفتمیِبا لبخند قشنگ. ششونی رو ازش گرفتم و رفتم پبرگھ
 
 .نی امضا کننوی اشھی دکتر اگھ مِیآقا_
 

 : گفتی جواب داد و با مھربونیِ با لبخند قشنگ ترلبخندمو
 
 گذره؟ی چطور متونیِ روز کارنیاول.  خانومانای دانیخستھ نباش_
 
 ........ ممنونیلیخ_
 

 :ِ وسط حرفم و گفتدی جفت پا پرمھسا
 
 ِی ھمبازھیخوشحالم کھ باالخره . ی نامزد کرددمی شنـــــــــزم،ی عزگمی مکیتبر_

 .ی کرددای پدیجد
 
 . بھ گوشات اعتماد نکن مھساادیز_
 

ِ رنگ شده شکل موکتش و کشِیابروھا  : توھم و گفتدیٔ
 
 .متوجھ نشدم! ؟ی چـــــیعنی_
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 . باور نکنروی نگی جدیشنوی کھ مویزی ھر چگمیم_
 

ِ شخص نکھیِ تو اتاقش، بدون ارفتی کھ میدر حال.  برگھ رو از دستم گرفتآرتام
 : و مخاطب قرار بده گفتیخاص

 
 . نکنیطونیعروسک انقدر ش_
 
ًمھسا ضربھ نسبتا محکم.  نشستزشیِفت داخل و پشت م گفت و رنویا  بھ شونم زد یٔ

 : رو بھ آرتام گفتتیبا عصبان. و رفت تو
 
  عروسک؟ی گفتی بھ ک؟؟ی بودیبا ک_
 

 :ِ چشمک نامحسوس بھ من زد و گفتھی سرشو گرفت باال و آرتام
 
 . معلومھ کھ با تو بودم؟یمگھ شک دار_
 

ِ کھ مثل اسپند رو آتی زنان وارد شدم و رو بھ مھسائلبخند  : گفتمشدی منیی باال پاشیِ
 
 .ارهی زودرس مِیری حرص خوردن، پادی زگنیم_
 

 : بھ آرتام ادامھ دادمرو
 
  دکتر؟ِیمگھ نھ آقا_
 

 شونھ ھاش خبر از لذت ِفیِ لرزش خفی در جوابم فقط سرشو تکون داد ولآرتام
 سرش و بلند کنھ، برگھ رو گرفت نکھیِبدون ا. دادی مِبردنش از بحث من و مھسا

 :طرفمو گفت
 
 . دکتر سماواتم الزمھِیامضا_
 
 .کنمیچشم، اونم حل م_
 

 . با اجازه از اتاق خارج شدمھی رو گرفتم و با برگھ
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ِ خانوم نسبتا جوون قد ھی از اتاقا باز شد و یکیِ کھ در شخونیِ سمت پرفتمی مداشتم ِ
 : داد زدتی و با عصبانرونی بود اومد بدهی پوشیر تا پا مشکِکوتاه تپل کھ س

 
 مارستانــــــــــھ؟یِ چھ وضع بنیآخھ ا_
 

 : و گفتمکشی نزدرفتم
 
  شده؟یمگھ چ_
 

 : برد باالتر و گفتصداشو
 
  شھ؟یدگی تا بھش رسرهی بمدی بـــــــشھ؟ خواھره من بانیخواستی می چگھید_
 
  شده؟ی تا منم بفھمم چنی بدحی کم آرومتر توضھی شھیم_
 

 .........  کھنمیبی االن می خواھرم و دادم بخش ولِی داروھاِستی لشی روز پ٣من _ 
 
 مارستانیِ کھ فقط مخصوص بیِآرتام با تن صدائ. ِ اومدن آرتام حرفش نصفھ موندبا

 :بود گفت
 
  چھ خبره باز؟نجایا_
 

 : دادمجواب
 

 . داشتھری داروھاشون تاخایگو_ 
 
 ن؟یو کنترل کرد order شھ؟یممگھ _
 

 : پرونده بھ دست خودش و رسوند بھ ما و گفتسوسن
 
 . نشدهی اشتباھچی دکتر ھِینھ آقا_
 

 : رو بھ خانومھ گفتقھیبعد از چند دق.  پرونده رو گرفت ازشآرتام
 
 . کھ داشتن عوض شدنیِخانوم داروھا فراموش نشده، بھ خاطر عمل_
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 : گفتزنھ

 
 . اطالع بودمی من بیول_
 
 پرستاره ٔفھی وظنی ادونمی کھ می تره بار خانوم و تا اونجائدونینھ م, مارستانھی بنجایا_

 .ضیِ رو کنترل کنھ نھ ھمراه مرزای چنیکھ ا
 

 : بھ من ادامھ دادرو
 
 .......عروسک_
 

 . گند زد......... اوخ اوخاوخ،
 
.  نگاش کردمشدی کھ داشت بھ خنده باز می باال رفتھ و لبائِی گرد شده، ابروھاِی چشابا

 : گفتقیِ نفس عمھیِچشاشو گذاشت رو ھم و بعد 
 
ِخانوم افشار، در صورت تکرار با حراست تماس بگ_  .نیریِ
 
 . دکترِیچشم آقا_
 
ِ رفتن آرتام، شروع کردم بھ قانع کردن خانمھ و توضبا  ی گونھ اھمالچی ھنکھی اِحیِ

 ی سرسرِی عذرخواھھی شد و با ی زدن، باالخره راض چونھیبعد از کل. انجام نشده
 .ستگاهی امیمن و سوسنم برگشت. ضشی مرِشیرفت پ

 
 : گفتمزدی نفس نفس میِ کھ از فرط خستگی بھ صنمرو
 
 .گھی دری بگی مرخص؟یای بیآخھ مگھ مجبور_
 

 : گفتسوسن
 ؟ی کنتمونی اذادیخوشت م. گھی دگھیخو راس م_
 

ِپاھاشو بھ عرض شونھ باز کرد و آروم نشست و . یٔ دستشو گرفت بھ دستھ صندلصنم
 :گفت

 



 452 

 ن؟یشی متیّخوبھ واال من حاملم، شما اذ_
 
 یگینم.  مھساھیی کھ ھر آن دردت شروع شھ و بشھ قضمی دارنویِبس کھ استرس ا_

 م؟ی کار کنـــــــی چدیاونوقت ما با
 
 .لی دلنمی چرا؟ بفرما انیگی و منیشی می تختتون کمھ شاکھی گمی میوقت_
 

 : بھ دندون گرفتم و گفتمنمویی پاِلب
 

 م؟یداشتــــــــ!! ِا صنم _ 
 
 : کم جا بھ جا شد و گفتھی
 
 ای کنم بھتره مانی کھ پره پرستارو دکتره زایمارستانیِآخھ عقل کال بھ نظرتون تو ب_

ِتک و تنھا تو خونھ دور از تمدن خودمون؟ ٔ 
 
 و سرمو دمیخندی کھ میدر حال.  خندهِری زمی نگاه بھ سوسن کردم و ھمزمان با ھم زدھی

 : گفتمدادمیتکون م
 
 .کنھیِ عقلمون قد نخودم کار نممــــــــا،ی مملکتِی کرده ھالیمثال تحص_
 

ِ بگھ کھ در اتاق آرتام باز شد و مھسا با خشم اومد بیزی خواست چسوسن  یوقت. رونیِ
 .  گفت و رفتیزی لب چِری کرد و زیِ مکث کوتاھستگاه،ی اِکی نزددیرس

 
 : گفتصنم

 
 .دمی گـــــــفت ؟؟ من نشنیچ_
 

 : باال اندختم و گفتمی اشونھ
 
 . بودی ناموسیِ فش ببندمی شرط می ولدمیمنم نفھم_
 
 . خندهِری زمیِ تموم شدن حرفم دوباره زدبا
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ِ زنگِ تلفن من قطع ِیِ کھ احتماال کار مھسا بود و صدایبی حبِیِ با ظھور ناگھانخندمون
 : گفتم و رفتم تو اتاق و جواب دادمیدیببخش. شد
 
 بلھ؟_
 
 زم؟ی عزیخوب.  خودمِیسلـــــــــام بر پرستار کوچولو_
 
  آرش؟ی تو خوب،یمرس_
 
 . شارژ شدمی حسابدمیاالن کھ صداتو شن_
 

 : و گفتمدمی کشیآھ.  بشر مھربون بود و من خودخواهنی اچقدر
 
 چھ خبر؟_
 
 .ِ منتظر خانومممارستان،ی جلو بستادمی انھی دست بھ ست،یسالمت_
 
 .امی ربع بعد مھیتا _
 
 .زمیعجلھ نکن عز_
 
 .باشھ، خداحافظ_
 
 .خداحافظ_
 

. ھی بقِشی جم کردم و رفتم پلمویوسا. دمی روپوشمو دراوردم و مانتومو پوشیفور
 :دی پرسیسوسن عصب.  رفتھ بودیبیحب
 
 ؟یری می داریتو کجا چادر چاقچور کرد_
 
 . تموم شد خوبفتمیش_
 
 .ادای نمنی آسمون بھ زمی بمونشتری ساعت بمین_
 
 ؟یچتھ؟ چرا انقد بداخالق شد_
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 .  ولش کنیچیاه، ھ_
 

 : گفتصنم
 
 .میری با ھم مادی موشی کم صبر کن دارھی_
 
 .نھ، آرش اومده دنبالم_
 
 . منتظرش نذارنی از اشتریپس برو ب. آھـــــــــــان_
 

 : گفتسوسن
 
 .سالم برسون_
 
 .باشھ_
 
 : رو دوشم جا بھ جا کردم و ادامھ دادمفمویک
 
 ن؟یھست.  شبمِفتیفردا ش_
 

 : باھم گفتنھمزمان
 
 .آره_
 
 .ی بابانمتون،یبیپس م_
 
 
 

ّ سالنھ از پلھ ھا رفتم پاّسالنھ  و معموال رشیِ قسمت پذنھیشی کھ میبا سر از دختر. نییّ
 . شدماطیِ کردم و وارد حی خداحافظدونمی اسمشم نمی حتی ولھیکیشفتش با من 

 
 ینیِ کرده بودم کھ بتونم پالک ماشزیتازه چشامو ر.  آرتام گشتمِنیِ دنبال ماشاری اختیب

ِ کھ بھ جون یدر حال.  بودو بخونم کھ تلفنم زنگ خورد متر جلوتر پارک شده٢٠٠کھ 
 : شماره رو نگا کنم جواب دادمنکھیِ بدون ازدم،یِآرش عجول و کم حوصلھ نق م
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 بلھ؟_
 
 طون؟ی شیری در میکجا دار_
 

 ؟ی کجائ؟یِا آرتام توئ_ 
 
 . باال باال ھــــــــــانیا_
 

 دیٔبھ پنجره اتاقش و ملت و د داده بود ھیِطبق معمول تک. ِ سمت ساختمونبرگشتم
 .زدیم
 
 : خنده گفتمبا
 
 !! یرسی بھ کارت می کفھممیمن نم. یکنی می فضولیتو کھ باز دار_
 
  خبر داره؟یبی حب؟یری می کجا داردمیپرس. حرفو عوض نکن_
 
 . برم خونھخوامی تموم شد، مفتمیش_
 
 .میری با ھم مشھ،یِ کار منم تموم مگھی ساعت دھیتا .  باالایب_
 
 .رمینھ خودم م_
 
 .زنــــــــھیِآدم رو حرف شوھرش حرف نم.  بالـــــــاای بگمیبچھ م_
 
 : چرا بھ تتھ پتھ افتادمدونمینم
 
 .آرش اومده دنبالم..........آخھ........آخھ_
 

 : زدداد
 
 اد؟ی بــــی چرا گفت؟یچــــــــ_
 
 ! کھ بش بگم برگرده؟یانتظار ندار. من نگفتم، خودش اومده دنبالم_
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 .چرا اتفاقا، برو بگو گورشو گم کنھ_
 
 .گمی منم بھ آرش می بھ مھسا بگیھروقت تو تونست_
 

 :آروم گفت.  اومدشھیِ لرزش شِیِ بھ چارچوب پنجره، چون صدادی کنم مشتو کوبفکر
 
 اوف.... ..ــــــــانـــــــــایاوف دا_
 
.  تصور کنمظشیِ گره خورده و اخم غلِی شو با اون ابروھاافھی قتونستمی جام منی ھماز
 : حفظ کنمموی کردم خونسردیسع
 
 . خونھمیری ممیمستق,  کھمیری نمی خاصِیجا.  خراب نکنخودیآرتام اعصابتو ب_
 

 : گفتآروم
 
 ؟یدیقول م_
 
 . تختالتیآره، خ_
 
 : کرد و گفتیپف
 
 . حتما بھم خبر بدهیدیرس_
 
 ؟ی نداریکار. باشھ_
 
 انا؟یدا_
 
 جانم؟_
 
 .دوست دارم_
 

 : زدم و گفتمیلبخند
 
 . منم دوست دارم،یمنم آرت_
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 .ِمواظب خودت باش عشقم_
 
 .یفعال بابا. توام_
 
 .خداحافظ_
 

 ھی.  جرات نداشتم سرمو بلند کنم و نگاش کنمی ولکنھی بودم کھ داره نگام ممطمئن
ِ و رفتم سمت در خروجدمی کشقیِنفس عم  . یِ

 
ِ دم در بقای دقنھ،ی ھمونطور کھ گفتھ بود دست بھ سآرش  داده بود بھ ھی تکمارستانیِ
ھنوزم معتقدم .  بوددهی پوشیٔ مردونھ تنگِ سرمھ ارھنی با پدیِشلوار کتان سف. نشیماش

ِمخصوصا رنگِ فرم ع  . کنھی باال رفتش ست مِی با رنگِ موھانکشویً
 
 ِنی بنمشیبی می وقتًدای چرا جددونمینم. ستادی زد و صاف ایِ من لبخند پت و پھنِدنی دبا

 .کنمی و انتخاب می دومشھی چرا ھمدونمی و بازم نمکنمی مریِّدو تا حس احترام و ترس گ
 

 : چشمک گفتھی برام باز کرد و با درو
 
 . خوشگل خانومیخوش اومد_
 
 ٔافھی قتونستمی ھنوزم می ولدمیدیآرتام و نم.  نگا بھ ساختمون کردمھی ی چشمریز

 . بشنومشوی عصبِی نفساِی صداتونستمی و حس کنم، ھنوزم مشیعصبان
 
 بی گرما عجـــــــنیتو ا. کردی حس شده بود و گز گز میِ ترسم نوک انگشتام باز

 ........ کردمیِاحساس سرما م
 

 .ِبالفاصلھ درو بست و نشست پشت رل.  زدم و سوار شدمی کم جونِلبخند
 
 

 : گفتیبا مھربون. ِ زد کھ باعث شد چال گونش مشخص شھیگ فوق العاده قشنِلبخند
 
 ؟یکشیچونت خستھ نشھ انقدر ازش کار م_
 
 ھان؟_
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 . قشنگتو بشنوم دلم وا شــــــــھھی کلوم حرف بزن، اون صدا٢ گمیم_
 
  بگم؟یآخھ چ_
 
 م؟ی کجا بریمثال بگو دوس دار_
 

 : گفتمی تامل، فوری لحظھ اِبدون
 
 . خونھمیبر. خونھ_
 
 : گفتطنتی شبا
 
  تو؟ایخونھ من _
 
 : کم سرعتشو کمتر کرد و ادامھ دادھی. نیی پادیِ طرف خودش و کامل کششھیش
 
حداکثر ,  بدست اومدهِی و از فرصتای نامزدبازمی برم،ی حاال کھ محرم شدیگی میعنی_

 م؟یاستفاده رو کنــــــــ
 

؟ چھ ! نفر شد ٢ِ محرم شھی پسره بفھمونم ھمزمان نمنی بھ ای من بھ چھ زبونآخھ
 بش یچطور!  نداره؟ی ارزشچی خونده ھشوتی رِی کھ بابای اغھی بش بگم صیجور

 ؟! انگشتر کرده، قبال پر شده شاالی کھ مامانت با ھزارتا ماشاال و ایبفھمونم اون انگشت
 

 : جوابم بودم کھ گفتی بِی چراھاِغرق
 
 ؟یدی واسم کشی شومِیھا چھ نقشھ ؟؟ی خانومـــــــــــیکنی مریکجا س_
 
 : بھ خودش گرفت و ادامھ دادی ای جدٔافھیق
 
 . امکان ندارهیِتا قبل عروس. ستمـــــــــای نزای چنیِگفتھ باشم من اھل ا_
 

 : گفتمی ھولکھل
 
 .خودش.......  بره خونھی بود کھ ھرکنیمنظورم ا.......منظورم.......نھ بخدا.......نھ_
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 : زد و گفتیٔ قھ قھ بلندندفعھیا

 
 ........من کھ از خودمھ با. وونــــــــــــھی کردم دیشوخ_
 

 : عوض کردریِ با تماس دستامون مسحرفش
 
 !!  سردتــــــــھ؟؟یخیچرا انقدر _
 

 : و پارک کرد و گفتنیماش
 
  ھو؟یچت شد _
 
 : گفتمی خفھ اِی صدابا
 
 .یچیھ_
 

 کھ جا داش خودمو چسبوندم بھ در و ییتا اونجا.  آزاد کردم و گذاشتم رو پامدستمو
 . نگاش کردم

 
 :دی پرسی واسھ خودش ترجمھ کرد کھ با دلخوری رنگِ نگاھمو چدونمینم
 
 ؟یترسیتو از من م_
 

 : گفتمآروم
 
 .نھ_
 
 . هللایال االه ال.............. نھ و_
 

 ِدنیسرشو گذاشت رو فرمون و شروع کرد بھ کش.  موھاش مشت کردِی چپشو الِدست
 .ِنفس کوتاه و نامنظم

 
 : سرش و گرفت باال و پکر گفتقھی از چند دقبعد
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 . ندارمتی کاری کھ خودت نخواینگران نباش، تا وقت_
 

 بگم دست از خواستی دلم ماد،ی اون روز نمچوقتی از تھ دلم داد بزنم، ھخواستی مدلم
 بجاش نگامو ازش گرفتم و ی ولترسمیسرم بردار، دوست داشتم بگم آره، ازت م

 .سکوت کردم
 

 .  و روشن کرد و را افتادنی تکون داد و ماشیسر
 

ِ پشت گردنش و دیکشیمدام دستشو م. کردمی نگاش می چشمری زی بود ولنیی پاسرم
 . کردی و چشاش و باز و بستھ مگفتی میزی لب چِری زیھر از گاھ. دی جویلبش و م

 
ِ باال رفتن سرعت ماشاز  نکھیواسھ ا. شھی تر میوم بود کھ ھر لحظھ داره عصب معلنیِ

 : کھ روش تمرکز کرده بود دور کنم گفتمیذھنشو از موضوع
 
 .کنترل نامحسوس داره ھا, ابونی خنیا_
 

 : کم کرد و کالفھ گفتسرعتشو
 
 ؟یچ_
 
 ؟یری می عجلھ کجا دارنی با اگمیم_
 

 : کرد و گفتیاخم
 
 ؟یناھار خورد_
 
 : کردم و گفتمنیِ نگاه بھ ساعت ماشھی
 
 االن چھ وقتھ ناھاره آرش؟_
 

 : جوابمو دادبداخالق
 
  نھ؟ای ی خوردیزی چدمیمن گفتم وقتھ ناھاره؟؟ پرس_
 
 چطور مگھ؟.  خوردممارستانیب_
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 . نزدمی خونمون حرفمی برسیمنم از خدا خواستھ تا وقت.  ندادجوابمو

 
 
 کردم خودمو ذھنمو با نگا کردن بھ یسع. رفتی حوصلم سر مواشی واشی داشت گھید

 . مختلف مشغول کنمیزایاطراف و فکر کردن بھ چ
 
ِ مثال محرمش قده سر دونھی مشناسھ؟یِ فکر کردم کھ نامزد ھرکولم چقدر منو منی ابھ

 بود و قھ قھھ دهی زرد پوشِغی جِی کھ مانتویسوزنم دوسش نداره؟ چشم خورد بھ دختر
 کھ انقدر دوسش داره واسھ یِ قلب دختردونھیم.............  رفتی ور ملشیزنان با موبا

 عوض کرد؟ حتما نشویتریِ مدل وی کِکی بوتنیِ ا ، اکنھ؟ی تاپ تاپ مگھی مرده دھی
 واری بھ دواریِ دارم، اونم از نوع دی خونھ مجرددونھیم.............. آورده دی جدِیجنسا

 سیمعلوم ن. شینی تا آرنج دستشو کرده تو بفیکث ٔکھیبا عشقم؟ نگا تورو خدا، مرت
ِواال واسھ زدن چاه.  اون توگردهی میِدنبال چ ِ . کننی نمی تالشنی ھمچھی نفتم ّ

ّجونــــــــت باال اومد، ول کن اون سوراخ المصـــــــــب و  .اه...........ِ
 

 ی بابائدونمی می چند سالشھ ولدونمی نمنکھیبا ا............شناسمش؟ی من چقدر م؟ی چمن
ِداره کھ تو تموم مدت خواستگار  بھ عروسش نکرد و فقط با کمیِ نگاه کوچھی یِ

ِ بھ لطف مامان دھن یِ محل کارش کجاس ولدونمینم................... کردی بازحشیتسب ِ
 چھ دونمینم................... و چند تا موکل دارهادیرش می چقدر گی ماھدونمیّلقش م

 ھر کلشی ھنیِ واسھ داشتن ادونمی می ولپسندهی و می و دوس داره و چھ رنگیغذائ
 .کنھی مصرف مینیِشب چقدر مواد پروتئ

 
 کھ یبا ھمون اخم. ِ برداشتم و نگاه آرش کردمالی دست از فکر و خنی ماشِستادنی ابا

 : نشده بود کمتر نشده بود نگام کرد و گفتشتری مدت اگھ بنیِتو تمام ا
 
 . بھ ھمھ سالم برسونام،ی باال نمگھیمن د_
 
ِ شم، مچ دستم و محکم ادهی بتونم پنکھیقبل از ا.  گفتم و درو باز کردمی لب باشھ اِریز

 :گرفت و گفت
 
 . تکرار شھگھی بار دھی رفتارت نی اادیخوشم نم_
 

 : کم برد باال و ادامھ دادھی صداشو
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 ؟یدیفھمــــــــ_
 
 :دمینال
 
 .آرش دستمو ول کن_
 
 :دیّ دندوناش غرِی الاز
 
  نـــــــــــھ؟ای یدیگفتم فھم_
 
 .حاال ولم کن برم. دمیآره فھم.......آره_
 

 و رونی بدمیِبا رھا شدن مچم بالفاصلھ پر.  و دستمو ول کردرونی داد بنی سنگنفسشو
انداختمو درو  کرده و عرق کردم نگھ داشتھ بودم، خی ِیتو دستا,  کھ دو ساعتیدیکل

 .باز کردم و رفتم تو
 
 راحت رفتم ِالی و با خرونیِ نفس حبس شده مو دادم بکای الستِغی جِی صداِدنی شنبا

 : گفتمی بلندِی کھ وارد شدم با صدانیھم. ِسمت خونھ
 
  جغجغھ؟ی ؟ کجائی ـــــھدائــــــی...........ــــــــھدای_
 

 : حوصلھ گفتیٔ سرشو از رو شونھ بابام بلند کرد و بمامانم
 
 .سی ننجای اانا،ی کم آرومتر داھی_
 

 : رو بھ رو شونو گفتمنشستم
 
  مامان؟ی حالی شده؟ چرا انقدر بیچ_
 

 : زد و گفتی لبخندبابام
 
 . کم خستھ شدهھی یپر. سی نی خاصِزی دخترم، نگران نباش چیخستھ نباش_
 
 چرا؟_
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 :اد جواب دمامانم
 
 . کردهتمی از صبح فقط بھونھ گرفتھ و اذھدای_
 
 : تعجب گفتمبا
 
 !! کرده؟یشلوغ!! ھدا؟ی_
 

 :چشاش و بست و گفت. ٔ دوباره سرشو گذاشت رو شونھ باباممامانم
 
 . کرد بخداوونمید_
 
 .یـــــــی جای پارکـــــــنشیبردیخو م_
 
 رفتھ بود واسھ ممی کھ شرکت بودن، مرنایبابت ا.  کار داشتمیمن کھ واسھ فردا کل_

 کرد؟ی کارو منی ادی بایبھ نظرت ک. یماموگراف
 

 :دمی بھ سوالش ندادم و پرسیتیاھم
 
  گفت؟ی شد؟ دکتر چی چجھیخوب نت_
 

 . ندادی و تو ھوا تکون داد و جوابدستش
 

 : گفتمآروم
 
 .امی سر بزنم و بھی رمیم_
 

بعدشم شروع کرد بھ . ِدست مامانم و گرفت و بوس کرد.  کردنیی سرش و باال پابابام
 .ِناز کردن موھاش

 
 بکشھ و کی بارِیھر آن ممکن بود کار بھ جاھا.  نبودزی جانی از اشتری موندن بنجایا

. رونی مانتو مقنعھ مو دراوردم و از خونھ زدم بی فورنی شھ واسھ ھمیزیآبرور
 . درو بھ روم باز کنھیی خدا بندهھیزنگ و فشار دادم و منتظر شدم 
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 حجاب ول ی بشھی ھمدیفھمی آخ اگھ مد،یدی مافھی و قپی تنی اگھ آرش من و با اآخ
 .ومدی از خجالتم در می ساختمون، حسابنی تو اگردمیم
 

 .ِ تو چارچوب در ظاھر شدھدایٔ آشفتھ ٔافھی باالخره در باز شد و ققھی از چند دقبعد
 

ِدور .  کردهھی بود، معلوم بود تازه گرسی بود و چشاش ھنوز خدهی ھاش بھ ھم چسبمژه
 .  ھا خورده بودھی تو اون مایزی چھی ای ریاحتماال ش. زدی بود و برق مدیًدھنش تماما سف

 
 ِیایچتر.  بود رو شونھ ھاشختھی و ررونی موھاش از دم اسبش زده بود بِنصف

 .شیشونی بود بھ پدهی طرفھ چسبکیِخوشگلش بھ حالت 
 
ِ از قسمت چپ بولوستھی پِی روغنیِ لک نارنجھی  کوتاھش شروع شده نی آستِدی سفِزیِ

 ی ماکارونِکی کوچِی ھاکھی جاھا تیبعض.  کرده بوددای لباس ادامھ پِیبود و تا وسطا
ِرو شلوارک کرمش پر بود از اثرات س. شدی مدهیِ جسم نامشخص دھیو   ِی انگشتاِاهیِ

 کرده و ھمھ جا رو بھ گند ی بازمی مامان مرٔھی ساِست تابلو بود بازم با. کشیکوچ
 .دهیکش
 
 : خنده گفتمبا
 
 انگار بد موقع مزاحم شدم؟_
 

 ?_ne ) ھان؟ ( 
 
  بچھ؟ھی چھ سر و وضعنی ا؟یکردی می خونھ تکونی داشتای ی از جنگ برگشتگمیم_
 
 

ِ کفشامو دراوردم و پشت سرش رفتم داخل و یمنم فور.  باال انداخت و رفتی اشونھ
 :گفتم

 
 فھ؟یچرا انقدر لباسات کث.  با شما بودماــــــھدام؟ی_
 

 : جواب دادمی مرمامان
 
 . بھ مام بگویدیتو اگھ فھم_
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 : و گفتمدمیبوس.  و بغل کردممی آشپزخونھ و مامان مررفتم
 
 شونن؟یچھ خبره امروز؟ چرا ھمھ انقدر پر_
 
 .  ھمھ رو کالفھ کردهھدای_
 
 .سی کارا ننی کھ اھل اھدای ــــــــشھ؟یآخھ مگھ م_
 
 کھ یدید.  بدتر شدمی باھاش حرف زدی من و پری چش شده، ھرچدونمیّواال منم نم_

 وضشو؟
 
  گفت؟ی دکتر چنیشما بگ. کنمی کشف مرمیمن االن م_
 
 .ی واسھ سونوگرافمریشنبھ م.  باشھیِ بابا، گفت احتماال اختالالت ھورمونیچیھ_
 
 .مای شنبھ حتما با ھم بریامروز کھ نشد ول. خوب خدارو شکر_
 
 .حتما فرشتم_
 
 : نشستم رو اپن و گفتمیکیِ پرش المپھی با
 
  چھ خبر؟گھید_
 

 : گفتکندی تو دستشو پوس مِینی زمبی کھ سی حالدر
 
  ؟ی گرفتیمرخص_
 
 ؟یواسھ چ_
 

 : گفتیشاک
 
  رفت؟ادتی!!  ــــــــانـــــــایدا_
 
 : انداختم تو دھنمو گفتمینی زمبی سھی
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  رفتھ باز؟ادمی یچ_
 
  ؟ی خواستگارمی برسیدختره خوب مگھ فردا قرار ن_
 
 : گفتممویشونیِ کف دستم زدم بھ پبا
 
 . رفتھ بودادمیبھ کل . ی وایا_
 
 : لب غر زدمِریز
 
 ذارن؟یاعصاب واسھ من م,  مھسا و آرشنیمگھ ا_
 

 : چون با خنده گفتدی فقط آرش و شناحتماال
 
  آره؟،ی رفتھ بھ آرشم خبر بدادتیاحتماال _
 

 : کردم و گفتماخم
 
  کار داره؟ی داداشھ من چِیِآرش تو مراسم خواستگار_
 
 . کھ آرش نامزدتھکنمی میادآوری ی ولی آرتامرهی ھنوزم گدونمیم_
 
 :لبمو بھ چپ جم کردم و گفتم.  دادممینی بھ بینیچ
 
 .ینامزده زورک_
 
ِ زد پشت می بردارم کھ مامان مرگھی دینی زمبی سھیخواستم . نیی پادمی رو اپن پراز

 :دستمو گفت
 
 . رو خام خامنای نخور ا؟یبچھ تو ھنوز عادتتو ترک نکرد_
 

 : انداختم باال و گفتمابروھامو
 
 . واسھ معده خوبھگنیم_
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 از تو ینی زمبی سھیتفاده کردم و منم از فرصت اس.  جوابم فقط سرش و تکون داددر
 راحت دونھ ِالی چند تام گرفتم تو دستم کھ با خھیبشقاب برداشتم و انداختم تو دھنم، 

 .دونھ بخورم
 

 . چون سوت زنان از آشپزخونھ دور شدمدمی نشنی گفت ولیزی چھی می مرمامان
 

 شیِ سروصدا داشت با عروسک باربی بی از حد پکر بود ولیادیز. ھدای ِشی پنشستم
 . کردی می بودم بازدهی براش خرروزیکھ پر

 
 حل کنم با سوسن حرف بزنم تا فردا بھ جام ھدارویِ مشکل نکھی گرفتم قبل از امیتصم

 گھی اخراج شم و دی کھ دارم احتماال بھ زودی وضعنیالبتھ با ا.  رد کنھیمرخص
 . ادا اصول نباشھنی بھ ایاجیاحت

 
 ذوق زده شدم یبھ قدر.  زنگ خوردمی گوشرم،یکھ خواستم شماره سوسن و بگ نیھم

 : جواب دادمیکھ فور
 
 جانم عشقم؟_
 

 : و گفتدیخند
 
 .ادی بشی پی دلخورخوامیفقط نم,  خر شدمـــــــایفکر نکن_
 
 .لـــــــــــوس_
 
 ؟ی خونھ زنگ بزن؟ کجائیدیوروجک مگھ نگفتم رس_
 
 .یکار داشتم آرت_
 
 . تو ھمرهی کھ کالمون میریفقط نگو با اون کمون گ_
 
 .نامی امی خونھ مامان مرستم،ی با آرش نرینخ_
 

 .پس خونھ داماد آماده باش اعالم شده! ِا _ 
 
 : تعجب گفتمبا
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 !!  بود؟ادتیتو _
 
 . رفتھ بودادتینگو کھ . نای خواھرم و ببرنیای بنیخوای میناسالمت_
 

 : و گفتمدمیخند
 
 . قرار گذاشتمنای رفتھ بود، بلکھ واسھ فردا با صنم اادمینھ تنھا _
 

 یادگاری وارایرو د,  بدرزدهی سخوامی می من با کنیتورو خدا بب.......... بھ بھ_ 
 .میسیبنو
 
 ؟یکنی ھم میچرا ضرب المثال رو قاط_
 
 . کدومشو استفاده کنمرمی بگمینتونستم تصم_
 
 .وونھید_
 
 : و گفتمدمیچیِ از موھامو دور انگشتام پّکھی تھی
 
 ؟یآرتـــــــــــ_
 
 ؟یخوای می جونم نفسم، جونم خانومم؟ بگو چ؟یِجان آرت_
 
 خوام؟ی میزی چھی یدونیاز کجا م_
 
. یکنی بازم اسممو کش دار و با ناز تلفظ می ولسی بار گفتم الزم ن١٠ نکھیچون با ا_
 .گھی دیخوای ازم میزی چھی یعنی نیا

 
 ؟یزاریسر بھ سرم م_
 
 ....... ّنھ واال_
 
 : کردم و گفتمیپف
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 ؟یری بگی مرخصرضای واسم از علشھیم_
 
 
 بــــــــــازم؟_
 

 : گفتممظلومانھ
 
 . کار دارمیخو کل_
 
 ! ؟ی افتاد کھ کار دارادتی ھوی ،ی شده بودیِ کھ منکر ھمھ چشی ساعت پمیبچھ تا ن_
 

 .ِ دس بھ دامن سوسن شمیتونیِا آرتــــــــــام، اگھ نم_ 
 

 .سمینویاالن خودم دو تا درخواست م. یِ شرت و تنبون مردمو بچسبخوادینم_ 
 
 چرا دو تا؟_
 
 .گھی ددی خرمی دنبالت با ھم برامیکھ فردا ب_
 
 .باشھ_
 

  فعال؟ی نداریکار. میکنیساعتشو با ھم ھماھنگ م_ 
 
 .یبا. نھ، منتظرتم_
 
 .زمی عزی بایبا_
 

ّ حق منت کشدمی حل کنھ بھتر دویم قرار بود مسالھ مرخص کھ آرتاحاال ِ بھ نفع مویِ
 . پکر استفاده کنمِیھدای
 
 : روبھ روش نشستم و گفتمندفعھیا

 
 ِاحوال خانوم کوچولـــــــو؟_
 

 : و با اخم گفتزی گذاشت رو معروسکشو



 470 

 
 .ستمیمن شوشولو ن_
 
 : گفتمتفاوتی بیلی راستم انداختم و خِی چپمو رو پاِیپا
 
 یکردی نمفی کثوی قشنگنی لباس بھ ا؟یکردی کارا رو نمنی کھ ایاگھ کوچولو نبود_

 .کھ
 
 : پر از لکش کرد و گفتِشرتی نگا بھ تھی
 
 . ُخلرمی دستم،یشوشولو ن_
 
 ھ؟ی چــــــگھی دُخلرید_
 

 : بھ چشاش داد و حق بھ جانب گفتیچرخ
 

 .ھتم ناالیعنی ـــــــــا،،یستیَ فلت نیچیتوام ھ_ 
 

 : رو پامو گفتمزدم
 
 . شدهی چنمی بغلم ببنی بشای شم، بتیِ قربون دلخوریالھ_
 

 کھ یرفتم بغل دستش نشستم و در حال. ٔ شد و شونھ چپشو انداخت باالنھی بھ سدست
 : گفتمشی چسبونکِی رو موھادمیکشیدستمو م

 
  شده؟ی چی بگانای بھ دایخواینم_
 
 : کرد و گفتزونیبعد لباشو آو.  کم نگام کردھی
 
 . علوس شھخوادیبابام م_
 
 چون ی تصور کردم و خندم گرفت ولیٔ دکلتھ عروسِدیِ لحظھ سھندو تو لباس سفھی
 خودمو جم و ی فورشھ،ی تر می کھ ھس عصبینی از انھی خندمو ببھدای اگھ دونستمیم

 :جور کردم و گفتم
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 نھ؟یمشکلت ھم_
 

 : گفتیشاک
 

 ? _az bişey mi) ھ؟یزیکم چ( 
 
 .ی دوس داریلی تو کھ آوا جون و خیول_
 
 .من مامان دارم. ھامشی ممیپوسش دارم ول_
 

ّواال حق داره، .  تنگ شدهامرزی خدا بِی cansu دلش واسھ.  فداش شمیالھ, یآخـــــــ
ِ مامان خود یشکیھ.  خونمونارهی برهی رو بگگھیِ زن دھیِمنم دوس نداشتم بابام دست  ِ

 .شھیآدم نم
 

 : مو گفتنھیسرشو گذاشت رو س.  کردمو نشوندمش رو پامبغلش
 
 . نھ آوا شونی منِیانایتو مامان دا_
 

 لج نیِتمام ا!! منظورش من بودم؟؟,  ھمھ مامان مامان کردنیا................  پــــــــــــھ
 وودی زدم شبکھ بالیخودی ساعتھ ب٢! ؟ cansu  کردنا بخاطره من بود نھتی و اذایباز
 !؟؟
 

 چشاشو باز یاز وقت. ـــــــگھی خو بچھ حق داره دنمیبی مکنمی نگا می االن کھ منطقالبتھ
 . کرده منو شناختھ و بھ من گفتھ مامان

 
 :ٔ بوسھ نرم گفتمھی گرفتم تو دستمو بعده کشوی کوچِیدستا

 
  بود؟نی بھ خاطر اتیِ تمام ناراحتیعنی_
 
 .اوھـــــــــوم_
 
 .......  کھ من خواھره باباتم ویدونی مھدامی_
 

 :ِ وسط حرفمو گفتدیپر
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 _filiyorum, halamsın ) فقط دوس دارم بھ تو مامان بگمیول)  یّ عممدونمیم . 
 

 . بھ بعدم بگونیخوب از ا_ 
 
 : گرفت و گفتی متفکرٔافھیق
 
 آخھ آفا شون ناراحت نشھ؟_
 

 : بغلش کردم و گفتممحکم
 
 .  صدا کنی دوس داری ھر چویتو ھر ک. ـــــــمونی مشھی نمخلوریمعلومھ کھ د_
 

 : بھ ھم و گفتدی با ذوق دستاشو کوبشیشگیِ عادت ھمِطبق
 
 لی بلم حموم و لفاس خوشجتونمی مگھیاالن د.  راحت شوتالمیخ, ـــــــــــشیآخ_

 . بپوشم
 

 :شو گفتم popo زدم بھ.  و صدا کردمی مامان مری بلندِی و با صدانیی پادیپر
 
 .امی منم میتا تو لباسات و درآر.  نکنتی اذمویمامان مر_
 

ِ گفت و مثل جت رفت سمت حمومی بلندِیھورا ِ. 
 
 

ِ دادن و بنده رو کھ بھ عنوان نوکر بتی پرنسسمون رضا،ی ساعت آب تنکی از بعد  یِ
 .آزاد کردن,  کرده بودنری و مواجب اجرهیج
 

 : ولو شدم رو کاناپھ و داد زدمھدایّ از سر و کلھ زدن با خستھ
 
 . بوسھیِ دست خودتونو مشی باقمیمامان مر_
 

 : باال خنده کنان گفترفتیّ کھ از پلھ ھا می حالدر
 
 وروجک نیِ از دست امیخوای مم؟یریگی برا سھند زن می واسھ چیپس فکر کرد_

 .گھی دمیخالص ش
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 . شدفید، ح بویدختره خوب. ِاز ما کھ گذشت، خدا بھ داد آوا برسھ_
 
ِ باز و بستھ شدن در حموم فھمِی صداِدنی شنبا ِ منتظر دی رفتھ و نبامی کھ مامان مردمیِ

 .جواب باشم
 

 راحت چشامو ِالیِ بالش کاناپھ و با خنی دراز کردم و سرم و گذاشتم رو بزرگترپاھامو
 .بستم

 
کردم و با وحشت چشامو باز . ِ نشست رو ساق پامی خوابم برده بود کھ دستتازه

 .اطراف و نگا کردم
 

 : شرمنده گفتسھند
 
 . بخوابمشتی پخواستمیفقط م. ی شداری بکردمی فک نمدیببخش_
 
 :  روم رد شد و بھ زور خودشو پشتم جا کرد و ادامھ داداز
 
 .می سرت کھ راحت تر باشِریبذار دستمو بذارم ز_
 
 ِریِبالفاصلھ دست چپش و گذاشت ز.  حوصلھ موھامو جم کردم و سرم و بلند کردمیب

 :سرم و گفت
 
 .شمی تلف می بخواب کھ دارم از خستگریبگ. حاال شد_
 
 .خو برو تو اتاقت بخواب_
 

 : انداخت رو پامو گفتپاشو
 
 .  کارامٔھیِ دنبال بقرمی و مامی بزنم سرحال مکیِ چرت کوچھی.  جا خوبھنینھ ھم_
 
 ؟ی کھ انقدر خستھ شدیکجا بود_
 
 . پارسا بودمِشیپ_
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 ی افتاد کھ چمی تازه دوزارقھی بعد از چند دقی گفتم و چشام و دوباره بستم ولیآھان
 : زدمغیج.  و نشستمدمیِمثل فنر از جام پر. گفت

 
 نجاست؟ی شھرزاد ای بگیخوای میعنیپارســـــــــا اومده؟ _
 

 : تو بغلش و گفتدتمی گرفت و کشبازومو
 
 .ادیشھرزاد پس فردا م. ذوق مرگ نشو_
 
 گفتم و ی لب دوباره آھانِری و زاوردمی بھ رو خودم نی شده بودم ولطی خیلی خنکھی ابا

 .چشامو بستم
 
ِ با احساس آرامش بی ولدمی چقدر خوابدونمینم کش و .  چشامو باز کردمیری نظیِ

 کردیروبھ روم نشستھ بود و با لبخند نگام م کھ ی بھ بدنم دادم و رو بھ سھندیقوس
 :گفتم

 
 م؟یدیچقدر خواب_
 
 . ساعت٢حدودا _
 
 داری چرا منو ب؟ی شدداری بیتو ک. مای چرت بزنمیخواستیمثال م...........اووو_

 ؟ینکرد
 
 .ی بوددهی خوابنیری شیلی خومد،یدلم ن. شھی می ساعتمی نھی_
 

 : برمو نگا کردم و گفتمدورو
 
  کجان؟ھیپس بق_
 
 : سرو ابرو بھ در اشاره کرد و گفتبا
 
 .یِرفتن کمک مامان پر_
 
 : جام بلند شدم و گفتماز
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 !اون وقت چرا مامانم کمک الزم داره؟_
 

 : از جاش بلند شد و با خنده گفتاونم
 
 .ادیشوشوت داره م. چشمو دلت روشن_
 

ِخوشبختانھ اسم . ادم درشیی بالفاصلھ بھ آرش تغیِ واسھ گفتن آرتام باز شد ولدھنم
 : کنمشی و زود تونستم ماستمالشدیجفتشونم با آ شروع م

 
 اد؟یآرش م........آر_
 
 . ِ سر جواب داد و رفت سمت دربا
 

 : گفتمی بھش رسوندم و با ناراحتخودمو
 
 .گــــــــــای تو دفتھی بمیِ مامان از ھول حلترسمیم_
 

 : رفت و گفتی غره اچش
 
 . مثال نامزدتھ ھاانا؟یِ چھ طرز حرف زدنھ دانیا_
 

 : باز کردم و گفتمدرو
 
 کنھ؟ی میمن و چرا قربون.  بره زنھ آرش شھرهی از بابام طالق بگادی خوشش میلیخ_
 

 انداختم و درو باز کردم و رفتم دویکل. رونی رفتم بیفور.  بگھخوادی می چنمی ببنموندم
 .تو
 
 
 

 ور و نی ای علمِیِ کارتون سفرھاِیِھمھ مثل مورچھ ھا.  بود تو خونھی اھمھمــــــــــھ
 ھی تو دستش بود کھ با یزی چھی ھدامی یحت. کردنی جا بھ جا ملی و وسارفتنیاونور م

 . متوجھ شدم کھ کارد و چنگالھشتر،یِکم دقت ب
 

 : گفتممتی و کاردارو از دستش گرفتم و با مالششی پرفتم
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  گفتھ بودم بت؟یّ برنده چلیِ کھ در مورد وسا ھسادتی جون، ھدای_
 
 . کمک کنمھامی می ولادمھی_
 
 . دست از پا خطا نکنھی نظارت کن کھ کسنیشما برو بش_
 

ِمنم جسم موقوفھ رو گذاشتم کف دست .  تکون داد و رفتی سری گفتم ولی چدینفھم ِ ِ
 : کھ تازه وارد شده بود و گفتمیسھند

 
  نھ؟کنھ،ی سھند جونمون حل مشویباق_
 

 : کرد و گفتیاخم
 
  بود؟یمنظورت از اون حرفا چ_
 

 : کردم و گفتمزی رچشامو
 
 ھ؟ینظره خودت چ_
 
 ؟یگی می چنمی درست حرف بزن بب؟یچونی پی رو مھیچرا قض_
 

 : زدم و گفتمیپوسخند
 
  مھندس؟ِی آقــــــــــایدی باور کنم کھ منظورمو نفھمیعنی_
 
ً کردم و مخصوصا کشدار و محکم تر تلفظ دی مھندس تاکِیِ حرصم رو قسمت آقااز

 .کردمش
 
 : کرد و گفتیپف
 
 .نی بدحی توضشتری بسی نیاگھ زحمت_
 
 : گفتمتی عصبانبا
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 نی اھی کھ واسھ کی فک کردنی چھ خبره؟ تا حاال بھ اینیبی سھند؟ مینیبیاطرافتو م_ 
  و بپاش؟زیھمھ بر

 
 : ھامو فشار دادم و گفتمقھیِ انگشت اشاره و شصتم، شقبا
 
 یکی.  آرش؟یفھمــــــیم.......آرشھ.  ھندِیِ عرب ، نھ ماھاراجاِخیمھمونمون نھ ش_
 . من و توِنیع
 

 : گفتملتمسانھ
 
 .ــــــانــــــــامیدا_
 
 کھ تو یھمون روزائ,  گوشش مردِری زی کھ زدیھمون شب...........  مرد سھندانایدا_

 یھمون صبح,  کھ آرتام عقد کرد مردیھمون شنبھ ا,  مردنیخونھ حبسش کرده بود
 کھ بھ زور یھمون بعد از ظھر.  بھش مردنیِکھ خبره بچھ دار شدن مھسا رو داد

ھمتون، . نی رو کشتانای دا؟یفھمــــــــیم.............. مردنشی نامحرم کردھیِمحرم 
 .نی از پا درش آوردکی کوچِی با ضربھ ھاواشی واشی
 

 .  کردنھیّرو پلھ ھا و شروع کردم بھ گر نشستم
 
 کھ زده بودم درومد ییِ کھ انتظارش و داشتم از شوک حرفایزی زودتر از اون چیلیخ

 مجبورم کرد کھ یفیِبا فشار خف.  کھ من نشستھ بودمییّ پلھ باالتر از جاھیو نشست 
 .سرمو بذارم رو پاھاش

 
 : بھ موھامو با بغض گفتدی کشدستشو

 
 !م؟ی سرت آوردییچھ بال! انام؟ی دامی کار کردیما با تو چ_
 

 : ھق کنان گفتمھق
 
.  کردن خستھ شدمی ھمھ نقش بازنی بودن خستھ شدم، از اعیاز مط. خستھ شدم سھند_

 . خستھ شدمیاز خودم، از آرش، از ھمھ چ
 
 :ِ پشت دستم اشکامو پاک کردم و ادامھ دادمبا
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 ذارن؟ی من و تو فرق مِنی بنای آقا جون ایدقت کرد_
 

 :دی پرسگنگ
 
 ؟ی چھ فرقھ؟یمنظورت چ_
 
ِ چرا سر مراسم من بودن ولیدونیم_  ان؟ی فردا نمیِ
 
 چرا؟_
 
 .ی خواستگاریری خودت مِتی تو با رضایچون من و بھ زور شوھر دادن ول_
 

 : و گفتدی کشیقی عمِنفس
 
 .میخوایِما صالح تو رو م. تھیِ کارا بھ خاطر خوشبختنیٔھمھ ا_
 

 : نگاش کردم و گفتمی بلند کردم و با دلخورسرمو
 
 و مسخره ی تکرارِی حرفانی سھند؟ خودت و با ای کدوم خوشبخت؟یِچھ صالحـــــــ_

 .گول نزن
 
 :ِ طرف اتاقم گفتمرفتمی کھ می جام بلند شدم و در حالاز
 
 م؟ی من و آرتام خوشبختنی فک کن ببنیبش_
 

 : و رسوند بھم و گفتخودش
 
ِ با مرد متاھل ازدواج یخوای ھنوزم میعنی کارا بھ خاطره آرتامھ؟ نیٔ ھمھ ایعنی_
 ؟یکن
 
  نھ؟گھ،ی روزا گذاشتن دنیِقانون طالق و واسھ ھم_
 
 ؟ی کار کنی چیخوایاصال مھسا بھ درک، بچھ رو م_
 
 . تو کنھِیھدای کھ آوا قراره با یھمون کار_
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 : زد و گفتیلبخند

 
 ارهی دووم نمادی زن ساختھ شھ زھی ِی زندگِی کھ رو خرابھ ھایمطمئن باش، خونھ ا_

 . شھیِ نکرده رو سر خودت آوار مِیو خدا
 
 : تمام گفتمِی پررو ابا
 
  طرفھ ھم آخر و عاقبت نداره؟کیِ عشق گنی کھ میدی شننویا_
 

ٔ زنگِ در و سھند، سھند گفتن مامانم مانع از ادامھ بحثمون شدِیصدا سرشو تکون . ِ
 .داد و رفت

 
 . ِ از فرصت استفاده کردم و واسھ عوض کردن لباسام رفتم تو اتاقممنم

 
 با یبھ گرم.  بشنومتونستمیِ بم آرش و بھ وضوح مِی صدای در و بستھ بودم ولنکھی ابا

 .گرفتی گرمتر جواب میلی و خکردی می سالم و احوال پرسنایمامانم ا
 
 ِی شدم بھ پروانھ ھارهیناخواستھ خ.  حوصلھ لباسامو دراوردم و نشستم رو تختیب

 . و رفتم تو فکردمیِرنگارنگِ بالش سف
 
 نی ای بھ توانائشدی بود احتماال مربوط می ھر چی ولکردمی فکر می بھ چدونمینم

 .اوردنی حرصمو درمـــــــبی کھ عجکی کوچِیحشره ھا
 
 :ِچش از پروانھ ھا برداشتم و نگاه در کردم و گفتم,  تق تقِی صدابا
 
 .دیبفرمائ_
 

ِ گرد شده و فک افتاده ِی با چشاھی چند ثانھی.  باز شد و سھند وارد شدی بھ آرومدر
 خودشو جم و جور کرد و روش و برگردوند و قیِ نفس عمھی بعد با ینگام کرد ول

 :گفت
 
 ؟ی چرا لخت نشستانا؟یچھ وضعشھ دا نیا_
 

 : دستم و گذاشتم جلو بدنم و گفتمیفور
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 . سھـــــــند نگا نکنی وایا_
 
 : قھھ زنان گفتقھ
 
  پشتم بھتھ؟ینیبی مگھ نموونھید_
 

 : دورمو گفتمدمی و کشی رو تختی ھولکھل
 
 . نگا نکنمی چشمریباشھ، ز_
 
 ھی چرت و پرتا نی اِیبھ جا!  بزنم؟دی خواھرمو دیرکی زریآخھ مگھ عقلم کمھ کھ ز_
 .آرش منتظرتھ. نیی پاای تنت کن بیزیچ
 
 .امیتو برو، االن م_
 

 . رونی باز کرد و بالفاصلھ از اتاق زد بدرو
 
 ِی صورتِنی جھی. ِ و انداختم رو تخت و رفتم سر وقتھ کمد لباسامی رفتنش رو تختبا
 داشتم، فقط موھامو شی آرایِبھ مقدار کاف.  تنم کردمدی سفِی حلقھ انیِ با تاپ آستفیکث

 . دورمختمیباز کردم و ر
 

ِ حسب عادت ابر  .ھی بقِشی رو گردنبندمو رفتم پدمی دستمو کشریِ چند ماه اخنیِ
 
ِ ورودم بھ سالن ھمھ سرا برگشت سمت من و صحبت قطع شدبا آرش بھ احترامم از . ٔ

 : زدم و گفتمیِانم لبخند مصلحتِاز ترس مام. جاش بلند شد و لبخند زنان نگام کرد
 
 .یسالم، خوش اومد_
 

 : و بھ طرفم دراز کرد و گفتدستش
 
 . نی خودم بشِشی پنجای اایب_
 

 :ِخم شد و دم گوشم گفت. نیی نشستم بغل دستش و سرم و انداختم پاًمجبورا
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  کوچولوم؟ی پریخوب_
 

 متر جا بھ یلی مھی بود کھ اگھ کمی نزدی بقدری جواب دادن سرم و بلند کردم ولواسھ
 . بھ لباشدیچسبی لبام مشدم،یجا م

 
 : گفتی مھربونبا
 
 . بھ نفعت خانوم خانومـــــــاچیدو ھ_
 
 

 : کرد بھ جم و ادامھ دادرو
 
 . صحبت کنمی خصوصانای با داخوامی مقھی چند دقھی, نیاگھ اجازه بد_
 

 : جواب دادبابام
 
 . پسرمکنمیخواھش م_
 
 : سرش بھ من اشاره کرد و ادامھ دادبا
 
 . کنییآرش جان و راھنما_
 

ِ از ترس میِ من شب خواستگارکنم؟ی خواھش موی چی کنــــــــم؟ چی راھنمائکجا
 اتاق ھی بچپم تو می محرمکنھی پھلوون خلوت نکردم حاال کھ فکر منیبا ا, دشیِاھداف پل

 !! بشھ؟یکھ چ
 

 احساس کردم فقط ی چرا ولدونمینم. ِ مضطرب و ملتمسمو سر دادم تو نگاه سھندِنگاه
 . نجاتم بدهتونھیاونھ کھ م

 : چشاش و باز و بستھ کرد و گفتنانی با اطمسھند
 
 .ارمی می کھ دوس دارکای منم براتون از اون کن،یشما بر_
 
 راحت من التی خ برونکھی ایعنی نیا.  نگران نباش، حواسم ھس بھتنکھی ایعنی نیا

 ............فتھی بی اتفاقزارمینم
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آرشم . ِ نگاه بھ آرش بھ طرف اتاقم را افتادمھیاز جام بلند شدم با . دمی کشقیِ نفس عمھی
 : گفتی بھ آرومدی سھند رسِکی نزدیوقت. بالفاصلھ بلند شد

 
 . نامزده منھانای باشھ کھ داادتی ی ولستمی جنبھ نیمن انقدرام ب_
 

 .یِنھ ھمسر قانون, نامزد_ 
 
 نھ؟.  کھ ھسی شرعی ولسی نیرابطمون قانون_
 

 : با تمسخر جواب دادسھند
 
 .شکشتی پی برقرار کن، شرعیرابطھ؟؟ تو اول رابطھ دوست_
 

زودتر از , ذارهی مری حرفام انقدر رو سھند تاثدونستمیاگھ م.  تند رفتیلیخ...........اوه
دب کھ احترام خاص. کردمی باھاش در و دل منایا ِرسما اون سھند مو ٔ ِ  واسھ آرش یً

 . اومدهپروایِ پسره سرتق بھیقائل بود رفتھ، جاش 
 

 : کرد و گفتی دندون قروچھ اآرش
 
  برخورد کنم؟گھی جور دھی با خواھرت خوادی دلت میلی خنکھیِمثل ا_
 

 : از جاش بلند شد و با خشم گفتسھند
 
 .ِمواظب حرف زدنت باش آرش_
 
 مثال ِی دعواالی خی بیلیِ کردم، مثل ماست نشستھ بودن و خناینگاه بھ مامانم ا ھی

 .......... فقط تخم شکستنشون کم بودیعنی. کردنی دو تا رو نگاه منی اِیناموس
 

ِ دست آرش و لی می بیلیِ راھھ رفتھ رو برگشتم و واسھ تموم کردن بحثشون خًمجبورا
 : کشون کشون بردمش تو اتاقم و گفتمی حرفنیِگرفتم و بدون کوچکتر

 
 .ی حرف بزنینجوری با داداشم اادیاصال خوشم نم_
 

 : بست و گفتدرو
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 . من دخالت کنھِیِ تو روابط زناشوئی کسادیمنم خوشم نم_
 
 : تعجب گفتمبا
 
ِزوج . می روزه نامزد کرد١٢، ١٠ آرش؟ کدوم رابطھ؟ ما فقط یکنی کم بزرگش نمھی_

 .میستیلھ کھ ن سانیِخوشبخت چند
 

 : حال گفتی و بدی بھ صورتش کشیدست
 
 . ِ تورهیھمش تقص_
 
 :دمی انگشتم خودم و نشون دادم و پرسبا
 
  بپرسم چرا؟شھیمــــــــن؟ م_
 
 . ھمھ بھمون شک کردنیکنیبس کھ باھام سرد برخورد م_
 

 : زدم و گفتمی صدا دارِپوسخند
 
  بچھ بندازم بغلت؟ھی یِ کھ تو دوران نامزدیانتظار ندار_
 
 رفتم عقب و اری اختیب.  بھ گونھ امدیِ قدم بلند خودشو رسوند بھمو دستش و کش٢ با

ّحس تنفر و خ. رومو ازش برگردوندم  .کردی متمی خونم شده بود و اذِی بدجور قاطانتیِّ
 

کرد تو ,  پس زده شده بودی بھ طرفم دراز شده بود و با تندطنتی شِدی کھ بھ امدستشو
 : گفتی با دلخوربشویج
 
 . توجھ چرای ولخوامیبچھ نم_
 
 : انزجار گفتمبا
 
 ؟ی جوابمو دادی بھت ندارم چی حسچی بت گفتم من ھی کھ وقتادتھی_
 

 .  نگام کردفقط
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 : کلفت کردم و گفتمکمی صدامو
 
 . خانــــــــــومانایمن دوس دارم با مبارزه و تالش بھ اھدافم برسم دا_
 

 : خودم ادامھ دادمِی زدم تو چشاش و با صدازل
 
  بھ اون ھدفت؟یرسی منمیتالشتو کن بب. ی خالِدونی منمیبفرما ا_
 

 : و کالفھ گفتدی بھ موھاش کشیدست
 
 نیٔ بھت دست بزنم، معلومھ کھ بازنده ای حتیذاری نمی وقت،یترسی تو از من میوقت_

 . شمیجنگِ ناعادالنھ من م
 
 نویمگھ ھم. گھی دگنی منی بھ ایِ ازدواج منطقگھ،ی دنھی طرفھ ھمکیِعشق _
  آرش؟یخواستینم
 

 : تو ھوا تکون داد و گفتدستشو
 
 ھی.  وقت ندارمای بچھ بازنی واسھ اگھید. ٣۶............؟یفھمیم. انای سالمھ دا٣۶من _

 . خوامی دغدغھ می آروم و بِیزندگ
 
ِ پسر محجوب مظلوم نیا.......!...گفت چنـــــــــد؟!......... شـــــــد؟یچ ِ٣۶ 

 پرتش کنم می دارم سرش کاله بذارم و بھ زور از زندگی کھ سعیکس! سالــــــــشھ؟
 از ی کھ عشق و مھربونی پسرنی اپ،ی خوشتِیِ پسر مو مشکنیا!  سالشھ؟٣۶ رون،یب

 معروف و کارکشتھ از ِلی وکنی داره، اوبیِ کھ صبر ای پسرنی باره، ایچشاش م
 !کنم؟ی می دارم بازریِمن با دم کدوم ش.................. خـــــــــدایِآرتام من بزرگتره؟ا

 
 : گفتمیری وصف ناپذِرتی حبا
 
 ًجدا؟_
 

 : زد و گفتی کجِلبخند
 
 از من انتظار مبارزه داشتھ یتونی چند سالشھ، چطور مندتیِ شوھر آیدونی نمیتو حت_

  ؟یباش
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 : و گفتدیِستش پشت چشمشو خار شبا
 
 .رونی بمیلباساتو بپوش بر_
 
  ؟ی باھام حرف بزنیخواستیمگھ نم_
 
 .ارمی دربی بازکی رمانتخواستمی سرم مِریخ. حرف کھ نھ_
 
ِ جفت چشم کھ صد در صد شکل عالمت سوال شده بود نگاش کردمھی با دستشو کرد . ِ

 . و درآورد و گرفت طرفمی مخملِدیٔ جعبھ سفھی کتش و ِبیتو ج
 
 برا منـــــــھ؟ آخھ بھ چھ مناسبت؟_
 

 : زد و گفتیلبخند
 
 .کیِ ژست کوچھی نداره، یمناسبت_
 
 جعبھ کم مونده بود پس ِی توِی کادوِدنیبا د.  دستمو دراز کردم و گرفتمشاری اختیب
 .فتمیب
 
 
 

با . بودِ قابل ھضم ِری بزرگ و غیادی واسھ من زکشی بھ اصطالح کوچِژست
 : شد و گفتکی قدم بھم نزدھی.  نگاش کردمیشرمندگ

 
 . گفتم کاملش کنم،ی دوسش داریلی خدمید_
 

 و دهی خری کیدونستــــــی گردنبند و دوس دارم، اگھ منی چرا ایدونستـــــــی اگھ مآخ
 .یِ حد برام ارزشمنده امکان نداشت دسبند ستش و بخرنیچرا تا ا

 
  برات ببندمش؟یخوایم_
 
 . زحمتیب_
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 شده بود و بست ی طراحتی نھایِ و کھ درست وسطش شکل بیفیِ دستبند ظرمتی مالبا
 :بھ دستم و گفت

 
 . کوچولومیِقابل تو رو نداره پر_
 

 : نشوندم رو لپشو گفتمکیٔ بوسھ نرم و کوچھی. ِ نوک پام بلند شدمرو
 
 . خوشم اومدیلی خ،یمرس_
 
 ی عذاب آورِی کادونی ھمچھیتا حاال ..........  بود کھ فعال الزم بودی دروغنیا

 .نگرفتھ بودم
 

 چشاش ِیاھی سِطنتیِفقط برق ش.  نشون بدهی عکس العملچی زد و نتونست ھخشکش
 .  منو ھدف گرفتھ بودِی چشاِیِبود کھ نگاه خاط

 
 :دنشو نداشت گفت کریِ کھ اصال قصد مخفی بعد بھ خودش اومد و با ذوقھی چند ثانھی
 
 .ای کنم، توام آماده شو و بی خداحافظنای با مامانت ارمیتا من م_
 
 .باشھ_
 

 نھ؟ حاال ای ی چرا آرتام گفتھ بود خوب فکرتو بکن و بگو دوسش دارفھممی محاال
ِ چرا نگران عواقب نزدفھممیم  . بودی سورِی نامزدنیبعد از ا,  من و آرشِیکیِ
 

ِ اونم از جنس عشق و واسھ گرفتن سھمش از دونستیم........... شناختی مھمجنسشو ِ ِ
 .کنھی استفاده میھر ترفند

 
 : گردنبندمو گرفتم تو مشتمو گفتمِزیآو
 
 . حرفاســـــــــتنیِعشق من بزرگتر از ا_
 

 .نیی رفتم پامی مانتو و روسرِدنی بستم و بعد از پوشپسی با کلموھامو
 

 : گفتدنمی با دمی مرمامن
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  فرشتم؟نی برنیخوایکجا م_
 

 : باال انداختم و گفتمی اشونھ
 
 . احتماال واسھ شام برنگردمی ولدونمینم_
 

 : و گفتدی مو بوسگونھ
 
 . خوش بگذره. برو بھ سالمت_
 
 موھاش و آرنجشو گذاشتھ بود ِیانگشتاشو کرده بود ال.  سھند و نگا کردمی چشمریز

 :ِ رد نگاھمو گرفت و گفتمیمامان مر. رو زانوھاش
 
 .شـــــــــــھینگرانش نباش، درست م_
 
ِبا نشستن من درو .  منتظر بودنیآرش لبخند بھ لب جلو ماش. رونی کردم و رفتم بیپف

 .ِبست و خودشم نشست پشت رول
 
 ی بودم ولی راضیلی ختی وضعنی بھ سکوت گذشت و من از ای اقھی چند دقھی

 : گفتکردی کھ دنده رو عوض میحال و در ارهینتونست طاقت ب
 
 ؟ی از ھمھ دوست دارشتریکدوم پاساژ و ب_
 

 : نشستم و گفتمکج
 
 !م؟ی داردیمگھ خر_
 
 .می لباس بخردیواسھ فردا با. گھیآره د_
 

جفتشونم , کنھی ھم کار مِنی دو تا پسر عنیِمخ ا. چھ جالـــــــــــب.............. ھھھھ
 مزون دارم و از کنھی ندونھ فکر میھر ک.  لباسِدی با من برن واسھ خرخوانیم

 . لباسمِی طراحا نیمشھورتر
 

 : دادمجواب
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 . من واسھ فردا لباس دارمیول_
 

 . کنھ تو گلومری گسی کھ حناق ندروغ
 
ِ کت شلوار ھماھنگ با رنگِ لباس تو بخرھی واسھ من میچھ خوب، پس بر_  . میِ
 

 تو با نامزدت ست کن کھ من با گھیم. خوادی منوی؟ آرتامم ھم...................... !آره
 .ِ راحت و بدون عذاب وجدان زنده بھ گورت کنمِالیخ
 

 :دی اتوبان شد و پرسِوارد
 

 ھ؟یلباست چھ ربگ_ 
 
  بدم؟حی توضنی واسھ ایِمن رنگِ لباس نداشتمو چطور.............. ای بـــــــِد
 

 : و گفتمدمیخند یالک
 
 . کنمزتی فردا سوپرادمی محیترج_
 

 : بازم از رو نرفت و گفتی محسوس پکر شد ولکامال
 
 .می شام بخورمیباشھ، پس بر_
 
 :ًمجبورا گفتم. کردمی اگھ مخالفت مشدی تابلو میلی خگھید
 
 .میبر_
 

 : زده گفتذوق
 
  اونجا؟می ھس، برمارستانتونی بِکی نزدکی شیلیِ رستون خھی_
 

ِبرم ور دل آرتام کھ چ!  شدم؟ریمگھ از جونم س...................... اوه اوهاوه  بشھ؟ یِ
 ..........ً عمــــــــرا

 
 .ِمن ھوس فست فود کردم. نھ_ 
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 : عوض کرد و گفترشوی مسیفور

 
 . کوچولومیچشــــــــــم پر_
 

 . بودی دھن کجھی شبشتری زدم کھ بی جوابش لبخنددر
 
 ِری کامال از مس،یلی تخِی جور واجور و آدرساِی تا با بھونھ ھادیول کش طی ساعتمین
 . بدمتی شاپ ممکنھ رضای کافنی دورش کنم و بھ پرتترمارستانیب
 
 شاخھ بھ اون شاخھ نی از ای آرش بھ قدرمی کھ اونجا بودیمی ساعت و نکی اون تو
 . و خالص شمیِ سرمو بکوبم بھ ستون رو بھ روئخواستی و حرف زد کھ دلم مدیپر
 

ٔ گفت و من بھ گذشتھ ملسم با آرتام فکر کردم، از دوست داشتن گفت و من ندهی از آاون
ِ عشق آرتامم گم شدم، از اھدافش گفت و من عواقب گل زدن ِیتی نھایتو ب ِ  ٣۶ لھی وکھیِ

ِ زدم، از اسم بچھ ھامون گفت و من دنبال نیسالھ رو تخم  با آرتام گشتم، ھیِاسم ھم قافِ
 رو حساب کتاب کردم، از دادگاه و نای آرتام اِی و من تعداد مھمونافت گلشیاز فکو فام

 . آرتام افتادمِیمارای و بمارستانی بادهیموکالش گفت و من 
 

 نقطھ و بھ فکر فرو رفتم، گفت و من ھی شدم بھ رهی اون گفت و من خخالصــــــــــھ
 ی ھمھ بنی کردم، گفت و من خفھ شدم از ای بازتزامیِ با قاچ پیلدلم ضعف رفت و

 یِ ھمھ فشار روحنی گرفتم از ای عصبِکی و نفس کم آوردم، اون گفت و من تیعدالت
 ........................ گرفتمتمی با پام راری اختیو ب
 
ٔ جلوتر از ما نشستھ بود و فارغ از ھمھ زی م٢ کھ یِ اگھ دلم بھ حال اون دختریعنی

 سوخت،ی حاصل شھ، نمی تا بلکھ فرجاومدی ناز و عشوه مشی واسھ پسره بغل دستایدن
 یٔ شکنجھ روحنی رو سرمون و من از ازهی بر١١٠ کھ کردمیاز تھ دلم آرزو م

 . نجات بدهیجسم
 

ِ شکل قسمت راستلی مستطِی کھ چشم دوختھ بودم بھ برجستگھمونطور ِ  آرش و ٔنھی سِ
 گھی دٔقھی دق١٠ فکر کردم کھ اگھ تا نی بھ ابشھی تو جی حدس بزنم کھ چکردمی میسع

 اعتراف وی و ھمھ چشمی نشھ، خودم دست بھ کار ممونیی کذاِی زندگِفی توصِالیخیب
 .کنمیم
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ٔ شده واسھ آرش تموم شھ و من بھ نقطھ انفجار برسم تلفنم زنگ نیی تعِمی تانکھی از اقبل
 . ِخورد و از طرف سھند بھ خونھ احضار شدم

 
ِ نجات بھ موقعھ ماچ آبدارِاتی عملنیِ سھند و بابت ادن،یِ محض رسبھ  کردم و بعد از یِ

لھ ِ دوش آب سرد سبک شدم و بالفاصھیِ با گرفتن ،یٔ دستبنده منفوره اھدائِیبستھ بند
 .خوابم برد

 
ِ گرفتم سمت چپ وانگشتمو  : مغازه و گفتمِنیتریِ

 
 ؟یآرتام_
 

 : و گفتدیبوس.  لبشِکی گرفت تو دستش و برد نزدانگشتمو
 
 .اون نھ خانومم_
 
 :سرمو کج کردم و با ناز گفتم.  مو مظلوم کردمافھی کھ امکان داشت قیی جاتا
 
 ؟یآرتــــــــــ_
 

 : کرد و گفتی خنده اتک
 
 ؟یکنی منو خر می االن داریعنی_
 
 .ھـــــــــــا، آره_
 

 : دستمو نوازش کرد و گفتِمچ
 
  تر باشھ؟دهی کم پوشھی شھینم_
 
 : گفتمنی بھ زمدمی آروم پامو کوبیلیخ
 
 .سی بازم ننیتازه ھمچ,  خوشم اومـــــــــدهنی من از ایول_
 

 : زد و گفتی مھربونلبخند
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 . تا ناف دکلتھ داره کھبای تقرنیا.  نفسمنھیبی مینیبی کھ تو مویزی منم ھمون چِیچشا_
 

 : کردم و گفتمزونی آولبامو
 
  نــــــــھ؟یعنی نیا_
 

 : گفتموینیِ رو نوک بزد
 
 .مشی بخرمیبر.  خوشمزت شم، باشھِی اون لباِی من فدایالھ_
 

 : زده گفتمذوق
 
 .آخ جــــــــون_
 

ِ تو دست ھم وارد مغازه شددست  . میِ
 
 ی من مطمئن بودم کھ نور افکنیِ دختر فروشنده رسما برق زد ولِیچشا,  ورودمونبا

ِ فقط و فقط بھ خاطر حضور آرتامھ نھ منز،ی رِیاون چشا بس کھ ھل کرده بود اصال . ِ
 .  دور زد و خودش و رسوند بھ ماشخونوی پی چطورمیدینفھم

 
 : رو بھ آرتام گفتیِ لبخند جلفبا
 
 .نیخوش اومد. سالم_
 
 یلیخ. ٔ لبخند نشست گوشھ لبماری اختی حرکتش نھ تنھا ناراحت نشدم بلکھ بنی ااز

 یکس. سی حسادت نچگونھی بھ ھیازی بودم کھ آرتام مالھ منھ و ندهیوقت بود فھم
 ........رهی آرتام و ازم بگتونھینم
 
 :ٔ سر انگشتم زدم رو شونھ دختره و گفتمبا
 
 .خوامی و م٣۶ ِزی سانیتری تو وِاز اون لباس_
 
ّ چشم از آرتام برداشت و رو بھ پسر کم سن و ساللی می بیلیخ ِ کھ تھ مغازه بود یِ

 :گفت
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 . اری و ب٢٩٠ِکد _
 
 : نگا بھ من کرد و با تمسخر ادامھ دادھی
 
 .اری م ب٣٨ تو ی ول٣۶ گنیم_
 
ِ دادن در مورد جنس لطحیِ رفتن پسره شروع کرد بھ توضبا ِ لباس و معروف بودن ِفیِ

 . گھیِ چرت و پرت بھ درد نخوره دیمارکش و کل
 

 : مھسا انداخت گفتِیای دلبرِادی کھ من و یِبا لحن خاص,  فک زدن ی از کلبعد
 
 درستـــــــــھ؟_
 
 . شده بود بھ آرتام و منتظره جواب بودرهیخ
 

 : کرد و گفتیظیِ اخم غلآرتام
 
 بھ سی بھتر ناد،ی خوشش بدیخانومم با. نی گفتی درستھ؟ من اصال گوش ندادم چیچ_
 ن؟ی بدحی توضشونیا

 
 ِی بھ بازودی دستشو کشحانھی بالفاصلھ خودشو جم و جور کرد و وقی وا رفت ولدختره

 :آرتام و گفت
 
 .نی پولش و پرداخت کندی اول و آخرش شما بایول_
 

 : و گفتصداش رفت باال. رونی بدیِ دست دختره کشرهی بازوشو از زآرتام
 
 ؟ی چیعنی ای جلف بازنیا_
 

 : بھ من ادامھ دادرو
 
 . برخورد کننی چطوری نگرفتن با مشترادی ھنوز نایا.  عروسکممیبر_
 
ٔلحظھ آخر .  نکردم و ھمراھش شدمی مخالفتی لباسو گرفتھ بود ولی چشم حسابنکھی ابا

 . کردمی واسھ دختره زبون درازھدایِسرمو برگردوندم و مثل 
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 : و با خنده گفتدی کشبازومو

 
 .نکن دختر، زشتــــــھ_
 

 : گفتمی کردم تو دھنمو با بدجنسزبونمو
 
 .ِ لحافھ کھ ھنوز قسمت ما نشدهِریِبھ قول خودت زشت مالھ ز_
 

 : گفتموشکافانھ
 
 ھ؟ی خبر،ی شدطونیش_
 

 : از قصد خمار کردم و گفتمچشامو
 
 .کردمی بــــــــودم، رو نمطونیش_
 

 : و گفتدی کشششیھ ر بیدست
 

 ببرمت می و مراسم شم و مستقدی خرِالیخی بگھی مطونھیش... نطــــــــور؟یکھ ا! ِا ؟؟_ 
 . نشونت بدمــــــاوی اصلِطنتیخونھ و ش

 
 : شدم و گفتمرهی چشاش ختو
 
 .ی وقتا گولشو بخوری بعضسیبد ن.  خدا بودهِی از فرشتھ ھایکی بدبختم ِطونیش_
 
 . نشھ نذارم کار بھ اون جاھا بکشھسیتا کارامون راست و ر, بھ خودم قول دادم_
 
 : لب گفتمِریز
 
 .کنمی خودم حل مشویتو کارو بھ اونجا بکشون، باق_
 
 ؟ی گفتیچ_
 
 : کردم و گفتمیپف
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 ا،یبود playboy روزیتا د. ی توام چقدر با خودت قول و قرار گذاشتگمی م،یچیھ_

 ؟ی توبھ کرددینوبت بھ ما کھ رس
 

 . اکتفا کردیِ جوابم بھ زدن لبخنددر
 

 : کردم و گفتمزی رچشامو
 
 تو بودم ھمون بعده ِی من اگھ جا؟ی آرتی خودتو کنترل کنیتونیتو اصال چطور م_

 .عقد کارو تموم کرده بودم
 

 : و گفتدی کشیقی عمِنفس
 
 مرد بودن و عاشق یفھمی چھ م؟ی چــــــیعنی دنی خواستن و نرسیفھمیتو چھ م_

 صتری حربوسمتی و مکنمی لمست مکنم،ی من ھر بار کھ نگات م؟ی چــــــــیعنیبودن 
 شدن با عشقش لھ لھ یکی ِی مرده عاشقم کھ داره تو آرزوھیمن . شمی تر موونھیو د

 و ازی ننیِکنترل ا,  واسھ منھ خمار و تشنھکھ یدونستیاگھ م. کنھی و مقاومت مزنھیم
 .یکردی نمی دلبرچوقتیتھ ھھوس چقدر سخ

 
 : و ادامھ داددی بھ موھاش کشی دستکالفھ

 
ِذره ذره وجود من تورو فر_ ّ تمنا رو عشقم غلبھ نی امکان نداره بذارم ای ولزنھی مادیٔ

 .کنھ
 
 و بھ چند یری جلو خودت و بگیخوای می تا ک؟یتا ک...  آرتام؟ ھــــــــــــانیآخھ تا ک_

 کھ ازم ی محرمتم، چرا ھنوزم اصرار دارگھی من کھ د؟ی باشیتا بوس و بغل راض
 ؟ی فرار کنازی ننی از ایتونی می تا کیکنی فک م؟ی کنیدور

 
 :ِ حلقھ کرد دور شونھ مو گفتدستشو

 
 ھی تنبگھی برسم کھ دجھی نتنی کھ بھ ایتا وقت. ٔ کھ آستانھ تحملم اجازه بدهیتا وقت_

 .ّبسمھ
 

 : و گفتمدمی خندسرخوش
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 . خارج شمتی من از انسانترسمی چون م،ی زود تر آدم ششاالیا_
 

 : و گفتدیسرمو بوس.  منو بھ خودش فشار دادمحکمتر
 
 .  تحمل کن عروسکمگھی کم دھی_
 
 راه راه و ِیرشلواری چاقم کھ با زِیلویبی مرده سھی لحظھ احساس کردم ھی جملھ نی ابا

ِ دنبالھ زن جوونش کرده و چکھ،ی کھ آب از لب و لوچش می در حالدی سفرهیعرقگ
 . امشب بھش تجاوز کنھخوادیھرطور شده م

 
ِ کھ لبخند ١٨+ِ خودش زد رو کانال ایّ آرتام از چشام افکاره منحرفمو خوند دونمینم

 :ِ نشست کنج لبشو گفتیمرموز
 
 از نجای و ھمی ھمھ چرهی ززنمی واال ممیِبھ نفع دو تا مونھ کھ بحث و عوض کن_

 .امیخجالتت در م
 

 : غنچھ کردم و گفتملبامو
 
  پس؟می حرف بزنیدر مورده چ_
 
 : مغازه اشاره کرد و گفتھی ِنیتری سر بھ وبا
 
 . بگویِمثال نظرتو راجع اون کت شلواره مشک_
 
 بھ نظرم اصال ی ولکیدرستھ قشنگ بود و ش.  کھ گفتھ بود کردمی نگا بھ لباسھی

 . بوددهی و پوشاهی سیادیز. مناسبھ مراسمھ فردا نبود
 

 : عق زدنو دراوردم و گفتمِیادا
 
 . زشــــــــتھ، حالم بد شدیلیخ_
 

 : رو لبش تکون داد و گفتِنیریِ با ھمون لبخند شسرشو
 
 .وونھید_
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 : تو انگشتاش قفل کردم و گفتمانگشتامو
 
 .خوامیاونو م.  قشنگ ترهشیِلباس سمت راست_
 
 : گفتی بھ لباس کرد و فوریِ نگاه سرسرھی
 
 !؟ی لخت و پتِی بھ لباسای دادری تو چرا امروز گفھممیمن نم_
 

 : جواب دادمیشاک
 
 .کجاش لختـــــــھ؟ تازه کتم کھ داره_
 
 . تنگ و کوتاھھیادی زیکت داره ول... بـــــــلھ_
 
 : حوصلھ گفتمیب
 
درضمن گشنمم . می خستھ شدم، تازه قراره واسھ توام لباس بخرگھیآرتام بھ خدا د_

 . بدهتی رضانیِجون من بھ ھم. شده
 

ِ گذاشت پشت کمرمو ھولم داد داخل مغازه و گفتِدستشو ِ: 
 
 .ارمی سرت در مگھی جور دھی کاراتو نی اِیصب کن تالف. انامیِامان از دست تو دا_
 
 : گفتمطنتی شبا
 
 ؟ی بھ سالمتیک_
 
 .دمیِ دست خودم می کارھی ی بھ زود،ی گرفتشی کھ تو پی روندنیبا ا_
 

 : مودبانھ گفتیلی جوابشو بدم کھ دختره فروشنده خودشو رسوند بھ ما و خخواستم
 
  کمکتون کنم؟تونمیم. نیخوش اومد_
 

 . بودری و سر بھ زتی با شخصیلی خی دختره قبلِبرعکس
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 : کرد و گفتی دستشی پآرتام
 
ِاز اون لباس تن مانکن، سا_  .میخوای م٣۶ ِزیِ
 

 تا پی کھ کی رنگارنگی لباساِیای دنِنی از بھی چند ثانبعد از.  گفت و رفتی چشمدختره
 : زد و گفتیحیِلبخند مل.  و داد دستمرونی بدی و کشیکی شده بودن زونی ھم آوِپیک
 
ِاتاق پرو تھ سالنھ_ ِ. 
 

 :ِ دادم دست آرتام و گفتمفمویک.  ازش گرفتم و تشکر کردملباسو
 
 .دمشی منم پوشیِ و پز مارکشو بدی دور بزنھیتا تو _
 

 : زد و گفتیچشمک
 
 . برو راحت باش، اصال عجلھ نکن_
 
 

 .خواستمی بود کھ میزی ھمون چقایدق.  تنم کردمرھنوی تند لباسامو دراوردم و پتند
 
ِ دکلتھ تنگ با دامن خمره اِرھنی پھی ٔ کت تک دکمھ آستمین.  زانوِی باالِیٔ  سھ ربعش نیِ

 سوختھ ِیِ و کت قھوه ایریِ لباس شِنیِتضاد ب.  کامل کرده بودشویفوق العاده گ
 چشم از خودم زاشتی پوستم داشت و نمِدی با رنگِ سف،ی کننده ارهی خِیھماھنگ
 .بردارم

 
 آرتام باعث شد کھ برگردم بھ ِطنتی پر از شِی بھ در خورد، پشت بندشم صدای اّتقھ

 :ِطرف در
 
  کمک؟امی نداره کھ من بیزی چــــــھی دکمھ ا،یــــپی لباس زنیا_
 
 .خودم بستم.  از بغل بودپشی زر،ینخ_
 

 .نمتی باز کن بب؟یدیِا پس پوش_ 
 

 : دراوردم و گفتمکتو
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 .نوچ_
 
 ؟! انامی نوچ داوی چیچ_
 

 : ضربھ زد بھ در و ادامھ دادچند
 
 .دلم آب شد, نمتیِجون من باز کن بب_
 

 : گفتمکردمی لباس و باز مِپی کھ داشتم زھمونطور
 
 .یشی زده مجانی ھشتری بینطوری تازه ا،ینیبی فردا مھیِتوام مثل بق_
 

ِ واسھ راحت تر دراوردن لباس بردم باال کھ آرنجم خورد بھ قفل زپرتدستمو  اطاقک ِیِ
 .و در باز شد

 
ِ باز نشھ و کل فروشگاھم مثل خودش فنی از اشتری در و گرفت تا بی فورآرتام  ضیِ
ِ کھ از گلوم درومد، اصوات نا مفھوم ایتنھا صدائ. نبره  . بودی وایِ

 
 : چند بار ابروھاشو باال انداخت و گفتآرتام

 
 ! یٔبـــــــھ بــــــــھ، عجب منظره اغفال کننده ا_
 
 :دمینال
 
 . درو ببندیآرت_
 
 : زد و گفتی قھھ اقھ
 
 کنھ اونوقت بھ جاش خدا، میزنت لباسشو ازت قا.  ھـــــــانھی ھمگنی کھ میِعدالت الھ_
 . قشنگتر و صد البتھ ارزشمندتر نشونت بدهِیزایچ
 

 ی مو با لحننھی و تنم کنم کھ دستش و گذاشت رو سنیی دوباره لباس و بکشم پاخواستم
 : گفتشدی مدای و خنده توش پطنتی از شیکھ ھنوزم رگھ ھائ

 



 499 

 پولش رمیتا من م. رف شدم و منحدمی و ددمیدی مدی کھ نبایزی اون چگھ،یالزم نکرد د_
 خونھ چون با می برمیری لباسات و عوض کن کھ دربست بگیو حساب کنم توام زود

ِ وضع خراب من بعنیا  . ی چھ برسھ بھ رانندگمی کندی خرمی بتونگھی ددونمی مدیِ
 

 : اسپرتش زدم و گفتمِی سرمھ اِی بھ کفشای آرومِلگد
 
 ؟یذاریسر بھ سرم م_
 
ِدفعھ بعد برخورد . دمی کھ بھت اخطار مِیِ بار آخرنی اگمیفقط م... ّنھ والـــــــــا_
 . گفتھ باشمشھ،ی میکیزیف
 

 . و کامل بست و رفتدر
 
 و نیری شِی خطاھانی از ھمیکی گھی بار دھی اگھ فقط نکھی اِجانی از ھقھ،ی چند دقتا

 ِاتیِاالخره بتونم وارد عمل و برهی نتونھ جلو خودش و بگگھیبکنم، ممکنھ آرتام د
 ِی بعد با صدای نشون بدم ولی شم نتونستم تکون بخورم و عکس العملیزناشوئ
ِ کھ بھ خاطر پر بودن بیخانوم  بھ خودم اومدم و بعد از زدیٔ ھمھ اتاقا غر مِلی دلیِ

 . آرتامِشی خودم، رفتم پِی لباساِدنیپوش
 

دبھمون ٔ فروشنده مو  داد دستم ی و کاور کشیلباسارو ازم گرفت و بعد از بستھ بند, ٔ
 :و گفت

 
 .مبارکتون باشھ_
 
 .یمرس_
 
 .روزتون خوش_
 
 .نیھمچن_
 

ِ کرد و مثل ھانسل و گرتل دست تو دست ھم از اونجا خارج شدی تشکرآرتمم  یکی. میِ
 ِدیِ مناسب با رنگِ لباس، کار خریِ و کفش کرم قھوه افیِدو مغازه جلوتر با پسند ک

 .من تموم شد
 

 : سرشو خاروند و گفتآرتم
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 انام؟ی داسیگشنت ن_
 
 راحت ناھار ِالی بعد با خمی کندی واسھ توام خرمی برسی بھتر نی ولیلیچرا خ_

 م؟یبخور
 
 . کھ تا اون موقعھمیشیتلف م_
 
 : گفتمابونی خِی انتھاِکیٔ دکھ کوچِدنی دور اطرافمو نگا کردم و با دھی
 
 م؟یسمبوسھ بخور_
 
 : تعجب گفتبا
 
  واسھ ناھار؟! ؟یچـــــــــ_
 

 : ادامھ دادمظلومانھ
 
 .شمی نمری من کھ سیول_
 

 : و گفتمدمی گرفتم و کشدستشو
 
 .ایحاال تو ب_
 
 : زده رو بھ پسره گفتجانی ھمیدی کھ رسنیھم.  ھمراھم شدلی می کرد و بیپف
 
 . تا دوغ و ده دوازده تا سمبوسھ بده بھ ما٢داداش _
 
 : کنان گفتمغی جغیج
 
 . کھیخوریناھار نم. ی خبر کن آرتنمیبترک_
 

 دستش نگاه ھی و کچاپ و با ی و نیکیِ کارد و چنگال پالستکردی می کھ سعی حالدر
 :داره گفت
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 .رهی تا ناھار تھ دلمو بگخوامی فقط مدونم،یم_
 

 : رفتم و رو بھ پسره گفتمی غره اچشم
 
 .ھی تا کاف۴آقا _
 

 :دی پرسآرتام
 
 ؟یخوریتو نم_
 
 . مالھ من سھ تاش مالھ توشیکی_
 

 . بابا من گشنمھـــــــا،یگی زور مانایِا دا_ 
 
 : گرفتم و گفتمی ای جدٔافھیق
 
 . منم بخورای با،ی وقت تعارف نکنھی_
 

 : کرد و گفتی دندون نمائٔخنده
 
  بھت داده بودم خانوم خانوما؟ی چھ اخطارای شوخنیمن در مورده ا_
 

 : جواب دادمی ھولکھل
 
 . من حواسم نبودس،ی حساب ننیا_
 

 کھ تو ھر کدوم دو یکیِ بگھ کھ پسره با دو تا دوغ و دو تا بشقاب پالستیزی چخواست
 : و گفتشمونیبرگشت پ,  شکل بودیٔتا سمبونھ مثلث

 
 ؟سی نی اگھیِامر د_ 
 

 : و پکر گفتشخونی پول و گذاشت رو پآرتام
 
 .یمرس_
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ِ سر و کول ھم زدن و خوردن سمبوسھ ھا، ی از کلبعد  و دوباره می کم استراحت کردھیِ
 .می و از سر گرفتدیٔبرنامھ خر
ّ و الزم نبود مثل مرغ پر کنده خوادی می چھ مارک و چھ مدلدونستی آرتام مخوشبختانھ ِ

 .می بزنجی و گمیدوره خودمون بچرخ
 

 خم یی تا کمر واسھ خوشامدگوبای کھ تقری رو کرد بھ پسرم،یِ کھ وارد مغازه شدنیھم
 :شده بود و گفت

 
 ِکیِ کت شھی با یری شِی کوتاه اندامنی آستِرھنی سوختھ، پیِشلوار کتان قھوه ا_

 .خوامیاسپرت م
 

 :دی پرسپسره
 
  باشھ؟یکتتون چھ رنگ_
 
 . سوختھیاونم قھوه ا_
 
 : اشاره کرد و گفتی چرمی دستش بھ مبالاب
 
 .  خدمتتونارمی تا من ھمشو بدینی بشدیبفرمائ_
 
 .نیاری بمیِ کراوات کرم قھوه اھی شھیاگھ م_
 
 .چشم_
 

 :ِ شدم رو مبل دونفره و گفتمولو
 
 ؟یآرتـــــ_
 
 جانم نفسم؟_
 
 ھو؟ی می تابلو نشم؟ی ست نشدیادیبھ نظرت ز_
 

 : کنارمو گفتنشست
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 .شھی متوجھ ما نمی کسری واگرینھ بابا، تو اون ھاگ_
 

 دونمی نمی ولکنھیِ بگم ھمھ ھوش و حواس آرش بھ منھ و صد در صد شک مخواستم
 . گرفتمیچرا اللمون

 
 کھ پسره گشتمی معقول مِیِ آرش و داشتم دنبال جواباِی احتمالِیِ بودم تو فکر سواالرفتھ

 :تام و گفتِلباسارو داد دست آر. شمونیبرگشت پ
 
 درستھ؟. ھمھ رو الرج آوردم_
 

 . کردنیی بھ لباسا کرد و در جوابش فقط سرش و باال پای نگاھآرتام
 
 : شدم و گفتمنھیِ رفتن پسره، دست بھ سبا
 
  بزدم؟دی تورو دامیخوبھ منم ب_
 
 : گفتنیِ سمت کابرفتی کھ میدرحال_
 
ّ من اگھ اعتراض کردم بزن پس کلما،یتو بـــــــ_ ِ. 
 
 رو بھ ِنیِ مو دادم بھ در کابھیتک.  در و کامل نبستیِ چشمک وارد اطاقک شد ولھی با

 : گفتمییرو
 
 ؟یدرو چرا نبست_
 

 : و با خنده جواب دادرونی کم آورد بھی سرشو
 
 . کمکیای بی کرد، خواستری گپمی زدیگفتم شا_
 

 ؟ی برسدتی پلِی بھ آرزوھای اونجا کھ جنابعالامیب...  یِا زرنگـــــــــــ_ 
 
 : بھ سوالم گفتتی اھمیب
 
 .انای دایِ واسھ انواع فانتازدهی جون می حسابنجای اما،ی خودمونیول_
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 : بستم و گفتمدرو
 
 .تی تربیِمنحرف ب_
 
 و کنھی معلوم بود داره شلوارشو پاش مخوردی منی کابِواری کھ بھ درو دی ضربھ ھائاز

 . جوابمو بدهتونھیِ تحت فشاره کھ نمیحساب
 
 : درو باز کرد و گفتھوی
 
 .یژنی اکسی خفھ شدم از بیآ_
 

 : کردم و گفتمی اخنده
 
ِ کار یخوای چطور میاری دووم بیتونی اون تو نمقھی دق۵,  لباسِضیتو کھ واسھ تعو_

 ؟یکنی می کھ از منم دعوت بھ ھمکاری دخمھ انجام بدنیتو ا, ویطونیمشقت باره ش
 

 : گفترفتی کھ با کرواتش ور می حالدر
 
 .یشی نممونینترس کارمو بلدم، پش. شھی نمی حالیچی ھکنم،یخو اون موقعھ داغ م_
 
 : کرد و ادامھ دادیپف
 
  برام؟ی ببندنوی اشھیم_
 

 : و گفتمدیکراوات و از دستش کش. کشی تکون دادم و رفتم نزدسرمو
 
 . دکترِی آقـــــــــایگرفتی مادی نویِ کارا، بستن انی اِیبھ جا_
 
 .بلدم، االن تمرکز ندارم_
 
 :دمی ابرومو دادم باال و پرسِی تاھی
 
 چرا؟_
 

 : بھ لبامو گفتدی کشانگشتشو
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 .یذاریچون تو نم_
 
 کراوات و یھل ھولک.  و نفسم بھ شماره افتاددنی خواستھ دستم شروع کرد بھ لرزنا

 :بستم و گفتم
 
 ؟ی چطور شدنمیکتتم بپوش بب_
 

 : تنش کرد و گفتکتشو
 
 ؟یکنیچرا حرف و عوض م_
 
 .ی و انتخاب نکردیِچون مکان مناسب_
 
 : و گفتدیِ دور دور خودش چرخھی
 
 چطور شدم؟_
 
 .ی حرفو عوض کنی کھ توام بلدنمیبیم_
 
 ...گھی دگھید_
 
 : افتخار نگاش کردم و گفتمبا
 
 .یدیِجواب ھمھ رو خودت م. کنمی قبول نمتی بگما من مسئولی ولیمحشر شد_
 

 :ِ چپشو گذاشت رو چشم چپشو گفتِدست
 
 . ھمھ ھستمِیچشم خانومــــــــم، چشم عروسکم، من جوابگو_
 

 : بھ بازوشو گفتمزدم
 
 .ی رسما مردم از گشنگگھی کفشم انتخاب کن کھ دھی ای خودت و بپوش بِیلباسا_
 
 .امی االن منیبش. فدات شم_
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ٔ و سر کوچھ مامانم انیماش  : پارک کرد و گفتنایِ
 
 . دنبالتامی میعصر_
 

 : و گفتمدمیخند
 
   داداشم از خواھرت؟ِیِ مراسم خواستگارمی دنبالم کھ با ھم بریایم_
 

 : ادامھ دادمشویشونی گذاشتم رو پدستمو
 
 .ی کھ خوردِینی سنگِیاحتماال از غذا. یگی مونی کھ بگم ھذیتبم ندار_
 

 کی شِیالحق کھ جا. می ببردم خوردخواستی کھ آرش می ناھار و رستورانًمخصوصا
 . بودیو با کالس

 
 میِ از لج آرش گفتم بردمی خوشمزش بود کھ انتخابش کردم، شاِیِ بھ خاطر غذاھادیشا

 .کردمی نمیمونی کھ بود اصال احساس پشی ھر چلمی دلیول...  دونمینم. اونجا
 

 : و گفتدی دستمو نرم بوسِکف
 
 می با ھم برشھیھم. آخھ امروز انقدر بھم خوش گذشت کھ حد نداشت, حواسم نبود_

 .دیخر
 
 .میری و من مشکلمو با آرش حل کردم بازم میھروقت تو از مھسا جدا شد_
 
 : تو ھمو گفتدیِ اسم آرش اخماشو کشِدنی شنبا
 
ٔ سر و کلھ افھممیاصال نم_  .مونیِ وسط زندگ شد و افتادشی شد و آتدای پسره از کجا پنیّ
 
 : تمسخر گفتمبا
 
  داشتن سختھ نـــــھ؟بیرق_
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 . من باشھِبی رقتونھی نمیشکیھ_
 
 : کوره در رفتماز
 
ّ لبخندم برام پرپر ھی دو تا زن داشتم کھ با یِمنم اگھ مثل جنابعال. ی بگنوی ایحقم دار_ ّ
 .کردمی رو مای دنِفی کشدند،یم
 
 : گفتی دلخوربا
 
 جونم بھ یدونی چقدر دوست دارم، تو کھ میدونیتو کھ م...  چــــرا؟گھی تو دانایدا_

 !؟یگی منویتو چرا ا. جونت بستس
 
فکر نکن بھ عشقم شک دارمــــــــا، .  بھ خودمم اعتماد ندارم آرتامگھیبخدا د_
 کنمی وقتا احساس میبعض.  شک کردمندمی بھ آماتم،یبھ رفتارام، بھ تصم. اصال...نھ

 .می خودخواه شدیلی خکنمیاحساس م. میدی ممکنھ رو کشٔ نقشھنیبدتر
 

 : ھامو محکم فشار دادم و ادامھ دادمقھیشق
 
 یآرش و مھسا چھ گناھ,  وسطنی ام،ی بھ ھم برسمیخواھی و ممیمن و تو عاشق شد_

  داره؟تی مسولی بِی باباھی کھ ھیگناه بارمان چ... دارن؟
 

 : زدداد
 
 !مگھ من خواستم کھ باباش شم؟_
 
 : کردم و گفتمیپف
 
 ھی ھممون ی درجمون فرق کنھ ولدیشا. میھممون مقصر, قبول کن آرتــــــــام_

 .می کردیاشتباھ
 
 : چشاش ززل زدم و ادامھ دادمتو
 
 ِیِ و فقط و فقط بھ فکر ارضای دورو برت رابطھ داشتِیٔ با دونھ دونھ دخترایوقت_

 از دستت در بره و شیکی کھ ممکنھ یکردی فکر منمی بھ ادی بایھوا و ھوست بود
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 یکیِ آه ؤی کھ ممکنھ خودتم عاشق شیکردی ممی روزنی ھمچھیِ فکر دیبا... باردار شھ
 .ردتیاز ھمون دخترا بگ

 
 : گفتی نسبتا بلندِی رو فرمون و با صدادی کوبدستشو

 
 . بشنومیزی چخوامی نمگھ،یّبسھ د_
 
ھل و عاشقش شدم ھی پروا دل دادم بھ ی انقدر بیِ مـــــــــن؟ خود من وقتای_ ٔ پسر متا ِ
 دست بذاره رو من و تا چش ادی بگمی دیکی کھ ممکنھ کردمی ممی روزنی فکر ھمچدیبا

 .ِ شدم زنش و مامان بچھ ھاشنمیباز کنم بب
 
 :دینال
 
 ...انایدا_
 
 مھسا با ھر کس یوقت. ی کامال در اشتباھرنی تقصی مھسا و آرش بیکنیاگھ فکر م_

 پسره نا محرم ھی ِاری چون و چرا خودشو در اختی سال ب٢ و دیخوابی میاکسو ن
 دهی دختره آفتاب مھتاپ ندھی رهی کھ بھ موقعش پسره مکردی منمیِ فکر ادیگذاشتھ بود با

 . نھ اونوره،یگیم
 

 : و گفتدی بھ موھاش کشی دستکالفھ
 
 انام؟ی دای بگیخوای میچ_
 

 باور یعنی. سی سالشـــــــھ، بچھ کھ ن٣۶...  ماجرا ھانی تو اسی نری تقصیآرشم کم ب_ 
  ِ سرد من شک نکرده؟ِی باور کنم بھ رفتارادونھ؟یٔ از رابطھ من و تو نمیچیکنم ھ

 
 سرش رفتھ و مطمئنم ی چھ کالھدونھیاون از من و تو زرنگ تره و م. آرتام خان... نھ

 .کنھی میبدجور تالف
 
 :دیّ قفل شدش غرِی دندوناِی الاز
 
 .ردتی ازم بگیامکان نداره بذارم کس. ی منِیِتو زن شرع.  بکنھتونھی نمی غلطچیھ_
 

 : و گفتمرونی دادم بنی سنگنفسمو
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 ِالیِ تموم شده و من تو بغل تو با خی ھمھ چنمی چشامو ببندم و باز کنم ببخوادیدلم م_

 .راحت خوابم برده
 

 : گرفت تو دستش و گفتدستمو
 
 . عشقمی بھ آرزوت برسیکنی کھ فکر میزی زودتر از اون چیلی خدمیقول م_
 
 .دوارمیام_
 

 : نشوند رو دستم و گفتی ایٔ بست و بوسھ نرم و طوالنچشاشو
 
 . نرهادتی چوقتی ھنویدوست دارم، ا_
 

 : چشمک گفتمھیدرو باز کردم و با .  عقب برداشتمِی و از صندلدی خرِیپاکتا
 
 .دونمیم_
 
 :ادم شدم و ادامھ دادهیپ
 
 . شوھر جونـــــــــمنمتیبیشب م_
 

 : زد و گفتیچشمک
 
 . صبرانھ منتظرتم خانومـــــــمیب_
 
 . زد و رفتیِ بستھ شدن در، تک بوقبا
 
 
 کھ پامو گذاشتم تو خونھ مامانم جلوم نیھم.  انداختم و درو باز کردمدی حوصلھ کلیب

 :سبز شد و گفت
 
  تا حاال؟یکجا بود_
 
 :درو بستم و گفتم.  و دراوردمدمی کشدوی حرص کلبا
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 ن؟ی کرده بودنیِپشت در کم_
 

 : تو ھوا تکون داد و گفتدستشو
 
 .می نگرانت شدی کردرید_
 

 : کردمو گفتمیزی رِاخم
 
 ! ن؟یشد_
 
 . بودنجایآره، سھندم ا_
 
 حاال کو؟_
 
 .رفت موھاشو کوتاه کنھ_
 
 : نگاه بھ ساعت کردم و با تعجب گفتمھی
 
  نکرده؟ری کم دھی؟ !نالــــــــا_
 

 : از تو ھال جواب دادمی مرمامان
 
 .ادی مرهیگی ممینیریگل و ش. نھ ھنوز زوده_
 

 : تو سالن و گفتمرفتم
 

  پس جغجغھ کو؟ن؟ینجایشمام ا_ 
 
 .ھی و علی مھدِشیپ_
 

ِ ستاد سپر بال تشکنایپس بابا ا! ِا ؟_    دادن؟لیِ
 
 !ســـــــــپر؟_
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ِ ھا از طرف چارهی تو سنگرتون و اون بنی راحت نشستِالی با خنجای شما اگھ،یبلھ د_
 .شنی ترکش بارون مھدای
 
 : خنده گفتبا
 
 ...ایطفلک. آره، انگار_
 

 :دی سرشو از آشپزخونھ درآورد و پرسمامانم
 
 ؟ی کجا بودینگفت_
 

 : اولِدروغ
 
 .مارستانیب_
 
 ؟ی کرددی تو دستت؟ خرھی بستھ ھا چنیپس ا_
 

 : دومِدروغ
 
 .دمی واسھ امشب خریزائی چھی میآره با سوسن رفت_
 
 ؟یمبارکت باشھ، ناھار خورد_
 

 : دروغنیآخر
 
 . خوردمیزی چھی مارستانیاوھوم، ب_
 

 :  کردم و گفتممی نگاه بھ ساعت مچھی دوباره
 
 م؟یچقدر وقت دار_
 
 . می ساعت و ن٢حداکثر _
 
 : و گفتمدمی کشیغیج
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 . پس من برم آماده شمی وایا_
 

 :دی باال کھ مامانم پرسرفتمیّ از پلھ ھا مداشتم
 
  اد؟ی می آرش کانا،یدا_
 
 : دادم و گفتممینی بھ بینیچ
 
 . بھشزنمی بعده حموم زنگ می مامانم ولدونمینم_
 

ِ از تکرار سوانح بیری جلوگِی اتاقم شدم و براِوارد .  درو قفل کردمیروزی دِی ناموسیِ
 . تختِنیی و کفشمم گذاشتم پافیک. و تخت پھن کردم دراوردم و راطیلباسا مو با احت

 
 بود کھ ی کھ تنم بود ھمون گردنبندیزیتنھا چ. نھی جلو آستادمی لخت شدم و ایفور

 و ھر آن منتظر کیتانی تاِلمیِ رز فِی لحظھ خودمو گذاشتم جاھی.  بوددهیآرتام برام خر
 نیِبعدشم دست تو دست ھم از ا.  بکشھموی تو و نقاشادی بیبودم در باز بشھ و جک نام

 ...نایٔ بخار گرفتھ ماشِی ھاشھی انگشتامون بمونھ رو شِی جاو میطبقھ بھ اون طبقھ بر
 

 . تو حمومدمیخنده کنان و ھولھ بھ دست چپ. دمیِ از افکار منحرفم خجالت کشخودم
 

 ی کھ انگشتام چروک چروک شنو لپام گل بندازه آب بازی تا وقتیشگیِ عادت ھمِطبق
ِ دفعھ برعکس دفعات قبل بس کھ بدنمو سابنیا. کردم و موندم تو حموم  سھی و کدمیِ

 . قرمزش کردمی حسابدمیکش
 
 ی بردارھی و النگیفتی مخارج لنی خانواده بھ من افتخار کنھ کھ با کمتردی بایعنی
 ...ّوالـــــــــــا. کنمیم
 

ِ بھ ترک یِ ھولھ و بستن موھام راضِدنی با پوششتری بدمی ساعت، شاکی از حدودا بعد
 .حموم شدم

 
 .  بھ بدنمدمی کھ تازه کشف کرده بودم مالوی کرمیزی از ھر چقبل

 
ٔبھ خاطر باز جذب ھمھ .  کردهدای پی جالبیلی خِزی باشھ، چی از کاشفش راضخدا ِ ِ

ِرطوبت بدن، بعد از استفاده پوست آدم  .شھی فوق العاده نرم و خوش بو مِ
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 تونستمینم. زی رو مٔھیِ و زل زدم بھ ست سانھی کھ تموم شد، نشستم جلو آی کرم مالِکار
 . کنمیشی چھ نوع آرارمی بگمیتصم

 
ِ خط چشم بارھی و با ای و زدم بھ دردلو ّ کھ دور تا دور چشامو قاب گرفت، نکیِّ  لوی کمیِ
ٔ کم رژ گونھ صورتھی مل،یر  . تموم کردمشمویِ مات و صد البتھ رژ قرمز آراِیِ
 

 . رو صورتمختمی طرفھ رکی اموی مو بعد از خشک کردن گوجھ بستم و چترموھا
 
 ِری کتو زتونستمی چون نمی ولدمی حوصلھ لباس و مانتومو تنم کردم و کفشامو پوشبا

م تو دستمو از  گرفتمی و روسرفیِ کنم، ھمراه کاتورای گالدھیمانتو بپوشم و خودم و شب
 .رونیاتاق زدم ب

 
 

 ی رنگی طوسِی شده بود بھ پارکتارهی بود و خستادهیِ وسط سالن اشونی پریلی خسھند
 .شدی مدهی مامانم دِشمی ابرِی فرشاِیکھ از ال بھ ال

 
 : زدم بھ شونھ شو گفتمآروم

 
ِاحوال آقا داماد جوجھ ت_  م؟یغیِ
 

 : گرفت باال و گفتسرشو
 
 ؟بد شــــــــده_
 

 لب و لوچھ مو جم اری اختیب.  قلقلکم اومدشونیزی بھ موھاش، از تدمی دستمو کشِکف
 :کردم و گفتم

 
 .ی شدنیری با نمک و شمیلینھ اتفاقا خ_
 

 : انداختم باال و گفتمابروھامو
 
 ...ی شدی خوردنی حسابــــــــیعنی_
 

 : زد و گفتیلبخند
 



 514 

 . استرس دارمز،یّمزه نر_
 
 .گھی دی کھ آرومتر شکنمی کارا رو منیخو منم ا_
 
  بھ آرش؟ی زنگ زدنمی کارا بگو ببنی اِیبھ جا_
 

 : بھ لپمو گفتمزدم
 
 . نـــــــــــھ،ی وایا_
 
ِ ھمھ ابراز نی پسره تلف نشھ از انی وقت اھی... ِ خانوم حواس جمیخستھ نباشـــــ_

 !عشق و محبت؟
 

 : گفتمرفتمگی کھ شماره شو میدر حال.  دراوردملمویموبا
 
 . رفتادمی کار کنم، یخو چ_
 

 : از دستم گرفت و گفتویگوش
 

 .بابا زنگ زد بھش. خوب حاال، ھل نکن_ 
 

 : باال انداختم و گفتمی اشونھ
 
 .شدمی خوشحالم ماومدیاصلنم ھل نکردم، تازه اگھ نم_
 

 : و گفتدی کشدستمو
 
 . منتظرمونننیی کھ ھمھ پامی برایب. ِامان از دست تـــــــو_
 
 : سرم کردم و گفتمموی روسری دستھی
 
 .میبر_
 

 ھی چون ی بود ولنایِ داده بود و غرق صحبت با بابا اھی تکواری شونھ شو بھ دآرش
 .چشمش بھ در بود بالفاصلھ متوجھ من و سھند شد
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 دستشو یمجبور.  و با لبخند دستش و بھ طرفم دراز کردستادی من صاف اِدنی دبا

 :فتمگرفتم و گ
 
 .سالم_
 
 ؟ی کوچولوم، خوبیسالم پر_
 
 .یمرس_
 

 : بھ زور از دستش دراوردم و رو بھ بابا گفتمدستمو
 
 م؟ی قراره بریچطور_
 
 .رهی خودش مِنی با ماشیھر ک_
 
 م؟ی کنی قوشون کشمیخوایمگھ م!  بشــــــھ؟یکھ چ...وا_
 

 : گفتمی مرمامان
 
 . برهی با کی کمیری بگمی تصممیتونینم_
 
 : نگا بھ جم کردم و گفتمھی
 
 .نیای بنای شمام با بابا ام،یری با ھم مھدایمن و سھند و _
 
 :مامانم چپ چپ نگام کرد و گفت.  رسما آرش و آدم حساب نکردمیعنی
 
 . و توام با آرشرهی خودش مِنی با ماشیھر ک. ی کنیزیالزم نکرده تو برنامھ ر_
 
 ...  باخوامی من میول_
 

 :حرفمو ادامھ بدم و گفت نزاشت ی علبابا
 
 .می نکنری دنی از اشتری کھ بنی سوار شنیبر. گھی دنیبحث نکن_
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 : گوشم گفتِری و آروم زدی دستمو کشآرش

 
 .گذرهی مطمئن باش بھت خوش مم،ی برایب_
 
 .میری کھ نمی پارتگھ،ی قدم راھھ د۴!... گذره؟ی خوش موی چـــــــیچ
 
 : گفتھدای
 
 .رمی منای ایپس من با فافا مھد_
 

 : و گفتدی بوسشویشونیپ.  بغلش کردسھند
 
 ؟ی بابارو تنھا بذاریخوایم_
 
 : جواب دادنھی دست بھ سھدای
 
  ؟ ön koltukta mı نم؟یِ تو پر تل و فوفو شده، من کجا بسِنیماش_
 
 ! ) جلو؟ِیصندل( 
 
 .نھیجلو بش دی نبادونھیِّ سن کمش منیبا ا. نھیری بچھ چقدر شنیا... خـــــــــــدایا

 
 : و گفتمدمشیِ بغل سھند کشاز
 
 خوبھ؟. یای مانای با مامان دای جنابعالر،ینخ_
 

 :ِ و دور گردنم حلقھ کرد و گفتدستش
 
 .یــــــلیآلھ، ھ_
 

ِ تمام نقشھ ھدایِ کھ با اومدن ارهی سرم بی چھ بالئخواستی مسی پکر شد، معلوم نآرش
 !... ِھاش نقش بر آب شد
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 یعنی. میدی خوابیِ کھ من و مھسا رو چھ ثروت ھنگفتدمیِ باز شدن در تازه فھمبا
 ... حــــــــدنی تا اگھی نھ دی دارنا ولھی بچھ مادونستمیم
 
 ً. از بھشت بـــــــود رسماّکھی تھی خونھ نبود، قصر بـــــــود، کاخ بـــــــود، نجایا

 
 ھی پاِی با فانوساریمس.  ساختمونِکی نزدمیدی تا رسمی کردی طوی نسبتا طوالنِمسافت

 ھنوزم تھ باغ یروشن شده بود ول,  متر از ھم نصب شده بودن٢ٔ کھ بھ فاصلھ یبلند
 .زی بود و خوف انگکیتار
 

 بھ، ای بنیِ درخت سنای کھ اکردمی فکر منی شده بودم و بھ امیٔ منظره رو بھ روئِمحو
. مینی تھ باغو ببمیتونستی و ممیومده بود کم زودتر اھی کھ کاش خوردمی منویِحسرت ا

 ... رو بگردمنجای ااردمیِ باشھ از آرتام بخوام سر فرصت بادمی
 
 : گفتھدای
 
 نا؟ی خونھ آخاشون امیاومد_
 

 : بوس کردم و گفتمموھاشو
 
 .ٔ خونھ عمو آرتامھنجاینھ مامانم، ا_
 

 ! بگم آوا؟مردمی بود گفتم؟ می چنیا...آخ
 
 بھش درو تی اھمیب.  زد و روشو ازم گرفتیپوسخند.  آرش و نگاه کردمی چشمریز

ِ کھ با دھن باز داشت ی سھندِشی و لبخند زنان رفتم پنیی رو گذاشتم پاھدای. باز کردم
 :زدم بھ شونھ شو گفتم. کردیاطراف و نگاه م

 
 دی بددید جلو نتونمی منم نم،یحقم دار. یِ کھ توام مثل من کف کـــــــــــردنمیبیم_

 .رمی بگمویباز
 

 : نگام کرد و گفتگنگ
 
 ھان؟_
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 م؟ی آدرس و درست اومدی مطمئنگمیم_
 

 : خنده و گفتِری ززد
 
 .کنمی دارم شک مواشی واشی_
 
 : سر بھ جلوش اشاره کرد و ادامھ دادبا
 
 .اونجا رو_
 

 بزرگِ بایٔ محوطھ تقرھی.  کھ اشاره کرده بود نگا کردمویی نگاھشو گرفتم و جاِرد
ِ مدل باال پشت سر ھم پارک شده بودِنیسنگفرش کھ چند تا ماش  ی کھ حتینائیماش. ِ

اگھ ...  شناختمشویکی, وشی دارِیِ البتھ دروغ چرا بھ لطف آموزشادونستم،یاسمشونم نم
 .  بود٣اشتباه نکنم، مزدا 

 
 
  بلھ برون سھند؟ای ی خواستگارمیاومد_
 
 مال ٢٠۶ خفن اون ِنی ھمھ ماشنی اِنی کنجکاو شدم بدونم بیلی خی ولدونمیّواال نم_
 ھ؟یک
 

 : و گفتمدمیخند
 
 . آرتامھِنیماش_
 

 : خنده و گفتِری ززد
 
  جراح بھتره نــــــــھ؟ھیِپس وضع من بھ مراتب از _
 
 .... کھیقسم خورده تا وقت.  کھسی ننی انشی ماشوونھ،ید_
 

 بھ موقع دستمو گرفتم جلو دھنمو از ندفعھی کھ خدا رو شکر ازدمی داشتم گند مبازم
ِخروج جمالت خطرساز جلوگ  . کردمیریِ

 
 : داد باال و گفتابروھاشو
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 ...شیبق, خــــــــوب_
 

 : کردم و گفتمیاخم
 
 .  چرا؟ از خودش بپرسدونمیمن چم. ای آوردریتوام وقت گ_
 
 .می مورد حرف بزننی مفصل در ادی باشھ،ی نمینجوریا_
 

ِ و کادوھا رو داد دست من و سبد گلو گرفت بغل خودش ینیری عقب و باز کرد و شِدر ِ ِ
 :و گفت

 
 . ھمھ منتظرموننم،یبر_
 

 .ِوارد خونھ شدم,  و ماچ و بوس و بغلیی خوشامد گوی بودم کھ بعد از کلی نفرنیآخر
 
وع ِ از سمت راست شرنی بودن واسھ ھمبھی برام غرھی بقنا،یٔ جز خانواده آرتام ابھ

ِ جھت کشف روابط خانوادگ،یکردم بھ احوال پرس ِ  . شونیِ
 

 خنده ِرمردیپ.  خانوم بودنای دنِی کھ باھام دست دادن، مامان بابایِ زوج مسننیاول
تنھا اومده بود، احتمال دادم .  کردی آقا بھادر معرفِییخودشو بابا,  بغل دستشونِیرو

 .کھ خانومش فوت شده باشھ
 
 بھ رو خودم ی نبودن دلم گرفت ولشمونی پنای آقا جون انکھی، از ا نفر٣ نی اِدنی دبا
 .اوردمین
 

ِ بودن کھ سمت چپ سالن ینسالیِ کھ باھاشون اشنا شدم، زن و مرد می نفراتنیآخر ِ
ِ قابل انکار خانومھ با ِریِاز شباھت غ.  پوست کندن بودنوهیِنشستھ بودن و مشغول م ِ

 .ٔ کھ خالھ آرتامھدمی خانوم فھمایدن
 
 
 مبل و واسھ نشستن انتخاب کرده نی بود و خودشم دورترومدهی نیٔ خانواده مھسا کساز

ِ شرتی تھی با دی سفِنیِشلوار ج.  شدم و زل زدم بھشدهی بھ سمتش کشاری اختیب. بود
 نیکوچکتر.  حوصلھ دم اسب کرده بودی بیلی بود، موھاشم خدهیٔساده بنفش پوش
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 یزی چشاش از اون چکردمی بود کھ احساس مانجیرت نداشت و جالب ا بھ صویشیآرا
 . درشت ترهکردمیکھ فکر م

 
 دهی خوابرشی راحت تو کرِالی اطرافش، با خِیای خبر از دنی کھ بی از بارماننگاشو

 :بود گرفت و رو بھ من گفت
 
 ؟یدی آدم ندھ؟یچــــــــــ_
 
 : تتھ پتھ گفتمبا
 
 ؟یخوب... سالم_
 

 : زد و گفتیپوسخند
 
  بشھ؟ی کھ چک،ی علمیریگ_
 

 : کردم و گفتمیاخم
 
 ؟یزنیِچرا مثل التا حرف م_
 

 : و گفتنیی سرشو انداخت پادوباره
 
 . حوصلھ ندارمانا،یسر بھ سرم نظر دا_
 
 : لب جواب دادمِریز
 
 .بھ درک_
 

 :دمیبا ابرو بھ مھسا اشاره کردم و پرس. ستادمی آوا اِی آشپزخونھ و رو بھ رورفتم
 
  چش شده؟نیا_
 
 .البد با آرتام حرفش شده.... ّ واالدونمیچم_
 
  آرتام کو؟یراست_
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 . دورو براس زن داداشنیھم_
 

 : گفتمیبھ آروم. ِ غنچھ کردم و انگشت اشاره مو گذاشتم روشلبامو
 
 .شنونیم. واشتری...ـــــــــــشیھ_
 
 .سی حواسش بھ ما نیراحت باش، کس_
 
 : و گفترونی بدی پرخچالیِ آرشام از پشت ھوی
 
 ...البتھ بھ جز من زن داداش_
 
 :ِ خنده پشت سرشو نشون داد و ادامھ دادبا
 
 .و آرسام_
 

 :دستمو گذاشتم جلو دھنش و گفتم. کشی نزدرفتم
 
 کھ می اشتباه کردکنم،ی وقتا فک میبعض! ؟ی ھمھ رو خبر کنــــــــیتونی منیبب_

 . محضرمیشماھارم برد
 

 : آرشام جواب دادِی بھ جاآرسام
 
 .میدی تخت زن داداش، سرمون بره لوتون نمالتیخ_
 

 : و گفتدی دستمو کشآوا
 
 ؟ینی با مانتو بشیخوای مانا،یدا_
 
 . لباسامو عوض کنمتونمیمگھ خلم؟ کجا م. نھ بابا توام_
 
 :ّ پلھ ھا اشاره کرد و گفتِی دست بھ باالبا
 
ِاتاق سمت چپ_  . مال منشمیِ مالھ آرتام ، بغل دستیِ
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 : زده گفتمذوق

 
 .ِ اتاق شوورمرمیم_
 
ّپلھ ھا رو دو تا .  با بارمان بودیِمھسا ھمچنان درحال باز. رونی آشپزخونھ زدم باز
 . وارد شدم و درو بستمقیِ نفس عمھیبا . ِ کردم و خودمو رسوندم جلو اتاق آرتامیکی
 
 ِی خصوصِمیِ بود کھ وارد حری بارنی اولدم،یدی رو منجای بود کھ ای بارنی اولنیا

 .کردمی احساس مکی حد خودم و بھش نزدنیآرتام شده بودم و تا ا
 
 ساده بود و یھمھ چ.  بود کھ از اتاقش داشتمیِ برعکس تصوراتقای دقدمیدی کھ میزیچ

ِاز تخت تک نفره وسط اتاق با عسل...  دیسف ِ بھش گرفتھ تا کمد دهیِ کوتاه چسبِیایٔ
ِسمت راست اتاق، از د ِی کشوئِیوارید  ِکی کوچٔچھی و پرده ھا گرفتھ تا قالوارایِ

 .زدیبود و برق م دی در، ھمھ و ھمھ سفِکینزد
 

ِ بزرگِ سمت چپ اتاق ِیِ نداشت، در تمام مشکی ھمخونلی وسأھی کھ با بقیزی چتنھا ِ
 .بود

 
 .ی و کتم گذاشتم رو عسلفی دراوردم و ھمراه با کموی مانتو روسری ھولکھل
 

ِ سمت در کھ خودش باز شد و آرتام تو چارچوب در ظاھر شدرفتمی مداشتم دستش بھ . ِ
 . شده بود بھ منرهیکرواتش خشک شده بود و خ

 
 : لبش بھ خنده باز شد و گفتواشی واشی
 
 ؟یکنی کار می چنجای اــــــــانام،یدا_
 
 لباش و شروع  بھدمی زده ھا چسبیِ جوابشو بدم مثل قحطنکھی اِی چرا بھ جادونمینم

 . دنشیکردم بھ بوس
 

 شدی لذت و آرامشم مِی چاشن،یمونیِّ حس عذاب وجدان و پشدمش،یبوسی می وقتشھیھم
 فقط منم کھ یٔ کره خاکنیِ تو کل اکردمیاحساس م.  داشتمتیِ احساس مالکندفعھی ایول

 .اجازه دارم آرتامو لمس کنم
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نھ . نیی پادمی کتشو گرفتم تو دستمو تا آرنج کشٔقھیِدو طرف , دمشیبوسی کھ مھمونطور
 کتشو ک،یِ حرکت کوچھیبا .  کردمی مشتاقانھ ھمراھیلی نکرد بلکھ خیتنھا مخالفت

 .ِدرآورد و انداخت کف اتاق
 
ِدست آزادشم .  بھ خودش فشار دادشتری کمرمو من و بِی دستشو گذاشت رو گودھی

 .ٔ تنھ باالممی بھ ندیکش
 
 ماھرانھ و با حوصلھ یلیاونم خ.  موھاش قفل شدِیتام ال بھ ال انگشاری اختیب

 . کردی کھ بودم میزی تر از اون چوونھی لختمو من و دِی رو شونھ ھادیکشیانگشتاشو م
 
 تر لباشو صانھی حری ولشدی مورمورم شده بود و ھر لحظھ حالم بدتر منکھی ابا
 . دادیِ و با لمس بدنمو بغل کردنم جوابمو ماوردیاونم کم نم. دمیبوسیم
 

 بازش مھی نِیبا چشا.  با اکراه ازش جدا شدمیلی نفس کم آوردم و خقھی از چند دقبعد
 :نگام کرد و گفت

 
 .انامینــــــــرو دا_
 

 : دھنمو قورت دادم و گفتمِآب
 
 . کنمیری فقط خواستم نفس گرم،ینم_
 
 : و گفتدی کشقیِ نفس عمھی
 
 . عروسکمیدی می خوبِیبو یلیخ_
 
ِبا چشاش حرکت . رنشی پِیِ شروع کردم بھ باز کردن دکمھ ھاق،یِ لبخند عمھی با

ِ تا دکمھ اول و باز کردم و پشت انگشت اشاره و وسطمو ٣. کردی مبیدستامو تعق ِ ٔ
 . بھ بدنشدمیکش
 

ِمچ دستمو . شدی منیی تند تند باال پانشیٔ و قفسھ سدیکشیِ کوتاه و پشت سر ھم مِینفسا
 . گفتیزی چھیِگرفت و ھولم داد تو اتاق و دم گوشم 

 
 ندادم و یتی اھمی ولدمی نفھمیزی لحنش آروم و خمار و کشدار بود کھ چی قدربھ

 .چشامو بستم
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 . ٔ نقطھ ذھنم ثبتش کنمنی لحظات لذت ببرم و تو بھترنی أھی ثانھی از ثانخواستی مدلم
 
ٔ داغش و گذاشت رو اللھ گوشم و ِیلبا.  کرده بودادی وقت بود نقطھ ضعفمو پیلیخ

 بھ گردنم و با دی بھ سر شونم، صورتشو کشدی رسیوقت. شروع کرد بھ بوس کردن
 : گفتی خش دارِیصدا

 
 . انای دوست دارم دایلیخ_
 

 . نفسم و بند آورددمی کھ دیزی چی باز کردم تا جوابش و بدم ولچشامو
 
 
 :دمینال
 
 ...آرتـــــــام_
 

 : تونست بگھفقط
 
 ھوم؟_
 
 ھ؟ی چنیا_
 

 می رو بھ روئِواریبا ابرو بھ د.  گردنم درآورد و نگام کردِی از گودلی می بسرشو
 .اشاره کردم

 
 کرواتشو یِ حرکت چپ و راست٣ جواب دادن، با ِی بھ جای سرش و نگاه کرد ولِپشت

 .زل زد بھ من و لبخند زد. شل کرد و دراورد
 

از کنار دستم تا .  بودی فوق العاده رسمِیِ اتاق کرم قھوه اھی می کھ توش بودیاتاق
 جور ِی کھ پر بودن از کتابای فقط کتابخونھ بود و قفسھ ھائ،یِ سمت راستِواری دِیانتھا

 با ی قھوه اِضیِ کار بزرگ و عرِزی مھی. ینی تزئِی کوچولوِیبلویوا جور و چند تا ب
ِسمت چپ اتاق گذا, ی مشکِی چرمِیصندل  فقط چند تا پرونده و زی مِیرو. شتھ شده بودِ

 . بوددیِ لپ تاپ سفھی
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ِ توجھ مو جلب کرده بود، عکس پوستر شده من بود کھ درست وسط دای کھ شدیزیچ ٔ ِ
ِ بار ِزی مھی با ی گھواره اِی چوبِی صندلھیجلوش .  چسبونده شده بودی رو بھ روئِوارید

 رنگارنِگ ِی ھاشھی و شیدی خورشِستالی کرِوانیتک ل. شدی مدهی دمی مشککیکوچ
 . تو چش بودنِیادیمشروب ز

 
ھنوزم چشاش خمار بود و . ِ گرفتم و سر دادم تو نگاه تب داره آرتامواری از دنگاھمو

 . رو حرکات و رفتاراش نداشتیکنترل
 

 و رونی بدی حرکت از تو شلوارش کشھی باز کرد و با رنشویٔ مونده پیٔ تا دکمھ باقچند
 .زی کرد رو مپرتش

 
 .ِ لگد درو بست و منو چسبوند بھش و شروع کرد بھ بوس کردن گردنمبا
 

 قبل ی ولکردیِ عطر تلخش بازم داشت کالفم مِی بدنش و بوِی لباش با گردنم، داغِتماس
 از را بھ در شم بھ خودم اومدم و ازش فاصلھ گرفتم و نی از اشتری بنکھیاز ا

 :معترضانھ گفتم
 
 .یآرت_
 

 : و گفتدی بھ موھاش کشیدست
 
 جونـــــــــــم؟_
 

 : قفل کرد رو لباسم و ادامھ دادنگاشو
 
  باز کنم؟پتوی زیذاریم_
 

 : و گفتمدمی غش خندغش
 
  آرتام؟یگی می داریچ_
 
 .دونــــــــمینم_
 
 ؟ی و سوالمو جواب بدی لحظھ تمرکز کنھی شھیم_
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 .خوامیاالن فقط تورو م...تونــــــمینم_
 

 : خودش و چسبوند بھم و ادامھ داددوباره
 
 . بعدش بھ ھمھ سواالت جواب بدمدمیبذار کارم و بکنم، قول م_
 

 دستامو با نیصورتشو گرفتم ب.  گفت کھ دلم بھ حالش سوختنوی مظلومانھ اانقدر
 : گفتممتیمال

 
 .شھی کھ االن نمیدونیخودتم م_
 
 در رنشویخودش و با چند قدم رسوند بھ پ. رونی داد بنی و نفسش و سنگدی بوسنمویس

 : تنش کنھ گفتکردی می کھ سعیحال
 
ِ کھ از وضع حاد االن من مھمتره؟ِی چھ سوالنی انمیبپرس بب_ ِ ِ 
 

 : خنده و گفتمِری زدم زدوباره
 
 .ایخل شد_
 
 . دارم مننیِ بچھ؟ حق تمکھیخل چ_
 
ِوسط مراسم خواستگار_  !؟یِ طلب حق کنیخوای میِ
 
 : گفتطنتی شبا
 
 خانوم خانومــــــا، س؟ی نشی جور مسائل، زمان و مکان حالنی ایدیتو ھنوز نفھم_

 بھ دی تو اتاقش بایای و میکنی پسره جوون، خوشگل مھیِ کردن ییِ بھ قصد ھوایوقت
 .ارهی کھ ممکنھ بزنھ بھ سرشو دخلتو بی فکر کننمیا

 
ِ سر اصل مطلب؟ی کھ دوباره برگردیکنی می سازھیحاش_ ِ 
 
 .شمیّ کھ بھ کل از مطلب دور شم، واال خطرناک مکنمی می سازھیحاش... رینخـــــ_
 

 : گفتبستیھمونطور کھ دکمھ ھاشو م.  نگفتمیزی مو دادم بھ درو چھیتک
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  بود؟یسوالت چ_
 
 ِ خلوتگاه عاشقونت؟ایِ اتاق کارتھ نجای بپرسم اخواستمیم...آھان_
 
 :م گذروند و گفت دور اتاق و از چشھی
 
 . بھ آرامش برسمتونمی کھ میی تنھا جانجایا.  کدومچیھ_
 
 : اشاره کردم و گفتمی آب شنگولٔشھی شبھ
 
 .معلومھ...بـــــــــلھ_
 

 : عکس کرد و گفتِنگاه
 
ِآرامشم بخاطر وجود تو نھ مشروب_ ِ ِ. 
 
 ؟ی آوردری از کجا گ،ی عکسو تو نداشتنیاگھ اشتباه نکنم ا_
 

 : و گفتدیخند
 
 .ِ التماس صنم کردم تا دادهیکل_
 
  عکس؟نیحاال چرا ا_
 
 : و گفتدی کشیآھ
 
 . بودمیِ شب زندگنی محمد بھترِیچون عروس_
 

 : شدم و گفتمنھی بھ سدست
 
 گھ؟ی نمیزیمھسا چ_
 
 .نجای اادی بعدش اون جرات نداره بس،ی نری گفتن خود کرده را تدبمی و ندمیًاوال از قد_
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ِ و وحشت زده نگاه آرتام ستادمی اخی آرش سِی صداِدنی بگم کھ با شنیزی چخواستم
 .کردم

 
 

 : کرد و گفتیاخم
 
 ؟یترسی چرا مھ؟یچ_
 
 ندمون؟ی ببنجای اادین... اوفــــــــف آرتام_
 
 . منتظرتمنجای کارت داره؟ من ای چنیبرو بن_
 
 .باشھ_
 

ِ باز کردم و وارد اتاق خواب شدم و بالفاصلھ درو پشت سرم بستمدرو ھمون طور . ِ
 .  بودم آرش درو زد و وارد شدستادهیِ وسط اتاق افیکھ بالتکل

 
 : تکون داد و گفتی من سرِدنی دبا
 
 .گردمی ساعتھ دارم دنبالت م٢ ؟یکجا بود_
 

 : و گفتمدی بھ ذھنم رسی دروغنیاول
 
 .بستمشی کھ موھام خراب شد، داشتم دوباره مکردمیلباسمو عوض م_
 

 . داشت و لو نرفتمیّ قدٔنھی آھیِ رو شکر کمد آرتام خدا
 
 ... نگرانی کردری ددمید_
 

 زد و یچشاش برق.  شده بودشمی و آراپی حرفشو ادامھ بده آخھ تازه متوجھ تنتونست
 :گفت

 
 .یچقدر خوشگل شد_
 
 .یمرس_
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ِ در اتاق کار آرتای چشمریز  :م و نگاه کردم و ادامھ دادمِِ
 
 . گھی دمیبر_
 
 :ِ چند قدم بلند خودشو رسوند بھم و گفتبا
 
 . نگات کنمریِ دل سھی خوامیم.  آوردمرتی تازه گم؟یکجا بر_
 

 : زدم و گفتمی ای زورکِلبخند
 
 .مینجائی وقتھ ایلیخ. ِزشت آرش_
 
 .کننی ھمھ درکمون مکنھ،ی بد برداشت نمینترس کس_
 

 : بھ صورتمو ادامھ داددی و کشدستش
 
 . خودمو کنترل کنمتونمی اصال نم،ی شدی خواستنیلیخ_
 
 گھی باشھ دادمی شھ؟ی از را بھ در مرسھی بھ من میچرا امروز ھر ک.... ــــــــــــــای بِد

 . نپوشمی لخت و پتِیلباسا
 
 : کرد و گفتیظیِ اخم غلھوی
 
 ؟یای بینجوری ایخوایم_
 
 . ِیلنھ، کتم رو عس_
 
 . بھ بازومدی گفت و دستشو کشیآھان.  راحت نفسش و فوت کردِالی خبا
 
 و رفتیِضربان قلبم ھر لحظھ باالتر م.  نداشتمی جز ترس و درموندگیّ حسچیھ

 . ھر آن ممکنھ از جاش کنده شھکردمیاحساس م
 
 : گفتمویشونی چسبوند بھ پشویشونیپ
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 . لحظھ امنیِ وقتھ کھ منتظر ایلیخ_
 
 کھ شاالیا.  آرتامِشی پموندمی کردما، کاش میعجب غلط! کدوم لحظھ؟... خــــــــداای

 ! ببوسدم؟خوادینم
 

 . درد و دلم با خدا تموم نشده بود کھ لباشو گذاشت رو لبامھنوز
 
 ٔھی اگھ تا چند ثانکردمیاحساس م. ً کارش علنا بدنم بھ لرزه افتاد و پاھام سست شدنی ابا
 .کنمیغش م حتما نمی نشگھید
 
 . رو گونمدی قطره اشک چکھی اری اختیب
 

ِ اصال متوجھ حال خراب من نبود، دستشو دور کمرم حلقھ کرده بود و با مالآرش ِ  ِمتیِ
 .دمیبوسی میخاص

 
 منتظره بھم دست داده بود، رهیِ حرکت غنی کھ از ای کھ از آرش داشتم، شوکیترس

ِحضور آرتام تو اتاق بغل  یِبھ دست ھم داده بودن تا نتونم مقاومت ھمھ و ھمھ دست ،یِ
 ھلش نشوی تمرکز کنم و دستامو بذارم رو سکردمی می سعیھر چ. از خودم نشون بدم

 . کرده بودمریتو بغلش گ  و ھمچنان شل و ولشدینم, بدم عقب
 
 باز شد و آرتام و ی بدِی کھ در اتاق خواب با صدافتادمی داشتم بھ ھق ھق کردن مگھید

 .وارد شد
 
آرشم .  عقبدمیِ انگار جون دوباره گرفتم، آرش و از خودم دور کردم و کشدنشی دبا

 : خودش و جم و جور کرد و داد زدیفور
 
 ؟ی در بزنیستی چھ خبرتھ؟ بلد نیھـــــو_
 

 : کھ فقط من بشنوم گفتی کرد بھمو طوررو
 
 .کتتو بپوش_
 

 .کنھی ممی محرمم قاِ لختمو از شوھرِیِنامزد نامحرمم، شونھ ھا...  گرفتخندم
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 ی ھر چی جز آرتام بھم دستور نده ولی دوس داشتم کسنکھی اایِ از لج آرش بود دونمینم
 .بود حرفشو گوش نکردم

 
 : کنھ گفتی مخفتشوی عصبانکردی می کھ سعی در حالآرتام

 
 .شدمی سر زده وارد نمنیِ تو اتاق من خلوت کرددونستمیاگھ م_
 

 : با تعجب گفتآرش
 
ِ اتاق تو ؟نجایا_ ِ! 
 

 : دستشو مشت کرد و جواب دادآرتام
 
 ... اتاق مال منھ، ھــــــــمنیھم ا_
 

 . چشم دوخت بھ منکالفھ
 

 :ِ بھ چپ و راست تکون دادم و با حرکت لب گفتمسرمو
 
 .االن نھ_
 

ِ مراسم داداشم بخاطر ندونم کارخواستی دلم نماصال  . من بھ ھم بخورهِیِ
 

 : بار محکم باز و بستھ کرد و گفتھیچشاشو .  فشار داد دندوناشو رو ھمآرتام
 
 .نیی پامی و بریبھتره لباستو بپوش_
 

 برا ھم دندون ی کھ حسابیبی منتظره اون دو تا رقنکھیِ کتو تنم کردم و بدون ایفور
 .ھی بقِشی شدم و رفتم پریّ کرده بودن بشم، از پلھ ھا سراززیت
 

ٔود رو مبل تک نفره نزد جاشو عوض کرده بود و نشستھ بمھسا  ِیصندل.  آقا بھادرِکیِ
 . بود و احتماال رزرو شده بود واسھ آرتامیکنار دستش خال

 
ٔ حوصلھ نشستم رو مبل دو نفره گوشھ سالن و آرنجمو گذاشتم رو دستھ اشیب ٔ ِ .

 .کردی کالفھ ترم منی و انجای انھیشیمطمئن بودم کھ آرش م
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ِ وارد سالن ی جھنمِی ھاافھی گره خورده و قِی آرتام و آرش با ابروھاقھی از چند دقبعد

 مھسا و ِشیھمونطور کھ حدس زده بودم آرتام نشست پ. شدن و بھ ھمھ سالم کردن
 . منِشیآرش پ

 
 دستش و خواستیدلم م. ِ نگاه پر از تمسخر بھ آرتام کرد و دستش و گذاشت رو پامھی

 ھمھ بزرگتر نی اِشی پی گوشش ولِری بخوابونم زیکیِپس بزنم و مثل دفعھ قبل 
 .دونستی خوب منوی کنم و آرش ای کارتونستمینم
 

 : گرفت تو دستش و گفتدستمو
 
 .ی ست کردتیِ کھ با دوست پسر قبلنمیبیم_
 
 .چرت نگو آرش_
 
 .ِ و ھنوزم چشت دنبال شوھره مردم باشھی کنکی حد خودتو کوچنی تا اکردمیفک نم_
 
 : گفتمظی غبا
 
 .خفھ شو آرش_
 
  تلخھ نھ؟تیواقع... ھھ_
 
 .یدونی ھس کھ تو نمیزائی چھی_
 
 .ی چیعنی ای مسخره بازنی االن بگو انیھم_
 
 .میزنی بعدا با ھم حرف مشھ،یاالن نم_
 
 .گفتم االن_
 
 : گفتمتی عصبانبا
 
 .شھیمنم گفتم االن نم_
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 داشت کھ اقتیبدبخــــــــت، اون اگھ ل. ی کرددای دلو جرات پیدیعشقتو د... ھ؟یچ_
 .دادیتورو از دست نم

 
 : دندونام گفتمِی الاز
 
 .بس کن آرش_
 

 : برگشت بھ طرفمو گفتکامل
 
ِ نھ بخاطر تو بلکھ بخاطر احترامکنم،یاالن سکوت م_  ی کھ واسھ خانواده ات قائلم ولیِ

 . روشن کنمفتوی خونتون تا تکلامیِفردا اول صبح م
 
 . خونھ خودمای بشھ،ی نمنای خونھ مامانم ایولباشھ _
 
 : گفتزدی و تعجب توش موج می کھ ناراحتی لحنبا
 
 !؟ی داریتو خونھ مجرد_
 
 . منتظرتم١٠ِساعت . کنمیآره، آدرس و برات اس ام اس م_
 
 . و سرش و تکون داددی کشیآھ
 
 

 داشویِاگھ قسمت آرش و تھد. کردمی فکر مشبیِ و بھ اتفاقات دی بودم تو تاکسنشستھ
 .میدی خندی بود و کلی خوبیلیِ مراسم خمیریفاکتور بگ

 
 گذاشتھ شد، قرار گھیِ روز د٢٠ واسھ یقراره عروس,  جر و بحثی بعد از کلشبید

ٔ دو گل نشکفتھ عجول و نی و جم جور ای خودمونِی مھمونھی روز بعد، با ٢٠شد  ِ
 .شونیِ سر خونھ زندگمیبفرست

 
 جانیِ سھند از زور ھشبیاسھ سھند سرنوشت ساز بود و امروز برا من، د وشبید
 ...شبی و امروز من، ددیلرزیم
 
 : بھ خودم اومدمیٔ راننده تاکسِی صدابا
 



 534 

  ساختمونھ؟نی جاس؟ انیخانوم ھم_
 
ِ نگاه بھ آپارتمان مورد عالقم کردم و گفتمھی ِ: 
 
 .یبلھ، مرس_
 

 خونھ رو دوس داشتم نیِ تا سر حد مرگ انکھیبا ا.  شدمادهی رو حساب کردم و پھیکرا
 بھشون وصل کرده یلوئیٔ وزنھ چند کھیانگار .  برم تودادی نمیاری پاھام ندفعھی ایول

 . شده بودننی سنگیبودن و حساب
 

ِ کشون خودم و رسوندم دم در خونمکشون ِتا خواستم درو باز کنم کھ در آپارتمان . ِ ِ
 .رونی اومد بآرتام باز شد و خودش

 
 : و گفتمبرگشتم

 
 ؟یکنی کار می چنجایتو ا_
 

 : بھ طرفم دراز کرد و گفتدستشو
 
 .درو باز کن و بھزاد و بده من.  گرفتمیمرخص_
 

 : زدم و گفتمیچشمک.  باز کردمدرو
 
 طون؟ی شیشناسیبھزادو از کجا م_
 
 : کرد و گفتیپف
 
 .وبده بھ من و برو ت. انامی داسی نیِاالن وقت شوخ_
 
   بشھ؟یکھ چ_
 
  تنھات بذارم؟یابونیِ کھ با اون غول بیانتظار ندار_
 

 :ِ گذاشتم کف دستش و گفتمبھزادو
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 . آرتامترسمیم_
 

 : کرد و گفتبغلم
 
 . نباش، حواسم بھت ھسیچیِنگران ھ_
 
 . لباسامو دراوردم و ولو شدم رو کاناپھ.  گفتم و رفتم توی لب باشھ اِریز
 

 کرده بودم، ھی حرص خورده بودم و گرنجای خونھ خاطره داشتم، چقدر انی از اچقدر
 ....ری بخادشی.  کرده بودمتیِچند بار از حضور سھند استفاده کرده بودم و آرتامو اذ

 
 . ساعت و نگاه کردماری اختی زنگِ در بِیِ غرق گذشتھ ھا شده بودم کھ با صداتازه

 
 نیا...  بودادی بھ داد و فرقھی دق١٠... ترس بود بھ اسقھی دق١٠...  بود١٠ بھ قھیدق ١٠

 ایِ حکم مرگمو امضا کنھ ای بود کھ قرار بود ی کسِی پاِی صدااومدی کھ میصدائ
 ...ای انصاف کنھ ای... ی رحمی بای بخشش کنھ ای... یآزاد

 
 یب. ِآرش کفشاشو درآورد و وارد خونھ شد.  درو باز کردمقیِ نفس عمھی ِدنی کشبا

 . مبل بھ در نشستنیکتریتعارف رفت رو نزد
 

 : کردم و گفتمی ھواشو خالی چپمو باد کردم، بھ آرومِلپ
 
 ؟یخوری میچ_
 

 : گفتیعصب
 
 . اومدم باھات حرف بزنم،ی کھ مھمونومدمین_
 

 : رو بھ روشو گفتمنشستم
 
 ؟ی بدونیخوای میچ_
 
 :دیِ مکث کوتاه پرسھی با
 
 آرتام دوس پسرتھ؟_
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 .نھ_
 
 ؟یپس ھنوزم فقط باھاش رابطھ دار_
 
  آرش؟ی چیعنی نایا... ھنـــــــوزم، فـــــــقط_
 

 : و گفتششی بھ ردی کشدستشو
 
 ش؟ینیبی منکھی ایعنی_
 
 : تمسخر گفتمبا
 
  مگھ نھ؟کنم،ی کھ من توش کار مِیمارستانیِ آرتام دکتر ھمون بیدونیتو کھ م_
 
 . دوس پسرتم باشھکردمی فک نمیآره ول_
 

 : حال داد زدمنی کرد، با اتمی تو صداش اذِغم
 
 س؟ی چند بار بگم کھ آرتام دوس پسرم ن؟یکنی دوس پسر، دوس پسر می ھھیچ_
 

 : برد باال و گفتصداشو
 
 . نی تابلویلیدو تاتونم خ...  دروغ نگوانا،ی داگھیّبسھ د_
 

 : بھ جانب گفتمحق
 
  آرش؟یدونی در مورده من میاصال تو چ_
 

 : زد و گفتیپوسخند
 
 .یچی ھفھممی حاال می ولی ھمھ چکردمی فک مروزیتا د_
 
 : ادامھ داددوی کشیآھ
 



 537 

 اشاره تی واقعھیبھ ,  زدتخی ی نگاھاضت،یّ ضد و نقِی روحت، رفتارای بِیچشا_
ِ من خر، چشامو بستم و ی ولی کھ دوسم ندارزدنی ندادم، داد متی اھمی ولکردنیم
 . گرفتمدیند
 
 .یکنی مکی رو دراماتھی قضی داریادیز_
 
 کتر؟ی مھمتر و دراماتنی از ای چـــــــــانا،ی دای کردانتیتو بھ من خ_
 
 . باشھنی کم سنگھی انتیٔ من، کلمھ خِطیفک کنم واسھ شرا_
 

 : مبل و گفتِی شو داد بھ پشتھیتک
 
 و قلبت یکنی فکر مگھی دیکی کھ بھ نی باشھ، ھمی و جسمی جنسدی کھ نباانتیخ_

 .انتھی نوع خھی خودش تپھیاون مواسھ 
 

 .دهیِھنوز عمق فاجعھ رو ند... ھھ
 
 : بغض گفتبا
 
 فکر چوقتیھ.  باشھگھی دیکیٔ شم کھ دل داده یِ عاشق دخترکردمی وقت فک نمچیھ_
 ... ھمھ سال، انقدر راحت رو دست بخورمنی کھ بعد از اکردمینم
 

، خودم کردم کھ لعنت بر خودم باد، امن ٔ با تمام وجودم بھ جملھ ِحاال نوبت .  آوردممانیِ
 .ّ حس و تجربھ کنھنیآرش بود کھ ا

 :ھلش دادم بھ طرفش و گفتم. زی نامھ رو دراوردم و گذاشتم رو مغھی صِی کپفمی تو کاز
 
 .ینی ببنوی ایبھتره قبل از ھر قضاوت_
 
 .شیروع کرد بھ بررس حوصلھ برگھ و برداشت و شیب
 

 عکس العمل و نیا. شدی تر مظی و اخماش غلکردی مریی اش ھر لحظھ تغچھره
 مھسا نشون داده ِشیٔ برگھ آزماِدنیِ بود کھ من موقع دی ھمونِنی عقایدق... شناختمیم

 .بودم
 
 : گفتتی و درآورد و با عصباننکشیع
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 ھ؟ی چای مسخره بازنیا_ 
 
 : خونسرد گفتمیلیخ
 
 .ِ جواب سواالتھس،ی نیمسخره باز-
 
 :دیّ جاش بلند شد و غراز
 
ِ زن دوم آرتام شدیرفت_  نی تا ایعنی!... دونستم؟ی و من نمیتو انقدر پست بود... ؟!یِ

 !...دم؟ی و من نفھمیه بود*ز*ر*حد ه
 

 حفظ کنم و شمرده موی کردم خونسردیسع. زدی منقبض شده بود و نفس نفس مفکش
 :شمرده گفتم

 
 .آروم باش آرش_
 

 : و گفتزی رو مچالھ کرد و انداخت رو مبرگھ
 
 ! آروم باش؟یگی بھشو می گند زدمون؟ی با زندگی چھ کردیِد لعنت_
 

 ِی افتادم اونوقت تو حرف از زندگری جھنم گھیِدلت خوشھ ھا آرش، من وسط _ 
 !؟یزنیمشترک م

 
 : بھ مبل زد و گفتی محکمِلگد

 
ِ چطور دلت اومد بھ خاطر ھوا و ھوس جسمتو ؟ی شغشی صیچطور تونست_

 ات؟ی کثافت کارنی واسھ ایریگی چند می شب؟یبفروش
 
 . درست صحبت کن،یِ دختر ھر جائھی من نامزدتم نھ گھ،یّبسھ د_
 

 : شو گفتنھیِ تخت سزد
 



 539 

 کھ ِی چھ نامزدنیِد آخھ ا!... ؟ی بالرو سرم آوردنی اوینامزدم!... ِنامزد مـــــن؟_
 نی ایچطور تونست... ؟یفھمـــــــیم... ِ من احمق دوست داشتمگس؟ی دیکی ٔغھیص

  ؟ی کنی انقدر راحت با احساساتم بازی چطور تونست؟یکارو کن
 

 : زدم پشت گوشمو گفتمموھامو
 
 . کرده بودمغھی آرش؟ من قبل از تو با آرتام صیدی عقد و دِخیتار_
 

 : تکون داد و گفتسرشو
 
 .ِ عذر بدتر از گناهگنی منیبھ ا_
 
 : گفتمی گرفتھ اِی صدابا
 
 .دمی نتونستم، ترسی بھت بگم ولوی ھمھ چخواستمیھمون اولش م_
 
 کھ تا حاال از گل نازکتر نگفتم ی از من؟یدیاز من ترس... ؟ی از کـــــــ؟یاز چــــــــ_

  کھ حاضر بودم جونم و بدم برات؟یبھت؟ از من
 
 : تمام گفتمِی پرروئبا
 
 . کمکم کنخوام،یجونتو نم_
 
  ازم؟یِ انتظار کمک داشتھ باشی ھمھ نامردنی بعد از ایتونیچطور م_
 
 .ی داشتھ باشویِچون از اولشم قرار بود نقش ناج_
 
 : زد و گفتیشخندین
 
 .ٔ مھره موقت بودمھی ی بازنی کھ تو ایکنیباز خوبھ اعتراف م_
 

 . واسھ دفاع نداشتمی دادم سکوت کنم، اون حق داشت و من حرفحیترج
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ٔ شده بود بھ کاغذ مچالھ شده رورهیخ.  نگاش کردمی چشمریز  و دستاش زی مِیِ
 چی معلوم بود کھ ھی ولدیکشی مقی عمِی و نفساکردیمدام مشتشو باز و بستھ م. دیلرزیم
 و رسما خودشو پرت کرد رو ستھی نتونست سرپا باگھی نداره براش چون دی ادهیفا

 .مبل
 

اونم .  از دستم ساختھ نبودی چھ کنم کھ کاری ولکردمیدرکش م. حالش سوخت بھ دلم
 . شده بودیِمثل من قربان

 قلبمو یکی کردمی احساس مدمشیدی می بود کھ وقتییِ جزو اون دستھ از آدماآرش
 ...دهیگرفتھ تو مشتش و فشار م

 
 نامھ رو گرفت غھی نشت و صخیِ مثل جن زده ھا سھوی کھ ارمی برم براش آب بخواستم
 .دستش

 
 :دی پرسمشکوکانھ

 
  شاھکارت خبر دارن؟نیخانواده ت از ا_
 
 : ھوا جواب دادمیب
 
 .نھ_
 
 : ابروشو برد باال و گفتِی تاھی
 
 ...نکھیٔ اجازه پدر الزمھ مگھ اغھ،ی واسھ صدونمی کھ من میتا اونجائ_
 

 کرده بودم دای کھ معلوم نبود از کجا پیبا اعتماد بھ نفس. ھی منظورش چدمی فھمتازه
 :جملھ شو کامل کردم

 
ِ برگھ عدم بکارت داشتھ باشنکھیمگھ ا_  . کھ من دارمیٔ
 

 : کرد و گفتیکیریستی ھٔخنده
 
ِجزو افتخاراتت نـــــــھ؟_ ِ 
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 نشست قھیبعد از چند دق. نیی و سرم و انداختم پادمی خجالت کشی حرفش حسابنی ابا
 : گفتیبھ آروم. مو گرفت تو دستشو سرم و آورد باالچونھ . بغل دستم

 
 .یتو چشام نگا کن و بگو با اون پسره رابطھ داشت_
 

 . کھ بگم آرهدی چرا زبونم نچرخدونمی نمی چشاش کردم ولِنگاه
 

ِ چال گونش مشخص شدی کھ باعث میاز ھمونائ.  زدیِ تکون داد و لبخند مھربونسرشو
 :چونھ مو ول کرد و گفت. شھ
 
  نـــــــھ؟ِیبرگھ جعل_
 

 . کنمی نتونستم مخالفتبازم
 

 : گفتشوی قبلِیِ سر جانشست
 
 ؟یخوای میاز من چ_
 

 : بچھ ھا ذوق کردم و گفتمِمثل
 
 . و بھ ھم بزنینامزد_
 
 ؟یکنی کارو نمنیچرا خودت ا_
 
 : و گفتمدمی کشیآھ
 
 زود یلیاگھ من از تو جدا شم، خ.  کارو ندارمنیِ کرده و حق ادمیچون آقا جون تھد_
 ...  اگھی ولگھی دیکیِ دست دنمیم
 

 : حرفمو گفتِونی ماومد
 
  بھ زورم کھ شده شوھرت بدن؟خوانی کھ می کار کردیچ_
 

 کھ مھسا سرمون آورد یِ عشق من و آرتام و بالئِی نکردم، ھمشون از ماجرایکار_ 
 .خبر دارن
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  خـــــــوب؟_
 
 .ِ پسر زن و بچھ دار ازدواج کنمھی با ذارنیاره کھ، نمخوب ند_
 

 : گفتکالفھ
 
  من قراره معجزه بشھ؟ِدنیبا کنار کش. دمیبازم نفھم_
 
 : کردم و گفتمیپف
 
 یکنیتو سرشونو گرم م,  و از مھسا جدا شھرهیِ کھ آرتام حضانت بچھ رو بگیتا وقت_

 . خارج از کشوررمی و مکنمی و من با آرتام ازدواج میشیو بعدش از من جدا م
 
 : زد و گفتی قھھ اقھ
 
 .نطوریکھ ا...آھـــــــان_
 

 : سرش کرد و ادامھ دادِلی حاآرنجشو
 
 ن؟یدی کشی پا افتاده اِشیٔ نقشھ مسخره و پیلی کھ خنیدقت کرد_
 
 . االن خنده داری ولاومدی میِاون موقع بھ نظر منطق_
 
  کنم؟تی ازتون شکاتونمی میدونیم_
 
 .یکنی کارو نمنی کھ ادونمیم_
 
 .شرط داره_
 
 ؟یچھ شرط_
 
 .ی از آرتام جدا شنکھیا_
 
 : از حدقھ دراومده گفتمِی چشابا
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 رو تحمل ای بدبختنی چرا اگھی از آرتام جدا شم کھ دخواستمی آرش؟ من اگھ میخل شد_
 کنم؟یم
 
 بجاش بھت ی کنم ولتی راحت از ھمتون شکایلی ختونمی االن منی من ھمانای دانیبب_

 .دمیِفرصت جبران م
 

 : گفتمیشاک
 
 .ھی واسھ من کافرونی بیمن از تو فرصت خواستم؟ تو پاتو بکش_
 
 .شھی خوش خوشانتون میلی اونوقت خــــــــگھ،ینھ د_
 

 : گفتمکالفھ
 
  از جونم آرش؟یخوای میچ_
 
ِ کھ اونم مثل من داره نھی کار کرده، مھم ای بوده و چی نداره کھ مھسا کیبھ من ربط_

 . رهیسرش کاله م
 
 ؟ی منو خراب کنِیِ دختر جلف زندگھیِ بھ خاطر یخوای میعنی_
 
 : تفاوت جواب دادی بیلیخ
 
ِ اون طفل معصومم بھ خاطر بچھ بازی نذارم زندگخوامینھ، م_  نفر بھ گند ٣ شما ِیایِ

 . بشھدهیکش
 
 ؟ی کنیخوای کار می چ؟ی چیعنی_
 
 .ی بدوندی و بایزی چھی قبلش ی ولمیکنی معاملھ با ھم مھیمن و تو _
 
 ؟یچ_
 
 .شھی می ملتفیِ بھ ھم زدن نامزدٔھی قضنکھیا_
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 : زدمغیج
 
 چــــــــــــرا؟_
 

 : آورد باال و گفتدستشو
 
 .فقط گوش کن_
 
 : ادامھ دادقیِ نفس عمھی با
 
 بجاش توام از ی نکنم ولتی کھ نھ از تو و آرتام ، نھ از خانواده ات شکادمیمن تعھد م_

ِ و طبق قرار قبلیشیآرتام جدا م  .یکنی با من ازدواج ممونیِ
 

 : بغض کردم و گفتناخوداگاه
 
  برا من داره؟ی ادهی چھ فانیا_
 
 ادی و نیشی مھیتو و آرتام تنب,  وسطنی ای کھ واسھ من و بارمان و مھساس ولدشیفا_
ّ بھ چشم پلھ ببوی خودتون کسِی بھ خواستھ ھادنی واسھ رسنی کھ حق ندارنیریگیم  . نینیِ
 

 : شدم و گفتمنھی بھ سدست
 
 . کارو کنمنیامکان نداره ا_
 

 : کرد و گفتی صدا دارِپوسخند
 
 و یشی از آرتام جدا مای. ِ نبود بلکھ تنھا راه حلت بودشنھادی پھی نی اانا،یاشتباه نکن دا_

ِ منتظر حکم دادگاهنینیشی ھمتون با ھم مامی یشیِزن من م ِ . 
 
 :ِ سمت در ادامھ دادرفتی کھ می جاش بلند شد و در حالاز
 
 ....ی خود دانگھیاز من گفتن بود، حاال د_
 
 
 



 545 

 ... تنھا گذاشتدی جدِبتی مصای دنھی رفت و من و با آرش
 

ف  بھ پا کرد، بمانـــــــــــد کھ چند روز باھاش حری کھ آرتام چھ قشقرقبمانـــــــــــد
ً دادم تا موقتا سکوت کنھ، بمانـــــــــــد کھ محضر دار چقدر یزدم و چھ رشوه ھائ

 رو فسخ کرد، بمانـــــــــــد کھ آرش چقدر غھیِ بودن برگھ، صی جعلِدنیراحت با فھم
 کوتاه ی حرفش برنگشت، بمانـــــــــــد کھ چقدر التماسش کردم ولز ایکتک خورد ول

 ...یشیِن من م زمیری و گفت بمومدین
 

 یزی من و خرابتر از اون چِی و رفت، رفت و زندگختیِ مثل مھسا زھرش و رآرش
ِ بھ خودم اومدم کھ بغل شھرزاد بودم و زار ی ھمھ اتفاق، وقتنیبعد از ا. کھ بود کرد

 .زدمیِ و بھ حال خودم ضجھ مکردمی مھیزار گر
 
 : پارسا سرمو گرفتم باالِی صدابا
 
 .می و خالص شمشی بکشمیبھ نظره من کھ بر_
 
ِ پسر تنومند و خوش چھره مثل ھمنیا  راحت یلی مسائلم خنی خونسرد بود و با بدترشھیِ

 تا آسمون با نی اخالقش زمی آرش بود ولھی شبافھیِ از نظر قنکھیبا ا. کردیبرخورد م
ِمتانت و آرامش پارسا کجا و سماجت و خشم آرش کج. اون فرق داشت  ...!ـــــــــــــــــاِ

 
 : ھق کنان جواب دادمھق

 
 . بودی آسوننیکاش بھ ھم_
 

 : باال و گفتدی کششوینی بشھرزاد
 
 .می کنتیخوب مام از اون شکا...خوب_
 
  جونم؟مھی نیبھ چھ جرم_
 
ًٔ ھم بود و جدا ِھی کرده بود، بس کھ اخالقمون شبدای بود کھ شھرزاد واسمون پی لقبنیا
 .میھم بودٔ گمشده مھین
 
 .یِ بھ جرم زور گوئ،یِبھ جرم مردم آزار_
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 : پاک کردم و گفتماشکامو
 
 . کردمریِ کھ مثل خر تو گل گیدونی خودتم خوب م،ی شرسی نی راھچیھ_
 

 : کرد و گفتیاخم
 
 .  بودومدهی پسره خوشم ننیمن از ھمون اول از ا.... خر خودشھ_
 
 : ادامھ دادرفتی دو تا کاناپھ رو رژه مِنیٔ کھ فاصلھ بی جاش بلند شد و در حالاز
 
 باشھ، قرار دی بایِ راه حلھیِ کنھ، مگھ شھر ھرتھ؟ باالخره کھ تتی اذزارمیبھخدا نم_
 ! رو بره؟رهیِ دست تورو بگادی تا اون بمی کھ دست رو دست بذارسین
 

 ِی چشاِی عسلِی رگھ ھای چقدر وقت،ی دختر مھربون بود و دوست داشتنی اچقدر
 از شدمی و ذوق زده مکردمی متیِ بھ خشم و نفرت احساس امندادیش جاشو مدرشت

 . دارمی دوستائنی ھمچھی ھنوزم نکھیا
 

 :ِدست شھرزاد و گرفت و گفت.  زد و از جاش بلند شدی لبخبندپارسا
 
 .رهیگی نشستھ حرص بخور نفسم، پات درد مشھیاگھ م_
 
ِ اون روز نحس تابستوناز  بود کھ ھممون و روزی دنی انگار ھمی ولگذرهی سال م٢ یِ

 ٣ِ مقولھ در مورد پارسا صدق نکرد چون نیالبتھ ا. ِتا مرز سکتھ برد و برگردوند
ِ بند کفش ناقابل بتونھ ھی کھ کردی فکر میک. ماھھ تموم از خواب و خوراک افتاد بچھ ِ

 !...ھ؟ٔپاشنھ پاتو خورد کــــــــن
 

 : و گفتزبانی مِی کالفھ نشست رو صندلشھرزاد
 
 شھ؟ی می چمیاگھ بھ حرفش گوش نکن_
 

 : پاک کردم و گفتمشدوی کھ بالفاصلھ جاشون پر می اشکائدوباره
 
 .کنھی متیشکا_
 

ِ طبق عادت ھمپارسا  : و گفتبشی دستشو کرد تو جشیشگیِ
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  ھمش بلوفھ، ھان؟دیشا_
 

 : بھ چپ و راست تکون دادم و گفتمسرمو
 
 . کھ آرتام سرش آوردیی ھمھ بالنیز ا پارسا، مخصوصا بعد اسیاھلش ن_
 

 : و داد پشت گوششو گفتدشی اتو کشِی عسلِی موھاشھرزاد
 
 ؟ی آجشھی می کنھ چتیاگھ شکا_
 
 : و گفتمدمی کشیآھ
 
 .شمی کنھ بدبخت متی شکانای اگھ از بابا ایمن و آرتام بھ جھنم ول_
 
 تونــــــــھ؟یم_
 
 .مدارک الزمھ رم کھ داره.  کنھتیِ بھ جرم اغفال شکاتونھی راحت میلیآره، خ_
 

 :ٔ سرشو گذاشت رو شونھ پرسا و گفتدیناام
 
 ؟ی وقت داریتا ک_
 
 . سھندِیِتا بعد عروس_
 

 : کرد و گفتی اخمپارسا
 
  روز؟۴ فقط یعنی_
 

 . کردمنیی باال پادیٔ و بھ نشونھ تائسرم
 

ٔ دور شونھ شھرزاد حلقھ کرد و گفتدستشو ِ: 
 
 گھ؟ی میرتام چآ_
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 : زدم و گفتمی تلخِلبخند
 
 .ِ داره کھ بگھ؟ اونم مثل من قفل کردهیاصال چ...  بـــــگھ؟خوادی میچ_
 
 !؟ی مملکتم شوخِلی با وکی شوخیآخھ شوخ. می درفتادی کھ با بد کسمیبھتره قبول کن_
 

 :ٔ سرشو از رو شونھ پارسا جدا کرد و ذوق زده گفتھوی شھرزاد
 
 . کنھی بتونھ کارمی اگھ بھ سھند بگدیشا_
 

 : جواب دادمیفور
 
 . خراب شھشونیِ روز زندگنیدوس ندارم بھتر.  بفھمنیزی چدی نبانایسھند ا_
 

 : گوشمو خاروندم و ادامھ دادمِپشت
 
 .  قدم ازمون جلوترهھی آرش می نقشھ بکشیما ھر چ. ادی برنمی کاریًذاتا از دست کس_
 

 : زده گفتوحشت
 
 . گفتھ باشمامــــــــــا،ی نمتونی بھ خدا من عروس؟ی باھاش ازدواج کنیخوایم یعنی_
 
 :لبخند بھ لب جواب دادم.  حرفش خندم گرفتنی از ااری اختیب
 
 .میکنی می فکرھیِ کرد، بعد مراسم ی کارشھیفعال کھ تا جمعھ نم_
 
 : و گفتدی کشازهی خمیالک. ِ تموم شدن جملم، پارسا از جاش بلند شدبا
 
 .می بخوابمی خستم بھتره بریلیمن خ_
 
 : گفتمطنتی شبا
 
خستم نھ .  نھ گذشتھیکردی استفاده مندهیِ از فعل آدیبا.  پارسایفک کنم اشتباه کرد_

 .قراره خستھ شم درستھ
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 : کرد و گفتی اخنده
 
  تو دھنم؟یذاریدختر چرا حرف م_
 
 .شناسمیِ کھ ذات خرابتونـــــــــو مزارمیحرف نم_
 

 : شھرزادو گرفت و بلندش کرد و گفتِدست
 
 !م؟ی کردیری چھ گینیبیم_
 

 : زد بھ بازوشو جواب دادشھرزاد
 
 ؟ی تابلو نکنشدینم_
 

ّ سمت پلھ ھا گفتمدادمی کھ ھلشون می حالدر ِ: 
 
 .می داردی خری فردا کلگھ،ی دنی بخوابنیبر_
 

 . گفتن و رفتنری با ھم شب بخھمزمان
 

 ... دو تا خوشبختننی باز خوبھ خدا رو شکر ادم،یِ روز خوش ندھی کھ من
 
 
 

ِ نگاه یھر از گاھ. کردمی میِ پر مشروبم بازمھی نِالسی آرسام و با گِشی بودم پنشستھ
 . باغھی ورودِری و پشت بندشم نگاه مسکردمیساعتم م

 
 .شتری پام بِیِ و حرکت عصبشدمی کالفھ تر مقھ،یِ گذشت ھر دقبا
 

 : دستشو گذاشت رو پامو گفتآرسام
 
 .یکنیِ جلب توجھ می دارواشی واشی گھید.  داداشمگھیّبسھ د_
 
 . کردهری دیلیخ.  آرسامسیِدست خودم ن_
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 .سیِ آرش ، چون اونم نِشیاحتماال پ_
 
 : خشم نگاش کردم و گفتمبا
 
 .اری اونو بھ زبونت نِفیِاسم کث_
 

 انای باغ و ھمچنان منتظره داِی شده بودم انتھارهیخ.  نگفتیزی تکون داد و چسرشو
 : گفتشمویبودم کھ آرشام نشست پ

 
 . پھلوونیھنوزم کھ پکر_
 
 .زیّحوصلھ ندارم آرشام، مزه نر_
 

 : عوض کرد و گفتحرفو
 
 ؟یدیدوس دخترمو پسند_
 

 :ِ پس کلھ شو گفتمزدم
 
   درس خوندنتھ؟ِی بچھ؟ جایتو مگھ امسال کنکور ندار_
 

 : جوابمو بده کھ آرسام زد بھ شونھ مو گفتخواست
 
 .اونجارو آرتام_
 
 . اومده بودانامی داری تاخیباالخره بعد از کل.  کھ اشاره کرده بود نگاه کردمی جائبھ
 
ِ اون لباس بلند دنبالھ داره حربا ِ مواج پرِی و موھایشمی ِریِ  تو ِیای پرنھوی عشونش،یّ

 .قصھ ھا شده بود
 

 ...  رفت برا بغل کردنش ضعـــــــــفدلم
 
 ِیِ دستشو حلقھ کرده بود دور بازوی ولرفتیٔ شونھ بھ شونھ آرش را منکھی ابا

ِ صورت کردی کھ می و خنده اگفتی کھ میبا ھر جملھ ا. زدیشھرزاد و با اونا حرف م
 . و ابروھاشون در ھمترشدیِزن و شوھر جوون نگرانتر م
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 :ِ دم گوشم گفتآرسام

 
 !زن داداش مستھ؟_
 
 .دونمینم_
 
 تو یزی چھیِ شھرزاد آزاد کرد و برگشت سمت آرش و ِی دستشو از بازوانای داھوی

 .  بزنھیِگوشش گفت کھ باعث شد آرش لبخند پت و پھن
 
 ... اخم کردماری اختیب
 
ٔ انگشتشو کرد تو چال گونھ آرش و بازم انایدا ٔتمام خنده آرش جم شد .  گفتیزی چھیِ ِ

 .ظیِ اخم غلھیاشو داد بھ و ج
 
 ...زدمی من بودم کھ لبخند مندفعھیا

 
ِ بتونھ تعادلش و حفظ کنھ از گوشھ کت آرش گرفت و خودش و نکھی واسھ اانایدا ٔ

 .رسوند بھ ما
 
 : گفتمی آرومبھ
 
 ـــــــــــانام؟ی دایچرا مست_
 

 : کرد و گفتی اخنده
 
 .نی ببستم،یمن کھ مست ن_
 

ِشدت الکل مصرف.  داغشو فوت کرد تو صورتمِنفس  بود کھ یزی از اون چشتری بشیِ
 .حدس زده بودم

 
 : گفتمتی بھ آرش با عصبانرو
 
 ــــــــکھ؟ی مرتی بھ خوردش دادیچ_
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 ِزن منھ، تورو سننھ؟_
 
 . درار جوجھی چشت خوب شھ بعد قد بازِی پاِیبذار کبود_
 
 : زد و گفتیشخندین
 
 .ِنده دست منھفعال کھ برگِ بر_
 
 : برداشتم و گفتمزی طرفش خبھ
 
 . مناسبت منتاژ نکردم گورتو گم کن آرشِی جاھیتا اون برگِ برنده رو _
 

 :ِ واسھ عوض کردن بحث گفتشھرزاد
 
 پس مھسا کو؟_
 

 : و گفتمدمی بھ موھام کشیدست
 
 .ومدهین_
 

 : با تعجب گفتآرش
 
 ! از دست داده؟ویِ فرصت طالئنی ھمچھیچطور _
 
 : انزجار نگاش کردم و گفتمبا
 
 ....الیخی حاال کھ مھسا ب؟یٔ کاسھ داغتر از آشیدونستیم_
 
 : حرفمو گفتِونی اومد مانایدا
 
  بگم بھتـــــــــــون؟وی رازھیبچھ ھا _
 

 : جواب دادمکالفھ
 
 .جانم عروسکم، بگو_
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ھممون . می شکی جونش و تو ھوا تکون داد و اشاره کرد کھ بھش نزدی بِیدستا

 . بھشمی و زل زدکشی نزدمیناخوداگاه سرامونو برد
 

 : کرد و گفتی اسکسکھ
 
 ...نـــــــای نگی بھ کسیمن مشروب خوردم ول_
 
 . زدیٔ و قھ قھھ بلنددی نفس سر کشھی و اتشیمحتو.  برداشتزی منو از رو مِالسیگ
 
 بھ دیکشی دست مِوضع اونم بھتر از من نبود و مدام. ِ نگاه آرش کردمی درموندگبا
 .کردی تکرار میزی چھی لب ِری و زششیر
 
 : و گفتمدمی کشی بلندِآه
 
 . داخل واست قھوه درست کنممی برای بزمیعز_
 

 یائیدنی نوشِزی زوم کرد رو مھیبعد از چند ثان.  کرد و اطرافش نگاه کردزی رچشاشو
 . ما بودِزیِ متر جلوترو سمت راست م٣،۴کھ 

 
 : و گفتدی بھ ھم کوبدستشو

 
 ...کایوری...کایوری_
 

 .زی مِی تلو تلو خوران و سکسکھ کنان رفت پابعدشم
 

 :دی پرسجی گپارسا
 
 کا؟ی چیچ_
 

 : و گفترونی داد بنی نفسش و سنگشھرزاد
 
 . و درآورددسی ارشمِیادا. افتمی یعنی کایوری_
 
 . دختره پاک عقلشو از دست داده ھانیا... استغفرهللا_
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 :ِف آرش و با تمسخر ادامھ داد خم کرد طرسرشو

 
 . متوجھ نشدهی بھ اصطالح نامزد، برو جمعش کن تا کسِیآقا_
 

 : و گفتمدمی آرشامو از دستش قاپِالسیمنم با حرص گ.  سرش و تکون داد و رفتآرش
 
 .نویبعده من ا_
 
ِ چند قلوپ پشتھ سر ھم خالبا  .زی کردم و گذاشتم رو مشیِ
 
ِ اون ھمھ سر و صدا، دنبال ِالی خی کھ اومده بودم تھ باغ و بشدی می دو ساعتیکی

 . گشتمیآرامش گم شدم م
 
 و خلوت نجای ااومدمی مداد،یم EROOR  و مغزمگرفتی ھر وقت دلم می بچگاز
ِ تا جا داره داد بزنم و مثل خواستی بود کھ دلم می از ھمون شبائیکیامشبم . کردمیم

 ... کنمھی کوچولو گرِیدختر بچھ ھا 
 
 تونستمی خوب نمی بھ کارم نداشتھ باشھ ولی داشت کاری و سعکردی آوا درکم منکھی ابا

 مجبورا سکوت کرده بودم و فقط نی تنھا خواھرمو خراب کنم، واسھ ھمِیکھ عروس
 . باغِی بودم بھ درختارهیخ
 
 . زیّ خش خش، چشامو تنگ کردم و گوشامو تِی صداِدنی شنبا
 
ِ کھ دنبالھ لباس خوشگلش و گرفتھ بود تو مشتش و واسھ حفظ تعادلش ی در حالانایدا ِ ٔ

 .ِ سمت مناومدی مگرفت،یاز درختا کمک م
 

 : از جام بلند شدم و رفتم کمکشیفور
 
 ؟یحالت خوبھ دان_
 
 : کم نگام کرد و گفتھی
 
  ؟یتوئـــــــــ..... الھـــــــــــام_
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 .شناسھی منم نمگھی چقدر مستھ کھ دنیبب.... واو
 

 : گرفتم تو دستمو گفتمدستشو
 
 .آرتام. نگام کن، منم عشقم_
 

 : کرد و گفتی اخنده
 
 ؟ینجائــــــــــیا... تـــــــــوام... جــــــــان....یا_
 

 .زدی حرف مدهی بردهی محسوس، کش دار و برکامال
 
 : عجز گفتمبا
 
  خانومم؟یآخھ چرا انقدر خورد_
 

 اگھ نگرفتھ یعنی.  خوردی شاخھ و سکندرھی کرد بھ ری بره جلوتر کھ پاش گخواست
 . شده بودنیِبودمش، با مخ پخش زم

 
 : بھ صورتش و گفتمدمی کشدستمو

 
 . بده بھ درختھی تکن،ی زمیتا نخورد_
 

 : اولٔسکسکھ
 
 ...تــــــــــو... ــــــشھیم_
 

 : دومٔسکسکھ
 
 ...یکنـــــــــــ.... بغلــــــم_
 

 : سومٔسکسکھ
 
 ...داره. .. سوکــــــــس....درخــــــت_
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ِ باالخره سکسکھ آخر و اتمام جملھو ٔ: 
 
 ...بدنـــــ ـــــم....تـــــــــــــو... رهیمـــــــ_
 
 کھ چون دمی فھمی ھم و جملھ بسازم ولِشی تا کلمات و بذارم پدی طول کشھی چند ثانھی

ِ ھمون بھ قول خودش سوکس بره تو ایِ جک و جونور درخت ترسھیلباسش دکلتس م
 . لباسش

 
 : تو بغلم و با خنده گفتمدمشیاز پشت کش.  دادم بھ درختھیتک
 
 . کھ بخواد بھ بدنت دس بزنھوی اونکنمیلھ م_
 
 : سرخش نگام کرد و گفتِی چشا با
 
 .....مینـــــــــــیبش_
 

 نویی پادمشی کشفیِ فشار خفھیبا .  نشستم رو چمناو پاھامو از ھم باز کردمیزود
 .سرشو گذاشت رو شونھ مو چشاشو بست.  پاھامِنینشوندم ب

 
 :ِ دور شکمش حلقھ کردم و گفتمدستامو

 
 اد؟ی سرت می بالئھی نکرده ِی خدای نگفتنجا؟ی ای اومدی وضعت تنھائنیچرا با ا_
 
 .نمیببـــــــــــــــ.... باغـــــــو.... خواســـــــــتم_
 

 : کرد و مظلومانھ گفتزونی آونشوییِلب پا.  بھ طرفم کج کردسرشو
 
 ؟یآرتــــــــــ_
 
 : تھ دلم جواب دادماز
 
 جونم؟_
 
 ....دارم... ــــــــــشیج_
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 : کردم و گفتمی بلندٔخنده
 
 . خانوم کوچولوییپاشو ببرمت دستشو_
 
 : کم فکر کرد و گفتھی
 
 .رفــــــــت...نوچ_
 

 : گفتمشوینی بھ بزدم
 
 ؟یمطمئن_
 

 . کرد و لباشو گذاشت رو لبامنیی باال پاسرشو
 
 . کردمشی مخالفتم نداشتم و ھمراھی توانائی کارو کنھ ولنی انتظار نداشتم انکھی ابا
 

 داغ یِمثل لباش حساب.  بھ پاھاشدمی دستمو کشدمیبوسی کھ با خشونت لباشو مھمونطور
 .شیشونیتمو گذاشتم رو پ متوجھ بشھ دو تا انگشنکھیِبدون ا. بود

 
 ... داشتتب
 

 : کرد و گفتی دستشی کھ پسی جدا شدم خواستم بگم حالت خوب نازش
 
 ؟...حمـــــــــــوم... ــــــــــمیبر_
 
 : تعجب گفتمبا
 
 !حموم؟_
 
ِ دوش آب گرم، گوِری زمی برخوادی کھ مدمی فھمی جملھ گفت کھ منم با بدبختھی زور بھ  ایِ

 .گذرهی بھمون خوش مشتریاونجا ب
 

 داشتم بلندش کنم و بھ ی کھ سعیدر حال.  خندهِری و زدم زرمی جلو خودمو بگنتونستم
 : کم استراحت کنھ گفتمھیٔبھونھ حموم ببرمش تو اتاق تا 
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 . تو حواست کجاس دخترکنم،ی فکر میمن بھ چ_
 

صلھ سرشو  حویخودش و چسبوند بھم و ب.  بازوشو بلندش کردمِری انداختم زدستمو
 می ساختمون و دور بزنمی مجبور شدندمون،ی ببی کسخواستمیچون نم. گذاشت رو شونم
 .میِو وارد خونھ ش

 
 رو بغل کردم تا راحت تر باال انای دامیدی کھ رسنی ھمی ولمی برسدی کم طول کشھی

 . ببرم
 

 بھ صورتش و دی نقش محکم کوبزی رِیِ دختر مو فرفرھی کھ میّ پلھ ھا بودِکینزد
 :وحشت زده گفت

 
 زن داداشم چش شده؟_
 
 ی چنیا...  نداشتمـــــــــای اگھیِ بھ جز آوا خواھر دادی مادمی کھ یتا اونجائ.... ش؟یک
 ...گھ؟یم
 

 .  شده بودری دگھی دی ولی ھستی باز کردم کھ ازش بپرسم کدھن
 

 : قطع کرد و گفتویگوش
 
 .ادیاالن آرش م_
 

 انای نگا بھ داھی. زارمیِداغ زن داداشو بھ دلتون م... ھھ.  آرام بودنیس اپ.... آھـــــــان
 . معصومانھ بغلم خوابش برده بودیلیکردم، خ

 
 ِی کوچولونی افو،یٔ فرشتھ نحنی ایخوای کھ بپرسھ تو چطور مسی نی چرا کسآخھ

 !...ب؟یِ دست رقینانازتو، تنھا عشقتو بسپر
 
 
ِ احساس سر درد شدبا  بالفاصلھ مجبور بھ بستنشون شدم ی چشامو باز کردم ولیدیِ

ِ لحظھ فکر کردم االنھ کھ مثل دو تا توپ شھیچون   و رونی از جاشون بپرن بطونکیِ
 .ِ کف اتاقفتنیب
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ِ بار پشت سر ھم پلک زدم تا بھ روشناچند  دو بار زبونمو یکی.  عادت کردمطی محِییِ
ِ کھ حس کردم طعم تلخ ماژیزی تنھا چیِمزه مزه کردم و آب دھنمو قورت دادم ول  کیِ

 . برد بودتیوا
 
 کھ روش ویِ تخت نرمنی نھ ای و بفھمم کجام ولارمی کردم بھ مغزم فشار بی سعیلیخ

ِ توشو و نھ اون خرگوش ِیِ اتاق پر نورو، نھ ست سرمھ انی بودم شناختم، نھ ادهیخواب
 ...ٔگنده نشستھ رو مبل و

 
 کھ ی اجھی و نتدمی کھ دیزی و منگ پتو رو زدم کنار و خودمو نگا کردم، از چجیگ

 . شدخیازش گرفتم، مو بھ تنم س
 

ِ بھ زور تا وسط رونم شی کوتاه تنم بود کھ بلندنیٔ پسرونھ آستِی مشکِشرتی تھی فقط
 شو قھی اری اختیب. ی کارتونِکی کوچِیِروش پر بود از عکس جمجمھ ھا. دیرسیم

 مطمئن خواستمیجلو و چشامو لوچ کردم تا بتونم از اون باال توشو چک کنم، م دمیکش
 ...ِ سر جاشھرامیِشم کھ ھنوز لباس ز

 
ِ اسفباره خودم بودم کھ در باز شد و آرش با لباس ِلیِ اتاق و کشف دلِیبگی غرِریدرگ

 .  صبحونھ بھ دست وارد شدِینیخونھ و س
 

 : زد و گفتی تلخِلبخند
 
 ؟ی شدداریب_
 
 . reincarnation ٔجھی نتینیبی منجای کھ امینی ھنوز خوابمو انھ
 
 : حوصلھ جواب دادمیب
 
 .آره_
 

 :ٔ لبھ تخت و گفتنشست
 
 ؟یھنوزم درد دار_
 

 ...!درد...! یخونھ خال...! ی وجبھیِ لباس نیمن با ا...!  یِ با لباس راحتآرش
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 : داد زدمتی طرفشو با عصبانبرگشتم
 
  آرش؟ی کار کردیچ_
 

.  تو سرم تکون خوردیزی چھی کارو کردم کھ احساس کردم نی اعی و سری آنچنان
 . دستامو گذاشتم رو گوشامرون،ی بفتھیِ جسم جا بھ جا شده ننکھیناخوداگاه واسھ ا

 
 : زده گفتوحشت

 
 کنھ؟ی شد؟ سرت بازم درد می کار کردم؟ چی چویچ_
 
  نجام؟ی ؟ من چرا ای سرم آوردیچھ بالئ_
 
 : گفتی بدجنسبا
 
 . خوشت اومده بودیلی کھ خشبی داد؟ی نمــــــــادتی_
 

 : گفتممعترضانھ
 
 .آرش_
 
 :دی و داد بغلمو پرسینیس
 
 اد؟ی نمادتی یزی جدا چی کردم ولیشوخ_
 
 ھرچھ ِنییٔ مامانم درباره تعِی حرفاِدنی شنشگاه،یبرگشت از آرا...  کم فکر کردمھی

ِ کھ بھ انبار الکل سھند زدمی من و آرش و پاتکِی عقد و عروسِخیِزودتر تار  نایا... ِ
 .اومدی مادمی بود کھ ی صحنھ ھائنیآخر

 
 . بھ چپ و راست تکون دادمسرمو

 
 ارمتی مجبور شدم ب،ی مست کرده بودی و حسابی تا خرخره خورده بودشبید_
 . نجایا

 
 : کردم و گفتمشرتی بھ تاشاره
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  تنم؟ھی چنیپس ا_
 
 نکھیِ محض انمیا.  کردمتی پاشوی تشنج نکننکھی واسھ ا،یسوختی تو تب میداشت_

 ...نیزشت نشھ تنت کردم، ھم
 

 کالباس و لقمھ کردم و ِی کامل و گذاشتم الِارشوری خھی. دمی کشیِ از سر آسودگینفس
 . خوردم

 
ِ بلند آب آناناس و گرفت طرفم و گفتھی الغر و پاِوانیل ِ: 

 
 .یری کم بخور، جون بگھی_
 
 : زدم و گفتمیشخندین
 
 .لی دارم جوجــــــــــھ وکتیمن بھ آناناس حساس_
 
ِرد .  نشون ندادی نشد و عکس العملمی حواسش پرت بود کھ متوجھ کنای قدربھ

 .دی لختم رسِینگاھشو گرفتم، تا پاھا
 
 : گفتمظی غبا
 
  آرش؟یزنی مدیکجا رو د_
 

 : خونسرد جواب دادیلی کرد و خنگام
 
  ؟می واقعا محرمـــــگھی کھ حاال دیدونیم_
 
 : تمسخر جواب دادمبا
 
 .شمی نمیِ من محرم کسیٔجملھ عرب,  خط۴با _
 
 .کنمی میّ خط و رسم۴ اون یبھ زود_
 
 : و گفتمدمی کشیآھ
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 ؟ی ھممونو داغون کرداتی آرش، چطور با لج بازینیبیم_
 
 . حقمھس،ی نیلج باز_
 

 : زدم و گفتمی پوسخندبازم
 
 . ِ بھ خاطر بارماننایٔ ھمھ ایگفتی کھ مروزیتا د_
 
 .گذرمی اون بچھ وسط باشھ من از حقم نمِی کھ پای تا وقتگمیھنوزم م_
 
 .رونی دادم بنیِ آه بلند، نفسمو سنگھی ِدنی کشبا
 
 : جاش بلند شد و گفتاز
 
 زود ی کم کار دارم ولھی.  دفتررمی منم می و استراحت کنیتا تو صبحونھ تو بخور_

 .گردمیبرم
 

 : جم کردم و گفتملبامو
 
 .باشھ_
 
 
 . تازه وقت کردم کھ تمرکز کنم و بھ حرفاش فکر کنم, ِ رفتن آرشبا
 

 ی ندیزی چھی تا مونھ،یٔ معادلھ دو طرفھ مھیِ مثل ی زندگگھی مشھی جون ھمخانوم
 ی مستثنیٔ قاعده بده بستوننیِ االن منم از اِتیوضع. یری ازش بگیزی چیتونینم
 ...سین
 
 عشق ی بِی زندگھی شھی مجشی سرنوشتم باشم و با آرش ازدواج کنم کھ نتِعی مطدی باای

 شھی مجشی و مخالفت و بھ جون بخرم کھ نتیِ کنم و عواقب سرکشسکی رامیو آرامش 
ِ راه ھی نمیبی مکنمیالبتھ حاال کھ فکر م.  آرش از خانوادمِتی بھ آرتام و شکادنیرس

 ...  و بزنــــــــموی ھمھ چِدی قنکھی ھس، امیسوم
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 و دراوردم و با نفرت شرتیت. نیی پادمی از تخت پری و فوری و گذاشتم رو عسلینیس
بھ جز .  عروسکھ زده شمیِپرت کردم بغل دست اون خرگوشھ کھ باعث شد از ھر چ

 مویً نداشتم، مجبورا ھمونو تنم کردم و از روش مانتو روسری اگھی دِزی چمیشبیِلباس د
 .دمیپوش

 
 ...مارستانی دربست، رفتم بی تاکسھیِ و با گرفتن رونی از خونھ زدم بیواشکی
 
 ِری غبای کار تقرنی کھ داشتم ای اافھی و قپی با تی کنم ولمی کردم خودم و قای سعیلیخ

 ِی موھامم،ی نصفھ نِشی بازم آراکردمی رفتار می من عادیھر چ. ممکن شده بود
ِ درب و داغون و لباس شب دنبالھ دارم جلب توجھ مِونیشن ِ  . تو چش بودیادی و زکردیِ
 
ِ کھ بود خودم و رسوندم دم در اتاق دکتر سموات و در زدمی ای ھر بدبختبا ِ ِنبود . ِ

 . چند روز سرم اومده بودنی اِی بود کھ طیِ و مراجعھ کننده تنھا اتفاق خوبیمنش
 
 .دیبفرمائ_
 

 . و رفتم تو درو باز کردمآروم
 
 . دکترِیسالم آقا_
 

 . گرفت باال و نگام کردسرشو
 
 ؟ی تا حاال خونھ نرفتشبیاز د! ِ چھ وضعــــــھ ؟نیا_
 
 : نگا بھ لباسام کردم و گفتمھی
 
 . خدمت برسمنطوری اخواستمی اصال نمد،یببخش_
 
 : خنده گفتبا
 
 ؟یزنی حرف میحاال چرا انقدر رسم_
 
 .ھی موضوعم رسمنکھی واسھ ادیشا_
 

 : گفتملتمسانھ
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 .یری بگی مرخصیخوایمـــــرگِ من نگو کھ بازم م_
 

 : و گفتمزیبرگھ رو گذاشتم رو م. دمی کشیقی عمِنفس
 
 .  استعفا بدمخوامی دفعھ منینھ ا_
 

 : گفتیِ نگاه سرسرھی رو گرفت تو مشتش، بعد از برگھ
 
 شھ؟یمگھ م! ؟ی چیعنی_
 
 : کرد و ادامھ دادیپف
 
 انا؟ی شده دایباز چ_
 

 : گفتموی چرمِی رو صندلنشستم
 
 . برمخوامی م،ی علکشمی نمگھید_
 
 آخھ کــــــجا؟_
 
 .رمی منکھی مھم اسیجاش مھم ن_
 

 : گفتزشویٔ گوشھ مِیِ رو گذاشت رو زونکن آببرگھ
 
 ی بھ توقی تا تقیخوای می تا ک؟ی کھ واسھ خودت درس کردھی ای چھ زندگنیا_
 کھ واست ی بھ بعد با ھر مشکلنی قراره از ایعنی ؟ی و بری ھمھ چِری زی بزنخورهیم
 ؟ی مقابلھ کردن فرار کنِی بھ جااد،ی مشیپ
 
 فقط سی نی راھچی کھ ھمیدونی کھ ھممون منجاسی مسالھ اس،یمسالھ فرار و مقابلھ ن_

 .کنمیمنم کھ اعتراف م
 

 : دستامو ادامھ دادمِنی گرفتم بشدی کھ از درد منفجر مسرمو
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 رو دوس گھی دیکی کھ ی با زنشھی کھ نمدونھیٔآرش افتاده رو دنده لج، واال اونم م_
 .ادی کوتاه نمیداره ازدواج کرد ول

 
 : گفتی ناراحتبا
 
 کنھ؟یبھ نظرت استعفا مشکالت و حل م_
 
 ی بِی زندگفھمھی سال بعد کھ آقا تازه م٢ با آرش ازدواج کنم و خوامی نم،ی علیدونیم_

ٔعشق چقدر پوچھ، طالقم بده و دست از پا دراز تر برگردم سر خونھ اولم ِ. 
 

 : رو مچالھ کرد و گفتبرگھ
 
 از دست ی پا افتاده اِشیٔ مسالھ پنی ھمچھیِ پرستارمو بھ خاطر نی بھترخوامیمنم نم_

 .بدم
 
 : و گفتمدمی کشیآھ
 
 ؟یکنی امضا نمیعنی_
 

 : گفتقاطعانھ
 
 . دمی می بار بھت مرخصنی آخرِی براینھ ول_
 

 : ھامو ماساژ دادم و کالفھ گفتمقھیشق
 
 .نجای برگردم اگھی دخوامینم_
 
 .یگردی برمیکنی کھ فکر میزی زودتر از اون چیلیمن مطمئنم، خ_
 

. ِ و شروع کردم بھ ھم زدن عسلشیکی کردم تو ماگِ بزرگِ سرامی خالروی شِپاکت
 ...  و عســـــلھری شنیِ کھ بعد از شکالت داغ دوسش دارم ھمی ایدنیتنھا نوش

 
 و مارستانی بِی چرا احساس کردم بودونمی نمی قلوپ خوردم ولھی یِ لذت خاصبا

 .خورهی چرا احساس کردم حالم داره بھ ھم مدونمی نمده،یپانسمان م
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 از یھر چ. ییوِ سمت دستشدمیِ و دستمو گذاشتم دم دھنمو دوئنکی و انداختم تو سوانیل
. رونی چند مشت آب زدم بھ صورتمو اومدم بھی. صبح تا حاال خورده بودم باال آوردم

 .ِ نگران، دم در منتظرم بودٔافھی با قشیمل
 

 : زدم و گفتمیلبخند
 
  جون؟شی شده ملیزیچ_
 

 : تو ھم قفل کرد و جواب دادانگشتاشو
 
 ؟ی بپرسم، خوبدی من بانویا_
 
 .سی نمیزینگران نباش، چ_
 

 : سفت کرد و من من کنان گفتشوی روسرِگره
 
 پس چرا حالت بد شد؟... آخـــــھ... آخــــــھ_
 

 : زد بھ صورتشو ادامھ دادچنگ
 
  ھــــــــان؟؟ینکنھ باردار_
 
 : زدم و گفتمیٔ قھھ بلندقھ
 
 .نی ھمدهی زخم و پانسمان مِی لحظھ احساس کردم، عسل بوھیفقط .... نھ بابا_
 
 ؟یمطمئن_
 
  کنم؟یمگھ من گلم کھ گرده افشان. بلھ، مطمئنم_
 
 :دی پرسجیگ
 
 ؟یچ_
 
 .سی خبرا ننی تخت از االتونی خگمیم... یچیھ_
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 . کم مشکوکانھ نگام کرد و رفتھی
 

 نای اونوقت انجا،یِ دارنـــــــا، من از دست آرش در رفتم اومدم ایِ چھ دل خوشمردم
 و با اون ی بازکیِّ مونده بزنم خط رمانتنمیھم...  واسھ مندنی میِاحتمال باردارا

 ...! کنمیبچھ ساز, زورگو
 

 و میِنشستم بغل دست مش رح.  خشک کردم و رفتم تو سالنشرتمی تِنیی با پاصورتمو
 :گفتم

 
 .نیکنی استفاده منایِ خوب از نبود آقا جون امـــــــا،یخودمون_
 
 : و خاموش کرد و گفتی ویت
 
  بپرسم؟یزی چھی شھیم_
 

 : انداختم رو پامو گفتمپامو
 
 .شھیمعلومھ کھ م_
 
 ؟ینجائی کھ ادوننی منای ایحاج_
 

 : و گفتمدمی خندیالک
 
 .نی کنموی برســــــم، بعد چغولنیحاال بذار_
 
 شده یراستش و بگو چ. ی تو چقدر سھندو دوس داردونمی من کھ مگھی ندونھ دیھرک_

 ؟ی تنھاش گذاشتتی موقعنیکھ تو ا
 

 : بار باز و بستھ کردم و گفتمھی چشامو
 
 رنی ھفتھ مھی, ِ کردم، بعدشم واسھ فردا پرواز قبرس دارنیاوال باھاشون خداحافظ_

 .ِماه عسل
 

 : زد و گفتی محوِلبخند
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 .دادی مکیِ تو فرودگاه قبرس کشدیاالن با,  کھ من شناختــــــمیانائیاون دا_
 

 : و ادامھ دادزی و گذاشت رو مکنترل
 
 .ِبگو بذار اون دل کوچولوت وا شھ.  عمو جونیکنی نمدای درمونشو پیتا دردتو نگ_
 
 : و گفتمدمی کشیآھ
 
 . ِ درمونیِدرد من ب_
 
 : جاش بلند شد و گفتاز
 
 .  باشھ فقط مرگھ کھ چاره ندارهادتی_
 
 .سیمالھ منم کمتر از اون ن_
 

 : برگشت و گفتھوی یِ سمت در ولرفت
 
 . کردندای پیزی چھی کرده کھ مطمئنم واسھ مرگم شرفتیاالن علم انقدر پ_
 

.  زنگ خوردلمیخواستم جوابشو بدم کھ موبا. دمی بعد از مدت ھا از تھ دلم خنددم،یخند
 : گفتم و جواب دادمیدی لب ببخشِریز
 
 بلھ؟_
 

 :ِ پر از تمسخر آرشِیصدا
 
 .یچھ عجــــــــب، افتخار داد_
 
 ؟یخوای از جونم می چ،یشارژمو تموم کرد_
 
 ؟یبگو کجائ_
 
 . کھ بتونم نفس بکشمی جائھی_
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 ؟یبا دوس پسرت در رفت_
 
 ؟یباز شروع کرد_
 

 : زدداد
 
ٔ مثل بچھ آدم بگو کجائانا،یمن شوھرتم دا_  اگھ خودم ی علِی بھ والشتھ؟ی پی ک؟یِ
 . باشھشتیً مخصوصا اگھ آرتام پ،یکنی کنم ضرر مداتیپ
 
 دست از سرم س،ی نشمیآرتام پ! س؟ی نتیِچرا حرف حساب حال.  آرشیکچلم کرد_

 .بـــــــردار
 

 : کرد مھربونتر حرف بزنھیسع
 
 ؟ی خودت بگسی بھتر نکنم،ی مداتیمن کھ اول و آخرش پ_
 
 . خاموش کنم آرشموی نکن گوشیکار_
 
 .سیِ کار اصال بھ نفع خانوادت ننی کھ ایدونیخودت خوب م. یجراتشو ندار_
 
 ؟ی منو تصاحب کندنیّ و خط و نشون کشدی با تھدیخوای میتا ک_
 
ِ صبح تا شب مثل سی الزم نگھی بدم دصی کھ تشخی کھ الزم باشھ، تا وقتیتا وقت_

 . کنمبتی تعقایکاراگاه مخف
 
 : حوصلھ گفتمیب
 
 . آرشایکوتاه ب_
 
 قانون برت ای یگردی خودت برمِی خودت با پاای .انای دادمی ھفتھ بھت وقت مھیفقط _
 .گردونھیم
 

 . گفت و تماس و قطع کردی بھ عربیزائی چھی آقا جون، ِمثل
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 ...غیر المعــــــــقول... متــــــــھور... الـــــــغباء... المجــــــــنون

 
 .خوبت شـــــــــد؟ منم بدلم... ّواال.  حرف بزنھی کرده فقط خودش بلده عربفک

 
 بودم، دوباره تلفنم زنگ می عربِیِ درست و غلط بودن فحشاِری کھ درگھمونطور

 : شماره رو نگا کنم جواب دادمنکھیِبدون ا. خورد
 
 ...الـــــــغباء_
 
 ؟ی در رفتی دبندفعھی ا؟یکنی کار می کشورِنی ب؟یچــــــــ_
 
 ؟یآرتام توئ_
 
 : خنده گفتبا
 

 وونھ؟ی دی عرب شدِخیِنکنھ زن ش, راستشو بگو_ 
 
 .  کوکھفتی کھ کنمیبیم_
 

 : کرد و گفتی اسرفھ
 
 . زده بھ سرمیفیاز بالتکل, ّنھ واال_
 
 ؟یکجائ_
 
 ؟یتو بگو کجائ. مارستانمیمن کھ جام معلومھ، ب_
 
 . بھترهیندون_
 
 .سی نشتیباشھ قبول، فقط مرگِ من بگو کھ آرش پ_
 

 شیِ حد قابل پنی ھمنو تا اِھی دو تا پسر انقدر شبنیچرا ا. دمیِ بار دوم از تھ دلم خندِیبرا
 !؟ینیب
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 : و گفتمی جا کفشِنییِ قسمت پانشستم
 
 . بھ بعدم قراره تنھا بمونمنینھ تنھام، از ا_
 
 ...یمن نم_
 

 فونیِ سمت آرفتی کھ میشی نگا بھ ملھی. ِ ناقوس وار اف اف حرفشو قطع کردِیصدا
 :کردم و گفتم

 
 باشھ؟. میزنی بعدا با ھم حرف میآرت_
 
 .ِباشھ عشقم منتظرم، مواظب خودت باش_
 
 .یتوام، با_
 

 : و با خنده گفتمشی ملِشی پرفتم
 
 تور؟ی بھ مانی زل زدینطوری کھ اھی حاال مگھ کن،یاخمــــــــو بب_
 

 : تنگتر کرد و گفتچشاشو
 

 .شناسمی دخترو از کجا منی کھ اارمی بادمی کنمی میدارم سع_ 
 
 . نگا کنمفونوی آدی افتاد کھ باادمی جملھ، تازه نیِ گفتن ابا
 
 : زدمغیج
 
 ! آلـــــــــماسنکھیا_
 

ّ سمت پلھ ھادمییدو ِ . 
 
 : داد زدشیمل
 
 .ِبا اون لباسا نرو دم در, دختر زشتـــــــــھ_
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 : کردم و گفتممی و مشکدیِ نگا بھ تاپ شلوارک سفھی
 
 .ھی خودشھ،ی نمیزیچ_
 
ِ گفتم و با چند تا پرش آھو وار خودمو رسوندم دم درو بازش کردمنویا  تو دمشیکش. ِ

 :بغلمو گفتم
 
 ؟یخوب. زمیآلــــــــما، عز_
 
 .خوبم_
 
 : خودش جدام کرد و ادامھ داداز
 
  مرد بودم؟ھی من دی جلو در؟ شایای نافھی و قختی رنی کھ با ایتو ھنوز آدم نشد_
 
ّ جنس مذکر، آخھ مرد ِی قحطنی بعدشم تو ا،یمونیاوال من اگھ آدم شم کھ تو تنھا م- ِ

  کار کنم؟یِ لباس خونمھ خو، چنیدرضمن ا!! ِکجا بود دختر خوب؟
 
 .ی دارنتی جواب تو آستھی شھی کھ ھمی دانیری بمیا_
 
 انا؟ی دای مثھ آدم بگی تونی نم؟ی با اسم من داری تو مشکلگمیم,  کوچولــــــــوبیس_

 .یندازی الھام مِادیمنو 
 
  خواد بھ تو چھ؟ی اصال دلم مھ؟یالھام ک_
 
 چطوره؟, ی آلیشی خب پس تو ھم میلیخ_
 
 : خونسرد جواب دادیلیخ
 
 .ستیمھم ن... خب بگو_
 
 .ی فسقلی پرروئیلیخ_
 

 :ِ دور کمرش حلقھ کردم و ادامھ دادمدستمو
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 .می بھتر ه بر،ی خفھ شد از فضولشیمل_
 

لش دادم بھ طرف ساختمونیلبخند ِ زدم و ھ ٔ . 
 

 :ِ از حصار دستام آزاد کرد و گفتخودشو
 

 .حال تو خونھ رو ندارم, مینی بشنجای ای درختانی ھمھی ساری زای ب؟یری میکجا دار_ 
 

 : جم کردم و گفتملبامو
 
 .باشھ-
 

 بود، ی خوبِیچھ روزا.  رو چمنامی و سر خوردالسیِ بھ درخت گمی دادھی تکمای قدِمثل
 .میزدیِ و سر و کول ھم ممیدیخندیچقدر م

 
ِ عروسک کچل زشت با ھم دوست شھیِ سر کردی فکر میک  فکر یک! ؟... یمی و صممیِ
 نی حاضر نبود اشغاالشو از خودش دور کنھ، محبوبتری کھ حتیانائی داکردیم

 حدس تونستی میاصال ک! ؟... زر زرو کنھِیِ دختر کوچولوھی ِیعروسکش و فدا
 !؟...سالھا باھاش درد و دل کرد  سالھ اعتماد کرد و۵ٔ دختر بچھ ھیبزنھ کھ بشھ بھ 

 
 . تلخمِی پرت شدم تو زندگنمیریِ آلما از فلش بک شِی صدابا
 
 خبرم ی بوشھر؟چرا نامزد کردیومدی من نی چرا برا نامزدمـــــا؟یما مثال دوست_

 ؟ی صاحبتو چرا عوض کردی شماره بنیدم ا بع؟ینکرد
 
 تو، کما بودم، بعدشم ِیِ بگم برات کھ موقع نامزددی مختصر مفی اش مفصلھ ولھیقض_

 شد، راستش و ی ھل ھولکیلی کھ خممینامزد. ّ خطمو عوض کردمنایِکھ بھ دستور بابا ا
  چھ خبره؟فھممی ھنوز خودمم نمیبخوا

 
 .ــــــــــمی بزرگوارمیقانع نشدم اما چھ کن_
 
 ِاون نامزد تخس و اخموتم اومده؟...  بچھ پرو،یآخـــــــ_
 
 : جواب دادی ناراحتبا
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 . بھ ھم خوردمونی نامزدیاومده ول_
 
 : تعجب گفتمبا
 
 چرا؟_
 

 گلم، اگھ دوست داشتھ ِیدوستا. (  ماجراِازی تا پریِ کردن سفی کرد بھ تعرشروع
ّ رو از رمان در تمناھی قضنیتونیم, نیباش  )نی کنبیِ توام روھا جون تعقِیِ

 
 : تأسف سرمو تکون دادم و گفتمبا
 
 پا شده باھات یحاال با چھ روئ. ی دقت کرده بودشتری کاش بنن،یمردا ھمشون ھم_

 نجا؟یاومده ا
 
 .ادی بخواستی ازش خواست وگرنھ نمییدا_
 

 : تو ھوا تکون دادم و گفتمدستمو
 
ِ منت درھیپس _   سرت گذاشتھ؟میست و حسابّ
 
 . خواست بکنھی کھ بزارم ھر کارستمی سابق نی اون آلماگھیمن د... نھ جرات نداره_
 
 : و گفتمدمی کشیآھ
 

 .ی و تظاھر کنی بسوزدی فقط بای کنھ چقد عوض شدی نمیفرق, یعاشق کھ باش_ 
 
 .ی کنفی تا برام تعرمونمیمنتظر م_
 

 : زدم و گفتمی ای مصلحتِلبخند
 
 .حتما_
 

 : گرفت باال و گفتسرشو
 

 . کردمالسیبدجور ھوس گ_ 
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 : زدم و گفتمیچشمک

 
 م؟ی بخورالسی گمای قدِادیِ سر درخت، بھ می بریموافق_ 
 
 : و گفتدی خندزیر
 
 .میپاشو بر... موافقم_
 

 و مسخره ی شوخی قالب گرفتم و رفت باال، پشت بندشم خودم رفتم باال و با کلواسش
 .میِ آقا جونمو نوش جون کردِیالسای گیباز
 
 : عجز گفتمبا
 
 ن؟ی کارو کردنیآخھ چـــــــــرا آقا جون؟ چرا ا_
 

 : گفتشوی گھواره اِی رو صندلنشست
 
 س؟ی بس نگھید. یدی مالرهی جور وا جور سرمونو شِی روزه با بھونھ ھا١٠االن _
 

 : پاش زانو زدم و گفتمجلو
 
 .. بسازمشوننی بارم اجازه بدھیِ طلب آرزو کنــــــــــم؟ شھی ھمدیچرا با_
 
 .انای دافھممتینم_
 
 . آرتام بودمِشی پنجا،ی اِی کھ االن من جانیدیفھمی اگھ مگھ،ی دنھیھم_
 

 .الالھ اال هللا_ 
 

 : کھ عصاشو گرفتھ بود و گفتمی گذاشتم رو دستدستمو
 
 .نی بار درکم کنھیفقط ,  بارھی آقا جون، کنمیخواھـــــــــش م_
 

 : گفتنی بھ موھامو غمگدی کشدستشو
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 و احترام سرش ای کھ حیانائیِ بابت چقدر غفلتھ؟ کجاســــــت اون داریی ھمھ تغنیا_
  کھ من بزرگش کردم؟یانائی کو اون داشد؟یم
 

 : زدم و گفتمی تلخِلبخند
 
ٔدنبال نوه محبوبتون م_  نینیبیم...  آقا جون؟نینیبیم... ن؟یگمش کرد... ن؟یگردیِ
 ؟ی چیعنی نداشتن شیِ راه پس و پنیفھمیحاال م...  شدن چقدر دردناکھ؟وسیمأ
 
 .ی برگردیخوای بھ زورم کھ شده می ولی دارشیِتو راه پ_
 
 : بغض گفتمبا
 
 نی حداقل بذارن،یعشقمو ازم گرفت. نیتورو خدا آرش و قانع کن, تورو خدا آقا جون_

ِ شانس دوباره شروع یِ حق انتخاب ندارم ولگھی ددونمیم. م بمونھ واسھ خودمیزندگ
  داشتھ باشم؟تونمیکردن کھ م

 
 . ندارهی ادهی فایدونی می نده وقتیِقسم الک_
 
 : جام بلند شدم و با حرص گفتماز
 
 ...من. شدی خانواده ھا باز مِی پادی آقا جون، نبانی باشھ کھ خودتون خواستادتونی_
 
 : ناز ماما جملم نصفھ موندِی صدابا
 
 .ادی منای انی شھِاطی صداتون تا حنـــــــجا؟یچھ خبره ا_
 
 :ِ جون عصاشو گرفت سمت من و گفتآقا
 
 . بپرستیٔ نوه فرارنیاز ا_
 

 : جون زد بھ صورتشو گفتخانوم
 
 !؟یزنی کھ مھی حرفا چنیا! ؟ی حاجی چیعنی یفرار_
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 : جون سرشو تکون داد و با تمسخر گفتآقا
 
 خبر اومده ی شبونھ نامزدشو قال گذاشتھ و بی صداش کنم وقتی چیانتظار دار_
 ِ ده روزه چندتا خانواده رو گذاشتھ سر کارو نگران کرده؟ی وقتنجا؟یا

 
 : گفتدانھی ماما نا امناز
 
 شد؟ی فاش مدی کھ نبای بود اون رازنیا... ؟یکردی ممی کھ قایزی بود اون چنیا_
 

 : گفتمکشوی نزدرفتم
 
ِ بارھا بارھا دھن بھ دھن گشت و مثل بومرنگ برگشت یوقت... کدوم راز؟... راز؟_

ِ مثل ی ولنیدی آب شدنمو دنھی بھ عیوقت... ن؟ی سپر کردنھی واسھ انکارش سیبھتون ول
 بھ جاش ی شب و روز آرتامو خواستم ازتون ولیوقت... ن؟یآب خوردن چشاتونو بست

 ...شمی بھ رنیآرش و بست
 
 .گھیبس کن د_
 
ِ جون طبق عادت ھمآقا  : و گفتنی رو زمدی عصاشو کوب،یشگیِ
 
 .انایبرو تو اتاقت دا_
 
 : شدم و گفتمرهی چشاش ختو
 
 .بازم چشم_
 

, کردمی و کھ با خودم آورد بودم جم می لباسکھی تا ت۴ کھ ی تو اتاقمو در حالرفتم
 . رو گرفتمنایٔشماره ت

 
 :ی تو گوشدیچی خواب آلودش پِیصدا

 
 بــــــلھ؟_
 
 ؟ی جونـــــــم، خواب بودینائیت_
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  شده؟یچ. دارمی بگھیاالن د_
 
 .نای برم تخوامیم_
 

 : و گفتدی کشی اازهیخم
 
 .ی کجا؟ تو کھ تازه اومدندفعھیا_
 
 .ھی برم ترکخوامیم_
 

 : شدی جدلحنش
 
 ؟ی ؟ با کــــــــیِ ک؟ی واسھ چ؟یچـــــــــ_
 
 . دونھ دونھ بپرسنا؟ی تکی بھ اتوماتیبست_
 
 : محبوبمو گذاشتم تو ساک و ادامھ دادمِشرتیت
 

 شھی واسھ ھمزنموی بعدش با سھند حرف می شمال ولرمی میفعال واسھ رد گم کن_ 
 .ھی ترکرمیم
 
 .امیمنم باھات م_
 

 : زدم و گفتمیلبخند
 
 .کنمی خبر منارمیآلما ا. ی باششمی توام پخوامی زنگ زدم بھت، منیواسھ ھم_
 
 م؟ی سر و صدا بری بیخوای چرا؟ مگھ نمگھیاونا د_
 
 . ، امکان نداره لومون بدهِیِآلما دختر رازدار_
 
 .ارهی مشمیی حتما پسر دای ولدونمیم_
 
 بھ کمکش دی شاِسی پلسای باشھ نکی ھر چکنھ،ی نمبی عیچھ بھتر، کار از محکم کار_

 .تھ باشم داشاجیاحت
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 : کرد و گفتیمکث

 
 م؟ی صبح حرکت کن٨فردا . یدونیباشھ، ھر جور خودت صالح م_
 
 .منتظرتم. آره، خوبھ_
 

 .بمی و قطع کردم و بھ زور جاش دادم تو جیگوش
 
 : متنو نوشتمنی کاغذ و قلم برداشتم و اھی, یی داِیمیِ کار قدِزی مِی تو کشواز
 

ٔ نوه حــــــــــاج نیتریعاص... ِ حـــــــــاج ارسالن افشارِیٔنوه فرار...  افشارانای دامن،
 خانوم ھیٔ کرده حاجزیعز... ِ خانوم خوبلر آباد کنھیِافتخار حاج... انیریِمحسن مش

 . کھ اشتباه کردمکنمیاعتراف م... یِنازدار سلطان
 

ِ عشق آرتام زندنی و آخرنیاول...  افشارانایدا, من ... یبیِ آرش غِیِمحرم شرع... ِ
ِتنھا وارث مونث مھد...  سھند افشارٔدونھی یکیِخواھر   ِیفرشتھ کوچولو...  افشاریِ

 ھمھ نی اِری کھ کمرم زکنمی کھ کم آوردم، اعتراف مکنمیاعتراف م... رابیٔخانواده م
 ی ولادی سرت بتونھی کھ مِی اتفاقنیزجر آورتر,  کھ عشقنمکیفشار خم شد، اعتراف م

 ...کشمی و پا پس نمزنمیزانو نم,  کھ اگھ جونمم درادکنمی اعتراف منمیا
 

 یلباسامو عوض کردم و ب. زیِ از وسط تا کردم و بھ شکل ھشت گذاشتم رو مکاغذو
 .رونیسر و صدا از خونھ زدم ب

 
 

 بعد، آلما تو ھیچند ثان.  رو فشار دادم و منتظر موندمنای خانوم انیٔ خونھ شھزنگِ
 .ِچھارچوب در ظاھر شد

 
 : در رفت کنار و گفتِیاز جلو.  نگام کردمتعجب

 
 . توایب_
 

 . کھ ازم خواستھ بود و کردمیکار
 
 :دی پرسی آرومبھ
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 . ی اختھی بھم ریلی خانا؟ی شده دایچ_
 

 . کنمفی داخل برات تعرمیبر_ 
 

 .دیدی مالی نشستھ بود و سری وی تِی خانوم رو بھ رونیشھ. می خونھ شدِوارد
 

 : شدم و گفتمکشینزد
 
 .سالم_
 
  خوبن؟نای دخترم؟ مامان ایخوب. زمیسالم عز_
 

 : زدمو جواب دادمیلبخند
 

 .خوبن سالم رسوندن. خانمنیممنون شھ_ 
 

 : بپرسھ آلما گفتی اگھیِ فرصت کنھ و سوال دنکھی از اقبل
 

 . تو اتاق خودممیریعمھ ما م_ 
 
ِبا اشاره دست آلما جھت .  گفت و سرش و تکون دادی لب باشھ اِریز  کردم و یابیٔ

 .ٔ طبقھ باالمی بردی بادمیفھم
 

 : باز کرد و گفتدرو
 
 .بفرما_
 
 !…ی کھ جلتنمن شدنمیبیم_
 

ِ رو تخت تک نفره وسط اتاقمینشست.  و ھولم داد داخلدیخند ِٔ. 
 

 : گفتکنجکاوانھ
 

  شده؟یخب حاال بگو، چ_ 
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 ؟یای برم شمال، باھام م خوام فردایم_ 
 
  شده؟یچرا؟ مگھ چ_
 

 : گفتمکالفھ
 
 .ادیمجبورم برم، آرش داره م_
 
 .  خوبھیلی خنکھی ااد،یخو ب_
 

 . خبر ندارهبتامی روحشم از مصیوقت, حقم داره بگھ خوبھ... ھھ
 

 : نگام کرد و ادامھ دادمشکوکانھ
 
 ؟ی کردفی واسم تعروی ھمھ چیتو مطمئن_
 

 : و گفتمدمی کشیقی عمِنفس
 
 . بھ من برسھدیِخالصھ بت بگم کھ دست آرش نبا_
 
 ازش فرار ی آرش نامزد توئھ چرا دار؟یگی می چی معلومھ دار،ی کردجمی گانایدا_
 ؟ی کنیم
 
ًاون موقتا و اسما فقط نامزد منھ. مفصلھ_ ً... 
 
ِ چشاش از زور تعجب، گرد گرد شدچارهیب ِ: 
 
 ؟یگــــــــی میر دای حالت خوبــــــــھ؟ چانایدا_
 
 غھی منو آرتام صنی با آرش نامزد شم بنکھیقبل از ا... می کردی کارھی منو آرتام نیبب_

 و ازش می بھ آرش بگنویِقرار بود سر فرصت ا. خونده شده و آرتام شد شوھره من
 و من مجبور شدم با ختی بھ ھم ری آرش ھمھ چِی آنِمی با تصمی بکشھ کنار ولمیبخوا

 .  معاملھ شمھیِآرش وارد 
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 :ِ دور خودش زد و گفتی جاش بلند شد و چرخاز
 
  ھ؟ی چای بازوونھی دنی ا؟ی کنی می شوخیدار_
 
 مھسا کردن و آرشو ِمی تقدیدو دست, عشقمو ازم گرفتن, اونا آرتاممو. درکم کن آلما_

  ساکت باشم؟ی خواستیم. قالبم کردن
 
 :دی تمسخر پرسبا
 
  داشت؟می ادهیفا, ٔ نقشھ قشنگتوننیا_
 
 . زرنگتر از آب درومدکردمی کھ فکر میزیآرش از اون چ. نھ فعال_
 
 .ی کردجمیگ.  دونمینم_
 
 . دارماجیاحت, یلی دوست خھی ی روزا بھ شونھ ھانیا. فقط درکم کن آلما_
 

 : نشست بغل دستمو گفتدوباره
 
  شمال؟یریحاال چرا م.  من کنارتمی کنیتو ھر کار, قربونت برم_
 
 . بھ سکوت برسمکمی خوام یم.  خوام با آرش روبروشمینم_
 
 ؟ی بری خوای میک_
 
 ؟یایباھام م.  متوجھ بشھی خوام کسینم. فردا_
 

 : گفتکیِ مکث کوچھی از بعد
 
 .ادی مسامینک, امی زاره تنھا بی عمھ نمی دونی اما تو کھ مامیم_
 
 : زدم و گفتمیلبخند.  ھمراھمون باشھسامیکھ از خدامھ نک اوردمی رو خودم نبھ
 
 .یای کنار بتیی با پسردای تونی ندارم اگھ خودت میمشکل_
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 م؟ی کنیفقط فردا صبح ساعت چند حرکت م. سای برم رو مخ عمھ و نکدیپس امشب با_
 
 .٨حول و حوش _
 
 .خوبھ_
 

 :ِ کھ از جام بھ قصد برگشت بھ خونھ بلند شدم گفتنیھم
 
 کجــــــــا؟_
 
 .نی نکنریفردا د. دهی مری بھ رفت و آمدام گیلیآقاجون خ.  برم آلمادیبا_
 

 : تکون داد و گفتسرشو
 
 .میایباشھ سر ساعت م_
 
 . تو اتاقمدمی برگشتم خونھ و آروم خزی سرسرِی خداحافظھی با
 
 

 : فرزام و گفتمِی بھ بازوزدم
 
 .گندت بزنھ، انقدر بوق نزن_
 

 : گفت کرد ویاخم
 
 . کردن آخھریخو د_
 
 : جواب دادنایت
 
 . ِدنی بھتر از ھرگز نرسدنی رسرید_
 

 : و گفتمنایِ سمت تبرگشتم
 
 نام؟ی داشت تیچھ ربط_
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 و کت ندازهی مرتی و گشھی مداری بوق، آقا جونت بِی کھ با صدانجاستیربطش ا_
 . دهی آرشت مِلیبستھ تحو

 
 ... آھــــــــــــان_
 
 .میمونیحاال تو بھ جھنم، ما از شمالمون م_
 

 : کرد و گفتی تک خنده افرزام
 
ِ مثل ما ی کھ دوستائی کھ تو تا وقتمیریگی مجھیِ استدالل جالب و بھ جا نتنیاز ا, پس_

ِ غم دشمن نداشتھ تو بخوردی نبایدار  .یِ
 

ٔ بگم کھ در خونھ شھیزی چخواستم  .رونی اومدن باسی باز شد و آلما و نکنای خانوم انیِ
 

 : خودش و رسوند بھ ما و گفتآلما
 
 .رهی نمیی جانشی بدون ماشنیا. میای خودش منی با ماشسایمنو نک,  جان معذرتانایدا_
 

 .میمونی پرست بگو گممون کنھ منتظرش نمنیفقط بھ اون ماش,  ندارهیاشکال_ 
 

 . کردنیی باشھ، باال پاِی بھ معنسرشو
 

 : گفتمنایِ گرفتم سمت تدستمو
 
 از یکی جون، نای خوابالو خانوم، تنیا,  کنمی میآلما جون معرف... رفتای مادمیداشت _

 . دوستامھنیبھتر
 

 :ِ سمت فرزام و با خنده ادامھ دادمبرگشتم
 
 . باھامون دارهی چھ نسبتدونمیّواال من خودمم نم, ِ فرزام خانشونمیا_
 

 . دی کرد و خندنیی دوباره سرش و باال پاآلما
 

 : گرفتم و گفتمدستشو
 



 585 

 . کرده بودمفی آلما کھ ازش تعرنمیبچھ ھا ا_
 

 : گفتآلما
 
 .میشی آشنا مشتری بمی توقف کردشاالی ام،یفعال کھ وقت ندار_
 
 ...نـــــــایمونی عقب من،ی حرکت کنیشمام زود. میباشھ، پس ما رفت_
 

 : کھ ازمون دور شد، فرزام گفتآلما
 
 ؟!نایمگھ قرار بود با ما ب_
 

 . باال انداختم و چشامو بستمی اشونھ
 
 
 
 : و گفتمدمیچشامو مال, نی ماشِی راھنماِکی تکی تِی صدابا
 

  فرزام؟ی دوس دختره کھ تو دارنمیا... َاه_ 
 
 : بود کرد و گفتدهی عقب خوابِی کھ رو صندلینائی نگا بھ تھی
 
 . ماھــــــھمیلیچشھ مگھ؟ خ_
 
 . چرت بزنھھی چارهی بِیانای دانی جلو تا انمی ساعتم من بشمی نگھیکجاش ماھھ؟ نم_
 

 : رو عوض کرد و گفتدنده
 
 .دهی اصال نخوابشبید_
 
 چرا؟_
 
 .ی دوستشنی تو بھترانا،یبھش حق بده کھ نگرانت باشھ دا_
 

 : و گفتمشھی چسپوندم بھ شسرمو
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 .ِ نفس راحت بکشنھی برم کھ ھمھ خوامیم_
 
 : و گفتدی کشیآھ
 
 .سیِصورت مسالھ رو پاک کردن راه حل ن_
 

 : رو سرم جا بھ جا کردم و گفتمشالمو
 
 .می نگھ دار غذا بخوریی جاھی.  حرفا رو من گشنمھنیول کن ا_
 
 .ارمی مریِ رستوران خوب گھی کم صبر کن، االن ھی. باشھ_
 
نم و  کردم ذھیچشامو گذاشتم رو ھمو سع.  اعالم کردمتمویِ تکون دادن سرم، رضابا

 . کنمی خالچارهیِ جواب و مشکل بیِ ھمھ سوال بنیاز ا
 
 : گفتنایت.
 
 . با مخلفاتخوامی می من سلطانس،یمنو الزم ن_
 

 : منو رو بست و گفتفرزامم
 
 . خانومم بگھیمنم کھ ھر چ_
 

 : و گفتمدمیخند
 
 . فرزامیلی زن ذلیلیخ_
 
 . خانومــــــــــمنایِمن مخلــــــص ت_
 

 : زد و گفتی ما لبخندِی بھ حرفاآلما
 
 انا؟ی دای تو چخورم،ی میاریخوب منم بخت_
 
 .ی از گشنگرمیمی کھ دارم منی سفارش بدیزود. خوامیمن جوجھ م_
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 : منو رو بست و گفت،یِ با آرامش اعصاب خراب کنسامینک
 
 .یاریمنم بخت_
 

رو , ِبا رفتن پسره.  دستشو برد باال و گارسون و صدا کرد و سفارشامونو دادفرزام
 :دمی جوابشو بدونم پرسخواستمی مشھی کھ ھموی و سوالسایکردم بھ نک

 
  شکار؟یری م،یخوابی تو شبا نمـســــــــا،ینک_
 
 :دی سرد پرسیلی شد بھم و خرهیخ
 
 منظور؟_
 
 اون م،ینیبیِما خواب خوش م. دارهی بسھیقا پل آم،یخوابی شبا کھ ما مگھیآخھ شاعر م_

 .ِدنبال شکاره
 
 ی شوخنیمعلوم بود اصال از ا.  خندهِری زدن زسایِ تموم شدن شعرم ھمھ بھ جز نکبا

 : با اخم گفتاوردوی اما بھ رو خودش نومدهیخوشش ن
 
 .شما نگران نباش.  خوابمی مزای چنیراحتتر از ا_
 

 : بھ صورتشو ادامھ داددی کشدستشو
 
 ؟ی سوالت بودری درگیلی خادیبھ نظر م_
 
 ذھنمو ی از شغلتون بود کھ از بچگّکھی تنی فقط اسا،یِمن و چھ بھ کار پل. نھ بابا_

 .مشغول کرده بود کھ اونم شکر خدا حل شد
 

 : و گفتدی کشیقی نفس عمآلما
 
 خونھ رونی موقع بنی ایست تونی مگھ ممیحاال اگھ االن بوشھر بود. چقد ھوا خوبھ_

 .ی سوختی م؟یباش
 
 : دادم جلو و با غرور گفتمنمویس
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 .گسی دی چھی ما ِی ھوایول_
 
 : زد و گفتی چشمکنایت
 
 ...برو، دارمـــــــــــت_
 

 : زد و گفتی لبخندآلما
 
 . اما ما ھوامون توپھنی بندی ملی کھ زمستون قندنی بگنمیا_
 
 .ِ اومدن سفارشامون، بحث خود بھ خود قطع شدبا
 

ِبدون اتالف وقت، دوباره راه افتاد, ِ بعد از خوردن غذابالفاصلھ  نایِ التماس تیھر چ. میِ
ِ نشد و مجبورا کل راھو با فرزام چرت و ی کم عقب بخوابم راضھیکردم کھ بذاره منم  ً

 .می و ھلھ ھولھ خوردمیپرت گفت
 

ِفرزام درس دم در بزرگِ و سف. الی ومیدی بود کھ رس١٢ ِیحوال  نگھ داشت و الی وِدیِ
 .می شدادهیپ
 

 : زد و گفتیسوت
 
 ...!یــــــــــیعجب جا_
 
 تا ساسی کلھی شبشتری شکلش بی ارهی داِی و پنجره ھایِ دار مثلثبیِبا اون سقف ش_
 نــــــــھ؟. الیو
 

ِ شکمش و سمت چپ و راست ش،یشونی زد بھ پبی اشاره و وسطشو بھ ترتِانگشت ِ
 : شو گفتنھیس
 

ُبھ نام پدر، پســـــــــر، روح القدس_  ُ ِ. 
 

 : و گفتمدمیخند
 
 .مسخره_
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 : بھ پھلوم زد و گفتی اسقلمھ

 
 . ِیانگار خونھ بارب. انای نگا کن داوی بغلالیو_
 
 :ِ دستم فک افتاده شو دادم باال و گفتمبا
 
 ن؟ی تو ماشیدستمال دار_
 

 : برداره گفتالھای چشم از ونکھی اِبدون
 
  کار؟ی چیخوایم_
 
 . کنمزی اونو تمخوامی رو کاپوت، مختھیِآب دھنت ر_
 

 : داد و گفتھولم
 
 . تومی کھ برنی تو ماشنیبرو بش. ّ مزهیب_
 

 : گفتنای کھ تمی با ھم نشستھمزمان
 
 . آرتامیالی ویای کھ بدیرسیِ بھ فکر جنم نمانا،ی دامایخودمون_
 

 : چند بار انداختم باال و گفتمابروھامو
 
 .گھی دمینیما ا_
 

 : کھ بازم دستشو گذاشتھ بود رو بوق و ادامھ دادمی کردم بھ فرزامرو
 
 ؟یستی نزیِ اھل تبرانایفرزام، اح_
 

 : نگام کرد و گفتگنگ
 
 چطور مگھ؟_
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 .یِ حل مشکل کنیخوایِچون مثل اونا مدام با بوق م_
 

 : خنده و گفتِری ززد
 
 . زده بھ سرتـــــــــــایخوابیب_
 

 ،یشیھر آن منتظر بودم کھ کش. الیِ زل زدم بھ در وھیِ زدم و مثل بقی جوابش لبخنددر
ٔ با چھره یِمرد نسبتا جوون,  بھ جاشی جلومون ظاھر شھ ولیزی چی راھبھ ا،یپدر

ِ و پشت سر ھم پارک کردالی رو جلو ونایجفت ماش. درو باز کردیبرزخ  ادهی و پمیِ
 .میشد
 
 رو زخمم نمک یکی احساس کردم ن،یی پااومدیّ از پلھ ھا می آوا کھ ھل ھولکِدنی دبا

 . دیپاش
 

 :بغلم کرد و گفت.  رسوند بھمخودشو
 
 . دلم واست تنگ شده بودزم؟ی عزیچطور_
 
 : بغض گفتمبا
 
 .نطوریمنم ھم_
 
 : خودش جدام کرد و گفتاز
 
 .ی نصفھ شبای نکنھیگر_
 
 .وونــــــــــــھید, نھ بابا -
 

 : نگا بھ جم کرد و با خنده گفتھی. دی بوسصورتمو
 
 ؟ی کنی نمیمعرف. انای دای کردی کھ قشون کشنمیبیم_
 

 : و آلما و گفتمسای کردم بھ نکرو
 
 . و تنھام نزاشتندنیزحمت کش, شی پسر دائسای و نکزمیدوست عز, آلما جون_
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 : گرفتم و ادامھ دادمنای انایِ و بھ طرف تدستم

 
 نی شد کھ ای چدونمی ھا فقط نمھیِپسر خوب. ِاونم فرزام .  آوا جونادتھی رو کھ نایت_ 

 ! دختره از را بھ درش کرد
 

ٔ مرحلھ نی بھ سختتردی نوبت رسدن،ی حرفم خندنی بھ انا،ی ھمھ بھ جز تنکھی از ابعد
ِ حداقل خواھر ای داشتم کھ آوا رو خواھر شوھرم نویِ جرات اخواستیدلم م. یمعرف

ِ با اومدن اسم آرتام نتونم جلو اشکامو بگدمیترسی می کنم ولیآرتام معرف  . رمیِ
 

 : کرده تو گلومو قورت دادم و گفتمری گِبغض
 

 .ِعشق داداشمھ,  دختر خوبم آوا جوننیا_ 
 

 : کرد و گفتیِ اظھار خوشوقتآوا
 
 . داخلمیاتاقا آمادس، بر. نیرسی خستھ میلیبھ نظر خ_
 

ٔسرمو گذاشتم رو شونھ .  تومی آوا قفل کرده بودم رفتِیِ کھ دستمو دور بازوی حالدر
 :آوا و گفتم

 
 ِ من اتاق آرتام بخوابم؟شھیم_
 

 : زد و گفتی مھربونِلبخند
 
 .ِواسھ دخترام اتاق خودم, منم واسھ تو ھمون جا رو آماده کردم_
 
 : گفتنایت
 
 خوابن؟ی کجا منایفرزام ا_
 

 : زد و گفتیِ دفعھ لبخند بدجنسنی اآوا
 
ِاونام بغل ھم رو تخت مامانم ا_  .نایِ
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 : گفتآلما
 

 !شھ؟یِا مگھ م_ 
 

 : جواب دادآوا
 
 .رنی بگمی رو مبلم بخوابن، خودشون تصمتونمیاگھ بخوان م_
 
 : و گفتمدمی خندزیر
 
 . ولو شھ، من کھ رفتم بخوابمخوادی ھر جا دلش میھر ک_
 

 . ِ گفتم و رفتم سمت اتاقایری بخشب
 

 : داد زدآوا
 
 . اتاق، تھ راھرونیآخر_
 
 .باشھ_
 
 .شمی آرتام مٔھی خصوصِمیِ کھ وارد حرِی بارنی بارو احتماال آخرنی دومنیا

 
ِ بلند و کمد لباس دو دره، تنھا اعضاھیِ تک نفره، آباژور پاِتخت . نی متر٢٠ِ اتاق نی اِیِ

 . ِ سمت کمدشمی مدهی کشاری اختیب
 

 ِزی چ،یِ و دو تا شلوارک پارچھ اریِ و لباس زشرتیبھ جز چند تا ت... کنمی باز مدرشو
 با کنم،ی عوض مادی کھ دستم می و شلوارکشرتی تنیلباسامو با اول. سی نی اگھید
 ھی دونمی کھ منی ھمی ول برام بزرگنیادی و ززننیِ مثل روپوشش بھ تنم زار منکھیا

 .کنھیم ِ تن آرتام بودن، آروممیروز
 

ِطبق معمول عطر تنش . قی عمِی نفساِدنی بھ کشکنمی و شروع مکشمی تخت دراز مرو ِ
 من توھم زدم کھ احتماال ای دهی آرتام و مِی بالش بوای نکھی ایعنی نی اکنھ،ی موونمید

ِّ من بھ حس م،یِ توھم تلخ راضنیِ نداره، من بھ داشتن ھمبی عی دوم درستھ ولٔنھیگز
 ...میِ لمس آرتام راضِنیریِ تصور شھ من بم،یِحضور آرتام راض
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 . فرو کردم تو بالشو چشامو بستمسرمو
 
 

 را ی کننده ارهی خِی سبزِیال بھ ال. شدی گرم بود و لحظھ بھ لحظم گرمتر میلی خھوا
دور و برمو نگا کردم، .  دست و پا بودم۶ دست و پا باشم، ۴ نکھی اِی بھ جای ولرفتمیم

 ی کفش دوزکی حتک،ی بلند و بارِیِ آفتاب گردون بزرگِ زرد و چمناِیپر بود از گال
 ای بزرگ شده بود یلی خای دنای. ِ برابر من بود٣ بایتقر، کھ از بغل دستم رد شد

 ... کوچولو شده بودمیادیمــــــــن ز
 

 بلند و ِی گرد و شاخکاِیبا اون چشا.  کردفای رو انھیِ کھ جلو پام بود، نقش آی آبقطره
 .زادی آدمٔافھیٔ مورچھ کارگر با قنھویشده بودم ع, ّکھی ت٣ِبدن 

 
ٔکھی چند تِدست  ی ادهی فای بھ صورتمو عرقشو پاک کردم ولدمی رنگمو کشی قھوه اّ

ِواسھ کشف . ادیِت سوختھ م گوشِینداشت چون احساس کردم دوباره عرق کردمو بو
 ِنی ذره بھی.  غول آسا چش تو چش شدمِیِمنبع دود و بو سرمو گرفتم باال کھ با مھسا

 منو ِی نازک و کوچولوِی پاکردی میع کھ سیبزرگ گرفتھ بود دستشو در حال
 .گفتی میزائی چھی و زدیبسوزونھ قھ قھھ م

 
 دست یداری تو روحت مھسا کھ تو خوابو بیا... دمی و از خواب پردمی کشی بلندِغیج

 ...یداریاز سرم برنم
 

 آوردم ولو شدم و ری کھ گی ای خالِی جانیاول. ِ بغلم و رفتم اتاق دختراِری و زدم زبالش
 .دمیدوباره خواب

 
 :دمیِ بار دوم از خواب پرِی آلما براِی صدابا
 

 ن؟ی شداری بنی خوایلنگھ ظھره نم_ 
 
 : تعجب ادامھ دادبا
 

 ؟ی امدی کانا؟ی دایکنی کار می چنجایتو ا_ 
 

 : و گفتمدمی مالچشامو
 
 . اومدمشی ساعت پھی_
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 : گفتنایت
 
  ؟یِ تو اتاق بھ اون بزرگی جا نشد؟یواسھ چ_
 

 : جواب دادممظلومانھ
 
 رو تخت، داشتم بخار خورهی ممیآفتاب مستق. ِ اتاق و دادن بھ آرتام بدبختنیبدتر_
 .شدمیم
 

 : و گفتدی کشی اازهی خمآوا
 
 اونجا، حاال اعتراضم یدی و خودت تنھا تنھا خوابیِ اتاق فسقلھی تو یما رو چپوند_
 ؟یکنیم
 

 : پرت کردم طرفشو جواب دادمبالشو
 
 ...دمی دی چھ کابوسیاگھ بدونــــــ_
 

 : و گفتدیخند
 
 . بود١٨+ چقدر نمی کن ببفی تعر؟یدی دیِراستشو بگو، تو اتاق داداشم چھ خواب_
 
 !  بدهاتی جزئیگی اونوقت تو مدم،ی کابوس دگمی موونھید_
 

 :  معترضانھ گفتآلما
 
 . ـــــــگھی دنیّبسھ بابا، پاش_
 

 : گفتآوا
 
 ؟ی وسط فسقلنی ایگی می چگھیتو د_
 
, نی کھ من درست کردم کھ شماھا کوفت کنیی اون صبحونھ خوشمزه افیح, باشھ_

 . کننی دارن نوش جان مونیحاال اقا



 595 

 
 : جام بلند شدم و گفتماز
 
 .رسمیاالن خدمتشون م. خورنیِ سھم منو مکننی اشتباه میلی خونیآقا_
 

 :ِ مچ پامو گرفت و گفتنای کھ ترونی برم بخواستم
 
 .لباساتو عوض کن بعد, پیخوش تــــــ_
 
 .گھی دنی شداری شمام بشم،یتا من آماده م. باشھ_
 

لباسامو عوض کردم و با . ِ اتاق آرتامدمیٔ ساکمو از گوشھ اتاق برداشتم دوئیفور
 .  پسراِشیھمون سرعت رفتم پ

 
 :دستمو زدم بھ کمرم و گفتم.  تو آشپزخونھ جم شده بودنھمھ

 
 ن؟ی بھتون اجازه داده سھم مارو بخوریک_
 

 : جواب دادی با خونسردساینک
 
 .نی نخوابنیخواستیم_
 
 ی خرخره شو بجوام ولخوادی دلم مره،یگی حرصم مشی ھمھ آرامش و خونسردنی ااز

 ...سی کرد کھ مقدور نشھیچھ م
 

 : گفتطنتی با شفرزام
 
 ! خطرناکھ ھـــــــــــــاانای دا؟ی بگنوی ای چطور جرات کردسا،ینک_
 
 .منو از جوحھ ھا نترسون_
 

 : و گفتمنای تِشی پنشستم
 
 یکی. ومدمیّ ندارم واال قشــــــــنگ از خجالتت در مٔ کھ حوصلھ کل انداختنفیح_

 .سایطلبت نک
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 .ِ ندادم و شروع کردم بھ خوردن صبحونمیتیاھم. ِ لبخند کج بودھی شھیِ مثل ھمجوابش

 
ِ خروج پسرا بھ قصد ھوا خوربا  :ِ رو کردم سمت آوا و گفتمیِ
 
 ھ؟ی مال کی بغلالی و،یآوائ_
 

 : کرد و گفتیاخم
 
 . بھترهیندون_
 
 : عق زدن درآورد و گفتِی ادانایت
 
 ناس؟ینکنھ مال مھسا ا_
 

 : کرد و گفتنیی سرشو باال پاآوا
 
 .آره_
 

 : کج کردم و گفتمدھنمو
 
 . کھ صاحاباش بھ در نخورهفی حی قشنگھ ولیلی خشیمعمار_
 
 بود کھ ی معمارنیِ چطور خانواده ھا با ھم آشنا شدن؟ بھ خاطر ھمیپس فک کرد_
 .ِ مشھـــــــور آرتام خان باز شدِیای مھسا بھ مھمونِیپا
 

 .می گفتی بلندِشی انای با تھمزمان
 

 : شو خورد و گفتیی چاآوا
 
 . برمدی باگھیمن د_
 
 .گھی آوا ؟ بمون دیریچرا انقدر زود م_
 
 . ترسم سھند شک کنھی م؟ی لو بری خوایتو کھ نم.  برمدی جون، بااناینھ دا_
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 : کردم و گفتمزونی آونموی پاِلب
 
 .ِمواظب خودتم باش. ی کن آوائیآروم رانندگ. خوامینھ، نم_
 
 .چشم نگران نباش_
 
 : و گفتدیھممونو تک تک بغل کرد و بوس.  جاش بلند شداز
 
 . لباسامو عوض کنمرمیم_
 
 .می منتظرنتیِمام دم ماش_
 
 .یاوک_
 
 .می تنھا موندنایِ رفتن آوا، آلمام از آشپزخونھ خارج شد و بازم من و تبا
 
 
 

 و فرزام نای بھ جز تی و ھنوزم کسنجای امی کھ اومده بودشدی می چھار روزسھ
 ھ؟ی چی ھمھ وقت کشنی کھ قصدم از ادونستنینم
 
 آرش ِی و روز بھ روز اس ام اسادیکشی شدم داشت تھ منییِ مھلت تعواشی واشی گھید

 ... تری من واسھ رفتن، محکمتر و منطقِمی و تصمشدی و خطرناکتر مزتری آمدیتھد
 
 :ِ و غرق شده بودم تو فکر آرتام کھ آلما نشست بغل دستمای شده بودم بھ دررهیخ
 
  کنھ؟یآرومت م_
 
 .ادی زیلیخ_
 
 . کنھی نمی من فرقیاما برا-
 
. ِ دادم مثل خودش سکوت کنمحیترج.  نداشتم کھ بگمیزی چی ولھی دردش چدونستمیم
 :ِ ضرب المثل جالب افتادمنی اِادی اری اختیب
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 ...یِ سر خود دوا نمــــــــود،ی بودبی اگر طبــــــــکل
 

 ھی. ٔ و فرزام دو تامونم از اون خلسھ آرامش بخش خارج کردنایٔ و خنده تغی جِیصدا
 :نگا بھشون کردم و گفتم

 
 م؟ی بودنایِ من و آرتامم مثل اشدی میچ... خوش بھ حالشون_
 
 الی رو کھ عاشقشم کنارم ندارم ھرچند کھ تو اون ویمنم مرد...انایبھش فک نکن دا_

 .دهی کھ بھ آخر نرسای دنانایباشھ اما ندارمش، دا
 
 ِشیروحمو جا گذاشتم پ.  باور ندارهیکس,  آلمادهی وقتھ کھ بھ آخر رسیلی من خِیایدن_

 .ِ دست آرشدنیآرتام و بھ زور دارن جسممو م
 
 .انای دااری در نیز باوونھید_
 
  ھ؟یِ کردن، گناه من چوونمید_
 
 .سی نیآرش پسره بد. تی حرفا بچسب بھ زندگنی اِیبھ جا_
 

 : باال انداختم و گفتمی اشونھ
 
 .خوامیمن آرتامو م.  صاحابشِشکشیپ_
 
 .ی خل،یستی نوونھی کھ تو ددمی رسجھی نتنی من بھ اانا،ی دایدونیم_
 
 .ای و دوباره زل زدم بھ دردمی کشی تھ دلم آھاز
 
 : ادامھ دادتی عصبانبا
 
 . آه نکش تو دلم پر غصھ شدنقدیا_
 

 : زدم و گفتمیِ عوض کردن بحث، لبخندواسھ
 
  کجاس؟ساینک-
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 . اونی فوتبال گذاشتھ نشستھ پارانیا_
 
 ت؟یی پسر داایحاال من خلم ! ون؟یزی تلوی نشستھ پای خوبنیھوا بھ ا_
 

 : و گفتدیخند
 

  رستوران؟می واسھ ناھار بریل کن اونو، موافقو_ 
 

 : بھ ھمو گفتمدمی کوبدستامو
 
 .می برن؟ی بھتر از ایچ_
 

 : گفتمدنیخندیِ دنبال ھم کرده بودن و میِ کھ مثل تام و جری و فرزامنای کردم بھ ترو
 
 . رستورانمی برنیبچھ ھا آماده ش_
 
 : و گفتدی کشی بلندِی ھورانایت
 
 .گفتی کھ آوا میی ھمون جامیپس بر_
 
 : زدم و گفتمیچشمک. ِ جام بلند شدم و دست آلمارم گرفتم و بلندش کردماز
 
 س؟ی نی اگھیِچشم، امر د_
 

 ... و فرزام رفتھ بودننای چون تومدی نیجواب
 
 
 

 و کسل کننده از سر ی تکرارِیِ بعد از دادن سفارشات، دوباره ھمون حرفاقھی دقدو
 کھ گشتمیِ واسھ عوض کردن بحث مدیِ موضوع جالب و جدھیِداشتم دنبال . گرفتھ شد

 . کردمزیِبرگشتم سمت صدا و گوشامو ت.  توجھ مو جلب کردی آشنائِیصدا
 
 : نگام کرد و گفتنایت
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 .دی آلما ازت سوال پرسانا؟یحواست کجاس دا_
 

 :گفتم موینی اشاره مو گذاشتم رو بِانگشت
 
 ...شیشــــــــــ_
 

 : گفتی آرومِی با صدانای رو بھ تفرزام
 
 کنھ؟یداره کجا رو نگا م_
 
 .دونمینم_
 
 : لب گفتمِری جام بلند شدم و زاز
 
 !شھ؟یمگھ م_
 

 . شدمدهیِ منم ناخواستھ بھ سمت صدا کششھ،یِ کھ جذب آھن می آھن ربائِمثل
 

 شونویِ بلند پرِیِ مغموم گود افتاده و موھاِی مانند و چشاشی دروِلیبی و سشی راگھ
 صی رو تشخای عرشده،یٔ اون چھره داغون و رنگ پرِری از زشدی م،یگرفتیفاکتور م

 : بازم بھ چشام اعتماد نکردم و گفتمیداد ول
 
 ؟یخودت... ایعرش_
 

ِمثل نگاه کس. ِ نگاه خاص بودھینگاھش .  و کامل گرفت باالسرش  بود کھ سالھا یِ
ِ اون ھمھ خاطرت کھنھ و خاک گرفتھ داره ِنی و فراموشت کرده، حاال از بددتیند

 ...گردهیدنبالت م
 

 : جوابمو بدهی و ھل ھولکادی تا بھ خودش بدی طول کشی اھی ثانچند
 
 ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا.....تو..انایدا_
 
.  کردمداتی پنی رو زمگشتم،ی تو آسمونا دنبالت م؟یکنی کار می چنجایتو خودت ا_
 ؟ی ھمھ مدت کجا بودنیا
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 : و رو بھ دوستاش گفتدی کشیآھ
 
 .ِ برم، نوش جونتوندیبچھ ھا من با_
 

 : با تعجب گفتشی بغل دستِپسر
 
 کجا؟_
 

 :ِ نداد و کت اسپرتش و از رو تخت برداشت و گفتیتی اھمایعرش
 

 .می با ھم حرف بزندی باانایدا_ 
 
 : تمسخر گفتمبا
 
  نــــــــــھ؟،گھیِمثل دفعھ قبل د_
 
 . براتگمی مم،ی برایب_
 

 . دستاش مور مورم شدِیاز سرد. دی گرفت و کشدستمو
 
 : رو لباش بود کردم و معترضانھ گفتمیطونیِ کھ لبخند شینائی نگا بھ تھی
 
 م؟یری ممی کجا دارا،یدستمو ول کن عرش_
 
 : و گفتستادیا

 
 ؟ی آوردنیماش_
 
 .نھ_
 
 : کم فکر کرد و گفتھی
 
 .رمیِبذار برم سوئچ محمدو بگ_
 

 : کتشو گرفتم و گفتمگوشھ
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  بشھ؟یکھ چ_
 

 : گفتکالفھ
 
 .می و با ھم حرف بزنالی ومیکھ بر_
 
 . تنھاشون بذارمتونمیمن با دوستام اومدم، نم. شھینم_
 
 :ِ درخت نارنج اشاره کردم و ادامھ دادمِری زِزی مبھ
 
 . اونجامیبھتره بر_
 
 .باشھ_
 

 .می دادتوی تا موخ٢ِ و سفارش زیِ پشت ممینشست
 

 :ِانگشتامو تو ھم قفل کردم و چسپوندم بھ لپ چپمو گفتم. زی آرنجامو گذاشتم رو مجفت
 
 .شنومیم_
 

 : شروع کردقیِ نفس عمھی ِدنی گرفت باال و با کشسرشو
 
 دمیفھمیِفرق دختر و پسر و نم...  بود برامگھی دِزی چھی مھسا ،یاز ھمون بچگــــــ_
ِ کھ جذب افسون ادمیفھمی میول  ی ولدونستمی دوس داشتنو نمِیِ دختر بور شدم، معننیِ
 ...کنمی می کھ عاشق شدم و بھ خاطرش ھر کاردونستمیم
 
 سرو ی گرفتم کھ چطــــــور بادی رم،ی بگادی موی شارژنی استفاده از ماشنکھی اِی جابھ

 حفظ موی درسِی کتابانکھی اِیبھ جا. نم و واسھ مھسا باز کنگی پارکِکیِصدا، در اتومات
 ِیبھ جا. فتھی بری رو حفظ کردم کھ مبادا مھسا گنای خالھ اِیِکنم، ساعت رفت و آمدا

ِ گرفتم کھ عمق نگاه مھسا چھ عظمتــــــــادی رم،ی بگادیبودن و  ِ ابھت پسرنکھیا  یِ
 ...داره

 
من .  و داشتمگاردی و بادیِ براش حکم ناجشھی ھمی تر بودم ولکی ازش کوچنکھی ابا

ِ تا خود صبح کردم،ی جمعش می آن چنانِیای از پارتکردم،ی ممی قااشویبودم کھ گند کار
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 من بودم کھ کردم،ی مھی شبونھ شو توجِیبتای غدم،یکشیِ و حال خرابشو میِجور مست
 ...کردی مشوی جوونِفیــــــــ و اون بود کھ کدمیکشیعذاب م

 
ِ و حرکات آروم گارسون و تعقدیِ اومدن سفارشات، دست از حرف زدن کشبا  . کردبیِ
 

 : خوردم و گفتممویدنی قلوپ از نوشھی کھ رفت، پسره
 
 .ی جالبھیعجب زندگ_
 

 : زد و گفتیپوسخند
 
 .ٔ از گذشتھ پر افتخارم بودکیٔ خالصھ کوچھی فقط نیا_
 
 : چرخوند و ادامھ دادوانی و تو لی دور نھی
 
 اعتراف، نظارت و انتخاب ِیدر واقع بھ جا. ِمن عاشق بودم و جرات ابراز نداشتم_

 یتیبا موقع.  شددایٔ سر و کلھ آرتام پنکھی انتخابم تا انی بودم از ایکرده بودم و راض
ِ دادم طبق حی ترجی ولکردمی موی روزنی ھمچھی ِینی بشی پدیکھ اون داشت با

 یکیگفتم آرتامم ... ی و سادگیٔ بزنم بھ کوچھ نفھممومعمــــــول، چشامو ببندم و خود
 اشتباه کردم کھ ھفتھ ھا شد ماه و ماه ھا شد دمی فھمی وقتی ولرهی و مادی مھ،یِمثل بق

, سی نطونی شر و شِی از اون مھسای خبرگھی ددمی بھ خودم اومدم کھ دیسال، وقت
 .شی ندارم تو زندگگاردمیِ نقش بادی حتگھید
 
 : گفتمجانی ھبا
 
 . خوبھیلی خنکھیا_
 
 : جواب دادی ناراحتبا
 
ِ درد منو دیبا, ی چرا؟ تو کھ عشق زده اگھیتو د... کجا ش خـــــــوبھ؟... خـــــــوب؟_

ھمھ , ِ حرف زدنش، طرز نگاھشدنش،یمھسا عوض شده بود، لباس پوش... یبفھم
 از دستم یار کی ولکردمیِ احساس خطر مشتریروز بھ روز ب.  عوض شده بودشیچ

ِ چون اون برق نگاه چشااومدیبر نم  . مالھ خودم بودِنی عشناختم،ی رو مھسا مِیِ
 

 : زد و ادامھ دادی کجِلبخند
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 کھ من احساس کرده بودم واسھ ی عوض شد، اون زنگِ خطریِبا اومدن تو ھمھ چ_

 کنھ و چشاش ستاره بارون ریِ دفعھ نوبت آرتام بود کھ رو ابرا سنیا. مھسام زده شد
ِ دفعھ نوبت مھسا بود کھ طعم تلخ خنیا. شھ ِ  گرفتن و تجربھ دهیِّ و بچشھ و حس نادانتیِ
 .کنھ

 
 ...! بودم و خبر نداشتمیمن چ_
 

 : کرد و گفتیکیریستی ھٔخنده
 
ِ من دنبال ِشیِ بھ نفع من بود، بازم مھسا بھ من پناه آورده بود و پیلیِاومدن تو خ_

 عمرم ِی روزانیِ بود و شروع بھتری گریِدوباره وقت ناج. گشتی گم شدش مِآرامش
 ...یول
 

 : گفتمیعصب
 
 ؟ی چیول_
 
 : و گفتدی کشیآھ
 
ِ نقشھ جالب بھ ذھن مھسا برسھھی باعث شد کھ یونی تلوزِی آبکِالی سرھی یول_ با . ٔ
 آرتامو بکشھ تونستی بچھ مھی با ی در کنھ ولدونی نتونستھ بود تورو از می ترفندچیھ

 .ِطرف خودش
 

 : مشت کردم و گفتمدستمو
 
 .ِ فکرو انداخت تو سر مھسانی کھ ای اسندهی اون نورهی بگگریِّجز ج_
 

 .دیخند
 

 : کردم و گفتمنگاش
 
 ؟ی کاره بودیٔ نقشھ قشنگ چنیتو وسط ا_
 
 .یقربان_
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 :دمی پرسجیگ
 
 ھان؟_
 
مھسام مجبور شد . دادی بھ تلھ نم حرفا بود، دمنی تر از ایآرتام زرنگ تر و حرفھ ا_
 . کنھی رو دستکارلمنامھیف
 
 ھ؟یمنظورت چ_
 
 ضعفم استفاده کرد و نی از اکنم،ی می دوسش دارم و بھ خاطرش ھر کاردونستیم_

 ... ازم خواست کھ باھاش باشــــــمو
 
 : زدمغی جتی عصبانبا
 
توام از خدا خواستھ !...  آرتام از تو استفاده کرد؟ِی بھ جایعنی!... ؟ی چـــــــــیعنی_

 ؟یقبول کرد
 
اون روزا .  تجربھ کردمدموی دنھی من بھ عد،ی دای دننی تو ادی بھشت و باگنیم_
 . بودمی زندگِی روزانینتریریش
 
 : حرص گفتمبا
 
 ش؟یخـــــــــــوب؟ بق_
 
 و بچھ نبود تا ی از حاملگی خبری ولمیِ دور از چشم آرتام با ھم بود،ی چند ھفتھ اھی_
 و برا یشتریِ فرصت بنکھیواسھ ا.  ازش جدا شھخوادی کھ آرتام مدی مھسا فھمنکھیا

 .ِ جور کرد و داد دست آرتامیٔ برگھ جعلھی نقشش داشتھ باشھ، ِیاجرا
 
 !؟یجعلـــــ_
 

 : بھ سوالم نداد و گفتیتیاھم
 
 با می کھ دنبالش بودیِ فرصت طالئم،یکردی کھ فکر میزی زودتر از اون چیلیخ_

 .ِتصادف تو جور شد
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 : گفتمظی غبا
 
ٔ کھ من از شوک اون برگھ بھ اصطالح جعلیدونیم_   تصادف کردم و رفتم کما؟یِ
 

 : و گفتنیی انداخت پاسرشو
 
 . شرمندمیلی خدونمویم_
 

 : و گفتمرونی دادم بنی سنگنفسمو
 
 خــــــــوب؟_
 
 .دیصادفت مھسا حاملھ شد و بھ آرزوش رس ماه بعد از تھیباالخره _
 
 : تمسخر گفتمبا
 
 ..ی بارمان توئِی بابانکھی ایعنی نیا_
 
 .آره_
 
 : شدم و گفتمرهی چشاش ختو
 
 ی چند نفر بازِی با زندگیچطور تونست... ا؟ی عرشی کارو کننی ایچطور تونست_
 ؟یکن
 
 اعتماد بود کھ انتخاب شده بودم از نیِ بھ مھسا قول داده بودم و بھ خاطر ھمیاز طرف_

 .رمی کنم و انتقام بگی تالفخواستی انقدر ازت بد گفتھ بود کھ ناخوداگاه دلم ممیطرف
 
 : خشم گفتمبا
 
 ! سرمون آوردهی چھ بالئنیبب.... ٔدختره_
 

 : و ادامھ دادمدمی مالچشامو
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 !؟ی و بری بچھ تو ول کنیاصال تو چطور تونست_
 
 آلمان باشم نھ دی من االن با؟ینیبینتونستم ولش کنم کھ انقدر داغونم، حال و روزمو نم_
 .نجایا

 
 .سیاصال قانع کننده ن_
 

 : زد و گفتی صدا دارِپوسخند
 
فکر نکن . شھی نمشی عشــــــــق، عقل و منطق حالیدونیتو کھ خودت بھتر از من م_

 . خبرمی بتونیٔاز نقشھ کذائ
 

 : تکون دادم و گفتم تو ھوادستمو
 
 .ستنی ناسیِ دو موضوع قابل قنیا_
 

 : گفتی نسبتا بلندِی و با صداکمی آورد نزدسرشو
 
ِ و ما سر شما رو، شماھا نیدی مالرهیِ شما دو تا سر آرش و شکنھ؟ی میچھ فرق...چرا؟_

 بھ آرتام، آرش و دنی شما رو، تو واسھ رسِی و ما زندگنیدی آرش و بھ گند کشِیزندگ
 . بھ مھسا تورودنی و من واسھ رسیلھ کرد

 
 : و ادامھ دادی داد بھ صندلھیتک
 
اخذه منو ندار_ ٔتو حق مو ٔ  ینیبیاالنم اگھ م. انای دایِ چون توام مثل من خودخواھیِ
 نیخستھ شدم از ا...  خستھ شدمگھی کھ دِنیِ لو دادم فقط بھ خاطر ای و ھمھ چنجامیا

 خوامیم.  کردمی زندگی فرارھیِ خستھ شدم بس کھ مثل ،ی کاریخفھمھ دروغ و م
 . مھسا و پسرم مبارزه کنمِفتن خانواده مو واسھ گرِشیبرگردم پ

 
 : و گفتمدمی و تا تھ سر کشوانیل

 
 توام ی ولمیقبول دارم کھ جفتمونم اشتباه کرد. ِحق با تو ، من کور بودم و خودخواه_

 آتش بس سیبھتر ن. می اشتباه و پس دادنیِقامون تاوان اقبول کن کھ با جدا شدن از عش
 م؟یاعالم کن
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 : و گفتی صندلِی چپشو گذاشت رو پشتِی نشست و بازوکج
 
 ؟یمثال چھ جور_
 
 .بسپر بھ من_
 

 .ٔ شماره آوا رو گرفتم و منتظر موندمیفور
 

 : تا بوق جواب داد٣ از بعد
 
 جانم؟_
 
  زن داداش؟یچطور_
 

 . زدیِ لبخند محوایعرش
 
 ؟ی خوبم، تو چطوریلیمن کھ خ_
 
 : ادامھ دادی نگرانبا
 
 ؟ی با سھند حرف بزنیخوای میک. شھیاوضاع روز بھ روز داره بدتر م_
 
 .سی الزم نگھید_
 

 : نگران تر شدلحنش
 
 چرا؟_
 
 . بدهبی ترتی مھمونھی واسھ دو شب بعد ینپرس چرا ول_
 
 ؟ی واسھ چیمھمون_
 
 .گفتم کھ نپرس چرا، فقط ھمھ رو دعوت کن_
 
 ا؟ی کیعنیھمھ _
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 . بھ جز آرشانمونیھمھ اطراف_
 
 ؟ی بسوزونیخوای میشی باز چھ آتانایدا_
 
 : خنده گفتمبا
 
 .یروزی پِشیآت_
 
 . قطع کردمی گفتمو گوشنویا

 
 : زد و گفتیٔ قھ قھھ بلندایعرش

 
 .کنھیآرشم تورو خفھ م, کشھیمھسا منو م_
 

 : زدم و گفتمیچشمک
 
  ھمھ باشن؟خوامی می واسھ چیپس فک کرد_
 

 بچھ ِشی پمی برگشتیبی و عجریِبا آرامش وصف ناپذ.  و سرش و تکون داددی خنددوباره
 .ھا
 
 

ِتکرار تلخ خاطرات و .  شده تکرار و تجربھمی کھ زندگنمیبی مکنمی کھ دقت ماالن ِ
ِتجربھ تلخ تر نتا  ...جشونیٔ

 
ِ عنوان متھم رد منم کھ بھنی ابازم ِ کھ ژانر عاشقانھ و احتماال ی اول با پرونده اِفیِ
ِ و منتظر حکم دادگاه خانواده م ھستمستادمیِ داره وسط سالن ایجنائ ِ ِ. 

 
ِ کھ رو بھ روم نشستھ آقا جون اخمومھ کھ واسھ نشون دادن ابھت و ی اونبازم ِ

 .کنھیِعظمتش، طبق معمول عصاشو تو دستش جا بھ جا م
 

 .کنی نگام می پر از شماتت و نگرانِی کھ با چشانی خانوم جون و بابائبازم
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ِ نگاه آرامش بخش ھیِ لبخند دلگرم کننده و ھی ناز ماماس کھ با نی باالخــــــــره، بازم او
ِ نقش سپر، در برابر ترکشاِیفایٔآماده ا  .ِ خشم آقا جونمھِیِ

 
 : آقا جون دوباره بھ حرف اومدقھی دق۵ از بعد

 
 انا؟یِ حرف آخرتھ دانیا_
 

 : کردم و گفتمی خنده اتک
 

 ...ِدژاوو_ 
 
 !؟یچ_
 
ِ حرف آخر شما ھم باشھخوامی دفعھ منیِبلھ حرف آخرمھ و ا... یچیھ_ ِ. 
 

 : گفتیبابائ
 
  درستھ؟ی کھ گرفتیمی تصمی باعث شده کھ فک کنیچ_
 
 : جواب دادمنانی اطمبا
 
 . کھ کمکم کرده تا حاال مقاومت کنمیزیھمون چ_
 
 : پر صالبتش گفتِی و با صداستادیرو بھ روم ا.  جون از جاش بلند شدآقا
 
 .ی قانعم کنی کھ بتونیریگی منو مِتی رضایبھ شرط_
 
 : کردم و گفتمیپف
 
 بچم با زاشتمی نمدادموی عکس العمل و نشون منی شما بودم ھمِی منم اگھ جادیشا_

 بارم کھ شده از ھی ِی و برانی عوض کندتونوی دٔھی زاویِ مثل آرتام بگرده ولیپسر
ِمن اون آرتام دخترباز ع. نیِچشم من نگا کن  دم،ی و نددنی کھ ھمھ دیتی مسئولی و باشیِ

 ھر اناشیِو عاشق و شناختم کھ حاضر بود بھ خاطر دا مونیِمن آرتام مھربون و پش
 . کنھیکار
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 :و گفت زد ی پوسخندآقاجون
 
 . زن و بچھ شو بزنھِدی قخوادیِ کھ بھ خاطر تو میآرتام_
 
 . بارمان حل شده باشھٔھی کھ دادم قضیحاتیفک کنم با توض_
 

 :دیِ سمت خانوم جون، پرسرفتی کھ می حالدر
 
 ؟ی کار کنی چیخوایآرش و م_
 

 : جاشو گفتمنشستم
 
 . حل کنمتونمی اون مشکلم من،ی باششمیاگھ شماھا پ_
 

 : گفتیبابائ
 
 .یتونی منمی بعد از ا،یتو کھ تا االن سر خود بود_
 
 .ِ کھ تا آخر عمرم تقاص پس بدمسی قرار نی کردم ولی اشتباھھیمن _
 
 :ِ قورت دادن آب دھنم ادامھ دادمبا
 
ٔ فرصت، واسھ جبران ھمھ اھیبعد از مدت ھا باالخره _  خوادی کردم، دلم مدای کاشا پیِ
 . خانواده جلو برمِتی دفعھ با حمانیا

 
 : دور ھمھ رو از چشم گذروند و گفتھی ماما، ناز
 
 .میشتیمطمئن باش کھ ما ھممون پ_
 

 : زده داد زدمذوق
 
 ِجون من؟_
 

 :ٔ و بھ نشونھ سکوت گرفت باال و گفتدستش
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 . شرطھی بھ یول_
 

 ِی و صداکننی پنچرش مشی انھی کِی کھ دانشجوھای استادِنی ماشِکی الستِمثل
 :دمی شد و نالی بادم خالده،ی می حرص درآرِسیفـــــــــــ

 
 ؟یچــــــــ_
 
 . عذاب بکشھنی از اشتری پسر بنیاصال دوس ندارم ا. ی کنی آرش و راضنکھیا_
 
ِطبق عادت ھم.  جام بلند شدماز  : گفتمیِ و با لبخند پت و پھندمی دستشو بوس،یشگیِ
 
 حاال اجازه ھس کھ برم؟... چشـــــــــم_
 

 :دی پرسیبابائ
 
 کجا؟_
 
 : گفتمدمیِ دست اونو خانوم جون و بوسنکھی چند قدم خودمو رسوندم بھش و بعد از ابا
 
 . منتظرنھیآوا و بق.  تھرانمیگردی برمنای انای پرواز دارم، با تگھیِ ساعت د٢تا _
 

 :گفت ابروشو برد باال و ِی تاھی جون خانوم
 
 کنھ؟یُ کھ مدام اسکرتتون مِیونی قلِی ھمون ننا،یمنظورت از ا_
 

 .کردی حتما دق مد،یشنی جالب و مھی تشبنی فرزام ااگھ
 
 . بوداینھ، منظورم عرش_
 
 ...آھان_
 

 : با سر بھ آقا جون اشاره کرد و گفتیبابائ
 
 . کن و بروی نشده از ھمھ خداحافظرتیپس تا د_
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 کھ تو خودم سراغ داشتم، زل زدم یتیِ و با تمام مظلومستادمی آقا جون اِی بھ رورو
 .بھش

 
 : گفتممویشونیآروم زدم بھ پ. دمی دراز شده بھ طرفمو گرفتم و بوسِدست

 
 ن؟ی دادتی رضانکھی ایعنی نیا_
 

 : زد و گفتی محوِلبخند
 
 .ی نشمونی کھ پششاالیا_
 

 : زده گفتمجانی زدم و ھیچشمک
 
 . تختالتونی خشم،ینم_
 
 دمی و تشکر دوئری تقدی بار ھمشون و بغل کردم و بعد از کلنی آخرِی گفتم و برانویا

 از خونھ ی نظامِمی تعظھی کھ اصال بازش نکرده بودم، برداشتم و با ویساک. ِسمت اتاقم
 . دربست گرفتم و خودم و رسوندم فرودگاهھیِطبق معمول . رونیزدم ب

 
 ِی و آماده برامیِ رو خاک تھران بودون،ی قلِی و ننای و تایِ ساعت، ھمراه عرش٣ از بعد

 ...یِ جنگِ اعصاب حسابھی
 
 
 : گفتمی و بھ آرومی جلو منشستادمیا

 
 .نیسالم خانوم، خستھ نباش_
 

 : زد و گفتیحی ملِلبخند
 
 .دی امرتون و بفرمائن،یسالمت باش_
 
 .صبح تماس گرفتھ بودم.  داشتمیِوقت قبل_
 
 اسمتون؟_
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 .افشار ھستم_
 

ِ کرد بھ ورق زدن دفترش و گشتن اسم منشروع  سرشو گرفت باال و یبعد از مدت. ِ
 :گفت

 
 .رونی بادی تا موکل بنی داشتھ باشفیتشر_
 

 .شی رو بھ روئی گفتم و نشستم رو صندلی ائیمرس
 
 بھ نی واسھ ھمتی کنمو اذکی آرش و کوچنی از اشتری بخواستی چرا دلم نمدونمینم
 . وقت گرفتھ بودمیِ موکل عادھیِ کنم، مثل ی خودمو نامزدش معرفنکھی اِیجا
 
ِ خروج خانوم نسبتا جوونبا  از جام بلند شدم و ی فورد،یرسی ھم می کھ بھ نظر عصبیِ

ٔبا تکون دادن سرش بھم اجازه ورود داد. یزل زدم بھ منش درو  گفتم و یبسم اللھ. ِ
 .ِزدم و وارد اتاق شدم

 
 : تو اتاقدیچیٔ کالفھ آرش پِی صدابالفاصلھ

 
ِخانوم ربان پور، تمام قرارا_  . زحمتی بنی امروزمو کنسل کنِیِ
 
  نھ؟ای امیِمنم جزو اون کنسل_
 

 کردم ی خاص بود کھ ھر کاریِحالت چشاش بھ قدر.  گرفت باال و نگام کردسرشو
 . بھش دس دادهیٔ دوباره من چھ حسِدنی بدم کھ با دصینتونستم تشخ

 
 : بودم کھ گفتستادهیِ وسط اتاق افیبالتکل

 
 ؟یکردی و رو نمیِتو دفتر منو بلد بود_
 

 : جواب دادمجای گِمثل
 
 .نھ بابا، آدرسشو از آقا جونم گرفتم_
 

 . کرد و با تأسف سرش و تکون دادیظی غلِاخم
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 سی نیکی گھ،یِ خودم دِری اولش گند زدم، تقصنیاز ھم!... چھ شود؟...  بــــــــــــھبھ
 !؟ی جوابشو بدیِبگھ آخھ دختر خوب مگھ مجبور

 
 ...ّ کھ شاخ و دم نداره، واالاستی سی بِآدم
 

ِ جو و عوض کنم با لحن صمنکھی اواسھ  : گفتمی تریمیّ
 
 نم؟ی بششھیم_
 
 . کردنیی مکث، سرشو باال پاھی چند ثانھی با
 

 : نشستم و گفتمیزود
 
 ؟یخوب_
 

ٔ از سوال مسخره خودم، خنده ام گرفتخودمم ِ. 
 
 .ی انگار تو بھتریخوبم ول_
 
 چطور؟_
 

 : و گفتنییٔ گوشھ لبشو آورد پادو
 
 . کوکھیلی خفتی کیّ واال ولدونمینم_
 

 : زدم و گفتمی محوِلبخند
 
 .میاومدم با ھم حرف بزن_
 
 : حوصلھ گفتی بیلیخ
 
 .سی بھ تکرار نیازی نگھی دم،یقبال ھمھ حرفامونو زد_
 
 .ی بدونی افتاده کھ فک کنم دوست داشتھ باشی اتفاقاتیول_
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 ؟یمثال چ_
 
 .می نظر کنِدی تجدماتمونی رو تصمشھی کھ مطمئنم باعث میزائیچ_
 

 ...نیھم.  بودمدواریفقط ام,  اصلنم مطئمن نبودمنی بخواراستشو
 

 : کرد و گفتی خنده اتک
 
 . جالب شدھینھ انگار قض_
 
 : بعد از من و ادامھ دادیجاش بلند شد و نشست رو دو تا صندل از
 
 .کنمیگوش م_
 

 : دھنمو قورت دادم و گفتمِآب
 
 . شددای بارمان پِیبابا_
 
 : تمسخر گفتبا
 
 مگھ آرتام گم شده بود؟_
 
 . شدهدای بچھ پِی اصلِی کھ بابانھینھ منظورم ا_
 

 : تنگ کرد و گفتچشاشو
 
 ھ؟یمنظورت چ_
 
ِ پشت سر ھم شروع کردم بھ تعرِقیِ دو تا نفس عمِدنی کشبا لحظھ بھ . ِ کردن ماجرافیِ

 بود کھ ی وقتشی و ناباورتیِاوج عصبان.  و اخماش تو ھم ترشدی مشتریلحظھ تعجبش ب
ٔ اشتباھش، کار منو آرتام و مثال زده و از ھمھ ماجراِھی واسھ توجای عرشدیفھم  ما با ِیِ

 .خبره
 

ِ بھ نفع خودم، کل اتفاقت اریی و تغفیر و تحل سانسوی با کلباالخره ِ  و ریِ چند روز اخنیِ
 . سکوت کردمرمی بگی مثبتٔجھی نتنکھی اِدی دادم و بھ امحیتوض
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 : و زد بھ صورتشو گفتی تفاوتیِ بعد، دوباره ماسک بقھی چند دقھی
 
  داره؟ی بھ من و تو چھ ربطنایٔخوب ھمھ ا_
 
 : گفتماری اختیب
 
 .الوعده وفا آرش_
 

 :دی زد و پرسی تلخِلبخند
 
 ؟ی دوسش داریلیخ_
 

 :دمی حال پرسنی با ای ولدمی فھممنظورشو
 
 و؟یک_
 

 : روحشو دوخت بھمو جواب دادی سرد و بِنگاه
 
 .آرتامو_
 
 ایِ بھ قول عرشی ولمی نفرمونم تجربھ کرد۵ کھ ھر ِینیریِعشق اتفاق فوق العاده ش_

 تا بھ می استفاده کردی و ترفندلھی بھش، از ھر حمی گند زدامونیھممون با خودخواھ
 جھی نتی تصاحب ولمی کھ دوسش دارویِ و قلب کسمی بھ در کندونیاصطالح دشمنو از م

 .ٔ بچھ معصومھیِتا دل شکستھ و  ۵ ، داغونِی تا زندگ۵...  شد؟یچ
 
ٔ کم بھ طرفم خم شد و دست چپش و گذاشت رو دستھ صندلھی  : گفتویِ
 
ِ تا دل ٢ نیٔ بچھ معصوم بشھیِ تا دل شکستھ و ۵ ِی بھ جاشھی م،یگی تو میعنی_

ِ دل آواره، دو تا عاشق خوشبخت و گور باباھیشکستھ،  ِ   بچھ، آره؟ِیِ
 
 : کردمو گفتمیپف
 
 . با ھم باشندی بانیِ و مھسا بھ خاطر بارمانم کھ شده بعد از اایعرش_
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 :ت شو گفھیِ برگشت بھ حالت اولدوباره
 
ٔ اگھ بکشم کنار، گره از ھمھ مشکالت موی وسط منم کھ اضافنیآھــــــــــــان، پس ا_

 .شھیوا م
 
ِ کھ داره در حق من و آرتام ظلم نھی مسالھ اس،ی بودن نیمسالھ تک و جفت و اضاف_
 .شھیم
 

 : برد باالصداشو
 
 ی بی ش و پس زدهی عاشق بشی ظلمــــــــھ، وقتی از نامزدت رو دس بخوریوقت_

 .ـــــــــھی نامردنھی ھمی سھمت از زندگی بفھمی وقتـــــــــھ،یانصاف
 

 : گذاشتم رو بازوشو گفتمدستمو
 
  کار کنم آرش؟ی چیگیم_
 
 : گفتی خفھ اِی صدابا
 
 انا؟ی کار کنم دایتو بگو من چ_
 

 : بھ چپ و راست تکون دادم و گفتمسرمو
 
 .دونمیبخدا نم_
 

 . کرد و از جاش بلند شدی کھ بھ سکوت گذشت، پفی اقھی چند دقھی ِبعد
 

 : گفتزشیِ سمت مرفتی کھ می حالدر
 
 .انای داستمی نی بازنی تو اگھیمن د.  و باختندنیخستھ شدم از جنگ...  خستھ شدمگھید_
 
 ی کھ از دھنم درومد، مرسیتنھا کلمھ ا. زشیِ گفت و نشت پشت می بھ عربیزائی چھی

 .بود
 

 : و گفترونی داد بنی سنگنفسشو
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 .ی نشمونی پشدوارمیام_
 
 . مطمئن باششم،ینم_
 

 : شدم و دستمو بھ طرفش دراز کردم و ادامھ دادمبلند
 
 یِ دست خودم نبود، تو بزرگی کردم ولی بچگدونمی مخوام،ی معذرت میِبابت ھر چ_

 .کن و حاللمون کن
 
 :ِ لبخند تلخ دستمو فشار داد و گفتھی با
 
 .یخوشبخت ش_
 
 

 یاز منش, ِ با حرکت سرنکھیبعد از ا.  از اتاق خارج شدمی زدم و فوری محوِلبخند
 کھ تو یائی عرشِشیِ کردم و با حرکت سر جواب گرفتم برگشتم پیمھربونھ خداحافظ

 . منتظرم بودنیماش
 

 مھی نٔشھیآروم زدم بھ ش. ِ قفل کرده بود اطراف رل و سرشو گذاشتھ بود روشدستشو
 :بازو گفتم

 
  کنم؟ی من رانندگادیاگھ خوابت م_
 

 : نگام کنھ گفتنکھی اِبدون
 
 .کنمی جم میخوابم کجا بود؟ دارم واسھ شب انرژ_
 

 : دور زدم و نشستم بغل دستشو گفتمنویماش
 
 .یاری بازم کم می جم کنیمطمئن باش ھر چ_
 

   :دی زد و پرساستارت
 
  روباه؟ای یریش_
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 . کردمری اون وسط گیی جاھی. دونمینم_
 
 قبول نکرد؟! ھ؟یمنظورت چـــــــــ_
 

 : جواب دادمفموی گذاشتم رو کدستمو
 
 .ِ کھ فقط عشق من و آرتام دو طرفھ سدهی اونم فھمگھید. قبول کرد_
 

 : و گفتدیخند
 
  ورود ممنوع باشھ؟دونمی چمای طرفھ کیِدختر مگھ اتوبان کھ دو طرفھ، _
 

 :ِ پس گردنشو گفتمزدم
 
 .می کار داری کلم،ی برفتی را بختنیّ مزه رِیبھ جا_
 

 نایٔ مانتوم دراوردم و شماره تِبی از تو جویگوش.  گفت و بالفاصلھ حرکت کردیچشم
 :رو گرفتم

 
 بلھ؟_
 
  چھ خبر؟نایت_
 
 . اومد و رفتشی ساعت پمی نھیآرتامھ کھ , اگھ منظورت از خبر_
 
  خونس؟ی کھ کسدینفھم_
 
 . درِی بھ چشمدمی منم کھ از اون موقعھ چسب،ییفرزام کھ رفتھ خشکشو. نھ بابا_
 
  چرا؟ییخشکشو_
 
 .کھ بده شلوارشو اتو کنن_
 
 ؟یتو چرا اتو نکرد! وا ؟_
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 : حوصلھ جواب دادیب
 
 بھ من چــــــــــھ؟_
 
 . نایالحق کھ ذاتت تنبلھ ت_
 
 . کھ ھسِینیھم_
 
 ؟ی الزم داریزیچ. میای ممیخئلھ خوب، ما دار_
 
 .ینھ، با_
 

 : قطع کنم کھ داد زدوی گوشخواستم
 
 .، جلو ھتل منتظرن٧ ِیگفت حوال.  آلما زنگ زده بود،یھا راستـــــ_
 

 : گفتمکالفھ
 
  دادن بھ ھتل؟یری چھ گنای افھممیاه، من نم_
 
 . راحت باشنخوانی مدی شادونـــــم،یچم_
 
 .دیشا_
 
 .می نمونری کھ دنیای بیشمام زود. مری دوش بگرمیمن م, یحاال ھر چ_
 
 .باشھ_
 
 
 ی ولومدمیٔ خاطره خوب مھی ٔرهی ذخِدیھر بار بھ ام. نجای اامی کھ مِی بارنی سومنیا
 .ِ خاطرات عمرمو قراره داشتھ باشمنی از بھتریکی مطمئنم کھ ندفعھیا

 
 : نگامو از ساختمون گرفتمنا،ی تِی صدابا
 



 622 

 .انای مورده دایاسترست ب_
 
 . خودمو کنترل کنمتونمی نمی ولدونمیم_
 
 آخھ چرا؟_
 
 .ترسمیِفک کنم از عکس العمل آرتام م_
 

 : باال انداخت و گفتی اشونھ
 
  باالتـــــــــر؟نی از اگھی دکشدش،یفوقش م_
 

 : جوابشو بدم کھ فرزام گفتخواستم
 
 . منتظرننای اساینک. می شادهیبھتره پ_
 

 کھ آوا دی نکشقھیبھ دق. می شدادهی و پمی و درا رو باز کردمی گفتی بسماللھنا،ی با تھمزمان
ِ تمام حواس من بھ نکیّو سھند رو پلھ ھا ظاھر شدن ول ِپشت .  جالبش بودِی و کاراسایِ

 . کرده بودری آوا و خونھ گِنی و نگاش بدیپرسیِسر ھم از آلما سوال م
 
 :ٔ سقلمھ فرزام بھ خودم اومدمبا
 
 سا؟ی بھ نکی زل زدھیچ_
 

 : کردم و جواب دادمی خنده اتک
 
 . جالب شدهیلی خافشیق_
 
  از کجا؟یدونیم. شناسھی آرتامو مایگو_
 

ِ نداشت، منتظرش نشدم و خودمو پرت کردم بغل یتی اھمچیِ جواب سوالش برام ھچون
 .سھند

 
 : کرد و گفتبوسم
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 ؟ی فراریچطور_
 
 .یاز امروز بھ بعد عالــــــــ_
 

 : کردم بھ آوا و ادامھ دادمرو
 
 ؟یشناسی رو از کجا مسایتو نک_
 

 : زد و گفتیچشمک
 
 .یفھمی تو، بعدا ممی برایب_
 

 کھ توجھ مو جلب کرد، مھسا ی کسنیاول. میِ گفتم و ھمھ با ھم وارد خونھ شدی اباشھ
ِت  بھ پوسشی بود کھ رنگِ طالئدهی پوشیکی ھفتھ فوق العاده شقھیِ کوتاه ِرھنیپ. بود
 .اومدی میلی خدشیسف
 
 نجای لباس اومده بودم انی با انکھی و از ادمی کھ تنم بود خجالت کشیزی لحظھ از چھی

 دوباره شارژ شدم و فتھی کھ قرار بود بی اتفاقِیادآوری زود با یلی خی شدم ولمونیپش
 .لبخند زدم

 
 کت و کراواتشو مرتب یشیِ من بھ حالت نماِدنی بود کھ با دستادهی دستش آرتام ابغل

 :شمیکرد و اومد پ
 
 !!  بانونیرا گم کرد_
 

 : کردم و گفتمی دندون نمائٔخنده
 
 .میدی خدمت رسریِواسھ امر خ_
 
 :دیّ با مزه داد باال و پرسیلی ابروشو خِی تاھی
 
  کو؟رتیکمون گ_
 
 .ومدهین_
 



 624 

 ! چھ عجــــــــب؟شاال،ی ارهیخ_
 
 . مفلوک کبابـــــــھِی دلم واسھ تو و اون مھسای ولرهیواسھ من کھ خ:  دلم گفتمتو
 

 : گرفتم و گفتمدستشو
 
 ... کھ افتادی بھم قول بده کھ امشب ھر اتفاقیآرت_
 

 : قطع شدسای نکِی جایِ با سوال بجملم
 
 ِ مرد گنده؟یچطور_
 
 : لب غر زدمِریز
 
 .سای حرف نداره نکتیزمان بند_
 

ِ و شروع کردن بھ خوش و بش کردن و رفع سایکِ مردد نگام کرد و رفت سمت نآرتام
ِ دنبال نی اون دو تا داشتم واسھ ھمِییٔ مھمتر از گوش دادن بھ نحوه آشناِیکارا. یدلتنگ

ِ پلھ ھا، در حال صحبت با آوا پِکی زود نزدیلی گشتم و خنایت  . کردمداشیّ
 

 : گفتمششونوی پرفتم
 
 .می لباسامونو عوض کنمی برومدنی بھتره تا مھمونا نـنــــــــــامیت_
 
 .باشھ_
 

 : آوا گفتم،یرفتیّ کھ از پلھ ھا باال می حالدر
 
 ان؟ی بتوننی نمنای صنم ایدونیم_
 
 . کم تب دارهھی ایلی صبح زنگ زد گفت کھ ادونم،یآره م_
 
 : تکون داد و گفتی سرنایت
 
 ھ؟ی چھی قضدونھیم_
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 . کردمفی تعرویآره بابا، بس کھ التماسم کرد واسش ھمھ چ_
 

ِ در اتاق آرتام و باز کرد و گفتآوا ِ: 
 
 ؟ی کرددای رو از کجا پای عرشی نگفتانای دایراست_
 

 . شده بودمی قانای مھسا اِیالی مدت ونیِ سخت نبود، تمام اادیز_ 
 

 : گفتدانھیناام
 
 .ی فضولالی اون ونیِجــــــــان من نگو کھ رفت_
 
 نھ بابا، مگھ عقلمون کمھ؟_
 

 : رو تختو گفتنشست
 
 ش؟یدیپس کجا د_
 

 : جواب دادمکردمی مانتومو باز مِی کھ دکمھ ھای حالدر
 
 . خفتش کردمی کھ آدرسشو داده بودالی وِکیِ تو رستوران نزدی اتفاقیلیخ_
 

 .  کردنیی چند بار سرشو باال پاھی گفت و یآھان
 

ِ زمان با دراوردن مانتو و دامن بلندم کھ بھ جاھم  یفی خفِغی جنای بودم، تدهی شلوار پوشِیِ
 : و گفتدیکش
 
 ؟یدی پوشھی چنیا...  خـــــــــــداای_
 
 کوتاه ست نیِ شرت آستی زانوم کھ با تِیِ دار باالنھی سشی پِنیِ نگا بھ شلوارک جھی

 :کرده بودم کردم و گفتم
 
  کوتاھھ؟یلی خھ؟یچ_
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 .ی تو بپوشی سرمھ ائِی گردنرنیتو کھ قرار بود اون پ_
 
 : گفتمی ناراحتبا
 
  بده؟یلیمگھ خ_
 
 . اسپرت شدهیادی کم زھی ینھ بابا ول_
 
 :ِ سر بھ لباس خودش و آوا اشاره کرد و ادامھ دادبا
 
 .می نپوشناروی تا مام ایکردیکاش ھماھنگ م_
 
 . شد بخداییھوی_
 

 : گفتدیکشی شلوارکمو مِی از بندایکی کھ ی در حالآوا
 
  چھ خبره؟مینی ببنیی پامی برنیایب.  کردشی کارشھی نمگھی دده،یحاال کھ پوش_
 

ِ فرصت نشون دادن نکھیقبل از ا. نایِ ما بھ سالن ھمزمان شد با ورود سوسن اِورود ِ
 : رضا زد بھ شونھ مو گفتی و داشتھ باشم، علیھرگونھ عکس العمل

 
ِاحوال پرستار فرار_  ؟یِ
 
  بھم؟دی لقب چسبنی اگھیفکر کنم د_
 

 : بغلم کرد و گفتسوسن
 
 .ادی بھت ممیلیِبھ نظر من کھ خ_
 

 :دمی زدم بھ کمرمو پرسدستمو
 
 چرا اونوقـــــــت؟_
 
 : جواب دادی خانی سوسن، دکتر تقِی جابھ
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 .یکنی مدام جا و مکان عوض می روسِیِبس کھ مثل موشکا_
 

بعد از سالم و . میِ وارد سالن شدمیدیخندیِ حرف دکتر منی کھ بھ ای با ھم در حالھمھ
 : سھند و گفتمِشینشستم پ,  مھمونأھی با بقکیعل
 
 .ی گرفتیخونھ پدر زنت مھمون,  کھ واسھ خواھرتنمیبیم_
 

 :ِ سرشو از بغل دست سھند آورد جلو و گفتآوا
 
 . و بشکونھی شھ و بزنھ ھمھ چی آرتام عصباندمی حساسھ، ترسیلی موضوع خدمید_
 

 : ادامھ داد بچھ مظلوما رو گرفت وِژست
 
  خونھ من خراب شـــــــھ؟سی نفیح_
 

 : تکون دادم و گفتمسرمو
 
  گرفتھ؟تی شوخری واگری ھاگنیتو ا_
 

 : کرد و گفتبق
 
 .ادهی زِجانیّنھ واال، از ھ_
 
 زل زدم بھ مھسا و خودمو اری اختیِ حرف آوا، دوباره استرس افتاد بھ جونم و بنی ابا

ِ کھ فرزام دم شدی مشتری بمیمونیلحظھ بھ لحظھ داشت ترس و پش.  اونِیگذاشتم جا
 :گوشم گفت

 
 تو چتھ امروز؟_
 
 چطور؟_
 
 . و اوننی بھ ایشی مرهیھمش خ_
 

 : نگاش کردم و گفتمعاجزانھ
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 . فرزامترسمیم_
 
 ؟یاز چ_
 
 : و آلما بود کردم و گفتمسایِ بھ آرتام کھ گرم صحبت با نکی نگاھمین
 
 .می مھمون دعوت کردنھمھی کھ امی اشتباه کردکنمیاحساس م_
 
ِاتفاقا بھ نظر من کھ کار درست_  .ِ کنترل آرتام راحتترشتر،ی آدم بیھر چ. می کردیِ
 
 . شدم بھ مھسارهی و دوباره خدمی کشیآھ
 
 

 : اس ام اس دادای کھ عرشگذشتی از اومدنمون می ساعتکی بایتقر
 
 ام؟یب_
 

 : دادمجواب
 
 . باالاینھ ھنوز، ھروقت فرزام تک زد بت ب_
 

 : جواب دادیزود
 
 .باشھ، منتظرم_
 

 : کردم بھ فرزام و گفتمرو
 
 . بزنای تک بھ عرشھیھروقت بت اشاره کردم _
 
 ؟ی شروع کنیخوایم_
 
 : لب گفتمِریز
 
 .آره_
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 : گفتی لرزونِی کھ از جام بلند شدم، آوا با صدانیھم
 
 باشھ؟,  تند نروادیز_
 
 .تو فقط درو باز بذار. نگران نباش، حواسم ھس_
 

 . تکون دادسرشو
 

 : کردم و گفتمی سرفھ اتک
 
  حواستون بھ من باشھ؟قھی چند دقھی شھیم_
 

 .ِ کھ از جم رو بھ رو نگام کرد، مھسا بودی کسنیاول
 

 : زدم و گفتمی محوِلبخند
 
ِسر اصل مطلب رمی ممی مستقنی و از کجا شروع کنم واسھ ھمی چطوردونمینم_ ِ. 
 
ٔ بھ حرکت قفسھ ستی اھمیب  : ادامھ دادمشد،ی منییِ کھ از شدت استرس باال و پانمیِ
 
سفم مھسا چون منم مثل تو خودخواھم_ ِمتا ٔ. 
 

 : نگام کرد و گفتگنگ
 
 ؟یگی می داریچ_
 
 :ٔ اشاره سر بھ فرزام، رو بھ آرتام گفتمبا
 
 نی باالخره بھ ای شدم ولمونی چند بارم پشھی ی فکر کردم حتیلی موضوع خنیرو ا_
 . تموم شھگھی دی بازنی کھ بھتره ادمی رسجھینت
 

 : مردد از جاش بلند شد و گفتآرتام
 
 انا؟ی داھی چھیقض_
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 : تو سالندیچی پای عرشِی جوابشو بدم کھ صداخواستم
 
 . بدمحیبھتره خودم توض_
 
ِ صورت گفتی کھ میبا ھر جملھ ا. ِ کردن ماجرافی گفت و شروع کرد بھ تعرنویا

 .شتری آرتام بِتیِ و شدت عصبانشدی تر مدهیمھسا رنگ پر
 

 آرتام و ِنیِبا چند قدم نامحسوس، ب.  تموم شد و سکوت کردای عرشِی حرفاباالخره
ٔ و ھر آن منتظر انفجار و حملھ آرتام بودم کھ مھسا داد زدستادمیمھسا ا ِ: 

 
 . باور نکن آرتامــــھ،ـگــــیدروغ م_
 

 : گرد شده گفتمِی بھ مھسا با چشارو
 
 .ِ قدرت انکارتمنیِ عاشق ایعنی_
 
 .انایتو خفھ شو دا_
 

 : برگشتم سمتش و گفتمکامل
 
 ؟یدیشن DNA ِ در مورده تستیزی چانایاح_
 

 : گفتملتمسانھ
 
 .ی تو قول داده بودایعرش_
 

 :دیّ غرآرتام
 
 ؟ی مدت من و اسکل فرض کرده بودنیِ کھ تو تموم ایکنیپس قبول م_
 

 : محکم بست و باز کرد و ادامھ دادچشاشو
 
 .ِمن ساده رو بگو کھ باورت داشتم_
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 و فرزام استفاده کرد و بھ سایِ لحظھ از غفلت نکھیِ جواب مھسا بودم کھ آرتام ِمنتظر
 خودش و بھمون ی بودم، سھند فورنشونی چون من بی برداش ولزیِطرف مھسا خ

 : آرتام و گفتٔنھیرسوند و دستاش و گذاشت رو س
 
 .بس کن_
 
  بس کنم؟یگی اونوقت تو مده،ی بھ گند کشمونویٔ دختره کنھ، زندگنیا_
 

 ِی بودن و زد کنار و رو بھ روستادهیِ و کھ مثل سپر جلوش ایرضائی سوسن و علمھسا
 .ستادیآرتام ا

 
 : گوشش و گفتِری خوابوند زیکی ک،یِ مکث کوچھی از بعد

 
ِ دو سال دم؟ی بھ گند کشتونوی اونوقت من زندگ،یدو ســـــــــال، شب و روز دنبالم بود_

 ادی جونت بانای کھ دای االن من شدم کنھ؟ تا وقت،ی و التماسم کردیتمام واسعم لھ لھ زد
  کار؟انتی بودم، حاال شدم خزتیمن ھمھ چ

 
 :اد و ادامھ داد دو تا دستش آرتام و ھل دبا
 
 ؟ی بودم لعنتی بودم آرتام؟ ھـــــــــان؟ چیمن واست چ_
 

 راحت یلی مھسا خی ولدی ماھرانھ بازوشو کشیلیِ واسھ دور کردن مھسا، خایعرش
 : آزاد کرد و داد زدای عرشِیِدستش و از حصار انگشتا

 
 ؟ی آرتی چرا خفھ خون گرفت؟یگی نمیزیچرا چ_ 
 

 .ارهی منو در بِی اداخواستی کرد، مدی تاکیٔ رو کلمھ آرتمخصوصا
 
 .خوامتی میمن از اولشم بھت گفتھ بودم کھ واسھ چ_
 

 : با تمسخر گفتدادی کھ سرشو تکون می در حالآلما
 
 ... دیبا.  شرط و شروط گذاشتناشون،یِشکر خدا قبل از کثافت کار_
 
 . زدمو سرم و تکون دادمیِلبخند تلخ.  حرفشو خوردِی باقسایٔ چشم غره نکبا
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 : زد و گفتی پوسخندمھسا

 
 . ِ عذر بدتر از گناهگنی منیبھ ا_
 
 . مھسای کردانتیتو بھ من خ_
 
 .کردمی کارو نمنی اچوقتیِ کھ من احساس خطر کنم، ھیشدیتو اگھ باعث نم_
 
 : نگا بھ من کرد و ادامھ دادھی
 
 خودت واسھ با ِی سوگلنی ھممگھ.  کردسکی ردی بھ ھدف بادنی وقتا واسھ رسیبعض_

 ...ِ نکرد؟ مگھ اونم مثل منانتیتو بودن بھ نامزدش خ
 
 . کھ از آرتام خورد جملش ناتموم موندی ادهی کشبا
 
 .یکنی مسھی مقاانایِبار آخرت باشھ کھ خودت و با دا_
 
 ؟ی کار کنی چیخوایمثال م_
 

 : من جلوشو گرفتم و ملتمسانھ گفتمندفعھی ای برداشت ولزی دوباره بھ طرفش خآرتام
 
 .ی اگھ ولش نکنیمنو کفن کن_
 

 . و عقبگرد کرددی کشیقی عمِنفس
 
 کھ بود آرتام ی ای بھ ھر بدبختی تمرکز کنم ولذاشتیِ ھق ھق مھسا نمِی صدانکھی ابا

 .شمی پادی اشاره کردم کھ بنایو آروم کردم و با سر بھ ت
 

 : گفتکموی فرزام اومد نزدِھمراه
 
 جانم؟_
 
 بھ زور جلو آرتامو سایآرسام و نک. نی ببرنجای و مھسا رو از اای عرششھیاگھ م_

 .ارهی سرشون بی بالئھی ترسمیگرفتن، م
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 : کھ جملم تموم شد، آرتام داد زدنیھم
 
 .کشمتی مھســــــــــا، بھ موال مکشمتیم_
 

 : زدم بھ بازوشو گفتممحکم
 
 . نخورخودیِقسم ب_
 

 : از جاش بلند شد و گفتایعرش
 
 ِ گردن مھسا؟ی بندازراروی کھ ھمھ تقصسی نی انصافی کم بھیبھ نظرت , آرتام خان_
 

ٔ انگشت اشاره شو بھ نشونھ تھدآرتام  : گرفت باال و گفتدیِ
 
 .رسمیِبھ وقتش خدمت توام م_
 

 : کالفھ گفتسھند
 
 .گھیآرتام تمومش کن د_
 

 .اطیدش تو ح دستش و گرفت و کشون کشون بربعدشم
 
 آلما و ِیِ و حرکات عصبستادمیِ و سردرگم، وسط سالن افی بالتکلی اقھی چند دقھی

 :ِ دم گوشم گفتنای تنکھی رو نگا کردم تا اساینک
 
 . برنخوانیفک کنم م_
 
 .ششونی برو پشھیاگھ م_
 
 ؟یای خودتم بسی بھتر نیباشھ ول_
 
 . بھ آلمازنمیشب خودم زنگ م_
 
 .یھر جور راحت_
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 :محکم بغلش کردم و گفتم. ای عرشِشی زدم و رفتم پی محوِلبخند

 
 .شدی تموم نمی و خوشی ماجرا بھ خوبنی ایاگھ تو نبود.  ممنونمیِبابت ھمھ چ_
 
 . تموم شھی آخرشم بھ خوشدوارمیام_
 

 بھ سرم زد یٔبا انگشتش ضربھ آروم.  جوابش و بدم کھ مھسا از جاش بلند شدخواستم
 :و گفت

 
 راحت کنار گذاشتھ شدم، مطمئن باش یلی خیِ مثل تو بودم ولیکیاشھ کھ منم  بادتی_

 .کنھیتورم ول م
 
 
 . ماه بـــــــــعدنھ
 
 .یآوا مردم از گشنــــــــگ_
 
 .دمی تو نھ قولو زائِی من جا؟یِ بھ فکر شکمت باشیتونی استرس چطور منیبا ا_
 
  بھ زمان و مکان داره؟ی چھ ربطیاولـــــــــا من اصال استرس ندارم بعدشم گشنگ_
 

 :ِ پشت دستش و گفتزد
 
 .ـمی قدِیّواال عروسم عروسا. ی امروزِیِامان از دست عروسا_
 

 : و گفتمدمیخند
 
 ی نکن خواھرشوھر بازی کار؟ی ھستیِ نرفتھ کھ توام عروس امروزادتی_

 .ارمــــــــایدرب
 

 : جواب دادطنتی انداخت باال و با شابرواشو
 
 ِ منم مثل خودت خواھر شوھرم؟گھی نرفتھ کھ دادتی_
 



 635 

 .می شدی مساوکی کیپس فعال _
 
 ... اومده بودنیِ کھ سر من و افشِی بالئنیا

 
 رونی برفتی کھ میدر حال.  کرد و از جاش بلند شدنییٔ و بھ نشونھ آره، باال پاسرش
 :گفت

 
 . کجاستنی زنگ بھ آرتام بزن ببھی توام یی دستشورمیتا من م_
 
 تو دیچی کالفھ ش پِی بوق صدا٣ ای ٢بعد از . ٔ گفتم و شماره آرتام و گرفتمی ااشھب

 :یگوش
 
 بلھ؟_
 
 ؟یخوب. ِسالم بر داماد خشن و بد اخالق و صد البتھ فراموشکار_
 

 : تر جواب بدهمی کرد مالیسع
 
 .می کم عصبھی نانازم فقط ستمیبد اخالق ن_
 
 چرا؟_
 
 .سی نی مھمیزیچ_
 
 ... پس چراسیاگھ مھم ن_
 

 :ِ مضطرب سھند قطع شدِی با صداحرفم
 
 .وی گوشنمی مھم تر؟ بده ببنیاتفاق از ا! ــــــــــس؟ی مھم نوی چیچ_
 

 :دمی نشستم و پرسصاف
 
  شما؟نی شده سھند؟ کجایچ_
 
 .یکالنتر_
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 : گفتمی مانندغیِ لحن جبا
 
 ــــــــــن؟یاونجا چـــــــــــــرا؟ تصادف کرد_
 
 .گلفروش و آرتام خان دعواشون شده .نھ بابا_
 
 ؟یِسر چــــــــــ_
 

 .نی ماشِنیتزئ_ 
 

 : گفتمکالفھ
 
  شده؟ی چنمی کن ببفی درس تعر؟یزنی حرف میسھند چرا قسط_
 
 . زدهلی استفاده کنھ گالدهی از ارکنکھی اِی بابا، گلفروش بجایچیھ_
 
 : تعجب گفتمبا
 
 ِوا ؟ مگھ مجلس ختمھ؟_
 
 . گفتننویآقاتونم ھم. الحق کھ در و تختھ ائن_
 

 : کردم و گفتمی خنده اتک
 
 .نیکردی داره؟ خو عوضش میکالنتر, آخھ چارتا دونھ گل_
 
 . بدبختنی بھ جونھ افتھی داده کھ با مشت و لگد بحیآرتام ترج_
 
 !آرتــــــــام؟! ؟یکـــــــ_
 
 بابام؟, نھ پس_
 
 دونستم؟ی من نم کارا بود ونیِ بچھ اھل انیا_
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 : و ادامھ دادمرونی دادم بنی سنگنفسمو
 
 ن؟ی کار کنی چنیخوایحاال م_
 
. رهی پس بگتشوی کھ شکامی کردشیراض,  خواھشی کم پول و کلھی با گھ،ی دیچیھ_

 .گھی دِی گل فروشھی میاالنم اومد
 
  کھ نشده؟تونیزیچ_
 
 .می اونجا باشگھیِ ساعت دھی تا میکنی مینھ نگران نباش، سع_
 

 :رمی کردم جلو خنده مو بگیسع
 
 .ِ کار من ھنوز تموم نشدهن،یاصال عجلھ نکن_
 
 چــــــرا؟_
 
 .چون برقا قطع شده بود_
 

آوا .  خندهِری و زدم ززی و گذاشتم رو میگوش.  و قطع کردی گفت و گوشی بلندِاوف
ِکھ تازه وارد سالن شده بود، لبخند کوچ  :دی زد و پرسیکیِ

 
 ؟یزنی باز قھ قھھ مھیچ_
 

 :سرشو تکون داد و گفت.  سھند و براش تکرار کردمِیحرفا
 
 از االن نی ان،یاون از صبح کھ خواب موند.  شدای و پر دردسربیِعجب روز عج_

 . درآوردهیکھ برقا قطع شده و اونم از آرتام کھ سر از کالنتر
 
 .شھی نمیزی چگھی نشھ، پس دی گفتن تا سھ نشھ بازمی و ندمیاز قد_
 
 : درو بست و گفتنایت
 
 . باشالی خنیبھ ھم_
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 : با آوا گفتمھمزمان
 
 چرا؟_
 
 ؟ی زدسی تھ قابلمھ لیتو بچھ کھ بود_
 
 حاال چطور مگھ؟.  کھادی نمادمی دونم،یچم_
 

 : و گفتی شد رو صندلولو
 
 .ادیآخھ داره بارون م_
 

 : گفتی با ناراحتآوا
 
 . کنھری و خی عروسنیِخدا آخر و عاقبت ا_
 
 : زد و گفتیشخندی ننایت
 
ِبھ نظر من کھ آه مھسا گرفتدت_ ِ. 
 

 : باال انداختم و جواب دادمی اشونھ
 
 .رهیگی نمی کسِنی نفرنجایاز آلمان تا ا_
 

 : ھممون و وادار بھ سکوت کردشگری آراِیصدا
 
 ؟ی و عوض کنشتی آرایخوای کھ میمطمئن_
 
 : کردم و قاطعانھ گفتمنھی زشتم تو آٔافھی نگا بھ قھی
 
 .بلھ_
 
 . کنمشتی تا دوباره آرانیبش_
 
 : لب غر زدِری زنایت
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 اد؟یِ با پوست برنزه بھت می طالئی مشکٔھی گفتھ کھ سای کدونمیآخھ من نم_
 

 : بھش رفتم و گفتمی غره اچشم
 
 .میکنی پاک ممی کھ دارینیبی منا،ی تگھیبسھ د_
 
 . کرد و روش و برگردوندیپف
 
(  درسا خانوم ِی نشستھ بود رو لبای طرفھ اکیِ ما سھ تا، لبخند ِیطنتایِ دست شاز
 . افتادمدمشی کھ دی بارنی آرش و آخرِادی اری اختیِ چال گونش، بِدنیبا د).  شگریآرا
 

اون روز .  افتاده بودابی آبا از آسی و تا حدودگذشتی مییِ از اون شب کذای ھفتھ ادو
 آرش و بھش پس بدم واسھ ِیِ گرفتھ بودم کھ دستبند اھدائمی صبح بودم و تصمِفتیش

 و رفتم رونی زدم بمارستانی با سوسن ھماھنگ کردم و از ب۴ِ ساعت ِی حوالنیھم
 .نایٔخونھ آرش ا

 
ّ فشار دادن زنگ، آرام مثل جنبا ِ  :ِدم در ظاھر شد, ِ
 
 .سالم_
 
 ؟یسالم آرام جان، خوب_
 
 : سرد جواب دادیلیخ
 
 .یمرس_
 
 نواده خوبن؟خا_
 
 . رفتن کربالنایمامان ا_
 
 : نشون بدم، بھ زور لبخند زدم و گفتمی کردم چھ عکس العملریگ
 
 . برگردنی زودشاالی قبول، اارتیز_
 



 640 

 . شد بھمرهی باال رفتھ خِی گرد شده و ابرو ھاِی چشابا
 

 : گفتمی فورھ،یِ کردن قضی ماست مالواسھ
 
 آرش خونھ س؟_
 

 :دی پرسیشاک
 
 ن؟ی کارش داریچ_
 
 . بھش پس بدندیِ دست من داشت، بای امانتھی_
 

 : بھ طرفم دراز کرد و گفتدستشو
 
 .دمی من بھش من،یبد_
 

 : بھ چپ و راست تکون دادم و گفتمسرمو
 
 .شھینم_
 
 : کنار و گفتدی کشلی می بیلیخ
 
 .دیبفرمائ_
 
 . کردم و رفتم توی لب تشکرِریز
 

 :ِ سمت آشپزخونھ گفترفتی کھ می حالدر
 
 .تو اتاقشھ_
 
 : گفتمی کم اطرافمو نگا کردم و با شرمندگھی
 
 اتاقش کدومھ؟_
 

 : زد و گفتیپوسخند
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 .ِ راھرو، دست چپِیانتھا_
 
 سھ ِی کھ خواستم در بزنم صدانیھم. ِ را افتادم سمت اتاقشی تشکرچی ھی دفعھ بنیا

 .باز کردم و وارد شدم در و ِیآروم ال.  توجھ مو جلب کردیِتار قشنگ
 

  .ibrahim tatlıses  ازنی آھنگِ غمگھی واضح تر شد، صدا
 
 

Tabib sen elleme benim yaramı , 
 

  دست نزن بھ زخممدکتر
 

Beni bu dertlere salanı getir . 
 
 .اریِ بال رو سر من آورده بنی و کھ ای جاش برو کسبھ
 

Kabul etmem bir gün eksik olursa 
 

  روزشم کم باشھھی اگھ ی حتکنمی نمقبول
 

Benden bu "ömrümü" çalanı getir 
 

Benden bu "ömrümü" çalanı getir  
 

 اریٔ و کھ ھمھ عمرمو ازم گرفت و بی کساون
 

Git ara bul getir, saçlarını yol getir 
 

Git ara bul getir, saçlarını yol getir  
 

 ) ارشی و کشون کشون بریاز موھاش بگ( اری موھاشو بکن و بار،ی کن بداشی پبرو
 

Bir kor oldu gömülüyor özümde 
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  تو وجودمشھی اخگر دفن مّکھی تھیِ بھ روز، مثل روز
 

Nağme nağme iniliyor sazımda 
 

 زنھی و ضجھ مکنھی متی شکاگھی دسازمم
 

Dünyayı verseler yoktur gözümde 
 

 .سی نالمی خِنی بھم بدن، عارمی اگھ دنیحت
 

Dili bülbül, kaşı kemanı getir 
 

Dili bülbül, kaşı kemanı getir 
 

 .اری، ابرو کمونمو ب)خوش زبون(ِ عشق بلبل زبون اون
 

Git ara bul getir, saçlarını yol getir 
 

Git ara bul getir, saçlarını yol getir  
 

 ) ارشی و کشون کشون بریاز موھاش بگ( اری موھاشو بکن و بار،ی کن بداشی پبرو
 

Merhamet etmiyor gözümün yaşına 
 

 .نمی غمگِی رحم نکرد بھ اشکام و چشااصال
 

Sen derman arama boşu boşuna 
 

ِ دنبال درمان دردام نباشخودی توام بپس ِ. 
 

Ölürsem, mezarımın başına 
 

ِ مردم، سر قبرماگھ ُ 
 

Hayatıma sebep olanı getir 
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Hayatıma sebep olanı getir  

 
 اری مرگم شد و بِی کھ باعث و بانویکس
 

Git ara bul getir, saçlarını yol getir 
 

Git ara bul getir, saçlarını yol getir 
 

 ) ارشی و کشون کشون بریاز موھاش بگ( اری موھاشو بکن و بار،ی کن بداشی پبرو
 

باالخره سر باز کرد و ,  کرده بودری کھ مدت ھا بود تو گلوم گی خفھ کننده اِبغض
 . کردمھی بار جلو آرش گرنی چندمِی راحت برایلیخ
 
 ... حد داغونھنی کھ تا ادونستمی نمیِ کھ دلش پر ولدونستمیم
 

 : کھ سکوت کرد، اشکامو پاک کردم و گفتمنیھم
 
 .ی داشتھ باشی صدائنی ھمچھی کردمیفک نم_
 

 ی شوکھ شھ ولدنمی چرا انتظار داشتم از ددونمینم.  برگشت طرفمو زل زد بھمکامل
 . وقت بود کھ منتظرمھیلیتو چھره ش نبود، انگار خ,  از تعجبی اثرنیکوچکتر

 
 : و بھ زبون آوردمدی کھ بھ ذھنم رسیزی چاون

 
 ام؟ی قراره بیدونستیم_
 
 ؟یرفتی بازم میدونستیاگھ م_
 
 :دمی پرسیجی گبا
 
 ؟یچ_
 
 ؟یموندیقشنگھ، باھام م کھ صدام گفتمی اگھ بھت مگمیم_
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 راستش و بگم؟_
 

 : گفتقاطعانھ
 
 .نھ_
 
 .شتی پموندمی و مزدمی موی ھمھ چِدی کھ قدونستمیاگھ م_
 

 : کرد و گفتی خنده اتک
 
  شد، نــــــــھ؟فیپس ح_
 

 : و گفتمدمی خودش خندِمثل
 
 .آره_
 

 : گفتطنتی تارو گذاشت رو تخت و با شسھ
 
 ... نشده ھاریالبتھ ھنوزم د_
 

 : شدمبراق
 
 .آرش_
 
 :دستاشو برد باال و گفت,  جاش بلند شداز
 
 ؟یشی میچرا شاک. میخئلھ خوب بابا، تسل_
 

ِ در ِیّ قدٔنھی تو چشام خوند کھ با سر بھ آی چدونمینم.  شدم بھشرهی جم کردم و خلبامو
 :کمد اشاره کرد و گفت

 
 .دمتی دنھی ندارم، از آبیِعلم غ_
 

 : و گفتمدمیخند
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 ... ھـــــــــــــانھی آنیِامان از دست ا_
 
 
 : معروفش و زد گفتِی ازھمون لبخندایکی
 
 
  خانوم؟ھی چارتتونیِ رو ول کن بگو سبب زنھیآ_
 
 
 :گرفتم طرفشو گفتم.  و جعبھ رو دراوردمفمی دستمو کردم تو کی گفت فورنوی اتا
 
 
 .نیا_
 
 

 :دی حال پرسنی با ایھ ول چشاش داد زد کھ جعبھ رو شناختِحالت
 
 
 ھ؟ی چنیا_
 
 
 . پسش بدمخوامی م،ی بوددهی کھ برام کادو خرِیھمون دستبند_
 
 
 رم؟ی کادو، مگھ قرضھ کھ بخوام ازت پس بگیگیخوبھ خودت م_
 
 
 : بھ گردنم و گفتمدمی دستمو کشاری اختیب
 
 
 آرتامھ واسھ ٔھی گردنبند ھدنی ای اون روز نتونستھ بودم بھت بگم ولیراستشو بخوا_

 . کھ دوسش دارمنھیھم
 : زد و گفتی صدا دارِپوسخند
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 .زدمی حدس مدیبا_
 
 

 : تو ھوا تکون داد و ادامھ داددستشو
 
 
 . خودتشھی بمونھ پرم،ی پس بگھیبھ ھر حال من عادت ندارم ھد_
 
 

 : و گفتمی رو گذاشتم رو عسلجعبھ
 
 
 . خودت بمونھِشی پدمی محیترج_
 
 
 . اتاقشو ترک کردمیور گفتم و فنویا

 
 
 : امروزِی دوباره پرت شدم تو بلمشور و نحسنای تِی صدابا
 
 
  عروس خانوم؟یکنی مریکجا س_
 

 : و گفتمرونی دادم بنی و سنگنفسم
 
 
 .کردمیداشتم بھ آرش فک م_
 
 

 ؟ی افتاده بھش فکر کنادتی االن ،یخستھ نباش_ 
 

 : جواب دادمدلخور
 
 

   اون؟ای یِ تو طرف مننایت_ 
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 . انای داسی نی و طرف داریریارگیمسالھ _
 
 

  ھ؟یپس چ_ 
 
 
 :ِ اطراف صورتشو داد باال و گفتِی چند بار بوکلھ ھاھی
 
 
 ...کنمیاحساس م. سوزهی دلم براش می ولادی ازش خوشم نمنکھیبا ا_
 
 

 : شد و گفتگرفتی کھ داشت باال میٔ خانوم مانع از ادامھ بحثدرسا
 
 

  خوب شد؟نی ببزمیعز_ 
 
ِ و خط چشم بلنداهی سٔھی چشام با ساگھیحاال د.  بھ خودم کردمنھی نگا تو آھی  کھ یِّ

 .شدی مدهی درشت تر و قشنگ تر دش،یِ ساعت پکیِداشت، بر عکس 
 
 

 : زدم و گفتمی بخشتی رضاِلبخند
 
 
 .حاال شد، دستتون درد نکنھ_
 
 

 : بھ آوا ادامھ دادمرو
 
 
 . دنبالمادی بھ آرتام بزن کھ بی زنگھی لباسمو بپوشم، توام رمیمن م_
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 : گفتنای جاش بلند شد و رو بھ تاز
 
 
 .انایِ کمک دارمی تو زنگ بزن، من منایت_
 
 
ِ رو بھ من لبخند میکردی بحث ممی داشتشی پقھی چند دقنی انگار نھ انگار کھ ھمنا،یت

 : زد و گفتیمھربون
 
 
 . کمکتونامی منم میعنی, رسنی مگھی رب دھیبھ فرزام اس ام اس دادم، گفت _
 
 

 : گفتمیشاک
 
 
 م؟ی کجا بری شصت نفرم،ی ھوا کنمیخوایبابا آپولو کھ نم_
 

 : ھلم داد و گفتآوا
 
 
 ... ھــــــــاِیبتیِعروس پر حرفم مص_
 
 

 کھ بود لباس و تنم یی و بھ ھر بدبختمیِ با ھم وارد اتاق شدیی سھ تانکھی اخالصھ
 .میکرد

 
 
ٔ داشت تور دانتل بلندمو رو دنبالھ لباس تنظی کھ سعی در حالنایت ِ  : کنھ گفتمیِ
 
 
 .ومدی بھت مشتری لباس بیکی اون گمیمن ھنوزم م_
 
 
 . دوس داشتم لباس عروسم کوتاه باشھشھی من ھمی ولدونمیم_
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 .باز خوبھ دنبالھ داره_
 
 
 : چرخ زدم و گفتمھی
 
 
 .گھی دنھی بھ ھمشیقشنگ_
 
 

 : زد و گفتی لبخندآوا
 
 
 .ی کھ خودت بپسندنھیمھم ا. ی قشنگ شدمیلیخ_
 
 

 : دراوردم و گفتمنای واسھ تزبونمو
 
 
 ؟ی شدطیخ_
 

 :ِ وارد اتاق شد و گفتمھی جوابمو بده کھ درسا خانوم سراسخواست
 
 
 .داماد اومد_
 
 

 :دی گفت و پرسیِ لب شکر خدائِری زآوا
 
 
 تنھاس؟_
 
 . ھم باھاشنگھی دِینھ، دو تا آقا_
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 : بھ ھمو ذوق زده گفتدی دستاشو کوبنایت
 
 
 . اومدننامیآخ جون، فرزام ا_
 
 
 ...دی بددیند.  خندهِری نگا بش کردم و زدم زھی
 

 دهی سشوار کشِی کوتاه و موھاِی بزشیبا اون ر.  شدم رو تخت و زل زدم بھ آرتامولو
 شده بود قای دقد،یِ و کراوات سفیِ کوتاه مشکنی آستِرنیو ژل خورده، کت شلوار و پ

 .خواستمی مشھی کھ ھمیھمون داماد
 
 
ِ آروم و با حوصلھ گره کرواتش یلیآرتام خ.  سرم کردمِلی و دستمو حادمی پھلو خواببھ

 .و شل کرد
 : گفتمارهی کھ خواست کتشو در بنیھم
 
 
 .ی بپوشی وقت مجبور نشچی ھشاالی ای ولادی بھت میلی خیمشک_
 
 
 :دی نگام کرد و پرسنھی تو آاز
 
 
 .ومدی خوشت میلیچرا؟ تو کھ خ_
 
 
 .فتھی مادمی یِ کال مراسم عزاداری آره ولیِواسھ لباس داماد_
 
 

 : کردم و ادامھ دادمیزی رِاخم
 
 
  نپوش، باشھ؟اهی سر تا پا سینطوری اچوقتی ھگھید_



 651 

 
 : و با خنده گفتستادی بھ روم ارو
 
 
 . رنگِ عشقھیِبھ قول شاعر مشک_
 
 
 . و قرمز و سبزهی و آبی صورتشتریِ بھ نظر من عشق بیول_
 
 

 : گرفتطنتی و نگاھش رنگِ شصدا
 
 
  کمون اجازه ھس کمکتون کنم؟نیِخانوم رنگ_
 

 :دمی گذاشتم رو تخت و پرسسرمو
 
 
 ؟یکمک برا چ_
 

 : زد و جواب دادی بد جنسِلبخند
 
 
 .یکھ لباستو عوض کن_
 
 
 : نشستم و گفتمخی افتاد سمی کھ دوزارنی ھمی تا منظورش و بفھمم ولدی کم طول کشھی
 
 
درضمن ساعت و نگا .  و بدنم کوفتھ سکنھی خستھ م، سرم درد میلیآرتام من خ_

 ِ. صبحِکی نزد؟یکرد
 
 
 
 



 652 

 : زد و گفتیٔ قھھ بلندقھ
 
 
 .ای نگفتیبعد نگ.شھیِ جا خرج نکن، واسھ دفعات بعدم الزمت مھیھمھ بھونھ ھاتو _
 

 : زدم و گفتمیثیِلبخند خب. ستمیِ و مجبورم کرد کھ سر پا بادی دستمو کشبعدم
 
 
  ھم قراره باشھ؟یِ دفعات بعدی بگیخوای میعنی_
 

 : گفتکردی می لباس بازِپی کھ با زی حالدر
 
 
 . باز کنمنوی بتونم انکھیِبھ شرط ا_
 
 

 : و گفتدی بھ موھاش کشی کالفھ دستجھ،ی نتیِ و تالش بی سعھی از چند ثانبعد
 
 
 . متنفرمِپی زیاز ھر چ_
 
 

 : کنان دستشو گرفتم و گفتمخنده
 
 
  ؟ی ایچرا انقدرعصب_
 

 :دی کرد و پرسزی رچشاشو
 
 
 خھ؟یتو بگو چرا دستات _
 

 :ِ سمت تخت گفتمرفتمی کھ می و در حالدمی دستامو کشیفور
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 .سی نی خاصِزیچ_
 
 

 :دی و کالفھ پرسستادی بھ روم ارو
 
 
 انا؟ی چت شده داس؟ی نیزی کھ چی چیعنی_
 

 : دستامو گرفت تو دستش و ادامھ داددوباره
 
 
  کھ چت شده؟ی بھ شوھرت بگیخوای نمیعنی_
 
ِ کلمھ شوھر احساس خوشبختِدنی با شننکھی ابا  تمیِّ حس مالکنی ھمی کردم ولینیری شِیٔ

 .نتونست از استرسم کم کنھ
 
 

 : جم کردم و گفتملبامو
 
 
 . کم استرس دارمھی_
 
 
 ؟یترسیِمگھ بار اولتھ کھ م_
 

 : زدم بھ بازو شو با حرص گفتممحکم
 
 
  باره اولمھ؟ی چیعنی_
 

 : گفتدادی کھ بازوشو ماساژ می حالدر
 
 
 . خانومایِدست بزن نداشت_
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  بود؟ی منظورت چگمیحرفو عوض نکن، م_
 
 ھل شدم ی ولمیمونی کھ با ھم تنھا مسی بارمون ننی بگم کھ اولخواستمی سرم مِریبابا خ_

 .و جملھ اشتباه استفاده کردم
 
 
 سی در کار نی بخششگھیٔ دفعھ بعد دی ازت ولگذرمی رو مندفعھی خانومم ایلیچون خ_
 . جونیدک
 
 

 : گفتی داد رو تخت و با بدجنسھلم
 
 
  خانوم؟انای داگھی داسینطوریا_
 

 : بلند شم گفتمکردمی می کھ سعی حالدر
 
 
 .بذار لباسم و درام آرتام_
 
 

 : زد و گفتمھی روم خیفور
 
 
 . خانوم خانومانی از دست دادشی وقت پیلیاون شانس و خ_
 
 

 : و گفتمدمیخند
 
 
 .حداقل بذار موھام و باز کنم_
 
 
 .کنمی نباشھ من خودم حلش متیتو کار_
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 یقیِ نفس عمنیواسھ ھم.  وجود ندارهی مخالفت و مقاومتچگونھی ھِی جاکھنی ایعنی نیا

 .ِ بھتره بگم دست آرتامای ریِ و خودم و سپردم دست تقددمیکش
 
 
 ی زمانھی کھ شدمی میِ غرق لذتشتری بخوردیِ کھ بھ بدن تب دارم می ھر بوسھ ابا

 نھی آروم و با طمأنی ، بھ قدردیبوسی کھ لبامو با ولع میآرتام در حال. آرزوم بود
 جانیِ ھر آن ممکنھ قلبم از شدت ھکردمی کھ احساس مدادیانگشتاشو رو بازوم تکون م

ِ شدم کھ واسھ باز کردن دراش از جون ی بھشتِوارد چشامو بستم و. ستھیاز حرکت با
 موی زندگی اتفاقچی گذاشتھ بودم و اون لحظھ بھ خودم قول دادم کھ نذارم ھھیو دلم ما
 ...نکھینھ غافل از اخراب ک
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