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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
   :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 :  تلگرام کانال

 باشم تیدعا نیبگذار آمنام رمان : 

 وطن خواه هیهاننویسنده : 
 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 آدرس سایت : 
    کانال تلگرام :

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 باشم تیدعا نیبگذار آم
 

 وطن خواه هیهان

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 باشم تیدعا نیبگذار آم
 یباسمه تعال

 
 به نام خدایی که داشتنش جبران همه نداشته هایم است.

 
 دستم روی کراوات و نگام روی اون همه جذابیت موند.

 
ثه همیشهههه  باز م ته  نداخ به طرفش دراز کردم و اون دور گردنش ا کراوات رو 
درگیری پیدا کرد و من یه نیمچه لبخندی به اون همه نابلدی دور از انتظار زدم 

قدم بلند خودمو بهش رسونده کراواتو بی حرف به دست گرفته با چند تا  و با یه
ستمش و محکمش کردم و اون  سبتا باریک ب زیر و رو بردن دو طرف اون نوار ن

 عطر تلخی که برام از بچگی معنی حضورشو داشت رو به ریه کشیدم.
 
به  - ناهاره که یکیش مربوه  تا قرار دارین و دوتاب قبز از  پروژه امروز سهههه 

شرکت تهام میشه و یکیش هم برای مذاکره با شرکت سهامیه و سومین قرارتون 
مربوه به ناهاره که تو رستوران همیشگی باید مهندس شمس رو مالقات کنین 
و در ضههمن بعدازرهر برنامه بال لواسههون آقای احتشههامو دارین که تا پس فردا 

 ادامه داره.
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نفس تو ذاتش قز قز کرده تو آینه انداخت و  باز یه نگاه کلی توام با اعتماد به
کیف سامسونیت با الیه چرم اصلش رو به دست گرفت و مثه همیشه بی توجه 

 به من از اتاق بیرون زد.
 

شونه  سردب منو ن شه  شته با نگاه همی اما تو لحظه آخر با یه چرخش طرفم برگ
 رفته گفت : آیلین هنوز خوابه ؟

 
 ندیدم . نمیدونم و من هنوز ایشونو -
 

 ابرو باال انداخته از جلوی در کنار رفت و...
 

 فقط حرفش آیلین بود ؟ همیشه حرفش آیلینه.
 

لباس های تو کمد رو زیر و رو کرده یه شههلوار کتون قهوه ای سههیر و یه پولیور 
خت  به رنگ شههلوارب روی ت کت چرم  یه  با طرحای لوزی قهوه ای و  کرم 

 ینم از ست تیپش واسه بعد از رهر.گذاشتم و از اتاق زدم بیرون و ا
 

خانوم گز رو با اون هیکز گرد و منو یاد کدو قلقله زن تو آشههپزخونه مثه همه 
نداز کرده دلم از این همه ررررب  با عادت رررر مشههوول رو برا این سهههاال 

 پوسید.
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بی توجه به اون همه رررر گذشههته راه اون انباری ته پارکینگو گرفته رسههیدم به 
 ن همیشگی و هیچکس تا حاال جز خودم پا توب نذاشته.اون مام

 
پا که تو اون انباری ملقب به اتاق میذارم نگام دور میگرده و تهش دلم میگیره 

 از اینکه اون اول صبح فقط میپرسه آیلین هنوز خوابه ؟
 

آره آیلین خوابه و من صههبح اول صههبح از این انباری ته پارکینگ میزنم بیرون 
به جا خانوم گز واسه اون میز صبحونه میچینم و لباساشو میدم  وسردم میشه و

دستش و تهش هم اون میپرسه آیلین هنوز خوابه ؟ حتما خوابه مگه جز خواب 
 و تفریح کار دیگه ای هم بلده ؟

 
صههدای زنگ گوشههیم تو دل اتاق پیچیده منو دنبال اون منبا صههدا میکشههونه و 

قدیمی یدا میکنم اون گوشههی  و دکمه دار و دلم خوب فقط کشههویی  تهش پ
 بودنش رو.

 
 دیدن یه عکس کم کیفیت و لبخند اومده تا روی لبم.

 
 باز اول صبح شد فحش الزم شدی ؟ -
 
 شعور داشته باب کصافط و بده تحویلت میگیرمت اول صبح ؟ -
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 بنال زودتر که باید آماده شم . -
 
 مثال کدوم قرار کاری مهمتون مونده ؟ -
 
 و من که تا ته اون ماه پشت میزم نشستم و تو برو کالتو بذار باالتر. نفله -
 
 آدم پارتی داشته باشه رم دنیا نداشته باشه حتی اگه نوزده سالش باشه. -
 
 بگوماشاال چشات درآن تو کاسه. -
 
 گمشو و امروز میای اینوری؟ -
 
 آره بابا و دارم میام و اون لباسه رو هم تمومش کردم. -
 
به دوران قرب - تازه  ون دسههتت بیارب و منم یه کم روب کار کنم و این زنیکه 

 رسیده بد رو اعصابه و حوصله نق و نوقشو ندارم.
 
 پس میبینمت و راستی ناهار چی داریم؟ -
 
 تو چی دوست داری؟ -
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 آی دلم ه*و*س یه فسنجون کرده . -
 
یدم و سههر کوفت چی ؟ کوفت هم ه*و*س کردی ؟ ...من به تو کوفت هم نم -

 رات سه تا ساندویچ سرد بگیر رهری بزنیم تو رگ.
 
 سگ خور و پس بای و به آهو هم سالم برسون. -
 
 جک و جونور که سالم و ریر سالم حالیش نمیشه . -
 
 جرات داری اینو جلو خودب هم بگو و بای. -
 
 ب*و*س ب*و*س بای. -
 

 .نگام به گوشی و فکرم درگیر معدود آدمای هنوز به یادم
 

لباس خانوم حشههمت یا همون زنیکه تازه به دوران رسههیده رو تو کیفم جا داده 
اون مانتوی بلند کار آهوی پنجه طال رو به تن کرده با یه شههال سههاده مشههکی 
شرت باز  سویی  سلطنه و لحظه آخر با اون  کیف محتوی اون لباس قرورمزه ال
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ک نه بیرون زده دلم خوب این میشهههه  یه هم هنر دسهههت آهواز خو قز  حدا ه 
 دلخوشی دارم.

 
از دومین کوچه بلند حاوی تنها دوسههه تا بال گذشههته توقف یه شههاسههی بلند 
مشکی رو کنار پام حس کرده نگام به شیشه های دودیش افتاد و قدمام سرعت 

 بخشیده شد و صدایی منو از راه رفتن باز داشت.
 
 خانوم میدونین این آدرس کجاست ؟ -
 

ده مرد و اون کاپشههن مشههکی تو تنش و جای بخیه کنار به موهای از ته تراشههی
سو کنار زده یه  شایند تو وجودم پیچیده تر ابروب یه نگاه انداخته یه حس ناخو
قدم به اون آدم منبا وحشهت چندلحظه ایم نزدیک شهده یه صهلواتی مرحمت 
 روح پرفتوت خانوم گز و از همون بچگی منو از رریبه جماعت ترسونده کردم.

 
شده رو نگام ب شت حک  ه کارذ خالی افتاد و توییر جهت نگام به اون لبخند ز

اون صورت رسیده دلم مشت شد و نفسم با برخورد یه چی به دهنم گرفته جیغ 
شده تو گلوم تو لحظه آخر نگام گیر  شه خفه  سته به عکس العمز تبدیز ب خوا

و  ماشینکرد به اون سویی شرت هنر دست آهو افتاده رو زمین و پرت شدم تو 
 یه دستمال و بوی رلیظ تنفس شده توسط من و کم کم از هوب رفتنم.

 
******* 
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هنوز موزم هنگ این همه ناآشنایي و دکور شیك اتاق از تخت پایین اومده سرم 

 دوران پیدا کرده به اجبار لبه تخت نشستم.
 

وجودم رو اعصههابم پاتیناژ راه انداخته تمرکزمو به صههفر رسههونده موزم  لرزب
 بیشتر از این گنجایش این تعجبو نداشته باز روي تخت دراز کشیدم.

 
 من اینجا...آخه...

 
 شاید خوابه...

 
 شاید...

 
 شاید چي؟...

 
 چرا همه چي برام گنگه؟...

 
شههوول بازیابي اطالعات مرورگر ذهنمو با آخرین توان ممکن به کار انداخته م

 اخیر شدم.
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اون...کراواتش...قرار ناهارب با مهندس شههمس...خانوم گز و ررررب طبق 
 معمول...لباس اون زنیکه تازه به دوران رسیده...سویي شرت هنر دست آهو...

 
 سویي شرت...

 
 ماشین شاسي بلند...

 
 آره...ماشین شاسي بلند...

 
 نه...ماشین شاسي بلند...

 
دست لباساي تو تنمو لمس کرده از عدم بي عفتي ممکنه اطمینان به حصول  با

آورده خودمو به اون میز توالت ست اون تخت دونفره از اول هوشیاري رو مخم 
شونم یه نگاه  شال افتاده رو  شفتگي موهاي از کلیپس بیرون زدم و  سونده به آ ر

 انداخته زخمي هم تو صورتم ندیدم.
 

 آخه چرا؟...
 

 اونن؟... دشمن
 

 اگه دشمن اون همه باشن منو سننه؟...
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 اینجا کدوم جهنم دره ایه آخه؟...

 
خودمو به اون تراس رسههونده در ریلیشههو باز کرده نگام به ارتفات افتاد و پس 

 کشیده خیره شدم به اون همه آبي جلو روم.
 

 شمال...
 

 دریا...
 

 من اینجا چه رلطي میکنم؟
 

یدي بر علت پیدا کرده لرز تو وجودم نشههسههته ترس تو دلم افتاده باد ه م مز
 دستام لبه اون تراس رو چنگ زده دلم خون شد.

 
سیده و  سارا تو خیاه خونه و لباس اون زنیکه تازه به دوران ر قرار ناهار با آهو و 

 یه ماه دیگه...
 

 اینجا کجاست؟...
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 متر نبود. 5نگام باز فاصله رو تخمین زده بیشتر از 
 
 ا یه پرب آرتیستي جون سالم به در بردن؟متر و ب 5
 

به اون شیشه هاي ریلي تکیه زده رو اون زمین سرد نشسته دلم ضعف گشنگي 
 رفت.

 
 صداي پیچیدن یه ماشین تو فضا و و دل من ضرب گرفته از شدت استرس.

 
 هواي رو به تاریکي رفته و دل من ضرب گرفته از شدت استرس.

 
 یعني کسي متوجه نبودم شده ؟

 
 اصال من چرا جیغ نمیکشم؟

 
جیغ هم بکشم مثال چه توفیري داره؟ اینجا شماله یعني از این ویال تا اون ویال 

 یه عالم فاصله.
 

صههداي همهمه نزدیك شههده به اتاق و من بیشههتر تو سههه کنف دیوار فرو رفته و 
 خودمو پشت پرده کشیده.
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 در اتاق باز و دل من ریتم گرفته.
 
 ن ؟ کسي که اینجا نیست.منو مسخره کردی -
 

 صداي بم قاطي خشونتش و من باز دلم ریتم گرفته.
 

دسههتم چسههبید به دهنم تا صههدا نفسههام درنیاد و چقدر حماقت بابت این قایم 
 شدن و دل خوب به این قایم بودن خرج دادم.

 
نگام از همون جفت کفش کنار سویي شرت رو زمین جا مونده به اون صورت 

 ده اشکاي پر از ترسم رو گونه چکید.و لبخند زشت رسی
 

جیوم از شدت استرس پشت همون دستاي چسبیده به دهنم خفه شد و اون با 
 اون صداي نخراشیده گفت : آقا پیداب کردم.

 
صداي چند قدم دیگه و من بیشتر تو سه گوب دیوار جما شده و دلم خوب به 

 ارتفات نسبتا عالي براي یه خودکشي واسه حفظ عفت.
 
 جفت کفش براق و سر بیشتر تو سینم فرو رفته. یه
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 زانو زدنش جلوم و باز اون صداي بم ولي اینبار پر از مالطفت.
 
 آیلین عزیزم... -
 

 چي؟
 

لرز بیشههتر تو تنم نشههسههت و من به خاطر اون دختر فقط از زندگي خواب و 
 خوشگذروني رو فهمیده اینجام ؟

 
 تنگ شده بود.آیلین نمیخواي نگام کني ؟ دلم برات  -
 

 تنهایي ما دونفر و اون هنوز اطالت نداشته از آیلین نبوده.
 

به اون  نداخته نگام  باال گرفته ترس تو جونم ا دسهههت زیر چونم برده سههرمو 
صورتمو باالپایین  سبز تیره افتاد که ناباور تو اون نور دم رروب  شم  دوجفت چ

 میکرد.
 

کوبیده شهده به دیوار و درد  دادب و پرت کردن صهورتم به یه طرف و من سهرم
 گرفته و اشك با سرعت بیشتري رو صورتم راه گرفته.

 
 قدماي بلندب توي ساختمون رسوندتش میشنیدم داد و فریادشو.
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 بي عرضه ها اینکه آیلین نیست. -
 
یعني چي آقا ؟ به خدا ین همون آدرسههیه که خودتون دادین و یه دختر قدبلند  -

سه خون ه مهرزادا و خودتون گفتین تو اون خونه فقط یه دختر و خوب بر و رو وا
 زندگي میکنه.

 
تو اون خونه من هم زندگي میکنم و تو خونه ي خونه که نه و ولي تو انباري ته 

 پارکینگش چرا.
 

کوبیده شههدن یه چي به پنجره سههرتاسههري و من خودمو به دیواره کوتاه تراس 
 رسونده.

 
 شگله؟ دعا کن فقط زندت بذارم.مرتیکه این دختره نکبت کجاب خو -
 
 رلط کردم آقا خودم براتون پیداب میکنم. -
 

 صداي مالیم یه مرد دیگه که گفت: با این دختره چي کار کنیم؟
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دوباره صداي اون قدماي محکم و نزدیکیش به من و بوي سیگار قاطي یه عطر 
 زیادي تلخ.

 
دور گردنم افتاده رو با دست گرفته منو همونجور نشسته توي اتاق کشونده  شال

سرم  سمت  سط اتاق و باز همون  شدم و و حس خفگي وجودمو پر کرده پرت 
کوبیده شهد لبه تخت و باز اون اومد طرفم و شهالمو گرفت و منو باال کشهید و 

 باز حس خفگي بود.
 

 از اشك شد.ترس تو وجودم خودي نشون داده باز چشام پر 
 
ولش کن به اون چي کار داري ؟ این آشواال اشتباه کردن به این بنده خدا چه  -
 ؟
 
خفه شههو و همه چیزو این دختره خراب کرد و وقت من به خاطر این انگز  -

 حروم شده .
 

ستش تو دهن و دمارم و یه درد  شت د شدن پ شد با کوبیده  ساوي  ته حرفش م
 نفس گیر.

 
 ي کار به این دختر بچه داري؟تمومش کن مرد و چ -
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 گفتم خفه شو و خفه شو تا پرتت نکردم بیرون. -
 

شدن کمرم به پایه تخت و  شتر من بود و کوبیده  شو خفگي بی ته اون همه خفه 
 نفس دیگه نداشتم.

 
سرفه ام و خون پاشیده شده رو اون لباس سفیدب و نگاه سبز تیره پر نفرتش به 

باز کوبیدن دسههتش زیر گوشههم و اینبار پرت  خون پاشههیده شههده رو لباسههش و
 شدنم کف اتاق.

 
به این دختر بچه  - چه ربطي  عت  ما یاقتي این ج خیلي لجني و خیلي و بي ل

 داره؟
 
 نمیخوام چیزي بشونوم و پرتش کنین انباري. -
 
 تو دیوونه اي . -
 
 آره دیوونه ام و مهرزاد باید بیاد اینجا. -
 

روي اون دستایي که سعي داشت شالو از دور گردنم باز کنه مونده نگام  دستم
 به نگاه قهوه اي نگرانش افتاد.
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 عزیز ترینم کجایي ؟ دارم از درد میمیرم کجایي ؟ عزیزترین دارم میمیرم.

 
******* 

 
 سرفه هام و سرما و من بیشتر کنف دیوار دراز کش فرو رفته.

 
نو یادب هست ؟ میگه اون باید بیاد ولي اون هیشکي نگرانم شده ؟ هیشکي م

 به خاطر من نمیاد.
 

صداي چرخیدن کلید تو قفز اون انباري رو شنیده باز اشکام به جوشش افتاده 
 دلم همون انباري ته پارکینگ ملقب به اتاقو خواست.

 
 من کتك نمیخوام و درد داره و من اون عزیزترینو میخوام و عزیزترینم کجایي؟

 
شامو  شده چ شتر تو خودم جما  سته بی ش شتر تو تنم ن شته لرز بی سته نگه دا ب

 منتظر اون بالي آوار رو سرم شدم.
 
 خوابي؟ -
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شالو از دور گردنم باز کننده بود و نگاه من تو تاریکي  صداي مهربون اون مرد 
 اون انباري نمور تو صورتش و اون نگاه قهوه اي ناپیداب نشست.

 
 دو روزه هیچي نخوردي. بلند شو یه چي بخور و -
 

 دو روز ؟ یعني اون از بال لواسون آقا احتشام برگشته؟
 

یعني امروز چي میپوشههه ؟ یعني امروز کي واسههش صههبحونه حاضههر میکنه؟ 
 یعني کي قراراشو یاد آوري میکنه؟ اون منشي حواس پرتش؟

 
کمك دسههت اون نشههسههته کمرم بیشههتر به سههوزب افتاده لب پر از خون  با

خشکیدم رو به دندون گرفته به لیوان آب تو دستش با ولا چنگ زده باز فکم از 
 هجوم اون همه سرعت من براي آب خوري درد گرفت.

 
 آرومتر و بیا برات لقمه گرفتم. -
 

شو پس لقمه هاي نون پنیرو تو تاریکي راهي معده کرده دلم ب ست ه هم خورده د
بال  حت میري دن یاد تو هم را که ب ید برم و مهرزاد  با گه  فت : من دی که گ زدم 

 زندگیت.
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راحت ؟ با اون سوزنش کمر و شقیقه و صوزت پر از خون خشکیده واقعا میشه 
 راحت رفت سرال زندگي؟ چقدر راحت.

 
من  : مگهدستش درو باز کرده با اون گلوي خش برداشته از شدت سرما گفتم 

 چي کار کردم ؟
 
 واقعا متاسم. -
 

متاسههفه و درو پشههت سههرب قفز میزنه و متاسههفه و انباري تاریك تر میشههه و 
 متاسفه و سرما بیشتر تو انباري جولون میده.

 
 یکبار جاي آیلین بودنم رو هم دیدیم.

 
******* 

 
ژ داده قی باز هم طبق قرار نانوشته این چند وقته در روي پاشنه چرخیده و صداي

اون چشم قهوه اي و تنها کس به من لطف داشته با سیني تو دستش وارد انباري 
 شد.

 
 زانوهامو بیشتر تو ب*ل*ل گرفته به اومدنش و کنارم نشستنش نگاه کردم.

 



  22 

 

 چطوري؟ -
 

بي جواب و اون تقریبا نجات دهنده و حامي زیرپوسههتي رو از نظر گذرونده 
شعور دارم که بدونم اون یارویي که  گفتم : چرا نمیذارین من برم ؟ من اونقدر 

منو زیر مشههت و لگد گرفت یکي از اون همه خاطرخواهاي آیلینه و و میدونم 
باالتره و پس عمرا طرف پلیس و اینجور مسههخره  که از همشههون خیلي رده 
بازیایي برم و بحث شما جمشید خان مهرزاده که بیاد اینجا دنبال من ؟ نمیاد و 

یاد و من اونو میشههناسههم و اون تو این هفته حداقز پنف تا قرار مهم به خدا نم
 کاري داره که به خاطر من هیچ کدومشونو بي خیال نمیشه.

 
 پس زبونو داري. -
 

 بهت این همه ریلکسي گرفتتم گفتم : نمیذارین برم ؟
 
و تنه تا وقتي اون مرد کله خراب بیرون آمپر چسههبونده و یه اتفاقایي افتاده که  -

ست بي خبر بموني و اون مرد بیرون اتاق به خاطر  ازب بي خبري و بهتر هم ه
اون اتفاقا پتانسههیز اینو داره که سههر اولین نفر حرصههشههو خالي کنه پس مطرح 
شت و لگد که اینبار واقعا از  شب پذیراییت با م ساویه با یه  ضوت تو م شدن مو

رو سههگ بشههه بدتر از دسههت هیچکدوم از ماها هیچ کاري برنمیاد چون این یا
 سگ میشه.
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 مگه چي شده ؟ -
 
 بشین رذاتو بخور. -
 

شق برده میون مایا رقیق تو ررف که با  سرمامو طرف قا شده از  شك  ست خ د
کم خرجي یه کم هوب میشد فهمید سوپه گردونده گفتم : شما به جمشیدخان 

 خبر دادین؟
 

 به جا من حرف خودشو زد.
 
 زیاد تو چشم نبودي که آمارتو درنیاوردن.خدمتمار خونشوني ؟ حتما  -
 
 شاید... -
 
 چرا دوپهلو حرف میزني؟ -
 
تو چي ؟ تو هم خدمتکارشي ؟ شاید هم از این بادیگاردایي نه ؟ یارو خیلي  -

 دم کلفته و نه؟
 
 چندسالته ؟ -
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 تو چند سالته ؟ -
 
 بچه پررویي پس. -
 
 و سنشون حساسن دیگه نه ؟آهان فهمیدم و از اون دسته آدمایي هستي که ر -
 
 خیلي بچه میزني. -
 
 نوزده سالمه. -
 
مامان بابات حتما نگرانت شههدن ولي اگه کاراي اون مرد دم کلفت به قول تو  -

 بیفته رو رلتك حتمي از خجالت تو و خونوادت درمیاد.
 
ست مثه من از  - صد میخوا صد در  شده بودن  شدن و اگه نگران هم  نگران ن

 دربیاد و اوهوم؟خجالتشون 
 
ببین تو تو نامناسههب ترین زمان ممکن افتادي وسههط این ماجرا پس در  کن  -

 که اون یارو به هیچ وجه اعصاب نداره.
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 پیچوندیا. -
 

اولین قاشق سوپ هم پشت بند حرفم رسید به دهنم و دهن خشکم حالمو به 
 هم زد.

 
 چي ؟ -
 
 سنتو میگم. -
 
 سي و دوسالمه. -
 

شق بعدي ه سکوت و قا شروت کرد و اون تو  شنگي  م با همه بدمزگیش رفا گ
 تاریکي بهش عادت کرده خوردنمو نگاه کرده گفت : درس میخوني ؟

 
نه و کار میکنم و مگه همه چي درس خوندنه ؟ یکي درس میخونه که کاري  -

 که دوست داره رو یاد بگیره و من کارایي که دوست داشتمو از بچگي بلدم .
 
 بود. تز جالبي -
 

سکوتو تحمز  شده اون و من اینبار این  سکوت طوالني  باز خودن من و اینبار 
 نکرده..
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 به اون میگین آقا ؟ -
 
 اکثریت میگن آقا. -
 

 صدامو از همون ولوم پایین پایین تر آورده گفتم : خالفکاره ؟
 

حالت خنده رو تو صهههداب تشههخیم دادم که گفت : چطور اینجور فکري 
 کردي ؟

 
اونایي که منو دزدیدن یه جوري بودن و این آقاتون هم که تعادل رواني  آخه -

 درستي نداره گفتم حتما یه چي هست این وسط .
 
 نه و اون عوضیا هم فقط واسه کارگشایي به درد میخورن. -
 
 کارگشایي با دزدي آدم و مگه نه ؟ آقاتون خیلي خاطر آیلینو میخواد؟ -
 
 ولي براب هیشکي آیلین نمیشه.تو زندگیش دختر کم نبوده  -
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سههرمو با درد به اون دیوار نم زده و سههرد تکیه داده گفتم : ولي فکر کنم آقاتون 
شم آیلین خانومش فقط یکیو خوب  بهتره یه تجدیدنظري تو انتخابش بکنه و چ

 میبینه.
 
 چي داري میگي؟ -
 
یدم تا من دشاید االن تو فکرت بگي میخوام بسوزونمتون ولي اون آیلیني که  -

 دنیا دنیا بوده عاشق یکي بوده و بس.
 
 عاشق کي؟ -
 
من فقط گفتم که گوشي دستتون باشه و بقیشو معذروم و ممنون از اینکه برام  -

 رذا آوردي.
 

شت و دل من گرفت و بره باز تنها  شو بلند کرده طرف در قدم بردا سیني و خود
 میشم.

 
 راستي... -
 

 طرفم و من تو تاریکي نگاه منتظرشو حس کرده گفتم :اسمت چیه؟ برگشت
 



  28 

 

 وثوق و تو چي؟ -
 

باز وارد  به تنها روزنه نور از در نیمه  یه کم نگاب کردم و نگامو تهش دوختم 
 شده و گفتم : آمین...

 
******* 

 
صداي داد و فریاد و فحش کشونده بودم طرف در بسته و گوشم هم چسبیده به 

 ه فرصت واسه فهمیدن قضیه شدم.در منتظر ی
 

 صداها ناواضح و منم بي انرژي تر از همه لحظه هاي زندگیم.
 

دقیقا چند روزه که اینجام رو نمیدونم ولي گلوي از شدت دردم و سرماي واسم 
سیون درداي  ساني میکنن که قراره به کلک شده دارن اطالت ر شتر  هر لحظه بی

 این چند وقته اضافه بشن.
 

در یه لبخند پر درد رو لبم نشونده با اون گلودرد به سختي گفتم : چي باز شدن 
 شده باز این آقاتون رم کرده؟
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خنده تو صداب مشخم در رو پشت سرب بسته گفت : بچه پررو تو میدوني 
 داري در مورد کي حرف میزني؟

 
از شههدت فشههار وارده به خودم بابت حرف زدن به سههرفه افتادم که لیوان آب تو 

 ي رو به دستم داده گفت : حالت خوبه ؟سین
 
عالي...از این بهتر نمیشم و من محشرم االن و فقط یه مشکز کوچولو هست  -

 اونم اینه که عزرائیز داره جلو این جون سختیم کم میاره.
 

 باز چندتا سرفه خشك آخر حرفمو بدرقه کرد.
 
 بیا این رذا رو بخور و جون نداري. -
 
بهم بدین؟ حداقز یه چي که به دردم بخوره توب پیدا میشههه کوله پشههتیمو  -

 میشه.
 
 باید از بچه ها بپرسم کجا گذاشتنو میارم برات. -
 
شوییش هم تاریکه  - ست شد تهش که من کي از این خراب که حتي د معلوم ن

 میرم؟
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 باز چندتا سرفه خشك جونمو نیمه جون کرد.
 
نمیخواد واسههه من حرف  میري دختر و میري و حاال با اون صههدا خروسههیت -

 بزني و بشین رذاتو بخور.
 

کنارم نشسته و من سر به دیوار تکیه داده قاشقو بي میز تو ررف گردونده گفتم: 
تو زندیگم همیشههه گفتم خوب به حال آیلین و همیشههه گفتم کاب یه بار جاي 

 آیلین باشم...
 

 سرفه وسط حرفم وقف اندازي کرد.
 
یاده - قاص ز تك  به نظر تو اي ت مه ک مه؟ یعني آیلین هم بود این ه خواهی

شده  صال نگران  شده ؟ا میخورد؟...حاال دارم فکر میکنم یعني کي نگران من 
 تا پیم بگرده؟...

 
 سرفه باز اذیتم کرد.

 
یاد ولي تهش خودم  - خان م ید که جمشهه یدم  به خودم م یدو  هر روز این ام

یرسههه به این زمین میدونم که عمرا واسههه خاطر من بیاد...هرشههب که سههرم م
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سفت با خودم میگم دختر امیدي به فردات داري ؟ بعد اونقدر سردم میشه که 
 اصال یادم میره داشتم به چي فکر میکردم...

 
 سرفه ام این بار بیشتر میون حرفم خودي نشون داد.

 
میدوني چقدر سههخته همیشههه تو زندگیت عقده زندگي یکیو داشههته باشههي؟  -

میکنه وقتي هر روز بخواي خودتو با یکي مقایسههه کني  میدوني چقدر دارونت
 که از همه نظر از تو بهتره؟...

 
 سرفه کردم و دستم گلوي میدونم کبود شده رو ماساژ داد.

 
یه عمر جلو چشههمت یکي از تو بهتر باشههه خیلي سههخته و حاال هم همه  -

رم حرصههم سههر اینه که دارم چوب یکي دیگه رو میخورم و یه عمر زدن تو سهه
صههدام در نیومد ولي این چند روز یه سههره دارم تو فکرم به خودم نق میزنم که 
چرا همه این ساال یه سره خفه خون گرفتم و گذاشتم هر کاري دلشون خواسته 

 با زندگیم و روح و روانم بکنن.
 

 سرفه ام از همه سرفه هام بیشتر و نفسم بریده تر.
 

کنار زده بیشتر تو دل دیوار خودمو جا کرده باز گفتم : خیلیه که دارم واسه  ررفو
 یه رریبه دردول میکنم.
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 آره خیلي راحت به من رریبه اعتماد کردي. -
 
 زندگي به من یکي برخالف همه یاد داد زود به رریبه ها اعتماد کنم. -
 
 چرا این همه ناامیدي؟ مهرزاد میاد. -
 
سه خاطر من نیست واسه خاطر جنگ و دعواست بابت اینکه اگه هم بیاد وا -

 میخواستن آیلینشو بدزدن.
 
 رذاتو بخور. -
 
 نمیتونم و گلوم درد میکنه. -
 
 باید تقویت شي. -
 
 میز ندارم. -
 
 پس من برم. -
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 دستم رو اون تکه فلز کوچیك بیشتر فشرده شده دلم چنگ شد.
 
 دفعه بعدي کولتو میارم. -
 
 ي.لطف میکن -
 
 متلك بود؟ -
 

 شونه باال انداختنم خندوندب و قدماي محکمش طرف در برداشته شد.
 

ما  مه آد عد گفت : زندگي ه کث کوتاه کرد و ب یه م دسههتش روي دسههتگیره 
 اونجوري که خودشون میخوان پیش نمیره.

 
 یه لبخند دردآلود رو لبم اومده رفته اونو راهي کرد.

 
 خیلیا هم اونجوري که میخوان پیش میره. زندیگ

 
عادتم شده دلسوزي همه برام و حتي دلسوزي یه مرد دو روز باهاب آشنا شده 

 به اسم وثوق.
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فلز کوچولوي امیدم تو این یه روزه شههده ور بیشههتر تو مشههت فشههرده رو زمین 
ستخونم فرو رفت و دلم با سرما تا ا شدم و باز دردگلوم رورا کرد و   زدرازکش 

 گرفت از این همه تنهایي.
 

 صداشو شنیدم که گفت : درو ببند نمیدونم این کلیدمو کجا گذاشتم.
 

 یعني هیشکي نگران نشده؟
 

 حتي آهو و سارا؟
 

 حتي خانوم گز؟
 

 حتي اون عزیزترین؟
 

جمشههیدخان مهرزاد که عمرا دل نگروني بابت من و زندگیم تو وجودب بره و 
 بیاد.

 
 رینه؟چرا حق من همیشه بدت

 
 چرا جمشیدخان این همه از من بدب میاد؟
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 چرا عزیزترینم دل نگرونم نمیشه؟

 
 دلم تنگه و تنگه همون مدرسه کوچولوي روستا و برکه پاتوق من و تنهاییم شده.

 
با وجود اون  تاق حتي  به ا قب  نگ مل پارکی ته  باري  نگ همون ان گه و ت دلم تن

 تشك کهنه آیلین.
 

 تنگه و تنگ همون خونه کوچولوي وسط شهر و اون خیاه خونه. دلم
 

 دلم تنگه و تنگ عزیزترینم.
 

 دلم تنگه و تنگ آهو و سارا.
 

ستم میون محتویاتش اون چرال قوه  کوله شتیمو تو ب*ل*ل گرفته با گردب د پ
رو بیرون کشیده روشنش کردم و نورشو طرف صورت اون مرد با چشماي بسته 
سبت به نور گرفته از دیدن قیافه مردونه اب یه لبخند  شون داده ن عکس العمز ن

 زدم که گفت : نورشو بگیر اونور اعصاب ندارم.
 
 اثیر گذاشته که اعصاب ندار شدین؟آقا روتون ت -
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 حاال چرا چرال قوه تو کیفته؟ -
 
شه ته عمرب دوهفته  - صلش می شکز داره هر چراري که و شي اتاقم م سیم ک

 است این چرال قوه هم رفیق تاریکي اتاقمه.
 
 چه جالبو دیگه چي تو کیفت داري؟ -
 
 تو هم که اصال کیف منو زیر و رو نکردي. -
 
 ون دوتا چرا.من نه ولي ا -
 

با اون همه خون  نه جیبیمو از کیف بیرون آورده خودمو تو نور اون چرال قوه  آی
 خشك شده رو صورتم برانداز کرده گفتم : چه خوشگز شدم.

 
 بیا برو تو دستشویي صورتتو تمیز کن. -
 
روشههویي کثیف اون دسههتشههویي نیمه مخروبه با اون نور کم صههورتمو تمیز  تو

 کرده با صورت خیسم جلو روب وایسادم.
 
 منو کي ول میکنین؟ -
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 تو سوزنت گیر کرده انگاريو دقیقا هر روز این سوالو میپرسي. -
 
 مگه من مچز شماها و دعواتون با جمشیدخان و آیلینم؟ -
 
 کمتر زجر میکشي.کمتر بهش فکر کني خودت  -
 
آره صههد درصههد میتونم با یه بدن گرم از تب و گلویي که داره آتیش میگیره  -

 اصال بهش فکر نکنم.
 
 بذار ببینم چي کار میتونم برات بکنم. -
 
 میخواي بري؟ -
 
 نرم؟ -
 
 تنها که میشم مي ترسم و از اون دوتا آدم پشت در میترسم . -
 
 باشه یه کم میمونم. -
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تو نور دیده لبخند تو صورتم ریخت و کنارم رو اون زمین سرد و نمور لبخندمو 
سیده رو بیرون  ست و من لباس اون زنیکه تازه به دوران ر ش به دیوار تکیه زده ن
آورده به اون یه کم کار دسههت مونده روب نگاه انداخته بند و بسههاطمو ریخته 

یم ه تو وجودم با تنظبیرون واسههه عدم فکر به اون گلودرد و تب کم کم باال رفت
 نور چرال قوه رو لباس دست به کار شدم که گفت : تو داري چي کار میکني؟

 
با این سههوزنه شههاهرگتو میخوام بزنم و خب دارم خیاطي میکنم دیگه و تهش  -

که از این خراب شده خالصي پیدا میکنم البته اگه این آقاتون وحشي نشه بزنه 
 مردمو تحویز بدم.لت و پارمون کنه و باید کار 

 
 خیاطي میکني؟ -
 
 اوهوم. -
 
 دقیقا نقش تو تو خونه مهرزاد چیه؟ -
 
 دقیقا نقش تو تو دم و دستگاه آقا چیه؟ بهت نمیخوره اجیربگیرب باشي. -
 
 زبونت درازه دختر. -
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 نگفتي. -
 
 مگه تو گفتي؟ -
 
صدق - شیدخان  سري من هیچکاره ام و یه جورایي زیادیم تو اون خونه و جم ه 

 خودب و آیلینشو میده و منو آواره کوچه خیابون نمیکنه.
 
 تو مثال االن تب داري؟ -
 
من جون سههختم و یاد گرفتم جون سههخت باشههم و نازکش نداشههتم که وقتي  -

 مریض میشم عین پروانه دورم بگرده تا لوس شم.
 
 ار چند سالگي خرج خودتو میدي؟ -
 
 دم پیچوندیا.شونزده سالگي و ولي فکر نکن نفهمی -
 
 وقتي خواستي از اینجا بري بهت میگم. -
 
 یه چي بگم؟ -
 

 دستشو واسه تخمین میزان تبم به پیشونیم چسبونده گفت : بگو.
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 ازت خیلي خوشم میاد. -
 

که هسهههت کرد و من  خندیده به هم ریخته تر از ایني  موهاي تو پیشههونیمو 
 خندیدم و به سرفه افتادم وگلوم آتیش گرفت و تنم دال تر شد.

 
 من دیگه برم و فردا واست دارو میارم و یه امشبه رو تحمز کن. -
 
 من چند شبه دارم تحمز میکنم. -
 

 هاي صورتش خیره.لبخندب و من بیشتر از حد معمول به اون همه مردونه 
 

اون فلز کوچیك تو جیب شلوارم حس شدني تر شده سرفه هام بیشتر شده تنم 
 دال تر شده به رفتنش خیره شدم.

 
 شب نمیخواد اینجا وایسین و برین بخوابین. -
 
 اما آقا گفتن... -
 
 یادت رفته من کیم؟ -

http://www.roman4u.ir/


 41 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
 چشم وثوق خان و هرچي شما بگین و فقط اگه دختره... -
 
 حرفاتو ندارم.حوصله  -
 

 صداي قدماي چند نفرو و لبخند تلخ من به اون همه اعتماد وثوق.
 

سرفه هام  سرتر و تنم دال تر و  شدني تر و اتاق  اون فلز کوچیك تو جیبم حس 
 خفه تر.

 
سر انداخته با اون نور چرال قوه  شده رو روي  شه ید  کش کیفم  سري همی رو

 عقربه هاي ساعتو باال پایین کردم.
 

سوزب افتاده  دلم شتر از همه ي این چند روزه به  شرده و کمرم بی ضطراب ف از ا
شده و خودمو  سختي باز  شدت تب و داري به  شمام از  و گلوم آتیش گرفته وچ

 میکشیدم طرف اون درخت که شاید میشد تو تنش یه کم آروم گرفت.
 

 خودمو تو شکافش فرو کرده سردي هوا رو به جون خریدم.
 

شدت  شمام از  ستمو تو چاله پر چ سه عدم خوابم د درد روي هم میرفت و وا
 آب کنار درخت فرو کردم و با سردیش هوشیارتر شدم.
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صاب  سرم میکرد و یه خش خش اع صداي یه خش خش عذاب آور جون به 

 خرد کن که انگار نشات گرفته از توهمات تبم بود.
 

به تنه خیس خورده درخت تکیه داده و کوله رو تو ب*ل با آخرین سههرمو  *ل 
 رمق مونده اون دست خالص از چاله آب تو سینه فشردم.

 
دوباره صههداي خش خش و اشههکاي رو گونم چکیده بابت این ترس و رو به 

 موتیم.
 

 نفسام درد میکرد.
 

 تنم مثه کوره بود.
 

 اون دست گیر به چاله آب و تو تنم حس نمي شد.
 

 همه زخماي تنم مي سوخت.
 

صداي خش خش و ولو شته من تو اون تاریکي و تو نور باز  م باالترب و نگاه گ
 گاهگداري ماه سایه جلو روم روي زمین پخش شده.

http://www.roman4u.ir/


 43 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
 نفسم درد میکرد و باال اومدنش سخت شده بود.

 
 سایه جلو روم بود و من سر باال نمي آوردم.

 
 سرم سنگین شده بیشتر به اون تنه فشرده شد.

 
 سایه جلوم خم شد و من چشامو بستم.

 
 دستم کرخت تر و بي حس تر بود .

 
 دستش طرف صورتم اومد و من با آخرین توان سر عقب بردم.

 
 کمرم مي سوخت و حالت تهوت ول کنم نبود.

 
 دست مونده تو چاله آب رو به دست گرفت با یه کشش بلندم کرد.

 
 دستمو کشیدم و راه به جایي نبردم.
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زانو رو زمین افتادم و با بي توجهي دنبالش با اون همه تلو تلو خوردن و تهش با 
اون چند قدم دنبالش کشیده شدم و مچ دستم درد گرفت و زانو هام سوخت و 

 کمرم بیشتر تیر کشید و یه چي به پهلوم کشیده شد.
 

 کنارم رو زانوب نشسته بلندم کرد و من تو تب مي سوختم.
 
 مثال میخواستي کجا بري؟ تا صبح که مرده بودي. -
 

 اسه همپایي اون قدماي پرانرژي و محکم خیلي ریر منصفانه بود.انتظار و
 
 تهش جنازت میشد خورا  چارتا حیوون. -
 

اون حرف میزد و راه میرفت و منو دنبال خودب میکشید و کمر من تیر میکشید 
 و مي سوخت و پاهام توان نداشت.

 
 داري میمیري بدبخت. -
 

 میگفت بدبخت و همه زخماي تنم به زق زق افتاده بود. اون
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اگه جا من و یکي از اون دوتا الشههخور مي اومد سههرارت میخواسههتي چه  -
 رلطي کني؟

 
 مچ دستم بیشتر درد مي گرفت و دال تر مي شد و من دیگه جوني نداشتم.

 
 تو لیاقت اعتماد نداشتي. -
 

 از انباري زیرزمینش.باز اون ویالي بزرگ و زیادي وحشت آور و ب
 

قدم  گز و طرف در  تاریکي وحشهههت آورتر از اون جن مه  پرتم کرد تو اون ه
 برداشته گفت : لیاقت توجهمو نداشتي.

 
از الي اون چشههماي پر درد و دال و رفتنش و بسههته شههدن در رو دیده و قطره 

 اشکام چکید.
 

 هیشکي نگرانم شده؟
 

 وثوق هم دیگه نگرانم نمیشه.
 

 ه و تنم داره و زخمام مي سوزه.گلوم آتیش
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 عزیزترینم کجایي؟
 

 جمشیدخان مهرزاد نمیاد.
 

 وثوق رفته.
 

 من میمیرم.
 

 چشام بسته میشه و لبام پر از تلخ خند.
 
 خیلي دوسش داري؟ -
 
 من دوسش ندارم عاشقشم. -
 
 کاب یکي ما رو تحویز میگرفت. -
 
 تو جونمي گلم. -
 
شو و بي - شي و تهش  چطور میتوني بي توجهی ست دیده با سا شو به اح خالی

 بازم اینجور خاطرخواهي کني؟
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جان دلم عشههق فقط رسههیدن نیسههت عشههق از خودگذشههتنه واسههه آسههایش  -

 معشوق.
 
 به نظرت لیاقت این از خودگذشتنو داره؟ -
 
 وقتي تو رو بهم داد لیاقت خودشو تخمین زد. -
 
 فه زندگیتم.چرا این همه خوبي؟ من که خودم میدونم بار اضا -
 
 تو همه چیز زندگیمي و تنها چیزي که واقعا خواستم و بهش رسیدم. -
 
 خیلي دوست دارم. -
 

 دوست دارم و نیستي و من میمیرم.
 

 امشب عجیب ه*و*س مرگ کردم.
 
 اینکه داره تو تب میسوزه و وثوق از تو انتظار نداشتم. -
 
 بد باشه.من دیشب عصبي بودم و فکر نمیکردم اینقدر حالش  -
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 بي وزنیم و...

 
چندبار بگم حق نداري به وسههیله هاي آیلین دسههت بزني و مثه اینکه دلت  -

 ه*و*س کتك کرده.
 

شگز  کوبیدن دسهتش تو صهورتم و چشهماي گریونم و من فقط عروسهك خو
 آیلینو دوست داشته.

 
جمشیدخان و بچه است سرب نمیشه و شما به بزرگي خودت ببخش و خب  -

 پنف ساله چه انتظاري داري ؟ ه*و*س میکنه خب.از یه بچه 
 

ضو تو  شیدخان آیلین مثال پربو شت دامن گلدار خانوم گز و جم شدنم پ قایم 
ب*ل*ل گرفته و روي موهاشههو ب*و*سههیده و اشههکاي چکیده رو گونم و هق 
هق خفم بابت ترس از عصبي شدن هاي دوباره جمشیدخان و نخوردن سیلي 

 دوباره.
 
 یلرزه.اینکه داره م -
 
 چي کار کردین باهاب؟ اینکه تن و بدنش یه جا سالم نداره. -
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 کاب دیشب ولش نمیکردم. -
 
 آره واقعا کاب یه جو شعور تو وجودتون بود. -
 

 سرماي بیش از حد و ر*ق*ص دندونام روي هم و...
 

به خنده سرخوشش با حسرت گوب داده لخند جذاب جمشیدخانو دیدم که با 
صورتیش و کمکش به اون عزیزتر هر عدم تعادل آ شگز  یلین رو دوچرخه خو

 از جونش رو لبش مینشست.
 
 خانوم گز. -
 
 چي کار داري؟ -
 
 منم از اون دوچرخه ها میخوام. -
 
 هیش و یهو چیزي به جمشید خان نگي دوباره میزنه سیاه و کبودت میکنه. -
 

 چونم از بوض لرزیده "چرا" تو دهنم خفه شد.
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 میزنم وضعیتش بهتر بشه. این آمپولو -
 

 یه سوزب وابسته به کلکسیون سوزب هام و...
 

 اشکام روي سنگ کف ریخته حالمو به هم میزدو فردا امتحان ریاضي دارم.
 

کفشههاي گلي آیلین کنارم قدم برمیداره و اشههکاي من باز هم سههرعت میگیره و 
نگین نگام به آخرین قدمش تو معرض دیدم میمونه و بعد صههداي قدماي سهه

جمشههیدخان میاد و درآخر سههیلیش بابت کم کاریم و تذکرب براي مهموني 
 امشب و من فقط دوساعت وقت داشته.

 
 تبش چرا نمیاد پایین؟ -
 
 اینکه نمرده کالتو بنداز عرب و زورتون به یه بچه رسیده؟ -
 

 سرماي بیشتر و...
 
 شاهین اینو واسه تو خریدم. -
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سته کلید ثم شتهبا بي تفاوتي به د صدقه کنار گذا  ره نیمي از پول خرداي براي 
خانوم گز و من ازب یا هزار تا معذرت خواهي از خدا برداشههته و خیره شههده و 

 ازم گرفتش و بي حرف رفت و من ذوق زده شدم بابت این توجه.
 
 لرزشش کمتر شده. -
 
 حاال چرا این بیچاره رو اینجا نگه داشتین؟ -
 
 خرابیه.میشناسیش که چه کله  -
 
 دیوونه است. -
 

 به کوله پشتیش و اون دسته کلید ازب آویزون خیره گفتم : دسته کلید خودته؟
 
 آره و خوشگله ؟ شاهین دیروز بهم داد. -
 

 پول صدقه هاي خانوم گز حروم اوني شد که صدقه نیاز نبود و من بوض کردم.
 
 دیروز تا حاال هیچي نخورده. -
 
 شماها دیگه کي هستین. -
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خانوم گز موهاي آیلینو بافته منو حسرتزده کرده کنارب نشستم و گفتم : خانوم 

 گز؟
 
 چیه باز؟ -
 
 موها منم میبافي؟ -
 
 نه بچه و برو کنار وقت ندارم و موها تو هم که به درد بافتن نمیخوره. -
 

آیلین وقت داره ودوگیس میبافه و من خودم یاد میگیرم ببافم حتي با همون  واسه
 موهاي به درد بافتن نخورده.

 
 آمین خواب بسه دختر خوب و بلد شو داروهاتو بخور. -
 

 چشماي نیمه بازم تو صورت وثوق میگشت و...
 

سه روزه سرماخورده و جشمیدخان از اتاقش تکون نخورده و من دو روز  آیلین
پیش از پله ها پرت شههدم پایین و خانوم گز بردم درمونگاه و پنف تا بخیه طرف 

 چپ پیشونیم و نزدیك موهام خورد و جمشیدخان نفهمید.
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آیلین سههرما خورد و جمشههیدخان براي سههرگرمي و اسههیر تخت شههدنش بازي 

من آرزوم یه کمپوت بود وچشههیدن طعمش و سههرم خیلي درد فکري خرید و 
 میکرد گاهي.

 
چشماي خستمو از ررف سوپ کنده تو صورت وثوف آماده به پذیراییم با اون 
قاشههق نیمه پر و فوت به جونش بسههته گردوندم و اولین روزیه که نازخر دوران 

 مریضي دارم.
 

 مهرزاد نمیاد و نمیدونم تهش چي میشه.
 

ماي تبدار تو صههورت اون فرد جدیدت تو این یه روزه حسههابي بهم با اون چشهه
 رسیده نگاه انداخته گفتم : تو هم مثه وثوق دلت برام سوخته؟

 
 من هیچ وقت دلم واسه بیمارام نمیسوزه. -
 
 مثال میخواستي بگي دکتري؟ -
 

ستنش کنارم رو حس کردم و اون گفت : این زبونش  ش صداي خنده وثوق و ن
 پسر. تند و تیزه
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 لبخند جذاب اون مرد و چرخ خوردن نگاب تو صورتم.
 
 من از طرف اون مرتیکه لندهور ازت معذرت میخوام. -
 
 بي خیال پسر و این همه باکالسش نکن. -
 
 وثوق میگه اسمت آمینه. -
 
 اوهوم. -
 
 اسم من هم شایانه و شایان مهرافروز. -
 

 فقط نگاب کردم که گفت : بهتري؟
 

تکون دادم و وثوق گفت : من میخوام بدونم کدوم گورسههتوني تو اون  سههرمو
 تاریکي میخواستي بري.

 
یالم نمیشههین و آیلینو من  - یاد پس چرا بي خ خان نم ید یدونم جمشهه من م

 میشناسم و اون راضي به این وصلت نمیشه.
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 چرا ؟ اون مردي که تو دیدي همه چي تمومه. –شایان 
 
قدر تو کز زندگي آیلین بوده که هیچ مردي نتونه به شههاهیني که من دیدم اون -

شه ولي آیلین از همون بچگیش دیوونه  شاهین کمتر با شاید  شم آیلین بیاد و  چ
 شاهین بودو خیلیا دیوونش بودن.

 
 واجب شد این پسره رو ببینیم. –وثوق 

 
 اون ایران نیست و بعدب هم بهت نمیاد به پسرجماعت نظر داشته باشي. -
 

نده شایان تو اون اتاق پر از قفسه هاي کتاب انعکاس پیدا کرده وثوق صداي خ
 رو هم به خنده انداخت.

 
 شاهین چي کاره آیلینه؟ –شایان 

 
پسههرعموشههه و برادر جمشههیدخان که مرد زنش همه چیزو فروخت و رفت  -

 اونور و شاهین خیلي ساله اونجاست ولي زیاد میاد ایران.
 

 خان اونورن؟همه خونواده جمشید –وثوق 
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جمشههیدخان فقط یه خواهر دیگه داره که اون هم فقط یه پسههر پونزده سههاله  -
 داره.

 
 شنیدم جمشیدخان از زنش جدا شده. –وثوق 

 
 زن سابق جمشیدخان هم تو اتریش زندگي میکنه مثز شاهین و مادرب. -
 

 تنها؟ –شایان 
 
 نه و با شوهرب و بچه هاي شوهرب. -
 

تا جاییکه من جمشههیدخانو دیدم هیچي کم نداره که یه زن بتونه ازب  – وثوق
 بگذره.

 
 بعضي وقتا خوشي میزنه زیردل آدما. -
 

 از این مرد بعیده این همه سال تنها زندگي کنه؟ –شایان 
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شیدخان به زنش میگن و زني  - شق جم شنیدین؟ به ع شق احمقانه رو  سم ع ا
و از ایران رفت و شههد زن مردي که  که خیلي راحت شههوهر و بچشههو ول کرد

 عشق اولش بوده.
 

 پس تو از همه زندگي این خونواده خبر داري. –شایان 
 
 هي همچینکي. -
 

 پس چطور از وجود خواستگار سمف آیلین بي خبر بودي؟ –وثوق 
 
سعي میکنم زیاد  - شبا براي خواب و  شاید فقط  ستم و  من زیاد تو اون خونه نی

باشههم نداره و نصههف آدم  تو اون محیط ن و بعدب هم آیلین خواسههتگار کم 
 حسابیاي ایران خواستگارشن.

 
 خونواده نداري؟ –شایان 

 
 نمیدونم و هیچ وقت نتونستم حتي به خودم جواب این سوالو بدم. -
 

 یعني چي؟ –وثوق 
 
 پیچیده است و آقا دعواتون نمیکنه که منو آوردین تو ساختمون؟ -
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 رلط میکنه و امیدوارم مهرزاد از خر شیطون پیاده بشه و بیاد. – شایان

 
میاد و اون مرد اهز ریسهههك نیسهههت و یه همچین آدم مهمي رو عمرا  –وثوق 

 بیخیال بشه.
 
 نمیاد و اون به خاطر من نمیاد. -
 

چرا نیاد ؟ باالخره تو این همه سههال داري تو خونش زندگي میکني و  – شههایان
 درقبال تو مسئوله.

 
اون به خاطر یه آدمي که مزاحم زندگیش بوده نمیاد...حاال میخوام بخوابم و  -

 مشکلي نیست؟
 

شایان زودتر از اتاق بیرون زد و وثوق منو عمیق برانداز کرده پشت بندب از در 
 زد بیرون.

 
زانوم بیشههتر از هر لحظه دارونم کرده از البالي اون تاروپود پاره شهههده زخم 

شههلوار جین اون زخم دلمه بسههته و چر  کرده رو نگاه کرده گفتم : گوشههي من 
 دست کیه ؟
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شایانت تازه تو اتاق اومده و با لپ تاپ و چندتا برگه تو دستش درگیر زیرچشمي 

 پاییدتم گفت : حتمي دست وثوقه و چطور؟
 
 چطور تو و وثوق نوبتي تو این اتاق کشیکین؟ -
 
سر  - شو  سرارت اونقدر حرص از مهرزاد داره که بتونه هم اون دیوونه اگه بیاد 

 تو درآره.
 
 بدتر از این؟ -
 

 نگاب یه دور تو صورتم چرخ خورده گفت : مطمئنا بدتر از این.
 
 چرا این همه آیلینو میخواد؟ -
 
 دختري بوده که دست رد به سینش زده.شاید چون آیلین اولین  -
 
 اصال شماها چي کاره این آقایین؟ -
 
 اونقدر کارب هستیم که زیاد ازب حساب نبریم. -
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 اون فکر کرده مهرزاد راضي میشه واسه خاطر من پاپتي بیاد این خراب شده؟ -
 
اوال جمشیدخانت فردا اینجاست و دوما خوشم نمیاد اینقدر در مورد خودت  -

 صحبت میکني.بد 
 
 درول میگي. -
 
 چرا باید درول بگم؟ -
 
 اون واسه خاطر من نمیاد. -
 
خب تو این مورد به تو حق میدم و داره میاد تا سر این مرتیکه دیوونه ما خراب  -

 شه که چرا میخواسته عزیزدردونشو بدزده.
 

 یه چي ته تنم شکست و ترکش وجودمو برداشت.
 
 یخواست بدزده؟حاال واقعا چرا آیلینو م -
 
مثال میخواسته اینجوري واسش یه تولد توپ و سوپرایزي بگیره و نامزدیشونو  -

 اعالم کنه و بذارتش تو عمز انجام شده.
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 جمشیدخان اصال با این وصلت راضي هست؟ -
 
 کدوم آدمي میتونه از ثروت این مرتیکه دیوونه بگذره؟ -
 
 پس فقط مشکز آیلینه. -
 
 میاد؟از آیلین بدت  -
 
بدم بیاد؟ نه...بدم نمیاد ولي هیچ وقت تو زندگیم نشد که حس کنم دوسش  -

 دارم.
 
 خوشگله. -
 
 به مامانش رفته و مامانش هم خیلي خوشگله. -
 
 تو چرا این همه زود با کسي رفیق میشي؟ -
 
 بده؟ -
 
 بعضي وقتا آره دختر کوچولو. -
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خرج خودمو دادم کوچولو  من کوچولو نیسههتم و مني که تو این چند سهههاله -

ستم تو جیب خودم نبود و قد چیزي که  ستم و مني که حتي اون وقتایي که د نی
میخوردم سهههگ دو میزدم کوچولو نیسههتم و من از کلمه کوچولو متنفرم چون 
مه  مه این ه که ه هاب حس میکنم هیچ رلطي تو زندگیم نتونسههتم بکنم  با

 ضعیف میدوننم.
 
 ه نظر نرسیدن باید رلط بکنه؟مگه یه آدم براي ضعیف ب -
 
 رلط دستوري بود االن؟ -
 

شلورا  پوب رکابي  شایان با خنده اون مرد  شدن در اتاق و اومدن وثوق و  باز 
 به تنو برانداز کرده.

 
 اجالتا زیاد گرمت نیست داداب؟ –شایان 

 
له  –وثوق  جایي ک عت وتو چرا این ما نداریم از دسهههت این ج فه و زندگي  خ

 سحري؟
 

 بیدار شدم اومدم اینجا چندتا مقاله بخونم. –شایان 
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 اصال کال معلومه داشتي مقاله میخوندي. –وثوق 

 
 بسکه این دختره حرف میزنه. –شایان 

 
 تو که داري همش حرف میزني. -
 

 خنده وثوق تنها عایدي داشتنش موهاي به هم ریخته تر من بود.
 

 و سینه جما شد.پتو رو دورم بیشتر گرفته زانوهام بیشتر ت
 

 خبر داري مهرزاد داره میاد؟ مث اینکه قرار مهم داشته نمیتونسته بیاد. –وثوق 
 

 مثه مهرزاد تو زندگیم کم نبوده و یه نمون هم همین مرتیکه االل. –شایان 
 

 جون داداب یه بار یکي از این کلماتو جلوب بگو دلمون واشه. –وثوق 
 

 خندیده نگاب رفت سمت من خیره به اون سیب گاز زده لپ تاپش. شایان
 

 چرا ساکتي؟ خوشحال باب که داري فردا میري. –شایان 
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نگام تا نگاه شایان باال اومده گفتم : براي چي خوشحال باشم ؟ براي کسي که 
به خاطر من نمیاد یا براي کسي که قراراي کاري این هفته اخیرب خیلي مهمتر 

 قیقا میتوني برام بازب کني که از چي باید خوشحال باشم؟بوده؟ د
 

 دست وثوق روي شونم و فشردن نرمش و دل بیشتر خون شده من.
 

بي خیال این حرفا و دختر تو چقدر زنگ خور داري؟ عزیز ترین و آهو  – وثوق
و سههارا ترکوندن تو گوشههیت و این دم آخریا که سههارائه داره تو اس ام اس داره 

 فحش زنده مردتو باال میده.
 
 سابقه نداشته بیش از یه نصف روز از هم بي خبر باشیم. -
 

زیم جلوشههون تیکه بزرگش میشههه پس ما اگه این مرتیکه االرو بندا –شههایان 
 گوشش.

 
اون آقاتون خوب از پس خودب برمیاد و در ضههمن من پامو از اینجا بذارم  -

بیرون عمرا دیگه حتي فکر این بیفتم که بخوام ببینمش چه برسهههه بخوام ازب 
 انتقام بگیرم.

 
 وقتي بري دلم برات تنگ میشه. –وثوق 
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 مال اجباري هم نصیبمون شد.از صدقه سر تو فسقله بچه یه ش –شایان 

 
لبخند تلخمودیده من آروم روي اون کاناپه سههه نفره رو به دوتاشههون دراز کش 

 شده گفتم : یعني میشه فردا بیاد؟
 

ستراحت کن و  شام گفت : ا وثوق پتو رو روي تنم تا گلوم باال آورده خیره تو چ
 به هیچي هم فکر نکن.

 
که بنده خدا خیال میکنه یه جنگلیو من فردا اینجوري برم جلو جمشههیدخان  -

 گذاشتین جلوب و دارم از گند خودم خفه میشم.
 

 شب برنامه رو. ردیف میکنم بتوني بري حموم. –وثوق 
 
 ممنون. -
 

 به شرطي که دوباره این همه بال سر خودت نیاري. –وثوق 
 

خندیده نگام تو اون همه مردونه هاي صههورتش چرخ خورد و چقدر برادرانه 
 قشنگ بودن. هاب
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زخم پام به گزگز افتاده تنم گرمي آبو حس کرده بي توجهي کردم به اون گزگز و 
 ول شدم تو اون حجم آب وان دونفره قلبي شکز اتاق بدون صاحب این ویال.

 
 تقه اي به در خورده گفتم : بله ؟

 
 چیزي احتیاج نداري؟ -
 

 روي اون ردیف شامپوها و لوسیونا افتاده گفتم : نه و همه چي هست. نگام
 
 پس زیاد لفتش نده و هنوز مریضي. -
 

 لبخندم بابت اون نگران مریضیم به در پاشیده شده گفتم : باشه.
 

کز حمومم شههاید بیشههتر از نیم سههاعت نشههده ولي کیفش یه لبخند رو لبم 
 کشوند.

 
امبري رو به تنم پوشونده از حموم زدم بیرون اون حوله گنده سفید رنگ ربدوش

 و خودمو به اون شوفاژ رسونده سرماي بیرون از حمومو کمتر کردم.
 

http://www.roman4u.ir/


 67 باشم تیدعا نیبگذار آم

لبه تخت یه لباس مردونه و یه شلوار ورزشي مردونه گذاشته شده خندم گرفت 
سب و بتادین و یاد آوري اون همه  شد با دیدن اون باند و چ ساوي  و ته خندم م

 زخم رو تنم.
 

شلوار ي که جل سطاي رون پام اومده و  و اینه به موهاي خیس و اون لباس تا و
تفریبا پاچه هاشو دنبال خودم میکشیدم یه نگاه انداخته خندم گرفت و وثوق با 
یه تق اومد تو اتاق و تیپمو با خنده برانداز کرده رسههید به اون موهاي خیس و با 

ه اومد طرفم و انداخت رو اخم یه حوله کوچولو از وسههایز لبه تخت برداشههت
 موهام و گفت : مریضي هنوز بچه.

 
 میگما من با این لباسا باید تا کي تحمز کنم؟ -
 
 لباساتو دادم بندازن تو ماشین و فردا صبح تحویلته. -
 
 مرسي و تو خیلي خوبي. -
 
 کم حرف بزن بچه و زود بجنب باید بریم کتابخونه. -
 

با اون نگاه چندشههون گذشههته همراب از کنار اون دوتا خاطره ن فرت انگیز 
خودمو بیشههتر به اون منبا امنیت چسههبونده وارد اون اتاق شههدم با پس زمینه 
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سر تیپ کم نظیرم و خودم هم به خنده افتاده روي  صدقه  شایان از  خنده بلند 
 اون کاناپه یار رارم شده نشسته گفتم : خب مگه چیه ؟

 
 دوست پسرت االن ببینتت دیوونت میشه. – شایان

 
 اوال من دوست پسر ندارم و دوما خیلي هم دلش بخواد. -
 

 شایان بیا برو بکپ دیگه و بذار این بچه هم بخوابه. –وثوق 
 

 ببخشید که دکترب منم. –شایان 
 

 بیا برو حوصلتو ندارم. –وثوق 
 

م یه چشههم رره شهههایان یه چي دم گوب وثوق گفت هرهر خندید و ووثوق ه
 پیشکشش کرد.

 
 بخواب که فردا از دست ما راحت میشي. –وثوق 

 
 راحت؟...راحت نیست با این عادت.دستش به دستگیره رسیده گفتم : وثوق؟
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برگشته طرفم منتظر نگام کرد و من با همه درد اومده تو صورتم یه لبخند بخور 
 نمیر بهش زده گفتم : دلم برات تنگ میشه.

 
من تو برادرانه هاب گیر کرده و دلم یه برادر خواسته به اندازه برادرانه لبخندب و 

 هاي وثوق و شایان.
 
 خب دیگه بخواب. -
 

 رفت و درو قفز نکرد و منم حس فرار نداشتم.
 

******* 
 

خیسههي چیزي رو گردنم و خسههتگي مفرطم و اثر اون همه آنتي بیوتیك و من 
 هیچي رو در  نکرده.

 
 خس خس و گرمي گردنم و و حس سنگیني چیزي رو گردنم. یه
 

درد پیچیده تو گردنم و من کم کم هوشیار شده و سایه وحشت آور افتاده روم و 
 جیغ با دست گندب روي دهنم تو نطفه خفه شده.

 
 صداي نفساي عذاب آورب کنار گوشم نفسمو میبرید.



  70 

 

 
شههنفتم از زیردسههتم فکر کردي میذارم چیزي که به خاطرب از آقا حرف  -

 دربره.
 

 نفساي پر از بوي تند الکلش و باز دندوناي تیزب تو گوب گردنم.
 
 آقا میگه خوشگز نیستي ولي تو زیادي به دل من نشستي. -
 

اشههکاي دوئیده رو گونم و دسههت به کار افتادم واسههه پیدا کردن یه چیز جدایي 
 ساز.

 
 .چه عطر تني داري المصب و داري دیوونم میکني -
 

ستم  شیش و باز هق هق خفه ام و باالخره د ستاي وح شدم با د دکمه هاي کنده 
 به یه چي خورده.

 
شت این همه بوي گند و بي  صورتم و من دلم م باز حرکت لباي زمختش روي 

 کسي شده.
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سر اون  شت  شقت بلند کرده کوبید پ سلي به م شبیه کتابو از ع ستم اون چیز  د
 عوضي.

 
همه سرعتي که از خودم سرال داشتم از زیر دستش منگ شده عقب رفت و با 

در رفته دوئیدم طرف در و دسههتگیره رو چندبار فشههار داده به خنده هیسههتیریك 
 اون عوضي بهم نزدیك شده با وحشت گوب میدادم.

 
 اون در قفله و بچه خوبي نبودي پس نخواه شب خوبي هم داشته باشي. -
 

کردمو نثار اون در چوبي کنده کاري  آخرین امیدمو به کار گرفته مشههتاي گره
 حکم در بسته جهنمو برام داشته کردم و دادم هوا رفت...

 
 وثوق ...شایان...وثوق کمك...کمك...کمك... -
 

شدم و لباس تو تنم  شکاي دارتر و تندتر  شو جلوي دهنم و ا ست گند دوباره د
 در حال بیرون اومدن.

 
 خفه شو و خودت خواستي عذابت بدم . -
 

پرت شههدن دوبارم روي کاناپه و خیمه زدن اون عوضههي ه من و اون شههاکام بي 
 توجه روم.
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ستش و با ل*ذ*ت براندازم  ش شماي به خون ن ستام گرفته به اون چ سو با د لبا

 کرده با وحشت نگاه میکردم.
 
 تو محشري. -
 

 خدا یا خودت کمك کن...
 

صداي داد و فریاد امیدم داد و اون  شدن در و  شت به در کوبیده  ضي با وح عو
 نگاه کرده گفت : میکشمتو میکشمت ه*ر*ز*ه.

 
در باز شههده و هجوم وثوق و شههایان و اون آقا به داخز و اون عوضههي روي من 

 خشك شده و نگاه من پر از التماس به وثوق خیره.
 

شت میخورد با گریه خیره بودم و هق هق  ست وثوق م ضي که زیر د به اون عو
د طرفم و من تو خودم جما شدم و اون پتو رو دورم گرفت میکردم و شایان اوم

 و من باز هق زدم و وثوق اون کثافتو از اتاق بیرون کشید.
 

 نگاه آقا بهم بود و من متنفر بودم از این نگاه و بي احساس و یخ.
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 خوبي؟ –شایان 
 

 نگاب کردم که گفت : بهتره بخوابي.
 

دسههتمو تو دسههت مردونه و پر سههرمو با وحشههت تکون دادم که کنارم نشههسههته 
 محبتش گرفته گفت : اذیتت کرد؟

 
شن کرده نگاه کردم و  شده به وثوق از در تو اومده و چرارو رو شتر  هق هقم بی
وثوق طرفم اومده به گردن پر از حس دردم نگاه کرده جلو پام زانو زد و گفت : 

 میکشمش و گریه نکن.
 

 تکیه گاه خواسته و شونه برادرانه وثوقو انتخاب کرده خودشو بهش رسوند. سرم
 

سید و من باز  شونم ر شایان به  ست  شت گردنم رفت و گرمي د ست وثوق پ د
 هق زدم و دلم گرفت از این همه بي کسي.

 
سم نگاه انداخته دوباره با  سه عدم تر به وثوق خوابیده روي اون کاناپه منفور وا

 دمتش دو سه ساله درگیر شدم که گفت : چرا نمي خوابي؟اون مجله مد ق
 

 رو کاناپه دراز کشیشو نشستگي کرده ادامه داده گفت : میترسي؟
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نگامو جاي اون همه مردونگي به مجله دوختم که باز گفت : اونقدر زدمش که 
 تقاص تو رو گرفته باشم.

 
 نمیتونم بخوابم و حس ناامنیه واسم هست و خب تو بخواب. -
 
 بیا حرف بزنیم. -
 
 االن که صبحه پس چرا جمشیدخان نمیاد؟ -
 
خب حتما تو راهه و تو دیشههب تا حاال چطور با اون همه آنتي بیوتیك بیدار  -

 موندي من نمیدونم.
 
 تو هم بیدار بودي. -
 

دسهههت میون اون همه مو برده گفت: من واقعا متاسههفم آمین و نباید تنهات 
 میذاشتم.

 
 بلند بود که بشنوین؟ اونقدر صدام -
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جیغ که کشیدي بند دلم پاره شد و ماها تو زندگیمون کم رلط نکردیم ولي با  -
که عین حیوونن  یاد و از جماعتي  بدم م ته  اهلش بودیم و از آدماي دله و بي ب

 متنفرم.
 
 یعني از اون دسته آدماي جنتلمني؟ -
 
 اینطور میگن. -
 

شتي مبز رو با خنده برانداز کرده  فیگور شده به دو طرفش روي پ ستاي دراز  د
 گفتم : تو مثه این آقاتون دلت واسه هیشکي نسریده؟

 
 نمیدونم. -
 
 پس سریده. -
 
 تو رنف سني خودت حرف بزن بچه. -
 
 چرا این همه میخواي منو بچه کني؟ -
 
 چون بچه اي. -
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بزرگتري میکنم و خودمو محق میدونم سارا همیشه میگه من بزرگم و همیشه  -
 که زندگیشونو واسم بریزن رو دایره و زورگوام و من کنار اون دوتا خیلي زورگوام.

 
 چون بچه اي. -
 
دسههت از سههر این کلمه بردار و حاال بگو اونیکه دلت واسههش سههریده کیه؟  -

 خوشگله ؟ اصال تو چرا تا این سن مجردي؟
 
 نیومده.این فوضولیا به بچه جماعت  -
 
 مثال میخواستي خوشي جووني ببري دیگه نه؟ -
 
 بچه پررو سرت به کار خودت باشه. -
 
 خب مگه چیه ؟ منم میخوام بدونم. -
 
 رلطاي جووني آدماي دور و بر من و خود من اصال به درد توئه بچه نمیخوره. -
 
تو مثه اینکه یادت رفته من تو خونه اي بزرگ شههدم که همه آدماب از جنس  -

 که نه ولي از جنس آقاتن.
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شیو  - شي کرده و خو شتر خو اون آقایي که تو میگي از همه ماها تو زندگیش بی

 حق خودب میدونه درست مثه آیلین که به نظر خودب حقشه.
 
 آیلیني که من دیدم وصله تن بشوئه آقاتون نیست. -
 
 اون مرتیکه آقاي من یکي نیست . -
 
 خب ببخشید چرا ترب میکني؟ -
 

صههداي یه ماشههین و نگاه پر از امید من به پنجره اتاق و وثوق از پنجره بیرونو 
 برانداز کرده.

 
 ماشین این جمشیدخان چي هست؟ -
 
 هم لندکروز داره هم بي ام و. -
 
 پس اومد و ازب خوشم میاد. -
 

 زیر لبم اومد که بگم " من بیشتر " و نگفتم.
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 لباساي خودتو االن برات میارم. -
 

 حال خروج از در یهویي گفتم : وثوق؟ در
 

 با اشاره سر بقیه حرف خواست و من گفتم : آقا از جمشیدخان چي میخواد؟
 
 آیلینو. -
 
 اون وقت جمشیدخان از آقا چي میخواد؟ -
 
اون چي نمیخواد و همینکه بتونه اسم و رسم آقا رو به اسم و رسم خونوادب  -

 اضافه کنه بسه براب.
 
 اینجا چي کاره ام؟اون وقت من  -
 
 شاید آخرین امید آقا واسه آیلین. -
 
 آیلین هم اومده؟ -
 
 طبق آخرین اخبار آیلین یك هفته پیش از ایران خارج شده. -
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 یه چي تو تنم تکون خورد و در پشت سرب بسته شد.

 
شده ولي حداقز تمیزو به تن کرده از در اتاق زدم بیرون و به وثوق  ساي پاره  لبا

یه لبخند پر اسههترس زدم و موهاي از عمد رو صههورتم ریخته رو تو منتظرم 
یادي  بازوي اون ویالي ز له هاي چند  صههورتم پخش تر کردم و همراب از پ

 اشرافي پایین اومدم.
 

شه حرفي  صت ن شاید بري پایین و دیگه فر شته گفت :  شیده نگهم دا بازومو ک
سیوه و اگه یه رو شیت  شمارم تو گو شت ببزنیم میخوام بگم  ستي پی شم ز خوا ا

 هستم اینو مطمئن باب.
 

 یه لبخند هنوز داراي رد و پاي استرس به روب پاشیده گفتم : ممنون.
 

سیدم به اون  سته راه افتاد و منم دنبالش و ر شماب رو محکم و پر اطمینان ب چ
 مرد فقط یه نگاه خیره چند لحظه اي به سرتاپام انداخته.

 
نشههسههته به اون دوتا آدم با اخم به هم خیره نگاه روي اولین مبز بوده تو مسههیر 

 انداختم.
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یدخان  کارت  –جمشهه با این  که بخوام  به نظر تو من دخترمو از جوب گرفتم 
 بهت بدمش؟

 
در مورد چیزي که فعال نیست صحبت نکنین و قرار ما این بود که آیلین به  -آقا

شههما هم هیچ کاري این وصههلت راضههي بشههه نه اینکه جا بذاره از ایران بره و 
 نکني.

 
شید خان  شه و من فقط نظر  –جم صمیم گیري در مورد آیندب به عهده خود ت

صد با این حرکت تو نظر مثبت من هم  صد در  ساعد خودمو اعالم کردم که  م
 از دست رفت.

 
شو  شیدخان خود صورتش به طرف جم سبز تو زمینه برنزه  شماي  آقا با اون چ

اده با اون لحني که بوي تهدید میداد بدجور گفت : کشیده و آرنف به زانو تکیه د
 آیلینو برگردونین.

 
فعال قراره چند ماهي پیش مادرب باشههه تا درمورد آیندب فکر  –جمشههیدخان 

 کنه و بهتره به حال خودب بذاریمش.
 

 به حال خودب بذاریش یا به حال شاهین بذاریش؟ دقیقا کدومش؟
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ره زده و یه دسههتشههو دراز کرده روي پشههتیش آقا تکیه به اون کاناپه بزرگ سههه نف
 گذاشته گفت : امیدوارم فکراي آیلین خوب پیش بره.

 
خیلي خودتو دسههت باال میگیري و تو با اون مشههکز بزرگت  –جمشههیدخان 

 چطور انتظار داري دختر عزیز من بهت جواب مثبت بده؟
 

ب لین از سفردر مورد این موضوت قبال صحبت کردیم و چندماه دیگه که آی –آقا 
 برگشت مي بینمتون.

 
 نگاه جمشیدخان روي من برگشته گفت : و آمین چي میشه؟

 
 من از اولش هم کاري به این دختره نداشتم. –آقا 

 
 این دختره؟...کاري نداشتي؟...زخماي تنم و صورتم از سر بي کاریه دیگه نه؟

 
شیدخان  سم پا از اینجا بیر –جم شنا و ون بذارم تو تمن تو رو از خودت بهتر می

شهههر چو میندازي که دختر جمشههیدخان مهرزاد چند روزي مهمون ویالت 
 بوده.

 
 فعال که آیلین نیست. –آقا 
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به نظر تو اگه تو این کارو با آیلین میکردي من این همه راحت  –جمشههیدخان 
 جلو روت نشسته بودم؟

 
 پس حرفت چیه ؟ –آقا 

 
 یعني میخواي بگي تو این چند روزه سر آمین چیزي نیومده؟ – جمشیدخان

 
 فکر نمیکردم خدمتکاراي خونت برات زیاد مهم باشن. –آقا 

 
 نه تا وقتي که دخترم نباشن و هم اسمم. –جمشید خان 

 
سههنگیني نگاه وثوق و من از همیشههه بیشههتر خرد شههده و آقاي متعجب به من 

 خیره.
 

 یعني این دختر بچه بچته؟واضح تر حرف بزن و  –آقا 
 

 مشکلي با این قضیه داري؟ –جمشیدخان 
 

آقا نگاب ناباور و پر از تمسههخر سههر تا پامو وجب کرده گفت : خیلي مشههکز 
 دارم و کي باورب میشه جمشیدخان مهرزاد یه بچه دیگه هم داشته باشه؟
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وز به کسههي ربطي نداره و حاال میخوام بدونم تاوان این چند ر –جمشههیدخان 

 دزدي هم اسم منو میخواي چطور پس بدي؟
 

 من که از همون اول هم گفتم ما کاري بهش نداشتیم. –آقا 
 

 بي هیچي هم نمیشه. –جمشیدخان 
 

 چي میخواین ازم؟ –آقا 
 

نگاه جمشههیدخان روم و من دلم مشههت از این همه بي مهري و یخي نگاب و 
 زخم کمرم بیشتر سوخته.

 
 چیز زیاد سختي نیست. – جمشیدخان

 
 خب همون آسونشو میشنوم. –آقا 

 
 هر وقت آیلین برگشت باهاب حرف میزنم ولي تا اون موقا... –جمشیدخان 

 
 تا اون موقا... –آقا 
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 میتوني خودتو بهم ثابت کني. –جمشیدخان 
 

 چطوري؟ –آقا 
 

وق وثنگاه جمشههیدخان به من و ترس افتاده تو جونم و سههنگین تر شههدن نگاه 
 کنار آقا نشسته.

 
 نگفتین جناب مهرزاد؟ –آقا 

 
دلم شور چیو زده نمیدونم ولي نفسام پشت سد لبام مونده بود که جمشیدخان 

 گفت : آمینو عقد کن...
 

شیدخانو  سکوت جم شیدگي اخماب تو هم و آقاي تو  تکون خوردن وثوق و ک
 برانداز کرده.

 
 م؟اون وقت چرا من باید همچین کاري کن –آقا 

 
شدنش تو  شیدگیش به طرف جلو و براق  شد ک شید خان  این بار خروب جم

 صورت آقا.
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فکر کردي من با این همه سال معاشرت با آدمایي مثه تو میتونم  –جمشید خان 
 اعتماد کنم که آمین هنوز...

 
 سرم پایینه و سرامیکاي قهوه اي کف رو نگاه میکنم و هاله کرم توشونو.

 
 میتوني ببریش دکتر. – آقا
 

من با این دبدبه کبکبه دخترمو ببرم دکتر که بدونم دوشیزه است  –جمشید خان 
یا نه؟ عقدب کن و عقدب کن تا کالمون تو هم نره و آیلین که برگشت طالقش 

 بده.
 

سیر دیدم بود و من فکر لباس نیمه کاره تو کولم  شده وثوق تو م شت  ستاي م د
 بودم .

 
سنومش میخواي و خب من آدم کم ندارم آهان و –آقا  شنا سم تو  شما فقط یه ا
... 
 

منو نخندون مرد و یا عقدب میکني یا آیلین واسه همیشه اقامت  –جمشید خان 
 اونورو میگیره.

 
 نگام تو صورت جمشیدخان چرخ میخوره و امروز یه ته ریش کمرنگ داره.
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د به و به زانو در اومدن آقا نگام نمیکنه و وثوق خیرمه و جمشههیدخان با لبخن

 حریفش خیره است.
 

 آقا یه نیم نگاهو که طرفم میندازه میگه...
 

 چند ماه؟ –آقا 
 

 تا آیلین بیاد. –جمشیدخان 
 

 آقا هم خودشو جلو میکشه و من نگام به اون برنزه هاي پوستشه و میگه...
 

 فقط تا اومدن آیلین. –آقا 
 

 میکنه و من... جمشید خان لبخند میزنه ووثوق دست مشت
 

 چه راحت معامله میشم و نرخم زیادي کم بود و فقط تا برگشتن آیلین.
 

******* 
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فت : چرا نگفتي  که وثوق گ مه آبي موندم  مات اون ه بازوم فشههرده  به  لبمو 
 بچشي؟

 
 چون نیستم. -
 

 ولي اون که گفته... –شایان 
 
سنامم جلو نام پدر  - شنا سمش تو  ست که ا شده و اونقدري بابام ه شته  نو

 فامیلي مهرزادو بهم داده و من بچش نیستم و هیچ وقت نیستم و همیشه آیلینه.
 

اون مرتیکه داره تو رو دو دسههتي میندازه جلو آدمي که پتانسههیز اینو داره  –وثوق 
 که با حرصش بزنه دارونت کنه.

 
 جمشید خان از آبروب نمیگذره. -
 

 بگو نه و تو بگي نه... –شایان 
 
 جوابم میشه یه تو دهني. -
 

 راضي هستي؟ –وثوق 
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 فقط نگاب کردم و اون نگاه دزدید.
 

 اونجا رو... –شایان 
 

 وثوق مسیر اشاره شایانو نگاه کرده حرصي سر پایین انداخت.
 
 عاقد اومده؟ -
 

بوض صههدامو شههنید و از در تراس رفت تو اتاق و من به وثوق به دریا  شههایان
خیره گفتم : همیشه امیدم این بود یه روز عاشق میشم و با اوني که دوستم داره 
شیم  شیم و حتي اگه بي پول هم با شته با ازدواج میکنم و یه خونه نقلي قراره دا

ست سفید نمي خوا سب  سوار بر ا شاهزاده  شق همیم...من  شه یه عا م من همی
مرد میخواسههتم پیاده و شههونه به شههونه و قدم به قدم...همه آرزوهام چند دقیقه 
دیگه تموم میشههه و چندماه دیگه هم با یه مهر طالق تو پیشههونیم میشههم آواره 
ته  به همون انباري  یا چیزي نمي خواسههتم و من که  شهههر...من که از این دن

ضي بودم و من که خرجمو خودم سوزن زدن میدادم و حقم اینه ؟  پارکینگ را با 
شتن ؟ طفیلي بودن دوباره  سنامه دا شنا سم یکیو تو  شدن ؟ چندماه ا شکش  پی
؟...وثوق امروز فهمیدم چقدر ارزونم و اونقدر ارزونم که جمشههیدخان واسههه 
به آقاتون تهدید میکنه...از همون بچگي فهمیدم آیلین همه چیزه و  انداختنم 

 ین هیچ چیز بودنو زدن تو صورتم.من هیچ چیز و امروز ا
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 تقه خورده به در و ناقوس مرگ من.

 
 کنارب که میشینم و به عاقد پیر خیره میشم و عاقد میگه...

 
 دائم یا موقت؟ –عاقد 

 
 جمشیدخان میاد یه چیز بگه که آقا پیش دستي کرده میگه...

 
صیوه نامه ه –آقا  شما بوده بقیش با من و یه برگ   م راه حله و پستا حاال حرف 

 نیازي به سیاه کردن شناسنومه نیست.
 

جمشیدخان اخم تو هم کشیده به مبز نشسته روب تکیه میزنه و به عاقد اشاره 
 میزنه که صیوه رو بخونه.

 
 من صیوه میشم و نوزده سالمه...

 
 من صیوه میشم که شناسنومه کسي سیاه نشه...

 
 نشه...من روسیاه تر میشم که شناسنومه کسي سیاه 
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 من صیوه میشم و جمشیدخان فقط نگاه میکنه...
 

 من صیوه میشم و وثوق از در میزنه بیرون...
 

 من صیوه میشم و شایان عصبي میره طرف بار تو سالن...
 

 بله میدم و فقط میدونم به آقا بله دادم ...
 

 بله میدم و حتي اسم آقا هم یادم نمیاد...
 

 بله میدم و میشم صیوه اي...
 

 به همه اون کالفگي نگاشون بي توجهي کردم و دلم رفت واسه اون همه آبي.
 
 من دریا رو خیلي دوست دارم. -
 

 شایان به انفجار رسیده توپید که...
 

صب میگفتي نه و خالص و من و وثوق برگ چوندر که نبودیم و  –شایان  دت الم
 نمیذاشتیم کاري بهت داشته باشه.
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 چه برسه اون دوتا رو. نیشخندم خودمو آتیش میزد

 
 جمشید خانو مني مي شناسم که... -
 

 تو بچش نیستي. –وثوق 
 

 باز نیشخندم دل خودمو سوزوند و اون دوتا رو آتیشي کرد.
 

اگه بچش بودي و وضهها و اوضههات این نمیشههد و حالیته چي شههده  –وثوق 
 ؟...حالیته؟...میفهمي که االن شدي...شدي...

 
اي و جمشههیدخان نگران بي آبرویي من نیسههت و صههیوه اي...شههدم صههیوه  -

نیست که شدم صیوه اي...اون هدف داره و هدفش هم صد در صد با شناختي 
که من ازب دارم منحرف کردن فکر آقاتونه از آیلین و اون میخواد آقا رو واسههه 

 خودب نگه داره.
 

 تو چي کاره اوني که ادعاي پدري داره برات؟ –شایان 
 
 دخترشم. -
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 دت نیستي و نیستي که در حد یه ... –وثوق 
 
شید خان ازب متنفره و من باعثم ولي آیلین  - زندگي من یه چیزایي داره که جم

 ثمره است و ثمره عشق جمشیدخان ولي من...
 

شایان نگاشو به در سالني دوخت که من از نگاه بهش هم وحشت داشتم و من 
اي بودم و مهریم هیچي نبود و من  صههیوه اي بودم و آقا مالکم بود و من صههیوه

 صیوه اي بودم و اسم آقا هم یادم نبود.
 

 جمشید خان به من توي تراس وایساده نگاه انداخته گفت : من دارم میرم.
 

 فقط میره و نمیگه موارب خودم باشم و فقط میره.
 

 به طرفش رفتم و نگاه وثوق و شایان و آقا سنگین شد.
 

شده زیر کت جیر شروت کردم و مثه  یقه خراب  ست کرده  شیدخان رو در جم
 همه این سه سال آخر.

 
شه  - سفرتون دوهفته طول میک ستن قرار داد باید برین آلمان و  اون هفته براي ب

با  قات دارین  یه قرار مال ته دوم رو  ته اول تموم میشهههه ولي هف کارتون هف و 
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 تون رو شرکتدوستتون و توي خونه ایشون اقامت مي کنین و هفته اول هم هتل
طرف قرارداد رزرو کرده و آخر همین هفته هم یه جما دوستانه دارین تو ویالي 

 چالوس جناب مجد.
 

 جمشیدخان به عادت سري تکون داده گفت : باید منشیمو عوض کنم.
 

سري به نشونه تایید تکون داده از جلوي راه اون آدم واسه من یه عمر حسرت و 
سیر رفتنش خیره شته و به م شکم دونه دونه  گذ شتم و ا و چند قدم دنبالش بردا

 چکید.
 

جمشههید خانم نرو و منو تنها نذار و من میمیرم و زیر دسههت آقایي میمیرم که 
صیوه ایو  شید خان و من هم ببر و آمینو ببر و من  شم و میمیرم و نرو جم صیو

 ببر.
 

 دست کسي رو شونم نشست و در پشت سر جمشید خان بسته شد.
 

 ر گوشم گفت : پیش ما بودن بدتر از پیش جمشیدخان بودن نیست.وثوثق کنا
 

نداخته دال میکنه سههردي  به دره و دونه دونه هاي روي صههورتم خط ا نگام 
 صورتمو.
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 هر چي که خواستم نشکنم و با بي خیالي سر کنم
 

 دال دل شکستمو با دل خوشي کمتر کنم و دیدم نمیشه...دیدم نمیشه...
 

 امروز برمگیردیم تهرون. – وثوق
 

 برمیگردیم ومن صیوه ایم.
 

 ارزششو نداره و گریه نکن. –وثوق 
 

 من زودتر حرکت میکنم و تهرون رسیدین خبرم کن. –شایان 
 

 نگام رفت طرف اون آقاي از پله ها بال رفته و من صیوشم یعني ؟
 

 نگام برگشته طرف وثوق گفتم : صیوه چند ماهه است ؟
 

 ین سوال ناگهانیم براندازم کرده گفت : یه ساله.شوکه از ا
 
 یه سال دیگه من راحت میشم؟ -
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 آمین... -
 
 یعني میتونم برگردم؟ -
 
 آمین... -
 
 من و من کجا باید زندگي کنم؟ -
 
آمین یه لحظه وایسهها و اوال خونه اون مرتیکه آشههوال اونقدري جا داره که تو  -

یه سهههال دیگه راحتي ؟ اول  بتوني توب زندگي کني و دوما خیالت یده  رسهه
مکافاتته و خیال میکني این مرتیکه اي که من میشههناسههم اونقدر مرد هسههت 

 که...
 
 مرد هست که چي؟ -
 
 آمین کاب این همه بچه نبودي. -
 
 وثوق... -
 

 و اشکام میریزه و من تازه میفهمم که جمشیدخان رفته.
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 زه معني میکنم.یه سال دیگه و من آواره تر تو این شهر رو تا
 

 اشکام میریزه و من صیوه ایم.
 

شه دادم به  شی سته نگامو از  ش سرمه اي رنگ وثوق ن سانتافه  صندلي اون  روي 
 اون همه فضاسازي محشر و گفتم : تو کجا زندگي میکني؟

 
 نترس و ازت دور نیستم. -
 
 یعني تو خونه آقایي؟ -
 
 یه جورایي. -
 
 من حوصله معما حز کردن ندارم. -
 
 بذار برسي و مامانم واست همه چیو تعریف میکنه. -
 
مامانت اون وقت ناراحت نمیشههه تو به یه دختر صههیوه اي این همه لطف  -

 داري؟
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ببین و یه بار دیگه و دارم تاکید مي کنم یه بار دیگه این کلمه از دهنت در بیاد  -
 تضمین نمي کنم دهنت پر خون نشه.

 
 همه که زدن و تو هم بزن. -
 
ببین آمین توي اون خونه مطمئنا همه دوست دارن و حتي میتونم تضمین کنم  -

 مامان باباي اون مرتیکه هم ببیننت عاشقت میشن.
 
 تو چي کاره اوني؟ -
 
 یه عمر نفس به نفس همدیگه زندگي کردن چي کاره بودن نداره. -
 

سنگین روي وزن سکوت  ست اون  شک سه  شدم و اون این بار وا  خیره بیرون 
 فضا گفت : شاید میون آدماي تو اون خونه اون هم باشه.

 
 اون کیه؟ -
 
 بهت نمیاد خنگ بازي و پس خنگ نشو. -
 
 شوخیت گرفته؟ -
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 بابا همون که شاید دل بنده واسش... -
 

ظه اي نیشههمو  یه لح جان  یه هی ته تو وجودم  مده و رف مه رم او عد از اون ه ب
 سرتاسري چاکونده گفتم : درول میگي.

 
 نه و من واقعا ... -
 
 دوسش داري. -
 
 نمیدونم اسمش دوست داشتنه یا نه و ولي خیلي روب ریرت دارم. -
 
 پس تو هم از اون دسته آدمایي هستي که اهز دست دست کردنن . -
 
وري خند زده نگاب رفت سههمت اون جاده خزون زده و من گفتم : امروز  یه

فهمیدم بدتر از روزایي که جمشههیدخان تا مي خوردم کتکم میزد هم هسههت و 
بدتري هست و اینکه جلو چشات بابات کسي که باید روت ریرت داشته باشه 
واسههه منافا خودب ریرت که هیچي دخترشههو دو دسههتي تقدیم میکنه خیلي 

ر از کتکاب دارونت میکنه و دل من یه ریرت میخواد و دل من یه عمر بابا بدت
ست کردنت  ست د شقي د شد و تو اگه عا صیبم  شید خان ن ست ولي جم خوا
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واسه چیه؟ مرد باب و جربزه داشته باب و اگه حاال جربزه نداري چه معلوم که 
 آینده بچت نشه آمین ؟ ریرتتو خرج جربزت کن .

 
نه  - فاي بزرگو بده و چرا بین تو و آیلین حر حاال تو جواب منو  چه و  میزني ب

 فرقه؟
 
 فرق من و آیلینو خودت کشف کردي یا کسي کمکت کرد ؟ -
 
 من آیلینو دیدم و خوشگله و محشره... -
 
 به مامانش رفته. -
 
 ولي تو شکز اون نیستي و خوشگلي ولي شکز اون نیستي. -
 
 ضمن من شکز عمه مهشیدمم.مگه همه خواهراي دنیا شکز همن؟ در  -
 
 چرا بابات اذیتت میکنه؟ -
 
 چرا زندگي من واسه تو معماست؟ -
 
 آمین و تو اولین معماي حز نشده زندگیمي. -
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یه روز میگم و ولي امروز نهو امروزي که دلم از همه پره نه و امروز من خیلي  -

 پرم دیگه پرتر از این نمیتونم بشم.
 
 م صدات میزنم.باشه و بخواب و رسیدی -
 

به اون همه مردونه هاي صههورتش خیره چشههم روي هم گذاشههتم و...من االن 
 صیوه ایم.

 
******* 

 
دور وبرم بعد از اون همه خواب نگاه انداخته و تهرانو تشههخیم داده و به  به

جاي خالي وثوق یه لبخند تلخ زده از اون سهانتافه سهرمه اي بیرون پریده کوله 
شتري کرده بود نگاه  سوپرمارکتي که حتمي وثوقو م شم انداخته به  رو روي دو

سهتش کردم و با اون انداخته و جلو اولین تاکسهي رسهیده دسهت بلند کرده درب
به وثوقي که بي حواس کیسهههه  همه درد و زخم تو وجودم توب آروم گرفتم و 
سمند زرد رنگ  شه عقب اون  شی شینش مي رفت از  ست طرف ما خرید به د

 نگاه انداخته دلم واسه اون همه برادرونه هاي قاطي مردونگیش پر زد.
 
 دخترم کجا میري؟ -
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 سط شهر تو این شهر کجا رو دارم؟جز اون خونه نقلي و قدیم ساخت و

 
مه زخم رو تن و درد تو وجود تو کوچه پس کوچه  با اون ه یام  که م به خودم 
شده جلو اون در فلزي با  هاي اون محله قدیمي و انگار امن ترین کنف دنیا گم 
طرح و نقش گز الله وایسههاده زنگ بلبلي که رو مخ سههارائه و عشههق آهوئه رو 

 فشار میدم.
 

شه بابت اون حرص خورده سه بار  شار میدم و لبخندم تلخ می سر هم ف شت  پ
 سارا و من...صیوه ایم.

 
در که تو روم باز میشههه و سههارا رو تو اون عباي خاکي رنگ و شههال فقط گز 

 سرشو قایم کرده رو میبینم و دلم تنگ ترب میشه.
 

ه شمات من مونده دستش از در میفته و خشمه که تو صورتش قز میزنه و میجو
 و منو تلخ خند تر میکنه.

 
 کدوم گوري بودي؟...تو...دت نفهم...بي شعور...کجا بودي؟ -
 

صههداي آهو تو حیاه چرخ میخوره و از زیر دسههت سههارا رد شههده به گوب من 
 میرسه و من چقدر دلم تنگه اون خواهرونه هاشه.
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 سارا کیه ؟ –آهو 

 
عکس العملش چي نگاه سهههارا بهمه و من اگه چندسهههال گم و گور میشهههدم 

 میشد؟
 

سههارا از جلو در کنار رفته منو تو حجم دید آهو قرار میده و آهو کنار حوض رو 
 استپ زده نگاشو روي اون تیپ دارون و زخماي صورتم چرخ میده .

 
 آهو بمیره چي شدي؟ –آهو 

 
 رو به سارا و اون همه نگرونیاي جاي خشمشو گرفته میگم...

 
 میشه بیام تو؟ -
 
در رد میشههم و تو ب*ل*ل پر عشههق و لبریز دلتنگي سههارا فرورفته اشههکم  از

شماب بابت نگروني این چند  شه و چ شکمو دیده نگرون تر می میچکه و آهو ا
 روز پر و خالي شده طرفم میاد.
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ست ترین پارچه موجود روي اون میز چرخ خیاطي پار   شو با دم د شک آهو ا
 کرده گفت : تو چرا قبول کردي؟

 
 نگاشو به پارچه صد در صد مال مشتري دوخته گفت : آهو و پارچه. سارا

 
 آهو هز زده پارچه رو روي میز انداخته باز توپید به من که...

 
 دت دختر میگمت چرا ؟ –آهو 

 
میگفتم نه و تو با جمشههیدخان درمیفتادي یا خبر مرگم که رسههید مي اومدي  -

 هفته به هفته فاتحه مرحمت روحم میکردي؟
 

تو چوبشههو خوردي آمین و چوب یه عمر سههرتو زیر انداختن و چشههم  –را سهها
 گفتنتو خوردي.

 
سالو دووم میارم و پول جما  - ست و خب این یه  ساله ا صیوم یه  وثوق میگه 

 میکنم تا یه زندگي م*س*تقز واسه خودم بسازم.
 

تو اگه زندگي مسههقز میخواسههتي تا حاال صههدباره از اون خونه زده بودي  –آهو 
شیدخانت بکني و حس  اومده بودي پیش ما و درد تو اینه که نمیتوني دل از جم
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شب  صبحونه نذاري جلوب روزب  مادرونه روب پیدا کردي و انگاري یه روز 
 نمیشه و آمین این روزاي تو تقصیر سر به راه بودنته.

 
میدوني خاله رو تو این چند روزه چطور پیچوندم و صههدباره میخواسههته  –سههارا 

سههه رو ول کنه بیاد تهرون و الکي گفتم سههرماخوردي و داري اسههتراحت مدر
 میکني و یه زنگ بهش بزن که درآد از نگروني.

 
 چي بگم بهش ؟ بگم صیوه شدم؟ صیوه کي؟ مردي که آیلیبنو میخواد. -
 

دردت تو جونم زنگ بزن و خالي شههو و تو فقط با فرشههته جون از بوض  –آهو 
 خالي میشي.

 
شته روي  کوله شیده گوشي رو بردا سارا رو طرف خودم ک شدم توسط  وارسي 

شماره اون عزیزترین مکث میکنم و دلم خون این میشه که از ترس ندیدن اسم 
 مامان هم توسط جمشیدخان لقب باید واسه اسمش تو گوشیم ذخیره کنم.

 
با همه مهر  به دوم نکشههیده صهههداي نگرون مامانم  زنگ میخوره و بوق اول 

ضم نفس گیر ما شم میپیچه و بو سال تو خفا به پام ریخته تو گو دري این همه 
 تر از همیشه تو گلوم خودي نشون میده.
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 الو و آمینم و جون دلم و مامانم خوبي؟ -
 
 مامان... -
 

 فقط میگم مامان و باز بوض تو گلوم جلو میزنه از اعتماد به نفسم.
 
ي شههده عزیز دل مامان؟ من که جان دل مامان ؟ نمیگي من دق میکنم ؟ چ -

سرما خورده دختر من  صداي  شخیم میدم و این  سارا رو ت ست  درول از را
 نیست و این صداي بوض کردشه و دوباره چه کرده جمشید با تو همه چیزم؟

 
 مامان... -
 
 بگو مامان و بگو چه به روزت آورده ؟ -
 
 مامان دلم تنگته. -
 
 من بیشتر. -
 
 و و آرمانو کرده.مامان دلم هواي ت -
 
 ما هم همینجورو بگو آمین. -
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 مامان... -
 

میگم مامان و اشههك میریزم و ضههجه میزنم و تو ب*ل*ل آهو فرو میرم و میگم 
 به مامان و میشنوم صداي هق هق مامانو.

 
 بیا اینجا پیشم . -
 
 میام و خیلي زود میام. -
 
 آمینم؟ -
 
 بله؟ -
 

 دیگه نیست و فقط فین فین راه باز کرده تو سکوت اتاقه. بوض
 
 نمیذارم دست این جماعت نامرد بهت برسه. -
 
 میدونم. -
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شو خفه کرده  - ست وگرنه پاي تلفن خود سه ا آرمان دل تنگته و حیف که مدر
 بود.

 
 میخندم به یاد اون همه شیطنت پونزده ساله و دلم رنجش میره.

 
و من میخندم و اون میخنده و خندب بوض داره و من  مامان برام حرف میزنه

 خالي شدم.
 

سههرمو روي پاي آهو تکون داده رو به سههاراي کار نیمه تموم منو رو لباس اون 
 زنیکه تازه به دوران رسیده در حال تموم کردن میگم...

 
 شام چي داریم ؟ من گشنمه و ناهر هم نخوردم. -
 

 واسه سارا ابرو باال پایین انداخته میگه...آهو با خنده دست میون موهام برده 
 

 راست میگه خب و گشنمونه. –آهو 
 

 این شما و این آشپزخونه. –سارا 
 

نگاه من و آهو به طرف آشههپزخونه مسههیر اشههاره سههارا شههده یه رفته ابرو تو هم 
 کشوندیم و من گفتم : آخه من دلم واسه دست پخت تو تنگ شده.
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 زور نزن من خر بشو نیستم. – سارا

 
آهو از خودگذشتگي خرج اون همه درد نشسته تو تن من کرده راهي آشپزخونه 

 شد و من چقدر آرومم.
 

 اینجا و این خونه چقدر آرومه...
 

 تو صداي بلند چرخاي خیاطي چقدر آرومه...
 

 تو اولدورم بولدورماي سارا چقدر آرومه...
 

 آرومه...تو دست انداختناي آهو چقدر 
 

 تو حرص خوردناي سارا چقدر آرومه...
 

 اینجا با همون زنگ بلبلیش خیلي آرومه...
 

اینجا آرومه و واسه چندمین بار اسم وثوق از وقتي ازب جدا شدم رو اسکرین 
 گوشیم جا خوب میکنه.
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شده فرو  شك دیزاین پاییزب  سط حوض با چندتا برگ خ سرد و ستمو تو آب  د

ضي  برده به آهوي فنجون سمون خیره گفتم: بع شرده و به آ ست ف شو با د چایی
 وقتا دلم از دست خدا میگیره .

 
سههارا میون پتوب روي اون تخت چوبي کنار حیاه ببشههتر جما شههده گفت : 
دلت نگیره و تا اینجاب هم که اومدیم و که دلمون به هم خوشهههه و که واسههه 

ن زد رو ترمز باید صههنار سههه شههاهي نباید بچپیم تو هر ماشههیني که جلو پامو
 مخلصش هم باشیم.

 
 نه خوشم اومد و همچین بگي نگي خوب اومدي تو راه. –آهو 

 
 سارا خندیده آهو رو شیطون کرد.

 
 واي آمین نبودي ببیني پریروز... –آهو 

 
که مي  –سهههارا  نه رو  تاده و این در و دیوو فاقي نیف ندارهو اصههال آمین ات واي 

 شناسي...
 

شهین  – آهو سر  شتیم از خرید مي اومدیم یهو این پ درول میگه و پریروز که دا
خانوم پرید جلومون و پریدا جون آمین و همچین رفته بود تو صههورت سههارا که 
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شیدم کنار و بعد  کله رو ک شید این آ دیگه من با همه اپن مایندیم ریرتم یهو جو
سارا خانوم می شم من میگه و  ساده تو چ صي هم راس راس وای صو شه باتون خ

سارا  ستم بگم نه آقاجون من و این  حرف بزنم؟ اینقده حرصم گرفته بود میخوا
کله یهو ابراز وجود کرد و گفت  خیلي نداریم با هم و بگو راحت باب که این آ
ما اصال حرف خصوصي نداریم و دست منو چنان کشید که جاب بود پخش 

گذشت و اینم از اکتشافات ما که  تیر چرال برق بشم که خدا باهام بود و به خیر
 انگاري هادي جون هم آره.

 
 میخندم و سارا ایش میکنه و میدونم که فکرب کجاست.

 
 مگه چشه پسر مردم؟ آقا و باتربیت و یکي یه دونه... -
 

خز و دیوونه و چیه مرتیکه دیالق ؟ دو پره گوشت رو تنش نیست همش  –سارا 
 استخونه.

 
که مشههکلي ني  –آهو  که تهش این یدیم بهش بخوره بخوره بخوره  قده م و این

 حسرت دو کیلو کاهش وزنو بخوره.
 

 تو که بیز زني یه دوبار بارچه خودتو بیز بزن از این خشکي درآد. –سارا 
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تلخ میشه آهو و سردي میشه بهونش و میچپه تو خونه و منم خیره میشم به اون 
 با نگاب آهو رو بدرقه کرده.

 
 ري؟چرا یادب میا -
 
 چرا نمیخواد یادب بره؟ -
 
 میشه ؟ نه سارا منطقو بذار کنار و حست بهت میگه میشه؟ -
 
باید بشهه و رلط میکنه که نمیشهه و اون عوضهي لیاقت فکر کردن هم نداره و  -

میدوني چقدر عذاب وجدان دارم ؟ میدوني روزي چندبار دلم میگره از این 
 همه صبوریش؟همه خانومي آهو و خجالت میکشم از این 

 
 سارا تقصیر تو نیست. -
 
پس تقصیر کیه که این دختره با این همه خواستگاراب باید تاریك دنیا بشه و  -

 همه خوشیش بشه خوشي من و تو؟
 
سههارا چرا خودتو گول میزني ؟ اگه آهو به اینجا رسههیده واسههه خاطر اینه که  -

 چشم رو همه بدیاي ساالر بست.
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نه و - ها  دت درد منم همی ما نه و چرا خر شهههد؟ اصههال چرا  که گفتم آهو  من 
 اینجوري هستیم ؟ چرا نمیتونیم عین آدمیزاد زندگي کنیم؟

 
 چند دقیقه پیش شاکر خدا بودي. -
 
 شکرب میکنم ولي تهش نه از زندگي تو راضیم نه از رصه آهو. -
 
 یه روز همش تموم میشه. -
 
 ترسم اینه سینه قبرستون تموم شه. -
 

ستگیره  میگه ستش رو د و بي هدفي خرج اون قدماي لبریز ررافتش میکنه و د
 گیر میکنه.

 
سمون دنبالش  - ست و تو آ شه میگفت خدا همه جا ه بچه که بودیم خاله همی

سمون دارم دنبال خدا میگردم ...  شدم دلم هوا بچگي کرده و تو آ نگرد و بزرگ 
جمشههید خان ثمرب نباید حق تو این نبود آمین و یه عمر سههر به راهیت واسههه 

این همه زجرت میشههد و دلمو دارم خوب این میکنم که یه روز جمشههید خان 
 واسه یه گوشه چشمت شهرو به هم بریزه.
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 دل خوشي قشنگیه. -
 

 صداي تق در و من مطمئن از بي خوابي سه تاییمون.
 

ني بچه بودم و واسههه مامان ناز که مي اومدم و نازمو که میخرید و فقط یه بسههت
شش و ناز میکنم و نازمو میخره تهش یه  ستم و حاال هم که میرم پی یخي میخوا
بستني یخي میخوام و یه ب*ل*ل و یه شب تا صبح تو ب*ل*لش حرف زدن و 

 از دردام گفتن و اون با همه بي وریفگیش مادرونه هاشو خرج من کرده.
 

 دلم امشب به اندازه همه بي مادري هام مادرونه میخواد.
 

 تو اولین شب صیوه اي بودنم مادرونه میخوام. من
 

سکرین  شب پاییزي رو ا سم وثوق تو اون یك نیمه  من مادرونه میخوام و باز ا
 گوشي خاموب و روشني راه میندازه.

 
 سارا جیغ کشیده منو خندونده رر آهو رو درآورد.

 
ره خب بتمرگ عین بچه آدم بفهمم دارم چه رلطي میکنم و هي وول میخو –آهو 

 و مو که نیست و پشم گربه است واال.
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 اوال گربه پشم نداره و مو داره دوما نکش خب. –سارا 
 

 میخواي فوتش کنم بافته بشه؟ –آهو 
 

با دندون نخ وصههز به لباسههو پاره کرده چشههمکمو حواله آهو کرده گفتم : از 
 شهین خانوم و گز پسرب چه خبر؟

 
استخونو تو فکت خرد میکنم که هیچ آمین خفه نشي همچین این چارتا  –سارا 

 صافکاري نتونه جمعت کنه چه برسه جراح پالستیك.
 

آهو لف سههارا رو درآورده موهاي سههارا رو بیشههتر کشههیده گفت : مگه بنده خدا 
 چشه؟

 
 مگه خسرو حیدري چش بود؟ –سارا 

 
شوول بافتن اون  شده بي حرف م ساکت  سارا  ست به نقد  آهو از این جواب د

 *ت دل خیلیا رو اسیر کرده شد.موهاي ل*خ
 

ست  –سارا  سرو به اون آقایي رو دو سش ندارم و مثه توئه کله خر که خ من دو
 نداري.
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 حیف اون همه آقایي نیست واسه من؟ –آهو 

 
 حیف من نیست واسه هادي؟ –سارا 

 
خندیده اون موهاي فندقي رنگو تو مهارب درآورده به من گفت : این وثوقه  آهو

سه روزه داره خودشو میکشه و گ*ن*ا*ه داره بنده خدا یه جوابي بهش بده و از 
 دل نگروني درآد.

 
 میدونم میخواد چي بگه و میخواد بگه ببرم خونه آقا که من ... -
 

 گي مهمونم میکني ولي تو شاید بتونيآمین میدونم اگه اینو بگم یه کفگر –سارا 
 انتقام همه روزاي زندگیتو از اون آیلینه...

 
شما نمیتوني دو دقیقه خفه خون  سارا کوبیده گفت :  سر  سو به فرق  آهو ته بر

 بگیري؟
 

 اخماي تو هم رفتم رو پس زده حرف سارا رو رو شوخي رد کردم.
 

 وق بزن و گوشههیت سههوخت تواز خر شههیطون بیا پایین یه زنگي به این وث –آهو 
 این سه روز.
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گوشههیمو به دسههت گرفته با اون همه تردید خوره وار تو جونم افتاده راهي اون 

 حیاه نقلي و با صفاي ارثیه آهو شدم.
 

شماره وثوق مکث کرده دل دل راه انداختم که خودب تله پاتیمو رو هوا زده  رو 
 جواب دادم. زنگ زد و من مردد تر از هر لحظه این چند وقته

 
 الو... -
 

شت خط با  صله داده به داد و هوار راه افتاده پ شم فا سانتي از گو شي رو ده  گو
گاه باز شدم گوب دادم.  نیش ناخود آ

 
دختره نفهم بي شههعور هیچ معلومه کدوم گوري هسههتي ؟ آمین به خداوندي  -

خدا گیرت بیارم چنان حالیت کنم قال گذاشههتن من چه معني میده که حظ 
یا حرف  خت نکن و آمین  بدب جایي آمین ؟ خر نشههو دختر و خودتو  کني و ک

 میزني یا من زیر سنگ هم شده پیدات میکنم و حقتو میذارم کف دستت.
 

 وسط نفس گیریش با اون لحن مالیم آدم خر کنم گفتم : سالم.
 

 نفسش قطا باز شروت کرد و باز گوشي ده سانتي اونور تر رفت.
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سال - سالم و زهر هالهز و آمین بفهمم یه جایي که سالم و درد و  م و مرض و 

 به مذاق من خوب نیومده تیکه بزرگت میشه گوشت.
 
 وثوق یه لحظه گوب بده. -
 
چیو گوب بدم ؟ میدوني این سههه روز چقدر از این مرتیکه حرف شههنیدم ؟  -

سر  شي و یه بالیي  شده با سه روز که نکنه خر  شوب بود تو این  میدوني دلم آ
خودت آورده باشههي ؟ حاال زنگ زدي میگي سههالم و میگي گوب کن؟ دت بچه 

 من چه کنم از دست تو؟
 
وثوق من جام خوبه و خیلي خوبه و بذار این یه سههال بگذره و بذار با این یه  -

 سال تو تنهاییم کنار بیام و بذار اگه صیوه ایم حداقلش تو دخترونم زندگي کنم.
 
شي رو میدي و من همین االن عین بچه آدم  - شده اي که تو آدرس اون خراب 

 میام دنبالت و با من میاي خونت وگرنه ...
 
 وثوق بهتره تمومش کني. -
 
من که پیدات میکنم ولي واي به حالت که یه مورچه مذکر هم تو اون خراب  -

 شده پیبدا بشه که بد حالتو میگیرم.
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 حاال تو پیدام کن. -
 
 منو دست کم نگیر. -
 

 اشوال که تو گوشي میپیچه یادم میندازه وثوق مرد عمله.بوق 
 

******* 
 

نه تر از خودم بوده  تا دیوو با وجود اون هم زخم تو وجودم دلم خوب اون دو
شم و  شاره چ سارا و ا سقلمه  ساخت قدیم ول داده  خنده رو تو اون کوچه پر از 

م رسیده نیش ابروي آهو رو گرفته به هادي خان دوپره هم گوشت رو تنش نبوده
 حودکار بي صدا شد ولي همچنان از نظر بصري به قوت خودب باقي موند.

 
صورت  سوند و خیره تو  شو به یه قدمي ما ر با دو قدم معادل چهار قدم ما خود
سارا  ستین  شو به همه جا جز اون انداخته دوخت گفت : خوب ه ساراي نگا

 خانوم؟
 

 ما هم که همون کشك.
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 خرید بودین؟ کیسه هاتونو بدین من خسته میشین. – هادي
 

سهههارا بي توجه به اون همه خوب خدمتي اون نمونه نادر بشههریت دیالق ها 
کلیدو از کیف شههتر با بارب توب مفقود شههده به جسههتجو نشههسههت که باز 
سارا خانوم بفرمایین ناهار در  شهین خانوم گفت :  ضرت آقاي یکي یه دونه  ح

 خدمت باشیم.
 
 هم که برگ چوندر حساب نشدیم تو چشم این دو پره هم گوشت ندار. ما
 

سههارا باالخره به مدد خدا کلیدو از میون اون بازار شههام بیرون کشههیده درو بي 
توجه به تعارفات نامعمول این شازده باز کرده اشاره زد که داخز شیم و خودب 

خر  چشم سارا هم پشت بند ما قبز بستن در تو صورت اون بشر از این گوشه
سه  سه آب نذري مامانتون حالم به هم خورد وا سري قبز وا شده گفت :  کیف 
همین از هر چي که به دسههتپخت مامان جونتون مربوه میشهههه حالمو به هم 

 میخوره.
 

شلیك اون  ستاده از  سه پارچه پرده هاي خانوم فکري رو تا ته حلقش فر آهو کی
به کبودي زد و من هاج و واج  خنده هاي خونه خراب کن کم کرده از سههرخي

 این همه خا  بر سري این هادي خان دیالق الدوله شدم.
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سره هیچي ندار از تبار بچه ننه هاي روزگار کوبونده  صورت اون پ سارا درو تو 
شدت خنده اخم کرده گفت : دو روز دیگه  شده از  به آهوي کف حیاه پخش 

 ارم راضي شي زنم شي.بگذره فکر کنم بگه بیا بریم من خیکتو باال بی
 

خنده من تو صداي بلبلي رررر سارا به همراه داشته زنگ گم شده به سارا اشاره 
ضمون کنه از این کودن  ساني باز کنه و باز پر فی زدم درو روي اون نمونه نادر ان

 ترین برادر دالتونها .
 

شده ضربي تو روب باز  شت در نیمه بار خفه خون گرفته و در با  ساراي پ  و به 
 سارا رو مجبور به عقب نشیني کرده نگاه انداختم و مات موندم.

 
به هیکز مردونش که تو چارچوب در خونه به تصههویر کشههیده شههده بود نگاه 
انداخته قدم عقب گذاشههتم و اون درو با ضههرب کوبونده اومد طرفم و من بي 

 ..فرصت به اون ابروهاي تو هم گره خورده خیره گفتم : تو...تو...اینجا.
 

 بازومو تو دستش فشرده تو صوتم داد زده گفت : پیدات کردم.
 

 مالیمتو بهترین راه دیده گفتم : ببین وثوق و اینجا که خیلي خوبه و من که...
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همین االن با من میاي میریم خونه و بعد اگه اون مرتیکه شههوهرت گذاشههت  -
 هر جهنم دره اي که خواستي میري.

 
 وثوق... -
 
این چند روز از دسههت اون مرتیکه چقدر حرف شههنیدم؟ همین میدوني تو  -

 االن میریم.
 

سارا ابروهاي باالرفته و اون پوزخندشو بي کنترل تو صورت وثوق پاشیده گفت 
 : اون وقت کي تعیین میکنه که آمین باید اینجا رو تر  کنه جناب وثوق احدي؟

 
سرد انداختم که  مات صورت وثوق خون شناییت نگاه تو  اون اعتماد به نفس و آ

 وثوق گفت : خودتو دخالت نده سارا.
 

دخالت ندم که باهاب چي کار کنین؟ خدا کنه فکرم در مورد شههوهر  -سههارا 
 آمین رلط باشه که اگه درست باشه بهش بگو منتظر خونه خرابیش باشه.

 
 کم رجز بخون کوچولو. –وثوق 

 
 آمین اینجا میمونه و تو هم بشمر سه از این در میزني بیرون. -سارا 
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 سارا به تو هیچ ربطي نداره و مسئولیت آمین با منه. –وثوق 
 

 وثوق بزن به چا  تا زنگ نزدم صد و ده بیاد جمعت کنه. -سارا
 

 آمین مگه نشنیدي چي گفتم ؟ –وثوق 
 

 اییتش با سارا گیر کردم.به اون مرد پر از خشم خیره تو حز معادله آشن
 

 آمین هیچ جا نمیاد و خونه اون عوضي نمیاد. –سارا 
 

 من و تو هیچ وقت با هم دشمن نبودیم سارا و پس دشمني نکن. –وثوق 
 

 پاي آمین که وسط باشه دشمن هم میشم. -سارا 
 

 راست میگي تو رو خود شوهر این بچه چنگ و دندون نشون بده. –وثوق 
 

 مطمئن باب به امشب نمیرسه. اونو که -سارا
 

 خونوادگي کري خوب میخونین. –وثوق 
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سارا با یه لبخند از  شدم و  شیده  شیده از در زد بیرون و منم دنبالش ک بازومو ک
 پشتیبانیش مطمئنم کرد.

 
کوله رو به خودم فشههرده به اون همه بد عنقي زیرچشههمي نگاه انداخته گفتم : 

 من نمیخوام بیام.
 

 رره رفت و لحنشو کنترل کرد. چشم
 
منم نمیخوام بیاي ولي االن شههرعا زن اون مرتیکه اي و مجبوري تو خونش  -

 زندگي کني.
 
 واسه اون چه ثمري داره؟ -
 
ست  - ثمري نداره فقط حس بد اینکه یکي ازب نافرماني کرده رو دیگه قرار نی

 داشته باشه.
 
 تو سارا رو از کجا میشناسي؟ -
 
 رو از کجا میشناسي؟تو سارا  -
 
 سارا رفیق همه ساالي زندگیمه. -
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 سارا... -
 
 مربوه به گذشته سارایي مگه نه؟ -
 
 کدوم گذشته؟ -
 
 همون گذشته اي که سارا دلش نمیخواد ازب حرفي بشه. -
 
 بیشتر اون مرتیکه به سارا وصله تا من. -
 
 پس تو هم مربوطي. -
 
 بزرگ شده. آره اونقدري مربوطم که بدونم چطور -
 
 پس سارا از همتون متنفره. -
 
 رلط کرده و چار بار اگه زده بودم تو گوشش آدم شده بود. -
 
 فقط آدم شماهایین؟ -
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 با حرفاي سارا علیه ما جبهه نگیر. -
 
 زندگي سارا یه عمر جلو چشام بود. -
 
 زندگي سارا چي کم داشت؟ -
 
 چي کم نداشت؟ -
 
و خوشي زد زیر دلش و حاال به کجا رسیده؟ هر چي مي خواست واسش بود  -

 یه خونه زپرتي؟
 

 به اون همه دوست داشتني هام توهین شده رریدم که...
 
 حرف دهنتو بفهم و اون خونه حرمت داره. -
 
 یه خیاه خونه چي داره که شما دوتا این همه بندشین؟ -
 
 سارا راست میگه که همه شماها عین همین. -
 
 و به ماها چه؟ مشکز سارا باباشه -
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مشکز سارا آدماي دور و برشه و بیچاره عمو و هر کاسه کوزه اي بوده سر اون  -

 شکسته.
 
 تو این مورد به سارا حق میدم که از باباب بدب بیاد. -
 
 ولي من فقط تو این مورد به سارا حق نمیدم. -
 
 ببین آمین نه زندگي سارا در حال حاضر بحث ماست نه زندگي باباب. -
 
 آقا میخواد چه بالیي سر من بیاره؟ -
 
 منم گذاشتم بال سر تو بیاره. -
 
 مثه همون وقتي که تو شمال جلوشو گرفتي میخواي سپر بالم بشي؟ -
 

 متلکم اخماشو باز درگیر هم کرده یه تلخ خند نشوند رو لب من.
 
 االن ازم دلخوري؟ -
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مي تو ماشین پخش حرفي نزده کلید پخشو فشرد و صداي آهنگ بي کالم آرو
 شد.

 
وثوق تو تومني دوزار با اون جماعت فرقته و اینو مني بهت میگم که یه عمر  -

شتن طرف بوده و تو خیلي  سم دا سم و ر شمم مرد بودن فقط به پول و ا جلو چ
خوبي ولي وثوق و تو هم نمیتوني هیچ کاري واسم بکني و حتي اگه زیر دست 

ف زمین باز تو نمیتوني جلوشههو بگیري و اینو و پاي اون آقا دل و رودم بریزه ک
 اون شبي فهمیدم که به قصد مرگ کتکم میزد.

 
 اون آقایي که تو میگي همیشه هم اینقدر بد نیست. -
 
 اون آقایي که من میگم دلش بد ازم پره و انگار من خواستم که آیلینش بره. -
 
 با آقا مدارا کن تا آیلین برگرده. -
 
گوشههتون نمیره مگه نه؟ آیلین عاشههق شههاهینه و شههاهین  صههدبار هم بگم تو -

شو با اون همه  شید خان برادرزاد دیوونه آیلینه و اون دوتا از هم نمیگذرن و جم
سیله پیدا کرده  سبه و اون فقط یه و شقي که بهش داره رو ول نمیکنه آقا رو بچ ع

 تا آقا رو یه مدت تو مشت خودب داشته باشه.
 
 ي نمیکنه.جمشیدخان همچین ریسک -
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پوزخند زدم به اون همه اعتماد به برگشههت آیلین و ندید بدبختي یه دختر نوزده 

 ساله همیشه آیلینو بهش ترجیح دادن .
 

 دستش رفت طرف کمربندب و من کنف دیوار سرما زده جما شدم.
 
که منو دور میزني و از مادر زاییده نشههده کسههي که منو دور بزنه و بخواد زیر  -

رآبي بره و امروز چندتا درس بهت میدم کوچولو که تا عمر داري دسههت من زی
 یادت نره و هیچ وقت نخواه از دست من فرار کني.

 
قدماي بلندب طرفم برداشههته شههد و من کولمو جلو صههورتم گرفتم و صههداي 

 کوبیدن در دوباره تو اتاق پیچید.
 
ام به خدا دسههتت تیام بیا این درو وا کن و تیام درو باز کن جون مادرت و تی -

 بهش بخوره میکشمت.
 

پوزخند میزنه آقا و من تازه میفهمم صههیوه تیامم و صههداي پر از تمسههخرب تو 
 گوشم میره.

 
 قرار نیست دستم بهت بخوره و مگه نه کوچولو؟ -
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 اشکام میریزه و صورتم بیشتر تو دل کولم فرو میره.

 
 اولین ضربه و جیغ من...

 
 دومین ضربه و داد وثوق...

 
 سومین ضربه و التماس یه زن...

 
 چهارمین ضربه و پخش شدنم روي زمین...

 
 پنجمین ضربه و صورتمو پشت کوله بیشتر قایم کرده...

 
 هفتمین ضربه و کوبیده شدن در...

 
 هشتمین...

 
 با هفت تا بسش میکنه و گوب میده به صداي یه زن پشت در...

 
میخونم و به قرآن تو سجادم قسم شیرمو تیام یه خداوندي خدا و به نمازي که  -

 حاللت نمیکنم اگه ولش نکني.
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 میبینمش از گوشه چشم و کناره چشمم تیر میکشه و میسوزه و آتیش میگیره.

 
ستش میپیچه و قفلو باز میکنه و درو باز میکنه  سمه رو دور د سمت در و ت میره 

 و من درد دارم...
 

 دم جما تر میشم و به التماس میفتم.صداي قدمایي به طرفم میاد و من تو خو
 
 رلط کردم و تو رو به قرآن نزن و دیگه نمیرم بیرون و تروخدا. -
 

دسههتي از رو زمین بلندم کرده تو گرمي آ*ل*و*شههش میکشههونه و لبایي جاي 
 زخماي تازه و اثر کمربندو میب*و*سه و صداي گرم وثوق پشتمو گرم میکنه.

 
 مامان ببریمش بیمارستان؟ – وثوق

 
 خفه شو وثوق و نمیخوام صداتو بشنوم. -
 

 گرمي صداب و باز لبایي که روي صورتم حرکت میکنه و میگه...
 
 خوبي دخترم ؟ درد داري؟ -
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صههداي لطیف یکي دیگه تو اتاق میپیچه و من جز گردنبند خوشههه انگور جلو 

 روم چیزي دیگه رو نمیبینم.
 
 چندتا چسب زخم و گاز استیریز میارم.من االن میرم  -
 

شه انگور  سب زخم میخواد بیاره و چقدر گرمي آ*ل*و*ب اون گردنبند خو چ
 دار گرمه و من خوابم میاد...

 
******* 

 
سید به اون زن بهم لبخند زده و  سفید گردب پیدا کرده ر سقف  نگام روي اون 

 موهامو ن*و*ا*ز*ب کرده.
 
 ا  ما رو نگران کردي.بیدار شدي مادر ؟ تو که پ -
 

 به اون همه محبت نگاه کرده دلم واسه مامان فرشتم پر زد.
 

ست ؟ گفتم وثوق  سردت نی ستش میون موهام رفت و گفت : بهتري مادر ؟  د
 بره تعمیر کار بیاره شوفاژ اتاقتو تعمیر کنه.
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 تو جام نیم خیز شده هر چي درد و سوزب تو تنم بود خودشو نشون داد.
 
 مادر؟ بخواب و االن میرم مسکن برات میارم دردت آروم شه.خوبي  -
 

شقیقمو رد میکنه و  شمم راه میگیره و  شکام از کنار چ از اتاق که بیرون میزنه ا
 بالشو خیس.

 
شگز میاد داخز و  شه جاي اون موج مهربوني یه دختر جوون خو در که باز می

و  ش افتاده رو با نسههیني دسههتشههو با لبخند کنارم میذاره و موهاي تو پیشههونی
 انگشت کنار زده میگه...

 
 بهتري؟ -
 
 وثوق کجاست؟ -
 

 به سوالم لبخند زده میگه...
 
 رفته بیرون و حالش خوب نبود. -
 
 زخماي صورتم خیلي بده؟ -

http://www.roman4u.ir/


 133 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
 نگاب تو صورتم چرخ میخوره و من نگاه میگیرم و دلم خون میشه.

 
 پس خیلي بده. -
 
شه و من یه کرمایي  - صاف خوب می ستت  شیده پو دارم و بزني به دو هفته نک

 صاف از روز اولش قشنگ تر میشه.
 
 وثوق کي میاد ؟ -
 

شي  شه و با خو صال نگاب با اومدن اون موج مهربوني توي اتاق تموم می ستی ا
 به اون موج نگاه کرده میگه...

 
 بیا خاله که باید خودمونو به این خوشگله معرفي کنیم. -
 

 ارم روي زمین میشینه و دست توي موهام برده میگه...خاله اون گفته کن
 
من مادر وثوقم و همه خاله مهري صهههدام میزنن و اسههمم مهربانه ولي اینا  -

 خالصش میکنن و این دختره شر و شیطون هم عاطفه خانومه.
 

 عاطفه دستمو میگیره و فکر من میره سمت این که نکنه دل وثوق...
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 چه خوب سلیقه است وثوق.

 
صداي جیغ و داد زیادي آشنا تو سرم پیچیده به زور از اون تشك کنده شده از 
شام  سري رو باال رفته به روراي جلو روم خیره چ سرتا در زدم بیرون و پله هاي 

 بیش از حد گشادي به همراه داشت.
 
 تیام به جان دایي که میخوام دنیاب نباشه یه مو از سر آمین... -
 

م بولدورم نگاب که بهم میفته و کیفش از دسههتش میفته یهو تو این همه اولدور
 نگاه همه رو به طرفم میکشه و من به نرده هاي فلزي تکیه زده نگاشون میکنم.

 
صورتم چرخ میده و  شو تو  شو به بازوهام بند کرده نگا ست شته د طرفم قدم بردا

 بازوهام میسوزه و دلم ریش میشه.
 

 م متوجه دردم میکنمش.خودمو عقب کشیده اخم میکنم و با نال
 

 یهو برمگیرده و قدماي بلندب میره طرف تیام من صیوش.
 

 خیلي کثیفي و خیلي. –سارا 
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 حرف دهنتو بفهم سارا. –تیام 

 
 نفهمم همین بال رو سرم میاري؟ –سارا 

 
 آهو میاد طرفم و نگاه پر از اشکشو تو صورتم دوخته میگه...

 
 درد داري؟ –آهو 

 
سط او سه خاله مهري و شیدن این جماعت براي هم وا شونه ک شاخ و  ن همه 
 حفظ آرامش میگه...

 
 سارا جون و خاله بیا بشین. –خاله مهري 

 
ستیم و  –سارا  ش شت اون زموني که با خیال راحت تو این خونه می نه خاله و گذ

 حاال صابخونه خوب نداره ببینتمون و ما هم آمینو ببریم زحمتو کم کردیم.
 

روي مبز کنار شومینه نشسته و سیگارشو با فند  زیپوي اصلش آتیش زده  تیام
با تمسخر لحنش گفت : اون وقت کي اجازه میده زن من و زن صیوه اي من از 

 این خونه بره بیرون؟
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 خرد شدن شاخ و دم دار نیست و میتونه خردي شیشه باشه یا خردي روح ...
 

شه ک سون با شتش خردي روح میتونه مال یه گار شعور ندا شتري با تمام  ه یه م
میزنه خاکشیرب میکنه یا میتونه مال یکي باشه مثز من...صیوه اي...به خاطر 

 صیوش...
 

سمو میبره به وثوق به بار تکیه زده  شمم و بوض نف سه چ شك که میدوئه تو کا ا
 نگاه میکنم و اون سر پایین میندازه و من دلم میگره.

 
 تیام مسخره نشو و آمین با من میاد. – سارا

 
اگه تو باري به هر جهتي دلیز نمیشههه زن صههیوه اي من هم باري به هر  –تیام 

 جهت باشه.
 

 خردم میکنه و از هیچ فرصتي نمیگذره.
 

ساده و به اون جماعت  سر بچه کنارم وای ضور یکیو کنارم حس کرده به اون پ ح
داخته لبه پله نشستم و گفتم : تو هم مثه وسط سالن سر من با هم درگیر نگاه ان

 من بیدار شدي؟
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 نگام میکنه و عقب میکشه و حق داره عقب بکشه .
 

 لبخند تلخمو که میبینه اونم روي پله نشسته با اون لحن از سنش بعید میگه...
 
 تو کي هستي ؟ اونا کین؟ -
 

ته دعوا هیچي نمیگم وفقط سههرمو به نرده ها تکیه میدم و سههارا پس کشههیده 
 میگه...

 
 باشه و تیام خان من میرم ولي بدون دست از سرت بر نمیدارم . –سارا 

 
آهو طرفم میاد و نرم ب*ل*لم میکنه و نگاشههو میدوزه به اون پسههر بچه و کنار 

 گوشم میگه...
 

 مطمئن باب همه چي اینجوري نمیمونه. –آهو 
 

میزنم و تهش بوض میکنم و باز لبخند میزنم و یهو صداي سارا همه رو  لبخند
 شوکه میکنه.
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سر عزیزکردب چي  –سارا  شتم بدونه  تیام خان و نظرت در مورد اینکه خاله فر
اومده چیه ؟ به نظرت فرشههته ملکان میتونه تیام ملکانو ببخشههه ؟ عمه جونت 

 ببخشه؟ میتونه کسي رو که این بال رو سر دخترب آورده
 

سالن تو سکوت فرو میره و سنگین میشه نگاه چندنفر روي من و سارا پوزخند 
 زن واسه من دست تکون داده میگه...

 
 آمین مامانت خیلي زود میاد دنبالت. –سارا 

 
 من نگام به تیام چند روزه صیوش شدمه و نگاه تیام به من .

 
رفته توي اون طبقه بال  از روي اون پله بلند شهههده به سههختي از پله ها پایین

اسههتفاده طرف اتاق هیچي جز یه تشههك نداشههته رفته مي مونم تو حز معماي 
 تنها وارث نام خاندان ملکان و برادرزاده همه چي تموم مامان فرشتم.

 
******* 

 
دسههت خاله مهري زیر سههرم رفت و بلند شههدم و اون لیوان چایي گرم و خوب 

 دردم دادم. عطرو قلپ قلپ به خورد معده پر از
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 تو دختر فرشته اي؟ –خاله مهري 
 
 چرا براي همه عجیبه؟ -
 

همه مي دونسههتیم دختري هسههت ولي فکر اینکه تو دختر فرشههته  –خاله مهري 
شه براي هممون  شیده با شهرو خط ک سه خاطر تو دور این  شته وا شي و فر با

 عجیبه.
 
 همه چي گذشت. مامان به خاطر من از این شهر نرفت و به خاطر حرفش از -
 
نمیدونم چرا عشهق این خاندان نفرین شهده اسهت و هر کي عاشهق میشهه یه  –

 ناکامي براب به بار میاد.
 
 مامان من واسه خاطر خودب و عقیدب با همه جنگید. -
 
 تو ارزب جنگیدن داشتي. –

 
 درد من هم اینه که من ارزب هیچیو نداشتم. -
 
ست و اون - شتباه کردن نی شته اهز ا ساد و اومد  فر روزي که تو رو باباب وای

سه خاطر تو از خودب و جوونیش بگذره همه فهمیدیم که فرشته اهز پول و  وا
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مال و مکنت نیست و فهمیدیم فرشته جنسش فرق داره و حتي باباب بعد رفتن 
فرشته گفت ریرت فرشته رو دوست داره و تو این ساال مي دونستم فقط سارا با 

شته ارتباه داره ولي هیچ وقت فکرب هم نمي کردم یه روز دختریو ببینم که  فر
 فرشته به خاطرب از همه چیش گذشته.

 
 شما تو این خونه... -
 
من زن شریك باباي تیامم و بعد فوت شوهرم ورشکست شدیم و باباي تیام  -

هم چون با زنش همش تو سههفر بودن ما رو آورد تو این خونه و یه سههاختمون 
ت و من هم به وثوقم شههیر دادم هم به تیامم و تیام بچه دیگه واسههمون سههاخ

خودمه و ناخلفیش ناخلفه ولي تهش بچمه و جگر گوشمه و واسه این چندوقته 
نمي بخشمش و چون عزیز فرشته رو چزونده و تیام میمیره واسه عمه فرشتش و 

 دیشب تا حاال ترس تو چشاب دوئیده بابت رضب عمه جونش.
 
 .دلم تنگه مامانمه -
 
ست ولي نمیدونم چي  - شم همه ا ست و همه چي تمومیش تو چ بابات کم نی

سه  سه دختر اون زنیکه و وا سریده و وا سه آیلین بابات  شده که دل این تیام وا
 دختر مردي که عمه فرشتش همیشه حسرتشو داشته.
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بعضي وقتا فکر میکنم بدبختیاي نسز ما جووناي این دوتا خاندانو اشتباهاي  -
 سز قبلیمون ساختن.اون ن

 
 نگو دردت تو جونم و اونا هم زمون خودشون جووني کردن. -
 
 اگه مامان عاشق نمیشد اینقدر تنها نمیشد. -
 
شته خوب تربیتت  - سید و فر شد به این همه خوبي نمیر شق نمی شته عا اگه فر

کرده و همه چي تموم تربیتت کرده و عادتت داده رو پا خودت وایسي و مظلومي 
 بلدي گلیم خودتو از آب بکشي بیرون.ولي 

 
 خاله؟ -
 
 جون خاله؟ -
 
 مامانم... -
 
 داره تلفني با تیام حرف میزنه و فرشته که رضب میکنه همه حساب میبرن. -
 
شن تو  - ست که بلد با شبیه آدمایي نی صد مرگ زد  اون مردي که دیروز منو به ق

 زندگیشون حساب ببرن.
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 عزیزب اون روشو نشون داده باشه.فکر نکنم فرشته واسه  -
 

میخندم و در باز میشههه و وثوق نیش باز کرده میاد داخز و یه بشههکن ناجور با 
 تیپ و جذبش میزنه و میگه...

 
ته و چون  –وثوق  بد زده کر  و پر این پسههره رو ریخ خانوم  ته  فکر کنم فرشهه

 حضرت آقا دستور دادن آمین خانومو بفرستیم بالد مادرشون.
 

ن مه چي تموم لبخ مان ه ما یاد و میره و دلم خوب این  مك رو لبم م د نرم نر
 میشه.

 
******* 

 
 سرم روي پاهاشه و دلم کف دستش.

 
 دستش الي موهامه و آرمان کنار آتیش به راه انداختش بهم میخنده.

 
 مامان؟ -
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 دستش نرم تر الي موهام میگرده و میگم...
 
 دلم تنگت بود. -
 
 میکنم.پسره رو آدم  -
 
 کمرم میسوزه. -
 
 به جلز و ولز میندازمش. -
 
 جمشیدخان راحت ازم گذشت. -
 
 یه روزي تو هم ازب راحت میگذري. -
 
 چطور عاشقش شدي؟ -
 

 سکوتش و نرمي بستر موهام میون پنجه هاب.
 
 جز مال و ثروت و قیافه چي داشت واسه عاشقي؟ -
 

 سکوت میکنه و من سر برمیدارم از روي اون همه امنیت. دوباره
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کاب تو هم ازم میگذشتي تا دلم رصه اینو نداشته باشه که به خاطر من دور  -

 از همه اي.
 
همه من تویي و همه من آرمانه که پیشمه و من واسه خاطر تو و آرمان از دنیا  -

 میگذرم همه که برام آسونه.
 
 مامانم نیستي...اولین بار که فهمیدم  -
 

ضربه آروم دستش رو گونم به خنده میندازتم و وقتي میگه " من همیشه مامانتم 
 " به صرف قهقهه مهمونم میکنه.

 
 بذار بگم... -
 
 بگو ولي چرت نگو. -
 
وقتي فهمیدم تو فقط منو یه مدت به حرمت دوسههتیت با عمه مهشههیدم نگه  -

سالم بود و وقتي فهمیدم  شتي فقط ده  شیدخان اون همه دا شق به جم سه ع وا
خواستگارتو تا اون سن رد کردي همش ده سالم بود و وقتي بود که عمه مهشید 
شقت با اون مرد خودخواه دعوا میکرد و ده  سر تو و ع شیدخان  تو اتاق کار جم
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سههالم بود ولي خر نبودم و خر نبودم که ندونم معني حرفاشههون یعني اینکه من 
دارم و مامان وقتي ازت پرسههیدم تو مامانمي یا نه اشههك  حتي تو رو هم تو رویا

ریختي و ب*ل*لم کردي و تو گوشههم گفتي از هر مادري برام بیشههتر مادري 
 میکني و درد من خودمم و خود مایه دردسرم و اگه نبودم االن خوشبخت بودي.

 
 اگه نبودي خوشبخت نبودم چون نه تو رو داشتم نه آرمانو. -
 
 این همه خانومیو ندید؟ جمشیدخان چطور -
 
چشمش هنوز هم دنبال آذر بود و همیشه از آذر کمتر بودم و من زودتر از آذر  -

دل بسههتم به بابات ولي آذر رفاقتو گذاشههت کنار و با اینکه میدونسههت دل من 
نفس به نفسش به نفس بابات بنده و شد ملکه قصر بابات و رفاقت کردم براب 

که اال و بال من زن هیشکي نمیشم و آیلین که دنیا اومد ولي تو رو بابام وایسادم 
هم جمشید و هم آذر عاشقش بودن و خوشگز بود و همه دوسش داشتن و پنف 
سال بعدب که بچه دومشو حامله شد آذر سر ناسازگاري گذاشت و گفت بچه 
شمش ولي دکتر گفت  شت رو چ شو گذا شید هم بنده آذر حرف نمیخواد و جم

رناکه و جمشید هم یه پا وایساد که سالمتي آذر براب مهمتر سقط براي آذر خط
از هرچیزیه و آذر از بابات متنفر شهههد و شهههاید هم متنفر بود و وقتي بارشههو 
گذاشههت زمین دل برید از جمشههید و آیلینش و اون بچه شههیرخواره و آرزوشههو 

 اسشبرآورده کرد و رفت اونور و آیلین از آب و گز دراومده بود و جون باباب و
شید دل نگرونت بود و با همه  شتي و مه شکیو ندا درمیرفت ولي تو بودي که هی
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حرصي که از بابات داشتم پرستاریتو کردم و مهر مادري افتاد تو دلم و جونم به 
جونت بند شد و یه روز که نمي دیدمت دلم خون میشد و شدي دخترم و شدم 

سه خاطر اح شید عین خیالش هم نبود و وا شده مادرت و جم ساس خودم هم 
 مي بخشمش ولي واسه خاطر رلمایي که تو حق تو کرد هیچ وقت.

 
 چرا اومدي اینجا ؟ چرا نموندي تهرون؟ -
 
مي موندم که اشههکاي تو رو ببینم؟ نه آمینم و حداقز اینجا وقتي آرمانو به  -

شد و با اون همه تبعیض بین تو  شدم ولي اونجا نمی فرزندخوندگي گرفتم آروم 
 ین نمیشد.و آیل

 
 دلم واسه عمه مهشید تنگ شده. -
 
 داره میاد ایران. -
 
 به نظرت با برادرزادت چه کنم؟ -
 
باهاب به همه اون چیزایي برس که حق تو بوده و به آیلین دادن و یه سهههال  -

 زمان خوبیه.
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 یعني جاي آیلینو واسش پر کنم. -
 
 نه و جاي خودتو محکم کن. -
 
 م شم و با یه ضرب شستش دارون بشم.فکر کنم تا بیام محک -
 
نمیگم ازم حساب میبره ولي شاید حرمت منو نگه داره و اگه هم نگه نداشت  -

 تو بلدي چطور دورباره رو پا بشي.
 
 ازب یدم میاد. -
 
 امیدوارم همیشگي باشه. -
 
کم سکوت شد و نگاه من هنوزم به ر*ق*ص شعله هایي بود که آرمان و آهو  یه

 و سارا دورب نشسته بودن و چایي میخوردن.
 
 باید میدیدي سارا چه سلیطه بازي درآورد. -
 
 اون هیچ وقت مثز فریال آروم نبوده. -
 
 خدابیامرزتش. -
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 فریال هم کم بدبختي نکشید مرگش هم که اونجور. -
 
 وض شده.سارا ع -
 
زندگي کردن بلد شده و حاال داره میفهمه همه چي اون خونه هاي دراندشت  -

و حسهههاب پرپول و مهمونیاي علي بي رمي نیسهههت و داره یاد میگیره دوئیدن 
 واسه یه لقمه نون شب یعني چي و سارا به این برحه از زندگیش نیاز داشت.

 
 سواي درداي دیگش داره.سارا یه چیزیش هست و نمیگه و میدونم یه دردي  -
 
ضي وقتا فکر میکنم فریدون و تهمینه  - شه و فقط بع خاندان ملکان بي درد نمی

 قصر در رفتن و همیشه عاشق بودن.
 
 مامان و باباي... -
 
 آره مامان و باباي اون تیام ذلیز مرده. -
 

ته ابروهام باال میپره و قدمام طرف اون آرمان بعد از مامان نقطه اتکام برداشهه
 میشه و دستام از پشت دور گردنش حلقه میشه و لبام به گونش میچسبه.
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******* 

 
به سههقوه آزاد آرمان توي برکه خندیدم که توپیدن مامان به سهههارا نیشههمونو 

 خشکوند.
 

شته  سر ما بخوره چي  –مامان فر ست دختر؟ بچم  سر تو نی آخه یه جو عقز تو 
 کار کنم من؟

 
وا خاله جون این همه سوسول بارب نیار دیگه. – سارا  ات

 
با همه خیسههیش ب*ل*ل کرد و  مامانو  آرمان از برکه بیرون اومده خندید و 
ستم که مامان بي من هم یکي رو داره  سید و من دون شو ب*و* صورت نگرون

 که دل نگرونش باشه.
 

 ..به رفتن آرمان به داخز ساختمون نگاه کردم و شنیدم حرف آهو رو.
 

 ماشاال به قد و باالب اصلني بهش نمیاد پونزده سالش باشه. –آهو 
 

 فقط قد کشیده وگرنه عقلي نداره. –سارا 
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ساراي لوز خون کرد و من خندیدم و  مامان نامردي نکرده یه پس گردني حواله 
 صورتم تیر کشید.

 
صههدبار گفتم در مورد آرمان من درسههت حرف بزن و اصههال تو  –مامان فرشههته 

 چیکار به بچه من داري ؟
 

 دوسش دارم و در ضمن بچه رو خوب اومدي. –سارا 
 

شام  شتني همه روزاي زندگیمو با چ ست دا شه و من برکه دو سکوت می کمي 
 زیرو رو کرده میگم...

 
 من دوست ندارم برگردم تو اون خونه. -
 

 ایشاال بمیره این تیام همگي راحت شیم. –سارا 
 

شته  مامان شکز آمین با تیام یه  –فر سارا و م شمنت هم آرزو مرگ نکن  سه د وا
چیز جداست ولي یادم نمیاد تیام واسه تو جز برادري کاري کرده باشه و تیام از 

 ساالر بیشتر برات برادري کرد.
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عقده خواهر نداشههتنشههو خوابوند و از خونه بابام که زدم بیرون همه  –سهههارا 
 هم منو یادب رفت. یادشون رفت منو و تیام

 
پس حرف تو حرف آمین نیست و حرف کینه ایه که به دل گرفتي  –مامان فرشته 

 از تیام.
 

دلم میگیره واسه آمین و چرا دنیا با ماها لجه ؟ چرا ما یه روز خوب نباید  –سارا 
داشته باشیم ؟ چرا آدماي دور و برمون از زندگي فقط پول در آوردنشو فهمیدن 

اینجا خاله خیالت نیسههت که ما تو اون شهههر نزدیك آدمایي که ؟ تو اومدي 
 ازشون فراري هستیم چي میکشیم.

 
 فریال اینجور ناامید بارت نیاورد. –مامان فرشته 

 
شه و مامانم  سینه آهو قایم می سرب تو  سارا میدوئه و  شم  سه چ شك که تو کا ا

 لبخند تلخ میزنه و من میدونم که سارا دلش بد تنگ مادرشه.
 

شم ررمو  شوند وچ سارا دل و رودمو تو هم پیچوند و اخمامو تو هم ک سقلمه 
 نصیبش کرد.

 
 چته تو؟ -
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 دارین طرفو ؟ -سارا 
 

 اوف عجب چیزیه و من که میگم مسافره و قیافش به اینجاییا نمیخوره. -آهو 
 

 حاال آمارشو درمیارم. -سارا 
 

بایلش مشههوول بودم و ته و توه اون  خیره اون مرد به پاترولش تکیه داده و با مو
گاهم با اون تیام تا حاال دقیق پی به  قیافه رو درمی آوردم و تو ضههمیر ناخودآ

 محتوای چهرب نبرده قیاسش میکردم.
 

نگام رفت سههمت سههارای فضههول در حال آمارگیری از مامان فرشههته ی روی 
 صندلی های ایوون در حال گلدوزی.

 
 بهتری آمین ؟ -آهو 

 
 آره. -
 

با اون همه  آهو اومد یه چی دیگه بگه که سهههارا خودشههو بهمون رسههوند و 
زیرچشمی های نشونه رفته طرف جناب تو ویال روبرو با گوشیش درگیر گفت 
: طرف دکتره و اومده اینجا طرحشو بگذرونه و مثه اینکه با آرمان هم رفاقتی در 
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ساب به این عزیز دل شن داره و یه نموره تو در ستی  خواهر کمک حد پای پلی ا
 میرسونه.

 
 ای جونم و وضعیت تاهلش تو چه رده ایه؟ -آهو 

 
پاک پاک و نه نامزدی و نه دوست دختری و نه سری و نه همسری و بچه  -سارا 

 تو رده مثبت جامعه قرار گرفته.
 

 ببینم میتونی مخشو بزنی یا نه؟ -آهو 
 

 اونکه حرف دو دقیقشه. -سارا 
 

رم میبینم با این همه طنابی که طرفش پرت کردیم و این بابایی که من دا -آهو 
 یه سر باال نکرده یه نظر ما رو دید بزنه بیشتر از دو دقیقه کار داره.

 
شت  شه تو وجودب بوده قدم بردا شوه همی شی باز کرد و با اون همه ع سارا نی

 طرف اون آدم سر کرده تو گوشیش و با گرمکن طوسیش جلومون وایساده.
 

سگ پاچه گیر  من که -آهو  شب عینهو  شدت خیطی ام میگم این ورپریده از 
 میشه.
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شیه  - سه خاطر اون همه تن شه وا صبانی می سارا اگه زود هم ع نگو اینجوری و 
 که تو این چند ساله تحمز کرده.

 
چند وقت پیش تلفنی داشت با یکی حرف میزد و بسکه سر طرف داد زد  -آهو 

 در میره.من گلوم درد گرفت و زود از کوره 
 
 فعال که نمیشه کاری کرد و باید با خودب کنار بیاد. -
 

 تا کی میخواد با این خود نفهمش کنار بیاد؟ -آهو 
 
 نمیتونه هضم کنه و حق داره. -
 

 نمیدونم تهش چی میشه. -آهو 
 
اون هنوزم سههر قضههیه تو با خودب درگیره و واسههه همین توی این چند وقته  -

 بدتر شده.
 

قا مشههکز من با اون اینه که من اونو مقصههر نمیدونم و اون چرا ادا دقی -آهو 
 گ*ن*ا*هکارا رو واسه من درمیاره؟
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هیچی نگفتم و مسههیر اومدن سههارا رو با اون قدمای بلند معلوم الحال دنبال 
شر به قول آهو تا  سری این ب سر خاک تو ستم خبرداری راه انداخت  ش کردم و 

 چند روز پاچه گیر.
 

 ت سمت اون دکتر روبروم و اینبار جای گوشیش خیره به من.نگام برگش
 

 نگامو گرفته دادم سمت سارا و گفتم : چی شد این پروسه دو دقیقه ای؟
 

مرتیکه انگز و یا اون خیلی منگله یا منو منگز فرض کرده و واال االن  -سههارا 
ن ه متهرون بودیم یه دونه ترگز ورگز ترشههو مخ زده بودم اونوقت این آقا واسهه

ضی و حیف اون همه نخی که بهش داده بودم و واال  شته و عو تیریپ ادب بردا
 این نخا رو به آرمان داده بودم اومده بود ورم داشته بود.

 
به اون همه زیبایی نگام بند و دلم خون شهههد از این همه رم قایم شهههده زیر 

 زیبایی.
 

******** 
 

سارا این  موزم گنجایش این شت و قلبم مي کوبید و نیش باز  همه اطالعتو ندا
 همه واکنش رو تشدید میکرد.
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 راست میگی فرشته جون ؟ -آهو 
 

آمین با ورود به اون شههرکته که میتونه حقوق خیلی خوبی به  -مامان فرشههته 
 دست بیاره.

 
حرص زده از سههر جام بلند شههدم و دور خودم گشههتم و نگامو دادم به ویالی 

 وبرو و یهو رریدم که...ر
 
 دقیقا چرا باید برام تو شرکت این مرتیکه وحشی کار پیدا کنی؟ -
 

 به نظرت من حرفم کجا برو داره؟ -مامان فرشته 
 

 دلت هم بخواد منشی شخصی پسرداییم باشی. -سارا 
 

مادر مامان فرشههته رو به  دم دسههتی ترین چیز ممکن یعنی همن قندون یادگار
 دست گرفته آماده پرتاب شدم که مامان با حرص قندونو از دستم گرفت.

 
شتباه  -مامان فرشته  آمین منطقی باب و تیام هیچ وقت محیط کارو با خونش ا

ضی وقتا  شیش رو من معرفی کردم و بع ضمن اون نمیدونه که من نمیگیره و در 
 آدم باید از نفوذب استفاده کنه.
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آمین تو مجبوری این یه سالو با اون رول بیابونی بسازی ولی کار کردنت  -آهو 

بحثش جداسههت و تو نمیتونی هیچ وقت همچین موقعیت تاپی رو پیدا کنی و 
 پس بهتره منطقی باشی.

 
اوف و من چی میگم شههما چی میگین ؟ تا خونه بابام بودم از بابام خوردم  -

از اون و ازب متنفرم و اون یه روانیه که میخواد حاال هم که خونه اون مرتیکه ام 
 عقده نبودن آیلینو سر من دربیاره.

 
من اون پسرو میشناسم و این اجباری که جمشید واسه عقد به  -مامان فرشته 

کار بسته اذیتش میکنه در حالیکه فکر نکنم دیگه بهت کاری داشته باشه و فقط 
 راه بیا تا...نمیخواد کسی ازب نافرمانی کنه و باهاب 

 
 تا چی ؟ تا بتونم تو دلش جای آیلینو بگیرم ؟ جای خواهرمو ؟ -
 

 من کی همچین حرفی زدم ؟ -مامان فرشته 
 
قدر  - که این یه عمر دردم این بود  که نخواسههتنم و  یه عمر دردم این بود 

ست و یه  ست اون هم منو نخوا شق بود که چون آذر منو نخوا شیدخان عا جم
ود که چرا خواهرم مثه اون دوتاسههت و حاال منم بشههم یکی از عمر دردم این ب

اونا ؟ یکی از اون آدمایی که ...و جای خواهرمو بگیرم ؟ جای آیلینی که همه 
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ست و پا بلوریم بری  شده باید قربون د میخوانش؟ نه مامانم و مادری و باورت 
 ولی یه چیز یادت نمونده که من هیچیم خوشههگز نیسههت و من حتی به چشههم
فدای اون همه خوبیت و  به  نه  نه دردت تو جونم و  نه مادرم و  بام نیومدم و  با
برادرزادت پیشههکش آدمایی مثز آیلین و در حالیکه میدونم آیلین آدم برگشههتن 
ست و این آدمی که جلو روته کم  شتن نی شاهین هم آدم از آیلین گذ ست و  نی

 نکشیده که حاال چشمش دنبال خاطرخواهای خواهرب باشه.
 

یه عمر خردت کردن و یه عمر خردشههون کن و حداقز تقاص این چند  -آهو 
 وقته رو از تیام خان بگیر و تو پتانسیز انتقامو داری.

 
 اونقدر خردم که فکر انتقام هم نباشم. -
 

 تو حقتو باید بگیری. -سارا 
 

سفرتو  -مامان فرشته  ستی  شید خرجتو میداد آمین و یادت نره خودت خوا جم
پارکینگو جدا ک ته  نی و جمشههید همیشهههه هم بی مهر نبوده و خودت انباری 

 انتخاب کردی وگرنه اتاقت...
 
شت و کنار اتاق  - سک ندا شت و عرو سباب بازی ندا شت و ا کم از آیلین دا

خانوم گز بود و بس و چه فرقی بود بین اون اتاق و انباری ته پارکینگ؟ تو بگو 
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بشههم تا خرجم دربیاد که منشههیش میشههم و  مادر من و منشههی این مرتیکه باید
نمیذارم یه ایراد هم ازم درآره ولی موندگاری تو اون خونه برام سههمه و متنفرم از 

 اون خونه.
 

 فکر میکردم مهربان بهت خوب رسیده باشه . -مامان فرشته 
 
 مهربانو با آقای اون خونه مقایسه نکن. -
 

ه باباته ولی تهش برادرزاده منه و ب میدونم تیام کپی برابر اصههز -مامان فرشههته 
حرمت منم شههده اذیت نمیشههی تو خونش ولی باید تا یه سههال اون خونه رو 

 تحمز کنی چون وثوثق گفته...
 
میدونم آقا از مالش نمیگذره و می مونم ولی به اون آقازاده میگی همیشههگی  -

سارام و میگی هر وقت دلم به و ونه تو رنیست و چند روزی تو هفته پیش آهو و 
گرفت باید بذاره بیام پیشت و واال صیوه ای زیر نظر شوهر ندیده بودیم و اصال 

 اون چه حقی داره واسه من آقا باالسری میکنه؟
 

خاصیت مردای دور و بر من و تو محق بودنشونه و همشون از یه قماشن  –سارا 
شورشو درآورده سال  و چون پول دارن انگار دنیا رو دارن و تیام هم که  و از پنف 

صز باباته با رلظت هر چه  شد و کپی برابر ا صیام دنیا اومد اینجوری  پیش که 
 تمام تر.
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 صیام کیه ؟ -آهو 

 
مامان فرشته واسه پیشواز اون عزیز کرده واسه هممون همیشه عزیز طرف نرده 

 های تراس رفته گفت :بچش.
 

******** 
 

راکد شههده برکه خیره شههدم و  روی کنده همه این سههاال بوده نشههسههتم و به آب
ست که تو  ش ستقبال ن سایه رو به ا سوندم و نگام  صدای خش خش قدمایی تر

 نور ماه میشد فهمید همون دکترجان در همسایگی هستن.
 
 سالم و ترسوندمتون؟ -
 
 شاید. -
 
 از اقوام خانوم تهامی هستین؟ -
 
 دخترشونم. -
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 من تا ابد دخترشم.
 
 دونستم خانوم تهامی جز آرمان فرزند دیگه ای دارن.چه جالب و من نمی -
 
 مگه دکترا باید همه چیزو بدونن؟ -
 

 خندید و یعنی خاص خندید و واسه من عجیب خاص نبود.
 
 نه و ولی اینکه شما میدونین من دکترم جالبه. -
 
سوال  - شه اون ویال خالی بوده پس برامون  ست و همی چیز زیاد جالبی هم نی

 .برانگیز بود
 
 شما چرا پیش خونواده زندگی نمی کنین؟ -
 
 هر کسی یه جوری زندگی میکنه . -
 
 نمی ترسین این وقت شب تنها کنار برکه؟ -
 
 نه و چون تو این ساال هی چوقت مزاحمی نداشتم. -
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یب برای من شهههاهیني تو ذهنم رژه  خاص نبود و عج باز برای من  ندید و  خ
 ج کودکي فهمیدم.میرفت که خاص بودن خندب ررو تو او

 
 من دیگه باید برم. -
 
 ببخشید که مزاحم خلوتتون شدم. -
 
 برکه رو که به نامم نزدن و راحت باشین دکتر. -
 
 کوروب...کورب امیني. -
 

 سري تکون دادم که گفت : شما اسمتونو نگفتین .
 
 مهرزاد هستم...آمین مهرزاد و شب بخیر. -
 
 شب شما هم بخیر. -
 
جنتلمني تو وجودب موج زده و طویان کرده که هیچ جوره نمیشد گذشت و  از

 شاید در پروسه هاي بعدي بشه مورد بررسي قرارب داد.
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******** 
 

صبحونه با ذوق  سفره  سر  شدنش رو از  شوندم و کنده  سارا رو ک ستي  سا  د
شو بهترین اتفاق  نگاه کردم و جیوش رو با نیش باز گوب دادم و حرص خوردن

 وز تلقي کردم.ر
 

آهو این دوتا که حواسشون نیست و واسه تو راتون ناهار گذاشتم  –مامان فرشته 
سیدین  ست و ر سرماخورده ا و هله هوله هم نخورین که این آمین خانوم هنوز 

 هم خبر بدین.
 

آهو لپ مامانمو ب*و*سید و من دلم رش رفت از این همه محبت بوده تو دلم 
 م نبوده.نسبت به این زنت مامان

 
باید پیاده برین و هم چرخ  با اخماي درهم تو ایوون ولو شهههده گفت :  آرمان 

 ماشین پنچره و هم زاپاسش.
 

 سر سارا تو گوشم فرو رفت و نفساب قلقلکم داد.
 

شیم که اینجا هم انگار همون  –سارا  شین می سوار ما یه جا دلمون خوب بود 
 خا  توسري هستیم که بودیم.
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 ن بودم که صداي صحبت آرمانو شنیدم.تو ب*ل*ل ماما
 

 ماشینمون پنچر شده و اینه که .... –آرمان 
 

 من مي رسونمشون. –کوروب 
 

نیش آهو چاکید و ابروهاي سهههارا ادرام پیدا کرد و من فقط به لبخند نیم بند 
 تحویز اون همه خیرگیش دادم.

 
 دستت درد نکنه پسرم و اگه کاري داري مزاحمت نمیشیم. –فرشته  مامان

 
 نه بابا اینا چه حرفیه ؟ خودم هم مسیرم همینه. –کوروب 

 
گفت و سا  سارا رو از جلوي پاي من برداشت و عقب اون پاترول گذاشته منو 
به خودم آورد و باز من بودم و آ*ل*و*ب مامان و حس امنیت و گرمي دسههت 

 شونم و حس عشق ریخته تو وجودم. آرمان روي
 

 لف تیامو درنیار ونمیخوام هیچ وقت اذیت بشي. –مامان فرشته 
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چشههمامو به هم زدم و عجیب از حاال دلم تنگ این ویالي طالقان و دو آدم 
 مهم زندگیم شد.

 
تا ماشین تو پیچ جاده ویال رو گم کنه براي اون دوتا عزیز دل دست تکون دادم 

 یدنشون شد.و دلم خون ند
 

 میرین ترمینال؟ –کوروب 
 

شت پس آهو قبول زحمت کرده  ضب دا سارا هم که ر شتم و  من که بوض دا
 گفت : بله و به خدا راضي به زحمت نبودیم .

 
 اینا چه حرفیه ؟ –کوروب 

 
ست داد و  سقلمش زد و حس ریرت بهش د سارا  شوند و  آهو از آینه لبخند پا

 من باز بوض داشتم.
 

 انشجویین ؟د –کوروب 
 

 سارا زیر لب گفت : شما هم مفتشي؟
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آهو اینبار جواب سههقلمه رو داد و با اون لبخند مرد افکن گفت : نه و ما تهران 
 زندگي میکنیم.

 
 حتي آمین خانوم ؟ –کوروب 

 
با  باز هم  نداخت و براي من نمایش چشههم و ابرو اومد و من  باال ا آهو ابرو 

 بوضم درگیر بودم.
 

 آمین همیشه تهران زندگي کرده. – آهو
 

کوروب آینه رو تنظیم کرده نگاشههو داد به من و من بي خیال نگاب و اون همه 
 کیس موردنظر بودنش نگامو دادم به جاده.

 
******** 

 
سههارا کوله طرفم پرت کرده کنارم نشههسههت و خیره نیمرخم گفت : چته فدات 

 شم؟
 

 ..بچگي کردمو با اون همه بوض نالیدم که.
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 من نمیخوام برم ؟ -
 

 پس خاله من یاسین خونده دیگه نه ؟ –سارا 
 
نالم کتکه و جواب  - من برم تو اون خونه جواب هر حرفم کتکه و جواب هر 

 مهمون بودنم کتکه و من از این همه کتك میترسم.
 

کشههیده میشههم تو حجم عطرب و عجیب دلم تنگ آ*ل*و*ب اوني میشههه که 
 حاال خیلي ازم دوره.

 
دت دردت تو جونم و تو ما رو داري و رلط میکنه عزیز فرشههته جونو اذیت  –آهو 
 کنه.

 
همیشه همه همینو بهم گفتن و ولي جمشید خان عزیز فرشته رو اذیت کرد و  -

 خانوم گز اذیت کرد و تیام هم اذیت میکنه و حتما اذیت میکنه.
 

وثوق نمیذاره و قسمش دادم و به جون خاله مهري قسمش دادم و خیالت  – سارا
هم تخت که خاله مهري عمرا بذاره اون مرتیکه نسههناس تا شههعات دو متریت 

 نزدیکت بشه.
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سارا رو چنگ میزنه و خش خش کفش  شونه  ست من  شه و د زنگ در زده می
 آهو روي اون موزاییکا عجیب دارونم میکنه.

 
حیاه نقلي تکه اي از بهشتم میپیچه و دلم مشت میشه از این  صداي وثوق تو

 همه دعاي بي جواب.
 

 به به آمین خانوم و دلمون خیلي تنگت بود خوشگله. –وثوق 
 

 نگاب میکنم و اخم میکنم و اون به قولش عمز نکرد...
 

 و هنوز ته دلم و دلم به بودنش گرم بود.
 

ازم و از کنارب رد شههده براي اون اخم کرده بلند میشههم و کیف رو شههونه میند
دوتا دست میکنم و طرف اون سانتافه سرمه اي میرم و روي صندلیش میشینم 
و وثوق هم با اون مکث چند ثانیه ایش پیداب میشههه و به من اخم کرده خیره 

 میمونه.
 
 خرابه ؟ -
 
 چي ؟ -
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 ماشینو میگم و نه که راه نمیفتي. -
 
 قهري؟ -
 
 کسایي قهر میکنه که براب مهم باشن.آدم اصوال با  -
 
 پس من گ*ن*ا*هکار محکمه اون موز کوچولوتم. -
 
من دنبال گ*ن*ا*هکار نیسههتم و دنبال یه مردیم که گفت نمیذاره یه خال رو  -

 تنم بیفته.
 
دت بي مرام خودت که شهههاهد بودي اون مرتیکه بي همه چیز درو روتون قفز  -

 کرد و چه میکردم فدات شم ؟
 
 بي خیال وثوق و گذشته. -
 
نه نگذشته و نگذشته که تو این چند روزه ي نبودنت مامانم شیرشو براي من  -

که  که هر روز  ته  گذشهه نداده تو خونه و ن یام نره خر حروم کرده و رام  و اون ت
چشههمم به کمربند اون مرتیکه میفته دلم خون میشههه که من بي بته نتونسههتم 

سر فقط نشستم پشت در و صداي ناله و  واست هیچ کاري کنم و من خا  بر 
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التماستو شنیدم و هیچ کاري نکردم و من گ*ن*ا*هکار دلم خون اینه که نگام 
کني و بگي منو میبخشههي و این عوضههي که قول داد نذاره خال رو تنت بیفته رو 
ببخشي و خیالت تخت باشه که این آشوال روبروت نمیذاره دیگه اون تیام خر 

اتاقت هم بشههه و فعال که ریش و قیچیمون دسههت اونه وگرنه  و عوضههي نزدیك
 میبردمت خونه خودمون.

 
 زیر چشمي اون رگ برجسته پیشوني رو نگاه کرده میگم که...

 
 حاال جو نگیرتت. -
 

 میخنده و سي و دوسالشه و دلش گیره و عجیب واسه من تکیه گاهه.
 

******** 
 

یره لبخند زده باز اخمشههو به جون به اون پسههر بچه با اخم به رذا خوردنم خ
صیام نام برده و  سربچه حتما  ست تو موهاي ل*خ*ت پ خریدم و خاله مهري د

 گفت : خوب گذشت عزیزم؟
 
 جاتون خالي بله و مامان خیلي سالم رسوند. -
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 سالمت باشه و چه میکنه؟ –خاله مهري 
 

ته با اون عاطفه با اون موهاي دو گیس کرده و تیپ مکش مرگ ماي راه انداخ
لیواناي چایي پشههت میز نشههسههته منتظر حرفاي هنوز از دهنم درنیومده شههد و 

 عجیب وثوق خوب سلیقه است.
 
ناي معروف  - عد واسهههه مزو نه و ب باس طراحي میک جا و ل مان اون ما خب 

طراحیاشههو میفرسههته و ما سههه تا هم وردسههت مامان خیاطي یاد گرفتیم البته 
 ا خود داشته.کالس زبان و کامپیوترمون هم ج

 
وثوق از در تو اومده نگاشههو زیرچشههمي حواله اون دختر خوشههگز پوب کنار 

 دستم کرده گفت : خسته نیستي آمین ؟
 

عاطفه نگاه انداخت به اون همه اسههتیز مردونگي برداشههته وثوق و بي خیالش 
 رو به من گفت : فقط خیاطي میکني؟

 
شرکت و  - شي یه  شم من صي رئیس نه خب و از اون هفته می شخ شي  یعني من

 شرکت.
 

وثوق روبروم کنار مامان جونش نشسته و یه ماچ مشتي از لپ مامانش درآورده 
 گفت : تو که دیپلم بیشتر نداري.
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خاله چشم رره رفت و وثوق شونه باال انداخت و عاطفه زیرلبي یه "بي فرهنگ" 

چاکوند و پشههت قباله آقا انداخت و من خندیدم و وثوق هم با خنده من نیش 
خم شده بینیمو کشوند و اینبار اخم صیام باز شده خندید و خودشو لوس کرده 

 تو ب*ل*ل عموب کشونده شد.
 
 مدرکم دیپلمه ولي زبان و کامپیوترم... -
 

صداي اون آدم رعشه تو تنم انداز تو آشپزخونه اکو شد و تو گوب من اکو شد و 
 اکوي قلبم گرفته شد.

 
 ؟ اینجا چه خبره –تیام 

 
شو برگردوند و عاطفه لبخند زد به اون آدم  شته نگا خاله مهري طاقچه باال گذا
براي من حکم عزراییلو داشههته و وثوق شههاخ و شههونه رفت و صههیام بیشههتر تو 

 آ*ل*و*ب عموب فرو رفت.
 

 حضورشو پشت سرم حس کردم و داري دستش روي شونم شکنجم داد.
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سرخر م –تیام  ست ؟  سرخر به به ببین کي اینجا شته و  سرخر عمه فر هرزادا و 
 من و چطوري کوچولو ؟ انگاري آب و هوا بهت ساخته که میخندي.

 
 و من اشك ریختم و خاله رم ریخت و عاطفه حرص ریخت و وثوق داد.

 
 دستتو بکش و بذار شاخ تو شاخ نشیم مرد. –وثوق 

 
 اون حکم عزراییلو برام داشته خندید و من دلم خون شد.

 
 ب باشین.خو –تیام 

 
صهههداي قدماي دورتر رفتنش نفسههمو آزاد کرد و من چقدر دلم آروم گرفت و 

 عاطفه نفس ول داد و خاله نگروني پس زد.
 

 فقط و امیدوارم باباجونت به وعدب عمز کنه وگرنه... –تیام 
 

ید و جمشههیدخان که عین خیالش  قهقهه خندب دورتر شهههد و من دلم لرز
 نیست.

 
 بخور مادر. –مهري  خاله
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 صیام تا حال حرف نزده یهو گفت : بخور خوب شي.
 

وثوق خندید و خاله خندید و عاطفه خندید و من به اون پسههر نمونه کوچیك 
 شده باباب نگاه کردم و طرح مهربونیش عجیب به دلم نشست.

 
 وقت خواب بعضیا نگذشته؟ –وثوق 

 
 فکر کنم یه نیم ساعتي گذشته. –عاطفه 

 
ل که خواب نیسههتنو  –ه مهري خا نایي  یاد او قا گرگه م حاال آ واي واي واي و 

 میخوره.
 

 چرا چاخان میگي خاله ؟ گرگا فقط تو بال وحشن. –صیام 
 

 خندم میگره و وثوق خندب میگره و عاطفه خنده رو ول میده.
 

 حاال هي شما بخندین این بچه پرروتر بشه. –خاله مهري 
 

صیام  صیام نرم نرمك خمار و خودب میخنده و لپ  شماي  شه و چ شیده می ک
 میشه و چه رریب سبزي رنگش دلمو میبره.
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با اون بلوز مردونه گز و گشاد و اون تیپ نداشته به کابینت تکیه داده به اولدورم 
بولدورم خاله توجه کاملو مبذول میکردم و از این همه اقتدار بوده تو وجودب 

سري خوري دل رنجي پیدا افتاده بود تو جونم  شم از تو  ساوت نی و در کمال ق
 اون دوتا دختر زیادي اوپن مایند باز میشد.

 
به صیام با چشماي خوابالو وارد شده نگاه انداخته خنده پخش شد رو صورتم 

 و خاله مهري صیامو ب*ل*ل گرفته گفت : خوشگز من چطوره ؟
 

 لوسي رو به حد اعال رسونده سر کرد تو گردن خاله و نالید که... صیام
 

 خاله بگو خورشید نیاد. -صیام
 

خالخ خندشو خورده صیامو پشت میز نشوند و تشر زد به اون دوتا که صبحونه 
 بچه رو آماده کنن.

 
 آمین بیا بشین صبحونه بخور. –خاله مهري 

 
 نه خاله و سیرم. -
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وجب کرد و من لبخند پاشههوندم به اون خیرگیش و اون نگاه صههیام سههرتاپامو 
 اینبار اخم نکرد.

 
 کنارب نشستم و موهاي پیشونیشو کنار زده گفتم : اسم من آمینه.

 
 میدونم و تازه میدونم که زن بابایي. –صیام 

 
 چشام گشاد شد و دهنم واموند و خاله خندید.

 
 بچم باهوشه. –خاله مهري 

 
 خیلي کوچیك تري و تازه صورتت هم پر زخمه. ولي تو از بابا –صیام 

 
 خندیدم و خم شدم و اون گونه مخملي رو ب*و*سیدم و اون فقط نگام کرد.

 
دیرجوشههه و زود به کسههي اعتماد نمیکنه ولي انگاري داره با تو  –خاله مهري 

 خوب راه میاد.
 

 و لبخند زدم و نگامو از اون حجم بچگونه تو خیال خودب خیلي بزرگ نکندم
 گفتم : عاطي کجاست ؟
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 رفته دانشگاه. –خاله مهري 

 
 عاطي میخواد مهندس بشه و مثه عمو وثوق. –صیام 

 
 لبخند اومده تا پشت سد لبمو قورت داده گفتم : چه خوب.

 
صههداي وثوق نیش اون دوتا دختر انگار توي مهموني رو چاکوند و من حرص 

 خوردم.
 

 چي چه خوب؟ –وثوق 
 
 اون آدم با گرمکن زیادي خودموني شده لبخند زدم و گفتم : صبح به خیر. به
 

بینیمو کشههید و صههیامو ب*و*سههید و مامانشههو به قول خاله تف مالي کرد و 
 نشست پشت میز.

 
 نگفتین چي چه خوب؟ –وثوق 
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اومدم یه چي بگم که یکي از دخترا تا کمر براي وثوق خم شهههده و دار و ندار 
جون چایي جلو آقا گذاشهههت و گفت : چیزي نیاز ندارین آقا بیرون ریخته فن

 وثوق؟
 

صیام  صال تو خط نبوده کرد و  سقلمه حواله وثوق ا خاله مهري حرص خ.رد و 
 پر خنده گفت : خاله چرا عمو رو میزني؟

 
آماده خنده بودم و وثوق اخمم کرد و خاله با چشماب واسه دختره خط و نشون 

 کشید و دل من خنك شد.
 

 چرا آمین زود بلند شدي امروز؟ مي خوابیدي خب؟ –له مهري خا
 

نه چرا بخوابه ؟ مگه شما میذاري من بخوابم که میذاري آمین بخوابه ؟  –صیام 
 نخیرشم باید بیدار باشه و هر وقت من خوابیدم همه بخوابن.

 
 پسر کو ندارد نشان از پدر و زورگویي تو خون این خونوادست. –وثوق 

 
 میخوام برم خونه و میخوام وسیله هامو جما کنم.امروز  -
 

 جلدي ْآماده شي رسوندمت. –وثوق 
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 نه و نیازي نیست و میخوام یه کم راه برم. -
 

خوب نیسههت دختر تنهایي تو خیابون راه بره و خاله مهري همیشههه به  –صههیام 
 عاطي میگه.

 
 خندیدم و وثوق واسه من بز گرفت.

 
 ید از بچه شنید.میگن حرف راستو با –وثوق 

 
 بي خیال. -
 

 یه امروزو تنها برو و فقط شب دیر نکني دلم هزار راه بره. –خاله مهري 
 
 خیالتون تخت و مال بد بیخ ریش صاحبش. -
 

صههیام نگام کرد و من باز اون گونه رو ب*و*سههیدم و اینبار لبخند زد و من دلم 
 باب.خون شد از این همه بي مهري تو حق این بچه از طرف با

 
 شب زود میاي؟ آخه عاطي قول داده فوتبال دستي بازي کنیم. –صیام 
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 چشمام به هم خورد و لبم پر خنده شد.
 
 هنوز شب نشده خونه ام. -
 

طرح لبخندب دوست داشتني تر از همه خنده هاي عمرم رو لبش نقاشي شد 
 و چقدر شاد کردن دلش آسونه.

 
******** 

 
شته رو  از شو رو اون همه زخم آثار دا سنگیني نگا شم  کنار خانوم گز که رد می

 صورتم میبینم.
 
 خوبي مادر؟ -
 

تا پشههت لبم مباد که بگم تو هیچ وقت مادر نبودي و نمیگم و گاهي برام کاري 
 کرد این زن تپزت کدو قلقله زن.

 
صاب نذا - شیدخان بگم اومدي و تو این چند وقته اع سهمن برم به جم  شته وا

 ما؟
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 اعصابش از نبود ثمره عشقشه و آمین به چند من؟
 

شه و به خودم که میام کز دار و ندارم  راهم طرف اون انباري ته پارکینگ کف می
 یه سا  لباس میشه و چندتا قاب عکس و کتاب و یادگاري.

 
 در انباري رو میبندم و عجیب اینبار برام حکم انباري داره.

 
 ساختمون میرم و صداي داد جمشیدخانو میشنوم. طرف

 
 لباس من کجاست ؟ آخه چقدر بگم من رو لباسام حساسم. –جمشید خان 

 
 دادب بلنده و میدونم نبود ثمره عشقش بهش فشار میاره.

 
از کنار خانوم گز نگرون رد میشههم و راه پله مارپیچي رو باال میرم و چقدر این 

 دل دیوونه من تنگشه.
 

در اتاقش به رسم همیشه تقه میزنم و وارد میشم و سالم زیرلب میگم و پشت 
بي نگاه بهش طرف لپ تاپ باز شده و قراراي کاري تو صفحه وردب باز شده 
شلوار دودي  شده برمیدارم و کت و  میرم و چند گام به عادت به طرف کمد باز 

سي رو از رگا شلوار ها جدا میکنم و پیرهن طو ل پیرهن ها و رو از رگال کت و 
کفش نوي هنوز پا نخورده چرم اصهههز رو از کشههوي کفش ها بیرون میارم و 
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جدا میکنم و آخرین تیر  یپ  یز ت با راه راه نقره اي براي تکم کراوات دودي رو 
خالص رو براي مکش مرگ مایي تیپ میزنم و دکمه سههر آسههیتین هاي مار  

 سول میذارم و میگم که...اصز ایتالیا و گیره طال سفید کراوات رو هم روي کن
 
 امروز قراراتون مهمه و بهتره که شیك تر باشین . -
 

سنگیني نگاب رو روي آثار به جا مونده از مهمون نوازي تیام خان حس میکنم 
 و از کنارب گذشته میگم که...

 
اومده بودم چندتا وسههیله بردارم و ببخشههید اگه کز زندگیم حضههورم اذیتتون  -

 کرد...جمشیدخان.
 

بابا نگفتم و دلم بابا گفتن خواسههت و دلم یك عمر بابا گفتن خواسههت و خفه 
 شد این دل.

 
 از در گذشته صداب قدمامو وایسوند.

 
 چرا کتك خوردي؟ -
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باي من نمیپرسهههه چرا کتکم زد اون مرتیکه و چرا کتك  با چرا کتك خوردم و 
 خوردم و جمشیدخان باز هم گ*ن*ا*ه من میبینه زخماي صورتمو .

 
 چون طفیلیم. -
 

دهنم تلخ میشههه و زبونم میسههوزه و گلوم آتیش میگیره و عجیب این دو کلمه با 
 روانم بازي میکنه و اشکمو درمیاره.

 
 آیلین که برگرده همه چي درست میشه. -
 

آیلین که برگرده من صههیوه اي دربه در میشههم و تو نظر جمشههیدخان همه چي 
 درست میشه.

 
 م اومد که بگم...یه عمر تا نو  زبون -
 

 باز نگفتم و گذشتم و صداي قدماشو شنیدم و بعد صداي پر از اقتدارشو.
 
 بگو اون چیزي که یه عمر خواستي بگي رو. -
 

 باز هم محقه و من چقدر دلگیر.
 



  184 

 

شید خان و یه  - شمتون بیام جم ستم بگم همه کاري میکنم تا به چ یه عمر خوا
عمر همه کاري کردم که تو خلوت خودم عمر دوستون داشتم جمشیدخان و یه 

 خودمو طفیلي ندونم و نشد وهیچکس نخواست که بشه.
 

 و من چرا گفتم یك عمر دوست داشتم و نگفتم دوست دارم ؟
 
 من تنها چیزي که نیاز ندارم و دوست داشتنه توئه. -
 

ستنش بدتر خراب میده این دل  شک صداب از  شکنه و  و دل من چه رریب می
 رو.تیکه پاره 

 
شته میگذرم و دلم بیتاب  سهمي ندا شرافیت هیچ وقت ازب  از کنار اون همه ا
اون وقتایي میشه که به عشق خنده جمشیدخان کز این سرامیکا رو کوزت وار 

 تي میکشیدم.
 

 چمدونمو دارم میبندم با یه طرح کهنه از دل خوشیام
 

 باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت به دیدنت نیام
 

******** 
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یالقوزي  –آهو  با اون دبدبه کبکبه بفهمه کدوم  خوشههم میاد آقاي سههمارات 

 خواستگار پر و پا قرص دخترشه.
 
 نگو اینجور گ*ن*ا*ه داره بچه مردم. -
 

 سارا حرص زده از دست مادر هادي جان اومده تو آشپزخونه توپید که...
 

ست ؟ زنیکه نفهم  –سارا  ساعته هر و کرتون هوا فکر کرده چون اون چتونه دو 
شو گرفتم تازه  ستمزد نده و تا قرون آخر شعورب منو میخواد میتونه د سر بي  پ
دوال پهنا هم حسههاب کردم باهاب که دیگه کالب هم پاره شههد و اینورا افتاد 

 طرف خیاه خونه ما نیاد.
 

آهو دسهههت زده گفت : گود براوو عزیزم و تو که زدي مادر صهههاحب بچه رو 
سر مردم ؟ درآوردي و بعد ب شه پ شار آورده و مگه چ شوهري بهت ف گو درد بي 

 دلتم بخوادب.
 

دل من اینجور آنتیکایي نمیخواد و یه عمر این همه مرتیکه خوب و بر و  –سههارا 
 رو دور و برم بوده که حاال خا  بر سر اینجور نفهمي بشم؟
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با اون زبون نفهم شهههده گفت : امشهههب اینجایي  آهو بي خیال چك و چونه 
 آمیني؟

 
 نه و قول دادم برگردم. -
 

 دقیقا به کي قول دادي؟ –سارا 
 
 به صیام . -
 

لبخند سهارا شهفاف میشهه و دل من خوب اینکه حداقز صهیامو از باباب جدا 
 میدونه.

 
ه ه بابایي داشههته باشههه و بدلم تنگشههه و حیف این بچه که باید اینجور نن –سههارا 

 خدا حیف.
 
 مامانش کجاست ؟ -
 

 بازم خوبه پرسیدي وگرنه به آدم بودنت شك میکردم. –آهو 
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سره به حرف باباب با دختر یکي از  سال پیش این پ سارا خندیده گفت : چند 
شد و ته و توه  صیام هم جدا  شریکاي دایي ازدواج کرد و به محض دنیا اومدن 

که زنیکه با خیلیا تیك و تا  داشههته و حاال اشههتباه نشههه و این قضههیه هم اینه 
ست و اونم از اونور گند و کثافت باال  سر پیومبري نی سردایي ما هم همچین پ پ
شون دیدن خیلي دارن همو به زور تحمز میکنن اینه که طالق  مي آورده و دوتا

 گرفتن.
 
 اون وقت مشکز تیام با صیام چیه ؟ -
 

ي خواسههت و تهمینه جون هم پا شههد اومد تهرون کر  و پر بچه رو نم –سههارا 
شه و ولي خب تو  سرب بزرگ ب ساد که نوب باید پیش پ تیامو ریخت و یه پا وای
همه این پنف سههال تیام کم نذاشههته براي صههیام و خودشههو مورف میدونه که 
 بهترین امکاناتو در اختیار صیام بذاره ولي محبت نه و شاید بوده ولي کم بوده.

 
دلم میگیره از این نخواسههته شههدن و چقدر خوبه که تیام حداقز وریفه سههرب 

 میشه.
 

اینبار یه تیپ بهتر واسه خودم ساخته از پله ها باال رفته از در پاگرد پا به محوطه 
شادهاي هرس  شم صره  سنگي تحت محا شتم و با دنبال کردن اون جاده  گذا

سیدم و ساختمون ر شت  ساخته پ صیام با دیدنم ذوق زده  شده به زمین بازي 
 دست تکون داد و عجب تیپي زده بود ناکس.
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با عاطي دست دادم و طرف صیام وایساده با همکاري بچگانه و گاهي جر زني 
هاي من و عاطي زیر سههبیلي رد کردهو اون فسههقله بردیم و صههداي وثوق جو 

 شادمونو به سکوت دعوت کرد.
 

 میبینم که تنها تنها خوب میگذرونین. – وثوق
 

شم  صیام کنار گو شم و ابرو اومدم و  شد و من چ عاطفه خندید و وثوق خیره 
ست داره و یه دفعه به عاطي نگیا  گفت : من میدونم که عمو وثوق عاطي رو دو

 و هنوز باید درسش تموم بشه بعد و آخه عمو میگه حیفه بیفته تو زندگي.
 

ون دوتا رو خیره کرد و صههیام تو ب*ل*لم کشههیده شههد و رش رش خندیدنم ا
 دلم رنف این همه مثز هم بودنمون رفت.

 
شب خوبي بود و شب خوبي بود وقتي وثوق کباب سیخ میزد و خاله مهري تو 
ایوون نشسته وسطي ما رو پرخنده نگاه میکرد و عاطي گاهي به دور از حواس 

 رفت. جما خیره وثوق میشد و من امروز رمم یادم
 

 خاله مهري لقمه داده به دستم گفت : چرا نمیخوري مادر؟
 

http://www.roman4u.ir/


 189 باشم تیدعا نیبگذار آم

 دارم میخورم ممنون. -
 

 همچین تو همي و طوري شده؟ –وثوق 
 

 دلت تنگ خونتونه؟ –عاطفه 
 

 مي خندم و چقدر این جمله خنده داره.
 

سر به بازوي من تکیه داده  صیام  ست و چیزي نمیگه و  وثوق میفهمه یه چي ه
 میگه که...

 
خاله بگو فردا خورشید نیاد و عاطي که دانشگاه نمیره و بریم بیرون همه  –صیام 

 و بریم شهربازي.
 

 عاطي چشم و ابرو میاد و خاله مهري میگه که...
 

 الهي من دور پسر گلم بگردم و بابات ناراحت میشه. –خاله مهري 
 

 اون همیشه ناراحته. –صیام 
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من که میگره هیچ خاله مهري چشههم میبنده بابت رم این بچه و وثوق به  دل
قصد خنده دست میبره طرف بیني صیام و کش میده اون همه خوب تراشي رو 

 و عاطي الکي خند میزنه و من هم پشت بندب.
 

 امشب خیلي خوب بود و کاب هر شب اینجوري باشه. –صیام 
 

ي این دختر کروکدیله کارشههو خوب اگه شههما بچه خوبي باشههي و بذار –وثوق 
 انجام بده فردا شب همه با هم شهربازي میریم.

 
صههیام که ذوق میکنه خاله میتوپه به وثوق سههي و دوسههاله و با ذوق بچه ذوق 

 کرده.
 

له مهري  چه از این حرفا نزن و از بس گفتي دیروز  –خا صهههدبار گفتم جلو ب
شید زل زده م شم این دختره خور ست تو چ ست را ست را یگه " کروکدیز لبا

 خیلي ناجوره".
 

چشههماي عاطي گشههاد میشههه و پق میزنه زیرخنده و وثوق یه چي لب خوني 
به  قب  ید مل یب میخواد این خورشهه نده و من دلم عج عد هم میخ نه و ب میک

 کروکدیز رو با اون لباس ناجور ببینم.
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 خورشید اینجا چي کار میکنه؟ -
 

 کلي بگم یا جزئي؟ –وثوق 
 
 لي هم جزئي.هم ک -
 

خان  –وثوق  یام  که فقط واسهههه ت فت میگیره و جزئي این یام که پول  کلي این
 قروقمیش میریزه با اون قیافه نکرب.

 
 خاله مهري خنده قورت میده و میگه...

 
 پرستار صیامه و مسئول تربیت صیام. –خاله مهري 

 
 من ازب بدم میاد. –صیام 

 
 چرا؟ -
 

شو به  – صیام سرم داد میزنه و بعدب هم میخواد خود چون بده و اذیتم میکنه و 
 ریش بابا ببنده.

 
 تو فسقله بچه میدوني خودشو به ریش بابا ببنده یعني چي؟ –عاطفه 
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آره که میدونم و خودم تو اون فیلمه دیدم و یعني اینکه حامله بشه بعدب  –صیام 

 هم با بابا ازدواج کنه.
 

اعده یه توپ تنیس باز موند و اولین نفر به خودب اومده خاله دهن همه به ق
 مهري بود که هوار شد سر عاطفه بدبخت...

 
صدبار گفتم نشین با این بچه سریاالي ماهواره رو ببین و آخه من  –خاله مهري 

 اینو دیگه کجا دلم بذارم؟
 

ن داره و ام زنه خاله دیگه نمیتونه خودشههو به ریش بابام ببنده و آخه باب –صههیام 
 زنش هم خوشگله.

 
از این مهربونیش دلم خوب شههد و ب*و*سههیدمش و خاله باز رر زد و وثوق 

 خندید و عاطي سرخ وسفید شد.
 

شت و موهاي  سفیدب گذ شکي و اون پیرهن تنگ  نگام از دامن باال زانوي م
 هایالیت شدشو مورد بررسي قرار داد.

 
 تیپم بد نبود. یه نگاه از باال بهم انداخت و من امروز
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 خدمتکار جدیدي؟ -
 

ابرو باال انداختم و اومدم یه چي همچین نرم بارب کنم که خاله مهري از راه 
رسهیده و صهیام ازب آویزونو به زور روي مبز نشهونده گفت : ایشهون همسهر 

 جناب ملکان هستن.
 

ستیم  ش صیام با ذوق به نظاره ن شید جون رو به همراه   واز تك و تا افتادن خور
 دلمون یه حال اساسي پیدا کرد.

 
 چه بي سروصدا. –خورشید 

 
تیام خان از پله ها پایین اومده دسههت تو جیب براي من چشههم رره اي رفت و 
من هم سر جام وایسادم و جم نخوردم و خیره شدم به دهنش تا جوابو بدونم و 

 اینبار خرد شدن اون آدم به راهر همیشه قدرتمندو ببینم.
 

یام تا مراسههم  – ت به علت سههفر خونوادب چند ماهي مهمون خونه منه  آمین 
 ازدواجمون به راه بیفته.

 
شتر در حالت  شید بی ست هم از لب اون خور هم لبخند از لب من رخت بر ب

 تاریك فرورفته و یادم نبود تیام خان اهز خودشو بد نشون دادن نیست.
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صیام هم با حرص خورشید بي حوص له رو همراهي میکنه تنگ تیام که میره و 

 دل خاله و عاطي میشینم و میگم که...
 
 همه خدمه باید اینجور تیپي داشته باشن ؟ -
 

تیامم بند کثافت کاري هسههت ولي دیگه نه تا این حد که تا خونه  –خاله مهري 
بکشههونتش و اینا هم که مي بیني اینجوري شههدن این عاطي ورپریده رو دیدن 

شو فکر کردن اونا هم ای سه تیام دل نجوري تیپ بزنن و چارتا قر و قمیش بیان وا
 میبرن و من برم ببینم اینا واسه ناهار دارن چه میکنن.

 
 خاله میره و نگاه من تو صورت خوشگز عاطي چرخ میخوره و میگم که...

 
 تو اینجا چي کار میکني؟ -
 
 تقریبا هیچکاره ام. -
 
 یعني چي؟ -
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اینجا سرایدار بودن و تو یه تصادف جاده اي میمیرن و یه زماني مامان و بابام  -
خاله مهري هم به حرف فریدون خان منو بزرگ میکنه و یه جورایي من مثه تیام 
شتم که  سو دا شه این ح شم و ولي یه روزي میرم و همی و وثوق ال پر قو بزرگ می

 اضافیم و دستم رفت تو جیب خودم از این خونه میزنم بیرون .
 
 گذاشت تو بري. وثوق هم -
 
 وثوق خیلي ریرتیه درست ولي منطقیه و منو مثه خواهرب میدونه. -
 
 تو چي؟ تو هم اونو مثه برادرت میدوني ؟ -
 

نه کنف  نگاب که دزدیده میشهههه خندم میگیره و اون هم میخنده و رم میشههی
 چشماب.

 
 آمین ؟ -
 
 جانم ؟ -
 
 عاشق تیام نشو و این قولو میدي؟ -
 
 عاشق آدمي بشم که قصد جونمو داره؟ مگه دیوونم -
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عمال اکثریت دختراي اومده تو زندگي تیام عاشههقش بودن و اونقدري که یه  -

سري خاله مهري ازم پرسید منم دل دادم به این مرد مورور یا نه و ولي میدوني 
شته و و اینکه  شه هوامو دا شه براي ماها خوب بوده و همی تیام براي هر کي بد با

 اونو برادرم میدونستم. من همیشه
 
 و چرا میخواي که من عاشقش نشم ؟ -
 
چون من تیامو بعد از این همه سههال یه بار عاشههق دیدم و اونم روزي بود که  -

آیلین اومده بود اینجا و تیام واسه اولین بار خوبت عالم بود و آیلینو عاشق ندیدم 
 ور مردي نکن.درست ولي دردم اینه که تیام عاشقه و خودتو فداي اینج

 
شته  - شم ندا شته هاي خواهرم چ خیالت تخت و من یه عمر عادت کردم به دا

 باشم و این زندگي هم روب.
 
 داشتن تو لیاقت میخواد و دوست داشتنت بیشتر. -
 

 میخندم و اون فقط نگام میکنه و چرا جز مامان هیچکس منو نخواست؟
 

******** 
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خنده میندازه و چه جالب عاطي و آهو ساراي خراب شده سر وثوق هممونو به 

 جیك تو جیك شدن و صیام بند منه.
 

 تو ب*ل*لم لم دادنش خوشحالم میکنه و کنار گوشش میگم...
 
 صیام ؟ -
 
 هوم ؟ -
 
 باباتو دوست داري؟ -
 
شت با عمو وثوق دعوا  - شنیدم دا ست نداره و خودم یه بار  آره ولي اون منو دو

 وقت دوست ندارم ".میکرد گفت " من صیامو هیچ 
 

 دلم که ریش این همه شباهت میشه مینالم که...
 
شوخي کرده قربونت برم و مگه میشه بابایي بچشو دوست نداشته باشه و همه  -

 مامان باباها عاشق بچشونن.
 

 و چقدر امشب من درول میگم.



  198 

 

 
 آمین ؟ -
 
 جان آمین ؟ -
 
ست نداري من خیلي دوست چون بابا تو رو دوست نداره و تو هم بابا رو دو -

 دارم و دیگه هم نمیذارم بزنتت و باهاب دعوا میکنم.
 
 الهي قربونت برم من و آدم که با باباب دعوا نمیکنه. -
 
 تو هیچ وقت با بابات جنگ نکردي؟ -
 

 منت برده رلط میکردم که میگفتم آخ و دعوا که پیشکش.
 
شتم و اینقده مهربونه  - ست دا شه دو شته و من بابامو همی ستم دا شه دو و همی

 بچه که بودم میرفتیم با هم پار  و میرفتیم سینما.
 
 من با بابام اینجاها نرفتم. -
 
 من میبرمت. -
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 راست میگي؟ -
 
 هر وقت دلت گرفت دوتایي میریم بیرون. -
 
 بابا میذاره ؟ -
 
 به خاله مهري میگم اجازه بگیره. -
 
 آره آره بابا از خاله مهري میترسه. -
 

شو  شه دل صانه وقتي که اینقدر راحت می من میمیرم براي این همه کودکانه خال
 کف دست حس کرد.

 
زخماي کمتر شههدم زیر الیه هاي اون کرم پودر آرایشههم محو و تیپم براي اولین 
روز کاري و سوپرایز تیام ملکان تکمیز شده از اون آسانسور پا به طبقه بیستم 

 اه بلد پشت میز جاگیر میشم.و آخرین طبقه اون برج گذاشته ر
 

و نگام میره سههمت اون در دولنگه چرم و یه لبخند موزمارانه رو لبم جا خوب 
 میکنه.
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راس ساعت نه صبح از آسانسور خارج شده وارد طبقه میشه و من از سر جام 
بلند شده جلوب قد علم میکنم و رد تعجب تو نگاب میشینه و هیچي نمیگه و 

 ار...من شروت میکنم اینب
 
سالم و بنده آمین مهرزاد هستم و از امروز منشي شخصي شما و هماهنگیاي  -

 الزمو جناب فتحي و معاونتون انجام دادن.
 

 بي حرف از کنارم میگذره و با دست اشاره میزنه دنبالش راه بیفتم.
 

سرب ایستاده تو درآوردن اون کت گرون قیمت کمك الزمو بهش میکنم  پشت
شو  صدا شنوم  و کت رو توي کمد دیواري ته اتاق به جا رختي آویزون کرده می

 که میگه...
 
لیسههت قرارداداي این ماهو تا نیم سههاعت دیگه میخوام و قهوه اسههپرسههو هم  -

 فراموب نشه.
 
 بله و حتما. -
 

 اون در چرمي قدم برمیدارم که میگه... طرف
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 ازر این به بعد دوست دارم بشنوم بله رئیس. -
 

آدم عقده دار توي دنیا کم نیسهههت و چه جالب که با یه دونه از اونا هر روز و 
 هرشب دم خور باشي.

 
 بله رئیس. -
 

شه و من اینبار حس عقده  شت مانیتور لپ تاپش گم می لبخند محو پیروزیش پ
 ودم بیداد میکنه.تو وج

 
نیم سههاعته با تمام کاربلدي این همه سههال واسههه جمشههیدخان یه پا منشههي 
سوي خودم  سپر شکم بیرون و فنجون قهوه ا ست می صي بودن مو رو از ما شخ
سونم  ساعت میر شده تو نیم  آمادب کرده رو هم به تکمیز اون همه کار انجام 

کار اشاره میزنه با سر و بي  و جلوي آقا که وایمیستم بي نگاه به اون همه حجم
نگاه که بذارمش روي میز و من با اون همه اعتماد به نفس به دسهههت آودره از 

 اولین روز کاریم میگم که...
 
 امري با من نداري رئیس؟ -
 

سرتاپام انداخته فنجون قهوه رو به لباي خوب فرمش نزدیك میکنه و  یه نکاه به 
 که...خباثت چشماب سبزشو باال برده میگه 
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 چند سالته ؟ -
 
 نوزده سال. -
 
پس خیلي بچه اي و تا ساعت نه شب حق خروج از شرکتو نداري و باید کز  -

قرارداداي بسههته شههده تو سههال گشههذته و امسههال فردا قبز از اومدنم روي میزم 
 باشه.

 
جز بله رئیس حرفي درخور ندارم و نه شب از اینجا زدن بیرون مساویه با یازده 

 ونه رسیدن و جنازه شدن.شب به خ
 

******** 
 

ساعت نه شده و من از پشت پنجره هاي سرتاسري به اون همه نور نگاه میندازم 
 و تنم چه خسته ایت و این مرد چه بدذات .

 
شتو ندارم تا یهو خاله  شماره ي اون خونه دراند شارژ تموم کرده و من  شیم  گو

 مهري این روزام نگرونم نشه.
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شقي حق من  همه چي تکمیله و من کاري ندارم و دلم ناي رفتن نداره و چرا عا
 نیست و من صیوه اي دیگه چه آینده عاشقي جلو رومه؟

 
از کنار خیابونکه میگذرم و دوتا ماشههین آخرین مدل برام بوق زنون وایمیسههتن 
شم به کي برمیخوره و دلم شبو خونه نبا صیوه اي اگه ام  دلم به خنده میاد و من 

 چه تنگ صیامه و رفیق این چند روزه بودن تو خونه باباب.
 

ساختمونو میرم و  سیر در تا  شه و من م سم خونه و در باز می یازده و نیم که میر
 توپ و تشر وثوق و نگروني خاله مهري بیشترین آزارم تو کز اون روز میشه.

 
مي / آخه عقز نداري تو نه ؟ گوشههي خاموب میکني واسههه من؟ تو آد –وثوق 

 میفهمي چند نفرو مچز خودت کردي؟
 

 اشك میدوئه تو کاسه چشمم و من واسه امروز تکمیلم.
 

 نمیگیمادر ما دلمون هزار راه میره ؟ –خاله مهري 
 
 ببخشین شارژ گوشیم تموم شد و کارم هم طول کشید. -
 

تا این سهههاعت ول کن کارمندب  –وثوق  رلط کرده اون خراب شهههده اي که 
 نیست.
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 تیام خط میکشه روي اولدورم بولدورم ساعت یازده و نیم شب وثوق.صداي 

 
 چه دوباره صدات بلنده ؟ –تیام 

 
 بعد مخاطبش رو من حقیر میدونه و میگه...

 
 کارا رو انجام دادي؟–تیام 

 
به اون مردونگي وجودب و  ند میزنم  تاخ خ باور میشهههه ومن  نا گاه وثوق  ن

 میگم...
 
 بله رئیس. -
 

 ئ خوبه و فردا تا دوازده شرلکت نیستم و قرارا رو کنسز کن.– تیام
 
 حتما رئیس. -
 

 و من متنفرم از رئیس.
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بي حوصله حوله رو از دو طرف گردنم رد کرده سر اون میز پر و پیمون صیحونه 
 نشسته رو به عاطي بهم خیره گفتم : چیه اول صبحي؟

 
 یعني واقعني منشي تیامي؟ –عاطفه 

 
 نس ماست دیگه.آره و شا -
 

 اذیتت میکنه؟ –عاطفه 
 
 عین خر ازم کار میکشه. -
 

 مادر تو چي کار به کار کردن داري ؟ خیاطي که میکني. –خاله مهري 
 
سه یه زندگي مجردي کفاف نمیده و چند ماه دیگه که این آقا  - خب خیاطي وا

فیقام بشم رتیام پرتم کرد از خونش بیرون من که تو این شهر نمیتونم برم سربار 
 باید خرجي خودمو بدم.

 
اومدن وثوق سکوت به جما آورد و آقا واسه من تیریپ کالس برداشته زیرلبي 
شب هم  سالم داد و با همون اخماي درهم گفت : خودم میرسونمت و  جواب 

 هر ساعتي بود زنگ میزني بیام دنبالت.
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و پس نیازي من بچه نیسههتم وثوق و این همه سههال خودم تنها زندگي کردم  -
 نیست که دلت برام بسوزه.

 
دلم بسههوزه ؟ این حرفه تو میزني؟ آخه بچه سههاعت یازده و نیم شههب  –وثوق 

شممون به  سه توئه بچه میدوني یعني چي؟ یعني اینکه هي چ شتن خونه وا برگ
در باشههه که خانوم صههحیح و سههالم برمیگرده یا نه و تیام هم قرار شههده زیاد تو 

 شرکت نگهت نداره.
 
 تو هم باور کردي. -
 

 صبحونتونو بخورین و اول صبحي اوقات همو تلخ نکنین. –خاله مهري 
 

شپزخونه جو رو عوض کرد و من چقدر  سته به آ ش ست و رو ن صیام د هجوم 
 دلتنگ حضورب بودم.

 
 دیشب کجا بودي ورپریده؟ –صیام 

 
 همه گشاد و سپس خیره به اون نیم وجب قد و باالي پنف ساله شد. چشماي

 
 این چه طرز حرف زدنه بچه ؟ –خاله مهري 
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شده گفت :  شت میز جاگیر  شم رره ي رفته بهش پ صیام بي خیال این همه چ
خودت چند روز پیبش به عاطي گفتي تا این وقت شههب کجا بودي ورپریده و 

 یده نیست؟مگه هر کي دیر میاد خونه ورپر
 

به وثوق خندشههو قورت داده  عاطي آماده شههلیك خنده رو از نظر گذرونده 
باالي پنف سهههاله  رسههیدم و دلم یه ماچ گنده از لپاي تپز اون نیم وجب قدو

 خواست.
 

 مگه هر حرفي من میزنم تو باید بزني بچه؟ –خاله مهري 
 

ه ودم و مگمگه فقط شههما باید نگران آمین بشههین؟ خب منم نگرانش ب –صههیام 
شهر پر گرگه و یکي از اونا بیاد آمینو بخوره چي کار کنیم ؟ تازه  خودت نمیگي 
من آمینو خیلي دوست دارم و نمیخوام گرگ بخورتش و میخوام بزرگ شدم بشه 

 زن خودم.
 

خوشم میاد آینده نگري عمو و زبون هم که نیست و ماشاال اتوبان تهران  –وثوق 
 قزوینه.

 
 بزرگ شدم زن من میشي؟آمین من  –صیام 
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تا پشهههت لبم و صهههداي اون رئیس من ازب بیرار تو هیاهوي راه  خنده اومد 
 انداخته ي صیام راه گرفت.

 
 نه و آمین زن تو نمیشه و چون آمین زن باباته و البته موقت. –تیام 

 
باز هم صد رحمت به این توییر رویه چند روزه که از صیوه به موقت توییر اسم 

 دادیم.
 

 خب همیشه که زن تو نمي مونه و تو یه روز که میمیري. –صیام 
 

با این حرفش صههداي خنده عاطي و وثوق تو هم پیچیده نیم خند خاله مهري 
باالي  یدم از این همه زبون این نیم وجب قد و رو به ره انداخت و من لب گز

 پنف ساله.
 

اله رو بلند تیام بي خیال این همه خنده طرف یخچال قدم برداشههته صههداي خ
 کرد.

 
 چي میخوري مادر ؟ بگو خودم برات بیارم. –خاله مهري 
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یام  کله رو اسههتخدام نکردم ؟ چي کاره ان تو این  –ت تو چرا ؟ مگه اون دوتا آ
 خونه ؟ فقط بلدن پول یامفت بگیرن؟

 
 آه قربون دهنت و فقط بلدن پول یامفت بگیرن. –عاطفه 

 
 .به دل من هم نمیشینن –خاله مهري 

 
 بچه ها بدي که نیستن. –وثوق 

 
اخم عاطي که تو هم کشید هیچي و خاله مهري هم یه چشم رره از اون دست 
به نقداب واسههه گز پسههرب کنار گذاشههت و تیام خیره وثوق گفت : خوشههت 
سوا کنم ؟ نه همچین انگاري به  ست  شو وا اومده داداب ؟ میخواي خوب ترا

 وست داري ؟دلت هم نشستن و خورشید جونو چي ؟ د
 

شونش انداخته بي نگاه به وثوق بهش خیره در حال بیرون  عاطي کوله رو روي 
زدن از آشپزخونه با اون ناز چاشني صداب کرده گفت : خورشید جون دوست 
پسر دارن و دوست پسرشون هم دویست و شیش داره و قیافش هم از این شیش 

 و هشتیاس و لقمش نگیرین و بچه عاشقه.
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د بیرون اون تیام با اون همه دبدبه کبکبه خم شهههد روي میز خاله عاطي که ز
مهري رو ب*و*سههید و صههیام رو نب*و*سههید و خاله چشههم رره اون همه بي 

 مهري پدرونش رفت.
 

صههیام هم نگاب روي اون نب*و*سههیدن مونده گفت : آمین امروز هم میري 
 سرکار ؟

 
 آره و باید برم. -
 

پس شههب دیر نیا خونه که بشههي ورپریده و شههب هم بریم شههام پیتزا  – صههیام
 بخوریم.

 
 نگام روي اون همه کودکانه موند و دلم مشت اون همه بي مهري پدرانه شد.

 
شدم و تیام با اون همه  سر میز بلند  شپزخونه زد بیرون من هم از  صیام که از آ

 بمي صداب توپید به من که...
 

 شرکت باشي. راس هشت باید –تیام 
 

 سري خم کردم و من چقدر توي این خونه ذلیلم.
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ست و یکي به خوب تیپي مرداي  سور داخز میاد تنها نی سان راس دوازده که از آ
شه و البته با طرح یه لبخند و من چه  شیدخان همراب وارد می دیده تو خونه جم

 خوشم اومد از اون لبخند.
 

فیف تکون میده و اون مرد با لبخند بلند شده عرض ادبي میکنم و تیام سري خ
سرب مي بنده و من چقدر از  سالم و رهر بخیر هم تنگ اون تکون خفیف  یه 

 ادبش خوشم میاد.
 

تلفن روي میز زنگ میزنه و آقا دسههتور دوتا قهوه اسههپرسههو رو میدن و تاکید 
سفارب بدم و من هنوز هم  شگي یه ناهار پر و پیمون  ستوران همی میکنن از ر

اینم که بدونم اون مرد توي اتاق چه سههنخیتي با اون رول بي شههاخ و  دل بند
 شدم و مالك اتاق داره.

 
با چند تا تقه به کناره چوبي در وارد میشم و فنجوناي قهوه اسپرسو رو روي اون 
میز پایه کوتاه وسههط چندتا مبز اسههتیز تو اتاق میذارم و یه لبخند هم چاشههني 

 میکنم و میگم که...
 
 ندارین ؟امري  -
 

 مرد لبخند میزنه و من از کنارشون گذشته صداي مرد رو میشنوم که میگه...
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 منشي جدیدت خوشگله. -
 

 و در که بسته میشه جواب اون رول بي شاخ و دم و مالك اوت اتاق رو نمیشنوم.
 
اتاق کنفرانس به گارسههوني کهرسههتوران فرسههتاده دسههتور میدم میز بچینه و  تو

 چقدر بوي رذا اشتها برانگیزه امروز.
 

با چند تقه به در اعالم حضههور میکنم و به اون دو آدم خوب پوب در حال بگو 
 بخند میگم که...

 
 رذا حاضره جناب ملکان... -
 

 نداده رئیس بگویي راه نمیندازم.و جلوي اون آدم لبخند به لب و نگاهش آزارم 
 

هر دو از کنار من میذرن و تو لحظه آخر تیام سههر کرده تو گوشههم با اون داري 
 نفساب میگه که...

 
 باید میگفتي رذا حاضره رئیس. -
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 پوزخندم رو نمي بینه و لبخند پیروزي زده از کنارم میگذره و من خیلي گشنمه.
 

ق صهههداي بلند خنده راه میندازن و من هم با بعد از ناهار هم باز چپیده تو اتا
 فایز ها درگیر شاهد باز شدن در آسانسور میشم و آدمي که انتظارشو نداشتم.

 
 چطوري خوشگله ؟ -
 
 تو اینجا چه رلطي میکني دیوونه؟ -
 
سردایي جان جانم تو  - شرکت پ شدم دیدم  شتم اینورا رد می هیچي عزیزم و دا

 مسیذه گفتم یه سرکي بکشم.
 
 دیوونه میدوني اگه بیاد بیرون... -
 
 چیزي نمیشه و من دختر عمشم و بار اولم نیست که میام. -
 
 یعني قبال هم اومدي؟ -
 
 اوهوم و من با تیام روزگاري داشتم. -
 
 دوسش داشتي؟ -
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 خندید و به سوال جدي و بي خیال من خندید.

 
ت و رفیق بود ولي پش آره خیلي دوسش داشتم و اون پسردایي بود و برادر بود -

 نبود و پشت نبود که از وقتي از خونه بابام زدم بیرون واسم بشه پناه.
 
 این مرتیکه اي که من دیدم اصال آدمنیست چه برسه پشت و پناه. -
 

در اتاق که باز میشه سارا بي خیال سنگرشو همونجور نشسته روي مسز حفظ 
 ه از اتاق.میکنه و نگاب میمونه روي آدم هاي بیرون اومد

 
سرجام فنگي  شستنش میکنه و من از  شم رره حواله مدل ن تیام با دیدینش یه چ

 پا شده لبخند میزنم به اون آم اینبار بي لبخند و با اخم خیره سارا شده.
 

 سارا نگاه دزدیده از میز پایین مي پره و فوري و فوتي میگه که...
 

 رم.من دیگه برم بهتره و با سهراب قرار دا –سارا 
 

به اون دوتا آدم خیره بهش  تند خم میشهههه و گونمو مي ب*و*سهههه و بي نگاه 
 میچپه تو آسانسور و تیام خیره راهش گفت : این حالش خوب بود؟
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شو حفظ کرده اینبار ارهار وجود کرده گفت : من دیگه باید  اون مرد هنوز اخم

 برم و روز خوبي بود تیام و بیا اونوري.
 

ن آم گذاشههته حرف میزنه و من تو حز معماي اخم اون تیام دت وي شههونه او
 مرد و ساراي جیم زده میمونم.

 
 تیام از کنارم گذشته میگه...

 
 بیا اتاقم. –

 
 پشت سرب راه میفتم و عجب استیلي داره.

 
شینه نگاه کیندازه به قد و باالم و من امروز عجیب  رو صنمدلي گردونش که می

آنتیك تیپ زدم و مخصههوصههها با اون مانتو کوتاه سههفید رنگ بندیش تا زیر 
 ب*ا*س*ن اومده و شال شز افتاده دور سر و گردنم.

 
 سارا اینجا چیکار داشت؟ -
 
 هیچي و گذري رد میشده... -
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 کجا زندگي میکنه؟ -
 
 یکي از دوستامون... با -
 
 سهراب کیه؟ -
 
 یکي از دوستامون... -
 
 چرا سارا ارتباطشو با ساالر قطا کرده... -
 
 خب یکي از دوستامون... -
 

 عصبي خودشو جلو کشید و ررید به من که...
 
 چقدر دوستاتون و دوستاتون میکني... -
 
 خب چون یکي از ... -
 
 یرون...بگي دوستامون پرتت کردم از اتاق ب -
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 خیب چي بگم؟ -
 
 عما فرشته خوبه ؟ -
 
 آره. -
 
 هنوز تو ویال طالقانه. -
 
 بله. -
 
 با آرمان زندگي میکنه؟ -
 
 بله. -
 
 برنمیگرده تهرون؟ -
 
 نمیدونم. -
 
 مخیدوني؟ -
 
 چیو؟ -
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حالم ازت به هم میخوره و نه فقط به خاطر اینکه زندگي منو مختز مکردي و  -

 اینکه سربارمي و به خاطر اینکه فرشته رو از زندگي بروندي.نه فقط به خاطر 
 

 میشکنم و دنبال خرده هامم.
 

 رباري که از تو نشسته توي قلبم و بارون چیه و سیز نمیتونه بشوره
 

وثوق قرار شام کاري داشت و عاطي هم خونه دوستاب بود و خاله هم سردرد 
 بود و من بودم و صیام دلش پیتزا خواسته.

 
 خب دوتایي با هم بریم. -
 
 بابات میذاره؟ -
 

 کالفه به پشتي مبز تکیه زد و خیره من شد.
 

سبونده با پررویي  شو به من چ صیام خود سو دیدم و  از پله ها پایین اومدن رئی
 ذاتیش رو به باباجونش گفت : میشه من و آمین بریم شام پیتزا بخوریم؟

 

http://www.roman4u.ir/


 219 باشم تیدعا نیبگذار آم

سنگیني نگاه بهش  نگام سته از این  شونه رفت و من خ سرم پایین رو ن تیام من 
 نگاه کردم و اون دور از ذهن من گفت : قبز از دوازده خونه باشین.

 
میگه و من چشام درشت میشه از این همه توجه داشته به پسرب و آقا پشت بار 

 میشینه.
 

گیرم و صهههداب منو صههیام طرف پله ها میدوئه و من راه اتاقم رو در پیش می
 متوقف میکنه.

 
صیام بچه منه و اگه یه خال رو تنش بیفته باعث و بانیشو نابود میکنم و حالیته  -

 که؟
 
 بله رئیس. -
 
 خوبه. -
 

گاري این مرد همچینم بي  نه ان نه رو لبم و  جا خوب میک مك  ندم نرم نر لبخ
 توجه نیست به بچش.

 
شده به خودم که میام با اون آرایش دخترونه چ شکیم خوب حالت تر  شماي م

 و لبام سرخ و دوست داشتني و من از آیلین کمترم ولي بد هم نیستم.



  220 

 

 
سته اي از موهاي ل*خ*تم که روي  شمیم بهم میاد و د شال پ بافت کوتاهم و و 

 صورتم میریزه رو عجیب دوست دارم.
 
صههیام خوب تیپ شههده توي اون شههلوار جین پر از نوشههته هاي نامفهوم  به

 انگلیسي و سویي شرت سرمه اي با لبخند نگاه میکنم و حس عشقم میجوشه.
 

 صیام بي حرف دست منو گرفته آماده رفتن میشه و من توي گوشش میگم که...
 
 از بابا خداحافظي کن. -
 
 اون که جوابمو نمیده. -
 
 ي از بابات خداحافظي کني.تو وریفه دار -
 

از همین جاي وایسههاده پر اخم و زیرلبي از باباب خداحافظي میکنه و جوابي 
نمیشههنوه و نه انگاري این مرد آدم بشههو نیسههت و انگار فقط دردب چشههم زهر 

 گرفتن از من بوده.
 

 با اون فکر بکرم پیتزا رو گرفته میریم به سمت اون یه قطعه از بهشت خدا.
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سههر وصههدا در باز میکنه و منو آدم حسههاب نکرده صههیامو به آ*ل*و*ب آهو پر 

شت گردني تا  شو گرفته و اون تاپ پ سط رون شلوار  تا و سارا با اون  شه و  میک
وسط حیاه میدوئه و دستاشو براي صیام باز میکنه و صیام با تردید خودشو تو 

 ب*ل*ل پر از عشق یکي از اقوامش جا میکنه.
 

 چه کرده.آمین خانوم  –آهو 
 
 همه رو دیوونه کرده. -
 

صیام میخنده و سارا بنداي کفش صیامو باز میکنه و میبرتش داخز و آهو کنارم 
 قدم برداشته میگه...

 
 دلمون تنگت بود خانوم. –آهو 

 
 منم و صیام دلش میپوسه تو اون خونه. -
 

 سارا تو درگاه وایساده سرتاپامو با نگاب وجب کرده میگه...
 

 تیپ زدي و خبریه؟ - سارا
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 بده آدم حسابت کردم خواستم از وجودم م*س*تفیض شي. -
 

سارا رو کنار میزنم و مي چپم تو اون  شه  شنه که بلند می شنه و ت صیام گ صداي 
 خونه ي براي من امن ترین نقطه این شهر.

 
کنار خنده هاي صههیام و قربون صههدقه هاي سههارا و آهو شههام میخورم و چقدر 

 ما خوشبختم.کنار این ج
 

******* 
 

سبونده  صیام تو ب*ل*لم به خواب رفته رو جابه جا میکنم و لبامو به گونش چ
 آروم و پر از عشق مي ب*و*سمش.

 
به وثوق روي پله هاي ورودي به انتظارمون نشسته لبخند میزنم و اون هم با دو 

 قدم بلند خودشو بهمون رسونده در حال گرفتن صیام از ب*ل*لم میگه...
 
 خوب گذشت؟ -
 
 به صیام بیشتر. -
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 پیش سارا و آهو بودین؟ -
 
 اوهوم. -
 

سوندم که اون مرد من تا ابد  سالن ر شي خودمو به  شب پر از خو سته از یه  خ
لپ  لپ ق با ق گار مهمون بود و  نان تو دود سههی که همچ یدم  ازب متنفر رو د

 زهرماري باال رفتن از خودب پذیرایي میکرد.
 

 ذشتم که گفت : اون باباجونت ادب یادت نداده بچه؟آروم از کنارب گ
 

شماب انداممو زیر و  شنه پا چرخیدم و نگاه خیرمو دادم به مردي که با چ رو پا
 رو میکرد.

 
 آمین چرا نمیري بخوابي؟ –وثوق 

 
پر از اخم طرف من نشههونه رفته بود و همچنان صههیام به ب*ل*ل روي  نگاب

 اولین پله ي راهیابي به طبقه باال وایساده بود.
 

 به تو مربوه نیست. –تیام 
 

 آمین برو بخواب. –وثوق 
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 وثوق همین االن گورتو گم میکني وگرنه... –تیام 

 
 وگرنه چي؟ –وثوق 

 
 خودمو عقب کشیدم که تیام داد زد...

 
یام  جازه  –ت با من چطور برخورد کني ا یاد نگیري  تا  کدوم گوري میري؟  تو 

 نداري قدم از قدم برداي و شیرفهمي؟
 

خواب صههیام سههنگینه ولي با داد باباب تکوني خورد و وثوق اونو بیشههتر به 
 ب*ل*ل فشرد.

 
وثوق نگروني بابت منو واسهههه یه لحظه فراموب کرد و راه پله ها رو با دو باال 

ت و من موندم و تیامي که تو دو قدمیم وایسههاده بود و باز با نگاب وجب به رف
 وجب وجودمو نگاه میکرد و چشماب عجیب خمار بود.

 
 بابا جونت سالم یادت نداده ؟ -
 
 ببخشید و من حواسم نبوده . -
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 حاال که حواست هست و بگو. -
 
 سه....سالم. -
 
 سالم چي؟ -
 
 سالم رئیس. -
 
 خیلي هم باري به هر جهت بار نیومدي.آهان و پس  -
 

فاصله دوقدم به یه قدم رسوند و دستاب پهلوهامو فشرد و سرب کنار گوشم از 
 حرکت ایستاد و نفساي دارش از بازي شالم گوشمو سوزوند.

 
 قرار داشتي ؟ با پسر من میري کثافت کاري؟ طرف بهت خوب رسیده ؟ -
 

 گش فشرده شد.اشکم قطره شد و ریخت و پهلوم میون چن
 

 صداي قدماي وثوق روي پله ها اونو ازم دور کرد و من دوئیدم.
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شد و ریخت و چقدر  شکم قطره  سالن پیچید و باز ا صداي قهقهه خندب تو 
 جاي دستاب روي پهلوهام میسوخت.

 
پشت در لیز خوردم ونشستم و نگام به تنها دارایي اتاق یعني همون تشك افتاد 

 میشن. و یه روز همه محتاجم
 

******* 
 

صندلیش  صیام از روي  شدم و  شپزخونه  ست گرفته راهي آ کت جینم رو به د
 جستي زده مهمون ب*ل*لم شد و من براي عقده اي نشدنش همه کار میکنم.

 
له مهري بي حواس بود  خا گاه وثوق روي من چشههم پف کرده مونده بود و  ن

 عجیب امروز.
 
 خاله طوري شده؟ -
 

د و سههرب پایین افتاد و از پشههت میز کنار کشههیده با یه نگاه عاطي نگران شهه
شته گفت :  شم به راهش دا شد و وثوق چ شگاب  خداحافظي زیرلبي راهي دان

 مشکو  میزنین شما دوتا.
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له جازه  –مهري  خا نگ زد ا خانومي ز یه  عد از رهر  مادر و دیروز ب هیچي 
شگاه  سره تو دان ستگاري و مثه اینکه پ سه عاطي خوا شب بیان وا ست فردا  خوا

 عاطي اینا داره دکتراشو میگیره و منم هنوز هیچ کاري نکردم.
 

سط بهت وثوق گفت : اگه عاطي عروس  شده یهو و شاد  شماي گ صیام با چ
 وثوق نمیتونه باهاب عروسي کنه.بشه که عمو 

 
 این چه حرفیه صیام جان ؟ وثوق مثه داداب... –خاله مهري 

 
 من داداب عاطي نیستم و من داداشش نیستم. –وثوق 

 
دادب اون دوتا نخاله رو زد رو استپ چه برسه مني رو که کنار دستش نشسته 

 بودم .
 

 وثوق که رفت خاله مهري گفت : این پسره چي گفت ؟
 
 فکر کنم... -
 

شو آروم کرده گفت : پدرسوخته چه تا حاال  صدا خاله مهري یهو یه لبخند زده 
زبون به دهن گرفته بود و حاال من چه کنم با این فردا شبیا و اصال باید ببینم مزه 

 دهن عاطي چي هست.
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 حاال نمیشه فردا شب اینا نیان ؟ -
 

م بخت این دختره رو ببندم و به خاطر این پسههره بزدل که نمیتون –خاله مهري 
هي این همه سههال دندون سههر جیگر گذاشههتم ببینم کي این به حرف میاد و 

 حقشه بذار یه کم بکشه.
 
 آخه... -
 

 آخه نداریم و این بچه منه خودم میشناسمش باید آدم بشه. –خاله مهري 
 

 خاله میخواین عمو رو اذیت کنین؟ –صیام 
 

 .اینا تنبیهه مادر –خاله مهري 
 

 صیام خندید و من هم خندیدم .
 

 عجب شبي بشه فردا شب.
 

******* 
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شروت کردم به زدن حرفاي تکراري هر  شته  سو رو جلوي روب گذا سپر قهوه ا

 روزه.
 
 امروز سه تا قرار مالقات دارین که... -
 
 همیشه اینقدر مانتو کوتاه مي پوشي؟ -
 

یدنم دسهههت از خیرگیش  بي که از اول د به اون آدم هیز  یال جواب دادن  خ
 برنداشته بود و گفتم : نیم ساعت دیگه وکیلتون میان براي...

 
ي قراره بیاد و دیشههب بچه منو کدوم  - جواب منو بده و من خودم میدونم کي کت

 گوري بردي؟
 
 من... -
 

 و توپید بهم که... نذاشت این جمله ي با من شروت شده خاتمه پیدا کنه
 
اینو تو گوشههت فرو کن که تا زمانیکه صههیوه مني حق نداري هرزگي کني و  -

شي ولي خوب ندارم زیر  ست قبلش چي بودي و بعدب چي می سم مهم نی وا
 اسم من گند و کثافت باال بیاري و شیرفهمي که؟
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امانم به مامانم به من خراب بودن یاد نداد و مامانم به من هرزگي یاد نداد و م

 من هرجایي شدن یاد نداد.
 
 دیشب خونه سارا و آهو بودیم. -
 

شماب به جون تنم  شت بلند تکیه زده باز با چ صندلي گردون پ شتي اون  به پ
افتاد و با اون لبخندي که من ازب ترسههیدم گفت : همچین بد  هم نیسههتي 

 انگاري و به درد چند شب...
 

قدم به عقب برداشهههت و دل و رودم تو هم پیچید و صهههداي قهقهه پر  پاهام
 تمسخر اون مردت من تا ابد ازب متنفر تو اتاق انعکاس گرفت.

 
 در رو پشت سرم بستم و قطره اشکم چکید و دلم مشت شد.

 
با  له  یافگیش که مالقات کرد و وکی با وکیز خوب تیپ ولي عاري از خوب ق

کوچك خان جنگلیش هیز بازي درآورد و لبخند  اون سههن قد بابابزرگ میرزا
کریه به نمایش گذاشهههت و تهش هم باز هزار تا حرص خوردن من رفت و یه 
خانوم آالگارسههون کرده از آسههانسههور بیرون زد و بي نگاه به من و سههرکرده تو 

 گوشیش گفت : تیام هست ؟
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 وقت قبلي داشتین؟ -
 
 بگو سحر اومده و خودب میفهمه. -
 

 داره و چشمش دنبال آیلینت جمشید خانه؟ سحر
 

 تلفن رو بعد از چندتا بوق من حرص ده جواب میده و میگه...
 
 چي کار داري باز؟ -
 
شون  - سم شما کار دارن و گویا ا شین رئیس و یه خانومي اومدن میگن با  ببخ

 هم سحره.
 
 بفرستش داخز. -
 
 بله رئیس. -
 

 ذیراییش سفارب قهوه و کیك نداد.اولین مهمون رئیس بود که رئیس براي پ
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هنوز در پشت سر سحر خانوم بسته نشده صداي داد و بیداد دو نفر باال میره و 
من بي خیال دوربیناي مداربسههته خودمو به در اتاق نزدیك میکنم و میفهمم 

 سمت این سحرخانومت نیاز به وقت قبلي نداشته رو.
 

 و نمیتونم صیامو نگه دارم.من این هفته بلیط دارم واسه سوئیس  –سحر 
 

 اون بچه تو هم هست. –تیام 
 

ید فکر اینجاب هم  -سههحر با که حضهههانتشههو میگرفتي  با و اون وقتي  با نه 
 میکردي.

 
ضانت بچه رو  –تیام  شیني بچتو بزرگ کني که منم ح شوهر نکني ب ستي  میخوا

 نگیرم.
 

به هر حال من این هفته نمیتونم صههیامو نگه دارم و بهتره تا یه ماه آینده  – سههحر
 آخر هفته هاي با من بودنش کنسز بشه.

 
 چقدرم خانوم تو بند بچه است. –تیام 
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نه که حضههرت آقا همه زندگیش بچشههه و ازدواجت به کجا رسههید ؟  –سههحر 
 منشي جدید استخدام کردي و همچین بد  هم نیست و نه؟

 
 سحر گم شو بیرون و حوصلتو ندارم. –یام ت

 
 لیاقت نداري و درهر صورت بهتره صیامو قانا کني. –سحر 

 
 اون بچه از خداشه تو رو نبینه. –تیام 

 
 اتفاقا صیام میمیره براي من. –سحر 

 
فکر نمیکنم و چون هر هفته براي اومدن به خونت باید کلي دنگ و فنگ  –تیام 

 داشته باشیم.
 

 تو گوب اون بچه رو از حرفاي مذخرفت پر کردي. –سحذر 
 

نیازي به حرفاي من نیست و فکر کردي نمیدونم دوهفته پیش سه ساعت  –تیام 
 تو البي آپارتمان منتظر تو بوده تا بیاي و در خونه رو براب باز کني.

 
 من اون روز یه کنفرانس مهم داشتم. –سحر 
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 خودت و کنفرانسات برین به در  و دیگه حوصلتو ندارم. – تیام
 

 بیچاره اون زني که باید تو رو تحمز کنه. –سحر 
 

 من عشق به پاي اون زن میریزم. –تیام 
 

 دقیقا مشکز تو اینه که عاشقي نمیدوني یعني چي و همه چیت زوریه. –سحر 
 

فت و  له رو گ مدن از اون در چرم این جم حال بیرون او من هم خودمو در 
سرگرم مانتیور خالي از هر برنامه اي کردم و وقتي توي آسانسور گم شد ؛ نگام 

 افتاد به تیام بهم خیره.
 
فقط میخوام یه دونه از این حرفا بییرون درز کنه و میدوني که کمربندم چقدر  -

 خوب فرمه...
 

 ترس دوئید تو جفت کاسه چشمام و تهدیدب عجیب کارساز بود.
 

 آمین یه کار واسم میکني؟ –عاطي 
 
 چي کار؟ -
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 یه جوري این خواستگاري رو به هم بریز. –عاطي 

 
 دیوونه شدي؟ -
 

اومدن صیام تو آشپزخونه نگامو از تعجب به درآورد و دستام براي به آ*ل*و*ب 
 گیري اون موج محبت باز شد.

 
یام تو ب*ل*لم خودشههو جا کرده گفت : عاطي میخواي زن یکي دیگه  صهه

 ي؟ پس عمو وثوقم چي؟بش
 

 عاطي با ذوق خودشو جلو کشید و لبخند ول داد و گفت : صیامي ؟
 

 اوهوم؟ –صیام 
 

 اون هم*س*ترات بودن... –عاطي 
 
 بچه رو خر نکن و یه کاریش میکنم. -
 

 عاشههههقتم. –عاطي 
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 حاال برو آماده شو و زیاد هم به خودت نرس. -
 

اونکه میشم عینهو تیمارستان فرار کرده ها و به نظرت شلوار دامني سبز  – عاطي
 و بلوز مردونه طوسي به هم میاد ؟

 
 راست کار امشبه و فقط یادم باشه قرص زیر زبونیاي خاله رو بذارم دم دست. -
 

 گونم رو که ب*و*سید و از آشپزخونه زد بیرون و من داد زدم که ...
 
 ه ها رو بپوشیا .خر نشي اون جز کهن -
 

 صداي خندب پیچید و من شره میبندم یه چي بدتر بپوشه.
 
 صیام؟ -
 
 بله ؟ -
 
 هم*س*تراتو میاري؟ -
 
 واسه چي؟ -
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 میخوام ببینمشون. -
 
 باشه و ولي من دارم میرم استخر و میارم بهت میدم و مواربشون هستي؟ -
 
 مثه جفت چشام. -
 
 باشه. -
 
 روي پام که جست میزنه خندم میگیره و چه شود امشب؟ از
 

******* 
 

از درز در و اون مهموناي زیادي عصهها قورت داده رو نگاه کردم و خاله مهري 
 توپید به عاطفه گوشه آشپزخونه کز کرده که چرا چایي نمیاره.

 
 عاطي که از کنارم گذشت براب یه چشمك اومدم و اون خندید .

 
 ین اعجوبه امشب...عجب تیپي زده ا
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از پشت به اون شلوار جین آبي کاربني و تي شرت ساده اب نگاه کردم و فکرم 
 رفت سمت حرص خوردنا و تو سر زدناي خاله مهري.

 
 نگام به قفس هم*س*ترا بود و دلم نگرون گم شدنشون.

 
 باز میکنم در کوچولوي قفس رو و ...

 
سیر فرار یکي از ا شمام دنبال میکنم م سا رو و چه جالب که با چ سفید نانا ون 

سط مبز هاي  سمت میز بزرگ و ست میره  صیام را شتنيت  ست دا اون موجود دو
 استیز خونه خاله مهري.

 
 بحث که میکشه به اصز مطلب دلم میریزه...

 
 میریزه از این همه بیچارگیم...

 
 میریزه از این همه بدبختیم...

 
 میریزه از این حسرت به دلیم...

 
 از این بي خواستگاري و پیش کش شدنم... میریزه
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 میریزه از این کتك خوردناي جاي هدیه بعد از عقدم...

 
 و من یك روز جبران میکنم...

 
 همه ي این بد بیاریها رو جبران میکنم...

 
 خب اگه اجازه بدین... -
 

مکث مادر شاخ شمشاد تو چشمم رفت و من مسیر نگاشو دنبال کرده رسیدم 
ید ناناسي که عالوه بر صیام من هم ارادتي بس عظیم نسبت بهش به همون سف

 پیدا کرده بودم و یه لبخند نامحسوس نشست رو لبم و ...
 

شام از ولوم  سنگر گرفته با تفریح نگاه کردم و گو به اون هیکز گنده باالي مبز 
 باالي اون همه جیغ سوت کشید...

 
 مو...موب...مهههوب...واااي... -
 

سرعت خونه رو تر  کردن و عاطي نفس جو که به ه ستگارا با  م ریخت و خوا
آسوده روي مبز ول شد و تیام عصبي به هم*س*تر توي مشت وثوق نگاه کرد 

 و دادب هم خونه رو لرزوند هم تن منو...
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 صیههههههام... –تیام 

 
 چته داد میزني ؟ صیام استخره. –وثوق 

 
قدماي بلندشههو که طرف آشههپزخونه برداشههته میشههد و مي فهمیدم که  مییدیم

شستش خبردار اینه که من اون رلط اضافه رو کردم و آبروشو ریختم و من چه 
 تند اشهد میخوندم زیرلب.

 
 کجا داري میري؟...تیام با توام. –وثوق 

 
شت شو پ شده توي حیاه دوئیم و حس میکردم قدماي بلند  دوئیدم و از در باز 
سرم و تو پاگرد طبقه پایین بهم رسید و موهاي دم اسبي شدمو کشید و به پشت 

 پخش زمین شدم و تك به تك زخماي درحال ترمیمم به سوزب افتاد.
 

بازومو پرشههتاب کشههید و به داد و بیداد از راه دور وثوق بي توجهي کرد و من 
 پرت شدم تو تبعیدگاهم با دکوراسیون یه تشك.

 
وجودمو میگرفت و من خودمو رو زمین عقب میکشههیدم و اون  ترس رفته رفته

 قدم به قدم جلو مي اومد.

http://www.roman4u.ir/


 241 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
صداي ضربه هاي خورده به در هم از اون نزدیکي کم نمیکرد و اون کنارت منت به 
دیوار رسههیده و تو دل دیوار مچاله شههده زانو زد و صههداي عاطي لحظه اي نگاه 

 اونو به در کشید.
 

تقصیر خودمه و خودم خواستم و من ازب خواستم و اون  تیام تروخدا و –عاطي 
 تقصیري نداره.

 
 نگاب رو به من کشید و کنار گوشم ررید که...

 
یه امشبو از گ*ن*ا*هت چشم مي پوشم ولي از این به بعد یادت میمونه که  -

سي که باباب هم  سرباري و ک ستي و فقط یه  تو در حد کلفتاي این خونه هم نی
 ار چیزي نیست.نخوادب جز سرب

 
 چه دردنا  میکوبه تو صورتم اون واقعیت همیشه تو وجودم باورم شده رو.

 
قبز از بیرون زدنش براي من ماتم زده و به این همه طفیلي بودنم لعنت فرستاده 

 میگه که...
 
اگه نگهت میدارم واسههه اینه که خوب ندارم کسههي که اسههم منو پشههت بند  -

ش خواست بکنه و پس حواست باشه تو هیچ اسمش ید  میکشه هر رلطي دل
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صیام کمتر به پر و پام مي  سن بودنت اینه که  حقي تو این خونه نداري و تنها ح
 پیچه.

 
از اتاق که بیرون میزنه و صههداي دادشههو سههر عاطي میشههنوم و توي تاریکي و 

 سکوت فرو میرم.
 

 رباري که از تو نشسته روي قلبم و بارون چیه سیز نمیتونه بشوره
 

شیده  شتاي ک سرماي اون انگ شردم اون همه  ست عاطي و ف ستم رفت روي د د
 رو.

 
 چته تو؟ -
 

 شرمنده ام. –عاطي 
 
 نباب. -
 

 شما دوتا دیشب منو دق دادین. –خاله مهري 
 

 تیام جونتون بیشتر از همه دقتون داد. –عاطي 
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 اسم این پسره رو نبریا و میخوام سر به تنش نباشه. –خاله مهري 

 
 آره جون من. –عاطي 

 
منو مسخره نکن دختر و حاال آبروتو تو دانشگاه بردي خوب شد و  –خاله مهري 

از امروز اگه این پسههره تو دانشههگاتون چو ننداخت که خونه ما موب داره من 
 اسممو عوض میکنم.

 
 الهي من فدات شم خاله جون و حرص نخور شما. –عاطي 

 
ده دوئید تو آشههپزخونه و تو ب*ل*لم خاله چشههم رره رفت و صههیام هیجان ز

 خودشو جا کرد و من گداي محبت لبریز از عشق شدم.
 

 هم*س*تراي من کجان ؟ –صیام 
 

عاطي لبخندزنون گونه نرم و ناز صههیام رو کشههیده گفت : من قربون خودت و 
 اون هم*س*ترات هم میرم و چه با آمین جونت رفیق شدي.

 
 خب دوسش دارم دیگه . –صیام 
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خاله مهري پر عشق لبخند زد و چقدر مادرانه خرج این بچه کرده باشه رو فقط 
 خدا میدونه.

 
 من دیگه برم و داره دیرم میشه. -
 

شپزخونه اون تیپ  سیدمش و تو آینه قدي کنار در آ صیام اخم کرد و من ب*و*
آالگارسههون کرده امروز رو از نظر گذروندم و مانتو بلند پوشههیدم امروز ببینم 

 ونه اي داره باز این رئیس؟به
 

از در خونه که میزنم بیرون رخ به رخ اوني میشههم که شههش ماهي هسههت بي 
 خبرم از وجودب و دلگیرم از همه نامردي هاب.

 
شه بازوهاي من که  صد میکنه و ته اون همه خیرگي می نگاب ناباور منو خیره ر

 تو مشتاب اسیرن.
 
 تو اینجا چیکار میکني؟ -
 
 ه باید برم و میشه دستمو ول کنین؟من دیرم شد -
 
 ول کنین؟ شدم شما ؟ آمین بگو اینجا چه میکني؟ -
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 به خودم مربوطه. -
 

شه این  شینه روي اون لباي باریکش و چقدر گاهي خوب قیافه می لبخند نرم می
 مرد.

 
 دلتنگت بودم. -
 
 من نبودم. -
 
 کردي؟ چه بي محبت شدي و این همه سال خوب بودن باهمو فداي چي -
 
فداي کسههي که نامردیت دامنشههو گرفت و باورم نمیشههه یه روزي اینقدر رذل  -

 بشي؟
 
 همه این تو سریات واسه خاطر یه دختر بي پدر مادر پایین شهریه. -
 

سال برام ریرت خرج کرده  باورم شه که این همه  شه این مرد همون آدمي با نمی
سبه به  ستم میچ ست را شه کامم وقتي که به خودم میجنبم و د و چقدر تلخ می
گونه سهمت چپش و در پارکینگ خود به خود باز میشهه و مرسهدب بنز کالس 

 اي رئیسم کنار پام وایمیسته.
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ن آدم دست به گونه و رئیس چشماب از سرعت خرج رفتارم میکنم و از کنار او

این همه نزدیکي باریك شههده میگذرم و تند تند با اون کفشههاي پاشههنه هفت 
 سانتي راه میرم.

 
صههداي بوق یه ماشههین کنار گوشههم شههنیده میشههه و نیم نگاه من حروم اون 
شه و ترس تو وجودم میپیچه و من یه روز  شکیش می سدب بنز کالس اي م مر

 اشو ازب میگیرم.انتقام همه بدیه
 
 بیا باال. -
 
 مزاحمتون نمیشم. -
 
 گفتم بیا باال. -
 

صههداي دادب سههکوت اون کوچه باراي باالشهههرو شههکاف میده و من میچپم 
 روي صندلي نرم و چرم سفید کنار دستش و خیره نیمرخ پر اخمش میشم.

 
 ساالر چي کارت داشت؟ -
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 هیچي. -
 
 بودي؟ هیچي و این همه تو ب*ل*لش وایساده -
 
 شما اشتباه میکنین و ساالر خیلي وقته منو ندیده... -
 
 دیشب چرا اون رلطو کردي؟ -
 
 من معذرت میخوام. -
 
شکز ندارم ولي  - شي م شکلي ندارم و یعني زیاد دم پرم نبا ببین و من با تعو م

که ؟  یدونم و تو و شههیرفهمي  مت درازتر کردي من م پاتو از گلی آمین بفهمم 
 بشي خواهرزنم پس نذار از این بیشتر واسه هم مشکز بتراشیم.تهش قراره 

 
 من متاسفم. -
 

 کمي سکوت بود و کمي آهنگ الیت فرانسوي.
 
 آیلین اصوال چند وقته مسافرت میکنه؟ -
 
 وقتي میره پیش مامانش یه چهار پنف ماهي هست و ولي اینبارو نمیدونم. -
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خواسته تو رو وقتي به دنیا اومدي مامانش ؟ پس راسته که مامان آیلین حتي ن -

 ببینتت.
 

 که چي ؟ میخواي خرد بشم با این چند جمله ي تکراري و روزمره شده؟
 
تا ده سهههالگي من  - بله راسههته و هیچ وقت نخواسهههت منو ببینه و آیلین هم 

 نمیدونست که من خواهرشم و من مامان فرشتمو داشتم.
 
 چطور با عمه رابطه داشتي؟ -
 

طلبکار بود و منتظر بود به تك تك اون سههواالي باعث عذابم جواب  لحنش
 بدم.

 
له  - که خا مامان و بعدب هم  بالم مي اومد و منو میبرد پیش  یال دن له فر خا

 فوت شد و ساالر و سارا بودن.
 
 تو زندگي عمه فرشته منو نابود کردي. -
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شتر از این زندگي منو نا سر زبونم اومد که بگم خیلیا بی فتم و بود کردن و نگتا 
دلم خیلي میخواست تو گوشش داد بزنم که تو همه آیندمو سواي زندیگم نابود 

 کردي.
 

با لبخند و اون مرد لبخند زن و من از حضههورب ل*ذ*ت برده رو با نگام بدرقه 
کردم و اون پشت در اتاق گم شد و بعد از چند دقیقه باز در آسانسور باز شد و 

مرد توي این چند وقته به فراموشي سپرده شده از پشت  من شوکه از حضور اون
 میزم بلند شدم و به طرفش رفتم و دستم میون دستاي گرمش فرو رفت.

 
 سالم. -
 
 سالم خانوم منشي و وثوق گفت منشي این لندهوري و باورم نشد. -
 
 حاال باورت شد؟ -
 
 هي همچین و نگفته بودي اینقده خوب تیپي خانوم . -
 

 و اون خیره نگام شد و همگام من طرف اتاق قدم برداشت. خندیدم
 
 مگه نگفته بودي داري از ایران میري؟ -
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 یه ماه دیگه و کارام یه کم تو هم گره خورد اینه که یه ماهي هستم. -
 
 اوه امیدورام زودتر حز بشه و رئیس منتظرته. -
 
 اذیتت که نمیکنه. -
 
 شما بهتر مي شناسینش. -
 
 باب و اون ارزب حرص خوردن نداره. بي خیالش -
 

خندیدم و اون با نگاه مهربونش باز افتاد به جونم و آخرب وارد اون اتاق با در 
 چرمي شد.

 
شم  شونم میداد و خودم هم از تیپم خو ستیز ن مانتوي امروز بلند بود و خوب ا

 مي اومد و خدا پدر مادر آهو رو با این مانتوهاي فوق تصور شیکش بیامرزه.
 

کمي که گذشت باالخره اون سه مرد از اتاق بیرون اومدن و هر و کرشون سالن 
سه اولین بار خنده  شون کرد و من وا ضور رو نیز م*س*تفیض و بهره مند از ح

 از ته دل این رئیس جان رو مشاهده فرمودم.
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 پس شب خونه تو و بگو اون وثوق هم باشه. –شایان 
 

 حتما و منتظرم. –تیام 
 

یاروي خنده به لب سههري برام تکون داد و من هم براب لبخندي از ته دل  اون
 اومدم و شایان رو بهم گفت : کاري نداري آمین؟

 
 نه. -
 

 پس شب میبینمت. –شایان 
 

سر پایین انداختم  اون یاروي خنده به لب با ابروي باال رفته منو نگاه کرد و من 
 و تیام گفت : دیگه برین و مزاحممین.

 
ن فحشههي زیرلب داد و اون یارو رش رش خندید و چه امروز اسههپرت و شههایا

 تیپ زده بود.
 

سرم  ستون میزم کرده باال  ست  سور تیام د سان شویي آ شدن درهاي ک سته  با ب
 وایساد و پهلو زد به پهلوي نکیر و منکر بیچاره.

 
 مثه اینکه با تو نمیشه راه اومد. -
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 متعجب نگاب کردم که توپید...

 
 ا رفیقاي من تیك میزني؟چرا ب -
 

شتم  سه هفت هزار پ شد و من تو رو دارم وا ابروهام باال پرید و دلم پر از خنده 
 بسه و تیکم کجا بود جناب؟

 
 اگه ناراحتتون کردم متاسفم...رئیس. -
 

 مکثم روي مخش بود و چه مزه داد این روي مخ بودن.
 
 حد خودتو بدون. -
 

دهنده بود صهههداب و نگاه من دنبال اون مدال آویزون شهههده از زنجیر  اخطار
نداشهههت براي من بي سههواد ولي عجیب  پالتین گردنش بود و هیچ مفهومي 

 خوشگز بود و دلبر.
 
 حالیت شد؟ -
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 بله...رئیس. -
 

مکث هاي تهش به رئیس ختم شههدم آزارب میداد و جنگز سههبز نگاشههو در 
 چقدر این نگاه و این رنگ خاص بود. عرض ثانیه اي طوفاني میکرد و

 
پس فردا جلسههه هیئت مدیره اسههت و میخوام راندمان شههش ماهه گذشههته  -

جلوي همشههون باشههه و فردا تا هر وقت طول بکشههه میموني و همه رو تایپ 
 میکني .

 
نگاب کردم و اینبار نگاه اون خندون منو نشههونه رفت و راندمان شههش ماهه 

شته و تایپ اون همه ا شبانه روز بود و گذ تفاق و حسن اون همه اتفاق کار پنف 
 من از امشب باید شروت میکردم.

 
خاله مهري ررف شههیریني رو به دسهههت یکي از اون دوتا نخاله داد و من رو 

 راهي پذیرایي کرد و وثوق با نگاب تشویقم کرد که کنارب جاگیر بشم.
 

شههیفته این همه متانتش  شههایان بهم لبخند زد و اون مرد لبخند به لب باز منو
 کرد.

 
 چه اعجب و مفتخر به زیارتت شدیم. –شایان 
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 لبخند زدم و تیام فقط نگام کرد.
 

 حاال چند وقتي اونوري؟ –وثوق 
 

 معلوم نیست و تو چي کاره اي ؟ تیام میگفت تو شهرداري گیري. –شایان 
 

 یه مشکز کوچیك بود و فردا حز میشه...بهزاد ساکتي؟ –وثوق 
 

هیچي و داشههتم فکر میکردم آخرین باري که اومدم اینجا و این خانوم  –بهزاد 
 خوشگله اینجا نبود.

 
 آمین مهمون این خونه است. –وثوق 

 
 چه جالب که همه حا من مهمونم و هیچ جا خونه من نیست.

 
 ساالر کجاست ؟ –بهزاد 

 
 با اسم ساالر ابروهام تو هم فرو رفت و تیام مچ حالتمو گرفت.

 
 تو راهه و آمین هنوز عاطي نیومده ؟ –وثوق 
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 نه گفت شب با دوستاب میره شام بیرون و... -
 

شم رره  سه نگرونیش رفتم و اون چ شونه باال انداختم و یه لبخند دندون نما وا
 رفت و من ته مهاي اون چشم رره لبخندشو دیدم.

 
سینه عاط سینه به  شیریني باومدم از اون جما مردونه کناره بگیرم که  ه ي جعبه 

 دست دراومدم.
 

سه دومین بار خنده رو  شته بود و من امروز وا سرخوشش خونه رو بردا صداي 
 رو لباي اون رئیس همیشه واسه من اخم داشته ودیدم.

 
شید و یه دونه از  شو جلو ک شایان خود شت و  سط میز گذا شیریني رو و عاطي 

چیه  ناسبت این شیرینياون شیرینیاي خوب برو رو به دست گرفت و گفت : م
 عاطي خانوم ؟

 
عاطي شههالشههو از سههر کشههید و در حال رفتن تو آشههپزخونه با اون ولوم باالي 

 سرخوشي دار داد زد که...
 

 شیریني خواستگاریمه و همون که آمین جونم همش زد. –عاطي 
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تیام بهم چشههم رره رفت و وثوق با خیال راحت یه گاز به شههیرینیش زد و به 
ددرصد شیریني شد گوشت تنش و شایان یکي کوبید پس سر وثوق احتمال ص

 و بهزاد کرکر خندید.
 

 صیام کجاست ؟ –بهزاد 
 

 تو نشیمن داره کارتون میبینه. –وثوق 
 

سیرم شو طرفم دراز کرد و  م ستا صیام منو که دید خوابالو د شید و  شیمن ک به ن
من اون موج عشههقو به تن کشههیدم و کنار بلبز زبونیاب باب اسههفنجي دیدم و 

 پاپ کورن خوردم.
 
 آمین ؟ -
 
 جون آمین ؟ -
 
 من چند روز پیش تو پار  عاشق شدم. -
 

سختي گفتم : شق  در حد انفجار خنده تو وجودم قز زد و به  چرا فکر کردي عا
 شدي؟
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آخه یه دختره هسههت و موهاب خیلي بلنده و همش با یه پسههره بازي میکنه و  -

بار  یه  تازه من میدونم دختره هم منو دوسهههت داره و آخه  پسههره هم زشههته و 
بیسکوییتشو نصف کرد اومد بهم داد و ولي خورشید نذاشت بیسکوییتو ازب 

نداد و تازه همیشهههه با مامانش میاد پار  و بگیرم و از اون روز دیگه هچي بهم 
منم دوسههت دارم با مامانم برم پار  ولي مامانم وقت نداره و من یه مامان دیگه 
پار  و من  مان اون دختره هي منو ببره  ما ثه  مانم م ما میخوام و دوسهههت دارم 

 دوست ندارم با خورشید برم پار  و آمین تو میاي با هم بریم پار  ؟
 
 ت برم و هر وقت تونستم میبرمت پار .آره قربون -
 
 مرسي. -
 

گونشههو نرم ب*و*سههیدم و اون باز ناز اومد و من به جون خریدم اون همه ناز 
 بچگونشو.

 
 آمین ؟ -
 
 جونم؟ -
 
 من خیلي دوست دارم و کاب تو مامانم بودي. -
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ضربان قلبم ریتم گرفت و چقدر من هم میخوام که مامان تو  شد و  شت  دلم م

 باشم.
 
 تو که مامان داري. -
 
 اون منو دوست نداره. -
 
 مگه میشه مامانا بچشونو دوست نداشته باشن؟ -
 

 آره که میشه و مگه آذر تو رو دوست داشت ؟
 
صداب نکنم و میگه بهش بگم  - شه دعوام میکنه و میگه مامان  مامان من همی

 سحر جون و پس من کیو مامان صدا کنم؟ تو مامانم میشي؟
 

که دلم خون میشههه اگه نه جوابم باشههه به اون همه التماس و خواهش  چه کنم
 پا  کودکانه.

 
 من میشم مامانت و ولي قول بده جلو بابات منو مامان صدا نکني. -
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دستاشو دور گردنم انداخت و کنار گوشم با اون لحن خوابالوي دلبرانه گفت : 
 باشه ماماني.

 
 آتیش میگره با این لقب.دلم گر میگره با این ماماني و وجودم 

 
 تنم خسته بود و شکمم گرسنه بود و روحم خواب میخواست.

 
همه شرکت جز نگهبانش رفته بودن و من مونده بودم و مانیتور و پنف برگ دیگه 

 که باید تایپ میشد.
 

وثوق امشب زنگ نزده بود و خاله مهري زنگ نزده بود و عاطي زنگ نزده بود و 
ب دزدکي با تلفن بیسههیم شههماره منو که حفظش بود فقط صههیام به قول خود

گرفته بود و با مامانش ده دقیقه صحبت کرده بود و کلي هم گله و شکایت کرده 
 بود و من با شنیدن صداب چقدر انرژي گرفته بودم.

 
ساقه طالیي از  شون میداد و اون  شبو ن ساعت مانیتور بود که دو نیمه  نگام به 

 ه بود.صبح جیرم شده هم تموم شد
 

یه سهههاعت و نیم طول کشههید و  تا  بالودگیم  با همه خوا پنف صههفحه بعدي 
 ویرایشش نیم ساعتي وقت گرفت.
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شوهرم  شتم و دلم از این همه بي رحمي  سر روي اون میز گذا ساعت چهار 
 گرفت.

 
صداي عمو بایرام و یکي از خدمه و بیدارم میکنه و عمو  سر و  به خودم که میام 

 میگه...
 
 اینجا خوابیدي بابا ؟ دیشب نرفتي خونه ؟چرا  -
 
 نه کارم طول کشید. -
 

سه هیئت  سه ونگاه من به تیپ دارون خودم میفته و جل بي حرف به کارب میر
 مدیره امروزه و من چطور باید به خودم برسم معلوم نیست.

 
شم که هنوز تو خواب  سارایي می ست به دامن  ست میگیرم و د شي رو به د گو

 میکشه به رفته و موندم.نازه و فحش 
 

آقاي رئیس با بوي تلخ ادوکلونشون وارد میشن و تیپشون امروز محشر تر از هر 
 روزه.

 
 نگاب که به من میفته تعجب میکنه و بعد میتوپه بهم که...
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 تو با این تیپ میخواي... -
 
 سالم و خون خودتونو کثیف نکنین و سارا االن برام لباس میاره. -
 
 بگي که دیشب اینجا موندي.نمیخواي  -
 
 خب ساعت چهار صبح به درد برگشتن نمیخورد. -
 

خیره نگام میکنه و بعد بي تفاوت راهي اتاقش میشههه و من هنوزم با اعتماد به 
نفس و دارایي اون مانتو و روسههري چرو  به خدمه دسههتور میدم چطور اتاق 

میزنه بیرون و هنوز نیومده کنفرانسو آماده کنن و باالخره سارا خانوم از آسانسور 
 شروت میکنه به وراجي.

 
سلفیدم و آخه دختر مگه تو  - سي زپرتي  سه یه تاک ست تومن وا به جون تو بی

که  قا  یدي میموني سههرکارت ؟ یعني ح که حرف این نره خرو گوب م خري 
همون خر برازندته و حاال بیا اینا رو بپوب و یه دسههتي به سههر و روت بکش که 

 رو باال میارم.دو دقیقه دیگه جلو روم وایسي هر چي از اون هفته سر دلم مونده 
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تاق  عد راهي ا به دسهههت و روم میزنم و ب یه آبي  به اون همه انرژي و  میخندم 
شو با  شلوارمو درمیارم و نگاه خیر سارا  شماي هیز  شم و جلو چ ستراحتم می ا

 خنده نگاه میکنم و میتوپم که...
 
 تو کال عادت داري چشمت تو پر و پاچه مردم باشه؟ -
 

ئو از کیفش بیرون آورد و گذاشت روي میز و گفت بي خیال یه کیك و شیرکاکا
 : به جا فوضولي تو امور نظارتي من بخور از دست نري.

 
 این لباسا کجا بوده ؟ -
 
لباسههها رو آهو دوخته و کفش و کیف هم من خریدم و گفتیم کادو تولدت و  -

 نگو خانوم تولدشونو تو ویال پسردایي ما جشن میگیره.
 

 تولد نداشتم.چه جالب که من امسال 
 

شبیه کت بوده  شتر  سرمه اي رو پا کردم و مانتوي بی دامن چرو  و چین خورده 
سفید رو تن کردم و دکمه هاشو به مدد لباس سرمه اي سر دامن باز گذاشتم و 
شو رو  شز طرفین سرمه اي رو روي موهاي پوب دادم ول کردم و  شال چرو  
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با پاپیون کوچیك سفید رو پا زدم شونه هام انداختم و کفش پاشنه دار سرمه اي 
 و تکمیز شدم و سارا واسه این تکیملي یه سوت جانانه زد .

 
لباي رژ خوردمو روي ني گذاشتم و یه کم از شیر کاکائو رو راهي معدم کردم و 
شده رو زیر و رو  شدم و تیامو دیدم که برگه هاي آماده  سالن  سارا راهي  همراه 

 میکرد.
 

 خانوم و ما شما رو دیدیم؟ چه اعجب سارا –تیام 
 

 سارا بي خیال این بابا شد و منو مخاطب قرار داد.
 

 من دیگه برم آمین و امشب بیا اونوري. –سارا 
 

سري تکون دادم و اون با اون همه جذابیت به رخ عالم و آدم کشیده تو آسانسور 
 گم شد و نگاه تیام منو نشونه رفت.

 
به لباي صورتي رنگم و سر جلو آورد و نفس سرتاپامو دید زد و ته نگاب رسید 

 تو صورتم ول داد و من ترسیدم و عقب کشیدم و محکم به میز خوردم.
 
 نه انگاري دوزاري رفت روت. -
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شدم و بوي عطر مردونش تو بینیم  شده تو نگاب  شیده  خیره اون همه رنگ پا
 رورا کرد.

 
 همه چي آماده است ؟ -
 
 بله رئیس. -
 
 وقت گفتم پوشه ها رو جلوشون میذاري.خوبه و هر  -
 
 حتما رئیس. -
 

به  با لبخند  تاق کنفرانس شهههد و من هم  عد راهي ا باز هم خیره نگام کرد و ب
 پیشواز اون همه آدمت هاي کالس و گاهي تازه به دوران رسیده رفتم.

 
بیسههت دقیقه اي از شههروت جلسههه گذشههته بود که با ایمیز تیام پوشههه ها رو به 

ست گرف شدم و با یه تقه مالیم د شیك ترین قدم هاي ممکن راهي اتاق  تم و با 
اون همه چشم نظاره گرم شد و من یه لبخند محو چاشني آرایش صورتم کردم 
و عجیب رو مخم بود نگاه یه مرد حدودا چهز و خرده اي سههاله با قد کوتاه و 

 شکم پیش و یه مرد حدودا بیست و هفت هشت ساله با یه راهر شیك .
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کنار صندلي تیام در صدر میز کمي خم شدم و کنار گوشش گفتم : امري با من 
 نیست ؟

 
 نگاب پر اخم به اون مرد چهز و خرده اي ساله بود و گفت : نه و برو.

 
شتني  ست دا سالن دو لبخندي به نیمرخ جذاب ولي بي اخالقش زدم و راهي 

 خودم با اون همه پنجره سرتاسري شدم.
 

چند نفر رو راهي میکردم که اون مرد با اون قد کوتاب جلو روم با لبخندم اون 
سرتاپام  شو ه*ر*ز*ه کرد و  ساد و من به زور لبخندمو حفظ کردم و اون نگا وای
شي  ستم داد و گفت : اگه از من شو از جیب درآورد و به د رو برانداز کرد و کارت

 جناب ملکان بودن خسته شدي...
 

 گوشم خوب اومد. صداي تیام براي اولین بار به
 

 آقاي صفایي مشکلي پیش اومده ؟ –تیام 
 

صههفایي لبخندي زد که بي شههباهت نبود به نیشههخند و گفت : منشههي زیبایي 
 دارین جناب مهرزاد.
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تیام چیزي نگفت و منتظر اون آدم خپز رو نگاه کرد و اون آدم با اون نگاه تیام 
 گفت : من بهتره برم.

 
ساله از رفلت تیام بهره برد  تیام شت  ست و هفت ه چیزي نگفت و اون مرد بی

و سههري برام تکون داد و خیره براندازم کرد و نگاب دسههت کمي از اون مرتیکه 
 خپز کم مو نداشت.

 
با رفتن اون همه آدم و سکوت سالن نفس راحتي کشیدم و چقدر دلم یه خواب 

 راحت میخواست.
 

دستش رو دستگیره در اتاقش مکث کرد و به طرفم روي صندلیم نشستم و تیام 
 برگشت.

 
 اون مرتیکه چي میگفت ؟ -
 
 کي؟ -
 
 همین صفایي. -
 
 هیچي. -
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 خوب دارم سوالم جواب داشته باشه. -
 

 با اولین قدمي که طرفم برداشت بلبز شدم و شروت کردم به گفتن.
 
 حساب کنم وهیچي و گفت اگه نخواستم منشي شما باشم میتونم روي اون  -

 کارتشو بهم داد.
 

کارت رو روي میز طرفش هز دادم و اون توي مشههت فشههردب و پر اخم نگام 
 کرد.

 
شمم خورد  شیدم کنار و چ شین مدل باال رو هم بي محلي کردم و ک سومین ما
به اخماي همیشگي شوهرجان و اون مرسدس بنزب که نگاه خیلیا رو به خود 

 مي کشید.
 
اشارب روي صندلي جلو و کنارب جا گرفتم و شنیدم تیکه کلفت اون آذورا  با

 سوارو و تیام بیشتر اخم کرد و هیچي نگفت.
 
 چطور معاونم تو رو با نوزده سال سن استخدام کرده ؟ -
 
 خب... -
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 عمه فرشته پارتیت شده و آره؟ -
 
 بله. -
 
 کني.جالب شد و پس تو از اسم عمه استفاده ابزاري هم می -
 
 من همه چیزایي کمه یه منشي بخواد رو دارم و... -
 
مخصوصا عشوه و امروز خوب دلبري کردي تو اتاق و نه انگاري این کاره اي  -

 و صفایي رو میشناسم و اصوال دست میذاره رو اهلش.
 

شه و تنم پر از  ستم خیس عرق می ضربانم نامنظم و کف د شه و  شت می دلم م
 از تیره کمرم راه میگیره و اشکم تو چشمم میجوشه و... لرز و یه قطره عرق سرد

 
 من از این مرد متنفرم.

 
 میخوام داد بزنم "بزن کنار" و هم بوض نمیذاره و هم ترس.
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سیدم و از برق کمربند  سادنام تر سیدم و با همه رو پاي خودم وای من یه عمر تر
 هوا رو شکافته ترسیدم...

 
 جمشیدخان بیشتر... من از این مرد میترسم و حتي از

 
 حتي بیشتر از جمشیدخاني که این ساالي آخر کاري به کارم نداشت...

 
شن هاي منو زیر نظر میگیره و  سبه و اون مرد و همه ري اک ستم به گلوم میچ د

 تهش لبخند یه وري به ناف اون لباي لعنتیش میبنده.
 

حرکت میکنه و نگام توي ترافیك چرخ میخوره و قطره اشههکم میچکه و  گردنم
 من یك روز از این مرد انتقام میگیرم.

 
 دنیاي من تاریك و رمگینه و بار جدایي خیلي سنگینه

 
 هر کس که از حالم خبرداره از شونه هام این بارو برداره

 
 من این بارو رو شونه ي کسایي میندازم که خوارم کردن...

 
ن اگه امروز طعنه هرجایي بودن شههنیدم یك روز جواب میدم این طعنه رو و م

 میدونم اون روز دیر نیست...
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******* 

 
وثوق اجازه صیامو گرفته بود و من و صیام با اتوب*و*سي که واسه صیام کلي 
ستم جاي اون  شت بودیم و کاب من میتون شت راهي اون یه تیکه از به ذوق دا

 ه از بهشتم زندگي کنم.قصر توي اون یه تیک
 
 ماماني؟ -
 
 جون ماماني؟ -
 
 فردا با من میاي کالس اسکیت؟ -
 
 مگه کالس اسکیت میري؟ -
 
سخره میکنه و میگه من  - شه منو م سره همی ست دارم و ولي یه پ آره و خیلي دو

سابقه ها  ست دارم و منم میخوام م سکیت دو همش میخورم زمین و ولي من ا
 رو ببرم.

 
 ونش انداختم و به خودم فشردمش و باز دلم پر از عشقش شد.دست دور ش
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ضش  - صه نمیخوره و عو صیام من هیچ وقت ر شه بهترینه و  سر مامان همی پ

شه و به مامان قول  سابقه اول ب شه و تا بتونه تو م تالب میکنه که خیلي خوب ب
میدي؟ قول میدي که هیچ وقت رصههه نخوري؟چون تو رصههه بخوري مامان 

 میخوره.هم رصه 
 
 قول مردونه. -
 

انگشهههت کوچیکش قفز انگشهههت کوچیکم میشهههه و من میدونم که این قول 
 مردونه تر از همه قوالییه که شنیدم.

 
 ماماني خیلي دوست دارم. -
 
 من عاشقتم. -
 

 با ذوق میخنده و از شیشه بي آر تي به خیابوناي خزون زده تهرون خیره میشه.
 
 مامان؟ -
 
 جونم؟ -
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 اذیتت میکنه؟بابا  -
 
 چرا مي پرسي؟ -
 
آخه اون بار زده بودت و بعدب هم همش سههرت داد میزنه و تازه همش به  -

خاطر اون سرکاري...من یه روز بزرگ میشم و کار میکنم و پول در میارم بعد تو 
دیگه نباید کار کني و خسههته بشههي و اون وقت هر وقت خواسههتیم با هم میریم 

 گردب.
 

وب میکنه رو لبام و دلم پر محبت تر میشههه نسههبت به این لبخندم تلخ جا خ
 پسر کوچولو.

 
آهو در رو به رومون باز میکنه و لبخندب متناقض با اون رم چشماب به گرمي 

 به پیشوازمون میاد.
 

 سارا عصبیه و من میفهمم معني همه ي حرکاتشو.
 

تخت کنار حوض که تنها گیرب میارم و کنارب میشههینم و مثه خودب  روي
 دست دور زانو میندازم و خیرب میشم و خودب شروت میکنه به گفتن...
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امروز سههاالر زنگ زد و مي پرسههید خونه تیام چي کار میکني ؟ میگفت یه  -
یه تف  یده حرومش کردي و کمش بوده آمین و خیلي کم و من بودم  کشهه

تو صورتش و آدم حسابش نمیکردم و این همون داداشیه که من واسه مینداختم 
داشههتنش باید جلو رفیقم خجالت زده باشههم و این همون کثافتیه که نمکدون 
شکسته و هربار که صدا هق هق آهو رو میشنوم دلم ریش میشه از این همه بي 

 احساسي داداشم.
 

به که فقط متهمش میکني به بي احسهههاسههي و خ بر نداري از اون باز هم خو
 آپارتمان مجردي و آهوي اسیر شده.

 
داداشم لیاقت خانومي آهو رو نداشت و لیاقت اون همون زیرخوابایین که تو  -

مارشههون هیچي  که جز نو  د قت اون همون دخترایین  یا ته و ل یابون ریخ خ
 نمیبینن و من ساالرو نمیبخشم.

 
 من ازب نمیگذرم.

 
 ساالر خیلي نامرده. -
 

 نامرد. حیف
 
 ساالر بد با آهو تا کرد. -
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 ساالر خون آهو رو تو شیشه کرد.

 
 چطور دلش اومد پشت پا بزنه به این همه عاشقي آهو. -
 

 چطور دلش اومد آهو رو پرپر کنه.
 
گاهي فکر میکنم من و ساالر به مامان فریال نکشیدیم و اون به اون مظلومي  -

 کجا و من و اون ساالر عوضي کجا ؟
 

 له فریالم هم مظلوم بود و هم عاشق و هم مادر و هم بیشتر از یك خاله.خا
 
شو حرومش  - شیر سرب و  شازده پ اگه مامان بود و یه چك زده بود تو گوب 

 کرده بود و آهو حیف این همه حیووني داداشم بود.
 

میگیره از این همه دلگیري و صههداي خنده هاي صههیام و آهو که تو حیاه  دلم
میپیچه جمعمون از اون رمگیني درمیاد و صههیام چه معجزه گر شههاد میکنه ما 

 سه تا تشنه شادي رو.
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آهو که از شیطوني صیام میخنده یاد اون شش ماه پیشش میفتم که تو ب*ل*لم 
 .ضجه میزد و گوشت تنمو با حرفاب میریخت

 
شده بود  ساالري  یاد اون روزي میفتم که دخترونه هاب حروم ه*و*س کثیف 

 که یه عمر برادري در حقم کرده بود و نذاشته بود مرد جماعت چپ نگام کنه.
 

یاد اون روزي میفتم که اون ساالر براي من برادر و از آهو گذشته بود و سارا چه 
 .خوب خیال فکر میکرد این دوتا به تفاهم نرسیدن

 
یاد روزي میفتم که آهو تو بیمارسههتان بسههتري شههده بود و من سههارا رو توجیح 
کرده بودم که اثر مسمومیت داروییه نه حز کردن یه مشت آرامبخش توي لیوان 

 آب و سرکشیدن لیوان.
 

 یاد اون روزي میفتم که آهو سرپا شد و قسمم داد نگم نامردي ساالرو به سارا.
 

 چشام دیدم تو زل تابستون چقدر زم*س*تونهدلت که مي لرزید من با 
 

 هواگرفته نبود دلم گرفت اون شب و به مادرم گفتم هنوز بارونه و هنوز بارونه
 

******* 
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عینك دودیم رو روي موهاي پوب دادم فیکس کردم و به وثوق زیرچشههمي در 
 حال دید زدن پاهاي خوب تراب عاطي زیر اون دامن کوتاه جین توپیدم که...

 
 آدرس... -
 

نگاب گیچ و منگ به زور از اون پاها کنده شد و من چشم رره رفتم به این همه 
 هیزي و اون گفت : آدرس چي؟

 
 سنگ قبر من و خب آدرس باشگاه صیامو میخوام دیگه. -
 

 خب خودم میبرمتون. –وثوق 
 
 الزم نکرده. -
 

یب  عاطي ته عج ند وق ید و وثوق این چ ند تدار ریز خ به کنفي اون مرد پر اق
 شاس میزنه.

 
 نگفتي؟ -
 

 صداي تیام رو مخم راه میره و چقدر بیزارم از همه وجود این مرد.
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 چیو باید بگه ؟ –تیام 

 
 با اجازتون میخوایم بریم باشگاه صیام. -
 

 متون.خب و میتونین با من بیاین و سر راه میرسون –تیام 
 

سمي نمي خوره و همچنان این جناب اخم  شك و ر این ناپرهیزیا به این مرد خ
 دارن.

 
 تیام امشب ویال فشم بهزاد خبره و هستي؟ –وثوق 

 
 هستم. –تیام 

 
عاطي هم ابرو باال انداخته شههیطوني کرد و گفت : آمین امشههب با یه دور دور 

 موافقي ؟
 

 ...چشمکشو میبینم و چشمك میزنم و میگم که
 
 هم من هستم و هم آهو و سارا. -
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 وثوق اخم میکنه و تیام بي تفاوت نگاه میکنه و صیام میگه که...
 

 یعني شب میریم پسربازي؟ –صیام 
 

شاد  شامون عجیب گ شگله و چ سر خو شت روي اون پ نگاه چهار تاي ما برگ
 شد.

 
ترسیده مانتومو به دست گرفت و چشم مظلوم کرده گفت : خب اون بار  صیام

سره بهش گفت  ستش گفت و همونه که پ ستاي عاطي رفتیم بیرون و دو که با دو
 چقدر الفي.

 
نه الف که عاطي مثز فشههنگ در رفته و ریز  تا نو  زبونم میاد که بگم داف 

 میخندونتم و وثوق با حرص میگه که...
 

 دخترا که میري بیرون دیگه چي کارا میکنن؟ عمو با –وثوق 
 

نخ هم میدن و ولي من نخه رو ندیدم و بعضي وقتا هم یه پسرایي هستن  –صیام 
اسمشون ژلتنمنه و میان یه کارتي بهشون میدن که اونا خیلي خوشحال میشن و 
هورا میکشههن و تازه اون بار که رفته بودیم یکي از این مردا که اسههمش ژلتنمنه 
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رذاهامونو داد و تازه لپ منم کشههید و منم ازب بدم اومد چون خیلي لپم  پول
 درد گرفت.

 
تیام یعني بي تفاوت در حال میزون کردن یقه لباسشه و وثوق نگاشو قرمز شده 

 از صیام به من چرخش میده و میگه که...
 

 راست میگه ؟ –وثوق 
 

خودب نداره رو به دست صیامو میکشم و کوله اسکیتشو که کم از قد و باالي 
 دست میگیرم و این بار مازراتي سواري میکنم کنار دوتا چشم سبز ملکان نام.

 
 بابا ؟ –صیام 

 
 چیه باز ؟ –تیام 

 
شد  صورت ما دوتا گرفته  ستش کنار  صیام تو هم رفت و دي وي دي تو د اخم 

 و گفت : اینو میشه بذاري ؟ آهنگاشو دوست دارم.
 

نشههون دادن و دي وي دي تو دل دسههتگاه فرو  جناب پدر از خودشههون حرکتي
 رفت.
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شینو پر کرد و به  ضاي ما سي مانکن ف سا صداي نکره ي  شت که  ثانیه اي نگذ
 عالوه ابروهاي جناب پدر ابروهاي بنده هم با هم دخیز شدن.

 
شنیدن  ورجه صندلي عقب مي ارزید به  صیام روي  وورجه ها و بچگونه هاي 

 صداي نخراشیده و متني بس بي سر و ته.
 

ساب خودب  –تیام  شکز داره چرا ما رو طرف ح شه ؟ با باباب م سارا چه مرگ
 میدونه؟

 
 من سعي میکنم توي مسائز سارا دخالت نکنم. -
 

م دختر جون من کاري به خودت ندارواقعا تحت تاثیر قرار گرفتم و ببین  –تیام 
 که یهویي افتادي وسط زندگیم پس بحث سارا رو سواي خودم و خودت بدون.

 
 منم هیچ وقت سارا رو درگیر زندگیم نمیکنم . -
 

راسههتي از باباجونت چه خبر ؟ اصههال سههراري ازت میگیره ؟ یا دادتت  –تیام 
ن همه خوشگلي کجا و حاجي حاجي مکه و نکنه سر راهي هستي و آیلین با او

 تو کجا ؟ پس یه چي این وسط هست.
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شتراکي  - شه و پس هیچ نقطه ا شبیه مامان شیدمم و آیلین هم  شبیه عمه مه من 
 بینمون نیست.

 
 صیام چند ساعت کالس داري؟ –تیام 

 
 اسمش باباست و نمیدونه پسر پنف سالش چند ساعت کالس داره.

 
 ي اومد دنبالم کالسم تموم میشد.نمیدونم و هر وقت عمو وثوق م –صیام 

 
 زنگ بزن و تو مسیر بود میام و جواب ندادم یه آژانس بگیر. –تیام 

 
به خاطر من نیست و نه و عمرا اگه باشه و محبت پدرونش هم نجوشیده و فقط 

 مسئولیت و بار پدریه .
 

ست کوچیکیه که گرماب  ست دیگم بند اون د ستمه و د صیام توي یه د کوله 
 وازه عجیب.روح مین

 
 کوله سنگین نیست ؟ -
 
 چرا مي پرسي؟ -
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آخه هر وقت میام کوله سنگینه برام و منم دستم درد میگیره و واسه تو سنگین  -
 نیست؟

 
 دلم میسوزه و آتیش میگیره و جزراله میشه.

 
جلوي من سههوتي نده و با دقت حرکت میکنه و حرفاي مربیشههو گاهي  میخواد

 گوب میده و گاهي با شیطنت سرباز میزنه .
 

شنوم و  شو می صدا صندلي کنارم حس میکنم و  صله یه  سي رو با فا ضور ک ح
 نگاه میندازم به استیز قشنگ نشستنش.

 
 پرستار جدید صیامین؟ -
 

چشههمم کنار میزنم و اون خیره من  عینکم رو با نرم ترین حالت ممکن از روي
 میشه.

 
 شما صیام رو میشناسین؟ -
 
 اونقدري که هر آخر هفته رو باهاب بگذرونم. -
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 ببخشید ؟ -
 
 من شوهر همسر سابق جناب ملکانم. -
 
 آهان. -
 

 نگاب میکنم و چقدر جذاب و خوب تیپه.
 

 هنوز خیره منه و من از نگاه بي حالت ولي جذابش دستپاچه میشم.
 
 و بنده افتخار آشنایي با کیو دارم ؟ -
 
 به نظرت خودتون و شما کامز به من معرفي شدین؟ -
 
 اوه و من واقعا متاسفم بابت این حواس پرتي و من زند هستم... -
 
 خوشبختم آقاي زند. -
 
 نگفتین ؟ -
 
 چي رو ؟ -
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 خودتونو معرفي نکردین. -
 
 ملکانم .من...خب من چند وقتي مهمون خونه جناب  -
 
شه که بخواد توي زمین  - صیام خیلي باید بهتون عادت کرده با مهمون ؟ پس 

 اسکیت تماشاب کنین.
 
 یعني صیام به شما عادت داره ؟ -
 
خودخواهیه که بگم و ولي صههیام به من بیشههتر از مادر و پدر واقعیش عادت  -

 داره.
 
 صیام از شما نگفته بود. -
 
نه - قات مردو خاص خودمونو داریم و اون از من جلوي  خب من و اون او

 خونواده تیام حرفي نمیزنه.
 
 شما خودتون فرزندي ندارین ؟ -
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 نه و همسرم هم وقت بچه دار شدن نداره. -
 

 دکمه هاي تا وسط سینش باز روي مخه و نگاه به خود میکشه.
 
 شما هم خودتونو کامز معرفي نکردین. -
 
 مهرزاد هستم. -
 
 تالفي بود ؟ -
 
 چي ؟ -
 
 نگفتن اسم کوچیکتون تالفي بود ؟ -
 
 نه به هیچ وجه و اسمم آمینه. -
 
 چه قشنگ و میتونم بگم یکي از فوق العاده ترین اسماییه که تو عمرم شنیدم. -
 
 شوخي میکنین ؟ -
 
 ابدا . -
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با اومدن صیام و دیدن صمیمتش با اون جناب زند خوب تیپ دلم قرص میشه 

 ین بچه پدرونه هم خرج میکنه.که گاهي یکي براي ا
 

 صیام که اسم جناب زند رو میبره تازه میفهمم اسم خاص آقا رو...
 

 چه با کالس...کارن زند...
 

******* 
 

شون پارکینگو هدف  ست ش سي به دل ن قدم به قدم همراه جناب زند با اون نام ب
 میگیرم و صیام دست هردومون رو گرفته میگه...

 
 نمیشه سه تایي شام بریم بیرون ؟ – صیام

 
 جناب زند لبخند میزنه و کنار صیام زانو میزنه و با منظور میگه که...

 
 میدوني که من وقتشو دارم ولي شاید آمین خانوم وقت نداشته باشه. –کارن 
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صداي نحس ترین آدم عمرم توي اون  صیام پر التماس منو نشونه میره که  نگاه 
ید نگ طنین پ ند پارکی یاره و پوزخ لت درم حا ناب زند رو از اون  نه و ج ا میک

 میشونه رو لباي جناب خوب اسم.
 

 اوه فکر نمي کردم امروز مفتخر به دیدن جناب زند بزرگ باشم. –تیام 
 

پوزخند باز رو لباي کارن خان تکرار میشههه و تیام کنار من وایمیسههته و صههیام 
 ه...وسط اون همه نگاه منظور دار دو آدم میگه ک

 
 بابا تو برو و ما شب میخوایم شام با کارن بریم بیرون. –صیام 

 
 بهتره فکرب هم نکني و آمین با صیام برین تو ماشین. –تیام 

 
صیام رو میکشم  ست  شده میزنم و د ستپاچه به اون مرد به من خیره  لبخندي د

 و صداي کارن خان شوکم میکنه.
 

 قهوه خوبي بود و به امید دیدار. –کارن 
 

 سري تکون میدم و باز نگاه تیام اخطار دهنده شده.
 



  288 

 

تیام که بعد از دقایقي کنارم میشینه فاتحه و اشهد میخونم واسه رونح پر فتوت 
 و ناکام موندم.

 
ساسي مانکن عقب ماشین رورا میکنه و صیام بي خیال ورجه وورجه  صداي

سئولیت  صداي پر حرص مردي که کاب م سر میگیره و من مي مونم و  رو از 
 پدري بیخ خرشو نمي گرفت و دنبال ما نمي اومد.

 
شام بخوري  - ستي چه رلطي بکني؟  دقیقا میخوام بدونم با این مرتیکه میخوا

قهوه کوفت کردي ؟ ببین آمیبن دارم اخطار میدم و  ؟ با این مرتیکه نشههسههتي
ستم و دور و بر این  شه چون دفعه بعد اینقدر آروم نی امیدوارم آخرین اخطارم با

 مرتیکه خوب ندارم ببینمت و حالیته که؟
 
 بله. -
 

صه نمینداخت و  کاب کارن خان براي من یاد قهوه نمي افتاد و بنده رو تو مخم
 س.ولي عجب چیزي بود ناک

 
 حاال چي میگفت این مرتیکه ؟ -
 
 هیچي و در مورد صیام حرف میزد. -
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 من نمیدونم سحر تو این مرد چي دید که زنش شد ؟ -
 

تا نو  زبونم میاد که بگم "مرد به این خوبي مگه چیه" و نمیگم و عوضههش این 
حسههادت مردونه رو میذارم پاي اینکه چشههم نداره ببینه زني که یه روز مال اون 

 بوده حاال نصیب این مرد خوب تیپ و محترمه.
 
 اینجا چي کار میکرد؟ -
 
 اومده بود تمرین صیام رو ببینه. -
 
 گفتي چي کارمي ؟ -
 
 هیچي و گفتم یه مدت مهمونم. -
 

شار میده و من میفهمم که این مرد  شت ف دنده رو با همه اتوماتیك بودنش تو م
 هم نقطه ضعفي داره به اسم کارن زند.

 
******* 
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دقیقا میخوام واسم تشریح کني که این یارو چي داره که تو ازب خوشت  –سارا 
 میاد؟

 
 عاطي میخنده و من ریرتي میشم بابت اون مردت این چند وقته واسم مهم شده.

 
 در مورد وثوق درست صحبت کنیا. -
 

 بابا وثهههههوق و در هر صورت حیفي عاطي واسه اون انگز. –سارا 
 

همچین هم بد نیسههت و یعني راسههتشههو بخواي تو این بي شههوهري یه  – عاطي
شه کمه و تو  سانتافه هم زیر پاب با شه و یه  شته با شرکت مامان دا مردي که یه 

 این جاده هاي زندگي ما هم که قرار نیست ماشین مدل باالتر وایسه.
 
اري اسههتگحاال تو جون من بیا به وثوق بله بگو و نه که بچه ده باري ازت خو -

 کرده میگم.
 

له این دختر و  قدر خوشههگ به دهن میبره و چ قاچ پیتزاشههو  نده و  آهو میخ
صد وجود  سکوپ ر شون تل شما صا با توجه به دوتا میز اونورتر که چ صو مخ

 آهون شده.
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 به هر حال وثوق به خاطر این همه ریرت خرکیش دست و بالتو میبنده. –سارا 
 

 دیگه.خب من عاشق همین ریرتشم  –عاطي 
 

خب اونکه از صههدقه سههري خریتته و اوال این همه بي حیا هم نبودي و  –سههارا 
 میگن دانشگاه آدم خراب کنه همینه دیگه و بره گرفته االل تحویز داده.

 
 سارا اینقده فك نزن و بگیر رذاتو کوفت کن. –آهو 

 
شد مینا سته و خوابالو به بازوم تکیه زده بود و چرتش که پاره می ید که لصیام خ

... 
 

 مامان نمیریم ؟ –صیام 
 

 سارا به این لقب تازم میخندید و آهو لبخند میزد و عاطي...
 

عاطي نگران میشد و از این موقتي بودنم نگران میشد و دلواپس و دلواپس ضربه 
شت  شدنش بود و حکم عمه دا شاهد بزرگ  سال  خوردن اون بچه اي که پنف 

 براب.
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قیام کردیم تا به خونه هامون بریم که اون دوتا میز اونورتر خودي نشههون  همه
دادن و یکیشههون با مثال قدماي دخترکش طرفمون اومد و خیره تو چشههماي 

 آهویي آهو گفت که ...
 
 من میتونم افتخار آشنایي بیشترو با شما داشته باشم ؟ -
 
 ترجیحا نه. -
 

و من هم بي حس نظاره گري میکردم  نیش سارا چاکید و اخم آهو تو هم کشید
 و منتظر نتیجه این همه منت کشیده بودم.

 
 خب... -
 

 بچه ها بریم. –آهو 
 

سارا حرص زده دنبالش  شت و زودتر از ما از در بیرون زد و  بچه مردمو جا گذا
 افتاد و زیر لب ررید که...

 
 تر جیحنت فرق سرم. –سارا 
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 ه ؟و عاطي کنار گوشم گفت : بچمون عاشق
 

 کاب نبود...
 

******* 
 

بدترین حالت ممکن تو این خونه اینه که من حق ورود به طبقه باالیي که اتاق 
بچم شههاملش میشههه رو ندارم و تیام خان قانونش کرده و یه مهر درشههتش هم 

 پاب کوبیده.
 

کنار خاله مهري فیلماي آبکي سههینمایي ایراني دیدن هم تو روز جمعه هیچ 
 کیف نمیده.

 
 فرشته نمیاد تهرون ؟ -
 
واال اگه به من باشههه که منتشههو میکشههم که یه خونه اینجا بگیره و منو از این  -

تنهایي درآره ولي مشکز اینجاست که مامانم از آدماي این شهر خوبي ندیده و 
 میاد میره ولي موندگاري تو کارب نیست و خیلي دلتنگشم.

 
ادمه وقتي فرشههته جلو همه بمیرم برات مادر و چقدر سههختي کشههیدي و ی -

وایسههاد به خاطرت و فرشههته که از خونه پدري رفت خونواده به هم ریخت و 
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با زنش جا  فریال که از همون اول سهههاکت و آروم بود و فریدون خان هم که 
گذاشههت رفت اصههفهان و تابسههتون به تابسههتون تیامو میذاشههت اینجا تا بهش 

 این نوزده سال کنار هم داشته.خوب بگذره و این خونواده کمتر روزي تو 
 
 خونواده تیام تهرون نمیان ؟ اگه بیان نمیگن من کیم؟ -
 
به نظرت نخود تو دهن من خیس میخوره ؟ تهمینه میدونه پسرب چه خبطي  -

کرده و منتظر فرصته که بیاد تهرون و فریدون خان هم که امیدوار شده از صدقه 
 سر تو ارتباه با فرشته راحت تر بشه.

 
 مامان که با تهمینه خانوم... -
 
 یهو جلو تهمینه نگي خانوما و اینقده بدب میاد. -
 
 چشم و دارم میگم مامان که با تهمینه خا...جون رابطه داره. -
 
الهي بگردم من دور این صههورت و کال فرشههته با خانوماي خونوادب رابطه  -

تو جونش چه تو آب و خوبي داره و مثال همین ورپریده سارا رو میگم...ماشاال 
 گز هم دراومده.
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شاخه به شاخه پریدناي خاله مهري رو دوست دارم وقتي که مسیر فکرم عوض 
 میشه و صداي صیام شادم میکنه.

 
 سالم. –صیام 

 
جواب که میشنوه بي خیال ما دوتا آدم عاقز و بالغ دي وي دیشو میقرسته داخز 

خاله مهري هم کالفه میره  دسههتگاه و ما متحمز دیدن اسههپایدرمن میشههیم و
 سمت آشپزخونه.

 
نگاه کسههي رو حس میکنم و نگاه برمیگردونم و تیامي رو میبینم که دسههت به 

 سینه به چارچوب در تکیه زده و مارو برانداز میکنه.
 

 از سرجا بلند میشم و بي نگاه بهش میگم که...
 
 سالم. -
 
 اون دوب ادوکلن خاص خودب هم هنوز بوي گند الکز از وجناتش میریزه. با
 

صیام اونقدر  شاره میزنه که دنبالش راه بیفتم و  سر ا شنوم و اون با  جوابي نمي 
 درگیر فیلم تا حاال صدبار دیدتش هست که منو یادب رفته باشه.
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ار دنبالش به اتاق کارب که پشههت راه پله ها گم شههده میره و من جوجه ارد  و
 میفتم.

 
شرت جذب  ضله هاب زیر اون تي  شینه و چقدر ع صندلي گردونش می روي 

 یشمي تو چشم میاد.
 
 امري داشتین ؟ -
 
بیا یه گشتي تو بورس بزن و شنیدم بعضي سهاما ارزشش اومده پایین و بشین  -

 ببین مشکلي هست یا نه ؟
 

سیب گاز ز شق اون  ستم میاد و من چقدر عا ده نقره اي رنگ تو لپ تاپش به د
 پس زمینه سفیدم.

 
در گیر صفحه هاي نت میشم و سوالش سرمو از پشت اون صفحه با سیب گاز 

 زده نقره و پس زمینه سفید بیرون میکشه.
 
 چرا نخواستي تو شرکت بابات استخدام شي؟ -
 

 پوزخندم واضحه و اون اخم میکنه...
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ش - شش نمیاد من تو یه جمعي دیده ب شیدخان خو م که آدماي اون جما جم

 اونو میشناسن.
 

 جوابم اونو ناراحت نمیکنه ولي واقعیتش کمرمو میشکنه.
 
 با صیام چرا خوبي؟ -
 
 چون شبیه خودمه. -
 

 اولین جراتمه جلو این یارو.
 
دقیقا چیش شبیه توئه ؟ من همه امکاناتي در اختیار بچم گذاشتم و اون هیچ  -

 کمبودي نداره.
 

ستش میدم و هرچي رو برگه پیاده کردم رو میذارم  چیزي نمیگم و لپ تاپو به د
 جلوب.

 
که داد  کز  قاطي ال که بزنم بیرون از هواي اون بوي ادوکلن  عقب گرد میکنم 

 میزنه...
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 مگه گفتم میتوني بري ؟ -
 

 منتظر نگاب میکنم و نگاه اون وجبم میکنه و هنوز بوي الکز داره وجودب.
 
 ندادي و بچه من تو نظر تو چه کمبودي داره ؟جوابمو  -
 
 هیچي و فقط مامان بابا نداره و حاال میتونم برم؟ -
 

 هیچي نمیگه و من میزنم بیرون و میدونم که این مرد عوض نمیشه.
 

******* 
 

به اون بشههر یه وري رومیزم نشههسههته و پا تکون داده خیره بودم و حرص مي 
 خوردم.

 
شه چه  بر فرض محال که جناب - شاهد این عنتر بازیات نبا رئیس از دوربین 

 تضمینیو میدي که یکي یهو از این در عین گاو سر پایین نندازه و بیاد تو ؟
 
 آیا گاو همون رئیسته ؟ -
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 فعال منم که گیر توئه خر افتادم. -
 
 عزیزم... -
 

عزیزمش با آدمي کهاز آسهههانسههور بیرون زد خفه شهههد و پاي در حال  دنباله
سر جاب و من  ساد انگاري و پررو پررو جم نخورد از  جنبیدنش از حرکت وای
با لبخند بلند شدم و بهزاد جان رو با اون همه حال و احوال مورد مرحمت قرار 

 دادم و نگاه بهزاد عصبي لحظه اي اون بشر بي ادب رو رها نمیکرد.
 

تیام که از اتاق اومد بیرون و چشههمش به این نمونه نادر بشههري افتاد و سههارا 
 حساب کارو دست گرفت و با نیش باز کرده اب لوس شد که...

 
 سالم عزیهههزمو چطوري نفس؟ -سارا 

 
شر بودن  سال کوچیك تر از این ب سه  باز عنتر بازي خانوم باال زد و من با همه 

 خجالتم اومد.
 

 گشاد کرد و تیام خنده قایم کرد.بهزاد چشم 
 

 اینجا کاروانسرا نیست. –تیام 
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مگه من گفتم کاروانسراست ؟ اصال به کالس من میخوره برم کاروانسرا  –سارا 
 داداب؟ نگو اینجور و شرکت به این ناناسي.

 
 بیا برو بذار اینم به کارب برسه. –تیام 

 
سمم ر سر ا شاید یادب رفته آم  سرعت هوا حس این ؟ من اینم ؟  شاید تو  و و 

 نشده آم سر اسمم و شاید...
 

اوال این نه و آمین و دوما شههرکت پسههرداییمه دلم میخواد اوقات فرارتم  –سههارا 
 اینجا باشم.

 
 ناهار در خدمت باشیم. –تیام 

 
شري پیداب نبود  –سارا  شتم و واال امروز هیچ بني ب چه ماهي تو و من خبر ندا

 که تیوش بزنم...
 

 سرد از کنار شقیقم راه گرفت و یه ور صورتمو قاب کرد. عرق
 

تیام خندید و حتما عادتي بود به این سههبك هاي حرفي و دهن بي چا  سههارا 
 ولي امان از بهزاد...
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بهزاد اونقدري پتانسیز عصبانیت داشت که با یه پارچه قرمز و یه تکون خفیف 

 من نمیدونم چرا. شرکتو رو سر این دختره بي چا  و دهن خراب کنه و
 

شه میخوام  سالن پش می شها تو  سه مو سارا که زنگ میخوره و آهنگ مدر تلفن 
خودمو حلق آویز کنم و خانوم خیلي ریلکس جواب میده و از روي میز میپره و 
سهههراب جونم گفتنش میون دوتا مرد هیچ جنبه اي نداره جز سههر به زیر افتاده 

 بهزاد جان.
 

شال شو کف میندازه و  ست میکنه و بي کیف سرب گیر کرده رو در ش که به گز 
 خیال اون دوتا میگه که...

 
 من دیگه میرم و سهراب خونش دعوتم کرده. –سارا 

 
فرصت نمیده و میون دراي کشویي آسانسور گم میشه و تیام جاي اون مي توپه 

 به من که...
 

 کجا رفت ؟ –تیام 
 

 مات میگم که...من هم اسکولي رو به حد اعال میرسونم و خیلي 
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 خونه سهراب. -
 

 چشم رره میره و بهزاد لبخند مصنوعي میاد که...
 

 تیام من برم و یادم افتاد یه کار مهم بانك دارم و خدافظ. –بهزاد 
 

 اون دو که میرن باز من میمونم و رئیس و شوهرخواهر آینده.
 

 دستاب ستون میزم میشه و سر من باال میاد .
 
 سهراب با سارا چیه ؟رابطه این پسره  -
 
 بچه خوبیه و یعني...خب کال خیلي جوریم با هم. -
 
 جورین ؟ -
 
 خب ما واسه مزونش گاهي کار میکنیم. -
 
کار انجام  - گاهي  ها میره خونه اب چون واسهههه مزونش  اون وقت سهههارا تن

 میدین؟
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 نهههه و سارا که تنها نمیره و آهو هم هست و شاید منم... -
 
 تو چي ؟ -
 
 من کار دارم نمیتونم برم. -
 
 نمیتوني؟ -
 
 من اصال رام دور میشه. -
 
 رات دور میشه ؟ -
 
 حاال که فکرشو میکنم اصال دوست ندارم برم. -
 
 دوست نداري؟ -
 
 اصال چه معني داره سه تا دختر برن خونه یه پسر؟ ...ولي مامانش هم هستا. -
 

بي حرف خیره نگام میکنه و من هیچ حالتي رو توي اون چشههماي خیره  اینبار
 سبز رنگ نمي بینم.
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******* 

 
 امشب اینجایي؟ -
 

از پنجره شاهد آهویي بودم که مثه همه این چند ماه رمزده خیاطي میکرد و رو 
 به سارا گفتم : آره و به وثوق خبر دادم.

 
 چه خبر؟ -
 
 ونتون؟شما چه خبر از خونه سهراب ج -
 
هیچي و چندتا از بچه ها بودن و گفتیم و خندیدم ودو دسههت فوتبال دسههتي  -

 بازي کردیم و جات خالي بود.
 
 یه سوال بپرسم جون آمین نمي پیچوني؟ -
 
 بپرس. -
 
 صنم تو با این بهزاده چیه که هر بار همو مي بینین رم میکنین؟ -
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 مردي صنم داشته باشم؟ به نظر تو من اینقدر خا  تو سرم که با همچین -
 
 قرار شد نپیچوني. -
 
 چي میخواي بدوني؟ -
 
 اینکه چرا وقتي میبینیش دلت میخواد زودي جا خالي کني. -
 

دسههت دور زانوهاب انداخت و چقدر این مدل پا تو سههینه جما کردن به اون 
 همیشه خواهر مي اومد.

 
یکه بودن بله بگم و انگار مرتیه زماني خواستگارم بود و بابا و ساالر گیر داده  -

چه تحفه اي هست ؟ ازب خوشم نمیاد و خیلي با کالسه و رو مخمه و از همه 
چي تمومیش بدم میاد و آمین شههاید پنجاه درصههد اومدنم از اون خونه بیرون 

 بابت خواستگاري همین عوضي باشه.
 
 دیوونه اي سارا ؟ مگه بهزاد... -
 
شتنشه و من عادت ندارم که یه مرد اینقدر دقیقا مشکز من همین مشکز ندا -

سمه و این همه مرد پولدار دور و  شه و ازب بدم میاد و چون پولداره و ب خوب با
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ساالر مگه کم خوبي داره ؟ چرا اینجوري  سرم زد ؟ همین  برم بود چه گلي به 
کرد با این دختر ؟ آمین من از مردایي میترسم که مثه بابام و داداشمن و بعضي 

ا فکر میکنم جمشههیدخان با همه نامرد بودنش اونقدر مرد بود که این همه وقت
 سال پاي عشقش وایسه.

 
 چرا تو نگاه تو همه یکین؟ -
 
سال و واسه  - سه من خوب بوده این همه  شن ؟ وقتي تیامي رو میبینم که وا نبا

تو نارویي خرج میکنه نگاهم یکي نباشهههه ؟ آمین گ*ن*ا*ه تو چیه ؟ اینه که 
شکایت نداري ؟ دت دختر یه بار داد بزن و حقتو بگیر و این همه خوب عاد ت به 

 بودن تاوان داره آمین.
 
 مگه مامانم شکایت کرد ؟ -
 
تو شههکایت کن و حداقز جلوي این تیام اینقدر خانوم نباب و از من به تو  -

نصههیحت که تیام مرده اون چیزیه که به دسههتش نیاد و به دسههتش نیا که مردت 
شه  شید خانه و بازي با آینده آیلینیه که عاطفه ب و بازي با تیام بازي با اعتبار جم

سههرب نمیشههه و حقتو بگیر و به تیام به چشههم حقت نگاه کن و فقط حق و تو 
 مرامت عشق راه نده.
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 عجیب شدي امشب. -
 
بي خیال ...خبر داري سهههراب میخواد واسههه خرپوالي شهههر چند تا شههوي  -

؟ فقط آدماي خاص دعوتن و من و آهو که قبول کردیم مدلش لباس راه بندازه 
 بشیم و بریم رو استیف و لنگ توییم و هستي ؟ خوب پولي میده.

 
 مختلطه ؟ -
 
 به نظرت مردا دست به جیب ترن یا خانوما؟ -
 
 تو یه شوئه لباس صد در صد آقایون. -
 
 پس هستي؟ -
 
 هستم. -
 
 سوپرایزه.سهراب گفته اگه قبول کني لباست  -
 

سهراب هم با همه هرز پریدن هاب گاهي چقدر مرد میشه براي ما سه تایي که 
 سایه مرد نداریم.
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******* 
 

سر انگشت سبابه و شستم به هم چسبید و چشمکم ارزوني تیپ دخترکش مرد 
 روبروم شد.

 
 برو که باید از خداب هم باشه. -
 
 به نظرت قبولم میکنه؟ -
 
 تو بهتر؟ آره بابا و کي از -
 
 به نظرت نذارم واسه یه شب دیگه؟ -
 

 پر حرص نالیدم که...
 
 وثهههوق... -
 
 باشه و باشه . -
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آخرین نگاهو تو آینه به خودب انداخت و راهي شهههد و خاله مهري از باالي 
عینکش یکي یه دونشو بدرقه کرده گفت : اگه این پسر منه که میگم امشب هم 

ن که اینجور خنگي نبود فکر کنم به باباییاب کشههیده نمیگه و واال تو خونواده م
 و آره همون ژنتیکه و زن عموب هم مشکز دار بود.

 
 میخندم به قهقهه و میرم سرال عاطي هنوز جلو آینه وایساده.

 
 یه شام میخواي بري بیرون و نمي خواي که بري دیدن سران ملت ها. -
 
 میگم بهتر نیست همون بافت طوسیمو بپوشم ؟ -
 
 به خدا محشري عاطي و از این بهتر نمیشي و یه شام دعوتت کرده. -
 
 به نظرت ازم خواستگاري میکنه ؟ واي من که رش میکنم. -
 
شه و بیا برو بچه مردم زیر پاب علف  - ش نه به داره نه به باره و این دختره فکر ر

 سبز شد.
 
 کاب تو هم مي اومدي. -
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نداشههته باب و این همون باباییه که یه طبقه عاطي برو و اینقدر هم اسههترس  -
 اتاق خوابش باهات فاصله داره.

 
 نگفته چي کارم داره؟ -
 
 عاطههههیي... -
 
 باشهو باشه و تو داد نزن. -
 

هایي  یام درگیر فیلم ترکي  له مهري و صهه خا باز من و  نه و  تاق بیرون میز از ا
 سه صیام.میشیم که خاله مهري حرص میخوره از بابت بدآموزیش وا

 
 اومدن تیام منو معذب میکنه و صیام رو بیشتر به آ*ل*و*شم دعوت.

 
 دیدم عاطي و وثوق رفتن بیرون و طوري شده؟ –تیام 

 
سال میخواد زبون باز کنه که از  –خاله مهري  شیش  اگه خدا بخواد و بچم بعد 

 عاطي خواستگاري کنه.
 

 تیام یه کف خند میزنه و میگه که...
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 بچت بد عاشقه خاله. – تیام

 
خاله مهري لبخند میزنه و باز با میله هاي بافتنیش میفته به جون نخ کاموا و من 

 هم زیر چشمي اون همه لم دادن و دکمه باز بودن رو دید میزنم.
 

 تیام _ فردا اصالني از سفر برمیگرده و بگو ساعت یازده بیاد اتاقم.
 
 حتما. -
 

 ؟تو چرا هنوز بیداري –تیام 
 

صیام هم بي توجهي خرج ابهت باباجونش میکنه و  صیامه و  سابش  طرف ح
 میگه که...

 
 خوابم نمیاد و تازه چرا خودت بیداري؟ –صیام 

 
 تا سه میشمارم دوست دارم در حال مسوا  زدنت باشي. –تیام 

 
صههیام پا زمین کوبید و بوض کرد و راه پله ها رو با دو باال رفت و من حرصههم 

 ن همه خودخواه بودن یك بابا.گرفت از ای
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 تیام... –خاله مهري 

 
یام  باید عادت کنه هر چیزي که میخواد رو نمیتونه  –ت خاله خواهش میکنم و 

 داشته باشه.
 

یه شههب به خیر زیرلبي گفتم و راهي زمین بازي صههیامي شههدم که حتما توي 
 تختش اشك میریخت و بمیرم برات ماماني و بمیرم جانکم.

 
تکون میخوردم که صهههداي ماشههین وثوق تو محوطه پیچید و من روي تاب 

دوئیدم طرف اون سانتافه سرمه اي رنگ که عاطي بي حوصله ازب پیاده شد و 
به اون همه عنقي و وثوق رو نگاه کردم که سههر  نه زد و من مات موندم  بهم ت

 پایین انداخت و گفت : نتونستم...همه حرفام یادم رفت.
 
 میکردم قوي تر از اوني باشه که جلو کسي کم بیاري.همیشه فکر  -
 

 نگام کرد و من پوزخند حرومش کردم و وثوق من اینجوري نبود.
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با یه حرکت خیلي نرم از شههاسههي بلند ماشههین پایین پرید و قدم تند کرد طرف 
عاطي و دستشو کشید و عاطي بدون برگشتن گفت : از اون هفته میام شرکت و 

 م بخوابم.دیگه خستم میخوا
 

 یه شب یه کم دیرتر بخوابي اتفاقي نمیفتهو میخوام یه چیزي بگم. –وثوق 
 

 زودتر... –عاطي 
 

وثوق سههر به آسههمون گرفت و نفس عمیق داد تو شههش هاب و بعد بي مکث 
ساله دارم با خودم این جمله  شش  شي ؟ باهام ازدواج میکني؟  گفت : زنم می

که بزرگ  یه روز  تا  حاال فکر میکنم رو تمرین میکنم  هت بگم و  شهههدي ب
اونقدري بزرگ شههده باشههي که بتوني در موردب فکر کني و قبول دارم خیلي 
سال به خاطر  شم که این همه  بهتر از من برات میمیرن ولي نمیتونم منکر این ب

 تو پابند این خونه بودم.
 

 نیشم باز بود و تاب میخوردم با بك گراوند خوب خوشاني.
 

ستي بیفتي تو جلو آم –وثوق  ین میگم که نمیخوام به خاطر حس دین و رودربای
 تعارف و میخوام به چشم یه خواستگار نگام کني و فکراتو کردي خبرم کن.
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شونم  ستي روي  شت و گرمي د ساختمون گذ شید و از در  شو ک ست عاطي د
 نشست و صداي خاله مهري به خنده انداختم.

 
ار شههدم و یعني من میتونم بجه هاي امشههب یه کم به بچم امیدو –خاله مهري 

 اینو ببینم که دور و برم دارن میدوئن؟
 
 ماشاال اشتهاتون هم خوبه و نمیگین بچه و میگین بچه ها . -
 

آدمي که خودب یه دونه بچه داره و همیشههه حسههرت چندتا دیگه  –خاله مهري 
 هم داره.

 
 فداتون بشم. -
 

 میدوني دردم چیه ؟ –خاله مهري 
 
 نکنه شما دردي داشته باشین.خدا  -
 

دردم ترس اینه که یه روز از این خونه بري و وجودت واسه هممون  –خاله مهري 
 برکته مادر و کاب موندگار این خونه بشي.
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 اگه دختر بدي بودم دلیز نمیشه اینجوري نفرینم کنینا. -
 

 خاله میخنده و چقدر تلخ میخنده.
 

ش شون ن شده امروز و به وثوق روي پله هاي تراس خون سبك تر  سته و انگار 
 اندازه این شش سال بزرگ شدن عاطي سبك شده.

 
******* 

 
 میدونستم پشت خطي دارم ولي صیام دل نمیکند.

 
 جان دل مامان من کار دارم و شب برمیگردم حرف مي زنیم. -
 
 حرف نمي زنیم میریم بیرون. -
 
 چشم و حاال میشه قطا کنم ؟ -
 
 خب قطا کن. -
 

خندیدم و ب*و*سههي براب فرسههتادم و پشههت خطي رو جواب دادم و صههداي 
 نگرون خانوم گز تو گوشم پیچید.
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 الو آمین. -
 
 الو سالم. -
 
 مادر و آب دستته بذار زمین بیا که... -
 

صداي محکم مردي تو گوشم  صداي شد بعد از چند ثانیه  خانوم گز که قطا 
 پیچید که یك عمر حسرت بابا گفتن بهش به دلم مونده بود.

 
 چرا هیچي سر جاب نیست؟ من ساعت یازده پرواز دارم. -
 
 چه....چي شده ؟ -
 
 هیچ کدوم از لباسام نیست و بیا خراب کاریاتو درست کن. -
 

سال به این جملش لبخند  میزنم و میدونم که کارب گیرمه و مثه همه این چند 
 که موقا بیرون رفتن و سفر وکارب گیرم بوده.

 
 تا نیم ساعت دیگه اونجام. -
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نگام به ساعت بود و میدونستم از وقت اداري گذشته و تقه اي به در رئیسم زدم 

 و وارد اتاقش شدم و نگام به اون همه دود سیگار دورب افتاد.
 

 نگام کرد و بي حوصله منتظر شد. خیره
 
 من میتونم برم ؟ -
 
 کجا ؟ -
 
 االن وقت اداري... -
 
 من پرسیدم چرا حاال ؟ گفتم کجا ؟ -
 
 من... -
 
 خونه سهراب جونت میخواي بري؟ -
 
 نهههه...چیزه...یه سر برم خونمون. -
 
 خونتون؟ -
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 جمشید خان کارم داره. -
 
شت  - شک شیدخان پی ست فکر کنم جم کرده بود و آره؟ من حافظم خوب نی

ولي فکر کنم همین مایه جات بود و ندیدم جایي کسي به پیشکشي که ارزوني 
 کرده نیاز داشته باشه.

 
جذب  قدر تو اون پیرهن  که امروز چ گام درگیرب بود و من متنفرم بگم  ن

 خاکستري خوب تیپ تر شده.
 

 بوصم رو پس زدم و گفتم : میتونم برم ؟
 
 پارکینگ و میخوام باباتو ببینم و کار دارم و میرسونمت.برو  -
 

سههري تکون دادم و به خودم که اومدم به ماشههینش تکیه زده بودم و اون طرفم 
 قدم برمیداشت.

 
 کنارب نشستم و اون نیمرخمو زیرچشمي دید زد و گفت : چي کارت داره؟

 
 م.خجالت کشیدم که بگم بابام میخوادم تا فقط براب چمدون ببند
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 نمیدونم. -
 
 دوسش داري؟ -
 

 نیمرخ جذابش رو خیره نگاه کردم و تو دلم نالیدم که " عاشقشم".
 
 پس دوسش داري و جالبه و اون آدم حسابت نمیکنه و تو دوسش داري. -
 
 اون...اون بابامه. -
 
 باباته و صداب میزني جمشیدخان؟ -
 
 خیلیا بابا مامانشونو به اسم صدا میزنن. -
 
 خودتو گول میرني. داري -
 
 همیشه همه گولم زدن و خودم حق ندارم خودمو گول بزنم؟ -
 

 نگام به در خونه بود و نگاه اون به نیمرخ من.
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قدر  باال میرفتم و چ ها رو  له  یه ریز نق میزد و من پ نار گوشههم  گز ک خانوم 
 جمشیدخان عصبي بود امروز.

 
که تو خودم میدیدم به  بي حرف نگام کرد و من سههالم کردم و با همه عشههقي

 عادت شروت کردم.
 

سته بود و من بابت  ش شیدخان اخمو لبه تخت ن سرجاب بود و جم همه چي 
 گرمي اتاق مانتو از تنم درآوردم و با اون تاپ دکلتم باز مشوول شدم.

 
 سفرتون چند روزه است ؟ -
 

 خیره بهم بود و زیر لب گفت : پنف روز. و میرم استانبول.
 
 رکت طراحي به مشکز برخوردین ؟باز با ش -
 

 به جاي جواب سوالم گفت : پشت بازوت چي شده ؟
 

گاه روي رد کمربند کشههیده شههد و ابلهانه یه لبخند تو اجزاي  دسههتم ناخودآ
 صورتم دوئید و گفتم : هیچي و خورده به در.
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 ناراحت نشد و شاید فقط از سر کنجکاري پرسید.
 

 تاپش رو دست گرفت وخیره به مانیتورب گفت : میزنتت؟ لپ
 

قدر امروز درد  به گلوم و دلم پیچ میخورد و قلبم چ ید  ناخون میکشهه بوض 
 میکنه.

 
 من عادت دارم. -
 

تقه اي به در خورد و نگاه من به اون آدمي افتاد که به چارچوب یه وري تکیه 
 داده به کاراي من نگاه میکرد.

 
 اینجا چي کار میکني؟تو  –جمشید خان 

 
 از آیلین خبري دارین؟ –تیام 

 
 خوبه و داره واسه کریسمسش برنامه میریزه. –جمشید خان 

 
 من فقط طالقان رفتم و خواهرم واسه کریسمسش برنامه میریزه.

 
 کي برمیگرده؟ –تیام 
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 احتماال بعد از نوروز. –جمشیدخان 

 
 خان رو از اتاق کارب بردارم.از کنار تیام گذشتم تا کیف چرم مدار  جمشید

 
 کنار در اتاق متوقف شدم و صداشونو شنیدم و چقدر امروز قلبم درد میکنه.

 
 اون سربارمه. –تیام 

 
 مجبور نبودي بدزدیش. –جمشیدخان 

 
حاال چه فرقي داره با قبلش ؟ االن یه دختر بچه صههیوه ایه که هیچ آینده  – تیام

 اي نداره و بعد از برگشتن آیلین اون نمیتونه تو خونه من بمونه.
 

 حداقز تو واسه لجبازي آبرو منو جلو هیشکي نبردي. –جمشید خان 
 

سوخته ولي این دختربچه خیلي تر –تیام  سه هیچ کس دلم ن م حمن تو عمرم وا
 انگیزه.
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میخواي به چي برسههي؟ ترحم ؟ ترحم داشههتي و اینجوري از  –جمشههیدخان 
خجالتش دراومدي ؟ واسههه من اداي آدماي مهربونو درنیار و تو هیچ وقت جز 

 خودت به هیچکس فکر نکردي.
 

 من مثز شمام و من و شما هیچ فرقي نداریم. –تیام 
 

ند  باز بوض پس زدم و لبخ گذشههتم و  رو لبم کشههوندم و گفتم : آروم از در 
اسههتانبول هوا خیلي سههرده و لباس گرم براتون گذاشههتم و به نظر من بهتره توي 
شونو جذب کارخونه کنین و قیمت باالتره  سعي کنین فعال ترین طراح سه  جل

 ولي حتما سودآوري بیشتري به دنبال داره.
 

شکم چکید روي چمد شدم و قطره ا شون و من خم  ون سنگین بود نگاه جفت
 چرم و لبم میون دندونام گیر کرد.

 
 سفر خوبي داشته باشین. -
 

مانتو و کیفم رو چنگ زدم و پله ها رو سههریا پایین اومدم و خانوم گز دنبالم 
 حرف میزد و من چرا امروز اینقدر قلبم درد میکنه؟
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شي بود که  سته بودم و نگام پي اون فال فرو ش صندلي هاي انتظار مترو ن روي 
یلي واقعي تر از من رو لبش مي درخشید و من امروز به صیام قول لبخندب خ

 دادم.
 

صیام رو با ذوق و شوق با خودم همراه میکنم و اینبار دوتایي لباس مي خریم و 
ذرت مکزیکي مي خوریم و سوار تاکسي که میشیم صیام تو ب*ل*لم میشینه 

 و سر روي شونم میذاره.
 
 صیامم؟ -
 
 بله ؟ -
 
 دوسم داري؟تو منو  -
 
 آره و خیلي و یه عالمه و قد همه ستاره هاي آسمون . -
 
 من میمیرم برات. -
 

سم داره و بي خیال که بابام  دلم خوب اینه که مرد کوچیك زندگیم اینبار منو دو
خم به ابروب نیاورد بابت جاي کمربند و بي خیال که شههوهرم همراهیم میکنه 
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چم خوشم و هرجاي این شهر من کنار بچم و تا از لیلیش خبردار بشه و من با ب
 میون گرماي این عشق خوشم.

 
******* 

 
به زور تو حلقم  له  نداي کتونیم رو لي لي کنون مي بسههتم و لقمه اي که خا ب
سینه جلو روم قد  ست به  ساالر د سیدم  چپونده بود رو میجوئیدم و به در که ر

 بود خیره شدم.کشید و من یه نگاه به اون تیپي که اول صبحي زده 
 
 سالم آمین خانوم و کجایین کم پیدا ؟ -
 

شدم و  شه آبي متالیکش پرت  سه ثانیه تو پور شتم که در عرض  از کنارب گذ
 اون هم کنارم نشست و من شوکه به گازدادنش تو خیابونا نگاه میکردم.

 
 چته تو ؟ -
 
با - بابات گفت تو  د یتو رفتي زن این مرتیکه شهههدي که چي ؟ هر چي اون 

 رالمي کني واسه حرفش ؟
 
 ساالر بزن کنار و داره دیرم میشه. -
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 به در . -
 
 ساالر... -
 
 ساالر و درد و اون از سارا که جا گذاشته رفته و اینم از تو . -
 
 ساالر حوصلتو ندارم. -
 
 نه بابا و حوصله پسرداییمو چي ؟ داري؟ -
 
نمیشههینم و حس امنیت من با آدمي که حرمت سههرب نمیشههه زیر یه سههقف  -

 ندارم.
 

ماشههین کنار اتوبان کشههیده میشههه و نگاه سههاالر ناباور منو نشههونه میره و انگار 
 خیلي ضربم کاري بوده.

 
 چي گفتي؟ -
 
 واقعیتو. -
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 داري چي بلوور میکني واسه خودت؟ -
 
 بعد آهو چشم ترسیدهو اینه که فهمیدم آدم به رفیقش هم نمیتونه اعتماد کنه. -
 

 اجزاي صورتش شز میشه و میناله که...
 
 سارا هم میدونه؟ -
 
ست که رابطه خواهر برادریو خراب نکنه و خدا رو  - آهوي من اونقدر خانوم ه

 شکر که اینجور خانومي لنگ آدمي مثه تو هم قرار نیست بشه.
 
 چي؟ -
 
 داره ازدواج میکنه و تا آخر اون ماه مراسمشه. -
 

 تو چشماب میدوئه و نفساب صدادار میشه. برقي
 
 با کي؟ -
 
 نمیشناسي. -
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 یهویي؟ -
 
 به تو چه ؟ تو که رلطتو کردي و دیگه چیکار به شوهرب داري؟ -
 
 پسره مشکلي نداره؟ -
 
 نامرد خیلي تو این شهر ریخته ولي مرد هم گاهگداري پیدا میشه. -
 
 ه صرف شیریني؟پس همه چي اوکیه و ایشاال کي دعوت میشیم ب -
 
صبرم حدي  - سرت هوار کنم ولي  ستم که عقده هامو  سارا نی ساالر من  ببین 

داره و بخواي اذیت کني و موب بدوئوني مجبور میشم شوتت کنم طرف سارا و 
 خودت تا تهش برو.

 
 به ماشینیا نگاه میکنه و میگه که...

 
 پسره آدم هست؟ -
 
 حداقلش مثه بعضیا حیوون نیست. -
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 ك میندازي؟متل -
 
 کارت از متلك گذشته ساالر و تو نمك خوردي و نمکدون شکستي. -
 
 با من بد نباب و سارا بده تو بد نباب و دلم تنگ بچگیمونه. -
 
بچه که بودیم خیلي مرد بودي و هرچي بزرگتر شههدي جا مردي نامردي یاد  -

 گرفتي.
 
یا تو برام آمیني و همون  - ته دن تا  باشههم  که  نه هم  بار حیوو که وقتي اولین 

ب*ل*لش کردم یه سههالش بود و لپ اناري و تا ته دنیا سههارا و تو برام رفیقین و 
 منم تا ته دنیا واسه شما دوتا پشتم.

 
 من و سارا پشت نمیخوایم و مرد میخوایم. -
 

 از اون پورشه میزنم بیرون و ساالر همه چي داره اال یه جو عشق.
 

شو سارا جلوم قدم رو میره و من ا شتامو تندتر حرکت میدم روي کیبورد و نق نگ
 به جونم پذیرا میشم.

 



  330 

 

سر  - شي اون مانیتورو رو  شت اون مانیتور بلند ن آمین اگه تا دو ثانیه دیگه از پ
 شوهرت خراب میکنم.

 
 میکشه منو اون شوهرم اگه این نامه رو تموم نکنم. -
 

شدن یهویي در اتاق شد و باز  سا حس  سرعت قدماي مه و مني که قبر  فقط 
 میکندم کنار میزم.

 
 بهتره بهش مرخصي بدي چون کالمون بد میره تو هم. –سارا

 
 بابت چي؟ –تیام 

 
 آخرین باریه که چیزي ازت میخوام تیام خان ملکان. –سارا

 
سههکوت تو فضهها حاکم میشههه و تهش تیام خان با اون صههداي بم و لعنتیشههون 

 میفرمان که...
 

 بهش بگو میتونه بره. همین یه بارو و –تیام 
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دلگیرم از این مرد ولي باز هم مرامشههو عشههق اسههت که روي سههارا رو زمین 
 ننداخت.

 
سهراب رو زیرسبیلي  شینیم و رررراي  ست گریمور می ساعت بعد که زیر د یه 

 ردب میکنیم آهو با اون چشماي نگران میناله که...
 

 مطمئني که میخواي... –آهو 
 
 از اینا به سهراب بدهکارم.مطمئنم و من بیشتر  -
 
 به من چي؟ -
 

نگام روي اون دریاي محبت ثابت میمونه و قدمام کشهیده میشهه طرفش و دلم 
 حجم آ*ل*و*ششو نفس میکشه.

 
 چرا بي خبر؟ -
 

گونه هام با ب*و*سههیدنش عطر مادرانه میگیرن و نگاهش تو صههورتم چرخ 
 میخوره و میگه که ...

 
 خوبي عمرم؟ –مامان فرشته 
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 تو خوب باشي من عالیم و اینجا کجا شما کجا؟ -
 

لباسههاي امشههب کار منه و سهههراب هم خواسههته حداقز تو این  –مامان فرشههته 
 جشن شرکت کنم.

 
 دست کسي که روي شونم میشینه میخندم و میگم که...

 
 یکي طلبت سهراب خان. -
 

ز از قبگفتم برات سههوپرایز باشههه خانوم خوشههگله و لباسههتو هم تا  –سهههراب 
 پوشیدن بهت نشون نمیدم.

 
 دخترمو اذیت نکن. –مامان فرشته 

 
 ما رلط بکنیم دختر شما رو اذیت کنیم استاد. –سهراب 

 
 زبون نریز واسه خاله جونم. –سارا 
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ساله سهراب  آهو نرم خندید بابت این عشوه خرکي و لعیا و دوست دختر چند 
 هم به جما اضافه شد.

 
 که باشه دنیا باهامه. مامانم

 
زیردسههت گریمورم و نفس نمیتونم بکشههم و مامان یه ریز داره از این کوروب 
ثه رو و من  که آرمانم نخوره این موجود عظیم الج نه  نه و نگرا خان حرف میز
میخندم بابت شههیطنتایي که آرمان چند وقتیه تو اوج بلول جوونیش گرفتارب 

 شده.
 

هم و به خدا داشتم آب میشدم از خجالت جلو خانومه ات نخند تو  –مامان فرشته 
و پسر خرس گنده کار که به صورت کسي نداره و همینجور شماره میده و زنه با 
شههوهرب اومده بود و این آرمان گور به گور شههده هم نمیدونم کجا قایم شههده 

 بود که پیداب نبود.
 

 خاله نزن تو پر بچه. –سارا 
 

ال جلوشههو بگیري خیلي بهتره تا فردایي پس فردایي نه فرشههته جون از حا –آهو 
 از دستت در بره.
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مامان سري تکون میده و چقدر زود داداب آرمان بزرگ شد و تني تر از هر تني 
 جاب توي قلبم محکم موند.

 
******* 

 
شونم  ست روي  شم و مامان د سنگین تو تنم خیره می به لباس طراحي مامان و 

 و نگاه میکنه و میگه که...میذاره و از آینه استرسم
 
 اگه دختر مني که میتوني. -
 
 میترسم مامان و از اینکه زحمت تو و سهرابو خراب کنم میترسم. -
 

لبخندي بهم هدیه میده و با صههداي سهههراب نفس عمیقم میشههه آخرین  مامان
سال تحت امر مامان  صولي که این همه  ستیف و با همه اون ا شت ا خاطرم از پ
فراگرفتم پا روي استیجي میذارم که معلوم نیست چند جفت چشم بهش خیره 

 است.
 

م فشار نگاه مورور شدم م*س*تقیم هدف نگاه کسي قرار میگره که وجودب به
افت شدیدي وارد میکنه و چه رریب خودمو میون اون همه ناباوري پیدا میکنم 
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و عقب میرم و قدمام جلوي قدماي عقبي قرار مگیره و همچنان سرم باالست و 
 قیافم مورور و ضربان قلبم روي هزار.

 
پشت استیف وقتي براي رفا استرسم پیدا نمیکنم چون دست تو دست سهراب 

ست گرم و نرم مامان  و مامان براي ستیف میذارم و د سم قدم روي ا اختتامیه مرا
میون دستم بهم حس حمایت شدن میده و دلم گرم میشه و وجودم استرس رو 

 پس میزنه.
 

سم مذخرفه  سمت مرا شنوم برمیگردم و واقعا این ق ست زدن رو که می صداي د
با  باید میون این همه آدم رژه برم و اونا نگام کنن و من  باهاشههون که  لبخند 

 خوب و بش کنم تا لباس تو تنم فروب بره.
 

سابي دلبري میکنه و باز  ست ح شکالتي و پر از کار د سارا با اون لباس دکلته 
نگاه من میفته به اون آدمي که با اخماي همیشههگیش کنار چندتا آدم آشههناي 

 دیگه در حال برانداز کردنمه.
 

صداب ب ست مامان که دور کمرم میپیچه و  سه وجودم باز از د ه گوب دلم میر
 ترس تهي میشه.

 
 اونقدرا هم بچه بدي نیست. -
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شه ازب یه  - شیدخان و همی شتناکه و یه نمونه عجیب از جم ست...وح بد نی
 اسم بود و ساالر بود و سارا بود ولي هیچ وقت تیامي نبود.

 
م ک چون تو وقتایي پیشههم بودي که فریال با بچه هاب مي آوردت و تیام رو -

 ندیدم تو این همه سال ولي هیچ وقت این مالقات تو طالقان نبوده.
 

صههداي گرم مردي تو گوشههم میپیچه و نگاه من هیجانزده بهش میفته و چقدر 
 بودن با این موجود باعث نقطه ضعف به آدم دلگرمي میده.

 
 حتي فکرشو نمیکردم که تو این شو شما رو به عنوان ستاره ببینم. -
 

م تر از همه لبخندام رو لبم میشههینه و کارن مشههوول حرف زدن با لبخندي نر
مامانم میشههه و مثه همه در حال اعتراف به این مهمه که به مامانم اصههال نمیاد 
دختر به اینبزرگي داشههته باشههه و مامان مثه همه خانوما از این تعریف حسههابي 

 ذوق میکنه و من لبخند میزنم به این همه مالحت مامان.
 
 ر میکنم خیلي وقته که همو ندیدم عمه جون و درسته؟فک -
 

صههداي بم و لعنتیش تو گوشههم اکو میده و من لبخندمو حفظ میکنم و چقدر 
 نگاه کارن زند شفاف به صورتم خیره است.
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و تیام جونشههو ب*ل*ل میکنه ولي میدونم که از این کوه یخ دلخوره و  مامان

شو به بازوي خالي از هرگونه پوشش من بند میکنه و داریش تن  ست آزاد تیام د
میسوزنه و دل ریش میکنه و نفس به شماره میندازه و نگاه کارن زند چقدر مات 

 اون دستیه که مالکانه بازوي من رو فشار میده .
 

ست طرف کارن دراز میکنه بعد از  فرال بال از آ*ل*و*ب عمه جون تیام خان د
 و میگه که...

 
 سحر کجاست ؟ –تیام 

 
شه و  شم به من خیره می شه چ ست تیام میذاره و از گو ست تو د کارن با تردید د

 میگه که...
 

 ایران نیست. –کارن 
 

ن سههارا رو نگاه من میره طرف بهزادي که با سههاالر وایسههاده و با نگاب خرامید
ساالري که اون مایا زرد رنگ رو قلپ  شینه و  شم به نظاره می میون اون همه چ
قلپ باال میره و دسههت سههارا که روي شههونم میشههینه حواسههم از اون دوتا پرت 
ضربان میگره و من  سینه  شمام جهت نگاب رو دنبال میکنه قلبم تو  شه و چ می

 امروز خیلي ازت دلگیرم اي مرد.
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 چیکار میکنه؟اینجا  -سارا 

 
 انگار سهراب هیچکسو از قلم ننداخته. –آهو 

 
 دخترا آروم باشین. –مامان فرشته 

 
ساالر بي خیال اون همه آدم  شه و  ساالر جما رو تکمیز میبخ ضور بهزاد و  ح
با اون ب*و*سهههاي  اول خاله جونش رو چند دوري مورد مرحمت قرار میده 

 یگه که...شیش و هشتش و تهش من رو ب*ل*ل میزنه و م
 

 معرکه بودي امشب کوچولو. –ساالر 
 

بهزاد هم با لبخندب مهربوني میکنه و نگاه سههاالر هم چندي روي آهو میمونه 
شن و اون  شتم با شه که اگه همه دنیا هم پ شته می و قدماي اون آدمي طرفم بردا

 علیهم من از پا میفتم.
 

این سهههاال و هر  نگاهخیرب به مامانمه و من میدونم که پشههیمون بوده همه
 روزب با فکر به از دست دادن مامانم گذشته.
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با همون  مان هم  ما ند میزنم و  مانم دراز میشهههه و من لبخ ما دسههتش طرف 
آرامشش دست مردي رو فشار میده که به خاطرب از همه رویاهاي دخترونش 

 گذشت.
 

 فکر نمیکردم اینجا ببینمت. –جمشیدخان 
 

 من هیچ وقت روزاي قوت آمینمو از دست نمیدم. –فرشته  مامان
 

شید میگم و دنبال امر و نهیش راه میفتم و هرکس میخواد  سهراب ببخ شاره  با ا
 لباس رو بخره سهراب میگه که...

 
این لباس هدیه طراحمونه به آمین جان که البته دخترشههون هسههتن و  –سهههراب 

 ه روب حساب کنین.اگه مدنظرتونه میتونین روي دوماه آیند
 

امشهب فقط یه شهو لباس نیسهت و یه دیدار دوسهتانه و تشهریفاتیه که همه کله 
 گنده هاي شهر بهش پا گذاشتن.

 
از اون همه نگاه که خالص میشههم گرمي حضههوري رو کنارم حس میکنم و 

 کارن همیشه اینقدر جنتلمنه؟
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که ه - قاطا بگم  به طور  بار ازدواج کردم ولي میتونم  قت حس من دو یچ و
سال پیش از یه دختر خوشم اومدو البته فقط خوشم  شتم و چند خوشبختي ندا
اومد و اون جوابش منفي بود و رفت پي عشق قدیمیش و االن خیلي خوشبخته 
و خوشحالم که دنبال خوشبختیش رفت...امشب حس کردم تو هم هیچ وقت 

 دي.دی حس خوشبختي نداشتي و رم نگات عجیب بود وقتي که جمشیدخانو
 
شه و  - سي که از دیدن اون مرد تو من به وجود نمیاد همون رم با شاید تنها ح

 من با وجود اون مرد خیلي از حساي دیگه رو تجربه کردم.
 
 نسبتت با تیام چیه ؟ -
 
 من... -
 
 آمین... -
 

انگار موب رو انداختن تو آتیش و من چقدر حسههاب میبرم از این مدل صههدا 
 کردنش.
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شید به ریش  نگاب شاره میکنه کنارب راه بیفتم و من یه ببخ سر ا که میکنم با 
ناي مجلس  که نیمي از ز ندم و همراه اون آدمي راه میرم  کارن میب ته  نداشهه

 چشمشون به اون همه تیپ و خوب قیافگیش بنده.
 

توي بال ارث رسیده سهراب وایمیسته و عصبي سرتاپامو نگاه میکنه و مي توپه 
 بهم که...

 
همین االن میري این لباس مسههخره رو درمیاري و برمیگردیم خونه و ما یه  -

 خرده حسابي امشب با هم داریم و شیرفهمي که؟
 

 نه جناب نیستم و من شیرفهمي بلد نیستم نه امشب که...
 
 نه. -
 
 چي؟ -
 

 تمسخر قاطي لحنشه و من امشب مسخره نیستم و نه امشب که...
 
ام و من باید تا ْآخر مراسههم باشههم و سهههراب اینقدر نمیام و من هیچ جا نمی -

 خرج نکرده که من مراسمشو دارون کنم.
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شب عجیب مهربونم و لي لي  - ست ندارم یه حرفو دوبار تکرار کنم ولي ام دو
 به الالت میذارم و باز تکرار میکنم که بري لباساي خودتو بپوشي و بریم خونه.

 
 امشب نه و نه امشب که...

 
مشب تا زمانیکه سهراب بخواد پا به پاب تو این مهموني سرپا وامیستم منم ا -

مایي  جا آد جا فقط آمین مطرح نیسهههت و این یارم و چون این به ابروم نم و خم 
مهمن که من واسه خاطرشون همه زندگیمو میدم و اگه تو دستاي من هنره واسه 

سه اولین بار ب شب وا سهرابه و اگه من ام شم اومدم خاطر وجود مامانم و  ه چ
شم  شت وجودب به چ شبآیلیني نبوده تا پ سهرابه و اگه ام سه خاطر مامانم و  وا
نیام واسههه خاطر آدماییه که یه عمر جاي آدماي دیگه زندگیم مرام خرج کردن و 
شم تا اوامرتون رو زمین  سي نه من آمیني که گوب به زنگ با شما رئی شب نه  ام

 نمونه و من امشب هیچ جا نمیام .
 

ب پر اخم تو صورتم چرخ میخوره و صداي جمشیدخان از اون همه حس نگا
 بیرون میکشونتم.

 
 انگار هوا داره سرد میشه. –جمشید خان 
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شد زیر بار این همه  شرده می ستادنش خیره بودم و دلم ف ستیز جذاب ای به اون ا
 حسرت مونده بهش.

 
 آمین اینجا چی کار میکنی؟ سهراب کارت داره. –مامان فرشته 

 
به طرفش قدم برمیدارم که صدای تیام جریان هوا رو میشکافه و نگاه هر سه ما 

 رو به خود میکشه.
 

 یادت باشه خودت انتخاب کردی. –تیام 
 

اخمای جمشیدخان در ادرام هم درمیاد و مامان از اون همه طلب موج زده تو 
ند تر بل صههدای تیام حرص میکنه و بینی چین میندازه و باز رو به من با صههدای

 میگه که...
 

 آمین...سهراب... –مامان فرشته 
 

مامان تو پیچ راهرو گم میشههه و من دنبالشههو میگیرم که باز حرفای دو نفره اون 
 دو مرد زیادی شبیه هم منو از رفتن منا میکنه و گوشم شز میشه و ...

 
بچه که بود...آمینو میگم و کاراب حرف نداشت و جنمیو داشت  –جمشیدخان 

ه تو هیچکدوم از دور و بریام ندیدم و مطمئن بودم یه روزی بدون من واسههه ک
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خودب یه چی میشه و نه خیلی بزرگ ولی اونقدر بااستعداد بود که خیالم جما 
شنه  سر گ شب  شه که این دختره اگه یه روزی از در خونم زد بیرون عمرا  این با

دیر برنامه هام و زمین بذاره و پونزده سههالش که شههد و شههد دسههت راسههتم و م
شو بذار و ولی یه روز که نبود اون روز کال بر وفق  سم ست داری ا هرجوری دو
مراد نبود و دلیز درس نخوندنشههو هیچ وقت نفهمیدم و فقط اینو میدونم که 
حتی آیلین هم با اون مدرکش نمیتونه مثه آمین جربزه خرج بده و حق میدم به 

چه آیلین خودم ال پر قو بزرگش کردم و ا گه ب که فکر نکنی آمین ا نا رو میگم  ی
اسههت بی جربزه هم اسههت و اگه کتک میخوره و صههداب هم در نمیاد دلیز 
سری نخورده و تو ذاتش  ساله تو  ست و اون تو این چند  توسری خور بودنش نی
شه چیز  ست فرشته بزرگ ب ست و میخوام بگم آمینی که زیر د شکایت نی گله و 

 خوبی از آب در میاد.
 

خواب نما شههدی جمشههیدخان ؟ حس پدریت زده باال ؟ مهربون نبودی  – تیام
ستیش به  صیوه می ب صا اون روزی که به زور  صو شیدخان و مخ این همه جم

 ریشم اصال مهربون نبودی و اینا رو میگی که چی بشه ؟
 

این همه سههال آمین بدون مهربونی من بزرگ شههده از این به  –حمشههید خان 
شم نه اون آدم محتاج مهربونی  بعدب هم میتونه و نه من آدم مهربونی کردن به

با تو نبود عمرا  بازی  گه لج ند روز سههفرم خیلی فکر کردم و ا من و تو اون چ
 میذاشتم ....
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میذاشههتی چی ؟ آیندب خرابه جمشههیدخان و امشههب عجیب شههدی  –تیام 

 جمشیدخان.
 

لش بود ولی یادمه آخرین باری که جلو رو من گریه کرد ده سهها –جمشههیدخان 
 اون روز...

 
 مکث جمشیدخان نفس می برید و دل ریش میکرد...

 
 بهش بگو برگرده و دیگه نیازی نیست این یه سالو تو خونه تو... –حمشید خان 

 
نه جمشیدخان و اینبارو اشتباه کردی و من آدم قراردادم و تا تهش هم میرم  –تیام 

اون دختر جربزه دارت  و کارت عروسههی من و آیلین که پخش شهههد بی خیال
میشههم ...راسههتی خبر داری همین دختر جربزه دارت منشههی منه ؟ همچین 

 خوشم میاد از کارب و بلده.
 

جمشههید خان مثه همه روزای زندگیش بی تفاوت خاموب موند و من تو حجم 
 اون روی سکه امشب جمشیدخان چه فنا شده دست و پا زدم.

 
******* 
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دست دور شونم انداخت و من خندیدم و چقدر امشب سنگینی نگاه  سهراب
حس کردم و چقدر مچ نگاه کارن زندو گفتم و دلم خوب اون همه جذابیت و 
جنتلمنیش شههد و هی دم به دقیقه اون روی وجودم یادآوری تاهلشههو میکرد و 
میخورد توی ذوقم و باز شاخ و شونه های عجیب و رریب رئیس جان هم تن و 

سپر دفاعیش بد شت  شکافت و من دلم خوب وجود مامانی بود که پ نم رو می
 میتونستم همچنان بتازونم و حالگیری رو تماما و کماال به جا بیارم.

 
با اشاره سارا و سعی در حفظ همون قدمای موزون و مرد به دام کش راهی اتاق 

نه و میکگریم میشههم و سههارا تو پیچ راهروی اون خونه پیچ در پیچ خفت گیرم 
 میگه که...

 
 گاومون دوقلو زایید. -
 
 چی شده ؟ -
 
 آهو... -
 
 آهو چی ؟ -
 
 میگم آهو... -
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 درد و آهو و میگی یا همچین بزنمت که الل از این دنیا بری. -
 
 ساالر... -
 
 نه مثه اینکه کتک واجب شدی امشب. -
 
 ریمن.دت یه لحظه ساکت شو من حرفمو بزنم و آهو و ساالر تو اتاق گ -
 

زنگ خطر زده میشه و آهو تنهاست و با اون مرتیکه ای که به سیاهی کشوندتش 
 تنهاست.

 
ضح به  ساالر چه وا صدای داد و فریاد  سبه و  سر جفتمون به در چوبی می چ

 گوب میرسه.
 

 مطمئن باب من حال تو یکیو میگیرم. –ساالر 
 

 دونمت.اونقدر بی ارزشی که حتی الیق یه سیلی هم نمی –آهو 
 

سارا بازومو چنگ میزنه و من  ست  ساالر جان فوران میکنه و د شم اژدهای  خ
 جای ساالر خواهرشو واسه شاخه و شونه نشونه میرم.
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من بی ارزشم ؟ اون وقتی که عاشقتم عاشقتم میگفتی بی ارزب نبودم  –ساالر 

 انگاری.
 

 هر کسی تو زندگیش روزای خریت هم داره. –آهو 
 

سا ست  یه رو به معنی پرفکت میبینم و خندم میگیره بابت اون حلقه عالمت د
صدای جیغ آروم آهو نگاه  ستش و یهو  ش سبابه و  شت  شکز گرفته میون انگ
جفتمونو به جاکلید میندازه و در نبردی تن به تن من موفق به دیدن صههحنه ای 

 بس هالیوودی میشم و جیوم رو تو گلو خفه میکنم.
 

ودب و دیوار گیر انداخته لب میگره و آهو تقال میکنه سهاالر آهو رو میون تن خ
و من مطمئنم که اون صههحنه های دلخراب ت*ج*ا*و*ز عمرا از ذهنش پاک 

 بشن.
 

سهههاالر بی خیال آهو که میشهههه با اون ولومی که به زور از اون چند میلی متر 
 جاکلیدی به گوب میرسه میگه میگه که...

 
 مونه من واست چی بودم.این کارو کردم که یادت ب –ساالر 
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شمای  شش متر عقب می پریم و چ سارا  ستگیره در که تکون میخوره من و  د
ساالر بهت زده میخکوب ما میشه و نگاه من پی آهوییه که خودشو به صندلی 
میز گریم رسههونده و نگاب بارونیه و سههاالر روپر حرص کنار میزنم و می چپم 

 ن میرسه.تو اتاقی که آهو توب داره به مرز جنو
 

ست تو  صبی د شکی آهو که میرسه ع شمای ا ساالر رفتنمو دنبال میکنه و به چ
 موهاب میکشه و سارا جر و بحث رو با خان داداشش شروت میکنه.

 
سههاالر که از اتاق میزنه بیرون و سهههراب به دنبالمون میاد مجبوری باز راهی 

ش شیم و اینبار نگاه من گیر میکنه به مامان و جم ی یدخانی که گوشه اسالن می
در حال حرف زدنن و جمشید خان از اون لبخندای خاص یه وریشو نثار مامان 
میکنه و گیالس آبجوشههو باال میره و مامان از اون دور بهم لبخند میزنه و چقدر 

 چشم هاب برق دارن امشب.
 

بهزاد اشههاره ای میزنه و من باالجبار به جما سههه مردی وارد میشههم که از اول 
 م زیادی رو مخم بودن.مراس

 
بهزاد یه لبخند مردونه شههیک تحویلم میده و من جوابش رو سههرسههری میدم و 

 اون میگه که...
 

 خسته ای؟ –بهزاد 
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دلخورم...دلخورم و نگام از تیام میلوزه رو ساالر...دلخورم و امشب فقط کارن 

ستثنائیش بهم قوت قلب داده بود...دلخورم و عج ب دلم یزند با اون لبخندای ا
 برای صیام مامان تنگه.

 
 این مراسم مسخره کی تموم میشه؟ –تیام 

 
باالخره امشههب یه نقد هم شههنیدم و م*س*تفیضههم کردین جناب  –سهههراب 

 ملکان؟
 

سهههراب دوسههتانه دسههت دور شههونم میندازه و من از این همه دوسههتانه هاب 
 متشکرم.

 
 باز میگه که...نگاه تیام به دستیه که دور شونم حلقه است و سهراب 

 
 من نمیدونستم آمین یه آشناییتی با شما داره. –سهراب 

 
تیام مورورانه دسهههت توی جیب شههلوارب میبره و لباب رو یه وری میکنه و 

 تمسخر قاطی لحنش میده و میگه که...
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 فکر کنم از یه آشناییت بیشتر باشه و اینجور نیست آمین؟ –تیام 
 

شهکسهت خورده ی امشهب زهرب رو بریزه خودم قبز از اینکه اون آدم مورورت 
 موضوت رو جمعش میکنم و میگم که...

 
 سهراب جان ایشون رئیسم هستن. -
 

 اوه و پس شما آمینو از ما دزدیدین. –سهراب 
 

ست دور بازوی  شه و د شر و دنباله دارب به جما وارد می لعیا با اون لباس مح
اله اون عشقی میکنه که همه سهراب میندازه و سهراب هم یه نگاه پرمحبت حو

 خبر داریم واسه خاطرب چه کارها که نکرده.
 

 آمین و عزیزم و فرشته جون باهات کار داره. –لعیا 
 

نگام میگرده روی مامان و جمشههیدخان و مامان با نگاب تشههویقم میکنه تا به 
طرفش برم و من از اون همه سههردی وجود جمشههیدخان میترسههم و از جلوی 

 شدن میترسم و از این همه بزدلی کاشته شده تو دلم میترسم.مامانم خرد 
 

با اجازه ای حواله جما میکنم و دنباله لباسههم سههنگین تر از همیشههه به دنبالم 
به جما دوتایی مامان و  کشههیده میشهههه و میونه راه میبینم که کارن زند هم 
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وارد شده و با نگاب به استقبالم اومده و من چقدر از اون استایز  جمشیدخان
 ایستادنش خوشم میاد.

 
دسههتن مامان رو میگیرم و به جمشههیدخان خیره میشههم و اون هم با نگاب باال 
پایینم میکنه و صهههدای کارن زند میون این همه حسهههای مختلف من جولون 

 میده.
 

شه از  –کارن  شب عالی بودین و من همی شم اومده ولی ام سهراب خو طرحای 
امشهب یا اون کوالک کرده بود یا شهاید وجود شهما به لباس اینجور ذهنیتی به 

 بیننده میداد.
 

ابروی جمشههیدخان یه وری باال رفته بود و این یعنی اینکه زیاد از تملق گویی 
کارن جان عزیز دل خوشههش نیومده و من هم حرفی که از اول مراسههم رو دلم 

 رو گفتم و خالص کردم خودمو. مونده بود
 
 سحرخانومو ندیدم... -
 

سته که جذابیت تیام رو  سوس میون دوتا ابروب خط میندازه و در اخمش نامح
 نداره ولی تو یه کالم این مرد محشره.
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 ایران نیست و اون هیچ وقت سمینارای پزشکی رو از دست نمیده. -کارن 
 

 با این قضیه مشکلی ندارین ؟ –جمشیدخان 
 

 ما مسالمت آمیز زندگی میکنیم. –کارن 
 

مامان فرشته از نگاه خیره کارن به من و اون حرف آخرب ابرویی باال میندازه و 
 میگه که...

 
شته  شو نمیکردم که به  –مامان فر شد حتی فکر سحر از تیام جدا  بعد از اینکه 

تا جاییکه من میدونم اون ازدواجو مانا پ باره فکر کنه و  یشههرفتش ازدواج دو
 میدونست.

 
برداشههتی که من از سههحر داشههتم اینه که اون ازدواجو مانا پیشههرفتش  –کارن 

نمیدونه و اون فقط نیاز داره که کسی با کارایی که سر خود انجام میده مخالفتی 
 نداشته باشه.

 
 شنیدم سهامتونو از کارخونه فرزینا بیرون کشیدین. –جمشیدخان 
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نه ا –کارن  با رفتن ترا قز نیمی از ثروتش از خب  ز ایران صهههد در صهههد حدا
کارخونه ها بیرون کشههیده شهههد و من اهز ریسههکم ولی نه تا جاییکه منتظر 

 انحصار وراثتی بمونم که ممکنه سهام من هم تحت الشعات قرار بده.
 

 مرگ فاروق خان واقعا ریرمنتظره بود . –جمشیدخان 
 

عد از  خیلی و مخصههوصههها برای –کارن  بدی هوا دو روز ب خاطر  به  نه و  ترا
 خاکسپاری رسید ایران و خیلی براب سخت بود.

 
 انگار بیشتر از یه سهامدار تو این خونواده نقش دارین. –جمشیدخان 

 
تقریبا میشه گفت بعد از ازدواج ترانه تونستم یکی از دوستان خونوادگی  –کارن 

 نزدیک خودب و شوهرب بشم.
 

 ه اشتباه نکنم شوهرب همون سامیار سحابی معروفه دیگه نه؟اگ –جمشیدخان 
 

کارن سههری تکون میده و من میفهمم که اون زنی که دنبال عشههقش رفته و بی 
خیال احساس کارن شده همین ترانه معروفیه که کارن هر بار با لبخند اسمشو 

 میبره.
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ان مشههیدخاومدن تیام توی جما اذیتم مینکه و بیشههتر به مامان میچسههبم و ج
 میبینه که چطور عین سگ از تیام خان و دوماد آیندب حساب میبرم.

 
 آمین بهتر نیست بری آماده بشی و انگار مراسم داره تموم میشه. –تیام 

 
 آمین امشب پیش من میمونه. –مامان فرشته 

 
 خوشحال میشم امشبو تو منزل من بگذرونین. –تیام 

 
نبارو و آمین و من امشههب میریم خونه آهو و در اشههتباه میکنی ای –مامان فرشههته 

 ضمن برای اومدن به خونه تو نیازی به خوشحالیت ندارم.
 

شب  شم که از اول  شه و من خیره اون لبخندی می شیدخان یه وری می لبای جم
مختم مامان بوده و جمشههیدخان مچ نگامو میگیره و منم شههیطونی میکنم 

یدم و جمشههیدخان بی حرف به طرح امشههب و ابرو باال میندازم و لب کش م
 لبخندم خیره میمونه.

 
 بهتره دیگه من برم و شب خوبی بود. –کارن 

 
 به سحر سالم برسون. –تیام 
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 کارن بدون ذره ای تعصب دست روی شونه تیام میزنه و میگه که...
 

حتما و در ضههمن فکر نمیکردم دخترعمه ای به این خوشههگلی داشههته  –کارن 
 باشی.

 
شه و دل من  تیام شون میک سم خط و ن صز با نگاب وا مثال لبخند میزنه و در ا

 میریزه و کاب یکی میفهمید که چقدر کمربندب طعم زهر میده.
 

 جمشیدخان بی اینکه منو آدمی حساب کنه رو به مامان میگه که...
 

 منتظر میشم برسونمت. –جمشیدخان 
 

م از این فیگورب گرد مامان هم کلی افاده خرج وجودب میکنه و من چشههما
 میشه و اون میگه که...

 
شه و من و دخترا ترجیح میدیم مزاحمت  –مامان  سیرمون یکی با فکر نمیکنم م

 نشیم و خودمون با تاکسی بریم.
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کارن رفته بود و من تو دلم از اینکه یه تعارف نزد تا ما رو برسونه حرص خوردم 
خان واسههه نادیده گرفتن بنده ولی تیام رو به عمه جانش با تشههابه به جمشههید

 گفت که...
 

 چرا با تاکسی و من که هستم . –تیام 
 

 میخوام صدسال سیاب نباشی.
 

 اگه میخواستم برسونیمون بهت میگفتم. –مامان 
 

شش تعارف نداره و یه بند رئیس جان رو مورد عنایت  مامان هم کال با بچه دادا
 اماد آینده کیف میکنه.قرار میده و جمشیدخان عجیب از توسری خوری د

 
 برو فرشته و میرسونمتون. –جمشیدخان 

 
شم باریک میکنم و بی هرچ حرفی راهی اتاق  شده چ از این همه محبت قلمبه 
شب  گریم میشهم و میدونم که جمشهیدخان واسهه من و این تیپم تو این وقت 
مه سهههال دلش گرم  که این ه یده و دلش هوای زنی رو کرده  ریرت خرج نم

 بوده.بودنش 
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خیلی دلم پره امشههب و میدونم که کنار درخشههیدنم باز من همون آمینیم که نه 
 بابام منو خواست نه تیامی که میتونست برام بشه بزرگترین حامی.

 
 یه حرفایی همیشه هست و که از درد توی سینه است...

 
******* 

 
شم که مامان تقریبا صندلی عقب جاگیر ب ستم کنار آهو  ص خوا ندلی پرتم کرد 

جلو و خودب کنار آهو نشست و جمشیدخان هم یه چشم رره حواله من کرد 
له فرشههته جونش و من لبخند رو لبم کاشههته کمربند بسههتم و  هم یکی حوا
سنه  شته خانوم گفت : گر سه تا موجود زنده رو به فر شیدخان بی خیال ما  جم

 نیستی؟
 

 ام نمیخورم.مامان هم چشم و ابرو اومده گفت : من شبا ش
 

صهههدای سهههارا واضههح شهههد و من از این شههیطنتش زیرزیرکی لبخند زدم و 
 جمشیدخان چقدر مهربون شده امشب...

 
 ما هم که برگ چوندر. –سارا 
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شم  سقلمه آهو رو تخمین بزنم و چ ضربه  ستم میزان  حتی با ندیدن هم میتون
 رره مامان رو مورد برآورد قرار بدم.

 
رو لبای جمشههیدخان دیدم و این همون مردیه که منو  رد کمرنگی از لبخند رو

 عمال از خونش پرت کرد بیرون...
 

 یه امشب رژیمو بذار کنار. –جمشیدخان 
 

ابروهای من باال پرید و جمشههیدخان زیرچشههمی دید و این همون مردیه که 
 هیچ وقت دوستم نداشت...

 
تم و آهو تورانا نشسبه خودم که میام پشت یه میز گرد تو یکی از لوکس ترین رس

لبخند میزنه و سههارا پرسههتیژ حفظ میکنه و مامان و جمشههیدخان هم در حال 
حرف زدنن و من هیچ وقت نتونسههتم بفهمم مامان چرا به خاطر یه مرد از همه 

 چیش گذشت.
 

 تا آخر هفته میمونم که با هم چند روزی بریم طالقان. –مامان فرشته 
 

گاه مات من میشه و چه زجری داره دونستن نگاب میکنم و جمشیدخان خیره ن
 اینکه این زن هیچ وقت مادرم نبوده.
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 چرا برنمگیردی تهران؟ –جمشیدخان 
 

 من اونجا راحتم. –مامان فرشته 
 

اونجا فوق العاده اسههت ولی شههاید بهتر باشههه به خاطر آرمان یه کم از  –سههارا 
 موضعت پایین بیای خاله جون.

 
 آره خاله و االن آرمان نیاز داره تو یکی از بهترین مدرسه ها درس بخونه. – آهو

 
 من و آرمان اونجا خوشبختیم. –مامان فرشته 

 
 حتی مامان هم بدون من خوشبخته.

 
لیوان آب رو به لبای رژ خوردم میبرم و رد اشههک تو چشههمم میشههینه و من چرا 

 رم.امشب کنار اون همه به چشم اومدن باز هم دلخو
 

 آمین... –مامان 
 

 نگاب میکنم و میدونم که وریفش نبود این همه محبت.
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 چی شده این همه ساکته دختر مامان؟ –مامان 
 

نگام جای مامان جمشیدخانی رو نشونه میره که عادت نداره هیچ وقت آمینش 
 توی جما دیده بشه.

 
 یه کم خسته ام. -
 

مامانه ولی امشههب چشههماب  مامانه ولی نمیفهمه دردم از خسههتگی نیسههت و
 عجیب برق داره و مامانه و من چرا این همه امشب دلگیرم؟

 
 چرا رفتی شدی منشی اون پسره؟ –جمشیدخان 

 
 سرم پایین میفته و اون تازه یادب اومده آمینی هم هست.

 
 اون پسره اسم داره و اگه اون دخترت جا نمیذاشت بره اونور دنیا –مامان فرشته 

 هم االن دومادت بود.
 

یعنی االن دومادب نیست ؟ یعنی من دختر جمشیدخان نیستم ؟ یعنی من زن 
 اون پسره نیستم ؟ یعنی من اینقدر بی کسم؟

 
 چرا اینقدر من امشب دلگیرم؟
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 آینده آیلینو خودب تعیین میکنه. –جمشیدخان 

 
 فقط آینده منه که همه واسش تصمیم میگیرن؟

 
یتونسههت قبز از اینکه خبر ازدواجش با تیام تو شهههر پخش دخترت نم –مامان 

بشههه در مورد آیندب تصههمیم بگیره ؟ خونواده ملکان آبروشههون واسههشههون از 
 هرچی مهمتره.

 
 من مایه بی آبروییم؟

 
 بلند میشم و نگاه هر چهار نفر روی من میمونه و چقدر چشمام تار میبینن.

 
 کم هوا بخورم و میلی به رذا ندارم.هوای اینجا یه کم خفه است و میرم یه  -
 

 همه قانا میشن و جمشیدخان خیره میمونه بهم.
 

قدم که تو هوای سرد پاییزی میذارم میپکم و از این همه رم میپکم و از این همه 
 سختی میپکم.
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 اشک میریزم و چرا امشب من به چشم همه اومدم اال اوناییکه باید میدیدنم؟
 

 ه از درد توی سینه است...یه حرفایی همیشه هست ک
 

******* 
 

سارا و آهو زودتر از ماشین جیم شدن و من موندم تا تشکر کنم بابت شامی که 
 نخوردم.

 
 ممنون و شام خوبی بود. –مامان 

 
 آره و خیلی خوب بود و تا کی تهرانی؟ –جمشیدخان 

 
 شاید تا آخر هفته. –مامان 

 
 یلین کی برمیگرده ؟اینبار عقب نشسته بودم و مامان گفت : آ

 
نگاه جمشههیدخان از آینه منی رو نشههونه میره که با این حرف مامان بیشههتر تو 

 خودم فرو میرم.
 

 چرا برات اینقدر مهمه ؟ –جمشیدخان 
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 چون نمیخوام آمینم بیشتر از این تقاص کارای دخترتو بده. –مامان 

 
م و تقاص من صههیامو دوسههت دارم و تقاص نمیدم و من وثوق رو دوسههت دار

ست  ست دارم و تقاص نمیدم و من عاطی رو دو نمیدم و من خاله مهری رو دو
 دارم و تقاص نمیدم.

 
شههاید هم فکر آبروی خاندان ملکانی و خودت گفتی واسههه یه  –جمشههیدخان 

 ملکان هیچی مهمتر از آبروب نیست.
 

 در ماشین که کوبیده میشه میدونم که مامان چقدر بوض داره.
 

 ستگیره میره که صدای جمشید شوکم مینه.دستم طرف د
 
 تو هم طرف اونی؟ -
 

 فقط نگاب میکنم و چشمام پر و خالی میشن.
 
یه وقتایی آدما یه کارایی میکنن که بعدا وقتی بهش فکر میکنن جز پوزخند  -

 هیچی نصیبشون نمیشه.

http://www.roman4u.ir/


 365 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
 شه؟ب مگه مجبورن یه وقتایی یه کارایی بکنن که بعدا فقط پوزخند نصیبشون -
 
 بزرگ شدی. -
 
آره من نوزده سههالمه و فکر کنم یادتون نبود و خب کسههی تاریخ تولد کلفت  -

 خونشو یادب نمیمونه.
 

انیبار دستگیره رو فشار میدم و از اون بی ام و میزنم بیرون و میدونم که این مرد 
 امشب یاد خاطره هاب افتاده و چیزی جز پوزخند نصیبش نمیشه.

 
 شه هست که از درد توی سینه استیه حرفایی همی

 
 مثه لبخونی شاهین پر از عشق و پر از کینه است

 
******* 

 
 سرم رو روی سینش گذاشتم و ضربان قلبش رو به ریه کشیدم.

 
 مامان؟ -
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 بگو جان مامان؟ -
 
 منو دوست داری یا دلت واسم میسوزه؟ -
 

مانم از این حرفم دستش توی موهام از حرکت می ایسته و من میدونم که دل ما
 خون شد.

 
 به نظرت آدم واسه کسی که دلش میسوزه این همه میجنگه؟ -
 
امشب باید خوشحال باشم و چون یه بار من دیده شدم ولی خوشحال نیستم  -

و نمیدونم چرا و میدونی مامان و همیشه آرزو داشتم یه بار تو یکی از مهمونیای 
سم شونم و به مهموناب  بابا من جای آیلین کنارب وای ست بندازه دور  و بابا د

خوشامد بگه و آرزو داشتم یه بار من از اون لباسای گرون قیمت بپوشم و دل از 
شپزخونه و  شه از مهمونیا یا تاب آخر بال بود یا آ سهم من همی همه ببرم و ولی 
کمک به خانوم گز و حسود نیستم ولی حسرت زیاد دارم و حسرت اینکه یه بار 

سته  توی ست و خ شتم ه این زندگی بابا منو ب*ل*ل کنه و من بدونم یه مرد پ
شههدم مامان بسههکه گدایی محبت کردم و خسههته شههدم از اینکه تا یه مرد بهم 
لبخند زد عین عقده ایا تو زندگیم جاب دادم و مامان من یکیو میخوام که منو 

ست ولی تا کی عذاب وجدان اینو  شم که بخواد و مامان تو رو دارم در شته با دا
هروقت منو میبینی یاد مردی میفتی که کم عذابت نداده و مامان دلم خونه از 
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خودم و از این خود تو سری خور و وقتی سارا رو میبینم که واسه خواسته هاب 
 چطور تو ور همه دنیا وامیسته دلم از خودم میگیره.

 
شتم و ولی دردت تو  - شتم برات ؟ میدونم که کم گذا  جونم تو خودتکم گذا

 اونقدر کاملی که نیاز به کسی نداشته باشی.
 
مامان من میترسههم و اگه آیلین برگرده تیام پرتم میکنه از خونش بیرون و دیگه  -

نمیتونم تو شههرکتش کار کنم و مامان من از سههربار بودن بدم میاد و نمیخوام 
سارا بشم و نمیخوام جای آرمانمو تنگ کنم و مامان من از  سربار زندگی آهو و 

خوار و خفیف شهههدن میترسههم و از اینکه به خودم بیام و ببینم همه دارن فقط 
سم مهمون از  شم عزیزم و وقتی ا سم و من وقتی مهمون با تحملم میکنن میتر
روم برداشته بشه میشم سربار و میشم طفیلی و میشم سرخر و میشم نون خور 

تو خونه تیام سههربارم ولم  اضههافه و به خداوندی خدا االنش هم عذاب اینکه
نمیکنه و مامان درد من آینده اسههت و درد من آینده ایه که آیلین برمیگرده و من 

 باز هم ازب کمترم.
 

شه نگام رو به  شم ناهموار می ضربان قلبش زیرگو شونه های مامان که میلرزه و 
 صورت پر از اشکش میدوزم و مامان میگه که...

 
سربارمی؟ کجای زندگیم کجا ی زندگیم اینقدر برا - ت بد بودم که فکر کردی 

کم برات محبت گذاشتم که فکر کردی رو جفت تخم چشام جا نداری؟ آمینم 
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شه  شه که وجودت همی سر مادری و تو همه چیز مادری و آرمان از خدا تو تاج 
شه و آخه دختر و من به تو چی بگم ؟ رلط میکنه تیام اگه بخواد  سرب با سایه 

خونش پرت کنه بیرون و میگم تهمینه خودب با دسههتای خودب دختر منو از 
 بچشو زنده به گور کنه و دیگه نشنوم از این حرفا دختر مامان.

 
 هنوزم دوسش داری؟ -
 
 کیو؟ -
 
 خودت میدونی. -
 
 من تا ته دنیا عاشقشم. -
 
 برگرده قبولش میکنی؟ -
 
 تو چی فکر میکنی؟ -
 
 براب ناز کن مامان. من میگم قبولش میکنی ولی -
 
 چشم و چارشو درمیارم. -
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 گناره داره بابام. -
 
 بابا بابا نکنی واسه منا و طرف منی. -
 

 میخندم و میدونم که مامانم امشب دلش خوب دیدن معشوقشه.
 

 یه حرفایی همیشه هست که از عمق نگاه پیداست...
 

رو باز کردم و مامان گفت : پس من  گونه نرم مامان رو ب*و*سیدم و درتاکسی
 میرم دیدن مهربان و تو هم زود بیا خونه و دوباره دلم هزار راه نره.

 
 خندیدم و لب زدم که...

 
 دوست دارم... -
 

 وجواب مامان مثه همیشه "تو جون مامانی" بود.
 

شه  شی شم میدونم امروز تیام خان ملکان خونمو تو  سور که گم می سان تو دل آ
ابت نافرمانی شههب گذشههته و آینه آسههانسههور چقدر امروز خوب تیپ میکنه ب

 نشونم میده.
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تیام خان که میرسهههه و من بهش سههالم میکنم بی حرف قهوه میخواد و وقتی 
گه  نه می قب گرد کردن میبی حال ع فنجون قهوه جلوب قرار میگیره و منو در 

 که...
 
 دیشب در رکاب باباجون و مامان جون خوب گذشت؟ -
 

دم تنها دلیز ابراز وجودی که داره سههوزوندن تا فیهاخالدون مرد قدرتمند لبخن
 جلو رومه.

 
 بد نبود. -
 
ببین دخترجون و برای من مهم نیسههت تو چه رلطایی تو زندگیت کردی ولی  -

خوب ندارم تا وقتیکه اسههمم روته دیگه از این کارا ازت ببینم و مگه کمه برات 
حاال واسههه من میری خودتو جلو همه نشههون حقوقی که از اینجا میگیری که 

 میدی؟
 
 من به سهراب... -
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به سهراب چی؟ مدیونی؟ واسه چی؟ واسه اینکه کار بهت داده ؟ پس به من  -
هم مدیونی و چون هم تو خونم مفت میخوری و میخوابی و هم اینکه واسههم 
قت تو هیچ گه نمیخوام هیچ و که دی با زبون خوب بفهم   کارمیکنی و پس 

 مجلسی ببینمت.
 

 نگاب میکنم و میدونم که عجیب دیشب از نافرمانیم سوخته.
 
 من پالی پشت سرمو دیگه خراب نمیکنم. -
 

شمای  سیدم تا چ شت تیام گیر میکنه و نگاه تر سیده تو م ستگیره نر ستم به د د
 اون باال میاد و کاب یکی میفهمید که چقدر کمربندب درد داره.

 
سرت همون ه - شت  شه که تا پالی پ شبته دیگه نه ؟...اینو یادت با رزگیای دی

 زیر چتر منی نمیذارم پا کف بذاری.
 

 حرفش زهره و تا ته دل رو به آتیش میکشونه.
 

 نگام لرزون نگاشو زیر و رو میکنه و چرا این مرد همه چی تمومه؟
 

زبونم نطق میکشههه و میگم اون چیزی رو که نباید بگم و حتی دل خودم هم به 
ست و فقط تنها دلیلش لجبازی با اون مرد همه چی تمومیه که گفتن ضا نی ش ر
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جلو روم وایسههاده و دکمه های لباسههش تا وسههط سههینش بازه و زنجیر آیزون از 
 گردنش رو به رخ میکشه.

 
 ه*ر*ز*ه باشم بهتر از اینه که زیر چتر شما باشم. -
 

صورتم ر سط اتاق و درد طرف چپ  شدم و و کنار میزنم به خودم که میام پرت 
 و دردی که تو پیشونیم جریان داره رو بشتر لمس میکنم.

 
کنارم روی زانوب میشینه و چونمو تو دستش میگیره و به شاهکار جدیدب بی 

 تفاوت نگاه میکنه و میگه که...
 
اینو زدم تا بدونی درافتادن با من یعنی چی ؟...باد به گوشههم برسههونه پا کف  -

یکنم و برام هم مهم نیست هنوز خیلی بچه ای و آرزو گذاشتی زنده به گورت م
داری و خوب ندارم کسی به چیزی که مال منه چشم داشته باشه و یه سال مال 
منی و تو گوشت فرو کن این یه سالو و هر روز با خودت تکرارب کن که عادت 

 کنی مال من بودن یعنی چی .
 

ستش  ش شت  صورتش رلت میخوره و انگ شک تو  شو رنگام پر ا سیلی و جای 
 صورتم ن*و*ا*ز*ب میکنه و چقدر این حرکت ازب بعیده.

 

http://www.roman4u.ir/


 373 باشم تیدعا نیبگذار آم

 هیچ وقت نیمتونی جذابیت آیلینو داشته باشی. -
 

شت  ستمو کنار میزنه و باز با اون انگ ست اون د شونیم میخوره و د ستم به پی د
شستش که شکنجه گرانه رو صورت خط میندازه اون قسمت دردناک رو لمس 

 و من از شدت درد لب رژ خوردمو گاز میگیرم. میکنه
 

نگاب روی لبم میمونه و شههسههتش اینبار لبم رو لمس میکنه و من از شههدت 
شه و اون از بین دندونای  شم و باز چونم پر از درد می صورت کنار میک انزجار 

 کلید شدب میتوپه بهم که...
 
شه مال من و  - شی هم خوابم وفقط کافیه بخوام و بخوام تا تمام وجودت ب  تا ب

باید بخوام ولی تو حتی الیق هم  پس واسهههه من صههورت اونور نکش و فقط 
 خوابگیم هم نیستی کوچولو.

 
یه چیزی تو وجودم میشههکنه و من رو نابود میکنه و من میدونم که این مرد از 

 احساس بویی نبرده.
 

شم و اون تو جلد رئیس سر جام بلند می سختی از  شه به  نش مآبا ازم که دور می
 فرو میره و میگه که...
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صز کن  - سز کن و یه زنگ هم بزن کارخونه بابا بعد و قرار امروزو با وکیلم کن
اتاقم و برای آخر هفته هم کالس اسکیت صیام رو کنسز کن با مامانش میخواد 

 بره پیک نیک.
 

با این حرف دلم میلرزه و میدونم که این حس مالکیت روی صههیامی که بچه 
 ت زیادی برام زیاده.من نیس

 
 میخوام از در بزنم بیرون که میگه...

 
 در ضمن... -
 

سری اتاق تو اون روز ابری  سرتا  شت به من رو به پنجره های  به اون آدمی که پ
 پاییزی بیرون رو دید میزنه می ایستم .

 
 دوست ندارم فرشته یا جمشید از مسائز خصوصی زندگیم باخبر باشن. -
 

و میدونم که این مرد با اومدن آیلین دست از سر من برمیداره  سری تکون میدم
 و کاب خدا آیلین رو برسونه.

 
 یه حرفایی همیشه هست که از عمق نگاه پیداست
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 از اون حرفای تلخی که مثه شعر فرول زیباست

 
شته با هم گز میگن و گز  سته و خاله مهری و مامان فر ش صیام تو ب*ل*لم ن

شنفن و عاطی سته و در حال ناز کردنه و مثال داره درس  می ش ست ن تو اتاقش ب
 میخونه و وثوق هم چشمش به در خشک شده.

 
 مامانی؟ -
 
 جون مامان؟ -
 
 بابا صبح میگفت من نباید برم کالس اسکیت. -
 
آره نفسم و این هفته نمیشه بری و عوضش اون هفته با همدیگه زیاد تر میریم  -

 و با مربیت حرف زدم.
 
کار داره و  - کارن هم  کار داره و  مان همش  ما مان و  ما من نیمخوام برم پیش 

 نمیتونم هیچ کاری بکنم.
 
 کارن که خوبه و دوست داره. -
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آره دوسههم داره ولی خیلی کار داره و مامان هم اصههال آشههپزی بلد نیسههت و  -
 رذاهاب خیلی بدمزه است.

 
آخر هفته ای که پیشم نیست و  میخندم به این همه کودکانه و دلم میگیره از این

 من خیلی ازب دور میشم.
 

 آمین کی میتونی از تیاممرخصی بگیری برگردیم؟ –مامان 
 
 نمیدونم. -
 

حضور تیام توی سالن حس شد و من نگاه کردم به اون تیپ اسپرتی که عجیب 
 بهش می اومد.

 
 این هفته خیلی سرمون شلوره و فکر نکنم.... –تیام 

 
 پس بهتره فکر نکنی. – مامان

 
که  به  مایی خو ند زد و این مرد فقط جلو آد یام لبخ ید و ت ند له مهری خ خا

 دوسشون داره.
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 پس من یه وقت دیگه میام مامان. -
 

صورتم به مدد کرم پودر از کبودی به در اومده بود ولی خیرگی نگاه اون آدم رو 
 روی صورتم حس میکردم.

 
؟ بچم آرمان دلش پوسید بسکه یه سراری ازب  چی چیو یه وقت دیگه –مامان 

 نگرفتین.
 
 فداب بشم و جبران میکنم براب. -
 

 تیام و خاله جون به خاطر من یه مرخصی به این بچه بده. –خاله مهری 
 

شم و  –تیام  شه بیاد و دفعه بعدی چ سه و نمی دردت تو جونم و این هفته بارا میر
 اصال خودم به زور میفرستمش طالقان.

 
 راستی تیام اون چند تا واحدی هم که خواستی آماده است . –وثوق 

 
 سنداشو به نام صیام بزن. –تیام 

 
 حله پس. –وثوق 
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سین برانگیزه و حداقز  شتن های این مرد وگاهی برام تح ست دا ستی دو زیرپو
مثه جمشههیدخان بچشههو باری به هرجهت میون یه عالمه گرگ ول نمیکنه و 

سابه و حداقز عقده های نبودن زنشو سر بچش خالی حداقز بچش زمین نمی 
به و اونقدر خوب  نمیکنه و این مرد با همه بدیاب گاهی به نظر من خیلی خو
یذاره رو  له مهری رو م خا که  قدر خوب  مه و اون ندب براب مه عاطی و آی که 
شق نگاه میکنه و  شو با ع شت سرب حلوا حلوا میکنه و اونقدر خوب که عمه فر

که...یکی میکوبونه تو صههورتم و منو در حد تخت خوابش هم اونقدر خوب 
نمیدونه و اونقدر خوب که من حق ندارم به طبقه باال پا بذارم و اونقدر خوب 
ندشههو بهم  که مزه کمرب قدر خوب  که من براب همیشهههه از آیلین کمترم اون

 میچشونه.
 

 چیه آمین و چرا تو لکی؟ -وثوق
 

ستای کوچولوب ق صورتمو با د اب میگیره و من بهش لبخند میزنم و باز صیام 
 نگاه تیام روی من سنگینی میکنه.

 
 مامانی خسته ای برو استراحت کن. –مامان 
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نمیخوام برم اسههتراحت کنم و تو بیای تو اتاقم تا پتومو روم مرتب کنی و اتاقمو 
بدبختیمو  مه  مادرم نمیخوام این ه ببینی و خواریمو ببنی و خفیفیمو ببنی و 

 .ببنی
 
 خسته نیستم و یه کم هوا بخورم خوب میشم. -
 

 دست صیام رو به دست میگرم و کاله سویی شرتش رو روی سرب میکشم.
 

 میدوئه طرف تاب و وسایز بازی و من میدونم که رفتنم رمگینش میکنه.
 

صبح ترس  شونه که از  سای یکی نگامو به اون آدمی میک صدای قدما و بعد نف
 نزدیکی بهش رو دارم.

 
شه و چرا  - صی زندگیم خبردار ب صو سائز خ سی از م ست ندارم ک گفتم دو

 کاری میکنی که فرشته چپ و راست منو مسبب این بدخلقیات بدونه.
 
مامان منو که تو لک میبینه به درخت سههرکوچه هم گیر میده و شههما خودتونو  -

صال چه  شین و ا شما دلیز ناراحتیای من با ز دلیناراحت نکنین و امکان نداره 
شته و  شه هوامو دا شم ؟ من خیلی هم خوشبختم و بابام همی داره من نارحت با
من همیشه هرچی خواستم داشتم و من صیوه هیچکس نیستم و من هیچ وقت 
کتک نخوردم و من هیچ وقت کم نبودم و همه منو دوسهم دارن و بابام پشهتمه و 
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یا رو برام لد دن ته و بهترین تو یادب نرف لدمو  قت تو ته و من خیل هیچ و ی گرف
ست اونقدر  شبختم و تو این خونه تو بهترین اتاقش زندگی میکنم و یکی ه خو
نه و آره من خیلی  ناز و ن*و*ا*ز*شههم میک چپ و راسهههت  بهم لطف داره 

 خوشبختم و اصال دلیز واسه ناراحتی ندارم.
 

شم و از کنارب میگذرم و میدونم  سنگینی و بار نگاهش می بی خیال اون همه 
 ین مرد هیچ وقت به من محبت نمیکنه.که ا

 
 صیام داره از وقت خوابت میگذره . -تیام 

 
 فردا اون خورشید دربه در نمیاد. –صیام 

 
من و تیام هر دو با چشم ررمون سرشو پایین میندازیم و اون مظلوم شده میگه 

 که...
 

 خب خاله مهری همیشه میگه. –صیام 
 

و میدونم که نگاه اون مرد به خنده من  تیام پوف بلندی میکشههه و من میخندم
 گیر کرده.
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آهو قدم رو میره و سههارا بی خیالش پا رو پا گردونده با کاناالی ماهواره درگیره و 
 من حرص میخورم از این همه بی خیالی .

 
 آخه این لندهور یهو از کجا پیداب شد؟ –آهو 

 
شم گیرم کرده و آهو ببینی –سارا  سهراب چ شوئه لباس  شیتو  شقش می و  ش عا

 نمیدونی که چقده نایسه.
 

نایسههیش بخوره فرق سههرت و این پسههری که من دیدم یه کثافت بالفطره  –آهو 
 است.

 
 دقیقا شبیه کز مردای زندگی منه و من عادت دارم به این همه کثافت. –سارا 

 
 و سهارا درد تو چیه ؟ خیلی سهرتر از این مرتیکه رو تا حاال صهدبار رد کردی -

 چرا یهو این؟
 

ست که  –سارا  ضیا نی ست و مثه بع شم میاد ازب و پایه همه جور خالفی ه خو
 چپ و راست تو شرکتش پالس باشه.

 
پس دردت اینه که پسههره آقا نباشههه و سههارا فکر نمیکردم این همه بی لیاقت  -

 باشی و من به تصمیمت بابت بهزاد احترام میذارم ولی این یکیو دیگه نیستم .
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که داره رو  –ارا سههه به من ؟ برو بیخ خر این دختره رو بگیر  ند کردی  چرا ب

 خواستگار چهز سالش فکر میکنه.
 

گردنم با سرعت نور طرف آهویی گشت که سر پایین انداخته بود و گالی قالی 
 رو میشمرد.

 
 این داره چی میگه؟ -
 

شه و اجاق –سارا  سال شنگ میگم و مرتیکه چهز  ست ق  ش کوراز من بپرس وا
شمش هم کم هرز  شده و چ ست ازب جدا سالی ه ست و زنش هم چند هم ه

 نمیره.
 

کیفمو چنگ میزنم و بی نگاه به اون دوتایی که مثه من میخوان آیندشونو به گند 
بکشهونن طرف در میرم که تو لحظه آخر آهو با اون تاپ دوبندب تو اون هوای 

رنگ چرارای حبابی حیاه سههرد پاییزی دم در بازومو میچسههبه و من تو نور کم
قطره اشکاشو میبینم که چطور راهی گونه های خوب تراشش میشن و سرب به 

 سینم میچسبه و میناله که...
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شینم  - شم و تا کی ب شته با شت که دا ساالر نذا آمین من آینده دیگه ای ندارم و 
 به امید سهههاالری که میدونم هیچ وقت دیگه برنمیگرده و آمین این مرد با همه

 چی من میسازه.
 

 دستم دور شونش میپیچه و چقدر ماها بدبختیم.
 

******* 
 

 پس باالخره به این بنده خدا جوابو دادی .
 

 آبرومو برده بود دم دانشگاه بسکه هر روز میومد دنبالم. –عاطی 
 
 خدا شانس بده. -
 

 بچم زن میخواد منت خانومش هم بکشه. –خاله مهری 
 

 فداتون بشم من. –عاطی 
 

 نمیخواد فدام بشی و بچمو حرص نده. –خاله مهری 
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کنار من نشههسههتن تیام اجبارم کرد به جما و جور نشههسههتن و تقریبا تا تو حلق 
 دسته مبز رفتن.

 
 حاال عروس خانوم کی عروسی هست؟ –تیام 

 
صههیام خودشههو میون من و باباب جا کرد و به باباب اخم کرد و بچم از حاال 

 ریرتیه.
 

 کنم تا سه هفته دیگه و وثوق دنبال کاراشه.فکر  –عاطی 
 

 حاال کجا هست؟ –تیام 
 

 رفته سر پروژب. –عاطی 
 

صههیام بهم لم داده بود و من موهاشههو ناز میکردم که خاله مهری گفت : چیه 
 مادر ؟ چرا اینقدر ساکتی؟

 
سههنگینی نگاه تیام حس شههدنی بود و من میدونسههتم که باز داره منو به سههخره 

 میگیره.
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 نه بابا و آخه اون هفته عمه مهشید میاد ایران و اینه که یه کم فکرم درگیره. -
 

 چه خوب و پس حسابی خوشحالی. –خاله مهری 
 
 آره و من عاشق عمه هستم. -
 

 تنها میاد ؟ –تیام 
 
 نه با پسرب میاد. -
 

راسههتی آمین میگن تو شههوئه لباس کوالک کردی و سههاالر عکسههاتو از  –عاطی 
 فته بود و واقعا محشر شده بودی.سهراب گر

 
 نه دیگه بابا و از این خبرا هم نبوده. -
 

 تازه ساالر میگفت یکی از رفیقاب.... –عاطی 
 

 عاطی وثوق کی میاد؟ –تیام 
 

 یه ربا و نیم ساعت دیگه. –عاطی 
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 خب خوبه و اومد بگو بیاد اتاقم و آمین تو هم بلند شو چندتا کار دارم . –تیام 
 

شتم تو اتاق کار  از این شوکه بودم ولی دنبالش باز قدم گذا ستور یهویی  همه د
 لوکسش و باز دست و دلم از این نزدیکی که یه هفته مایه ترسم شده بود لرزید.

 
روی کاناپه چرمی نشست و با چشم اشاره زد کنارب بشینم و لپ تاپیش رور 

شو خم کرد طرف لپ تاپ و من از این شت و خود همه نزدیکی  روی پام گذا
 باز به خودم لرزیدم و تو خودم جما شدم و اون فهمید و خیره نگام کرد.

 
 چیه ؟ چرا اینجوری میکنی؟ -
 
 هیچی. -
 
 جالبه برام و تو با همه مردا راحتی به من که میرسی میشی قدیسه. -
 

سیر  هیچی نگفتم و اون انگاری از این بی توجهی حرصهی شهد و چونمو باز ا
من تو عمق اون همه سههبزی نگاب دنبال یه ردپا از مهربونی  دسههتاب کرد و

 گشتم.
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نمیخوام اذیتت کنم و اعصههاب خودمو بابتت خرد و پس از این همه خوبی  -
 من سوءاستفاده نکن و دختر خوبی بمون.

 
از این توییر جبهش متعجب شدم و اون باز روی لپ تاپ و عمال روی من خم 

 نفساشو بی خیال بشم.شد و من سعی کردم داری تن و 
 
 پسرعمت چندسالشه؟ -
 
 هم سن آرمانه. -
 
 عمت هرسال میاد ایران؟ -
 
 تقریبا. -
 
 با عمت خوبی؟ -
 
 عمه منو دوست داره . -
 
 شاهین چی کاره است؟ -
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با جمشیدخان شریکه و به پیشنهاد خودب تو اتریش یه شعبه زده از شرکت  -
 جمشیدخان.

 
 پس نون خور باباته. -
 
ه ته خند از این حرف رو لبم نشههسهههت و اون دید این ته خند و گفت : اون ی

 چطوری بود باهات؟
 
 ما برخورد زیادی باهم نداشتیم . -
 

و من از یادآوری عشههق دوران کودکیم پوزخند بارزی زدم و اون گفت : آیلین و 
 شاهین با هم چطور بودن؟

 
 من میتونم برم؟ -
 
 ادم و جواب سوالمو بده.نه تا وقتی که من اجازه ند -
 
 من برخورد زیادی با هیچکدومشون نداشتم. -
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من از جواب سههرباال هیچ وقت خوشههم نیومده و پس دختر خوبی باب و  -
 درست جواب بده.

 
 خب و طبیعتا اونا اقوام هم بودن و رابطه خوبی داشتن. -
 
 در چه حد؟ -
 
 در حد دخترعمو پسرعمویی دیگه. -
 
 ریشو انتخاب کرد؟چرا مامانت ات -
 
 من نمیدونم و مامان من فرشته است. -
 

شم  شو و باد به گو شد و اینبار گفت : نزدیک کارن ن سنگینی نگاب باز حس 
 برسونه حتی جواب سالم کارنو دادی بد باهات تا میکنم.

 
سههری به معنی فهمیدن تکون دادم و تقه که به در خورد و وثوق اومد داخز من 

 نفس راحت کشیدم.
 

از کنار وثوق گدشتم و اون با نگاب تشویقم کرد به زودتر رفتن و من میدونستم 
 که بابت این نزدیک نشستن تیام و سرب هوار میشه.
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******* 

 
شد  سیمایی قفز  ستم جابه جا کردم و نگام به اون ماک سه های خریدو تو د کی

ستم که همون مرت ساده بود و حرف میزد و میدون یکه چهز که آهو روبروب وای
 ساله اجاق کوره.

 
شونه نگام  سر  شونه آهو رفت و آهو از  ستم روی  شین که به حرکت افتاد د ما

 کرد و گفت : روزگار منو میبینی؟
 
 خودت با روزگارت قهر کردی. -
 
 از خودم حرصم میگره که هنوز دلم واسه ساالر میره. -
 
 مرده شور اون دلتو ببرن. -
 
نه که همه ذهنیت قبلیمو به هم میریزه و امروز بعد از یه وقتایی یه کارایی میک -

 این همه وقت زنگ زده و ....
 
 زنگ زده و چی؟ -
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 تو گفتی بهش من خواستگار دارم و دارم باهاب ازدواج میکنم؟ -
 
 آره و گفتم آتیش بگیره و چطور مگه؟ -
 
 تهدید میکرد امروز . -
 
 رلط کرده . -
 
 کنه و من هیچ دفاعی نمیتونم داشته باشم. آمین اون میتونه تهدیدم -
 
 بسکه بهش رو دادی. -
 
 آمین من... -
 
میدونم عاشههقشههی و ولی میخوام یه بار راسههت و حسههینی بگی این مرتیکه  -

 واست جز قیافه چی داشت؟
 
شدم و با اون  - سی کرد و من با حرفاب خر  سه من بی کس همه ک حرفاب وا

 همه وعده وعیدب.
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چقدر چزیدیم که ساالر ته ته رفاقتش اینه که یه روزی میشی جزء  من و سارا -
 بلک لیست اون گوشی صاب مردب؟

 
 آمین عاشق نشدی دردمو بفهمی. -
 
 تو واسه هفت پشتمون بسی. -
 
چرا همه نقاتو تو جون من میزنی؟ برو جلو اون سههارا جونتو بگیر که تو فکره  -

ه از راه نرسههیده بد مخ رفیقمونو واسههه پارتی آخر هفته چی بپوشههه؟ این پسههر
 ریخته تو فررون.

 
 اصال مخی داشت؟ -
 
 همون نیم مثقالو میگم. -
 
 حاال این نره خر چی کاره هست؟ -
 
 سارا میگفت تو یافت آباد چندتا موازه مبز فروشی داره. -
 
 برداشت تو ازب چی بوده؟ -
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 نمیره. یه مرتیکه دله دودوزه باز که هیچ مدله تو کت من یکی -
 
 سارا داره لف میکنه. -
 
 میترسم بابت این لف کردنش بدجور تاوان بده. -
 
 مگه بهزاد به این آقایی چشه؟ -
 
 درد سارا اینه که این بهزاد بنده خدا یه نقطه منفی هم نداره. -
 
 به دل من که خیلی نشسته. -
 
 وای تا حاال نیششو دیدی؟ -
 
 به شخصه دیوونه نیششم. آره پدر صلواتی و یعنی -
 

 صدای سارا نگامونو به در خونه کشوند.
 

 نیش کی؟ –سارا 
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 با شونه کنارب زدم و گفتم : بهزاد جون.
 

 ایههههش. –سارا 
 

 دلت هم بخواد. –آهو 
 

سههاالر پا رو پا گردوند و من بی توجه بهش رو به عاطی با ژورنال درگیر گفتم : 
بسپار دست آهو و سه سوته واست حلش  خب تو که این همه مشکز پسندی

 میکنه.
 

آخه میترسههم تو رودربایسههتی گیر کنه بنده خدا و نه که سههرب شههلوره  –عاطی 
 میگم.

 
نه بابا و آهو سهرب درد میکنه واسهه لباس عروس و درسهت برعکس سهارا و  -

 اینثده از دنگ و فنگ بدب میاد.
 

 از بچگیش راحت طلب بود. –ساالر 
 
طلب شههما االن رو پا خودب وایسهههاده و پول تو جیبی ددی همون راحت  -

 جونشو خرج نمیکنه.
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وثوق قهقهه زد و چندبار با دسههت روی شههونم کوبید و عاطی لب به دندون 

 کشید و خاله مهری بهم چشم رره رفت و تیام...لبخند زد .
 

 نیم وجبی و من سه ماهه دارم مطب خودمو میگردونم. –ساالر 
 
 نه بابا. -
 
 بابا بعد از سارا دیگه دل و دمال نداره. –االر س
 
 دلم واسه عمو تنگ شده. -
 

 اون بیشتر . –ساالر 
 

نگاه تیام بابت عمو گفتنم روم مونده بود و وثوق دستمو نرم فشرد و من میدونم 
 که این مرد همیشه پشتمه.

 
 .نهبه فرشته خانوم هم حتما بگو واسه اون هفته برنامه هاشو جور ک –وثوق 

 
شتم و بگو آرمان هم بیارن و ما  –عاطی  شته جون نیاد من تو رو ک یعنی آمین فر

 ببینیم این آقارو.
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 فتوکپی منه. –ساالر 

 
 خدا اون روزو نیاره و بچم به این آقایی. -
 

 خداوکیلی ذات دخترکشی داره. –ساالر 
 

 این اعتماد به نفس مردای ایرانی واقعا قابز ستایشه. –عاطی 
 

 رصه نخور مادر و ته تهشون بدون ما عین خر تو گز میمونن. –خاله مهری 
 

 البته بالنسبت. –وثوق 
 

 اونکه اصال تو این جما پیدا نمیشه. –خاله مهری 
 

عاطی قهقهه زد و من لبخند زدم و صههیام خواب آلود یه راسههت خودشههو تو 
 ب*ل*لم جا کرد و ساالر گفت : ببخشید سالم نکردم فنچول خان.

 
 صیام سرشو تو سینم فرو کرد و نالید که...
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 خوابم میاد. –صیام 
 

 الهی من دورت بگردم و بلند شو یه کم تمرین کن بر*ق*صی. –عاطی 
 

 اینقدر حرف نزن عاطی و میگم عمو وثوقم نیاد بگیرتتا. –صیام 
 

سهههاالر و وثوق خندیدن و تیام کمی همراهیشههون کرد و به جما شهههدن تنها 
سرب تو ب* شدم و من بی زاییدن مادرانه پ شد و من پر از مادرانه  ل*لم خیره 

 شدم.
 

 خاله و خورشید با صیام چطوره؟ –تیام 
 

 اونکه با همه خوبه. –ساالر 
 

خاله مهری مشههتی چشههم رره رفت و گفت : واال از بچه که بپرسههی یه بند نق 
هم از اول تا آخر یه  میزنه و همین دیروز صههیامو به زور فرسههتاد حموم و صههیام

یده  تازه ورپر ته بود و  خدا جیگرم آتیش گرف به  ند جیغ میزد تو این حموم و  ب
 نمیذاره که تو کارب دخالت کنیم .

 
 من که میگم این دختره روانیه. –عاطی 
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 دلت میاد؟ –ساالر 
 

 ساالر. –وثوق 
 

 جونم داداب؟ –ساالر 
 

 ببند. –وثوق 
 

 ات.ممنون از تذکر به ج –ساالر 
 

گاهی به دور از جمشههیدخان و حتی در نزدکی تیام ملکان میون جما آدم های 
نه که گاهی تو زندگیم آدمایی هسههتن که من  دوروبر خوشههم و دلم قرص ای

 براشون مهم باشم.
 

******* 
 

 دوستون دارم
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 چقده تو وول میخوری دختر ؟ –آهو 
 

 خیاه هم اینقدر ررررو؟ –عاطی 
 

 نر و ماده میخوابونم تو اون فکت که نفهمی از کجا خوردیا. همچین یه –آهو 
 

شیدگی نجات  –سارا  سفره عقد و از تر سر  شینی  سالم ب عاطی جون میخوای 
 پیدا کنی حرف اینو بخون و این کال شوخی نداره با آدم.

 
شده گفت : نر و ماده  سه ثانیه ای بی خیال  شو وا صیام آی پد عاطی خندید و 

 چیه ؟
 

صحبت کن و بچمون  –سارا  شه های نر و ماده  شین از ری خوردی آهو جون ؟ ب
 ملتفت شه.

 
 شوخی کردم عزیزم. –آهو 

 
 مگه تو امروز کالس شنا نداری خاله؟ –خاله مهری 
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 صیام اخم کرد و از جا بلند شد و بچه من چقدر حرف گوب کنه.
 
 اخم نکن نفسم. -
 

شد و تهش بی حوصله  شو باال کمی گره اون ابروها باز  پله های رسیدن به اتاق
 رفت.

 
شیش پیدا کردم و گفتم : نمیگم  سته بود رو با نیش باز تو گو ش سارا که کنارم ن
سرعت  سارا با این  صال به خودم اینجور اجازه ای نمیدم ولی  موقعیت بدیه و ا
ضربه دیگه  ضربه دیدی ممکنه یه  سه تویی که تو عمرت این همه  پیش رفتن وا

 داشته باشه.
 

 اون واسه من مهم نیست و مهم برگشتن به یه کم از تفریحای گذشتمه. –سارا 
 
پارتی  - خودت این زندگیو انتخاب کردی و خودت انتخاب کردی از وسههط 

ضافه زندگیش  شهره و کز رلط ا سط  شی تو خونه آهویی که و های رفیقات بک
 همون دوستی با داداشته.

 
ای زندگی نکنم که هم یاد مامانمه هم  انتخاب من این بود که تو خونه –سههارا 

 جای اون زنیکه.
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 حرفات زورن و عمو تو تنهاییاب به یکی نیاز داره که همیشه کنارب باشه. -
 

 تو کتم نمیره و مامان عاشق بابا بود. –سارا 
 
خاله فریال ماه بود و درد من دعوای تو با بابات نیسهههت و درد من تویی که  -

 اعتماد میکنی. معلوم نی داری به کی
 

 من میتونم از خودم مراقبت کنم. –سارا 
 
 کاب بتونی. -
 

سمف بازی درمیاره و آهو گفته نه ولی  –سارا  ستگار آهو خیلی  ستی این خوا را
 مرتیکه برداشته خواهر و مادرب هم آورده آهو رو ببینن.

 
 تا آهو نخواد هیچ اتفاقی نمیفته. -
 

ستیم و اتفاق افتاد...مثال همین تو ونمیگم من و تو هم خیلی چیزا نخ –سارا  وا
صورت  سه تو...من نمیتونم از  شه خوب بوده ولی وا سه من همی تیام بده و نه وا
و تن کبودت بگذرم و عادت ندارم کسههی رو که مامان و خالم از بچگی یادم 
دادن مواربش باشههم اونجوری بشههه و من سههاکت بشههینم و ولی آمین من هیچ 
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کنم و چرا تو اینجوری شههدی ؟ چرا مثه من و سههاالر پا حقت کاری نمیتونم ب
شتی و از خودت و آرزوهات و همه چیزت و  شه گذ سادی ؟ همی هیچ وقت واین

 هیچ وقت تالفی نکردی چرا؟
 
مامان هیچ وقت تالفی کردن یادم نداد و عوضههش یادم داد خودم به همه اون  -

 چیزایی که ازم دریغ کردن برسم .
 

نگام کرد و حضور وثوق و حال و احوالش ما رو از اون حالت بیرون سارا اینبار 
 آورد.

 
شه دنیا  شه حال ما اینه همی ست و همی شه آخر حرفا پر از حرفای ناگفته ا همی

 آشفته است
 

******* 
 

ضور من مانور میداد رو نگاه میکردم که  ست با امید به ح سط پی صیامی که و
 حضور کسی کنارم نگامو از صیام کند.

 
لبخندی تو صورتم پاشید و دست طرفم دراز کرد و دست من میون دست پهن 

 و مردونش نشست.
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 فکر نمیکردم اینجا ببینمتون. -
 
شنبه  - شکنمو دلش خوب اینه که مردونه پنف  صیامو ب هیچ وقت نمیتونم دل 

 ها رو با هم میگذرونیم.
 
 سحرخانوم خوبن؟ -
 
 اونم حتما خوبه. -
 

ی صیام لوزید و من درگیر این شدم که این مرد آیا همیشه نگاب از صورتم رو
 جنتلمن بوده؟

 
 خبر ازدواج وثوق پخش شده و راسته؟ -
 
 آره و باالخره خواستگاری کرد. -
 
 فکر نمکیردم وثوق مرد دم به تله دادن باشه. -
 
 چرا تو نظر شما ما زنا تله ایم؟ -
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 این چه حرفیه ؟ بالنسبت شما. -
 

و اون بعد از یه مکث چند ثانیه ای گفت : من فکر نمیکردم عمه لبخندی زدم 
 فرشته تیام دختر داشته باشه.

 
یه لبخند و شاید هم پوزخند رو لبم جاخوب کرد و گفتم : خیلیا اینجور فکری 

 میکنن.
 
 شاید به خاطر این باشه که از تهران فاصله دارین. -
 
 من هیچ وقت از تهران فاصله نداشتم. -
 

خیرب حس شهههدنی بود و من نمی فهمیدم که چرا این همه زندگی من  نگاه
 واسه همه معماست.

 
 من امشب به صیام قول داده بودم ببرمش شهر بازی و شامو بیرون بخوریم. -
 
 پس بهتره من برم و خوشحال شدم از دیدنتون. -
 
 نه... -
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صورتش  شد و نگام تو  شستنم  شدنم منجر به ن شست و نبا نه گفتنش نیمخیز 

شبو با ما  شم یه ام شحال می اون با تک خندی گفت : یعنی منظورم اینه که خو
 دوتا بد بگذرونین.

 
 این چه حرفیه ؟ ولی ترجیح میدم مزاحمتون نشم. -
 
 اگه خواهش کنم چی؟ -
 

 کارن زند با اون همه دبدبه کبکبه خواهش کنه و من بگم نه ؟
 

 که من با کارن زند شهربازی رفتم و شام خوردم ؟ تیام چه میفهمه
 
 خواهشتونو زمین نمیندازم. -
 
 خوشحالم میکنین. -
 

لبخند میزنم و به خودم که میام روی صههندلی جلوی ماشههین و کنارب جاگیر 
 شدم و به خنده های صیام و حرفای کارن گوب میدم.

 
 مامانی؟ -صیام 
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کار گاه  یام میگرده و ن گاه من روی صهه که از این ن یدونم  ن روی من و من م

 خطاب شدنم در تعجبه.
 
 جون مامانی؟ -
 

 تو طرف منی یا کارن؟ -صیام 
 
 واسه چی؟ -
 

 من میگم شام پیتزا بخوریم و کارن میگه مرل سوخاری. -صیام 
 
 من نمیدونم و هردوشونو دوست دارم. -
 

 خب پس پیتزا میخوریم که آقا صیام ازمون راضی باشه. –کارن 
 

 ایول. –صیام 
 

از این خوشههی لحظه ایش خندیدم و شهههربازی با وجود کارن عجیب بهمون 
 چسبید.
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 چرا اینقدر دوسش داری؟ -
 
 آدم همیشه خودشو دوست داره و صیام دقیقا خود منه. -
 
تا حاال هیشههکی بهت گفته بود که بیشههتر از سههنت  - جواب جالبی بود و 

 میفهمی؟
 

 داختم.لبخند زدم و سری پایین ان
 
 و هیشکی بهت گفته بود که خیلی خوشگلی؟ -
 

سبت داده  شدم و اون خوشگلی که بهم ن صدر های بیانش  شدن م درگیر مفرد 
 شده بود.

 
 شالی که دور گردنم شز افتاده بود رو شز تر کردم و گفتم : ممنون.

 
 آدم باید واقعیتا رو بگه. -
 

 که بهم نسبت دادی؟ واقعیت یعنی مفرد شدن مصدر بیانت یا خوشگلی
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 چرا پیش تیام زندگی میکنی؟ -
 
 خب اون... -
 
 نگو که تنها کسیه که اینجا داری . -
 
 خب من مجبورم. -
 
 مجبوری؟ -
 
 اوایز آره ولی کم کم حس میکنم اون خونه و آدماشو دوست دارم. -
 
 مخصوصا صیامو. -
 
 آره و صیام برای من توی اون خونه همه چیزه. -
 

گ مه ی اقوامش اینطور خیره ن یام روی ه قت ت فت : اون و ام کرد و تهش گ
 حساسه؟
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تو جوابش میمونم و اسم تیام که روی اسکرین گوشی حک میشه قلبم تو سینه 
 میریزه.

 
 چرا جواب نمیدی؟ -
 

صز تماس  ستم روی دکمه و شم و د یه با اجازه میگم و چندقدمی ازب دور می
 در انتظارم نیست. میلوزه و میدونم که چیز خوبی

 
 بله؟ -
 
 کجایی؟ -
 
 خب... -
 
 دقیقا دوساعته که از تمرین صیام گذشته و تو و اون هنوز برنگشتین. -
 
 با اجازتون اومدیم شهربازی. -
 
 یادم نمیاد اجازه ای داده باشم. -
 
 ببخشید. -
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 قبز از یازده خونه باب. -
 
 چشم. -
 

 رد خدای استرس زاییه.تماس قطا میشه و نفس من راحت و این م
 

بقیه شب و حضور صیام نمیذاره پای صمیمیت کارن فراتر از حد معمول بره و 
من چقدر زیر نگاهای گرم کارن حس خوب مورد توجه قرار گرفتن رو لمس 

 میکنم.
 

سههه نفری دخز یه پیتزا خونواده رو در میاریم و هیچکدوم تقریبا با هم صههنمی 
 نداریم .

 
سترس میفتم و  نگام شی میفته و عدد دوازده رو میبینم به ا ساعت رو گو که به 

 صیام خواب رفته تو ب*ل*ل کارن بیشتر عصبیم میکنه.
 
 ما دیگه بریم و شب خوبی بود. -
 
 میرسونمتون. -

http://www.roman4u.ir/


 411 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
 نه... -
 

 نه قاطعم انگار متعجبش میکنه و من واسه رفا و رجوت این نه ادامه میدم که...
 
 مزاحمتون نمیشیم تا اینجاب هم خیلی زحمت... یعنی -
 
شاید  - سالت تو زندگیم  شب خوب بود و بعد از این همه ک زحمت نبود و یه 

جزء معدود شههبایی بود که بهم خوب گذشهههت و خیلی وقته از دوران خوب 
 خوب گذرونی فاصله گرفته بودم.

 
 واسه ما هم همینطور بود. -
 

صیام رو از ست دراز میکنم که  شه و  د شو عقب میک ب*ل*لش بگیرم که خود
با سههر اشههاره میزنه که راه بیفتم و دل من به این همه وقارب احسههنت میگم و 
عقلم یه مشههت مشههتی حواله دلم میکنه و یادم میندازه اولتیماتومای تیام خان 

 ملکانو در مورد نزدیکی به کارن زند.
 
ارم تنها بری خونه و اونم من اونقدرا هم بی ریرت نیستم که این وقت شب بذ -

 با یه بچه خوابیده.
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 ولی... -
 
 دخترخوبی باب و رو حرف بزرگترت نه نیار. -
 

 دلم سماجتشو میخواد و عقلم فحش دوعالم رو حواله دلم میکنه.
 

ستم و آهنگ مالیم گوب  ش ستش ن سخ کنار د به خودم که میام عینهو آدمای م
 زنم.میدم و تو ذهنم عمق فاجعه رو تخمین می

 
 " فقط چند لحظه کنارم بشین و یه رویای کوتاه تنها همین

 
 ته آرزوی من این شده و ته آرزوی ما رو ببین

 
 فقط چند لحظه کنارم بشین و فقط چند لحظه به من گوب کن

 
 هر احساسیو ریر من تو جهان واسه چند لحظه فراموب کن

 
 از من بگیر برای همین چند لحظه و یه عمر همه سهم دنیامو

 
 فقط این یه بارو با من بساز و همه آرزوهامو از من بگیر

http://www.roman4u.ir/


 413 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
 برای همین چند لحظه و یه عمر همه سهم دنیامو از من بگیر

 
 فقط این یه بارو با من بساز و همه آرزوهامو از من بگیر...

 
لبخونی کردنش با متن موزیک عادی هسههت و نیسههت و یه حرفی پشههت این 

 .لبخونی نیست و هست
 

 نگاه کن فقط با نگاه کردنت منو تو چه رویایی انداختی
 

 به هرچی ندارم ازت راضیم و تو این زندگی رو برام ساختی
 

 به من فرصت هم زبونی بده و به من که یه عمره بهت باختم
 

 واسه چند لحظه به من فکر کن و نگو لحظه چی رو عوض میکنه
 

 عوض میکنههمین چند لحظه برای یه عمر همه زندگیمو 
 

 برای همین چند لحظه و یه عمر همه سهم دنیامو از من بگیر
 

 فقط این یه بارو با من بساز و همه آرزوهامو از من بگیر
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 برای همین چند لحظه و یه عمر همه سهم دنیامو از من بگیر

 
 فقط این یه بارو با من بساز و همه آرزوهامو از من بگیر "

 
 بزنم بیرون که میگه... میخوام سریا تر از ماشین

 
برو زنگ آیفونو بزن و بگو در بارو باز کنن خسههته میشههی تا اونجا بخوای  -

 صیامو ببری.
 
 نه... -
 
 حرف گوب کن باب دخترجون. -
 

 دخرجونش صویرم میکنه ولی عجیب به دلم میشینه.
 

 توی رودربایستی میفتم و پیه یه فصز کتک خوردنو به تن میکشم.
 

سم از ا شینش بیرون میزنه میتر سم ادب از ما ون اخمای درهم تیام و کارن به ر
 و دست دراز میکنه طرف مردی که چشم دیدنشو نداره.
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 لب پایینم از شدت استرس به دندون گزیده میشه و کارن میگه که...

 
 خونواده خوب مشربی داری تیام. –کارن 

 
شه و من می سترس روی پله های ایوون پیداب می شت این وثوق پر ا دونم که پ

 همه آرومی و اخم آینده خوبی در انتظارم نیست.
 

 پس بهت حسابی خوب گذشته. –تیام 
 

نگاه کارن روی من میگرده و یه لبخند شیک میزنه و تیام که رد نگاه میگیره و به 
شته هاب  شه و من مطمئنم که این مرد روی دا سه فکش منقبض تر می من میر

 زیادی حساسه.
 

 شب فوق العاده ای بود . – کارن
 

جالبه برام که با خونواده من اینقدر بهت خوب گذشته و خیلی جالبه برام  –تیام 
 که این همه با بچه و زن من خوب گذروندی.

 
یه چیزی تو وجود من خرد میشهههه و من  ته میکشهههه و  کارن کم کم  ند  لبخ

 نمیخواستم تو چشم کارن هم صیوه ای تیام شناخته بشم.
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 شوخیت گرفته. –کارن 

 
 در مورد چی؟ –تیام 

 
 آمین... –کارن 

 
 آمین چی؟ زن من چی؟ –تیام 

 
 هیچی و ببخش اگه دیر شد و شب خوبی داشته باشی. –کارن 

 
کارن بی نگاه به من سههوار ماشههینش میشههه و. دنده عقب رو با گاز میره و رد 

ی گاه پر کینه مردالستیکاب روی سنگ فرب میمونه و حاال منم و یه بوض و ن
 که با نگاب هم قصد تیکه تیکه کردنمو داره.

 
 قدم که طرفم برمیداره صدای وثوق بلند میشه.

 
دسههتت بهش بخوره و حرمت برادری نمیشههناسههم و دیگه اسههمت هم  –وثوق 

 نمیارم.
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نگاه تیام وثوق رو نشههونه میره و وثوق طرف من قدم برمیداره و صههیام رو از 
 و کنار گوشم میگه که...ب*ل*لم میگیره و 

 
 خیالت تخت و انگشتش هم بهت نمیخوره. –وثوق 

 
 لبخند میزنم و میخوام پشت سرب راه بیفتم که تیام میگه...

 
 بمون. –تیام 

 
میمونم و وثوق با نگاب آرومم میکنه و میدونم که تهدید وثوق برای تیامی که 

 عادت به نبود برادرب نداره کارساز واقا شده.
 

شم و بوی به ی شه و من خودمو عقب میک سه و روی تنم خم می ه قدمیم که میر
 الکز توی بینیم میپیچه میفهمم که این مرد بدون تهدید وثوق منو کشته بود.

 
 پشیمون میشی. -
 

بی جواب و ترسههیده نگاب میکنم و اون دسههته ای از موهای بیرون زده از زیر 
 شالمو میون انگشتاب میگیره و میگه که...

 
 واسه اون خوشگز کرده بودی؟ -
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 باز هم بی جواب و ترسیده نگاب میکنم.

 
 از این به بعد جز شرکت و خونه جایی نمیری و خیلی بهت رو دادم. -
 
 من... -
 
من و مرض و با اون مرتیکه قرار میذاری و بعد واسههه من پشههت تلفن میگی  -

 رفتی شهربازی؟
 
 به خدا... -
 
وثوق نبود همینجا چالت کرده بودم و کسی حق نداره قسم نخور که اگه قسم  -

 منو دور بزنه و میفهمی؟
 

فقط نگاب میکنم و برق اشههکم پررنگ تر میشههه و نگاه اون آروم تر و خیره به 
 نگام میمونه.

 
 برو. -
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میخوام رد شههم ولی پیچیدن دسههت مردونش دور بازوم و گرمای اون دسههت 
 نمیذاره.

 
 تو مال منی. -
 

ول میکنه و من فرار میکنم و از خودم و از کارن و خوبی های وجودب  دسههتمو
باز هم از خودم و این حس  که تو وجودم مونده و از تیام و گرمای دسههتش و 

 های عجیبی که امشب تجربه کردم.
 

******* 
 

 امشب صبح شدن رو تو برنامش نداره انگاری.
 

شرت رو تی  سویی  شم و موهامو از اتاقم میزنم بیرون و فقط یه  شرتم می پو
 پشت گوب میزنم و میدونم که این مدل داد و فریادا نه برای وثوقه نه برای تیام.

 
سارایی که گوشه لبش باریکه خون خشک شده و آرایش چشمش به هم ریخته 
رو نگاه میکنم و بهزادی رو که روی کاناپه پخش شههده و یهریز دارههوار میزنه 

 سر سارا.
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ه و من متعجب و باز هم خدارو شههکر فاصههله دوسههاختمون تیام خواب آلود
 اونقدری هست که صدا به صدا نرسه.

 
 به تو هیچ ربطی نداره. –سارا 

 
دت اگه به من ربطی نداشههت کی میتوسههت خالصههت کنه از اون گند و  –بهزاد 

 کثافت؟
 

 تو فقط .... –سارا 
 

کدوم گ –بهزاد  که دخترب تو  نت خبر داره  با جو با ورسههتونی داره من چی؟ 
 خوب میگذرونه؟

 
حد خودتو بدون و خودتم کم خوشی نکردی....من بودم که با اون دختره  –سارا 

 مو عسلی الس میزدم دیگه نه؟
 

شم برق میندازه و با ته خنده  شه و چ شته نیم خیز می شونی بردا ست از پی تیام د
 مخلوه صداب میگه که...

 
 آره بهزاد ؟ –تیام 
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 گی این وسط؟تو چی می –بهزاد 

 
 چی شده؟ -
 

سارا هوچی گری راه انداخت و  شت و  شون روم برگ سه تا تهش پرسیدم و نگاه 
 خودشو تو ب*ل*لم ول داد و های های گریه رو ضمیمه لوس بازیایش کرد.

 
 آمین... –سارا 

 
 درد و آمین و چی شده؟ -
 

 از من بپرس آمین جان... –بهزاد 
 

حتی وسهط دعوا هم احترام بقیه واسهش تو  نیشهم چاکید از شهعور این مرد که
 اولویت بود.

 
 نه خودم میگم. –سارا 

 
شدی من  –بهزاد  سور و اگه بابات و.لت کرده و. باری به هر جهت  سان حتما با 

 اونقدر بی ناموس نشدم که...
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 دقیقا نسبتتو با دخترعمه من واسم مشخم کن. –تیام 

 
 است. همیشه من گفتم تیام یه چیز دیگه –سارا 

 
 سارا... -
 

 هول نکن قربونت برم و یه زخم جزءیه. –سارا 
 
 زخمت بخوره فرق سرت و بگو چی شده؟ -
 

 چیزی نشده و ولی ممکن بود خیلی چیزا بشه. –بهزاد 
 

 دست باال گرفتن خودت تو خونته و واسه همین بود که... –سارا 
 

 فدا سرم و دختر از تو سرتر واسم ریخته. کی چی؟ که ردم کردی؟ –بهزاد 
 

 چونه سارا لرزید و من میدونم که از سارا سرتر خوار چشم ساراست.
 

 گمشو نمیخوام ببینمت. –سارا 
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 بی چشم ورویی سارا. –بهزاد 

 
حداقلش دورو نیستم که میون آشناها پسرپیومبر باشم و تو یه پارتی نقز  –سارا 

 مجلس ه*ر*ز*ه جماعت.
 

بهزاد که از رو دسته مبز چنگ زده میشه بوی الکلی که از دهن سارا حس کت 
 میشه برام پر معنی تر میشه و میدونم که امشب یه خبرایی بوده.

 
 چه رلطی کردی؟ –تیام 

 
 به تو هم باید جواب بدم. –سارا 

 
به خودت جواب بده و من خودمو کشیدم کنار ولی صددرصد عمه فرشته  –تیام 

 ورد نمیکنه.مثه من برخ
 

شاره میزنه که  شینه و ا شمام می سینم فرو میبره و نگاه تیام توی چ سر تو  سارا 
 موارب دخترعمش باشم.

 
 به اتاقم که میرسیم و کمی که اشک میریزه شروت میکنه دق دلی خالی کردن.
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نمیخواستم اینجوری بشه و بهزادو که دیدم لجم گرفت و شات به شات باال  -
 محز نمیذاره و جلو من با هر مدلش میر*ق*صه . رفتم و مرتیکه

 
ستم که بهزاد  شماب باریدن گرفت و من نمیدون ستمال به بینیش برد و باز چ د

 جان از کی واسه خانوم مهم شد.
 
 یه زنگ به آهو بزن دل نگرون نشه. -
 
 بقیشو بگو. -
 
 وحید هم کشوندم تو اتاق و خواست... -
 
 .خب بسه و بعد اون خواستن.. -
 
 بهزاد نجاتم داد و بعدب هم یه ریز رر زد تو جونم. -
 
 مثه این فیلما جیمزباندی پرید تو اتاق؟ -
 
 زهرمار تو هم... -
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 یه کم نگاه خرجش کردم و تهش گفتم : خیلی بی چشم و رویی.
 
- ...  ات
 
شوندتت بیرون و بعد تو  - سره اومده از زیر اون مرتیکه هفت خط ک ات و درد و پ

 ی باهاب حرف میزنی؟اینجور
 
 رو بهش بدم که حس آقاباالسری بگیرتش؟ -
 
نترس و اگه تا حاال به پا توئه نفهم هم نشههسههته بود دیگه تو روت نگاه هم  -

 نمیکنه.
 
 چطور اون هر رلطی... -
 
درد من اون نیسههت و درد من تویی که انگاری زیردسههت خاله فریال بزرگ  -

 نشدی.
 
 زخم نزن آمین. -
 
 که اگه بهزاد نبود باید کاسه چه کنم چه کنم دست میگرفتم . نزدم -
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کاب امشهههب جای بهزاد سهههاالر میدیدم و کاب یه چک حرومم میکرد و  -
سی بگرده و آمین  شدم که خواهرم با هر کس و ناک میگفت اونقدر بی ناموس ن

 دلم لک زده که واسه یکی مهم باشم و یکی واسم ریرتی بشه و ولی بهزاد...
 
 خیالت تخت که دیگه بهزاد طرف تو بیا نیست. -
 

سقفی که ترک  شو دوخت به  شم فیکس کرد و نگا شو تو بال سر پوزخند زد و 
 نداشت.

 
 نذار امشب هم با یه بوض سر بشه

 
 بزن زیر گریه چشات تر بشه

 
******* 

 
 مامان دست روی شونم میذاره و من صورت به مچش میمالم.

 
 چقدر خوشگز شدی. -
 
 دست شماست دیگه مامانی.هنر  -

http://www.roman4u.ir/


 427 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
 بگم این آرمان بیاد تو که داره خودشو میکشه که ببینه چه شکلی شدی. -
 
 عروس من نیستما. -
 

 میخنده و تلخ میخنده و دل من خون میگریه از این خنده.
 

 آرمان ب*ل*لم میکنه و من چقدر عجیب دوسش دارم.
 

 خیلی خوشگز شدی. –آرمان 
 

 میخندم و میب*و*سمش.
 

 امشب با من میر*ق*صی؟ –آرمان 
 
 فقط با تو میر*ق*صم. -
 

 جمعش کنین حالم بد شد. –سارا 
 

 ناراحت نشو خوشگله با تو هم میر*ق*صم. –آرمان 
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 اعتماد به نفستو قربون. –آهو 
 

 با تو که صددرصد میر*ق*صم. –آرمان 
 

ست خال شر زد که از اتاق بیرون بزنیم تا کمک د  ه مهریآهو خندید و مامان ت
 باشیم.

 
 سارا سر کرد تو گوشم که...

 
 یعنی بابام و ساالر هم میان؟ –سارا 

 
 نگران چی هستی؟ دلت تنگ شده؟ -
 

 منو اینجور آدمی شناختی. –سارا 
 
 دقیقا چون میشناسمت میگم. -
 

شی  –آهو  شته با شه کز دنیا رو هم دا شو بدون و نبا ست قدر سارا و تا ه باباته 
 بازم یتیمی.
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 چشم آهو رو میبینم و اون حداقز چندسالی بابا داشت. اشک
 

سبونه حس خوب مادر بودن وجودمو میگیره و تیام  شو بهم میچ صیام که خود
 که کنارم قرار میگیره دلم تو سینه میلرزه.

 
بله عاطی میون جما لبخند به لبم میاره و تلخی بله ای که خودم به زور گفتمو 

 کمرنگ تر میکنه.
 

 ا گریه میکنی؟چر –صیام 
 

 با حرف صیام نگاه من روی اون میچرخه و نگاه تیام روی من.
 
 از خوشحالیه همه چیزم. -
 

سم نرمی مخملی گونه چیزی  ستمو مگیره و من حس میکنم با قوای الم تیام د
 رو کف دستم و وقتی گرمی نفساب کنار گوشم حس میشه به خودم میام.

 
 بده عاطی. –تیام 

 
 یکنم نیمرخشو نثارم میکنه و طرف وثوق قدم برمیداره.خیره که نگاب م
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عاطي تو ب*ل*لم فرو میره و من اون گونه نرم رو میب*و*سههم و میدونم که 
 بختم مثه عاطي اینقدر سفید نمیشه.

 
سرت  جعبه رو که باز میکنه از دیدن اون گردنبند با اون همه نگین برلیان باز ح

میکشههم و نگام میره سههمت زن خیلي خوب پوب و خوشههگلي که کنار مامان 
 وایساده.

 
با اشهههاره مامان طرفش قدم برمیدارم و لبخند میکشههونم رو لبام و اون زن با 

 لبخند زیر و روم میکنه.
 

شم قبز از اینکه به خودم بی شو کنار گو صدا شدم و  شیده  ام تو ب*ل*ل زن ک
 میشنوم ...

 
 پس باالخره فرشته کوچولوي فرشته رو دیدم. -
 

شه نگاه میکنم و میفهمم که تهمینه  سالن میدرخ سبزب که تو نور  شماي  به چ
 جون جلو روم وایساده.

 
 ببخشین که به جا نیاوردم. -
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صیرا هم –تهمینه جون  ست که زودتر این چه حرفیه گلم ؟ تق شته ا ش گردن فر
 ما رو با هم آشنا نکرده.

 
مادرانش  با حس لطیفي از  ندازم و اون گونمو نرم و  پایین می ندم و سههر  میخ

 ن*و*ا*ز*ب میکنه.
 

 مامان اینجایي؟ –تیام 
 

 تهمینه جون اخم تو هم میکشه و تشر میزنه به تنها بچش که...
 

 مي اومدي دست ب*و*سي؟ از صبح رسیدم تهرون و نباید –تهمینه جون 
 

 خندم میگیره از این جو مادرساالرانه و باز سر پایین میندازم.
 

 دنبال کاراي ... –تیام 
 

 بیچاره وثوق که تو دنبال کاراي عروسیشو گرفتي. –تهمینه جون 
 

هم از این مکالمه لبخند میزنه و من با یه ببخشههید زیرلبي از جما جدا  تیام
میشههم و نگام گیر میکنه به سههاالري که گوشههه سههالن آهو رو گیر آورده و داره 

 حرف میزنه و آهو که بي خیال با لیوان نوشیدنیش درگیره.
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 به چي نگاه مکیني؟ –سارا 

 
 به داداشت. -
 

 داره میسوزه. –سارا 
 
 که من میبینم جزراله است. ایني -
 

 بي خیال بیا بر*ق*صیم. –سارات 
 

شیدخاني که کنار یه  سمت جم شه و نگاه من میون خندیدن میره  ستمو میک د
 مرد پرجذبه وایساده و من از اول مهموني اصال متوجهش نبودم.

 
سارا با دیوونه بازیش آرمانو هم به پیست میکشونه و آرمان میخنده و من چقدر 

 هاي برادرمو دوست دارم. خنده
 

شه و کمي بعد  شو میونمون میک سر جالیز خود سک  آهو هم بي خیال اون متر
 عاطي هم به جمعمون وارد میشه و قراره امشب بترکونیم.
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ر*ق*ص که حالت دونفره میگیره از پیست کنار میکشم و با اشاره مامان طرف 
 جما چهارنفرشون قدم برمیدارم.

 
ست مرد پرجذبه اي میذارم که طرفم  زیرلبي ستم رو توي د سالم میگم و د یه 

 دراز شده.
 
 پس آمین تویي. -
 
 از دیدنتون خوشبختم. -
 

 لبخندي میزنه و تهمینه جون کنار گوشم میگه که...
 

آخه این شههوهر من چي داره که خوشههبختي هم واسههه دیدنش  –تهمینه جون 
 داشته باشي؟

 
 این حرف میخندم و نگاه جمشیدخان به خندم گیر میکنه. از
 

 دختر خوشگلي داري جمشید. –فریدون خان 
 

 جمشیدخان یه وري لبخند میزنه و من حس پوزخند نصیبم میشه.
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با صدا زدن تیام نگام طرفش میگرده که چند قدمي ازمون دوره و به اجبار بهش 
 ملحق میشم.

 
 بله؟ کاري باهام داشتین؟ -
 
 اوهوم و با من... -
 

 چه خوشگز شدي آمین. –بهزاد 
 

 لبخندي بهش میزنم و میدونم که نگاه سارا حتما روشه.
 
 ممنون و تو هم خیلي خوب تیپ شدي. -
 

 کي ؟ این ؟ –ساالر 
 

 نه پس تو. –بهزاد 
 

 آمین عزیزم من که اینقده دوست دارم و میري با این آهو خانوم.... –ساالر 
 
 نه. -
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 به این میگن یه نه قاطا. – بهزاد

 
شم  شه و کنار گو شم رره میره و تیام مچمو میک ساالر چ ابرویي باال میندازم و 

 میخواد یه چي بگه که...
 

 آمین با من میر*ق*صي؟ –بهزاد 
 

 میام یه چي بگم که ...
 

 نه با من میر*ق*صه. –ساالر 
 

 الش به وسههط اونباز میام یه چي بگم که تیام دسههتمو کامز میکشههه و من دنب
شو حس میکنم که کمرمو  ستا شم و د شیده می همه ر*ق*ص نور و تاریکي ک

 چنگ میزنن و دستاي من پر از بهت روي سینش فرود میان.
 
 تو فقط امشب با من حق داري بر*ق*صي. -
 

شم نمیاد نگاه میکنم و  سبزیش به چ شمایي که تو اون تاریکي دیگه  به اون چ
 سیک حرکتم میده.اون نرم با اون آهنگ کال
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خودمو کمي تکون میدم تا عدم اشتیاقمو بفهمه که کمرم بیشتر چنگ زده میشه 
 و ر*ق*ص نور بیشتر حس میشه.

 
 من نمیخوام با شما بر*ق*صم. -
 
من هم از تو نپرسیدم که میخواي با من بر*ق*صي یا نه ؟ من گفتم تو باید با  -

 من بر*ق*صي.
 
 نت باشه.شاید این کار یه جور خیا -
 
 به کي ؟ کارن ؟ نترس اون هم کم خیانت نمیکنه. -
 
 شاید این کار یه جور خیانت به آیلین باشه. -
 
آیلین اونقدري بسههته نیسههت که ناراحت باشههه من یه امشههبو با خواهرب  -

 بگذرونم.
 
این حرفش حس روسههپي بودن تمام وجودمو میگیره و اشههک نیش میزنه به  از

 چشمم و زیرپام خالي میشه و کمرم بیشتر میون دستاب فشرده میشه.
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سالن  شم و بي نگاه به اون کوه یخ از  به خودم میام و با یه حرکت تند کنار میک
 میزنم بیرون.

 
صد شم و  شونم تو خودم جما می ست یکي که میاد روي  شیدخان از د اي جم

 ترس نجاتم میده.
 
 چي شده؟ -
 
 هیچي. -
 
 داري زجر میکشي؟ -
 
 مهمه؟ -
 

 هیچي نمیگه و من میگم که...
 
 سرده هوا و بهتر نیست برگردین داخز؟ -
 

 کمي سکوت میشه و اون این بار بي هیچ پیش زمینه اي میگه که...
 
 وقتي نیستي وهمه چي درهم و برهمه . -
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 ین باره که جمشیدخان بهم توجه کرد.رفت و این اول

 
شم گفت : نمیدونم چرا  شک ریختم و اون کنار گو وثوق ب*ل*لم کرد و من ا

 امشب اینقدر دلم شورتو میزنه.
 
 بي خیال شادوماد و ایشاال خوشبختش کني. -
 

 با من حتما خوشبخته. –وثوق 
 

 چي میگین شما دوتا دوساعته؟ –عاطي 
 
سه درمیاد یا حاال یه دودقیقه  - شات از کا شوهرتو قرض گرفتیما ببینم این چ

 نه.
 

میخنده و دسههت دور بازوي وثوق میندازه و و من میدونم که حتما خوشههبخت 
 میشن.

 
 عاطي چار تا دونه اشک بریز دلمون وابشه خب و عروسي مثال. –سارا 
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 گریم نمیاد. –عاطي 
 

رم اومده بود اشههک نمي آره دیگه من هم تو این بي شههوهري شههوهر گی –آهو 
 ریختم.

 
 وثوق میخنده و سر پایین میندازه .

 
 ته اون همه خنده میشه رفتنشون به داخز هتز .

 
مامان و آرمان و خاله مهري که مهمون فریدون خان و تهمینه جونن واسههه بال 
صیامي که خواب  شین تیام و  شدن و من موندم و ما شون زودتر راهي  سون لوا

 آلوده.
 

ام میشههینم و نگاب هم نمیکنم و امشههب چرا اینقدر نگاهش با همیشههه کنار تی
 فرق داره؟

 
سه خودب  شه و تو ب*ل*لم وا شو جلو میک صندلي خود صیام از میون دوتا 

 جاي خواب راحت پیدا میکنه و لباي من پرعشق به شقیقش میچسبه.
 

 فردا میریم بال لواسون؟ –صیام 
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 آره میریم. –تیام 
 

 عمو وثوق هم میاد؟ – صیام
 

 نه و اون و عاطي دارن میرن مسافرت. –تیام 
 

 خوب به حاله...... –صیام 
 

خوابش که میبره آهنگ اسههپانیایي هم دیگه پخش نمیشههه و من نمیدونم چرا 
 نگاه این مرد امشب تا این حد میترسونتم؟

 
******* 

 
شواره هام رو روي میز کوچولوي کنار کمد دیواري میذار ست میبرم به گو م و د

 زیپ لباسم و درگیر میشم باهاب و کمي که پایینش میکشم قلبم میاد تو دهنم.
 
 میتونم کمکت کنم. -
 

سینش بازه  از آینه روي در کمد دیواري نگاب میکنم که چجور دکمش تا روي 
 و باز اون مدال لعنتي به چشمم میاد.
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دیدم  ي به خون نشستشوطرفش برگشتم و تو نور کمرنگ دیوارکوب اتاق چشما

 و اون تکیه زد به در اتاق و در بسته شد و نفسم تو گلوم گیر کرد.
 

تق کلید تو جاکلیدي در چشههمامو از شههدت ترس به هم دوخت و من شههنیدم 
 صداي قدماییو که طرفم برداشته میشد.

 
 داري چسبیده به گوشنم حالمو به هم میزد.

 
ا من وقتي مالک چیزیم از اون چیز از اول شههب داشههتم فکر میکردم که چر -

 استفاده کنم.
 

سوند به زیپي که نیمه باز  شونم رد کرد و ر شو از روي  ست نگاب کردم و اون د
 رها شده بود.

 
 لباي دارتر از دستاشو به گوشم رسوند و و زمزمه کرد که...

 
 فکر نکنم این یه بارو آیلین ناراحت بشه. -
 

ستام شته از خودم کنارب زدم  د سرال دا صدم ثانیه به کار افتاد و با همه زور  تو 
 و دوئیدم طرف در و دست کشیدم رو کلیدي که تو جاکلیدي نبود.
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دلم لرزید و بوضههم تو گلوم جولون داد و سههر تکیه دادم به دري که با بسههته 

 بودنش نابودم میکرد .
 

س شدم تخت  شکمم پیچید و کوبیده  ستاب دور  صداب باز دال کرد د ینش و 
 گوشمو.

 
 باهام راه نیاي فقط خودت اذیت میشي. -
 

لباب پوسههت گرنم رو میون خودشههون کشههیدن و دردي که از مکش تو گردنم 
 پیچید به گریه انداختم.

 
زیپم رو با وجود همه تقالهام پایین کشههید و من فقط هق زدم و وقتي هق هقم 

 ک خودشون درآوردن.خفه شد که لباب لبامو وحشي به تمل
 

روي تشک یه نفره که پرت شدم و پیرهن اون از تنش دراومد دلم از رصه پکید 
 و تنم تو خودب مچاله شد.

 
سیدم و به ه*و*س دلش  شید و پر ه*و*س میب*و* ست روي تن برهنم میک د

 میرسید و من همه دخترانه هامو باال مي آوردم.
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شم به عق زدن مینداختم سش کنار گو  و لبام که به خون میفتاد به مرگ نفس نف

 دعوتم میکرد.
 

 درد تو تنم میپیچید و جیومو در مي آورد و اون وحشي تر میشد .
 

شیدم و هق زدم و  شک افتاد تن پر دردمو کنار ک شدو کنارم روي ت سیر  ازم که 
شدم و اون  شتر از هر لحظه تو خودم مچاله  ست طرفم دراز کرد و من بی اون د

 شد و کنار گوشم حرفاي مذخرفشو به خورد حال خرابم داد. از سرجاب بلند
 
 حاال دیگه واقعا زن مني و زن صیوه اي من. -
 

 مردم و من امشب مردم.
 

در که پشت سرب بسته شد اشکم خشکید و دلم پر دردتر از هر لحظه امشب 
 شد.

 
 اگه این زندگي باشه و اگه این سهمم از دنیاست

 
 من از مردن هراسم نیست
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 یه حسي دارم این روزا که گاهي با خودم میگم
 

 شاید مردم حواسم نیست
 

******* 
 

صههداي تق تقي که به در میخوره وجود پر دردمو پر دردتر میکنه و من بیشههتر 
 تکیه میزنم به اون دري که هنوز هم کلید نداره.

 
 ماماني؟ -
 

 میون این همه آدم انگاري فقط صیام منو یادب میمونه.
 
 خوابي؟ -
 

 اشک میریزم بابت کاب*و*س دیشب.
 
 صیام چرا نمیاي ؟ -
 
 جواب نمیده. -
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 صداي قدماي دلهره آوري رو شنیدم که شب قبز روحمو کشت.

 
 تقه اي به در خورد و من تنمو بیشتر به در فشردم.

 
 آمین؟ -
 

 هق هقمو تو بازو خفه کردم و دلم از این همه محق بودنش گرفت.
 
 نمیده پس؟چرا جواب  -
 
 بریم و حتما رفته بیرون. -
 
 آخه... -
 
 آخه نداریم. -
 

 رفتن تنها کسي که نگرانم بود رو هم حس کردم و دلم از این همه درد پوکید.
 

صههداي تلفنم تو اتاق پیچید و من نمیدونم چرا شههب قبز هیچکس منو یادب 
 نبود.
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شد سون می م همراب و کاب کاب حرف مامانو گوب داده بودم و راهي بال لوا

 دلشوره وثوق پر اهمیت میشد برام و کاب ...
 

 اسم مامان بیشتر دارونم میکرد و میدونستم که میخواد بدونه کي راه میفتیم؟
 

قطا که شههد و دوباره زنگ خورد و از دیدن اسههم جمشههیدخان پوزخند زدم و 
 دستم رو دکمه تماس لوزید و این مرد باعث همه بدبختیهام بوده.

 
 بله؟ -
 
 کجایي؟ -
 
 کاري داشتین؟ -
 

 یاد ندارم که هیچ وقت سرد بوده باشم ولي امروز طعم وجودم سردیه.
 
 مهشید میخواد ببینتت و سه روزه رسیده ایران. -
 
 فقط همین؟ -
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 آمین؟ -
 
مشکلي نیست و تا چند ساعت دیگه اونجام و فقط مشکلي نیست که یه کم  -

 حضورمو تو خونتون تحمز کنین؟
 

شه و این همون  شنیده نمی شیدخان  شیده و منظم جم ساي ک صدایي جز نف
 مردیه که من یه عمر آرزو داشتم بابا صداب بزنم.

 
 میبینمتون. -
 

تماس رو قطا میکنم و خوب به حال عاطي که امروز کاچي به خوردب میدن 
 و من فقط درد دارم.

 
به عق زدم میفتم و  نگام که به اون مالفه با لکه هاي قرمز خشههک شههده میفته

 معده خالیمو باال میارم و قیافم رنجورتر و بي رنگ تر از لحظه هاي قبز میشه.
 

وسههواس وجودمو میگیره و تو حموم اتاق میفتم به جون مالفه اي که اون لکه 
 قرمز خشک شدب یادم میندازه دیشب رو با یه حیوون شریک شدم.
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شون شتام از اون همه چنگ زدن درد عاید ستم به خون  انگ ست د شه و پو می
میفته و زانوهام روي سههرامیکاي حموم لیز میخوره و تنم پر دردترمیشههه و هق 

 هقم شنیدني تر.
 

شه که روي تنم میریزه  شکام قاطي آبي می سرم رو به دیواره حموم تکیه میدم و ا
 و من حس میکنم هیچ وقت این تن از کثافت حقارت پاک نمیشه.

 
سه باره و چهار باره و پنف باره و تنم  لیف شم یه باره و دوباره و  رو روي تنم میک

سینم به گزگز میفته و چرا من  سرخي میزنه و کبودي هاي زیر گردن و روي  به 
 اینقدر کثیفم؟

 
******* 

 
 از درد لب مي گزم که خانوم گز میگه...

 
 خوبي مادر؟ –خانوم گز 

 
 تو مادر نیستي پس نگو مادر.

 
 خوبم. -
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 عمه مهشید فنجون قهوه رو روي میز میگذاره و با لبخند نگام میکنه و میگه...

 
 ولي انگاري... –عمه مهشید 

 
 خوبم و گفتم که خوبم. -
 

عمه باز از اون لبخندا میزنه و من چقدر خوشههحالم که شههبیه عمه مهشههیدم 
 شدم.

 
 فرشته خوبه؟ –عمه مهشید 

 
 ن فریدون خان جمعن.آره و امروز همه بال لواسو -
 

 تو چرا نرفتي؟ –جمشیدخان 
 

 بي نگاه بهش میگم که...
 
 خسته بودم. -
 

 پس من مزاحمت شدم. –عمه مهشید 
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 نه و دلم براتون تنگ شده بود. -
 

 خیلي حرفا هست که باید بزنیم. –عمه مهشید 
 
 آره خیلي حرفا. -
 

 آمین حرفات تموم شد تو اتاق کارم میخوام ببینمت. – جمشیدخان
 

 سري تکون میدم و باز نگاب نمیکنم.
 

دستم که میون دستاي عمه گم میشه چشمام به خروب میفته و سرم به سینه پر 
 مهر زني میچسبه که واسه بودنم جنگید.

 
 چي شده عمر عمه؟ -
 
 دلم تنگه و کاب میدونستم چرا سهم من اینه. -
 
ه وقتایي بود که من و فرشههته تو تراس اتاقم میشههسههتیم و فرشههته برام از ی -

جمشیدب و لباس عروسش و مراسمش میگفت و اونقدر بال و پرب میداد که 
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ستگاري کرده و وقتي  شید همین االن از این دختره دیوونه خوا شد جم باورم می
یه چي  طجمشید واسه آذر جفت پاشو کرد تو یه کفش که یا آذر یا هیچکس فق

شید  شته اومد تو مجلس جم شته چي و وقتي فر تو فکرم رژه میرفت که پس فر
بهش هزار بار آفرین گفتم و به ررورب و به این همه خانومیش ولي وقتي همه 
شو بند خونه بال طالقان کرد  شو یه دونه یه دونه رد کرد و رفت خود ستگارا خوا

آیلین واسههه همه خونواده  فهمیدم این عشههق از سههر فرشههته بیرون برو نیسههت و
شتن ولي با خبر حاملگي دوم آذر یه  سش دا شگز بود و همه دو عزیز بود و خو
سکته  شتم  شد و که من تازه عروس دا اتفاقایي افتاد که همه چي درهم و برهم 
میکردم و یه روز جمشید همه چیزو بهت میگه و قول داده بگه و هیچ وقت نشد 

یشههه واسههم مثه دختر خودم بودي و همون که دوسههت نداشههته باشههم و تو هم
شم که  شتت با سه موندنت به آب و آتیش زدم و میدونم نبودم تا پ دختري که وا
نده ولي ببخش و جان مهشههید ببخش و هم منو هم  اینقدر جمشههید آزارت 

 جمشیدیو که میدونم اگه آیلینو دوست داره تو واسش...
 
 آمین... -
 

 ه بیرونم کشید و اشکام رو خشکوند.صداي جمشید خان از تو ب*ل*ل عم
 

عمه رو ب*و*سیدم و راهي اتاقي شدم که دوسه سالي توب واسه جمشیدخان 
 کار کردم بي مزد.
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******* 
 
ب*ل*ل عمه دلم سبک شده بود ولي گوشیم سنگین بود از بار اون همه اس  تو

ام اس بي جواب و میس کاالیي که مخاطباب یا مامان بود یا سارا یا آهو و کس 
 دیگه اي نگران من میشه ؟

 
با چراراي روشههن سههالن دلم به هم میخوره و نگام به سههاعت میفته که دوازده 

 یام حتما خوابه.شبو نشون میده و میدونم که ص
 

 در رو باز میکنم و گرما صورتمو ن*و*ا*ز*ب میده و هنوز دلم پر از درده.
 
 کجا بودي؟ -
 

صداب آرومه و یه بطري نیم خورده کنار دستش روي پیش خون بار خودنمایي 
 میکنه.

 
بي حرف از کنارب میگذرم و قدم تند میکنم طرف اتاقم و میخوام در ببندم که 

ه و دل من باز به هم میخوره از این همه ضههعف و تني که دسههتي مانا میشهه
 عجیب له و لورده است.
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چند قدمي که پرت میشم عقب هیکلش تو قاب در جا میگیره و خاطرات شب 
 گذشته یه ریز توي ذهنم بک و پلي میشه.

 
 سوال پرسیدم و کر شدي؟ -
 
 برو بیرون. -
 
 چرا ؟ اینجا هم جزءخونه منه. -
 
 یرون وگرنه جیغ میزنم.گفتم برو ب -
 
 اون وقت کي قراره به دادت برسه؟ -
 
 برو بیرون. -
 

شه و این مرد همون مت*ج*ا*و*ز  شرده می شتر از درد ف شکم میچکه و دلم بی ا
 شب پیشه.

 
سه گوب دیوار مچاله کردم و هق هقم  شت خودمو تو  با قدمایي که طرفم بردا

 میون تن مچاله شده پر دردم خفه شد.
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 طرف شونم برد و منو کند از تن دیوار. دست
 
 انگار دیشب حالیت نشد که من اگه بخوام میتونم سر به رات کنم. -
 
 نه. -
 

نه من میون خوي حیواني این مرد با بوي الکز باالي شصت درصد مگه راهي 
 به جایي میبره؟

 
 من زیر این تن روسپي میشم و ه*ر*ز*ه میشم و کشته میشم.

 
مه وجودم رو حس هم خوابگي  خت خواب گرم کن بودن ه نه حس ر که 

 احاطه میکنه وقتي که رخت خوابم رو با این تن به زور شریک میشم.
 

 دارم به داشتن یه زخم تو سینه عادت میکنم
 

 دارم شبامو با تن یه مرده قسمت میکنم
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لباب طعم ب*و*سههه ندارن و فقط رد هایي رو به یادگار روي تنم میذارن که 
مرشون به چشم دیدن تنالیته هاي خاکستریه با رنگ خون هایي که گاهي تنها ث

 در ترکیب با این تنالیته ها هنري تر از لحظه اولشون میشن.
 

دستاب ن*و*ا*ز*ب که نه فقط لمسي از سر هرزگي دارن و دستاي من ناتوانن 
 در مقابز این تني که تنم رو به تاراج میبره.

 
ه*ر*ز*ه کمتر وقتي که این مرد به کام دل رسههیده ه*ر*ز*ه میشههم و حتي از یه 

صدا میره و من میمونم و دردي که تو تنمه  سرو تنش رو از تنم جدا میکنه و بي 
 و زخمي که به روحمه...اینجا کسي نگران من نیست.

 
 دارم به داشتن یه زخم تو سینه عادت میکنم

 
 دارم شبامو با تن یه مرده قسمت میکنم

 
همون تشکیه که صبح همه مالفه هاب رو من با دست و تن پر درد شستم  این

و این همون تشهکیه که شهاهد ت*ج*ا*و*ز وحشهیانه مردي بود که تن رنجور 
 منو براي کام خودب سفره کرد.

 
و من نمیدونم که خداي من کجا بود و دسهههت کي جاي دسهههت بي رمق من 

 میون دستاب.
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 شقم میسرهدست منو بگیر که پام رو خون ع

 
******* 

 
 آره نفسم و خوبم و دیروز اصال متوجه تماسات نشدم. -
 
 نمیگي من مادر دلم هزار راه میره؟ -
 
 الهي من پیش مرگ اون دل هزار راه رفتت بشم و من خوبم. -
 

 البته اگه اسم مقتول بودن خوب باشه.
 
 یه چیزیت هستا. -
 
 خوبم و مامان تیام داره صدام میزنه. -
 
 برو به کارت برس. -
 
 دوست دارم. -
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 تو عمر ماماني. -
 

تقه اي به در اتاق تیام میزنم و بي نگاه به اون آدمي که براي من از حیوون کمتره 
 رزومه رو روي میزب میگذارم.

 
 امري نیست؟ -
 
 نه. -
 

 پشت به اون طرف در قدم برمیدارم که گفت : آخر هفته میریم شیراز.
 

تکون دادم و از اون اتاق با هواي خفه اي که ناشي از ادوکلن تلخ اون مرد  سري
 بود قدم بیرون گذاشتم و نفس ول دادم و من واقعا با چه هدفي زنده ام؟

 
تلفن که زنگ خورد قدم طرفش برداشههتم و با دیدن اسههم وثوق لبم بعد از این 

 چند روز به لبخندي از هم باز شد.
 
 سالم شادوماد. -
 
 سالم فسقله دختر من و چطوري؟ -
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 حال و احوال شما که بهتره. -
 
آره خوبم و عاطي هم خوبه و مهم تویي و دیشب تا حاال دارم دیوونه میشم و  -

 یه خواب بدي دیدم اینه که...
 
 آخه هیچ دومادیو دیدي تو ماه عسز خواب بد ببینه؟ -
 
 آمین شوخي نکن و نگرانتم. -
 
 نباب. -
 
 شده؟چیزي  -
 
 نه. -
 
 پس شده. -
 
نه وثوق من خوبم و همه چي خوبه و فقط یه کم بي حوصله ام و دلم براي تو  -

 و عاطي هم تنگ شده و جاتون خیلي خالیه.
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 منم دلم تنگت شده و مگه چندتا دختر فسقله دارم؟ -
 
 وثوق؟ -
 
 جونم؟ -
 
 دوست دارم. -
 
 منم دوست دارم و عاطي سالم میرسونه. -
 
 طرف من بب*و*سش. از -
 
 اونکه از طرف خودم میب*و*سمش. -
 

 لبخند میزنم به طعم شکالت تلخایي که هیچ وقت دوست نداشتم.
 
 برو خوب باب. -
 
 واست سوراتي میارم و صیامو بب*و*س. -
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 میب*و*سم. -
 

بوق قطا تماس تو گوشههم جولون میده و دلم از این تنهایي که ول کنم نیسههت 
 میگیره.

 
 بود؟وثوق  -
 

 بي نگاه پشت میزم میشینم و میگم که...
 
 بله. -
 
 همه چي خوبه؟ -
 
 واسه اونا آره. -
 

دسهتاب سهتون تنش میشهه و جلوي چشهمام روي میز فرود میاد و تنش طرفم 
 کشیده میشه و من تن میکوبم به پشتي صندلي.

 
 واسه بقیه چي؟ -
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 م.من فقط نگاب میکننفرتم تو چشمام بیداد میکنه و تو چشماب فرو میره و 
 

صبانیتش میوره  شات گرفته از ع طرف اتاقش قدم برمیداره و با اون ولوم پایین ن
 که...

 
 من همیشه اینقدر خوب نیستم. -
 
 خیلي خوب میدونم. -
 
 با اعصاب من بازي نکن. -
 
 حتما...رئیس. -
 

 عصبي شد و نگاه من لبریز نفرت شد.
 

******* 
 

شتن به  لیوان صدم برگ ست فریدون خان دادم لبخند زدم و ق شربت رو که به د
جما زنونه بود که فریدون خان گفت : همه این سههاال دلم از جمشههید پر بود و 
حاال خیلی پرتره و تو حیفی واسه پسر من و پسر منی که حتی لیاقت بچش هم 

 نداره.
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 سر پایین میندازم و پوزخند به لبام میچسبه.

 
 نمیخوام روزی رو ببینم که به خاطر پسرم از من هم متنفر بشی. –خان  فریدون

 
 آدما خودشون مسئول کارایین که میکنن. -
 

تیام نمونه بارز بابامه و یه مرد سههاالری که فکر میکنه همه باید  –فریدون خان 
ازب اطاعت کنن و به حرفاب محز نذار و این تنها ابزاریه که میشهههه باهاب 

 ی.اونو بچزون
 
 شما واقعا بابای اونین؟ -
 

ید  مه مهشهه نار ع یک ک جازه کوچ با ا یه  با  ندی زدم و  ها لبخ ندید و من تن خ
 نشستم.

 
 خوشگز من چطوره؟ –عمه مهشید 

 
 سر روی شونش گذاشتم و لبخند زدم.
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 چه خبر از شاهین؟ –مامان فرشته 
 

 ز.یکیه مثه همه مردای دور و برمون و یه ماشین پولسا –عمه مهشید 
 

شترین عقده من تو  ساز زمانی بی شین پول نگاه میدوزم به پارکتای کف و این ما
 بچگیم بوده.

 
شتر  صله آزارم میداد و منو به آ*ل*و*ب عمه بی ضور تیام حتی با یه کاناپه فا ح

 میفشرد.
 

 مهشیدجون ؟ –سارا 
 

 جونم عزیزم؟ –عمه مهشید 
 

 ندارین؟ شما اجالتا یه پسر بزرگتر از شهریار –سارا 
 

 واسه چی قربونت برم؟ –عمه مهشید 
 

 سقلمه آهو رو به تن سارا دیدم و خندم گرفت و طعم زهر تو دهنم پیچید.
 

 آخه من همیشه آرزوی مادرشوهری به خوبی شما رو داشتم. –سارا 
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عمه خندید و مامان چشم رره رفت و تهمینه جون هم یه لبخند کوچیکی زد به 

 وهری.این شیطنت خانواده ش
 

 کی برمیگردی مهشید؟ –مامان فرشته 
 

 تا آخر اون هفته هستم. –عمه مهشید 
 
 عمه... -
 

 قربونت برم و همینش هم خشایار تا تونسته نق به جونم زده. –عمه مهشید 
 

 خدا شانس بده. –تهمینه جون 
 

 بهتر از من میخواستی خانوم؟ –فریدون خان 
 

گفت : لیلی مجنون بازیتونو بی زحمت  تهمینه جون پر عشههق لبخند زد و تیام
 بذارین واسه بعد شام و ما خیلی گرسنمونه.
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تهمینه جون چشههم رره رفت و رو به خاله مهری گفت : میبینی به خدا مهری و 
 خدا بچم نداد و نداد و نداد وقتی هم داد اینو داد.

 
سههارا زیرخنده زد و آهو سههر پایین انداخت بابت مخفی کردن اون صههورت 
پرخنده و مامان هم ابرو باال انداخت واسههه تیام مه و مات و عمه مهشههید یه 
کوچولو لبخند چاشنی خوشگلیای صورتش کرد و من فقط اون کوه رروری که 
از شههوخی مامانش لبخند میزد رو میدیدم و کی میدونه جز من که این مرد یه 

 حیوونه؟
 

ی میون آهو و سارا خودشو سر میز که میشینیم ساالر سر میرسه و با هوچی باز
 جا میکنه و من از این توییرات جدیدب کمی خوشحالم.

 
سههاالر که روی میز خم میشههه و گونمو میب*و*سههه نگام تو نگاه پر اخم تیام 
میشههینه و لبخند میزنم بابت حرص خوردنش و ررق ل*ذ*ت میشههم از این 

 شب خراب شدب.
 

 خوشگله کجایی؟ –ساالر 
 

 ن خان میگه...بهش میخندم و فریدو
 

 بچه یه کم آدم باب. –فریدون خان 
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 ما چاکر خان داییمون هم هستیم. –ساالر 

 
 وریفته. –فریدون خان 

 
 خوردی داداشی ؟ حاال شامتو بخور. –سارا 

 
 از باباتون چه خبر؟ –فریدون خان 

 
 من خبری ندارم. –سارا 

 
 خوبه. –ساالر 

 
ن ترگز ورگلی نصههیبش میشههد عمر نوح واال اگه بابابزرگ هم زن به ای –سههارا 
 میکرد.

 
سارا رو نگاه  سارا گفتن تو هم پیچید و تیام فقط  صدای مامان و فریدون برای 

 کرد.
 

 سارا منطقی باب. –تیام 
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کاری دلش  –سهههارا  که هر  تاره  یه مرد مخ که  ید تو یکی یعنی این منطق از د

 خواست بکنه.
 

 تو هم شامتو بخور. بهتره تمومش کنیم و سارا –فریدون خان 
 

نگام به سارایی میفته که اشکشو تو کاسه چشم حفظ میکنه و آهو دستشو نرم 
 ن*و*ا*ز*ب میده.

 
******* 

 
مامان با خاله مهری و آرمان و صیام به ساختمون اونور بال میره و من بهونه ای 

سه اون در بی سه ترک اتاقم ندارم و تنم مثز بید میلرزه و هنوز فکری وا فز ق وا
نکردم که در اتاق باز میشه و تن تیام که قاب در رو پر میکنه لرزشم بیشتر میشه 

 و قدم عقب برمیدارم و مینالم که...
 
چی میخوای ازم ؟ ولم کن و ترو جون عزیزت ولم کن و ترو جون آیلین ولم  -

 کن.
 

مشت میکوبم به آینه کمد دیواری و خیسی به حس المسم میرسه و دستم تکه 
 از اون آینه ها رو از روی زمین چنگ میزنه. ای
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میخواد قدم طرفم برداره که آینه رو بیشههتر تو مشههتم فشههار میدم و هق میزنم و 

 مینالم باز...
 
شو و من خواهر آیلینم و ولم کن و  - ستم و بی خیالم  نگام کن و من ه*ر*ز*ه نی

 ترو جون مادرت ولم کن و تو رو خاک بابابزرگت ولم کن.
 

 ش طرفم دراز میشه و آینه ی میون مشتم میچسبه به گردنم.دست
 
به جون مامان که میخوام دنیاب نباشهههه قدم از قدم برداری میزنم و این رگو  -

 میزنم تا حالیت بشه که من هم خوابه نیستم و دت کثافت من هم خوابه نیستم .
 

چه و صهههدای اون میون خالی و متروکه میپی قه  مه من راه  دادم توی طب همه
 میگیره.

 
 آمین کاریت ندرم و نگام کن و کاریت ندارم. -
 

 قدم برمیداره طرفم و اون از یه حیوون هم کمتره.
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شم هم همه اوناییکه  - شم و هم خودم راحت می شم و خودمو میک به خدا میک
 رصمو میخورن و نیا جلو.

 
 قدم بعدیش مساوی میشه با خراشی که روی گردنم میندازم.

 
 گردنم میسوزه ولی سوزب دلم بیشتره.

 
سریعش میون پنجه  شده با حرکت  شز  سوزب کمی  ستم که از بابت اون  د
هاب قفز میشه و تکه آینه از میون مشتم بیرون کشیده میشه و من باز تو خودم 

 مچاله میشم و هق میزنم و به پاب میفتم.
 
 نیست و از من بگذر.تروخدا ولم کن و من ه*ر*ز*ه نیستم و برای تو که کم  -
 

دسههت زیر بازوم میندازه و روی عسههلی کنار کمد دیواری میشههونتم و تو نور 
دیوارکوبا نگاهی به مشههت بسههتم میندازه و مچم رو باز میکنه و زیر لب میوره 

 که...
 
 دیوونه و چی کار با خودب کرد؟ -
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رسههه و می از اتاق بیرون میزنه و من تا میام نفس راحتی بکشههم با یه جعبه سههر
جلوی پام زانوی راستش رو زمین میزنه و با دستمال توی دستش میون هق هق 

 ضعیف تر شده من دستم رو از خون پاک میکنه و چرا دستم نمیسوزه؟
 

داری دستش به سردی شبای پیش نیست و من متعجبم از اون اخمای درهمی 
 که صورتش رو گرفته تر از همیشه نشون میدن.

 
نم میبره خود کنار میکشم که نگام میکنه و نمیدونم که چرا دست که طرف گرد

 میذارم با اون دستمال گردنم رو هم تمیز کنه.
 

گاز استریال که روی دست و گردنم میشینه از روی زمین بلند میشه و نگاهی به 
 کف اتاق میندازه و میگه که...

 
 .بلبشو بدی یه امشبو تو نشمین سر کن تا فردا یه سروسامونی به این -
 
 کلید. -
 
 چی؟ -
 
 کلیدو بده. -
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 چه کلیدی؟ -
 
 کلید اینجا رو و بعدب هم برو. -
 
 کلید که اینجاست. -
 

 نگام که رو تن رادیاتور سرمیخوره مورمورم میشه از این همه بی دقتی.
 
صفحه رو تایپ  - ستم بگم چند تا  اگه این دیوونه بازیا رو در نمیاوردی میخوا

 تو جلسه یه پیش زمینه ای طرف قراردا داشته باشن. کنی که فردا
 
 من کامپیوتری اینجا ندارم. -
 

اشاره به گوشه اتاق کرد و من دیدم اون کیف لپ تاپ رو و آیا اون امشب به من 
 کاری نداشت؟

 
 بابت اون دو شب... -
 
 اون دو شب چ؟ ؟ میخوای ازاون دوشب ت*ج*ا*و*زت چی بگی؟ -
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سههر شههونه نگام کرد و اون دوشههب من اون روی این مردی رو دیدم که همه  از
 جنتلمن میخوننش.

 
من از اون دوشههب ل*ذ*ت بردم و هیچ وقت پشههیمون نمیشههم چون حقمی  -

 ولی میتونم تضمین بدم که دیگه تکرار نمیشه.
 
 خیلی رذلی. -
 

ندم و وصدای پوزخندب تو گوشم پیچید و به محض رفتنش کلید رو به در رس
 قفز زدم به تن اون در و امنیت گرفتم با صدای قفز در.

 
من اما دیگه چیزی برای از دسههت دادن ندارم وقتی که حتی دخترانه هام هم از 

 دست رفتن.
 

 تو باید جای من باشی بفهمی من چرا تنهام
 

 بفهمی چی بهت میگم ببینی از تو چی میخوام
 

******* 
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 دستت باب.بیشتر موارب  –مامان فرشته 
 
 یعنی من دیوونه لوس شدن واسه تو خوشگز خانومم. -
 

 لوس شدن فقط حق منه. –آرمان 
 
 برو بچه. -
 

 کاب تو هم می اومدی و درست حسابی دلتنگیمون رفا نشد. -آرمان 
 

 دست توی موهاب بردم و ب*و*سیدمش.
 
 قربونت برم من. -
 

که بغ کرده به ابراز محبتم به آرمان خیره بود و من میمیرم برای  صههیام رو دیدم
 این حسادت هاب.

 
 دست باز کردم و اون توی حجم آ*ل*و*شم جا شد.

 
مامان و آرمان که راهی شههدن دلم بیشههتر از این چند روز گرفت و صههیام رد 

 اشکم رو با نوک انگشت چید و گفت : رصه نخوریا و شب میریم پارک.
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ان دلم و فقط یه سههوال با پارک رفتن وحشههیانه های بابات یادم میره؟ قبول ج

 دخترانه هام برمگیرده؟
 

 تیام که جلوی تی وی لم داده بود با دیدنم گفت : رفتن ؟
 
 آره. -
 

 و چه ساده بله هام رنگ آره گرفتن.
 
 فردا شب میریم. -
 

 ین؟سری تکون دادم و صیام بوض کرده گفت : کجا میرین ؟ منم میبر
 

 سفرکاریه و نمیشه شما رو برد. –تیام 
 

 اون وقت من تنها میشم که. –صیام 
 

 خورشید و خاله مهری هستن. –تیام 
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سبوندم و قلقلک دادم  شتر تو خودب فرو رفت و من لب به موهاب چ صیام بی
 اون تنی رو که برام عجیب عزیز بود.

 
شههام رو به برناممون چسههبوندم و بی حرف از  برای دلخوشههیش هم پارک و یه

 کنار تیام گذشتم و فقط توجهم مال صیام شد.
 

 اون وقت کجا شال و کاله کردین؟ –تیام 
 

 من یه نقطه رو نگاه کردم و صیام با ذوق گفت : شهربازی.
 

 تنها؟ –تیام 
 

 نه دیگه با آهوجون اینا. –صیام 
 

 زنگ بزن آژانس. –تیام 
 

 تا قسمتی حس پدرانش فعالیت به خرج داد انگاری. نه بابا اندکی
 

 حتي بي نگاه بهش متوجه میشدم که خیرمه.
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شدم و گفم :  شته از خودمو تو نگام ریختم و طرفش کف  سرال دا تمام پررویي 
 مشکلي هست...رئیس؟

 
 زیرلب یه چي گفت و نگاب خیره لپ تاپش شد.

 
شدم تجدید نشده و دست پوست خشکي زده لبم یادم انداخت که رژلب پاک 

میون کیفم بردم و رژ نارنجي رنگ رو به کمک آینه به لبام مالیدم و اینبار سههر 
 اون بود که طرفم کشیده شد.

 
 من هم با رژ امتحانت کردم هم بي رژ و طعم لبات خیلي بهتره. -
 

 دستام مشت شد و چشم ررم نیشخند رو به لباب اضافه کرد.
 

ردم و اون خیره به لبام گفت : شههاید هم طعم این یکي از لف رژ رو پررنگ تر ک
 با قبلي فرق داشته باشه و بذار یه تستي بکنم.

 
اون همه رو اعصههاب بودنش کفري و خیره نگاب کردم و اون خودشههو جلو  از

سکو و داریم میریم  ست بریم دی شد و گفت : ما قرار نی شام براق  شید و تو چ ک
 شیراز تا به یه قراراد مهم برسیم و من روي تیپ و شان کارمندام حساسم.
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با  کشیدم و ساعتم رو جلو روب با تمام عشوه سرال داشته از خودم به تصویر
دوتا ضربه روي شیشش گفتم : ساعت نه شبه و پس االن وقت اداري نیست و 

 منم کارمند شما نیستم...رئیس.
 

میدونسههتم مکثاي قبز از رئیس گفتنم با اعصهههابش بازي میکنه و کفرب رو 
 درمیاره و پس یه لبخند از اون مدالي تا فیهاخالدون سوزون رو به روب زدم .

 
 نیستي.تو آدم بشو  -
 
 میدونم...من دختر فرشته ام و پس فرشته ام. -
 

 لباب یه وري شد و انگار این روي تخسم بیشتر به مذاقش خوب اومد.
 
 به صیام چه وعده اي دادي که آروم شد؟ -
 
 اینکه آخر هفته میتونیم با کارن جونش بریم شهربازي. -
 

 اومدم. اخماب به هم کشیده شد و من از این همه خباثتم سر شوق
 
 پررو شدي انگاري. -
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 من؟ -
 
 آمین اگه بخواي از این خالقم سوءاستفاده کني... -
 
 دقیقا کدوم اخالقتون؟ -
 
 براي چندمین بار میگم دور و بر کارن بپلکي حالتو جا میارم. -
 
 کارن زن داره. -
 
 صدتا هم دوست دختر داره. -
 
 حداقز ت*ج*ا*و*ز بلد نیست. -
 

 شد و من از اون پنجره دایره اي شکز به یه مشت سیاهي خیره شدم. ماتم
 
 فکر نمیکنم رابطه داشتن با زني که اسما و شرعا مالمه بگن ت*ج*ا*و*ز. -
 
 تو شوهر خواهر آیندمي.-
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 تکلیفتو با خودت مشخم کن و من توام یا شما؟ -
 
 من به درک تو به عشق خودت خیانت کردي. -
 
 من میتونم عاشق یه نفر باشم و با صدنفر بخوابم.بي خیال بچه و  -
 
 و دقیقا به این اصز میگن اند آشوال بودن. -
 
 جونم؟ -
 
 واقعیت بود. -
 
 تو االن با من بودي؟ -
 
 شما مختارین هرجور دوست دارین برداشت کنین. -
 
 مطمئن باب و تنها بشیم حالتو میگیرم. -
 
شدم و رو بهش با ان لبخندي که رژلب نارنجیم هم  از حرص خوردنش کیفور 

با  حال گیریتون و آیلین هم میتونه  بز از  یه سههوال ق قاطیش بود گفتم : فقط 
 صدنفر بخوابه و فقط عاشق شما باشه؟
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شد و من لبخندم رو عریض تر کردم و باز گفتم : پس  شمام خیره  صبي تو چ ع

 حسابي به هم میاین.
 
 ظورت چیه؟من-
 
 من اصوال منظوري ندارم. -
 
 تو از آیلین چي میدني؟ -
 
 خودتون از آیلین چي میدونین؟ -
 
 من و آیلین عاشق همیم و یعني اون اولین عشقمه. -
 
 و سحر؟ -
 
سحر دختري بود که خونوادم برام انتخاب کردن و موقعیت پدرب چیز تاپي  -

 بود.
 
 یست توي این عشق نه؟پس موقعیت جمشیدخان هم کم اثر ن -
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 آمین یه سوال پرسیدم. -
 
 زندگي خصوصي آیلین به من هیچ ارتباطي نداره. -
 
 اگه منظورت اینه که آیلین دوست پسر داشته اونو که خب اکثردختر دارن. -
 

فقط پوزخند زدم و یادم به اون روزي اومد که تو اوج پونزده سهههالگیم هرچي 
 دیده بودم رو باال مي آوردم.

 
 این پوزخند چه معني میتونه داشته باشه؟ -
 
 هیچي و فقط اینکه ایشاال پا هم پیرشین. -
 

 لحظه اي سکوت شد و سوال بي مقدمش نگامو به خودب کشید.
 
 جمشیدخان چرا تو رو به زور به من قالب کرد؟ -
 
 حتما میترسیده دوماد به این خوبي از دستش بره. -
 

 مردیه که منو تو دو شب به جنون کشوند. تک خندب قشنگ بود و این همون
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 اون یه هدفي داره و شنیدم داره یه کارایي میکنه. -
 
 مثال؟ -
 
 اطالعات در مقابز اطالعات. -
 
نکنه انتظار دارین که من راپورت گذشههته خواهرمو به شههما بدم ؟ آدم اگه  -

 عاشق باشه گذشته رو نمي چسبه حالو در میابه و ل*ذ*تشو میبره.
 
 این پسرعموت و شاهینو میگم و چجوریاست؟ -
 
 جوون تر شده جمشیدخان. -
 

 نگاب به صفحه لپ تاپش افتاد و گفت : جمشیدخان دوست داي؟
 
 همیشه و حتي اگه بدترین باباي دنیا هم باشه باز بابامه و من میمیرم براب. -
 
 ولي اون... -
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 دوسم نداره و درست و ولي بابامه. -
 
 اون... -
 
 من خسته ام. -
 
 تو امشب انگار زیادي زبون دراز شدي. -
 

 شونه باال انداختم و پوزخند زدم و من دیگه چیزي واسه از دست دادن ندارم.
 
 ترسي وجود نداره واسه اینکه من زبونمو رالف کنم...رئیس. -
 
 فقط یه بار دیگه بگو رئیس تا زبونتو از تو حلقت بیرون بکشم. -
 
 ون گوب دادم و خودتون گفتین بهتون بگم...رئیس.من فقط به حرفت -
 
 آمین... -
 

آمینش از صههدتا خفه خون نگیري کشههتمت هم بیشههتر زهم چشههم داشههت و 
 نصیب من فقط یه زهرخند شد.
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******* 
 
شتن  به شو دا دیوار یه وري تکیه زدم و خیره اون قد و هیکلي رو که خیلي آرزو

 برانداز کردم و اون با نیم نگاه بهم و لباي یه وري شده گفت : مشکلي هست ؟
 
 آره و خیلي بزرگه و شاید خودم باید فکر یه جا واسه خوابم باشم. -
 
چیه؟ من میگم جاي خب این راه رو هم داري و نظرت با پارک جلوي هتز  -

خوبي براي یه مرگ تدریجي و آروم و با عزته و پس قرارمون واسههه فردا صههبح 
 وآالسکا شدتو میدم گرم کنن راحت بشه گذاشتت تو قبر.

 
 باید یه اعترافي کنم و فکر نمیکردم رئیسم تا این حد شوخ طبا باشه. -
 
و آبروي منو جلوي به نظرت من اهز شوخیم ؟ ...عین بچه آدم میاي تو اتاق  -

 یه مشت کارکن هتز نمیریزي.
 
 من با شما بهشت هم نمیام و اینکه یه اتاق تو هتله. -
 
 تا ... -
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 تهدیدم نکنین و خودم استادترم توي این یکي مورد. -
 
 رگ زدن جرات میخواد بچه جون . -
 
 جراتش هم دارم. -
 
 و بیا برو تو. آمین اونقدر میزنمت که دیگه نتوني تو جات بلند شیا -
 
 نه. -
 

به خودم که اومدم روي کاناپه نشههیمن سههقوه آزادي در حد جام ملت هاي 
 اروپا داشتم و چمدونم هم کنار چمدون تیام زمین گذاشته شد.

 
 من تو این اتاق نمیمونم. -
 
 انگار کتک واجبي. -
 
 فقط کافیه سر انگشتات بهم بخوره و چنان جیوي میزنم... -
 
 خودتو پاره میکني چون کز دیواراي اینجا عایق صداست.حنجره  -
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 تو نمیتوني منو مجبورکني... -
 
 به چي؟ -
 
 من تو این اتاق نمي مونم. -
 
من این اتاقو یه هفته است رزرو کردم و قرار هم نیست تو جایي ریر از اینجا  -

 بري.
 

 خودمو به تن مبز کوبیدم و به ال سي دي خاموب خیره شدم.
 

 د پیروزیش مي سوزوندم و این مرد انگار از بازي با من خوشش اومده.لبخن
 

کتش رو روي دسههته کاناپه انداخت و اومد اون طرف کاناپه سههه نفره تکیه بزنه 
 که از رو کاناپه پرب زدم و خودمو به چمدونم رسوندم.

 
شدم از خودم  سخره روي لبش حالمو به هم میزد و من متنفرتر می اون لبخند م

 ین تني که قدرت نداشت این مرد رو خفه کنه.و ا
 
 لباساتو عوض نکن میریم شام بخوریم. -
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شو  - شتها سیو پیدا میکنه که ا ضمن آدم براي رذا خوردن ک من نمیخورم و در 

 باز کنه نه اینکه از خوراک بیفته.
 

بازومو که چنگ زد بند دلم پاره شههد و دلم گرفت از این همه در برابر این مرد 
 وان بودن.نات
 
 همه آرزوي منو دارن. -
 
 من جزء اون همه نیستم. -
 

خیره نگاب بودم و خیره ي نگام بود و من از اون فاصههله کم صههورتامون نفرت 
 داشتم.

 
 میریم شام میخوریم. -
 
 گشنم نیست. -
 

ابروهام باال رفته بود و لباي اون کف شههده بود و نگاب جزء به جزء صههورتمو 
 موشکافي میکرد.
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چند ثانیه بعد کت به دسههت از اتاق بیرون زده بود و من هنوز هم از اون همه 
 نزدیکي کفري بودم.

 
سه نفره براي خودم  شتم و روي اون کاناپه  شت و پتویي از روي تخت بردا بال
جاي خواب درست کردم و از یخچال پر شده یه آبمیوه بیرون کشیدم و جلوي 

 ت قلپ به قلپ باال رفتم.ال سي دي که هیچ برنامه مهیجي نداش
 

از در که داخز اومد به جاي درسههت شههدم نگاه کرد و پوزخند زد و در حالیکه 
مایش  به ن باز میکرد و تن لعنتي ترب رو  باس لعنتي رو  مه اون ل به دک مه  دک
میذاشت گفت : عین بچه آدم میري رو تخت میخوابي و فردا صبح که خواستن 

 صبحونه بیارن دوست ندارم...
 
 دوست نداري چي ؟ زن صیوه ایت ایرادي داره رو کاناپه خوابیده باشه؟ -
 
 آمین داري کم کم روي سگمو باال میاري. -
 

 فقط نگاب کردم و اون کامز پیرهن رو درآورد.
 
ساخته و تا  - ستم بهت  ش ضرب  شت میاد منو کفري کني و انگار  انگار خو

 زمانیکه نون خور مني باید...
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 دمم و دارم واسه خودم کار میکنم.من نون خور خو -
 

دسههت به کمر برد و به من که ریلکس با اون شههلواک یه وجب زیر زانو پا رو پا 
 انداخته بودم خیره شد.

 
 تو داري از من باج میگیري؟ -
 
 بابت؟ -
 
 فکر میکني من از اینکه خودتو خالص کني میترسم؟ -
 
 نشون میدي.نه و تو صد در صد رذل تر از اوني هستي که  -
 

 طرفم قدم برداشت و من پشت کاناپه سنگ گرفتم.
 
 پس هنوز هم ازم میترسي. -
 
 فاصله ایمنیو رعایت میکنم. -
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اتاق قدم برداشههت و من نفس راحت فوت کردم و به خودم که اومدم به  طرف
دیوار کوبیده شده بودم و تیام با دستایي که دو طرف سرم ستون کرره بود کامز 

 گیرم انداخته بود.
 

 اشک توي چشمام نشسته بود و دلم از این همه ترس پوکیده بود.
 
شي و با  - شق یه نفر با شه بروپس تو هنوز هم میخواي عا  صدنفر بخوابي و با

 بخواب ولي به خواهر کسي که عاشقشي ت*ج*ا*و*ز نکن.
 
 من به تو ت*ج*ا*و*ز نکردم. -
 

از بین دندوناي کلید شههدب گفت و اشههکم اینبار راه خودشههو روي گونم پیدا 
 کرد.

 
 من ت*ج*ا*و*ز کردم ؟ من که با تو عین یه بچه .... -
 

شیدم و  سته تاپم رو پایین ک شدم و گفتم : تو مثه یه بچیقه ب ه با تو نگاب براق 
 من رفتار کردي؟ پس خوب نگاب کن.

 
 لباسم رو باال زدم و شکمم رو نشونش دادم و گفتم : اینجا هم هست.
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ستم شت و من اینبار جاي داد زدن  خوا ستاب نذا کال تاپم رو از تن بکنم که د

 به هق زدن افتادم و دستاب دورم پیچید و من بیشتر به خودم لرزیدم.
 

******* 
 

شم باز و یه  سه خودب لقمه میگرفت با یه چ گردنم رو تکون دادم و به اونکه وا
 چشم بسته خیره شدم.

 
 دیگه باید بریم شرکت طرف قرارداد.ساعت هفت صبحه و ما سه ساعت  -
 

تو جام نشستم و دسته اي از موهام رو که تو صورتم اومده بود رو پشت گوشم 
 زدم و دلم ضعف رفت.

 
 فکر کردم رژیم داري اینه که برات سفارب ندادم. -
 

 بادم خوابید و قیافم ماتم شد و لبخند بدجنسش بیشتر نمود پیدا کرد.
 
 بیا بخور. -
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ر و سامون کلي به قیافم پشت میز نشستم و اون خیره به خوردنم گفت : با یه س
 پس از من متنفري.

 
 کمي نگاب کردم و گفتم : انتظار دیگه اي داشتین؟

 
 تکلیفت انگار با خودت مشخم نیست و من آخرب توام یا شما؟ -
 

 .به خوردنم ادامه دادم و این مرد انگار بر اساس آب و هوا توییر شخصیت میده
 
 یه ساعت وقت داري آماده بشي. -
 
 ما سه ساعت دیگه... -
 
 میدونم و قبلش باید برم چندجا سر بزنم. -
 

 سري تکون دادم و این مرد چرا اینقدر عجیب شده؟
 

زهم گرمي دستاب رو دورم میتونم حس کنم و عدم اطمیناني که میون اون  هنو
دسههتا بهم القا میشههد و هنوزم میتونم صههحنه اي که کنارب زدم و میون کاناپه 

 فرورفتم رو به یاد بیارم.
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******* 

 
شت در اتاق معطز میکرد و آقا رو با نیش  سرزدنایي که من رو پ سته از اون  خ

بودم و باالخره به محز مورد نظر همراه اون مدر با دمش  باز بیرون میفرسههتاد
گردو شکسته رسیدیم و اون باز هم قواعد جنتلمني رو زیر پا گذاشت و زودتر 

 از من از در داخز شد.
 

با راهنمایي منشههي با اون لبخندي که یه لحظه هم از دهنش جدا نمیشههد وارد 
 ي که یک مدیر نیازمندشه.اتاق شدیم و من دو مرد رو دیدم با تمام پرستیژ

 
با لبخند براشههون سههري تکون دادم و همه روي مبز هاي کنار اتاق گرد هم 

 نشستیم و بحث دال کار شروت شد.
 

تیام حرف میزد و دلیز مي آورد و اونقدر با استناد حرف میزد که من هم داشت 
 باورم میشد این آقایون زیاد از حد قیمت برامون درنظر گرفتن.

 
یت پر بي راه هم پس ای ن معطز شههدناي زیاد من پشههت دراي اتاقاي بي هو
 نبوده.
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نگاه خیره و لبخند یکي از اون دو مرد آزارم میداد و شههکم براومده اون یکي رو 
 مخم بود.

 
براي پرت کردن حواسههم از اون نگاه خیره پا روي پا گردوندم و یه نفس عمیق 

شت و اخمش  شیدم و نگاه تیام روي من برگ ستم که ک شد و من میدون شتر  بی
 دعواي بدتري در راهه.

 
براي بیشتر حرص خوردن مرد کنار دستم ناخن الک خورده از انگشت اشارمو 
دوار روي کاسه زانوم به حرکت درآودرم و لبخند ژوکوندم ته مایه صورتم شد و 
اون مرد همچنان خیره بود و رکورد هیزترین مرد زندگیم رو به نام خودب ثبت 

 رده بود.ک
 

ست بردم تا لپ  شکم دار د سه و خوب و بش تیام با اون مرد  شدن جل با تموم 
تاپ تیام رو جما کنم که اون مرد با ولوم پایینش گفت : منم به یه منشي خوب 

 نیاز دارم.
 

زدم به حرفش و لپ تاپ رو تو کیف چپوندم و دست تیام بود که کیف  پوزخند
 رو بلند کرد و رو به اون مرد با اخم گفت : از دیدنتون خوشحال شدم.

 
 به فاصله سه دقیقه از شرکت بیرون زدیم و تیام توپید بهم که...
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 انگار فقط با من مشکز داري. -
 
 من مسئول نگاه مردم نیستم. -
 
سخره بازیا رو  ببین بچه - سن دارم که بدونم امروز از لف من اون م و اونقدري 

وسط جلسه درآوردي و پس این یه بارو بي خیالت میشم ولي دفعه بعدي دیگه 
 نداریم.

 
حرص زده بهش خیره بودم و من نمیدونم این مرد از کي تا حاال واسه من اداي 

 آدماي نرمال رو درمیاره.
 
 بازیه؟ -
 
 چي؟ -
 
 ه همون اخالقتون بیشتر عادت دارم.من ب -
 
 منظور؟ -
 
 میخواین به چي برسین؟ -
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 نگام کرد و از کنارم گذشت و با چند قدم فاصله گفت : فعال به ناهار.

 
 کارد به اون شکم بخوره تا من سر راحت زمین بذارم.

 
ده ندا به اون شههیک رذا خوردنش خیره بودم که بی نگاه بهم گفت : عمه یادت

 موقا رذا خوردن به کسی خیره نشی؟
 

شد تو  شید و خیره  ست از ررفش ک باز هم بی حرف نگاب کردم که اون هم د
 نگام وگفت : چیه دو ساعته یه تیکه نگام میکنی؟

 
 هیچی. -
 
 ببین دختر جون... -
 

 پوزخند زدم به دختری که دیگه نیستم.
 
 شمشیرتو از رو برام نبند. -
 
 ندارم. من شمشیری -
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 ما میتونیم در آرامش با هم زندگی کنیم. -
 
 ما قرار نیست با هم زندگی کنیم و من فقط تا عید خونه شمام. -
 

سه  بی تفاوت براندازم کرد و گفت : منظور من حاالست و تو داری همه چیو وا
خودت سههخت میکنی و چه بخوای چه نخوای مهمون خونه منی پس خودتو 

 زجر نده.
 
 واست مهم شدم ؟ چی شده -
 
 تهش میشی خواهرزنم. -
 
 تا حاال یادت نبود؟ -
 
 قبول دارم که بهت بدهکارم و بدون همه جوره جبران میکنم . -
 
نده  - چطور جبران میکنی؟ چطور دختر بودنمو برمی گردونی؟ چطور آی

صف نبودی که به دختری که  ضمین میکنی؟ تو حتی اونقدری من شوییمو ت زنا
 ت کوچیکتره رحم کنی.سیزده سال از
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اینبار سکوت کرد و کمی بعد با همون صالبتش گفت : گفم که به بهترین نحو 
یدا نکنی و  یازی پ بات هم ن با به ارث  قت  که هیچ و قدری  جبران میکنم و اون

 شیرفهمی؟
 
جالب شد و پس میخوای خرجم کنی و انگار واقعا باورت شده که این آدمی  -

یابونیه که واسههه خاطر نون شههب تن می فروشههه و نه که جلو روته یه بدکاره خ
جونم اشتباه گرفتی و حاضرم یه عمر کلفتی مردمو بکنم ولی نونم از هم خوابی 

 با تو درنیاد.
 
 پس مشکز منم. -
 
بزرگترین مشکلم تویی و اگه اون سوپرایز مسخره رو راه نمینداختی االن من  -

 اینجا ننشسته بودم.
 
نداختم و من از رفتن آیلین - پرازو راه ا خبر داشهههتم برای همین اون سهههو

 نمیخواستم که هوایی بشه.
 
 هیچکدوم ضربه نخوردین ولی انگاری من شدم بالکش شما دوتا. -
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تو االن داری تو خونه ای زندگی میکنی که آدماب برات ارزب قائلن و تا کی  -
قا یت  که ذره ای برات اهم خانی زندگی کنی  ید ئز میخواسههتی پیش جمشهه

 نیست؟
 
 اون بابامه. -
 
 از این جواب تکراریت داره حالم به هم میخوره. -
 
 مشکز تو با جمشیدخان چیه؟ -
 
 من با اون مشکلی ندارم و مشکز من تویی که ... -
 
 تو فکر میکنی بابای من بهم رلم میکنه؟ -
 
 دقیقا و زدی وسط خال. -
 
دبختیایی نیسههت که از روزی همه اون کارایی که بابام در حقم کرد یه دهم ب -

 که تو رو دیدم سرم اومده.
 
 اوال اینقدر راحت واسم بلبز زبونی نمیکردی. -
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 اوال خیلی چیزا واسه ازدست دادن داشتم. -
 
 بیا یه قرار بذاریم.-
 

ابروهام باال پرید و دسههتام روی سههینه گره خورد و اون از دیدن حالتم یه وری 
وتا تهش و تا آخرین روزیکه همو میشههناسههیم  خند زد و گفت: با هم خوبیم

شتی و تو هم کم کم اون کار منو  ضش من به تو پوئنایی میدم که تا حاال ندا عو
 از یاد میبری و خب؟

 
 فراموب کنم ؟ آدم تلخ ترین خاطره زندگیشو هیچ وقت یادب نمیره. -
 
 فتم ولیآمین و من واسههه همه اینقدر خوب نیسههتم و من یه چیزاییو از تو گر -

برات همه کاری میکنم و میبینی تو این دو روز تقریبا تونسههتی مثه آدمایی باهام 
صیام  ست نبین و منو تیام نبین و منو بابای  سم مهمن و منو رئی رفتار کنی که وا

 ببین.
 
 بابا ؟ تو واسه اون بچه هم... -
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دم میخوام صیام برای من همه چیزه و حالیته ؟ من اونو چیزی بار یارم که خو -
شم نمیاد و اون به خودی خود با این همه امکاناتی  شدن اون خو و من از لوس 

 که داره لوس هست.
 
 قبول ندارم. -
 
 بحث صیامو بذاریم واسه بعد و نظرت در مورد پیشنهادم چیه ؟ -
 

نگاب کردم و ابرویی باال انداختم و گفتم : به شههرطی که هیچ وقت نزدیکم 
 هیچ وقت.نشی و تاکید میکنم 

 
 باز اون یه وری خندی رو زد که دخترای دوتا میز اونورتر براب بال بال میزدن.

 
 کش و قوسی به تنم دادم و پر حرص براندازب کردم.

 
 نمیدونستم اینقدر فوتبال دوست داری. -
 

سبز رنگی شد که کز هدفش یه توپ و یه  نگام هم نکرد و باز میخ اون صفحه 
 گز بود.

 
 بودم باید یه چی واسه بچه ها میخریدم. تا اینجا
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 سنگینی نگاه تیام رو حس میکردم که روی تیپ تازم باال پایین میشد.

 
 کجا میری؟ -
 

 رژم رو کامز کردم و بی برگشتن طرفش گفتم : یه کم بگردم.
 
 حتما هم تنهایی. -
 
 نه دیگه با خودم دوتایی. -
 
 یه ربا صبر کن. -
 

ون رو خاموب کرد و چپید تو اتاق و من روی کاناپه گفت و با ریموت تلویزی
پخش شهههدم و این مرد خوب اخالق تر این روزا همون مردیه که روزی طعم 
کمربندب رو بهم چشههوند و من چقدر بی تفاوتم به واکنشههای این روزای این 

 مرد.
 

 تلفنم که زنگ خورد لبم پرخنده شد و گوشی به گوشم چسبید.
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 جونم عزیزم؟ -
 
 م عمر مامان.سال -
 
 سالم و خوبی؟ -
 
 خوبم و شیراز خوب میگذره ؟ -
 
 تازه میخوام برم بیرون یه تابی بخورم شاید بهم خوب بگذره. -
 
 پس مزاحم شدم. -
 
 تو همیشه مراحمی. -
 
 این پسره که اذیتت نمیکنه. -
 

شیدن کت چرمش بهم خیره م: بود و گفت نیم نگاهی به اون کردم که در حال پو
 نه زیاد.

 
 چیو داری از من قایم میکنی؟ -
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 هیچی. -
 
 آرمان دلش واست تنگ شده و میگه آخر اون هفته با بچه ها بیاین اینجا. -
 
 ببینم برنامه بچه ها چه جوریه خبرت میکنم. -
 
 پس منتظرم. -
 
 دوست دارم. -
 
 نه به اندازه من. -
 

وایساد و نشون داد که آماده است و من هم خداحافظی کردم و تیام کنار کاناپه 
ندار کردم و میدونم که این مرد جزء معدود مردای فوق  تیپ اسههپرتش رو برا

 العاده جذابیه که میشناسم.
 
 کجا میخوای بری؟ -
 
 گفتم برم یه چی واسه بچه ها بگیرم. -
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 خب پس یه تاکسی بگیریم ببرتمون مرکز خرید.-
 
 یه کم قدم بزنیم. -
 
 بزنیم. -
 

صیت تیام ملکان برای همه  شخ ستم که این  شنا بودم و میدون با این ورژنش ناآ
 عامی تره تا رولی که به من شناسوندتش.

 
 چرا درستو ادامه ندادی؟ -
 
تا وقت بگذرونن و بعضههیا درس  - نیازی نمیدیدم و بعضههیا درس میخونن 

اباهاشههون به میخون تا یه کاره ای بشههن و بعضههیا درس میخونن تا مامان ب
آرزوهاشون برسن ولی من نه وقت اضافه داشتم نه میخواستم یه کاره ای بشم 

 نه اینکه مامان بابام واسم آرزویی داشتن.
 
 چرا خواستی تو شرکت من استخدام بشی؟ -
 
شده ای  - شتم و حقوقی که میدی خوبه و از نظر مامان تایید  به این کار نیاز دا

 و این مورد اشتباه کرد.و حاال بگذریم که مامان ت
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 با عمه داشتی تلفنی حرف میزدی؟ -
 
 چطور مگه؟ -
 
ته و یکی  - مان ما با این همه عشههق حرف میزنی و یکی  با دونفر  یا فقط  تو دن

 صیامه.
 

خندیدم و روی لبه جدول کنار خیابون وایسهههادم و اون باز گفت : چرا اینقدر 
 صیامو دوست داری؟

 
 ست نداشته باشه.مگه آدم میشه خودشو دو -
 
 چی؟ -
 
صیام منه و گذشته منه و همون گذشته که باید با همه سن کمم درک میکردم  -

شی نداره و من خیلی  سه تو ارز صیام حس میکنه وا شی ندارم و  سه بابام ارز وا
 خوب درکش میکنم .

 
 صیام مثه تو نیست و من واسه اون همه امکاناتی... -
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و یه کم وقت گذاشههتن میخواد و اینکه باباب  نذاشههتی و امکانات نمیخواد -
صیام فقط توجه  شو نگاه کنه و  سواری سکیت  جای کارن آخر هفته ها بیاد و ا

 میخواد.
 
 چرا هیچ وقت تو روی جمشیدخان واینسادی؟ -
 
 شاید چون مامانی منو بزرگ کرد که یه عمر عاشق جمشیدخان بود. -
 
 آیلینو مثه بابات دوست داری؟ -
 
ست و من این  نه و - شتم و آیلین خواهر من نی ست ندا من هیچ وقت آیلینو دو

شم و آیلین هیچ وقت خواهر  ساالرو دادا ستم و  سارا رو خواهرم دون سال  همه 
 نبود و همیشه...

 
 چرا حرفتو میخوری؟ -
 
چون تو عاشههقشههی و من نمیخوام فکر کنی دارم زیرآب خواهرمو جلوت  -

 میزنم.
 

رو که از هم باز کرده بودم تا تعادلمو حفظ کنم رو به هم کوبیدم و از لبه  دستام
 جدول پایین پریدم و تیام اینبار توپید بهم که...
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 یه کم بزرگ شو. -
 
 اگه میخوای یه کوچولو فراموب کنم نباید بهم گیر بدی. -
 
 به درک که فراموب نمیکنی. -
 
 فکر میکردم میشه روت حساب کرد. -
 

 د و دست دور گردنم انداخت و من کنار گوشش نفیر کشیدم که...خندی
 
 به من دست نزن. -
 
 االن منو مثه وثوق ببین. -
 
 بیچاره وثوق. -
 

بازوم میون دستش فشرده شد و اون کنار گوشم با ته خنده ای که تو صدای این 
 روزاب بیشتر نمود پیدا میکرد گفت : بچه پررو من چیم از وثوق کمتره؟
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سی ب سه تاک ست وا شم رره رفت و د سرتاپاب برانداز کردم و اون چ ا چندب 
 بلند کرد و من خندیدم و نگاه اون به خندم گیر کرد.

 
از جلوی ویترینا بی خیال می گذشتم و اون بی حوصلگیشو به رخم میکشید و 

 تهش من طاقت نیاوردم و گفتم : میتونستی نیای.
 

 ه خدا اینقدر قشنگ بهشون رنگ زده.نگام کرد و لعنت به این چشمایی ک
 
تو دقیقا دوسهههاعته فقط از جلوی موازه ها رد میشههی و هیچ چی هم نمی  -

 خری.
 
 خب مدل من اینجوریه. -
 
 میشه خواهش کنم مدلتو توییر بدی؟ -
 
 فکر نکنم بتونم و من باید از یه چی خوشم بیاد تا بخرمش. -
 
 وب اومدن خریدی؟یعنی دقیقا این همه تنوت لباستو با خ -
 
شتر  - ضی وقتا هم خودم و من بی سارا یا بع نچ و یا آهو برام دوخته و یا مامان یا 

 کیف و کفش میخرم.
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 هیچ وقت به سارا نمیومد رو پا خودب وایسه. -
 
 برای چی؟ -
 
شنیده و تا خونه باباب بود  - ست که تو زندگیش نه ن سته دخترا سارا از اون د

 داشت و سارا سختی نکشیده بود. هرچی میخواست
 
برای همین با باباب مخالفت کرد و عمو حق داشت که بخواد یه همراه واسه  -

 خودب داشته باشه.
 
شدنی بود که باباب  - ضم ن شوهرب بود و این برای برای ه شق  عمه فریال عا

 بخواد دوباره زن بگیره.
 
 عمو دوست داشتنیه. -
 
 م توضیح بدی چی میخوای بخری؟بگذریم و دقیقا میتونی برا -
 

 بی خیال سوالش نگامو دادم به چیزی که چشمم عجیب گرفته بود.
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جلوی ویترین وایسههادم و میدونسههتم که قیمت این مدل پالتو صههددرصههد 
 نجومیه.

 
 قشنگه. -
 
 قیمتش حتما قشنگ تره. -
 
 تو پروب کن. -
 
شون خرید کرد - ی دیگه نه ؟ زیاد تیوت زیاد با زنا اومدی بیرون نه؟ زیادم برا

یاد جنتلمنی درآوردی و ولخرجی کردی...ولی  ما ز ما و تو هم حت زدن حت
سیک  میدونی ؟ من از این سهبک ادا اطوارا خوشهم نمیاد و دل به هم زنه و کال
شگز تر  سه هرکی خو سی میندازه که تو الله زار وا بودنش آدمو یاد مردای دهه 

شتر خوب خدمتی میکردن و من شون بیرون رفتی  بوده بی مثه اون زنایی که باها
 تیغ زن نیستم.

 
شیده  شگاه ک شتش گیر افتاد و تنم به داخز فرو شد و بازوم تو م لباب یه وری 

 شد و صدای اون تو گوشم فرو رفت.
 
ستم به  - سن کم نمیتون شت خزعبز وقعی بذارم تو این  من اگه قرار بود به یه م

 اینجایی که هستم برسم.
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 هم که سنت کمه. خیلی -
 

لباب باز یه وری شههد و به فروشههنده با همون لحن رئیسههانه ای که عادتش بود 
گفت اون پالتو رو برای پروم بیاره و من برای اون کوه ررور اخم کردم و پوشیدن 
به زور اون پالتو رو اونقدر سههریا انجام دادم که بفهمه من از خریدن منصههرف 

 شدم.
 

 ازه بیرون زدیم توپید بهم که...با اخم و تخم که از مو
 
 دوست داری آبرو منو جلو مردم ببری؟ -
 
 کی اینجا تو رو میشناسه؟ -
 
 یه عمر همه جا با پرستیژ بودم. -
 
 همه جا با ررور بودی. -
 
 چرا تو میخوای ثابت کنی من بی ارزشم برات؟ -
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سمی و ته تهش از خونت میرم و ترجیحا ب - ستی و تو فقط رئی یال ی خچون ه
منشههی بودنت میشههم و اونقدر ازت خاطره بد دارم که کالم هم بیفته طرفت 

 نمیام برب دارم.
 
 گفتم جبران میکنم. -
 
من پول نمیخوام و باکرگیمو میخوام و برمیگردونی بهم ؟ برگردوندی حاللت  -

 میکنم و کتکاتو هم بی خیال میشم و حاللت میکنم.
 

ک نریختم و طرف موازه اسباب بازی فروشی مات صورتم موند و من اینبار اش
 اونور پاساژ قدم برداشتم.

 
ساب کردم و به اون که بی حرف بهم خیره بود یه نگاه بی  شین کنترلی رو ح ما

 حالت انداختم و گفتم : صیام خیلی کاسکو دوست داره و براب میخری؟
 
 رسیدم تهران آره. -
 
 ام دریغ نمیکنی.تنها نقطه مثبتت اینه که هیچ چیو از صی -
 
سیه که آیندب برام  - شه ولی اون تنها ک صیام برای من بی ارز همه فکر میکنن 

 مهمه.
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 چه خوب. -
 
 ولی اون تو رو دوست داره. -
 
 آدما خودشونو دوست دارن. -
 

رو نیمکت نشستیم و من به آدمای دوروبرم نگاه کردم و زوجی رو دیدم که چه 
دسههت و شههونه به شههونه کنار هم راه  پر از حس خوب خوشههبختی دسههت تو

 میرفتن.
 
اون شههب که شههیشههه رو گذاشههتی رو گردنت نترسههیدم و چون میدونسههتم  -

 خودکشی تو مرامت نیست ولی از جربزت خوشم اومد .
 
 کاب یه کم عذاب وجدان داشتی. -
 
شته  - من عادت ندارم وقتی از یه کاری ل*ذ*ت میبرم بابتش عذاب وجدان دا

 باشم.
 

 تو نگام نشست و لبام پر از پوزخند شد. نفرت
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اینجوری نگام نکن و تو برای من اولین زنی بودی که اولین رابطشههو تجربه  -

 میکرده و این برای یه مرد...
 
 حالم ازت به هم میخوره. -
 

بلبند شههدم و قدم تند کردم و واسههه اولین تاکسههی دسههت بلند کردم و میون 
 اون سمند زرد بوض نشسته تو گلومو آزاد کردم. صندلیای

 
صههیام تو ب*ل*لم خودشههو جا کرد و من بعد از چند روز پر تنش از ته دل 

 لبخند زدم و عطر تن همه چیزمو به ریه کشیدم.
 

 تحویز نمیگیری جوله. –وثوق 
 

سید و تن  شونیمو نرم ب*و* شدم و اون پی شیده  با ذوق تو ب*ل*ل مردونش ک
 ب*و*سه نلرزید.من از این 

 
شید و من از پله ها  ستمو ک صیام پر ذوق د سیدم و  عاطی و خاله رو هم ب*و*

 سرازیر شدم و دلیز این همه ذوقش رو متوجه نمیشدم.
 

 صیام بگو چشماشو ببنده. –وثوق 
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 آره آره چشاتو ببند. -صیام 

 
 چرا؟ -
 

که  نه هم بدهحرف گوب کن باشه و چشاتو ببند و باز هم نکن قول مردو –صیام 
 باز نمیکنی چشاتو.

 
من به فدای تو همه چیزم و کاب میدونسههتی که بیزارم از هرچی مردونه اسههت 

 حتی اگه قولش باشه.
 
 بیا بستم. -
 

 صدای تق در اومد و این همون اتاقیه که دخترانه هامو مالک شد.
 

 حاال چشاتو بازکن مامانی. –صیام 
 

رخ میخوره که انگار اون اتاقی نیسههت که چشههم باز میکنم و نگام تو اتاقی چ
 دخترانه هامو ازم گرفت.
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 خوشت میاد ؟ نمیاد ایکی ثانیه میدم عوضش کنن. –وثوق 
 

میشه خوشم نیاد ؟ میشه از کارذ دیواریای کرم و طرح شکالتی روشون خوشم 
؟  نیاد ؟ میشههه از اون سههرویس خواب کنده کاری شههده خوشههم نیاد ؟ میشههه

 وثوقم کاب مردای زندگی من همه مثز تو بودن.
 

 سلیقه من و آقامون اشتراکیه؟ پسنده؟ –عاطی 
 

 ب*ل*لش کردم و من میدونم که وثوقم حق داره عاشق این الهه عاطفه بشه.
 

 دیگه شبا میتونم پهلوت بخوابم. –صیام 
 

نه ب*ل*ل میزنم رافلگیرو یام رو  گذرونم و صهه خت دونفره رو از نظر می و  ت
خودم و اونو پرت میکنم رو تن تشههک نرم و چقدر خوشههحالم که این تشههک 

 شاهد بدبختی هام نبوده.
 

 بابا خوشگز شده؟ –صیام 
 

ای جان دلم و تو هم باباتو حتی اگه بدترین باشهههه دوسهههت داری ؟ تو هم به 
 گوشه چشم بابا اومدن دوست داری؟
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 آره قشنگه. –تیام 
 

رد بودیم و چقدر اون سعی در گرم کردن این سرما تو اون چند روز چه با هم س
 داشت.

 
 خوب گذشت؟ –تیام 

 
 آره و خیلی. –وثوق 

 
 جات خالی. –عاطی 

 
 تعارف میکنه وگرنه جا تنها کسی که خالی نبود همین تو بودی. –وثوق 

 
لبام به خنده باز شد و نگاه تیام به خندم افتاد و من از این حالت عصبی نگاب 

 سر در نمیارم. هیچ
 

صیام  شدیم مانتو ار تن کندم و کنار  صیامم تنها  همه که از اتاق رفتن و من و 
دراز کشیدم و اون سر روی بازوی دراز شدم گذاشت و خیره به صورتم گفت : 

 من خیلی دلم برات تنگ شده بود.
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 جفت چشمای نازب رو ب*و*سیدم و به این همه محبتش لبخند زدم.
 
 برات تنگ نشده بود...ولی دل من  -
 

رم لونه کرد تو اون جنگز نگاهش و من پیشههونیشههو ب*و*سههیدم و دسههت 
ست  شه د شه اینجایی و دلم که تنگ ب شتم روی قلبم و گفتم : چون تو همی گذا

 میذارم رو قلبم و حست میکنم.
 
 یعنی تو هم تو قلب من هستی؟ -
 
 آدم همه اوناییو که دوست داره تو قلبشن. -
 
 ذارم رو قلبم تو هستی؟دست ب -
 
 آره من همیشه پیشتم. -
 
 ولی من بازم دلم تنگ میشه. -
 
 الهی من دورت بگردم. -
 

 تقه ای به در خورد و من گفتم : بله؟
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 حضور تیام تو قاب در تنم رو لرزوند و گفتم : کاری داری؟

 
 از این اتاق خوشت اومده؟ –تیام 

 
 انتخاب دیگه ای نداشتم. -
 

 چند تا اتاق طبقه باال بدون استفاده... – تیام
 
 یادمه گفتین حق ندارم پا بذارم طبقه باال. -
 

 آره و یادم نبود و اومدم بگم بابات زنگ زده و انگاری باید بری خونش. –تیام 
 
 یه ساعت دیگه میرم. -
 

 منم میبری؟ –صیام 
 
 آره عزیزم. -
 

 نی که واست تره هم خرد نیمکنه.دلیلی نداره بی مزد واسه مردی کار ک –تیام 
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 زندگی منه و خودم براب تصمیم میگیرم. -
 

زندگیته حرفی توب نیست ولی خوب ندارم منشی من جز من واسه کس  –تیام 
 دیگه ای کار کنه و منشی من تقریبا همه کاره دفترمه.

 
 من فقط چندتا ریزه کار واسه... -
 

سه آمین و میخوای بری باباتو ب –تیام  سه اینکه خودتو کوچب یک بینی برو ولی وا
 کنی نرو و یادت نره که این همون مردیه که این نونو تو دامن من و تو گذاشت.

 
 تو هم که با اون سوپرایز احمقانه اصال تو پخت و پز این نون دخیز نبودی. -
 

 نگاهی به صیام انداخت و از اتاق بیرون زد و صیام تو ب*ل*ل من خزید.
 

شی شومینه و نگاه من نگاه جم سمه کنار  صیام به مج صیام بود و نگاه  دخان به 
 پی ورق پاره های جلو روم.

 
 این چند روز کجا بودی؟ –جمشیدخان 
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تا نوک زبونم اومد که بگم مگه مهمه و حرفمو درسههته قورت دادم و گفتم : 
 واسه بستن قرارداد با تیام...

 
 تیام ؟ تیام صداب میزنی؟ –جمشیدخان 

 
 یدم و از فکر جمشیدخان بابت داماد آیندب ترسیدم.ترس

 
 خب و پشت سرب اینجور میگم. -
 

شیدخان  شه بار اول آویزه  –جم یه چیزیو حاال بهت میگم خوب دارم مثه همی
گوشت بشه و این پسره وصله تن تو نیست و تو بعد از اومدن آیلین از اون خونه 

 میای بیرون و ...
 

 میدونه عدم باکرگی تو ایران چه معنی داره؟نگاب میکردم و این مرد 
 
 من در مورد تیام خان هیچ فکری نمیکنم. -
 

 کار خوب همینه و به این بچه هم وابسته نشو. –جمشیدخان 
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سههر پایین انداختم و نفس عمیقمو تو تن ریه هام دادم و گفتم : نمیتونم و این 
ست دل بب شوهرخواهر آینیکیو واقعا نمیتونم و به تیام خان قرار نی دمه ندم چون 

و همینوطوزر سههیزده سههال ازم بزرگتره ومن میدونم حق ندارم آرزوی یه لقمه 
بزرگتر از دهنمو داشههته باشههم ولی صههیام برای من همه اون کسههایی بوده که یه 

 عمر نداشتم.
 

صیام دور گردنم پیچید و من تو ب*ل*لم  ست  شو حس میکردم و د نگاه خیر
 عجیب به عطرب اعتیاد پیدا کرده بودم. حبس کردم تنی رو که

 
 از فرشته چه خبر؟ –جمشیدخان 

 
سگرمه  شدم که  شمای قهوه ای تیره خیره  شیطون به اون چ ابرویی باال دادم و 

 تو هم کشید و توپید بهم که...
 

 چرا اینجوری نگاه میکنی؟ –جمشیدخان 
 
 شما و مامان فرشتم میگردم. هیچی همینجوری و آخه دارم دنبال یه صنم بین -
 

 شیطون شده بودم و انگار این شیطنتم آدم عب*و*س روبروشو هم بنده نبود.
 

 به کارت برس بچه. –جمشیدخان 
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 ریز خندیدم و صیام پرسید که...

 
 کی میریم مامانی؟ –صیام 

 
 مامانی گفتنش از روی عادت بود و جمشیدخان پر ریظ براندازم کرد.

 
 نفا جفتتونه که اینقدر به هم وابسته نشین. به –جمشیدخان 

 
شم گفت:  شو دید زد و کنار گو شیدخان رو نگاه کرد و اخم و تخم صیام جم

 این آقائه هم مثه باباس و بداخالقه.
 

 خندیدم از این وجه تشابه و لپش رو پر عشق ب*و*سیدم.
 

ه ذره به ی نگاه جمشههیدخان رو که دیدم گفتم : نترسههین و آیلین خانوم که بیاد و
 این بچه محبت کنه جا خودشو تو دل این بچه باز میکنه.

 
انگشههتاب به هم گره خورد و تنش جلو کشههیده شههد و خیره مانیتور لپ تاپش 

 موند.
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******* 
 

به اون تیپ جدید و نامبروانش خیره نگاه کردم و سههعی کردم لبخندم واقعی 
 باشه.

 
 خوشحال شدم از دیدنتون. -
 

 صورتم گفت : من بیشتر. مات
 
نیازی نیست پنف شنبه ها از وقت خودتون بزنین تا بیاین اینجا و من با صیام  -

 حداقز یه پنف شنبه رو هستم.
 
چرا از این بعد بهش نگاه نمیکنی که پنف شههنبهها که اینجا میام فقط دلیلش  -

 دیدن صیام نیست؟
 

بدونم این دوپ که  قدری مرد دور و برم بوده  هایی اون یاد بو فاب ز یه حر هلوی
 خوبی نمیده.

 
بی جواب گذاشتم حرفشو و خیره صیامی شدم که نسبت به اوایز حرف ای تر 

 مانور می اومد.
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 واقعا برام عجیبه... -
 

از گوشههه چشههم نگاب کردم و اون خیره به نمیرخم گفت : عجیبه برام که تو با 
 یام کنی.این همه موقعیت چرا باید خودتو اسیر مردی مثه ت

 
 چرا فکر میکنین من اسیر تیامم؟ من تو اون خونه خیلی م*س*تقلم. -
 

پوزخند زد و از جیب پالتوی زم*س*تونش بسههته سههیگار رو درآورد و من چرا 
 اینقدر از مارک سیگار تیام خوشم میاد؟

 
دود سههیگار رو با مکث بیرون داد و باز خیره من شهههد و گفت : تیامو خوب 

 نیست که هرکسی بتونه باهاب بسازه. میشناسم و آدمی
 
چرا فکر میکنین من باید با تیام بسههازم ؟ من دارم تو خونه اون زندگی میکنم  -

 و نارحت هم نیستم و من با آدمای زندگی تیام خیلی خوشم.
 
 و همینوطور با من. -
 

 به طرف صدای برگشتم و اون امروز اینجا چی کار میکنه؟
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 طرف صدا برگشتم و اون امروز اینجا چي کار میکنه؟ به
 

چسبیده بهم روي نیمکت نشست و در حال دست دور گردنم انداختن گفت : 
 صیام هم مثه من پتانسیز دخترکشي رو داره.

 
 سر تو گوشش بردم و گفتم : صیام برعکس تو پتانسیز دخترکشي داره.

 
شههد و نگاه من به صههورت تو هم یه وري شههد باز اون لباب و کارن از جا بلند 

 رفتش موند.
 

 انگار براي امشب برنامه دارین. –کارن 
 

 اوهوم و به سحر سالم برسون. –تیام 
 

 شرت کم میگفت جلوه بهتري داشت تا این به سحر سالم برسونش.
 

کارن که از رفت از کنارب کنار کشههیدم و اون خیره به نیمرخم گفت : از این 
 مرتیکه متنفرم.

 
 چرا ؟ چون همسر فعلیه زن سابقته؟ -
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صرار  - سال پیش هم اگه ا شش  سحر اهمیتي ندادم و  نه...من هیچ وقت به 
شدم که  مامان نبود عمرا باهاب ازدواج میکردم و از ازدواجش اونقدر ناراحت 

 از طالقمون ناراحت شدم.
 
 سحر چي کم داشت؟ -
 
ردیو جذب خودب کنه یه جو زنونگي و اون برعکس راهرب نمیتونه هیچ م -

 و اون نمیدونه یه مرد از زنذدگي چي میخواد.
 
 در واقا این شما مردایین که نمیدونین از زندگي چي میخواین. -
 
ما یکیو میخوایم که بهمون حس مردي بده و بهمون تکیه کنه و اگه حتي قویه  -

که وقتي تلخیم  ما یکیو میخوایم  باشهههه و  گاهش منت مرد  یه  مه تک و گاهي ه
عصبي هستیم بلد باشه با دوتا لبخند و چشم هرچي تو بگي آروممون کنه و ما 

 مردا خیلي پیچیده نیستیم .
 
ستي و  - تو پیچیده اي و عجیبي و اوال خیلي بد بودي ولي حاال یه آدم عادي ه

 یکي که میشه بي جنگ اعصاب باهاب حرف زد.
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شون  - سه آدماییه که میتونم به سته من وا اعتماد کنم و من عادت ندارم این پو
همیشه خوب باشم و عادت ندارم همیشه بخندم ولي خب منم آدمم و مورورم 

 ولي تهش میخوام گاهي خوب بگذرونم.
 
 حتما جلو اون بارت. -
 
 آرومم میکنه. -
 
 خیلي چیزاي بهتري میتونه آرومت کنه. -
 
س - ستم که یه دختر بچه نوزده  شوخیلي با تجربه تر از اوني ه نم اله راهکار ن

 بده.
 

شو با تعجب  سنگینش طرفمون دوئید و بابا صیام با کوله  شونه باال انداختم و 
 نگاه کرد و کنار من نشست و من سر کردم تو گوشش و گفتم : سالمت کو؟

 
به زور و زیرلبي یه سالمي کرد و گفت : پس کارن کوب ؟ گفت که میاد با هم 

 بریم شهربازي.
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در پوزخند زدم و اون دسههت طرف صههیام دراز کرد و صههیام تو به تیام مثال پ
خودب جما شههد و تیام دسههت کوچولوي مرد کوچولوي منو گرفت و طرف 
 خودب کشوندب و گفت : حاال اگه من قول بدم باهم میریم شهربازي قبوله؟

 
 نگاه من پر از لبخند شد و نگاه صیام پر از بهت.

 
 قولت قول ؟ مردونه؟ –صیام 

 
 مگه من هیچ وقتت بدقولي کردم. –تیام 

 
 آره نیومدي جشن تولدم. –صیام 

 
 اي جانکم و این بچه چقدر توقا داره از باباب.

 
 پوزخندي زدم و تیام چیزي نگفت و از جاب بلند شد.

 
 این مرد این روزها عجیب داره خودي نشون میده.

 
ماشههین که میشههینیم و دسههت طرف پخش ماشههین میبره و ابروهاي من از  توي

 شنیدن آهنگ سنتي ایراني باال میره و این مرد چقدر عجیبه.
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 کجا بریم؟ –تیام 

 
هنوز هم لحن سههردب رو داره ولي صههیام بابت این توجه ددي جان بسههي 

 خوشحاله.
 

 بریم سرزمین عجایب. –صیام 
 

 میندازه و کمي بعد میگه که...تیام بي جرف ماشین رو راه 
 
بد  – هت  یذارم ب به خودم نم به نو نه ولي  کارن  ندازه  به ا اخم تو هم نکش و 

 بگذره.
 

 تیکش لبخند رو لبم آورد و اون لبخندمو پر حرص برانداز کرد.
 
 میدوني مشکز تو چیه؟ -
 
 من مشکلي ندارم. -
 
تویي و بزرگترین دقیقا اشههتباهت همینه و مشههکز دارترین آدم زندگي من  -

 مشکلت اینه که زیادي روي کارن زند حساسي.
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ست ولي اینکه فکر میکنه میتونه با اون زبون چرب و  –تیام  اون براي من مهم نی

یه  به هم میخوره و دوسهههال پیش سههر  حالم  نه  مه رو رام خودب ک نرمش ه
تا چند وقت بین هم صههنفیا بدم کرد باهاب قرارداد نبسههتم اونم   و اتفاقایي 

 اینجور آدمیه این مرد.
 
 خب تو کار همیشه یه رقیب قدر هست. -
 
 از چي اون خوشت میاد؟ –

 
از قدرت درکش و چیزي که تو نمیتوني داشههته باشههي و اصههوال آدمایي که  -

 وجدان ندارن قدرت درک هم ندارن.
 

شد و من نمیدونم  باز صورتي مات یه وري  اون لباي لعنتي خوب فرم با رنگ 
 چرا تهمینه جون این بشرو اینقدر نایس زایید.

 
ست  صیام ذوق میکردم و گاهي هم حس میکردم که د شهربازي از ذوق  میون 
سا  شه و من چقدر خودداري خرج میکردم که از این مدل تما تیام بازم رو میک

 حرص نخورم.
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 برز خان خیلي خوبه و چرا تو مثه اون نیستي؟فری -
 
 من بد هم نیستم. -
 
 یه دوتا نوشابه واسه خودت باز کن قندخونت پایین نیفته. -
 
بذاري  - که احترام بزرگتر کوچیکتریو  باب و نگفتم  حت  هام را با هت گفتم  ب

 زیرپا.
 
 آخ ببخشید و یادم نبود قد بابام سن داري. -
 

ندید و  مانم هم پونزده سهههال از این حرفم خ ما بام و  با ندب گفت :  میون خ
 تفاوت سني دارن.

 
 ولي فکر نکنم تو و آیلین بیشتر از نه سال تفاوت سني داشته باشین. -
 
 به نظرت االن کجاست؟ -
 
 آیلین پیش بیني نشده است و امکان داره هرجایي باشه. -
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 همه نفرت از دخترانگي به نیمرخم نگاه کرد و من نیشخند زدم و باز یادم به اون
 هام تو پونزده سالگي افتاد.

 
 چرا آیلینو دوست نداري؟ -
 
فکر کنم اون آدمایي که دوسههش دارن به قدر کافي دوسههش دارن که دیگه  -

 نیازي به من نباشه.
 

ستگاه  کمي صیامي بود که جلوي اون د شد و نگاه من دنبال  سکوت  بینمون 
 داشت خودشو با اون توهم ماشین سواري خفه میکرد.

 
گز بود و بیشههتر از  - بات دیدم و خوشهه با بار آیلینو تو مهموني خونه  اولین 

شم اومد و اخالقش مثه خودم بود و  ست نیافتني و ازب خو شگز بودنش د خو
و جذب میکرد و شههاید اولین دختري بود که منو پس زد و اشههراف زادگیش آدم

من تا اون روز دسههت رو هرکي گذاشههتم بهم نه نگفت ولي آیلین با همه فرق 
 داشت.

 
آیلین خوشههگله و حتي خوشههگز تر از آذر و اون هم خوشههگلي آذرو به ارث  -

 برده هم خوشگلي خالشو.
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 چرا خودتو سواي اونا میدوني؟ -
 
زندگیم یه بار هم نشد که آذر خبري ازم بگیره و من عادت کردم  تو نوزده سال -

شیدخان  ساله جم شته رو مادرم بدونم و آذرو یه رریبه و یه رریبه که خیلي  فر
 آوردن اسمشو تو خونه ممنوت کرده.

 
 هیچ وقت نخواستي رابطتو با آیلین بهتر کني؟ -
 
ندارم  - و اون خنثي ترین آدم نه و آیلین از من متنفره و من هیچ حسههي بهش 

 زندگي منه و من هیچ وقت نخواستم بهم نزدیک بشه و اونم همینجور.
 
 ولي انگار به شاهین خیلي نزدیکه. -
 
اووووف و کجاي کاري تیام خان ملکان و شههاهین اصههوال تو سههال دوماهي  -

ایرانه و خب اونا از بچگي رفیق فابریک همدیگه بودن و من تا قبز از جریان تو 
 ر میکردم اونا با هم ازدواج میکنن.فک
 
آیلین به ازدواج با من راضههیه و ما یه ماه قبز از رفتن اون به طور ریررسههمي  -

جان انگیز و سههوپرایزاي  کاراي هی که  فت  یه روز بهم گ نامزد بودیم و اون 
شتناک افتادم و نمیدونم  ست داره که من به فکر یه کار وح شتناک تولدو دو وح

 جا گذاشت و رفت. چرا یهو آیلین
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یه نصیحت به تویي که قد بابام سن داري میکنم و همیشه یادت باشه و آیلین  -

 مثه آذره و بپا فردا پس فردایي تو زندگیت دورت نزنه.
 
سئول بي توجهیاي آیلین به تو رفتار بابات بوده وگرنه مطمئنا یه  - صد م صددر

 خواهر ....
 
 داداب دارم اونم آرمانه. ما خواهر هم نیستیم و من فقط یه -
 
 وقتي عمه حضانت آرمانو قبول کرد حسودیت نشد ؟ -
 
نه و ذوق کردم و از اون بچه کوپولو ها بود که آب از دهنشههون آویزونه و من  -

 که تا چند وقت فکر میکردم عروسکه مامان خریده من باهاب باز یکنم.
 
 ل شد ازت بدم مي اومد.همیشه از اینکه عمه خونوادشو به خاطر تو بي خیا -
 
 خیلیا از من بدشون میاد تو هم یکي از اون خیلیا. -
 
 من از تو بدم نمیاد. -
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گفتي میخواي برام مثه وثوق باشههي و نمیتوني تیام و وثوق مثز تو نیسههت و  -
شه نگرانه و من از  سش با تو فرق داره و حرفاب یه جورایي مثه یه برادر همی جن

 میاد. این مدل اخالقش خوشم
 
 مگه نمیگي قد بابات سن دارم و پس منو بابات ببین. -
 

 بابا ؟ یه بابا که فقط سیزده سال ازم بزرگتره و یه بابا...من هیچ وقت بابا نداشتم.
 
 تو واسه صیام بابا باب ما پیشکشت. -
 
صیام در حال حاضر تنها وارث منه و باید جوري بار بیاد که بدونه مسئولیت  -

خاله مهري و عاطي و وثوق و تو اونقدر نازشههو میکشههین که اون  یعني چي و
بچه لوس بشههه ولي من میخوام از این بچه مرد بسههازم نه کسههي که وقتي بزرگ 
سالگي منو مجبور کرد توي  شه ...بابابزرگم تو هیجده  شد آویزون این و اون با

 ار آورد.کارخونه لبنیاتش واسه یه ذره پول سگ دو بزنم و اون منو اینجور ب
 
 ولي صیام میخواد که باباب باهاب خوب باشه و دوسش داشته باشه. -
 
 صیام براي من همه چیزه و اینو حالیش کن. -
 
 خودت امتحان کن. -
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سقطش کنه و  ست  ستش و میخوا سحر نمي خوا شد و گفت :  صیام خیره  به 

 نذاشتم و بچه من همیشه باید باشه .
 
 فکر میکردم برات مهم نیست. -
 
سم بابا روت بیفته قبز خودت  - شي و یه لقب یه ا شتباه میکني و وقتي مرد با ا

بچت برات مهم تر میشههه و من صههیامو دوسههت دارم ولي فرصههت با اون بودنو 
 ندارم .

 
 خب شاید بتوني یه روزایي مثه امرزو براب وقت بذاري. -
 
 اگه بري و صیام ضربه میبینه. -
 
ه ام ولي هر اومدني یه رفتني داره و صیام عادت من بیشتر و من عاشق اون بچ -

میکنه و زود یادب میره و فکر کنم رابطه آیلین با بچه ها خوب باشه و قلق صیام 
 هم یه کم محبته.

 
صههیام بچه باهوشههیه و نبودنت دارونش میکنه و گاهي بیا و باهاب خوب  -

 بگذرون و نذار اون ضربه ببینه.
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 مدل پدر بودنت فقط کاب یه کم ابرازب میکردي. داره ازت خوشم میاد و از -
 
 حاال افتخار میدي بابات باشم. -
 
 کاب قبز اینکه اون شب منو بشکني بابام میشدي. -
 

گفتم و از نیمکت کنده شههدم و کنار صههیامي که اخماب بابت باختش تو هم 
 بود ایستادم و این موز من حاال حاالها اهز آلزایمر نیست.

 
******* 

 
رو تن تخت خودشو باال کشید و رو به من که جلوی میز توالت با اون چند  آهو

شههاخه بیرون زده ابروم درگیر بودم گفت : این وثوق فرزند خونده نمیخواد من 
 خودمو قالبش کنم؟

 
 نه عزیزم و هنور اول رندگیمونه حوصله مزاحم نداریم. –عاطی 

 
ن اول زندگی رو به خودتون زهر نه که تا حاال تا تو حلق هم نبودین ای –سهههارا 
 نکنین.
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 عاطی خندید و به ژورنال تو دستش خیره شد.
 

 تیام دیگه گیر و گور نمیده؟ –سارا 
 

 وثوق میگه و تیام زود از کوره در میره و زود هم آتیشش میخوابه. –عاطی 
 
 فعال که کورب به ما رسیده. -
 

 راستی عاطی جون چه خبر از بهزاد خان؟ –آهو 
 
روهاب هم واسههه سههارا باال پرید و سههارا پوف کشههید و صههورت تو تن بالش اب

 کوبوند.
 

ضم کنم که چرا بهزادو رد کردی ؟ بابا از همه  –عاطی  سارا من هنوز نمیتونم ه
 این چارتا رفیق آدم وار تره.

 
 حاال تو هم دور بر ندار و از همه بهتر وثوقه . –آهو 

 
 اونکه نفس عاطیشخ. –عاطی 
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 وای چندب بازی درآری و پرتت میکنم بیرونا.میخ -
 

شکنه که یه نیم مثقال نمک نداره و این همه اتاقو  –عاطی  ست من ب یعنی این د
 بده دیزاین کنن اون وقت میخواد منو پرت کنه بیرون.

 
ستن و جفتی گفتن :  ش سیخ ن سارا و آهو هم زمان  صدایی تو خونه پیچید و 

 ساالر.
 

ون و آهو رو تخت دراز کشید و به سقف خیره شد و عاطی سارا از در دوئید بیر
 گفت : برم ببینم شام چی داریم؟

 
درک عاطی باالسههت و میدونه اسههم سههاالر که میاد آهو فلف میشههه انگار و چه 
خوب که مارو تنها میذاره تا آهو یه ریز بناله از این عشههقی که نمیدونیم آخر 

 عاقبت داره یا نه.
 
 بی خیالش میشی؟ بگم بی خیالش شی -
 
نه...نمیتونم و چپ میرم اسم ساالره و راست میرم اسم ساالره و خسته شدم  -

 به جون آمین و نمیتونم ببینم هست و ندید بگیرمش.
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آهو اون عوض شده و نگاهش و کاراب و انگار وقتی میبنتت تازه داره کشفت  -
 میکنه.

 
سم و اون آدم قید و بند نیست آمین خرم نکن و من بهتر از همه ساالرو میشنا -

 و من براب بندم و زندونیش میکنم.
 
چشمش کور و دندب نرم تا ته دنیا نوکریتو میکنه فقط یه کوچولو قر و رمزتو  -

 واسش بیشتر کن و جلو چشمش حالشو بگیر.
 
 دلم نمیاد. -
 
 بسکه خری. -
 

 میخوادب. خندید و من نمیدونم که این ساالر چی داره که این بشر این همه
 

کنار آهو پا به سههالن میذارم و سههاالر نگاهش رو به آهو میده و با همون نگاه 
 خیره گونم رو میب*و*سه و این پسر حداقز واسه من خوب بوده.

 
 آمین خوشگله چطوره؟ -ساالر 
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 سالم داره خدمتتون. -
 

 ساالر تک خنده ای زد و با همون نگاه خیره به آهو گفت : سالم عرض شد.
 

 آهو بی خیال اون نگاه خیره کنار سارا روی کاناپه لم داد و گفت : سالم.
 

خرفت شههدن سههاالر رو دوسههت دارم وقتی که با اون همه جذابیت تو سههری 
 میخوره.

 
ست از تو چه  -سارا  ست و پنجت طال و واال از خدا که پنهون نی وثوق جون د

 پنهون منم اتاق خوشگز میخوام.
 

 داداشت که نمرده. - ساالر
 

 بمیره صرفش بیشتره. -سارا 
 

سفنجی بیرون  سر از باب ا صیام  سالن پیچید و تیام لبخند زد و  خنده وثوق تو 
 کشید و مات به خنده هامون خیره موند.

 
 سارا مودب باب. -خاله مهری 

 



  544 

 

 چههشمو ما چاکر خوشگله خانوم هم هستیم. -سارا 
 

 طالقان ؟ آمین آخر هفته میری -آهو 
 
 آره و شما هم میاین؟ -
 

 من آره و سارا تو چی؟ -آ[و 
 

 من هم پایه ام. -سارا 
 

 من هم میخوام بیام. -صیام 
 

 شما باید بری خونه مامانت -تیام 
 

 مامان که هیچ وقت نیست و بعدب هم دوست ندارم برم. -صیام 
 

 صیام حرف گوب کن باب. -تیام 
 

 آره عمو ؛ خب مامانت هم دلش واست تنگ میشه. - وثوق
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پوزخند صههیام رو دیدم و خاله مهری به این حرف وثوق عجیب چشههم رره 
 رفت.

 
سارا تو گوشم سر کرد و گفت : چقدرم که این زنیکه بچه رو دوست داره و اون 
 به همون دکتر بودنش برسه واسه هفت پشتش بسه و چی کار به بچه داره؟ واال.

 
 سارا. -
 

ست که یه بچه داره اونوقت این  -سارا  سارا و دختره عین خیالش هم نی درد و 
 واسه من سارا سارا راه میندازه و تیام هم حرفاب زور داره.

 
 سحر هم به اندازه تیام حق داره بچشو ببینه. -
 

ضری باهاب رودررو  -سارا  یعنی اگه یه روز آذر برگرده و بخواد ببینتت هم حا
 اون وقت میگی اون زنیکه هم حق داره؟بشی و 

 
نه...نه چون که اون نموند تا بزرگ شدن منو ببینه و اون حتی تو این همه سال  -

شده هفته ای یه بار هم با تیام تماس میگیره تا  سحر حتی  هم یه زنگ نزد ولی 
 حال صیام رو بپرسه.
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ن ونم به بدتریبه این نمیگین عشههق مادرانه بهش میگن انجام وریفه ا -سههارا 
 نحو ممکن.

 
 آخه درد تو چیه این وسط؟ تو که این همه سال خاله فریالو داشتی. -
 

دردم اینه که یکی مثه مامان من اینقدر خوب و خانوم باید بره سههینه  -سهههارا 
شون  سه خود ست وا ست را قبرستون اون وقت یکی مثه اینجور مادرایی باید را

 خوب بگذرونن.
 

بحثمون و گفت : اینو با سههارا موافقم و همه آدمای خوب آهو هم سههر کرد تو 
 زود میرن.

 
 شما فعال این داداب ما رو دریاب که نگاب داره وجبت میکنه. -سارا 

 
 خوشگلیه دیگه. -آهو 

 
 یه اینو نداشتی چی کار میکردی؟ -سارا 

 
 حاال که دارمش و بعدب هم به من چه که اینقده داداشت هیزه؟ -آهو 
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واال ما که خودمونو چهز تیکه کردیم که این مرتیکه نسههناس آدمی  - سهههارا
نیست و شما جفت پاتو تو یه لنگه دمپایی کردی که نه به خدا خودب گفته من 

 عشقشم و اینا.
 

سارا  سخره بازی  شش از این همه م سارا با طنز میگفت و آهو جای ناراحتی نی
 باز میشد.

 
 هم بخندیم.چیز خنده داریه بگین ما  -ساالر 

 
 آهو نگاشو یه ور دیگه کرد و نیش باز ساالر خشکید و سارا ابرو باال انداخت.

 
 آمین کی میخوای بری طالقان؟ -تیام 

 
 چهارشنبه شب بلیط میگیرم برم. -
 

 منم ببر و خب من میخوام برم با آرمان بازی کنم. -صیام 
 
هم که اومد تهرون واسه الهی من قربونت برم و آرمان مدرسه داره و اون وقت  -

خاطر این بود که از معلمش اجازه گرفته بود و حاال که دیگه بهش اجازه نمیده 
 معلمش.
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نخیرشههم و تو داری گولم میزنی و من که میدونم پنجشههنبه جمعه ها  -صههیام 
 مدرسه تعطیله.

 
 یعنی ما رلط میکنیم نسز ارتباطات و اطالعاتو دست کم میگیریم. -سارا 

 
ندید و تیام از جا بلند شههد و با یه اشههاره خفیف بهم راهی اتاق کارب وثوق خ

 شد.
 

یدم و گفتم :  باز خودمو داخز کشهه بالش رفتم و از الی در نیمه  عد دن کمی ب
 کاری داشتی؟

 
شاید بتونم سحرو راضی کنم که این هفته رو بی خیال صیام بشه ولی یادت  -

 و اینو حالیش کن. باشه که هفته های دیگه از این خبرا نیست
 

شنبه رو بهت  ضمن من هنوز پنج لبخندی زدم و اون خیره به لبخندم گفت :در 
 مرخصی ندادم.

 
 از این لحنش به خنده افتادم و اون توپید بهم که...

 
 من با کار شوخی ندارم. -
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 اونکه صددرصد رئیس. -
 
 دوباره تو روت خندیدم پررو نشو. -
 

چرا خودت به صههیام نمیگی که میذاری باهام یه کم سههکوت شههد و من گفتم: 
 بیاد طالقان؟

 
 یه کم نگام کرد و آخرب گفت : از زبون تو بشنوه بیشتر خوشش میاد.

 
ستم و خیره به قاب عکس روی دیوار گفتم : وقتایی  ش روی کاناپه جلوی میز ن
که میرفتم طالقان جمشههیدخان نمیفهمید و هیچ وقت واسههش مهم نبودم که 

 کنه. نبودمو حس
 
 پس چرا اینقدر دوسش داری؟ -
 
گاهم اون  - نمیدونم و شههاید چون یه عمر فرشههته عاشههقش بوده منم تو ناخودآ

 مردو دوست دارم.
 
 اگه از اینجا بری برمگیردی پیش جمشیدخان؟ -
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نه و چون اون هیچ وقت نخواستم و اگه منو میخواست نمیذاشت زیر دست  -
 تو بیفتم.

 
 صورتم موند و من از جام بلند شد و طرف در قدم برداشتم. مات

 
تو خونه من بیشههتر از خونه جمشههید اذیت میشههی؟ توخونه منی که این همه  -

آدم بهت محبت میکنن؟ داری بی چشههم و رویی میکنی آمین و من همیشههه 
 اینقدر خوب نیستم.

 
بار که منو  - نه که اولین  یام ؟ دردم ای به جرم آیلین میدونی دردم چیه ت دیدی 

نبودنم تا خوردم کتکم زدی و اگه وثوق نبود زیر دسههت و پات له شههده بودم و 
شتم تو خونت رد کمربندتو تا چند هفته رو تنم  دردم اینه که روز اولی که پا گذا
نداشههتی و شهههدم  گه  مت مهمون بودنمو ن که حتی حر نه  داشههتم و دردم ای

یاد نیسههت ...ولی میتونه همه عمرم یه زیرخوابت و دردم فقط ایناسههت تیام و ز
به جا بذاره تو ذهنم...بابت صههیام ممنون و حداقز  دیدگاه تیره و مات ازت 

 نشون دادی میتونی پدر خوبی باشی.
 

 خواستم از در بزنم بیرون که گفت : نیش زدنو از کی یاد گرفتی؟
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و که واقعیتمهم بود ؟ حرفام مهم بود ؟ بهت برخورد؟ ببخشید و عذر میخوام  -
 گفتم.

 
 نمیخوای فراموب کنی؟ -
 
 تونستم حتما. -
 
 این همه بی رحم بودن بهت نمباد. -
 
شتباه کردم و میخوام حاال  - سری خور بودم ؟ یه عمر ا چرا ؟ چون یه عمر تو 

 اونی باشم که یه عمر تو فکرم بودم.
 
 ذات تو ذات فرشته است آمین و نمیتونی نبخشی. -
 
 ودخواهی ؟ چرا اینقدر بی مالحظه ای؟چرا اینقدر خ -
 

تو یه قدمیم وایسههاد و بازوهام اسههیر دسههتاب شههد و اون با اون لحن این چند 
 وقتش گفت : آمین من نمیخوام تا ته عمرم بار عذاب تو رو داشته باشم.

 
پس فقط نگران خودتی و من به درک و عذاب وجدان خودتو عشههق اسههت  -

شه و یه روزی تو دیگه نه ؟ نکش و بارشو نکش  و مال خودم و فقط اینو یادت با
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هم مثه همه اوناییکه به اینجا رسههوندنم پشههیمون میشههی و دیر و زود داره ولی 
 سوخت و سوز تو کارب نیست.

 
 از میون پنجه هاب بیرون کشیدم خودمو و از در بیرون زدم.

 
 من از مردن هراسم نیست اگه این زندگی باشه و اگه این سهمم از دنیاست

 
 یه حسی دارم این روزا که گاهی با خودم میگم شاید مردم حواسم نیست

 
گه ای  مر دی گفتم : ا پر حرص  گذاشهههتم و  هارو جلوی روب  زونکن 

 نیست...رئیس؟
 

باز حرص  بت  با گام کرد و من از این  ته خیره خیره ن باال رف های  با اون ابرو
 گفت : ساعت چند راه میفتین؟خوردم و طرف در قدم برداشتم که 

 
 بلیطمون هشت شبه. -
 
 موارب صیام باب. -
 
 وای اگه نمیگفتی قرار نبود باشم. -
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 چته امروز؟ -
 
 آخه تو...درک داشته باب و من هنوز هیچ کاری واسه رفتن نکردم. -
 
قانون من همین بود از روز اول و منشی من باید تا هر ساعتی که من خواستم  -

 باشه. تو شرکت
 
 آخه تا پنف من نمیتونم. -
 

 فقط نگام کرد و من میدونم که این مرد حرف حالیش نمیشه.
 

 دستم به دستگیره رسید و اون گفت : سه برو و ولی...
 

با شههوق نگاب کردم و اون خیره به طرح لبخندم گفت: باهام در تماس باب و 
ر و اگه صههیام چیری میخوام بدونم صههیام در چه حاله و بیا این کارت هم بردا

 خواست...
 
 من خودم اونقدری دارم که... -
 
 گفتم بیا برب دار. -
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با  نگ زدم و اون  کارت رو از جلوب چ بارب کردم و اون  لب زورگویی  زیر

 تفریح به صورتم نگاه کرد.
 
 تو نمیخوای یه تجدیدنظر روتیپ سرکارت داشته باشی؟ -
 

زانوم انداختم و بوتای سههاق بلندم رو از نظر  نگاهی به پالتوی یه وجب باالی
 گذروندم.

 
 مگه چشه ؟ میدونی چقدر پولشو دادم؟ -
 
 خوشم نمیاد همه فکر کنن منشی من واسه جلب توجه تیپ میزنه.-
 
سه دل خودم تیپ میزنم و میخوای خوشت بیاد میخوای  - نه بابا ...ببین من وا

 خوشت نیاد.
 

صورتش نقش بست و من از این سبک جذاب  باز طرح اون یه وری خندب تو
 خندب حرص خوردم.
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حاال چرا حرص میخوری ؟ تو میتونی بیرون از اینجا وقتی این همه مرد هر  -
روز با نگاشون وجبت نمیکنن هر طور دوست داری تیپ بزنی و بحث من اینه 

 و بحث من اینه که وقتی یه مرد آشنا کنارته راحت تر میتونی تیپ بزنی .
 
 بی خیال شوهر خواهر و من اینجوریم . -
 

فقط نگام کرد و این مرد گاهی چقدر با قبال هاب فرق داره و اون وقتا از طعم 
 کمربندب میلرزیدم و حاال فقط از این همه توییرب.

 
******* 

 
 سارا حرصی کوله رو روی شونش جابجا کرد و بهم توپید که...

 
 زیر پاب جنگز سبز شد. زود باب دیگه و بیچاره صیام -سارا 

 
 کوله رو روی شونه انداختم و از اتاق زدم بیرون و سارا یه بند نق زد تو جونم.

 
سفر قندهار که  سخره گفت :  سیدم و وثوق به م خاله مهری و عاطی رو ب*و*

 نمیری دختر؟
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سههارا براب زبونی درآورد و خاله مهری رو ب*ل*ل کرد و صههیام گفت : مامان 
 بریم دیگه.

 
 ندیدم بابت این همه هز بودنش و تیام باز یه وری خندشو به رخم کشید.خ
 

زنگ در خاله رو به طرف آیفون کشوند و مکث خاله بابت باز کردن در دلمو به 
 شور انداخت و دست خاله که روی دکمه باز کردن در رفت دلم به هم پیچید.

 
 تیام قدمی جلو گذاشت و گفت : کی بود خاله؟

 
به صیام پر از ذوق انداخت و تو یه قدمی تیام وایساد و سر تیام رو  خاله نگاهی

که  یدم  فت و من د ید و چیزی تو گوب عزیزکردب گ به طرف خودب کشهه
 چشمای تیام چطور تو آنی ررق رضب شد.

 
خاله لبریز از نگرانی شههد بابت برق نگاه تیام و گفت : جون من کاری نکنیا و 

 قسمت دادم مادر.
 

اهی به بچش انداخت و قدم برداشههت طرف در و وثوق هم پشههت تیام نیم نگ
بندب راه افتاد و من یه ندا دادم به سههارا که حواسههش به صههیام باشههه تا سههر و 

 گوشی آب بدم.
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سی رو که  شو تحمز کردم دیدم ک شم رر شت وثوق که از در زدم بیرون و چ پ

 اصال انتظار دیدنشو نداشتم.
 

 اس نگرفته بودم.مگه من دیروز باهات تم -تیام 
 

 من هم گفتم میخوام آخر هفته رو با بچم باشم. -سحر 
 

چرت نگو و من تو رو نشههناسههم که بد چیزیه و تو میخوای فقط حال این  -تیام 
 بچه رو بگیری.

 
ست که با هر ننه من رریبمی راه بیفته بره هر کوره دهی  -سحر  بچه من یتیم نی

 و من میخوام بچمو ببرم.
 

کارن از اول روی من سههنگین بود و من نمیدونم که چرا این مدر اینقدر  نگاه
 ساکته و با نگام التماسش کردم که این خوشی رو از صیامم نگیره.

 
سههحر نگاه پر از تحقیرشههو سههرتاپای من انداخت و گفت : اینه زنت ؟ فکر 

 نمیکردم اینقدر بی سروصدا زن بگیری.
 

 .سحر اینبار رو به من توپید که..
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 برو بچمو بیار. -سحر 

 
ست نداره با تو جایی  -وثوق  صیام دو ببین و بفهم داری با کی حرف میزنی و 

 بیاد.
 

 اینو تو تعیین نمیکنی. -سحر 
 

 ولی من تعیین میکنم... صیام امشب میره طالقان. -تیام 
 

سحر تیام رو با دست کنار زد و از کنار من گذشت و وارد ساختمون شد و من 
 نم که کارن االن دقیقا چه کاره است با این همه سکوتش.نمیدو

 
هق هق صههیام که بلند شههد روی اولین پله ایوون نشههسههتم و دلم بدجور به هم 

 پیچید.
 

شنیدم و میدونم که تیام آخر هفته ها نمیتونه  صیام رو به مامانش می سای  التما
 برای زندگی بچش تصمیم بگیره.
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شون قدم  ساختمون خود شنوه ناله های جگرگوشه این وثوق طرف  تند کرد تا ن
 بارو .

 
صههیام که با چشههمای گریون و هق هق و التماسههش به هممون تو اون ماشههین 

 لعنتی جا گرفت حالم از موجودی به اسم سحر به هم خورد.
 

 با رفتن صیام یه قطره رو گونم چکید و دست تیام روی شونم سنگین شد.
 

 شه و باید بری و عمه منتظره.بلند شو و داره دیر می -تیام 
 
 صیام... -
 

 تالفی میکنم کارشو و بلند شو و میرسونمتون. -تیام 
 

به این مرد خوب این روزا خیره نگاه کردم و میدونم که چیزی مهمتر از بچش 
 براب وجود نداره و این یعنی تالفی کار سحر به بدترین نحو ممکن.

 
******* 

 
ا همه مهری که تو نگاب بیداد میکرد گفت : آهو دست روی دستم گذاشت و ب

 اینبار هم مثه همیشه واقا بین باب آمینم و اون مادرشه.
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من اگه یه روز بچه دار شههم و نمیذارم آب تو دل بچم تکون بخوره چه برسههه  -

 اینکه مثه ابربهار گریه کنه.
 

 همه مثه هم نیستن آمین. -آهو 
 
 نیست. اشتباه میکنی و هیچ مادری مثه سحر -
 

 سارا از بین دو صندلی سر جلو کشید و گفت :باهات موافقم.
 

 سارا... -آهو 
 

ست یه جنین  -سارا  سقط کنه و میفهمی ؟ اون میخوا صیامو  ست  اون میخوا
دوماهه رو سقط کنه و اون یه کثافت بالفطره است. و فکر کردی واسه چی تیام 

ید زنی عد از اولین رابطش فهم که هرجایی دختر نبوده و طالقش داد ؟ چون ب
فکر نکنی اینا رو به من میگه و نه بچم حیا داره و اینا رو از سههاالر شههنیدم و تازه 
سر  شده بود زودتر طالقش میداده و میگن  صیامو حامله ن ساالر میگفت اگه 

 همین قضیه بوده که دیگه زندایی به تیام فشار نیاورده که ازدواج کنه.
 
 امو حرص میده؟پس برای چی اینقدر صی -
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عقده ایه زنیکه بی همه چیز و حیف کارن واقعا و خدا سیب سرخو داده  -سارا 

 دست چالق .
 

بعد از چند سههاعت بابت این حرفش به خنده افتادم و چقدرمیخواسههتم به این 
 حرفش بگم " واقعا ".

 
مامان اونقدر منو ب*و*سههید که آرمان به حرف اومد و گفت : بسههشههه دیگه 

 مامان.
 

 چقدر خوبه اینجام و کنار آدمایی که عجیب دوسشون دارم.
 

 چرا صیامو نیاوردین؟ -مامان 
 

 سارا چشم و ابرویی اومد و مامان گفت : پس خبرایی بوده.
 

فرشههته جون شههروت نکن ترو خدا و تا حاال دهنمون سههرویس شههده تا  -آهو 
 تونستیم اینو از دپرسی درآریم.

 
 م انداخت و تو گوشم گفت : نبینم تو لک باشی.آرمان خندید و دست دور شون
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شتم و میدونم که تا  سش دا سبش دو صز و ن شتم و با همه رریبگی ا سش دا دو
 ابد آرمان برای من عزیزترین برادر دنیاست.

 
 دور هم که روی صندلیای تراس نشستیم سارا گفت : چه خبر؟

 
 ساالر پریروز اینجا بود. -آرمان 

 
 و مامان با همه توجهش به آهو گفت : مثه اینکه خبراییه. آهو ابرو تو هم کشید

 
 چه خبری؟ -سارا

 
 یه خبرایی که داره این تحفه رو آدمش میکنه. -مامان 

 
 سارا رش رش خندید و گفت : این آدم نبودنشو خوب اومدی خاله.

 
 مثه اینکه دلش یه جا گیر کرده. -مامان 

 
داشههت و من عاشههق این نگاه فراری آهوام و اون  نگاب رو از روی آهو برنمی

 لبخند نامحسوس روی لباب .
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 ساالر برام عزیزه و اونقدری که بخوام آهو مال اون باشه تا خوشبخت بشن.
 

 دقیقا کجا گیرکرده برم تیریپ خواهر شوهر بازی درآرم. -سارا 
 

سر بذاره به ک شو که به کوچه علی چپ میزنه آدم میخواد  ون وه و بیابسارا خود
و قبز این سههر گذاشههتن یه دور سههر اینو تو جاب بگردونه نکنه فهمید میون 

 احساسات دیگران نباید جفتک بندازه.
 

 من برم یه آبی به دست و صورتم بزنم. -آهو 
 

 ریز خندیدم و نیشگون آهو جون رو پذیرا شدم.
 

سر ساالر آهو که رفت آرمان خودشو جلو کشید و گفت : من که میگم آهو از 
 زیاده.

 
 به تو چه بچه ؟ کی میخوای این عادت خاله زنگ بازیتو بی خیال شی؟ -سارا 

 
 حاال وقت این حرفاست ؟ فعال باید ساالر دنبال آهو بیفته. -مامان 

 
 موس موس هم بکنه . -سارا 
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 سه تایی اینبار توپیدیم به سارا که...
 
 سارا... -
 

ید و گفت : خب خوشههحالم بابا و فکر کن سههارا دسههت باال برد و با ذوق خند
 داداشم عاشق شده.

 
 تنهام دیگه نذار و تو با منی هنوز

 
 عطر تو با منه و فردا داره به ما لبخند میزنه

 
******* 

 
دسههتش نرم روی بازوم حرکت میکرد و من سههرم رو بیشههتر به اون حجم گرم 

 آ*ل*و*شش میفشردم.
 
 دلم تنگت بود. -
 
ستی دلم پر از نگرانیه و تو همه نه به اندازه  - من و تو دخترمی و وقتی نزدیکم نی

 چیز منی و کاب بیای پیشم.
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 تو چرا نمیای پیش من ؟ بیا و بس کن این گوشه نشینیو. -
 
 به چه امیدی بیام ؟ -
 
به امید جمشههیدخانی که این چند وقته خط نگاب عجیب رریب عوض  -

 شده.
 
 بنده. جمشید هیچ وقت به من دل نمی -
 
پس سر شب کی بود زنگ زده بود و شما دو ساعت تو تراس باهاب اختاله  -

 میکردی؟
 
 زال سیاه منو چوب میزنی بچه پررو؟ -
 
 طفره نرو که من خوب این طرز نگاتو میشناسم. -
 
یه وقتایی زنگ میزنه و حرف میزنه ودردودل میکنه و از دل دل کردناب میگه  -

طراتمون و از وقتایی که میری پیشههش میگه و میگه...و و از گذشههته میگه و ازخا
 بذار یه روزی همه چی رو بهت بگه و بذار بگه دلیز همه کاراشو .
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 من به درک و از خودتون بگو و تا کجاها مشت دلش واسه مامان ما وا شده؟ -
 
 عجیب شده و بعضی وقتا یه حرفایی میزنه که دل پیر من میلرزه. -
 
شمش مامان  دل و تن مامان - شیدخانه که چ شه جوونه و پیر اون جم من همی

 خوشگلمو گرفته.
 
 هیچ وقت به این فکر کردی که میتونی باباتو ببخشی؟ -
 
شش من نبوده که در موردب فکر کنم و در  - شید خان هیچ وقت لنگ بخ جم

 ضمن کینه رو ازت یاد نگرفتم.
 
 ه ؟یشه میای پیش من و باشآیلین که بیاد تیام بی خیالت میشه و تو واسه هم -
 
 دلم به خونه تو فقط گرمه. -
 
 خونه من نه و خونه من و تو و آرمان. -
 
 به جمشیدخان فکر میکنی؟ -
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 برای چی فکر کنم؟ -
 
 چون من حس میکنم تو یه آینده نزدیک باالخره حرف دلشو میزنه. -
 
 میخوای دلگرمم کنی؟ -
 
 رمیه.پس زیاد بهش فکر میکنی که برات دلگ -
 
 اون تنها عشق زندگیمه. -
 
 من بابامو حتی واسه خاطر با تو بودن شده هم میبخشم. -
 

******* 
 

آهو رو با چشههم نیمه باز برانداز کردم و پرحرص سههر کوبیدم به تن بالش و 
 نالیدم که...

 
 نخون جون آمین و تخم مرل گرون شد. -
 

 وای صدام بیدارت کرد؟ -آهو 
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با سشوار و موهاب درگیر بود و هنوز هم چشماب از شدت  سارا که جلوی آینه
خواب پف داشت گفت : پ ن پ و زنگ صداتو دوست داره مثه الالییه و آخه 
تو عاشقی ما باید زجرشو بکشیم و برو این صدا رو یه جا ول بده ما بی خواب 

 نشیم و به خدا نمیام واسه داداشم ورت دارما.
 

اده تو کمر همت ببندی بیای منو ورم داری داداشهههت هم اینجا وایسههه -آهو 
 واسش...

 
آره دیگه پسههرا این دوره زمونه ان و بی کار نمیشههینن و بچشههون که دنیا  -سههارا 

 اومد یه خبری میدن .
 

امیدم نده سارا و ساالر طرف من بیا نیست و با این همه سمن چه فکرشه  -آهو 
 به یاسمن؟

 
صبح هم که عمه من ب -سارا  شب تا  شت با نیش باز اس ام اس دی ود یه ریز دا

 میداد دیگه نه ؟
 

 تو آمار منو درمیاری؟ -آهو 
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ساالر میخوادت و داداب من تا نفهمه یه چی داره از دستش میره به فکر  -سارا 
نمیفته ولی خدا نکنه که بفهمه اون چیزی که به فکرب نیسههت برای یکی جز 

 خودب عزیز شده.
 

 ره به یه نقطه گفت : خیلی دوسش ارم.آهو لبه تختش نشست و خی
 
 خب فهمیدیم حاال یه دقیقه اون صدای اسطوره ایتو نگه دار ما بکپیم. -
 

 بلند شو و بلند شو و میخوایم بریم لب برکه. -سارا 
 

شدم و مامان با لبخند قربون قد و باالم رفت و من  به زور اون دوتا راهی حموم 
 اگه مامانو نداشتم چه میکرم؟

 
لب برکه به لقمه ای که مامان برام قازی کرده بود گاز میزدم و سارا میمون وار از 
درخت باال میرفت و من میدونسههتم که این روزا همه ذهنش پیش بهزادیه که 

 عمال نادیدب میگره.
 

آهو که کنارم رو زمین پخش بود سقلمه مهمونم کرد و با چشم و ابرو اشاره زد 
ای زندگی داداشههم رو دیدیم که اونطرف برکه با سههر و من دکتر جوون این روز

 بهم سالمی کرد و من هم با همون سر جوابش رو دادم.
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 عجیب تو کفته. -آهو 
 
 گمشو تو هم. -
 

شنگ داره له له میزنه که یه دو دقیقه باهات  -سارا  سارا و ق ست میگه جون  را
 حرف بزنه.

 
شیم زنگ خورد و تیا صبح کجای اومدم به حرفش بخندم که گو م رو این وقت 

 دلم جاب بدم؟
 

از اون دوتا جدا شدم و گوشی رو به گوشم چسبوندم و گفتم : من امرزو منشی 
 تو نیستم.

 
وقتی گوشههیو جواب میدن میگن الو بفر مایید و من نمیدونم عمه چرا اینقدر  -

 تو تربیت تو کم گذاشته.
 
یه جو از اون همه خوبیشونو واال منم از تهمینه جون و خاله مهری شاکیم که  -

 به تو ندادن.
 
 شیر شدی بچه. -
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 میتونم شیر هم میشم و چی کار داری تیام ؟ -
 
 خوب میگذره؟ -
 
 با تعارف بگم یا بی تعارف؟ -
 
 تو که تا حاال هر چی خواستی گفتی اینم روب و بی تعارف بگو. -
 
 تو که دور و برم نیستی خیلی بهم خوب میگذره. -
 
 من چی کارت دارم؟مگه  -
 
 کاریم نداری و ولی بودنت یادم میندازه که چه رلمایی در حقم کردی. -
 

صدای تیام تو سالم آدم روبروم گم شد و سری تکون دادم و به تیام گفتم : تیام 
 صدات نمیاد.

 
 صدام میاد و صدای اون یارویی که سالم کرد نذاشت صدام بیاد. -
 
 یم.تیام بعدا با هم حرف میزن -
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 آمین قطا کردی نکردیا. -
 
شده و خبری  - شون تنگ  س سالم برسون و بگو دلم وا خداحافظ تیام و به همه 

 هم از صیام شد حتما بهم خبر بده.
 
 آم.... -
 

قطا کردم و به اون آدمی که با اسههتیز شههیکش جلوم قد به رخ میکشههد نگاه 
 کردم.

 
 ببخشید کاری داشتین ؟ -
 
 ه رو ندیده بودیم.خیلی وقت بود همدیگ -
 

لبخندی زدم و دسههته موی اومده تو صههورتمو پشههت گوب زدم و گفتم : چند 
 ماهی میشه.

 
 انگاری کم به مامانتون سر میزنین. -
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 خب اون بهم سر زده. -
 

 خیره به صورتم با اون قیافه جذابش گفت : خوشحال میشم بیشتر ببینمت..ون.
 
 برای چی؟ -
 
 داشته باشه؟ حتما باید دلیز-
 
 من اصوال بی دلیز کاری انجام نمیدم. -
 

خندید و انگشههت شههسههت به گوشههه لبش کشههید و گفت : شههاید دلیز داشههته 
 باشم...فعال.

 
از کنارم رد شد و پشت در اون ویال خوشگله گم شد و من میدونم که این بچه 

 یه دختر باز باالفطره است.
 

شتم لرزید بی خیال  شیم که باز تو م شی رو خاموب گو شدم و گو شماره تیام 
خاص  جذاب و پر از اصههول  مت دکتر جوون و  فت سهه باز ر کردم و فکرم 

 جنتلمنی.
 

******* 
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 شال رو بیشتر دور شونه هام پیچیدم و سر به تنه درخت چسبوندم.

 
 تنها این وقت شب خوب نیست یه دختر تنها تو این تاریکی بشینه. -
 

کنده بزرگ درخت نشههسههت و من گفتم : دومین باره که تو یه روز  کنارم روی
 میبینمتون.

 
 حاال این خوبه یا بد؟ -
 
 به دکتر اینجا نمیاد که اهز شبگردی باشه. -
 
 ازت خوشم میاد. -
 

به نیمرخش نگاه کردم و اون به خنده افتاد و گفت : تا حاال کسههی بهت اینو 
 نگفته بود؟

 
قدری چرا و ولی دلیلی نمی - ما بهم این حرفو بزنین و در ضههمن اون بینم شهه

 صمیمیت نداریم که بشم دوم شخم مفرد.
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 پس از اون دسته دخترای سفت و سختی. -
 
 چرا بهم گیر دادی؟ -
 
شته خانومی و تنها زندگی  - شگلی و دختر فر شم میاد ازت و خو گفتم که خو

 میکنی...
 
 کی گفته من تنها زندگی میکنم؟ -
 
 ندتا دختر زندگی کردن همون تنهایی معنی میده.خب با چ -
 
من با چندتا دختر زندگی نمیکنم و دلیلی هم نمیبینم که تو از خصههوصههی  -

 ترین مسائز زندگیم باخبر باشی.
 
 چرا اینقدر دعوا داری؟ -
 
 تو چرا اینقدر زود حس پسرخالگی بهت دست میده. -
 
 دقیقا منم میخوام جواب همین سوالو بدونم. -
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شت طرفش و و دکتر جوونمون نگاهی بین ما دوتا رد و بدل کرد و من  نگام برگ
 نمیدونم که این بشر این وقت شب اینجا چی کار میکنه؟

 
قدم برداشههتم و اون منو دور زد و روبروي دکتر  ند شهههدم و طرفش  جا بل از 
جوونمون وایساد و گفت : میخوام بدونم این وقت شب اینجا با دختر خاله من 

 ي کار دارین ؟چ
 

کوروب نگاهي به من انداخت و به اون مردي که جدیتش رو انگشههت شههمار 
 دیده بودم گفت : به خودشون عرض کردم.

 
صورت خوب ندارم  شخندي به این حرف کوروب امیني زد و گفت : در هر  نی

 دور و برب ببینمت و شیرفهمه که؟
 

 دست روي بازوب گذاشت و گفتم : سالي...
 

شههید و هر دو راهي خونه مامان شههدیم و من هنوز هم میتونسههتم دسههتم رو ک
 سنگیني نگاه کوروب رو حس کنم.

 
 اینجا چي کار میکني این وقت شب؟ -
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شوهر  - شو من باید بدونم و آمین حالیته که تو االن  سوالیه که جواب دقیقا این 
 داري؟ حالیته که نباید با هر ننه من رریبمي تیک بزني؟

 
ن هیچ ربطي نداره و اون اومد اونجا و شههروت کرد زر اضههافي زذنو اوال به م -

دوما من هیچ شههوهري ندارم و اینو تو مخت فرو کن و بفهم که من هیچ وقت 
 برده پسردایي تو نمیشم و حالم هم ازب به هم میخوره.

 
از کنارب رد شدم و اون بازومو کشید و تو نگاه براق شده من خیره شد و گفت 

م چي کم داره؟ چرا میخواي فرصت به این خوبي رو از دست بدي؟ : آمین تیا
لیاقت تو ملکه قصههر تیام شهههدنه و چرا میخواي بي خیال این لیاقتت بشههي 
عزیز دل ساالر اون آیلین گور به گور شده چرا باید چپ و راست حق تو رور  ؟دت

 ازت بگیره؟
 
 شر و ور میگي سالي.. -
 
م گفتي هیچي بهت نگفتم و بابا مگه پزشک درد و سالي و جلو اون نکبت ه -

 دهکده است ؟
 
وقتي سالي هستي خوبي و وقتي ساالر میشي عجیب زخم میشي و چه براي  -

 من و چه براي سارا و چه واسه آهو.
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 دردت چیه آمین؟ -
 
درد من ؟ از کجاب بگم ؟ از اینکه صیوه مردیم که عاشق خواهرمه یا از این  -

وقت نخواستم ؟ از تویي بگم که رفیقمو زیر دست و پات له بگم که بابام هیچ 
سه یه بار باباتونو ب*ل*ل کردن پرپر میزنه  سارایي بگم که دلش وا کردي یا از 
و دلشههو نادیده میگیره؟ از مامان بگم که چپیده تو این خراب شههده و یه بارم از 

 .زنگیش ل*ذ*ت نبرده ؟ تیام حق من نیست و حقم هم باشه نمیخوامش
 

شلوارک باال زانو پوب پرید جلوم و مویي تاب داد و  شدم آهوي  از در که وارد 
 گفت : کجا بودي ورپریده ؟

 
همه حواس من هم پیش سههاالري بود که عجیب داشههت وجب میکرد با اون 

 چشماب پاهاي خوب ترکیب آهو رو.
 

آهو که نگاب نشههسههت تو نگاه سههاالر یه لحظه آروم موند و پشههت بندب نفیر 
 کش چپید تو اولین اتاق دم دستش.

 
سههارا یه نگاه به باال پایین سههاالر انداخت و صههورت کشههید جلو و گفت : 

 فرمایش؟
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شت و گفت : حاال بي  ست کناري زد و قدم داخز گذا سارا رو رو با د ساالر 
 خبر میاین ویال خاله ؟

 
 تا تو چشمت درآد و تو اینجا چي کار میکني؟ -سارا 

 
بده چند تا دختر خوشههگز و ترگز ورگز تنها بخوان برگردن و گفتم  –سهههاالر 

 اومدم اسکورت.
 

 چه رلطا. –سارا 
 

 حاال این خانوم خوشگله کجا رفت ؟ –ساالر 
 

 سالم و تو چرا اینجایي؟ –مامان 
 

 سالم خاله خوشگله و چطور مطوري؟ –ساالر 
 

 دارم میگمت چرا اینجایي ؟ -مامان 
 

 میخواي برم؟ –ساالر 
 

 ساالر... –مامان 
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بدي بگي شههیرینمون  –سهههاالر  یه خبر  ید  با له من ن خا خه  جون سهههاالر ؟ آ

 اینجاست؟
 

شو برو و  –سارا  شر ن سارا  ساالر جون  شیرین نداریم...  شیرین ؟ ما اینجا  کو 
 بذار این دختره هم یه کم آروم باشه.

 
 فعال من به نیابت یکي دیگه اینجام و مامور و معذورم. –ساالر 

 
 یعني خاک دو عالم درست وسط سر اونیکه تو رو نایبش کرده باشه. –سارا 

 
شو دوخت به در اتاقي که آهو توب  شد و نگا ساالر خندید و رو کاناپه پخش 

 بس نشسته بود.
 

مامان شههونه باال انداخت و من خندیدم و سههارا از این مدل سههمف داداشههش 
 عجیب خوشش اومد.

 
******* 
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و آرمان رو بچه دوساله فرض میکرد و لقمه میچوند تو حلق آهو لقمه میگرفت 
آرمان نیمه خواب و من بابت این همه حرصی که میخورد و بروز نمیداد لبخند 

 رو لبم کاشته بودم.
 

سههاالر بین خودمونه و راسههتشههو بگو اون مطبت یه دونه مراجعه کننده  -سههارا 
 داره؟

 
جناب دکتر از جنس مونث  چه حرفا میزنی سهههارا ؟ مگه میشهههه مطب -آهو 

 دقیقه ای خالی بشه ؟
 

ساالر خیره آهو شد و من و مامان نگاهی رد و بدل کردیم و جفتی ریز لبخندی 
 زدیم و من میدونم که ساالر امروز از این همه متلک منفجر میشه.

 
 من دیگه برم و ساالر بیا و خوبی کن و منو برسون. -آرمان 

 
 وایی گفت میرسونتت.کوروب صبحی تو نون -مامان 

 
آرمان منو دم دستی ترین بشر موجود گیر آورد و یه ماچ رو لپم کاشت و من از 

 حس خوب وجودب لبریز شدم.
 

 یه زنگ به تیام بزن آمین. -ساالر 
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 بابت چی؟ آمین تا فردا تو مرخصیه. -مامان 

 
؟ برو خفت اون بچه  دت دردت تو جون سهههاالرت و چرا منو میزنی -سهههاالر 

 داداشتو بگیر که انگار بی منشیش کارای شرکتش راه نمیفته.
 

صراری  ساالر چه ا شونه رفت و من نمیدونم که  شمک ته حرفش هم منو ن چ
 داره به روابط حسنه من و پسردایی جان جانش.

 
 گوشیم که روی میز لرزید از جا بلند شدم و این تیام صددرصدحاللزاده است.

 
 م فکر میکردم که حالل زاده ای.داشت -
 
منم داشههتم فکر میکردم تو اون خراب شههده کدوم نره خری باهات صههحبت  -

 میکرد که به خاطرب تلفنو رو من قطا کردی؟
 
 مودب باب کمی و خواهش میکنم...صیام برگشته خونه؟ -
 
 برات مهمه ؟ آمین برگرد و حتما امشب برگرد و به خاطر صیام برگرد. -
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 ت حرف بزن تیام و صیام چیزیشه؟درس -
 
آمین تو هنوز بچه ای و مونده تا بزرگ شههی و حق تیک زدن با یکی رو پیدا  -

کنی و آمین تو ساده ای و تشنه محبتی و نمیخوام یه کثافت از راه برسه و خراب 
 ترت کنه و من اونقدراییم که فکر میکنی بد نیستم.

 
شتر از اونیکه  - صیامو از ولی به نظر من تو بی ضمن  من فکر میکنم بدی و در 

 طرف من بب*و*س و بهش بگو خیلی دوسش دارم.
 
 شب میبینمت. -
 
 دیر میرسم. -
 

طه  کارن نق ثه  یا این دکتر هم م به ویال روبرویی و آ گامو دادم  قطا کردم و ن
 ضعف تیام ملکانه؟

 
 حضور ساالر رو کنارم حس کردم و گفتم : سالی؟

 
 جون سالی؟ -
 
 رو اذیت نکن و تو لیاقتشو نداری.آهو  -
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لیاقتشو داشته باشم یا نداشته باشم نمیذارم یکی دیگه الیقش بشه و آهو مال  -

منه و از وقتی دیدمش مال من بود و یه رلطی کردم تا تهش وایسههادم اون عین 
 ماهی هی از دستم لیز میخوره و منو خراب تر میکنه.

 
 آهو بی کسه سالی. -
 
 کنه همه کس دار میشه.منو قبولم  -
 
 با بابات چه میکنی؟ بابای تو عرس میخواد در شان خونوادب. -
 
 بابای من از خداشه که آهو پسرشو قبول کنه. -
 
 عوض شدی ساالر. -
 
 تو بیشتر و چرا برق نگات گم شده؟ -
 
 دیگه امیدی نیست و حتی به آینده هم امیدی نیست. -
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سههاسههت خرج دادن تو باشههه آینده ای هم هسههت و اگه ثروت تیام و یه کم  -
شیدخان و تا حاالب  سش داری و بی خیال جم ست و همون آینده ای که دو ه
بی اون بودی از حاالب هم بی خیال اون و آیلینی باب که یه بار هم واست تره 

 خرد نکردن.
 
یا خ*ی*ا*ن*ت کنم جمشههیدخان آخرین  - به همه دن اگه زمانی خواسههتم 

 نفرشه.
 
 میشم ازت وقتی که این همه دوسش داری. دلگیر -
 
 بابامه. -
 
 اون ناپدری هم نیست. -
 

 صدای مامان لبخند نشوند رو لبم.
 

 پرب نکن ساالر و آمین و باباب باید خودشون مسائلشونو حز کنن. -مامان 
 

 من چه کنم از دست شما دوتا که جمشیدخان از دهناتون نمیفته. -ساالر 
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و یه گلی به سههر خودت بگیر نکنه آهو دلش به رحم اومد و تو فعال بر -مامان 
 یه گوشه چشمی مهمونت کرد.

 
سر که چیزی  -ساالر  ساب میکنه  من اگه بدونم با گز این خانوم ما رو آدم ح

 نیست کلهم وجودمو مجسمه گز میکنم میدم خدمتش.
 

مان  مد  -ما بات شهههدی و وقتی او با ثه  یاد و م هت نم یا ب باز این مجنون 
 استگاری فریال همینقدر ذلیز بود.خو

 
 ذلیز بود و هنوز دوسال از رفتن مامان نگذشته رفت زن گرفت ؟ -ساالر 

 
 بی منطق نشو ساالر و سارا بی منطقه بسه وباباتون حق زندگی داره. -مامان 

 
سههالن شههد و مامان دسههت دور گردنم  سههاالر دسههت تو جیب فرو برد و راهی

انداخت و کنار گوشم گفت : مثه اینکه آقا دکترمون ارادت خاصی به همه چیز 
 مامان پیدا کرده.

 
 از اون بچه پرروئاست. -
 
 شاید... -
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دسههتاب رو دوسههت دارم و مادرانه هاب عجیب به دل میشههینه و مامانم مامان 

 نیست و این همه مامانه.
 

******* 
 

 ساالر آینه رو روی صورت آهو تنظیم کرد و گفت : تحویز نمیگیری خانوم.
 

 آهو نگاه به تاریکی شب دوخت و ساالر رو پشه جما هم حساب نکرد.
 

 سارا چشم و ابرویی واسه ساالر اومد و آروم گفت : داشتی داداب؟
 

سههاالر چشههم رره رفت و باز آهو رو مخاطب قرار داد و گفت : سهههراب دیروز 
 نگ زد گفت قراره باهاب بری شیراز واسه شوئه لباس.ز
 

 باید از شما اجازه میگرفتم؟ -آهو 
 

من به سهراب از خودم بیشتر اعتماد دارم ولی خب بدک نیست یه دور  -ساالر 
 شیراز هم برم نه؟
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آهو پوزخندی زد و گفت: از خراب کردن زندگی من چی نصههیبت میشههه ؟ بی 
 نمیذارم بدبخت تر از اینی که هستم بکنیم. کس و کارم درست ولی دیگه

 
سههاالر اخم تو هم کشههید و از این بی اعتمادی آهو حرص خورد و بی جهت 
دسههت به دنده اتوماتیک پرادوب برد و سههارا با چشههم و ابرو به آهو اشههاره زد 

 شورشو درنیاره.
 

 من ولت کردم یا تو منو ؟ من هر قدمی طرفت برداشههتم ده قدم عقب -سههاالر 
 رفتی آهو و پس دردت چیه ؟

 
درد من اینه که تو منو نمی خواسههتی و منم واسههت همون دختر خرابای  -آهو 

 کنار خیابون بودم.
 

سه خودب چند قدمی اینور اونور  شین زد بیرون و وا ساالر زد رو ترمز و از ما
شههد و دسههت میون حجم موهاب برد و من چقدر یاد این فیلمای آبکی ایرانی 

 م.می افتاد
 

 حاال که میخوادت داری اذیتش میکنی؟ -سارا 
 

 طرف اونی؟ -آهو 
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من رلط بکنم و حرف من تویی که شههب تا صههبح خواب نداری و اون  -سههارا 

ساالر بد ولی تو هم اینقدر مته  سش بهمه و  سیه که گاهی حوا شمه و تنها ک دادا
 کم کوتاه بیا. به خشخاب نذار و نذار مثه من بشی و حاال که میخوادت یه

 
 دست آهو روی دستم رفت و منتظر حرفای من شد.

 
چشههم روی هم گذاشههتم و میدونم که این سههاالر این روزا بد یا خوب ته تهش 

 عاشقه.
 

 ولی باید بچزونمش. -آهو 
 

 دست بذار رو نقطه ضعف همه مردا و ریرتشو به بازی بگیر. -سارا 
 

انداخت و گفت : کی خواهرشوهر به آهو نگاه شوخی بهم انداخت و ابرو باال 
 این بی ریرتی داره جز من ؟

 
 چه خودشم دستی دستی عروسمون کرد. -سارا

 
ساالر که تو ماشین نشست حرفی زده نشد و ساالر یه بار هم از تو آینه نگاهی 

 به آهو ننداخت و آهو دلش پوسید بابت این دلخوری.
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 گم ازت دلخورمخیال کردی من دل ازت میبرم و واسه اینه می

 
******* 

 
از کنار تیام با اون یه وری خندب گذشههتم و پا تند کردم طرف پله های طبقه 

 باالیی که تا حاال ازشون استفاده نکرده بودم.
 
 صیام خوبه؟ -
 
 تو خوبی؟ -
 
 اجازه دارم برم باال...رئیس؟ -
 

اون مرد  از گوشهههه چشههم دیدم که چطور به ثانیه ای دال کرد و من بی خیال
شمم در دومین  ش صبی پایین پله ها و پله ها رو دوتا یکی باال رفتم و با حس  ع
اتاق از سمت چپ رو باز کردم و دیدم که نازنینم روی تخت خوابیده و زیر نور 

 چرال خواب چقدر رنگ پریده و رنجور به نظر میاد.
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ست میون موهاب بردم و همه چیز ستم و د ش شم کنار تخت روی دو زانو ن م چ
باز کرد و منو دید و دسههت دور گردنم انداخت و این بچه چرا تو این سههه روزه 

 این همه رنجور شده؟ و این تن چرا تا به این حد داره ؟
 
 جون دلم چی شدی؟ -
 

 بوض کرد و چیزی نگفت و هق هق کرد و من دلم پوکید از این همه رم.
 
 چی شده مامانی؟ -
 

 و خیره تو چشمام نالید که...سر از کنار گوشم بیرون آورد 
 
 مامانی؟ -
 

 چی شدی عمر دلم ؟
 
 جون مامانی؟ -
 
 من می خواستم بیام پیش تو وبعد... -
 
 آمین... -
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 نگام برگشت طرف اون مرد نگران تو قاب در.

 
 خوبی صیام؟ -
 

صهیام محز به باباب هم نذاشهت و باز تو ب*ل*ل من پنهون شهد و آخش در 
 ساد از این آخ پردرد.اومد و من قلبم وای

 
تیام با آخ صههیام لبه تخت نشههسههت و صههیام رو از ب*ل*لم درآورد و گفت : 

 کجات درد میکنه؟
 

شد و تیام پدرانه ای خرج داد و  سرفش مانا حرفش  صیام و بعد  صدای گرفته 
 سر صیام رو به سینه گرفت و چشم روی هم گذاشت و گفت : خوبی بابایی؟

 
 کرد و بعد تو ب*ل*ل من جا شد و تیام باز پرسید که... صیام تقالیی

 
 کجات درد میکنه صیام ؟ -تیام 

 
 هیچ جام. -صیام 
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 مگه من به شما نگفته بودم از درول گفتن بدم میاد؟ -تیام 
 

 مامان سحر دعوام میکنه. -صیام 
 

تیام از شدت خشم چشم روی هم گذاشت و با اون صدای کنترل شده گفت : 
 ذارم.من نمی

 
شیدم و نگام روی  صیام ترسید و باز چیزی نگفت و من لباس از تنش بیرون ک

 کمر کبود صیام ثابت موند.
 

 چشمای تیام به سرخی زد و رو به صیام گفت : کمرت چی شده بابا ؟
 

صیام از خشم باباب لرزید و گفت : هیچی به خدا...مامان به زور میخواست 
 و دوست ندارم یه خانوم منو ببره حموم...منو حمومم کنه و من بزرگ شدم 

 
من هم حتی میدونم که همه چیزم دوسهههت نداره کسههی حمومش کنه و مرد 

 کوچیک من حیا داره.
 

 خب بعدب... -تیام 
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ستش بیرون بعد کمرم خورد به  -صیام  شیدم از د هیچی دیگه ...من خودمو ک
 وان...

 
لباس رد کرد و لباس رو تن صههیام  تیام عصههبی تر از قبز سههر صههیام رو از یقه

 پوشوند و رو به من گفت : کاپشن صیامو بیار.
 

سیده رو چنگ زدم و  ستم ر شالگردن و کاله به د شن و  صیام اولین کاپ تو کمد 
تن صیام پوشوندم و تیام و صیام مریض رو به ب*ل*ل کشید و گفت: پالتو منو 

 از اتاقم بیار تو ماشین.
 

د و من باز از حس شههشههمم کمک گرفتم و پا گذاشههتم به تیام از اتاق بیرون ز
شت و نیم پالتویی که  ضا دا ست درمون متراژ و ف سوئیت در اتاقی که اندازه یه 
شتم و نگام روی تخت موند و یعنی چند نفر توی  روی تخت افتاده بود رو بردا
خت  خت و یعنی ت بازی کردن ؟ این ت خت تو ب*ل*ل این مرد عشههق  این ت

نه ؟ یعنی من جای این تخت روی یه تشهههک محقر پا به زنانگی شهههاهیه آیلی
 گذاشتم ؟

 
سههری تکون دادم و بوض پس زدم و تو صههیام رو به ب*ل*ل کشههیدم و تیام 
شت و گفت :  صیام گذا شونی تب دار  ست روی پی شن کرد و د شین رو رو ما
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شه این بچه ؟ اون زنیکه هرجایی معلوم  صبح تبش پایین اومده بود و چ امروز 
 نی سر بچم چی آورده ؟

 
سحر آدم  - ضه ؟ میگفتی زودتر میومدم و دت تو که میدونی  چرا بهم نگفتی مری

 مادری کردن نیست چرا گذاشتی این بچه بره خونش؟
 
آدمش میکنم و زنیکه دیگه خواب بچه من هم قرار نیسههت ببینه و من تو این  -

 ش بیفته اون وقت اینپنف سال همه کاری واسه بچم کردم و نذاشتم خال رو تن
یدونم تو این دو روز  چه منو اینجور رنگی کرده ؟ من نم به تن ب یه شهه که  زنی

 خونشون بخاری نداشته که بچم اینجور تب و لرزی کرده ؟ زنیکه آدم نیست.
 

تیام عصبیه و چقدر تو این لحظه عاشق بچشه و آیا آیلین میتونه وجود صیام رو 
 قبول کنه؟

 
******* 

 
تلفنش لیسههت داروها رو واسههه شههایان باال میداد و یه بند از درجه  تیام پشههت

باالی تب صیام میگفت و رر میزد به جون شایان که چرا ایران نیست و این چه 
 وقت مهاجرته و من امشب به باور عشق این مرد به پسرب رسیدم.
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 تیام تلفنو قطا کرد و چرخید سههمت من و من خسههته گفتم : دکتره میگه تا کی
 باید باشه؟

 
 تبش پایین بیاد میریم و خسته ای؟ -تیام 

 
 خیلی. -
 

 سرم روبه شونش تکه داد و گفت : چشاتو یه کم ببند و عجیب قرمزن.
 

بوی عطر تلخش تو بینم بود و این بو فقط بوی عطرب نیسههت و بوی تنشههه و 
 بوی سیگاره و چقدر این بو خوبه و چقدر این شونه محکمه.

 
 با تمام وجود و عجب عطر خوبی زده لعنتی نفس میکشم

 
 خوب گذشت ؟ -
 
 آره ولی صیام نبود و دلم پیش صیام بود . -
 
 دلت واسه من تنگ نشد؟ -
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 نه. -
 
 بچه یه کم تعارف داشته باب...اون پسره که دیگه نیومد طرفت ؟ -
 
 ارم.د تیام من تا حاال خودم بودم و پس از این بعد نخواه حس کنم آقا باال سر -
 
ستم و  - صت هم ه ستم تا ته عمرت و من یه رلطی کردم تا ته دنیا مخل من ه

شههده بهترین دکتر زنانو بیارم تو رو آروم کنه این کارو میکنم و ولی آمین خیلی 
 سختهو خیلی...

 
 چی سخته ؟ -
 

 شونه کنار کشید و نفس عمیق تو ریه کشید و زیرلب گفت و من شنیدم که...
 
 وست دارم.عطر تنتو د -
 

 دهنم از این حرف باز موند و قدم اون طرف اتاق صیام برداشته شد.
 

به مرد مهربون شهههده امروز خیره نگاه کردم و اون پتو رو روی من وصههیام تو 
ب*ل*لم آروم گرفته مرتب کرد و خم شد و گونه صیام رو نرم ب*و*سید و رو 

 به من گفت : خسته ای و برو اتاقت بخواب.
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 پیشش باشم و اشکالی نداره؟ میخوام -
 
 چه اشکالی ممکنه داشته باشه؟ -
 
 دوباره تب نکنه.... -
 
 دکترب گفت احتمالش کمه و بازم حس کردی تنش داره خبرم کن. -
 

به اون پدر نگران خسههته خیره نگاه کردم و کی باورب میشههه پشههت این همه 
 ررور این همه عشق پدری خوابیده باشه؟

 
 ه ای.برو بخواب خست -
 

یه وری خندب باز به چشههم اومد و بینیم رو نرم کشههید و گفت : خودت هنوز 
 بچه ای و اون وقت بچه من به تو میگه مامان ؟

 
صدام  - ستیم مامان  شده فقط وقتی خودم و خودب دوتایی ه نباید بگه ؟ قرار 

 کنه.
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 تو بیشتر از سحر براب مادری کردی. -
 
 من عاشقشم. -
 

 اراده به شقیقه صیام مریض احوالم چسبید. گفتم و لبهام بی
 

به این همه عشههقم به پسههرب خیره نگاه کرد و گفت : آیلین هم میتونه صههیامو 
 دوست داشته باشه؟

 
 و چرا فکر من با اسم آیلین به اون تخت بی نظیر اتاقش کشیده شد؟

 
 من هیچ وقت با روحیات آیلین آشنا نبودم. -
 
 ازب میدونی. ولی انگار خیلی چیزا -
 
 تو خسته نیستی ؟ من که خیلی خوابم میاد. -
 
 بپیچون فسقله بچه و نوبت رئیست هم میرسه. -
 
 صدات واضح نمیاد انگاری. -
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بلند شد و برای بار آخر وسواسگونه پتو رو روی تن مادوتا مرتب کرد و گفت : 
 خواهرزن شیطونی دارم.

 
ن با آیلین برای توئه سراسر ریرت یه بو ایکاب میشد به این مرد گفت که آینده 

 بست مخروبه است.
 

صیات داره  ستی مرخ شید و گفت : را شدت داخز ک سته  سر از در ت در حال ب
 زیاد میشه و گفتم که ماستاتو کیسه کنی.

 
 خندیدم و دستم بیشتر دور تن صیام به محبتم چنگ انداخته چنگ شد.

 
 ا دنیا هم عوض نمیکنم.من این موجود تو ب*ل*لم آروم گرفته رو ب

 
******** 

 
قاشق رو توی سوپ نیمه دال گردوندم و گفتم : صیام یه دودقیقه بشین قربونت 

 برم و بچه مریض که اینقده نباید ورجه وورجه بکنه.
 

شق رو تو دهن کوچولوب هز  ست انداختن گردنم خرم کرد و من قا صیام با د
 امروز. دادم و اون کنار گوشم گفت : چه خوشگز شدی
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 بچه هیز هم به برکت وجود صیام خان دیدیم و حظشو بردیم.

 
تیام با تلفنش درگیر از پله ها پایین اومد و من پا رو پا انداختم و دامن تنگ یه 
وجب باالی زانوم باالتر رفت و تیام رو به گز پسههرب گفت : کمرت دیگه درد 

 نمیکنه؟
 

 نه . –صیام 
 

کاناپه جلوم روم نشههسههت و بازوهای صههیامش رو به دسههت گرفت و  تیام روی
شده به قول خودب همه چیزب گفت : از این به بعد  شاده  شمای گ خیره تو چ

 همه چیو به من میگی و آدم همه چیشو به باباب میگه و مگه نه پسر خوب؟
 

شت و  شم می اومد و نه لوس کردنای خاله فریال رو دا سبک تربیت خو از این 
 بی تفاوتی های جمشید خان رو. نه
 

شپزخونه به  صدا از در داخز اومدن و خاله مهری از آ سر و  وثوق و عاطی پر 
جمعمون ملحق شد و کمی بعد آهو و سارا هم برای دیدن این بچه مثال مریض 

 سر رسیدن .
 

 سارا از همون دم در رو بهم گفت : چه جیگر شده پدر سوخته.
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اب زیر و روم کرد و من هم عجیب دلم میخواسههت تیام یه وری خند زد و نگ

 برم یکی بخوابونم پس کلش .
 

صیام هم که قربونش برم نه گذاشت و نه برداشت یهو گفت : آره و خیلی جیگر 
 شده و منم میخوام برم ازب لب بگیرم.

 
ست کاناپه  سط  شد و مات اون نیم وجب قد و باالی روی میز و ساکت  جما 

 ها وایساده و موند.
 

 شما االن چی گفتی؟ –تیام 
 

سناک تیام بچمو به تته پته انداخت و بچه یهو عینهو نوار رو دور پخش  لحن تر
 شروت کرد که...

 
گه تو نگفتی  - عاطی گفت و م له  خا به  خدا عمو وثوق اون روز تو راهرو  به 

عمو ؟ همون روزه که خاله عاطی خوشههگز شههده بود تو تو راهرو بهش گفتی 
 م یه لب بهم بده.جیگرتو بخور
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شد و عاطی به ثانیه ای عین جت در رفت و حاال یکی باید تیام رو  وثوق کبود 
 با اون نیش باز جما میکرد.

 
شونه خاله مهری و قاه قاه میخندید و  شته بود رو  سر گذا سارا که بی خیال حیا 

سر انداخته بود پایی شو میخورد و آهو هم   نخاله مهری یا لب میگزید یا لبخند
 و من نمیتونستم درجه خندب رو تشخیم بدم.

 
داداب میدونم اول زندگیه ولی یه کم جلو بچه مراعات کنین و شههما هم  –تیام 

 آقا صیام همین االن از عمو وثوقت معذرت میخوای.
 

مگه درول گفتم ؟ واسهههه چی معذرت بخوام ؟ تازه مگه ایزل هر باز  –صههیام 
؟ تازه من میخوام آمینو ب*و*س کنم  آیسههانو ب*و*س میکنه معذرت میخواد

 نه عمو رو .
 

 دیگه اینبار من هم به خنده افتاده بودم و این بچه بزرگ بشه چی میشه ؟
 

 بچه که باباب این باشه ازب چه توقعی میشه داشت؟ –وثوق 
 

به که وثوق خوشههبختی رو  به خنده افتاد و چقدر خو یام خندید و ثوق هم  ت
 لمس میکنه.
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******** 
 

قدم  یارم  نت شهههده رو زیر و رو میکردم و بی توجه طرف میز ت های پری برگه 
 برمیداشتم که گفت : چته تو امروز؟

 
 سرباال گرفتم و تو صورت ته ریش دارب خیره شدم.

 
 هیچی و کسلم و دلم واسه جمشیدخان تنگ شده و باید حتما برم دیدنش. -
 
 فت رفا و رجوت میشه؟اون وقت کسلیت فقط با دیدن اون بابای بی عاط -
 
 حق نداری به جمشیدخان... -
 
بابا تو دهنت نمیگرده نه ؟ این واقعیته و واقعیت اینه که تو هیچ وقت نمیتونی  -

 به بابات بگی بابا.
 

 روی صندای نشستم و دست بردم طرف پیشونیم و نالیدم که...
 
 مشکلت با من چیه؟ -
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سههال ازت بزرگترم و اونقدر با  مشههکز تو با خودت چیه ؟ آمین من سههیزده -
 بابات شراکت داشتم که بدونم منشش چیه ؟ بابای تو فقط ررور داره.

 
به  - نداری ؟ تویی که  به جونم ررور  ند افتادی  با کمرب نداری ؟ تویی که  تو 

جرم آیلین نبودن تو انباری ویالت حبسههم کردی ررور نداری ؟ تو که عین یه 
 وحشی بهم ت*ج*ا*و*ز...

 
چشمای ررق خونش کار دستم داد و تو یه لحظه فاصله طی کرد و بازوهام رو 
توی مشههتاب چنگ زد و با چشههمای دو دو زدب تو چشههمای دو دو زدم خیره 

 نگاه کرد و گفت : دت المصب و تا کی میخوای بزنی تو سرم ؟
 
 تا وقتی بتونم از خونت خالصی پیدا کنم و تا وقتی دیگه هیچ وقت نبینمت. -
 

 داد زد اینبار...
 
مگه میذارم ؟ مگه میشه ؟ خیال کردی منم باباتم که بذارم باری به هرجهت  -

بار بیای ؟ هنوز بچه ای و بزرگت میکنم و میفهمی آمین؟ بزرگت میکنم و دنیا 
بای دور و برت  اون طرز فکر تو نیسهههت و دنیا پر از کثافته و همه و مثه آدم خو

شیدخان  ستن و حتی همه جم سادم نی ستن و من اگه رلطی کردم پاب وای هم نی
و من اون شههب خواسههتمت عذاب وجدانش هم تا ته عمر باهامه ولی بدون 
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سواری بگیری و آرزوی اینکه منو  شب یه عمر ازم  سه خاطر اون یه  نمیذارم وا
 نبینی هم به گور میبری و تو گوشت فرو کن.

 
شتم بابت حرفاب و بازوهامو که ول کرد خوا ستم از در بزنم بیرون که بهت دا

گفت : آخر هفته میریم مهمونی و بعدازرهر میریم خرید و از لباسههای شههما به 
ما خیری نرسیده پس باید خودم یه فکری بکنم و با اون پسره و چی بود اسمش 

 و هان سهراب هماهنگ کن میریم مزونش.
 

صورتم دادم و نگاهی به اون ست به کمر بردم و پوزخند رو زینت  صد و  د قد 
 نود تا انداختم و گفتم : اون وقت من هنوز قبول کردم با تو جایی بیام ؟

 
با استهزا به من دست به کمر زده خیره شد و چقدر این چشمای لعنتیش تو این 

 حالت جذاب تر از همیشه هستن.
 
 یادم نمیاد نظری پرسیده باشم. -
 
 پس بی زحمت با خورشیدجونتون برین خوب باشین. -
 
 با اونم میرم ولی اینبارو میخوام با تو برم. -
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 پوفی از سر حرص کشیدم و این مرد خدای زورگوییه.
 

******** 
 

سههراب با اون تیپ خاصهش در رو باز کرد و حاال میفهمم که سههراب چقدر 
 قدب کوتاهه.

 
 سهراب دستم رو به گرمی فشرد و بابت حضور تیام پر سوال بهم خیره شد.

 
 معرفی نمیکنی عزیزم ؟ – سهراب

 
به عادتش گفت عزیزم و اخم تیام یه هم گره خورد و دستش دور کمرم قفز شد 

 و این دستا چرا اینقدر دارن ؟
 

 نامزد آمین جان هستم. –تیام 
 

چشههمای سهههراب گرد شههد و من زیر لب گفتم : بعدا برات توضههیح میدم 
 سهراب.

 
رد و گفت : چه لباسههی مدنظرته سهههراب از سههر احبار لبخندی حواله تیام ک

 آمین.
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 میشه طرحای جدیدتو ببینم؟ -
 

سهههراب طرف اتاق پر از مانکن حرکت کرد و تیام تو گوشههم گفت : بعدا بابت 
 این عزیزم توضیح میدی و ولی االن یه لباسی انتخاب میکنی که من مدنظرمه.

 
 تعارف نکن جون من و میخوای بقچه پیچ بیام همرات؟ -
 
 نمیاد.بدم  -
 

 این مرد داد من رو در میاره.
 

سهههراب لباسههای جدیدب رو بهم نشههون میداد و من از بین همهو اون لباس 
 رومی رو با تنالیته رنگ فیروه ای پسندیدم و تیام سر کرد تو گوشم که...

 
 عین بچه آدم همون گیپور مشکیه رو بر میداری. -
 
اخم به لباس مدنظر اون نگاه کردم که بدک هم نبود ولی بابت همون گیپور  یا

 دست ها و باالی دکلتش پوشیده به نظر می اومد.
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 ولی این قشنگ تره. -
 
 با من داری میری مهمونی و من میگم این قشنگ تره. -
 

شون رو با نوک اون  سط ابروهام و گر ست برد و با حرص نگاب کردم و اون د
 شیده مردونش باز کرد.انگشت ک

 
سهههراب با شههوخی و خنده لباس رو توی جعبه گذاشههت برام و من میدونم که 

 لعیا حتما با این مرد خوب پوب و مهربون خوشبخت میشه.
 

 سهراب دم در بهم گفت : بهت زنگ میزنم آمین.
 

 این یعنی یه توضیح درست درمون بهم بدهکاری آمین خانوم.
 

 شکی رنگ تیام نشستم و تو پیدم که...روی صندلی مرسدس بنز م
 
شیدخان بهترین طراح مدل لباس  - تو و آیلین که ازدواج کنین فکر میکنی جم

تهرونو به عروسههی دخترب دعوت نمیکنه ؟ این چه حرفی بود ؟ آخه تو کی 
 نامزد من بودی؟
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ستم  - شوهرت که ه ست میگی من هیچ وقت نامزدت نبودم ولی  خب اینو را
 ضر تو تنها زن منی.ودر حال حا

 
 داری شورشو درمیاری. -
 
شور چیو ؟ شور اینکه زن من معلوم نیست با این مرتیکه چه رابطه ای داشته  -
 ؟
 
 حالم ازت به هم میخوره. -
 

چونه ای که طرف شیشه گرفته بودم میون انگشتاب اسیر شد و صورتش تو یه 
 د.صداب به گوشم رسیسانتی صورتم وایساد و و از بین دندونای کلید شدب 

 
 دیگه حق ندرای این جمله رو بگی و حالیته ؟ -
 

 ترسیده بودم و اون میفهمید.
 
 چونمو ول کن و دردم میاد. -
 
 منم از حرفات دردم میاد. -
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 حاال کی میتونه این بشرو با یه من عسز بخوره؟

 
شدی پانچو رو تن کردم و آهو از توی آینه نگام کرد و گفت : ماه تر از هم شه  ی

 آمین.
 
 تو بیشتر فدات شم و ساالر که از خوشی دق میکنه امشب. -
 

 آهو خندید و سارا گفت : آره بخند و داداب منو دق بده و بخند.
 

 چی کارب داری ؟ مردا رو باید دق داد وگرنه آدم نمیشن. –عاطی 
 

 خوب تک زنگ تیام هممون رو از آرایشههگاه بیرون کشههوند و تیام چرا اینقدر
 تیپ شده امشب؟

 
شما  صورت آهو زیر لب گفت : عزیزدل  شت و خیره تو  ساالر قدمی جلو گذا

 امشب قصد جون بنده رو کردی؟
 

شد و بعد به  سی  شوول احوالپر شت و با لبخند رو به تیام م آهو محز هم نذا
شتنی من  ست دا شکی رنگ دو سدس بنزم صندلی عقب مر تعارف تیام روی 

 این لحظه ها ساالر با فک باز شاهد این بی محلی بود.جاگیر شد و تو تموم 
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خندیدم و روی صههندلی جلو و کنار تیام جاگیر شهههدم و تیام لحظه ای خیره 

 نمیرخم شد و چرا چند وقتیه من به این خیرگی ها عادت کردم؟
 

 برای رفا سکوت دست بردم طرف پخش و دکمه پاور رو زدم.
 

شتم و انگار تنها نقطه تفاهم من و این مرد این  این آهنگ رو عجیب ست دا دو
 آهنگه.

 
 " کنارت چقدر حال من بهتره و از اون حالی که این روزها میشه داشت

 
 اگه دنیا هر چی که داشتم گرفت ولی دستتو توی دستام گذاشت

 
 بگو تا کجا میشه همدست بود و تو راهی که بیراهه همپای ماست

 
 تر از شبه و تو این شب که کاب*و*س رویای ماستتو صبحی که تاریک 

 
 با چشمات پر کن نگاه منو و که یک عمره از وهم خالی تره

 
 حقیقی ترین لحظه هامو ببین و که از آرزو هم خیالی تره
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 بگو تا کجا میشه همدست بود و تو راهی که بیراهه همپای ماست

 
 و*س رویای ماست "تو صبحی که تاریک تر از شبه و تو این شب که کاب*

 
نگام رو دادم به نیمرخ مرد زورگوی این روزام و تا کی قراره ببینمش رو نمیدونم 
ولی بودن تو خونش رو دوست دارم و من اون اتاق طبقه پایین رو حتی با وجود 

 بدترین خاطرم دوست دارم.
 

ر ساالاین مهمونی که داریم میریم خونه رقیب تجاری منه و زیاد از من و  –تیام 
و وثوق و بهزاد دور نشههین و اون مرتیکه برای ضههربه زدن به من دسههت به هر 

 کاری میزنه.
 

آهو از بین دو صههندلی خودشههو جلو کشههید و گفت : برای چی اون وقت همه 
 داریم میریم ؟

 
پدرب یکی از آشههنا های نزدیک باباسهههت اینه که برای راهرسهههازی  –تیام 

 جوونای خونواده داری میریم.
 
 فرت آرشته به صداب از نفرتی که به کارن داشت هم بیشتر بود انگار.ن
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پا روی سههنگفرب باری گذاشههتم که دسههت کمی از بال تیام نداشههت و تیام 
بازوشو طرفم دراز کرد و من دست دروز بازب حلقه کردم و حس ترسی که از 

 دیدن رقیب تیام داشتم رو پس زدم.
 

به زور دست آهو رو دور بازوب حلقه کرد و سارا از این جنگ و جدل به  ساالر
 خنده افتاد.

 
به اشاره وثوق همگی پا به سالن گذاشتیم و خدمتکاری پالتوها و شال هامو رو 

 ازمون گرفت و سارا گفت : تیام من از مهمونی های تو بیشتر خوشم میاد.
 

سر باال گرف ته و نخوت تو حرکاتش من رو دنبال تیام یه وری خندی زد و با اون 
 خودب به مجلس کشوند.

 
بهزاد با دیدنمون طرفمون قدم برداشهههت و با دیدن زیبایی خیره کننده سهههارا 
قدماب سست شد و سارا برای جبران این همه کم محلی از کنارب گذشت و 
دسههت برد و یکی از گیالسههای مارتینی رو از روی میز برداشههت و از پشههت 

 : به به پاشا خانو نیگا و هر روز بهتر از دیروز. گیالس گفت
 

ست پیچیده دور بازوی  سیدم به اون مردی که تیز من و د شو گرفتم و ر رد نگا
 تیام رو نگاه میکرد.
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جذاب بود ولی نه به اندازه تیام و با اسههتیز خاصههش طرفمون اومد و من فقط 

ست دور کمرب حلق سارا د سارا بهزاد رو دیدم که تو کمال بهت  ه کرد و عمال 
 رو تا جای ممکن به خودب چسبوند.

 
 وثوق زیر لب گفت : مرتیکه دزد ناموس ول کنمون نیست انگار.

 
خیره به من و من معذب از نگاب جلوی رومون وایساد و دست طرف تیام دراز 

 کرد و گفت : واقعا خوشحالم کردین که اومدین.
 

ندادن و من  های جما عکس العملی نشههون  مه خیرگی مرد ها برای این ه تن
یام جان معرفی نمیکنی ؟  به زور روی لب نشههوندم و اون گفت : ت لبخندی 

 انگار خانوم رو تا حاال ندیدم.
 

شدن  ساالر رو وچنگ  شیدن  ست به کنار لب ک اخم های وثوق رو دیدم و د
 بیشتر دست بهزاد رو دور کمر سارا.

 
 آمین. تیام من رو به خودب چسبوند و گفت : همسرم و

 
 برق تعجب نگاه پاشاخان بیشتر ازتعجب وجود من بود .
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 چه بی سروصدا. -پاشاخان 
 

به خاطر یه سههری از مشههکالت مراسههم رو گذاشههتیم برای یه قرصههت  –تیام 
 مناسب.

 
پاشاخان ابرویی باال انداخت و طرف گروه موسیقی دستی تکون داد و خیره به 

گفت : دوست دارم اولین ر*ق*صم رو با زن خوشگلت  صورت من رو به تیام
 شروت کنم تیام.

 
با لبخند پاشههاخان به اجبار از شههر دسههتای تیام خالص شههدم و دسههت دارش 

 دستم رو فشرد.
 

میدونستم جنگ اعصابی بس بزرگ در پیشه که صدای تیام مانا حرکت بیشترم 
 شد.

 
ست داری اولین ر*ق* –تیام  شگلت ولی من فکر میکردم دو صتو با نامزد خو

 داشته باشی.
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پر سههیاسههت نگاه پاشهها رو به سههمت دختر ایسههتاده کنار پیانو کشههوند و پاشهها 
لبخندی پر تمسههخر به لب آورد و گفت : میخوای با زنت بر*ق*صههی چرا منو 

 پاسم میدی؟
 

شمای پر خون تیام  شد و نگاه بهت زده من تو چ ستم دال  شت د به ثانیه ای پ
 نشست.

 
 میبینمت. –پاشا 

 
 من هنوز مات ب*و*سه دال اون مرد مثال جنتلمن بودم.

 
 دست تیام کمرم رو چنگ زد و صداب دم گوشم شنیده شد.

 
 بر*ق*صیم. -
 

یه مکث چند  عد از  با آهنگ الیت موجود آروم آروم حرکت میکردیم و من ب
 دقیقه ای گفتم : پاشا بد به نظر نمیرسه.

 
 میکنم. بد یا خوب بودنشو من تعیین -
 

 باز هم م*س*تبد شده بود.
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 سرب کنار گوشم مکث کرد و صداب باز شنیده شد که ...

 
 خوشگز شدی. -
 

شکر  شکز گرفت و گفتم : بابت این تعریف از من ت سته رو لبم  لبخندی ناخوا
 میخوای؟

 
شگلش به ما  شاخانی رو که درحال ر*ق*ص با نامزد خو خندید و من دیدم پا

 خیره بود.
 
 مرتیکه عادت داره دست بذاره روی نقطه ضعفای من .اون  -
 

 و این جمله چه معنی داشت ؟ آیا من هم نقطه ضعف بودم ؟
 
جا  - به این ما رو  پای  ندین چرا  ند چ یارو چ با این  که معلوم نی  ها  ما شهه

 کشوندین؟
 
 چون ما نمیخوایم نمک گیر این مرتیکه بشیم. -
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 چطور نمک گیرتون میکنه؟ -
 
صههبح بهترین روسههپیگرای شهههرو تو بهترین اتاقای ویالب در  یه شههب تا -

نه و اگه میبینی سهههاالر  له میک عام به م ما رو مجبور  عد  یذاره و ب یارمون م اخت
اینجاست به خاطر باباشه وگرنه اون ربطی به این دشمنی نداره و مساله اصلی 

 ی.منم و بعد از من وثوق و بهزاد و حاال بهتره اینقدر تابلو تعجب نکن
 

 اشارب به فک بازم بود و چشمایی که داشت تو کاسه بیرون میزد.
 

ر*ق*صههمون تموم شههد و تیام قبز از رها کردن کمرم تو گوشههم گفت : نزدیک 
 وثوق و عاطی باب و برمیگردم.

 
 دیدم که طرف میز قمار قدم برداشت و یه چیزی تو دل من جوشید.

 
 ید که...کنار وثوق وایسادم و وثوق خیره به تیام رر

 
انگار هیچ سههنگی تو دنیا پیدا نمیشههه که به واسههطش سههر تیامو بهش  –وثوق 

 بکوبونیم.
 
 چرا داره قمار میکنه؟ -
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 به اخمم لبخندی زد و سر خم کرد تو صورتم و آروم گفت : نگرانشی؟
 
 نه. -
 

 قاطا گفتم ولی لبخند وثوق بیشتر شد.
 
 چقدره ؟ حداقز رقمی که سر اون میزقمار میشه -
 

 حداقلش اندازه بیست درصد سهام کارخونه فریدون خانه. –وثوق 
 
 تیام چرا باید بشینه سر اون میز؟ -
 

سر  –وثوق  شون میده و مطمئن باب از  شو ن این رقابت کالس کاره و تیام قدرت
اون میز برنده بیرون میاد و پاشههها هیچ وقت باهاب بازی نمیکنه چون میدونه 

 د منتظر مهمونی جبرانی تیام باشیم.میبازه و ما بای
 
 تیام میگفت اون به همه شما نیاز داره. -
 

به بهزاد نیاز داره و چون بهزاد میتونه به نصف قیمت براب آهن جور کنه  –وثوق 
و به من نیاز داره که نمیذارم هیچ مناقصههه ای از زیر دسههتم دربره و به تیام نیاز 
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ای تجاری صادرشده به اروپا برای تیامه و داره چون حداقز هفتاد درصد کااله
 پاشا هیچ وقت قانا نبوده و تو هر زمینه اقتصادی یه دستی برده.

 
 انگار دارم از این بابا میترسم. -
 

 تیام نمیذاره پاشا از دوکیلومتری آدمای مهم زندگیش هم رد بشه. –وثوق 
 
 من واسه اون مهم نیستم. -
 

ر*ق*ص رو بهم گفت : مهمی و اینو منی بهت  عاطی اینبار بی خیال پیسههت
 میگم که یه عمر باالتر از گز بهم نگفته و مثه خواهرب بزرگم کرده.

 
نگامو دادم به تیامی که با نیشههخند به رقیباب نگاه میکرد و ورق وسههط میز 

 میریخت.
 

 چرا از خودت پذیرایی نمیکنی؟ –پاشا 
 

 نامزدت راضی به زندگی تو ایران اومدم چیزی بگم که وثوق گفت : شنیده بودم
 نمیشه؟

 
 واقعا من نمیدونم کی این شایعه نامزدی من و دخترخالمو پخش کدره؟ –پاشا 
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 ولی وجود آلما تو این مهمونی چیز دیگه ای میگه. –وثوق 

 
 من جوابگوی کارای آلما نیستم. –پاشا 

 
 نگاهش اینبار به من بود.

 
 چطور با تیام آشنا شدی ؟ –پاشا 

 
و همیشه برای من هم سوال بوده چطور مامان ترک تبار تو با بابات آشنا  –وثوق 

 شده ؟
 

 تو دانشگاه عاشق هم شدن و نگفتی آمین. –پاشا 
 
 خب و من... -
 

 دختر جمشیدخان مهرزاد جلو روت وایساده. –وثوق 
 

 شوخی نکن وثوق و من آیلینو دیدم و... –پاشا 
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 ی حالتم بود.مکثش برای خیرگیش تو نگاه ب
 

 پس تو همونی... –پاشا 
 

صدا رو  ستوی ذهنم ردپای این  ستم از پ صداب پایین بود و من انگار میخوا
 تشخیم بدم.

 
 این مرد کیه ؟

 
به صههورتش خیره شههده بودم که کنار گوشههم گفت : زور نزن و من به خاطرت 

 نمیام.
 

 ولی من این صدا رو میشناسم و میدونم که میشناسم.
 

ی پیش خدمتی که کنارمون رد میشههد لیوانی آب پرتقال برداشههت و به از سههین
 دستم داد و خیره به دستم گفت که...

 
 حلقت کو ؟ گمش کردی؟ –پاشا 

 
 اینبار وثوق هم ساکت شد و عصبی آبجوب رو باال رفت.
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 من و منی کردمم که سارا به دادم رسید.
 

 کم و نمونه دیگشو تیام سفارب داده. دقیقا گمش کرده و حواس پرته یه –سارا 
 

سر  صیبمون کرد و گفت : به مهمونای دیگه  ستی ن شا خان پوزخندی زیرپو پا
 بزنم برمیگردم.

 
 اگه ما نمی اومدیم بهتر نبود ؟ –عاطی 

 
 عاطی و عزیزم و من و تو در مورد دلیلش حرف زدیم. –وثوق 

 
تعارف زدنو باید دو دوسههتی  خب یه کم سههفت باشههین و مگه هر چی –عاطی 

 قبول کنین؟
 

 عزیزم من که نمیتونم ... –وثوق 
 

 نه خوشم باشه و یعنی من شنبه دادخواست طالق ندم عاطی نیستم. –عاطی 
 

 دست وثوق دور کمر عاطی حلقه شد و سارا سر کرد تو گوشم که...
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 ون میخواد.اینقده بدم میاد مراعات حال ما عذبا رو نمیکنن و نمیگن ما دلم -
 

خندیدم و نگام به تیامی بود که هنوز هم لبخند به لب داشت و با تخمینی پیش 
سالش رو هم  سومین جام ب*ر*ا*ب قرمز هفت  شد حدس زد که  پا افتاده می

 تموم کرده.
 
 دلم شور میزنه سارا. -
 
سر  - شده و من مطمئنم زیر  ساعته گم و گور  شور آهو رو میزنه که دو  حتما 

 ساالره.
 
 دوباره تو چشمت چارتا پسر دید از این طفز معصوم رافز شدی؟ -
 
 واال فعال بهزاد خانن که خودشونو دارن با دافا خفه میکنن. -
 

 نگام کشیده شد سمت بهزاد که به بار تکیه داده با دوتا دختر میخندید.
 
 حسودیت شده؟ -
 
 عمرا. -
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 حسودیت شده. -
 
 تو بگو یه درصد. -
 
 شده. حسودیت -
 
 مگه آدمه که به خاطرب حسودی کنم. -
 
 حسودیت شده. -
 
 اون لیاقت منو نداره. -
 
 خب حسودیت شده. -
 
آره حسههودیم شههده و که چی ؟ من و اون از اولش هم واسههه هم نبودیم و اگه  -

شتم رفتم می  ست اون وقتی که از خونه بابام جا گذا سوزن منو میخوا سر  فقط 
 اومد دنبالم.

 
ست روی شتم و مثال تیام دلش به وثوق با عاطی جیک تو جیک  د شونش گذا
 خوب بود؟
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دیدم که تیام از سر میز بلند شد و کمی روی میز خم شد و صددرصد در حال 

 کری خونی که من نمیشنیدم یه وری خند مخصوصشو زد.
 

 کنارم که ایستاد و خیره به نیمرخش گفتم : همه چی خوبه ؟
 

ن می فهمیدم دال اون سه تا جام ب*ر*ا*ب هفت ساله نگام کرد و خندید و م
 است.

 
دسههتش که دور کمرم پیچید من از م*س*ت بودنش چندشههم شههد و این مرد 

 متعادلش چیز درستی نیست چه برسه به م*س*تش.
 

خاطره اون دو شهههب تو ذهنم رژه میرفت و دسههتش مثه آهن دال روی پهلوم 
 گذاشته فرو میرفت.

 
 ایساد و باز پیشنهاد ر*ق*ص داد خوشحال شدم.پاشاخان که جلمون و

 
 اون بارو از زیر ر*ق*ص شونه خالی کردی و اینبارو نمیذارم. –پاشا 

 
شاخان جذاب و  صی پیدا کردم و لبخندی به پا ستش خال بی نگاه به تیام از د

 شیک پوب زدم.
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شت  شت و انگ ست روی قوس کمرم گذا شتم و اون د شونش گذا ست روی  د

 گمون بین هم قفز شد.دستای دی
 
 میخوای بدونی من کیم؟ -
 

 سری تکون دادم که گفت : شاید یه روز گفتم و شاید هم نه.
 

 نگاهش هیز نبود ولی انگار تا ته مورم رو آنالیز میکرد.
 
چرا با تیام ازدواج کردی ؟ اون از تو خیلی بزرگتره و خبرشههو داشههتم که قراره  -

 خواهرت باهاب ازدواج کنه.
 

حالت نگاب کردم و ته یه مکث درست حسابی گفتم : همه چی اونجوری  بی
 که ما میخوایم پیش نمیره.

 
 ابرویی باال انداخت و و چرخوندم و من از بلدی کارب خوشم اومد.

 
 ر*ق*صتون نشون میده و تجربه های زیادی داشتین. -
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 م.خب آره و ولی یکی از بهترین ر*ق*صام رو امشب دارم تجربه میکن -
 
 من تحت تاثیر قرار نمیگیرم. -
 
 میدونم و تیام همیشه دست میذاره روی چیزای خاص. -
 
من خاص نیستم و واقا بینم و شاید امشب به واسطه تیام به چشمتون اومده  -

 باشم ولی مطمئنا پامو که از اینجا بذارم بیرون منو فراموب میکنین.
 
 برات مهمه که فراموشت نکنم؟ -
 
 ن یه ذره.حتی بگی -
 
 پس مساله چیه ؟ انگار از ر*ق*صیدن با من ل*ذ*ت نمیبری . -
 
من یه عمر کنار مردی زندگی کردم که از نظر رفتاری فوق العاده پیچیده بوده  -

ولی خیلی راحت خط مشههی زندگیشههو یاد گرفتم و بقیه مردا برام آسههونن و 
 ی پیچونین؟ذهنشون کف دستمه و شما از من یه چیزی میخواین و چرا م

 
 پس اون چیزایی که در موردت میگفت راسته. -
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 کی؟ -
 
 همه چیزو که نباید بدونی خانوم کوچولو. -
 
 شما تو زندگی من چه نقشی داشتین؟ -
 
صیاتتو و  - صو شنیدم و خ سمتو  شم به زندگی تو مربوه نبوده و من فقط ا نق

 چون خاص بودی تو ذهنم موندی.
 
 تو لیست طرف قراردادای بابام ندیدم.من هیچ وقت اسم شما رو  -
 
 شنیده بودم بابا صداب نمیزنی؟ -
 
 شما اینا رو از کجا میدونین؟ -
 
اونقدری میدونم که بابات میخواسههته آیلینو ببنده به ریش تیام ملکان و فقط  -

 نمیدونم تو این وسط چی کاره ای.
 
 چه کاره بودن من به شما مربوطه؟ -
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شیده سط زندگی من چی  سرب به عقب ک شد و قهقش هوا رفت و این مرد و
 کار میکنه؟

 
 زبون هم که داری. -
 
 دقیقا این ر*ق*ص مسخره کی تموم میشه؟ -
 
زمانیکه من بخوام و من فعال دارم ل*ذ*ت میبرم و فکر نمیکردم اینقدر لوند  -

 باشی.
 

بات ای با جه گرفتم  نداختم و من خر کمی دل رن ندب ن به چ  نلحن لعنتیش 
 تعریف.

 
شه اون جماعتی که از من  - صفتم و ولی یادت با االن تو دید تو من یه حیوون 

 حرف زدن با من دشمنن و دوست دارم باز هم ببینمت.
 
 و من حتما باید به عالقه شما اهمیتی بدم؟ -
 

ر*ق*صههمون تموم شههده بود ولی هنوز جلوی هم ایسههتاده بودیم و همو نگاه 
 گاب اذیتم میکرد.میکردیم و تفریح توی ن
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 من حتی اگه بخوام میتونم ... -
 
 پاشا زن خوب مشربی دارم که بی خیالش نمیشی؟ -
 

 سه جام ب*ر*ا*ب قرمز هفت ساله خورده بود و لحنش ذره ای شز نبود.
 

 ریرت بهت نمیاد تیام. –پاشا 
 

 دست تیام دور کمرم حلقه شد و اینبار تماس تنش به تنم اذیتم نکرد.
 

 مهمونیت داره کسز کننده میشه. –تیام 
 

 جواب پاشا رو پیچوند و پاشا فقط پوزخندی زد.
 

 روی یکی از صندلیا که نشستم گفت : خسته نیستی؟
 
 نه. -
 
 چی میگفت؟ -
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 اون منو میشناسه. -
 

 برق کالفگی رو تو نگاب میدیدم.
 
 از کجا؟ -
 
 نگفت. -
 
 تو چرا اینقدر تو نخشی؟ -
 
 صداب آشناست. -
 
 چی؟ -
 
شت تلفن یا جای دیگه رو نمیدونم و ولی  - شنیدم و حاال پ شو  صدا مطمئنم 

 میدونم که تن صداب آشناست.
 

 باز نگاب طوفان زده شد و میخ شد و تو نگام فرو رفت.
 
 چرا اینقدر بهش چسبیده بودی ؟ -
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 تیام انگار باز حالت خوب نیست. -
 

د چرا حلقه ندارم ؟ منم با چشههم رره کنارم نشههسههت و من گفتم : ازم پرسههی
 میخوام از تو بپرسم چرا با آینده من بازی میکنی؟

 
نمیخوام آیندت با این جماعت لجن رقم بخوره و جماعتی که پاشههها زاهد  -

 توشون باشه به درد جرز دیوار هم نمی خوره .
 
ستگار آیلین بودن و  - صف آدم حسابیای اینجا خوا چرا ؟ میتونم با یقین بگم ن

ون مرد کت مشکی رو میبینی؟ تک پسر دکتر فرشاد معروفه و سال پیش مثال ا
پا درازتر از  با گز و شههیرینی اومد خونمون و هربار دسهههت از  بار  دقیقا پنف 
بار آویزونه گرین کارت آمریکا رو  یا اون پسههره که از  به چاک و  خونمون زد 

د یکیو هم رداشهههت و من مطمئن بودم که آیلین بهش بله میگه ولی آیلین این 
هات  با به درد ال جرز دیوار نمی خورن و منم  عت  ما کرد و و تو میگی این ج
به درد ال جرز دیوار هم نمی خورن و چون مرد نیسههتن و چون جز  موافقم و 
شم و  شق هم ب ست و من اگه یه روز بخوام عا وثوق هیچکی تو این جما آدم نی

صفرای صیت آدما رو به  شخ شم که  شق می خوابیده جلو رقمای  میرم جایی عا
له  یه دختربچه نوزده سههها به  بانکیشههون نسههنجن و میرم جایییکه  حسهههاب 
بدونن و میرم جاییکه حتی اگه نون شهههب هم  ت*ج*ا*و*ز کردنو گ*ن*ا*ه 

 نباشه تهش یه کم عشق باشه و من اینجا نمیتونم این چیزا رو پیدا کنم.
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ر ق داشته باشی و دمن هم نمیتونم بذارم نون شب نداشته باشی عوضش عش -

 ضمن جلوی من حرف از یه لگوری هیچی ندار نزن.
 
 آیندم هم به تو مربوطه ؟ -
 
 همه چیت به من مربوطه . -
 

 نگام به نیمرخ جدیش بود و این مرد حسابی داره.
 

******** 
 

بچه ها جلوتر از ما بودن و من پانچو می پوشههیدم و تیام یه وری تکیه داده به 
 به من تو فکر بود. دیوار و خیره

 
 با استرس گفتم که...

 
 من امشبو میخوام برم خونه آهو. -
 

دیدم که چطور خون شد چشماب و دو قدم فاصله رو به آنی پر کرد و بازوهامو 
 اسیر دستاب کرد.
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د ت چه مرگته تو امشههب ؟ چرا ازم فرار میکنی ؟ ازم میترسههی ؟ آره آمین ازم  -

 میترسی؟
 

و میدیدم که یه چی تو نگاب رنگ عوض میکنه و میدیم  فقط نگاب میکردم
سخت زندگیم  شه و میدیدم که این مرد این روزا مرد اون روزای  که عذاب میک

 نیست.
 
قول دادم آمین و ندادم ؟ تیامه و قولش و د ت المروت چی واسههت تو این چند  -

 وقته کم گذاشتم ؟
 

 مکث کردم و این دل لعنتی نذاشت که نگم .
 
 ه کم باور امنیت و من از تکرار اون دوشب میترسم.ی -
 

به خودم که اومدم میون دسههتاب فشههرده میشههدم و اون منو هر لحظه تو حجم 
بار از این حجم دال  که چرا این یدونم  حز تر میکرد و من نم آ*ل*و*شههش 

 نترسیدم.
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تنم رو از میون اون همه گرما بیرون کشههیدم و تار موی افتاده روی چشههمام رو 
تا بنا به اتفاق نگرده روی اون آدمی که  کناری زدم و نگامو دوختم به یه نقطه 

 انعکاس لبخندب رو حتی بی نگاه هم میتونستم حس کنم.
 

 از در بیرون زدم و اون هم دنبالم راه افتاد.
 
ناراحتت کردم ؟ ناراحتت هم کرده باشههم هدف من فقط این بود که بهت  -

شه ثابت کنم پیش من تا دنیا د ست امنیت داری و حرف تیام ملکان دوتا نمی نیا
 و من بی اجازت پا به حریمت نمیذارم.

 
بذار " و پس زدم این نوک  پا  یا و  خدا ب نه تو رو  که بگم "  مد  تا نوک زبونم او

 زبون رو.
 
 حاال چرا ساکتی؟ -
 

ست  شده من چپ و را باز نادیدب گرفتم و من نمیدونم که چرا این مخ لعنت 
 و اون دستای پیچیده دور تنم رو بک و پلی میکنه؟ صحنه من

 
 نمیای با ما؟ –سارا 

 
 نه و به صیام قول داده فردا رو با هم برن بگردن. –تیام 
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 تنها تنها؟ –سارا 

 
 خبرتون میکنم. -
 

 منو از قلم نندازی . –ساالر 
 

شد و من رری ضمیمه حرفش  شیدن نوک بینیم هم پس  زدم و نگام تو نگاه  ک
 پر از برق مخصوص امشب تیام نشست.

 
شه  سب اتفاق گو شا رو بر ح ستم و اون اینبار خیره به راه گفت : پا ش کنارب ن
خیابون هم دیدی پاب صههبر نکن و اون همیشههه عادت داره منو تهدید کنه و 

 مخصوصا حاال که تو پروژه نگین به سرمایه گذاری من و بابا هم نیاز داره.
 
 با اینکه صداب رو مخمه ولی در جما آدم خوبی به نظر میومد. -
 
 آمین... -
 
 چیه ؟ عادت نداری یکیو بهتر از خودت ببینی؟ -
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 پاشا هچ وقت از من بهتر نبوده . -
 
 پس چرا نقطه ضعفته ؟ -
 
ضعفای من همه  - ست که نمیفهمی نقطه  ست و همین جا شتباه تو همین جا ا

 تو پاشا رو نمیشناسی. آدمای عزیز زندگیمن و
 
میشناسم و چون یه عمر با مردایی زندگی کردم که روشای تجارتشون کثیف  -

 بوده و یکیش هم تو و همتون فقط فکر منفعتتونین.
 
 منو با جمشیدخان یکی نکن. -
 
چرا ؟ اون که برام عزیزتره و من بابامو دوسههت دارم و حتی اگه بد دوسههش  -

 دارم.
 
یلینو به سههرمایه گذاری من تو واردات جدیدب فروخت ؟ میدونی بابات آ -

 بابای تو اینجور آدمیه و من هیچ وقت بچمو قاطی تجارتم نمیکنم.
 
 واسه تو که بد نشد. -
 



  640 

 

عوضههش اون دخترب سههرمو کاله گذاشههت و آیلین برنگرده حسههابمو بد با  -
 بابات صاف میکنم.

 
شینه اینجا - - صاف کنی و بذار مبحث  بابای من هم می ساب  تا تو باهاب ح

سی که همه رو نوک  شیدخان یعنی ک ضیح بدم و جم ست تو شیدخانو وا جم
 انگشتش می چرخن و هیچکی تا حاال نتونسته بازیش بده.

 
 زنش که خوب تونست. -
 
 آذر لیاقت نداشت. -
 
 حتما لیاقتو بابای تو داشته و نه ؟ -
 
 ن فرشتمو ول نمیکرد آذرو بچسبه.نه و اگه اون لیاقت داشت ماما -
 
 چه اعجب یه بار طرف باباتو نگرفتی. -
 
 وقتی بحث مامانم و جمشیدخان باشه مامانم خیلی عزیزتره. -
 

 فقط نگام کرد و لعنت به رنگ این چشما که امشب اینقدر خوب رنگ ترن.
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******** 

 
شد و تیام با پوزخند بارزب گفت :  صیام دور گردنم حلقه  ست  ید تو حتما باد

 این فسقله جا با این بچه بخوابی؟
 
 من و صیام راحتیم. -
 
 دت المصب من ناراحتم و ازم میترسی هنوز؟ -
 
نه و فقط میخوام خیال خودم راحت بشههه و شههبای مهمونی خاطره خوبی تو  -

 اون اتاق ندارم.
 

و کنار گوشههم گفت :  خم شههد و پتو رو تا بیخ گردن من و صههیام باال کشههید
 عوضش واسه من خاطره های خوبی بوده.

 
دندونام روی هم ساییده شدن و نمیدونم که چرا امشب من از این مرد اونجور 

 که باید حرص نمیخورم.
 
 دهنت بو میده. -
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 چی؟ -
 
من این بو رو دوست ندارم و همون بویی رو میده که وقتی بچه بودم بابام این  -

 همون بویی که باهاب کتکم زد.بو رو میداد و 
 

لبه تخت نشههسههت و دسههت برد میون موهام و گفت : من با تو چه کنم ؟ بی 
 خیالش هم که نمیشی و دیدنش زجره آمین.

 
بابامه تیام و فقط تو بچگیم کتکم زد و درد داشههت ولی درد تسههمه تو بیشههتر  -

 بود.
 
رضههم کرد دردم اومد و دردمو سههر تو خالی کردم آمین و از اینکه بابات خر ف -

 دردمو رو تن تو خالی کردم و دردمو خالی کردم و حاال بدتر دارم درد میکشم .
 
 خوب بودن بهت نمیاد تیام. -
 

 دستش میون موهام بود و حس حرکت نرم دستاب به نخوت مینداختم.
 
 من جبران میکنم . -
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 ذهنم هم پاک میکنی؟ -
 
 داشته باشی. میتونستم حتما میکردم و خواب خوبی -
 

مه  ما از این ه یده بودم حت گه ای د جای دی گه من این مرد رو  ند شهههد و ا بل
 جذابیتش خوشم می اومد.

 
کراوات شز و دو دکمه باز یقش و آستینای باالز دب منظره جذابی ازب ساخته 

 بود و این مرد دقیقا تا کی شوهر منه؟
 

زد و گفت : اهز اهمیت دادن به  سارا شونه به شونم زد و با سر اشاره ای به تیام
 صیام نبود.

 
 اشتباه هممون هم همینه و هیچکس به اندازه اون به صیام اهمیت نمیده. -
 

 چی شده باهاب خوب شدی؟ –آهو 
 
 خوب نشدم و کنار اومدم و من مجبورم چندماهی تحملش کنم. -
 

 مجبور نیستی آمین و تو فقط صیوه اونی. –سارا 
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 اونجام. واسه خاطر صیام -
 

 کاب اینا بهونه نباشه. –آهو 
 
 من به آیلین خ*ی*ا*ن*ت نمیکنم. -
 

بحث آیلین نیست و بحث پسر دایی بی لیاقت منه و تو بهترینا رو میتونی  –سارا 
 تو زندگیت تجربه کنی و خودتو اسیر نکن.

 
 چتون شده امروز؟ -
 

فی کرد و اون آمین من میترسههم و اون دیشههب توی جما تو رو زنش معر –آهو 
 داره رو آبروی بابات قمار میکنه.

 
 تیام عوض شده. –سارا 

 
صههدای سههاالر بحث رو نیمه کارگی بخشههید و من نمیدونم که چرا اینقدر این 

 تیام خان خوب تیپ شده.
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تیام هم یه کاره ما رو آورده اینجا که هر ورشههو میبینی یکی دوربین  –سهههاالر 
 ی اومدیم طوری میشد؟چسبیده بهش و حاال بال آقا نم

 
 کسی تو رو دعوت نکرده بود. –سارا 

 
 چی شده با پسرداییت خوب شدی؟ –ساالر 

 
 ساالر حوصلتو ندارم. –سارا 

 
سههاالر خنده ای کرد و دسههت دور شههونه خواهرب انداخت و اون رو تو حجم 

 آ*ل*و*شش جا کرد و گفت : سر حوصلت هم میارم .
 

ساالر عا صف عمرب به این بردارانه های  ضره ن دت دارم و میدونم که آهو حا
 رو بده تا جای سارا باشه.

 
تیام کنارم شههونه به سههتون تکیه داد و خیره به سههارا گفت : بهزاد داره میاد و کم 

 اذیتش کن.
 

 به خواهر من چه؟ –ساالر 
 

 همین خواهر توئه که یه سال و نیمه همه رو مچز خودب کرده. –تیام 
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رو آوردی بارت و ببینم میتونی از دمارم درآری یا نه و حاال یه روز ما  –سهههارا 

 حتما این پسره باید باشه؟
 

صیدی "  شب خوب باهاب می ر*ق* سارا و بگم که " دی صورت  اومدم برم تو 
که جما حاضههر مانعم شههد و من میدونم که سههارا با دسههت پس زدنش همون 

 تفهیم با پا پیش کشیدن رو داره.
 

با صیام کنار بقیه گرد میز نشستم و بهزاد خان ارهار فضز  خسته این همه بازی
 نمودن که...

 
 بابا دختر شکوهیو واسم نظر کرده. -بهزاد

 
 مثال گفت تا سارا رو بسوزونه و سارا دست زیر چونه برد و گفت : شهال؟

 
 و بهزاد از این همه خونسردی سارا حرصی خورد و سری به آره تکون داد.

 
 رو به ساالر کرد که... سارا اینبار

 
 همونه رو میگه که دو سال پیش باهات رفیق بود. –سارا 
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آهو چشههم رره ای به سههاالر رفت و سههاالر شههرمندگیش رو به جون نگاه آهو 

 ریخت.
 

 بگو بانو و بگو بازم و بگو که الیقت نیستم
 

 ولی هرگز گلمو عمرم نگو که عاشقت نیستم
 

به بهزاد انداخت و من ریز خندیدم بابت اون صههورت  تیام زیرچشههمی نگاهی
 درهم.

 
 صیامم؟ –سارا 

 
 هوم؟ –صیام 

 
 صیام... –تیام 

 
 هوم یعنی بله دیگه و حتما باید بگم بله؟ –صیام 

 
 بله. –تیام 
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 خب بله؟ –صیام 
 

 سارا خندید و من قربون صدقه نیم وجب قدو باالی زندگیم رفتم.
 

 سارا فدات شه و اون نمک پاشو میدی من؟ - سارا
 

خدانکنه زیرلب بهزاد رو مورد نقد و بررسی قرار دادم و یعنی این حضرت واال 
 بی خیال رفیق ما شده؟

 
صههیام نمک پاشههو که داد دسههت سههارا و سههارا لپش رو بادکش انداخت و من 

در  نمیدونم این صههحنه زجر بچم چی داشههت که بهزاد خان رو نیش چاکونده
 طبق اخالص نصیبمون کرد...

 
پاشا دیشب یه چیزایی در مورد پروژه جدیدب تو دوبی میگفت و وثوق  –بهزاد 

 پایشی ؟
 

هاد داد در موردب فکر  گه پیشههن فت : ا یام رو دید زده گ وثوق زیرچشههمی ت
 میکنم.

 
 بدتون هم نیومده انگار. –تیام 
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 ه.من که جیب خودم از هر چیزی برام مهم تر –بهزاد 

 
سههارا پوزخندی زد و تیام حال اومد با این پوزخندی که فیها خالدون بهزاد رو 

 سوزوند.
 

جدای از رقابتمون پاشهها شههانس زیادی تا حاال داشههته و دسههت رو هر  –وثوق 
 پروژه ای گذاشته بی برو برگرد اون پروژه سوددهیش محشر شده.

 
مهم شههده برام عدم تیام چیزی نگفت و من نمیدونم که چرا دیشههب تا حاال 

 ناراحتی رئیسم...
 

دردی که از تو با منه و مرد میخواد و مردی که بی تو باشههه از اهز قبوره و اهز 
 قبوره...

 
******** 

 
پوشههه ها رو تو دسههتم باال پایین کردم و نگاهی به اون تن خسههته تکیه زده به 

 پشتی بلند صندلیش انداختم و گفتم : مشکلی هست ؟
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باز کرد و از نوک بوتم رو تا شههال به کلیپسههم بند رو نگاهی انداخت و  چشههم
 گفت : سرم درد میکنه.

 
 اینا رو امضا کن من برات مسکن بیارم. -
 

لبخندی زد و معادله این روزای من مجهول دارتر شد و لبخندب همیشه تا این 
 حد شیک و جذاب بود ؟

 
سور تو طبقه متوقف  سان شد و من کنجکاوی خرج اون راه از در بیرون زدم و آ

شاید آخرین فرد  شد و مردی ازب بیرون زد که  شدم که باز  کردم و خیره دری 
 احتمالی ذهن کنجکاو من بود.

 
سرم همون  صلش به  شالی که تنها نقطه و شد نگاه تیام و از نوک بوتم تا  تکرار 
 کلیپس بود رو رصههد کرد و لباب یه وری شههد و قدمی برداشههت طرفم و من

گاه جبران کردم عدم این فاصله رو.  ناخودآ
 
 سالم و فکر نمیکردم اینجا ببینمت. -
 
 سه...سالم و چطورین ؟ -
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 خوبم و تو خوبی؟ -
 

سید و من هول کردم و گفتم : االن به تیام  سری تکون دادم و اون به یه قدمیم ر
 میگم که اومدین ببینینش.

 
 صدای تیام تو سرم جولون داد.خیره بود بهم و من دستگیره فشار دادم و 

 
 آوردی قرصو؟ -تیام 

 
 تیام ؟ -
 

 صندلی رو گردوند و من گفتم : مهمون داری.
 

چشماب ار هم باز شد و چرا تا این حد رنگ لعنت شده این چشما عجیب به 
 دل میشینه؟

 
صش روی سینش بازه و گردنبند خا شه و دقیقا دکمش تا زیر   از جاب بلند می

 اون همه برنزه برق میزنه.
 

 نمیدونستم آمین اینجا کار میکنه. –پاشا 
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 اینجا چی کار میکنی؟ –تیام 
 

 تیام و مهمون نوازی بلد نیستی؟ –پاشا 
 

 آمین برو خونه و نیازی نیست امروز اینجا باشی. –تیام 
 

 چرا ؟ خب آمین هم باشه و دیدمش خوشحال شدم. –پاشا 
 

وم بود و همه میگن پاشههها هیزه و من چرا از مدل سههنگینی نگاه جفتشههون ر
 نگالب چندشم نمیشه؟

 
 توجهی خرج حرف تیام نکردم و گفتم : نسکافه میخورین یا چای؟

 
 تیام برعکس خودت زن مهمون نوازی داری. –پاشا 

 
تیام پر حرص نگاه حرومم کرد و من میخوام بدونم پاشههها چه خطری ممکنه 

 داشته باشه؟
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ودم نسههکافه ها رو و کیکا رو توی سههینی جا داده بودم و برای اون آماده کرده ب
سههردرد کذایی تیام هم یه ژلوفن کنار لیوان آب گذاشههتم و قبز از ورود به اتاف 

 گوب چسبوندم به بدنه چرم کوب در اتاق.
 

شنیده بودم جمشیدخان واسه این ته تواری که هیچکس ندیدتش برنامه  –پاشا 
 هایی داشته.

 
فعال که اون زن منه و من خوب ندارم کسههی جز خودم واسههه زنم برنامه  – تیام

 بچینه.
 

خبرشو دارم که میخواستی با آیلین ازدواج کنی و چی شد که توییر رویه  –پاشا 
 دادی؟

 
 زندگی خصوصی من به تو ربطی داره ؟ –تیام 

 
 نه تا وقتی که زندگی خصوصیت مهم ترین بخش زندگی من باشه. -پاشا 

 
 منظور؟ –تیام 

 
من برای این حرفا اینجا نیسههتم و بهزاد که خبر پروژه رو داده بهت و من  –پاشهها 

 نیاز به سرمایه گذاریت دارم.
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 میدونی که من اهز معامله با تو نیستم. –تیام 

 
شا  شرکت میکنه و میخوای از پدرزنت  –پا شیدخان هم تو این پروژه  حتی جم

 کم بیاری؟
 

 مین هم از من بخواد و من تو این پروژه شرکت نمیکنم.حتی اگه آ –تیام 
 

 و دقیقا از کم ارزب ترین عضو خانوادب مایه گذاشت انگار.
 

 پس حرفی نمی مونه. –پاشا 
 

شا هنوز متوجه  شد و پا شیدم و در باز  شنیدم و تن عقب ک صدای قدمایی رو 
 من نبود.

 
شا  ش –پا سم پروژه رو بعدا بهت میگم و فقط یادت با و ه که به من نه گفتی و تا

 به پاشا خان نه گفتی.
 

از در بیرون زد و من میدونستم که عصبیه و باز به من لبخندی زد و گفت : نشد 
 که نسکافتو بخورم و باشه دفعه بعد و جاییکه باب میز جفتمون باشه.
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از گوشههه چشههم مردی رو میدیدم که به قاب در تکیه زده بود و دسههتگیره رو تو 

 شار میداد.مشت ف
 

شد و تیام ررید  سور گم  سان شا تو دل آ شا زدم و و پا سر اجبار لبخندی به پا از 
 که...

 
مگه بهت نمیگم برو خونه ؟ خوشههت میاد این مرتیکه هی نگات کنه ؟ مگه  -

 نگفتم این مرتیکه آدم درستی نیست؟
 

ب آ بی تفاوت براندازب کردم و ژلوفن رو از فویلش بیرون کشههیدم و با لیوان
 جلو صورت عصبیش گرفتم و گفتم : سرت درد میکرد.

 
 نگام میکنه و چرا چند روزه این نگاه برای من حس های متفاوتی داره؟

 
دردی که از تو با منه و مرد میخواد و مردی که بی تو باشههه از اهز قبوره و اهز 

 قبوره...
 

سرت سبا نگام دونه های برفی رو دنبال میکردم که پشت شیشه های  الن اسری 
 از دیدم محو میشدن.
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ساعت از شش بعدازرهر هم گذشته بود و خیابونای تاریک شهر با چراراشون 
 چشم نوازی میکردن.

 
از اینکه مرد زورگوی این روزام تا این سهههاعت مجبورم میکرد که پابه پاب تو 
سرب و  ستم تو دلم رر بزنم  صم میگرفت و تهش فقط میتون شرکت بمونم حر

 تا کمر براب خم شم.جلو روب 
 

صذای قدمای محکمش رو روی پارکتای کف میشنیدم و دوست نداشتم حتی 
 لحظه ای مزاحم خلوتم بشه.

 
حلقه شدن دستاب زیر سینم و کوبیده شدنم به سینه پهنش شوکم کرد و نگام 
شمم نمی  سری بود که دیگه برفاب به چ سرتا شه های  شی ناباور هنوز بند اون 

 اومد.
 
 ست داری؟برف دو -
 

 سرم تا جای ممکن چرخید و من تا حاال به تفاوت قدمون پی نبرده بودم انگار.
 

خیره صورتم بود و نفساب با اون نمیدونم چند درجه سانتیگراد گرما به گردنی 
 میخورد که از بابت شلی شالم پوششی نداشت.

http://www.roman4u.ir/


 657 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
به  عدم تقال ذهن  یدم و این  ما بیرون نمی کشهه هم تن از میون اون حجم گر

 ریختم رو شلول تر میکرد.
 

سههبزی نگاب روح نوازی میکرد و من نمیدونم که این جنگز زنده چی برای 
 گفتن داره؟

 
 چشمای تو دلبری کرد و دل من رفت و طفلی هنوز دنبال یک سنگ صبوره

 
پیشههونیش به پیشههونیم چسههبید و این همون مردیه که قانون گذاشههت رئیس 

 صداب بزنم.
 

تو دهنم سههسههت و از پایه ویرون چرخید و چرا بوی کاپتان بلک قاطی  زبونم
 عطر تنش تا این حد شامه نوازی میکنه؟

 
 ولم کن... -
 

صبح یه ریز کنف  سفت تر و تن من میون اون همه بوی کاپتان بلک از  ستش  د
 لب آقا بوده فشرده تر.

 
 اره.از پاشا و نگاب میترسم و حتی کارن هم اینقدر برام ترس ند -
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 از چی میترسی؟ -
 
 از خودم میترسم و از خودی که نتونه بگذره. -
 
 از چی؟ -
 
 چرا از آیلین خبری نیست؟ -
 
آیلین که میره پیش آذر و زیاد تماس نمگیره و چون جمشههیدخان عصههبی  -

 میشه.
 
 از آذر متنفرم. -
 
ولم من هیچ احسههاسههی به اون ندارم و این از تنفر هم بدتره...حاال میشههه  -

 کنی؟ حس میکنم داری خط قرمزامون رو رد میکنی؟
 
نه و ولت نمیکنم و چون امروز به حد کافی برام گند بوده و امروز دلم یه چیز  -

 جدید میخواد.
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 مثال یه شام جدید؟ -
 
 اینم میتونه باشه . -
 
 مثال یه شام خاص و تو یه جای خاص. -
 
 اعتماد کنم که شبمو بسازی؟ یعنی من به تو فسقله بچه میتونم -
 
 هیچ وقت خواهرزنتو دست کم نگیر. -
 

قلب خودم که تیر میکشههه هیف و کاهش دمای نگاه اون مرد مهربون این روزام 
 دیگه چه صیوه ایه؟

 
 لباب به پیشونی تبدارم چسبید و این افزایش دمای تن آیا تعبیری داره؟

 
به  سرم رو کنار میکشن و حاال گونشه که شقیقه نبض گرفتم و معده تیر کشیدم

 پیشونیم چسبیده.
 
 فعال تویی که زن منی... -
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چه  یب مهربون  گاب میشهههه و این مرد این روزا عج گاه من درگیر ن گه و ن می
 حرفی تو نگاب داره؟

 
 چشمای تو دلبری کرد و دل من رفت و طفلی هنوز دنبال یه سنگ صبوره

 
*********** 

 
 تر بردم و عمال تا دمارم تو یقه پالتوم جا گرفت. گردنم رو پایین

 
نگاهش تو فضهها چرخ میخورد و لبش لبخند داشههت و من با اتیکت ترین آدم 

 زندگیم رو آورده بودم پایین شهر تا شام بخوره و تنوت رو تجربه کنه.
 
 دیدی میتونی به من اعتماد کنی؟ -
 

به خنده افتاد و شههالگردنش دور گردنم چرخید و من  از این همه پررویی ذاتیم
 لبخندی رو دیدم که اینبار عجیب پدرانه بود.

 
 به جا این چیزا قر و فر دار یه چیز گرم تر بپوب. -
 

 من تشنه پدرانه هایی هستم که یه عمر ازم محروم شده.
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قت فراموب  نگ رو من هیچ و گاب و این ر یال ن به حجم سهه ند میزنم  لبخ

 م.نمیکن
 
 چرا یه دونه ای؟ -
 
 چی؟ -
 
 چرا تک فرزندی؟ -
 
خب مامان بعد من دیگه نتونسهههت بچه دار بشهههه و یه بیماری زنونه گرفتو  -

 مجبور شد قید دیگه بچه دار شدنو بزنه.
 
 اونا خیلی دوست دارن. -
 
شهوخی نکن و بابای من بزرگترین منتقد منه و مامانم عمال همه رو بیشهتر از  -

ست د شتر از من من دو شه و اون بی سودیم می صیام ح ضی وقتا حتی به  اره و بع
 عشق مامان بابامو داشته.

 
 صیامو همه دوست دارن و تو رو هم همه دوست دارن. -
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 تو چی ؟ تو هم منو دوست داری؟ -
 

سههینی حاوی اون چندتا سههاندویچ از دادن جواب خالصههم کرد و آیا اسههم 
 فکرمو مشوول کرده واقعا چیه؟ احساس من به این مرد این روزا کز

 
 ساندویچ بندری رو که با ولا گاز زدم به خنده افتاد و گفت که...

 
 جاشه که االن یکی از کارمندام منو ببینه. -
 
 خب ببینه و از دیوار خونه مردم که باال نمیریم داریم شام میخوریم. -
 

شتیاق اول شه و به جونش میوفته و وقتی با ا سری می شتهام م ساندویا شو ین  چ
تموم میکنه میخندم و اون دسههت میبره و تکه موهای بیرون زده از شههالمو نرم 
 میکشه و من چرا تا به این حد به قاتز روحم حق جولون میون افکارم رو میدم؟

 
 از خنده رش کردم و اون تشر زد که...

 
 بدبختی من خنده داره؟ -
 
 خنده که هیچی جیگرمو حال میاره. -
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م شهههد و بعد با اون همه رر زده به جون نمیدونم کی خودب رو از خیره خند

 دیوار دومتری باال کشید و من آروم گفتم که...
 
 موارب باب. -
 

 نگاب روی صورتم ر*ق*صید و صداب ولوم پایین تو گوشم نشست...
 
 خوشم میاد از دیوار مردم هم باال رفتیم. -
 

 باز خندیدم و اون همه به خنده افتاد.
 
ش که از دیدم کنار کشیده شد و در تو روم باز شد وثوقی رو دیدم که چندمتر تن

 اونورتر چماق به دست شاهد جیمزباند بازی برادرجانش بود.
 

 از خنده ریسه رفتم و وثوق توپید بهمون که...
 

 کدوم گوری بودین ؟ این چه وضا اومدن تو خونه است؟ -وثوق 
 

 جا گذاشته بودم و کلید هم نداشتم. ریموتو –تیام 
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 خب خبر میدادین می اومدم درو وا میکردم. –وثوق 
 

 جون داداب خسته ایم و بی خیالمون شو. –تیام 
 

 از این همه ریظ وثوق باز خندیدم و وثوق تشر زد که...
 

 جمعش کن... –وثوق 
 

بد یز  یام خندید و این مرد امروز عجیب رریب همون رئیس اون اوا بختیمه ت
 ها...

 
شم از در زد تو و در حال باال رفتن  سادم تا گرم  سط خونه که وای شومینه و کنار 

 از اون همه پله گفت که...
 
 فردا دیرتر میریم شرکت. -
 
 هر چی شما بگین رئیس. -
 

سههنگینی نگاب حس شهههد و من میدونم که این مرد از کلمه رئیس این روزا 
 عجیب متنفره.
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 تو شب برق زدب کردم و گفتم که... نگاهی به چشمای

 
 یه کم جنبه شوخی داشته باب. -
 

باز خیرمه و من رشههته این نگاهو پاره میکنم و سههر از اتاقم در میارم و تن که به 
شالگردنی میندازه که  صز به گردنم نگامو به  تخت میکوبم بوی کاپتان بلک و

ایین شهههر دور امشههب پدرانگی خرجش شههده بود و میون شههلوری خیابونای پ
 گردنم نشسته بود.

 
 خیلی دلم گیره خیلی دوست دارم و دوست داشتنت خوبه خیلی دوست دارم

 
*********** 

 
دست صیام میون دستم محکم تر شد و من از اینکه جلوی این خونه وایسم و 

 جگرگوشمو بسپارم دست مادری که مادر نیست عجیب متنفرم.
 

رو دیدم که تیشههرت به تن بهم لبخند میزد و  در که روی پاشههنه چرخید مردی
 تعارف میزد که داخز بشم و اون همه تواضا کار دستم داد.
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ست  شت کانتر قهوه در شد و من موندم و کارنی که پ صیام تو پیچ راهرو گم 
 میکرد و من چقدر از این تنها بودنش یکه خورده بودم.

 
 سحر نیست؟ -
 
 اون اصوال خونه نیست. –

 
تایید تکون دادم و اون خنده مصنوعی تحویلم داد و چرا این مرد تا این سری به 

 حد خیرگی هاب عذاب نمیشه.
 
 من باید برم و فقط مواربش باشین و اون سری تیام خیلی عصبی شده بود. -
 

کم که از خجالت سحر در نیومد و دو هفته یه بارو کرد یه ماه و سحر به  –کارن 
 ه.درک من دلم تنگ صیام میش

 
لبخندی زدم و طرف در قدم برداشههتم و اون بود که تو راهرو کیفم رو کشههید و 

 کوبوندم به دیواری که من جای تکیه بهش حس لوزب بهم دست میداد.
 

 ترسیده به اون همه رم نگاب خیره بودم که گفت : کاب...
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هاب  مه جنتلمنی  یز من از اون ه که اون اوا یه  گاب کردم و این مرد فقط ن
 می اومد. خوشم

 
 من باید برم... -
 
 بری پیش تیام ؟ -
 
 چی دارین میگین ؟ -
 
 کاب زنش نبودی . -
 

شدم و کاب های اون  سانسور گم  از در بیرون زدم و میون حجم فلزی اتاقک آ
 چرا معما میشن؟

 
 دست بردم طرف کیف نارنجی و لمس کردم آویزب رو.

 
 چته تو امروز؟ چرا پکری؟ –سارا 

 
شده این روزا و من پکر ؟ بی شوکه کارنی که تا این حد عجیب  شوکه ام و  شتر 

 معنی کاراب رو با همه ایست بازرسیای ذهنیم خوب میفهمم.
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 این مرد پیش خودب چه فکری کرده؟
 

 من زن تیامم...
 

 اون شوهر سحره...
 

 و اون میگه کاب من زن تیام نبودم...
 

 کجایی شما ؟ یه کم با ما بپر. –آهو 
 
ما کجایی؟ آمارتو خوب دارم که جیک تو جیک شههدی با این پسههرخاله شهه -

 ما...
 

 دستی تو سرم کوبید و گفت : دلت خوشه تو هم...
 

شه و خوب اینکه زن بابام دیروز زنگ خانوم  –سارا  آره دیگه دلمون عجیب خو
 زده واسه توک پا خدمت رسیدن واسه امر خیر.

 
 راست میگه این؟ -
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 من به حرمت سارا گفتم نه و ولی خداوکیلی خیلی با کماالته. – آهو
 

سارا هیچی نگفت و من میشناسم این یه دنده لجبازی رو که این روزا خیلی با 
 خودب درگیره.

 
دستی دور کمرم پیچید و من به ساالری خیره شدم که تو برنامه های امشبمون 

 هیچ جایی نداشت.
 
 تو اینجا... -
 

 م بده دوتا دختر خوشگز و ترگز ورگز تنها باشن.گفت –ساالر 
 
 چشاتم که لوچه و سه تا نه دوتا. -
 

سارا با منه و آهو که دیگه خانوممه و باید مراقبش  –ساالر  سئولیت تو و  فعال م
 باشم.

 
پوزخند آهو رو دیدم و دلم خنک شههد و سههاالر با همه بدجنسههی هاب سههر تو 

 نیستی ؟ تو که خانوممی. صورت آهو برد و گفت : مگه خانومم
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آهو اینبار حرص خورد و من سههقلمه حروم پسههر خوبه همه سههاالی زندگیم 
 کردم.

 
 اینو دوباره واسه چی دنبال خودت راه انداختی؟ –سارا 

 
مسههیر نگاه سههارا بهزادی بود که کمی اونورتر با موبایلش حرف میزد و نگاب 

 ار سارا بود.میخ پالتوی کمی پایین تر از ب*ا*س*ن بلندی د
 

 لف نکن سارا. –ساالر 
 

 حالم ازت به هم میخوره. –سارا 
 

سر برای  –ساالر  ست دارم و این حرف اول و آخرمه که این پ ولی من خیلی دو
 تو از همه بهتره.

 
 بشین تا زنش شم. –سارا 

 
د یفعال که بابا تو رو نامزد اون میدونه و به بهزاد پیشنهاد داده تا بعد از ع –ساالر 

 عروسیو راه بندازه.
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ساالرو محکمتر اینبار پس  ست  شدم و آهو د شد و من حرصی  سارا حرصی 
 زد.

 
 خوب باشین. –آهو 

 
جلوتر راه افتادیم و ساالر باز همگام ما شد و من میدیدم که بهزاد چقدر حرص 

 اون همه کوتاهی پالتوی سارا رو داره.
 

 آمین تیام کجاست ؟ –ساالر 
 

 یادم نمیره که ساالر تنها کسی بود که با تیام موافق بود.و من هیچ وقت 
 
 من چه میدونم؟ -
 

ساالر اخمی بهم کرد و این پسر چه اصراری داره من و سارا رو به ریش رفیقاب 
 ببنده.

 
سههارا کیف میخواسههت و برای یه کیف ما عمال سههه طبقه پاسههاژ رو زیر و رو 

د میزد و دقیقا چرا بهزاد موضهها کردیم و بهزاد به این همه تخسههی سههارا لبخن
 خودب رو مشخم نمیکنه؟
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 کنار بهزاد که وایسادم گفت : چرا سارا از من بدب میاد؟
 
شی دقیقا تو  - شش نمیاد و تو انتخاب بابا اون از تو بدب نمیاد و فقط از تو خو

 روزایی که سارا از همه خونوادب برید.
 

 هنوز هم با اون مرتیکه انگله؟ –بهزاد 
 
 کی؟ -
 

 همون پسره که تو پارتی باهاب بود. –بهزاد 
 
 نه و ولی این دلیز نمیشه که سارا طرف تو کشیده بشه. -
 

نه و  –بهزاد  مد و اون برای م یدم ازب خوشههم او که سهههارا رو د اولین روزی 
 میخوامش حتی اگه نخوادم.

 
 و چرا ابراز عشق این جماعت یه مشت زوره؟

 
 ؟تو اصال سارا رو میشناسی -
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سرب نبوده که اینجور میاد  –بهزاد  سمش ؟ زور باال  شنا ست که من ب اون خوا
 بیرون.

 
 و این مرد چه حرصی بابت این پالتو خورده امشب.

 
سارا مهم  - شش من و  ساالر هیچ وقت نوت پو شه و برای  ساالر کنار حاال هم 

 نبوده و سارا از ریرت الکی بدب میاد.
 

شد و تو ع سارایی حلقه کرد بهزاد از کنارم رد  ست دور کمر  ساالر د دم توجه 
 که با فروشنده جذاب کیف فروشی درگیر بود.

 
که از پس  یه  ها مرد هاب تن هاب و برای من مهربونی  مه زورگویی  با ه بهزاد 

 سارا برمیاد.
 

*********** 
 

دسههت بردم قاچ پیتزا رو دهن ببرم که سههارا گفت : آمین و من و آهو برای عید 
 یم کیش و تو میای؟داریم میر

 
 نه ترجیح میدم عیدو با مامان باشم. -
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 آهو به من لبخندی زد و ساالر وسط لبخندب پارازیت انداخت.
 

 اون وقت شما دوتا با کی میرین؟ –ساالر 
 

 آهو چشم و ابرویی اومد برای سارا و منو به انداخت.
 

 با مهدی جون اینا... –آهو 
 

 رفت و من گفتم : نپکی از خوشی. سارا از خنده ریسه
 

 اصال اسمش میاد من ذوق میکنم. –سارا 
 

بهزاد از این همه خنده سههارا حرصههی گفت : مهدی خانو معرفی کنین ما هم 
 بشناسیم.

 
 ساالر اخمی به پوزخند سارا کرد و گفت : شوخیشونه.

 
 شوخیم کجا بود ؟ خواستگارمه. –سارا 

 
 خیلی هم دوسش داره. –آهو 
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 هر روز یه شاخه گز میذاره پشت در خونه. -
 

 صبح به صبح به عشق سارا میره نون میگیره میاره در خونه. –آهو 
 

سههارا میخندید و ما میگفتیم و سههاالر گاهی اخم میکرد و گاهی از این همه دل 
ساکت بود و به  سینه چاک خواهرب میخندید و اما بهزاد... شق  ستگی عا خ

 خنده سارا خیره.
 

هم خیره بهزاد میشههد و من دوسههت دارم که رفیق همه سههاالی زندگیم  سههارا
 خوشبخت باشه.

 
 خیلی دلم گیره خیلی گرفتارم و دوست داشتنت خوبه خیلی دوست دارم

 
*********** 

 
رو صندلیای فلزی تراس نشسته بود و خیره راهی بود که من ازب رد میشدم تا 

 بهش برسم.
 

اون سههرمای اسههتخون سههوز جز یه بافت نازک باز کاپتان بلک میکشههید و تو 
 چیزی پوشش اون سینه عضله دار نبود.



  676 

 

 
ساعت  سش انداخت و گفت :  ساعت رولک سیدم به تراس و اون نگاهی به  ر
صوصا اگه یه  ست و مخ شتن خونه یه کم دیر نی شب برای برگ دوازده و نیم نیمه 

 دختر سنوزده ساله باشی؟
 
 ودن.بی خیال و ساالر و بهزاد هم ب -
 
 کدومشون رسوند ت؟ -
 
 هیچ کدوم و با تاکسی اومدم. -
 

 تو نگاب چیزی برق زد و من که رد شدم مچم گیر مشتش شد.
 
صفه  - ساعت دوازده ن سی و اومدی ؟ من بی ریرتم ؟  ستی تو تاک ش تو هم ن

شکز اینه سی ؟ چالل که نبودم می اومدم دنبالت و م سته تو تاک ش لفن ت شب ن
زن من شهماره همه رو میگیره اال شهماره منو و دت نباید یه خبر بدی کدوم گوری 

 میری ؟ تلفنت هم که خاموشه.
 

شب عجیب مرد بود و مردی که من مثلش رو تو زندگیم  خیره مردی بودم که ام
نداشههتم و من مرد ریرت دار نداشههتم و من مرد نگران دیر کردنم نداشههتم و من 
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ساعت دوازد شت و با یه ال لباس تو مرد  شب کاپتان بلک به انگ صفه  ه و نیم ن
سههرمای بهمن منتظرم نداشههتم و من هیچ وقت مردی به مردی مرد امشههبم 

 نداشتم.
 

 دستم از داری دستش گرم شد و با لبخندم جری شد مرد عجیب مرد امشبم.
 
 میخندی ؟ من جز میزنم تو میخندی؟ -
 

 سوزم و هر وقت دلت می سوزه میمیرم هر وقت دلت میگیره می
 
 نه... -
 
 چی نه؟ -
 
 من به تو نمی خندم. -
 
 پس به چی میخندی؟ -
 
 تو اولین نفری. -
 
 اولین نفر چی؟ -
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 تو اولین نفری هستی که...نگرانم شده. -
 

بافت تنش  به  به خودم که اومدم صههورتم  مات صههورت پر خندم بود و من 
یقم گرومپ گرومپ صدا میداد و دستی به کمرم چسبیده بود و یه چی زیر شق

 بند بود و دستی به پشت گردنم.
 

 داری لبایی رو روی پوست سرم حس کردم و اون ررید که...
 
 از این به بعد یکی همیشه نگرانته. -
 
 همیشه فکر میکردم... -
 
 بگو و به چی فکر میکردی؟ -
 
رام باید تجدید نظر کنم و تو ب به اینکه از شههوهر آیلین خیلی بدم میاد و انگار -

 بیشتر از یه شوهرخواهر مایه میذاری.
 

 خندید و چقدر بوی خندب بوی کاپتان بلک میده.
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 حجم بازوهاب گرم بود و من گرما رو عجیب امشب پذیرام.
 
 فردا بریم یه جایی؟ -
 

 سر عقب بردم و به صورتش خیره شدم و اون خیره تو صورتم موند.
 
 کجا؟ -
 
 تو فقط یبه تیپ رسمی بزن و بی خیال اون پالتو کوتاهات هم شو. -
 
 چه گیری دادی به اونا؟ -
 
 حاال یه بار با ما میخوای بیای بیرونا. -
 
 فقط این یه بارو و یادت باشه. -
 

شب حس نابودی بهم  شد به اون حجمی که دو شونیم کوبیده  خندید و باز پی
که چرا ا یداد و امشهههب من نمیفهمم  ینقدر گرمه و من چرا اینقدر گرما رو م

 العهد امشب دوست دارم.
 

 خیلی دلم گیره خیلی گرفتارم و دوست داشتنت خوبه خیلی دوست دارم



  680 

 

 
*********** 

 
پانچو و سهههاپورت و بوت  خیره اون همه خوب تیپی بودم و نگاه اون هم گیر 

 پاشنه تخت و ساق بلند من بود.
 
 ی.خوشم میاد کوتاه هم نپوشید -
 
 خوبه دیگه و گیر نباب . -
 
 بچه پررو. -
 

 این روزا از اخمش هم خوشم میاد و اون قراره بشه شوهر آیلین.
 

 کراواتش رو جلوی آینه مرتب کرد و من گفتم : مهمونی که نمیریم.
 
 نه یه دور همیه. -
 

 و سههری به تایید تکون دادم و دری باز کرد و من جلوتر از اون از در زدم بیرون
 گفتم : لیدیز فرست.
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 نه بابا از اینا هم بلدی ؟ -
 
 پس چی خیال کردی ؟ -
 
 بلد هم باشی به دردت نمیخوره و آخه گفتن لیدیز نه فسقله بچه ها. -
 

 حرص میزنم از این بچه گفتن تیام خان و زبونم رو تلخ میکنم و میگم که...
 
 چطور اون دوشب تو نظرتون بچه نبودم ؟ -
 

شمی شی چ شقش  گو سدس بنزی که من بی نهایت عا نثارم کرد و تو اون مر
 بودم نشست.

 
کنارب جاگیر شدم و اخمش رو دیدم و چرا کم کم خاطره اون دوشب از ذهن 

 من کمرنگ میشه؟
 
 یه چی گفتی و یه چی شنیدی دیگه. -
 
که هرجا کم آوردی نمکش  - نه این حرفات زور دارن و قرار بود فراموب کنی 

 ی به زخم جونم.کنی و بپاش
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 نمیشه تیام و حرف یه عمر بدبختیه و من تو ایران زندگی میکنم. -
 
 گفتم من یه رلطی کردم پاب هم وایمیستم. -
 
 خوبه قبول داری رلط بوده. -
 
هاب هم  - جا ید فکر این با قدم میکرد  بات وقتی تو رو ع با زنمی و حقمی و 

گذرم مه نمی که برا که من از چیزی  مدیم  میکرد  عه او یه جم و تمومش کن و 
 بیرون.

 
 پررویی به خدا. -
 

 اینبار نیش چاکوند و لعنتی نیشش هم قشنگه.
 

سار نگامو  شدیم و فقط من گاهی اف ساکت  شین پیچید  صدای آهنگ که تو ما
تا برای اون نیمرخ خوب تراب رو یه کم و فقط یه کم هیزی  شهههز تر میکردم 

 کنم.
 

 یست و کنار تو درگیر آرامشم"برام هیچ حسی شبیه تو ن
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 همین از تمام جهان کافیه و همین که کنارت نفس میکشم

 
 برام هیچ حسی شبیه تو نیست و تو پایان هر جستجوی منی

 
 تماشای تو عین آرامشه و تو زیباترین آرزوی منی

 
 منو از این عذاب رها نمیکنی و کنارمی به من نگاه نمیکنی

 
 و همین که فکرمی برای من بسه تمام قلب تو به من نمیرسه

 
 منو از این عذاب رها نمیکنی و کنارمی به من نگاه نمیکنی

 
 تمام قلب تو به من نمیرسه و همین که فکرمی برای من بسه

 
 از این عادت با تو بودن هنوز و ببین لحظه لحظم کنارت خوشه

 
 همین عادت با تو بودن یه روزو اگه بی تو باشم منو میکشه

 
 وقتایی اینقدر حالم بده که می پرسم از هر کسی حالتو یه
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 یه روازیی حس میکنم پشت من و همه شهر می گرده دنبال تو
 

 منو از این عذاب رها نمیکنی و کنارمی به من نگاه نمیکنی
 

 تمام قلب تو به من نمیرسه و همین که فکرمی برای من بسه
 

 نگاه نمیکنی منو از این عذاب رها نمیکنی و کنارمی به من
 

 تمام قلب تو به من نمیرسه و همین که فکرمی برای من بسه"
 

شی و اونم چی  همه فکری در مورد مکانی که میرفتیم کرده بودم اال یه آتلیه نقا
 ؟ نقاشی با قهوه.

 
ابتدای ورودمون وقتی یه دختر با قد متوسههط و صههورتی پر از آررامش طرفمون 

ام رو ب*ل*ل کرد و تیام با ذوق گونش رو قدم برداشههت و اونقدر صههمیمی تی
 ب*و*سید به شوکگی افتادم.

 
شد و من به خودم که اومدم  شت و لبخندب باز تکرار  نگاه دختر روی من برگ
میون حجم تنش فشههرده میشههدم و اون کنار گوشههم گفت : پس آمین معروف 
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سر این شی و یعنی از  شگز با  تویی و حتی فکرب هم نمیکردم که اینقدر خو
 مرتیکه زیادی زیادی.

 
مآبم چه  من رو میشههناخت و من هنوز نمیدونسههتم این مرد مورور و رئیس 

 صنمی با جماعت نقاب باشی داره.
 

 سها دقیقا اون شوهر نره خرت کجاست؟ -تیام 
 

ست انداخت دور کمر اون دختر  شی که د شیک پو صدایی اومد و من به مرد 
 سها نام و با خنده حرف زد نگاه کردم.

 
نره خرتویی که العهد روز آخر گالری خانومم اومدی و انتظار داری شب هم  -

 ببریمت خونمون و یه چی بدیم بریزی تو اون خندق بال.
 

تیام میخواست بخنده و من هم میخواستم بخندم و هم دلم تنگ اون خانوممی 
شتم تو  شیدم و پا گذا سش رو نچ سها بود و من هیچ وقت طعم گ بود که برای 

 انومونگی.خ
 

شدم به مردی که این روزا کز منطقم  شرده  شونم رو گرفت و من ف ست تیام  د
 پسش میزد و دلم تو نبرد با این منطق عجیب با این مرد راه می اومد.
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 نگاه مرد روی من بود.
 
 معرفی نمیکنی خانومو؟ گرچه میدونم آمین خانومن. -
 

 این مرد و زن منو از کجا میشناسن؟
 

ستی  شمو خیلی وقت پیش دیدی مرد د شهنامم و دادا طرفم دراز کرد و گفت : 
 و شایان .

 
لبخندی زدم ودسههتش رو گرمتر فشههار دادم و گفتم : وای خیلی خوشههبختم از 

 دیدنتون و شایان خوبه ؟
 

 اونم خوبه و گفت اگه دیدمت سالمشو بهت برسونم. -شهیاد 
 

 این آقا یه مدت تو کانادا هم خونم بوده. -تیام 
 

سری تکون دادم و باز گفت : سها هم خدا زد تو سرب و دوسال پیش قبول کرد 
 این رفیق ما رو به رالمی قبول کنه.
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یامی که  به جون ت یام و شهههنام رر میزد  با هر کلمه ت باز میشهههد  نیش سههها 
 میخندید.

 
شههخصههیت تیام برای من هضههم نشههدنیه و من به این مرد این روزا دارم عادت 

 میکنم.
 
 این عادت با تو بودن هنوز و ببین لحظه لحظم کنارت خوشه از
 

 تیام با شهیاد رفت و من کنار سها تابلوهاب رو میدیدم.
 

 تیامو خیلی دوست دارم و از اینکه کنارشی خیلی خوشحالم. -سها 
 

ست که گفت : میدونم و  شگی نی لبخندی زدم و اومدم بگم که این موندن همی
یام یدونم و ت مه چیزو م نذار  ه پاب بمونو  گه و پس  به من می مه چیزو  ه
 خواهرت تیامو ازت بگیره.

 
 من و تیام... -
 
میدونم و اجبار بوده ولی امروز من تو نگاه اون چیزیو دیدم که هیچ وقت در  -

 مقابز زنای دیگه زندگیش اینجور نگاهی نداشته.
 



  688 

 

 سهاجون اون... -
 
 و شبو.من زیر وبم رابطتونو میدونم و حتی اون د -
 

 شوکه بودم و نگاه میکردم به زنی که شاید تنها فرد خبر داشته از اون شب بود.
 
عذاب وجدانش داره خفش میکنه و میگه مدیونه بهت و ولی من میگم اون  -

سر پاکی نبوده و ولی ندیدم تو این چند ماهی که تو  شبه و تیام پ شق اون دو  عا
میون باشه و میبینی آمین و تو  تو خونش بودی جز حرف تو حرف کس دیگه ای

صه و  شق کردن اونو داری و در حالیکه من میدونم اون نزده میر*ق* فرصت عا
من و شهنام از اول این همه عاشق نبودیم و شهنام نفرت انگیزترین آدم زندگی 

 من بود ولی زمان ما رو عاشق کرد و تو و تیام هم فرصت دارین.
 

و اون از احساس مردی حرف میزنه که تنها  به لبخندب لبخند پر استرسی زدم
بعد منفیشههو اون دوشههب میدونه و رد کمربندب چی که هنوز پوسههتم به فکر 

 ترمیمش نیفتاده؟
 

*********** 
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سیقی بی متنی که  سها خیره بودم و نور مالیم کنار مو شهنام و  به خون لوکس 
ساخته بود و تیام با  شت محیط کالسیکی رو  ضا جریان دا وشه چند مرد گتو ف

 سالن میخندید و سها با اون دکلته تنش زیادی خوشگز به نظر میرسید.
 

یه تاپ پشههت گردنی بافت تنم بود و موهام رو دم اسههبی بسههته بودم و تقریبا 
 خوشتیپ بودم.

 
که قرار گرفتن  بدم  ندب رو جواب  ندی زد و من خواسههتم لبخ یام بهم لبخ ت

 رو نابود کرد. مردی جلوی روم تصویر تیام
 
 سالم. -
 

 نگاب کردم و دیدم که قیافه چندان جذابی نداشت ولی لبخند خاصی داشت.
 

 لبخندی زدم و گفتم : سالم.
 
 از دوستای سها هستین؟ -
 
 تقریبا. -
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با دست اشاره کرد روی اون کاناپه سه نفره بشینم و من نشستم و اون با فاصله 
 تر شدم. کمی از من نشست و من تو خودم جما

 
 میتونم اسمتون رو بدونم؟ -
 

 من آشنایی بده نیستم یارو.
 
 مهرزاد هستم. -
 

 لبخندب محو شد و فهمید پایه پیدا نکرده.
 

دستی روی شونم نشست و من به مرد این روزا عجیب بهش عادت کرده خیره 
 شدم و این مرد امشب زیباترین طرح لبخند مجلس رو داره.

 
 ن یه روز و اگه بی تو باشم منو میکشههمین عادت با تو بود

 
 اون مرد به حرف اومد و گفت : تیام خانومو معرفی نمیکنی؟

 
 همسرم آمین. -تیام 
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یام خیره اون لبخند بود و من  گاه ت ته خندی روی لبم شههکز گفت و ن بار  این
 میدونستم که این مرد همیشه نگران مردای دور و برمه.

 
 روز و اگه بی تو باشم منو میکشه همین عادت با تو بودن یه

 
دسههتاب از نرده های تراس آویزون بود و کتش بی قید روی شههونه هاب افتاده 

 بود.
 

بوی کاپتان بلک رو تو ریه کشههیدم و به لیوان کوتاه قد و تپز آب جو خوریش 
 خیره شدم.

 
 کنارب وایسادم و خیره به نیمرخ تو هپروت رفتش گفتم : به چی فکر میکنی؟

 
 گام کرد و بادی وزید و من سردم شد و لرز تو تنم نشست.ن

 
ست گرفت و از تابلوی هنریش عکس  شد و تیام گوشی به د کت دورم پیچیده 

 گرفت و بهم خندید و من گفتم : دیوونه.
 

سنگی تراس  سته روی نرده های  ش شد و نگام به اون لیوان ن سوالم تکرار  باز 
 افتاد.
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 تو چیه؟نقاه منفی آیلین از دید  -
 
 آیلین کال از دید تو چیه؟ -
 

 کامی از اون کاپتان بلک من بهش معتاد شده گرفت و دل من لرزید.
 

 تو سیگارو خاموب کن تا بگم چطور میشه با گریه هم دود شد
 
 آیلین برای من تنها چیزی بود که هیچ وقت نتونستم به دستش بیارم. -
 
موجود پونزده سههالگیمه و تیام نپرس ازم و  و آیلین برای من نفرت انگیزترین -

چون خودم هم میخوام فراموب کنم و تو اگه آیلینو انتخاب کردی پای خوب و 
 بدب هم وایسادی.

 
اینبار رو کردم طرف حیاه بزرگ خونه شهههنام و باز دسههتایی زیر سههینم در هم 

 قفز شد و قلب من زیر این دستا مشت شد.
 

ست گفت ش شونم ن م : همه اون آدمای تو مهمونی فکر میکنن چونش که روی 
 چقدر من و تو عاشق دل خسته ایم.
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 و خندیدم و به تلخی بوی کاپتان بلک ررق در هوا.
 

 چطور میشه با خنده هم زخم خورد چطور میشه با عشق نابود شد
 
 تو هیچ وقت عاشق نشدی آمین؟ -
 
 یه بار. -
 

گ ی کاپتان بلکی که تمام رحلقه دسههتش محکم تر و نفسههاب تند تر و باز بو
 های بینیم رو پر کرد.

 
سی که تو اون خونه  - شاهین بودم و باهام بد نبود و تنها ک شق  بچه که بودم عا

 باهام بد نبود و ولی وقتی بزرگ تر شدم فهمیدم اونم یه مهرزاده.
 

 نفساب آروم تر و من هیچکس رو نداشتم که برام نفس تند کنه.
 

 داری؟ _ آیلینو خیلی دوست
 

سکوت  شونم و تو قاب*و*س من  شد به  شرده  شتر ف چیزی نگفت و چونش بی
 یعنی مثبت ترین جواب ممکن.
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و من یاد مامانی می افتم که شهههاید سهههالها پیش همین سههوالو از جمیدخان 
 پرسید.

 
 یه زن با جنونش به من یاد داد

 
 که عاشق شدن... که عاشق شدن... که عاشق شدن...قبز ویرونیه

 
صههدای سههها خلوت رو از بین برد و من تو همون تاریکی تراس هم میتونسههتم 

 طرح اون لبخند نازب رو ببینم.
 

لیلی مجنون بازیتونو بذارین یه وقت دیگه و االن وقت شههامه و بعدب  -سههها 
 هم میخوایم تانگو بر*ق*صیم.

 
شهنام زیا سر  سها از  شم و گفت : به نظرت  سر کرد تو گو  دسها رفت و تیام 

 نیست ؟
 

 سری به نفی تکون دادم و گفتم : اونقدر عاشق همن که حسودیم شد بهشون.
 

 خندیدم و خنده هام هنوز بوی کاپتان بلک میدن.
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 چطور میشه با خنده هم زخم خورد و چطور میشه با عشق نابود شد
 

*********** 
 

شد و من به تیامی خیره  شته  ستوایی جلو روم گذا ستر ا دم که شلیوان حاوی دل
 با همه توجهش به اون مرد حراف باز هم نیم حواسی خرج من میکرد.

 
 و چرا این مرد اینقدر بابت خواهر عشقش ریرت خرج میده؟

 
 سها کنارم لم داد و گفت : بهت خوب میگذره؟

 
 لبخندی به این همه مهربونیش زدم و گفتم : عالیه و جما صمیمی دارین.

 
ته اگه اون دختره - فاکتور  آره و الب آویزونو که دو سهههاعته تو نخ شههوهرته رو 

 بگیریم.
 

رد نگاب رو دنبال کردم و رسههیدم به زنی که موهای بلوندب اولین چیزی بود 
 که نظرمو جلب کرد.

 
 چه موهاب خوشگله. -
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 تو کال با مبحثی به اسم حسادت آشنایی داری؟ -
 

اقا یس برگشههتم خیلی اتفبه خنده افتادم و اون گفت : تو این یه ماهی که از پار
خاطر تولد آیلین  نه واسهههه  تاده و حتی فکرب هم نمیکردم این پسههره دیوو اف

 اونجور برنامه ای تدارک ببینه.
 
 جالبی قضیه هم اینه که تولد من و آیلین فقط دو روز تفاوت داره. -
 
واقعا؟...وای من واقعا متاسفم بابت وحشی بازیای این پسره دیوونه و تولدت  -
 م خراب کرده.ه
 

لبخندی زدم و اون اینبار رو به تیامی که سرب کمی خلوت شده بود گفت : از 
 آمین پذیرایی کن تا برگردم.

 
 تیام کنارم روی کاناپه جاگیر شد و با دم اسبی موهام درگیری پیدا کرد.

 
از این همه نردیکیش خوشههم می اومد و انگار من کم کمک اون دو شههب رو 

 تارتر میبینم.
 
 نظرت در مورد سها چیه؟ -
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 معرکه است. -
 
 هیچکی به اندازه اون نمی تونست شهنامو عاشق کنه. -
 
 انگار رابطه نزدیکی با سها داری. -
 
سارا و عاطی کردم  - شتم و برای همین ریرتامو خرج  من هیچ وقت خواهر ندا

سها مرهمه و برای منی که درد و دل  سها و  سه  نمیتونم و درد و دالمو آوردم وا
سفر اون اتفاقا  شاید اگه نمیرفت  شه راحت حرف زد و  سها می بکنم مرهمه و با 
نمی افتاد و شهنام از این همه صمیمیتمون گاهی جوب میاد و میگه زنشو ازب 
میدزدم و شهنام حسوده و سها رو تمام و کمال واسه خودب میخوادودر ضمن 

 از تو هم خیلی خوشش اومده.
 
و من فکر نمیکردم جز وثوق و بهزاد و سههاالر رفیقی داشههته  من هم همینطور -

 باشی .
 
وثوق داداشه و ساالر هم اهز همدردی نیست و بهزاد هم که یه سال و خرده  -

ایه شش و هشت میزنه و من چهارسال شب و روزمو با شهنام بودم و سها هم 
بهش دانشههگاهیمون بود و میدیم که نگاب واسههه شهههنامه و شهههنام محز هم 

نمذاره و تا اینه من و اون کمتر به هم نزدیک شههدیم و این شههد که شهههنام هم 
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نگاب روی سها موند و خیلی دوئید تا تونست سها رو راضی کنه که به رالمی 
 مقبول بیفته.

 
 چه رمانتیک. -
 

شق  شد از این مردی که عا شد ومن دلم خون  شدنی تر  بازی با موهام حس 
 خواهرمه.

 
س ست طرفم دراز کرد و کمی بعد نور  سید و تیام د الن به کمترین حد ممکن ر

 من با کمال میز پذیرفتم تحمز اون حصار امنو.
 

 دستش کمرم رو چنگ زد و دست من شونش رو.
 

 لباب به گوشم چسبید و دل من بازیش گرفت انگار.
 
 خوشگز شدی. -
 

 ناز قاطی صدام شد و اون به خنده افتاد.
 
 بودم. -
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 با قدم به قدمش هماهنگ بود و انگار دلم کف دستش. قدم به قدمم

 
 از این عادت با تو بودن هنوز ببین لحظه لحظم کنارت خوشه

 
 باز لباب و گوب هر لحظه دال تر شده من.

 
 گفته بودم؟ -
 

 به چشمای برق زده روبروم تو بی نوری فضا خیره شدم و گفتم : چیو؟
 
 اینکه وجودت آرامشه؟ -
 

 عادت با تو بودن یه روزو اگه بی تو باشم منو میکشه همین
 

*********** 
 

 سرم به شیشه سرد ماشین چسبیده بود و اون گفت : عید برنامت چیه؟
 
 میرم پیش مامان. -
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من هم میرم اصفهان و صیام هم میبرم و گرچه میدونم خونمو تو شیشه میکنه  -
 تا پیش مامانش باشه.

 
 م و اون گفت : من با این مامان گفتن مشکلی ندارم.از گوشه چشم نگاب کرد

 
لبخندی زدم و دونه بارونی روی شیشه ماشین پخش شد و من چرا این همه با 

 احساس این روزام درگیرم؟
 

 شبایی که میترسم از فکرهام و همیشه هوا خیس و بارونیه
 

 گوشیم زنگ خورد و نگاه هر دوی ما به ساعتمون افتاد.
 

سرت من از زندگیم بوده و  دقیقا یک شماره مردی که همه ح شب و  و نیم نیمه 
 هست.

 
 جانم؟ -
 

 اخم تیام یعنی چی؟
 
 بیدار بودی؟ -
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 بله و کاری داشتین؟ خوبین ؟ خانوم گز خوبه؟ -
 
خوبم و فردا یه سر بیا اینجا و میخوام برام چمدون ببندی؟ دارم میرم شمال؟  -

 من از چه لباسایی خوشم میاد. هیچکس به اندازه تو نمیدونه
 
 این وقت سال ؟ هوا سرده و برای چی؟ -
 

 سکوت اون طرف خط و منی که حتی با صدای نفساب هم آروم میشم.
 
 جمشیدخان؟ -
 

 مکثش طوالنی بود و من منتظر.
 
 به فرشته میگی مامان و به من میگی جمشدخان؟ -
 

 کمی مکث کردم و موضوت توییر دادم.
 
 وبه؟حالتون خ -
 
 فکر کنم کمی سرما خورده باشم و پس و فردا میای؟ -
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 حتما و فقط کاب نمی رفتین و هوا سرده و میترسم سرماخوردگیتون عود کنه. -
 
 خوابت نمیاد ؟ افتادی سر بی خوابی؟ -
 
 نه و هنوز نرسیدم خونه. -
 
 کجا بودی؟ -
 

ین مرد همیشههه و این اولین باریه که این سههوال از من پرسههیده میشههه توسههط ا
 کمرنگ زندگیم.

 
 مهمونی بودم. -
 
 با کی؟ -
 

ترسیدم و از خودم و از این باال پایین شدن هورمونایی که این حس های لعنتی 
 رو در پی داره و از هشدار این مرد ترسیدم.

 
 با بچه هام و فردا میبینمتون و برین استراحت کنین و شبتون بخیر. -
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 را بهش نگفتی با منی؟قطا که کردم تیام گفت : چ

 
 و من فقط نگاهش کردم .

 
 این مرد شوهرخواهر آینده منه و اون مرد پدرزن شوهر خواهر آینده من.

 
 یه زن با جنونش به من بیا داد

 
 که عاشق شدن... که عاشق شدن... که عاشق شدن...قبز ویرونیه

 
*********** 

 
خند به اون همه تخسیش لب صیام با پیانوی گوشه سالن درگیر بودو من با عشق

 میزدم.
 
 اون بار هم بهت تذکر دادم و از این بچه دوری کن آمین. -
 
 من صیامو دوست دارم و تنها دلخوشیم تو اون خونه است. -
 

 خیره صورتم شد و گفت : آیلین دقیقا پونزده فروردین ایرانه.
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 و این یعنی تاریخ مصرف موندنم تو اون خونه داره به سر میاد.

 
 هیچ وقت شرطتونو بابت موندنم تو خونه تیام درک نکردم. -
 
 بعد از اومدن آیلین.... -
 
 بعد از اومدن آیلین چی؟ -
 
 همه چی روبهت میگم و تو هم هر تصمیمی برات گرفتم رو قبول میکنی. -
 
 مثه همه این ساال. -
 
 کردم.همه این ساال تو خودت راهتو انتخاب کردی و من هیچ وقت دخالت ن -
 
من میتونسههتم پیش مامان زندگی کنم ولی شههما به مامان پیوام دادین که تنها  -

 جایی که من حق زندگی دارم تهرانه.
 
 فرشته خودب هم حق نداشت تو اون خراب شده جوونیشو هدر بده. -
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فکر نمیکنم شما حق داشته باشین خط مشی زندگی مامان منو تعیین کنین و  -
 ری جربزه داشت که پای حرفش بمونه .مامان حداقز اونقد

 
 طعنه بود؟ من پای حرفم واینسادم؟ -
 
شما پای آذر وایسادی و آذری که ولتون کرد و شما پای سالمتی زنی وایسادی  -

 که راحت ازتون گذشت.
 
من پای کی وایسادم ؟ وقتی یه چیزیو نمیدونی حرف هم نزن و اینا یه مشت  -

 ه عمر به جرم بچه بودنت به ریشت بستن.خزعبله که مهشید و فرشته ی
 
 پس حقیقتشو شما بگین و شاید شوخی شاهین راسته و من بچه آذر نیستم. -
 
 کاب نبودی. -
 

 و این جمله یعنی چی؟
 

ساده  شیدخان و یادت میره که این دختر جلو روت وای با روانم بازی میکنی جم
 تنها نوزده سال سن داره.
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می شنیدم صدای قدماب رو که پشت سرم برداشته  طرف اتاق قدم برداشتم و
 میشد.

 
دونه به دونه لباسای گرمش رو تو چمدون می چیدم که گفت : به مهشید گفتم 

 برای عید آرمان و فرشته رو دعوت کنه استامبول و میخوام با فرشته...
 

 و یعنی من در این سفر جایی ندارم و این یعنی آمین جان عید رو تنهایی.
 
 ب باشین.خو -
 
 تو که باشی و فرشته نگام هم نمیکنه و مثه همه این ساال. -
 

 باز تلخ خندی رو لبم نشست و من فقط نوزده سالمه.
 

 سرم پایین بود و تاپ تو تنم رد کمربند روی شونم رو به نمایش میذاشت.
 
 تیام هنوز هم میزنتت؟ -
 
 مهمه؟ -
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 دخان اندکی حال اومد.زخم زدم و بدجنسی کردم و دلم از بهت جمشی
 

 باز هم ادامه دادم...
 
اون وقتی که صههیوه یه مردی میشههدم که سههیزده سههال ازم بزرگتر بود و نامزد  -

که داره  حاال  یدین مهم نبود و  که تن کبودمو د خواهرم مهم نبود و اون وقتی 
 محو میشه مهمه ؟ به خدا که نیست و من هیچوقت مهم نبودم.

 
عجون بهتش ررق بشههه گفتم : برای سههه روزتون لباس خوب که گذاشههتم تو م

آماده کردم و اگه مسیرتون طرف طالقان بود هم به مامان سالم برسونین و بگین 
 آمین برنامه عیدب کیشه با بچه ها و اون کیفشو ببره تو استامبول.

 
از کنارب رد شدم و بو کشیدم عطر تن مردی رو که بابام بود و هیچوقت پدرانه 

 نکرده بود.خرجم 
 

تیام دستم رو چسبید و من از در زدم بیرون ومن به اندازه همه اونایی که محبت 
 ازم دریغ کردن محبت خرج پسرک ناز این این روزام میکنم.
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ماشینی قدم به قدممون حرکت میکرد و من از شدت ترس تو اون کوچه بارای 

اشهین که پایین اومد خلوت صهیام رو طرف پیاده رو فرسهتاده بودم و شهیشهه م
 قلب من هم نبض گرفت.

 
 خانومی برسونیمت. -
 

و چرا حس من میگه که این ماشین و اون دوتا آدمی که توب نشستن هیچ مدله 
 شبیه مزاحمای باالشهری نیستن.

 
ماشههین جمشههیدخان از در خونه بیرن زد و من قدم تند کردم طرف ماشههین 

ترمز اول صهیامو سهوار کردم و  جمشهیدخان و جمشهیدخان که جلو پام زد رو
 بعد خودم پخش صندلی جلو شدم.

 
یاد  نداره ب یه جو ریرت  که  فت : اون مرتی خان درهم بود و گ ید اخم جمشهه

 دنبالت؟
 

نگاب کردم من هنوز هم ترسیده نگاه اون دو مردی بودم که با لبخند کثیفشون 
 صیام رو دید میزدن.
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و هر چند ثانیه پکی به سههیگارب میزد و من  عصههبی اتاق رو باال پایین میکرد
 دیوونه تر میشدم و این دقیقا پنجمین سیگاریه که تو این یه ساعت کشیده.

 
 میشه بشینی؟ -
 
هر جا خواسههتین برین و چه تو و چه صههیام باید زیرنظر من یا وثوق باشههه و  -

 دارم آمین باهات اتمام حجت میکنم و شیرفهمی که؟
 
 ن بوده دیگه.بی خیال یه تلف -
 
شیدخان هم بوده و من  - شونه جم شاخ و  تلفن بود و مزاحمای تو بودن و تازه 

تا حاال یادب نبوده دختر داره که یهو محبتش واسهههه من  بابات  نمیدونم این 
 قلمبه شده.

 
 با بابای من درست صحبت کنا. -
 
بز میگیری و حرف من اون  - که اینجور واسههم  بای تو نیسهههت  با حرف من 

ضههیایین که دو روزه زنگ میزنن و واسههه من تهدید میکنن و میفهمی آمین ؟ عو
 اونا میدونن رو چه آدمایی تو زندگیم دست بذارن .

 
 اونا با تو چی کار دارن؟ -
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میخوان تو ماشینام جنساشونو ریرقانونی از مرز رد کنمو یه مشت عتیقهو من  -

میکنم و حاال واسه من تهدید اعتبار خودمو تو بازار با صنار سه شاهی خراب ن
 میکنن.

 
صیام هم که تا چند وقت  - سرم بیارن و  سط خیابون بال  ستم و من که بچه نی

 نمیذاریم پا از خونه بذاره بیرون.
 
میترسههم آمین و حالیته ؟ وثوق بیچاره تو این دو روزه نذاشههته عاطی دو قدم  -

میشههد برین پیش  ازب دور بشههه و اون کثافتا همه چی ازشههون برمیادو کاب
 مامان و بابام.

 
بی خیال تیام و آخر ساله و هزار تا کار ریخته سرمون و خونه هم که اون همه  -

 دوربین امنیتی داره و دیگه چه دردته؟
 

 خیره نگام کرد و گوشیش به گوشش چسبید و گفت : الو شهنام ؟
 

 حرف میزد و من دلم عجیب شور میزد.
 

 شونم نشست و من به تیام خیره شدم. دستی روی
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 چرارنگت پریده ؟ -
 
 نمیدونم و ترسوندیم انگاری. -
 
خودم به چدتا از بچه ها خبر دادم هواتونو داشته باشن و شهنام هم چندتا از  -

 آدماشو امروز میفرسته و فقط آمین جایی بدون اطالت من نمیری؟ اوکی؟
 
 چرا به پلیس چیزی نمیگی؟-
 
نقدر دم این مرتیکه کلفته که دسههت کسههی بهش نرسههه و حاال هم چون او -

 میسپرم رانندم ببرتت خونه.
 

 سری به تایید تکون دادم و گفتم : میشه برم خونه آهو؟
 

شباهتی  شفته امروز هیچ  بدون میز قبول کردو من از در زدم بیرون و این مرد آ
 ره.به مرد چندماه پیشی که من رو زیر مشت و لگدب گرفت ندا

 
*********** 
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سههارا اخمی کرد و گفت : یعنی چی ؟ یعنی تا چند وقت راحتی نداری ؟ تازه 
 میخواستیم بریم خرید عید.

 
 سالمتیش مهمتره. -آهو 

 
 بچه که نیست. -سارا 

 
 دلم شور میزنه و میدونم یه چی میشه. -
 

 کوک آخر رو زد و با دندون اضافه نخ رو گرفت و گفت : نفوس بد نزن. سارا
 
من تو زندگیم از هرچی ترسیدم سرم اومده و من به درک واسه صیام نگرانم و  -

 بچم طوری نشه.
 

 نترس و تیام واسه این یه دونه بچش نمیذاره اتفاقی بیفته. -سارا 
 
 کاب این دلم آروم میگرفت. -
 

ست ست من و  د شد تلفنو داد د سارا به تلفنش رفت و کمی که باهاب درگیر 
 گفت : با مامانت حرف بزن و آروم میگیری.
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روی پله های ایوون نشستم و به بارچه سرمازده خیره شدم و صدای گرم مامان 

 تو گوشم پیچید که گفت : جانم؟
 
 مامان؟ -
 
 ات تویی؟ -
 
 سالم مامان. -
 
 سالم عمر مامان. -
 
 دلم تنگته مامان.-
 
 من بیشتر همه چیز مامان و آمینم طوری شده؟ -
 
 داری میری ترکیه؟ -
 
 آره مهشید دعوت کرده و تورو هم میبرم. -
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تلخ خندی رو لبم نشههسههت و گفتم : نه مامانم و با بچه ها دارم میرم کیش و 
شرکت  سال تحویز تو  شلوره و فکر کنم تا دم  سالی خیلی  سرمون هم آخر 

 اشیم.ب
 
 همه چیز خوبه؟ -
 
 جمشیدخانو دیدی؟ -
 
 بال نشو. -
 
 داشت میومد شمال. -
 
 یه تک پا اومد و رفت. -
 
 دلت هنوز باهاب هست ؟ -
 
 نمیدونم. -
 
من میدونم و هنوز هم وقتی یکی میگه جمشههید لپات گز میندازه و دوسههت  -

یا به من فکر نکن و هیچ چیزی تو دن قت هم  مان و هیچ و ما ارزب اینو  دارم 
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ساب  شی و ح شبخت با نداره که به خاطرب از خودمون بگذریم ومیخوام خو
من و جمشیدخان سواست و جمشیدخان خیلی ساله منتظرته و تو خیلی بیشتر 
منتظرشی و نذار بیشتر از این حسرت بخوری و جمشیدخان برای آرمان بابای 

 خوبی میشه و همیشه دوست داشت که یه پسر داشته باشه.
 
 تو به کی رفتی که اینقده ماه شدی؟ -
 
 به تو و دوست دارم مامان. -
 
 من بیشتر و موارب دختر من که هستی؟ -
 
آره و تو هم موارب خودت و مامانم و داداشم باب و جمشیدخانو هم اینقدر  -

 اذیت نکن.
 

 خندید و من معتاد خنده هاشم و عیدخوب بگذره مامان جانم.
 

 من میدونم که یه اتفاقی تو راهه. دلم شور میزنه عجیب و
 

*********** 
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شین رو باز کرد و من لقمه ای که خاله مهری برام گرفته بود رو گاز  راننده در ما
 میزدم .

 
 حس میکنم دارم زندونی میشم. -
 
 آمین الزمه . -
 

به چشم های خسته از بی خوابیش خیره شدم و گفتم : ما الکی ترسیدیم و مگه 
 نه؟

 
 دورام.امی -
 

 دستم رو لمس کرد و من گذاشتم گرمای دستش سرمای دستم رو کم کنه.
 
 امروز صیام باوثوقه. -
 
 دلم یه جوریه. -
 

 دستم رو بیشتر فشار داد و من باز گفتم : کاب امروز صیام کالس نمیرفت.
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نمیتونم تو خونه حبسههش کنم و بیشههتر از این باهاب مخالفت کنم ازم متنفر  -
 میشه.

 
ند  به یال درجه ت ند کم جونی زدم و سههعی کردم بی خ هاب لبخ نه  پدرا این 

 ماشین رختشویی تو دلم بشم.
 

سرم شلول بود و دست و دلم به کار نمیرفت و منتظر خبری از وثوق بودم و تیام 
رر میزد و تو طول روز بیش از پنف جلسههه داشههت و خسههته بود و نگران بود و 

ل نمیشد و بیشتر از ده بار با وثوق حرف زده دلواپس بود و گوشیش از مشتش و
 بود .

 
 تیام تو جلسه بود و گوشی من زنگ خورد.

 
 وثوق بود و من سریا گفتم : الو؟

 
 خوبی آمین؟ -
 
 خوبم و تو خوبی ؟ صیام خوبه؟ -
 
یای و میتونی  - پارک و نگرانم آمین و گیر داده تو هم ب به زور آوردتم  با و  با آره 

 بیای؟



  718 

 

 
 ید نگاه انداختم به در بسته اتاق و گفتم : تا نیم ساعت دیگه اونجام.پر از تر

 
شدم که رانندب برام درب رو باز  شینی  سوار ما شتم و  نوشته ای برای تیام گذا

 کرده بود.
 

شدم و برای  ساختمون روبروم خیره  سری  سرتا باز هم پر تردید به پنجره های 
 رسیدن به صیامم تعلز نکردم.

 
به آ*ل*و*ب کشههیدم و رخت به اشهههاره وثو یام رو  نده رفت و من صهه ق ران

 شورخونه دلم هنوز هم به قدت خودب باقی بود.
 

 کنار وثوق وایسادم و وثوق گفت : تیام چطوره؟
 
 دارونه. -
 
 کاب این ماجرا هر چه زودتر تموم شه. -
 
 میترسم وثوق.-
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 دستش شونم رو فشرد و من حتی با وثوق هم امنیت رو حس نکردم.
 

ست برام تکون میداد و به خندب لبخند بی جونی زدم واین  صیام میخندید و د
 دل المروت من چرا دست از به شور افتادن برنمیداره؟

 
که تو این هوای سههرد بسههتنی  یدن و من رر زدم  وثوق رفت پی بسههتنی خر

 خوردنمون واسه چیه و در اصز هنوز هم دلم شور میزد.
 

 یت از روی سرم برداشته شد.وثوق که رفت انگار چتر حما
 

 گوشیم زنگ خورد و اسم تیام خط انداخت روی گوشیم.
 
 سالم. -
 
 بی اجازه رفتی باز؟-
 
 دلم صیامو خواست. -
 
 حاال گوشیو بذار رو آیفون با عشق بابا حرف بزنم. -
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شتم رو آیفون و تیام گفت : مرد  لبخندی به این همه پدرونش زدم و گوشیو گذا
 چطوره؟کوچولوی من 

 
 خوبم ودلم برات تنگ شده. -صیام 

 
 از روابط حسنشون سر ذوق اومدم و صیام ادامه داد که...

 
امروز خیلی بهم خوب گذشههت و امروز تو کالس شههنا پارسهها گفت  -صههیام 

 رفتن خرید عید و ما کی میریم؟
 

 میریم و قول میدم که میریم. -تیام 
 

 ا. و تازه با تو و مامان میخوام برم.من میخوام خودم لباس انتخاب کنم -صیام 
 

بذار بریم و شههما هرچی دوسههت داشههتی انتخاب کن و من و مامان هم  -تیام 
 باهات میایم.

 
 موهای صیام رو ب*و*سیدم و تیام میون حیرت من گفت : صیام بابا؟

 
 صیام از این همه محبت باباب کیف کرد و مردونه گفت: بله؟
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 دوست دارم. من خیلی -تیام 

 
 صیام خندید و رو به من گفت : تو هم منو دوست داری؟

 
 معلومه و من میمیرم برات. -
 

صیام باز خندید و من از خندب لبریز شدم و گفت : من هم هر دوتونو دوست 
 دارم و خیلی دوست دارم.

 
 آمین مواربی؟ -تیام 

 
 سعی خودمو میکنم . -
 

 صدات چرا میلرزه؟ -تیام 
 
 ور میزنه تیام.دلم ش -
 

ست طرفش دراز کردم و اون گفت : تا منو  سره و من د سر صیام دوئید طرف 
 داری رم نداشته باب.
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ته خندی رو لبم شههکز گرفت ومن هنوز هم میتونسههتم لمس دسههتای پر از 
 گرماب رو حس کنم.

 
 صیام باز طرفم دوئید و من سرسری با تیام خداحافظی کردم .

 
 حلقه شد و من پر عشق ب*و*سیدمش. دستای صیام دور گردنم

 
 دوست دارم مامانی. -
 
 من هم دوست دارم. -
 
 همیشه پیشم میمونی؟ -
 
 همیشه همیشه. -
 

پر ذوق خندید و به توپی که جلوی پاب بود حرکتی داد و شههیطون شههد و توپ 
 رو هدایت کرد طرفم.

 
تا  بود که وثوق فقط سهه بازی میکردیم و صهیام میخندید و من فکرم درگیر این

 بستنی میخواست بخره؟
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به طرح خنده دوسهههت داشههتنی ترین موجود  توپ رو مینداختم و نگام فقط 

 زندگیم بود.
 

شته از خودب طرفم پرت کرد و توپ میون بوته  سرال دا توپ رو با تمام قدرت 
 های بارچه گیر کرد و من درگیر شدم با در آوردنش.

 
 و من تو صدم ثانیه چرخیدم. صدایی نفسم روبرید

 
 مامان ...مامان...مامان...مامان...ولم کن... -
 

 اشک هاب بود و دست و پا زدنش.
 

شده بودن  شوندو م نفرمان دادم به پاهایی که انگار میخ  ستی لب هاب رو پو د
 به زمین.

 
 دوئیدم و دست دراز کردم طرف بچم.

 
 لمس کنم. دستش سمتم دراز شد و نوک انگشتش رو تونستم

 
 خوردم زمین و بچم حتی از پشت اون دستای بی رحم هم منو صدا میزد.
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شیدم و  شین و من هم بازوب رو ک سید به ما سیاه پوب ر شدم و اون مرد  بلند 

 داد زدم: کمک...
 

 با آرنف کوبید وسط قفسه سینم و پرت شدم عقب و بچم هنوز جیغ میزد.
 

 تو دهنم. پاب رو گرفتم و با پشت پاب کوبید
 

 صدای دوئیدن و داد زدن می اومد و صدای کسی بود شبیه وثوق.
 

 سوار شد و من روی زانوهام بلندشدم و کوبیدم به شیشه ماشین.
 

 ماشین پرگاز از جا کنده شد و من دست روی آسفالت کوبوندم و بلند شدم .
 

شه های بی رح شی شت اون  شید و میدیدم که بچم چطور از پ  مسینم تیر میک
 دست طرفم دراز میکرد.

 
 دهنم پر از خون بود و بچم حتی از اون مسافت هم صداب شنیدنی بود.

 
 می دوئیدم و نفس نداشتم و بچم تو اون ماشین لعنتی بود.
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 میدوئیدم و نفس نداشتم و من به بچم قول دادم که همیشه پیشش بمونم.

 
 دایههمیدوئیدم و نفس نداشتم و بچم....بچم...بچم...بچم...خ

 
شد گونم و من به  ستایی بازوهام رو تکون میداد و دال  صدای داد می اومد و د
عامز داری نگاه کردم و چشمای براق و خیس سبز رنگی رو دیدم که تو حسی 

 مثز نگرانی موج میزد.
 

چیزی به لب هام چسههبید و ماده ای شههیرین راه گلوم رو باز کرد و من به تهوت 
 افتادم.

 
دم و پیشههونیم چسههبید به جایی گرم که گرومپ گرومپ صههدا سههر کنار کشههی

 میداد.
 
 دت حرف بزن لعنتی و یه چی بگو آمین. -
 

خیره براقی نگاب شدم و صیام چند دقیقه پیش گفته بود هردومونو دوست داره 
 و قراره بریم خرید عید و قراره صیام خودب لباس انتخاب کنه.

 
 صیام... -
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من دیدم که چطور وثوق بیشهتر به جون موهاب رگ شهقیقش کلفت تر شهد و 

 افتاد.
 

شد و وثوق گفت : جون  ست تیام دور تنم محکم تر  وثوق کنار پام زانو زد و د
 آمین نتونستم بهتون برسم و رلط کردم آمین و پیداب میکنیم.

 
 صیام. -
 

 باز گم شدم و دال شدم و صیامم االن کجاست؟
 

گریه افتادم و هق زدم و داد زدم و موهامو تنم که روی صندلی ماشین نشست به 
تو مشت گرفتم و کشیدم و دست تیام موهام رو از حصار انگشتام بیرون آورد و 
صههورت جلوی صههورتم ثابت کرد و گفت : برمیگردونم آمین و همه چیزمونو 

 برمیگردونم و من کسی نیستم که بذارم بچم از دستم بره.
 
 قول میدی؟ -
 

 و ب*و*سید و این از همه قول های دنیا مردونه تر بود.خم شد و پیشونیم ر
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وثوق دیر کرده بود و نگاهش پر از عداب وجدان بود و تنش خاکی بود و من 
 میدونستم که دوئیده و نفس نفس زده ونرسیده.

 
 بعد از عمری که در باز شد و من دیدم پدری پر از رم رو نالیدم که...

 
 م و به خدا هر کاری کردم نشد.نرسیدم تیام و به خدا دوئید -
 

چونم میون انگشتاب نشست و اون خیره تو صورتم گفت : میدونم و بسه آمین 
 و باشه ؟ بسه.

 
اشکم ریخت و اون عصبی تر شد ومشت کوبوند رو تن فرمون و زنگ تلفنش 
شمای تیام رو خیره کرده  شدم که چ شنف تر کرد و من خیره تلفنی  ضا رو پر ت ف

 بود .
 
ماشین بیرون رفت و حرف زد و من دیدم که وثوق کنارب وایساد و با دست  از

 سعی داشت تیام رو آرومش کنه.
 

گوشههی کوبیده شههد به جدول کنار خیابون و وثوق ررید و خم شههد و از میون 
 الشه های اون گوشی سیم کارت و مموری رو بیرون کشید.

 
 ز هم به گریه افتادم.تیام باز سوار شد و سر گذاشت روی فرمون و من با
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 خدایا بچم کجاست؟

 
*********** 

 
ته  به ب*ل*ل گرف یده بود و من زانو  به زور قرص آرامبخش خواب له مهری  خا

 بودم و کنار شومینه به رفت و آمد آدمایی که می اومدن و میرفتن خیره بودم.
 

 دیوونه باید به پلیس بگیم. -وثوق 
 

گفت صدام درآد سر بچمو کادوپیچ واسم حالیته مرد ؟ خودت شنیدی  -تیام 
 میفرسته.

 
شردن لبها و لثه های زخمیم  شتام گیر افتاد و جیوام رو با ف موهام باز میون انگ
به زانوم خفه کردم و باز مردی منو از این همه هیستیریک نجات داد که خودب 

 هم درد داشت.
 

کوتو یوی سههمیون بوی تلخ کاپتان بلکش نفس میکشههیدم که در باز شههد و ج
 شکست تو خونه.

 

http://www.roman4u.ir/


 729 باشم تیدعا نیبگذار آم

 به سحری که با نفرت نگام میکرد خیره بودم و هنوز هم اشک میریختم.
 

تیام قدم برداشهههت که آرومش کنه و تیام رو کنار زد و من رو هز داد و کمرم 
 کوبیده شد به کناره های شومینه و درد باز تنم رو پر کرد.

 
 کثافت و تقصیر توئه. -سحر 

 
افتادم و تیام سههحر رو کنار کشههید و من طرف پله های طبقه باال  باز به گریه

 دوئیدم.
 

به تختش خیره بودم و االن دقیقا هشههت سههاعته که نبود صههیام هممون رو آزار 
 میده.

 
 لباس افتاده روی تختش رو به دست گرفتم و بوییدم و کمرم هم میسوزه.

 
 ونه میسوزه.این تن میسوزه و تو نبود تنها دلیز بودنش تو این خ

 
 لبه تخت نشستم و صیامم االن کجاست ؟

 
 اون عادت داره دقیقا ساعت شش بعدازرهر یه لیوان شیر بخوره.
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 عادت داره بعد از هربار بیرون رفتن حموم کنه.
 

نای مورد  کارتو یدن  به د نه رو  مای بوده تو خو کز آد نه  عادت داره مجبور ک
 عالقش.

 
ع قدر  نه و چ بت دیدن این فیلم و دوسهههت داره ایزل ببی با نه  اطی اذیتش میک

 مجبورب میکنه به خواب.
 

 وثوق داخز اومد و من هق زدم.
 

 کنارم زانو زد و من هق زدم.
 

 دست روی شونم گذاشت و من هق زدم.
 
داشههتم یه زنگ به عاطی میزدم و قرار بود جواب آزمایشههشههو بگیره و عاطی  -

و  بگم و یه بچه دم بوفه گریه میکردحامله است و میخواستم اولین نفر به صیام 
مامانشو گم کرده بود ودلم سوخت و دستشو گرفتم و مامانشو پیدا کردم و آمین 
رسههیدم داشههتی میدوئیدی و به خدا خواسههتم نشههد و جون عاطی نشههد و جون 
مامانم نشههد و جون خود صههیام که برام دنیا دنیا ارزب داره و آمین به جون تو 

 نشد.
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زدم و از در زد بیرون و بچه من دقیقا االن کجاست ؟ من دلم مامان گفتنشو  هق

 میخواد و من دلم بچم رو میخواد.
 

تا اینجا هم می  صهههدای حرف دو مردی که رهر تا حاال خودخوری میکردن 
 اومد.

 
گفتم و من هسههتم چیزی نمیشههه و اون محافظات رو رد کردم و گفتم یه -وثوق 

یدنه و گفت عد دو روز تو خونه بسههتنی خر یه چی ب یام گ*ن*ا*ه داره و  م صهه
شام آمینو زد و من  شیمونم و مرتیکه جلو چ سته و عین چی پ سیدن ازم خوا پو
صیام هم  ستم از آمین محافظت کنم و من حتی جربزه اینکه از  هیچ وقت نتون

 مواربت کنم نداشتم.
 

 میکنه.صیام برمیگرده و برو پیش عاطی و یه ریز داره گریه  -تیام 
 

 صدای خستش دارون ترم کرد.
 

*********** 
 

خاله سههینی رو برد و من پر درد تر تن به تخت کوبیدم و تختی که صههیامم هر 
 شب روب میخوابه و االن کجا میخوابه؟
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 االن بیست و چهار ساعته...

 
سینم  سوزه و  سوزه و لثه هام می ساعته که تنم زخمه و لب هام می ست و چهار  بی

 .میسوزه..
 

 بیست چهار ساعته که تنم درد میکنه...
 

 بیست و چهار ساعته که چشمام میسوزه...
 

 بیست و چهار ساعته یه بند اشک ریختم و یه بند رصه خردم و یه بند...
 

 االن دقیقا بچم کجاست؟...
 

 رذا خورده ؟
 

عادت داره صبحونه نون سوخاری و خامه شکالتی بخوره و یه بند نق زدن خاله 
 رو به جون بخره بچم... مهری

 
 بیست و چهار ساعته بچم نیست...
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 بیست وچهار ساعته بستنیا آب شدن...

 
 بیست و چهار ساعته عاطی یه چشمش اشکه و یه چشمش خون...

 
شماب رنگ  سالنش و چ شه  سته به بار گو ساعته تیام دخیز ب ست و چهار  بی

 خونن...
 

هنش رسیده خرج تموم امامزاده بیست و چهار ساعته خاله مهری هر نذری به ذ
 های ریز و درشت شهر کرده...

 
 بیست و چهار ساعته بچم نیست...

 
 بیست وچهار ساعته زندگی نیست...

 
 وثوق میگه پلیس و تیام میگه میترسم...

 
 تیام با همه نترسیش میترسه...

 
 من نترسم؟
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اسههشههون تو کوثوق جز میزنه که اال و بال پلیس و تیام میگه از پلیس بیشههتر 
 میذاره....

 
 تیام هربار تلفنش زنگ میخوره وهوار میکشه و وثوق میخواد آرومش کنه...

 
 تیام ضجه میزنه و داد میزنه و کمر خم میکنه ولی اشک نمیریزه...

 
شک میریزم ولی داد نمیزنم ضجه میزنم و هق میزنم و کمر خم میکنم و ا و  من 

 خفه شده صدام و گلوم پر از زخمه و نگام پر از تاری...
 

و من بیسههت و چهار سههاعته نخوابیدم و همه این خونه پا به پای بیداری من 
 بیدار بودن...

 
 بچم االن کجاست ؟

 
 شب راحت خوابیده ؟

 
 صیحونه خورده؟

 
*********** 
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 ندیده. بیشتر از چهز و هشت ساعته که این خونه رنگ صیام به خودب

 
 خاله بست نشسته تو امامزاده صالح و عزیزشو از خود خدا میخواد...

 
 بسکه لباس صیامم رو بوئیدم بویی ازب نمونده....

 
شاید اولین باره تو زندگیش دو روز  شونه به مردیکه  ستگیره در نگامو میک تقه د

 یه لباس رو پوشیده و موهاب به هم ریخته...
 

ست میون ست و د ش موهام برد و گفت : خاله میگه دو روزه لب به  لبه تخت ن
 رذا نزدی و با این کارات صیام برمگیرده؟

 
 برمیگرده و مگه نه ؟ تو قول دادی. -
 

کنارم تو اون تخت خواب ماشههینی شههکز دراز کشههید و سههرم رو روی سههینش 
 فیکس کرد و من باز اشک ریختم.

 
 برمیگرده. -
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شگاه هم برو و بچم واسه موهاب وسواس برگشت و بریم خرید و باهاب آرای -
 داره.

 
 برگشت همه کار واسش میکنم. -
 
 بابای خوبی شدی. -
 
 صیام همه چیزمه و صیام نباشه میخوام دنیا نباشه. -
 

 شقیقه چسبوندم به پوسته قلب مرد این روزام و نالیدم که...
 
 چرابه پلیس چیزی نمیگی؟ -
 
 آمین و من دورشون میزنم. من جایی نمیخوابم که زیرم آب بره -
 
 هر کاری میکنی بکن فقط صیامو برگردون و بچم چیزیش نشده باشه. -
 

به تنها چیزی که اهمیت  حصهههار دور تنم محکمتر شهههد و من تو اون لحظه 
 نمیدادم آ*ل*و*ب این مرد بود...
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شم امید روزای بهتر از این دو روز رو بهمون  ضرب آهنگ زیر گو صدای  تنها 
 .میداد..

 
 دلم تنگشه. -
 
 منم. -
 
 میخوام ب*ل*لش کنم. -
 
 منم. -
 
 اون یه روز گفت دوست داره پدرونه پسرونه با تو بره حموم. -
 
 منم. -
 
 میخوام گریه کنم. -
 
 منم. -
 

که برای که بوض کرد و دیدم  که  ید و دیدم  که سههینش لرز  و من حس کردم 
 مردونه موندنش اشک پس زد و من حس کردم رم مونده رو دلش رو.
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 مرد برای رفا دلتنگیاب و گریه نمیکنه قدم میزنه

 
 خب گریه کن. -
 

 نیشخندی میون اون همه بوض زد و من حس کردم که خفه شدنش حتمیه.
 
 تو به من قول دادی که صیام برمیگرده و پس برمیگرده. -
 
 تماد داری.نمیدونستم که بهم اع -
 
من به تو اعتماد ندارم و من به بابایی اعتماد دارم که یه روز بهم گفت هبچ  -

چیز براب باارزب تر از پسههرب نیسههت و اون بابا بهم قول داده و قول داده که 
 پسرب برگرده و صحیح و سالم.

 
اون بابایی که تو ازب میگی دو روزه که بد درمونده اسههت و دو روزه که هر  -

نگاب به در اتاق بچش میفته دلش میلرزه که بچش کجاسهههت و راحت  وقت
 هست و اذیتش نمیکنن و نکنه یه تار مو از سرب کم بشه.
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من هیچ وقت اون بابا رو درمونده ندیدم و حتی روزی که فهمید آیلین ایران  -
 نیست.

 
کمی سههکوت شههد و اون یهو گفت: قبول کردم آمین و واسههه خاطر بچم قبول 

 ولی دارم براشون.کردم 
 
 یعنی صیام برمگیرده؟ -
 
 برمیگرده. -
 
 میترسم تیام ودلم شور میزنه و میترسم چیزی بشه. -
 

شمام رو خیس  شور میزد و چیزی تا گلوم باال می اومد و چیزی چ و واقعا دلم 
 تر میکرد و تنها دست تیام بود که به این تن رنجور خسته امنیت میبخشید.

 
*********** 

 
 صدای کسی می اومد و صدای خنده و صدای گریه و صدای...

 
شیده بود رو کناری زدم  سی رو تنم ک صیامی رو که انگار ک ست بردم و پتوی  د
 و پاهام رو رو تن پارکت سرد کف اتاق گذاشتم و این ممکنه صدای کی باشه؟
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ز ادسههت بردم به نرده پله ها و قدم به قدم پایین اومدم و میدونسههتم که صههدا 

 نشیمنی به گوب میرسه که دید نداره به پله ها.
 

ستم که اثر دو روز لب به رذا  سرتقی خرج دادم میدون سردم بود و من با همه 
 نزدنه این فشار پایین.

 
تو درگاه نشههیمن وایسههادم و نگاه انداختم به تیامی که پشههت به من روی دو 

 زانوب نشسته بود و چیزی رو به تن فشار میداد.
 

دم که خاله مهری با عشق چیزی که میون دستای تیام فشرده میشد رو نگاه میدی
 میکنه.

 
وثوق که با چشمای اشکیش نگاه به من انداخت لرزیدم و قدمی جلو گداشتم 

 و وثوق گفت : آمین بیا و اومد و باالخره اومد.
 

 .باز قدمی پیش گذاشتم و باز چشام به عاطی افتاد که ابر بهارونه گریه میکرد
 

 باز دیدم که وثوق مردونه شونه لرزوند و من بو کشیدم فضا رو.
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 بوشو میداد و بوی تنی رو که من این سه روز بی خبری دنبالش بودم .
 

زانوهام سست شد و نشستم وتیام سر برگردوند و لبخندی زد و من به لبخندب 
 خیره نشدم .

 
دور سرب و رنگ پریده صورتش دلبری  به اونی خیره شدم که با اون باند سفید

 میکرد ازم.
 

دوئید سمتم و دست دور گردنم انداخت و دستای بی حسم حس دار تر از هر 
 لحظه تن اون همه چیز رو به تن کشید و من فقط بو کشیدم.

 
 تنش رو بو کشیدم.

 
 به جای این سه روز بی خبری نفس کشیدم .

 
 هق زدم و صیام لرزید میون تنم.

 
 ریختم و دستای کوچیکش اشکام رو پس زد.اشک 

 
 گریه نکن دیگه و ببین من اومدم و میدونم دلت برام تنگ شده. -صیام 
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بی خیال زبون ریختنش دل نگرون تر شههدم بابت اون باند پیچیده به دور اون 
 پیشونی خوشگلش.

 
 قد راست کردم و صیام رو با خودم باال کشیدم.

 
 : االن برمگیردم مامانی و وایسا و برمگیردم. روی کاناپه نشوندمش و گفتم

 
ستم  سر نزده و میدون سه روز بهش  از در زدم بیرون و قدم تند کردم طرف اتاق 

 که تیام پا به پام قدم برمیدازه.
 
 آمین خوبی ؟ کجا داری میزی؟ -
 
 ببرمش بیمارستان و سرب...سرب باند داره و اگه چیزیش بشه؟ -
 
 و فعال که خوبه. میبریمش -
 
 نه ببریمش ...تیام منو میزنی؟ -
 
 چی؟ -
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 داد زد و پرسید و من لرزیدم.
 
 منو بزن. -
 
 چی داری میگی؟ تب داری؟ -
 
منو بزن و بذار بدونم خواب نیسههتم و بچم برگشههته و مگه میشههه ؟ صههیامم  -

 برگشته و تیام صیام برگشته و من بزن تیام و بذار بدونم خواب نیستم.
 

تنم که میون تنش آروم گرفت جیغ زدم و داد زدم و خندیدم و گریه کردم....بچم 
 برگشته.

 
 سرم ر به دیوار پشت صندلی سبز رنگ چسبوندم .

 
چشم روی هم گذاشتم و حضور مرد این روزام رو که کنارم حس کردم گفتم : 

 چطور برگشت؟
 
 یام برگشته.دم خونه ولش کرده بودن و تو چرا اینقدر عصبی هستی؟ ص -
 
من تجربه کردم و کشیده شدن تو یه ماشین و تا دم مرگ کتک خوردنو تجربه  -

 کردم و ترس دارم...
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 سکوت مرد این روزام و من باز هم زخم زدم.

 
 خوبه؟ -
 
از من و تو بهتره و بسکه حرف زده پرستاره کم مونده یه چسب جا باند سرب  -

 بزنه رو دهنش.
 

 گفتم: قربونش برم من. خندیدم و زیرلب
 

صیام که از زیر اون همه چکاپ پر وسواس من و باباب نفس راحت کشید تیام 
 گفت : کی با یه حموم پدر پسرونه موافقه؟

 
 صیام پر ذوق خندید و از بین دو صندلی تن جلو کشید و گفت : من.

 
 از خندب خندیدم و گفتم : اذیتت کردن مامانی؟

 
 نه... -صیام 
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و تیام ثانیه ای رو صههورت همدیگه مکثی کرد و دوتایی تقریبا پرداد  نگاه من
 گفتیم: نه؟ یعنی چی؟

 
صههیام شههونه باال انداخت و با گوشههی تاچ باباب خوب گذروند و گفت : پیتزا 

 خوردیم و پلی استیشن بازی کردیم و تازه فوتبال دستی هم بازی کردیم.
 

چسههبیده به صههندلی عقب بود و دهن واموندم به اون نمونه بشههری پنف سههاله 
میدیدم که تیام زیرلب فحش میکشهههه به خودب و قرار قبول کردب و حرص 

 هم به چاشنی اعمالش افزده میکنه هر لحظه.
 
 پس سرت چی شده قربونت برم و داشتی درول میگفتی نه؟ -
 

 نهههههه...پام لیز خورد سرم اوخ شد. -صیام 
 

رد و مشهههت رو فرمون کوبید و انگار از خندیدم و قهقهه زدم و تیام حرص خو
 این سه روز نبودن و من بیشترین ضربه رو خوردم.

 
*********** 
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لباس ها رو روی تخت چیدم و به صههدای خنده صههیام و رر تیام گوب دادم و 
سالم  شته...تقریبا  شید و بچم برگ سینم تیرک سه  شید و قف خندیدم و کمرم تیر ک

 برگشته.
 

صیام ست رو تخت بخوابه  لباس تن  صیام خودب رو لوس کرد و خوا کردم و 
و تیام بیشههتر رر زد و من خندیدم و چشههمکی به صههیام زدم و صههیام هم برای 
کمتر شههدن ررهای باباب چشههم روی هم گذاشههت و به ثانیه ای نکشههید که 
ست میون موهاب بردم و زخمای تنم آخم رو  شدم و د خواب رفت و من خم 

 درآورد.
 

 می جلو گذاشت و گفت : چته؟تیام قد
 

 سری تکون دادم و بیشتر انگشت میون موهای پسرکم کشیدم و گفتم : هیچی.
 

گاه کشیده شد به کمرم.  بلند شدم و دستم ناخودآ
 

 تیام حرصی بازوم رو فشرد و من خیره تو صورتش گفتم : تو چته؟
 
 دارم به زبون آدمیزاد میگم چته که آخ میگی؟ -
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 مهمه؟ -
 

حواله گستاخی های نگام کرد و دست برد به لبه های اون بافت صورتی  اخمی
رنگم و به خودم که اومدم تنها با یه لباس زیر جلوب وایساده بودم و شوکه اون 

 همه پررویی آدم مقابلم حرص میخوردم.
 

 زور به تنم وارد کرد و من پشت بهش وایسادم و میشنیدم صدای عصبیشو.
 
 کمرت چی شده؟ -
 
 یام چیزی نیست و خوردم به...ت -
 
سه  - سهحر هولت داد و نه؟ سهه روزه اینجوری داری با این زخم و تن کبود وا

 من خودکشی میکنی؟
 
ندت تنم رو  - که رد کمرب قز خوب تر از اون روزاییم  حدا یام خوبم و  ت

 میسوزوند.
 

 ندیده میتونستم طرح اون اخمای درهم رو حدس بزنم. و زخم که نزدم؟
 
 اصال تو به چه اجازه ای لباس منو... -
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 ساکت. -
 

 پر حرص طرفش برگشتم و نگاه اون به جایی حوالی اون لباس زیرم موند.
 

 ضربه آرومی به صورتش زم و دستام چلیپایی سینه هام رو پوشوند.
 
 لباسمو بده و بهت میگم و مرتیکه هیز. -
 

م داری دستاب رو روی دستم رو با یه کم اعمال زور کناری زد و من حس کرد
 اون قسمت از تنم که سه روز از دردب میگذشت.

 
 این دیگه واسه چیه؟ -
 
تیام خوبم و بی خیال و عادت کزدم از وقتی دیدمت یه جا تنم سههالمتیش  -

 بلنگه.
 

باس بپوب میریم  فت : ل لحنم شههوح بود و اون اخم کرد و خیره صههورتم گ
 بیمارستان.
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و من خوبم و یه کم درد داره ولی نیازی به دکتر و این بابا ولمون کن تروخدا  -
 دنگ فنگا نیست.

 
باز اون اعمال زورب به کار گرفته شد و من لبه تخت نشستم واون توپید به این 

 همه بی خیالیم و گفت : همین جا میشینی برمگیردم.
 

خندم گرفت از این همه نگرانی بهش نیومده و گفتم : حاال با این حولت هم 
 یخوای بری برگردی؟م
 

 اخمم کرد و پشت پاراوان رفت و انگار من دو شب تنش رو دید کامز نزدم.
 

کمی بعد که انگشتاب رو کبودی باالی سینم پماد میکشید دلم نبض میگرفت 
 و شقیقم میزدو چرا این اتاق تا این حد اکسیژنش در حال تقلیله؟

 
تو ذهن من المصب اسم گرفته ماساژ میداد و درد  کمرم رو که با اون انگشتای

تو تنم میپیچید و انگار درد تنم کنار اون ضههرب کوبیده به دیواره های سههینم 
 پشیزی قدرت خودی نشون دادن نداشت.

 
 حاال برو بخواب و به پشت هم نخواب. -
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صب تر  شمای الم صاعد از چ سم رو چنگ زدم و میون اون همه خیرگی مت لبا
ستا شت از د ضرب در پ شدن پر  شب بخیر زیر لبم میون کوبیده  ب تن زدم و 

 سرم گم شد.
 

من میون تخت اهدایی وثوقپ تو به دندون گرفتم و از زنانه های سههربرآودره 
 امشبم حرص خوردم و حرص خوردم و حرص خوردم.

 
*********** 

 
دسههتی تنش رو از روی تخت برداشههت و دسههتی دهن من رو پوشههوند و تیام 

 ب بود و من زور میزدم که از میون اون همه خفگی تن خالص کنم.خوا
 

عرق از کنار شههقیقم راه میگرفت و داد صههیام گفتنم تو گلو خفه مشههد و دلم 
میلرزید و اون مرد صیام به آ*ل*و*ب خندید و من لرزیدم و چرا تیام از خواب 

 بلند نمیشه.
 

 ند باال میرفت وبرق سههگک کمربندب چشههم کور میکرد و میدیدم که کمرب
 میخواست رو تن بچه ررق خوابم پایین بیاد.

 
 از بین اون همه خفگی گفتم تیام و گفتم تیام و گفتم تیام و گفتم تیام.
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نفسم باال نمی اومد و از بین اون همه تاریکی و اتاق تنهاییم و سرویس خواب 

 اهدایی وثوق رو میدیدم
 

انگار هیچ وقت تموم نشده رو در پیش  دست بردم و پتو کنار زدم و راه پله های
گرفتم و پر صههدا در اتاق تیام رو باز کردم و به همت نور آباژور روشههن روی 
عسههلی صههیام ررق خوابم رو تشههخیم دادم و دیدم که چشههمای باز تیام پر 

 تعجب دونه به دونه اشکام رو رصد میکنه.
 
 چی شده باز آمین؟ -
 
 داشتن میزدنش. -
 
 ی میگی نصفه شبی؟کیو ؟ چی دار -
 
 داشتن با کمربند میزدنش. -
 

کنار زانو های من زانو فرو آورد و بازوهام رو اسههیر دسههتاب کرد و رم ریخت 
 میون اون جنگز تاریک شده نگاب.

 
 بگو دردت چیه؟ -
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دیدم دارن صههیامو میزنن و تو همین اتاق و تو خواب بودی و دهن منو گرفته -

 بودن ...
 

 ضرب چسبید و من با ریتم آهنگش آروم تر شدم.سرم به جایی پر 
 
 میخواستن با کمربند بزننش. -
 

 تنم گرم تر شد و دستای اون بیشتر تنم رو چسبید.
 
 تمومش کن آمینو صیام اینجاسو جاب امنه ودیگه نمیذارم از پیشمون بره. -
 

صیام رو ب*ل*ل زد و حس  ستام تن  شدم و د شیده  کمی بعد که رو تخت ک
 مای آشنایی رو که به پشتم چسبید و دست دور تنم انداخت.کردم گر

 
 حاال چی کار میکنی؟ -
 
 چیو چی کار میکنم؟ -
 
 تو قبول کردی باهاشون همدست باشی. -
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 به من اعتماد کن. -
 
 بهت اعتماد میکنم. -
 
 انگار باید یه روز ببرمت یه روانپرشکی چیزی و فوبیای کمربند پیدا کردی. -
 
 تیام و من هیچ وقت دوست نداشتم جای آیلینو بگیرم.سخت بود  -
 
 تو جای خودتو داری و آدما نیاز ندارن جای همدیگه باشن . -
 
 یه سوال؟ -
 
 تو که خواب بعد سه روزمونو گرفتی و بپرس خالصمون کن. -
 
 چرا یهو خوب شدی ؟ تو رو که نمیشد با یه من عسز هم خوردت؟ -
 
با تو خ - بد بودم و سههخت بود وتو این درد داشهههت آمین و  با تو  ودم نبودم و 

چندوقت با تو خودم بودم و حس کردم میشه از اون پوسته دراومد و تو یخ آدمو 
 باز میکنی .
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شده بود نگاه کردم و دلم لرزید میون تنها  صورتم خم  صورتش که رو  کمی به 
این همه  منبا نور اتاق و میون جنگ تاریک شهههده نگاه مرد این روزام و میون

 ناامنی تبدیز شده به امنیت این آ*ل*و*ب.
 

 اگه دنیا هر چی که داشتم گرفت و ولی دستتو توی دستام گذاشت
 

اسم تیام روی گوشیم خودی نشون داد و من درگیر و دار اون ب*و*سه ی آروم 
روی گونه شب قبلم بودم و نفسم باال نمی اومد از اون همه حس ریخته به این 

 به زنانگی داشته. تن دیشب میز
 

تسلط به احساسم مثز همیشه کارساز شد و جواب دادم زنگ مرد این روازی 
 من رو.

 
 سالم. -
 
 سالم ودارین میرین خرید؟ -
 
 آره دیگه و صیام ول کن نیست. -
 
 به رانندم گفتم بیاد دنبالتون و خودم هم جلسه رو تموم کردم میام. -
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 ی.فقط زود بیا و صیامو که میشناس -
 
 حس میکنم دارم لوسش میکنم. -
 
 حاال تا عید با دل بچه راه بیا و طوری نمیشه که. -
 
من باید برم آمین و کارتو هم گذاشههتم رو میز توالت اتاقم و رمزب هم سههال  -

 تولد صیامه.
 
 نیازی... -
 
هست و تا وقتی تو خونه منی خرجت پا منه و حاال واسه بچم هم میخوای تو  -

 خرج کنی؟
 
 برو به جلست برس. -
 
 خوب داری از زیر کار در میریا واز فردا از این آوانسا خبری نیستا. -
 
 باشه. -
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خداحافظی هولش نشون از جلسه مهمش داشت و من میدونستم که تا پونزده 
 فروردین از خونه این مرد باید بکنم.

 
سبا شتر از لباس ا صیامم بی شمای  شدم و چ شونده می ازی ب بمیون موازه ها ک

 دید میزد و میدیدم که راننده مسن چقدر از شیطونیای صیام کفری میشه.
 

 جلوی بوتیکی وایسادم و شلوار لی خوب رنگش چشمم رو گرفت و...
 

 حرارت آشنای این دستا روی پهلوهام برای من همیشه آشنا میمونه.
 
 کدومش ؟ -
 
 سالم. -
 
 با ادب شدی. -
 

 که به پشتم چسبیده بود. آرنف کوبیدم به سینه محکمی
 
 نگفتی ...کدومش؟ -
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 بی خیال و نمی صرفه و پارچشو بخرم و آهو برام عین خودشو درمیاره. -
 

 اخماب رو دیدم و من پونزده فروردین از خونه این مرد باید اسباب کشی کنم.
 

به زور اون شههلوار رو پرو کردم و انگار بهم می اومد که تیام جلوی اتاق پرو با 
 مکاری پسرب سری تکون داد و رو به فروشنده گفت : همینو می خریم.ه
 

 برای صیام لباس خریدن یعنی خود خود درددسر.
 

با تشر باباب که مجبور شد بره اتاق پرو خندیدم و تیام حرصی گفت : پرروب 
 کردی دیگه.

 
 گوشیم زنگ خورد و قبز من نگاه اون روی شماه افتاد.

 
 چند روزه که از دوستام خبر ندارم؟ ساالر بود و من دقیقا

 
 سالم بی معرفت. -
 
 سالم خوشگز داداب. -
 
 چه خبر؟ -
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 خبر اینکه فردا صبح من و بهزاد و آهو جونم و سارا خانوم راهی کیشیم. -
 

لبخند رو لبم ماسههید و انگار من توی برنامه ی رفقای همه سههاالی زندگیم هم 
 جایی ندارم.

 
 فدای سرشون.

 
 پس زدم و گفتم : به سالمتی و خوب بگذره. بوض

 
 به تو که بیشتر خوب میگذره و ترکیه و دعوت عمه خانمتون اینا. -
 

و انگار ساالرم هم خبر نداره که این تن به مدد جمشید خان راهی خونه عمش 
 بشو نیست.

 
 الکی خندیدم و نه نفی کردم حرفشو و نه تایید.

 
ست آمین ماها دوازدهم تهرونیم  - ستی خیلی دو و باید برم و مریض دارم ...را

 دارم و خداحافظ.
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 به سالمت. -
 

 گوشیو قطا ردم و میدونستم که ردپای رم هنوز هم روی چشمام سایه داره.
 

تیام اندک اخمی قاطی اسهتیز صهورتش کرد و گفت : چی شهده؟ سهاالر چی 
 کارت داشت؟

 
 هیچی و دارن میرن کیش. -
 
 مامانت. خب تو هم میری پیش -
 

 تلخ خندی زدم و تلخیش تمام کامم رو گرفت.
 

صههیام که با ادای مدالی فشههن تی وی از اتاق پرو زد بیرون و دکمه هاب باال 
پایین شههده بود به خنده افتادم و من جای همه تلخی هام صههیامم رو دارم و بی 

 خیال اینکه آدمای این شهر هیچ وقت آمین براشون مهم نیست.
 

 د و کنار صیام و تیام عالی بود .شب خوبی بو
 

صیام ذوق  ساندویچ بندری خوردیم و  وقتی که تو مرسدس بنز کالس ای تیام 
 کرد عالی بود.
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وقتی که میون خواب صههیام از ماشههین بیرون زدیم و رو نیمکتای کنار خیابون 

 لبو خوردیم و هوای اسفند رو نفس کشیدیم عالی بود.
 

 ده فروردین سهم من و تنها برای من بود عالی بود.وقتی که تیام تنها تا پونز
 

 با من قدم بزن حاال که با منی و حاال که بازیم حاال که سهممی
 

شرد و من  سفت ف شتام رو  ست اون انگ ست مردونش رفت و د ستم روی د د
 ررق مرونه های مرد کنارم شدم.

 
 دست منو بگیر کنار من بشین و من عاشق توام حال منو ببین

 
 میکنم یه اتفاقی تو راهه و من به این همه آرامش عادت ندارم آمین. حس -
 

 از دلهره نگو از خستگی پرم و بی تو میشینم و روزا رو میشمرم
 

شونه مرد این روزام تکیه دادم و این مرد چرا تا این حد به تمام منیت من  سر به 
 نفوذ کرده؟
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 ه فردا داره به ما لبخند میزنهتنهام دیگه نذار تو با منی هنوز و عطر تو با من
 

من کنار دردره های کز زندگیم ندیدن این دو مرد هم خون نفوذ کرده تو منیتم 
 رو کجا جا بدم؟

 
 بی تو برای من فردا پر از رمه و بی تو هوا پسه و دنیا جهنمه

 
 دل به دریا زدم و خواستم بگم اون اتفاق قریب به وقوت پونزده فروردین رو.

 
 ...قراره...تیام -
 

 نگاه اون خیره ماشین شد وگفت : یا خدا و دوباره این شمر بیدار شد.
 

به صههیامی که از پشههت شههیشههه برامون شههکلک در می آرد لبخندی زدم و من 
 حداقز تا پونزده فروردین برای خودم دارمشون.

 
 چی میخواستی بگی؟ -
 

 تن روی صندلی کشیدم و گفتم : هیچی.
 

 تو و بچت رو از من بگیره.و این هیچی قراره 
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 کجا رفته بودین؟ -صیام 

 
 به شما ربطی نداره و شما بگیر بخواب. -تیام 

 
 من هم با شما حرف نزدم و با مامانم حرف زدم. -صیام

 
 شیطونه میگه... -تیام 

 
ست  - صیام بگیر بخواب و با بابات هم در شما هم آقا  شیطونه رلط میکنه و 

ه میخواد خونه رو گردگیری کنه نمیخوای کمک حرف بزن و فردا صههبح خال
 خاله کنی؟

 
وقتی خوابید نگاه من روی صورت تیام برگشت و این حس نوپای این دل کاب 

 هیچ وقت سرپا نشه و کاب یادب بیاد که این مرد کم آزار نداده تنش رو .
 
 چرا از سر شب تا حاال پکری؟ -
 
 مهمه؟ -
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گه من بتونم این - که کوالک کردم  دت ا مه رو از زبون تو بکشههم بیرون  کل
 ...کمرت بهتره؟

 
 بهتره. -
 
 چته؟ -
 
 یه زمانی بود که هیچیم واست مهم نبود. -
 
 اون زمونا تموم شده. -
 
تو هم دلت واسههم سههوخته؟ مثه مامان؟ مثه آهو و سههارا ؟ مثه وثوق ؟ مثه  -

ودم نخواست و همه ساالر ؟ تو هم دلت سوخته واسم ؟ هیچکس منو واسه خ
دلشون سوخت تا منو خواستن و تو هم همینجوری دلت سوخته ؟ اشکال نداره 

 و من عادت کردم.
 

روی پز وایساده بودیم و من خیره تاریکی شب و کورسوهای رنگارنگ بودم و 
 تیام...

 
شب دال تر  شتر از همه این دو شدم و بی ستم رفت و من دال تر  ستش روی د د

 شدم.
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کنه اونیکه دلش واسههه تو بسههوزه و کی اصههال میتونه به خودب اجازه رلط می -

 بده که دلش واسه تو بسوزه؟
 
سربارم و  - سه بابا  سربارم و وا سوزه و چون  سه من می شون وا سوزه و همه دل می

سه تو هم  سه تو...وا سربارم و وا شته  سه مامان فر سربارم و وا سه خواهرم  وا
دیگه سهربار هیشهکی نمیشهم و میرم و یه  سهربارم...ولی یه روز میرسهه که من

روزی میرم و میرم واسههه خودم زندگی میکنم و من مامانو خیلی دوسههت دارم 
ولی اونم حق زندگی داره و تو هم حق زندگی داری و تا کی من مفت تو خونت 

 بخورم و مفت...
 

انگشتاب به لبام چسبید و اون بوض از سر شب چسبیده به گلوم اشک شد و 
 ..ریخت.

 
 کاب خدای من این همه بوضو از من میگرفت.

 
*********** 
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سال و  شیدم و رر زدم به جون این آخر  شونیم رو ک صبی موهای افتاده تو پی ع
شت  شاید برای بار هزارم پ صبح تاحاال  سرم و تیامی که  این همه کار ریخته 

 تلفنش داد زده بود و کز پرسنلش رو زیر سوال برده بود.
 

 به دست جلوی من قدم رو میرفت و من عید رو باید تنها باشم. تلفن
 

 اون فردا شب راهی اصفهانه و وثوق فردا صبح راهی شیراز.
 

 عصبی هستم بابت این تنهایی هنوز نرسیده.
 

 من از خونه بزرگ تیام میترسم.
 

 من از تنهایی و شب و تاریکی میترسم.
 

 دم که...عصبی تن کوبید به کاناپه اتاقش و من رری
 
 چرا اینقدر داد میزنی؟ -
 
 تو چته امروز؟ -
 
 خسته شدم و ساعت نه شبه . -
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گردنش به آنی چرخید طرف ساعت و گفت :جما کن بریم و فردا خودم یه سر 

 میزنم راست و ریسش میکنم.
 

 تو ماشین که نشستیم گفت : کی میری پیش عمه؟
 
 فردا بعدازرهر بلیط دارم. -
 

 سوزونه.درورم گلو می
 
 بیا این کلیدو داشته باب و اگه یه دفعه زودتر از ما رسیدی تهرون آواره نشی. -
 

و این مرد هم فهمیده من آواره این شهههرم و من خونه ای برای امنیت داشههتن 
یام ملکان میتونه کمی امنیت  تازه داشههتم حس میکردم که عمارت ت ندارم و 

 باور بی کسی میرسه.ببخشه به این تنی که این روزا داره به 
 
 مرسی. -
 
 خوبی آمین ؟ یا مثه دیشب دلت پره؟ -
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 الکی خندی زدم تا خیالش از بابت آدم ترحم برانگیز زندگیش راحت بشه.
 

*********** 
 

 کوله خالی از وسیله کنار پام بود و کلید عمارت توی جیب شلوار جینم.
 

صیامم رو به تن  ست بردم و  ستم و د ش شیدم روی دو زانو ن شیدم و نفس ک ک
 عطر تنی رو که قراره چند روزی ازب دور باشم.

 
 من میخوام با تو بیام و من نمیخوام برم. -صیام 

 
مامان تهمینه دلش واسههت تنگ شههده و بابا فریدون هم دلش میخواد تو رو  -

 ببینه و اون وقت دلت میاد نری؟
 

ن کشههیدم همه وجود صههیام مردد شههد و نگاب دو دو زد برای من و من باز به ت
 وجودم رو.

 
 خودتو لوس نکن بچه و داره دیرت میشه آمین و زود باب. -تیام 

 
 گاهی میشد به این حس رسید که چقدر تیام رو کچز کنیم خوشگز میشه.
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ستادن زدم و و کوله روی دوب انداختم و گفتم :  ستیز ای شم رره ای به اون ا چ
 خب دیگه من برم.

 
 خوب بگذره. -صیام 

 
 بینیش رو کشیدم و دلم برای پسرکم حتما تنگ میشه.

 
شد و میون  شیده  ستم ک شتم که د سری برای تیام تکون دادم و قدمی عقب گذا

 حجم دستای تیام کشیده شدم.
 

 صداب کنار گوشم شنیده شد که...
 

 اینقدر خشک خداحافظی کردن بهم نمی چسبه. -تیام 
 

 مامان دیرت شده آ. -صیام 
 

 ام لرزید و شونه های من لرزید و پسرکم کمی ریرت داره.شونه های تی
 

 از خونه که بیرون زدم به مدد بهونه آژانس و دلم گرفت.
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بین خیابونای شههلول قدم میزدم و سههاعت هشههت پرواز داشههتن و من باید تا 
 ساعت هشت وقت میگذروندم.

 
 زنگ گوشیم یادم آورد اونقدرها هم بی کس نیستم.

 
بود وپوزخند من به مردی بود که حتی نذاشههت عید رو شههماره جمشههیدخان 

 خوب بگذرونم.
 
 سالم و پیشاپیش عیدتون مبارک. -
 
 سالم و کجایی؟ -
 
 یه جایی زیر آسمون خدا و شما کی رسیدین؟ -
 
 دو ساعت پیش و تنهایی؟ -
 
 تنهام و مثز همیشه. -
 
 آمین و من... -
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شیدخان و من مامانمو خیلی - شین جم ست دارم  خوب با ست دارم و دو دو
 شاد ببینمش.

 
 صدات انگار میلرزه. -
 
 من باید برم و عید خوبی داشه باشین. -
 

 قطا کردم و تنه آدمهایی که خالف جهتم می اومدن رو به جون میخریدم.
 

 نگاهم به پیاده رو بود و آدم هایی که امشب شاید هیچکدوم تنها نبودن.
 

 یاده روتمرین مرگ میکنم تو گود این پ
 

 دلم لرزید و بوض خط کشید به دیواره نازک شده گلوم.
 

 دارم به داشتن یه زخم تو سینه عادت میکنم
 

ست  ست و هم پای تنهایی های من نی شب هیچکس با من نی شب تنهام و ام ام
 و امشب سال تحویز میشه و من تنهام.
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 دارم شبامو با تن یه مرده قسمت میکنم
 

کم که سههاعت نه شههد و تن من از الی در آهنی عمارت تیام گذشههت دلم  کم
 بیشتر لرزید.

 
دوئیدم و از میون باری که میترسوندم دوئیم و از میون درختایی که جای قشنگی 

 وحشت میندازن به این دل از سر شب لرزیده دوئیدم.
 

م و روی ترسههیدم و با دسهههت لرزون در باز کردم و ولوم تلویزیون رو باال برد
کاناپه جلوی تلویزیون تو خودم جما شههدم و پالتو رو تن ترسههیدم کشههیدم و 

 حاال میمرد این تیام خان ملکان تو یه آپارتان زندگی کنه؟
 

 گرسنه بودم و دلم سبزی پلو ماهی شب عید میخواست.
 

به هفت سین بدون استفاده ای که خاله واسه برکتش روی میز جلوی تلویزیون 
گاه میکردم و چشههمام سههنگین میشههد و تنم بیشههتر از ترس در هم چیده بود ن

 فشرده میشد.
 

 صدایی می اومد.
 

 صدای یکی که اسمم رو صدا میزد.
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 صدای داد های یکی.

 
 سردم بود.

 
 میترسیدم.

 
 شب عید بود و چشمای من ررق خواب.

 
صدای داد نزدیک میشد و من میخواستم که ریموتی داشتم و صداب رو خفه 

 ردم.میک
 

تو ثانیه ای چشم باز کردم و دست روی گوشام گذاشتم و جیغ های هیستریکم 
 تو خونه انعکاس پیدا کرد.

 
 دستی روی دستام اومده بود و من باز هم جیغ میکشیدم.

 
و همون دستا بود که دستای چسبیده به گوشم رو کنار زد و من شنیدم صدایی 

 بودم. رو که دقیقا تو این لحظه محتاج شنیدنش
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چته آمینم ؟ بسههه آمین و منم...دت المصههب منم و آمین یه دقیقه منو نیگا و دت  -
 تیامت به فدات نگام کن.

 
 سر به سینش کوبیدم و هق زدم و من محتاج عطر کاپتان بلک ساطا از تنشم.

 
 دستش موهام رو چنگ میزد و من هق میزدم.

 
 م.لبهاب شقیقه هام رو ب*و*سه میزد و من هق میزد

 
 دستش کمرم رو ن*و*ا*ز*ب میکرد و من هق میزدم.

 
 صداب میلرزید و من هق میزدم.

 
 بسه آمین و گریه نکن دیگه و نگاه کن هیچی نیست. -
 

 اون حرف میزد و من تو پونزده سالگی هام شناور میشدم.
 

که تنم رو از روی زمین بلند  تایی رو حس میکردم  اون حرف میزد و من دسهه
 میکرد.
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هام رو میون اون آ*ل*و*ب کثیف حس اون  حرف میزد و من آحرین تقال
 میکردم.

 
 اون حرف میزد و من صدای دادی رو میشنیدم که اسمم رو صدا میزد.

 
 اون حرف میزد و من چقدر محتاج حرف هاب بودم.

 
شفاف  شدم به جنگلی که  سر کندم از تن پر از عطر کاپتان بلک مردم و خیره 

 بود. تر از هر لحظه خیرم
 
 خوبی؟ -
 

 سری تکون دادم و پیشونیم به شونش چسبید.
 
 ترسیدم. -
 

سه های خورده به  شد و من هنوز هم گرگرفته اون ب*و* صورتم  ستاب قاب  د
 شقیقم بودم.

 
 چرا نگفتی؟ -
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 و این بود مقدمه ی طویانش .

 
مان  - ما به اون  به درک و  ید بگی؟ من  با به من ن ید بگی؟  با آخه دختره ی...ن
یچارت که از سر شب تا حاال داره سر دنیا دق میکنه نباید بگی ؟ نباید به اون ب

و دختره ی خیره سههر چیو  بابای بی خیالت بگی؟ نباید به اون رفیقات بگی؟ دت
شت بوم  ست داری یه ندا به من بده از پ ستی ثابت کنی؟ آزار خودتو دو میخوا

 شرکتت پرتت کنم پایین یه جماعتی راحت شن.
 

مه نگرانی رو این چونم  ید از آخرین جملش و زهر کرد شههیرینی اون ه لرز
 آخرین جملش.

 
ید  - ما...چونت لرز با توا بوض نکن...حرف حسهههاب میزنم بوض نکن...دت 

 نلرزیدا.
 

دسههتش بند چونم شههد و من نگاه باال کشههوندم تا اون همه سههبزی و دلم هری 
 پایین ریخت از این همه مهربونی نگاب.

 
چند نفر االن دربه در دنبالتن؟ دت المروت مامانت چه گ*ن*ا*هی  میدونی -

 کرده که باید از نگرانی تا دم مرگ بره و برگرده.
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صداب ته لبخندی لبهاب رو از  شونت  شد و بعد از اون همه خ نگام نگرون 
 هم باز کرد.

 
 خوبه و حالش خوبه و چرارای روشن خونه رو دیدم خبرب کردم. -
 

تو دهن چرخید بعد از این همه حرف شههنفتن و گفتم : تو اینجا چی کار  زبونم
 میکنی؟

 
پوف بلندب رو شهنیدم و نگام افتاد به صهیامی که تو قاب در ترسهیده و خواب 

 زده نگامون میکرد.
 

دسهههت از هم باز کردم و به ثانیه ای نفس هر لحظم تو ب*ل*لم نیمه خواب 
 ون رسید...شد و صداب خواب آلوده به سما گوشم

 
 مگه ما نباید بریم خونه مامان تهمینه؟ -
 

 تیام روی کاناپه تک نفره کنارم پخش شد و گفت : دیگه نه.
 

شکام رو کنار زدم و االن آخرین دقایق  شن کردم و ا با ریموت تلویزیون رو رو
ساله و من با این تیپ مکش مرگ مابچه خواب آلودم رو ب*ل*ل زدم و مردی 
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شسته ک ست و این مرد چرا تا این حد کنارم ن شماب بابت خستگی بسته ا ه چ
 شده دردره این روزهای من؟

 
دستش روی دستم نشست و من ررق حضورب شدم و دعای تحویز سال رو 

 زیرلب زمزمه کردم.
 

سی رو  شبختی و عدم بی ک من کنار این دو مرد کوچیک و بزرگ زندگیم ته خو
یدار خدا برای من نگهشههون م ته مهلتم پونزدهم حس میکنم و  یا فقط  ه 

 فروردینه؟
 
 سال نو مبارک. -
 

شید  صورت جلو ک شدم و اون  سبزی  شد و من خیره اون همه  شماب باز  چ
 ومن ثانیه های بعدی رو به تفکر درباره ی داری روی گونم میگذروندم.

 
 سال نو شما هم مبارک خانوم شجات. -
 

گار  ندید و ان نه زد و من اخم کردم و اون خ نده امشههبش بود این طع اولین خ
 خنده.

 
 چطور فهمیدی تنهام؟ -
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 تو چطور فکر کردی میشه این همه آدمو با هم پیچوند؟ -
 
 به سادگی آب خوردن. -
 
 چراجواب تلفن نمیدی؟ -
 
 گوشیم خرابه و صدا زنگش درنمیاد و همش رو سایلنته. -
 
 درست درمون بخرم؟ اونقدر ندارم تو نظرت که نتونم واسه زنم یه گوشی -
 

 و من هنوز هم درگیر اون زنم وسط جملش بودم.
 

 دست منو بگیر و کنار من بشین و من عاشق توام و حال منو ببین
 
 آره آمین؟ -
 
 من عادت نکردم مشکالتمو دیگران حز کنن. -
 
 من دیگرانم؟ -
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 نگاب کردم و این مرد انگار این روزها خودی تر ازخودم به منه.

 
 ره نگو و از خستگی پرم و بی تو میشینم و روزا رو میشمرماز دله

 
 نگفتی و چطور فهمیدی تهرونم؟ -
 
 خوب میپیچونی فسقله. -
 

از اون فسقله ته جملش هم خوشم میاد...روح نوازی بلده انگار این مرد خسته 
 کنار دستم.

 
 بی تو برای من فردا پر از رمه وبی تو هوا پسه و دنیا جهنمه

 
 تو ب*ل*لم جم میخورد و من هنوز هم تشنه خواب بودم. صیام

 
 بلند شو دیگه مامان و عیدها. -
 
 صیام و جون مامان یه ساعت دیگه بخوابم. -
 

 دست دور تنش انداختم و گفتم : تو هم بخواب.
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شمم رو نیمه باز کردم و به مرد به خاطرم از  صدای خنده ای اومد و من یک چ

 ه و اومده رو نگاه کردم.اصفهان تا اینجا کوبید
 
 خنده داره ؟ من خوابم میاد. -
 

 لوست کردن. -تیام 
 

 آره آره. -صیام 
 

 تو برو سر میز صبحونه منم مامانتو میارم برات. -تیام 
 

 صیام از در بیرون زد و من پتو تا زیر گردن باال کشیدم و نالیدم که...
 
 جون صیام بذار بخوابم. -
 

 رح لبخندب رو میدیدم.لبه تخت نشست و من ط
 
سیله هاتو جما و جور کن حداقز بریم یه جا به این بچه خوب  - شو و و بلند 

 بگذره.
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 کمی نگاب کردم و بی ربط گفتم : چرا برگشتی؟

 
 بابام هیچ وقت بی ریرتی یادم نداد. -
 
 یه مرد واسه کسایی ریرت خرج میکنه که مهمن. -
 

صورتش روی ستش میون موهام رفت و  ساب گرم کرد  د شد و نف صورتم خم 
 گونه های بی رنگم رو.

 
اونقدر مهمی که به خاطرت اگه اون سر دنیا هم باشم خودمو بهت میرسونم  -

 و اصفهان تا تهرون که راهی نیست.
 

 دلم دال میشد و نبض میگرفتو دق میکرد...
 

 دق میکرد بابت اون پونزدهم فروردین نحس این روزهام.
 

ستش روی گونم ست و من لبخند زدم و اون بعد از یک خیرگی چند ثانیه  د ش ن
ای گفت : بریم صههبحونه و دیر راه بیفتیم بیشههتر تو ترافیک جاده چالوس می 

 مونیم.
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 حاال چرا شمال؟ -
 
 چرا شمال نه؟ -
 
 تو اونجا منو زدی. -
 
شق بازی کردم ولی  - شب به اجبار با تو ع من تو این خونه هم تو رو زدم و دو 
یگه تکرار نشههد و دیگه تکرا نمیشههه آمین و دیشههب که به بابا خبر دادم واسههه د

خاطر تو برگشههتم برام خندید و آمین بابام خیلی دوسهههت داره و تو براب اون 
 دختری هستی که هیچ وقت نتونست داشته باشه.

 
شون دارم و من به همه آدمای خاندان ملکان مدیونم و بابت مامان  - س منم دو

یونم و بابت دختر عزیزکرده ای که واسههه خاطر من از همه آیندب فرشههته مد
 گذشت مدیونم.

 
به هیچکس مدیون نیسههتی و این آدمای زندگی توان که بهت مدیونن و  - تو 

 بابات و مامانت و من...حتی آیلین.
 

 و تو میدونی که همین آیلین پونزده فروردین برمیگرده؟
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 یه دوب بگیرم اومدم. -
 
 و باید زود راه بیفتیم. فقط سریا -
 

 لبخند پر استرسی زدم و من فقط پونزده روز برای با اون بودن وقت دارم.
 

از حموم که زدم بیرون و کنار صههیام مشههوول صههبحونه خوردن شههدم و تیام 
حرصههی شههد بابت اون موهای هنوز نمدار طعم خوب خونواده داشههتن زیر 

 دندونم رفت.
 

 کنیم؟اونجا بریم شنا هم می -صیام 
 

 معلوم نیست و هوا خوب بود شاید بذارم. -تیام 
 

لبخندی به این پدرانه های جدید زدم و دل دادم بابت این پدرانه هایی که هیچ 
 وقت خرجم نشد.

 
 شما کجایی؟ -تیام 

 
 همین جا. -
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 یه زنگ به عمه بزن و دلش صداتو میخواد. -تیام 
 
 باشه. -
 

 چرا نرفتی؟ -تیام 
 
 دم و به جمشیدخان و به مامانم و به خودم.یه فرصت دا -
 

 شک دارم و آخه خودت همیشه آخرین نفری. -تیام 
 
 من باید به تنهایی عادت کنم. -
 

 دقیقا واسه چی؟ -تیام 
 
 واسه رفتن از این خونه. -
 

 فعال که هستی. -تیام 
 
 من برم به مامان زنگ بزنم. -
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خورده اون همه توجه بود و نفسههم از این حس های لعنتی تا حاال به  دلم پیچ
 تجربم نرسیده باال نمی اومد.

 
 صدای مامان و ررهاب که توگوشی پیچید خندیدم.

 
من تو رو ببینم کشههتمت آمین و تو نمیگی من دق میکنم اگه بفهمم تنهایی و  -

 آمینم من مادرم و درکم کن.
 
شته  - ستی...فر سه تو مادر نی شتر از همه وا شقی...بی ای و عمری و جونی و ع

 جمشیدخان عشقی.
 
 بحثو به جاده خاکی نکشون آمین. -
 
شبختیو  - ست و مامانم ....تو لیاقت خو سالت جاده خاکی نی شق این همه  ع

 داری.
 
 من وقتی خوشبختم که تو خوشبخت باشی. -
 
 من االن خوشبختم. -
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که دو مرد کوچیک و بزرگ زندگیم صههبحونه  و دقیقا اآلن خوشههبختم و اآلنی
 میخورن و حرف میزنن و من از وجودشون ل*ذ*ت میبرم.

 
 چرا نگفتی تنهایی؟ -
 
 حاال که دیگه نیستم قربونت برم. -
 
 بی خبرم نذار از خودت و باشه آمینم؟ -
 
مه هم بگو دلم  - به ع بب*و*س و  مانو از طرف من  باشهههه قربونت برم و آر

 .واسش تنگ شده
 
 به بابات چی بگم؟ -
 
اون نیازی به تبریک عید من نداره و من دیگه باید برم مامان و دوسههت دارم و  -

 عید خوبی داشته باشی.
 
 موارب خودت باب. -
 

 خداحافظی کردم و دل من این روزها کمی مامان میخواد.
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 بم.لبخند نشوند رو ل به لیست پیام های دریافتیم نگاه کردم و اولین پیامش

 
 دقیقا کدوم گوری هستی؟ -
 

ساالر بود دیگه... ساالر بود و دهن بی چاک و بستش و من عجیب دلم ساالر 
 و دیوونه بازیاب و سر به سر آهو گذاشتناب رو هم میخواست.

 
 نیم ساعت دیگه حرکت میکنیم زود باب آمین. -تیام 

 
 به ساالر خبر ندادی؟ -
 

 خبر نداده بودم که سکته کرده بود و یه زنگ بهش بزن و از دستت شکاره. - تیام
 

صدای دادب تو گوشی  ساالر رو گرفتم و  شماره  شدم و  خندیدم و راهی اتاقم 
 پیچید و من رش رش خندیدم.

 
ته  - ند و دت عفری مت...نخ مت کشههت که تو رو ببین دختره ی بی شههعور من 

 نخند...کدوم گوری هستی تو؟
 
 صت بدی حرف میزنم.فر -
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میخوام حناق بگیری جماعتی از دسههتت راحت شههن و آخه آدم حسههابی من  -

انقدر رریبه ام که نباید بدونم خواهرم تنهاست ؟ دستم کف بود یا بی پول بودم 
 که خرج مسافرتتو بدم؟

 
 حرف هر چی باشه حرف پول نیست ساالر. -
 
 کی شروت شده؟حرف همون هرچیو بگو بدونم رریبه بودنم از  -
 
 دردت تو جونم و نقز این حرفا نیست و تنهایی میخواستم. -
 
 بیخود کردی و آخه دختره ی نفهم من بی ریرتم؟ -
 
 ساالر حرص بیخود نخور و به سفرت برس...راستی عیدت مبارک. -
 
 تیام پیشته؟ -
 
 داریم میریم شمال. -
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ه اونکه با آمین خانوم ما مهربون شده پسردایی ما انگاری و خب باید خر باش -
 بپره وگلوب پیش آمین خانوم ما گیر نکنه.

 
 برو دیگه وقت ندارم. -
 
 آمین؟ -
 
 جونم؟ -
 
 دوست دارم و موارب خودت باب. -
 
 هستم . -
 

ساک  ساکم و کوله به دوب و  ستم رو چپوندم تو  قطا کردم و هرچی اومد دم د
م : نشستم و خیره به نیمرخش گفت به دست از اتاق زدم بیرون و تو لکسوز تیام

 با ساالر حرف زدم.
 

 یه وری خند معروفش رو زد و با ریموت در رو بست و گفت : عصبی بود؟
 
 اووووف و عصبی واسه یه لحظشه. -
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 کمی سکوت شد و باز تیام گفت : به بابات هم نگفته بودی تهرون تنهایی؟
 
 من عادت ندام گزارب عملکرد به کسی بدم.-
 
 ادت میکنی.ع -
 

تا پونزده فروردین عادت کنم؟ به چی ؟ به آقا باالسههر داشههتن ؟ به نگرانی های 
 تو ؟ به عذاب وجدانت؟ صرف نمیکنه شوهر خواهر آینده...صرف نمیکنه.

 
 عمو وثوق اینا هم بگو بیان بابا. -صیام 

 
 نمیان...صیام درست بشین. -تیام 

 
لد نبود این مر د برای من این روزها عجیب خودی هنوز هم لوس کردن بچه ب

 شده.
 

عینک دودی پلیسش که روی جنگز نگاب قد علم کرد خیره شدم به خیابونای 
بهارزده تهرون و دود و ربار کم تر شدب و تهرون تو عید نوزوز انگار تازه نفس 

 کشیدن یادب میفته.
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 یه سوال میپرسم خوب دارم جوابت راست و حسینی باشه. -
 

دوختم به نیمرخش و اون گفت : تو از چی وحشت داری؟ از چی اینجور  نگاه
 میترسی؟

 
یه فیلم میترسهههه و یکی از  - هاشههون میترسههن و یکی از  خاطره  ما از  آد

 تاریکی...یکی...
 

 اون یکی تو چیه؟ -تیام 
 
خودم هم دقیق ازب خبر ندارم...ولی ترس از تاریکیم بابت اینه که یه روز  -

فت هشهههت گز تو زیرزمین خونه حبسههم کرد و  وقتی ه خانوم  سهههالم بود 
 ترسیدم...اون خاطره یکی از بدترین خاطره هامه.

 
 یکی ازبدترین؟ -
 
شو  - سارا بابا شتم...یه روز با  شتر دا بابا بی خیال و من خاطره خوب خیلی بی

ست  ساالرو کش رفتیم و کز دو شی  سال پیش گو ستخر یا چند  هز دادیم تو ا
 ادیم...یه بارم با آهو...دختراشو پر د

 
 آمین موضوعو نپیچون و من بدم میاد یکی خر فرضم کنه. -
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 مگه من خر فرضت کردم؟ -
 

 کی خره؟ -صیام 
 

از این یهویی خودشههو جلو کشههیدن خندیدم و تیام بابت عدم جوابم حرصههی 
 شد و دست به پخش برد .

 
 نی؟صیام سر تو گوشم برد و گفت : همیشه ی همیشه پیشم میمو

 
 نمیشه قربونت برم. -
 

 چرا؟ -صیام 
 
چراب مهم نیسهههت و مهم اینه که من همیشهههه به یادتم و تو تو قلبمی و تا  -

 جاییکه بتونم میام بهت سر میزنم.
 

 مامانا باید همیشه پیش بچه هاشون باشن و مگه نه؟ -صیام 
 
 قربونت برم من همیشه دوست دارم. -
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 من میخوام پیشم باشی. -صیام 

 
 چی میگین شما دوتا؟ -تیام 

 
 بابا به مامان بگو هیچ وقت از پیشمون نره. -صیام 

 
 مگه قراره بره؟ -تیام 

 
 و نگاب توی چشمام نشست و این بوض پونزده فروردین دق میده این تن رو.

 
 میشه چشماتو به من قرض بدی؟ جای هردومون میخوام گریه کنم

 
به یخچال فروشههگاه بردم تا اون  عینک رو روی موهام فیکس کردم و دسههت

دلستر استوایی چشمک زن رو بردارم که دستی زودتر دلستر رو چنگ زد و من 
 حرص زدم بابت آخرین دونه مونده تو این یخچال.

 
شلوار  ستم میزان پایین بودن اون  شنش انداختم و ندیده میتون نگاه به موهای ف

 جین کوفتیش رو تخمین بزنم.
 

 خت و هیزی کرد و من از این همه خیرگیش حالم به هم خورد.ابرویی باال اندا
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 عقب گرد کردم که گفت : بودیم در خدمتت خوشگله.

 
دسههتی کمرم رو چنگ زد و من این بوی کاپتان بلک قاطی عطر تلخ بی نظیر 

 مرد این روزهام رو از صد فرسخی هم میتونم تشخیم بدم.
 

سر که نگاهش به قد و باالی تیام سه کرد و عقبی رفت و تیام  پ ست کی افتاد ما
 توپید که...

 
 خوب دارم یه بار دیگه بشنوم دوست داشتی در خدمت کی باشی. -
 

شد و من به خودم تکونی  شتای تیام گم  سر اومد چیزی بگه که یقش میون م پ
دادم و بی خیال این همه شههیرینی ریخته به کامم بابت ریرت خرج شههده برام 

 بازوی تیام گذاشتم و گفتم : تیام ... شدم و دست روی
 
 شما تو ماشین. -
 

نگام به صههیامی بود که تو درگاه فروشههگاه با نیش باز در انتظار یه زد و خورد 
 درست حسابی بود و من چطور این مرد رو از خر شیطون پیاده کنم؟
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 تیام ولش کن. -
 

 من از این همه تو اون شلوری کسی به این خشونت آروم تیام توجهی نداشت و
 بی خیالی ملت کفری میشدم.

 
 تیام جان ولش کن و ارزششو نداره. -
 

 جان بسته به ته اسم مرد این روزام رو من چطور بلوور کردم خدا عالمه.
 

نا  گام ازب تم به ن ته  یت ریخ مه مظلوم با اون ه یام روی من بود و من  گاه ت ن
صیامم ب شاهده که فقط نگران تربیت  شاهده میکردم و خدا  ودم...میگم خدا 

 آ...
 

هولی به تن لش موجود کریه المنظر روبروب داد و پسههر کوبیده شهههد به تن 
یخچال و تیام باز دسههت انداخت دور اون کمر در انحصههار خودب و قدم تند 

 کرد طرف خروجی.
 
 مگه من به تو نمیگم برو تو ماشین؟ -
 
 چرا جو میگیرتت تیام؟ -
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 به قد و باالم انداخت و میدونستم االنه که هدفش میزان قد مانتوم باشه. نگاهی
 
ست ملت بابت این نیم مثقال پارچه متلک مهمونت  - شت میاد چپ و را خو

 کنن؟
 

به صیامی که با اون خریدای تو ب*ل*لش طرفمون میدوئید نگاهی کردم و بی 
 خیال جواب این مرد زیادی متعصب این روزا شدم.

 
 بابا بچرا نزدیش؟ -صیام 

 
 مگه آدم باید همه رو بزنه؟ -
 

 آدمی که یه جو شعور نداره رو آره. -تیام 
 

بابت عدم شههعورم توی نگاه این  به طرز تفکرب زدم و دلم پوکید  پوزخندی 
 مرد.

 
سم کلمات به  ستم که این ق شبیه ندامت فریاد میزد و من میدون نگاهش چیزی 

 ه.گروه خونی مرد روبروم نمی خور
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تن کشههوندم روی صههندلی و نگاه دوختم به جاده و تیام تن صههدا پایین آورد و 
شههیطنت قاطی صههداب داد و گفت : حاال قهری شههما؟...آمین خانوم؟...بابا 
ندارم  ید بجی بگیریش؟...من خوب  با یه چی از زبونم در رفت تو  حاال من 

 وقتی با یکی حرف میزنم نگام نکنه...حالیته آمین خانوم؟
 
ید و مثال ت ند یام خ یام و ت گاه ت پاس کردم تو زمین ن گام دادم و  به ن ندی 

با اون خنده لعنتی بهن رر من فوق جذابش خرم کنه و این مرد  میخواسهههت 
 دقیقا تو این لحظه کجای زندگی من ایستاده؟

 
 مامانی با بابا قهری؟ -صیام 

 
 صیام تو به مامانت یاد بده قهر کار بچه هاست. -تیام 

 
 پس توهم بچه ای بابا و همش با من قهری. -م صیا

 
لبخندم اومده تا روی لب های رژ خوردم رو خوردم و تیام گفت : خندت میاد 

 بخند و مردم بچه دارن و ما هم بچه داریم.
 

سیدم و تیام زیر لب گفت : چه  صیامم رو محکم ب*و* سر عقب بردم و گونه 
 شانسی داره این بچه ما.
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اومدم و کمی سههکوت شههد و صههیام نرم نرم خوابش برد و من  چشههم و ابرویی
 خیره نیمرخ تیام گفتم : تیام ؟

 
 بگو. -
 

از پشت اون عینک دودیش چشماب رو نمیدیدم و دلم جای بگو چیز دیگه ای 
 میخواست انگار...چیزی شبیه جانم...

 
 چرا مامان فرشته رو اینقدر دوست داری؟ -
 
با پیش خب اون تو بچگیم همیشهههه بو - فت و من چون تقری عد هم ر د و ب

بابابزرگم بزرگ شههدم خیلی به ندرت دیدمش و سههاالر و سههارا ارتباه بیشههتری 
 باهاب داشتن .

 
 اگه مامان بخواد ازدواج کنه... -
 
 با کی؟ -
 

خشههونت صههداب آزارم میداد و من دوسههت دارم که مامانم طعم خوشههبختیو 
 بچشه.
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 مثز با جه.....-
 
ساس عمه من لیاقت عممو تمومش کن  - شت پا زده به اح و مردی که یه بار پ

 نداره.
 
 واسه هرکسی ممکنه پیش بیاد و تو هم یه مردی... -
 
 من هیچ وقت مثز بابای تو نمیشم. -
 
 خیلی خود بزرگ بینی تیام. -
 
بابای تو و تو زندگیش بد زمین خورد و عمه من وریفه نداره دسههت جمشههید  -

 خانو بگیره.
 
 حتی اگه مامان دلش گیر باشه؟ -
 

 سکوتی کرد و من میدیدم که پشت اون سکوت کمی فکر در میونه.
 
 چرا پاشا تو رو میشناسه؟ -
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یدم و ولی  - ند حاال  تا  یده و من اونو  یاری نم یدونم و این موز لعنتی  نم
 صداب...

 
 من از بابات میترسم و این همه سکوتش نشونه خوبی نیست. -
 
 میشه ساکته.جمشیدخان ه -
 

از پشت اون شیشه های رنگی چسبیده به نگاب نگام کرد و من جمشیدخانی 
 رو میشناسم که مطمئنا بعد از این همه سال برای مامانم آرامش فراهم میکنه.

 
ویالی تیام وحشت داشت و من چقدر از بابت این همه تحقیر ریخته به جونم 

 تو این ویال متنفر بودم.
 
 نیود ویال بخری؟حاال جا بهتر  -
 

 زمینش موروثیه و من فقط ساختمش. -تیام 
 
 آخه هیچی این دور وبر نیست. -
 

 با ماشین تا شهر بیست دقیقه راهه و چرا اینقدر نق میزنی؟ -تیام 
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سر پایین انداختم و ساک به دست گرفتم که تیام از دستم کشید و من نگاهش 

 منو دور زده بود. کردم و اون گفت : من عصبانی بودم و بابات
 
 بی خیال و مهم نیست و من تو کدوم اتاق باید باشم؟ -
 
فعال دو تا اتاق بیشههتر نداریم و یادم رفت به سههرایدار بگم کلیدای خونه رو  -

 بذاره و فعال مجبوریم به این دسته کلید قناعت کنیم.
 
 خب پس من و صیام... -
 
 تختش یه نفره است. -
 
 رو زمین میخوابم. -
 
 نترس ناخونکت نمیزنم. -
 

شید و من به تبعیت از اون هیکز خوب  صار ک شونم ح ستش بود که دور  و د
اسههتایز تو اتاقش وارد شههدم و انگار اینجا هم دسههت کمی از اشههرافیت خونه 

 خودب نداره.
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 من با صیام راحتم. -
 

 اخماب تو هم کشیده شد و منی که خواستم از کنارب بگذرم رو نگه داشت.
 
یدیم و من فکر ب - با هم خواب خت  یه ت یار آمین و من و تو توی  بازی درن چه 

میکنم که بهت اطمینان داده باشههم که تا خودت نخوای کاری بهت نداشههته 
 باشم.

 
شوهر خواهرم و پایه  شی  شما پایه ای جناب ملکان ؟ می خودم نخوام ؟ یعنی 

 ؟یه رابطه هاتی با خواهر زنت؟ کی میتونه تو رو تفسیر کنه
 

از اتاق که زد بیرون و اون مانتوی چسههبیده به تنم رو درآوردم و راهی سههرویس 
 اتاقش شدم و بابا کالس...

 
 وان دونفره؟

 
 و اون نیشتر پونزده فروردین سینه میخراشه انگار.

 
 میری حموم؟ -
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باس از تن بیرون  که بی خیال حضههور من ل نگاه گیجم روی اونی برگشهههت 
 بود و با تبلتش مشوول لبه تخت نشسته بود. کشیده

 
سههاعتی که از اون حموم پر از فکر گذشههت تقه ای به در خورد و من شههنیدم 

 صدای مردی که تنها تا پونزده فروردین سهمم بود رو.
 
 خوبی آمین؟ -
 
 االن میام بیرون. -
 
 مشکلی نی و صیام بیدار شده عصرونه میخواد و بیا دور هم باشیم. -
 
شلوارک جین یک وجب و  با شتر از نافم ت*ج*ا*و*ز نکرده و اون  اون تاپ بی

شدم و تیام هیزی کرد و  شت  شپزخونه اون ویالی دراند نیم باالی زانوم راهی آ
 من دلم قنف رفت و ابروهام به اخم نشست.

 
 چه خوشگز شدی مامانی. -صیام 

 
چش قد و باالی ب نیش چاکوندم برای پسهر نازم و تیام پس گردنی حواله نیمچه

 کرد و گفت : سرت به کیکت باشه.
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مامانمه خب و چقده تو و عمو وثوق لوسههین و من هربار خاله عاطی  -صههیام 
 هم ب*و*س میکنم عمو اخمم میکنه.

 
 تیام خندید و من خندیدم و صیامم مات خنده هامون موند.

 
سفیدم رو سینه جما کردم و پاهای  ستم و زانو تو  ش ودم حتی خ روبروی تیام ن

 هم دوست دارم.
 

 حاال تنهایی چیکار کنیم؟ -صیام 
 

 میریم دریا و پسر خوبی هم باشی یه شب میریم جنگز چادر میزنیم.-تیام 
 

 این محبتای قلمیه شده مختم عیده دیگه نه؟
 

شاید چند  سها هم  شهنام و خاله  شید و تیام باز گفت : عمو  صیام هورایی ک
 روز دیگه بیان.

 
ام تکمیز شد و رفت سر ایکس باکسی که قرق کرده بود ال ای دی خوشی صی

 توی نشیمن رو.
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 انگار نگرانی. -
 

قدر  که این روزا این آره و خیلی نگرانم و نگران پونزده فروردین در راه و تویی 
 خوب شدی و ضربان قلم برات ریتمیک باال پایین میره.

 
 نه و کمی خسته ام. -
 

به دسهههت از کنارم میگذشهههت من حس کردم  باور نکرد و وقتی فنجون قهوه 
موهایی رو که میون پنجه های اون شههونه میشههد و نفسههایی رو که به گوشههم 

 میخورد .
 
 نمیخوای نگو و درول هم نگو. -
 

سم  سا شه نازک اح شی سبید و  سی بود که به موهام چ و اتمام حجتش ب*و*
 باهاب ترک برداشت.

 
 هر دومون میخوام گریه کنممیشه چشماتو به من قرض بدی و جای 

 
دست تکیه گاه تن کرده بودم و تن عقب کشیده بودم و به صیامی که با تپه شنی 

 که خودب لقب قلعه شنی بهش داده بودو درگیری بود نگاه میکردم.
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حضور تیام کنارم حس شد و من خیره نیمرخش شدم و اون با ل*ذ*ت پسرب 
 رو نگاه کرد.

 
 م.میدونم که زیادی جذاب -
 

شت  ابرویی باال انداختم بابت این همه اعتماد به نفس و نگاه اون روی من برگ
 و من جنگز سبز نگاهش رو این روزا عجیب دوست دارم.

 
 چیه ؟ شک داری؟ -
 
 خیلی خودشیفته ای و میدونستی؟ -
 
چرا نباشم ؟ وقتی توی این سن صاحب یه دم و تشکیالت عظیمم و تونستم  -

 و که خواستم به دست بیارم و چرا باید خودشیفته نباشم؟تو زندگیم هرچیزی
 
 تو هر چیزی خواستی به دست آوردی اال آیلین. -
 

 و من دیدم چشمهایی رو که روی چشمهام مکث کرد.
 
 چرا دست از سر این بحث تکراری برنمی داری؟ -
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تکراری؟...جالبه و مشههکز زندگی من هم دقیقا همین کلمه اسههت و آدمای  -

 ری و فکرای تکراری و عشقای تکراری...خسته شدم از این تکرار تیام .تکرا
 
 فکر میکردم با من بهت خوب میگذره. -
 

 و لعنت به این جمله ای که سراپاب حقیقته.
 

الکی خندی زدم و اون دسههت دور شههونم انداخت و این من بودم که سههر به 
 بازوب تکیه دادم و این اون بود که سر روی سرم گذاشت.

 
با  - بهت خوب میگذره؟ میخواسههتم عید بهت خوب بگذره و فکر میکردم 

عمه ای و تو هروقت با عمه ای بهت خوب میگذره و حاال چی ؟ حاال که با 
 من و صیامی هم بهت خوب میگذره؟

 
 من با صیام همیشه بهم خوب میگذره؟ -
 
 فقط با صیام؟ -
 

 این مدلش رو داشتم.خیره نگاه دلخوری شدم که چندماه پیش عمرا تصور 
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 بهم یه قولی میدی؟ -
 
 چه قولی؟ -
 

شم رنگی زندگیم تا به  ستم که مرد چ لحنش هنوز هم دلخور بود و من نمیخوا
 این حد دلخور باشه.

 
 هیچ وقت صیامو از من نگیر و من با اینکه گاهی گداری هم ببینمش خوشم. -
 
 به دهن خودم و خودت زهر نکن و باشه؟ آمین زهر نکن و این عیدو -
 

 کمی مکث قاطی فضای بینمون دادم و بعد گفتم : بریم آب بازی؟
 

یه وری خند معروفش رو اون لبای لعنتی گوشتیش نقش بست و گفت : دیوونه 
 و هوا سرده.

 
از جا بلند شهههدم و قدم میون  آب گذاشههتم و دلم از اون همه دال دلی پونزده 

 .فروردین جز زد
 

 میشه چشماتو به من قرض بدی؟ جای هردومون میخوام گریه کنم
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مشت آبی که به صورتم ریخت نگاه کشیدم به اون مرد تیشرت پوب و خندیدم 

 و با مشت آب جوابش رو دادم.
 

خیس میشدم و خیس میشد و صیام میخندید و مشتای کوچیکش رو پر از آب 
 میکرد و من از این همه ذوقش میخندیدم.

 
 صیام بدو برو تو خونه و داره بارون میاد. –ام تی
 

سرما داره قندیز می  ستم که نیم مثقال قد و باال دار من از  صیام دوئید و میدون
 بنده.

 
سینم به هم پیچید و من کوبیده شدم  نگام به راه رفته صیام بود که دستایی زیر 

 به تنی که با اون همه آب بازی هم دال دال بود.
 

ستاب چونش که رو ستای لعنتی من روی د شدم و د ست دال تر  ش شونم ن ی 
شد و  سته  شمای من خودکار ب شم رو بازی گرفت و چ ست و لبای اون گو ش ن

 این مرد با من چه میکنه؟
 
 سردمه. -
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ستم  شعه ریخته به قلبم تون و این تنها حرفی بود که برای خنثی کردن اون همه ا
 با من چه میکنه؟به زبون بیارم و این مرد این روزای من 

 
 عطر تنت محشره آمین. -
 

کمی حس دادم به این تن دال تا رها کنه این تن به خلسههه رفته رو از اون همه 
 گرما.

 
جایی نبرد و دلم بیشههتر گیر کرد میون اون حرارت تن و بوی  به  تقالم راهی 

 کاپتان بلکی که هر لحظه بیشتر تو وجودم میرفت.
 
 ا من نخوام نمیتونی از اینجا خالص شی.واسه چی وول میخوری ؟ ت -
 

 خالص و این مرد خالصی رو دقیقا چی معنی میکنه؟
 

 تنهام دیگه نذار و تو بامنی هنوز و عطر تو با منه و فردا داره به ما لبخند میزنه
 

سته گرد گردن مرد این ستای من از خدا خوا ستی زانوهام رو از زمین کند و د  د
 روزهام چرخ خورد و نگاه ماتم به نگاه خندیدب گره خورد.
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 فکر میکردم بیشتر از اینا وزن داشته باشی. -
 
بر اساس تجربه اون دوشب میتونم بگم که عوض من تو یه رول تشن به تمام  -

 معنایی که مثز دستگاه کموانت همچین سر و ته آدمو یکی میکنی.
 

صورتم آورد و من سر تو  سه ی روی گونم  خنیدید و  شده یه ب*و* شنه حتی  ت
 بودم.

 
 بچه پررویی دیگه. -
 
 اختیار دارین جناب و ما انگشت کوچیکه شما هم نمیشیم. -
 

 خندید و من خنده هاب رو هم دوست دارم.
 

کمی بعد که جلوی در ورودی سههالن زمینم گذاشههت و جایی نزدیک لبم رو 
یه رویای آروم چرخ خوردم  سریا ب*و*سید و بی حرف از کنارم گذشت شبیه

تا  حداقلش  ندیدم و ان مرد  ندیدم و خ ندیدم و خ ند کردم و خ و دورب رو ت
 پونزده فروردین برای منه.

 
 بی تو برای من فردا پر از رمه و بی تو هوا پسه و دنیا جهمنمه
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شک میکردم و اون یه بند  صیامم رو خ سته موهای  ش شپزخنه ن صندلی آ روی 
ام چی داریم و من میدونستم که ته ته نقاب منتهی میشه به نق میزد که حاال ش

 همون بندری دوست داشتنی خودم و خودب.
 

تیام یه وری یه چارچوب در تکیه زد و من از حضورب گرم شدم و سرم بیشتر 
 با موهای صیامم گرم شد.

 
 صیام خان چرا همش دارن نق میزنن؟ -تیام 

 
 شام بندری میخوام. من نق که نمیزنم و دارم میگم -صیام 

 
 میپزم برات. -
 

صههیام دسههت برد و لپ هام رو میون انگشههتاب گیر انداخت و محبت خاله 
خرسههه خرج این وامونده هایی که به مرحمتش عجیب کش اومده بودن کرد و 

 فک من ناقم تر از اونی که بود شد.
 

 بچه ول کن صورتشو. -تیام 
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ه نجاتم مردی باشههه به نام تیام و من هیچ وقت فکرب رو هم نمیکردم فرشههت
 ملکان.

 
 گونه هام رو مالیدم و تیام سر خم کرد تو صورتم و گفت : خوبی.

 
 پدر و پسر جفتتون خشنین. -
 
 بخوای مهربون هم بلدیم بشیم. -
 

و آیا مردها در برخورد با زن ها محوریت ذهنیشون به جز تخت خواب به جای 
 دیگه ای هم ختم میشه یا نه؟

 
ستی سیس  د سو به گونش زدم و اون هرهر خندید و من خودم رو با خرد کردن 

 هایی که قرار بود بندری بشن درگیر کردم.
 

تند و تند کار میکردم و اون خیره کارهام بود و من حرص میخوردم از این عدم 
 تمرکزی که بیخ خرم رو چسبیده بود.

 
 تو چرا باید آشپزی بلد باشی؟ -
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ست  من خانوم گز رو هیچ- شم و به تبا این د شته با ست دا ستم دو وقت نتون
شرده پیش مامان فوت و فن  شتم و اینه که توی یه دوره ف ست ندا پختش هم دو
آشههپزی رو یاد گرفتم و کم کم هم که پام به خونه آهو باز شههد و بعضههی شههبا 
پیشش موندم مجبور شدم بیشتر آشپزی کنمو حتی سارا هم تو این دوساله یه پا 

 شده. سرآشپز
 

 دست زیر چونش برد و من این استایلش رو هم دوست داشتم.
 
صبی بودم و یه معامله رو  - شوکه بودم و ع اولین روز که تو این ویال دیدمت و 

بد خراب کرده بودم و عین دیوونه ها افتادم به جونت وبعدب هم که چند روزی 
سرال بابات و باب ت از ات گفت هر وقریبت زد و وثوق رو مخم رفته بود و رفتم 

همه جا دلگیری تو اون خونه وسههط شهههر میشههه پیدات کرد و وثوقو فرسههتادم 
دنبالت و باز اذیتت کردم و من برای اولین بار تو زندگیم پشههیمونم و میتونی منو 

 ببخشی؟
 
 من آدم کینه ای نیستم. -
 
 تو اصال آدم نیستی...تو خود خود فرشته ای. -
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هنم آورد و من این حرف های این مرد رو هم این روزها و این جمله دلم رو تا د
 خیلی دوست دارم.

 
سومین یا  سید و امروز من  شقیقم رو ب*و* شد روی میز و جایی نزدیک  خم 

 شاید هم چهارمین ب*و*سه زندگیم رو از مرد این روزام گرفتم.
 

ست  شتنت خوبه و خیلی دو ست دا ست دارم و دو خیلی دلم گیره و خیلی دو
 دارم

 
نیم ساعت بعدی که دورهم پشت اون میز گرد دوست داشتنی وسط آشپزخونه 
سیپلین  شه با دی صیام دولپی رذاب رومیخورد و تیام مثز همی سته بودیم و  ش ن
ست بردن میون یه جوی پر  شبیه د سی  شتم و ح خاص خودب حس خوبی دا

 آب و لمس خنکیش.
 

کردم و عین دیوونه های تیام لقمه به دسهههت به منی که با رذام بازی بازی می
خوددرگیر هی لبخند ژوکوند می اومدم واسههه خودم نگاه کرد و گفت : چته تو 

 ؟ همچین شیرین میزنی شما آیا چرا؟
 

لبخند مکش مرگ مایی به اون همه خودشههیفتگی زدم و لقمه ای که میرفت تا 
و به معده جناب ملکان برسهههه رو تو هوا قاپ زدم و گفتم : آدم شههیرین بزنه 

 فوضولی مردمو نکنه.
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به مرحمت دندونهای تیام خان به  نیمه لقمه ای که تو دهنم گاز زده میشهههد 
ست و و من مات حرکتی موندم که این مرد از خودب  شون پیو سیون معد کلک

 درآورد.
 

ابرویی باال انداخت و به صیامی که خیره خیره ما رو نگاه میکرد گفت ؟ چیه ؟ 
 رذاتو بخور.

 
 میخوای با مامان صحنه دار بشی؟تو  -صیام 

 
 چی؟ -تیام 

 
خب مگه هربار ایزل آیاسههانو ب*و*س میکنه خاله عاطی نمیگه وای  -صههیام 

باز صحنه دار شد و صیام چشاتو ببند؟ خب تو نمیخواستی صحنه دارب کنی 
 مگه؟

 
شوکه خنده پر رلظت باباجانش  صیام  لبهام کش می اومد و تیام قهقهه میزد و 

 بود.
 

http://www.roman4u.ir/


 817 باشم تیدعا نیبگذار آم

هایی داره امون من رو ای که تن های دلهره و نرو  ظه  نه تو لح ن آخرین حرف م
 میبره

 
صیام انگشت کنار شقیقش گردوند و اشاره ای به تیام زد و من باز هم خندیدم 
و اینبار دسههت تیام بود که پس گردن صههیامم رو هدف گرفت و صههیام هم کم 

 کمک خندید و من فقط تا پونزده فروردین دارمشون.
 
 فنم زنگ خورد و نشنیده میتونستم ررهای سارا رو از بربشم.تل
 
 سالم و عیدت مبارک. -
 
کوفت و سالم و همین االن یه بلیط میگیری میای کیش و آخه تو واسه چی با  -

 اون پسردایی وحشی من رفتی شمال؟ چه رلطا...
 

 گوشی به دست آهو رسید و اینبار نوبت آهو بود...
 
سارا با این - سارا  این  صش یه بار حرف درست درمون زد و همین که  عقز ناق

 گفت...میای کیش.
 
 چرا؟ -
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 چون بهمون خوب بگذره. -
 
به من اینجا داره خوب میگذره و به شما هم ساالر جون و بهزاد خان نمیذارن  -

 که بد بگذره.
 

م نسارا جیغ زد و آهو داد کشید و من خندیدم و من فقط تا پونزده فروردین میتو
 بخندم.

 
 من که دستم به شما میرسه خانوم خوشگله. -سارا 

 
گوشی از دستم بیرون کشیده شد ومن دیدم که چطور نیش تیام خان کش اومد 

 و چشمکش واسه من خرج شد.
 

شده  -تیام  سارا و همین کارا رو کردی این بهزاده تا حاال رربتش ن کم فک بزن 
 بهت پیشنهاد ازدواج بده.

 
سارا هو ا رفت و من ریز خندیدم و تیام باز گفت : من نمیدونم عمه فریال جیغ 

 به این خوبی و خانومی چطور توئه به این سرتقی رو بار آورد.
 

 تلفنم به مدد روی اسپیکر رفتن صدای سارا رو به گوشم میرسوند.

http://www.roman4u.ir/


 819 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
داداب نپیچون شما و به اجازه کی دست رفیق ما رو گرفتی بردی تو اون  -سارا 

 ه؟خراب شد
 

 به شما ربطی داره خانوم کوچولو؟ -تیام 
 

سم و تو میخوای اذیتش کنی و میخوای عقده هایی  -سارا  شنا من که تو رو می
ست که  سر آمین درآری و ولی کور خوندی و آمین بی کس نی که از آیلین داری 

 تو هر بالیی خواستی سرب بیاری.
 

ز هم بابت زخمام اخمای تیام درهم میشهههد و من میدونسههتم که سهههارا هنو
 خواهرانه دلگیره.

 
تو دم از رفاقت نزن سهههارا و من و آمین نیازی به محبت خاله خرسهههه  -تیام 

 نداریم و آمین با من خوشه.
 

دت درد منم همینه دیگه و آمین از اوناب نیسههت که یه مدت تا برگشههتن  -سههارا 
 که فقط نوزده سالشه؟ خواهرب واسه تو بازیچه بشه و حالیته تیام

 
 حرف راست که شاخ و دم دار نیست و هست؟
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داد تیام باال رفت و من دیدم که چپید تو اون کتابخونه نفرین شههده ای که من 
 عجیب از نگاه کردن بهش بیزار بودم.

 
دست صیام دستم رو کشید و من چشمای دال از اشکم رو بهش دوختم و اون 

 گفت: چرا بابا داد زد؟
 

روب روی دو زانو نشههسههتم و تنش رو به تن کشههیدم و این دال جدایی رو روب
 چطور تاب بیارم دلبندم؟

 
کار دلم به جا رسد و کارد به استخوان رسد و ناله کنم بگویدم و دم مزن آن بیان 

 مکن
 

*********** 
 

 اخماب درهم بود و من زانوهام رو توی سینه جما کردم و اون رر زد که...
 
 هم میخوابیدی و قرار نود بازیچت کنم.رو تخت  -
 

 و من مطمئنم که بازیچه گفتن سارا استخون سوزی رو به جونش انداخته.
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 خب سارا یه چی گفت... -
 
اون یه چیش برابر اون حرف تو چشهههاته که مهر تایید میزنه به حرفای اون  -

 دختره ی بی فکری که من نمیدونم بهزاد به چیش دلخوب کرده.
 
 میاد تیام ؟ سارا به این خوشگلی...دلت  -
 
 آره دلم میاد و وقتی منو تو چشمت بدتر از اینی که هستم میکنه دلم میاد. -
 
 بد نشو و تو برای همه بد باشی واسه خونوادت خوبی. -
 
نداشههتمش و من فقط  - ید  با به...من هیچ وقت اونجوری که  خونواده...جال

 واسه بابابزرگم عزیز بودم.
 
 واسه همه عزیزی و چند بار دیگه هم بهت گفتم.تو  -
 
سش دارم بهم  - ستم وقتی که دخترعمه ای که این همه دو ستم آمینم و دت نی دت نی

 اعتماد نداره.
 
 خب اون بابت اون چند باری که منو زدی دلخوره. -
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 میگن شاه میبخشه وزیراب نه مثز تو و اون دوتا رفیقته. -
 

ستم شدم  لبخندی زدم و گونه را سر زانوم و کجکی خیره تیامی  سبونم به  رو چ
 که خیره فیگورم بود.

 
 تو حرفای سارا رو قبول داری و آره؟ -
 
که منو تو این  - یام اون روزایی  یام و تو ت ته بهت اعتماد کردم ت تو این چند وق

ویال زدی نیستی و تو تیامی نیستی که با کمربند افتادی به جونم و باهات راحتم 
صیامو  و حرف شوخی میکنم و من با تو راحتم و ازت نمیترسم و وقتی  میزنم و 

 دزدیدن گفتم تیام منو زنده به گور میکنه اما...
 
 پس امشب وقتی رفتم تو کتابخونه تو چشات چی دیدم؟ -
 
یه ترس و اون روزایی که تو اون کتابخونه زندونی بودم و یه شههب یکی از اون  -

 ...نوچه هایی که مراقبم بود
 
 بالیی سرب آوردم که حتی فکرب هم نمیکرد. -
 
 چی؟ -
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فکر کردی خیلی بی تفاوت و بی ریرتم؟ من حتی اون روزایی که باهات بد  -

 بدم یادم نمیرفت که تو هنوز نوزده سالته.
 
 اون دو شب یادت رفت؟ -
 
ودو اون ب اون دو شب خواستمت و تیام ملکان تو رو خواست و کسی که برای -

شب  ستم و با همه ی وجودم وتنها چیزی که تو اون دو ست و من آمینو خوا خوا
یدم حس  باهات خواب به اجبار هم  یه هات بود و من اگه حتی  اذیتم کرد و گر

 خوبی داشتم.
 

 اخمام درهم بود و چند روزه این موز لعنتی فقط فکر اون دوشب بود.
 
 ولی من نمی خواستمت. -
 

نداخت و نگاه دوخت به سقف و من گفتم : دوست داشتم عاشق ابرویی باال ا
بشم وبا یه مردی ازدواج کنم که منو دوست داشته باشه و اگه همه دنیا برعلیهم 
بودن اون پشههتم باشههه و من دوسههت داشههتم کم محبتی زندگیمو با اون جبران 
شور خراب شب آینده ی منو تو این ک سید اون دو   کنم...هیچ وقت به ذهنت ر

یافتنی بهم  میکنه؟....هیچ فکر کردی نگاه مردا چقدر مثه یه موجود دسهههت 
خیره میشههه؟ آره تیام ؟ به فکرت رسههید؟ تو که قراره دوماد دختر عزیزکرده ی 
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سه  شی یه لحظه به آینده دختر کوچیکش فکر کردی؟ وا شیدخان مهرزاد ب جم
یازت تو اون دوشهههب مهمتر از روح اون  که ن دختربچه چی فکر کنی؟ وقتی 

 نوزده ساله بوده...میبینی حتی خودم به خودم ترحم میکنم.
 

 خیرم بود و من دراز کشیدم و این مرد این روزام رو انگار ناراحت کردم.
 

سکافه به  صیام بودم و خوابم نمیبرد و فنجون ن شب بازی با  صبح تا  سته ی  خ
 دست روی تراس با منظر دریا نشسته بودم و کمی سردم بود.

 
به هیکز کارشهههده ی تیام دوخت و گفتم : مگه خواب صهههدا پایی نگامو  ی 

 نیودی؟
 
 تو چرا بیداری؟ -
 

تو خودم جما تر شههدم بابت باد وزیده و گفتم : خوابم نمیاد...خسههته ام ولی 
 خوابم نمیاد.

 
شونم انداخت و  ست دور  ست و د ش سفید رنگ ن کنارم روی اون تاب بزرگ 

 گفت : دلت گرفته؟
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...تنگ مامانم...تنگ آرمان ...تنگ سارا و آهو...تنگ ساالر...حتی دلم تنگه -
 تنگ جمشیدخان و آیلین.

 
 آیلین؟ فکر میکردم ازب متنفری؟ -
 
متنفر ؟ نه بابا...من فقط یه خاطره بد ازب دارم و اون با من صههمیمی نبود و  -

...بچه که باهام بد هم نبود ...من و اون با یه خاطره وزیادی از هم دور شههدیم
 بودم سر شاهین بهش حسودیم میشد...

 
 دستش محکم تر شد و من بیشتر بهش چسبیدم.

 
 بچه که بودم شاهینو خیلی دوست داشتم...خوب تیپ بود و خوشگز بود. -
 
 از من بیشتر؟ -
 

 مشتی به بازوی سفتش زدم و نرم خندیدم و گفتم : خودشیفته.
 

با اون یه وری خند چسبیده به گوشه  تو همه ی لحظه های خندم بهم خیره بود
 لبش.
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تو بهتری...اون خیلی بد بود...فکر میکردم حداقز اون دوسههم داره ولی اون  -
هم یه روز عصههبانی شههد از اینکه لباسههشههو زیر اتو سههوزوندم و سههرم داد 

 کشید...دیگه دوسش نداشتم...بچه بودم اینجوری بودم.
 

دلم پر زد برای ب*و*سههیدن اون لبایی  لباب به موهام چسههبید و من ریزه ریزه
 که حقم نبود.

 
شتم ...ریزه میزه بود با  - ست دا سرایدار اینجا رو دو من هم بچه بودم دختر 

دمعلوم شههد پنف سههال ازم بزرگتره...وقتی عروس شههد فقط یه سههاعت رصههه 
 خوردم بعدب با وثوق رفتیم خوب گذروندیم.

 
شقانه خندیدم و باز  شتر پر از این بی تابی عا شد و دلم بی سیده  موهام ب*و*

 زد.
 
 وثوق از کی عاشق عاطی بود؟ -
 
از همون روزی که عاطی دنیا اومد...یادمه عاطی هفت سهههالش بود خورد  -

زمین وثوق اینقدر کولی بازی درآورد سههر این بچه که خاله مهری هم فهمیده 
 بود این پسره یه مرگیش هست.
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 از کی عاشق آهو شد؟ کمی سکوت شد و اون گفت : ساالر
 
شت که خوب خرب  - شگز میگ شق نبود...فقط دنبال یه دختر خو ساالر عا

ساالر  ساالر که کند  شت...از  ست دا ساالر و دو شد... کنه...آهو خیلی اذیت 
 تازه فهمید یه چی کم داره... حاال عین چی موس موس میکنه واسه آهو.

 
 چرا خونه ی آهو بهت آرامش میده؟ -
 
 گفته اون خونه به من آرامش میده؟ کی -
 
 وقتی میری اونجا شادی..وانگار اون خونه رو زیادی دوست داری. -
 
یب  - یذاشههتن ج بای آهو لیلی مجنونو م با مان  ما قه... اون خونه پر از عشهه

ساعت هم دووم  ست و چهار  سکته کرد مامانش بی شون...باباب که  ب*ل*ل
ام یه حس خوب داره...قرآن سههر نیاورد و رفت پیش شههوهرب...اون خونه بر

ضش  شپزخونه ی جما و جورب...وقتی لب و طاقچش...میز خیاطی آهو...آ
میشههینی انگار میری تو دل فیلمای دهه چهز...سههارا بهم انگ میزنه که لب 

 حوض میشینم به عشق فردین.
 
 پس عشق دومت فردینه. -
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 خندیدم و باز موهام ب*و*سیده شد و دلم پر زد.
 
 ا...من از بهروز وثوق بیشتر خوشم میاد.نه باب -
 

سههکوت بینمون چند ثانیه ای دووم آورد و اون گفت : با تو حرف زدن آرومم 
 میکنه.

 
 بیشتر تو اون حجم دال دستاب فرو رفتم و گفتم :فردا میریم جنگز؟

 
 تو بخوای میریم. -
 

 توئه. سر باال بردم و نگاب کردم و اون سر خم کرد و گفت : این عید برای
 

 لبخندم با ب*و*سه عمیقش کنار لبم کشیده تر شد و تنم گرم تر.
 
 به چی میخندی؟ -
 

 لبام رو جما کردم و فاصله صورتش تا صورتم به یه سانت هم نمیرسید.
 
 قلقلکم میاد خب. -
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 آره؟ -
 

سیده شیطونش رو دید میزدم که نوک بینم ب*و* سته و  نگاه  شمام ب شد و چ
 لبش جفت چشمام رو هم نشونه رفت.

 
 حضورت جادو داره آمین...نفسامو تنگ میکنه. -
 
 پس تا حاال باید مرده باشی و دیگه نه؟ -
 

 خندید و موهام رو به هم ریخت و من رر زدم به جونش...
 
 نکن اینجوری...زشت میشم. -
 

 داری. لباب به گوشم چسبید و دل من ریخت از این همه
 
 تو هرجوری باشی خوشگز ترینی. -
 

به اون جنگز نگاهش که این رواز عجیب روح نوازی میکرد خیره بودم و دلم 
خوب حضورب شد...هر چند کم...هرچند موقتی....این مرد شوهرم بود..تو 

 این لحظه برای من بود.
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 و این زبون لعنتی نمیگشت تو این دهن برای گفتن پونزده فروردین.

 
ستخوان رسدو ناله کنم بگویدم دم مزن آن بیان ک ار دلم به جان رسدو کارد به ا

 مکن
 

صههیام با تکه چوبی که از کنار تیام کش رفته بود سههیب زمینی های فویز کش 
 زیر آتیش رو تکون تکون میداد و نیشش از این همه کار مفید چاکیده بود.

 
حواله لبخندم به پسرب کرد و از پشت صیام رو تو هوا گرفت و  تیام چشمکی

 جیغ تیام که دراومد من هرهر خندیدم و تیام هم به خندم لبخند زد.
 

کنار هم جوجه کباب خوردیم و سههیب زمیی های پخته زیر آتیشههو خوردیم و 
 صیام خوابید و تیام سیگار روشن کرد و من تو بوب ررق شدم.

 
شیش صورت  میون گو شت و آهنگی میونمون قد علم کرد و من لبخندی به  گ

 مرد این روزهام پاشیدم...امروز برای من فراموب نشدنی بود.
 

بار  بار میگفتم نرو این با تو سهههازب میکنم و هر  "هر جور میتونی بمون من 
 خواهش میکنم
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نم یبا زخم تنهاتر شههدن محتاج تسههکینم نکن و تنهاتر از من نیسههتی تنهاتر از ا

 نکن
 

با گریه های هر شههبم دنبال مرهم نیسههتم و اینبار بشههکن بوضههمو فکر ررورم 
 نیستم

 
ماس آخرم خیلی  نه و این الت ته این خواهش منو تو چشههم تو کم میک کی گف

 بزرگم میکنه
 

باور نکن راضههی بشههم چون دوسههتت دارم بری و اونقدر درا رو وا نکن من که 
 نمیذارم بری

 
یک شهههب از  یک عمر من پرپر زدم که میگم  نا  چون درد دوری کم نبود و ای

 چیزی که حس کردم نبود
 

با گریه های هر شههبم دنبال مرهم نیسههتم و اینبار بشههکن بوضههمو فکر ررورم 
 نیستم

 
ماس آخرم خیلی  نه و این الت ته این خواهش منو تو چشههم تو کم میک کی گف

 بزرگم میکنه"
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به کنارب زد و من طرفش قدم از سههرما تو خودم جما شههدم و اون با دسههت 

برداشههتم و اون دسههتم رو کشههید و روی پاب نشههوندم و من گفتم : تو گفتی 
 کنارت بشینم.

 
 من درول تو زندگیم زیاد گفتم و اینم یکی دیگش. -
 

 کتش دور تنم نشست و من گفتم : سردت میشه.
 

سر گاه  سبیدم و خودآ سینش چ شتر به  شد و من بی شرده  شتر دورم ف ستش بی  د
روی شهونش گذاشهتم و اون سهیگار دیگه ای آتیش زد و گفت : من هیچ وقت 
موسههیقی یاد نگرفتم و دوسههت داشههتم ولی بابابزرگم میگفت یه مرد بیشههتر به 

 ورزب و اینجور چیزا نیاز داره و نشد یاد بگیرم.
 
 من هم نتونستم و آیلین بلده و پیانو رو خیلی قشنگ میزنه و آدم کیف میکنه. -
 

سای  ستا هم خوب بلدن لبا شمام گفت : این د ستام رو باال آورد و خیره به چ د
ستا پر از قدرتن و  شرکتو تنهایی انجام بدن و این د شنگ بدوزن و بلدن کار یه  ق

 پر از هنرن.
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 لطافت حس دمیده تو تنم رو عجیب می پرستیدم.
 

شت و درب رو باز کرد و شب کنار پاب بود رو بردا سر  اال قلپی ب بطری که از 
سر  شید و  شیدم و اون بطری رو کنار ک ست روی مارک بطری ک رفت و من د

 خم کرده تو صورتم گفت : اینا جیزه کوچولو.
 

شرد و من گفتم : یه نخ از  شتر تنم رو به تنش ف تنم از خنده ریزم لرزید و اون بی
 اون سیگار خوشگالت میدی؟

 
 جونم؟ -
 
سال پیش بابا من اونقدرا هم که تو فکر م - ساالر دو  ستم و  ستوریزه نی یکنی پا

 یادم داد چطور با پرستیژ سیگار بکشم.
 
 جونم پرستیژ...بکش ببینم جوجه . -
 

تا ته ته ریه  سههیگار لب زدب رو به لب بردم و پکی محکم زدم و دودب رو 
 فرستادم و تیام اخم رلیظی حواله فیگورم کرد.
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شید رری زدم و اون ستم ک شت و گفت :  سیگارو که از د سرم گذا سر روی 
بده  دیگه نکش...هیچ وقت آمین...هیچ وقت...جلو هیچ مردی نکش...قول 

 آمینم.
 
 چرا خب؟ -
 
 دت المصب اگه بدونی... -
 
 چیو بدونم؟ -
 

 دستش کمرم رو ن*و*ا*ز*ب کرد و دل من از این ن*و*ا*ز*ب ریخت.
 
 شاید یه روزی گفتم. -
 

اطرافمون پاره پاره میکردن که تیام گفت :  سههکوت بینمون رو جیرجیرک های
 امروز چطور بود؟

 
سر از روی شونش برداشتم و موهای ریخته تو صورتم رو کناری زدم و گفتم : 

 عالی بود...عالی تیام...محشر بود...
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از شدت ذوقم لبخندی زد و دست بردم و موهای ریخته کنار صورتم رو گرفت 
 ست و عمیق نفس کشید و نفس من رفت.و به بینیش نزدیک کرد و چشم ب

 
یک شهههب از  که میگم  نا  یک عمر من پرپر زدم چون درد دوری کم نبود و ای

 چیزی که حس کردم نبود
 
 فقط مال توئه. -
 
 چی مال منه؟ -
 
 این عطر محشر. -
 

شتش  شوکه این همه حس ریخته به جون نگاب بودم و اون موهام رو دور انگ
تر میشهههدم برای لمس اون لبهایی که تو این چند روز تاب میداد و من دیوونه 

 خواب و خوراک ازم میدزدید.
 

ستش  شونم و د سر خم کردم روی  ستش به جون گونم افتاد و من  ش شت  انگ
 میون شونه و صورتم گیر کرد و این گرما رو من خیلی وقته که دوست دارم.

 
از اینم  تی تنهاتربا زخم تنهاتر شههدن محتاج تسههکینم نکن و تنهاتر از من نیسهه

 نکن
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 بخوابیم آمین؟ -
 

 چشم روی هم گذاشتم و تیام کنار گوشم لب زد که...
 
 از کجا آوردی این همه نازو؟ -
 

شب  صداب پرپری زد و پروانگی رو تو این  دلم برای این همه حس ریخته به 
 عزیز تجربه کرد.

 
صیامی که زیر پتو تو هم پیچیده شیدم و تی تو اون چادر کنار  ام شده بود دراز ک

 جفتم دراز کشید و دل من قرار نداشت و این مرد با من چه میکنه؟
 

دست دور تن صیام پیچیدم و دست دور تنم پیچید و به تخت سینش تکیم داد 
 و کنار گوشم گفت : سردت نیست فسقله؟

 
 و کاب میدونست که معتاد این فسقله گفتن هاب هم هستم.

 
یک شهههب از  یک عمر من پرپر که میگم  نا  زدم چون درد دوری کم نبود و ای

 چیزی که حس کردم نبود
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*********** 

 
لقمه نیم خورده رو به دستش دادم و روی صیام رو بیشتر پوشوندم و برگشتم که 

 طرفش زدم دیدم در حال جویدن اون نیم مثقال صبحونه بنده است.
 
 نوب جان...به خدا مدیونی اگه تعارف کنی. -
 

صورتم و بعد از  سر خم کرد تو  شون ریخت و  ست برد میون موهام و به هم د
 ب*و*سیدن نوک بینیم گفت : برو تا خودتو نخوردم.

 
 و این جمله یعنی اند ضربان قلب بنده.

 
ماس آخرم خیلی  نه و این الت ته این خواهش منو تو چشههم تو کم میک کی گف

 بزرگم میکنه
 

ورد و لبخندی رو لبش اومد و گوشی به کنارب جاگیر شدم و گوشیش زنگ خ
گوب چسبونده گفت : بهههههه...چه اعجب سها خانوم و شما کجا و شماره ما 
شام فردا  شونم خوبن...جون من؟...کی میاین؟...پس  کجا؟...قربونت...جفت
شم  شلوره...فدات ب شه و جاده  شوهرت هم بگو مراقب با رو با همیم...به اون 

 و عزیزی...فعال.
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 رن میان اینجا؟دا -
 
 آره. -
 
 وای چه خوب. -
 
 پس از سها خوشت اومده. -
 
 دختر فوق العاده ایه. -
 
 از شهنام چطور؟ -
 
 تقریبا مثه خودته و میشه بهش اعتماد کرد. -
 

 لبخندی به حرفم زد و باز نوک بینیم کشیده شد و من رر زدم و اون خندید.
 
 با تو پیر نمیشم آمین. -
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بشههم چون دوسههتت دارم بری و اونقدر درا رو وا نکن من که  باور نکن راضههی
 نمیذارم بری

 
تو حموم که چپیدم دلم از اون همه حسی که دیشب گرفته بودم پر زد و این مرد 

 فعال شوهر منه .
 

*********** 
 

صههیام به تیپم نگاهی کرد و ب*و*سههی تو هوا برام فرسههتاد و من تو مشههتم 
و دستی از پشت زیر سینم قفز شدم و گرمایی به قاپیدمش و گذاشتم رو گونم 

 گوشم نشست.
 

 بچم هم مثه خودم هیزه. -تیام 
 
 من که عاشق بچتم. -
 

 پس بچم خیلی خوشبخته. -تیام 
 
 من خیلی خوشبختم که دارمش. -
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سبوند و من لبخندی بهش زدم و اون از پله ها باال  شقیقم چ سه ای به  ب*و*
 سربرآوردم ول کنم نیستن انگار. رفت و امروز زنانگی های

 
 ناهار رو تو سکوت گذروندم و گذاشتم پدر و پسر پر حرفی کنن.

 
صیام از بودنم  صیام به بیداری گذروندم و  خواب بعد از رهرم رو روی تخت 

 کنارب خوشحال بود و تیام از این تصمیم پراخم.
 

سوندم و  صورت تیام به پایان ر صرونه رو با خیرگی هام به  شمکی بع ه تیام چ
 این همه خیرگی و حواس پرتیم زد.

 
موقا شام دستام از این سوختن های لعنتی تازه تو وجودم قد علم کرده میلرزید 

 و تیام نگاه نگران به چشمهای فراریم میسپرد.
 

کنار صههیام دراز کشههیدم و ده تایی قصههه گفتم تا به خواب رفت و این تنی که 
 رفت.عجیب نیاز داشت به خواب نمی

 
ستم و  ش شت ن شالی دور تنم پیچیدم و روی اون تابی که خاطره خوبی برام دا

 حس کردم حضور گرم مردی رو که با وجودب وجودم پر از حس میشد.
 

http://www.roman4u.ir/


 841 باشم تیدعا نیبگذار آم

 چته آمینم؟ -
 

کاب میدونسههتی این میمی رو که میچسههبونی به ته اسههمم چه رورایی به پا 
 های زنانه رو میخواست. میکنه تو این تنی که دلش ذره ای خفه کردن این حس

 
نگاهی بهش ننداختم که چونم رو اسههیر انگشههتاب کرد و فاصههله چند سههانتی 

 صورت هامون دارون ترم میکرد و من کاب اینقدر ه*و*س نداشتم.
 
 چته آمین ؟...از صبح تا حاال عین مرل سرکنده ای. -
 

 خیره چشماب بودم و انگار اختیارم از دستم رفت...
 

نزدیکی لحظه ای به خودم اومدم و تن از جلوی اون چشههمهای  بابت اون همه
 مشتاق کنار کشیدم.

 
چند قم بلندم با حرفش به انتها نرسید و من مات اون صدایی موندم که ملودی 

 این روزام بود.
 
 آمین... -
 



  842 

 

و همه ی این مقاومت ها میشههکنه با این مدل صههدا زدنی که من رو لحظه به 
 .لحظه دیوونه تر میکنه

 
قدم های رفتم برگشت و نگام خیره چشماب شد و دستام گوشاب رو چسبید 

 و صورتم روی صورتش خم شد و فاصله از میون رفت.
 

 گز آتشی تو و حرارت منم من و که دیوانه ی بی قرارت منم من
 

لب کنار کشیدم و قطره اشکم چکید و بهتم سرباز کرد و نگاه حیرون تیام نگام 
 رو نشونه گرفت.

 
روی زانوهام جلوی پاهاب نشستم و صورت میون دستام پنهون کردم و نالیدم 

 که...
 
 ببخش...من..اشتباه....من منظوری...من واقعا... -
 

شید و این اون بود که اینبار لب هام  ستام رو کنار زد و تنم رو باال ک ستاب د د
 رو به بزم لبه هاب دعوت کرد.

 
 یوانه ی بی قرارت منم منگز آتشی تو و حرارت منم من و که د
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با هدایتش روی پاهاب جاگیر شههدم و دسههتاب کمرم رو چنگ میزد و من با 

 انگشتام مسیر موها تا گردنش رو در مینوردیدم.
 

تنم رو که با خودب باال کشید و من خیره برق نگاهش شدم و خندید و من این 
 خنده ها رو هم دوست دارم...

 
 یم و نه در جاهلیت بپوسیم و بگندیمخدا دوست دارد من و تو بخند

 
تنم روی تخت نشست و من تن عقب کشیدم و اون زانو روی تخت گذاشت و 
ست  شید و من به تاج تخت خوردم و د شیدم و اون تن جلو ک و من تن عقب ک
صورتم رو لمس کرد و من کوبیده  شت پام تا  اون ن*و*ا*ز*ب وار از نوک انگ

جیب محتاجش بودم...هرچند موقتی...هرچند شم به سینه ای که این روزها ع
 با یک پایان رم انگیز...

 
شد و من چنگ میون موهاب بردم  شید و باز لبهامون درگیر هم  سرم رو باال ک
شق رو لوزوند تا زیر گلوم و من  و اون لب از لبم جدا کرد و اون لعنتیای من عا

 م*س*ت میشدم...من می نخورده م*س*ت میشدم...
 
شتم و اون بلوزم رو از تنم کند و  به شم روی هم گذا شد و من چ نگاهم خیره 

شرت از تن کند و  سریا تر تی  شرتش رو گرفتم و اون خودب  من لبه های تی
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روی من خم شد و من با همه احساس داشتم خیره مردمک های لرزونش شدم 
ی رو اون خیره تنم بود و من صههداب رو میشههنیدم که نفسههگیر کنار گوشههم دا

 میریخت.
 
 من چطور از این همه زیبایی بگذرم ؟ درکم کن لعنتی. -
 

 ب*و*سه پر حرارتم روی لبهاب مهر تایید زد به آخرین تردید نگاهش...
 

بخواب آرام پیش من و لبت را بر لبم بگذار و مرا لمسم کن و دل را به این عاشق 
 ترین بسپار

 
شههد و سههیرابی نمی گرفت و میون اون مالفه های رنگی زنانگی هام عطش می

 عشق میشد و نفس های پر حرارت میگرفت...
 

 و من آمینی به وسعت دعای امشبم بودم...
 

بخداب آرام پیش من و منی که بی تو میمیرم و لبت را بر لبم بگذار که جان تازه 
 میگیرم

 
 دست هاب ن*و*ا*ز*ب میشد و آتیش میشد و تن به بازی میگرفت ....
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 یشد و عشق میریخت...دستهام عشق م

 
 لبهاب ب*و*سه میزد و نرم و روی جای جای تنم...

 
لبهام حرارت میشد و به تنش میچسبید و من زنی هستم در آستانه رابطه ای بی 

 فرجام...
 

 کنارم بخواب و به دورم بتاب و از این لب بنوب چو تشنه که آبو
 

 پرشور....نفس نفس میزد و نفس میگرفتم از این دم و بازدم های 
 

 من عاشق شدم...و این تلخ ترین اعتراف این روزهای منه...
 

 خدا دوست دارد لبی که بب*و*سد و نه آن لب که از ترس دوزخ بپوسد
 

*********** 
 

شتنی این روزام  ست دا شت به اون دو ستهاب احاطه کرده بود تنم رو و من پ د
مه عشههقی نه برای اون ه که  اشهههک میریختم... که دادم و حس خوبی 
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گرفتم...برای این پایان تلخی که این روزها با سههرعت به من و این خوشههبختی 
 تازه رسیده نزدیک تر میشد...

 
هق هق هام میون مالفه هایی که تو دهنم چلونده میشد خفه شد و من صداشو 

 کنار گوشم شنیدم که...
 
 چرا گریه؟...بد بودم آمینم؟ -
 
 ولم میکنی؟ -
 
 اسه چی؟و-
 
 میخوام برم حموم. -
 

 دست هاب باز شد و من از نگاه به اون همه آرامش هم می ترسیدم.
 

خجالت نرم نرمک تو تنم مینشههسهههت و این سههنگ گیر کرده میون گلوم رو 
 پرحجم تر میکرد انگار.

 
 خوبی آمین ؟...دت یه چی بگو بذار خیالم بابتت راحت شه. -
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 خوبم. -
 

 نگار قانعش نکرد.و این صدای خشدار ا
 

مالفه دور تن پیچیده میون سههفیدی کاشههی های حموم تن رو زمین کوبیدم و 
هق هقم رو باز با فشههردن لبهای ن*و*ا*ز*ب شههدم به لبه ی وان دونفره اون 
اتاقی که آینده خواهرم توب رقم میخورد فشردم و مگه من جز شوهرم و پسرکم 

 چیزی میخوام؟
 

 ام بود که گفت : آمین چیزیته ؟ مشکلی داری ؟تقه ای به در خورد و تی
 
 خوبم تیام و به خدا خوبم. -
 
 دت اگه خوبی پس چرا این در قفله؟ -
 
 تیام فقط تنهایی میخوام. -
 
 آمینم اذیتت کردم؟ -
 

 تو اذیت کن ولی بذار من اون میم ته اسمم رو باز هم از زبونت بشنوم.
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 اشم.نه تیام...فقط میخوام یه کم تنها ب -
 
 خیالم راحت باشه ؟ چیزی خواستی صدام میزنی؟ -
 
 آره تیامو برو بخواب. -
 
 بیا بیرون و با هم میخوابیم. -
 

 از این همه خوبی من چه کنم ؟ و آیامن گ*ن*ا*ه کردم؟
 

 خدا دوست دارد لبی که بب*و*سد و نه آن لب که از ترس دوزخ بپوسد
 

*********** 
 

یعنی باید از خنده های این دلخوشههیم هم صههیام رش رش میخندید و من 
 بگذرم؟
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سرایدار  سته کلیدی که از  ضربه زدم و تیام د شت آردیم رو نوک بینیش  با انگ
تازه از سههفر برگشههته گرفته بود رو تو هوا انداخت و بعد تو مشههت گرفت و من 

 نگاه از نگاه براق و خندونش گرفتم.
 

 بابا کیک درست کردیم. -صیام 
 

 که من میمیرم واسه کیک خونگی. آخ -تیام 
 
 صیام جان مامان و برو حموم االن خاله اینا میرسن. -
 

 باشه ولی به بابا کیک نده تا من برگردم. -صیام 
 

 خنده ای کردم و شنیدم که تیام زیرلب گفت : چه اعجب شما خندیدی...
 
 نه مامانمو همه با هم بعد شام قراره کیک بخوریم. -
 

ست تیام چونم رو گرفت و من به اجبار نگاه  صیام شپزخونه بیرون زد د که ازآ
 کردنش تن دادم.

 
 نگاه میدزدی و خودتو قایم میکنی و آمین من اینبار از تو اجازه گرفتم. -
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چونه کنار کشههیدم و با دسههتوال آردای روی میز رو کنار زدم و گفتم : من که 
 چیزی نگفتم.

 
من تاتی تاتی میکنه و بد باهات تا کردم دیشههب و  دت همین نگفتنت روی مخ -

 اذیت شدی؟
 
نه به خدا و فقط...خب...بفهم دیگه...من...خجالت...یعنی خب خجالت  -

 میکشم.
 

صههدای خندب تو فضههای آشههپزخونه پیچید و من خیره خنده هایی شههدم که 
 چندی دیگه و دیگه برای من نبود.

 
یق ب*و*سههه زد به موهام و گفت : دسههتاب تنم رو میون تنش گرفت و اون عم
 اگه بدونی وجودت چقدر آرامشه واسه من.

 
 تیام من کار اشتباهی کردم و مگه نه ؟ من خ*ی*ا*ن*ت کردم. -
 

انگشت روی لبم آورد و چونم رو باال گرفت و گفت : تو زن منی و االن فقط تو 
دیشههب زن منی و به کی خ*ی*ا*ن*ت کردی ؟ من و تو حالل ترین رابطمونو 
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داشههتیم و حالیته آمین و حتی خدا و پیومبرب هم حالل کردن و اون وقت تو 
 میگی خ*ی*ا*ن*ت؟

 
 تیام من اشتباه کردم؟ -
 
 دت میگم نکردی بانو ... -
 

 این بانوی جدید رو هم من دوست دارم.
 

تن از میون تنش بیرون کشههیدم و دسههته موی افتاده تو صههورتم رو هول پشههت 
: خب من برم یه دوشههی بگیرم و زشههته االن سههها و شهههنام گوشههم زدم و گفتم 

 میان.
 

سم  سری به تایید تکون داد و من جلوی آینه قدی حموم از بین اون همه بخار ا
تیام رو میون بخارها نوشههتم و لبخند زدم و من زهر نمیکنم این فرصههت بوده 

 برامو.
 

*********** 
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شرت ت سه ربا جین و تی  شلوارک پاچه  سته بودم و با اون  ش سها ن نگم جلوی 
به حرف هاب گوب میدادم و گاهی نگام به شهههنامی می افتاد که پر عشههق 

 سهاب رو نگاه میکرد.
 

 چقدر این زنت حرف میزنه شهنام. -تیام 
 

 خیلی هم دلت بخواد. -سها 
 

 من عمرا بخوام. -تیام 
 

س ضورب رو دو شد و من امنیت ح شونه ی من حلقه  ستش بود که دور  ت و د
 داشتم...

 
 برنامه ساالر و بهزاد چی بود؟ -شهنام 

 
 کیشن. -
 

 خوب بهت گذشته آمین؟ -سها 
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ستای تیام  شم و ابرویی که اومد من رو به خنده انداخت و هنوز هم د و اون چ
 دور شونم بود.

 
 دیگه تهدیدت نکردن تیام؟ -شهنام 

 
یچ وقت نگام روی صههیامی برگشههت که با ایکس باکس مشههوول بود و من ه

 دوست ندارم اون سه روز رو دوباره تجربه کنم.
 

 دیگه همچین ریسکی نمیکنن. -تیام 
 

سفم که  -سها  صیام هیچ حرفی به من نزده بود و واقعا متا شدن  شهنام تا پیدا 
 تو اون لحظه ها نبودم.

 
 من بهش سپردم که نگه و حتی ساالر و بهزاد هم خبر ندارن. -تیام 

 
سری تکون داد سر به تن تیامم تکیه دادم و میدونم که این مرد دیگه  سها  و من 

 نمیذاره من همیچین ترسی رو تجربه کنم.
 

********** 
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شق  سهایی نگاه کردم که به ع شونه هام انداخت و من به  شالی روی  ستی  د
 خودب و شهنامش ربطه میخوردم.

 
 چرا تنها؟ اون تیام خانت کجاست پس؟ -
 
 خسته بودخوابید. -
 
 بی تو؟ -
 

باس خواب  ید و من تو اون ل گاب کردم و اون گونم رو نرم ب*و*سهه کمی ن
 صورتی رنگ لقب فوق العاده بهش میدادم.

 
میخوای باور کنم تیام از این همه زیبایی گذشته باشه ؟ من تیامو میشناسم و  -

 تیام از تو نمگیذره و برق نگاب اینو میگه.
 
 منو دلخوب نکن. -
 
 گات اذیتم میکنه آمین...حس دل کندن داره نگات.یه چیزی تو ن -
 
 همه یه روزی باید دل بکنن. -
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 نمیدونستم اهز جازدنی. -
 
سی خوردن اونم هم خونمو بلد  - ستم ولی اهز حق ک اهز جا زدن نبودم و نی

 نیستم.
 
 تیام حق توئه و حق توئی که حتی تیام حقتو خورد. -
 
این سههفرو دوسههت دارم و نمیخوام به بهش به چشههم یه حق نگاه نمیکنم و  -

 آینده فکر کنم.
 
یه چیزی توی تو داره میخورتت و لبخند میزنی ولی پشهههت لبخندت خیلی  -

 درده آمین.
 
 همه آدما درد دارن و یکی بیشتر یکی کمتر. -
 
 من هم دردت ترس از دست دادنو کشیدم و وقتی شهنام ازم برید. -
 
 عاشق مگه دل بریدن هم بلده؟ شهنام از تو ببره ؟ اون نگاه -
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من و شهنام تو دانشکده همو دیدیم و از همون روز اول دلم سرید ولی اون با  -
همه بود و انگار تنها کسههی که به چشههمش نمی اومد من بودم و سههر یه کالس 

ه ک کنار هم نشستیم و باز هم نگام نکرد و تا اینکه تو همون کالس سر یه بحثی
شتم و  سش دا شد و حرفاب زور بود ولی من دو سرشو باز کرد دعوامون  ستاد  ا
شدم  شدنم دلم گرفت و بی خیال مردی  بعد یه مدت از این همه نادیده گرفته 
که خیلی میخواسههتمش و تا اینکه بی محلیام به چشههمش اومد و افتاد دنبالم و 

ست مثز همه ولی من دلگیر م شب میخوا سه یکی دو  شدم از اون همه منو وا ی
بی مهریش و اونجا بود که کم کم من و تیام به هم نزدیک شههدیم و خوب بود و 
یه صهههدم هم  نام  نار شههه بداخالق هم بود و دخترا تو نخش بودن و اون ک
دختربازی نکرده بود و رفت و آدمدم به خونه ی اونا به بهونه دوسههتیم با تیام 

 ود و شهنام...بیشتر شد تا اینکه یه روز تیام خونه نب
 
 گولش زدم... -
 

صههدای مردی که ازب حرف میزدیم میونمون خط کشههید و سههها پر عشههق به 
مردب لبخند زد و شهنام روی موهای سها رو ب*و*سید و از پشت ب*ل*لش 
کرد و گونه روی سر سها گذاشت و گفت : به بهونه اینکه تیام تو راهه کشیدمش 

گشههت و رفته بود یکی از شهههرای اطراف و  تو خونه و تیام تا فرداب هم برنمی
 من سها رو تو خونم حبس کردم و ...من متاسفم سها...

 

http://www.roman4u.ir/


 857 باشم تیدعا نیبگذار آم

 سها لبخندی زد و گفت : پسره ی بی شعور میخواست منو بب*و*سه.
 

نیشم باز شد و شهنام خندید و سها گفت : خوشت اومده انگاری آمین جون و 
 فیلم هالیوودی که نمیبینی جونم.

 
شت و  شهنام خندید شه فرق دا سیدمش و عالی بود و با همی و گفت : ب*و*

 سها برای من تنها چیزی بود که میخواستم و به دستش نمی آوردم.
 

 از خونشون زدم بیرون و من عاشق شهنام بودم ولی فکر میکردم... -سها 
 

 تو هیچ وقت برای من ه*و*س نبودی و حتی اون اوایز. -شهنام 
 

مهربونی های مردب زد و گفت : ازب دور شههدم و  سههها لبخندی به اون همه
 حتی ارتباطم با تیام هم کمتر شده بود تا اینکه...

 
خواسههتم حسههودی کنه و از دسههتش عاصههی شههده بودم و آخه کدوم  -شهههنام 

 دختری بود که به من نه بگه؟
 

 خود شیفته. -سها 
 

 خندیدم و اون دوتا مهربون خندم رو به نظاره نشستن.
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سها رو  -شهنام  شدم و  سها بود رفیق  شمن  ضا د با یکی از دخترایی که از ق

 دیدم که شکست...
 

 چشماب رمگین شد و پر عشق تر موهای سهاب رو ب*و*سید.
 

 شرمندتم نفسم. -شهنام 
 

 سها خندید و گفت : ناراحت شدم از دستش و برگشتم ایران.
 

 خوب ما رو در به در کردیا. -شهنام 
 

 پشیمونی؟ -سها 
 

 شهنام گونه سهاب رو ب*و*سید و من لبخندی به این همه مهر زدم.
 

دنبالش اومدم و یه هفته هر شهب یه لنگ پا جلوی پنجره ی اتاقش تا  -شههنام 
سه ماه کز خونوادم  ستگاری و  سه خوا شد رام بده وا ضی  سادم تا را صبح وای

 داشتم.نبسیف شدن تا از این خانوم خوشگز بله بگیرن...فتنه ای بود و خبر 
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 دلت اومد سها؟ -
 

 تو هم جای من باشی بیشتر از این دلت میاد. -سها 
 

 ایشاال دختر بابا انتقام بابا رو از مامانش بگیره. -شهنام 
 

 فعال که بچم آرومه. -سها 
 

جیغ خفیفی کشههیدم و تیام پا به تراس گذاشههت و من از سههر ذوق دسههت دور 
 ی تیام.گردنش انداختم و گفتم : داری عمو میش

 
 خودم دومین نفر فهمیدم دارم عروس دار میشم. -تیام 

 
 چه امیدی هم بستین دختر بشه. -سها 

 
 ایشاال میشه و ما عروس میخوایم. -
 

تیام خندید و دسههت دورک انداخت و شهههنام به من لبخندی زد و من انگار به 
 این همه خوشبختی این زوج خو گرفتم.

 
*********** 
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که به بالشتک وان تکیه داده شده بود رو باال کشیدم و چشم باز کردم و به  سری

اون مرد این روزهایی که شونه ی چپ به قاب در تکیه داده بود و دست تو سینه 
 جما کرده بود و با اون یه وری خندب هیزی میکرد و خیره شدم.

 
ره فقط خی نگامو به خودب دید و طرفم قدم برداشت و لبه ی وان نشست و من

نگاب کردم و اون خنیدید و چونم رو میون انگشههتاب گیر انداخت و سههرم رو 
باال کشید و سرب رو پایین کشید و لبهام رو مزه کرد و من دست دور گردنش 

 انداختم و اون دست لوزوند به تیره ی پشتم و ...
 

دو  و تو هرچه حرفایی تو دلها بود و سواال که نپرسیدیم و دوباره از نگاه هم من 
 ترسیدیم

 
شیدم و اون با تلخ خندب براندازم کرد و گفت : کمم برات آمین و  سر عقب ک

 خیلی کمم انگار...
 

شدم و اون باز گفت : چته تو ؟ یه چی داره دارونت  شوول بازی  شتاب م با انگ
 میکنه.

 
 مهم نیست. -
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 دت اگه نبود که اینجوری واسه من نگاه نمی دزدیدی. -
 
 م.من خوب -
 
 من لحظه های خوب بودن تو رو دیدم آمین و منو گول نزن. -
 
 به سها حسودیم شد و واسه اولین بار به یکی حسودیم شد. -
 

 نگاب تو فضای سرد حموم دوئید و من گرمای تنش رو میخواستم.
 
 به چیش؟ -
 
 به خوشبختیش. -
 
 االن بدبختی؟ -
 

ستم و من دارمش و  منظورب همین االنه ؟ همین االنی ست و من ه که اون ه
 اون دارتم.

 
 بدبخت نه. -
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 جواب دوپهلو میدی چرا؟ -
 
 تو چرا دوپهلو برداشت میکنی؟ -
 
 چته آمینم؟ -
 
 نمیدونم. -
 
 میدونی و نمیگی. -
 
 بی خیال شو تیام. -
 
 بی خیال چی؟ -
 
 بی خیال حز این معما. -
 
 معما؟ پس یه چی هست که شده معما. -
 
 مهم نیست. -
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 وقتی فکر تو رو مشوول میکنه یعنی هست. -
 
 من فقط خسته ام. -
 
 خسته ی با من بودن؟ -
 
 چرا منفی بافی میکنی تیام؟ -
 
 چون جوابات سرباالست و میخوای سر تیام ملکانو شیره بمالی؟ -
 
 میشه؟ -
 
 اگه به توئه پررو باشه که صد درصد. -
 
 مگه چی کارت کردم؟ -
 
 دونم معاونم چطور استخدامت کرد؟من نمی -
 
 پشیمونی؟ -
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 نه. -
 

قاطعیت لحنش لبخند به لبم نشههوند و اون رو دوسههت دارم و خیلی دوسههت 
 دارم.

 
اگه میبینی میترسم و اگه چیزی نمی پرسم و اگه بیهوده پوسیدم و من از ترس تو 

 ترسیدم
 
 معاونت استخدامم کرد چون مامان پارتیم شد. -
 
 پس واجب شد معاونمو یه گوشمالی حسابی بدم. -
 
 روز اولی که دیدمش فکر کردم یه مرد فوق العاده است و خیلی خواستنیه. -
 

 اخماب تو هم رفت و من شوخی ابروهاب رو هم انگار از برم.
 

صههدایی تو فضهها پیچید و نگاه تیام روی من نشههسههت و گفت : یعنی این وقت 
 صبح کیه؟
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ندا باال ا نه  باب و برگردم شههو فت : زود  بز از بیرون رفتنش گ ختم و اون ق
 خوردمتا.

 
 خندیدم و اون خندید به خندم و من این لحظه هاب رو هم دوست ارم.

 
کمی بعد که موهای نمناکم رو باالی سههرم به مدد کلیبپس جما میکردم و از 

 بپله ها پایین میرفتم و نگام متعجب بود و در حال تخمین زدن مسههافت جنو
 تا شمال ایران بودم.

 
سارا و آهو بود که تن و بدنم  ست باز کرد و من نگام به اخمای درهم  ساالر د
صد دیوونه  صد در  صد میکردن و من میدونم که این جماعت به اختمال  رو ر

 ان.
 

سر  ست دادم و اون لبخندی به من زد و من چقدر این پ ساالر با بهزاد د قبز از 
 رو دوست دارم.

 
*ل*لم کرد و کنار گوشم گفت : بی خیال اخم این دوتا مادر فوالدزره ساالر ب

 و چه کردی با پسردایی ما؟
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مشههتی حواله ی بازوب شههد و اون خندید و روی موهام رو ب*و*سههیبد و من 
نگام به اخمای مرد این روزام بود و سههاالر گره دسههتاب رو دور تنم محکم تر 

 م مهمه؟میکرد و گفته بودم که چقدر ساالر برا
 

شت و من هم  شده بود و آهو محز هم نمیذا سارا طاقچه باالیی محورفتارب 
 منت کشی بلد نبودم.

 
شدم و گفت :  شیطون  شی کرد و رو گردوند و من  سارا ای ستم و  ش سها ن کنار 

 مجردی خوب گذشات؟
 

 به کوری چشم بعضیا. –آهو 
 

 سها سر کرد تو گوشم گفت : از دستت شکارنا.
 
 اووووف...بدجور. -
 

 تو هم همچینی بهت بد نگذشته و آب رفته زیر پوستت انگاری. –ساالر 
 

 تیام خیرم بود و من نگاهاب رو هم دوست دارم.
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 سارا دووم نیاورد قهر در پیش گرفته رو و گفت : حاال مسافرت چطور بود؟
 
 عالی. -
 

برویی واسه تیام اومد ابروهای آهو باال پرید و ساالر لبخند زد و بهزاد چشم و ا
 و سارا...امان از سارا..

 
 در حین اعمال شاقه ی چشم رره ی رلظت دارب گفت : جون من؟

 
 خندیدم و تیام گفت : مشکلی هست سارا جان؟

 
به مرد این روزهای من از جا بلند شهههد و گفت : من میرم  سهههارا بی اهمیت 

 استراحت کنم و ساالر بعد چمدونمو بیار باال.
 

 ده میتونستم حرفی که آهو تو گوب سارا گفت رو حدس بزنم.نشنی
 

 " کور میشی از شوهر خودت مایه میذاری."
 

نگاه آخرم رو دور اتاق گردوندم و به اخمای تیام خندیدم و اون دستم رو کشید 
و من روی پاهاب نشستم و اون گفت : آخه به اونا چه ربطی داره که زن من تو 

 ؟اتاق من میخوابه یا نه
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 دست میون موهاب بردم و گفتم : بی خیال دیگه تیام.

 
صههدای بچه ها رو که شههنیدم و از روی پاب بلند شههدم و اون بی میز منو ولم 

 کرد و من این بچه بازی هاب رو انگار دوست دارم.
 

از اتاق زدم بیرون و نفس راحتی کشههیدم بابت دیر باال اومدن اون دوتا رفیق 
 شفیق.

 
 خوشگز کردی و خبریه؟ - آهو

 
 بچمون همیشه خوشگز بوده. -سارا 

 
خندیدم و دسههت دور گردنشههون انداختم و گفتم : خب تعریف کنین و ببینیم 

 کیش چه خبرا بوده با اون عاشقای دل خسته.
 

روی کاناپه های نزدیک در تراس نشههسههتیم و آهو گفت : بگو بهزاد جون چه 
 هالیوود بازی از خودب ول کرد ؟

 
 جون آمین؟ -
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 شر و ور میگه جون خودب. -سارا 

 
 از خودت مایه بذار. -آهو 

 
 اگه گذاشتم داداشم بیاد ورت داره. -سارا 

 
 دلتم بخواد. -آهو 

 
 تعریف کن آهو. -
 

 منم خوب بلدم پته تو و داداشمو بریزم رو آبا آهو خانوم. -سارا 
 
 پس رلطای اضافه زیاد کردین. -
 

تا چشههم قرضههی بهش داده بودن و همیچن تو  این -آهو  گار دو بهزاده رو ان
صورت این سارا بود ما مونده بودیم چطور خاله نمیشیم و یا ایراد از ساراس یا 

 بنده خدا بهزاد دور از جون عقیمه.
 

صورت آهو نقش زد و جیغ آهو هوا رفت و  رش رش خندیدم و کوسن مبز تو 
 کنن؟آیا این دوتا با هم زندگی هم می
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صف روز چطور من و بهزادو دودر  -سارا  شما دوتا بهتر بودیم و معلوم نی ن از 

کردن رفتن کدوم گوری؟ برگشههتن هم همچین لپای آهوجون گز انداخته بود 
 هیچکی نمیدونست فکر میکرد دو فصز کوبیدن تو صورتش.

 
هام خیره بود نده  به خ که کمی دورتر  تاد  یام اف به ت گام  ندیدم و ن ن و م باز خ

 عاشق این مدل نگاه کردنش هم هستمو گفته بودم ؟
 

از شما بهتر بودیم که آقاتون برداشت راست راست تو راهرو همیچن لب  -آهو 
 و لوچتونو تو جا درآورد.

 
 رسما پوکیدم و آهو هم رش کرد و سارا هم میخندید و فحش میداد.

 
 آهو ادامه داد و من بیشتر خندیدم.

 
سور درگیر بود و وگرنه معلوم خدایی بود  -آهو  سان شیش تو آ ساالر با اون گو

 نبود کی قیافه بهزادو کف راهرو جما میکرد.
 

 نه بابا و بهزادکه سالی جونتونو فوت کنه و پخش دیوار شده. -سارا 
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سه با  -آهو  صال الیق مقای سول تو ا سو شه عزیزم و بهزاد  خواب دیدی خیر با
 ساالر من هست؟

 
 چرخ میخورد و میخندیدم و نه به دار بود و نه به بار.نگام میونشون 

 
جمعش کنین و خوشههم میاد پا هم نمیدادین بهشههون و مونده اسههم بچتونو  -

 انتخاب کنین دیگه نه؟
 

 نه به خدا. -آهو 
 

سالن رو گاز میزد و خود آهو بود  سارا هم دیگه رسما کف  من که رش کردم و 
 .که صدای خندب توی سالن پیچیده بود

 
************** 

 
ست و  ش ست تیام دور گردنم ن شیدمش و د صیامم بهم تکیه زد و من به تن ک
ست ازمون عکس گرفت و  شی تیام به د شم و ابرویی اومد و گو ساالر برام چ

 من این سه نفره هامون رو هم دوست دارم.
 

د و زو سها کنارم نشست و ساالر رو به آهو گفت : من اینقده بچه دوست داریم
 بچه دار شیم.
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ساالر بی حیای همه ی  سارا رش کرد و من اخم کردم به  شد و  آهو به آنی لبو 

 سالهای زندگیم.
 

ساه گداییتو  ساختی و ب سجد  ساالر زد و گفت : هنوز م شت  ستی پ شهنام د
 پهن کردی؟

 
 مصالح مسجد تو راهه و ایشاال تا چندماه دیگه. -ساالر 

 
 روتو برم. -شهنام 

 
 سها جون من پرروام یا این شوهرت؟ -ر ساال

 
شه  شده رو جما کرد و گفت : با ساالر نیش وا شق ریخت تو نگاب و  سها ع

 بابا و فهمیدیم خاطرشو میخوای.
 

 یه دهم زجرایی که شهنام واسه رسیدن به من کشیدو شما کشیدی؟ -سها 
 

 سها جون از تو انتظار نمیره این بی مروتی. -ساالر 
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ذیتش کن و اصههال خودم یه داداب دارم ویه ماه دیگه میخواد بیاد آهو ا -سههها 
به تو خورد گفتم  که چشههمم  په و همین  قده خوب تی ایران و بچم دکتره و این

 چقدر دلم میخواد زن داداشم بشی.
 

 ساالر خندید و گفت : آهو بره باال بیاد پایین خانوم خودمه.
 

 و میشناسم که از ذوقشه نه حیاب.آهو سر به زیر انداخت و من که این رفیقم ر
 

سها جون و اینا رو ول کن و یه دور دیگه نگاه کن و دختر بهتر داریم توی  -سارا 
 جمعمونا.

 
 دیدم که بهزاد چه چشم رره ای رفت و سارا چه محلی نذاشت.

 
 بذار فکر کنم و آهان آمینو میگی؟ -سها 

 
 سها جون به سلیقت شک کردم. -سارا 

 
سه آمین بکنیم و گفته  - ساالر شت اگه ایران میمونه ما میتونیم فکرامونو وا دادا

 باشم که دختر به بالد کفرنمیدیم.
 

 خندیدم و تیام سر کرد تو گوشم و گفت : خوشت هم اومده انگار.
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 لیوان چای رو به دستم داد و من خیره ی نیمرخش گفتم : چه خبر؟

 
 دقیقا از کی؟ -
 
 از همه. -
 
آهو خوب پیش میریم و سارا از خر شیطون در حال پایین اومدنه و بابام من و  -

سوار خر مراده و تهمیته  سارا تو این مورد همچنان  سه دخترب تنگه و  دلش وا
 جون و دایی هم خودشونو ار خاله فرشته و بابات دور ننداختن.

 
 پس همه چی روبراست و جز حال عمو. -
 
 .راضیش کن آمین و قلقش دستته  -
 
 از بهزاد بخواه و این روزا سارا نگاب فقط به دهن بهزاده. -
 
 چته؟ -
 

 سوالش بی مقدمه بود و من دلم کمی تنهایی میخواست.
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 هیچی. -
 
 من بزرگت کردما و نمیخوای نگو و درول هم نگو و به ساالرت درول نگو. -
 

 از تراس خواست بزنه بیرون که گفتم : سالی؟
 
 جونم؟ -
 
 بودم دوست دارم؟گفته  -
 

یه عمره  ندزه ی منی که  به ا نه  ندیده حس میکردم و اون گفت :  لبخندب رو 
 نگرانتم.

 
 سکوتی شد و باز صدای اون سکوت رو شکست .

 
 راستی... -
 

نگاب کردم که گفت : سههالی رو بگو فرشههته جونت اگه به جمشههیدب رسههید 
 واست بزاد.
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 دم ساالرو نداشتم چه میکردم.خندیدم و اون لبخند به لب رفت و من مون
 

سکرین  شون داد و من بی نگاه به ا شیم میون همهمه ذهنم خودی ن صدای گو
 گوشی جواب دادم.

 
 بله؟ -
 
 سالمتو خوردی؟ -
 
 سالم. -
 
 کجایی؟ -
 
 شما خوبین؟ مامان ؟ آرمان ؟ عمه؟ -
 
 گفتم کجایی؟ -
 
 شمال و ویالی تیام. -
 
 آمین... -
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بز از پونزده  - چاک و من ق به  ندیلمو جما میکنم و میزنم  بار و ب فروردین 

 خیالتون تخت جمشیدخان.
 
 خوبی؟ -
 
 فکر نمیکردم روزی ازم اینجور سوالی بپرسین. -
 
 صیوه رو باید هر چه زودتر فسخ کنیم. -
 

 انگار صدای پوزخندم بلند بود که صدای بمش عصبی تو گوشم پیچید.
 
 مشکلی داری آمین؟ -
 
به این همه نه و فقط  - تا این حد خوشههبختی آیلین براتون مهمه و  جالبه که 

پدرانه باید آفرین گفت جمشیدخان و زندگی عالی و سفرای عالی و تحصیالت 
 عالی و همسر عالی و همیشه معیارتون رو برای آیلین دوست داشتم.

 
 آمین میفهمی چی میگی؟ -
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بهم خوب گذشههت و راسههتی  نمیدونم و فقط کمی خسههته ام و امروز خیلی -
جمشیدخان میدونستین من تنها سفرای زندگیم و یکی طالقان بوده و یکی هم 
سوال... آیلین  سال.... یه  شمال و با فاکتور پار شهد با مامان؟...و حاال هم  م

 چندبار سفر خارج رفته؟...سفرای آیلینو هم دوست داشتم.
 
 آمین این حرفای تو نیست. -
 
 نیست...حرفای دلمه.آره حرفای من  -
 
 من برمیگردم و باهم حرف میزنیم. -
 
شین  - شی مثز من هدر داده با یادم نمیاد وقتتون رو با حرف زدن با آدم کم ارز

 و من به همین تلفنای خشک و خالی سالی یه بار هم راضیم.
 
 آمیبن عوض شدی. -
 
 شاید... -
 

 صدای دادب تو گوشی پیچید و من باز هم پوزخند زدم.
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 آمین... -
 
 چندم برمیگردین؟ -
 
 چی؟ -
 

 از سوال بی ربطم جا خورد و من باز گفتم : گفتم چندم برمیگردین؟
 
 چطور مگه؟ -
 
 همینجور و دلم واسه تنها کسی که داشتم و اونم ازم گرفتن تنگ شده. -
 

 حرفام بوی گوشه کنایه که نداشت و داشت؟
 
 ما صبح پونزدهم ایرانیم. -
 
 خوبه. -
 
 چی؟ -
 
 هیچی و من باید برم و صدام میزنن و خداحافط. -
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 و من برای اولین بار گوشی روی پدری قطا کردم که محتاج محبتش بودم.

 
 دست میون موهای صیام فرو برد و من خیره نیمرخش گفتم: تیام؟

 
 هوم؟ -
 

 دلم که جانم نمی خواست ؟ میخواست؟
 
 برو بخواب. -
 

ی نگام کرد و دل من با نگاب هم میریزه و گفته یه وری خندب رو زد و یه ور
 بودم؟

 
 از رفیقات حساب میبری و از من نمیبری. -
 
 نمیخوام حرفی باشه و میفهمی که؟ -
 

 میون ابروهاب اخم بود .
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 خم شد و لبهام رو کوتاه ب*و*سید و من فقط نگاب کردم.
 
 شب خوبی داشته باشی. -
 

 یام؟دستش روی دستگیره بود که گفتم : ت
 

 باز جانمی نشنیدم و انگار اون فقط جون منه.
 

 یه زن با جنونش به من یاد داد...
 

 که عاشق شدن...که عاشق شدن...که عاشق شدن...قبز ویرونیه
 
 من عید خوبی داشتم. -
 

 یه وری خندب رو دیدم و اون زد بیرون.
 

*********** 
 

ساالر کردم و به اون هم سر  شدن  شیطنت کودکانه ای صیام رو راهی خراب  ه 
 که خیلی کم سهمم بود پر ذوق خیره شدم.
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نگام به سههالن خالی بود و تیام رو میدیدم که تو اتاقش با لپ تاپ و گوشههیش 
 درگیری داشت و چقدر جذاب بود این مرد.

 
انگار سنگینی نگام رو حس کرده باشه سر باال آورد و من تکیه زده به چارچوب 

صیام رو برانداز  شدم و زنیت خرج دادم و رمزخ ریختم اتاق  کرد و من باز زن 
 تو نگام و این همون مردیه که برای با اون بودن تمام دنیام رو شده باشه میدم.

 
سالن  شت و نگاب رو توی  سلی گذا شی رو روی ع ست و گو لپ تاپ رو ب
شدم و زنیت خرج دادم و  شاره اومد که برم طرفش و من باز زن  گردوند و برام ا

 منم زنی در آستاته ی فصز بی کسی. این
 

نگاه توی سالن گردوندم و دستهام رو بند پیرهنش کردم و اون دست دور کمرم 
برد و من رو تو اتاقش کشوند وشاید این اتاق پر خاطره ترین اتاق عمرم باشه و 

 حتی پرخاطره تر از اون اتاق طبقه ی پایین.
 

سینه ی دیوار ست و من به  ستون های  در رو با پاب ب ستای اون  سبیدم و د چ
شد  صیبم می سی که از با اون بودن ن سا شد و من بابت این همه اح سرم  کنار 

 ررق عشق میشدم.
 

 سنگ فرشام حریم بارونن و مثه ابر بهار درکم کن
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 باب روزی یه بار رد ب ازم و باشه روزی یه بار ترکم کن

 
ست میون م ست گردنم رو به بازی گرفت د وهاب بردم و این مرد لبهاب که پو

 کمت کم تا پونزده فروردین سهم منه.
 

 یه دفعه از چه فصلی سبز شدی که تو احساس من قدم بزنی
 

 یه خیابون شدم که گهگاهی یه کمی واسه من قدم بزنی
 

صدای خنده ای توی سالن پیچید و من سر عقب کشیدم و اون سر جلو آورد و 
شدن حتی به ه* سته  سش زدم و اون من از این همه خوا و*س خندیدم و باز پ

ستم  شش گفتم : میفهمن نی سبید و من کنار گو شتر بهم چ شم رره رفت و بی چ
 تیام.

 
الله گوشم رو میون لبهاب لحظه ای نگه داشت و من خندم رو با فشردم لبهام 
شونش خفه کردم و اون همون لبهایی رو که با الله ی گوشم درگیر بود رو تا  به 

  کشید و گفت : هیزی کردن عاقبت داره خانومم.روی گوشم باال
 

 یه سوال...میشه خانومت بمونم؟
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 یه خیابون شدم که خستگیام کز کنم روی موج دامن تو
 

 اگه دستم نمیرسه به خودت و م*س*ت شم از عبور کردن تو
 

 تنم رو به تخت رسوند و من مشتاق ناز کردم و ررق نیازب شدم .
 

ش ست کمرم ک ستش روی پو شد و من از این همه ن*و*ا*ز*ب ررق د یده می
 ل*ذ*ت میشدم .

 
 تیام بی خیال . -
 

 هدف نگاهش لبهام بود و من هم لبهاب رو میخواستم.
 
 من هیچ وقت بی خیالت نمیشم. -
 

و کاب قولنامه مردها روی تخت و چمبره زده روی تن و با نگاهی لبریز از حس 
 نیاز و منگوله ای هم داشت.

 
 راه رفتی روی تنم و تا به راه رفتنت عادت کردم اونقدر
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 یه خیابون خلوت عاشق و فکر کردم که الله زار شدم
 

 کمی بعد که سرم روی سینش بود و اون با موهام بازی میکرد گفتم : برم دیگه.
 

شت و من چقدر ممنونش بودم که من رو  سه ی عمیقی روی موهام گذا ب*و*
 ه بود.فقط با ب*و*سه هاب سیراب کرد

 
پاهام رو از تخت آیزون کردم و لباسههی که تو تنم کف شههده بود رو هم میزون 

 کردم و تیام گفت : یه زنگ به وثوق بزن .
 

سه عمیقش روی لبهام  شید و با ب*و* ستم رو ک سری تکون دادم و اون باز د
سن ختام داد به این رابطه ای که من لحظه لحظش رو ثبت کردم توی ذهنم.  ح

 خیره ای برای روزهای بعد از پونزده فروردین.و شاید ذ
 

ستم  صفه نیمم پنهون کردم و خوا شت لبخند ن شده بود رو پ سهایی که کند  نف
 بیرون بزنم از اتاق که گفت : آمین؟

 
 نگاه طرفش برگردوندم و اون گفت : خوشحالم که مال منی.

 
 مثه پس کوچه های پاییزم و ریه هام خش خشن پر از برگن
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 الی نداره رابطمون و اکثر عاشقا جوون مرگنسن و س
 

 سیزده به درمون هم تو ترافیک گذشت. -تیام 
 
 بد هم که نیست. -
 

 تیام یه وری خندب رو بهم ارزونی کرد و دو روز دیگه من ندارمش.
 

 خوشحالم که بهت خوب گشته. -تیام 
 

 اصال هم خوب نگذشت. -صیام 
 

 شما دوباره نق زدی؟ -تیام 
 

 خب سیزده به در نرفتیم بیرون. - صیام
 

 بچه پررو. -تیام 
 

شاید تا  شد و  شید و به ترافیک خیره  صندلی ک شه  صیام باز بغ کرد و تن به گو
 سه ساعت دیگه خونه باشیم.
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سها رو موقا خداحافظی ب*و*سیدم و اون کنار گوشم باز از نگرانی برای من 

 گفته بود.
 

 فته بود و من خوشحال شده بودم .شهنام هم برام از اومدن شایان گ
 

ساالر اونقدر تو ب*ل*لش فشارم داده بود که به مدد داد و بیداد تیام تونستم از 
 اون شکنجه راحت شم.

 
سارا و آهو هم برام از شوئه لباسی که سهراب میخواست تو تاجیکستان برگزار 

سا یه نه قاط ستای من روی لبا و من  ا بودکنه میگفت و جواب تیام برای کار د
 گذاشتم مردم حداقز تا دو روز دیگه برام آقاباالسری کنه.

 
 آمین؟ -تیام 

 
 نگاه طرفش گردوندم و اون گفت : چرا ساکتی؟

 
 همینجوری...صیام جان؟ -
 

 هوم؟ -صیام
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 هوم نه بله و چندبار باید بهت تذکر بدم؟ -تیام 
 

ام کوبیدم و اون لنف بچم ول شههد و من لبخندم رو خوردم و آرنف به دسههت تی
 بهم چشم رره رفت و زیرلب گفت : لوسش کردین دیگه.

 
 بی توجهی خرج تیام کردم و گفتم : صیامم ؟

 
 مامانی و همش بابا دعوام میکنه. -صیام 

 
 آخه اینا اسمش دعواست؟ -تیام 

 
 تو سرم داد زدی. -صیام 

 
 تو نه شما. -تیام 

 
 صمیمی باشه. عمو شهنام گفته آدم باید با باباب -صیام 

 
 عمو شهنام رلط... -تیام 

 
 چشم رره رفتم.
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 به گور هفت پشتش... -تیام 

 
 چشم رره رفتم.

 
یام  مه من حرف میزنم گوب نمیگیری و  -ت یه حرفی زد و تو این ه حاال اون 

 حاال یه چی گفت باید عمز کنی؟
 

 من اصال با شما قهرم و با من حرف نزنین. -صیام 
 

رو به دهن کشیدم و تیام هم خندب رو خورد و این جما سه نفره همه ی  لبهام
 آرزوی من از زندگیمه انگار.

 
تیام دستم رو بند دنده کرد و دست خودب رو هم بند دست من و من این گرما 

 رو مدت کمی خواهم داشت.
 

******* 
 

 به قاب در تکیه زد و من در کمد رو بستم و گفتم : خسته نیستی؟
 

 ی تخت نشست و گفت : وثوق و بقیه فرداشب تهرونن. لبه
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 دلم براشون تنگ شده. -
 
 آخه فسقله و تو چطور میخواستی این همه وقت تنها تهرون بمونی؟ -
 
 گاهی تنهایی خوبه. -
 

شاخ  سه من  سرم رو عقب برد و گفت : وا شار آورد و  شونیم ف شت به پی با انگ
 نشو.

 
 سکوت شد و سر من به بازوی تیامم چسبید و من گفتم : تیام؟ خندیدم و کمی

 
 هوم؟ -
 
 تو به صیام گفتی هوم نه و بله و منم باید به تو بگم؟ -
 
 بگو حرفتو بچه. -
 
 صیام االن دیگه مشکلی قرار نیست داشته باشه؟-
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 نه . -
 
 مطمئن باشم؟ -
 
 به تیامت شک داری؟ -
 

 به نه تکون دادم کاب تیامم بودی...و سری
 
 بذار مامان خوشبخت بشه. -
 
 من چی کاره ام؟ -
 
به و  - به و فقط گاهی منو یادب میره و عادت نداره به من و با همه خو بابام خو

 اون مامانو دوست داره و خیلی ساله که دوسش داره.
 
 بوض نکن. -
 
 دلم گرفته. -
 
 اثرات سیزده ایه که در نکردیم. -
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 من بی جهتانه گفتم که...کمی سکوت شد و 
 
تیام من رو پا خودم وایسههادم و تا جاییکه تونسههتم و بلدم چطور گلیم خودمو  -

سه همین  سارا میگه خیلیا وا ستم مبارزه کنم و  شم ولی بلد نی از آّب بیرون بک
 اخالقم حقمو خوردن.

 
و چنگ و دندون نشون  تو نیازی به مبارزه نداری و تو خودت به دست میاری -

 نمیدی و فکر کردی نفهمیدم حتی جمشیدخان هم بهت اعتماد داره؟
 
همیشه دلش میخواست یه پسر داشته باشه و وقتی سرک کشیدم تو کاراب یه  -

شم و کی و کجا خرج کنم و حاال  شته با کم یادم داد که چطور زبون تجارت دا
 که فکرشو میکنم همیشه هم بی خیالم نبود.

 
 مگه میشه کسی بی خیال تو باشه؟ -
 
 این خوبیات واسه من رودل میاره آقا. -
 
 تو واسه صیام همه چیزی. -
 

 برای تو چی؟
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تیام روی تختم دراز کشید و من رو هم با خودب کشید و من سر روی سینش 
سری بود و تو  ست میون موهام برد و گفت : دلگیریت انگار ک شتم و اون د گذا

 قایم نمیکنی آمین ؟ درسته؟که چیزیو از من 
 
 همه آدما واسه خودشون یه رازی دارن و مگه تو نداری؟ -
 

 سکوت کرد و موهام رو ب*و*سید و امشب شب آخره.
 

 مثه پس کوچه های پاییزم و ریه هام خش خشن پر از برگن
 

 سن و سالی نداره رابطمون و اکثر عاشقا جوون مرگن
 

دارم کرد و من سههر باال آوردم و اون لبهام رو تازه خوابیده بودم و حرکت تنش بی
 ب*و*سیدم و گفت : میرم شرکت و امروزو استراحت کن و خسته ای.

 
تلخ خندی بهش زدم و سههرم جای سههینش روی بالش نشههسههت و تیام ازکنارم 

 گذشت و انگار آخرین دیداره.
 
 تیام؟ -
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 نگاه برگردوند و تو آخرین لحظه هم از دهنش جانم نشنیدم.
 

سیدم و  شیدم و گونه هاب رو ب*و* سرب رو پایین ک شتم و  طرفش قدم بردا
 چشم بستم تا راه نگیره اون قطره اشکای سد شده پشت پلکام.

 
 میشه چشماتو به من قرض بدی؟ جای هردومون میخوام گریه کنم

 
شتم و اون گفت : چرا  ضربان تنش گذا سر روی  شرد و من  ستاب کمرم رو ف د

 ده؟چشمات بهونه گیر ش
 
 برو. -
 
 شما بذاری و رفتم...در ضمن خوب می پیچونی. -
 

 تو نذار...نخواه...نخوای نمیرم...تیام بمون و نذار.
 

تن به زور عقب کشههیدم و اون پیشههونیم رو نرم ب*و*سههید و زد بیرون و من 
 خداحافظی هم نکردم.

 

http://www.roman4u.ir/


 895 باشم تیدعا نیبگذار آم

ص صیام تنها مق ساعت بعد که به زور از اون اتاق زدم بیرون اتاق  ود و دم بنیم 
 من برای پسرکم بیشتر از همه دلتنگ میشم و شاید برای باباب بیشتر.

 
 میشه چشماتو به من قرض بدی؟ جای هردومون میخوام گریه کنم

 
کنار تختش زانو زدم و پتوی کنار رفته رو مرتب کردم و کی قراره شهههب و نیمه 

شه ؟ آیلین ؟ آیلین ب هم خود شب موارب این کنار نرفتن های پتوی تنش با
 پتو کنار میزنه شبا و یکی باید مراقبش باشه.

 
دسههت میون موهاب بردم و تک به تک اجزای اون صههورت رو ب*و*سههیدم و 

 اشکام چکید و من چطور دل بکنم؟
 

سته  ساب رو باز کردم و کمی بعد همه رو د ساک لبا شیدم و  تن روی زمین ک
شحالم  شویی میکردم و جقدر خو س شین لبا که خدمتکارا امروز کرده راهی ما

 رو حداقز نیستن.
 

 پشت کامپیوتر اتاق کار تیامم نشستم و نوشتم و خون گریه کردم.
 

تخت تیام رو مرتب کردم و اون چقدر خوب بود که شههب آخر رو با من روی 
تختم صبح کرد و من چقدر ذلیز بودم که یه بار هم روی تخت اتاق شوهر هر 

 چند موقتیم نخوابیدم.
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 پختم و قرمه سبزی که تیام دوست داره. رذا

 
 صیام هنوز خواب بود و من بیدارب نمیکردم.

 
سههاکم رو دسههت گرفتم و مانتو تن زدم و شههاید اولین روزی باشههه که تیپم برام 

 مهم نیست.
 

 میشه چشماتو به من قرض بدی ؟ جای هردومون میخوام گریه کنم
 

*و*سههیدن دلبندم رو هم از نگاهی به سهههالن انداختم و آخرین بوییدن و ب
 خودم دریغ کردم.

 
اس ام اس به تیام زدم که "زود بیا خونه...ناهاو با صههیام باب"...ننوشههتم با 

 من...چون دیگه نیستم و آمین از صفحه ی زندگی این آدما دیگه حذف شد.
 

 مشه چشماتو به من قرض بدی؟جای هردمون میخوام گریه کنم
 

******* 
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ته ر گذشهه عت  ند سههها مای این چ تاب میخورم...میون آد یدونم ...فقط  و نم
 خیابونا.

 
 میون بارب بارون اضطراب و سر دوراهی آرامش و عذاب

 
 باید که از خودم بی وقفه بگذرم و فردای روشنو به خونه بسپرم

 
گوشیم خاموشه و من دستام رو به زیر ب*ل*ل میزنم تا کمتر وسوسه ی روشن 

 کردنش دارونم کنه.
 

 ر پر از سراب و وحشته و اگر که مقصدم مسلخ رربتهجاده اگ
 

 دلواپسم نباب من اهز رفتنم و من تو هجوم این طوفان نمی شکنم
 

پا به میله ی فلزی نیمکت میکوبم و میبینم که مردی به من خیره اسههت و من 
 کمی ریرت میخوام انگار.

 
 پشت سرم اگر طوفانی سرکشه و اگر که روبروم شب شعله می کشه

 
 دلواپسم نباب من مرد حادثه ام و از قلب اشک و خون به خونه می رسم
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تن که روی صههندلی اتوب*و*س میکشههم و فکر میکنم که حتی فکرب هم 
 نمیکردم که این مسیر یه روز برام عذاب داشته باشه.

 
 دلواپسم نباب ای ماه ساکتم و دلواپسم نباب که من به یادتم

 
 باید که از شب دلهره بگذرم به فکر رربت گز های پر پرم و

 
 کلید ندارم و من انگار هیچ خونه ای ندارم.

 
 پشت سرم اگر طوفانی سرکشه و اگر که روبروم شب شعله می کشه

 
 دلواپسم نباب من مرد حادثه ام و از قلب اشک و خون به خونه می رسم

 
ی بدلتنگم...حتی دلتنگ اون دوشهههب اون اتاق طبقه ی پایین و گریه...و این 

 رحمانه ترین اعتراف من به خودمه.
 

 جاده اگر پر از سراب و وحشته و اگر که مقصدم مسلخ رربته
 

 دلواپسم نباب من اهز رفتنم و من تو هجوم این طوفان نمی شکنم
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 نمیشکنم ولی از قول بوضم حرفی نمیزنم.
 

******* 
 

ستون ایوون ستهام رو تو جیبم فرو بردم و تکیه زدم به  م و و پاهام رو دراز کرد د
 نگام به چرارای روشن خونه ی دکی بود.

 
 صیامم شامش رو خورده؟

 
 تیام فهمیده؟

 
 وثوق برگشته؟

 
 آیلین کی میرسه؟

 
نگام به چرارای روشن بود و دیدم که تو قاب در فنجون به دست وایساد و برکه 

 ی دوست داشتنی من رو نگاه کرد.
 

ن و من حتی میتونستم از این فاصله برق تعجب نگاب رو گردوند و رسید به م
 رو تو اون چشمای بی تفاوت ببینم.
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طرفم قدم برداشههت و من از جام جم هم نخوردم و اون جلوی پله ها وایسههاده 
 خیره ی من بی تفاوت شد.

 
 تو اینجا چی کار میکنی؟ -
 

محز ندادم و سههر روی زانوی خم کردم گذاشههتم و اون گفت : مامانت اینا 
 نیستن.

 
 نه بابا و نمیدونستم. -
 
 پس چر حاال اومدی؟ کلید نداری؟ -
 
 دارم و نمیرم تو خونه و یه تختم هم همچینی بگی نگی کمه. -
 

 و گاهی چقدر چاله میدونی میشه این آمین سرکش سرکوب شده.
 
 هوا سرده و بیا خونه من. -
 
 بی خیال و من راحتم. -
 

http://www.roman4u.ir/


 901 باشم تیدعا نیبگذار آم

گردنم حق داره و اونقدرایی نمک نشناس نیستم  من ناراحتم و فرشته خانوم به -
 که بذارم دخترب شب تا صبح جلو خونش بمونه.

 
 خودم خواستم جناب نمک گیر شده. -
 
 چرا عصبانی ای؟ -
 

 گفت و دو پله پایین تر از من نشست و من فقط نگاب میکردم .
 
 .چرا تو طالقانی؟ آدمی که تو همچین ویالیی زندگی کنه کم کسی نیست -
 

 بی خیال حرفم موضوت دبگه ای رو صورت جلسه کنفرانش ایوونیمون کرد.
 
اولین بار که دیدمت فکر نمیکردم دخر فرشته خانوم باشی و شبیه اون نیستی  -

 بابات کجاست؟
 
 تو چرا دکتر شدی؟ -
 
 چی؟ -
 
 دکترا نباید فوضول باشن. -
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 قانون جدیده؟ -
 
 چرا نمیری؟ -
 
 مشکلی هست؟ -
 
 و میخوام تنها باشم.آره  -
 
 گریه کردی؟ -
 
 چی؟ -
 
 میگم گریه کردی؟ -
 
 نه. -
 
تا  - یاد و کال همیشهههه آروم تر از اون دو هت نم باب و ب رد هم ن درول نگو و 

 رفیقات بودی.
 

http://www.roman4u.ir/


 903 باشم تیدعا نیبگذار آم

چیزی نگفتم و اون پاکت سیگاری از جیبش بیرون آورد و نخی بیرون کشید و 
 من دلم نخی میخواست.

 
 دادم پایین و میدیدم که از گشوه چشمش دیدم میزنه.خودم رو دو پله سر 

 
 یه نخ میدی؟ -
 
 نه بابا. -
 
 پولشو میدم. -
 

شتم و اون با  پاکت رو طرفم گرفت و من میون لبهام اون یه نخ تلخی رو نگه دا
فندک نقرب روشههن کرد اون یه نخ رو و من پوکی گرفتم عمیق و دودب رو تو 

و همه ی فکر من سههمت اون دو تیغ خورده  ریه کشههوندم و میدیدم که خیرمه
 میون ابروی سمت چپش بود.

 
 بهت نمیاد دکتر باشی. -
 
 چرا؟ -
 
 عین خالفایی. -
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ابرو تیغ زدم رو مخته یا رد بخیه ی رو بازوم یا موهای فشههنم ؟ دوتا رد بخیه  -

 هم دارم که بخوای نشونت میدم.
 
 راضی به زحمت نیستم. -
 
سر یه دختر با  بخیه - شه و تو پارتی م*س*ت کردم  سال پی رو بازوم مال چهار 

با یکی اینجوری  هام رو واسهههه لف  چاقو خوردم....مو یکی دعوام شهههد 
میکنم...اون دو تا تیغ رو ابروم هم واسههه خاطر یه شههره بندیه و بعد خوشههم 

 اومد همیشه زدم.
 

ه ؟ باید بدونی کمی سههکوت شههد و اون اینبار گفت : حاال تو بگو چی شههد
 مامانت فردا میرسه.

 
 نگاب کردم و من هم زمانی دوست داشتم تیغ بزنم کناره ی ابروهام.

 
 وقتی جایی نداشته باشی واسه خوابیدن و ایوون خونه مامانت هم جوابگوته. -
 
 مگه تو تهرون پیش کی زندگی میکردی؟ -
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 پیش خیلیا. -
 
 ه بدم میاد.من از اینکه یکی هی با کلمات بازی کن -
 
 واسه خاطر یه نخ سیگار باید به خوشامد تو فکر کنم؟ -
 
 نه و واسه خاطر اینکه خالی بشی بگو و زیادی پری. -
 
 ریب میگی؟ -
 
 اون روز صورتت کبود بود و اولین بار که دیدمتو میگم. -
 
 چند شد؟ -
 
 چی؟ -
 
 سیگار ....پولشو بدم دست از سرم برمیداری؟ -
 
 پولدادی. فهمیدم -
 
 تو از من چی میخوای؟ -
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 اینکه بوضتو ول کنی. -
 
 من بوض ندارم. -
 
 داری...چشات داد میزنن که میخوای گریه کنی. -
 
 نمیخوام گریه کنم. -
 
میخوای...نگام کن...من کوروشم...مادرت بهم خیلی کمک کرده...میخوام  -

 به دخترب کمک کنم.
 
 .با گریه کردن من هیچی حز نمیشه -
 
 حداقز نفسات نمیگیرن. -
 
 ولم کن ...برو دنبال زندگیت.-
 
سم و اومدم اینجا دنبال زندگی و تو هم یاد بگیر  - سه ماهه الکی اینجا پال من 

 با بوض زندگی نکنی.
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 به تو ربطی نداره. -
 
شه و تو با حرف زدن باهاب رمباد نگیری  - سی که اینجا میتونه با فعال تنها ک

 منم...چته؟
 

 نگاب کردم و لپم رو به زانوم تکیه دادم و خیره ی اون دوتا تیغ تو ابرب شدم.
 
 بگو دخترخوب و من بدتو نمیخوام. -
 
 دلم... -
 
 دلت چی؟ -
 
 دلم... -
 
 دلت چی؟ -
 
 دلم بچمو میخواد. -
 

 نگام کرد و بعد گفت : بچت؟
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 شکه بود و میدونستم.

 
 اسمش چپیه بچت؟ -
 
 صیام. -
 
 سالشه؟چند  -
 
 پنف سالشه. -
 
 آمین تو خوبی؟ -
 

 دست به پیشونیم برد و دمای بدنم رو چک کرد.
 
 آره خوبم و فقط دلم بچمو...بچمو.... -
 
 بچتو چی؟ -
 
 فردا آیلین میاد. -
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 آیلین کیه؟ -
 
من اومدم که اون راحت انتخاب کنه و میدونی؟ آیلین بد نیست و فقط گاهی  -

باشههه و ولی من...به هیچکس نگفتما ولی من دوسههش میخواد زیادی اروپایی 
 دارم و خیلی دوسش دارم .

 
 ازب ناراحتی؟ -
 
 خیلی. -
 
 چرا؟ -
 
 راستی گفتم صیام شیرکاکائو خیلی دوست داره؟ -
 
 من هم خیلی دوست دارم...آمین تو ازدواج کردی؟ -
 
 فکر کنم. -
 
 یعنی چی فکر کنی؟ -
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من...من جای یکی دیگه ام و حقم نبود و حاال  یعنی نمیدونم و آخه میدونی -
 اومدم کنار که اون به حقش برسه.

 
 درست بگو ببینم چی شده؟ -
 

 اشکم چکید و اون دید و من دیدم که اون لبخند زد.
 
 من سردمه. -
 

ساک و  ست دیگش  ست انداخت زیر بازوم و با د شد و د لبخندب پررنگ تر 
 ی شیکش.کولم رو برداشت و کشوندم طرف ویال

 
******* 

 
لبه ی تخت نشسته بودم و فنجون نسکافه رو تو دست می چرخوندم و میدیدم 
که اون مرد خوب تیپ و امروزیت مثال دکتر تو قاب در وایساده بود و خیره خیره 

 براندازم میکرد.
 
کلید رو دره و بهم اعتماد هم نداری پشت در میز و صندلی بذار و اون قرصا  -

 راحت میخوابی. رو هم بخوری
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 خواست عقب گرد کنه که گفتم: میگم...

 
 سنگینی نگاب رو حس میکردم.

 
 تو چرا تنهایی؟ -
 
 چون تنهام. -
 
 چرا؟ -
 
 چون هیچکسو جز پسرعموم تو ایران ندارم. -
 
 من خیلیا رو دارم ولی انگار ندارم. -
 
 تو مامانتو داری. -
 
 آره ولی االن نیست. -
 
 هذیون میگی. بخواب دختر داری -
 



  912 

 

 بری میخوابم. -
 

 خندید و من االن انگار فقط یک رریبه رو دارم.
 

سیز اس ام اس ها به گوشی  شی رفت و میدیدم که  ستم روی دکمه ی آنت گو د
 سرازیز میشه.

 
 میسد کال هام هم زیاد بود.

 
 اولین اس ام اس رو باز کردم.

 
 آمین کجایی؟ -
 

 دومی...
 

 زنگ بزن...المصب چرا خاموشی؟" " آمین
 

 سومی...
 

 " آمین جون صیام بگو کجایی؟"
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 چهارمی دیگه از تیام نبود...

 
 آهو...

 
سههمو گرفتی یه زنگ بزن...نگرانتم  " آمین جان گلم چرا گوشههیت خاموشههه ؟ ات

 قربونت برم"
 

 سارا...
 

نه داره دیوو" آمینم کجایی؟ کجا رفتی ؟ چرا یه خبر ندادی؟ برگرد...این پسههره 
 مخمونو میخوره...

 
 گوشیت روشن شد یه زنگ بزن"

 
 پیوام بعدی توپنده تر بود انگار...

 
 ساالر...

 
" آمین کدوم گوری هسههتی...به خداوندی خدا ببینمت کشههتمت...صههیام داره 

 دق میکنه...دت المصب روشن کن اون بی صاحابو"
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نگ وج قدر دلت عدی برای وثوقم بود و من چ وام ب مانش و و پی ما ود خودب و 

 عشقش بودم...
 

یه  گر یام داره  ین صههه م برم؟ آ نت  بو قر یی  جا ک یزم... عز جان... ین  م " آ
 میکنه...کجایی؟"

 
 و باز پیوام بعدی از تیامم بود...

 
 " آمین به جون صیامم قبز از ده خونه نباشی کشتمت"

 
سال برای نه و چهز دقیقه ساعت ار ساعت هم بود  و قکر کنم  شب بود و دو ام

 که انگار از ده گذشته بود.
 

 و پیوام آخر...
 

 " کجایی آمین ؟ بخاطر صیام برگرد"
 

 و هق هقم تو دل بالش خفه شد.
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******* 
 

دسته ای از موهام که جلوی چشمام بود رو عقب زدم و اون طرف در رفت و به 
م چیز از سوپر مارکت برا نگاه نگران من لبخند زد و گفت : سفارب دادم چندتا

 بیارن.
 

 و نگاه من آروم تر شد و مامان به احتمال زیاد امشب طالقانه.
 
 تو اینجا چی کار میکنی؟ -
 
 گفتم بیام یه سری بهت بزنم و تو که از این خراب شده دل نمیکنی؟ -
 
 بعد پونزده روز تازه یادت افتاده باید بیای یه سر بهم بزنی؟ -
 
 نق نزن پسر. -
 

 و چرا این صدا تا این همه آشناست و ناآشناست؟
 

ستم  شنیدم و فنجون چای رو تو د شپزخونه می شون رو طرف آ صدای قدم ها
 فشارمیدادم.
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 نگام تا چشمای پر از بهتش باال اومد و دقیق این یکی رو کم داشتم...
 

******* 
 

صدای شتم و  شت به  طرف اتاق قدم بردا شد و من پر از وح ضح تر  خنده وا
 اونیکه نیمه برهنه تو آ*ل*و*ب اون مرد بود خیره شدم.

 
نفرت تو وجودم باال میرفت و لیوانی که از دسههتم رو تن سههرامیک کف افتاد 
صههدای بدی داد و من عقب عقب رفتم و دیدم که اون همونطور نبمه برهنه تو 

 قاب درو شوکه به من خیره است...
 
 تو اینجا... -
 

******* 
 
 تو اینجا چی کار میکنی؟ -
 

شده رابطه ی  شمای باریک  شی که کنار کانتر با چ شدم و به کورو از جام بلند 
صال نگام رو دید  ستی شف بود و نگاه کردم و اون انگار ا میونمون رو در حال ک

 که رو به اونی که نباید میبود گفت : دختر فرشته خانومه و خواهر آرمان.
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 باز نگاهش به سمت من چرخید و من حرص خوردم از این کوچیکی دنیا.

 
 یادم نمیاد جمشیدمهرزاد پسری داشته باشه. -
 

از کنارب گذشتم و رو به کوروب لبخندی به اجبار پاشیدم و گفتم : بابت همه 
 چی ممنون و من میرم یه کم...

 
 ملکان میدونه ؟ وایسا ببینم و من دارم گیف میشم و تو اینجا...تیام -
 

 از اون همه حسرت دارون بودم و پرب انگار ول کن پرم نمیشد.
 
 به تو ربطی داره؟ -
 
 تو این لحظه آره و تو چرا اینجایی ؟ اینجا چه خبره؟ -
 
 اینبار باید بگم به تو ربطی نداره. -
 

ستم از  اومد چیزی بگه که کوروب همه دارونیم رو حس کرد و من فقط میخوا
نار برکه ی  میون نه ی لوکس خودم رو بیرون بکشههم و کمی ک اون آشههپزخو

 دوست داشتنیم بشینم.
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 تمومش کن...اوکی؟ -کوروب 

 
یام  - که ت خانوم کوچولویی  یه بین من و این  لت نکن کوروب و چیز خا تو د

نه تو  یدو یام م بدونم ت قا میخوام  گه زنم زنم...دقی خان جلو روم بهش می
 اینجایی؟

 
 میخوای؟از من چی  -
 
 میخوام بدونم تو زندگی تو چه خبره؟ -
 
 بی خیالم شو و خب؟ -
 
شاید با اخم و قهر جواب بده و ولی به احتمال زیاد  - سم و  پس باید از تیام بپر

 جواب میده.
 

که کوروب از جو  یدم  ندلی چوبی خوب طرح نشههسههتم و د روی اون صهه
 آشپزخونه ی لوکسش عصبیه.

 
 رضای کنجکاوی نیست.پاشا االن وقت ا -کوروب 
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 و دقیقا چرا بین این همه آدم تو این کره ی خاکی پاشا باید کوروب رو بشناسه؟

 
شماب  ست گرفت و نگاه من تا چ شونه هام رو به د ساد و  شا جلوی روم وای پا
باال اومد و اون خیره ی نگام گفت : تو اینجا چی کار میکنی؟ جمشههیدخان 

 شی.زنی نداره که تو داداب داشته با
 
 این سواال رو از خود جمشیدخان بپرس. -
 

 دارم از تو میپرسم. -پاشا 
 

 پاشا ولش میکنی یا پرتت کنم از اینجا بیرون؟ -کوروب 
 

 تو یکی خفه شو و آمین کی تا حاال اینجاس؟ -پاشا 
 

 برو بیرون پاشا. -کوروب 
 

 مهرزاد....گفته بوده بهت؟ زن تیام ملکانه و دختر جمشیدخان -پاشا 
 

 گیرم که نگفته باشه و دختر فرشته است و برام عزیزه . -کوروب 
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 خفه شو و این دختر همونیه که... -پاشا 
 

نگاه منتظرم برای معرفیم تا چشههماب باال اومد و اون خیره ی نگام بعد از این 
 ؟همه تشنف لبخند کوتاهی زد و گفت : فرشته مادرت نیست که ؟ آره

 
 من دلیلی نمیبینم که با هرکسی درمورد زندگی شخصیم حرف بزنم. -
 

شا  شیدخان  -پا سر داره و خیلیا در مورد اینکه زن جم شه و دو تا پ مامانت اتری
مهرزاد بعد از طالقش بالفاصله با رفیق فابش از ایران رفت و ازدواج کرد و خبر 

 دارن.
 

 .دستام لرزید و اون خیره اون همه لرزب بود
 

 چته تو؟ -پاشا 
 

 کوروب کنارب زد و جلوی پام نشست و خیره به چشمام گفت : خوبی؟
 
 یه کلیدساز میتونی خبر کنی؟ میخوام برم خونه مامان. -
 

 باشه و تو فعال برو اتاقت . -کوروب 
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 من نمیدونستم که نمیدونی. -پاشا

 
 من خیلی چیزا درمورد گذشته نمیدونم. -
 

 زنیم.بعدا حرف می -پاشا 
 
 من حرفی با تو ندارم. -
 

 پاشا راحتش بذار. -کوروب 
 

و من پشههت در اتاق پناه گرفتم و دلم کمی بچم رو میخواسههت...و کمی هم و 
 فقط کمی هم تیامم رو.

 
شایی بود که نگاهش خونه رو  شت و نگاه من به پا ساکم رو کنار پام زمین گذا

 ار.اسپرت تصورب کنم انگوجب میکرد و هیچوقت نمیتونستم میون این تیپ 
 

چیزی خواستی بهم بگو...من بابت اومدن پاشا هم معذرت میخوام  -کوروب 
 و اون همیشه باید گند بزنه به برنامه های من.

 
 تو با آمین چه برنامه ای میتونستی داشته باشی؟ -پاشا 
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 پاشا فقط دودقیقه خفه شو تا بریم. -کوروب 

 
قت از تیام خوشههم نیومده ولی اینکه زنش که چی بشههه ؟ من هیچ و -پاشهها 

 اینجا...
 
 فقط کافیه از زبونت دربیاد که من اینجام... -
 

مده  -پاشههها  یا او مانش  ما نه  مده قهر خو خانوم کوچولو او اوه اوه و پس 
 فرار...کدومش ؟

 
 برو. -
 

و اونقدر صهدام عجز داشهت که باز نگاب مهربون شهد و چند قدم فاصهله رو 
شم گفت : من هیچ وقت دختربچه ای رو که نجات دادم لو  طی کرد و کنار گو

 نمیدم.
 

 و تن عقب کشید و اون همونه...صدا همونه...
 

******* 
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 عقب عقب رفتم و میدیدم که حرکاتش عصبیه.

 
 تو چرا اینجایی؟ مگه نباید طالقان...آمین من...خب... -
 

 در رو باز کنه و اون نمیذاره . عقب رفتم و میدیدم که کسی میخواد
 
 ببین آمین و ما فقط... -
 
 این کیه ؟ -
 
 میشه ساکت شی...آمین جان و ببین و من عاشقشم و خب تو نباید... -
 

شتر عقب  ستش که به تنم خورد بی شت و من عقب تر رفتم و د طرفم قدم بردا
 رفتم و....

 
د و ه ی پله ها کوبیده میشههدرد تو تنم میپیچید و هر لحظه بیشههتر بدنم به بدن

 صدای جیوش میون مایعی که صورتم رو خیس میکرد به گوب میرسید.
 
 آمهههههین... -
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******* 
 

 میدیدم که از گفتن اون حرف پشیمونه و نفرت تو تنم باال میرفت.
 

 تو اتاقم چپیدم و چرا همه ی جدیدهای زندگیم قبال هم توی زندگیم بودن؟
 

بهم چشمک زد و من باز هم روشنش کردم و دیدم که تعداد اس هام از  گوشیم
 شب قبز هم بیشتره.

 
 وثوق...

 
 " آمین جان کجایی ؟ عاطی و مامان دارن دق میکنن و صیام لب به رذا نمیزنه"

 
 و چرا تا این حد قلب من درد میکنه؟

 
 ساالر...

 
نت برم ؟ من چی جوا جایی قربو خه؟ " آمین و دت نوکرتم و ک بدم آ مانتو  ما ب 

 برگرد دردت تو جونم"
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 و تمام بعدی ها برای تیام بود و همشون "کجایی" داشت.
 

 تیام ...
 

 " صیام گریه میکنه...من به درک و همه به درک و بیا پیش صیامت و آمینم برگرد"
 

 تیام...
 

" ایم مسههخره بازیا چیه ؟ این ایمیز یعنی چی ؟ گوشههیتو روب میکنی و باز 
 وب؟ آمین دستم بهت برسه جواب باید پس بدی و پس برگرد"خام

 
شوهرم رو  شیدم که بقیه رو بخونم و من دلم کمی و قول میدم که فقط کمی  نک

 میخواست.
 

 تقه ای به در خورد و صدای کوروب تو گوشم پیچید که...
 

گ زن آمین خوبی ؟ فکر کنم مامانت تا شب طالقان باشه و میخوای -کوروب 
 بزنم زودتر راه بیفته ؟....آمین خوابیدی؟

 
 خوبم و به مامان زنگ نزن. -
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 آمین... -پاشا 
 

 تو برو بیرون و نمیبینی میبینتت به هم میریزه. -کوروب 
 

 و کاب به اون میگفت که صداب بیشتر از هرچیزی آزارم میده.
 

******* 
 

ای گریه ای روی مورم دسههتی تنم رو ب*ل*ل زد و من از درد ناله کردم و صههد
 خط کشید.

 
 خفه شو...باشه ؟ خفه شو. -
 
 آمین میمیره و اون میمیره. -
 
 تا نزدم تو دهنت خفه شو و چه بالیی سرب آوردی ؟ هلش دادی و آره؟-
 
 نه به خدا و نه به جان خودب. -
 
 گمشو از جلو چشام. -
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 ی چسبیده.صدای قدم هایی می اومد و من حس میکردم که سرم به جای گرم

 
 صدامو میشنوی ؟ آمین؟ -
 
 چرا هیچی نمیگه پس؟ -
 
 خفه شو و سرشو کف بگیر و خون نریزه تو حلقش. -
 

سرم روی جایی نشست و من از درد ناله کردم و چیزی نرم به صورتم چسبید و 
 کسی گفت : جانم آمین جان ؟ رلط کردم و چشاتو باز کن قربونت برم.

 
 نزنی ؟ داری کفرمو باال میاری.میشه یه ریز زنجموره  -
 

 _ آمین و چشاتو باز کن و منو نیگا.
 
 چه رلطی کردی تو ؟ چی کارب کردی ؟ -
 
 من به خدا... -
 
 قسم نخور و زورت به این بچه رسیده ؟ -
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 همش تقصیر توئه و تو گفتی... -
 
 من هم مثه تو عوضی... -
 

 و صدای گریه شدیدتر شد.
 

******* 
 

ها رو خاموب کرده بودم و گوشه ی تختم در حالت کز بودم و میدونستم  چرال
 که االناست که مامان برسه و البته اگه اخبار جدید به دستش نرسیده باشه.

 
شنیدم و حتی فکر کردن به اینکه  شین تو محوطه ی بال رو  صدای پیچیدن ما

 اون هم اینجاست دور از باور بود.
 
 آمین... -
 

 اومد و من بیشتر به تاج تخت چسبیدم.صدای حرف می 
 
 آمینم و مامان جان؟ -
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و صدای کوروب من رو از روبرو شدن به اون مردی که این زندگی رو برام رقم 

 زده معاف کرد.
 

 سالم فرشته خانوم. -کوروب 
 

سههالم کوروب جان و تو آمینو ندیدی ؟ ندیدی اومده باشههه اینجا ؟  -فرشههته 
 کجاست. بچم گم شده و نمیدونم

 
 صدای کوروب نیومد و دستی دستگیره اتاقم رو باال پایین کرد.

 
 مامان تو در اتاق آمینو قفز کردی؟ -آرمان 

 
 آرمان و شما بیا اینجا. -کوروب 

 
 و باز هم دستگیره باال پایین رفت.

 
 من قفز نزدم و بچم اینجاست؟ -مامان 

 
ی واسههه روبرو شههدن فرشههته خانوم فکر نکنم االن روحیه مسههاعد -کوروب 

 باهاتون...
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سید و من  شم ر صدای اونیکه خودب منو به رفتن ترریب کرد فریادوار به گو و 

 دلم بیشتر گرفت و تو خودم مچاله تر شدم.
 

 آمین و این درو باز میکنی یا بشکونم ؟... آمین.... -جمشیدخان 
 

حال بچم به خاطر  جمشههید آروم و چرا داد میزنی ؟ من که میدونم -مامان 
 توئه.

 
 حاال وقت این حرفاس؟ -جمشیدخان 

 
همین حاال وقت این حرفاس و برو و بچم نمیخواد ببینتت و میخواست  -مامان 

 میومد خونه تو.
 

 داری منو بیرون میکنی؟ -جمشیدخان 
 

 دقیقا. -مامان 
 

 پس اگه اینجوره و بچم هم میبرم و آمینم هم میبرم. -جمشیدخان 
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آمین اومده اینجا و خونه ی خودب و یه عمر آزارب دادی گفتم داری  - مامان
 عقدتو باز میکنی.

 
 میفهمی داری چی میگی فرشته ؟ من عقده ایم ؟ من؟ -جمشیدخان 

 
 آره تو. -مامان 

 
 و صدای اونی که نفرت رو تو تنم باال می آورد وسط این بلبشو کم بود.

 
 کی اینجاست؟ اینجا چه خبره ؟ به به ببین -پاشا 

 
 تو اینجا چی کار میکنی؟ -جمشیدخان 

 
من مزاحم دعواتون نمیشههم و فقط بگم اونیکه رفته تو اون اتاق بسههت  -پاشهها 

نشسته و نشون میده نمیخواد هیچکدومتونو ببینه و شاید مامانش و داداشش یه 
 کم استثا داشته باشن و ولی خب کسی که این همه سال...

 
 تو زندگی من دخالت نکن مرتیکه. - جمشیدخان

 
 پاشا برو بیرون. -کوروب 
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 و باز تقه ای به در خورد.
 

 آمین درو باز کن و دلم واست تنگ شده. -آرمان 
 

 ترکیه چطور بود داداشم ؟ اونجا هم واسم دلتنگ بودی؟
 

سههرم رو روی بالش گذاشههتم و بچه که بودم فکر میکردم چرا نمیتونم همیشههه 
باشم ؟ چرا هیچکس جلسه ی اولیا مربیان منو یادب نیست ؟ چرا  پیش مامان

 کسی برام دیکته نمیگه ؟ چرا...چرا...چرا؟؟؟؟
 

 من بدون دخترم از این خونه بیرون برو نیستم. -جمشیدخان 
 

 اشتباه اومدی آقا و دخترت تهرونه و امروز رسیده. -مامان 
 

 آمینم با من میاد. -جمشیدخان 
 

 ؟ دیگه نمیذارم عروسکت باشه. که چی -مامان 
 

 مامان دعوا نکن. -آرمان 
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 تو برو اتاقت بگیر بخواب. -مامان 
 

 برو خونه من . -کوروب 
 

 من میخوام آمینو ببینم...میگما چرا جواب نمیده ؟ نکنه... -آرمان 
 

 و مشت هایی به در خورد و صدای پر بوض مامان به گوشم رسید.
 

 درو باز کن. آمینم این -مامان 
 

 و این تنها زنیه که برای من مادرانه خرج کرده.
 

کلید رو چرخوندم و تکیه زدم به قاب در و آرمان تنم رو ب*ل*ل زد و مامان 
شیدخانی بود که با نگاب باال  صورتم و نگاه من فقط به جم سه میزد به  ب*و*

 سرم. پایینم میکرد و میدونستم که چند ثانیه ی دیگه آوار میشه روی
 

یقم با دستی کشیده شد و نگاه من میون قهوه ای های نگاب چرخ خورد و چرا 
 من تا این حد به اون شباهت دارم؟
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میون اتاق که پرت شدم و دست به زخم گوشه ی لبم بردم تازه همه به خودشون 
شا چطور کنارم زانو زد و نفرت خرج مردی کرد که من این  اومدن و دیدم که پا

 ا همه ی این زجر کشیدنا از دستش وخرج نکرده بودم.همه سال ب
 

 مامانم تنم رو ب*ل*ل زد و داد زد سر مرد همه ی ساالی زندگیش.
 

 برو از خونم و برو جمشید. -مامان 
 

کوروب رو دیدم که دسههتمال به زخمم برد و من صههورت عقب کشههیدم و 
رو بهم با جمشههیدخان دسههتم رو کشههید و من به آنی از جا کنده شههدم و اون 

 همون اخمای مختم من گفت : لباساتو بپوب میریم.
 

 آمین هیچ جا نمیاد. -مامان 
 

و آرمان مصههلحت طلبانه تر خودب رو جلوی جمشههیدخان کشههید و گفت : 
 امشب که نمیشه خب و آمین هم اینجا راحت تره....شما هم خسته این.

 
 و برادرم فقط شونزده سال داره و تا این حد آقاست.

 
 وی تخت نشستم و گفتم : میخوام اینجا بمونم.ر
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 میخوام با دخترم تنها حرف بزنم...تنها. -جمشیدخان 

 
 کم کم اتاق خلوت شد و مامان موند و من و جمشیدخان.

 
گوشههتو دسههت گربه نمیسههپرم و تو هربار با این بچه تنها بودی و عقده  -مامان 

تو امروز چند بار گفتی...حالیته داری  - هاتو سرب خالی کردی. جمشیدخان
 با کی حرف میزنی؟

 
 تو هم حالیته که حق نداری دست رو دختر من بلند کنی؟ -مامان 

 
شتنای تیام  سر گذا سربه  ست و کنارب هم کمی  از این بحث دلم خنده میخوا

 رو.
 

 جمشیدخان کنارم روی تخت نشست و من خیره ی نمیرخش شدم.
 

 خره بازیا یعنی چی؟این مس -جمشیدخان 
 
 خودتون گفتین باید برم. -
 

 من گفتم بی خبر ؟ -جمشیدخان 
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 به کی خبر میدادم؟ -
 

 آمین و تیام دربه در دنبالته. -مامان 
 

 اونکه رلط کرده. -جمشیدخان 
 

 مامان چشم رره ای رفت و جمشیدخان گفت : برو آماده شو و برگردیم تهران.
 

 نمیاد. آمین با تو هیچ جا -مامان 
 

 دختر منه و هرجا من بخوام میاد.-جمشیدخان 
 

کی تا حاال؟ یه عمر خفه شدم گذاشتم هر بالیی میخوای سر این بچه  -مامان 
 بیاری و حاال دیگه پا پس نمیکشم.

 
دختر من با پسر برادر تو نمیمونه...سنگ تیامو به سینه میزنی و  -جمشیدخان 

 نه؟
 

 اون هم مثه تو و همتون از یه قماشین. - مامان
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 مامان... -
 

آمین جان شههما یه لحظه سههاکت و این همه سههال هیچی نگفتم این  -مامان 
 بابات دور برداشته.

 
شیدخان  سته  -جم سال من چیزی نگفتم و تو دخترمو به خودت واب این همه 

 کردی.
 

ش و تو که به زور وابسههته کردم ؟ خوب کردم ...تو که نمی خواسههتی -مامان 
 براب خرج میکردی... میذاشتم از بی کسی بمیره؟

 
 من برا دخترم خرج نکردم؟ -جمشیدخان 

 
 آره همین تو...تویی که فکر و ذکرت یا آذر بوده یا آیلین. -مامان 

 
 چیو میزنی تو سر من؟ -جمشیدخان 

 
 همون ناحقیایی که تو حق این بچه داشتی. -مامان 

 
 یچ وقت بد آمینو نخواستم.من ه -جمشیدخان 
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شو زیرپات  -مامان  سد سالگیش ج ستی ؟ تویی که من تو پنف  شو نخوا تو بد

 جما کردم.
 

 چی میگی ؟ من تا ده سالگیش... -جمشیدخان 
 

آره یادمه تا ده سههالگیش خودتو زدی به کری و کوری و آمین من تاوان  -مامان 
 کیو پس داد جمشید؟

 
 من هم ده ساله دارم تاوان پس میدم. - جمشیدخان

 
 واال ما ندیدیم قیافه ی شما به تاوان دها بخوره. -مامان 

 
 ده سال حسرت صمیمیت دخترمو خوردن تاوان نبود؟ -جمشیدخان 

 
 و من فقط هر لحظه بیشتر به دیوار گیجی کوبیده میشدم.

 
 اینجا چه خبره ؟ شما چی دارین میگین؟ -
 

 ب عزیزم و ما میریم بیرون.تو بخوا -مامان 
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 من بدون دخترم جایی نمیرم. -جمشیدخان 

 
 و من دلبسته ی دخترم گفتن هاب باشم یا ترسیده ی جنازه ی پنف سالگیم؟

 
جمشههیدخان به منی که ماتش بودم گفت : چته ؟ چرا ماتت برده ؟ مگه نگفتم 

 نباید به اون بچه دلبسته بشی که رفتنت سخت بشه؟
 

 جمشیدخان ؟ من به بابای اون بچه هم دلبستم. کجای کاری
 

از یه دختر نوزده سههاله چه انتظاری داری جمشههید ؟ اون وقتی که به  -مامان 
 زور گفتی تیام عقدب کنه باید فکر حاالب هم میکردی.

 
 هیچ کار من بدون برنامه نیست. -جمشیدخان 

 
 آره مخصوصا اومدن آذر تو زندگیت. -مامان 

 
 تا کی میخوای بزنی تو سرم؟ - جمشیدخان

 
 تا عمر درای و مگه یادم میره وقتی آذرو دیدی؟ -مامان 
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 من یه رلطی تو زندگیم کردم. -جمشیدخان 
 

 رلطت زندگی خیلیا رو دارون کرد و علی الخصوص آمینو. -مامان 
 

 تو داری نیش و کنایه میزنی واسه خودت. -جمشیدخان 
 

نو واسه خودم خواستم ولی تو نذاشتی و تویی که به آره من یه عمره آمی -مامان 
 زور میکشوندیش تهرون.

 
 خیلی آمینو میخواستی زنم میشدی. -جمشیدخان 

 
 من آمینو همینجور هم دارم و آمین کفتر جلد خونه ی منه. -مامان 

 
 و تلفن مامان بحث رو خاتمه داد.

 
 هیس و تیامه. -مامان 

 
 ام رو پوشونده بود.و من چنگ زدم به پتویی که پاه
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الو و سههالم تیام جان...نه عزیزم اینجا نیسههت و ولی نگران نباب و بهم زنگ  -
سالمتی و آیلین خانومت هم  ستی به  سفر...را زده...بهش قول دادم نگم...رفته 
یام نمیگم  نه ت ید درد بکشهههه بچم؟... با قدر  ته...آمینو ول کن و چ که برگشهه

 خودت هم روراست نیستی.کجاست...دیگه زنگ نزن...تو با 
 

شتاق بودم لبخندی زد و مامان ها  شی رو قطا کرد و به منی که این همه م و گو
 میفهمن.

 
به آرمان میگم یه اتاق برات آماده کنه ولی دوسههت ندارم صههبح اینجا  -مامان 
 باشی.

 
جمشههیدخان پوزخند زد و به منی که چشههمام پراشههک بود اخم کرد و اینبار 

شههد و اون گفت : بفهمم از این حرفای عاشههقونه واسههه اون  بازوهام اسههیرب
 مرتیکه بی لیاقت ردیف کردی و نمیذارم رنگ مامانتو هم دیگه ببینی.

 
و از در زد بیرون و مامان تنم و ب*ل*ل زد و من سههر به سههینش چسههبوندم و 

 چقدر بوی مامانها خوبه.
 
 مه سال ؟تو هم مثه من شدی مامان جان ؟ مگه منو ندیدی این ه -
 

 دلواپسم نباب من اهز رفتنم و من تو هجوم این طوفان نمی شکنم
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******* 

 
شب بود و من تو تراس تاریکی هوا  ساعت دو و نیم نیمه  مامان خوابیده بود و 

 رو متر میزدم.
 
 چرا اینجایی؟ -
 

به نیمرخ جذابش خیره شدم و این مردیه که بهش نمیاد سنش قریب پنجاه سال 
 باشه.

 
 خوابم نمیاد. -
 
 چرا سرخود پا شدی امدی اینجا؟ -
 

پوزخند زدم و کمی براندازب کردم و اون خیره ی من بود و چقدر امشههب هوا 
 تاریکه.
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چرال تراس رو روشن کرد و روی یکی دیگه از اون صندلی فلزیا نشست و من 
یدونسههتم حرف گوب کن  گفتم : خودتون گفتین از اون خونه برو بیرون و نم

 نم هم کتک داره.بود
 
 همه نگرانت بودن. -
 
 شما چی؟ فکر نکنم بوده باشین و مگه نه؟ -
 
 هیچ وقت نخواستی دست از تنفرت برداری. -
 
مشههکز شههما هم دقیقا اینجاسههت که نمیدونین من هیچ وقت ازتون متنفر  -

 نبودم.
 
 من هیچ وقت بد تو رو نخواستم. -
 
شه آیلین - ستین...همی ست میریم  خوبم هم نخوا بوده و چپ میریم آیلین و را

 آیلین.
 
 من با آیلین مراعات میکنم چون... -
 
 فقط به خاطر اون موضوت؟...نه و انگار چیزی بیشتر از ایناست. -
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 من برای تو ... -
 
 هیچ کار نکردین. -
 
 همه ی دردت و از تیام جدا شدنته؟ -
 
کشههم کرد برای مردی که منو همه ی دردم اینه که بابام تو طبق اخالص پیش  -

 دزدیده بود.
 
 من برای هرکاریم دلیز دارم و مختارم که دالیلمو نگم. -
 
 پس دلیز ندارین. -
 
 تو از من چی میدونی آمین...از گذشته چی میدونی؟ -
 
خوشههحال میشههم ملتفتم کنین که تو گذشههته چی بوده که بابام کتک خوردن  -

 دخترب خرد نمیکنه. دخترشو میبینه و تره هم برای
 
 من به روب خودم تقاص کاراشو ازب پس گرفتم. -
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 مثال؟ -
 
 سه تا از مهمترین قرارادای ساالنش رسید به دشمنش پاشا فرهنود. -
 

به  ندب  مدی ررول با اون اخالق مح یز  یام اون اوا قدر ت که چ یدونم  و من م
 پرسنز بود بات اون قراردادای به دست نیومده.

 
 باور کنم؟ باید -
 
من نیازی به باور تو ندارم و گذشته اونقدری مهم هست که من برای اینکه تو  -

 بهش دچار نشی مجبورت کردم بری خونه ی تیام.
 
 به قیمت صیوه شدنم؟ -
 
اون صیوه برای من سندیتی نداره و فقط میخواسم اون پسره ی جلمبون چند  -

 وقتی تو خونش نگهت داره.
 
 برای چی؟ -
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برای همه ی اون چیزایی که یه تو این نه سال با چنگ و دندون نگهش داشتم  -
 و برای اینکه دارم تاوان پس میدم و تاوان نداشتن فرشته رو و تاوان از تو گذشتنو.

 
 من میخوام اینجا بمونم. -
 
 فرشته چی داشت که تو این همه ازم دور شدی؟ -
 
 یه جو محبت. -
 
 .تو از من محبتی نخواستی -
 
خاطر عروسهههک  - که تو پنف سهههالگیم کتکم زدین واسهههه  مایی  یا شهه من 

آیلین؟...جمشیدخان هیچ وقت برام عروسک نخریدین و مامان برام عروسک 
 خرید...دلیز باالتر؟

 
 نگاب رو به تاریکی دوخت و همیشه این همه خونسردیش آزارم داده.

 
 آذر برگشته... -
 

 یدخان موندم.صاعقه ای به تنم نشست و من مات جمش
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وقتی داشتم پرتش میکردم از خونم بیرون گریه میکرد...دلم نسوخت...چون  -

اون دلش برای آیلین نسوخت...دلش برای من نسوخت...من فقط چند ماه اول 
ست  شته رو از د سیه که به خاطرب یه عمر فر شم...اون ک شق فکر میکردم عا

 دادم.
 
 من نمیفهمم. -
 
شتم و دختر اولین بار آذرو تو مه - ست دا مونی پدر فرشته دیدم و فرشته رو دو

خوبی بود و مهربون و خوشگز و از اونا که از هر انگتشون یه خروار هنر میریزه 
شون کرده ی هم بودیم از بچگی...آذر که اومد تو  شت و ن ستگار ندا و کم خوا
مهمونی یه لحظه فرشته از چشمم رفت و چشماب خوشگز بود و خوب رنگ 

پوب بود و میدیدم که مسعود نگاب بهشه ولی...جذبش شدم...فرشته  و خوب
همون شههب فهمید...دم نزد...دیدم که خرد شههد...ولی من کثیف بودم و آذر 
به  باهم آشههنا شهههدیم و کم کم اون رفت و آمدا  کثیفم کرد...از مهمونی دوم 

ستاد و من آذرو عقد کردم... شته حلقه پس فر سرم انداخت...بابای فر ذر آدرد
هیچ وقت خوشحال نبود...و مسعود...پاب از خونم بریده شد...سر آیلین آذر 
شد...بهونه گیریاب...مهمونیاب...دیرکردنا  شروت  شحال بود ولی کم کم  خو
شک افتاد به جونم...با اون همه نفوذم فهمیدم  شد  ب...آیلین که چهارسالش 

شد...فکر میکردم  سعود...تو رو حامله  سعودی...آذرو رابطه داره با م بچه ی م
دق دادم و اون گریه میکرد که ولش کنم...مسههعود قسههم میخورد اونقدر بی 
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ریرت نیسههت که زنمو به تختش بکشههونه...قسههمم میداد که طالقش بدم...که 
شید هوز  شته و مه آذر الیق زندگی بهتره...تو که دنیا اومدی طالقش دادم...فر

ید دلش برات میسههوخت... کز منی...ولی  باهم بودن...مهشهه میگفت شهه
....نمیشد...شک داشتم....به تو ...تویی که معلوم نبود از گوشت و خونمی با 

 نه...ده سالت که شد خیلی شبیه مهشید شدی و ازت آزمایش گرفتن و...
 
 این همه سال فقط به خاطر یه شک؟...پس برای چی داددیم به تیام؟ -
 
به هیشکی نمیدم و تو برای منی و تا  آذر از همون اول میخواستت و من تو رو -

شهرو به هم میریزم و تو از من  شم  شته با شی و ازت خبر ندا ابد و ازم دور نمی
محبت ندیده رو آذر زود میتونه رایتو بزنه و آذر تهدید کرده بود به محض اینکه 
به سن قانونی رسیدی میفته دنبال کارای اقامتت...این موندنت تو خونه ی تیام 

 فا من بود.به ن
 
 پس آیلین.. -
 
آیلین رو نمیتونسههتم از مامانش زیاد دور نگه دارم....آیلین هیچ وقت کفتر  -

شت  شم دا ستی که بی چ سی ه جلد خونه ی من نبود...ولی تو برای من تنها ک
 موندی.
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 تنها کسی که تو این زندگی ضرر کرد من بودم و مگه نه؟ -
 
 چه ضرری؟ -
 
 ممکنه عاشق تیام بشم؟ هیچ وقت فکر نکردین -
 
 تیام بی لیاقت نمیتونه احساسات دختر منو به بازی بگیره. -
 
 از کجا میدونین؟ -
 
 فقط کافیه بو ببرم که دلت باهاشه و بالفاصله برای همیشه از اینجا میریم. -
 
 کجا؟ -
 
 یه جایی که دست هیچکس بهت نرسه. -
 
 همیشه برام بریدین و دوختین؟ -
 
 فرشته ام و تو این راه خیلی بهم کمک کرد.من مدیون  -
 
 من خودم کار میکردم. -
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شه باید  - سابش نبا ست و یه روز پول تو ح ضه ا برات خوب بود و آیلین بی عر

 مرده فرضش کرد ولی تو میدونی که دو دوتا چارتا یعنی چی.
 
 من باید بار کنم که براتون مهمم؟ -
 
 میشه گفتم...گفتم که نیازی به باورت ندارم و ه -
 

 و صدای مامان نگاه اشکیمو به صورتش کشوند...
 
که آمین همه ی زندگیته...گفته بودم روشههت اشههتباسههت و دختر من و فکر  -

 نکنم بتونه باورت کنه...
 

دارم کارا رو جور میکنم که از ایران بریم و برای چندماهی و تا  -جمشههیدخان 
 وقتی تیام بی خیال آیلین و آمین بشه.

 
 یعنی حتی آیلین و تیام... -
 

شیدخان  شون خیلی باالتر از اون مرتیکه زن طالق داده  -جم دخترای من لیاقت
 است...
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 آمین میتونه انتخاب کنه....یا پیش من یا پیش تو... -مامان 

 
پیش من و تو نداره و من و تو تا آخر این هفته عقد میکنیم و یه  -جمشههیدخان 

 م و پنف تایی از ایران میریم.مراسم جما و جور میگیری
 

شده به خنده  شمم جما  شک نریخته و تو چ به خنده افتادم و میون اون همه ا
 افتادم و نگاه جمشیدخان متعجب براندازم کرد.

 
 جالبه...مثه همیشه...برای همه تصمیم میگیرین. -
 

 آمین جان حالت خوبه؟ -مامان 
 
ی خراب شده زندونی بودم تا شما آره خیلی خوبه و من چند روز تو اون ویال -

 به خواسته هاتون برسین؟
 

 تیام تاوانشو پس میده...البته بعد از رفتن ما... -جمشیدخان 
 

نگاب کردم و این مرد جذابه و من بدون درول دوسههتش دارم و من همیشهههه 
 چیزهای دور از دسترسم رو دوست داشتم...
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 و کی گفته من با شما جایی میام؟ -
 

 مامان رو میدیدم و اخم جمشیدخان رو... لبخند
 

 من نمیذارم اون زنیکه تو رو ازم بگیره. -جمشیدخان 
 
من یه عمر بهش هچ حسههی نداشههتم و مامانم فرشههته اسههت و من یه عمر نه  -

شتم و حاال هم پیش مامانم  شتم نه آذرو و من فقط مامانمو دا شیدخانو دا جم
 میمونم...تا وقتی که بذاره.

 
این خونه برای توئه و نصههفش به نام توئه و نصههف دیگش هم به نام  - مامان

 آرمان....هر وقت از همه جا رونده شدین اینجا برای شما دوتاست.
 

 داری پر به پرب میدی فرشته؟ -جمشیدخان 
 

 من دخترمو همیشه واسه خودم خواستم. -مامان 
 

 و داری .تو که با من ازدواج کنی و برای همیشه آمین -جمشیدخان 
 

 کی گقته من با تو ازدواج میکنم؟ -مامان 
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ساویه با  ستم که خنده ی من م ستم و میدون ضرجوابی خنده میخوا از این حا

 آواری به نام جمشیدخان.
 

جمشههیدخان خیره ی مامان موند و گفت : مختاری و ولی من و دخترم فردا از 
 اینجا میریم.

 
 ا نمیاد.اشتبات همینجاست و آمین هیچ ج -مامان 

 
 فرشته واسه من قلدر بازی درنیار. -جمشیدخان 

 
 یه عمر خفه خون گرفتم که خون به دل بچم شد. -مامان 

 
شیدخان  سختی به اینجا  -جم سه خاطر  این دخترت که االن که جلو روته وا

شد  شتم یکی می سیده و این دختر منه و دختری که اگه لی لی به الالب میذا ر
و نناریی که دور و برم بزرگ شدن و دختر من نوزده سالشه مثه همه ی اون لوس 

و میتونه بزرگترین سههرمایه گذاریا رو انجام بده و دختر من میتونه بهترین طراح 
شد مثه آیلین و یه  شد و یکی می شیده بود اینجور نمی سختی نک شه و اگه  مد با

 دانشجویی که حتی درس خوندب هم ول میکرد .
 
 رای این دخترم دخترم گفتنا حس میکنم دیره.حس میکنم دیره...ب -



  954 

 

 
جمشیدخان پوزخند زد و بازوهام گیر دستاب افتاد واون خیره ی صورتم گفت 

 : تو برای من همه چیزی و من از همه چیزم نمیگذرم.
 

 و حتی عاشقنه های پدرانش هم چیزی مابین ررور و عصبانیت بود انگار.
 
 و عادت به این نزدیکی ندارم. خیلی وقته ازم گذشتین جمشیدخان -
 

 و گونه ی مامان رو ب*و*سیدم و راهی اتاقم شدم و انگار خیلی خسته ام.
 

شته بود و جیوای مامان گوب کر میکرد و من تو  شیدخان خونه رو بردا داد جم
ب*ل*ل آرمان لم داده بودم و گاهی به بسههتنیش دندونی میزدم و چقدر مامان 

 آرمان همیشه شاکی بود. از این کثیف کاریای من و
 
 دعوای مامان باباها که میگن از این مدلیاست؟ -
 

 شونه باال انداختم و گفتم : فکر کنم.
 
خوشههم میاد و باحاله و ولی کاب مامان کمتر جیغ میزد و گوشههم داره کر  -

 میشه.
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 موافقم. -
 
 واقعا بابات میخواد ببرتت خارج؟ -
 

 من نمیرم.شونه باال انداختم باز و گفتم : 
 
 مامان خیلی دوسش داره؟ -
 

 انگار تیک شونه باال انداختن گرفته بودم.
 
 اوهوم. -
 
 ازب خوشم میاد. -
 
 ازکی؟ -
 
از بابات دیگه و تو ترکیه بهم خوب گذشهههت و بابات آدم الرژیه و به مامان  -

سکو و خیلی شار و بابات رفتیم دی شید و یا شوهر خاله مه شب با   نگیا ولی یه 
 خوب گذشت.
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 تو و اون یاشار که شونزده سالتونه هنوز. -
 
 بی خیال بابا و مگه بهترشو تو ماهواره نمیبینیم؟ -
 

 مشتی به سرب زدم و گفتم : بچه پررو.
 

 خندید و کمی بعد گفت : چرا اینا صداشون نمیاد ؟ نکنه همو کشتن؟
 

 خندید و باز صدای مامان بلند شد.
 

 زه من رد بشی.مگه از رو جنا -مامان 
 

چرا از رو جنازت رد بشههم ؟ میزنمت زیر ب*ل*لم همرامون  -جمشههیدخان 
 میبرمت.

 
 لب گزیدم و آرمان خندید و من موندم تو این ریرت داداب جان.

 
مامان باز جیغ کشههید و آرمان گوب گرفت و من نگران تارهای صههوتی حنجره 

 ی مامانم شدم.
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کنی من میفهمم و اینا نازن نه ؟ فقط یه تو آروم تر ابراز خشههم  -جمشههیدخان 
 کم ورژنش قدیمی شده.

 
 دیگه آرمان رو باید کف تراس جمعش میکردی.

 
شید و چرا تا این حد امروز روحیه من  سمتش ک صدای کوروب نگام رو به  و 

 خوبه؟
 

 شاید شنیدن صدای صیام روحیم رو تقویت کرده .
 

صیام حرف بزنه و دل  وای که مامان چه تئاتری شت تلفن اومد که میخواد با  پ
سی دور و برب  شد ک صیام رسید و مامان مطمئن  شه و و وقت گوشی به  نگران
صیام رو قول  ساعتی رفا دلتنگی کردم و  شیو به من داد و من یه دو ست گو نی

 گرفتم که رصه نخوره و شاید چند روز دیگه همو ببینیم.
 

 همیشه به خنده. -کوروب 
 

نه  نه ای بهش زدم و امروز هیچ چیز نمیتونه روزم رو خراب ک تا ند دوسهه لبخ
 انگاری.

 
 سالم. -
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 سالم و تو خونتون دعواست؟ -کوروب 

 
 بیا جون کوروب گوب بده و از فیلم کمدی باحال تره. -آرمان 

 
 و حتی دیدن پاشا هم انگار روزمرو خراب نمیکنه.

 
 سالم. -پاشا 

 
 از هم خیرم بود.سری تکون دادم و اون ب

 
******* 

 
 نگام به نگاه رنگیش بود و اون جای جای صورتمو میب*و*سید.

 
 من شرمنده ام آمین و چرا خودتو عقب کشیدی؟ -
 
 من به بابا نمیگم و حاال برو و نگران نباب. -
 
 من نگران توام. -
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 نگران من یا اینکه به بابا چیزی بگم؟ -
 
 من عاشقشم آمین. -
 
 چندنفری؟ تو عاشق -
 
 در مورد من چی فکر میکنی؟ -
 
 تو با خودت داری چی کار میکنی؟ -
 
 همیشه دوست داشتم. -
 
 درول نگو. -
 

و با قطره اشههکش خم شههد و گونم ر ب*و*سههید ومن چرا تا به این حد بدون 
 احساسم؟

 
جمشههیدخان که از در داخز اومد و بهم اخم کرد و با اون نگاه خسههتش توپید 

 که...
 



  960 

 

 را موارب نیستی.؟چ -
 

بیشههتر دلم گرفت و دیدم که آیلین طفداریمو کرد و اون انگار حاال یادب افتاده 
 خواهری هم داره.

 
******* 

 
جمشههیدخان از در زد بیرون و برای پاشهها اخمی کرد و به منی که هنوز هم با 

 بستنیم درگیر بودم گفت : برگشتم وسایلت جما شده باشه.
 

 جا نمیاد. آمین هیچ -مامان 
 

 و انگار آبرو داری جلوی این دو تو خون این خونواده نبود.
 

 شنیدم که کوروب زیرلب رو به آرمان گفت : عجب حنجره ای.
 

 بسه هرچی باهات یکی به دو کردم. -جمشیدخان 
 

 من نمیذارم از ایران ببریش. -مامان 
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 مگه قراره... -پاشا 
 

 چی کار میکنین؟ شما تو ملک شخصی همسر من -جمشیدخان 
 

 آرمان دهنش باز موند و من به این همه محق بودن عادت داشتم.
 

 من نمیدونستم فرشته خانوم... -کوروب 
 

 باور نکنین و حالش خوب نیست این آقا. -مامان 
 

و چقدر خنده ی پنهون شده پشت اخمای جمشیدخان جذابه و من نباید بگم 
 ولی با همه ی خریتم دوسش دارم.

 
دخان که رفت و کوروب متعجب به مامان خیره شهههد و گفت : چرا جمشههی

 اینقدر عصبی؟
 

 مدلشه. -مامان 
 

آرمان خندید و مامان هم از اون چشههم رره های کوفت معنی دار براب رفت و 
 من هنوز هم دلگیرم... ده سال برای یه آزمایش دیر نبود؟
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 آمین جان بیا داخز و برات آب رشته پختم. -مامان 
 
شا با اون نگاه خیرب و کوروب با  و شیدم و کمی بعد پا من تلخ به لبم خنده ک

اون لبخندی که اوایز رو مخم بود و االن برام آرامش داره و آرمانی که فقط به 
یاد سههروصهههدای خونه میخندید دور میز آب میخوردیم و انگار یاد کارهای 

 جمشیدخان میتونه روزمو خراب کنه.
 

 ی تهران؟کی برمیگرد -پاشا 
 
 به شما مربوطه؟ -
 

 مشکلت با من چیه؟ -پاشا 
 
 بهت فکر هم نمیکنم چه برسه بخوام باهات مشکز داشته باشم. -
 

 پاشا... -کوروب 
 

و اخطار صههداب انگار کارگر افتاد و پاشهها مردیه که آیلین یک روز توی پونزده 
 سالگی های من گفت که دوسش داره.
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 با بابات بری؟ میخوای -کوروب 
 
 نه. -
 

به این فکر میکردم که اون تیوای کنار ابروب  باال انداخت و من فقط  ابرویی 
 رو خیلی دوست دارم.

 
 بابات میذاره بمونی؟ -کوروب 

 
 کوروب جان آشت از دهن افتاد. -مامان 

 
 و من همیشه عاشق این خفه شو های محترمانه ی مامانم بودم.

 
 به مامان زد و انگار این پسر رگ باد شده نداره. کوروب لبخندی

 
 ممنون از آب و فوق العاده بود. -پاشا 

 
سبت میداد و  ست نخورده بود و فوق العاده به مامان ن شش تقریبا د سه ی آ کا
کافی بود که من به مامان میگفتم این مرتیکه چه سههابق هی درخشههانی داره تا 

 یرون.حتی از خونه ی کوروب هم پرتش کنه ب
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از در که زد بیرون و من خیره ی راه رفتش شههدم کوروب سههر کرد تو گوشههم و 
 گفت : ازب متنفری؟

 
 آره. -
 
 از بابات چی؟ -
 
بابام بابامه و باباها بد هم باشههن و واسههه دخترا تکیه گان و گرچه بابای من یه  -

 عمر شونه خالی کرد.
 
 شب دلت ه*و*س سیگار کرد و کنار برکه ام. -
 
 این پسر پایین باال شدن ولوم صداب هم جذابه.و 
 

******* 
 

با اون فنجون چای  پایین میره و مامان  باال  تاق رو  میدیدم که طول و عرض ا
 چطور با تفریح براندازب میکنه.

 
 لف نکن آمین. -جمشیدخان 
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 برای چی لف کنم ؟ با کی لف کنم؟ مثه همی همه این ساال بی خیالم باشین. -
 

 من هیچ وقت بی خیالت.... -ن جمشیدخا
 
 بودین و خیلی هم بودین و نمونش ده سال تاخیر آزمایش من. -
 

 مامان پوزخند زد و فنجون به لب برد و این زن همیشه زیبا و جذاب بوده.
 

 من دلیز داشتم. -جمشیدخان 
 
 بدم میاد اسم چیزیو جا به جا بگن و مثال به بهونه بگن دلیز. -
 

شی ساالی زندگیم چقدر از این روی دوم دختر بی و دیدم که جم دخانت همه ی 
 زبونش بهت داشت.

 
 داری چی میگی واسه خودت؟ -جمشیدخان 

 
 چیزایی که دیشب تا حاال تو دلم داره باال پایین میشه. -
 

 من فقط میترسیدم از اینکه جواب منفی باشه. -جمشیدخان 
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شه و بالک - شی شتون دیگه مجبور به بالمیترسیدین از اینکه جواب مثبت با ک

 نباشه.
 

 و چقدر پوزخند های مامان دوست داشتنی تر از همیشه ان.
 

 اینا حرفای تو نیست. -جمشیدخان 
 
 آره....حرفای خودم نیست...حرفای دلمه. -
 

 من هیچ وقت نخواستم... -جمشیدخان 
 
صی - ستین که چی ؟ که آزارم بدین؟ دادین و زیادو بدترینش همون  ه ی ونخوا

 لعنتی بود.
 

شیدخان  شه جز خونش  -جم سم من میدونستم که تیام نمیذاره دختری که به ا
ستم و مثه همه  شه و من اینجوری تمام پالی ارتباطیتو با آذر ب جای دیگه ای با
ستادم طالقان تا روزایی که اون زنیکه زنگ مینزنه با  ساالیی که تو رو فر ی این 

 نکنه. آیلین حرف بزنه تو رو هوایی
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میخواسههتین کیسههه بوکسههتونو نگه دارین ؟ میخواسههتین اونی که با هربار  -
ستش دادین و  ست ندین؟...خیلی وقته از د شدو از د تحقیرب دلتون خنک می

 ازهمون وقتی که دست راستشو از چپیه تشخیم داد.
 

 داری حرف مفت میزنی و جما کن بریم. -جمشیدخان 
 

 دخترم جاب راحته. -مامان 
 
شیدخان ج شته و همین تو از من گرفتیش و تو این ده  -م دخترم دخترم نکن فر

 سال یه بار هم نشد بدون اینکه من بخوام پا بذاره تو ساختمون.
 

 من فقط به دخترم محبت کرم. -فرشته 
 

 تو از من دورب کردی. -جمشیدخان 
 
 من خودم دور شدم و کسی اگه منو نخواد من هم ازب دل میکنم. -
 

ش ست از در بزنه بیرون که گفتم : منو بی برنامه جم شد و خوا ییدخان حرصی 
عقد تیام کردی ؟همون دلیز اولتون بیشههتر راضههیم میکرد تا این یکی و اینکه 
سه خاطر خودم  سبید تا اینکه بگین وا شتر بهم میچ سه آبروتون فدام کنینم بی وا

 رفتم تو خونه ای که مردب حق داشت باهام...
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شیدخان  شو ومن فرستادمت تو خونه ای که میدونستم چندتا دیگه  -جم خفه 

 آدم هم توب زندگی میکنن.
 
 من زنش بودم... -
 

 گفتم خفه شو و اون مرتیکه هیچ کار ه ی توئه. -جمشیدخان 
 
 شوهرم بود و هرچند موقتی... -
 

 چه رلطی کردی آمین؟ -جمشیدخان 
 

 انگار. و اینبار چشم های مامانم هم دودو میزد
 
 من زنش بودم. -
 

صورتم و اون هنوز هم فقط فکر میکنه که  شد به  شیدخان کوبیده  سیلی جم و 
 من عاشق شدم.

 
 از کنارب گذشتم و چشماب کمی سرخ بود.
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 مامان انگار بو برده بود و چشماب کمی نم داشت.

 
 من کمی بوی رصه میدادم و دلم کمی سیگار میخواست.

 
 دوست داشتنیم لب برکه نشستم و اون گفت : دیر کردی. کنارب روی کنده ی

 
 داشتم حرف زدم. -
 
 عقده خالی میکردی؟ -
 
 از کجا فهمیدی ؟ -
 
 من هم وقتی عقده هام خالی میشن تا این حد آروم میشم. -
 
 مگه تو عقده ای هم داری؟ -
 
 خیلی. -
 
 مثال؟ -
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 بابام رفت با عشق من ازدواج کرد. مثال یکیش اینکه -
 

 نگام به سمتش کشیده شد و اون گفت : چند سالی ازب میگذره و بی خیال.
 
 راست میگی ؟ -
 
چیه ؟ خوشههت اومده بدبخت تر از تو هم هسههت ؟...میدونی اولین بار که  -

دیدمت ازت خوشم امد و تو هیچ شباهتی به اون نداری و اون چشاب رنگیه و 
 و دوست دارم و یاد مامانم میفتم.تو...چشات

 
 مامانت کجاست؟ -
 
 آدرس دقیقشو بخوای...بهشت زهرا و قطعه ی... -
 
 متاسفم. -
 
ست بعد مامان دلم به اون  - شه و میدون شی شمم دنبال من ست چ بابام میدون

دختره ی چشههم رنگی خوشههه و میدونسههت ولی ...مامانم هچ وقت باهاب 
مو به نام اون دختره ی خودفروب زد واون شب خوشبخت نبود و خونه ی مامان

 دق کردم آمین و منت مرد دق کردم...
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 سر همون دختره بازوت بخیه خورده؟ -
 
نه بابا و تو یکی از مهمونیا یکی به زور میخواسههت یه دختره رو...خب بفهم  -

 دیگه و بچه ای خوب ندارم رله باهات حرف بزنم...دختره رو فراری دادم.
 
 فردین...بابا  -
 
 عاشق تیامی؟ -
 
 تو تیامو میشناسی ؟ -
 
 چندباری دیدمش...خوب تیپه...بچت همون یچه تیامه دیگه ؟ آره؟ -
 
 دلم براب تنگ شده. -
 
 حاال بیا بکش و واسه من بوض نکن. -
 
 شاید اولین دکتری هستی که سیگار تعارف میزنی. -
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ماراشونو همون کاریو میکنن که بی بذار یه واقعیتی رو بگم...بیشتر دکترا دقیقا -
 از اون کار منا میکنن و من دورو نیستم.

 
یدم و  یه کشهه به ر به سههیگار اهداییش زدم و دود رو  تلخ خندی زدم و پکی 

 کوروب گفت : خوشگز سیگار میکشی.
 
 رفاقت با ساالر از این ناپرهیزیا هم داره. -
 

 خندید و انگار اون هم تو دل گذشته ررق بود.
 
 با بابات مشکز داری؟ -
 
شیدخان بود و همه بهم گفتن بابات  - شه جم شتم و همی من هیچ وقت بابا ندا

اینه و ولی خب توی هشههت سههالگیم یه بار گفتم بابا و زد تو دهنم و از اون روز 
شاید  شیدخانو دارم...و  شد و همه بابا دارن و ولی من جم نگفتم و برام عادی 

سه و از اینکه منو هم تقریبا ندارمش و اون هیچ وق ست و فقط میتر ت منو نخوا
 از دست بده و اون هیچکسو واسه خودب نداره.

 
 ناراحت نشو ولی تو و آرمان... -
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منو که به خاطر عمه مهشههید این همه سههال پناه داد و آرمان...مامان باباب  -
 مردن و مامان پول داد به خونوادب و برای همیش نگهش داشت.

 
م و اون بسته ای که میرفت دستم بهش برسه رو چنگ زد و گفت آخرین پکو زد

 : پررو نشو دیگه.
 

ستم که این مرد از همه ی مردهای زندگیم  شیدم و میدون خندیدم و تن عقب ک
 قابز اعتمادتره و حتی از وثوق...

 
 نگفتی عاشق تیامی یا نه؟ -
 

شدم و گفتم : همه ازم انتظار دارن جوابم به  به آرومی برکه زیر نور مهتاب خیره
 این سوالشون یه نه گنده باشه.

 
 من انتظار دارم حرف دلت باشه. -
 
 میگن هر کی حرف دلشو گفته پشیمون شده و میترسم پشیمون شم. -
 
 پس دوسش داری. -
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نگاب کردم و اون گفت : الیقت هسهههت ؟ الیق دختربچه ای که به خاطرب 
 کشه هست؟گاهی سیگار می

 
 من بچه نیستم. -
 
 نه نیستی ولی دختربچه ها دوست داشتنین و تو هم دوست داشتنی هستی. -
 

سکوت رو  شینی  صدای چرخ های ما سرم تکیه زدم و  شت  به تنه ی درخت پ
 شکست و نگاه من به چرال هایی بود که چشم هامون رو آزار میداد.

 
ان ازب معلوم بود و بویی شبیه کاپت کسی پیاده شد و توی اون نور فقط سایه ای

 بلک از گوشه ی ذهنم سرک کشید میون وجودم.
 
 این کیه؟ -
 
 این اینجا چی کار میکنه؟ -
 

 دنیا همان یک لحظه بود و آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود
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سمت چپم کمی از دردم کم میکرد و  ستم روی بازوی  ست را حرکت دورانی د
 ب بودم.من فقط فکر کورو

 
صهههدای جمشههیدخان هر لحظه باالتر میرفت و من میون اون همهمه گاهی 
ستم که آرمان تکیه زده به  شخیم میدادم و ندیده میدون صدای مامان رو هم ت
کانتر و در حال کافی میکس خوردن با لبخند دعوا رو دید میزنه و من چقدر از 

 این خونسردیش خوشم میاد.
 

 شد و باز صدای داد جمشیدخان باال رفت. دستگیره ی در باال پایین
 

 بس کنین دیگه و تو چیکار به این در داری آخه؟ -مامان 
 

 تو دخالت نکن فرشته... -جمشیدخان 
 

شما دوتا به چه اجازه  -مامان  صال  شتر بچمو آزار بدین ؟ ا دخالت نکنم که بی
 ای تو خونه ی منین؟

 
ینیم زد و من چقدر تشنه ی شامه و صداب اومد و بوی کاپتان بلک ذهنم زیر ب

 کشیدن این بوی لعنتی عجیب خوشبوام.
 

 ببین عمه و آمین آماده بشه دیگه مزاحمت نمیشیم. -تیام 
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 دیگه چی؟ -مامان 

 
 آمین با تو یکی هیچ جا نمیاد. -جمشیدخان 

 
شتراکیتون با پاشا مشارکت نکردم  -تیام  چی شده جمشیدخان ؟ تو پروژه ی ا

 ؟شکارین ازم
 

و چقدر خوبه که تیام میون دعواهاب هم جمشههیدخان رو شههما شههما خطاب 
 میکنه.

 
 قرار ما تا عید بود. -جمشیدخان 

 
 توی عقدنامه نوشته تا یه سال. -تیام 

 
 تیام ریرمنطقی نشو و آیلین که برگشته. -مامان 

 
 مشکز اینه که االن حرف من آیلین نیست و حرف من آمینه. -تیام 
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آمین با تو جایی نمیاد و حاال هم برو هرجا میخوای شههکایت  - جمشههیدخان
 کن.

 
اون وقتی که عقدب میکردین به نام من باید فکر االنشو میکردین و شما  -تیام 

 که میدونستین من از حقم نیمگذرم.
 

 و گاهی من فقط حقشم...و گاهی با صعود مقام فقط زنش.
 

شیدخان  سه اینجوری از آمین چی میخوای ؟ میدونی  -جم سا آیلین روب ح
 میخوای آیلینو به دام بندازی؟

 
آیلینی که از پونزده سالگیم بیشتر از گذشته ازم کناره گرفته روی من حساسه ؟ 
های  بای نبودن آیلین میون فسههفر  نه میتراشههم  قدر من برای خودم بهو و چ

 خاکستری موز تیامم.
 

 تیام برو و این قائله رو ختمش کن. -مامان 
 

 گفتم که آمین بیاد رفتیم. -م تیا
 

 آخه آمین اگه میخواست با تو بیاد که نمیومد اینجا. -آرمان 
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ست دارم و اون وقت هایی که  شم رو دو سردی های دادا و چقدر من این خون
 میون سرخی چشمای مخاطبش ریلکسیش کفری میکنه مخاطبو .

 
 آمین.... -تیام 

 
 بابت اون زخم کنار لب کوروب. مشت کوبید به در و چقدر من عذاب دارم

 
از جا بلند شههدم و موهام رو کناری زدم و باز ریخت تو پیشههونیم و در رو باز 
ستم که دلش لک زده تا تنم  شمای تیام تنم رو وجب کرد و من میدون کردم و چ

 رو یه مشت و مالی حسابی مهمون کنه.
 

هچ وقت  شههونه ی به چارچوب تکیه دادم و جمشههیدخان حرصههی نگام کرد و
 نگاهش برای من پدرانه نبود.

 
 برو آمادده شو. -تیام 

 
 برای چی؟ -
 

 میخواستی مامانتو ببینی چه کاری بود بدون خبر بزنی از خونه بیرون؟ -تیام 
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من که ایمیز زدم و در ضمن فکر کنم جمشیدخان هم گفت که اتمام قرارداد  -
 ما تا فروردین بوده.

 
 که اشتیاق نگام رو درک میکنه و حرف هام رو نه. چشمهام یخ نبود و میدیدم

 
 مسخره نشو. -تیام 

 
آیلین اومده و همون که به خاطرب منو اشههتباه دزدیدی و من هیچ وقت به  -

 چیزایی که واسه خواهرمه چشم نداشتم.
 

 تا آبان عقدمی. -تیام 
 

 به صیوه است و فسخش میکنیم. -جمشیدخان 
 

 و من هیچ وقت حرف چشماب رو نخوندم. تیام فقط به من نگاه میکرد
 

 تبام برو و بذار بچم یه کم آرامش داشته باشه. -مامان 
 

 آیلین کجاست؟ -تیام 
 

 و این سوال همون به دار آویخته شدن آدمک احساس وجود من بود.
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 عقب گردب آزارم میداد.

 
شده و یه لظحه از حرکت وایساد و سر عقب آورد و رو به من گفت : هنوز دیر ن

تو با جمشههیدخانت هیچ آینده ای نداری و من به تو قول دادم بهترین زندگیو 
 داشته باشی و میتونی انتخاب کنی.

 
 و اون نگفت که من میتونم اونو داشته باشم.

 
شیدخان گفت : من اونقدر تو  سمت در و رو به جم حرکتی ازم ندید و راه افتاد 

ستگاتون آدم دارم که بدونم داری ن از ایران میرین و فقط یه موضوعی این دم و د
 وسط هست ...من از یه سوراخ دوبار نیش نمیخورم.

 
دلم دستش رو میخواست و حتی اگه از فشار دستش بازوم باز هم کبود میشد و 
به زوربردنم رو...من دلم کمی و فقط کمی  دلم برگشههتنش رو میخواسهههت و 

 عشقش رو میخواست...همین.
 

یده شد سرخوردم و رو زمین نشستم و آرمان بود که تنم در که پشت سرب کوب
 رو ب*ل*ل زد و کنار گوشم گفت : لیاقت خواهر منو نداشت و بی خیال.
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 و چقدر سینه ی پرمهرب برای منت تو این لحظه پس زده شده مرهم بود.
 

 دلم بشکنه حرفی نیست و فقط کاب الیقت باشه
 

 جاشهمیرم از قلب تو بیرون که عشقش تو دلت 
 

******* 
 

فقط ده ساعتی از رفتن تیام گذشته بود و من صدای جیغ جیغ های سارا و آهو 
ستم چند قدمت تخت تا در  شت و نمیتون شنیدم و تنم درد دا شت در اتاقم می رو پ

 اتاق رو راه برم.
 

ست و من  ش صدای خوب آهنگ مامان به گوشم ن تقه ی آرومی به در خورد و 
دادم و با چشههمای پف کرده با بهونه خسههتگی و با  کمی به تن پردردم تکون

واقعیت گریه در رو باز کردم و آهو تنم رو به آ*ل*و*ب کشههید و من بوی تنش 
 رو دست دارم...حتما ساالر هم دوست داره.

 
صورتم رو  شت آروم حواله ی تن پردردم کرد و ته تهش کز  سارا گریه کرد و م

 زارم داد.ب*و*سید و چقدر رنگ پریده ی صورتش آ
 

 و ساالر...
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ستم  شم ب صدا کرد و من چ ساالر رو بلند  سارا جیغ زد و آهو  ست باال برد و  د

 و...
 

 گریه کردم باز...
 

 هق زدم باز...
 

سههاالر تنم رو به اتاق کشههید و با پا در رو بسههت و لبه ی تخت نشههسههت و من 
 کرد.همینطور سر به تنش میفشردم و هق میزدم و اون موهام رو ناز می

 
چته و چرا بی خبر ؟ نمیگی ماها دیوونه میشههیم ؟ با آهو هم به هم زده بودم  -

 خبرتو داشتم و حاال واسه چی بی خبرم گذاشتی و رفتی ؟
 
 دیدی نمیخواستم ؟ دیدی ساالر ؟ آیلینو میخواد و اون همیشه آیلینو خواسته. -
 

ست که ساالر هم میدون سوخت و  شمام می سینش بود و چ من فقط  سرم به 
 نوزده سالمه.

 
 لیاقت نداره مرتیکه الدنگ. -
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 تو که گفتی اون میتونه دوسم داشته بشه. -
 
 رلط کردم و نمیدونستم اینقدر دله است.-
 
 من دوسش دارم. -
 
 میدونم و میدونم فدات شم. -
 
اون به بابام گفت آیلین کجاسههت...من که میدونم واسههه خاطر آیلین اومده  -

 من میدونم...بود اینجا و 
 
 پشیمون میشه. -
 
آره آیلین که پسش زد برمیگرده پیش من ....هیچکی منو قبز آیلین نخواست  -

ساالر ؟ زشتم ؟ میدونم به اندازه  و نه بابام و نه مامانم و نه تیام...من خیلی بدم 
 ی آیلین خوشگز نیستم ولی..

 
 تو ماهی آمینم و خواهر من پریه. -
 
 منو نخواست؟ پس چرا تیام -
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 آدم نبود مرتیکه. -
 
 تو گفتی میتونه منو دوست داشته باشه. -
 
 دردت تو جونم ولش کن و تو خیلی بهتر از اونو میتونی داشته باشی. -
 
 مگه بهتر از تیام هم هست؟ -
 

 و دستاب تنم رو بیشتر فشرد.
 

شم که بی خبر زدی از  شد گفت : خیال نکنی بی خیالت می سکوت  کمی که 
 تهرون بیرونا.

 
 جمشیدخان گفت. -
 
 میخواد از ایران ببرتت؟ -
 
 من نمیرم . -
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 نمیذاریم که بری...بابات خیال کرده میتونه یه عمر واست تصمیم بگیره. -
 
 آیلینو دیدی؟ -
 
 آره و با شاهین اومده. -
 

 شاهین و همونی که کادوی کودکی منو داد فدایی کیف مدرسه ی آیلین.
 
 ینتت.میخواد بب -
 
 من به خاطر اون عاشق شدم. -
 
 به نظرت آیلین راضی به ازدواج با تیام میشه؟ -
 
 نمیدونم...دیگه هیچی نمیدونم. -
 
 شاید تیام... -
 
 دیگه حرفشو نزنیم و باشه؟ -
 
 باشه. -
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ستم و اون بهم  ش شش می سری که من روی دو ساالر خوبه و همون پ و چقدر 

 مهمونم میکرد و تولدهام رو یادب بود همیشه. سواری میداد و خروس قندی
 
 بریم صبحونه بخوریم؟ -
 

سری تکون دادم و پشت میز لبخند الکی میزدم و جمشیدخان وصله ی ناجور 
 جمعمون بود انگار.

 
 آمین سهراب آخر هفته میخواد ببینتت. -ساالر 

 
 .آمین دیگه فرصت اینو نداره که برای اون پسره کار کنه -جمشیدخان 

 
 برو مامان جان و سهراب هم افتاده دست تنها. -مامان 

 
 دستت درد نکه فرشته جون و ما رو که برگ چوندر هم حساب نکردی. -آهو 

 
 و من چقدر دلم حسرت داشت...

 
 حسرت اون لبخند پرعشقی که ساالر میون لبخندای از ته دل آهو میزد.
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 آمین بریم تاجیکستان؟ -سارا

 
 باال انداختم و آهو گفت : من که میرم و هم فاله هم تماشا. شونه

 
 فکر نکنم برنامم خالی باشه و بتونیم بریم. -ساالر 

 
مامان لبخندشههو خورد و ابروهای آهو به هم گره خورد و سههارا سههقلمه عروس 

 جانو مهمون کرد.
 

 دلم بشکنه حرفی نیست و اگه تو یار و همراشی
 

 م عاشقم باشیولی میشد بمونی و کمی ه
 

******* 
 

بچه ها خواب بودن و من شال رو دورم پیچیده به مامانی که روبروم نشسته بود 
 و منو نگاه میکرد خیره بودم.

 
 چرا میگی نه وقتی این همه دوسش داری؟ -
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از اینکه ازم گذشتو بگذرم و حرفی نیست ولی یه عمر حسرتای تو رو کجای  -
 دلم جا بدم؟

 
شهههدی که من نبودم و حاال هم فکر کن نیسههتم و فکر کن وقتی عاشههقش  -

شیدت  شیدخانی برام نبود و تو بودی و جم خودتی و خودب و منی نبودم و جم
 و تو بودی و مردی که دوسش اری و همه ی این ساال به پاب نشستی.

 
 من به پای بچه هام نشستم. -
 
 تو به پای نگاهای جمشیدت نشستی. -
 
 و نگاه پر حسرتت دارونم میکنه. نمیتونم آمین -
 

دسههت روی مشههتش گذاشههتم و گفتم : قربونت برم و یه عمر به خاطرم از همه 
چیت گذشههتی و اینبار بیا و خودت باب و فقط به خودت فکر کن و به بار فقط 

 تو لحظه زندگی کن.
 
 تو اگه بودی قبول میکردی؟ -
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ه که دوسههم داره و که منو بابام منو دوسههت نداشههته و هیچ وقت و درول میگ -
میخواد و میترسه و ازاینکه منو نداشته باشه میترسه و یکیو واسه خودب میخواد 
شید  شدم دلم گرفت و وقتی رفتم خونه ی جم صیوه ی تیام  ست و وقتی  و تنها
خان دلش از زخمام نگر فت و چشماب نگران نشد و ولی من دیدم که برای تو 

ش صبانی که می شه و ع شه و به خاطر تو بلیط ترکیه جور نگران می صش می ی ر
میکنه و به خاطر تو میاد طالقان و به خاطر تو نگران من میشههه و به خاطر تو با 
اینکه ازب بعیده ولی ریرتی میشههه و به خاطر تو حتی آیلینو ندیده و میبینی ؟ 
من و تو برای جمشههیدخان توی یه رده نیسههتیم که تو به خاطرم از جمشههیدت 

و مامان مالکت من نباشه و درد من جمشیدخان نیست و درد من تویی بگذری 
شق بودی و حقته رسیدن و حقته یه کم آرامش و مامان من اونقدر  که یه عمر عا
دوست دارم که به خاطرت از همه چی بگذرم و تو هم یه بار از من بگذر و بذار 

سال این شدیم و من این همه  شی و من و آرمان بزرگ  شقو  کمی آروم  همه ع
 تحسین کردم.

 
ستنت  - شک تیامو که دیدی دلت گرفت و دیدم که حرفش دارونت کرد و آمین 

 شکستم مامان جان و کاب میدونستی که از همه چی تو دنیا برام مهمتری.
 
 پس به خاطر من یه کم به خودت فکر کن و زمان بده و باشه؟ -
 

 کمی سکوت شد و لبخند های مامان ن*و*ا*ز*شم کرد.
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 بین تو و تیام... -
 
 مامان من دوسش داشتم. -
 
 چه کردی؟ -
 
 مامان... -
 
 آمین؟ -
 
 نپرس مامان و من و اون خواستیم و تو اون لحظه خواستیم. -
 

سرباز کرد و مامان تو ب*ل*لم  ضم باز  شک ریخت و ب*ل*لش کردم و بو ا
 لرزید و چقدر مادرانه هاب لطیفن.

 
 کمر جمشید خم میشه. -مامان 

 
 نگو تا کمرب خم نشه. -
 

 اون نمیدوسنت میفرستتت تو دهن شیر. -مامان 
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 مامان جان و اون میخواست تیامو از دست نده. -
 

 مامان باز هم اشک ریخت و نگاه من به چرال روشن خونه ی کوروب بود.
 

******* 
 

 جمشیدخان رفته بود و من کنار برکه نشسته بودم.
 
 چرا تنهایی؟ -
 

 گاه هم نکردم و اون کنارم نشست.بهش حتی ن
 
 چرا با تیام نرفتی؟ -
 

 و من سکوت کردم.
 
 از من چرا بدت میاد؟ -
 

ستم  صورتت پرخون بود نتون سکه  سمتش انداختم و اون گفت : ب نیم نگاهی 
 قیافتو قشنگ ببینم واون روز تو مهمونی تازه فهمیدم تو آمینی.
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 باز هم ساکت بودم.

 
خب اون بهترین دوسهههت دختر من بود  من و آیلین - پنف سهههال پیش...

 و...میدونی؟ من از بودن باهاب ناراحت نیستم و یکی از بهترین خاطره هامه.
 
 فقط یه خاطره؟ -
 
بعد از افتادن تو از پله ها ازم برید و میگفت برای تو من بدترین خاطره ام و  -

ستم  ساال نتون شم و تومیگفت آمین مهمه و میگفت همه ی این   بهش نزدیک ب
 دورترب کردی ازم.

 
 ولی آیلین میگفت دوست داره. -
 
 آیلین تو رو پرت کرد؟ -
 
 نه...خودم و خودمو عقب کشیدم و پام رو پله ها لیز خورد. -
 
 با شاهین ازدواج میکنه؟ -
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 نمیدونم. -
 
 شاهین همیشه تو زندگیش بود و برای شاهین خیلی ارزب قائز بود. -
 
 بهش فکر میکنی؟ هنز هم -
 
 گاهی و آیلین خاص بود...دوتاییتون خاصین. -
 
 تو توی چی با جمشیدخان شریکی؟ -
 
 تو پروژه ی آمین. -
 

 خاک شلوارب رو تکوند و راه افتاد که بره.
 
راسههتی...بیا دیدن کوروب و این پسههره تیتیش مامانیه و دلش یه کم توجه  -

 میخواد.
 

 دار و اون بخیه بازو تیتیش مامانی بود؟ اون پسر با ابروی دوتیغ
 
 حالش خوبه؟ -
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 همیشه از این شخصیت چاله میدون اون مرتیکه متنفر بودم. -
 

 حرفی نزدم و اون باز گفت : چرا باهاب نرفتی؟
 

شخند زد و در حال همون آروم رفتنش گفت : حیف  سکوت کردم و اون نی باز 
 سی و دوساله عمرتو هدر بدی. توئه نوزده ساله است که پای اون مرتیکه

 
من همون سی و دو سالگی های بچه گونش رو دوست داشتم...و دلم صیامم 

 رو میخواست.
 

 دنیای من تاریک و رمگینهو بار جدایی خیلی سنگینه
 

 هرکس که از حالم خبر داره و از شونه هام این بارو برداره
 

 ون و میبینمت.کوروب دستم رو فشرد و گفت : تا اون هفته میام تهر
 

ساالر هنوز هم با مبحثی به  شدب رو بی تفاوت رد کردم و  ست دراز  شا و د پا
 نام کوروب کنار نیومده بود انگار و با اخم کوروب رو برانداز میکرد.
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ساالر از توی آینه لبخندی مهمونم کرد و انگار اون  شیدم و  صندلی ک تن روی 
 بیشتر از همه عذاب وجدان داره این روزا.

 
کارن زندو دیدم و از تو  یدات نبود  که گذشهههت سهههاالر گفت : وقتی پ کمی 

 میپرسید و صنمی باهاب داری؟
 

یاد اون نگاهامیفتم و یاد او مردی که خوب تیپ بود و کالس اسکیت صیام رو 
 با همه ناپدری هاب فراموب نمیکرد.

 
 نه. -
 

 ی من.ساالر نگام کرد و من نگاب کردم و اون گفت : میریم خونه 
 

 ما خونه ی من راحت تریم. -آهو 
 

 ساالر از آینه نگاب کرد و گفت : باشه و پس من هم میام اونجا.
 

 آهو نگاه گرفت و من گفتم : ساالر بذار یه کم آروم باشیم و اوکی؟
 

 تو خونش نیست اینکه یه کم یکیو آروم ببینه. -سارا 
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گشتای آهو موهای ریخته و چشم رره رفت و من سر روی پای آهو گذاشتم و ان
 توی صورتم رو کناری زد و خم شد و گونم رو نرم ب*و*سید.

 
 آمین؟ -سارا 

 
 جونم؟ -
 

 تو تیامو... -سارا 
 

 سارا... -ساالر 
 

و هشههدار صههداب سههارا رو نگران تر کرد و من دیدم رم نگاه سههارای این همه 
 سال زندگیمو.

 
 شنیدم بابات خواستگاری کرده. -سارا 

 
 نگفتم و ساالر باز گفت : خاله چیه جوابش؟ چیزی

 
 فکر کنم بله.-
 

http://www.roman4u.ir/


 997 باشم تیدعا نیبگذار آم

 پس زیرت پا خالم نشستی. -ساالر 
 
 چون حقش خوشبختیه. -
 

تا دختراب آالخون  -سهههاالر  که دو لد بود خوشههبخت کنه  بات اگه ب با اون 
 واالخون نبودن.

 
فرشههته جون اونقدر عقز و شههعور داره که خوبو از بد  تمومش میکنی؟ -آهو 

 تشخیم بده و دور و بر آمین کم نبودن مردای حق به جانب.
 

و انگار متلکش بد گرفت که ساالر ساکت شد و موزیک الیتی فضا رو پر کرد 
 و....

 
 دلت که میلرزید من با چشام دیدم تو زل تابستون چقدر زم*س*تونه

 
******* 

 
 این دو روز داری دقم میدی آمین.تو  -سارا 

 
 دلم تنگ شده و واسه صیام تنگ شده. -
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 نمیشه آمین . -سارا 
 
 تو اگه کمک کنی میشه. -
 

راسههت میگه آمین و تو از اون خونه بکشههش بیرون و عاطی رو همراب  -آهو 
 کن.

 
 به چه بهونه ای آخه؟ -سارا 

 
 زنگ بزن عاطی و بگو صیامو بیاره پارک. -آهو 

 
شده نمیذاره دوتا پله باال  -سارا  آخه اون وثوق زن ذلیز از وقتی عاطی حامله 

 پایین بره حاال بگم صیامو بیاره پارک؟
 
 قلق وثوق دست عاطیه و عاطی بخواد وثوق مانعی نیست. -
 

 پس بهونه نیار سارا خانوم و نمی بینی این بچه از رصه چی شده؟ -آهو 
 

 چی شده؟ -سارا 
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 .سارا.. -آهو
 

شتی با خان داداب از این  شد و آ شی  ست به گو شم رره رفت و د سارا چ و 
 گوشی های باالی یه تومن رنیمت داشت.

 
 حرف میزد و بهونه می آورد و رمز قاطی حرفاب میکرد.

 
شده منتظر اون دوتا بودم و حرص میخوردم  کمی بعد که به خودم اومدم آماده 

 ی پوشید و داد میزد...و سارا حرص خوردنام رو میدید و کفش م
 

 رزال...رزال... -سارا 
 

 آهو در ساختمون رو قفز زد و چشم رره رفت و گفت : کوفت و رزال...آهو...
 

 اسم حیوون که به زبون ما و عرب نداره دیگه. -سارا 
 

پس گردنی خورد و من خنیدیدم و سارا بهم لبخند زد و گفت : الهی قربون اون 
 نیمچه خندت برم.

 
 بلند شو تا این خنده پرپر نشده. - آهو
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سارا خانم و جلومون  سته ی  شق دل خ از در که زدیم بیرون و مهدی خان و عا
سینی حاوی یه  سارا اخم کرد و آهو به اون  شیدم و  قد دراز کرد پوف بلندی ک

 کاسه آب بدون منظور چشم داشت .
 

 باز نذری؟ -سارا 
 

 بونش برای این همه نجابت.مهدی سری پایین انداخت و مامانش به قر
 

 ماشاال چقدر مامانتون نذر دارن. -سارا 
 

 ررض از مزاحمت... -مهدی 
 

ما االن وقت نداریم و این آشههو ببرین شههب که اومدیم باز بیارینواون  -سههارا 
 وقت میخوریم و واستون دعا میکنیم.

 
شد و خندم گرفت و آهو از اون خنده های لوند اومد و  شیده  ستم ک سارا و د

گفت : کوفت و خوشش هم اومده انگاری و آخه من موندم این پسره چه اعتماد 
 به نفسی داره و تو هم کمتر بخند و داداشم ببینه ریرتی میشه.
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سی بلند کرد و من دلم خوب دیدن  ستی برای تاک ست کنارب زد و د آهو با د
 صیامم بود.

 
ید به تن کشهه یدمش  بازی د له ی  نار وسههی که ک عد  م تنش رو و سهههاعتی ب

 ب*و*سیدمش و بوییدمش و من دلم بچم رو میخواست تو این چند روز.
 

صیام گردنم رو کمی هم ول نیمکرد  شمام باال اومده بود و  سه ی چ شک توکا ا
کای چشههمش گونم رو  با اشهه عاطی  تاد و  مان از دهنش نمی اف ما مان  ما و 

 : ب*و*سههید و دسههتم رو گرفت و کنارب روی نمیکت نشههسههتم و اون گفت
 رفتنت خونه رو به هم ریخت آمین و آخه چرا؟

 
 مگه خبر نداری آیلین برگشته؟ -
 

ست که هیچ کس ازب  -عاطی  سط ه شک کرده و میگه یه چیزی این و وثوق 
یدونم منظورب  نه و نم کارایی میک یه  گه داره  یام و می نداره جز ت خبر 

صال تیام خچیه...ولی...من آیلینو حتی یه بار هم تو این چند وقته ندید ونه م و ا
نبوده و تا چند روز که زمین زمانو به هم ریخت تا تو رو پیدا کنه و انگار تمام 
تلفنای خونه رو میتونسههته چک کنه و وقتی هم که تو زنگ صههیام میزنی میاد 
طالقان و ولی نمیدونم چی شد که خراب تر از روزای قبلش برگشت و رفت تو 

یکنه از دوریت و وثوق اگه بفهمه دیدمت و با اتاقش...مامان مهری داره دق ن
اون نیومدم دیدنت میکشتم و خبر که نداشتیم ازت برام گریه کرد و گریه میکرد 



  1002 

 

و میگفت امیدت به ماها بوده و میگفت جز مامانت که سههفره کسههیو نداری و 
صیام که به زور  شتمون و  ستم کلید بال طالقانو نداری و آمین دوریت ک میدون

 ورد.رذا میخ
 

سیدم و بابت این  شت ب*و* شونم برنمیدا سر از روی  صیامی رو که  موهای 
 همه مهرب دلم لرزید.

 
 باید میرفتم و تیام حق انتخاب داشت. -
 

 چه انتخابی؟ -عاطی 
 

 تیام لیاقت آمینو نداشت. -سارا 
 

سید و گفت : دیگه  شت و گونم رو ب*و* شونم بردا سر از روی  صیام اینبار 
 نمیری؟

 
 چنگ شد و قلبم لرزید و عاطی بشتر بغ کرد. دلم

 
موهای پیشههونیش رو کناری زدم و نرم میون دو خط ابروب رو ب*و*سههیدم و 

 گفتم : زود به زود میام دیدنت و قول میدم.
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 چرا نمیای خونه ؟ من هم میخوام پیش تو باشم. -صیام 

 
 نمیشه که قربونت برم و بابا دلش واست تنگ میشه. -
 

 تو رو میخوام و بابا که خونه نیست و من بیام پیش تو ؟ بیام؟ من-صیام 
 
 میدونی که بابا ناراحت میشه. -
 

 مامانی... -صیام 
 

بوضش بوض انداخت به جونم و آهو رو دیدم که صورت چرخوند و من ندیده 
 قطره اشکاب رو حس میکردم.

 
و گفت : اگه بابات بفهه  سارا خوددارتر بود و روی موهای صیام رو ب*و*سید

شی و بهت قول میدم باز هم میام  سر خوبی با دیگه نمیذاره مامانو ببینی و اگه پ
 پارک و حاال نیمخوای بری بازی کنی؟

 
 نه و میخوام پیش مامان باشم و نهار هم میخوام مرل سوخاری بخورم. -صیام 

 



  1004 

 

خاری گه مرل سههو فت : دیوونمون کرده و می ندی زد و گ میخوام  عاطی لبخ
 بخورم و هر وقت هم میبریمش بیرون میگه من میخوام با مامانم بخورم.

 
 سر بردم میون گردن صیام و نفس کشیدم عطر تنشو.

 
******* 

 
با دستمال گوشه ی لب صیام رو پاک کردم و عاطی پشت گوشی درول به هم 

 میبافت و واسه ما چشم و ابرو می اومد.
 

 : یعنی خدا شانس بده و شوهر به این عاشقی.سارا سر تو گوشم برد و گفت 
 

 عاطی قطا کرد و گفت : باز چی داری ریبت میکنی تو؟
 

گردن من از مو باریک تر...فقط این شههوهرت باید یه کالس تقویتی  -سههارا 
 واسه شوهرای آینده ی ما بذاره.

 
نه به خدا خسههته میشههی و روزی ده بار زنگ میزنه چک میکنه مثال  -عاطی 

 یومو خوردم یا نه و داره دیوونم میکنه.آبم
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 تیام فکر رذای من بود؟
 

 خوبه که عاطی ودوست داره. -آهو 
 

 عاطی لبخندی زد و گفت : من هم عاشقشم .
 

 و دل من حسرت داره انگار امروز.
 

 حاال کی جنسیت بچه معلوم میشه؟ -سارا 
 

 اول اون ماه. -عاطی 
 
 به من میگه خاله؟ -
 

 به تو نگه به کی بگه؟ - عاطی
 

 به من. -سارا 
 

 به من هم بگه.-آهو 
 



  1006 

 

خندیدم از این همه عشقی که همه به بچه داشتیم و صیام سر به بازوم تکیه داد 
 و چشماب کمی خواب آلود بود.

 
 خوابت میاد مامانی؟ -
 

 نه و میخوام پیش تو باشم. -ثیام 
 
 بخوابی هم پیش منی. -
 
 م و بیدار شدم نبودی.اون دفعه خواب بود -
 

 بچه ی قریب به شش ساله ی من حرفاب هم واقعیته.
 

 ب*و*سیدمش .
 

تاکسههی گرفتم و تن بچم رو روی صههندلی خوابوندم و عاطی  ید و من  خواب
 ب*و*سیدم و نگاه من به بچم بود.

 
 بازم میارمش پیشت و اینبار میارمش خونه آهو. -عاطی 
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 رف بزنم.بهت زنگ میزنم و بذار باهاب ح -
 

عاطی ب*ل*لم کرد و من میون تنش هق زدم و دلم برای همیشهههه بچم رو 
 میخواست.

 
******* 

 
 فنجون نسکافه رو به دستم داد و من لبخندی مهمونش کردم.

 
 لباسا رو رسوندی؟ -سارا 

 
 سهراب نگاب رو از من گرفت و داد به سارا

 
 تقریبا....لنگ کار دست آمینم. -سهراب 

 
 اون هفته هم شده میرسونم.تا آخر  -
 

شته  -سهراب  شای خوبی دا سفار شو میتونیم  شین و تو این  میخوام باهام با
 باشیم.

 
 من فکر نکنم... -



  1008 

 

 
 چرا؟ -سارا 

 
 سارا جان. -
 

 ولش کن...خب دوست نداره بیاد. -آهو 
 

 چیزی شده؟ -لعیا 
 

 آره و یه کم جو گرفتتش زده تو کار بیماریای باالخونگی. -سارا
 

 سهراب خندید و لعیا با لبخند نگاب کرد.
 

 راستی مراسم شما دوتا کیه؟ -سارا 
 

 آخر تابستون...البته اگه برناممون بذاره. -لعیا 
 

 سهراب دست دور گردن لعیا انداخت و گفت : نشه هم ما جورب میکنیم.
 

 نسکافم رو کمی مزه کردم و لعیا گفت : چرا الرر شدی؟
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 ین عقز درست حسابی نداره.ولش کن و همچ -سارا 

 
 بی شوخی... -لعیا 

 
 کمی درگیرم. -
 

 همه چی امن و امانه که؟ -سهراب 
 
 تقریبا. -
 

سهراب من اون چندتا مدلیو که خواستی طرح زدم و طرحای دیگه هم تا  -آهو 
ستمون و فقط میمونه اون  سیده د سه تهرون ر شته جون بر آخر اون هفته که فر

 که سارا داره تنبلی میکنه. چارتا طرح کیف آخری
 

 درول میگه جون سهرابی و نشد ....یعنی خب کار داشتم... -سارا 
 

سهههراب سههری برای عدم مهم بودن تکون داد و من چقدر از گذشههتم فاصههله 
گرفتم این روزا...دلم کمی پیش عاطی و خاله مهری نشههسههتن میخواسههت و 

 کمی ریبت و کمی هم با صیامم کارتون دیدن.
 



  1010 

 

آمین من کاراتو ردیف میکنم واسه اومدن و اگه تا تهش هم نخواستی  -اب سهر
 کنسلش میکنیم.

 
ستانه  شته ی من این جما دو ستم و اون لبخندی بهم زد و گذ شمام رو نرم ب چ

 بوده و چرا من تا این حد با این گذشته رریب بودم؟
 

 تلفنم که زنگ خورد و من از جما جدا شدم و با لبخندجواب دادم.
 
 سالم. -
 
 سالم و خوبی؟ -
 
 نمیدونم. -
 
 چرا؟ -
 
 نمیدونم. -
 
 دلت گرفته؟ -
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 نمیدونم. -
 
 دلتنگی؟ -
 
 اینو میدونم و خیلی دلتنگم. -
 
 دلتنگ پسرت؟ -
 
 دلتنگ پسرم. -
 
 به تیام ربطی نداره؟ -
 
 میشه نداشته باشه؟ -
 
مرد هر جور شههده با خودب  وقتی مشههت خوردم همه فکرم این بود که این -

 میبرتت.
 
 ولی با خودب منو نبرد. -
 
 نمیدونم و تو نگاه اون چیزی دیدم که نمیتونم در موردب قضاوت کنم. -
 



  1012 

 

 کمی سکوت شد و من گفتم : کی میایی تهرون؟
 
 تهرونم و تو کجایی؟ -
 
 خونه ی دوستم. -
 
 فردا ناهار مهمون من. -
 
 بی خیال و حسش نیست. -
 
 ن...آمی -
 
کوروب االن خسته ام و خیلی خسته و باید به همه ثابت کنم آدم قوی هستم  -

 و تو خودم اینجور قدرتی نمیبینم.
 
 با خودت کنار بیا آمین و تیام کسی نیست که تو دیگه نبینیش. -
 
 فعال که همه فکرم اونه. -
 
 پس میبینمت. -

http://www.roman4u.ir/


 1013 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
 باشه. -
 

 شهر از پشت اون پنجره بزرگ. خداحافظی کردم و خیره شدم به خیابونای
 

 سوزن به انگشتم رفت و بالفاصله انگشتم به لبهام چسبید.
 

 حاال این یعنی چی؟ -آهو 
 

شون  -سارا  صرف ناهار خدمت یعنی اینکه بابا جونم امر کردن آخر هفته برای 
شب  ساالر هم که نخود تو دهنش خیس نمیخوره گفته بهزاد اینا قراره  سم... بر

 گاری.بیان خواست
 

 و میشه روزی....
 

 نمیشه...
 
 خب اینکه خیلی خوبه. -
 

آخه این پسههره نباید از من اجازه بگیره ؟ همین کارا رو میکنه بعد میگه  -سههارا 
 چرا بهم محز نمیذاری.



  1014 

 

 
 خب حتما خواسته سوپرایزت کنه.-آهو 

 
میدونی مامانش چقدر سهخت گیره ؟ حاال من با این رنگ موهام چی  -سهارا 

 کنم؟ کار
 

نگام میون هاف الیت های موی سههارا چرخ خورد و خندم با کشههیدن لبهام تو 
 دهنم خورده شد.

 
 چشمت کور دندت نرم و چقدر گفتم سارا این جلف بازیا رو بذار کنار. -آهو 

 
 آخه من همینم و بهزاد منو میخواد همینجوری بخواد. -سارا 

 
 اونکه بدتر از این هم میخوادت. -آهو 

 
 هی میگه مامانم مامانم. - سارا

 
 فکر نکنم بد باشه. -
 

 نه بابا خوبه و دیدمش ولی درد من این موهامه. -سارا 

http://www.roman4u.ir/


 1015 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
 آهو اشاره ای به سرب کرد و من خندیدم .

 
 اگه گذاشتم ساالرمون بیاد خواستگاریت. -سارا 

 
 آهو خندید و انگار هنوز هم دلش کمی چرک داره بابت اون آپارتمان لعنتی.

 
 خبری نیست آمین؟ -ا سار

 
 چه خبری؟ -
 

 و گوشیم زنگ خورد و شماره ی جمشیدخان بود.
 

 خودم رو به ایوون رسوندم.
 
 بله؟ -
 
 چرا خونه نمیای؟ -
 
 اینجا رو بیشتر دوست دارم. -
 



  1016 

 

 یه خبر دارم. -
 
 چی؟ -
 
 فرشته راضی شده. -
 

 دل عاشقش. لبخند زدم و نه بابت جمشیدخان... برای مامانم...برای
 
 تبریک میگم. -
 
 میخوام خونه باشی. -
 
 انباری ته پارکینگو میگین؟ -
 
 آمین... -
 
 من تو اون خونه اتاقی ندارم. -
 
 چرا لف میکنی؟ -
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یه روزی بهم گفتین دوسهههت داشههتن من آخرین کار زندگیتونه...نمیخوام  -
 مجبورتون کنم به آخرین کار زندگیتون.

 
 بد که نگفتم؟گفتم؟

 
 کاب میدونستی آخرین کار هر مردی مهمترین کار زندگیشه. -
 

 و قطا کرد و من خیره ی عکس ماه افتاده روی آب حوض شدم.
 

 سالم ای بوض تو سینه وسالم ای آه آینه
 

 سالم شب های دل کندن و هنوز هم دوسش دارم
 

******* 
 
 ات چرا میخندی؟ -
 

 و من چشم رره رفتم به اون همه سرخوشیش. باز خندید
 
 پس عروسی افتادیم. -
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 خوشت اومده تعارف نکن بگو برم واسه شما هم آستین باال بزنم. -
 
 نه بابا و خوشم اومد از روی بابات. -
 
 ولی من خوشحالم. -
 
 پس من هم خوشحالم. -
 

تا آخر امسهههال دارم از ا فت :  به مهربونیش زدم و اون گ ندی  یران میرم و لبخ
مامانتو راضی کن آرمانو باهام بفرسته و این پسر پتانسیز رشدو داره و تحصیز 

 اونور براب بهترین موقعیته.
 
 شوخی میکنی؟ -
 
 نه جدیم. -
 
 مامان دق میکنه اگه آرمان پیشش نباشه. -
 
 سرب به بابات گرم میشه و دق نمیکنه و مطمئن باب. -
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انداختم و آرمان برای من برادریه که این همه سههال باهاب خوب  سههری پایین
 بودم.

 
 باهاب حرف میزنم. -
 
 چرا دمغ شدی؟ -
 
 من دلم برای آرمان تنگ میشه. -
 
 میای میبینیش و شاید هم واسه همیشه بیای. -
 
 چی؟ -
 
 بی خیال رذاتو بخور. -
 

 قاچ پیتزا رو به لب بردم و دلم هوای صیامم رو کرد.
 
 تو فقط پاشا رو داری؟ -
 
 شاید...چطور مگه؟ -
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 تو به این خوبی چطور... -
 
اشههتباه نکن و من با تو خوبم چون برام با همه فرق داری وگرنه من و پاشهها  -

 هردومون به یه اندازه لجنیم.
 
 تو لجن نیستی. -
 

 لبخندی بهم زد و گفت : اگه نبودم چشمم دنبال ناموس کسی نبود.
 
 بهش فکر میکنی؟هنوز هم  -
 
 این اواخر بیشتر. -
 
 بی خیالش شو و اون لیاقتتو نداره. -
 
 دردم اینه که هیچکدوم از مردای دور و برب لیاقت اونو ندارن. -
 
 چطور میتونی با اون کاری که کرد... -
 
 تمومش کنیم آمین؟ -
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 اگه تو میخوای باشه. -
 

 رگیر شد.گازی به قاچ پیتزا زدم و کوروب فقط با رذاب د
 

 من با تیام هم پیتزا خوردم.
 

 زخم که نه جدایی از تو دل خراشه و یاد تو مثز خوره مثز بوف کوره
 

******* 
 

 تن روی صندلی چرم سوناتای مشکی رنگش کشیدم و خیره ی بیرون شدم.
 
 سالم.-
 
 سالم...من سرم... -
 
 میدونم سرت شلوره و فقط دلم واست تنگ شده بود. -
 

 کردم و چشم های طوسیش زیادی دوست داشتنیه. نگاب
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 واقعا؟ -
 
 آمین کی میخوای باور کنی که برام مهمی؟ -
 
 از کی مهم شدم ؟ از پنف سال پیش؟ -
 
 اونقدر مهم بودی که به خاطرت پاشا رو کنار بذارم. -
 
 چون شاهینو داشتی. -
 
مونو اذیت شههاهین؟...تو از من و شههاهین چی میدونی ؟....چرا اصههال خود -

مت و چون برام مهمی و چون  جا چون میخواسههتم ببین مدم این کنیم ؟ من او
 همیشه خواستم جبران کنم و تو ازم کنار کشیدی.

 
 چیو جبران کنی آیلین ؟ نوزده سال جبران نمیشه. -
 

فت : نمیتونم چیزیو  به تنش فشههرد و گ گونم رو ن*و*ا*ز*ب کرد و تنم رو 
ت نخوای و فقط بدون من و تو زخم خورده ی یه توضههیح بدم نه تا وقتی خود

پدر مادریم و بابای تو چزوندت بابای من هم با پول دهنمو بسهههت و مامانت 
سرارت نیومد من رفتم سرارش و شوهر نچسبش به دلم نچسبید و میبینی آمین 
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سم رفاه و که کاب من  شه و یه چی به ا صله با شاید یه کلمه فا ؟ بین من و تو 
مروز اینقدر شههرمندت نبودم و نمیگم همیشههه دوسههت داشههتم و نداشههتم و ا

باب و زخم نشههو و دق  نه...ولی تو خواهرمی ومن هم بی کس...آمین درد ن
 نده....به خدا که من اون ابلیس تو ذهنت نیستم.

 
 آیلین من االن موقعیت خوبی ندارم. -
 
 میدونم و متاسفم . -
 
 برای چی؟ -
 
 چندماه...بابا مجبورم کرد از ایران برم و به زور فرستادم. برای این -
 

نگام به فرمون ماشههین بود و دلم کمی آرامش میخواسههت...چیزی شههبیه اون 
 چیزی که میون آ*ل*و*ب مردم بود و من دوسش داشتم.

 
برگرد خونه و همه ی کارای بابا ریخته به هم و چندتا از سهههاما نزول قیمت  -

 داشتن و کفریه.
 
من اینجا رو دوسههت دارم و راحتم و اون خونه اذیتم میکنه و من اون خونه رو  -

 دوست ندارم.



  1024 

 

 
سفر  سال به بهونه ی  شم کرد و همه ی این پنف  ستم برد و نوزا ست روی د د

 خودب رو ازم مخفی کرد این دختر مهربون شده ی امروز.
 
 راستی... -
 

 میکرد از خیرگی به چشمام. نگاب کردم و چشمام بی تفاوت بود و اون پرهیز
 
 آذر اومده. -
 

اون هم به مامانش میگه آذر و انگار دل چرکینی پنف سههالگی هاب به محبت 
 های ریز و درشت این همه ساله ی آذر میچربه.

 
 میخواد ببینتت. -
 
 من نمیخوام ببینمش. -
 
 من هم همینو گفتم ولی اون مصههره...اگه برحسههب اتفاق دیدیش یادت بیار -

اون کسههی بوده که به خاطر اون مرد از من و تو گذشههت و اون کسههیه که دوتا 
بچش تو محبت ررقن و من و تو این همه سال دلمون یه جو محبت خواست و 
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محبت بابا که محبت نبود همش ردبازی و یه دندگی و حداقز تو فرشههته رو 
ن همه و ایداشتی...میدونی آمین؟ واسه بابا خوشحالم و فرشته عاشق باباست 

 سال بابا تنها بود به خاطر گ*ن*ا*ه آذر و حقشه یه کم آرامش.
 
 ولی من واسه مامانم خوشحالم و مامانم لیاقت این رسیدنو داره. -
 

لبخندب رو دیدم و اون هنوز هم به چشمام نگاه نمیکرد و من کمی دلم خوب 
هسههت و  بود که هسههت و که اگه خاطره ای بد دارم از پنف سههال پیش باز هم

 کمی و فقط کمی براب مهمم.
 
 تو چرا از آذر دلگیری؟ -
 
 من ازب متنفرم. -
 

 و این تلخ ترین اعتراف دخترانه ای برای مادرانه های خرج نکرده است.
 

و اینبار چشم هاب چشمام رو نشونه رفت و من رم نگاب رو دیدم و اون کنار 
 خوشی هاب گاهی رم هم داشت.

 
 شاهین اومده؟ -
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 آره. -
 
 میخوای با تی... -
 
ید خودب واسهههت  - با مه چیو  من نمیتونم در این مورد هیچ حرفی بزنم و ه

 توضیح بده...اون حق داره حرف بزنه.
 
ببین آیلینو من ازب گذشههتم و اون دوسههت داره بهش فکر کن و اون بهترین  -

 موقعیتیه که تو میتونی تو زندگیت داشته باشی.
 
 گاهت کثیفم؟چرا تا این حد تو ن -
 

 و قطره اشکی روی گونه ی رژخوردب ریخت و من دلم گرفت و اون خواهرمه.
 

 از ماشین بیرون زدم و دست میون جیب های مانتوم فرو بردم و راهی شدم.
 

 یه وقت فکر منم کن که دلم دارون دارونه
 

 تو میری عاقبت با اون که دستام خالی میمونه
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******* 
 

نون سنگک آزارم میداد و نفس هام یکی درمیون بیرون میزد  پا تند کردم و داری
 و دلم چرا تا این حد بازیش گرفته؟؟؟؟

 
کلید رو هول توی قفز انداختم و دستی بازوم رو کشید و من پیشونی چسبوندم 

 به تن فلزی در خونه.
 

همراب کشیده شدم و تنم که روی صندلی آشنای ماشین نشست دلم کمی بو 
 .. حق این روز داشتم دیگه...نه؟؟؟؟کشیدن خواست.

 
 اخم داشت و لعنت به این اخمای دلتنگی به همراه دار.

 
 تا اخم کردی اشکم اومد و رفتی که برگردی دلم ریخت

 
 چشم بست و سر به پشتی صندلی تکیه داد.

 
 چشماتو بستی بوض کردم و چشماتو وا کردی دلم ریخت

 
 رو چرا تا این حد دوست داشتم؟ و من نگاهی که نگام رو نشون رفته بود
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 تاوان بود؟ -
 

میخواستم این زبون خشک رو تو دهن تکونی بدم و کلمه ای مثز چی به زبون 
 بیارم که بی انتظار برای حرفی ازم باز متکلم وحدگی خرج فضای بینمون کرد.

 
 خرد شدنم تاوان بود؟ -
 

 رو میدید.و باز من بودم و نگاه گیجم و نگاه خسته ای که گیجیم 
 
 فقط یه ایمیز ؟ تف مینداختی تو روم که بیشتر به دلم میچسبید. -
 
 من... -
 
 هیس...هیچی نگو آمین و نگو تا.... -
 

 و سکوت فضا رو سنگین کرد و من وزن این سکوت رو بی تاب بودم.
 
که  و بار رو دوب بودم و رفتم که سبک شی و که دلت نسوزه و که ترحم نکنی -

شم و رفتم چون االن آیلین هست  شته با من باز حس مانا خوشبخت بودن ندا
 و که راحت میتونی دست دراز کنی و به دستش بیاری.
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 کفرمو باال میاری آمین. -
 
شگله و میدونی یاد  - شگله و خیلی خو ست میگفتی خو دیروز آیلینو دیدم و را

یدیم و همون  که د باری یاد اولین  تادم؟... ته چی اف جای آیلین گرف که  روزی 
سر اون مردا داد زدی که این دختره کجاب خوشگله ؟  بودینم و همون روزیکه 

 دیروز بیشتر از همیشه حس کردم کمم و من حتی تو زیبایی هم کمم.
 

ساژ داد و من چرا تا به این  شت ما شونی با دو انگ شونیش برد و پی ست به پی د
 حد عاشقم؟؟؟؟

 
 که عاشق این حال و روزم شاید منو دیوونه کردی

 
 آتیش کشیدی زندگیمو و چیزی نگو راحت بسوزم

 
 خواستم بازی کنم و ببازونم و خودم باختم و همه چیمو باختم آمین. -
 

لک  تان ب کاپ یدم و مهم بود ؟...چیزی جز بودنش و بوی  حرفاب رو نمیفهم
 تنش مهم بود؟

 
 شاید منو دیوونه کردی که عاشق این حال و روزم
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 تیش کشیدی زندگیمو و چیزی نگو راحت بسوزمآ

 
 فکر نمیکردم یه روز جلو بابات خردم کنی. -
 
 قصدم این نبود. -
 
 دردم اینه که اونقدری خوبی که دلت نمیاد کسی رو خرد کنی و حتی منو. -
 

 کی دلش خرد کردن عزیزب رو میخواست؟
 
 بایر برم. -
 
 کاب میدونستی. -
 
 معما طرح میکنی؟ -
 
 دل همه تنگته. -
 

 و دل تو؟
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شتن میون اون حجم دال  سر گذا شمم و دلم کمی  سه ی چ شک دوئید تا کا ا

 پرکوبنده ی سینش رو خواست.
 

 شاید منو دیوونه کردی که عاشق این حال و روزم
 

 آتیش کشیدی زندگیمو و چیزی نگو راحت بسوزم
 

یخ  و بابت نونبی نگاه به عقب کلید تو قفز انداختم کمی بعد ررهای سههارا ر
 کرده میشنیدم.

 
******* 

 
از این دو ماه گذشههته تنها چیزی که یادم بود صههیام بود و حرف هایی که با 

 کوروب میزدیم.
 

شبها رو خونه ی پدری میموند و انگاری نامادری زیاد  سارا درگیر بود و گاهی 
 هم از اون مدالی سیندرالیی حرص درآر نبود.

 
 بود که با سهراب راهی شد اونم با وجود باری به نام ساالر. آهو تنها کسی
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مامان گاهی اینقدری عذاب وجدان برام تو نگاب میریزه که کفرم باال میاد و 
 دلم یه دیوار میخواد برای سر کوبیدن میون بتن هاب.

 
کوروب این روزها برام از همه نزدیک تر شههدهو خودی تر شههده و من گاهی به 

فکر میکنم که خسههته از جبر جمشههیدخان و تیام خونه ی مامانم  اون روزهایی
 پناه گرفته بودم و دکتری رو میدیدم که هیچ شبیه دکترها نبود.

 
 و من اینروزها گاهی چقدر بد میشم...

 
سهام پروژه ی آمین به نام منه و حس میکنم این توجه  وقتی که میدونم همه ی 

 هام لعنتیه.های این روزای آیلین فقط برای اون س
 

 آذر هم ایرانه.
 

 ندیدمش و هیچ اشتیاقی انگار تو تنم نیست بابت این دیدن.
 

 به آرمانی که کمی دورتر از من به خواب رفته خیره ام.
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فردا مراسههم جما و جوری بابت ازدواج مامان و جمشههیدخان تو اون خونه ی 
یه ن طرح محشربی هیچ خاطره ی مثبتی برای من برگزار میشه و لباسم هم همو

 که مامان برام زده.
 

بعنوان مهمون مامان میرم و مهمون مامان برمیگردم و این شههعار این روزهای 
 منه و مامان چقدر گاهی تو این روزا رمیگین نگام میکنه.

 
 دلم واسه خودم میسوخت برای قلب درگیرم

 
 و تیام...

 
ر و ماشینش سیگاخودب صیام رو دست من میده و فقط خیره ی نگام میشه و ت

دود میکنه و به بازی پراز مهر من و پسههرب خیره میشههه و هنوز خبری از اون و 
 آیلین نرسیده.

 
 و چقدر آهو دلگیره از من.

 
شته ای که نمیذاره کمی و فقط کمی آدم هایی رو که  و من چقدر دلگیرم از گذ

 اسم خونوادم رو یدک میکشن رو دوست داشته باشم.
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هم دلش خوشهههه...فکرب اینه همه مامان باباها مثز لیلی و مجنونین که  آهو
 قابشون سر طاقچه ی خونشه.

 
نمیدونه آذر عشقو انتخاب کرد و از بچه هاب برید و جمشید خان که خواست 
شه که این بالکش کفتر جلد  شه و دلش قرص این با شته با یک عمر بالکش دا

 خونشه.
 
 چرا نمیخوابی؟-
 

 رتی که میرفت مردونه بشه کردم و گفتم : تو چرا بیداری؟نگاه به صو
 
 مامان خوشبخت میشه؟ -
 
 میشه. -
 
 من میخوام با کورورب برم. -
 

 لبخندی بهش زدم.
 
 آمین من خیلی دوست دارم . -
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 من بیشتر. -
 
 من نمیخوام خونه ی بابات زندگی کنم. -
 

 و برادرم مردگونه فکر میکنه
 
 بری. مامانو راضی میکنم -
 

سیگار کنتی که مارک این روزام بود  شیدم اون  شید و من برای ک نفس عمیقی ک
 و قیمتش مناسب جیبم راهی حیاه شدم.

 
 من مرد میشم از درد و من مرد میشم از دود

 
 وقتی که جای دستات سیگار همدمم بود

 
******* 

 
شم و ابرو اومده بود و  من نگام به مردی سارا برام ابرو باال انداخته بود و آهو چ

 بود که تا حاال با کت و شلوار ندیده بودمش.
 



  1036 

 

شا هم  ستم و این مرد پاب بیفته از پا ش سفیدرنگش ن شیای  صندلی پر روی 
 ثروتندتره.

 
 چرا تو اومدی دنبالم ؟ با ساالر می اومدم. -
 
 خب تو اون جما رریبه ام و خواستم تنها نباشم. -
 

مانتوی کوتاه سههفیدرنگم بازی کردم و اون نگاه سههنگین کرد روی  با لبه ی 
 نمیرخم.

 
 چیه ؟ ناراحتی؟ -
 
 نه...فقط حس میکنم دارم از مامانم دور میشم. -
 
 تو بزرگ شدی. -
 
ولی تهش دخترم و نوزده سههالمه و همه ازم انتظار دارن و هیچ وقت فکرشههو  -

 گیرم.ینمیکنن من که اشک مییزم خودمو خالی میکنم و گریه نکنم که رم باد م
 
 برای تیام گریه میکنی؟ -
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که  - یه آمینی  گه شههب یه میکنم و عوض شهههدم کوروب و دی برای خودم گر

میشههناسههی نیسههتم و فکر میکنم بابام واسههه خاطر مامان بهم توجه میکنه و 
 خواهرم بابت پروژه ی آمین.

 
ست و قبول دارم زیادی خوب گذرونه ولی ه اونطورا هم ک _ آیلین دختر بدی نی

شا بودو یادمهو تو هم حق داری و آیلین  ست... اونوقتا که با پا تو فکر میکنی نی
برگشههته طرفت چون حس میکنه حتی دیگه محبت باباب هم به اون صههورت 

 نداره و اون عادت داره به کسی تکیه کنه .
 
 من بیتشر. -
 
 امشبو به خودت زهر نکن. -
 

دری شههونه به شههونه ی همدم این روزام راه روی سههنگ فرشههای خونه ی مثال پ
میرفتم و صهدای خنده و آهنگ به گوشهم حس شهدنی تر میشهد و دلم کمی و 

 فقط کمی کنار زدن اون خاطرات عجین شده به تنم رو رو میخواست.
 

بازو طرفم گرفت و من  مانتوم رو گرفت و کوروب  کاری روسههری و  خدمت
ردم و بازو به بازوشههبند کردم و گام به ابرویی باال انداختم و لبخندی نثارب ک
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گامش راه افتادم و تیام همیشههه کمرم رو میفشههرد و من برای اون پنچه هایی که 
 پهلوم رو میفشردن و تنم رو به تنش نزدیک تر میکردن عجیب دلتنگ بودم.

 
 اوه اوه چه دم و دستگاهی. -
 
 بیرونمون مردمو کشته تومون خودمونو. -
 

میدونستم که همه من رو میبینن و نمیدونستم که چرا بازم زیر  مامان رو دیدم و
 این همه نگاه میسوزه.

 
 مامان رو ب*ل*ل کردم و اشک دوئید تا کاسه چشمم.

 
ست طرف مردی دراز کردم که تمام عمرم  شید خان به من خیره بود و من د جم

 از بابا صداب زدن محروم بودم.
 

یه و لبهایی نفسای گرم به گوشم هد دستم کشیده شد و سرم به سینش چسبید
 داد.

 
 تا کی میخوای متنفر باشی؟ -
 

http://www.roman4u.ir/


 1039 باشم تیدعا نیبگذار آم

 من هیچ وقت متنفر نبودم؛امیدوارم به جبران من مامانمو خوشبخت کنین. -
 

سوخت و من  شدم  شد و جایی میون موهای فر شرده  شتر ف تنم میون تنش بی
شتر شمای جذاب مردی که بی شتم  نگاه ماتم رو تا چ شباهت دا از همه به اون 

 باال کشیدم.
 

مامان بهم لبخند زد و کوروب دست جمشبدخان رو فشرد و نگاه من گردشی 
 کلی تو سالن پذیرایی خونه ی پدری داشت.

 
مه ی  یدن امشهههب اون مرد ه یدب د مه ام مده بود و دل من فقط ه اون نیو

 آرزوهای من بود.
 

ون دوتا نخاله پیوستیم و ساالر هنوز هم به جما آهو و سارا و به قول خودشون ا
با مبحثی به نام کوروب کنارنیومده و اخم و تخمش برای من و سههرسههنگینیش 

 برای کوروب هم دلیز این حدس تن قهر بچگانه بود.
 

 سارا سر تو گوشم برد و گفت :خبریه؟
 
 زهرمار. -
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شرد و من ذوق زده میون آ*ل*و شونم رو ف ستی  شش و آهو کمی خندید و د *
شیدم و گاهی  شم حرف زد ومن بوی تنش رو به تن ک فرو رفتم و و اون کنار گو

 اون مرد آرزوهام هم این بو رو میداد.
 
 تهمینه خانوم بری کنار بنده هم میتونم این دختر خوشگلمو ب*ل*ل کنم. -
 

تهمینه جون خندید و گونم رو ب*و*سههبد و فریدون خان سههرم رو به سههینش 
م برده گفت : خوب پسرمو حرص دادی دختر؛بچه رفت تو فشرد و سر تو گوش

 خفا سیگار بکشه و نقشه قتز هم کنارب.
 

شت و گفت : تو  شم روی هم گذا شماب باال اومد و اون چ نگاه ناباورم تا چ
 باره.

 
و چقدر دخترانه های نوزده ساله ی همراه با بی منطقیم میخواست به بال دفتن 

 رو تماشا کردن.و مرد آرزوهای سیگار به دست 
 

شم  ستیم و تهمینه جون گفت : خو ش شه ای روی کاناپه ای ن با تهمینه جون گو
اومد آمین ؛ حقش بود این پسههره و بذاربکشههه ؛ ولی خیلی خاطرت عزیزه که 
نه ؛ از ترکیه که اومدیم  یا  به فرودگاه نرسههیدیم اومده ببینه اونجایی  هنوز ما 

ون دادی دختر ؛ بابات که رنگ تو دیدیم بچه عین مرل سههرکنده اسههت؛سههکتم
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صههورت نداشههت و فریدون هم از ابن دوتا حرصههی اونقدر با زبونش بچمو 
چزوند که نگووحاال من از یه طرف خوشم اومده بود که این بچه دل نگرانته از 
یه طرف دیگه هم دلواپس تو بودم که نکنه بالیی سههرت اومده باشههه و خیلی 

 کردم ولی تو ببخش.عزیزی آمین و میدونم کوتاهی 
 

 ب*و*سیدمش و این زن رو بعد از مامان فرشتم دخترانه دوست دارم.
 

عمه مهشههید رو که دیدم روزم تکمیز شههد و دلم کمی پیش اون مرد توی بال 
 بود.

 
ساده بود و گاهی به  صیدن و کوروب کنار آرمان وای سارا با هم میر*ق* بهزاد و 

 من لبخند میزد.
 

شید و تهمینه  آهو سته بودن و حرف میزدن و عمه مه ش شه ای ن ساالر هم گو و 
 جون هم با هم سرگرم بودن.

 
از راه دور برای مامان ب*و*سههی فرسههتادم و اون لبخندی پر از عشههق به روم 

 پاشید و خوشبختیش تنها آرزوی این روزهای منه.
 

اهی بال شههدم و به خوم که میام با بهونه ای که شههیره هاب به سههرم چسههبیده ر
 پشت ساختمون روی تاب پیداب میکنم.
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 تکیه میزنم به درختی و خیرب میشم و اون میگه که...

 
 چرا اینجا اومدی ؟ داخز که انگار بهت خوب میگذشت. -
 

 خیره ی دود شدن آتیش سیگارب بودم و دلم...
 

 لعنت به این دلم...
 

نگام میکرد و من توی این  به خودم جراتی دادم و کنارب رو تاب نشستم و اون
 چشما هیچ وقت چیزی نخوندم.

 
 چرا پیش آیلین نیستی؟ -
 
 تو چرا پیش اون پسره نیستی؟ -
 
 کوروشو میگی؟ -
 
 خیلی نداری باهاب. -
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 خب... -
 
خب که چی؟ دارم زور میزنم آمین که بلند نشههم نرم اون پسههره رو لت و پار  -

 از نقشه های من آسیب دیدی بسته. کنم تا ناراحت نشی و که بسته و هرچی
 

 کمی سکوت و حرف من...
 
 صیام خوبه ؟ -
 
 تو که بیشتر ازب خبر داری...همه چی به هم ریخته. -
 

شیدن  ست ک شید و من دل دل کردم برای د صورتش ک ستی با این حرف به  و د
 به اون صورت.

 
 و صدای کسی خط کشید روی دل دل کردنای من.

 
 اینجایی آمین؟ -
 
شاهینی که از اول مهمونی عمال بی توجهی خرجش کرده بودم نگاه کردم و ب ه 

 شاهین لبخندی بهم زد و تبام اخم کرد و شاهین گفت : نمیدونستم اینجایی.
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 باید میدونستی؟ -تیام 
 

 شاهین لبخند بی تفاوتی به تیام زد و باز گفت : عمو دنبالت میگشت.
 

 ن بود و عشق بچگی های من.و رفت و همیشه بی تفاوت بود و شاهی
 
 بیا داخز و نباشی مامان ناراحت میشه. -
 

و قدمی جلو رفتم و دسههتی مچم رو گرفت و من چقدر داری تب گونه ی این 
 دستا رو دوست دارم.

 
 خیس شدن انگشتام و من زخم زدم باز.

 
 آیلین تنهاست. -
 

بازوهام اسیر شد  و دست دور مچم شز شد و من باز قدمی جلو رفتم و اینبار
 و چشمای من لبریز خاموشی.

 
 صدایی گوشم رو گرم کرد و من سر روی شونه ی سمت چپم خم کردم.
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 من تنهاترم. -
 

و لبهاب بود که گردنم رو ن*و*ا*ز*ب میداد و من باید تقال میکردم و من فقط 
 نوزده سالمه.

 
شم ب شرد و کنار گو شتر تنم رو ف ستهاب بی : باز که  از گفتتنی تکون دادم و د

 این یقه بازه.
 
 تیام بذار برم. -
 
 بری با اون مرتیکه عوضی؟ -
 
 تیام... -
 
 بوض نکن. -
 
 داری خ*ی*ا*ن*ت میکنی. -
 
 به کی ؟ من زنمو ب*ل*ل کردم. -
 

 و چرا من فکر میکردم این صدا میلرزه؟
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 شاید منو دیوونه کردی که عاشق این حال و روزم

 
 و چیزی نگو راحت بسوزم آتیش کشیدی زندگیمو

 
******* 

 
شیدخان هم چیزی  سارا گوب میدادم و گاهی جم کنار مامان به حرفای بابای 

 میگفت.
 

نگام رو گاهی میدادم به تیامی که گوشه ای ترین قسمت سالن با گیالس میون 
دستش درگیر بود و نگاه از روم برنمیداشت و یکباری هم آیلین کنارب ایستاد و 

و تیام سههری تکون داد و من از کارهای این دو جای حسههادت تو تنم حرفی زد 
 کنجکاوی میریزه.

 
سارا کناری  ست گرفتم و  شربت به د شدم و لیوانی  کمی بعد از جما خارج 

 وایساد و خیره ی جما ر*ق*صنده ها گفت : بر*ق*صیم؟
 

از لحنش کمی لبخند رو لبم نشههسههت و آهو هم به کنارمون رسههیده گفت : 
 صیم؟بر*ق*
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 و عاطی نیز کنارمون وایساده گفت : دارین توطئه می چینین؟

 
 میخوایم بریم بر*ق*صیم. -سارا 

 
 بگیین میخواین برین آقاتون کشی اینا و الخالص. -عاطی 

 
 نمیای؟ -آهو 

 
 کافیه من جم بخورم و وثوق من و بچشو یه جا کشته. -عاطی 

 
 د .نگام به وثوق افتاد و اون لبخندی مهمونم کر

 
 دستم کشیده شد و آهو گفت : کم آبروریزی کن سارا.

 
شد و حرکتمون ریتم گرفت  شاره ای کرد و آهنگ عوض  سارا ا و من خندیدم و 
به خنده  به این جما نمی اومد  و من از این مدالی ایرانی ر*ق*صههیدنی که 

نه وسههط  افتاده بودم و حس میکردم نگاه همه رو روی ماهایی که دیوونه وارا
 جما میر*ق*صیدیم.

 
 نگام به کوروب افتاد و خنده ی رو لبش.
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 ساالر چشم رره رفت ولی نمیشد اون لبخند کاشته رو لبش رو فاکتور گرفت.

 
 بهزاد هم میخندید و گاهی چیزی دم گوب ساالر میگفت.

 
آرمان که به جمعمون پیوسههت خوب تر شههدیم و من امشههب رو به خودم زهر 

 .امشب برای مامانه.نمیکنم..
 

آرمان رو ب*و*سههیدم و مامان هم هر چهارتامون رو ب*و*سههید و من روی 
 کاناپه ای نزدیک تیام نشستم.

 
 انگار خیلی خوشحالی. -
 
 امشبو آره و مامان خوشحاله و منم خوشحالم. -
 

 خیره ی نمیرخم بود و من نگام به لباس ساده و خوب دوخت مامان بود.
 
 چرا اینجوری هستین؟ تو و آیلین -
 

 دستش با موهام مشوول شد و من نفس کشیدن هم یادم رفت.
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 هیس و بی خیال شو یه امشبه رو. -
 
 اون شب چرا کوروشو زدی؟ -
 
 پاب بیفته میزنم میکشم اونی رو که به حق من چشم داره. -
 
 کوروب اونجوری که تو فکر میکنی نیست. -
 
شای - شا و  شم کوروب یکیه لنگه ی پا د چند درجه بهتر ولی من از نگاب خو

 نمیاد و دستشو میشکنم که گره شده تو دست تو.
 
 تیام داری شورشو درمیاری و االن من و تو هیچ کاره ی همیم. -
 
 تو تا آبان زن منی و البته شاید. -
 
 خودت هم میگی شاید و جمشیدخان دنبال اینه که صیوه رو فسخ کنه. -
 
بعدب هم نمیتونه....کم کسههی نیسههتم و نوه ی پسههری  دوماهه نتونسههته من -

 ملکانم و همونی که حتی بابات هم ازب حساب میبرد.
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 داری خونوادتو میزنی تو سر خونواده ی من؟ -
 
من هیچ وقت باباتو خونوادت تصور نکردم و خواهرت هم باالطیا و مامانت  -

 ملکانن. هم که ملکانه و شوهرت هم یه ملکانه و پس خونواده ی تو
 
 موقتیه جناب و اوج اجش تا آبان و اون هم به قول تو شاید. -
 

دسههتش اینبار دور کمرم پیچید و من تشههنه ی این دسههتام و سههیرابی تو مرامم 
 نیست.

 
 چیزی که مال منه و مال من میمونه. -
 

پوزخندی زدم و تن کنار کشیدم و رو بهش با همون پوخند کنف لب گفتم : این 
 ه و برو دنبال مال اصلی و انگار تنها هم هست.مال موقتی

 
 و قدمی برداشتم و صدای آروم آمین گفتنش رو نشنیده زیرمیزی رد کردم.

 
******* 
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ساالر چشم رره ای رفت و من کالفه شدم از این ارتباه های چشمی و ابرویی 
 که از اول راه برقرار میکرد.

 
 چته تو ؟ چرا اخم میکنی چپ و راست؟ –آهو 

 
این پسره چی کارته که دم به دقیقه میخواد برسونتت ؟ مگه من مردم یا  –ساالر 

 بی ریرتم؟
 

 از شخصیتشه و پسر به این آقایی آدم حض میکنه میبینتش. –آهو 
 

 یکی این آدمه یکی پسرعموب . –ساالر 
 

 ساالر جان ما خسته ایم میخوایم پیاده شیم و کاری نداری؟ –آهو 
 

که خیلی ولی خب دندون سر جیگر میذارم واسه چند ماه دیگه  با شما –ساالر 
و آمین خانوم هم که رلط میکنن دور و برشههون این مرتیکه تیام و اون پسههره 

 جلمبون کی بود اسمش ...هان کوروب پیدا بشه.
 

 آمین وکیز وصی خواست بی خبرت نمیذاریم. –آهو 
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الر مچ آهو رو گیر بندازه و در به اشاره ی آهو از ماشین زدم بیرون و گذاشتم سا
 دور دیدن چشم من اعمال منافی عفتشو شروت کنه و جیغ آهو رو باال بیاره.

 
نرسههیده به خونه پیامی روی گوشههیم افتاد و لبخندم کمی بسههاه پهن کن شههد 

 روی صورتم و من مات جمله ای موندم که شاید کمتر شبی شنیده باشم.
 
سیدنتو و ه*و*س اینکه یه  دلم ه*و*س ب*ل*ل کردنتو داره - و ه*و*س ب*و*

 شب تا صبح مزت زیر دندونم بره.
 

بوی کاپتان بلک میداد گوشههیم و شههیرینی این متن رو حتی با کلمه ی ه*و*س 
 هم نمیشد زهر کرد برای این تن نوزده ساله ی محتاج محبت .

 
 کرم تو تنم وول خورد و دستام به تایپ کردن افتاد.

 
 دی و من آمینم...نه آیلین.اشتباه سندب کر -
 

 باز بوی کاپتان بلک گرفت گوشی میون دستم.
 
 شیطون نشو...برو بگیر بخواب و بذار من هم امشبو یه جوری سر کنم. -
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گاهی  تاد و طعم تنش رو من هم  یا پردازی اف به رو نه ی من  نا و این ذهن ز
سر روی یه شیدم و همون روی یک تخت خوابی ها و همون  شتن  چ بالش گذا

 ها و همون...
 

 و اون عاشق آیلینه...و من ه*و*سی...
 

 ه*و*سی شبانه برای نیاز های مردانه...
 

 منت زن رو عاشق نیست این مرد پره*و*س...
 

 منت زن رو عاشق نیست این مرد چشم دوونده برای ناز قدمای آیلین...
 

 منت زن رو عاشق نیست این مرد رویاهای من...
 

 از بودنم خسته شی و بیا این تو و این جاده و پاشو برونمیذارم 
 

 اگه ریشه هام پیر و کهنه است ولی نمیذارم از هم بپاشه تو رو
 

دستی به شونم خورد و من میون راهروی تنگ خونه ی بافت قدیم دار آهو خیره 
شدم به نگاه آهویی آهو و سر روی شونه ی خواهرانه و گاهی مادرانش گذاشتم 

 از گوشه ی چشمم تا روی تیوه ی بینیم خط کشید. و اشکی
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********* 

 
 چرا ساکتی؟ -
 
 مدلمه. -
 

 و کمی از توی آینه جلوی ماشین نگاب کردم.
 

 چی کارب داری شاهین؟ –آیلین 
 

 شاهین بود دیگه و کال اهز دست انداختن و بی تفاوت خندیدن.
 

 بچه پررو خیلی خودشو واسم میگیره. –شاهین 
 

تو نخش نباب و و گرنه کسایی هستن که به خاطرب با طنابشون خفت  – آیلین
 کنن.

 
 نه بابا و فارسیت روون شده...راستی آمین خانوم؟ –شاهین 
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 پر حرص نگاه میخ کردم به شیشه ی کنار دستم و اون ادامه داد که...
 

 مامانتو دو روز پیش دیدم و اومده بود خونه ی عمو. –شاهین 
 

به آینه افتاد و کنجکاوی و ترس نگام رو انگار خوند این عشههق اول نگام اینبار 
 روزهای کودکانم.

 
 چی کارب داری شاهین ؟ بابا گفت نباید آمین بفهمه. –آیلین 

 
 آمین مادرت میخواد ببینتت. –شاهین 

 
وقعی به حرفاب نذاشههتم و دسههت به گوشههی بردم و شههماره ها رو پس و پیش 

 ان تو گوشی پیچید.کردم و کمی بعد صدای مام
 
 جانم دخترم؟ -
 
 مامان سالم. - -
 
 سالم عمر مامان. - -
 
 مامان این پسره راست میگه؟ -
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 کی؟ - -
 
 همین شاهین. -
 

 و دیدم پرب ابروهای مرد فرمون به دست رو.
 
 چی گفته مگه؟ -
 
 میگه آذر اومده بوده. - -
 
 اومده بوده. -
 
 رو... که چی؟ چرا راب دادین؟ اون زنیکه -
 
 آمین...من به تو بی حرمتی یاد ندادم. -
 
 مامان.... -
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جان مامان؟ اومد حرف زد و حرف شنید و رفت و حق داره مامانم و حق داره  -
 دختر و میخواد دو کلوم حرف بزنه باهات.

 
 من و اون هم زبون نیستیم که حرفی هم با هم داشته باشیم. - -
 
 داری شورشو در میاری آمبن. -
 
 شور چیو؟ من یه مامان دارم اونم تویی. -
 
 شب بیا اینجا و حرف میزنیم . -
 
فعال که آقاتون به زور یه نونی تو دامن ما گذاشههتن که نه میشههه سههق زدب نه  -

 میشه بابتش کفاره داد.
 
 دختر خوبی باب. -
 

عمه ی همون مرد رویاها بود دیگه و گاهی حرفاب هم شههبیه اون مرد رویاها 
 نگاری این عزیزترین.میشد ا

 
 از من میشنوی اون زن لیاقت حرف زدن هم نداره. –آیلین 
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 هرکسی لیاقت دفات از خودشو داره....هرچند با بهونه. –شاهین 
 

 ابرویی باال انداختم و آیلین نیشخندی زد و شاهین پوفی کشید.
 

 میدونم و از من بعید بود. –شاهین 
 

 رو که بیشتر الیق بود...واال...شامپانزه میذاشتن اسم این مردک 
 

 دستم به چونم بود و میدیدم که نگاه آیلین بند پاشای صدر میز نشسته است.
 

شین مونده بود و به آیلین لبخندی زده بود و من چرا حس کردم  شاهین توی ما
 مدل لبخندب از همون مدل های ساالر به منه؟

 
فت و آیلین مورورتر از پاشههها چیزی رو به آیلین دارای چند درصهههد سهههام گ

همیشه جوابی داد و یعنی باید به باور این موضوت برسم که آیلین یه پاشا عالقه 
 ای هم داره؟

 
سارا ارث  صادی بوده تو تنم و به قول  شم اقت سه ی بدی نبود و من با اون  جل

 هفت پشتم به این همه خوبی شکی عجیب داشتم.
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 شونم گذاشت و گفت: خسته ای؟ آیلین دست روی
 
من روزی دوازده سههاعت هم کار کردم و اینکه فقط دو سههاعت گوب دادن  -

 بود.
 
 با آذر میخوای چه کنی؟ -
 
 این همه سال نبود و حاال برای چی... -
 
نمیخوام دفات کنم و اون حق نداشت و ولی خب شاید شاهین راست میگه و  -

سی حق حرف زدن داره و  ست شاید هرک ساال خوا ولو اینکه اون همه ی این 
ببینتت و بابا نذاشت و خواست باهات حرف بزنه و بابا تهدیدم کرد که هر نوت 
شاید من هم کوتاهی  شدن من از امکاناتم و  ساویه با محروم  ارتباه آذر با تو م

 کردم ولی اون اگه مادر بود از من و تو نمی گذشت بره دنبال دلش.
 
 یدنشو نداشتم.هیچ وقت حسرت د -
 
ولی من همیشههه حسههرت داشههتن یه خونواده رو داشههتم و چیزی که بدترین  -

 خاطره ی پنف سالگیم نباشه.
 

 سری تکون دادم و این دختر حتی اگر بی تفاوت ولی باز هم خواهره.
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نزدیکی پاشهها اخمام رو به هم کشههید و اون لبخندی زد و آیلین بازوم رو فشههار 

 داد .
 

 باعث افتخاره همراهی دختران جناب مهرزاد. - پاشا
 

صد بقیه اعتباریه که برای  -آیلین  ست و پنجاه در ضیه ا صد ق افتخار پنجاه در
 پروژه جما یشه.

 
ضر جوابی های  شید و این مرد انگار از حا ستی به کناره ی لب هاب ک شا د پا

 آیلین همیشه طناز کفری شده بود.
 

 نفس تو خونواده ارثیه.انگار این اعتماد به  -پاشا 
 

ما وقت نداریم و شههاهین پایین منتظره و بابا گفتن که عرض کنم بابت  -آیلین 
این پروژه ذره ای ضههرر متحمز نمیشههن و در صههورت ضههرر ررامت سههنگینی 
میخوان بابتش و کم چیزی نیسههت دارین با اعتبار جمشههیدخان مهرزاد بازی 

 میکنین.
 

 رو به دست گرفت و این زن از پس خودب برنمیاد؟ و کیف کوچیک جیرب
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پاشهها ابرو باال انداخته بود و سههرتاپای آیلین رو وجب میکرد با نگاب و حتی 

 گاهی چشم و دل سیرها هم هیزی بلدن.
 

کمی بعد که تو لندکروز شاهین نشسته بودیم و نقای آیلین ر بابت عدم کارکرد 
رد ماشین به بستنی قیفی مهمونمون ک اسپیلت اتاق میشنیدیم شاهین تو همون

که فقط  عادتی بود  گار آیلین  باز موند و ان هه بی کالسههی  و دهن من از این 
 فحشی بار قد و قواره ی شاهین کرد.

 
 شاهین کمی به سمت من چرخیده گفت : نمیخوای برگردی خونه ی پدری؟

 
 میترسم جا شما رو تنگ کنم. -
 

ه و یه جوری با هم کنار میایمو من کال با خانوما نه بابا و اینا چه حرفی -شهاهین
 تو یه تخت یه نفره هم خودمو جا میکنم چه برسه به اون خونه دراندشت.

 
از این همه بی حیاییش خندم گرفت و آیلین کیف جیر اصههلش رو حروم سههر 
شاهین کرد و شاهین نقی زد و لیس پرسر و صدایی بستنیش رو مهمون کرد و 

 شدت چندب صورت تو هم کشیدیم.من و آیلین از 
 

 حاال این مرتیکه چی میگفت؟ -شاهین 
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 و روی صحبتش اینبار آیلینی بود که خودب رو با گوشیش مشوول کرده بود.

 
 هیچی. -آتلین 

 
 ممنوت از این جوابای پر و پیمونت. -شاهین 

 
 و من تو حز معمای رابطه ی این دو موندم و دمی هم نزدم.

 
*********** 

 
 یام پایی زد و کسی کنارم گفت : قوی تر شده.ص
 

 نیم نگاهی مهمونش کردم و سالمی زیر لب گفتم.
 
 پنف شنبه ها کمتر میبینمتون. -
 
 یه کم سرم شلوره. -
 

 سکوتی شد و باز گفت : تیام همراتون نیست؟

http://www.roman4u.ir/


 1063 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
 نه. -
 

ید و من  هام فیکس کردم و دسههتی دور کمرم پیچ نک دودی رو روی مو و عی
 افه ی مردی رو که کنارم خیره ی پازدن های صیام بود برانداز کردم.شوکه قی

 
 برناممو جور کردم تا خودمو برسونم. -
 

 تنم میون دستاب آروم بود و دستش پهلوهام رو لحظه ای هم بی خیال نمیشد.
 

 به جون ستاره هامون تو عزیزتر از چشامی
 

 هرجا هستی خوب و خوب باب تا ابد بوض صدامی
 

 با گوشم بازی کرد و من دلم به هم پیچید. نفساب
 
 باز با این مرتیکه دمخور شدی؟ -
 
 یه کم فاصله بگیری هم میفهمم هستی. -
 
 فکر نکنم و تو رو باید فیزیکی تفهیم کرد. -
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 من این فاصله رو دوست ندارم. -
 

 و تنش بیشتر به تنم چسبید و باز نفساب بود که به خورد گوشم میرفت.
 
 خوبه؟...من هم فاصله رو دوست ندارم .حاال  -
 

شده ی تو دلم تن به  شیدم و مثال کالفه بودم و میدونستم که قندای آب  پوفی ک
 تن وزن دارن.

 
من باید برم و مثز اینکه برنامه دارین و به صیام بگین قولمون باشه واسه  -کارن 

 اون هفته.
 

خنثی ترین آدم زندگی  تیام خشک نگاب کرد و کارن راهی شد و این مرد شاید
من بود و خنثی و به دور از هرگونه حاشههیه و البته به جز اون گیر انداختنم تو 

 راهروی خونش.
 
 به چی اینجور خیره شدی؟ -
 
 چرا خودتو تا این حد محق میدونی ؟ -
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 چون حقمی. -
 
ساس دین  - سبت بهم اح ببین تیام و نمیدونم چته ولی اینو خوب میدونم که ن

 و بی خیال مرد و من باهاب کنار اومدم و تو هم کنار بیا.داری 
 
 تموم شد؟...حاال بذار به اسکیت سواری پسرم نگاه کنم. -
 

ابرویی باال انداختم و دسههتش روی شههونه هام حس سههنگینی داشههت...حس 
 خوب مرد داشتن هم کمی داشت...

 
 چرا خودتو قاطی پروژه کردی؟ -
 
 چی؟ -
 
ست  اون پروژه آینده ای - شک شی و نمیخوام حس  نداره و نمیخوام درگیرب ب

 داشته باشی.
 
 چی داری میگی واسه خودت؟ -
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مه چیمو  - گذاشههتم و ه قت  قت براب و مه و که این ه یذارم چیزی  من نم
 درگیرب کردم از دست بره.

 
 تو حالت خوبه؟ -
 
 خیلی خوب و مخصوصا االن. -
 
 کارای شرکت چطوره؟ -
 

ه من دلم برای اون میز تنگ میشههد خاک برسههری بارم و سههارا همیشههه از اینک
 میکرد.

 
 منشی ندارم و کارم بعضی اوقات لنگ میمونه. -
 
 چرا؟ -
 
 چون مزه ی یه منشی خوب برو رو و از قضا آمین نامی زیر دندونم مونده. -
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سکوت کردم و دستش با موهای از شالم بیرون زدم درگیر شد و خیره ی نمیرخ 
گفت : عوض شههدی آمین....آمین من تا این حد سههرد نبود و من مثال آروم من 

 به گرماب عادت کردم.
 

مزه ی آمین منش زیر دندونم گیر کرد و دلم باز به هم پیچید و ب*و*سهههه ی 
 نرمش روی گونم آتیش کشید تنم رو .

 
 همه عوض میشن. -
 

 اومدن صیام و منی که تنش رو ب*ل*ل زدم حرف رو نیمه گذاشت.
 
درخواست تیام و اصرار بی اندازه ی پسرکم با اونها راهی خرید و بعدب هم  به

شده  شت و این مرد برام تعریف ن شدم و تیام لبخند دا صیام  شام مطابق میز 
 ترین فرمول زندگیه.

 
 زخم که نه جدایی از تو دلخراشه و یاد تو مثز خوره مثز بوف کوره

 
 جر وقتای با تو و صیام بودن. من هیچ وقت این مدلی خرید نداشتم و به -
 
 جمشیدخان هم همینطور. -
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 منو درحد بابات میبینی ؟ -
 
 نه و من بابامو هرچند بد دوست دارم ولی... -
 

 لبخندب انگار حرص داشت.
 

 سر کنار گوشم خم کرد و گفت : درورش اذیته چه برسه به راستش.
 

ستا شاد صیام بود که حرف برید و من به اون منتخب میون د شمای گ ب با چ
شههده خیره شههدم و تیام دسههت به گوشههه های لبش برد تا اون خنده ی اومده تا 

 روی لبهاب باال نیاد.
 

 خوشگله مامان؟ -صیام 
 

 آخه اون باربی با موهای بلوند رو روی زمینه ی صورتی کجای دلم بذارم من؟
 
 مامان جان این دخترونه است. -
 

 اسه تو بخرم.خودم میدونم و میخوام و -صیام 
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 تیام باز سر کرد تو گوشم و نفساب امشب کوالک میکنن.
 

 بچم هم فهمید الرر شدی که این مدل سایز انتخاب میکنه. -تیام 
 

بی توجهی خرج تیام کردم و در همراهی با صیامم به زور لباسی برداشتم و تیام 
مرد با اون مدل  هم با سههلیقه ی خودب یکی برداشههت و حیا هم نداشههت این

 های منافی عفت دارب.
 

کمی بعد روی اون صههندلی های فانتزی بودیم و صههیام با ماشههین شههارژی تو 
 دستش خوب بود و تیام به من خیره.

 
دسهت زیر چونم بردم و موهای حالت داده شهدم رو از جلوی چشهمام کناری 

 زدم و تیام هنوز هم خیره بود.
 

 نه.مامان امشب با ما بیا خو -صیام
 

 و برق نگاه تیام رو میشه معنی کرد؟
 
 تو با من بیا خونه آهو جون. -
 

 آخه بابا گفته تو بیای خونه ما. -صیام 
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 و من چشم رره ی رفته به صیام رو دیدم.

 
 نباید میگفتم ؟ -صیام 

 
 و من لبخند اومده تا روی لبام رو بلعیدم و تیام اینبار خودی نشون داد.

 
 است و همونی که با هم توب خوب بودیم.همون خونه  -تیام 

 
 خونه ی آهو رو ترجیح میدم. -
 

سی یه روزی باید به خونه ی خودب  -تیام  شی ؟ هرک تا کی میتونی مهمون با
 بگرده ؟

 
 نمیخوای که بگی خونه ی من خونه ی توئه. -
 

 هست و نمیتونی انکارب کنی. -تیام 
 

 پوزخندم آزارب داد و من بد شدم؟؟؟؟
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 که از تو دل کندم بس که مردم آزاری من
 

*********** 
 

صیام به خواب رفته بودو من خم شدم و گونش رو ب*و*سیدم و در رو بستم و 
 تیام پیاده شده و تکیه کاپوت داده گفت : هم اونو اذیت میکنی هم خودتو.

 
 وقتی از اول تو گوشت بخونن باید دل بکنی برات عادی تر میشه. -
 
 شد؟ -
 
 یشه.م -
 
 شب خوبی بود و من هیچ وقت دلتنگ نشدم ولی امشب دلتنگیامو پس زدم. -
 

 نگام به آسفالت ناهموار کوچه بود و دست اون گونم رو لمس کرد.
 
 باب آمبن و نبودنت درده. -
 

و سههوار شههد و من نگاه آخرب رو باور کنم یا رفت و آمدهای عجیبش رو با 
 آیلین؟
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 م دیدم تو رز تابستون چقدر زم*س*تونهدلت که میلرزید من با چشا

 
*********** 

 
عصههبی بودم و پای راسههت اومده روی پای چپم رو فاقد ریتم تکون میدادم و 

 نگام به هرجایی بود جز نگاه طوسی روبروم.
 
 همیشه قکر میکردم وقتی ببینمت خیلی حرفا دارم که بگم... -
 
یدنتون فکری - قت در مرود د فاب فکری  من هیچ و که در مورد حر نکردم 

 بکنم.
 
 بابات پرت کرده؟ -
 
بابای من پرم هم بکنه عوضش اونقدری نامرد نیست که بچه هاشو بی خیال  -

 شه و بره دنبال هرزگیش.
 
 من هیچ وقت هرزگی نکردم. -
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هرزگی فقط با یه نفر جز همسههر خوابیدن نیسههت و هرزگی همون فکریه که  -
 یکی دیگه.جز شوهر میره واسه 

 
 هر کسی دالیز خودشو داره. -
 
 دالیز یا نظر؟ -
 
 آیلین میگفت مهربونی. -
 
همه ی آدما دو شههخصههیت دارن و شههاید آیلین با این شههخصههیتم برخوردی  -

 نداشته.
 
 من بدی کردم درست و شما دوتا چرا خوبی نمیکنین؟ -
 
دوتا پسههر  چرا براتون مهمیم ؟ شههما زندگی خودتونو داری و خوشههبختین و -

 دارین.
 
دوماه تو این شهههر نموندم که جوابم نه باشههه و میخوام با من بیاین و بهترین  -

 زندگیو براتون....
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زندگی من وقتی قشنگه که مامانم کنارم باشه و که من پیشش باشم و که حس  -
 کنم همیشه هست.

 
 همیشه فرشته تو زندگی من بوده. -
 
 ین.شما همیشه تو زندگی اون بود -
 
 من میخواستم ببرمت. -
 
ممنون که نبردینم و من االن کسایی رو دارم که صد در صد با زندگی با شما  -

 نداشتمشون و من بدبخت نیستم و کسایی هستن که نگرانم بشن.
 
همه ی این سههاال منتظر این بودم که بزرگ بشههی و خودت بتونی تصههمیم  -

 بگیری که انتخابم کنی.
 
 ظرتون نبودم.من هیچ وقت منت -
 

اشک چشماب رو با اون دستمال ریز ریز شده گرفت و من کیفم رو برداشتم و 
در حال گذشههتن از کنارب گفتم : وقتی از یه چیزی میگذری دیگه به دسههت 

 نمیاد و امیدوارم دیدار آخرمون باشه و خداحافظ.
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تن که روی صههندی سههوناتای آیلین کشههیدم گفت : امیدوام اون روحیه ی 

 بونت باال نزده باشه و نبخشیده باشیش.مهر
 

یه وری خندی به رسههم تیام زدم و اون نیشههخندی تحویلم داد و گفت : اون 
حاال چی شهههد ؟ رفتنی  گاری... ته روت ان گذاشهه تاثیر  که خیلی  مرتی

 شدی؟...البته اگه اون مرتیکه بذاره.
 
 برای چی برم؟ -
 

ای خط چشههمش رو لپم رو با دو انگشههت کمی کشههید و من همیشههه مدل ه
 تحسین کردم.

 
 مثه اینکه خونه خبراییه و شاهین گفته بریم. -
 
 شاهین موندنیه؟ -
 
این پسههره هیچ وقت تو زندگیش برنامه ریزی نداشههت و برای موندن هم آدم  -

 باید دلبستگی داشته باشه که شاهین جز مامی جونش هیچ دلبستگی نداره.
 
 من همیشه فکر میکردم تو و اون... -
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 خیلیا این فکرو میکنن...یکیش همون پاشا. -
 
 دوسش داری؟ -
 
 تو چی ؟ دوسش داری ؟ -
 
 کیو ؟ -
 
تو زندگی تو فقط یه مرد جدی بوده و فاکتور میگیریم از پسههرعموی پاشههها  -

 البته.
 
 داری کدومشونو بازی میدی آیلین ؟ -
 
 من فقط بازی میکنم و کارگردان یکی دیگه است. -
 
 م مشکوکین.تو و تیا -
 
 چیمون ؟ رابطمون ؟ ...به هر چی میبینی اعتماد نکن آمین. -
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 سرم پر از سواله. -
 
بپرس و ولی از کسی که باید بپرسی و مطمئنا تا تیام نخواد من نمیتونم حرفی  -

 بزنم.
 

از این راحت تیام گفتنش کمی و فقط کمی حرصههم گرفت و مدیونه کسههی که 
 فکر کنه من حسودم... لحظه ای

 
از ماشین که بیرون زدیم و شاهین با اون شلوارک و رکابیش به پیشوازمون اومد 

 آیلین ررزد که...
 

 سی سالته شاهین و یه کم آدم باب. -آیلین 
 

بی خیال اون دو تو ب*ل*ل مامانم فرو رفتم و مامان ب*و*سیدم و کنار گوشم 
 گفت : دیدیش؟

 
شب تا - شیدتو بی خواب  شره میبندم دی صبح هم خودت نخوابیدی هم جم

 کردی.
 

ستان رفته بود و  شهر ستم و خانم گز چندی بود که  ش کنارب روی کاناپه ای ن
 دیگه هم برنمی گشت.
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شنیدم رفتن بود و  - شنید و ته حرفایی که گفت و  شنیدم و حرف زدم  حرف زد 

جلدتم  و بس...کفتربس و ته حرفایی که گفتم و شنید هم یه مامان داشتنم بود 
 مامان.

 
جمشههیدخان رو روبروی خودم دیدم و سههالمی کردم و نگام به طرفی کشههیده 

 شد که شاهین بود و دست گرد گردن آیلین انداخته.
 

به عکس العمز آیلین کشههوند و این دختر بی  اومدن یکی از پله ها نگام رو 
 تفاوتی رو خوب بلده.

 
کاب جمشیدخان کارب رو به این خونه بحث جمشیدخان و پاشا اذیتم کرد و 

 نمیکشوند.
 

لرزب دسههتای آیلین توی دیدم بود و من نگام پی قدمای نامتعادلش به سههمت 
 پله ها بود و نگاه پاشا هم بود.

 
دست روی دستگیره ی اتاقش گذاشتم و دراز کشیده بود روی تخت و میلرزید 

 مالفه های تختش. و حرفایی رو زمزمه وار میگفت و چنگ انداخته بود به
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شتم و به زور به دهنش  شت قاب عکس دکور اتاق بود رو بردا قرصایی رو که پ
رسههوندم و کم کم حرکاتش عادی تر شههد و دکتر چقدر تلخ در مورد ریشههه ی 

 این لعنتیا گفت و ما شنیدیم.
 

 و این دختر حساسه...
 

 خیلی حساسه...
 
 حالش خوبه؟ -
 

 اب به قاب در. شاهین بود و تکیه
 
 هیچ وقت خوب نمیشه و هیچ وقت... -
 

 طفلی دلش لرزیدو دلش دوباره شکست
 

 تو رز تابستون تو کوچه برف نشست
 

شته ی  شته و ندا شیدخان گرفته بودم و همه ی ترس دا سینی چای رو برای جم
 تنم رنگ چایی بود و دیگر ترسم همون امتحان لعنتی ادبیاتی که فردا داشتم.
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های نرمش رو روی پله ها دیدم و اون به سههر تکون دادنی مهمونم کرد و قدم 
 جمشیدخان توی تلفن داد کشید.

 
های خوب  پا ناموزون  ید و من خیره ی حرکات  های نرمش کمی لرز قدم 

 قلمش بودم و درک نمیکردم این لرزب افتاده به جون این پاها رو.
 

شید  صورت ک ستی به  شیدخان نگاهش رفت روی اولین کاناپه افتاد و د و جم
 پی دستای چسبیده به صورتش.

 
قدم های بلند جمشههیدخان رو دیدم و صههدای آیلین آیلین گفتنش گوشههم رو 

 خراب داد.
 
 چرا منو نگاه میکنی ؟ برو قرصاشو بیار و پشت قاب عکسشه. -
 

 دلت که میلرزید من با چشام دیدم
 

 تو رز تابستون چقدر زم*س*تونه
 

*********** 
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 دلم واسه خودمون میسوزه. -
 
 چرا؟ -
 
راست میگی واسه تو نباید دل سوزوند و تو خوشبختی و خیلیا رو تو زندگیت  -

 داری و ولی من همونی هم که میخواستم رو نتونستم داشته باشم.
 
 چرا عاشق پاشا شدی؟ -
 
 تو چرا عاشق تیام شدی؟ -
 
 من عاشق اون نیستم. -
 
و میشههناسههم و تو همیشههه واسههه چیزایی که هسههتی و من خواهر کوچولوم -

 دوسشون داری حسادت خرج میدی و االن هم داری به من حسادت میکنی.
 
 من از اولش میدونستم که تیام حق توئه. -
 
به خاطر دیگران از  - که دوسهههت داری بجنگی... عادت کن واسهههه چیزایی 

 خودت نگذر.
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 مگه تو واسه پاشا جنگیدی؟ -
 
 یجنگه که پسش نزنه.آدم واسه چیزی م -
 

کمی تو سههکوت اتاق نگاب کردم و اون خیره ی سههقف گفت: اون هم میدونه 
 من مریضم و وقتی فهمید ازم دل کند...شاید اصال دلی نداشت.

 
 تو مریض نیستی. -
 
شه میفته تو جونم و دکترم دز  - ستم که وقتی بابام داد میزنه رع ستم آمین و ه ه

سه میبره صامو هرجل صدای بلند  قر ست که من هر وقت  باال و حالیش هم نی
شون  شنوم یاد دعواهاب با آذر میوفتم و باد اون باری که به خاطر دعوا بابامو می
ستن پرت کرد تو انباری زیر پله ها و  شک سه یه لیوان  شد و منو وا صبانی  بابا ع

 یادب رفت دختری هم داره.
 
 یمون عادی نبوده.من و تو هر دومون ترسایی داریم چون زندگ -
 
ببین آمین حرف من دیوونه بودنم نیسههت حرف من تویی که نمیخوای یه بار  -

 حرفای او تیام بدبختو بشنوی.
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 حرفای کسی رو که دوستت داره؟ -
 
 حرفای کسی رو که دوسش داری. -
 
 من خسته ام. -
 
 ممنون که به خاطرم موندی. -
 

شه شه همی صبح  و چرا من بابت اون رع شبی رو  بوده تو تن خواهرم تو اتاقش 
 میکنم؟

 
*********** 

 
آهو نقی زد و من کوبیدن تو پهلویی مهمونش کردم و یه کوفت هم ضههمیمه ی 
ماجرا شد بابت این نقای نبوده برای عدم حضور ساالر خان تو این خرید لباس 

 برای عروسی.
 

 خوبه این لباسه؟ -عاطی 
 

گاهی کردم و وثوق قبز من ارهار فضههلی کرد و به شههکم کمی پیدای عاطی ن
 عاطی رو چشم رره رو جا گذاشت.
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 نچ و بچم توب راحت نی. -وثوق 

 
آهو ریزی خندید و عاطی هم بغ کرد و من لباسههی دیگه نشههون دادمش و اون 
شد  ضی  ذوقی کرد و وثوق برای من اخمی کرد و چقدر مخش رو خوردم تا را

 جان خواهر. گوشه چشمی مهمونمون کنه این
 

برای پرو لباس رفته بودن عاطی و آهو و من و صههیام و وثوق هم روی نیمکتی 
 انتظار میکشیدیم.

 
وقتی نبودی و وقتی دربه در دنبالت بودم گمونم برد به خونه ی مادرت  -وثوق 

ولی میدونسههتم کلید نداری خودت یه روز گفته بودی اون خونه رو بی کلید 
ی مامانت درو باز کنه برات و آمین دورمون زدی دوسههت داری و دوسههت دار

 بدجور و رصه دارمون کردی دختر.
 
 دیگه کمتر کسی یادشه. -
 

فریدون خان یادشههه که هربار زنگ میزنه و زخم میزنه به تیام وتهمینه  -وثوق 
جون یادشههه که فقط ورد زبونش آمینه و مامانم یادب نرفته که دلش پر میزنه تا 

 دم نرفته و صیام یادب نرفته...تیام هم یادب نرفته...ببینتت و من یا
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 از بس شکستم داد شکز شکستن بود

 
 آ*ل*و*ب اون تنها سرمایه ی من بود

 
دست بهزاد نرم به شونم فشاری آورد و رفت تا به مهمونای دیگش خوب آمدی 

 بگه و من لبخند زدم به اون دختر سفید پوشی که با آهو درگیر بود.
 
 م خیلی خوشبخته.حس میکن -
 
 آره و اینکه یکی دوستت داشته باشه خیلی خوبه. -
 
 فکر نمیکردم اومدنم به اینجا زیاد خوب گذشتن بهمو داشته باشه. -
 

بی تفاوت نگاهی مهمونش کردم و اون خیره ی کسی شد و رد نگاهش میرسید 
نار کبه اون مردی که از ابتدای مهمونی تکیه زده به بار دسههت به جیب و کت 

 زده وایساده بود.
 
 چه خوب تیپ. -
 

 یک چیزی تا گلوم جوشید و باال اومد و من نگاه دزدیم.
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 همیشه از خودم می پرسیدم این مرد با این رفتار خاص نصیب کی میشه. -
 

 باز سکوتم بود و چیزی که تا گلوم باال می اومد و معدم رو میسوزوند.
 

 تصویر دردامه اشکای پنهونیم
 

 گه تو دنیا با هم نمی مونیمما دی
 
 به نظرت از این بشر از خودشیفته برمیاد که پیشنهاد ر*ق*ص بلد باشه؟ -
 

 دلتنگی میگیره تموم دنیامو
 

 کسی نمی فهمه بعد تو حرفامو
 

قدم هاب برداشته شد و دل من بی تاب...نفسم در نمی اومد و کاب تا به این 
 یلین نداشت.حد خدا نظر ویژه ای به این حرفای دل آ

 
 دیگه نگات به انتظارم نیست
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 اینجا کسی دیگه کنارم نیست
 

به تکون سری مهمونم کرد و من نگاه دزدیم و این مرد نفوذ ناپذیر سکوت پیشه 
ست که آمین بمون و نبودنت درده  شی نی شب همون مرد چند روز پی کرده ی ام

 ن؟...هست؟رو ورد کرد و پاشید به جون شیشه ی ترک برداشته احساس م
 

 انگار تنهایی. -آیلین 
 

ته و نبود و خیره ی اون دو  به نیمرخش دوخ گاه  بار خیره ی من ن گاه اون این ن
 گوی خاکستر رنگ چشمای آیلینش بود و بس.

 
 خوشحالم میکنی همرام باشی. -تیام 

 
مه ی هنوز ررور  که اون نی ندازم کرد و دیدم  که آیلین زیرچشههمی برا و دیدم 

شته ی تنم چنگ زد به آخرین مهره های کمرم تا نگه داره این تن آماده ی هر  دا
 لحظه سقوه رو.

 
سنگ دار  شیدم نرم به دیوار  ست ک شون به گروه ر*ق*ص رو دیدم و د ستن پیو

 خونه ی پدری سارا و راهم کف شد میون تراس تنها مونده ی مجلس.
 

 چشمامو میبندم یادم بره رفتی
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 خوشبختی یادم بره بی تو گم میشه

 
میون کانتکتای اون گوشههی مثز من میون این همه آدم بی کس مونده دسههت 
بردم روی شماره ای و بوض رو با مخلوه اون آب های ماسیده میون دهنم فرو 
های نفسههم گیرکرد و من موندم و  باز گیر کرد...اون لعنتی میون مجرا دادم و 

 الویی که شنیدم و صدای خشدارم که جوابشو داد...
 
 صدات میلرزه چرا ؟ سارا رو عروس کردی بوض داره؟ -
 

 دلتنگی میگیره تموم دنیامو
 

 کسی نمی فهمه بعد تو حرفامو
 
 چیزی شده؟ -
 
سه  - شن و دلم وا سرخ ب شمام  شم به هم بریزه و چ چیزی نگو و نمیخوام آرای

 دختر تو آینه بسوزه.
 
 بگو چی شده ؟ بگو باز چه کرده اون شوهرت؟ -
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 نگه کوروب.دلم ت -
 
 تنگ چی؟ -
 
همون روزایی که من بودم و آهو بود و سهههارا و همون روزایی که سهههه تامون  -

سوزن میزدیم و وسعت دنیامون همون چرخ خیاطی گوشه ی اتاق بود و همون 
به آرامش  نار برکه ی ویالب  مانم بود و ک ما کز دل خوشههیم  که  روزایی 

سیدن....برنمیگرده سارا هم که  ر ساالره و  شو با  اون روزا و حاال آهو کز روز
شده مال بهزادب و حاال فقط منم کورروب و منم و مامانی که دیگه فقط  دیگه 

 برای من نیست.
 
 چرا بوض؟ -
 
 دلم یهو گرفت. -
 
 یهو ؟ -
 
 آره خب و سارا رو دیدم و دلم یهو تنگش شد. -
 
 فقط واسه سارا؟ -
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 نده.نگو کوروب و آزار  -
 
 ما رلط بکنیم. -
 
 باید برم. -
 
 به خودت فکر کن و به سارا که خوشحاله و امشب بذار خوب باشی. -
 

 کمی سکوت و منی که شکستم این آرامش ریخته میون فضای تراس رو.
 
 کوروب؟ -
 
 جانم؟-
 

 جانم همه رو عادت دارم بذارم پای عادتشون.
 
 ممنون که هستی...خداحاظ. -
 
 میبینمت. -
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 چشمامو میبیندم حتی تو بیداری

 
 سردرگمم از این روزای تکراری

 
*********** 

 
مامان دستم رو نرم فشرد و من میدونستم که این روزای با جمشیدخان بودن رو 

 دوست داره من دوست داشتن های اون رو دوست دارم.
 
 به تیام فکر میکنی؟ -
 
 من ازب گذشتم. -
 

 خونم ببینممن گذشتم از تبی که تو رو تو 
 

 راضیم به اینکه گاهی تو رو میتونم ببینم
 

درد چشههماب رو ندید گرفته چشههم چرخوندم مین جمعیت و خنده قاطی 
صدای زنگدار از شدت بوضم دادم و گفتم : سالی و آهو کوشن ؟ به این پسره 

 اعتباری نیستا و یهو دیدی زود زود خاله بزرگ شدی رفت فرشته خانوم.
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ستم  شت د شدت بوض خندیدم نرم پ صدای حاکی از  زد و من با همون زنگ 

شه بی  صیت همی شخ شرد و این عطر خنک مردونه مطابق  شونم رو ف ستی  و د
 رحم جمشیدخانه و بس.

 
سر تو گوب مامان برده و شیطون شدم و این شیطنت به تن او بوض نشسته تو 

 گلوم زار میزد.
 
نتونسههت ببینه و چی خورب این شههوهرت دو دقیقه مامان داشههتن ما رو هم  -

 کردی اینجور ذلیلت شده بانو؟
 

 خنده ی مامان رو دوست داشتم و مامان رو باید دوست داشت.
 

 آیلین دوساعته با اون مردک چی میگه ؟ -جمشیدخان 
 

 جمشید یه امشبو... -مامان 
 

 من هیچ وقت دخترامو بی خیال نمیشم. -جمشیدخان 
 
 شخصیت پدرانتون بودم. من همیشه کشته مرده ی این -
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 طنز رفته به خورد حرفام رو فهمید و و بیشتر شونم رو فشرد.

 
 بهتر نیست تو این شرایط شوخی نکنی؟ -جمشیدخان 

 
 شوخی ؟ زندگی من پره از شوخی این یکی هم روب. -
 

 ببینم امشبو میتونی به دهن بچم زهر کنی یا نه؟ -مامان 
 

کاب میدونسههت این زن نشههسههته روبروب و این ردبازی های مامان بود و 
 زندگی به کامش تلخ شد امشب.

 
 نمیدونی اون دوتا دارن چه رلطی میکنن؟ -جمشیدخان 

 
 جمشید ؟ -مامان 

 
 جانم؟ -جمشیدخان 

 
 این جانمش هم با ردی بود و من موندم که چطور به طالق نکشیدن این دو...

 
 من میرم پیش سارا. -
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 ت میمونه که اون پسره الیق این نبود که عا...برو ولی یاد -جمشیدخان 

 
 جمشید... -مامان 

 
 قدم هام کشیده و معدم به تیر کشیدن افتاده شد.

 
 نه میتونم از این احساس رها شم تا تو تنها شی

 
 نه اون اندازه دل دارم ببینم با کسی باشی

 
*********** 

 
حروم کمرب کردم و آهو ترتر خندید و چیزی تو  سههارا هقی زد و من کوبیدنی

گوشههم گفت و سهههارا رش کرد از خنده من کمی و فقط کمی از این همه بی 
 شرمی خجالتزده شدم.

 
 خوشبخت شو. -
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سیده گفت :  شو ب*و* ساراب انداخته و روی موها شونه ی  ست دور  بهزاد د
 خوشبختش میکنم.

 
 خدا واسه هم حفظتون کنه. -آهو 

 
 ایشاال واسه تو و ساالر. -بهزاد 

 
 خدا بشنوه و بعضیا. -ساالر 

 
بای سهههاالر راهی  با به دعوت زن  مک سهههارا راهی خونه بختش و آهو  کم ک
شون و من هم بدون توجه به قول رفتن به خونه ی پدری راهی خونه ی آهو  خون
شیدم و روبروی حوض  سکوی راهرو ک شدم و کلید که توی در انداختم تن به 

س ش صدای زنگ در پریدم و حیاه ن سطح آب با  تم و خیره ی موج های ریز 
 خوف کمی برم داشت.

 
 باز کن آمین... -
 

این صدا کشوندم تا در و در که باز کردم و خیره ی نگاب شدم مچ به چارچوب 
 تکیه داد و خم شد روی صورت ررق بهتم و گفت : تنهایی؟

 
 کوروب از هق هام گفتم. و این مرد ر*ق*صید و من میون تراس برای
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 اینجا چی کار داری؟ -
 

 و جواب تنهایی اون جز این جمله ی کلیشه به دنبال دار بود؟
 

 یه ور لب هاب باال رفت و من حتی مدل یه وری خندب رو هم دلتنگم.
 
 گفتم بیام تنها نباشی. -
 

د و رو با دست کنارم زد و کمی بعد میون حیاه آهو گوشه گوشه رو برانداز میک
 من هنوز هم مات اون روی همیشه داشته ی تیام ملکان بودم.

 
 برو. -
 

 و صدای ولم پایینم منافات نداشت با اون کلمه ی مثال با ریظ گفته.
 
مهمون نوازیت در همین حد بود آمبن ؟ انتظار بیشههتری داشههتم از آمینی که  -

 میشناسم.
 
 خیلی وقته مرده اون آمینی که همه میشناختن. -
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 و این جمله هم انگار کلیشه داشت و من میون دعوا نرخ ردیف میکردم امشب.

 
 بروو ساعت سه نیمه شبه و خسته ام و میخوام بخوابم. -
 
 میخوابیم هم... -
 

 وکفر آدم باال اومدن که چیز عجیبی نیست و هست؟
 
 برو تیام و حوصله ی حرف زدن ندارم و نمیخوام بینمت. -
 
 پس حسویت شده. -
 

مات اون حرف موندم و قدمی به سمتم اومد و در بست و من میون دالون خونه 
ی آهو به دیوار کوبیده شدم و االن که فکر میکنم مرداد چقدر گرمه و حتی سه 

 نیمه شب.
 

دست های ستون شدب کنار سرم رو براندازی کردم و خیره ی صورت کمی ته 
 خم بکشی و پس بی زحمتریش دارب گفتم : میدونم خوب بلدی قدرتتو به ر

 بذارب واسه یه وقت دیگه جناب.
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خم شههدن صههورتش رو دیدم و نفس هاب گوشههم رو دال تر کرد و این هوای 
 مرداد هم چقدر گرمه تو این سه نیمه شب.

 
بهت گفتم که امشب نفس بریدی ؟ دل بردی ؟ خوشگز بودی و همه نگات  -

 میکردن و من...
 

و این مرداد ماه و سه نیمه شب خیلی گرمه و نفس  و هوا انگار دال تر هم میشه
 میبره این گرماب.

 
شیم توی  صدای گو شم جایی نزدیک گردنم میون لبهاب فرو رفت و  پایین گو
جیبم قطا کرد اون اتصال نیم بند رو و من دست کشیدم به صفحه و نفس رفتم 

 و برگشت و گفتم : بله ؟
 

 ه شبش گرمتر...و هوا گرمه و مرداد خیلی گرمهو سه نیم
 

 زیرسنگینی نگاب صدای آروم مهربون ترین این روزهام رو شنیدم.
 
 رسیدی خونه؟ -
 
 تویی؟ -
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 منتظر کس دیگه ای بودی ؟ -
 
 نه....نه. -
 
 حالت خوبه ؟ -
 
 حالم ؟ نمیدونم. -
 

و دسههتی هر لحظه پهلوی راسههتم رو میفشههرد و نفسههی کنار گوشههم پخش تر 
 میشد.

 
 تنهایی آمین ؟ -
 
 تنها ؟ -
 
 تو چته االن؟ -
 
 نمیدونم. -
 

 تمرکز نداشتن هم تو این گرمای سه نیمه شب مرداد ماه عجیبه؟
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 تو انگار حالت خوب نیه.... -
 

ستش  شیدم و د شد ومن نگاه تا اون تاریکی نگاه روبروم ک شده  ش شی ک گو
 بیشتر پهلوم رو چنگ زد و من بیشتر به سینش چسبیدم.

 
 ساعت سه نیمه شب باید زنگ به زن من بزنه؟ چرا این مرتیکه -
 
 زن تو؟ -
 

 و گیجی هم انگار تو ساعت سه نیمه شب مرداد ماه به گرما افزوده میشه.
 
 صنمت با اون نسناس چیه؟ -
 

 و انگار برق فحشش به خود آورد این تن ررق گیجی رو.
 
 به تو ربطی داره؟ -
 

 کند و من میون دستاب به طرف گرونی حرفم به تنش چسبید و تنم رو از دیوار
 ساختمون بافت قدیم دار خونه ی آهو کشیده میشدم.
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 دیوونه چی کارم داری ؟ -
 
 میخوام ربط و با ربط قضبه رو معلوم کنم. -
 
 دستتو بکش و ولم کن. -
 

 و این جیغ جیغ هام هم مثمرثمر واقا شدن بلد نیستن.
 

و چنگ زد و من به اون مرد به روی کاناپه پرت شههدم و دسههت اون کراواتش ر
 ر*ق*صیده با آیلین خیره بودم و حتی ذهنیتی به حرکت بعدیش هم نداشتم.

 
که به من ربط نداره و که زنم سهه نصهفه شهب با یه الدنگ ناموس دزد تلفنی  -

 حرف میزنه...تقصیر تو نیستا و تقصیرمن بی ریرته.
 

به نبرد دکمه های مانتوی تنم اومدن و م با و انگشههتاب  ن لرزیدم و این مرد 
 آیلین ر*ق*صید.

 
دستم دستش رو پس زد و دستش هنوز هم موندگاری داشت روی دکمه هام و 
لباس مجلسی و خوب دوخت هنر دست مامان که معلوم شد سر به گردنم برد 
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شد و من هق زدم و  شیده  سه های ریز و دارش از زیر گلوم تا چونم ک و ب*و*
 ی بیش نیستم انگار.دست هام لرزید و من ه*و*س

 
 چونم میون لبهاب موند و کنارم روی کاناپه تن کوبید و تنم رو به تن کشید.

 
شتی و  - شق بازی باهاب کم نذا شدم ؟ این همون تنیه که تو ع شدم ؟ بد  اخ 

 آمین چته تو ؟
 

سبونده بودم و هق میزدم و من چقدر چندب آورم با این گریه  سینش چ سر به 
 ت تموم نشده.های لعنتی هیچ وق

 
 لبهاب موهام رو به بازی میگرفت و تن من فقط ارضای ه*و*س هاشه؟

 
 چته آمین ؟ مگه اولین باره؟ -
 
 من مثه اون دخترای... -
 

 دست به لبهام برد و من خفه خونی پیشه کردم.
 
 هیس...آمین من پاکه. -
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 تیام برو. -
 
 ذره بودن باهات بوده. نمیرم و امشب همه ی امیدوم همین یه -
 
 فقط واسه ه*و*سات؟ -
 

 پوف بلندب رو شنیدم و دستش که تنم رو بیشتر به تن کشید رو حس کردم.
 

 از این رویای طوالنی و از این کاب*و*س بیزارم
 

 از این حسی که میدونی و میدونم به هم داریم
 
لب تر کنم - که  قت و منی  یاداون و بدت م چه ای  برام  ه*و*س ؟...میگم ب

 ریختن واسه ه*و*س اینجام؟...همه برداشتت همین بود؟...ناامیدم کردی.
 
 من خیلی وقته ناامیدم و از همون اولش . -
 

 کمی سکوت و حرفی که باال پایین کرد این دل بی جنبه رو.
 
 دلم تنگ عطر تنت بود. -
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 و زن بودن یعنی محتاج یک گوشه چشم بودن.

 
 همون روی مخ بودن هم معنی میده. و این زن بودن گاهی

 
تنم رو از تنش کندم و توی اتاق گم شدم و تاپ و شلوارکم جای اون لباس کار 
سط خونه راهی  سته روی کاناپه ی و ش شده رو گرفت و من بی خیال اون تن ن

 آشپزخونه شدم و آبی خوردم.
 
 دلبری کردن تو خونته؟ -
 

ه بود نگاهی کردم و اون گفت : تو چه به اونی که شونه به چارچوب در تکیه داد
شتر و یاد  سه من جذابی...اینجور که بی با این لباس چه با هر لباس دیگه ای وا
خاطره های خوبم میندازیم و همونایی که یه دختر خوشگز تو تراس ویالم منو 

 ب*و*سید.
 
همه ی آدما تو زندگیشههون یه لکه ی سههیاه دارن و بذارب اون قضههیه رو پای  -

 ه ی سیاه زندگی من.لک
 
 هیچیت به بابات نرفته باشه این زبون تز*خ*ت تنها ارثته. -

http://www.roman4u.ir/


 1105 باشم تیدعا نیبگذار آم

 
 اشتباه تو اینجاست و همه میگن من نمونه ی بارز جمشیدخانم. -
 
 نیستی و تو شبیه هیچکس نیستی وحداقز نه تو زندگی من. -
 

ز نیشههخندم کارسههاز بود و انگار دکمه های لباسههش آزارب میداد که همه رو با
 کرد و این سینه ی سیکس بک رو کجای این دل وامونده بذارم من؟

 
شب  شید و اون گفت : این وقت  زنگ خونه نگام رو تا اخمای درهمش باال ک

 کیه؟
 
 نمیدونم ولی امشب انتظار هر چیزی رو میتونم داشته باشم. -
 

 هچادر نازک آهو رو به تن کشههیدم و میدونسههتم که گام به گامم این مرد همیشهه
 کنجکاو در زندگی من وقدم برمیداره.

 
 چشمام رو گشاد کردم و مرد روبروم به لبخندی مهمونم کرد.

 
 خوبی ؟ فکر کردم پشت تلفن حالت خوب نیست و اومدم که خیالم... -
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شتم قرار  سانی پ شه جز اون حجم ان صفه موندن حرفش چی میتونه با و دلیز ن
 گرفته.

 
کوروب باز شد و بسته شد و قدمی عقب گذاشت و هز بودنش رو من به  دهن

 چشم دیدم.
 

 نمیدونستم تنها نیستی. -کوروب 
 

 و اگه تنها بود؟ -تیام 
 

 و این مرد انگار به فردی به نام کوروب آلرژی داره.
 

 من میرم و شب خوب آمین. -کوروب 
 

 ن.و انگار اشتباه کردم ...هردو مرد به هم آلرژی دار
 

 سوار پرشیاب شد و من ناراحت شدم از اون سرعت خرج کرده واسه رفتن.
 
 عادتشه شب و نصفه شب سرت خراب شه؟ -
 

http://www.roman4u.ir/


 1107 باشم تیدعا نیبگذار آم

 فرض کن باشه. -
 
 فرض نمیکنم که اون روم باال نیاد. -
 

 و دستش باز با کمرم بازی کردم و من رو امشب این مرد از راه به در میکنه.
 

 کاب*و*س بیزارم از این رویای طوالنی و از این
 

 از این حسی که میدونی و میدونم به هم داریم
 
 نمیخوای بری؟ -
 
 یه روزی همه چی رو بهت میگم. -
 
 فکر نمیکنم گفتنی مونده باشه. -
 
اگه تو اون مخ کوچولوت یه لحظه هم این فکر باشههه که میتونی از من ببری  -

 خودت هم میجنگم.میدم مختو شستشو بدن و من برای با تو بودن حتی با 
 
 انگار از آیلین ناامید شدی...آره خب کی خرتر از آمین؟ -
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 انگشت به لبم کشید و لبم سوخت و دلم باز بازیش گرفت انگار.
 
سوزونه و از چیزایی هم که خبر نداری حرف  - شه می شه ری زبونت تلخ که می

 نزن و من به هدفم که رسیدم همه چیزو کف دستت میذارم.
 
 یلین دارین چی کار میکنین؟تو و آ -
 
 گفتم بهت مبگم. -
 
تا تو بگی خیلی میشههه و حرف فردا و پس فردا نیسههت و حرف خیلی وقته و  -

 میخوام بدونم.
 
دونسههتن تو فقط تویی رو اذیت میکنه که یه عمره بی چشههم داشههت همه رو  -

 دوست داشتی و دونستنت بده و حداقز االن بده.
 
 ضربه بزنی؟میخوای به جمشیدخان  -
 
 به جمشیدخان ؟ ضربه ؟ از آیلین بپرس و کارگردان نقشه هامون خودشه. -
 
 اون هم میگه تویی. -
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 پس بهتره بگم این فیلم اشتراکیه. -
 

سود  سیده هم دلم رو به هم زد ح شتراک میون اون فیلم به ثبت نر و بگم این ا
 تلقی میشم؟

 
شون  برو به هدفت برس تیام - سته ها و من عادت کردم همه ازم به خاطر خوا

 بگذرن و حتی آرمان هم داره میگذره از تو که انتظاری نمیره.
 

و بازوهام اسههیر پنجه هاب میشههه و نفسههاب گونه هام رو دال میکنه و همه ی 
 نگاه معطوف شده ی من هدفی داره شبیه لب های اون.

 
 وشت فرو کن.همه ی انتظارت فقط از منه و اینو تو گ -
 

و کمی لب به لبم فشههرد و من هم کام دل گرفتم و این مرد امشههب رو با آیلین 
 ر*ق*صید و هدفشون هم معلوم نیست این دو نفر.

 
شه و خیالم  - شت میفرستم و بهتره این چند روز پیش تو با صیامو پی میرم ولی 

 جما تره.
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راحت داشههته باشههه  و چنگی به دلم خورد و صههیامم رو از چه بابت باید خیال
 این پدر این روزها؟

 
 چیزی شده؟ -
 

و من ب*و*سههه اب رو با این لحن نگران زیر سههیبیلی رد کردم و تلخ نکردم 
 شیرینی این حریر چسبیده به لب هام رو.

 
 تو نگران نباب و هرچی هم باشه من مواربتونم. -
 

وسههت و اون تون آخر موارب رو من دوسههت داشههتم...عاشههقم دیگه...خب د
 داشتم.

 
 کمی بعد که رفت و من تنها شدم انگار تمام تنم بی کاپتان بلک میداد.

 
 من اینجوری دلم خوب نیست و شبم با ترس هم مرزه

 
 بهشت هم اونورب باشه به این برزخ نمی ارزه

 
*********** 
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شید و من دلم پر زد برای این مادرانه هایی که  ستی به لطافت پارچه ک عاطی د

 روزی خرج میشد. باید
 

 عاطی جون نی نیت چقده لباس میخواد ؟ -صیام 
 

 شما واسه من ادا عمو جونتو درنیاریا. -عاطی 
 

 صیام لبی جلو داد و من گونش رو ب*و*سیدم.
 

 تیام بفهمه اومدیم بیرون کشتتمون. -عاطی 
 
 نمیگه چه خبره و یه بند داره کنترلمون میکنه. -
 

 وثوق هم نگرانه. -عاطی 
 
 پس یه خبری هست. -
 

شون و وثوقو امروز  -عاطی  سارا انگار کک افتاده تو تنبون سی بهزاد و  بعد عرو
 کشتم تا بتونم بیام خونتون.
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 تیام هم واسه صیام و من بپا گذاشته. -
 

 خاطرتو عجیب میخوادا. -عاطی 
 
 برو بابا و آیلین برگشته و من نمیدونم چرا تیام هیچ اقدامی نمیکنه. -
 

تعجبی هم نداره و مزه ی زندگی با تو رفته زیر دندونش و دلشههو بردی  -عاطی 
 گلم.

 
گاه هم لبخند میچسههبه به لبم و رسههوای  گاه و ناخودآ ته دلم که رنف میره خودآ

 دوعالم میشم.
 

صیام دستم رو کشید و من خم شدم و اون تفنگ آبی رو نشونم داد و انگار عزم 
 ه خیلی جذمه.این بچه واسه خریدن این فقر

 
حسههاب کردم تفنگ رو و گوشههیم زنگ خورد و این دهمین باریه که تو این یه 

 ساعت بیرون زده از خونه اسم تیام روی صفحه حک میشه.
 

اینبارو بی خیال جواب ندادن جواب دادم و داد اون مرد اکثرا عصبانی تو گوشم 
 پیچید.
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 کجایی؟ -
 
 بیرون. -
 
 روز...آمین فقط چند روز... چرا لف میکنی ؟ گفتم چند -
 
 داشتم تو اون خونه می پوسیدم. -
 
بیخود واسههه من لوس نشههو و نازت خریدار داره تا وقتی که من حس خطر  -

نداشههته باشههم خانوم و حاال عین بچه آدم میرین سههوار ماشههین راننده ای که 
شد میایم دنبا شین و برمیگردین خونه و کار من و وثوق تموم  ستادم می تون لفر

 شب شام بریم بیرون.
 
 دلت میاد خودت به بچت بگو که کز خوشی امشبش پریده. -
 

و با دست تکون دادن عاطی دست صیام رو کشیدم و از عرض خیابون گذشتم 
 و جیغ عاطی در اومد و من فقط صیام رو کنار کشیدم و....

 
 عصبی دست به سر بردم و باز صدای هق عاطی باال رفت.
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 دختره ی نفهم به درک .... این -وثوق 
 

 اووی من رو شنید و چشم رره رو دافا شد به این اووی.
 

 آخه اگه چیزی میشد... -وثوق 
 

 دت شده...حاال برو بیرون بذار یه کم استراحت کنه. -تیام 
 

وثوق چشم و ابرویی اومد و تو این یه ساعت و نیم گذشته این چسب چسبیده 
 قی از این دوتا درآورده بود رو خدا شاهد بود.به گوشه ی ابروی من چه قشقر

 
ستش توی موهای بیرون زده از گوشه  موندن تیام توی اتاق روی مخم رفت و د

 ی شالم.
 
 حرف گوب نمیدی دیگه و اگه چیزیت میشد... -
 
بابتت ضههربه  - یه جوری من و بچت  ید  با باالخره  نه  چه بیرون میرفتم چه 

 بودم صیام بود.بخوریم و درضمن هدف اونا من ن
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یت نشهههه... دت عزیز وقتی اون چسهههب  - که چیز نت  پا مه آدم می آمین این ه
 چسبیده به گوشه ابروت انگار یکی وایساده رو خرخرم.

 
 اون همه آدمت هیچ رلطی به جز آمار دادن که بلد نیستن نه؟ -
 
 شهیاد حسابشونو میرسه و فقط کمتر لف کن و من فعال زیر تیغ تهدیدشونم. -
 
 داری چی کار میکنی؟ -
 
ندارم دارن خرخرمو  - یه نقشههی  قا چون تو این قضهه کاره ام و دقی من هیچ 

 میجوان.
 
 میشه بریم؟ -
 
 جواب سی تی اسکنات اومد رفتیم. -
 
 صیام... -
 
 شهیاد بردتش خونش...آمین تالفی امروزو سرت درمیارم. -
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در رو با مکث باز کرد و من مرد نسههبتا جوونی رو دیدم  پوفی کشههیدم و تقه ای
 که لبخندی به تیام زد و دستش رو فشرد.

 
 شرمنده و ازاین یکیش خبر نداشتم. -
 
 من یه ماهه دارم به خاطر شماها اذیت میشم و خونوادم مورد تهدیدن. -
 
و میفهم و ولی ما مجبوریم و رئیسههشههون تا دو روز دیگه وارد ایران میشهههه  -

 میتونیم همه چیزو تموم کنیم.
 
 فقط زودتر و چون اگه اتفاقی واسه همسرم افتاده بود اینقدر آروم نبودم. -
 
 همونطور که پسرتو حفظ کردم از این به بعد کز خونوادتو حفظ میکنم. -
 

تیام سری تکون داد و اون مرد گفت : من باید برم و ولی جز آدمای خودت چند 
 م برای مراقبت گذاشتم و اینم چون سرهنگ رفیق باباته.نفرو با اختیار خود

 
 خوبه. -
 

 و اون مرد رفت و نگاه من تیامی رو دید میزد که بهم خیره بود.
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 میدونم و باید زودتر بهت میگفتم. -
 
 من عادت کردم همه بعنوان آخرین نفر منو خبر کنن. -
 
دی برای صیام تو اون دز دقیقا تو کشمکش هام با تو فهمیدم چرا هیچ اتفاقی -

ست رئیسه  ست را سرگرد توی اون گروه نفوذیه و تقریبا د نیوفتاده و مثه اینکه یه 
 واینه که من تونستم از حرکتاشون خبردار بشم.

 
 سری تکون دادم و این روزها عجیب های زندگیم زیاد شدن.

 
مهمونش کردم و اون با اون  در اتاق باز باز شههد و من مامان رو دیدم و لبخندی

 همه مادرانش میب*و*سیدم.
 

 جمشیدخان هم بود و اون نگاه یخیش روی تیام ملکان.
 

 چی شد مامان جان ؟ -مامان 
 

 عمه چیزی نیست و فقط یه خراب بوده. -تیام 
 

 تو اینجا چی کار میکنی؟ -مامان 
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 دور از ذهنه که پیش زنم هستم؟ -تیام 

 
 هستن میتونی بری.خونوادب  -جمشدخان 

 
 هستم و قراره بریم خونه و منتظر سی تی اسکنشم. -تیام 

 
 و این بعد رودرویانه من رو کشته بود.

 
 تیام دوباره شروت نکن. -مامان 

 
عمه خواهش مبکنم تو زندگی خصوصیم دخالت نکنین و این بین من و  -تیام 

 آمینه.
 

یم سههاعت بعد من رو کشههون نگاه جمشههیدخان بند نگاه تیام بود و تیام تو ن
 کشون سوار ماشینش میکرد.

 
از آینه نگاهش به بیرون بود و اکثرا تو پر تردد ترین خیابون های شهر مینداخت 

 و مسیر زیادی طول دار به نظر میرسید.
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 میخوام بدونم... -
 
 چیو؟ -
 
 رابطه ی بین تو آیلینو... -
 
 دیگه رابطه ای نیست. -
 

 نیاز مبرمی به شنیدین رابطه ای نداشتیم داشتن.و این گوب ها انگار 
 

 بغ به تنم نشست و دست هام چلیپای سینم شد.
 
 چت شد باز؟ -
 
 میخوام برم خونه یآهو. -
 
 میریم خونه ی خودمون. -
 
 خودمون؟ -
 
 خودمون. -
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 چی ازم میخوای؟ -
 
 خودتو. -
 
 خواستنی نبودم برات. -
 
 ندارن و من دارمت. خواستن برای آدماییه که چیزیو -
 
 من چیزی نیستم. -
 
آمین خسههته ام و شههوک تصههادفت یه طرف و این کری خوندنای بابت هم یه  -

 طرف دیگه و فکر کرده میذارم تو رو ببره .
 

سههکوتی شههد و من خیره ی تردد خیابون ها شههدم و کمی بعد میون تن خاله 
 گین بود بابت اینمهری فشرده میشدم و وثوق هنوز هم با من و عاطیش سرسن

 بی خبر خرید رفتن.
 

 خوبی مادر؟ -خاله مهری 
 

http://www.roman4u.ir/


 1121 باشم تیدعا نیبگذار آم

 خوبم به خدا و فقط کمی تنم کوفته است. -
 

 برو بخواب و دادم اتاقتو آماده کنن. -وثوق 
 

 نیازی نیست و تو اتاق من میخوابه . -تیام 
 

ته لبخند  بذارم و الب جای دلم  عاطی رو ک ته ی وثوق و  باال رف و من ابروهای 
 بیده به لب های خاله مهری رو کال فاکتور میگیرم.چس

 
که  با اون تختی  تاق  ید و راهی اون ا بازومو کشهه عاطی  ند گیجی زدم و  لبخ

 نمیدونم تن آیلین رو به تن کشیده یا نه شدم.
 

 از کی تا حاال؟ -عاطی
 
 چی؟ -
 

 از کی تا حاال تو یه اتاق میخوابین؟ -عاطی 
 
 عاطی. -
 

 شناسم و دست نگاهش واسه ماها روئه.من تیامو می -عاطی 
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 و خندید و من نگاهی به اون شکم جلو اومده کردم.

 
روی تخت نشسته بودم و نگاه دور میگردوندم که تیام اومد و فنجونی به دستم 

 داد و کنارم نشست و باز درگیر اون تکه موی افتاده تو صورتم شد.
 
 خوبی؟ -
 
 خوبم. -
 
 اگه مشکلی... -
 
 و بسه و بهت نمیاد واسه من نگران بشی. تیام -
 

 پوزخندب رو دیدم و دلم یه وری خندهای معروفش رو میخواست.
 
 بخواب و خسته ای. -
 

ستش دور کمرم پیچید و دل من کمی  شد و من د تن دراز کردم و و کنارم دراز 
 این آ*ل*و*ب رو میخواست.
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 کمرم مماس سینش بود و نفس هاب رو تنم میشمرد.

 
 رف بزنیم؟ح -
 
 برنیم. -
 

 و تن گردوندم و خیره ی نگاهش شدم.
 
اولین بار که دیدمت خیلی عصههبانی بودم و همه چی به هم ریخته بود همه  -

ی نقشه هام و اون پیشنهاد بابات کفریم کرد و تو سیزده سال ازم کوچیکتری و 
 بابات به اولین نفری که رلم کرد تو بودی.

 
 خودشو داشت. اون هم بهونه های -
 
 بابات همیشه قبز از همه به خودب فکر کرده. -
 
 تو هم همینطور. -
 

 و باز موهام رو به بازی گرفت.
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 ولی این روزا قبز از خودم به تو فکر میکنم.... -
 

 دنیا همان یک لحظه بود
 

 آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود
 
 چرا این همه دو گانگی؟ -
 
 لی چیزاست که باید بدونی.ببین آمین خی -
 
 من االن میخوام بدونم. -
 
 و بعدب میتونم مطمئن باشم که تا ابد دارمت؟ -
 
 تو االنش هم منو نداری؟ -
 
 حداقز نیم بند چرا . -
 
 این حرفا منتهی میشه به آیلین؟ -
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 شاید نیمیش آره. -
 
 میترسونیم. -
 
شتر - ست دارم و اون وقتا که بهم تکیه میکنی و من محکم  وقتی میترسی بی دو

 بودنتو دوست دارم ولی نه در این حدی که دیگه به من نیازی نداشته باشی.
 
 باید باور کنم؟ -
 
 چی رو؟ -
 
 اون عشق آتشینت به آیلینو یا این حرفای دو پهلو رو؟ -
 
 .داری مته به خشخاب میذاری و من و آیلینی از اول هم نبوده -
 

 من بودم و چشمان تو و نه عاقلی و نه دلی
 

 چیزی نمیدانم از این دیوانگی و عاقلی
 
 یعنی چی؟ -
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من به هدفم رسههیدم و اونو نمیدونم و من االن هم تو رو دارم هم اون چیزایی  -
 رو که این همه براشون برنامه چیدم.

 
 داری گیجم میکنی. -
 
خورد و نه به این اسههم و این اسههم هم به  سههه سههال پیش پروژه ی آمین کلید -

 خاطر منو سوزوندن بود...
 
 خب بقیش... -
 
شان و من اون چنان هم  - شیدخان و پا صلی جم سرمایه گذارای ا ستم  میدون

مشکلی با پاشا ندارم و فقط خرده حساب هام با بابات زیاد بود و مخصوصا که 
شرکت بابات جذب شدن و چند باری بهترین خریدارهام رو خبر داشتم که به 

این صهههد در صهههد اتفاقی نبود و کینه ی خانوادگی ما هم از بابات بابت اون 
به آیلین نزدیک  که کم کم  پابرجا بود و این بود  به هم خورد هم  که  ازدواجی 

 شدم و ....
 
 تو عاشقش شدی. -
 

 خندید و موهام رو محکم ب*و*سید و این دل من امون دونستن نداره انگار.
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 چه تراژدی قشنگی میتوست باشه در این صورت. -
 
 یعنی... -
 
شنهاد  - شد و طوریکه بهش پی شناخته ترین دختر دنیا  یعنی کم کم آیلین برام 

 دادم که...
 
 که چی؟ -
 
 فکر میکنم هردومون خسته ایم و بخوابیم نه؟ -
 

 ه.و من مشتی به سینه ای زدم که به خاطر آزار من باال پایین میشد از خند
 
 خب بابا چرا رو ترب میکنی؟ -
 
 خوشت میاد اشکمو درآری؟ -
 
 اگه بدونی چشات چقدر قشنگ میشن. -
 
 تیام... -
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 و باز خندید.

 
ما به هم نزدیک شدیم و این نزدیکی تو چشم جمشیدخان بود و هدف آیلین  -

خونه به پاشا رو ن هم ضربه به باباب بود هم پاشا و خب کیه که مدل نگاه آیلین
 و خب باید اعتراف کنم پاشا با همه کثافت بودنش احساسش به آیلین راسته.

 
 نقشتون چی بود؟ -
 
ساخت و  - سهام پروژه های  شیدخان  صوال جم شتیم ا طبق پیش بینی که دا

ساز رو به نام آیلین یا به نام عمه مهشیدت میزد تا دور از موضوت اشراف کامز 
شته ب ضوت دا شیدت و بابات به مو ستیم که تو اون برهه عمه مه شه و ما میدون ا

زیادی با هم مشکز داشتن و بابات همچین ریسکی نمیکرد و تمام سهام رو به 
 نام آیلین میزد .

 
 خب اگه شما به پروژه ضربه ای هم میزدین فقط آیلین... -
 
ست آیلین  - سندا به د ضربه نمیدید و قرار بود به محض اینکه  ید ما رسنه اون 

تمام سهام رو به یکی بفروشیم که چند وقت پیش تمام اسناد اخالقی و کاریش 
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مه ی  که ه نده ی پروژه ای بود  به ب به ی محکمی  رو شهههده بود و این ضههر
 سهامداراب از بین بهترین ها انتخاب میشدن .

 
 کمی سکوت من و نگام به اون طرحای گردنبند روی سینش.

 
 ؟دزدیدن من بابت چی بود -
 
 قبول دارم که تو این مورد خیلی مقصرم و آمین من واقعا متاسفم. -
 
 تو ؟ بهت نمیاد. -
 

و این یخ های بسههته به دهنم فقط کارشههون سههرما ریختن بود و بس و گرمای 
 تنش بیشتر شد.

 
بد نشههو آمینم...دزدیدن نقشههه ی آیلین بود و قرارمون همین بود ولی یه هفته  -

ریبش زد و راه هر تماسههی رو بسههت...ولی من آدمامو  قبز از اجرای نقشههمون
فرسههتادم و قرار بود جایی این کار انجام بشههه که دوربینا به صههورت واضههح 

 فیلمبرداری کنن.
 
 اصال دزدی برای چی؟ -
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مثال به قول آیلین یه کار تاثیر گذار روی باباب و اینکه ما جشههن نامزدیمونو  -
 مدل فراخونی برای جمشیدخان جذاب بوده. تو ویالی من بگیریم با این

 
اینجاشههو راسههت گفته. و مشههکز جمشههیدخان اینه که عادی بودن دوسههت  -

نداره....و تو چرا اون روزی که اومدی تو اتاق ویال گفتی آیلین عزیزم وقتی به 
 قول خودت حسی هم نبوده؟

 
 و فیلم های ذهن من بک و پلی شدنشون گرفته امشب.

 
صنمی همه این رو - زها بنده ی پولن و اون آدما اجیر بگیر بودن و من زیاد هم 

باهاشههون نداشههتم و احتمال اینکه جمشههیدخان بعدها بخواد از طریق اونا از 
 رابطه ی من و آیلین خبردار بشه وجود داشت و اکثر اون حاالت تظاهر بود.

 
 کتک خوردن من هم؟ -
 
صبی بودم  - ستم خواهر آیلینی و ع شه هام به من نمیدون و میترسیدم همه ی نق

 هم ریخته باشه و من دستم یه جایی بند نباشه.
 
 چرا پیشنهاد جمشیدخانو قبول کردی ؟ به خاطر اینکه بهت اعتماد کنه؟ -
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 من... -
 
 همه چی به ضرر من تموم شد و آره؟ -
 
 ضرر؟ -
 
 وضرر و اینکه تحقیر بشی و کتک بخوری و بابات نخوادت و پیشکشت کنه  -

اینکه دوشب شوهرت بی رحم بشه و بیفته به جونت و اینکه درد صیوه ای بود 
شته  شی و اینکه حتی یه خونه هم ندا آزارت بده و اینکه برای همه آخرین نفر با

 باشی ...اینا ضرر بود و خیلی ضرر بود تیام.
 
 جبران... -
 
ن نی ؟ رد اومیتونی ؟ درد اون دو شههبی که هنوز به تنمه رو میتونی جبران ک -

 کمربندی که تا ابد روی کتفم میمونه رو چی؟
 

خش برداشت صدای نزدیک گوشم و من دلم امشب بیرون ریختن میخواست 
 و بس.

 
 جبران میکنم. -
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 خسته ام. -
 
 پس بیا امشبو راحت بخوابیم. -
 

 و دست هاب حصار تنم شد و پیشونیم به حجم سینش پیوست.
 

*********** 
 

 دور زانوم محکم تر شد و چونم بیشتر به زانوهام چسبید. دستام
 

 امشب به اندازه ی همه نداشته هام فرو ریختم...
 

 هق شدم و به تن خودم ریختم...
 

 امشب دال داشتم و دلم کمی مرهم خواست...
 

ندازه ی ب*و*سهههه های ریز مرد این روزهای من و روی  به ا مرهمی هرچند 
 گردنم...

 
 پیش کش شدن رسیدم ....امشب به باور 
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 و بالکش هم بودم و خبر نداشتم....

 
امشب حسرت خواب آروم اون مرد به هدف رسیده رو دیدم و تنم هنوز هم پر 

 از آرام بخش بود و آرومی بلد نمیشد...
 

 امشب دلم کمی صیام میخواست و عطر تنش رو به ریه کشیدن...
 

 امشب دلم...
 

 دلم اعتراف میخواست...
 
 حتی معمولی... و
 

 چیزی شبیه دو کلمه...
 

 و حتی با تلفظی نه از ته دل...
 

 زن که باشی گاهی محتاج میشی...
 

 مثز من زن بوده در بیست سالگی های نیمه شب شهریور ماه...
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 زن که باشی دلت اس ام اس میخواد....

 
 از اون عشق بازی های صفحه کیبوردی میخواد و آنالین بودن...

 
که باشی و نچشی اینها رو دلت شکستن که نه ترک برداشتن رو خوب از بر  زن

 میشه...
 

زن که باشی و بیست ساله دلت چیزی شبیه هجی های دوستت دارم میخواد و 
 بس...

 
 ومن امشب اعتراف میخواستم نه آنچه گذشت...

 
 چرا نمیخوابی؟ -
 
 دارم فکر میکنم. -
 
 به من؟ -
 

 اعتماد به نفس هاب من رو کشته. و این
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 به اینکه دلم....دلم میخواد برم پیش مامان. -
 
 خب فردا یه سر میزنیم. -
 
میخوام یه چند روزی خونه ی جمشههیدخان بمونم و آهو و سههاالر هم دارن  -

برنامه ی سههفر میچینن و میخوایم بریم تبریز و راسههتی باید روپوب مدسههه ی 
حریرب هم هسههت و کارام زیادن... فکر میکنم حاال صههیام هم بخرم و لوازم ت

 خوابم میاد.
 

 و تنه زدم به تنش و من فقط دوستت دارم میخواستم نه آنچه گذشت...
 
 سالی. -
 

ست و آهو به  شتی برای کوبیدن تو مالجش خوا پس گردنی خوردم و دلم یه م
 این ابراز احساست سالی جونش خندید.

 
دور گردنم انداخت و روی موهام رو ب*و*سید چشم رره رفتم و ساالر دستی 

 و دلم برای این بودن هاب پر زد.
 

 من برم یه نگاه به این بوتیکه بندازم. -آهو 
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 نخود سیاه خری راه انداخته بوده این رفیق ما این آخریا...

 
 میدونست حرف دل منو و محرم دل بودن ساالرو.

 
 گفته برگردی. -ساالر 

 
 برگردم؟ -
 

 میخوادت. - ساالر
 
 باید بخوامش؟ -
 

 درد من اینه که میخوایش و طاقچه باال میذاری. -ساالر 
 
باس عروس  - هان ؟ من هم دوسهههت دارم ل یه؟  با سهههارا چ گه فرق من  م

بپوشم...من هم دوست دارم ازم خواستگاری بشه....دلم برگرد نمیخواد...دلم 
س ست  ساالر من فقط بی شده میخواد وبس... المه...من هم رویا یه دلم تنگ 

 دارم ....دخترونه دارم ....آرزوی یه دوستت دارم شنیدن دارم.
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و تنها کمکش تجویز داروهای ساالرونه بود و من که دستش گرد گردنم بود رو 
 ایمان داشتم.

 
ساالر نق میزد که چرا میبینیم و نمی  ساژ زدیم و  سید و قدمی میون پا آهو هم ر

 این دیدن ها و از روی مدل دوختن ها. خریم و ما عادتمون بود به
 

کمی بعد که به خواسههته ی مامان جلوی خونه جمشههیدخان از ماشههین سههاالر 
پیاده شههدم و هوای اواخر مهرماه رو تو ریه کشههیدم باورم شههد که یک سههالی 

 گذشته.
 

مامان و آیلین هم با هم خوب بودن و ار همه جالب تر حضههور کوروب بود و 
 لبخند من.

 
رد هرچی نداشههت آرامش رو داشههت و من مدیونش بودم بابت همه ی این م

 بودن هایی که میتونست نباشه.
 

جمشههیدخان هنوز هم گاهی نامالیمت داشههت و این خصههلتشههه و کاری هم 
 نمیشه کرد.
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با کوروب میشهههد ومیدونم که میون حرفای  آیلین هم گاهی محو حرف زدن 
ست و انگ شا ضر پا شیدخان توی کوروب دنبال ردپایی از ح ار دخترهای جم

 عشق نفرین شدن.
 

شد که من کنار  شب هایی می ستخر خیره بودم و  توی تراس به حرکت نرم آب ا
 این استخر به آینده ی نداشتم فکر میکردم.

 
 چرا تنها؟ -
 
 عادت کردم. -
 

و لیوان آب پرتقال رو از دسههتش گرفتم و مامان هم لوس کردن من رو از سههر 
 گرفته این روزا.

 
 شنیدم تیام کز سهامت رو از بابات خریده. -
 

 و این یک نوت شوک بود دیگه نه؟
 
 جمشیدخان چطور سهام رو فروخته؟ -
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پشههت همه ی حق هایی که به تو و آیلین داده یه وکالت نومه خوابیده...من  -
 هم زیاد سهام دارم ولی وکالت نومه ی بابام پشتش خوابیده....میفهمی که؟

 
 ول گذاشتن چی نصیبشون میکنه به نظرت؟پول رو پ -
 
 نمیدونم...سردت نیست آمین؟ -
 

 و باید به باد پاییزی میونمون توجه کرد یا اون چشمایی که دزدیده میشد؟
 
 میخوای چیزی بگی؟ -
 
 هقته دیگه میرم. -
 

به نرمی حرکات آب اسههتخری که  باز هم دادم  به لیوان و نگام رو  چنگ زدم 
 خالی میشد. حتما تا آخر هفته

 
 میخواستم بگم.... -
 

 و نگفت...
 
 چی میخواستی بگی؟ -
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به روت  - ید در خونه ی من  ناامید شهههدی و هروقت بری بگم که...هر وقت 

 بازه...
 
 چی داری میگی؟ -
 
تیام اونقدر جربزه داره که نذاره از دسههتش بری...کاب من هم یه جوشههو  -

 داشتم.
 
 کی برمیگردی؟ -
 
 برگشتن؟...نمیدونم جزء برنامه هام هست یا نه. -
 
 کو... -
 
 هیش...آمین تو این خاک هیچکی منتظرم نیست. -
 
 من... -
 
 اونقدر تو زندگیت ررق میشی که آدمی مثز من رو یادت میره. -
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 کوروب یادم نمیره...تو برای همه ی ما عزیزی. -
 
 لی آینده پیش منه.کارای آرمان هم ردیف میکنم و قبز از سال تحصی -
 

سی که بو  ستخر و ترا و من بودم و لیوان آب پرتقال لب نزده و حرکت نرم آّب ا
 داشت...بوی عطری شبیه به بوی مردی که یک شب پناهم داد.

 
*********** 

 
 سویی شرت رو تاب میدادم و دلم کمی صیام میخواست و بس...

 
 بس که نه...

 
 المرت چسبیده به سینم... شوخی شوخی تیام هم میخواست این

 
سههانتافه ی وثوق لبخند رو لبم آورد و من نمیدونم عاطی با اون هیکز چطور 

 سوار این ماشین میشه...
 

 تن روی صندلی کشیدم و لبخند پهن کردم و گفتم : چه اعجب یاد ما کردی.
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 لبخندی زد و نگاه دزدید و من گفتم : چه خبر؟
 
 خوشت میاد این داداب ما رو سر بدوئونی؟خبر که...چرا بال شدی تو؟  -
 

 ابرو باال انداختم و گوشیم زنگ خورد و این روزها کانتکت هام هم زیاد شدن.
 
 الو... -
 
الو آمین میدونم مزاحمت شههدم ولی باید اینو بهت میگفتم...آمین پاشهها منو  -

 شام دعوت کرده...باورت میشه؟....حاال من چی بپوشم؟
 
 کن...انتخاب راحت تر میشه...در کمدتو باز  -
 
 آمین فرشته جون میگه طاقچه باال بذارم امشبو قبول نکنم. -
 

 و کمی حسادت به تنم میشینه...فرشته فقط مامان منه و مگه نه؟
 
 راهکارای مامان حرف ندارن... -
 
 میبینمت آمین... -
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 میبینمت... -
 
 دوست دارم عزیزم. -
 

 جمالت پر احساس خاندان مهرزاد. و من عادت ندارم به این
 
 کجا داری میری؟ -
 
 یه گشتی میزنیم...این آبمیوه رو واسه تو گرفتم..بخور. -
 

 آبمیوه خوردم و نگاه از جاده ی پیش رو برنداشتم جاده چالوس واسه چی؟؟؟؟
 

*********** 
 

سههنگینی روی تنم داشههتم و تکون هم نمیتونسههتم بخورم و این چشههم ها کمی 
 میخواستن. خواب

 
 اینقده وول نخور. -
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و چشمام در کسری از ثانیه باز شد و لبهای اون باز هم به عادت همیشه گوشه 
 ی لبهام رو شکار کرد.

 
 بخواب. -
 
 تو...من...اینجا... -
 

و پریدم و اون بی خیال حرکات من باز دست دراز کرد و مچم رو کشید و روی 
 تخت تنم رو به سمت خودب مایز کرد.

 
 بگیر بخواب هنوز زوده واسه بیدار شدن. -
 

 نگاه دور چرخوندم واینجا که...
 
 من اینجا چیکار میکنم؟ -
 
 بخواب آمین...خسته ام. -
 
 وایسا ببینم...تو باز...نگو که باز منو دزدیدی. -
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 میدونم مسخره است که باید زن خودمو بدزدم. -
 
 تیام... -
 
 بخواب جون تیام. جان دل تیام؟....بیا -
 
 باز میخوای چه بالیی سرم بیاری؟ -
 

 اخم کرد و تمام نگاه من به شش تیکه بودن باالتنش بود و بس.
 
 حرف مفت بسه بیا بخواب...تا فردا قراره خیلی خسته بشیم. -
 
 چی داری میگی؟ اصالمنو چطور آوردی؟ -
 
 وثوق آوردت. -
 
 فکر میکردم وثوق طرف منه. -
 
 توئه...خونمو کرد تو شیشه تا آوردت.طرف  -
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به مانتویی که روی کاناپه افتاده بود و از شهههدت چروکی نمیشهههد نگاب کرد 
چنگی زدم و اون با تفریح و دست زیر سر قالب کردن منو با اون تاپ دکلته ی 

 تنم برانداز میکرد.
 
 باید بیشتر به خودت برسی...وزن کم کردی. -
 

ستگیره پایین باال کرد شمای د شرد و با اون چ م و اون رلتی زد و گونه به بالش ف
خماری که دل بیتاب تر میکرد خیرم شد و گفت : تا من نخوام از این در بیرون 

 نمیریم.
 
 دقیقا من با تو هیچ جا نمیرم...بیا درو باز کن. -
 
 آمین چی میخوای دیگه؟ این همه برات حرف زدم اون وقت باد هوا؟ -
 
گردم خونت...من هم گفتم نه..در ضمن صیوه ی ما فردا تموم تو خواستی بر -

 میشه.
 
صبح  - شش  شتی بخوابیم این  صبحه...البته اگه میذا شش  ساعت  امروز...

 دوست داشتنی تر بود.
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 من ازکی اینجام؟ -
 
 از دیشب. -
 

 جیوم که باال رفت و لبخندب عمق گرفت دل من لرزید...یک سال گذشته.
 

 کفتر بغ کرده آلونک خوشبختی این
 

 دلتنگ تر از هر روز دنبال تو میگرده
 
 چرا آوردیم اینجا؟ -
 
شه که همینجوری تو  - سمیش میکردیم دیگه نه ؟ نم شده...باید ر صیوه تمم 

شکلی ندارم فکر کنم بابات و مامانت و خودت  ب*ل*لم بخوابی...البته من م
 یه نمه مشکز داشته باشین.

 
 چقدر وقیحی. -
 
 چرا؟ دقیقا -
 
 من تو چشم تو فقط یه هم خوابه ام؟ -



  1148 

 

 
 حرف مفت که میزنی میخوام از وسط گرت بزنم جون صیام. -
 
 جون بچمو قسم نخور. -
 
 نمیخورم وتو هم بیا تو ب*ل*ل آقاتون بذار یه دوساعت دل خوب بخوابیم. -
 
 این درو وا کن و بعد هرچقدر خواستی بخواب. -
 
 ری.آمین داری حوصلمو سر میب -
 
 یه ساله حوصلم از دستت سر رفته یه امروز میذارم حسمو درک کنی. -
 
 رافز شدم ازت این شدی. -
 
 تیهههههههههام. -
 
جون تیام ؟...خب تو میخوای هی جون تیام جون تیام بشههنوی که دیگه این -

 همه داد نداره به خودم بگو هر دو دقیقه یه بار یه جههههههههههههون بارت میکنم.
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 چقدر وسوسه سیب حوا به من از نسز حوا دق میده.و 
 

 عمر زندگی کوتاست مثز شعله کبریت
 

 عمر هرچی جز عشق مثز عمر کوتاهه
 
چی میخوای ازم ؟ تو که بهتر از م نواست ریخته...بابام نمیذاره دیگه صیوت  -

 بشم.
 
 کی خواست صیوم بشی؟ -
 

 همسفر شدن مثز دربه در شدن خوبه
 

 قدم بزن با من توی راه و بیراهه پس
 

شت و من نمیدونم که  شده بود و اون پا روی زمین گذا شاد  شم های من گ چ
 چرا مردهای زندگیم عالقه ی وافری به شلوارک دارن.

 
تو کشوی میز توالت دست گردوند و من تمام مدت خیرب بودم و انگار دستور 

شده بود و جمله ی آ شیده  سیم به گند ک خرب رو با قواعد و بی قاعد زبان فار
 تفهیم نمیشدم.
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ست دیگش رو دور تنم پیچید  ستش رو باال پایین کرد و د جعبه ی مخمز تو د
سه نگین  شتاب قفز جعبه رو باز کرد و من دیدم اون حلقه ی مزین به  و با انگ

 برلیان رو.
 
 دوسش داری؟ -
 
 چی؟ -
 

سه ی لب  سو شید و امروز و هاب من رو رویرون یه وری خندب رو به رخم ک
 میکنه.

 
دست چپم میون مشتش بود و دست دیگش میخواست حلقه به دومین انگشتم 
بند کنه که اخمام به هم کشیده شد و دست کنار کشیدم و انگار حال خوشش 

 پرید.
 
 چرا دستتو کنار کشیدی؟ -
 
 یعنی بهت اینجوری یاد دادن؟ -
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 چی؟ -
 

 شدم و نگاه اون انگار هنوز هم ررق خواب بود. دست به سینه
 
 بده این دستتو این حلقه رو بندازم بهش خیالم راحت شه بخوابم. -
 

 جاب نبود که بگم خواب به خواب بری ای مرد ؟...خداوکیلی جاب نبود؟
 
 یعنی االن داری بهم پیشنهاد ازدواج میدی؟ -
 
 نچ. -
 

مرد خواب آلود روبروی من یه وری خند به ابروهام به آنی باال پرید و باز این 
 رخ کشید و دل من بیتاب تر میشد انگار.

 
 من دارم بهت خبر میدم که داریم باهم ازدواج میکنیم. -
 
 اون وقت من کی قبول کردم؟ -
 
همون شی که تو همین تخت واسم عشوه ریختی...ناز اومدی...لبامو از جا  -

 کندی...بیشتر بازب کنم یا خاطرته؟
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از این همه حق به جانبی کفری بودم و دلم یک جفت پای مشتی میون صورت 

 ته ریش دار مرد روبروم میخواست و بس.
 
 هرکسی تو زندگیش اشتباه زیاد داره. -
 
شته  - شتی خیال برت دا سمش؟...هان...کوروب...گ با این مرتیکه چی بود ا

 من میذارم جز من نگاه بندازی تو چشم مرد دیگه ای.
 
به خودم که میام میون در و تن اون گیرم و اون با تری میون لبهاب انگشتم رو  و

 خیس میکنه و من حسی دارم شبیه ن*و*ا*ز*ب شدن با ب*و*س ای نرم.
 

شونیمو نفس گرفتم از میون  شونی اون به پی ست و پی ش شتم ن شتر که به انگ انگ
 کاپتان بلک های تنش.

 
 دلم تنگت بود المصب. -
 

 ور شنیدن ها میخواست...و دلم اینج
 

 از این شنیدن ها که دل میبرد و تن میلرزوند...
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 از این شنیدن ها که لب میبست و گوب باز میکرد...

 
 از این شنیدن ها که دل میسروند و پا میلوزوند...

 
 از این شنیدن ها که زندگی میداد و مردگی میبرد...

 
 وح به تاراج میبرد...از این شنیدن ها که خوشی میداد زیرپوست و ر

 
واسههه کشههتن آدم بسههی....میری بدرقه اون نسههناس و وقت نداری یه جواب  -

تلفن بدی؟...خیالت رسههیده میذارم بی من جایی بری؟...خیالت رسههیده 
 میذارم نفسم جایی ریر از جای من باشه؟

 
نگاه خیره ی نگاب کردم و جفت چشههمام رو نرم ب*و*سههید و تیام بلده من 

 تو راه بیاره.نابلدو 
 
 نخوابیم قول نمیدم یه بچه نذارم تو دامنت. -
 

 و چشم های گشاد من بود و قهقهه اون.
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سه  سر تو گردنم برد و من ب*و* ست دورم حلقه کرد و  کنارب درازم کرد و د
 های ریزب رو هم دوست دارم.

 
 من هنوز قبول نکردم. -
 
 لف میکنی؟ قبول نکردی و االن تنت میون تنم آرومه؟ با کی -
 
 با تویی که یه خواستگاری هم بلد نیستی. -
 

خندید و پوست گردنم میون لبهاب مک محکمی خورد و آخم هوا رفت و اون 
 خندید.

 
 با خواستگاری بی خواستگاری خانوم خونه ی خودمی. -
 

 و لبهای من کش بیاد چیز عجیبیه؟
 

 تو که باشی پیشم دیگه چی کم دارم
 

 تو دست بردارمچه دلیلی داره از 
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 حرف زدنت مالطفت نداره. -
 
 مرد با کار عشق میریزم خانومم. -
 

 و این خانوممش گوشت میشه و به تن میچسبه.
 

 من احساساتی به تو عادت کردم
 

 هرجا باشم آخر به تو برمیگردم
 

شههوکه ی لباس روبروم بودم و صههیام تو ب*ل*لم لم داده بود و مامان حس 
بودب و چپ و راسههت دسههتور میداد و از حلقه دسههت  مادرزنی عجیب گرفته

 کردن من چهارساعت هم نمیگذشت.
 

تو چرا عین این شهوکه ها جلو من نشهسهتی؟ بلند شهو االن آرایشهگرت  -آهو 
 میاد.

 
 چی؟ -
 
 به به آمین خانوم. -
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شردم و همه ی این راه رو کوییده ستش رو گرم ف شایان زدم و د ود ب لبخندی به 
 تا به امروز برسه؟

 
 واقعا خوشحالم که تیام انتخاب خوبی داشته. -
 
 ممنون. -
 
 من برم کمک...تیام انگار امروز ما رو با کارگراب اشتباه گرفته. -
 

سید و من فقط دلم کمی تیام  شگر ر سری تکون دادم و مامان با آرای خندیدم و 
 رو میخواست و حرف زدن با اونو.

 
 خوادتا.خیلی می -آهو 

 
 لبخندم رو حفظ کردم و چشم هام بسته ی سایه زدن بود.

 
شیدخان زل زده گفته  -سارا  شای جم ست تو چ ست را شته را شه...برگ دیوون

 آمین ازم حامله است.
 

 لبم رو به دندون کشیدم و این لبها هم محتاجن انگار.
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 ن روو صدای عاطی و هن و هون راه رفتنش با اون پیشی شکمش بلند شد و م

 گفته بود حامله ام مرد دیوونه ی این روزهای من.
 

شده  -عاطی  سیتو به هم بزنیم و بچم قرار  صمیم گرفتیم عرو آمین من و بچم ت
 امشب بیاد.

 
 چه هیجانی...فقط بیمارستان این اطراف هست؟ -آهو 

 
خیالت راحت...دو کیلومتر اونورتر یه خوبش هم هسههت...وقت هم  -عاطی 
 گرفتم.

 
 الهی بگردم چقدر خاله ذوق داره. - سارا

 
 عروسی دخترشه دیگه. -آهو 

 
 تو کی عروس ما میشی؟ -سارا 

 
 شاید چند وقت دیگه...ولی حاال نه. -آهو 

 
 سر دوئوندن داداشمو دوست داری؟ -سارا 
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 و من درک میکنم آهویی رو که دلش کمی چرک داره هنوز....

 
 ازب به تاراج رفت...چرک اون آپارتمان و دخترونه هایی که 

 
 چرک پس زده شدن از طرف ساالری رو داره که عاشقانه هاب رو دیر فهمید....

 
 من هم چرک دارم...

 
که روحم رو  پایین و دوشههبی  قه  تاق طب گاهی میگیره از اون ا من هم دلم 

 خراشید...
 

ستت دارم  شون میده و تمام دو سر باز میکنه و خود ن من هم گاهی چرک دلم 
 تحت الشعات خودب میگیره... ها رو

 
 ولی آدم که عاشق باشه...

 
 حساب و کتاب بلد نیست...

 
 عاشقی هست و بس...
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 دل دادن است و بس...

 
 خواستن بی دلیز است و بس...

 
 و من بی دلیز خواستم مرد این روزهام رو....

 
 مردی که گاهی بود و گاهی نبود....

 
 که دوشب سخت با اون داشتم و چند شب زیبا تو همین ویال... مردی

 
 مردی که من خواستمش و اون پرستیدم...

 
 مردی که گاهی دل برد و گاهی دل چرک کرد...

 
 من عاشقانه به عشق احترام میذارم...

 
 و عشق دلیز نمیخواد...

 
 برهان نمیخواد...
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 واد....و دل دادن دور انداختن تمام خاطرات بد رو میخ
 

 به عشق ایستاده احترام میگذارم.
 

دسههتش روی دسههتم بود و منتظر بله ی پشههت لبهام سههد شههده و من نگام به 
جمشیدخانی بود که سری به مثبت برام تکون داد و این مرد هرچقدر هم بد باز 

 پدر بود.
 

تور روی صههورتم که باال زده شهههد و تیام یه وری خندب رو به رخم کشههید 
 تو نظرب زیبام . فهمیدم

 
 مامان برام اشک ریخت و آهو و سارا پر ذوق ب*و*سیدنم.

 
 وثوق دستم رو فشرد و ساالر منو به تن کشید.

 
جمیدخان گامی نزدیک شد و من میون بوی تلخ ادوکلنش گم شدم و اون کنار 

 گوشم گفت :
 

گرچه لیاقت دختر جمشههیدخانو نداره ولی امیدوارم خوشههبختت کنه وگرنه 
 لین کاری که میکنم اینه که به زور طالقتو میگیرم.او
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 باید این جمالتو به حساب آرزوی خوشبختی بذارم؟ -
 
 اینا آرزو نیست یه مشت بایده...توجیحش کن. -
 
 باشه. -
 

 و گونم رو نرم ب*و*سید و من ته ریش هاب رو هم دوست دارم.
 

 تایی رد حال دق دادنآیلین بدون پاشهها بود و مامان زیرگوشههم گفته بود که دو
 پاشان.

 
شههاهین دو روز قبز از ایران رفته بود و تماس گرفت و من حتی انتظار نداشههتم 

 که این همه ذوق داشته باشه بابت ازدواجم.
 

 و آذر...
 

شی بهم داد و حق انتخاب بابت حرف زدن با مادری از جنس  شیدخان گو جم
 نامادری.

 
 ی گوشی جمشیدخان.و من دست کشیدم روی قرمز ترین دکمه 
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صیام بشقاب شیرینی به دست میون من و تیام نشست و یکی خودب خورد و 
با این دونفر  چه و من  یذاری ب فت تبعیض م یام بهش میگ به من داد و ت یکی 

 خوشبخت میشدم مگه نه؟
 

ر*ق*ص دونفرمون قشنگ بود و من دوسش داشتم و حسادت صیام رو از این 
 ؟بابت باید کجای دلم بذارم

 
شام میخوردن و من تنها بودم توی تراس و تیام کمی قبز رفته بود  همه توی بال 

 که شامی درخور عروس و دوماد پیدا کنه.
 

شدم که یک عمر برام پایان  ست و من خیره ی نیمرخی  ش شونم ن ستی روی  د
 همه چیز بود.

 
مه ه به آیلین نگو و حسههاس و زودرنجه...ولی اگه آیلینو دوسههت دارم تو برام -

یام فکر نمیکردم  قدت میکردم برای ت که تو این ویال ع چیزی...سهههال پیش 
شتم دور بمونی از اون  ست دا شه...من دو شبیه پدر دخترم دل بده به مردی که 
خونه و یاد بگیری بدون من بودن یعنی چی...قبول دارم که هیچ وقت دسههت 

ی...باید این جلوم دراز نکردی ولی تو به من و مادرت و دوسههتات متکی بود
درجه ی اتکار و کم میکردم...کسههی که قراره امپراطوری تجارت منو بگردونه 
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تویی...میخواسههتم آب دیده بشههی...میخواسههتم فقط طعم خوشههی نداشههته 
باشههی...سههختی کشههیدن مرد بار میاره...تو دخترمی و برام از یه پسههر بیشههتر 

ان میره...میدونم که دلش عزیزی...من سهههم آیلینو از میراث دادم...داره از ایر
گیر پاشههاسههت ولی این جدایی براب بهتره...بذار ببینیم این مردک چند مرده 
حالجه...تیام که خوب از پس خواسههتنت براومد...مامانت یه پوشههه گذاشههته 
روی میز آرایشههت...سههند تمام مایملکیه که همه ی این سههاال برای تولدت به 

باشههی...هر وقت حس کردی  نامت شهههده...نمیخوام جلوی این مردک کم 
نمیتونی تحملش کنی من پشههتتم...درضههمن میز من از سههال دیگه به تو نیاز 

 داره...نظرت با یه کمپانی پوشاک چیه؟
 

ناباور بودم و اون لبخندی به وسههعت تمام دلتنگی های بیسههت سههالم زد و من 
 تنش رو ب*ل*ل زدم و ریه پر کردم از میون حجم سینش.

 
 ب*و*سید و رفت و پدرم دوست داشتن هاب هم سبک دارن.روی موهامو 

 
 چس میگفت بابات؟ -
 
 فکر میکنم دیگه نمتونم منشیت باشم. -
 
 تو خیلی وقته منشیم نستی...نفسمی. -
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لبخندی نشست روی لبم و اون دست دور کمرم پیچید و من کوبیده به سینش 
 چی میگفت؟شدم و اون پیشونی به پیشونیم چسبوند و گفت : بابات 

 
 بهم پیشنهاد داد پشت میزب بشینم. -
 
 یعنی تو از من میخوای سرتر بشی؟ -
 
 اونو که بودم...فقط موارب باب...من تو تجارت بی رحمم. -
 

ست  سر تو گوشش بردم و گفتم : دو سبوند و من  شونم چ شونی به  خندید و پی
 دارم.

 
 من دوست ندارم...عاشقتم و میپرستمت. -

 
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز وطن خواه هیهانبا تشکر از   ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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