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 ی تعال بسم

  کیو  ییو پونزده اتاق، هجده دستشو اطیدوبلکس بود، پنج ح  یمراد اوغلو ها، چهار طبقه  عمارت
  یداشت، آشپزخونه  منیسالن کوچک تر نش کیو  ییرایسالن بزرگ پذ کیبزرگ،  ییسالن غذاخور
  ،یمی قد یعمارت باشکوه و کم نیکل عمارت داشت.صاحب ا یبه بزرگ یطور باغ  نی بزرگ و هم

 من. یبابابزرگ بود، پدر بابا

شدند و    یم  داریب یاهال یعمارت ما هر روز صبح ، به دستور بابا بزرگ ، راس ساعت هفت همه  در
  زیم یرو دیشدند  و راس ساعت دوازده ناهار با یصحبانه حاضر م  زیسر م می س ساعت هفت و نرا

کرد چون بابا بزرگ  و   یسرو صدا م دینبا  چکسیکرد و ه  یم دادیب یباشه.ظهر ها سکوت و خاموش 
خونه به   یتو دیعمارت حق نداشت شاغل باشه و با  نیدر ا یزن چی. هدندی خواب  یبزرگ م مامان
  یکردن، مفت خور   یکار م دینداشتند و با یعمارت حق تنبل  نیا یهمسرش برسه. داماد ها تاجیماه
  دیجوون و مجرد حق دانشگاه رفتن نداشتن و پسر ها برعکس با ینداشت. دختر ها ییجا، جا نیا

 کرد.  یداد م یجا ب نیمرد ا زن و  نیو تفاوت ب ضیخوندن. تبع یم دکتراتا 

رنگ رو به پا    یمشک یرو به تن کردم.شلوار راسته  یا یقهوه  یرو با کش محکم بستم مانتو موهام
عمارت بزرگ و    نیا نیکس حق نداشت ساپورت بپوشه و  رژ لب قرمز بزنه.خالف قوان چیکردم.ه

 بود.  یمیقد

خونه رو ساخت و بچه   نیپدر بابا بزرگ ا یعنی ش،یگرده به سه نسل پ یعمارت بر م نیا ی خچهیتار
کرد تا به بابا و مامان من  داینسل ادامه پ نیعمارت جا داد.ا نیا یها ،عروس ها و داماد هاشو تو

  یانسان پلمیدانشگاه تهران گذروند. مامانم د نیبهتر یرو تو  التشیمن دکتر بود و تحص یبابا د،یرس
و روابط،   یل یفام قیحق درس خوندن نداشت.از طر  ل،یا نیا یدختر ها یثل همه  رو داشت و م

کردن و   یم ی عمارت زندگ نیهم یکنن. اون ها هم تو  یشن و ازدواج م  یمامان و بابام با هم آشنا م
فاکتور   وزن عمو شهال ر  ی ها و زخم زبون ها یداشتن، البته اگه حسود  یشاد  یزندگ بایتقر
حال، بابا بزرگ   نیبابا بزرگم بود.با ا  یجلو یپاچه خوار  ی زن خودخواه، بداخالق و خدا هی.اون میریبگ
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کرد.خالصه که   یم  یعصبان شتری رو ب   الیموضوع زنعمو ش نیدوست داشت.هم  شتریمامان من رو ب
  ی. قبلش زندگدمن از همون جا شروع ش یمن هشت سالم بود و مامان بابام رو از دست دادم.زندگ

 شتم.دا یقشنگ

 *** 

که به   یلب به بدبخت ری چند فحش ز ت،ی چشمم رو باز کردم.با عصبان یتا کی  ،یآالرم گوش  یصدا با
کنار تخت   یعسل  یرو از رو یکنن.گوش  یم  داریمنو از خواب نازم ب یپشت خط بود، دادم.اول صبح 

 بالفاصله بلند شد:   کایمل یبرداشتم و اتصال رو لمس کردم.صدا

 تو در به در؟ ی_کدوم گور 

 خر کننده گفتم:   یرو مالوندم و با لحن میشونیپ

 _به به سالم بر دوست خوش اخالق خودم. 

 گفت:  تی با عصبان   کایمل

 ... یراه نباش یبه خدا اگه االن تو ا ی؟رویرو خر کن یک ی من  یتون  یم ی_ببند اون دهن رو فکر کرد

 وسط حرفش و تند تند گفتم:  دمیپر

 بشم.  نیسوار ماش رمیرسم بنداز دور، بخدا االن دارم م ی م رید شهیو که من همر دهیعق نی_ِا توهم ا

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 دم در منتظرتم.خداحافظ.  گهیربع د هیطور باشه. نیکه هم شاهللی_ا

 . یهان یتا ها ی_با

تخت انداختم.کش و   یرو رو ی کردم و گوش یو تماس رو قطع کرد.خنده ا دمیرو شن ششیا یصدا
.نگاهم به ساعت افتاد،پنج دمیهوا پخش بودن،کش یبه موهام که تو  یبه بدنم دادم و دست یقوس
برسم دم در خونه   گهیربع د هیگذره.چشمام گرد شد، قرار بود  یکه تماس قطع شد، م یاز وقت قهیدق
زدم   رجهیاز تخت و ش  نییپا دم یو هم چنان در تتخت خواب گرم و نرمم بودم.با عجله پر  کایمل ی

 یکه تو یی مجزا ییدستشو یسرم بستم، رفتم تو یبا سرعت موهام رو شونه زدم و باال نه،یآ یجلو
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 ی قهی  یمانتو عیاتاقم بود، و صورتم رو شستم، مسواک زدم و با حوله، صورتم رو خشک کردم.سر
ام رو برداشتم و  یشت.کوله پدمیپوش  یو شال مشک  ی مشک نیهمراه با شلوار ج یقهوه ا یسینگلا

دوست   یک یاون  ،یدفعه ناز  نی بلند شد، ا  یزنگ گوش یکوله.صدا یتو ختمیهله  هوله بود ر  یهرچ
شدم.مامان بزرگ با   ری عمارت سراز یکوله انداختم و از پله ها یرو تو یتوجه، گوش یبود.ب  میم یصم

من چشماش گرد شد و   دنیچارچوب آشپزخونه ظاهر شد.با د یتو شیگل گل د یلباس خواب بلند سف
 گفت: 

 وقت صبح دختر؟  نیا یر  ی_کجا م 

 شدم گفتم:  یطور که از کنار مامان بزرگ رد م همون

 .یرم با بچه ها کوه.قوربونت با  ی_سالم ننه.دارم م

 گفت:  ینگران  با

 _ننه اگه بابا بزرگت بفهمه که باز... 

 رو باز کردم و گفتم:  در

 فدات بشم.  گهیبارم هوامو داشته باش د نیا هی_ننه 

 و گفت:  نیی رو انداخت پا  سرش

 _باشه ننه برو با دوستات خوش بگذرون خدا به همرات. 

رفتم.با دو از باغ بزرگ و پر از دارو درخت   رونی مامان بزرگ فرستادم و از در ب یهوا برا یتو یبوس
  ادگاریکه از بابام به   یدیسف ش ی ش  ستی.سوار دورسوندم نگی عمارت رد شدم و خودم رو به پارک

 به حرکت در اومدم.  کا،یمل یمونده بود، شدم.استارت رو زدم و به سمت خونه 

 ها بلند شد.با لبخند ساعتم رو باال اوردم.  کیالست غیج  یترمز. صدا یرنگ، زدم رو دیدر سف  یجلو

 و لبخند بر لب گفتم:  ی.با خونسردنیماش  یتو دیو داد پر غی با ج کایباز شد و مل  در

 کردم.  رید قهی دق ستی_فقط ب
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 گفت:  یحرص

چرا برنامه   یبش داریاز خواب ب ی تون  ینم  ی.وقتیدیصبح رفتن به کوه رو چ ی_خوبه خودت برنامه 
 اخه؟  یز یر یم

 و گفتم:  دمیرو محکم کش کای رو بردم جلو و لپ مل دستم

 . یمون یشه رو دستمون م ی_حرص نخور پوستت چروک م 

 رفت و گفت:  یغره ا چشم

 مونم. ی_نگران نباش نم

 زدم و گفتم:   ییبلند باال سوت

 نباشه خاطر خواها پشت درن.  ی_بلــه.هرچ

 و گفت:  یداد به صندل هیتک

 _حرف نباشه، راهتو برو.

  یناز   یدم خونه  یگاز گذاشتم.مقصد بعد یکردم و پامو رو ادی رو تا آخر ز یآهنگ ساس یصدا
رو   نیماش یصدا یمنتظر بود که وقت اطیح  یتو چارهی ب  ی.ناز میدیبه مقصد رس یا قهیبود.پنج دق

 عقب نشست و گفت:  یصندل  ی.رورونی ب  دیپر عی سر د،یشن

 _سالم بر رفقا. 

 اهنگ رو کم کردم و گفتم:  یصدا

 .یسالم.چه خوشگل شد کی_عل

 به گردنش داد و گفت:  یقر 

 _در همه حال خوشگلم.

 گردوندم و گفتم:رو بر  سرم
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 کوه.  یبرا  میبر  می_بلههه.خب بزن

خروپفش بلند   یمن افتاد و صدا یصندل   یرو یناز  ینگذشته بود که پا ری از مس  قهیپنج دق هنوز
 شد.پاشو زدم کنار و با حرص گفتم: 

 ده. یگربه مرده م یکه همشه جوراباش بو یاله  رهی _بم

 با خنده گفت:   کایمل

 عقب مونده خوابش نبره. نیو ا میبش نی بار نشد سوار ماش  هی_

 بخوابه. رهی اخالق رو داشت که هر جا از نظرش راحت و نرم بود، بگ نیا  یگفت، ناز  یم راست

  دم،یشدم و در رو محکم کوب ادهی پ نیبه محل مورد نظر.از ماش  میدیدو ساعت زمان برد تا رس بایتقر
دست به کمر   کاینداشت.مل یا دهیفا یاز خواب بپره.ول   یبلند، ناز  یصدا نیبا ا دیکه شا نیا دیبه ام

 گفت:  یبا کالفگ

 کنه؟   داریخرس رو ب نیتونه ا یم ی_ک

 ابروهامو باال دادم و گفتم:  طنتی ش با

 _من.

 گفت:  یبا کنجکاو  کایمل

 ...یشی چه آت یخوا ی_باز م 

 دستم، نصفه موند.با تعجب گفت:  یاب تو یبطر  دنیبا د حرفش

 _نه اون آب رو حروم نکن. 

  یخال  یسر ناز  یخودش رو بهم برسونه، تمامش رو رو کایکه مل نیرو باز کردم و قبل از ا یبطر 
  یکرد و قطرات اب از سر و صورتش چکه م یبه اطراف نگاه م جی.گدیبا ترس از خواب پر یکردم.ناز 
سرش   ییکه چه بال دیفهم یرو درک کنه.وقت  تیزمان برد تا موقع هیخنده، چند ثان ری زدم ز  یکرد.پق

 گفت:  غی اومده؛با ج
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  شیچقدر زمان برد تا آرا یدونیم شعوریخودم کفنت کنم.ب یبا دستا  ی.الهای رو یدر به در ش  ی_اله
 کنم.

  کایمل یشی لوازم ارا فیک ی.خط چشم رو از تونییرو دادم پا نهینشستم و ا یصندل  یکنان، رو خنده
 برداشتم و گفتم: 

 کنم توهم شروع کن.  ی م شی_تا من دارم ارا

دستمال رو به پشت   تی .با عصبانومدی  یدر نم یکیمثل اون   یک ی  ایشد و  یچشم دائم خراب م خط
 نشست کنارم و گفت:  کایو دوباره شروع کردم.مل   دمیپلکم کش

 دست ازش بکش.  یتون  ینم  ی_وقت

 و گفتم:   دمیپلکم کش ی رو  چشم رو آروم خط

 واسه من نشد نداره. یچ ی_ه

به خط چشم ترو   یزدم و اشاره ا  یچشمم نشست.لبخند یرو رادیو بدون ا زیبار، خط تم   نیاول یبرا
 از پشت بلند شد:  یناز  یکردم.صدا  کی و ش  زیتم

 اراده.  نی_جونم به ا

تر   شیخط چشم ب نیام با ا یعسل یچشم ها دم،یکش  رادیو بدون ا زیخط چشم رو هم تم  یکی اون
که رنگ موهام   نی.بخاطر ادمیکم پشت ام کش یرو برداشتم و به مژه ها  ملیچشم اومده بود، ر یتو

  یادیز یلی خ  رییشد و تغ  یم  یزدم، مشک یم  ملیر یرنگ بود و وقت نیبود، مژه هام هم هم  ینارنج
 سرم گذاشتم. یو شال رو رو ختمیصورتم ر  یکرد.موهام رو کج تو  یم جادیصورتم ا یتو

 گفت:  کایمل

 .یشد  بای_جان جان چه ز

 نازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

 . ین یبب ینداشت  رتی_خوشگل بودم، چشم بص
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 کرد و گفت:  میسرش تنظ  یشال رو رو یناز 

 .میبر میتون ی _کار من تموم شد. م 

غرولند   یکه ناز  میبود دهی.هنوز به اواسط کوه نرسمیحرکت کرد و به سمت کوه  میشد ادهیپ  نیماش از
 کنان گفت: 

 شه؟  یتموم م   یک یکوه لعنت ن یطاقت ندارم.ا گهیمن خسته شدم، د ی_وا

 گفت:  یحوصلگ   یبا ب  کایمل

 .یخب تو برد یل ی_خ

 شه؟! یچپه م میرس یگفتم به اواسط کوه که م یدی_د

 گفت:  کایمل

 .دمید یاز اواسط کوه م شتریب یز یچ تی خاص  نی_آره درسته اشتباه بود که از ا

 دندون نما زدم و گفتم:  یلبخند

 . ادی_رد کن ب 

.آروم به سمتم گرفت و  دیکش رونی کوله اش و ابنبات قرمز رنگ رو ب بیج یدستش رو کرد تو کایمل
ده.با خنده آبنباب رو گرفتم و   یدست م  کرد که انگار داره چند تن طال رو از یبه آبنبات نگاه م  یطور 

 دو سوته زدمش تو رگ.

بودن  ی کرد.نارنج  یهوا شناور م یزد و موهام رو تو  یباد خنک به صورتم م م،یدیکوه رس یباال به
چهارنفره از پسرا   پیاک هیمثل االن که  قایکرد، دق یبه سمتم جلب م ارو ی لیتوجه خ شهیموهام، هم

سرسام اور    عداشتن.صورتم رو برگردوندم و به ارتفا یشدن بودن و دست از نگاه کردن بر نم رهی بهم خ
و دوست داشتم دائم در  دمی ترس ینم  یچ یبودم، از ه جانیعاشق ه شهی پام نگاه  کردم.هم ریز
از ارتفاع و سرشار از   پر لیبا وسا یشهرباز  یتو میبود که هرروز نوجون  لیدل  نیباشم.هم جانیه
  منبود و از بابا به  یارث  جانیعشق به ه نی بود، ا جانی گذشت.بابام هم عاشق ه جانیه
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  ی قیخواست.نفس عم  یکرد و آرامش رو م یم  زیپره جانی .برعکس بابا، مامان به شدت از هدیرس
 و گفت:  ستادی کنارم ا کای .ملدمیکش

 ؟ یکن  یفکر م ی_به چ

 _به گذشته ها.

 گفت:  یناز 

 _پدرو مادرت؟ 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 کاش نبود، حداقل االن زنده بودن. یو سرعت بود.ا جانیکه بابا چقدر عاشق ه  نی_آره.به ا

 گفت:  یناز 

 که چطور مامان بابات فوت شدن.  ینداد حیوقت کامل توض  چی_ه

 هام رو انداختم باال و گفتم:  شونه

 . ارهیبشم.گردوغبار غم رو برام م هیقض نیرم وارد ادوست ندا ادی_ز

 نگاه کردم.سرم رو تکون دادم و گفتم:  یاما کنجکاو ناز  نیغمگ یچهره  به

 گربه شرک نکن.  هیرو شب افتی.فقط قگهید میکن یگردوغبار رو تحمل م  نیبار رو ا نیا هی_جهنم! 

 و گفتم:  دمیکش یقیپام نگاه کردم، نفس عم  ری شد.به ارتفاع بلند ز  رهی بهم خ یکنجکاو با

 یم میکه کرده بود یح یو بعد از تفر میکه هشت سالم بود، با مامان و بابام به پارک رفته بود ی_موقع
بابابزرگ داشت،   یاز خونه  یادیز  یمن فاصله  یپدر  یبه عمارت بابابزرگ. خونه  میبرگرد میخواست

گاز و با   یبود، پاش رو گذاشت رو   جانی خلوت، بابام هم که عاشق سرعت و ه  یه کمشب بود و جاد
  نیو به خاطر هم دنیبارون شروع کرده بود به بار د،یکش  یم  ییکرد و ال یجاده حرکت م یسرعت تو
عقب نشسته بودم و کمربندم رو بسته بودم، در    یشد، من صندل  ییهوی  یلیشده بود، خ سی جاده خ

  نیم ز یبرعکس رو تی سه تا غلت خورد و در نها  ایما چپ شد و دو  نی ماش هیعرض چند ثان
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  یو نه داد.پدرو مادرم مرگ خاموش  دمیشن یغ یج یاتفاق افتاد که نه صدا ییهویو   عیافتاد.اونقدر سر
 اول فوت شدن و رفتن.  یداشتن، بدون صدا و درد.با همون ضربه 

شده بودن نگاه  یکه اشکاش جار  یبلند شد.سرم رو برگردوندم و با تعجب به ناز  ین یف نیف یصدا
 جلد سابقم، با خنده گفتم:  یرفت و برگشتم تو  ادمیرو  یکردم.همه چ

 کنه.  یم هی_خرس گنده رو نگاه، گر

 به بازوم زد و گفت:  یمشت یناز 

 .میاحساسات  یلی_خفه شو، من خ 

با خنده دستاش رو    ی.ناز میو تنقالت خورد میباحال گرفت  یعکسها یو کل میساعت اون باال نشست دو
 سمتمون و گفت:   دیو چرخ دیبه هم مال

 رو بهتون بگم.   یز یچ هی میخوا ی_م

دهانش گذاشت و   یرو تو پسیچ یتکه ا  کایسرم رو برگردوندم و بهش نگاه کردم.مل یکنجکاو با
 گفت: 

 _بگو.

 گفت:  نیری ش یبا لحن  یناز 

 پسر خوشم اومده. هی_خب من از 

 رو انداختم باال و گفتم:  ابروهام 

 بدبخت؟  یاقا نیهست ا ی_حاال ک 

 پهلوم فرو کرد و گفت:  یخنده، ارنجش رو تو  با

 .مهی.هم دانشگاهاستی_اسمش پو

 گفتم:  یخوشحال با
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 _چه خوب.

 فت: رو تکون داد و گ   سرش

 عکسش رو نشونتون بدم. دیسی_وا

کرده   ویس my loveکه با اسم   یمخاطب یدر آورد و وارد تلگرام شد، رو بشی ج یرو از تو  لشیموبا
 زدم و گفتم:  یعکس و اسم مخاطب، سوت دن یکرد.با د کیبود، کل

 . یرو تور کرد  یگر ی_جونم بابا.چه ج 

  یلیداشت که خ یل یبی و س شی ته ر ده،یکش یبور و صورت  یموها ،یرنگ یبود با چشم ها یپسر 
آروم   ییزوم کرد.با صدا لیعکس پروفا یگرفت و رو ی رو از دست ناز  یگوش  کای کرد.مل  یجذابش م

 گفت: 

 .دمشید یی جا هیکنم  یاشناست.حس م یل ی_خ

 و گفت:  دیقاپ  کای رو از دست مل  یگوش عیسر یناز 

 .شیدی ه ددانشگا یکه اومد ی _حتما اون دو سه بار 

 گفت:  کایمل

 _آره حتما اون موقع بود.

باهم   یخوندن.ما از بچگ یدرس م  یدر دانشگاه دولت یمعمار  یطراح یدر رشته  یو ناز   کایمل
با   میداشت ی.درس هامون خوب بود و هروقت مشکل می برداشت یک یو رشته هامون رو  میدوست بود
.اون دوتا رفتن و من میدانشگاه قبول شد هی ی که همگ نی.گذشت تا امیکرد یهم حلش م

بود براش.حاال به هر   بیدانشگاه بزاره.ع یداد که نوه اش پا تو یاجازه نم  زرگنرفتم!چون بابا ب
 . یلیدل

 گفت:  کایمل

 ؟ینکرد دایپ ی_هنوز چاره ا
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 تکون دادم و گفتم:  ینف  یرو به نشونه  سرم

 پا داره. هیشه مرغ بابا بزرگ   ی_نه! داره کم کم باورم م

 گفت:  یناز 

و    پسیراحت چ الی خونه و با خ  ینشستم تو یتو بودم م یقدر برات مهمه؟من اگه جا نی_واقعا ا
 . رهی بشه و منو بگ دایپ یخر  هیتا  دمید یم لمیخوردم و ف  یپفک م

 زانوم گذاشتم و گفتم:   یرو رو سرم

نبودم   شیب  یکه طفل یگذشت.موقع ایرو نیا یمن تو ی .کل بچگیبرام مهمه ناز  یلیموضوع خ  نی_ا
 یننه جون هم م یدونست چقدر بهش عالقه دارم.حت یبرد.م یمامان منو به کالس رقص باله م 

 ها برقصم. یپارت  یکنه قراره برم تو یبابا بزرگ نه! فکر م  یدونه.ول

 لباش رو کج کرد وگفت:   کایمل

 . هیهم فکر خوب نی_ا

 بازوش و گفتم:  یمشت زدم تو با

 !نیخوام معلم رقص باله بشم. هم ین فقط م _خفه.م

 گفت:  یناز 

 ؟ یکن  یبابابزرگتو راض یخوا ی_چطور م 

 وگفتم:  رونی رو دادم ب نفسم

 .نهیمشکلم هم گه،ید نی_هم

 گفت:  کایمل

دانشگاه.حداقل  ی.اون که نذاشت بر نهیباهاش صحبت کن.بگو بهش که تنهاهدفت هم نی _خب بش
 . یرقص بر  یبزاره به کالس ها
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 برداشتم و گفتم:  یسنگ

 .ادیبشه و دلش به رحم ب  ی فرج  هی دیزنم.شا ی_باز هم باهاش حرف م

 بلند شدم و گفتم:  نیزم  ی.از رودمیشد.به خودم لرز   یداشت سرد و سردتر م هوا

 شه.  ی.هوا داره سردتر م میوقتشه بر گهی_د

زمان برد تا    قهیدق ستیب با یرو جمع کردن.تقر لشونیبلند شدند و وسا نیزم  یاز رو کای و مل یناز 
  یکردم، خبر  یگشتم.هر چقدر نگاه م نیبه اطراف انداختم و به دنبال ماش ی.نگاهنیزم  یرو میبرگشت
 نبود.متعجب گفتم:   نیاز ماش

 کو؟   نی_ماش

 گشت، گفت:  یم یز ی به دنبال چ فشی ک یکه داشت تو یناز 

 ...ی_همونجاست رو به رو 

 گرد شده گفتم:  ییزبونش بند اومد.با چشم ها ن،ی ماش  یخال  یجا دنیرو آورد باال و با د  سرش

 کو؟  نیماش ی_ناز 

 با لکنت گفت:  یناز 

 .یهمون جا پارکش کرد دونمی_نم...نم

 بود گفت:  دهی که تازه به ما رس  کایمل

 شده؟  ی_چ

 وحشت گفتم:  با

 . ستین نیماش  کای_مل

 گفت:  یبا خونسرد  کایمل

 ؟پ یکجا پارکش کرد ادتهیست؟ین  یچ یعنی_
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و   دیابروهاش باال پر کای.ملمیرو پارک کرده بودم، اشاره کرد  نیکه ماش ییهمزمان به جا یو ناز  من
 گفت: 

 . ی_بدبخت شد

 *** 

 گفت:  یبلند  یبا صدا بابابزرگ

 چشمتون بدزدن؟ یرو از جلو  نیماش شهی_چطور م 

 اروم گفتم:  ییو با صدا  نیی رو انداختم پا سرم

 چشمم نبود.  ی_جلو

 داد گفت:  با

کدوم از زن   چیگرفته تا بزرگ.ه  کی کدومتون، از کوچ چی .هنیایبر نم  یکار  چی.از پس ه ادی_صدات ن
 . انیبر نم  یکار  چیخونه، از پس ه نیا یها

 گفت:  ینیری با خودش الیعمو ش  زن

 خانواده کردم. نیا یبرا یادیز ی_پدرجون من تالش ها 

دستش رو به سمتم  یتو حی طور که تسب نی بزرگ با صورت سرخ شده سمت من برگشت و هم  بابا
 داد گفت:  یتکون م

 رون؟ ی ب  یمن پاتو از در گذاشت ی_چرا بدون اجازه 

 فتم: اروم گ  ییآورد.با صدا یکم کم داشت با حرف هاش اشکم رو در م بابابزرگ

 بودن ندارن. یبا زندان  یفرق نیاز ا ریرفتن دارم.غ  رونی _منم حق ب

 شد، با داد گفت:  یتر سرخ م  شی هر لحظه ب افشی که ق بابابزرگ

 . یندار  یحق چی .هینظر رو بد نیکه ا یندار  یحق  چی_تو ه
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 بغض دار گفتم: ییصدا با

 _بابا بزرگ آروم باش. 

 تا دستاش رو داد باال و گفت:  دو

پسر داشتم  هیتو  ی.جایآدم که آروم باشم؟از صد تا پسر بدتر  یواسه  نیزار ی_مگه آرامش هم م
 . دمیکش یهمه دردسر نم نیاالن ا

 یکردم. صدا یک یمبل بلند شدم وبا سرعت پله ها دو تا یتونستم تحمل کنم. از رو ینم گهی! دنه
 فت: گ یکه م دمیبابابزرگ رو شن 

 سرتق. ی! دختره ای_هنوز حرفام تموم نشده.رو

شده   ریگونه هام سراز یشدم.اشکام رو   ریدادم و سراز هیاتاق شدم ودر رو بستم.به در تک وارد
 داد. یهاش، من رو زجر م یهاش و خودخواه یمنطق یبودن.بابابزرگ با ب 

 هیکردم ومشغول گر یپل  ینیگوشام گذاشتم.اهنگ غمگ یهامو تو یو هندزفر  دم یتخت دراز کش یرو
 بود.  کیشدم، هوا تار داریاز خواب ب یحال و هواها بود که خوابم برد و وقت نی هم  یکردن شدم، تو

تخت بلند شدم   یبودم! از رو دهید  ی.خواب وحشتناک دمی که بلند شد، از خواب پر یتق و توق یصدا با
 یکوچه ها  یبودم، من تنها بودم و داشتم تو دهیکه د یخواب  یرفتم.تو یبهداشت سی و به سمت سرو

کردم؛   یم  ارفر یز یچ هی.انگار داشتم از یلباس بلند مشک هیکردم با  یفرار م  دم،یدو یم کیتنگ و تار
دندون رو   ری برام آشنا بودن.خم  یلیخ  کیتار یومسواک رو برداشتم.کوچه ها  دمیکش یق ینفس عم

همش   یمثل استرس بود.ول شتری داشت.مسواک رو باال آوردم.ب یبی حس غر هی .دمیمسواک کش یرو
  حال نیبه ا  نمیب  یم ییاکشن و ماجراجو یها لمیخواب بود.مسواک رو وارد دهنم کردم.از بس ف

 .دمیدندونام کش یافتادم.تند تند مسواک رو رو

.عمارت  ومدی  یم  رونی از ب ییاومدم.سر صداها رونی ب ییرو با حوله خشک کردم و از دستشو  صورتم
رنگم رو    یگل دار کرم رهنیوضع رو داشت..موهام رو با کش محکم بستم و پ نی صبح ها ا شهیما هم
 که نیدونستم که بابا بزرگ متنفره از ا یرنگ رو به پا کردم.خوب م  یمشک ی.شلوار راسته دمیپوش

  رونی اتاق ب کمدم وجود نداشت.از یشلوار جذب تو چیموضوع ه نیشلوار جذب بپوشم و به خاطر ا
و افاده،  س ی نثارم کرد و با ف یمن، چشم غره ا دنیاومد و با د رونیاز اتاقش ب  ا،ی اومدم، همزمان دن
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اون  لبتها م،یبا هم مشکل داشت یو از بچگ  ومدی یوقت ازش خوشم نم چیرفت.ه  نییاز پله ها پا
آمد   ینم  ادمیازش متنفر بشم.  شیاز پ  شیشد ب  یبود و با کارها و حرکاتش باعث م یدختر نچسب 

 بودم. یخوب یهم باز  ا،ی.برعکس با دادمهر، برادر بزرگ تر دنمیکرده باش یبار هم با هم باز  هی یکه حت

ر  و چهار نفره در وسط سالن قرا   ستیبزرگ ب   زیشدم.م  ییرفتم و وارد سالن غذاخور  نییپله ها پا از
 یمتناسب قرار داشت و در همه  یها، چهار طاقچه با فاصله  واریداشت و دور تا دور سالن، در د
 بود. یقهوه ا لیقرار داشت.در کل تم وسا یمتیگرون ق ین ییتز لیطاقچه ها، گلدون، کوزه و وسا

قرار داشت، کنارش مامان   زیحاضر بودند، بابابزرگ که در راس م  زیخونه بر سر م  یاهال یهمه  بایتقر
طور من.و از    نیو هم  ایو دن  الیزن عمو ش  نب،ی، زن عمو زهرا، زن عمو ز نا،یخاله ت  نا،یبزرگ، ،  خاله م

قرار داشت.در   اسری، عمو  ورو عمو محمد، عمو غف  رامیسمت بابا بزرگ؛ شوهر خاله ناصر، شوهر خاله با
اون ها سر جمع   یخاله و شوهر خاله و سه عمو و زن عمو دارم.البته به جز بچه ها که همه کل دو 

  نیبچه ها از هشت سال تا پونزده سالن.بزرگ تر ی.همه میدار یتیپرجع یشن چهار تا. خانواده  یم
مهر  و من از اون چهار ماه بزرگترم.داد میکه هم سن میی ای خانواده ، جز دادمهر، من ودن نیا یبچه 

زدم و   ینم یحرف   چی.موقع صرف ناهار، هلیتحص یادامه  یبه کانادا رفته بود، برا  شیهشت سال پ
کنه تا از   یشوهر م   یبشر ک ن یا ایکردم.خدا  ینم یهم توجه  ایدن یها ینی ریها و خودش  کهیبه ت

  دیعمارت نگه داره؟ لقمه پر یاون رو تو ایدستش خالص بشم؟نکنه بابا بزرگ بخواد بعد از ازدواج دن
و ناقصم کرده  دیکوب  یکمرم م   یدر به در هم با مشت مجکم تو یایگلوم و به سرفه افتادم.دن یتو

کردم   یمد، معذرت خواهکه جا او  دم،نفسمینفس سر کش هیاب رسوندم و  وانی بود.بزور دستم رو به ل
 ی بدبخت م وفته،یاتفاق ب نیخوردن برسم.اگه ا ذاغ یتا به ادامه  نیی و سرم رو انداختم پا 

که اون ازدواج  نیراجب  ا  کهیو هزارتا ت دیکش یازدواجش رو به رخم م یشم.اونوقت هرروز حلقه 
 بال به دور.  ای خدا یاندازه.وا یشدم، م دهیکرده و من ترش

 آروم بشم.  یتا با خوردنش، کم دمیمورد عالقم بود کش یکه غذا  یاز استانبول یکم

 بلند بشم که بابا بزرگ صدام کرد.  ز ی م یخواستم از رو یناهار تموم شد، م یوقت

 ا؟ ی_رو

 _بله بابا بزرگ؟ 

 بات دارم.   یحرف مهم  من،ینش  ای_بعدش ب
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 رو تکون دادم وگفتم: سرم

 _چشم بابا بزرگ. 

اومدم.تمام وجودم رو استرس گرفته بود، هزار تا سوال  رونی ب  ییاز سالن غذاخور ر، یبه ز یبا سر  و
 شمنی باشه؟ پا تند کردم و به سمت سالن ن  یبد زی داره؟نکنه چ  یچه کار  د، یچرخ یذهنم م یتو

بود هشت قدم   یقرار داشت.فقط کاف منیفاصله، کنار سالن نش یبا کم یرفتم. سالن غذاخور 
ورود بده.وارد   ی.در زدم و منتظر نشدم تا اجازه دمیکش  یق یو نفس عم ستادمی در ا ی.رو به رویار برد

و منتظر من  یمبل سنت یرنگ اش نشسته بود رو  یشدم، بابا بزرگ با کت و شلوار خاکستر 
  یکرد. کنار مامان بزرگ رو یبهش نگاه م یبود.مامان بزرگ هم رو به روش نشسته بود و با دلخور 

 اش خورد و گفت:   ییاز چا یمبل قرمز رنگ نشستم.بابا بزرگ کم 

خونه آرامش و نظم   نیا ی.من تومید یبحث روادامه نم نیا گهیحرفا رو بزنم، و د نیخوام آخر ی_م
 .اهویخوام.نه جنجال و ه یم

 که دستش رو باال آورد و گفت: بزنم   یخواستم در دفاع از خودم حرف یانداختم و م ری رو به ز سرم

 _حرف نباشه.فقط گوش کن. 

 گذاشت و گفت:  زیم  یرو رو ییو سکوت کردم.استکان چا  دمیکش یق یعم  نفس

 . یبر  رونی بخاطر گشتن با اون دوستات از خونه ب دینبا گهی_د

 بزنم گفت:   یکه حرف نیباز موند و قبل از ا دهنم

باش.از خونه پاش رو   ای .مثل دنیبهمش بزن  یتون  ی، نمخونه نظم داره  نی.ااری_گفتم حرف رو حرفم ن 
 زاره. ینم  رونی ب لی دل یب

 تموم شد و گفتم: تحملم

 ها.  ری باشم نه مثل اس ایتونم مثل دن ی_من نه م

 و گفت:  دی رو در هم کش اخماش 
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کس حق پا کج گذاشتن  چیجا ه  نیشوهرت.ا یتا خونه  یکارهات رو نگه دار  یهمه  یتون  ی_م
 نداره.

 بغض گفتم:  با

 کار کردم؟  یمن چ ؟مگهیگ یطور م نی_بابابزرگ چرا ا

 بزرگ از جا بلند شد و گفت:   بابا

 _حرفام تموم شد. 

 سمت در رفت و گفت:  به

 بگرده.  یی که دختر هرجا ستین نی_رسم ما ا

دستم   یبار هزارم قلبم رو شکست.مامان بزرگ دستش رو رو  ی.برادمیشن یبود ول   فیضع صداش
 گذاشت و گفت: 

 . نیی پا ای ب طونی _دخترم به نعفه خودته.به حرفش گوش کن.از خر ش 

مامان  یبابابزرگ رو یرفتم.رفتار ها رونی توجه به مامان بزرگ، از در ب یمبل بلند شدم و ب یرو از
بابا بزرگ کوتاه اومد.پله  یباز جلو  ینداشت.ول یاز حام یگذاشت.اون قبال دست کم  ری بزرگ هم تاث

 یبزنم.من آدم ویهمه چ دیق  دیتونستم باور کنم که با یها با سرعت باال رفتم و وارد اتاق شدم.نم 
خوام سرنوشتم   یکنه.نه! من نم میتقس  یرو با کس  شی نبودم که به دنبال ازدواج باشه و بخواد زندگ

 کشم. یها دست نم  یراحت نیکار تالش کردم، به ا نیا یعمر برا  هیخونه بشه. ن یا یثل تمام زن هام

بغضم  دم،ی که صداش رو شن  نیپشت خط بود.تماس رو برقرار کردم و هم کای زنگ خورد، مل   یگوش
 کردم.  فیاتفاقات رو تعر ازی تا پ ریافتاده و من از س یچه اتفاق  دیپرس یگرفت.با نگران 

 ؟یهم دار  یا ؟نقشهیکار کن یچ یخوا یحاال م_خب 

 تخت و گفتم:  یرو نشستم

 دونم.  یدونم، واقعا نم  ی_نم
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 با هم. میکن یم  یفکر  هیاون جا  شت،یپ امی م ی_فردا با ناز 

 . میبتون  دوارمی_ام

 .خداحافظ. گهیکنم د یدارم قطع م یخب پشت خط  یل ی_خ

 . ی_با

  رهی خ واریصورتم کنار زدم و به د یتخت انداختم.موهام رو از تو   یرو رو یرو قطع کردم و گوش  تماس
 کنم؟  دایراه نجات پ  ه یتونم  یم  یعنیشدم.

 *** 

 گفتم:  یکالفگ با

 ! یچی رسه.ه یبه ذهنم نم یفکر  چیه گهی_د

 وانی که به دور ل یبه مگس یحوصلگ   یبا ب  کایباغ بود و مل  یمشغول گره زدن علف ها یناز 
 شده بود.با داد گفتم:   رهیگشت، خ یم رشکالتیش

 _بچه ها؟ 

 گفتم:  یو با تعجب بهم نگاه کردن.با کالفگ دنیجا پر از

 گم؟  یدارم م یچ ن یکرد ی_اصال گوش م 

 و گفت:  دیکش یا ازهیخم  یناز 

 کامال حرفات رو از برم.  ،یچون هشتصد بار گفت  یول دمیفهم ینم یگفت ی_اگه کمتر از پونصد بار م

 گفت:  کایمل

 ده. یعقلم قد نم گهین که د_م

 حال گفتم:  آشفته

 چه خبر؟  ن،یکنم.شما بگ ی در باره ش م یفکر  هیخب، بعدا  یل ی_خ
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 گفت:  کایمل

 .شهیعروس گهیو پنج روز د  ستی_مونا ب 

از لحاظ اخالق، برعکس.دختر   یهم بودن ول  هیبود که از لحاظ چهره کامال شب  کای خواهر بزرگتر مل مونا
 گفتم:  ی.با خوشحالیوقتت رو باهاش بگذرون شتریخواد ب یکه دلت م  یو مهربون  یدوست داشتن

 نفر رو تور کنه. هیما تونست  نیاز ب  یکی بالخره  ول،ی_ا

 و گفت:  دیرو سر کش رشکالت ی ش وانیل  کایمل

 است؟  هیپا ی.کدیخوام برم خر  ی_فردا م

 گفت:  عیسر یناز 

 هستم._من 

و بهم نگاه کردند.لبام رو بهم فشردم و   دیسرشون به سمتم چرخ یو ناز   کایمن سکوت کردم.مل  اما
 گفتم: 

 کنم. دایپ یراه هیبتونم  دی شا یرفتنم رو غدقن کرده.ول رونی _بابابزرگ ب

 و گفت:  دیدستش رو به سمتم کش یناز 

 .یای یحتما م  ،یایب یشناسم، اگه بخوا ی_من تورو م

 تکون داد و گفت:  دییتا یسرش رو به نشونه  کایمل

 _فردا ساعت هشت صبح منتظرتم. 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 خب، هستم.  یل ی_خ

 

 



 ی آقا و خانم صوف 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  یخاموشش کردم.نگاه ع یو سر یسمت گوش  دمیآالرم ساعت، چشمام به سرعت باز شد، پر یباصدا
 . دمیکش یق یس عم نف   دم،ینشن ییصدا یکردم، وقت  زیبه در کردم و گوشام رو ت

تخت بلند شدم و همون طور که به سمت   ینشده بودن.از رو  داریهفت بود و هنوز همه ب ساعت
بود که  یشبید یکه ژله  نیپام حس کردم.اه لعنت بهش،ا ری رو ز یز ی ل زیرفتم، چ یم ییدستشو

کنان، خودم رو به  یل  یپام له و لورده شده.با چندش، پام رو بلند کردم و ل ریگمش کردم؛ حاال ز
دست و صورتم رو شستم و مسواک زدم.صورتم رو با حوله خشک کردم و از   عیرسوندم.سر  ییشودست

.مدل دمیپوش د، یرس یتا اواسط رون پام م شیکه کوتاه ی اومدم.مانتو صورت رونیب ییدستشو
در سمت   یسوراخ  هیکه از  یمشک  یبزرگ و چروکش با بندها یها بیداشت، ج یک یاسپرت و ش 

داشت.   یساده ا یکوچک فلز  یشده بود و دکمه ها ن ییتز ومد،ی یم رونیها ب بیچپ و راست ج 
به همراه شال  دمیپوش یساده ا یزدم. شلوار مشک ی حیمل  یبستم و رژ صورت  یموهام رو دم اسب

بود   یطور  ی داشتم ول یدی.پوست سف ومدی یم مینارنج  یبه موها شهیهم یساده.رنگ صورت یمشک
  نیاستفاده شده.به خاطر ا ینارنج یرژ گونه ها ای ینارنج  یها تیالیگونه هام از ها یکه انگار رو

وقت ها که  ی".البته بعض یجیگفت "هو یبهم م  یاز همون بچگ ایرنگ پوست وموهام بود که دن
 کرد.  یبهش اضافه مهم  دهیگند هی شد  یم یعصب   یلیخ
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رنگ رو دور شونه ام   یمشک  کیو کوچ  یساده  فیرنگ رو به پا کردم و ک  یاسپرت صورت یها کفش
  یمونه و همه متوجه م یسالن م یخواستم عطر بزنم چون مطمئنم بوش تو یانداختم.نم
  ستیب  یسالن رو مربع هی ام،ی م نییاز پله ها پا  یرفتم.وقت  نییاز پله ها پا ن یپاورچ نیشن.پاورچ

سالن،   نیو در سمت راست ا  ییرایپذ یسالن ها یسالن، ورود نیروبه رومه که در سمت چپ ا یمتر 
 . یشکالت یقهوه ا لیداشت به خاطر استفاده از پرده ها و وسا یکی تار یآشپزخونه قرار داره.فضا

 یورود واریخانم بود.پشت د  هیسم یعن یکه مطمئنن از خدمتکار خونه،  دمیشن  یرو م  ییصداها
 خانم پشت به من، مشغول اماده کردن صبحونه بود. هیسم  دم،یکش ی.سرکستادمیآشپزخونه ا

  یدر ورود دم،یرس یاز کنار آشپزخونه رد شدم.به در ورود ن، یپاورچ  نیفرصت استفاده کردم و پاورچ از
شد نور   یبودن پرده ها، باعث م  میکرده بودن و زخ نیی تز یقهوه ا یو سلطنت میزخ یرو با پرده ها

باغ عبور کردم   از.با سرعت دمیکش  یق یرفتم.نفس عم رونیبه سالن بخوره.آروم در رو باز کردم و ب یکم
  ،یتاکس  هیگرفتن  یبرا نیبزرگ و پهن بود، بنا بر ا یاومدم.عمارت ما آخر کوچه   رونی و از عمارت ب

به سر کوچه،  دمیور اون ور برم.رس   نیا یخواستم با تاکس  یبار بود م نیرفتم.اول یبه سر کوچه م دیبا
  یکدوم از حرکت نم چیاما ه دمکر یدست بلند م یهر تاکس یشدن.جلو یها با سرعت رد م نیماش

  افهیو ق یغی ت غ یت یجوون با موها  یترمز.راننده پسر  یپام زد رو یجلو یرنگ دی سف  یای.پرش ستادندیا
دهنش بود و ملچ ملچ  یتو ییاندازه دمپا یآورد، آدامس گنده ا رونی بود، سرش از پنجره ب عیضا یا

 کنان گفت: 

 خوشگله بپر باال برسونمت.  ی_ه

 کردم و گفتم:  یاخم  نیبنا بر ا رم،یگرم بگ یحت  اینبودم که به پسرا رو بدم،  یدختر 

 برو رد کارت. _

 ابروشو داد باال و گفت:  یتا  هیزد و   یمزخرف لبخند

 بپر باال منتظرم.  گه،ی_ناز نکن د

خوام سوار بشم که لبخند    یکرد م یرو باال آوردم، اول فکر م  فمی و ک  نشیرفتم سمت ماش   تی عصبان با
 و گفت:  دیلبخندش پر د،ی د نشیماش ی شهیرو با ش  فمیبرخورد ک  یوقت یزد ول   ییدندون نما

 نکن.  وونهی_چته د
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 خشم گفتم:  با

 .کهیمرت  یخودت وونهی_د

گاز و   ی.پاشو گذاشت رودمیکوب شهیش  یقبل رو یدفعه محکم تر از دفعه  نی رو آوردم باال و ا فمیک
 شد گفت:   یهمون طور که دور م 

 .ی_روان 

 .ی_جدو آبادته عوض 

  یساعت، تاکس میزارن.بعد از ن   یآدم نم یصاب برااع ی دادم، اول صبح  رونیب  تی رو با عصبان نفسم
  نیزدم و با آرامش، سوار ماش  یمهربون بود.لبخند یرمردی پ یپام ترمز کرد، راننده تاکس یجلو

حساب کردم و از   ی.پول تاکسدمیرس  کایمل یساعت، به خونه  میشدم.آدرس رو دادم و بعد از ن
 من گفت:  دنی.با درونیب  دیپر کای شدم.زنگ خونه رو فشردم و بالفاصله، مل ادهیپ  نیاشم

 .یکرد داری_ول کن زنگ رو کل خونه رو ب 

 . میاعصاب،بزن بر ی_سالم ب

و منتظر   میستادیا یناز  یخونه   ی.جلومیبود، شد یدیکه سمند سف کای مامان مل نیماش سوار
 .میغر و فحش حواله اش کرد یسرش و کل میختیاومد، ر یمعطل کرد و وقت  یا قهی.ده دقمیشد

 قبل از ساعت دوازده خونه باشم. دی_با

 گفت:  کایمل

 ؟ یکن یبابا بزرگت رو راض ی_نتونست

 اومدم.  یواشک ی_نه 

 گفت:  یناز 

 وقت؟  هی ی_لو نر 

 آسوده گفتم:  یال یخ  با
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 . رمی _نه لو نم

و به   میشد ادهی پ نیتوقف کرد.از ماش  م،یرفت  یبه اون جا م دیخر یبرا شهیکه هم  یپاساژ بزرگ یجلو
بود که تا کمر از جنس   یزرد رنگ  ی.همون اول لباسم رو انتخاب کردم، لباس دکلته میسمت پاساژ رفت

داشت.چون اندام  یاز تور بود و پف متوسط د،یرس یزانوم م  یاون تا رو یپارجه و دامنش که بلند
بهش   یومدن.فقط مشکل موهام بود که هر رنگ ا یلباس ها به تنم م یهمه  بای داشتم، تقر یخوب
 زد و گفت:  یسوت  دنمیبا د کای .ملننی اومد.در اتاق پرو رو باز گذاشتم تا بچه ها بب ینم

 . هی_جون بابا عال

 گفت:  یبا خوشحال  یناز 

 . ادیبهت م  یل ی_خ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 خرم. یرو م   نی_پس هم

 اومدم.  رونی از اتاق پرو ب دم،یخودم رو پوش  یرو در اوردم و لباس ها لباس 

 و رو کرد و گفت:   روی لباس هارو ز  کایمل 

 ام. قهینه به سل انیها نه به من م نیکدوم از ا چی_ه

دود از کله ام بلند شد.درسته بابا بزرگ خرج ام رو   دم،یرو پرس متشی ق یرو حساب کردم و وقت لباس 
گرفت و حاال اون حساب به   یحساب داشت که هر ماه سودش رو م هیبا قبل از مرگش با یداد ول یم

بفهمه   زرگخواستم بابا ب یکردم، مثل االن که نم یازش استفاده م یخاص  طیبود، و در شرا دهیمن رس
اندامش گرفت   یرو جلو  یلباس یرفتم بلکه از پولش هم خرج کردم.ناز  رونینه تنها بدون اجازه اش ب

 وگفت: 

 چطوره؟  نی_ا

شونه  یرنگ، رو  یخز صورت  هی نداشت و فقط  ین ییگونه تز چیرنگ بود که ه  یساتن کالباس لباس 
 هاش انداخته بودن.لبام رو جمع کردم و گفتم: 
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 .زتهی سا نیپرو کن بب  هیبرو   ادی_بهت م

  یناز  قه،ی .بعد از چند دقارهی یحال خانم هارو جا م دیوارد اتاق پرو شد، واقعا خر  یبا خوشحال  یناز 
 آورد و گفت:  رونی در ب یکله اش رو از ال

 . نینظر بد دیای_ب

چشم هام گرد  دنشی.با دمین یبب می باز گذاشت تا بتون یدر رو کم ی.ناز میبه سمت اتاق پرو رفت  کای مل با
 کرد و گفت:  یخنده ا یزدم.ناز   یشد و سوت

 _خوبه؟ 

 گفت:  کایمل

 . هی_جونم بابا، عال

ساده  نی اش با تور کار شده بود، در ع قهیرنگ بود که دامن و  ینبات  یساده   یماکس هی یناز  لباس 
 جذاب بود.  یلیبودنش، خ 

  تیهان یرو انتخاب نکرده بود.ب  ی هنوز هم لباس کایمل م،یاومد رونیب  کی لباس ها، از بوت دیاز خر بعد
.دو ساعت  ومدی یخوب بهش م  یل یاگه خ  یکرد، حت  یرو انتخاب نم  یز یسخت پسند بود و هر چ

 ور به اون ور کشوندمون.غرغر کنان گفتم:  نیاز ا کای تمام مل

 رو انتخاب کن بره.  یز یچ هی گه،ی_اه بسه د

  کایداشت.مل یو تجمالت  کیش  یلباس ها یل ی.خکی بوت هی یدستم رو گرفت و کشوندم تو کایمل
 و گفت:   ستادیرگال ها ا یجلو

 برام انتخاب کن. یک ی االی-

 تعجب گفتم:  با

 _من؟

 ت خوبه. قهی _آره تو سل
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افتاد که   یرو کردن رگال ها شدم.چشمم به لباس بنفش دنباله دار   رویتکون دادم و مشغول ز سرم
  نید بود و دنباله دار، از او از سر تا پا بهش نگاه کردم.بلن دمشیکش رونیو قشنگ بود.ب  کیش  یلیخ

موج   یکار کرده بودن و کم نشیآست هیهمون  ینداشت.رو یک یداشت و  نیآست هیلباس ها بود که 
کار کرده   نی باال تنه و آست یکه رو  ینی با آکل ستاد،یا یدادن، جنسش خشک بود و صاف م نیبه آست

شده بود و و دنباله   یکار  نیگرفت.دامن پفش هم مثل باال تنه اکل یبودن، چشم هارو به خودش م
 داشت.با ذوق گفتم:  یکیکوچ ی

 .هیعال  نیا کای_مل

 لباس، گفت:  دنیسرش رو برگردوند و با د کایمل

 . یلی_آره خ 

 سمتش و گفتم: گرفتمش

 _بدو برو پرو کن. 

 ی رهی نگاه خ دنیلحظه سرم رو بلند کردم و با د هیبا ذوق لباس رو گرفت و رفت تا بپوشه.  کایمل
کردم و صورتم رو برگردوندم   ی.اخمستادمیشده بود که انگار لخت ا رهیخ  یجور  هیفروشنده، ماتم برد.

 آروم در رو باز کرد و گفت:  کای و سرشون رو زد.مل نی وتیگ یگذاشت ال دیرو با  ای، بعض

 اد؟ی م م_به

 چشم هام برق زد و گفت:  دنشید با

 _محشره. 

 از کنارم بلند شد. ییصدا

 . گریج  نمتی_بب 

 ینگاه نکهیبود نگاه کردم.قبل از ا ستادهیکنارم ا قایگرد شده به فروشنده که حاال دق ییچشم ها با
 بهش:  دمیدر رو بستم و توپ  تی بندازه باعصبان

 . نمیاون ور بب نین؟بریکن یکه م  هیچه حرکته زشت نی_ا
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 رو از من نداشت، اخماش رو در هم کرد و گفت:   یحرکت نی که انتظار چن  فروشنده

 .نیهست ی_حاال انگار چه تحفه ا

 گفتم:  تیچقدر پرروِا.با عصبان  گهید نیا

 .یرومون ننداز  اتویب ح یچشما ریبگ ادی م،یکه هست ی_هرچ

 اتاق پرو  نگهش داشته بودم گفتم:  یها تو یکه مثل زندان کا ی کنم، رو به مل  شیکه عصب نیا واسه

 . میبخر گهید یجا هی میبر اریاون لباس رو در ب کای_مل

 نزد.فروشنده با تته پته گفت:   یحرف چیمن، ه تی از عصبان چارهی ب  کایمل

و   دنیپرس  یها نظر من رو م   یمشتر  ینداشتم چون همه  یخوام منظور   ی _خانم من معذرت م
 خواستم به شما هم کمک کنم. یکردن م یک م بهشون کم

 گفت:  ینگفتم، با خوش زبون  یز ی اخم صورتم رو برگردوندم و چ با

 دم.  یم  فیتومن تخف ستیاشتباه ب  نی_به خاطر ا

 ی به سمت مخالف نگاه م ،یتصنع یهنوز هم صورتم رو برنگردوندم و با اخم ف، یخر ک منم
 کردم.دوباره صداش در اومد: 

 تومن؟خوبه؟حله؟_اصال پنجاه 

 چشم غره گفتم:  با

 . مشیخر ی_م

انداخت.با اخم   یبهم نگاه یاز اتاق پرو در اومد و با دپرس کاینشست.مل  نیتریذوق کنان، پشت و  خر
 گفتم: 

 متش؟ ی_چنده ق

 انداخت و گفت:  ی رو نگاه   کتیات  کایمل



 ی آقا و خانم صوف 

30 
 

 _سه و هشتصد.

 . میداره، حساب کن بر فیخب، پنجا تومن تخف  یل ی_خ

  کیدادن، ذوق کنان به سمت فروشنده رفت و حساب کرد.از بوت تابیکه بهش ت یمثل خر  کایمل
بود، خوبه هنوز وقت   میبه ساعت انداختم، ده ون یبودم، نگاه  دهیهنوز کفش نخر م،یاومد رونیب

اومد و با ذوق   رونیب  یشیاز لوازم آرا ی.ناز میبود، رفت  کیکه کنار بوت  یداشتم.به سمت کفش فروش 
 : گفت 

 قشنگن.  یلیخ  دمیجد  ی_ناخون ها

 گفت:  کایمل

 . میریکفش بگ می_بر

  یبه سمت کافه  ی.در آخر، با خستگ میپاشنه بلند ساده ست لباس هامون گرفت یکفش ها هممون
 میرو سفارش داد یشگیهمون هم  م،ینشست یصندل  یو رو میگذاشت  زیهارو کنار م دیخر  م،یپاساژ رفت

 یو هر وقت به کافه م میبود کیطعم ش نی.هممون عاشق ایتوت فرنگ ی ها کی شد، ش یکه م
 زد گفت:  یطور که خودش رو باد م نیهم یسفارشمون.ناز  شد یم م،یرفت

 گرمه. شهی ماه هم وریشهر لی_اوا

 روخوردم و گفتم:   کیاز ش  یکم

 . ورهی_چون شهر

 رو باال آورد و گفت:  لشیموبا کایمل

 شه.  یقبل م یهوا سرد تر از دفعه ها وریگه اواخر شهر یم  ی_هوا شناس

 . ستیگرممون ن گهی د یعروس ی_خوبه برا

 گفت:  یناز 

 ؟ ینکرد دایپ  یهنوز چاره ا ی_راست
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 هام رو انداختم باال و گفتم:  شونه

 کنم.  یم دایپ یراه هیزود ای ید ی_هنوز نه.ول 

 گفت:   کایمل

 ؟ یو مستقل بش یایب  رونی از اون عمارت ب یونت ی_نم

 پوزخند گفتم:  با

که  ییهم که ازدواج کردن، با بچه ها ییاون ها ی_بابا بزرگ محاله بزاره.من که مجردم عمرا بزاره، حت
 کنن. یم  یاون عمارت زندگ یدارن، هنوز هم تو

** 

در آوردم و در رو باز کردم.از   فی ک  یرو از تو  دیخارج شدم.کل نیحساب کردم و از ماش  یتاکس پول
اومد.با   ینم ییسرو صدا چی در کردم، ه کیسرم نزد دم،یرس  یباغ رد شدم و در بزرگ ورود یتو
  زرگ،اسمم از زبون باباب دنیرفتم،با شن   یآسوده، وارد شدم و همون طور که به سمت پله ها م یال یخ

 . ختیقلبم ر

 . ایجا رو  نیا ای_ب

  منیلرزون، به سمت سالن نش ییجا.با پاها نیا ایگه ب  یکه م دید د؟حتمایم زد، منو دجام خشک سر
حاکم بود.با    ینیسنگ یکردن، فضا ینشسته بودن و به من نگاه م منیسالن نش یرفتم.همه تو

 لرزون گفتم:  ییصدا

 _بله بابا بزرگ؟ 

 منفجر شد و با داد گفت:  کهوی بزرگ   بابا

 ؟چرا؟ یگذاشت رونیخونه ب نیمن پاتو از ا یبدون اجازه   ؟چرایمنو دق بد یخوا ی_تو م

 لرزون گفتم:  ییصدا با

 _رفته بودم... 
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 وسط حرفم وگفت:  دیپر

با کارات   ؟چرایقدر سرخود نیا ؟چرایرفتن ندار  رونیبهت نگفته بودم حق ب   روزید نی_مگه هم
 ؟ یمنو دق بد یخوایم

 رو به سمتم تکون داد و گفت:   حشی تسب

 ها؟  یمنو ببر  یابرو یخوا ی_م

 اومد گفتم:  یم رونیکه انگار از ته چاه ب ییصدا با

 . ستی طور ن نی_ا

 بزرگ گفت:  مامان

 ؟ یکن  یطور م نیبچه رحم کن، مگه کجا رفته بود که ا نی_کمال به ا

 بزرگ با خشم گفت:   ستم؟بابای خونه ن  دنیرو آوردم باال و به مامان بزرگ نگاه کردم.چطور فهم سرم

 طور شده.  نیکه ا یسر رو داد ری دختر خ نیقدر به ا نی.ای_تو دخالت نکن گل 

رفت.حتما کار اون بوده، حتما اون لو داده وگرنه   ادمی  یهمه چ ا،یدن  یلبخند و خوشحال دنید با
 شد.  یکس خبر دار نم  چیو ه ومدمی  یرفتم و م  یطور م نیوده که ابارم نب نیاول

 بزرگ از جا بلند شد و گفت:   بابا

 .یسر خود شد نیآست یل یخ ،یاز حدت گذشت گهی_تو د

 نگاه کردم. ایتوجه از کنارم رد شد و رفت.برگشتم و با خشم به دن یبگم، که ب یز یچ خواستم

خواست   ی با همون خنده اش، شونه هاش رو باال داد و فنجون قهوه اش رو برداشت.دلم م ایدن
از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم.به شدت اعصابم خراب بود،   تی بکنم.با عصبان شهیموهاش رو از ر

  یولبود و احترامش واجب،  زیبرام عز  شهیهم وفتم،یوقت دوست نداشتم از چشم بابا بزرگ ب چیه
  تی نوه و بابا بزرگ.توجه، محبت و حما یرابطه  یزد تو  یگند م دیخاک بر سر با یایدن نیهر دفعه، ا
اشتباه   یاز حد و کارها شیب یهم علت حسود نیهم  ا،یبه من بود تا دن  شتریبابابزرگ ب 
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  تاپکشم و سراغ لب  یدونم چرا هنوز که هنوزه دست از تبلت نم  ی.تبلت رو بروشن کردم،نم استیدن
  دیشدم با  یاعصاب م  یدوست دارم؛ هر وقت ب  یلیرنگ رو خ  یتبلت با جلد چرم نارنج نیرم، ا ینم
 کردم.  ک یکل یکمد یینمایس  ی.روادیتا حالم جا ب  دمید یم لمیف هی

تا    رمیدوش بگ هیگرفتم  میرفت.تصم  یتبلت رو خاموش کردم، حوصلم به شدت سر م  یخستگ با
که چه  نی ذهنم حول محور ا یچشمام رو بستم، همه   یوان حمام نشستم و کم ی.توادی حالم جا ب

که معلم رقص باله   نهیا ایمن از دن یخواسته  ی.همه دیچرخ  یبرسم، م اهامیکنم تا به رو یغلط
دادم، کاش مامان و بابا بودن اونوقت...بازم   رونیداشتم.نفسم رو ب  یکه از بچگ  هییایرو هی نیبشم.ا

  زیم ی.جلو دمیچی اومدم و حوله رو به دور خودم پ رونی.از حموم ب دیرس  یابا بزرگ نمزورشون به ب
.اگه بابا بزرگ واقعا رو  دیرس یبازوم م  یموهام تا رو ی.بلنددمینشستم و موهام رو سشوار کش

ده؟کم کم دارم  یم  تیبرسم، رضا  اهامی که ازدواج کنم تا به رو یفقط در صورت  ؟اگهیحرفش بمونه چ 
خانواده    لیکه بخوام زادواج کنم و تشک  ستمین یمحاله.من آدم ایرو نیرسم که ا  یم جهینت نیبه ا

  دستبه  یتجربه ها یراه نرفته دارم، کل  یسالمه.هنوز کل ستیصورت، فقط ب نیا ری بدم، در غ
 نم. خودم رو خراب ک ی ندهیخوام با ازدواج، آ ی.نمگهید  زی و هزار تا چ اورده،ین

کار کنم   یدونستم چ یاتاق موندم و در افکار خودم غرق شده بودم.نم یشام، به سالن نرفتم، تو یبرا
کردم و مشغول رقص باله  یآهنگ مورد نظر رو پل  کریذهنم آروم بشه، با اسپ یکه کم  نیو نکنم.واسه ا

  شرفت،ی پ  یبرا  مقد نیبهتر شدن رو دارم.اول  لیدر کل، استعداد و پتانس یداشتم ول رادی ا یشدم.کل
  یبه دور خودم م دم،یو رقص  دمیساعت کامل رقص  میخودته.ن یدرون یباور داشتن خود و استعداد ها

تخت   یرو یدادم.با خستگ  یرو انجام م یهم تند یو حرکات آروم گاه دمیپر  یهوا م یتو دم،یچرخ
  ریآروم تر، ز  یه و ذهنیخسته شدم.با روح   یلیبود، خ  یامروز کاف  یدادم.برا رونی نشستم و نفسم رو ب

 .دمیپتو غلت
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  یچراغ چ یکه ه نیاتاق بخاطر ا یشدم. فضا داریاومد، از خواب ب یم رونیکه از ب ییسرو صداها با
چشمم رو   هیاومدم و همون طور که دستم رو گلوله کرده بودم و  رونیبود.از اتاق ب   کیروشن نبود، تار

رو آوردم    رماعصابم.س یانداخت رو یخدشه م ادیز یرفتم.سرو صداها  نییمالوندم، از پله ها پا یم
اون واقعا دادمهر   ای دید ی.چشمام اشتباه مستادمیپله ها، از حرکت ا نییشخص پا دنیباال و با د
 زد و گفت:  یبود؟لبخند

 وروجک؟   ی_چطور 

 از خنده باز شد و گفتم:  لبم

 دم؟ ینفهم  یز یمن چ ؟چرایاومد ی_تو ک

 خوابم کرد و گفت:  ی به لباس ها یا اشاره

 ؟ یدی_کامال مشخصه چرا نفهم

 و گفتم:  دمیخند

 تا لباسام رو عوض کنم و برگردم.  سای_همون جا وا

 داد باال و گفت:  ابروهاشو

 مونم خانم خانما.  ی_تا ابد منتظر م

شناختم و هر چه زودتر   یو نشاط، راه رفته رو برگشتم و تا لباسام رو عوض کنم.سر از پا نم  یشاد با
عمارت، از همون   نیا یکنم.تنها هم زبون من تو یرفع دلتنگ  ر،یدل س هیو  نییخواستم برم اون پا  یم
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همراه شلوار   دیسف کیتون هیدر کرده بود.ما دوتارو مثل خواهر و برا اد،یز تی میدادمهر بود.صم  ،یبچگ
  پیپله ها منتظرم بود.ت نییرفتم، دادمهر طبق حرفم، پا  نییکردم.بدو بدو از پله ها پا دایبه پ  یمشک

و   غی داد.با ج یرو بهش م یدو برابر  تیساده و ساعت لوکس، جذاب  یبا شلوار مشک یاسپرت قهوه ا
رو رها کردم و   یآخر  یکرد.دو پله  نگاهوند و با خنده بهم رفتم.سرش رو برگرد  نییاز پله ها پا  ،یشاد
 هوا، دادمهر دستاش رو باز کرد و گرفتم.از ترس، به نفس نفس افتاده بود.با خنده گفتم: یتو دمیپر

 په؟ی اقا خوشت ی_چطور 

 . ی_به لطف شما عال

 اومدم و گفتم:  نییبغلش پا از

 ؟ یکه گفت  ی_کو اون همه سوغات

 . ری بگ گریدندون به ج قهیعمارت. دو دق ارهی_آقا عبدهلل چمدون هارو داره م

و همون طور که ظرف اسپند رو دور سر دادمهر   رونیآشپزخونه با صد تا صلوات اومد ب یعمو از تو زن
 داد گفت:  یتاب م

 _چشم نخوره پسر دکترم.چشم بد ازش دور، کور بشه چشم حسود. 

 گفتم:  یخوشحال با

 بالخره؟  یدکتر شد_دادمهر؟

 دستاش رو باز کرد و گفت:  دادمهر

 _بعد سال ها تالش، بله.

داد  یتپل و پر از الگوشو تکون م ی شده بود.زن عمو همون طور که دست ها لی تکم  میخوشحال  گهید
 گفت: 

 کنم.  ی_برو اون ور دختر دارم اسپند دود م

 گفت:  غیاومد و با ج  نییاز پله ها پا ایدن
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 _داداش.

خواهر و   ون یهمه محبت و عشق م نیزدم به ا یرو بغل کنه.لبخند ایدستاش رو باز کرد تا دن  دادمهر
 خواهر داشته باشم.زن عمو با چشم غره گفت:  هیدوست داشتم  شهیبرادر.هم

 ! میالعظ ی! ال حول وال قوته اال باهلل عل شاهللی_چشم حسود کوربشه ا

کنم؟خندم گرفت. راسته که  یم یدوتا حسود  نیا یکنه من حسودم و به رابطه  یزن عمو فکر م نکنه
رفتم.همه اون   ییرای خود پندارد.سرم رو تکون دادم و به سمت سالن پذ شیگن کافر همه را به ک یم

  یبیس ومبل نشستم  ن یاول یجا حضور داشتن، بابابزرگ و مامان بزرگ در راس سالن قرار داشتند.رو
برعکس   یی رای شدم.سالن پذ بی از همه جا، مشغول پوست گرفتن س  الیخیبرداشتم.ب ظرف   یاز تو
سالن،   نی استفاده شده بود.دوازده مبل ا یو قهوه ا ییطال یخونه، از رنگ ها یقسمت ها ی هیبق

 یها رگهبا  ،یقهوه ا ی نهیجنس استفاده شده و زم نی رنگ بودند. پرده ها از بهتر  ییو طال  یسلطنت
دادن، ساخته شده بود.دادمهر وارد سالن شد و اول از همه،  یم نتیان که به پرده زدرخش  ییطال

پام نگاه  ری ز یدادمهر برداشتم و به فرش سنت  ی بابا بزرگ رو کرد.نگاهم رو از رو  یدست بوس
! حس  م؟تونم بکنم تا به هدفم برس یکار م یده؟چیبه ذهنم نرس   یفکر  چیچرا هنوز ه  ایکردم.خدا
پاش   یکیاون  یزدم.پاشو رو یدادمهر، لبخند دنیکنارم نشست.سرم رو برگردوندم و با د یکردم کس 

 انداخت و گفت: 

 وروجک؟   یکن  یفکر م ی_به چ

 هام رو باال انداختم و گفتم:  شونه

 . ستی! مهم نیچ ی_ه

 ؟ یکن  یرو راضکه چطور بابا بزرگ   یکن  یفکر م  نیبه ا ی_هنوزم دار 

 گفتم:  متعجب

 ادته؟ی_

 زد و گفت:  یلبخند

 شه.  ی م دهیکش یبره خواهر کوچولوم عالقش به چ ادمیشه  ی_مگه م
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 شونه هام رو دادم باال و گفتم:   یناراحت با

 رو بزنم. دشی ق دیرسم که با یم جهی نت نی_کم کم دارم به ا

 کوبنده گفت:  یبا لحن  دادمهر

تو همه  اد؟ی  یبه دست م  ایراحت ن یبه هم  تیموفق ی. فکر کردیدست بکش  دیفکرشم نکن! نبا  ی_حت
 بابا بزرگ مونده! تی رضا نی فقط هم هیاوک  تیچ

حد سخته.  نیخودش گذر از هفت خان رستمه! در ا  ،یگ یکه م یبابابزرگ ت ی رضا  نی_دادمهر هم
 .  ستیکس جلو دار بابا بزرگ ن چیه

 .می. فقط جا زدن ندارمی کن یم دایپ یراه هی_

  رونی کرد قراره اسم برادرش رو از شناسنامش بکشم ب یکرد، فکر م  یداشت خصمانه به ما نگاه م ایدن
 خودم. سرم رو برگردوندم و گفتم:  یشناسنامه   یبندازم تو

 پا داره.  هیکه مرغ بابا بزرگ   یدون ی_م

 زد، گفت:   یسال داشت، لبخند م شی که ش رامی دختر عمو با ن،یهمون طور که به دور دادمهر

 .میکن  ی_دو پاش م

" تکون دادم.لباش رو جمع  هی"چ یکرد.سرم رو به نشونه  یشده به ما نگاه م  زی ر ییبا چشم ها ایدن
دختر متنفر   نیاز ا شهیسرش رو به چپ و راست تکون داد.آه خدا هم ،یکرد و با حالت مسخره ا

  ضکه حال و هوا رو عو  نیا ینخواهد کرد. برا ریی حس تغ  نیا وقت چیبودم، هستم و خواهم بود.ه
 کنم، گفتم: 

 ؟یآشنا هم شد  ینه؟با کس ایبهت خوش گذشت  یاون ور آب بود ،ی_نگفت

 زد و گفت:  یکرد، لبخند یحرف من مکث  دنیلبش کرد، با شن  ک یقهوه رو نزد فنجون

 . ادی_نه ز

 کردم و گفتم: یتصنع اخم
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 . نمی_دروغ نگو، از اون لبخندت مشخصه. زود باش بگو بب

 از قهوه رو مزه مزه کرد و گفت:  یکم

 . ستیمشخص ن یز ی هنوز چ یهست، ول  یدختر  هی_

 که داشتم گفتم: یدیشد  یشدم و با کنجکاو زونیبازوش آو از

 . هیچ انیجر نمی_بگو زود باش بگو بب

 و گفت:   دیکش رونیخنده بازوش رو از دستم ب با

 خب، آروم باش. یل ی_خ

 نشستم و گفتم:  صاف

 _آروم آرومم.زود باش بگو.

خوشگل و خوش اخالقه.رفتاراش   یل یو خ هیرانیدانشگاه باهاش آشنا شدم.ا ی دختر هست ، تو هی_
 رو کامل قبول دارم... 

 کردم و گفتم:  زیر چشمامو

 . نهیمه ؟آرهی_و توهم عاشقش شد 

 و گفت:   دیبا خنده قهوه اشو نوش دادمهر

 نفهمه. یز ی_لطفا مامانم چ

 وگفتم:   دمیخودمو به سمتش کش ی.با کنجکاودمیرو کش  یپ ی،زیدهنم گرفتم و فرض یجلو دستم

 نشد؟  یشد و چ  یخب بازم بگو چ  یل ی_خ

از رفتاراش خوشم اومد و   م،یکه کرد یچندبار رفت و آمد  نیهم یو تو میدار یساده ا یل یخ ی_رابطه 
 . میش  یدونم که با هم خوشبخت م یم

 ذوق گفتم:  با
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 ؟ یکن  یازش خاستگار  یخوا  یم یعنی_

 دهنش گرفت و گفت:   یسکوت جلو یدستش رو به نشونه   دادمهر

 . یدختر همه رو خبر کرد سی_ه

 رفتم گفتم:  یم  برهیطور که و همون

 _عکسش...عکسش رو نشونم بده...زود باش. 

رو به سمت من گرفت.با    لیموبا ک، یو با چند تا کل  دیکش رونیب  بشی ج یرو از تو لش یخنده، موبا با
بلوند،   یخوشگل بود، موها  یلی بود، دهنم وا موند.خ ل یموبا ی نهیکه پس زم یعکس دختر  دنید

  یکم ییلب ها  ،یعروسک ینیسبز و ب  ییرنگ.چشما یی برجسته و طال ییبا گونه ها  دیسف یپوست
 دهنم باز موند و گفتم:  شییبا یجذاب بودند، از ز یل یکه خ یو گوشت  گبزر 

 

 . هیخارج یگرایباز هیشب ؟یذار  ی _سرکارم نم

 زد و گفت:  یلبخند

 .گفتم که خوشگله.ستین  ی_نه سرکار 

 ِکِر، همون مدل معروفه. راندایم هی_شب 

 روبرگردوندم و گفتم:  لی نگفت. موبا یز ی داد باال و چ ابروهاشو

 ش؟ ین یبب یخوا یکانداست پس چطور م  یفقط مگه نگفت ه،ی_مشخصه که دختر خوب

 . رانیگرده ا یبرم گهی_خوشبختانه درسش با من تموم شد.چند روز د

 ه؟یاسمش چ ینگفت  ی_راست

 سراب.  یک ی_ن

 لبخند گفتم:  با
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 .نمشی. دوست دارم هرچه زودتر بب ادی_بهش م

 لب گفت:  ری زد و ز یلبخند دادمهر

 طور.  نی_منم هم

زدم.  یکه داشت، غرق لذت شدم و لبخند ی. از عشقدمیصداش رو شن  یکه آهسته گفت، ول نیا با
 کنارم نشست و گفت:  ایمنم بود.دن یاون، قطعا خوشحال  یدادمهر مثل برادر نداشته ام بود و خوشحال 

 افه؟ یبه داداشم بدق یگفت یم ی_چ

 حوصله سرم رو برگردوندم و گفتم:  یب

 بهتره توِا شفتالوِا.  افمی _خداروشکر ق

 بهم رفت و گفت:  یغره ا چشم

 !شی_ا

دماغش. دختره   یخواست با آرنج بکوبم تو یدلم م اورد،ی  ی" رو به زبون مشی"ا یکلمه  نیا یوقت
 ناهار، صدامون کرد. یخانم وارد سالن شد و برا هی. سمیلوس از خودراض ی

  دم،یگنج  یخوشحال بودم و در پوست خودم نم  یلی.خمیرفت یدادمهر، به سمت سالن ناهارخور  همراه
 نیطرف، عاشق شدن دادمهر. ا کی بود و از  میم یدوست صم ییجورا هیمونا که  یطرف عروس کیاز 

  یو استرسم کم کنه. موقع خوردن ناهار، با دادمهر کل یاز ناراحت یدو موضوع باعث شده بود کم
  تی خواست چند تا پاراز  یم ایوخنده ها دن یشوخ  نیا یکه البته وسط همه   میو خنده کرد  یشوخ

 نیکرده بود، ا تیبدجور به من سرا  ،یخوشحال نیبندازه که موفق نشد. همه خوشحال بودن و ا
  یلحظه هارو م نیو شاد تر نی وقت ها قشنگ تر یاشت، بعض که د ییها  یبد یعمارت با همه 
 بودن. مامان و بابام! میتمام زندگ ،یزمان  کیکه  یینبود کسا یدل کاش گفتم، برا هساخت. از ت

 

5 

 . نیمن بش  شی جا پ  نیا ایدختر گلم ب  ای_ ب
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نون و  ی. طبق حرفش، کنارش نشستم. لقمه ا یالجالب. بابا بزرگ چه مهربون شده اول صبح جلل
من  یبود رو جلو  ایدن یو ظرف عسل که مورد عالقه  دیخوردم که بابا بزرگ دستش رو کش  ریپن

 گذاشت و گفت: 

 بخور.   دی_مف

 دهن پر گفتم:  با

 _ممنون بابابزرگ. 

  داریکه ب یبا حرص بهم نگاه کرد. زن عمو هم از موقع  ایمربا گرفت و دن  یلقمه ا تی با عصبان دادمهر
. مگه دمیفهم یرو نم   تی همه عصبان نیا لیخوره.دل ینم یچی کنه و ه یشده، با غضب به من نگاه م

بابا بزرگ    رحرف و ساکت کنا  یزد. ب یقبل حرف م یکار کردم؟ مامان بزرگ که کمتر از روز ها یمن چ
 کشه. ینم  لشیم بود که مخورد و معلو   ینشسته بود. بزور م

 کردم. بابا بزرگ گفت:   یبلند شدم و تشکر  زی . از پشت مدیکش یبه صبحونه نم لمیم گهید

 _بازم بخور. 

 گفت:  عیسر ایدن

 _ولش کن بابا بزرگ بزار بره.

 محل بدم گفتم:  ای به دن نکهیا بدون

 خورم.   ینم  رمیس گهی_من د

  هیبزرگ سرش رو تکون داد و مشغول خوردن شد. از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم. همه امروز   بابا
دادم به وان   هیشدن. لباسم رو در آوردم و وارد حمام شدم. آب رو باز گذاشتم تا وان پر بشه. تک یجور 
که دخترا  ید. اونقدر بو یکلیو خوش ه افهیآزاد افتادم، پسره خوش ق ادهیو به فکر فرو رفتم.   دیسف

دوست دختر هم   کهیگرفت. تازه مرت  یقدر خودشو باال م نیا نیهم یحاضرن براش جون بدن. برا
 یاز آرامش گرفتنم نگذشته بود که صدا قهیوان لم دادم. هنوز دو دق یآب رو بستم و تو ری داشت. ش

 . دیکوب یبه در م  نفر با تمام قدرت با مشت هاش هیبه در خورد.متعجب صاف نشستم،  یبلند
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 . افهیبد ق  یر یکب یا یدختره  رونی ب  ای_ب

ها  وونهیوبه سمت در رفتم. مثل د دمیچ یباز خل شده چرا؟ با عجله حوله رو به دور خودم پ  نیا ا؟یدن
 کرد. در رو باز کردم و گفتم:  یداد م یو داد و ب دیکوب  یبه در م

 ...وونهی_چته چرا د

صورتم گذاشتم.   یدستم رو رو رتی طرف صورتم سوخت. با ح کیکه حرفم رو کامل بزنم،  نیاز ا قبل
 گفت:  تی با عصبان ایدن

 .یگذاشت  متیچون حقت بود چون پات رو فراتر از گل  یرو خورد نیا-

 گفتم:  تی عصبان با

 خودت؟  یبرا یگ یم  یگرفته؟ چ تی_شوخ 

 وارد شد، با خشم گفت:  بزنه، در باز شد و زن عمو یحرف  ای که دن نیاز ا قبل

 . یپسر من رو خام کن یخوا  یهات م یپررو قدر نشناس با کلک باز  یدختره  یگه تو ی_داره م

 گفتم:  جیگ

 زن عمو؟   یگ یم ی_چ

 داد گفت:   یاومد جلو و همون طور که دست پر از النگوشو تکون م  تی باعصبان

کله ات فرو کن که تا   یرو تو نیبکش عقب وا ،یپسر من رو ندار  اقتیبدبخت ل  یگم تو ی_دارم م
 . یزارم با پسرم ازدواج کن یکه من زنده ام نم یزمان

عمره باهاشون دارم  کیکه  یینگاه کردم  بودن، همون کسا یباز به مادرو دختر  یو دهن  رتیح  با
شد و دادمهر وارد اتاق شد با  درست نبود. در اتاق به شدت باز  ،یانصاف  یهمه ب نیکنم، ا یم  یزندگ

 خشم گفت: 

 ؟ یطور صحبت کن  نیا ایبا رو  یتون  یگفتم؟ چطور م   ی_مامان من به تو چ 

 گفت:  تیعمو موش شد و با مظلوم زن
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 _پسرم من فقط... 

 وسط حرفش وگفت:   دیپر دادمهر

من رو   د ینبا گهید وفته،یاتفاق ب نیندارم، بهت گفتم اگه ا  یحرف چیتمومه، باهات ه گهی_مامان د
 .  یبچت حساب کن

  یو سرگردون مونده بودم، نم   جیبزنه، از اتاق خارج شد. گ یکه بزاره زن عمو حرف نیقبل از ا و
 رفت.  رونی بهم انداخت و از اتاق ب  یبا نفرت نگاه  ایبگم. دن یدونستم چ

 زن عمو با حرص و غضب گفت:  

 ...ی_دختره 

چه خبر شده؟ زن عمو   ه؟یچه وضع گهید نیا ایرفت. خدا  رونی رو نصفه رها کرد و از اتاق ب حرفش
کنه من عاشق دادمهرم؟ سرم رو    ینکنه فکر م ؟یپسر من رو ندار   اقتی تو ل یچ  یعن یگفت؟  یم یچ

 لب گفتم:  ری تکون دادم و ز

 _دادمهر مثل داداشمه. 

 

** 

 

 برداشتم و گفتم:  ی دستمال کاغذ هیگر با

 کار کردم؟  یکنه؟ مگه من چ یطور م  نی_آخه چرا؟ چرا بابا بزرگ ا

 و گفت:  دیبه کمرم کش   یدست یبا ناراحت یناز 

 شه. یحل م  یدوستم، همه چ گهی_ناراحت نباش د

 هق هق گفتم:  با
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و   رهیبگ  یم یشده بابا بزرگ من تصم  یهات بردار. اخه ک یش یمثبت اند نیتروخدا دست از ا ی_ناز 
 شه.  ینم میتسل اره،ی بشه. تا من رو به عقد دادمهر در ن   الشی خیب

 از جا بلند شد و گفت:  یبا کالفگ یناز 

 . کایزنم به مل  یبگم، زنگ م یدونم چ ینم گهی_من د

در آوردم و اشکام رو پاک کردم. تا   یرو برداشتم و بازش کردم. دستمال  یسوم دستمال کاغذ ی جعبه
  ریزدم ز کای مل دنیخودش رو رسوند، با د  عیسر کا یبودم. مل هدیقدر خودم رو بدبخت ند نیحاال ا
 و گفت:  دیکوب  شیشون یپ یکف دستش رو رو ی. ناز هیگر

 _دوباره.

 با هول و وال گفت:   کایمل

 شده؟  ی_چ

 گفت:  یناز 

 . ارهی رو به عقد مهرداد در ب نیخواد ا   ی_بابا بزرگش م

 زد:   غیبا تعجب ج  کایمل

 ؟ ی_چ

 گفتم:  هیگر با

 _آره. 

 تخت و گفت:  یولو شد رو  کایمل

 کار رو بکنه.  نیتو ا تیشه که بدون رضا  ی_نم

 ام گرفتم و گفتم:  ینیب  یجلو دستمالو

 کا؟ یکار کنم مل ی_من االن چ
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 رو گرفت و گرفت:  دستام

است؟ پس حتما   گهیدختر د هیمهرداد عاشق   ینشده، مگه تو نگفت یز ی_نگرانش نباش، هنوز که چ
 .جنگه یبراش م 

 عاشق شدن مهرداد رو به بچه ها گفته بودم. ی هیروتکون دادم، قض سرم

 ینه در اون حد  یراحت تر بود.درسته بابابزرگ خودخواه بود، ول المیخ  یبه خونه برگشتم، کم یوقت
که وارد اتاق بشم، در اتاق مهرداد باز شد.  نیمارو نخواد. از پله ها باال رفتم و قبل از ا یکه خوشحال

به عقب برگشت و در رو محکم   ،یحرف  چیه یب  یبه سمتش برداشتم تا باهاش صحبت کنم ول یقدم
 . دمیکش یبست. چشمام رو بستم و آه

تخت ولو شدم و لب   یرو نداشتم. رو  یچی ه یتخت انداختم. حوصله  یرو رو  فمیاتاق شدم و ک  وارد
بود به اسم مهران   یشدم و مشغول چت کردن شدم. پسر  سبوکیف یم. وارد صحفه تاب رو باز کرد

  یبدون جواب گذاشتمش و صحفه ها شهیداد، مثل هم یم امیداده بود و دائم پ ریوقته گ  یلیکه خ
من بود، امروز   یکه الگو ییها نی از بالر یک یکردم.   نییمشهور رو باال پا ی ها نیاز بالر ییدتاچن
و لب تاب رو بستم. لحاف   دمیکش  یدوره از کالس هاش رو برگذار کرده بود. با حسرت آه نیازدهمی

 لب گفتم:  ریو ز دمیسرم کش  یرو رو

 آخه؟  میکه ما دار هیچه بدبخت نی_ا
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زده بودم و   جانیمونا که به شدت ه  یروز عروس  د،یها مثل برق و باد گذشتند و روز موعود فرا رس روز
 حضور داشته باشم.  یاون عروس  یخواست هرچه زودتر تو یدلم م

 کن.  شیبار رو راض  کی نی_مامان بزرگ تروخدا فقط هم

  یدلخور  ی گاه کردم. با کمبهش ن ،یپاچه خوار  تی مامان بزرگ کاشتم و با نها یگونه  یرو یا بوسه
 بهم نگاه کرد و گفت: 

 ؟اونیاومد سرت چ یینکرده زبونم الل، بال ییدست ما، اگه خدا ی_بابابزرگت هم به کنار، تو امانت
 . زمیسرم بر یتو  یوقت چه خاک

. چند  گهید  کاستیمونا خواهر مل   یعروس  سکو،یو د  یخوام که برم پارت ی_مامان بزرگ قربونت برم نم 
 بود؟ نه بود؟ یبه چشم خودت، دختر بد  شیدیبار د

 بزرگ سرش رو تکون داد و گفت:  مامان

 دل نگرانه همش.  نیا گهیچه کنم د ی_نه دخترم ول

 دم قبل ساعت دوازده برگردم.  ی. قول مگهی_اخه من قربون اون دلت بشم من ، بزار برم د

 دستش و گفت:  یکیاون  یرو دیرو کوب  دستش

 . یمادر؟ قبل از ساعت ده خونه باش یگ یم ی_چ

 گونش زدم.خودش رو ازم جدا کرد و گفت:  یآب دار رو یشدم و بوس زونی آو ازش

 کنم.  شیتا راض   ریدهن ش یرم تو ی_برو مادر برو آماده شو منم م

 و گفتم:  نییپا دمیخنده از مبل پر با

 .یموفق باش  رهی _با آقا ش

 رو گاز گرفت و گفت:   لبش

 خترجون._از دست تو د 
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  نیا یاسترس و ناراحت  ،یعروس  نیخواستم با ا یاتاق شدم و اول از همه، اتومو رو به برق زدم؛ م وارد
که اون روز با دخترا از پاساژ گرفته  یلباسم رو در آوردم و لباس  عیسر یل یچند وقته رو بشورم و ببرم. خ

نشستم و  یصندل  یرو بستم. رو  پشیز  یبودم رو از کمد در آوردم. لباس رو تنم کردم و با بدبخت
 نیو مو به دست خودم بود، مگر ا  شیبود، آرا نیبرنامه هم شهیکردن خودم شدم.هم  شیمشغول آرا
کامل بشم. کرم رو به صورتم   شگریه دست آراب دیاز خاندان ما باشه و اون موقع با یک ی   یکه عروس

با   یبودن خارج بشه. ابروهام رو کم  یاز اون حالت نارنج یدست بشه و کم  کیزدم تا پوستم 
  یوقت دست بهشون نزدم، فقط برا چیه نیهم یبرا کی بودن و ش کی کردم، بار زی تم نیموچ

  یکم  ییزدم و با طال  یروشن یچشم قهوه ا هیکردم. سا یم زشونیتم  یکم  ،یخاص یمناسب ها
به لب هام   یزدم و کم  یبه کالباس لیما ی! رژ لب قهوه اکیحال ش   نیدادم، ساده و در ع نتشیز

  ینبودم، ول یحرفه ا شگریآرا هیبه گونه هام زدم. مثل  یقالب دادم. رژ گونه همرنگ رژ رو کم 
ذهنم بود. دسته   یتو یصاف کردم، مدل ساده ا بلد بودم. موهام رو با اتومو  یرو به خوب   ییخودآرا

 نیهم بهسرم رو هم  یاون طور موها دم،یگوشم رو گرفتم و به سمت عقب کش  یباال یاز موها یا
از   یمو رو به هم گره زدم. حاال کم یدو دسته  ،یکوچک نارنج یک یکش پالست هیشکل کردم و با 

باز کردم وهر    یون رو به صورت فرق وسط کوتاهجلوم ی از موها کهی شده بود. دو ت دهیام کش قهیشق
 بودم.  ینگاه کردم، راض  نهیآ یهام انداختم. به خودم تو  قهیشق  یدوتا رو رو

پرتغال  ی حهیعطر، را نیا ی  حهیرا  نیمورد عالقم رو به مچ دست و گردنم زدم، پررنگ تر عطر
  یو عطرو رژ لبم رو انداختم گذاشتم. پانج مشک فیام رو برداشتم و ک یدست فی بود.عاشقش بودم. ک 
  نییو پا فتمر نیی از پل ها پا یرفتم. با شاد  رونی .کفشام رو به پا کردم و از در بدمیرو برداشتم و پوش 

توجه بهش به   یکرد. ب  یمنقبض شده، بهم نگاه م یبا فک  نهیکه دست به س دمیرو د ایپله ها، دن
 که گفت:  دم یبرم، صداش رو شن رونیکه ب نیسمت در رفتم و قبل از ا

 خوش بگذره.  دوارمی_ام

 سرم رو برگردونم گفتم:  نکهیزدم و بدون ا یلبخند

 گذره.  ی_م

پارک شده بود، رفتم. قرار بود اون من رو   نگیپارک یدادمهر که تو نیرفتم و به سمت ماش   رونی در ب از
لوکس و   نیداد. سوار ماش ی رو نم  یرفتن با تاکس  یصورت، بابا بزرگ اجازه   نیا ریبرسونه، در غ 

 زد و گفت:  یدادمهر شدم. لبخند  یمشک
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 .ی_خوشگل شد

 زدم و گفتم:  یجوابش لبخند در

 _ممنون.

  یخفن  تمیاز رضا بهرام بود.ر وانهیآهنگ د کسی میکرد، ر یپل  یرو به سمت ظبط برد وآهنگ دستش
 هیزن عمو که پرده رو کنار زده بود و با  دنیرو روشن کرد.سرم رو بلند کردم، با د نیداشت. ماش 

.نفسش رو  درفت و از عمارت خارج ش ی. دادمهر دنده عقب دیکرد، ابروهام باال پر یبه ما نگاه م  یحالت
 داد و گفت:  رونیب

 ؟ ی_خوب 

 گفتم:  زدم و یلبخند

 ؟ ی_ممنون، تو چ

 زد و گفت:   یتصنع  لبخند

 _اگه بگم هستم، که دروغ گفتم. 

 وقتش بود که باهاش صحبت کنم:  قایکردم االن دق یم حس

تو   یخوام مانع خوشبخت ی. من نمیطور بشه. تو مثل داداشم نیخواستم ا ی _مهرداد من...من نم 
 بشم.

 گفت:  یآروم یصدا با

 بابا بزرگه.  یها کارها نیا ،یندار  یر ی تقص چی_تو ه

 بگم که نذاشت و گفت:  یز یچ خواستم

 کجاست؟ قای_ آدرس دق

 کردم و به آهنگ گوش دادم. یدادم. ذهنم رو خال  هیتک یرو گفتم و به صندل آدرس
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 حال مرا   نیدم بب کیمن  یلیل

 دهم ینترسانم که من در قلب تو جان م ایدر از

 من   یبایز  یبش ایدر

 یـشم هـ ینگاهت م  غرق

 نشو جانان من    مغرور

 که دل در دست توست  حاال

 زنم  یکه به تو رو م  من

 تو  دنیبه شوق د  تنها

 ی سپرد ی مرا به دست ک وانهید

 ی مرا با خود نبرد یرفت وانهید

بود   ینیداد. آهنگ غمگ نییعوض شد، سرم رو برگردوندم، دادمهر روشو برگردوند و پنجره رو پا  آهنگ
کردم که بغض داره،  یاومده بود. حس م رونیشده بود، از اون حالت غم ب کسی می چون ر یول

 بودمش. دهیقدر درمونده ند نیقلبم حس کردم؛ تا حاال ا یرو رو  ینیسنگ

آد که   یاز دستش بر نم یپنجره نگاه کردم.مشخص بود کار   رونیحرف به ب  یدادم و ب رونی رو ب نفسم
 قدر عاجز و ناراحت شده.   نیا

  یقیموس یباغ صدا ی.از تومی دیشد، رس یاون جا برگذار م یکه عروس یباغ الیبعد، به و قهیدق ده
باغ گذاشتم،  یکه پامو تو نیشدم. هم  ادهیپ  نیکردم و از ماش ی. تشکر دیرس  یبه گوش م  یبلند

کنار    کایمل  م،یو داد به پر به پر کرد غی. با ج دمیبه سمت دخترا دو یرفت و با شاد ادمیاز  یهمه چ
 گوشم با داد گفت: 

 . ی_خداروشکر اومد

 گفتم:  غیج  با
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 .ومدمی ی_معلوم بود که م

رقص بردم. با   گاهیدست دخترارو گرفتم و به سمت جا جانیشد، با ه   یکه پخش م یآهنگ دنیشن  با
 . میدیرقص یو م  میخوند یآهنگ م

 ضربان قلب( ام،ی)شهاب ت

 زنه   یقلب من تند م  ضربان

 خواد آروم بزنه  یم

 تونه ینم گهید نه

 زنه یدل داد م یتو پس کوچه  از

 زنه یم ادیفر دادو

 دونه  ینم  یکس نه

 او او او او او  او

 او او او او او   او

 او او او او او  او

 برام تو سرنوشت  یتو قسمت من بود  اگه

 قلبمو نوشت  یشه خط به خط  قصه   یتو م با

 عشق هی یتو باش  اگه

 من  یبرا شهیهم

 زنه تند تند یتو م واسه

 :میتکرار کرد ادیو فر غیج  با
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 زنه  ی_ضربان قلب من تند م 

 خواد آروم بزنه  یم

 تونه ینم گهید نه

 زنه یم دل داد یتو پس کوچه  از

 زنه یم ادیفر دادو

 دونه  ینم  یکس نه

   یالال یال یال ال

   یال یال یالال یال ال

 دلم دست از سر تو برداره   نیبه ا گمیم یه

 راحت بزاره   تورو

 تونه ینم گهید نه

 عاشقت شدم   آخه

 دردسر داره  یعاشق 

 ی تو عاشق  شهیهم

 ی راه عاشق  یتو

 دلم  دستو

 زنه  یقلب من تند  م  ضربان

 خواد آروم بزنه   یم

 زنه  یدل داد م یتو پس کوچه  از
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 زنه یم ادیفر دادو

 دونه  ینم  یکس نه

... 

 با خنده گفت:  یناز  م،یها ولو شد یصندل  ینفس زنان رو نفس

 شدم.  یانرژ  هی_تخل

 حال دستم رو آوردم باال و گفتم:  یب

 راه رفتن ندارم.  یطور.نا نی_منم هم

 خودشو باد زد و گفت:   کایمل

 م؟یدی _با چند تا آهنگ رقص 

 گفت:  یناز 

 تا.   12_فکر کنم 

 زدم و گفتم:  یسوت

 . مایداشت ی_بدجور انرژ 

.کفشم رو با درد در  ستادمیاز حرکت ا ،یپام بندازم که با حس سوزش  یکیاون  یبلند کردم تا رو پامو
خورد،    یشد.باد خنک که به زخمم م دهیهم کش یخمام تو ا م،یزخم  یپشت پا دنیآوردم و با د
 پام گفت:  دنیبا د یشد. ناز  یم  شتریسوزشش ب

 با خودت.  ی_اوه، چه کرد

 پوشم. یباره م  نیکفشا عادت ندارم، دوم نی_به ا

 زخمم گفت:  دنیبه پام انداخت، با د یسرش رو خم کرد و نگاه کایمل
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سالن، اون    یاتاق تو نیاول ال،یو یپاشو برو تو ،یکفشا راه بر   نیبا ا یتون  ینم گهیکه د یطور  نی_ا
 . یجفت کفش اسپرت اون جا جا مونده، بپوش راحت بش ه یاست،  لهیجا پره وس

با من فاصله داشت. لنگ  یپونزده قدم  الیکردم و از جا بلند شدم.به اطراف نگاه کردم، و یتشکر 
از   ییکامال روشن بود و سرو صدا الیو ی. چراغ هامدیرسوندم و چقدر درد کش  الیلنگان، خودمو به و

. لنگ  ستی ن یجا که در  نیا یاله  یسقط ش کای . به دنبال در، به اطراف نگاه کردم. ملومدی یداخل نم
.  یو طوس یی طال ونیدکوراس یبود. با طراح یو مدرن  کی دوبلکس، ش یالیلنگان از پله ها باال رفتم، و

رو باز   دمیکه د یدر  نیاون جا بود. اول یدر قهوه ا نیبود که چند یض یبلند و عر ییروم راهرو  شیپ
اتاق داغون تر اتاق خودم   هیکه  نی وضع اتاق خندم گرفت، خوشحال از ا دنیکردم و واردش شدم.با د

  هیبود که انگار داشت با  یاومد، مرد یم رونیاز ب  ییکردم، وارد شدم و درو بستم. سرو صداها دایپ
 گفت:   یکرد. دائم م یانم بحث م خ

 . دیاری_بهم فشار ن

 به سمتش رفتم وخم شدم تا برش دارم.   دم،یتخت د یرو کنار عسل یکفش  یدیسف

 که برم اونور آب. نهیخوام ازدواج کنم، تنها هدف من ا ی_مامان من نم 

 که   یخانم یهوا موند.صدا نویحرف خشکم زد، دستم تو زم نیا دنیشن  با

 

 "مامان" صداش کرده بود بلند شد: 

مجرد اصال و ابدا.   ،یخارج که زن داشته باش یبر  یاجازه دار  یفقط در صورت  م یگ ی_منو بابات هم م
 . بیکشور غر یبر  متیمجرد بفرست یفکرشم نکن که بخوا یعنوان حت چیبه ه

  یو حاال بدجور دلم م فکر به سرم زد نیا هویغلط. فقط   ایدونستم درسته  یبه سرم زده بود.نم یفکر 
 ،یچشم یشدم و از تو   کیباز شدن و بسته شدن در بلند شد.به در نزد یکنم. صدا  شیخواست عمل

 در رد شد. یمواج دار از جلو ی شکالت یی رو نگاه کردم. خانمه با موها رونیب

بود که  دهیطول نکش  هیثان هیاتاقه.هنوز  یدونستم مرده هنوز تو یاومدم، م  رونی رو باز کردم و ب در
و با   ستادیبود که زبونم از حرکت ا  یدر با شدت باز شد و جلوم ظاهر شد.اون قدر حرکتش ناگهان
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ن بشر چقدر  یکرد. ا یبا اخم بهم نگاه م ن،ییپا  ارهیکه سرش رو ب نیشوک بهش نگاه کردم. بدون ا
که داشت   یبم یکنم، با صدا ینم یحرکت دید یجذبه داره؛ منتظر بود از سر راهش برم کنار. وقت

 گفت: 

 کنار؟ یبکش  یخوا  ی_نم

عکس العمل   عیو بر بهش زل زده بودم. کالفه سرش رو تکون داد و به سمت چپم حرکت کرد، سر بر
تر شد و   دی . اخماش شدمیهم رو در رو شد نشون دادم و منم به همون سمت حرکت کردم، دوباره با

 گفت: 

 ه؟یچ  ایمسخره باز نی_ا

به سمت راست. تند تند   دمیپر عیبزنم، به سمت راست رفت. منم سر  یکه فرصت بده حرف نیازا قبل
 گفتم: 

 کارت دارم.  سای_وا

 زبونم گرفت.   اهش،یس یاون چشم ها یلحظه از اون همه جذبه تو هیخشم بهم نگاه کرد،   با

 . یکن تیاذ یخوا  ی_نه انگار واقعا م 

کنارم و سد راهش شدم. نفسم رو حبس   واریخواست از سر راه بزنم کنار که دستم رو زدم به د یم
 گفتم: عی کردم و تند و سر

 باهات صحبت کنم. دی_گفتم با

 اون بلند؟ انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و گفت:  ای سرش رو خم کرد؛ من کوتاه بودم  یکم

 نیتر از ا شی کنار تا ب یندارم، بهتره از سر راهم بر  ای بچه باز نیبچه جون، من وقت واسه ا نی_بب 
 نشدم. یعصب

 بود که به تته پته افتادم و گفتم:  یلحن و کالمش به قدر  یو جذبه تو خشم

 سالمه.  ستی . بستمی _من...بچه ن
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 زد و گفت:   یپوزخند

 مخ زدنه.  دی_روش جد

  یرفت. اون فکر کرد م   نییبزنم، از پله ها پا یکه فرصت کنم حرف  نیدستش کنارم زد و قبل از ا هی با
لب   ریو ز  دمیکوب  نی زم یپامو محکم رو تی حرصم گرفت که با عصبان یخوام مخشو بزنم؟ به قدر 

 گفتم: 

 گوالخ.  شعوریکه من بخوام مخشو بزنم، ب  هیفکر کرده ک کهی _مرت

آب  وانیآشپزخونه تا ل یراست رفتم تو هیرفتم...تمام بدنم گر گرفته بود،  نییاز پله ها پا تی عصبان با
اومدم و به سمت دخترها   رونیب الی ببره. از و  نیو گرما رو از ب تی حجم از عصبان  نیبخورم بلکه ا یخی

 من گفت:  دنیبا د  کایتو هم، کنارشون نشستم.مل  ییرفتم. با اخم ها

 پاچتو گرفته؟  ی_چته ک

 شدم و گفتم:  نهیبه س دست

 .لتونیفام  یاز سگ ها یکی_

 و گفت:  دی ابروهاش باال پر کایمل

 .یکار دار  یمن چ یالی_آخه تو با فام

 گذاشتم و گفتم:  زیم یرو لبه  دستام

خواد بره خارج    یکه پسره م دمیمادرو پسر شدم و فهم  هی یاتاق بودم، شاهد دعوا یکه تو یقت_و
که زن  نهیتونه بره خارج ا یکه م یدن و تنها راه  یاجازه رو بهش نم نیچون مجرده خوانوادش ا یول
 . رهیبگ

 گفت:  کایمل

 نداره.  یقصد نیما چن یها لیاز فام  ی_کس

 گفت:  یناز 



 ی آقا و خانم صوف 

56 
 

 _پس حتما از طرف داماده.

 گفتم:  یکالفگ با

 سرم دارم.  یکه تو هیمهم نقشه ا ست،ی مهم ن نشی_ا

 دادم و گفتم:  رونیشدن.نفسم رو ب  رهیبهم خ  ی و ناز با کنجکاو  کایمل

 یبرا یلی مشخصه خ  یفعال قصدشو نداره. ول یعنیخواد ازدواج کنه،   ی_کامال مشخصه که پسره نم
 رفتن اصرار داره، پس...

 همزمان گفتن:  یو ناز   کایمل

 _پس؟ 

 بره دنبال کار خودش. یوهرک  میراه بنداز یازدواج سور  هی میتون ی_پس م

خنده و با تمام توان   ری زدن ز هویحرف مات و مبهوت موندن، و   نیا دنیبعد از شن هیچند ثان  دخترها
 .با  خشم گفتم: دنیخند یم

 ن؟یخند ی_چتونه مثل خر م

 اشکش رو پاک کرد و گفت:  کایمل

 ها. یگرد  یرمان ها م  ی_تو

 گفتم:  تیهم سرش رو با خنده تکون داد. با عصبان  یناز 

 وقته منتظرم تا به ذهنم برسه. یلیکه من خ هیهمون نقشه ا  نیگم. ا  یم  ی_مرگ! دارم جد

 اش رو خورد و با تمسخر گفت:  موهی از آب یکم  کایمل

 _پس حتما مغرت مشکل داره. 

 هم دارم؟ یا گهیکه من دارم به نظرت راه حل د  یطی شرا  نیبا ا کای_مل

 مکث کرد وگفت:  هیچند ثان کایمل
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 هم که نشد راه حل.  نیا ای رو یول  ی_درسته فعال ندار 

 هم سرش رو تکون داد و گفت:  یناز 

 . ستین یکن  یکه فکر م  یسادگ نی_به هم

  یکار  چیکرده و ه ریگ  یتیبد وضع  یکار رو بکنم، اون تو نیا دیبه خاطر مهرداد هم که شده با  دینی_بب 
 انجامش بدم.  دیآد پس با یکار از دست من بر م نیآد، االن ا یهم از دستش بر نم 

 گفت:  کایمل

 _احمقانه است. 

 راهه. نیبهتر نی_ا

 یقسمت یو ناز   کای بود حرکت کردم، مل ستادهیکه پسره ا یبلند شدم و به سمت قسمت  یصندل  یرو از
داشتند.   وفته،یکه قرار بود ب یاز اتفاق  یر یدر جلوگ یبه عقب، سع  دنمیاز لباسم رو گرفتم و با کش

 گفتم:  یعصب

 اه. گهید دی_ولم کن

  کهوی  کای .مل یخوردن ناز  نیشد با زم یحرکتم مساو ن یکه ا دمیقدرت خودمو به سمت جلو کش با
زدم و   ینگاه ها به سمتم برگشت. لبخند مسخره ا ی. همه  نیلباسم رو ول کرد و با مخ خوردم زم

 گفتم: 

 . ستین ی.مشکل ی_خوبه، همه چ

 لب گفتم:  ری رو برگردوندم و ز سرم

 . کایمل  یر یجگر بگ  زیج ی_ا

ت.سرم رو  شونه هاش رو باال انداخ الیخ  یرفتم که ب  کایبه مل یبلند شد و چشم غره ا نیزم  یرو از
  هویجا بود چطور  نیاالن ا نی که هم نیپسره، چشمام گرد شد. ا یخال  یجا دنیبرگردوندم و با د

جا   اونمونه که ممکنه   ینبود، فقط دو جا م ییجا چی شده. با دقت به اطراف نگاه کردم. ه دیناپد
و   دیپد هویمونه،   یمثل جن م  کهی رفتم. مرت  الی. لنگ لنگان به سمت پشت والی پشت و ا ی الیباشه، و
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  نیرفت. هم رجهیشد. انگار پله ها رو ش  دیناپد هویاز اون موقع که  نمیاز االن ا نیشه. ا یم دیناپد
و   دیکش یم  گاریس تخفه خون گرفتم.داش  ال،یپشت و  دنشیزدم که با د یلب غر م ریطور داشتم ز

تلفنش   یخواستم وقت  ی. منتمیدادم تا نب هیتک واریزد. نرفتم جلو و به د یحال با تلفن حرف م   نیدر ع
بلند  یداد یصدا ،یا گهیبه سنگ زدم که پرتاب شد به سمت د ی. با پا ضربه اششیتموم شد، برم پ

 زد. با خشم گفت:  یدزدم و اون هم با من دا  یغیپسره، از ترس ج  ییکهوی دنیشد. با د

 .ی کول ی_زهرمار دختره 

 نفس زنان گفتم:  نفس

 جن.  ی کهی . مرتی خودت  ی_زهر مار. کول 

 تعجب بهم نگاه کرد و گفت:  با

 . یش  یجلوم ظاهر م یکه ه  هیدونم دردت چ  ی. نمی_تو مشکل دار 

 و گفتم:  دمی کش  یقیبهش بزنم. نفس عم   ییحرف ها هیافتاد قرار بود  ادمی تازه

 خوام باهات صحبت کنم.  یم نی_بب 

 و گفت:  رونی نفسش رو داد ب کالفه

 چرتو پرتارو ندارم. برو کنار.  نی_من وقت ا

 نکردم و دوباره گفتم:  یحرکت چیه

 خوام باهات حرف بزنم.   ی_فقط م

 گفتم: یبلند یپا له کرد و از کنارم گذشت. هول کردم و با صدا  ریز  گارشویس

 _با من ازدواج کن.

بهم کرد.اول لبخند زد و بعد کم کم، لبخندش به قهقه   ی.سرش رو برگردوند و نگاهستادیحرکت ا از
برگشت به سمتم و انگشت   د،ی خوب خند ی. وقتستادمیا نهیکردم و دست به س یشد. اخم لیتبد

 یا افهی بار با ق نیاز اون لبخند جذاب نبود و ا یخبر  گهیاشاره اش رو به سمتم گرفت.د
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 وار گفت:   دیو تهد یجد 

  یتون  یپوکت فرو کن که نم یکله  یتو نویا یول ه،یکارا چ نیدونم هدفت از ا  یم  ،یمو نارنج نی_بب 
 کنم. ی م تی شکا ،یمزاحم بش گهید ی. دفعه یبرس ییکارات به جا نیبا ا

  غی زدم وج واریازم فاصله گرفت. با حرص پامو به د ب یبزنم، دست به ج  یکه بزاره حرف  نیاز ا قبل
پامو   ریز یخم شدم و علف ها  تی کرد؟ با حرص و عصبان  یفکر م  ی. اون راجب من چدمیکش یخفه ا
لحظه  هی. دمی کش یم یخفه ا یها  غی کندم و ج  یطور با خشونت  علف هارو م  نیکندم. هم دمویکش
 کردن، داد زدم:  ی با تعجب بهم نگاه مکه  یدو تا پسر  دنیرو بلند کردم و با د سرم

   نما؟یس نیمگه اومد ه؟ی_چ

 و گفت:  یکیاون  یشونه   یزد رو شونیکی

 _برو برو. 

مزخرف، لنگ لنگان رفتم دنبالشون و همون طور که دستم رو  یو با اون کفش ها ستادمیا صاف
 دادم گفتم:  یهوا تکون م یمشت کردم بودم و تو 

 و نفهم.  شعوری، ب  نی_همتون مثل هم

  یم ینقشه رو عمل  نیحتما ا  ام،ی کردم خودم رو آروم کنم، اگه من رو یو سع  دمیکش یق یعم  نفس
 کنم. 

 *** 

 با اخم و غضب، به پسره زل زدم.  نهیستم و دست به سنش یصندل  یکه برگشتم، رو یموقع از

حرکت   یساعت بود که ب  کیبود.حدود  ستادهیا یدختر جوون هیبا مامانش و  ییرو به رو ز یم یرو
بهم   هیگشت و دو سه ثان یبار برم کی قهیداشتم. هر ده دق یبهش زل زده بودم و چشم ازش بر نم

به پسره گفت و هر دو تا   یگردوند. دختر جوونه حرف  یتفاوت سرش رو بر م  یکرد و ب ینگاه م
به شکارش    یبهشون نگاه کردم. نگاهام مثل شکارچ یواکنش  چیبه من نگاه کردن. بدون ه گشتنبر 

 گفت:  یآروم یبا صدا کایبود.مل
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 اون دختر.  ی انگار تو پسر  یکن ینگاش م یطور  هی_چرا 

 گفت:   جانیبا  ه  یبه سمت من؟ ناز  ادیه سمتم اومد. واقعا داره مبلند شد و ب  زیم یاز رو پسره

 جا.  نیا ادی_داره م

 گفت:  کایمل

 خوام عشقت باشم. یبگه دست از سرم بردار نم  ادی_اره م

 گفت:  تی و با اخم و عصبان  دیرس بهم

 دنبالم.  ای_ب

 بود.   الیپشت و یعنی ی قبل  یرفت، رفتم. همون جا یکه م یبلند شدم وبه سمت زی م یرو از

 گفت:  تی عصبان با

 ه؟ ی_تو چه مرگته؟ مشکلت چ

 اخم گفتم:  با

 دارم.  یحرفم رو بزنم دست از سرت بر نم  ی_تا نذار 

 گم.  یبچه جون، قبال گفتم بازم م نی_بب 

 شمرده گفت:  شمرده

 رو ندارم.  ای بچه باز نی_من وقت واسه ا

 شمرده شمرده گفتم: منم

 .نهیهم  تیحرفم رو بزنم وضع ی_تا نذار 

 گفت:  هی. بعد از گذشت چند ثان دیکش یق یرو به سمت چپ گرفت و نفس عم  سرش

 خب، حرفت رو بزن.  یل ی_خ
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 ام جدا کردم و گفتم: نهیدستام رو از س خوشحال،

به  دنی رس یکنم، حاضرم برا ی م یزندگ   یعمارت بزرگ یسالمه و تو ستیو ب استی_من اسمم رو
 بکنم و... یآرزوهام هرکار 

 خنده و گفت:   ریز زد

 ست؟ ی به آرزوهات منظورت شوهر کردن ن  دنی_رس

 گفتم:  تی عصبان با

 تا حرفم رو بزنم. ریزبون به دهن بگ قهی_حرف دهنت رو بفهم  و دو دق

 زنه گفتم: ینم  یحرف  دمی د یخنده شونه هاش رو باال انداخت. وقت با

که بخوام   ستمی ن یکه ازدواج کرده باشم و من کس اهامیزاره برم دنبال رو یم  ی_بابا بزرگم در صورت 
 جور چرت و پرت ها.   نیخانواده بدم و از ا  لیازدواج کنم و تشک 

کردم   یکرد. سع یحالت، بهم نگاه م  نیکردم و به چهره اش نگاه کردم که با حوصله سر بر تر یمکث
 . رمیبگ ده یصورتش رو ناد یتو یآرامش خودم رو حفظ کنم و اون ته خنده 

 ... یخارج ول  یبر  یخوا یکه تو هم م یی_از اون جا

 گفتم. دهی " رو محکم و کشی"ول

 خارج.  یزارن مجرد بر  ی_خانوادت نم 

 رو به خودم گرفتم و گفتم:  یخنده ا یخودش ته چهره   مثل

 .می انجام بد یازدواج سور  هیکه  نهی_پس من و تو تنها راه چاره امون ا

گذاشته بود به  شیشکم عضله ا یدستش رو رو یک ی چونه اش و اون  ریدستش رو زده بود ز  هی
 پلک زد و گفت:  هیگاه. هیعنوان تک 

 _تموم شد؟ 
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 کرد و گفت:  زونی رو تکون دادم. دستاش رو آو سرم

 _باشه خوش گذشت. 

 از کنارم رد شد.با تعجب داد زدم:  و

 همه حرف زدم.  نیشد؟ ا  ی_پس چ

 فرو رفته بود.  شی حالت جد یند، باز تورو برگردو  سرش

چرت و پرت    نیبرو بهشون بگو که خوش گذشت و از ا ،ی حاال هم برد ،ی_با دوستات شرط بسته بود
 ها. 

 رو برگردوند و رفت. داد زدم:   روش

 . یشرط بند ه یحرفام راست بود نه  یهمه  شعوری_نفهم ب

** 

 رو سرو کله ام.  ختنیبچه ها، به محض نشستن، ر شیبرگشتم پ شونیو پر دیام نا

 شد؟  ی_چ

 گفت؟  ی_چ

 _قبول کرد؟ 

 ؟ی_بگو که ابرومونو نبرد 

 .گهی_د بنال د

 گفتم:  یعصب

 مسخره است.  یشرط بند هی. فکر کرد گهید دی_عه خفه ش 

 گفت:  یناز 
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 چرا؟ ؟آخهی_چ

 ولو شدم و گفتم:  یصندل یرو

خوام مخشو  یاطرافشم که م یکنه من مثل دخترا یفکر م کهی_از بس اعتماد به نفسش باالست. مرت 
 بزنم و باهاش دوست بشم.

 کرد گفت:  یهمون طور که ناخن هاشو نگاه م کایمل

 آمارشو در آوردم.  یکرد  یکه باهاش صحبت م  یفرصت نی_ تو ا

 گفتم:  یکنجکاو با

 _خب؟ 

برادر داره که اسمش   هیفرزند اول خانوادست و  له،یلشه و وک و هشت سا  ستی _اسمش آزاده، ب
 شه.  یم  زیدوماده عز  یها لیاردالنه. از فام

 دادم و گفتم:  هیتک  یصندل  به

 .ی_آزاد! چه اسم

 سرش رو تکون داد و گفت:  کایمل

  یدختر  چ یگفت به شدت مغروره و رو به ه یخاطرخواهشه و خواهر پروانه، پونه م  دی_پروانه شد
خواد با اون  یدوست دختر داره و از قرارمعلوم م هی پخش شده که  لیکل فام یده. البته تو ینم

 ازدواج کنه.

رو   یز یچ  نیشدم. اصال انتظار همچ  دیکرد. به کل ناام  یشدم، نامزد داره که اون طور رفتار م پنجر
  نیا یکنم. ول دایپ کردم قراره به آرزوهام دست  یهم که شده بود، فکر م قهی چند دق ینداشتم. برا

و تا آخر   ودرو بهم زده ب یبد یذوق و از همه بدتر خراب شدن تصوارتم ضربه   یطور نشد. خوردن تو
که داشتن با رقص خودشونو خفه   کایو مل  یگوشه نشسته بودم و برعکس ناز  هی یجشن، با ناراحت

داده بودم  ام یبه دادمهر پ اومدم،  رون یسرو صدا نشسته بودم.اول از همه از جشن ب  یکردن، من ب  یم
 جواب داد: قهیدنبالم. بعد از ده دق ادی تا ب
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 فرستم دنبالت. یدوستم رو م یول  امی تونم ب ی_من نم

ناراحتشو ازم   یچهره  شهیبودم. هم  دهیوقت ناراحت بودن دادمهر رو ند چیدادم. ه رونی رو ب نفسم
تعجب داره.حدود   یسرد هم بود. جا یرو بروز نداد، بلکه حت  شیکرد.اما االن نه تنها ناراحت یپنهون م
ها  شهی .شدجلوم ترمز ز ییبراق و فوق مدل باال  یمشک نی که ماش نیمنتظر بودم تا ا قهیپنج دق
. متهیگرون ق یلیمشخص بود خ نی مشخص نبود. از سرو شکل ماش ن،یوبدن و صاحب ماش یدود

شخص راننده، دهنم باز   دنیو باز کردم و نشستم، سرم رو آوردم باال تا سالم کنم اما با د در عقب ر 
 موند. با تعجب گفتم: 

 ؟ یکن ی کار م یجا چ  نی_تو ا

 من، متعجب تر گفت:  دنیرو آورد باال و با د  سرش

 _تو؟ 

 بهش نگاه کردم.انگشتش رو به سمتم نشونه گرفت و گفت:  منتظر

 ؟یدادمهر   ی_تو همون دخترعمو

 دنبالت.  ادی که دادمهر گفت م ی_نکنه تو همون

 و گفت:  رونی نفسش رو داد ب کالفه

 _متاسفانه درسته. 

 لب گفتم:  ری و ز رونیحرص نفسم رو دادم ب با

 _ابله!

 . یگفت  یچ  دمی_شن

 .ی_نه بابا! منم گفتم که بشنو

 لب گفت:  ریهم ز اون

 زبون نفهم. یدختره -
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 االغ.  ی_پسره 

 _حرف دهنت رو بفهم. 

 فهمم. یاون وقت منم م یدی_هر وقت تو فهم

 براش در آوردم و سرم رو به سمت پنجره چرخوندم.   ینزد و به جاده نگاه کرد. زبون یحرف 

آدم، درست   نیبود. حداقل با ا یاحمقانه و مسخره ا یل یخ یبودم. نقشه  مونیشدت از کارم پش به
شدم و با   ادهیپ  نیکنم، از ماش یکه خداحافظ نیردو بدل نشد.بدون ا  یبه خونه، حرف دنینبود. تا رس

 آورد و گفت:  رونی قدرت، درو محکم بستم.سرش رواز پنجره ب تی نها

 گوسفند.  ی_دختره 

 _خر نفهم.

درو باز کردم و وارد عمارت   تیبا سرعت، دنده عقب رفت. با عصبانو   نیماش ی رو برگردوند تو  سرش
  یرفتم تا هرچه زودتر خودم رو به اتاقم برسونم. وقت یپاشنه دار تند تند راه م یشدم. با اون کفش ها 

 سوت و کور بود.  یاومد. کم  ینم  ییوارد سالن شدم، سرو صدا

 ینشستم رو ی. با خستگنیزم یآوردم و انداختم رو  پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم. کفشام رو در از
شده بودم و خودم   ری . بدجور تحقهیگر ریشدم. بغضم گرفت و بالفاصله زدم ز  رهی خ نی تخت و به زم

تخت بلند شدم   یرو از کار ممکن بود.  نی ! بچگانه تردیکردم، نبا یکارو م  نیا دی سوال بردم. نبا ری رو ز
 توِا بابا بزرگ.   ریاز حد، همه اش تقص شیتالش ب   نیا ر،ی تحق نیلباسم رو در آوردم. ا ه،یو با گر
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زهرمار   ی افه یخواستم ق یهم نم  یرو نداشتم، از طرف  یچ یخواستم از جا بلند بشم. دل و دماغ ه ینم
بمونم. به شدت ناراحت بودم و   یتخت باق  یدادم تو یم  حی . پس ترجنمیرو بب  ای زن عمو و دن یشده 
با کارهاش و   زرگاز بابا ب  نیقلبم ا یزد تو ی. اون از زن عمو که با حرفاش خنجر یو زمان شاک  نیاز زم

در بلند شد.   یتقه  یعاشق بود و گرفتار. صدا چارهیشد. ب یدادمهر که روز به روز داغون تر از قبل م
لحاف وخودمو به خواب  ریخواد سر به سرم بزاره. سرم رو بردم ز یعمارِت و م  یاز اعضا یکی حتما 

 بلند شد:  نایگرم و پر از آرامش خاله م یزدم. در باز شد و صدا 

 _دختر گلم؟ 

داد، صداش و چهره   یعطر تن مامان رو م  یصداش بغضم گرفت. چقدر مثل مامان بود، بو دنیشن  با
 غض دار گفتم: ب ی اش مثلش بود. لحاف رو کنار زدم  و با صدا

 _خاله. 

. با حسرت تنشو بو  دیتخت نشست و در آغوشم کش یرو  عیگذره که سر یدلم م یتو ی چ دیفهم
 . موهام رو نوازش کرد و گفت: دمیکش
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 زم؟ یشده عز ی_چ

 بغض گفتم:  با

 قدر درمونده نبودم.  نیوقت ا چی_ه

 اش چسبوند و گفت:  نهیرو به س سرم

 . یدرمونده بمون یطور   نیزارم ا یمن زندم نم  ی_ تا وقت

 اومدم و گفتم:  رونیبغلش ب از

 مونه. یحرفش م ی_بابا بزرگ رو

 اومدن. ای ک نیفکر نکن. بب   زای چ نیکنم، تو به ا یم  دایبراش پ ی_چاره ا

 شده بودند. با خنده گفتم: زونی خندون، از در او یباز شد و دو کله   یکم در

 داخل.  نیایب ن؟یشد یطور  نی_چرا ا

 تخت بلند شد. با لبخند گفتم:  یزد و از رو یل باز کردن و وارد شدن. خاله لبخند گرمرو کام در

 _ممنون خاله.

  رونی از اتاق ب نای که خاله م نیبار باز و بسته کرد. به محض ا هیتر شد و چشماش رو  قیعم  لبخندش
 . ختنی سرم ر یو داد، رو غی خودشون رو نشون دادن و با ج یرفت، بچه ها ذات واقع 

 ؟ یداد ی زدم جواب نم یزنگ م یچرا هرچ  شعوریب_

 ؟ یدر دسترس باش  رمیگ ی_مگه نگفتم هر وقت باهات تماس م 

 ؟ یقدر گاو صفت نی_اخه تو چرا ا

 . زیچ ی_دختره 

 وسط نطق کردنشون و گفتم:  دمیپر
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 بود.  لنتیسا ی_ِا سرم رفت. رو

 و گفت:  دیناخن هاش کش یسوهان رو برداشت و رو کایمل

 .لنتهیسا  یخدا رو ی شهی_هم

 و گفتم:  دمیکش دراز

 رفتن رو ندارم.  رونیاز اتاق ب  ی_حوصله 

 گفت:  یناز 

 . می. پاشو لباس مخصوص رو بپوش که قراره بترکونی_غلط کرد

 م؟ یکار کن یقراره چ قایدق دی_ببخش

 یاهنگ ی تخت بلندم کردن. ناز  یام رو گرفت و بزور از رو گهیهم دست د یدستم و ناز  کی  کایمل
 رو کردن کمد شد.  رویمشغول ز کای گذاشت و مل

 _پس کجاست اون المصب؟

 ؟ یگرد یم  ی_دنبال چ

 .میدیخر گهیکه باهم د  ی! همون هودی_هود

 . یکن  یم داشیلباس ها بگرد پ ری_ز

 با حرص گفت:   کایمل

 . یرو دست ندار   یشلختگ ی_تو

  میرو داشت دنیپوش یذوق هود یبه حد  شیماهه پ کی کرد.  خودش رو در آورد و به تن یهود یناز 
مال من   م،یدیمختلف خر یست با رنگ ها یو سه تا هود میکه زودتر از سرد شدن ها، به بازار رفت 

رو به تن   یداد، هود یخوند و غر م یطور که با آهنگ م  نی هم یقرمز. ناز  کای زرد و مل یبنفش، ناز 
 کرد.
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 شه  ینم  یگ  یگم بمون م ی_م

 شه ی نم یگ یگم برو م  یم

 شه  ینم ی گ یشه م یگم م یم

 رو نازک کرد و بلند گفت:   صداش

 ی د یجا م  یب  یعمره وعده  هی_

 ید یامروز رو به فردا م ی وعده

 مون یپش یش  یآخرش م یروز  هی

 گفت:  کایصورتم خورد و مل یتو یهود

 بپوش.  االی_

روتنم کردم و از جا بلند   یساده تنم موند. هود یو بنده  یتاپ مشک هیرو در آوردم و فقط  لباسم
هوا بشکن   یتو کای . ملدنیبه رقص میآهنگ، شروع کرد تمیو با ر میستادیکنار هم ا ییشدم.  سه تا

که مثل  نمبود. م  یو الحق که رقصش عال  دیرقص یبرعکس با ناز و عشوه م یداد، ناز  یزد و قر م یم
 آوردم. با داد گفتم: یدر م یمسخره باز  شهیهم

 شهینم  یگ  یگم بمون م ی_م

 شهی نم یگ یگم برو م  یم

 هوا تکون داد و گفت:   یدستاش رو تو کایمل

 باشه فردا  رهید یگ ی_امروز م 

 ی مونیباز پش ادیکه م فردا

 ادامه داد: یناز 

 شه  ینم   یگ یگم برو م ی_م
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 شه  ینم ی گ یشه م یگم م یم

 ی د یجا م  یب  یوعده  هیعمر هی_

 ید یامروز رو به فردا م ی وعده

** 

 . نفس نفس زنان گفتم: میتخت ولو شد یرو  یخستگ با

 ده.  یرو بابا بزرگم گوش م یمیقد  یاهنگ ها نیا ی_ناز 

 با خنده گفت:  یناز 

 _دوسشون دارم.

 بلند شد.   یلیاس ام اس موبا  یصدا

 _مال من بود؟ 

 _مال من نبود؟ 

 گفت:  یناز 

 بود.مال من  دی_خفه ش 

 گفت:  یبا لحن متفاوت ی از چند لحظه، ناز  بعد

 _بچه ها؟ 

 رو بلند کردم و گفتم: سرم

 ه؟ی_چ

 _بنال؟ 

 که گفتم دوسش دارم.  ی_همون پسر 
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 _خب؟ 

 حال گفت:  یب

 _بهم دروغ گفت. 

 گفت:  کایمل

 چرا؟  ؟ی_چ

 انداخت وگفت:  ری سرش رو به ز یبا ناراحت یناز 

 رستوارنه. یعکسش رو فرستاد که تو  امیهم دانشگاه یک یاالن  نی هم یخونه ول  ی_بهم گفت داره تو

 تعجب گفتم:  با

 خونده. یحتما داشته درس م یدیکه تو پرس  یو اون موقع رونیتازه رفته ب دیشا ؟ی_مطمئن 

 گفت:  کایمل

 دوباره بپرس. -

 داد. سرش رو آورد باال و گفت:  امیپ  ایرو برداشت و به پو لشیموبا یناز 

 ده. _هنوز جواب ندا

 گذشته.  هی_چون هنوز چند ثان

 گفت:  ی. با پکر میرو بلند کرد. منتظر بهش نگاه کرد لیموبا عیاس ام اس بلند شد. سر یصدا

 خونم. ی گه دارم درس م  ی_م

 حرص گفتم:  با

 دروغ گو.  کهی _مرت

 با حرص گفت:   کایمل
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 .هیمعلوم بود ادم اشغال  افشیاز ق  ی_عوض

 گفت:  یناز 

 کرد.  یم یما حسود  یکه عکس رو فرستاده به رابطه  یدختر  نیاخه ا ست،یعکس االن ن نیا دی_شا

 _ممکنه. 

 گفت:  کایمل

 دروغ گوِا.  یک مینی سر وقتش بب  می_آدرس رو بپرس بر

** 

 همون رستوارنه؟  نی_ا

 گه. یرو م   نی_ادرس که هم

گرد   یآفتاب  نکی. ع میدمنتظر شده بو نیماش یتو ،یقهوه ا یگل گل یها و شلوار ها یهمون هود با
بهم انداخت. بهش نگاه کردم. همون طور که آدامس  ینگاه  کایچشمام گذاشتم.مل یرو در آوردم و رو

 گفت:  دییجو یرو م  شییدمپا یاندازه 

 . ییکمتر مشخصه تو گهیاالن د ن،ی_آفر

  ی رو به آروم نکی کرد، ع یهاشو برداشت، همون طور که دهنش رو باز و بسته م نکی برد و ع دست
 چشماش گذاشت. سرش روبه سمتم برگردوند و گفت:  یرو

 _خوب شدم؟ 

به ما   ینگاه یچپ شده بود.ناز   یض یها انگار که ب شهی بود و شکل ش  یها مشک نکیع یها شهیش
 انداخت و گفت: 

 هام همراهمه. یآفتاب  نکی_خوب شد ع 

 رو آوردم باال و گفتم:  دستم
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 _بزن نشناسه.

 شکل بودن، رو زد.  یرنگ رو که قلب  یصورت    یها نکیرو تکون داد و ع   سرش

جمع شد و دور   یکاله هود م،ید یهارو محکم کش یهود یو بند ها میدستامون رو باال آورد هممون
. لبخند  دیم چرخکه بازش کردم، سرها به سمت نیرو برداشتم و هم   پسیصورتمون رو گرفت. چ

 زدم و گفتم:  یمسخره ا

 که عاشقشم. دیدون ی_م

 دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:  کایمل

 .میخوا یکه ما هم م یدون ی_تو هم م

بسته رو برگردوندم،فقط   یحمله کردن، وقت  زونیآو یها یرو به سمتشون گرفتم که مثل وحش  بسته
 خودم مونده بود. پوکر مانند بهشون نگاه کردم.  یدونه برا هی

 بلند گفت:  یهو ناز  کی

 اومد اومد.-

 گفت:  کایمل

 گفت.  یکه درست م  نی_مثل ا

 رو راه بنداز.   نی_ماش

  یم  بشیطرف، تعق  نیبه ماش دهیچسب قایگاز گذاشت. دق یرو روشن کرد وپاش رو رو نی ماش کایمل
و  میستادی . پشت سرش استادی پارک ا هی یبالخره جلو که میساعت، دنبالش بود می. حدود نمیکرد

خم   کمیشد.   ادهیبار مصرف توش بود، پ کیکه دو تا ظرف  یلونیبا نا نی. طرف از ماشمیپارک کرد
  زونیدختر از سرو گردنش آو هی که وارد پارک شد،  نی . همنهیبی امون رو ن عیضا  یها افهیتا ق میشد

 و گرفت:  هیگر ریزد ز  یحجم از عشق و بوس و بغل. ناز  نیشد. حالت تهوع گرفتم از ا

 دونستم.  ی_م
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 گفت:  تی با عصبان   کایمل

 . ی_عوض

 . ادی_ش

 . اقتیل  ی_ب

 مصرف.  ی_ب

 . یروان کهی _مرت

 شعور. ی_احمق ب 

 با حرص گفت:   کایمل

 تاوان پس بده.  دی_با

 سراغش. می_بر

 اش بند اومد و گفت:  هیگر یناز 

 ؟ ی_چ

دادن  ی. هنوز داشتن دل ممیو به سمتش رفت میشد ادهی پ  نیمخالفت کنه، از ماش یکه ناز  نیاز ا قبل
 گرفتن. با حرص به سمتش رفتم و داد زدم:  یو قلوه م

 کار.   انتی خ یدورو دروغگو ی کهیمرت  ی_ه

 با حرص به سمتش رفت و گفت:  کایتعجب سرشون رو برگردوندند و بهمون نگاه کردن، مل با

 که اومد.  ری_بگ

تر   شیب  کای حرکت مل نیدهنش فرود اومد. از ا یتو کا ینشون بده، مشت مل یکه واکنش  نیقبل از ا و
جا بلند شد و    فکش زدم که صداش دادش در اومد. دختره از یشدم و حمله کردم، با پا تو  ریاز قبل ش 

 و داد رو شروع کرد. با حرص داد زدم:   غیج
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 نحست رو کر شدم.  ی_ببر اون صدا

 اومد وسط و گفت:  یشد و با ترس، بهم نگاه کرد. ناز  موش

 _بخور نوش جونت. 

 گفت:  دختره

 ؟ یکول  ی_چه خبرتونه بدبختا

 حرص گفتم:  با

 .افهیبدق یدختره   یخودت  ی_کول

موهاش رو   غیصورتم زد. با ج  یتو  یدستش رو آورد و چنگ دم،یسمتش رفتم و موهاش رو کش به
 و گفتم:  دمیکش شتریب

بدبخت بود، با   یکه با تو نیا  نیدر ع  ،ی کش یخودت رو بخاطرش م یکه دار  یا کهی مرت نی_هم
 دوست بدبخت تر منم بود.

 و نفس نفس زنان گفت:  ستادیحرکت ا از

 ؟ ی_جد

 _آره. 

 زد:  غی ج  تیو با عصبان رونی ب دیدستم کش ریرو از ز  خودش

 کشمت.  یم ای_پو

  یم ایپو یسر و کله  یطور که تو نیرو برداشت و هم  شی مکعب فیرو بکشه. ک  ایکنار تا پو دمیکش
از دور   سی پل ریآژ یصدا  یو وقت مش یخورد، زد یداد. خالصه تا م یهم م یکی رک یفحش ها د،یکوب

 . میکولمون و فرارکرد یرو میبلند شد، دممون رو گذاشت

 .یدیزحمت کش  زمی _ممنون عز
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  یتکون داد. لبخند یبا یبا یو دستش رو به نشونه  ستادیکنار در ا م،یکرد یشدو با هم روبوس خم
دعوا، گول خورده بود، اسمش شبنم بود و بعد از  یکه مثل ناز  یزدم و دستم رو تکون دادم. اون دختر 

هارو از   نکیکه ع  نیرو به حرکت در آورد و در همون ح  نیماش کایدم خونشون. مل مشیرسوند
 کرد گفت:  یصورتش جدا م 

 شد.  یم ییهامون شناسا افه یوگرنه ق م،یهارو زد  نکیع  نی_خوب شد ا

 و گفت:  دی دراز کش یصندل یرو ی رو در آوردم. ناز  نکیرو تکون دادم و ع  سرم

 _دلم خنک شد. 

 خنده گفتم:  با

 طور.  نی_ منم هم

 گفت:  کایمل

 شد.  قیدختره شبنم، چه زود باهامون رف نی_ا

 . یکه متنفرن ، متنفر باش  ییکه از اون ها نهیورود به جمع دخترونه ا  طی_بل

 _درسته، خوشم اومد. 

  یشب، وقت یتو رو در آوردم وارد عمارت شدم. دیشدم و دستم رو تکون دادم. کل ادهیپ  نیماش از
سمت چپ قرار گرفته بود،  یکه در چمن ها یدیسف یچراغ ها روشن، آب افشان ها فعال و مجسمه 

 .دیبخش  یبه عمارت م  ی دو چندان ییبایداد، ز  یشر شر آب م  یصدا

  یبه گوش م یاز سالن غذاخور  ییباغ عبور کردم و وارد سالن شدم. موقع شام بود و سرو صداها از
من، ار حرکت   دنیاومد و با د رونی با دو از آشپزخونه ب نا،یخاله م یدختر سه ساله  انا،ی. ددیرس
 نازش گفت:  یانگشت به دهن با صدا ستاد،یا

 _سالم.

 زدم و گفتم:  یلبخند
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 . زمی _سالم عز

بلند شد و   گهید یبچه ها یبچه قند و نبات بود. سرو صدا نی. چقدر ادمیشدم و لپش رو بوس خم
بچه ها حس   شهیاز پله ها باال رفتم. هم یرفت. با خوشحال هیمن، بدوبدو به سمت بقتوجه به  یب

بستم. با   رو. وارد اتاق شدم و دارنیبغلم باال ن یتو اینکنن  هیکه گر یدادن، تا زمان  یرو بهم م  یخوب
  یروپا انداخته بود و   یکیاون  یپاش رو رو لکس،یکه ر ای دن دنیلبخند سرم رو برگردوندم و با د

 و گفتم:  دینشسته بود، لبخندم پر نمیتخت نازن 

 ؟ یکن ی کار م یجا چ  نی_تو ا

 هم صحبت بشم؟ کمیشه با دخترعموم  ینم  یعنی_وا! 

 کمد چپوندم و گفتم:  یرو تو  فمی حوصله، ک یب

 . یار ی حرص در ب یخوا  یفقط م یش   ی_تو هم صحبت نم

 تخت بلند کرد و با پوزخند گفت:   یرو از رو لمیموبا

 ه؟یک نی_ا

 صحفه بود. متعجب گفتم:  ینگاه کردم، عکس آزاد رو   لیموبا یصحفه  به

 ؟ یرو از کجا آورد نی_ا

 هاش رو باال انداخت و گفت:  شونه

 .تهیگوش یپسر تو هیدونم واال، تو بگو. عکس  ی_نم

 رو از دستش گرفتم و گفتم:  لیموبا تی عصبان با

 دست نزن. گرانید یشخص ل ی زه به وسا_بدون اجا 

 تخت بلند شد و گفت:  یرو از

 خانم. گفتم حواست به عواقب کارهات باشه.  ای جنبه رو ی_بدجور سرو گوشت م
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 سمت در رفت و گفت:  به

 . یشناس ی _تو که بابا بزرگ رو م 

هم از   نیتخت انداختم. ا یرو رو   لیموبا تیرفت. با عصبان  رونیزد و از در ب  یمسخره ا پوزخند
 من در اومد؟  یگوش یتو   هویعکس چطور  نی شانس گند ما. اصال ا

گروه دوستانه امون، عکس آزاد رو   یتو کایروش کردم. معلوم شد که مل روی رو برداشتم و ز  لیموبا
  یق . تند تند اتفاکایاز دست تو مل  یوا ی" اایهم با هشتگ نوشته " عشق نافرجام رو رشی فرستاده و ز
  یبا اموج  کایمل  ورو فرستاد   یحال  شانیپر  یاموج یکردم. بالفاصله جواب گرفتم. ناز  پی که افتاد رو تا

 تونه از دستم نجاتش بده.  یهم نم  چکسی کشمش ه یدختر، آخر م  نینوشت " از دست ا ،یعصبان 

حرف   یو از هر در  میو مشغول چت با دختر ها شدم. تا ساعت سه چت کرد دم یتخت دراز کش یرو
  یم افتیدر  یادی ز یو شاد یشد، چون انرژ  یصحبت کردن باهاشون باعث آرامشم م شهیهم م،یزد

که گرفته و ناراحت بودم، دست از سرم برنداشتن و   نیگذاشتم. امروز با ا یعسل یرو رو ی کردم. گوش
دو تا وروجک   نیا ونیرو مد هیهمه روح نیو شاداب کردن. ا یثل قبل پرانرژ با کارهاشون، من رو م 

 هینعمت هیخوب داشتن،   قیباهاشون دوست شدم. رف ییترن و از راهنما کیهستم. از خواهر بهم نزد
 کنم.  یعوضش نم  زیچ چیکه با ه

 غرق خواب شدم.   ده،یخواب رو خاموش کردم و چشمام رو بستم، به سه نرس چراغ
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دو تا منگل عقب   ی افهیچشمام رو باز کردم. اول از همه ق د،یکه به گوشم رس ییبا پچ پچ ها صبح
 .دمیسرم د یافتاده رو باال

 .ارهیدووم م یعنی_

 _فکر نکنم.

 دوستمون سوخت.  یدلم برا چاره،ی _ب

 قراره دلربا بشه.  ی ک نیا ی_ناز 

 وقت بتونه. چی_فکر نکنم ه

 رو بستم و گفتم: چشمام

 د؟ یزن یزر م ی_چ

 گفت:  یبلند یبا صدا  کایمل

  ای یصبح اول وقت  ،یبا هرکس ازدواج کن قیرف م،یزد ی حرف م  تی اول صبح  سی درمورد ف می_داشت
 کنه. یسکته م ایده  یطالقت م

 لبم رو باال دادم، با مشتم چشمم رو خاروندم و گفتم:  یشدم و همون طور که گوشه  بلند

 _تا دلشم بخواد. 
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 گفت:  یناز 

 خواد.  یخواد مطمئن باش نم   ی_نم

دهنم باز    افم،یق دنیشدم، سرم رو باال آوردم و با د یبهداشت  سیتخت بلند شدم و وارد سرو یرو از
و خط چشمم به کل نابود بود و دور   ملی هوا شناور، ر یموند. موهام انگار برق گرفته بودن و تو

وضع   هیکه زده بودم، دور لبم پخش شده بود و  یپررنگ ی چشمم پخش شده بود، لبام بخاطر رژ صورت
بح تعجب آور  اول ص  یحجم از خستگ نیو صورتم رو شستم. ا  ریش  ری بود. سرم رو بردم ز یافتضاح

در آوردن   یمشغول جنگولک باز  یوناز  کایاومدم. مل رونیبود. صورتم ر با حوله خشک کردم و ب 
 گفت:  کایتنمون بود. مل  روزید یها یبودن. همون هود

 افسرده شدم. دمیرو د واراید نیا ی افهیو ق  ختی از بس ر رون،یب  می_بر

 سمت در رفتم و گفتم: به

 هست. باغ، انار و انگور   می_بر

 و گفت:  دیاز جا پر یناز 

 هاشه.  وهیبخاطر م نجا،یا امیکه م  یلیدل  نی_مهم تر

 . نای_شکمو رو بب 

جلوت قرار داشت و دو طرف راه   یراه سنگ هی ،یبود که پس از ورود از در ورود یعمارت طور  باغ
و   ریپ یباغ، پشت عمارت بود که پر از درخت ها  یشده بود. قسمت اصل یچمن و بوته کار  ،یسنگ

انگور  یکه از شاخه ها  ییو داد، به سمت راهرو  غیبا ج  یو ناز  میشد  یجوون بود. وارد باغ اصل
که   نیبود، که از آهن ساخته شده بود و به خاطر ا لیشکل و طو  یشده بود، شد. راهرو گنبد ساخته

از  ،یشد  یواردش م یکرد و وقت یبه داخل نفوذ م  یکم کردن، نور  زونیاو ی ادیانگور ز یشاخه ها
  دیسف طور که انار ها  نی به سمت درخت انار رفت و هم کای بودن. مل زونیانگور آو یسقفش خوشه ها

 ذاشت. با خنده گفتم:  یهم م فشی ک یتو ند،یچ  یرو م

 .ی ستین  یدو تا هم راض  یکیماشاهلل به  کای_مل

 . میستیکنم، هممون مثل تو که پولدار ن نیکل خانواده رو تام  دی_ساکت شو من با
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 .یگفت برندار  یخب بردار ک یل ی_خ

دهنش باز و چشماش گرد   ،یز یچ دنیبا د یبزنه ول   یاومد ودهنش رو باز کرد تا حرف رونی ب یناز 
 شد. به سمتش رفتم و گفتم: 

 _چرا ماتت برده؟

 تته پته گفت:  با

 !اهاتی رو ی_شاهزاده 

 !؟ی_چ

 آزاد، چشمام گرد شد.  دنیاشاره کرد، سرم رو برگردوندم و با د یدستش به قسمت  با

** 

 اه. گهی_برو عقب د

 کنم؟ ی _خفه شو دارم نگاه م

 کنه؟  یکار م   یجا چ نیا نی_ا

 دادمهره.  یم یکه دوست صم نی_ مثل ا

 . دیی_گاوت زا

 _هشت قلو. 

 ! یازش استفاده کن یبه خوب  یتون یم  ه،یفرصت خوب ی_ول

 فاصله گرفتم و گفتم:  وارید از

 ؟ی چه خوب ی_چه فرصت

 .یکن  دشیدونم تهد یچه م ای یدوباره باهاش صحبت کن  یتون  ی_م



 ی آقا و خانم صوف 

82 
 

 کنم؟! آخه چرا؟ دی_تهد

 برم.  یابروت رو م یر یاگه منو نگ یدونم مثال بگ ی_نم

 بترسه. دیتهد نی_آخه مگه دختره که از ا

 گردوعه. سرتون  یمغز تو ی_شما جا

 ه؟ی_خب نظر تو چ 

 _به نظرم برو باهاش صحبت کن دوباره. 

 کنه. رمی سوال ببرم و بزارم اون تحق ریخودم رو ز  تی تونم دوباره  شخص ی_ نه من نم

 مشغول ماساژ دادن شونه هام شد و گفت:  یناز 

 . اهاتی به دادمهر فکر کن، به رو ،یتون  ی_تو م

 رو پس زدم و گفتم:  دستش

 رم.  یخب. االن م یل ی_خ

محکم، به سمت عمارت حرکت کردم،   ییبه شونه هام دادم. با قدم ها یو موج  دمیکش یق یعم  نفس
خدا کنه   دم،یبه اطراف کش یکنه قراره برم به شکنجه گاه. از در وارد شدم و سرک یندونه فکر م یهر ک
 : گفتماومد. سد راهش شدم و  رونیاز سالن ب  نا،یت  دختر خاله ،یامروز خونه نباشه. نازل  ایدن

 کجاست؟  ای کوچولو دن ی_ه

 _ با مامانش رفته عروسک بخره. 

به  یبرم. فکر   ییرایبهونه به سمت سالن پذ هیبا  دی و از راه بچه کنار رفتم. با دمیکش  یراحت  نفس
خودم   عیرو بلند کرد، سرشربت پرتقال   یحاو ین یخانم س  هیسرم زد، با عجله وارد آشپزخونه شدم. سم 

 رو بهش رسوندم و گفتم:

 من ببرم.  نیخانم بد هی_سم
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 _آخه...

 بده من شما استراحت کن.  گهی_آخه نداره د

به   یرو به دستم داد. با خوشحال ین یشد و س یبه نگاه نگرانش زدم. بالخره راض یمسخره ا لبخند
چارچوب ظاهر   ینفر تو هی کهویقدم برداشتم، هنوز کامل وارد نشده بودم که   ییرایسمت سالن پذ
  وانیلاز دستم افتاد و  ینیو از هول، س میبود که شاخ به شاخ شد یحرکت اش ناگهان  یشد و به قدر 
شد، با دهن باز چشمام   یطرف به کل نارنج  دیو سف یاسک قهیشکسته شدن. بافت  یبد یها با صدا
 بردم.  ی که زدم، پ یصاحب لباس، تازهبه عمق گند دنیم و با درو باال آورد 

 گفت:  تی عصبان با

 ؟ یکن  یم ی_چه غلط

 تته پته گفت:  با

 ؟ی کن  یم  ی_تو چه غلط

 !یبار آورد ی؟ چه گند ی_مگه کور 

 .ی ش  یمثل جن ظاهر م  هویتو  ؟ی_مگه تو کور 

 گفت:  تی عصبان با

 .نمی ب یگردونم، تورو م  ی _هرجا سرم رو برم

 کنارم رد شد، زبونم رو در آوردم و گفتم:  از

 . ین ی_تا دلتم بخواد که من رو بب

 خواد.   ی_اصال دلم نم

دستش   کایبچه ها برگشتم. مل شی داغون، پ یدر هم و اعصاب  ییآبروم رفت! با اخم ها د،یشن یوا یا
 گفت:  یشونه ام گذاشت و با دلسوز  یرو رو

 .یما برگشت ش ی_بازم آخرش پ
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 و گفتم:   دمیکمرش کوب  یتو یتو  یکرد و به سرفه افتاد. با ناراحت  ری گلوش گ ی انگور تو یحبه  یناز 

 .شهیهم م نیبه من هم دنی_عاقبت خند

 گفت:  کایمل

 . یاوه اوه چه عصبان رون،ی _عه اومد ب

 و گفت:  دیکش  یسرک یناز 

 زده به لباسش؟  یپ ی پ ی_ک

سرشون به سمتم  دن،یاز من نشن یجواب   ینگاه کردم، وقت واریبه د نهیموندم و دست به س ساکت
 برگشت و گفتن: 

 _کار تو بود!

 تکون دادم و گفتم:  ینف  یرو دادم باال و سرم رو به نشونه  ابروهام 

 _نه!

 _چرا کار تو بود. 

 . گهیشد د یخب بابا،آره اشتباه یل ی_خ

 گفت:  کایمل

 .یگرد یکه دوباره بهمون بر م یکن  یکارهارو م نی_ هم
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با بابا بزرگ حرف زدم و گفتم که به  یجد یبه طور   روزیاز اون روز مزخرف گذشته بود. د یهفته ا چند
حتما با دادمهر ازدواج کنم، منم  دی کفش کرده بود که با ه ی یاما پاش رو تو ستم،ین یوصلت راض  نیا

به دادمهر  یا عالقه چیرو دوست دارم و ه گهینفر د کیگفتم  یاز کوره در رفتم و به صورت احمقانه ا
  نیا یشد، از فرصت استفاده کردم و گفتم اگه بازم رو یندارم. بابا بزرگ ماتش برده بود و باورش نم 

روح بابام رو    ادیز یل یکار خ نیو ا  نید یمن رو به اجبار شوهر م دیدار یعنی  د،یکن یوصلت پافشار 
 ییسکوتش معنا  یول  اورد،یازدواج رو هم ن نیاسم ا گهیکنه. بابا بزرگ از اون روز د  یناراحت م
 دونم!  یداشت، م

 خاک تو سرت.  یعنی_

 ؟ یار یدر ب یاحمق باز  نیو دست از ا یآدم بش  یخوا  یم ی_ک

 گفتم: کالفه

 .دیرس یبهونه به ذهنم م  نی فقط هم _اون لحظه 

 .ی_گند زد

بلند شد، دستم رو دراز کردم و با خوندن متن اس  یاس ام اس گوش یبزنم، صدا  یکه حرف نیاز ا قبل
 دهنش گذاشت و گفت:  یرو تو الی از پف یذره ا کایام اس، چشمام دو تا شد.مل

 شده؟  ی_چ

 داده.  امیپ نستاگرامیا ینفر تو هی_

 گفته.  ی_چ
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 . هیموضوع مهم نمتیخوام بب  ی_گفته م

 گفت:  یناز 

 ه؟ ی_اسمش چ

 . یصوف  ی_آقا

با دهن باز تر به من نگاه کرد. با تته  یبا دهن باز به من و ناز  کای نگاه کردم، مل کای دهن باز به مل با
 پته گفتم:

 _نکنه... 

 سرش رو تکون داد و گفت:  یبا خوشحال  یناز 

 _خودشه. 

بود. خشکم زده بود و  یداماد، صوف یشد و نام خانوادگ   یداماد م یآزاد پسرعموگفته بود که  کایمل
 کرد. پ ی و تند تند تا دیرو از دستم قاپ  لیموبا کایبگم. مل  یدونستم چ ینم

 عجله به سمتش رفتم و به صفحه نگاه کردم. نوشته بود "شما" و آزاد جواب داده بود:  با

 _آزاد.

 شناسم.  ی_نم

 شناسم؟  ینم  ی_چرا گفت

 . یدون یو فکر کنه تو اسمش رو م رهی خوام خودش رو دست باال نگ ی_م

 دونم! یم  ی_ول

 کاسه چرخوند و گفت:  یچشم هاش رو تو کایمل

 بفهمه. دی _منگول جان! اون نبا

 : نوشت 
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باال تر   ابونی به کافه دو خ ه،یچ انیجر یبدون  یخوا یاگه م ،یکرد یکه ازش خاستگار  ی_همون پسر 
 . ای خونتون ب

 به من انداخت.   یصحفه رو خاموش کرد و نگاه  کایمل

 ه؟ی_چ

 ؟ یکه بر  یخوا  ی_نم

 برم!  دی_با

 _آخه چرا؟ 

 کار داره.   یخوام بدونم چ ی_م

 شه، ممکنه خطر داشته باشه.  ینم یل_و

 نامحسوس.  یول  ن،ی ای_پس شما هم ب

** 

بزرگ ، پشت سرم نشسته بودند با   یو کاله ها یآفتاب نکیکه با ع یرو برگردوندم و با دوخانم  سرم
 یکردن، نگاه کردم. کامال نامحسوس و بدون ذره ا یدست گرفته بودن، بهم نگاه م  یکه تو ییمنو

 زنه؟!  یم  یوکاله آفتاب  نکیکافه ع کیتار یفضا یتو یشک. ک

سر   یبلند با دمکه ها نیآست دی سف  راهنیسرم رو برگردوندم. پ  ،ییرو به رو ی شدن صندل دهیکش با
  متیو گرون ق کرد، ساعت لوکس  یکه خط اتوش هندونه قاچ م  یمشک  یو شلوار کتون  یمشک نیآست

 ابروش رو باال داد و گفت:  یتا هی. دهیبراق و کش یبا کفش ها

 .یای و ب  یوا بد ایزود نیکردم به ا  ی_فکر نم

 ابرومو دادم باال و گفتم:  یتا هی

 تو سرته. یدونستم چ یاگه م ومدم،ی ی_مطمئن باش نم

 ابروهاش به دوستام اشاره کرد و گفت:  با
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 _اونها همراه تو ان؟ 

صورتشون گرفتن،   یواکنش نشون دادن و منو رو جلو عینگاه ما سر دنیرو برگردوندم، با د  سرم
دادن، آخر سر گارسون با زور عمل کرد و بزور منو رو   یو دخترا نم  رهیگارسون اصرار داشت منو رو بگ

 شد! یز ی د. چه ابرو رپاره ش جه،یگرفت که در نت

 باز گفتم:  یباال رفته و دهن  ییابروها با

 شناسم.  ی_آ...نه بابا نم

آزاد،   ییاز پرو گر یترک سفارش داد و من با اخم حاک  یقهوه  ستاد،یاومد و منتظر سفارش ا گارسون
 گفتم: 

 ندارم.   ی_سفارش

زل   زی زمون فاصله گرفت. به مرو نوشت، ا ادداشتشی یچاره با تعجب بهم نگاه کرد و وقت یب گارسون
 زدم و گفتم: 

 جا؟  ن یتا ا یکه من رو کشوند یداشت  ی_چه حرف
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 کنم! یرو قبول م  شنهادتی_پ

آزاد قرار داد.  یبا شدت سرم رو گرفتم باال که گردنم به درد اومد. گارسون فنجون قهوه رو جلو چنان
 باتعجب گفتم: 

 ؟ یکن  ی_قبول م

 .  دیاز قهوه رو نوش یرو برداشت و با آرامش، جرعه ا  وانشیل

 بود؟  یجد دیبچگانست؟ چطور حاال به فکرت رس یباز  هی نیا یکرد ی_مگه فکر نم 

همه حرف رو نداره، اگه که نه زودتر بگو تا   یا چ،یکه ه یحرفت هست   ی، اگه هنوز رودخترجون نی_بب 
 جا تلف نکنم. نیوقتم رو ا

 گفتم:  تی عصبان با

 اومد!  ادمیاون شبت  یها  نیحرفا و توه یاالن همه  ه؟یچ  یدون ی_م

 بلند شدم و گفتم:  زی م یرو از
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 .ستمی حرفم ن یرو گهی_و د

حرکت، به سمت   کی شد و با  یدست قو  ریداشتم، مچم اس یتند قدم بر م زدم و تند رونی کافه ب از
 رخ به رخش شدم و گفتم:  تی . با عصاندمیعقب کش

 _ول کن دستمو. 

 ؟ یذار  یتاقچه باال م   هویشد  یچ ،یبود  ی_تو که راض

 شدم.  مونی_ِا ول کن دستم رو، به تو چه اصال؟ پش

ما، به سمتمون  دنیزدن و با د رونیبا سرعت از کافه ب  کای و مل یهم فشرد؛ ناز  یهاش رو رو دندون
 و گفتم:  دمیکش  رونی قدم برداشتن. دستم رو از دستش ب

 ،یاز دهنت در اومد بار من کرد یتازه هرچ چ،یه یدادم، قبول نکرد  شنهادی _اون موقع من بهت پ 
 آها غرور همه کشکه و... ؟یکن  یجور صحبت م نیکه با من ا ی هست یک یفکر کرد

 اشاره کردم و گفتم: بهش

 . یکن  یگران بها؟ اشتباه م ی_غرور جنابعال 

 گفت:  تی عصبان با

 منه. ری توهم کارت گ میدون ی بردار، هم من هم خودت م اتیلوس باز  نی_دست از ا

 کنم.  یکالم هم صحبت نم  کی گهید ی کیبا تو  یکشم، ول  یدست م  ی_من شده از همه چ

 آزرده خاطر شده؟ فشونی که به پرنسس خانم برخورده و روح لط نیها؟ فقط ا هی_مشکلت چ 

 کرد، صورتم رو بردم جلو تر و با شجاعت گفتم:  انیآخر رو با تمسخر ب  ی جمله

 . امیکن تا من هم کوتاه ب ی_معذرت خواه

  خنده زد. با اخم خودم رو ریبه ز یبلند  یبعد، با صدا هیحرکت بهم نگاه کرد، دو سه ثان  یلحظه ب  چند
 انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و گفت:  د،یخوب خند  ی. وقتدمیکنار کش 
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 . یخودت رو دست باال گرفت   یلی_کوچولو، خ 

 االن راحت رو بکش و برو. نیهم ایکن،  یمعذرت خواه ای_

 فرو کرد و گفت:  بش یج  یرو تو دستش

 _حرف آخرته؟ 

 _آره. 

 _پس خداحافظ. 

 داد زدم:  تی و رفت، با عصبان  دیراهش رو کش واقعا

 _بدرود. 

 پفت:  رتی با ح یناز 

 چه وضعشه؟ نی_ا

 .یدهنت بود، فقط الزم بود قورتش بد ی_دختره لقمه تو

 . ستین  ریهم کارم بهش گ  ادیمغرور متنفرم، تازه ز یاز آدما دیدون ی_خودتون خوب م 

 گفت:  یناز 

 ادی یچرا نم  ؟ یکه عاشقش هیون کگه ا ینم گهی دو روز د ی_فعال بابا بزرگت ساکت شده، ول 
 شه.  یمثل قبل م ایو دوباره قضا ؟یخواستگار 

 و گفتم:  رونی رو دادم ب نفسم

 . ومدهیبابا بزرگ در ن یخونه تا صدا  میکنم به حالش. فعال بر یم یفکر  هی_حاال 

و خنده   ی و شوخ میحرف زد یراه از هر در  یتو م،یو به سمت خونه حرکت کرد میشد  نیماش سوار
  یاون مرد مغرور از خودراض ریذهنم درگ  یول  دمیخند یدادم و م  یدر ظاهر به دخترها گوش م  م،یکرد
 بود.
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 داره.  یدانشگاه دست از سرم بر نم یتو ا،یاون پسره پو ی_راست

 کنه؟ یکار م یشه؟ چ  ی_مزاحم م

 حرف ها.  نیگه اشتباه کردم و ا یپلکه و م ی_دائم دورو ورم م 

 کارش.  یره پ   یشه م ی. خودش خسته منده تی_اهم

 ؟یدار  ی_هنوزم بهش احساس 

تونم  ی نم گهیهم بهش داشته باشم، د یاگه احساس یدونم، فکر نکنم، از چشمم افتاده. حت ی_نم
 سمتش برم. 

 _چرا؟ 

 مونه. ی کار م انتیخ شهیکار، هم  انتی _چون آدم خ

 . دیگفت؟ شا ی م  یبود که ناز  یطور   نینگاه کردم. واقعا ا رونینزدم و به ب  یحرف 

 یوارد عمارت شدم و از پله ها باال رفتم. صدا یشدم. با خستگ ادهیپ  نیکردم و از ماش یخداحافظ 
 دادم و وارد اتاقم شدم. رونی اومد. نفسم رو ب یم نییاز سالن پا  ییخنده ها

 دیخواستم ق  یشدم و م  یم دینا ام دایقت ها شدو یتخت فرو رفتم. بعض یرو در آوردم و تو  لباسام
مونه.  یحال بد برام م نیا شهیبشم، هم الی خیکه اگه قرار باشه ب  دمیفهم یم  یرو بزنم، ول زیهمه چ

  یآدم ب هی  مثلآدم بمونه؟  هیتونه از  یم یچ گهینباشه پس د ای که زندست، اگه رو اهاشهیآدم با رو
 . ستین  یخوب زیاحساس و سرد، قطعا چ

 خوابم برد.   ده،یبالشت گذاشتم و به سه نرس  یرو رو سرم

روز نشد با   هیبالشت فرو کردم،  ریشدم، با حرص سرم رو ز  داریاز خواب ب  یادیز  یبا سرو صداها صبح
  یشدم، حس م  ییحوصله از تخت جدا شدم و وارد دستشو یبشم. ب  داریآرامش و سکوت از خواب ب

  زدمخواستم. دست و صورتم رو آب   یکه نم یز یشه، همون چ یم دهیکش راههی داره به ب  میکردم زندگ
از گروه دوستانه داشتم.  امیتا پ  ستیرو چک کردم، دو یرفتم. اول از همه گوش  رونی ب ییو از دستشو

دخترها اگه نبودن  نیشد، ا یتر م شی هارو باز کردم و با خوندن تک تکشون، لبخندم از قبل ب امیپ
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و وارد   نیی پا دمیرنرده ها سر خوردم. پ یرفتم و رو رونی من االن افسرده و بدبخت بودم. از اتاق ب
 زد و گفت:   یمن لبخند دنیخانم مشغول درست کردن ناهار بود، با د  هیآشپزخونه شدم. سم

 _سالم خانم خانما. 

 جون، چه خبرا؟  هی_سالم سم

 رو جلوم گذاشت و گفت:  یرف فرن برداشتم و گاز زدم، ظ   یبیس

 مورد عالقه ات رو درست کردم.  ی_بخور غذا

 فرو کردم و گفتم:  یفرن یقاشق رو تو یخوشحال با

 جون حال کردم.  هی_دستت طال سم

که دل زده بشم. دو بشقاب   نیبخورم بدون ا  یحاضرم کل هفته رو فرن  ،یفرن یمردم برا یم یبچگ  از
وقت   گهیساعت د کیبلند شدم. به ساعت نگاه کردم،   یصندل  یاز رو ت،یکامل رو خوردم و با رضا

باغ   رد رو برداشتم و  وا یباغ بگذرونم. گوش یدادم وقتم رو تو یم  حیناهار بود. تا اون زمان ترج 
که داشت.نرم و    یبون بزرگ هی و سا  یصورت یشدم که با تشک ها یدیشدم، سوار تاب سف یاصل

رو آوردم و    کایو مل  یرو لمس کردم،ناز  یر یتماس تصو  ی نهیرو برداشتم و گز ی راحت شده بود. گوش 
 .م یمشغول صحبت شد

از دوازده گذشته بود.  قهی. به ساعت نگاه کردم، پنج دقمیدیو خند میو گفت میصحبت کرد  یهر در  از
 کردم و از جا بلند شدم. ی با دختر ها خداحافظ 

و مشغول   دمینشستم. پلو مرغ رو کش ای ممکن از زن عمو و دن یفاصله   نیبه دور تر زی م پشت
 لقمه رو قورت داده بودم که بابا بزرگ گفت:  نیخوردن شدم. دوم 

 تو هم آماده باش.  ای .روانی یخاستگارا م گهیکه دو ساعت د  دی_زود جمع کن

آب رو به دستم داد،   وانیو ل دیدستش رو کش  عیسر نای گلوم و به سرفه افتادم، خاله م یتو دیپر غذا
 گفت! ی بابا بزرگ چ دم ی. تازه فهمادی قلوپ خوردم تا حالم جا ب هی

 بابا بزرگ؟  ی_خاستگار چ 
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 . ستی روت ن  یفشار  ،یبد یراحت جواب منف   یتون ی م ی_دخترم اگه نخوا

تمام کردم که همه از  یغذا رو خوردم. وقت یراحت، ادامه  الی و با خ دمیکش ینفس راحت  ش،یآخ
  دیکش زیم  یخودش رو رو  ،ی. من شرقبودم اون جنوب غربمیمونده بود ایرفتن بودن و فقط من و دن

 و گفت: 

  ه؟یخاستگارت ک نی_دختر ا

 _به تو چه؟

 شه.  یشه باهات صحبت کرد، بالخره مشخص م ی_وا! نم

بگم.  ی ز یحرف بهش نگاه کردم، هنوز منتظر بود که چ یدهنم، ب یرو پر کردم و گذاشتم تو قاشق
 بگم بهش اخه؟ یدونستم چ یخودم نم یوقت

 . یترش   یدونم اخرش م یخوام بخورمش، من که م  یحاال انگار م ش،ی_ا

 حسود.  ی_دختره 

 کن.  یبرو با دوستات ولگرد افهیق  ی_برو ب

 .ی رو داشت قیکه حسرت داشتن رف یانگار تو نبود یگ  یم یجور  هی_

چون دختر نچسب و  ایرفت. دن رونیبلند شد و از سالن ب  یصندل یرفت و از رو یغره ا چشم
کس باهاش نموند.   چیانداختن به دوستاش بود،ه کهیخاطر دائم در حال ت  نی بود،و به هم  یحسود

ونده. با افسوس سرم رو تکون دادم و از  م یدرست و حساب قیرف  هیتنها و با حسرت  نیهم یبرا
رو   یناز  یرو برداشتم، اول از همه شماره   یشدم، بدو بدو وارد اتاقم شدم و گوش  بلند زی پشت م

 جواب دادن، گفتم: یراه انداختم. وقت یسه نفره ا یگفتگو کا،ی گرفتم و بعد مل

 .اد یخاستگار قراره ب  هی_

 ؟ ی_جد

 شدم. دواری_ام
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 بدم.  یراحت جواب منف ی لیتونم خ  یگه، م یطور که بابا بزرگ م نی_ا

 شه.  ی_باورم نم 

 ؟ ی_جد

 خودش رو کرده.  ری ام تاث گهینفر د هیمن عاشق  ی هی_آره فکر کنم همون قض

 _عجب. 

 . یبار همکه شده کار درست رو انجام داد هی ی_برا

 .ی_خودت که محالفش بود

 . ی_آره مچم رو گرفت 

 رون؟ ی ب  یایب  یز ظرف ترش_خب حاال قراره ا

 .هی_نه جوابم منف 

 . ریعکس از داماد بگ هی یواشک ی_

 بابا.  ی_ا

 .گهیکنم د یرو بگم، قطع م  نیخب زنگ زدم هم یل ی_خ

 .ی_باشه با

 .یبا ی_با

 به سرو وضع ام برسم.   یو کم   رمیدوش بگ هیگرفتم  میرو قطع کردم، تصم  تماس

نشستم. سشوار رو برداشتم و موهام رو خشک کردم. بافت   شیآرا زیم یاومدم و جلو رونی حمام ب از
مات به همراه خط چشم نازک و   یشونه هام باشه. رژ لب صورت   یموهام رو ریزدم تا مس  یساده و کج

 بود تا چند برابر قبل، خوشگل بشم. یها کاف نیزدم. هم ملیر
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  دیبه همراه کت سف   یبزرگداشت و دامن  ی درشت صورت یبا گل ها دیسف ی نه یکه زم  یبلند سارافن
دادم. کفش   یشل یبه سر کردم و گره  یگل دار  دیسف یداشت، به تن کردم. روسر  یکوتاه ساده ا

 لباس شدم.  نیرو به پا کردم. عاشق ا  ی پاشنه بلند مشک یها

  نیتر شی استفاده شده. ب یاز پرتقال و انگور قرمز و گل صد تومان یا حهیمخصوصم رو که را عطر
 وهیکه داره، م یپرتقال  ی حهیمامان بود، و را یکه عطر مورد عالقه  نیا زهیعطر برام عز نیکه ا یلیدل
 من بود. یرنگ و پرتقال بو  یشه. نارنج یمن حساب م یمورد عالقه  ی

که همه  ییرای بلند شد، راهم رو کج کردم و به سمت سالن پذ فونیزنگ ا یرفتم، صدا  نییپله ها پا از
  نایمن برگشت. خاله م ینگاه ها با لبخند به رو یقدم برداشتم، به محض ورود، همه اون جا بودن، 

 به سمتم اومد و گفت: 

 . یشد امرزتیخاله ماشاهلل مثل مادر خدا ب زی عز ی_چشم نخور 

.  ومدی یمهمون ها م ینشستم. صدا یسلطنت یمبل ها ی زدم. کنار خاله رو یلبخند یگرفت ول بغضم
شخص رو به روم، دهنم باز موند.    دنیسرم رو باال آوردم و با د م،یز جا بلند شدوارد سالن شن، ا  یوقت

 زد و گفت:  یلبخند

 _سالم خانم. 

 گفت:  یبا شاد خاله

 شما؟  ی_سالم خوب 

 _ممنون.

 به من کرد و با لبخند پت و پهن گفت:  رو

 خانم خانما؟  نی_خوب 

 آروم گفتم:  ییحرص و صدا با

 ؟ یکن یم  یجا چه غلط نی_تو ا

 گفت:  یحرص  یآروم و لحن  یرو به سمتم گرفت و با صدا گل
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 ها دست از هدف هام بکشم.  یراحت نیکه به ا ستمین ی_من آدم

 حرص گفتم:  با

 .یر ی که جواب مثبت رو بگ  ین ی_مگر خوابش رو بب

 عمو با خنده گفت:  زن

 شناختن.  یکه از قبل هم رو م   نیمثل ا گه،ی_خوبه د

با کت و شلوار   یکنه. زن   یم دایکنم و دادمهر نجات پ یبود که شوهر م نیزن عمو، از ا یهمه شاد نیا
 به سمتم اومد و گفت:   با،ی ز یلیپوش و خ   ،خوشیکرم

 _سالم دخترم. 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ن؟ یسالم خوب -

کرد، تنش   یبود، پس مامانشه؛ باهام دست داد و روبوس  الیو یکه تو یزن یهمون صدا صداش،
به چهره ام   ی. لبخنددمیبغلش موندم و بعد کنار کش  یداد. چند لحظه تو  یمامان رو م یبو  بیعج
 و گفت:   دیپاش

 است.  قهی_ماشاهلل پسرم چه خوش سل

و با   انسالیم ید. بعد از مامان آزاد، مرمیدار یزدم حتما آزاد به مامانش گفته شناخت قبل  یلبخند
زد، با لحن   یداشت. لبخند گرم یمرتب یبلند ول  یها ش ی جلوم ظاهر شد.ر ،یکت و شلوار سورمه ا

 مهربونش گفت: 

 ؟  ی_سالم دخترم، خوب 

 ن؟ ی_سالم ممنون شما خوب 

 _ممنون دخترم. 

 مامان و باباش رو داشت.  یاز چهره  یب یترک  قایدق آزاد
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خودشون نشستن و شروع کردن به صحبت. به   یهمه سر جا  ،یطوالن یاز سالم احوال پرس بعد
 دایباغ برم، هوا شد یشدت حوصله ام سر رفته بود و دوست داشتم همون لحظه از جا بلند بشم و تو

  روچراغ ها یشده بود که مجبور شدن همه  کی تار یبود. سالن به قدر   ،یو بارون رهیت  یبا ابر ها یابر 
 . یصوف یو امالک خانواده  ییروشن کنند. صحبت رفته بود سر دارا

و  یحرفه ا یل یکار خ نیا یشده و تو لی_واال من تاجر فرشم و آزاد پسرمون برخالف شغل من، وک 
 زاد تعلق داره. از واحد ها به آ یکیکه  میتو سعادت آباد و واحد آپارتمان دار الیو هیموفقه، 

همه ثروت رو از کجا آوردن؟ گفت که تاجر فرِش. بابا بزرگ که هر لحظه   نی باز مونده بود، ا دهنم
 شد.  یتر از قبل خوشحال م شیب

 مامان آزاد گفت:  

 . ستیقبل ن  ییبه آشنا یاز ین گهیداشتن و د  ییکه دختر و پسرمون از قبل آشنا نی_مثل ا

 گفت:  یعمو با خوشحال  زن

 ؟یدوسش دار  یبود که گفت یهمون پسر  نیا ای_رو

. با  یزن  یوقت حرف م  یلعنت بهت زن عمو که وقت و ب  ینگاه ها به سمتم برگشت، ا ی همه
 گفت:  عیزدم و خواستم بگم "نه" که آزاد سر یاسترس لبخند

 .می_درسته ما به هم عالقه دار

 زد و صورتش رو برگردوند.  یگرد شده به آزاد نگاه کردم، لبخند ییچشم ها با

 بزرگ گفت:   بابا

 کن به باغ.   ییجان آقا رو راهنما ای رو ن، یسنگاتون رو وا بکن دی_بر

بود. آزد  یز یآبرور یلیخ گهید نیسالن حرکت کردم، ا  یاز جا بلند شدم و به سمت خروج  تی عصبان با
 خودش رو بهم رسوند و گفت:  عیسر

 . ستی _حرص نخور خوب ن 
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 گفتم: یتر  شیحرص ب  با

 _زهرمار. 

کس   چیمطمئن شدم در دسترس ه یرو باز کردم و از عمارت خارج شدم، به سمت باغ رفتم و وقت در
 بهش:  دمیتوپ تی با عصبان م،یستین

 کارا؟  نیا ی چ یعن یده، مگه من حرف آخر رو نزدم،  یم  یکارات چه  معن نی_ا

 کنم.  یهردومون رو اجرا م ی_دارم خواسته 

 . یکن یکه معذرت خواه نیمن ا ی_االن تنها خواسته 

 _فکرشم نکن. 

 رو بزن.  یخواستگار   نیا دی_پس ق

 یدندون ها یاز ال  اوردم،یخودم ن یبه رو  یول  دمیکرد و با خشم بهم نگاه کرد، از نگاهش ترس  سکوت
 شده زمزمه کرد:  دیکل

 خوام.  ی_معذرت م 

 دم؟ ینشن ؟ی_چ

 و گفت:  دیدستم رو گرفت و کش تی عصبان با

 رو انجام دادم االن نوبت توِا.  ی که خواست  ی_من کار 

 _دستم رو ول کن...اه.

 رو ول کرد و با خشم گفت:  دستم

 نشد؟  یخواست  یکه م یمگه همون ه؟ی_االن دردت چ

 درد مچ دستم رو مالش دادم و گفتم:  با

 خب، صبر کن.  یل ی_خ
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 و گفتم:  رونی بهم نگاه کرد، نفسم رو دادم ب منتظر

 تا من هم قبول کنم. یشرط هام رو قبول کن دی_با

 فرو کرد و گفت:  بشی ج یرو تو دستاش

 _بگو.

  یول میکن یم  یگمن جدا تو هم جدا، فقط باهم زند  ،ی به کارم داشته باش یکار  دی_اول از همه نبا
که   یمن به اون کار  دیخارج، با ی که بر  یکه تا قبل از زمان  نیدوم ا م،یندار یدخالت  گهیکار همد یتو
 کنم. دایخوام دست پ یم

 _چرا تا قبل از اون زمان؟

 .ستیدست خودم ن ارمیاخت گهی_چون بعد از اون زمان د

من هم هست.در   یشه، برا ی متو صدق ن  یفقط برا یکه گفت  یطی شرا نی ا یخب، همه  یل ی_خ
  یاشتباه  م،یندار یچکار یکه ما با هم ه نیا الیبه خ دی و نبا میهست یآبرومند یضمن، ما خانواده 

 ازت سر بزنه.

 گفتم:  تی عصبان با

 .ستمی_درست صحبت کن، من مثل تو و امثال تو ن 

 : دیهم، غر یفشرده رو یی دندون ها با

 _حرف دهنت رو بفهم بچه جون. 

خودش رو بهم رسوند و با   عیتوجه، به سمت عمارت قدم برداشتم. سر یبهش رفتم و ب یغره ا چشم
 جگفت:   تیعصبان 

 شک کنن.   دیداخل درست رفتار کن نبا میرفت  ی_وقت

 حرص گفتم:  با

 خب.  یل ی_خ
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 یدستش تو یردن، گرماهمه به سمت ما برگشتن و منتظر بهمون نگاه ک م، یدیبه سالن رس یوقت
 یچفت شده امون نگاه کردم، صدا یگرفتم و به دست ها نیی سرم رو پا ریدستم پخش شد، متح 

جمع نگاه کردم. دستم  یو هلهله  یزدم و به شاد یلبخند تصنع د،یچی سالن پ یو کل تو  غیدست و ج 
 دستم بشکنه.  یبود، کم مونده بود استخونا گرفتهرو سفت 

 کفشش فشردم.  ی پام رو رو یفرصت استفاده کردم و به دور از چشم جمع، پاشنه  از

لب   ر یز یهم نشون نداد، با حفظ همون لبخند تصنع   یواکنش چیبلکه ه ومدیتنها صداش در ن نه
 گفت: 

 نباش.   ی_وحش

 _توهم آدم باش و دستم رو ول کن. 

پام رو محکم تر   یفشرد، من هم پاشنه  شتریکه دست بدبخت من رو ول کنه، ب نیا یجا  برعکس
لبخند   م،یژست بد رییتغ  عیسر یل یخ  میبه سمتمون اومد و مجبور شد یخانم با شاد هیفرو کردم. سم

  جبورچون قدر آزاد بلند بود، آزاد م یخانم ظرف اسپند رو دور سرمون تاب داد ول هی. سممیزد یتصنع
  یشد، باهام روبوس   کیو پر از حرص، بهم نزد یکه کامال مصنوع یبا لبخند ا یم بشه. دنخ  یشد کم

 کرد و دم گوشم آروم گفت: 

 . یکرد یو رو نم یبود  ی_مار خوش خطو خال 

 ام گفتم:  ی همون لبخند تصنع  با

 چشمم محو شو.  یاز جلو ای_دن

 ناز و عشوه به سمت آزاد رفت و با لحن پر از ناز گفت:  با

 _مبارک باشه آزاد خان.

زدن، با    یآشکارا چشماش برق  د،ینگاه آزاد رو د یوقت  ایسرش رو برگردوند و بهش نگاه کرد، دن آزاد
 حرص  دست آزاد رو گرفتم و گفتم: 

 جون. هیبرو کمک سم یگفت  کیخب تبر یل ی_خ
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 _وا، مگه من کلفتم.

 حرص گفتم:  با

 . ای _فقط برو دن

کفش   یپاشنه  یپاشنه بلندش، تق و تق کنان دور شد. صدا ینازک کرد و با کفش ها یچشم پشت
 بغلم کرد، دم گوشم گفت:  یرو اعصابم بود.  مامان آزاد به سمتم اومد وباخوشحال   بیهاش عج

 . یش یدونستم تو دخترم م ی_م

 زدم و گفتم:  یلبخند

 .یخانم صوف  نی_لطف دار

 گفت:  یتصنع  یجدا شد و با اخم ازم

 طال صدام کن.  ،یصدا کن  ناسمینشنوم، من رو با ا گهی_د

 گفتم:  نی هم یصداش کنم، برا  یخال   یشد طال ینم

 _چشم طال جون.

بغلم کرد، من هم از فرصت استفاده کردم و عطر تنش رو با تموم وجود، نفس   گهیزد و بار د یلبخند
اومدم، به سمت آزاد رفت و اول   رونیاز بغلش ب  یانداخت. وقت یمامان م ادیمن رو   دای. شددمیکش

 .دیاش رو بوس  یشونیمحکم بغلش کرد، و بعد پ

 گفت:  یصوف  یخودشون نشستن، آقا یدوباره سرجا یهمگ یوقت

 . شی آزما یشاهلل فردا برن برا_پس ان

ده و   یکه بابا بزرگ داره، دو روز نشده شوهرم م یاقیاشت نیا گه،ید یچ یقبول کرد، ه عیبزرگ سر  بابا
نشست. صاف نشستم و مشغول  یمبل کنار  یبرداشتم، همون لحظه آزاد رو ی ب ی تمام. خم شدم و س
 دهنم گذاشتم، طال جون گفت:  یرو تو  یشدم، قاچ بیپوست گرفتن س 

 . نمیو منم نوه هام رو بب دیش  ریهم پ یبه پا شاهللیا نیا ی _ماشاهلل چقدر بهم م
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بود  یبد یچه دعا  نیطال جون ا  ومد،ی یگلوم و به سرفه افتادم، نفسم به زور باال م یتو دیپر بیس
 بود.  نیتر مثل نفر شی ب ؟یکرد

 : دو کتفم و گفت نیدستش زد ب  هیآزاد با  

 ؟ یخوا یآب م  زم؟یشد عز ی_چ

 گفتم:  دهیبر  دهیاش، بر  ثانهیخب ی افهیق دنیرو برگردوندم و با د سرم

 خواد.   ی...نمزمی_نه عز

 و گفت:  دم یرفتن، طال جون بوس یداشتن م یموندن و وقت یساعت مین

 . زمی_مراقب خودت باش عز

 طور.  ن ی _ممنون شماهم هم

کردم، اون هم از من قول گرفت تا بابا صداش کنم.  یاسمش رضا، خداحافط دمیآزاد که فهم یبابا با
  هیداره و خودش مثل  یماه نی! پدرو مادر به ا بهی عج ،ی آزاد به اون نچسب  ،ین یدلنش نیخانواده به ا

  ایدن باکه برگشتم،  نیدر رو بستم و هم یمونه. با خستگ یمغرور و نچسب م  تی خاص  یب یحشره 
 به سمتم اومد و گفت:  چشم تو چشم شدم،

 ؟ یچرا نگفت هیپسره ک نی_ اون روز که بهت گفتم ا

 نداشت.  ی_چون به تو ربط 

 کنارش رد شدم که مچ دستم رو گرفت و گفت:  از

 . ینیب  ی_با من درست رفتار کن، وگرنه بد م 

 حوصله بهش نگاه کردم و گفتم:  یب

 _دستم رو ول کن. 

 حرص دستم رو ول کرد و گفت:  با
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 .یهست ی_حواست به کارهات باشه، فکر نکن کس

 باز، بهش نگاه کردم و گفتم:  مه ین یحوصله و پلک ها  یب یهمون چهره  با

 که باهات درست رفتار کنم.  ی_هنوز اون قدر آدم نشد

  یو تو دمیاز جا پر یازش بشنوم، از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم. با خوشحال یتا حرف ستادمینا
سر از پا   یبلند نشه. از خوشحال  غمیج یصورتم فرو کردم تا صدا یکردم، بالشت رو تو یهوا بپر بپر م

 شناختم.  ینم

 گفتم: غیجواب دادن، با ج یرو با دخترا برقرار کردم، وقت یر ی رو برداشتم و تماس تصو یگوش

 _بالخره!

 شده؟  ی_چ

 ؟ی_شوهر کرد

 ماجرا رو گفتم.  ازیتا پ ریس تخت نشستم و از  یرو

 _نه!

 شه.  ی_باورم نم 

 کرد؟ یکار  نی_واقعا همچ 

 _چطور ممکنه؟

 .ی_وا

خوشحالم، قدم به قدم دارم به آرزوهام   یلی. تازه االن خنیقدر کشش ند نیا گهیبابا، شد د ی_ا
 شم.  یم کینزد

 ن؟ یسقف فکر کرد هی  ر یز ن یکه رفت یجون، به وقت  ایخب رو یل ی_خ

 . میبه هم نداشته باش یکار  چیکه ه  می_آره توافق کرد



 ی آقا و خانم صوف 

105 
 

 ؟ یسادگ نی_به هم

 اون راه خودش رو داره و من راه خودم رو.  ،یسادگ نیبه هم  کای _آره مل

 . ایرو تور کرد  یگر ی_عجب ج

 .گره یج ی لی_آره واقعا خ

 . یکاله قرمز  یتو  گریج  یول  گره،ی_آره ج 

  ین یخوش مدلش ، ب یپرکالغ یموها ،ی.چشم و ابرو مشکیطور نگو، پسر به اون گل نی_ِا دختر ا
 بره. یجذبه اش رو باال م   یلیکه داره خ  یکم  شی جذابش، با اون ته ر یو لبا دهیکش

 اخالقش افتضاحه.  ی _آره جذاب هست ول

 . دمیپتو خز ری ساعت تماس رو قطع کردم و ز میبعد از ن م،یرو حرف ز  شیپ  ی ندهیاز آزاد و آ یکم

 

 

 

 

11 

از خودم   ینامفهوم  یچشمم رو باز کردم و صدا یشدم. بزور ال  داریاز خواب ب نای خاله م یبا صدا صبح
 در آوردم. 

 . نیبد  شیآزما نی _پاشو دخترم، پاشو آزاد اومده دنبالت که بر

بشم و بد تر از    داریب  یتحمل ندارم اول صبح نه! ایخدا یحرف، چشمام تا ته باز شد. وا  نیا دنیشن  با
 و گفت:   دیبه سرم کش یرو تحمل کنم. خاله دست ارویاون، اخالق گند اون 

 دختر منتظرته.  گهیشو د  داری_ب
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 کنان گفتم:  ازهیخم

 _خاله بزار بخوابم. 

 کنار و گفت:  دیصورتم کش یرو از تو پتو

 دم در منتظره.  چارهی ب یپسره  االی گه،یشو د  داری_ب

 تخت و نق نق کنان گفتم:  یداغون، نشستم رو یاعصاب  با

 آزاد. یاله یر یخواب خوش ندارم، بم  هی_اه 

 ؟ یپوش   یکدوم لباس رو م زم؟ی عز  یگ یم ی_چ

 . ریساده حر  دیسف یخاله...همون مانتو یچ ی_ه

 بزرگه؟   یلیهاش خ  ن یکه آست نی_کدوم؟ ا

 مونه.  یم کیتون  هیاست، شب قهیبدون دکمه و ساده است،  یلیکه خ یک ی_نه خاله اون 

 روتنت کن. نیا ای کردم، زود باش ب داشی_آها پ

برداشتم،   یبا شال مشک یرو گرفتم، شلوار مشک ری حر ی هیتخت بلند شدم و مانتو چنده ال یرو از
" زود  یرفت و دائم کلمه  یطرف اتاق به اون طرف م  نی زدم. خاله از ا یهمه رو تنم کردم و رژ صورت 

 گفتم:  تی کرد. صبرم تمام شد و باعصبان یباش" رو تکرار م

 شم. یدارم آماده م گهیبس کن د  زتی _خاله جون عز

در   بشی ج  یاز تو کیپالست هی. فمی ک یتو ختی و...رو ر مهیرو برداشت و شناسنامه، دفترچه ب فمیک
 گفتم:  یبا کنجکاو. فی ک  یآورد و انداخت تو

 بود؟   ی_خاله اون چ

نکرده  ییهارو بخور که خدا نیا یداد  شیتا آزما یکم خون هم هست ستیخاله تو جون بهت ن زی _عز
 . ادیسرت ن  ییبال
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 آخه.  یکش  یبابا خاله جون چرا زحمت م ی_ا

 گفتم:  دم،یرو برداشتم و گونه اش رو بوس  فیشدم ک خم

 حرف هام.   نی_نگران نباش من پوست کلفت تر از ا

 پاش علف سبز شد.  ر ی خب بدو که ز یل ی_خ

اومدم. بدجور دوست   نییآروم و خونسرد، پا ییرفتم، با قدم ها  نییکردم و از پله ها پا یخداحافظ 
  ریحرکت، به سمت در رفتم. مس ن یبا آهسته تر ن،یهم ی برا ارم،یهاش رو در ب   یادب  یب یداشتم تالف

 باز کردم. روزدم و در   ثی خب یلبخند  دم،یبه در رس  یکردم. وقت یط قهیباغ رو، پنج دق یا قهیدو دق

  یاز آزاد ب تیهمه جذاب نیرنگ بود. دهنم کف کرد. ا یمشک  یفرار  نیماش دم،یکه د یز ی چ نیاول
شناسمش، همش ده روز گذشته. در عقب   یگم انگار ده ساله م یم یطور  هیسابقه است. حاال 

دونستم به غرورش   یبا اخم بهم نگاه کرد. خوب م نهی آ یرو باز کردم و سوار شدم. از تو  نیماش
  یآفتاب یها  نکیزدم و ع یراننده ها شده. پوزخند هیپشت نشستم و اون شب  نیکه اومدم ا دهبرخور
بود و به    یسورمه ا نیرنگ داخل ماش چشمام گذاشتم.  یرو برداشتم و رو یبزرگ مشک  ی لیمستط
کرد، سرم رو   یبه من نگاه م تیرو داشت. هنوز هم باعصبان   یکی تار یفضا ،یدود  یها شهیخاطر ش
بزرگ شدن. از   یکم  شی نیب یو با سر اشاره کردم "حرکت کن".  فکش منقبض شد و پره ها االآوردم ب 

 خورد.  یکه م یهمه حرص نیکردم به خاطر ا  یم فیدرون داشتم ک

که   نهیا یهمه سرعت برا ن یخدا ا  ایسرعت، حرکت کرد.  تی گاز گذاشت و با نها یرو رو  پاش
زدم    یآفتاب نک یگرد شده، بهش نگاه کردم. خوب شد ع یی! با چشم هاه؟یک گهید نیکردم؟ ا شی عصب

کم مونده شد،  یتر از قبل م  شیوگرنه کنترل گرد نشد چشمام دست خودم نبود. هر لحظه سرعتش ب
تا شوت شدن نداشته بودم. نفس   یترمز زد، فاصله ا یکه محکم به رو وفتم،یغلط کردن ب  بهبود 

رو باز کرد و    نیچنگ زده بود. در ماش  یاز دستام، به صندل  یک یبودم و  دهیچسب  ینفس زنان، به صندل 
توجه، با اون ابهت و    یبهش نگاه کردم. ب  تی . سرم رو برگردوندم و با عصبانامیب  رونیمنتظر شد تا ب 

 ادهی در پ یک ی کرد. با حرص، از اون  یکه به چشم داشت، به سمت مخالف نگاه م یآفتاب یها نکیع
  نکیرفتم که چون ع یهاش بهم نگاه کرد. چشم غره ا نکیع  یو از باال نییشدم. آزاد سرش رو داد پا

 صورتم بود، مشخص نشد.  یرو  یآفتاب یها
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 یفلز  یها ی اول صندل فیرد یشدم. خلوت بود و ساکت. رو شگاهیکه بهم برسه، وارد آزما نیاز ا قبل
 راهنی بندازم، پ پشیبه ت ی بعد، کنارم نشست. تازه وقت کردم نگاه هینشستم. چند ثان یطوس
.  یتنگ مشک  یر ساده و کمداشت به همراه شلوا یشل و ول و بزرگ  ی قهیکه   یبلند خردل  نیآست
 رو برگردوند و گفت:   شسر

 _مورد پسند خانم واقع شدم؟ 

 گفتم:  ضی هام رو برداشتم و با غ نکیع

 . ری _خ

دست گرمش به دستم خورد. سرم رو   ن،یح  نیرو برگردوندم و مشغول خوندن تابلو ها شدم. هم سرم
 برگردوندم و با حرص گفتم: 

 . یزن  یآخرت باشه به من دست م ی_دفعه 

 زد و گفت:   یپوزخند

 دخترا از خداشونه دست من بهشون بخوره.  ی_چرا؟ همه 

 گفتم:  تیتر از قبل حرصم گرفت، به سمتش کج شدم و با عصبان  شی دونم چرا ب ینم

من رو با   گهید یندارم، دفعه  یشباهت  چیچرخن ه یخرمگس م  یر توکه دو  یابله  ی_من با دخترا
 . یکن ینم  اسیق هیبق

 در هم گره زده گفت:  ییآروم و ابروها ییرو برگردوند و با صدا  سرش

 کنن.  یهمه دارن به ما نگاه م  ن،ییپا  اری_صدات رو ب

 _خب نگاه کنن، به من چه.

 . یر ب یمن رو م یآبرو یبه من چه؟ تو دار   یچ یعنی_

 گرد شده گفتم: ییچشم ها با
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ابرو   ی  هی. اگه من مایکن یم  یتیترب یب یبهت رو دادم دار  یادیکه ز نیآقا پسر مثل ا یه ی_ه
 . نیتوام پاشو برو اونور بش یز یر

 از کوره در رفتم و گفتم:  شیهمه خونسرد نیداد. از ا رونیرو برگردوند و کالفه نفسش رو ب   سرش

 شم برم.  یخودم پا م   ه؟یچ یدون  ی_اصال م

حرکت، نشوندم سر    هیشد و با   شیقو یدستا ریجدا شدم، مچ دستم اس یاز صندل یکم یکه  نیهم
 پنج انگشت بود.  یصورتش با صورتم به اندازه  یجام، خم شد به سمتم، فاصله 

 . میسرجات و وانمود کن دو تا زوج خوشبخت نی_بش

. سرم رو برگردوندم  ومدیکرد. از ترس، صدام در ن  انیجمله رو ب   نیشده ا دیکل ییحرص و دندون ها با
 کرد، نگاه کردم.  یکه با تعجب به من و آزاد نگاه م  یو به منش

 سرش رو تکون داد و گفت:  یکرد. منش یو پچ پچ  ستادی ا رشیپذ یکنار منش  د،یبا لباس فرم سف یزن

 ؟ یصوف  ی_آقا

. خانم  ستادمی. بزور بلند شدم و کنارش ادیبلند شد و دست من رو هم به همراه خودش کش آزاد
 آزاد، گل از گلش شکفت.  دنیسرش رو باال آورد و با د

 ورا؟  نی_سالم آقا آزاد؟ چه خبر از ا

 گفت:  ییبا خوشرو آزاد

 . میبد شیآزما می_سالم حال شما؟ اومد 

  یکردم، اشاره ا یرو برگردوند و با لبخند به من نگاه کردم، و من همچنان با اخم بهش نگاه م  سرش
  یآزاد م یها لیاز فام یکی ایکردم. خانم گو کیزدم و سالم عل یبه خانم رو به رو کرد. بالجبار لبخند

 زود کار ما راه افتاد.  یلیخاطر، خ  نیشد و به هم

که به دست داشت،   یبه سمتم اومد و با سوزن یرو دادم باال، پرستار  نمیتخت نشستم و آست یرو
دستم گذاشتم و بلند شدم. بلند   یرو ینبود. پنبه ا  یمشکل یرفت ول جیگ  کمی خون گرفت. سرم 
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خش دار   ست،یکه وصل ن یرو به روم مثل شبکه ا ریرفتن چشمام همانا، تصو ی اهیشدنم همانا، و س
 شد.

 با پوزخند گفت:   د،یرو د شونمیحال پر ی اومدم، آزاد به سمتم اومد و وقت رونی در ب از

 ترسن؟  ی_خانم کوچولو از آمپول م

 بهش رفتم و گفتم:  یغره ا چشم

 آقا بزرگ مگه بچم که حالم بد بشه.  ری _نخ

رفت و   جی بودم که سرم به شدت گ گرفتم و به سمت در حرکت کردم، هنوز دو قدم برنداشته سبقت
 .دمی د یرو نم  ییجا چیرفت و ه  یم یاه یافتادم. چشمام س نی زم یرو

** 

 _حالش خوبه؟

 دکتر کجاست؟  نی_پس ا

 اد؟ یاالن دکتر هم م نی_آقا آزاد آروم باش 

 .میساعته منتظر دکتر  میآروم باشم؟ ن یچ یعنی_

آزاد، با   یعصب یبود. صدا  زونیبه پلک هام آو ییلویک ستیب یرو بزور باز کردم، انگار وزنه ها چشمام
 حرف پرستار قطع شد: 

 . ستین ی ز ی_آ بهوش اومد خداروشکر، من که گفتم چ

  یب یکه به دستم زده شده بود، نگاه کردم و با صدا یسرش رو برگردوند و بهم نگاه کرد. به سرم  آزاد
 گفتم:  یحال

 شده؟  یچ_

 سرم خم شد و گفت:  یرو
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 ؟یندار   ی_حالت خوبه؟ مشکل 

 _نه، چم شده بود؟

 . یکه ازت گرفتن، از حال رفت یادیو خون ز ی_به خاطر کم خون 

سرم   یداد. وقت یپزشک  هیسرم و چند تا توص  یرو کم داشتم، آبروم رفت. دکتر اومد باال نیخدا هم یآ
رو برام باز کرد و کنار گوشم با   نی. در ماشمیرفت  رونی تموم شد، از جا بلند شدم و به همراه آزاد، از در ب

 فاصله زمزمه کرد:  نیکمتر

 نگو نه. یگم بچه ا یم ی_وقت

  یرو بست و سوار شد. چشمام رو بستم و به صندل  نینازک کردم و سوار شدم. در ماش یچشم پشت
. چشمام رو باز کردم ، از ستادی از حرکت ا نیکه ماش م،یبود که راه افتاد یا  قهیدادم. چند دق هیتک

  وارس یبرگشت. وقت یدیسف لونیبا نا یا قهیرفت. دودق ی شد و به سمت سوپر مارکت ادهیپ  نیماش
 رو به دستم داد و گفت:  لونیشد، نا

 خور حالت بد نشه._ب

گرفته  کی با ک وهی. چند نوع آب ملونیکه تشکر کنم، سرم بردم داخل نا نیدستش گرفتم و بدون ا از
هلو رو برداشتم و مشغول  وهیبه همراه آب م یشکالت   کیبودم. ک کیعاشق ک شهیبود. آخ خدا هم

  هیتک  ن یماش یراحت، به صندل الیرگ، و با خ  یرو زدم تو  وهیو آب م کیخوردن شدم. چهار تا ک 
 کی و ک وهی آبم هیکردم. دلم براش سوخت و  یخودم حس م یآزاد رو به رو نیدادم. نگاه سنگ

 بغلش که گفت:  یانداختم تو

 خودت.  ی_نگه دار برا

 _چرا؟ 

 بهش ندارم.  ی_عالقه ا

 رو گرفتم و گفتم:   کیوک  وهیآب م عیسر

 . ادی که اصال ازت خوشم نم نهی_به خاطر هم
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 اقعا که دل به دل راه داره._و

خند بود تا    شین  هیتر شب شیلبش کش اومد، ب یبهش نگاه کردم. گوشه  ،یرو برگردوندم و خنث سرم
که وارد  یشدم. تا موقع  ادهیپ  نیکردم و از ماش  یز ی ترمز زد. تشکر ر یدر عمارت رو یلبخند. جلو

 کیالست  غیج  یه در بسته شد، صداک نیخونه شدم و در رو بستم، پشت در منتظر بود و به محض ا
 ها بلند شد. 

خدا  یهمه خسته نشده بودم. وا نیتا حاال ا دم،یتخت دراز کش یوارد اتاق شدم و رو  یخستگ با
 داره آخه؟  یهمه خستگ نیا پی آدم خوشت هی جون سرو کله زدن با 

  یبا ناز  یر ی کال رو لمس کردم. تماس تصو ویدیو ی نهی پاهام گذاشتم، گز یتاب رو باز کردم و رو لب
بعد از چند  کایشکر بود. مل ین هی دنیباال اومد که در حال مک  یناز  ریبرقرار شد. اول تصو کایو مل
  ین که هر حرف یشده بود، وارد شد. قبل از ا دهیچ یحموم دور موهاش پ یکه حوله  یدر حال ه،یثان

 بزنند، گفتم: 

 بچه ها؟  نی _چطور

 شد؟  ی بگو چ ستی_مهم ن

 .یرو داد یسوت  هیدونم که حداقل  یافتاده؟ م  ی_چه اتفاق

دادم. بعد از   حی توض قهیچند دق  یامروز رو تو یشناختن. همه   یخوب من رو م یل یگرفت، خ خندم
خوب من رو به باد تمسخر   یلیکه خ  نیخنده اشون به هوا رفت. بعد از ا کیشل  یحرفم، صدا انیپا

 یا هگشاد و کوتاه دکم راهنی. لباس خواب ام رو به تن کردم، پ میرسوند انی گرفتند، تماس رو به پا
  دن،یخواب یخواستم اماده بشم برا  یروشن به همراه شلوار گشاد ست اش. م ی به رنگ کرم یساده ا
 در بلند شد.  یکه صدا

 د؟ یی_بفرما

 خانم وارد شد و گفت:  هیسم

 رو آورد که بهت بدم.  نیدخترم؟ آقا داماد ا ی_خوب 

 دستش نگاه کردم. شونه هام رو انداختم باال و گفتم:  یرنگ تو دیسف یبه جعبه   ،یکنجکاو با
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 . هیچ نمی_بده بب 

 بود. با تعجب گفتم:  دهیظرف خواب یجگر تو فیرو گرفتم و بازش کردم، چند رد جعبه

 هارو آزاد فرستاده؟ نی_ا

 . یر ی تا جون بگ ی_آره دخترم اورد دم در داد دستم ، گفت بدم بخور 

. به سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم. همون لباس ها تنش بود، دیاز تعجب باال پر ابروهام 
  یزدم. فکر نم یگرفته بود. ناخودآگاه لبخند شیبرگشت رو به پ  ریبود و مس بشیج  یدستاش تو

 قدر مهربون باشه! نیاکردم 
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 آوردم و گفتم:  نییرو پا لمیف یصدا

 ز؟ ی عز  یگ یم ی_چ

 ؟ یدیحلق من گرفت تو هنوزم نفهم گم،یم یمن چ  یفهم ی م یاون ماس ماسک رو کم کن کمی_مادر 

 حاال بگو.   د،یجون ببخش ز ی_نه عز

 . یگفتم حاضر باش  ان،ی یآقا آزاد م ی_مادر امشب خانواده 

  یاز دستش تو یتون  یخونتون، که نم ادی نفر م هیکه  نهیازدواج ا یبد م،یکرد یر ی بابا، عجب گ یا
 . یبش میاتاق قا

 ان؟ یساعت چند م ز،یچشم عز-

 قبل از ساعت هشت.   ان،یقبل شام م  گهی_د

 آمادم. ینگران نباش تا اون موقع آماده   زی_باشه عز

 و گفت: به اطراف انداخت  یتخت بلند شد، نگاه یرو از

 جا.  نیجمع و جور کن انگار بمب زدن ا  کمی اتاق رو  نی_مادر ا

 آخه؟ یکار اتاق من دار  یجون چ  زی بابا، عز ی_ا

 ره.  یآبرومون م  نن،ی ب ی_مادر زشته م

 . میمون یجا نم  نیا گهیبگن ما د فه،ی کث دنید یانگار قراره اتاق هارو بگردن و وقت ز،ی خب عز یل ی_خ

 آماده باش باشه. شهیهم دیمادر، آدم با ستین  دی_بع

 .سرم رو تکون دادم و گفتم: میجنگ دونیم ی گرفت، انگار تو خندم

 کنم شما نگران نباش.  یم زی _باشه من تم

  زیکردن اتاقم شدم. بعد از چهار ساعت تم  زیکه مامان بزرگ از اتاق خارج شد، مشغول تم نیاز ا بعد
 اتاق ممکنه. نیتر  فیق من کثبردم که اتا یپ نیکردن، تازه به ا
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حالم رو جا    یحمام حساب هیام رو کنار زدم. االن فقط  ی شونیپ  یرو یرو صاف کردم و غرق ها  کمرم
اومدم، حواسم به ساعت جمع شد. فقط دو   رونی از حمام ب یزمان برد، وقت یا قهیدق  ستی. ب ارهیم

 رسن. یم گهیساعت د

. فرق کج ختمی شونه هام ر ی موهام رو صاف و ساده رو دم،یتند موهام رو خشک و اتو کش تند
و خط چشم  دمیلبام کش یرو  یام قرار گرفت. رژ لب نارنج قهیشق یاز موهام رو یا کهی برداشتم که ت
عطر   .دمرو برداشتم و مژه هام رو بلند تر و پر تر از قبل کر  ملی. ردمیکش یو نازک کی دنباله دار کوچ

که از جلو تا   ینارنج یاسک قهی  راهنی مچ، گردن و پشت گوش زدم. پ یمخصوص رو برداشتم و رو
 یها ن ی. آست دمیبرش خورده بود، پوش لی اواسط رون و از پشت بلند تر از جلو و به شکل مستط

 ستمخوا یبار بود که م نی. اول دمیپوش یجذب  دیگرفت. شلوار سف  یمچ قرار م یداشت که تا رو  یبلند
 خب دوست داشتم که بپوشم.  یاالن معذب و ناراحت بودم. ول نیشلوار جذب بپوشم. از هم

برام مهم بود که امشب خوب به نظر   یل یکه خ نیا لی به خودم نگاه کردم، دل  نهی آ یبار آخر تو یبرا
 دونم.  یبرسم رو هنوز نم 

.  دمیکش یق یبه لب آوردم و نفس عم  ی. لبخنددیرس یرفتم، صداهاشون به گوش م  نییپله ها پا از
 محترم شده.  یصوف یکه عاشق آقا ییایجلد رو   یوقتشه برم تو

. باز هم بغلم کرد و  میکرد یبه سمت طال جون رفتم و سالم و روبوس یسالن شدم و با خوشحال  وارد
دستم رو فشرد.   یا رضا هم سالم کردم که به گرم . به باب دم یتمام، عطرش رو نفس کش اقی من با اشت

 گرد شده گفتم:  ییبعد، آزاد هم کنارم نشست. با چشما هیمبل نشستم که دو ثان یرو

 برو اون ور.  ؟یجا نشست  نی_تو چرا ا

 رو صاف کرد و گفت:  کتش

 . یزن  ینم  ری _نترس که

 _چندش. 

 . تی خاص  ی_ب

 _ببند اون...
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 . دیی_بفرما

رو به سمت آزاد گرفته بود، نگاه کردم. آزاد    یچا ینیکه س ن یریخود ش  یایرو برگردوندم و به دن سرم
خم شد، دستم رو   یرو برداشت. به سمت من اومد، کم یی که بهش نگاه بندازه، استکان چا نیبدون ا

 صاف شد و گفت:  عی سر یبردارم ول  ی دراز کردم که استکان

 . یخور   ینم ییرفت تو چا ادمی_اوه 

نفسم  تی رفت. با عصبان  نایتمام به سمت خاله ت یشعور  یکه بزاره جوابش رو بدم، با ب  نیقبل از ا و
 داشتم. یدیشدن شد عیکردن، حس ضا یدادم، همه داشتن به من نگاه م رونیرو ب 

 . زمی عز  ری_بگ

 ز آزاد بود؟ا  یمهربون نیشوک رفتم، ا یکه به سمتم گرفته شده بود، نگاه کردم. تو ییاستکان چا به

 لب گفت:  ریز

 کنن. یدارن نگاه م ری_بگ

 رو گرفتم و گفتم:  وانیپر از حرص، ل  ینداره. با لبخند  یواقع  یبشر اصال مهربون نیکه ا نیمثل ا نه

 . زمیعز ی_مرس

 گذاشت و کنار مادرش نشست. طال خانم با ذوق گفت:  زی م یرو رو ین یبا حرص، س ایدن

 بازم کم گفتم.   نیایبگم چقدر به هم م  ی_بزنم به تخته هرچ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 و... میخوشحالم که با هم آشنا شد یل یو خ هی_ممنونم، آزاد واقعا مرد خوب

 گفتم:  یخنده حرص با

 .میو عاشق هم هست-

 کنم بابت داشتنت.  یمن خداروشکر م زم،ی طوره عز نی_هم
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و دندون نما   یتصنع  یو لبخند  ،یکالمش مشخص بود. من هم با لحن حرص یتو یطنعه  کامال
 گفتم: 

 . ینیطور، آخه تو بهتر نی_منم هم

 .زمی طور عز نی_توهم هم

 . ی_عشق من هست

 . یزمی _عز

 م؟ یرو برگذار کن یزود نامزد یل یچطوره خ  ن،یداشتن هم مشتاق هست یقدر برا نی_خب حاال که ا

 چطوره؟  گهید ی_بله مثال هفته 

داشتنش مشتاق باشه؛   یگن؟ من غلط بکنم برا یم یها چ نیا ای باز و چشمام باز تر موند. خدا دهنم
 ن؟ یکن یبزور هم تن من م ن،ی باف یو م نیدوز یآخه چرا م

 کامال خوششون اومده. یصوف یبزرگ کامال مشتاق و خوشحال بود، مشخص بود از خانواده   بابا

 لب گفتم:   ریرو به سرم گرفتم و ز دستم

 خوان؟  یهم م ی_نکنه عروس 

 طوره؟ نیهم-

 وگفتم:    دمیجا پر از

 ؟ ی_چ

 .یتوجه همه رو جلب کرد  نییپا  اری_صدات رو ب

 ؟یچ  یبرا  یآخه عروس ؟یگ  یم  یچ یفهم  ی_م

 .رهی برام بگ ی_مامانم آرزوشه عروس 

 ه؟یازدواج سور هیفقط  نیا ی_ول
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 دونه؟  یرو م نی مامانم ا یکن  ی_فکر م

جا رو نکرده بودم. دردسر پشت دردسر.   نیفکر ا یگرفتم و لبم رو گاز گرفتم، لعنت یشونیرو به پ دستم
 گفت:   یطال جون با خوشحال 

 ن؟ ی_موافق

 ؟ ی_چ

 زدم و گفتم:  یلبخند عیبه رون پام زد، سر یضربه ا آزاد

 _آره آره. 

 گفت:   یجون با خوشحال  طال

 شه. یم یهم دو هفته بعد از جشن نامزد ی_پس عروس

 گرد شد و نفسم بند اومد. با لکنت گفتم: چشمام

 ست؟ یزود ن   یلی_آخه...خ...خ

 گفت:   یبزرگ با خوشحال  بابا

 هرچه زودتر به هم رسوند.   دیگفتن دو تا عاشق رو با می_چرا زود باشه دخترم؟ از قد

 .یدادن. َاه لعنت ینم  تیها که اصال به عشق اهم  میزده؟ قد یحرف   نیهمچ یگفتن؟ ک یک آخه

 مخالفت کنم که آزاد دستم رو گرفت و فشرد، با لبخند گفت:  خواستم

 صبرانه منتظرم.  یهم خوب، من که ب یل ی_خ

 حرص گفتم:  با

 ؟ یزن  یم ی_زهرمار، چرا حرف الک 

 گفت:  تیبا عصبان   لب ریز
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 ؟ یهرچه زودتر به کارات برس یخوا ی_مگه نم

 . ستین ی_عجله ا

 _من عجله دارم. 

لباس عروس مسخره   هی دیشه حاال با  یدادم. باورم نم  هیو به مبل تک رونیحرص نفسم رو دادم ب با
 بزرگ و پر از زرق و ورق بپوشم.  تینها یگشاد با دامن ب ی

 یکه هر چه زودتر از اون فضا نی ا یعالم کرد که شام اماده است. براخانم وارد سالن شد و ا هیسم
قدم برداشتم. طبق  ،یاومدم و به سمت سالن ناهارخور  رونی از سالن ب عیسر  رم،یفاصله بگ نیسنگ

از   مالکا گهیرفتاراش رو د نیا ای. خدادیخودش رو به من رسوند و دستم رو چسب عیمعمول آزاد سر
.  دیرو به سمت عقب کش  یدست به کار شد و صندل عیسر نم،یبش  یصندل یکه رو  نیحفظ ام. قبل از ا
 چقدر جنتلمن! خوش به حال دوست دخترش.  د،یابروهام باال پر

بود. اون   یعروس یمسئله  ری ظرف گذاشتم. ذهنم به شدت درگ یاز پاستا تو ینشستم و کم زی م پشت
خودمون   یبه خونه   عیو سر میعقد ساده کن هیبود که  نیمن ا یقشه کردم نشد، ن یطور که فکر م

 . میو هرچه زودتر، دست از تظاهر بردار میبر

به   دم،یجو  یدهنم گذاشتم و همون طور که م یو قاشق رو پر از پاستا کردم، تو  دمیکش یق یعم  نفس
 فکر فرو رفتم.

 خوره.  یبهت بر م  ،یگم گوسفند  یم ی_وقت

 رو آوردم باال و با خشم گفتم:  چشمام

 ساکت باش.  قهیخدا دو دق ی_محض رضا

  یانداخت. حرصم گرفت، دندون قروچه ا ری خودش رو گرفت و سرش رو به ز یخنده   یجلو بزور
 پاش فرود آوردم.  یکردم. پام رو بلند کردم و با تمام قدرت، رو

  یرو وان،ی ل یتمام محتوا ز،یم ی افتاد رو و دینوشابه لرز وانیخورد. ل یتکون   زی و م دیهو باال پر کی
  ری خودم رو گرفتم و سرم رو به ز  یخنده  یدفعه من بودم که جلو نیشد. ا ختهیر  دشیسف  راهنیپ

 داد و گفت:  رونینفسش رو ب  تی انداختم. با عصبان
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 دم! ی_نشونت م 

 اون، صدام رو بردم باال و گفتم:  برخالف

 زم؟ ی_جانم عز

 زد و گفت:  ی. لبخند بزور دینگاه ها به سمتمون چرخ  ی همه

 گفتم حواست رو جمع کن که نوشابه گند نزنه به لباسم. زمی _عز

 گفتم:  یبه خودم گرفتم و با لحن ناراحت یمتاسف  ی چهره

 کنم. زتیبزار تم زم،ی خوام عز ی_معذرت م 

 فت: گ ،یالک  یجلو رفته و لبخند مسخره  یرو به سمتم چرخوند، با فک   سرش

 . ستین  یاز ی_ن

 گرد شده گفتم:  یکم ییو با چشما دمیرو به سمتش کش خودم

 کنم. زتی _عشقم بزار تم

 و گفت:  دیبه سمت عقب کش  یرو کم   خودش

 کنم.  یم زی خودم تم زمی _عز

برداشتم و   ز ی م یکه آغشته به خورش بود، از رو یف یو دستمال کث دمیتر به سمتش کش شی رو ب خودم
 گفتم: 

 کنم.  زیخودم تم   دیبا زم،ی شه عز ی_نم

 حرص گفت:  با

 کنم.  یم  زی_گفتم که خودم تم 

. خودم رو  متش یبدتر از قبل، گند زدم به لباس مارک دار و گرون ق  راهنش،یپ یرو   دمیرو کش دستمال
به   ،یج و نارن یجذاب مشک ب یام نگاه کردم. ترک  یبه اثر هنر  ث،ی خب یعقب و با لبخند دمیکش
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کرد. با افتخار به عقب برگشتم و  یشیدل من رو خنک و درون آزاد رو آت  ، یز یصورت شگفت انگ 
 خوردن پاستا شدم. کنار صورتم خم شد و گفت:  شغولم

 .می_بچرخ تا بچرخ 

 کردم و گفتم:  یا خنده

 نره. جی_فقط مواطب باش سرت گ

 زد و گفت:   یپوزخند

 .ادهی ز ی_فرصت واسه تالف 

اش   یدنینوش وانیو ل  دیپاستا شدم. خودش رو به عقب کش یو مشغول خوردن ادامه  زدم  یپوزخند
 . دینوش یکه داشت،جرعه ا یظی رو به دست گرفت، با پوزخند غل

و  میبلند شد  زیم  یشام تمام شد، از رو یکرد. وقت  یم  یتر از قبل من رو عصب  شیب  یخونسرد نیا
مبل دو نفره   یبار رو نیا ی. طبق معمول من کنار آزاد نشستم، ولمیشد ییرایهمراه هم، وارد سالن پذ

 به شدت کوچک.    ی

 _بکش کنار. 

 ؟ ینیب   یم یآزاد ی_تو فضا

 _خودت رو جمع و جور کن.

 . یتو چاق ستیمن ن ری _تقص

 گفتم: یشدم و لحن تند  منفجر

 !ستمی _من چاق ن

 کرد و گفت:  یا خنده

 .یگ یطوره که م نی_هم
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 بلند گفت:   ییبا صدا نایم خاله

 لباس بهش بده. هیاتاق  یببرش تو  سهی_دخترم آقا آزاد لباسش خ

آزاد انداختم.  ثی خب ی افهیبه ق گهینگاه د هیمنتظر خاله و  ی افهیبه ق یبگم، نگاه یبودم چ مونده
 من و من کنان گفتم: 

 .گهیلباسش خشک شده د دین ی...ِا ببزهی_آخه چ

 سردمه.  یل یو خ  سهی_نه اتفاقا کامال خ 

به بازوم زد   یکرد. خاله ضربه ا یخشم بهش نگاه کردم، ابروهاشو داده بود باال و منتظر بهم نگاه م  با
 و گفت: 

 خوره.   یاالن سرما م چارهی _زود باش دخترم ب

به آزاد رفتم و به سمت پله ها قدم برداشتم. وارد اتاق  یمبل بلند شدم، چشم غره ا یاز رو اچاران
. با غضب به سمتش  دمیکش رونی ب  یکوتاه و نازک نیکمدش، از عمد لباس آست  یدادمهر شدم و از تو

 گرفتم و گفتم: 

 از سرما.  ینمرد  دی_بپوش شا

 زد و گفت:   یپوزخند

 شه.  یطور نم نی_مطمئن باش ا

رو   راهنشیحرکت پ  هیمن، با  یبه خودم گرفتم و اداشو در آوردم. مقابل چشما  یمسخره ا ی افهیق
اعصابم خش انداخت. چشمام رو با   یپوزخندش رو ی. صدادمیکش یغ یدر آورد. چشمام گرد شد و ج

شدم.   ره ی خ  نییکردم و به پا ی دستام پوشوندم و با عجله، به سمت بالکن رفتم. پشتم رو به ورود
کش از    ای رو  کلیاون ه یبود فکر کنم. هنوز صحنه  کهی ت شی داشت، ش یجذاب کلی عجب ه یلعنت
 رفت.    یچشمم کنار نم یجلو

  یغیکرد و با ج ریگ  یو به عقب رفتم؛ پام به صندل دمیکش یعیاز ترس ه  دم،یاز کنار گوشم شن صداشو
و هوا معلق  نیزم  یسقوط کردم. با ترس چشمام رو باز کردم، تو نییاز بالکن به سمت پا  دم،یکه کش
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م به ارتفاع  یترسد یزد، م  یدست قدرتمند آزاد شده بود. قلبم به شدت م ریاز دستام اس  یک یبودم، 
 نگاه کنم.

 با التماس گفتم:  

 _تروخدا دستم رو ول نکن. 

.  ستادی. از حرکت اوفتمیس، پس ب. کم مونده بود از تر دمیکش یآروم غی ج دم،ی به سمت باال کش یکم
 ییکنه. با صدا ینم یحرکت چ یه دمیمنتظر موندم، د یحلقم بود. هرچ یکردم قلبم تو  یحس م

 لرزون گفتم: 

 _آزاد؟

 کن!  ی_معذرت خواه

 ؟ ی_چ

 کن تا بکشمت باال. ی_معذرت خواه

 کنم. ی من دارم از ترس سکته م ؟یگ  یم ی_آزاد چ

 شه.  یقدرت م  یبالخره دستم خسته و ب ، یمعطل کن یهرچقدر بخوا یتون  ی_م

 تر فشردم.  شی نگفتم و برعکس، دستش رو ب  یچی تمام، ه یتخس  با

 _منتظرم؟! 

  نییزدم. تمام شجاعتم رو جمع کردم و به پا ی نم یالم تا کام حرف  یشدم، ول یاز ترس پر پر م  داشتم
  ،ی. از بچگ مهی که کابوس زندگ یز ی پام استخر بود، همون چ  ریز  ینبود، ول ینگاه کردم. ارتفاع چندان

 . امیاستخر فرود ب  یتونستم تو  یداشتم. نم ای در ایاستخر  یایفوب

 .یخب، خودت خواست یل ی_خ

 و گفتم:  دمیکش یغ یبه دستش داد و دستم شل شد، ج  یتکون 

 خوام. ی_تروخدا ولم نکن، باشه باشه معذرت م
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خورد، هولش دادم به عقب و با    نیکه پام به زم نیباال، هم دمیخنده اش اومد. بالخره کش یصدا
 غضب گفتم: 

 !  میبچرخ تا بچرخ  ،ی_همون طور که گفت 

 یو با صدا دمیکوب  نی زم یاز اتاق خارج شدم و وارد اتاق خودم شدم، پام رو محکم رو تی عصبان با
 زدم:  غی ج  یآروم

 _ازش متنفرم ازش متنفرم ازش متنفرم. 

 مغرور...مغرور...  ی از خود راض  زینفرت انگ ی کهی _مرت

  یو ب  ری قدر تحق نیآروم بشم. تا حاال ا ی تا کم دمیکش یم  قیکم آورده بودم، تند تند نفس عم فحش
 چاره نشده بودم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

  دیخر یونده بود، قرار بود با دخترها برا م یها مثل برق و باد گذشته بودن، فقط سه روز تا نامزد روز
بهونه  یوقت  یرو همراه آزاد بخرم ول یبرم. طال جون اصرار داشت لباس نامزد رونی ب یلباس نامزد
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  دیحتما با روس، لباس ع دیخر یبا قول گرفت که برا یشد ول الی خیب  د،یآزاد و مخالفت من رو د یها
 کنم.  دیهمراهشون خر

 م؟یخب، کجا بر یل ی_خ

  یکارهاش جنس اصل و واردات یمزون معروف گرفت که همه  هیرو از  ی_مونا لباس عروس ونامزد
 بودن. کی ش  یلیفرانسه ان. خ

 اون جا.  می_پس بر

 م،یبا هم وارد سالن شد یشد. همه گ ادهیرو پارک کرد و پ  نیماش کای. ملمیراه بود   یتو یساعت دو
 یبود. پر از لباس عروس ها یکلمه الکچر  یواقع یمعنا باز موند. به یو براق یک یدهنم از اون همه ش

  ی. خانمتجشن رو هم داش  یلباس ها نیتر ری نظ یو بروز، نه تنها لباس عروس داشت، بلکه ب کیش
مبل   یکرد. رو مونیی راهنما  یخوش آمد گفت. به سمت سالن اصل  ،ییبه سمتمون اومد و با خوشرو

 .میرنگ نشست دیسف یصدف یها

 . دیکه مد نظرمونه پرس یراجب مد لباس ی به سراغمون اومد و سواالت یخانم   بالفاصله،

 زد و چند مجله و ژورنال به دستم داد.  یذهنم نبود، لبخند یتو  یچیه

 گرفت.  یچشمم رو م گهیلباس د هیباز  ن،ی گفتم ا یواقعا سخت بود، هروقت م  انتخاب

و به لباس نگاه کردم. رنگ لباس قرمز   ستادیکت اگذاشت. دستم از حر  یلباس یدستش رو رو کایمل
  یشونه ها قرار م یکه رو یکیبار  یلی مستط یکج با پارچه  یها نیداشت، آست یدلبر  ی قهیبود. 

برش، از اواسط کمر به   کیشد و با  یقرمز ساده استفاده م یگرفت. لباس تا اواسط کمر، از پارچه 
  یرو یدامن کم یشد. دنباله نداشت اما بلند یم هی ند التور چ یبه دامن با پارچه  لیتبد ن،ییپا
 ساده بودن، جذاب بود. با لبخند گفتم:   نیگرفت. عاشقش شدم، در ع یقرار م نیزم

 خوام. یلباس رو م نی_ا

لباس، چشمام برق   نیا یخودم تو دنیلحظه از د کیاتاق پرو، به تن کردم.   ی رو آوردن و تو  زمیسا
.  دی. بادم خوابهیشوق، الک نیا یلباس، حت  نیتدارکات و ا نیا یکه همه  نیآوردن ا ادیزد، اما با به 



 ی آقا و خانم صوف 

126 
 

موهاشون باال   یابروهاشون تا تو دنمیبا د یو ناز  کا یاومدم. مل رونی از اتاق پرو ب زونیآو یبا چهره ا
 رفت.  

 . نمیچرخ بزن بب هی_

 خدا. ی_وا

 . دنیکش یخفه ا  غیج  کای و مل یباال اومد و چرخ خورد. ناز   یلباس کمزدم. دامن   یچرخ

 . هیعال ی_وا

 . بزنم به تخته.ادی ی_چقدر بهت م 

 . هیها الک زی م زیچ نیا یرفته همه  ادتونیبابا! بچه ها انگار   ی_ا

 جنب و جوش افتادن و بهم نگاه کردن. شونه هام رو باال انداختم و گفتم:  از

 . ستین  یواقع یچ ی_ه

 لب هاش رو جمع کرد و گفت:  یناز 

 هست.  یعروس هی_حداقل 

 .  ستنیها واقعا ن نیکدوم از ا چی. هی_هرچ

 نشستم و گفتم:  یصندل یرو

 ذهنم بود. یتو یا گهید زیچ هی شهیطور ازدواج کنم. هم نیکردم قراره ا یوقت فکر نم چی_ من ه

 گفت:  یکنارم نشست و شونه هام رو گرفت. ناز   کایمل

 ازدواج تو باشه.  نیاخر نیا دی. شادنیپا پس کش یهنوزم وقت هست برا نی_بب 

شدم. شانس ازدواج با   یزن مطلقه شناخته م هیبه عنوان  رم،یمن طالق رو بگ  یگفت! وقت یم راست
  ینم  یتونستن هنوزم پس بکشم، هنوز هم وقت بود. ول  یشد. م یکم م  یلیخواستم خ یکه م یمرد

 رو بزنم؟  اهامیرو دیتونستم ق یواقعا م  یازدواج رو بزنم، ول دیتونستم ق یخواستم! من م
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که به  می دف اصلبه ه دنیمن، رس میاوِن. تصم  یزندگ یدختر همه  کی یاهای تونستم. رو ی! نمنه
حساب   یهر دختر  یاصل  یکه االن جز هدف ها یفرع  یبه هدف  دنیبود، نه رس  اهامهیدست آوردن رو

 خواستم بود. یاون چه م یکردن دلم برا یمن، ازدواج نبود، بلکه راض یشه. هدف اصل  یم

 بلند شدم و گفتم:   یصندل  یرو از

 کنم.  یازش استفاده م یازدواج آخرم باشه. پس به خوب نیممکنه ا ،یگ ی_راست م 

 کردن.  یمات شده، بهم نگاه م یو ناز   کای زدم و به سر تا پام نگاه کردم. مل یچرخ نهیآ یلبخند جلو با

  یو دورمو گرفتن. با خوشحال دنیخند ه،یبه هم انداختن و پس از چند ثان ینگاه  کای و مل یناز 
 و گفتم:  دمیخند

 گرده. یروزها برنم ن یچون ا میخوب خوش بگذرون  یلیخ  دی_ با

 . قای_دق

 _موافقم.

لباس نداده بودم، خرج کردم.   هی یعمرم، برا یرو که تاحاال تو یهنگفت  متیرو وارد کردم و ق رمز
  یقرمز  ی ورن  یو پاشنه بلند بود. کفش پاشنه ده سانت کی ش  یاز فروشگاه، متعلق به کفش ها یقسمت

 باز بود.  رهیدا مین یکفش اندازه  یبرداشتم. جلو

 د؟ یخر ینم  یز یخب. شماها چ  یل ی_خ

 _نه من لباسم رو سفارش دادم.

 بخرم؟  یدونم چ ی_من نم

 جا بخر.  نیاز هم ه،یعال   قتیتو سل  ی_ناز 

 خب، اون ژورنال رو بده به من.  یل ی_خ

رو    یورق زد،چشمش لباس کمیبرداشتم و به دستش دادم.  یا شهیش  ز یم یرو از رو ژورنال
ساده و صاف همراه با دو بند پهن؛   قهیزانو،  یکوتاه، تا باال یآسمون یآب ی. لباسدمیکش یگرفت.سرک 
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هم انباشته شده بود، پف  یکه رو  یتور  یخورد و دامن به خاطر پارچه ها  یکمر، برش م یاز رو
 به خودش گرفت.   یادیز

 . ادیقشنگه رنگشم بهت م  یل ی_خ

 ه؟ ینظرت چ کای مل  رم؟یبگ  نوی_هم

 خوشگله.  یل یخ  یسادگ نی_در ع

 خرمش.   ی_پس م

 . میشد نیو سوار ماش میاومد رونیاز سالن ب  م،یکه به دست داشت  ییها دیخر با

. متعجب  ستادمیآزاد، از حرکت ا دنیشدم. سرم رو باال آوردم و با د ادهیپ ن یعمارت از ماش  یجلو
که   یآفتاب  یها نکی راسته و ع یبه همراه شلوار مشک  یبلند   نیآست دیسف راهنیبهش نگاه کردم. با پ 

 کش بود. ایرو  پشی ت دنش،یداده بود. دهنم کف کرد از د هیتک  نیچشماش داشت، به ماش یرو

 گرفت. به سمتم اومد و گفت:  نیاش رو از ماش هیها رو برداشت و تک نکیمن ع دنید با

 ! ی_چه عجب بالخره اومد

 ؟ یکن ی کار م یجا چ  نی_تو ا

 _مامان مجبورم کرد وقتم رو با تو بگذرونم.

 لب گفت:  ریو ز رونی نفسش رو داد ب کالفه

 ده. یدائم به من زجر م_

 گفتم:  یشاک

 .ست یطرفه ن  کیزجر فقط   نی_محض اطالع ا

 هارو بده من. زی م زیچ نیاز ا یکی . خورهی خب بابا، زود بهش برم یل ی_خ
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چقدر خودش رو دست   کهی هارو انداختم بغلش و زودتر از اون، وارد عمارت شده. مرت دیخر ی همه
 کنم.  یم  ی. انگار من دارم خوش گذرون رهی گ یباال م

خواستم راهم رو بکشم و برم که ننه جون صد راهم شد و با ذوق    یوارد سالن شدم، م  تی عصبان با
 گفت: 

 . نمیب ی لباس رو؟ پس کو؟ دستت نم یدی_مادر خر

 . ارهی_ننه دست آزاده داره م 

 آزاد هم اومده؟ پسرم کجاست پس؟  زم،ی _عز

 تم: رو گرد کردم و گف چشمام

 ؟ یهمه عاشقش شد نیا یک زی _عز

 دختر؟ داماده معلومه که دوسش دارم. یزن  یم هیحرفا چ نی_وا ا

 تر دوست داشته باش.  شی اونارو ب نن،یات بهتر ا گه ید یدامادا ز ی_نه عز

 آزاد از پشت سرم بلند شد:  یصدا

 برم که دلش به دلم راه داره.  زی_آخ من قربون عز

.  دیرو محکم بوس زی دست عز اق،یدستش رو به سمت آزاد دراز کرد و آزاد هم با اشت  یبا خوشحال ننه
رسه سگ   یجور شده ها. با همه مهربونه و فقط به من م زی بهش رفتم. چقدر زود با عز یچشم غره ا

 شه. یم

 نه. ای  دایبهت م نمی ببر بپوش بب ؟ید یخر یچ  نمی_مادر بب

هارو از   دیشدم و خر الی خیب  دم،یذوق ننه جون رو د  یوقت یخواستم به بعد موکولش کنم ول  یم
 دست آزاد گرفتم. 

رو به تن کردم.    یلباسام رو در آوردمو لباس نامزد عی . سردمیکش رونیاتاق شدم و لباس رو ب  وارد
خواستم با   ی رفتم. نم  نییآروم از پله ها پارفتم و آروم  رونی . از اتاق بختمیموهام رو باز کردم و دورم ر
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  یرو  زین رفتم. نگاه آزاد و عزییکه از پله ها پا نیکنه و کله پا بشم. هم ری پام گ  ری عجله کردن، لباس ز
گفت. آزاد محو  یم یز یلب چ ری تند تند ز زی . عزدیبرق نگاه هاشون درخش  دنم،ی. با ددیمن چرخ
 که حواسم رو پرت کنم، گفتم:  نیا ی و برا دمیمن شده بود. خجالت کش  یتماشا

 ؟ یگ  یم یچ زی _عز

 صورتم فوت کرد و گفت:  یتو

 .ی_مادر دعا خوندم چشمت نزنن بس که خوشگل شد

 زدم و گفتم:  یلبخند

 زنه. یمنو چشم م یک ز،ی بابا عز ی_ا

 با لبخند گفت:  آزاد

 .  زمیعز  یخوشگل شد یل ی_خ

 ر شد و گفتم: ت  قیعم لبخندم

 _ممنون.

 گوشم گفت:  کنار

 . یمون ی م یقبل جیبازم همون هو ،یبپوش  ی_هرچ

 لبم رو حفظ کردم و با حرص گفتم:  یرو  لبخند

 .یدهنت رو ببند یتونست ی_فقط م

 شد و گفت:  نهیبه س دست

 . قتهیحرفام حق یخوام فکر کن   ی_نم

 رفت و گفتم:  نیاز ب  لبخندم

 کنم.  ینم  یفکر  ن ی _مطمئن باش همچ
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 . یبه نام احساسات ندار  یگفتم: چون تو قسمت یدلم با ناراحت یتو

صحبت هاشون، از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم. لباسم رو با   یتوجه به باق  ی کور شده بود. ب ذوقم
تونست حالم    یرم مآب گ هیداشتم به حموم برم، فقط  میانداختم.تصم یدر آوردم و گوشه ا یبدبخت
 . ارهی رو جا ب

خم شدم و موج هام  یکم نهیآ ی . جلودیفرا رس  یزود، روز نامزد  یلیگذشت، خ  یها به سرعت م روز
 بود؟  یچ  یبلند برا یهمه موج ها نیرو تکون دادم. ا

چشمام دو چندان شده بود و گونه هام، با اون رژ گونه،   ییبایزد. ز  یلبام برق م یلب قرمز رنگ رو رژ
 شد. عطر رو برداشتم و مشغول زدن شدم. یبرجسته تر نشون داده م

 شونه هام گذاشت و گفت:  یدستاش رو رو نایم خاله

 دخترم؟  ی_استرس که ندار 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 . ی_نه خاله چه استرس

 ره.  یم  شیخوب پ  یمشخصه آروم باش همه چ  افتی_چرا از ق

کنه ما دو تا واقعا   یاسترس گذاشته، حق هم داره. فکر م  یرو به پا میحوصلگ یو ب  یال یخ  یب نیا
بود که چرا به طال جون  نیسر ا یافتادم. موضوع دعوا شمون یسه ساعت پ یدعوا  ادهی. میعاشق هم

. هنوز  داومده بو یلباس نامزد دیخر ید با من براکه آزاد گفته بو یگفتم خودم تنها رفتم. در حال 
 نرفته. ادمیهاش  ری تحق

 . یمغز نادون یآدم ب هی_تو 

 . یگفت یدروغ نیدونستم تو همچ  یم  دی_من از کجا با

. اون  ستی ن یتو شک  یمغز  یکه گفتم، ادر ب هیلیبه خاطر همون دل اتیندونم کار نیا یهمه  نی_بب 
 تو نه. دیهمه ادا در آوردم، بچه فهم
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منظور اون   نیهم یکردن رو ندارم. برا یدروغ گفتن و الپوشون  یمن مثل تو تجربه  دی_اوه ببخش 
 . دمیهات رو نفهم  یباز  مونیم

 .مونی م گهیم مونیم گهی_م

 .یباهاش ندار  یفرق چیچون ه مونیگم م ی_آره م

نبود.   نیداشتم وضعم ا یازاد کمیپرتاب کردم. آخ اگه من  زی م یو رژ لب رو رو رونی رو دادم ب نفسم
 .شهی. وقت نمادمیکش قی بلند شدم و به سمت در رفتم. چند بار نفس عم زی م یبا حرص از رو

  شیگوش یپله ها چسبونده بود و سرش تو یرفتم. آرنجش رو به دسته  نیی آروم از پله ها پا  آروم
 ونیدرم یکی پله هارو  ،یشینما  ی. با لبخندارمیدر ب  رغضبی م یسر تو یتالف هیبود. آخ آزاد من 

توجه همه جلب شد و   د،یکه کش یو با کل  ستادیرفتم. طال جون با ظرف اسپند کنار آزاد ا  یم نییپا
چقدر   نی باشه ها، بب یبودن. خوبه گفتن خودم لیا هی یتنه اندازه  هیبلند شد.   غیدست و ج یصدا

 هستن. ادیخودم هم ز ی. البته خانواده میشد ادیز

برق نگاه همه اش  نیا اقیاشت ن یا ا،یبه من نگاه کرد. خر نشو رو اقی سرش رو برگردوند و با اشت آزاد
با لبخند بهش نگاه کردم. بازوش رو به سمتم دراز کرد. دستم رو به دور بازوش   دم،ی. بهش رسهیالک

. اونقدر سرم  ختنی ر یگل سرخ م یسرمون گلبرگ ها یرو نایم و نای. خاله تمی حلقه کردم و راه افتاد
. موقع سالم کردن و رد  یوتراپ یزی پس فردا برم ف ایرو تکون دادم و سالم کردم، که به گمونم قراره فردا 

رو که به  یدست مرد عیسر یخم شد ول   یاز درد کم دم،یپاش کوب  یشدن، از عمد پام رو محکم رو
 یخنده   یاحترام به او خم شده. جلو یت و فشرد. مرده هم فکر کرد براسمتش دراز کرده بود گرف

  یشخندیدادم. سرش رو برگردوند و با غضب بهم نگاه کرد. ن یسالم ،یخودم رو گرفتم و به زن کنار 
من صداتو باال   یبرا  یمغرور. تا تو باش یپررو یزدم و سرم رو برگردوندم. دلم خنک شده بود، پسره 

 .  ینبر 

 گوشم گفت:  کنار

 .ادهیز ی_وقت واسه تالف

 .ستمیا ینم نهی_درسته! مطمئن باش من هم دست به س
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.  دیرس یبود که صدا به صدا نم  اد یوسط. سرو صدا اون قدر ز ختنیپخش شد و همه ر یشاد آهنگ
که فکر کنم پاهام تاول   کفش ها راه رفتم نیاستراحت کنم. اون قدر با ا ینشستم تا کم یصندل یرو

 تشونبه سم  یو با شاد دمیاز جا پر دنشونیو داد به سمتم اومدن. با د غیبا ج  یو ناز   کایزدن. مل
که   یجدا شد و در حال ی. ناز می هم رو بغل کرد یر ی هر سه تامون، زنج م،یدیرس  گهیرفتم. تا به همد

 رفت گفت:  یم  برهیو

 .یآخ جون شوهر کرد  ی_آخ جون شوهر کرد

 . یآبرومو برد دیبد دی_زهرمار، ند

 اد؟ ی عاقد م ی_حاال ک 

نظر   نی. البته امیراحت به هم محرم باش گهیکه د میهم عقد کن میریرو بگ  یبود امشب هم نامزد قرار
 شد. دییآزاد هم تا یو محکم بابا بزرگ بود که از جانب خانواده  یقطع

 .گهیساعت د می ن هیدونم گمونم  ی_نم

 هست.  دنیوقت واسه رقص گهیساعت د می خب پس تا ن یل ی_خ

 نه پاشو دارم نه حوصله اش رو.  ال،یخ ی_بچه ها ب

 _حرف نباشه، بپر وسط.

.  دنیحرکت بمونم، پس آروم آروم شروع کردم رقص یتونستم اون طور ب ینم ت،ی وسط جمع  دنمیکش
  ریرقص رو تند تر و چشم گ یکردم و ه  یبود. کم کم به حرکاتم اضافه م ری نظ یرقص ب  یاستعدادم تو

که به دور جمع شده بودن و دست وسوت   یتیجمع دنی زدم و با د  یتر کردم. اواخر آهنگ بود، چرخ
به کمرم دادم.    یهوا چرخوندم و تاب ی. دستام رو توستمیبود از حرکت با کیزدن، از تعجب نزد  یم

زدم.  یو هورا بلند شد. لبخند  غ یدست و ج  یبکشم. صدا  یستم نفس راحتآهنگ تموم شد و تون 
که  نیکرد. هم یدهنش گرفته بود و با خشم به من نگاه م یچشمم به آزاد افتاد که مشتش رو جلو

به سمتم اومد و مچ دستم رو به چنگ گرفت. با سرعت کشوندم به  یمتفرق شد، به تند تی جمع
 سمت اتاق خواب، متعجب گفتم: 

 ... ی_چه غلط
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 !سی_ه

داشت کرواتش رو   یکه سع ینکنم. درو بست و در حال یدادم مخالفت  حیبود که ترج  یقدر عصب  اون
 : دیغر  تیباز کنه، با عصبان 

 ؟ یبود از خودت در آورد ی_اون چه حرکات 

 داره. ی_به تو چه ربط

 _گوش کن بچه جون...

 وسط حرفش و گفتم:  دمیدفعه من پر نیا

 . مینکن یهم دخالت یکار و زندگ  یقرار بود تو  م،یداشت یی_ما با هم قول و قرارها 

 و انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و گفت:  دی گردنش کش یشل شده اش رو از تو کروات

 یشناسنامه  یتو ادیب یگوشات فرو کن. قراره اسم تو  یخوب تو نوی. امیداشت ییقرار ها هی_درسته 
 .ی کن  یمن باز  یخانواده  یساله  نیبا آبرو و اعتبار چند  دینبا یخانم صوف یمن، قراره بش 

 باز کردم بتوپم بهش که گفت:  دهنم

 . یار یب  نییهات، شان مارو پا ییها و خودنما یزارم با دلقک باز  ی...نم سسی_ه

 و گفتم: منفجر شدم  تی عصبان از

دختر   ایراه کجن؟   نیهمه مثل خودت منحرف یتو؟ فکر کرد یگ یم  یچ م،یبا هم بر  سایوا یه ی_ه
 ... ینی رو بب  ریادم کج مس هی یخوا یاگه م یول  دیباز؟ ببخش 

 رو بردم باال و گفتم: صدام

 . ستنیآقا! چون متاسفانه همه مثل تو ن یبنداز  ینگاه هی نهی آ یتو ی_بهتره بر 

 و گفت:  رونینفسش رو داد ب تی عصبان با

 .ی _حرفام رو زدم، بهتره خوب بهشون عمل کن 
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  شعوریمغرور ب ی کهی رفت. پشت سرش اداش رو در آوردم. مرت  رونی بزنم و از اتاق ب ی حرف نذاشت
خود پندارد. با   شیه راه به کگن کافر هم  ی... راسته منیکاره ا هیکنه همه مثل خودش  یفکر م 
مبل،   یوارد سالن جشن شدم و رو  عیرفتم. عاقد همون لحظه وارد شد. سر رون ی از اتاق ب تیعصبان 
نشست و شروع    یصندل  ی. عاقد روستادنیکنار هم ا فیبه رد ینشستم. همگ ادی ش ی کهی کنار مرت

 کرد. به قران نگاه کردم. 

 است"  یآسان ،ی"پس از هر سخت 

 . دیچ یگوشم پ ی عاقد تو یلبم نشست، صدا یبه رو یلبخند

 م؟ی وکل  ای_عروس خانم، آ

 لب تکرار کردم:   ریز  دم،یکش یق یعم  نفس

 هست.  یآسان  ی_بعد از هر سخت 

 و گفتم:  دمیکش ینفس  دوباره

 بزرگترها، بله!  ی_با اجازه 

 بار عاقد رو به آزاد کرد و گفت:  نیبه هوا رفت. ا  غیدست و ج یداص

 م؟یوکل  ای_آ

 _بله!

 خواستن زنش بدن.  یلحظه ماتم برد. انگار به زور م هیبله رو داد که  ی قدر خشک و خال  اون

  زویر یدورم پر از جعبه ها ،یبود که چشم به هم زن ادیها اون قدر ز هیشدن، هد  ریبه سمتم سراز همه
برج   نیدهن ا یعسل بندازم تو  دیاالن با یعنیبه ظرف عسل ها اشاره کرد.   نایدرشت شد. خاله م

 شه که.  ینم  نیریعسل هم ش  لویک هیبا  نیزهرمار؟ آخه ا

دهنش،   یظرف عسل فرو بردم، تا سرش رو برگردوند، عسل رو کردم تو یام رو تو کیکوچ انگشت
داره.  ییشد. پدرسوخته عجب لبا ده یباز شد و عسل به لبش مال ریبود، دهنش د یاگهان چون حرکتم ن

 قدر نرمن.  نیزنه بهشون که ا یم  یازش بپرسم چ دیبا
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 بهم رفت و آروم گفت:  یغره ا چشم

 .یمثل آدم انجام بد یتونست  ی_م

 ؟ ین یب ی م یز ی. کو؟ تو چدمی_اوه من آدم ند

دستش وارد دهنم شد،  یظرف عسل فرو کرد. به سمت دهنم آورد، وقت یکرد و انگشتش رو تو یاخم
  یل یخ یپاش، مشت شد. وقت یبا تمام قدرت، دستش رو گاز گرفتم. صورتش سرخ شد و دستش رو 

و با دستمال، انگشتش رو پاک کرد.   دیکش رونی دستش رو ب عیسر یلیخوب فشار دادم، شل کردم، خ 
بزرگ به  یمونده بود. عاقد دفتر  یانگشتش باق  یام گرفته بود. رد دندونام رو خندهبه شدت  

 شد که تموم شد.   ی. دستم داشت خسته ممیکرد یسمتمون گرفت. تند تند امضا م

 موهام نشوند و گفت:  یرو یبوسه ا دم،یدستش رو بوس عیبزرگ به سمتم اومد، سر  بابا

 . نیبش ری هم پ یبه پا شاهللی_ا

اومدن و با   یکی  یکیاون من رو. خالصه همه  ایکنم  یم  ریمن آزاد رو پ  ایکشه،   یمطول ن ادیز
به شکل اشک داشت، به   یکه الماس د،یسف یبا طال  یکردم. مامان آزاد گردبند  یهمشون روبوس

 زد گفت:  یکه برق م  ییگردنم انداخت و با چشم ها

 برام، نه مثل عروس.  ی_تو مثل دختر 

 پر بغض زدم و گفتم:  یلبخند

 . ی_شماهم مثل مادرم

 کرد و کنار گوشم گفت:  بغلم

 خواستم. یدختر مثل تو م  هیاز خدا  شهی_هم

 رضا، طال خانم رو کنار زد و گفت:   بابا

 .میراه بده ماهم عروسمون رو بغل کن  کمی _خانم 
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تا با   دیطول کش یساعت  میکرد. ن ی خوشبخت  یسرم کاشت و آرزو یرو یبابا رضا هم بوسه ا دم،یخند
 خودشون رو بهم رسوندن و گفتن:  یو ناز   کایکنم. مل یخاله ها و عمو و زن عموها روبوس یهمه 

 .یبچه رو کباب کرد ؟یبود کرد یچه کار  نی_دختر ا

 _خوب کردم.

 با ذوق گفت:   کایمل

 از روت برداشته شد رفت.  دهی_لقب ترش

 .میای در م یاز ترش  یما ک  کایمل یوا ،یستین دهیترش  گهی_آره د

 کردم و گفتم:  یا خنده

 .دیآبرو نگه دار کمی _زهرمار، 

 گفت:  اقیبا اشت   کایمل

 . نیهارو ولش کن، اون جارو بب نی_ا

بود و با لبخند   ستادهیمرد خوش پوش ا هیکنار  ایاز سالن که اشاره کرده بود نگاه کردم. دن یقسمت به
 اشت. خنده ام گرفت و گفتم: د  یدر مخ زن یسع ومد،ی  یکه م ییو عشوه ها

 شه؟ ی بشر آدم نم  نی_چرا ا

 گاو آدم شد؟ هی یدید ی_ک

 بود.  ی_منطق 

 _آره واقعا. 

 *** 

  دمیدم اول فهم نیمبل رها کردم. از هم یو خودم رو رو دمیکش  یمهمون هم رفت، نفس راحت نیآخر
 هم داره.  یادی ز یشدم که نه تنها راه برگشت نداره بلکه دردسر ها یوارد راه
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  یگفت و م یم  پیهنوز هم داشت با اون مرد خوشت ای. دن یحرف چیکنارم نشست، بدون ه آزاد
 گفتم: ی. با کنجکاودیخند

 ا؟ی کنار دن هی_اون مرده ک

 گرفته. ارویکه بدجور چشمش دن نیشه، مثل ا  ی_پسر عموم م

 لب گفتم:  ریز

 _خدا بهش صبر بده. 

که  نی. مثل ادمشییپا یم یچشم ریدر آورد و مشغول چت کردن شد. ز بشی ج یرو از تو  لشیموبا
هو سرش رو برگردوند و   کیزدن بودم که  دید یطور در تالش برا نیزد. هم ینفر حرف م هیداشت با 

 گفت: 

 _سرت به کار خودت باشه.

 ؟ ی کن یچت م  ی_با ک 

 _به تو چه؟ 

 _به تو چه که به من چه؟

 نره. ادتیکار خودت باشه بچه جون. قرارمون  ی_سرت تو

 رفته.  ادشی یکی  ینرفته ول ادمی_من 

از جا بلند شدم.   تیتوجه، مشغول چت کردن و لبخند زدن شد. با عصبان  یرو برگردوند و ب صورتش
خواست   یکرد، دلم م یرو خورد م برداشتم ومشغول خوردن شدم. به شدت اعصابم  کیک یا کهیت

 کرد. یم یاون هم زرنگ تر از من بود و بدتر تالف  یکنم، ول  یکارهاش رو تالف یهمه 
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. امروز هوا سرد بود. موهام رو جمع کردم و  دمیکش رونی ب نی ساده و شلوارج یکمد شنل مشک  یتو از
  یبرق لب راض هیرو نداشتم. به  کردن شیآرا یسرم انداختم. حوصله  یرو یساده ا یشال مشک

  یم  ارا. نه شوق داشتم نه حوصله. اجبمیبر زای چ نیلباس عروس و ا دیشدم. قرار بود همراه آزاد به خر
.  دیچ یپ ی سرش گرم بود و به پرو پام نم  دیبود شد یچند روز  اینزنه. دن یحرف  یخواستم برم تا کس

  ادیکه فقط شب ها م دمیزن عمو فهم  یزده بود. از صحبت ها بشیچند وقته غ نیمهرداد که ا
کردن  همشغول آماد ییدو تا نایو ت نایفرق کرده. خاله م یل یزدم، خ یباهاش حرف م  دیعمارت. با

رو   لیزنگ تماس بلند شد. موبا یکردن. صدا  یم ی کمک  هیزن عمو ها هم  یتدارکات بودن و گه گاه
رفتم.   رونی که جواب بدم، بر گردوندم سر جاش. ادکلن رو زدم و از اتاق ب  نیبلند کردم، آزاد بود! بود ا

زده بود و  هیتک ییباالرنگ مدل   دیسف نیکه دم در منتظرم بود. در رو باز کردم. به ماش نیمثل ا
دل   یقند رو تو یکش بود. لعنت ایرو  پشیت شهیچشماش بود. مثل هم یمارک دارش رو یها نکیع

که  نیکه سالم کنم، سوار شدم و در رو محکم بستم. هم نیهاش. بدون ا لیکرد با استا  یآدم آب م
 سوار شد گفت: 

 . ستین تی کردن دق و دل یخال یبرا یخوب ی نهیگز نی_در ماش 

اول روز بهش رو بدم   نیخواستم از هم یدادم. نم  هیتک  یکاسه چرخوندم و به صندل یرو تو چشمام
دادم و چشمام رو بستم. باد خنک به   کهی ت یترکوند. سرم رو به صندل   یوگرنه تا اخر امروز مخم رو م

 کرد.   یحالم رو بهتر م شهیداشت. عاشق زمستون بودم، هم یخورد. حس خوب یصورتم م 

 ؟ی رو سراغ دار  ی_مزون 

 نی. سرم رو تکون دادم و آدرس رو دادم. ادمیام رو از اون جا خر یافتادم که لباس نامزد یمزون ادهی
. میو همراه هم وارد مزون شد م یشد ادهیپ  نی. از ماشمیدیقبل به مقصد رس  یدفعه زود تر از دفعه 
 گرفت.   لمیخوب تحو  یلیزد و خ   یلبخند دنم یصاحب مزون با د
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 ؟ یعروس  یدفعه برا  نیا یدنامز یبرا شیپ  یخب، دفعه  یل ی_خ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 _درسته با همسرم... 

بازوش زدم که   یبود. با آرنجم محکم تو شیگوش یآزاد اشاره کردم که فارغ از همه جا، سرش تو به
 سرش رو باال آورد.

 .میلباس عروس بخر هیکه  می_اومد

 طرف لطفا.  نی هم خوب، از ا یل ی_خ

 کرد.  مونییلباس عروس بود، راهنما یکه مخصوص رگال ها یسمت سالن اصل  به

 . میدار ییایتالیو ا  یترک، فرانسو یجا انواع و اقسام لباس عروس ها نی_ا

 اشاره کرد و گفت:  یسمت به

مدل  نی تر دیجد روزید نیلباس عروس ها متعلق به فرانسه است که از شانس خوبت هم نی_بهتر
 .میهارو آورد

 ژورنال رو به دستم داد و گفت:  م،یرنگ نشست دیسف  یپاف ها یرو

 . نیجان، با دقت نگاه کن  نی_تمام کار ها ا

پف و ساده بودن. برام    یب یل یخ  ایپف دار  یل یخ ایزدم. همشون    یورق م  یک ی یک یرو  صحفات
 رو انتخاب کنم و برم.  یک ی عیخواستم سر یبپوشم، فقط م  ینداشت چ یفرق

داشت، باال   یلباس عروس دنباله دار بود که دامن پر تور ساده ا هیموند.  دیجد  یصحفه  یرو نگاهم
لباس تا دور   یدکلته  یشده بود. از لبه  نیی تز  ،یضربدر   یداشت که با تور ها و حالت یدکلته ا یتنه ا

لباس به   ت یجذاب شده بود.  نییتز   یکی و کوچ  کیدار شده بار نیها و پشت کمر، با چ نیتا دور است
بود و  هیها از تور چند ال نیشدن، جنس آست یکه از بازو شروع م ییها نیلخت و آست یها سرشونه

 شد.  یساق دست، تموم م یرو تی شد ودر نها  یگشاد تر و پف تر م  د،یرس  یبه آرنج م یوقت
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 _خوشم اومد. 

 که سرم رو بلند کنم گفتم:  نیا بدون

 .ادی _انتخاب نکردم که تو خوشت ب

 _فقط نظرم رو گفتم. 

 ازت نظر خواسته بودم. ادی ینم ادمی دی_ببخش

 بار آدم باش.  هی ا،ی _بس کن رو

 تا ادم باشم. نمیب  ی_ادم نم

 اسمش هلما بود، کردم و گفتم:  دمیحرص سرش رو برگردوند. رو به صاحب مغازه که فهم با

 ن؟ی من دار زیخوشم اومد،سا  نیهلما جون از ا-

 به سر تا پام انداخت و گفت:  ینگاه

نه. دخترا لباس   ای زتهیدونم سا ینم  ز،یسا یدونه هست اون هم فر  هیکار فقط  نی_راستش از ا
 . نیاری دو رو ب یفرانسو

کردن. دو سوته  تمی. به دستم دادن و به سمت اتاق پرو، هداارنیتا لباس رو ب  دیطول کش قهیدق دو
رو ببندم.    پیاز دخترا کمکم کرد تا ز یک یتنم کردم و به سر تا پام نگاه کردم. عاشقش شده بودم. 

 خوردم.    یتاب یکامال اندازم بود. با خوشحال 

 ن؟ یدی_پسند

 . میخر  یرو م   نیهم ،یل ی_خ

 _مبارک باشه.

اومدم. آزاد  رونیو از اتاق ب  دمیخودم رو پوش   ی. لباساارم یرفت تا لباسم رو در ب رونی از اتاق ب دختره
 سرش رو بلند کرد وگفت: 
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 ست؟ ی_کو؟ چرا تنت ن 

 جلوت قر هم بدم باهاش؟  امیب  یخواست  ی_نکنه م

 نه. ای اندازت هست  نمی خواستم بب  ی_فقط م

 _اره هست. 

 ذاشت گفت:  یم  بشی ج یرو تو لشیموباکه  یپاف بلند شد و در حال  یرو از

 خب.  یل ی_خ

بودا، عاشقش   یز ی افتاد. عجب چ نی. چشمم به ماشمی اومد رونی و از مزون ب  میرو حساب کرد لباس 
 که سوار بشه گفتم:  نیکوچولو تر. آزاد به سمت در رفت. قبل از ا  یبود ول  یفرار  هیشدم. شب 

 کنم؟  یشه من رانندگ ی_م

 . میکن ی_نه تصادف م 

 ؟ یدیمن رو د یاصال مگه تا حاال رانندگ ؟ یقدر مطمئن نی_چرا ا

 در و گفت:  یرو گذاشت رو  دستش

 رسه.  یمن نم یمطمئنم به پا یول  دمی_ند

 ؟ یثابت کن  یتون  یم ؟ی_از کجا مطمئن 

 . ستیبه ثابت کردن ن   یاز ی_ن

 گفتم:  عیکه سر نی ماش  یتو نهیبش اومد

 سر تر از توام. یلینم که خخوام بهت ثابت ک ی_م

 ابروش رو داد باال و با پوزخند گفت:  هی

 _تو؟ فکر نکنم. 
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 بهت ثابت بشه.  یخوا  ینم  نی هم یبرا ،یبش  عیکه ضا یترس  ی_م

 باز کرد و گفت:  نیرو به سمت ماش دستاش

 _نه، بفرما! 

عقب قرار دادم. بالفاصله بعد از نشستنش،   یصندل یپشت فرمون نشستم و جعبه رو رو یخوشحال با
چشمام زدم و با   یهام رو رو نکیرفتم و کمربند خودم رو بستم. ع یکمربندش رو بست. چشم غره ا

 گاز فشردم.  یکج، پام رو رو  یلبخند

با پوزخند به آزاد نگاه  ،ییبعد از هر ال  دم،یکش یم ییها ال نیماش  نی کردم و از ب یسرعت حرکت م با
  نکیدهنش بود. ع یداده بود و مشتش جلو هیپنجره تک   یخونسرد آرنجش رو به لبه   یلیرد. خ ک یم

  بارفت.   ادمیرو  یلحظه حواسم پرتش شد و رانندگ  هیچشماش بود.  یرو  ش،یمشک یها یآفتاب
.   ستادیاز حرکت ا ییجلو  نیماش ی در دو قدم نیترمز زدم. ماش یرو  عیو سر دمیکه زد از جا پر یداد

حلقم، چنان به   یزدم. قلبم اومده بود تو  یبودم و تند تند نفس نفس م دهی سفت فرمون رو چسب
  شهاعصابم خد یپوزخندش که بلند شد، رو ی. صدادمیشن  یگوشام م یزد که صداش رو تو  یشدت م
 انداخت. 

جمع خشکتم تا زانو    یخورد، حاضرم جلو یداشت مخم رو م بیشدن اون لحظه عج   عیحس ضا اون
 نشم.  عیضا ،یمغرور ازخود راض ی کهی مرت نی ا یجلو یپاره بشه ول 

 و مقررات عمل کردم.  نی قوان تی راه رو با سرعت کم و رعا  یبق ما

خواستم ول کنم برم. دستم رو به سمت کمربند   یبزنم، م یکه حرف نیبدون ا دم،یبه عمارت رس  یوقت
کمربند رو تکون   تی د، دوباره فشردم، باز هم باز نشد. با عصبانبردم و دکمه اش رو فشردم. باز نش

قبل خط    از شترینداشت و هر لحظه اعصابم ب  دهیدادم و چندبار پشت سر هم دکمه رو فشار دادم. فا
  قایکمربند رو باز کرد. سرش دق ،یبزنه، خم شد به سمتم و به آروم  یکه حرف  نی شد. بدون ا یم یخط 
بلند شدو کمربند   یک یت یموهاش وحشتناک خوب بود. نفسم بند اومد. صدا  یبود. بو مین یب یجلو

که برگردم    نیا نشدم. بدو ادهیپ  ن یاز ماش ع،یسر یلیکه کنا رفت، نفسم جا اومد و خ نی شل شد، هم
بپر    تی پشت سرم بستم. با حرص و عصبانو پشت سرم رو نگاه کنم، بدو بدو وارد عمارت شدم. در رو 

حواسم پرتش شد و   هیشانس من! دو ثان  نی. لعنت به ادمیکش یم یخفه ا یها  غیکردم و ج  یبپر م 
 شد.  یم یباز  یاگه ناخواسته هم باشه ، باز برنده  یحت  یلعنت ی. لعنتدم یشدن رو چش عیضا
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  یکه نفس نفس م دمیبه اتاق رس  یکردم. وقت یو تند تند پله هارو ط رونینفسم رو دادم ب  یعصب
 زدم.

 

15 

 کنه و گفتم:   کوری خواست ناخونام رو مان یدادم که م یرو به دست دختر  دستم

 . امیبشر کنار ب نیتونم با ا یجوره نم چیمن ه کای_ مل

 مد و فشن رو ورق زد و گفت:  ی مجله

 ؟ یتحملش کن یتون  یچرا نم  یباکالس  ، یپ یخوشت ،یگر یج  نی_وا! پسر به ا

 ؟ یدیهمه حرف زدم نفهم  نیا کایمل ی_وا

 ؟ یبش  عیطور ضا نی که آخر ا ین یش ی_خب چرا پشت فرمون م

 طور شد.   نیهو حواسم پرت شد و ا کیفقط  ستی_دست فرمون من که بد ن

دل و جون   یتا پا دیبا یبند یشرط م یوقت  ؟یمن چرا حواست پرت شد؟ مگه شرط نبست زی _اخه عز
 . یکن یخودت رو بازنده   یکشک یطور کشک نینه ا یبزار  هیما

 اون مغرور آقا پرت شد؟  یهو حواسم به چهره  کیدادم. واقعا چرا  رونی رو ب نفسم

م رو بستم و خودم رو به دستش کردن شد. چشما  شی صورتم خم شد و مشغول آرا  یخانم رو ایهل
برق سه فاز از کلم    کا،ی حرف مل دن یگرفت که با شن یسپردم. کم کم داشت خواب چشمام رو در بر م

 . دیپر

 کنار آزاد؟ هیدختره ک نی_ا

 که گفت؟  یدوست دخترشه؟ همون یعنی_

 گفتم:  یخانم بلند شد. به تند ا یهل غی شدت سرم رو بلند کردم که ج به
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 ؟ یگ یم یکدوم دختره؟ چ  ؟ی_چ

 یآزاد خندون با کت وشلوار داماد یچهره  ریکه رو به روم بود، تصو یروبه سمتم گرفت، عکس یگوش
 گفتم: یبود. با کنجکاو نستاگرامیمو بلوند بود. پست ا یدر کنار دختر 

 . ستی ن  نیحداقل ا _فکر نکنم دوست دختر داشته باشه. اگه داشته باشه،

 گفت:  یناز 

 .میکن  یاشتباه م دیشا  میقضاوت نکن ست،یدوست دخترش ن دی_شا

 رو برگردوند و گفت:   یگوش کایمل

از   یگفت ول  ینم  یز ی زدن، البته خودش چ یدم از دوست دخترش م لیفام  ی_چرا نباشه؟ همه تو
 .دیحرفا ته کش نیا گهیباهات نامزد کرده د یوقت

 گفتم:  زونی آو یانداختم و با لبو لوچه ا هام رو باال شونه

 ؟یبه ازدواج سور  یاز یاگه دوست دختر داشت چه ن گه،ید نی_خب هم

 گفت:  عیسر یناز 

 برد خونش.  یگرفت و م ی_درسته، همون اول با عشق و عالقه دست دوست دخترشو م

 سرش رو تکون داد و گفت:  کایمل

 طور باشه. نی _ممکنه هم

 خانم هولم داد به سمت عقب و گفت:  ایهل

 چشمت.  یخط چشم نرفت تو  یکنه، شانس آورد یم یطور  نی_دختر بار آخرت باشه ا 

 آدم، آروم و ساکت نشستم. یدفعه مثل بچه  نیکردم و ا یخواه عذر
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  دیاصال شا ا یرو  یگ یم  یشده بود. ممکنه هنوز هم با دوست دخترش باشه؟ چ هیقض  نیا ریدرگ فکرم 
اگه واقعا دوست دخترش باشه   یهم نکرد. از طرف دییتا   یکه گفت حت  کاینباشه، مل  یختر دوست د

 .  نی نیذاشت تا آشناها بب ینم  یمجاز  یصحفه  یعکسش رو تو

کالفه چند تا    ؟ یگ یچرا چرت م ای رو یوا ؟یچ  چهیما بپ یخانواده  یاز دست تو آزاد! اگه تو امان
  ریخود درگ ایخدا یقدر فضول شدم؟ وا نیا ی. اصال به تو چه مربوط؟ از کدمیذهنم کش یتو  غیج

شه   یمجبور م مارستانیفرسته ت  یکنه م  یم وونهیآزاده. آخر من رو د نیا یسر کارا ری شدم. همش ز
 دوا درمون من خرج کنه. از تفکرم خنده ام گرفت.   یپول خارج رفتنش رو برا

 و به سرو وضعم نگاه کردم.   ستادمیا نهیآ  یجلو تا آماده بشم. دی طول کش یساعت چند

موهام رو فرق زدن و از دو  یبسته بودن و جلو یرو ساده و شل پشت سرم به صورت گوجه ا موهام
  یگذاشتن. از مدل موهام خوشم اومد. کرم پودر  زونیآو  کیبار بایمو تقر کهیطرف کنار صورتم، دو ت 

به اصالح نداشت. رژ  یاز یاصالح کردن. چندان هم ن ی پوستم زدن و ابروهام رو کم  یدیبه رنگ سف 
همرنگش رو هم استفاده کرده بودن. سرم  یلبام زدن بودن و رژگونه  یرو یا  رهیت  یکم یلب کالباس

 بودم.  یرنگ ساده ام نگاه کردم. خوب بود، راض  دیسف  ی الک زده یانداختم و به ناخن ها ری رو به ز

بودن.  ومدهیآزاد وارد عمارت شده هنوز مهمون ها ن  دمیبلند شد. از سرو صداها فهم   غیکل و ج  یصدا
 یخاک بر سر  ی. استرس داشتم، حتما ژست هامی ری و عکس بگ میبر هیجا به آتل  نیقرار بود از ا
 بود.   یسخت اریشون کار بسخواستن که انجام دادن یعاشقانه م

رو جمع کرد و عزم رفتن کرده بود. در باز شد و آزاد   لشیخانم وسا ایدر بلند شد. هل یتقه  یصدا
 کنه گفت:  ی که به ظاهرم توجه  نی. بدون ادیکش یسرک

 .رونیب  ایب قهیدق هی_

با من حرف   یهم آدم با لحن دستور  نیا یبهم نکرد. جلو یذره نگاه هی یکه حت نیگرفت از ا حرصم
 خواد کچلت کنم آزاد! یزنه. آخ دلم م  یم

 رفتم و گفتم:  رونیاتاق ب  از

 ه؟ی_چ
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 و گفت:  دیکش  رونی ب  یرنگ  یمخمل مشک یجعبه ا  عیبه اطرافش کرد و سر ینگاه

 _دستتو بده!

 چرا؟  ؟ی_چ

و وارد انگشتم کرد.  دیکش رونیمخمل ب یاز درون جعبه  ی. انگشتر دیحرف دستم رو گرفت و کش یب
 متعجب گفتم: 

 ه؟یچ نی_ا

 بود. دهی. مامان امروز پرسمی. به کل فراموشش کرده بود هینامزد ی_حلقه 

 م؟یرو فراموش کرد   یمهم ن ی_چطور موضوع به ا

 کرد و گفت:  بش ی رو وارد ج دستش

 _خانم اصال متوجه نشدن نه؟

 گفتم.  ی_نه آقا اگه متوجه شده بودم م

 . یگمش کرده بود ییجا هیبگو  دنیپرس یز ی برو به کارات برس اگه چخب،   یل ی_خ

 خب.  یل ی_خ

 .ومدی یبود. چقدر بهش م دهیپوش  یرفت. کت و شلوار مشک   نییاز پله ها پا ب،ی به ج دست

 گفت؟  ی! چسی_پ

 رو برگردوندم و گفتم: سرم

 ن؟یستادی_فال گوش وا

 شد.  یچ میدیپرس ی که نم میبود سادهی_باهوش اگه فالگوش وا

 .نییداخل االن بدو  نی_بر
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و پا در هوا مونده بود. لبخند    فیبالتکل  چارهیخانم ب  ا یو درو پشت سرم بستم. هل  میاتاق شد وارد
 زدم و گفتم: یهول هولک

 جون دستت طال.   ای_ممنون هل

 _مبارکت باشه من رفع زحمت کنم. 

 _بازم ممنون. 

 واکنش نشون داد و گفت:  عیسر  کای ه ها گفتم. ملبچ یرو برا انیجر رون،یکه از اتاق رفت ب نیهم

 .دی نفهم  ی_خوب شد کس 

 _طال جون بو برده بود. چقدر گفته بود حلقه فراموش نشه آخر شد. 

 ؟یرفت اون آزاد چ ادتی_آخه تو 

 منظور رو آزاد بهم رسوند. نیهم قای_دق

داده بود که تا  امیپروشن رو فشار دادم.   یروشن خاموش شد. بر داشتم و دکمه   یگوش ی صحفه
 .هی آتل میدر باشم تا بر یجلو گهید ی قهیدو دق

 گفتم:  یشد. با نگران  ختهیاسترس به وجودم ر دوباره

 . گستید زیچ هیمهم  ی هی_االن قض

 ؟ ی_چ

 رو چه کنم؟ هی_آتل

 ندارم.  یکار آخر عاقبت خوش نیدونستم ا ی_م

 و با ناله گفتم:   ختیر یهر  دلم

 نده.  یمنف یبار انرژ  هی کای_اه مل

 هاش رو باال انداخت و گفت:  شونه
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 نگرم فقط.  ندهیو آ  نی_واقع ب

 از ادکلن بهم زد و گفت:  یکم  یناز 

رو انتخاب کن که تا حد امکان ازش فاصله داشته  ی. مثال ژستیژست ها نظر بد یتو یتون  ی_م
 .یباش 

 شه؟   ی_م

 شه.  ی_آره که م

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 خوب فکر کنم. دیخب، با یل ی_خ

 _زود باش منتظرته. 

. از  دمیهوا بوس  یسرم انداختم و بچه هارو تو ی. کاله شنل رو رودمیشنلم رو برداشتم و پوش عیسر
با   زی و عز ی گل محمد یبا سبد گلبرگ ها نایخاله ت دم،یبه در رس  یرفتم و وقت ن یی پله ها آروم آروم پا

داشتم  من چشمام جمع شد.  ی ناخواسته اشک تو دنشونیظرف اسپند کنار در منتظرم بودن. با د
 زدم.   یعمارت رو گول م یاهال نیا یهمه 

  یچیکه ه  نایطور خاله ت نیچرخه و هم یدائم مثل پروانه به دورم م نایچقدر به فکرمه و خاله م زیعز
 مهربون.   یهاصورت  نیکم نذاشت. سخت بود دروغ گفتن به ا

 چشماش پر از آب شدن و گفت:  عیسر میاشک یچشم ها دنیبا د  زیعز

 که. یر   ینم  یینکن جا هی_قربونت بشم ننه گر

 شه.  یخراب م شتیآرا یهمه  یز ی خاله تروخدا اشک نر زی _عز

 .یمون  یم  دیمثل خورش ، ی_ماشاهلل چشم نخور 

 زدم و گفتم: یلبخند بزور

 .نیمن هست ی_شماها عشق ها
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و بهم نگاه   دیبغض آلودم، چرخ یصدا دنیبود، با شن  ستادهیلحظه پشت به در ا نیکه تا هم آزاد
نه من   ی. ولزمیرو بهم بر یشده باشم و همه چ مونیکنه ممکنه پش یکرد. البد داره با خودش فکر م

 حرف هام.  نیاستوار تر از ا

 هیظرف اسپند رو دور سرم چرخوند و  عی سر زیعزرفتم.   رونی و از در ب دمیهمه اشون رو بوس صورت
 دور هم دور سر آزاد چرخوند و گفت: 

 .یاله  نی_مادر خدا حفظتون کنه خوشبخت بش

من وجود نداره.  یزندگ یخوش تو یفعال که کلمه  ز؟ی عز یبغضم رو قورت دادم. چه خوشبخت  بزور
 آورد و گفت:  نیی سرش رو پا یآزاد کم

 م؟ ی_بر

 سرد و محکم به خودم گرفتم و گفتم:  یا چهره

 هم شده. ری_د

به کل راحت شده. سوار  الشیلب هاش به وجود اومد. کامال مشخص بود حاال خ یرو یز ی ر شخندین
 با عمارت نداشت.  یادیز یفاصله   هی. اتلمیرنگ شد  دیسف نیهمون ماش

 شدم.  اده یپ  نیاسترس از ماش یبا کم   م،یدیرس یوقت

که به من   نیو لوند جلو اومد و بدون ا دهیکش  ی. دختر خانممیومدرن شد کی ش هیوارد آتل همزمان
 شده بود و گفت:   رهیتو دل بروبه ازاد خ  ینگاه کنه، با لبخند

 آقا؟  ادی از دست من بر م ی_چه کار 

 بندازه، گفت:  یکه به دختره نگاه نیا بدون

 .میاومد یعروس یعکس بردار  ی_با خانمم برا

بهم نگاه کرد. از همون حالت ها   ب یعج   یو با حالت دیجا خورد، بالخره نگاهش سمت من چرخ دختره
 . دمیگرخ یم کمیانداخت و من  یبه من م ایکه دن
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 طرف لطفا.  نی_از ا

. اه اه  نی نقطه چ یدلم خنک شد. دختره  ییجورا هیاز اون لبخند و لحن پر عشوه نبود.  یخبر  گهید
 شن.  یطرف م زونی دختر ها که آو نیاز ا ادیانقدر بدم م 

بعد خانم خوش   هیبود. چند ثان  یبود و فقط وسط سالن خال  لهیپر از وس  م،یشد  کی سالن کوچ هی وارد
برخورد کرد. چون ازقبل   یو با وقار وارد شد و مشغول خوش و بش با آزاد شد. با من هم به گرم پیت

 کارمون راه افتاد. عیسر  یل یوقت گرفته بود، خ

 گفتم:  نیکه بره پشت دورب نیاز ا قبل

 کنم؟   یتونم خودم ژست هارو طراح ی_م

دست   یصوف ی. مثال االن آقاحتما کامال عاشقانه باشه  دیازدواجه با یچون عکس ها ی_بله ول
 دستت رو بزار پشت کمرش.  یکی و اون  ری خانمت رو بگ

 انجام داد. با حرص گفتم:  عیهم نه گذاشت نه برداشت سر آزاد

 _گوالخ انقدر نچسب بهم.

 اجرا بشه.  دیبا گهی_ژسته د

دستم آزاد  ازش فاصله گرفتم و دستش رو از هم از کمرم و هم از کمی بود،  یخنده قاط یبا کم   لحنش
 کردم و گفتم: 

 طور بهتره نه خانم؟  نی_به نظرم هم

 شد و گفت:   کیدوباره بهم نزد آزاد

 پسندم.   یتر م شیرو ب  هی_قبل

 حرص گفتم:  با

 بهتره.  یکی نی_نه ا

 بگه.  ی. مونده بود چدیچرخ یما دو تا م یخانمه رو نگاه
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 بهتره. یهمون قبل  زمی _عز

 گفتم:  یخواد تکرارش کنه. عصب یکار م نیدارم به ا تیدونست حساس یم  مردک

 . سهیتو ف  سیجذاب تره ف شهیکن. فاصله هم تی _نه فاصله رو رعا

اون. خانمه سرش رو   اینبودم   یمن راض ای م،یداد یم  شنهادیپ یآزاد اصرار از من انکار. هر ژست از
زد و   یغی رفت باال که ج  یمبل نشسته بود. کم کم داشت صدامون م یدستش گرفته بود و رو یتو

 گفت: 

 .دی کن  یمن گفتم همون رو اجرا م ی_بسه، هرچ

 گفت:  تیشدم. با عصبان  بدبخت

  نیخانم دستت رو دور گردنش بنداز و کمتر ایپات بنشون، رو یآقا آزاد خانمت رو بغل کن، رو االی_
 . نیصورت هاتون قرار بد نی فاصله رو ب

که بهتر بود. دهنم رو باز کردم که اعتراض   یقبل  یلعنت م؟یبدتر هم مگه دار ن یگرد شد. از ا چشمام
 سکوت باال آورد و گفت:  یدستش رو به نشونه  عیسر یکنم ول

 .می_اعتراض ندار

بهم  یبودم. نگاه ستادهیرو به روش ا فیکرواتش رو شل کرد. بالتکل  یمبل نشست و گره  یرو آزاد
 انداخت و گفت: 

 دارم. _زود باش وقت ن

 _توهم که از خدا خواسته.

 سخته.  یل یدختر لوس ننر خ هی_مطمئن باش من بدتر از توام، تحمل کردن 

 خانمه بلند شد:  یرو باز کردم تا بپرم بهش که صدا دهنم

 شد پس؟  ی_چ
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کمرم حس کردم. دستم رو به زور باال   یدستش رو رو  یکه گرم نیپاش نشستم. هم یرو ضی غ با
  یتو یبرق خاص  هیآوردم و دور گردنش انداختم. سرم کج شده بود و به چشماش زل زده بودم. 

بود.  شهیهم  ایقدر خوشگل شده  نی. قلبم به تپش افتاد؛ امروز چشماش ادیدرخش یچشماش م
 وبلند شد و پشت سر اون فلش. نیدورب  کیت یصدا

 با ذوق گفت:  خانمه

 بهترش شد.  یخواستم نبود ول  یکه م یز یشد، درسته اون چ  ی_عال

 زود خارج شدم. گلوم رو صاف کردم.  یل یاون حس و حال خ از

پشت گردن آزاد بود و صورت آزاد صاف، و   یرو به سمتم گرفت. فقط پنجه ها وناخن هام رو نی دورب
 دلم آب شد.  یلحظه قند تو هیبود.  یبه روش قرار گرفته بود. عکس قشنگکج رو  یمن کم

 . ی_جا خوش کرد

 . با چشم غره گفتم: دم یاز جا پر عیو سر دمی رو در هم کش ابروهام 

 _از خداتم باشه.

 که دهنش رو باز کنه، خانمه گفت:  نیاز ا قبل

 . دیصبر کنلحظه  هیخب،   یلیطور باشه که، خ نیا دیبا یخب، ژست بعد  یل ی_خ

رفت و هولش داد به سمت جلو. دوباره رو به رومون   یرنگ یقهوه ا یمبل بزرگ سه نفره  سمت
 و گفت:  ستادیا

کنه،  ینگاه م  نیطور که به دورب نی مبل دراز بکشه و هم  ن یا یرو دیخب، حاال عروس خانم با یل ی_خ
هم  یکه انگار رو یحال به صورت  نیکم باشه و در ع دی صورت اون خم بشه، فاصله با یآقا داماد رو

 . نیدیدراز کش

 خواست؟  یبود که از ما م یچه کار  نی گفت؟ ا یم  یچ کهیزن نیا ایافتاد. خدا قلبم

 دستش رو باال آورد و گفت:  یرو جمع کردم تا مخالفت کنم ول  لبام
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 . عیشه. لطفا سر  یژست اجرا م نی_هم

که داره  ستمیمن ن نیزدم. خداروشکر فقط ا ی. پوزخندومدی یخونش در نم یزد یآزاد کارد م  هب
 هی. آزاد هم باال سرم حاضر شد. دمیخنک شده، دراز کش  یدفعه با قلب کم نیخوره. ا یحرص م 

  دیکم بود، شا یل یصورت هامون خ یاش آزاد. فاصله  گهیمبل بود و دست د یدسته  یدستش رو
کرد.   یخورد و حالم رو دگرگون م یصورتم م  یگرمش رو یچهار انگشت. نفس ها ایسه  یاندازه 

 خانمه نجاتم داد:  یشد که صدا  یصبرم داشت تموم م

 شدن.  هیآتل نیا یعکس ها نی_تمومه. بهتر

  یاحمق. از رو ی کهیخواد دونه دونه موهات رو بکنم زن   یعکس گرفتنت، دلم م  نیخفت کنه با ا خدا
به آزاد   تی رفتم، با عصبان یم  رونی طور که به سمت ب نیمبل بلند شدم و شنلم رو چنگ زدم. هم 

نگاهش  یتو  یچی ه یمدت جز سرد نیا یزد. تو یموج م ینگاهش فقط سرد یانداختم. تو ینگاه
 : دمیشن ینکردم. صداش رو از پشت سرم م دایپ

 ا؟ ی_رو

 سمتم و بازوم رو گرفت.  دیندادم و به راهم ادامه دادم. دو محل

 ه؟یچ  ایمسخره باز نی_ا

 خوام زودتر برم خونه.   ی_ول کن دستم رو، م

 . میوقت تلف کن کمی  دیبا م،یگرد یکنن حاال حاالها برنم یاونا فکر م  ست،ین ی_عجله ا

 صدام رو بردم باال و گفتم:  کمی

که هرچه  نهیکه برام مهمه ا یز ی کنن االن تنها چ یفکر م یچ هیق که ب ستی برام مهم ن  گهی_آزاد د
 تموم بشه.  ا ی مسخره باز نیزودتر ا

 گفت:  یلحن تند با

من بدتر   ازه،ین  ایمسخره باز نیهم قایازدواج دق نیشدن ا یواقع  یمن برام مهمه؟ برا یکن  ی_فکر م
 زودتر تموم بشه.  یخوام همه چ  یتو م
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 به چشمام انداخت و گفت:   یمشاوره دادنش بدجور خوب بود. نگاه ی آروم گرفتم. لعنت کمی

  م؟یکجا بر  یخوا ی_االن م

 زدم و گفتم:  یبه سرم زد، لبخند یفکر 

 . ی_فست فود

 ؟ ی_چ

 کالس هاش.  یاز اون ب ،یخوام برم فست فود ی_م

 _امکان نداره! 

 *** 

 کتش رو برداشت و گفت:  تی نترمز. با عصبا یزد رو دیداش مج  یفست فود یجلو

 .امی همن جا تا ب نی_بش

 لب گفتم:  ریزدم و ز یطان ی ش  یلبخند

 _حتما. 

  زی م یشدم. رو ادهی پ نیو از ماش  دم یخواس. شنلم رو تا حد ممکن جلو کش  یم  یز یدلم کرم ر بدجور
 دم در مغازه نشستم. دستم رو آوردم باال و داد زدم:  یلیقرمز رنگ مستط 

 جا.  نیا اری_اقا لطفا همبرگرد هارو ب

به سمتم اومد. بازوم رو گرفت و دم گوشم با خشم   تیمن، با عصبان  دنیسرش رو برگردوند، با د آزاد
 گفت: 

 ؟ یکن  یم ی_چه غلط

 خونسرد گفتم:  یل یو خ رون یب  دمیرو کش دستم

 دم.  ی_وا، سفارش م 
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 قروچه کنان گفت:  دندون

 چه وضعشه؟ نیبمون؟ ا نی ماش ی_مگه نگفتم تو

 دم.  یغذامو سفارش م  ی_دارم مثل مردم عاد

 . اریکفرم رو در ن  نی ماش ی_برو بتمرگ تو

 و سرتقانه گفتم: یدادم به صندل  هیتک نهیبه س دست

 خورم.   یجا م نینه، غذامو ا-

با ظرف   ی. مرد چاق شکم گنده ادمیقاه بهش خند دلم قاه ی. توومدی یخونش در نم نیزد  یم کارد
  ینیطور که س ن یسر و وضع من و لباس عروس، متعجب بهم نگاه کرد. هم دنی به سمتمون اومد، با د

 گفت:  ری ذاشت متح  یرو م

 ن؟ یجا رو درست اومد  نی_خانم مطمئن

 با خشم گفت:  آزاد

 . نی_به شما چه؟ به کارتون برس

شده بود. خدا کنه امروز   کیتار بای تقر یابر  یزدم. هوا  یچاق و چله ام رو برداشتم و با ولع گاز  برگر
 بارون نزنه. 

 کنن.  ی_پاشو لج نکن همه دارن نگاهمون م

 داره.  یچه مشکل دنینداره مگه عروس د یب ی_ع

  یرو خال  شهی کل ش ه،ینوشابه رو باال گرفتم و قلوپ قلوپ از نوشابه خوردم. در عرض چند ثان ی شهیش
  یمشخص نبود. آروم آروم برگر رو م یز ی چ افشیاز ق یزد ول  یآزاد داد م یچشما یکردم. تعجب تو

رو   زومبلند شد و با یصندل ی. اخراش بود که به ضرب از روومدی یداشت کفرش در م  گهیخوردم. د
زدم   یبه برگر م یبردم. همون طور که گاز  نیگرفت، بزور بلندم کرد و کشون کشون به سمت ماش 

 گفتم: 
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 شد.  یداشت تموم م گهیبابا حاال چه عجلته د ی_ا

 خم شد گفت:   نیماش یتو یدستش رو زد به سقف و وقت  ن،یماش یداد تو هولم

 کنه.  یم میداره کفر تیخونسرد نی_ا

 گفتم:  رو تکون دادم و سرم

 _خوبه. 

 الی هاش. با خ یو اون خونسرد باز  یعکس بردار  یهم از تالف  نیرو محکم بست و سوار شد. ا در
 دادم.  هیتک   یپر، به صندل یآسوده و شکم 

 به سمتم گرفت و گفت:  یدستمال

 _گوشه لبت رو پاک کن.

ود. دستمال رو گرفتم  ب  دهیلبم چسب یازسس به گوشه  یو به خودم نگاه کردم. کم   نییرو دادم پا نهیا
درست شده بود، رژ رو در   زیر یها  دیکه با مروار یرنگ دی سف یدست فیک یو سس رو پاک کردم. از تو

 کردم. کمرنگ شده بود.  دشیآوردم و تجد

 بره، خم شد و گفت:  نکهیشد و قبل از ا ادهی پ نیاز ماش ستاد،یا یگل فروش یبعد جلو قهیدق ده

 .یشدن ندار  ادهی _حق پ

بعد، با دست گل   قهیبود که از جام جم نخوردم. دو دق یدرو بست، انقدر لحنش محکم و دستور  و
شد و دست گل رو   نی ذوق کردم. سوار ماش دنشیبرگشت، اون قدر قشنگ بود که با د یرنگ دیسف
نگ  قرمز ر یداد. از رز ها یم  یخوب ی. بودمیکش ی ق یپام گذاشت. برش داشتم و نفس عم یرو

دنده گذاشت و   یبودنشون. دستش رو رو دهیکنار هم چ یبودن و به صورت ساده ا ردهاستفاده ک
 گفت: 

 رو انتخاب کردم. نیا نی هم یبرا ه،یدونستم گل مورد عالقت چ ی_نم

 _آفتاب گردون. 
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 ؟ ی_چ

 _گل مورد عالقمه.  

.  دیچیپ  یم مین یب  ریعطرش ز یگل، بو یتر از بو شی رو به حرکت در آورد. ب  نینگفت و ماش یز یچ
 داد. تلخ و با کالس!   یهم م ییالمصب عجب بو

خواستم در رو باز    یشد. م ادهیرو دم در پارک کرد و پ نی . ماشمیدیتا به عمارت رس دیطول نکش  ادیز
 شده که جنتلمن شده؟   ی. چدیزود تر از من عمل کرد و در رو باز کرد. ابروهام باال پر یکنم ول

 لب گفت:  ریز د،یه متعجبم رو دنگا یوقت

 دارن. دیعمارت رومون د یتو ی_آدم ها

  ییجلو یسوم جمع شدن. اتاق ها  ای دوم  یبالکن دراز و بزرگ طبقه  یحتما تو د،یباال پر ابروهام 
شدم.   ادهیپ  نیبود. از ماش لیراه رو طو هیمثل  نیهم یوصل بود برا  گهیعمارت بالن هاشون به هم د

دستش رو به سمتم گرفت و درو بست. دستم رو دور بازوش انداختم و به سمت عمارت حرکت  
و دست بلند شد. دور سرمون اسفند تاب دادن و برگ گل ها    غیج ی. به محض ورودمون صدامیکرد
دادم. ازاد  یها تکون م کیبود تند تند سرم رو در جواب تبر نیی طور که سرم پا نی. هم ختنیر یم

 بدتر از من.  هم

  ی ها زیکرده بودن و م زونی آو دیساتن سف ی. پارچه هایکرده بودن به باغ عروس  لیعمارت رو تبد باغ
از شاخه   ییکوچولو  یل یخ یدر عوض فانوس ها یبار گذاشته بودن. نور کم بود ول هیگرد هر چند قدم 

  کیترمان یل یشکل کوچولو گذاشتن. خ  یقلب یشمع ها  زیهر م  یکردن. رو زون ی درخت ها آو یها
 فضا شدم. نیشد و من عاشق ا یپخش م  یآروم یقیشده بود. موس

  لیاز فام یی وسط هم آزاد چندتا  نیگفتن، ا کیتبر یکی  یکی شدن و  زیبه سمتمون سرا لیتمام فام  
دور و   یاه  لی کردو من کامال مشتاق باهاشون اشنا شدم. برام مهم بود تا با فام یهاش رو بهم معرف

 .میکن  ینباشه قراره باهم زندگ یاشنا بشم، هرچ کشینزد

دستم رو  یپخش شد و ناز  یاهنگ شاد نم،یکه اومدم بش نیتموم شد، هم زای چ نیو ا ییاشنا یوقت
 و گفت:  دیکش
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 .میبرقص   دیبا نم،ی_پاشو بب 

 و گفتم:  رونی رو دادم ب نفسم

 بکنم ها.  کیاستراحت کوچ هیخواستم   یم ی_ناز 

 استراحت، زود باش.  می_ندار

 شدم.  دمیمشغول رقص م،یرفت یرقص م گاهیطور که به جا نیشدم و هم پا

 یدوستم دار  یگ یم

 ی زار  ی نم تنهام

 روز  هیمن رو  یحت   ین ینب اگه

 یمار یبده ب  حال

 وونم یتو د یب  یگ یم

 شونم یپر ینباش 

 حرف ها نیپره از ا گوشم

 دونم یرو م کلکات

 رو از برم   حرفات

 ره سرم  ینم کاله

 طونو ی انده ش تو

 من از تو بدترم  یول

 رو از برم   حرفات

 ره سرم  ینم کاله
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 کردم:  یسمت آزاد ، با سر بهش اشاره دادم و لب خون  دمیچرخ دم،یاهنگ که رس یجا نیا به

   طونوی انده ش تو

 من از تو بدترم  یول

 . ادامه دادم:دمیخند  دمیرقص یکه مطور  نیزد. دستام رو باال آوردمو هم  یپوزخند

 پاره  شیآت  طونمویش

 ی دم به هرکس ینم دل

 از تو جلوترم  یلیخ

 ی برس یتون  ینم نه

شدم. همه جمع شده بودن  دنیو مشغول رقص دمیتر شد و سرش رو برگردوند، چرخ قیعم پوزخندش
  یزدم تا برگردم سر جام ول   یبردم که تمام شد. با خنده چرخ  ی. داشتم از آهنگ لذت مدنیرقص  یو م
کنار و   دنیپخش شد. همه کش یا گهی. آهنگ دستادمیجلوم، از حرکت ا قای اون هم دق دنشیبا د
 باهاش تانگو مانگو برقصم؟ دیاالن با یعنی ایخدا یزدن. آشفته به دورم نگاه کردم. وا تدس

دستش رو انداخت پشت   رم،ی که دستم رو به سمتش بگ  نیارو به سمتم دراز کرد، قبل از  دستش
 از دستام رو گرفت و باال آورد. کنار گوشم زمزمه کرد:  یکیبهش.  دمیکمرم و چسب 

 .ی کن یکار   ستین  یاز یحرکت کن، ن  کمی_فقط 

 لب گفتم:  ریکنه. ز یچکه م میشونیکردم عرق سرد از پ یشده بودم، حس م مضطرب

 ؟ یکارو کن نیبود ا ازی_حتما ن 

 _مجبورم. 

 پخش شد:  یجید یکردم حواسم رو به آهنگ پرت کنم. صدا یدهنم رو قورت دادمو سع آب

 اهنگ از طرف آقا داماد با عروس خانمه.  نی_ا
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   میتو زندگ یاومد تا

 عوض شد انگار  یچ همه

 نداشت  یعشق معن واسم

 بار  نیعاشق شدم ا تا

 انگار  دمتیتورو د تا

 تو شدم گرفتار  به

   میتو زندگ یاومد تا

 دم یچشاتو د یوقت

 دم یادما دست کش یتو از همه  جز

 دمیکه د یاز روز  تورو

 ام  گهیآدم د هی گهید

 رو گرفت باال و چرخوندم. دستم

 جاتو   یشکیه  رهیگ  یهواتو نم دارم

 دل و جونم براتو  ای بگم از عالقم ب یچ

 شد.   یشونه و گردنم پخش م یبهش، نفس هاش رو  دمیچسب

 ی می زندگ لیکه تو دل یرو ندون  نیا دیشا

 رو بگم بهت    نیا بزار

 تو ای گهیکس د چیه ای

 جاتو   یشکیه  رهیگ  یهواتو نم دارم
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 اهنگ شده بودم، کنار گوشم زمزمه کرد:  محو

 . ستین یها واقع نیتکرار، ا ی_واسه 

. خودم هیها واقع نیا یلحظه حس کردم همه  هی یطور بشه، واسه  نیزد. انتظار نداشتم ا خشکم
 سرد و خشک گفتم:  د،ی فهم یرو از چهرم م نیا دیرو جمع کردم، نبا

 نگرفتم.  مری_خداروشکر هنوز آلزا

 .ینش  فتهیوقت ش  هیکنم   یادآور ی_خوبه، گفتم 

 شم.  ی_ههه، مطمئن باش نم 

با شدت به شونه اش خورد.  نمیس یتر چسبوندم به خودش؛ قفسه  شینگفت و از لج، ب  یز یچ
پاش رو   ع،یحرکت سر  هی یکنم، ط  یتالف  دیآخم رو بزور خفه کردم. بد جور حرصم گرفته بود. با یصدا

  گاهی. از فرصت استفاده کردم و به سمت جادیزد و خودش رو عقب کش یچنان لگد کردم که داد
  نشییتز د،یسف ریحر یکه با پارچه ها یلیاست یها یپا  ری رو ز  دیسف یمبل فلز  هیرفتم.  دامادعروس 

مبل نشستم.  یکردن، گذاشته بودن. رو زنی اتصال وسط هم پارچه هارو آو ی  لهیکرده بودن و از م
 بعد آزاد کنارم نشست و گفت:  قهیچند دق

   ه؟یچ  ایبچه باز نی_ا

 نزدم وبه رقصنده ها نگاه کردم. با حرص گفت:  یحرف 

 _چه مرگته تو؟

 . یزن  یبار بدتر گند م هی میکن یم یخوب نقش باز  دیبا یگ یبار م  هی_تو چه مرگته؟ 

 که پاش لگد شد و ول کرد رفت من نبودم.  ی_کس

 .یواسه من چرت و پرت نباف  ی _حقت بود. تا تو باش

 و گفت:  ستادیا صاف

 داستان ادامه داره.  نیا یل کن، و ی_تو تالف
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 نکرد؟!  یتالف  یبود. ک نیکنه؟ معلومه که منظورش هم یم یبود که اون هم تالف نیا منظورش

زدم. زن عمو دستش  یفرو رفتم ولبخند میحالت جعل یتو  عیبه سمتمون اومدن، سر ایعمو و دن  زن
 داد گفت:  یکه الگوهاش رو تکون م  یو در حال  یکرد. با لبخند یرو جلو آورد و باهام رو بوس

 روز بودم.   نیدونهچقدر منتظر ا یخدا م ی_وا

جلو و با نازو   دیخودش رو کش  ای ! دنیرو آورد باال و با خنده تکون داد. معلومه که منتظر بود دستش
 عشوه گفت: 

 . یاله یه دخترعمو جون خوشبخت بش _مبارک باش

 و گفتم:  میکرد  یو پر حرص، رو بوس  یمصنوع  یلبخند با

 .زمی طور عز نی_توهم هم

زدم و به طال جون که پشت سرشون بود نگاه کردم. طال جون با   یزد و بهم نگاه کرد. چشمک   خشکش
رو گرفت به سمتم و   ینگمخمل قرمز ر یاومد، جعبه  رونی از بغلم ب یذوق جلو اومد و بغلم کرد. وقت

 گفت: 

 .ی استفاده کن  ی به خوش  شاهللیعروسمونه، ا یمن و رضا برا ی هی_هد

 گفتم:  یشرمندگ  با

 . نیبود اخه؟ شرمندم کرد یچه کار  نی_ا

  یخوب  یعروس  نیکنم همچ  یهم کمه خدارو شکر م هیمگه من چندتا عروس دارم؟ صدتا هد  زمی _عز
 دارم.

قرار داده  ی زن بدجور من رو مورد لطف و شرمندگ نیزدم و دوباره بغلش کردم.ا یلبخند یشرمندگ  با
 بودم.   یعروس خوب براش م هیتونستم  یبود.کاش واقعا م

داشت   شیزده بود. ته ر  یقرمز  ونیبود و پاپ دهیپوش یجلوم ظاهر شد. کت و شلوار سورمه ا  دادمهر
 گفتم:  گل از گلم شکفت و دنشیو چهره اش گرفته بود. با د
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 تا االن؟ ی_دادمهر، کجا بود

 زد و گفت:  یکمرنگ  لبخند

 رفته بودم مسافرت.   یچند روز  هیمشکالت.  ری_درگ

 گفتم:  متعجب

 ! من خبر نداشتم. ؟ی_جد

 روز ولت کنم. نیا  یتونستم تو ینم  یخواستم برگردم، ول  ی_نم

 زدم و گفتم:  یلبخند

 _ممنون دادمهر. 

گفت که هردو زدن   یز ی رو بغل کردند. دادمهر کنار گوش آزاد چ گهیسمت آزاد رفت و با خنده همد به
 شده بود؟  ن یقدر دادمهر گرفته و غمگ نی. چرا ارونی خنده. نفسم رو دادم ب ریز

  کمیو از دست ازاد حرص بخورم، پا شم  نمیکه بش نیا یدادم جا  حی گرفت، ترج   یکم داشت دلم م کم
 .میدیرقص یو با هم م وستمیرقاصم پ  یقر بدم. به جمع دوستا 

 چنگ زده شد.  کای که بازوم توسط مل می دیخند یو م میدیرقص  یبا بچه ها م میداشت

 ؟ ی_چته وحش

 تند تند گفت:   کایمل

 _به اون جا نگاه کن به اون جا نگاه کن. 

بود و کالفه دستش رو به  ستادهیا یدختر  هید، نگاه کردم. آزاد کنار که اشاره کرده بو یسمت به
 . کنجکاو گفتم: دیکش یم  یشونیپ

 ه؟یک نی_ا

 شناسه.  یگفت نم دمیاز مونا هم پرس یکردم. حت   یقدر تعجب نم نیدونستم ا ی_د اگه من م
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 هست معلومه بدجورحالش خرابه. یهر ک ی_ول

 گفتم:  متعجب

 ه؟ یزیچ یمعشوقه ا هی یعنی-

 . دی_شا

 _فکر نکنم.

 _چرا؟ 

 . شیعروس ادیشد ب  ی_اخه اگه طرف عاشق ازاد بود که پا نم 

 . لمایف نیا یتو ید ید انیم  ایبعض  ی_ول

 رو بچسب. تی واقع رونی بکش ب  لمای از ف ی_ناز 

 بابا.  ی_ا

 زدم:   غیج

 .هیچ  انیجر نمیتا بب  نیریخفه خون بگ قهی_دو دق

مشخص   افش یکه رو به روش بود، ق  یزده بود و دختر   واریدستش رو به د هی  تی پشت به جمع آزاد
که هست، مهمون  یبود. مشخص بود، هرکس  دایو سرو وضع اشفته اش هو یمشک  یمانتو ینبود ول 

 بهم زد و گفت:  یتنه ا  کای ! ملستین

 . هیک نی_برو جلو بب 

 _اخه به من چه؟

 .گهیبرو د االی ، یسرت زنش ری_اه خ

 خب.  یل ی_خ
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آزاد بودم که نگاه اشک آلود   ی رفتم. دو قدم یداشتم و به سمتشون م یآهسته قدم بر م آهسته
 من نشست. متعجب گفتم:  یدختره رو

 _آزاد؟

شدمو  مونیکه اومدم پش ن یلحظه از ا هیبه سمتم برگشت و بهم نگاه کرد.  ی عصب یچهره ا با
و دور کمرم انداخت و چسبوندم به خودش. متعجب  خواستم راهم رو بکشم  وبرگردم که دستش ر 
 بهش نگاه کردم. با لبخند رو به دختره گفتم: 

 . ای_همسرم! رو

شدم.   مونی پش یلحظه از همه چ  هیکرد.  یدحتره سوق خورد که با حسرت به من نگاه م یرو نگاهم
 قرار گرفتم؟   نشونیدوست دخترش بود و من ب نینکنه ا

 آزاد! یی_دختر دا

و   دیبزنم، راهش رو کش  یکه حرف نیبود. قبل از ا شیی. خداروشکر دختر دادمیکش یآسوده ا نفس
 اومدم و گفتم: رونیرفت. با حرص از بغل آزاد ب

 به من نچسب.  قهی_دم به دق

 رو شل کرد و گفت:  کرواتش

 _مجبور بودم.

 دختره اشاره کردم و گفتم:  به

 بود؟  یطور  ن ی_چرا سرو وضعش ا

 کرد و گفت:  بش ی ج رو وارد دستش

 بود حاال که نقشه هاش نقشه بر اب شده ناراحت شده.  ده یمدت بهم چسب هی_

 بود.   یدختر خوب ومدی ی_بهش م

 دختره. نیظاهر ا ی. مظلومهیانسان ها ظاهر یهمه چ ا،ی_ظاهر رو
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ذاتش باشه. شونه  یتو یا گهی د زی چ تی خورد جز معصوم ی. واقعا اصال بهش نم دیباال پر ابروهام 
 عقب. با اخم گفتم:  دیهام رو باال انداختم و خواستم راهم رو بکشم و برم که دستم رو گرفت و کش

 _ِا دستم درد اومد.

 .م یبا هم بر دیبا سای_وا

  گاهیشم. دوش به دوش هم وارد جا ی. هنوز اول راهم و دارم کالفه مرونینفسم رو دادم ب  یحرص
وسط و   دی پر عیسر ایرو جلومون قرار دادن. دن  یرنگ دیسف  یچند طبقه ا کی. کمیعروس و داماد شد

  شیکردم، ب یتر نگاهش م شیچاقو رو گرفت، با اهنگ مشغول انجام رقص چاقو شد. هر لحظه که ب
  یافتضاح تر؟ چاقو رو به سمتم اورد ، به دست گرفتم و با صدا نیرقص از ا ایگرفت! خدا یخندم م تر
 لب گفت:  ریخواستم بکشم عقب و که دستم رو ول نکرد و ز ی. م دمیرو بر کی کو دست حضار،   غیج

 دهنم. یبزار  دی_االن با

 گفتم:  متعجب

 ؟ ی_چ

 داد و گفت:  رونینفسش رو ب تی عصبان با

 دهنم. یبزار  کی ک دی_با

  یحس چیمرد ه نیکه ا نیدستش رو چنگ زدم. اصال انگار نه انگار. مثل ا یحرص، با ناخن هام رو از
لقمه اش کرد.   هیرو گاز زد و  کیرو، باال آوردم و به سمت دهنش گرفتم. ک دمیکه بر  یک یک  کهینداره. ت

 نوبت اون شده بود. چپ چپ بهم نگاه کرد و گفت: 

 . ی_حق ندار 

 ابروهام رو باال انداختم و گفتم:  طون،یش

 ندارم؟  ویق چ_ح

آدم،   یبچه  ه یدفعه مثل  نیرو به سمت دهنم گرفت و ا کیزدم. ک یخشم بهم نگاه کرد که قهقه ا با
لحظه   هی. دیلبم کش یگوشه  یدهنم برنداشت، انگشت شصتش رو رو یخوردم. دستش رو از جلو
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بهم نگاه نکرد. سرم   گهیو د دیدستش رو کنار کش عیشده بود، سر یجد  افشیرفت. ق   یلیو یلیدلم ق
 روم، نگاه کردم.   یجلو  یگنده  کیبرگردوندم و با لبخند، به ک رو

 *** 

 ترکه.  یپاهام داره م ایخدا ی_وا

 مهمونه. نیاخر گهید-

 بهم نگاه کرد و گفت:   یبا مهربون نایم خاله

 من رو خبر کن.  ،یحاال هرچ ای ی داشت ازی ن یز ی_اگه چ

انداختم و  ر ی . شرم زده سرم رو به زدیبهش اشاره کردم که خند جیگ ه،یمنظورش چ  دمیلحظه نفهم هی
 گفتم: 

 _خاله!  

 . گهید میخب خاله، ما بر  یل ی_خ

  یرو یدست دم،یخم شدم و دستش رو بوس عیقصد رفتن رو داشتن که بابا بزرگ جلو اومد، سر همه
 و گفت:  دیموهام کش

 . زمیعز ینوه    ی_خوشبخت بش

 . دیدستش رو بوس  عیزدم. رو کرد به آزاد که آزاد هم سر یرو صاف کردم و لبخند  کمرم

 گفت:  یبزرگ با خنده و خوشحال   بابا

  یعمارت زندگ نیهم  یتو یقبل یشما هم مثل زوج ها  دینوم و آزاد پسرم، طبق رسممون با  ای_رو
 . دیکن

 یدستاش رو باز کرد و با خنده  بودن، باور نداشتم. بابا بزرگ دهیرو که گوشام شن  یزد! حرف خشکم
 سر داد و گفت:  یبلند

 ن؟ یبهتر از ا ی_چ
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کابوسه.  ه ی نینه ا نم؟یب ینکنه دارم خواب م ایکردم دهنم خشک شده. خدا  یافتاد، حس م فشارم
قدر همه  ن یطور بشه، قرار نبود ا  نیرو کردم. نه قرار نبود ا میاشتباه زندگ  نیشه. من بزرگتر یباورم نم 

داشت!   یخواهخودت رو  یخونه  یهر وقت ازدواج کرد یگفت ی. بابا بزرگ تو که مزهی بهم بر زیچ
 شد؟  یپس چ

 رفت. آزاد با اعتراض گفت:  ی اهیس چشمام

 کنم. ی. قرار بود اون جا زندگدمیخودمون رو خر یما خونه  ی_ول

 گفت:  طال

 شن بهتره. خودشون باهم تنها با یخونه  یتو   نی_جوونارو بفرست

 گفت:  نای ت خاله

 گن.  ی_بابا راست م

 عمو شهال گفت:  زن

 . میرسم رو بردار نیا یکشک   یکشک یطور  نیکه هم شهی_وا نم

 سست شدن. آزاد معترض گفت:  زانوهام

 شه... ینم  یطور  نی_ا

  عیحال خرابم شد که سر یشم. متوجه  یهوا معلق م یکردم دارم تو  یبه بازوش زدم. حس م یچنگ
 گفت:  یدستش رو دور کمرم انداخت و با نگران

 ا؟ ی_رو

 لرزون گفتم:  ییصدا با

 جا.   نی_منو ببر از ا

 شده بود. عاجز و مظلوم زمزمه کردم:  رهیچشمام خ  به
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 کنم. ی_خواهش م

 بود رو به بابا بزرگ گفت:  دهیطور که من رو چسب نیرو تکون داد و هم  سرش

 هتل.  میامشب رو بر نیاگه اجازه بد-

 زمزمه کرد:  ،یبزرگ پس از مکث کوتاه  بابا

 اتاق عمارته.  نیشما، بزرگتر یاز فردا شب خونه  یخب، ول یل ی_خ

 زن عمو بلند شد:  یناله  یصدا

 _بابا؟  

 اتاق عمارت متعلق به زن عمو بود. بابا بزرگ با اخم گفت:  نی بزرگتر

 . نیمنتقل کن گهیاتاق د  هیاساستون رو به  نیشب وقت دار هیکه گفتم شهال،   نی_هم

 گفت:  عمو

که  یو چندساله ا  نیچند یها  لهیاتاق ما پر از وس  ن؟ یکرد یانتخاب م گهیاتاق د هی شدی_بابا نم 
 جمع شده اون جا. 

 بزرگ با طعنه گفت:   بابا

 ؟ یار ی ی_پسرم! رو حرف من حرف م 

 و گفتم:  دمیشد. دست آزاد رو کش یموندم، جنگ به پا م یاون جا م گهید کمی اگه

 تروخدا. میبر-

 همه. یخب، با اجازه   یل ی_خ

 _خداحافظ.

 _خدا پشت و پناهتون مادر. 
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مغرور از   نی ا یخواستم جلو ی. نمرهی بگ میتند تند از عمارت خارج شدم. کم مونده بود گر یقدم ها با
بره، نقش عاشق هارو   رانیا نیکه از ا یتا زمان  دیبزرگتر؟ حاال با نیکنم. فاجعه از ا هیگر یخودراض

 . میکن  یباز 

پنجره چسبوندم.   یلبه  ینشده بود. ارنجم رو رو بمیبزرگتر نص نیاز ا ی. بدشناسمیشد  نیماش سوار
شه؟ چرا   ی م  یچ میعمارت موند نیا یجاش رو نکرده بودم، چرا فکر نکرده بودم که اگه تو  نیفکر ا

. آخ  دمیاش گرفتم؟ دستم رو به سرم چسب دهیرسم بابا بزرگ بود چطور ناد نیدر آوردم؟! ا یاحمق باز 
 . یانداخت یچه دردسر  یمن رو تو نی بابا بزرگ بب

شد.   ادهیپ  نی نگه داشت. از ماش ی هتل بزرگ ی. جلومید یبه مقصد رس  یک دمی فکر شدم و نفهم  غرق
 . میو در رو باز کردم. دوشا دوش هم وارد هتل شد  دمیشنلم رو جلوتر کش

به دست آزاد داد.   یکارت  عی سر یل یرو اماده کرده بود که خ  زیاز قبل همه چ رشیکه پذ نیا مثل
 .  می. سوار آسانسور شدمیزد ینم  یو حرف میسکوت کرده بود

روم بود. دلم   شیپ  ی. کارت رو زد و در باز شد. اتاق بزرگ و دلباز میستادیا ازدهیو   ستیاتاق دو یجلو
 اتاق تنها باشم.  هی یخواست باهاش تو ینم

 از اتاق و گفت:  یتخت ولو کرد و کرواتش رو شل کرد. اشاره کرد به گوشه ا یرو رو  خودش

 . یلباسات رو عوض کن  یتون ی_اون جا لباس هست، م

 تخت نشستم و گفتم:  یهام رو باال انداختم. کنارش رو شونه

 کردم.  ی_فکرش رو نم 

 طوره. نی_هم

 گفتم:  یعصب

 . یکرد یجالبه که توهم فکرش رو نم  یل ی_خ

 .یرو حل کرد یکردم همه چ یتو نبودم، فکر م  یخانواده   ی_من که تو

 اتاق اشاره کرد و گفت:  یگوشه  یبه رگال لباس هابزنم که  یدهنم رو باز کنم حرف  اومدم
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 .رونیب  میبر میخوا  یلباس بپوش م هی_اون جا 

 _کجا؟ 

مردم.   یداشتم م ینزد و از جا بلند شد. وارد بالکن اتاق شد و پشتش رو به من کرد. از کنجکاو یحرف 
لباس   نیبرداشتم. در ح نی رو به همراه شلوار ج یرنگ یسرمه ا یکنار زدم. هود یک ی یک یلباس هارو 

  پیبه ز ستمزدم، د  یزور م ی. هرچ نهیموقع برگرده و بب  هیدائم استرس داشتم که نکنه  دن،یپوش
 کالفه شدم و صداش کردم:  یاخ سر  د،یرس  یپشت لباس نم

 _آزاد؟

 رو چرخوند و بهم نگاه کرد.  سرش

 ؟ یرو باز کن   پی ز نیا یایب شهی_م

دست گرمش به پوست کمرم خورد و باعث شد مور مورم بشه.   هویومد و پشتم قرار گرفت. سمتم ا به
رو کامل باز کرد.   پ یز یشد. مردم تا زنده شدم وقت  یشونه هام پخش م ی گرمش رو ینفس ها

  م باشه تا رفت. با استرس لباس  دینبا گهید دی. خودش فهمنیزم  یرو وفتهیدستم رو به لباس گرفتم تا ن
و خم شدم تا   دمیکنه. شلوار رو پوش  رمیبرنگرده و غافلگ هویرو در آوردم، دائم چشمم بهش بود که 

و   دمیکش یغ یمن، ج ینگاهش رو دنیرو بردارم، صاف شدم و چشمام رو باال آوردم و با د یهود
 زدم: بدنم گرفتم و داد  یهوا. با هول و وال لباس رو جلو دمیپر

 ؟ یکن  ی_کجارو نگاه م

 رو برگردوند و گفت:   سرش

 . یدی_فکر کردم پوش

 . یکه برگشت ی_مگه من بهت گفتم برگرد

 گردم.  یبرم  ینپوش  گهید هی_تا دو ثان 
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اون  یلحظه هم نگاهم رو از رو هیذاره! تند تند لباس رو تنم کردم.   یگرد شد، برام شرط م چشمام
و با   دمیرو پوش یپاشنه بلند مشک  یشتش به من بود. کفش هاگذشت، هنوز پ قهیبرنداشتم. دو دق

 پام انداختم. یک یاون  یپام رو رو هیتخت نشستم و  یرو  ث،یخب   یلبخند

گذشته بود و   قهیپنج دق قیزد. دق یم  نیبرد باال و زم یپاش رو م  ی نهیبودف س ستادهیمعطل ا هنوز
 هنوز منتظر بود. طاقتش سر اومد و کالفه گفت: 

 بره؟   یقدر زمان م ن یا دنیلباس پوش هی_

 مگه صبر کردن چقدر سخته؟ ،یه ی_ه

 گفت:  تی گذشت، با عصبان  قهینزد و دوباره منتظر موند. هفت دق یحرف 

 تموم شد. ؟ی_معطل کرد

خشم شد. به سمت در رفت و با خشم، در رو  من اماده، چشماش پر از  دنیرو برگردوند و با د  سرش
لذت بخش تره.   یز ی بشر از هر چ نی. حرص دادن ادمیخند  یدلم بلند بلند بهش م یباز کرد. تو

  هویرفت و درو باز کرد. تا اومدم سوار بشم،  نی. به سمت ماشمیپشت سرش، از هتل خارج شد
. دیکش یر ی افتادم. کمرم ت نیزم یبود که لنگ در هوا، رو یبه حرکت در آمد، اون قدر ناگهان   نیماش
 چند تا فحش آبدار دادم. رلبیز

جمع کردم، آخ حرصم گرفته بود بدجور. با   نی زم یآروم به عقب برگشت، بزور خودم رو از رو نیماش
 سر خم شده، بهم نگاه کرد و گفت: 

 . یسوار بش  دمی_ند

 رو در آوردم و گفتم: زبونم

 _جان عمت. 

گاز گذاشت و به حرکت در   یدر روب باز کردم و نشستم، محکم در رو بستم. پاش رو رو تی عصبان با
گذشت، حوصلم به شدت   یا قهیره. شونه هام رو باال انداختم.  چند دق یدونستم کجا م یاومد. نم

 کردم. سر رفته بود. دستم رو به سمت ظبط بردم و صداش رو بلند 



 ی آقا و خانم صوف 

174 
 

 تو من  یب دمید خواب

 ر ی تعب نیبگ  کاش

 ه یچ دمیکه د یخواب 

 دارم  دوست

 ام باشه گهیقلب د  یاگه  نرسوندم

 تپه دوست دارم.  یواسه تو م  باز

 ار یبهت بگم  یز یتونم چ یدوست دارم نم جز

 شه تا ابد دوباره تکرار ینم  چوقتیه عشقمون

 عاشقت بود برو  یتر از من کس شیب

 باش تورو دوست دارم  مطمئن

 ی باز  وونهیگرفتار توام کارم شده د من

 یو بساز  یبسوز  دیبا  یعنی یعاشق 

 تو موندم  یپا

 احساسم  یپا

 ی باش   یهرجور 

 سازم  یخوب م بدون

. سرم رو چرخوندم و به ارمیکارش رو سرش در ب   نیا یشده بود که چطور تالف   نیا ریدرگ فکرم 
 هی. شب یگوشت  ی کم ییو لبا دهی کش ین یب  ،یچشم و ابرو مشکنگاه کردم. واقعا جذاب بود!   مرخشین
 بود. لبم رو گاز گرفتم، چه چشم چرون شدم!   یترک یگرایباز

 . متعجب گفتم: یر ی بود و کو  کی. به اطراف نگاه کردم. تارستادیاز حرکت ا نیماش
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 جا کجاست؟  نی_ا

 شد، جواب داد:  یم ادهیپ  نیکه داشت از ماش یحال  در

 باز. ی_فضا

پاشنه   ینگاه به کفش ها هیباال رفت.  یشدم و دنبالش راه افتادم. از کوه ادهی پ  نیاز ماش  سرگردون،
 بلندم کردم و داد زدم: 

 . کفشام پاشنه بلنده. امی تونم ب ی_من نم

 رو برگردوند و گفت:   سرش

 .یپاشنه بلند نپوش  یتونست  ی_م

 و گفتم:  دمیدر هم کش اخمام

 نا کجا آباد.  یار یدونستم من رو م ی_من از کجا م

 رفت، گفت:   یکه م یرو کرد به من و در حال پشتش

 شه. یم ن یخانم، تاوان دست انداختن من هم  ایداره رو یعواقب  هی ی_هرکار 

 زدم و سرتقانه گفتم:  یسنگ  ریپا ز با

 جا جام خوبه. نیهم ام،یب ستمی_مجبور ن 

 زدم.  یسرش رو برگردوند و بهم نگاه کرد. لبخند ستاد،یحرکت ا از

 گرسنه.  یگرگ و روباه ها یطعمه  یبرا هیخوب ی_جا

  ری و ز نیزم یرو دمیزد و به راهش ادامه داد. با حرص چند بار پام رو کوب یمحو شد. پوزخند لبخندم
 لب تکرار کردم: 

 ! یلعنت یلعنت  ی_لعنت
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بود.    ری. با اون کفش ها، واقعا سخت و نفس گدنیکش  و شروع کردم از کوه باال  دمیکش یق یعم  نفس
 دادم.  هیقدم از من جلوتر بود. نفس نفس زنان، خم شدم و دستام رو به زانوم تک ستی ب یلعنت

بود. عزمم رو   دهیکوه رس یبه قله  بایلب چند تا فحش اب دار نثار روح پر فتوح اش کردم. تقر ریز
  یکفشم رو باال آوردم و رو دم،ی! به قله رسارمیخواستم کم ب یجزم کردم تا هرچه زودتر بهش برسم، نم 

 وفتم،یکه ب نیاز ا قبل شد و  یپام خال ری کوه گذاشتم، پام رو فشار دادم، پاشنه از ز ی دهیتراش  یلبه 
ان، سرم رو باال آوردم و بهش نگاه  گرد شده، نفس نفس زن  ییدستش قفل شد. با چشم ها یبازوم تو

قله و   یرو  دمیبردم. کش یگرفت، جون سالم به در نم یکردم. خدا بهم رحم کرد. اگه دستم رو نم
 دستاش رو دور بازوهام انداخت، به چشمام زل زد و گفت: 

 ؟ ی_خوب 

 و گفت:  رونیسرم رو تکون دادم. نفسش رو داد ب  بزور

 . دمیند ی_ادم انقدر دست و پا چلفت

 حرص گفتم:  با

 کفش بود. ری_زهرمار، تقص 

 کوه و گفت:  یلبه  نشست

 خوب سالمته!  یاز نشانه ها ی_زبون درزا

که  یبود. سوال ینظسر  یب یرو به روم نگاه کردم. منظره   یبا فاصله نشستم.به شهر چراغون کنارش
 کرده بود به زبون اوردم:  ری ذهنم رو درگ

 م؟یجا اومد نی_چرا ا

 نداره. یلی_دل

 شده بهش نگاه کردم و گفتم: زی ر ییچشم ها با

 _جون خودت. 
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 جا اومدن، رو بفهمم.  ن یا لیشد. بدجور کنجکاو شده بودم تا دل  رهینزد و به رو رو خ  یحرف 

 : دیکش رونمیب الیفکر و خ یای صداش از دن م،یبدون حرف نشسته بود  یساعت مین

 ؟ یمون ی_پش

 گفتم:  قاطع

 _نه!

   ؟یکن یم _چرا انقدر تالش 

 رو دارن.  دنیارزش جنگ  اهامیدونم رو ی_م

 نزد، بهش نگاه کردم و گفتم:  یحرف 

 ؟ یزن  ی_تو چرا جوش خارج رفتن رو م

 دارم.  یی_منم هدف ها

 لحظه سکوت کردم، زمزمه وار گفتم:  چند

 هم هست؟ ی_انسان بدون هدف

 .  ستی انسان ن  ی_هست، ول 

 _چطور؟ 

 شد و گفت:  رهی آسمون پر ستاره خ به

بودن رو داره، حاال فکر کن،   دیحس زنده بودن و مف ره،یگ  یانسانه که با هدف هاش، جون م نی_ا
 ؟ یباشه چ زهی انسان بدون هدف و انگ هیاگه 

 ده.  یم اتیح ی ادامه  یبرا زهیهدفه که به انگ نی_درسته، ا

داد،  یغرورم اجازه نم  یرو دوست داره، ول یرو تکون داد. بدجور دوست داشتم بپرسم کس  سرش
 گفت به تو چه. یم میمستق ایداد  یمطمئنا جواب سرباال م 
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 جا بلند شد و گفت:  از

 . می_پاشو بر

خواست   یبرد. دلم نم   نیدستم رو از ب یدستش، سرما یرفتن، دستم رو گرفت، گرما  نییپا موقع
. به میدستامون رو جدا کرد عی سر یلیخ  م،یدیرس نیی به پا یدونم چرا. وقت  یول کنه، نم دستم رو

 .میو سوار شد میرفت  نیسمت ماش 

 *** 

 تخت پهن کردم و گفتم:  یرو زد و در باز شد، زودتر وارد شدم و خودم رو رو کارت

 کن. دا یخواب پ یرو برا ییجا هیجا مال منه،  نی_ا

 نگاه بهم انداخت و گفت:  هی یچشم ری انداخت و ز یلباس چوبی رو رو کرواتش

 زدم تا کنارت بخوابم. یم رجهیصورت ش   نیا ریدر غ  ،ی_خوب شد گفت

کل کل کردن باهاش حالم رو   یشه، ول  یوقت ادم نم  چ یبشر ه نیزدم. ا یرفتم و غلت یغره ا چشم
 وقت نداشتم. چیداد که ه یرو بهم م ی  هیکرد، روح یخوب م

 زدم. یو بستم و با فکر به فردا، لبخندر چشمام

که کامل از تخت جدا بشم،  نیگذاشتمو قبل از ا  نیزم  یبلند شدم، پام رو رو یروز بعد، با انرژ  صبح
  نیسخت افتادم. چشمام رو محکم بسته بودم، با حس ا  یجسم   یو با سر، رو  دیچ یملحفه دور پام پ 

خورد، چشمام رو باز کردم، باهاش چشم تو چشم شدم. از تعجب    یچونه ام تکون ریکه جسم ز
 من هم گرد شد و تند تند گفتم:  یگرد شد. چشما چشماش

 . یکن ینگاه نکن، نه اشتباه فکر م  ی_نه! اون طور 

 زدم و گفتم:  شیشکم عضله ا یرو یلبخند بود. با حرص مشت هیتر شب  شیزد که ب  یپوزخند

 بهت. که بخوام بچسبم  یستی_تحفه ن

 بمش گفت:  یصدا با
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 .یشکمم لم داد ی_پس چرا هنوز رو

  بیبود و عج  ختهیر شی شونیپ ی بهش رفتم، موهاش تو یکنار و چشم غره ا دم یخودم رو کش  عیسر
 بلند شدم و گفتم:  نی زم یجذاب تر از قبل شده بود. از رو

 کار خودش.  یپ  یعمارت، بعد از اون هر ک میبر د ی_امروز اول از همه با

و سرم   دمیکش  یغیبدن لختش، ج  دنیبگم که با د یز یبلند شد، سرم رو برگردوندم تا چ  نیزم  یرو از
 پوزخندش بلند شد، با حرص گفتم:  یرو برگردوندم.  صدا

 تنت کن.  یز ی چ هی شعوری_ب

 روته. یجلو  شرتمی_ت

  یم یخوب یصورتش. چه بو ینگاه کنم، انداختمش تو  نکهیرو چنگ زدم و بدون ا  رشرتشی ت عیسر
 داد، همون عطر تلخ جذب کننده.

  یخوب  ی لی. حس خستادمیاب خنک ا ریوارد حموم شدم و ز رم،ی بگ عیدوش سر هیخواستم  یم
اومدم،  رونی براورده کردن ارزوهام بردارم. با لبخند، از حموم ب یقدم رو برا نیداشتم، امروز قراره دوم

 .دمیشک  یغ یبود، ج یباز  لیگوشه نشسته بود و مشغول موبا هیتمام  یآزاد که با خونسرد دنیبا د

 شدم، داد زدم:  یشیبهم نگاه کرد، آت  یالی خیرو آورد باال و با ب  سرش

 بدبخت.    رونی برو ب-

 حال هم گفت:  نیشد، در ع  یباز   لیو مشغول موبا نیی رو انداخت پا  سرش

 که بخوام نگات کنم. یستیهم ن یا کهی ت  نی_همچ

حمام و لباس   یبگم، برگشتم تو یز یکه چ نیو ناراحت شدم، بدون ا  ریحرفش دلگ نیا برخورد، از بهم
  د،یبه ذهنم رس یطان یش یخواست پوزش رو به خاک بمالم. نقشه ا ی. دلم مدم یهام رو اون جا پوش
 .دخندم، اخماش در هم ش  دنیبهم نگاه کرد و با د یچشم  ریاومدم. ز رونی با لبخند از حموم ب

 ؟ یشده خوشحال ی_چ
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 _به فضولش چه؟ 

 _با بزرگترت درست صحبت کن. 

 . ی_بابا بزرگ فقط چهار سال بزرگتر 

چشم   هیسا دم، یرو با تاسف تکون داد. موهام رو با سشوار خشک کردم، به پوستم کرم پودر مال  سرش
کردم، حاال   ملی انم بود مژه هام رو پر از ربه لبام زدم. تا در تو  ینی و رژ لب قرمز اتش  دمیکش یا رهیت

  دمیپوش ی.تاپ مشک ختمیصورتم ر یچشم بودن. موهام رو موج دار گوشه  یچشمام ده برابر قبل تو 
تاپ رو   نییبه پا کردم و پا   یجذب  یتاپم انداختم، ساپورت مشک  یرو رو یبلند ی مخمل  دیسف  یو پالتو

 چشمام زدم.  یرو رو  یمشک یگربه ا یها یافتاب نک یساپورت زدم. ع  ریز

 گفتم:  ییو دست به کمر، بهش نگاه کردم. با پرو دمیچرخ

 به مقصد.  یبرسون دیراننده منو با ی_اقا

 نگاهش متفاوت شد. از جا بلند شد و گفت:  دنم،یرو آورد باال و با د  سرش

 ه؟ یچه سرو وضع نیا-

 فهمم.  ی _ربطش رو به تو نم

 خورد، با خشم گفت:  یصورتم م  ینفس هاش تو  ستادفیا میدو قدم یسمتمش اوئمد، تو  به

 نشدم.  ی_درست لباس بپوش تا عصبان

 به چشماش زل زدم و گفتم:  یگستاخ  با

 شه؟  یم  یچ یبش  ی_عصبان

 . اوردمیخم به ابرو ن  یمردم ول  یدستم رو فشرد، از درد داشتم م مچ

 ...ینه دختر ول شده   ،یهست یخانم صوف گهیتو د ارم،ی ب ادتی  دیبا ست ین  ادتی_

.  دیاتاق پخش شد، صورتش به سمت مخالف چرخ یکه خورد تو یا دهیکش یگوشش، صدا  یتو زدم
 انگشت لرزونم رو باال آوردم و با خشم و بغض گفتم: 
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 . یچسبون  یکه به من انگ م یهست یتو ک ؟یزن  یجا م یبه من تهمت ب  ی_به چه حق

 هم فشرده شده، زمزمه کرد:   یرو ییتر فشرد، با دندون ها  شیرو ب دستم

 حد خودت رو بدون... -

 به عقب برداشت، زمزمه کرد:  یرو ول کرد و قدم  دستم

 ! ی_خانم صوف

اداش   ریهم فشردم ز یدر چشمام رو رو یرفت، در رو محکم بست. از صدا رونیسمت در رفت و ب  به
 رو در آوردم: 

 .یخانم صوف  ی_خانم صوف

بار زورش برم و لباسام رو عوض کنم. محال بود. وارد   ریخواستم ز  یرفتم، نم رونیاز در ب  ت،ی عصبان با
رفتم،   رونیب  یکه بهش توجه کنم، از در خروج  نیمبل نشسته بود، بدون ا  یشدم، منتظر رو یالب

  م،کرددست بلند  یتاکس یرفت، راهم رو کج کردم و جلو  نشیپشت سرم راه افتاد و به سمت ماش 
 شد و با خشم گفت:  دهیکش هویزدم، دستم  ینشون داده، پوزخند یچه واکنش نمی تونستم بب ینم

 ؟ یکن  یم ی_چه غلط

 . ستی_به تو مربوط ن

 خفه گفت:   ییتر فشرد، از درد لبم رو گاز گرفتم، با صدا  شیرو ب دستم

 . یاوردیشو تا کفرم رو در ن  نی_برو سوار ماش 

 و گفتم: دمیکش رونی رو بزور از دستش ب دستم

 ... دستم رو ول کن.امی_من با تو بهشت هم نم

 و گفت:  دیکش رونیسرش رو ب  یتاکس ی راننده

 اقا مزاحم شده؟ نی_خانم ا
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 گفتم:  عیسر

 _آره اقا مزاحم شده.

 گفت:  تیبا عصبان  آزاد

 ... ی_چه مزاحمت

 گفت:  تی با عصبان راننده

 خجالت بکش.  هیچه کار نی_اقا برو رد کارت ا

 داد زد:  تیبا عصبان  آزاد

 _همسرمه اقا همسرمه.

 شدم و گفتم:  یرو حفظ کردم، سوار تاکس یجد یهمون چهره  یرفت، ول  یل یو یلیلحظه دلم ق هی

 داره.  یعواقب  هی_با من بحث کردن 

 پنجره گذاشت و گفت:  یلبه  یشد، دستش رو رو  خم

 من صد تا عواقب داره. یبرا  ی_ول

  د،یزد و کنار کش  یپوزخند دم،یترس یچهره  دنیبا د دم،ی لحظه ترس  هیبود، که   یجد افشیقدر ق اون
 گاز گذاشت.  یراننده پاش رو رو

 خانم؟   می_کجا بر

که  نیفکر کردن به ا کردم با یبود. سع  میروز زندگ نی سرم امروز بهتر ری آموزشگاه رو دادم، خ آدرس
 خودم رو آروم کردم.  یکنم، کم  یرقص باله ثبت نام م یامروز برا

 نوشته بود:  رون،ی ب دمشیکش فیک  یبلند شد، از تو  لیموبا امکیپ یصدا

 . یخانم صوف  ین یب یکارت رو م  نیا ی_تالف

 کردم:  پیتا
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 . یبکن  ی تون  ینم  یغلط چی_ه

رو پاک کردم و دوباره    امیتونه بکنه، پ  ی غلط ها م یل یخ دمیکه کرده بود، فهم ییآوردن کارها ادیبه  با
 نوشتم: 

 عکس العمل داره.  کی ی_هر عمل 

 کنم.   یم یکرد، من هم تالف  یمعناست که اگه کار  نیخوبه! به ا  نیخب، ا  یلیخ

 زدم.   یلبخند نک،یاموزشگاه رقص پ یصورت   یتابلو دنیشدم، با د ادهی اموزشگاه پ یجلو

ثبت نام رو جلوم گذاشت. تند تند فرم رو پر   یبرگه  ستادم،یا یمنش زیم یعجله وارد شدم و جلو با
  یدادم که بعد از چک کردن، مبلغ یبرگه رو به دست منش   یکردم و نوع رقص رو باله زدم. با خوشحال

دادم  یخواست، خداروشکر پول بابا رو داشتم و الزم نبود از آزاد بخوام. کارت رو به دست منش  یرو م
کالس    یبرگذار   یاون برگه ساعت و روزها یبه دستم داد، تو یکه بعد از حساب کردن، تکه برگه ا

 نوشته شده بود تشکر کردم و از آموزشگاه خارج شدم. 

سر دادم،   یبلند یشکرت. خنده   ایخدا دم،یکش  یقینفس عمرو به آسمون گرفتم و با لبخند،  سرمو
جمله رو گفتم، که  نیا یو انرژ  یبشم. اون قدر از ته دل و با خوشحال  یحرفه ا  نیبالر هیمن قراره 

 و افکار مثبت شد.   یتمام جودم پر از انرژ 

پرداز،   ایهن روذ هی زه،ی روح پر انگ هیموفق شدن، داشتن  یقدم برا نیکردم به قدم زدن، اول شروع
 به هداف و آرزوها.  دنیباور، باوره رس  هیجنگجو و  یا هیروح 

هستن که مارو به  اهایرو نیچون ا ،یر ی خودت رو دست کم بگ  یاهایرو دی وقت نبا چیگن ه یم
گرده به قدرت   یموضوع برم  نیا  ،ینداشته باش دیبه هدفت ام دیوقت نبا چی رسونن و ه یهدف م

 .  نی جذب و تلق

 رو گرفتم، بعد از سه بوق جواب داد:   کایمل یو شماره  دمیکش رونیب  فمی ک یرو از تو یگوش

 _جونم؟ 

 گفتم؟ ن ی درمورد قدرت جذب و تلق یز یچ هی ادتهی_
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 شه. یبراورده م میرو باور داشته باش یز یچ هیما  یوقت  یگفت ی_آره م

 بشم.  نیبالر هیرقص، تا  یبرا  رمی روز م هی گفتم بالخره   ی_درسته، من دائم با خودم م

 _خب؟ 

کالس رقص ثبت نام   یشن، و درست بود، بالخره تو یمشکالت سد راهم م نی وقت نگفتم ا چی_و ه
 کردم. 

 ؟ یگ یم ی_نه بابا! جد

 اومدم.  رونی االن از کالس ب نی_آره هم

 _دمت گرم بابا، من بهش باور نداشتم. 

طوره اگه  نی واقعا هم  اد،یسرت م   یبترس   یگفت از هرچ ی_قدرت جذب مثل همون جمله است که م
 . یخور   یشکست م ت یشه و در نها  ی همون جذب م یفکر کن یدائم به افکار منف

 درسته؟ وفتنی یهم اتفاق م میخوب فکر کن  یزهای_و اگه به چ

 گردنش بود. یرو یخالکوب  هیشوهر قد بلند با  هیکه دائم دنبال  ای دن  درسته، مثل قای_دق

 خنده گفتم:  با

 اومد.  رشی_و گ

 تند تند گفت:   کایمل

 _پول پول پول پول.

 ؟ یگ یم ی_چ

 .وفتهیکنم که اتفاق ب  ی _دارم به پول فکر م

 خنده گفتم:  با

 . یدر کنارش تالش هم کن دیبا شه،یفقط فکر که نم وونهی_د
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 .یبابا گهی_اها درسته، پس برم تالش کنم د

 _بدرود. 

 گفت:  یرو گرفتم، همون حرف هارو تکرار کردم که ناز  یرو قطع کردم و شماره ناز   تلفن

طور هم شد، دائم  نیکنه و ا انتی که دوست دارم بهم خ   یکس دمیترس یم شهی _درسته واقعا من هم
 ذهنم بود.  یتفکر تو نیا

 گفتم:  یناراحت با

 تورو نداشت.  اقتی _ناراحت نباش، اون ل 

 داد و گفت:  رونی رو ب  نفسش

 چه خبر از آزاد؟  نمی بگو بب  م،یها فکر نکن زی چ نیخب به ا یل ی_خ

 خوشگلش رو بکنم. یخواد اون کله  یکنه دلم م یم  میداره روان ی_وا
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بهش نگاه   یچشم  ریگرفتم، ز  یرو م  بیکه پوست س یپام انداختم و در حال  یکی اون  یرو رو پام
  کلیه نی بود با کروات ست. بزور نگاهم رو برداشتم، جذاب تر دهیپوش یکردم. کت و شلوار سورمه ا

 کار کرده. شونه هام رو باال انداختم و گفتم:  کلشی ه یرو یل یرو داشت. معلومه خ

 _به من چه؟ خوش به حال زنش. 

اندازه عاشق همن و   یکه ب یهمون  ه؟یک  ندشیزن آ  یعنیحرف خودم،  نیلحظه دلم گرفت از ا  هی
 باهم خوشبختن؟ 

 هو؟ ی. چم شد دمیرو سر کش یخیاب  وانیدادم و ل رونیگرفتم، نفسم رو ب  گر

 و گفت:  دی بابا بزرگ نشست. بابا بزرگ قهوه رو سر کش  ی با ناز و عشوه وارد سالن شد و رو به رو ایدن

 شد. دهی اتاق چ یتو ایتمام جهاز رو ،یار ی ب ستین  ازین یا لهی_ازاد پسرم وس

 سرش رو تکون داد و گفت:  آزاد

 _ممنون از زحماتتون. 

پا و اون پا   نیا یبدجور اضطراب داشت و ه ای گذاشت. دن زی م یبزرگ با افتخار قهوه اش رو رو  بابا
شد و بهم نگاه کرد، بدون  نمینگاه سنگ  یبزنه. مشکوک بهش نگاه کردم، متوجه   یکرد تا حرف یم
شد و رو   ن نشون بده، سرش رو برگردوند. همون لحظه زن عمو با هول و وال وارد سال یکه واکنش نیا

 به بابا بزرگ گفت: 
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 _بابا تلفن با شما کار داره.

 ه؟ی_ک

پشت   ی صدا دنیبزرگ داد، اون هم گرفت و با شن نزد و فقط تلفن رو به دست بابا   یعمو حرف زن
داد، با خنده سالم و احوال  یرو در هوا تاب م  حشی که تسب یخط، گل از گلش شکفت و در حال 

 زد که بابا بزرگ لبخندش دو برابر شد و گفت:  یکه فرد پشت تلفن، حرف  نیکرد. مثل ا یپرس

 .دیار یب  فی_بله البته، تشر

 .دیبود  لی_هر وقت که ما

 نداره. یفرق چیچشم، فرهاد با پسر خودم ه ی_بله قدمتون رو

 النگوهاش به راه افتاد.  نگی و جل نگیدستاش رو تکون داد که جل یعمو با شادمان زن

  یبابا بزرگ تلفن رو قطع کرد، زن عمو با کنجکاو یاسوده شده، به مبل لم داد. وقت یالی با خ ایدن
 : د یپرس

 گفتن؟  یشد بابا بزرگ؟ چ  ی_چ

 یخاستگار  یام. پسرش فرهاد فردا شب برا یمیهمکاره قد ؟ یشناس یفالح رو که م ی_عروس اقا
 . انی یم ایدن

 داد.  یخودش، قر م یجا  یداده بودن، خوشحال شد و تو تابیکه بهش ت یمثل خر  ایدن

 گفت:  یبا خوشحال عمو  زن

 میبر دیبا میشناسم، پسرش ماهه ماه. قربون دخترم برم من، پاشو مامان وقت ندار ی_معلومه که م
 . دیخر

آزاد کنار گوشم   دم،یخند یم زیر  زی و همراه زن عمو از سالن خاج شدن. ر دیمثل فنر از جاش پر ایدن
 اهسته گفت: 

 .دنیدونستم انقدر شوهر ند ی_نم
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 گفت:  یما، با خوشحال دنیخنده هولش دادم عقب. ننه جون وارد سالن شد و با د با

 . نیچشم نخور  ن،یخوا  ی_خدا حفظتون کنه، چقدر همو م

 از جا بلند شد و گفت:  آزاد

 دستتون رو ببوسم.  دی_ممنون مادر جون، بزار 

ازاد  یکله  یرو یننه هم بوس د، یبوس  یدستش رو مجون دستش رو دراز کرد وهمزمان که آزاد  ننه
با ننه جون داشت    یرفتار خوب یل یبردم، آزاد خ  یدو نفر بود، لذت م نیا نیکه ب یت یمیصم  نیزد. از ا

 دوست داشت.  ادیز  یلیو ننه جون هم اون رو خ

 گفت:  قهوه رو بردارم که ننه جون وانیکرد. خم شدم ل یبلند یبه سمت در رفت، خداحافظ  آزاد

 _دختر برو شوهرت رو بدرقه کن. 

 گفتم:  یمصنوع یاز جا بلند شدم، با لبخند عیقهوه رو رها کردم و سر فنجون

 کار رو بکنم ننه جون. نیخواستم هم ی_ م

 شده بود.   کینزد یبه در خروج  گهیکه د دمیبهش رس یدنبال آزاد و وقت دمیبدو دو بدو

 زد و گفت:  ی من، پوزخند دنید با

 ؟ ی بدرقم کن ی_اومد

 . یکه بر نگرد ی_بر 

از پله ها باال رفتم و وارد  ،یصورتش بستم. با خوشحال   یبزنه، در رو تو یکه بزارم حرف  نیقبل از ا و
اتاق  گهید  نیافتاد که ا ادمیمتفاوت،  ونیو دکوراس  دی جد ییها لهیوس دنیشدم. با د  میمیاتاق قد
 ام رفتم.  یمت اتاق فعل . در رو بستم و به سستیمن ن

بود.  یروشن و قهوه ا  یاز دم کرم یاتاق، دهنم باز موند. همه چ ونیدکوراس دن یرو باز کردم، با د در
اتاق رو    وارینصف د بایرنگ بود و بزرگ، تقر یکرم  شی آرا زیبودند. م  یاتاق چرم یها لهیاکثر وس 

 یها  یلبودند، تخت و عس  یچرم داشت. پرده ها کرم یقهوه ا یلیپهن و طو یگرفته بود، صندل 
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اتاق   یو اون چراغ خواب بلند گوشه  یکرم   یعسل یرو یبودند، چراغ خواب ها یتخت قهوه ا یکنار 
انداخته  ن یزم  یرو ی کیکوچ یکنار تخت بود. فرش ساده  یمخمل یقهوه ا یبود. کاناپه   یهم کرم

عکس    بدونبودند و  یقهوه ا  شی آرا زی کنار م کیکوچ یبود. دو تا تابلو یشده بود که اون هم کرم
کار گوشه   ز ی رنگ بود. م یقرار داشت که کرم شیارا زیدر سمت راست م یرنگ ی بودند. کمد بزرگ کرم

 گذاشتن بود. لهیوس یمتر بود و هنوز هم جا برا ستی رنگ بود. اتاق دو یاتاق کنار پنجره قهوه ا ی

دو بود.   نیوسط ا  یبه عبارت ایکار. و  زیشد سمت چپ تخت و کنار م  یاتاق بود، در اصل م یدر تو هی
 و زرد داشت.خوشم اومد. ی کرم  نی ب یرنگ هیسقف،  ینور و فضا با چراغ خواب ها و چراغ ها

بود. تمام حمام با شمع   ییحمام و دستشو  سیبود، به سمتش رفتم و بازش کردم، سرو ی در کرم 
  یخوب یکردن و بو  یوان قرار گرفته بود که فضا رو روشن م یدر باال یرنگ یکلفت کرم  بلند و یها
جارو   نیکه ا  ییشده بود، سرخ شدم، کسا ختهیو داخل وان ر نیزم  یرو ییدادن، گل برگ ها یم
 کرده بودن؟ یکردن با خودشون چه فکر  نییتز

 ها بود. زیچ ن یرو گاز گرفتم و در رو بستم. در کمد رو باز کردم، پر از لباس و ا لبم

 و عطر و ادکلن قرار گرفته بود.  شی لوازم ارا یهم کل  شیآرا  زیم یرو یحت

 زد و گفت:  یوارد شد. لبخند نایبه در خورد و خاله م یا تقه

 _خوشت اومد؟ 

 خوشگل تر از قبل شده. یل یخ  اد،یز یل ی_خ

 نازک کرد و گفت:  یشمچ پشت

 نکن.   سهیشهال رو با من مقا یدم دست ی قهی_سل

تخت نشست و   نییپا  یعسل یزدم. رو  یبود. لبخند نای کار خاله م زهایچ نیو ا ونیدکوراس نیا پس
 گفت: 

 .یو االن منتظرش نباش  اد ی _آزاد زنگ زد گفت که بگم شب قبل شام م

 خشکم زد.   نایرو تکون دادم، کش موهام رو باز کردم، با حرف خاله م سرم
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 _چرا به خودت زنگ نزد؟

 ومن  کنان گفتم:  من

 بود متوجه نشدم.   لنتیسا ی_احتماال رو

 بود کرد و گفت:  شی ارا زیم یکه رو لمیبه موبا ینگاه

 طور بوده. نی_اها. حتما ا

 زدم و گفتم:  یاسترس  لبخند

 طوره.  نی_آره هم

 کار رو کرد.  نیدونم، از عمد ا یآزاد رو م دی پل  تیطوره. من ن  نیعمم. حتما که هم  انج

 که بحث رو عوض کنم گفتم:  نیا واسه

 . دمشیاومدم ند یاز وقت ؟یدی_دادمهر رو ند

 .شهیاستخدام یکه دنبال کارها نیشده. مثل ا دایکم پ یل ی_واال خ

 کنم. یمن اشتباه م د یروزا گرفته و ناراحته، شا نیکنم ا ی_حس م 

 طوره.  نیهم ،یکن  ی_نه اشتباه نم 

 گفتم:  نگران

 شده؟  یز ی_چرا چ

 .شهیکه نم رهیگ یک ی شی بگم. دلش پ  ی_واال چ

که دادمهر عاشقش شده و عکسش رو بهم نشون داد. ابروهام باال   یافتادم.همون دختر  یک ین ادی
 و گفتم:  دیپر

 چطور؟ -
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دل نه صد دل  هیشه، دادمهر هم   یدادمهر م یره و اون جا هم دانشگاه یخارج م هی_دختره با بورس
  شی شناس  یندارن، هم بابا بزرگ مخالفه، هم شهال. م ی خوب   یچون وضع مال  یشه ول  یعاشقش م

 کنه.  یطرف نگاه م بیکه، فقط به ج

 گفتم:  یکنه. با ناراحت یخودش هم رحم نم یبه بچه  یعمو شهال حت  زن

 کشه االن. یم  یچدادمهر،  چارهی _ب

 خواد.  یدختره رو م  یلیداغون شده. معلومه خ یل ی_پسرم خ

. هر  چارهیدادم، دادمهر ب  رونی نفسم رو ب یروتکون دادم. امان از دست تو بابا بزرگ. با کالفگ سرم
که   یا هیبورس یبرا  یبابا بزرگ. حت  ایگرفت  یرو م   یینها میزن عمو تصم  ایداشت،  یوقت خواسته ا

 ی نهخو  یکنار مامانش و تو دی گفت پسرم با یگرفت، همه مخالفت کردن، به خصوص زن عمو، م
طور   نیدل بابا بزرگ و زن عمو نرم شد، و هم یکم هیبق یخودش درسش رو بخونه. بعد از اصرار ها

 از حد عمو.  شیتالش ب 

ست با کارها و حرف هاش  تون  یدر خارج از کشور دادمهر، عمو بود، اگه عمو نم لیتحص  یاصل  لیدل
 خوند.   یدرس م رانیدل بابا بزرگ و بعد زن عمو رو نرم کنه، دادمهر ا

 کاناپه بلند شد و گفت:  یاز رو نایم خاله

خانم بگو امشب  هیبه فکر شوهرت باش، به سم ،یخواد ذهنت رو مشغول کن ی خب خاله، نم  یل ی_خ
 مورد عالقه اش رو بپزه. یغذا

گفت از فسنجون و عدس   یبودم که م  دهیاز طال جون شن ادمهیبود؟  یآزاد چ یمورد عالقه  یغذا
 زدم و گفتم:  یپلو متنفره. لبخند

 _آزاد عاشق فسنجون و عدس پلوِا. 

 و گفت:   دیدستش رو به بازوم کش یبا خوشحال  خاله

 .میغذاهارو دار نیخب خاله پس امشب هم یل ی_خ
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انداختم. آزاد  یک یاون  یاز اتاق خارج شد، با لبخند لب تخت نشستم و پام رو رو نایخاله م یوقت
 شهیشده افتاد. هم دهیکش یسر دادم، نگاهم به پرده ها  یبلند ی. خنده سهیخان امشب دهنت سرو

ا، دهنم باز  شده باشن. از جا بلند شدم و با کنار زدن پرده ه دهیکه پرده ها کش نیمتنفر بودم از ا
رفت. استخر   جیارتفاع سرم گ  دنیبا د  دم،یکش یبالکنه. سرک ستیکه پنجره ن   نجایا ایخدا یموند، وا

پرت بشم،   نییبود از بالکن به سمت پا  کیافتادم که نزد یشب خاستگار  ادهی پامون بود.  ری ز قایدق
  میبالکن از سنگ بود و حالت ن  نیراست، اما ا کیو   کیبود ، بار شهیاز ش  ،یالبته بالکن اتاق بغل

 داشت.  رهیدا

ساختنش که باشه، که بگن هست،   نیا یفقط برا ییجورا هیقسمت عمارته،  نی استفاده تر یب استخر
بچه که بودم، حدود    دم؛یترس یم ی. از بچگدمیترس  یبه شدت م ای. از اب و درمیاره ما استخر دار

  ای و وارد در ماز غفلت مامان بابا سو استفاده کرد  ا،یو لب در میشمال رفتهشت نه ساله. با مامان بابا  
شد که  ی شد و غرق شدم، اگه بابا موفق نم  یپام خال  ریهو ز کیکه برداشتم  ی شدم، با دو قدم اول

 نجاتم بده، االن مرده بودم.

رفتم، با   نییاومدم، ساعت نه شده بود، حتما تا االن شام رو اماده کردند. از پله ها پا رونی فکر ب از
شده بود. پشت سرش    رهیخ  لشیبه موبا بیبود و دست به ج ستادهیازاد که لب پله ها ا دنید
 یبا صدا د، یبه ذهنم رس یطان ی ش  یانقدر مشغول بود که متوجه حضور من نشد، فکر  ستادم،یا

 فتم.پخ گ  ،یبلند

 افتاد و شکست.  نی زم یرو یبد یاز دستش افتاد، با صدا  لشیو موبا دیجا پر از

 زدم من. با خشم به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد.  یچه گند یگرد شد، وا چشمام

 دندون نما گفتم:  یلبخند با

 . یصوف ی_سالم اقا

 گفت:  تی عصبان با

 بزرگ شو.  ا،یانقدر بچه نباش رو ه؟یچه کار نی_ا

 گفتم:  یآروم  یدفعه واقعا شرمنده شدم، با صدا نیرفت، ا ملبخند 
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 طور بشه. نیکردم ا  ی_ فکر نم

که   یرو برداشت و در حال   لشیکنم، محال بود. خم شد، موبا یداد معذرت خواه یغرورم اجازه م عمرا
 شد، گفت:   یاز کنارم رد م

 . ستیبد ن  یکن یعذر خواه هی_

 در آوردم:  اداشو

 برو بابا.    ست،ی بد ن یکن  یمعذرت خواه  هی_

بزرگ    یظرف ها دنیدونستم، شام اماده بود. با د  یشدم، همون طور که م یسالن غذاخور  وارد
 فونیخانم با عجله به سمت ا  هیبلند شد، سم فونیا  یکردم. صدا یفسنجون و پلو عدس،خنده ا

 بود؟   یک یعنی د،یدو

جا   نیکس نگفت امشب ا چیدر باز شد و طال جون بهمراه بابا رضا وارد شدن. چرا ه دم،یکش یسرک
طال رو بغل کردم و با بابا رضا دست دادم. طال  شه،یزدم و به سمتشون رفتم، مثل هم یلبخند ان؟یم

 گفت:  یجون با خوشحال

 ست؟ یپسرم کجاست؟ چرا کنارت ن  ،یچه خوشگل شد ی_چشم نخور 

ما   یعاشقانه  یرابطه   یرو  اریبس اریبودم طال جون بس ده یچند وقت، فهم نیطبق ا د،یباال پر ابروهام 
 زدم و گفتم:  یتصنع یوسواسه. لبخند

 کنه.  ی_باالست طالجون داره لباس عوض م 

کردم.  تشونیهدا  یاخوخانم داد. به سمت سالن غذ هیرنگش رو به دست سم یی پرمخمل طال یپالتو
 دنیگرم شد. طال جون با د کیبودن. همه بلند شدن و بازار سالم و عل  دهیدرست به موقع رس

 دهنش باز موند و به تته پته افتاد.  ز،یم یرو یغذاها

  یرفتم، به جسم محکم  یکه داشتم به عقب، م یطور   نیهم  دم،یآروم خودم رو به عقب کش  یلیخ
کارم ساختست. آروم خودم رو از    دمیآزاد، فهم یجد ی  افهیق دنیاال و با دبرخوردم. سرم رو آوردم ب

 کرد.   کی پدرو مادرش به سمتشون رفت و باهاشون سالم و عل  دنی. با ددمی کش رونیبغلش ب  یتو
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 گفت:  یآروم  یو با صدا  ستادیجون کنارم ا طال

 .نهیهم قایکه ازاد ازش متنفره دق ییغذا زمی _عز

 دهنم گرفتم و گفتم:  یباز به خودم گرفتم، مشتم رو جلو یمتعجب با دهن یحالت

 هستن که ازاد دوست داره.  ییغذاها نیکردم ا یطالجون؟ فکر م  ی_جد

 و گفت:  د یجون لبش رو گز طال

 خوره.   یهارو نم نیهم ا رهی بچم بم ی_وا

 .  دمیصداش کنار گوشم، از جا پر دنیآزاد بلند شد، با شن یصدا

 ان جان؟ مام ی_چ

 ه؟ یها نظرت چ م؟یسفارش بد ییغذا هیامشب  یخوا ی_پسرم م 

 بشر.   نی چقدر بچه ننه بود ا دم،یدلم به ازاد خند یتو

 غذاها...  نی_چرا مگه ا

  یدلم هار هار بهش م یدهنش موند. تو یپر از غذا، حرفش تو زیم دنیرو چرخوند و با د  سرش
 زدم. حیمل  یرفت. خصمانه بهم نگاه کرد، لبخند  یلیو یل ی دلم بدجور ق دم،یخند

 شناسم که...  یرستوران خوب م  هی م؟یسفارش بد یخوا یم  ه؟ی_پسرم نظرت چ

 وسط حرف طال جون و گفت:  دیپر آزاد

غذا عالقه داشت، منم عالقه  نیاشنا شدم، چون اون هم به ا ایکه با رو ی_ نه مامان اتفاقا از موقع
 کردم.  دایپ

 تعجب گفت:  جون با طال

 .یمتنفر بود  یاز همون بچگ یتالش کردم تا بخور   یلیچطور اخه من خ ؟ی_جد

 دستش رو دور شونم انداخت و گفت:  آزاد
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 .اره یبال رو سر ادم م  نیعشقه، هم  نی_مامان ا

 گفت:  ییبا عشق و عالقه بهمون نگاه کرد. ننه جون اومد جلو و با خوشرو طال

 لطفا.  دییبفرما  ز،یسر م  نیای _چرانم

طور با   نیپوکش داره که ا یکله  یتو ینقشه ا ه یحتما   یصوف یاقا نیاخ بدبخت شدم، ا اخ
ه کردم. بدون  مشکوک، بهش نگا یکردم و با حالت زیحرف رو زد. چشمام رو ر  نیو لبخند ا نانیاطم
 گفت:  یو با لبخون  دیباال پر ا یدن  ی. ابروهانمیعقب تا بش دیرو کش   یکه بهم نگاه کنه، صندل نیا

 چه جنتلمن. -

 هیکنه،  ینم  ی تالف ا،ی رو الی خیکنه. ب یجنتلمن عمل م  ضیکه ضد و نق  ین یخلوت بب یحتما تو دیبا
 زد:  ادی از درونم فر ییصدا

 دفاع کنه.   گرانیدونه چطور از خودش و د ی م له،یاون وک چارهی ب-

  ریاروم، همون طور که ز یلی. خدمیرو حفظ کنه که فکر نکنه ترس   میخونسرد  دیخب، حاال با  یلیخ
و  دی از ساالد رو کش ی. کامال خونسرد کمدمیاز عدس پلو کش یکردم، کم   یبهش نگاه م یچشم

 گفتم:  عی. سردیبه ذهنم رس یمشغول خوردن شد. فکر 

 کن.  لی لطفا م یالغر شد یلی خ ؟یخور  یچرا عدس پلو نم زمی _عز

 هیبهم نگاه کرد.   یخون  یکه سرش روبلند کنه، با چشمان نیکه داشت، بدون ا یپر   یدهن کم با
 بودمش. دهیند  یعصبان نقدریتا حاال ا دم،یلحظه گرخ 

رو برداشت تا از پلو عدس بکشه،    ریزد و کفگ  یهمه به سمتمون برگشته بود، ناچارا بزور لبخند نگاه
. ظرف رو  ختمیبراش ر ری گذاشتم، دستم رو جلو بردم و  دو کفگ زی م یارنجم رو رو خت،یر ری نصف کفگ

و   سیف  همونچونم زدم و با لبخند بهش دادم، با  ریبود رو ز  زی م یکه ارنجش رو یبرداشتم ، دست
 متوجه نشه، گفت:  یکرد تا کس یلب زمزمه م ری که ز ینگاه، در حال

 . ی_گور خودت رو کند

 آروم گفتم:  ،یبا لبخند، و خونسرد منم
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 بابا.  مین یب  نیشی_ب

اومد.  یخورد، کامال مشخص بود که بهش فشار م  یصاف و درست نشستم. بزور م  یصندل یرو
 . دیکش رونمیاز فکر ب نایخاله م یصدا

 .گهیبخور د ؟یخور  ی_خاله جان چرا نم 

 بدون فلفل رو دوست نداره!  یغذا  ایرو د؟ید ی_خاله جان اون فلفل رو به من م

 تند باشم.  یبخورم عاشق غذا زی زده؟ من چ یحرف   نیهمچ یگفته؟ ک یگرد شد، ک  چشمام

مرموز   ید، پوزخند دا یبا لبخند فلفل رو به دست آزاد داد، آزاد همونطور که سر فلفل رو تاب م خاله
بشقاب،   یزده ام، فلفل رو تاب داد و تمام برنج تو  رتیح یچشم ها یکارو نکن. جلو نیزد. تروخدا ا

 در اومد. اهیبه رنگ فلفل س

زن عمو شهال، خاله  ا،ی دهنم رو بزور قورت دادم، حاال من چطور بخورم؟ اروم سرم رو باال اوردم، دن اب
شده بودند. دوباره اب دهنم رو قورت دادم، سرم رو   رهی بزرگ بهم خ عمو مسعود و بابا  نا،یوم  نایت

اعصابم بود، نگاه کردم. بالاجبار، قاشق رو   یبرگردوندم و به چهره اش که با اون پوزخند کجش، رو
زد، باعث شد که   شیکه به زبونم و سقف دهنم ات یدهنم گذاشتم. تند یاز برنج رو تو یبرداشتم و کم 

تر سرفم گرفت و با   شیکتفم رو ضربه زد، ب نیکردم، آزاد ب یبا شدت سرفه م وفتم،یبه سرفه ب
 وانیرو دراز کرد و ل  ستشبهش نگاه کردم. کل نگاه ها به سمت ما برگشته بود. ازاد د  تیعصبان 
که   یدنیاز تنها نوش تر سرفم گرفت. شیب  ،یویدلستر ک دنیروبه سمتم گرفت. با د یویدلستر ک یحاو

 بلند گفت:  ییو صدا یطور کرد. خاله با نگران  نیدونست که ا ی بود. انگار خوب م  نیمتنفر بودم، هم

 .یش   یخفه م یدار  ی، وا  یبخور سرخ شد  ای_رو

رو به دهنم  وانیصورتم قرار گرفت و ل  یدست ازاد جلو هوی کیرو باال اوردم تا بگم نه، که  سرم
 یدهنم جا کردم. طعمش که تو یشد، بزور همرو تو  ریبه سمت دهنم سراز وانی ل درون عیچسبوند، ما

سمت   هخودم رو گرفتم، گردنم رو ب یباعث شد حالت تهوع بهم دست بده، بزور جلو  د،یچ یپ یدهنم م
خودم، حالت تهوع    اریقورت دادم. اون قدر حالم رو بد کرد که بدون اخت کمیو با زور،   دمیباال کش

کردم، شلوار مبارک آزاد   دایدهنم پ یکردن محتو  یخال ی که برا یی جا  نیبهم دست داد و اول یدیشد
 بود.



 ی آقا و خانم صوف 

197 
 

 . ایرو ی_اه، حالم رو بهم زد

 شد!  یچ  نیبب یوا ی_ا

 حالت خوبه؟  ؟ی_خاله جان خوب

 اد؟ ی _عمو نفست باال م

تر از   شی شدن و ب  عیداشتم، بدتر از اون، حس کنف شدن، ضا جهیسر گ کمیرو تکون دادم،  رمس
نگاه   یکه به کس نیکردم. از جا بلند شدم و بدون ا یوجودم به شدت حس م ی همه، خار شدن رو تو

 کنم، بدو بدو از پله ها باال رفتم، بغض راه گلوم رو بسته بود. 

قرار  گهی د ن،ییپا دیکردم بدجور کالسم کش یدستم بندازه، حس م مسخرم کنه و یلیقراره خ  حتما
لباس   یعرضه و مزخرم که رو یب  یدختر دست و پا چلت  هیمثل سابق بهم نگاه کنه. االن من  ستین

 . ارهیمردم باال م 

آزاد   یجلو  یطور  نیخواستم ا ی. نم هیگر ری دادم و زدم ز هیاتاق شدم ودر رو قفل کردم، به در تک  وارد
برم حموم، از استفراغ متنفر   خواستمی. مدمیلبم کش یبرداشتم و محکم رو یابروم بره. دستمال 

اب   ریزگرفته. وارد حمام شدم، دوش رو باز کردم و  یگند  یکردم کل تن و بدنم بو یبودم،حس م
 گرم، تن و بدنم رو شستم.

  یموهام رو با حوله  دم،یچ یودم پرو دور خ دیسف یحموم بودم، حوله  یتو یساعت  کی  ای مین حدود
 نهیا یاز پشت در بلند شد. از جلو یز یر یجمع کردم. حاال حالم بهتر شده بود. صدا  د،یکوچک تر سف

در   یداده بود. با صدا هیپشت در به چارچوب تک  یقفل در رو باز کردم. جسم ،ی کنار رفتم و با کنجکاو
شده بود. از چهره اش معلوم بود که  ئتیاش قابل رو افهیخورد و سرش رو چرخوند. حاال ق  یتکون 

 کردم گفتم: ینگاه م نیهمون طور که به زم ،یجد  یا افهی خوابه. با ق

 ؟ یدیخواب  نجای_چرا ا

 .یکه در رو قفل کرده بود دی_ببخش
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ساعدش   د، یکاناپه دراز کش یکتش رو برداشت، از کنارم رد شد و رو ن،یزم یبلند شدن از رو  نیح در
.  نیزم یرو یک یکاناپه گذاشت و اون  یلبه  یپاش رو رو هیگذاشت.  شیشونی چشماش و پ یرو رو

 بد قواره بخوابه؟   یصدف  یکاناپه  نیا یخواست رو  یدلم براش سوخت، چطور م

مسخرم کنه، فقط از کنارم گذشت،   ای ارهیکه به روم ب نی رو برداشتم و وارد حمام شدم، بدون ا لباسام
لبام شکل گرفت. اون طور که   یرو یح یرفتارش، اون تخص بودنش درست مثل قبل بود. لبخند مل

 با شعور تر از تصور من بود.   یلیکردم نبود، بلکه خ یفکر م 

تخت انداختم، دستم رو دراز   یاومدم. خودم رو رو  رونیمام ب رو با حوله خشک کردم و از ح موهام
چشمم به آزاد خورد، چقدر آروم   ،یقبل از خاموش  ی کردم تا چراغ خواب رو خاموش کنم، لحظه 

 بود.  دهیخواب

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

که زودتر از من رفته بود. به ساعت   نیشدم که ازاد نبود. مثل ا  داریاز خواب ب یروز بعد، وقت صبح
روز   نی به بدنم دادم. امروز اول  یتخت بلند شدم و کش و قوس یبود. از رو میکردم، ده ون یهنگا

گوجه  دم،نشستم، اول از همه موهام رو شونه کر  شیارا زی پشت م  ،یو خوشحال یکالس بود. با انرژ 
موقع برگشت از کالس، لباس و کفش مخصوص   روزیکردم. د یحی مل ینارنج  شی کردم و بستم. ارا یا



 ی آقا و خانم صوف 

199 
 

. از  یبه همراه شلوار مشک  دمیپوش یساده ا یصورت راهنی ام گذاشتم. پ یکول ی. همه رو تو دمیهم خر
  ین یب یو جلو شتمافتاد. حتما مال آزاده، بردا زی م یرو یبلند شدم. چشمم به ادکلن مشک  یصندل یرو

 نشست.   یمام گرفتم، همون عطر تلخ بود. چقدر به دل 

. چون امروز خوشحال بودم، حس  ومدی یآشپزخونه م  یاز تو ییشدم، سرو صداها ری پله ها سراز از
  یبه اهال ،یبلند یوارد اشپزخونه شدم و با صدا یعمارت. با انرژ  نیا یخوبه، حت زی کردم همه چ یم

 اشپزخونه سالم کردم. 

 داد و گفت:  هیتک   نتی با استرس به کاب ای . دندیجوابم رو داد و حالم رو پرس  یبا شادمان  زجونیعز

 بپوشم.  یدونم امروز چ  ی_نم

 رو باال اوردم و گفتم: سرم

 .یبردار  یکی  یتون  یدارم، م اد یز  دیجد ی_لباس ها

 .یمهربون  یلیخ  یمرس ا؟ یرو  یگ یم ی_جد

دهنم گذاشتم و سرم روتکون دادم. ساعت چهار کالس  یمربا تو یزدم. لقمه ا یمسخره ا لبخند
  یمورد عالقم رو موقع تماشا یغذا دیتلف کردن داشتم. اول از همه با یوقت برا یداشتم، هنوز کل

.  ستیمورد عالقه ن یغذا دم،یکش  یرو باز کردم و سرک خچالیمورد عالقم، بخورم. در  یلی خ الیسر
برداشتم به   یپسی ظرف بزرگ چ نتیکاب یمحکم بستم. از تونگاه کردم و در رو  خچالیخصمانه به 

تخت نشستم،   یهمراه دلستر البالو. اروم اروم از پله ها باال رفتم. در رو با پا باز کردم و وارد شدم، رو
نوشته بود" سفارش   هک  غات،یاز تبل  یکی دنیبرام اومد، با د غاتیتبلت رو روشن کردم. چند تا تبل

نرم و   یکاناپه  هیبود.  ادی کردم. تنوع مبل ها ز کی کل تی سا یبه سرم زد. رو ی انواع مبل منزل" فکر 
 . یسوم، اتاق چهارم، کنج اتاق به نام ازاد صوف یادرس طبقه  یخواستم برا  یراحت م

گرد   یبالشتک ها ساده با یزدم. مبل سه نفره   یطانیش  یخورد. لبخند یگل گل یبه مبل کرم  چشمم
 سبز روشن داشت.  یبا برگ ها یصورت  ز ی ر یبود. گل ها یکرم

 . دیرس یکه فردا م ن یدهنم گذاشتم و مبل رو سفارش دادم. مثل ا یتو پسیچ کهیت هی
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رو   الیسر  نیکردم. بار سوم بود که ا کی فرزند کل یعنیمحبوبم،  الیسر یرو ،یز ی از کرم ر یخال   یدل با
 . دمید یاز اول م

ساعت، چشمام گرد شد و با   دنیاومدم، با د رونیب الی ساعت چهار بود که از بحر سر یها کینزد
 اماده بود. زی . خداروشکر از قبل همه چنییپا دمی تخت پر یعجله از رو

پله ها دوشم انداختم و با عجله، از   ی. کوله ام رو رونیبه تن کردم، با شلوار ج یمشک یساده  یمانتو
 گرفتم و به سمت کالس، حرکت کردم.  یرفتم. تاکس  نییپا

 دادم.  یو تاب م دم یچی پ یهم م یذوق و شوق داشتم، با استرس انگشتام رو تو یخل

  ی. سرم رو تکون دادم و از افکار منفیش یمنگال م  هیشب یکن  یکارو م نی ا یگفت وقت یم ایدن
شدم.   ادهی پ  نیرو حساب کردم و از ماش هی. کرادمیبه مقصد رس  عیکردم. دم راننده گرم سر یر یجلوگ

 و وارد اموزشگاه شدم.  دمیکش یق ینفس عم

 *** 

  یبودم، انرژ   دنیو رقص دنیپر نییساعت تمام در حال باال پا  کیاز اموزشگاه خارج شدم،  ، یخستگ با
 گفت:  یکردم که مرب دایپ  یرو موقع

 . یباش نی بهتر ی تون  یخوبه و با پرورش م یل ی_استعدادت خ

 کمیبلند کردم. سوار شدم و ادرس عمارت رو دادم.  یتاکس  یزدم و دستم رو جلو  یلبخند یحال یب  با
  یدوش م هیشم و  یوارد اتاق م میبرسم به عمارت، مستق  ی. وقتادی چشمام رو بستم تا حالم جا ب

 . ردموارد اتاق بشم، لباس عوض کنم و برگ میمستق  دیافتادم. کنسل شد، با یخاستگار   ادی. رمیگ

شدم، وارد عمارت شدم و با سرعت، از راهرو و پله ها رد شدم تا به اتاق   ادهیپ ی عمارت از تاکس یجلو
به تن کردم   یرنگ  ییگربه شور کردم و برگشتم. کت و شلوار طال یگفتم، به عبارت  یعیبرسم، دوش سر

کردم.   یخودم خال یکردم و عطر رو رو یو کوتاه عیسر  شی سرم بستم. آرا یم رو محکم،باال و موها
رفته   ادشیرفتم. استرس داشتم، نکنه   یور اتاق، به اون ور م نیاز ا یبود، با کالفگ ومدهیآزاد هنوز ن

  تی جواب نداد. با عصبان یزنگ زدم ول  لشی. چند بار به موباایخدا یوا اد؟ی و ن  هیامشب خاستگار
 مجلس حاضر بشم.   یو تو  مبر نیی پا ییشم اگه تنها یم  عیضا یلیتخت انداختم. خ یرو رو  لیموبا
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 مونه. یمن م  یباشه، رو ایدن  یکه رو نیا ینگاه ها جا یوقت همه  اون

 پر یخانواده   دم،یکش یبالکن سرک یبلند شد. از تو یادی ز ییهشت شده بود. سرو صداها ساعت
بودمشون، تاجر   دهیوارد شدند که از قبل د  یوارد شدند. اول از همه زن و مرد مسن یکی و ش  تی جمع

 بابا بزرگ.  یساله   نیمعروف فرش و همکار و دوست چند

  یبود. دختر کم سن و سال کی و پ کیزد و ش یجوون م  یلیداشت که بر خالف سنش،خ  یمسن زن
و هشت ساله وارد   ستیسن داشته باشه. بعد از اون فرهاده ب یستی خورد نوزده ب یوارد شد، بهش م 

  کهی به دست داشت. در اخر پسر کوچ یرنگ  یرنگ  یداشت. دست گل بزرگ  کلیتر از چهره، ه  شیشد. ب
دادم و با   رونی درموردشون نداشتم. نفسم رو ب یاطالعات ادی و چهار ساله بود. ز  ستیب  شد،وارد 
 رفتم. امان از دست تو آزاد. رونی اتاق باز  ت،یعصبان 

رفتم، همزمان در باز شد و مهمونا به داخل    نییکردم خودم رو خوشحال نشون بدم، از پله ها پا یسع
  دنیسرش رو بلند کرد و با د کهیبه راه افتاد، همون لحظه پسر کوچ   یگرم کی شدند. سالم عل   ریسراز

توجه    بهشکه  نیوارد شده باشه. بدون ا یز یچ  نیهمچ  ای. انگار که بهش شک ستادیمن، از حرکت ا
دستم رو باال گرفت و   ییکردم. خانم فالح با خوشرو کی کنم، به سمت مامان باباش رفتم و سالم عل 

 گفت: 

 .ییبایز یواو چه حلقه   زم،ی_مبارک باشه ازدواجت عز

بود و   نیگفت، چقدر ناز بود. تک نگ یکردم. تازه به حلقه ام دقت کردم. راست م  یو تشکر  دمیخند
 شده بود.  دهیپوش زی ر یها نی. دور حلقه از نگدیسف  یبا طال

 ازدواج کرده؟ ؟ی_چ

 رو باال اوردم و به پسره نگاه کردم. چرا انقدر تعجب کرد؟  سرم

 . میشرکت کرده بود شونیسم عروسمرا یما تو یبود کای که تو امر یهمون موقع  زمی _بله عز

بود که چرا انقدر شوکه شد؟ خواهرش   نیشد. تعجبم از ا  یکردن، خال یکه بادش رو خال یبادکنک  مثل
 و گفت:   دیخودش رو جلو کش

 هستم.  ماهی_فر
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 رو فشردم و گفتم: دستش

 _خوشبختم. 

 فالح رو به من کرد و گفت:  خانم

 . هیری نظ یپسر پرفکت و ب  یلیظش کنه خ دوباره امشب، خدا حف   مینیب  ی_شوهرت رو م

 گفتم:  یاروم یبود که لبام رو غنچه کرده باشم. با صدا نیا هیتر شب  شی زدم. ب یزورک   لبخند

 شده.  یا دهیچی پ  یلیخ  یپرونده   هی ری و درگ هیدلسوز یل یخ  لیاخه وک ادیم رید  کمی_راستش امشب 

 بازوم گذاشت و گفت:  یدستش رو رو د،یباال پر ابروهاش

 . ستین  ی_اها مشکل

بکش و باز هم کنترل کن،   قیخودت رو کنترل کن، نفس عم  ایبابا، رو یهم هست. ا یپس مشکل  نه
 فقط انجامش بده. 

 رو به پسره گفت:  ماهیفر

 م؟ یرد بش یراه بد   یخوای_فربد نم

زدم. زن عمو شهال به سمت   ی. لبخند زورکدیاسمش فربده، بزور خودش رو کنار کش دمیکه فهم  پسره
 گوشم اروم گفت:   ری کرد.ننه جون ز شونی راهنما  ییرایسالن پذ

 زشته نباشه.   اد،ی_دختر شوهرت کجاست؟ زنگ بزن بهش بگو ب

کردم. از دست    یپوست دستم حس م یبا حرص، دستام رو مشت کردم. فرو رفتن ناخن هام رو تو 
از   دنشیبار، دادمهر وارد شد. با د نیازاد، هم نبودنش دردسره هم بودنش. در دوباره باز شد و ا نیا

 از سرو چهره اش مشخص بود.   یحوصلگ  یو ب یو به سمتش رفتم. خستگ  دمیاز جا پر یخوشحال

 .یشد دا یسالم دادمهر، کم پ_

 داغون شده بود.  یلیدر اورده بود. دلم کباب شد براش. خ  شیر یزد،کم  یخسته ا  لبخند
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 حالت چطوره؟  که،ی _سالم کوچ

 تو حالت چطوره؟ اوضاع و احوالت خوبه؟  ،ی_خوبم داد

 . میبر ا ی خودت رو ناراحت نکن ب  ال،یخی بگم. ب ی_چ

مبل دو نفره نشستم. دستم   یحوصله رو  ینشست و من ب ایار دندادمهر کن م،یشد  ییرای سالن پذ وارد
خودشون نشستند و مشغول حرف زدن شدند.    یشدم. همه سر جا رهی چونم زدم و به اطراف خ ری رو ز

  طبقابرا بود. بابا بزرگ  یتو یدادمهر گل از گلش شکفت. ننه جون که از خوشحال  دنیزن عمو با د
شد.  یم میقا  الشیب یپشت س شهی ناراحت،  لبخندش هم ایحدس زد خوشحاله  ادیشد ز یمعمول نم

  یعموها و خاله ها و عمه ها مشغول پچ پچ کردن و صحبت بودند.حوصلم به شدت سر م ی هیبق
 رفت. 

. نمی محبوبم رو بب الیپام بزارم و سر یلب تاپ رو رو رون،ی جمع بکشم ب نیخواد از ا یواقعا دلم م االن
خواست هر چه   ی. دلم میخاستگار   یلعنت  یزدن، جز موضوع اصل  یحرف م  یاز هر در  یساعت مین

 : دیبهم کرد و اروم پرس یزودتر تموم بشه بره. بابا بزرگ اشاره ا

 _دختر شوهرت کجاست پس؟ 

 بلند شد:  ییصدا  هویبزنم که   یدهنم باز کردم تا حرف ره،یبگ میکم مونده بود گر گهید

 . دمیرس  رید کمی د ی_سالم بر همه ببخش

گردنم  یآزاد دهنم باز موند. صاف اومد نشست کنار من و دستش رو تو دنمیرو برگردوندم، با د  سرم
 گفتم: تی لب با عصبان ری. ز ختیانداخت. قلبم ر

 ؟یبود  ی_کدوم گور 

 گفت:  اروم

 ؟یداد یرو جواب نم تی _چرا گوش

 _سوالم رو با سوال جواب نده. 

 داشتم، سرم شلوغ بود.  دهیچیپ یپرونده  هیخب،  یل ی_خ
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 رو به سرم گرفتم و با حرص گفتم:  دستم

 جواب بده.  رمیگ یکه م  یی_لطفا به تماس ها

 فالح تکون داد.  یاقا یزد، سرش رو هم برا ینگفت و همون طور که لبخند یز یچ

و فرهاد باهم صحبت کنن،   ایقرار گرفت. حرف هارو زدن و قرار شد که دن یموضوع اصل  یرو بحث
از خلوتشون نگذشته بود که خندون برگشتن  قهیرو بگن. پنج دق ییسنگاشون رو وا کنن و جواب نها

  یسرگرم یبرا یموضوع هیهم  ایدست بلند شد. خب خداروشکر دن  یداد، صدا ایکه دن یو با بله ا
 سر کچل من برداشت. کرد و دست از  دایپ

کردم و بدو بدو از پله ها باال رفتم.    یسر سر  یکه مراسم تموم شد و عزم رفتن کردند، خداحافظ  نیهم
کردن   لکسیتخت ولو شدم. چقدر خسته بودم. اون قدر تنم کوفته بود، که دلم ر یدرو بستم و رو

باز شد.   یبد  یدر با صدا هویم، حموم بر  یخواست. لباسام رو در اوردم تا تو ی وان با اب گرم م  یتو
 زدم:   غی. چشماش گرد شد. جدمیزدم و به عقب پر  یغیج

 منحرف.  شعوری_روت رو برگردون ب

  نیزم یزد. با حرص، لباسام رو جمع کردم و وارد حموم شدم، پام رو محکم رو  یبرگشت و چرخ  آروم
 .  ینکبت  یزندگ  نی. لعنت به ادمیکش یخفه ا غی و ج  دمیکوب

  هیکه اسلش، از همون ها که تهشون  ی مبل نشسته بود، با شلوار مشک یاومدم، رو رونی حموم ب از
به   یدیکوتاه نازک سف نیاست راهنیشلوار زده بود. پ  ریکه ز دیکش پهن داشتند، به همراه جوراب سف
. لب  اشچشم یرو زده بود رو یپهن یو کم یبا فرم مشک نکیتن داشت. موهاش رو داده بود باال و ع

 نیتا باالش رو اسکن کردم. بدون ا نییاز پا  قایپاش گذاشته بود. دق یرنگ رو رو  یطوس فونی تاپ ا
 که سرش رو بلند کنه گفت: 

 _مورد پسند واقع شدم؟

 که بهش نگاه کنم گفتم:  نیتخت انداختم، بدون ا یحرکت در اوردم و رو هیموهام رو با  یرو ی حوله

 . ری _خ

 . یو زوم بود ومدی_خوبه خوشت ن
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 خلقت تو داشته.  یبرا یلیخدا چه دل  یکرد ی _داشتم فکر م

 کرد گفت:  یم پی که تا یحال  در

 . یفهم یخلقت من رو هم م لیتورو خلق کرده، دل لیبه چه دل یدی_هر وقت فهم 

  یتو یزد، ول  ینگاهش خنده موج م یرو در اوردم، اروم سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد. تو اداش
به اطرافم نگاه   الیخی تلفن من که نبود، ب یزنگ تلفن بلند شد. صدا یطور نبود. صدا نیچهره اش ا

 و گفت:  یکردم.اشاره کرد به قسمت

 . یرو بد  لی لطفا... موبا شهی_م

هم ست لب تاپ بود.   لیاز تخت که اشاره کرده بود، نگاه کردم. موبا یمترو چرخوندم و به قس سرم
که  نیرو بهش برسونم،قبل از ا لی کرد، بلند شدم تا موبا  یم ییصحفه خودنما  یرو یر یمن یاسم اقا

 باال اومد.  لی بهش برسم، تماس قطع شد و اعالنات موبا

من گذاشته بود،  یکه رو یاسم دنیا دکرده بود" جواب نده" ب ویخودم خورد. س یبه شماره  چشمم
 چشمام گرد شد و با تعجب گفتم: 

 جواب نده؟ یکرد وی _من رو س

 سرش رو اورد باال و گفت:  ستاد،یکردن ا پی لحظه دستاش از تا هی

 کنم؟  وتیعشقم س یخواست  ی_پس م

 حرص گفتم:  با

 . ای_من اسم دارم اسم، اسمم رو

ضربه رو به   ن یهم  یاش خورد. لعنت کهی ت شی به شکم ش  میرو به سمتش پرت کردم که مستق  لیموبا
 . ستیهم ن الشیخ  نیع  نیکما بودم، اما ا یزدن االن تو یمن م
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شدن متنفرم. باز هم آزاد    داریاز صبح ب یشدم. لعنت داریبلند باال از خواب ب یا ازهی روز بعد، با خم صبح
وارد   یحال  یره. با ب یم کنهی شه سرو صدا م یم  داریب  یبشر، اول صبح   نیا هینبود، چه خروس

گه ی د یناراحت شدم و از جهت یشدم و مسواک زدم. امروز کالس نداشتم، از جهت  ییدستشو
به تن کردم و تلفن رو    ییربدوشامبر طال هیرو ندارم.  ی چیه یخوشحال، چون واقعا امروز حوصله 

 تزایپ هیرو گرفتم و   یفست فود ینداشتم. شماره  یبرداشتم. اهل صبحونه نبودم و بهش عالقه ا
 سفارش دادم. عاشقش بودم.

گشتن و فکر کردن، در اخر   یبعد از کل شهیگشتم. مثل هم لمیتبلت دنبال ف  یبرسه، تو  تزایپ  یوقت تا
بود   الیشدم. اواسط سر دنیرو تا بنا گوش باز کردم و مشغول د شمیفرزند رو انتخاب کردم. ن الیسر

 یا  کهیع ت یکردم و سر یوارد شد. تشکر  تزایپ یخانم، با جعبه   هیبه در خورد و سم یکه تقه ا
  نیو تا اخر  تزاست،یکه زدم، چشمام رو از لذت بستم، عشق اول و اخر من پ  یگاز  نیبرداشتم. با اول
 مونم.  یبهش وفادار م میلحظات زندگ

 و گفتم:  دمیبه شدت باز شد، و آزاد با عجله به داخل اومد، از جا پر در

 شده؟   ی_چ

 ؟یدیبود ند نجایا ی رنگ  یکرم ی_پرونده 

 لحظه سکوت کردم، به شدت مشغول گشتن بود، اهسته گفتم:  هی
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 سطل اشغال؟  یباهاش پشه کشتم و بعد انداختمش تو شبیکه من د هی_منظورت همون 

کشتم.   یدفعه قطعا م نیهمون طور که پشت به من بود. فاتحه ام رو خوندم. ا ستاد،یحرکت ا از
خوام" با    ی" معذرت مهیشب یکرد. جمله ابهم نگاه  ن،یخون  ییسرش رو اروم برگردوند، با چشما

 اومد. رونیکم و لرزون، از دهنم ب یلیخ  ییصدا

به در نگاه کردم، چه   ده،یبلند شد. ترس نیی از پا یداد بلند یرو باز کرد تا هوار بکشه که صدا دهنش
و با عجله،   مینگاه کرد گهیشده. همزمان به همد یچ یعن یبابا بزرگ بود.  یصدا  هیافتاده. شب یاتفاق

  تیبزرگ با عصبان  ابا بودن، ب ستادهیهمه ا ،یدر ورود ی. دم پله ها، رو به رو می دیدو رونیبه سمت ب 
کرد.   یمشت شده به بابا بزرگ نگاه م ییسرخ، و دست ها یدادمهر با چهره ا  د،یکش یم ادیداد و فر

 . دیشونم باال پر د،یکه عمو کش یاشنا بود. با داد فشای خورد، چقدر ق شی چشم به در کنار

 دادمهر؟ یکرد یغلط نی همچ ی_تو به چه حق

 گفت:  تی با عصبان دادمهر

 عمارته. نی ا یبه بعد زن منه، و جاش تو  نیاز ا یک ی_ن

کرد، کرد؟ زن عمو با   یم دیرو که نبا یدهنم گرفتم، نکنه همون کار  یگرد شد، دستم رو جلو چشمام
 خشم گفت: 

 .یستیپسر من ن گهی_تف! تف به تو دادمهر، تو د

 : دیکش ادیخفه شده فر ییبزرگ با صدا  بابا

 خونه. نیا یدختر نه کنار توِا نه تو نیا یمگه من نگفتم جا-

  نای . خاله تنی شل شد و افتاد زم هوی انداخت. زن عمو  ریچشماش پر از اشک شد و سرش رو به ز یک ین
اب قند باال سرش ظاهر شد. جلو   وانی ل هیخانم با  هی و اسم زن عمو رو صدا کرد. سم دیکش  یغیج

 رفتم و رو به بابا بزرگ گفتم: 

 ؟ ینی ب یحالشون رو نم   ؟یکن یگندش م نقدریداره؟ چرا ا یرادی_ بابا بزرگ مگه چه ا

 کار بزرگتر ها دخالت نکن، بکش عقب. ی_تو تو
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 که باال رفته بود گفت:  ییتن صداو  تی با عصبان دادمهر

  ن،یبزرگمون کرد نیخواست یاونطور که م ن،یبهمون نداد میخواست  یهر چ ی_ چرا بکشه کنار؟ از بچگ
 وانهیدختر رو دوست دارم، اقا د ن یتو دخالت نکن تو ساکت باش. من ا نیگفت میزد  یهر موقع حرف
 وار عاشقشم. 

 دخالت کرد و گفت:  یموضوع  یبار تو  نیاول یغفور برا عمو

 ن؟ یخانواده عقد کرد تی درسته که بدون رضا نی_پسر اخه ا

دادمهر  یبود. دلم برا   نیبابا بزرگ هم  تی همه عصبان ن یا لیباز موند،عقد کرده بودن، پس دل دهنم
. زن عمو شهال با  میساخت یو م می سوخت یهدف هامون م یبرا دیسوخت، درست مثل من بود، با یم

 اله گفت: اه و ن

 کنه.  یمارو هم ادم حساب نم گهیچقدر سرخود شده. د نیاز بچه بزرگ کردنم، بب نی_ا

 گفت:  نای ت خاله

 . یکار   نیهمچ  ستیمراممون ن یتو م،یرو ندار یرسم  نیکارت واقعا زشته، ما همچ نی_دادمهر ا

 با تاسف سرش رو تکون داد و گفت:  رامی با عمو

 .نی _ واقعا که. حال بابا رو بب

 گفتم:  یبلند یو با صدا ستادمیدادمهر ا یکرد، جلو زیلبر تمیعصبان 

دختر به شما فروخته؟   نیا یتر  زمی هست، گردن شماست. چه ه یهرچ د،ی_دادمهر رو مقصر ندون 
زن عمو؟   یتو چ ن؟یست ین یراض  ستیشما ن  یکه پولدار و در سطح پادشاه نیبابا بزرگ فقط بخاطر ا 

؟  یناراض یدوستات پز عروست رو بد یجلو  یتون یکه کالس پولدار هارو نداره و نم نیفقط به خاطر ا
  یکس درکش نم چیشما. ه ی  هیطور بق نیپسره؟ و هم یگن پدر حام یچرا؟ مگه نم گهیعمو تو د

 یمونه براش، همه  یشه چشم و گوش نم  یکه عاشق م یکس ن،یکه درک کن  نیخوا ینم  یعنیکنه، 
بارم که شده، درک   کی یکنم، برا یشنوه، از جانب عشقشه. خواهش م یکه م  ییو حرفا ریتصو
جون  م،یخوا  یبه ما، نفس م دیرو بد   ی. فرصت زندگمی رو انجام بد میخوا یکه م یکار  نیربزا ن،یکن
 . میخوا یم
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 ییمن بود، شوکه شده و با چشم ها ینگاه ها رو ی. همه ستادمینفس زنان از صحبت کردن ا نفس
 یداده بود، ازاد بود. دست هیپله ها تک واریبه د نهیکه تعجب نکرده بود و دست به س یگرد. تنها کس

  یتوکرد، سوزش اشک رو  یدستم نشست. سرم رو بلند کردم، دادمهر با بغض بهم نگاه م یگرم تو
که   یرو محکم گرفت، در حال یک یزدم. سرش رو برگردوند و دست ن  لبخند یچشمام حس کردم، ول 

 بود، دست دادمهر رو گرفت.    ریسرش به ز

 گوشم گفت:  ریام رو گرفت. ز گهیبه سمتم اومد و دست د آزاد

 .یدار   یخوب  یقو ی هی_روح

کنم   یحرفش ساخته شد. االن حس م  نیکه درونم بود، با ا یب یبهم دست داد، اون تخر  یخوب حس
 رفت و دستش رو گرفت.    یکی با سکوت، به سمت ن ایجنگجو تر از قبل شدم. دن

 گفت:  دادمهر

  مونی زندگ ی دخالت تو گهید م،ید  یکه از نظر خودمون درست بود رو انجام م  یبه بعد، کار  نی_ از ا
 .  میخوا یرو نم 

 *** 

دونستم در   یقانع شده بود. م ینگاه کرد. تا حدود  ایبه من، ازاد و دادمهر و دن  تیبزرگ با عصبان   بابا
کردم، سنگ دله. با   یکه فکر م یز ی تر از اون چ شی. متاسفانه زن عمو ب ستیاون حد سنگ دل ن
 گفت:  یاروم  یکنه. دادمهر با صدا ینگاه م ی کی نفرت و غضب به ن

 کردم.  یم  کارو  نیخبر ا یب  دی_ عذاب وجدان دارم، نبا

 عده مخالف. هیعده موافقن  هی ،یکن ی_هر کار 

عمرش زد. سرم رو تکون دادم و   یبود که تو   یحرف نیزد، دمش گرم بهتر یحرف رو م نیبود که ا آزاد
 گفتم: 

 کن.  یکشه زندگ ی_آره داداش، هر جور که عشقت م
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  یمبل تک  یکه رو ایبه هم. جز دن دهیهممون چسب م،ینشسته بود یپهن و بزرگ  یمبل کاناپه  یرو
من در برابر   یدفاع یها زمیاز مکان  یک ی  یجو رو گرفته بود؛ شوخ ین یکنارم نشسته بود. سکوت سنگ

و  کنممقاومت  نیجو سنگ نی به شدت باال زده بود، نتونستم در برابر ا قایغم و غصه بود. االن دق 
 گفتم: 

 . رهیگ  ی_ بنظرتون هنوز هم ارث بهم تعلق م

 یکردم، همه  یز یر یده. خنده  یجواب م شهیدونستم هم یم  یخنده هاشون بلند شد. لعنت یاصد
 سر جامون.  میو ساکت نشست میخودمون رو جمع و جور کرد د،یما چرخ   یرو نیسنگ ینگاه ها

 . وفتهیراحت هر هر خنده اتون به راه ب الی و بعد با خ  نی_خوبه واال، مارو به سکته بنداز

 کهی بود، از لحن و حرفاش مشخص بود که زن عمو شهال متخصص ت یک یصدا نیر کنم انبود فک  ازین
  زیم یرو یها ین یری شدم و به ش نهیحال کوک رو داره. دست به س یگند زدن تو یانداختن و دکترا

  مدون ینم  یاومد ول  یجات خوشم نم  ین یریکرده بود، حاال از ش  ینیری شدم، بدجور دلم هوس ش  رهیخ
زن عمو دستم رو  نیاتش یتونستم در مقابل نگاه ها یدل در به در چرا االن هوسش رو کرده. نم  نیا

 شده بود. آزاد دم گوشم گفت:   نیبردارم. جو بدجور سنگ ینی ریدراز کنم و ش 

 م؟یجا بر نیاز ا یبهونه ا هیبا  یخوا ی_م

 رو تند تند تکون دادم. از جا بلند شد و گفت:  سرم

 م؟یبر  میتون یم م،یشام رو امشب به مامانم داده بود _پدرجان، ما قول

 گفت:  یآروم  یبزرگ سرش رو تکون داد و با صدا  بابا

 . دییپسرم، بفرما یدار  اری_اخت

  یخواستم برم تو ی. به سمت پله ها رفتم، ممیاز سالن خارج شد گهیهمراه همد دم،یاز جا پر عیسر
 . متعجب گفتم: ادیپشت سرم داره م دمیاتاق تا لباس عوض کنم، د

 خوام برم لباس عوض کنم! ی_کجا؟ م 

 و گفت:  رونی ابروشو داد ب یتا هی



 ی آقا و خانم صوف 

211 
 

 به عوض کردن ندارم؟  یاز ی_من ن

 گشاد زدم و گفتم:  یگفت. چقدر خنگم من. لبخند یباز موند، راست م دهنم

 لطفا.   دیی_بفرما

با   دم،ید یبار بود که خنده اش رو م  نیاول دم،یدن لب هاش رو واضح درو تکون داد، کش اوم  سرش
. ستادمیکمد ا یو جلو میجذاب تر شده بود. وارد اتاق شد  یلیخ  یکه جلوش رو گرفته بود، ول نیا

 تخت نشست.  یحس کردم که رو

 تر، مامان منتظره. عی_سر

 و گفتم: ستادمیحرکت ا از

 ؟ یواقعا راست گفت م،یشام دعوت  یبرا  یگفت نم،یبب سای_وا

 _درسته.

 حرص گفتم:  یو با کم  رونی رو دادم ب نفسم

 ؟ی_پس چرا زودتر به من خبر نداد

 چون مهم نبود برام.  دیشا-

 حرص گفتم:  با

 برام که بزک دوزک کنم و باتو...  ستیخب، پس من هم مهم ن یل ی_خ

 اشاره ام رو به سمتش گرفتم و گفتم:  انگشت

 ر خودخواه ب...ب... مغرو ی_با تو

 کم اوردم، اما همچنان با اعتماد به نفس ادامه دادم: فحش

 ادم مزخرفم. نیمن چقدر عاشق ا یمسخره تر از خودت تا بگم وا یمهمون هیبه   امی_ پاشم ب 

 گفت:  هیکرد، بعد چند ثان یکردم. خونسرد بهم نگاه م انیب یبلند یاخر رو با صدا  ی کلمه
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 شه.  یم ر یر شو د_تموم شد؟ زودتر حاض 

مشت شده،   ییگوش خر خوندم؟ با دست ها یتو نیاسیحرف زدم کشک؟  یگرد شد، هرچ  چشمام
گنده بک   نیتن ا یخواست سر رو ی بهش نگاه کردم. دلم م  دیباال رفته و حرص شد یکم  ییشونه ها

اروم بشم.  یتا کم دمیکش ق یچند تا نفس عم دم،ی به سمت کمد چرخ تی مغرور نباشه. با عصبان
کت   یاز همون وقت ها بود. مانتو قایآورد، االن هم دق یحرصم رو در م  بدجور وقت ها  یبعض
گشاد. موهام رو باز   یلیخ  یبرداشتم، به همراه شلوار مشک یاسیکه کوتاه بود، به رنگ  یمانند

ام   قهیاز موهام رو به شق یگوشه ا د،یپهن سف یدیمروار ی رهی گ هیگذاشتم و فقط با 
کردم. نوبت آزاد بود، به سمت کمد رفت و   یخودم خال  یو عطر رو رو  ردمک یساده ا شیچسبوندم.آرا

نظرم بود،  ریبراق. کامال ز یکم ینوک مداد یبرداشت به همراه شلوار   یکلفت  دیسف یاسک قهی بافت 
رو در   راهنشی حرکت پ کیهو با  کی. گهید یجا هی ایکنه. حمام؟   یکجا عوض م نمیخواستم بب  یم

لب چند تا فحش آب   ری صورتم رو برگردوندم و چشمام رو پوشوندم، ز  عیآورد، چشمام گرد شد و سر
 !  ایح ی دار نثار روح پرفتوح اش کردم. گنده بک ب 

 . یگفت  یچ  دمی_شن

 .نهیهم  تشیکه دلم خنک بشه، خاص  یگفتم که بشنو ؟ی_خب که چ

 کشوندم گفت:  یمون طور که به سمت در مبازوم و بلندم کرد،  ه  ریدستش رو زد ز اومد

 بزرگ شو.  کمی_

 گفتم: یلحن مسخره ا با

 _باشه بابا بزرگ. 

  بشیج یرو از تو چیبود. سوو کی تار نگی پارک یفضا م،یرفت  نگی و به سمت پارک  میعمارت خارج شد از
سوار  م،ی رفت  نیروشن شدند. به سمت  همون ماش  نی ماش یزد، چراغ ها یو دکمه ا دیکش رونیب

  چراغاز عر تلخ ازاد، بو دار شده بود. نیماش یفضا شهیاول از همه کمربندم رو بستم، مثل هم  م،یشد
ذهنم  یکه تو  یدهنم باز موند. سوال ن،یماش یتو یناشناخته  یفضا دنیکه روشن شد، با د نیماش

 : دی پر رونی بود از دهنم ب

 ؟یدی خر  دیدج نی_واو ماش 
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 بست گفت:   یکه کمربندش رو م یحال  در

 مال توهم هست.  ییجورا هیازدواج مامان باباست،  ی هی_نه هد

 باز شد:  اریاخت یتر باز موند. باز دهنم ب  شیب دهنم

 . یمفت زی_اخ جون چ

خنده، باز هم فقط    یشد. بفرما داره م  یافتضاح تر نم نیوضع از ا گهیدهنم رو گرفتم، د یجلو عیسر
به حرکت افتاد.    نی.  ماشدهیبد دی دختره چقدر ند نیگه ا یکنه و م  یچشماش، حتما داره مسخرم م 

 رفت.  یگذشته بود، حوصلم به شدت سر م یا قهیپنج دق

 پخش شد.  یی کردم. آهنگ آشنا یرو پل  یرو به سمت ظبط بردم و اهنگ دستم

 م یتو زندگ یاومد تا

 عوض شد انگار  یچ همه

 نداشت  یعشق معن واسم

 بار  نیعاشق شدم ا تا

 انگار  دمتیتورو د تا

 تو شدم گرفتار  به

 م یتو زندگ یاومد تا

 دم یچشاتو د یوقت

 دم یادما دست کش یتو از همه  جز

 دمیکه د یاز روز  تورو

 ام  گهیآدم د هی گهید

 جاتو   یشکیه  رهیگ  یهواتو نم دارم
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 دل و جونم براتو  ای بگم از عالقم  ب یچ

کرده بود. سرم رو برگردوندم و بهش   میبود که مثال به من تقد یافتادم، همون اهنگ یشب عروس ادی
قلب و معده  نیب  یز یچ هی یعنی خورد؟  یتکون م یز یچ هیکردم،  ینگاهش م یشدم. چرا وقت   رهیخ

درد قلب و معده سخته و درداشون مثل  صی گفت تشخ یمعدم مشکل داره؟ ننه جون م یعنیام. 
کنم، هم اعصابم خط   یکل کل م یتونستم دست از نگاه کردن بردارم، چرا وقت یان. نم گهیدهم 
 گن کرم از خوده طرفه.  ی. راسته که مادیخوشم م ییجورا هیشه هم  یم یخط 

 ی می گزند  لیکه تو دل یرو ندون  نیا دیشا

 رو بگم بهت   نیا بزار

 تو ای گهیکس د چیه ای

 جاتو   یشکیه  رهیگ  یهواتو نم دارم

 دل و جونم براتو  ای بگم از عالقم  ب یچ

 ی می زندگ لیکه تو دل یرو ندون  نیا دیشا

که گرفتارم شده بود،  یدرمون ی ازاد و درد ب  یرایگ یبه کل پرت حس وحال اهنگ، چهره  حواسم
 شم؟  ینکنه دارم عاشق م ایشدم. خدا

 هواتو دارم

 جاتو  یشک یه رهی گینم

بود، دستش رو جلو برد و قطعش کرد. با اخم بهش نگاه کردم   دهیکه اهنگ به اوج رس یموقع درست
 و گفتم: 

 خوند.   یداشت م یداشت کارشی_ِا چ

 که بهم نگاه کنه گفت:  نیاخم، بدون ا با

 .یگوش کرد ی_بسه هرچ
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عنوان  چی. به ه ستیکنم ن یبا غضب به رو به رو نگاه کردم، قطعا اون طور که فکرم  نهیبه س دست
دونستم؟ آدم در   ینم  شی از زندگ یچ یسرد و مغرور و مرموز بشم. چرا ه یصوف  یاقا نیمن عاشق ا

دونم   ینم   یشغلش و خانواده اش خبر دارم. حت التش،یبودم. فقط از تحص  دهیحد مرموز ند نیا
 نه.  ا ی رو دوست داره  یسک

سر جمع   ی باشکوه اومده بودم ول  یالیو نی. قبال به امیستادیها از حرکت ا یصوف دیسف  یالیو یجلو
اومد و من رو   شیبراش پ ی که آزاد خان مشکل  الی و یاز حضورم تو دیساعت هم طول نکش مین

 یوآروم به حرکت در اومد. ت نیباز شد. ماش موتیزش رو گرفت و رفت. در با رانداخت دم عمارت ، گا 
 چقدر باشکوه تر از قبل بود.   الیو نیشب، ا

  یشدن، درخشان و نوران  یوصل م الیو یکه به در ورود ییرو ادهیکنار پ  دیبلند سف هیپا یها چراغ
  یشرشر اب با صدا یقرار داشت. صدا یک ی و ش  دیعشق وسط حوض سف یفرشته  یبودن. مجسمه 
شد.  ادهی پ نیپارک کرد. از ماش  نگیپارک یرو تو نیدلچسب بود. ماش دایو شد  ریهوهو باد، دلپذ

باطل، مثل گوسفند سرش رو انداخت   الی خ  یزه یبشم ول ادهی در رو برام باز کنه تا پ ادی بودم ب رمنتظ
پاشنه بلند طاقت فرسا، خودم رو   ی و با اون کفش هارو رفت. در رو باز کردم و با حرص، بدو بد  نییپا

به رو به رو و   کهنگاه به چهره اش   هینگاه به بازو و  هی بهش رسوندم. بازوش رو به سمتم دراز کرد. 
 زل زده بود، کردم و گفتم:  یکامال جد

 _عمرا. 

 لب گفت:  ریز

 _طال جون. 

 گفتم:  یجی گ با

 _ها؟

المصب  دم،یهم فشردم و دستم رو عقب کش یش. لبام رو رورو بزور گرفت وچسبوند به بازو  دستم
خشن   یشد. دوباره تالش کردم که با لحن یبود به تن که دستم رد نم دهیاون قدر محکم بازو رو چسب

 گفت: 

 _بس کن. 
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 و گفتم:   اوردمیکم ن یول   دم،یگرخ یل یخداوک

 _دستم رو ول کن، انقدر نچسب بهم. 

 . نهیب یتراس داره مارو م  یطال تو ستم،ی _مشتاقت ن

و درخشان، درحال   ییطال یگفت، طال جون با لباس یرو اوردم باال و به تراس نگاه کردم. راست م سرم
دم، با  زدمو دستم رو براش بلند کر یداده. لبخند زورک   ری به ما گ کارهیزن هم ب نیزدن ما بود. ا دید

به در   ی. وقتفتر  نیو بالفاصله، لبخندم از ب نییلبخند دستش رو تکون داد. سرم رو انداختم پا
 بابا رضا به اسقبالمون اومده بود. م،یدیرس

  یو رو بوس د یبهمون رس عیکرد. طال جون سر تمونیبه داخل هدا  م،یکرد یک ی سالم عل ییخوشرو با
  یکه داد، خواهان پالتو هامون شد. پالتو یا سالم ساده اجوون به سمتمون اومد و ب یشروع شد. زن 

که   مهبه دسته خان یساده ام رو در آوردم و به دستش دادم. آزاد هم کتش رو در آورد و وقت  یمشک
 داد گفت:  ی قطعا خدمتکار بود، م 

 ما؟ ی_حالت چطوره س

 گفت:  یآروم یبا خجالت و صدا  مایس

 _خوبم اقا ممنون.

 من کرد و گفت:  روبه

 طرف.  نیاز ا د ییبفرما  ی_خانم صوف

بهم دست داد. سرم رو با شدت تکون دادم.   یبی حال عج هیمن،  یبرا  یلحظه از لفظ خانم صوف هی
دادم. وارد سالن   یم  حی. خانم مراد اوغلو رو ترج یبودم، خانم صوف دهیکه شن یحرف   نیمزخرف تر

 ییبزرگ و طال  یسلطنت یبود، از مبل ها یل یتط. سالن مسمیشد  یصوف یالیو  یبزرگ و سلطنت
سالن بود و تابلو   یگوشه  یر ینظ  یرنگ ب  ییطال یهشت نفره   یغذا خور   زیشده بود. م دهاستفا
 واریوسط د یا شهیش  ییطال یون یزی تلو زی با م  یبزرگ ونیزیبود. تلو زونیا واری از د ی متیگرون ق یها

تا   بایگرفت. تقر  یقرار م  یلیدر تراس طو  ون،یزیتلو  زیقرار گرفته بود و کنار م  یدر ورود یرو به رو
استفاده شده بود که نبودش با   ییطال یتور  یرو در تراس پوشونده بود. از پرده ها وارید یانتها
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کج و کوله که  یبا اندام ستادهیا یزن  یبود. مجسمه  زونیآ یینداشت. لوستر بزرگ طال یبودنش فرق
بود، که از   نیست سالن به ا یاز سالن قرار داشت. جالب یرو به سرش گذاشته بود هم گوشه ا  دستش

  یکلفت مشک سمانیمبلمان، ر یرو یعنیاستفاده شده بود.  یفی و ظر زیر   یبه طور  ی رنگ مشک
سالن به    یبود. خوب  یمبلمان مشک نی قاب ها و فرش کوچک ب یبعض ون،یزی کرد و تلو یم نشییتز
  لیکه وسا نی شد و با ا یپر زرق و ورق استفاده م لیاز وسا یبزرگ بود، ول  یلیکه خ نیبود که با ا نیا

 شلوغ بودن خلوت بود.  نیدر ع  له،یداد که انگار پر از وسا ینشون م یطور  یکم بود، ول

 یها  ونیبود. درسته که من دکوراس یو مجلس  کی ش  یلیبه شدت خوشم اومد، خ   ونیدکوراس از
 دایبهش عالقه پ ش،ی بود که با شلوغ  یونیدکوراس نی اول نیا یول  دم،یپسند یراحت و ساده رو م

 کردم.  

مبل دو نفره نشستم. آزاد بالفاصله کنارم نشست. طال جون و بابا رضا هم روبه رومون قرار   یرو
که من از   یبحث د،همونیکم کم بحث به اقتصاد کش م،یاب و هوا صحبت کرد تی از وضع یگرفتن. کم

 : دیپرس د،یمن رو د یسر رفتن حوصله  یاون متنفر بودم. طال جون وقت

 ن؟یو چطور شد که عاشق هم شد ن؟یتو و آزاد چطور آشنا شد یکردن فیبرامون تعر  زمی_خب عز

 به سرم زد و گفتم:  یفکر  هی  عیبگم. سر یدونستم چ یشدم، نم خشک

 کافه. ی_تو

 . یعروس ی_تو

 زدم و گفتم:  یاسترس یگرد شده به ازاد نگاه کردم، با خشم بهم نگاه کرد. لبخند ییچشم ها با

 .گهی_آره د

شده کرد و    جیگ یکه به من کرد، حساب کار دستم اومد و ساکت شدم. رو به طال یبا نگاه عصبان  آزاد
 گفت: 

 میو همون جا تصم میدیرو د گهیکافه همد یبعد از اون تو م،یمونا اشنا شد یمراسم عروس ی_تو
 .مین یرو بب گهیباز هم همد میگرفت
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تر   شیچقدر شباهتش به آزاد ب د، یپر یباال م ابروهاش  یطور  نیا یوقت د،یطال جون باال پر یابروها
 شد. بابا رضا با خنده گفت:  یم

 که االن ازدواج کردن و خوشبخت شدن.  نهی_ولشون کن خانم،مهم ا

 مسخره زدم و تند تند سرم روتکون دادم. طال جون از جا بلند شد و گفت:  یلبخند

 ؟ ینی االن بب یدوست دار  ،یدیخونه رو ند یقبل که اومد ی_دفعه 

و   میخارج شد ییرایسرم رو تکون دادم، بلند شدم و پشت سرش، به راه افتادم. از سالن پذ اقیاشت با
سالن   یدر ورود یاون سالن بود  و رو به رو یتو یدر ورود م،یوارد شد  یکوچک مربع یسالن قبل  یتو
 ،یورود در یداشت. رو به رو یمشک  دیساده  سف ونی در آشپزخونه قرار داشت که دکوراس ،ییرایپذ

 وجود داشت.  یپهن بایرنگ تقر  ییطال ییپله ها

 داشته باشه. یساده و راحت ونی _اون جا آشپزخونست دوست داشتم دکوراس 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 . بای و ز  کی_ش

کرد.   یل معم نهیاون قدر برق انداخته بودن کف پله ها، که مثل آ م،یکرد. از پله ها باال رفت یا خنده
قرار داشت و تمام اتاق ها در    نیی بر خالف عمارت ما که تمام سالن ها پا م،ی دوم شد یوارد طبقه 

که با رو   یرنگ  یقهوه ا منیخورد، سالن نش یکه به چشم م یز ی چ نیجا اول  نی دوم و سوم، ا یطبقه 
کرده بود. مبل ها   جادیرو ا یشاد و راحت یست اون، فضا یها یز یرنگارنگ و رو م   یبافتن یها یمبل

روشون و ولو   یخواست بپر  یداشتند. از اون مدل ها بود که دلت م  یادینرم و گرم بودند، و پف ز
 ومدنی  یجلو و م   نرفت یم یروشون و ه   ینشست یاز اون ها که م  ،یچوب یقهوه ا ی. صندلیبش

  یو راحت  ی م یصم  ییجود داشت. در کل فضاو  ییرایسالن پذ ونیزیکوچک تر از تلو یونی زیعقب؛ تلو
 زدم و گفتم:  یداشت. لبخند

 قشنگه. یل ی_خ

 گفت:  یجون با مهربون طال

 . زمی عز نهیب  ی_چشمات قشنگ م 
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  یز یچ نی. اولمیبود. وارد اتاق شد یکه وجود داشت، در قهوه ا یدر  نی به سمت اول دیرو کش دستم
بود و مثال   رینشسته بود، سرش به ز  یصندل  یکه توجهم رو جلب کرد، قاب عکس بزرگ آزاد بود. رو

  ستدست را نیسر آست یکرد. دستش رو آورده بود باال و با دست چپش، دکمه  ینگاه م  نشیبه آست
 کرواتش شل بود.  شهی رو گرفته بود. مثل هم

داشت. بزور نگاهم رو از   یجذاب شی ود و ته ربود. موهاش رو باال زده ب یجذاب و خواستن چقدر
که   یمشک  یشد. نگاهم افتاد به تخت دو نفره  یبود، نگاهم جذبش م  یعکس گرفتم، مثل آهنربا م
 بود.  دهیاتاق چسب  واریکه به وسط د یبا روکش تخت خاکستر 

بودند.   لی وسا ی هیروشن تر از بق  یخاکستر  وارایبودن، د یو خاکستر  یاتاق، مشک لیوسا  یتمام
  یتوالت زیتخت قرار داشت و به م یکه رو به رو یبزرگ یبراق و کمد مشک  یمشک زی کنار م یها یعسل
 بود که پر از عطر و ادکلن و ژل مو بود.  دهیچسب

و مرتب   ز ی کار کنار پنجره بود و کامال تم زیاتاق رو کامل گرفته بود. م وارید یلیطو  یل یمستط ی پنجره
   یشلختگ یقدر مرتبه، بر عکس من که تو نیکه ا بهی عج یل یبود. خ

 . دهیرو به چشم ند یز یچ  نیهمچ نیاتاق داره، اتاق من تا حاال ا نیکه ا یز یتم ایندارم. خدا لنگه

 جا هم اتاق ازاده.  ن یا زم،ی خب عز یل یخ-

 که اون جا زده مشخصه. ی_آره از عکس به اون گند

 کردم.  یخنده تا بفهمونم که شوخ ری گفتم، زدم ز ی چ دمیبهم نگاه کرد. تازه فهم  یجی گ با

 سرش رو باال انداخت.  دن،یفهم یو به نشونه  دیطال جون باال پر یابروها

. من یانجام بد یدوست داشت یهرکار  ای یجا لباسات رو عوض کن   نیا یتون یخب دخترم، م  یل ی_خ
 .یرم تا تو حاضر بش  یم

و  فی مرتب کردم. ک ی. موهام رو کمستادمیا نهیآ ی رفت. جلو رونیون دادم. از اتاق ب رو تک سرم
  یپررنگ کردم. جلو یرو برداشتم و رژم رو در آوردم. کم فیتخت گذاشته شده بود. ک یپالتوهامون رو

  ارنگروه سه نفره امون به اشتراک گذاشتم. مشخص نبود کجا د یاز خودم عکس گرفتم و تو نهیآ
 یکار افتاد. بدجور دلم م زیاتاق زدم. چشمم به م یزدم تو   ی. چرخستندیسوزونن که ن یم  شیآت
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نشستم. کشو رو باز کردم، تا خر خره پر از کاغذ    یصندل  یبکشم. به سمتش رفتم و رو یخواست سرک 
 پاره بود. 

ود. برخالف  و بازش کردم. پر از حساب و کتاب ب دمشیکش  رونیافتاد. ب یبه دفتر چرم قهوه ا توجهم
افتاد. کاغذ رو بلند   رونیدفتر ب یاز ال  یخواستم برگردونم سر جاش که کاغذ یظاهرش خاص نبود، م 
گردن هم  یدست تو مانهی بود. کامال صم یعکس آزاد کنار دختر مو بلوند جذاب   یکردم، عکس بود. تو

  یهمه ازش حرف م بود که یدختر همون دختر  نیذهنم به وجود اومد. ا یبودن. هزار تا سوال تو 
ها   یرانیچهره اش دقت کردم. به ا یاز اون خبر نداشت. رو چکسیکه ه یزدن؟ همون معشوقه ا 

  دمیپر جادر بلند شد. از  یکردم. صدا یو از عکس، عکس بردار  دمیکش رونیرو ب  لمیخورد. موبا ینم
 دفتر رو سر جاش برگردوندم. در باز شد و آزاد وارد اتاق شد. عیو سر

با   ن،ییسر خورد. سرم رو آوردم پا  نیزم یصورتم به رو  یبهش نگاه کردم. چشماش از رو دهیترس 
 بسته شد.   یمحکم   یپام، قلبم به تپش افتاد. در با صدا یجلو  یعکس افتاده  دنید

 . یمن دست زد لی _چرا به وسا

به   یحق به جانب  ی افهیکردم ق یکرد. سع یداد م ی صداش ب یرو آروم باال آوردم. خشم تو سرم
 . رمی خودم بگ

 گشتم. یکاغذ م هی_دنبال 

بودمش. مچ دستم رو محکم گرفت و فشرد.   دهیند یبه سمتم اومد. تا حاال انقدر عصبان  تی عصبان با
 از درد آخم در اومد.  

 . یزن یدست م من  لی_بار آخرت باشه که به وسا

 چشمام جمع شد. با بغض گفتم:  یدرد اشک تو از

 خب، دستم رو ول کن. یل ی_خ

. از کنارش با سرعت رد شدم و از اتاق  دیلحظه انگار به خودش اومد، دستم رو ول کرد و عقب کش هی
ام بلند نشه. غرورم بدجور شکسته بود.  هیگر یدهنم گرفتم تا صدا یاومدم. دستم رو جلو رونیب

طال  ی. صدادید ی ام رو م هیگر  دیلعنت بهت آزاد لعنت بهت. اشکام رو با مچ دست پاک کردم. نبا
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جا برم.   نی خواست هر چه زودتر از ا یکرد. دلم م یشام صدامون م یکه برا ومدی یم نیی جون از پا
رفتم. طال جون   نییزور لبخندم زدم و از پله ها پا به دست و صورتم زدم. ب یشدم و آب ییوارد دستشو

 گفت:  دنمیبا د

 . وفتادهیتا از دهن ن نیشام بخور ن یای_ب

 زدم و گفتم:  یلبخند

 _چشم طال جون.

 _آزاد کو؟ 

 انداختم و گفتم:  رینشستم، سرم رو به ز زی م پشت

 .ادیاتاقه االن م ی_تو

 آزاد بلند شد:  یلحظه صدا همون

 ان.جام طال ج نی_من ا

 دهیعقب کش میکنار یو شام بخوره. صندل ادینشست و بابا رضا رو صدا کرد تا ب  زیجون پشت م  طال
از ساالد برداشتم و مشغول  ینگاهش کنم، کم یحت ایبزنم  یکه حرف  نیشد و نشست کنارم. بدون ا

 خوردن شدم. 

 .یقدر ساالد؟ غذارو دوست نداشت نیچرا ا ای_ِا وا رو

 . نیهم یبرا مم یرژ ی_نه راستش تو

 سرش رو تکون داد و گفت:  طال

 ست؟ ین یمگه آزاد راض  یر یگ یچرا به خودت سخت م  یخوب نی_اندامت به ا

 من متنفره.  یبگم من؟ آزاد از همه چ  یچ حاال

 . ستیطور ن نی_نه ا
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 طور که هست دوست دارم. نیرو هم  ا ی_من رو

باشه   یقهار  یقدر دروغگو نیتونه ا یآدم نم  هیبهش نگاه کردم.  یچشم  ریو ز ستاد یاز حرکت ا مدست
 همه رو گول بزنه.  ،یو به راحت 

 شام تموم شد، کنار طال جون نشستم. یزدم و مشغول خوردن شدم. وقت  یمصنوع لبخند

 رو پوست کند و گفت:   وهیلبخند م با

 ماه عسل؟  نیبر  نیخوا  یم ی_شما ک 

پدرش بود،   یجا خشکم زد. ماه عسل رو از کجا آورد؟ آزاد که مشغول گوش کردن صحبت ها در
 سرش رو برگردوند و گفت: 

 _ماه عسل؟ 

 رن.  یزوج ها بعد از ازدواج م یکه همه   ی_آره مامان جان ماه عسل، همون

 . میر  ی_ما نم

 لحظه ماتش برد و پس از اون گفت:  هیگفت. طال جون  تیو با قاطع  محکم

 شه. یکه نم  یجور  نی_چرا ا

 کردم و گفتم: یدست شیپ

 . میماه عسل نر گهید میگفت نی هم ی_آخه هم سر من شلوغه هم سر آزاد برا

 . بال به دور.میمشخص بود هنوز هم دوست داشت که ما ماه عسل بر یقانع شد. ول یکمی
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شد.  دهیبازوم از پشت کش هویبه در،  دهیبا عجله قدم برداشتم، نرسشدم،  ادهیپ  نیحرف از ماش  بدون
  ریبه عقب پرتاب شدم، سرم رو برگردوندم و با غضب، بهش نگاه کردم. قد بلند تر از من بود، سرم تا ز

 کرد.   یفکش بود. از باال بهم نگاه م

 . می_درست رفتار کن، ما زن و شوهر

 و گفتم:  رون ی ب دمیبازوم رو از دستش کش  تی عصبان با

 .میست یماهم زن و شوهر ن ست،ی ن یازدواج واقع نی_ا

 هم فشرده شد. یرو دندوناش 

 .ختمی رو بهم نر یآدم رفتار کن تا همه چ یمثل بچه  ار،ی _کفر من رو در ن

نزدم و فقط   یخواد ازدواج رو بهم بزنه. حرف  یحرف رو زد که واقعا باورم شد که م نیا یقدر جد اون
بلند شد و چراغا روشن شدند. سرم به شدت   یک یت یکرد. صدا یحرکت بهم نگاه م یبهش زل زدم. ب 

اخم، بهمون   ابود و ب  ستادهیدر ا ی تو  یراه راه اب یخاکستر  یشلوار   ریبه سمت در برگشت، دادمهر با ز
 کرد.  ینگاه م

 *** 

 صداتون خونه رو برداشته؟ ی_چتون شده نصف شب 

دادمهر قرار گرفته  یکه مورد معاوضه  یدر حال  م،یمبل نشسته بود  یرو گهیو کنار همد ری زبه  سر
 گفتم:  ی آروم ی. با صدامیبود

 داداش.  ستین یز ی_چ

 بود.  یآزاد تو چت شده؟ اون چه وضع ستم،ی من دو گوش بلند ندارم، خر ن ای_رو

 گفتم:  عیسر  د،یبه ذهنم رس یفکر 

 من بود. ری حالشو نکردم، تقص تی کارش و من رعا یبود برا  ی_آخه عصبان

 پاش زد و گفت:  یدستش رو رو آزاد
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 من بود. ری _در اصل تقص

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 من بود.  ری_نه تقص

 سرش رو برگردوند به سمتم، چشماش خمار و پلکاش افتاده بودن. آزاد

 من بود.  ری_نه تقص

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 تو بود.   ری خب اره تقص یل ی_خ

 رو با دست گرفت و گفت:   شیشونیبهم نگاه کرد. دادمهر پ  تی عصبان با

 االن.  نیهم دیحل کن   دیدار یهر مشکل  ارو،یبچه باز  نیا دی_بس کن 

که در اخر   میکرد یطور نگاه رد و بدل م نینگاه به من. هم هینگاه به آزاد کردم، و اون هم  یه من
 هم گره زدم و گفتم:  یداد دادمهر بلند شد. دستام رو تو یصدا

 خوام.  یخب، معذرت م  یل ی_خ

 خوام. ی_منم معذرت م 

 بزور ادامه داد: و

 . زمی _عز

 . دیبخواب  دیخب، بر یل ی_خ

وارد حمام شدم و لباسام رو عوض کردم،    ی. با خستگمیو همراه هم، وارد اتاق شد میجا بلند شد زا
 . دمیتخت دراز کش  یاومدم و رو رونیب

بود و با تلفن، مشغول صحبت   ستادهیا نهیآ یشدم. جلو داریآزاد از خواب ب یروز بعد با صدا صبح
 هفت صبح بود.  و به ساعت نگاه کردم. دمیکردن بود. چشمام رو مال
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 بالشت گذاشتم.  یسرم رو رو  ،یحال یب  با

 _کدوم کشوره؟ 

 سکوت شد، ادامه داد: یکم

 _وان درسته وان.

 خب، قطع کن.  یل ی_خ

  رونمی بسته شدن در از فکر ب یکدوم کشوره؟ صدا گهیگرده که م یم یتا ته باز شد. دنبال کس  چشمام
رفتم.  طبق معمول،  نییبود. ربدوشامبرو به تن کردم و از پله ها پا دهی. خواب به کل از سرم پردیکش

هم  ای دن یباز   زدزد.  دوران نام یکنار آشپزخونه با تلفن حرف م ایبودند. دن داریو ب زیهمه سحرخ 
با بچه   دیوز بانشستم. امر زی دادم و پشت م رونی . نفسم رو بمیدورانا نداشت نی شروع شد. ما که از ا

و به شدت دلم براشون تنگ شده بود.  بعد از صبحانه، با بچه ها  دمشونی. چند وقته ندرونی ها برم ب
 ی. حوصله دمیپوش یساده ا  شلوار. وارد اتاق شدم و مانتو میرو گذاشت دی تماس گرفتم و قرار خر

 نداشتم.  شیارا

 ی. روستادیدستم از حرکت ا ،ی کارت بانک دنیعطر رو بردارم. با د ی شهیرو بردم جلو تا ش دستم
 نوشته بود:  کیکوچ یبرگه ا یکارت اسم آزاد حک شده بود. رو

 خرج کن.  یخوا یکارت، هر چقدر م  نی_ا

 خرک کردن ندارم و محتاج پول اونم. یبرا  یزدم، البد فکر کرده من پول  یپوزخند

 کاغذ نوشتم:  ریکردم. ز کهی ت کهی رو برداشتم و کارت رو ت  یچیق

 . شبید ی_به تالف

کرد.   یاومدم. گرفتن حال آزاد، بدجور من رو خوشحال م رونیو شاد و خندان، از عمارت ب  خوشحال
رو    نیمشترک من و آزاد بود. اون شب ظاهر ماش نیاتاق بود رو برداشتم، مال ماش یکه تو یچیسو
  یدیسف نی ماش ی آوردم و دکمه رو فشردم. چراغ هارو باال چیدونستم کدومه. سو یاالن نم دم،یند

 .دم یکش یسوت دنشیروشن خاموش شد. با د
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 مورد عالقم. نی بلند بود، همون ماش ی بود. شاس گریج چقدر

شدم، اون قدر هول برم داشته بود که موقع ورود سرم   نی سوار ماش دم،یکش یکه م  یز یر  یها غیج  با
گاز گذاشتم و به راه افتادم. چند   یتشنج کنم. پام رو رو  ادیدر خورد و کم مونده بود از درد ز یبه باال

 بشه.  تی ام تقو هیتا آهنگ شاد هم گذاشتم تا روح

 دنیو با د  دیپر رونیر ب چند تا بوق پشت سر هم زدم، از د ستادم،یاز حرکت ا کای مل یخونه  یجلو
 زدم. ییمن، چشماش گرد شد. لبخند دندون نما

 باز کرد و گفت:  یاصل  یباز کرد و دهنش رو ده برابر اندازه  درو

 _نه بابا. 

 گفتم: دمیکه کش یغیرفتم و با ج  برهیجام و یتو

 _آره!

 خوند.  یداشبورد ضرب گرفته بود، آهنگ م یکه رو  یو در حال نیماش  یتو دیپر

. میدیخند  یو م  میخوند یبا هم اهنگ م یناز  یبه خونه  دنیکردم. تا رس  یپل  یآهنگ شاد یرو
و آهنگ رو    دیخودش رو جلو کش  ،یپشت یاز صندل  یرو داشت. ناز  کای هم همون واکنش مل یناز 

 .میآهنگ، خوند آهنگ، دهن ها همزمان باز شد و با یصدا  دنیعوض کرد. با شن

 پس  یسوز  یکه منو م حاال

 ادی بارون ب  هیاقالن  کاش

 یکه با دل من بد شد ییتو

 ات ی خوب  ایبه کل دن  دیرس

 بره   ادتیشه منو  یم مگه

 شناسمت   یمنو که م ینشناس ای

 شم یکه از امشب م یادم نیا
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 کشتن احساسمه ی جهینت

 : میگفت ادیبا فر م،یدیآهنگ که رس یجا نیا به

 تورو  نمیبکن نب یکار 

 شهر برو نیبزار از ا اصال

 غرورمو بکش  ای خودمو

 هردورو  یکنم بگ ی فکر م که

 تورو  نمیبکن نب یکار 

 شهر برو نیبزار از ا اصال

 غرورمو بکش  ای خودمو

 هردورو  یکنم بگ ی فکر م که

 ترمز. اهنگ رو قطع کردم و گفتم:   یپاساژ، زدم رو یجلو

 . نییپا  نیزی _بر

و  میشد یاول وارد فست فود  م،ی دار فیگرسنه تشر شهی که هم ییاز اون جا م،یوارد پاساژ شد یوقت
 میبود و هوا سرد شده بود، تصم زیی . پامیپاساژ هارو گشت یکی  یکیبعد از اون  م،یخورد  ییتزایپ

  دنیگرم رو داشت. با د یانواع و اقسام لباس ها م،یشد  یکی کنم. وارد بوت هیگرم ته یگرفتم لباس ها
 زد.   یشنل ها، چشمام برق

 .ست یشنل هارو نخره دست بردار ن ی_تمومه، کارمون تمومه، تا همه 

که توجهم رو جلب کرد، رنگ قرمز   یشنل  نیشنل رفتم. اول یزدم و به سمت رگال ها  ثیخب   یلبخند
بود.  زون ی به بند ها آو یقرمز  یپشمالو یا دو تا بند دراز منگوله دار. توپ هاداشت، کامال ساده ب 

که  ودب ی رنگ، اون نیهم برداشتم. خاص تر گهیمدل، چند رنگ د نیخودم رو برداشتم، از هم زیسا
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  یلیاون، خ ینه به کمرنگ یول ،یکرده بود مثل ابرو باد بیو روشن رو درهم ترک  رهیرنگ بنفش ت
 پررنگ بودن. عاشقش شدم.

کوتاه  یشنل ها  ی فتهیکس رو مثل من ش چیتاحاال ه دیکرد. شا یبا تعجب بهم نگاه م  فروشنده
انداختم، سه جفت   زی م یرون پام بود. تمام جنس ها رو رو  یشنل ها تا رو یهمه  یبود. بلند دهیند

 برداشتم. فروشنده با تعجب گفت:  یو مشک دیدستکش قرمز، سف 

 ن؟یخوا یخودتون م یهارو برا  نیا ی_همه 

 _بله. 

 و گفت:   دیابروهاش باال پر یخوشحال با

 .میارینوع شنل ها م نیاز ا  شهی_چه خوب، ما هم

 دادن، ذوق کردم و گفتم:  تابیکه بهش ت یخر  مثل

 ثابت شدم. یمشتر  ه،ی_عال

  یدخترها چ نمیخواستم بب  یرو به دست فروشنده دادم تا حساب کنه. سرم رو برگردوندم، م  کارت
بود، چشمام گرد شد. به سمتشون  دنیدستشون در حال کش یکه تو ییپالتو دنیانتخاب کردن. با د

 پر از تعجب گفتم:  ی رفتم و با لحن

 د؟ یکن  یکار م ی_چ

 با حرص گفت:   کایمل

 . رهیخواد بزور بگ  یکه من انتخاب کردم رو م ییالتوناز نازو پ یدختره  نی_ا

 گفت:  تی با عصبان یناز 

 _من اول چشمم بهش خورد. 

زارم. رگال رو چرخوندم،  یم ابونیها آخر سر به ب  ن یاز دست ا م،یچسبوند میشونیرو به پ دستم
 و گفتم:  دمشیکش رونیمتفاوت، ب  یکردم فقط با رنگ  دای همون مدل پالتو رو پ 
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 پالتوِا؟ نی_منظورتون هم

و پالتو   دیشل شده، به سمتم دو شی با ن کایدستم، مل یتو  یپالتو دنیبا د د،یبه سمتم چرخ  سرشون
دوتا طفل رو   نیگه بچه، ا یتاسف تکون دادم، اون وقت آزاد به من م یرو گرفت. سرم رو به نشونه 

 .دهیکه ند

رو   دشونیهم خر یو ناز   کایگرفتم. مل ییپشمالو بوت  مین  ،یبغل  کیاز بوت م،ی اومد رونی ب کی بوت از
 .  میاومد رونی کردن و ب

 کجا؟  می_خب بر

 _کافه؟

 داغ رو کرده. یقهوه  هیدلم هوس  بی_خوبه، عج

داشت.   یدلچسب  یفضا م،ینشست کیبار  یچوب یها یصندل  یرو م،یپاساژ شد کینزد یکافه  وارد
 . منو رو کنار گذاشتم و گفتم: میگارسون اومد و قهوه هارو سفارش داد

 !دمیدختر د هیعکس آزاد رو کنار  شبی_د

 همزمان گرد شد. شونه هام رو باال انداختم و گفتم:  کای و مل یناز  یها چشم

 د؟یزد  یحدس رو نم نیمگه دائم ا ه؟ی_چ

 منتظرانه بود.  ری غ یل ی_نه آخه خ

 ایصورت من پخش شده بود  ی تو ای. خوب شد قهوه دم دستشون نبود وگرنه االن دیباال پر ابروهام 
 کرده بود. ری اونا گ یگلو یتو

 .نمیکن بب  فی_تعر

 گفتم. در آخر هم اضافه کردم:  ازی تا پ ری رو از س شبید یماجرا ی همه

 اون عکس حساس بود.  یرو یل ی_خ

 _حتما معشوقه اشه.
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 بوده.  لیفام ای  زیدوست عز هی دیشا  ؟یگ  یم یچ  کای_ِا مل

 چشماش رو گرد کرد و گفت:  کایمل

 ؟یبردار  ینی خوش ب نیدست از ا یخوا  یم ی_ک

 . ین یبدب یادی_تو ز

 گفتم:  تی عصبان با

 . دی_بچه ها بچه ها، بس کن

 خب، ادامه بده. یل ی_خ

و   دیپرس ینفر م  هیراجب آدرس  یمشکوک داشت. انگار تماس  هیامروز هم  یآها راست ن؛ی_هم
 .هیکشور هیطرف پشت تلفن گفت 

 گفت:  کایمل

 ؟یشد، نگفت چه کشور  بی_عج 

 طور گفت.  نیزد و اخر تماسش ا  یکوتاه کوتاه حرف م یل ی_نه خ

 رو کلفت کردم و گفتم:  صدام

 _قطع کن. 

 کرد و گفت:   زیچشماش رو ر کایمل

 . بیعج  یدونم مثال کلمه ا یاستفاده نکرد؟ نم یا گهید یاز کلمه  نیفکر کن، بب  کمی شد،  بی_عج 

حرفاش، چشمام گرد شد و   یآوردن تمام ادیآزاد رو مرور کردم. با به  یدور حرف ها هیفکر کن،  کمی
 گفتم: 

 _وان، گفت وان دوبار هم گفت. 

 در هوا زد و گفت:  یبشکن  کایمل
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 . نهی_خودشه، هم

 نه؟ یهم  یشده چ ی_چ

 آروم گفت:  ییسرش رو جلو آورد و با صدا کایمل

 قتل.  یعنی اون هم با تکرار،  یدی _استفاده از کلمات کل 

 گرد شد، با تعجب گفتم:  چشمام

 ؟ یگ یم ی_چ

 با حرص گفت:   کایمل

لو نرفتن  یبرا یدیاز کلمات کل تن،یمامور یتو ی وقت  ،یمخف  یمامور ها نیبب ،ی_چقدر خنگ
 . ستیعنوان ن چیبه ه یعن یبا تکرار بگن امنه،  یکنن. مثال وقت  یاستفاده م تشونیمامور

کردن؛ نفس   یبهم نگاه م یبا نگران یو ناز  کایمل دم،یخند  یخنده، دلم رو گرفتم و به شدت م ر یز زدم
 رفت گفتم:   نیخنده ام از ب  یتا آروم بشم. وقت دمیکش  یم قیعم

 هم نه و آزاد؟   یشک یه  ؟ی_مامور مخف

 گفت:  تی با عصبان یخنده ام گرفت. ناز   دوباره

 داشته باشه.  یحرف منطق  دیساکت شو شا قهی_دو دق

 و گفت:   دینگاه کردم. خودش رو جلو کش کایخندم رو گرفتم و به مل یجلو

 بگه وان، اون هم با تکرار؟  دیفکر کن، چرا با کمیواضحه،   زیچ هی نیا نی_بب 

 وان گفتن داشت؟ سرم رو آوردم باال و گفتم:  یبرا یل یگفت، چه دل یراست م نگاه کردم، زیم به

 م؟ یبفهم دیکه ماموره، از کجا با میری _خب گ

و در جواب حرفش، سرم   دیپچ پچ کرد. ابروهام باال پر ،یآروم  یسرش رو جلو آورد، و با صدا کایمل
 روتکون دادم.
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مرموز، به سمت   یو با لبخند می شد نیسوار ماش م،یقرار داد نیصندوق عقب ماش   یهارو تو دیخر
  یجا تو  نیرو پارک کردم، قرار بود دخترها هم نیعمارت ماش نگیپارک ی. تومیمقصد حرکت کرد

بمونن. درو بستم و با دو، به سمت عمارت به حرکت در اومدم، درو باز کردم و بدون توجه به   نیماش
که ممکنه پرونده هارو نگه   ییجا  نیبه اطراف کردم، اول  یشدم. نگاه افراد حاضر عمارت، وارد اتاق 

 تونه باشه؟  یداره کجا م

کردم   یزدم و به سمتش حرکت کردم، برخالف تصورم که فکر م  یثیکار افتاد، لبخند خب  زیبه م نگاهم
 راحت باز شد.    یلیبا کاردو چنگال بازش کردم، خ دیاالن قفله و با

 گهیحس د هیکنم و  یتصورات غلطه و دارم خودم رو مسخره م نیا یه گفت هم یبهم م یحس هی
 رو کردم.  روی ! پرونده هارو زادیبر م   یهرکار  یصوف  یگفت، از آقا یام م

  فمی پوشه باشه. ک نیا یتو یصوف  یممکنه تمام اطالعات اقا دم،یکش رونی رنگ رو ب ینارنج  ی پوشه
. با عجله از پله  رهیکردم. هر لحظه ممکن بود سر برسه و مچم رو بگ فیرو باال آوردم و پوشه رو وارد ک

با عجله به    یناز   و کای شدم. مل نی رفتم و سوار ماش نگی رفتم و وارد باغ شدم. به سمت پارک  نییها پا
 آوردن.  ورشیسمتم 

 اومده.  رمونیگ یچ نم یعقب تا بب نی _بکش

  یچندان مهم زیچ ی چندتا کاغذ اول ی. توختمی پاهام ر ی و تمام کاغذ هارو رو دم یکش رونی رو ب پوشه
  رشیبود و چند بند ز دهیافتاد. بلندش کردم، عکس آزاد کنار برگه چسب ینبود، چشمم به برگه آچار 

 برگه بود.  نیا ی تو از،ی نوشته شده بود. تمام اطالعات مورد ن

 کردم.  داشی_پ

 که آدرس محل کار رو نوشته بود. دم یتند خط ها رو خوندم، به خط آخر رس تند

 کن.   ادداشتیآدرس رو  نجاستی_ا

پوشه و   یبرگه هارو برگردوندم تو   یهم تند تند نوشت. همه  یمورد نظر رو تند تند گفتم و ناز  آدرس
  یتب کردم و با عجله عمارت، پوشه رو سر جاش برگردونم، پرونده هارو مر  یبا سرعت باد، رفتم تو 

 قبل، برگشتم. 
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 . میخب، بر یل یخ-

 گاز فشردم و به سمت مقصد روندم.  یرو رو پام

. میتا شناخته نش میبه چشم زده بود  یآفتاب یها نکی ساختمون بلند بود. ع  نیبه رومون، چند رو
 .میمحل کار آزاد بود دنییساعت گذشته بود و ما همچنان در حال پا مین قایدق

 .دمیکش یا ازهیکرد. خم  یم یبرد باز   یبود و انگر  دهیکش رونی رو ب لشیوبام کایمل

کم کم داشت حوصله ام   گهیکردن موهاش بود. د سی نشسته بود، در حال گ  یعقب یکه صندل  یناز 
به دست داشت و با   یمشک فی خارج شد، ک  ی رفت که در باز شد و آزاد با کت و شلوار رسم یسر م
که  یهمون قسمت ،یعنی ابون،یلحظه سرش رو بلند کرد و به طرف خ هیدر حال ور رفتن بود.  ل،یموبا
من،   غیج یصدا  ریتحت تاث  کا یمل ن،یی پا دمیخودم رو کش  عیو سر دمیکش یغی نگاه کرد. ج  م،یبود ام

 : لب گفتم ری بلند شد. ز یتق و توق یصورتش گرفت، صدا  یدستاش رو جلو

 بود؟  یچ ی_صدا

 . نی _من خوبم، خوبم، فقط افتادم کف ماش

  هیکرد. چند ثان یچشماش بود و به اطراف نگاه م  یرو یمشک  یها نکینظر گرفتمش. ع  ریز  ،یواشکی
 زد.  یمسن به سمت آزاد رفت و کنار گوش اون، حرف یبعد، مرد

. به دست مرد مسن داد، مرد دیکش  رونیب ینقره ا یپوشه ا فش،ی ک یسرش رو تکون داد و از تو آزاد
که داشت و از   یبا سر خم شده ا  کای داد. مل یبخش زد و با آزاد دست محکم  تی رضا  یمسن لبخند

 کرد، گفت:  ینگاه م نکیع یباال

 بهش داد. یبهش داد چ ی_چ

تماس رو   ه،یرو باال آورد و در عرض سه ثان لیکه مرد مسن رفت، تلفن ازاد زنگ خورد. موبا نیهم
 قطع کرد. 

 تماسش کوتاه بود؟  نقدریبود بهش داد؟ چرا ا ی_اون چ

 گفت:  یناز 
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 هست معلومه که بدجور مشکوکه.  ی_هرچ

 با هول و وال گفت:   کایمل

 هست بدجور مشکوکه. ی_هرچ

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 .میاریماجرا رو در ب  نیا یته تو دی_با

 چطور؟  ی_باشه ول 

 قسمت سخت ماجراست.  نی_و هم

 بهش نگاه کردم.  انهیرو برگردوندم و عاقل اندرسف  سرم

 ؟ یقبل ینقشه  چیبدون ه یجا کشوند  نی_واقعا ماروتا ا

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 که طرفمون ماموره. دمی خو؟ حداقل فهم  هی_چ

 گفت:  رتی با ح یناز 

 ؟ی اگه خالفکار باشه چ-

 در اومد. کای من و مل یصدا

 *** 

  یکالس رقص شروع م گهیساعت د کیکردم و به سمت عمارت رفتم.  ادهیرو دم خونشون پ دخترا
رو پارک کردم و وارد عمارت شدم. خسته و کوفته  نینکرده بودم. ماش   یکار  چیشد و هنوز ه

 . ارمیسر کالس دووم ب دیدونستم چطور با یبودم.نم



 ی آقا و خانم صوف 

235 
 

.  دمیپوش یمانتوم رو با عجله م تزا،یخوردن پ  نیاومدم. در ح رونیگرفتم و ب یا قهیپنج دق دوش
  یرو رو فمی لباسا رو به تن کردم و ک ی هیبق  عیساعت مونده بود. سر میبه ساعت کردم، ن ینگاه

 اومدم.  رونیبا عطر گرفتم و با عجله از اتاق ب   یدوشم انداختم. دوش

 م و برم که جلوم رو گرفت و گفت: خواستم راهم رو کج کن یبه سمتم اومد، م دمیبا د ایدن

 _کجا کجا؟ 

 برو کنار عجله دارم. ای_دن

 دادش بلند شد:  یکنارش رد شدم،صدا از

 _آقاتون پشت خطه.

 . تلفن روبرداشتم و گفتم: یصوف  یآخه آقا یاورد ریکاسه چرخوندم. االن وقت گ  یرو تو چشمام

 _بله؟

 _شب خونه باش باهات کار دارم. 

 در هم رفته به تلفن نگاه کردم.  ییبوق تلفن، مانع صحبت کردن من شد. با ابروها یصدا

در   یمیدو قد یحرکت کردم. تو  یشد. شونه هام رو باال انداختم و به سمت در خروج  وونهید دوباره
 ننه جون بلند شد:  یبودم که صدا

 ؟یر   یمادر کجا م  ای_عه رو

 شده بود. با عجز گفتم:   رمی. بدجور دهیگر  ری مونده بود بزنم ز کم

 شده.  رمی بعد بدجور د یبزار برا یدار  یجون تروخدا حرف زی _عز

 گفت:  یناراحت با

 شب. یبخر برا وهیم کمی یایم یراه که دار  یخواستم بگم تو یچه طرز برخورده؟ م نی_مادر ا
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  ییو با لبا د یپش رو بوس کردم که خودش رو عقب کشل ارم،یکه در دلش در ب  نیا یجلو و برا رفتم
 جمع شده گفت: 

 _عه صد بار گفتم من رو پر آب نکن دختر. 

 جدا شدم و گفتم:  ازش

 . ارمیم خرم ی _چشم تو فقط حرص نخور، م

 زد و گفت:  یلبخند

 برو مادر خدا به همراهت.-

شدم و به سمت    گرمیج  نیراحت، از عمارت خارج شدم. سوار ماش الیدادم و با خ  رونی رو ب نفسم
  یداشتم. لباسام رو تو ری تاخ قهیکردم، پنج دق یکالس، با سرعت روندم. همون طور که فکرش رو م
 ه،ینداشتم و به دنبال بق  ییشد آشنا یکه پخش م  یرخت کن عوض کردم و عضو گروه شدم. با آهنگ

 رفتم. ی ور به اون ور م نیا از

 و سوار شدم.  دم یکش رونیرو ب   نیماش چیاومدم. سو رونیاز آموزشگاه ب یخستگ با

 رو زدم و به راه افتادم.    نیماش استارت

 شدم. از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم.   ادهیپارک کردم و پ  نگی پارک یرو تو  نیماش

مت چپ برگردوند  بود. سرش رو به س ستادهیا نهیدادم. دست به س یبالکن، سالم یآزاد، تو دنید با
 سرد و گزنده گفت:  یو با لحن

 _سالم.

تخت گذاشتم.   یرو اروم رو فمیبودمش. ک دهیقدر سرد ند نیزد. تا به االن ا خی صداش، تنم  یسرد از
 عصر افتادم.  ادیحرف بودم که بزنم. به  هیشد. دنبال  یچشمام از روش برداشته نم

 کارت دارم شب. ی_گفت

 رو برداشت.  یمشک یکی فنجون سرام ،یا شهیش زی م یرو دراز کرد و از رو دستش
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 ؟ یکار داشت ی_دم دفتر من چ

نباشه دم و دستک    یفهمه، هرچ ی احمق مشخصه که م  د؟یبدم، از کجا فم یزد. حاال چه جواب خشکم
 گشتم. من و من کنان گفتم:  یم یبهونه ا هیخبر داره. دنبال  یداره از همه چ ادیز

 _اون اطراف کار داشتم.

بودم. چقدر با   دهیوجهه اش رو ند نیبودن، تا حاال ا ختهی ر  شیشون یپ ی. موهاش تودیسمتم چرخ به
 شد. دو قدم به سمتم برداشت و گفت:  یمدل مو جذاب م نیا

 طور. با دوستات؟  نی_که ا

 چرا استرس گرفتم. یدهنم رو قورت دادم، لعنت آب

 _با دوستام. 

 به سمتم برداشت.  یا گهیقدم د دو

 ن؟ یداشت ی_چه کار 

 فکر کن.   ایرو اال ی م؟یداشت یخشک شده بود. چه کار  دهنم

 کار داشتم. کی اون بوت ی_تو

به سمتم برداشت. االن مقابل هم قرار   یا گهیدو قدم د ب،یابروش باال رفت. دست به ج یتا هی
 قدم فاصله. میبا ن م،یداشت

 ؟ یدیخر  ی_خب، چ

 گفتم:  یعصبان  ی. با لحنختیر یاشت به هم مکم اعصابم د کم

 .گهید دمیخر یز یچ هی_ عه به تو چه، 

 رو باال گرفت و از باال بهم نگاه کرد.  سرش

 دادن من؟ کیکش  ای یبود  دیاون جا دنبال خر یکه باهاش ثابت کن  یهم دار  یز ی_چ
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 به تاپ تاپ افتاد. اب دهنم رو قورت دادم و گفتم:  قلبم

 خوام نشون بدم.   ی_نم

بودم. نفسم   دهیذره فاصله رو پر کرد، دستش رو دور کمرم انداخت و فشرد. کامال بهش چسب  هی اون
 به شماره افتاد. کنار گوشم، زمزمه کنان گفت: 

 .ین یب  یکوچولوت بردار، وگرنه بد م  یها یباز  نی _بچه جون، دست از ا

 در هم شد. به عقب هولش دادم و گفتم:   افمیشده بود. ق  ادیکمرم ز یدستش رو فشار

 دادم.   یتورو نم کی_من کش

افتاد. دستم رو به   ی. چشمم به پاکت صورت دمیکش رونیهارو ب  دیسمت کمد رفتم و پاکت خر به
 صورتش تاب دادم و گفتم:  ی. جلودمیکش رونی رنگ رو ب  یسمتش بردم و تاپ مشک

 اومده بودم.  نیا ی_برا

 زدم و گفتم:  یبرده بود. پوزخند ماتش

 دادن توِا. کیلباسم مهم تر از کش دی_خر

 یزدم. اون رو با فکرا یشدم. پوزخند یکه از کنارش رد م   یپاکت انداختم و در حال  یرو تو  پوری گ تاپ
رفتم. بخور    نییکه داشتم، از پله ها پا یثی اومدم وبا لبخند خب رونیمنحرفش تنها گذاشتم. از اتاق ب 

 نوش جونت.   ،یصوف یآقا

  ریوارد آشپزخونه شد، ز ایو مشغول خوردن شدم. دن دمیاز پلو مرغ کش ینشستم، کم  زی م پشت
 و گفت:  ستادیا خچالی یداد، جلو  یبه کمرش م  یکه قر  یکردم.در حال   یبهش نگاه م یچشم

 خودم بشم. ییآقا ین فدا ...میی_باشه آقا

با چشم غره بهم نگاه کرد.  ایدهن خودم رو گرفتم. دن  یزدم، جلو یتهوع بهم دست داد، عق حالت
قاشق از غذام رو خوردم. زن عمو شهال وارد آشپزخونه شد و اشاره کرد   هیشونه هام رو باال انداختم و 

 تلفن رو قطع کرد و گفت:  ایتماس رو قطع کنه. پس از چند لحظه دن ایکه دن
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 زدم.   یمامان؟ داشتم با شوهرم حرف م هی_چ

 گرفت و گفت:  ایاز دن  یشگون یعمو ن زن

  یطوالن یکه نامزد شهینم ره؟یبگ  یعروس خوادیم ی آقا فرهاد ک  نیا نم،ی_شوهرم شوهرم. بگو بب
 باشه. 

 . ارمیتونم که بهش فشار ب  ینم دونمیمامان من چه م یوا ی_ا

 شد و گفت:  نه یعمو دست به س زن

 پره. یم ین یب یموقع م هیتو   اریفشار ن یگی_آره راست م

 سمتم برگشت و گفت: خودم رو گرفتم. زن عمو دست به کمر به  یخودم خنده   یجلو بزور

 ماه عسل شما؟  یر ی م یخانم ک   ای_رو

 .میری _نم

 گفت:  متعجب

 ؟ یبر  دی_وا؟ چرا نبا

 داده ها.  یر یگ چه

 .نی هم ی. براستیمقدور ن  طی_راستش االن شرا

گذاشت و   زیم یدستش رو رو  ایرفت. دن   رونی تکون داد و از آشپزخونه ب ی. سر دیباال پر ابروهاش
 گفت: 

 رفتم ماه عسلو.  یتو بودم حتما م ی_من اگه جا

 .یدیبد دیچون تو ند  ،یرفت ی_معلومه که م

 بهم رفت و گفت:  یغره ا چشم

 نداره. ید یبد دیبه ند یربط  ه،یماه عسل ضرور  ش،ی_ا
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 قاشق باال انداختم و گفتم:  هی

 رم.  ی_تو با اقاتون برو، بعدش اگه شد من با آقامون م

 رفت.   رونی داد، از آشپزخونه ب یمرش مبه ک یطور که قر  همون

 . میرج یای_لعنت بر دن 

 رفتم. فون ی رها کردم و به سمت آ مهی بلند شد. غذارو نصفه ن فونیآ یصدا

 _بله؟

 . دیرس نی که سفارش داد ی_مبل

لباسشون  یشرکت رو یبا دقت نگاه کردم. لگو فونی . چه زود! به دو مرد پشت آدیباال پر  ابورهام
.  یدنیمبل د نیا یآزاد بعد مشاهده  ی افهی رو زدم. ق فونیآ یراحت شد و دکمه   المیبود.خ  دهیچسب

 برسن. در رو باز کردم و گفتم:  یتا به در ورود دیطول کش قهیچند دق

 دوم اتاق سوم.  یطبقه   د،ی_خسته نباش

 آزاد رفت. دنبالشون راه افتادم.  شی ربع پ  هیسمت پله ها حرکت کردند. خداروشکر  به

  دیمبل جد یرو بزور جا به جا کردم و به وسط اتاق فرستادم تا جا  یقبل  یکه برسن، کاناپه  نیاز ا قبل
 نفرشون گفت:  هیو  دندی باز بشه.  کارگر ها رس

 کجا بزارمش؟  ی_آبج 

 اون جا لطفا. دشی_بزار

کردم و دست   یگذاشتند. تشکر  نیزم  یمبل رو رو ، یکه اشاره کردم، رفتند و به آروم  ییجا به
  یمبل رو پاره کردم. به آروم  یسلفون رو یکه از اتاق خارج شدند، با خوشحال نی مزدشون رو دادم. هم
 چه راحت بود، تو روحت آزاد. ینشستم و لم دادم. لعنت

ل بلند شدم و به سمت حمام رفتم. وان رو پراز آب گرم با کف  مب یتفکراتم خنده ام گرفت. از رو از
 یحرکت مونده بودم. سرم رو رو ی ب یا قهیداره. چند دق  یخدا عجب آرامش یوا  دم،یکردم. دراز کش 
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آزاد،  دنید با باز شد. چشمام تا ته باز شد،  یبلند یوان گذاشتم و چشمام رو بستم. در با صدا یلبه 
 . چشماش گرد شده بود. با حرص گفتم:دمیکش  یغیدور کمرش، ج  دیسف  یاون هم با حوله 

 ؟یسادی چرا اون جا وا ی_لعنت

.  دمیکش ی قیراحت نفس عم  الی که در بسته شد، با خ ن یبه خودش اومد و عقب گرد کرد. هم عیسر
ساعت لفتش دادم. اخر سر با   میخداروشکر وان پر از کف بود و بدنم مشخص نبود.از لج، حدود ن 

مبل    یرو به رو ت، یاومدم. با عصبان  رونی گرفتم و ب یع یکه به در خورد، با عجله دوش سر یلگد
 داده بود. هیتک شیآرا زیچونش بود و به م ریبود، انگشتش ز ستادهیا

 ه؟یچ نی_ا

 که اشاره کرده بود نگاه کردم. شونه هام رو انداختم باال و گفتم:   یمبل گل گل به

 ...یسان از اون برابه نام مبل که ان یا لهی_وس

 . دیکه زد، شونه هام باال پر یداد با

 کنه. یکار م  یجا چ نیا ه،یدونم چ ی_خودم م

 به خودم گرفتم و گفتم:   یحق به جناب  ی افهیق

 . ستیبهتر از مبل قبل  ،یتا تو راحت بخواب   دمیرو خر نی_ ا

 سرخ شده بهم نگاه کرد و گفت:  یا افهیق با

 . ارمیجا باهم باال م هیکارات رو  نیا ای_رو

که صبر کنه، در رو محکم بست. به سمت   نیگرفت و به سمت در رفت. بدون ا زیاش رو از م هیتک
تخت   یدر هم رفته بهم نگاه کرد. از رو یاون نشستم. در باز شد و دادمهر، با چهره ا یتخت رفتم و رو

 بلند شدم و گفتم: 

 . ی_سالم دادمهر 

 سمتم اومد، دستش رو به سمت در گرفت و گفت: به   تی عصبان با
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 ن؟یآزاد با تو داره؟ مگه دعوا کرد هیچه رفتار نی_ا

 گفتم:  متعجب

 ؟ یگ یطور م  نی_نه، چ..چرا ا

 . ارمیبندم و حالش رو جا م یرفاقتمون م یکنه به من بگو، چشمم رو رو یم  تتیاگه اذ ایرو نی_بب 

بدجور   نشونی دو نفر آوردم؟ حتما بعد از طالق ب نیا یسر رفاقت قو ییگرفته شد، من چه بال حالم
  تی کرد و با عصبان یا گهیچهره ام، برداشت د دنیخوره. چهره ام در هم شد. دادمهر با د  یبهم م
 گفت: 

 . ارمی_حالش رو جا م 

 گرد شد و گفتم: چشمام

 آزاد رو دوست دارم.  یل ی. من خمیکامال خوب م،یندار یما مشکل ست،یطور ن نی_نه ا

 گفت:  یر ی لحظه ماتش برد، بعد از اون با لحن متح کی دادمهر

 بر من.  یوا  ی_نکنه تو... نکنه...وا

 تخت نشست. با ترس گفتم: یسرش گذاشت و رو یدستش رو رو دو

 چت شد؟ ،یشد داد ی_چ

 شده بود گفت:  رهی خ نی نقطه از زم هیطور که به  همون

 نگو که به خاطر من...  ای_رو

 . ضربان قلبم به شدت رفت باال. با لکنت گفتم: دیپر رنگم

   ؟ی_چ...چ

 قرمز شده گفت:  ییو با چشم ها  دیقرمز شده بود. به سمتم چرخ گردنش

 ؟ ی_تو به خاطر من با آزاد ازدواج کرد
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 افتاده گفتم:  ییکردم فشارم افتاد. با پلک ها حس

 طور. نی_ن...نه. چرا...ا

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  اب

 ؟ یکن  یطور فکر م نی_چرا ا

 . دمیاون، من هم از جا پر عیتخت بلند شد، با عکس العمل سر یشدت از رو به

 رو بگو.  قتیبه من دروغ نگو! حق  ای_رو

 هول تند تند شروع کردم حرف زدن:  از

رو  گهیکه هم د یاول یوقته...از همون دفعه   یلیخ م،ی رو دوست دار گهیگم واقعا هم د ی_راست م 
 . میدید

 کرد و گفت:  ز یچشماش رو ر دادمهر

 دونم.   یدونم م یلنگه، م یکار م یجا هی_

 . دیدادمهر، ابروهاش باال پر دنیوارد شد، با د  ری اتاق زده شد و آزاد سر به ز در

 و رو به من گفت:   دیبه سمت آزاد رفت و بازوش رو گرفت، چرخ دادمهر

 سراغت.  ام یم  سا،یجا وا نی_هم

هام   قهیشدم. دستام رو به شق رونیتخت و ی. رورونیرو همراه خودش کشوند و رفتند ب  آزاد
  دمیکش یم  قیره. تند تند نفس عم یلو م یبدبخت شدم. کارم تمومه، همه چ ایخدا  یچسبوندم، وا

که  یا قهیکار کنم؟ آزاد ماجرا رو لو نده. بعد از پنج دق  یچ  دیاالن با ای. خدارمیاسترسم رو بگ  یتا جلو
 در هم وارد شد. دادمهر بهم نگاه کرد و گفت:  یجون از بدنم در اومد، در باز شد و آزاد با چهره ا

 جا.   نیا ای_ب
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داد. بزور به سمت دادمهر حرکت   یبود. آزاد سرش رو باال آورد و اشاره ا دهیچسب نیبه زم  پاهام
به تخت   ینشست و اشاره ا  یچوب یصندل ی. رومیاتاق دادمهر شد یعنی ،یید اتاق رو به روکردم. وار

 کردم.  یبه دستام نگاه م ری تخت نشستم. سر به ز یلبه  یکرد. آروم رو

 ن؟ ی_بگو، چطور با هم آشنا شد

 نه.  ای ه،یکیما  یحرف ها نهی کنه تا بب یم  ییدستام خشک شد، داره بازجو یرو نگاهم

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  اب

 رو. گهیهمد میشناخت ی_از قبل م 

 .نی رو بشناس گهیعمارت نذاشت تا همد یوقت پاش رو تو چیآزاد ه ادمه،یکه  یی_تا اون جا

رو بگم،   قتیحق  دیحل کرد. سرم رو باال آوردم، با چوندنی رو با پ هیقض نیشه ا  یگفت، نم  یم راست
 و گفتم:   دمیکش یق ینفس عم

من  یاون رو راننده  یو وقت م یبا هم اشنا شد م،یدیرو د  گهیهمد کایمونا خواهر مل یعروس ی_تو
 .میشد کیتر از قبل به هم نزد شی ب ،یکرد

  یکی جا  نیرو گاز گرفت، به چهره اش دقت کردم، خونسرد بود. پس درست گفتم. حرفامون تا ا  لبش
 آروم شدم.   یشد. کم

 برخورد؟  نیبا اول  ن،ینگاه اول عاشق شد یباور کنم که تو دی_ االن با

 .میبود که به طال جون زد یجواب االن، همون حرف  نیبدم؟ بهتر یچه جواب نیا واسه

 .میدیرو د گهیکافه هم د ی بار دوم تو ست،یطور ن نیا _نه! معلومه که

 : دیرو تکون داد، باز هم پرس  سرش

 ؟ ی_پس بار سوم چ 

 شد.   یحساب نم دارید یعمارت، ول ی_تو
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نداره   یب یکرد، ع فیتعر یدرست و حساب دارید هیحرف گمراه کننده بود، چون اگه آزاد بار سوم رو  نیا
 خوب نبوده باشه.  دار ید هیکه از نظر من، 

 نبود؟   ی_چرا درست و حساب 

 آوردم. کامل و واضح.  ادی روز رو به  اون

 . دمیرفتارم خجالت کش نیبودم، و از ا ی_چون من دست پاچلفت

 اش رو خاروند و گفت:  چونه

 ؟ یخت یلباسش شربت ر یکه رو نی_به خاطر ا

 _درسته.

 پاش زد و گفت:  یداده بود. دستش رو رو حیوضرو ت انیجر نیازاد ا پس

 گه نه دادمهر، باور نکن.  یبهم م  یحس هی یخوام باور کنم، ول  ی_م

 رو بگم. میدروغ زندگ نیو پر تکرار تر نی بهش نگاه کردم،  وقتشه که بزرگتر  یناراحت با

 .می_نه دادمهر ما واقعا عاشق هم

 ن؟یر   یرا ماه عسل نمچ ن،ی عاشق نیگ یکه واقعا م ی_پس اگه اون قدر 

 . ستیوقت ن نیهم  یبرا اده،ی ما دوتا ز  ی_خب...راستش کارا

 ماه عسل.  نیو بر  نیچند هفته کار رو عقب بنداز نیتون  ی_م

 که بزاره مخالفت کنم گفت:  نیاز ا قبل

 ماه عسل.   نی ایکه با ما ب نهی_نه فکر بهتر ا

 بلند شد و گفت:   یصندل  یرو از

 .رمیگ یشما هم م یبرا م،یدار طی بل گهیماه د هی ی_برا
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 بزنم که گفت:  یرو باز کردم تا حرف دهنم

 . نیخوا یرو م گهیکه هم د نمی خودم بب یمن با چشم ها دی ، با ای_حرف نباشه رو

لب  ر یزدم، ز یرفت. به موهام چنگ رونیکه فرصت صحبت کردن رو بزاره، از اتاق ب  نیقبل از ا و
 خداروشکر کردم بابت لو نرفتنمون. 

20 

 ؟ یچ یعنیحرف    نیا ؟یچ یعنی_

 حرص گفتم:  با

که ما عاشق   نیکنه به ا یم دا یدادمهر داره اعتقاد پ  ستیمن ن  ری تقص ؟یشه لطفا آروم باش  ی_م
 زنه.   یاون اعتقادش م یبر رو  یو رفتن به ماه عسل، مهر  میهم

خوردن و در    یدستاش تاب م ی. موهاش ال به الیجذابچه حرکت  یلعنت د،یموهاش کش یتو یدست
 . نگاهم رو به زور برداشتم و گفتم: ختنیر یم  شیشون یپ یاخر، رو

 . میتا تهش بر دیبا م،یهمه راه اومد نی_ا

 کرد و گفت:  زونیرو به گردنش آو دستش

 .می ندار یچاره ا م،یر یخب، تا تهش م یل ی_خ

 کفش بدبخت من زد.  ری حرص، پاش رو به ز با

 ؟یخور  یحرص م  ی دار  یاز چ قایاالن دق-

 _تحملت سخته، عذاب آوره. 

 سخت تره. یل یمن خ یبرا ری لذت بخشه، نخ  یلیواسه من خ ی_فکر کرد

پام انداختم  یکی اون  یبزنه، به سمت در رفت. پام رو رو یکه حرف  نیرو برداشت و بدون ا  چشیسو
 رو بست، گفتم: که د نیو هم
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 . نهی_بوز

 

 باز شد و گفت:  در

 _خودت رو بلند صدا نکن. 

 رو در آوردم و گفتم: زبونم

 تورو صدا کردم.  ری _نخ

از   یک ی یصوف  یمخ اقا یدر رو بست. دراز نشست رو ه،یثان هیبهم انداخت و بعد از   ینیسنگ نگاه
هم در آوردم و به تن   یجذب  یشلوار مشک  دم،یکش رونی ب یساده ا ی. کت لاستیدن یکار ها ن یبهتر

.  دمانجام دا یصورت یساده  شیسرم انداختم. ارا یرو ی بستم و شال مشک  یکردم. موهام رو گوجه ا 
رو قرار   یک ی و عطر کوچ نهیو رژ لب، به همراه آ لیرو برداشتم و موبا  یکوچک چرم مشک یدست فیک

برم تا لباس    دیتم. قرار بود امروز با دخترها به خررف  نییبغل و از پله ها پا  ریرو زدم ز فیدادم. ک
  خیبالخره تار وکه زد، دهن فرهاد رو باز کرد  ییرو بخرم. زن عمو با حرف ها ای دن یجشن عروس

 . گه ید یهفته  هیرو مشخص کردن،  یعروس 

بار ازش استفاده کرده بود و بعداز اون، دائم  هیزدم، آزاد فقط  یلبخند گ،یپارکن یتو نی ماش دنید با
تونم از   یاست، م  گهیهمد یشناسنامه  یکه اسممون تو یزمان  نیا یکردم. فقط تو یمن استفاده م

. من و اون نهیرسه، درستش هم هم  یبه دست آزاد م نی استفاده کنم، چون بعد از طالق، ماش نیماش
 .  میو اموال هم ندار یزندگ   یتو یسهم

رو    ریاخ  اناتیسوار شدند، تمام جر  یدخترها، حرکت کردم. وقت یشدم و به سمت خونه   نیماش سوار
 کردم. فیتعر

 گفت:  یال یخ یبا ب  کایمل

 . دیی_گاوت زا

 ؟ یکار کن یچ یخوا  ی_حاال م
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کار   یخوب حدس زده بود که من چ   یلی_مجبورم انجام بدم، چون دادمهر بدجور شک کرده و خ 
 کردم. 

 رو چرخوندم و گفتم:  فرمون

خب خداروشکر همه  یول  م،یگ یحد باورش شده بود که ما دروغ م  نیکرد از ما، در ا یی_بازجو
 حرفامون درست از آب در اومد.

 گوشت گذشت.  خی _اوه اوه پس خطر از ب 

 دادم و گفتم:  رونی رو ب نفسم

 شه.  یم کسانی ره و تمام ارزوهام با خاک   یلو م یلحظه فکر کردم همه چ هی_

 . ستادمیمزون از حرکت ا ینزدن، جلو یحرف 

 . دهیکه وقته خر نییپا  نیزی خب، بر یل ی_خ

 شدم.   ادهیپ نی رو برداشتم و از ماش  فمیشده بودم. ک شیبود، مشتر  یمیمزون قد همون

 ما گل از گلش شکوفت و به سمتمون اومد. دنی. هلما جون با دمیهم، وارد مزون شد همراه

 حالت چطوره؟  ،ی_سالم خانوم

 دادن. یک یهم سالم کوچ یو ناز  کای کردم، مل کیباهاش سالم عل  ییخوش رو با

 ورا خورد.  نیشد گذرت به ا  ی_خب چ

 مبل نشستم و گفتم: یرو

 دخترعموم لباس بخرم.  یعروس  ی_اومدم برا

 .اریمجله رو ب  ایسون م،ی آورد یادیز دیجد یهم خوب، کارها یل ی_خ

 برداشت و به دست هلما جون داد.    زیم یبود، مجله رو از رو زهیم زهی الغر اندام و ر یدختر  ایسون
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 یبرا   یو ما بق یتا چهل فرانسو  ستیترک، ب  یکارها  ستیب یصحفه تا صحفه   نیاز ا نی_بب 
 هاست.  ییایتالیا

توجهم رو جلب نکرده بود. چشمم  یچی زدم، ه  یرو دراز کردم و مجله رو گرفتم. تند تند ورق م دستم
بسته   یداشت، باز نبود ول یلیطو ی قهی بلند و  نیخورد.کامال ساده بود، آست یبراق یلباس طوس  یرو

رون پا   یداشت که از رو  یبود. چاک دهیچسب قهیبه  ن،یآست ینداشت و از ابتدا  نیهم نبود، سر آست
  یلیخ ی سادگ نیشد، در ع یم دهیکش  نیزم یداشت که رو یبلند یکم یشد و دنباله  یشروع م

 ترک بود.  یقسمت کارها یزد. تو یجذاب بود. چشمام برق 

 ن؟ یمن رو دار زی_سا

 . اری جان رو ب ایرو زیسا  ا،یسون م،ی_بله که دار

به سمت اتاق   ای. از جا بلند شدم و دستم گرفتم. سوندی رس  قه،یدق کیبا کاور مخصوص بعد از  لباس 
  پشیکرد. وارد اتاق شدم و درو بستم. لباسام رو در آوردم و لباس جشن رو به تن کردم. ز تمیپرو هدا

رو گاز گرفتم. تقه  بمل  یبود. از خوشحال زمیبه سر تا پام کردم، کامال سا یاز پهلو بود. بستمش و نگاه
 در، داخل اومد.  یفاصله، دو تا کله از البه در خورد و بال یا

 _چطوره؟ 

انگشت اشاره اش روبه شصت چسبوند و نشون  کایو راست شدم و خودم رو نشون دادم. مل  چپ
 با ذوق گفت:  یداد. ناز 

 . ادیبهت م  یل ی_خ

 نگاه کردم.  نهیآ یخودم رو تو گه،یو بار د دم یبه لباس کش یدست

 رو بخرم.   نی_پس هم

 . ادیبهت م یلی_آره خ 

 پرفکته.-

 گفت:  ی. هلما جون با خوشحال دیارز یم  یرو از تنم در اوردم و به حساب کردم، گرون بود ول لباس 
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 جا. نیا ای _بازم ب

 هوا تکون دادم و گفتم:  یرو تو دستم

 _حتما. 

 عقب سوار، گذاشتم. شه یهم یکنار ناز  نیو باکس لباس رو عقب ماش میشد  نیماش سوار

 و گفت:  دیکش رونیرو ب  لشیموبا یزنگ تماس بلند شد. ناز  یصدا

 _مامانمه. 

 باز تکرار کرد؟  ی. عوض یگیم یخب آروم باش بفهمم چ  یلیشده؟ خ ی_الو مامان؟ چ

 از خشم قرمز شده کردم.   یبه ناز  ینگاه

 کنم.  یرو حل م  هیقض نیتمومه، من ا گهی_مامان د

 _نه نگران نباش. 

 در هم رفته گفت:  ییرو قطع کرد و با ابروها  تماس

 ه؟یشغل آزاد چ  یگفت ای_رو

 چطور؟  له،ی_وک

 مامانم دست بلند کرد.  یبازم رو  م،ی_ناپدر

 گفتم:  تی گرد شد، با عصبان چشمام

 شه.  یمرد چرا آدم نم نیا ،یوا ی_ا

 گفت:  یرو به چپ و راست تکون داد و با ناراحت  سرش

خودش   گهیکه د نیزارم بازم کنارش بمونه نه ا یدفعه نه من م نیا ی گذشت کرد ول یلی_مامانم خ 
 خواد کنارش باشه. ینم
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 گفتم:  ،یچشمم به ناز  هیچشم به جاده بود و  هیکه   یرو تکون دادم، در حال سرم

 حبت کنم؟با آزاد ص یخوا  ی خواد؟ م یم  لی_وک

 . یو ازش بخوا یپا بزار  ری تونم ازت بخوام که غرورت رو ز  ینم ،یباهاش ندار  یخوب   ی ونهی_آخه تو م

 رو چرخوندم و گفتم:  فرمون

 . ییتو هیقض  یکردم، ول ی_اگه به خاطر خودم بود اصال از اون درخواست نم 

 و گفت:  یداد به صندل هیتک

 . یدوست من  نی تو بهتر ا،ی _ممنون رو

 زدم و گفتم:  یلبخند

 . مایحرفارو نداشت نی_ا

 *** 

کردم،   یامشب با آزاد صحبت م  دیکردم، به سمت خونه روندم. با ادهیخونشون پ یکدوم رو جلو هر
رو    نیکنن. ماش هیآسمون به حالش گر یمرغ ها ارمیسرش م ییبال هیحق نداره بهم نه بگه، اگه بگه 

 کور بود. سوت و  نگی شدم. پارک ادهیپارک کردم و پ

که اعالم حضور   نی. بدون اومدی یم یادیز یرسوندم. سر و صداها یبدو خودم رو به در ورود بدو
برق بردم و فضا رو روشن کردم.    دیاتاق رفتم. چراغ ها خاموش بود ، دستم رو به سمت کل یکنم، تو

  دیدم. معموال بابود، متعجب ش  دهیمبل خواب یحرکت رو  یکه مثل جنازه ها ب ،یصوف  یآقا دنیبا د
به سمت تخت    ن،یپاورچ نیکنم. پاورچ جادی سر و صدارو ا نیکردم کمتر یبود. سع  یاالن سر کار م

 رو اون جا انداختم. فمی رفتم و ک

  یقدر مظلوم م نیخوابه ا یم یغرق در خوابش نگاه کردم، چرا وقت  یرو برگردوندم و به چهره  سرم
  ی. بودی. پلکش لرزستادمیمونه. آروم باال سرش ا ینم  یو جذبه باق تیاز اون جد یاثر  چیشه؟ ه

خواستم  یشدم، م   کی. سرم رو خم کردم و بهش نزددیرس  یفاصله به مشامم م نیعطر تلخش، از ا
صورت هامون نبود،    نیب یچندان یهام حبس کنم. فاصله  هیر یاون عطر رو با تمام وجود، تو
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 دنیهام فرستادم. آروم چشمام رو باز کردم، با د هیعطر رو به ر نفس، اون    هیچشمام رو بستم  و 
  یخواستم خودم رو عقب بکشم، که تعادلم رو از دست دادم و رو یبازش، هول کردم و م  یچشم ها

با   ،یو خونسرد یفاصله بود؛ عاد  نیهم با کمتر یرو به رو قایآزاد فرود اومدم.صورت هامون دق دنب
 کرد. با هول و وال گفتم:  یابروهاش، بهم نگاه م نیب  یاخم کمرنگ

 شم. ی االن بلند م دی_ببخش

نداشت.   یا  دهیبازم فا یبه پام دادم، ول یاز سر جاش جم نخورد.دوباره تکون یول  دمیرو عقب کش  پام
 .  دیپاره شدن پارچه به گوشم رس یکنار، صدا دمیبا حرصو قدرت، پام رو کش

 کردم. با خجالت گفتم: پوستم حس  ریخون رو ز دنیدو

 واقعا رفتم. گهیدفعه د نی_ا

سرم   یزدم و نفس زنان، دستم رو رو هیرفتم. به در تک  رونی و با سرعت، از اتاق ب  دمیرو کنار کش خودم
 لب گفتم:  ریدادم و ز رون یزد. نفسم رو ب  یقدر داغ کردم، قلبم با شدت م نیگذاشتم. چرا ا

 .ادی ا حالت جا ببکش ت  قی_آروم باش، چند تا نفس عم

رفتم. از   نیینرمال بشه. از پله ها پا   یگذشت تا همه چ یکم  دن،یکش  قیکردم تند تند نفس عم شروع
 جمع شدن.  منیسالن نش یخلوت بودن آشپزخونه مشخص بود، همه تو 

  اناینشستم. د یمبل راحت  یشدم. همه حضور داشتن. رو   منیرو کج کردم و وارد سالن نش راهم
 خودم گذاشتمش.  یپا  یبهم انداخت و آروم آروم، به سمتم اومد. بغلش کردم و رو ینگاه

 کوچولو؟  ی_چطور 

 ؟ی چ یعن ی_خاله عاشق 

 . لبام رو جمع کردم و گفتم: دیباال پر ابروهام 

 ؟ یپرس  یسوال رو م نی_چرا ا

 آهسته گفت:  ییلبش گذاشت و با صدا یرو رو دستش
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 ! یگن تو عاشق عمو آزاد شد ی_چون همه م

  ا ی ستم؟یحرفا و عاشق ن نیگفتم؟ دروغه همه ا یبچه م نیبه ا  دیبا یفرش ثابت موند. چ یرو نگاهم
 ! ست؟ین یعشق واقع

 گم. یروز خبر دار شدم، بهت حتما م هیاگه  یدونم، ول  ی_خب...راستش منم نم 

 گفت:  نش یری لحن ش با

 ؟ید ی_قول م

 و گفتم:  دمیرو کش  لپش

 دم. ی_معلومه که م

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش

 کنم. یخب، برم باز  یل ی_خ

و بدو بدو، به    دیپر ن ییپام پا یخب" که دلم براش ضعف رفت. از رو یل یگفت " خ یقدر قندونبات  اون
وقت ها   ی رو با دو انگشت، ماساژ دادم. بعض  میشونی دادم و پ رونی سمت بچه ها رفت. نفسم رو ب

  هی ت،گف یم ای نفر از ازدواج دن  هیزد،  یم  ی. هر کس حر فای کار دن نیشه سخت تر یدروغ گفتن م
 که داره. یاز شغل گهینفر د هینفر از اقتصاد و 

فکر اون ندارم. نفس   یتو  ییبود که مطمئنم من جا یاون مرد  شیپ  المیخ ،ی اون همه شلوغ ونیم
  هیمِن فکر کردم،  یرو شیکه پ یا ندهیاون خودخواه کنم، به آ ری ذهنم رو درگ د ینه با دم،یکش ی قیعم
 . دارمکه من دوست  یز یاون چ نیکار بشه. ا نیوقتم صرف ا یشم معلم رقص و قراره همه   یم یروز 

 

21 

کالس رقص و گشت و   ،یعروس  دی مدت، بدجور سرم مشغول خر نیا یگذشته بود، تو یهفته ا کی
نه  دم،ی د یبرد، نه اومدن آزاد رو م یزود خوابم م یل ی خ ین بود. شب ها از خستگ گذار با طال جو

 رفتن اش. 
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  لیبرم. همه وسا شی امروز شخصا خودم به سالن آرا شه،یامروز بود، قرار بود برخالف هم  ایدن یعروس 
 رو داشتم.  شگاهیآرا  یرو اماده کردم، با دختر ها قرار مالقات تو

 دادم. یرو انجام م  ون یو شن   شیکردن، و من آرا ی م کوریپد کوریها ناخون هارو مان  اون

  ریروندم. مس شگاه،یرو چرخوندم و به سمت آرا چیشدم. سو  ن یرو جمع کردم و سوار ماش لمیوسا
 رو برداشتم و وارد سالن شدم.  فمی . کدمیزود رس یل ینبود، خ یطوالن

 باال رفت. ی.دست ناز نمیتا دخترها رو بب بود و پر سرو صدا. چشم چرخوندم شلوغ

 اشون نشستم. یکنار  یصندل یسمتشون رفتم و رو  به

 _چه خبرا؟

 ساعتش رو باال آورد و گفت:  کایمل

 رم.   یشم م ینکنه، پا م یدگی نفر رس هی گهید  ی قهی_اگه تا پنج دق

 جاست.  نیآدم ا ی_آرام باش، سرشون شلوغه کل

 و گفت:   رونی رو داد ب  نفسش

 ساعت منتظر بمونم. کیشه  ینم  لی_دل

 قد بلند به سمتمون اومد. یلحظه دختر  همون

 ؟ ی_کدومتون خانم صوف 

 حرص گفتم:  با

 _من!

 لب گفتم:  ریز

 کنن.  یمن رو صدا م یل یفام نیکه با ا هیقحط لی _انگار فام

 . یدنبالم خانوم  ای_ب 
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 فت: نشوندم و گ یصورت  یصندل  یبه راه افتادم. رو دنبالش

 . مینداز یکارت رو راه م یکشه ول یطول م کمی خب،  یل ی_خ

 زدم و گفتم:  یبه سمتم اومد و کنارم نشست. لبخند  یدختر 

 د؟ یجا هست نیا ی_سالم...مشتر 

 تا کار ناخونتون رو راه بندازم. دی_لطفا ساکت باش

جا   هیسرو صدا  یعجوزه صحبت کنم. ب نیخواستم با ا یبهش نگاه کردم، من رو بگو م خصمانه
ناخن ها شد. حوصلم به شدت   کور ی. مشغول ماندینشستم، دستم رو گرفت و به سمت خودش کش

 شدم.  یمشغول باز   ،یدست هیرو در آوردم و  لیسر رفته بود، موبا

به  دستشون ریحوصله بودم که ز  ی. اون قدر ب دیرس ونی نیو ش  شی از کار ناخن ها، نوبت به آرا بعد
 شدم.   داریب یدست یخواب رفتم. با تکون ها

 کارت تموم شد.  ی_بلند شو خانوم 

 گرفته گفتم:  ییرو بلند کردم و با صدا سرم

 _ساعت چنده؟

 _هشت شب! 

شده بود. دستم رو باال آوردم تا چشمم رو   کیگفت، هوا تار یبه اطراف نگاه کردم، راست م متعجب
 . دمیا پرکه زده شد، از ج یغیبمالونم که با ج 

 _دست نزن! 

 گرد شده به دختره نگاه کردم و گفتم:  ییچشم ها با

 شده؟  ی_چ

 شه.  یخراب م یدست بزن  م،یکرد شتی_آرا
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 و گفتم:  دمیکش  یراحت  نفس

 اومده. یز یچ ی_فکر کردم زلزله ا

. ستادمیا  نهیآ یبلند شدم. جلو  یصندل  یبه بدنم دادم و از رو  یو از جا بلند شد. کش و قوس دیخند
تر از اون، چقدر خوشگل شده بودم.  شی کرده بودم، و ب ریی خودم، دهنم باز موند، چقدرتغ دنیبا د

به موهام  که یدرشت یشده بود، کامال ساده اما با موج ها ختهی شونه هام ر  یموهام کامال باز و رو
  یمات ی. رژگونه یطوس دار  لیاک ی هیبه کار برده بودن، با سا  یمثل مشک رهیت  یها ی هیدادن. از سا

 سیاقد گهیباشه د ادمیزدم،  ی کالم، محشر شده بودم. لبخند هی. در رهی ت یزده بودن با رژ قرمز کم 
کردم، کامال ساده و حالت   اهجا. به ناخن هام نگ نی ا امیهر دفعه ب دینکنه، با شی خانم من رو آرا

از پشت سرم بلند شد،  یبلند  غیج یاستفاده کرده بودن. صدا یداشتن، از الک مشک ی لیمستط
 نگاه کردم.  د،یکش یغ یمن، ج دنیکه با د یسکته زنان به ناز 

 _زهرمار، سکته کردم. 

 !ی_دختر چقدر خوشگل شد

 قلبم گذاشتم و گفتم:  یرو رو دستم

 کنم. یطور فکر م نی_واقعا؟ خودمم ا

 و گفت:  انگشت اشاره اش رو به شصتش چسبوند کایمل

 _پرفکت. 

  رونیب  فیک یبلند شد. از تو لم یموبا یبود. صدا نیهم  یطی در هر شرا کا یگرفت، واکنش مل خندم
  یکه م ییلفتش دادم تا بوق ها  ی کرد. کم  یم  ییصحفه خودنما ی" رویصوف ی. اسم "آقادمشیکش

شماره اش زدم تا دوباره   یتر باشه. تا انگشتم رو به سمت اتصال بردم، قطع شد. رو شی شنوه ب
کرد. با حرص   یم یده تا بوق خورد و جواب نداد. داشت کار من رو تالف  قایتماس برقرار بشه. دق

 انداختم. فیک یرو تو  لیموبا

 وارد سالن شد و داد زد:  یزن

 !یخانم صوف  ی_خانم صوف
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 حرص گفتم:  با

 . یدو خانم صوف _در

 سمت خانمه رفتم و گفتم:  به

 _بله؟

 _آقاتون دم در منتظره. 

 کاسه چرخوندم. یرو تو چشمام

 لحظه. هیخب،  یل ی_خ

 رو برداشتم.  فمیو ک برگشتم

 اومده دنبالم.  یصوف  یبرم، اقا دی _خداحافظ بچه ها، با

 .نینذار گهیقدر سر به سر هم د نیخداحافظ، ا-

 . کای_اون رو به خودش بگو. خداحافظ مل 

 . قی_خداحافظ رف

 که آژانس اومده.  نیمثل ا م،یایتا دم در م سا،ماهمی_اوه نه وا

. حتما تا  دیطول کش یا قهیده دق بای منتظر موندم تا دخترها بندو بساطشون رو جمع کنن، تقر یکم
 شده بود.   نیخشمگ یصوف یاالن آقا

 ستادهیا  نیماش یبهم خورد. در باز شده بود و آزاد، پشت به ما و جلو یباد خنک  م،یشد اطی ح وارد
رو باز کردم تا از بودن  پی جمع شد، ز فمی ما، به سمتمون برگشت. حواسم به ک  یصدا دنیبود. با شن

ذره تحت   هیمن، حداقل  دنیراحت بشه. سرم رو باال آوردم، انتظار داشتم آزاد با د  المیخ  ل،یموبا
  نیباطل، همچ الیخ  یکِن، اما زه جادیروحش، ا یاون صورت ب یتو یر ییتغ هیو   رهیقرار بگ ریتاث

 .  وفتادین  یاتفاق
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  ری هم معلوم بود تحت تاث یو ناز   کایداد. مل یبه دختر ها انداخت و سالم سرد ینگاه  یرچشمیز
دو   نیسالم کردن؛ خنده ام گرفت. تا حاال ا ،یآروم یقرار گرفته بودن که با صدا یصوف  یآقا یجذبه 

به   سترفتم، سوار شدم و د نیکردم و به سمت ماش یبودم. دوباره خداحافظ  ده یتا رو موش شده ند
 به رو به رو نگاه کردم. در راننده باز شد و سوار شد.  نه،یس

 ؟یقدر لفتش داد نی_چرا ا

 _چون

 کردم، سرش رو برگردوند و بهم نگاه کرد. یمکث

 _ به تو چه!

 ؟ یبر دار  یدست از بچه باز  یخوا  یم ی_ک

 وقت.  چی_ه

  ییمعموال آدم ترسو دم،یلحظه ترس هیگاز گذاشت و روند. اون قدر سرعت داشت که  یرو رو  پاش
  ریو جاده رو ز  دیکش یم ییها ال ن یماش نیبود. با سرعت از ب  دهیدفعه، رنگ از رخم پر نیا ینبودم ول 

و تا   زنمن ی دادم حرف حی رفت. ترج  یپا م  ریبزنم چون غرورم ز یتونستم حرف  ی پاش گذاشته بود. نم 
 به مقصد، سکته هارو رد کنم.  دنیرس

 گفت:  یسرد  یو با صدا ستادیعمارت از حرکت ا یجلو

 رم.  یزارم م  یطول بکشه م قهیتر از پنج دق شی رو زودتر انجام بده، ب یدار  ی_هر کار 

 لب اداش رو در آوردم.   ریشدم و در رو محکم بستم. تند تند به سمت در رفتم و ز ادهیپ  نیماش از

 رم، خب برو!   یزارم م یبکشه م  قهیتر از پنج دق  شی_ب

از   دنشیزد. با د یسالن چرخ م یعمارت شدم، همه به مراسم رفته بودن و فقط دادمهر تو وارد
 و گفتم:  ستادمیحرکت ا

 ؟ ی_تو چرا هنوز نرفت 



 ی آقا و خانم صوف 

259 
 

 از راه رفتن برداشت و کالفه گفت:  دست

 رم.  ینم  ییجا  یکی _بدون ن

 برو.   یکی _خب با ن

 . تیی _ممنون از راهنما

 مبل انداختم و گفتم:  یرو رو فمیک

 شده؟  ی_چ

 . ستیوارد مجلس بشه. چرا؟ چون اون از ما ن  یکی زاره ن ینم  ؟یشناس  ی_بابا بزرگ رو که م

 گفتم: کالفه

 ست؟ی از ما ن یچ یعنی_

 خوره.  یبه ما نم شی چی ه یعنی_

 کنم نگران نباش.  یخب، من درستش م یل ی_خ

 عجله به سمت پله ها قدم برداشتم. با

 ا؟ ی_رو

 و گفتم:  دمیچرخ ستادم،یحرکت ا از

 _بله؟

 ازت ممنونم.  یل ی_خ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 _حرفشم نزن.

 . دیبه گوشم رس یگرفته ا یبه در اتاق زدم، صدا یا تقه
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 تو.   ای_ب

 کرد. در رو آروم باز کردم و وارد شدم.  یم هیکباب شد، معلومه که داشت گر دلم

 .ی_سالم، چطور 

 زد و گفت:  یتند اشکاش رو پاک کرد، لبخند مصنوع  تند

 _خوبم، ممنون. 

 تخت نشستم و گفتم:  یرو کنارش

 از دادمهر اومدم تا بکوبم تورو و از نو بسازم.  ی ندگی_خب من به نما

 کرد و گفت: تعجب بهم نگاه  با

 ؟ یچ یعنی_

 جا بلند شدم و گفتم:  از

 حاضرت کنم.   یعروس یخوام برا  یکه، م نیا یعنی_

 . امیتونم ب  ی_نه، نه من نم

 تا بلند بشه و گفتم:   دمیرو کش دستش

 . یای ب دیبا ام،یتونم ب  ینم  یچ یعنی_

 تخت نشست و گفت:  یرو

 _آخه بابا بزرگت اجازه نداد.

 تخت نشستم و گفتم:  یرو کنارش

حرف   نیا ، یرو کن   تیو زندگ  یباش  یقو دیبا ،یبازنده باش   دینه با ست،یبگه مهم ن  ی_بابا بزرگم هرچ
 وقت دست از مبارزه برنداشت.  چیکنه و ه  یم یعمره داره با بابا بزرگ زندگ  هیبشنو که  یرو از کس 
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 پر از اشک بهم نگاه کرد. دلم ضعف رفت. بغلش کردم و گفتم: یبا چشم ها  ،یحرف چیه بدون

 شد؟  یهام چ دنیجنگ ی جهی نت  یدون ی_م

 جدا شد و گفت:  ازم

 شد؟  ی_چ

 رسم.  ی_خب دارم به خواسته هام م

 زد وگفت:  یلبخند

 . یخوبه، موفق باش یل ی_خ

 شدم و گفتم: تخت بلند  یرو از

 .می بلند شو، بازنده شدن ندار االی خب،  یل ی_خ

اتاق دهنش باز   دنیهم به دنبالم اومد. با د یک یاتاقم، ن یتخت بلند شد. رفتم تو یزد و از رو یلبخند
 موند و گفت: 

 _چه خوشگله. 

 . زمی عز نهیب  ی_چشمات قشنگ م 

 مبل ثابت موند و خنده اش گرفت. با خنده گفتم:  یرو نگاهش

 .نهی _قسمتش جالبش هم

 خنده گفت:  با

 . ادی یاتاق نم  یچی _آره. به ه

 کمد رو باز کردم و گفتم:  در

 مهمه.  نی_هم
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لباس جشن رو تاحاال به تن  نی. ادیها رو تند تند ورق زدم، تا چشمم به لباس مورد نظر رس  لباس 
 گرفتم و گفتم:  یکی . به سمت ندمیکش رونیلباس ها، ب نیو از ب نکردم. دستم رو بردم جلو

 هم با خودمه.  شتی رو تنت کن، آرا نی_ا

 زد، لباس رو از دستم گرفت و گفت:  یلبخند

 ممنون.  یل ی_خ

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 . یحرف ها بزن نیاز ا گهی_نشنوم د

تکون داد و از  دن،یپسند ینگاه کرد. سرش رو به نشونه   نییدور، لباس رو از باال تا پا هیو  دیخند
  رونی رگال، ب یتخت جا خوش کرده بود، برداشتم و از تو یرفت. لباس خودم رو که رو  رونی اتاق، ب
وسط   یرو  قایقبستم. چاک د یرو از بغل به راحت پیلباسام رو در آوردم و تنم کردم. ز عی. سردمیکش
  یلباس رو باز م  یل یخ نیهم یلباس بود، برا  یچاک، بغل نبود بلکه جلو یر ی افتاد، محل قرار گ یم

بود و مهم  یدادم، بالخره جشن عروس یموضوع نم  نی به ا یتیکرد. شونه هام رو باال انداختم، اهم
 بسته باشه. ایپوشه، حاال هرچقدر باز   یم  یچ یکه ک  ستین

و   ییکه به تن داشت، طال یزد. لباس یاش، چشمام برق  دنیوارد شد، با د یکی به در خورد و ن یا هتق
لباس   د،یرس  یداشت، به وسط کمر که م یبلند نیهفت آست قهیو برق،  لیاز جنس لمه بود، پر از اکل

تا  یقدداشت که چسبون بود و   یخورد. بعد از کمر، دامن  یم یشد و کمر بند نازک مشک  یجمع م
 گفتم:  رتیچسبوند. با ح  یزانو داشت، دامن اصال باز نبود بلکه کامال بسته بود و پاها رو به هم م یرو

 . یخوشگل شد یل ی_خ

 هاش سرخ شدن و گفت:  گونه

 _ممنون.

زه کامال اندا دیبرداشتم و به دستش دادم. پا کرد و د یجلو باز   یعجله کفش پاشنه بلند مشک با
 شدم.  یک ی است. به کل آزاد رو فراموش کرده بودم و سرگرم ن
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 تا آماده ات کنم.  یصندل یرو   نیخب، بش یل ی_خ

 زد.  ی نگاه کرد. لبخند استرس نهینشست و به آ یصندل   یحرفم، رو طبق

 .مهی حال ییزایچ هی یشگر ی_نگران نباش، از آرا

 خنده گفت:  با

 نپسنده. نگرانم که نکنه دادمهر من رو نی_نه! از ا

 پسنده. ی_مطمئن باش م 

موها رو صاف تر از قبل   ع،یسر یلی رو باز کردم و با شونه، مرتب کردم. اتو مو رو برداشتم و خ موهاش
  بایز  یلیخ  یول  دیطول نکش  ادیدادم. ز یرو برداشتم و ته موهاش رو مواج سی کردم، بعد از اون، بابل

 صورت ش انجام دادم.    یرو ییساده و طال شیشد. آرا

 ساده.  یمشک یدست فیک هیخب، فقط مونده  یل ی_خ

 خودم دارم، ممنون از زحماتت.  گهی_اون رو د

 و گفتم:   دمیخند  ،یخوشحال با

 _قابل شمارو نداشت.  

 اومد و محکم بغلم کرد. منم بغلش کردم و گفتم:  جلو

 مهرداد با تو خوشحاله. ،یخوبه که هست یل ی_خ

 و گفت:  بغلم جدا شد از

 طور باشه.  نیکردم ا ی_جدا؟ فکر نم 

 تخت نشستم و گفتم:  یرو

 اومده ناراحته وگرنه اون عاشقته. شیکه پ یمسائل نی_نه واقعا دوست داره، االن به خاطر ا

 زد و گفت:   یلبخند دوباره
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 من برم دادمهر منتظرمه.  ،یدیزحمت کش  یلی_بازم ممنون خ 

  یساعت می انداختم. ن ی! آزاد منتظرم بود. به ساعت نگاه دیآخرش، رنگ از رخم پر یجمله  دنیشن  با
نکرده   افتیاز اون در یتماس چی . هدمیکش رونی رو ب لمیرو برداشتم و موبا فمی گذشته بود. با عجله ک

 ! یصوف یبود، نه آقا ین یرفتم. از باغ رد شدم و در رو باز کردم. نه ماش نییبودم. با سرعت، پله هارو پا 

و شماره آژانس رو   دمیکش رونیرو ب  لمیکردم؟ موبا یکار م   یچ دیحرص لبم رو گاز گرفتم. حاال با با
 یا قهیشد. حدود پنج دق یبرگشت جلب توجه م یخودم برم، چون برا  نیتونستم با ماش یگرفتم. نم

  مدل یمشک نیاز پشت سرم، سرم رو برگردوندم و به ماش یبوق بلند یصدا دن یمعطل شدم، با شن
کولم و فرار کنم   یکردم چطور دمم رو بزارم رو یباال نگاه کردم. محال بود آژانس باشه. داشتم فکر م 

 . دمیکه زد، از جا پر  یکه با بوق

 شد.   ریبه قلبم سراز یو خوشحال  تیآزاد، حس امن  دنیبه راننده خورد، با د چشمم

 لبخند به سمت در رفتم و سوار شدم.   با

 _سالم من داشتم...

 !سی_ه

زده نشد.  نمونی ب یحرف  چیبه مقصد، ه دنی. جذبه اش خفه ام کرد. تا رس دی دهنم ماس یتو حرفم
. دمیکش یق یکرد، با لذت، نفس عم یعطرش داشت خفه ام م یبو د،یساعت طول کش میحدود ن

ها پارک کرد. دستم رو به سمت در   نیماش هیبق نیرو ب  نی. ماش ستادیباغ بزرگ از حرکت ا یجلو
 برگشتم و گفتم:  یدر باز نشد، شاک یرو فشردم ول رهیبلند شد. دستگ یکی ت یبردم، صدا

 _درو باز کن! 

 رو در آورد و گفت:  چییسو

 .ید ینم  یو سوت  یزار   یرو کنار م یامشب بچه باز  هی ،یکن  یدرست رفتار م  م،یش  ی_باهم وارد م

 کرد.  یرو باز کرد، همچنان به من نگاه نم   کمربندش

 شک کنه.   یکه کس یکن  ینم  ی_حرکت اشتباه
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 کرد و گفت:  یمکث

به اخالق تو   یما بستگ  یخانواده  ینه دختر مراد اوغلو ها. شاءن و ابرو  ،یهست  ی_تو االن خانم صوف
 .یگشیهم یدوازده ساله  یرفتار کن، نه دختربچه  یخانم صوف هیداره. مثل 

 خونم به جوش اومد، با حرص گفتم:  ت،ی عصبان از

 . ارهیب  نییخانواده رو پا هیهستم که با رفتار هاش ارزش  ی_من نه بچه ام، نه کس 

با   دم،یرو کش  رهیبردم و چندبار پشت سر هم، دستگ رهیبزنه ، دستم رو به سمت دستگ   یحرف نذاشتم
 : دم یکش غی حرص ج

 رو باز کن.  یدر لعنت نی_ا

 ... ای_رو

 زدم:  غی بزنه، ج  یحرف نذاشتم

 _در رو باز کن. 

در   ،یک یت یوامد، دستش رو به سمت دکمه برد و با صدا   یخونش در نم ،یزد یکارد م ت،ی عصبان از
و نفس نفس زنان، به سمت   دمیپر  رونی ب ن یکه از قفس آزاد شده باشه، از ماش یباز شد. مثل پرنده ا

از  تمهو دس  کیکردم،  یپاشنه بلند، با سرعت حرکت م ی کردم. با اون کفش ها یحرکت م یدر ورود
 بغلش افتادم.  یشد و تو  دهیپشت کش

 هم فشرده شده اش، گفت:  یرو یدندون ها با

 داخل وگرنه... یایآدم با من م  یرو، مثل بچه  یباز  نیسر، بس کن ا ریخ  ی_دختره 

 رو باال گرفتم و با شجاعت گفتم:  سرم

 ؟ ی_وگرنه چ

 گفت:  یبار؛ محکم و جد  نیاول یچشمام زل زد، برا یکرد، تو یمکث

 زنم.  یمسخره رو بهم م یباز  نیا ی_وگرنه همه 
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صورتش نبود،   یتو  یاز شوخ یبود، اثر  یلحظه، تمام اون شجاعتم دود شد رفت هوا؛ جد کی یتو
خوره. بازوم رو به همراه    یبهم م ی رفتارم ادامه بدم، همه چ نیگه به ابردم ا  یبود که پ  یاون قدر جد

 و گفت:  دیخودش به سمت جلو کش

 باش.  ی_عاد

سخت بود. بازوم رو   طیشرا نیا  یبودن تو یپرم خورده بود. عاد یسرم رو باال گرفتم، بدجور تو بزور
  م،یکه برداشت یو در عوض، دستم رو دور بازوش، انداختم. با قدم بعد دمیکش  رونی دستش ب یاز تو
زدم. با   یتصنعبود. لبخند   دهیما چرخ ینگاه ها رو یکه همه  ییجا م،یباغ قرار گرفت یدر ورود یجلو

 .میهم قدم به سمت داخل برداشت 

 . کنار گوشم زمزمه کرد: دیرس  یبود که صدا به صدا نم ادیاون قدر ز کیموز یصدا

 باش.  یعاد  اد،ی_مامانم داره م

شد مور مور بشم. طال جون با   یخورد، باعث م یلختم م یگرمش که به گردن و سرشونه  یها نفس
زن رو   نی تظاهر! نه واقعا ا یزدم، نه از رو یلبخند دنشیبه سمتمون اومد. با د یو خوشحال  یانرژ 

 دوست داشتم. 

 ن.م ی_سالم دردونه ها

 خودم.  ی_سالم بر طال

 به سمت آزاد رفت و بغلش کرد و گفت:  م،یکرد یهم روبوس با

 شه. یکه دلش تنگ م یدار  ییمامان و بابا هی یگ یها، نم  یبزن  یبه ما سر  یوقت نخوا هی_پسر 

کردم. آزاد با لبخند، به من نگاه  یدستش رو دور کمرم انداخت و محکم فشردم، از درد خنده ا آزاد
 و گفت: کرد 

کنم، وقت   یم یهم خونه ام رفع دلتنگ یشم، وقت یم  ای رم دفتر دلتنگ رو یم  ی_آخه طال جون وقت 
 عروست.  نیزاره واسه آدم ا ینم

 گفتم:  ی پر از حرص یخنده  با
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 خونتون.  ارمشی_نگران نباش طال جون خودم م

 جون با خنده بهم نگاه کرد و گفت:  طال

 کنم.  یقولت حساب م  ی_رو

 .میستادیو اون جا ا میرفت یز ی جون رو صدا کردن و مجبور شد بره. به سمت م طال

و فرهاد وارد   ایشروع شد و همزمان، دن یباز  شی و هورا به هوا رفت. آت  غیآهنگ کم شد و ج یصدا
 هی. دمیهم کش  یفرهاد، اخمام رو تو بیبد، برادر عج فر  دنیمجلس شدن. سرم رو باال آوردم و با د

  روکرد. سرم  یبهم نگاه م  یب یحالت عج  هیگوشه و با  هیبود  ستادهیآدم. ا نیشد ا یم  شیزیچ
  ینگاه ی چشم  ریداشت. ز یبا احساس بد نیام رو برداشتم. نگاه سنگ یدنی و نوش نییانداختم پا

که از شر فربد خالص بشم،  نیرها کردم و واسه ا زیم ی رو رو وانی انداختم، هنوز همون طور بود. ل
 آزاد، محاصره شد.  یبرداشتم. بازوم توسط دست قو یقدم

 ؟ یر  ی_کجا م 

 دستت رو بکش.  ال،یو ی_تو

 رو برداشت و گفت:  دستش

 _زود برگرد. 

 گردم. یبر م دی_به تو چه؟ هر وقت عشقم کش

دادم.   رونیرو باز کردم و نفسم رو ب   یبزنه، باغ رو ترک کردم. در اتاق یا گهیکه بزارم حرف د نیا بدون
 سرم رو به درد آورده بود. رونیب  یو سرو صدا یشلوغ

خم شدم   نهی آ یجلو یشده بودن، کم ختهیبه هم ر یو موهام رو مرتب کردم، کم ستادمیا نهیآ یجلو
  یغیج  نه،یآ یشخص پشت سرم،از تو دنیکردم که با د یطور داشتم موهام رو مرتب م  نیو هم
 . با ترس به سمتش برگشتم و با لکنت گفتم: دمیکش

 ؟ یکن ی کار م یجا چ  نی_تو ا
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  یاز حال م د، یکردم از ترس شد یزد، حس م   یتر باهام فاصله نداشت، قلبم به شدت م ش یقدم ب دم
 رم.  

  یرو م نیهمون دختر مورد عالقمه من ا نی. گفتم ایکرد  جادیدرونم ا یسح هی دمت،ید ی_از وقت
 خوام. 

 بگم.  یدونستم چ یزبونم رو گم کرده بودم و نم دم،یچسب شیآرا زی تر به م  شیترس، ب  با

 ؟ یگ  یم ی...چی_چ

 . ارمی_گفتم هرجور شده به دستش م

  یداشت، انگار تو یلرزن، وضع ناجور  یکردم دستام دارن م یکردم، حس م  یزنان بهش نگاه م  نفس
 حال خودش نبود. 

 . یمتی خوام، حاال به هر ق  یزنو م  نینداره بازم من ا ی گفتم فرق ،یشوهر دار  دمیکه فهم  نی_تا ا

 به سمتم برداشت و گفت:  یکردم، قدم یگرد شده بهش نگاه م  ییچشم ها با

 ام؟ ی ب یلعنت  یکای تا از اون امر ی منتظر نموند کمیچرا  ؟یمگه عاشق شد ؟ی_اصال چرا ازدواج کرد 

فرشته رو داشت، سرم رو   یکه اون لحظه حکم صدا ییصدا دنیدهنم رو بزور قورت دادم، با شن  آب
 زده بود. هیبه چارچوب تک ب،ی باال آوردم. دست به ج

 بود.  ریتاث یباز هم ب  یومدی ی_آره عاشقم شد، اگه م 

داده بودن،  تابیکه بهش ت  ی دستش و فشرد. مثل خر  یسمتم اومد، مچ دستم رو گرفت تو به
  رونیکه از اتاق ب  نیشدم.هم دهیصورتم بزور ندادم تا بفهمه. به سمت در کش یتو  یخوشحال شدم ول

 گفت:  میاومد

 بود؟  ی_اون ک

 دم. دادش از جا پرون یصدا  د؟یسوال رو پرس نیا یچ یبگم، برا  یدونستم چ ینم

 بود؟  ی_گفتم ک
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 _فربد برادر دوماد. 

 لب گفت:  ری حرص، ز با

 . ارمی _دمار از روزگارش در م

 بشه؟  یرت یقدر براش مهم بودم که غ نیمن ا  یعنیشد؟  یرت یقدر غ  نیکردم، چرا ا تعجب

از حد،   شیدستش بود، از فرط فشار ب  یشد. مچ دستم که هنوز تو  لیقند تشک یدلم کارخونه  یتو
 ته شدن بود.در حال شکس

 و گفتم:  ستادمیدرد از حرکت ا با

 _آزاد دستم.

 نیا یبه دستم انداخت؛ انگار تازه متوجه  یسرش رو به سمتم چرخوند و نگاه ستاد،یحرکت ا از
دادم. ازش سبقت گرفتم و با چند قدم،  رونی . نفسم رو بدیدستش رو پس کش  عیموضوع شد که سر

و    سیخ یچمن ها یکردم، بو  یچمن باغ حس م  یقدم هاش رو رو  یخودم رو جلو انداختم. صدا
داشت، اون هم آبان  یکاج بلند قامت، حس قشنگ یباغ، با درخت ها  یگوشه  کیتار مهین یفضا

  یاش رو کنار خودم م هیرفتم. سا ی که متولد شدم. قدم زنان به جلو م یفصل من بود، فصل زییماه. پا
 جسمش رو نه.  یول دم،ید

رقص، در حال قر دادن   ستی پ یرو یادی ز تی بزن و برقص بر پا بود و جمع م،یدیوسط باغ رس  به
  یکیگرفت. زوج ها  یآروم تمیکه آهنگ عوض شد و ر  م،یشد یرد م  تیاز کنار جمع میبودن. داشت

  یشد و تو  دهیخواستم رد بشم برم، که دستم از پشت کش یشدن. م  ریسراز  ست یبه سمت پ   یکی
 گفتم: ی. سرم رو باال آوردم و شاکافتادمبغل آزاد 

 ؟ یکن  یکار م ی_چ

 ماست.  ی_برقص، نگاه ها رو

بود.    ی. آهنگ آروم خارجاوردمی یادا در م  یالک یحاال خوشم اومده بود، ول دم،یرو در هم کش  اخمام
  یدستش بود. گرما یکیاون  یکمرم و دستم تو یحرف ها بود. دستش رو  نیخوراک تانگو و ا

  یاهی. چشمام رو باال آوردم و به چشماش دوختم. سدیکش یم  شیدستش داشت کمرم رو به آت
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از دختر ها مجذوب   یلیمطمئنم خ اورد؟ی یهمه جذبه رو از کجا م نیکرده بود. ا خکوبمی چشماش م
 .د یشدن. آهنگ با اوجش رس  یم  یصوف یآقا

  دنیکمرم قرار گرفت و از چرخ  ی. دستش رودمیو چرخ دمیپا چرخ  یپاشنه  یرو باال برد، رو دستم
پوزخندش بلند شد. سرم رو   ی. صدادمیکش یق ی. نفس عمدیچی پ یم  مینیب ر یعطرش ز یگرفتم. بو

قرار   هیمدم و پوزخند زد. انگار او یشمر زلجوشن حرکت  نیا یباال آوردم و بهش نگاه کردم. باز من جلو
اومد، بر تو واجبه حتما پوزخند   یحرکت  ایداد نانوشته داشت که در اون قرار داد ذکر شده بود، اگر رو

و   دمیکش رونی دستش ب ی. آهنگ تموم شد. دستم رو از تویر یم یزنه و م  یوگرنه صائقه بهت م ،یبزن 
نفر رو کنارم حس    کی. حضور ستادمیا زیکه پشت م نیهم   م،یرفت زی عقب گرد کردم. به سمت م

 زدم. یخوشحال، لبخند یک ین  دنیکردم. سرم رو برگردوندم و با د

 . زیعز یکی _سالم بر ن

 خانم. ای _سالم بر رو

 رو به بازوم زد و گفت:  آرنجش

 شما دو تا بود. ینگاه ها رو یهمه  ،یدیقشنگ بود مخصوصا اون جا که چرخ یل ی_رقصتون خ

 گفتم:  متعجب

 ما باشه.  ینگاه ها رو یکه همه  میکار کرد ی_نه بابا، مگه چ

 . نیدیقشنگ رقص یلیخ ؟یا وونهی_د

 تا انگشتش رو به سمت چشماش نشونه رفت و گفت:  دو

 . نیداشت یر یفرا نا پذ  ی_مخصوصا اون جا که ارتباط چشم

 موند.  رهی آزاد که مشغول صحبت با تلفن بود، خ ی! چشمام رور ی گرفت. فرا ناپذ خندم

 .میبه هم نگاه کن میمعلومه که مجبور  میحلق هم باش یتو ی_وقت

 بابا مگه شماها...  ی_ا
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زد، نبودم. همون طور که با تلفن    یم یک یکه ن  ییحرف ها یبه آزاد پرت شده بود و متوجه  حواسم
نگاه به اطراف کرد. به  هیو  دیش کش  ین یاش، ب دهیخم  یزد، با انگشت شصت و اشاره   یحرف م

گذر   تیکردم و با عجله، از وسط جمع  یمعذرت خواه  یکی قسمت باغ رفت. از ن نیتر کیسمت تار
 یتر به صحت حرف ها شیکردم تا به اون قسمت باغ برسم. بدجور مرموز شده بود، هر لحظه ب 

  دم،یو پر درخت باغ رس کیمت تاربه قس یبردم. وقت یم یبودن آزاد، پ  یراجب مامور مخف   کایمل
به   بای نبود. تقر یخبر  چیکردم. ه  یخوردم و اطراف رو نگاه م یسرعت قدم ها رو آروم کردم. چشم م

.  دمید ینم گهیرو د تی دور شده بودم که جمع یبودم. سرم رو برگردوندم، اون قدر  دهیاواخر باغ رس
 بشنوم.  ییکردم تا صدا زی گوشام رو ت

 _بهش اخطار داده بودم!

 شده بودم.  کیبهش نزد بای . راه افتادم به سمت صدا، تقرومدی  یاز سمت چپ م صدا

 برد. نی شه از ب یرو چطور م یگندکار  نی_ا

. اومدم عقب گرد کنم که دمیشن ینم  ییکردم، صدا یم زیگوشام رو ت  یهرچ ستادم،یدرخت ها ا وسط
 !  ختی. قلبم ردیسبدراز شد و به درخت پشت سرم چ  یدست هوی

 بچه جون؟  یکرد  یرو م یچ  ی_جاسوس

 فکر کن. من و من کنان گفتم:  ای بگم، فکر کن رو یبودم چ مونده

 گشتم، چون...چون شام حاضره! ی_داشتم دنبالت م

گوشش گذاشت و   یرو باال آورد، رو لی تونستم بدم، موبا یبود که م  یجواب نی تر ع یو سر  نیبهتر نیا
 گفت: 

 . رمیگ ی_بعدا باهات تماس م 

نداشتم.  یبودم به درخت و راه برگشت دهیکرد، چسب  کیآورد و صورتش رو بهم نزد نییرو پا  لشیموبا
 گفت:  یآروم یخورد. با صدا یو ترقوه ها م نهی س یقسمت باال ینفس هاش رو

 کارام دخالت نکن، بچه جون! ی_تو



 ی آقا و خانم صوف 

272 
 

 بلند گفتم:  ییدم و با صدادهنم رو باز کر د،یکش عقب

 کار تو دخالت نکرد اقا جون. یتو ی_کس

لحظه با خودم تصور   هیحرکت، که   نیسرش رو برگردوند، اون قدر با جذبه بود ا ستاد،یحرکت ا از
برخالف تصورم،   ی. ول رهیگ یو به سمتم نشونه م ارهیم  رونی ب یر ی هفت ت بشیج  یکردم، االن از تو

مخم   یپوزخند زدناش، بدجور رو ن یپهن تا خشک بشه، ا یزد. نموند تا بشورم، پهن کنم رو  یپوزخند
  دیکردن داشتم، با یعمل  یسرم برا ینقشه تو یلباسم رو گرفتم وبه راه افتادم، کل یرفته بود. دنباله 

 خانم باند باش. باند منتظر    مزیج یماجرا رو بفهمم؛ آقا  نی ا یهرجور شده، ته تو

و سر و   یشلوغ  م،یهم وارد سالن شد یسرو کرده بودن. شونه به شونه  الیسالن بزرگ و یرو تو شام
آزاد کنارم، سمت چپ نشست. سمت راستم   م،ینشست یصندل  نی اول یبه پا بود. رو یادیز یصدا
اون  ی رو یشد و فرد دهیبه عقب کش یبغل  یبود. هنوز قاشق رو برنداشته بودم که صندل  یخال

 .دیگلوم پر یغذا تو ،ییآشنا یصدا دنیدهنم چپوندم، با شن ینشست. قاشق رو برداشتم و تو

 . ی_سالم خانم

تا حالم   دمی نفس سر کش هیفربد بود، با عجله دستش رو به سمت نوشابه برد و به دستم داد.  کهی مرت
 شدم، با اخم گفتم:  یفارغ از خفگ ی. وقتادیجا ب 

 . نینیبش گهید یجا هیلطفا -

 نیا دنیکرد، من به شخصه با د  یفربد، اخم وحشتناک  دنیتوجهش به سمتمون جذب شد، با د آزاد
  قهیشق یدستش رو، رو ییبود، مشت شد. فربد با پرو زی م یکردم. دستش که رو یچهره اش قالب ته

 اش گذاشت و به سمت باال تکون داد. 

 .یصوف  یآقا ری _شبتون بخ

به فربد رفتم. من حق  یکردم. چشم غره ا یهم حس م  یآزاد رو رو یشدن دندون ها دهیساب یصدا
  یاون نداشت! فربد دستش رو جلو آورد و بشقابم رو برداشت، کم  یداشتم سر به سر آزاد بزارم، ول 
 فت: برنج به بشقاب اضافه کرد و گ

 . یتر بخور  شیب  دی_با
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 و از جا بلند شد.   دیکوب  زیم یگرد شد. آزاد مشتش رو رو حی فرد وق نیا ییاز پرو چشمام

فربد قاشق رو رها کرد و سرش رو باال   ستاد،یبه سمت طرف رفت و باال سرش ا  دم،یترس از جا پر با
واکنش نشون  عیسر اره،یصورت فربد فرود ب  یگرفت، آزاد دست مشت شده اش رو باال آورد تا تو

از   یر یجلوگ ی. برادیکش ی م یکش دار و پر حرص یدستش گذاشتم. نفس ها یدادم و دستم رو رو
 گفتم:   ،یز ی و آبرور عواد

 _ولش کن ارزش نداره. 

 ده. ینشون نم یول  دهیکرد، معلوم بود به شدت ترس یوت به ما نگاه مبا سک فربد

بشقاب فربد زد و که به  یبرداشت. ظرف رو محکم تو ز ی م یدستم رو برداشت و بشقابم رو از رو آزاد
که به دستم   یکرد، بعد از اون نوشابه ا یبشقابش خال  یتو  اتی شد.  تمام محتو میتقس کهیچند ت

 . با خشم گفت: ختیطور غذا ر نیظرف و هم  یشکسته  یها کهی ت یداده بود رو برداشت و رو

 . ی_حاال بخور عوض

  ییخداروشکر دعوا  رون،یآسوده نفسم رو دادم ب الیبا خ  د،یرو گرفت و به دنبال خودش کش دستم
 بار مصرف برداشت.  کی صورت نگرفت. موقع خروج از سالن، دو تا ظرف 

 .مینشست یز ی م یها یصندل  یباغ خلوت و ساکت بود. رو م، یاومد رونیسالن ب  از

 بار مصرف رو جلوم گذاشت و گفت:   کی ظرف

 _بخور.

 دستور دادن هاش خسته شدم، کالفه گفتم:  نیدست ا از

 . یصوف یقدر دستور نده آقا نی_ا

 کرد و گفت:  یانداخت و نشست. به غذا اشاره ا یصندل  یرو رو کتش

 _بخور.

 گه بخور بخور!  یدستم رو فشردم. انگار من گوسفندم که م یحرص بهش نگاه کردم، قاشق تو با
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 .یهم باهاش ندار  ی_فرق

 بهش نگاه کردم.  متعجب

 ؟ی_چطور فکر من رو خوند

 گوش داد. دیکرد، فقط با یکار  ستین یاز ی خوندن فکر تو ن  ی_برا

لختم  یشونه ها ی. نگاهش رودمی به خودم لرز د،یوز یبر من، پس حرف زدم نه فکر! باد سرد یوا یا
  یبود، بهش نگاه م نییظرف زد و از جا بلند شد. همون طور که سرم پا  یثابت شد. قاشقش رو تو

 برداشت و به دستم داد.   یصندل  یکردم. کتش رو از رو

شونه هام انداختم. غذا رو زودتر از من تموم کرد،   یرو! کت رو  یحرکات جنتلمن   نیبود ا دیاون بع از
 بود به صدا در اومد.   ز ی م یکه رو لشیکه بلند بشه، موبا نیقبل از ا

  یگذاشت و برش داشت، از رو لیموبا  ی. دستش رو رونمیتماس رو بب ی رندهیتا اسم گ  دمیکش یسرک
 خونه.  یدستم رو م  شهیهم یبلند شد و چند قدم فاصله گرفت.لعنت   یصندل

شد.   داریب  می، کنجکاو یکارت مشک  دنیکت افتاد، با د ی داخل  بیجلو دادم، چشمم به ج یرو کم  کت
دفتر   یکارت معرف دم،یکش رونیبه آزاد انداختم، پشت به من، مشغول صحبت بود. کارت رو ب ینگاه
رو از   لمی. چه جذاب! موبانوشته شده بود ییبود. شماره دفتر و آدرس رو کارت به رنگ طال  یوکالت
اول برگردوندم و   یاز کارت گرفتم، کارت رو سرجا یعکس  عی و سر دمیکش رون ی ب یدست فیک یتو

 .دمینوشابه ام رو سر کش

 و گفت:  ستاد یا زیم یبود. برگشت به سمتم، جلو دیاز من بع یهمه زرنگ نیا

 ؟یخودت برگرد یخوا  یم ای یای یبرگردم، با من م  دی_با

 گفتم:  عیسر

 . امی ی_با تو م 

بلند شدم و کت رو    یصندل یدونم فقط دوست داشتم. از رو یداشتم با اون برگردم، چرا رو نم  دوست
 بود گفت:  بشیج یدستش تو هی شه،یبه سمتش گرفتم. همون طور که مثل هم
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 خواد، خودت بپوش.   ی_نم

 گفتم:  یلج باز  با

 بپوشش.  ست،ی_منم الزمم ن

.  دمیشن  یقدم هاش رو از پشت سرم م یبغلش انداختم. صدا یکنارش رد شدم و کت رو تو زا
زدم، لجباز تر از من، اون بود. سوار  یز یشونه هام نشست. لبخند ر یکت رو ی شد و گرم کمینزد
به  دنی رو به حرکت انداخت. تا رس نیدادم. ماش هیتک   یکمربند رو بستم و به صندل م،یشد نیماش

 تخت ولو شدم، خوابم برد.   یرد و بدل نشد. اون قدر خسته بودم که تا رو  نمونیب  یرفح خونه، 
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 به سمتم اومد و گفت:  یمرب  دم،یکش رونی باله رو از پام ب یها جوراب

 .ییکالس تو نی شاگرد ا نی_با ذوق تر
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 گفتم:  یزدم و با خوشحال یلبخند

 بهش دارم.  یادیز  یچون عالقه  دی_شا

 نشست و گفت:   کنارم

 . یش یموفق م ،یطور ادامه بد نی...اگه همیکن یسخت کار م نم،یب  یطوره، تالشت رو م نی_هم

 زانوم گذاشتم و گفتم:  یام رو رو چونه

 _ممنون.

 شونه ام گذاشت و گفت:  یرو رو دستش

 ه؟یات چ  زهیتر از همه کارت خوبه، انگ شیو ب  ی_با استعداد هست

مسائل نشد ادامه بدم،  یسر  هیبه خاطر   یبه باله عالقه داشتم و کالس هم رفتم ول  ی_خب از بچگ
 که معلم باله بشم. نهیهدفم ا

 زد و گفت:  یلبخند

 . نیو تمر یتالش کن  دیفقط با یش ی_حتما موفق م 

 کرد و گفت:  یساعتش نگاه  به

 _وقت کالس تموم شد.

 جا بلند شد و گفت:  از

 کن، حواسم بهت هست.   نیخب تمر یلی بعد خ یجلسه  ی_برا

شدم، خسته بودم و حال و   نیاومدم و سوار ماش رونیکردم. از آموزشگاه ب یزدم و خداحافظ یلبخند
و با سرعت  رو پارک کردم. سالن و پله ها ر  نیگشت و گذار نداشتم. وارد عمارت شدم، ماش  یحوصله 

تنم در   ازتخت انداختم، دستم رو به سمتم مانتوم بردم تا  یرو رو فیکردم و وارد اتاق شدم. ک یط
بود، دهنم باز موند. عکس آزاد   دهی چسب شیآرا  زیکه سمت راست م یتابلو عکس بزرگ دنیبا د ارم،یب
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  هیشد با عرض عکس، تک یم یکه مساو واریکروات باز به د د،یسف  یراهن یبود که با کت و شلوار، و پ
 داده بود.

 واریداده بود باال و به د یرو کم نیدورب  ییرو به رو یبودن. پا  ختهی هاش ر  قهیشق یموهاش رو 
  دیچسبوندم، نه با یاتاق م یگرفتم و تو یم  یمن هم عکس دیبود. با یچسبونده بود. چه عکس دلبر 

 زنگ زدم. کایرو برداشتم و به مل  لیآوردم. موبا یکم م

 _سالم سالم. 

 کن.  یخوام معرف  یخوب م  یلیخ ی عکاس  هیآتل هی کای_مل

 کرد و گفت:  یمکث

  یخفن ی. ژست هاهیزیچ  نیهمچ هی یدونم خارج یزن نم هی. عکاسش هم نهی هانسون بهتر هی_آتل
 ده. یم  شنهادیرو پ

 خب آدرسش رو بده. یل ی_خ

 کردم و تماس رو قطع کردم.  ینوشتم. خداحافظ ی رو با دست خط خرچنگ آدرس

برداشتم. به   یدست فیرو کم کنم. مانتو رو دوباره تنم کردم و ک  یصوف یاون آقا یرو کمی وقتشه
  یرنگ یرنگ ی هیشدم، آتل ادهیپ ن ی که آدرس نوشته شده. از ماش ییِ همون جا قا یآدرس نگاه کردم، دق

 یها وبدور چارچ کیچ یگلدون پ  نیبودن و چند  یدر با رنگ سبز و آب یرچوب هابود، چا  یو دل باز 
داخل قشنگ  ونی. با لبخند وارد شدم، دکوراسیکافه بود تا عکاس  هیتر شب  شی شده بود، ب دهیچی در پ

  یآب ونیدرم  یک ی ها  وارید ،یچوب دیسف یها زیکمرنگ و م یچرم صورت  یبود، از مبل ها رونیتر از ب 
بلوند پشت    یموهاکه با  یبود. سرم رو برگردوندم و به دختر خوشگل یینگویفالم  یو صورت یآسمون

 سالم کرد. ییبود، نگاه کردم، سرش رو باال آورد و با خوش رو شخوانیپ

 داشت.   ینیو دلنش  بایز  یزدم، چهره  یلبخند

 اومدم.  یعکاس یبرا ن؟ی_سالم، خوب 

 ا کرد و گفت: رنگ ره دیسف  زی م یرو رو  لشیموبا
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 مورد نظرتونه؟  ی_ژست

 زدم و گفتم:  یفکر کردم. لبخند مرموز  یرو به چونم زدم، چشمام رو تنگ کردم و کم دستم

 هست.  یژست هی_راستش 

 *** 

 رو به سمتم گرفت و با خنده گفت:  نی دورب

 . هیجالب  یلیخ دهی_ا

 و گفت:   دیکنار کش یخنده، ژست رو گرفتم، سرش رو از جلو با

 نگاه کن. نی به دورب یببر، جد نی _لبخند رو از ب

زده شد.   ن،یو بعد از اون نور فلش دورب کیچ یصدا  ه،یکه گفت رو انجام دادم. بعد از دو ثان یکار 
 آورد و با لبخند گفت:   نییرو پا نی دورب

 . نیبب   ای_ب

زده بودم به  هیخودم خنده ام گرفت. تک دنیرو به سمتم گرفت. با د  نیبدو به سمتش رفتم، دورب بدو
مثل   قایدستم بود رو باال آورده بودم و به سر تفنگ، فوت کرده بودم. ژستم دق  یکه تو یو تفنگ وارید

 دستم بود. یتفنگ تو هیژست آزاد بود، فقط من 

 قاب رو سفارش کردم و گفتم:  ساز

 باشه.  یکال مشک نهیپس زم خوام،یم  یدونه عکس رو م هی نی_فقط هم

 خنده گفت:  با

 کشه. یطول م یمقدار  هی_درسته، فقط 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 گردم.  یشب بر م  رمینداره م  یب ی_ع
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 کرد گفت:  یکار م  نی طور که با دورب  همون

 _بله تا امشب آمادست. 

عکس   دنید  نیآزاد رو ح ی افهیشدم، دوست دارم هرچه زودتر ق  نیرفتم و سوار ماش  رونیب  هیآتل از
رو    نی. ماشنمیبب  یگانگستر باز  نیاز قصد تفنگ به دست گرفتم تا واکنش آزاد رو به نسبت به ا نم،ی بب

کردم،   یهم م فرس نیبه حال ا یفکر  هی دیهفته تا ماه عسل مونده، با هی بایبه حرکت انداختم. تقر 
به صدا  لمینظر داره. موبا  ری بود که دادمهر هم هست و جز به جز رفتارامون رو ز نیا هیقسمت بد قض 
 پشت خط بود. یرو کنار زدم و تماس رو برقرار کردم، ناز  نی در اومد، ماش

 ؟ یبا آزاد حرف زد ای _الو سالم رو

 زدم و گفتم:  میشونیپ یکف دست تو با

 گم. یرفت به خدا، امروز حتما بهش م ادمی ،یوا ی_ا

 گفت:  یکالفگ با

 خب حتما خبرش رو بهم برسون.  یل ی_خ

 .ی_باشه بوس با

 . ی_با

پخش   شی سرد و جد یهفت بوق صدا شی آزاد زدم، بعد از ش یشماره  یرو قطع کردم و رو  تماس
 شد.

 _بله؟

 _سالم.

 _کارت رو بگو. 

 خودم رو گرفتم که نپرم بهش.  یر! بزور جلوسرد و مغرو ی کهی مرت دم،یرو در هم کش  اخمام
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به خاطر خودم  یخواستم ول یوقت ازت نم  چیباهات دارم، اگه به خاطر خودم بود ه یکار  هی_
 . ستین

 _خب؟ 

 گفتم:  نیرو به راه انداختم، در همون ح  نیدادم و ماش رونی رو ب نفسم

که شوهره دست به زن داره،  ن یبا شوهرش داره و مثل ا یجد  یلیدوستم، مشکل خ  ی_مامان ناز 
 .رنی گردن تا طالق بگ یخوب م  لی وک هیدنبال 

 _کارتم رو بهش بده.

 فرمون رو چرخوندم و وارد کوچه شدم. د،یباال پر ابروهام 

 _من که کارتت رو ندارم.

 بده بهش.  یبرداشت شبیرو که د یهمون کارت  ،ی_دار 

ترمز نشدم و   یزد رو هویکه  ییجلو  نیماش یلحظه حواسم پرت شد و متوجه  هیگرد شد،  چشمام
زدم. نفس نفس زنان به   یغیخورد، ج نیکه ماش یدی بزنم، با تکون شد یدهنم رو باز کردم تا حرف

آزاد پس از چند لحظه   یبدبخت شدم. صدا ایخدا یکه بهش زده بودم نگاه کردم، وا ییجلو  نیماش
 شد.  ندبل

 ؟ یخوب   ایوشد؟ ر ی_چ

  یچهره  دنیاومد. با د رونی ب یکل یه یباز شد و مرد قو ییجلو نی اومد، در ماش یبزور باال م نفسم
 . با لکنت گفتم: دیرنگ از رخم پر  شیعصبان 

 _ن..نه! 

 بلند شد:  صداش

 . امیآدرس رو بده دارم م ؟یی_کجا
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خالفکار ها بود، به سمتم اومد و تقه  هیشب  پشیو ت افهیکه ق  کلیه یتند آدرس رو دادم. مرد قو تند
 زد. شهیبه ش یا

 آزاد بلند شد.  یصدا

 رسم.  ی_دارم م

 استرس گفتم:  با

 _آزاد تروخدا قطع نکن.

 شده؟   ی_چ

 ترس و لرز گفتم:  با

 خوره.  یمنو م اروی نی_ا

بلندش   شی شکسته شده و ر یخنده. مرده خم شد، ابرو ی حس کردم که داره م  دم،یازش نشن ییصدا
 گفت:  تی. با عصبان دمیبود که از صورت پهنش د یز ی چ نیاول

 .نیی پا  ایب فه،ی ضع ی_ه

 خودم جمع شدم و گفتم:  یتو

 عمته.  کهی _زن

 .دمیزد که از جا پر شهیبه ش  یمشت تی عصبان با

 . نییپا ایب  االی ؟یدر بر  یخوا یم  یزد نم،یبب   نییپا  ای_ب

 صداش، ضربان قلبم اوج گرفت.   دنیآزاد بلند شد، با شن یصدا

 شه. ی باشه پرداخت م  یره، خسارت هرچ ی_در نم 
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پشت سر خالفکار    یکم یتشن به سمت آزاد برگشت، سرم رو چرخوندم و به آزاد که با فاصله  غول
که دستش رو به لبه   یدر حال ،یو ساعت براق طوس یبود، نگاه کردم. با کت و شلوار سورمه ا ستادهیا
 ونده بود، با ابهت به مرد خالفکار نگاه کرد. کتش چسب ی

 ؟ یهست یک گهی_تو د

 خانم.   نی_شوهر ا

 در آورد و گفت:  یبه من کرد. آزاد دسته چک یا اشاره

 رو بگو.  مت ی_ق

 زد و گفت:   یخالفکار پوزخند مرد

 شه.  یم ونیلیم هی_

 سر جاش برگردوند و گفت:   یخودکارش رو رو آزاد

زنم   یشه. زنگ م یطور جرم محسوب م نیو هم یاخاذ  ی_چهار برابر کردن پول خسارت به نحو
 . ادیب  سیپل

 گفت:  یتشن با دستپاچگ  غول

 .سی کشه رو بنو یعشقت م یهرچ ست،ی_نه داداش الزم ن

رو نوشت و به دست مرد غول تشن داد. مرده با   یچک، مبلغ  یانداخت و رو ریسرش رو به ز آزاد
 یو لگد  ستادیا نی ماش یجلو ب یرفت. آزاد دست به ج ن یکرد و به سمت ماش یتشکر   یخوشحال

 گفتم: یلب م ریکردم، ز یزد. همون طور که نگاهش م  کیآروم به الست

 _ جذبه اش تو حلق کشته مرده هاش. 

 و گفت:  ستادیدر ا یجلو

 .یبر   ییجا  یتون ینم یکه درب و داغون کرد ینیماش  نیشو، با ا ادهی_پ
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در گذاشت تا بسته نشه. از  یلبه  یرو بلند کردم و در رو باز کردم، دستش رو رو فمی ک ،یشرمندگ  با
 شدم، درو محکم بست.  ادهیپ  نیماش

 . می_بر

شدم. انگشتام رو باال آوردم و   ن یاز من به حرکت افتاد. پشت سرش به راه افتادم و سوار ماش  زودتر
که من االن داغونش  ین یماش نی مدل باال داره، به جز ا ن یششروع کردم به شمردن، تا االن چهار تا ما 

 گاز گذاشت و گفت:  یکردم. پاش رو رو

 نه؟  ای  ی_ طالق توافق

 گفتم:  یجی گ با

 ؟ ی_چ

 گم. ی_مادر دوستت رو م 

 باشه.   ی_آها، فکر نکنم توافق

 _طرف فقط دست به زن داره؟

 معتاد هم هست.  ی_نه انگار 

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 شه. یم  یالق توافق_پس ط

و وکالت    ی. الحق که مامور مخفدمیند نیداره؟ باهوش تر ا ییبشر چه فکر ها نیا د،یباال پر ابروهام 
 ذهنم بود رو به زبون آوردم.  یکه تو ی. سوالادیبهش م 

 ؟ ی _تا حاال تفنگ به دست گرفت

 نه! ؟ی_چ

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم
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 _آها، حتما!

رد و   نمونی ما ب یبه خونه، حرف دنیشد. تا رس  یپل ینزد و دستش رو به سمت ظبط برد، آهنگ یحرف 
. دیرس  یبه ذهنم نم  یچی ه یبزنم که اون هم باها صحبت کنه، ول یحرف هیبدل نشد، دوست داشتم 

 خم شدم و گفتم:  ی که در رو ببندم، کم  نی شدم، قبل از ا ادهیپ نی عمارت، از ماش  یجلو

 _ممنون.

 بهم بندازه، گفت:  ینگاه کوچک  مین  هی یکه حت نیا ونبد

 _برو داخل. 

 یبشر تموم نیها بلند شد. غرور ا کی الست غیج ی حرص، درو بستم و وارد خونه شدم، صدا با
کردم و   ی پل یآروم بشم، آهنگ کمیکه  نیتخت انداختم، واسه ا ینداشت. شالم رو از سرکندم و رو

تخت ولو شدم.   یو در آخر، از نفس افتادم. رو دمیرقص قهی دق ستی شدم. حدود ب دنیمشغول رقص
  هیکه  ومدی ینبودم، و خوشم م  یبا اون بشر به سفر برم. چندان هم ناراض  گه،ید یهفته  هی تا دیبا

  ،یصوف  ی. دستم رو باال آوردم، دو انگشت روبهم چسبوندم و به سمت عکس آقامیسفر با هم بر
 به سر انگشتم کردم. یازخودم در آوردم، و در آخر، فوت  یبنگ ی، صدانشونه گرفتم

 *** 

  یتر م  شی ب  شیرفتن به ک یگذشت، ذوقم برا یتر م  شی ب یهفته مثل برق و باد گذشت، هرچ  هی
 .میدار  شی در پ یدونستم چ  یخواستم برم و نم  یبار بود که م نیشد. اول

بردم، آزاد   لی آالرم بلند شد. چشم بند رو کنار زدم و دستم رو به سمت موبا یصدا  ،یاول صبح  صبح
  لیمعصوم. موبا یاون چهره  یچشماش گذاشت. دلم ضعف رفت برا یزد و مچ دستش رو رو  یغلط

ساعت زود تر گذاشتم تا آماده بشم و از وجود   میخاموشش کردم، آالرم رو ن  عیرو چنگ زدم و سر
گرفتم. موهام  یع یبه سمت حموم رفتم و دوش سر ن،یپاورچ نیئن بشم. پاورچ مطم ازیمورد ن  لیساو

خواستم کامال خشک   یبا سشوار خشک کردم، نم  یرو گرفتم. کم ادیرو باز گذاشتم و با حوله، آب ز
زدم و   یکمرنگ یتمام موهام زدم. رژ نارنج  یاز ژل مو رو رو یموهام رو باال زدم و مقدار  یبشن، جلو
گونه هام زدم. عطر   یبرنز رو یاز رژ گونه  یبه خط چشم نبود. کم یاز ی کردم. ن  ملی پر از ر مژه هام رو

 گردن و مچ دستم زدم. یمخصوصم رو برداشتم و رو
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 بم آزاد بلند شد:  یصدا

 _ساعت چنده؟

 انداختم و گفتم:  لمی به ساعت موبا ینگاه

 . می_هفت و ن

دادم و از   کهی ت یشیآرا زیم ی. کف دستم رو به لبه دیموهاش کش یتو یمبل بلند شد و دست یرو از
  ی شلوارش، با کش نسبتا پهن یبه پا داشت و در انتها یگشاد یبهش نگاه کردم. شلوار مشک  نهیآ یتو

  ونبرجسته اش رو به شدت نش یبه تن داشت که عضله ها  یدیسف یبود. رکاب دهیبه مچ پاش چسب
 برداشتم. کلشیه یچشمام رو از روداد. دلم ضعف رفت. بزور  یم

 _مورد پسند واقع شدم؟

 گفتم:  دمیکش یگونه ام م یکه براش رو رو یدر حال  ،ی و مجلس   کیش  یلیخ

 _نه!

کنار رفتم. بدجور گرسنم بود. تلفن اتاق رو برداشتم  زیم یزد و به سمت حموم رفت. از جلو   یپوزخند
 خانم پخش شد:  هیسرحال سم یآشپزخونه رو گرفتم. صدا یو شماره 

 _بله؟

 جون.   ی_سالم بر سم

 خنده گفت:  با

 _سالم دختر. حالت چطوره؟ 

 دارم برات. یزحمت هی گه،یباالئم د یطبقه  نیحرف نزن انگار راهم دوره، هم   یطور  ی_سم

 . _بفرما

 آب پرتقال هم حتما باشه ها. ؟یار ی صبحونه مفصل ب  هیمن و آزاد  یشه برا ی_م
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 خنده گفت:  با

 . زارمیمعلومه که م یصبحونه رو بدون آب پرتقال خورد  یتو ک ارم،یم ارمی_م

 لبخند گفتم:  با

 _دستت طال. 

قدر که من عاشق رنگ   نیرو به پا کردم. ا یخرس نارنج   یپشمالو یها ییرو قطع کردم و دمپا  تلفن
وارد   یبزرگ  ینیجون با س  هیبه در زده شد و سم ی. تقیِ نارنج  م،یشخص  لیوسا یکه همه  م،ینارنج

 کردم. یشد. رفتم جلو، از دستش گرفتم و تشکر 

 چی. هدمیرو نفس کش  س،یخ یدرخت ها و چمن ها  یبالکن رو با پام کنار زدم و وارد شدم، بو در
 . ستیخورده ن سی خاک خ  ای س،ی خ یچمن ها  یخوش تر از بو ییبو

خوردم و آب پرتقال   جیهو ینشستم. چند لقمه مربا یصندل  یگذاشتم و رو یا  شهیش ز یم یرو  ی  نیس
رو   زی دست م هیبلند شدم و همون طور که با   یصندل یها هیپا یدر اومد، رو  ی. صدادمیرو سر کش 

 یجلوکه دور کمرش بسته بود،   یدیسف یل اتاق نگاه کردم. با حوله به داخ  وفتم،یگرفته بودم که ن
رو نداشتم، اومدم   تیاون همه جذاب دنی. تحمل ددیکش سش یخ یبه موها یو شونه ا ستادیا نهیآ

  نیبه زم  یبد یو هوا معلق شدم و سرم با صدا نیزم یتو  هویرو برگردوندم سر جاش که   یصندل
 .دمیداد آزاد رو شن یخورد. صدا

 کرد.  یبهم نگاه م یکه با نگران  دمشیسرم د  یباال د،ید یچشمام تار م هیچند ثان تا

 : دمیرو از دور شن   صداش

 ! ایرو ؟یخوب   ای_ رو

عضله ها و  نیقدر به ا نیدونستم کدوم رو انتخاب کنم. تا حاال ا یچشمم بود که نم یتا آزاد جلو دو
 بهتر شد.   دمید ینبودم. خندم گرفت. چشماش چهارتا شد. کم  ک یپک ها نزد  کسیس

 _خوبم خوبم. 
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رو در هم   افمیسرم گذاشتم و ق یکرد. دستم رو رو  یرو گرفت و بلندم کرد. سرم به شدت درد م دستم
 کرد و گفت:  ی با صندل   یکردم. نگاه

 _امان از دست تو. 

 م و گفتم:به اطراف نگاه کرد  یرو صاف کرد. با کالفگ  یشد صندل خم

 خو؟  هی_چ

 .ادیکه بال سرت م یار یهارو در م یبچه باز  نی_هم

 گفتم:  یبالکن خارج شد، با کالفگ از

 .یار یدر نم  ی_خب حاال، انگار تو بچه باز 

 و گفت:  دیموهاش کش یتو یدست

 رو بزنم. یبچه باز  دیو نه ساله اون قدر بالغ شدم که ق ستیمِن ب ،یار یرو تو در م  ی_بچه باز 

. دمینفس، سر کش هینشستم. آب پرتقال آزاد رو هم برداشتم و  یصندل یرو در آوردم و رو  اداش
  یخشک م یدیکوچک سف یکه موهاش رو با حوله    ینشست، در حال یصندل  یحالم جا اومد. رو

 گفتم:  تی با شکا نهیاز غذا رو خورد، دست به س یکرد. کم

 شد.  یماه عسل کنسل م نی_کاش ا

 کردم. یشد حتما کنسل م ی_اگه م

 حرص گفتم:  با

 . ستین  یتحملت راحته، ول یکن  ی_فکر م

 توام؟  دنیمشتاق د یل یمن خ  یکن  ی_فکر م

 .ستمیتو ن یکشته مرده   نی_منم همچ

 . یبرو چمدون ببند صدتا دنبال خودت راه ننداز  ی_جا زبون دراز 
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چمدون   یاس در آوردم و چپوندم توبلند شدم و به سمت کمد رفتم، چند تا لب  یصندل  یحرص از رو با
. شال دیسف  یقرمز رنگ گشاد برداشتم، به همراه شلوار دامن یمانتو هیرنگم.  یو قهوه ا  ینارنج
اومدم.  رونیلباسام رو عوض کردم و از حمام ب  عیبرداشتم و وارد حموم شدم، سر یر ی حر یمشک
  ینداشت. تو یهم تموم نیا یکرد. حرف زدن ها  یکه وارد شدم، داشت با تلفن صحبت م یموقع

گوگل سرچ کردم تا از اب و هوا و...خبر دار   یسفر کردم و تو یبرا یادیز یها دیهفته، خر کی نیا
،  یآفتاب نکیپوست، ع  یعطر و ادکلن، مواد بهداشت ،یش یلوازم آرا فیبشم. ضدآفتاب، کرم دست، ک
شده بود.   لیچمدون تکم تیلواشک جاساز کردم. ظرفو چند مدل  نیکتاب رمان مورد عالقه و چند

 در بلند شد، سرم رو آوردم باال و به دادمهر حاضر و آماده نگاه کردم.  یصدا

 آزاد حاضره؟  ،ی_به خواهر جون چه کرد

 . می_آره حاضر

 هم آمادست.  یک ی _خوبه ن

 و گفت:   نییرو آورد پا   صداش

 تر از ما ذوق داره.  شی_ب

 آزاد، دهنم رو بستم.  یصدا دنیبا شن یتر ذوق دارم ول  شی خواستم بگم من ب یم

 دادمهر؟  ی_چطور 

  حی . ترجیانداخت  یو طاقچه باال م  یخواینم  یگفت یگه تو که م یبگم من مشتاق سفرم، حتما م اگه
 آرومش بلند شد:  یزدم. صدا  یکی به در اتاق ن یدادم دهن بسته بمونم. از اتاق خارج شدم و تقه ا

 تو.   ای_ب

 دنیجوراب ها بود، سرش رو بلند کرد و با د دنیسالم کردم. در حال پوش یرو باز کردم و با انرژ  در
 زد.  یمن، لبخند

 . ری. صبحت بخای _سالم رو

 ر و آمادن؟. چمدون ها حاض ری_صبح شماهم بخ 
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 تخت بلند شد و گفت:  یرو از

 _آره با کمک دادمهر دو تا چمدون رو بستم.  

 صورتش تکون داد و گفت:  یرو جلو دستش

 . کمی _استرس دارم 

 تخت و گفتم:  یرو نشستم

 _ِا چرا؟

 تخت نشست و گفت:  یرو  کنارم

 دادمهر.  یاز جانب خانواده  ادی ب شی پ یمشکل هیترسم  یدونم، م  ی_نم

 و فشردم و گفتم:ر دستش

 نگران نباش.  وفتهی ی نم  یمشکل درست کنن؟ اتفاق  دی_نه چرا با

 رو محکم فشرد و گفت:  پلکاش

 _باشه. 

 تخت بلند شدم و گفتم:  یرو از

 ؟یایبه اطراف بزنم، م یسر  هی رونی سر بهت بزنم، برم ب هیخب، اومدم  یل ی_خ

 رو تکون داد و گفت:  دستش

 کار دارم تو برو. کمی_نه 

شدن.   یم داریرفتم. کم کم همه داشتن ب  نییروتکون دادم و از اتاق خارج شدم. از پله ها پا سرم
 یاز اتاق ها یکی یتو روزیهتل اومدن، د یهفته تو  کی. بعد از دمیشن یو فرهاد رو م ایدن یصدا
. به  دبو ری اول صبح عجب دل پذ یسوم، مستقر شدن. در رو باز کردم و وارد باغ شدم. هوا یطبقه 

به خودم کردم و دستام رو دور شونه هام    یبدجور سردم شد. لرز  دمیکه پوش ی نازک یخاطر لباس ها
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 یر یدر حال تماس تصو کا یو مل  یرو باال آوردم، ناز  ل ی بلند شد. موبا لمیزنگ موبا یانداختم. صدا
 اتصال رو لمس کردم. ی نهیبودن. گز

 . زیگا ی_ها

 _سالم دوستان.

 _سالم بر فرندز خودم. 

 . یشعور ثابق  یهنوز همون ب  یول یش   یآدم م یکن  یشوهر م می_زهرمار، فکر کرد

 دن! یازدواج که شعور کادو نم  ی_تو

 _خب حاال، چه خبر؟  

 تاب نشستم و گفتم: یرو

 شه.  یه شروع م_سفر عذاب دار

 آوردم و گفتم:  نیی رو پا صدام

 مخم.  یره رو ی االن داره م نی_از هم

 و گفت:  د یغش غش خند کایمل

 مخ تو؟  یره رو ی اون داره م ی_مطمئن 

 و گفتم:  دمیرو در هم کش  اخمام

 .یمظلوم نی_معلومه که اون، من به ا

 گفت:  یناز 

 شمر.   یکی ی تو مظلوم  یک ی_باش 

 اومدم و گفتم:  یغره ا چشم
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 خوبه؟ آزاد کش هست؟  پمی _خب حاال، ت

 _پرفکت! 

 . ادیبهت م  یل ی_خ

 فرستادم و گفتم:  یبوس

 . ادیم ییسرو صداها هیکه  نیخب من برم، مثل ا یل ی_خ

 وارد باغ شد و گفت:   یکی کردم و تماس رو قطع کردم. ن  یبچه ها خداحافظ با

 گشتم. یدنبالت م ؟ییجا نی_ِا ا

 شدم و گفتم:  تاب بلند یرو از

 _آره چطور؟ 

 بکنم.  یصحبت  هیگم با دادمهر و آزاد صحبت کردم موافقت کردن گفتم با توهم  ی_م

 کنجکاو بهش نگاه کردم.  د،یباال پر ابروهام 

  هی طیهم که دادمهر چند بل ییمسافرت، از اون جا ادیدوست داشت ب یلیاون هم خ ،یلی_خواهرم ن 
 .ادی سفر ب هیتا اون هم  یلیبه ن میگرفت، گفتم بد هیاضافه هم هد طی بل هی دیجا خر

 هام رو باال انداختم و گفتم:  شونه

 ندارم. یداره؟ من که مشکل یرادی_چه ا

 و گفت:  دیخند  یخوشحال با

 قربونت برم.  ی_مرس

. شونه اهم رو باال یکه، شد سفر خانوادگ ستیزدم. بدو بدو وارد عمارت شد. ماه عسل ن یلبخند
  یاومدم، آزاد و دادمهر جلو رونی. از باغ ب ستین یمن که ماه عسل واقع یانداختم، در همه حال برا

به تن داشت   یبلند قهوه ا نیآست راهن ی آزاد، دهنم باز موند. پ پیت دنیبودن. با د ستادهیدر عمارت ا
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و   نیمشخص بود و د شیا چهی  زده بود، ساق دست ماهساق دست باال یهاش رو تا رو نیکه آست
شلوار  یپاچه  یجذب بود ول یداشت که کم ینوک مداد یکرد. شلوار مشک  یو رو م  ریآدم رو ز مانیا

  ریز  رو راهنشی کرد. پ  یلباس هاش هندونه قاچ م یداشت. خط اتو  یشد و حالت پاکت یگشاد م
 نیداشت. بزور آب دهنم رو قورت دادم. ا ییکه سگک طال ی برق پهن یشلوار زده بود با کمر بند مشک

 رو دست نداشت.  یپ یخوش ت یزدن ها. تو  پیت  نیآقا قصد داشت من رو بکشه با ا

  یآزاد برداشتم و با لبخند یقد و باال یجون با ظرف اسپند به سمتم اومد، به زور نگاهم رو از رو ننه
 خوند نگاه کردم.   یو قران م هیبه ننه جون که تند تند آ  یرکزو

 .نی رو داشته باش  ی_خدا به همراهت سفر خوش

 جون.  زی _ممنون عز

 کنان گفت:  حتینص

نگاه   ینشه ازتون، کس یدونم دزد یچه م ای وفتهین یموقع اتفاق بد  هی_مادر حواست جمع باشه، 
 چپ به شوهرت نندازه.

دستش رو دور گردنم انداخت   د،یننه جون، خند یصدا دنی اومد، با شن یا مکه داشت به سمت م آزاد
 و گفت: 

 خوشگل خانم باشه که از من ندزدنش.  نیحواسم به ا  دیمن با زی _عز

 " آره باشه" از خودم در آوردم.  هیشب  ییبه تاپ تاپ افتاد، لبام رو جمع کردم و صدا قلبم

خودش رو بهم رسوند و   عیسر  نایشده بود. خاله م جادیا یدم در جمع شده بودن و همهمه ا همه
 گفت: 

 .ری بگ یر ی بار تماس تصو کیباهام هر چند وقت  ،یر ی _دختر حتما عکس بگ

 _باشه خاله. 

 و سالمت باشه.  ری _آخ خاله فدات بشه سفرت به خ

 خدا نکنه.  ؟یزن یکه م  هیچه حرف  نی_ِا خاله ا
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 نره.  ادتیاله، عکس وتماس _باشه خ 

داشت   چارهی کرد و دادمهر ب یبه دادمهر نگاه م یشاک یا افهی به دادمهر جمع شد. زن عمو با ق حواسم
کرد. دلم   یبود و به کفش هاش نگاه م ستادهیگوشه دور از اون دو نفر ا هی  یکی زد. ن  یبال بال م

 رسوندم و گفتم:   یکی سوخت، خودم رو به ن

 ؟یستادیجا ا نی_چرا ا

 به دادمهر و زن عمو کرد و گفت:  یا اشاره

 خوام مزاحم بشم. راحت حرف هاشون رو بزنن.   ی_نم

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 . نهیزن عمو ناراحت نشو، کال مدلش هم ی_از اخالق ها

 .هیکه کنار دادمهرم، برام کاف ن یندارم، هم یتی_شکا

زد، دادمهر دستش رو   یک یلبخند کوچ یک ینگاه کرد. ن  یک یبه ن  یسرش رو برگردوند و با کالفگ دادمهر
عشق رو   نیلحظه، حسرت ا هی یزد. برا یلبخند ،یپر از کالفگ  یپشت گردنش انداخت و با نگاه 

 آزاد از کنار گوشم، یاون حسرت قبل رو نداشتم. صدا گهی به هدف هام فکر کردم، د یوقت  یخوردم. ول
 باعث شد از جا بپرم: 

 . می_بر

دستم   یدستش سرما یرو دادم باال و دستش رو گرفتم. گرما مینیرو به سمتم گرفت، لب پا دستش
ظرف اسپند رو از دست ننه جون گرفت و   نایخاله م م،یحرکت کرد  یبرد. به سمت در خروج  نیرو از ب 

 .میگذاشت رونی به دنبالمون افتاد. از در پامون رو ب

 .میازاد شد  یدادم. سوار بنز مشک ی دسته جمع  یرو برگردوندم و خداحافظ سرم

عقب نشستن   یصنئل  یو دادمهر رو یک یراننده نشستم، ن  یصندل ی. رومیبر نیماش  هیبود فقط با  قرار
اش چسبوند.  نهیس یانداخت و سرش رو رو یک یگرفتن، دادمهر دستش رو دور گردن نکه جا  نیو هم
 زدم و سرم رو برگردوندم.   یلبخند
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 به دادمهر انداخت و گفت:  ی نگاه نهیآ یاز تو آزاد

 رو بگو.   یکی ن ی_آدرس خونه 

 کرد.  یکی صورت ن  کیتند تند آدرس رو گفت و بعدش با لبخند، سرش رو نزد دادمهر

در  یبه جلو میتا برس دیساعت طول کش میصورتم رو برگردوندم و لواشکم رو در آوردم. ن سی ف پوکر
که  نیمثل ا د،یکش رونی رو ب لشی با خنده دادمهر رو کنار زد و موبا یکی. نیزنگ زده ا  دیسف یخونه 
 رو گرفت:   یلین  یشماره 

 . میدم در منتظر ای ب یل ی_سالم ن

 اومد. چشمام چهارتا شد.  رونی ب  یجفل پی بعد، در باز شد و دختر قد بلند با ت قهیدق دو

لحظه مات و مبهوت موند.   هیآزاد،  دنیاومد و دستش رو به سمت در دراز کرد، با د نیسمت ماش به
 شد و گفت:   نیدختر نداشتم. سوار ماش نینسبت به ا یحس خوب  دم،یاخمام رو در هم کش

 سالم.  ،ی_سالم آج 

فرمون گذاشت و   یلب دادم و صورتم رو برگردوندم به سمت پنجره. آزاد دستش رو رو ریز یمسال
داشتم. اخمام رو در هم  یدختر حس بد نیدونم چرا نسبت به ا یلب داد. نم ریجواب سالم رو ز
 دادم.  ه یتک یکردم و به صندل 

تونم بدون    یراه، آخه نم  یتو یبرا رمی بگ  یخوراک کمیتا من  دیستیبا ییجا هیشه لطفا    ی_آقا آزاد، م
 سفر کنم!  یخوراک 

 گفتم: سته،یکه آزاد از حرکت نا نیکاسه چرخوندم، واسه ا یتو چشمام

 دم. ی بگو م  یدارم، خواست فم یک  ی_من لواشک تو

 نازک و پر عشوه اش گفت:  یصدا با

 _نه لواشک دوست ندارم. 

 لب گفم:  ریز
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 .ی_به درک که دوست ندار 

  یسرم رو برگردوندم و به اطراف نگاه کردم. کنار سوپرمارکت  ستاد،یاز حرکت ا نی ، ماش بعد قهیدق چند
تق و تق   ی باز شدن در اومد و بالفاصله، صدا یکنه. صدا دیشد تا بره خر ادهیپ  نی . آزاد از ماشمیبود

سوپر مارکت    واردبا سرعت خودش رو به آزاد رسوند و   یل یکردن، ن  یکه با عجله حرکت م  ییکفش ها
بعد، آزاد به  قهیسرش داشت؟ چند دق یتو یدختر چه فکر  نیشدند. با حرص سرم رو برگردوندم، ا

  یز یشد چ  ینم شهیبود، و آزاد مثل هم  یلبخند بزرگ یل ین یلبا یاز مغازه خارج شدند، رو یلیهمراه ن
راننده باز و آزاد سوار شد.   درگردوندم و به رو به رو نگاه کردم،  صورتش خوند. سرم رو بر   یرو از تو

 گفت:  یشاد یبا صدا  ن،یماش یبالفاصله بعد از نشستن تو  یلین

 داشتم بود. ازیکه ن یز یاون چ یآزاد همه  ی_مرس

 نیدونستم ا یهم نم قایدق دم،یپوک  یداشتم از درون از حرص م ؟یشد آزاد خال  یآزاد؟ از ک یمرس
بلند    یلین یناله ها یربع از حرکت گذشته بود که صدا هیبود.   یهمه جلز و ولز کردن من به خاطر چ

  یک ی. ندمش  رهی به رو به رو خ نهیبهش بندازم، دست به س  ینگاه مین  یکه برگردم حت نیشد. بدون ا
 نگران گفت:  ییبا صدا

 شده؟  ی_چ

 شه.  یحالم بد م نمیش  یعقب م یوقت ،یخواهر  یدون  ی_تو که م

 ؟ یطور شد  نیتا حاال ا ی_وا، از ک

 .یپرس یم یچه سوال ی_وا

 گفت:  یبا کالفگ  دادمهر

 حالت خوب بشه؟ کمیکنار  میبزن یخوا ی م یلین دنه؟ی االن وقت پرس  یک ی_ن

 که زد، چشمام گرد شد:  یحرف دنیلوس ننر. با شن ی دختره

 شه.  یحالم خوب م نمیجون بش ایرو ی_اگه جا

 برگردوندم و گفتم:  یآتشفشان در حال انفجار بودم. سرم کم  هیمثل  دم،یرو گز لبم
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 باشه.   یاز یفکر نکنم ن   م،یرس یم گهید کمی_

 رو کنار جاده نگه داشت و گفت:   نیماش آزاد

 .هی_چرا الزمه، راهم طوالن 

 حرص و غضب به آزاد نگاه کردم.   با

 ؟ یبش  ادهیپ یخوا  ی_نم

شدم و در   ادهی پ نیبود که غرورم بشکنه. از ماش  نیبه درک، بهتر از ا دم،یدهنم رو گز یکناره  گوشت
شد و از کنارم با   ادهیپ  نیبودنش مشخص بود، از ماش یکه کامال مصنوع  ی حال ی با ب  یلی رو باز کردم، ن

اون  یموها دیباکندم، نه  یخواست همون جا موهام رو م یکه بهم زد، رد شد. دلم م یز یر یتنه 
حال بدش رفع شد. دستام رو مشت    ع،یسر ی لینشست و خ یصندل  یرو بکنم. رو  یعوض یدختره 
 یبود که داشتم، به اون دختر که کنار دست آزاد نشسته بود حسود یچه حس نیدونم ا یکردم، نم 

شدم. کنف    احتکردم، بدجور از دست آزاد دلخور و نار کردم! سرم رو برگردوندم و به پنجره نگاه یم
  یکردم و سع یرو پل یگوشام فرو کردم، آهنگ یدر آوردم و تو فمی ک یرو از تو میشده بودم. هندزفر
فرودگاه از حرکت   نگیپارک یتو  نیموضوع رو از ذهنم دور نگه دارم. ماش  نیکردم تا حد امکان، ا

  ادی آخر ز یرو تا درجه   آهنگرفتم،  یشدم و به سمت در ورود ادهیپ  نیاز ماش ه،یزود تر از بق  ستاد،یا
 . دمیشن یاطراف رو نم  یکرده بودم و صداها

  یشد. سرم رو برگردوندم و به آزاد عصبان  دهیدستم از پشت کش هویقدم مونده بود که به در برسم،  دو
حوصله    یکنه. ب  یداره بلغور م  یکه من بفهمم چ نیشد، بدون ا ینگاه کردم، دهنش باز و بسته م

 گوشم در آوردم. یرو از تو میهندزفر

 _تو چه مرگته؟

 گفتم:  تی عصبان با

 _تو چه مرگته؟ ول کن دستم رو.

 و گفت:  دی رو در هم کش اخماش 

 کن.  تیابروم رو نبر، رعا ی_جلو
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 اون خانم بره؟  یابروت جلو یترس  یم هی_چ

 : و گفت   دیباال پر ابروهاش

 _پس بگو خانم از کجا دلش پره. 

 کردم و گفتم:  یمصنوع اخم

 . ستی پر ن یی_من دلم از جا

 گفت:  یحوصلگ یکه دستش رو برداره، با ب  نی بدون ا یعقب تا ول کنه ول  دمیرو کش دستم

 رو بزار کنار.   یبچه باز  نیبزرگ شو، ا کمی_

 گرفته گفتم:  یخودم رو گرفتم و با صدا یگرفت، بزور جلو  بغضم

 االن هم دست از سرم بردار تا راهم رو برم. ستم،ی_من بچه ن 

از صورتش مشخص نبود.   یچیبود و نه خوشحال، ه یرو برداشت و بهم نگاه کرد، نه عصبان  دستش
مردم   یتم مو رفتم. بغض مثل سنگ گلوم رو گرفته بود، داش دمیانداختم و راهم رو کش ری سرم رو به ز
  نیاشچمدونم رو که از م یو من رو به کل فراموش کرد. دسته  دیو غصه. اون دختر رو د یاز حسود

خندون که قهقه  یل یو دنبال خودم به راه انداختم. سرم رو چرخوندم و به ن دمیآورده بودم، کش  رونیب
صندوق عقب گذاشت و   ی لبه یرو فرا گرفته بود، نگاه کردم. آزاد دستش رو رو   نگیپارک یهاش فضا

 گذاشت.  آزاداز فرصت سواستفاده کرد و دستش رو کنار دست  یل یخم شد تا چمدون رو برداره، ن

 نگاه کنم و سرم رو برگردوندم.   نی تر از ا   شیب نتونستم
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شد و صداش دم گوشم بلند  ده یبازوم به عقب کش نم،یکنار پنجره بش یصندل یاخم خواستم رو با
 شد: 

 اول بچه جون.  نی_بش

همون  یخواستم رو ی. از لج مدمیکش رونی دستش ب یتر کردم و دستم رو از تو ظی رو غل اخمم
  یصندل  یتمام رو یکه بهش نگاه کنم، با تخس ن ی. دستش رو برداشت، بدون انمیبش  یصندل

رو دوباره باال داد. نشست و سرش رو به    راهنشیپ یها  نینشستم. چمدون رو باال گذاشت و آست
وسط  فی و دادمهر در رد یک یو ن  یلیکردم. ن  یبهش نگاه م یچشم ری . تمام مدت زددا هیتک   یصندل

  یزننده خواهرش شد که نذاشت رو یمتوجه رفتار ها یک ی که ن نیجنب ما نشسته بودن، مثل ا یعنی
کردم. چند  یپل  یگوشم قرار دادم و آهنگ یرو تو ی. هندزفر نهیبه آزاد بود، بش کیکه نزد  یندلص
هزار. دستم رو محکم دور   یکرد، ضربان قلبم رفت رو دنی هو شروع به لرز کی ما یهواپگذشت؛  قهیدق

دست سردم   یرو ،یدست یشد، گرما یتر م   شیتر و ب  شی. لرزش ها بدمیچی پ  یصندل یدستک ها
 نشست. 

 کرد، نگاه کردم.   یبه من نگاه م یرو باز کردم و به آزاد که با نگران  چشمام

 .هی_نگران نباش، عاد

دستم  ی. دستش آروم از رودمیکش یقیاز اون ها نموند. نفس عم  یکه اثر  نیها کم و کمتر تا ا لرزش
گرفته، به   یبمونه. با دل  یباق که بود ییخواست که اون دست باز هم همون جا  یبلند شد. ته دلم م

  یبه خودم، کتش رو که از قبل رو دمیسرد بود، لرز پما یهوا ینگاه کردم. فضا دینازک سف  یابرها
 و گفتم:   دمیپاهاش گذاشته بود، برداشت و خواست دور شونه هام بندازه، خودم رو عقب کش

 داره.  ازی تر بهت ن شی جون اون ب  یلیبده به ن ست،ین  یاز ی_ن



 ی آقا و خانم صوف 

299 
 

 و گفت:  ستادیاز حرکت ا دستش

 ؟ یکن  یم یفکر  نیهمچ  ا؟ی رو ی_جد

 که بهش نگاه کنم گفتم:  نیکاسه چرخوندم و بدون ا یرو تو چشمام

 ِن؟ یاز ا ری_مگه غ

مکث   هیبا  اهش،یس یچشما یکردم، سرم رو برگردوندم و زل زدم تو  ینگاهش رو حس م ینیسنگ
 کوتاه گفتم: 

 گم؟  یه دروغ منگام نکن، مگ یطور  نی_ا

 پاهام و گفت:   یرو انداخت رو کتش

 . یدو ساله هم عقل ندار  یبچه  هی شه که قد  یتر بهم ثابت م   شی_هر لحظه ب

 برخورد، با حرص گفتم:  بهم

 من باشم؟  یخوا یکه م یحس  یچ یسنت عقل دار  ی_تو که اندازه 

آهنگ ها،  ستی ل یگوشش فرو کرد و از پل  یرو تو دیپد سف  یمن، آ یتوجه به قد قد کردن ها یب
  یکه تو فکر م  یطور  نیخواست بگه ا یدادم. دلم م  رونی رو انتخاب کرد. نفسم رو با حرص ب  یکی
. نِ حرف بز   یطور  نیآزاد بود، محال بود ا یمن ارزش نداره، ول  یذره هم برا هیاون دختر   ست،ی ن یکن

 رو برداشتم تا با بچه ها چت کنم.  لمیموبا

 االن؟ نییا _کج

 به مقصد بندر عباس.   ما،یهواپ ی_تو

 گذره؟  ی_اخ جون بندر عباس. خوش م 

 .شهیم یبعدش چ نمی بب دی_نه تا االن که زهرمارم شد، با

 شه.  یبه بعدم زهرمارت م نیدونم که از ا یکه از تو دارم ، م ی_با شناخت 
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 فوت کردم و نوشتم:  رونی رو به ب نفسم

 رو قتل عام نکنم.  یصوف  یآقا نی _خدا بهم صبر بده تا ا

  عی گونم، چشمام رو باز کردم، دستش رو سر یرو یگرم خواب شده بود، با حس نوازش دست چشمام
 و گفت:  دیپس کش

 .میدیشو، رس   داری_ب

  نیبلند شدم، هم  یصندل  یهو از رو کیکه کرده بود نشدم.  یحرکت یبودم که متوجه  جیقدر گ اون
  عیدنگ حواسش بهم بود، سر شی شد و پاهام سست شدن، آزاد که ش دمیشد  ی جهی ر باعث سرگام

قرار گرفت و عطر تلخش تا   نشیس  یدستش رو انداخت دور بازوم و چسبوندم به خودش. صورتم رو
 ام رو سوزوند.  ینیته ب

 سرم بود رو تکون داد و گفت:  یدستش که رو اون

 ؟ یر یگ یآروم نم  قهی_چرا دو دق

  یموند، دوست داشتم هنوزم سرم اون جا م نشیس یفاصله گرفتم، چشمم رو  یشل شد، کم  ستشد
 داد. ابروهام رو باال دادم و گفتم:  یم  تیچون راحت بود و حس امن  دیموند، شا

 رفت! جیدفعه سرم گ هی_

 اش انداخت و گفت:  قهیدستش رو دور  م،یفاصله گرفت گهیتامون همزمان از هم د دو

 .یبلند شد هوی_چون 

زد، همهمه و  یحرف م  مای گذاشت. مهمان دار هواپ نیزم یو رو رونیب د یرو از باال کش چمدون
 یبچه و خش خش چرخ ها ی هیگر یصدا  د،یچی پ  یگوشم م یجمع تو  یبلند شلوغ یصداها

. سرم رو به شدت تکون  آغوش گرم اون مرد بود ریفکر من اس ،یهمه شلوغ ن یا ونیچمدون ها،  م
 زدم:  شردادم و به خودم ت

 پرواز بهت نساخته. هی ؟یطور شد نیچت شده؟ چرا ا ای_رو
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خارج بشم،    مای صف تا از هواپ یتو   ستادمیجمع گمش کردم. ا  یشلوغ ونیآزاد راه افتادم، م  دنبال
 زد و گفت:  یمن که نوبت ام شده بود، لبخند دنیمهماندار با د

 . نی رو گذرونده باش  یسفر خوب دوارمیام ن،ی_خوش اومد

  دیبلند سف یشدم و به پله ها دهیکش رونیب  تیجمع ونیزدم و تشکر کردم. بالخره از م یلبخند
 ونیم شدن از پله ها بودند، نگاه کردم،  ریکه در حال سراز ینفر  نیو به چند  دمیکش ی. سرک دمیرس

نبود.  یکار دشوار  تشیبود که حدس زدن هو یدادم، کنارش دختر  صیاون همه آدم، آزاد رو تشخ
  نییتمام از پله ها پا یاقی اشت یاون حس و حال قبل رو نداشتم، با ب گهیمحو شد. د یبه آروم بخندمل

  یکردم، خوب نبود. ون مشک ی سفر اون قدر ها هم که حس م نیداشتم، ا ی حس مزخرف  هیرفتم. 
  موهاشو   دیوز یدیشد بای بود، آزاد سرش رو برگردوند، باد تقر ستادهیچند متر اون طرف تر ا یبزرگ
 . ریمن آروم بگ  یجنبه  یطور شدم؟ قلب ب نیرو شد. چرا ا  روی . قلبم زختیر ش یشونیپ  یرو تو

 شونم نشست.  یرو یمن بود. دست  یرو مایمستق نگاهش

 خوان حرکت کنن؟   ی_سرکار خانم نم

 خودم اومدم و گفتم:  به

 . دیی_چرا چرا بفرما

که به عقب برگشته بود و کنار آزاد   یل یبه آزاد و ن ،یک یسر راهشون کنار رفتم، هم گام با دادمهر و ن از
  نی دو خواهر زم نیکرد. مشخص بود دلش از کجا پره، ا ی اخم یبا دلخور  یک ی. نمیدیبود، رس ستادهیا

شدم. آزاد  رهی خ  ددست آزاد بو یدادم و به چمدونم که تو رونی تا آسمون فرق داشتند. نفسم رو ب
 رو کنار گوشش گذاشت و گفت:   لشیموبا

 بله خودم هستم. ،یمهر  ی_سالم آقا

 جا هست، با پالک پونزده. نیا یون مشک هی_

 ون از شما. _پس درسته، ممن

 شد و گفت:  کیتر از قبل نزد ش یبه آزاد ب  یل یکه تلفن رو قطع کرد، ن نیهم
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 _اون ون مال ماست؟ 

دلم   هیقرار داد.  یپشت بیج یرو تو   لشیکرد، موبا زیر  یسرش رو تکون داد و چشماش رو کم  آزاد
گفت به تو چه؟ مگه تو  یدلم م  یکی اون  یول ه،یکن همسر آزاد ک یحال   یلین نیگفت برو و به ا یم

 بوطکنه و بگه به تو مر  عتی ممکنه آزاد ضا ؟یکار رو بکن  نیا یکه بخوا یعاشقش  ای  یواقعا زنش
عاشقش بشم و بخوام بعد از طالقمون باهاش ازدواج کنم. دلم  دیگردم، شا یم  ایکه من با ک   ستین

 ؟ یطور باشه چ نیگرفت، اگه ا

 تا با اون باشه.  رهی اد از من طالق بگو بخو ادیخوشش ب   یلیواقعا از ن  دیشا

 آزاد به خودم اومدم:  یصدا با

 _حواست کجاست؟ 

 چشم غره گفتم:  با

 نداره.  یجا، به شما ربط  چی_ه

که بهش نگاه کنم، چمدون رو گرفتم و به راه   نیبا تعجب بهم نگاه کرد. بدون ا  د،یباال پر ابروهاش
 رم رو برگردوندم و به مانع حرکت چمدون نگاه کردم. س  ستاد،یراه چمدون از حرکت ا ی مهیافتادم، ن

 رو دنبال خودت؟  نیا  یبر  ی_بده من کجا م

 .یخواد زحمت بکش  یبرمش، شما نم  ی_خودم م

  یم یدار  نیی پا  یکجا سرت رو انداخت  گه،یحرف ها؟ سرت به سنگ خورده؟ بده من د  نیا یچ یعنی_
 .یر 

حرکت، چمدون رو از   هیکه به حرف هاش توجه کنم، به راهم ادامه دادم. اومد جلو و با  نیا بدون
چشماش گذاشت و   یاش رو رو یآفتاب یها نکیشونه اش گذاشت، ع یبرداشت و رو نی زم یرو

 بندازه، افتاد جلو.  یکه برگرده و بهم نگاه نیبدون ا

 رسم.داشتم تا بهش ب  یبرم یع یو سر کیکوچ یحرص، قدم ها با

  ؟ی کن یکار م یچ ،ی_ه
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 من لجباز ترم.  ،ی_اگه تو لجباز 

 حرص گفتم:  با

 _بده من اون چمدون رو. 

تکون داد تا دستم به چمدون نرسه.   یهوا تا دستم رو به چمدون بند کنم، دستش رو کم  یرو  دمیپر
 و گفتم:  دمیکش  یخفه ا  غیبا جرص ج 

 _من رو حرص نده، اون چمدون رو بده. 

 گفت:  تی جد با

 دوشم. ینکن خودتم مثل چمدون بندازم رو ی_کار 

زودتر از همه خودش رو انداخت داخل،   یل ین م،یدیکم مونده بود. به ون رس نی خون گرفتم، هم خفه
  افهیبا ق  یل ین  قرار گرفت، یلی سوار شد و کنار ن عیسر یلی خ یک ی سرش رو خم کرد و به آزاد نگاه کرد. ن

 زدم.  یپکر شده، با خواهرش نگاه کرد. پوزخند یا

کرد تا   یصندوق عقب قرار داد. بعد از دادمهر، آزاد سوار شد و به من اشاره ا یچمدون رو تو آزاد
 با فاصله از اون نشستم.  یصندل   یرو  ت،یو با جد نهی دست به س نم،یبش

گذاشت و   ینرم کرم   یصندل  یخورد نکنم. دستش رو روتا بهش بر دمیحد امکان به درو پنجره چسب تا
 شد.   کیبهم نزد

 . یش  یزشت م یلی خ  یکن یقهر م ی_وقت

 گفتم:  تیپر از عصبان  یآروم، ول ییفواره کرد و با صدا خشمم

 _ساکت شو. 

 ؟ی_ادب ندار 

 چطور رفتار کنم. یدارم که بدونم با ک  یکاف ی_به اندازه 

 و گفت:  دی رو در هم کش اخماش 
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 ؟ یچ یعن ی یار یکه از خودت در م ییها یبچه باز  نیا ه؟یمثل آدم بگو دردت چ ای_رو

 حرص گفتم:  با

طالقش بده و   یدونست که شوهرش قراره بزود یم یکرد وقت  یکار رو م نیمن بود هم یجا ی_هرک
 ازدواج کنه. گهیدختر د هیبا 

با تعجب بهش نگاه کردم، اون هم  دن،یرونپریاز دهنم ب هیدوثان یکی حرف ها عرض  نیا ی همه
 . رمیدهنم رو بگ یتونم جلو یچرا نم  ایخدا یاز من نداشت، وا یدست کم

 نگاه کردن بهش رو نداشتم.  یرو گهیرو برگردوندم و به پنجره نگاه کردم، د سرم

 گوشم بود.  کیلبش نزد د،یخودش روبه سمتم کش  ه،یچند ثان بعداز

 ؟ یفکرارو داشت نیچند وقت، ا نیا ی_تو

 گرفت، سرم رو تکون دادم. بغضم

 . ستین  یز یچ  نی_همچ

 هم فشار دادم تا بغضم نشکنه.  یرو محکم رو  لبام

 من خبر نداشتم؟  یقدر حسود بود  نی_تو ا

 به بازوش زدم و گفتم:  یحرص مشت با

 خودم بودم. ی_زهرمار، من به فکر آرزوها

 سرت بچرخه از من سوال بپرس.  یخود تو  یب  یفکرا نیکه ا  نی_باشه، قبل از ا

خورد،  یبه داخل م یبودن و نور کم  یون دود یها شهی . ش دیروتکون دادم. خودش رو کنار کش سرم
 خورد.   یبه داخل نم   یبود و افتاب یداخل ون انگار ابر  یفضا

پنجره گذاشتم،  یلبه  یو سرم رو رو نییرودادم پا  شهیش  یبسته بود. کم یداشت ول یپنجره ا سقف
 کرد. شونیخورد و موهام رو پر یم یباد نسبتا خنک 
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 بکش عقب.   ،یخور   ی_سرما م

 سرم رو چرخوندم و گفتم:  یکم

 خوام.   ی_نم

 گفتم: یعقب، با لجباز  دمیکردم، دستش رو انداخت دور بازوم و کش ینگاهش رو حس م ینیسنگ

 _بزار بادم رو بخورم. 

  داد. رو باال شهیجلو و ش  دیرو کش دستش

 زنن گوش کن.   یرو بهت م  یحرف هی ی_وقت

 کاسه چرخوندم و گفتم:  یتو چشمام

 که به همشون گوش کنم.  ستیالزم ن  یزن  یم ادی_تو حرف ز

 فرو کرد و گفت:  یگوش  یروتو  سرش

 . ستیبد ن  یر ی _زبون به دهن بگ

رو    یکیبهم نگاه کرد و با تاسف، سرش رو تکون داد. ن یچشم  ریاداش رو در آوردم. ز یآروم یصدا با
 به دادمهر گفت: 

 م؟ یرس  یم ی_ک

 . میو بر میبش یسوار کشت دیجا به بعد رو با  نیهنوز مونده، از ا-

 لب گفتم:  ریز

 ؟ینه و کشت ینقد ی لهیوس چی_آخه ه

 .یباهاش دار  ی_چه مشکل

 پنجره گذاشتم و گفتم:  یلبه  یرو رو دستم
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 .یچ ی_ه

 تت رو بردار._دس

 گفتم:  یکالفگ با

 . یبا منو پنجره دار  یبابا، تو چه مشکل  ی_ا

 از پنجره بود کرد و گفت:  رونیهوا و ب یبه دستم که تو یا اشاره

 . ارهی شه و دستت رو از جاش در م  یرد م  نی_چون ماش

 آروم برگردوندم سر جاش و گفتم:  یلیگرد شد، دستم رو خ  چشمام

 خب، باشه.  یل ی_خ

  ادهیپ  نیاول از همه از ماش ،یک ی. در باز شد و نستادیاز حرکت ا نیبعد، ماش قهیزد، چند دق  یپوزخند
کرد. سرم رو باال   یخورد و لباسم رو جا به جا م یم یباد خنک  م،یشد ادهیشد، به دنبال اون ماهم پ

 زدم. یروم، لبخند   شیپ دیشهر جد دنیآوردم و با د

 .دیخب دوستان، به بندر چارک خوش امد یل ی_خ

 غرغر کنان گفت:  یلین

 هوا.  ستی_چندان خنک ن 

 با تشر گفت:  یک ین

 غر نزن. گهی_د

 : دمیذهنم بود از آزاد پرس یکه تو یرو برگردوندم، سوال سرم

 ؟یجا اومد نی_تا حاال ا

 گفت:  یبرق زد، با مکث آروم چشماش

 _آره. 
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 ؟ یبا ک ؟یاومد ی_ک

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه میدختر...ن هی ایبا خانواده رفته  نمیخواستم بب  یم

 نداره.  ی_به تو ربط 

رفت که به زور بهش    یراه م عیشد، راه افتاد به سمت جلو، دنبالش راه افتادم، اون قدر سر  یخال بادم
 بازوش کردم.  یحواله   یمشت دم،یرس

 بهم بندازه گفت:  ینگاه مین  هی یکه حت نیا بدون

 _دست بردار.  

 کاسه چرخوندم و گفتم:  یرو تو چشمام

 . دمیسوال پرس هیدست بردار،  یچ یعنی_

 کار رو انجام داد که دو قدم افتادم جلو.  نیهوا ا یو ب هویاون قدر  ستاد،یحرکت ا از

 . ینیب  یاعصاب من راه نرو، وگرنه بد م  یرو  ا،ی_رو

 به دادمهر انداخت و گفت:  ینگاه مین

 _مخصوصا که دادمهر هم پشتمونه.

چرا   دم؟ی پرس یوال بدکه منتظر بمونه، راه افتاد. حس کردم قلبم مچاله شد. مگه من س نیا بدون
بهم زد و از کنارم رد شد. پوست لبم رو   یتنه ا شخند،یبه سمتم اومد و با ن یلیقدر بد رفتار کرد؟ ن  نیا

 خودش رو بهم رسوند و گفت:  یک ی. ندمی به دندون گرفتم و جو

اخت  با مردا راحته و با دخترا  یادیز کمی اون  ،یلین  یرفتار ها نیاز دست ا دیتروخدا ببخش ی_وا
 .رهی گ ینم

 دلم گفتم:  یتو

 .وفتهی ب یاتفاقات  هیها  یراحت  نیهم نیترسم ما ب   یهم راحته، م یادی_ز
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 ی کهی جاده به دو ت  یشد و انتها  یختم م  ایداشت که به در یسنگ فرش یجاده  م،یدیاسکله رس به
ام رو   ی آفتاب  یها نکیبود، ع  ستادهیمجلل و بزرگ کنار اسکله ا یکشت هیشد.  یم میکنار هم تقس 

 چشمام گذاشتم.  یرو

 یقد م میقد و ن یرو برگردوندم و به پشت سرم نگاه کردم، چند گروه از زن و مرد و بچه ها سرم
 یزانو یشدن بودن، دادمهر شلوارک تا رو  کیو دادمهر دست در دست هم در حال نزد  یکی. نومدنی

  نیج یمانتو یکی ش. ن نهیس یرو   بیکوتاه و دو ج نی آست دیسف  راهنی ه پا کرده بود با پب یدیسف
به پا کرده بود. سرم رو برگردوندم و به   یزخم   یرون پاش بود، به همراه شلوار مشک  یکه تا رو یکوتاه

و    نیبه تن داشت، به همراه شلوار ج  یتنگ دایو شد دیجذب جلو باز سف ینگاه کردم. مانتو یلین  پیت
. نفس  مرو داشت  یو راحت یمسافرت  پ یرنگ. انگار فقط من بودم که ت دیاسپرت سف  یکفش ها

 که رفته بود رو برگشت و گفت:  یو به سمت اسکله رفتم. آزاد راه دمیکش ی قیعم

 .میسوار بش  میتون  یآماده نشده نم ی_فعال کشت

 گفت:  یبا کالفگ یک ین

 م؟یکار کن ی، چ_من گشنمه

 به اطراف انداخت و گفت:  ینگاه دادمهر

 بر بدن، نظرتون؟  میبزن یفست فود هیاطراف  نیا می_بر

 موافقت تکون دادم. ینداشت، سرم رو به نشونه  ی قبول کرد، آزاد هم مخالتف یبا خوشحال  یلین

 کرد. دایرو پ یفست فود هیگوگل مپ، آدرس  یاز تو دادمهر

 متر اون طرف تره.  لویهاست. دو سه ک  یکینزد نیخب، هم  یل ی_خ

کاروان سبز که   نی ماش هی م،یمورد نظر برس یتا به فست فود دیطول کش قهیچند دق م،یراه افتاد به
سبز   ی که سقف اون ها از نخل ها قیفست فود نوشته شده بود، کنار چند آالچ  یاون تابلو یرو

 شده بود.  دهیپوش

 رو به دادمهر کرد و گفت:  آزاد
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 تا من سفارش بدم. دیری رو بگ   قیآالچ هی_شما 

 آزاد زد و گفت:  یشونه   یرو یدست دادمهر

 . رمیگ یمن سفارش م  ،یدیزحمت کش یاالنش هم کل نی_نه داداش تا هم

 سرش رو تکون داد و گفت:  آزاد

 _باعث زحمته. 

 .ییما یاز خانواده  یعضو گهیتو هم د ه؟یچه حرف نی_ا

 : دیکه بره پرس نی. دادمهر قبل از استادیبه سمتم اومد و کنارم ا آزاد

 ؟ی شگیهمون هم ای_رو

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 _آره. 

 ن؟ یخوا یم یشما چ   ،یلیو ن  یک ی_ن

 به حرف اومد و گفت:  ی لیزودتر از ن یک ین

 ؟ یخور   یم یخورم، تو چ  یسرد م چیساندو هی_من 

 دست کنار زد و گفت:  هیموهاش رو با  د،یخودش د ینگاه آزاد رو رو یفکر کرد، وقت  یکم  یلین

 خوام.  یسرد م چیساندو هی_من هم 

قدر  نی. تا حاال ادمیپوک یم ینگاه کرد. داشتم از حرص و حسود قیسرش رو برگردوند و به آالچ آزاد
 نکرده بودم. ینفر، حسود هیبه 

ام رو باال   ینشستم. ساعت مچ  قی آالچ  یتو یصندل یو سفارش داد. روبه سمت کاروان رفت  دادمهر
 ظهر بود. هوا گرم شده بود.  کیآوردم، 

 کردم بهش نگاه نکنم.   یدادم و با دست، خودم رو باد زدم. ازاد کنارم نشست، سع رونی رو ب نفسم
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 ؟ یشگی_همون هم

 ناخن هام نگاه کردم و گفتم:  به

 _آره. 

 فکش گذاشت و گفت:  یزانوش زد، دستش رو رو یدست راستش رو رو آرنج

 ؟ یشگیاون هم هی_چ

 _مگه برات مهمه؟ 

 پرسم.  یم  ی_محض کنجکاو

 خانم به خرج بده نه من. یل ین یرو برا  تی _محض کنجکاو

 . هیهم فکر نی_ا

 دادمهر بلند شد:  یمتفکر به خودش گرفت. با حرص بهش نگاه کردم. صدا  یا افهیق و

 هم از سفارشات.  نیا د،ییا_بفرم

 یآب دهنم به راه افتاد. کاغذ برگر رو در آوردم و گاز گنده ا دنشیمن رو به دستم داد. با د یشگیهم
 دستم گفت:  یبرگر تو دنیزدم. آزاد با د

 . یهم ول نکرد تیروز عروس  یرو تو   یشگی_پس هم

 زدم و گفتم:  یمرموز  لبخند

 دادم.  یم حی رو به با تو بودن ترج نی_معلومه که ا

  یاقیاشت  یرو به دست گرفت و با ب  چشی نبود. ساندو  یز یچ  نیزدم، همچ یشدت حرف مفت م  به
  نی که انگار بهتر ،یخور   یغذا رو م یجور  هیگفت  یم شهیبه اون زل زد. خندم گرفت، ننه جون هم 

خودش   ریهم تاث یصوف  یآقا یموضوع رو نیکه ا نی. مثل ایانداز  ی. آدم رو به ولع ماستیدن یغذا
 گفتم: یز یر  غیدادمهر نگاه کردم و با ج  یخال  یبود. به دستا گذاشتهرو 
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 من کو؟ ی_نوشابه 

 و گفت:   دیکوب یشونیکف دستش رو به پ دادمهر

 . رمیگ یرفت. االن م ادمی_آخ 

 جا بلند شدم و گفتم:  از

 خودم.  رمی گ یخواد، م  ی_نه نم

  یمشک یرفتم و نوشابه  نی گذاشتم. به سمت ماش  یصندل   یو رو  دمیچی رو دور کاغذ پ   همبرگر
که به  نی. آزاد بدون ا دمیکش یغ یبدن همبرگر، ج یکاغذ خال دنیبرگشتم، با د  یسفارش دادم. وقت

 گفت:  ارهی خودش ب یرو

 ه؟ی_چ

 گرده شده گفتم: ییچشم ها با

 ؟ی_همبرگر من رو تو خورد

 کرد، گفت:  یرو م  روی رو ز لشیموباکه  یدر حال دادمهر

 . یدست بزن  ایرو یبه غذا دینه با یدون ی. نمی_بدبخت شد

رو گرفته بودن.  میزندگ ییدارا نی کردم باال ارزش تر یدر حال منفجر شدن بودم، حس م تی عصبان از
 نشستم کنار آزاد و با حرص گفتم: 

 ؟ی_چرا به برگر من دست زد

 زدم؟   یدست م دیچرا نه با-

 حرص گفتم:  با

 _اون مال من بود. 

 مال من شد. گهی_خب حاال د
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جلو و   دمیتمام در حال خوردن بود. پر یدستش نگاه کردم، با خونسرد یتو چیغضب، به ساندو با
کامل   یلقمه   هیرو  چیذره ساندو هی. چشماش چهار تا شد. اون دمیدستش کش یرو از تو چیساندو

 و قورت دادم. دمیزده بود، بزور جو رونیاز دهنم ب  ارشوریکاهو و خ  یها که ی که ت یکردم، در حال 

 گنده رو قورت دادم و گفتم:  یلقمه   نیکردم، سرم رو باال گرفتم و بزور آخر  یتعجب بهم نگاه م با

 داریمن، د یبه غذا یکن یدست دراز  یبخوا گهید یمن، با ارزش تر از جون منه، دفعه  ی_غذا
 . ایشه اون دن یم مونیبعد

 زد و گفت:   یپوزخند

 . ستیمن مهم ن یتو واسه  یخوره مطمئن باش غذا یهامون به هم نم قهی_سل

بزنه که   ی مثل آتشفشان در حال انفجار بودم. دهنم رو باز کردم تا حرف قایرو مشت کردم، دق دستام
 دادمهر گفت: 

 . دی. عجله کنوفتهیخواد به راه ب  یم  یکه کشت نی_مثل ا

رو، با عجله  میکه اومده بود یدوشم انداختم و به راه افتادم. راه یرو رو  فمی ک م،یجا بلند شد از
 . میبرگشت

 و گفت:  ستادیمنتظر مسافران بود. آزاد کنار ا  ش یامپراطور ک یکشت

 هارو بده. طیدادمهر بل ن،یای_ب

 و به دست آزاد داد.  دیکش رونی هارو ب طیپشتش بل بیج  یاز تو دادمهر

 داد.  لیتحو یهارو به مسئول کشت طیبعد از چک کردن، بل دآزا

  یتکون م  یقرار دادم، کم  یکشت دی سف یلبه  یپام رو رو م،یشد یو پشت سر هم وارد کشت  یکی  یکی
 کردم.  یطور فکر م نیهم من ا دیشا  ایخورد. 

راجب  یبا لباس فرم، و برگه به دست به سمتمون اومد و سواالت یسر آزاد وارد شدم، مرد پشت
 . آزاد به سمتم برگشت و گفت: دیپرس م،یندار یخاص یمار یب چیکه ه نیاز ا نانیو اطم یسالمت



 ی آقا و خانم صوف 

313 
 

 _ برو جلو. 

 چمدونم افتادم و گفتم:  ادی هویبه سمت جلو برداشتم،  یقدم

 _چمدونم...

 کنم و گفت:  لی حرفم رو تکم نذاشت

 کشه تا به دستت برسه.  یطول م یساعت  مین ه،یشتک ی_تو

 رو تکون دادم.  سرم

 . زدهیهمکف، اون جا اتاق س  ی_طبقه 

  یرو تکرار کردم و شماره  زدهی س یلب کلمه  ریرو به دستم داد، به سمت جلو حرکت کردم، ز یکارت 
 گذروندم.  یاتاق هارو از نظر م

باز شد. سر به   یکی ت یرو به روم بود، کارت رو زدم و در با صدا  یرنگ  یدر کرم  دم،یرس زدهی اتاق س به
وسط اتاق، دهنم باز   یتخت دو نفره  دنیوارد اتاق شدم، در رو بستم و سرم رو باال آوردم، با د ر،یز

 موند.

 نبود.  یمبل  ایکاناپه  چیاتاق نگاه کردم. ه یرو چرخوندم و به همه جا سرم

کنم؟ در باز شد و آزاد همراه چمدون، وارد شد. دستم رو زدم   یه غلطچ دیگرد شد، من االن با چشمام
 به کمرم و گفتم: 

 !میمشکل دار هی_ 

 رو کنار در گذاشت و گفت:  چمدون

 ؟ ی_چه مشکل

 به تخت کردم و گفتم:  یا اشاره

 مشکل.  نی_ا
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 تمام گفت:  ی. با خونسردد یانگشت اشاره ام رو گرفت تا به تخت رس رد

 _خب؟ 

 حرص گفتم:  با

 . میتخت بخواب هی یقراره رو  ؟ین یب  یتخت م هی_خب؟ به جمالت! 

 گفت:  یالی خی ب با

 . یکن باهاش بساز  یتونم عوضش کنم، سع ی که نم هیزیچ هی نی_ا

 رفت و پشت سرش در رو بست. اداش رو در آوردم:   رونی در ب از

 . یچون قراره کنار من چندش بخواب ایرو یکن باهاش بساز  ی_سع

 و بهش نگاه کردم. با اخم بهم نگاه کرد و گفت:   دمیباز شد، از جا پر در

 . دیکارمون به تخت هم نکش یحت دیشا م،یجا باش نی_قراره سه چهار ساعت ا

 گرد شده گفتم:  ییگل انداخت،با چشم ها لپام

 برو.  رون ی خب، برو ب یل ی_خ

 زد و در رو بست.   یپوزخند

  یساعت ب م یتخت ولو شدم. خسته و کوفته بودم. حدود ن یطرز حرف زدن ش. رو نیبا ا  تی ترب یب
گرد و  ی  نهیبکشم. آ یحرکت به سقف زل زده بودم. از جا بلند شدم و موهام رو باز کردم تا شونه ا

 رم رنگ بود. اتاق ساده و ک ونی. دکوراسدمیبه اطراف کش یاتاق بود. سرک یتو یک یکوچ

بود. کنار    کیگرد کوچ یکه کنار دو پنجره  ،یدید یرو به روت تخت رو م ،یکرد   یدر رو باز م یوقت
  یکیکوچ ونیزیمجزا بود. تلو یی بود، حموم و دستشو دهیچسب  واریگرد به د  کیکوچ ی نهی تخت آ

راحت   وبود که کارم ر   واریبه د یمربع ی نهیشدم، آ ییبود. وارد دستشو دهیچسب واریگوشه اتاق به د
عرشه، اماده بشم. حموم   یرفتن به رو  یو برا رمیبگ یا قه یدوش پنج دق هیدادم  یم  حیکرد. ترج  یم

شده. خودم رو گربه شور کردم و از   یبسته بند یداشت با صابون و شامپو یو جمع و جور  کیکوچ
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اه داشتم خشک کردم و محکم  که به همر یمسافرت  کی . موهام رو با سشوار کوچ رونی ب  دمیحمام پر
شونم انداختم. بلند   یکردم و رو  یتر شدن؛ موهام رو بافت محکم دهیسرم بستم، چشمام کش یباال

 تخت انداختم و بازش کردم.  یداد. چمدونم رو رو  یرو بهشون م یقشنگ یجلوه   نیبودن و هم

 بپوشم!  یدونستم چ یجا بود، نم  نیهم هیقسمت قض نیتر سخت

  نی دکمه نداشت و هم دم،یرو پوش یبلند  نیآست یمشک یساده  یفکر کردن، مانتو قهیدقاز پنج  بعد
و   دمیپوش یتنگ نیبلند. شلوار ج یمانتو هیباشه تا  راهنی پ هیتر شب شیشد که ب یموضوع باعث م 

. مژه زدملبم  یبود رو  یبه نارنج  لی که متما یسرم جا ساز کردم. رژ لب کالباس  یرو رو یکاله جنس ل 
 پر کردم و با عطر، دوش گرفتم. ملیهام رو با ر

 با دخترها گرفتم.   یگروه یر یرو برداشتم و از اتاق خارج شدم، تماس تصو لمیموبا

 پشتت رو.  نمیبب  ی_سالم، کجا

 . ننیتا دور و اطرافم رو بب  دمیخنده چرخ  با

 گفت:  رتی با ح  کایمل

 شه؟  یچند م  یکشت نیا طیبل  متیق  یدون یداره، م هیآزاد ما نی_چقدر  ا

 تعجب گفتم:  با

 باشه.  ادی_فکر نکنم ز

 انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و گفت:  یگفت، دهنم باز موند. ناز  کای که مل یرقم  با

 . ی_خرشناس عوض 

 زدم و به راه افتادم، در همون حال گفتم:   یپوزخند

 ا از بس حرص خوردم. ج نیا دمیکم کردم تا رس لوی_چقدر هم که خرشانسم! دو سه ک

 شده؟  ی_چرا مگه چ

 با حرص گفت:  یدادم. ناز  حیماجرا رو توض ازی تا پ ریس از
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 _حالم ازش بهم خورد، عجب دختره....

 با داد گفت:   کایمل

 _بوق. 

 هام رو باال انداختم و گفتم:  شونه

 بشم.  تیاذ هیقض نیکه از ا ستمیاون ن ی_به من چه، در هر حال من که زن واقع

 ؟یرو از دست بد یا که ی ت نی همچ یتون ی_خاک تو سرت، چطور م

 کاسه چرخوندم و گفتم:  یرو تو چشمام

 .شهیعوض هم نم م،یداشت یی_ما از همون اول قول و قرارها

 . صاف شد و گفت: دمیزد که نشن  یسرش رو برگردوند و حرف  کایمل

 من برم بوس بوس.  م،یکه مهمون دار نیکه مثل ا ی_دخترا مامانم صدام م 

 .ی_بابا

 . ی_با

 شونه هاش رو باال انداخت و گفت:  یناز 

 مزاحم نشم. گهی_خب توهم برو د

 .سپارمتیبرو به خدا م  زمیعز ی_مراحم 

که کنار آزاد  دمیرو د یل یبودم. چشم چرخوندم، ن دهیفرستاد و تماس رو قطع کرد. به عرشه رس یبوس
عرشه   ی و دستام رو به نرده  ستادم یکردن. همون دم در ا یبه اطراف نگاه م بود و هر دو ستادهیا

  یک ین  وعقب. دادمهر  دمیرفت. خودم رو کش  جیسرم گ ا،یدر  دنیزدم. آب موج و خروش داشت، با د
آفتاب گرفتنو استراحت بود. با لبخند به  یکه برا نینشسته بودن. مثل ا یدی سف یها یصندل یرو

 سمتشون رفتم و گفتم: 
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 کنن؟  یزوج ما چه م نی_به به، ا

 زد و گفت:  یلبخند یک ین

 گذره.  ی_خوش م 

 از جا بلند شد و گفت:  دادمهر

 . رشی بگ  یکس دیاش کردم. نه با هیکه کرا  یصندل  یبپر رو  ای_رو

  ،یداد یم هی تک یخم بود و وقت یکم  یشت صندل . پدمیخواب   بایتقر یصندل  یرو تکون دادم و رو سرم
از   یکم یک ی . پاهام رو دراز کردم. نیاز آسمون آب یا کهیو ت  یدید یشد م یم  ایرو به روت رو که در

 رو خورد و گفت:  وهیآب م

 .رمیتو بگ یرفت برا   ادمی ی_ِا راست

بدش   یمفت زیکه از چ هیو رفت. شونه هام رو باال انداختم. ک دیکه مخالفت کنم، از جا پر نیاز ا قبل
 ام.  یمفت  یزایمن به شخصه عاشق چ اد؟یب

 طرز فکر خودم خندم گرفت.  از

 .میهست بگو ماهم بخند یخنده دار   زی_چ

  دم؟ی اومده بود که نفهم یرو گرفته بود نگاه کردم. ک   یکی ن یرو برگردوندم و به آزاد که جا سرم

 . یکار من سرک بکش یدائم تو ستیهاتون. الزم ن یه دنبال سرگرم_شما برو ب

 سراغم. انیخودشون م ،یمن برم دنبال سرگرم  ستین  یاز ی_ ن

 پوزخند گفتم:  با

 سراغت.   انی که همه ب یستیهم ن یتحفه ا  نی_همچ

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش
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نفر در عرض دو   هیعاشق کردن   یتو ی. هرچند که من تبحر خاص یکه باور نکن  یرو دار  نیا اری_اخت
 دارم.  هیثان

 بهش زل زدم و گفتم:   دم،یچرخ  سمتش

 م؟یشرط ببند ی_حاضر 

 کف دستش گذاشت و گفت:  یمشتش رو تو د،یمن به سمتم چرخ  مثل

 _قبوله. 

 *** 

نشسته بودن،  زی م یوند رودختر بل هی یبهشون نگاه کردم. رو به رو ز،یم یرو باال آوردم و از باال سرم
 کف. یدختره به دور انگشتش، مشخص بود که بدجور رفته تو یموها دنیچی و پ  دنیخند یاز صدا

  نیزد. چشمام گرد شد، نکن ا  یبه من انداخت و چشمک ی نگاه  میکرد، ن یکه صحبت م یدر حال آزاد
 زد، البد فکر کرده به اون چشمک زده اعجوبه. یقهقه ا یکار رو المصب. دختره از خوشحال 

. به کفش هاش نگاه  ستادیبودم، ا زونی آو زی که خم شده بودم و از م یبعد، آزاد کنارم من قهیدق دو
 کردم و گفتم: 

 _خب؟ 

 . داستی_ناگفته هم پ

 سپر کردم جلوش و گفتم:  نهیجا بلند شدم، س  از

 بود.  ی_خب زدن مخ اون دختر کار راحت 

 باال آورد و گفت: رو  دستش

 . اریکنم، بهونه ن فیراحت تا شب صد نفر رو برات رد یل یتونم خ یم نی_بب 

 هام رو باال انداختم و گفتم:  شونه
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 . ارمی ی_بهونه نم

 . ی_پس قبول کن باخت

خوب آماده کرده بودم. به چشم هاش زل زدم و با   یبهونه   هی طیشرا نیا ی رو گرفتم باال، برا سرم
 غرور گفتم: 

 . یتون یرو نم   یکی من  ،یعاشق کن یکس رو بتون _هر 

به  یمشخص بود که کامال متعجب شده. قدم یتعجب ش رو گرفته بود ول یجلو  د،یباال پر ابروهاش
 گفت:  یآروم  یو با صدا دیگونم کش یسمتم برداشت، از جام جم نخوردم. انگشتش رو رو

 ؟ یبند  ی_شرط م

 نوازشش بود، گفتم:  ری که تحت تاث یآروم یصدا  با

 بندم...   ی_شرط م

 ؟ ی_که چ

 . یمن رو عاشق خودت کن  یتون  ی_که نم

 زد و گفت:   یپوزخند

 فرد برنده؟  ی زهی _جا

 فکر گفتم:  بدون

 براش نمونده. یکه باخته و غرور   نی_ابراز از ا

 رو باال گرفت و بهم نگاه کرد.   سرش

 _خوبه. 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 _خوبه. 
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 لب زمزمه کردم:   ری. زدمیعطر تلخش رو نفس کش یکنارم رد شد، بو از

 نشم، بد جذابه.  یصوف  یکن من عاشق آقا یکار  ای_خدا

 میوقت قلبم رو تسل  چیبشم،  ه ن یدختر موفق و بالر هی  ندهیخوام در آ یدادم، من م رونی رو ب نفسم
شه. و عشق  یم شرفتمیکه باعث عدم پ نیو مهم تر از او اون ا شه،یدونم که نم یکنم، م  یعشق نم

 آقا، کال اشتباه. نیبه ا

  یبامزه ا  یخلوت شده بود. نگاهم به بچه  یاومدم، عرشه کم  رونیرو تکون دادم، از رستوران ب سرم
 بود، افتاد. با ذوق به سمت ش رفتم و گفتم:   دنیبغل مادرش در حال خند یکه تو

 کوچولو رو بغل کنم؟  نیشه ا ی_م

 با لبخند به سمتم برگشت و گفت:   مادرش

 _چرا نشه.

چهرم ثابت شد، لب ش از   یرو شی درست رنگ یتپل و مپل رو به دستم داد. چشم ها یکوچولو دختر
چشمام رو باال   دم،یم گذاشت. کف دستش رو بوس ین ی ب یلبخند باز شد و دست کوچولوش رو رو

 آزاد، به سمتش رفتم. ی رهینگاه خ  دنیآوردم، با د

 بچه رو چه بامزه است.  نیا نیآزاد بب  ی_وا

 رو به سمتش گرفتم، ابروهاش رو در هم کرد و گفت:  بچه

 خب، دورش کن. یل ی_خ

 و گفتم:  دمیرو در هم کش  اخمام

 . یبامزه اخم کن نی به ا یتون  ی_انقدر سنگ دل نباش، چطور م 

 برگردوند و گفت:   ایرو به طرف در  سرش

 با بچه ها ندارم.  یخوب  ی ونهی_م

 شدم و گفتم:   کی. دو قدم بهش نزدد یبه ذهنم رس  یطانیفکر ش د،یباال پر ابروهام 
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 خنده. یچه بامزه است، داره به تو م نی_بب 

 بندازه، با اخم به نگاه کردن ش ادامه داد. یکه برگرده ونگاه نیا بدون

 رو به سمتش گرفتم و گفتم:  بچه

 ده.  یتو پاهاش رو تند تند تکون م یآزاد، داره واسه   نی_بب 

کرد. آزاد دستاش رو از   یم جادیتپلش ا یپاها یتو یو زلزه ا دیخند  یگفتم، با ذوق م یهم نم  دروغ
 عرشه برداشت، به سمتم برگشت و گفت:  یفلز  یها لهیم یرو

 _دست بردار. 

 دادم، گفتم: یو همون طور که بچه رو تکون م ستادمیرفتن برداشت، جلوش ا  یکج برا یقدم

 مگه...  ؟یکوچولو مشکل دار  یفرشته ها نی_آخه چرا با ا

  یمعده   اتیافتاد، افتاد. محتو  یم دیکه نه با  یخورد و اتفاق یز یبلند شد، بچه تکون ر یز یر یصدا
 گفت:  تی شد. آزاد با عصبان ختهیر  یصوف یآقا یقهوه ا راهنی پ یبچه رو

 موضوع از بچه ها متنفرم.   نیبه خاطر هم قای_دق

 لب گفتم:  ری ز د،یسرعت از کنارم رد شد. ابروهام باال پر با

 تفکراتش.  نیشه با ا یم  شیزیچ هیآدم  نی_ا

تشکر   هیبغل مامانش و با  یدر اومد. انداختمش تو  هیو هوا معلق بود، به گر نی زم یکه تو بچه
که منتظر جواب بمونم وارد   نیبه در زدم و بدون ا یبدو بدو به سمت اتاقمون رفتم. تقه ا ،یسرسر 

 بود.  یبلند مشک نیگرد آست قهی راهنی پ دنیتخت نشسته بود و در حال پوش  یلبه  یاتاق شدم.  رو

 به سمت در برگشتم و گفتم: 

 ؟ یپوش  یلباس م  یکه دار  ید یوقت خبر نم  چی_چرا ه

 داخل. یایب  دینه با یعنیندادم،  جواب ،ی_در زد
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 شدم و گفتم:  نهیبه س دست

 خب بابا، واسه من معلم نشو. یل ی_خ

 بلند شد. سر تا پا گوش شدم.  لشیزنگ موبا یصدا

 . مییاون جا گهید قهی_بله دادمهر؟ باشه، تا دو دق

 تخت بلند شد و گفت:  یرو از

 .میبر  یندار  یرستوران منتظرمونن، اگه کار  ی_تو

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 . ستی ن ی_نه کار 

 به سر تا پام انداخت. با اخم مختصر به خودش گفت:  یسمتم و نگاه دیسمت در رفت، چرخ  به

 ؟ یایب یخوا  یلباسا م نی _با هم

 رو باز کردم و گفتم: دستام

 _مگه چشه؟ 

 لباسام بود، گفت:  یرو باز کرد و همون طور که نگاهش رو در

 .یچ ی_ه

رفتم. بعد از رد کردن از  رونی رفت، شونه هام رو باال انداختم و پشت سرش، از اتاق ب   رونی در ب از
 یم یکرده بود. داشتم از حسود ت یکه مخ دختر ها رو تل  ییهمون جا دم،یرس  یراهرو، به رستوران م

  یر ی گجلو  تفاقا نیزدم که از ا ینم یالم تا کام حرف یزد ول  یقدر خوب باهاشون حرف م نیمردم که ا
  یها زیست شده بود. م  یرستوران با رنگ قرمز و مشک ونیسوال ببرم. دکوراس ری کنم و غرورم رو ز

 یدستش رو باال آورد تا متوجه   یکی . ن کیداشت، در کل خوب بود و ش یساده ا ی لیمستط
و   یخ دادمهر شو م،ینشست  یصندل  یکه رو نیاون اطراف نبود. هم یل ی. خداروشکر نمیحضورشون بش

متنفر   ییایدر یبودن. از غذاها ییایدر ایخنده رو شروع کرد. منو رو برداشتم، اکثر غذا ها ساده و 
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شکم پر سفارش دادن و آزاد هم مثل  یماه  یکی ساالد پاستا سفارش دادم. دادمهر و ن جهی بودم، در نت
 : شد. دادمهر منو رو به دست گارسون داد و گفت یمن، به پاستا راض 

آب معلق  یخراب شده و رو یاز کشت  کهیت هیکه  نیمثل ا  م،یرس  یکه تا فردا صبح نم  دهی_خبر رس 
 .میموند

 گفت:  یبا کالفگ ازاد

 شانس رو. نی_گند بزنه ا

 از اون نداشتم. یبدجور اعصابش خراب شد، البته من هم دسته کم چارهیب

 زهرمارمون بشه.  یطور  نیکه مسافرت ا میبکش   یهمه بدبخت نیا

 گفت:  یبا دلدار  یک ین

زمان گذشت، مگه نه   یک میش  یگذره و متوجه نم  یهم بهمون خوش م  یکشت ینداره، تو یب ی_ع
 دادمهر؟ 

 گذره. ی _آره داداش خوش م

 رو رنگ کنه گفت:  هیکه قض نیشد و واسه ا نهیدست به س آزاد

 .وفتهی  یناراحتم که کارام عقب م  نی_واسه خاطر ا

 کار باش.  الیخی کنار زنت خوش بگذرون ب ،یرس یتر به کارت م ری د روز هی_

 غذاهارو آورد.  یحاو  ینی. گارسون سیخوشه ها، چه خوش گذروندن دلت

با   یک یمارو گذاشت. ن یقرار داد و بعد از اون پاستاها زیم یو دادمهر رو رو ی کین یاز همه غذا اول
 تعجب به ظرف ها اشاره کرد و گفت: 

 ن؟یظرف ها دو تا شد؟ مگه چند وقته ازدواج کرد یزود نی_به ا

 . میکارو نکن نیاز همون اول ا میداد حی ترج یماهه، ول  کی_خب 
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 گفت:  نه،یهمون طور دست به س آزاد

 . ادی یها خوشمون نم یلوس باز  نی_آره از ا

 گفت:  رو برگردوند به سمتم و با لبخند  سرش

 زم؟ ی_مگه نه عز

 خودم رو گرفتم و گفتم:  یگرفته بود، به زور جلو خندم

 . زمی _بله عز

 گفت:  یبا دلسوز  یک ین

 .نی کارو نکرد نیمونه که چرا ا یگذره بعد حسرتش م یدوره ها زود م   نیا ن،یکارو نکن نی_ا

 گفت:  یچارگی با ب دادمهر

 . اوردی که به سر من ن یی حسرت چه بال نی_ا

 با تشر گفت:  یک ین

 . یظرفت رو جدا کن یتون یم  یست ین ی_ِا اگه راض

 گفت:  یبه شوخ دادمهر

 خورم.   یاز ظرف شما م لی_غلط کردم خانمم، من با کمال م 

 رو برگردوند و گفت:   سرش

 .  نیکارو کن  نی_از نظر من ا

 رو به گارسون گفت:  م،یکن  یکه بذاره ما اعتراض نیرو بلند کرد و قبل از ا دستش

 . دیکن  یکی دو نفر رو  نی_لطفا ظرف ا

 برگشت.  دیظرف بزرگ و سف هیتکون داد و با  یسر  گارسون
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 . ستیکارا ن  نیبه ا یاز یبابا، ن ی_ا

باال  یشونه ا  یالی خیو ب  یدر کمال تعجب با خونسرد ره،ی به آزاد نگاه کردم تا پشتم رو بگ  یچشم ریز
 انداخت. 

 ندارم.  یمن مخالفت  گهیحاال د  م،یکارو کن نیا یاصرار داشت  زمی _عز

  ایآ یکنه، ول یکاروم نیحفظ ظاهر ا یافتاد که برا ادمی  رم،ی تعجبم رو بگ یکردم جلو  یزور سع  به
 زدم و گفتم:  یتصنع یما زوم کرده بود؟ لبخند یکه دادمهر رو نیبه خاطر ا ا ی بود  یشرط بند یبرا

 . زمیعز ی_مرس

. ذیاز پاستا رو وارد دهنم کردم. تند بود و لذ کهیزدم. ت یپر از سس فرانسو  یپاستا یتورو  چنگال
تند بودم. با لذت، شروع کردم به خوردن، اون قدر غرق خوردن شده بودم که  یعاشق ساالد پاستا

  ی ک یکرد. ن  یم اهنشدم که آزاد لب به غذا نزد. سرم رو بلند کردم، با لبخند و لذت بهم نگ نیا یمتوجه 
و سس رو   دیلبم کش یانگشت شصت ش رو رو د،ی. خودش رو به سمتم کشدیخند  یم زی ر زیهم ر

دستش بود رو، وارد دهنش کرد. بهت زده  یکه رو یذره سس هیپاک کرد. به انگشت ش نگاه کرد و 
 بهش نگاه  کردم. انگشتش رودر آورد و گفت: 

 _خوشمزه بود. 

 پر از دروِغ. شینما هیها   نیباور نکن ا به خودم تشر زدم، د،یلرز قلبم

 زدم و به رو به رو نگاه کردم. سمتم خم شد و کنار گوشم زمزمه کرد:  یزور لبخند به

 .ی_حواست باشه عاشقم نش

 با حرص گفتم:  د،یاون حس پر ی همه

 شم.  ی_مطمئن باش نم

 زد و گفت:   یپوزخند

 حرف.  نیزدن ا ی_زوده برا
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 م و گفتم: کاسه چرخوند  یرو تو چشمام

 _اعتماد به نفست رو هواست.

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 . نانِ یاطم ست،ی_اعتماد به نفس ن 

 از ساالد رو برداشتم و به سمت دهنش بردم، با لبخند گفتم:  کهیت  هیرو به سمت چنگال بردم،  دستم

 _بخور عشقم.

 اون طور نگام نکن. یچشمام برداره، دهنش رو باز کرد. لعنت یکه نگاهش رو از تو نیا بدون

 .میکفتر هارو تنها بزار ن یا میپاشو بر ؟یک ی_ن

 از جا بلند شد و گفت:  یک ین

 بگردم.  یلی دنبال ن دیبا م،ی_آره بر

 و گفتم: دمیشمر زل جوشن تنها گذاشتن. سرم رو به عقب کش نیکردن رفتن و من رو با ا فرار

 ت؟ یشرط بند ایحفظ ظاهر بود  ،یکه به راه انداخت یشینما نی_ا

 پاستا فرو کرد. یرو از دستم گرفت و تو چنگال

 _هر دو. 

 بلند شدم.  یصندل یاز رو  د،یباال پر ابروهام 

 _کجا؟ 

 رم استراحت کنم.  ی_م

 _مگه من بهت اجازه دادم؟

 و گفتم:  دمیهم کش یتو بروهام ا
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 ازت اجازه خواست؟  ی_مگه کس

 . یغذات رو بخور گرسنمه نمون ای_ب

 چسبوندم و گفتم:  یصندل یرو به لبه  دستام

 . یبرام نذاشت یی_آخه اشتها

 . یاش رو داد به صندل هیبشقاب انداخت و تک  یرو تو چنگال

 . لتهی_هرجور م

  رونی بخوره. نفسم رو ب ییتنها ی براش سوخت، طال جون گفته بود که عادت نداره غذاش رو تو دلم
از چشمم دور نموند.   زشینشستم، لبخند ر یصندل یدادم، رو یکه به خودم فحش م یدادم و در حال 

 گفتم:  ضی با غ

 نت کنه.رو وارد ده  مایباشه هواپ یک ی دیبا ،یغذا نخور  یی_طال جون سفارش کرده بود تنها

 کرد و گفت:  یا خنده

 _دست طال جون درد نکنه. 

ظرف مارو جدا کنه.  ادی بگم ب یدونستم به ک  یاز گارسون نبود، نم یخلوت شده بود و خبر  رستوران
که معطل بمونم. قاشق رو برداشتم و مشغول  نِ یشونه هام رو باال انداختم، به درک، بخورم بهتر از ا

 خوردن شدم. 

پاستا رو بخورم، چنگال اون هم جلو اومد و به قاشق من برخورد   یتکه  نیم تا آخررو جلو برد دستم
 کرد و گفت:  ی. اشاره ادیاون هم دستش رو عقب کش دم،یکرد، دستم رو عقب کش

 _بخور.

 _تو بخور. 

 رو تو بخور.  کهیت هی نیا رم،ی_من س

 رو کنار گذاشتم و گفتم:  قاشقم
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 _نه ممن...

 دهنم فرود اومد. به زور قورتش دادم تا خفه نشم. با حرص گفتم:  یقاشق تو هوی

 ؟ی کن  یم هیچه کار نی_ا

 _با من لج نکن. 

 ؟ یچ یعن ی رمی س  یفهم ینم ،یهست  یک گهیبابا، تو د ی_ا

 گفت:  یداد و با لحن مسخره ا هیتک  یصندل  به

 ؟یچ ی عنیبخور   یفهم ی_نم

 کاسه چرخوندم. از جا بلند شدم و به راه افتادم. پشت سرم به راه افتاد و گفت:  یرو تو چشمام

 .می_صبر کن با هم بر

 خوام.   ی_نم

دستش بکشم   یکردم دستم رو از تو یقدم بلند، خودش رو بهم رسوند و دستم رو گرفت. سع هی با
 .رونیب

 کنن. ی_دارم نگاهمون م

 ما نبود.  یکس رو چیعرشه نگاه کردم، نگاه ه  یرو  یدور به آدم ها  هیرو بلند کردم و  سرم

 . شی_جون عمت، ول کن دستم رو کند

شده بود و  کیو به سمت راهرو به راه افتادم. هوا تار  دمیکش رونی رو شل کرد، دستم رو ب دستش
 زدن.  یآسمون چشمک م یستاره ها تو

که  نیگرفتم و بدون ا یه بودم. دوش سرسر . بدجور خستدمیتخت دراز کش یاتاق شدم و رو وارد
 تخت نشستم. یموهام رو خشک کنم، رو
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ورود   یشده بودم که، متوجه  لمیکردم. اون قدر غرق ف یپل  یلم یچمدون در آوردم و ف یرو از تو تلبت
 آزاد به اتاق نشدم. 

 ؟ی کن  یکار م یچ ی_دار 

 رو آوردم باال و گفتم: سرم

 .نمیب  یم لمی_ف

 خودش رفت و گفت: سمت چمدون   به

 کنم. یپرستار  ضیمر یبچه  هیحوصله ندارم از   یخور   ی_موهات رو خشک کن، سرما م

حرکاتش نگاه   یچشم  ریرو بردارم. به سمتم اومد، ز یآب معدن یندادم، از جا بلند شدم تا بطر  محل
 کردم، حوله رو دور گردنم انداخت و گفت:  یم

 . یش  یم  ضی_موهات رو خشک کن بچه جون، مر

خوردم، ابروهام رو باال انداختم. معلوم   یضر باال دادم، همون طور که قلوپ قلوپ آب م هیرو  یبطر 
حوله گذاشت، شروع کرد   یموهام و دستاش رو رو یشده، حوله رو برداشت، انداخت رو یبود عصبان

 رو انداختم کنار و گفتم:  یخشک کردن موهام. بطر به 

 دم.  یول کن خودم انجام م ؟یکن  یکار م  ی_ِا چ

 رو برداشت و گفت:  دستش

 شم.  یخودم وارد عمل م  ای ،ید یگوش م ای م،ی قانون دار هیجا  نی_ا

 دادم و گفتم:  رونی رو ب نفسم

 دم.  یخب، برو خودم انجام م  یل ی_خ

 گفتم: نشیسنگ ینگام کرد، کالفه از نگاه ها کمی

 ه؟ی_چ
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 .یچ ی_ه

تخت نشستم. مشغول   یرفت. شونه هام رو باال انداختم و رو  رونی منتظر بمونه، از اتاق ب نکهیا بدون
بلند شد. دستم رو دراز    لیموبا امکیپ یگذشته بود. صدا یدو ساعت یکیشدم.  لمیف یادامه  دنید

 از طرف آزاد بود. نوشته بود:  امیرو برداشتم. پ لمیکردم و موبا

 سفارش بدم؟ یچ یشام بخور، دوست دار   ای_ب

 کردم:  پیتوجهات همه از دم دروغه. تا  نیا ا،ینشو رو خر

 _اشتها ندارم. 

هم تمام شده بود. از   لمیگوشه انداختم. ف هیرو   لینکردم، موبا افتیدر یجواب  یمنتظر شدم، وقت یکم
به بدنم دادم. در باز شد و آزاد با ظرف   یتخت. کش و قوس یحالت دراز کش در اومدم و نشستم رو

 وارد شد. با تعجب گفتم:  یدیسف

 ؟ یدر حال غذا خوردن باش  دیمگه نه با ؟یکن  یکار م   یجا چ نی_ا

رو در   افمیسرخ شده بود. ق یبار مصرف رو باز کرد، ماه کی تخت با فاصله نشست، ظرف  یرو کنارم، 
 هم کردم. 

 . یشه گرسنه بمون ی_غذا بخور، نم

 رو برگردوندم و گفتم: سرم

 خورم.   ی_نم

و برنج رو به سمت دهنم آورد   یماه یزار بودم. قاشق حاو یرو آورده بود که من ازش ب ییغذا همون
 و گفت: 

 _رو حرفم حرف نزن، بخور. 

 کنار و گفتم:  دمیو کشر  صورتم

 _دوست ندارم. 
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 .ادی خوشت ب  یاز دست من بخور  دی _دهنت رو باز کن، شا

 .شه ی_اتفاقا بد مزه تر م

الحق که خوشمزه بود. تا   دمش،ی جو کمی دهنم، بزور یفرصت سواستفاده کرد و قاشق رو چپوند تو از
 وشم اومده، گفت: که خ  دینخورده بودم، انگار فهم یخوشمزگ  نیبه ا  یقدر ماه  نیحاال ا

 درست گفتم.  یدی_د

 گفتم:  یتخس  با

 هنوزم متنفرم. ر،ی _نه خ

 رو به سمت دهنم آورد، نتونستم مقاوت کنم، دهنم رو باز کردم. قاشق

بود که در کل عمرم خوردم. قاشق رو از دستش  یماه  نیتونم قسم بخورم بهتر یلذت خوردم، م با
 و گفتم:  رونی ب دمیکش

 تونم.  ی_خودم م

 داشت.  یا گهیطعم د هیغذا از دست آزاد،  نیغذا رو خوردم. انگار خوردن ا یولع، ادامه  با
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که بخوام کنار اون بخوابم، قلبم   نیاز فکر ا م،یآماده شد دن یخواب یبرا م،یکه شام رو خورد نیاز ا بعد
اون بود رو به تن کردم. راحت بود و گشاد.  یرو  نیبالر هیکه عکس   یراهنیافتاد. پ یدور تند م یرو
قسمت   نی. به سمت مخالفت و در گوشه تر رهی دوش بگ  هی. رفته بود حمام تا دم یتخت دراز کش یرو

شد که در باز    یبود. چشمام داشت گرم م   کی. چراغ هارو خاموش کرده بودم و فضا تاردمیتخت خواب
 شد. خودم رو به خواب زدم.

در حال  کی کوچ یحوله  هیدور کمرش بسته بود و با  ی دیسف یپلکام بهش نگاه کردم، حوله  یال از
شد. نفسم به   نییبعد، تخت باال پا  قهیخشک کردن موهاش بود. چشمام رو کامل بستم. چند دق

 شماره افتاد.  

 بچه جون.  ری_شب بخ 

. چند دمی بغلم کش ی. ملحفه نداشتم و سردم شده بود. پاهام رو تودارمیب دینزدم، از کجا فهم  یحرف 
 بدنم حس کردم. یملحفه رو رو یبعد، گرم  هیثان

 سرم گذاشتم و گفتم:  ریدستم رو ز یساقه  دم،یسمتش چرخ به

 خوام.   یشه، من نم یم  ازتی_خودت ن

 سرش گذاشت و گفت:  ریدستش رو ز یمن، ساقه  مثل

 . یبش ضی خوام مر  ی_سردته، نم

 نباش.   یکن  یکه قراره بچه دار  نیشم، نگران ا ی_نم

 شه.  یم میما تقس  یهردو نیملحفه ب نیچون ا ستم،ین-

به چشم   م،ی بش  کینبود به هم نزد  یاز ی خداروشکر بزرگ بود و ن  د،یخودش کش یاز ملحفه رو رو یکم
 لب گفتم:  ری شدم. ز رهی زد، خ یبرق م   یکی اون تار  یکه تو اهشیس یها

 . ری_شب به خ 

 گفت:  یآروم یجوابم، با صدا در

 . ری_شب به خ 
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 پر به خواب رفتم. کی یشده بود که به سبک   ریرو بستم، اون قدر آرامش به وجودم سراز چشمام

 *** 

آزاد و  یخال یجا دم،یکه د  یز یچ نی شدم. اول داری از خواب ب  یکشت یروز بعد با تکون ها صبح
من شده، بود. احساس حالت تهوع داشتم. ملحفه رو کنار زدم و کفشام رو به   ی که حاال برا یملحفه ا

  دمبه دست و صورتم ز یشم. آب ی زده م ایکردم دارم در  یرفتم، حس م ییپا کردم. به سمت دستشو
اسپرت   یکردن نداشتم. مانتو ش یآرا یاومدم. حوصله  رونی ب یی. از دستشوادیحالم جا ب   کمیبلکه 
 یرون پام بود. ساپورت ساده   یداشت و قد کوتاهش تا رو یبلند یها نیبه تن کردم. آست  یجذب
 امموه یرو رو   یبه پا کردم. موهام رو باز دورم انداختم و فرق وسط زدم. شال چروک مشک یمشک

 رونیاز اتاق برم ب  دیخورد، حالم بد تر شد. با مینیعطر که به ب یتم. با عطر دوش گرفتم، بوشل انداخ
تخت جا   یرو لمیاومدم، موبا رونیحالم بهتر بشه. از اتاق ب  کمی تا  زم یمعده بر نیا یتو یز یچ هیو 

رو برداشتم. از  نوو م ستادمیا  شخوانیپ یمونده بود. به سمت رستوران به حرکت در اومدم. جلو
خودم رو    زیم نی تر کینزد یرو سفارش دادم. رو یس یانگل یمنو، صبحانه  یقسمت صبحانه 

  یلیآزاد که ن دنیبه عرشه داشتم. با د دید یرستوران، به راحت یانداختم، رستوران خلوت بود، از تو
  یفکر م  نیداشتم به ا  مزل زده بودن، خوشم به جوش اومد. کم ک ای کنار دست اون بود و هر دو به در

 لب گفتم:  ری شدم و ز نه یهمون عرشه به آب بندازم. دست به س یرو از تو  یلیکه ن وفتادمی

 ؟ یش  یآزاد م ی_به تو چه ها؟ مگه تو ک

 زد:  ادی از درونم فر ییصدا هی

 دور اون بگردن. یلی مثل ن ییکرکس ها یاجازه بد  دیبدبخت، نه با یاون ی همه کاره  ،ی _تو زنش

 ام رو باال انداختم و ادامه دادم: ه شونه

 شه. ینداره م یجواب به تو ربط   میکن ی کار هم دخالت م یتو  یوقت م،یستین  ی_ما زن و شوهر واقع

 . یزن  یکه با خودت حرف م نمی ب ی_م

 رو آوردم باال و با لبخند گفتم:  سرم

 رفت.  ی_آره حوصلم سر م 
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 نشست. منو رو به دست گرفت و گفت:  یصندل یزد و رو یلبخند

 ؟ی_صبحونه سفارش داد

 _آره دادم.

 گذاشت و گفت:  زی م یرو رو منو

 من هم بده لطفا.  یبرا یسفارش داد ی_هرچ

ش    لیزنگ موبا یهم سفارش دادم. صدا یکی ن یبرا ی س یانگل یرو صدا کردم و از صبحانه  گارسون
 رو باال آورد و گفت:  لی به صدا در اومد. موبا

 زنه.  ی_آزاد داره زنگ م

 رو جواب داد و گفت:   تماس

 شده؟  ی_سالم آزاد چ

 . شمهی_آره پ

 .میرستوران  ی_تو

 .مید یشما هم سفارش م  یخب، باشه برا  یل ی_خ

 رو قطع کرد و با خنده گفت:   تماس

 _الحق که مردها شکموان.

 زدم و گفتم:  یلبخند

 گفت؟  ی_آزاد چ

 نگران شد. یرو جواب نداد  تی گوش یوقت  ییخواست بدونه کجا  ی_سراغت رو گرفت م 

هم از راه  یلیصبحونه رو آوردن، آزاد ، دادمهر و ن  یشه. وقت یزدم، چقدر هم که نگران م  یپوزخند
 افاده گفت:  سویخانم نگاه کنم، با ف تهیاون عفر ی افهیباال تا به ق اوردمی. سرم رو ن دنیرس
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 جون.  ای _سالم رو

نشست و دستش رو دور گردنم  یصندل  یاز صبحونه رو خوردم. آزاد کنارم رو یدادم و کم  یسرد سالم
 انداخت و گفت: 

 خانم اخمو.  ری_صبحت بخ 

 . ری_صبح شماهم بخ 

 کار کنم.  یاعجوبه چ نیاز دست ا دیدونم با  یسرش رو برگردوند. نم ضی با غ  یلین

کرد.   یناراحت م  شیاز پ  شیاتفاقات فقط من رو ب  نیکردم ذهنم رو منحرف کنم، فکر کردن به ا یسع
 رگ.  یمن مال خودم رو زدم تو ارن،یرو ب  هیبق یتا صبحونه 

معده ام به سمت دهنم   اتیشد. حس کردم تمام محتو  ی تر از قبل م شیتوهم ام هر لحظه ب حالت
 یرستوران به راه افتادم. تو ییم و با دو، به سمت دستشورو با شدت کنار زد   یهجوم آورد. صندل

  بازبه در خورد، حال جواب دادن نداشتم، از استفراغ متنفرم. در  یزدم. تقه ا یعق م  یتوالت فرنگ
 ،ییو سرم رو به سمت دستشو  دیچی نفر دور موهام پ هی یشد، دوباره عق زدم و باال آوردم. دستا

 آزاد بود. ید، دست ها دست هاتر آورد. حدسش سخت نبو نییپا

 .اریخب، باال ب  یل ی_خ

 . دمیشن  ی. صداش رو از کنار گوشم م یزندگ ا یزدم. لعنت به در یعق

 چرا حالت بد شد.  ؟یخورد ی_چ

 شدم.   یم یو نازک نارنج  فیشد، مثل بچه ها ضع   یحالم بد م کمی  یگرفت، وقت بغضم

 بغض آلود گفتم: یصدا با

 حالم بد شد.   هوی...هوی دونم.  ی_نم

 گردن و صورتم پخش و پال شده بود، دوباره به دست گرفت و گفت:  یکه تو موهام

 حالت تهوع سادست. هی ست،ین یز ی_چ



 ی آقا و خانم صوف 

336 
 

 تر گفتم:   دیو توجه رو نداشتم. با بغض شد تی حما نیوقت ا چیشد، من ه  یاشکم جار  ناخودآگاه

 . ستی_حالم خوب ن

  یکرد، کس  یگرم م  یحام هیدلم رو بدجور به داشتن  صداش بود، اون لحن نگرانش، یکه تو یگرم  با
 که نگرانم باشه، و پشتم باشه.

 !یهست یدختر قو ،یش  ی_خوب م

 لرزونم رو باال آوردم و اشکم رو پاک کردم.  دستم

 ؟ یاالن؟ حالت تهوع ندار  ی_خوب 

 آب رو باز کرد و گفت:  ری"نه" تکون دادم. ش یرو به نشونه  سرم

 جا.   نیا ای_ب

 .  ییرو شو نکیبه سمت س دیرو کش دستم

 _خم شو. 

 میاز اون لوس باز کمیخم شدم، دستش رو پر از آب کرد و به صورتم زد. حالم جا اومده بود.  یکم
 گفتم:  یآروم یفاصله گرفتم. سرم رو آوردم باال و با صدا

 _ممنون.

 ام نه، فقط صورتم. اخم به صورتم زل زد، به چشم با

 ازت مراقبت کنم. دیدست من، با ی_تو امانت

  یتیکه من امانتم دست اون، تمام اون شخص نیا یکه فقط برا نیفکر ا د،یاون حس ها پر ی همه
  یِ صوف یمن آقا  یکردم حام  یزدم. من رو بگو فکر م   یکه ازش ساخته بودم رو خراب کرد. پوزخند

 چونم رو باال گرفتم و گفتم: ارم،یکم بخواستم  یخودخواه و مغروره. نم 

 خودم رو داشته باشم. یتونم هوا یمن خودم م  ،یاز من مراقبت کن ستی_الزم ن
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 رو دور چونم انداخت، قلبم به تاپ تاپ افتاد. دستش

 به مراقب داره، نداره؟ ازی بچه ن هی_

 حرص دست ش رو پس زدم و گفتم:  با

  یاگه در حال مردن هم باشم، از تو کمک نم یبه بعد حت نیاز ا ،ی خواد از من مراقبت کن  ی_تو نم
 خوام. 

بود به زار زدن افتاده بود؟ از  یک  شی پ قهیدو دق نیهمون ارواح عمه ات، هم  یزد، معن یخند  شین
  یک یکوچ ی به راهرو یو دادمهر با نگران  یک یاومدم. ن رونی ب ییدستشو سیکنارش رد شدم و از سرو

 کردن.  یدر اون وجود داشت، نگاه م ییکه دو در دستشو

 و گفت:  دیمن، از جا پر دنیبا د دادمهر

 چت شد؟  ا؟یرو ی_خوب 

 حالت تهوع ساده بود. هی خوبم،   ستین یز ی_چ

 گفت:  یبا لحن بد  یلین

 ؟ینکنه حامله ا هی_چ

 با تشر اسمش رو صدا کرد. شونه هاش رو باال انداخت و گفت:  یک ین

 .دمیسوال پرس هی ه؟ی_چ

 .یل ی_بسه ن

 دونم چطور خودش رو بهمون رسونده بود، گفت:  یکه نم آزاد

 شه.  یما کامل م  یبچه هم بهمون اضافه بشه، خوشبخت هی_اگه 

 گفت.  یدروغ م نیچوبان دروغگو کم تر از ا ،ی گ یمردگانت، تو راست م جان

 توجه به اون گفتم: یصورتش رو برگردوند، ب ضی با غ  یلین
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 م؟ یرس یم  یخره ک_بال

 اومده باشه گفت:  ادشیکه انگار تازه  دادمهر

 .دی. خودتون رو آماده کنمیرس ی م گهی_تا دو ساعت د

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 نداره؟   یزدگ ای قرص در ی_باشه، کس 

 گفت:  تی با جد آزاد

 . ستی_قرص الزم ن

 راض گفتم: بود، با اعت  ستادهی رو برگردوندم و بهش نگاه کردم، کنارم ا سرم

 . ارمی _ِا چرا نه؟ ممکنه دوباره باال ب

 .شی_ا

 کرده بود.  انیکلمه رو ب  نیچندش وار، ا ینگاه کردم که با حالت  یل یبه ن  یچشم ریز

 . یتحمل کن تا پات برسه به خشک  کمی ،یخواد بخور  ی_قرص نم 

ما دو تا، تصور و باورش خراب   یبا لجباز   ده،یخواستم حاال که دادمهر به باور رس ینکردم، نم   اصرار
 بشه. 

 *** 

 لب غر زدم:  ری کنم. ز یر یام گرفتم تا از برخورد آفتاب به صورتم جلوگ یشون یپ یرو جلو دستم

 بود، اه. یچه وضعشه، هوا که ابر  نیزدم، ا ی_کاش ضد آفتاب م

 .نهی موفق شد کنار دست آزاد بش یلیدفعه ن نی. امیشد م،یکرده بود هیکه کرا ینی ماش سوار

 بودم.   یعصبان  ،یل یکه از دست ن ارمیخودم ن یکردم به رو یبه در نشستم. سع دهیآزاد و چسب  کنار
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 م؟ یر ی_کجا م 

 . وشی_هتل دار

فرستادم، در   نایخاله م یاز خودم گرفته بودم، برا یکشت یکه تو ییرو در آوردم و عکس ها لمیموبا
 پاسخ به عکس ها گفت: 

 عکس ها. یتو یانداخت  ی_آزاد پسرم رو هم م

 کردم:  پیتا

 حتما.  یبعد  یعکس ها ی_تو

رو   دمیوقت ند چیکه ه یو لبخند ادیعکسام ب  یبخوام تو رغضبیم نیکم مونده بود که از ا نیهم
. جاده میدیشد. حوصلم به شدت سر رفت تا به مقصد رس  یپخش م نیماش یتو   یمیبزِن. آهنگ مال

  کیشده بود. حوض بار یبزرگ، چمن و درخت کار  دونی م نیگرد بود و وسط ا دونیهتلف مثل م ی
به  د،یرس یخودش م  یبه انتها یبشه. حوض وقت کی کرد تا به هتل نزد یاز وسط چمن ها عبور م

 داشت.  یدیاومد و دو سر ستون تخت جمش یدر م یشکل لوز 

بلند   یستون ها  یساخته شده بود. رو یو باستان دیسف یاز ستون ها م،هتلیشد ادهیپ  نیاز ماش 
دوران  ادی هتل، من رو  نیشده بود. شکل ا یدوران هخامنش تراش کار  یهتل، سرباز ها  یورود

حرکت کرد و دور شد. چمدون  نیماش بود.  میو به شکل قد یباستان زیانداخت. همه چ یهخامنش م
 و با خنده گفت:  ستادیکنارم ا  یکی هتل زل زده بودم. ن یبه نما ت،به دس

 _دهنت رو ببند. 

 که باز شده بود رو بستم، آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:  دهنم

 جا.  نیا ومدمی ی_کاش زودتر م

 .میوفتی _اوهوم، راه ب
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  یورود ی ستون دوم م،یکوتاه سنگ مرمر رو رد کرد یپله ها  م،یبه حرکت در اومد یسمت ورود به
هخامنش، ساخته شده بود. سه ستون پشت سر هم به  یبرجسته  یهتل، از مجسمه  یراهرو
 بود. آزاد در رو باز کرد و گفت:  شهیهتل از ش  یشکل بودند. در ورود نیهم

 .نو یبده من ا ؟ی_تو باز چمدون به دست شد

وارد هتل   ،ی ز یبغل آزاد انداختمش و فارغ از هر چ یدست چمدون خسته بودم، از خدا خواسته تو زا
  رشیبود. دادمهر به سمت پذ کی و ش  یداخل کامال امروز  ونیدکوراس رون،ی شدم. برخالف ظاهر ب

  یاکه بر ییطال ی لهیوس کی یبه سمت ما اومد و چمدون هارو رو یرفت و بعد از انجام مراحل، مرد
 حمل چمدون ها بود، گذاشت.  

من و آزاد رزرو   یبود که برا یو سه، اتاق  ستی. اتاق بم یدوم برس یتا به طبقه  میاسانسور شد سوار
 گفت:  یشده بود. دادمهر با خستگ

 . دیگردش آماده باش یبعد از ظهر برا م،یاستراحت کن می_بر

  کی کامل بود. بزرگ بود با سرام یخونه  هیالمصب اتاق که نبود  م،یو وارد اتاق شد میکرد یخداحافظ 
داده  هیبه اون تک یدونفره ا دیداشت که تخت سف  یقرمز روشن واری. درهیت یطرح سنگ قهوه ا یها

قرار   یورودکه سمت چپ در  یوار یدر و د یرو به رو یها  واریجا بود که، فقط د  نیشده بود. جالب ا
 کیداشت که  ییطال یبودن. تراس بزرگ با پرده ها د یها سف  وارید ی هیقداشت قرمز رنگ بود و ب

ورود به تراس قرار بدن. وسط  ی شد دو در بزرگ برا یتراس بود که باعث م  ن یجدا کننده ما ب وارید
تخت قرار داشت.    یبود که در راستا یقهوه ا یل یمستط ی رنگ با کوسن ها یکرم یکاناپه  کیسالن، 
تراس،   واریبه د دهیو چسب  ونیزی بود و در کنار تلو دهیچسب واریبه د  یبزرگ ونی زیکاناپه تلو یرو به رو

 قرار داشت.  یرنگ یزرشک   یغذاخور  زیم

 ؟ ی دم در االف باش یخوا یم  ی_تا ک

 .یکار من بردار  یتو یکه تو دست از فضول  ی_تا وقت

 ؟ یانسان بالغ رفتار کن هیمثل  یر ی بگ ادی یخوا  یم ی_ک

 تخت انداختم و گفتم:  یرو رو خودم
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 شم. ی وقت عوض نم  چیکه هستم. ه نمی_من هم

  یباز کردن. چشمام گرد شد، م  یک ی یک یبرد و شروع کرد   راهنشیپ یروبه سمت دکمه ها دستش
 تخت بلند شدم و با عجله وارد حموم شدم.  یکنه؟ از رو یخواست چه غلط 

  نیاول یخواست بترسونم. سرم رو به در چسبوندم، برا ی فقط م شعوریب  دم،ینرو ش  دنش یخند یصدا
مطمئنم  نم،یبب دنیتونستم چهره اش رو موقع خند  یبودم، کاش م  دهیقهقه اش رو شن یبار صدا

بود، وان و دوش و تمام   ییو طال ی. از در جدا شدم، حمام ست کرمادی یبدجور بهش م دنیخند
 حمام مجهز رو داشت.  کی یبرا ازیمورد ن  لیوسا

وان بودم. کاش تبلتم   یکردن تو لکس یوان غرق شدم. عاشق ر یو تو دمیکش رونیرو از تنم ب  لباسام
 کردم.  یم یفرندز رو پل  الیقسمت از سر هی ای بود تا آهنگ آروم 

  یجی شدم. با گ داریتق تق در از خواب ب  یاون قدر آرامش داشت، که چشمام گرم خواب شد. با صدا 
 .دمیمضطرب آزاد رو از پشت در شن یبه اطرافم نگاه کردم. صدا

 اگه حالت خوبه جواب من رو بده.  ای_رو

 گفتم:  یبلند یوان چسبوندم و با صدا یرو به لبه   کمرم

 شده؟  ی_خوبم. چ

 بلند شد:  شی عصب یبه در خورد و بالفاصله از اون، صدا یمحکم  ی تقه

 سرت اومده. ییفکر کردم بال ؟یداد یکردم جواب نم ی_چرا صدات م

 و گفتم:   دمیکش یا ازهینداشتم. خم یتیاون اهم یمن بود؟ من که برا نگران

 _خوابم برده بود.  

 تخت بخواب. یرو  ای_پاشو ب

  یو جلو دمیچی رنگ رو به دور خودم پ   دیسف یگرفتم، حوله  یعیاومدم و دوش سر رونی وان ب یتو از
رنگ رو برداشتم و موهام رو باهاش خشک کردم، حوله    ی. سشوار مشکستادمی حمام ا یل یمستط نهیآ
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افتاد. در رو   یپوستم همراهم نبود و بدون اون، کارم راه نم ونی. لوس دمیچ یکوچک رو دور موهام پ ی
 کردم و آزاد رو صدا کردم. باز  مهین

 _بله؟

 ؟یو به من بد یبردار  فمیک یرنگ من رو از تو یطوس  ونیشه لطفا لوس ی_م

  یرسه، در رو باز کردم، دستش جلو  یفکر کردم محل سگ نداد و داره به کارش م ومد،یدر ن صداش
 م: باز کردم و گفت مهیکه داشتم، در رو دوباره ن یصورتم در اومد. با خجالت از وضع 

 . ی_مرس

 به خودشون گرفته بودن.  یرو از دستش گرفتم و در رو بستم. گونه هام رنگ سرخ  کرم

اتاق  یکاش آزاد تو  یرو به صورتم زدم، ا ونی. لوسنهی وضع من رو بب  نیرو کم داشتم که با ا نیهم
ازش   ی . خبر دمیکش یباز کردم و سرک یراحت، لباسام رو تنم کنم. در رو کم   الینباشه تا بتونم با خ 

ده بود. ی اومدم و به سمت چمدون رفتم، در نبود من چمدون به دستمون رس رونی نبود. از حمام ب
. شلوار گشاد ستش رو به  یصورت  ز یر  یبود با گل ها دیسف دم،یپوش یراحت راهنیرو باز کردم و پ  پیز

 خوابم برد.  ده،یرفتم. به سه نرس رجهی تخت ش یموهام در آوردم و رو یرو از تو  پا کردم. حوله

 باز، تماس رو وصل کردم.  مهین یشدم، با چشما داریاز خواب ب  ل،یزنگ موبا یصدا با

 _ها؟

 باش.  یالب یتو گهید ی قهی_تا ده دق

 تماس نگاه کردم، آزاد بود.   ی رندهیقطع کرد. چشمام رو بزور باز کردم و به نام گ  و

 خواد بخوابم.   یآزاد کردم. دلم م یبای رو بستم و چند تا فحش خوشگل نثار روح ز چشمام

 سفر عمرم خواهد بود. بزور از تخت گرم و نرم جدا شدم. نیسفر مزخرف تر نیا ایخدا

 شد.  یم بمی نباشم، چند تا داد خوشگل نص یالب یتو گهید ی قهیدونستم اگه تا ده دق یم
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کوتاه   یبه تن کردم و مانتو یدیاومدم، تاپ سف رونی به دست و صورتم زدم و از حمام ب  یعجله آب با
مدل دار پف کرده   یها نیمانتو رو آست نیکه قدش تا وسط رونم بود به تن کردم، ساده بودن ا دیسف

تا   شیددم. بلنرنگ که کمرش برش خورده بود رو به پا کر یسبز ماش  یگرفت. دامن ساده  یاش م
ست دامن رو به پا کردم.   یتا ابروم بره. شال ساده   ادیباد آروم ب هیبود  یساق پام بود، کاف  یرو

رو   دیسف فیبه دستم بستم، ک ی دیسف فیرنگ رو به پا کردم. ساعت ظر  دیسف یانگشت یصندل ها
 شونه ام انداختم. یکج رو

انداختم  فمی ک یرو تو لمیمونده بود. موبا قهیبه ده دق قهیساعت نگاه کردم، خداروشکر هنوز سه دق به
 رو فشردم.  یالب یو از اتاق خارج شدم. سوار اسانسور شدم و دکمه 

 . ی_الب

من، از جا بلند   دنینشسته بودن. با د ی الب یمبل تو یاومدم. همه رو  رونیباز شد و از اسانسور ب در
بود. دادمهر  دهیپوش  یچروک بنفش و صورت  یلباس ها ی ل یزده بود و ن یآسمون  یست آب یک ین شدن.
 من گفت:  دنیبا د

 _به به خانم خوابالو.

 نده دادمهرخسته بودم. ری_گ

 بده.   ریبهت گ  یکنه کس یبخواب، غلط م  یتون ی_شما تا م

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 .یداد ریاالن گ  نیهم ای ن ی_قوپ

 ن؟ید  یبدم، افتخار رفتن رو م   ری_من غلط بکنم گ

 و گفت:  ستادینفر من بودم، آزاد کنارم ا نینازک کردم، دو به دو، به راه افتادن، اخر یچشم پشت

 ؟ید یپوش یچه لباس نی_ا

 _مگه چشه؟ 

 دستم رو گرفت و از راه رفتن، متوقفم کرد.  مچ
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 برو عوض کن.  االی_

 و گفتم:  رونی ب دمیاخم، دستم رو کش با

 .یبد  ریمن گ  دنیبه لباس پوش  ی_تو حق ندار 

 لباس درست بپوش.  هینکن، برو  میعصبان  ای_رو

 شجاعت به چشماش نگاه کردم و شمرده شمرده گفتم:  با

 کنم. ی_نم

 که دوباره مچ دستم رو گرفت و گفت:   وفتمیبه راه ب خواستم

 شه؟  ینم  تی _چرا حال

 ؟ ی من دخالت کن ی کارا یتو دیشه که نه با ینم  تی _تو چرا حال

 رو بهم بزنن.  یرتی غ یخوام انگ ب یتوِا، نم یشناسنامه  ی_اسم من تو

 داغ کرد، با خشم گفتم:  سرم

رو ول   میدست لعنت رت،ی غ یبگن ب شعور یب ینکردم که بخوان به تو یکار  چیمن ه ؟یرت ی غ ی_انگ ب
 کن.

 .ومدی یخونش در نم  یزد یرو ول کرد، کارد م دستم

 خودش رو بهم رسوند و گفت:   یکی به نفس نفس افتاده بودم. ن  تیافتادم، از عصبان  هیبق از  جلوتر

 ؟ یعوض شد هوی شده چرا  ی_چ

 گفتم: یالک یکردم و باخونسرد میرو قا تمیکردم آروم باشم، عصبان  یسع

 خستم.  کمیاستراحت نکردم  ادیفقط چون ز ستین میزی_چ

 .میش  یساکن م ییجا هیبهتره،  مینگرد اد یبابا، پس االن ز ی_ا
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 دنبالتون.  امیم دیتا هر جا بر دیفکر منم نباش دی_نه لطفا به برنامه هاتون برس

 خودش رو به ما رسوند و گفت:  دادمهر

 م؟ ی_کجا بر

 گفت:  شینازک و تو دماغ یبا صدا  یلین

 پست کنم. رمی خوام عکس بگ  یساحل، م می_بر

 همه؟  نی_موافق

  نیبر ا می ذاشتم پام به آب برسه. همه موافقت کردن و تصم یعمرا م یرو دوست داشتم، ول  ساحل
بود.   یونانی یکه به چشم خورد، کشت یز یچ نیاول م،ی دیبه ساحل رس  ی. وقتمیشد که به ساحل بر

باغو که در  یروستا  کیچهل و پنج نزد صدیخونده بودم، که سال هزارو س یکشت نیراجب ا یمطلب 
براشون با ارزش   یلی رو نجات بدن و خ  یکردن تا کشت یادیشد، به گل نشست. تالش ز یم رهی جز

کنن، مثل   یم  هیهارو تخل نیبشن، تمام بار و سرنش ینتونستند موفق به نجات کشت  یوقت  یبود ول
به  یبود کشت فیح  دم،یزدن. لب ورچ  شیآت  هیرو بعد از تخل  یکشت رن،یبگ مهی که ب نیا یکه برا نیا
 چوب ها کامال مشخص بود.    یدگ یپوس  یبشه. البته هنوز کامال سرپا بود ول بیعظمت تخر نیا

موضوع   نیهنوز سرپا بود که هم یکشت  نییاز قسمت پا ی شده بود و کم  بیبه کل تخر یکشت اواسط
شروع کرد به  یلین  م،یساحل نشست یبمونه. رو  یبه هم متصل باق یشد که دو طرف کشت  یباعث م

 شلوارش رو داد باال و گفت:  یعکس گرفتن. دادمهر پاچه ها

 ن؟ید ی_خانم، افتخار م

تونستم وارد   یزدم. کاش من هم م یبا ناز و عشوه، دست دادمهر رو گرفت و بلند شد. لبخند یک ین
 آب بشم.

 آب؟ یتو یبر  یخوا ی_م

سرم رو تکون دادم   نی هم یدستش. برا یشد تو یم ییخواستم نقطه ضعفم رو بدونه، وگرنه اتو ینم
 و گفتم: 
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 _نه.

سه چهار متر اون  یداد. با فاصله  هیزد و تک نی زم ینگفت، کف دستش رو از پشت کمرش رو یز یچ
  یشن ها شناور کردم. گرم بود و نرم. پاهام رو دراز کردم تا کم  نی طرف تر نشسته بود. دستم رو ما ب

 آفتاب بخورم. 

  یما رد شد، و با لحن زننده ا یاز جلو یشد. پسر جوون یرفت و غروب م   یآفتاب داشت م البته
 گفت: 

 . گری_جون، بخورمت ج

شد.   یچشماش خون اورد،یدر م  یباز  زیکه داشت ه یپسر  دنیبه شدت سرش رو برگردوند، با د آزاد
 : دیدو رگه شده بود غر تی که از عصبان ییاز جا بلند شد، با صدا

 ؟ یخورد ی_چه گه

 کنه. یعقده هاش رو خال  یجور   هیتظر بود تا من انگار

 گفت:  ییبا پرو پسره

 _تورو سننه؟ 

 طرف رو گرفت، مشتش رو باال آورد و گفت:  ی قهی

 . کهیکنم مرت  ی م تی_االن تورو سننه رو حال 

  یکه واکنش نیعنگگ فرود اومد. دلم خنک شد، بدون ا یصورت پسره  یقدرتمند آزاد تو  مشت
ساحل در اومد و شروع کرد به  یاز تو  یلیرو زدم. ن  یرو در آوردم و ن موهیآب مف ی ک ینشون بدم، از تو

که   یوقت بی کارائ ییایدزدان در لمیف یتو ی نهیجک، بوز  هیخنده، شده بود شب  ری زدم ز یداد. پق  غیج
و دادمهر به سمت دعوا جمع شد، دادمهر با عجله خودش    یکی بود. توجه ن دنیپر نیی در حال باال پا

  یکیصورتش بود.  یبود و دستش تو ستادهیگوشه ا  هی یکی خشم آزاد رسوند. ن  یرو به آزاد و قربان
بشه؟   شیزی . نکنه چدمیترس  کمی  ییشد، خدا یآزاد خون جار  ین یخورد، دو تا طرف. از ب یآزاد م

کردن   یطور بشه. کم کم مردم جمع شدن و سع نیاگه ادم   یدماغ خوشگلش خراب نشه؟ طالقش م
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از آزاد جدا شد، شجاعتش دو برابر شد   یباک جدا کنند. سمور وقت  یشاخ و دوم رو از سمور ب  یقول ب
 کرد.  دیداد، تهد یکه انگشتش رو در هوا تکون م  یو در حال

  نیدر همون ح اره،یبودن رو کنار بزنه تا حال طرف رو جا ب  دهیکه بهش چسب یکرد دو مرد  یسع آزاد
 داد زد:

 . نیخواد...ولم کن  یتر م شیتو دلت کتک ب کهی _مرت

 رو باالتر برد و گفت:   صداش

 . نی_ِد ولم کن

 نشون بدم. یخود هیو    رمی بودن کناره بگ ینی زم  بیگرفتم از س میبراش سوخت، تصم دلم

من جا   یول  دیترس  یبود م یبه سمتم افتاد، هرک شی جا بلند شدم و به سمت آزاد رفتم، نگاه عصبان از
 تمام بهش نگاه کردم و گفتم:  یحس  ینزدم. با ب

 کارت رو.  نی_بس کن ا

 آروم گفت:  ییصدا یخشم، ول  با

 گذاشتم کنار.  یکی_واسه تو 

 کاسه چرخوندم و گفتم:  یرو تو چشمام

 تحملم تموم شد.   رم،یگ  یرفت رو م طی االن بل نی_هم

  دش یشده باشه من تهد یکه به خاطر من زخم  نیبهم نگاه کرد، البد انتظار نداشت بعد از ا یناباور  با
ته دلمم  یکه کتک خورده بود دلم خنک شده بود ول  نیکنم. سرم رو برگردوندم و به راه افتادم، از ا

 ک افتاده بود.هاش به قلقل  یباز   یرتی غ نیبابت ا

 رفتم، اون هم تنها.  یشده بود، داشتم به سمت هتل م رهیغروب کرد و هوا ت دیخورش 

 بود. یشدم. چشماش هنوز هم عصبان  نهیبه س نهیشد و باهاش س  دهیدستم از پشت کش  هوی

 . با حرص گفت: دمیشن یهم م یشدن دندون هاش رو رو دهیکش یصدا
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 .یکن  یآدم حرف گوش م  یبچه  هی، مثل لباس درست بپوش هیگم  یبهت م  ی_وقت

 بزنم که با حرص چشماش رو بست. دهنم رو بستم، ادامه داد: یرو باز کردم تا حرف دهنم

 چهی من باز رتی غرور من، غ ستم،یتو ن یبچه گانه است فکر کن، من مسخره  یها  ی_به عواقب لجباز 
 .  ستیدست تو با اون افکار بچه گونه و مسخره ات ن ی

 رو محکم ول کرد و گفت:  دستم

 داره.  یبا من عواقب یپوکت فرو کن، لجباز  یکله  یرو تو نی_ا

 تمسخر گفت:  با

 _خانم کوچولو. 

در حال انفجار بودم، دو قدم ازم فاصله گرفته بود، با دو خودم رو بهش رسوندم و جلوش   تی عصبان از
 با داد گفتم:  دم،ستایا

  هیبخوام با  دیکنم، شا یکار م  ینداره که من چ یپوشم به تو ربط یم ینداره که من چ ی_به تو ربط 
 نداره. یربط چینفر دوست بشم، به تو ه

 شدن.  یم  یپر و خال  شین یب یپره ها ستاد،یحرکت ا از

  ؟یبه ذهنت خطور هم نکنه شوهر دار  یبپر  یبخوا یبا هر خر  ی_ِا؟ بر 

 رو به شکل چنگ، باال آوردم و گفتم:  دستام

 رو بفهم.   نیا یستین  ،یست ی_تو شوهر من ن

 کنم. یازدواج رو واقع  نیتونم دو سوته ا یها؟ بگو م ؟یر ی م یموضوع م نیاز هم  ی_نکنه دار 

 صورتش فرود اومد.   یشد، دستم رو باال اومد و تو  یچ دمیبه جوش اومد، نفهم  خونم

شد.   یم ن یی با سرعت باال پا تی از شدت عصبان نمیس  یشد. قفسه  دهیبه سمت چپ کش صورتش
 لرزونم رو باال آوردم و گفتم:  یانگشت اشاره 
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 کردم. یوقت تور انتخاب نم  چیازدواج بودم، ه  یمثل تو برا یآدم احمق هی_من...اگه دنبال 

 لرزون ادامه دادم:  یگرفت، با صدا بغضم

من با   یاز تو برا  م،یو پاک گاهمی غرورم، جا ستم،یاطرافت ن یمثل دختر ها  زونی دختر آو هی_من 
 ارزش تره.  

کردم.    ینرم فرو م یشن ها یسستم رو رو یکرد. به راه افتادم، قدم ها یدهن باز بهم نگاه م با
خواستم. وارد هتل شدم،   یفالکت رو نم  نیا ر،یحس تحق  نیشد. ا یگونه هام جار  یگرم رو یاشکا

  وطبقه مورد نظر ر  یگونه هام پاک کردم، با عجله سوار آسانسور شدم و دکمه  یاشکام رو از رو
تموم شده   نیشد. حرفش برام سنگ یهم نم الی خیبود، ب دهیبه گلوم چسب یفشردم. بغض دو دست

  یو قلبم نم ختیر  یبهم نمقدر اعصابم  نیا دیشا دم،یشن یحرف رو م نیا گهینفر د هیبود، اگه از 
 شکست. 

مزخرف رو از   یرو باز کردم و وارد اتاق شدم. فقط چراغ خواب ها روشن بود. خم شدم ، صندل ها در
 تخت ولو شدم.  یاتاق انداختم. با همون لباسا رو یو گوشه  دمیکش  رونیپام ب 

زل زده   یگوش  توریدر حال زنگ خوردن بود، جواب ندادم، تا اون باشه که آدم بشه. به مان میگوش
  یزنگ زد. سع یک یبکشم که ن یو پنج بار زنگ خورد. بالخره قطع شد، اومدم نفس راحت  یبودم، س

 کردم آرامش خودم رو حفظ کنم و جواب بدم.

 _بله؟

 ؟ یرفت یکجا ول کرد وونه،ید یای_رو

 ؟ ی_چ

 . زهیر یشده داره همه جا رو بهم م  وونهی. آزاد دمیگرد یدنبالت م  میساعته دار  کی ؟ییکجا گم ی_م

 گفتم:  متعجب

 هتلم. ی_من که تو

 . یومدیگفت اون طرف ها ن رشیخداروشکر... پذ ؟یهتل ی_تو
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 اومدم.  شیساعت پ  کی دن،ی_حتما ند

 : دمیآزاد رو از دور شن یصدا

 ن؟یکرد  داشی_کجاست؟ پ 

 جواب داد:  دادمهر

 هتِل. ی_تو

 گفت:  یک ین

 آزاد داشت...  ،ی_خداروشکر جواب داد

 آزاد بلند شد. یکفر  یصداش قطع شد و صدا هوی

خواد دائم کفرم رو در    یصدبار زنگ زدم؟ دلت م یدیند ؟یدیرو جواب نم  تی _چرا اون تلفن کوفت
 ؟یار یب

 تر از قبل خورد بشه گفتم: شیکه اعصابش ب نیا واسه

به عواقبشم فکر   یار یدر م یباز  یعوض  یکه وقت نیو پنج بار بود، دوم ا یو س ی وال صد بار زنگ نزد_ا
 کن.

  یزدم، دلم خنک شد. تا تو باش  یدادش بلند بشه، تلفن رو قطع کردم و لبخند یکه صدا نیاز ا قبل
  یپاهام رو روسرم زدم و  ری. دستام رو زیخدا جون که حالش رو جا آورد یمرس ،ینکن تی من رو اذ

 لب گفتم:  ری هم انداختم. با لذت ز

 شد.  دهیکنم، حسابش رس یکه من کار  نیدفعه بدون ا نی_ا

وارد شد، از تصورات خودم خندم گرفت.   نیخشمگ یخورد. اژدها واریاتاق به شدت باز شد و به د در
 لممیکردم بدون فکر به اون، ف یبهم انداخت و وارد حمام شد. تبلتم رو برداشتم و سع  یعصبان ینگاه
قطره آب   طره شده بود و ق  ختهیر  شی شونیپ یاومد، موهاش رو رونی ربع بعد، از حمام ب هی. نمیرو بب

  یبهش نگاه م یرو برداشت. با کنجکاو هیاول یکمک ها یرفت و جعبه  واریکرد. به سمت د یچکه م
بود. پانسمان و بانداژ رو   دهید ب یاز بدنش آس یقسمت هیذره نگران شدم، حتما  هیدم، دروغ نگم کر
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کنه، دقت کردم،   ناش رو پاسنما گهیدست، دست د هی کرد با   یم یو سع دیکش  رونیجعبه ب  یاز تو
  یقلب احمقم م میکه تسل شهیدلم سوخت. مثل هم دم،یانگشت هاش د یدور دستش و رو یکبود

تونست پانسمان کنه. جلوش   ی دست نم هیتخت بلند شدم. با  یشدم و از رو میشدم، باز هم تسل
نگاه کنم،  هش که ب  نی. با سکوت بهم نگاه کرد. بدون ادمیکش رونی و پانسمان رو از دستش ب ستادمیا

  ادیدعواها ز نیاز ا نوجون بود یدستم گرفتم و با مهارت پانسمان کردم، دادمهر وقت  یدستش رو تو
کردم و هزار بار دستش رو بانداژ   دا یشد، من هم از اون مهارت پ یدستش کوفته م شهیکرد و هم  یم

 " زمزمه کرد.ن"ممنو هیشب یز ی لب چ ری و ز دیکارم تموم شد، دستش رو عقب کش یکردم. وقت

 یخواستم رو  یکه نم نیسوخت هم ا یسرم رو با تاسف تکون دادم، هم دلم م  د،یکاناپه دراز کش یرو
 نرفته.  ادمینشون بدم، هنوز حرف هاش رو   یخوش

 *** 

 

 

 

 

24 

  یو حت   ریشدم که آزاد هنوز خواب بود. هنوز از دستش دلگ  داریاز خواب ب یروز بعد، وقت صبح
که   ییمرجان، جا ی آدرس پارک ساحل یکی برم. ن  رونیسرو صدا آماده شدم تا به ب  یبودم. ب یعصبان 

تخت بود رفتم و  نییبه سمت چمدون که پا نی پاورچ نیاالن حضور داشتن رو برام فرستاد. پاورچ
 ستادم،ی ا نهیآ یوارد حمام شدم و لباسام رو عوض کردم. جلو یبه آروم دم،یکش  رونی لباس ب چندتا
کرده   خورد رو به تن  یم یکمربند پهن مشک هیداشت و  یبزرگ  یکه دکمه ها  یکوتاه یکرم یمانتو

 رژسرم انداختم.  یرو رو یجذب. موهام رو فرق وسط زدم و شال مشک یبودم، به همراه شلوار مشک
رو نداشتم. در آخر عطر هم به لباسام   یا گهید یها شیآرا یهمرنگ لب هام رو زدم. حوصله 

ش   یشونی پ یشده اش رو ی چیبهش انداختم، مچ دست باندپ  یاومدم، نگاه رون ی و از اتاق ب  دمیپاش
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مشخص بود. دستم رو به   دیکش  یکه م  یآروم یفرو رفته بود، از نفس ها  یق یبود و به خواب عم
 سمت در بردم و بازش کردم. 

 _کجا؟ 

 گفتم:   ضی که االن خواب بود. سرم رو برگردوندم و با غ نیا دم؟یشد نفهم  داریب یک  دم،یجا پر از

 . ونری _ب

 : د یکه بهم نگاه کنه پرس نیچشماش بود، بدون ا یطور که مچ دستش رو همون

 کجاست؟  رونی _ب

 شدم و گفتم:  نهیبه س دست

 . ای ب ی خواست ر،ی مرجانه، منتظرمن وقتم رو نگ یپارک ساحل رونی _ب

 رو فشردم.  یالب ی. سوار آسانسور شدم و دکمه دمیکش یق یو نفس عم  رونی در رفتم ب از

به سمتشون  ینبود. با انرژ  یل یخداروشکر ن دم،یو دادمهر رو د یک یشدم، از دور ن   یپاک ساحل وارد
 دادم.  ییبلند باال ری رفتم و صبح بخ

 . ری _صبح توهم بخ

 _سالم آزاد کو؟ 

 آزاد؟ ای یتر دوست دار  شیبابا دادمهر، تو من رو ب  ی_ا

 _معلومه که تو، آزاد کو؟

شکل   یکه سقف حرم  یبزرگ قی آالچ ریکه ز یصندل یرفتم که به خنده افتاد. رو بهش  یغره ا چشم
 نشست و گفت:  یصندل یبزرگ نخل داشت؛ نشستم. دادمهر کنارم رو  یاز برگ ها دهیپوش

 زد؟  بتیچرا غ شبی_د

 که از آماده کرده بودم رو به زبون آوردم. یدروغ
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دونست کجا   ینم نیهم یرفت، برا ادمیکه  نیمثل ا  یکردم به آزاد گفتم که رفتم هتل ول یفکر م-
 شدم.  بیغ

 رو انداخت باال و گفت:  ابروهاش

تو   دید یموقع نشکسته باشه. وقت هیکه  میچک کن هیو دستش رو   ین یدرمونگاه تا ب میرفت شبی_د
  یلیکنه، خ داتیکه پ نیرو ول کرد افتاد دنبال ا مارستانیازت خبر نداره، دکتر و ب یو کس یستین

 مخصوصا آزاد با اون حالش.  ینگرانمون کرد

  یم زیر کمی گرفتم، چشمام  یسوخت وعذاب وجدان م یکه دلم م شهیوجدان گرفتم، مثل هم عذاب
 و گفت:  دیشده ام خند زیر یچشم ها دنیشد. دادمهر با د

 دونم.  یدستش رو نم   یسالمه ول  شینی ب ،یخواد نگران باش   ی_نم

 _دستش رو بستم، ممکنه شکسته باشه؟ 

  دیصخره زد بع  یو بعد رو کهی صورت اون مرت یکه اول تو  یمحکم یبا اون ضربه ها  یدونم ول ینم-
 دونم سالم باشه. یم

از همه   یخونسرد باشه ول دیبا لهی سرش وک  ریبود خبر نداشتم، خ یا وونهیآزاد چه د د،یباال پر ابروهام 
  کیکوچ یظرف ها  یکه حاضر کرده بود رو تو یا وهیساالد م یکی اعصباب تره. ن یاعصاب ها ب یب ی

نگاه کردم،   ومرو به ر  یکردم و مشغول خوردن شدم. به منظره  یکرد و به دستمون داد، تشکر  میتقس
  نیما ب  ایدر  یموج ها یکردن، صدا یم یو بچه ها شن باز   دندیدو یساحل دختر ها پا برهنه م یرو

 و گفتم:   دمیاز جا پر جانی زرد رنگ، با ه یچندتا دوچرخه  دنیشده بود. با د  یبلند قاط یخنده ها

 _آخ جون دوچرخه.

 دوچرخمف با خنده گفت:  ی فتهیدونست ش یکه م دادمهر

 افتاد.  یقبل چه اتفاق  ینرفته دفعه  ادمی. نی کنم بش ی_خواهش م

  یخوردم به درخت و از رو وفتادهیه شدم و هنوز راه نبار سوار دوچرخ نیاول یبرا  شیسال پ کی
شدم و دار   یکرد ضربه مغز  یآسفالت فرود اومدم. دادمهر فکر م یدوچرخه به جلو پرتاب شدم و رو

 و سالمم.    حی خوشبختانه صح  یرو وداع گفتم ول   یفان



 ی آقا و خانم صوف 

354 
 

 خوام برم.   ی_دادمهر، م

 ندارم.  یعزادار  یحوصله  ر،ی _نخ

 . نیدفعه خوب برم که نخورم زم نیدم ا یقول م  ؟یگ یم ی_ِا چ

 دونه. یخدا م یچطور زنده ا  دم،یقبل د ی_خوبت رو دفعه 

 کنم.  یخواست برم و دوچرخه سوار  یدلم م  ،یصندل  ینشستم رو ضی غ با

 دم.  یم ادتیخودم  م،ی_پاشو بر

راه افتاد به سمت چپ. به   دم،یرو به سمت منبع صدا چرخوندم. خوشحال شدم بدجور، از جا پر سرم
پول، دو تا دوچرخه  یو مقدار  ییکانکس رفت و بعد از دادن کارت شناسا هیدنبالش افتادم. به سمت 

. با  بودمال آزاد بدون سبد  یفرمون داشت ول  یجلو  یکرد. مال من سبد بزرگ مشک هیزرد رنگ کرا ی
 سبد انداختم و خواستم سوار بشم. یرو تو   فمیک  ،یخوشحال

 . سای_وا

 و گفتم: ستادمیحرکت ا از

 شده؟  ی_چ

 . یش یها کله پا م ری تا یال رهی_لباست رو جمع کن، م 

 و گفت:  ستادیدوچرخه نشستم. کنارم ا یباال دادم و رو  یرو کم مانتوم

 ی. پاهات رو با سرعت تکون بدیستیتا کامال از حرکت با یر ی هارو بگ نیا یهردو  دیترمزه، با نی_ا
وگرنه ترمز و کنترل دوچرخه   یر ی از حد سرعت نگ شیحواست باشه ب   دیبا یشه ول   یم ادیسرعتت ز
 شه.   یسخت م

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 _ترمز، دوچرخه و سرعت. گرفتم. 

 کن. ادیسرعتت رو ز ،یا ی ب  از پسش بر یتون یکه م یهر وقت مطمئن شد وفت،ی_آروم راه ب
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 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 رم؟ ی میخب، اگه افتادم م یل ی_خ

 . رمتیگ  یم ،یر ی م ی_ نم

پا رو زدم.    نیاول نان،یرو آوردم باال، چشماش رو باال آورد وبهم نگاه کرد، دلم قرص شد. با اطم سرم
دور   یمتر  ستیشد. ده ب یطور سرعتم اضافه م نیزدم و هم یدوچرخه به راه افتاد، به نوبت پا م

چشم   یسرعتم رو اضافه کردم. از گوشه  امیکه تونستم از پسش بر ب  نیاز ا یشده بودم، با خوشحال 
 کرد. با خنده بلند گفتم:  یم یکنارم دوچرخه سوار  دمش،ید

 _تونستم.

 گفتم:  یداشتم، با خوشحال  ی. نگاهم رو از جاده بر نم دیخند

 . وفتادمین ی_وا

 گفت:  بلند

 سرعتت رو کم کن. ای_رو

بود بخورم به   کیبلند اون هول کردم و فرمون از دستم کج شد، نزد یجلوم بود، از صدا یبزرگ مانع
که ازش دور بشم، دستش رو دراز کرد و دوچرخه   نیترمز و ساکن شد، قبل از ا یدوچرخه اش. زد رو

رو   نبود اول او کینزد یجد یدادم. جد رونیرو ب   زدم و نفسم نیزم یام رو گرفت. پاهام رو رو
 سرنگون کنم و بعد خودم رو. 

 حواست به جاده و اطرافت باشه.   دیبا  ،یهول کن  دینه با یول  ی_از پسش بر اومد

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 به بعد حواسم هست.  نیخب، از ا یل ی_خ

 _حرکت کن. 
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 یخوش منظره ا ری مس م،یکرد یم  یرو با هم ط یدورچخ سوار  ریتجربه تر از قبل، به راه افتادم. مس با
کردم،   یم  یکرد، و من با ذوق، دوچرخه سوار  یخورد، باد صورتم رو نوازش م یبه چشم م  ایبود و در

  یسوار  رخهوچ دوست داشتم بدونم د شهیلذت رو بهم داده بود. هم نیممنون بدم که ا یصوف  یاز آقا
. کنارم  ستادمیخسته شدم و هن هن کنان، از حرکت ا م،یرو رفت  لومتریده. چندک ی به آدم م یچه حس

 و گفت:  ستادیا

 بالخره؟   یشد ری_س

 .میبرگرد میتون ی_آره م

 . میری گ یم یتاکس ،یشه، خسته هم هست  یم رید می_تا برگرد

  یدادم و همون جا تاکس لیبود تحو  کیکه نزد یبعد یرو تکون دادم. دوچرخه رو به شعبه  سرم
 زدن.  یرو داد. پاهام نبض م ی. سوار شدم، کنارم نشست و آدرس پارک ساحل میگرفت

غنچه شده مشغول عکس گرفتن بود.  یکه با لبا دمی رو د  یلیاول از همه ن م،یدیبه پارک رس  یوقت
  یم دییزد و دادمهر هم بدتر از اون، با ذوق حرف هاش رو تا  یند تند حرف م ت یبا خوشحال  یک ین

 قلبم افتاد. یلحظه رد حسرت رو  هی کرد، چقدر کنار هم خوشحال و کامل بودن، 

 گفتم: یبلند یبشه. به سمتشون رفتم و با صدا بمینص  میزندگ یتو  یبزرگ نیمن هم عشق به ا کاش

 د؟ یقدر خوشحال  نیشده ا ی_چ

 شغلش اومد. یشه بالخره مجوز دادمهر برا یباورت م  ایرو ی_وا

 با لبخند گفت:  دادمهر

 . میمطب خودمون رو بزن میتونی_م

 و گفتم:  دمیاز جا پر یخوشحال با

 .یکرد دایمبارک باشه، بالخره از توله دکتر به خوده دکتر ارتقا پ یداد یوا ؟ی_جد

 و گفت:   دیخند بلند
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 _از دست تو. 

 گفت:  یبا ناراحت   یلین

 م؟ یگرد ی_حاال به خاطر کار تو برگر م

 گفت:  یلین  یدر جواب لحن بد و شاک تیلبخندش رفت و با جد دادمهر

 به کارم بزنه.  یلطمه ا دینه با حی گردم، تفر یباشه بر م  ازی_ن

 گفت:  یبا کالفگ  یک ی . نایشد بدجور، لباش رو کج و کوله کرد و راه افتاد سمت در کنف

 دادمهر.  ریرو به دل نگ  یلین یبچگانه  ی_تروخدا رفتار ها

 . ستین یمشکل  زمی_نه عز

 که بحث رو عوض کنه گفت:  نیا یبرا و

 م؟ی_شام رو کجا باش 

 در آورد و گفت:  بشی ج یرو از تو  لشیموبا

 گه؟ید یجا هی ا ی_رستوران هتل باشه 

 گفت:  یال یخی با ب یک ین

 . زمیعز ی_هرجور راحت

 ه؟یو آزاد نظر شما چ   ای_رو

 به آزاد کردم وشونه هام رو باال انداختم، ازاد رو به دادمهر گفت:  ینگاه

 _هتل باشه بهتره. 

. آزاد وسط راه از  یرو ادهیپ یهواش خوب بود برا م،یبه سمت هتل به حرکت در اومد  اده،یپ  یپا با
 و گفت:  ستادیحرکت ا
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 .رم ی بگ یبستن  دیسی_وا

  یف یق یرفت و به تعداد، بستن  ی فروش یآزاد. به سمت بستن  رنی دهنت رو طال بگ ،یجون بستن آخ
 گرفت. برگشت به سمتم و گفت: 

 ؟یخوا  یم ی_چه طعم

 ببخشمش؟  روزشی بابت کار د  ایخواست من رو خام کنه تا شرط رو ببنده   یتوجهاتش م نیا با

بردن شرط و نشکستن غرورش   یراو ب ارهی قدر مغرور بود که فکر نکنم بخواد دلم رو به دست ب اون
 کنه. یکار رو م نیا

 . ی_زعفرون

گرفت. از دستش گرفتم و مشغول خوردن   یمن زعفرون یو برا  یشکالت هیبق یرو تکون داد، برا   سرش
 نیا یدونم تو یگاز رو زدم، نم   نیخوردم، با لذت آخر  یرو داشتم م ا یدن یبستن نیشدم، انگار بهتر

همون  بهخوردم و    یم یبارم بود بستن نیقدر خوشمزه شده بود، انگار اول  نیکه ا ختنیر  یچ یبستن
 اندازه لذت بخش بود.  

شام    یتا برا میاستراحت کن  یو کم  میشد که اول به اتاق ها بر نیقرار بر ا  م،یدیبه هتل رس یوقت
دست کارش   هی شکمش گذاشته بود و با یدستش رو رو م،یوارد اتاق شد م،ینباش  یانرژ  یخسته و ب
 داد، دکمه هاش رو آروم آروم باز کرد و از تنش در آورد.  ی رو انجام م

 . دمیکش رونی دلبرش افتاد. سرم رو برگردوندم و شالم رو از سرم ب کلی چشمم به ه باز

موهام و کش رو باز کردم، سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا موهام کامل از هم  یبردم تو دست
 . دمی موهام د یاش رو رو ره ی به سمتش برگشتم، نگاه خ یباز بشه، وقت

 .یبه من زل زده بود  دمیشد. آره جون خودت نفهم رهیخ  زیرو برگردوند و به م  سرش

کردن اون همه مسافت هم با دوچرخه و هم   یوان لم دادم، بدنم به خاطر ط ی حمام شدم و تو وارد
  ریکرده بود، چشمام رو باز کردم و ز ری حمام گ رونی اون مرد ب شی کوفته شده بود. فکرم پ ادهیپ  یبا پا

 لب گفتم: 
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 ؟ یاون رو به هدفش برسون  یخوا  یم ؟یکن یفکر م یبه چ  ای_لعنت بهت رو

زل زده   واریحرکت به د یب قهیبشن. چند دق انداخته رونیافکار از ذهنم ب  نیرو تکون دادم تا ا  سرم
 که به در خورد، به خودم اومدم.  یتق یبودم، با صدا

 ا؟ ی_رو

 _بله؟

 برم حمام.   دیمنم با رونی ب  ایزود باش ب  م،یباش نییپا  دیبا گهیساعت د می_ن

 کاسه چرخوندم و گفتم:  یرو تو چشمام

 خب.  یل ی_خ

 زد.   یوسط  و آرامشم رو بهم م  دیپر یکنم، جفت پا م  لکسیوان ر یخواستم تو یدفعه که م هر

 *** 

کارم گرفت و بعد سال ها تالش، بالخره قراره مطب خودم   گهیکه د دیدون یخب دوستان، م یل ی_خ
 .میبرگشت گرفت طیفردا صبح بل  یما برا ن،یهم یکار تعلل کنم برا  نیا یتونم تو  یرو باز کنم، نم

  یاز کالس هام عقب نم گهیشد، د  ینم نی. بهتر از امیقرار بود برگرد  یدزو نی به ا د،یباال پر ابروهام 
 افتادم.  خداروشکر فقط دو روز از کالس عقب افتادم. 

نگرفتم پس تا هروقت   طیشما بل  یمن واسه  ن،ی ایکه شما هم با ما ب  ستین ی اجبار  چی_البته آزاد ه
 . دیبمون دیتون  یم دیخواست

 که بهم نگاه کنه گفت:  نیبدون ا آزاد

 مدت.  نیا یشد تو  ت یخانم منم اذ م،یگرد ی_نه ماهم برم

 حرف ش تکون دادم و گفتم:  دییرو در تا سرم

 .میکه بود یاندازه ا نی با شما. بس بود هم می گرد ی_آره ما هم بر م
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 با حرص گفت:   یلین

 ؟ یشد کارت رو عقب بنداز  ی_حاال نم 

 گفت:  تی با عصبان یک ین

 س کن لطفا. ! ب یلی_ن

 داد و گفت:  هیتک  یبه صندل  ضی با غ  یلین

 گفتم.  ی. حاال انگار چشی_ا

 لوست رو. یرفتارها نیبس کن ا ،یکه گفت  ی_هرچ

نشوند و خوشبخانه    یدلقک خانم رو سر جاش م دینفر با هیوسط   نیخنک شد بدجور، بالخره ا دلم
به   یلیبا ن  یحساب  یاالن دعوا د،یجنب  یزودتر از من نم یک یمجبورم نشدم که اون فرد من باشم، اگه ن
 راه انداخته بودم. از حدش گذشته بود.  

 بدجور بهمون خوش بگذره.  دیشبمون امشبه پس با  نیآخر زم،ی _حرص نخور عز

 از ساالد رو به چنگال زدم و گفتم:  یکم

 م._موافق

 . قیکنه، دست بجنبون رف یم نییامشب رو آزاد تع شنی_لوک

 گفت:  یبه فکر فرو رفت، بعد از مکث کوتاه  آزاد

 . دیانتخاب کن  دیرو سراغ ندارم، هرجا که دوست دار یی _جا

 رو به بازوش زدم و گفتم:  ارنجم

 .گهیرو بگو د  ییجا هی_ِا 

  یکی آروم، خودم رو جمع و جور کردم. ن یلیبهم نگاه کرد که کپ کردم و خ  یو جذبه ا  تیچنان جد با
 صورتش زد و گفت:   ریدستاش رو ز
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 .هیخوب یخوندم، باغ پرندگان جا نترنتیا ی_از تو

 انداخت و گفت:  یکی ن یدستش رو دور شونه ها دادمهر

 ن؟ یموافق ه،ی_فکر خوب 

 رو کنار گذاشت و گفت:   لشیموبا یلی. نمیرو تکون داد سرمون

 کنم.  نی تمر کمی خوام  یخوبه. م  سمیچقدر تن یدون یخواهر تو که م س،ی تن  نیرم زم ی_من م

 ابروش رو باال داد و گفت:  یتا هیبه من نگاه کرد،  میمستق یلیسرش  رو تکون داد، ن یک ین

 . یکه بتون ادینم  کلتیفکر نکنم، به قدو ه ؟یکن یباز  سی تن یجون تو بلد  ای_رو

 بهم بر خورد، سرم رو باال گرفتم و گفتم:   بدجور

 تونم. یخوب م  یلی_چرا نتونم؟ مطمئن باش خ 

 گفت:  یخوشحال با

 جون؟  ای رو هی. نظرت چایب  یباز  نی_عه؟ چه خوب پس با من به زم

 ابروهام نشست، باغرور گفتم:  یکه اخم رو دی رو اون قدر کش اسمم

 _منتظرتم. 

 انداخت و از جا بلند شد. بالفاصله بلند شدم و به دنبالش راه افتادم.  زیم  یرو رو دستمالش

 خودش رو بهم رسوند و مچ دستم رو گرفت.  آزاد

 . ادیسرت ب  ییبال هیممکنه  ؟یواقعا بلد  ای_رو

 مخصوصا آزاد. ره،یمن رو دست کم بگ یکس  ومدی یرو دست کم گرفته بود، خوشم نم  من

 گفتم:  و دمیکش رونی رو از دستش ب دستم

 .ستمیعرضه ن  ی. اون قدر ها هم بامی_از پسش بر م 
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  دهیرس یس یتن  نیافتاده بودم. به زم یل ینموندم تا باهام هم قدم بشه، با سرعت به دنبال ن منتظر
  یپر از شن ها یباز  نی. زمدیرس  یبه گوش م  ایموج و خروش در یساحل بود و صدا ی. تومیبود

  راغ،چند چ ونیکار گذاشته شده بود، از م ای تماشاچ یصندل یباال یا کهیساحل بود، چراغ بزرگ دو ت
که اون جا بود،    یروشن به وجود اومده بود. از کانکس مه ین  ییچراغ روشن بود و فضا هیفقط همون 

شتمش. بردا نیزم  یرو به سمتم پرتاب کرد. خم شدم و از رو  یکی گرفت و  سی تن یدو دست دسته 
باال   رداشتم،زد. خم شدم و توپ رو ب  یضربه، گل خوردم. پوزخند صدا دار  هیتوپ رو باال انداخت و با 

به سمت من   میبهش زدم، با سرعت جواب ضربه رو داد، توپ مستق  یمحکم یانداختم و ضربه 
کدوم   چیشد، ه  بار تکرار  شیکار تا حدود پنج ش نیزدم، ا رشیاومد، دستم رو باال آوردم و محکم به ز

 .وفتهیاون ب ن یزم  یذاشت توپ تو  یشد و نم  یخسته نم

توپ زدم.   ری زدم و به ز رجهی ش نیزم  یفاصله داشت، رو ن یذره با زم هیسرعت به سمتم اومد، فقط  با
 یاطراف رو به هوا فرستاد. نفس نفس زنان، خنده   یخورد و شن ها  یلین  نی توپ با شدت به زم

 زد: دادو آزاد نشسته بود،  یک یها به همراه ن یاول صندل فیرد یرو سر دادم. دادمهر که رو یروز یپ

 _دو به دو. 

به توپ زدم و   یزد. ماهر تر شده بودم، ضربه ا یتوپ رو به هوا داد و ضربه ا ظ،یغل یبا اخم ها  یلین
و استرس رو باهم  جانیگرفت. ه یتر سرعت م شیهر لحظه ب نمیس یرد. قفسه بالفاصله، گل خو

لحظه  هیخوردم.   یخانم، شکست م تی غزم نیبه ا دیکردم و نه با یم یبار بود که باز  نیداشتم. اول
 یتو ید یشده بود. درد شد رهی بود، بهم خ  شیمشک  یچشما یکه تو  ینگاهم به آزاد خورد، با برق

 خم شدم. یشونه م گذاشتم و کم یشونه ام حس کردم. دستم رو رو

 زد:  ادی فر یک ین

 خجالت بکش.  ؟یکن یم یباز   یچه وحش نیا یلی_ن

 حواسش باشه.  دیبا ی_وسط باز 

زدم. دستم شل شد و   یتوپ رو برداشتم و با قدرت، ضربه ا  ستادم،یحرص، نفس نفس زنان صاف ا با
  یلحظه ماتش برد و وقت هیرفت، که   یلیاون قدر با سرعت به سمت ن دستم افتاد. توپ  یاز تو سیتن

کرد.  قمی پاش فرود اومد. دادمهر با سوت و دست تشو یشد و توپ جلو ریکه د  د،یبه خودش جنب 
حالت داد.    ریی تغ د،یخودش د یمن رو رو یچشم ها یوقت یمغرورانه شد. ول یلحظه ا ینگاه آزاد برا
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 یدستش، ضربه  یتو سی ضربه بود. با تن یاشاره کرد، سرم رو برگردوندم، آماده  یل یبا ابروهاش به ن
 وفتهیب م انتظار داشتم پشت سر د،یرس  یبود و دستم بهش نم  یبلند یبه توپ زد. ضربه  یمحکم 

برگشتم، ازاد رو    سرم رد شد. با تعجب به عقب یبلند شد و توپ، با سرعت از باال یتق یصدا  یول
کرد، دلم ضعف رفت   یتفاوتف بهم نگاه م یبه دست گرفته بود و ب  یمشک سیتن یکه دسته  دمید

 جنتلمن به تمام معنا بود.   هیبراش. 

 بلند شد.  یلی ن اعتراض

 . میفقط ما دو نفر  ست،ی _عه آزاد قبول ن

 رو باال آورد و گفت:  سیتن یدسته  آزاد

 . می_حاال ما سه نفر

  نییپا  دیها پر یصندل  یداد. دادمهر از رو لمیتحو یشخندیلبخندم شد و ن یزدم. متوجه  یز یر  لبخند
 و گفت: 

 خوشحال باش که برد با ماست.  یل یباشم. ن د یمنم با ست،ی_قبول ن

 زد و گفت:   یسوت یک یزد. ن یپوزخند عصب  یلین

 _شروع. 

  کنیاز من گرفته بود. برد با ما بود، آزاد باز یادیز یانرژ  سیتن یتخت افتادم. باز  یرو  یخستگ با
بود. دوست    یدنید یلین ی افهی آخر ق یلحظه  م،یداده بود لی رو تشک  یخوب میبود و با هم ت  یقهار 

 .ییبزنم باال در دستشو  رمیپر از حرص و تعجب رو قاب بگ ی افهیداشتم اون ق

که  یشده بود به خاطر باز  فی کث یکرد. کم یبود و بانداژ دستش رو باز م  ستادهیکنار کاناپه ا آزاد
لحظه با   هیسخت بود براش. از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. دستش رو گرفتم،  م،یانجام داد

کنه.  یسرعت، خودکش نیخواست با ا یقلبم، از تعجب دستش رو رها کردم. انگار م  یصدا دنیشن
 و زل زده به چشمام گفت:  خم کرد  یآزاد سرش رو کم

 شد؟  ی_چ
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 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 . یچ ی_ه

که بهش دست زدم، بهم شوک   نی قبل انگار برق داشت و هم یبار آروم گرفتم، دفعه  نیرو ا دستش
  یرو ی بنفش  دنیکردم با آرامش، بانداژ دستش رو باز کنم. با د یو سع دمی کش  یقیداد. نفس عم 

 شده گفتم:  دهیورقلمب یی قبل شده بود با چشمادستش،  که بدتر از 

 _دستت.

 بهش انداخت و گفت:  ینگاه مین

 . ستی_مهم ن

 بدتر از قبل شده. انگار... نیا ست؟یمهم ن یچ یعنی_

 کردم و گفتم:  یمکث

 _انگار شکسته. 

 رو با دست سالمش گرفت. بانداژ رو از دستش گرفتم و گفتم:   دیو بانداژ جد د یرو عقب کش دستش

 _بده من.

  ش یشونیپ  یو سائد دستش رو رو  دیمبل دراز کش یرو گرفتم و با سرعت، بانداژ رو بستم. رو دستش
. لباسام رو عوض کردم و لباس خواب به تنم کردم،  دنی مدل خواب نیگذاشت، انگار عادت داشت به ا

 فرو رفتم. یق یبه خواب عمو  دمیملحفه غلت ریز
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رو به جون   دنیرس  رید سک یخواست ر یدادمهر نم  م،یبود با دو پرواز، خودمون رو به تهران برسون قرار
دفعه   نی. امیشد مایو سوار هواپ میبار داد لی . چمدون رو تحومیداد با دو پرواز برگرد حی بخره و ترج

  یهندزفر   نشست، یرو نداشتم. ازاد وقت یکل کل کردن و لجباز  یمن بودم که اول نشستم. حوصله 
به   دنیشدم و تا رس داریاز خواب ب یصوف یآقا یگوشش گذاشت. صبح زود به زور و داد ها یرو تو
داد   یا دمیشدم که د  داریب یلحظه به کل خوابم برد و وقت هیزدم،  یچرت م   نیماش یتو ما،یهواپ

 بود.  یصوف یآقا یشونه   یسرم رو داد،یب

زد با   یشده بود برج زهرمار بود، داشت حالم رو بهم م  داریب  یاز وقت یلیلم دادم، ن  یصندل یرو
خنک شد از   شده بود. در همه حال، دلم جادیگرد کبود ا ی رهیدا هیام  نهیس ی قفسه  یکارهاش. رو

  بودمدفعه خودم  نیام حبس شد. ا نهیس یخورد، نفس تو یز ی ر یتکون ها  مای. هواپمیکه برد نیا
پر از   یگرم آزاد گذاشتم. سرش رو برگردوند و با چشم ها  یدست ها یکه دستم روجلو بردم و رو
ها  نیا یچشم ها رو نخور، همه   نیچشماش غرق شدم. گول ا یاهیس یآرامشش بهم نگاه کرد، تو

  وکرد. سرم ر  یمتوقف شد، دستم رو برداشتم. هنوز داشت بهم نگاه م یلرزش ها ی. وقتیِ باز  هی
نگاهش رو تا چند لحظه حس کردم و بعد از اون،  ینیشدم. سنگ رهی خ  ییجلو ی برگردوندم و به صندل 

 سرش رو برگردوند و به پنجره نگاه کرد. 

  یبا خستگ  یلیکرد. ن  یبرگشتن به عمارت راحت م  یبود و کار ما رو برا  نگی رکپا یهنوز تو نیماش
 نشست و با حرص گفت:  نیماش یتو

 سفر عمرم.  نی_مزخرف تر

 جلو نشستم و گفتم:   یصندل یرو

 .یای سفر ب نیمجبورت نکرد به ا یکس  زمی _عز

 بهم رفت و گفت:  یغره ا چشم
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 .شی_ا

 . شیپ  شی_پ

 پشت فرمون نشست و گفت:  آزاد

 _بسه.

 گفتم:  ضی شدم و با غ نهیبه س دست

 گلرنگه.  ستی_بس ن 

بشه. سگ چشماش بدجور پاچه هام رو   یبود شلوارم رنگ  کینگام کرد، دروغ نگم نزد تی جد با
 گفت:  یبا خستگ  یکی عقب نشستند و ن یصندل یرو  یک ی گرفت. دادمهر و ن

 . ارمیهام رو در ب یستگ خواد که بخوابم و خ ی_دلم تختمون رو م 

 رو به سرم گرفتم و گفتم:  دستم

 ام.  یطور، پر از کوفتگ  نیمن هم هم قای_دق

 رو به راه انداخت و گفت:   نیماش آزاد

 ؟ یبه کالسات برس یخوا  یم ی_ک

 تفاوت گفتم:  یمن توجه کرده؟ ب  یتا حاال به کالس ها یک از

 _از فردا. 

 _خوبه. 

 خوشحال شد. یتماس گرفتم، از اومدنمون خبر دادم که کل نای رو در آوردم و با خاله م لمیموبا

آزاد زد   ،یک یپدر ن  یخونه  یپخش شد. جلو یاز تماس من، آزاد ظبط رو روشن کرد و آهنگ آروم بعد
با    یکی لب کرد. ن  ریز  یشد و خداحافظ ادهیپ  نیکه از قبل داشت، از ماش یبا حرص   یلیترمز، ن  یرو
 گفت:  یالفگک
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 شم.  یم ری دختر پ نی_من از دست ا

عمارت، دلم گرفت.   دنی. با دستادی در بزرگ عمارت از حرکت ا یجلو نیبرد که ماش یداشت خوابم م  
بودن رو   یحس زندان  شی بزرگ یعمارت با همه  نیا یداشتم، ول یمدت ازش دور بودم، حس آزاد هی

.  متموم ندار زی عمارت همه چ نیا یبحث دل خوشه که من اون رو تو  ست،ین یده. بحث بزرگ  یبهم م
 گوسفند تپل.  هیجمع شده بودن. با   یدر ورود  یرو زد و در باز شد. همه جلو موتیر

من باز کرد، با   ی. آزاد در رو باز کرد و به سمت من اومد. در رو براستادیهمون دم از حرکت ا نیماش
 پوزخند گفتم: 

 _چقدر جنتلمن. 

 شم.  یممنون م  ی_ساکت ش 

 گفت:  یدادم. ننه جون با خوشحال  یلب فحش ریبهش رفتم و ز یغره ا چشم

 خوب؟ نیقربونتون برم خوش گذشت؟ چطور بود؟ هوا خوب بود؟ گشت  یاله ر،یبه خ  دنی_رس

 بزرگ رو به ننه جون گفت:   اباب

 . دنی_زن، امون بده. تازه از راه رس

 دست دادم. هیبعد ننه جون و با بق دم،ی رفتم و اول از همه دست پدربزگ رو بوس جلو

که به دست داشت، گوسفند رو به   یز یت  یبا چاقو رامیکرد. عمو با رامی به عمو با یبزرگ اشاره ا  بابا
کرد، دست و پا   یزنده موندن التماس م یچشمام جمع شد، گوسفند که انگار برا یزد. اشک تو نیزم

 داد.   یگردنش گذاشت و فشار  یچاقو رو رو رامیخورد. عمو با  یزد و تکون

 کرد:  نفر فرو رفتم. کنار گوشم زمزمه هیبغل  یبه عقب رفتم، تو یرو بستم و قدم  چشمام

 برن.   ایشدن از دن یقربان  یتا برا انیم  ای_اون ها به دن

 لرزون گفتم:  ییصدا با

 _گناه دارن.
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رفت. سرم رو که برگردوندم تا به   یم  یبه دنبالش راه افتادم که به سمت در ورود د،یرو کش دستم
 نگاه کنم، با تحکم گفت:  چارهیجون گوسفند ب  یجسم ب

 _نگاه نکن. 

و تند   ستادی ما ا یکه به دست داشت، جلو یآشپزخونه در اومد و با ظرف اسپند یخانم از تو هیسم
 تند گفت: 

 بزرگ براتون اومده بود گذاشتم اتاق.  یتابلو هی_

نتونستم، و در عوض زنگ زدم به    یول  رمیبگ  لشیافتادم که قرار بود برم و تحو یعکس  یتابلو ادی
 و گفتم:  دیدم در. ابروهام باال پر ارنیو ادرس دادم تا ب  هیآتل

 _ممنون.

 . به سمت اتاق پرواز کردم و با شدت، در رو باز کردم. میآزاد، از پله ها باال رفت همراه

 کاناپه انداخت.   یتوجه به اطراف، کتش رو در آورد و رو یداده شده بود. آزاد ب هیتک  واریبه د  تابلو

 سراغم رو گرفت، بگو حمومم.  ی_کس

 تکون دادم و گفتم:  رو سرم

 _باشه. 

عکس رو سمت چپ   ستادم،یا ی صندل  یحموم شد و در رو بست. از فرصت استفاده کردم و رو وارد
اومدم و به شاهکارم   نیی پا یصندل  یچسبوندم. از رو  واریمتر فاصله به د یسانت یبا س ش،ی آرا زیم

آزاد   ستتخار، تفنگم رو فوت کردم. ژ زدم و با اف  ریبود که انگار به آزاد ت ینگاه کردم. ژست من طور 
وارد   نیپاورچ نیکم داشت! پاورچ  یز یچ هیخورده. فقط  ری حال بود و انگار واقعا ت یکج و ب  یهم کم
و لوازم   یاسباب باز  یرنگش کل  ی اتاق صورت  یکه کمتر از سه سال داشت، تو  انایشدم. د  انا،یاتاق د
   یو قوط ستادمیا زیم یداشت. باال ینقاش

. ومدی یشرشر آب م یبه در حمام کردم، صدا یوارد اتاق شدم و نگاه جانیرو برداشتم. با ه  آبرنگ
 رو نشونه گرفتم. یصوف  یحماِم. قلم رو برداشتم و قلب آقا یمطمئن شدم که هنوز تو
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  یباهاش ور رفتم و وقت یآزاد، پخشش کردم. کم دی سف راهنیپ  یرو به آبرنگ قرمز زدم و رو قلم
ام نگاه کردم. داشتم  یبه عقب رفتم و دست به کمر، به شاهکار هنر  ه،یقدر کاف نیدم هم مطمئن ش
باز شدن در بلند شد.   یره. صدا یعکس تا چه حد باال م  نیا دنیخشمش با د زانی کردم م یتصور م

کرد.   یبه دست داشت و باهاش موهاش رو خشک م یدیکوچک سف یسرم رو برگردوندم، حوله 
 .ستادیشاهکار من، از حرکت ا دنیاال و با دسرش رو آورد ب 

و با   ارهی بدتر از اون، نکنه تفنگ رو باال ب ن؟یینکنه االن از بالکن پرتم کنه پا د،یسرم چرخ یفکر تو یکل
رسن، جسد    یهمه م یشه و وقت ی همه جا پخش م  کیشل  یاون وقت صدا یخالصم کنه؟ وا  ریت هی

زنه به   یم ییحرف هاست، حتما از اون ها نی. نه اون زرنگ تر از اننیب یغرق در خون من رو م 
 گفت:  تی شه. سرش رو برگردوند و با عصبان یتفنگ که صداش خفه م

 ؟ی کرد یچه غلط  قای_دق

بود تا بخوام فرار کنم،   ادی ز یلیمن تا در نگاه کردم، خ  ی کردم واقعا. به فاصله  یکردم، چه غلط کپ
 کنه. من و من کنان گفتم:  یگرفتم و با همون حوله خفه ام م

 بود.  ی_شوخ 

 ابروش رو داد باال و گفت:  یتا هی

 بود.   ی_که شوخ

 _صد در صد. 

  نیاالن بهتربپرس،   ایسه قدم به سمتم برداشت. آب دهنم رو قورت دادم. بهم زل زده بود، رو یال دو
 پس رفته گفتم:  ییراز بزرگ اوِن. با صدا دنیشن  یموقع برا

 ؟ یکن ینگام م  یمخف  یچرا مثل مامورا ،یصوف  ی_آقا

 داد و گفت:  رونی رو با حرص ب  نفسش

 خانم. ستمین  ی_من مامور مخف

 شدم و قد قد کنان گفتم:   ریآره؟ ش  یگ ی به من دروغ م حاال
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تونم   یم یجور  نی. اهیخوب یفهمم؟ اتفاقا نقشه  یبا انکار کردن من دروغت رو نم یکن  ی_ِا؟ فکر م 
  یخواد باهات م  یکه دلشون م یدم بعد هرکار  یدولت م  لیراحت ازت خالص بشم. تورو تحو  یلیخ

 کنن.

 شده گفت:   زیر ییزد و با چشم ها  واریبود، دستش رو باال سرم به د دهیقدم برداشت، بهم رس دو

 .  میمن مامور مخف ،یدرست گفت _اتفاقا

 رو به جلو آورد و گفت:   سرش

 اد؟ یفهمن م یکه راز من رو م  ییچه بال یدون ی_م

 دهنم رو قورت دادم. سرم رو تکون دادم و گفتم:  آب

 ؟ ی_چ

 و رو شد.  ریقلبم ز  د،یگونم کش یتر کرد، انگشت اشاره اش رو رو کیرو نزد  سرش

 گفت:  یآروم یصدا با

 . رنیم ی_م

. سرش رو به عقب برد و صورتم رو  دهی. حس کردم رنگم هم پرختیگرد شد. دروغ نگم قلبم ر چشمام
سر کار بودم. حاال هم خنده  دمی قهقه زد. تازه فهم هویلبش نشست.  یکرد، لبخند آروم آروم رو زی آنال

 ش زدم و گفتم:   نهیس  یام گرفته بود هم حرص. با مشت تو

 نمک.  ی_ب

 و گفت:   دیرو کنار کش  خودش

 . یخود نکن  یب یفکرا ی_تا تو باش 

 کاسه چرخوندم و گفتم:  یرو تو چشمام

 ؟ یست ی_واقعا ن
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 تخت انداخت و گفت:  یاش رو رو حوله

 ؟ یزد یحرف  ن ی _بر چه اساس همچ

بود.  ستادهیسرم ا یهم گره زدم، بهش نگاه کردم که باال یتخت نشستم و دستام رو تو یلبه  یرو
 بود. در آخر گفت:   دهیدادم. ابروهاش باال پر حی توض دیرو مختصر و مف   انیجر

 د؟ یفکر ها رو خودتون کرد نیا ی_همه 

 خنده اش رو گرفت. با حرص گفتم:  یرو تکون دادم. به زور جلو سرم

 .یکرد یفکر رو م نیهم ینخند تو هم بود ه؟یچ-

 شد و گفت:  یجد

 ن اول رک و پوست کنده سوال کنم. تونستم همو یکنم؟ م یفکر  نی همچ دی_چرا با

 گفت:  یبلند یبه در خورد، آزاد با صدا یا تقه

 تو.   ای_ب

خودش رو از کنار    یخاص خودش، عروسک به دست، به آروم ت یبا همون مظلوم انا،یباز شد و د در
 دلم ضعف رفت و گفتم:  دنشیکنار. با د دیدر کش

 _جانم خاله؟ 

 کرد و گفت:  بغض

 ...ای _ارش

 پام.  یتخت نشستم و گذاشتمش رو یبه سمتش رفتم و بغلش کردم. رو نگران

 کار کرد؟ یچ  ؟یچ ای _ارش

بود و انگار   ی طونی فضول و ش تینها یب یشد. بچه  یپسر عموم م یبه عبارت  ای  رام،یپسر عمو با  ایارش
  یا صورت ب  نای. در باز شد و خاله مدیصورتش کش  یرو گرفته بود. دستش رو رو اناید ششیبار ات  نیا
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  یتو یسرک فتم،ر نایتخت گذاشتم. به سمت خاله م یرو رو   انایخندون وارد شد. از جا بلند شدم و د
 و گفت:  دیاتاق کش

 همه منتظر شمان.  ن؟ییپا  نیای _چرا نم

 رو به سرم گرفتم و گفتم:  دستم

 .میایم گهیربع د هیبابا، تا  ی_ا

  یباغ گذاشتن و دارن  تدارکات شام رو م  یتو  یبزرگ یخب، گوسفند رو کباب کردن سفره  یل ی_خ
 دن.

 و گفت:   نییرو آورد پا   صداش

شام.   یبرا نجایا انی ب یک ین یاومده و قراره امشب خانواده  نییپا طونی که از خر ش نی_بابام مثل ا
 ه. ش یآزاد رو هم دعوت کردن. خالصه که بدجور شلوغ م  یخانواده 

 گفتم:  یکالفگ با

 خسته ام.  یل یبود؟ خ  یامشب م دی_حتما با

 گفت:  طنتی به پشت سرم کرد و با ش  یاشاره ا نایم خاله

 . دست بجنبون.ادی_الحق که پدر شدن بهش م

که خاله اشاره کرده بود، نگاه  یکرد و به سمت در رفت. سرم رو برگردوندم تا به سمت  یز یر ی خنده
هم  انایتخت نشسته بود و د یبلندش، رو   نیآست دیسف راهنی و پ  یشلوار مشک با  دمیکنم. آزاد رو د

  دبو کیضعف رفت، که نزد یاز پاهاش نشسته بود و در حال حرف زدن بود. دلم جور  یک ی یرو
 . به سمتشون رفتم و کنارش نشستم.وفتهیهمون وسط دست و پام به لرزه ب

 _بعد گرفت عروسک من رو پاره کرد. 

 کنم.  ی_غصه نخور عمو جون، خودم دعواش م 

 با تعجب گفت:   انایزدم. د یلبخند
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 ؟ یگ ی_راست م 

 خنده گفتم:  با

 به کارت نخواهد داشت.  یکار  گهیکنه چه جورم. د ی_دعوا م

 سرش رو باال آورد و به آزاد نگاه کرد. اناید

 عمو جون.  ی_مرس

 کنم. ی_خواهش م

  یکه از اتاق خارج بشه، برگشت و برا نیو به سمت در رفت، قبل از ا دیپر نیی پاش پا  یاز رو اناید
 قهیدو دق نیقشنگه، انگار نه انگار هم  یلیبچه ها خ  ی ایفرستاد. خندم گرفت، دن  ییآزاد، بوس هوا

 رفت.   ادشیزود  یل یت بود، خناراح  شیپ

 . ینی ری_دختر ش 

 شدم و گفتم:  نهیبه س دست

 ؟یبچه کنار اومد هی_چطور با 

 . ارهیروم باال ب ستیفرق داشت، در ضمن قرار ن نی_ا

 انگشت اشاره ام رو تکون دادم و گفتم:  د،یباال پر ابروهام 

 . یگ ی_راست م 

 _پاشو آماده شو، مهمون ها منتظرن. 

  ریزدم، ز یورق م  یکی  یک یطور که لباس هارو  نیتخت بلند شدم، به سمت کمد رفتم و هم یرو از
 لب گفتم: 

 ندارم بپوشم. یچ ی_ه

 صورتم گرفت و گفت:  یبرداشت. جلو یکاربن یسرم رد شد و سارافون آب یاز باال یدست
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 رو بپوش.  نی_ا

داشتم که  نانیموضوع اطم نیزد، به ا  یکه م ییها پی فتم، از لباس ها و ترو به دست گر سارافون
 نقصه. برگشتم به سمتش و گفتم: یاش ب  قهیسل

 _خب؟ 

 خب؟  ی_چ

 رون؟یب یاز اتاق بر  یخوا  ی_نم

 _چرا برم؟ 

 گفتم: کالفه

 لباس عوض کنم.  دیسرم با ری _خ

 سرم شوهرتم.  ریخ  رون؟ی برم ب  دی_چرا با

 گرد شده گفتم: ییچشم ها با

 ست؟ ین یکنم که ازدواج ما واقع یآورد ادی  دیخودت؟ هر دفعه با  یبرا  یگ یم ی_چ

لبش   یسرش بود. دستش رو رو یباال با،یبود، سرش به سمت من بود و تقر  دهیتخت دراز کش یرو
 گذاشت و گفت: 

 ؟ی_خسته نشد

 دادم و گفتم:  رونی رو ب نفسم

 ؟ ی_از چ

 حرف؟    نی_از تکرار ا
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  یدستم انداختم و وارد حمام شدم، در رو محکم بستم و رو یرو رو ازیمورد ن یص، لباس هاحر با
کرد تا   ی کار هارو م نیا یبزنه. همه  رونی ب مینشستم. گردنم رو تاب دادم تا خستگ یتوالت فرنگ

 کور خونده.  یبتونه من رو عاشق کنه. ول

  دم،یپوش یبه رنگ مشک یبلند  نینازک آست یسارافون  ری از جا بلند شدم و لباسام رو عوض کردم. ز 
داشت   یشد، فاق بلند یداشت، و کمر اون از وسط شکم شروع م یپهن و بلند یسارافون که بند ها

 کرد.  یشلوار، گشاد و اتو خورده بود. خط اتو هندونه قاچ م یو پاچه ها

کردم   ییهلو شیدادم. آرا یبه ته موهام موج کم س،یو با بابل  ختمیزدم، دورم ررو فرق وسط  موهام
که  دمیکلفتش رو کش هیخط چشم بود.  هی ازمندی به چشمام نگاه کردم، ن یو با عطر، دوش گرفتم. کم

 لب گفتم:  ری زدم و ز یچشمام سگ دار شد. لبخند

 . یصوف یکه سگ داره آقا  ستی شما ن ی_فقط چشما

انسان محال بود.  هیدرون  تی حجم از جذاب نیآزاد دهنم باز موند. ا دنیاومدم؛ با د رونی حمام ب از
. یزده بود، اون هم مشک ونیبار پاپ نیاول  ی. برادیبود به همراه کت و شلوار سف  دهیپوش یآب ی لهیژ

 ست بود.   ونیها و پاپ  نیبه پا کرده بود که با سر آست یبراق مشک   یکفش ها

 و گفت: سمتم برگشت  به

 . می_ست شد

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 . ادی_بهت م

 من هم نگاه کرد و گفت:  یسرتا پا به

 . ادی_به توهم م

بشر بود. با هم از اتاق خارج   نی قدر اون جمله رو به زور گفت که خندم گرفت، غرور اسم دوم ا اون
کشته  ه یه خاطر شکم بقکه ب یا چارهی ب ونیاون ح ادیبود.   دهیعمارت چرخ یکباب تو یبو م،یشد

  یکه من حام دمیرس  یموضوع م نیشد. کم کم داشتم به ا  یافتادم، اشتهام کور م یشده بود م
 سپر کرده، بازوش رو به سمتم گرفت.  نهیآزاد س م،یدی. به دم پله ها رسواناتمیح
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 بهم انداخت و گفت:  ینگاه میبهش نگاه کردم. ن ین یبدب  با

 حفظ ظاهر.   یفقط برا ست، ی_به خاطر شرط ن

عمارت باز   ی در ورود م،یرفت  نییرو کج و کوله کردم و دستم رو به دور بازوش انداختم. از پله ها پا  لبام
ما  ی. نگاه ها رومیرفتن. وارد باغ شد یطرف باغ به اون طرف م  نیبود. همه با جنب و جوش از ا

 زدم.  یکرد، بهش لبخند یمبه ما نگاه   یبا خوشحال یک یبرگشت. ن 

از تر از همه، من براش خوشحال بودم.  شیدو خانواده خوشحال بود، ب نیبود از صلح ب  مشخص
 ماست.  یزندگ  یچاله تو اهیس نیو نداشتن ش، بزرگتر یز یخانواده مهم تر از هر چ 

 یدیبار مسفر سف  هی یفوق العاده بلند باال بود. سفره  دن، یچ دهیرو کنار هم به هم چسب  زیم نیچند
 و دو نوع نوشابه گذاشته شده بود. وانیل هیانداخته بودن و کنار هر ظرف،  ز یم یرو

 فرهاد و خانواده اش، و البته فربد. یهمه بودن. حت بایتقر م،ینشست یصندل   نیتر  کینزد یرو

 ه فربد خورد و لبخندش به کل پاک شد. کرد، چشمم ب یطور که با همه سالم م نیهم آزاد

 لب گفتم: ریپاش گذاشت. ز یبود گرفت و رو زیم  یمن رو که رو دست

 ؟ یکن  یکار م ی_چ

 کنم!  ی_دارم از قلمرو ام مراقبت م

 به من داشت؟  ی_قلمروت؟ چه ربط 

 قلمرو من ساکنه.  ی تو یعن یمال مِن،  یعنیمن باشه،  یشناسنامه  یکه تو ی_اسم هرک

 لب گفتم:  ری . زیکنم و تو مال من یگفت که دارم از تو در مقابل فربد مراقبت م  میکردم، مستق  کپ

مِن، و من مال  میحر یعرض شونه هام باشه، ول یاگه به اندازه   یخودم رو دارم، حت  می_منم حر
 . ستمین یکس

 هیخودم بودم،  یگرفتم باال، من ملکه  شد. سرم رو رهی بهم خ   ن،یسنگ یرو برگردوند و با نگاه  سرش
  یطور آرزوهاش در مقابل دشمن هاش دفاع م نیکه از جسم ش، احساسات ش، و هم یدختر قو
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 نیشد. ا  یم هیقض نیا ریاحساسات من درگ دینه با ، یباز  نیا یتو یکنه. آزاد دشمن من نبود، ول
نداره، کم از  ییطور آرزو نیرفته و هم  نیکه روح ش از ب یانسان ینبود، ول یمرگ و زندگ  یباز  ،یاز ب

بازنده باشم و احساساتم رو ببازم، مشخص   یباز  نیا یکردم اگه تو یآدم مرده نداره. احساس م
احساسات م   زا یز یکه من رو ترک کنه، چ نیبعد از ا ی. راستادیبه سرم م ییبعد از اون، چه بال  ستین

 مونه؟   یم  یباق

 . دم یکش رونیدستش ب ر یحرف هام. دستم رو از ز  نیتر از ا یمن قوببازم،  دینکنم، نه با فکر

بهش دهن بزنم، چون مطمئنم   دیعنوان نه با چیچشمم به گوشت افتاد، به ه دم،یاز غذا کش یکم
چشمم  یجلو چارهیدست و پا زدن گوسفند ب  یشد، صحنه  یدندونام له م  ری اون گوشت ز یوقت
 شد.  یم یتداع

 از برنج که برداشتم، با تعجب گفت:  یمقدار کم  دنیبا د آزاد

 ؟ یدار  ی_گوشت بر نم

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 _نه اصال. 

 _چرا؟ 

بخواد از اون گوشت   یو هرک وفتم،ی یزبون بسته م ونیاون ح  ادیخوام بخورمش،   یم ی_چون وقت
 . هیرحم  یبخوره، آدم ب

 ود رو کنار انداخت و گفت: گوشت ب  یتکه ا یکه حاو یچنگال د،یباال پر ابروهاش

 نباشم.  یرحم  ی دم آدم ب یم حی _ترج

. بعد از غذا خوردن،  دمیجمعش کردم و به غذا خوردنم رس عیلبام نشست. سر ی رو یلبخند ناخودآگاه
  یول  ادی. فربد جرعت نداشت به سمتم ب میشده بود، نشست  دهیباغ چ یکه تو ییها یصندل یرو

 هنگا نیا یکه آزاد هم متوجه  نیکرد. مثل ا یچپم م یلقمه  هی نگاهش بدتر از اومدنش بود، داشت
 شد که گفت: 
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 _پاشو. 

 گفتم:  متعجب

 _چرا؟  

 دنبالم. ای پاشو ب االی_

بلند شدم و به دنبالش راه   یصندل یاز جا بلند بشم، راه افتاد به سمت انبوه درخت ها. از رو نذاشت
بود.  ستادهیا بی . پشت به من، دست به جستادیاز حرکت ا د،یرس  یخلوت یبه جا یافتادم. وقت
 و گفتم:  ستادمیکنارش ا

 ؟ یچ یجا برا نیا یدی همه راه منو کش نی_ا

بکشه. هنوز هم دستش درد  رونی ب  یدست هیکرد کتش رو  یدر آورد و سع بشی ج  یرو از تو دستش
 . ارهیرد و قادر به تکون دادنش نبود. کمک ش کردم تا راحت کت رو در بک یم

 سمتم گرفت و گفت:  به

 تن و بدنت باشه. یرو کهی اون مرت ینگاه ها ادی _بپوشش، خوشم نم

 زده گفتم:  شوک

 _آزاد؟

 .االیصدام نکن،  یطور  نی_ا

مردونه   رتی غرور و غ  هیها  نیا یقند تو دلم آب شد. به خودم تشر زدم که باور نکن، همه  لویک لویک
بهم برخورد، از   ییجورا هیخواد قدرتش رو به رخ فربد بکشه.  یم یطور  نیبه تو نداره. ا  یاست. ربط

 ده. یداره خودش رو جلز و ولز م  لیکه نه به خاطر من بلکه به خاطر اون دال نیا

 خودم تنت کنم.   ای یپوش  ی_م

 .نمی بده من بب ،یخواد با اون دستت کار کن   ی_نم

 و شکم.  نهیس  یرو گرفتم و به تنم کردم، اون قدر بزرگ بود که کل بدنم رو گرفته بود، حت کت
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 _دستت رو بده به من. 

 

 حرص گفتم:  با

 ؟ یچ ی_دستم برا

 ! االی. ارینکن، حرص من رو هم در ن یقدر لجباز  نیا ای_رو

رص، دستم رو محکم به دستش دادم. سفت فشرد که آخم در اومد، فشار دستش رو کم کرد و  ح  با
  یصوف یآقا   نیاز ا ییها زی. امشب چه چادی کرد، کم مونده بود شاخام در ب ی لب معذرت خواه ریز
  یآورد. رو رونی ب الی و من رو از عالم فکر و خ دی. دستم رو به دنبال خودش کشدمیو شن دمید

ها برام بزرگ بود و اضافه اش از   ن یپاهام گذاشتم. آست ی دستام رو رو ،یکنار هم نشسته بود  ،یصندل
 و گفت:  ستادیکنارمون ا نایانگشتام رد کرده بود. خاله م

 . نی برقص  نیآهنگ آروم گذاشتم، پاش هی_

 فت: رقص و گ ستیسمت پ  دمیآزاد دستم رو گرفت و بلندم کرد. کش یمخالفت کنم ول خواستم

 ؟ یتانگو بلد نمیبب  ،یرقص  یهمه باله م نی_ا

 _معلومه که بلدم.

 خب.  یل ی_خ

قبل هم هوش از سرم   یکه دفعه   یبود، همون یشروع کرد به نواختن.همون آهنگ تکرار  آهنگ
 پروند. 

 عوض شد انگار  یهمه چ میتو زندگ ی_تا اومد

 بار  نینداشت تا عاشق شدم ا یعشق معن واسم

 انگار به تو شدم گرفتار  دمتیتورو د تا

 دم یچشاتو د یوقت میتو زندگ یاومد تا
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 گم یآدم د هی گهید دمیکه د یاز روز  تورو

دستم رو  م،ی دیآهنگ رس  یجا نیبه ا  یوقت  یول م،یدیرقص یاون لحظه دست در دست هم، آروم م  تا
 وادار کرد. دنیباال برد و من رو به چرخ

 جاتو    یشکیه  رهیگ ی_دارم هواتو نم 

 دل و جونم براتو  ای بگم از عالقم ب یچ

 ی م یزندگ لیکه تو دل یندون  نویا دیشا

عطر   دم،یکش  یق یبغلش فرود اومدم، دستم رو به بازوش گرفتم، سرم کنار بازوش بود. نفس عم یتو
 پخش شد.  مینیب  ری تلخش ز

 تو  ای گهیکس د چیه  ایبگم بهت،   نویا بزار

 اون هم خوب بلد بود برقصه. م،یخورد یآهنگ تکون م  تمیر با

 _به تو حس دارم و حسم به تو ته نداره 

 لب با آهنگ خوند:  ریز

 _به تو حس دارم و حسم به تو ته نداره 

 قراره  یتو دارو نداره من ب عشق

 دارم  یمن چه حال  یبفهم   یستیکه جام ن  تو

 لحظه از سرم درارم  هیشه  یتو نم  فکر

 : سکوت کرد و من ناخودآگاه خوندم  اون

 قلبم  ریس گهی د ایتو از همه دن ری_غ

 قلبم  هیهر ثان گهی ره د یتو داره م واسه

 هواتو یزنه به سرم ه یم گهید ستیمن ن دست
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  یبهم م یبود، آرامش دهیسرم نشست، و من مثل قبل، سر و دستم به بازوش چسب  یآزاد، رو ی چونه
 وقت نداشتم.  زمزمه کرد:  چیداد، که ه

 جاتو  یچک یه  رهیگ ی_دارم هواتو نم 

 دل و جونم براتو  ای بگم از عالقم ب یچ

 ی می زندگ لیکه تو دل یرو ندون  نیا دیشا

دل شکسته. از خودت دفاع کن.   هیو  یی آخرش تو ،ینخور. اگه بباز  ا،ی حرف هارو نخور رو نیا گول
 .دیچ یپ  یگوشم م ی. صداش توینینزار صدمه بب 

 تو. ای گهید چکسیه ایرو بگم بهت   نی_بزار ا

رو ترک کردم.    ستی ازش جدا شدم و با سرعت، پ عیتحمل کنم، آهنگ هم تموم شد، سر نتونستم
 برداشتم و وارد عمارت خلوت شدم.   یبلند یقدم ها د،یگلوم رو چسب یل یدل یبغض ب 

 دادم و با مشت، آروم به در ضربه زدم. هیدر تک  به

 هی د؟ی . چرا دست و دلت لرزینبود فیقدر ضع نیتو ا  ه؟یتپش قلب و بغض چ  نی، ا_آروم باش
 و روت کرد.   ریطور ز نیاهنگ ا

 رو به گلوم چسبوندم و گفتم:  دستم

 شم.  یزود خام م  دمی_به من محبت نکن، من محبت ند

بود و    کیشد. اشکام رو پاک کردم و وارد اتاق شدم. تار ریخودم، اشکم سراز  یهمه بدبخت نیا از
تخت دراز   یو رو  دمیلباس راحت پوش هیسوت و کور. چراغ رو روشن نکردم و لباسام رو در آوردم. 

  تنها که گرفتارش شده بودم.  ی نکبت یزندگ  نیزل زدم. دلم گرفته بود از ا کی . به سقف تاردمیکش
 یشم که م  یم یز یبالخره اون چ یوقت هی ،یروز  هیکه   نیدرد بود، فکر به ا نیکه مسکن ا یز یچ

 که براش تالش کردم.   یز یخوام، همون چ

 .هیک  دمیفهم دیچی اتاق پ  یکه تو یعطر  ی اتاق باز شد، خودم رو به خواب زدم. از بو در
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که به پشت پلکام خورد، معلوم بود که فقط چراغ خواب   یبسته شد و چراغ روشن شد، از نور کم  در
رفت، ضربان قلبم باال رفت،   نییباال پا   یآهسته بلند شد. تخت کم یقدم ها  یرو روشن کرده. صدا

لحظه  هی اون قدر آروم بود که  د، یچی گوشم پ یآرومش تو یخواست؟ صدا ی م  یتخت من چ یرو
 شنوم.   یاشتباه م کردمحس 

  یبزرگ رییتغ هی ،یکه باعث شد یدار  یبه کل عوض شد، تو چ  زیهمه چ م،یزندگ یتو یاومد ی_از وقت
 نرفتن.  یبودن، برا ینکن برا بندیمن رو پا ،یکه هست یباش یاون جور  دی رو حس کنم؟ تو نه با

 بسته شدن در.  یتخت بلند شد، دور شدنش رو حس کردم، و بعد از اون صدا یاز رو آروم

 

 

 

26 

نداشت. باز هم به همون  قتیدونستم حق یم  دم،یشن شبیبود که د  ییصحبت ها ری فکرم درگ هنوز
 . ستادمیآموزشگاه، ازحرکت ا یشرط مسخره ربط داشت. فرمون رو چرخوندم و جلو

  ری آموزشگاه نگاه کردم. ز یدادم و به تابلو رونی شدم و کوله ام رو برداشتم. نفسم رو ب ادهیپ  نیماش از
 لب گفتم: 

 . تی موفق یبه سو  شی_پ

بود که   ی. رنگشون هموندمیآموزشگاه شدم، لباس باله رو به تن کردم و جوراب ها رو پوش وارد
 ! یعاشقشون بودم، نارنج 

 توجه وارد اتاقم شدم و   ی. بومدی یاز سالن م  ییو کوفته وارد عمارت شدم. سرو صداها خسته

  یم. قرمز بودن و درد ممبل نشستم و جوراب هام رو در آورد یرو دن،یکش یم  ریرو بستم. پاهام ت  در
از جا بلند شدم. به   یبا کنجکاو نه،ی آ یرو یصورت  یبرگه  دنیمبل دراز کردم، با د یکردن. پاهام رو رو

 شده بود:  نوشته یز ینوشته بود. برگه رو کندم، با دست خط تم  یز یرفتم، حتما آزاد چ نهیسمت آ
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 . میکن، قرار شام با دادمهر دار ی_امشب وقتت رو خال 

باشه بهش بگم بدون مشورت با من برنامه  ادمیمردم.  یم یدادم، داشتم از خستگ رونی رو ب نفسم
 . رمی بگ عیدوش سر هیگرفتم  میانداختم و تصم ز ی م ی. برگه رو رونهینچ

نشستم. سشوار رو برداشتم و مشغول   زیم یتنم، رو یتو یاومدم، با حوله  رونی از حمام ب یوقت
زنگ خورد. طال جون   لمیکامال خشک شدن، شونه رو برداشتم، موبا یخشک کردن موهام شدم. وقت

 .دمیموهامم شونه کش نیرو به شونه ام چسبوندم، در همون ح  یبود، تماس رو جواب دادم و گوش

 _سالم بر طال جانم، حال شما؟ 

 پخش شد:  یشادش پشت گوش یصدا

 دخترم؟ یخوب زم،یماهت دختر عز یسالم به رو_

 . می_خداروشکر هم من هم آزاد خوب

 جا.   نیا نیایشام ب یبرا  ن،یندار ی_خداروشکر، زنگ زدم بگم که فردا شب اگه کار 

 دونستم.   یبود، آزاد رو نم   یمن که خال یفکر کردم، برنامه   یکم

 .میایچشم م م،یندار ی_نه کار 

 قطع کنم مزاحمت نشم. زم،ی _قربونت برم عز

 شما.  نیمراحم ه؟یچه حرف نی_عه ا

 _قربونت خداحافظ. 

 _خداحافظ.

پشت سرم   ،یگذاشتم. موهام رو کامل شونه کردم و گوجه ا زیم  یرو رو یرو قطع کردم و گوش  تماس
ت و گردنم زدم و از  که همرنگ لبام بود، رو زدم. عطر به مچ دس یکمرنگ یزدم و رژ صورت   یملیبستم. ر

  راهنیمونده بود. پ یساعت تا شام باق  هیبلند شدم. به ساعت نگاه کردم، هفت بود و  یصندل یرو
 به تنم کردم.  نیج لرسوت یو ب دمیپوش یسه ربعه ا نیآست دیسف
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به در اتاق   یرفتم و تقه ا رونیبود. از اتاق ب  لیتکم  ی به پا کردم. همه چ  دی سف  یکتون  یها کفش
 گفت:  یبلند یدم. با صداز یک ین

 تو.   ای_ب

 برداشت و گفت:  شی من دست از آرا دنی رو باز کردم، مشغول حاضر شدن بود. با د در

 ماهت. ی_به به، سالم به رو

 ؟یهنوز آماده نشد  اهت،ی_به چشمون س

 گفت:  یناراحت با

  ادشیرستوران، رزور هم نکرده بود  میتا بر ادیتونه ب ی_نه، راستش دادمهر زنگ زد گفت که امشب نم
 که کنسله. نیرفت، مثل ا

 شد، لبم رو کج و کوله کردم و گفتم:  یخال بادم

 تو ناراحت نباش.  میکن  یبه حالش م  یفکر  هینداره،  یب ی_ع

 م؟ یبخور یشام خودمون  هیباغ  نی هم  یتو هی_نظرت چ

 بود. سرم رو تکون دادم و گفتم:   یفکر خوب د،یباال پر ابروهام 

 ما جدا.   یخانم بپزه برا هیدم سم یشام رو سفارش م  ه،ی_فکر خوب 

 . میش یهمون جا م  میانداز یانداز م ریز هیباغ  ی_تو

و   میرفت کین  کیبار با مامان و بابا بود که پ  نینکردم، آخر یکار  نیوقت بود همچ یلی زدم، خ یلبخند
 بار بود.    نیآخر

 .میبزن بر  ه،ی_عال

 خانم مشغول شام درست کردن بود. هیرفتم. وارد آشپزخونه شدم، سم نیی عجله، از پله ها پا  با

 گفتم:  یبلند یبه ذهنم زد. با صدا  یسفارش بدم، فکر  یدونستم چ ینم
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 خانم؟  هی_سم

 قلبش گذاشت. نفس زنان گفت:  یو روو دستش ر دیجا پر از

 ه؟یچه کار نیدختر. ا ی_سر دلم رو برد

 رو لوس کردم و گفتم:  خودم

 غذا سفارش بدم و برم.  هیاومدم  د،یببخش-

 اش رو کنار گذاشت و گفت:  مالقه

 _شما جون بخواه، بفرما؟

  میبند و بساطش رو آماده کن تا حدود ن م،یکباب کن یامشب ماه یبرا م یخوا یخانم م  هی_سم
 سراغش. امیم گهیساعت د

 چشمم گذاشت و گفت:  یرو رو دستش

 چشم. ی_به رو

دستش، و با   یتو دیخر یها سهی که با ک  دمیرو د ایاومدم، دن رونیو خندان، از آشپزخونه ب  خوشحال
 زد:  یاز کنارم رد شد. فرهاد به دنبال اون، کالفه وار داد م تیعصبان 

 کارت کردم آخه؟  یمگه من چ ای_دن

 . اری_ساکت شو اسم من رو به زبونت ن 

 برات؟  دمیمگه پنج تا نخر ؟ یازم ناراحت دمیرو نخر یون یلیدو م یمانتو هی دلم، فقط چون  زی _عز

چرا   یایمخارج بر ب نیاز پس ا ی تون  ینم  یهارو داره، وقت نیازدواج کردن هم ستم،یتو ن  زی _من عز
 ؟ یر یگ یزن م

 کرده بود.  ر ی تو گ شی صاحاب شده پ یدل ب نی_چون ا
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گرفته بود، رها کرد و تند تند از پله ها باال رفت، فرهاد   یکه تا اون لحظه دستاش رو به نرده ها ایدن
 بزرگ بشه.   ستیوقت قرار ن چیه ایدن نیهم به دنبالش. سرم رو با تاسف تکون دادم، ا 

به برداشتن   یاز ی خداروشکر باز بود و ن دم،یرس یو به در انبار   دور زدم هیرفتم، عمارت رو   رونی در ب از
رو برداشتم    میبرق رو فشار دادم، روشن نشد. حتما سوخته بود. گوش  دینبود. در رو باز کردم و کل دیکل

و چراغ قوه اش رو روشن کردم. به اطراف نور زدم، همه جا رو تار عنکبوت و خاک گرفته بود. چشمم 
 قرمز افتاد.  یبا چهارخونه ها  دیسف راندازیبه ز

تکوندن حل بود.   هیبا    یخاک گرفته بود ول یرو برداشتم. کم راندازی اطراف رو کنار زدم و ز تارعنکبوت
از وحشت زدم. چشمام رو با   ی غیفرد مقابلم، ج  دنیبزنم، با د  رونی ب  یسرم رو برگردوندم تا از انبار 

آزاد  یبالفاصله صدا وخورد  یگفتم. شونه هام تکون یلب تند تند بسم اهلل م  ر ی شدت بسته بودم و ز
 : دم یرو شن 

 منم. منم نترس!  ا، یرو-

 . دمیکش یق یراحت، نفس عم الیآزاد، با خ  یچهره  دنیباز کردم، با د یرو به آروم چشمام

 در کنار رفت و گفت:  یجلو از

 ؟یکرد یکار م  یجا چ  نیا رون،ی ب  ایب_

 انداز رو باال آوردمو گفتم:  ریز

 شد؟  داتیمثل جن پ  هو ی . چرا نی_به خاطر ا

 کرد و گفت:  بش یج  یرو تو دستش

 دزد نباشه. نمی خواستم بب  یانبار، م ینفر چمباته زده تو هی دمیاطراف بودم، د  نی_هم

 رفتم و گفتم: یغره ا چشم

  م؟ی_دزد هم شد

 ؟ یچ  یبرا راندازینداشتم، ز یمنظور  نی_نه همچ



 ی آقا و خانم صوف 

387 
 

 هم مال شماست.   یزحمت کباب کردن ماه  م،یخور یباغ شام م  یرستوران تو ی_جا

 ابروش رو باال برد و گفت:  یتا هی

 اومد.  یکه خوشت نم ی_از ماه

 اد؟ی ب دینکنه نه با اد،ی خوشم م گهی_حاال د

 زدم؟  یحرف   نیهمچ  ،یدار  اری_اخت

 م و گفتم:کنارش رد شد از

 بردار از همون جا.  یخوا  یرو م  یز یانباره هر چ یکباب کردن تو یبرا ازیمورد ن لی_وسا

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 گردم. ی برم رمیتماس بگ هی_

انداختم. سرم رو برگردوندم و بهش نگاه کردم، پشتش به  نی زم یانداز رو رو ر یرو تکون دادم، ز سرم
انگشت گرفته بود و انگشت   هی رو با  لی بود. موبا بشیج یدستش تو هی شه،یمن بود و مثل هم 

  یندلبخ مچهیدلمم بهش گرم شد و ناخودآگاه ن  یدونم چرا، ول یزده بود. نم  لی موبا ری شستش رو ز
 زدم. 

 ؟یت جا دادنگاه یهمه عشق رو چطور تو نی_ا

 زد؟ یحرف م  یحرف رو زده بود نگاه کردم. از چه عشق نیکه ا یک ین به

 داره. گهینفر، به نفر د هیکه  یعالقه و وابستگ هی_به نظرم عشق وجود نداره، فقط 

 انداز نشست و گفت:  ری ز یرو

  یعنیعشق  یدون یو عالقه رو داره، اصال م یاز وابستگ یمعن هی_از نظر من وجود داره، عشق هم 
 ؟یچ

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم
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 _نه!

دوم کلمه، به  نیعالقه، ش یحرف اول عشق، به معنا ن یخوده کلمه اش نهفته، ع  یعشق تو ی_معن
  ی. عشق همون واستبگیقلب دیشد یشه عالقه   ی. در کل میقلب  یو در اخر، قاف به معنا دیشد یمعنا
  دنش،ید ی کنه برا یم یقرار  یقلبت ب ،یش  یدلتنگش م دینباشه، شد یحاد تر، مثال وقت از نوع یول
 شه.  یبا اون قشنگ تر م یزندگ ،یدون  یگذره، م یروزت سخت م  شین یروز نب هی

مسخره   زیچ هیکردم  یقدر خوب عشق رو درک نکرده بودم، فکر م  نیحرف هاش شدم، تا حاال ا محو
اعتقاد رو داشتم، عشق و  نی . هنوز هم همادی یم ش یآدم ها پ یکه برا زی چ  نیاست، مسخره تر
 طوره.  نیمن هم یشه. حداقل که برا یآدم م  شرفتیازدواج مانع پ

 مثل دادمهر دکتر شو.  ؟یر یگ یاش رو نم  جهیخارج، چرا االن نت یتو یهمه درس خوند نی_تو که ا

 گفت:  انداخت و ریرو به ز  سرش

  دمیبه خاطر دادمهر بوس یآرزو رو داشتم، ول نیطور بشه، بالخره چندسال هم نی_دوست دارم که ا
هستن. و  پلمهیخانواده فقط د نی ا یزن ها ی. همه یگذاشتم کنار. خودت از خانواده ات که خبر دار 

 . هیادیمدرک دار هم هستم ز هیکه من  نیهم

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 وقت ازش نگذر!  چیه ،ی که دکتر بش نهی_اگه واقعا آرزوت ا

 کردن و کنار من نشست.  کی . با هم سالم علدیبزنه که آزاد رس  یرو باز کرد تا حرف دهنش

 کرد.  تی سردم صرا یدستش به شونه ها یشونه ام انداخت، گرما یرو رو دستش

 رسه؟  یم  ی_دادمهر ک

 .ادیم گهیساعت د میتم، گفت تا ن_باهاش که تماس گرف 

که نشسته  ییشدم از بودن دادمهر. آزاد از جا بلند شد و به سمت لب استخر رفت. جا خوشحال
 .میاز استخر نشسته بود  ،ی ده متر  یبا فاصله  ییچمن ها یاستخر بود و ما رو کینزد م،یبود
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بساط کباب کردن رو به راه استخر نگاه نکنم. آزاد  یکردم تا حد امکان به آب و گود یم یسع
  یکه از قبل آماده کرده بودم رو جلو ییها وهیرنگ کنار دستم، ظرف و م   یسبد کرم یانداخت. از تو

 کندم گفتم: یبرداشتم و همون طور که پوست م  یبیرومون گذاشتم. س

 از خودت بگو.  کمی شناسم،  ینم  ادیمن تورو ز یک ی_ن

دارم   یر ی. مادر و پدر پشیدیخواهر دارم که د هیفقط  نم،ییمتوسط رو به پا  یخانواده   هی_فرزند اول 
اون هم به  قیو از طر  رمیبگ هیرو تالش کردم تا بورس می که پدرم معلم بود و مادرم خانه دار. کل زندگ
 .نیخارج برم، هم درس بخونم و دکتر بشم. هم 

 دهنم گذاشتم و گفتم: ی رو تو بیاز س یا تکه

  یاش رو هرچ  هیکنم، بق یموفق بشم. دارم براش تالش م نیبالر هیبود که  نی من ا یآرزو نی_بزرگتر
 شه.  یخدا بخواد م

 . شاهللی_ا

که از وسط دو نصف شده بود رو به    یبزرگ یماه یحاو ین ی خانم با عجله از کنارمون رد شد و س هیسم
که اومده بود رو دوباره با عجله برگشت.    یخانم، راه ه یداد، آزاد تشکر کرد و سم یصوف  یدست آقا

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 زنه. یمشنگ م کمی_

 و گفت:   دیخند یک ین

  ؟ییخانم کجا یک یزد ن یزدم، داد م یتخت داشتم سوهان م یاتاق من، رو یخوبه، اومد تو نی_ا
 تخت نشسته بودم. یحاال من رو

آزاد همون  دمیلحظه سرم رو برگردوندم د هی دم،یخند  یخنده، دلم رو گرفته بودم و م  ریزدم ز یپق
انداخت و به  نیی داد، بهم زل زده بود. خندم رو خوردم، سرش رو پا یطور که بادبزن رو تاب م

 بادزدنش ادامه داد. 

 .ی_چه نگاه عاشقانه ا
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 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند

 کنه.  یداد م ینگاهمون ب ی_آره عشق تو

 زد و گفت:  یلبخند

 پابرجا باشه. شهیعشقتون هم ی. اله ـــزمی_عــز

ه، جمعتون جمعه، خوب شد زود رس ـَ  . دمی_بــ

از شاخه   یکی  یبا شوق از جا بلند شد و به سمت دادمهر رفت. کتش رو از تنش در آورد و رو یک ین
 کردم. یدرخت انداخت. از جا بلند شدم و با دادمهر سالم و روبوس یها

 گفت:  یبلند یاز من جدا شد، دستاش رو باز کرد و به سمت آزاد رفت، با صدا یوقت

و زور و بازو رو به خانم ها نشون  نیرو به دست گرفت   استیر نمیب  یم  ز،ی_درود بر شوهر خواهر عز
 ن؟ید یم

 با خنده گفت:  آزاد

 . یو شام رو آماده کن  یر ی رو به دست بگ یچ ی و ق شی خودت ر یتون  یم ،یدار  را ی_اخت

 و گفت:  دیکوب چارهیآزاد ب یشونه  یداد و رو رونی نفسش رو ب دادمهر

 توِا. ی  ستهیرو خودت نگه دار جنتلمن بودن شا یچ ی و ق شی _راستش ر

 کنه. دستم رو بردم باال و گفتم:  یخواست تنبل   یچطور م نی گرفت، بب خندم

 قدر از شوهرم کار نکش.  نیدادمهر، ا ی_ه

شده    نینفر یکلمه  نیبار بود که ناخواسته ا نیدوم نیکه زدم خودم تعجب کردم، شوهرم! ا یحرف  از
سرش رو محکم باال آورد، مطمئنم گردنش رگ به رگ شد. سرم رو به   هوی. آزاد دی پر یم رونیاز دهنم ب

 شدم.  یانداز مشغول باز  ریز یها شهیداختم و به ران ریز

 شما دوتا.  نی قربونتون برم چقدر خجالت ی_آخ
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فاصله گرفت و   ویکی زنه. دادمهر از بارب  یحرف بزنه م   دیهم هر موقع که نه با یک ین  دم،یرو گز لبم
 گفت: 

 در بره.  یخستگ  کمیآب  یآزاد تو هم بپر تو م،یاستخر کیزنم حاال که نزد یبر بدن م  یآب هی_من 

 داد گفت:  یطور که باد بزن رو تاب م نیهم آزاد

 . امیمن م گهید قهی_برو دو دق

 به شونه ام زد و گفت:  یک ین

 م؟ ی_چطوره ما هم بر

 گفتم:  عیسر

 .نی شما بر امی_نه من نم

 با اصرار گفت:  ی کیمن مکث کرد. ن یچشماش رو باال آورد و رو آزاد

 گذره. یخوش م گهید میبر ایه چرا؟ ب _آخ

 به من انداخت و گفت:  ینگاه هی دادمهر

 . ادی. بخواد می ک ین گهی_اصرار نکن د

 تا بهم نگاه کنه گفت:  رهی که زحمت بکشه و سرش رو باال بگ نی با پوزخند، بدون ا آزاد

 ؟ یترس یم ه؟ی_چ

 گفتم:  تی شدم و با قاطع  یجد

 _نه!

 ترسم. یعمه ام، چقدر هم که نم جون

 ؟ یبه تن بزن  یآب هیو با ما   یش  یچرا پا نم   یترس  ی_پس اگه نم 
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 گفتم:  ع یبزنه سر ی که دادمهر حرف نیبزنه، قبل از ا یدادمهر دهنش رو باز کرد تا حرف  

 باشه. یکن  ی_آره، چون اصرار م

  یونست از آب وحشت دارم، ولد  یشد. خوب م دهیدادمهر ورقلمب یبلند شدم، چشم ها نیزم  یرو از
جا برم    یبدونه. غرور ب یکس د یبودن من رو نه با فی موضوع رو ازاد بفهمه. ضع نیخواستم ا ینم

 انداختم. نیزم  یحرکت، کش موهام رو باز کردم و رو هیداشته بود. با 

ان قلبم رفت  به آب نگاه کردم، ضرب ستادم،یاستخر ا یلبه  یکرد، رو یبا دهن باز بهم نگاه م دادمهر
 رو کنار گذاشت؟ فکر نکنم.  ایفوب یراحت نیشد به ا یهزار. مگه م یرو

من سرتق تر   ی" ولوونهید یزد " بس کن دختره  ینگاهش داد م یبه دادمهر انداختم، تو ینگاه مین
ابروش رو باال داده  یتا هی نهیحرف ها بودم. سرم رو برگردوندم و به آزاد نگاه کردم، دست به س نیاز ا

که   نیقبل از ا د،بزنه، االن وقتش بو یکرد. دادمهر دهنش رو باز کرد تا حرف  یبود و بهم نگاه م
دم. چشمام رو به  استخر، لرزه به تنم افتاد. دستام رو دور زانوهام جمع کر یتو  دمیپر اد،ی صداش در ب

 افتادم.   میبچگ ادیشدت بستم، دروغ نگم دستام به لرزه افتادن،  

 "فلش بک" 

 زدم:  غی شلوارم رو باال دادم، ج یخنده به سمت آب رفتم، پاچه ها با

 . نی آب رو بب ،یی_بابا

 .نمی بغل بابا بب ای ب زم،ی_دختر عز

 داشت.   یخوب  تی نرو دراز کردم و به آغوشش پناه بردم. چقدر احساس ام دستام

 ؟یتر از همه ا زیتو عز  یدون ی_م

 خنده گفت:  با

 ؟ ی_پس مامانت چ 

 رو به دهنم گرفتم و گفتم:  انگشتم
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 تر.   شی تورو ب ی_اون رو هم دوست دارم، ول

 بلندم رو کنار زد و گفت:   یکم ینارنج یموها

 گه؟ ی م یما چ یساله  شی دختر ش نی _خانم؛ بب

 شهیهم یزد و با صدا  یسرم بوسه ا یآروم به سمتمون اومد، رو یمثل فرشته ها، با قدم ها مامانم
 آروم و پر از آرامشش گفت: 

 گه؟  یم ی_چ

 گفتم:  یآروم یبابا چسبوندم و با صدا ی نهیرو به س سرم

 _ِا نگو.

 و گفت:  دیخند  بابا

 خب.  یل ی_خ

گذاشت. از غفلت مامان بابا استفاده کردم و   نیزم یبابا رو صدا کرد. من رو رو یلحظه، مرد همون
شد   یپام خال  ریکه برداشتم، ز یآب فرو رفتن، با قدم بعد یزانو تو ی. پاهام تا رودمیدو ای به سمت در

که به  یدی آب رو که همه جا رو فرا گرفته بود. تنگ شدن نفسم، فشار شد دمید یو با کمر، افتادم. م 
. دستام رو باال آوردم  دید یتر از قبل تار م  شیکه هر لحظه آسمون رو ب  ییو چشم ها ومدی یام م هیر

 آرومش گفت:  یبا لبخند و صدا دم،یآب د ری و به سمت باال چنگ زدم. بابام رو ز

 . ستی_االن وقتش ن

 رفتن زوده دخترم.  ی_االن برا

 زد.   یحرف رو م  نیکج شده، ا یبود و با لبخند و سر  دهیبود که به بابا چسب مامان

 : دمیاز دور شن ییرو با تموم وجود حس کردم، صدا  نمیس یقفسه  یمحو شدن، فشار رو ریتصاو

 .هیادی من ز یبرا هیتنب نیمجازاته، ا نی بدتر نی_ا

 : دم یرو شن  غرشش
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 . ی_خوب شو لعنت

کردم.   یدادم. احساس سبک یشش هام رو پس م یتو یزدم و آب ها یبا شدت سرفه کردم، عق م 
نگران ش رو   یقدر تار نبود، چهره  نیپر از ستاره تا حاال ا ی رهیآسمون ت دم،ید یرو تار م   ریتصاو

 . دمیشن ی. صدا هارو از دور  مدمیصورتم د یدرست باال

 . ایخدا ایخدا ی_وا

 شکرت.   ی_اله

 امام زمان. ای_

که قطره قطره آب از   سشیخ ی آزاد با موها یبود، حاال چهره  نیسنگ نمیس  یگرفت، قفسه  میگر
 نیقلبم فرو رفته بود، ا یزدم، خنجر تو هیگر ری. بغضم شکست و به زدمیرو د  دیچک یموهاش م

  مها هیهق هق گر ی. صدادمیقدر واضح، د نیبار بود که مامان و بابام رو بعد از رفتنشون، ا نیاول
  یاش چسبوند. از ته دل زار م نهی. سرم رو بغل کرد و به سدیچی پ یشده ام م  پی ک یگوش ها یتو

  هچاریشد. ب ی م نییاش تند تند باال پا نهیبار از دستشون دادم. س نیدوم یکردم برا  یزدم، حس م
 بود، دستش رو به دور کمرم انداخت و گفت:  دهیچقدر ترس 

 لحظه فکر کردم از دستت دادم. هیشکرت،  ای_خدا

 هق هق گفتم:  با

 _مامان...بابام...گفتن نه.

 و گفت:  دیموهام کش یرو رو دستش

 خوام تورو به اونا بدم.  ی _خدارو شکر. االن نم

 دستش رو به زانوش زد و گفت:  دادمهر

 آب؟  یپره تو یترسه م یکه از آب م یجباز، آخه کسل ی_دختره 

 گفت:  یآهسته ا یو کنار گوشم با صدا ستادینوازش آزاد از حرکت ا دست
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 ؟ یترس  یاز آب م ی_چرا بهم نگفت

تو بود. رهام   یخواستم بگم واسه کم کردن رو یحرف زدن رو نداشتم، نم یانداختم، نا ری رو به ز سرم
کردن، دو   یصورتم چکه م  یاب رو یقطره ها ستاد،یکرد، از جا بلند شد و پشت به من، لب استخر ا
. فتمبود چرا نگ دهیشد، مشخص بود. حتما فهم یتا دستاش رو همزمان وارد موهاش کرد. عصبان

 دی. دلم شددیفهم که شنا هم بلد نبودم رو االن  نیا  یالبد دادمهر گفت که از آب وحشت دارم، ول 
آغوش   یخواست برگرده و با تمام وجود بغلم کنه، قلبم برا   یخواست، دلم م  یآغوش گرمش رو م 

 شونم گذاشت و گفت:  یزد. دادمهر دستش رو رو یگرمش له له م

 _حالت خوبه االن؟

با قدم   د،ی من رو د دنی. آزاد سرش رو برگردوند و لرزدمیرو تکون دادم، هوا سرد و به خودم لرز سرم
افتاده بود، برداشت و دور شونه هام انداخت. دستم  نیزم  یبلند به سمتم اومد و کتش رو که رو یها

 رو گرفت و گفت: 

 _بلند شو. 

حرکت، دستش   هیندارم که خم شد و با  یتعادل درست دی زدم. انگار فهم یم جیگ  یجا بلند شدم، کم از
 پس رفته گفتم: یبغلش گرفتم. با تعجب و صدا یزانوم زد و تو ری رو ز

 ؟ یکن  یکار م ی_چ

 نگاهش رو از رو به رو برداره گفت:  نیا بدون

 ؟ یحال خرابت راه بر  نیکه بزارم با ا ی_انتظار ندار 

 یهوا شناور بودن. دستام رو به لبه  یبغلش جمع شده بودم، پاهام تو ینزدم، مثل موش تو یحرف 
خوردم. با پا در رو باز کرد، خواست با    یکت گرفتم و بستمش. بدجور سرد بود، حتما سرما رو م

  دنیاومد و با د رونیآشپزخونه ب  یکه زن عمو شهال از تو   میتا به پله ها برس میسرعت از راهرو عبور کن 
 صورتش و گفت:   یما، زد رو

 سه؟یخ  کلتی ه چرا کل هشد ی_چته دختر؟ چ
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من،  دن یو با د دنیکش رونی ب  ییرای سالن پذ یسرشون رو از تو نایو ت  نایبلندش، خاله م یصدا از
جلو   یبا نگران   نایهمه رو خبر کرد! خاله م کهیدادم، زن  رونی دهنشون باز موند. نفسم رو با حرص ب

 اومد و گفت: 

 . یترس یتو که از آب م یاستخر؟ وا یتو یشده؟ نکنه افتاد ی_خاک عالم بر سرم، چ 

  یشدم. گربه هم کمتر من از آب م یجمله حساس م  نیا یرو محکم بستم، کم کم داشتم رو چشمام
 نگران نشن گفت:  هیکه بق نی. آزاد واسه ادیترس

 آب. یخورد افتاد تو  زیاستخر بود پاش ل  یلبه  ستین یز ی_چ

 گفت:  یبلند یتوش بود رو جلو آورد و با سرزنش و صدا حی که تسب یبزرگ دست  بابا

حواست رو به  کمی یخوا  یم ی. کییهنوز هم سر به هوا یازدواج کرد ی_حواست کجا بود؟ بزرگ شد
ها رو اون   امرزیجواب اون خدا ب دیاون وقت من با ؟ یشد چ یم  تیزیاگه چ ؟یدور و اطرافت بد

 بدم؟   یچ ایدن

 گفت:  یکردم. آزاد با کالفگ میبغل آزاد قا یو سرم رو تو  دمیداد بابا بزرگ ترس یصدا از

 بود. ز ی ل نیکه افتاده. زم ینبود اتفاق شی_خداروشکر که زنده است، تقصر

عبور کرد و از پله  هیبق نیسنگ ینگاه کرد. از نگاه ها  یعصبان  یو کم  یبزرگ با سکوت به آزاد جد  بابا
 تخت گذاشت. یتاق رو با پا باز کرد و من رو رو. در امیها، باال رفت 

بهم انداخت    یسرم برداره، نگاه  ری خواست دستش رو از ز یکه م یسکوت بهش نگاه کردم، موقع با
کردم.   یکه تا ته وجودم رو سوزوند. به سمت کمد لباس رفت، با سکوت به تک تک حرکاتش نگاه م

 خت. تخت اندا یو رو دیکش رونی ب  یبادمجون یهود هی

 _بپوش. 

حموم رو نداشتم، از  یکه از جا بلند بشم و برم تو نیبردم، حال و احوال ا  یرو به سمت هود  دستم
 هیگرفتم و با  یآب بود. دو طرف لباسم رو ضربدر   سیسوت رو در آوردم. خ  لریجا بلند شدم و ب

  رزدم. انگا یغ یضع غیتا به سمتم برگرده، ج  دیلباس تنم بود، چرخ هیحرکت، درش آوردم. فقط 
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  ی که رو یرو تنم کردم و شلوار گشاد صورت ینگاه کرد. هود نی برگشت و به زم عی که سر دیخودش فهم
 تخت انداخته بود رو برداشتم و به پا کردم. 

 _برگرد. 

کرد، پر از  نگاه به چشمام  هیبود.  دهیلبش رو به دندون کش یبه سمتم برگشت، گوشه  نهیبه س دست
 شد.  رهی هم قفل کرده بودم خ یآورد و به دستام که تو نییبود. چشماش رو پا  یدلخور 

قدر دشمنتم که  نیاز نظرت ا ؟یترس یم  یبدونم از چ دی ارزشم که نه با یقدر ب  نیا ؟ی_چرا بهم نگفت
 ؟ یمن سر خم نکن یجلو یول  یر یبم  یحاضر بود

بزنم ، تا سوتفاهم ها رو برطرف کنم. دستش رو آورد باال  یدهنم رو باز کردم تا حرف د،یباال پر ابروهام 
 و گفت: 

دادم؟ که به  یم یرو چ  هیکردم؟ جواب بق یکار م  یچ د یم ن با یمرد یاگه م  ؟یقدر لجباز  نی_چرا ا
 حرف من خودش رو کشت؟  هیخاطر 

 رفت.  یداشت کم کم باال م صداش

 ؟ یخواست  یرو م نی_ا

 زاد..._نه آ

 وسط حرفم و گفت:  دیپر

 . فقط گوش کن.ـشی_هـ

 رو بستم و بهش نگاه کردم.   دهنم

خارج رفتن    هیکه به خاطر  یتو و سالمت تو، همه و همه اش به گردن مِن لعنت  تی تو، امن  تی_مسئول
 ازدواج احمقانه رو انجام دادم. نیمسخره، ا

بود؟ واقعا   نی اش نسبت به ازدواج با من ا دهیبهش نگاه کردم، حس کردم قلبم شکست. عق رتیح  با
 بود؟  نیهم
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 رو به سمتم گرفت و گفت:  انگشتش

 رو تحمل کنم.  یکه از بچه ها بچه تر  یی_تا تو

 گرفت. دستش رو به گردنش گرفت و گفت:  بغضم

 کردم.  یقدر عجله م نیا دینه با دی_شا

گردنش بود، سرش رو به چپ و راست تکون داد و نفسش رو فوت کرد. از   یطور که دستش رو همن
  یدر اتاق، از جا پروندم. رو یکنارم رد شد، حس کردم قلبم از جا کنده شد و همراهش، رفت. صدا

 نیبودم. با دست گلوم رو ماساژ دادم تا بلکه ا دمیکه شن  ییشوک حرف ها یتخت ولو شدم، هنوز تو
 دست از سرم برداره.   یض لعنت بغ
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  ،یو کم خواب دیشب رو با سر درد شد یخورد. صبح شده بود و من همه  شی خال  یبه جا چشمام
  ی م رهیاز وجود اون بود خ یکه خال یو به کاناپه ا دمیپر  یبار از خواب م  هیساعت  میگذروندم. هر ن

شماره   م،بود. از جا بلند شدم و تلفن رو برداشتتا االن به عمارت برنگشته  شبیانصاف از د یشدم. ب
 خانم قرص مسکن خواستم.  هیآشپزخونه رو گرفتم، و از سم ی

گم   یبود، قلبم رو م شبیبهتر از د یکرد، ول  یتخت ولو شدم و به سقف زل زدم. زخمش درد م یرو
 م؟ یازدواج راض نیشده بود. من هم مثل اون، از ا  یآزاد زخم یکه با حرف ها

به   ینیبا لبخند و س یک یبه در خورد و در باز شد، ن  یدونم. تقه ا یسوال رو نم  نیدونم! جواب ا ینم
 تخت نشستم و گفتم:  یدست، وارد شد. رو
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 ؟ید ی_تو چرا زحمت کش

 بست و گفت:  درو

 . قرص مال توِا، خودم گرفتم آوردم نیا دمی فهم یو وقت دمیراه د ن یخانم رو ما ب هی_سم

 و قرص رو برداشتم و گفتم:  وانیل

 ممنون.  یل ی_خ

 نشست و گفت:   کنارم

 ؟ ی_خوب 

 و گفتم: دمیرو سر کش وانیرو باال انداختم و سرم رو تکون دادم، ل قرص

 کنه فقط.  یسرم درد م کمی  ستم،ی_بدک ن

 .یخور  ینود درصد سرما م ،یِ ع ی_طب

 شد و ناالن گفتم:   زونی و لوچه ام آو لب

 _نه!

 خنده و گفت:   ریز زد

 _امان از تو، مثل بچه ها. جمع کن خودت رو.

 هام رو باال انداختم و گفتم:  شونه

 متنفرم.  ی_از سرما خوردگ

 انداخت و گفت:  ریرو به ز  سرش

 آزاد نبود.  شبی_د

 بدم. من و من کنان گفتم:  یدونست؟ حاال چه جواب   یزد، از کجا م  خشکم
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 . ششید شد، و آزاد رفت پکه طال جون حالش ب نی_ام...آره، مثل ا

 ؟ ی_خب چرا تو نرفت 

 خواستمم خلوت مادرو پسر رو بهم بزنم.  یکه، من حالم بد بود زود خوابم برد، نم  یدون ی_م

 که قانع شد چون گفت:  نیا مثل

 _آها آره درسته. 

 جا بلند شد و گفت:  از

 برم به کارام هم برسم.  دیمزاحم نشم. با  گهیخب من د یل ی_خ

 گفتم:  زدم و یلبخند

 . ی_مراحم 

 . دروغ گفتن واقعا سخت بود.دمیکش یگذاشت، نفس راحت  رونی که پاش رو از اتاق ب نیهم

 دادش بلند شد:  یکه جواب دادم صدا  نیبود، هم  کایبلند شد، مل لمیموبا یصدا

 هی ؟یمکه شد یحاج  یحاج یازدواج کرد ؟ید یزنن چرا جواب نم یهمه بهت زنگ م نی_ خانم ا
 م؟یزنده ا میمرده ا یبفهم  یر یگ  ینم یخبر 

 . رمی_فعال که من قرار بود بم

 تعجب گفت:  با

 ؟ ی_چ

 کرد و بعد با حرص گفت:  یکردم، مکث  فیرو براش تعر  ماجرا

بر   یدست از بچه باز  یخوا یم  یگه، ک یاون آزاد بدبخت راست م ؟یآدم بش یخوا یم  ی_تو ک
 ؟یدار 
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سرش بکوبونن.   یدائم تو ستیقرار ن یکنه، ول یا مخط   یهمه سرزنش، هر انسان  نیشدم از ا خسته
 گفتم:  یبا کالفگ

 سرزنش رو ندارم. یحوصله  گهید کای_بس کن مل 

 درکم کرد که گفت:  انگار

 ومده؟ یدهنم رو بستم، حاال هنوز ن  پی_ز

 معرفته. یب  یلی. خیامی نه پ ینه. نه زنگ-

 رو فوت کرد و گفت:   نفسش

 آزاد. از سنگ هم سنگ تره. نیبابا، امان از ا ی_ا

 و گفتم:  دمیرو مال چشمام

 کن حوصله دوباره تکرار کردن رو ندارم. فیتعر یناز  ی_واقعا، خودت برا

 _باشه، برو استراحت کن دوستم.

 دوست.  یبا-

که   نیا رفته بود. واسه  نیتخت انداختم. حوصله و اعصابم از ب یرو رو  لیرو قطع کردم و موبا  تماس
  دم،یرقص یم  یآهنگ تمیشدم. با ر دنیکردم و مشغول رقص یپل یحواسم پرت بشه، با تبلت آهنگ

با   ،که از نفس افتادم دم،یو رقص دمیپرش. اون قدر رقص  ی چرخش و گاه یآروم، گاه  یتند گاه یگاه
جوراب هام رو   یون یتخت نشستم و بند پاپ  ی. نفس نفس زنان روستادمیاز حرکت ا ،ی ظیچرخش غل 
 . دمیتخت دراز کش یگوشه انداختمشون و رو هیباز کردم. 

 به سرم زده بود. یب یعج  یو کالفگ   یقرار  یب هی ستادم،یخوردم و وسط تخت از حرکت ا غلت

امروز بر خالف حالت نرمال   یهشت شب شده بود، چه قدر عقربه ها کند شدن. چرا همه چ ساعت
 کردن شدم.  یشام خوردن رو نداشتم. تبلت رو برداشتم و مشغول باز  یحوصله بود؟ 
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که آزاد پشت دره، با   نیا  الیو با خ دمیبه در خورد، از جا پر یگذشته بود که تقه ا یساعت مین
 گفتم:  یخوشحال

 تو.   ای_ب

تخت   یورو ر  یل یو مستط یچوب  ینی رنگش وارد شد. س یخاکستر  یخانم با روسر  هیباز شد و سم  در
 گفت:  یآروم  یو با صدا ستادیشده بود. کنار ا یگذاشت. بدجور بادم خال

 بشه.  یقو تونیبدن ستمی. سنیموقع سرما نخور هی_آقا آزاد گفتن براتون سوپ درست کنم که 

 رو باال آوردم و ناباور گفتم:  سرم

 _واقعا. 

که   کنمی کالفه شدم و گفتم چشم آقا آزاد مثل چشمام ازش مراقبت م یسفارش کرد، آخر سر  ی_آره کل
 سرما نخوره. 

 یزدم، به فکرم بود. فکر کردم به کل فراموشم کرده. سوپ رو با اشتها خوردم. متوجه   یلبخند مچهین
 لب گفتم:  ریگذاشتم و ز زی م یرو رو ین ی تموم شد، س یخانم نشدم. وقت هیرفتن سم

 تر از جونم شده بود.  ز ی دفعه عز نیا یبودم، ول_حاال از سوپ متنفر 

 لب گفتم:   ریباله رو تماشا کردم. ز نیرقص و تمر یها ویدیو  یو کم دم یتخت دراز کش یرو

 شم، شک ندارم.  یروز موفق م هی_من هم 

 *** 

طال  یصبرم به سر اومد و تلفن رو برداشتم. شماره  گهیاز آزاد نشده بود، د یاون روز هم خبر  یفردا
آزاد مهم بود که  یطالجون اون قدر برا رم،ی از آزاد بگ یخبر  هیخواستم نامحسوس  یجون رو گرفتم. م

 . دییچی پ یگوش یمهربونش تو یمطمئنم از جاش خبر داره. بعد از پنج بوق، صدا

 ؟ ی_سالم دختر گلم، حالت چطوره؟ خوب

 نشونه بود. هی نیرو گرفته، دلم گرم شد، ا انیلحن نگران معلوم بود که آزاد بهش جر  نیا از
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خوام بدونم   یده نگران شدم م یجواب نم  یول  رمیگ یآزاد تماس م  لی _ممنون طال جون، من با موبا
 ن؟ یاالن کجاست شما خبر ندار

 ندارم، بهت زنگ نزد؟  یکه رفته شمال تا االن ازش خبر  ی_از موقع

 بزاره گذاشت رفت.   انیکه من رو در جر نیانصاف بدون ا یشمال؟ ب   رفت

 ساعته چندبار تماس گرفتم در دسترس نبود. میاالن ن ی_چرا زنگ زد، ول

 خنده گفت:  با

 ده. یکه هست معموال خط نم  یی_آره اون جا

 : دمیشده پرس جیگ

 _مگه کجاست؟ 

 دخترم، مگه بهت نگفته بود؟ گهی_رفته دنبال مادر من د 

 چپ و گفتم:  یعل یرو زدم به کوچه   خودم

 راحت شد.   المیحافظه، خب خ نی_آهــا، چرا گرفته بود امان از ا

 ؟یندار  یدلم، کار  زی _عز

 شم. ی_نه طالجون برو به کارات برس مزاحم نم 

 تو دخترم، خداحافظ.  ی_مراحم 

 داد بهش زنگ بزنم. یدادم، غرورم اجازه نم  هیتک شیآرا زیرو قطع کردم و به م  تماس

کالس    یبرا  دیزنگ بزنم؟ شونه هام رو باال انداختم. با دیو پشت سرشم نگاه نکرد. من چرا با  رفت
  یشدم، صدا نی که سوار ماش نی رفتم، هم  رونیرو آماده کردم و از عمارت ب  لمیشدم. وسا یآماده م
 بلند گو زدم:  یرو به راه انداختم و تماس رو رو نی بود، ماش یس بلند شد. ناز زنگ تما 

 ؟ ی_جانم ناز 
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 . ی_سالم بر دوست جون جون

 ؟ یاز ما کرد یادیشده   ی_سالم بر تو، چ

 . یزن  یزنگ نم هیکه  ییتو ادتمیبه  شهیشعور من هم  ی_ب

 قدر مشغله دارم. نیبابا، به خدا سرم شلوغه ا ی_ا

 بشر فوق العادست.  نیآزاد ماهه، ا نیبهت نگفتم چقدر ا  ی_بله بله، راست

 کردم و گفتم:  ینگاه کردم، مکث  لی به موبا متعجب

 _چطور؟ 

  یبشر، ه نیو ابهت ا یجلسه گرفت، مامانم دهنش باز مونده بود از زرنگ هی  ی_طالق مامانم رو تو
 ی هیقرار نبود مهر میآقاست چقدر ابهت و جذبه داره. تازه، ناپدر گفت ماشاهلل بزنم به تخته چقدر یم

 دم. یم  کمالگفت حتما تمام و  یمتقاعدش کرد که طرف با ترس م  یآزاد جور   یمامانم رو بده، ول

 تموم بود.   یمرد همه چ نیلبم، ا ینشست رو یلبخند

 _خوبه خداروشکر کار مامانت راه افتاد.

وکالت مامان من رو   یکرد شیکه راض  نیگفت از توهم تشکر کنم بابت ا تشکر کرد ی_آره مامانم کل 
 شه.  یم دایکم پ یل یوک  نیهمچ  رهه،یبگ

 اش بود.  فهی وظ  ز،ی قدر زبون نر نی_خب ا

 و گفت:  دیخند

 ؟یندار  یرو بهت بگم، کار  نی خب، گفتم هم یل ی_خ

 بدرود.  ر،ی _خ

 . ی_با
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شدم و همون طور که کوله ام رو   ادهی پ نیو عالقه از ماش   اقیبا اشت ستادم،یآموزشگاه از حرکت ا یجلو
 داشتم، وارد آموزشگاه شدم.   یبر م

 یگفت چند تا حرکت رو برا یکرد و حت  یمن رو م فی تعر یل یخ  یلبخند کالس رو ترک کردم، مرب با
تر به   شیکردم هر لحظه ب یشناختم. حس م  یسر از پا نم ،ی. از خوشحالرنیبگ ادی قیبرم تا دق  هیبق

 جلوم و گفت:  دیپر ای دن دم،یبه خونه رس یشم. شب وقت  یم کینزد تیموفق

 _پخ. 

 . دمیچقدر ترس ی_وا

 گفت:  ضی غ با

 . یمادر شوهرت دعوت یچون شام خونه  یامشب آماده باش  یشعور، آزاد گفت بهت بگم برا  یب-

بود مخم  کیخوردم و نزد یبار سکندر  هیبدو بدو از پله ها باال رفتم،  یبا خوشحال  د،یباال پر ابروهام 
  یکی  یکی  اد،ی ز ی. با ذوق و البته عجله دمیخداروشکر سالم به اتاق رس یپله ها پخش بشه ول یرو

داشتم. کت و   جلهقدر ع  نیقدر خوشحال بودم و چرا ا نیدونستم چرا ا یزدم، نم یلباس ها رو ورق م
  یبلند بهم م یکوتاه و شلوار ها  یبلند بود، کت ها کمی. چون قدم دمیکش رونیب  یگرن یر یشلوار ش 

 یجلو یخورد که دو طرف چاک رو   یم یمتر  میچاک ن  هیقسمت ساق پا،  یشلوار، رو  نییپا ومد،ی
مخشص نبود،  یر یمتصل زنج  یکه دونه ها فیظر یلیخ  دیسف ر یافتاد. زنج  یانگشتام م  یپام و کم 

  یبود برداشتم و به دست کردم. رژ لب کالباس شی آرا زیم  یازدواجم رو که رو یبه دست کردم. حلقه  
برداشتم و به  یدیمژه هام رو پر کردم. عطر جد مل،یزدم و با ر ییطال یبه لب زدم. رژ گونه  یا رهیت

شد.   یفضا موندگار م  یش توبو  قهیرهگذر بود که تا چند دق یسر تا سر بدنم زدم. از اون عطر ها
بود و مارک چنل رو   دیسف فی شونم انداختم، خود ک  یداشت رو رو ییطال  ری که زنج یدست فیک

 یساده ا  یورن یپاشنه بلند مشک  یجا دادم. کفش ها  فیک یو... رو تو لیداشت. رژ و عطر و موبا
 . دمیپوش

  سینگاه کردم، نه م لمیشب بود. به موبا میتخت منتظر نشستم، به ساعت نگاه کردم، نه و ن یرو
ازش   یخبر  چیه دمیربع منتظر نشستم د هی. حدود ی ام یکرده بودم نه پ افتی از طرف آزاد در یکال
  بازرفتم و قفل رو  رجهی بلند شد. ش لمیموبا امیپ ی. صداومدی ی. کم کم داشت صبرم به سر مستین

 نوشته شده بود:  یصوف یکردم. از طرف آقا
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 . ایب  ی_منتظر من نمون، خودت با تاکس

 یخفه ا  غی . جدمیتخت کوب ی هیانداختم. با حرص کفشم رو به پا یرو به گوشه ا لیحرص موبا با
 و گفتم:  دمیکش

 .یست ین یصوف  یآقا ی_لعنت بهت، تو من رو حرص ند

که در اتاق رو باز کردم، با فربد چشم  نیرو با خشم برداشتم و به سمت در اتاق حرکت کردم. هم  فمیک
 کردم. من و من کنان گفت:   یگشاد شده بهش نگاه م ی. با چشم هاختی تو چشم شدم، قلبم ر

 _من اومده بودم...که...

 شدم و گفتم:  نهیبه س دست

 ؟ یکن  یکار م ی_تو دم اتاق من چ 

به پله ها کرد و   یکردم. اشاره ا ی! منتظر بهش نگاه مد؟ین شد، نکنه حرفام رو شنفکرم روش هوی
 گفت: 

 شام منتظرتن.   نیی_پا

 اتاقم رو بستم تا با چشم هاش به اقامتگاه من و آزاد نگاه نکنه. با اخم گفتم:  در

 _بکش کنار. 

 گفت:  ضی و با غ  دیرو کنار کش  خودش

 _جناب شوهر کجان؟ 

 و گفتم:  سمت پله ها رفتم به

 نداره.  یبه تو ربط -

 تونم برسونمت.   یم ؟یر  ی_کجا م 

 زدم و گفتم:  یپوزخند ستادم،یحرکت ا از
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 ؟ ی_جد

 و گفت:  ستادیا کنارم

 _از خدامه!

 شدم و گفتم:  نهیبه س دست

 _بهت اعتماد ندارم، شرمنده.

 رفتم، با سرعت خودش رو بهم رسوند و گفت:  نیی تا پله رو پا دو

زن شوهر دار   هیکه با  ستمیوجدان ن یکنم، در ضمن اون قدر ب  ینم  یکار  چیدم که ه ی_قول شرف م
 داشته باشم.  یکار 

که  یخواست بهش بگم " مگه شرف هم دار  یدلم م ی ل یشده بهش نگاه کردم، خ  زیر یچشم ها با
 بود. طاقچه باال زدم و گفتم:  ریرم بهش گمتاسفانه کا ی" ول ؟ید یقولش رو م 

 بهت اعتماد کنم؟  دی_چرا با

 گفت:  یکالفگ با

 برسه، مخصوصا اگه از جانب اون باشه.  یب یخواد بهش آس یوقت نم  چینفره ه هیکه عاشق  ی_آدم

 رفتم و گفتم:   نییگه. از پله ها پا یراست م  دمیفکر کردم د یکم

 خب، قبوله.  یل ی_خ

 خم شد و دستش رو به سمت در گرفت.  یازم جلو زد و در رو برام باز کرد، کم یباخوشحال

چاره داره   ی فربد ب  نیدونه. اون وقت ا یرو نم  یخانم  نیذره قدر من به ا هیبر سر آزاد کنن که  خاک
رنگش رفت و در رو برام باز کرد.  با    یمزدا مشک نیکنه. به سمت ماش یمن هالک م یخودش رو برا

  حس هیاز اون طرف   یکارم اشتباهه ول نیگفت ا یبهم م یحس قو هینشستم،   نیماش یاخم تو
  یپل یک یموز  ،یشد و با سرخوش  نی کاره. سوار ماش  نیبهتر  یصوف  یسوزوندن آقا یگفت برا یم گهید
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پخش شد،    یپخش شد، اون قدر صداش بلند بود که وقت  یمخ یدار و رو سی ب  یکرد. آهنگ خارج 
 آهنگ رو کم کرد و گفت:  ی. با لبخند صدادیشونه هام از ترس باال پر

 . یخانم دی_ببخش

 بهش رفتم و گفتم:  یغره ا چشم

 مخمه.  ی_لطفا آهنگ نزار، رو

 گفت:  یا دهیکش یصدا با

 زارم.  ی_چرا؟ پس عاشقانه م 

کالم و پر از غم  ید. ب پخش ش یکاسه چرخوندم. آهنگ آروم یرو به سرم گرفتم و چشمام رو تو دستم
شد. سرم   یکالم، دائم پخش و تکرار م  یبه مقصد، در سکوت کامل گذشت و آهنگ ب دنیبود. تا رس 

 آزاد نوشتم:  یرو در آوردم و برا  لمینگاه کردم. موبا الیرو خم کردم و به و

 _در رو باز کن. 

رو دست   رتش یخواستم غ یماومدم،  یخواستم متوجه بشه که من با ک یکار رو کردم، م نیعمد ا از
 خبر گذاشته بود. در باز شد، طبق حدسم  ی که من رو ب  یدو روز  ن یا یکنم به تالف  یکار 

ما.   یبالکن گرفته بود. زوم کرده بود رو یها لهیاز دست هاش رو به م یکیبود و  ستادهیبالکن ا یتو
  یدستش در حال له شدن بود. سرم رو به سمت فربد برگردوندم و با لبخند ریز ی لهی کردم م یحس م
 گفتم:  یتصنع

 .ی_ممنون که من رو رسوند

 گفت:  یخوشحال با

 . تایوری_قابل شمارو نداشت سن

 شدم.  ادهیپ نی رو برداشتم و از ماش  فمیرو باز کردم، ک نیزدم و در ماش  یمسخره ا لبخند
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اتاق رفت. در   یبالکن برداشت و تو یها لهیم  یشتم، دستش رو از روکه پام رو از در داخل گذا نیهم
 به استقبالم اومد.  یطال جون با لبخند دم،یرو بستم و باغ رو رد کردم. به در که رس

 من. ی_سالم بر دردونه 

 بغلش کردم و گفتم:  محکم

 _سالم بر عشق خودم. 

 خنده گفت:  با

 .یخب دختر لهم کرد یل ی_خ

 جدا شدم و گفتم:  ازش

 شما؟  نی_خوب 

 کرد و گفت:  تمیهدا ییرایسمت سالن پذ به

 . نهیصبرانه منتظر عروسش رو بب  یمامانم اومده ب زم،ی_خوبم عز

سالن مونده بود که طال جون از حرکت   ی. دو قدم به ورودمیکن ینقش باز  دیحاال با د،یباال پر ابروهام 
 و گفت:  ستادیا

 دست بوس مادربزرگ.  نیبا هم بر ری پسرم دست زنت رو بگ  ای_ب

  تیقلبم به تپش افتاد. سرم رو برگردوندم و بهش نگاه کردم که از پله ها باعصبان هوی زد،  خشکم
 یکردم به خودم دلدار  یم یافتاد. سع نییمن زوم بود. قلبم پا ی. نگاهش با خشم روومدی یم نییپا

   م؟یکه با هم بر یکرد یعجوبه رو هم صدا ما نیا دی بدم. طال جون حتما با

 خواست برسونت.  یمهمون خونه ات بود و م ،ینکرد  یشده. کار بد ینترس تو، انگار چ  چته

  ی نکردم ول  یکردم کار بد یموقع شب بود. داشتم به زور خودم رو متقاعد م نیا یتو یاز تاکس بهتر
 داد که فاجعه کردم نه کار بد.  یم نیآزاد نشون از ا یو برنده    زیت ینگاه ها
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بود   کیبود که نزد  ادی اون قدر زورش ز یبه سمت خودش، لعنت  دیدستم رو محکم کش ستاد،یا کنارم
  یشد. ب  یدستش شکسته م  یفشار قو ریدستم داشت ز  م،یبغلش. با هم وارد سالن شد یتو وفتمیب

 کرد.  یم  یجور خال نیرو داشت ا  تشیانصاف عصبان 

و اون   رمی لحظه فکر کردم من پ ه ی دنشینشسته بود. با د یمبل سلطنت  یرو  یبا کالس و امروز  زن
 گذاشت و گفت:  انسالی زن م یشونه  یجوون تِر من. طال جون با لبخند دستش رو رو

 _مادرم با عروس نازم آشنا شو. 

از کرد. با تعجب بهش نگاه  بداخالق بود، دستش رو در  یطال جون که به نظر زن مستبط و کم مادر
 گفت:  شیجد  ی افهیبا همون ق دم،یدستم رو ببوس. جلو رفتم و دستش رو بوس ایگه ب  یکردم. آها م

 .  ی_خوشگل هم هست

 دلم گفتم:معلومه که هستم. خودم از تفکرات خودم خنده ام گرفت.   یتو

 _چند سالته؟

 . کیو  ستی_اواخر ب

 و گفت:   دیباال پر ابروهاش

 ه؟ی_شغلت چ 

 به آزاد انداختم و گفتم:  ینگاه مین

 ندارم.  ی_شغل

 و گفت:  دیجا پر از

 کرده و شاغلن.  لیخانواده همه تحص نیا ی_چطور ممکنه؟ دختر ها

 کرد چرخوند و گفت:  یبهم نگاه م  یرو به سمت طال جون که با شرمندگ  صورتش

 که... ی_طال؟ تو چطور قبول کرد
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 حرمت و احترام و گفتم:  یوسط حرفش، پا گذاشتم رو دمیپر

که همون   یکرده در رفته، در حال   لیدوره زمونه فقط اسم تحص نیا یخانم بزرگ، تو  دیببخش یل ی_خ
آدم به مال و اموال و شغل   هیهاست. ارزش  پلمهیو شعورشون کمتر از د تیکرده ها، شخص لیتحص

  لیداره. هر تحص یبلکه به اخالق و رفتار و شعور اون طرف بستگ  ست،یاون ن یاجتماع  تیو موقع
کنم چون ارزش   یجا رو ترک م  نیمن ا یخوام، ول یمعذرت م  یلی. خ ستی احترام ن قیال یکرده ا

ارزش من رو با مدرک   یباشم که اندازه  ییجا دیدونم نه با یرو هم م نی دونم و ا یخودم رو م
 سنجن. یم  میلیتحص

کرد. به آزاد نگاه کردم، دستم رو با شدت از دستش  یتعجب و دهن باز بهم نگاه م بزرگ با خانم
  یل یخ قتشیزد. با سرعت سالن رو ترک کردم، حق  یم  رونی از دو چشمونش ب رتی ح  رون،ی ب دمیکش

 خواستن با وزنم به من ارزش بدن.   یبهم برخورد. انگار من گوسفند بودم و م

بود، لقمه  یاد ی من ز یلحظه با خودم فکر کردم، آزاد برا ه ی چشمام حس کردم،  یاشک رو تو جوشش
نبود،   یآزاد شدم. عصب ی نهیبه س نهی شد. س دهیبزرگ تر از دهنم برداشته بودم. دستم از پشت کش ی
 آروم هم نبود. یول

 ؟ یر  ی_کجا م 

ندادم و   یگرفت. جواب  یشد دست بدبخت من رو م یم  یهر چ  دم،یکش رونی رو از دستش ب دستم
 رو به روم و گفت:  ستادی به راهم ادامه دادم. ا

 داره.  یمی_بس کن، از مادر بزرگم ناراحت نشو، اون تفکر قد

 به کمر شدم و گفتم:  دست

 .  ستی من از مادربزرگت ن  تی کنم، عصبان  ی_بس نم

 داد زد:  تی عصبان با

   ؟یراحت  نیبه هم  یکرد یفکر م  ؟یاستخو  یرو نم نیمگه از همون اول هم ه؟ی_چته تو؟ مشکلت چ 

 دفعه، آرنجم رو به دست گرفت. نیانداخت و ا  ریپشتم رو بهش کردم که برم، سرش رو به ز 
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 کاسه چرخوندم و گفتم:  یرو تو چشمام

 نیتو همه اشون درست بود، از همون اول ا یحرف ها نمیب  یکنم، م ی_ولم کن، حاال که فکر م
 ازدواج غلط بود.  

 شدم، برگشتم به سمتش و گفتم: مونی رو کردم بهش که برم، پش پشتم

 چون... یول یراحت  نیکردم به هم ی_ و آره فکر م 

 خودم اشاره کردم و گفتم:  به

 _بچم فکر احمقانه کردم. 

  یبود، م خته یبه حرکت در اومدم. اعصابم بدجور بهم ر یرو مشت کردم و به سمت در خروج  دستم
 دلم بدجور از دستش گرفته بود.  یطور رفتار کنم ول نیا دیبرم، نه با دیدونستم نه با

 صدام کرد.  دم،یقدم هاش رو پشت سرم شن یصدا

 ا؟ ی_رو

 به توجه راه خودم رو رفتم.  

 _جواب من رو بده. 

 حرص گفتم:  با

 که جوابت رو بدم.  یبرام ندار  یتی_اهم

آزاد که لب استخر افتاده بود، از ترس   دنیبرگردوندم، با د  . سرم رودیبه گوشم رس  یشلپ یصدا هوی
داد  دم،یانداختم و به سمتش دو نیزم یرو با شدت رو  فمیبار مردم و زنده شدم. ک  هیحس کردم 

 زدم: 

 ؟ یشنو ی_آزاد؟ آزاد صدام رو م 

چشماش بسته بود. دستم رو نبضش گذاشتم، کند بود. با ترس   ستادم،یسرش ا یباال  دم،یرس  بهش
 گفتم: 
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 . ری _ترو خدا نم

  یهم قفل کردم، رو یهم فشردم و دستام رو تو یسرم بود بغضم گرفت. لبام رو رو یکه تو یفکر  از
نامفهوم وار   ه،یگر ریخورد. زدم ز ینداشت، تکون نم  یا دهیگذاشتم و چند بار، فشردم. فا نشیس

 گفتم: 

 تو چه کنم.  یترو خدا آزاد، من ب _

  نی ام رو وارد دهنش کردم. سرم رو آوردم باال تا دوباره هم هیدرون ر ژنیرو گرفتم و. تمام اکس شی نیب
 لبش، از تعجب چشمام گرد شد.  ی گوشه  حی بازش و لبخند مل یچشمها دنیبا د یکار رو تکرار کنم ول 

 دارم. تیبرات اهم  یدی_د

اش   نهیس یحرصم زد باال، دستم رو بلند کردم و محکم رو  دم،یعقب کشخودم رو    ت،ی عصبان با
 کرد و گفت:  ی. خنده ادمیکوب

 جوجه است. هی یزورت اندازه   یدونست ی_م

 ازش جدا بشم، دستش رو دور کمرم انداخت و گفت:  خواستم

 باش.  یکنن. عاد ی_دارن نگاهمون م

بودن و  ستادهیبالکن ا یرو برگردوندم و به بالکن نگاه کردم. پدرجون و طال جون و خانم بزرگ تو سرم
 یآزاد بود که هنوز رو ی نهیس یدستم رو یکیبود و اون  نیزم یدستم رو هیکردن.  یبه ما نگاه م

کردم و   گاهگرفتم، بهش ن نییاز آب بود. سرم رو پا سی خ  دشیسف راهنیبود و پ دهیدراز کش نیزم
 گفتم: 

 . یمی زندگ یمن تو یبدبخت نی_بزرگتر

 .یعذاب من هست یتو فرشته   ی_خبر ندار 

 بلند شدم و گفتم:  نیزم یبالکن نگاه کردم، رفته بودن، با حرص از رو  به

 _مسخره. 
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 بلند شد و گفت:   نیزم یرفتم. از رو یرو بهش کردم و به سمت در خروج  پشتم

 ؟ یشبه به باد بد هی یخوا  یهمه تالش رو م نیبر دار. ا ی دست از لجباز  ا؟ی_رو

بود که جاده دم دست بود و   نیپدرجون ا یالیو  یتوجه، در رو باز کردم. خوب  یسمت در رفتم و ب  به
  یتاکس یرسوندم و دستم رو جلو  یاصل  ی. خودم رو به جاده رمی بگ  یراحت تاکس  یلی تونستم خ یم

من که داشتم  دنیاومد و با د رونی همون لحظه آزاد از در ب ستاد؛یپام ا ی. جلوزرد رنگ بلند کردم
 نشستم و گفتم:  یتاکس ی. با عجله تودیگرفتم، به سمتم دو یم یتاکس

 _برو آقا. 

 نشست و گفت:  ن یماش یتو عیکه زرنگ تر از من بود، سر آزاد

 داماد.  ری_م

 حرص گفتم:  با

 شم. یم ادهی پ سای_اقا وا

رو از کنار   یبردم تا در رو باز کنم، با حرص دستش رو جلو برد و قفل مرکز  رهیرو به سمت دستگ دستم
 گفت:  یج یراننده زد. راننده با گ  یصندل

 نه.  ای_آخر برم 

 صاف نشست و گفت:  آزاد

 _برو آقا. 

دونستم که همه   یته دلم م یخوردم، ول  یهمه از دستش حرص م نیحرص بهش نگاه کردم. ا با
  یو چراغ ها  دیبار یبودن. سرم رو برگردوندم و به پنجره نگاه کردم. بارون نم نم م نی ریاشون برام ش 

اده شدم.  یپ  نی در باز شد و از ماش م، یدیبه خونه رس یکرد. وقت یشهر رو از پشت پنجره تار م   ینارنج
بود ومثل    ستادهیتراس ا یبا بزرگ توپول رو حساب کرد و خودش رو بهم رسوند. در عمارت باز شد، با

 در رو باز کرد.  د،یما رو د یکه وقت نیا

 کردم. ینگاه بابا بزرگ رو حس م ین یکنار، سنگ دمیشد، نکش  دهیچیآزاد به دور دستم پ دست
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تراس خارج   یخاموش بود. بابا بزرگ از تو یم یروشن و ن یم ی. چراغ ها نمیهم، وارد عمارت شد  با
که  نیشد. دستامون از دست هم خارج نشد، بلکه سفت تر از قبل شد. دلم قرص بود، به بودنش به ا

  مو سالم کنار حی که، آزاد صح نیکردم بابت ا یخدا رو از ته دل شکر م د،یند یامشب، صدمه ا
 بود. ستادهیا
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 لب گفتم:  ریلبم گذاشتم. ز یدم، دستم رو رو کر یبهش زل زده بودم، به امشب فکر م  یکی تار یتو

 با رفتارت، با حرکاتت.  ،یکن  یجادوم م ی_تو دار 
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تر معتاد   شی رفتاراش من رو ب  نیچهره اش برنداشتم. با ا ینگاهم رو از رو ی رو برداشتم، ول  دستم
ل زدم. باور  کمر در اومدم. به سقف ز  یپهلو به رو یطور بشه. از رو نیبزارم ا دی کرد. نه با  یخودش م
افکار،   نی . با همهیخوب کنی برنده شدِن. حقا که باز یکارهاش، رفتار هاش برا  نیا یهمه  ا،ینکن رو

 به خواب رفتم. 

دستم   هیروشن شدم. با  مهین یکور کورانه اتاق رو رد کردم و وارد راهرو دم،یاز خواب پر یزور تشنگ از
  یپوش که تا کمر تو اهیس یو فرد  خچالیدر باز  دنیوارد آشپزخونه شدم. با د  دم،یمال  یچشمم رو م

  یدونستم چ یدهنم گرفتم، نم ی. دستم رو جلو ختیخم شده بود، چشمام گرد شد و قلبم ر  خچالی
خودم دست    ایکنم،  داریرو ب هیبق ی باز  یدونستم برگردم و با کول یزد. نم یگوشم م یکار کنم، قلبم تو

  تابهیخودم دست به کار بشم. چشمم به ماه دیکنه، با  یشم. اگه بخوام سر و صدا کنم فرار م به کار ب
عقب بود.  خچالیفاصله، از  دمبا دو قدم فاصله، ازم دور بود و با پنج ق زی افتاد. م زیم یرو ی

هر   دمیترس  یشد. م  یدزد ناکس برداشته نم یرفتم، نگاهم از رو زی به سمت م نی پاورچ نیپاورچ 
افتاده بود. دستم  نیزم یرو خچالیبود و فقط نور  کی. همه جا تارادی در ب غمیلحظه تکون بخوره و ج 

به سمت طرف به حرکت در اومدم.    ،یآرومرو گرفتم و به  تابهیدهنم گرفته بودم. ماه یرو محکم جلو
رو بردم باال،   دستم ستادم، ی. پشت سرش ادمیکش یعقب نم یکردم، ول  یحاال داشتم از ترس سکته م

هوا گرفت. با   یبه شدت به سمتم برگشت و مچ دستم رو تو اد،یسر طرف فرود ب یکه رو نیقبل از ا
 چهره اش نفسم بند اومد. با تعجب گفتم: دنید

 _آزاد؟

 رو ول کرد و گفت:  دستم

 ؟ یکن  یکار م ی_چ

 زدم و گفتم:   خچالیدستم رو به  دم،یکش یآسوده ا نفس

 ؟ یکن یکار م یچ جا نیوقت شب ا نی_ا

 و گفت:   د،یباال پر ابروهاش

 ؟ یکن ی کار م یجا چ  نی_تو ا

 کردم و گفتم:  ز یرو ر چشمام
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 ؟ یکار داشت  یچ خچالی  یتو نم،یبب سای_وا

 رو بست و گفت:  خچالی در

 _سوالم رو با سوال جواب نده.

 شدم و گفتم:  نهیبه س دست

  ؟یوقت شب گرسنه شد نی_ا

 آشپزخونه رو روشن کرد و گفت:  چراغ

 نخوردم.   ی_آره، شام درست و حساب

شده بود  ده یکه بهش حمله کرده بود و به کل از هم پاش یتوت فرنگ کیرو باز کردم، به ک خچالی در
 افسوس خوردم.   چارهی ب کیک یلب برا رینگاه کردم و ز

 . یحمله ور بش کیکه به ک نیبرات درست کنم، نه ا یز ی چ هیتا  یکن  دارمیب یتونست  ی_م

 خوردن نبود. یهم برا یا گهید زی کنم، در ضمن چ  دارتیخواستم ب  ی_نم

نشستم و با کارد، مشغول خورد    یصندل یو تخم مراغ برداشتم. رو به روش رو سی لبخند، سوس با
 گفتم:  نیها شدم، در همون ح  سیکردن سوس

 طالق مامانش چقدر خوب بود.  یبهم گفت که کارت برا ی_ ناز 

 زل زده بود و گفت:  زیرو تکون داد. به م  سرش

 رو بده.  هیخواست مهر ی_مردک نم 

 رو باال آوردم و گفتم: سرم

 .ی رو گرفت  هی_چطور مهر

 زد و گفت:   یپوزخند

 _بماند. 
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 کردم و گفتم:  ز یرو ر چشمام

 _زورگو. 

ازدواج مجدد  ینبود. مواظب باش اگه خواست یازدواج انتخاب کرده بود، مرد درست یکه برا ی_مرد
 .یاشتباه رو نکن  نیا یکن

انگشتم حس کردم.   یتو یدیسوزش شد  هویپرت شد، سرم رو آوردم باال و بهش زل زدم،  حواسم
 و گفت:  دیبودمش. از جا پر دهی. به دستم نگاه کردم، با چاقو بردی پر رونیاز دهنم ب  یآخ

 .یخودت رو ناکار کرد  ی_حواست کجاست؟ زد 

و   دمیکش رونی کرد. دستم رو از دستش ب یکه نازم رو بکشه داشت سرزنشم م ن یا یگرفت، جا بغضم
 گفتم: 

 .ست ین  یز ی_ول کن، چ

 هیاول یکمک ها یجعبه  یگرفتم. از تو رشیآب رفتم و آب سرد رو باز کردم، دستم رو ز ریسمت ش  به
بسته بود و داشت   شبندیآزاد که پ دنیبه دستم زدم. سرم رو برگردوندم، با دبرداشتم و  یچسب زخم 

سرش رو باال آورد و   دم،یخند ی م زی ر زی . ردیکرد، ابروهام باال پر یها رو خورد م سیسوس  یبه آروم
 گفت: 

 ؟ یخند  یم ی_به چ

 _به تو. 

 کرد و گفت:  یتصنع اخم

 ه؟ی_چ

 که به تن داشت اشاره کردم و گفتم:  یگل گل یصورت  شبندیپ به

 ظرف شستنه. یفقط برا لهیوس  نی_محض اطالع، ا

 انداخت و گفت:  شبندیبه پ ینگاه
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 _سرت تو کار خودت باشه بچه. 

  یها رو خرد کردم. وقت سیچاقو برداشتم و کمک دستش تند تند سوس هیهام باال انداختم.  شونه
سر آزاد فرود   یکه قرار بود رو یا تابهیاپن قرار دادم. ماه یتمام شد، ظرف رو برداشتم و کنار گاز رو

اضافه کنم. به  بهشگرم بشه تا روغن رو  تابهیگذاشتم تا ماه یگاز گذاشتم. کم یرو برداشتم و رو ادیب
 دادم و گفتم:  هیاپن تک

 ؟ یخبر از من رفت   ی_چرا ب

 کرد گفت:   یکار م  لیهمون طور که با موبا اورد،ی رو باال ن  سرش

 م؟ی کار هم دخالت نکن یتو  یمگه خودت نگفت _

 جواب نمونم.  یب دن،یاز من که مثال همسرتم سوال پرس یکه وقت یی خواستم بدونم کجا  ی_فقط م

 کرد.  یناراحت بودم و فکرم کار نم  یز یچ هی از  یگفتم ول  یبهت م  دیبا ،یگ ی_درست م 

دادم  حی ترج  یکرده بود. ول ریبود که فکرش رو درگ یخواستم بدونم اون چ  یم د،یباال پر ابروهام 
 . میکار هم دخالت نکن یگفتم تو شی پ قهیچند دق نیگفت هم یم دمیپرس یسکوت کنم، چون اگه م

برداشتم و   ی. کاسه اانیدر ب یفرصت دادم تا به رنگ قهوه ا یو کم  ختمیتابه ر یها رو تو سیسوس
 شکستم، مواد الزم رو به تخم مرغ اضافه کردم و بهم زدم. اون  یتخم ها رو تو

رو حس کردم، سرم   ینگاه  ینیشدن، تخم مرغ رو بهش اضافه کردم. سنگ یها قهوه ا سیسوس یوقت
خودم   یداده بود. به رو هیتک یبه صندل نهیرو برگردوندم، درکمال تعجب، بهم زل زده بود. دست به س

. تابه  دمحاضر شد، گاز رو خاموش کر  یهمه چ یمنتظر شدم و وقت یو به کارم ادامه دادم. کم اوردمین
  نی باره برام سنگ کیسبک به  یهولم کرده بود و تابه  نشیسنگ یبرداشتم، نگاه ها یدست شی رو با پ

گرفت. اه  از جا بلند شد و تابه رو از دستم ز،یرفتم، دو قدم مونده به م زیشد. با دست لرزون، به م
 لرزه. یدست و دلم م  عیقدر ضا نیلعنت به من که ا

 گذاشت و گفت:   زی. تابه رو وسط م نمیبش  زی م یو رو ارمیخودم ن یکردم به رو یسع

 . یچه کرد مینی_بب 
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 رو باال انداختم و  گفتم:  ابروهام 

 . ستی _دست پختم بدک ن 

 _عه؟

گاز، سرش رو تکون   ن یاز غذا رو با نون برداشت. وارد دهنش کرد و با اول یبرداشت و مقدار  ینون  تکه
 باال رفته گفت:   ییداد و با ابروها

 . یستی_واقعا بدک ن 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 . یفکر کرد ی_پس چ

 کردم.  یم ریابرها س یتو فشی تعر از

 .یحرف ها باش   نیبهتر از ا  یلیکردم خ  ی_فکر م

 ا حرص بهش نگاه کردم، دستم رو به سمت تابه بردم و گفتم: شد. ب یخال   هوی بادم

 غذا. یطور، پس غذا ب نی_که ا

 و گفت:  دیرو به سمت خودش کش تابه

 هم خوبه.  یل ی_اشتباه از من بود، خ 

شه.   یقراره بعد از تو چه طور باشه؟ مطمئننا آسون تر نم یشدم و بهش زل زدم. زندگ نهیبه س دست
تا اخر عمر باهام   ست ی. قرار ن امیباهاش کنار ب   دیبا یبلکه سخت تر و پرفشار تر هم خواهد بود. ول 

خوش به حال    بود مشت شد. ز ی م ی. دستم که روامیاالن با نبودنش کنار ب نی از هم  دیبمونه. پس با
  نیریچقدر ش یدروغ محض بود، ول هیکه فقط  نیکه به من داشت با ا ییزنش، رفتارها وتوجه ها

  هیخوش به حالشه.  یل یاش، پس خ ندهیزن آ یباشه، اون هم برا یرفتار ها واقع  نیا یبود. و وقت
 موضوع هم آزار دهنده است. نیفکر به ا یشد. حت میلحظه حسود
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 یلقمه از غذا رو جلو هیاومدم.  رونی صورتم گرفته شد، از فکر ب یکه جلو یدست فکر بودم و با غرق
 صورتم گرفته بود. دستش رو تکون داد و گفت: 

 خانم غرق در فکر. ی_برا

 لبخند لقمه رو گرفتم و گفتم:  با

 .ی صوف  ی_ممنون از آقا

 : دمیبود رو پرسذهنم  یکه تو  یو قورتش دادم. سوال  دمیچپه کردم، تند تند جو هیرو  لقمه

 بود؟  ی قدر خشک و رسم نیچرا مادر بزرگت ا ؟یصوف ی_اقا

  یمثل مرد ها رو دیتفکر رو داره که دختر ها با نی_مادر بزرگم زمان خودش مستقل و شاغل بود، ا
 خودشون باشه. بی ج یو دستشون تو ستنی خودشون با ی هیپا

 از تفکرش خوشم اومد.   د،یباال پر ابروهام 

 نیفقط ا ومده،یبرداشت رو نکن که از تو خوشش ن  نی که باهات داشت ا ی_از حرف هاش و رفتار 
 تفکر رو داره.  

که   ستی در اون حد ن یتفکر رو دارم، ول  نیمادربزرگ شما. البته من هم هم ن یا یسمی منی_عجب ف 
  ا یمثل دن یدختر  هیندارم. مثال  هیبه بق  یفقط راجب خودمه، و کار  نیقدر سفت و سخت باشم، ا نیا

بجنگ    بروبرم زورش کنم که  دیمن که نه با ه،یمن؟ نه! و خب اون راض یول هیکه داره راض یتیاز وضع
 و مستقل شو.  

  ؟یخسته نشد  ؟یجنگ  یآرزوهات م یقدر برا نی_چرا ا

 جنگم.  یآخر م ینه بابا من تا لحظه  ؟ ی_ آدم با آرزوهاشه که زندست. خستگ

 ؟ یآخر بجنگ یتا لحظه  یخوا  ی_تهش مرگه، چرا م

به خواسته هام از   دنیکه بدون رس نهیمن ا یترس زندگ نیترسم، در اصل بزرگتر ی_من از مرگ نم
 جنگم.  یم  نیهم یبرم، برا ایدن
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 رو تکون داد و گفت:   سرش

 یباخودم گفتم تو با همه   دمتیاول که د یظه لح اد،یخوشم م یکه دار  ییاخالقا نی_از هم
 . ستیامروزت ن پیتنها دغدغه ات رنگ الک و ت   ،یستی لوس ن ،یفرق دار  دمیکه د ییدخترها

 بمون. یقو شهیهم اد،یبودنت خوشم م  یقو از

 شده بودم. از جا بلند شد و گفت:  اقی و اشت یبگم، غرق خوشحال  یدونستم چ یزدم. نم یلبخند

 شه.  یکه داره صبح م  میبخواب میخب، بر یل ی_خ

بلند شدم و به دنبالش راه افتادم. چراغ آشپزخونه رو خاموش کرد.   زی م یپنج صبح بود. از رو ساعت
  یروش گذاشت. رو  یکاناپه نشست و لب تاپ ش رو جلو ی. رومیو وارد اتاق شد میاز پله ها باال رفت

 نشستم و گفتم:  تخت

 ؟ ی بخواب ییخوا  ی_نم

 بهشون برسم.  دیدارم با  یکار ادار  یسر  هی_نه 

  دمیبرداشتم و مشغول خوندن شدم، نفهم یبرد. کتاب رمان   یرو تکون دادم، من هم خوابم نم سرم
 خوابم برد.  یک

 *** 

خودم  یرو یز یچ ادمهیکه   ییتا اون جا دم،یخودم د یرو یشدم، ملحفه ا  داریاز خواب ب یوقت
 .دمید نهیآ یرو یتخت بلند شدم. برگه ا یقرار گرفته بود. از رو یعسل یننداختم. کتابمم رو

 شناختم. نوشته بود:  یم  یبه خوب گهیخط آزاد رو د دست

 .یات عوض بشه. با دوستات هماهنگ کردم منتظرن بهشون زنگ بزن  هیتا روح  دی_امروز برو خر

 ذهنم تکرار کردم:  یبار تو نی محبت ها؟ چند نیکارها؟ ا نیو ا تعجب شاخکام در اومدن. آزاد از

 _گول نخور، گول نخور، گول نخور. 
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رو   لمیقرار گرفته بود. موبا کیکوچ یبرگه  هی یگذاشته شده بود و رمز کارت کنارش رو یکارت ز یم یرو
 تماس گرفتم، بالفاصله جواب داد و گفت:  یبرداشتم و با ناز 

 . ی_سالم خرس قطب 

 ن؟ یختی ر  ییبا آزاد چه برنامه ها نم،ی رمار، بگو بب_زه

 . زمی _سکرته عز

 در خونتون اون جا جوابت رو بدم.  امیب  رمینکن گاز بگ یکار  ،ی_ناز 

 دای. تازه شددیبه در کن  هیروح نی بگرد کمی  دیخر  نیبر ن یخوردم، با من تماس گرفت گفت پاش  زی_چ
 . ادیفرود ن زشی سر همسر عز ی رو  یآسمون یینکرده بال ییکرد حواسمون بهت باشه خدا یم دیتاک

 ومد؟ یچطور نفست بند ن یقدر حرف زد نی_کوفت، ا

 بنده است.  اتی_از خصوص

 زنم.   یبهت زنگ م  گهیربع د هیرم حاضر بشم،  یخب، م  یل ی_خ

 . یبا یبا ،ی_باشه دوست جون

به تن  یشل نسکافه ا یاسک قهی به همراه بافت   یبلند شکالت یو تماس رو قطع کردم. پالتو دمیخند
 که به دور بافت بود روبه کمرم بستم.  یبه پا کردم. کمر بند مشک یکردم. شلوار نسکافه ا

 یساده ا شیشونه ام انداختم. ارا یرو ییطال یر ی بند زنج فیبه پا کردم و ک  یمشک یبوت ها مین
. با ادکلن دوش گرفتم و از اتاق خارج شدم. همون یکردم، برق لب به همراه خط چشم پهن گربه ا

 رو گرفتم.  یناز  یرفتم، شماره  یم ن ییطور که از پله ها پا 

 . ادیم نیی در خونتون پا یدر کرد هیثان هیدم در باش منتظرتم  گهید ی قهی_سالم تا ده دق

 قهقه اش بلند شد.  یصدا

 دم درم. گهید ی قهیباشه تا ده دق ،یچقدر زود آماده شد_بچه برو 
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  کای حرکت کردم. در همون حال با مل یناز  یشدم. به سمت خونه   نیرو قطع کردم و سوار ماش  تماس
 هم تماس گرفتم، چون از قبل خبر داشته بود، حاضر و آماده منتظر من بود.

رو برداشتم و   لی. موبااطیح ی ترمز، دو بوق زدم. نه دم در بود نه تو یزدم رو یناز  یخونه  یجلو
 زدم:  غیکه جواب داد ج  نیباهاش تماس گرفتم، هم

 ؟ یدم در  گهید ی قهی تا ده دق ی_مگه نگفت

 ؟ یتو چرا باور کرد  ی_من گفتم ول

 . دم یاز حرص کش یغیج

 _آروم باش اومدم. 

داشت به تن   یکه حالت شلن  یقرمز خز دار  یود. پالتوزده ب  یپسر کش پیاومد. ت رونی باز شد و ب در
از دو   شیقهوه ا یبه سر انداخته بود و موها یدیجذب. شال سف  دیکرده بود به همراه شلوار سف

 و گفت:  نی ماش  یزده بود. نشست تو رونیطرف شال ب 

 .مونی _نخور

 .زم یعز یست ین ی_خوردن 

 بهم رفت و گفت:  یغره ا چشم

 . شعوری_ب

درشت   یدار، چشم ها هیو زاو یاستخون یو صورت  یبود با پوست گندم یدختر   ی. ناز دمیقاه خند قاه
داشت. در   یا دهیکش ین یو ب یغنچه ا یلب ها ،یلخت قهوه ا یو موها یقهوه ا ی دهیکش  یو کم
به حرکت در    کای مل یگاز گذاشتم و به سمت خونه  یتو دل برو و جذاب بود.  پام رو رو  یل یکل خ
بهش کردم و   یحاضر شده بود  و دم در منتظرم بود. اشاره ا  عیسر یل یخ  کایمل  ،ی. بر عکس ناز دماوم

 گفتم: 

 . یناز  ری بگ ادی_
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به   ی. شلوار چرم مشکیقرمز و مشک  یبه تن کرده بود با طرح چهارخونه ا یکلفت یکت کوتاه ول   کایمل
سرش بسته بود و  یسرش انداخته بود، موهاش رو محکم باال یرو  یپا کرده بود و شال چروک مشک

 رنگکم   یل یخ ایزد  یاگه هم م ای زد،  یوقت رژ نم چی ه کایزده بود. مل یا دهیخط چشم کلفت کش
 نشست و گفت:  نیماش  یزد. تو یفقط برق لب م ایبود 

 _سالم بر گل گالب ها.

 _سالم بر خل خل ها. 

 آزاد آدمت کرد.  احداقلی یآدم شد یم ازدواج کردکرد یفکر م   ؟یش  ی_تو چرا آدم نم

 اشاره ام رو باال بردم و گفتم:  انگشت

 شن. ی وقت آدم نم چی_محض اطالع فرشته ها ه

 _اوهوع.

 _بــلـــه.

  ییچشم ها د،یسف بای تقر یگرد و پوست یصورت  ،یرنگ شده استخون  یبود با موها یدختر  کایمل
  ینم شیآرا  ادیپهن. خوشگل بود و ز  یو کم یگوشت ییکوچولو و جمع و جور. لب ها ین یو ب دهیکش

تر   شیب  شی اعتقاد رو داشت که با ارا نیا یکه ناز  یداشت. در حال  یعیطب  ییبای کرد. اعتقاد بر ز
فرق   یط ی من در هر شرا یبرا  شیزنه. آرا ینم رونیاز خونه ب  ش یآرا یوقت ب  چیتره و ه خوشگل

مواقع که حال و حوصله  یبع ایساده و  شیآرا هیروزانه   یو کار ها یعموم یکان ها م یداشت، برا
کردم.   یم یاد یز  بای تقر  شیخاص، جشن و مجالس آرا  یروز ها یبرا  یبودم، ول شی آرا ینداشتم ب

که زشتن   ییکرد تنها کسا یکامال فرق داشت، اون فکر م  ای به مکان و... داشت.. نظر دن یتگبس
  بایکردم تا ز  یم شیدونست. اما من آرا یامر رو امر بد و مضحک م نیکنن؛ ننه جون کال ا یم شیآرا

با شوق   ی. ناز ستادمیپاساژ از حرکت ا یدونستم. جلو یموضوع رو بد نم  نیتر به نظر برسم، و اصال ا
 ابروم رو باال دادم و گفتم:  یتا هی د،یپر رون ی ب نی و ذوق از ماش

 همه ذوق داره؟ نیا_چرا 

 شد گفت:  یم ادهی پ نیکه از ماش یدر حال کایمل
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 ده؟ یعاشق خر یناز  یدون  ی_نم

شدم و در رو قفل کردم. با هم وارد پاساژ  ادهیپ نیرو برداشتم، از ماش  فمیرو تکون دادم و ک  سرم
. میکرد به دنبالش بر  یها، ما رو هم مجبور م کیافتاد به جون بوت  ،یمثل جارو برق یناز  م،یشد

 دستم زد و گفت:  یبا ارنج تو کایرفت، مل   یحوصله امون داشت سر م

 مش؟ ی چونی بپ هی_نظرت چ

 _نظرم مثبته. 

دستم رو  کای شد، مل  یکی که وارد بوت نی کرد، هم یها نگاه م کی از ما جلو افتاده بود و به بوت یناز 
 با خنده گفتم:  م،ی در اومدبه حرکت  یو به سمت خروج دیکش

 کنه. یسکته م میستین نهی ب یم ادیاالن م وونهی_د

 شه.  یشه متوجه نبودنمون هم نم یم  دیکنه. اون قدر غرق خر ینم  ری _نه خ

 . دیچسب یسرد بدجور م یهوا نیا یهات چاکلت سفارش دادم، تو م،ی پاساژ شد یکافه  وارد

 گذاشت و گفت:  زیم یرو رو فشی ک  کایمل

 _خب چه خبر؟  

 گذاشت.  زیم یرو رو  میکه سفارش داد یو دو عدد هات چاکلت دیاز راه رس  گارسون

 تو چه خبر؟  ،ی_سالمت

 ؟ یاالن ازشون خبر دار بش ستی قرار ن ی هست ول ییخبرا هی_

 رو باال آوردم و گفتم: سرم

 ن؟ یکن یم  یچه غلط نی_باز دار

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:  طنتی ش با

 . گهید گهی_د
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نبود که به دست  یدیخر ادیز یها سه یتعجبم ک لیدل دنش،یوارد کافه شد، چشمام گرد شد با د یناز 
 کرد بود. ی ها بهش کمک م دیبود که کنارش بود و در حمل خر یداشت، بلکه مرد جذاب 

گنده به  یهم با لبخند یکرد. ناز  یداد و خداحافظ   یها رو به دست ناز  سهیهمون دم در ک مرده
 . میسرش خراب شد یکه نشست، رو  نیسمتمون اومد، هم

 بود؟  ی_اون ک

 بود؟  یجذاب ک ی_کلک اون پسره 

 ؟ی_چطور تورش کرد

 ه؟ ی_اسمش چ

 ؟ ی_شمارشو گرفت

 گفت:  یکالفگ با

 .دیبپرس  یک ی یک ی د، یزن ی_ساکت، چقدر حرف م 

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 کرد؟  یبود و چه کار م ی_اون ک

 و با ناز گفت:  د یرو به سمت خودش کش کایچاکلت مل  هات

خوردم بهش، حاال چشمم   یبود بعد اشتباه نییکردم، سرم پا  یداشتم لباس انتخاب م کی بوت ی_تو
دلم  شی و قشنگ  بتیه دنیکردم. سرم رو که آوردم باال با د یم یبهش نبود تند تند معذرت خواه

 رفت.  

 خنده هاش گفت:  نیما ب  کای بهش رفت. مل یچشم غره ا یخنده، ناز  ری زد ز  کایمل

 شه.  ینفر م هیهر لحظه عاشق  یناز  ،ی_وا

 مگه؟  یشد افشیتو عاشق ق وونهی_د
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 کاسه چرخوند و گفت:  یرو تو  ماشچش

 به شناخت طرف و اخالقاش نداشت.  یاز ی نگاه بود، ن کی لبخندش دلم رو برد. تازه عشق در  ر،ی _نه خ

 یزد تو تی با عصبان ینگاه کرد. ناز  یداد به ناز  یکه به زور خنده اش رو قورت م  یدر حال کایمل
قشنگ بندازن.  یک یزیف یدعوا هی  تی کاسه چرخوندم، االن بود که وسط جمع ی سرش. چشمام رو تو

 گفتم:  یبلند یکه سر و صداشون بلند بشه، با صدا نیقبل از ا

 برم خونه. دیبا گه ی_ساعت پنج شد، د

گرد  یسر جام خشکم زد. با چشم ها دن،یکش یو ناز   کای که مل یغیبا ج  یخواستم بلند بشم ول یم
 کردم.شده بهشون نگاه 

 _چتون شده شماها؟ 

 سر جات.  نی_بش

 _بتمرگ. 

 جا نرو.  چی_ه

 .میکار دار  ی_هنوز کل

کردم، تماس آزاد رو   یشروع کرد به زنگ خوردن. همون طور که با تعجب به دختر ها نگاه م لمیموبا
 جواب دادم.

 _بله؟

 ؟ یی_کجا

 _با دخترها پاساژم. 

 دنبالت.  امی  ی_آدرس رو برام اس ام اس کن دارم م

 تماس رو قطع کرد.  یخواستم مخالفت کنم ول یم
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 شد؟  ی_چ

 گفت؟  ی_چ

 گفتم:  یکالفگ با

 خواستم بگم نه نشد.  یدنبالت م امی_گفت دارم م

 نداره برو. یب ی_ع

 _آره برو برو نگران ما هم نباش. 

 گرد شده گفتم: ییچشم ها با

 بمون؟ نیاالن نگفت نی_مگه شما هم

 _نه برو. 

 ؟ ی.  راستگهیخب، برم د یل ی_خ

 دادم:  کای در آوردم و به دست مل فمیک  یرو از تو نمیماش  دیکل

 .نی من برگرد نی_با ماش

شدم، آدرس رو    یکه از پاساژ خارج م یکردم. موقع  یو خداحافظ یجا بلند شدم و با بچه ها روبوس  از
پاساژ  یآزاد جلو یمدل باال دیسف نی. ماشدمیکه بلند شد، از جا پر یبوق یصدااس ام اس کردم. با  
 اطراف بود. نیاز راه برسه. انگار هم ع،یقدر سر نیبود. انتظار نداشتم ا

 شدم و گفتم:  نیماش سوار

 ؟ یاطراف بود نی_هم

 _نه چطور؟ 

 . یدیزود رس یل ی_آخ خ

 نبود.   کی_تراف
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 _آها.

 یرو در آوردم و مشغول گشتن تو  لمیگفت. موبا یراست م  دیهام رو باال انداختم، شا شونه
زد. دستم رو به سمت ظبط   ینم یشدم. حوصله ام به شدت سر رفته بود و آزاد هم حرف نستاگرامیا

 کردم. یآهنگ پخش شده رو پل  نیبردم و آخر

 _باز خوندم واسه تو

 هنوز   یجور  همون

 واسه تو موندم

 به من احساست رو   یبگ رمیم یم

 رم یم یم  رم،ی م یم رم،یم یم

 همه کس من  یشد ست، ین حواسم

 دلواپس من   ییتو ست، ین حواسم

 ست یحواسم ن ست، ین حواسم

 همه کس من  ،یشد

 دلواپس من  ییتو ست، ین حواسم

 . میفرد زندگ ن یزتریشه عز  یرو برگردوندم و بهش نگاه کردم، حواسم نبود که داره م سرم

 وجودم. یکرد تو یداشت آروم آروم رخنه م ،ینبود که وابستگ  حواسم

 خندن یکه م دنی_همه د

 دنیهمه د ییجا نیا یوقت

 ییتنها یوقت رمیمیم که

 ی دید یم یبود ته چشمات هرچ یواقع
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 ید یشن  یم یم، هرچگفت  یخوندم، هرچ  یهرچ

 همه کس من  یشد ست، ین حواسم

 لب خوندم:  ریز

 . ستی_حواسم ن

 لب زمزمه کرد:  ری کرد. ز یم یآهنگ رو پل  نیدفعه آزاد بود که ا نیتموم شد، ا آهنگ

 هنوز   ی_باز خوندم واسه تو همون جور 

 واسه تو موندم

 بلند تر خوندم:   ییبودم که با صدا من

 همه کس من  یشد ست،ی_حواسم ن

 دلواپس من  ییتو ست، ین حواسم

 .میخوند یم گهیهمد یآهنگ گذاشته بودن. با احساس، واسه  نیا یوجود من رو تو یهمه  انگار

 یی جا  نیا یخندم، وقت یکه م دن،ی_همه د

 یی تنها ی وقت رمیم یکه م دن،ی_همه د

 ی دید یم یبود، ته چشمام هرچ ی_واقع

 یدی شن  یم یگفتم، هرچ ی خوندم، هرچ   ی_هرچ

 :میدفعه با هم خوند نیا

 . ستیدلواپس من، حواسم ن ییتو  ستیهمه کس من، حواسم ن  یشد ست،ی_حواسم ن

باز   موتیو در با ر  ستادیاز حرکت ا نی. ماشمیدیرس یک   دمیقدر غرق آهنگ شده بودم، که نفهم اون
پارک شده بود، انگار مهمون   نگیپارک  یتو  نیماش نی عمارت روشن بود، چند یشد. تمام چراغ ها
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  کنارمبه دست، به سمتم اومد.  چی شد و سو ادهیشدم، آزاد هم پ ادهیپ  نی. از ماشمیداشت یادیز یها
 گذاشت و گفت:  بشیج یرو تو  چشیسو ستاد،یا

 هست.  یادیز یعمارت مهمون ها ی_تو

دستش قفل کردم. با هم وارد  ی دستم رو تو ه؛یمنظورش چ دمیرو به سمتم دراز کرد. فهم دستش
نبود.   یادیز یسرو صدا یبود، ول تی جمع  یکه کل نیبا ا م،ی رفت  ییرای به سمت سالن پذ  م،یعمارت شد

  رومکه روبه  یو دست بلند شد. با تعجب به افراد  غیج  یصدا  هویکه پامون به سالن باز شد،  نیهم
 گاه کردم.کردن، ن یخفه م  غی بودن و داشتن خودشون رو با ج ستادهیا

 . ای_تـولــدت مــبــارک، تـولــدت مــبــارک ، تولدت مبارک رو

چشمام جمع شد. سرم رو   یدهنم باز مونده بود. کم کم اشک شوق تو قتایبگم، حق  یدونستم چ ینم
 کرد چرخوندم و گفتم:   یبه سمت آزاد که با لبخند بهم نگاه م

 _کار تو بود؟ 

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 رک. _روزت مبا

کردم. دستش رو دور شونه ام انداخت و   یدهنم گرفتم و خنده ا یشد. دستم رو جلو یجار   اشکام
 شم.  یکار هارو، من بدجور عاشقت م نیسرم زد. تروخدا نکن ا یبه رو یبوسه ا

  یو با لبخند و شرمندگ ستادمیا زیتولد کشوند. کنار م  کی و ک  ایهدا زیجلو اومد و من رو کنار م یک ین
 گفتم: 

 یکارتون برام ارزش داشت. چقدر من رو شرمنده  نیچقدر ا دیدون یممنونم ازتون، نم یل ی_خ
 . دیخودتون کرد

 دست و هورا بلند شد.  یصدا

 _شمع ها رو فوت کن، فوت کن. 
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نده و من رو شرم  ایدلم آرزو کردم، خدا یشدم تا شمع هارو فوت کردم، چشمام رو بستم و تو خم
 بشم. ی باز  نیا یخوام من بازنده   ی. نمیصوف یسرافکنده نکن در برابر آقا

  ریداد. همه به سمتم سراز یرو نشون م  یو دو سالگ ستی رو باز کردم و شمع رو فوت کردم. ب چشمام
  یخانواده  یبود ول  یخانوادگ  ی کردم. مهمون ی. همه رو با عشق و محبت بغل مکیتبر یشدن برا

  دربزرگحضور داشتند. نوبت به ما  ثی آزاد به همراه مادبزرگ خب یفرهاد و خانواده  یخانواده  ،یک ین
 و گفت:   دیبه سرم کش  ی. دستدمیدستش رو بوس عیسر د،یکه رس

 دخترم، حرف من اشتباه بود، ببخش.  یگفت ی_درست م 

 گفتم:  رتیح  با

 که کردم.  ی ماحترا یبابت ب  دیخانم بزرگ، لطفا من رو ببخش  هیچه حرف نی_ا

 به سمتم گرفت و گفت:  یبزرگ یل یقرمز مستط  ی جعبه

 .یداشته باش  یو با سعادت  یعمر طوالن  شاهللی_ا

با اون ها هم  د،یاش رو گرفتم و تشکر کردم. بعد از اون نوبت طال جون و پدرجون رس هیلبخند هد با
رو    ایو کادو شده بود. بعض هیپر از هد زی تشکر کردم. م یکه دادن کل یا هیکردم و بابت هد یروبوس 

 گذاشتم. آزاد بازوم رو گرفت و به عقب چرخوندم. با تعجب گفتم:  یعسل یها ز یم یرو

 ؟ یکن  یکار م ی_چ

 _تکون نخور. 

شد. دستش رو از پشت گردنم برداشت و   خیتنم س یگردنم حس کردم. موها  یرو تو  ریزنج  یسرد
 گفت: 

 تولدت.  ی هی_هد

 لب گفتم:  ریز

 گه. یدادن هم زور م هیواسه هد  ی_زور گو. حت
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بود که دستاش رو باال گرفته و در حال انجام   یپالک گردنبند نگاه کردم. از جنس طال بود. دختر  به
دوست داشتم. با   تی نها یش رو با قهیلبم نشست. سل یرو  یاز حرکات رقص باله بود. لبخند یکی

 گردنبند بود.  نیکه امشب گرفتم هم یا هیهد نیارزش تر

شدن. با لبخند به خانم فالح   دنیوسط و مشغول رقص ختن یپخش شد. همه جوون ها ر یآهنگ
 گفتم: 

 برم لباسم رو عوض کنم. دیبا دی_لطفا من رو ببخش 

 لبخند گفت:  با

 بفرما برو.   زم،ی عز یدار  اری_اخت

  زونیبه در کمد آو  یچوب لباس  یکه رو  یلباس بلند براق دنیپله ها باال رفتم. وارد اتاق شدم، با د از
  یپولک یکار آزاد بود، لباس گردن  نیجلو رفتم. ا ی. با خوشحال ستادمیشده بود، از تعجب از حرکت ا

که آزاد  یخرک  رتی دم، از غداشت، تعجب کر یظیهفت غل قهیکه بلند بود و دنباله داشت،  ییطال
من بذاره. شونه هام رو باال انداختم، البد از نظرش   یرو برا یلباس زننده ا نی بود همچ   دیداشت بع

شد. با   یگشاد م  یکم د،یرس یباسن م  یبه رو یکمر تنگ بود و وقت ینداشت. لباس تا رو یمشکل
داد، بهم برخورد. از عمد گذاشته بود که به رخ  یرو نشون م  ونیلیلباس که رقم هشت م  کتیات دنید

بود.   زمیسا قیرو که داشته بود. لباسم رو در آوردم و اون لباس جذاب رو به تنم کردم. دق  ی بکشه پول
 ق؟یقدر دق نیدونست، ا  یمن رو م زی شدم، چطور سا  یتر از قبل متعجب م شیهر لحظه ب 

د برداشتم و به پا کردم. موهام رو باز کردم و به  پاشنه بلن  یجفت کفش مشک  هی خودم،  یکفش ها از
بود وقت سر درست کردنشون کنم. با ادکلن   ازی موج داشتن و ن یکاف ی. موهام به اندازه ختمی دورم ر

 از طرف آزاد بود:  د،یبه دستم رس یدوش گرفتم و از اتاق خارج شدم. اس ام اس 

 ؟ یکرد ری_کجا گ 

پله  نییرفتم. پا  نیی شونه هام رو باال انداختم و از پله ها پاپوشم.  یدونست دارم لباس م یم خوبه
  یخواستم از کنارش رد بشم ول یداده بود. م هیتک  واریبه د دیو شلوار سف یها، فربد با کت چرم مشک

 : ستادم یحرفش از حرکت ا دنیبا شن 

 . ادی_بهت م



 ی آقا و خانم صوف 

435 
 

 نزنم و به سمتش برم.  یدادم  حرف  حیآزاد، ترج  ینگاه عصبان دنیکه با د ؟ یبپرسم چ  خواستمیم

 رو باال آوردم و گفتم:  لمیموبا دم،یکه بهش رس  نیهم

 پوشم؟  یکه دارم لباس م  یدون ی_مگه نم

 رو محکم گرفت و گفت:  دستم

 ؟ یدیکه پوش هیچه لباس نی_ا

 گفتم:  رتیح  با

 _مگه تو...

 از پشت سرم بلند شد:  ییصدا

 . یرو به تن کرد  دمیکه برات خر یلباس و یکه درخواستم رو رد نکرد ای _ممنون رو

 باشه.   یحد عوض نیکردم تا ا یباز شده به فربد کثافط نگاه کردم. فکر نم  یو دهن  رتیح  با

 با خشم گفت:  آزاد

 ؟ ی_چ

 لرزون گفتم:  ییسمت آزاد برگشتم و با صدا به

 کردم تو...  یگه. من...من فکر م  ی_آزاد به خدا دروغ م

 با لبخند گفت:  فربد

 رو بدونه.  قتیبزار حق   زم،یعز یکن  ی_چرا رنگش م

 خشم و غضب سرم رو برگردوندم و بهش نگاه کردم. لبخندش پررنگ تر شد.  با

 هم فشرده شده گفت:  یرو   یبا دندون ها آزاد

 کثافط...  ی کهی _مرت



 ی آقا و خانم صوف 

436 
 

به دهن صورت فربد فرود اومد. فربد دستش رو  یحرفش تموم نشده بود که مشتش تو هنوز
 یدونستم چ یکردم، نم یبهشون نگاه م رتی گرفت وبا لبخند، چند قدم به عقب رفت. با ح نشیخون
تر از قبل، به سمت فربد حمله ور    یانجام بدم، ذهنم به کل قفل کرده بود. آزاد عصبان  یچه کار  ایبگم 
فقط در برابر  تونست از خودش دفاع کنه  یاومد. نم یصورت فربد فرود م ی . مشت بود که توشد

 میسالن و آشپزخونه بود یراهرو  یگرفت. خداروشکر تو  یصورتش رو م  یمحکم آزاد، جلو یضربه ها
  خین بیتر از ا شیب  هیزد برو جلو، برو نذار قض یبه ما نداشت. مغزم به کار افتاد، داد م یدید یو کس

 و داد زدم:  ستادمیکنه. خودم رو به آزاد رسوندم، رو به روش ا دایپ

 _آزاد بس کن، ارزشش رو نداره. 

پنجه   یبازوش رو با دو دست گرفتم. رو ستادم، یتوجه به من، به زدنش ادامه داد. پشت سرش ا یب
 گوشش گفتم:  ری پا بلند شدم و ز ی

کار فقط از   نیما هم یخراب کردن رابطه  یارزشه که برا یقدر خار و ب نی _آروم باش، آزاد اون ا
 ق بشه و خشمت رو فواره کنه.نذار موف اد،ی دستش بر م

هوا خشک شد.   یتو اد،یصورت فربد کثافط فرود ب  یکه قرار بود تو  یهوا موند، مشت یتو دستش
آروم باش. لگد   یهم فشردم به معن یبار پلکام رو رو هیسرش رو برگردوند و با خشم بهم نگاه کرد. 

رون  ی د، دستم رو گرفت و به سمت بافتاده بود ز نیزم  یکه دراز به دراز رو یبه شکم فربد  یمحکم 
که خون باال آورده بود نگاه کردم، دروغ نگم دلم خنک شده بود.  ی. سرم رو برگردوندم و با فربددیکش

 زدم.   ینم یکشوندم و من هم حرف  یبه دنبال خودش م

.  ادیبه سر آزاد ب   ییبال  نیخواستم کوچک تر یکردم، فقط نم  یپشه هم حساب نم هی یرو اندازه  فربد
رو وارد در   دیکرد کل  یچند بار سع  د،یکش  رونی رو ب چی . با دست لرزونش، سوستادیا نشیکنار ماش

رو از دستش گرفتم، فقط دست سمت   چیموفق نشد. دستم رو جلو بردم و سو یکنه ول نیماش
دستش که باهاش دست من رو گرفته بود سالم و بدون   یکیکرده بود و اون  دایمشکل پ  استشر

 پشت فرمون که من زودتر نشستم و گفتم:  نهی خواست بش  یلرزش بود. م

 من هنوز آرزو دارم.  ست،ی_الزم ن
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  یصندل ی. رفت و رو دیموهاش کش یتو یداد و دست رونی رو بستم. با حرص نفسش رو ب نی ماش در
به حرکت    یطور که به سمت در خروج نیخارج کردم و هم  نگی پارک یرو از تو ن یشاگرد نشست. ماش

 اومدم، گفتم:  یدر م

 برم؟  دی_کجا با

 اوران؟ ی_ن

 گفتم:  متعجب

 ؟ یچ ی_اون جا برا

 و گفت:  دیبه چشماش کش  یدست

 _فقط برو. 

از سوار   قهیکباب شد. به سمت مقصد به حرکت در اومدم. هنوز ده دق شی درموندگ  نیا یبرا دلم
 دستش شدم. متعجب گفتم:  انیپا یلرزش ب یشدنمون نگذشته بود که متوجه 

 لرزه؟  ی_چطور هنوز م

 ناله اش در اومد.  یحرکتش داد، صدا  یپاش بود انداخت و کم یبه دستش که رو ینگاه

 _آخ.

 گفتم:  نگران

 شد؟ درد داره؟  ی_چ

 . حواست به رو به رو باشه.ستین یز ی_نه چ

بود که چهار هفته  یچشمم به دست آزاد بود. درست همون دست یکیچشمم به جاده بود و اون  هی
رو   ریخوب نشده بود که باز زد و ناکارش کرد. مس شیبود. هنوز کبود دهیماه عسل ضرب د یتو شیپ

درمونگاه  یبعد، جلو   قهیدق ستیمدم. حدود ب عوض کردم و به سمت مقصد مورد نظر به حرکت در او
 . بهش نگاه کردم و گفتم: ستادمیحرکت ا از
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 . ای_باهام ب

 اطراف نگاه کرد و گفت:  به

 که من گفتم.  ستی ن  ییجا اون جا نی_ا

 نوبت مِن.  ، یصوف  یشما تموم شده آقا  یی_دروان زروگو

شکمش    یکه دستش رو رو یرو باز کرد و در حال  نیرو باز کردم. در ماش  نیزدم و در ماش   یچشمک
 بشم  ادهیخواستم پ  یگذاشتم و م نیزم  یشد. پام رو رو ادهیپ  نیگذاشته بود، از ماش

 و گفت:   ستادیدر ا یآزاد جلو 

 سرو وضع؟ نی_کجا با ا

تو برو، که    امیتا بگم من نم  که تنم بود افتادم. سر جام خشکم زد، دهنم رو باز کردم  یلباس ادی تازه
 صورتم گرفت و گفت:  یکتش رو جلو

 کت باشه تا بدنت مشخص نشه.   ی_بپوش، دکمه هاشم ببند، دستت به لبه ها

لباس با   نی شکمم مشخص بود، امان از ا یرو یام تا کم  نهیرو از دستش گرفتم، تمام قسمت س کت
 لب گفت:  ری. زش ی باز هفت ی قهیاون 

 اس. لب نی_لعنت به ا

و مشغول   اوردمیخودم ن ی. به رو دمیکه شن نیقدر آروم گفت که خودمم متعجب شدم از ا اون
 شدم و  اده یپ  نیکردم، از ماش دایحاصل پ نانیبودن بدنم اطم دهیاز پوش  یکت شدم. وقت دنیپوش

 . میدرمونگاه به حرکت در اومد یو با هم به سمت ورود ستادمیکنارش ا 

کرد.   یدادم، نگاه م یرو انجام م  یمارستان یب  ینشسته بود و به من که تک تک کار ها یصندل یرو
 زدم. کنارش نشستم و گفتم:  یگرفتم و لبخند رشیکارت رو از پذ

 کنه. یات م نهیمعا گهید  ی قهی_دکتر تا پنج دق

 .میپاشو بر ست،ین نهیبه معا  یاز ی_ن
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 گذاشتم و گفتم: پاش  ی شد که بلند بشه، کف دستم رو رو زی خ مین

 سر جات.  نیدم، پس بش یجا دستور م  نیمن ا گهی_بهت گفتم د

بلند   یصندل  یما از بلندگو اعالم شد. از رو یزدم. شماره  شیهم به نگاه عصبان  یمسخره ا لبخند
 بلند شد.  یصندل  یانداخت و از رو نییسرش رو پا  یانداختم، با کالفگ یشدم، بهش نگاه 

 مهربون بود.  یمسن با لبخند یدکتر مرد م،ی زدم. وارد اتاق دکتر شد روزمندانهیپ  یلبخند

 . ری_سالم دکتر شبتون بخ 

 نشست. رو به دکتر گفتم:  یصندل یحرف رو  یب آزاد

 به نظر شکسته. ن؟یانداز یبه دستش م ینگاه هی_

 کرد و گفت:  یبه دست آزاد نگاه دکتر

 . میمطمئن بشتا  رهیعکس بگ دیبا ی _حتما که شکسته، ول 

نوشت، دستم رو دراز کردم تا برگه رو بردارم که آزاد زودتر از من عمل کرد و   یز یبرگه چ یتند تو تند
 برگه رو برداشت. رو به من گفت: 

 کنم.  یاش رو خودم حل م هیبق  نیماش  ی_برو تو

 شدم و گفتم:  نهیبه س دست

 ؟ یچ ی_اگه حل نکرد

 چپ بهم نگاه کرد، ابروهام رو باال انداختم و گفتم:  چپ

 خب من رفتم. یل ی_خ

  دنیکردم، با شن  یپل یشدم و در رو بستم. هنوز نشسته حوصلم ام سر رفته بود.  آهنگ  نیماش سوار
  ی. با لذت، سرم رو رومیکه موقع رفتن به عمارت گوش کرد هیهمون آهنگ دمی فهم  عی اولش، سر تمیر

 یابرد که تقه  یمنتظر بودم، داشت خوابم م یساعت ک یذاشتم و بهش گوش کردم. فرمون گ یلبه 
  یو سرش رو کم   نیبود کنار ماش ستادهیو به آزاد نگاه کردم که از بغل ا دمیخورد. از جا پر شهیبه ش
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نشست، چشمم به دست گچ  نی ماش یرو باز کردم، تو  یکرد. قفل مرکز  یخم کرده بود و بهم نگاه م
 افتاد. سرم رو با تاسف تکون دادم و گفتم: گرفته ش 

 کردن دهن مردم. سی_عاقبت سرو

آدرس   میسعادت آباد که شد  کی رو به راه انداختم، نزد  نیداد. ماش هیتک یصندل  یرو به پشت  سرش
 م،یستادی طبقه از حرکت ا نیچند یآپارتمان طوس هی یبعد، جلو قهی. حدود ده دقدمیرو پرس قیدق

 موفق نشدم.  یول نمیطبقه رو بب نیسرم رو خم کردم تا بتونم آخر

 جا کجاست؟  نی_ا

 من! ی_خونه 

 گفتم:  متعجب

 تو؟  ی_هان؟ خونه 

 دست باز کرد و گفت:  هیرو با  نی ماش در

 بود. میمجرد ی_خونه 

م به ه یل یمستط ییبه ساختمون انداختم، هر طبقه پنجره ها قیدق یشدم و نگاه ادهیپ  نیماش از
آزاد، از  دنی نشسته بود و با د یچاق پشت نگهبان یمرد م،یداشت. وارد ساختمون شد یمتصل و بزرگ 

 و گفت:  دیجا پر

 . زی عز یصوف  ی_به به سالم بر آقا

نگهبان   یا شهیخوان ش  شتیپ  یرو از دستم گرفت، رو نیماش چیسرش رو تکون داد، سو آزاد
 گذاشت و گفت: 

 . نگیپارک  یرو ببر تو  نیلطف کن ماش یمراد ی_اقا

 گفت، چشمش به من افتاد و گفت:  ییچشم بلند باال یمراد یاقا

 باشن؟   یخانم ک  یول یصوف  ی_جسارت نباشه آقا
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 و خشک گفت:  یجد آزاد

 _خانومم هستن. 

آسمون و    یقدر من رو برد تو نی صدا زدن ساده چرا ا هیدونم  یدلم آب شد. نم یتو لویک لویک قند
 گفت:  یبا خوشحال  یمراد یگردوند. آقابر 

 .نی بش  ریهم پ یبه پا شاهللی_به به مبارک باشه ا

 من چم شده؟  ایکه داشتم متعجب شدم. خدا یلحظه از تفکر  هیگفتم،  یظی غل ی شاهللیدلم ا یتو

دکمه ها   یاز رو م،یبه سمت آسانسور به راه افتاد. به دنبالش به راه افتادم، سوار آسانسور شد آزاد
شروع به نواختن   یم یکالم مال ینوزدهم رو فشرد. آهنگ ب یطبقه است. و آزاد دکمه  ستیب  دمیفهم

  شهیدر شو به  میهر دو سکوت کرده بود م،یمورد نظر برس یتا به طبقه  دیطول کش هیکرد. چند ثان
 . میکرد یکه انعکاس ما رو درون خودش داشت، نگاه م یا

بودم،   یکرد. من خانم صوف  یذهنم تداع  یرو تو یهر دومون کنار هم، اسم آقا و خانم صوف دنید
به اهداف   دنیرو نداشتم و فقط به خاطر رس دنشیاول چشم د یکه روزا یمرد ،یصوف  یهمسر آقا

اعتراف   دیرو عاشق کرد، با  یکیهر کس اون  می. شرط بستمیکرد یهر دو شخص، با هم ازدواج صور 
داشته  د یداشتم، نه با یصوف ی راجب به آقا  یاحساسات هیدار بشه. حاال من  حهی کنه و غرورش جر

  یخانم  فیظر  یمسخرش قراره شکستم بده. با صدا یها یباز   نیصاحب من با ا یقلب ب  یباشم ول 
 گفت:  یکه م

 نوزدهم.  ی_طبقه 

  یرنگ  دیآسانسور، در سف یاومدم، رو به رو رونی شدم، زود تر از آزاد از آسانسور ب دهیکش رونی کر بف از
 دنیباز کرد و هولش داد، با د د یپنت هاوس کامل بود. در رو با کل هیواحد.  نیا یبود، و تنها در تو

 یورود به چشم مکه بعد از  یز ی چ نیو مجلل بود. اول   کیداخل آپارتمان، دهنم باز موند. چقدر ش
بودن.   ییطال یتون یخونه سبز ز لی وسا یبودن. وارد خونه شدم، همه  لیبلند و طو یخورد، پنجره ها

وسط    یخورد. ستون یبه چشم م یبودن و کمتر عکس  یها کرم  واریبود، د  یل یخونه در کل مستط
گذاشته شده  یزرگ بگ ب  نیسمت چپ وسط ب ی مهیکرد، در ن یم  مشیتقس مهی خونه بود که به دو ن

بگ فاصله    نیده متر با ب با یتقر واریگذاشته شده بود. د یو  یت یبود، رنگش سبز بود و رو به رو
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  ییطال زیشده بودند. م ده یقابه عکس کنار هم و با مظنم چ نیچند یپشت وارید یداشت. رو
گذاشته    یبود و چراغ خواب به همراه ظرف گرد دهیبگ چسب نی سمت راست ب واریبه د ی لیمستط

قسمت خونه بود، تمام   نیتر کیشده بود. سرم رو چرخوندم به سمت راست، آشپزخونه ش 
 هی یجا برا ن یبود، نه انگار ا کیش  یلی بود. خوشم اومد خ  ییو طال  دیداخل آشپزخونه سف ونیدکوراس

  دم،یکش ی. سرکدیرس یود به اتاق ها مکنار آشپزخونه بود که مشخص ب ییمرد مجرد بود. راهرو
که به  ییمبل ها یتک و دو تا کنار هم. آزاد رو یک ی راهرو بود.  یحدسم درست بود سه اتاق تو

  یراحت یتر به مبل ها شی بود و ب ی تون یکنار هم جمع شده بودن، نشست. رنگ مبل ها سبز ز یمربع
 خوردند.   یم

 رو عوض کن.  یلباس کوفت نیس هست بردار ااتاق سمت چپ، اون جا لبا  نی اول ی_برو تو

 یبودنش به دلم م  یحام نیهاش، ا رتیغ نیلبام نشست. چقدر ا یرو  یکی لبخند کوچ ناخودآگاه
اتاق جمع و جور بود با کمد، تخت   ه یکه گفته بود شدم. ی. وارد اتاق دنیساب یدلم قند م ینشست. تو

 بودن.  یاتاق قهوه ا  لیوسا یکه کنار تخت قرار داشت. همه  یک یکوچ  ینفره و عسل  کی

رو   ی کمرنگ یبلند آب نیآست راهنیآزاد بودن. پ یشلخته  یکمد رو باز کردم، اکثرا لباس ها در
باز    یول دمی دردسر کش یلباس کل  دنیپوش یتا بتونم بازش کنم، برا دیرس  ینم پ یبرداشتم. دستم به ز

 رو باز کنم.    پی کردم ز یم یبردم و سع  یباال م کردنش سخت تر بود. دستم رو

 بردم و آزاد رو صدا کردم.  رونیدر اتاق رو باز کردم، سرم رو از در ب  ،یسر نتونستم و با کالفگ آخر

 ؟ یلباسم رو باز کن   پیز یای ب یتون  ی_م

شدم و در رو بستم. دست به کمر وسط اتاق   الیخ یب دم،ینشن  ییازش صدا یمنتظر شدم، وقت یکم
 لباس پر دردسر.  نی بکنم، امان از ا یچه غلط دیبا قایدونستم دق یبودم و نم  ستادهیا

 . دمیکتفم حس کردم، از جا پر یرو رو یگرم

 _نترس. 

 کرد.   یسرو صدا حرکت م یچقدر ب  دم،یکش  یراحت  نفس

 داخل؟ یقدر ساکت اومد نی_چرا ا
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 ام؟ ی د تا بوق بزنم بعد ب_انتظار داشتم چن

 زد گفتم:  یکه خنده توش موج م ییام گرفت، با صدا  خنده

 شد.  یم یکه عال  یرو داشت تی قابل نی_اگه ا

پاره شدن لباس به   ی. صدانییپا  دیحرکت کش  هیرو با  پی کمرم حس کردم. ز یگرمش رو رو دست
 . با تعجب گفتم: دیگوشم رس

 ؟ ی_پاره اش کرد

 . ستیبهش ن  یاز ی _آره، ن

 قشنگ بود.  یل یخواستمش خ یمن م  ی_ول

 جاست.  هیلباس فقط  نیا ینکن. جا یمن رو عصب ا،یرو سی_ه

 _کجاست؟ 

 .یار یتا درش ب رونی رم ب ی_م

آزاد رو   راهنی اتاق خارج شد، من هم هاج و واج به در نگاه کردم. لباس رو از تنم در آوردم و پ از
هاش تا اواسط انگشت هام   نیزانوم بود و آست یوجب باال هیا زد. قدش ت  یتنم زار م   ی. تودمیپوش
 دنیبود. با د ددا هیتک  واریتخت انداختم و از اتاق خارج شدم، کنار در به د ی. لباس رو رو دیرس یم

 من گفت: 

 _لباس کو؟ 

 تخت.  ی_رو

داد و وارد اتاق شد و لباس به دست برگشت. از راهرو خارج شد، افتادم دنبالش.  رونی رو ب  نفسش
با   ن،یی و در پنجره رو باز کرد، خم شد و لباس رو که گوله کرده بود، انداخت پا  ستادیکنار پنجره ا

 بلند گفتم:   ییتعجب و صدا

 ؟ یکن  یکار م ی_چ
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 زد و گفت:  یشخندین

 همون جاست.  قایدق ؟یدی_جاش رو فهم 

 مبل نشست و گفت:  یراحت رو  الیکردم. با خ یگرد شده بهم نگاه م ییچشم ها با

 .یاستراحت کن  یتون  ی_م

 شما نداشتم. یبه اجازه   یاز ی_ن

نرم و   یکامال جور بود. عاشق جاها قمیبگ خودم رو ولو کردم، بدجور نرم و گرم بود. با سل نی ب یرو
کردم،   یم  نییکه کانال ها رو باال پا یرو برداشتم. در حال  یو  یراحت بودم. دراز کش شدم و کنترل ت

 رو به آزاد گفتم: 

 . میگرد یبرم یجا و ک نیا می_چرا اومد

 . میگرد یاستراحت و فردا بر م  یبرا می_اومد

 رو به سمتش برگردوندم و گفتم:  سرم

 _چرا و چرا؟ 

تو هم   یموضوع برا نیخوش ندارم اون جا باشم، ا گهیشب ادامه دارم و د یها مهی_چون جشن تا ن 
 کنه. یصدق م

 کنه؟  ی_دستت درد نم 

 داد و گفت:   هیرو به مبل تک  سرش

 . ادی_نه ز

انگشتم شکسته بود و از درد داشتم جان به   شیآورد چقدر درد داره. دو سال پ یخودش نم  یرو به
 هی ،یو  یت  زی. کنار مارهی یدستش شکسته و خم به ابرو نم نیشدم، حاال ا  یم میتسل نی جان آفر

  یلم یها رو رد کردم. پوستر ف وی دیو یک ی یک یزانو به سمت جعبه رفتم و  یبود. رو  ویدیجعبه پر از و
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خودم   یرو گذاشتم و به سر جا وی دیبود. با لبخند و دایپوستر پ یجذبم کرد، ترسناک بود و خوف از تو
 گفتم:  یو  یبرگشتم. زل زده به ت

 ؟یخونه  دار   یتو زی م زی_چ

 . یکن  یم دایپ یز یچ هیها بگرد   نتیکاب  ی_تو

  یها یبود که تراش کار  یساده ا  ییدطالیسف یها نتیآشپزخونه شدم، سر تا سر آشپزخونه کاب  وارد
به صورت برعکس    یضیب فیظر ید. دسته هاشده بو جادیا یچوب یها نتیسطح کاب یرو یموج دار 

 شده بود. یسبز نقاش یبا برگ ها یصورت  زی داشت که کنار دسته ها، گل ر

 ها بود.  نتی نگاه عاشقشون شدم. اپن وسط آشپزخونه هم ست کاب هی یقشنگ بودن، تو  یلیخ

 خاک. صدامو انداختم پس کلم و گفتم:  ینکردم جز گرده  دایپ یچیجا رو تک به تک گشتم، ه همه

 . ستی ن  یچی جا که ه نی_ا

 آرومش از کنار گوشم که بلند شد باعث شد از جا بپرم.   یصدا

 . یداد بزن ستی_الزم ن

 به سمتش و گفتم:  برگشتم

 ؟ یگرد یسرو صدا همه جا م یچطور مثل روح سرگردان ب ؟یدار   یز ی چ ییماورا یروی_ن

 کرد گفت:  یم  یکار  هید تند تن لشیموبا یکه تو یحال  در

 .یانداز  یسرو صدا به راه م یکنم، تو زلزله ا یحرکت م  یعاد   یمثل آدما ست،ی به سر و صدا ن  یاز ی_ن

 منم بدجور گرسنمه.  ست، یجا ن نیا یز ی_چ

کرد، در   وی س لیموبا یکاغذ بود رو برداشت و و یکه رو یکند، شماره  خچالی یاز رو یکاغذ تکه
 همون حال گفت: 

 سفارش بدم؟  یخوا  یم ی_چ
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 . یپپرون تزای_پ

 ؟ یخورد تزایاز بس پ ی_خسته نشد

 اپن نشستم و گفتم: یرو

 شه.  یوقت خسته نم چیمورد عالقه هاش ه یز ی_آدم از چ

انتخاب   یتون  ینفر رو م  هیو آزاد فقط   تزایپ  نیگفتن ب  یروز  هیقطعا اگه  تزا،ی داشتم به پ یعشق چه
 کردم.  یرو انتخاب م  تزایصد در صد پ یکن

 ! یفروش  یم تزایپ هی_پس ما رو به خاطر 

 گفتم:  متعجب

 _تو از کجا.... 

 گفتم:  دهیرو باال انداختم و کش سرم

 _آهـــا.

لب   ریز  شهیزدم. به ننه جون که هم  یلب حرف م ری فکر که نه، ز یعنیهم بلند فکر کرده بودم.  باز
فکرت   یتو ی تون  یمگه نم ؟یزن  یلب حرف م  ریگفتم ننه جون چرا ز یو م دمی ندخ  یزد م  یحرف م
بلند بلند با خودش حرف    ایباشه،   ریذهنش درگ یادیز یگفت آدم وقت  یننه جون هم م  ؟یحرف بزن

 نرمالش خوبه.  یز یشه. هرچ  یم نیگوشه ساکت تر هی ایزنه،  یم

که بلند شد، از فکر   یتق و توق ی بدون فکر بودم. با صدا یادیز ا یبود  ریفکرم درگ یادیز  ایمن  حاال
 و گفتم:  دمیپر نییاپن پا یاومدم. مشغول درست کردن قهوه بود. از رو رونیب

 بده من. ؟یکن  یکار م  یدست ناکارت چ نی_با ا

بود و   ستادهی رو به دست گرفتم. با دقت مشغول قهوه درست کردن بودم. کنار ا لی زدم و وسا کنارش
 داد. هیطرح دار تک  یصاف و کم ییبا خط ها ییطال یشده   یوار یکاغذ د واریدبه 
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کرد و   یرو دو سوته درست کردم، همون لحظه هم زنگ در به صدا در اومد. آزاد به من اشاره ا قهوه
 گفت: 

 در.  یجلو  ای_ن

از لباس   یرو تکون دادم، وضعم ناجور بد بود. تازه حواسم بهش جمع شد. پاهام لخت بود و کم سرم
 اپن و گففت:  یرو گذاشت رو تزایپ یپام افتاده بود. دو جعبه  یرو

 بخور.  ای_تا گرمه ب 

بگ  نی ب یرو برداشتم. رو تزایپ یاپن رها کردم و جعبه  یرو تکون دادم، قهوه جوش رو رو سرم
شده   خیم ی و یچشم هام به ت لی آنابل بود. از همون اوا  لمیکردم. اسم ف یرو از اول پل لمینشستم و ف

 . زمی سس بر دیرفته بود با  ادمی یزدم. حت ی م تزایگاز به پ هیبار  هی قهیبود. هر پنج دق

لبخند   مچهیترس من شده بود، ن ی. آزاد که متوجه دمینفر کنارم، از جا پر هیحس نشستن  با
  یول دمیترس یترسناک به شدت م  لمیپرداختم. از ف لمیف  یه زد. سرم رو برگردوندم و به ادام  ییگرانبها

توجه به   یب تمام شده بود،   تزای. پنمی خواستم تا تهش رو بدون پلک زدن بب یاون قدر قد بودم که م 
 صورتم قرار گرفت. ظرف پاپ کورن بود. یجلو یکردم ، دست ینگاه م لمیف

و    دمیاز جا پر هویچون انتظارش رو نداشتم،  لمیاز ف ییجا هیکردم.  یلب تشکر  ری دستش گرفتم و ز از
مبارک   یبه بازوش زدم که اصال به رو یآزاد بلند شد. با حرص مشت یقهقه  یزدم. صدا  یغیج

داستان بر   نیکه با رنگ زرد نوشته شده بود "ا یجمله ا دنیباال اومد، با د لمیف تراژی. تاوردیخودش ن 
 .  است" چشمام گرد شد تی اساس واقع

 _واقعا؟ 

 دهنش انداخت و گفت:  یکورن رو تو پاپ

 دارن. یموزه نگه م ی_آره عروسکه رو تو

 تر از قبل گرد شد. از جا بلند شد و گفت:  شی ب چشمام

 اتاق مهمونم.  ی. من تویبخواب  ییاتاق رو به رو یتو یتون یرم بخوابم، م  ی_م
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  نیماش  یظرف ها رو تو یرو جمع و جور کردم. همه   لیرو تکون دادم، از جا بلند شد و وسا سرم
 یدور با چشم ها هیکارم تموم شد، چراغ آشپزخونه رو خاموش کردم،  یگذاشتم. وقت ییظرف شو

از در آشپزخونه  ست،ین یز یمطمئن شدم چ یانداختم. وقت ینگاه هیگشاد شده به کل آشپزخونه 
  یتو راهنی شد آزاد رو که بدون پ  ی. در اتاق باز بود و مستادم یاتاق مهمان ا یفتم. رو به رو فاصله گر

 . دستم رو به چارچوب زدم و بهش نگاه کردم. دیبود رو د   دهیتخت خواب

  نمش،یکه بب  نیبردم از ا  یمن داشت. انگار لذت م یبرا یدیحس جد هینگاه کردن بهش هم  یحت
 کنم.  طور لمسش  نیبشنومش و هم 

بود. دستم رو به سمت چراغ بردم و روشنش کردم. حاال قابل تحمل تر شده    کیاتاق شدم، تار وارد
پرده ها   ، یها مشک ی. عسلیبا روکش مشک دیبود. تخت سف   یو مشک دیبود. دکور اتاق کامل سف

زدم و   یو به سقف زل زدم. غلت دم یتخت دراز کش یبود. رو  دیهم سف شیآرا ز یطور م نیو هم  دیسف
تونستم با چراغ روشن بخوابم. از جا بلند شدم و چراغ رو   ی. نمدمیسمت راستم خواب یپهلو یور

 یبود که مبادا عروسک قاتل ترسناک  واریخاموش کردم، حاال بدتر شده بود. چشمم به گوشه کنار د
 هیکردم  ی . دائم حس مرمیف بگتونستم چشمم رو از اطرا  یتخت نشستم، نم یحمله ور بشه. رو

 .دمیتخت دراز کش یپشت سرم. آروم رو ای رکنارمهنف

تونستم  ی . نم اوردمی یکار کنم؟ تا صبح دووم نم  ی. االن چدمید یم دیترسناک، نه با لمیبه ف  لعنت
وقت ها   ی گاه ای  دمیخواب  یاتاق دادمهر م یتو ای شهیهم  دمیترس یکه م ییآزاد هم برم، وقتا  شیپ
باشه؟   تخت ریز  یز یچ هیکردم. نکنه  یگشاد شده به گوشه و کنار اتاق نگاه م یی. با چشم هاایدن

تونستم   ینم  گهیزدم، د ای احضار افتادم. دلم رو به در لمیف  ادهیکمد!  یبدتر از اون رو ؟یپشت پرده چ
وارد اتاق   نی پاورچ نی. پاورچ دمیتخت بلند شدم و ملحفه رو کش  یترس رو تحمل کنم. از رو نیا

 . دمیشن  یآرومش رو م ینفس ها یآزاد شدم. صدا کیتار

بود   نیزم یرو  یا چهی انداختم. خداروشکر قال نی زم یتخت رو برداشتم و رو یرو  یاز بالشت ها یکی
به خواب  ع، یسر یل یدادم. اون قدر خسته بودم که خ یسرد تا صبح جون م  یها  کیسرام یوگرنه رو
 رفتم.

29 
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نشستم و چشمم رو   نی زم یشدم. رو داریاز خواب ب ومد،ی ی م رونی که از ب ییبا سر و صداها صبح
و    دمیاز جا پر هوی آوردم.  ادیرو به   شبیمالوندم. به اطراف نگاه کردم. همه جا نا آشنا بود. اتفاقات د

شده بودن و  ازب ونیبه در م ی کی س لبا  یبود. از جا بلند شدم. دکمه ها یبه تخت نگاه کردم. خال
 لب گفتم:  ر ی گرد شده ز ییبدنم گرفتم و با چشم ها ی. دستم رو جلورونی بود ب خته یتمام دار و ندارم ر

 آزاد رو بگو. ،ی_وا

و   ستادمیراهرو ا واریتند دکمه ها رو بستم، موهام رو درست کردم و از اتاق خارج شدم. کنار د تند
مشخص بود که   ومد،ی یکه م ییاز سرو صداها یازش نبود ول ی. خبر دمیبه سالن سرک کش  یواشکی
سمت   بهصورتم کنار زدم. آروم آروم    یدادم و موهام رو از جلو رونی آشپزخونه است. نفسم رو ب یتو

 گفتم:  یآروم یآشپزخونه رفتم، پشت به من مشغول کار بود. با صدا

 _سالم.

 رو چرخوند به سمتم و گفت:   سرش

 _سالم.

 عمارت؟  میر  یم ی_ک

 . ی_هر وقت که خواست

 هام رو باال انداختم و گفتم:  شونه

 خوام.  ی_االن م

 گذاشت و گفت:  زیم ینشست و تابه رو رو زی به دست برگشت. پشت م تابه

 صبحونه ات رو بخور بعد.   ایاول ب_

درست   یخوش رنگ و لعاب   مروی نشستم. ن زی و پشت م دمیرو عقب کش یرو تکون دادم، صندل سرم
که از دست آزاد   ییگرفتم و خوردم. الحق که خوشمزه بود. انگار هر غذا یلقمه ا اقیکرده بود. با اشت 

. صبحونه در سکوت کامل خورده شد. از جا بلند شد و  ای طعم دن  نیشه به خوشمزه تر  یم لیباشه تبد
 گفت: 
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 . میبرگرد میتا بتون یبپوش یبردار  یز یچ هی یتون  یکمد م یرم لباس عوض کنم، از تو ی_م

حداقل   ایلقمه رو خوردم. انتظار داشتم بابت ترسو بودنم مسخره ام کنه  نیرو تکون دادم و آخر سرم
  یتر از قبل جذب م شیرفتار هاش داشت روز به روز من رو ب   نینگفت، هم یچ یه یول  ارهیبه روم ب
و رو کردم. در کمال   ری اتاق بود رو ز یکه گوشه  یبلند شدم و وارد اتاق شدم. کمد یصندل  یکرد. از رو

  یچ یقابل استفاده. بهتر از ه یخاک خورده ول   یبود و کم یم یکردم. قد دایپ ی تعجب ساپورت مشک 
بود  یکاله چپوندم. جنس ل یآزاد رو برداشتم و موهام رو تو یدم. کاله آفتاب بود. ساپورت رو به پا کر

 بود که به تن داشتم.  یراهنیهمرنگ پ بای و ساده. تقر

 ی. پالتوگهید یتر از روز ها پیمبل نشسته بود. خوش ت  یرفتم، آزاد حاضر و آماده رو رونیاتاق ب  از
 دنی. با دیبراق ورن یکالج  یو کفش ها یو شلوار مشک  راهنی بود به همراه پ  دهیپوش یبلند یخردل 

 مبل برداشت و به سمتم گرفت:  یاز رو یمشک یمن از جا بلند شد، پالتو

 .یبپوش سرما نخور   ری_بگ

داشت.   یساده مشک  یو دکمه ها یسیانگل قهیرو از دستش گرفتم، خوش دوخت و کوتاه بود.  پالتو
 .میرو برداشت و به سمت در خونه رفت. سوار آسانسور شد دی ود. کل تنم کردم، گرم ب

 . دمیما رو د دم،یشفاف آسانسور خودمون رو د یها  شهیش یهمکف رو فشرد. باز هم تو ی دکمه

 _همکف. 

رو   نی که آزاد از قبل به نگهبان گفته بود ماش  نیدم در بود. مثل ا نی. ماشم یشد ادهیآسانسور پ از
  یز ییپا یسرما  نیا یوگرنه تو دمیخوب شد پالتو رو پوش  م،یشد نی . سوار ماشمیتا عالف نش ارهیب

غرق  یها ابونیچونم زدم و به خ  ر ی شدم. به سمت عمارت به حرکت افتاد. دستم رو ز  یم ضی حتما مر
 فصل سال بود.  ن یبهتر  زییشدم. پا رهی خ  یخشک نارنج یدر برگ ها

 شدم و گفتم:  ادهیپ  نیماش از

 ؟ یای _تو نم

 . یخور  ی_نه من کار دارم، تو برو داخل. زود باش سرما م
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که در رو ببندم،   نیوارد خونه شدم، قبل از ا  یمحبت و توجه ش غرق در لذت شدم. با شادمان نیا از
  بایکرد، تقر  یبهم نگاه م نییپا یبا سر  ب یافتاد. دست به ج ابونیپوش گوشه خ  اهینگاهم به زن س

 لب گفتم:  ریدر رو بستم. ز عیزل زده بود. تنم به لرزه افتاد، سر

 فرار کرده بود.  مارستانی چه وضعش بود. انگار از ت نی_ا

  یتو یل یطوره چون خ نینگاهش به عمارت بود، حتما هم دیشونه هام رو باال انداختم، شا الی خیب
روز نبودم دلم بدجور براش تنگ شده بود.  هیچشمه. بدو بدو باغ رو رد کردم و وارد عمارت شدم. 

.  فتمگ ریصبح بخ  یبلند یعمارت. وارد شدم و با صدا ی آشپزخونه پر شده بود از زن ها شهیمثل هم
 به سر تا پام انداخت و گفت:  یابم رو دادن. زن عمو شهال نگاهو جو دینگاه همه اشون به سمتم چرخ

 ؟ یمگه کجا بود ه؟یچه سرو وضع  نی_وا، ا

رو   لشیخبر دار بشه. دل  شیمجرد یاز خونه  یگفت دوست نداره کس یحرف آزاد افتادم که م ادهی
 بود، به اون جا پناه ببره.  یاز همه جا ناراحت و عصبان یخواست وقت یم د یشا  دم،یخودمم نفهم

 .میطال جون بود ی_خونه 

 شدم.  یکالس حاضر م یبرا   دیتوجه بهش از آشپزخونه خارج شدم، با  ی. بدیباال پر ابروهاش

 .دیطول کش یساعت میها ن نیا یرو آماده کردم، همه   لمیعجله لباسام رو عوض کردم و وسا با

گذاشتم و  یپشم دیسرم کاله سف  ی. رودمیپوش یدرشت مشک یبا دکمه ها ی قیقا قهی قرمز  یپالتو
وقت   ادی زدم. ز ملیرو برداشتم. رژ قرمز و ر دیسف  ری گرد با زنج دیسف  فیبه پا کردم، ک یشلوار مشک 

مقصد   شدم و به سمت نی ادکلن تموم کردم. سوار ماش هی کارم رو با  ینداشتم پس همه  ش یآرا یبرا
 روندم.  

 در آموزشگاه پارک شده بود.   یرفتم، رو به رو  نیاز کالس خارج شدم، به سمت ماش یوقت

 ادهی رو اون طرف خط عابر پ یزن صبح نم،یکه خواستم بش نیباز کردم و هم  چ ییرو با سو نی ماش در
از اون زن  یخبر  ینگاه کردم، ول  ابونیفرود اومدم، با تعجب دوباره به اون طرف خ یصندل یرو دم،ید

  رونیبشم. نفسم رو به ب یکم مونده بود که توهم نی هم فشردم، هم ینبود. چشمام رو محکم رو
. دلم براش تنگ  میطال جون دعوت بود یرو به راه انداختم. امشب شام خونه  نیهول دادم، ماش
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  یب یبار حس غر  نیاول یشه. طالق! برا یدونستم بعد از طالق رابطه ام باهاش چطور م  یشده بود. نم
  یرو تو نی باز کردم و ماش  موتیشدم. در رو با ر  یفرع ابونی رو بهم داد. فرمون رو چرخوندم و وارد خ

  ری مس یبود، باخوشحال  نگیپارک ی که صبح باهاش به سر کار رفته بود تو  ینیپارک کردم. ماش نگیپارک
چهار    نینه انگار هم  دنش،یقرار د  یقرار بودم، ب یکردم. ب یرو با سرعت ط  یتا در ورود نگیپارک

کردم و در اتاق رو   یط  و. در رو هول دادم و وارد سالن شدم. با عجله پله ها ردمشید شیساعت پ 
به حمام رفت.   میکه از سر کار برگشته بود، مستق شهی. مثل هم ومدی یشر شر آب م یباز کردم. صدا

پام رو با   یتخت نشستم، ناخون ها  یرو از حفظم. روچقدر تک به تک رفتار هاش  ستیحواسم ن
سوهان تموم شد، الک   کار یبشن. وقت دهیخراش ایبشکنن  ایشد   یکردم، باله باعث م زیسوهان تم

 انگشت اول و دوم پام نگه داشتم.  نیالک رو ب  ی شهی قرمز رو برداشتم و ش 

داد، اول کتاب بود و دوم الک.   یکه بهم آرامش م  یز یاز دو چ یک یآرامش مشغول الک زدن شدم،  با
  نینکن. هم ستیرو اصال وارد ل   یصوف یآغوش آزاد مثل بمب آرامش بود. به پاهام فوت کردم، آقا

خدا  ی. وادیآرامش من هیشما ما  یصوف  یآقا یگ یپره م یاز دهنت م  هوی  یباز   یم یدار  یجور 
 د شد. سرم رو باال آوردم.در بلن  یکم مونده بود.بال به دور! صدا نمیهم

دور کمر، سشوار   ی! حوله شهیرفت. باز هم مثل هم یم نهی رو دور کمرش بسته بود و به سمت آ حوله
 نی. از بر بودم اینگاه اجمال هی درست کردن موها و شونه زدن، عطر و ادکلن و در آخر  نه،یآ یجلو

 رفتار هاش رو. 

 .امی تر م رید کمیطال، من   ی_تو زودتر برو خونه 

 دست از فوت کردن برداشتم و گفتم:  د،یباال پر ابروهام 

 _چرا؟ 

 . یخواد دخالت کن  یحلش کنم، تو نم  دیدارم که با یکار  هی_

که از دستش پکر شدم، صورتم رو    ارمیخودم ن یکردم به رو یسع دم،ید یم نهیآ  یشدم، از تو ناراحت
بازم از دستت دلخور    یکن یهم ناراحتم م یزاد، وقتزانوم گذاشتم. امان از دست تو آ یبرگردوندم و رو

 کنه. یگن عالقه چشم و گوش آدم رو کر و کور م یشم. راسته م ینم



 ی آقا و خانم صوف 

453 
 

که اون  یکه دارم وابستگ یچنده؟ ته ته احساس لویاون عشق نبود؟ لبام رو جمع کردم. هه عشق ک ایآ
 یداشتم، هر روز بهش غذا م زد  یمدت دور و اطراف عمارت گشت م  هیکه   یرو هم به روباه نارنج
  ناراحتمدت  هیشد. تا  دیروز به کل ناپد هی یول میخونگ  ونیکردم. شده بود ح یدادم و نوازشش م 

 همه هست و وجود داره.  ی برا  یبودم چون بهش وابسته شدم، وابستگ

هاست. کار ناخون هام تموم شد. با لذت   لمیکتاب ها و ف یعشق اصال و ابدا. اون فقط تو یول
  یخال یزدم، سرم رو برگردوندم و به جا یدست ها رو هم الک م  دیبهشون انداختم. با یاجمال ینگاه

  هاشبهم دست داد، انگار که دوست داشته بودم بازم باشه تا با  یبی عج یآزاد نگاه کردم، حس پکر 
تموم کردم و وارد   عایدادم. الک دستام رو سر رونی کنم و لذت ببرم. نفسم رو ب تشیکل کل کنم، اذ

حمام، مشغول  ی نهیآ یو جلو چوندمی . موهام رو دور حوله پرمیبگ یا قهیحمام شدم تا دوش پنج دق
کمر   ومد،ی  یم رونی از ب یکارم تموم شد، از حمام خارج شدم. باد خنک یو کرم زدن شدم. وقت ونیلوس

شد به سر و   یم دهیکه وز  یخنک میردم و وارد بالکن شدم. نس رنگم رو محکم ک  ینارنج یبند حوله 
فرهاد رو   یباغ مشغول حرف زدن بودن و چهره   یصورت مرطوبم خورد. فرهاد به همراه بابا بزرگ تو

درخت ها خارج شد،   نیاز ب آزاد.  نهیتا من رو بب ارهیسرش رو باال ب یبود کم  یبالکن بود و کاف  یبه رو
 میکردم تا االن رفته بود دنبال کارش. سرش رو باال آورد و مستق  یفکر م د،یابروهام باال پر دنشیبا د

 .ومدی ی به حرکت افتاد. گمونم داشت به سمت عمارت م عایمن سر دنیبه بالکن نگاه کرد، با د 

تم و در کمال تعجب  گذاش نمیس یام حس کردم، دستم رو رو نهیس یقسمت قفسه  یرو یخنک 
لختم رو به   یحوله که کنار رفته بود و سرشونه  دنیآوردم و با د نیی پوستم رو لمس کردم، سرم رو پا

 یشد و با آزاد رخ به رخ شدم. چشما دهیداد، دهنم باز موند. دستم از به عقب کش یکل نشون م
 قرمز شده بودن.  شیکمش

 داخل.  ای_زود باش ب

به سر تا پام   یبه داخل. به ناچار به دنبالش راه افتادم. نگاه دمیکشحرکت کنم خودش  نذاشت
 انداخت و گفت: 

 ؟یستیهمه وا دید  یتو یسر و وضع بر   نیبهت گفت با ا ی_ک

 و طلبکار گفتم:  دم یام رو جلو کش حوله

 بهم بگه خودم دوست داشتم رفتم. ستین  ازین  ی_کس
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 صورتم کرد و گفت:  کیرو نزد  سرش

 شه.   یکه بد م اریکفر من رو در ن ا،یرو نی_بب 

کف دست بود. اخمام رو در   هی یصورت هامون اندازه    یخورد، فاصله  یصورتم م  یهاش تو نفس
 و گفتم:  دمیهم کش

 ؟ید یخود م  یب  ریداره؟ چرا گ یرادیبالکن رفتن چه ا هی_مگه 

 حوله ام رو گرفت و گفت:  ی لبه

 چشم فرهاد.  یداره، اون هم درست جلو رادیسرو و ضع رفتن ا نینداره، با ا یرادی_بالکن رفتن ا

 نگاه کردم و گفتم:  نیبه زم دم،یکش رونی حوله ام رو از دستش ب نییرفتم و پا یغره ا چشم

 خب، باشه.  یل ی_خ

 آروم گفت:   یدفعه با لحن نیبه صورتم انداخت، ا ینگاه

 .نهی همسر من رو بب ی_دوست ندارم کس

نگاه کردم، دلم به لرزه افتاد، انگار به قلبم شوک داده بودن. دستش رو دور چونم انداخت و    بهش
 گفت: 

 بهت بخوره. وگرنه... دینه با یچشم نامحرم نم،ی_فقط من حق دارم که تو رو بب 

 ابروم رو باال دادم و گفتم:  یتا هی دم،یکش رونی دستش ب یرو از تو چونم

 _وگرنه؟ 

 گفت:   یآروم تر  یتن صدا با

 کشمش.  ی_م

که آزاد  نیبه پا بود. خوشحال بودم به خاطر ا   یدلم عروس یفضا و برگشتم. تو یدور رفتم تو هی انگار
  دمیچرخ عیسر رم،یلبخندم رو بگ یکردم جلو  یداشت. سع رتی بهم توجه داشت، روم حساس بود و غ
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  ی. روکردلبام خوش  یزود جاش رو رو  یلیرفتم، خودم رو رها کردم و لبخند خ   شیآرا زیبه سمت م  و
  ی. نمدیکش  رونی ب  ینشستم و براش رو برداشتم، چشمم بهش بود که کمد رو باز کرد و کروات  یصندل

 پوش بود.  یقدر رسم  نیدونم چرا ا

 ؟ یپوش ینم  یرسم  ریلباس غ هیمامانت، چرا  یخونه  یر  یم ی_دار 

 رو از کروات گرفت و بهم نگاه کرد. نگاهش

 . ستین ی_فکر بد

شده بود. از جا بلند شدم و به سمتش رفتم، دستم   رهیمونده بود و به کمد خ فی تکل  ی زدم، ب یلبخند
رو خوب   نی . ادمیکش رونیب  یمشک یگرد سورمه ا قهیخروار خروار لباس، بافت   نیرو جلو بردم و از ب

هم  دیسفشده بودن،  نیانگار با هم عج ییجورا هی. ومدی یبدجور بهش م  یکه مشک   بودم دهیفهم
.  دیپوش یکت هاش م  ریکه ز  ییبلند و ساده باشه، از همون ها نیطور، مخصوصا اگه آست نیهم

  نیبه خودت مسلط باش. ا کمی ا؟ یدادم. تو چت شده رو رونیهوا خشک شد، نفسم رو ب  یدستم تو
 ؟ یار ی از خودت در م هیمثل نوجون ها چ یرفتار ها

 گفتم:  یاش زدم و با سرد نهی س یرو رو لباس 

 . ری_بگ

کردن شدم. از   شیندادم. مشغول آرا نشیسنگ یزود ازش فاصله گرفتم، محل هم به نگاه ها  یلیخ
اون انداخته بود برداشت   یرو رو لشیتخت، که موبا یکه نگاهش رو برداشت و از رو دمید نهیآ یتو

 که بهم انداخت، از اتاق خارج شد. ینگاه میو با ن 

سرم بستم.   ی. پس موهام رو محکم باالشهیخوب به خودم برسم. خوب تر از هم یل یخواستم خ یم
که به پشت پلکام به صورت   یسورمه ا  ی هیکردم. با سا زی تر و تم کیبار یکم نی ابروهام رو با موچ

  یزرشک یبرداشتم و به لبام زدم. از رژ گونه   ی. رژ زرشک دمیبهشون بخش  ییبای ز یوه زدم، جل دهیکش
 زدم.   ملیاستفاده کردم و تا در توانم بود، به مژه هام ر یکمرنگ

 لحظه خودم رو نشناختم.  هیکه  یکردم، به طور  رییتغ  یلیبه صورتم انداختم، خ ینگاه
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بلند شدم و در   یصندل  یبه چشم آزاد!  از رو ام،یشم بخواستم به چ یم  ر،ییتغ  نیبودم از ا یراض  یول
. ومدی یامشبم م شیباسنم بود رو برداشتم، به آرا  ریکه تا دو وجب ز یکمد رو باز کردم؛ کت سورمه ا

 هیبود  ونده. فقط مدمیبافت پوش   یبرداشتم وبه تنم کردم، کت رو هم رو یاسک  قهی یبافت مشک
  یچرم یمشک یدست فیکمد موجود بود. با عطر دوش گرفتم و ک ی. خداروشکر تویمشک  نیشلوار ج 

انداختم. نگاه آخر رو به خودم انداختم. متفاوت و خوب.  فیک  یو عطرم رو تو لی برداشتم، موبا
 نیو نظرش رو راجب ا نمشی زدم و از اتاق خارج شدم. دل تو دلم نبود تا هرچه زودتر بب یلبخند
  یاز اهال د،یرس نی ماش یخانم خواستم تا آژانس رو خبر کنه. وقت هیم. از سمبدون دیجد لیاستا

طال جون رو   یالیشدم و آدرس و  ی گرفتم و از عمارت خارج شدم. سوار تاکس  یآشپزخونه خداحافظ 
. خال ختهی بهم ر یغپرکال یبود با موها یدادم، نگاهم به راننده افتاد. زن جوون  هیتک  یدادم. به صندل

بستم. به   خی  دنشیلحظه با د هیداشت.  یحس و حال یو ب  دهیلبش و پوست رنگ پر یباال یک یکوچ
ذهنم  یکه تو  یچهره اش آشنا بود. سوال یل یخ دمش،ی که دقت کردم، حس کردم قبال هم د افشیق

 : دم یبود رو ازش پرس

 دم؟ یند یی خانم من شما رو جا دی_ببخش

پوشوند.   نی ماش یجلو ی نهیآ یه به سر داشت، چهره اش رو از توک یانداخت، کاله ریرو به ز  سرش
 خشکش بلند شد:  یصدا

 _نه!

هم  دیبه همن. شا هیچهره ها شب ینباشه بعض  یگفت چون هرچ یراست م د یشا د،یباال پر ابروهام 
 گرفتم. یم نیماش ادیآژانس ز نینداشتم بود، از هم ن یکه ماش یزمان  یاز راننده ها یکی

گوشم انداختم و اون  یرو تو یبود. شونه هام رو باال انداختم، هندزفر  یا  یمیقد یراننده  حتما
 کردم. یآزاد گوش کردم رو پل نی ماش یو چند بار تو نیکه چند یآهنگ

 همه کس من  یشد ستی_حواسم ن

 دلواپس من  ییتو  ستین حواسم

 . ستیحواسم ن ست، ین حواسم
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. پول رو به سمتش میدیسرعت رس  نیروند تا به ا عی چقدر سر دم،یرس الیبه و ،یچشم به زدن یتو
خواد پول رو که دستش رو دراز کرد و گرفت، ناخون   یلحظه فکر کردم نم هیکرد،  یگرفتم، مکث طوالن

 یو داغون  یفکستن دیشدم. پرا اده یپ نی داشت. لبم رو جمع کردم و از ماش ین یو بلند چرک  حیکر یها
 لب گفتم:  ریداشت، به سرعت گاز گرفت و رفت. با تعجب ز

 است.  وونهید اروی_

 یو دکمه  دمیبه سرو وضعم کش یچطوره. دست یام رو باال انداختم، اصال به من چه که ک شونه
 قشنگ طال جونم بلند شد:  یرو زدم. صدا فونیآ

 باال.   ایدختر قشنگم؟ ب ی_اومد

 طال جون.  ی_مرس

  دهینامرد زود تر از من رس دم،یآزاد رو د نیباز شد،هولش دادم و وارد شدم. ماش  یکی ت یبا صدا در
باز بود و طال جون به استقبال من اومده بود. بدو بدوخودم رو بهش رسوندم و اول از   یبود. در ورود

و به   تخنده اش بلند شد. دستش رو پشت کمرم گذاش  یماچ آبدار به لپش زدم که صدا هیهمه 
 کرد. تمیداخل هدا

 . ی_برو دختر برو داخل سرما نخور 

تک نفره اش نشسته   یصندل یبودن. خانم بزرگ هم رو  ییرایپذ یوارد شدم، همه تو یخوشحال با
  دیموهام کش یدستش رو رو دم،ی کرد، با لبخند به سمتش رفتم و دستش رو بوس  یبود و بهم نگاه م

 و گفت: 

 دخترجان؟  ی_خوب 

 طوره؟ _خوبم خانم بزرگ، حال شما چ

 به سر تا پام انداخت و گفت:  ینگاه

 . یکرد رییتغ  یلی خ دمتیکه د یبار  نی_از آخر

 زدم و گفتم:  یلبخند
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 _خب از نظر شما خوبه؟

 آدم ها خوبه.  یزندگ یتو شهیهم  ریی_تغ

 و گفتم:  دمی زدم، به سمت طال جون چرخ   یلبخند مچهین

 _آزاد کجاست؟ 

 باال اشاره کرد و گفت:  به

 اتاقشه. ی_به گمونم تو

دستم رو باال آوردم تا   ستادم،یدر اتاقش ا یگفتم.از پله ها باال رفتم و جلو یزدم و با اجازه ا یلبخند
 .ستادمیصداش، از حرکت ا  دنیبا شن  یدر بزنم ول

 خب، درستش کن. یل ی_خ

 خوام از دستش بدم.  ی_مطمئنم، نم 

 اتفاق رو درست کنم.  نیهر جور که شده ا دی_نه با

 خب، خداحافظ. یل ی_خ

کرد و به سمت در اومد و بازش کرد. با   یبه در زدم، مکث کوتاه یندونستم و تقه ا زی رو جا تعلل
 شد. با لبخند سرم رو تکون دادم و گفتم:  رهی مات و مبهوت به چهره ام خ هیمن، چند ثان دنید

 داخل؟  امیب  یذار  ی_م

  واریبود. انگار د  دهیچی کل اتاق پ یعطرش تو  یزور از جا تکون خورد و کنار رفت. وارد اتاق شدم، بو به
 تخت نشستم و گفتم:  یعطرش رو گرفته بودن. لبه  یها بو

 . ی_زودتر از من اومد

 صورتم برداشت و گفت:  یرو از رو نگاهش

 _کارم زودتر تموم شد. 
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 باز کرد و گفت:  رو باال انداختم. در اتاق رو ابروهام 

 رو نشونت بدم. یز یچ هی خوام  یدنبالم، م  ای_ب

 جا بلند شدم و گفتم:  از

 ؟ یز ی _چ چ

 پره.  ی_بگم مزه اش م

 شدم و گفتم:  زونیبازوش آو از

 من طاقت ندارم.  گه،ی_بگو د

 لباش نشست، ابروهاش رو باال انداخت و گفت:  یرو  لبخند

 _نه! طاقت داشته باش.

رنگ   یدر خاکستر  ی. به سمت چپ به حرکت در اومد. جلومیشد  الیوارد باغ و م،یزد رونی ب الیو از
در آورد و دکمه اش رو فشرد. در آروم آروم شروع به   بشیج  یرو از تو موتیر  ستاد،یگاراژ از حرکت ا

 م رو برگردوندم و به اطراف نگاه کردم. باز شدن کرد. سر 

ربع مساحت باغ عمارت رو داشت.    کی یاندازه  دیباغ عمارت. شا ینه به اندازه  یبود ول  ی قشنگ باغ
  شی و ش ست یدو دنیگاراژ گذاشتم، با د یکمرم نشست و به جلو هولم داد، پام رو تو یدستش رو

ش  یبود که سه ماه پ  یشیو ش ست یهمون دو نیشد، ا یرنگ بابام، دهنم باز موند. باورم نم دیسف
 به سمتش برداشتم. یچشمام حلقه بست. قدم یبودنش. اشک تو دهیدزد

 گرفته از بغضم گفتم:  ی. با صدادمیتنه اش کش یکردم از دستش دادم. دستم رو رو  یم  فکر

 ؟ یکرد  داشی_چطور پ

 فرو کرد و گفت:  بشیج  یتا دستش رو تو دو

 .ی_به راحت 
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  نیکردم. ا ی رو باز کردم و با ذوق پشتش نشستم. دستام رو دور فرمون چرخوندم. حس م  نی ماش در
فرمون  ی. سرم رو رومیو گشت میرفت  نیماش نیکه با ا ییبابا و مامان بود. چه جاها ادگاری تنها 

 کارش.  نیکرد، چقدر از آزاد ممنون بودم بابت ا یگذاشتم، بغض داشت خفه ام م

  ن یماش چییانداخت. سو  نییزد و سرش رو پا  یقدردان بهش کردم. لبخند تلخ  ی پر از اشک ول ینگاه 
 نبود، رو به آزاد کردم و گفتم: 

 کو؟  چیی_پس سو

 و گفت:  دیرو باال آورد، ابروهاش باال پر  سرش

 داره.  ری ذره تعم هی به  ازیکنه، ن ی_کار نم

  نیخنده اش بلند شد. با لبخند بهش نگاه کردم. به سقف ماش یشد، صدا  زونی و لوچه ام آو لب
 زد و گفت:  یضربه ا

 شو.  ادهیپ ه،ی_درست کردنش کار راحت

 شدم و گفتم:  ادهیپ  نیماش از

 سخته؟ ی_از نظر تو چ

 هاش رو باال زد و گفت:  نیآست

 ... بای _تقر

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه میبهش نگاه کردم، ن اقیاشت با

 .یچ ی_ه

 نشستم و گفتم:  یصندل  ینازک کردم، کنارش رو یچشم پشت

 ام کردن؟ چارهیب  نیکار ماش یانصاف ها چ  ی بره؟ کجاش مشکل داره؟ ب ی_چقدر زمان م 

 برداشت و گفت:  یک یمخصوص مکان  یا لهیوس



 ی آقا و خانم صوف 

461 
 

 . ریزبون به دهن بگ قهی_ دو دق

 . ستیزبونم دست خودم نشم کنترل   یزده م جانی ه یتونم، وقت ی_نم

 چونم زدم و مشغول تماشاش شدم.  ریرفت. دستم رو ز  نیماش ر یزد و به ز یکج  لبخند

 ؟ یار ی اون باال ب یآچار فرانسه از قفسه  هی یتون  یم  ا،ی_رو

بودن. از  دهی آخر گاراژ رو پوش  وارید  فیبه رد یچوب یکرد نگاه کردم، قفسه ها  یکه اشاره م  ییجا به
بلند بود و   یلی ندادم، قفسه آخر خ یتیاهم یزد ول  یلق م یکم  ستادم،یا یصندل  یجا بلند شدم و رو

که دستم   نی م کردم، ه یپا بلند ی.کم دیرس  یبودم باز هم دستم بهش نم یصندل  یکه رو نیبا وجود ا
 پام رها شد.  ری خورد و از ز یدیتکون شد یصندل  هوی  د،یبهش رس

 به هوا رفت.   غم یخوردم و آچار فرانسه به کتفم خورد. از درد ج  نیزم یکمر به رو با

 و گفت:   دیبا ترس از جا پر آزاد

 شد؟  ی_چ

  یم یوحشتناک ری بود و ت دیشد  یلیسرم ظاهر شد. درد کتفم خ  یباال دم،یرو شن  دنشیدو یصدا
 : بهم نگاه کرد و گفت  یشد. آزاد با نگران  ی. اشک از چشمم جار دیکش

 نکن به من نگاه کن. هیلعنت به من، گر د؟یکجات ضربه د ن؟یزم  ی_خورد

. دستش رو پشت  دیبار  یاز سر و روش م یتار اشکام بهش نگاه کردم. دلهره و نگران یپشت پرده  از
 و گفت:  دیناله ام بلند شد. دستش رو پس کش یبهم داد، صدا یگردنم انداخت و تکون 

 ده؟ یدکار کنم؟ کجات ضرب   ی_حاال چ

 _کتفم، آچار خورد بهش.

 سرم خم شد و گفت:  یافتاده بود ضربه زد. رو نی زم یبه آچار که رو  تی عصبان با

 . باشه؟یتحمل کن  دیبا  یول  رهی کنم، ممکنه دردت بگ ی_من بلندت م
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حرکت بلندم کرد.   هیگردنم، با  ر یاش رو ز گهیپام زد و دست د ری دستش رو ز هیرو تکون دادم.  سرم
زد.   ی. قلبش کنار گوشم بود و با شدت مدیاش چسب نهی س ی. سرم به قفسه ادینه ز یدردم گرفت ول 

 و داد زد:  ستادیاز حرکت ا الیو یجلو

 _بابا، بابا! 

 گفتم:  متعجب

 ؟ یکن  یکار م ی_چ

ما، با   دنی ا دتوجه به من به صدا زدنش ادامه داد. پدر جون با سرعت خودش رو به در رسوند و ب یب
 تعجب گفت: 

 شده؟  ی_چ

 . مارستانیببرمش ب  دی ضربه خورده، با ای_رو

 گفتم:  یآروم یصدا با

 شلوغش نکن.   ستی ن میزی_من چ

 .مارستانیب یبر  دیبا س،ی_ه

 گفتم:  یکالفگ با

 شه.  یتا فردا خوب م یکوفتگ هی_فقط 

 گفت:  یجون خودش رو بهم رسوند و با نگران  پدر

 دخترم؟  ی_خوب 

 خجالت گفتم:  با

 آزاد شلوغش کرده. نیا ستین میزی_خوبم پدرجون به خدا چ

 اخم بهم نگاه کرد و گفت:  با
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 شه.  یطور نم نیا مارستان،ی ب میبر دی_نه با

 صورتش زد و گفت:  یمن تو دنیجون بدو بدو خودش رو بهمون رسوند، با د طال

 زم؟ ی عز یخوب   ایرو یشده؟ خوب یچ یوا ی_ا

 گفتم:  یکالفگ با

 رم. ینم مارستانی. من بستین  یز ی_به خدا خوبم، چ

 به آزاد کرد و گفت:  ینگاه طال

 شده؟   ی_چ

 کتفش.   یافتاد آچار فرانسه خورد رو یصندل   ی_از رو

 . ایب   نجایا ایخب ب یل ی_خ

 من گفت:   دنیبود و با د ستادهیخانم بزرگ کنار در ا  م،یرفت  الیسمت داخل و به

 شکسته؟ ی_نوه مطمئن 

 دونم.  ی_نم

 نه.  ایفهمم شکسته  یکنم، م نهیمبل تا شونه اش رو معا یخب، بزارش رو  یل ی_خ

کمتر شده بود  یلی مبل خوابوندم. درد کتفم خ یرو متیگفته بود مادر بزرگش دکتر بوده. با مال آزاد
  نشی چروک  یکتفم لبا دنی. خانم بزرگ لباسم رو کنار زد، با ددیکش یم یر ی بار ت هی هیهر چند ثان یول

 رو جمع کرد و  گفت: 

 شه. یخوب م گهیدو هفته د یکی ساده است. تا  یکوفتگ هی_نه فقط 

 بعد از ضربه بود. ی قهیاون چند دق یفقط برا دشیدونستم شکسته نشده. چون درد شد یم

 کنارم نشست و گفت:  آزاد

 ؟ ی_خوب 
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 هم فشردم. یرو رو پلکام

 ؟ یکار دست خودت ند هیباال سرت باشم تا  دی_حتما با

 بهش رفتم و گفتم:  یغره ا چشم

 مشکل داشت. ی_صندل 

 سرت.  ری خب، بزار ز یل ی_خ

 سرم. بهش نگاه کردم و گفتم:  ریکه به سمتم گرفته بود رو گذاشت ز یمبل کوسن

 . قدر لوسم نکن نی_ا

 چشم هام نگاه کرد و گفت:  به

 _فقط نگرانتم. 

 گفتم:  یدلخور  با

 .تهیکه جز باز ینگران هی_

 گفت:  تی جد با

 . ستی طور ن نی_ا

رو به سمت مخالف برگردوندم. همه از سالن رفته بودن و ما رو تنها گذاشتن. دلخور بودم از   سرم
خواست کل من رو نابود کنه   یسوزند، م یوجودم رو م  یرفتار هاش ذره ذره   نیدستش، داشت با ا
د به  کرده بود نگاه کردم. با دنی که شروع به بار یبه بارون  یوجودم. با ناراحت یتا خودش بشه همه 

رو پر کرده بود. از جا بلند شد و   نمونیشر شر بارون سکوت ب  یداد. صدا یزد و تکونش م یپرده م ریز
بزنم. من  هیگر ریخواست به ز  یپشت به من، به پنجره نگاه کرد. احساساتم فواره کرده بود، دلم م

 از جانب اون رو نداشتم.  دنیطاقت محبت د

قلبم حس کردم.   یمثل جوونه زدن رو تو یحس هیبودمش،  دهید یکرد، از وقت یرو دگرگون م قلبم
هم فشردم.  ی. پلکام رو رومیشه تنها فرد مذکر زندگ   یمتفاوته. اوِن که م هی اون با بق دمیفهم یم
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که من هم به   یاحساس دمیفهم  یوقت نبسته بودم، حداقل م چی. کاش هیلعنت به اون شرط لعنت 
 اون هم به من داره؟ ایاون دارم، آ
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شبح. به  هیدنبالم بود. مثل   دمش،ید یو سرد. م  کیتار  یکوچه ها یتو دم،یدو ینفس زنان م  نفس
 شد.  یم کیبا ترس سرم رو برگردوندم. قدم به قدم بهم نزد دم،ی رس  یبن بست یکوچه 
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ام با شدت   نهی س یشد. قفسه  یچاقو انعکاس م یبدنه  یکه داشت، نور رو یو برنده ا زی ت یچاقو با
کردم، واضح و   ی . ترس رو حس مومدی یبود و آروم آروم به سمتم م ری شد. سرش به ز یم نیی باال پا

 . ردام فرو ک  نهیس یبود، دستش رو باال آورد و چاقو رو با ضرب به قفسه  دهیکامل. بهم رس

 هیکه فقط  نیاز بابت ا المیاتاق نگاه کردم. خ یک ینفس نفس زنان به تار دم،ی وحشت از خواب پر با
کردم. سرم رو برگردوندم و به آزاد   یحس م  میشون یپ یخواب ترسناک بود، راحت شد. عرق سرد رو رو

شدم و   لندکرد. از جا ب  یاتاق داشت خفه ام م یکردم فضا یکه غرق در خواب بود نگاه کردم. حس م
  ونیبه در م  یکی باغ  یربدوشامبر رو تنم کردم. کمربندش رو سفت کردم و وارد بالکن شدم. چراغ ها

بود که  یچه خواب بد نیا ایبهم آرامش داد. خدا شی نشستم. خنک یفلز  یصندل  یروشن بودن. رو
  یو کم مرفتبارون شروع کرد به نم نم زدن. پارچ آب رو به دست گ دم،یکش یق ی نفس عم دم؟یمن د
 نیاز ا ابونی دادم، خ هیبالکن تک یرو برداشتم و از جا بلند شدم. به لبه  وانی. لختمیر وانیل یآب تو

و پا   ریداده بود. سر به ز  هیتک  ییرو به رو یالیو واریکه به د  دمیرو د یجا مشخص بود. جسم ثابت
و به راه افتاد. تا حاال   خوردکردم و بهش زل زدم. از جا تکون  زی . چشمام رو رواریبه د دهیچسب
  یبودم. شونه هام رو باال انداختم و وارد اتاق شدم. آزاد تکون دهیرو ساعت چهار شب ند یرهگذر 

 من گفت:  دنیخورد. چشماش رو باز کرد و با د

 ؟ یدار ی_ب

 .یدار ی _نه خودم رو زدم به ب

 و گفت:  دیبه چشماش کش  یدست

 ادامه بده. _خوبه

  ی تخت ولو شدم و به سقف زل زدم. سع ی. رودمشیکش رونیربدوشامبر رو باز کردم و از تنم ب  کمربند
  یم یصوف  یفکرم حول محور آقا یهمه  ؟یچه باز کردن  یکردم فکرم رو باز کنم تا خوابم ببره، ول 

 . دیچرخ

 *** 

.  دمیآزاد، از جا پر یخال  یجا دنید  زدم. با یو غلت دمیبه چشمام کش یبه پشت پلکام خورد. دست نور
به سر کار رفته. از جا بلند شدم و وارد   شهیمثل هم ستش، یظهر بود. معلوم بود که ن ازدهی ساعت 
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نداشت.   یادی اومدم. کتفم بهتر شده بود و درد ز رونی به دست و صورتم زدم و ب ی شدم. آب ییدستشو
دادم  حی بزنم. ترج  یوضع شونه ام عمرا بتونم حرکت نی تونستم به کالس برم، مطمئن بودم با ا ینم
رفتم. وارد آشپزخونه شدم،   نیی حرکت پا رو انجام بدم. از پله ها پا یها نیخونه بمونم و تمر  یتو

م رو  دادم که با لبخند جواب یر ی مشغول درست کردن غذا بودن. سالم و صبح بخ نایو ت  نایخاله م
 نشستم و گفتم:   یصندل یدادن. رو

 خانم کو؟   هی_پس سم

 داد و گفت:  رونینفسش رو ب نای ت خاله

 !یچ یگرفته. نگفته هم برا ی_واال مرخص 

 به سرم زد.  یفکر  د،یباال پر ابروهام 

 ن؟ یکن ی ناهار رو آماده م ی_ک

 ؟ یچ یحاضر شده برا گهیساعت د کی_تا 

 جا بلند شدم و گفتم:  از

 دارم.  کیکار کوچ هیآشپزخونه  یتو ،یچ ی_ه

از آشپزخونه خارج شدم. در باز شد و آزاد با عجله از پله ها باال   عیبزنن و سر  ینموندم حرف منتظر
 رفت، به دنبال راه افتادم و گفتم: 

 ؟ یسر کار باش  دیموقع روز مگه نه با نی_ا

 رفته.  ادمی  چند تا از پرونده هام رو ی_چرا ول 

رفت و چند تا از پوشه   زی اتاق رو باز کرد و وارد شد، به دنبالش وارد شدم و در رو بستم. به سمت م در
دست انجام   هیگچ بود و کار هاش رو با  یبغلش. دستش هنوز تو  ریرنگ رو زد ز  یکرم یکاغذ یها
 اشاره کردم و گفتم:  دشیسف راهنیشده بود، با پ  ف یداد. لباسش کث یم

 . فهیلباست کث _
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 گفت:  یبه لباسش انداخت و با کالفگ  ینگاه

 _لعنت. 

لباسش رو به دست گرفتم.  ی. رفتم جلو و لبه هاارهیکرد لباسش رو در ب ی م یدستش سع هی با
 .  دمیکش رونیحرکت، لباس رو از تنش ب  هیصورتم نشست. با  یچشماش باال اومدن و رو

دستش در  ی راحت لباس از تو یلی تنش بود، خ یبود دست گچ گرفته اش که چون بافت نازک  مونده
 اومد.

 _ممنون.

 لب گفتم:  ریرو تکون دادم و ز  سرم

 نداشت.   ی_قابل

و لباس رو باال گرفتم،  ستادمیو به سمتم گرفت. پشتش ا  دیکش رونی کمد ب ی از تو یدیسف  راهنیپ
  یکی لباس رو  یو لباس رو مرتب کردم. دکمه ها ستادمیجلوش اها رد کرد.   نی آست  یدستش رو از تو

کردم دستم نلرزه و   یخورد. سع ی گرمش م  ی کهی ت شی بدن ش یسردم رو یبستم. انگشت ها   یکی
 .دمیبستم و کنار کش  عیسر یل یرو خ  یآخر  یادامه بدم، دو دکمه  کارمبه 

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 _خداحافظ.

نداشتم.  یک یاز ن  یبود خبر  یکردم. از اتاق خارج شد و در رو بست. چند روز  یلب خداحافظ ریز
 به در اتاقش زدم.  یسر بهش بزنم. تقه ا  هیگرفتم برم و  میتصم

 تو.   ای_ب

 من کتاب رو کنارش گذاشت و گفت:  دنیرو باز کردم و وارد شدم، مشغول کتاب خوندن بود. با د در

 .دای_سالم ناپ 

 کمتر من رو مورد معاوضه قرار بده.  دا،یپ یل یخ_سالم 
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 و گفت:  دیخند

 زدم.   یبهت سر م دیمن هم با دمی_باشه فهم

 _بله که بله. 

 تخت نشستم و گفتم:  یرو کنارش

 _چه خبر؟ 

 و گفت:  دیجا پر از

 . ارمیدارم کم م گهید  ،یخوب شد گفت  ی_وا

 ز کرد و گفت: رنگ رفت، در کمد رو با  دیجا بلند شد و به سمت کمد سف از

 بپوشم.  یدونم چ ینم  رون،ی شام ب می_شب قراره با دادمهر بر

 جا بلند شدم و گفتم:  از

 من بتونم کمکت کنم.  دی_شا

 و گفت:  دی کمد کنار کش  یجلو از

 ات رو قبول دارم. قهی_سل

 یپارچه ا ی رو برداشتم. با بند ها  یبلند  دیسف یدور لباس ها رو رد کردم، آخر سر برگشتم و مانتو هی
باز و   یها  نیبود و آست  یشده بود. مدل مانتو شنل نیی کمر تز  یتا رو یبه شکل سنت  یمشک کیبار
. در کل  دنرو ساده رها کر نیآست  ی هیکردند و بق نیی ها رو تز نیارنج است یداشت. تا رو یبلند
 بود و قشنگ. مانتو رو به سمتش گرفتم و گفتم:  کیش

 چطوره؟  نی_ا

 بهش انداخت و گفت:  ینگاه

 اد؟ی _بهم م



 ی آقا و خانم صوف 

470 
 

 . ادیچقدر بهت م نی_صد در صد، بپوش بب 

رو   لمیلباسش رو عوض کنه هم من موبا یکیرفتم تا هم ن رونیرو از دستم گرفت، از اتاق ب  مانتو
نوشته   یچ  نمیها رو باز کردم تا بب  امیکردم، با عجله باکس پ افتیاز طرف آزاد در یبردارم. اس ام اس

 ساده. امیپ هیباز کردن  یداشتم برا جانی بود. چقدر شوق وه

 . انیشمال، به دادمهر خبر بده اون ها هم با ما م میر ی_فردا م

ورود   یاجازه  یبه در زدم و وقت  یش بودم. تقه اعاشق شمال و آب و هوا دم،یاز جا پر یخوشحال با
  غیبه سمتش و با ج  دمیبود. پر ستادهیا نهیآ یلباس به تن جلو یکی کردم، وارد شدم. ن افتی رو در
 گفتم: 

 شمال! میر ی_فردا م

 تعجب گفت:  با

 ؟ ی_چ

 و گفتم:   نیی رو آوردم پا صدام

 شمال همراه شما.  میر  ی_آزاد گفت م

 و گفت:  د یاز جا پر یخوشحال با

 داشتم.   ازی سفر ن نیمن چقدر به ا یخدا یوا ؟ی_جد

 رفتم و گفتم:  برهیجام و سر

 وقته شمال نرفتم بدجور هوسش رو کردم. یل ی_خ

رو   یک یلپ ن عیساعت کوکش کرده بودم تا به کارم برسم. سر نیا یبلند شد، برا لمیآالرم موبا یصدا
 و گفتم:  دمیبوس

 . اد یبهت م یلیمانتو هم خ یه کارام برسم، راستخب من برم ب یل ی_خ

 و گفت:  دیخند
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 _وروجک 

 112 فصل

و از اتاق خارج شدم. با عجله از پله ها  دمیخند زی ر زی کرد، ر یگشاد شده بهم نگاه م ییچشم ها با
کردم و مشغول انجام کار شدم.   ی پل  یرفتم و وارد آشپزخونه شدم. خداروشکر خلوت بود. آهنگ  نییپا
  یکه م یداشت وقت  یتیچه اهم  یدونستم، ول  یآزاد بپزم. مناسبتش رو نم  یبرا  یک یخواستم ک یم

 نینگاه کردم. ا نیگرد شده به زم ی. با چشم هاستادمیرو با عشق بپزم؟ از جا ا کیک نیخواستم ا
طور که   نیگذاشتم و هم ز یم یو... رو رو  کیدادم. ظرف و پودر ک رونی بود من گفتم؟ نفسم رو ب یچ

طور   نیمشدم. ظرف رو به دست گرفتم و ه  کیخوردم، مشغول درست کردن ک یم یز ی ر یتکون ها
 زدم، به سمت فر رفتم.  یچرخ  مین یکه تو

 . دیرس  یخم شدم و در فرگاز رو باز کردم. آهنگ باله داشت به اوج خودش م نی زم یرو

پا به حرکت در اومدم. دو قدم   یپنجه ها  یند شدم، روفرگاز هول دادم و از جا بل یظرف رو تو عیسر
بود که به سبب اون   یحرکت حرکت نی( رو انجام دادم، اaresqueabبه سمت جلو رفتم و حرکت )

و دست راست باال و دست چپ به سمت عقب   ادینود درجه باال م گهید یو پا   نیزم یپا رو کی
تا   گهید یو پا  نیزم یپنجه ها رو یپا رو  کیکه  یحرکت تموم شد حرکت بعد  یشه. وقت یم دهیکش

.  رهیگ  یصورت قرار م  یدست به باال و جلو کیعقب و  یدست به سمت پا  کی.  ادیهفتاد درجه باال م
کردم.   دنی و چرخ دنیپا شروع به چرخ  یپنجه ها یآوردم، به دورم حلقه کردم و رو نییدستام رو پا
. سرم رو  دمیدست زدن رو شن  یمتوقف شدم، صدا یتا از نفس افتادم و وقت مدیاون قدر چرخ 

 آزاد، با تعجب گفتم:  دنیبرگردوندم و با د

 _آزاد؟

 انجام داد و گفت:  زیم یاز رو یب ی لبخند جلو اومد، س با

 _کارت خوبه.

شد و   یم  نییاز فشار با سرعت باال پا  نمیس یبر شدم. قفسه   فیک فشیزدم، از تعر  یلبخند مچهین
 و گفتم: ستادمیبود. کنارش ا میشون یپ یعرق رو

 ؟ یکن  یکار م   یجا چ نی_ا
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 بدجور کبود و بنفش شده بود.  دمید نهیآ یبود. امروز صبح که جلو  رهیشونه ام خ  یرو نگاهش

 یت و اول روبرداش یبودم کامل کتفم مشخص بود. دستمال دهیکه پوش یبه خاطر تاپ مشک  حاال
کتفم گذاشت،   یآورد و رو نییبود. دستمال رو پا  ریو نفس گ  نی. نگاهش بدجور سنگدیکش میشونیپ

 لب گفت:   ریآروم عرق سردم رو پاک کرد و ز

 کنه؟  ی_درد م

با   ش،یپ قهی چند دق  نیکه داشت تا هم یدرد یکرد، نه حاال! انگار همه  یرو تکون دادم. درد نم سرم
 رفت. دستش رو برداشت و گفت:  نی نوازش دست آزاد از ب 

 _خوبه. 

 گفت:  یآروم ی. با صدادی کش یقیو نفس عم  دی رو در هم کش اخماش 

 اد؟ ینم یسوختگ ی_بو

  مهین  کی و با دستکش، ظرف ک دمی. بدو بدو به سمت فرگاز دودمیکش یغ یگرد شد و ج چشمام
آزاد بلند   یقهقه  یزدم. صدا  یبا عجله، بادش مو  ز ی م ی. انداختمش رودمیکش رونیسوخته رو ب 
 گفتم:   یمصنوع یشد، با اخم

 . یدون یخودت م ی_به خدا بخند

 شد و گفت:   یکامال جد هوی

 خب.  یل ی_خ

  رونیچونم زدم.نفسم رو دادم ب ر ینشستم و دستم رو ز ز ی م یمن بودم که خنده ام گرفته بود. رو حاال
 و گفتم: 

 بشه.  کی_قرار بود ک

 و گفت:   زیپشت م نشست

 شده. کی جز ک   یز یهر چ ی_ول
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 لوچه ام رو جمع کردم و گفتم:  لبو

 . فی_ح

 برداشت و گفت:  ییچاقو

 هم بد نشده. یلی_حاال خ 

  یکی ک کهی و خاکستر نشده بود فرو کرد. ت  اهی س یکه برشته شده بود ول کیاز ک یقسمت یرو تو چاقو
خوره.    یرو م   ایدن کی ک نیکرد که انگار بهتر یرفتار م  یدهنش گذاشت. جور  یو تو دیکش رونیب

 دش  یکردن، م یم یکردم. اگه آزاد رو اثر هنر  یچونم زدم و با لبخند بهش نگاه م  ریدستم رو ز
 شاهکار.  

 خوشمزه است.   یل ی_خ

  هیدهنم گذاشتم. اون قدر بدمزه بود که  یبرداشتم، تو یکی ک کهی لبخند نگاهم رو ازش گرفتم و ت با
کرد که من ناراحت نشم؟   یرفتار م یطور  نیکردم. ا یلحظه حالم بهم خورد. با تعجب بهش نگاه م 

  یبه رو یخورد ول   یرو م کیک نی به ذهنم خطور کرد. داشت بد مزه تر یدخترونه و قشنگ یفکر ها
 و گفتم: دمیکش رونی دستش ب ریاز ز رو درست کردم. ظرف رو کیک نی که بدتر اوردی یمن نم

 .گهیخب بسه د یل ی_خ

به پا  یشد. درونم هلهله ا ی لبام پاک نم یگذاشتم. لبخند از رو نکی س یجا بلند شدم و ظرف رو تو از
 که بهم انداخت، از آشپزخونه خارج شد.  ینگاه می. از جا بلند شد و با نیدنیبود د

 بلند شد:   لمیاس ام اس موبا ی در آوردم. صدا رونیها رو شستم و دستکش ها رو از دستم ب ظرف

 دارم. از ی باال، به کمکت ن  ای_ب

رد کردم تا به اتاق   ونیدر م یکی شلوارم گذاشتم و از خدا خواسته، پله ها رو   بیج  یرو تو  لیموبا
کرد. وارد  ینگاه م  نی تخت نشسته بود و به زم یزدم و در رو باز کردم. کالفه رو یلبخند مچهیبرسم. ن

 اتاق شدم و گفتم: 

 کمک اومدم. ی_من برا
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 زد و گفت:  یرو آورد باال، لبخند  سرش

 .ی_خدا رو شکر که هست 

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 ه؟ ی_خب مشکلت چ

شدم؟ چم  یم وونهیمن داشتم د ا یو رو شد.خدا ریحرفش چقدر دلم ز نیکه از ا  اوردمیخودم ن یرو به
 حال رو دارم. نیشده چرا ا

 . ارمیذاره لباسم رو در ب ی_دستم نم

 شدن. ختهیلباس به موهاش خورد و به کل بهم ر ی قهیباال.  دمیلباسش رو گرفتم و کش ی لبه

 یدهنم گرفتم و سع یتخس شده بود. دستم رو جلو ی پسر بچه ها هیخنده بهش نگاه کردم، شب  با
 ابروش رو باال داد و گفت:  یتا هیکردم بهش نخندم.  یم

 _عه؟ باشه. 

حرکت کش مو رو باز کرد، با تعجب بهش نگاه کردم. دستش   هیرو به سمت موهام برد و با  دستاش
 با خنده گفتم:  خت،یرو بهم رموهام تکون داد و همه  یرو تو

 _بس کن تازه مرتبشون کرده بودم. 

 گفتم:  طنتی کرد. منم با ش یداشت و با خنده موهام رو پخش و پال م یبر نم  ختنیاز بهم ر دست

 . نیخودتون خواست یصوف  یخب آقا یل ی_خ

  ده یچی پ کل اتاق یخنده هامون تو  ی. صداختمیسمتش حمله کردم و موهاش رو با دو دستم بهم ر به
 تخت ولو شدم، به سقف زل زدم و گفتم:  یرو یبود. با خستگ

 ؟ یصوف  ی_آقا

 _بله بچه جون؟ 
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کردم اون   ی گرفت. حس م  یشدم، هم حرصم م یگفت بچه جون هم غرق لذت م یکه بهم م نیا از
 کنه.   یآدم حسابم نم ییبه معنا ایو  نهیب  یبچه تر از خودش م  یلیمن رو خ 

رو    لشیانداخت و موبا نییبلند شد. سرش رو پا  لشیزنگ موبا ینگاهم رو قاب گرفت. صدا نگاهش
رفت. از   رونیکرد، از اتاق ب  ی. همون طور که با فرد پشت خط صحبت مدیکش رونی ب  بشی ج یاز تو

 شد.  یم  کی هوا داشت تار بای سفر رو آماده کنم، تقر  لی جا بلند شدم تا وسا

 اد به دنبالش بلند شد: آز یاتاق باز شد و صدا  در

 _جمع نکن، کسنله.

 تعجب گفتم:  با

 نه.  ؟ی_چ

 . میشه فعال بر ینم  نیهم یاومده برا شی شرکت بابا پ یتو  یمشکل هی_آره 

 پام لگد زدم. کنارم نشست و گفت:   ریتخت ولو شدم و به چمدون ز یشد، رو یبادم خال   بدجور

 شه. ی. فقط االن نممیدم که بر ی_بهت قول م

 رو تکون دادم و پکر گفتم:  سرم

 _باشه. 

بود که بدجور هوس   یدادم، چند وقت رونی سر و صدا اتاق رو ترک کرد. نفسم رو ب یجا بلند شد و ب از
آب و   کمیبالکن برم بلکه  یذوقم. از جا بلند شدم تا تو یشمال به کله ام زده بود و حاال خورده شد تو 

 بود، جواب دادم: کایبلند شد. مل میزنگ گوش یهوام عوض بشه. همون موقع صدا

 _الو؟

 _سالم خوشگل خانم. 

 ؟ ی_سالم خوب 

 گفت.  یپس درست م  ن،ی_اوو، لحنش رو بب
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 گفتم:  متعجب

 ؟ ی_چ

 خانمش عوض بشه. هیروح نیبگرد کمی رونیبا هم ب  نیچاکت زنگ زد بهم گفت بر نهی _عاشق س

 ها رو گفت؟  نیآزاد ا ی_جد

نزنه و موقع رد شدن از   رتی ز نینکرده ماش ییموقع خدا هی میداشت مواظبت باش دیدائم تاک قا،ی_دق
 . میریجاده دست خانم رو بگ 

 رو به شونه ام چسبوندم و گفتم:  ل ی ام گرفت، موبا خنده

 دنبالتون.  امیم گهیساعت د میتا ن  دیخب، آماده باش  یل ی_خ

 . یاسک  ستیپ میبر میخوا یلباس گرم بردار م ی_راست

 سراغتون. امیم گهیساعت د  میقطع کن تا ن ی_اوک

و به سمت کمد رفتم.  دمیدندون کش ری شدم. لبم رو به ز  یو خوشحال یرو قطع کردم، پر از انرژ   تماس
ر نشم. بش نیا ی وونهیبه من صبر بده تا د ایذره توجه آزاد چقدر غرق لذت شده بودم، خدا هیاز 

و   یکرم فیبافت به تن کردم. همراه ک یرو  یبلند یشکالت  یو پالتو دمیپوش یکوتاه نیبافت آست
کردم. کاپشن   یح یمل  شیسرم انداختم و آرا یرو رو ی. شال شکالت فیو کفش ست ک یشلوار قهوه ا
ساک  هی یرو تو   لمیزود آماده شدم و وسا یلیبه همراه دستکش و کاله قرمز برداشتم. خ یکوتاه طوس

حرکت در   هب  کای مل یشدم و به سمت خونه   نیاومدم، سوار ماش رونیکوچولو جمع کردم. از اتاق ب 
 اومدم. 

 ؟ ی_چطور 

 . یطور  نی_هم

 منتظره.  ی_زود باش حرکت کن که ناز 

  کای مل یکه افتاد برا یراه از اتفاقات  یمقصد به حرکت در اومدم. تو گاز گذاشتم و به سمت یرو رو پام
 گفت:  کایگفتم. و مل



 ی آقا و خانم صوف 

477 
 

 _عاشقت شده؟ 

 . یتوهم زد ؟ی_چ

 حرف من راست نباشه؟ یدید یگمت عاشقت شده. ک ی_من م

 بودن آزاد.  ی_مامور مخف

 بار بود.  هیهمون  یخب آره ول  یل ی_خ

 گفتم:  یام گرفت، با لحن مسخره ا خنده

 هم نه و آزاد. چکسی _آره حتما، ه

 ده. یجز عشق نم  یمعن چ یداشته باشه، ه رتینفر غ  هی یمرد رو هی یرو بهت بگم، وقت  نی_ا

 هم جز اوناست.  ن یدارن، ا یخرک  رتیغ یرانیا یمردا یهمه  ست، یطور ن نی_خب ا

 حرص گفت:  با

 .یخداروشکر همسرش   یستیدارن. تو که خواهرش ن  رتیزنا و خواهراشون غ ی_خب مردا فقط رو

 . ی_همسر الک

 . ستی ن یاون عاشقته، اون همه توجه الک  ،ی_هرچ

 _به خاطر شرطه.

 . یو کدوم واقع هیمشخصه کدوم رفتارش مصنوع یتوجه داره ول  ییجا هی_شرط هم تا 

نبود.   نشونی دروغ ب یبودن. اثر  یو واقع یقیآزاد همه حق یگفت، رفتار ها یفکر کردم، راست م یکم
 شونه هام رو باال انداختم و گفتم: 

 . ستیگم، عاشقتم ن  ی_بازم م

پسر مجرد   یاون جا کل  ن،ی ایاست، دعوتش کن و با هم ب  گهید یکن، تولد من هفته  یکار  هی_
 .ی رو بزن  یکی راحت مخ   یلیخ  یتون  یم ختهیر
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 گفتم:  یخوشحال با

 .  هی_عال

رو به دست   ل یپارک کردم و موبا یرو گوشه ا   نیبلند شد، از طرف آزاد بود، ماش  لمیموبا امکیپ یصدا
 گرفتم. نوشته بود: 

 ندارم.  یبچه دار  یحوصله   ،یگرم بپوش سرما نخور  ی_مواظب خودت باش، لباسا

 بود. براش نوشتم:  یمحبتش هم خرک یلبم نشست، حت  یرو  یلبخند

 زورگو.  یصوف  ی_باشه آقا

 گفت:  جانیتند تند مشغول خوندن شد، با ه کایشد و مل دهیاز دستم کش لیمنتظر شدم، موبا  یکم

 . یسرما بخور  یترسه حت یگفتم؟ نگاه چقدر نگرانته، م یدی_د

 و گفتم:  دمیرو از دستش کش  لیموبا

 کنه. یخواد بچه دار  ینوشته نم  نی_بب 

  یزن  یآمپول م  هیو   یر  یدکتر م هیکنه؟ فوقش  تی خواد پاشو یمگه م هیچ ی_خر نشو، بچه دار 
 . گهید

 .میخم شدم و با هم متن رو خوند  کایبه سمت مل  جانی بلند شد، باه  لیموبا یصدا

 به نفعته. ست،یها زور ن نی_ا

 بردم.   یم کای مل یبه حرف ها یلبم نشست. کم کم داشتم پ یرو  یلبخند

 گفتم؟ یدی_د

اون هم  یو ماجرا رو از اول برا  میرو سوار کرد یرو به راه انداختم. ناز   نینزدم و با لبخند ماش یحرف 
 بود و اضافه کرد:   کایمل یحرف ها یهم موافق همه  ی. ناز میکرد فیتعر

 . یحت باش به خاطر کنسل شدن شمال نارا  میو نذار میبد  ییصفا هیو بهت  متی _تازه به من گفت ببر
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 گفتم:  متعجب

 _جدا؟ 

 ات بود. هی نگران روح یلی_آره خ 

 گفت:  جانی با ه  کایمل

 . البته نگفت چرا! میخوشحالت کن  متی به من هم گفت ببر ؟یدی_د

  یکنار  یاز شهر ها  یکی  ،یاسک  ستیپ  میبر میخواست ی و بزن و برقص به پا شد. م  یدلم عروس یتو
  یاز سوپر مارکت  یبه پا شد. ناز   یاسک ستیتهران که دو ساعت باهاش فاصله داشت برف زده بود و پ

  وانیل یوت ییچا یرو گرفتم و کم کای مل ییاومد. فالکس چا رونیو بندو بساط ب   یخوراک   یسر راه با کل
 شد.   ی. هوا داشت سرد و سرد تر مختمی بار مصرف ر کی

 هوا. یدما نیکنه با ا ر یقدر هوا سرد بود، خدا شب رو به خ  نیساعت دو ظهر بود و ا هنوز

 میشد یکامال ساکت م ییموقع ها هی. میکرد یو ورجه وورجه م میدیرقص یطول راه، با آهنگ م یتو
کرد و در    یپل  یلمی. فنیماش یتبلتم رو باال آورد و گذاشت جلو   کای. ملمیخورد  یم یو فقط خوراک 

  یبود. گوش ادزنگ خورد، آز لمیکه موبا میاز راه رو رفته بود میکردن. ن ینگاه م لمیسکوت کامل، به ف 
 ذاشتم گفتم:  یدهنم م یتو پسیچ که یت هیکه   یرو به شونه ام چسبوندم ودر حال

 _الو؟

 گفت:  تی عصبان با

 ؟ید یجواب م ی_در حال رانندگ

 م: رو تند تند قورت دادم و گفت  پسیچ

 _نه؟

 _دروغ نگو! بزن کنار. 

 دهنم گذاشتم و گفتم: ی رو تو پسیچ کهیت هی
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 _ِا حرفت رو بزن. حوصله ندارم بزنم کنار. 

 شد:  یم  یتر عصب ش یهر لحظه ب  صداش

بشه   تی زیچ هیکن اگه  ینکن درست رانندگ یمن رو کفر  ایرو  ؟یکن  یکوفت م ی_پشت فرمون چ
 من...

 شد و گفتم:   کیتحر میرو نصفه رها کرد. کنجکاو حرفش

 ؟ ی_تو چ

 جواب خانواده ات رو بدم.  دیبشه من با تیزیچ هیدست من، اگه  ی_تو امانت

 کاسه چرخوندم و گفتم:  یرو تو چشمام

 خب.   یل ی_خ

 ؟ یرس  یم ی_ک

 نصف راه رو رفتم. بای _تقر

 زنگ بزن.   یدی_هر وقت رس

 لب گفتم:   رید. زقطع کر عیسر یل یجواب بدم خ  نذاشت

 بدم.  یجواب خانواده ات رو چ گهیشم م یبگه نگرانت م رهی م یم  نا،ی_مغرور رو بب 

از  یو پفک ها بودن. از حالتشون خندم گرفت. ناز   پسیمشغول خوردن چ الیخی ب یو ناز   کایمل
  کایزده بود. مل کایمن و مل  یدو صندل یبود و آرنجاش رو رو دهیپشت خودش رو به جلو کش  یصندل

  تر شی بود و ب یباحال  لمیداشبورد گذاشته بود. ف یبود و پاهاش رو رو دهیدراز کش یصندل   یکامال رو
هاش خوشم   رتیبود. از غ رشیاخ یآزاد و اخالق ها ری. ذهنم درگریکردم تا تصو یبه صداش گوش م

 ه،یرفتار ها واقع نیا یدونم همه   یکرد و نگرانم بود. م ی م یکه به خاطر من هر کار  نیاز ا ومد،ی یم
جوش زدناش،   نیا یهمه  دم یفهم یرو بخورم. م  ی الک یگول عالقه ها ستمی. بچه ن ستین  یالک

  هی می بر میخواست یکه م یی. جامیبود دهیبه مقصد رس  بای . تقرهیها و توجهش بهم واقع ینگران
 مسافرخونه کنار برف ها داشت.  
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 شدم و گفتم:  ادهیپ  نیماش از

 .میدیخب بچه ها، رس یل ی_خ

 ادهیکه پ  نیاز اون ها نداشتم. هم یشدن، منم دست کم ادهی پ نیو داد از ماش غی با ج یو ناز   کایمل
. به سمت صندوق عقب رفتم و ساک لباس هام رو  دمیبهم خورد و از سرما لرز یشدم، سوز سرد

 گفت:  یبلند ی با صدا یآوردم. کاپشن گرمم رو در آوردم و به تن کردم. ناز  رونیب

 وقت عشق و حاله. ز؟ی_گا

 با خنده گفتم:   م،یدیکش یغ یهم ج با

 .میکن  یکه عقده ها رو خال می_بر

 گفت:  جانیبا ه یخنده، ناز   ریزد ز  یپق  کایمل

 دن. یم هیهم کرا ونیاون مسافرخونه قل ی_تو

 _آخ جون.

 . هی_عال

پر از برف    نیزم  ی. رومیکرد هیکرا تی که اون جا بود، اسک یهاشون رو به تن کردن، از کانکس  کاپشن
  یر یسراز یلبه  یبلند شدم. رو  نیزم یاز رو کا،یها رو به پا کردم و با کمک مل تی نشستم و اسک

  جانیشد. با ه ادیز  هویبه حرکت افتادم، سرعتم  یجد یخودم رو به جلو حرکت دادم. جد  کمی م،یبود
 : دمیکش  غیج

 _هــــــــو.

 که به راه انداخته بودن متوجه شدم.  یهم به حرکت افتادن، از سر و صدا یو ناز   کایمل

به تک تک سلول  جانی کردم، ه  یتر از قبل م شیکردم و سرعتم رو ب  یفرو م  نیزم  یها رو تو چوب
دادم، چون حرکتم  رم یبه مس  یچی هول شدم و پ  هویفر سر راهم قرار گرفت، ن هی شده بود.  قیهام تزر

  ی م ری برف ها خفه شد. دماغم از سرما ت  نیخنده ام ب یخوردم. صدا  نیزم یمنتظره بود با مخ رو ریغ
 مسخره گفت:  یدستم رو گرفت و بلندم کرد، باغ حالت ی. ناز دیکش
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  ؟یشد  ینکنه ضربه مغز  یزن ی خدا چرا حرف نم  ای د؟یضربه ند تیی _ننگ بر من، حالت خوبه؟ جا

  یآزاد رو مسخره م یها یداشت نگران شعوریخنده. ب  ری رو صدا کرد، غش غش زدم ز  کای مل غیج  با
 گفت:  یمصنوع یبا نگران  کای کرد. مل

 م؟ یزیسرمون بر یتو یحاال چه خاک  نی خورد زم ،یوا ی_ا

 شدم و گفتم:  یرو مسخره کنن، جد  یصوف یخورد، دوست نداشتم آقا یم داشت به منم بر مک کم

 نباشم امانتم دستش.  ی. هر چهیعیذره نگرانه طب هیخب  گه،ی_ِا بسه د

 شد و گفت:  یجد  کایمل

 طوره.  نیهم یهر عاشق ه،یعیهاش طب   یگه نگران ی_راست م 

 بازوش.  یکردم و با مشت زدم تو یمصنوع اخم

 

 

 

31 

بدنمون  یو جون تو میکرد یباز   یحدود دو ساعت تمام اسک م،یوارد مسافرخونه شد  یخستگ با
مسافرخونه   یباال یرو گرفت. با هم به سمت طبقه  دیاتاق خواب رزرو کرد و کل  هی کای نمونده بود. مل

بود و   شده  نییقرمز تز یها یوار یرخونه با کاغذ دهتل بود. تمام مساف هیالحق که قشنگ تر از  م،یرفت
  تی جمع نی ا یاتاق خواب موجود داشت که تو زدهیداشت. کال س یسوخته ا یقهوه ا  یچوب یپله ها

  نیزم  یرو رو  لمونیو وسا  میاومد. وارد اتاق شد رمون ی اتاق خواب گ نیا میشانس آورد رون،یب
  یچ یه ز. هنودمیکش یق یاتاق بود ولو شدم و نفس عم یکه گوشه  ینفره ا هی تخت  یرو م،یانداخت

دستش رو   یرو داشتم. ناز  دنشید یمغرور تنگ شده بود. بدجور هوا یصوف یآقا ینشده دلم برا
 و گفتم:  دمی. با وحشت از جا پردیکش یغ یکرد و ج  بشی ج یتو

 شده؟  ی_چ
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 گم شده. میخدا گوش ای  ست،ین لمی_موبا

بازار اومده  یهم بود که تو یمدل نیبود و آخر دهیرو تازه خر شی گوش ینشستم. ناز   خیجام س سر
 گفت:  یبلند یبا صدا  کاینگذشته بود که گمش کرد. مل  دشی بود. هنوز دو روز از خر

 ست؟ ین  یچ یعنی_

 گفت:  ی داد و م یهوا تند تند تکون م یکرد، دستاش رو تو یاش م هیاز هول داشت گر  یناز 

 . ستین یکاپشنم ول بی بود، ج  بمیج  یتو ت،س ی_به خدا ن

 زدم و گفتم:  میشون یدستم رو به پ کف

 .ی_وا

 گفت:  یزد و درهم بر هم م یافتاد، صورتش رو باد م هیبه گر یناز 

 کار کنم.  ی...چمی...گوشیکار کنم، وا یدونم چ  ی_نم

 و گفتم:  دمیجا پر از

 . میکن یم داشیپ  میر   یخب آروم باش، نگران نباش م یل ی_خ

 شه.  یم کیهوا داره تار م؟ی_کجا بر

 گفتم:  تی عصبان با

 حالش رو؟ زود باش دست بجنبون.  ینی ب ینم  کای_مل

 خم شد و گفت:  نی زم یبا عجله رو  کایمل

 رو.  نیا ری _باشه باشه، بگ

 .دیی جو یناخون هاش رو م هیگر با  یهوا گرفتمش. ناز  یقوه رو به سمتم پرت کرد. تو چراغ
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. رو به رومون تا ده متر به پرتگاه پر برف  میو مسافرخونه خارج شد میها رو دوباره تن کرد کاپشن
رو به رومون انداختم   بیبه ش ی. هنوز هوا کامال روشن بود.نگاه میستادیپرتگاه ا یفاصله داشت. رو

 و گفتم: 

 میر یو آهسته م ادهی پ یدفعه با پا نیا یول  م،یها رفت  یکه با اسک  یر یهمون سراز نیخب ا یل ی_خ
 .میرو کامل چک کن ری تا مس

 با استرس گفت:  یناز 

 برش داشت؟  ی_نکنه کس 

 _نه نگران نباش. 

 چیه  یول  میرفت  نییرو تا پا  ری . کل مسمیکرد ی. همه جا رو با دقت نگاه ممیبه حرکت کرد شروع
 گفتم:  یبا کالفگ م،یدیصاف رس   نیشد. به زم  یکم و کمتر مرفته رفته  تی نبود. جمع یخبر 

 _پس کجاست؟ 

 با استرس گفت:  یناز 

 . ارهی بودش ممکن بود پسش ب دهید یکرد هر ک  یبلندگو خبر م یتو م،یداد یخبر م   یبه نگهبان دی_با

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 برات. ارنی نگهبان بمون. ممکنه ب شیتو برگرد و پ هی_فکر خوب 

 یکه اومده بود رو برگشت. پوست دستم قرمز شده بود و انگشتام از سرما نا یباعجله راه یناز 
 دستکش هاش رو در آورد و گفت:   کای حرکت نداشت. مل

 مال من رو بپوش.  ری_بگ

 شه.  یخواد تو بپوش سردت م  ی_نم

 . ری . بگستمین یی_نه من مثل تو سرما
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  یکردم که قرمز و ب یزده بود. حس م خیمخالفت نکردم و دستکش ها رو گرفتم. نوک دماغم  گهید
 به اطراف کرد و گفت:  ینگاه  کای حس شده.  مل

 همه جا رو.  می تا قبل از شب بگرد دیبا  م،یجاها گشت یل ی_خ

 دهنم رو قورت دادم، گلوم متورم شده بود. سرم رو تکون دادم و گفتم:  آب

 .میدا بش از هم ج دی_با

 بهم نگاه کرد و گفت:   کایمل

 ؟ ی_راه رو بلد

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 گردم.  یراهت بر م ستی_سخت ن 

 رم سمت راست.   ی_باشه، تو برو سمت چپ من م

داشت غروب   دینظر گرفته بودم. خورش  ری خوب ز  یلیو اطراف رو خ دمیچرخ  یکاج م  یدرخت ها نیب
 دادم. یسرتقانه به راه رفتن ادامه م یجون نداشتن ول گهیکرد. پاهام د یم

  دهید یناز  یمشک  لیاز موبا یاثر  چینبود. ه یخبر  چی بغلم، ه ری به لرزه افتاد. دستام رو زدم ز فکم
 تر. شی ب یل یتر...خ  شیب  لومتر؟یدونم چقدر دور شده بودم. دو ک  یشد. نم ینم

بلند کردنشون رو نداشتم.  ی. نادمیکش  یرف ها مب یحس شده بودن. پاهام رو تو  یکامال ب انگشتام
کرده باشن. به سمت   داشیگشتم؛ ممکِن تا االن پ یبر م دیشد. با کیغروب کرد و هوا تار دیخورش 

  ثلکردم مغزمم م یمثل هم بود، با ترس به اطراف نگاه کردم. حس م زیهمه چ یول  دم،یعقب چرخ
فکر   ایکار کنم؟ فکر کن رو یچ ایبرگردم. خدا  ری از کدوم مس دیدونستم با یحس شدن، نم  یدستام ب

 یخوردن رو  یتق تق دندونام که بهم م یجا در آوردم؟ صدا  نیکن. کدوم طرف بود؟ از کجا سر از ا
  و. احساس ترس دمیرس یم  ییجا هیانداخت. شروع کردم به حرکت، بالخره به  یاعصابم خط م 

لب شروع کردم به  ریانداخت. ز یتر از پا م شیس من رو بتر  نیبهم غلبه کرده بود. هم ییتنها
 که ترسم رو کنار بزنم.  نیا یخوندن، برا
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 یشبام الی عشق تو شدم تو که خواب وخ ری_درگ

 یکه تو االن باهام نیو زدم واسه ا زیهمه چ دیق

 ی خوام یکه م یز یبه کنار تو تمام چ   استی که تو دن یهرچ

 شن  ی نم  ری شم چشام از تو س یم رهی بهت خ یوقت

 که عاشقشم یتو همون یمن یشب ها یایرو

 که عاشقشم  یهمون تو

 تصورشم  یسخته حت یلیتو واسه من خ  یب  یزندگ

 ی من شی کنم پ یتو فکر توام حس م  یجا که باش  هر

کار کنم. از درون درخت ها   یمن چ  ایجا بود اون مواظبم بود. خدا نیدر اومده بود، کاش ا اشکم
 چیبرف بود و برف. ه میومتری افتاده بودم. تا چند کل  ری پر از برف گ نیج شده بودم و وسط زمخار 
 قله ها بود.  یکه رو ینه اون مسافرخونه ا یمشخص نبود. نه جاده ا ییجا

 کردم:  یلب تکرار م ری ز ه،یگر ر یز زدم

 .ایکمکم کن، خدا  ای_خدا

 حس شده بود.  ی. تا رون هام بدیلرز یم کلمیتا مغز استخونم نفوذ کرده بود، کل تن و ه سرما

کردم، تالش کردم نذارم  یشد. زانوهام سست شدن، سع  یتر تار و مات م شیهر لحظه ب  دمید
شده بود. چرا   یک ی از برف سقوط کردم. انگار تن و بدنم با سرما  یانبوه  ینشد. رو یسست بشن ول

  یلیخسته م. خ  یلیخ  اد،یچقدر خوابم م ایخدا رم؟یم یدارم م  یعنیکردم؟  یضربان قلبم رو حس نم 
 کردم تا خوندن.    یم سیپ  سیلب شروع کردم به خوندن، صدام اون قدر کم بود که انگار پ  ریاد. زیز

 ی من شی کنم پ  یتو فکر توام حس م ی_هر جا که باش 

 م یکه ما تا آخرش مال هم نیا باور
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چشمام   یتار  یخورد. تو یکه تکون م دمید یرو م اه یس ینه! انگار جسم  دم،ید ی م یدیسف فقط
 . یصوف  یور و اون ور. دلم برات تنگ شده آقا  نیشد به ا یم دهیکش

 لب زمزمه کردم:  ریز

 خوام.  یگرمت رو م ی. عطرت رو، نفسانمتیبب گهیبار د هیخوام   یم ،یصوف  ی_آقا

محو شد.    بهیبه سوزش افتاده بود. اون غر نمیس یم حس کردم. قفسه  ینیب  ی غهیت  یرو رو اشکم
  د؟یشه سراب د یهم م خیبرف و  یمگه تو

 شم.  یدلتنگ م ایدن  هی نمتیدم اگه نب هی_

 م ی_واست دلم واست تنم واست تمام زندگ

. تنها  رم یبم  امییتنها یکاش بود، دلم بدجور براش تنگ شده. احساس غربت داشتم. قرار بود تو از
 یمکردن رو   یکه از ذهنم عبور م  ییگفتم، فقط تکه آهنگ ها یم یچ دمیفهم یبدون اون. نم

هر لحظه دردش داشت کم و   یول   دیکش یم  ریافتاد. استخونام ت  یهم م یخوندم. پلکام داشت رو
 شده.  ز ی چقدر خواب برام عز ایتر از همه خواب. خدا ش ی داشتم، ب یشد. احساس خستگ  یکمتر م

 _آزاد؟ به نظرت من عاشقتم؟ 

 زدم:  یزور لبخند به

 . یگل هی...مثل هیمن مثل  یتو فقط برا ستم،ی_معلومه که ن

 شد، انگار بهشون وزنه زده بودن.  یم  نیداشت سنگ  پلکام

 .  ی.آروم آروم جات رو محکم کردیقلبم رشد کرد ی_مثل جوونه تو

 .دمی شن  یاز دور م ییصدا

 . ـــــــــای_رو

.  شد  ینم یخواستم باهاش دست و پنجه نرم کنم، ول  یداد. م یداشت زورش رو بهم نشون م خواب
 بود.    یقو یلیخ
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 . ــــای_رو

 بودن بهم دست داده بود. ینعره نکش. بزار راحت بخوابم. احساس سبک  یطور  نیخدا ا  ترو

رو به زور باز کردم.   مییلو یصد ک یداد. پلک ها یداشت تکونم م یکی . انگار اری اخت یخوردم، ب  تکون
 زدم و گفتم:   ی. لبخندیسرم بود. عجب سراب قشنگ یباال   دم،یچهره اش رو د

 _دروغه.

 خدا. ایکمکم کن.  ایخدا  ا؟ی_رو

رو   یچشمام محو بشه. من آزاد واقع یاز جلو دمیترس  یم  نمش،یرو بستم. طاقت نداشتم بب چشمام
 سراب.  هیخواستم. نه  یم

 نخواب.  یشو، نخواب لعنت   داری_ب

 گفتم:  ی زورک یخنده  با

 .ید یدستور م یدار  لممیتخ یتو ی_حت

 .  دیکنم؟ شا یهوام. دارم پرواز م ی کردم تو یم  احساس

 همه کس من.  یشد  ستی_باهام بخون، نخواب. حواسم ن

 صداش بغض داشت. من هم بغضم گرفت. شروع کردم به خوندن. یتو

 دلواپس من.   ییتو ستی_حواسم ن

 همه کس من. یشد  ستی. حواسم نستی_حواسم ن

که کند بود شدت گرفت.   یگرفت. انگار ضربان یم شیشد. قلبم داشت آت  یگونه هام جار  یرو اشکم
فقط در توانم بود.  نیباز کردم. هم مهیبود. چشمام رو ن ت یواقع  نی. عدیچ یپ م ینی ب یعطرش تو یبو
 چقدر نگران بود. چقدر...چقدر ناراحت.   دمش،ید یم

 ت دارم. اوج دوس یمن تورو تو ،یصوف ی_ناراحت نباش آقا
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 گرفت و گفت:  نییرو پا  سرش

 بمون فقط.   داری_ب

 همه کس من.  یشد ست،ی_حواسم ن

 دلواپس من.   ییتو ستی_حواسم ن

 .  ستی_حواسم ن

شده؟ تو که  یچرا اشکات جار   گهیگونه اش بکشم و بگم تو د یرو  ارم،یخواستم دستم رو باال ب یم
 کس من رو دوست نداره.  چی! هیمن رو دوست ندار 

 هنوز، موندم واسه تو. یوندم واسه تو. همون جور _باز خ

 بغض گفتم:  با

 _بس کن.  

 چقدر گرفته و خش دار بود.  د، یچی گوشم پ یهقم بلند شد. صداش تو هق

 تنهام نذار.  گهیشه. تو د ی_حالت خوب م

نکردم. چرا تو رو   یخسته بودم.چشمام رو بستم. به اصرار هاش هم توجه  یلیخواستم بخوابم، خ  یم
 نیوجود داره، چرا تو؟ چرا بهت احساس دارم. ا ن یزم یها آدم رو ونیلی خوام؟ م یهمه م نیا

 هبهت وابست  نیتر از ا شیخواد دست از سرم برداره؟ ترو خدا زود تر برو، نذار ب یم  یک یوابستگ
 بود:  نیا دمیه شنک یجمله ا  نیبشم. آخر

 . یدید یم یبود ته چشمام هرچ ی_واقع

 *** 

 دمید ی رو م یوصل کرده بودن، چشمام رو باز کردم. سقف قرمز   ییلویدو ک یبه پلکام وزنه  انگار
گذاشته بود و   زی م یکه مشتش رو رو  دمیرو د یسرم. بدنم گر گرفته بود. چشم چرخوندم، مرد یباال

 رو نشناسم؟  کلیه نیشد ا یمشتش بود. مگه م یسرش رو رو
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 _آزاد؟

بازم به سمتم   یچشما دنی. با ددمی ترس دنشیلحظه از د هیرو برگردوند، چشماش خون بودن.   سرش
که خم شده بود و  یبه آزاد  رتی سوخت. با ح میشونیپ   هویبزنم که   یاومد، دهنم رو باز کردم تا حرف

 االنمن مردم  ایبود. خدا  یصوف  یهمون آقا نیشد ا ی شدم. باورم نم   رهیخ د یبوس یو مر  میشونیپ
جدا شد، ضربان قلبم شدت گرفته بود. دو تا دستاش رو    میشونی.لباش از پهینه انگار واقع ام؟یاون دن

 یصورتامون اندازه  یبسته، رو به روم قرار گرفته بود. فاصله  یگذاشت دو طرف بالشتم و با چشما
 خورد. یصورتم م   یداغش رو یکف دست بود. نفس ها هی

که دوباره عطرش رو حس   نیو چند بار. بابت زنده بونم، بابت ا نیرو از ته دل شکر گفتم، چند خدا
 گفت:   یآروم یکردم، نفساش رو. چشماش رو سفت بسته بود. با صدا یم

 ؟ یقدر احمق نی_چرا ا

 حرفش، به کل هنگ کردم.   دنین بزنم که با ش یرو باز کردم تا حرف دهنم

 چقدر زهره ترک شدم؟  یدون  یم ؟یمن رو بکش  یخوا ی_م

 زبونم قفل شده بود.  یعن ینگفتم،  یز یچ

 بار مردم و زنده شدم. هیبدن سردت رو حس کردم،  ی_وقت

فکر بهش   یبهش گذشت که حت یچ چارهی عرق کرده بود. ب  شیشون یحال خودش نبود، پ یتو انگار
 لرزونم رو باال آوردم و دور صورتش گرفتم.  یکرد. دستا یهم حالش رو داغون م

 گفتم:  ی شوخ به

 . گهید  یشد یهام خسته م ت ی _فوقش از دست اذ

 کرد.  یبهم نگاه نم  یخم کرد، چشماش باز شده بود ول یرو کم   سرش

 ها واسه من... تیاذ نی_ا

 رو نصفه رها کرد. حرفش
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 ؟ ی_واسه تو چ

 رو دارن. ی_حکم زندگ 

همه محبت رو   نیحرفاش من رو سکته بده. من طاقت ا  نیقصد داشت با ا  ستاد،یاز حرکت ا قلبم
چشماش   یاهیس ی. داشتم توگهیهمد ینگاه ها یتو میشده بود رهیبس کن.خ  ینداشتم، نکن لعنت 

در باز شد.   هوینمونده بود که  یز یشد. چ  یر مصورتامون هر لحظه کمت یشدم، فاصله  یغرق م
 دنشونیشدن. از د   کیبهم نزد ه یبا ناله و گر یو ناز  کای . ملستادیفاصله گرفت و صاف ا زم! ایلعنت

 خندم گرفت و گفتم: 

 ن؟ یراه انداخت هیچ  ایلوس باز نی_ا

 من انداخت و گفت:  یخودش رو رو هیبا گر یناز 

 خوردم.  زی _من غلط کردم من چ 

 از تعجب و خنده گفتم:  یب یترک  با

 _چرا آخه؟ 

 کنان گفت:  نیف نیف

 .یر ی من بم یبود به خاطر گوش کی_نزد

 گفتم:  یدستش با خوشحال  یتو ش یگوش دنیدستش رو باال آورد، با د و

 .یکرد داشی_ِا پ

 گفت:  ظیبود، با اخم  غ ستادهیگوشه ا  هی نهیدست به س آزاد

 .ی مسخره جونت رو از دست بد یگوش نیبود به خاطر ا ک ینزد _آره

 قطع شد و گفت:  یناز  ی هیگر

 چنده؟  متشیق  یدون ی_م
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 لب گفت:  ری در جا ساکت شد. ز یخصمانه بهش نگاه کرد که ناز  آزاد

 شلوارمو عوض کنم.   دی_فکر کنم با

 داشت.  یبر نم  یهم دست از مسخره باز  یناراحت ی. تویخنده، امان از دست تو ناز  ر یز زدم

 گفت:  تی جلو اومد و با عصبان  کایمل

 . یکرد یعزادارمون م یداشت ؟یذره سرما رو نداشت  هی_خاک بر سرت تحمل  

 گفت:  یآروم یصدا   یبا حرص ول آزاد

 _خدا نکنه.

  ییچشم و ابرو کای و مل ی.ناز میاتاق هتل بود یمن دور نموند. تو زی ت یاز گوشا یآروم گفت ول درسته
ابروهاشون رو باال انداختن و با سرعت از اتاق   طنتی اومدن. کنجکاو بهشون نگاه کردم. با ش گهیبهم د

 : فت تخت نشست و گ  یخواستن ما رو تنها بزارن. کنارم رو یسرشون م ریرفتن. خ  رونیب

 .یکرد  ینم  یاشتباه نیهمچ  یاگه بچه بود نی خوره. بب  یبهت بر م ،یگم بچه ا یم ی_وقت

 _گم شده بودم، وگرنه فکرم خوب بود. 

 بهم انداخت که در جا خفه شدم. سگ چشماش پاچه هام رو گرفته بود بدجور.  ینیسنگ نگاه

 رو گرفت و گفت:  نگاهش

 . میگرد یبرگشتن، فردا بر م  یوقته برا ری_امشب د

  رونیخواد از اتاق بره ب   یلحظه فکر کردم م هیرو تکون دادم. از جا بلند شد و به سمت در رفت،  سرم
نبود که بتونه بخوابه. نه  نیزم یرو ییجا چیبرق رو فشرد و چراغ ها رو خاموش کرد. ه دیکل  یول

 گفتم:  یآروم  یتخت جا باز کردم و با صدا ی بود. رو فیهم کث نی. زم ینه ملحفه ا  یفرش

 جا بخواب.   نیا ای_ب

جا بخوابه.   نیکه بهش گفتم ا ن یشد. انگار تعجب کرده بود از ا رهی رو برگردوند و به تخت خ  سرش
. شونه هامون به هم دیتخت، کنارم دراز کش یبرداشت و رو  یبالخره قدم یمکث کرد ول  یکم
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شده بود که  ریوجودم سراز یتو  ی. چنان آرامشمیبود و هر دوتامون به سقف زل زده بود دهیچسب
 و راحت. قیخواب عم هی م،یاب رفتبه خو یفکر  چیبدون ه شه،یهم  کسبرع 
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بودم. چشمام رو باز کردم، با   دهیچی خودم پ  یکردم تو یشدم. احساس م  داریو از خواب ب دیلرز پلکام
به خودمون نگاه کردم، من کامال   رتی صورتم، چشمام گرد شد. با ح  یآزاد، درست جلو یچهره  دنید
رو   مسرم بود. سر یو دستش دور کمرم. چونه اش هم رو اش بود نهیس یبغلش بودم، سرم رو یتو

  اطیشکمش گذاشتم. با احت یپهلوم برداشتم و رو یآروم باال آوردم، غرق خواب بود. دستش رو از رو
دونستم اتاق  یاتاق رو ترک کردم. راهرو خلوت بود و نم  نی پاورچ نیتخت بلند شدم. پاورچ  یاز رو

در حال    زیم  یرو هک دمیآزاد رو د لیرو بردارم، موبا لمی اتاق تا موبا یدختر ها کجاست. برگشتم تو
کردم، دست از   یصفحه نقش بسته بود. با تعجب بهش نگاه م یرو   my lifeزنگ خوردن بود. اسم 

 داشت.   یزنگ زدن هم بر نم
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اش کرده   رهی من ذخ یبه نام زندگ  یصوف یه آقابود ک یک  نیا ایخورد. خدا ی کردم قلبم تکون  حس
چنگ زدم و از اتاق   زیم  یرو از رو لمیبهش نگاه کردم، غرق خواب بود. موبا ید یشد یبود؟ با دلخور 

 بشه.  داریب  شیرفتم، از عمد در رو محکم بستم تا از خواب زمستون رونیب

کرد، دلم خنک شد. از   یرافش نگاه مبه اط یج یبود و به گ دهیقفل در نگاه کردم، از خواب پر یتو از
من،  دنیمشغول حرف زدن بودن و با د کای و مل یرفتم، ناز   نییپا یدر فاصله گرفتم و به سمت طبقه 

 . دنیدست از حرف زدن کش 

 _سالم موجود نمونه.

 _سالم.

رو به   یکه اون گوشه بود نشستم، دخترها کنارم نشستن، ناز  یمبل درب و داغون یحوصله رو یب 
 گفت:  کایمل

 _هست؟ 

 تند تند سرش رو تکون داد و گفت:   کایمل

 _هست. 

 بهشون نگاه کردم و گفتم:  جیگ

 هست؟  ی_چ

 حوصله بودن تو.  ی_ب

 شدم و گفتم:   رهیخ  نیزم به

 _درسته.

 شده؟  ی_چ

 شدم و گفتم:   ری آتشفشان سراز مثل

 کرده. ویمن س ینفر رو به اسم زندگ هی_آزاد 
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 چشماش گرد شد و گفت:  یناز 

 .ی_ها

 گم. یم  کی _خب معشوقه اش هم مشخص شد، تبر

باال   میتسل یدستاش رو به نشونه  کای کرد. مل تمیحرفش بدجور اذ نیرفتم، ا  کایبه مل یغره ا چشم
 آورد و گفت: 

 نشو، از آزاد بشو. ی_از من شاک

 بشه؟ ی_چرا از من شاک 

حرف بزن، منم  یانداخت، به معن یبهم نگاه   کای. ملمیپله ها، هممون ساکت شد یرو  دنشید با
دست به    یاومد. ناز  نییرو هم پا یآخر  یمشکوک دو پله  یشونه هام رو باال انداختم. آزاد با نگاه

 شد و گفت:  نهیس

 _چون تو...

 خواستم آزاد بفهمه که من ناراحت شدم و غرورم داغون بشه.   یوسط حرفش، نم  دمیهول پر با

 خونه. یمنو ببر  یخوا ی_م

 گفت:  ی بهم انداخت و با لحن خشک  ینگاه مین آزاد

 . رینه خ نه؟ی صدمه بب نیتر از ا شی جا که ب   نی_بذارمش ا

 نگاه کرد و گفت: . آزاد بهم ادیبه سرم ب  ییدلم هلهله به پا شد. دوست نداشت من بال یتو

 .میر یم گهیساعت د میرو جمع کن، تا ن  لتی_برو وسا

ازش رو نداشتم.  یطاقت دور  گهیخواستم برم. د یمن م یبلند شد، ول  کایو مل یاعتراض ناز  یصدا
رو به تن کرد و از  شی روز ازش دور بودم واسه هفت پشتم بس بود. کاپشن سبز لجن هیهمون 

  کایخوردم. مل یرفت، پس گردن  ن ییشد، از برف ها پا دهیمسافرخونه خارج شد.نگاهم به دنبالش کش 
 با حرص گفت: 
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 آخه؟ یبر  یخوا ی ! کجا ملی_بدبخت شوهر ذل 

 گفتم:  یکالفگ با

 بسه. میجا بود نیروز رو که ا هی نیوقتشه برگردم، هم گهی_د

 و گفتم:  دمیپله ها باال رفتم، چرخ از

 گردم.  یمن با آزاد بر م ن،یمن برگرد نیبا ماش  ی_راست

ساک  یو پاش بودن تو  ختیرو که ر لمیکردم و وارد اتاق شدم. وسا یپله ها رو ط  د،یکش  یسوت یناز 
 اومد. از طرف آزاد بود:  امکیپ لمیموبا یبلند شدم. برا نیزم  یجمع کردم و از رو

 صبحونه بخور، رستوران کنار مسافرخونه.   ای_ب

 شم.  یم وونهید نیبه فکرم بود. آه خدا آخر من از دست ا  یطیزدم، در هر شرا یلبخند

  یرو  ام رو یو کاله بافتن ختمی. موهام رو دورم ریقرمزم روبه تن کردم همراه شلوار جذب مشک شنل
و خوشگل شده بودم. به سمت   کیش  یلی زدم و از اتاق خارج شدم، خ یسرم انداختم. رژ لب قرمز 

. نهم همون جا مشغول خوردن بود کای و مل یکه ناز  نیکه آزاد داده بود رفتم. مثل ا یهمون آدرس
 شده بود. دهیکنار هم چ فیتخت به رد نیشدم. چند یوارد رستوران سنت 

به سر و وضم انداخت و   یرزرو کرده بود. به سمتش رفتم و کنارش نشستم. نگاهتخت رو آزاد  نیدوم
 گفت: 

 داخل بد نبود.  یداد ی_موهات رو م

 نازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

 طور دوست دارم.  نی_خودم ا

از پسر   یرو حس کردم، گروه ینگاه ینیبه سمتمون اومد و آزاد سفارش املت رو داد. سنگ گارسون
 کردن.  یلقمه م هینشسته بودن و داشتن با نگاهشون من رو   یی رو به رو زی م یها رو
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  یکار کرد، اخماش بدجور تو شیبا گوش یکردم و صورتم رو برگردوندم، آزاد حواسش نبود. کم  یاخم
 از جا بلند شد و گفت:  هویکرد.  یم یشده بود و معلوم بود که داشت خودخور  دهیهم کش

 جا. نیا ایب ه،گی_بسه د

 گفتم:  متعجب

 ؟ ی_چ

خواد  ی دونستم م یبه دنبال خودش، ناچارا به دنبالش راه افتادم. نم دیدستم رو گرفت و کش مچ
 گفتم: ی شاک ستاد،یو از حرکت ا ییدستشو یتو  دیکنه. منو کش کاریچ

 ؟ یکن  یکار م ی_چ

دست گرفت و جمع   هیکردم. موهام رو با  یبا تعجب بهش نگاه م  د،یدستش کاله رو از سرم کش هی با
 گشاد شده گفتم:  ییو موهام رو کامل پوشوند. با چشم ها دیسرم کش یسرم، کاله رو رو یکرد باال

 ... یم ی_چه غلط

 باشه.  تی نارنج یموها  یرو هینگاه بق ادیرو حرف من حرف نزن. خوشم نم  س،ی_ه

به   یشاک  سی لبخندم رو گرفتم و ف یزور جلوکردم، به   ی م ریآسمون ها س یبر شدم. تو  فیک  بدجور
 خودم گرفتم و گفتم: 

 گردم.  یکه دوست دارم م  ی_من هر جور 

 ننداز.  رونیقشنگت رو ب  ی...موهای موها ی_هرجور دوست داشته باش بگرد، ول 

کار رو با    نیخواست داد بکشم نکن ا یآهنگ صداش، همه و همه مجذوبم کرده بود. دلم م لحنش،
  یروشن خاموش م ریذهنم دائم مثل آژ یتو یز یچ هی سکوت کردم،  یدارم. ول  یبه اجن  یمن، دل ب

 شد. یخودخواه شکسته م نیا یبرا دیوقت نه با چیآور غرورم بود که ه ادیشد، 

 اومدم و گفتم:  رونی فکر ب از

 گشنمه.  ی. حساب گهید میخب بر یل ی_خ
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 آوردم. با تعجب گفتم:  رونیو از رستوران ب دیرو کش دستم

 . می_قرار شد غذا بخور

 جا.  نیفقط نه ا میخور ی. مستی_نگفتم که قرار ن 

شد. واقعا سرد    یبه بخار م لی . نفسم تبدمیرفت یراه م  دیسف یبرف ها یدنبالش راه افتادم. تو به
  یتر از قبل ک یش م،یدیرس گهیرستوران د هی. به میکرد یسکوت سپر  یرو تو یا  قهیسه دق ریبود. مس
  یصندل یتر. رو  شی بود و آرامشش ب یخلوت تر از قبل  م، یداشت. وارد شد یتخت صندل یبود. و جا

صبحانه    یکه به منو نگاه کنه باز املت سفارش داد. برا نیآزاد بدون ا م،یهم نشست یها رو به رو
 دم و گفتم:هم قفل کر ی. دستام رو تومیشد یبه مقصد گرسنه نم دنیخوب بود و تا موقع رس 

 م؟یگرد یبر م ی_ک

 _بعد از صبحونه.

 حرف بزنم.   یرو تکون دادم، دوست داشتم باهاش صحبت کنم از هر در  سرم

 شمال؟  میر  یم ی_ک

 .گهید ی_افتاد دو هفته 

 شد و گفت:  رهی. به انگشتام خ زیم یرو تکون دادم، انگشتام رو ضرب گرفتم رو سرم

 ؟ یزن   یالک م شهی_هم

 .شهی_هم

 ؟ یر  یکالسات رو م یادامه  ی_ک

 تره. یمخصوص تر و حرفه ا یرم. ترم بعد یترم رو م  نیا یجلسه   نیبرگشتم آخر ی_وقت

 . ی_خوبه، موفق باش

من   یباشه و وقت گهینفر د هیکه عاشق  نیاز ا دمیترس  یآزاد؟ م  یسر دار  یرو تو ینگاه کردم، ک   بهش
 شده بود.  نیا میترس زندگ نیگترخودش کرد، تنهام بذاره و بره. بزر  یرو وابسته 
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  یشدم م  یافتاد؟ قطعا افسرده م یمن م  یبرا  یچه اتفاق ؟یعن یشد  یم یآزاد! بعد اون چ  رفتن
چطور   یکنن ول  یم  یچون همه زندگ ست،یکردن مهم ن ینداره. زندگ  ییاون معنا یب ی دونستم زندگ

  ایتوش داشته باشه. خدا یرو دوست داشتم که اون، نقش پررنگ  یا یکردن مهمه. من زندگ  یزندگ
هر   یباشه. چرا دار  میزندگ یتو یخوام عالقه ا   یمن که گفته بودم نم ؟یکن یکار رو م  نیچرا با من ا

گذاشت. سرم رو به   زیم  یگارسون ظرف بزرگ املت رو رو ؟یکن  یجور شده من رو وابسته تر از قبل م
 شده بود.  ریخوردن نداشتم. ذهنم درگ یانداختم، اشتها ریز

 برداشت و گفت:  یلقمه ا آزاد

 _بخور.

 رو باال آوردم و گفتم: سرم

 _اشتها ندارم. 

 لقمه بسنده کرد و از جا بلند شد، دستش رو به سمتم گرفت و گفت:  هیهمون  به

 _پاشو. 

 بخور.  نی_کجا؟ بش

 ره.  ینم  نییاز گلوم پا گهی_د

 گفتم: کالفه

 . یش یراه گرسنه م ی_اخه چرا؟ تو

 فقط بلند شو.  ا،یرو ستی_مهم ن

. میگذاشت و باهم از رستوران خارج شد زیم  یجا بلند شدم، دستم رو به دستش دادم، پول رو رو از
رفت، طاقت نخوردن   ینم  نییاون هم پا یخوردم غذا از گلو یخواست فکر کنم، چون من نم یدلم م

 دخترونه فقط چرت و پرت بودن. یفکر ها نیا یهمه  یمن رو نداشت، ول

 گه:  یبا تمسخر م ارمی فکر ها رو به زبون ب نیهم اگه
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 ؟ یبزرگ بش یخوا یم  ی. کیکن  یبچه گونه م  یفکر ها ،یهنوزم بچه ا ای_رو

  حیگفتم. پس ترج  یرو وداع م یحرف دار فان  نیا دنیشد. قطعا بعد شن یم  زونی و لوچه م آو لب
 . ارمیذره از عالقه ام رو نسبت بهش به زبون ن  هی یطی شرا چیوقت و در ه  چیدادم ه

 فوت کردم.  رونی مسخره شد عالقه؟ نفسم رو به ب یوابستگ  نیا یک عالقه؟

 *** 

 شد و گفت:  نی . سوار ماشختیصندق عقب ر  یرو تو لیشدم، وسا   نیماش سوار

 . می_بر

شد. با کنترل  یم  یجاده ها هم با آزاد قشنگ تر ط یزدم و به رو به رو نگاه کردم، حت  یلبخند
 کرد.  یپل ی ظبط، اهنگ یکوچولو

 حال دلم خوبه  یکوبه ول ی_تو قلبم آشوبه نبضم که م

 حال رو دوست دارم، روزا رو تب دارم  نیا

 رو دوست دارم.   حال نیا ارمیاسمتو م یول  دارمیکه ب شبام

 ادیاون شماره رو از  ی هیلحظه که شده بود، قض هی ی. برادنیبود، شروع کردم رقص یشاد آهنگ
 بردم. 

 _نگاهت فرق داره آره 

 همه فرق داره آره  با

 آره رهیدلم گ نی بب

 آره  رهی درگ یبدجور 

 نگاهت برق داره  رهیگ یم آدمو

 کرد.  یبا خنده بهم نگاه م یآزاد گه گاه دم،یرقص  یدادم و م یهوا تکون م یتو دستام
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 شه  ی تو آروم نم یب  نی_قلبم رو بب 

 شه یعمرم دستته نشکنه ش ی شهیش

 حرف تو نگامه  ایدن نی بب چشامو

 منو عاشق کن من از خدامه ایب

 خوندم:  یبلند یصدا با

 اره ی داره نگاهت حالمو جا م ی_چ

 که شهابه آخه دنباله داره دیشا

 و تام ستاره دارهماهه د ایجفته  ای

 هست   یدونم هرچ  ینم

 لب خوند:  ری انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و ز آزاد

 شاهکاره.  هی_چشمات 

  نیداشت، آخ چقدر ا یدست از نگاه کردن بر نم دم،یرقص یدادم و با لبخند م  ی هام رو تکون م شونه
 نگاه هاش رو دوست داشتم. 

 _نگاهت فرق داره آره 

 _با همه فرق داره آره 

 آره رهیدلم گ نی بب

 آره  رهی درگ یبدجور 

 آره رهیگ یم آدمو

 برق داره  نگاهت
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 : میبا هم خوند میدیآهنگ که رس یجا نیا به

 حال رو دوست دارم.  نیحال دلم خوبه ا  یکوبه ول ی_تو قلبم آشوبه نبضم که م

 بخند گفت: دادم، با ل  هیتک ینفس زنان به صندل نفس

 تموم نشد؟  تی_بچه جون انرژ

 _نه تازه شروع شد. 

از حرکت   نی ماش قهینبودن پس ساکت نشستم سر جام. حدود ده دق دنیباب رقص یبعد یها آهنگ
 به اطراف انداختم. دور و اطرافم پر از مغازه بود.  ینگاه ستاد،یا

 ؟ یسادی_چرا وا

  یفروش  چی ساندو دنیشد و به سمت مغازه ها رفت. با د ادهیپ  نیگردم. از ماش  ی_صبر کن االن بر م
ها نگاه کردم. از پنجره جدا شدم و به رو به رو نگاه کردم.   چیدلم مالش رفت، با حسرت به ساند

شده سوار   چیپ ذکاغ چیبدجور گرسنه بودم و شکمم به صدا افتاده بود. در باز شد و آزاد با دو تا ساندو
 ول خوردم و گفتم:جام و   یتو  یشد، با خوشحال

 . چی_آخ جون ساندو

 ها رو به سمتم گرفت و گفت:  چیاز ساندو یکی

 .یبخور تا ما رو نخورد  ری_بگ

 بهش زدم و گفتم:   یزدم، چشمک چیگاز به ساندو هی

 از بس گوشتت تلخه. یستیهم ن ی_آخه خوردن

اه رو مثل مترسک خشک  ر هیرو با ولع خوردم. بق چیرو به راه انداخت. ساندو نی زد و  ماش یشخندین
  یبود که اسمش رو زندگ  یک ایشد. خدا یشده به جاده زل زده بودم، فکر اون شماره از ذهنم دور نم 

هم حالم   کنارش. یدنیبه پا بود د  یآشوب هیدلم  یقدر برات ارزش داره؟ تو نیا  یکرد؟ آزاد ک ویمن س
فرمون  یدستش رو هیبهش انداختم،  ی نگاه میشده بود بدجور. ن  رشیخوب بود هم بد. ذهنم اس
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 ی. نگاهم رو از رویکرد رونیبمب، ذهنم رو و هیکرد. مثل   یبه راهش نگاه م تی بود و با جد
 . فتمدادم و به خواب ر هیتک یبرد، سرم رو به صندل ی صورتش برداشتم. کم کم داشت خوابم م

کرد. با   یبود و کمر بندم رو باز م ستادهیم، آزاد باال سرم اشد  داریاز خواب ب یدست یتکون ها با
 گفتم:  یگرفته ا یصدا

 م؟یی_کجا 

 شو.  داریب  م،یدی_رس

  یشدم. بدجور گلوم درد م ادهیپ نی حال از ماش  یبرداشت. ب   نیماش یرو از تو  لشی و وسا دیکش  کنار
شدم، باد   ادهیپ  نینشم که اصال حالش رو ندارم. از ماش ضی مر ای. خدادی کش  یم ری کرد و سرم ت

  یورو ر یکت  یبدنم شد. دستام رو به بازوهام چسبوندم. گرم  دیبهم خورد که باعث لرزش شد یسرد
 شونه هام انداخته بود. یخودم حس کردم، کتش رو در آورده بود و رو

 _خودت بپوش. 

 متعجب گفت:  به شدت گرفته ام جا خوردم. آزاد یصدا  دنیشن از

 !ی_سرما خورد

 کردم و گفتم:  ین یف نیف

 .ستمی_نه ن

 رو دور شونم انداخت و گفت:  دستش

 _برو داخل بدو. 

  رونیبه صورتم خورد و حالم رو جا آورد. ب ی باد گرم م،یو از در رد شد میهم باغ عمارت رو رد کرد با
تخت   ی. رو ومدی یحال و حوصله از پله ها باال رفتم، آزاد هم دوش به دوشم م یبدجور سرد بود. ب 

و به خواب  دنش نی. بدنم کوفته بود. پلکام سنگدمیچ یولو شدم، سردم بود. پتو رو به دور خودم پ 
 رفتم. 

 *** 
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شدم، با    زیخ  میتخت ن یبود که به خواب رفتم. رو یشدم، حالم بهتر از موقع   داریاز خواب ب یوقت
از آب بود، جا خوردم. دستم رو  مهی که تا ن  یافتاده بود و سطل  نیزم یکه رو یدی سف یپارچه ها دنید
کرد؟   مویشدم و آزاد پرستار  ضیمن مر یعن یفکر به سمتم هجوم آورد،  یگذاشتم. کل میشون یپ یرو

مسخره   یدخترونه   یقدر فکر ها  نیا ایبس کن رو ،یتارم تو باشدوباره تب کنم که بازم پرس یآخ اله
من رو    یچاره با اون دست شکسته چطور پرستار  ی. ب ین یب ی که ضربه م یخودت  نینکن، آخرش ا

اصال   صش؟برف ها با اون دست ناق ونیچطور من رو بلند کرد از م ایشدم، خدا خیکرد؟ سر جام س 
 رو گرفتم، بعد از دو بوق جواب داد.  کایمل یرو برداشتم و تند تند شماره  لمیچطور خبر دار شد؟ موبا

 بگو چطور آزاد اومد من رو نجات داد؟  عی_سالم زود تند سر

گور به گور شده زنگ زد بهش چون  یناز  نیکه، ا یکن ی گم عاشقه باور نم یم  یخواهر من وقت  ی_وا
 یبه آزاد زنگ زد گذاشت رو ی هم وقت یناز  میدیامداد هم نبود، ترس میت می کن  داتیپ میما نتونست
مثل  هکرد، ن یغرش م ری مثل ش د،یرو فهم  انی جر یوقت  یول نهیچشمت روز بد نب  ایرو یبلندگو، وا

بند،   یدور ما رو شست گذاشت رو  هیو  دیکش  یعربده م  ییجور هیبد بود  یلی. خ دیکش یگرگ زوزه م
 دور مختلف ما رو گرفت به باد دعوا. نیدور نه چند هینه 

کرد، تو هم سه چهار   یساعته ط هیدو ساعته رو  ریسپردم. مس یگفت من همسرم رو دست ک یم
برف ها، که بعدش حدودا   یتو  دینگفت فقط دو یچی اومد ه یوقت ،یبود که گم شده بود یساعت

 .نی ساعت بعد برگشت کی

 قلبم به تاالپ و تلوپ افتاده بود.  دم،یکش یم قیم قلبم گذاشتم، تند تند نفس ع  یرو رو دستم

 ؟ یگ ی_راست م 

بود،  دهیکرد از ترس. من بدتر رنگم پر  یم  سیشلوارش رو داشت خ  ی_آره بابا ما رو خورده بود، ناز 
همه  نی ا ؟یازش ندار  یترس چیبردن! تو چرا ه یازش حساب م لیفام یچرا همه  دمیحاال فهم 

 سکته کردم.  دمی رو د  یجذبه و ترسناک

  یخداحافظ  کای شدم. با عجله از مل یاالت یلبام نشست، آزاد من تک بود. آزاد من؟! باز خ  یرو  یلبخند
 توجه نکردم و تماس رو قطع کردم.  یگرفتم، بدجور از رفتارم تعجب کرده بود ول 
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  یحاضر م  کالس رفتن یبرا دیافتاده بود. از جا بلند شدم، با یقرار  یبه ب دنشید یدوباره برا دلم
 رو برداشتم و به آزاد زنگ زدم، بعد از سه چهار بوق جواب داد: لی شدم، موبا

 _بله؟

 دنبالم؟ یایبعد از کالس ب   یتون یرم کالس، م  ی_دارم م

 _نه!

 کرد: یر یجلوگ میاز ناراحت شی لحظه جا خوردم، حرف بعد هیو خشک گفت که  یقدر جد اون

رو   یپرستار  یدوباره حوصله  ، یکن  یخونه و استراحت م   یمون یم ،یر  ینم یی_شما امروز کال جا
 ندارم. 

 مشخص بشه.  یشاد نیکالمم ا یشدم، نذاشتم تو  یمن رو کرده بود. غرق شاد یواقعا پرستار  پس

 و پفک بخر.  پسیبرام چ یراه اومدن  یکالس رو ندارم، تو یحوصله  ادیخودمم ز هیچ  یدون ی_م

 خب، قطع کن کار دارم.  یل ی_خ

 لب گفتم:  ریز

 شعور بد عنق.  ی_ب

تخت ولو شدم و کتابم رو برداشتم،   ینه. رو ای  دیدونم حرف آخرم رو شن یتماس رو قطع کردم، نم و
اون قدر ذهنم  دم،یاز کلمات و جمالت نفهم  یچ یرمان بخونم. ه  یکه برگرده کم  یخواستم تا موقع یم

  جاصفحه هم جا به  هی یمن شده بود که حت یاون مخاطب زندگ به خصوص ری اتفاقات اخ ریدرگ
که شده  زهیانداختم. هر کس هست حتما دختره، چقدر براش عز یکتاب رو به کنار  ینکردم. با کالفگ 

دفعه داشتم از  نیحسادت کنم و واقعا ا  ومدیم شیکم پ  یلیزده بود باال. خ  دایشد میحسود ش،ی زندگ
من رو با بد   ایدااز چه قراره، خ انیجر  اوردمی سر در م دیبا  دم،یفهم یم دی. بادمیترک یزور حسادت م

به   پسی پر از پفک و چ لونینا هیبه همراه  تزایجعبه پ هیاز کار برگشت،  یمواجه نکن. وقت  یز یچ
بدجور بهم   تیموقع نیا ی. تورو گرفتم تزایدست داشت. با اخم جلو رفتم و اول از همه کارتون پ 

خودم رو گرفته بودم که سرم رو   یبه زور جلو   یکردم ول ینگاهش رو حس م  ین یداد. سنگ یآرامش م
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از  یا کهی توجه بهش، ت یتخت نشستم و ب یرو ظیبشم. با غ  رهیخ  اهشیس  یو به چشما  ارمی باال ن
 رو گاز زدم.  تزایپ

جعبه انداختم، موقع بلند شدن   یآخر رو تو  ی کهیرو خوردم و دو ت  تزایبهم صبر بده. تند تند پ ایخدا
  مهیافتاده بود و ن نیزم یرو تزایپ  کهی از ت یمیافتاد. ن نی زم یتخت دستم به جعبه خورد و رو یاز رو
لکن شدم، تمام  با ردکه بهش نگاه کنم، وا نیندادم و با اخم بدون ا یتیجعبه. اهم یاش تو گهید ی

کردم که نگاه هاش   یشده بود. خدا رو شکر م رهی بهم خ نهیمبل نشسته بود و دست به س یمدت رو
سرد. به  ی نشستم، ساعت چهار ظهر بود و هوا کم زیگلوم بپره. با اخم پشت م یباعث نشد غذا تو

در جذبم  یسع اآهنربکردم تا حد امکان برنگردم و بهش نگاه کنم، مثل  یشدم و سع  رهیمنظره خ 
بعد، پاشد و صاف نشست   قهیخوش نشون بدم. دو دق  یکور خونده، من عمرا بهش رو یداشت. ول 
نازک کردم و    یشد و بهم زل زد. پشت چشم نهی. مثل خودم دست به سیصندل یمن رو یرو به رو

 صورتم رو به سمت مخالف چرخوندم. 

 قدر گرفته باشه؟ نیباعث شده بچه جون ا ی_چ

 آتشفشان فواره کردم و گفتم:  هی مثل

 .یدار  یذره احتراممو نگه نم هی یول یسرت شوهرم  ری _تو، خ

 تعجب چشماش گرد شد:  از

 _چطور؟ 

 گفتم:  یآشکار   یشدم و با ناراحت  نهیدست به س دوباره

 نکن.  انتیبهم خ میهنوز هم با هم زنو شوهر ی_حداقل وقت

 بود گفت:   تیکه پر از عصبان  یی داخت، با صداشد، چشماش برق ان  یعصب

 ؟ یزن  یحرف م  ینکردم، از چ  یانتیمن خ یبود ول  میو خواه می _زن و شوهر که هست

خواستم باور کنم  یزود م  یل ینشدم، فقط خ میگفت زن و شوهر هست یاون حرفش که م ی متوجه
 نکرده، زخمم سر باز شد و گفتم:  انتیخ
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 ه؟ یک فیال ی_پس ما

 لباش نشست. متعجب گفتم:  یحرکت بهم نگاه کرد، آروم آروم لبخند رو یلحظه ب  چند

 ؟ یخند ی_چرا م

 یرو به سمتم رو  لیباهاش ور رفت، بعدش موبا  یو کم د یکش رونیرو ب   لشیداد، موبا هیتک  یصندل  به
 هول داد و گفت:  زیم

 . نی_خودت بب 

 بلند گو بود، بعد از چهار بوق جواب داد: یطرف تماس گرفته بود و رو با

 _بله؟

 مغزم هنگ کرده بود. یعنی دم،یفکر کردم نفهم ی بود که به شدت آشنا بود. هرچ  یزن یصدا

 ؟ی_آزاد مامان صدام رو دار 

رو برداشت و   لیدادم، آزاد موبا  هیتک یشکرت! به صندل ایخدا  دم،یکش یجون بود، نفس راحت طال
 گفت: 

 مامان اشتباه گرفتم. دی_ببخش

 شدم.   رهیباغ خ  یشد. سرم رو برگردوندم و به سبز   رهیرو قطع کرد و با لبخند بهم خ   تماس

کرد، خم شد و   یکه داشت از کنارم عبور م  یشد تا به در برسه، وقت یاز کنارم رد م دیجا بلند شد، با از
 کرد:  کنار گوشم زمزمه

 .یکرد ی_حواسم هست حسود

 که به دست آوردم.  یو اون اعتماد اقی اون لذت و اشت د،یکه داشتم پر یاون احساسات خوب  کل

 گفتم:  یسرد یتلخ شد، با صدا  دهنم
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رو به   نیمن بره، اگه ا یکه ابرو یار ی به وجود ب یشناسنامه اته گند کار  یاسمم تو یخوام تا وقت  ی_نم
 فکر پوچت خوش باش.  نیپس با ا ،یذار  یحساب حسادت م 

درست کنار شونم، با جرعت بهش نگاه کردم، چشماش پر از جذبه   ،یصندل یرو گذاشت رو  دستش
شدم،  رهیو بهش خ  ختمینگاهم ر یازش، تمام نفرتم رو تو دمیترس ینم  یول  ت،ی عصبان ی بود و کم

شد، سرش رو به چپ و راست تکون   مونینگاهم پش دنیبا د یبزنه ول  یدهنش رو باز کرد تا حرف
دستشم   نیلحظه نگران شدم که ا هی. دیکوب  یصندل  یبار بلند کرد و محکم رو هیرو  تشداد؛ دس
  یلعنت دم،یکوب  زی م یازم جدا شد و با سرعت وارد اتاق شد. مشتم رو رو اورد،یخم به ابرو ن ینشکنه ول 
گشت   یو بستم، کاش زمان به عقب بر مشرط ر  نیکردم ا یعجب غلط  ایشرطش بود. خدا  یهنوز رو

افتادم،   کای مل یحرف ها ادیتونستم.  یشد. نم   ینم یبدم، ول   رییها رو تغ  نیا یتونستم همه  یو م
اون همه کاغذ بود. کنارش   ن یب  یز یچ هیکار دنبال   زی م یاومد. از جا بلند شدم، رو ادمینقشه ام 

 شدم و گفتم:  رهیبه سمتش خم شدم. بهش خ  یزدم و کم  زیم ی دستم رو رو ستادم،یا

 نرفته.  ادتی_شرطمون رو که 

. دست از  ستیدر کار ن یشرط گهیکردم که بگه نه، تموم شد خسته شدم. د یدلم کاش کاش م  یتو
 کردن برداشت و بر خالف تصورم و گفت:  دایپ یتالش برا

 _درسته.

 ابروم رو باال دادم و گفتم:  یتا  هینگاه کردم،   بهش

 .ین ینب یا جهی و البته نت ی فقط تو تالش کن  هیانصاف یب  دمیبدم. د رشیی تغ کمی خوام  ی_م

 کرد، ادامه دادم: یگفتم. در سکوت به حرفام گوش م یجان عمم. چقدر هم راست م آره

 باشم.  یباز  نیا یخوام من هم شرط ببندم، که تو ی_م

 زد و گفت:  یعصب   پوزخند

 پس تالش نکن.  یتون یبعدا هم نم  ،یمن رو عاشق کن یتون  یاالنشم نم نی_هم

 برخورد. ازش فاصله گرفتم و گفتم:  بهم
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 کنم.  یتونم. بهت ثابت م یهم خوب م یلیتونم خ  ی_م

 داد و گفت:  هیتک  زشیم به

 بچه گونه نکن.  ی عاشقت بشم؟ فکرا دی _بچه جون آخه چرا با

 گفتم:  یعصب

 کنم. سکی ر هیخوام االن  یاون قدر از خودم مطمئنم که م ستم،یه ن _من بچ

 بهم نگاه کرد، ادامه دادم: منتظر

 دم. یرو انجام م یکه بگ ی _اگه من بردم، هرکار 

 کالفه گفت:  د،یباال پر ابروهاش

 حرف رو بزن.  نیا ای نفر رو عاشق کن بعد ب هی_تو 

 شدم و گفتم:  نهیبه س دست

 انش رو  مشخص کن.خب، مکان و زم یل ی_خ

ابروم رو باال بردم و منتظر بهش   یتا هیقبول کنم،  عیتعجب بهم نگاه کرد، حتما انتظار نداشت سر با
 کردم و گفتم:  یدست شیپ  یخواست مخالفت کنه ول ینگاه کردم. معلوم بود م

 کنم.  یاون جا بهت ثابت م کا،ی مل یخونه  یمهمون گهید ی_هفته 

 زد و گفت:   یپوزخند

 نداره. یخوده و ثمره ا یهرچند تالشت ب  ی_بشه ول

 رو در آوردم و گفتم: اداش

 طوره.  نی _حتما که هم
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رفتم، تالشم رو دو برابر کرده بودم،    یمدت هر روز کالس م نیا یهفته مثل برق و باد گذشت، تو هی
  روزیکه ذهنم مشغول رقص بشه و به آزاد فکر نکنم. د نی خواستم هر چه زودتر به هدفم برسم و ا یم

که برگشت   یبودم، تا موقع  یوقت به عمارت برگشت، از دستش عصبان ریگچ دستش رو باز کرد و د
  یاز دست خودم و خودش کفر  دم،یرو نسبت به خودم د شی توجه یب  یهم نذاشتم و وقت یچشم رو
 شدم.

نداشتن پس   دنیلباس خر ینه. وقت برا  ایبود  ادشیدونستم آزاد  یبود، نم دهیفرا رس یمهمون  زمان
  نیپر از اکل  یکمد رو انتخاب کنم. لباس آب یتو یدست نخورده  یاز لباس ها یک یگرفتم  میتصم
 شبام  یبود و برا دهیپوش  یلی کوتاه بود رو برداشتم. خ یداشت ول  یگرد ی  قهیکه  یبلند نیآست
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 نیآست هیداشت رو به تن کردم،  یا  مهین ی قهیکه  یمناسب نبود، گذاشتم سر جاش و در عوض لباس
  روزهیانداختن، رنگ پارچه ف یبزرگ نیاضافه چ یبا پارچه  قهیرو اصال نداشت. دور  یک ی هیداشت و 

که لباس   دنش  یپررنپ و کمرنگ م یزرد داشت و زمان  یها نیاز اکل ینازک ی  هیبود و ال یفسفر  یا
 خورد.  یتکون م ایبود و  ادیدر معرض نور ز

به پا   ی زرد پاشنه ده سانت یقشنگ و جذاب بود. کفش ها  یلیزانوم بود. خ  یتا باال  بایتقر قدش
رو به  یکاربن  ی آب یپالتو  رو توش انداختم. لمیهم برداشتم و عطرم و موبا یک ی زرد کوچ  فیکردم. ک

 دینا ام اشتمو با آزاد تماس گرفتم بعد از هفت بوق جواب داد، د  دمیکش رونی رو ب لمیتنم کردم، موبا
 شدم.  یم

 _بگو؟ 

 شه. یم  ری دنبالم، داره د ای_ب

 خب.  یل ی_خ

تخت نشستم   ی. کم مونده بود بخورم. روناینگاه کردم، بد اخالق رو بب  یقطع کرد. با تعجب به گوش و
بهم انداخت و   ینگاه  میدر هم وارد شد. ن ییکه در باز شد و با اخم ها دیطول نکش ادیبه انتظارش، ز

 گفت: 

 . می_بر

 گفتم:  متعجب

 لباس...  یخوا  ی_نم

 . ری _نخ

شدم    نیسوار ماش. وفتمی نزنم و به دنبالش به راه ب یدادم حرف  حی . ترجرهی مونده بود پاچه ام رو بگ کم
رو به راه انداخت، اون   نیمن هم مثل تو قدرتمندم. با سرعت ماش  دید یو در رو بستم. امشب خواه

.  نییپرت کردم پا نیخودم رو از ماش  عی. سردمیقدر سرعت داشت که دو تا سکته رو رد کردم تا رس
  یساعته رو میکه ن  یا اخمو ب ستادیندارم. کنارم ا ی جان  تیمن امن  یصوف یآقا نیا شی خداوندگارا پ

 ابروهاش بود گفت: 
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 . می_بر

  یو دکمه   میخاله اش جشن رو گرفته بود. سوار آسانسور شد یخونه  یتو م،یشد  کایآپارتمان مل  وارد
شد خوردش. چقدر   یمن عسل هم نم هیبهش نگاه کردم، با  نهیآ یدوم رو فشردم. از تو یطبقه 

خنده ام گرفت، مثل پسر بچه ها تخس شده بود. با    دنشیلحظه از د هیش غضب الود بود.  افهیق
 بود گفت:  تی که پر از حرص و عصبان ییصدا

 ؟ یخند  یم ی_به چ

 خنده ام رو گرفتم و گفتم:  یجلو

 .یچ ی_ه

  یکه در باز شد صدا نیهم م،یو زنگ رو فشرد میستادیدر خونه ا یجلو ستاد،یاز حرکت ا آسانسور
 به استقبالمون اومد و گفت:  یبا شاد  کایاومد. مل رونی هم ب یق یبلند موس

 . دییبفرما دییبفرما  ن،ی_خوش اومد

 هیزد.  یجوون و سرخوش اون جا چرخ م  یگفت، پر از پسر ها یراست م کا ی مل م،یخونه شد وارد
حال خودشون    یعده انگار که اصال تو هیزدن و   یعده حرف م هیبودن  دنیعده وسط در حال رقص 
به سمتم اومد و در   دنمیبا د یشد، ناز   یپخش م یآهنگ شاد م،یداد لینبودن. پالتو ها رو تحو 

 گفت:  ی بلند یبا صدا د،یکش  یدستم رو م که  یحال

 . میبرقص میبر  ای_ب

ا دو مرد  که مشغول صحبت ب یرقص بردم، سرم رو برگردوندم و به آزاد  ستیکشون به وسط پ کشون
که  ی حرص بخورم در حال  دیکنم. من چرا با یینبود که قراره هنرنما الشیخ نی شده بود نگاه کردم، ع

  لو با آهنگ مشغو یال یخ  یب یو من رو به کل فراموش کرد؟ زدم به دنده   ستین الشیخ  نیاون ع
 شدم.  دنیرقص

 ی دوسم دار  یگ ی_م

   یذار  ی نم تنهام
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 روز  هیمن رو   ی حت ین ینب اگه

 یمار یبده ب  حالت

 وونم یتو د یب  یگ یم

 شونم یپر ینباش 

 حرف ها  نیپره از ا گوشم

 دونم یرو م کلکات

 رو از برم   حرفات

 ره سرم  ینم کاله

 ی ول طونوی اند ش تو

 از تو بدترم  من

 پاره  شیآت  طونمویش

 یدوم به هر کس  ینم دل

 ی برس یتون  یازت جلو ترم نه نم یلیخ

 خوام که قلبم رو بغل کنه  یم  یواقع عاشق

 گه عمل کنه  یم یکه مرد باشه و به هرچ یاون

 یبهم نگاه م  تیلحظه نگاهم به آزاد خورد که با عصبان   هیکردم،  یم  یکوبیو پا دمیرقص  یم یشاد با
با مرد رو به روشه. با   دنیدر حال گفتن و خند دمیدوباره نگاه کردم د یوقت  یزدم ول   یکردم، چرخ

  ازلجب ینداشتم ول   یجلف رفتم، حس خوب یاز پسر ها یک یبرگردوندم و به سمت حرص سرم رو 
  نیو لوند تر ستادمیطرف ا یکه پا پس بکشه. جلو ستمی ن  یکردم من کس یبهش ثابت م  دیبودم، با

  یلرزوند م  یکه پا به پام شونه هاش رو م  یو در حال دیکش یطرف با لذت سوت   ومدم،ی یحرکات رو م
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  کی دنده بودم. رقص نور ها فضا رو تار کیدادم،  یانجام م یکار هام ول نینبودم از ا  ی. راضدیخند
 . دمیبرگشتم پسره رو ند یزدم و وقت یکرده بودن. چرخ 

 یدم به هرکس  یپاره دل نم شیو آت  طونمی _ش

  شیقبل یاون که اون جا بود. سرم رو برگردوندم و به جا چطور ممکنه؟  دم،یبراق آزاد رو د یها چشم
شونه هام رو باال انداختم،  الی خی. بدمشیند گهیسرم رو برگردوندم د یبود. وقت  ینگاه کردم، خال

اون جا نشسته  بور  یبا موها یو غذا رفتم. پسر جوون  وه یپر از م زی کردم. به سمت م یاشتباه م دیشا
نشستم، نگاهش به سمتم برگشت. موهام رو پشت   یصندل یفرصت االن بود. کنارش رو نیبود، بهتر

 گوشم انداختم و گفتم: 

 ؟ی گوشه نشست هی_چرا 

شده باشه از جا بلند شد و با سرعت ازم دور   یز یچ هی یبه سر تا پام انداخت، انگار که متوجه   ینگاه
دختر لوند و جذاب کنار   هیبود، محاله ممکنه  وونهیشدم. د رهی که رفته بود خ یر ی شد. متعجب به مس

بود نگاه کردم.   آزادکه  ییسالن، جا یو طرف بذاره بره. سرم رو برگردوندم و به گوشه  نهیپسر بش هی
  میبا حرص صورتم رو برگردوندم، معلوم شد حواسش بهم بود. تصمرو باال آورد.   وانشیبا پوزخند ل 

شدم. آهنگ   ستیبلند شدم و وارد پ   یصندل  یرو جذب کنم. از رو هیگرفتم برم وسط و با رقصم بق
دستام رو   ستادم،یبلند ا قدپسر  هی یبود. رو به رو یانرژ  ی هیتخل  یبر  یخوب ی نهیدار و گز سیب

 یپر عشوه ا  یبردم، به طرف نگاه ها یم  نییطور که به صورت موج دار به پا نیاطرافم گذاشتم و هم
چرا  دم،یکوب نیزم  یپام رو رو تی انداختم، پسره تند تند دستش رو تکون داد و ازم دور شد. با عصبان

 شدن؟ وونهیهمه د

شربت رو به    وانیل  ینشستم، پسر جوون یلصند یرو  تی. با عصبان یهم ردم کرد، درست مثل قبل اون
 بود بهش نگاه کردم و گفتم:  تی از عصبان یکه ناش  یسمتم گرفت، با اخم 

 خورم.   ی_نم

 . ادیسرم م  ییبال هیبهت تعارف کنم وگرنه  ستی_درست ن 

 گفت؟ بهش نگاه کردم و گفتم:  یم یچ

 ه؟ ی_منظورت چ
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 کرد و گفت:  یچشم و ابرو به آزاد اشاره ا با

 کردن با تو دماغم بشکنه.  یوام به خاطر شوخخ  ی_نم

 جا بلند شد و گفت:  از

 موضوع. نیکنه ا ی_فقط هم در مورد من صدق نم 

کرده بود   دی که همه رو تهد نیاز چه قراره. مثل ا هیقض دم یکردم، حاال فهم یباز بهش نگاه م یدهن با
زد   یم شی شده بودم که از دماغش آت ییاز جا بلند شدم، مثل اژدها تی . با عصبانانیکه به سمتم ن

  ییرورفت. با سرعت به سمتش رفتم، وارد راه یم یبهداشت   سیکه به سمت سرو دمشی. درونیب
 زدم:  غی شد. ج

 _آزاد!

که به لب داشت، بهم نگاه کرد. به   یمسخره ا کیبه سمتم برگشت و با لبخند کوچ ستاد،یحرکت ا از
 زدم و گفتم: نشیس یتم، با مشت روسمتش رف

   ؟ی زن  یشرط رو بهم م ی_تو...تو به چه حق 

 ابروش رو باال داد و گفت:  یتا هی

 ؟ یزن  یحرف م ی_از چ

 حرص گفتم:  با

 شه. یاگه با من حرف بزنن دماغشون شکسته م  یبه همه گفت  یکه رفت یتو نبود  یگ  یم یعنی_

 شده بود.  یعصبان  یشد، انگار کم  نهیبه س دست

 !دی_شا

 زدم:  غیشدم، ج  منفجر

 . یکن  یتقلب م یدار  ستیکارت درست ن  نینه حتما، ا دی_شا
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 خوام...   یفقط نم ستی_بحث تقلب ن

 وسط حرفش و گفتم:  دمیپر

 کردم؟ یتو تقلب  یکارها ی_چرا تقلبه، مگه من تو

 داد زد:  تی عصبان با

 .میموندبسه هرچقدر  میبر االیخب باشه بهم ثابت شد،  یل ی_خ

 ؟ ی_چ

 گفتم:  ی. با کالفگدیدستم رو گرفت و کش مچ

 ساعت هم نشده. هیخوام بمونم. هنوز  ی_من م

 دم در منتظرتم. ار،ی برو لباست رو ب ست،ی_مهم ن

گشتم و   کای گم شد. با حرص مچ دستم رو مالش دادم. دنبال مل تی جمع ونیرو ول کرد و م  دستم
دهنش   یکه آبنبات رو تو یدادم، در حال  حیرو توض   انیکردم، به سمتش رفتم و جر داشیپ یوقت

 داد گفت:  یتکون م

 گفتم؟ یدی_د

 ؟ ی گفت ی_چ

که  هیک  ایرو دنیکنه؟ صد نفر ازم پرس دیهمه رو تهد د ینفر بهت عالقه نداره چرا با هی ی_خره وقت 
 . میسمتش نر

 گرد شد، امان از دست تو آزاد. چشمام

 ؟ ی_جد

 داده.  یره بابا همه رو فرار _آ
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  کایاز به مل ینکردم ول  دایرو پ یکردم، ناز  یسرسر  یخداحافظ کایدستم انداختم و با مل  یرو رو پالتو
از کنارش رد شدم،   تی منتظرم بود، با عصبان یکنه. کنار در ورود  یگفتم از طرف من باهاش خداحافظ

  یانگار کفش ها همتر هم از جا تکون نخورد. اصال انگار ن یلیم هی دم،یکفشش کوب یپام رو محکم رو
 پاش فرو کردم.  یپاشنه بلندم رو تو

 . می_اگه حرصت تموم شد بر

کار   نیا دیبودم، نه با  یهنوز عصبان  م،یرفتم. سوار آسانسور شد  رونی بهش رفتم و از در ب یغره ا چشم
کار ها   نیاعتراف کن. ا  یاگه دوستم ندار  یدونستم، آخه لعنت یکارهاش رو نم نیا ل یکرد، دل یرو م
 ذارم.  یم ابون یو سر به ب وونهید ا ی شم  یم ری پ ای. آخر از دستش یکن یم هیچ

 *** 

تخت انداختم و روش ولو شدم. پشت سرم وارد اتاق شد و   یاتاق رو روشن کردم، پالتوم رو رو چراغ
به کل   تی اون خشم و عصبان ینشستم همه  نیماش یتو  یلحظه بود، وقت هی  تمیدر رو بست، عصبان

تو  بهکه   یچرا احساس  ؟یصوف  یآقا یکن  یکار م  یبا من چ  ی. به قد و باالش نگاه کردم، تو دار دیپر
وارد حمام شده بود، از جا   ؟یار یسرم م  یدار  ییکه قبال داشتم متفاوته؟ چه بال یز ی دارم با همه چ

و خسته  ومدی یخوابم م  یل یرو پاک کردم. خ شمیا کن آراپ ری بلند شدم و لباسام رو عوض کردم. با ش
 زود به خواب رفتم. یل یبودم. چشمام رو بستم و خ

 همه کس من.  یشد ست،ی_حواسم ن

 همه کس من. یشد  ست،ی. حواسم نستی_حواسم ن

باز   مهیزدم، صدا قطع شد. چشمام ن  یشه، غلت یآهنگ داره پخش م نیخواب هم ا یتو ایخدا یوا
مشخص نبود، انگار خواب   یچیاتاق ه یک یتار یسرم رو برگردوندم، تو د،یبه کل از سرم پر شد، خواب

ر لب  یبالشت گذاشتم و چشمام رو بستم، ز یبود. آزاد سر جاش نبود. سرم رو رو تی نبود بلکه واقع
 خوندم: 

 دلواپس من. ییتو  ستیهمه کس من، حواسم ن  یشد ستی_حواسم ن

 *** 
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 . یر یمن رو بگ یاالن جا نیهم  یتون  یم ،یکارت وارد  یتو ی لیجان خ  ای_رو

کرد و   یم فی تعر یگفت من واقعا بچه بودم. مرب  یآزاد راست م دم،یکوب  نیپام رو به زم یخوشحال با
 شدم.   یو لذت م یمن غرق خوش

سست   د یفقط نه با ،یر یگ یم ادی و تمام حرکات رو  ی ش یم یکامال حرفه ا  یرو که بر  ی_ترم بعد
 . یش یموفق م ینکن  یتنبل ،یکن

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ممنون. یلیخ  یل ی_خ

 گرده.  یهمه اش به خودت بر م زمی کنم عز ی_خواهش م

ترس برم داشت،   ابونیکنار خ ی زن مو مشک دنیام رو برداشتم و از آموزشگاه خارج شدم، با د کوله
رفته رفته به   یول یاتفاق تصادف ن یردم اک  یفکر م لیاوا دمش،ید یبود که همه جا با خودم م یمدت
در   هکردم. با عجل یبا آزاد راجبش صحبت م   دیبا ست،ین یکه چندان هم تصادف دمیباور رس نیا

  واریحرکت به د  یب یمجسمه  هیبهش نگاه کردم، مثل  نهییآ  یرو باز کردم و سوار شدم. از تو  نیماش
گاز گذاشتم و به سمت عمارت   ی. پام رو روفیبود. همون لباسا تنش بود، شلخته و کث دهیچسب

با   بابا،  شیوش  ستیدو دنیرو به حرکت در آوردم. با د  نیباز کردم، ماش  موتیروندم. در رو با ر
و   ستیشدم و با دو خودم رو به دو  ادهیپ  نیسر جام بپر بپر کردم، درست شده بود. از ماش جانیه
بالکن چسبونده بود. با   یبود و دو دستش رو به لبه   ستادهیبالکن ا یسوندم. آزاد تو ر  شیش

 هوی کهشد  یچ  دمیبود، به سمتش رفتم و نفهم ستادهیپله ها ا یوارد عمارت شدم، رو  یخوشحال
  یگونه اش گذاشتم، خودم از حرکتم تعجب کردم، ازش فاصله گرفتم، اون هم دست کم یرو یبوسه ا

انداختم و با عجله از   ری بوسه گذاشت. سرم رو به ز یجا  یشت، دستش رو باال آورد و رواز من ندا
شده بودن و  غبود من کردم؟ گونه هام دا یچه کار  نی ا ایزد، خدا یکنارش رد شدم، قلبم تند تند م

  یحرکت رو م  نیا دیجنبه نه با یکردم. در اتاق رو با شدت بستم، من ب  یسرخ شدنشون رو حس م
دارما،   یدستم رو به دهنم گرفتم. عجب بدبخت  ده،یمسخره به ذهنش رس یفکر ها  یکردم، االن کل

رو    سرمبه در خورد،  یخجالت خالص بشم. تقه ا نیاالن تا از شر ا نیمن رو بکش هم  ایخدا
 برگردوندم، آروم در رو باز کرد و گفت: 

 شمال. میر یرو جمع کن، م لتی_وسا
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  ختم،یچمدون ر یبه سمت کمد رفتم و چند دست لباس تو یدغدغه هام فراموش شد، با خوشحال کل
ش بشه،    ندهیکوفت زن آ یتخت نشست، از پشت بهش نگاه کردم، اله یکرواتش رو شل کرد و لبه 

  یشدم، لباس رو تو  یشه. عصبان یم نی مطمئنم زن آزاد خوشبخت تر یول می دیرو ند  رشی ما که خ
 یموضوع هم من رو تا سر حد خشم م نیفکر به ا یچمدون انداختم، حت یکردم و تو  هالدستم مچ

 حواس خودم رو پرت کنم.   لم،یکردم با جمع کردن وسا ی. سعاوردی

هم برام جذاب  دنشیخواب یگذاشت. حت شی شونیپ ی و سائد دستش رو رو  دیتخت دراز کش یرو
  ؟یزن یبرام بهم م یرو دار  زیکه همه چ یدار  یشدم، تو چ رهی دادم و به سقف خ رونیبود. نفسم رو ب 

 دستم رو به بازوش زدم و گفتم:  ستادم،یکار هام تموم شد، باال سرش ا یوقت

 آزاد پاشو.  ی_هو

 رو به کمرم زدم و اداش رو در آوردم:  دستم

 حرکت کن. االی پاشو،  االی_

تعادلم رو از دست دادم و با کله   د،یوا مچم رو گرفت و کشه یتو هویرو به سمتش بردم که  دستم
گرد شده بهش نگاه کردم. دستم رو آروم ول کرد، دوست   ییبغلش فرود اومدم، با چشم ها یتو

. میبغل هم بود یبود و تو کیطور که صورت هامون بهم نزد  نیشد و هم  یداشتم زمان متوقف م
داشت.  دوست   یلحظه هم نگاهش رو بر نم  هیو  بود رهی و ازش جدا شدم ، بهم خ کردم یاهم

صورت هم پخش   یو نفس هامون تو میباش دهیطور بهم چسب نیداشتم داد بزنم نگهم دار، بزار هم
 حرف رو بزنم تا با پوزخند بگه:  نی بود ا یکاف  یبشه. ول

 _هه من شرط رو بردم بچه جون. 

  یخاکستر   یجا نداشت. پالتو گهیچمدون انداختم، د یرو تا کردم و تو   یرو بهش کردم و لباس پشتم
حمام و   یدستم انداختم تا برم تو  یرو هم رو یدیسف ی اسک قهیرو برداشتم و بافت  یبلند و ساده ا

 بپوشم. 

 _کجا؟ 

 خوام لباسام روعوض کنم.  ی_م
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 جا عوض کن.  نی_هم

 ؟ ی_چ

 نکن، من شوهرتم. یچ ی_چ

 آقا.  یشوهر الک  ی_ول

 سرش زد و گفت:  ری رو ز دستش

 . میکن یم شیواقع ی اگه بخوا ،یکن  یم یشوهر الک  یل یخ  ای_تازگ

  رونی رو از تنم ب راهنی شعور بود. پشتم رو بهش کردم و پ  یچقدر ب  یصوف یآقا نیگرد شد، ا چشمام
که  نهیآ دنیلحظه سرم رو باال آوردم و با د هی یول  نهیب یراحت بود که فقط کمرم رو م  المی خ دم،یکش

باز موند،  دهنمکرد،  یبهم نگاه م نهیآ یداد و آزاد با خنده داشت از تو یرو نشون م کلمی تمام ه
 زدم:   یغیج

 کن. شی_چشمات رو درو

قهقه اش بلند شد. از خجالت در حال آب شدن  یتنم گرفتم. صدا یرو باال آوردم و با عجله جلو  بافت
 کرد. با حرص گفتم: یلباس رو تنم کردم و به سمتش برگشتم، با لبخند بهم نگاه م عی، سربودم

 . یشعور  یب  یل ی_خ

 .ی_حواست به دور و اطرافت باشه که ضربه نخور 

 صورتش پرت کردم، دستش رو به لباس گرفت،   یحرص لباسم رو باال آوردم و محکم تو با

 نشستم.  نی زم یو رو اوردمیخودم ن  یبه رو .دیلباس کش یتو یق یلحظه حس کردم نفس عم هی

  نی. سرم رو به شدت تکون دادم تا ادیبه ذهنم رس یمسخره ا یها ایرو به قلبم گرفتم، باز رو دستم
 چمدون رو بستم و از جا بلند شدم.   پیافکار از ذهنم دور بشن. ز

 _من آمادم.  



 ی آقا و خانم صوف 

521 
 

رو کامل کردم. از جا بلند شد، با دو دستش  پمی ت ،ی چروک  دیدستم انداختم و با شال سف یرو رو پالتوم
 افتاد، قند تو دلم آب شد. کلشیلباس رو گرفت و درش آورد. باز نگاهم به ه یلبه 

و دادمهر   یک ی صبر بده فقط. چمدون به دست از اتاق خارج شدم، ن اینگاهم رو گرفتم. خدا بزور
 ارج شدن. همزمان از اتاق خ

 . ری عاشق بخ ی ها ی_صبح شما قنار 

 با خنده گفت:  دادمهر

 عاشق؟ منظورت.... یها ی_قنار 

 وسط حرفش و گفتم:  دمیپر

 که گفتم. ین ی_نه منظورم هم 

 به دست داشت.   یک ی اومد، چمدون کوچ رون ی هر خنده به راه انداخت، آزاد از اتاق ب هر

 و گفتم:  ستادمیا ی ک ی کردند و به راه افتادن، کنار ن یکی عل سالم

 _چه خبر؟ 

 راهه. یتو  یخوب یخبر ها هی_

 بگو بگو.  ؟ی_جد

 .یگ  ینم یز یکس چ چیبه ه ه،یشدن قض  یتا زمان قطع یگم ول ی_م

 گفت:  یآروم یبهش نگاه کردم. با صدا اقی تند سرم رو تکون دادم و با اشت تند

 _فکر کنم حامله ام. 

 چشماش گرد شد و تند تند گفت:  دم،یکش یآروم  غیج

 . سیه سی_ه
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بهم نگاه کرد. مثل    تیپله ها کله پا بشم. آزاد برگشت و با جد یبود رو کیرفتم، نزد برهیجام و یتو
 رفتم. ن ییو با وقار از پله ها پا ستادمیآدم سر جام ا

 ؟ یگ یم ی_جد

 بدم تا مطمئن بشم.   شی آزما دیبا ی_آره ول 

 و گفتم:  دمی دستام رو بهم کوب  کف

 _کاش دختر بشه.

 تکون داد و گفت:  متیرو با مال  سرش

 _خودمم دختر دوست دارم.

 _دادمهر خبر داره؟

 که مطمئن شدم بهش بگم. نی خوام بعد از ا ی_نه م

و دادمهر با    یکی قرار شد ن م،یگذاشت نیماش یشناختم. چمدون ها رو تو یسر از پا نم یخوشحال  از
من بود رو برداشت. لب   یپا ریکه ز یبلند  یخودمون. آزاد شاس  نیخودشون و ما هم با ماش  نیماش

ننه جون و   م،یو به راه افتاد میشد  نیشد اون بنز رو برداره. سوار ماش  ی شد، کاش م زونیو لوچه ام آو
دادم، از  رون ی سرکار. نفسم رو ب ا ی خواب بودن ای هیبق ی خاله ها دم در به استقبالمون اومده بودن ول 

آهنگ  ی . صدادمیعقب دادم و راحت دراز کش  یرو کم  یدم حوصله ام سر رفته بود. صندل نیهم
 . رفتمکردم به خواب  یکالم بود. زود تر از اون چه که تصور م ی پخش شد، ب  یمیمال

 بود. نیشدن از ماش  ادهیو آزاد در حال پ  میشده بودم که توقف کرده بود  داریاز خواب ب یوقت

شدم و به اطراف نگاه کردم، اطرافمون پر از مغازه و رستوران بود. آزاد خم شد و به    خیجام س سر
 زد. بهش نگاه کردم و گفتم:  یضربه ا شهیش

 شم.  یم ادهی_االن پ
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 نیدونم چرا ا یکردم، نم دیدادم و رژ لبم رو تمد نییپارو  نهیرو برداشتم، آ فمی رو تکون داد. ک  سرش
  م،یشدم. منتظرم بود تا با هم بر ادهیپ  نیقدر کمرنگ شده بود. شونه هام رو باال انداختم و از ماش

 که زودتر از ما رفته بودن. نی و دادمهر مثل ا یک ین

 م؟ یر ی_کجا م 

 _رستوران. 

تخت نشسته بودن. به سمتشون   نیچهارم یدستش رو بلند کرد، رو یکین م،یشد یرستوران سنت  وارد
خودم رو    یتخت نشستم، کم  ی. کفشام رو در آوردم و رو نمیتا من اول بش ستادیو آزاد کنار ا میرفت

 . کنارم نشست و گفت: نهیتا آزاد هم راحت بش دمیکنار کش 

 ن؟یسفارش داد ی_چ

 . نیایتا شما ب  میسفارش نداد یز ی _هنوز چ

 که منو رو بردارم گفتم:  نیا بدون

 . ی_مرغ سوخار 

 سرش رو تکون داد و گفت:  آزاد

 _خوبه. 

  یک ی یرو  یکی . نمیگارسون اومد، سفارش مورد نظر رو داد یو دادمهر هم موافقت کردن و وقت یک ین
 گفت:  اقیو با اشت دید ونیها قل  زیاز م

 خوام. ی م ونی_دادمهر، قل

 بکشم گفتم: ونیرو داد، من هم که از خدام بود قل  ونید و سفارش قل به گارسون کر یاشاره ا دادمهر

 _دو تا. 

 لحظه فکر کردم گردنش ناقص شد. هیکه  دیبه سمتم چرخ یجور  آزاد

 ؟یخوا  یم ی_چ
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 خوام.  یم ونی_وا، منم قل

 .میندار  ونیمل ونیقل ر،ی _نه خ

 گفتم:  یلجباز  با

 خوام بکشم.  یم  یکار دار  ی_ِا آزاد چ

. دهنش رو باز کرد تا  دیها سر رس  ون یکردم، همون موقع گارسون با قل   یکردم که قالب ته یاخم چنان
ابروهام رو باال   طنتی . چپ چپ بهم نگاه کرد، با شدمیرو گرفتم و کش ونیقل ین  عیبزنه که سر یحرف 

 گفت:  با ذوق یک ی دادم. ن رونیب یو دود رو حلقه ا دمیکش  یانداختم. پک محکم

 چه خوب شد. ولی_ا

 رو باال انداختم و گفتم:  ابروهام 

 .گهید مینی_ما ا

 و گفت:  دیرو از دستم کش  ونیقل ین آزاد

 _بسه.

از گارسون  یک یانداخت و به   یرو گوشه ا  یکاراش، ن  نیسرش نذار با ا یگفت مو رو یم طونهیش
بردم  و هم حرص.    یکارش هم لذت م  نیرو جمع کنن ببرن. از ا نیو ا انی ما گفت ب کینزد یها

از من نداشت. حواسم نبود  یناهار رو آوردن و من با اشتها تا تهش رو خوردم. آزاد هم دست کم 
دهنش رو گرفت و با دو   یجلو هوی  یکی نظر داشتم. ن ری تک به تک کار ها و رفتار هاش رو ز رچقد

از جا بلند شد   یزدم. دادمهر با نگران  یانداختم و لبخند ری م رو به زرسوند. سر ییخودش رو به دستشو
 و گفت: 

 .میایما هم االن م نی_شما بر

رسوند. آزاد از جا بلند شد و دستش رو به سمتم گرفت. دروغ نگم   ییبا عجله خودش رو به دستشو و
اومدم.  رونیتخت ب از  ی. دستش رو گرفتم و به نرماوردمیخودم ن   یبه رو یبدجور تعجب کردم ول 
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احساس در من   نیشد ا  یبود که باعث م  یصوف یآقا ی عنیاحساس پرنسس بودن بهم دست داد، 
 بشه.  جادیا

دستم رو به سمت ظبط بردم و بعد از رد کردن  م،یشده بود  نیبود که سوار ماش یا قهیپنج دق حدود
  یو دادمهر از رستوران خارج شدن، دست دادمهر رو یک ی گذاشتم. ن یکالم یچند تا آهنگ، آهنگ ب 

  لذتغرق   دنشونیدستش انگشت دادمهر رو گرفته بود، چقدر از د هیبا  یک یبود و ن یکی ن یشونه ها
بردم که  احساسات من به  یمسئله م نیبه ا یپ. کم کم داشتم میطور بود نیشدم. کاش ما هم ا

کردم اون جون   یکردم. حس م ی بود. بهش نگاه م یوابستگ ای و  یاحساسات معمول  هیآزاد، فراتر از 
 یرو خوب م نیشدم، ا یدادم، داشتم بازنده م رونی . نفسم رو بیهمسر صور  هیمن بود، نه فقط 

پوست   ینارنگ هیخودم  یبود رو برداشتم و برا وهیکه پر از م یلونیبه حرکت افتاد، نا  نیدونستم. ماش
 با اعتراض گفتم:  د،یرو از دستم قاپ  یگرفتم. آزاد دستش رو جلو آورد و نارنگ

 مال من بود. نی_ِا ا

 مال منه. گهی_حاال د

 یدادم، آقا یدستش مدفعه خودم بودم که به  نی پوست گرفتم و ا یزدم، باز هم نارنگ یلبخند
  یاز نارنگ  یناهار کامل و مفصل خورده بود. قاچ گنده ا ه یخورد. انگار نه انگار  ی هم با اشتها م  یصوف

از   یمدهنم گرفت، با ذوق خوردمش. با خنده و دهن پر بهش نگاه کردم، اون هم دست ک یرو جلو
کرد. خوش و خر   تیمن هم سرا اون جا انگار به دل  یو سرسبز  میجاده چالوس بود  یمن نداشت. تو

 .  دمیبه مقصد رس  یک دم یگذشت که نفهم  عیبودم. زمان اون قدر سر 

خسته هم   یحت م،یراه بود یساعت تو نیکرد، انگار نه انگار چند یبودن زمان رو برام کوتاه م  کنارش
بود.  ا یبزرگ و کنار در بایرو به روم نگاه کردم. تقر د یسف یالیشدم و به و  ادهیپ  نینبودم. از ماش

 و گفت:  ستادیچمدون به دست کنارم ا

 جا.  نیا میایسالگرد مامان بابا م یکردن، هر سال برا هیجا رو کرا نی_ا

 _قشنگه.

 .ی نیداخلش رو بب  دی_با
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سرسبز و پر بوته   الیو اطیطال جون انگار از قبل خبر داشت که در رو باز کرده بود. ح م،یراه افتاد به
زدن. طال جون به   یحرف م  گهیگوش همد ریو دادمهر پشت سرمون بودن و پچ پچ کنان ز یک یبود. ن

  نیا کردم،چارچوب در ظاهر شدن، به سمتشون رفتم و با عشق طال جون رو بغل  یهمراه پدرجون تو
 و گفت:  دمیوسداشت. طال جون ب یمادر  نیزن خوده آرامش بود. خوش به حال آزاد که همچ

 ببر طبقه باال. اریداخل، مادر چمدون ها رو ب ای_دلم برات تنگ شده بود، ب

که رو به روم بود، از تعجب سر جام خشک  یتیجمع دنی. با دمیشد الیدنبال طال جون وارد و به
جا باشن. به سمتشون رفتم و با همه دست دادم و سالم    نیا لیشدم، آزاد نگفته بود قراره کل فام

 ادمی ی چی که طال جون کرد ه ی . از معرفدمیرس یافتادم که به فرد آخر  یکردم. داشتم از نفس م 
 و گفت:  دینموند. آزاد به دادم رس 

 جا.  نیا ایب  زمی _عز

 خدا خواسته به سمتش رفتم، با خنده گفت:  از

 _کالفه ات کردن نه؟ 

 .دمی ند یعروس  یها رو تو  نیکدوم از ا چیبودن. ه ادیآره، چقدر ز ی_وا

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 نبودن. ه یاز اون ها فقط اومده بودن، بق یتعداد هی_

بود با  یمتر  ستید و وارد شد. اتاق ب در سمت چپ رو باز کر نی. اولمی هم از پله ها باال رفت با
 . چمدون رو کنار در گذاشت و گفت: د یکامال سف ونیدکوراس

 هم از اتاق ما.  نی_ا

  دیسف ر ی حر یو پرده ها  یمربع یاتاق بود، پنجره ها  واریداشت که وسط د ی گرد یدو نفره  تخت
 . یبهداشت س ی سرو یکه معلوم بود برا یاتاق و در  یگوشه  یکی نازک. کمد کوچ

  یآسمون  یبلند آب   نیآست راهنیتخت ولو شدم، آزاد لباسش رو در آورد و پ یرو تکون دادم و رو سرم
برداشتم و وارد حمام شدم، دوش   یدست لباس راحت هی چمدون  یبه تن کرد. از جا بلند شدم، از تو
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تخت   یرو   د،اوم رونیرو به تن کردم و از حمام ب  گرفتم. لباسام یو کوتاه  عیرو باز کردم و حمام سر 
  ی بود. به آروم  دنشیژست خواب  نیا شهیبود. فکر کنم هم  شی شونیپ  یبود و دستش رو دهیدراز کش

 خوابش برده بود.  ی. از خستگدم یتخت دراز کش یرو

 مثلث.   یگاه رهی دا یور به اون ور، گاه  نیاز ا دم،یکش یبازوش م یرو رو انگشتم

 بخوابم؟ یبذار  ی_قصد ندار 

 شد. با تته پته گفتم: داریب اوه،

 _نه... فقط حوصله ام سر رفته بود. 

 رو برداشت و گفت:  دستش

 خب.  یل ی_عه؟ خ

  یکردم دست از سرم برداره ول  یو خنده التماس م  غیبه جونم و شروع کرد به قلقلک دادنم، با ج افتاد
 تخت ولو شدم و گفتم:  یتادم تا دست از سرم برداشت. با خنده روخوردن اف ز یولکن نبود، آخر به چ

 . یبدجنس یل ی_خ

 سرش زد و گفت:  ری رو ز دستش

 . ی_تو بدجنسم کرد

تر از   شی که به در خورد نذاشت ب یبود؟ تقه ا  یحرف چ  نیلحظه سکوت کردم، منظورش از ا چند
 فکر کنم.  نیا

 ؟یرو بخر  الیو ازیمورد ن  لیوسا  دیخر یر ی _آزاد مادر م

 از جا بلند شد و گفت:  آزاد

 . امی_االن م

 رو برداشت و به سمتم برگشت.   چشیسو
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 ساعت رو آروم باش.  هی اد،ی به سرت ب  ییبال هی ینکن یطنت ی ش ومدمی_تا ن

 ام گرفت، سرم رو تکون دادم و گفتم:  خنده

 کنم.  یم یسع  یدم ول ی_قول نم

 زد و گفت:  یکمرنگ  لبخند

 ... لی_خ

 پسرم؟  شد ی_آزاد چ

 گفت:  یکالفگ با

 صبر کن.  قهی مادر دو دق  امی_االن م

 به سمتم و گفت:  برگشت

 _مراقب خودت باش. 

 _آزاد؟

 خنده.   ریزدم ز ینشه، پق یخودش رو گرفت عصب  یزور جلو به

 . یپوش یلباس درست م ،یر ی گ یمجرد گرم نم ی_با پسرا

 گفتم: کالفه

 _آزاد!

تخت انداختم، نگاهم به سقف بود و ذهنم  یزد و از اتاق خارج شد. با لبخند خودم رو رو  یچشمک
 یکرده بود. دلم م ری حاال قلبم رو هم درگ  یکرده، ول ریکه ذهنم رو درگ نیاز ا دمی نال یآزاد. قبال م شیپ

داد.  یکار رو نم  نیا یبهم اجازه  یغرور لعنت  نیا یشرط و قول و قرار بود. ول یهر چ  ری خواست بزنم ز
  یذهنم باز بشه. م کمیدر ارتباط باشم تا بلکه  هیبا بق کمیو  رونی داشتم برم ب می از جا بلند شدم، تصم

  یاون نم  یشدم، وقت الیخ یکه آزاد زد، به کل ب یحرف   یآور  ادی با  یبپوشم ول  یتنگ یخواستم مانتو
نه   یباهاش رو دوست داشتم ول یرفت. لجباز  یدست و دل من هم به سمتش نم گهیخواست، د
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  ییها رتیزدم، چقدر غ  یهم وسط باشه. ناخودآگاه لبخند رتشی. مخصوصا که بحث غ یز یهر چ یتو
زانوم بود رو برداشتم،  یکه تا رو یبلند یکت یبود. مانتو نیمن داشت قشنگ و دل نش یکه رو

ستش   یجذب دیو با شلوار سف  دبو یاسمون  ینداشت. رنگش آب  یرادی و ا بیع ی درسته جلو باز بود ول 
رو   ری و دل من رو ز ومدی یبهش م دیپوش  یکه م یبود، هر رنگ دهیپوش  یآسمون ی کردم. آزاد هم آب

 کرد.  یم

 سرم خواستم بهش فکر نکنم.  ری دادم، در اتاق رو محکم بستم، خ رونی حرص نفسم رو ب با

مبل   یرفتم. طال جون رو نییاسم اون هم آزاد. از پله ها پا هیکلمه،  هیذهنم شده بود  یهمه  یول
گذاشته شده بود. به سمتش رفتم، کنارش نشستم و  ی بغلش دفتر بزرگ  ینشسته بود و تو یقهوه ا
 گفتم: 

 . ایمادر شوهر دن نیبهتر ی_خوب 

 زد و گفت:  یلبخند

 ن؟ ی _قربونت بشم، من خوبم شما خوب

 . می_ما هم خوب

 بود نه دفتر. با لبخند ورق زد و گفت:  یآلبوم خانوادگ   دمیدستش که دقت کردم فهم یدفتر تو به

 سالش بود.  هیجا آزاد فقط  نیا نی_بب 

کوتاه و شلوارک   نینازک آست یقهوه ا راهنی دهنش بود و با پ یخنده بهش نگاه کردم، پستونک تو با
 بود.  یب شد، چقدر بامزه و خوردندلم آ یکرد. قند تو یبه رو به رو نگاه م یقهوه ا ی بهی دو ج

 ؟یمن رو ببر  یتا آبرو ی_مامان باز اون آلبوم رو باز کرد

 رو کنار ستون گذاشت و به سمتمون اومد، به عکسش اشاره کردم و گفتم: دیخر یها لونینا

 .یچقدر زشت بود  نی_بب 

 خنده زد، آزاد کنارم نشست و گفت:  ری جون به ز طال
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 . ی_ممنون از شما همسر گرام

 خنده گفتم:  با

 . یتو که لخت هیچه عکس  نیا ایوان حمام، خدا یجا تو نیا یگم، وا  ی_خب راست م

 آلبوم رو بست و گفت:  یبا کالفگ آزاد

 عکس من رو بردار زشته. نی_مامان صدبار نگفتم ا

 گفت:  یجون به آروم طال

 هم زنت.  دمتیداره پسرم؟ هم من د یب ی_چه ع

  عیکردم. آزاد سر یبحث رو باز نم  نیکاش دهنم رو گل گرفته بودم و ا ایخجالت آب شدم، خدا از
 آلبوم رو برداشت و بحث رو عوض کرد. 

 کامله؟  دمیکه خر ییها زی چ نی_بب 

وز از خجالت گونه هام از جا بلند شد، هن یطونی که با لبخند ش  میبه فضا دار  ازین  دیجون انگار فهم طال
 کرد و گفت:  یقرمز بود. آزاد تک خنده ا

 من؟  یجا یخجالت بکش دی_تو چرا با

 رو برگردوندم و گفتم:   صورتم

 _حرف نزن لطفا. 

 جمع باال گرفت.  یخنده، خنده ام گرفت. سر و صدا   ری زد ز یپق

 . ای در می_بر

 _حوصلمون سر رفت. 

 خونه.  یتو می_مرد
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  لی. زن ها مشغول جمع کردن وساایدر میگرفته شد که بر نیبر ا میکه به راه افتاد تص  ییسرو صدا با
  دم،یپوش  یبلند ساحل  راهنیبودن. از جا بلند شدم و به راه افتادم، وارد اتاق شدم و پ  کین  کیپ یبرا

ومدم، ا رونیب  اتاقپررنگ تر بود به تن کردم. از  یرنگ. کت کوتاه ستش رو که کم  یساده بود و شتر 
سالن رد شدم ، آزاد چشمش بهم خورد   یعوض کنم. از جلو  ییباغ تا حال و هوا یخواستم برم تو یم

 و دنبالم به راه افتاد.

 _کجا؟ 

 باغ. ی_تو

 . به بوته ها نگاه کردم و گفتم: میرنگ نشست   دیتاب سف ی نزد و در عوض باهام هم قدم شد، رو یحرف 

 خارج؟ یبر  یخوا ی_چرا م

 گفت:  یآروم یمکث کرد، با صدا  یکم

 نداره.  یخاص  لی_دل

 نداره؟  یخاص  لیکه دل نیا یبرا یکش یهمه دردسر رو م نی_ا

 گفت:  یکالفگ با

 . نی_فقط دوست دارم برم، هم

رفتن دست به   یها عشق خارج بودن و برا یل یبود. خ ن یهم  لشیواقعا دل دیرو تکون دادم. شا  سرم
 خورد.  یشت مثل خوره روحم رو م زدن. فکر رفتنش دا یم  یهر کار 

 ؟ یر   یم ی_ک

 _هنوز کارام درست نشد.

 و بگم: وفتهیصدام خش ن یکردم تو یگلوم رو گرفت، سع  ین یسنگ بغض

 شه؟  یدرست م ی_ک
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شونه اش گذاشتم. انگار دل آسمون هم مثل دل من  یرو به دور شونم انداخت، سرم رو رو  دستش
 و تار شد.  رهیت

 خواد زودتر برم!  ی_انگار دلت م

 خوام بدونم. ی_نه فقط م

عالقه م به تو فقط   دیآزاد، شا یرفت   یکاش زودتر م ارم؟یدووم ب  دیکار کنم؟ چطور با یبعد تو چ من
 . یدنیبود د ییدلم غوغا یتو دم،یکش یق یموند. نفس عم  یثابق م یدر حد وابستگ 

 طال جون از هم جدامون کرد.   یصدا

 . میرب دی که با نیپاش نی _پاش

که به دست  یک ی ن کی. طال جون هن و هن کنان با سبد بزرگ پ ستادیجا بلند شدم. آزاد هم کنارم ا از
 شد و گفت:   کی داشت بهمون نزد

 .نیدرخش یگفتن کنار هم م  یکردن، م یداشتن نگاهتون م ل ی_ماشاهلل چشمتون نزنن کل فام

 ادامه داد: یزدم، با خوشحال یلبخند

 دختره... _خداروشکر همسرت اون 

 خم شد و سبد رو به دست گرفت و با تحکم گفت:  آزاد

 _مامان!

بپرسم کدوم    دیبا دیجون دست از حرف زدن برداشت، اون قدر فکرم مشغول بود که به ذهنم نرس طال
 گشت.  یفکرم حول محور بعد از آزاد م یهمه  یهمسر؟ کدوم دختر؟ ول 

رو   یبه اون طوالن ری مس م؛ینشم. به سمت ساحل رفت وونهیصبر بده، تا بعد از رفتنش د  هیبهم  ایخدا
انداز نشستم.  ریز  یساحل پهن کردن، گرفته و پکر رو  یشن ها یرو  یانداز بزرگ ریمتوجه نشدم. ز

بود   لوتخ بایکرد. چون ساحل تقر یپل  یشن ها گذاشت و آهنگ یرو  یبزرگ کر ی از دختر ها اسپ  یکی
زود محو    یلیساحل بودن که خ ی دو نفر تو یکی  بایکردن. تقر دنیوسط وشروع به رقص  ختنیرهمه 

 ی هیصورتش مکث کردم، پا یدستش سر دادم و رو یبه سمتم دراز شد، نگاهم رو از رو یشدن. دست
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خالص بشم.  رافکا  نیهام آزاد بود. بعد از اون... سرم رو به شدت تکون دادم تا از ا دنیرقص یهمه 
دستش رو گرفتم و از جا بلند شدم. از پشت گرفتم و دستاش رو دور شکمم انداخت، کمرم رو بهش  

فکرم به سمت اون بود.  اهو،یاون همه جمع و ه ونیدستاش گذاشتم. م یدادم و دستام رو رو هیتک
کرد و   یداشت غروب م دیشد، بغض گلوم رو گرفته بود، خورش  یپخش م  ین یو غمگ  یآهنگ خارج
  یگلوم و راه تنفسم رو گرفته بود. نم یسنگ افتاده بود تو هیساحل افتاده بود.  یرو  ینور نارنج

 . میخورد یبه چپ و راست تکون م  یبغل هم کم یدر اصل فقط تو م،یدیرقص

قدر داغونم کرد، پس رفتنت واقعا  نیرفتنت ا  الیخ  یشم آزاد، مطمئنم. وقت یتو نابود م  یب من
 تونستم تحمل کنم، اون آغوش گرم و دستاش رو پس زدم. ینم گهیزنه. د  ینم مبه جو  شیآت

صدام هم   یکه به پشت سرم نگاه کنم به راهم ادامه دادم. نامرد حت نیعجله به راه افتادم، بدون ا با
به پاهام خورد. خنک   ای از در یاومد و کم یک یساحل نشستم. موج کوچ ینقطه  نی دور تر ینکرد. رو
 از جا پروندم:  یینه از درون. صدا یشدم، ول 

 _خنکه نه؟

و سه چهار باشه. کنارم    ستیخورد ب یبور نگاه کردم. بهش م  یبلند و موها یجوون با قامت یپسر  به
 نشست، پاهاش رو دراز کرد و گفت: 

 ه؟ یمشکلت چ نمیبارهف بگو بب  ی م یگرفتار  افتی_از ق

که دوسش  ی قراره کس  یروز  هیکه   نیاعتماد کردم، از دردام و مشکالتم گفتم، از ادونم چرا بهش  ینم
 رو ندارم. دستش کنار کمرش گذاشت و گفت:   شیدارم بره و من طاقت دور

ها در کنار هم اون عشق رو واقعا   نیا یهمه  یداره. ول  ین یری و ش  یتلخ یسر  هیعشق ها  ی_همه 
 طرفه باشه.  هیاگه   یره، حت  ینم نی برات از ب نشیری وقت ش چیکه ه هیزیچ هیکنه. عشق   یم  نیریش

 . ستین یالک  رتیاون همه محبت و غ  کایطرفه بود؟ فکر نکنم. به قول مل هیمن  عشق

 که مرده باشه، فقط ولم کرد. نی_من هم عشقم رو از دست دادم، نه ا

 گفتم:  یناراحت با

 _متاسفم. 
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 زد و گفت:   یلبخند مچهین

 کشم. یخاطراتش نفس م   ادی_نباش، من با 

آزاد که از  دنیلحظه سرم رو برگردوندم و با د هی. دیکش یم  یچ چارهیدلم نشست. ب  یتو یبزرگ غم
خواستم برم دنبالش    یبلند، دور شد. م یشده بود، تعجب کردم. برگشت و با قدم ها رهی دور به ما خ

ه ها  یثان نیخوام از تک به تک ا یما حداقل م ا ستی رفتنت که مشخص ن شم،یو بگم نرو، بمون پ 
 استفاده کنم. 

 ارزه.  یباور کن م ،یو خودت اعتراف کن   یارزش داره که بر  ی_عشق اون قدر 

 کردم و گفتم:  ینگاه  بهش

گذاشته    ی شرط هیما  ؟یکرد چ کسانی بهرام؟ اگه قلب و غرورم رو با خاک  ی_اگه اون عاشق نبود چ 
  یغرورش رو تمال و کمال م یعن ی نیاعتراف کنه و ا د یرو عاشق کرد با  یکیکه هر کس اون   میبود

 . یادامه دارم نه روح کامل یبرا ینه جون گهیشکنه. اگه بگم عاشقتم و بهم بخنده اون وقت د

 _روح کامل؟ 

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند

 روح من مال اونه. ی مهی_ن

 زد و گفت:  یلبخند

 _چه قشنگ.

روح   هیداشتن  یکم کم خودم رو برا دیمونه. با یرو تکون دادم. اگه بذاره بره روح من نصفه م سرم
 شده بود؛ از جا بلند شدم و گفتم:  کیآماده کنم. هوا تار  مهین

 . یکن  دایدست پ یشاد یبه زندگ  دوارمیبرم. ام گهی_من د

 . یخانم صوف  یبه عشقت برس  دوارمی_منم ام

 لب زمزمه کردم:  ریخوشم اومد. ز یلی خ  یلفظ خانم صوف از
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 ! یآقا و خانم صوف ،ی_خانم صوف

تونستم   ینبود. م یز یسبک شده بودم. من با مرگ پدر و مادرم کنار اومدم، رفتن اون که چ یلیخ
 یبرسم. از تو  الیتا به و دیطول کش یا قهیدق  ستیراحت. حدود ب  یلیاون هم خ ام،ی باهاش کنار ب

 توجه پله ها رو باال رفتم و وارد اتاق شدم.  ی. بومدیم  ییسرو صداها سالن

جلو رفتم، با چشم   ی. به آرومدی رس یبه گوش م  ینگید  نگیآروم د تمیر یخاموش بود و صدا چراغ
بود   یعسل یکه رو  یباله ا یرقصنده   کالیگشتم. چشمم به موز یم فیبه دنبال منبع اون آهنگ ظر

 شد.  یپخش م یو آهنگ آروم  دی چرخ  یافتاد. دختر رقصنده به دور خودش م

تمام شد و   یق یدستام گرفتمش. موس  یتخت نشستم و تو یلبم نشست. رو یلبخند به رو  دنشید با
رفت. کوکش کردم و رقصنده رو دوباره به حرکت    یلبم کنار نم یلبخند از رو ستاد،یرقصنده از حرکت ا

 آزاد بود، شک نداشتم.   ی هیهد نیو بهش نگاه کردم. ا دمیتخت دراز کش یانداختم. رو
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برنگشت. بدجور نگران شدم و دلم   الیبه و  یموندم، تمام شب منتظرش بودم ول داریخوده صبح ب تا
وارد اتاق شد. از   یح بود که در باز شد و با ظاهر آشفته اصب  یدم دما د،یجوش یو سرکه م  ریمثل س

 جا بلند شدم، دو طرف ربدوشامبرم رو بهم چسبوندم و گفتم: 

 کنه؟ یش م  یستیفهمه ن یطال جون م یگ ینم  ؟ی_تا االن کجا بود

افتادم  دم،یتخت ولو شد، دستم رو گرفت و کش یرو باال آورد، مثل دو کاسه خون بود. رو  چشماش
 اش چسبوند و گفت:  نهیبغلش. سرم رو به س یتو

 بذار آروم بشم. س،ی_ه

  دیتپ یبا سرعت م دم،یشن یگوشم م ریضربان قلبش رو ز یشده به حرفش گوش کردم. صدا مسخ
 : دیم رس شد. چشمام رو بستم. صداش به گوش یگذشت آروم و آروم تر م  یهر لحظه که م یول

 بود؟  ی_اون ک

 : دمیزد، پرس یحرف م یک از

 ؟ یگ یرو م ی_ک

 ؟ یدو ساعت باهاش حرف زد یو رفت  یکه من رو ول کرد ی_همون

 بود. سرم رو بلند کردم و گفتم:  یخشن بود، عصبان   لحنش

 .میکس نبود، فقط با هم حرف زد چی_ه

 _زن داشت؟ 

خودم رو   یجلو یزد. خنده ام گرفت ول  یتر حسادت توش موج م شی نبود، ب  یعصبان گهید لحنش
 گرفتم و گفتم: 

 _نه ولش کرده بود. 

 بابا.  ی_ا

 _اوهوم.
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 گفتم:  یآروم یاش چسبوند. با صدا نه یسرم رو به س دوباره

 _ممنون؟ 

 جوابم رو داد:   خوابالو

 ؟ یچ ی_برا

 .هی_اون هد

 تو انداخت.  ادی_منو 

نزدم و منتظر شدم تا کامل به خواب بره.  یزد، صداش پر از خواب بود. حرف  یداشت چرت م انگار
با اون   ینبود برا یمانع  چیه یخواستم خودم رو کنار بکشم، ول یمطمئن شدم به خواب رفت، م یوقت

 ضربان قبلش به خوابم برد.  یاش گذاشتم، صدا نهیس یبودن، سرم رو دوباره رو

 *** 

 .می کرد  یو بند و بساط ناهار رو حاضر م میشست  یها رو م و طال جون ظرف یکی کمک ن با

زد، طال جون   یموندن نداشت و دم از برگشتن م یآزاد حوصله  یعنی م،یشد بعد از ناهار برگرد قرار
خواستم که بمونم و نه آزاد قبول کرد.    ینه من م یکرد من بمونم و بعد باهاشون برگردم ول یاصرار م 

 تونستم به کالسام برسم.  یو من م میگشت ی پس بعد از ناهار بر م 

 لب بهش نزنم. گهیکه من قسم خوردم د یچلوکباب بود، کباب گوسفند هم بود، همون ناهار

بند و بساط حاضر کردن  الیو  اطیح ینرفته. مرد ها تو ادمیرو  چارهیاون گوسفند ب  ی افهیق هنوز
  یاومدم. کارها تموم شده بود و م رونی کباب رو آماده کرده بودن. دستام رو شستم و از آشپزخونه ب

  ییرایذ مبل سالن پ یکه با خودم آورده بودم رو برداشتم و رو  یبکشم. کتاب یتونستم نفس راحت 
رنگ. حدود  رهیت  نیوار ج به تن کرده بودم با شل  یخاکستر   یورزش شرتیمشغول خوندن شدم. سو
کتاب شدم.  یتوجه مشغول خوندن ادامه  ی. بدیچیپ  الیو یکباب تو یدو ساعت گذشته بود و بو

 شد و گفت:  الیبه دست وارد و خی پدرجون س

 که ناهار حاضره.  نیایب  ی_اهال
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استم خو یرفتن و سالن رو ترک کردن. اما من نه اشتها داشتم و نه م   رونی به سمت ب اهویبا ه همه
بود که بندو بساط کباب رو حاضر کرده بود. کتابم رو ورق زدم. در باز   ییکه بخورم، آزاد هم جز مردا

 شد و آزاد بشقاب به دست وارد شد. کتابم رو کنار گذاشتم و گفتم: 

 ن؟ یچ نای_ا

مبل گذاشت، با   یجلو ز یم یرنگ رو به کنار مبل هول داد و روش نشست، ظرف رو رو یقهوه ا پاف
 . با خنده گفت: دمیاز جا پر یقاچ شده به شکل مربع، با خوشحال یها تزایپ دنید

 .یشد گرسنه بمون  ی_نم

 برداشتم و گفتم:  تزایپ یا تکه

 _ممنونم. 

غذا تموم کرد، بلند   ینک و کنار آزاد. وقتخ یدر اون هوا تزایپ دیچسب یزدم، چقدر م یلذت گاز  با
 تر از من بلند شد و گفت:  عیشدم تا جمعشون کنم که سر

 نرفته. ادمیقبل رو  یخواد، هنوز دفعه   ی_نم

  نی زم یرو  تزایپ یجعبه  م،یایکه به شمال ب نیقبل، خنده ام گرفت. قبل از ا یآوردن دفعه  ادیبه  با
افتاده بود، آزاد تازه از حموم اومده بود و حواسش نبود   رونیاز جعبه ب  تزایقاچ از پ هیافتاده بود و 
  یاش اون لحظه که از چندش افهی ق د؛یبه کف پاش چسب تزایرفت. تمام مواد پ تزایتکه پ یپاش به رو

من  ،یو وسواس  زیاون تم م،یبود گهیکج و کوله شده بود، بدجور به خنده انداختم. کامال برعکس همد
 پاف دراز کردم.  یمبل نشستم و پاهام رو رو یو شلخته. رو فیکث

آزاد به سالن برگشت رو بهش    یجمع شدن، وقت گهیکنار همد  یبارون یشده بود و ابرها کیتار هوا
 کردم و گفتم: 

 . هی_هوا بارون

 نشست و گفت:   کنارم

 _جاده قشنگ تر شده پس. 
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 رو تکون دادم. از جا بلند شدم و گفتم:  سرم

 رو جمع کنم. لمیرم وسا ی_م

 عجله کن. کمی خب،  یل ی_خ

واسه جمع کردن نداشتم و  یز یکردم و وارد اتاق شدم، چ یرو تکون دادم، با سرعت پله ها رو ط سرم
 نشه.  شیزیموقع چ هیحواسم بود   یلیچمدون جا دادم، خ یآزاد رو تو ی هیفقط هد

شونه ام  یکردم و موهام رو بافتم و رو شی آرا یببره. کم ادیرو کنار در گذاشتم تا آزاد ب  چمدون
من،  دنیرفتم. آزاد کنار در منتظرم بود و با د  رونی سرم انداختم و در ب یرو رو شرتیانداختم، کاله سو

 دست گرفت، شمرده شمرده گفت:  یکرد. به سمتم اومد و موهام رو تو یاخم

 جاست.  نیجاش ا نی_ا

  یحدقه تکون دادم و از کنارش رد شدم. حاال حال م ی کاله انداخت. چشمام رو تو یموهام رو تو و
 دادم.   یبروز نم یاخالقاش ول نیکردم با ا

 گفت:  یجون با ناراحت طال

 . نیموند ی_کاش م 

 کردم و گفتم:  بغلش

 . یدفعات بعد شاهللیا گه،ی_نشد د

  ینم یشه، و حت یمن تمام م  ی دوران داره برا نیر نکنم. اوجود داشت؟ فک   یبعد یدفعه  ایآ یول
 شه.  یمن م تی آزاد چقدر باعث آزار و عصبان یفکر کنم که همسر بعد نیخوام به ا

و فقط مونده بود طال جون که دل کندن براش سخت بود. در آخر با   میکرده بود یهمه خداحافظ با
رو به راه انداخت. تا    نیبراش فرستادم و آزاد ماش  یکرد. بوس یر ی خ یو دعا  دیکنار کش یناراحت 

 آزاد گفت:  دمیاز خواب پر یاواسط راه من رو خواب برده بود. وقت

 .یهست  ی_واقعا همسفر خوب
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 .می_چاکر

بارون شروع کرد به نم نم  م،یدیچالوس رس  یو موهام رو درست کردم. به جاده  نیی رو دادم پا نهیآ
 یجاده  نیتر بایز ی. با ذوق به اطراف نگاه کردم، عاشق بارون بودم به خصوص که االن تودنیبار
 رو باال داد و گفت:  شهی. شمیبود رانیا

 .یخور   یسرما م نی_بش

 کردم و گفتم: ینوچ  نوچ

 گند بزن به حسو حالم.  شهی_هم

 . یخوام سرما بخور  یگم بچه جون، نم  ی_به خاطر خودت م

  هیبا  یآخ آزاد اگه بدون  ،یخوام سرما بخور  یندارم، گفت نم  یپرستار  یدفعه نگفت حوصله  نیا
 شهی . سرم رو به شیدیخند  یبدجور بهم م یانداز  یحرفت چطور قلب من رو به تب و تاب م 

 یتازه بود رو برداشتم. تو یچا  یکه طال جون بهمون داده بود و حاو  یکیچسبوندم، فالکس کوچ
. چقدر دلچسب و لذت  ستی خوش بود و آهنگ حواسم ن یچا ره،ی ت یابر  یبا هوا  وسجاده چال

دونستم. تا  یکنار هم بودنمون رو م یها هیثان نیبخش بود برام. با تمام وجود قدر تک به تک ا
کردم.    یراه رو اصال حس نم ی . خستگمیدیو خند می گفت  م،یزد حرف یبه مقصد از هر در  دنیرس
دادمهر بدجور   ومدنیهمه به استقبالمون اومده بودن، زن عمو بابت ن می دیبه عمارت رس  یوقت

مبل ولو شد و   یتخت انداختم. آزاد رو یپالتوم رو از تنم در آوردم و رو م،یبود. وارد اتاق شد یعصبان 
 گفت: 

 _بدجور خستم. 

  اقیکه افتاد گفتم و با اشت یرو در آوردم و با بچه ها مشغول صحبت کردن شدم. از اتفاقات لمیموبا
به ذهنم برسه. گفته بود تولد آزاد دو بهمِن که  یزد که باعث شد فکر  یحرف   کای بهم گوش کردن. مل

شروع کنم به انجام کارهام،   دیاز االن با دم،یذهنم چ یبرنامه تو ی. کلگهید یشد دو هفته   یم بایتقر
 یخوب تو یخاطره  هیبود که  نی. تولد بهونه بود، هدفم ارمی براش بگ یخواستم تولد بزرگ  یم

 من رو فراموش کنه.  یخواستم به راحت  یکنم. نم  جادیذهنش ا
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که پنج ساعت خواب،   بود دهیرس ییشدن، کارم به جا  یتر و فشرده تر م  نی روز به روز سنگ  کالسام
روزا   دم،ید یکم م  یلیهفته خ هی نی ا یو هر روز کالس رفتن رو داشتم. آزاد رو تو نیچهار ساعت تمر

موقع   . امروزدیخواب یبگه م ی ز یکه چ نیبدون ا ومد،ی یسر کار بود و شب ها خسته و کوفته م
  یخواستم امشب حتما به آزاد بگم، دفعه  ی. مدمیرو د یبرگشتن به کالس باز هم اون زن مو مشک

از سر   یهفته خستگ هی نیمثل ا  د، یشب بود که از راه رس کیرفته بود. ساعت حدود  ادمی قبل به کل 
شدم و    دمبل ولو شد. از جا بلن یانداخت و رو نیزم یسامسونتش رو رو ف ی. ک دیبار  یو روش م

 گفتم: 

 ...دیدارم که با یمشکل هی_آزاد؟ 

 گفت:  یوسط حرفم و با کالفگ دیپر

 ...حال و حوصله اش رو ندارم. ای_االن نه رو

طور رفتار کنه. چراغ خواب رو   نیتخت نشستم، انتظار نداشتم ا  یو رو دمیشدم، کنار کش دلخور
 موندم.  داریتا خوده صبح ب  یو دلخور  ی. از زور ناراحت دمیپتو غلت ری خاموش کردم و ز

نخوردم. از   یتکون  چیبلند شد، خودم رو به خواب زدم و ه لشیآالرم موبا یهفت صبح صدا ساعت
بعد  قهیشد و دو دق ییشده. وارد دستشو داریکه ب  دمیکه به راه انداخته بود فهم ییسرو صداها

. کروات  نمشیکه نفهمه چشمام بازه و من بتونم بب یباز کردم، در حد یاومد، پلکام رو کم رونیب
. به سمتم اومد، قلبم به تاپ تاپ افتاد. کنار تخت  دیموهاش کش یتو یرو بست و دست شیسورمه ا

 یبه لبه   کیدرست نزد بودم و دهیسمت راستم خواب   یپهلو یبود که رو یحالت من طور  ستاد،یا
  یل زدم و یبال بال م  ی. داشتم از خوشحال دیگونم کش یرو   یتخت بودم. دستش رو باال آورد و به نرم

مکث   یو کم  دیگونه ام کش یظاهرم نشون ندادم. دو بار انگشتش رو رو  یتو  یعکس العمل چیه
  دم،یبسته شدن در رو شن یکه صدا  نیازم فاصله گرفت. هم ییسرو صدا یآروم و ب یکرد، با قدم ها

  یقلبم گذاشتم. داشتم پس م یتخت نشستم و دستم رو رو یچشمام رو به شدت باز کردم. رو
  نیشد که اون هم به من عالقه داره. آزاد بب   یتر بهم ثابت م  شیگذشت ب یتر م شیب  یهرچ ،افتادم

امروز رو برم   دیشم. از جا بلند شدم، با یقدر ذوق زده م نیا کتی محبت کوچ  هیکه از  یکار کرد یچ
شلوار   ابه تن کردم ب یمشک یشنل یندارم. مانتو یادیتا تولد مونده و وقت ز گهیفقط دو روز د د،یخر

 .یچرم و شال مشک 
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من، چشماش   دنیهمون لحظه از اتاق خارج شد و با د  یکی رو برداشتم و از اتاق خارج شدم، ن فمیک
 پروژکتور شد. به سمتش رفتم و گفتم: 

 . ری_سالم صبحت بخ

 بده!  یمژدگون ر،ی _صبح تو هم بخ

 گرد شده گفتم: ییچشم ها با

 _آره. 

 خنده گفت:  با

 _آره. 

و دادمهر که حد نداشت.   یک ین یقدر خوشحال شده بودم برا نیو بغلش کردم. ا دمیاز جا پر غیج  با
 با خنده گفت: 

 . یخب لهم کرد یل ی_خ

 جدا شدم و گفتم:  ازش

 _کاش دختر باشه. 

 . ی_کاشک

 به سر تا پام انداخت و گفت:  ینگاه

 ؟ یر   ی_خب کجا م

 کنم. دیخر کمیخوام برم فروشگاه  ی_م

 .می با هم بر ایخواستم برم، ب  ی_اتفاقا من هم م

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 . می_بر
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از فروشگاه تا عمارت نبود. کل راه رو از بچه  یادیز ی. فاصله میو به راه افتاد م یمن شد نیماش سوار
. کنار  نی ذاره دلو یو اگه دختر شد م  الیذاره دان یگفت اگه پسر شد اسمش رو م ی. ممیحرف زد

کنم و اون  دیخواستم خر یتولد آزاد م یگفته بودم برا یکی . به نمیشد ادهیفروشگاه پارک کردم و پ
بود و نبود رو   ازیکه ن یو هرچ میزد یفروشگاه چرخ م  یتو  یهم قراره بهم کمک کنه. حدود سه ساعت

تخت    یو روخودم ر یبا خستگ دم،یبه عمارت رس یهم سفارش دادم. وقت  کی. سر راه کمیدیخر
رو برداشتم و    ت. تبل ادیز میلباس برم، وقت کم بود و خستگ  دیخر یتونستم برا یانداختم.امروز نم 

که قرار بود   یلباس ها باز بودن و مناسب مهمون یلباس سفارش بدم. همه  ت ی گرفتم از سا میتصم
داشت، دامن   یسورمه ا یلباس انتخاب کنم. پارچه  هیآزاد باشن نبود. بالخره تونستم  یدوست ها
داشت و کامال ساده   یلندب  پوریگ یها  نیداشت که از تور ساخته شده بود. کمر تنگ و آست یبلند و پف
 یکه من م یشیوقت گرفتم و به بچه ها خبر دادم، قرار بود اون ها هم به سالن آرا شگاهیبود. از آرا
تلف کردن نداشتم. لباس تا فردا به  یبرا یادیناهار خوردم. وقت زاستراحت کردم و  یرم برن. کم
 یکه دوست داره رو دعوت کنه. م یرکس فرصت به آزاد خبر بدم تا ه نیدر اول دیبا د،یرس یدستم م

اون جا بود. به دخترها زنگ زدم و آدرس رو   نهیگز نی. بهتررمی آپارتمان آزاد بگ یخواستم تولد رو تو
و سوار   دمیم رو پوش یمیقد یآپاراتمان بهم کمک کنن. لباس ها یآماده ساز  یتو  خواستن یدادم؛ م

  ادی یآدرس رو به خوب  میقبل که رفت ی. دفعه دمشدم. به سمت آپارتمان به حرکت در اوم نیماش
 و گفت:   دیاز جا پر دنمیکمد لباس ها برداشتم. نگهبان با د یآپارتمان رو از کشو یها دیگرفتم. کل

 خوبن؟  یصوف یحال شما احوال شما آقا   ی_سالم خانم صوف

در  یرو تو  دیمورد نظر رو زدم. کل  یجوابش رو دادم. سوار آسانسور شدم و طبقه   ییخوشرو با
آشپزخونه   ی رو بستم. از توو در   دمیکش یق یداد، نفس عم یآزاد رو م یانداختم و وارد خونه شدم. بو

به  ادمدستم افت یتو یر ی گردگ لیبود، با وسا یر یگردگ ازمندی آوردم. همه جا ن رونی ب یسطل پر آب 
زنگ بلند شد. از جا بلند شدم و از   یکرده بودم که صدا یر ی از خونه رو گردگ یم ین بایجون خونه. تقر

کرد. با خنده در رو باز کردم   یاطراف نگاه م به  یجی بودن که با گ  کای و مل ینگاه کردم. ناز  یچشم یتو
 و گفتم: 

 . نی_خوش اومد

 کرد. با خنده گفتم:  ینگاه م یناز  ی ها یبا حرص به جنگولک باز  کای و هوار وارد شد و مل غی با ج یناز 

 نده.  ریگ ک ی قدر به پاتر نیاختاپوس، ا ی_خوش اومد
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 اش گرفت و گفت:  خنده

 .ی _خفه شو باب اسفنج 

 رو بستم و پشت سرشون به راه افتادم، شروع کرده بودن به کنکاش خونه.   در

 م؟یدرست اومد یآزاده؟ مطمئن یمجرد یخونه  نی_ا

 با تعجب گفت:  کایرو تکون دادم. مل سرم

 ز؟ ی قدر تم نیو ا ی_خونه مجرد

 مرد مجرد بوده. هی یجا خونه   نیشد ا یام گرفت، باورشون نم خنده

 هم هست.  یو مرتبه. وسواس زی تم یلی_آخه آزاد خ 

 دو تاشون و گفتم: یمردن، با خنده زدم پس کله  یاز تعجب م  داشتن

 . نیکن یوراج  اوردمتونین االی_

  یباز و مناسب  یکرد تا فضا یرو جا به جا م لیهم وسا یرو به دست گرفت و شروع کرد، ناز   یت  کایمل
  یول دی. تا شب طول کشمیرو آماده کرد یو خنده همه چ  یشوخ یمهمون ها درست بشه. تو یبرا
 گفت:  یبا لحن شوخ  یناز  م،یمبل ولو شد یرو ی . با خستگدیارز یم

 برسونم. یار یغلط بکنم دست  گهی_د

  دیسف یفنجون ها یکه حاضر کرده بودم رو تو یی. از جا بلند شدم، قهوه هادمیخند  یخستگ با
مزه مزه کرد و   یدخترها گرفتم. فنجون ها رو برداشتن، ناز  یو جلو دمیچ ینیس  ی. همه رو تومختیر

 گفت: 

 _دمت گرم حالم جا اومد.

 مبل نشستم و پاهام رو دراز کردم.    یبه دست رو فنجون

 _چه خبر از اون پسره؟
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 .هیپسر ماه  یلیخ  ؟یگ یرو م اوشی_س

 ؟یکرد دایداشته باشم بالخره شوهره رو پ دی_پس ام

 _مگه بهت نگفتم؟ 

 گرد شد، با تعجب گفتم:  چشمام

 ؟ یرو نگفت ی_چ

 .میکه اومد خواستگار نی_ا

بهمون نگاه    سیطبق معمول پوکر ف کای مل یول  دیکش یم  غیهم همراه من ج یناز  دم،یاز جا پر غیج  با
 گفتم:   یکرد. با خوشحال  یم

 د؟بو  ی_مبارکه، جوابت چ

 گفت:  یبلند یصدا با

 معلومه که مثبت.  وونهی_د

 با حرص گفت:   کایمل م،یدی کش غی با هم ج  دوباره

 _اه سرم رفت، چه خبرتونه.

و   سیبا ف  ی. ناز میلرزوند یهوا م یدستامون رو تو ی و از خوشحال  میبود ستادهیمبل ا یزانو رو با
 افاده گفت: 

 . یچ یعنی دنیرس  یکه دوسش دار  یبه کس  یفهم  ی_تو نم

اون وقت نوبت من   اد،یمن هم م دیسوار بر اسب سف ی بالخره شاهزاده  یخانم بتازون ول ی_اوه ناز 
 شه. یهم م

 و گفت:  کای بغل مل  یتو  دیپر یناز 

 . دمیکه به عشقم رس  نیمن، من که قصدم پز دادن نبود. فقط خوشحالم از ا ی دهی_ترش 
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 گفتم:  چونم و ری رو زدم ز دستم

 نه.  ایدونم واقعا اون من رو دوست داره  ینم  یجالبه من همسر عشقمم ول  یل ی_خ

 کاسه چرخوند و گفت:  یچشماش رو تو کایمل

 کنم. یرو خوب حس م زایچ نیگم عاشقته من! ا ی_من م

 و گفت:  دیاز جا پر کایشمال و امروز صبح افتاد گفتم، مل  یکه تو یاتفاقات از

 من. زهیعشق عز یعنیها  نیا  یگفتم، همه  یدی_د

 کنه؟  یبگه؟ چرا اعتراف نم ادی_خب اگه عاشقمه چرا نم

 نرفته؟ ادتی_غرور! شرط رو که 

و بعد از اون بچه   میساعت با هم حرف زد میرو ببرن. ن یشرط لعنت  نیلب گفتم، مرده شور ا ری ز یلعنت
 رفتم.  رونیکردم و از در ب   آپارتمان رو خاموش یها جمع کردن و رفتن. چراغ ها

 رو فشردم. نگی پارک یآسانسور شدم و دکمه  سوار

 

 

 

 

36 

تولد رو   انی آزاد اومد جر یوقت شبیبود. از صبح به جنب و جوش افتاده بودم، د دهیتولد فرا رس روز
 یکار از کار گذشته بود، دعوت کردن رو به عهده  گهید  یخواست مخالفت کنه ول  یبهش گفتم، م

  دهیلباس و چکمه ها رس روزیخودش گذاشتم، صبح زود رفته بود دفتر کارش تا کارهاش رو حل کنه. د
 شگاهیرفتم، دختر ها خودشون به آرا رونیساک چپوندم و از عمارت ب  هی یرو تو لیوسا یبودن. همه 

 ختهی سرم ر یکار رو یدو روزه استرس داشتم و کل نیقدر ا نی. انبود دنبالشون برم یاز یرفتن و ن  یم
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از حرکت   شگاهیراآ یکنم. جلو فیآزاد تعر یرو برا اناتی جر یسر  هی دیبود که فراموش کردم با
 شدم.  ادهی. ساکم رو برداشتم و پستادمیا

 .نفر هم مشغول درست کردن موهام بود  هیو   کورینفر مشغول مان  هی نشستم،  یصندل یرو

گفتن به   یزدن، م  یسبز لجن ی هی صورتم اجرا کردن. پشت پلک هام رو سا یرو یساده و سبک  شیآرا
هم استفاده  یکمرنگ یلبام زدن و رژ گونه  یرو یپررنگ ی. رژ صورت ادیرنگ سبز روشن چشمام م

به راه انداخته بودن.  یادیز یو سر و صدا دنیکوب یهم م یسر و کله  یتو  کایو مل  یکردن. ناز 
آماده شده بود، استرس داشت روحم رو   زیهمه چ با یکردن و باز گذاشتن. تقر  یرو لخت شالق موهام

 !هیمن چ دنیدونستم واکنش آزاد بعد از د  یخورد. نم یم

نکن. کار هممون که تمام شد، پول رو حساب   عیمن رو ضا ای. خداادیهم ن د یشا  ای اد؟یم  خوشش
گرفتم با من برگردن.   میاومدن، تصم یبه تاکس  کایو مل یچون ناز  م،یخارج شد شگاهیراو از آ  میکرد

 شدم و گفتم:  نیسوار ماش

 د؟ی_بچه ها؟ آماده ا

 _بزن اون گاز رو. 

  یمهمون ها دو ساعت دنیگاز فشردم و به سمت آپارتمان به حرکت در اومدم، تا زمان رس یرو رو پام
 یهمون لحظه صدا م،یناتمام رو تمام کرد یبا عجله کار ها م،یزمان مونده بود. وارد آپارتمان شد

 : دم یکش یغ یزنگ در بلند شد، ج 

 .دنی_هنوز غذاها نرس 

 راحت گفت:  الینگاه کرد، با خ  یچشم  یدر رفت، از تو یبا عجله به جلو  کایمل

 غذاهارو آوردن.  ستی_مهمون ن

  یرو ی. با خستگمیکار ها رو انجام داد یهمه  میساعت و ن  کی یرو باز کرد و غذاها رو گرفت. تو در
زنگ در   یصدا  م،یبود. با ادکلن دوش گرفتم و منتظر مهمون ها شد ومدهیمبل ولو شدم، هنوز آزاد ن

 شدم و با استرس گفتم:  بلند شد، از جا بلند

 _خوب شدم؟ 
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 _آره حله. 

نفر پشت در   شی پنج ش کی رو تکون دادم، به سمت در رفتم و با لبخند، در رو باز کردم، نزد سرم
 کردم.  یم شونییکردم و به داخل راهنما یبودن، با سر و صدا وارد شدن. تند تند سالم م

زنگ بلند شد، در   ی. صدادیچیساختمون پ یبلند آهنگ تو یشروع به پخش شدن کرد، صدا کیموز
 گفتم:  یتا کمک دستم باشه. با خوشحال  ادیخانم بود که قرار شد ب  هیرو باز کردم، سم

 تو.  اینجات من، ب یفرشته  نهی_ا

 خنده وارد خونه شد. وارد اتاق شدم و با آزاد تماس گرفتم. با

 _جانم؟ 

 رو گرفتم و گفتم:  دنمیخند  یدادن ذوق کردم، جلو تابیکه بهش ت یمثل خر  جانم؟

 ؟ی ایم ی_همه اومدن ک

 پشت درم.  دم،ی_رس

  یزنگ بلند شد. تماس رو قطع کردم و با عجله در رو باز کردم. با دسته گل بزرگ  نگید نگید یصدا
 وارد شد. گرفتش به سمتم و گفت: 

آفتاب گردون ها  نیپس فقط به ا ارم،یگل ها رو ب  یهمه   یاز گل هست یتو که باغ ی_نتونستم برا
 شدم.  یراض

 گل بزرگ رو از دستش گرفتم و گفتم:  یذوق دسته  با

 ممنون، انتظار نداشتم.  یل ی_آزاد خ

با کت و شلوار بود. بازوش رو به سمتم دراز کرد، با کمال    شهیو رو شد. مثل هم  ری زد، دلم رو ز یلبخند
کرد، باهام   یم  یکه با دوستاش سالم و احوال پرس  نیا نی دستم رو دور بازوش انداختم. ح لیم

 یتا هیشد،  هکالف دنشیانگار آزاد از د م،یدیرس یشراب   یبا موها یکرد. به دختر جوون  یآشناشون م 
 زاد گفت: ابروش رو باال برد و رو به آ
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 ؟ ین یجا بب نیمن رو ا ی_انتظار نداشت

 و گفت:  دیموهاش کش یتو یدست ازاد

 ؟ یکن  یکار م  یجا چ   نی_نه الهام. تو ا

کرد.   یارزش نگاه م یب  ئیش هینگاهش بود. انگار داشت به   یتو ینگاهش بهم افتاد، حس بد تازه
 دست آزاد رو محکم فشردم. 

 _فقط خواستم با خانومت آشنا بشم. 

 مزخرف گفت:  یبود اشاره کرد و با خنده ا دهیدستامون که محکم به هم چسب به

 _نگران نباش. 

 و گفت:   دیبود. آزاد دستم رو کش  یجور  هی ومد،یعنوان ازش خوشم ن چیه به

 _سمتش نرو. 

 گفتم:  جیگ

 _چرا؟ 

 _فقط گوش کن.

 شد و گفت:  رهی شمام خشونه هام انداخت، به چ یرو رو دستاش

 _باشه؟ 

 و گفت:  ستادیکنارمون ا کا ی. ملدمیفهم یرو نم لشی رو تکون دادم، دل سرم

 وسط. نیمخصوص شماست، بر ی_آهنگ بعد

 دنیدستش رو دور کمرم انداخت و به وسط سالن کشوندم، همه زوج ها اومدن و شروع به رقص آزاد
 و مخصوص رقص تانگو بود. یکردن. آهنگ خارج 

 (sway ) 
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When marimba rhythms start to play   

Dance with me. Make me sway like a lazy   

Ocean hugs the shore hold me close. Sway me more 

 کنه با من برقص  یسنتور شروع به نواختن م یقتو

 که ساحل را در آغوش گرفته یآهسته ا  انوسیرا بچرخان، مثل اق  من

 ار یتر به حرکت در ب  شی و ب  ریدر آغوشت بگ  مانهیرا صم  من

 یصورت رو دوست دارم. دلم م نیچشم ها، ا نیشده بود. چقدر من ا رهینگاه کردم، بهم خ   بهش
شونه اش بود و   یدستم رو هی  دویرقص  یباهام م ی. چقدر حرفه اادیخواست ببوسمش، اون هم ز

اش دور کمر   گهیدستش پشت کمرش و دست د هیپام نره. اون هم   ریام به لباسم تا ز گهیدست د
طرف   نی خ زدن کرد. از اکه پشت کمرم بود من رو وادار به چر  یدست د،یبه اوج رس آهنگمن بود. 
پشت سرش   یدستم رو باال آوردم و رو ارم،یمتر اون ور تر رو چرخوندم. نتونستم تاب ب کیسالن تا 

  گهیهمد یو نفس هامون تو دیبه هم چسب  مونیشونیشونه اش گذاشتم. پ یگذاشتم، اون دستمم رو
 گم شد.

 

Other dancers may be on the floor dear . 

But my eyes will see only you   

Only you have the magic technique 

When we sway I go weak 

 بر صحنه باشند جانانم    یگر یرقاصان د دیشا

 دیچشمانم فقط تو را خواهند د اما

    یرا دار  ییجادو ک یتو آن تکن فقط
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 شوم.  یخود م یمن از خود ب  میخور  یو تاب م چیپ یوقت

که  نی شدن، بدون ا رهی و به ما خ دنیکه حواسمون باشه همه کنار کش نیبدون ا م،یدیرقص یم
شدم،   رهی . نفس زنان بهش خمیحواسمون باشه، آهنگ دو باره تکرار شد تا ما باز هم با هم برقص

تحمل نداشتم، خواستم بگم، بگم که چقدر دوست دارم،   گهیچشماش رو باال آورد و بهم نگاه کرد. د
شد. فقط مهم با تو   یم دیاون طور که با یچ یکه ه ستیشکنه، مهم ن  یم که غرورم ستیهم ن مهم

بهش    ریازم جدا شد. متح هویبزنم که   یبلند شد، دهنم رو باز کردم تا حرف  غیدست و ج یبودن. صدا
 بلند خودش رو به اتاق رسوند و در رو بست. ی نگاه کردم. با قدم ها

 گفت: رو باال آورد و  وانی به سمتم اومد، ل  کایمل

 تو پرنس فرار کرد. یجا  یافتادم، ول ندرالیرقص س  ادی_

 نشستم. زی کنار م یها یصندل یدستم گرفتم و رو یحوصله بهش نگاه کردم. دامنم رو تو یب

  یصندل یشد و الهام رو دهیکنارم عقب کش  ی. صندلدمیبرداشتم و جرعه جرعه نوش  یشربت وانیل
 گفت:  شخندینشست و با ن 

 . ینگهش دار  ینتونست ی_گذاشت رفت، حت

 د،یگفت؟ نگاه متعجبم رو که د  یم یچ گهید یکی نیرو باال آوردم، متعجب بهش نگاه کردم. ا  سرم
 گفت: 

 چطور؟  یپرس  ی. میدار  یقو ینباشه من و آزاد رابطه  یدونم. هرچ  یم وی_آره من همه چ

  تی نها ی که ب  یبود که آزاد در کنار دختر  یبه سمتم هول داد. عکس ز یم یرو برداشت، رو  لشیموبا
 شد و گفت:  رهی عکس خ یتو ی. به دختره  دیخند یزد، م  یاش آشنا م افهیق

 دوست منه، گلرخ.  ن یا ؟ین یب  یرو م نی_ا

 دختر برام آشنا بود.  نیا ی افهی چقدر ق ایخدا

 االن اون خارجه.  ی_دو سال با هم نامزد بودن، ول

 گفت:  یکه م دیآزاد به گوشم رس ی کرد، صدا یپل  یلمیرو برداشت، ف  لشیموبا
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 . نگران نباش. شتی پ  امی_هر طور شده م

 زد و گفت:  یکرد، پوزخند دنیشروع به لرز دستام

اون دو تا به   دنیرس یباز  یگلرخه. تو تو  شیدلش پ زمی_پس فکر نکن اون عاشقته، چون عز
 برت نداره چون آزاد فقط عاشق گلرخه.  االتی. خیا گهیهمد

افتاد.   نیزم  یبه رو ی. از جا بلند شدم، صندلدیگوشام سوت کش دم،یاون دختر رو کجا د دمیفهم  حاال
 گفتم:   یلرزون  یکرد. با صدا ی بهم نگاه م  یروز ی با پ

 ذره برام ارزش نداره.  هی ست،ی_برام مهم ن

دادم و هق  هیاتاق شدم و در رو محکم بستم، به در تک رفتم. وارد   دمیحرف بزنه، راهم رو کش نذاشتم
گلوم جا خوش کرده   یشد، بغض مثل سنگ تو یم یگونه هام جار  یرو سر دادم. اشکام رو هیهق گر

  وجودم. یخودت کرد  یلعنت به من، لعنت به تو آزاد که من رو دلبسته  ن،یزم  یبود. سر خوردم رو
عالم  یگرفت. دستم رو به دهنم گرفتم تا رسوا یم اوج م هیگر یگرفته بود، هر لحظه صدا شیرو آت 

 هیگر دم،یاست. مشتم رو به پام کوب گهید یکی شدم که دلش با  یمرد ی وونهینشم تا نگن چقدر د
اتفاقات    نیکدوم از ا چیداد. انگار راه تنفسم رو بسته بودن. کاش ه یرو بهم نم   دنیامون نفس کش

 شدم.  یقدر دلبسته اش نم  نی افتاد. کاش من ا ینم

کردم طاقت    یگرفتم و با زور خودم رو بلند کردم. زانوهام به لرزه افتاده بود، حس م واریرو به د دستم
برام مهم  دم،یلباسم رو محکم کش پیز  دم،یکش رونی ب یشرت یکمد سو یوزن خودم رو ندارم. از تو

نبود.   ژنیجا انگار اکس نیداشتم، ا ازی. به هوا نرونیجهنم برم ب  نیخواستم از ا ی نبود پاره شد. فقط م 
  ریاومدم، سرم رو به ز رونی و از اتاق ب دمی. کاله رو به سرم کشدمیرو چنگ زدم و پوش  نیشلوار ج 

رسوندم. در رو باز کردم و خارج   یلرزون خودم رو به در ورود  یانداختم و راهرو رو کردم، با اون زانوها
گلوم   خی بود ب  دهیرو زدم، بغض چسب  نگیکر هنوز هم هوا نبود، سوار آسانسور شدم و پار شدم. انگا

. تو که عشق رو قبول یعاشق باش  دینه با ،یطور باش نیا دیدست بر دار هم نبود. بس کن، نه با
تر از   شی. از آسانسور خارج شدم، نتونستم ب یچی پ یخودت م  یاز دردش تو یاالن دار  یول  ینداشت

کرد. خودم رو به در رسوندم و سوار  ی. نگهبان با تعجب بهم نگاه مهیگر ریتحمل کنم و زدم ز  نیا
 نیاز ا خواستمیبشم. فقط م دیخواستم برم، دور بشم ناپد   یگاز فشردم. م یشدم. پام رو رو  نیماش

خواست بره   یاون دختر م یروش افتاده بود. برا  یبزرگ  کرد، زخم ی. قلبم درد مرمیآدما فاصله بگ 
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به اون. حالم لحظه به لحظه بدتر    دنیرس یدستش برا ی لهی خارج، تا بهش برسه، من شده بودم وس
آزاد  یوقفه  یب  یوجود اون عکس و تالش ها لی. دلدم یحرف طال جون رو فهم لیشد. االن دل یم
 رفتن.   یبرا

تار شد و    دمیرم، د یدونستم دارم کجا م یبودم. خودمم نم یجاده اصل  یپر از اشک شد، تو چشمام
منحرف شد، از جاده   نیو فرمون رو بکشم، ماش  امیاز رو به رو به سمتم اومد، تا به خودم ب نیماش هی

 به دور سرم بود. ایو دور خوردن دن نیچپ شدن ماش دمیکه د یز یچ نی خارج شدم و آخر

تونستم تکون بخورم.   یکردم. نم   یرو حس م  نیبنز یبود، بو  کیتار و تار یرو باز کردم، همه چ پلکام
  دیشدن، شا یکرد، ستاره ها جا به جا م  یکردم. آسمون داشت حرکت م  یدست و پام رو حس نم
  لندتوان ب ی افتاد، حت نیی. سرم به پادمیشن  یانفجار  یخوردم. از دور صدا  یهم من داشتم تکون م

  دم،ید یشد. م یم دهیکش یپر از گل و ال نیزم  یسوخت، انگار رو یکردنش رو هم نداشتم. کمرم م 
. احساس حالت  نی و چرک فیکث یبود. ناخن ها دهیکه به کالهم چسب دمید  یرو م  ی زن یدست ها

 گاهناله ام ناخودآ  یخورد، صدا ید یسف زیبرد؟ کمرم به چ  یزن داشت من رو کجا م نیتهوع داشتم. ا
 کرد و گفت:  یک یستریه یبلند شد، خنده 

 شدن.  داریب  ی_نه نه االن زوده برا

بود که   یهمون زن  دم،یباز بودن. چهره اش رو د یخط  ی سرم قرار گرفت، چشمام اندازه  یباال  سرش
 بود.  بمیدائم در تعق

 آوردم.  رتی_بالخره گ

 شد. به زور گفتم:  ی خارج م   یحس  یبه لرزه انداختم، انگار تازه بدنم داشت از ب صداش

 ؟ یهست ی_تو ک

سرم قرار   ی باال نینرم قرار گرفتم. سقف ماش یجا هی یباال و تو  دمیبغلم انداخت، کش  ریرو ز دستاش
در بلند   یکرد. صدا  دنی. فکم شروع به لرزدیدزد یگرفت، تازه مغزم به کار افتاد، اون داشت من رو م

 گفت:  زش یت یشد، پشت فرمون نشست و با صدا

 . وفتهیبا من در ب دیکه آزاد بفهمه نه با ارمیسر تو ب ییبال هی ،یراحت نیه هم_ب
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بود. داشت حرف   وفتادهیهنوز به حرکت ن نیبود؟ ماش  یچ  انیشناسه. جر یآزاد رو م نیا ایخدا آزاد؟
. بدنم  دمیداد. دستم رو کنار کمرم زدم، خودم رو به زور باال کش یسر م یوحشتناک یزد و خنده ها یم

 آروم بلند شدم. د،یبه ذهنم رس یحس و حال بود. نقشه ا  یکرخت و ب

  ییبال نیدونست همچ  یم دیکرد. با  یعواقب کارش فکر م نیبه ا دیبا وفتاد،ی  یبا من در م دی_نه با
 .  ارمیسر زنش م

ه تقال  ب هویرو جلو بردم و دور گردنش انداختم، اون قدر غرق حرف زدن بود که متوجه نشد و  دستام
  یصورتم چنگ  یبودم، دستش رو باال آورد و تو ده یچسب یافتاد. با دستام گردنش رو به صندل

لبم حس کردم، چشمم به  یخون رو رو  زشی به هوا رفت. قفل دستام رو تنگ کردم، ر غمیانداخت. ج 
  یتو یفالکس هیچ انی که بفهمم جر نیزد، قبل از ا یچنگ م یبغل  یدستش افتاد که به سمت صندل

حال شدم و دستام از دور گردنش شل شد، از فرصت استفاده کرد و به سمت عقب   یسرم خورد، ب 
 فرود اومدم.  یصندل یهولم داد. کل بدنم لمس شده بود، رو

هوش   ی فالکس شدت داشت که رمق رو از تنم گرفت و ب  یرفت، اون قدر ضربه  ی اهیس چشمام
 شدم.  
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 یبودم. ضربه ا ادیچرخ فلک با سرعت ز ی. انگار تودیچرخ یتار دور سرم م  یا یرو باز کردم، دن  پلکام
 بلند شد:  زشیت ی. صدادیچی بدنم پ یخوردم. دردش آروم آروم تو یشکمم خورد، تکون  یتو

 .میصحنه رو با هم بر نیا دیشو، با  داری_ب

 .دی بود و فقط به گوش خودم رسآروم  یل یکردم، صدام خ یفیضع یبه شکمم زد، ناله  یلگد

بوق بلند   یبلند گو بود و صدا ی صورتش قرار داد، رو ی رو جلو یزد، گوش  نیزم  یرو کنارم رو  زانوش
 کردم، توان صحبت رو نداشتم.   ی. ناله ادیآزاد، انگار جون در تنم دو یصدا دنیشد. با شن

 . یصوف  ی_سالم آقا

 آزاد بلند شد:  ی عصب یصدا

 مهناز.  یخوا  یم ی_چ

 گفت:  یمهناز بود! با بدجنس اسمش

 .یاز من بخوا  یز یچ هی د ی_از االن به بعد، تو با

کردم. بهش زل زدم،   یپوستم حس م یشکسته اش رو رو یرو دور چونم انداخت. ناخن ها دستش
 با لبخند گفت: 

 منه؟ یدستا یتو یک  یدون ی_م

 گفت:  تیبا عصبان  آزاد

 مهناز؟  یگ یم ی_چ

 .  واشی ،یصوف   یاآق واشی_اوه 

 رو با زبونش تر کرد و گفت:   لبش
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 یخواد اون موها یلرزه. دلم م یگنجشک داره م هی نیمنه. ع یدستا ی_گنجشک کوچولوت تو 
 رو از ته بکنم. شی نارنج

 بلند مهناز. با حرص بهش نگاه کردم.  یخنده    یداد آزاد مصادف شد با صدا یصدا

 ؟ یکن  ی_باور نم 

 به هوا رفت. آزاد با هول و وال گفت:  غمیج یگوشت صورتم فرو رفت، صدا  یتو چنگاش

 قربونت برم جوابم رو بده.  ؟یخوب ای رو  ا؟ی_رو

 خش دار گفتم:  یگلوم نشست، با صدا یتو بغض

 _خوبم. 

 : دیخشم داد کش با

 کنم.  یم  چارتی گذرم، ب یازت نم یار ی سرش ب یی _مهناز بال

 گفت:  تی جا بلند شد، با جد از

 یها  قی. بدون اون رف یار یرو برام ب یمن جمع کرد  هیکه عل یتمام مدارک  ی ساعت وقت دار  می_ن
  کیتاک ت ک یساعت وقت داره. ت   میآماده کردم، فقط ن   ایاون دن یرو برا زتیهمسر عز طی . بلستیپل

 تاک.

.  جهیاز نت غ یدر ی بدم ول یزدم به خودم تکون  یپام بود. زور م  یاز پاهاش رو یک یرو قطع کرد،   تماس
 .  دمیکش یآسفالت  نی زم  یناخن هام رو رو

 .  می_حاال آدرس رو اس ام اس کن

 تکون خوردن گفت:  ی تالش من برا دنیآورد، با د نییرو پا  سرش

 .یبر  یتون  یجا نم چیحسه ه ی_زحمت نکش کمرت االن ب

 نگاهم گفت:  ندیبهش نگاه کردم، با د متعجب
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 داره. یجا نگه م نیحاال حاال تو رو ا یکه خورد یصدمه ا ینکردم، ول   قیتزر یز ی _نه بهت چ

 کاه بود.  ریباهوش و آب ز یل یخوند، خ  یرو م ذهنم

 ؟ یهست ی_تو ک

 زانو زد، ابروهاش رو باال انداخت و گفت:   کنارم

 .یاسم قاتلت رو بدون  ستی.  خب بد ن می_پس آزاد بهت نگفت من ک

دلم  یتو یکشه. ترس یخواست من رو بکشه؟ معلومه که تو رو م یگفت؟ م  یم  ی. چختیر قلبم
 . ایآزاد برم اون دن  دنی که نکنه بدون د دمیترس یم نینشست، ترسم از مرگ نبود. بلکه از ا

 فشرد و گفت: استخون ساق پام  یچشمام حلقه زد، از جا بلند شد. پاش رو محکم تر رو یتو اشک

 که گفتم رو نکنه. یبه حالت اگه کار  یزوده کوچولو. وا هیگر ی_االن برا

که جاده رو   یوار یپشت سرم نبود. فقط به د یبه جاده  دمیرو به روم افتاد، د وارید یرو نیماش  نور
. مهناز دستش رو دور گردنم انداخت و بلندم  دمیرو شن  دنیدو یکرد چشم داشتم. صدا یبن بست م

 چشمام جمع شد.  یقد و باالش اشک تو دیرد. حاال چشمم بهش خورد، با دک

بود. چونه ام از  ی. نگاهش پر از غم و نگرانمیوقت قرار نبود بهم برس چیه م،یقسمت هم نبود ما
 .  دیبغض لرز

 ؟ی آورد نمیبگو بب ا،یباز ک یرمانت  نی_اوه بسه ا

 دستش بود رو باال آورد.   یکه تو یساک آزاد

 ساک رو بهت بدم.  نیرو بده، تا ا  ای_رو

 کرد و گفت:  ینوچ نوچ  مهناز

   ؟یصوف  یآقا یزرنگ   یلیخ  ی_فکر کرد

 : دیکش  غیج
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 من بچم؟  ی_فکر کرد

گوشم رو پاره کرد. دستش رو از دور دورگردنم برداشت و زدم   یرو محکم بستم، صداش پرده  پلکام
از   یبزرگ ی م حس کردم. خوشحال شدم، انگار قدرتم در حال برگشتن بود.چاقوبدن ی. درد رو تونیزم

رفت. به    یشکمم فرو م یشد تو یگرفته بود که اگه خم م یپشت لباسش در آورد. چاقو رو طور 
به سمتمون امد. در   یآروم یمن و مهناز در گردش بود. با قدم ها  ی! نگاه آزاد به رویسادگ  نیهم

 کرد:  یبا مهناز صحبت م نیهمون ح

 تر از قبل شده.   شیکارت جرمه و جرمت ب  نیمهناز، ا نی_بب 

 داد زد: تی با عصبان   مهناز

 . ستی_مهم ن

 کرد:   یشده بود و با لحن آرومش باهاش صحبت م رهی دستش رو باال آورد، بهش خ آزاد

ها دنبالتن،   سیکه االن پل یکرد یاشتباه هیدرسته  ،ی ها خالص بش نیا یاز همه   یتون  یم  ی_ول
 نکن.  شترشیب  یول

حرف هاش    نیکرد با ا یم یداد. مشخص بود سع یآزاد رو م  یروز یلرزون مهناز نشون از پ یصدا
 حواس مهناز رو پرت کنه. 

 کنن.  یاون ها من رو ول نم ی_ول

بهم انداخت، استرس داشت از چهره اش مشخص بود.    ینگاه  میقدم مونده بود تا بهمون برسه، ن دو
از ضعفش سواسفتاده کرد و   د،ی که به مهناز رس  نیاشاره کرد. هم ابونیبا چشماش به اون طرف خ 

 که چاقو توش بود رو گرفت ، داد زد:  یدست

 _فرار کن. 

رسوندم، آزاد دست   یکنار  واریو خودم رو به د دمیکش  نیزم یپاهام رو رو د،ی تازه به بدنم دو یجون
. دستم رو به پهلوم گرفتم. باحس  دیچی کوچه پ یگوش خراش مهناز تو غیج یو صدا چوندیمهناز رو پ 

آزاد  ،شدن کف دستم بهش نگاه کردم، پر از خون شد. آزاد و مهناز در حال جنگ و جدل بودن  سیخ
 یکار  هی دی آزاد فرار کنه. با کرد با چنگ انداختن، از دست یم یانداخت و مهناز سع  یچاقو رو به کنار 
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گرفتم و به زور بلند شدم، چشمم به  واریدادم. دستم رو به د یبه خودم م  یتکون  هی دیکردم، با یم
 بود، افتاد. ابونیخ یکه گوشه  یتکه چوب دراز 

 به چوب رسوندم، خم شدم و با درد و زجر، چوب رو برداشتم. واریدادن به د هیرو با تک  خودم

خورد. آزاد شونه هاش رو عقب داد، مهناز دستش رو دراز   نیمهناز زد و با صورت زم  یپا ریبه ز آزاد
  یم  یو ضربدر   دنیچیپ یهم م یکرده بود به سمت چاقو. به سمتشون به حرکت در اومدم، پاهام تو 

.  خطره  ی. جون آزاد تویبتون د یبا ،یتون  ی. میو سرسخت یدختر قو هیتو   ا،یرو اریشدن. طاقت ب
 زدم:   یغیمهناز چاقو رو برداشت، ج

 _آزاد!

هوا گرفتش. مهناز از فرصت   یشد، تکه چوب رو به سمتش پرتاب کردم، تو دهی به سمتم کش نگاهش
 صورتش فرود آورد.  یکه از جا بلند شد، آزاد چوب رو تو نی سواستفاده کرد و هم

افتادم.   نیزم  یزدم، زانو هام سست شدن و رو یجون  یافتاد. لبخند ب  نیزم یجون مهناز رو   یب جسم
 گفتم:  یحال یآغوشش گرفتم. با ب یو تو دیآزاد به سمتم دو

 گانگستر.  ی شد آقا یصوف  ی_آقا

جا بمونم، درست   نیخواستم تا ابد ا یموهام رو بوسه بارون کرد. از ته دل هق زدم، م یرو د،یخند
 م؟ یبمون یطور  نی شد زمان متوقف بشه و ما هم  یم یآغوشش. چ یجا تو نیهم

و اطراف رو محاصره کردن.  دنی پر رونی ها ب نیبلند شد، چند مرد از ماش سی پل  نیماش  ریآژ یصدا
 شد، بهش نگاه کردم و لب زدم:  یتنم هر لحظه کمتر م یجون تو

 . ی_خوبه که هست

پوست سردم پخش شد.   یرو  بوسه اش یزد. گرما یبوسه ا میشون یپ یآورد و رو نییرو پا  سرش
 : دم یدادش رو شن یلحظه صدا  نیپشت پلکام شدم. آخر اهیس یای هم افتاد و غرق دن یچشمام رو

 ره.  ی. خونش داره منی_کم خونه زودتر آمبوالنس رو خبر کن 

 *** 
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 .ژهیو ی_دکتر جهان بخش به بخش مراقبت ها

سرم بود.   یباال یدیبهش وصل کرده بودن رو باز کردم. سقف سف  ییلویدو ک یرو که وزنه ا پلکام
 یموها نیدستم بود و به خواب رفته بود افتاد. ا یکه سرش رو  یچشم چرخوندم، نگاهم به مرد

  مارستانی به ب لیتا دل  یچشمم عبور کردن، از مهمون  یشناختم. تمام صحنه ها از جلو   یرو م یمشک
سرش رو باال   د،یدستم از خواب پر یوز ازش دلخور بودم. با تکون ها. دستم رو تکون دادم، هناومدنم

صداش رو بشنوم. کاش    ای نمشی خواستم بب یبهم نگاه کرد. صورتم رو برگردوندم، نم   یجی آورد و با گ
اون  اقلکردم. حد ینم  دایپ دیبهش ام ایبستم،  یگفت، اون وقت کمتر بهش دل م یحداقل بهم م 
 شدم.   یطور خورد نم 

 ا؟ یو_ر

 و گفتم:  دمیدستم گذاشت، دستم رو عقب کش یرو رو دستش

 _بهم دست نزن. 

 گفت:  یکالفگ با

 خواستم بهت بگم.  ی_ازم دلخور نباش، م 

 حرص گفتم:  با

 .  ینگفت ی_ول

 لب با حرص گفت:  ریز

 _لعنت بهت الهام. 

 .ییتو ی مقصر اصل ؟یفرست ی _چرا به الهام لعنت م

 جا بلند شد و گفت:  از

 انداختم. یازدواج رو راه م نی ا دی_باشه من مقصرم، اصال از همون اول نبا

 به گلوم اومد. بهش نگاه کردم و گفتم:  بغض



 ی آقا و خانم صوف 

561 
 

 . ستین  ری_واسه رفتن د

 : دمیگرفته اش رو شن  یبهم نگاه کرد، سرم رو برگردوندم. صدا یر یپر از دلگ  ییچشم ها با

 برم؟  یخوا یم-

 مطمئن گفتم:  یول  آروم یصدا با

 _برو.

. سرش رو تکون داد و پشتش رو بهم کرد،  دمشید یچشم م یموند، از گوشه  رهی لحظه بهم خ چند
 زد:  یم  ادیقلبم، احساساتم فر

 _نرو، بمون.  

خواستم بهش بگم بمون، من  یحماقت رو بکنم. م  نیذاشت ا  یدهنم چفت شده بود، غرورم نم یول
است و محاله ممکنه به   گهینفره د هیدونم. اون عاشقه  ی حرفم رو م نیاالن جواب ا یدوست دارم ول

 گه:  یخنده و م  یخاطر من بمونه. بهم م 

رم، به خاطر گلرخ دردسر   یگفت؟ من دارم م یالهام چ یدیمگه نشن ،یخورد یبد ی_واقعا ضربه 
 و تو رو تحمل کردم.  دمیکش

چارچوب در  ی. مشتش رو روستادیا یدونم که قلبم از حرکت م یمردم، م یلحظه من م همون
گلرخه من تا تهش با تو   یهرچ یگوربابا  رم،ی گه نم یگرده و م یذهنم تصور کردم بر م  یگذاشت، تو

  هیگر ریشد. بغضم رو رها کردم و به ز  دیدر برداشت و به سرعت ناپد یدستش رو از رو یمونم، ول یم
 تعجب کرد. اشکام رو پاک کردم و گفتم:  دنیبا دوارد اتاق شد و  ی. پرستار دیکش  یم ری زدم. پهلوم ت

 درد دارم.  کمی_فقط 

 زد و گفت:   یمهربون لبخند

 زنم تا حالت خوب بشه. یمسکن م هی_االن 

زدم. آمپول رو وارد سرم   یشد، نه فقط دردم. لبخند زورک یمسکن ها خوب م نیحال من با ا  کاش
مرتکب شد   یبود؟ چه جرم یکه زد، از اتاق خارج شد. ذهنم پر از سوال بود، مهناز ک یکرد و با لبخند
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فرو   ی نیسنگاالن افتاده زندان؟ به خواب  اره؟یاون رو ب  هیبرعل  یخواست پرونده ها یکه از آزاد م
 رفتم.

 *** 

که چطور از زخم پهلوم مراقب کنم  نیا ینه. دکتر درباره رو تموم ک  میمرخص ی رفته بود تا کارها آزاد
من   دیزد. شا  یدکتر حرف م نیچشمم به در بود تا برگرده. چقدر ا دم،یفهم  ینم  یچ یزد. ه  یحرف م

 زد و گفت:  یندارم. لبخند  هیهمه توص نیبه ا یاز ی و ن  رمیبخوام به درد خودم بم 

 من. یحرف ها به ستی خانم بدجور عاشقه، حواسش ن  نیا ری _نه خ

 گفتم:  یجیرو برگردوندم و با گ سرم

 ؟ ی_چ

 کرد و گفت:  یا خنده

 . یگم، متوجه که نشد یشوهرت م یحرف ها رو برا نیا ی_همه 

تر   شیبهم انداخت و به سمت دکتر رفت. باهام ب ینگاه میرو تکون  دادم، آزاد وارد اتاق شد، ن سرم
  یقرار گرفته بود. از درون بال بال م نمونیما ب  خی یاز قبل سرد شده بود، من بدتر از اون. انگار کوه

بالخره اجازه    رها مشخص نبود. دکت نیکدوم  ا چیه رونیاز ب  یلمس کردنش ول  دنش،ید یزدم برا
تم و خم شدم. گف ی آخ د،یکش یر ی پهلوم ت ن،ییپا دمیمرخص شدن رو داد و من با عجله از تخت پر 

 خودش رو بهم رسوند و با حرص گفت:  عیآزاد سر

 _حواست رو بده. 

 رو آوردم باال و با غضب گفتم:  سرم

 نداره، دستم رو ول کن.  ی_به تو ربط 

  نی خارج شد و ماش  مارستانیدست به پهلو از کنارش رد شدم، زود تر از من از ب  د، یرو کنار کش دستش
  یشگیدادم. دو باره همون آهنگ هم هیتک  یتوجه بهش سوار شدم و به صندل   یدر، ب یرو آورد جلو

و    ختبهم اندا ینگاه  مینداشت، با کنترل آهنگ رو قطع کردم. ن  تیبرام جذاب  گهید یپخش شد، ول
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اصال   یبه مقصد مردم و زنده شدم از بس که سرعت رفتم، ول دنیگاز فشرد. تا رس  یپاش رو محکم رو
خواستم هر چه زودتر خودم   یشدم و در رو محکم بستم. م ادهیپ  نیدادم. از ماشظاهرم نشون ن یتو

و    دیچیپ  کمرمبه دور  یداشتم که دست یرو به اتاق برسونم، داشتم لنگ لنگان و با سرعت قدم بر م
 گفتم:  یبه آزاد که بغلم کرده بود نگاه کردم، با لجباز   رتیهوا. با ح یرفتم تو هوی

 ا دارم.خودم پ نی_بذارم زم 

 _چقدر هم که سالمه.

 . نی_گفتم بذارم زم

 نکن.  ی_لجباز 

کردم. وارد عمارت   یاعتراض هم م یکردما، ول یم ف یشدم، حاال داشتم ک  نهیاخم دست به س با
منتظرمون بودن.  یکه افتاده بود خبر داشتن و با گوسفند قربون  یعمارت از اتفاق یاهال یهمه  م،یشد

 بابا بزرگ شروع کرد به سرزنش آزاد و خاله ها به سمتم هجوم آوردن.

سر و   نایچرخن. خاله م  یبشه همه مثل پروانه به دورش م  شیزیچ هی یگن آدم وقت یکه م راسته
  ریکرد. آزاد سرش رو به ز یدا رو شکر م لب بابت زنده بودنم خ ری صورتم رو بوسه بارون کرد و ز

 داد.   ی بابا بزرگ فقط سرش رو تکون م  یانداخته بود و در جواب حرف ها

 گفتم:  یبلند یبراش کباب شد، با صدا دلم

 من خستم برم بخوابم، آزاد؟ گهیخب د یل ی_خ

 رو باال آورد و بهم نگاه کرد، به خودم اشاره کردم و گفتم:   سرش

 ونم اون همه پله رو برم باال.ت  یکمک؟ نم یای_م

 رفت گفت:   ی. همون طور که از پله ها باال منایسرعت جلو اومد و بغلم کرد، از خدا خواسته رو بب با

 _ممنون.

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم
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 طلبم.  یکی_

 سرش رو تکون داد و گفت:  د،یخند

 _تو جون بخواه.

که باهاش حرف نزنم رو   نیطاقت ا  یبم بود ولقل یکه افتاده رو  یزدم، هنوز زخم اتفاقات یلبخند
 .ستادیتخت نشوندم و صاف ا ینداشتم. رو

 صدام کن.  یداشت یرم حموم، کار  ی_م

  یز یپهلو که چ یکوفتگ هیکرد،  یداشت لوسم م ی. الکدمیتخت دراز کش یرو تکون دادم. رو  سرم
 نبود. خدا کنه پام زود تر خوب بشه تا به کالس هام برسم. 

 *** 

از اندازه اش،   شی ب یآزاد توجه ها یخوب بود، رفتار ها یگذشت، همه چ  یهفته از اون اتفاق م  هی
انجام بدم   یکار سخت ایتونستم خم بشم  یکه نم ی. مواقع ومدی یشب ها زودتر از سر کار م یحت

 شد.  یم یعصبان   یل یسرخود اون کار رو انجام دادم خ دید یاگه م  ایکرد و  یکمکم م

تونستم به کالس ها برم. از   یم گهیطور. د نیخوب شده بود، پام هم هم  یلیبدنم و پهلوم خ یکوفتگ
کوله ام چپوندم.   یو تو دمیکش رونیباله رو ب  یجا بلند شدم و به سمت کمد لباس ها رفتم، لباس ها

ن مشغول بگو بخند  ییسالن پا یرفتم. آزاد تو  رونی رو آماده کردم و حاضر و آماده از در ب لمیتمام وسا
فرصت باهاش حرف بزنم، از   نی در اول دی. بامیکه افتاده بود صحبت نکرد یبود. هنوز راجب اتفاقات 

  زیم یم افتاد، فنجون قهوه رو رو. چشمم بهدمیکش ییرایسالن پذ یتو یرفتم و سرک  نییپله ها پا
 .ستادیگذاشت و از جا بلند شد. از سالن خارج شد و کنارم ا

 ؟ یر  ی_کجا م 

 رم کالس.  ی_م

 برمت.  ی_باشه بذار خودم م 
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  کمیکاش  یشد. ا ریمشترکمون که به کل خورد خاک ش  نیتکون دادم. ماش یخدا خواسته سر  از
 : دمیشدم پرس  نیکه سوار ماش نیشد. هم  یدادم و اون طور نم   یتر حواسم رو م شیب

 چرا اون اتفاقات افتاد.  دمی_من هنوز نفهم 

 رو به راه انداخت و گفت:   نیماش

 _کدوم اتفاقات؟ 

 _مهناز. 

 . دسیچ ی_پ

 _بگو بگو. 

 . امرزشیمن بود، خدا ب یاز موکل ها یک ی _شوهر مهناز 

 گفتم:  متعجب

 _مرده؟

 _کشته شده.

 شد. ادامه داد: ینم نیگرد تر از ا چشمام

داشتن. مهناز فقط به خاطر پول  یسال اختالف سن  ستی تر از مهناز بود، حدودا ب  شیب  یلی_سنش خ 
محتشم به دفترم   یموکل من باهاش ازدواج کرد. هنوز سه ماه از ازدواجشون نگذشته بود که آقا

رو بخون. بالفاصله    تی وص نیمردم، حتما ا یزمان هیاگه گفت  یکرد و م مینامه تنظ  تی اومد، وص
  یعنیکدوم از اموالش به همسرش  چیاون گفته بود ه ینامه رو خوندم که تو تی بعد از مرگش وص

به   یارث چیبگه ه دینفر با هیتعجب کردم، چرا   یلیموضوع خ نی. از ارهیگ ی تعلق نم یثار یمهناز ا
 خونش بوده.  یتو یسم  دنیچک کردن فهم  یداشت و وقت یزنش نرسه؟ مرگ مشکوک

 کردم.  یسکوت به حرف هاش گوش م یشد، تو یتر از قبل گرد م  ش ی لحظه چشمام ب هر
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 یهمه   لیجز زنش نداشته. من هم به عنوان وک یدشمن  چیو شواهد معلوم شد ه تی _و از وص
ها   سیکه پل یافتاد زندان. زمان ی م دیکردم. قاتل با تی ناز شکامه  هیپرونده ها رو جمع کردم و بر عل

 یها هاز خودش جا نگذاشته بود. بعد از فرارش نام یاثر  چیرفتن دم خونه اش که فرار کرده بود و ه
 کنه. یگفت اگه عقب نکشم فالن کار رو م  یفرستاد م یو انتقام م دیتهد

 زد و گفت:  یفرمون مشت یرو  تی عصبان با

 تو بهم ضربه بزنه. قیکردم از طر ی کنه. فکر نم یجرعت داشته باشه که عمل یکردم اون قدر   یم_فکر ن

 نظر داشت.  ری وقت بود که من رو ز یل ی_خ

  یبلند ی. با صداشهیش یرفتم تو  یترمز، خدا رو شکر کمربند بسته بودم وگرنه م یزد رو متعجب
 گفت: 

 ؟ یچرا به من نگفت  ایکرد؟ چرا... رو  یم بی_تعق

 شدم و گفتم:  نهیدست به س دم،یرو در هم کش  اخمام

  یکنم که من اومدم بهت بگم ول یآور  ادیرفته  ادتی. اگه یخودت نذاشت  ی خواستم بگم، ول ی_م
 .یاالن نه و خسته ا  یگفت

 شده بود.  دیسف ادیچشماش رو بست. دستش که دور فرمون بود از فشار ز  تی عصبان با

 ؟ یعدش نگفت _پس چرا ب

 رفت.  ادمیاومد.  شی حرف ها پ نیتولد و ا  ی هی_خب بعدش قض

 :دیکش یداد

 . ایرفت رو یم  ادتی  دیرو نه با یمهم نیبه ا ی هیرفت، قض  یم ادتی دی_نه با

 انداخت و گفت:  ریرو دردناک گفت، سرش رو به ز  ایرو

 . ختمیر یسرم م  یتو یاون موقع من چه خاک ومدی یبه سرت م  یی_اگه بال
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بودنش، نگران   یحام  نیفقط از ا  د،یکه سرم داد کش نینشدم از ا یشد. عصبان  شیر  شیبراش ر دلم
دستش که به  یذره براش مهمم. دستم رو جلو بردم و رو هیبودنش خوشحال بودم. خوبه حداقل 

  دهیکش شی وجودم به آت یدستم زد، همه  یور  یگرم یفرمون بود گذاشتم. سرش رو باال آورد، بوسه  
قدر نامرد   نی قدر با من مهربون نباش، ا نی. بسه ادمیدستم رو کنار کش دم،ی. لبم رو به دندون کشدش

آموزشگاه از حرکت   یشاخ و برگ نگاه کردم. جلو یب   ینباش! سرم رو برگردوندم و به درخت ها
 یمکنم، با عجله وارد آموزشگاه شدم.   یکه خداحافظ  نیشدم و بدون ا ادهیپ  نی. از ماشستادیا

فکر کنم که بعد از رفتنش چه  نیخواستم به ا  ی. نمیکنم، از هر درد و غم  هی خواستم خودم رو تخل
. لباسام رو به تن کردم. آهنگ پخش شد و من  امیچطور قراره با نبودنش کنار ب  اد،یبه سرم م ییبال

به   یکه مرب دمی. اون قدر رقصیفارغ از هر فکر  دم،یرقص  یو م دمیرقص یکردم. م دنیشروع به رقص
 زور از حرکت گرفتم و گفت: 

 ؟ یتو؟ به پاهات نگاه کرد یار یسر خودت م ییچه بال ی_دار 

کرد.   یزنان به پاهام نگاه کردم، ناخن هام شکسته شده بود و از گوشه کنارشون خون چکه م  نفس
 شونه ام گذاشت و گفت:  یرو یغرقش شدم. دست یلی، متوجه نشده بودم، خآب دهنم رو قورت دادم

بهتره به پاهات   ا،ی حد. فردا ن نینه در ا  یول  ،یفرار از مشکالتت خودت رو غرق رقص کن ی_خوبه برا
 .یاستراحت بد

  ی. سوار تاکسدیکش  یم ری پام ت ی نهیرفتم، س رونیرو تکون دادم. کوله ام رو برداشتم و از در ب سرم
 هیکمد هد یتخت نشستم، از تو ی اتاق نبود، هنوز سر کار بود. رو یشدم و به سمت عمارت رفتم. تو

  ی. صداتمشگذاش یعسل  یکه آزاد بهم داده بود رو برداشتم، بهش نگاه کردم. کوکش کردم و رو یا
خودم   یزدن. پتو رو رو  یپاهام نبض م دم،یتخت دراز کش یداد. رو یبهم آرامش م نگشید نگید

برد، انگار خواب به چشمام حروم بود. از جا بلند شدم،   ی خوابم نم   یکردم بخوابم. ول یو سع دمیکش
خورد. کاش    یمسرد بهمن ماه به صورتم  یبالکن نشستم. هوا یتو یصندل  یشده بود. رو کیهوا تار

شدم. بعد از  ینم  تیاذ یجور  نیشدم. اون موقع ا یوقت نره، کاش عاشقش نم  چیشد ه یم
کنه، طالق! بدنم به لرزه افتاد.  یم  چارمی ب میبگم؟ بابا بزرگ بفهمه طالق گرفت  یچ هیرفتنش به بق

رو   هیقض ربگم؟ چطو  یکار کنم؟ چ یچ  دیکردم. با یجاش فکر نم نیوقت به ا چیسردم شده بود، ه
وارد شد. نگاهم رو ازش گرفتم و  دیبار یازش م  یکه کالفگ یکنم. در اتاق باز شد، با چهره ا یماسمال

 شدم.   رهی به باغ خ
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 رم.  یم گهید ی_تا دو هفته 

افتاد. هنوز زود بود، هنوز   یاتفاق م یزود نیبه ا دیکرد، انگار جون رو از بدنم گرفتن. نه نبا خی تنم
 لرزون گفتم:  ییبودم. با صدا نشده ری من ازش س

 _برو.

 ؟ یکن یرفتار م   یطور  نی_چرا ا

 گفتم:  یبلند  یشدم، با صدا منفجر

 نیاز همون اول هم هم رم،یگ  یبرو، من جلوتو نم  یبر  یخوا یکار کنم؟ اگه م یچ یخوا ی_م
 قرارمون بود.  

بلند   یکرد، با همون صدا  دنی و غم. چونم شروع به لرز  یناراحت یحرف بود، کل  یچشماش کل  یتو
 ادامه دادم: 

 .  ستیخبرا ن نیکنم؟ نه از ا هیکار کنم؟ گر یچ  ی_انتظار دار 

 گفتم:  یلرزون یکردم، با صدا مکث

 _بـــرو.

  یبدنم اون رو صدا م یجا بلند شد، به سمتم اومد. دستش رو جلو آورد تا بغلم کنه، تمام سلول ها از
 دستش رو پس زدم و گفتم:  یول کردن،

 _ولم کن. 

 شونه ام انداخت، سرش رو خم کرد و بهم نگاه کرد.   یرو رو دستاش

 گن؟ یم  یچشما چ  نی_پس ا

 گفتم:  یآروم  یرو برگردوندم. با صدا  صورتم

 گن برو.  ی_فقط م
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 خوام.  یم  یز ی چ هیازت  ا،ی_رو

 انتظار بکشم و گفت:  نی تر از ا شیروش ثابت شد. نذاشت ب  نگاهم

مرور   یرفتم اون ور  خاطره برا   یخوام وقت یم م،یآخر رو کنار هم باش یدو هفته  نیخوام ا ی_م
 کردن داشته باشم. 

 : د یکش یم ادی از درونم فر ییصدا د،یلرز قلبم

 .میرو خاطره کن  مونی_نرو آزاد، بمون بذار تمام زندگ

کار ها من رو زجر بده،    نیخواست با ا یزد که قبول کنم، م یچفت شده بود. چشماش داد م دهنم
 زد. یتر وابستم کنه. سرم رو تکون دادم. لبخند خسته ا شیب

 

 

37 

به  یوقت  یکرد ول ی. بودن باهاش حالم رو خوب م میرستوران شام بخور  میقرار بود با هم بر امشب
  نیخواستم به خودم برسم، ا یشد. م یره، حالم گرفته م یم گهید یه کردم که تا دو هفت یفکر م  نیا

شلوار جذب    ارو به تن کردم، ب یراه راه مشک  دیسف یخوب به نظر برسم. پالتو  دیآخر رو با یدوهفته 
 انجام دادم. ییهلو شی. با عطر دوش گرفتم و آرایو شال مشک  دیسف

رو برداشتم و از عمارت    دیسف یدست  فیتر از خوب. ک ش ی ب یز ی چ هی یحت دم،یرس  یبه نظر م خوب
که  یی ها نیماش  نیاز بهتر  یک یزدم.  شیمنتظرم بود، سوار بنز مشک  نگیپارک یخارج شدم. تو

 داشت. با لبخند بهم نگاه کرد و گفت: 

 شده.  پی _خانمم چه خوشت

پاهام گذاشتم. به سمت رستوران به حرکت در   یرو رو فمی زدم و ک یدلم آب شد. لبخند یتو قند
شدم قراره با   یکردم. چقدر خوشحال بود، من هم اگه خبر دار م یبهش نگاه م  یچشم ریاومد. ز

 بشه. یطور  نیکه قرار نبود ا  فیح  یشدم، ول  یقدر خوشحال م نیعشقم بمونم هم



 ی آقا و خانم صوف 

570 
 

 راره به کل بره. که ق یاالن که کنارم بود دلتنگش بودم، چه برسه به زمان  نیهم یحت

 . میدی_رس

 کرد.  یاشاره ا رونی شد و به سمت در شاگرد اومد، در رو باز کرد و به ب ادهیپ  نیماش از

 شدم و بهش نگاه کردم. بازوش رو به سمتم گرفت.  ادهیپ  نیلبم نشست، از ماش یرو  یلبخند

عطر تنگ   یبو نیا یبرا دلم یحت  ایخدا یوا م،یرو به دور بازوش انداختم و با هم به راه افتاد دستم
  یبرا یخودم، گاه یکردم برا یم  میعطرش رو قا دیشد. تلخ و ماندگار. چقدر دوسش داشتم. با یم

  دیبود، با نی من هم یکرد. زندگ  یم دایپ  نیدلم تسک  یو کم   دمیکش یعطرش رو بو م یرفع دلتنگ
تونم   یکه م  یکار  نیحداقل تر نیکردم، ا یبهتر شدنش تالش م یبرا ای ومدم،ی یباهاش کنار م

گذاشتم و منو رو به دست گرفتم. رو   زیم یرو رو فمی. کنم یتا بش دیرو به عقب کش  یانجام بدم. صندل
 نشست.    یصندل یبه روم رو

 م؟ یسفارش بد ی_چ

 خوام. یساالد م هی_فقط 

 رو داد. متعجب گفتم:  جاتی سبز یسفارش پاکورا  دیگارسون رس  یکرد. وقت یگارسون اشاره ا به

 من ساالد سفارش داده بودم. ی_ول

 .یرو راه بنداز  میخواد دنگ و فنگ رژ یکنه، نم ینم  رتی_ساالد س

مونده   ادشیساالد.  یبرام نمونده که بخوام غذا بخورم، حت ییاز دل من؟ اشتها یدونست یم یچ تو
 م: زدم و گفت  یزنم؛ لبخند زورک یلب به گوشت نم  گهیبود که من د

 . رمیبگ میخواستم رژ  ی_آره م

کرد، دستش رو جلو برد و تماس رو قطع کرد. با تعجب بهش نگاه کردم.   دنی شروع به لرز  لشیموبا
 محال بود تماس داشته باشه و رد کنه.

 .یداد ی_جواب م
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 دارم. یمهم تر  ی هیاالن قض رم،یتونم باهاش تماس بگ ی_بعدا هم م

کار بشه.    ریخواست آرامشش بهم بخوره و درگ ینم د یکنم. شامهم ترش من بودم؟ فکر ن  ی هیقض
. دی از غذا رو خوردم، بدجور بهم چسب  یگذاشت. کم  زی م یو سفارش ها رو رو دیگارسون سر رس

  آزاد رو به رو ی رهی سرم رو باال آوردم با نگاه خ یاشتهام باز شد و با ولع مشغول خوردن شدم. وقت
 شدم. خنده ام گرفت، با دستمال دور دهنم رو پاک کردم و گفتم: 

 نگام نکن؟  ی_اون طور 

 زد و گفت:  یلبخند

 نگاه نکنم؟  ی_چه جور 

 .گهید یطور  نی_ِا هم

از جا بلند شد و دستش رو به سمتم گرفت. دستم رو به   هویشد،  یهر لحظه پررنگ تر م لبخندش
 دستش دادم و از جا بلند شدم. متعجب گفتم: 

 .ینخورد  یز یتو چ ی_ول

 . میبر ایب  ست،ی_مهم ن

دستم رو  یول  میبش نی سوار ماش میخوا یکردم م  یرو تکون دادم. دنبالش به راه افتادم. فکر م سرم
 : دم یم بود رو پرسذهن یکه تو یبه سمت مخالف. سوال دیکش

 م؟ یر ی_کجا م 

 دنبالم فقط.  ای_ب

داشت و    یرد شد، پل موج بزرگ   یپل چوب  ی. از رومیدی رس  یکی هاش رو آروم کرد، به پارک کوچ قدم
رد شدن از روش خطرناک بود. دستش رو به سمتم گرفت، دستم رو  یپاشنه بلند من برا یکفش ها

آب دهنم رو قورت دادم و ازش   م،یبه سمت خودش. رخ به رخ هم شد دمی بهش داد و محکم کش
خاک   یبو بودم، خصوصا بو  نی خورده دلم رو باز کرد. عاشق ا  سیخ یچمن ها ی. بوفتمفاصله گر

 انداختم و گفتم:  ر یسرم رو به ز م،یکرد یم  یخورده. قدم زنان پارک رو ط  سیخ
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 سر مهناز اومد؟ یی_چه بال

 _همون شب رفت زندان.

 بود، فکر نکنم جون سالم به در ببره. نیرو تکون دادم. جرمش سنگ سرم

 شه؟ یآدم رو بکشه؟ مگه م هی_چطور تونست 

 حرکت به صورتم زل زد.   یرو باال آورد، چند لحظه ب  سرش

 باشه.  اهیخودت هم س  یایدن ،یاهینذار با فکر کردن به س ا،یخودت بمون رو یایدن ی_تو

طور باشه. سرم رو تکون دادم.  نی بود؟ فکر کنم هم یمنظورش بد یاهیبهش نگاه کردم. س یجی گ با
کرد. از حرکت   دنی. بارون شروع به باردمیرعد و برق بلند شد، با ترس به بازوش چسب یصدا

 شد و گفت:  رهیبه آسمون خ م،یستادیا

 _گند زده شد بهش. 

 ؟ ی_به چ

 . میش یآب م س ی االن خ وفتی_راه ب

سرم گذاشتم  یرو رو فمی شد. ک یتر م دیبارون لحظه به لحظه شد م،یکه از پارک خارج شد یموقع تا
شده  گهیهمد یخنده هامون قاط یصدا د،یدو یو با خنده پا به فرار گذاشتم. آزاد هم به دنبالم م

 . میبارون شد  سیهر دو تامون خ م، یرسوند  نیخودمون رو به ماشبود. با عجله 

 خنده ام بود گفتم:  یمونده  یکه باق یرو به حرکت انداخت، با لبخند  نیماش

 . ستیعمارت ن  ریمس  نیا م؟یر ی_کجا م 

 آپارتمان.  میر ی_م

ها فکر کنم.   زیچ نیخواستم به ا یفعال نم  یازش نداشتم ول یخوب  یرو تکون دادم، خاطره  سرم
 و گفت:  دیما از جا پر دن ی. نگهبان با دمیشد ادهی در پارک کرد و با هم پ یرو جلو  نیماش

 . نی. خوش اومدی_سالم آقا و خانم صوف 



 ی آقا و خانم صوف 

573 
 

 گذاشت و گفت:  زیم  یرو رو چیلبخند جوابش رو دادم، آزاد سو با

 رو ببر داخل.  ن ی_لطف کن ماش

 .دم یمن انجام م دیشما نگران نباش   دیی_بفرما

آهنگ  یمورد نظر رو زد. صدا یطبقه   ی. دکمه میکرد و بهراه افتاد. سوار آسانسور شد یتشکر  آزاد
در انداخت. وارد خونه شدم، گرم بود. پالتوم   یرو تو دیو کل میشد ادهیپخش شد. از آسانسور پ   یآروم

 بود. به سمت آشپزخونه رفت و گفت:  رشی ز یتاپ مشک هیرو از تنم در آوردم. فقط 

 قهوه؟  ای یی_چا

 _قهوه.

دفعه ژانر  نیبرداشتم و وارد دستگاه کردم. ا   یلمیراحت و نرم بود. ف  یلیبگ نشستم. خ نی ب یرو
تا االن وقت   ی شده بودم ول ادی رو ز فشیدفترچه خاطرات بود، تعر لمیعاشقانه رو انتخاب کردم. ف

گذاشتشون و کنارم   ییکوچولو یعسل   زیم ینداشتم. آزاد با دو فنجون قهوه برگشت. رو دنشید یبرا
د. چقدر بغلش  بازوش بو ریکردم، گردنم ز هینشست. دستش رو به دور شونه ام انداخت. بهش تک

شد، فنجون قهوه ام رو برداشتم و  یپل  لمیداشت.ف انیبغلش جر یتو یمنبع آرامشم بود. زندگ 
از قهوه رو   یزدم و جرعه ا ی. لبخنددیکوب  یشدم. بارون با شدت به پنجره م   لمیف یمشغول تماشا

معجزه   ایآغوش گرم. خدا  نیهم  یجا بمونم. تو نی. کاش زمان متوقف بشه و من تا ابد همدمینوش
. فقط داشتم به حال و  دمیازش نفهم  یچ یه لمیآغوش تا ابد لذت ببرم. تا آخر ف  نیکن، بذار من از ا

 بغل آزاد خوابم برد.   یکردم. همون جا تو یفکر م  ندهیآ

  یبارون بودن. هنوز بارون با شدت م سی شدم، هوا روشن شده بود، پنجره ها خ  داریاز خواب ب یوقت
بود. پتو رو به    رهیقدر که هوا ت نیبه ساعتم نگاه کردم، هشت صبح بود. نه انگار ساعت هشته، ازد. 

به دور    یکرد. دست یشر شر بارون روحم رو تازه م ی.  صداستادمیو کنار پنجره ا دمیچی دور خودم پ
 با لبخند زمزمه کردم:  د،یچ یکمرم پ 

 . ری _صبح بخ

 .  ری_صبح شما هم بخ 
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 ، بهش نگاه کردم و گفتم: رو برگردوندم سرم

 ؟ی_گرسنه ا

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 _بدجور. 

 نیا یذوق داشتم برا یخونه سرد شده بود. کل یفاصله گرفتم و به سمت آشپزخونه رفتم. هوا ازش
رو پر از   زی م ی. رویخودمون. بدون مزاحمت کس ییتنها  یتو م،یدو نفره بخور یکه قراره صبحونه 

رو   دبو  خچالی یکه تو یز ی، آب پرتقال، نون تست و شکالت. هر چ ریصبحونه کردم، مربا، کره ، پن
 قهیآزاد رو صدا کردم. دو دق ی بلند یگذاشتم. با صدا زیم  یرو دم کردم و رو یی. چادمیچ ز یم یرو

 چارچوب در حاضر شد. آرنجش رو به چارچوب زد و گفت:  یبعد تو

 _سردته؟ 

 بودم نگاه کردم و گفتم:  دهیچ یکه به دور خودم پ ییوپت به

 _آره. 

 کنم تا خونه گرم تر بشه. ی_االن شوفاژ ها رو درست م

. شوفاژ ها رو روشن  یواقع یزن و شوهر ها هیشب میکردم حاال شده بود یزدم، احساس م یلبخند
 نشست. با لذت گفت:  ز یکرد و پشت م

 _چه کرده بچه جون.

 یشدم. بلکه دوسش هم داشتم. لقمه ا ینم تیاز لفظ بچه جون اذ گهینشستم، د زی لبخند پشت م با
هوا قاپش زدم. با   یکرد و به سمتم گرفت. تو جیهو ی مربا گرفتم و خوردم. نون تست رو پر از مربا

مربا گرفتم و به سمت دهنش بردم،   یبود. لقمه ا ایدن یصبحونه   نیلذت خوردمش، انگار خوشمزه تر
 و با خنده خوردمش. ابروهاش رو باال انداخت و گفت:  دم یتا دهنش رو باز کرد دستم رو عقب کش

 م؟ی_داشت
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  یشد. به زور نگاهم رو از رو رهی چونه اش و بهم خ ریدهن پر سرم رو تکون دادم. دستش رو زد ز با
بود   یز یهمون چ نیکردم، ا یتر احساس م شیظه ب صورتش گرفتم. گونه هام گر گرفتن. عشق رو لح

از جا بلند شد، دستش رو   هویاالن خودم بدجور بهش گرفتار شدم. یوقت باورش نداشتم. ول چیکه ه
بپرسم چرا از جا بلند    ایبزنم   یکه حرف  نیدستش گذاشتم. بدون ا یبه سمتم گرفت. دستم رو تو

 کرد. یپل ی. آهنگمیو از آشپزخونه خارج شد  دیدستم رو کش ؟یشد

 کردن. دنی. ناخود آگاه پاهام شروع به رقصمیدی تولد باهاش رقص  یبود که تو یآهنگ همون

.  میکرد یبا هم رقابت م  دنیرقص ی. هر دو تودمیرقص ی کرد، من هم پا به پاش م دنیبه رقص شروع
 یهوا م یدادم و تو  یو تاب م چی هم بود، به سمت چپ چرخوندم، خودم رو پ  یدستا یدستامون تو

قرار گرفتن. قفسه   نیزم  یهوا چرخوند. پاهام رو یو من رو تو دیدستش به دور کمرم چرخ دم،یرقص
سرم   یاز آهنگ تو کهیت هیشونه اش انداختم.   یشد. دستم رو رو  یم نییام با سرعت باال پا نهیس ی

 ینشون م گهیعالقه امون رو به همد دنیشد. با من بمان با من برقص. انگار با رقص تکرار و تکرار
آخر رو زد، دستم رو به دور گردنش انداختم، دستش رو به دور کمرم سفت کرد.   تمی. آهنگ رمیداد

حرف بود. دستام   ایدن هیچشماش   یبگم، تو یدونستم چ ی. نم میکرد ینگاه م  گهینفس زنان به همد
 گفتم:  یلرزون  یرو از دور گردنش جدا کردم و با صدا

 _قهوه جوش اومد. 

آشپزخونه انداختم.  یکرد و آروم سرش رو تکون داد. با سرعت ازش جدا شدم و خودم رو تو یمکث
 در حال جوش نبود.  ی. دروغ گفته بودم، قهوه ادیکوب یام م نه یوار به س وانهیقلبم د

بهش فکر نکنم مشغول درست کردن قهوه شدم. نه  نی تر از ا شیواسم پرت بشه و ب که ح نیا یبرا
 ایدادم. خدا هی. قهوه رو با عجله رو گاز گذاشتم و به اپن تک ومدی یازش در م ییزد نه صدا یم یحرف 

تونم   یتونم اون آغوش رو ترک کنم، چطور م ینشم. چطور م  وونهیبه من صبر بده تا بعد از رفتنش د
به دست از   ی نی. سدمیچ ینیس ی و تو ختمی فنجون ها ر یباهاش رو بزنم؟ قهوه رو تو دشیرقص دیق

گذاشتم،  زیم  یرو رو ینیکرد. س ینگاه م  رونی بود و به ب ستادهیآشپزخونه خارج شدم. کنار پنجره ا
 کردم لحن صدام خوشحال باشه. یسع

 قهوه بخور.  ای_ب

 مبل نشستم. یزدم و رو یرو از منظره گرفت و بهم نگاه کرد. لبخند کج و کوله ا نگاهش
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 به روم نشست و گفت:  رو

 که از دست تو باشه بدجور خوشمزه است. ی_قهوه ا

  یدر چشماش، مشغول خوردن شدم. نم رهی شد. فنجونم رو برداشتم و خ یدفعه لبخندم واقع  نیا
  زیم یداد. فنجون قهوه رو رو ی نگاه کردن به چشماش بهم لذت م  ایدونم قهوه واقعا خوشمزه بود 

 رها کرد و گفت: 

 کجا؟  می_امشب بر

 گفتم:  یو با خوشحال  دمیاز جا پر هویفکر کردم،  یکم

 .ی_شهر باز 

 با خنده گفت:   د،یباال پر ابروهاش

 ؟ ی_شهر باز 

 ه چپ و راست تکون داد و گفت: رو تند تند تکون دادم. سرش رو ب سرم

 .یخوا  ی_هر طور که تو م

 یپام از لبه  هویبرد.  یکرد، انگار لذت م  یکج بهم نگاه م یکردم، با خنده ا یذوق سر جام بپر بپر م با
 دادش بلند شد:  یافتادم. صدا  نی زم یمبل رد کرد و با کمر به رو

 ؟ ی ! خوبای_رو

  نیدردم نگرفت و ع دیفهم ی بهم نگاه کرد و وقت یج ی با گ  یخنده، کم ریسرم ظاهر شد، زدم ز باال
 گفتم:   یج یاون هم به خنده افتاد. دستاش رو دور بازوهام انداخت و بلندم کرد. با گ ست ین  المیخ

 . نی_فکر...فکر کنم سرم خورد زم

 باال رفته اش گفت:   یسر داد و با ابروها یبلند ی خنده

 . نیا خورده زم _قطع
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قدر خنده ام گرفته  نیدونم چرا ا ینم  ینبود ول  یخنده. موضوع خنده دار  ریز  میتامون با هم زد دو
 مبل ولو شدم و گفتم:  ی. رودیخند  یهمه م نیبود، بدتر از اون آزاد بود که ا

 _بس کن. 

 اش رو جمع کرد و گفت:  خنده

 _چشم.

نگاه کردم. ساعت دو بعد ظهر بود و بارون  رونیرون برفت. از جا بلند شدم و به با   یلیو یلیق دلم
 گفتم:  ی. با نگراندیبار ی همچنان م

 ؟ی_اگه بارون قطع نشه چ

 شه.  ی_تا شب قطع م 

 زدم و گفتم:   یلبخند مچهین

 چسبه؟ یم  یچ یدون  یم یبارون  یهوا نیا ی_تو

 رو دور شونه ام انداخت و گفت:  دستش

 _قلقلک دادن تو؟

داد که از خنده روده بر شده   یگفت افتاد به جونم و چنان قلقک م  یو بفهمم چ امیبه خودم ب تا
 بودم. با التماس گفتم: 

 _تروخدا...بس کن مردم.

 انگشتاش و گفت:  نیاز موهام رو گرفت ب یاز قلقلکم برداشت. طره ا دست

 چسبه؟ یم ی_چ

 . تزای_پ

 خنده گفت:  با
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 ؟یبر دار  تزایدست از سر پ  یخوا   یم ی_دختر تو ک 

 وقت.  چی_ه

  دنیرو گرفت. با شن یشد و شماره ا ییرای گفت و از جا بلند شد. تلفن به دست وارد پذ یخب   یلیخ
 زدم.  یث یحرفش لبخند خب

 .  یخانوادگ یتزای_پ

 نگاه کرد و گفت:  بهم

 باشه؟   ی_چطور 

 اضافه. ری با پن  ی_پپرون

تماس رو قطع کردم   یمن رو خطاب به فرد پشت تلفن تکرار کرد. وقت  یرو تکون داد و جمله   سرش
 گفتم: 

 خونه. نیا یره تو یکه بارون قطع بشه من حوصلم سر م ی_تا موقع

 سمت آشپزخونه رفت و گفت:  به

 . میکن یم یفکر  هی_

نگاه کردم. دادمهر   یچشم یزنگ خونه به صدا در اومد. با دو خودم رو به در رسوندم، از تو  یصدا
 بود. در رو باز کردم و گفتم: 

 .یکن  یاز ما م یاد ی_چه شده تند تند 

 رو به سمتم گرفت و گفت:  یقرمز رنگ  پاکت

 گفت من بهت برسونم. یستی ن دید یرو فربد آورد عمارت وقت  نی_سالم ا

هر، جعبه رو از دستم با دادم  کیاسم فربد خودش رو به در رسوند و بعد از سلم عل  دنیبا شن آزاد
 و گفتم:   دمیهوا پر ی. تودیکش
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 . هیچ نمی_بده من بب 

 رو گرفت باال تر و گفت:  دستش

 . نمیبب سای_وا

 کرد و گفت:  یلرز  دادمهر

 زدم، خداحافظ.  خی_من برم 

 گفتم: غیکه در بسته شد، با ج  نی . هممیکرد یدو همزمان خداحافظ هر

 _اون رو بده من. 

بهش نگاه   یو با کنجکاو ستادمی . از حرکت ادیکش رونی ب یرنگ مخمل  یمشک  یپاکت، جعبه  یتو از
  کینوشته شده بود. به آزاد نزد یجمله ا  ییجعبه بود که با رنگ طال یرو  یمشک کی کردم. کاغذ کوچ

 خوندم:  یبلند یشدم و متن رو با صدا 

گمشده  ی  مهیکردم. ن تی ام تو رو اذبچه گانه  ماتیو من با تصم یتو سهم من نبود زم،ی عز یای_رو
 دوست دارت فربد.    ،یخوام. شاد باش یطلب بخشش م نیکردم. با ا دایرو پ  میاصل یا

کنارش انداخت. چشم هام گشاد  ی سطل آشغال طوس یکه جعبه رو باز کنه، اون رو تو  نیبدون ا آزاد
 زد گفتم:  یکه تعجب در اون موج م ییشد، با صدا

 ؟ یکار کرد ی_چ

 تمام.  ،یبخش ی _معذرت خواست، نم

 دنیبه د یلیتما گهیحرف بزنم و با سرعت به آشپزخونه رفت. شونه هام رو باال انداختم. د نذاشت
مبل   یرو ی حوصلگ  یدوست نداشتم. با ب گهینداشتم، چون آزاد دوست نداشت، من هم د هیاون هد

 افتادم و گفتم: 

 ره.  ی_حوصله ام سر م

 و با داد گفتم:  دمیافتاد. از جا پر ونیزیکنار تلو ی نسول باز به ک چشمم
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 م؟ یکن  ی_باز 

 و گفت:   دیکش رونیرو از آشپزخونه ب   سرش

 ؟ ی_چ

 کردم و گفتم:  یاشاره ا یدستگاه باز  به

 . ی_باز 

 گفت:  الی خیب

 . یستی خواد بلد ن  ی_نم

 اش زدم و گفتم:  نهیاشاره ام رو به س انگشت

 . یصوف  یآقا ن ی_دست از دست کم گرفتن من بر دار

 ابروش رو باال داد و گفت:  یتا هی

 ؟یبند   یشرط م  ی_سر چ

 باز هم شرط. ناچار سرم رو تکون دادم و گفتم:  ایخدا یباز موند. وا دهنم

 . یتو بگ ی_هر چ

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 _حله.

  هیرو برداشتم. آزاد هم   ناید و من جان سکج بو یکرد. کشت یرو راه انداز  یباز  م،ینشست نی زم یرو
 یکه صدا ن ی بود برداشت. شمارش معکوس از سه شروع شد، هم  یدونم ک یکه نم  یترسناک یاروی

 . دمیکوب یم یباز  یدسته  یدکمه ها  یو تند تند رو دمیسوت بلند شد از جا پر 

 با خنده گفت:  آزاد

 خانم.  ستیراهش ن نی_ا
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 کار من دخالت نکن.  یهم راهشه، تو یل ی_خ

دو  میدیکه نفهم  میشد ی. اون قدر غرق باز اوردمیکم ن یخوردم ول یصوف یچهار تا ضربه از آقا  سه
 ولو شدم و گفتم:  نیزم  یرو  یبارون بند اومد. با خستگ  شیساعت پ 

 باختم.  م،ی_تسل

 گفت:  یآروم یسرم گذاشت و روم خم شد. با صدا یرو باال آرنجش

 _من بردم. 

شدم. به چشمام زل زد و زمزمه وار   رهیزد. در سکوت بهش خ  یانگشتش به نوک دماغم ضربه ا با
 گفت: 

 _شرط شرطه. 

خواستم    یخودم نم دیدونم چرا زبونم قفل کرده بود، شا یشد. نم  یم کیآروم بهم نزد صورتش
گفت کنار بکش   یداد در جدال با مغزم که م یدستور رو بهم م نیمخالفت کن، قلبم ا ایبزنم  یحرف 

هو از  کیمکث کرد و   هیموهاش فرو کرد، چند ثان یدستش رو تو د،یبرنده شد. سرش رو عقب کش
نشستم. با عجله از خونه خارج شد و در رو محکم بست. قلبم چنان محکم   خیشد. سر جام س  بلندجا 
 قلبم گذاشتم و گفتم:  ی. دستم رو روادی ب رونیام رو بشکافه و ب  نهی خواست س  یه انگار مک دیکوب یم

 و هم من.  یدون یرو هم خودت م   نی. ایستیتو سهم من ن ی_عاشقتم، ول 

 ستادم،یسرد بود به گز گز افتاد. کنار پنجره ا نیزم  یکه رو نیجا بلند شدم، کمرم به خاطر ا از
  لمیرسوند و سوار شد. از پنجره فاصله گرفتم و موبا  نیخودش رو به ماش بلند یکه با قدم ها  دمشید

 .ارهیرو برداشتم. با دادمهر تماس گرفتم و ازش خواستم چند دست لباس برام ب 

.  ادیحالم جا ب  یتا کم  رمی دوش بگ هیخواستم  یمبل انداختم، م یرو رو  لیرو قطع کردم و موبا  تماس
از لحاظ   یول  میبود  کیبه سراغم اومده بود. از لحاظ فاصله بهم نزد  یروز ها بدجور افسردگ نیانگار ا
چون من با   دش ینم میوقت وارد زندگ چیتونم بگم کاش ه ی. نممیاز هم فاصله داشت یل یخ  ،یقلب

  ی ادامه یبرا یا گهید دی.  قلبم رو گرم کرد و امدمیکردم افسانه است رس یکه فکر م یاون به عشق
تر از رقص برام مهم شده  شی ب یل یاالن خ یرقص بود، ول   یزندگ یمن برا دی بهم داد. تنها ام  یزندگ
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نگاه کردم، دادمهر بود. در رو باز کردم و به داخل   یچشم یزنگ در به خودم آوردم. از تو یبود. صدا
 کردم.  تشیهدا

 ن؟ یکن  یکار م  یجا چ نیا ؟ی_سالم خوب 

 جا.   نیا میاومد روزی_از د

کردم.  به سمت آشپزخونه رفتم و  یلباس ها رو به سمتم گرفت. از دستش گرفتم و تشکر  باکس
 گفتم: 

 قهوه برات درست کنم.  هیتا  نی_بش

 . میهم راض ییچا هی_دستت درد نکنه به 

 چه خبر؟ حالش خوبه؟  یکی _از ن

 _بدجور حالت تهوع داره. 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 .هی_عاد

 رو به راه انداختم و گفتم: ساز   ییچا

 پسر؟  ای_ به نظرت بچه دختره 

 که سالم باشه.  نهیمهم ا ستیباشه مهم ن یدونم هرچ ی_نم

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 _درسته.

 مبل نشستم و گفتم:  یو به سمتش رفتم. کنارش رو ختمیفنجون ر یها رو تو ییچا

 _چه خبر از عمارت؟ 

 الفه است._بابا بزرگ بدجور از دستتون ک
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 . دیباال پر ابروهام 

 ؟ ی_جد

 رو برداشت و گفت:  یچا فنجون

 .ستادیروش ا یخوب تو  یلیدم آزاد گرم خ  یول  ،یشاک  یلی_آره خ 

 رو باال آوردم، کنجکاو گفتم:  سرم

 شده؟ ی_مگه چ

 راه خشک شد. متعجب گفت:   یبرد تو  یرو که به سمت فنجون م دستش

 ؟ ی_مگه خبر ندار 

 و گفت:   دیرو سر کش ییاز چا یتکون دادم. کم  ینف  یرو به نشونه  سرم

 بزار آزاد برات بگه.  ستی_گفتنش درست ن 

 گفتم:  یسمج با

 . یگردون  یتا لب آب و بر م یبر  یتشنه رو م گه،ی_ِا بگو د

زن   هیرقصت،  یکالس ها یبذاره که تو بر  ستیخب بابا، بابا بزرگ به آزاد گفته بود درست ن یل ی_خ
 باشه. ابونیجاده و خ یکه دائم تو نیکنه. نه ا یخونه باشه و خونه دار  یتو دیبا

خواست    یحرف هاش کشک بود، م  یداغ کرد، بابا بزرگ هنوز هم دست بر دار نبود، همه  صورتم
خواستم.  یبکنه که نم  یاون من رو وادار به کار  قیفقط من ازدواج کنم تا با شوهرم حرف بزنه و از طر

 با حرص گفتم: 

 طور.  نی_که ا

کنه و من هم  ی دوست داشته باشه م یو گفت زنم هر کار  ستادیروش ا ینگران نباش، آزاد تو ی_ول
 .ستمیا یسفت و سخت پشتش م
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 کرد و به فکرم بود. ناخودآگاه زمزمه کردم:  یکه چقدر درکم م نیاز ا د،یبودن آزاد دلم لرز  یحام نیا از

 _اون مرِد من. 

 زد و گفت:  یلبخند دادمهر

 برم.  گهیمن د ن،ی_خوشبخت باش

 و گفتم:  دمیجا پر از

 بابا.   نی_کجا؟ بش

باشه اگه حالش بد شد کنارش   یک ی حواسم به ن دیمطبم برسم، از اون ورم با یبرم به کارا دی_نه با
 باشم. 

 زدم و گفتم:  یکه داشتن، حسرت خوردم. لبخند زورک  یهمه محبت و عشق نیا از

 . یرو موفق باش_ب

کنم.  یخواهش م  ر،یآزاد رو از من نگ ای. خداهیگر ریکه رفت زدم ز نیدم در بدرقه اش کردم و هم تا
دهنم رو گرفتم تا   یزنگ در بلند شد، جلو یبودنش. صدا یتونم اعتراف کنم، نه التماس برا یمن نه م

 یرو یفود  تفس  دیبود که کاله سف یمرد هینگاه کردم،  یچشم ینره. از تو رونی ام ب هیگر یصدا
اپن برداشتم، در رو باز کردم   یپول از رو کمیکه آزاد سفارش داده بود افتادم.  ییتزایپ ادهیسرش بود. 

رفت.    ینم نییخشک شده بود، از گلوم پا  تزایپول رو حساب کردم. چشمم به پ تزا،یو بعد از گرفتن پ
 ز بلند شدم و وارد حمام شدم.ی م یاشت. کالفه از روند  یهم برام طعم  تزایپ نیآزاد که نبود ا

آب رو بستم و حوله رو به تن کردم.   ری کردم تا چشمام متورم و قرمز شدن. ش هی دوش اون قدر گر ریز 
به خودم نگاه کردم، رنگم  نهیآ یحمام برداشته بودمش. تو یازاد بود که از گوشه  دیسف یحوله 

  وفتم،یب  روز ن ینبودم که به ا یروح. من دختر   یبود و چشمام قرمز شده بودن. لبامم خشک و ب دهیپر
که انتظار ندارم ممکنه به سرم   یز ی خودش رو بهم نشون داد، بهم فهموند هر چ  یاون رو یزندگ یول
ردم،  در آشپزخونه بود از ترس سکته ک یکه پشت به من تو یمرد دنی. از حموم خارج شدم، با دادیب

لرزون   ی. با دست هادممبل چنگ زدم و به داخل حموم پناه آور یرو از رو لمیفکر کردم دزده، موبا
 آزاد رو گرفتم، بعد از پنج بوق جواب داد: یشماره 
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 _جانم؟ 

 گفتم:  دیلرز یکه از ترس م  ییصدا با

 کار کنم.  یدونم چ یجاست، نم  نیا اروی هی_

 : دیچ یگوشم پ  یمتعجبش تو یصدا

 . امیشو، در رو قفل کن تا ب  میاتاق قا یگم، تو یم یچ ن یخونه است؟ گوش کن بب  یتو  یکس ؟ی_چ

 حضور من نشه. یخونه متوجه  ینگه دارم تا فرد تو نیی کردم صدام رو پا یم یزور سع  به

 حمومم، در قفله.  ی_تو

 دو رگه شده بود. یاز نگران صداش

 .یخونه ا یبفهمه تو تو دینکن، نه با ییآروم باش سر و صدا ام،یخب من االن م  یل ی_خ

 زمزمه کنان گفتم:  خت،یگونه هام ر یشدم، اشکام رو یبغض داشتم خفه م  از

 ترسم. ی_من م

 فقط قطع نکن تماس رو، نترس.  امی_نترس فدات بشم، دارم م

 هق هق گفتم:  با

 _آزاد نکنه من رو بکشه؟

قصد جونم  ایخواد بهم حمله کنه،   یکردم م یفکر م دمی د یرو که م  یمهناز به بعد، هر کس انی جر از
 رو االن داشتم. تی وضع  نیرو داره. هم

 بکش.   قیفهمه، آروم باش نفس عم ینکن، االن صدات رو م هی قربونت بشم گر ای_رو

 گفت:  یکه م دمیصداش رو شن   دم،یکش یم قی عم یتند نفس ها تند

 آروم باش.  نیآفر ن،ی_آفر
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 . دیلرز ینم نیتر از ا شیب گهید صدام

 ؟ یرس  یم ی_ک

 از جات تکون نخور.  دمیرس  دم،ی_رس

نشسته  یتوالت فرنگ  یتا آروم بشم. رو  نمشی که بب نیا یبرا دنش،یدو باره د یزد برا ی م ادیفر قلبم
طرف وارد   کردم که هر لحظه ممکنه در بشکنه و یشده بودم، فکر م رهی بودم و با وحشت به در خ

دم، کم یبه در خورد، از جا پر  یتقه ا  یکنم. صدا یاز ترس سکته م دنشیدونستم که با د یبشه. م
آرامش به درونم   دمیدهنم رو گرفتم. صداش رو که شن یبا دست جلو یبکشم ول غی مونده بود ج

 . دمیکش یشد، نفس راحت   ریسراز

 در رو باز کن. زمی عز  ا؟ی_رو

بغلش انداختم. دست  یشد، خودم رو تو  یچ دمیکه در رو باز کردم نفم  نیدو به سمت در رفتم، هم با
شونه اش    یکرد. سرم رو رو یم  یآرامش بخش  یگوشم زمزمه ها ری هاش به دور کمرم محکم شد. ز

 گذاشتم و تند تند گفتم: 

  شیهم نزد. نکشت  دیکه در زد، شا دمیاومد داخل من...من نفهم  یواشکی آشپزخونه بود،  ی_تو
 شم. یزندان که من بدبخت م  یاگه بر  ،یکار رو نکرد  نیبگو که ا ش؟یکشت

کرد، دستش رو دور صورتم   یدوختم حواسم نبود که با لبخند داره بهم نگاه م یو م  دمیبر  یتند م تند
 انداخت و تکونم داد:

 به تو نداشت.  ی. طرف اصال کار ستین  یچیآروم باش ه ای! روای_رو

 گفتم:  یناباور  با

 نداشت؟  ی_کار 

 رو تکون داد و گفت:   سرش

دونست   ی کنه. نم زیجا رو تم  نی ا ادیخواستم ب  یمن نبودم ازش م یساختمون بود وقت داری_نه! سرا
 . فرستادمش رفت. ستین  یز یآروم باش چ  ،یخونه ا یتو تو
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 زد.   یبوسه ا میشونیپ ی صورتم رو به سمت خودش برد و رو دم،یکش یراحت نفس  الیباخ 

 نترس، من باهاتم. یچ ی_از ه

کار کنم؟   یتو چ  یاون موقع ب  ؟یچ  یبر   یوقت یترسم، ول ینم یهست یگلوم رو گرفت، تا وقت بغض
 نیچنگ زدم و به سمت اتاق رفتم. امان از ا زیم  یسرم رو تکون دادم. ازش جدا شدم، لباسام رو از رو

به در خورد و پشت بندش   ی. تقه ادیکوب یمثل برق و باد با سرعت م کیقلب که با هر محبت کوچ
 آزاد بلند شد:  یصدا

 .یشهرباز  می_حاضر شو بر

اق  زدم و از ات یبه همراه شنل قرمز رنگم. شال مشک  دمی پوش یا رهی ت نی گفتم. شلوار ج یبلند ی باشه
از اتاق خارج شدم.   ینداشتم که استفاده کنم پس با همون سادگ یشیآرا ی لهیوس چیخارج شدم. ه

 از جا بلند شد، به سر تا پام نگاه کرد و گفت:  دنمیآزاد با د

 اد؟ یبهت م یپوش  یکه م ییشنل ها نی_تا حاال بهت گفته بودم چقدر ا

 گر گرفت، با لبخند گفتم:  صورتم

 . یاالن گفت ی_نه ول

دستش گذاشتم بدنم مور مور شد. دست گرمش   یدستم رو تو یرو به سمتم دراز کرد. وقت  دستش
تا موقع   م،ی ابر ها بودم. سوار آسانسور شد یداشت. انگار رو یعجب لذت  ایدست من بود. خدا یتو
 نیخوام با آزاد باشم. بدون ا یشد. دو هفته، دو هفته م  یدستامون از هم جدا نم نیبه ماش  دنیرس

  یموضوع فکر کنم، رفتنش. فقط م نیکه به آزار دهنده تر نیجز اون فکر کنم. بدون ا  یچیکه به ه
 خاطرات ما.  نیدو هفته بشه بهتر نیخواستم  باهاش خوش باشم، ا

 رو به حرکت انداخت و گفت:   نیماش

 _بچه خانم کمربند رو ببند. 

که بهم داده بود. کمربند رو بستم و به جاده   یلقب نیخنده ام گرفت از ابچه جون شدم بچه خانم.  از
شد. باز هم    یپل  یشده بود. آهنگ  س یکه زده بود جاده کامال خ یرو به رو نگاه کردم. به خاطر بارون  ی

 خورد. یآهنگ به حال من م نیبود. الحق که ا یشگیهم  ستیهمون حواسم ن
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 : م یلب با هم خوند ریز

 دلواپس من. ییتو  ستیهمه کس من، حواسم ن  یشد ستی_حواسم ن

خوند   ی. آهنگ ممیمن ثابت شد، ناخودآگاه به سمتش برگشتم، چشم تو چشم هم شد یرو نگاهش
 ش؟ یش  ایپنج  د،ی طول کش هیدونم چند ثان ینم م،یشده بود رهیو ما در سکوت بهم خ 

 نگاه کردم.  س یخ یرو برگردوند، من هم سرم رو برگردوندم و به جاده  صورتش

 . یدیشن  یم یگفتم هرچ یخوندم هرچ یهرچ  یدید یم یبود ته چشمام هرچ ی_واقع

 گفتم:  طنتیکردم و با ش  یبهش نگاه ستاد،یاز حرکت ا یشهر باز  یجلو  نیماش

 .می_بدو که بر

 رو باز کرد و با خنده گفت:   کمربندش

 سوزون بچه خانم. ن  شی_آت

 فیپام به اطرافم پخش شد. خدا روشکر لباسام کث   ری. بارون جمع شده زنییپا  دمیپر  نیماش از
تا به   یاز بچگ ومدم،ی یجا م نیبود که به ا یبار  نیدوم نیرفتم. ا  ینشدن. با عجله به سمت شهرباز 

 االن. با ذوق به آزاد نگاه کردم و گفتم: 

 . ییچرخ و فلک، نه نه ترن هوا می_بر

 خنده گفت:  با

 . میر یخب همه رو م  یل ی_خ

 و بپر بپر کنان گفتم:  دمیکش  یغیج

 . میبر می_بر

 رو به سمتم دراز کرد و گفت:  دستش

 . ی_الحق که بچه ا
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 و گفتم:   دمیدستش رو کش  یپشمک فروش  دنیاطراف نگاه کردم، با د به

 خوام.   ی_پشمک م

 گذاشت و گفت:  زیم  یرو  یپولش رو در آورد، پول فیک م،یستادیا  یپشمک فروش  یجلو

 .نیبد   یپشمک صورت هی_

 گفتم:  طنتی ش با

 ؟ یخور   ی_تو نم

 گفت:  تی جد با

 _نه!

 یکرده بود. شاخکام تکون خوردن و رادار هام به کار افتادن، آقا یظینگاه کردم، اخم غل  مرخشیبه ن 
 و گفت:  دیپشمک رو گرفتم. به سمتم چرخ ثی خب یاز پشمک متنفره. با لبخند یصوف

 م؟ ی_کجا بر

 چرخ و فلک گفت:  دنیکردم. سرش رو برگردوند و با د یچرخ و فلک بزرگ رو به روم اشاره ا به

 ؟ یترس ی_از ارتفاع نم

و   دیروکش مینی دهنم فرو کردم و ابرو هام رو به سمت باال انداختم. نوک ب یاز پشمک رو تو  یا تکه
 گفت: 

 _زبونت رو موش خورده؟

چرخ و فلک رو گرفت و   طیخوردم. بل  یم نیری باره ابروهام رو باال انداختم.  با ولع از پشمک ش دو
و   دیکش نیی .  محافظ رو پایدلصن یدستم به دسته   هی دستم به چوب پشمک بود و  هی م،یسوار شد
 گفت: 

 ؟یوفتی ی نم  ؟ی_از جات مطمئن
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 گفتم:  دهیبر  دهیخنده هام بر  ونیخنده، م ر یز زدم

به پاهام که مطمئنم عمرا بتونم   دهیمحافظ اون قدر چسب نیا وفتم؟ی_مگه مارمولکم که سر بخورم ب
 ازش رد بشم و سر بخورم. 

 خنده گفت:  با

 خواستم مطئن بشم. ی_م

از پشمک رو جدا کردم و به سمت   یهوا معلق شدن. تکه ا یو فلک به راه افتاد، پاهام تو چرخ
 گفتم:  یبا لجباز  د، یدهنش گرفتم، با اخم صورتش رو کنار کش

 .گهی_بخور د

 گفت:  یجد

 . ای م روخور  ی_نم

   ؟یاز دست من نخور  ادی _دلت م

 تکون داد و گفت:  ی. سرش رو باکالفگختمیچشمام خواهش رو ر یبهم انداخت، تو ینگاه مین

 خب.  یل ی_خ

 زدم و گفتم:  یدهنش. چشمک  یرو باز کرد، پشمک رو چپوندم تو دهنش

 خوشمزست.  یل ی_خ

 مزه کرد، ابروهاش رو باال انداخت و گفت:  مزه

 . یگ ی_آره درست م

گاز   هی. با تعجب بهش نگاه کردم. با دیکش رونیرو جلو آورد و چوب پشمک رو از دستم ب دستش
 پشمک رو خورد. چشمام گرد شد، چوبش رو به دستم داد و گفت:  یمونده  یباق  ی مهین

 . یعال اری_بس
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 بهش رفتم و گفتم:  یغره ا چشم

 _اون پشمک من بود. 

 هاش رو باال انداخت و گفت:  شونه

 منه. یمعده  ی_و االن تو

 به بازوش زدم و گفتم:   یام گرفت، مشت خنده

 _بدجنس. 

 کردم و گفتم:  یشدم. بهش اشاره ا ادهی دادم و با عجله پ حفاظ رو باال ستاد،یو فلک از حرکت ا  چرخ

 .گهید االی_

  نیگنده اش ب کلی خنده، ه  ریزدم ز  یکنه. پق دایشدن پ ادهی پ یبرا  یتا راه دی رو باال زد، چرخ حفاظ
و  ستادیاومد. صاف ا رونی کرده بود. خودش رو کج کرد و با دردسر ب رهیگ یاون همه آهن و صندل 

 گفت: 

 ؟یبر  یخوا  یکجا م گهی_د

 کالفه نشو. یزود نیبه ا ،یصوف  ی_هنوز مونده آقا

 ام نشست و گفت:  یکنار  یصندل  ی. رومی گرفت  ییترن هوا طیبل

 _کمربندت رو ببند، محافظ رو بزار، مطمئن شو حتما سر جاش باشه.  

 یبه موهارفت کمربند رو ببندم، خم شد به سمتم و کمربند رو بست.  ادمی ی رو گذاشتم ول محافظ
خواست    یکه دارن دوست دارم. دلم م یموها رو با موج  نینگاه کردم. چقدر ا  شیموج دار مشک

به حرکت افتاد.  ییجا به جا شد. ترن هوا شی صندل  یو به رو دیدستم رو واردشون کنم. عقب کش
گاه کردم.  ن میرفت  یکه از اون باال م یل یبه ر جانی دستش قرار دادم، محکم فشرد. با ه یدستم رو تو

  یغیبه حرکت در اومد ج نییکه دستگاه با سرعت به سمت پا  نیو هم میقرار گرفت یبی سراش یرو هوی
 من گم شد.  ی ها غی ج ونیآزاد م یخنده   ی. صدادمیکش
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 ابلفضل من رو سالم نگه دار.  ایغلط کردم،  ای_خدا

سرعتش   میرفت  یکه م  ییها یب ینسبت به سراش یداشت ول  یادیسرعت ز م،یدور آروم قرار گرفت  یرو
 کردم، با حرص گفتم:  یکم تر بود. نفس نفس زنان بهش نگاه م 

 _نخند، کم مونده بود سکته کنم.

 _بادمجون بم افت نداره.

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 . ستی ن  جانی ها واست ترس و ه نیگنده بک که ا  یتو ،یبگ  نویا دمی_با

. دست آزاد به دور دستم دمیاز ته دل کش یغ یدهنم باز شد و ج م،یار گرفت قر یب یسراش  یرو  دوباره
 شد:  ی حرف زدنم قطع نم  یآروم گرفتم ول یسفت تر شد. کم

 بشم.   ادهیخوام پ  یدستگاه رو نگه داره، م نیا یک ی  ام،یب یبعد ی_من غلط بکنم دفعه 

تکونم داد و  یزدم. دست  یبسته، تند تند حرف م ییبودم و با چشم ها دهیچسب یرو به صندل سرم
 آزاد بلند شد:  یپشت بندش صدا

 تموم شد.  ای_رو

  یپلکمم باز کردم و با لبخند یکیشده بودن. اون   رهیپلکم رو باز کردم، همه با تعجب بهم خ هی آروم
  یآزاد رد مهمراه  تیجمع  نیکردم و از ب  یم یلب عذرخواه ری شدم، ز ادهیدندون نما، از دستگاه پ 

  دمیکش یصورتش و به دنبالم راه افتاده بود، دستش رو م  یدستش رو گذاشته بود رو چارهی شدم. ب
به سمتش برگشتم و با   م،یدیرس  یکردم. به وسط شهر باز  یردش م   تیجمع نیدنبال خودم و از ب 

 گفتم:  جانیه

 ... می_بر

 وسط حرفم و گفت:  دیپر

 نه.  ای_نه رو
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 تر درد گرفت.    شیبه بازوش زدم که دست خودم ب  یخنده مشت با

 خونه.  میبر  ،یسوسول یل ی_خ

 دنبال خودش و گفت:  دیرو کش دستم

 . می_بر

 بهم انداخت و گفت:  ی نگاه مینشستم. ن یصندل یرو نهیدست به س م،یشد  نیماش سوار

 نکن.  زونیلب و لوچه ات رو آو  یخوب اون طور  یل ی_خ

  قهیرو به راه انداخت و دو دق نیکردم. ماش یاحت نبودم فقط ناز م نازک کردم، اصال نار یچشم پشت
شد و به سمت   ادهیپ نی . با تعجب بهش نگاه کردم، از ماشستادیاز حرکت ا یفست فود یبعد جلو

 نبود.  دایپ یکنه ول یکار م یچ نمی تا بلکه بب دمیکش یرفت. سرک م یفست فود

شد و جعبه   نیاومد. سوار ماش رونی ب یرنگ از فست فود دیسف  کیکوچ یبعد با جعبه ها قهیدق چند
 پام گذاشت.  یها رو رو

 ه؟یها چ نی_ا

 ؟ ین یب  ی_باز کن م

 با سس کچاپ بود. با ذوق گفتم:  یرول یتزایاز جعبه ها رو باز کردم. پ یکی در  یبا کنجکاو 

 ! تزای_پ

 پر از خنده گفت:  یلحن با

 کنه؟  یحالت رو خوب م تزای_فقط پ

دهنم بود  یکه تو یا کهیدستم گرفتم و با لذت گاز زدم، ت یرو تو تزایسرم رو تکون دادم. پ تند تند
رو خوردم.   تزایاز پ یتوجه دوباره تکه ا یشده بود، ب   رهیلبم خ یشده بود. نگاه آزاد رو زونی آ ریازش پن 

 تزایاز پ ی. تکه امیدخودش رو برداشت. هر دو با هم مشغول خوردن ش یتزایدستش رو جلو آورد و پ
 رو که قورت داد گفت: 
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 . یکن یوادارم م  ییبه چه کارها نیبب   یخوردم، ول  ینم  تزایوقت پ  چی_ه

 رو باال انداختم و گفتم:  ابروهام 

 .گهید مینی_ما ا

گرفت.   دنیبارون بار میدیسکه به خونه ر نیرو به راه انداخت. هم   نیخوردن تموم شد، ماش یوقت
 یها شهی از ش م،یجا. سوار آسانسور شد نیا میومدی یفقط م  م،یرفت ی دونستم چرا به عمارت نم ینم

.  سته ت یتر از اون چه که در واقع کیداد، نزد یما رو کنار هم نشون م ومد،ی یآسانسور خوشم م
 گفت:  یکه م یخانم  یصدا

 نوزدهم.  ی_طبقه 

مبل ولو شدم،   یکفشام رو همون دم از پام در آوردم. رو م،یآورد. وارد خونه شد رونی رو از فکر ب من
کرد. آزاد رفته بود  یتر خواب آلودم م شی خورد ب یبارون که به پنجره ها م یخسته بودم. صدا  یلیخ
 هم افتادن و به خواب رفتم. یاتاق تا لباس هاش رو عوض کنه. پلکام رو یتو
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انگار قفل شده   یبزنم ول  یخواستم چرخ  یشدم، م داریبه پشت پلکام از خواب ب دیتابش نور خورش  با
به اطراف نگاه کردم،    یجی . با گدمیصورتم د  یجلو قای بودم. چشمام رو باز کردم، صورت آزاد رو دق

خودم رو به   د،یکش یق یذاشت جم بخورم. نفس عم یبغل آزاد بودم. سفت بغلم کرده بود و نم  یتو
. ازم  نمشیکم باز کردم تا بب   یلیتکون خورد، پلکام رو خ  یزنگ تلفنش بلند شد، کم  یخواب زدم. صدا

 دستم بود برنداشت.  ریبازوش رو که ز یجدا شد ول 

 یبغل هم م  یکه دوباره تو نیبکشم بابت ا  قینفس عم هیزنگ تماس قطع شد، خواستم  یصدا
خواب آلودش جواب   یبر خر مگس معرکه لعنت. با صدا یشد. ا زنگ بلند یکه دوباره صدا میخواب

  خیآزاد س هویگفت که  یدونم طرف پشت خط چ یاون صدات بشم. نم یتماس رو داد، من به فدا
 سر جاش نشست. همچنان خودم رو به خواب زده بودم.
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 .  امیخب، باشه االن م یل ی_خ

 _قطع کن تو راهم.

  یرفت سرکار و خوابش برده بود. لباساش رو به تن کرد و جلو یم  دیعجله از جا بلند شد، انگار با با
 نهیآ یتخت نشستم. از تو یرو رو  دمیکرد. دستم رو به صورتم مال   یبا کرواتش جنگ م ستاد،یا نهیآ

 من شد. یمتوجه 

 . ری_صبحت به خ 

 ؟ یر  ی. کجا مری _صبح توهم بخ

 شده. لعنت بهش.  رمی _سرکار، د

تخت بلند شدم، به سمتش رفتم و کروات رو به دست   یو پاره کنه. از رو  کهی مونده بود کروات رو ت کم
دونم اگه چشماش رو   یچشم نشم و کروات رو ببندم. م یکردم باهاش چشم تو یم یگرفتم. سع

  باو بهش نگاه کردم.  دمیره. کارم تموم شد، دستام رو عقب کش  یم ادمیبستن کروات به کل  نمی بب
 کرد. دستام رو پشت کمرم قفل کردم و گفتم:  یکه داشت بهم نگاه م یلبخند کج 

 _تموم شد. 

 از کروات رو شل کرد و گفت:  کمی

 _ممنون.

رفتم. تلفن   رونیزنگ تلفن بلند شد. ازش فاصله گرفتم و از اتاق ب  یلبخند سرم رو تکون دادم. صدا با
 رو برداشتم و گفتم: 

 _الو؟

 . نییجا نیحتما ا دمیفهم نی ستین  دمید یزاد خوبه؟ زنگ زدم عمارت وقتآ  ؟ی_سالم دخترم خوب 

 رو شناختم، طال جون بود.   صداش

 . مییجا نی شما؟ آره دو روزه ا یدل، خوب  زی _سالم بر عز
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 خنده گفت:  با

 ؟ یکار یامشب ب نمی _خوبم خوبم، بگو بب

 نداشتم. سرم رو تکون دادم و گفتم:  یفکر کردم، واقعا کار  یکم

 _آره چطور؟ 

 جا.   نیا نیایکنم ب  یهم خوب، امشب شام درست م یل ی_خ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 .میایهم م یطور  نیما هم ن یکش ی_چرا زحمت م 

 _قربونت بشم.

 . دمیپدرجون رو از دور شن  یصدا

 با عروسم صحبت کنم.   کمیخوام   یرو م ی_خانم بده من اون گوش

 خنده گفتم:  با

 _سالم پدرجون.

 گفت:  یرو به دست گرفت و با لحن شاد یگوش

 _سالم گل گالب، حالت چطوره؟ 

 شما.  ی_به خوب 

 گفت:  یلحن شوخ  با

از مهرماه تا االن که ازدواج کرده فقط چهار   گه،یبکشونش خونه ما د  ری_بابا دست اون پسر من رو بگ 
 نه. پنج بار اومده سر بز

 خنده گفتم:  با
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 کنه. یکرده بهم رد هم نم ر ی _از بس دوسم داره گ

 لب گفتم:  ری" تکون داد. زهی"ک  یسرش رو به معن آزاد

 _پدرجوِن. 

 تکون داد. دنیفهم  یرو به نشونه   سرش

 افتاده. یبزرگ   یدونم االن پسرم تو چه بدبخت یساله من گرفتارشم م نی. چندی _امان از دست عاشق

 .دمیغش کنان خند غش

 . رشی پدر پ شیپ  ارشیب  ری _دست اون مرده گنده رو بگ

 ن؟ یریشما کجان پ ن،یدار اری_اخت

 سر من دختر، باور نکن. یها رنگه رو نی_ا

 و اخمو.  یشوخ طبع و بامزه، نه به اون آزاد جد یبابا نیخنده روده بر شدم، نه به ا از

 برس. خب برو دختر مزاحم نشم برو به کارات  یل ی_خ

 ن؟ی ندار یکار  نی_مراحم 

 _نه دخترم خداحافظ.

 رو برداشت و گفت:  فشیکردم و تلفن رو سر جاش برگردوندم. آزاد ک یخداحافظ 

 ؟ یندار  ی_کار 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 . میمامانت دعوت ی_شب واسه شام خونه  

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 _باشه. 
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 جلوش و گفتم:  دم یپر یکه بره ول  اومد

 ؟ یز یچ هی_

 نگاهش عالمت سوال بود. یتو

 . شی_نه لباس دارم نه لوازم آرا

 ساعتش نگاه کرد و گفت:  به

 .دی خر میکنم که با هم بر  ی_کارام رو زود حل م

 زدم و گفتم:  یذوق لبخند با

 _خوبه. 

 اومد، داد زدم: ادمی یز یچ هیخواست بره سمت در که  یم

 . سای_وا

 و گفت:  ستادیحرکت ا از

 شده؟  ی_چ

و به سمتش رفتم. نون تست رو به   دمینون تست مربا مال  یعجله به سمت آشپزخونه رفتم، رو با
 سمت دهنش گرفتم و گفتم: 

 نرو.  ی_با شکم خال

 چپش کرد.   یلقمه  هیدستم گرفت و  از

   ارم؟ی _بازم ب

 برم.  دی_نه با

 ؟یگرد یبر م ی_ک
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 _ساعت سه. 

 . ی_باشه برو موفق باش 

 و تکون داد و گفت: ر  سرش

 ؟ یندار  ی_کار 

 خنده گفتم:  با

 _نه برو. 

خوشمزه درست کنم   یغذا هیخواستم   یبود. م میو ن ازدهیرفت و در رو بست. ساعت   رونی خونه ب از
کالس    ریفکرم در گ ایدرست کردن الزان  نیرو آماده کردم. در ح  ای. مواد الزانمیناهار با هم بخور یتا برا

  ی نارنج دستکش. حدود سه هفته. میمدت استراحت داشت هیخواستم برم ترم بعد،  یها شد. چون م
ساعت   کی. دیکارام تا ساعت دو طول کش یفر گذاشتم. همه  یرو تو ای رو به دستم کردم و ظرف الزان

دم و دوش ده  و خودم رو آماده کنم. وارد حموم ش  رمیبگ ی دوش هیگرفتم  می. تصمومدی یآزاد م گهید
رو برداشتم و موهام   سشوارنشستم.  شی آرا زی م یو جلو  دمیچ یگرفتم؛ حوله رو دور موهام پ  یا قهیدق

زنگ در بلند شد، با شوق از   یسرم بستم. صدا یرو خشک کردم. با شونه صافشون کردم و محکم باال
لحظه هم که   کی یداد، برا یو به سمت در رفتم. احساس خانم خونه بودن بهم دست م دمیجا پر

پشت   دنشیباز کردم، با د  و. در رم یهست یزوج ها زن و شوهر واقع هیشده حس کردم ما هم مثل بق
 در کنار رفتم و به داخل اشاره کردم.  یشده بود. از جلو رهیدر چشمام پروژکتور شد. به چشمام خ 

 . یصوف  یآقا  دیی_بفرما

 و گفت:   دیکش یق یلبخند جلو اومد و کفشاش رو در آورد. نفس عم با

 _خانمم چه کرده؟

خانمم توسط آزاد غرق لذت شدم. کتش رو گرفتم و   یکلمه  دنیکه چقدر از شن   اوردمیخودم ن یرو به
گن مرد ها   یانداختم. به دنبالم به سمت آشپزخونه اومد. خنده ام گرفت، راسته م یچوب لباس یرو

 نشستم و گفتم:  زیزد. پشت م یچشم هاش برق   ایظرف لبالب پر از الزان  دنیشکم پرستن. با د

 . یبش  ریدرست کردم تا س  ادی_ز
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  یبشقاب براش جدا کردم و جلو یشد. تو یبرداشته نم  ایالزان یرو عقب داد، نگاهش از رو  یصندل
 دستش گذاشتم. قاشق رو برداشت و گفت: 

 _دستت درد نکنه.

 لم داد و گفت:  یصندل  ی. رومی اشتها به جون غذا افتادم. تا تهش روخورد با

 . یکن  ی_بدجور چاقم م

 و گفتم: دمیپنج بود. با عجله از جا پر کیانداختم. نزد یساعت نگاه به

 شد.  ری د دیخر ی_وا

 کرد و از جا بلند شد.   یاعتش نگاه س به

 _برو آماده شو تا منم لباسام رو عوض کنم. 

رستوران رو زدم. با   میاون روز که با هم رفت پیسرعت از آشپزخونه خارج شدم. وارد اتاق شدم و ت  با
 رو برداشتم. از اتاق خارج شدم.  فمیدوش گرفتم و ک  زیم یرو   یاز آدکلن ها یکی

ساده. با    یکت بود تا پالتو. به همراه شلوار مشک هیتر شب  شیه تن کرده بود، بب یکوتاه مشک  یپالتو
 .دمید یچشماش م یرو از تو تی انداخت برق رضا یلبخند به سمتش رفتم، بهم نگاه

 رو برداشت و گفت:   شیماش چشیسو

 . می_بر

. انگار کال از ساعت خوشش  دمی ند  یهم ساعت زیم یرو ینداشت. حت  یدستش نگاه کردم، ساعت به
به مقصد  دنیرفتم رو دادم. تا موقع رس یم شهیکه هم یآدرس پاساژ  م،یشد نی . سوار ماشومدی ینم

  دهش یباز هم اصرار داشت دوست داره. عصبان  کایدادم. مل حی بچه ها توض یرو برا  زی تند تند همه چ
 فکر برد.  یکه داد من رو تو یبا جواب یکرد؟ ناز   یبودم بدجور. خب اگه دوستم داشت چرا اعتراف نم

 به اهدافت. دنیرس یبرا یبلکه اون راه یکنه تو دوستش ندار  یمغروره و اون فکر م  ی لی_چون خ
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گفتن من از همون اول به خاطر    ی...راست م یمغرور بود درست ول  یل یکرد؟ خ یطور فکر م  نیا آزاد
 موضوع باهاش ازدواج کردم. اگه واقعا عاشقمه، کاش بهم اعتراف کنه.  نیهم

رو   یدیجد یمونه و با هم زندگ  یره. م ینم گهیدلم روشن شد. اگه دوسم داشته باشه د یتو یدیام
 شدم.  ادهیرو باز کردم و  پ نی در ماش ستاد، یپاساژ از حرکت ا  ی. جلومیکن  یشروع م

که  یشده بود و در حال  رهیبهم خ  یپسر جوون هی. همون دم میاژ شدو با هم وارد پاس ستادیا کنارم
آزاد که دو قدم ازم فاصله داشت خودش رو بهم رسوند و محکم دستم  د،یجو  یآدامس رو تند تند م

 گفتم:  یآروم یموهام زد. با صدا  یرو یرو گرفت. نه تنها به دستم قانع نشد بلکه خم شد و بوسه ا

 _ِا آزاد.

 بهت چشم بدوزن. دی. نه بایدونن تو مال منهمه ب دی_با

  نی تریپشت و یاز مانتو ها یکیها کشوندم. به   کیاز بوت یکی به تاالپ و تلوپ افتاد. به سمت  قلبم
 کرد و گفت:  یاشاره ا

 _اون خوبه؟ 

  نیو آست یسی انگل قهیشده بود.  نیی تز  ونیپهلو با پاپ  یداشت که رو  یبود، کمربند یخاکستر  یپالتو
 گرد و ساده. سرم رو تکون دادم و گفتم:  یها

 _قشنگه.

 ی. ذوق داشتم براارهیبود گفت لباس رو ب  یکه پسر جوون کیبه صاحب بوت  ک؛یبوت  یتو دمیکش
آزاد بود واقعا دوسش داشتم. پالتو رو گرفتم و وارد اتاق پرو   ی قهی. چون به انتخاب و سلدنشیپوش

به در خورد   یارو به تن کردم. کامال اندازه ام بود. تقه  دی جد  یخودم رو در آوردم و پالتو یشدم. پالتو
 آزاد بلند شد:  یو صدا

 ؟ یدی_خانمم پوش

 دور بهم نگاه کرد و گفت:  هیرو باز کردم،  در

 _بچرخ.
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 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  دم،یچرخ

 . اری_نه! درش ب 

 و گفتم:   دمیکوب نی پام رو به زم یلجباز  با

 ! یخوب نی_چرا؟ به ا

 روت.  وفتهی. همه نگاه ها مستی _نه! از پشت خوب ن 

  ییداشت. چشم و ابرو یهاش بر نم  یباز  ی رتی االن هم دست از غ یبهت زده بهش نگاه کردم، حت 
که  نی خواستم. از همون اول هم به خاطر ا یپالتو رو نم  گهی. درهیاومد که باعث شد خنده ام بگ

تنم  وبهش نداشتم. پالتو رو در آوردم و مال خودم ر یلیتما گهیشتم و االن دانتخابش بود دوستش دا
 اومدم. دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:  رون ی کردم. از اتاق پرو ب

 . می_بر

  یصندل  ی. رومیشد یبعد کی و  وارد بوت میخارج شد  کیدستش گذاشتم و از بوت یرو تو دستم
 نشست و گفت:  یمشک

 انتخاب کن.  ید ی_هر کدوم رو پسند

.  دمیمانتو رو پوش نیاول اول یو وارد اتاق پرو شدم. مانتو   دمیکش رونی رگال ها ب یتا مانتو از رو دو
اومدم. سرش رو باال آورد و   رونی. از اتاق ب ییطال فیکمربند ظر هیبود، ساده با  یآسمون یرنگش آب 
 گفت: 

 _نه، نازکه.

 شد.  لشیانداخت و مشغول کار کردن با موبا ریکاسه چرخوندم. سرش رو به ز یرو تو چشمام

  یداشت و تا رو یسیانگل قهیرنگ بود،   ییموی. لدمیرو پوش  یبعد یاتاق پرو و  مانتو یتو برگشتم
کمر   دنش،یکش کمی و با  ومدی  یم رونیداشت که از داخل مانتو ب  ینازک یمچ پا بلند بود. کمر بند

  رونی ب کی تمام بود. از بوت یداد. همه چ یشد. نه نازک بود، نه بدنم رو نشون م یم نیمانتو پر چ 
 رو تکون دادم و گفتم: دمیکه حرف بزنه انگشت تهد نیاومدم، سرش رو باال آورد و قبل از ا
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 منم دوسش دارم. یر یگ ینم  رادمیخوبه ا نی_هم

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 .میحساب کن  می_خوبه، بر

 رونی اتاق پرو و مانتو رو در آوردم. آماده شدم و از اتاق پرو ب ی. برگشتم تودمیکش  یراحت  نفس
و   ستادمیبه دست منتظرم بود. کنارش ا لونیاومدم. تا من برگردم مانتو رو حساب کرده بود و نا

 گفتم: 

 .می_ممنون بر

و چند تا شال و   نی ر جشلوا هی.  میپاساژ رو متر کرد ی. تا ساعت هشت همه  میخارج شد کی بوت از
 یدونست من از چه عطر  یجا بود که م  نیتعجب آورش ا ی. جادیادکلن برام خر هیبه همراه  یروسر 

کنم که اون هم   دایپ نانیموضوع اطم نیتر به ا شی شد ب  یرفتار ها باعث م  نی کنم. هم یاستفاده م
 رو داره که من دارم.  یهمون احساس

  یصندل یرو  ی. با خستگمیداد یو سالم می. وارد شدیشی لوازم آرا یبه سمت مغازه  دیرو کش دستم
که ناخون هاش رو سوحان   ینشسته بود نگاه کردم. در حال  نیتریکه پشت و ینشستم. به خانم جوون 

  یچشمک ع یبه آزاد زل زده بود. آزاد سرش رو باال آورد و چشمش بهش خورد. خانمه سر دیکش یم
  ی. با صداستادمیشدم بدجور.از جا بلند شدم و کنار آزاد ا  یرتیخشک شد. غ می شونیپ ی. دستم روزد

 گفتم:  یبلند

 م؟ یبر زمی _عز

 انداخت و گفت:  ینگاه بهم

 .ی_هنوز که انتخاب نکرد

آزاد بر   ینگاه کردم. نگاهش از رو ارمی خانمه که کم مونده بود بپرم و چشماش رو از کاسه در ب به
  دهیچشماش رو ناد یکردم. عالمت سوال تو کشی شدم و صورتم رو نزد  رهیشد. به آزاد خ یداشته نم

 گرفتم. کنار گوشش گفتم:

 سر دختره.  یپرم رو یوگرنه م گهید یجا هی می_بر
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 زد و گفت:  یکج و کوله ا لبخند

 خب.  یل ی_خ

 خانمه نگاه کرد و گفت:  به

 خداحافظ.  م،یخوام مزاحم شد  ی_معذت م

 و گفت:  دیجا پر از

 حاال.  یموند ی_آخه چرا؟ م

دستم بود رو فشردم. با   ینداشتم. دست آزاد که تو یکرد انگار من وجود خارج  یرفتار م  یطور  هی
 گفت:  یلحن خشک

 کنن، خداحافظ.  دیجا خر نی_خانمم دوست ندارن ا 

 گفتم: . با حرص دیکش رونی رو به دنبال خودش ب دستم

 . اوردمی سرش م ییبال هیوگرنه  رونیب می.خوب شد اومد تهیعفر ی_دختره 

 . یار ی_آره، کم مونده بود چشماش رو از کاسه در ب 

 *** 

 یانگشتاش بود رو برداشتم و تو نیکه ما ب یرو به سمتم گرفت. پرتقال پوست گرفته شده ا دستش
همه  نیشد از ا یخوردم و طال جون غرق لذت م یگرفت، من م  یدهنم انداختم. اون پوست م

 . دیگلوم پر یاش خنده ام گرفت و آب پرتقال تو افهیق دنی. از دمیکه ما بهم داشت یعشق

 زد و گفت:  یتو کتفم م نیرو پر از آب کرد. آروم ب  وانیبا سرعت پارچ رو برداشت و ل آزاد

 . نوی_حواست کجاست؟ بخور ا

بود. هر وقت   یدنیآزاد د ی افهی. حالم جا اومد. قدمی نفس سر کش هیرو از دستش گرفتم و  وانیل
و  میشدن. شام رو خورده بود یفشرده م  یو لباش کم   دیکش یهم م یشد اخماش رو تو ینگران م

 حاال وقت رفتن بود. آزاد از جا بلند شد و گفت: 
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 . م ید یزحمت نم گهی_د

 و گفت:   دیجون از جا پر طال

 _کجا پسرم؟ بمون. 

 از من نداره.  یهم دست کم  ای_نه مامان خستم، رو

گفت بدجور   یدهنم رو بستم. راست م عیحرف آزاد، سر  دنیو با شن دمیکش یا  ازهیلحظه خم  همون
 گفت:  یناراحت ی. طال جون با کم میخسته بود

 . نیموند یتر م شی بابا، کاش ب ی_ا

  اره؟یب یرفتنش قراره چه بهونه ا  ی. آزاد برامیومدی یجا م  نیبود که ما با هم به ا یبار   نیآخر نیا
. با طال چون و پدرجون  میجاش فکر نکرده بود نیکدوم به ا چیانگار ه ارم؟یب یمن قراره چه بهونه ا

. با تکون  مچسبوندم و چشمام رو بست ی. سرم رو به صندلمیشد نی و سوار ماش میکرد یخداحافظ 
 زود به خواب رفتم. یل یخ  نیماش یها

 شبیفکر کردم. من د یتخت بودم، کم ی. رودمیاز خواب پر ومدی یکه م ییبا سر و صداها صبح
لباس هام   دنیجا سر از تخت خواب در آوردم. با د نی ! اون جا خوابم برد و ان یماش  یکجا بودم؟ تو

  هعجله به سمت آشپزخون. با دمی که عوض شده بودن چشمام گرد شد. من، آزاد، لباس هام! از جا پر
 یزد واسه من. تو  یسوت هم یاول صبح  د،یرس  یرفتم. سر و صداهاش از اون جا به گوش م

 گفتم:  یدادم و شاک هیبه چارچوب تک نهیچارچوب در حاضر شدم، دست به س

 ؟ یمنو عوض کرد ی_تو لباس ها

 نگاه به لباس هام انداخت و گفت:  هی  د،یبه سمتم چرخ  آروم

 _آره. 

 باره به سمت اپن برگشت. با حرص گفتم:  دو

 _چرا؟ 

 . یخواستم راحت بخواب ی_چون م
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 کردم و گفتم:  ز یرو ر چشمام

 بهت اجازه داد؟  ی_و ک

 گفت:  یکالفگ با

 . ارینگاه کنم لباسات رو عوض کنم. جوش ن  یکه بهت حت نیبدون ا یکی تار یتونم تو  یمن م ای_رو

رنگ رو    یمشک یشونه اش. تابه   یبرداشتم و به سمتش پرت کردم، صاف خورد رو زیم  یاز رو یبیس
 گذاشت و گفت:  ز یم یرو

 مرو؟ ی_ن

 نشستم و گفتم:  زی م پشت

 سر کار؟  یر   ی_امروز نم

 رم.  ی_صبح جمعه ها سر کار نم

 هی نیا یهفته مثل برق و باد گذشت، تو  هیز دستم در رفته بود. هفته ا یرو تکون دادم. روزها سرم
 !  یواقع یزندگ هیکردم.  یبار زندگ   نیاول یهفته انگار برا

 برگردم.   ریکار دارم ممکنه د یل ی_امروز خ

 از سر قاشق برداشتم و گفتم:  دست

 _باشه. 

رو از   یصوف  یمن بنداز تا اقا یکله   یتو یفکر  هی ایموند. خدا یخواست امروز هم خونه م یم دلم
مونم، به خاطر تو   یگه م یکنه؟ چرا نم یرفتن منصرف کنم. اگه دوستم داشته باشه چرا اعتراف نم 

تا   نهخواست لباس عوض ک یدادم. از جا بلند شد و به سمت اتاق رفت. م رونی رم. نفسم رو ب ینم
نشستم و   یصندل  یشدم و برش داشتم. رو اپن افتاد. از جا بلند یبره. چشمم به گل آفتاب گردون رو

 کردم:  یلب زمزمه م ری مشغول در آوردن گلبرگ ها شدم. بابت کندن هر برگ گل، ز

 _دوسم نداره، دوسم داره، دوسم نداره.
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 با لبخند زمزمه کردم:  دم،یگلبرگ رس  نیآخر به

 _دوسم داره.

 . دمیاتاق شن   یواز جا بلند شدم. به سمت اتاق رفتم. صداش رو از ت یخوشحال با

 جمعه. یبرا ری بگ  طی_بل

 _مطمئنم. 

 برم.   دی_نه با

 _باشه خداحافظ. 

قلبم گذاشتم، سرم به دوران افتاده بود. تلو تلو خوران    یکردم. دستم رو رو یقلبم رو حس نم  ضربان
 .دمینفس سر کش هیرو برداشتم و  زیم یخودم رو به آشپزخونه رسوندم. شربت رو

باال.   ارمیخوام ب یکردم م  یخم شدم، حس م نیزم  یتنفسم باز شد، نفسم به شماره افتاد. رو راه
ام به گوشش   هیهق هق گر ی فتم تا صدادهنم رو گر یهام رو حس کردم. جلو قهیشق ینبض تو

  نیشد. دستم رو به زانو گرفتم تا با سر به زم میتقس یز یر  یها کهینرسه. قلبم شکسته شد. به ت
. کل باور هام، آرزوهام  ختنی سرم ر یرو یخ یهو سطل آب  کیبود برام. انگار   نی. درکش سنگرمنخو
 باره خاموش شد.  کیاشتم به که ته دلم د یک یکوچ  دیرفت. چراغ ام نیاز ب  دمیو ام

 خودش:  یو پشت بندش صدا  دمیباز شدن در رو شن یصدا

 رم.   یدارم م ا؟ی_رو

 کردم صدام نلرزه تا بگم:  یسع دم،یکنان با کمک اپن خودمو باال کش  نیف نیف

 _باشه. 

 یبزنم نه با صدا  غیتونستم ج ی. نه مدیبسته شدن در به گوشم رس یلحظه مکث کرد، صدا چند
 بده.  نی تونست دردام رو تسک یم زیچ هی کنم. فقط  هیگر یبلند

 . دمیرقص  یو م دمی رقص  یکردم. م دنیرو روشن کردم، با آهنگ شروع به رقص کریاسپ
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. همه و همه. دنیچرخ پر نییطرف به اون طرف. باال پا نیکردم، از ا یوقفه حرکات رو اجرا م بدون
دونم چند ساعت طول  ی. نمدمیشد. باز هم رقص   یداده نم نیام تسک شد، درد  ینم یذهنم خال 

  یروشن کردن چراغ ها هم از حرکت نم  یبرا یشده بود. حت  کی. هوا تارشتری چهار ساعت؟ ب  د،یکش
 دست بر دار نبودم.  یستادم. پاهام از درد به گز گز کردن افتاده بودن. ولیا

 بلند گفت:   ییاز شونه ام گرفت و به سمت خودش چرخوندم. اخماش در هم بودن. با صدا یدست

 ؟یسر خودت آورد  ییچه بال ؟یکن  یکار م ی_چ

نداشتم تا بزنم. زبونم قفل کرده بود.  یحرکت بلندم کرد. حرف  هیزانوم انداخت و با  ری رو ز دستش
ذره هم  هی یداره" دوستم نداشت. حت " من رو دوست ن دیچرخ  یذهنم م یتو  زی چ هیفقط و فقط 

 آشپزخونه نشوندم.  یورود یلبه  یکردم. رو یبراش ارزش نداشتم. چه اشتباه بزرگ

 بودم گفت:  دهیکه تا حاال ازش نشن یپاهام نگاه کرد و با لحن به

 ؟یکار کرد ی_تو چ

  دمیخون فهم یقرمز  دنیپنبه رو باال آورد با د یپاهام زد، وقت یدونم کجا یبرداشت، به نم  یا پنبه
. رقص کار خودش رو کرده بود. دلم رو  یچ یبه ه ی چی. ههیپاهام نابود شدن. نه بغض داشتم نه گر

 یانگشتابرداشت و به دور پاهام چرخوند. با چسب زخم   یلیکرد. باند استر  یاز هر احساسات  یخال
زد. دور و اطراف پام کبود   یم رونی انگشت ها و ناخن ها ب یکبود شده ام رو پوشوند. خون از ال به ال

 شده بود و متورم. دستم رو گرفت و گفت: 

 طور شد؟   نیکه ا یدی_چقدر رقص 

 گفتم:  یو با سرد دمیکش رونی دستش ب یرو از تو دستم

 نداره.  ی_به تو ربط 

ه اتاق مهمون رسوندم و در  شده بهم نگاه کرد. کنارش زدم و از جا بلند شدم. لنگ لنگان خودم رو ب  پکر
تخت گلوله شدم و دستام رو به دور زانوهام   یسرد شدم. تو خیباره مثل کوه  ک یرو محکم بستم. به 

 گفت:  یکرد و م  یم  یکرد. بهم دهن کج یکار نم گهیانداختم. فکرم د

 .ی عشق یبازنده  هی_تو 
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  یاالن اون عاشقت بود ول یدونست یاگه م یچ یعنی عشق  یدون  ینم  ست،ین  تی حال یچ ی_تو ه
 .یگند زد شهیمثل هم

  هیخواستم! به من چه اون عاشق   یحرف ها رو بشنوم. نم نیخواستم ا یرو محکم بستم، نم چشمام
 من نبود.  شیبود. به من چه دلش پ گهینفر د

 *** 

خونه  یکه تورفتم   یم رونی ب ییاتاق حبس کرده بودم، فقط زمان ها یروز بود که خودم رو تو  چهار
و    ادیخواستم به دلم  عادت بدم تا با نبودنش کنار ب یاالن م نیاز هم  یدلتنگش بودم. ول داینبود. شد

  یرو م  شمامدادم و چ یم هیکرد، سرم رو به در تک یپشت در و صدام م  ومدی یبسازه. هر موقع م
زد، اصرار داشت بفهمه چرا   ی. باهام حرف مرهی شد قلبم آروم بگ یصداش هم باعث م  یبستم. حت

  ونمونیراهرو م هیدو روز اول بود. بعدش اندازه  یها فقط برا نیا یهمه  یچرا ناراحتم. ول م،یستین
و زانوهام رو   وردمدر سرخ یمن رو. رو ینه اون صدا دم یشن  یاون رو م یفاصله افتاد. نه من صدا

گوشم رو به در چسبوندم. ترو خدا حرف بزن،  و  دمیاز جا پر اقیدر بلند شد، با اشت یبغل کردم. صدا
  دنیخواستم از جا بلند بشم که با شن ی . مدمینشن ییمنتظر شدم صدا یبزار صدات رو بشنوم. هرچ

 . لرزون ییو صدا تمیر  یخوند، با کم ی رو م  یشدم. شعر  خکوبیصداش، در جا م 

 _دلم تنگه پرتقال من  

 سبزه قلب زار من  گلپر

 تو  یببخش از برا منو

 ارمی م یکه بخوا یچ هر

 دل   نیو َمتل نازن َاتل

 خوب و مهربونه   یزندگ

 یغمو شاد نی و بوش هم عطر

 و بزرگمونه  کیکوچ
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  دیمن از جا پر دنیداده بود. با د  هیتک واریدر رو باز کردم. کنار چارچوب در به د  ارم،یطاقت ب نتونستم
 و گفت: 

 ؟ ی_خوب 

  تی نها دیدادم. با  یچهار روز رو هدر م  نیا دینداشتم. نه با یطاقت دور  گهیکردم لبخند بزنم، د یسع
 کردم.    یاستفاده رو م

 _خوبم. 

 .  دیکش شیزد که قلبم رو به آت یلبخند

 کشه. ی انتظارت رو م زی م یرو یتزای_خوبه، پ

که به  دمشیسمتم دهنم بردم. د  برداشتم. به یا کهی نشستم و ت زی م ی! چقدر گرسنمه ام بود. روتزایپ
 کرد. موندنت واقعا محاله.   یبا لبخند بهم نگاه م نهیداده بود و دست به س هی چارچوب آشپزخونه تک 

 بخور.  اینگاه نکن، ب ی_اون طور 

 برداشت.   تزایپ ینشست و تکه ا زی اشاره از من بود که با عجله پشت م هیمنتظر  انگار

کنار   هیقض نیبا ا دیبا گهی. اون مال من نبود، دمیزد یکدوممون حرف نم  چیغذا خوردن، ه انیپا تا
 . امیب

 پرواز دارم.  گهیسه روز د ی_برا

 نگاه کردم و گفتم:  تزایپ یکارتون خال  به

 . ی_موفق باش 

 ن؟ ی_هم

 بگم؟ یخوا یم  ی_پس چ

 و گفت:  دیدندون کش ری رو به ز شییمکث کرد، لب باال  یکم



 ی آقا و خانم صوف 

611 
 

 .یچ ی_ه

بلند شد. از جا بلند شدم و   ونی زی تلو یبعد صدا قهیاشتهاش کور شد و از جا بلند شد. چند دق نگارا
گرفتم  می شدم و تصم ییظرف شو نیماش  الیخ یچند روز رو جمع کردم، ب نیا ینشسته  یظرف ها

معلوم بود   ومدی یکه م یلمیف ی شد. از صدا یم  ریذهنم در گ یکم  یجور  نیخودم بشورم. حداقل ا 
 لمیبگ نشسته بود و مشغول ف نی ب  یاکشِن. دستکش ها رو از دستم در آوردم و وارد سالن شدم. رو

 شدم.  دنید لمینشستم و مشغول ف نیزم  یبود. کنارش با فاصله رو دنید

 مونم. یآپارتمان م نیا ی آخره که تو ی. روزهاگهید یجا هیبود و فکرم  ونیزیبه تلو چشمم

  ینداشته باشه. نم ییمعنا گهید ی سه روز، سه روز تا رفتنش مونده. مطمئنم بعد از رفتنش زندگ فقط
تمام شد و   لمیرقص نبودن، اگه باله نبود قرار بود چطور خودم رو سرگرم کنم. ف یدونم اگه کالس ها

 خاموش شد. چند لحظه مکث کرد و گفت:  ونیزیتلو

 ؟ یکتاب بخون هیبرام  یتون  ی_م

که به سمتم گرفته بود رو از دستش گرفتم. از جا بلند شد و به سمت اتاق   یتکون دادم. کتاب رو سرم
مسخره و پوچم رو   یفکرها ی. جلو ستادمیو تخت، سر جام ا نیزم  یلباس هام رو دنیرفت. با د

 داد و گفت:  هیگرفتم. به تاج تخت تک 

 جا.   نیا ای_ب

با فاصله. کتاب رو به دست گرفتم و مشغول  یتخت اشاره کرد. نشستم ول یبه کنار خودش رو و
 مشغول خوندن بودم، صدام رو قطع کردم و بهش نگاه کردم.  یساعت  میخوندن شدم. ن 

 .دم یبوس  یگونه اش رو به نرم  یخواب شده بود. چراغ رو خاموش کردم. خم شدم و رو غرق

شکمم جمع کردم   یام رو تو. پاهدم یتخت اتاق مهمان دراز کش  یسرو صدا اتاق رو ترک کردم و رو یب
 و به خواب رفتم. 

 

 



 ی آقا و خانم صوف 

612 
 

 

 

39 

که با دست خط آزاد نوشته  دمی رو د یبرگه ا خچالی ی شدم، رو  داریاز خواب ب یروز بعد وقت صبح
 شده بود: 

 آماده باش.   کی _ساعت 

 بودم.  دهیدوازده، چشمام گرد شد. چقدر خواب  یرو یعقربه  دنیساعت نگاه کردم، با د به

کردم و   یحمام عیشد که دوش نگرفته بودم. سر ی م یعجله به سمت حمام رفتم. دو سه روز  با
از   یک یبه خودم زدم.  یپشت سرم بستم و عطر  یموهام رو با سشوار خشک کردم. به صورت گوجه ا

  یبه رنگ خاکستر  یه همراه شلوار پاچه پاکتبود به تن کردم. ب دهیکه آزاد برام خر یمشک  یشنل ها
  یمشک یساده  یسرم گذاشتم. کفش ها ی. کاله ست شلوار رو روینازک مشک یعمود یبا خط ها

 زنگ خونه بلند شد.  یشده بود؛ صدا کیرو به پا کردم. ساعت 

. به سر موقع! به سمت در رفتم و بازش کردم، آزاد با دست گل بزرگ آفتاب گردون وارد شد درست
 سمتم گرفت و گفت: 

 _بفرما. 

 بهم نگاه کرد و گفت:  نیی کردم. از باال تا پا یلبخند دسته گل رو گرفتم و تشکر  با

 م؟ ی_بر

 . می_بر

کردم نتونستم دستم رو بهش ندم، محکم فشرد. سوار آسانسور   یرو به سمتم گرفت، هر کار  دستش
 رو به راه انداخت؛ کمربندم رو بستم و گفتم:   نیرو زد. ماش نگیپارک  یو دکمه  میشد

 م؟ یر ی_کجا م 
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 . ینی ب ی_م

 مونیروز عروس  ادی م،یکجا اومد دمیکوه فهم یرفت برام آشنا بود، با توقف جلو  یکه م یر یمس
بود و   دهیشدم و به کوه نگاه کردم. سر راه سمبوسه خر ادهیپ  نی. از ماشینی ریش  یافتادم. چه خاطره 

کرد.   یمکوه رفتن رو دلچسب  ومدی یکه م یو باد خنک   یابر  یشد. هوا ادهیسمبوسه پ یها لنیبا نا
. باد سردتر شده مینشست  یقبل یکرد. همون جا یلحظه هم ول نم هیدستم رو  م، یبا هم از کوه باال رفت
کردم نوک   یشدم. حس م رهی هم نداشت خ  یادیچندان ز یپامون که فاصله   ریبود. با لبخند به ز

مشغول  ولعشده رو به سمتم گرفت. با   یچیکاغذ پ یدماغم از سرما قرمز شده بود. سمبسوسه 
زدم و با   ی اد مگرفت، با هول ووال زبونم رو ب  شیخورده بودم و دهنم آت ادیخوردن شدم. سس تند ز

 گفتم:  یم  غیج

 سوزه چقدر تند بود. ی_م

 آب رو به دستم داد و گفت:  یخنده بطر  با

 ؟ یز یر یقدر م نیا ی_مگه مجبور 

 رفت گفتم:  نیسوزش زبونم از ب ی. وقتدمینفس سر کش هیرو  آب

 کردم کچاپه.  ی_فکر م

 شد و گفت:   رهیرو به رو خ  به

 ؟ یکن  ی _باز هم ازدواج م

تونم با   یاون بود. نم یقلب من برا یخواستم واقعا؟ فکر نکنم. چون همه  یم کرد، مشوکه ا سوالش
 شدم و گفتم:  رهی تقسمش کنم. به رو به رو خ یا گهیکس د

 دونم.  ی_نم

 گفت:  زیت

 . یممکنه که ازدواج کن یعن ی_پس 

 رو عوض کردم و گفتم:  بحث
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 شه؟  یم یچ یکه بر  نی_بعد از ا

دم که  یانجام م  یجور  هی یدم. ول یطالقمون رو انجام م  یمونم، از همون جا کار ها ی_اون جا م
 خانواده ات نفهمن. 

 کرد. سرم رو تکون دادم و گفتم:  یانصاف چه راحت در مورد طالق صحبت م  یگلوم رو گرفت. ب  بغض

 . یکن  ی_خوب م

 انداخت و گفت:  ینگاه بهم

 سردته؟  ،ی_سرخ شد

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 خوام برم.  یشه، م  ی_داره سردم م

و   میشد نی . سوار ماشمیرفت نییجا بلند شد، دستش رو به سمتم گرفت و بلندم کرد. با هم از کوه پا  از
بود که   یدم خونه پارک کرد، تلفنش زنگ خورد و انگار تماس مهم  یبه سمت خونه حرکت کرد. جلو

 گفت: 

 گردم.  یبرم، شب بر م دی_من با

لب دادم. وارد خونه شدم و لباسام   ری ز یخونه رو به سمتم گرفت. از دستش گرفتم و خداحافظ  دیکل
رو درست کردم،    یسر خودم رو گرم کنم. مواد ماکارون یآشپزخونه تا با آشپز  یرو در آوردم. رفتم تو

که صحبت   ن یا ازتلفن خونه به صدا در اومد. دستام رو با دستمال پاک کردم و تلفن رو برداشتم. قبل 
 : د یچی گوشم پ یتو یدختر جوون  یکنم صدا

حتما باهام    یشنو یدلتنگم. اگه صدامو م یلیصبرانه منتظرم. خ  یپس؟ ب یایم  ی_الو؟ آزاد؟ عشقم ک
 . منتظرتم. ریتماس بگ

شد تماس مصادف شد با افتادن تلفن از دستم. دهنم خشک شده بود، دستام به لرزش افتادن.  قطع
 شد. یتر به عذابم اضافه م شینشستم و دستم رو به سرم گرفتم. هر لحظه ب  نی زم یرو
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رو گرفتم. ازشون خواستم هر چه   یو ناز  کای مل یلرزون شماره   ییبا دست ها د،یترک  یداشت م دلم
از  دنمیبود. با د  دهیامونمو بر ه یکه بچه ها برسن، گر  یساعت میرو بهم برسونن. تا ن  زودتر خودشون

 هر دو به خودشون اومدن و بغلم کردن.  ه،یگر ریزدم ز یبلند یتعجب چشماشون گرد شد. با صدا

 شده؟  ی_چ

 ؟ یکن  یم هیچرا گر زمی _عز

 با حرص گفت:  کایدادم. مل حی ماجراها رو توض یهق هق هام همه  ونیم

 . شعوریب  ی_آزاد...ب

 گفتم:  ونمیگر یرو برداشتم و با صدا دستمال

 _بهش فحش نده.

 گفت:  ی با نگران یناز 

 ؟ یکار کن یچ  یخوا ی_پس تو م 

 .ادی از دستم بر نم ی_کار 

 ؟ یکن  یره تو فقط نگاش م یشه؟ عشقت داره م ی_مگه م

 نقطه ضعفم، منفجر شدم.  یکه دست گذاشته باشه رو انگار

 تونم بکنم.  ینم یغلط چیپس من ه  ستیهم دارم؟ اون عاشق منه؟ نه ن  یا گهید ی_مگه چاره 

 شونه ام گذاشت و گفت:  یبهم نگاه کرد. دستش رو رو  یناراحت با

 شه. یدرست م  یدلم آروم باش، همه چ زی _عز

 بغض گفتم:  با

 شه.  ی_نم
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عنوان دلگرم کننده نبود،   چیزدن به ه یکه م  ییبا بچه ها دردو دل کردم، حرف ها یسه ساعت دو
کرد. آزاد تا ساعت دوازده شب  یحالم رو بهتر م  کمی که باهاشون صحبت کرده بودم  نیفقط هم

چارچوب در ظاهر شد.   یتو ختهیبهم ر ییکه برگشت خودم رو به خواب زدم. با موها یبرنگشت. وقت
سرم باال   یدر کنار رفت. پتو رو تا رو  ی. بعد از جلوقهیدو دق یک ی دیداخت؛ مکث کرد شابهم ان یگاهن

  ییتو چه معنا یآهنگ برا نیبود. ا ستیاتاقش اومد. باز هم حواسم ن یآهنگ از تو ی. صدادمیکش
 فکر ها چشمام گرم شد و خواب رفتم.  نیداره؟ حتما به ماهرخ ارتباط داره. با هم 

 *** 

 . دیبار ی! از جا بلند شدم، بارون با شدت مشهیهم  یرفت، برا یفردا م گه،ید روز کی فقط

روشن بود. با   مهی ن رونی ب ی رهی ت یخونه به خاطر ابر ها یانگار حال دل من رو داشت. فضا آسمون
به   ینارنج یو شلوار سنباد یتاپ مشک هیکه به پا داشتم، وارد آشپزخونه شدم. فقط  یشلوار سنباد

شده  دا یپ کمنبود، چقدر  یظهر بود. از آزاد خبر  کیپام بود. قهوه رو آماده کردم تا بخورم. ساعت  
ازش   یخبر  چیه دمیمنتظر شدم د یاپن نشستم و مشغول خوردن قهوه ام شدم. هرچ یبود. رو

گرفتم.  رو برداشتم و باهاش تماس لمیزد. موبا یگذاشته بود و نه قبل رفتن حرف  یاداشتی. نه ستین
 پشت خط به اعصابم خدشه انداخت.  یصدا

 باشد لطفا بعد.... ی_مشترک مورد نظر خاموش م

گشتم و  یخونه ول م یکه شب بشه تو یاپن انداختم. تا موقع یرو رو لمیرو قطع کردم و موبا  تماس
 . دمیهم از کتاب نفهم یچ ی رفت، ه جیخوندم. سرم از اون همه تاب خوردن گ یکتاب م

ازش نشده بود، آرومو   یخبر  چی اپن نشسته بودم، هنوز ه یرو  یکی تار یدوازده شب بود، تو ساعت
 شر شر بارون بود. یصدا  د،یچی پ  یخونه م یکه تو ییقرار نداشتم. تنها صدا

 ی. بوکه کف آشپزخونه افتاد دمیاش رو د  هیاز جام تکون نخوردم. سا دم؛یباز شدن در رو شن یصدا
 . دمیعطرش رو نفس کش 

 . ییجا نی_ا

 ؟یجام، تو کجا بود نی_من ا
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 _رفته بودم تا جدال با خودم رو تموم کنم.

 ؟یدی هم رس یا جهی_به نت

 دونم.  ی_نم

اپن  یرو خوندم. فنجون قهوه رو کنارم رو  یاش ناتوان افهی. از قستادیسمتم اومد، رو به روم ا به
 م: حرفش شوکه شد دنیگذاشتم. با شن

 _دلم تنگته.

 کرد:  یکرد، کنار گوشم زمزمه م کمیرو نزد  سرش

 _پرتقال من. 

 اون شعر افتادم، زمزمه اش کنار گوشم بلند شد. ادی

 _من رو ببخش. 

  د،یچیدستاش به دور کمرم پ  ؛یز ی تر از هر چ شیخواستم، ب یرو آروم تکون دادم، اون رو م  سرم
 . دمیشکسته شدن فنجون رو شن  یصدا
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اومدن آزاد،  رید شب،ی. مغزم از کار افتاده بود. ددیکش یم  ریچشمام رو باز کردم، بدنم ت  یخستگ با
و از جا بلند   دمیچ یگرفت. ملحفه رو به دور خودم پ   یدیکمر درد شد دم،یاز جا پر  هوی اون اتفاق. 

افتاد. نگو که  تپشخونه نبود. امروز، جمعه! قلبم به  یرفتم. نبودش، تو  رونی شدم، با عجله به سمت ب
 ام به هوا رفت.  هیچسبوندم. گر وار ی. کمرم رو به دینگو که تنهام گذاشت ،یرفت

خواد   یم  دمیزد. من احمق نفهم  یحرف م دنیحرفاش، زمزمه هاش دم گوشم افتادم، از بخش ادهی
 . دیاپن، دستم لرز یرو یتکه کاغذ دنیگرفتم، با د واریام رو از د هیبذاره بره. تک

 شناختم. دست خط آزاد بود. ی دست خط رو م  نیبه سمتش رفتم، کاغذ رو برداشتم؛ ا  آروم

 خوندم.  یآروم یصدا با

 ما بود.  دارید نیآخر شبی_ د

تو سفت و    ی. ولمیکن  یما از ترس آرزوهامون رو رها م دم،یکه به عمرم د یهست یکس  نیتر یقو تو
 منصرف کنه. دنیتو رو از سخت جنگ ت ی . نذار عدم موفقیستادیسخت به پاشون ا

 مراقبت کن.   یاز جواهرم به خوب ،یمن از الماس با ارزش تر  یبرا

 .آزاد
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نبود. به زور خودم رو   دنینفس کش ی. هوا برادیچرخ  یبه دور سرم م  ای از دستم افتاد، انگار دن کاغذ
  یرو دی. به کلدمیپوش یرو به تن کردم، شلوار ساده ا دیکه به دستم رس یهود  نیبه اتاق رسوندم. اول
 رونیو از ساختمون ب تمرو برداش  دیجا برگردم. کل نیخوام به ا یدونم که باز هم م یاپن نگاه کردم، م 
رو   نیبار سنگ  نیبشم، طاقت تحمل ا یخواستم خال  یبلند کردم، م  یتاکس نی اول یزدم. دستم رو برا
تا    نمش،یکه دوباره بب  نیخواستم بدون ا یشدم، آدرس فرودگاه رو دادم، نم  ادهی پ ینداشتم. از تاکس

 گفتم:  یبلند یبود. با صدا  سترسرو به جون بخرم. پام به لرزه افتاده بود، از ا دنشیابد ند

 ن؟ی شه تند تر بر ی_آقا م

 بهم نگاه کرد و گفت:  نهیآ یتو از

 شم.  یم مهیشه خانم جر یتند تر؟ نم  نی_از ا

 گفتم:  یکالفگ با

 دم، فقط زود تر.  یپولش رو م ستی_مهم ن

 . ی_باشه آبج 

 یدیبا هم بهم هجوم آورد و احساس حالت تهوع شد یاضافه شد، استرس و نگران  نیسرعت ماش  به
. از شانس بدم، به ادین  شیپ کی کردم تراف یدهنم رو گرفتم، دعا م یبهم دست داد. با دست جلو

 .  هیگر ری. کم مونده بود بزنم به زدمیپام کوب ی. مشتم رو رومیبر خورد  کیتراف

 کشه؟ یطول م کیتراف نی_چقدر ا

 ساعت.  میطوره، کم کمش ن  نیتهران هم یها کی_تراف

 بمی ج یخودم رو بهش برسونم. از تو  دیشدم، با یم ادهیپ  دیتونستم تحمل کنم. با یساعت نم می! ننه
 . دمیپر رونی ب  نیانداختم، با عجله در رو باز کردم و از ماش یصندل  یبرداشتم و رو یپول

شدم و خودم رو به   یپاهام به گز گز کردن افتاد. وارد کوچه ا دم،یدو یها با عجله م نیماش نیب از
دستم رو بلند   یتاکس نیاول یو برا  ستادمیرسوندم. نفس نفس زنان کنار جاده ا یا گهید ابونیخ

 سوار شدم، به راننده گفتم:  یکردم، وقت
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 .مینخور  کیبه تراف ن یبر بر انی_آقا لطفا م

 دیطول کش  قهیدق ستیبهتر بود. حدود ب هیاز قبل نیماش  نیرو تکون داد، خدا رو شکر سرعت ا  سرش
 و به سمت فرودگاه پرواز کردم.  دمیپر  رونیب  نی. با عجله از ماشمیتا به مقصد برس

افراد حاضر در   یرو با قدرت هول دادم و به سمت داخل پرتاب شدم، به اطراف نگاه کردم، همه  در
بلند شد، ناخودآگاه سرم به سمت صدا   یدختر  غیج  یفرودگاه در حال جنب و جوش بودن، صدا

رو پشت سرش   یافتاد. مرد چهارشونه با کت سورمه ا یصورت  یبا موها یچشمم به دختر  د،یچرخ
ه به شه نشناسمش. با عجل ی آزاد بود، مگه م نیا ایبه سمت مخالف در حرکت بود. خدا هک دمید

 :دمیبشه، داد کش  یخواست سوار پله برق  یم دم،یسمتش دو

 _آزاد!

آروم به   ی. پله برق نهی جا بب نی من تعجب کرد، انگار انتظار نداشت من رو ا دن یبا د د،یچرخ  سرش
چشمام جمع شد. دست لرزونم رو باال آوردم و   یاشک تو یبردش، بغض گرفتم. هاله ا یسمت باال م
  د،یرس  یرقپله ب یکرد، فقط نگاه و نگاه. به انتها  ینم یحرکت  چیتکون دادم. ه یخداحافظ  یبه نشانه 

گونه   یسردم رو یکرد و اشکا زیمحو شد. بغضم لبر دمیکه برداشت، از د  یسرش رو برگردوند و با قدم
 . ختیهام ر

 *** 

از اون جا شروع شده بود نگاه کردم، احساسات من همون لحظه شکل گرفت.    زیکه همه چ یبه کوه 
  یی. همون جادمیلرزون از کوه باال کش ییبرسونمشون. با پاها  انیجا به پا نیکاش بتونم حداقل هم 

و   دیچی پ یهق هقام م  ینگاه کردم. صدا  شیخال ینشستم. با بغض به جا م،ی نشست یم شهیکه هم
 شد.  یم اکو

 : دم یکش یم غی هق هام جهق  ونیم

 شد.  یآسون تر م زیدادم. اون موقع همه چ یوقت بهت دل نم چی_کاش ه 

 یادی درد ز نیبه من طاقت بده، ا  ایشهر نگاه کردم. خدا  یپر از اشک به چراغ ها ییچشم ها با
  یازدواج صور  هیها از  نیا یهمه  اد،یشده بود. به نظر خنده دار م لیتبد زیی. زمستونم به پا نهیسنگ
 نشد. یوقت واقع چیکه ه یاومد، ازدواج شیپ
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 شور خون رو حس کردم.   ی. مزه دمیلبم رو به دندون کش دم،یکوب نیزم  یمشتم رو رو 

 .یخودت کرد ریدل من رو اس ،ی_تو برد

 زدم. یانگار توهم م دم،یشن  ییصدا

 ا؟ ی_رو

بار محکم پلکام رو   کی د؟ید  یمشد، خودش بود؟ چشمام درست   یرو برگردوندم، باورم نم سرم
 لرزون از جا بلند شدم. یی. با زانو هاستادهی هنوز سر جاش ا دمیباز کردم د  یبستم، وقت

 .دهیحرفام رو شن دمیفهم  یکرد، چونه ام به لرزه افتاده بود. از نگاهش م   یتعجب بهم نگاه م با

 لرزون گفتم:   ییهوا تکون دادم و با بغض و صدا یرو تو دستام

 من عاشقتم. دوست دارم.  ؟یشد ؟راحتیخوا یم یچ گهی_د

سرش رو کج کرده بود و با   دم،ید یچشماش برق اشک رو م  یگفتم، تو یآخر رو با داد م   جمالت
 کرد.  یفشردن لباش بهم نگاه م

 که...  یخوشحال  ،ی_تو برد

 یید و نذاشت حرفم رو تموم کنم، صورتش رو عقب برد و با صداقدم خودش رو بهم رسون هیبا  
 لرزون گفت: 

 .  ستی_ترک کردن تو کار من ن

 تونستم درست حرف بزنم:  یاشک بهش نگاه کردم، نم با

 ؟ ی_برگشت

 چشمامون حلقه بسته بود. دستم رو وارد موهاش کردم.  یرو تکون داد، هر دوتامون اشک تو  سرش

 تونم ترکت کنم.  یمگه م قلب و جون من، ی_تو شد

 زبونم بند اومده بود. ی بزنم. از خوشحال یتونستم حرف  ینم یعن یزدم،   ینم یحرف 



 ی آقا و خانم صوف 

622 
 

 . یقلبم باز کرد یوقته جات رو تو  یلیخ دمیبه خودم اومدم که د ی_حواسم بهت نبود، وقت

 زدم، دستاش قاب صورتم بود. زمزمه کرد:  یاشک هام لبخند  ونیم

 .  یکن  یتر از اون چه که فکرش رو م شی _دوست دارم، ب

  یلبام پاک نم  ی. لبخند از رومیزد یاز بارون رو قدم م  سی خ  یها ابونیتو دست هم با هم خ دست
کردم. با لبخند بهش نگاه   ی. خدا رو صد هزار مرتبه شکر میشد، دوست داشتم داد بزنم ازخوشحال

 کردم و گفتم: 

 شه؟ یم  یچ نی_بعد از ا

 زد.  یبرق م  ی چشماش خوشحال یرو برگردوند، تو   سرش

 کنم. یتو رو خوشبخت م م،یش  ی_خوشبخت م

 ذهنم بود رو به زبون آوردم:  یکه تو یشونه اش گذاشتم. سوال یرو سرم

 ؟یکرد دامی_چطور پ

 .  دیجا به ذهنم رس هیفقط  یاون جا نبود یه تلفن خونه و عمارت زنگ زدم، وقت_ب

 ؟ ی شد که برگشت ی_چ

  یاز قلبم رو جا گذاشتم. زندگ کهیت  هیکردم   یکرد. حس م یذهن و قلبم اسم تو رو صدا م  ی_همه 
 . ستیسر جاش ن یچ ی انگار ه یشه، تو نباش  یم لیمن با تو تکم 

 انگار قلبم رو از جا کندن. ،یرفت  دمیفهم  ی_صبح وقت 

 : دم یپشت دستم زد؛ پرس یرو یا بوسه

 کجا؟  میر ی_م

 خودمون.   ی_خونه 

 پس؟  ی_عمارت چ 
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 . میکن یرو شروع م  یدیجد یزندگ م،یش  ی. ما جدا مست یما ن  ی_عمارت جا

 ما کجاست؟  ی_خونه 

 . ی_هر جا که تو بگ

 _آپارتمان. 

 موهام زد.  یرو یا بوسه

دونستم   یشده بودم. همه جا رو دنبالت گشتم. فقط م  وونهید ،یافتاده بود ری برف ها گ یتو ی_وقت
 یتو یتو بود و وقت شی رفتم فکرم پ  یبود. سر کار م نی ری کارات برام ش ینجاتت بدم، همه  دیکه با

 خونه بودم چشمم همش دنبال تو بود.  

 _پس من هم بردم؟ 

 .یوقت بود که برده بود یل ی_خ

 گفتم:  یآروم ینتونستم که نپرسم، با صدا  یذهنم بود، ول یتو یآزار دهنده ا سوال

 شد؟   ی_پس گلرخ چ 

 رسونم.  یم انیتماس داستانش رو به پا هی_با 

 شدم و از ته دل گفتم: رهیخ  شیمشک یرو باال گرفتم، به چشم ها سرم

 _دوست دارم مرد من. 

 : دم یشونه اش گذاشتم، صداش رو از کنار گوشم شن  یرو رو سرم

 ؟ی خانم صوف  می_کجا بر

 " اون هم از زبون آزاد، غرق لذت شدم. ی"خانم صوف یجمله  دنیشن  با

 . میکن  یاون جا زندگ میخوا ینم گهیکه ما د میبه همه بگ دیامروز با نیعمارت، هم  می_بر
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شد من هم   ی. خنده هاش باعث ممیدیو خند میبا هم گفت یراه کل  یرو به حرکت در آورد. تو  نیماش
دلم نشست. بهش نگاه کردم و   یتو  یعمارت، استرس دنیدلمم گرم بشه. با د ،یبه قول ای بخندم 
 گفتم: 

 ؟ یکنه چ  ی_اگه بابا بزرگ لجباز 

 در رو باز کرد و گفت:  وم یدستش گذاشت. با ر ری پام بود برداشت و ز یرو که رو دستم

 .میکن  یم  شی_راض

 زد و گفت:   یاز استرسم کم شده بود. لبخند دم،یکش یق یعم  نفس

 .میوقتشه که بر ،یشو خانم  ادهی_پ

 . میدست هم قدم برداشت یشدم. به سمتم اومد، دست تو ادهی پ نیزدم و از ماش  یپر استرس  لبخند

. به سمت سالن اشاره کردم، سرش رو تکون  ومدی یم  ییرای سر و صدا از سالن پذ م،یسالن شد وارد
نگاه ها به سمت ما   یهمه  م،یشد. با هم وارد سالن شد یلحظه هم دستامون از هم جدا نم هیداد. 

 رسا گفت:  یی برگشت. آزاد با صدا

 _سالم به همه.

 بابا بزرگ نگاه کرد و گفت:  به

 . دارم ی_پدر جان، صحبت مهم

 دستش رو چرخوند و با خنده گفت:   یتو حی بزرگ تسب  بابا

 _بگو داماد.

 کرد. ادامه داد: قیمحکم تر شد. سرش رو چرخوند و با نگاهش آرامش رو بهم تزر دستم

 .میعمارت بر نیاز ا میخوا ی_م



 ی آقا و خانم صوف 

625 
 

  یرفت. سکوت همه جا رو گرفته بود. نم  نیلبخندش هم از ب  ی. حتستادیبابا بزرگ از حرکت ا دست
هو از جا بلند   کیشد.  یتر م  شی تر. استرسم هر لحظه ب   شیب  دیشا ه؟یشد، پنج ثان هیدونم چند ثان

 شد، دستش رو به سمت آزاد نشونه گرفت و گفت: 

 ؟ ی سنت ما رو بهم بزن یخوا یم ؟یگ  یم یچ  یفهم ی_تو م

 گفت:  تی با جد آزاد

 . میکن یخودمون جدا زندگ   یبرا میخوا یفقط ما م ست،ی _قصد من بر هم زدن سنت ن

 بزرگ به من اشاره کرد و گفت:   بابا

 خواد؟   یدختره م نیا ن؟ی_ا

 سرخ شده داد زد:  یصورت  با

 دم.  ی نم  یاجازه ا نیمن همچ یدون  ی_مگه تو نم

 آروم گفتم:  ییصدا با

 _بابا بزرگ من... 

 زد: داد

 بود جواب؟  نی ا دمیهمه زحمتت رو کش  نی_ببر صدات رو، ا

دستش گذاشت و   یبزنه که زن عمو دستش رو رو یدهنش رو باز کرد تا حرف  ای رفت. دن ری به ز سرم
  یرو شعله ور تر م   شیصحبت نداد، وگرنه با حرفاش آت  ینزنه. خدا رو شکر که اجازه  یاشاره کرد حرف 

 کرد. دادمهر از جا بلند شد و گفت: 

 . میخونه بر  نیاز ا میخوا یما م نه،یمن هم هم می_تصم

دستش با    یک ی . ندیبه سمت دادمهر چرخ  ی. به آرومومدی یخونش در نم ،یزد  یبابا بزرگ کارد م به
 بابا بزرگ از جا پروندم. یاسترس به من نگاه کرد. لبم رو گاز گرفتم، صدا

 ؟ یایروم در م  یبه پات که االن تو ختمیکم ر ؟ یگ یم یچ گهی_تو د
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 عمو گفت:  زن

 که... نهیدادمهر فقط منظورش ا _بابا جون

 _تو ساکت عروس. 

 و گفت:  دیانداخت. بابا بزرگ به سمت همه چرخ ریو سرش رو به ز دیعمو از جا پر زن

 سنت رو بشکنه.   نیکس حق نداره ا چیکه من زنده ام، ه  ی_تا وقت

آشپزخونه شد  خانم با هول و وال وارد  هی. سم میدیبلند شد، ناخودآگاه به سمت در چرخ یغ یج یصدا
 زد:  ادیو فر

 گرفته.   شیگرفته، آت شی_آشپزخونه آت

باز موند، مغزم از دستور دادن متوقف شده بود. همه به هول و وال افتادن و با سرو صدا از   دهنم
 و گفت:   دی. آزاد دستم رو کشرونی سالن خودشون رو انداختن ب

 . ای_عجله کن رو

 . دیکش یسرک م رونیاز آشپزخونه به سمت ب  شیشدم. آت دهیبه حرکت افتادن، به دنبالش کش پاهام

. همه به میشد یم دهیکش شی همون سالن به آت یزود ما رو خبر کرد، وگرنه تو   یلیخانم خ  هیسم
آزاد چنگ زد و  یبه بازو رون،ی فرستادن ب ی. بچه ها رو اول ممیبه حرکت در اومد  یسمت خروج

 گفتم: 

 خدا.  ای_

 .رونیب  میر یاالن م ست،ین یز ی _آروم باش چ

شکسته   یبلند  یآشپزخونه با صدا یها شهیش م،یدیپر رونیکه از عمارت ب  میبود  ینفرات  نیآخر جزو
گرد شده به عمارت در حال سوختن رو به   یی. با چشم هاومدی یم رونی ب شی شدن. از پنجره ها آت 
 از کنارم بلند شد:  غیج یروم نگاه کردم. صدا

 _بابا جون. 
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 داد زد:  رامی. عمو بامیدیبه سمتش دوافتاد. وحشت برم داشت،  نیزم  یبزرگ دست به قلب، رو  بابا

 آمبوالنس.  نی_زنگ بزن

 سوزه. یعمارت داره م ایخدا  د،یهم زنگ بزن ی_به آتش نشان

 گفتم:  یناراحت با

 سوزه. یات هم االن م هی_آزاد هد

 و گفت:  دیرو در هم کش  ابروهاش

 ه؟ی_کدوم هد

 . کالی موز ی_رقصنده 

 گفت:  یآروم  یبا صدا  د،یباال پر ابروهاش

 .نهی ماش ی_تو

 گفتم:  متعجب

   ن؟ی ماش ی_تو

 بابا بزرگ بلند شد:  یرو تکون داد. صدا  سرش

 _عمارت سوخت. عمارت با شکوهم خاکستر شد.

 .ن ی _دورش رو خلوت کن

  رونیکرده بود و شعله هاش از پنجره ها به ب تیبه همه جا سرا  شی. آتمیقدم به عقب برگشت دو
 لب زمزمه کردم:  ریدست آزاد دادم. ز بود. دستم رو به  دهیزبانه کش

 _تمام.  

 رو تکون داد:   سرش
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 _تمام شد.  

با سرعت از   یآتش نشان نی . ماشمیسر و صدا، از عمارت خارج شد یو ب م یرفت  نیسمت ماش به
 کنارمون رد شد و به داخل عمارت رفت. دستم رو لب پنجره گذاشتم و گفتم: 

 رفت.   نیاز ب می_تمام خاطرات تلخ بچگ

 ؟ یاراحت_ن

 خوشحال هم نبودم. سرم رو تکون دادم و گفتم:  ی فکر کردم، واقعا ناراحت نبودم، ول یکم

 . دیدونم، شا ی_نم

 هویقدم برنداشته بودم که  کی هنوز  م،یشد ادهی آپارتمان پارک کرد. از آسانسور پ یرو جلو  نیماش
 و گفتم: دمیکش یخفه ا  غیهوام، ج  یرو دمید

 ؟ یکن  یکار م ی_چ

 خنده گفت:  با

 . گهید میخوام وارد خونه بش ی_م

 خنده زدم به شونه اش و گفتم:  با

 آخه؟  یطور  نی_ا

 ابروش رو داد باال و گفت:  یتا هی

 بهتر از بغل من؟  ییچه جا  ؟ی_پس چطور 

  یضربان قلبش بهم آرامش م یاش چسبوندم، صدا نهیگه ساکت شدم، سرم رو به س یراست م دمید
 کرد و گفت:  داد. با پا در رو باز

 .یصوف   یخانِم آقا می_به خونه امون خوش اومد
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گونه اش گذاشتم، برق نگاهش قلبم رو به تپش   یرو  یو بوسه ا دمیرو به سمت باال کش گردنم
که   نیبابت ا م،یدیکه ما بهم رس   نیشکرت، بابت ا ایهم بود. خدا یانداخت. نگاهمون قفل نگاه ها

  باگذاشتم.  نیزم  ی. رویمن کرد یو مهم تر از همه، آزاد رو وارد زندگ یعشق رو فهموند  یبهم معن
 داشت.   یف یتوص  رقابل ی جا. لذت غ نیا ومدمی یبار بود که م نی لبخند به خونه نگاه کردم، انگار اول

لبام نشست، دستش به دور دستم و  یکرد. لبخند رو  یرو پل swayرو باال آورد و آهنگ   لشیموبا
 ری. زمیکرد دنیدستم رو دور گردنش انداختم و شروع به رقص د،یچی دستش به دور کمرم پ یکیاون 

 لب زمزمه کردم: 

 _دوست دارم. 

 خودم گفت:  یآروم تر از صدا یصدا با

 تر از تو.   شیب  دیشا ی_منم دوست دارم، حت 

 

   انیپا

 ث یحد

9/9/99 

  

 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

http://www.romankade.com/
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