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پشت سرم،روحم را آزار   یکویسا کیبِم موز یخفه  یو صدا زدی م امی نیو مشروب به ب گاریتند س یبو
 توانستمی م یبه راحت  اهویآن همه ه نیعاطفه را از پشت سر ب  یمستانه یخنده ی.صدادادیم

ها، رقص،پشت به آن   دانیچه مدت است که دور از م قای دق دانستمی دهم.خود من  هم نم صیتشخ
دستم نگاه   یمه ینشسته بودم و به جام مشروب ن یقرمز چرم یکاناپه یروشن رقص نور،رو  کیتار ریز
از دستم در رفته بود.اصال من آنجا چه  دم؟حسابشیکشی جام بود که سر م نی.چندم کردمیم
 . کردمی م یشمشاد نشسته،خانوم  ی در آن عمارت سنت  ستیبای م کرم؟االنیم

 کرد. شتریرا ب میروزها نیا یبه دلم چنگ زد و بغض خفه  میعظ یغم

بود و چشمانم همه   نی.سرم سنگدمیداخلش را نوش زیت  اتیمحتو ینفس مابق کیرا باال بردم و   جام
به دست که از    ینیخدمتکار  س  ی.انگار با خودم هم لج کرده بودم که برادیدی را مه گرفته م زیچ

و خودم   گرفتم دهی.جام را از خدمتکار اتوکش گرید یوانی ل  یعنی نیدم ،اباال بر شد،دست ی مقابلم رد م
زد. با   رونی ب امده یکش دیسف یسبزم کنار رفت و پاها ی.چاک لباس ماکس دمیکاناپه باالتر کش  یرا رو

بودم  رمقی و ب جیگ شد؟آنقدریچه م دیدی حالت م نی و مرا  در ا بودی م  نجای خود فکر کردم اگر او،ا
درون   گریتلخ د یاو جرعه   بردمهم نکردم.جام را باال   میپوشاندن پاها یتالش برا یاذره  یکه حت

گرفته بودم چطور آتش آن تهمت سوزان  را خاموش    ادیمدت کم  نی.در اختمیدهان زهر مانندم ر
زدم.مگر   یهر خند التماسم به او و باور نشدنش را فراموش کرد.ز یتا صحنه  خوردمی آنقدر م دیکنم.با

  کردیرو به عاطفه که نگران نگاهم م نباریارنگش کنم.جام را باال آوردم و فراموشش کرد،کم شدیم
 یپسر  یام کرد و خودش را از بازو حواله  ی.طناز چشمکدمینوش گرید یادادم و جرعه  ینشان سالمت

کرد.امشب قرار بود با که   زانید،آویکشی باال م یهامتصل به اتاق  یهاکه داشت دستش را سمت پله 
  شیبرا ریمانند عاطفه که تقد  یشدم از سرنوشت  یکفر  کرد؟باز ی م یبخوابد؟آرش،رضا،مسعود!چه فرق

 ! فی کث  ریرقم زده بود.تقد

حرکت از جا برخواستم.دامن بلند   کیدستم، پرمه یزدم و با جام ن امی لخت دم اسب یبه موها یدست
لذت    یوزنی و  از غرق شدن در آن همه ب کردیم ریگ میهابلند کفش  یهاپاشنه   ریز امیماکس

پهنش گرفتم و خودم را باال   یفلز  یهاها رساندم و از نرده.تلو تلو خوران خودم را به پله بردمیم
پله از دختر  کنارم خوردم،سرم را به  یکه رو یاو طعنه شدی پشت سرم کمتر م   کیموز ی.صدادمیکش

 ام. دوران انداخت و حالت تهوع را به جان معده 
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  یانفجار  کی اندام خود را با موز پروای را که دختر و پسر، ب  میروش یپ یپله صحنه  یزدم و از باال یدور 
توان  یه حتکرده بودم ک یرو ادهی ز یدن یاز نظر گذراندم.انگار امشب در خوردن نوش کردندی م میتنظ
رو بر گرداندم و   صدا.مشمئز از آنهمه ستادنیخود ا یپا یداشتن جام را هم نداشتم چه برسد رونگه

سکوت.تا حاال چند بار   یاخواست،ذرهی .دلم آرامش مدم یکنار، خودم را باال کش یهاباز با کمک نرده 
 ! یچه کار  یاند برااتاق باال االن رزو  نیچند دانستمی آمده بودم و م یباغ ستار مهمان 

گذاشتم و باالتر رفتم.سالن  امدهیکش  ریت یمعده یکنم،دست رو دایپ  یخال  یبتوانم اتاق  نکهیا دیام با
 میناتنظ  یهابا قدم  دهیآورده بودند.کمر خم ریرا گ یاگوشه یباال خلوت بود و تک و توک دختر پسر 

به جانم   ید،تنفر یرسی بسته به گوشم م  یکه از پشت درها ییهاآه و ناله  زیر یو گاه صدا  رفتمی جلو م
گذاشتم و با   رهی دستگ یبودنش دست رو  یخال دی، به ام دمیاتاق که رس نیتریی .به انتهاانداختیم

و  زدی پر نم  بود که در اتاق پرنده اریدر را با شدت باز کردم.بخت با من  دیچیکه در بدنم پ یادرد معده
اتاق برسانم،با   یبه باال ،خود را به گوشه اممعده اتی محتو یدر هجوم ناگهانمن راحت توانستم 

را باال آورم.آنقدر عق زدم و باال آوردم ،که اندامم به  یزهرمار  عیو تمام آن ما  نمیبنش نیزم  یروزانو
  یبرخاستم و خودم را تا تخت بزرگ دونفره  راستمیکنارم زدم و از جا ن  واریرعشه افتاد.دست به د

چرا اشک   دانستمی ام داشتم و نممعده ی.دست رودمیروبه سقف دراز کش  زکشاندم و طاق با میروروبه 
 . رفتیگوشم م ری و تا ز دیجوش یداغ از کنار چشمانم م 

  ریکه ز  یمحکم  یلیس یو نوا گفت ی که از دکتر زنان م اشی جد یکردم؟صدای با خود چه م داشتم
داشت و   شیگوشم را پر کرد و او با چشمان به خون نشسته چنگ در موها یگوشش نواختن،باز فضا

 خطابم کرد.   طانی ش رحمیچه ب

 .  یطانیخود ش  ،تویطانی ...تو ش؟یهست  یطور آدمتو چه-

  دانمی کرد. نم  رتریحرفش،چشمانم را بست و اشکم را سراز ی ن یآنهمه سنگ یادآور ی

و بلندم    دیکه مرا در آغوش کش یامردانه یهاتنش به جان نشست و دست یگذشت که بو چقدر
  دمید ییدستان او یام،خود را روآلود چشمان خستهمه یچشم باز کردم و   از پشت پرده  رمقی کرد.ب

 یای .فکر کردم چه روآوردی م ادیرا به   اششهیو صورت درهمش،غضب هم دیکشی نفس م نیکه سنگ
باد خنک   دنیو رس می.وارد باغ شده بودشدی بهشت مکه با او  یو اگر مرده بودم چه جهنم  ینی ریش

زبان فقط توانستم  ری .دوباره چشم باز کردم و زکردی م ارترمی اش ،هوشعطر مردانه بیباغ با ترک یفضا
 به زبان آوردم.   انیگواسم او را ناله
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 محمد شاهرخ،...محمد -

 به من جان دوباره داد.   اهویاو به دور از آنهمه ه  یو تک صدا رفتمی از داشتم از هوش م بایتقر

 نباش.  برمت،نگرانی م نجام،دارمینباش من ا ،نگرانیشنوی آال صدامو م-

دستانش بود و من در آن عالم   یمعصوم رو یبا چهره  ف یو نگاه نگرانش به دختر ظر زدی حرف م او
است،چطور از آنهمه شوکت و   ی مرد محمد شاهرخ واقع نیو ا ستین ایرو   نیاگر ا کردمی فکر م 

 میبود دهیبزرگش رس   نیچه؟به ماش رندیبگ  یلم یاز او عکس و ف نجاست؟اگریو حاال ا دهیشهرت نترس
و   دیکش رون ی ب بیاز ج  آمد،دستی م نیما به سمت ماش  دنینگران همراهش،با د شهیهم ری و بص

  یصندل  یما باز کرد و  محمدشاهرخ  با وسواس مرا رو ینگران شتافت. در را برا  نیسمت در ماش
  رونیعقب خواباند.ناخواسته با او چه کرده بودم و با من چه کرد؟محمد شاهرخ خود را از عقب ب

پشت فرمان نشست و ،گاز داد و دنده  ی.بدون معطل دیراننده پر  ید و با شتاب سمت صندلیکش
  نیشاش به  عقب ماسوار شود و با تمام توجه ری کرد تا بص یباغ انگار پرواز کرد.توقف  ی عقب تا خروج

عطر   یو بو شدمی را متوجه م نی ماش زیر یهاپدال فشرد.   تکان  ی،باز رو کی و بار کیتار یدر جاده 
نشان  یالعملعکس  توانستمی بودم که نم رمقی آنقدر ب گشتم،امای ها به دنبالش مکه هفته  یبدن

به  میرو مستقبه  شدم که از آن رو  ینور زرد یره یو خ  دیچک  نییچشمم پا یدهم.دوباره اشک از گوشه
 سمتمان

گوشخراش   یو صدا شدیم  کتری .نور هر لحظه نزدکردمی م  یوزنی .سردم بود و احساس ب آمدیم
 یآن پرت شدم به جسم آال کی ساخت و در  کی آسفالت،همه جا را تار یشده دهیکش یهاکیالست

 نچندان دور.   ی.آالشیچند وقت پ 

******************************************************* 

 دوم   فصل

قلبم   یتو شهیمن بود .تو تا هم   انوسی که تورو از دست بدم کابوس من بود ،آغوش آروم تو اق نیا
 .یوقت دار  شهیهم یمونی،واسه پش یموندگار 
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ما  ونیم  یشکیه گهیال دماهارو بهم زد، حا نیکه ب یاز کس  ریروبرومه ،غ شهی خنده هات هم  ریتصو
دست و پا   یعشق ب یعشقت بستمو، اون حتما مثل من تو ی،من دست و پامو تو ستیدوتا ن

 . ستیبا خودم مردم براش تا بعدا نپرسم از خودم هرروز چرا ن گمیهرروز م ست،ین

و از   دیلرزی م  زیکوچکم ر یخانه  یهاپنجره  یشهیرا آنقدر باال برده بودم که ش کی موز یصدا پروای ب
 کیکند،ی نثار روحم م نی نمازش بلند بلند فحش و نفر یفضول سر سجاده   یاالن شمس نکهیفکر ا
  ینرانسخ  ینصف ترک یو نصف فارس ستدیبا نییپا یهابود سر پله  هاکردم،االنی م فیک  ییجورا
 یباشم.خدا را شکر رابطه  هیزنان از خودش بدتر همسا  ش یهم پ شیهاکردن  یمنتظر چغل دیکند،با
که از   ی.با سوزش می.مردم صاحبخانه دارند ما هم دارکردم ی ندارد وگرنه اورا چه م ری با عمه ن  یخوب

و انگشت مجروح   داختمگاز ان یاز آب را رو یخال یکتر  بای تقر دیبه دستم رس اهی س یداغ کتر  رهیدستگ
پر آب جوش شد و   دمیسف ی کردم.خوب شد ماک صورت  سیرا با آب دهانم خ  االتی فکر و خ نیا

سر کار   میتصم  نیا یبرا  یرا نه.حت دیجد  یار یبدب یداشتم و حوصله ازی امروز واقعا به استراحت ن
قاشق کوچک پودر   باکردم و  رونی از سر ب یتصنع ی عمه را با نفس ری و ن ی نرفته بودم.فکر شمس

 کنان با   یو لب خوان زدمی مانطور هم مماکم را ه ینسکافه 

حال دلم  هیآمدم.چقدر آهنگش شب  رونی موش ب یعمه لونه ریبه قول ن یاز آشپزخانه آهنگ
داغ ماکم  عیاز ما ی کم اطی تنها مبل داخل سالن کوچک خانه انداختم و با احت یرو   بای بود.خودم را تقر

 گرید یاز جاها شترینه ب  سوخت،امای بود،هنوزم هم م  یانگشتم کاف یرا مزه کردم.همان بخار سوخت
مبل دراز کش کردم و با کنترل   یرا رو میگرد کوچک کنار دستم گذاشتم و پاها زیم یبدنم.ماک را رو

 آهنگ+. ری افتادم به جان تغ

  یرا همراه گریشد و همد یوارد مهمان نایبا م لیه سهک ییهاتا حاال هزار بار تمام صحنه  شبید از
. سوزش  لیسه  تفاوتی و ب  یاسکلت ینایم یروزمندانه یپ  ی.نگاههاآمدیچشمانم م یجلو  کردند،یم
که فکر   بود یدختران  یاز همه شتریب دانستندیهمه ما را نامزد هم م شی که تا چند وقت پ یمن یبرا
زرنگتر   هیخانوم از بق   نایم ای.گورندیمن را بگ یجا توانندی م لیبعد از کات کردن من و سه  کردندیم

با من و   ی به دوست  دنیرس یتالش کرد برا یلیکه خ یا بودن با آقازاده  یسال کم نبود برا کیبودند.
ها بهم  حرف   نیو ا یادیز یلی من خ یو برا یگذار یمن وقت نم  یکه تو برا  یالک یهابعد با بهانه

درد دلش   دانستم ی هفت خط و گرگ است.من که م یل یمن خ یبود برا دهیزد.انگار خودش هم فهم
آنهمه آشنا در   یام جلوشده دارحه یبخاطر غرور جر دی.بهرحال ،حال دلم خوب نبود حاال شا ستیچ
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نه تا حاال بطور کامل   یوقت امیگدل بستن به تنها مرد زند  یسال کم نباشد برا  کی دمیشا ای  یمهمان 
 یهاو مالقات   دمیدی نم  شتریدوبار او را ب یکی یوجود پدر را حس کردم نه برادر.درست بود هفته ا

عادت کرده بودم مرا دوست   شی کم و ب یاما انگار  یدورهم یها یهمان مهمان ایرستوران بود  ایما 
  یعقل را گوش دادم و وقت یب ی.نکند واقعا عاشقش شدم که حرف عاطفهنندی آقازاده بب لیدختر سه 

قرمز کوتاه   یرا آن لباس کوفت  امانه یاست پول کل حقوق ماه یهم در آن دورهم  لیگفت امشب سه 
 یها.با حرص دکمه نمیجان را بب  نایم شی رفتنم که آخر هم غمزه و غم  یو با او به مهمان دمیرا خر

  ینجای.اآوردی خدا شل کن سفت کن در م یشهیکه هم همکنترل  نیو ا دادمیفشار م  شتریکنترل را ب 
  یشتربرای و ب  دمیکش ونیزیتکرارش کردم و خودم را سمت تلو یاعصابم بود.با دهن کج  یآهنگ رو

 اعصاب تالش کردم. یخاموش کردن آهنگ رو

همون   اقتتیبود،اصن ل  گهید زیچ هیبرو بدرک،تو دردت  ر ی تو رو از دست بدم کابوس من بود...برو بم-
 خودت هفت خط و ....  ناس،مثلیم

 یخفه کردن آهنگ داشتم،که باالخره موفق شدم .صدا ی و هنوز با حرص تالش برا زدمیغر م داشتم
مبل به   یمرا از رو  نیند آهنگ داد و همبل یرا به صدا  شی خانه جا یاشهیدر ش دیشدن شد دهیکوب

 زدهی توانست س یک  یشدت.اصن شمس  نیصاحبخانه را داشتم اما نه به ا  تیهوا انداخت.انتظار شکا
 د؟ یایرا تا باال ب  کیبار یچهارده پله 

 آال،آال ، درو باز کن آال،....محسنم....اال. -

  دیسف یشهیاندام پسر نوجوان را از پشت ش  شدیتازه به خودم آمده بودم ،از همانجا هم م انگار
  یک یآورده بود؟چه طرز در زدن است؟.فکر کردم خوب است، کرد؟سر یچه م نجای.محسن ادید یرنگ
لخت بلندم را به   یدادم ،موها می به ابروها یاخم یکنم.عصب یرا سرش خال  امی شد تا دق و دل دایپ
کف  گذاشتمی حقش را م دیزد،بای بر هاشهیشت انداختم و سمت در شتاب گرفتم.االن بود که شپ

  دمیشن هاشه یپشت ش یکه نفس نفس زنان از دهان پسر نوجوان شتاب زه  یدستش،اما با حرف
 و تاب افتاد. چیدرجا خشک شدم  و مثل هر موقع از استرس دلم ب پ

 تو.  دهیرو راه نم   یو بسته کس  کشه،دریبخدا م کشهی داره رضا رو م  یفاط ا،آالی_آال ب

  یوقت زیرآرام درون  یاز فاط دمی ترسی نوجوان با عجله سمت در رفتم.م یرضا  یبرا  یپر از نگران ج،یگ
  یحت نکهیو با عجله در را باز کردم و بدون ا دمیکنار در کش زیآو یرا از رو اهی.شال سشدی م  یعصب
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زدم به زبان  ی بود و حدس م  ستادهیپله ها ا نییکه پا  یبه شمس یهتوج  ایبه محسن بزنم    یحرف 
  یروفرش  ییتوجه به دمپا یقرار داده بود،پس زدم و ب ش یها نینفر  ستیمحسن را هم در ل یترک
خانه را باز کردم .از وسط عرض کم کوچه با دو گذشتم  کیچرک بار  یبود در کوچک فلز  میکه پا یها

با   شدی م یسال  چند یرفتم که فاط یدار روبه رو انداختم و سمت اتاق  اطیح یو خودم را داخل خانه 
 شانیعجوج و مجوج خانه از اتاق ها  یها هیپسرش اجاره کرده بود. باز به سرش زده بود.همسا

پوش   ژامهیمثل  مرد آفتابه به دست و پ ای کردندیتاقشان نگاه مدر ا یاز گوشه ایزده بودند  رونیب
  یو زجها یفاط دادیو ب ادد یبودند .صدا ستادهیا ی ها پشت در اتاق فاط از اتاق  یکی یهیهمسا
نگاه چند   ری شلوغ را آرام کرده بود.مثال خواستم امروز را بدون استرس سر کنم.از ز یخانه  چارهی ب یرضا

صدا   نیچسباندم و با باالتر یخودم را به اتاق فاط بایرا پس زدم و تقر  یدم.ممد زغالمرد اطراف رد ش
 زدم. ادیو فر دمیرنگ و رو رفته کوب  یبه در چوب

 ....یدرو باز کن....فاط  نیباز کن ا  یکن یم  یچه غلط یدار  ی،فاط ی_فاط

 ********************** 

 سوم فصل

 

  ادیو من پشت در فقط فر شدیم دهیوالتماس رضا کامال واضح شن  یفاط یها  نیفحش و نفر یصدا
گردو را  یمن ،قدرت شکستن در چوب  فیبود.اندام ظر دهیفا یباز شدن در اتاق ب یو تالشم برا زدمیم

  ظرخانه اضحارن   اطیکه داخل ح یبرگشتم سمتم چند مرد و زن  ادی شده بودم که با فر ینداشت.کفر 
و سمتشان   دمیپر نییرا پا اطی چند پله تا ح یو شاک دهیبر زدند،نفسیو حرف مفت م کردندیم

 . دمیتوپ

 درو بشکنه! نیا ادیب  یکی نی ستیبلد ن یشماها جز زدن حرف مفت کار -

در مورد بلوز شلوار گلدار   اطیح یگوشه  یداشت چند زن چادر  یتیکردند .چه اهم یبهم نگاه م بایتقر
و چند مرد با نگاه چندش آور   میموها یشال افتاده سرم رو  ای زنندی کوتاه من حرف م نیو است

با   یبلندتر که پسر جوان  ادیفر  یبرا  کردمی.خودم را آماده مزنندیم دمیمحل د نیمخصوص هم
سمتم آمد.همه او را   قرمی ب  شیپا یآب یها ییحوض بلند شد و با دمپا یاز گوشه یصورت جد

  یخانه را اجاره کرده بود و فاط یاز اتاق ها  یک ی شدیم  یو چند ماه  شناختند ی بعنوان نقاش تابلو م
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دو از نا افتاده  ندارد.بازهم مرام او.صداها از داخل کمتر شده بود،انگار هر یبه کار کس  یکار  گفتیم
بود.پسر   ی سه چهارماهه که در شکم فاط  نیبودم و جن  فیالغر اندام و ضع یبودند و من نگران رضا 

تالش   نیرفتم و با سوم د،سمتشانیرسی نقاش همچنان در تالش بود و محسن هم زورش به در نم 
 .میافتاد زیخ  مین نی زم یهر سه رو بایدر افتاد و باالخره باز شد و تقر یقفل

 ****** 

 

  یبود بار فاط چاری.هر چه ل دی لرزی کبود پشتم پناه گرفته بود و م یلب پاره و صورت یبا گوشه  رضا
به چند دست پتو و  هیچادرش را از کمر باز کرده بود و تک زد،گرهی م شتری که از سنش ب  کردمیم

.مراعات تو  کردی م نی نفرو  زدیم  شیزانوها یاتاقش داده بود و هنوز هم با ناله رو یبالشت گوشه
 چه. یعنی یگ وانهی د کردمی م شی وگرنه حال کردمی را م  شیراه

 سر دارم.  هیتو...دلم خوشه مرد دارم..سا ی ...گرم بخور  نیبه زم-

و نابلد سمت رضا   دیکش رونی را ب  شیپا یینشده بود که تک دمپا یهنوز حرصش کامل خال  انگار
حتما به  دمیدستم فرود آمد.رنگ پوست سف  یبازو  یرو میمستق نیسنگ  یینشانه گرفت و دمپا

گفتم و   یخطاب به فاط  ظی` با غی!`وحشکردی جمع م  یعمه را ک رین یهاکه یت زد،آخی م یکبود
 . رگشتمسمت رضا ب

 ؟ یو کبودش کرد  اهیچطور س نی کنه؟ببی کارو م نیاش امادر با بچه  ؟کدومیتو مادر -

از من بزرگتر بود،سن   یچند سال  یمادر و پسر.فاط  نیا یپناهی ب  یو دلم کباب شد برا دیرضا ترک  بغض
کرده  حوصله ی ،او را ب  ادیو مشکالت ز  یدر سن دوازده سالگ ینداشت اما ازدواج زورک  یو سال
  یگذاشته بود و عصب شیهازانو یاو هم مقصر نبود.جبر زمانه خسته اش کرده بود.سر رو دیبود.شا

 .کردی زمزمه م ییزهایو چ داد ی خودش را تکان م

 . ستنیبات خوب ن شمینجوریفکر کنن؟هم یهات در مورد چ هیهمسا یگی تو نم -

که پشت در   یرا باال برد تا همان تک و توک نفر  شیزانو برداشت،عمدا صدا یعجله سر از رو با
 فرق شوند. مت  اطیبودند و هنوز منتظر در ح ستادهیا
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 خودشونو جمع کنن،   یزندگ یدعواها ،برنیار یاخت  یوار یچارد-

داد و خطاب به من   اهشیسچ یروسر   ریدکلره کرده بودم ز شیکوتاه زردش را که خودم برا یمو تکه
 آورد . ترن ییرا پا شیصدا

  یبکشم؟اون بابا  یک ؟تایتا ک گهیخالص کنم،د یسگ  یزندگ نیبخدا صدمم بود امروز همه رو از ا-
 خودش.  یکصافطش کم بود ،حاال طولشم شده لنگه

 ؟ یکرد یخال   چارهی ب  نیسر ا اتویپس بگو دلت از کجا پر،دغو دل-

 . دمیکش رونیسمت رضا برگشتم و سرش را از آغوشم ب دوباره

 بزارم.  خیما رو صورتت  یخونه میپاشو بر-

  یبگو چه غلط یخورد یمرده زبونتو موش خورده؟ بگو چه گه لینزار...ذل  نیا  یبه باال  یل یل  نقدریا-
 .یکرد

 ؟ یکن  ینجور یا دیکرده باشه با  یهر غلط -

 با جعفر و محسن و...ب.چه....ها.  میبخدا اال.....دف.....دفعه اولم ......بو..... بخدا....شرط گذاشت-

 .کنمی م شونیها.بزار برم سراغ نه نه باباهاشوون حالگه خوردن جعفر و محسن و بچه-

 بسوزه که تو شکمته. یاون بدبخت  یدلت برا یست یخودت ن ،فکریبس کن فاط-

  یمدت چه مشکالت نیدر ا دانستمی شد و من م ریدلش را تازه باز کرده بودم.باز اشکش سراز داغ
 تحمل کرده.

کدوم    سیماهه گذاشته رفته معلوم ن کار؟چندیچ خوام ی م پدریب ی.بچه خوامی م آال ن خوامی نم-
رفتم از  ی.... دم ظهر رمی بگ دیاش بابا توله  سیحاالم که ن  دمینالی بود از دود و منتقلش م ه؟تایگور

کوچه  یآقا نشسته گوشه نمیب یم م،یدرست کنم کوفت کن  یز ی چ هی رم،ناهاریعباس آقا ماست بگ 
 .کشهی م گاریس

  ینثار رضا یمحکم یپس گردن یاراد ریگفتم و غ یا ده ی`کش  ی` چیبا ناباور  دیاز سه فازم پر برق
 سر به راه کردم. شهیهم
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 گار؟ ی؟سیکرد یچه غلط-

 هاااا ،بازم نازشو بکش.-

 .... افتاده بود هنوز رو.....شن بود....فقط خواستم شرط و ببرم  نیآال بخدا نص....فه رو زم-

 معلوم بود.  شی و ترس در چشمان عسل  کردی هق هق م هنوز

حرفا بود آقا    نیاز ا شتریبکشتت.انتظارم از تو ب  زاشتمی نگو،حقت بود م یچچی فعال ساکت باش،ه-
 رضا. 

 .دمی و همانطور دستش را کش  ستادمیشدم ا بلند

سنگامونو وا   دیحرف دارم بات بزنم.با یل یخ  یبزارم برات.خواهر برادر  خی کمیخونم فعال  میپاشو بر-
 .میبکن 

بود.تازه    فیح  یبودن در آن محل حساب یحرفها نبود و برا نیسر به راه مال ا یرضا دانستمیم
و بعد از مدرسه  خواندی .روزها درس مگذراندی را م یوسن حساس شدی سبز م  لشیبی داشت پست س

  یب یاز بچه،پول تو ج دنیکش  یگار یبا آن همه ب  خبری و از خدا ب  کردی کار م ی ک یمکان  اسری وردست 
الت محل بود.با وجود آن   یچه بود بهتر از االفگشتن با پسرها گذاشت،هری کف دست رضا نم شتریب

محل.او   ن یخالف ا یمردها یهی مثل بق یکیبشود   خواستمی مظلوم و سر به راه بود . نم یپدر،پسر 
  بشی در ج یپول ای دمیخریم  یفاط یبرا یز یام چ.از حقوق هر ماه  دانستمی ام مرا برادر نداشته

.چشمانم را  گذشتی سختر م  سختشی چند ماه که شوهرش رفته بود و زندگ نی خصوصا ا گذاشتمیم
،   استی بی باز و بسته کردم و مادر چه موجود عج یراحت نگران نباش به سمت فاط   التیبه عالمت خ

 .کردی پسر نوجوانش نگاه م  یبه صورت کبود و لب پاره بیچه غر

 

را  امیانرژ  یمادر و پسر امروز حساب  یو حل و فصل کردن دعوا شبید یمهمان  یعصب  یفشارها
  یدرست کردم و دنبال فاط یخواهرانه،ماکارون  حتینص یرضا و کل  یزخم ها م یگرفته بود.بعد از ترم
.کار  مبود یخودم و فاط یزندگ   تیوضع ریوقت بود در فکر تغ  یل یدادم .خ یرا آشت  رفتم و مادر و پسر

محل کم کم داشت جانم را  ن ینداشت و بودن در ا  یحقوق کاف  یبدنساز  ی در باشگاه بعنوان مرب
در کنار مادر و پدرم گذرانده  یقبل یرا در محله   یقشنگ  یو نوجوان یکودک ی.من سالهاکندیم



 را باور کن  طانیش

12 
 

گرفته بودم.بزرگ شدم رشد کردم و مدرسه  ادیرا از مامان فرشته و پدرم  دنیبودم.محبت و عشق ورز
خبر مرگ بابا    یوقت فیاما چه ح کردمی لمس م یرا به راحت یو خوشبخت  دمی رفتم .در کنارشان خند

ان فرشته هم مرد.بدون او نتوانست طاقت  آمد،انگار مام اشی بار  نیسنگ نیدر جاده با آن ماش  یعل
  رین لمیرفت.تنها فام  دیشد یمهم تر از من بود که دو سال بعد از افسردگ شیبرا  یبابا عل   اورد،انگاریب

از پدرم و   یاقوتی یبودم.تمام ارث من شد انگشتر  دهیاو را د یعمه بود که در آن سال ها چند بار 
اما   شدیگرفته م ری من و عمه ن یو خانه برا  می.هر سال خانه به کوچ بودیادگار ی  یاز عکسها یاجعبه 

عادت   یاشراف یبود و به همان زندگ لدارها.او خدمتکار ارشد ادم پو کردمیم ی در اصل من تنها زندگ
خانه را    نیا یشدم و تنها.تا وقت  یو باز دوباره تنها م آمدی من م شیپ یداشت.هر هفته چند روز 

دوش   ری جا آشنا شدم.ز نیو رضا از هم  یبودم و با فاط نجایکه ا شدی م یو چهارسال  میاجاره کرد
ام کرده  وانهی،د ندهیی آ ریتغ یکرد برا یکار  دینکه بایبودم و فکر اتفاقات گذشته و ا  ستادهیحمام ا
دست دراز   امیگشه یهم یو سمت شامپو دمیکش ی.آهکردم یم جادیهمه ا یبرا  یبزرگ ری تغ دیبود.با

لخت   اهیس یموها یعمه در حمام رو  ریلوکس ن  یاز شامپو یکردم.شامپوتمام شده بود و من ناراض 
 . دادی م  یخوب ی.عجب بوختمی سرم ر

کار   نیبا ا ختم،چقدری نمدار را دورم ر یو موها دمیچ یگلدارم را دور بدنم پ یصورت یعادت حوله طبق
ام زد.پس   ینی عطر مارکش به ب  نیری ش یزدم که بو رونی ب.از در حمام  آمدیداد مامان فرشته در م 
ها   هاشراف زاد یبرا ی.مگر حقوق خدمتکار آمدی عطرش قبل خودش م یبو شهیامشب آمده بود.هم

که  دینامی خانوم خانه م یهاو آنها را از دست دوم زدی لباس ها و عطر ها را م  نیچقدر بود؟بهتر
نه  دنشیتلق و تلوق در آشپزخانه حدسم درست بود.د یروشن و صدا ونی زی شده.از تلو بشینص

مخالف بودم اما از خون پدرم بود و بخاطر او هم  دشیاز عقا ینه ناراحت،با بعض  کردی خوشحالم م
را به پشت انداختم و سمت تک اتاق خانه رفتم تا لباس   میاحترامش را داشتم.موها شهیشده هم
 بپوشم. 

 . کردیدعوات م یحساب دیدیم  ینطور یتو رو ا امرزیخداب  یاالن اگه فرشته-

کرمش را با   ری که ش یقاشق کوچک  یپاشنه درهم شده بود و صدا ینازکش همراه با کفش ها یصدا
 .زدیآن  هم م

 باشه. تی ساعت حموم خوشگله،عاف-
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رنگ کرده بود و با پوست   یرا شراب   شیپا انداخت.موها یمبل نشست و پا رو یبرگشتم.رو سمتش
.بهرحال من دختر برادرش بودم  بودمی تر مبا او مهربان  شتریب  دیبا  دیتضاد داشت..شا یکم  اشیگندم

داشت   سترا دو میرا از هم باز کردم.لب ها میهالب  یکم کمکم نکرده بود.کم   ییو بعد آن ها و تنها
 سمتش رفتم. ی.کمیقرمز گوشت  یالب غنچه گفتیم

 . یبعد دو هفته.چه خوب که اومد دیچه عجب افتخار داد  ر،ی بخ  دنیرسممنون،-

مخصوص خودش را کرد که  زیر  یهاگله شد.خنده  هیشب شتریخواستم مهربان باشم اما لحنمم ب  مثالا 
  شتریب یل یخ ینطور ی.به نظرم اکرد ی مرتبش را گم م یو دندان ها شدی هم جمع م یرو شیلب ها

 بابا بود.  هیشب

 عمه تنگ شده؟ یرانگو دلت ب -

جلوتر   زدی مبل م یدست که رو یحرفها بود.با اشاره  ن یدادم .زرنگتر از ا لشیتحو یاخنده   مچهین
 رفتم و کنارش نشستم.

 شهیعمه هم ریکه چرا ن  شدیسوال از ذهنم رد م نیا شهیو من باز مثل هم کردی نگاهم م مرموز
 پوشد؟ی م  یلباس مشک

 

هر چه زودتر خودم را به کمد لباس   خواستیشده بود و دلم م  سیبلند و نمدار خ یاز نم موها کمرم
 . زدمی با او حرف م  یحضور   دیکرده بودم و با دایعمه را پ   ریاتاقم برسانم،اما تازه ن یها

 بازم در مورد خونس؟ -

  کیاش..ت سراغ قهواه را تکان و رف   فشیرا در هوا گرفت و انگشتان ظر یگر ی بغل و د  ریرا ز دستش
ام رفته بودم نه به عمه  فیظر  کل یو ه  نهیزم نیدر حرکاتش بود و من حتما در ا ینوع اقتدار خاص
نگاه  ابانو ر  ریرا پشت گوش زدم و با ناز قهوه خوردن ن  سمیخ یمو یتپل. .تکه یمامان فرشته 

 . کردمیم

 در مورد اونم هس. -

 بحث را عوض کند. خواست
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 باز امروز چش شده بود؟   یغربت یفاط نیا-

 .دمیدر هم کش یرا کم میبهم برخورد که ابروها انگار

 خوب فعاله. نجایجاسوست ا-

 . دیخند تی گرد گذاشت و با رضا یعسل ی اش را روقهوه فنجان

اون  ادی منو  اهتیس ی.چشاینم یزتری عز ادگاریحواسم بت هس....تو  شهی اما هم ستمیخودم ن -
 .ندازهیم

صورتم.چقدر گذشت    ینگاهش رو یا قهیکرد و من عادت داشتم به مکث چند دق  زی صورتم را آنال کل
زنده   شی من داغ برادرش برا دن یبا د  کردمی و من مدام حس م رفتی م یس یکه چشمانش به خ 

 . شودیم

 . یخور ی پاشو برو لباس بپوش،سرما م-

 حرفها بودم.  نی.اما من سرتق تر از اکردی داشت باز مرا دست به سر م  علنا

 .یر ی خودم تو برام بگ ی.مدنی خونه به مجرد نم  یدونی .خودت مخوام ی من ازت پول نم-

 بردارد. یعسل یزد و خم شد تا کنترل را از رو یپوزخند   زی چشمان ر با

 ....؟یکرد داینکنه گنج پ -

دانست   ی.میخواستم نه کمک یسال ها نه از او پول نیدر تمام ا ستدانیشدم ،خودش هم م  یحرص
  ریتا کارم را تحق  زدی جور کنم.اما باز طعنه م  یشتر یاست تا بتوانم پول ب ندهیمنظور من چند ماهه آ

بابا   مالرهن کرد اما   ییجا شدی پول نم  نیبا ا گریخانه درست بود کم بود و د  نیا شیکند.پول پ
  دانمی .نمخواستمی پول کرد و نه من م شنهادیاو باشم.نه او پ نید ریز  خواستیبود و اصال دلم نم  یعل

کنترل   دیشا ای بودم از حس اسارت  زاریو من ب آمدی راه نم شدیچرا هر وقت بحث خانه م
و با   کنمیم  دایپکار دوم  یناراض ای یحرف نزنم.باالخره راض  یکردم تا عصب یشدن.خودم را کنترل م 

  الیخینبود تا در موردش حرف بزنم.ب یاالن وقت خوب  د ی.فکر کردم  شارومیم  نجایاز ا شتریپسنداز ب
 یام شدم و قصد کردم از کنارش عبور کنم.برا نهیس یشدم و خودم   را مشغول محکم کردن حوله رو

 بود.   یامروز واقعا کاف
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 . یرسی نم  ییدادن به جا ادیبودن تو اون باشگاه و وزنه   ی.چندبار بت گفتم با مربیهنوزم لجباز -

 غر زدم.  بای لب تقر ریز  خوردآرامی حرص مم شتریب ینطور یا رمشیبگ دهیناد خواستم

 .رسمی م  ییجا هیپولدارا به  یبرا  یحتما با کلفت-

 کن..... یدرست صحبت کن.من نگفتم برو کلفت-

 غمش معلوم نبود.  ای یو اصال خوشحال  شدی م یعصبان .کمتر ستادمیا درجا

 . کتری آرامتر شده بود و نزد شی صدا لحن

  نانیهم راحت اطم یبچش،به کس یخانوم دنبال پرستار برا یاز دوستا یکی گمی چند ماهه دارم م-
اجاره   یتون  یخوبه سر چند ماه م ؟درآمدشمیکتی کنم.چرا قبول نم دایپ ویک یکنند از من خواست  ینم

 .ی کن  دایپ دیجد یخونه

کار داده بود و من اصال به آن   نی ا شنهادیکردم .چند ماه پ  یبودم و او را از پشت سر حس م ساکت
را دور شانه   شی.دست هاکردمیداشتم با او لج م  دمیپا داشت.شا کی.چون مرغ من  کردمی فکر نم

 ام حلقه کرد. 

 - ؟یکن یاستفاده نم تیی بای ذره از ز هیآال.چرا  یهست یخوش اندامدختر جذاب و  تو

  یبدنساز  ی کرد.من به عنوان مرب  یبه من نداد و کفر  یمنظورش چه بود؟هرچه بود حس خوب  قایدق
لخت به  یی و پر مژه با موها دهی و چشمان کش دیداشتم و پوست سف یمدرسه،اندام خوب پلمیبعد د

نکرده بودم  از آن سو  یوقت سع چیجذاب ساخته بود اما ه یاز من دختر  نهایا یرنگ شب .همه 
 و نه غرورم.  گذاشتیم تمیکنم.نه ترب  فادهاست

 ......یدختر جوون،جوون  ییبای تو ز-

آن روز خسته بودم که کنترلم  را از دست دادم و با   یبرا گریواقعا د  ای شدمیداشتم وسوسه م دیشا
 سمتش لب باز کردم.  دیبا انگشت تهد یجد یل یسرعت طرفش برگشتم  و خ

  یشغل دوم اما کلفت هیدنبال   کردمی .از فردا بازم مشمینم  رممی.اگر بم شمینم  یمن خدمتکار کس -
 . ری....شب شما بخکنمی نم
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  یتوجه وارد اتاق شدم و در را محکم رو  یمد و من با یهنوز پشت سرم م  شیغر زدن ها یصدا
دراور شلوغ پر از   یو جلو  دمیپوش  یتمام شود.بلوز شلوار گرم کن  گریبودم امروز  د  دواریخودم بستم.ام

 اتاقمو شروع به زدن مرطوب کننده به صورتم شدم.  ستادمیا نهییرو به آ یو بهداشت  شی لوازم آرا
  رین یروبه شدم و صدا ینه یی.غرق آگرفتی که آنجا را م ی نم یپنجره نداشت و من متنفر بودم از بو

دقت   شترینکرده بودم و حاال که ب زی صورتم را آنال  نطوری.تا حاال اکردی م فیعمه که باز از صورتم تعر
دختر   یجد   دیو سف ده یرنگ  به صورت کش اهیس یپر و موها یاژهچقدر رنگ چشم و م کردمیم

 امد.  یم نهییداخل آ

 چهارم   فصل

 دایباشگاه پ یکه در قسمت مردانه یشغل دوم بودم و حاال بخاطر مواد شد،دنبالی نم نیاز ا بهتر
ام   یگرو گذاشتن مرب  شی و ر یباز   یپارت یکار شده بودم.با کل  یو از کار ب   لیکرده بودند ،باشگاه تعط

  ی نطور.به خوشکیکنم و حاال هم که ا دایشهر کار پ یباال یپیآیتوانسته بودم در آن باشگاه و
 . دیکه به من نرس کردمی م  یمن داشتم چه غلط کردندیم  میکه شانس را تقس  یروز  دانمی شانس.نم

ه، دست از پا درازتر به خانه  دو هفت نیو باز طبق عادت هر روز ا  گذشتیشدنم م کاری هفته از ب دو
 .گشتمی برم

چوبرا در قفل در  دیکل برق را زدم و   د یشدم.کل کمیکوچک تار یانداختم و وارد خانه یاشه یش یِِ
 یرا رو دیکل  ی.با کالفکدمیگرفتم و همراه خودم تا تک مبل سالنم کش نییرا از شانه پا  فمیک رمقی ب

 ر را از س دمیو سف  اهیس  یحرکت روسر  کیمبل ول کردم.در  یبعد خودم را رو فیو ک  یعسل
مبل   ی ام را به پشترا باز کردم وتکه  میموها یپشت سرم درد گرفته بود،کش دم اسب یکندم.موها

و   یبودم.تن به فروشندگ دهی نشن ییشنهادهایدادم.از صبح زود تا حاال کجاها نرفته بودم و چه پ
 انشهر درن دشت ،آس نیکردن در ا دایهم داده بودم بودم ،اما مگر کار پ  یر دا ایشرکت  یمنش

و با او   کردمی شلوغش م یادیداشتم ز دی.شاکردمیعمه را قبول م ری کار ن شنهادیبهتر بود پ دیبود.شا
کنارم کردم.طبق عادت ناخن بلند انگشتم را با دندان  ی ولو شده  فیبه ک یسر لج  گرفته بودم.نگاه

ها   یزود نی به ا دینبا منعمه زنگ بزنم؟نه  ری کار درست کدام بود؟به ن یعنیکردم،ی و فکر م کندمیم
 .کنمی باز هم تالش م  گردمی .باز هم م اورمیکم ب

 ....نه،آره.یا-
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 یمانتو یهانم خانه همانطور که دکمه  یواز ب یام و ناراضغرورمندانه  میاز تصم یزدم و راض  یجست
باز   میپشت مبل رفتم،پرده را کنار زدم و پنجره را ن یسمت پنچره کردمی را باز م امی خاکستر   یرسم

تک و   هیو زنان همسا کردندیم یباز  کی محل گل کوچ ی هاگذشته بود و هنوز بچه  مهیکردم.شب از ن
  کنند؟انگاری را م یاچارهی کدام ب بتیغ  نباریوم نبود اجمع شده بودند و معل یاتوک کنار در خانه

به سر کوچه انداختم و  یسر کوچه.نگاه دیجد یهیهمسا  یهمه عادت کرده بود به دعواها یهاگوش 
جوان و سوسول  زنکه  یراه انداخته بود جگرم حال آمد.حق مرد هیزن همسا یکه صدا یبا داد

بدجنس از پنجره فاصله   ی.با لبخندستیهم ن نیاز ا شتریب  دیریپانزده سال از خودش کوچکتر بگ
 را برداشتم و سمت اتاقم رفتم. فمی ک دمیکشیم رون ی گرفتم و همانطور که مانتوام را از دست ب

ام کرد.با خودم  خسته آمدن خط اتوبوس از آن همه انتظار  ری ام کرده بود و دکالفه  یگرم بهار  یهوا
که از عاطفه گرفته بودم چقدرش مانده  یبه خانه برگردم اما مگر از پول قرض  یفکر کردم کاش با تاکس 

  یکردم و کم اغد یحساب  شیبا آن تو راه  یسر کار رفتن فاط شنهادیپ یبود که برا شبید نیبود؟هم
  کیاز خودم نگران او بودم. رشتی او هم سخت بود و من ب طیاز آن پول را کف دستش گذاشتم،شرا

  دهیحالم را پرس یتلفن  یمدت چندبار  نیو در طول ا گذشتی عمه م  ری با ن دارم ید نیاز آخر یماه
بر   اشیی بایدکتر ز  فشدن  از طر  غهیص  شنهادیماهم بود که با پ نیا دیام نیآخر یمطب آخر  نیبود.ا

حتما که استخدام  اشی ک یکچل و شکم خ  یمن در مورد موها یباد رفت و با لحن تند و زننده 
  ری سرم را ز یشال رو ی،کمشهی .داغونتر از همییبای اال دکتر ز خوردی م یز یبه هر چ  اروینخواهم شد.

و اصال چرا شال   دمینپوشخنک   یتاپ امی کلبه  ینخ یمانتو  ریشدم چرا ز مانی گردن شل کردم و پش
که اطرافم همچنان انتظار   یآمد اتوبوس کردم و چند نفر  ری دوباره به مس یسر کردم.نگاه  یمشک

 یزنگ زده  یشدن صندل   یشد و با خال  انیکه خط من نبود باالخره نما یدند،اتوبوس یکشیم
ستم در خوا ثالاستراحت دادم،مرا چه به کفش پاشنه!م میبه پاها یرفتم و کم ستگاه،طرفشیا

  یرس ینم یی ها به جاتالش  نیا شد،بای نم  گفتی در درونم م یی.ندامیای تر بنظر بزنانه یکار  یمصاحبه 
ضرر   دنشیشد؟،پرسیچه م رفتم،مگری جدال غرور و منطق کلنجار م  نی؟بیو آخرش که چ

.باز  دمیکش رونیام را ب تلفن صفحه شکسته  یکنارم بردم و گوش یاشانه  اهیس  فینداشت.دست در ک
به چند زن مسن اطرافم انداختم که باهم درد و  ینبود؟نگاه یگر یراه د نیجز ا یعنیهم مردد شدم.

 یروشن کردن صفحه  یبودند.انگشتم رفت رو ستادهیا یو چون من منتظر اتوبوس لعنت  کردندیدل م
 دایا پر اششماره  شدی با من تماس گرفته بود و راحت م  شیمخاطبان،دو روز پ  ستیتلفن و ل
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عقلم دستور داد    تیبود و در نها یمنطق  یاش رفت و غرورم باز مانع شد.جدال ب شماره  یکرد.دستم رو
 گوشم را گرفت.  یفضا شیاش را لمس کنم.دو بوق نخورده بود که صداتا شماره 

 قرمز من!!! یالب قلوه-

 بات حرف بزنم. دیعمه..سالم ،با  ریالو...ن-

  یعمه مرا برا  رینشسته بودم که ن یرنگ سودابه نام  دیسف زی ل ماتکه داخ شدیم یاقهیدق چند
که دستش بود و  ییو با النگوها  دیباری م شی کرده بود.غرور و تعصب از سر و رو یمعرف یپرستار 

سفارش نکرده که خودارتر   یکل یعمه الک  ری ستش،معلوم بود ن یو مانتو یپلنگ یجنس مارک روسر 
که  ی.از پنجره به باران تندکندیمعاشرت نم ییمن از صدقه سر خانومش با کم کسا یعمه نیباشم و ا

انگار نه انگار   نکهیو ا یکم ور رفتنش با گوشنگاه کردم و کم  دیباری از ظهر شروع شده بود و تا حاال م
 فیحرص داخل ک بارا   یداد و گوش تی.باالخره رضاکردیام  ممن آنجا وجود دارم داشت کالفه 

شده .نگاهم   یکفر  یرا ماساژ داد.معلوم بود حساب اشی شان یبا انگشت ،پ گریرمش انداخت و بار دچ
 مرا همراه کرد. اشیجد یرفت که صدا  شیهاناخن  زیتم  کوریسمت مان 

 پس؟  ییتو گفتی م ریکه ن  یاون آدم مطمئن--

را  امی روسر آب  ری زده از ز رونیب یکردم محترمانه جوابش را بدم،مو  یجا شدم و سعبهسر جا جا  یکم
 نکنم. یاش معرف عمه خودم را برادرزاده  ری.حواسم بود که به سفارش ن  دمیداخل کش

 بله،...آال هستم.-

 یاز داخل کوچه یعبور  نیبوق چند ماش  نمانیب یرا نشانه گرفت و تنها صدا میسر تا پا نگاهش
 .زدی کنار م   شهیش یآسمان را از رو لی بود که س ییرف پاکن هامحل و ب کیبار

 . سیبد ن افتیق--

زدم،مثال   یتصنع  ی.در جوابش لبخندزدی بود که حرفش از صدتا فحش بدتر م  یو نگاهش جور  لحن
 م؟ ییبای بابت ز فتونیاز تعر یگفتم؟مرسیچه م

 

 . ممیآقا سلحاج کیمن عروس کوچ -
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فشار را متحمل نشوم.خب باش خانوم از   نهمهیکنم و ا انیفکرم را بلندتر ب شدیبا غرور،کاش م  اوه،چه
را به رخ  اشی خانوادگ  یو او انگار مشتاق بود تا شجرنامه کردمی بارش م چار ی.در دل لیخود راض

 به رو برگشت. رو یشه یبکشد.سمت ش

 شهر.از اول تا حاال.  نیا تو فرش فروشا ی.....بزرگ راستهدمی ....حق مه؟یک  میحاج سل  یدونی نم-

داشت خودش را خوب نشان  امدهیو لحن تمسخر آلودش بهم خورد.ن  اشی از نگاه پر معن حالم
 میبود دهی ند ی.عروس حاجستمی و افاده ن صی جماعت پر ف نی!گفتم من آدم سر و کله زدن با ادادیم

 میو عزمم را جزم کردم بگو دمییرا بهم سا  میکو پس؟از حرص دندان ها رون،چادرتی بلوند ب یبا مو
  میپاها یرو یتراول پنجاه هزار تومن  یا`که بستهیخودت ،واسهیهست ی`به من چه هر خر 

 . دیافتاده چرخ لیاز دماغ ف یها و سودابهپول نینشست.دهانم باز مانده بود و نگاهم ب

 . یر یگیآخر ماه م شویماهت،بق   نینصف حقوق ا نمیا-

باال انداخت و   ییابرو یعادت داشت به زبان طعنه حرف زدن که تا ایهاج و واجم را خواند  نگاه
 سمتم نشانه رفت. 

 کمه؟ هیچ-

  یتومان ونیل یدو سه م دمیبرانداز بسته فهم هینبود و با  یپول کم  دانستیگفت،خودش هم م عمدا
درامد   نقدریثروتمندان ا یهااز بچه  یپرستار  یعنیام بود.نصف حقوق ماهانه نیهست و تازه ا

 داشت؟ 

 آخه من هنوز... -

رو  بهرو  یرهی خ  یفرمان ضرب گرفت و باز  جد یحوصله نگذاشت حرفم تمام شود،با انگشت رو کم
 شد.

تو ساختمون خدمتکارا  ییاونجا یتا وقت یایب  یببند ،چمدونتمیکارتو از اول هفته شروع کن یتونی م-
 .فقط.....یبمون

 سمتم برگشت.  کامل
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 یاومد یوقت کنمی م  یهمسرم زندگ ی....من با خانوادهس، ین  شتریب  پلمید التتیبهم گفت تصح  رین-
 دارن. دینکته تاک نیا یرو  یلیهمسر مرحومم خ ی،خونوادهیخوند  یکه پرستار  یگ یم هیاونجا به بق

تا مدت   دمیکنم و نقشه کش یبچه زندگ یخانواده شی پ توانمی کنم م عمه گفته بود اگر قبول رین
بدهم.پس   یبسته شود خانه را به فاط یکه دهن شمس شتریانداز پول ،با رهن ب کارم در آنجا و پس 
 ارمد یپرستار  یدانشگاه التی وانمود کنم که تحص  م،ویدروغ بگو گفتیم نکه یتعجب نکردم اما ا

اسکناس را در   یطرف است.بسته   یفکر نکند با ببو گالب  زدم، ی قاطع حرفم را م د ی.باآمدی بو دار م یکم
 و لحنم را مصمم جلوه دادم. فشردمی دست م

که  رهی با ن  تونییبخاطر آشنا  کردمی دونم.فکر م ینم  یاز پرستار  یز یدروغ بگم؟..من چ دیچرا با-
 .  دیقبولم کرد

دختر   هیامکان نداشت قبول کنم  کردی نم دتییتا ر ی طوره دختر جون،اگه ن نیشک نکن که هم-
 سمت بچم. ادی جوون ب

 یپرستار  شیدانشگاه التیکه تحص یدست کس ریبچتون ز  سیخودتون مهم ن یبرا یعنی-
 س،باشه؟ ین

 را دوباره با انگشت ماساژ داد. اشی شانیشده بود که پ یباز عصب انگار

  لیکه فام نیخوب مجابت نکرده؟هم  رین  گس،انگارید زی چ هیتو   یکار اصل س،چونینه مهم ن-
 . هیکاف یهمسرم فکر کنن تو پرستار 

  یبه ابروها یز یو من اصال اهل دردسر نبودم.اخم ر دادی دردسر م  یو درستش کن. ماجرا بو ای ،بیزک
ند سمتش گرفتم،فکر نکند عالم و آدمم محتاج پول او هست  پروای پول را ب یام دادم و بستهپر دخترانه

 . کنندیم  یو بخاطر پول هر کار 

 . گهینه کار د یگفتن پرستار  ستم،بمنیشرمنده من اهل خالف ن-

 هیسالشه،تو 32بچه بچه ام نکن،  نقدریاز پسرمه،ا یتو؟کار تو فعال نگهدار  یگی م  ی؟چیخالف چ-
مثل تو پرستار دورش   یزنه،صدتای حرف هم نم یو زمانم قهره،حت  نیشده،با زم  نیلچرنشیتصادف و

مرد   رخدمتکا هی زای چ نیدوش و لباس و ا یاز اونه،برا ینگهدار  فت ی نداشت،فعال وظ  دهیاما فا ختمیر
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داره نه  یتو کار  یکه اونم نه برا  خوامیم ک یکار کوچ هی ازت  تی نها نجا،دریکمکت،تا هم ادیهس م
 . یار یدر م یباز  یکه کول  سین  یمهم  زی خالفه،اصن چ

قرار است   کردمی و دو سال؟چرا فکر م یشده بودم،س  شیراز بود و برو بر مات حرفهاهنوز د دستم
 ش ی حرفها یه ینزده بود.بق  یعمه حرف ر یهفت ساله شوم،چرا ن شیش  تی نها یپرستار بچه 
دوس   یدوس نداره حاج خانوم اونجور  یبود که ال کن،بل کن،فالن کن،حاج آقا اونطور   ییگوشزدها

که در   ییاسکانس دستم بود و صدا یمدت چشمم به بسته  نیو من تمام ا ،یر یداره،با پسرم گرم نگ
 . خوادی عمه بد تو رو نم ررین  دیچی پیگوشم م

 پنجم   فصل

 نینبود،اول آن کوچه باغ پهن و سراتاسر درخت و گل و حاال هم ا یباورکردن دمیدی که م یز یچ
به آن داده بود،با ساک  ییبایلوکس و مدرنش تضاد ز دمانیکه لوازم و چ یبزرگ و سنت یخانه 

  بزرگ  یآمدم و خودم را رو به حوض  نییخانه پا  یشده کیموزا یاز چند پله امی باشگاه از لوازم شخص
گاه گل  یکوچکش روشن بود و بو یبود.فواره یرنگ یکه دورش پر از شمشادها دمید اطیدر وسط ح 

به چشم   زانیدر کنار آو یو فانوس یچوب یبا در ها ییها.دور تا دور، اتاق زدی م امی نیب  ریز
  در یگر ی در سمت راست و د یک ی روام بهداشت،عظمت دو عمارت رو  یجالب  هی معمار خورد،عجبیم

.چند قدم کردی م یطناز  نندهی اش،چه خوب در چشم ببدو سه طبقه یهای کار سمت چپ ،با آن کنده 
باز کرد از   میمسن را که در را برا  رمردی زدن خانه بودم،حضور پ دیجلوتر رفتم و همانطور محو د گرید

دوشش    یور زی که با شال آو یرزن یپ میروپشت سر حس کردم و در روبه  اشده یبر یهانفس  یصدا
 حضور من از آن فاصله نشده بود. یزد و هنوز متوجه   رونی عصا زنان از عمارت سمت راست ب

 صبر کن، برم سودابه خانومو صدا کنم،  نجایهم-

گرفتم و در جوابش با لبخند سر تکان دادم.سر  نییپا  میپاها یباشگاه را با دو دست ،جلو ساک
  یمشغول شدم ، با حضور سودابه که عصب یپشت یهااتاق  یزدن نما دیبرگردانندم و مشتاق به د

  دهیکمر خم  رمردیپ یزد،راه رفته رونیو ازعمارت سمت چپ ب  کردی ار دستش بحث مداشت با زن کن
ها را ناتمام گذاشت.نگاهم  در اتاق  یرو یها یآن کندهکار  یدر وسط راه و لذت بردن من از تماشا ار

داشت   بایمن شده بود و تقر یجلب شد که حاال متوجه  رزنیپ یها و حواسم به صداآن  یرفت پ 
 .دیرسی من مبه
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 ؟ یکار داشت یدخترم؟با کس  یهست یشما ک -

داشت و کال به دل من که  ینوران  کرد،صورتی براندازم م قیدق نکیع  ریسمتش برگشتم،از ز کامل
و   دمیبلندم کش یمانتو یدست رو ارادهی وقارش مرا گرفت که ب دیبه جا شدم.شاجا  مینشست.سر جا

 بزنم ،سودابه با دور تند سمتان آمد و مجال حرف زدن به من نداد. ی. تا خواستم حرفستادمیصافتر ا

 الموک خانم، تاج  دن یپرستار جد شونیا-

 به من کرد و دو دستش را باز.  رو

 خانم دکتر.   دییبفرما دییمش رمضون..بفرما یزودتر خبرم نکرد  د؟چرایمنتظر موند یل ی،خ دیببخش--

 نینه به ا شش یپ قهیپست سرش،چند دق یدهیدادش سر آن دختر ترس  و غی به اخم و تخم و ج نه
 و استقبال.   یتصنع یهاخنده

گرفتن   لیرفتم و دست دراز کردم،از اسم و تحو  رزنی سمتش آمدم و همانطور سمت پ یکشدار  لبخند
 در آن خانه است.  یسودابه معلوم بود شخص مهم 

 ... ستمین دکتر نحاج خانوم،البته م تونییخوشبختم از آشنا یل یخ-

ام را از سمت  وسط حرفم و دست دراز شده  دیمن بود که سودابه باز پر یدست درازشده جیگ  رزنیپ
 .  دیکنار کش رزنیپ

دکتر اون   شهیاون م خوننی درس م هیداره؟هر دو  یبا پرستار چه فرق  زم،دکترینکن عز  یشکسته نفس-
 پرستار...  شهیم

 متفکر پشت سر صدا بلند کرد.  رزنیو خطاب به پ دیهمراه خودش کش بای تقر مرا

 س، ی زاونوهات خوب ن یبرا دینستیبانو سراپا وا الموکتاج 

 قبل باز تشر زد.  یقه یآنطر فتر مثل چند دق زانیآو  یدار با لب و لوچهدختر غصه به

 ...اطیرو تخت اونور ح  نهیکمک کن حاج خانوم بش  ،برویستادیتو چرا وا-

 چطور دستپاچه خودش را به حاج خانوم رساند... دینفهم  چارهیب  دختر
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 . شتریآرامتر شد و فشار انگشتانش دور بازوام ب شیصدا

 صبر کن.  کنمیهمتونو معلوم م فیتکل  کنم،بعدای مشت احمق دور خودم جمع م هی-

  یلبش سمت عمارت چپ یرو ی،همچنان با فشار دستانش و آن لبخند تصنع   یاز رفتار سور  سردرگم
دوم  یبزرگ اتاق طبقه  یاز پشت پنچره  ریو واگ ریو همانجا بود در آن هاگ شدمیم دهیکش

 .دیچرخ ی م نییپا  ینشسته بود و نگاهش سمت ماجراها لچریو یکه رو دمیرا د یعمارت،مرد

 

نبود سودابه مدام عروس حاج   ی.الک تهیاز سنت و مدرنت یقیود،تلف نب رونی داخل خانه کم از ب یمعمار 
 نایا میداشت  ی.ما هم خانه زندگ رفتی حاج آقا پولش از پارو باال م نیکرد،ایم می عروس حاج سل میسل

کردم تا    شتریب اقسط حقوقم گرفته بودم رهن خانه ر ش یکه از سودابه به عنوان پ  یهم دارند.با پول
ام بسته شود.خودم شاهد بودم موقع آمدن به به خانه  یآمدن رضا و فاط  یبرا یدهن شمس

جا    نیرهن،بهتر دیجد یاو خانه  کردمی که پول پسنداز م یکرده بودند،تا وقت  یام،چه ذوقخانه 
 . لمیاز وسا یساکمن مانده بودم  و  گریمن بود،د یخانه شانیبرا

حرف اضافه نباشه،سوال اضافه نباشه.حرف   نجایکه ا دنی غر زدن سودابه و خط نشان کش یاز کل بعد
به خودم قول داده بودم  فی،ح خواهدی م  نیفوالد ی،اعصاب یسود نیساختن با ا دمیحرف منه،فهم 
و چقدر حرف زد   اسیالموک مادر شوهر سودتاج  دمیبه اعصابم مسلط شوم.فهم  شتریبخاطر هدفم ب
را   یوارد عمارت شد روسر  یکه تا سود  نی را خودم متوجه شدم،مثل هم های خانه،بعض یاز قانون ها

  دمیگفت،فهم  ییزهایلبش چ  ریقرمز سالن پرت کرد و غرولند کنان ز یمبل سلطنت  یاز سرش کند و رو
که   یولاز آنهمه پ آمدی م فشیجون ح یشود و سود تیرعا   دیمحرم و نامحرم با میسل یدر منزل حاج 

به روام رژه کوتاهش داده بود.دست پشت سر گره زده بود و قدم رو رو  یبلوند کردن موها  یرو
که خدا را شکر تمامش کرد و با همان  رفتی از تحملم داشت فراتر م  گرید زدی و حرف م رفتیم

 سمتم انداخت..  یچشم یگوشه ینگاه تشیجد

 . ایدنبال من ب-

قرار باشد   دیدنبالش راه افتادم.گفتم شا حوصلهی اما ب عیرا برداشتم و مط می پا یجلو  یورزش ساک
ها و وارد اتاق روبه پله میباال رفت سی نف یفرش شده یهادو دور از پله  یاتاقم را نشان دهد اما وقت

بسته و پر از  یو آرام.با پرده  کی.تارزدیاز آن داد م یمواجهه شدم که آشفتگ یاتاق  م،بایشد
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  چارهیدستبافت ب  یفرش ها ی که رو یروغن یو آنور پرت شده بود و رنگ ها نوریکه ا ییهاقرص 
اتاق   یاعتنا به ورود ما گوشه ی ب لچریو یکه رو یو پسر  ی خط خط   ینقاش یشده بود و بوم ها ختهیر

  نیانصاف،ای ب ی.ا خاستو آه از نهادم بر فرش ها   یام افتاد رو .نگاه دوباره رفت ی تابش ور م با لب 
 یعبوس و جد نقدریحق داشت ا دیبود شا یپسر سود  نیفرش ها خداتومن پولش بود.اگر ا

تند   ینداشت.با قدم ها  یتازگ شیتر هم شد اما انگار برا یصحنه عصب نیا دنیبود با د  یشود.عصب
 بزرگ اتاق رفت.  یسمت پنجره

 زده به سرت؟   یباز هار شد هیچ-

پسر را   یموی چهارشانه و سر ب  کل یه توانستمی پرده را پس زد و اتاق روشنتر شد،حاال بهتر م  ظیغ با
  یآنقدر بلند بود انگار چند سال  ششیسرباز است.ر گفتمی ننشسته بود حتما م لچریو ی.اگر رونمی بب

  یمادر و پسر  یهدم وارد مکالمدا حی و ترج  دمیآرام خودم را داخل اتاق کش اطیاصالح نکرده..با احت
  یپسر بودم که ب ی.متعجب خونسردزدی لب غر م ریبه جان پنجره افتاده بود و هنوزم ز ینشوم.سور 

  یاتاق و رنگ خاکستر  دیسف اهیس  ی.پوسترهاکردی م پیتا ییزهایتابش چاعتنا هنوز داشت با لب
خونش را   ونخ  یکرد.سور  شی زد دلم را ر امی نیکه به ب یعرق یتخت و بو یخواب رو  سیسرو
پاشنه   ی. .با آن کفش ها خوردی م یمعلوم بود چه حرص  دشیپوست سف  یاز کبود نیو ا  خوردیم

 با او حرف زد.  دیانگشت تهد نباربایپنجره  به طرف پسر رفت و ا یکوتاه از جلو

 ش،یدی م شی نه فرار  ینکیم  تشینه اذ ای قبل دته،مثلیپرستار جد ما،آالیخوب گوشاتو باز کن ن -

 آور د. ترن یی را پا شیصدا  مایسمتم انداخت و باز خطاب به ن  ینگاه

 صبر کن.  گهید کمی آدم باش و فقط  ه،پسیبه اون هدفمون عال دنیرس یکرده،برا یمعرف  ری ن نویا-

به مادرش نگاه   نکهیچطور بدون ا  مایکه ن دمیدی مادر و پسر برداشت نکردم فقط م یاز حرفها یز یچ
.هنوز  ستینگری روشنش مرا با دقت م یهالب تاب خشک شده بود و چشم یکند  انگشتانش رو
 نه. ایجمله بود  نیهم  دمیشن  یآرام سود یکه با صدا یز یمطمئن نبودم چ

  دی،غذاشو با انیم ری بص ایحموم و لباس رمضون  یتموم ساعت داروهاشو برات رو کاغذ نوشتم،برا-
رو   نجایباال کمکت ا ادی ب فرستمیم  ویکی...االن فرسته،یدکترش برات م شمییغذا میره،رژسر وقت بخو 
 . نیسروسامون بد
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از اتاق خارج شد،رد رفتنش را   ش یانداخت و با دست زدن به پشت موها مای دوباره سمت ن ینگاه
به خشم نگاهش  توجهی .سربرگرداندم و بکردمی خودم احساس م  یپسر رارو نی و نگاه سنگ گرفتمیم

 .دهییگاوم زا دانستمی م نکهیاتاق و ا یچشم چر خواندم به  آن همه آشفتگ

  ********* 

 یو گرفتگ یاه یبه س شدیمدت کم هم م نیو در هم گذشتی از آمدنم به آن عمارت م یروز  چند
 دمیدی م مایاتاق ن  یپنجره مدام از پشت  یکه در عمارت سمت راست ییو صلح و صفا یعمارت سور 

ظاهر نشوم، آن  ییو دور ور عمارت روبه رو اطی در ح ادیخانم باز امر کرده بودند ز یسور  برد،چونی پ
 امی انرژ  یما،حسابین  یها یو بد خلق یسور  یهاکردن  ی.امر و نه دمیدی از پشت پنجره م شتریها را ب
و بغضم را سر وزنه و   دادمی و من زن رام کردن  و سازگار شدن نبودم. دردم را قورت م  دادی م لی را تحل

بزرگ   یر یبودند و تغ   رتخوشحال  یروزها حساب نیکه ا  ی.فقط بخاطر رضا و فاطکردمی م یدمبل خال
رو    پنجره یجلو  مای طرف عصر بود که داخل اتاق ن .طبق برنامه بودمی م تریقو د یخودم،با  یزندگ یبرا

چند روز به من نداده بود،ناهار    نیبودم ومنتظر بودم او که محل سگ هم در طول ا ستادهیا اطیبه ح
چند روز   ن یرون بزنم.اما باز هم طبق معمول ایو گرفته ب یکند و زودتر از آن اتاق کوفت  لیظهرش را م
محل به   یکردم،ب  شیو چند بار صدا مییتختش انگار نه انگار من آنجا یتاپ داشت و روسر در لب 

هم غذا نخورده   یبشقاب درست و حساب  هیچند روز فکر کنم  نیمن،دست به ظرفش نزد.در طول ا
  یطاهره کم نیخورند،ای عصر م  ییتخت چا یبا طاهره خانم رو اطی بود.حاج خانوم خاتون داخل ح

و پسر بزرگش اسد،شوهر   می.حاج آقا سلزدی بود اما از نظر اخالق بهتر م اشی،جار یتپل تر از سور 
با لبخند جواب سالمم را داد و شوهر طاهره   رمردیبودم،پ دهید اطیدر ح  کباری طاهره خانم را فقط 

سمت   یبرگشتم و نگاه  دیبار چندم،ناام ی.برادستشان هاتی کرد.با آن رسم تسب نیی فقط سر باال پا
 گریخوانده بودم که د  حتیگوشش  نص ری ز نقدریهنوز هم دست به ظرف غذا نزده بود.اانداختم، ماین

`اونقدر غذا  ن یبه درک به قول نسر حت؟یبلد نبودم.اصال مرا چه به نص نیاز ا شتریلغتم ب یرهیدر دا
 نخوره تا باز سرم الزم شه`

و   رو بر گرداندم،فرزند خوانده اطیح یسمت پنچره  نهی کردم و دست به س  یفکر خودم را راض نیا با
بغل   ریز  یبا سبد   اطیح گریآن سمت د نیگذشت و نسر اطیاز ح  ری م،بصیحاج سل یحجره  یپادو
  یسک دیبار ی م شیعمارت که غم و غصه از سر و رو نی دست تکان داد.باز هم خدارا شکر در ا میبرا

و چند ساعت بعد،با   دمید اطیر ح د  یکه روز اول او را با سور  یرا داشتم.همان دختر   نیمثل نسر
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سمتم  دادیرا نشان م   دشیمهربان که چال پوست سف  یشد و با خنده  مایتشت و آفتابه وارد اتاق ن
 نگاه کرد و گفت. 

 اومدم کمکت.  -

فرش   یم،رویکردی م  زیخان را تم   مایو با هم تا عصر فقط اتاق ن دیبه دادم رس ی حساب  یروز اول همان
 سمتم رو کرد. دهیافتاده بود.نفس بر شیقرمز رنگ رو  یو به جان لکه  دو زانو نشسته بود

 . کهیعادت کن  نیا یهای باز  وونهیحاال مونده به د-

 داد،ی بود اشاره م  مایابرو به پشت سرش که ن با

و تالشش   نی نسر یصورت عصب یسمت او که حواسش نبود نگاه کردم و چشم چرخاندم رو  ناخواسته
 آرامم را بشنود. یجلوتر بردم تا صدا یپاک شدن آن لکه.سرم را کم  یبرا

 صداتو بشنوه؟.  یترسی نم-

 ینازک کرد،موها یسر چرخاند.پشت چشم مای جا انگار خشک شد ،کمرش را صاف کرد و سمت ن در
زده بود با پشت دست پس زد و دوباره به   رونیگلدارش ب   یروسر  ری روشنش را که از ز  ییخرما  یعیطب

 جان لکه افتاد. 

 حقشه.  یزندگ نیا دونهی بشنوه،خودشم م -

آرام حرف زدنش   یتالش برا یاکه ذره  نینسر یکه با صدا ما یسمت ن دیناخودآگاه چشمم چرخ باز
ورودش به   یلحظه نینسر زی چشمان خصومت آم یداشت،خوب متوجه ی،سمت ما نگا عصب کردی نم

که در برابر   یبود رفتار خدمتکار   زیتعجب انگ میاش به او شده بودم..برااتاق و لحن زهردار االن
  لچریو یهاکالفه  با دست به چرخ رش،یتحر  زیبود که از کنار م  مای داشت.هنوز نگاهم سمت ن اربابش

 گوشم نشست.  خیب  نینسر ی.  صدارفتی سمت تخت کوتاه آنطرف اتاق مو  کردی وارد م رو ین

 چوب نداره ... ،خدایدیدی و م یومدیبود بدتر از مادرش،م   یکی نیا-

 کمکت؟  امیب-
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اما   نینسر یتختش بنشاند و حرفها یرا رو شی پاها کردی رفت که تالش م  یحواسم سمت پسر   تمام
از جا بلند شدم و سمتش رفتم.قصدم  زیخ  میکه ن ختیحس ترحمم را برانگ  دیآن لحظه شا دنید

زد که در جا خشکم زد.نفسش    ستیزد و با دست سمتم ا ادی فر یکمک به او بود و او چنان نه بلند
حرف   تونه ی عرق نشسته بود .پس بخواد م یقطرها  شیمو یو سر ب  یشانی پ  یو رو آمدی بلند م

 داشت.   یگرفته،چه طاقت گفته بود سر لج یبزنه،سور 

 من خواستم کمکت کنم....من.... -

  د،بایسرش کش یتخت انداخت و پتو را تا باال رو یمشمئز از من رو بر گرداند،خودش را رو یحالت با
  ما یدور بازوام حلقه شد و رو به ن نی که دست نسر نویکند سر و کله زدن با ا ریخودم فکر کردم خدا بخ

 زد.  بلند تشر یبا حالت عصب 

 کمکم ندارن. اقتیل  ایاتاقتو نشون بدم،بعض میبر  ایب-

  نیتصوراتم نبود و پسر غمگ هیکه شب  یاو خدمه سی رئ ب یعج  یبودم از اتفاقات دورم و رابطه جیگگ
 که قرار بود از امروز پرستارش باشم. یکه با عالم دعوا داشت و من  یسرتق

بزرگ و سمت   یبود دراز که به آشپزخانه  یی،راهررو یکردی را باز م یکنار عمارت سور  یچوب در
با ذوق   نیکوچکتر.نسر ییدر راهرور یرنگ چوب   دیدر اتاق  سف شد،چندیبه چند اتاق   ختم م گرشید

 رفت و بازش کرد.   ییدستم را ول کرد و سمت در روبه رو

 مه، ییو دا  یمال طوب امی ک یاتاقمون،اتاق منو تو،....بفرما..اون  نمیا-

 سمت چپ.  یرفت سمت در بسته اهمنگ

 .دیرا کش دستم

مثل همه بگو   گهیصداش کنم م ییدوس نداره زن دا مه،زنشییمش رمضون دا-
 خودته.  د،اتاقیی...بفرمایطوب

  رونی ب شی پشت روسر یوسط اتاق زد،موها ی د،چرخیکشی و مرا داخل اتاق م  زدی حرف م همانطور
روشنتر و ته لهجه   یو موها دیدختر با پوست سف نینداشتم ا شد،شکی زده بود و در هوا پخش م

 باشد. یشمال   یاهل شهرها
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 ومد؟ ی خوشت ن-

  نییپا یاتاق شده بودم،از اتاق خودم بزرگتر بود .دو تخت در  دو طرف اتاق و گوشه  یمتوجه  تازه
 از آن. زانی مانتو و شال آوو چند دست   یجا لباس هیو  یوار یاتاق کمد لباس د

  نییفرش پا یدستم را رو یورزش  فیمرتب بود نشستم و ک یگر یکه بر خالف د یتخت  یرو رفتم
بود که  نیانداختم.آنقدرها هم بد نبود.حداقلش ا دمیبه اتاق جد  یگذاشتم.باز با چشم نگاه میپاها
 . دادی نم نم یپنچره داشت و بو اطیبه ح

 . هیاتاق بزرگ-

 نارم نشست، ذوق ک با

 شهیاتاق دار شدم.هم نجایاومدم ا یی با دا یمن که دوسش دارم،تو شهر خودمون اتاق نداشتم از وقت-
 آرزوشو داشتم.

دنبال بهترش   یبود.من تنها خانه داشتم و باز  ناراض  یکوچک اما خواستن  یبعض  یآرزوها چقدر
و در   دمی کش یقیروشن بود،نفس عم   دم،دلمیرسیم دی بخوام با  یبه هر چ شد،منی بودم.باالخرهذم
که تازه  یهم خوشش آمد از  همسن و سال نی .انگار نسردم یتخت طاق باز دراز کش یهمان حالت رو

 .دیمن کنارم دراز کش  دیکرد و به تقل یز یر یدا کرده بود،خنده یپ

 

  یطوب یو آنور گفت که صدا نوریشام در آشپزخانه آنقدر از ا  زیمدام حرف زد و سر م  نیشب،نسر تا
برد و تا   اطیو با خود داخل ح  دیاما مهربان  مش رمضون درآمد.آخر سر هم دستم را کش یزن جد

  یاهال یهاصحبت  یو صدا زدیشمشاد محبوبش را داخل گلدان کنار حوض نشان دهد.فواره م
طاهره خانم و حرف زدنش با تلفن   یخنده  یو صدا شدی م دهیشن  شیکم و ب یسمت راست  تعمار 
 . میدوم باعث شد هر دو سمت باال نگاه کن یطبقه  وانیا یرو

 آال بت نگفتم،تو فوتبال ..  ی.وازنهی حرف م   یمعلومه داره با ک خندهی م ینطور یا یطاهره خانم وقت-

 جفتتونم.  باد،ینش یآفتاب  اطی تو ح اد ی ز ره؟گفتمیاز روز اول چقدر حرف تو کلت م -
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  برد،سری حساب م  یاز سور   یلی خ ید،انگار یو رنگ از صورتش پر دیماس  نیدر دهان نسر ذوق
و شال بافت درشتش را دور خودش   زدی م  رونی ب نایکه از عمارت حاج خانوم ا ی برگرداندم سمت سور 

ساتنش   یروسر  ری بلوندش از ز یموها ونیشن شهیداشت و مثل هم یکمتر  شی.در خانه آرادیچی پیم
به طاهره خانم غرق   یحرص  ی،سر باال برد و نگاه ستادیا  مانیروبود که روبه  دهی .به ما رسزدی م رونیب

  نیکه نسر دمیدی در عالم خودش که همچنان با تلفن بود نگاه کرد و چشم به ما دوخت.به وضوح م
 مادر داشت.  نیاز ا یچه ترس  مایوبر خالف ن  دادی چطور آب دهانش را قورت م  نیی سر پا

 بنده؟ ی مستخداما رو مش رمضون م یدر خونه11راس ساعت   یدونی ساعت چنده؟تو نم -

 .. و.. میهوا بخور  مییای وقت بود گفتم ب ی ساعت میچرا...هنوز ن -

  یبسته باشد .چرا سور  نیخاص در قسمت مستخدم یراس ساعت  دیبودم که چرا با یاز قانون متعجب
بهم فشرده اش آزارم   یاز پشت دندان ها یسور  یعصب  یبه من نگفته بود؟صدا یز یچ  نشیجزو قوان 

 داد. 

 رفته؟  ادتی کرد  تتیقبال اذ ییسر به هوا نی.ای الزم نکرده هوا بخور -

دستم حس کردم.نگاهش رنگ غم   یسمتش انداخت و دست لرزانش را رو زی ت یدر جا نگاه نینسر
 .دمیاشتباه د واریبه د دهیچسب ی فانوس یروشن نورها  کیدر آن تار ای دادیم

 .مینرفته...آال بر ادمی ری نخ-

 دهیکه پوش ینازک کیزده بود و با تون  خیسوز داشت و نوک دماغم  یبهار هنوز کم لیشب اوا یهوا
 یقهیدخترک چند دق یبا هم در چشمان غمزده ختهیغم و ترس آم دنی.دشدی بودم بدنم مور مور م

 . کردیمنغلبم م  شتریب  شیپ

  زیننر خوایراس هفت صبونه م نایخانوم ا   ،حاجیتو چ یشه،ول یم داریدوازده ب ازدهی مای درسته ،حاال ن-
داشت   نی با نسر یمشکل د،چهی باری دختر م  نیدر چشمانش از ا یبودم و نفرت  یمصمم سور  یچهره 

 حساب ببرد.   ایحق داشت از او بترسد   نیاصال نسر دیاشت،شا.نگاهش ترس د

شدن دستم را  دهیرو گرفت و انگار عالقه داشت مدام  مرا دنبال خود بکشد.کش  یحالت قهر از سور  به
 حس کردم، 
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و من  زد یهنوز حرف م ی.سور آمدی هنوز  از پشت سر م یسور  یمغموم بودم و صدا نینسر دنبال
بدون   گری د یو حاال چطور دگر گون شده بود،حت گشتی م یبود که کل وزز پر انرژ  ینگاهم به دختر 

تختش زر پتو  رفت و تا آخر   یمن در مورد حالش، فقط بغ کرده رو  یهای چ یجواب دادن به  سوال پ
 . کردمی سرش نگاه م یهمچنان نگران باال رانی و من ح دیسرش کش یرو

و   رفتمیبلندم ور م  یدم موها  کردم،بای را مرور م  شی بودم و چند روز پ  ستادهیه اپنجر یجلو هنوز
  شردمی م متی .تا وقت را غنکردیخانه نفسم را تنگ م  نی در  ا یهمچنان در فکر بودم.سرکردن روسر 

 میموها بش اهیو رنگ س یو لخت   یاز بلند های لی.خمایدر اتاق ن شتری،ب دمیکشی م رونیاز سرم ب 
مامان  ینوازهاش ها ی.دلم تنگ بود براآمدی به چشمم نم  یفی تعر چیکرده بودند و چرا من ه فیتعر

 یخندها ی.صدارفتمی م دیجمعه حتما سر مزارشان با نید،ایکشی دست م  میموها یفرشته که رو
را    دشبود و در بغل طاهره خانم خو دهیخانواده که تازه از راه رس یدختر  یمانند نوه  غیج
دختر بزرگ طاهره است   سیجوان افتاد که حدس زدم ان یبه خود آورد.نگاهم به زن  انداخت،مرایم

با   نیکه نسر یاساله ستیب لوفری.نشدندیم دهید اطیکه با دو دختر جوان و کوچک خود داخل ح
او   ییبایبه ز یچشمان آب  یبود،کمتر کس ییقابل شناسا  یکرده بود به راحت فی تعر ش ییبایحرص از ز

فرش را دور   یموها سیتخت نشسته بودند،ان یرو  یداشت..خوش و بش ها تمام شد و همگ
ها ول کرد.همانطور  آن  ینازک رو یرا در آورد و شال  شی خانه روسر نیو طبق قانون ا ختیاش رشانه 
  یعتراضا  کردی م یکوچک باز  یک یو حاج خانوم که با ن  خنداندی و طاهره را م  کرد ی م فیرا تعر یز یچ

  کسی من آنقدر کوچک و ب یبود و حاال جمعشان جمع شد.چرا خانواده وستهیهم به آنها پ  یکرد.سور 
هم حتما سهم من بوده از   نیدم،ایکش یعمه بود و تمام. آه ری ما ن لیمدت تنها فام نیبود.در تمام ا

سمت   یو اعتراض داندم.کالفه رو برگرستادنیو سراپا ا هی بق  یزدن خوشبخت دیشدم از د  ،آشفتهیزندگ
 چند قدم رفتم.  ماین

 ؟یلقمه غذا بخور  هیبمونم تا شما   نجایقراره من ا یک  ؟تایر یقراره به خودت سخت بگ  ی تا ک-

  رونی از ب هیخانواده و بق  یبلند نوه  یخنده   غیج  ینشان نداد و با صدا یالعملدرار باز هم عکس حرص
 سمت پنجره سربلند کرد.

حمام کرده بود و   ری.امروز به کمک مش رمضون و نصدیدی و نم  کردی ،کال مرا آدم حساب نم ری نخ
 . دادی تنش پوستش را روشنتر نشان م یخاکستر   شرتی ت

 . ستادمیا شی غذا را برداشتم و روبه رو ین یکنار تخت رفتم و س زی سمت م مصمم
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  قیچند تا سرم برات تزر ادیبه دکترت ، ب  زنمی خودته،حتما دلت هوس  سرم کرده؟ زنگ م لی باشه م-
 کنه.

گفتم و به طرف در اتاق رو بر   ی.پوفدار یبه درک ،خودت خواست  ینگاهم نکرد و من حرص بازهم
 گذاشتندی م شیبه الال  یل یلوس پولدار که مدام ل ینهتحمل آن بچه نه گریگرداندم و قدم تند.د

  ینیسسر انداختم و بعد  یرو یدست  هیم را برداشتم و اشال افتاده یصندل یدسته یسخت بود.از رو
و خوش    یچشم آب یلوین دنی.در اتاق را با شدت و حرص باز کردم که با د دم یرا با دو دست چسب 

بافت   ی.لبخند زد و موها ییهویبرخورد  یپوش پشت در جا خوردم.انگار او هم انتظار نداشت برا
  ر.چقدکردی نم  تی در خانه رعا یروسر  نیوه از قوانن   نیبلندش را پشت سر انداخت.جالب بود ،ا

 لوسش به خودم آمدم.  یدخترانه یگذشت از کنکاش من در صورتش که با صدا 

 .کننی صدام م  لو ین لوفرم،همهیمن ن-

 زدم و دستش را  محکم فشردم.   ییبود.لبخند آشنا میرو  شیپ  لوین یدراز شده  دست

 خوشبختم .منم..-

 گفته بودن،  یعمو سور   ما،زنین  دیپرستار جد-

دست   ینیس یرفت رو شی .نگاه آب گفتی م نیبود که نسر  یهمانطور   شیبایتکان دادم،ز سر
 غذا.  ینخورده 

 باز غذاشو نخورده؟-

 را از دستم گرفت.   ینیبرد و س  ش یواند،دست پجوابش را از حالت کالفه و نگاهم خ  انگار

 دست خودشه؟ دم،مگهی به من،من به زور به خوردش م  نشیبد-

 ، وارد اتاق شد.   زدی زد و همانطور از کنارم رد شد و با خودش حرف م   یچشمک

 یاافتاد که سرخ شده بود.شانه ییمایو ن زدی که همچنان با لبخند غر م ییلویبه داخل و ن ینگاه گذرا
 پسر سرتق شود. نیا فیبتواند حر  بای دختر ز نیبودم ا دواریباال انداختم و ام



 را باور کن  طانیش

32 
 

  رونید،ب یلرز اهمیس نمیشلوار ج  بیداخل ج یکه گوش بستمی اتاق خارج شدم و در را  م از
 کی نی گفتم و چشمانم را باز و بسته کردم.خوبه حاال هم یعمه آخ ریاسم ن دنید دمش،بایکش
همانطور   ن ی نسر ش یو به مقصد رفتن پ اته،در دل گفتمعمه  ،اونیرا داشتم.،خجالت بش آال لیفام

 تلفن را فشردم.  وصل یدکمه

 

بودند.از صبح   دهیتدارک د ی،مراسم ختم  بزرگ یسالگرد شوهر سور  نیچندم یجمعه بود و برا  روز
و علنا تا عصر   کردندی مربوط به او را حل و فصل م یکارها مایحمام کردن ن یبرا  ریمش رمضون و بص 

  درمصحبت کردم و دل تنگ سمت مزار پدر و ما ینبود،با سور  یبا من کار  شی خوردن داروها یبرا
بلند   ی. پسر سبزهگذاشتی نم می برا یوقت  گریوقت ،د ر یتا د  یکار در آن باشگاه کوفت فتی رفتم،دو ش

و آهسته   رفتی ته محاج آقا است ،آهس یفرزند خوانده  ییجورا کی گفتیم  نیکه نسر یقد آرام
به  حی داشت و گاه تسب  ریسر به ز کی خانه،موقع سالم و عل نیا یو مثل اکثر مردها آمدیم

رژ گونه را به  یرنگ اتاقش نشسته بود و با وسواس چرتکه  ییدراور طال زی م یجلو یدست.سور 
 دیگذرا به اتاق مجللش انداختم .ست سف  ی.مثال مراسم شوهرش بود.نگاهدیکشی صورتش م

اتاقش،همه باعث شد   یگوشه یقد ینهیی آ یبلندش و حت   هی،از کمد لباس بزرگ ،تخت پا اشیطال
 چپ و راست کرد.  نهیی کنم.صورتش را رو به آ  نیرا تحس اشقهیسل

 . یمرخص ،امروزیبر  یتونی م-

و دامن  اهیگفتم و از اتاقش خارج شدم.آن بلوز س یلب و ممنون بلند ریز یز یآمطعنه یکرد لطف
بود.بعد از  کیشوهرش ش  یمراسم عزا یبرا یادیز یصورتش،کم ینشسته رو شی و آرا   دارشنیچ

 یاش در خانهفعال   یجلوتر آمده بود،از زندگ   یمدت شکم فاط نیو رضا رفتم و در ا  یفاط دنیمزار د
قربان صدقه تشکر کرد.هنوز   یدر آغوشم انداخت و با کل بود و باز مثل بچه ها خودش را  یمن  راض

خودش اتاق داشت    ی.حاال رضا هم براخواستمی م مانیهر سه  یبهتر برا یزندگ  یمن آرزو دیفهمی نم
چند  امی میاتاق قد یمن که حاال مال او شده بود.از داخل کمد بسته  میبا تخت قد کردی م یف یو چه ک

برگشت با   تی وضع نیراه افتادم. در ا یحاج  یتر برداشتم و عصر سمت خانهدست لباس بسته 
کوچه باغ ،پر بود از   یشده بود.انتها  کیهوا تار گرید  دمیرس  یتر بود. وقتاتوبوس مقرون به صرفه

  یسور  .عمارتشدندی م میسل یحاج یکه داخل خانه  یو زنان و مردان متیلوکس و گرانق یهان یماش
و آخر شب بر   ماندمی و رضا م یفاط  شی پ شتریمردانه و عمارت سمت راست زنانه بود،کاش ب 
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هم مرا دچار دلهره   نی و هم شدیسر وقت داده م دیبا مای عصر ن یها.اما قرصگشتمیم
  شتریب رالباس دستم  کیروام انداختم و پالستبهسر زن رو   یونیلیم  ریبه چادر مخمل حر  ی.نگاهکردیم

  نییزد و سرش را پا یفشردم و خودم را کنار زدم تا او و دختر نوجوانش اول وارد خانه شوند.لبخند
نکند و از در داخل شد. بعد آنها وارد   ری کوتاه کفشش گ یکرد چادرش به پاشنه  اطیانداخت و احت

  یبودند و در قسمت زنانه کس ستادهیا یدم عمارت سور  شناختمیکه نم و چند مرد ری شدم.بص اطیح
قرآن که کل محل را گرفته  یو صدا  دندیدوی .چند دختر و پسر کوچک دور حوض مشدینم دهید

شدند و   یمرد با سالم و دست دادن وارد عمارت سور  شد،چندی م  دهیبود،حاال بلندتر و واضح تر شن
 شدم؟ی چطور داخل عمارت م  یشلوغ نیبود.حاال در ا  امین یدارو شیتمام فکر من پ

  دیرا با میتا حلش کند،تمام قوا گفتمی م  ریبه بص دیشدم ،با  یعمارت سور  ال یخی و ب  دمیکش یپوف
 سالن خدمتکارها عبور کنم و به اتاقم بروم.  یمرد دم ورود یبدهم تا از کنار کل 

 داخل زنونه.   ای نمون ب زم،اونجای عز-

با چند خانم تازه وارد   یالموک را در حال دست دادن و روبوسخانم تاج و حاج   دمیراستم چرخ سمت
اش  داخل کرد دوباره جمله  یرا که با عزت راه  شیها.مهمان دمی.با من بود؟سمتش کامل چرخ دمید

 را تکرار کرد و دست سمتم دراز.

 مادر،اونجا نمون، گهید ایب-

پا و آن پا کردم و   نیچه گفتم،ا  دمیوت نشده بودم.اصال نفهم وضوح دستپاچه شدم،من که دع به
 لبم را گاز گرفتم. ارادهی ب

 اتاقم. رمیخدا قبول کنه حاج خانم،م-

  ،گفتنیکنیمراقبت م  مامین ،ازیاخونوداه نیتو جزو ا نجایامرزه،ایقبول کنه،پسر منم ب  شی خدا از بان-
 . ایمادر ،ب ای دمت،بیشد د گرفتم،خوبیم ،سراغتویومدیی م  دینداره که من بگم،خودت با

 .هیخدا رحمتش کنه،قبول کنه چ یگفتی م دیآال با یزد گند

لب   ریز یز یر یمقاومت کنم،آخه  شتر یاش باعث شد نتوانم ب مهربان و دست همچنان دراز شده  لحن
ساتنم کردم،وضعم بد نبود   یو روسر  اهیس یمه ین یبه مانتو  یگفتم و او باز به داخل دعوتم کرد،نگاه

و   دمیرا جلوتر کش یروسر  یلباس دستم را داخل اتاق ببرم،کم کیحداقل پالست زاشتی کاش م یول
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آمد و   رونیرفتم،همان موقع نفس، دختر کوچکتر طاهره ب  کردی سمت حاج خانوم که منتظر نگاهم م
و به قول  خوردی لبخند زد،سنش چهل م  میما به رو  یهردو ندیسراغ مادربزرگش را گرفت و با د

و   بودرو  بودن،مهربان و خنده  مدرسه ریبود ، برخالف شغل سفتش، مد یدختر به روز  ریپ  نینسر
 نبود.  افهیدر ق  ادیو ز زدی آرام و مظلوم م س،یخالف ان 

بودن   انیبود و اع  تری سنت نوریا شدم،لوازمی داخل عمارت سمت راست م یبار بود که وارد فضا نیاول
را   ن یزم د،تمامیباری نصب بود م  واریکه به د ییو تابلو فرش ها ییطال یسلطنت  یمبل ها یاز سر و رو

از فرش دست بافت  بود.در   دهی دوم هم  پوش یبه طبقه یمنته یهافرش نشانده بودند و تمام پله 
دور نشسته بودند و ثروت را به رخ هم  اهیاما س کیش  یز زنان که حاال با لباس هاا  یتیجمع نیب
لبخند  دنمیو با د کردیم یی رای دستش پذ ینیبا س لویکردم،نی م یگانگی احساس ب  دندیکشیم

چشمم  یوقت شدتر اش کرده بود.دلم قرص   یخواستن یحساب  اشی زد.لباس کوتاه تنگ با ساق جوراب
  نیو سمت نسر  دمیکش یج یاز گ یآشپزخانه نشسته بود ،نفس کینزد یاافتاد که گوشه  نیبه نسر

 دادم. یرفتم و کنارش خودم را جا

 ؟ یایکه ب  یرفت--

 انداخت،.  رمی گ اطیخانوم تو ح  ام،حاجیشد،...اصن قرار نبود مراسم ب ریبا اتوبوس برگشتم د-

 را در آن صوت بلند قرآن بشنود. میداگوشش بردم تا ص کیسرم را نزد دوباره

 کنم؟  کاری رو ندادم،،چ مایعصر ن یمن قرصا نینسر-

آمادش کرد االنم تر گل ورگل با   رمی غر زد،بص امی خودش داد،کل ی،سور یالزم نکرده جوش اونو بزن -
 . یحساب هیش یاز دستت آت یکت شلوار نشسته تو مردونه....سور 

 خودم بودم.  یروز برا هیماه  کی نیشدم.خوب بود در ا یکفر 

 شد.   ریبار د هی م،حاال یاولم حرف زد گه،روزید یزایدادن دارو و غذاس نه چ فمیوظ -

کنار طاهره خانوم  نشسته بود و   یمبل سلطنت یقتدر روافتاد که م یکفر  یسور  یاراده رو یب  نگاهم
 .دادی سر تکان م ییخوش آمد گو  یگاه برا

 کمک کنم خانم دکتر.  ییبه زن دا رمی من گفتن بود....من م  چونه،ازیپی گوشتو م--
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سالن را از نظر   گریدور د هیچرا انگار از من دلخور بود؟  نیجا بلند شد و سمت آشپزخانه رفت، ا از
  یرزنیام را به پ یراست کار من نبود،از جا بلند شدم و صندل نی جور محافل  پولدارنش نیچرخاندم،ا

 داخلش شدم*********.  نیرفتم که نسر یادادم که تازه وارد سالن شد و خودم سمت آشپزخانه 

  

  مای بود که ن دم،خوبیکشی م نی به اتاق مشترکم با نسر یشده بودم و دست  داریاز خواب ب تازه
شوم و   داریاز خواب ب شی مجبورنبودم ساعت ش نیو مثل نسر شدی م داریظهر از خواب ب یهاطرف 

 یهاوحرف نزدن  یتفاوتی روزها عادت کرده بودم به ب نیباشم.ا یعمارت راست یدنبال تدارک صبحانه
 یو حقوق باال  دهمی ،من کار خودم را سر وقت انجام م. اصن به من چهشیهای و بدخور  ماین

که  د،فعالیکشی جماعت پولدار دست نم نیسال از ا نی .عمه حق داشت که چندرمیگی ام را مماهانه
 `.هی که ,`من از اولم بت گفته بودم کار خوب  گذاشتی عمه منت سرم م ری بودم و چقدر ن یراض

بزرگتر   یارهن خانه شدیبود،چند ماهه م یخوب   م،کاریگذشتی م یسور  یهاها و غر زدن یباز  سی رئ از
اهل  یهینداشت و بق میبرا یبا خودش آزار  یجز لجباز  ما یدر چند محله باالتر و بهتر دست و پا کنم.ن

ه در  ک ییاز باال ینرفته بود با آن نگاهها شیعموکم به زن سیان زدمی به کارم.حدس م یخانه کار 
اما با لبخند طاهره خانوم شدم.کال  زیت ینگاهها یهم متوجه ی.چند بار دادی مجلس به خوردم م 
اما مهربان   قیدق د،یدی هر بار مرا م اشی گوشت  دیروشن و صورت سف یاقهوه یهامدلش بود،با چشم

از   ماین روزیسمت افتادن د فتو ذهنم ر داشتمی را برم   نیتخت نسر ی.شلوار افتاده روکردی برانداز م 
تختش را داشتم خرابم   یرفتن رو یدندنه.هربار قصد کمک برا کیسرتق   یلچرش،پسره یو یرو
نبود قبال اهل ورزش   دیاش بعچهارشانه کلیشده بود و از ه  فیضع ی.عضالت دستش حساب کردیم

ساده   یچند حرکت ورزش بادمبل بخرم و   ییگرفتم زودتر چند تا میبوده باشد،همان جا با خودم تصم
کار در سر   نیا یلجباز را برا یمای کردن ن یراض ینقشه نطوریشدن عضالتش کار کنم.هم  تریقو یرو
 کلیکنار خورد و مرا از جا پراند.تا سمت در برگشتم ه واریکه در اتاق با شدت باز شد و به د دمیکشیم

 داخل   نینسر  فیلرزان و ظر

تخت   یاش مرا به وحشت انداخت.شلوار دستم را همانجا رو  هیهقهقه گر یپرت شد و صدا  آغوشم
 لرزانش گرفتم.  یهاانداختم و از شانه 

 ؟ یکنی م هی...دختر چرا گرن؟یشده؟نسر یچ-
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نداشتو سخت   یقصد نیداشتم او را از خودم جدا کنم اما انگار او همچ یسع  شیهافشار به شانه  با
 حرف زد.   نیف نیچسباند و با ف امنهیبه س  شتریپناهگاه.خودش را ب  بود  یمحتاج آغوش

 .... سیخالم زنگ....زنگ....زنگ زده بود آال....مامانم حالش ن-

  یزمان  ادیبودم. دهیدر را کش نیاش انداختم.من اشد  و حاال من دست دور شانه   دتریهقش شد هق
را   رونی بود و فقط ب دهیاتاق دراز کش یپنجره  تخت کنار  یرو یافتادم که مامان فرشته در اوج افسردگ 

  نجایخوردم .ای بودم و بغضم را م یبود.اصوال دختر خوددار  ی.حتما منتظر آمدن بابا عل کردی نگاه م
راحت   توانستی کردم.چه خوب که م یحسود هیدر گر شیپروای ب  یبرا نی نسر  یبود که به راحت

 رونیاز دهانم ب زمی عز یو تک کلمه کردمی م ،نوازشیرا از روسر  شیکند.موها هیاحساساتش را گر
  ششد و خودش را از من جدا کرد و دو دستم را در دستان ی.چقدر گذشت که راضآمدیم

  دینالیپوستش م یدیهمه سف  نیاز ا شهیو هم زدیم  یبه سرخ هیاز فرط گر دش یگرفت.صورت سف 
 . شدیو مبه قول خودش زود لب هیکه موقع خنده و گر

....دعا کن می نشه آال،من و خواهرم فقط اونو دار شیزی....دعا کن چششیبرم شهرمون،برم پ  دیمن با-
 براش نبودم.  یمن دختر خوب سی ن رایمن گ یاز جونش بره،دعا یاس کوفتام نیآال ا

و باز خودش را انداخت داخل آغوشم.دستم را دورش حلقه کردم .هر دو چقدر جوان   دیبغضش ترک  باز
شده بودم که  یو من باز پناه کس   دیلرزی .دخترک داخل آغوشم ممانی زندگ  یتحمل بارها یبرا میبود

 بود. به یهزار پشت با من غر

 دم در منتظره.  نی؟ماش یجان ،بابا،ساکتو بست ییدا-

  نیبود دل پر نسر پناهی از آغوشم جدا شد،چه ب یاد و باالخره باز نا راضرمضون تکانش دمش  یصدا
 .دیکشی م نیی صورتش  با پشت دست پا یرا با عجله از رو  شیخندان.اشک ها شهیهم

 کرده بودم..  داتیآال،...تازه پ  نجاینشه دوباره بتونم برگردم ا شی زی دعا کن مادرم چ-

من روبرگرداند و طرف کمد رفت و ساک   ،ازیشدن بعد ز یسر ر یبرا رفتی و م شدی جمع م شیهالب
که فکر   یادوارکننده یبودم و جمالت ام  ستادهیسرش ا  ید،باالیکش رونی از داخلش ب یکوچک یدست
را داخل   لشیو وسا زدی با اشک لبخند م  دادم،اوی آرامش کند تک تک به خوردش م دیشا  کردمیم
باشد   یشهرستان یبا دختر بزرگ خانواده  دارمید نی آخر نیاممکن بود  یعنی.ختیری قرمزش م اکس
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رمضون به تهران آمده   ییدو خواهر کوچکش همراه دا ی جور کردن خرج درمان مادر و زندگ  یکه برا
 بود؟

 

  یحال مادرش بودم و حالش هر بار بدتر از دفعه یایجو   یو تلفن گذشتیم  نیروز از رفتن نسر دو
فرداشب در عمارت حاج خانوم   دانستمی بود و م  یبی عج  یشمشاد در تکاپو ی.خانهرفتی م شی قبل پ
و من   آمدندی مواقع به کمکش م ن یدر ا یبرپاس.دو زن همسن و سال خود طوب یای خانوادگ یمهمان 

وسط حوض   یفواره  ینم خاک با صدا یو بو شدیآب و جارو زده م اطیبودم که ح  ییوقتها یفته یش
دو روز اصال از تختش   نینداشت و در ا یف یتعر روزیاز د مای .حال ننشستی جم خوش مبه مزا  بیعج
  ضدمبل قر شی .مرا باش که دلم به حالش سوخت و از عاطفه مسول باشگاه قبل براامدین  نییپا

ها را و دمبل  ختیگل کرد. آنقدر کاسه کوزه را بهم ر اشی باز  وانهید د،یدمبل ها را د یکردم اما وقت 
خانم را هم تحمل   یچارهای ل  دی.حاال بادیرا هم به اتاقش کش یپرت کرد  که سور  نی مز یرو
زد   رونیب  مایو از اتاق ن  دیپاشنه چرخ یغر زدن صبر نکرد تا جوابش را بدهم.رو ی.بعد از کلکردمیم

از سرتق   یقرار بود ادامه بدهد و من کفر  یبرود وگرنه معلوم نبود تا ک دی.خدا را شکر آماده بود تا خر
.در با گشتمی م  دیدنبال کار جد دی و حتما که با  کردمیم  یپسرش،حتما حرصم را سر او خال  یهای باز 

  یپتو کرده بود و من ری آخر ز ابود که سرش را ت ییمایبه شدت بسته شد و حاال ن  یضرب دست سور 
پس   یصورتم را عصب  یلخت جلو ینمو ینطور ی.نه ادهفتای ن  ی.انگار اتفاقخوردی که خون خونم را م
بود   یسرش را با شدت کنار زدم.نفسم عصب یرو یمحکم سمت تختش رفتم . پتو یزدم و با قدم ها

او هم تعجب کرد   دی.چشمانش سمتم باز شد و شاکردمی و عرق نشسته پشت کمرم را خوب حس م
 که تمام مدت در سکوت ماند و فقط نگاهم کرد.

 یکه هست ی ن یبا ا  دیو با ینیاالن ا دونمیم ؟فقطیبود یو ک  یبود  یقبال چ دونمیآقا پسر،من نم نیبب -
بلند   ی کوفت لچریاون و یرو از رو  ،تویر یو با عالم و عادم سر لج و بگ   یقهر کن ایبا دن  نکهی،ایبساز 
قبل  یمایباور،باور کن که اون ن ه؟دردت یدردت چ یدونی!مکنهی نم  ؟خوبتیشنوی کنه،مینم
  ریتقص نی...........بفهم اماین نیبساز،با ا ینطور یراه بره،خودتو ا تونهینم گهیکه د یهست ین ی،ایستین

 هیفکر کن،دنبال  کمی،یدیکه دراز کش ینطور ی؟همیاعتقاد دار  ر،بشیسرنوشتته، تقد نیا سی ن یکس
که قصد کمک بهتو داره  یا گهی هرکس د ایمن  یرو ینداز یکه چنگ م نیباش که بسازتت،ا  ریتغ

 . فتهینم یا گهیاتفاق د نیا کننه،جزی فقط خستت م
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  ی.نگاهکردمی م  یکه احساس راحت شی که مدتها سر دلم قلمبه شده بود را بارش کردم و آخ ییحرفها
 یرا برداشتم و با قدم ها نیزم ی افتاده از رو یسمتش انداختم.دمبل ها شی پر از تاسف از رفتارها

شدن.تمام    گبزر  یزود هنگامم،از جبرم برا ییبودم از سرنوشتم،از تنها یتند از اتاقش خارج شدم.عاص 
را فراهم   یهمه چ هیو در چند ثان کردندی ورزش م   حیتفر میبودند که تا یشاگردان من دختران مرفه 

 ....یمن از چند سالگ داشتند اما

بود و دلم    ی.نفسم هنوز عصبستادمیا یعمارت سور  یشدهفرش سنگ یهاپله وسط
سرم را از خودم دور کردم.به اتاقم   شانیو افکار پر دمیکش یقی.چشمانم را بستم و نفس عم دیجوش یم

تم و سمت حمام  را برداش یاز جالباس زانیآو یاتاقم انداختم.حوله  یدمبل ها را گوشه دمیکه رس
 .***** گرفتمیکه از حمام آب داغ م یداشتم به آرامش ازیها رفتم.من ناتاق  یروروبه 

 

از  یابود.چند لقمه یخال   یحساب  نینسر ی.جادمیمان را چشام سه نفره  زیرفتم و م یکمک طوب  به
تحمل   گری بود و د  سیسرم هنوز خ  یکه درست کرده بود خوردم .موها یخوش عطر   یسبز  یکوکو

بابت   یشال کرمم بپوشانم.تشکر  ری مش رمضون ز یرا جلو  سمیخ یموها ینداشتم به مراعات طوب 
شال را دور سرم   یل یم یبلندم افتادم.با ب  یو سمت اتاقم رفتم و با سشوار به جان موها دمکر شیغذا
  دیتازه از خر ی.سور خوردی حتما م  دیمهم شبش مانده بود و با یرفتم.دارو  مایو سمت اتاق ن  دمیچ یپ

 یز ی چداخل سالن نشسته بودند و راجع به  رونی ب یهاسن سال خودش،با لباسهم  یآمده بود و با زن
  ری به سمت هر دو انداختم و با لبخند انگار سالمشان دادم و از ز ی.نگاهدندیخندی و م زدندی حرف م

را با لباس   نمیو شلوار ج  شرتی عمارت باال رفتم.چه خوب که هنوز ت چیمارپ یهانگاه هر دو از پله 
  ییشدم.چشمم جا شو سرد  کی در را چرخاندم و وارد اتاق تار یرهینکرده بودم.دستگ ضیخواب تعو

 زانیتختش آو  یکه رو دمیرا د  ییمایو با زدنش،ن    واریکنار د زیسمت پر  .دست بردم دیدی را نم
ها ساعت  ن ینداشتم،معموال ا یکی را مفکور در آن تار دنشی،انتظار د دمیکش یف یخف  نینشسته بود.ه

  یز یو خطوطش چ خطها و رنگ   بیکه از ترک  دیکشیم یی زهاینشسته بود و چ اشی بوم نقاش  یجلو
 کی وانهیکردم خودم را ناراحت جلوه دهم.د یکردم و سع یتصنع یا.تک سرفهآوردمی سردر نم 

 بدهد.  ییبه روشنا یالعملعکس  ایوارد اتاق شده   یک ندی برنگشت بب ی.حتشدی م  شیزیچ

و سمتش رفتم و هر   ختمیآب ر یوان یو از پارچ ل دمیکش  رونی را از ظرف مخصوص ب شی دارو همانطور
به سمت باال و صورتم انداخت.برخالف   یگرفتم.مکث کرد،آرام نگاهسمتش  ی حرف   چیدو را بدون ه
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بعد از چند    یعنیتعجب کرده بودم .  یرا از دستم گرفت.حساب وانینکرد و قرص و ل  یمقاومت شهیهم
دهانش برد و من با شعف همچنان محو   کیاثر کرده بود؟.قرص را نزد میهفته جدال باالخره تشر ها

 خورد،دری را م  شیدارو یاعصاب یوعده بدون ب هی.چه عجب که  کردمیبزرگم نگاهش م یروز یپ
 . دمیاش را واضح شن بم مردانه یبار صدا ن یاول یام غرق بودم که برانصفه  یروز یپ

 ..  نینش لچریشد ،و نیشبه آرزوهاش خاکستر شد.خونه نش هیکه  یاز پسر پر ازشور  یدونی م یتو چ-

 .زدی شت با خودش حرف م و انگار دا کردیقرص دستش نگاه م به

 دود شده.مرد... مرد.  ندشیآ یهاشبه روحش مرد،تموم برنامه هی-

که با نفرت به من چشم دوخته.قرص  دمیرا د یبرگشت سمت باال و من دو چشم مرد نگاهش
 یزد و پاها یکرد.پوزخند یخال شی پا ری فرش ز یآب را علنا رو وانی پرت کرد و ل ظی دستش را با غ

خشک  یا قه ی.چند دقدیسرش کش  یآن انداخت و دراز کش باز پتو را تا آخر رو یاز تختش را رو زیآو
قصه سر دراز داشت.خواستم جوابش   نیباطل آال خانم.ا  الیخ  یبودم و زه شی هایپرواباز ی ب  تمبهو 

 یبود.هم او خسته بود و هم  اعصاب من کشش نداشت.پوف یامشب کاف یرا بدهم اما برا
 یشده  یخال وانی.در سکوت لکنمی نبودم که ساده پس بکشم.باالخره رامت م ی آدم  ر،منی دم،نخیکش

  یپاتخت  یها را داخل کشوقرص یکنارش گذاشتم.جعبه  یپاتخت یفرش برداشتم و رو یآب را از رو
خاموش المپ را زدم و از   دیکردم و کل دیکشی نفس م  یپتو عصب ریبه او که ز گرید یگذاشتم.نگاه

 رج شدم. اتاق خا 

   ***** 

  یبود. رو یاکنندهاسپرت خواب عوض کردم،چه روز مسخره و خسته   دیرا با بلوز شلوار سف لباسم
 رهی خودم انداختم و به سقف خ ی رو مهی تخت درازکش شدم. مالفه را تا ن یو رو  دمیتختم را کنار کش

که کمکش   زدی م ادی مدام در من فر یبودم اما حس   یشدم.از دست پسر سرتق عمارت کنارم عاص
افتادم که صبح  عاطفه به   یامیپ   ادیکلنجار رفتم که به  امی فرض یو راهکارها  مای در مورد ن یکن،کم

.هنوز  کرد  یبود ،چرب زبان دهید  یدر مهمان  شیکه چند شب پ نایو م  لیمن داده بود و در مورد سه
 لی هدر مورد آن س  ییزهایچه چ گریوقت نکرده بودم جوابش را بدهم.کنجکاو شدم بدانم د

تختم نگاه انداختم  یپاتخت یباال  زی خمی.انگار شارژ شده باشم، ن دیگویخراب م  ینایو م  معرفتی ب
  یدر دست نگرفته بودم و آه از نهادم بلند شد وقت یکه گوش شدی م ینبود.چند ساعت امی از گوش ی.اثر 
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 شدی را کنار زدم.مگر م میرو یو کالفه مالفه ی گرفتم.ناراض مایرا در اتاق ن  امی بار گوش  نیآخر دنیرد د
 یها یی انداختم و با دمپا میهانازک دور شانه   یسرم ،خوابم ببرد؟شال یباال  یبدون گذاشتن گوش

ها کل اهل خانه خواب بودند.هوا ساعت  نیشدم.حتما که مثل هر شب ا مایاتاق ن  یداخل اتاق راه
.نم نم شدی نم دهیشن ییصدا دادی را تکان م  اطی داخل ح یکه درخت و گل ها  یسوز داشت و جز باد

شدم و از   یوارد عمارت سور  نیپاورچ  نیگل و آب.پاورچ یبو  بیو من هم که عاشق تر ک زدی باران م
و چه بهتر.آرام از کنار اتاقش رد شدم و   آمدی م ونیزیتلو  یصدا  یداخل اتاق سور ها باال رفتم.از پله

  قشیخبر از خواب عم   مایمنظم ن  یها فسن یدادم.صدا نییرا پا ما یدر اتاق ن  یرهیدستگ
.نگاه از او گرفتم.حاال  شدمی از حال خرابش ،آشفته م یانسان دوست ای حس ترحم بود  دانمی .نمدادیم

گشتم و با زدن   ی پاتخت ی.دست پال دنبال چراغ خواب روکردمی م دایرا چطور پ   یگوش یک ی تار نیدر ا
لب غر زدم`زوزش   ریپتو کردم و ز  ری ز ماین  کلیبه ه گرید  ی .نگاهدیزرد داخل اتاق پر مینور مال دشیکل

 پخوابه̀  یکی روشن کن تو تار نویاومد ا

 یپنچره یکناره  ینگاه آن را رو  کیافتادم و در  یاز او گرفتم و با چشم داخل اتاق به دنبال گوش رو
که   مایاز اتاق ن  یبرداشتن گوش اتیمخمل اتاق پنهان بود.عمل  یکه نصفش پشت پرده دمیاتاق د

 یبار  چندزدم،باران تندتر شده بود.سمت در کنار عمارت پا تند کردم، رونیتمام شد از عمارت ب 
فکر بوده  یحد ب  نیتا ا شد یدادم اما در قفل بود.باورم نم نییساختمان را باال و پا یرهیدستگ

ام را جا گذاشته بودم و حاال پشت در قفل ساختمان خدمتکارها مانده بودم.من که  یباشم،اول گوش 
من داخل اتاقم   ه.حتما فکر کردکندی مش رمضون در ساختمان را قفل م  ازدهیعت راس سا دانستمیم

.باران  زدمی بود و به او زنگ م نیکاش نسر ای گفتمی م یهستم،کاش حداقل قبل رفتن  به طوب
  دیکرده بودم که با نور زرد و سف ریآرام گ یاخانه  اطی و من داخل ح  کردیم  سمیداشت خ یحساب 

لذت بردن    وقتدلنواز شده بود اما االن  یو باران تند،حساب شی آجر یوارهاید یرو  یفانوس ها
  ایبه در ساختمان بکوبم بلکم مش رمضون  یگرفتم چند بار  میشد،تصمی تر م دی نبود،باران داشت شد

  رونیوقت شب ب نیخانم پرستار ا ندیگوی کنم چه؟نم داریاهل خانه را  ب  یهیبفهمن اما  اگر بق یطوب
عمارت جا خوش کرده  بود و  دو یروبه رو یف یکه رد یکه نگاهم افتاد به چند اتاق کردهی م یچه غلط

 طیشرا نیآن ها اتاق مهمان هست و در ا گفتیم  نیجلب کرد.نسر  یل یروز اول توجه ام را خ
ام   یسر بدون روسر  یکردم و با دست شال دورم را باال ز ی من.سمت اتاق ها دور خ یمکان برا ن یبهتر
.با عجله سمت اتاق  یبود.لعنت قفلدادم، نییدرشرا پا ی رهیدستگ دمیاتاق که رس نیفتم .به اولگر

رفت سمت اتاق   کردم؟نگاهمیچه م  دیباران تند با نی ا ریا،زیخدا یکنارش رفتم ،او هم قفل بود،وا
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را  اشره یدستگ یرفتم و با نگران کرد،ی درش سو سو م  واریکه فانوس کنار د ی.بهطرف اتاق سومیکنار 
خودم را داخل   شیلوالها ژیق یاز صدا  خوشحالبه جا شد و من حرکت در جا   کیدادم که در  نییپا

 اتاق انداختم.*****

  

 دیروشن بود و من توانستم کل  کیآمد،تاری داخل م پنجره یشه یاز نور فانوس کنار در که از ش اتاق
دور   کیشده بود.سرم را  سی سرم کامل خ یکنم.شال محافظ رو دایرا راحت پ برق در کنار در اتاق   زیپر

رکال   یچشمم را زد.به پشت سمتش رفتم،همانجاا رو یکنار در اتاق رکال فلز  قایچرخاندم و دق
را  میدارم کردم و چند بار تکانشان دادم.چه خوب که از قبل موهانم یموها یکردم و دست ال شیرها

خاص با   یعطر  ی.بوزدی برق م یز یتر در اتاق چشم گرداندم.اتاق از تمبه پشت بافته بودم.کنجکاوانه 
هنوز هم بعد از  یحاج  یخانه یمدرن با بافت سنت دمانیشده بود.چ بیچوب با هم ترک یز ی تم یبو

 نیا یه یبا بق  ییجورا کیاتاق انگار  نی.اما سبک ازدیم  بای جالب  و ز میبودم برا  که در آنجا یمدت
گرمش به فرش دستبافت کرم   یچوب ست از تخت و کمد و دراور،با رنگها  سی خانه فرق داشت.سرو

آسا شده   ل یمن از آن باران س یکه ناج  یچه خوب هماهنگ شده بود.آرام در اتاق  میپاها ریز یاقهوه
نصب بود.جلوتر   واریکه به در و د یورزش  یهابه لوح ها و عکس  رفتیو چشمم م زدمی م بود قدم

ام،کنار تخت را باز کردم.چند دست لباس مردانه و کت و شلوار  رو  روبه  یکار  نهییرفتم و در کمد آ 
گران  ی لیگرفته بودم.حتما که خ  ستکه به د یشرت ی آنجا نبود.نگاهم رفت سمت مارک ت  شتریب

  نهییدراور کنار رو به آ یکه مرتب رو یگذاشتم و سمت لوازم بهداشت  شیرا سر جا شرتی ت جیبود.گ
از شاگردانم  یک یکه  یرا شناختم.عطر اسپرت  زی م یرو ی ونیل ینگاه عطر م کیشده بود رفتم.در  دهیچ

لباسم  یاز آن رو یبردم و فکر زدن کم   ینیب ک یرا نزد یدود یشه ی.شگرفتیبا آن دوش م نی بعد تمر
  یبلوز خوابم اسپر  یهم رو یگردن و کم ری ز یداشت،کم  یب یاطراف انداختم.چه ع یداد.نگاهقلقلکم  

فکرم را  یکنارش  با فاصله حساب   یگر یگذاشتم.دو در،در گوشه و د شی را سر جا شهیش  یکردم و راض
و در اتاق   ،یبهداشت  یبود با کمد ها و رکال ها یفرنگحمام و توالت   سیکرد.اتاق گوشه سرو ریدرگ

اتاق چه ساخته  هیبه معمارت ،از  زادی بزرگ.دست مر نچیچند ا یونی زیجدا با تلو یمبل  سی دوم سرو
اتاق را از   گری بار د کیروم شوم در اتاق را بستم.دست به کمر زدم.با چشم  یویوارد ت  نکهیبود.بدون ا
  ایبود  یحاج  یخانواده یاز اعضا یک یاتاق مهمان  باشد.حتما مال  توانستی نم  نجایدم.انظر گذران

که  نی.هم  کردی نم یفرق میکدام از احتماالت برا چیخاصشان ؟در آن لحظه ه  یمال مهمان ها دیشا
هنوز نم داشت،در حمام شسوار   میبود.موها یکاف میامشب را در آن سر کنم برا شدی بود و م  یخال
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رفتم که داخل کمد   یکوچک یوقت شب درآورد.سمت حوله نیرا ا شیصدا شدی نمبودم اما  دهید
  یمالفه  ریاتاق انداختم و ز یتخت دونفره یخودم را رو  یرا گرفتم و راض می .با حوله نم موهادمید

آن فکرم رفت سمت   کیبودم.در  دهیپر کاه دراز کش یگرم بود و انگار رو  ی.حسابدمینرمش خز
و  دادمی بودم حداقل قبل خواب جواب عاطفه را م دهیهمه دردسر کش نیا  رشکه بخاط یای گوش
  یشانس که باتر   یو به خشک دمشیکش  رونی شلوار گرم کن خوابم ب  بی.از جزدمی م نستایدر ا یگشت
  یچقدر از عطر  دانمی تخت جادار پرتش کردم و نم یکنارم رو یکرده بود و شارژ نداشت.حرص  یخال

 که چشمانم گرم شد و خوابم برد.  بردمیشده بود لذت م ینرمم قاط یمالفه  یکه با گرم

 میدختر خانم صدا ایکه خانم  ییآشنانا  یو صدا کردمی تکان بود که حس م هیشب   یز یچ قایدق
تخت    نیتراشت از خواب ناز در راحت د یکی را پشت سر گذاشته بودم و حاال  ی.روز سخت کردیم

داخل   یو منگ با صدا همرا شدم .از مچالگ  جی.گکردی م  دارمیبودم، ب دهیکه تا حاال خواب امی زندگ
قابل   ادیخودم هم ز  یبرا دمیدیکه م یز ی پشتم چرخاندم.انگار چ یدر آمدم و خودم را به پهلو تخت

و    سیبرهنه و خ یبا باالتنه یدم،پسر یدیداشتم خواب م اینشده بودم  داریکامل ب  دیقبول نبود،شا
مالفه  یراضکه خواب بود،نا   کرد؟حتمای چه م نجایا دیچکی م  شییکه آب از موها یشلوار جذب ورزش

بود و   ستادهی ا خکوبیو از تخت بلند شدم.چند بار چشمانم را بهم فشردم .ناشناس م دمیچ یرا دورم پ 
 دهیقبل خوابم آنجا کنار کمد ند ی.چمدان کوچک چرمکردی رسشگرانه فقط نگاه مقفل حرکاتم ،پ 

شکم سفت و   یرورا نداشته.نگاهم رفت  یاصحنه   نیبا همچ  ییبودم.انگار او هم انتظار روبه رو
 شدم.  یطان ی ش  دیشا دمیدیبود که م  یچه خواب گرید نیاش.ا  یاعضله  یبازوها

 شما؟  یهست ی...ک ؟یکنی م کاریبا شمام خانم،تو تخت من چ-

 یخانواده  یاز اعضا یک یبود؟اگر  یاتاق اونه؟خودش ک  نجای.تخت اون؟ادم یدزد عیرا سر نگاهم
.انگار هنوز خواب باشم  زدی در موردش حرف م نیحتما نسر ای دمیدی بود حتما تا حاال او را م یحاج 

را  فتد؟مالفهی امشب اتفاق ب دیبا های ار یخسته بودم،تمام بدب  یل یتو،خکردم.لعنت به  زتر ی چشمانم را ر
 شدم.  یحق به جانب به خودم گرفتم و جد یاافهی.قدمیچی تر دورم پمحکم 

 ؟ ی هست یمن پرستارم ،...شما خودت ک-

 کالفه زد و سمت کمد کنارش رفت.  یپوزخند
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 لمیف  نمی دست تو...ا رازیبابا،بص  رنی نبود برام پرستار بگ  ازیخراش برداشته ن هیکه پرستار؟پام فقط -
 که سر صحبت باز شه و......  یشناس یمنو نم دیبگ  دییخوایشما دختراس،مثال م دیجد

نامفهموم بود.حداقل در   میلبش برا یرو یمسخره یو ژست و خنده دمیفهم ی نم یز یچ شی حرفها از
بود را  برداشت و    سیخ میکه از نم موها نی زم یروافتاده   یکه منگ خواب بودم.حوله  طیآن شرا

 یده یبهم چسب یبه موها یبه حوله و نگاه یشد به لحن تشر مانند.نگاه لیتبد  مهیحرفش نصفه ن 
 انداخت.  سرم

  لیتو اتاق از وسا یاومد نییپا  یچه خبره؟سرتو انداخت  نجای....تو..ا؟یمنو تو استفاده کرد یحوله -
روشن   فمویکن االن تکل  ؟صبریکنی راست راست نگاهمم م یستادیوا نجایا یاستفاده کرد میشخص

 خراب شده.... نیا امیماه به ماه نم نا،خوبهیبا ا کنمیم

  حواسی ب ی بردم.آال  یشده باشم ، به عمق فاجعه پ داری و من انگار تازه ب زدیداشت حرف م  زیر کی
از مهمان ها   یک یهم  نیداشت و حتما ا یبزرگ یخانوم مهمان اتاق مهمان بود و فرداشب حاج  نجای،ا

آقا بوده.دهانم  نیا یو در اتاق باز برا یکار  زیواز صبح آن همه تم دهیبود که از راه دور آمده و حاال رس
انداخته بود به وضوح استرس گرفتم.آخه چقدر تو   شی شان یپ یکه رو یو با اخم جد زدی م  یبه تلخ
و هنوز همانطور   د یکش رونی شلوارش ب ب یرا از ج یکرد ،گوش نیآال.حوله را دوباره پرت زم  یبدشانس 

 . زدیلب با خودش حرف  م ریز

 اااه.     گهید ری چه خبره؟..وردار بص نجایا سی معلوم ن-

حوله  ک ی ق را به او بدهم.مهمان بود که بود.حاال ح خواستمی را گم کرده بودم اما نم  میو پا دست
را   یباز هم جواب نداد و کالفه تر گوش ری شکر بص اورد؟خدارایدر م  یکوله باز  دی استفاده کرده بودم با

 ی،ا اشمب  نجایاز آمدنش خبر نداشت؟من هم مجبور بودم شب را ا یدراور انداخت.پس کس یرو
 بدشانس آال. 

 و حق به جانب سمتش اخم. تر کردم یرا جد امافهیق

ودم اتاق دارم تو بارون  خ  نجایا ومدم یخب جناب،اتاق شما هس که هس،منم از دل خوشم ن یل یخ-
 از اونا برو بردار.  یکی وندمم.......اونهمه حوله تو حموم م

 .یزد  دیخوبه همه جارم د-
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اتاقم باز.....من خبر   نیبود.در ا د یرفتم داروهاشو بدم در و قفل کردن,بارون شد  مام،تای.من پرستار ن
 ...ادی نداشتم قراره کله سحر مهمون ب

  رهیو خ  کردی م  سیرا خ  نشییبود.دست به کمر داشت و با زبانش لب پا دهیپرستار نوسط حرفم پر تو
 .ستادمی تر اشده براندازم.خودم را جمع و جور کردم و صاف   زیر یهابا چشم

 هس اومدم.  یابله،...چند هفته-

نم آب  اشی شان یپ یباال ینداد،هنوز زل صورتم بود،انگار په انگار که از موها  ری را تغ  شنشیپوز
  رانیااست.مشکوک ح  ستادهیا بهی غر یدختر  یروبهبرهنه لخت رو  یو با باال تنه  چکدیم

  سیراهش را سمت سرو توجهی بار پاک کرد و بالعملش بودم که با انگشت دور دهانش را چند عکس 
 جور بودند انگار.دنبالش با فاصله پشت سرش راه افتادم. هیمنزل همه  نیا  یگرفت.اهال یداشتبه

 

 

 محترم ساعت.  یاقا نیبب--

  داتیپ گرمیبودم چند ساعت د  یچه خواب راحت ین ینب ریپشت سرم کردم.خ  واری د یبه ساعت رو نگاه
 خب.  شدی نم

  یه ی.بقشه یباشم چون در ساختمون اتاقم صبح باز م  نجایصبحه.منم مجبورم ا گهیدو سه ساعت د-
 ...کنمی بعدش رفع زحمت م خوابمی م نجایاتاقام قفل بود.تا صبح هم

 و سمتم برگشت.  ستادیبه حمام ا  دهیحرکت نرس کی در

هم  بهیغر  نیهمچ  اشافهیکشف کرده باشد.ق یز یرا گرفت که چ  یطانیش ینگاه پسر بچه  نگاهش
م بودم.چه زود رنگ به رنگ دهید ییروشنش را انگار جا یاقهوه  زینبود.مخصوصا آن چشمان ر

 اش گذاشت. چانه  ری دست ز یشی.پوزخند زد و نما شدیم

 ؟ یحاج یخونه امیقراره امشب ب یاز قبل خبر نداشت یتو مطمئن -
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از آن نگاه و پوزخند پر غرورش   یچه بود.هر چه بود حس خوب گفت؟منظورشی م یچ نیا
  نجایدادم.فکر نکند.ا  میبه ابروها یز یرا گنگ کردم و اخم ر امافهی بابا؟ق گهی بود د یک نینگرفتم.ا

 .اندخته یر  شیبرا

 روم. یوی اتاق ت  رمیشما رو تخت بخواب من م-

 آمد،  رونیبه ذوقش خورد،از ژستش ب انگار

 حالت دارش را تکان داد و سمت حمام رفت.  یبار موها چند  همانطور

 خانوم پرستار...  یباشه تو خوب -

 در حمام را بست.  جوابی و ب  گفت

....دنبالش سمت حمام رفتم و از یمن اهل کارها ایدروغ گفتم   کندیبودار بود.نکند فکر م  حرفش
 همان پشت صدا بلند کردم. 

 جناب.  شهیمشخص م یبله همش راسته،.....فردا همه چ-

را   امی شسوار پشت برگرداندم و سمت تخت بالشت و گوش ی.با بلند شدن صدا دمینشن یجواب
نگار حولشو .ادهیصبح شسوار صدا م یکله  گفتینم شعوریشدم.ب  ونیزیبرداشتم و وارد اتاق تلو

اما   مییا ینداشتم ،خوب بلد بودم از پس خودم درب یخوردم با اون برخوردش،با بودن او در اتاق مشکل
چه  یحاج  یخانواده   نکهیکاناپه جابه جا کردم . با فکر ا یحال،در را قفل کردم، خودم را رو نیا با

 . یو امان از خستگ دمی.نفهمدهندیم شانیبه مهمانها  یسیسرو

 یوی اتاق ت  یکاناپه  ی.خودم را رو دمیباشم از خواب پر دهیاتفاقات را در خواب د نیار تمام اانگ صبح
و نصف شب با   گذاشتمیام را جا م یگوش شبید د یکردم. آه از نهادم بلند شد.حتما با دایروم  پ 

اتاق  نیا درمرا  یتا کس  کردمی جرم فرار م یزودتر از صحنه  دی.باکردمی مهمان خانه کل کل م 
سمت در    نیآرام مالفه را از دورم کنار زدم و پاورچ یلی.خ یاز خود راض یفته یش نی.آن هم با ادهیند

و   فشردمیدر مشتم را م  یرا در قفل چرخاندم.همانطور نرم از اتاق خارج شدم.گوش دیکل میرفتم و مال
بود و دستش  دهیت خوابتخت به پش یکه با شرت مارکدار لخت رو یابود پسر برهنه   نیبر ا امیسع

درز به   یرا باز کنم.از ال رونی تالش توانستم آرام در اتاق ب یو بعد از کل  رمیبگ دهیناد زان،یاز تخت آو
که سبد به دست سمت عمارت    دمیرا د ی.طوبآمدی نم  اطی از داخل ح ییچشم انداختم..صدا رونیب
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و به دو سمت   دمیپر رونی سه از اتاق ب ره.صبر کردم کامل داخل شود و به شما رودی حاج خانوم م 
 یو دست بردم تا در ساختمان را ببندم که صدا دمیکش یاز آسودگ  ی.نفس دمیساختمان باز اتاقم دو

  یکم ورود  یغرق در خواب در بغل مادر از چند پله  یک یو ن  سی که با مادرش ان  لوین  یو خوشحال  غیج
 . دیبه گوشم رس مدندآی م نییپا

 اومده،آ  یی،دای مامان-

محمد  ییمحمد،دا یی.....دادمیدم در پارک د نشو ی محمدم  اومده،خودم ماش  ییجون؟دا قا
 شاهرخ... 

 

زد و   رون ی از عمارت ب جیبه دست چطور گ که طاهره خانوم لقمه  دمیدیدرز در ساختمان م یال از
آورده بودند و  رونیآقا و اسد خان  و پشت آن ها عصا زنان حاج خانم تاج الملوک سر از عمارت ب حاج 

سمت   ذوقبه بغل که  با  یک ین س یان   ی.طاهره خانم نگاهش رفت روکردندی گنگ به ماجرا نگاه م
.طاهره  کرد ی دوتا م یکیرا به دو    وانیتعداد کم ا یهاکه از پله  لویو ن  رفتی م  شبمید یاتاق ناج

  ی.بعدش هر چه بود صدادیبا سرعت سمت اتاق دو انی خانم انگار تازه باورش شد که ابوالفضل گو
که از نصفه    یهرخو غر زدن محمد شا  لوین یگفتن ها  ییو دا سی طاهره و ان یهاقربان صدقه رفتن 

 . دینالی محکم مادرش م یهابود و از ماچ  ی ماندن خوابش ناراض

انگار خواب   ؟خداین یتمر ینگفت ؟مگهیومدیخونه ن نیچند ماهه سمت  ا یدونی ه مادر،م فدات بش-
 . نمیبیم

  ی.دو سه روز مرخصدنیساله منو ند هیبابا انگار  ی؟ایکنی م هیچرا گر سیجان ولم کن...ان ییدا-
 گرفتم...

  یکرده بودند از آمدنش،نگاهم رفت سمت حاج خانم  یطاهره پسر هم داشت و چه ذوق  دانستمی نم
کمکش دستش را گرفت و پدر شاهرخ ،اسد خان   یو حاج آقا  که برا رفتیها باال مکه سخت از پله 

 را برگشت.  اطی عمارت تا ح یراه آمده  یکه عصب
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ها و نخوردن یز ی.آنهمه چزدینامساعد م  مایحاج خانم بود و حال ن   یخانوادگ یشب مهمان  امشب
.به دکترش زنگ زده بودم و حاال  ادیز یهاو عرق کردن یرمق ی ب نیا شدی دارو پرت کردن ها آخرش م

مدام در   یعصر بود و دو خدمتکار کمک  یدم هابودم .دم ستادهیا اشنهیمعا یمنتظر در اتاق به تماشا 
جز   هیبا بق یبه مقصد کجا،سور   شیچند ساعت پ  دانمی و عمارت در رفت و آمد بودند.نم اطیح  ریمس

.حالش دست  دمیدی م یبود که او را چادر  یبار  نیاول نیزد.ا رونی حاج خانم،چادر به سر از خانه ب
و گاه هم مثل امروز   شدی که حرص درار م کردی گاه آنقدر افراط م مایخودش نبود انگار،در توجه به ن

  یآفتاب  مایو اصال سمت ن  رفتی ه مقربان صدق ی و افراط  گشتی م شیفقط دوروبر پسر جار 
 یها هی توص   یتیتقو یبه او که غرق خواب بود وصل کرد و بعد نوشتن چند دارو ینشد.دکتر سرم 

به صورت غرق خواب دردمند نشسته در عرقش کردم و   یکرد و رفت.نگاه شهیمثل هم یگر ید
کرم با شال   یبهار  یمانتودستم را فشردم.صبر کردم تا سرمش تمام شود،سمت اتاقم رفتم و  ینسخه

تا قبل شب   دیکردم،با زانیکوچک بند بلندم را از شانه آو فیو ک  دمیرا پوش اهمی س یو کفش ورن
با   هیبردن بق یراب  ری و حاال بص سپردمی م ری کار را به بص نی قبل ا یها.دفعهکردمی م  هیرا ته  شیداروها
شدم و از    اطیوارد ح   نطوریو هم بستمی آخر مانتوام را م یها همراه شده بود.چند دکمه با آن   نیماش

 اطی مهربان اما نگران حاج خانم از آنطرف ح یخروج صدا یهابه پله  دهیکنار حوض عبور کردم که نرس
  عیمط شهیهم اشی ذات  ارمرا دخترم خطاب کرد و من در برابر وق شهیسمت تخت آمد.مثل هم

خودم   یکردم و چند قدم یدست شی.پآمدی آمده بود و با عصا سمتم م نییتخت پا ی.از روشدمیم
 سمتش رفتم.

 د؟ یجانم حاج خانم؟صدام کرد-

که چروک هم نتوانسته بود از ابهتش کم  اشیبود و ترس به وضوح در چشمان خاکستر  دهیپر رنگش
 .شدی حس م یکند به خوب 

 خرابه که زنگ.....  یلیچشه؟حالش خ  مامیدکتر بود که اومد؟ن یآقا ش یساعت پ هی گمی م-

 .  دمیحرفش دو چاره،وسطی ب  رزنیپ

 کنهیو لج م خورهی غذا نم ادی که ز نینه،همیتامیکمبود و س،فقطی ن یخاص   زینه نه حاج خانوم چ -
 . رمیاونا رو بگ رمینوشته م یتیتقو  یکرده.دکترش چند تا دارو فیدنشو ضعب
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 یبرگرداند و باال را نگاه کرد.آه مای اتاق ن ی.سرش را سمت پنچرهدادیرا گوش م میحرفها قیدق
 چشم دوخت.  نیزم  ینامعلوم رو یاکرد و به نقطه لیعصا ها یرا رو گرشیو دست د  دیسوزناک کش

  نیا گهیبر باد رفت،حق داره،بخدا که حق داره،آه....بعد از اون شب شوم و تصادف،د شیتموم جوون -
  ایتارک دن یک یجفتشون خونه... یدلم برا دونهی....خدا مدیکه ند دیند یخونه مثل قبل رنگ خوش

 ..... یکیاون  نینش  لچریشده و و

را   هیآمدن بق  نیو ا دیدر چرخ ،قفلیکی ن یو مامان مامان گفتن ها یو سور  لوین یهاخنده یصدا با
  یک یو نصفه ماندن حرف حاج خانم.منظورش از دوتا چه بود؟سربرگرداندم سمت صداها .ن دادی خبر م

و   لوین  رشسمت حاج خانوم دست باز کرد.پشت س  انیگو  یو مامان دیپر نییها پاجلوتر از همه از پله 
رفتن بودم،ابرو باال   رونیب یکه آماده دنمیو با د انداختی دستش م یرا رو اهشیکه چادر س یسور 

آمد،طاهره   نییها پاکه با آن ورژن خاص خودش از پله   سی شدند.ان  اطیوارد ح یورود یهاداد،از پله
بلند سر   یاقهقه  هرخو محمد شا زدی خانم و محمد شاهرخ در قاب در ظاهر شدند.طاهر خانم حرف م 

تنش بود و   تی مارکدارش ف یگرمگن ورزش ی.لباس هادی مادرش را کش ینی حرکت نوک ب کیداد و در 
هول به جانم افتاد.من لخت   دنشیچرا با د دانمی داشت. نم  متیسرش خدا تومن ق یرو یک یکاله پ

 . کردیتنم را مور مور م شبشیلخت د یهارعضله یبودم و تصو دهیاو را هم د

 بزرگ خودم چطوره؟ یمام-

سر   ی. با قد بلندش راحت توانست روکردی بود وحاج خانم را در آغوشش مچاله م  دهیما رس کینزد
 سرخ شد از خجالت.  رزنیالملوک بوسه بزند.پ تاج 

 صفا داشت.   یل یخ یمامان جاتون خال  یوا-

خودش به دست    اهیسر طاهره را گرفت و با چادر س یآورده رونی جمله چادر ب  نیگفتن ا نیح یسور 
 دستم حس کردم.  یرا رو  لویپاسخ دادم که دست ن کردیبه طاهره خانم که نگاهم م   داد.با لبخند لوین

 دش؟ یشناسی ها،م مهییآال جون دا-

 نشناسه. شهی.مگه مشناسنیداداشمو م ایوااا کل دن-

  یک ی خواند و سمت محمد شاهرخ فوت کرد و سمت ن یز ی لب چ ری با صورتش آمد و ز یاغمزه  سیان
محمد   یفتهی صورت خودش  یو رو د ی.نگاهم دور جمع چرخ دیمالی رفت که دستش را به خاک باغچه م
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  رهیو هنوز دستش دور گردن حاج خانوم بود خ کردیباال داده نگاهم م ییشاهرخ که بدجنس با ابرو
اما در   شناسمشیکه نم مییگوی هست و دروغ م  دمی جد لمیف  گفتیافتادم که م شبید ادی.ندما
  دهیشن  یورزش ینه اما هزاران بار اسمش را از خبرها ادی را ز اشافه یکه بود که او را نشناسد،ق قتیقح

  را  شیبودند.ابرو شونیکشوره ا  ستیفوتبال نیکه بهتر میمحمد شاهرخ سل  دانستمی بودم.من چه م
برداشتم شد.،آب  میگرفتنش برا گوریاز ف  زهایچ نیو ا شناسندی هان ،همه مرا م یعنیباالتر داد که 

احترام خوددار شدم و با   یاما برا کردمی م عشیجمع ضا  یجلو شدی دهنم را قورت دادم و کاش م
 سمت جمع رو کردم.  ییلبخند دندان نما

 بله.البته....-

.خوب شناسمی نه نم  شناسمشی نکردم که نه م د یبه خودم،دو پهلو حرف زدم،اصال تاک نیآفر
نشان  ونیزیکه در تلو یز یمشهور چ یآدمها نی ا ،واقعاینگفتم،از خود راض شتریب یاشد.کلمه

 .انیفتگ ی از غرور و خودش یکوه  ستندین دهندیم

 جون.  ییدا مای آال جونن پرستار ن شونمیا-

سمت همه زدم و با ابرو سمت    یمشخص کند.لبخند ش یشد سمت مرا هم برا  دایپ یک یعجب  چه
  یدر دل شاد بودم و اثبات حرفها ییجورا کیراست بود. میحرفها یدیکوه غرور اشاره رفتم که د

 شدم. خکوبیم شیدر برابر او به مزاجم خوش آمد که با صدا شبمید

 بله آشنا شدم خدمتشون.-

روبه روام چشم غره   سیخب یپروای سمت جوانک ب  یما زوم شد و من حرص یهر دو  یرو یهمگ نگاه
 .رفتمیم

 ن؟ یکجا آشنا شد-

به  ره ی منتظر جواب ما بود.خ هیطاهره خانمم انگار نوبرش را آورده بود،جلوتر آمد و مثل بق  نیا
  دییبگو ه یسوتفاهم را رفع .نکند قسط داشت به بق نی نداشت ا الیبودم و او خ  طانشی چشمان ش

خودم دست به کار   دی .باکردندی ر موردم مد  یچه فکر  هیم؟بقیدیاتاق خواب کیدر  شبید
 کردم و با شتاب و توپوق لب باز کردم.   زتری را در نگاهش ر  شمانم.چشدمیم
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  یباور کردن اط،اصالیتو ح دمید شونویا شدمی داشتم رد م یاط،ظهر ی.....آره تو حاطیتو ح -
 نبود،..........ازشون امضا خواستم لطف کردن تو دفترم زدن برام. 

کرده   رشی امضا را از قصد گفتم که تحق یهیکن. قض دی تاک  یعنیسمتش رفتم که  گرید یاغره چشم
 ه؟یباشم.فکر کرده بود ک

ه بود هنوز باورش نشد ،انگارید یرفتارا....مامان فروشنده هه رو د نیعادت کرده به ا گهیداداشم د-
 .... هیشاهرخ واقع

را درآورده بود و مرموز    کدارشیبود و کاله پ  دهیکش رونیحاج خانم ب  یشانه  یاو که دست از رو سمت
 ،یهست  ی.به من چه هر کسی جاشو بفهمه بد ن کمیزدم.خوبت شد، یروز ی لبخند پ  کردینگاهم م

 . انیمهمونا م گهیچند ساعت د  دیکم کم آماده ش دیبچه ها بر-

را در   دنشیلحظه لذت د کی توانستمی و چرا نم کردمی حس م خوردی را که از حرفم م  یحرص قیدق
 یسور  یکه صدا کردمی م دی.از خودم تمجدیرفتار کرد شهیول آال مثل هم یآن حال از دست بدهم.ا

 گوشم نشست.  ریز

 بردن؟ یم فی خانم پرستار کحا تشر-

 م دراز کرد. برگشتم دهان باز کنم حاج خانم دستش را سمت تا

خرابه  نشیمدرسه دنبال نفس،امروز ماش رهی م ری نسخه رو بده بمن:بص  زمیعز یبر  خوادیتو هم نم-
 . رهیرو هم بگ  مای ن  یداروها گمیبچم ،م

 مگه چش شده؟ مای ؟نیچ-

 را بلندتر کرد. شی .حاج خانم صدادیصورتش زد و بدون انتظار پاسخ سمت عمارت خودش،دو به

 ضعف داشت آال دکترشو خبر کرد.  کمی سودابه جان، سین یز ی ور داشت.چ  نیباز ا-

سمت پسر   یبه سودابه و نگاه یو پشت سرش هم نگاه نکرد.طاهره با آه نگاه دیشنی م یسور 
متفرق سمت عمارت حاج خانم    هیکرفت.بق شیمشورش کرد و سمت محمد شاهرخ رفت و از بازو

 حاج خانم گذاشتم .روبه  یو در دست دراز شده دمیکش نروی نسخه را ب فی،من دست در ک رفتندیم
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و نگران به  دیکشی سرش م   یبلند جلو یموها یبود که دست رو یمشهور  اهرخروام محمد ش
 مانده بود . رهی خ اطیاتاق آن سر ح  یپنجره

 

  حی و من ترج  شدی م دهیبود که شن  یدو ساعت یکی خانمی عمارت حاج  یمهمان ها یهمهمه  یصدا
  مایکه از ن یبار   نیاتاقم بمانم.آخر ،دریمذهب یهاپر از غرور در قالب خانواده یدر برابر نگاهها  دادمیم

  ی.حسکردی م گاه،ن رهیتختش به سقف خ یبهتر طاق باز رو یبود و با رنگ و رو دارشدهیخبر گرفتم ب
بازم انداختم و نرم از در   یرا دور موها همایدوباره بزنم.شال س یکه به او  سر  بمیو ترغ دادی آزارم م 

با دو   یلین یدر کنار ساختمان انداختم.قهقه یو خودم را داخل عمارت سور  دمیخز رونیساختمان ب 
.به  فتمیب ی لیو تعارفات ن یمعرف  مباز به دا خواستمی و من نم آمدی م اطیدختر همسنش از آنطرف ح 

رو به پنجره نشسته بود  لچریو ی آرام در اتاق را باز کردم اما برخالف تصورم رو  مایخواب بودن ن الیخ
کرده بود اما در برابر   ضیتعو یاسورمه  یلباسش را با بلوز بافت بهار  ری.بصکردی را نگاه م اطی و ح

  یجمع خانواده حاضر شود.حت نیو حاضر نشد در ب   امدیکوتاه ن شهیمادرش مثل هم یاصرارها
دراور مانده  یرو ی مس ینیآورده بود همانطور دست نخورده داخل س شی برا یه طوبک ییغذاها

در سرم ول   یآمدن من و باز و بسته شدن در نشد.فکر  یمتوجه  یبود که حت  رونیبود.آنقدر غرق ب 
بردم و به سمتش قدم    نهیبه س  تدرستم شگفت زده شدم.آرام دس با ی خورد و از حدس تقر

با شعر    یلین یخندها یمجذوبش کرده.صدا نطوریکه ا بودی م یز یچ اطی داخل ح دیبرداشتم.با
 دایپ ن یقی بایدر برابر آن دختر ز شی رفتارها دنیشده بود و با چ بیخواندن چند دختر بچه ترک

 را صاف کردم.  میدا.صستی نسبت به او ن لیمی پسر کم ب نیکه حدسم درست است.ا کردمیم

  یتازه کن ییهوا هیهم  اطی تو ح میباهم بر میتونی .م ین یبش  نجایا یستیمجبور ن  خوادی اگه  دلت م-
 هم.... 

لب داشتم و  یرو یطان ی که خودش را جمع و جور کرد.لبخند ش  دمیحضورم شد.به وضوح د یمتوجه
نگذاشته بود را  رونی پا از اتاق ب ی که چند روز  یپسر  نیا خواستمیچه حدسم درست چه غلط،فقط م

 بکشم. رونیب یابا هر بهانه

 صحبتم بود. یباال دادم،منتظر ادامه ییاش ابروشده یجواب نگاه جد در

 ..میی ایدور حوض،بعدم م  یبه شمشادا یسر  هیو  میزنی م  اطیدور تو ح  هیهم من هوا بخورم.-
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  یلیش نسبت به ن حرکات  یکه دستش را خواندم و حتما که رو  دیفهم دینگاهم کرد،شا  مشکوک
  یشود.دوباره صورتش را سمت پنچره برگرداند.باز جواب لی تبد نی قیخواهم شد تا شکم به  ترقیدق

  یرا گرفتم و کم شیهارهیرفتم و از پشت دستگ لچرشی.سمت وکردمی رفتار م   تراست ی با س دینداد.با
 را سمتش خم کردم. ودمخ

و  میر ی م م،زودیمونینم  شتریب  قهی....چند دقشه،یبرد از پشت پنجره نم کیاز نزد شهیکه م یلذت-
 .میایم

که ژاکتش  یتا وقت  کردمی خودش منظورم را گرفته بود .در دل خداد خدا م دیدو پهلو بود و شا  حرفم
و   اوردیدرن یباز به سرش نزد و سرتق باز  اندازمی م شیپاها ینازکش را رو یو پتو شیهاشانه  یرا رو
که حاال احتمال  یشفنزد و من ذوق کرده بودم از ک یز ساز مخالف کوک نکند.عجبا که الم تا کام حرف با

 .دمیدیم   ادیدرست بودنش را ز

داخل رفته باشد،چه  نکهیو در کنار آن دو دختر نبود،مثل ا آمدی نم  یلین ی.صدامیکه شد اطی ح وارد
نسبتا سرد با   یو خودم از هوا کردمی م تیهدا اطی را دور ح  لچریو چاره،آرامیب  یمای ن یبدشانس بود

کنار   اطیح دن.بعد از دور زبردمیم  زد،لذتی حوض را به سمت صورتم م یآب فواره یکه قطره  یباد
در  ستادهی بود و سالم دو دختر ا امده یهنوز ن  یلیکه ن ییرفت سمت جا مایحوض نگه داشتم.چشم ن

.سمتش آ نطرف  نینسر یسر داد.نگاهم خورد به شمشاد مورد عالقه عمارت حاج خانم را با یورود
  یرو انگشتحوض نشستم و دست درون حوض آب زدم و قطره قطره آب را با سر  یحوض رفتم .لبه 

 را مخاطب  قرار دادم.  ما یچکاندم و همانطور ن  نینسر یشمشاد موردعالقه 

  یول  ارمیسر در نم اهی از گل و گ یز ی چ مونه،منی اش ممثل بچه گفتی ن،مینسر یگل مورد عالقه  نیا-
 و دوس دارم.... دنشونید

را  میدوم پشت سرم ،شک داشتم اصال صدا یبلند کردم و سمت او که با نگاه به بالکن طبقه سر
را خوب حس  شیهادندان یباشد نگاه کردم.صورتش منقبظ شده بود و فشار فک رو دهیشن
 . کردمیم

 حواست به منه؟-

بالکن   یهافانوس  یینور روشنا ر یو همانطور برگشتم و پشت سرم سمت باال را چشم انداختم.ز گفتم
و کرمش ،دست   یخانم،محمد شاهرخ با کت و شلوار اسپرت تن خور دود یعمارت حاج یمنبت کار 
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که اصال   دی همف شدی هم م نجایدوخته بود و از هم نییشلوارش داشت و چشم به ما در پا   بیدر ج
 یبود و چند تار از موها دهیچی که شالش را خاص دور سرش پ  ییبایو ز فی دختر ظر یهاحرف  هب

در دست داشت و با ذوق صحبت   بیس یازده بود و در کنارش تکه رونیشالش ب ری اش از زآمبره 
 خکوبشیداشتم م ارادهی ب آمد؟بازی به تنش م  دیپوشی نداشت.چرا هر چه م یکرد،توجه یم
  یحس کنم.نگاهم را سمت او و بعد سمت ته تغار  شدی م  یرا به خوب  ماین یهانفس  ی.صداشدمیم

 یبه کبود ماین یصورت سرخ شده   یمشهور طاهره خانم دوباره انداختم.استرس به جانم افتاد وقت
 جا بلند شدم و سمتش حرکت کردم. رفت،ازیم

 . ارمی.....برات آب ب؟یخوب   ماین-

  یآور ترس  بیترک یعصب یهااش با نفس دندان قروچه یهنوز قفل بالکن باال بود و صدا نگاهش
بود و   دهیکش رونیب  بیساخته بود.دوباره سمت بالکن باال نگاه کردم که حاال شاهرخ دستانش را از ج

  مت.نگران نگاهم باز رفت سدمانییپای جلو خم،سمت ما زوم پرسشگرانه،م ینرده یبا دو دست رو
 . ماین

 باال فکر کنم سردت شده.  میبر گهی.......بسه دنیبب ما،منوین-

به وضوح   شدی را م شیهابود که لرزش شانه یبه حد لچریو یها رهیدستگ یدستانش رو فشار
 زده بود. تکانش دادم. خیدستش، ی.دستم را گذاشتم رودید

 ..... مای.....ن ماین-

زدم،چشمانش به   شیصدا گریچشم به بالکن باال داشت.چند بار د میبه صدا توجهی و هنوز ب دیلرزیم
نامفهوم که از دهانش   یامن با نعره یماین ادی شد،فریم  شتریو لرزش دستانش ب  رفتی م یدیسف
و   دکه تشنج کرده بو دمیرا د  ینی زم یافتاده رو یمای آن ن  کیشد و در  بی آمد با هم ترک  رونیب
تا از آن باال خودش را به ما  آمدی م  رونیکه از دهان محمد شاهرخ ب  ییماین مایبلند ن یادهایفر

روام بودم را پس زد و  روبه   مایلرزان ن کلیه یره ی دهان داشتم و خ یرساند.مرا که شوکه دست جلو
  زیزده بودند.انگار همه چ رونیوحشت زده از عمارت ب هیما بق  یگرفت.از صدا  مایسر ن  ریدستش را ز

  سیان یهادست  ی.حاج خانم رودمیشنی نم یز یترسناک. چ لمیف  کی.مثل رفتی م اسلوموشن میبرا
را گرفته    مایکه محکم ن ی.چشمم رفت سمت شاهرخ زدیم  شی به سر و رو یو نفس افتاده بود و سور 

 .دیجنگی که با مرگ م   ییمای و ن شدی آمبوالنس از دهانش خارج م  دیزنگ بزن ادی بود و فر
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گفتم.باالخره حالش بهتر شده   نی مادر نسر یاز ته دل برا یقطع کردم و خدارو شکر  یرا با خوش تلفنم
 دنی.فقط گاه د یهم زبان  یوب ی صحبت ی بودم از ب  دهی.پوسگشتی برم گریتا چند روز د نیبود و نسر

در   دنشید یراعمه را ب  ری دعوت ن ی.حت ماندمی و تمام طول هفته را در خانه م رفتمی و رضا م  یفاط
  دنمیبه د نجاینکرد که حاال نتواند تا ا یاش معرف چرا از اول مرا برادزاده دانمی رستوران قبول نکردم.نم

نسبت به او حساس تر شده   شتری،بی مهمان یب یو خراب شدن تقر اطیدر ح  مای.بعد از تشنج ن دییایب
فشار مربوط به   نی،ا داشتممتحمل شده و من شک ن ییباال  یبودم.همان شب دکتر گفت فشار عصب

 و.....  ختی او بود که آنطور داغون بهم ر دنیو بس.بعد د شی مشهور م یآقا

 دن یشروع شد،تا رس یسود یهادنیو باز خط و نشان کش ختیها سر من رکاسه کوزه  باز
بودم  ستادهیو خطاب به من که نگران آنطرف سالن ا رفت ی نس،مرتب در سالن عمارتش راه مآمبوال

 .کردی بلند م دیانگشت تهد

 ......رمیگیبشه،بخدا جونتو م  شی آال فقط پسرم طور-

داشتم در جوار حاج آقا   یو سع گذاستمی م  یحساب مادر   یرا رو نها یو ا  کردمیخودم را کنترل م کالفه
بود که پسر   یهوش یب  یمایصورت ن   یرا بلند نکنم اما همچنان نگاه نگرانم رو میصدا و اسد خان

را   نسآمبوال یبار چندم شماره  یبرا لشیموبا یو با گوش رفتی سر تند تند راه م یباال شیعمو
فضا از   یتنش باال یمتوجه  دیآقا شادست بجنبانند.حاج  خواستی و تشرزنان از آنها م  گرفتیم

  نییرا باز و بسته کرد و سر باال پا شی هاعروسش شده بود که سمتم چشم یهای استرس و دهن پارگ 
کم کرد و   رسماز است یو خبر به هوش آمدن حاج خانم کم  ی.آمدن طوب ریبگ دهی را ناد یسور  یعنیداد 
 .شودی خانه م نیمهربان ا رزنی باشم که باعث مرگ پ یاهیسر قض کی  خواسمینم

شماتت و   دنیتحمل بودن در آن جمع و شن گریبه اتاقش د ری توسط بص مایاز رفتن دکتر و بردن ن عدب
درآمده بود  یاز لودگ بیاطرافم را نداشتم،خصوصا آن کوه غرور مشهور که عج  زیسرزنش آم  ینگاهها

  جازهکه سمت حاج آقا و اسد خان با ا یبود،با همان اخم رو کرد طرف من  دهیپوش تی و لباس جد
 گفتم و سمت در عمارت قصد کردم. 

نه   یدست بجنبون یندادن مواقع اضطرار  ادیبهت داده؟بهت  یک  ؟مدرکتویدونی تو خودتو پرستار م-
 خشکت بزنه؟ 
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خودم خوش   کردم؟حالیچه م دی در خانه تنها بودم با ایشاهرخ شاهد ماجرا نبود   گفت،اگری م راست
دادم و بدون نگاه کردن به سه   رونی ب  یعصب ی.نفس کردی دار او هم داغان ترم م شی ن یو حرفهانبود 

زدم.به    رونیاز ساختمان عمارت ب  یمحکم و عصب  یهاگفتم و با قدم ی`دیمرد پشت سرم`بله حق دار
تخت انداختم و چشمانم را بستم.در چند ساعت گذشته   یهمانطور خودم را رو دمیاتاقم که رس

 نیرفته بود..مطمئن بودم تمام ماجرا مربوط به خود هم  لیتحل امی شوک شده بودم و انرژ  یب حسا
  شمگو  ریو ز دیخودش را آرام کنارم کش ،یبه عمارت سور  دهیتازه رس یطوب  یشازده بود و وقت

 زمزمه کرد:  نجواگونه

 دو تا با هم رو به روشن؟  نی ا دینبا یفهم ی اط،نمیتو ح شی ببر یداشت کاری آخه دختر جان تو چ -

 .اما چرا؟شدی جز مربوط به خود او نم یز ی کردم چ دایپ نیقی

 . میحاج سل یخانه  یمگو یاز را ها دانستمیاز او رو برگرداندم.من چه م تری نگاه کردم و عصب سمتش

روز عصر قرار  متوقفم کرد.ام یآال گفتن سور  یمانده تا در خانه را باال رفتم که صدا یچند پله  یانرژ  پر
بروم و به خودم قول دادم  یز یر  دیگرفتم خر میاتفاق تصم نیو من خوشحال از ا دییا یب  نیبود نسر

 یبرا یانداز تا پس  کردمیحساب شده خرج م دینکنم.تک تک حقوقم را با  یولخرج ادیمثل قبل ز
داخلش بودم   امی دود نکی که دنبال ع نمیج  یبماند.دست از داخل کوله  دیجد یخانه  یهدفم اجاره

 برگشتم. آمدیدو طرفم م مهیکه ن یو سمت سور  دمیکش رونیب

قرمز سمتم گرفت.با تعجب به   یاشانه انداخت و با ناز پرونده  یرا رو شیاقهوه  یروسر   زیآو  طرف
چرخاندم. نگاهش مجابم کرد تا او را از دستش  و او نگاه یسور  نی شدم و ب رهیخ روبه روام  یپرونده 

 . رمیبگ

 .فرستمی که برات م یسر راه برسون به آدرس نمیکن ا ،لطفیر ی م رونی ب  یآال جون تو که دار -

دست  ینه یبلند به س  کوری مان یهاو با آن ناخن  دیکش رونیب  کشی دامن تون بیرا از ج  اشی گوش
 کرد.  پی شروع به تا

 چه؟   یعنی.جیمتعجب بودم و گ  هنوز

 .. ری چرا من ببرم؟بص-
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 . دیدستم لرز فیداخل ک  یگوش امک ی پ یو همان لحظه صدا دیحرفم پر وسط

بش،بعد   یدی م یر ی دم حجرس،آدرسو برات فرستادم،شرکت محمد شاهرخه.نوک پا تا اونجا م ری بص-
 نداره.  بیع یاومد رترمی به کارت برس،د

زدم و با   یدور چشمانم را باز و بسته کردم، پوق هی.آوردمی سردر نم شد و من واقعا نهیبه س دست
 ضرب گرفتم.  مییکه با ان پرونده را گرفته بودم به کنار ران پا یدست

 ......ستهیفوتبال  شونیا کردمی فکر م-

 داد . تیداهانش هدا گر یرا طرف د آدامسش

توچند تا   ای ت یملبر یتیسلبر نیا یشغل به ثروت برسه،همه هیکه از  یدیو د یدختر جوون کدوم ادم-
چند تا محصوله که  هیورود یپرونده نمیداره،ا یشاهرخم شرکت صادرات لوازم ورزش   گن،محمدیکار د

 ببره.  سی ن یجا گذاشته و االنم کس 

 . ترساندی مرا م ی سور  زی و چرا نگاه ت کردی طرفم نگاه م یجد

 ... ادیب  ری بص دیآژانس...صبر کن  نیبدببرمش؟ دیاونوقت چرا من با-

 .دیجوی باال آدامسش را متفکر م یرا برانداازم کرد و با ابرو مییسرتاپا  نهیدست به س همانطور

و رضا    یفاط  دنیرا برد . از د فش ی افتادم که باالخره بعد چهار پنج روز آقا تشر یش یدو روز پ ادی به
از کنارم سبقت گرفت و رد شد،نگاهم  شیاسپرت مدل باال نیکوچه با آن ماش  چیکه سر پ گشتمی برم

نشسته  خت ت  یرفتش زوم بود و فکر عدالت خدا.وارد خانه که شدم ،هنوز طاهره خانم رو  ریبه مس
افکارم را   یرشته  یسور  ی.صدادادندی م  شیو حاج خانم در کنارش دلدار یو سور  کردی م هیبود و گر

 .دیدرد

ازت   یز ی.حاالم چ یکنیکه چطور به پسره نگاه م دمیدی .....فکر نکن کور بودم و نمگمی م چون من-
 برسون و تموم.  نوی نخواستم سر رات برو ا

تابلو  نقدرینگاهم به او ا ای ؟خدا کردمی از حرفش باز مانده بود مگر من چطور نگاهش م دهانم
مرا سمت   بای تقر یطاهره خانم ،سور  یکه با صدا دادمیم یبه سور  دیکه با یبود؟منگ بودم در جواب 

 خروج هل داد و در جواب طاهره صدا بلند کرد.   یجلو ،طرف در چوب



 را باور کن  طانیش

57 
 

 .بردمی.خودم کمردرم وگرنه مگهیدادم بردن د یخواهر جان چقدر نگران-

  کردمیم یپشت سرم بسته شد.هر چه از او دور  یاز در خانه خارج شدم و در چوب یز یمقاومت ر با
 . یسور  دیشا ای.سرنوشت دادی وشت مرا به سمتش هل مسرن

 

و رضا قرار گذاشتم و همراه  یتر شده بود.با فاطشاداب امه یرا گذرانده بودم و روح  یخوب یجمعه   روز
 یخنده رو ش یرضا بد نبود و کم و ب یانتخاب  لمی.فمیرفت   نمایچند ساعته ،س ی مرخص کی در  نینسر
  شوهرشگوشش از  ری آرام ز ی فروش  وهیدر آبم یشکمش جلو آمده بود و وقت یآورد.فاط  میهالب

رفت و    جشی هو یبستن وانی و سمت ل  دیاش را مشمئز کرد و خودش را کنار کش.چهره دمیسوال پرس
 را بشنود بلند جوابم را داد. شیدر حال کل کل با رضا صدا  ن ینسر نکهیاز ا پروای ب

 . سین  یر که هنوز ازش خبر شااهلل.بهتان  ادینه خبر مرگش ب-

و ور   یچوب زیم ینامعلوم رو یدر فکر فرو رفتن و زل زدن به نقطه نیا دانستمی و من خوب م   گفت
 پدر را بزرگ کند.  یب یچطور قرار بود آن دو بچه  یعن ی جشیداخل آب هو یرفتن با بستن

مدام  شهیبه کوچه باغ ،مثل هم  دنیرس  ری و تا مس م یشد ادهیزودتر از آنها از  اتوبوس پ نینسر با
گم شده  یدر حجم پوف روسر  دش یبسته بود و صورت گرد سف  پسیرا با کل  ش ی کرد.موها ی پرچانگ

  باز میکوچه باغ که شد چیتمام آن روز را با رضا سربه سرش بگذارم.وارد پ شدی باعث م  نیبود و هم
و باز دادم را  دیحمد شاهرخ پرسبار در مورد م نیهزارم یمن و باز برا فاتیفکرش رفت سمت تعر 

 درآورد. 

اش من نبودم.خاک بر سر  مدت محمد شاهرِخ  دوسه بار اومده هر دفعه نیدارم ها،تو ا یچه شانس-
 بدشانسم. 

بار چندم سمتش  یاز دستش گرفتم و برا یرا حرص  نمای مانده در س یو پفک باق پسیچ کیپالست
داشتم از بودن در کنار   یکرد و من چقدر حس خوب  ی.تا خود خانه شمشاد وراج دمیکالفه پوف کش

و   گرفتیدر سرم شگل م  اشافهی.محمدشاهرخ،......ناخواسته قمیروزها نیدوست شاد و پر حرف ا
لبش.چند روز قبل   یگوشه هی یشگی سمت برق غرور چشمانش و آن پوزخند هم   شدیم دهینگاهم کش

 یاس ام اس کرده بود رفتم و وارد طبقه میبرا یکه سور  یبود که  پرونده به دست طبق آدرس
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  یدر کاسه دارند،از در چوب یها چه نون یت یسلبر نیشدم،باور کردم ا یشانزدهم از آن ساختمان ادار 
بزرگتر در راس که  یاقو ات یاشه یش یپر بود از اتاقک ها میرو  شیپ یواحد پا داخل گذاشتم،فضا

 دهیها چدر گوشه کنار سالن  با انواع مارک  یلوازم بدنساز  ی.کلتی ریبزرگ کنار درش نوشته بودند مد
سالن،ذهن خالق  ییانتها یدر گوشه  یاشهیسرتاپا ش یدر کمد  یگر یشده بود.لوازماسپرت د 

شرکت را اشغال   واریند د.چند پوستر از خودش با کاپ دست و مدال و..چدادی طراحش را نشان م
 شانیمشغول کارها شتریکرده بود.چند قدم جلوتر رفتم و نگاهم را در سالن کم ازدحام چرخاندم،ب

شده بود و  دهیاش کش یبرق یروام که پردهبه من توجه نداشت،به سمت در روبه یبودند و کس 
شانه جابه جا   یام را رودور کوله  هی،آ رام قدم برداشتم. دادی را نشان م  تیریکنارش اتاق مد ینوشته
بود   دنشی دوباره د جانیبلند قلبم از ه یصدا دانمی پشت گوش فرستادم.نم ی روسر  ری را ز میو موها

 . دمتوقفم کر یفیظر  یبه در صدا دهیپر غرورش. هنوز نرس یاجبار به تحمل نگاهها ای

 نجا؟ یا دیکار داشت یبا کس -

اش.نگاهش  قرمزش به چشمم آمد و پوست برنزه کرده  ی ره ی نگاه رژ ت نیبرگشتم،در اول یمعطل  بدون
 داشت.  یقابل  شگریهمه مژه صد در صد آرا نیداشت و ا یا دهیهمچنان منتظر بود.چه چشمان کش

 دستم اشاره کردم.  یبه جا شدم وبه  پرونده کوله ام را گرفتم و در جا جا  بند

 .میسل  یبدم به اقا  دیبا نویا-

به لبخند باز شد .دستش را دراز و پرونده را   شی شد.لبها  کتری به پرونده نگاه انداخت .نزد  مشکوک
 گرفت. 

 پدرشون جا گذاشته بودند درسته؟ یگمشدمون.....آره خودشه.....خونه یآه پرونده-

کنار زد و   و اصال منتظر جوابم نشد .باز سر داخل پرونده برد و چند ورقش را کردی من نگاه م به
 . دمیخوب شن یل یلب خ ریرا ز زشیر یزمزمه

 ... سیحواسش جمع ن  ،اصالیگفتم حتما اونجا گذاشت-

را صدا زد .مرد دست و پا گم کرده مثل برق خودش را به او  یمرد لیپرونده باال گرفت و فام سراز
  نکهیاز ا یمن کفر آنها ردو بدل شد و  نی ب ییاز داخل پرونده نشانش داد و حرفها ییزهای رساند،چ
و   بودمانجام داده   کردمیم دی که با یکردم .کار  مشی لب تقد ری ز یشعور یساده هم نکرد،ب یتشکر 
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آذر   لشیفام دمیبه جلو نگذاشته بودم که زن رژ قرمز ،که فهم ینداشتم. هنوز قدم یآنجا کار  گریود
 انتظار داشت تا حاال رفته باشم. د یحضور من شد،شا یاست، انگار تازه متوجه 

  دمیم  کنه،اومدنی م کشونیرو شر نجایا یستن،کارای ....ممنون،االن خودشون ن،یینجایآه هنوز ا-
 بهشون. 

لب دادم و با نگاه به پوستر بزرگ   ری ز یبا لبخند تکان دادم و خدافظ یام را فشردم،سر کوله یدستها
 زدم.  رونی ز شرکتش بفرمان حرکت دادم و ا می پشت سر آذر،به پاها

 *** 

  اطیتا ح یورود یهاباز کرد و همانطور خوش و بش کرده از پله مانیمش رمضون در را برا یوقت
و  طاهره و    اطی،نگاهمم رفت سمت آنطرف ح میرفتی و سمت ساختمان اتاقمان م میآمد نییپا

به پا بود .آنها هم    شانیجلو ییو چا  وهیتخت نشسته بودند و بساط م یرو  گرید یکه با زن  یسور 
سالم سر تکان   ی،با سر به نشانه  دمی.نگاهشان را سمت خود دگذراندندی م  نطوریرا ا شانیجمعهعصر 

که  میراه را گرفت یجلوتر و من در کنارش ادامه نیمن کارم را تکرار کرد. نسر د یبه تقل  نیدادم و نسر
 . دیچ یگوشم پ یتو  نینسر ریز یصدا

اسد خان و در   یباشن ادا دهیو مهمون دارن،خدا کنه صدامو نشن  اطنیتو ح  ناینگفت ا ییچرا دا-
 .اوردمیم

 و خودش را زودتر داخل ساختمان انداخت.   دیلبش را گز ینگران  با

بار او را   نی اول یبود که برا  ینگاه همان شب قای.نگاهش دقشناختمی کنارشان را م یبایآن زن ز من
و هر   دیکشی م  ادیو محمد شاهرخ بر سرم فر دادیجان م اطی در ح ماینبودم.همان شب که  دهید

از   نز  کینبود و فقط  شی رو شیپ یو شوکه از صحنه   یپر از نگران  یکس در حال خود ،به فکر دختر 
ام گذاشت و با  شانه  یجلو آمد،دست رو شیها،با چادر دور شانه ستیک  دمیمهمان ها که نفهم 

 ام شد.آن لحظه  نیفش،تسکی ظر یچشمان روشن نگرانش و صدا

 ،.....تو حالت خوبه؟  زمی نترس عز-

و حال دو  یو نگران یج یکوتاه که غرق بودم در آن همه احساس ترس و گ یبعد از مکث  یگنگ با
تکان دادم و سر  دم،یفهمی نم زی چ چیو من از حس نگاهش ه کردی م میکه با ذوق تماشا یچشم
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بود   نی به دو رفتم.امروزهم رنگ نگاهش هم  بردیرا بغل زده بود و داخل م ما یکه ن ری پشت سر بص
که داخل ساختمان   یا.تا لحظه دادی جوانتر نشانش م دش یروشن سف  ی.روسر اقیو با اشتا ن.مهربا

  گرید کباریمشتاق را  یبار صاحب آن چشم ها  نیآخر  یمرا مجبور کرد که برا  بیعج ییروی شدم و ن
،چه خوش   بشی لبش و آن نگاه غر یو لبخند پر محبت رو کردیبرگشتم هنوز هم نگاهم م ینم،وقتی بب

 .میی نشست به قلب تنها 

،که   زدیشاد م یطرف سور  کی حال و هوا داشت،از   گرید یبود که خانه شمشاد طور  یسه روز  دو
عمارت حاج خانم اوضاع   گریو از طرف د ندی را بب مایقبول کرده تا ن زدیه در تازه از فرنگ برگشت یدکتر 

اشک   و کندی با تلفن صحبت م  وانیا یکه طاهره خانم رو دمیدوبار د یکی نداشت. یانگار مناسب
که داد  دمیاسد خان را شن ادیفر یصدا  شبیبه دست دارد و خودم د  حیخانم مدام تسب   زد،حاجیریم
  دهیخواب نفس بر یهادم دم نینسر  نکهی.تا ا گفتیلب ذکر م ری مدام ز یکه گفتم.طوب ین یهم زدیم

فشار شب حاج خانم را بدهد  ی رفته بود دارو نکهیداد.ا رونینفسش را ب  جانیوارد اتاق شد و با ه
 برگشت؟  نطوریچرا ا

  دمیخودم شن دنیدیچند روزه چه خبره....حاج اقا و اسد خان داشتن اخبار م دمیدم،فهم یآال فهم-
مرخصش کردن.بگو چرا طاهره    مارستانیدست محمد شاهرخ شکسته ......امروز از ب  یگفت تو باز 

 شده حاال ....  یبابا انگار چ  ی......اکنهی م یزار  هیگر یخانم ه

 . زدیو با خودش حرف م  کردی م  ریدر فضا س  رفت،انگاری سمت تختش م 

اش انداختم و بافتم را دور دم   یبگو چرا چند روز است که خانه ماتم سرا شده.کش دور موها پس
 نظرم ظاهر شد. یجوانک کوه غرور جلو یافه یشروع کردم به بستن.باز ق

را گرفتم و به مقصد  یطوب یآماده کرده یصبحانه ین یس مشیبود و طبق رژ  مایشدن ن  داریب  وقت
سربه راه تر شده بود و کمتر با من ساز ناکوک   مایروزها ن  نیشدم.بنظرم ا یاتاقش وارد عمارت سور 

 شیبرا ی.در دل حساب ردی بگ زدی  یبود که قرار بود از دکتر فرنگ یدیبخاطر نور ام  زد،حتمایم
بودم که  در چند روز   دهی.با خودم نقشه کشرفتی م شی خوب پ  شاتشیخوشحال بودم و کاش آزما

استراحت   ی کم نیو به خودم با رفتن به باشگاه و تمر رومی و رضا م  یفاط شی ،پیو سور  مای نبود ن
ها بود.از پله مییپا یرو به باال را تمام کردم و خداراشکر که کفش ورن  چیمارپ یهاخواهم داد.پله

   هیی نیمرا کنجکاو ،متوقف کرد.س ی سور  یبودم که صدا ما یبه سمت اتاق ن  یگذشتم و از کنار اتاق سور 
 . دمیخز یو عقب گرد به کنار اتاق سور   دمیتر چسبمختلف را سفت  یهاصبحانه   پر از
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پسر جوون  شدم،منمینم  یمدت وگرنه منم راض نیتو ا گهید شیدیبابا طرف نامزده داره، خودتم د-
 دارم خواهر. 

که  کندی صحبت م  یکس  یباز با تلفن دی،فکر کردم شا  کتریکردم و سرم را به در نزد زتر ی را ر چشمانم
 شد.  دهیطاهره خانم از پشت در اتاق راشن نیف نیف یصدا

پدر  نیا ینهی کنم که مادرمو و ک کاری شش،چیپ رفتمی خودم م  کردیاسد قبول م  ،اگهینی بیخودت که م-
 نداره.  یپسر تموم 

 . دیکوب  شیپا یکه آمد حدس زدم که رو یشترق یصدا با

  یکی اورد،االنیپدر منو در م شی ض یکه،سر هر مر یبدغذا بود، بد دارو بود،شاهد بود ی پسره از بچگ-
  شیپا پ تونهینم شیاز ترس بابا حاج  سمیآب بده دستش.نفس که مدرسه داره، ان وانیل هی سین

 ممچش دیبمونم خلوت کنم.با یبچم چند ساعت یبرم خونه   یبزاره،حسرت به دلم موند درست و حساب
 .....اسد بفهمه... ادی خودش ب یتا روز  به در باشه

 تو هم راحتره.  الیخ  ینطور یدونم و تو،ا یبفهمه،من م  یکس زارم ی تو نگران نباش،نم-

 .یسور  یو باز صدا امدی ن ییصدا

 نباش،با من.  گم،نگرانی دارم بت م نانه،منیدختره قابل اطم  گمیم-

پشت در ،قدم تند کردم و خودم را داخل اتاق   یپا یزنگ تلفن از داخل بلند شد و من با صدا یصدا
را بپوشد.از طرز داخل شدنم  شرتشی داشت ت  یاش لخت بود و سعانداختم که باال تنه ییماین

کمک رفتم و تمام   یدراور گذاشتم و سمتش برا یرا رو ی نیسمتش انداختم ،س  یمتعجب بود.لبخند
 .گشتیو طاهره خانم م یسور  یهاصحبت   ریدرگ کرم ف

 گه؟ ید  دیکنی م یشوخ  دیدار-

  نیدر کنارش.ا ستادهیا ییدراور طال یدستش ضرب گرفت رو یو با گوش  دی کش یبلند حرص  نفس
 دهد. لمیچرت و پرتها را تحو نیوقت شب مرا در اتاقش خواست که ا

 بلوند کوتاهش زد.  یموها یال یمقابل انداخت و دست ینه ییبه خود در آ ینگاه
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 کنن؟ یم  یکه دارن شوخ ییکسا هیشب  افمی به نظرت ق-

سخت   میبودم برا  دهیکه شن ییزهایبود و هضم چ ی.کامال جدآوردی کفرم را در م  نیو ا کردی نم نگاهم
 ت حرف زدم.باز و بسته کردم و طلبکارانه سمتش با دس   ی.چشمانم را عصبنمودی م زی چ نیتر

 نبود؟  یکنم شوخ یمحمد شاهرختون ازش پرستار  یو برم خونه یاچند هفته  دیبا دیگفت نکهیاالن ا-

را تکرار   شی حرفها دهیبر دهیخنده و بر ری زدم ز یمن حرصش را در آوردم و پوق نبارینگاهم نکرد،ا باز
لب با حرص انگار با خودم حرف   یرو یدورم را پشت سر انداختم و با همان خنده  یکردم.موها

 زدم.`مسخرس̀ 

تنش   زیسمتم آمد.شوم نهیدراور گذاشت و دست به س یدستش را همانجا رو  ی کند .گوش نهییاز آ دل
  ستاد،نگاهشیا کمی قرمز بود و  آن کوه غرور خوش پوش در آن لحظه چقدرم در نظرم چرک آمد.نزد

 متنفر بودم.  شی بود و من از لحن متحکم صدا شهیرنگ هم

که فقط  یدکتر  شیپ  تشیزیو یو دنبال کارا  میمادر یخونه زدی میریفردا م میدار  ما یآال،من و ن نیبب -
  یتونیموندن م کاریب  یفرصت و از دست بده......توام به جا نیا خوامی ران،نمیا ادیچند روز م  یسال
 شه.یاونم راحت م الی که طاهره چقدر دلش خونه،خ ین یبی ،میبه اون بچه کمک کن یبر 

لبش چشمم را   یبچه؟باز نگاه و پوزخند گوشه  گفتی محمد شاهرخ کوه غرور م  دم،بچه؟بهیکش یپوف
نداشتم و در   دنیدی را م هیکه از باال بق   یبا کسان  یخوب ی انه ی گرفت.شهرت مغرورش کرده بود و من م

 یره یخ  قی؟دقیمهربان شده بود و دلسوز جار  یتا حاال سور  ی.از ک رفتی جوب نم  کی یتوکل آبم 
مرا به محمد   کندی م یمدام سع کردمی چرا حس م  دانمیو نم  دیلنگی کارش م  یجا  کی صورتش بودم.

 نگران بودم، هرچه بود به دلشوره انداختتم. یخودی ب ا یکند.فکرم درست بود  کیشاهرخ نزد

 حله؟ -

آن پسر را   ی.وقتگریآنجا آمده بودم نه کس د ماین  یپرستار  یبرا د،منیفهمی چرا حرفم را نم نیا
سمتش  یرا معلوم کنم.جد  فمی تکل  دی.نه من و او هرگز. بازدیناشناخته به دلم چنگ م یحس  دمیدیم

 نگاه کردم. یز ی با اخم ر

 ؟یمنو سر راه اون قرار بد یدار  ی.چرا سعستمیخانم؟من بچه ن یسور  یخوای ازم م  یچ قیدق-
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 مغرورانه زد.  یرا ترش کرد و زهرخند اشافهیق

به تو  می ؟خوبیدسته باال گرفت ی لیدختر؟....تو کجا محمد شاهرخ کجا؟خودتو خ  خوامی ازت م یچ-
 سفارشتو کرده وگرنه... ریکه ن فی ،حیار یبفکرتم دو قرون پول درب  ومده،بدهین

را از   اهشیرفت و چمدان س شی اش سمت کمد لباس هاپاشنه یهارو ازم گرفت و با کفش   یعصب
  رونیرا ب  شی از داخل کشو لباس ها یبلند کنارش انداخت و کفر  هیتخت پا یو رو  دیکش رونی داخل ب

م به من دروغ  احساس دیخودش را به جانم زد.شا   دی.تردگذاشتیو داخل چمدان م دیکشیم
و   زدیکامم را م  ی.حس دو دل خواستی را م  رمی واقعا خ  دیمن اشتباه کرده بودم،شا دیگفت،شایم

 چیبود،در طرز نگاه و لحنش  با همه ه ی.اما نه او سور گرفتی فکر کردن درست را از من م  ییتوانا
  شیو لباس ها گفتی م یی زهایلب چ ری.سمتش نگاه کردم ،هنوز داشت زشدی حس نم  یر یوقت خ 

 .کردی جا مبهجا  نرا داخل چمدا

  یدارم.متاسفم،به نظرم شخص بهتر  ازیاستراحت ن  ،بهیفاط یمدت برم خونه نیمن قرار بود تو ا-
 ...با اجازه.. دیکن  دایمحمد شاهرختون پ یبرا دیتونیم

  رونی اتاقش ب بود که با سرعت تمام از نیگذاشتم و قصدم ا نمیشلوار ج  بیدستم را داخل ج یگوش
  اشیجد ی سر و کله زدن با آن مشهور مغرور را نداشت.صدا یجوره دلم حوصله  چی،ه دانمی بزنم.نم 

 کرد. خکوبمی در م کینزد

  شی پ شیاونجا ،پولشم پ  یر یچند هفته م سین  مایکه ن  ،حاالینکن ای  یرو نگفتم که قبول کن نایبت ا-
 شده به حسابت. ختهیر

خشم مشت افتاده در کنارم را فشردم.شورش را دراورده بود،من مجبور نبودم قبول کنم،حق نداشت   از
را   شیکه صدا  آوردمی ام اسمش را مبهم فشرده یدندان ها یبا من صحبت کند.از ال یمدام دستور 

 . دمیام از پشت در شن یک ینزد

  مایچند هفته رو که ن نیا یمون  ینم کاریب ،بدیا....عمت گفت دنبال خونهاد،ینگو از پول بدت م-
 زنگ زده بش خبر داده .... س؟طاهرهین
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.سر در کردی مجبورم م ییجورا  کیو  گرفتیم م یمن تصم یبرگشتم .خودش به جا سمتش
داشت و  بود. در همان لحظه  پشت به من کرد و با تشر قدم بر  دهیرا خر  ای.انگار کل دن اورمینم

 مخاطبش صد در صد که من بودم.

  ،نازیاش باش گوشه چشم نشونشون بده،تو قراره چند هفته هم خونه هیشهر آرزوشونه  یدخترا-
 بخدا... کنمی تعجب م  ؟یکنیم

 باالتر رود. یاز حد میبود مبادا صدا نیا یفکم  رو یو تمام فشار رو دمی وسط حرفش پر یکفر 

 .ستمیمن پرستار ن یدونی خانم شما که بهتر م یسور -

 سمتم روگرداند.  عیسر

 . س یکه ن ری گ نی دستش تو گچه،زم هی..،یدی م  ،داروهاشویکنی کمکش م کمی؟ یکن کاریمگه قراره چ-

  دیرا فهم  امی .انگار نگاه کفر قابل  تحمل شده بود ریغ میبرا یتحمل سور  گریو د  خوردی خونم را م  خون
لحن و رنگ نگاهش را   کردیم  یبازوام حس کردم.سع ی. دستش را رو دیکه خودش را جلوتر کش 

 .کردی کار کامال نابلد رفتار م  نیمهربان کند اما در ا

 منتظر نذارش.  ادی،زیبر  دیاس،....برو بخواب فردا باهفته ر،چندیسخت نگ -

از نگاهش خواند.از جان من و آن پسر چه  شدیحرف که م   یو کل  زشی رفت چشمان ت  نگاهم
از   ری با گفتن شب بخ گرید یابه نگاهم دادم و سمتش انداختم و بدون کلمه یرنگ کفر   خواست؟یم

محمد  یاو فکر تحمل کردن چند هفته آمدمی م نییفرش شده پا چیمارپ یهازدم.از پله  رونیاتاقش ب 
ته   گفتیکه م  گرفتی حرصم م یی از صدا شتریبودم و ب  یحرص  ی.به قدر کافکردی م اموانهید رخشاه

 . زدیم  یآال خانم و سمتم لبخند بدجنس  امدهی موضوع بدت ن نیدلت از ا

  

 ستادهیا  یبرج  یدرب ورود یزان،جلو یپشتم آو نمیج یپر لوازمم دستم بود و کوله  یساک ورزش باز
 ورود دهد.  ی،به من اجازه اشی نگهبان داخل الب یحت دانستمی م  دیبودم که بع

  نیا یبه جا  دمیپوشیکوتاهم را م هیو کت طوس گرفتمی م یجد  شتریرا ب  نینسر یه یتوص کاش
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قرار   دیکه فهم شبی.از ددمیرسی به نظر م ترک ی ش یبلند با کفش کتان،بلکم کم بای تقر ینخ یمانتو
که نکرد و چه با ذوق   هایالبافی مد شاهرخ مشهور باشم چه خمح یرا خانه  یااست چند هفته 

و نه به   شبشی.نه به شوق دسی من ن  یکه جا خوردیو چه حسرت م   آوردیرا به زبان م  التشیتخ
 ونیش یها  یخانه شمشاد دست دور گردنم انداخته بود و ها  اطیکه قبل آمدن در ح ییهای زار هیرگ

 . دادی سرم

سمت چپش اشاره   ییمحمد شاهرخ را که به نگهبان دادم،با تعجب با دست طرف آسانسور طال اسم
 خانوم،هماهنگ شده`. دییکرد و محترمانه گفت`بفرما 

را گم کردم  مییسرد شدم و انگار دست و پا  هویمحمد شاهرخ االن منتظرم بود؟چرا  یعنی:ختیر قلبم
  شی و برا  کردمی شوم در دل فحش بارش م ادهی پ یتاکساز  نکهیقبل از ا  شیپ قهی چند دق نی.تا هم

 ،به سقف دهیچسب یهاشهیو محو ش دمیخز رونی نرم،ب یی.از آسانسور طالدمیکشی خط و نشان م
 یشانزدهم برج باال یدر طبقه  ی .زندگدادی رفتم که واحد چهارم را نشان م ییانتها یسمت در گوشه

باز گذاشته شده بود با سر   مهی جلوتر رفتم و در واحد را که ن یباشد.کم  زیانگجان یه یل یخ  دیشهر با
و   تهیاو مدرنت یبود،خانه  یپدرش سنت ی.هرچه خانه دمیدر کش یانگشتانم کنار زدم و خودم را جلو

در   یگذاشتم که روز  یستیفوتبال  یالکچر  یرا تمام کرده بود.شگفت زده پا داخل خانه ییلوکس گرا
و   یورزش ی نامش در اخبار ها دنیو سهم من از او شن دمیدی با او را نم  یهم خانگخواب شب هم، 

آرام جلوتر   یهادم قرمز پشت سرم را بستم و با ق ینبود.  در چوب گردو شتریب شیهامصاحبه 
را آنجا   یکس گرداندمی سالن بزرگ را پر کرده بود و من هر چه سر م یفضا یخارج کیموز یرفتم.صدا

اش،دو دست ست  گوشه لیسالن و تردم یانتها اردی لیب ز ی .جلوتر رفتم و نگاهم رفت سمت مدمیدی نم
بود که داخل  ییهاهمان ازبود، زانیکه از سقف بلندش آو یبلند و لوکس  یمبل اسپرت ولوسترها 

  دیبود و من محو ست سف میقبل یتمام خانه  یاش اندازهبودم.آشپزخانه   دهیمد بارها د یمجله
اپن گرفتم و سر چرخاندم به  یزدن داخل آشپزخانه از رو دیلوکس داخلش شدم.نگاهم را از د ییطال

که دور تا دور   یاکرد،طبقهیوصل م  جاباال  را به آن  یدر کنار طبقه  یاشهیش یها.  پله گرمیطرف د
پنت   نی.ادید یسالن باال را تا حدود دمانیچ شدیهم م نییگرفته بود و از آن پا  شهیشسالنش را 
. از ذوق  کردی نم  یزندگ شیپدر یحق داشت که خانه  دیبزرگ بود.شا یادینفر ز کی یهوس برا

 دیبد دی که ند زدمی مدام به خودم تشر م لدر د رفتامای ،دلم دخترانه غنج م میرو شیپ یهاتجربه 
نبود   یخبر   یبود؟حاال که از کس  یرفتار کنم.اما مگر کار آسان  یعیکنم طب  یرا کنار بگذارم و سع یباز 
 هیلوکس را دوباره به خودم هد یکامل آن موزه  دنیکردم لذت د یو سع  دمیدور، دور خودم چرخ کی



 را باور کن  طانیش

66 
 

و من متعجب از نبود   آمدینرم همچنان م کیموز یشد؟صدای نم  شیدایدهم.پس کجا بود؟چرا پ
  ریروام از زبه اطراف انداختم.روبه  یگر ید ز یر یاش ،نگاههاخانه  وارید یپوستر از او  رو کی یحت
 یز ی ر ی.المپهادیلوکس پر از گل و درخچه بود را د وانی ا یکه رو یاستخر  شدی پنچره م ری حر یپرده

  نکهیآب استخر افتاده بود.  فکر ا  یکه رو یو رقص نور آفتاب  دنصب شده بودن  کیش رونیکه اطراف ب 
داشته باشد،آنقدر غرقم کرد که حضورش   تواندی م  یروبه رو شنا  چه حال یارتفاع رو به کوهها نیدر ا

دست هنوز   هیآمده بود و  رونی ب یمرا به خود آورد که از اتاق کنار  یوقت  شی را حس نکردم و صدا
 داشت. رهیدستگ یرو

 بازم تو؟ -

و   دیباریلرز به جانم انداخت.کامل سمتش برگشتم،مگر منتظر من نبود؟از نگاهش پرسش م شیصدا
و   لیاز استا یز یاش چو با وجود دست چپ داخل گچ کردی صورتش تمرکزم را کند م یرو  زیاخم ر
 که به زبانم آمد را گفتم.  یز یچ نیاش کم نشده بود.اولمردانه یجذبه

 سالم!-

 در برداشت و چند قدم کوتاه سمتم برداشت.  یره یو دست از دستگ  را کج و کوله کرد  لبش

 م؟ ینیهمو بب  دیچرا ما باز با-

آال را باال   یبودم!باز داشت آن رو دنشیبود،انگار من مشتاق د ییوا رفتم،عجب بچه پررو عمال
 .شهیهم مغرور  یخودم و شدم آال ی.رفتم داخل جلد جدکشتمی گربه را دم حجله م دی.انگار باآوردیم

 !دیبمن گفتن منتظرم هست-

 . نمیبازم تو رو بب کردمی .فکر نم فرستهی کاربلد و م هیمامانم گفت -

.سرخ زدی حرفش را م  پروای لبش که من متنفر بودم.چقدر رک و ب یگوشه  زیهم همان پوزخند ر  باز
 گریمراقبتش به حسابم آمده بود،تا دوسه ماه د یکه برا ی.با پول باختمیخودم را م دیشدم.اما نبا

 رنگ توانستمی و چرا امروز نم کردی رهن کنم.بدجنس نگاهم م  یخوب یخانه  توانستمی حتما م
 دهم؟ صی را تشخ شیهاچشم

 را بلند کردم.   زمیآمطعنه یگذاشتم و همزمان صدا میپا  یدستم را جلو ساک
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 باشه؟  یتا منظورتون از کاربلد چ-

بود که  اعصابم را به    یلبش چ یدخترکش با لبخند سرکش گوشه طانیرا باال داد و  نگاه ش شی ابرو
 .چند قدم سمتم برداشت و همچنان زل به صورتم داشت. گرفتی م یباز 

 کنه؟ یباشه و ازش پرستار   میمحمد شاهرخ سل یخونه چند مدت هم ادی بدش م یالبته ک-

مدت را   نی ا دادمی م  حیباشد.من،بخدا که من ترج  یاز خودراض توانستی چقدر م شد،آدمی نم  باورم
زدم و   یعصب   یمثل تو باشم و حرص بخورم.پوق یاو رضا خوش بگذرانم تا دم خور شازده یبا فاط 
جناب مشهور    یلبم به او فهماند چقدر حرفش مسخره بود.خوب خودت خواست یرو یخنده
 .فتهی خودش

باشم.اما   نجایا  مایمن خراب شد،قرار نبود بعد رفتن ن التیوسط من ضرر کردم چون تعط نیاتفاقا ا-
 . چرخهی به وفق مراد نم شهیهم  ایکرد،دن شهیچه م

 مجبورت کردن؟  یگی م یعن یاووم -

جناب   ستنیخب در عوض پولشو گرفتم،همه مثل شما مشهور ن   ی....ول،ییزایچ نی اوم.....همچ-
 خرج داره. یست،زندگیفوتبال 

اش در گردن  سرتق خان بودم.دست گچ شده یالعمل بعدو منتظر عکس  کردمی نگاهش م مغرورانه
 باز شد.  ششی.نزد یگچ،چشمم را م یرو ز یر ییهابود و نوشته 

که به زور   ،االنمیاتاق بخواب  هیبام تو  یبود  ،مجبوریدر موند ،پشتیشناخت ی ،از اولم منو نم -
 دختر.  یهست یک گهی.......تو دنجایفرستادنت ا

درار،تمام آن اتفاقات ناخواسته به من از کنارم سمت آشپزخانه رد شد.حرص توجهی و ب دیقاه خند قاه
ومرا  دروغگو   انداختیستم م.علنا دشددی نم ش یافتاده بود و او ....او اصال انگار حرف حال 

  ررفت و س  لشیاست یدوقلو خچالی.سمتش برگشتم و رد نگاهش را با حرص گرفتم.سمت خواندیم
 . دیرسیاز همانجا به گوشم م رشی ز یداخل برد و صدا

 ...یی...اصن کاربلد توینه خوشم اومد،تو کارتو بلد-

 . دیبا صدا خند  باز
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 نه؟  ای  یاس باور کنمشکل شم گهید نیمن راستشو گفتم ،ا-

قاه قاه خودش در   یآهنگ پخش سالن و خندها ان یرا باال برده بودم بلکم حرفم را م  میصدا تن
عطر مال کجا بود و   نیبود .به ذهنم فشار آوردم ا دهی چ یدر کنارم پ  یخوب یآشپزخانه بشنود.چه بو 

در دست ،سر   وهیآبم یشه یبود و ش ستادهیکه پشت اپن ا یی،نگاهم را برد به او شیچه؟که زنگ صدا
 نه او.  میسل یحاج ی.نه به مردان خانه کردی نگاه م طنتی سمتم کج کرده بود و با ش

رو   یزار یخودت دمتو م گهی.......تا چند روز د،یمونی نم  نجایا ادی ،زیبه هرحال هر چقدرم کاربلد باش -
 .یر ی کولت در م 

  یدینگ.حرفش هم ترس داشت و هم بو دار بود.اما آال بکرد و اعالم ج دمی.رسما تهد یااستقبال چه
 .خواستی را م امیی پسر سرتق روبه رو یبادها بلرزد.چقدر دلم کم کردن رو نینبود که به ا

شدم و پررو مثل خودش بطرفش نگاه   نهینشان دادم. دست به س یو نگاهم را راض ستادمیا صافتر
 کردم. 

 .رسمی م التمیمنم به تعط ی نجور یمن از خدامه،ا-

 دختر جون....   یفت یاز نون خوردن م-

 رسونه...  یخدا روز -

  گفتیرا حفظ کرده بودم.نگاهم م  ژمیباال پرست یو من همچنان با ابرو  ستادهی را دور زد و کنارم ا اپن
  یخاص یبچه پررو` کنمیو در نگاه چشمانش `روتو کم م وفتیباش، با من درن  یهست یهر ک

 کل با او را کم داشت. .انگار دلم کل دمیدیم

و    بردمیلذت م بیکه در صورتش نشسته بود.عج یکفر  یبرا رفتیرا کج کرد و دلم غنج م  سرش
 .کردمی م یروز یاحساس پ 

 . ادیفرق باز اصال بت نم  ی.....در ضمن مو،ی موفق باش ،پسیاوک-

باال برد و با لبخند بدجنسش از کنارم به    یدستش را به نشان سالمت یسمتم زد و بطر  یز یر چشمک
سرم   یجلو  یموها یسمت استخر پنت هوسش رفت.به خودم که آمدم نا خواسته دست بردم رو

نور   ریو او دستم انداخته بود.به پشت سرچرخاندم. ز کندی ترم م فرق باز خاص  یمو گفتندی.همه م
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و من داخل،   دیکشی دستش را سر م یبطر  پروای کنار استخر لم  داده بوده و ب یصندل یرو تابآف
کنه ، چه استقبال  ری ببعدشو بخ ن یاز ا گفتم،خدایبودم که در دل م یفرق باز  اه یس  یبا موها یدختر 
 !یگرم

 

 ******* 

 

لم داده بودم  دینور خورش ریکنار استخرم ز یصندل  یو رو دمیکشی را با آرامش سر م اموهیآبم  یبطر 
از چند روز   شتریرا ب ی.من عادت نداشتم هر دختر دمیدی م ادیز های دختر را تازگ  نیبود که ا  بی.عج

بودم.اما خب   یر از دستش کف  ماین یه ی.هنوز هم سر قضیزد،وبعدیقول بهزاد دلم را متحمل کنم.به
بود طاهره خانم   یچه آش نیرا نداشت.ا دنمیجانم بود و او چشم د مای ن دانستی دختر از کجا م  نیا

را    یکی یمراقبت چند وقت ی.فقط گفت برادیحرف کش یاذره  شدی زبانت هم نم ر یز ؟از یپخت میکه برا
زرنگم مدام دست   درماحساسم و   ختنشیاشک ر یچقدر رو دانستی و طاهره بانو خوب م فرستدیم
باز شد.هنوز همانجا وسط   شمی کردم و ن لیبه عقب متما ی.سرم را کم گذاشتی نقطه ضعفم م یرو

.تا حاال با  چرخاندی سمتم منتظر چشم م یو کفر  کردیبود و هاج واج اطراف را نگاه م ستادهیسالن ا
انگار روش   یکی  نیاما ا شکستندی سرو دست م  میبرا یهزار جور دختر آشنا شده بودم وهمه به نوع 

خانم  یگرفت؟اوک  دهیرا ناد میمحمد شاهرخ سل شدیبه دام انداختنم داشت.مگر م  یخودش را برا
 دنیو با د سمتش انداختم   یگر ید زی .نگاه رشهیم  یآخرش چ مینی جلو برو بب  نطوریکوچولو،هم

  یبطر  گریتر شد.بار د باز  خندمشی سمت،ن نیبود و نگاهش ا ستادهیا نهیکه دست به س اشیگکالفه
باال  ی.اتاق طبقهدادمی اتاقش را نشانش م دیرا باال دادم و در همان حال از جا بلند شدم.با وهیابم
 باشد.+++  مییدست و پا یجلو ادیز خواستمی خوب بود،نم   شیبرا

 

 

  نینسر  یباال نشانم داد.جا یبودم که محمد شاهرخ در طبقه یدیدر اتاق جد شدی م یساعت چند
 یاتاق را گرم کرده بود و پنجره  یحساب  شیانسکافه ییوسط اتاق و ست گردو  ی.تخت دو نفره یخال
چقدر نرم و  را لمس کردم، رشیحر یو استخر داشت.دست بردم و پرده  رونی ب یرو به فضا  یبزرگ
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به جا کرده بودم و  باز چند دور  تخت جا ن ییپا ییرا داخل کمد کشو میبود.با ذوق لباس ها  فیطل
از آمدنم  یبودم .چند ساعت   دهیتخت نرمم دراز کش یاتاق بزرگم را چک.طاق باز رو به سقف رو

و تا   شدی نم ینطور یعصر بود.ا  کیصبحانه هم نخورده بودم و االن نزد یو من امروز حت گذشتیم
  دیبود که بخورد.با بیالغررا عن کهی کنم.روده بزرگه کوچ یخودم را در اتاق زندان  توانستمی ابد که نم

کنار در  یضیب یقد ینهییآ  یتخت جست زدم و جلو یحرکت از رو ک ی.با خوردمی م یز یچ
  فتریظر راسه ربع تنم ،اندامم  نیآست ینارنج   زیبودم  شوم اوردهی پاچه نودم را درن نی .هنوز جستادمیا

   یعنی.فرقم هنوز باز بود .دمیلختم کش یموها یرو یزدم.دست نمی بلوزم را داخل ج ی.جلودادی نشان م
 ی تینظر او چه اهم دادم؟اصالی م ری فرقم را تغ ای دم؟یپوشی م یروسر   دیشمشاد بامثل خانه 
هم   یروسر   ن.او آن شب مرا بدوهی هم خوب بود.با خودش فکر نکند خبر یحساب افهیق  نیداشت؟هم

دختر   دم،بهیکش گرید یفرق بازم دست یموها یکه راحتر بودم.رو کردمی رفتار م یبود،پس جور  دهید
 آمدم.  رونی لبخند زدم و از اتاق ب نهییدرون آ

روام قدم تند.داخل سالن  روبه یسمت آشپزخانه میرفتم و مستق  نییپا اطیرا با احت یاشهیش یهاپله
از او داخل سالن نبود و چه  ی.خبر شدی سقف روشن م   یمخف  یو کم کم نورها رفتی م  یکی رو به تار

  یچ دیببعد با نیاز غذا نبود و معلوم نبود از ا یرفتم،خبر   خچالیراست سمت   کی بهتر.
  خچالی یفضا  شتریراحت بودم.ب   یبود و از آشپز  یبودم طوب مای که پرستار ن یمدت  م؟حداقلیخوردیم

.به وهینه م خواستیو...من دلم غذا م جاتیو سبز یع یگازدار و طب یوهایپر کرده بود و آبم وهیرا م
دم بخورم باز هم یاولش د یطبقه یکه  گوشه  یر ینان که بتوانم با پن  یاکه یکردن حداقل ت دایپ دیام

از پشت سر مرا ترساند.مثل   شیو همچنان لجبازانه ادامه دادم  که باز صدا دمیاز تالشم دست نکش
 جن بود. 

 ! یکنینم  دایپ یز یسالم چ یهای اون تو جز خوردن-

.گندت بزنن.نون را پشت ظرف  دیدی داشت مرا در آن حالت م  یاز ک یعنیخدا  یخشک شد،ا دستم
نون و  یکه به دست آورده بودم بسته  یروز یکردم،آخ جانم نون سنگگ.مشعوف از پ  دایپ هابیس

را بستم و سمتش   خچالی و با پشت دست درب  دمیکش  رونی را با دو دست ب  ریظرف پن 
انداخته بود که  شیهاگردن و شانه  یرو  یکوچک دیسف یبود و حوله  شیپا  یکن ورزش برگشتم.گرم 

عادت داشت    گشت؟انگاریم  ینجور یدر خانه ا شهیهم  نی.اپوشاندی م ا بیلختش را تقر یباال تنه  
معلوم بود که در حال   اشده یبر یهاعرق داشت و از نفس  اشی شانیپ یباشد.رو انی عر مهین شهیهم
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لرز به   هوی صورتش را با تکان سر عقب فرستاد و من باز   ینمدار جلو یاز موها کهورزش بوده.چند ت 
را همزمان    ریباشم.نون و پن  شهی دادم مثل هم حیاش گرفتم و ترج جانم افتاد.نگاه از اندام کات شده

 گرد وسط آشپزخانه رفتم. زیگرفتم و سمت م شیجلو

 ؟یازنده  وهیو آبم  وهی ...شما فقط با منمیبی بله دارم م-

نون تست کنم.با حوله   یرا رو یاه خام  ریاز آن پن یالقمه کردمی م یشمار و لحظه  رفتیضعف م دلم
 اپن شد.  کیو نزد گرفتی عرق صورتش را م 

طبق    دی،با ستمین نای....من اهل فست فود و ایدرست کن یز یشام چ یبرا یاومد کردمی فکر م-
 سالم. یغذا بخورم.فقط غذا دهیم میکه دکتر تغذ یمیرژ یبرنامه

  دمیکشینون م  یکه رو رمی پر پن یشده بود،رفت.چاقو  دهیچسب  نتیکاب یکه رو  یابه برگه  اشاشاره 
را حس کنم.قصدش چه  شخندشین توانستمیم  قیداشت؟دق یخشک شد.از من توقع آشپز 

.به کارم  کردم ی را گوشزد م فمیوظا دیامروز با نیبودم.از هم امدهین  یآشپز  یمن؟من برا  ریبود؟تحق 
 . دادمادامه 

 کرد؟ی سالم م یبراتون آشپز   یبال ک.ق نیزنده نبود  وهیبا م نمیانگار همچ-

 . ادیب تونهی چند وقتم نم ضش،تای دختر مر شی رفت شهرستان پ تمیبود که قبل مصدوم  ینام هیسم-

 . دیافتخار بد رونی ناسالم ب یبه غذاها دیمجبور ارنیب  فیجان تشر هی تا سم   ف،پسیچه ح-

 از پسر پشت اپن، با خودم فکر کردم بهتراست زودتر به اتاقم بروم.  یو کفر  کردمی را لول م  جمیساندو

اش را برداشت و دستانش را از هم  روبه روام قرار گرفت.حوله  زی بازش اپن را دور زد و پشت م شی ن با
 باز کرد. 

 بخوره دختر جون؟   رونیب یغذا ادی م کلی ه نیبه ا یکنی فکر م-

را به رخ  اشچهی کند و اندام سفت ماه تمیتا اذ کردی را م  رهانکایسر باال بردم. او عمدا ا ناخواسته
ها ورزش سخت بود.نگاهش  اندام حاصل سال نیا دانستمی خوب م  یبدنساز  یبکشد . بعنوان مرب 

.  کردم  گرید یابدجنسش را بازتر کرد.تک سرفه  شی آب دهانم در گلو،ن دنیداشت و پر طنتیش
  یدادنم را رو یجا خال  ایسخت بود اما چشم از شکم تختش گرفتم . ترس داشتم که رفتن به اتاقم 
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و   دمیکش رونیکوتاه را ب  دیسف ی اپن رفتم.صندل ریز یهای بگذارد. به سمت صندل گرید زی حساب چ
ر زدم.بخدا  ی گازم را از نون پن نیو پشت اپن نشستم و با آرامش اول یصندل  نی اول یبه او رو توجهی ب

 .کردی شازده داشت بدترش م   نیو ا فتادی داشت م یکه فشارم از گرسنگ

 . دیخوری م  دی.مجبور باش شهی سرش نم  زای چ نیا یخال یمعده-

 د؟ یاکاره ی چ نجایها ،پس شما ا دیببخش-

کرد ه بود   شی جد  یکم  طانشیرا هم زهر مارم کند.حاال که نگاه ش  ری نون و پن نی هم خواستی م ری نخ
سمتش نگاه کنم و با تمرکز صحبت   توانستمی انداخته بود راحتر م  شیهاشانه   یو حوله را دوباره رو
 ام را قورت دادم.و همانطور لقمه  دمیکنم.سمتش چرخ 

اطراف    نی...حتما ادیصابون نزن من پرستارشمام.نه آشپز،بهتون اطالعات غلط دادن، بهتر دلتون و-
 .شهی م  دایپ میبرسالم  رونیب یهانگ یکتر

خودم .سالها   یخونسرد نهمهیام زدم.متعجب بودم از ابه لقمه   یگر یبرگشتم وخونسردتر گاز د  دوباره
  یخودم آشپز  کردیاگر بهتر با من مدارا م دیساخته بود،شا یکردن از من آشپز خوب  یتنها زندگ 

 .آمدی جوره با او راه نم  چی چرا دختر لحباز درونم ه دانمی نماما  کردمیم

 و باز لحنش بدجنس شد. دیکش  رونیرا ب  بشیداخل ج  یکه سمتم داشت،گوش  یمکث  با

 و بخورم تا با دست پخت تو مسموم شم.   رونیب یغذاها دمی م حی آره خب،ترج-

همچون مرا از   یخبر نداشت آشپز خوب  چارهی که در لحنش بود.ب ینشست از حرص میهالب  یرو  لبخند
 ی کفر  شتریغلقلکم داد و هدفم ب یطان ی ش  یر،فکر یس میو من ن شدی ام داشت تمام م دست داده .لقمه

  شی ن اب زند ی غذا زنگ م یبرا زدمی کردنش بود که کامل از پشت اپن بلند شدم و به او که حدس م
 کردم. میرا مال میباز صدا

 . خورمی م  گنیچ تزایمن پ-

لحظه ارتباط وصل شد   ،همانیی چه پرستار پررو گفتیچپ نگاهم کرد و حتم داشتم در دل م چپ
بود و با رفتن از آشپزخانه از من دور   دهیکه سرتق به مرادش نرس دمیرا د یاومن برق نگاه پسربچه
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  یروخورده باشم و تمام فکرم  ییغذا چا دنیرفتم تا قبل رس یبرق   یتکان دادم و سمت کتر  یشد.سر 
 به حال ناهار و شام بکنم. یفکر  سی جانش ن هیبود که تا سم نیا

 صدای ب  ونیزی سالن رو به تلو یراحت یکاناپه  یرا در دست گرفتم و رو امیی غذا استکان چا دنیرس تا
که با  سرووضع مناسبتر   دمید قهی بعد چند دق  نبود و ینشستم.از او خبر  دادینشان م یکه اخبار ورزش 

دستم  یگوش  مشغول شتری.خودم را بستادیسالن ا ییانتها یگوشه لیتردم ی زد و رو رونیاز اتاق ب 
در موردم بکند.تنها   یگر ید یفکرها  یروز اول  نیهم خواستمی نشان دادم وجمع و جورترشدم.نم 

بود که قبل از   یاخبار ورزش  میمال  یو صدا لیتردم ژیو  ژیو یاو رو یهاقدم ی فضا،صدا نیب یصدا
 شدیحرکاتم م قیدق انهو موشکاف  زیچرا گاه ر دانمی نم ا یبود  یآمدنم به سالن انتخاب شده بود.عمد

و   دمیچرخی م  یگوش ینستایغذا هم رفته بود که برسد..داخل ا نی.اگرفتیتمرکزم را از من م نیو ا
در باغ عکس گرفته بودند و به اشتراک گذاشته  نایو م ل ی با سه شبیکه د دمیدی را م نینگ یاستور 

را  یبعد یباشد چه نه.استور  و بود طعم خواسته نشدن ،چه دلت با ا  یبود.دلم گرفت.چه طعم تلخ
 .دیکش  رونی مرا از عالم خود ب شی که صدا زدمیم

 .. نایآره؟پز دخترونه و ا یی نجایکه ا دنیکل دوستات فهم  گهیاالن د-

  گفت؟منی م یاش شده بود.چچهره کیم یاز م یانگار جزئ طانشی و نگاه ش زدی حرف م  دهیبر دهیبر
 دست من بود؟ هیحواسش به گوش ای کردی کجا بودم او کجا؟؟ورزش م

 د. حرفش را ادامه دا  شخندیبا ن دهیبلند کردم و هنوز دهان باز نکرده همانطور نفس بر یاز گوش  سر

 .کنمی خاموش عمل م ستم،چراغین امه یندارم.اهل حاش  یخوب  یونهیم  یمجاز  یایمن با دن -

شد   ترظ ی خاطرات چراغ خاموشش افتاده بود که لبخندش غل  ادیوانگار او   کردمی نگاهش م گنگ
بودم و نخوانده  دهیدر مورد او ند یمجاز  یدر فضا ینادرست یز یچ ای عهیتا حاال شا  گفتی .راست م

 تانتنها دوس دانستی نم  دیبودم و شا دهیفهم شبیآخه!من خودم تازه د مییبودم.من به او چه بگو 
  دیو شا دانستی ماجرا را م  ازی تا پ ریخودش س  نی هستند و نسر نیو نسر یمن فاط  یم یصم
اهرخ ش.فکر کن رضا بفهمد من پرستار محمد گفتمی نم یبه فاط  یز یمورد چ نیدر ا وقتچیه
  دی.شاگرید  یحرکاتش بود و فکرم جا ی.هنوز نگاهم روشدی م وانهیعشق فوتبال حتما د ی.اومممیسل

حالم گرفته شده بود   لیعکس سه  دنی.با درفتمیو به اتاقم م گذشتمی غذا م ریامشب را از خ  دبهتر بو
.بهتر بود جوابش را ندهم و با متانت رفتار  دیکشیمرد مشهور مرا به جنون م نیا یفتگی و خودش
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ام یی گذاشتم و استکان چا نمیج ب یدستم را خاموش کردم و داخل ج یکنم.نگاهم را از او گرفتم،گوش
 را برداشتم و خطاب به او رو کردم. 

 . ری.....شبتون بخ ستمیجور کارها ن  نیندارم،خودمم اهل ا یادیز یدوستا د،منینگران نباش-

 ه متعجب سرعت حرکتش را کم کرد .ک دمید واضح

اطرافشون  یمشهور از گوش  یهاآدم دوننیخونه بت بگم.همه م نیا یهاخواستم در مورد قانون-
 .زارنیب

هم  هامیدستم  را در آشپزخانه بگذارم.شما سل  ییرا سمت آشپزخانه کج کردم تا استکان چا راهم
 کردی م دیتا مدام تاک  کردمی صدبار تحمل م یروز  دی.حتما بادیبزن  یمندمدام  حرف از قانون و قانون

رفته بود که   یو او سمت در  کردمی بود.در دل غر غر م یز ی.تواضع هم خوب چستیآدم مشهور
تم و کرد.استکان را شس یم مشیرا تقد  تزایپ یهابلند شده بود و نگهبان پشت در جعبه شیصدا

 گرفته شد.  میرو  شیپ تزایبزرگ پ یاقصد خروج از آشپزخانه را داشتم که جعبه

 ناسالم بخورم و حاال نخورده کجا؟  یغذا یکنی اغفالم م-

ام و آن طور  مهم نبود که غرور له شده  میآنقد ها برا لی بود دمغ شده بودم.سه  دهیاو هم فهم دیشا
غذا   زیم  کیسر  دیبا او با دانستمی ام بود اما نمه.هنوز هم گشنکردی م امی پس زده شدنم حرص

با   دیجدکل کل  ینگذارد و من حوصله ییپررو یحساب   یداخل اتاقم؟کار درست چه بود؟رو ایبخورم 
 بود.  دهیپو ش شرتی جعبه و صورت او ردو بدل کردم.چه خوب که حاال ت  نیب یشازده را نداشتم.نگاه 

 دستش را گرفتم. یجلو بردم و جعبه دست

 . خورمیاتاقم م رمیممنون......م-

اپن گذاشت و خودش   یخودش را رو یتزایپ یمکث جعبه را رها کرد.از سر راهم کنار رفت و جعبه  با
باال  یابفهمم.شانه  یز ی از حالتش چ توانستمی بود و نم تفاوتی اپن نشست.صورتش ب یپشت صندل

 زدم.  رونیآشپزخانه جعبه به دست ب یانداختم و از ورود

 . رمیبرم دوش بگ خوام،ی م نیی پا  ای ب یشامتو خورد-



 را باور کن  طانیش

75 
 

  شیتزایپ یانگار نگاهم را خواند .خونسرد لقمه یضرب سمتش برگشتم و پرسش کیکم داشتم. نویهم
  زی دستش را با حالت مشمئز داخل جعبه انداخت، دستش را تکاند و از پشت م یرا قورت داد ومابق 

رفت و همانطور   خچالیدوست نداشت.سمت  رونیب یانگار اصال غذا گفتیراست م  یبلند شد.طفل
 ام را داد. نگاه وا رفته  ابجو

ستار؟انتظار  خانم پر سی ن فتونیجزو وظا نمیا هیشبا عادت دارم قبل خواب حموم کنم...چ  شتریمن ب-
 کردم.  تیبهزاد و اذ   یچند بارم حساب نیتو ا رم؟ی گچ دست ،خودم بتونم برم دوش بگ نیبا ا یندار 

 یحمام شازده دانستمی مش رمضون بودند و نم ا ی ری ما،بصین  یرا نکرده بودم.برا شی نجایا فکر
روز به  اش رفته بودم؟امچه خانه  یپس من برا گفتی من است.راست م   فیمشهور هم جز وظا

 .کردمی را هم رد م  یکی نی سر ناکوک زده بودم و چطور ا یکاف یاندازه

 ه؟ یمشکل-

.بخدا که کم قصد آزارم را کردیباز مرموز کنکاشم م شی و ن  طنتیکه با ش  ییرفت سمت او حواسم
 کی.باختمی و خودم را نم بودمی تر ممحکم  دیشوم.با یتا زودتر فرار  کندیم ی نداشت،گفته بود کار 
  یر .در جواب نگاه منتظرش سدادمی م ینداشت.خودم را دلدار  یو اصال کار   گریدوش ساده بود د

به   یمنته یهارا فشردم و سمت پله   تزایپ یگردم،جعبهی برم گهیساعت د کی تکان دادم و با گفتن 
 اتاقم قدم تند کردم.

 

  یکاناپه چسباندم و ورق  یباالتر دادم و خودم را به پشت دست  کیرا با  میهاشانه یرو  یاسپرت آب کت
پا انداختم و شروع   یگذاشته بود به دست گرفتم،پا رو می رو  شیماه را که بهزاد پ  نیا یاز لوازم واردات

،بد  رفتمی را م هصبح باشگا یبدنساز  یهان ی فقط  تمر تی به خواندن کردم.حاال که بخاطر مصدوم
تمام شده بود و فقط   گی.چه خوب که لبودمی دست کمک بهزاد م شتریشرکت ب  ینبود در امور کارها

.فکرم  رساندمی م یدب یهان یخودم را به تمر دی.حتما بادادمی ساده و دوستانه را از دست م  یچند باز 
بهزاد هما   اریزد.دسترا  امی ن یب یتند  نیریدستم که عطر ش   یروش یورق پ یبود و چشمم رو نهایا ریدرگ

 یهااز جاذبه  یک ی.اصال زدمی م شی و من به اسم کوچک صدا  شناختندی آذر م  یل یبود،همه او را به فام
  زیم  یام را روهما بود.خودش را کامل کنارم خم کرده بود تا فنجان قهوه  ن یشرکت خود هم نیا

کوتاه و جذب تن کرده بود و از   ییمانتو شهیدختر،مثل هم نیداشت ا یلیاستا تیبگذارد.چه ظرف
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 ی.موستادیرا مرتب کرد و با ناز صاف ا  زیدر همان حال م  ی .کم گرفتی نفس من م یروسر  یفشار رو
 . دیباریاز لبانش خون م نگونهیمن عاشق رژ قرمزم که ا دانست ی تر کرد و مرا کج اشی روسر  ری بلوند ز

 شده! نیسنگ ونتی،سا دییا یم ریبه د ریقهوه تون ....چند مدته د-

  طنتیبه نگاهم ش  شهی.مثل همترساندی مرا م شیها عشوه داشت و حرارت درون چشم شیصدا
پرت کردم و با اشاره سمتش فهماندم که   زیم یرو بای را دخترکش.ورق دستم را تقر امافهیدادم و ق
 . دییایسمتم ب

 . یزنیتر مقبل خوشگل  یاز دفعه امیعوضش هربار م-

اتاق رفت و    یبرق یپرده یهاو با عشوه سمت کرکره  دیچرخ شیهاپاشنه یآمدم.رو یچشمک  سمتش
از   یل یخ  هیمبل نشست و حرص نگاهش شب یدسته یدوباره سمتم برگشت و رو دنشیبا کش

 بودم، دهیبود که د  ییدخترها

 شده بود !  دلم برات تنگ -

رنگ داشت،بجز او...هنوز که  کی ه همه .چرا نگاشدیم  کتریو کم کم به سمتم نزد دیمالی را م گردنم
لبم  یامکان نداشت لبخند رو آورمی م ادیداخل حمام را به  شبشینگاه د یهنوز است وقت 

گفتم کمکم کند   ی.وقتآوردی خودش نم یو به رو شدی.++++دخترک انگار داشت قبض روح م دییاین
عمدا خودم را به او چسباندم و هول شدنش در برابر  من،کامال واضح بود.دلم    اورمیرا در ب شرتمیتتا 
بکشمش   رونیب خواهمی دارم بردم که مثال مپاچه  ریخواست که دست سمت لباس ز  طنتیش  یکم

گذاشت و پشت از من  شی چشمها یو دست رو  دیکوتاه کش یغیگرد شده ج یهاکه با چشم
داخل   یدخترها را شناخت.از وقت نیا شدی بود؟اصال نم لمشیف ای کردی م تشیاذ فتارمکرد.واقعا ر

ور رفت و دمغ شد،انگار کمتر حال کل کل با من را هم داشت.هنوز پشتش به من   اشی سالن با گوش
 .می خندی م زی بود و من ر

دور   یار یب  یز یچ  یکیپالست هی دی اونجا پشتت به من باشه؟....االن با یخوایم  ی!،تا ک یباشه تو خوب -
 نشه. س یخ یگچ دستم ببند
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.نگاهش  فتدی اندام  ن یدارد نگاهش رو یسع کردمی به سمتم آرام روبرگرداند.قشنگ حس م  مشکوک
ه با  بزرگ در دست داشت ک یک یبرگشت پالست  یزد.وقت  رونی از حمام ب امیو با گفتن االن م دیرا دزد
به خودش   ادیساده بود.ز ی ل یداشت اما خ یایو جد دهیکش یافه ی.قدیچ ی دور دستم پ اطیاحت
بستن آن،با   یشده بود رو قیدق تی بستن پالستک دور گچم بود و با جد ی.در تالش برا دیرسی نم

  اشی شانیپ یصورت پس زد  اما لجبازانه دوباره رو  یرا از جلو  اهشیس  یپشت دست موها
دادم  رونیرا بلندتر ب میهاکردم.نفس   کیبه سرم زد.خودم را سمت صورتش نزد  یطان ی ش ی.فکر ختیر

صورتش را لمس کردم .مثل   یلخت جلو یموآرام دست بردم و تکه  دشی سف  ورتبه ص رهی و خ
.چه  زدیم ی تم خشک شد،صورتش به قرمز گچ دس یگره ی.دستش روفینرم بود و لط اهی س یمخمل

کرد به صورتم   یاش معلوم بود. چندبار سعشده  نیسنگ یهانفس  ی.از صدارفتی م  ریزود تحت تاث
 از کنارم عقبتر رفت.  ظیصورتش انداخت و با غ یرو  یظیاخم غل عوضنگاه کند اما نتوانست،در 

 .مستقم به صورتم نگاه نکرد.دمیدیم اشی حفظ دستپاچگ یو تالشش را برا زدمی م شخندین

 د؟ یندار یبا من کار -

 یهاکنم که دلم به عرق  تشیاذ شتریب گرفتم؟خواستمیدست چطور دوش م هیبود ها،با    یآدم عجب
هم  یض یحمام آب گرم حتما مر نیسوخت،با لباس آمدن در ا اشی شان یپ ینشسته رو

  رهی گفتم و تا فرار کردن کاملش از حمام همانطور خ ی،`نه`بدجنسرا نداشتم یکیآن  یداشت،حوصله 
 . کردمی نگاهش م

خودم آمده  کرد،بهی را مرتب م شی بلند شده بود و مانتو میپاها یباز شدن در،هما با عجله از رو با
بهزاد از پشت سر بود و  یتک سرفه یبودم که خودم را جمع و جور کردم و صافتر نشستم.صدا

بلندش پشت گوشت گردنم  یهادر رفت.رد ناخن  بایبهزاد تقر ینگاهها ریبا گفتن فعال از زکه  ییهما
بودم و توپ و از دفتر دستک  نیآنجا بودن را نداشتم.من مرد زم یحوصله گری و انگار د سوزاندی را م
را به خونم تشنه  میاسد سل نطوریو ا دادمی را در فرش ادامه م امی اگر نبودم راه خاندان پدر  زار،کهیب
 . کردمی نم

 .دارنی جا دست از سرت برنم چیه نمیبی م-

 

 کار روبه روام.   زیو دور زدن من و نشستنش پشت م آمدی از پشت سر م شیهاقدم یصدا
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 پا انداختم . یلبم زدم و پا رو یگوشه  یلبخند

 . گهید ته یمن باالس؟در ضمن محبوب تیظرف  دیشا-

 به ما بده،  کمی  تتیاز اون محبوب  یتو رو قرآن حاج -

 حتما،با اون سر کچلت.-

بابات   یاون روز تو کوچه بعد کالس حاج گمی که م ادته؟بقرآنی و  رستانی......دب،یبود  نیاز اولم هم-
تو منم سوختم،خبر   یپا شهیمنم نداره،هم دنیکه تا حاال چش د دیمن و تو رو با اون دختره د

آذر   نیکنارمون داره،آش نخورده و دهن سوخته.حاال ا رستان یدب یاز دخترا ینداشت پسر خودش کل 
 یمثل چ دهیبه من نم یبا من آره.دختره محل چ  کننیفکر م  که،همهی تو ج کی خانم با شما ج

 .مونهیم

 ده؟ ینکن،کم از دوروبرم بت رس یناشکر -

 رفته بود. .خوب منظورم را گدمیخند هرهر

به  یز یچ هیخان اون ته مه ها  می با محمدشاهرخ سل یاز صدقه سر دوست  ایو دورهم  ایبله تو مهمون-
بهتر   یوساطتتشونه بکنه ،ک خوانی و م  یکی و  یکنی باهاشون کات م  یکه جنابعال ییاونا ای.رسهیما م

 اولم خوباش مال تو بود. د،ازیبه ما نرس  یچی ه یحاج  ی چی از بهروز بدبخت.ه

 .کنمی ....خودم سفارشتو میگرفت  افهیق کمیموهاتو بکار بلکم   برمتی حاال حرص نخور،م -

دور   یدوست سالها نیبود ا استعدادی ب  بی. بر خالف من عج رفتی .با خودکارش ور مدمیخند بلند
جوش و بهزاد درس  و پر جنب و  طانی خودمان من ش  یبرا میبود  ی.گروهیزن مخ یهانه یمن در زم
  یز یتکان دادم و  خودم را خم و دست سمت قهوام دراز کردم که انگار چ یمظلوم.سر  یمایخوان و ن

 ادش آمده باشد. ی

 برگشته.   ایشاهرخ جول  یراست-

  دنیدر هم بود و با د میها.اخم دیشلوارم مرا عقب کش بی داخل ج یفنجان نرفته لرز گوش  یرو دستم
،منصرف شدم و صاف   اینام جول  دنیآن و د یرو یو دختر خندان چشم آب یگوش  یعکس رو

 نشستم.انگار پرش را آتش زده بودند. 
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با   یتلفن  شد ی م یساعت میاز لطف نبود،ن یصبحانه در کنار استخر در آن ارتفاع برج خال   ییچا خوردن
را نشانش دادم و او چه خانه   شی و ب ست،کمیاو خانه ن  دانستمیکال داشتم و چون م  ویدیو نینسر

آنجا   تماح  دیروز با  کیآنجا بودم   یکه تا وقت خوردیو قسم م  دیکشیم یاخفه  یهاغ ی با ذوق ج
  زدی حرف م نی بودم و هنوز نسر ستادهیا ظهر  یطرفها دینور خورش ریلبه ز یاشهی .کنار حفاظ ش دییایب

استوپ  نیخطم افتاد و تماس نسر یاش رودر آرامش است که شماره  یکه بدون سور  یااز خانه 
و از   دیپرس اهرخزاده!.خودم را جمع و جور کردم و تماسش را وصل.از اوضاع محمد شخورد.چه حالل 

درست جواب دهد و  شاتشیکه جواب آزما کردمی است و من در دل دعا م تشیزیگفت که روز و ماین
با آن همه  یبه آن بزرگ ی.تلفن را قطع کردم و وارد خانه شدم.خانه ستدیب سراپا نباریا گرید یبا عمل 

به خانه  ینبود و ک شیدا ی.اصال کجا بود که از صبح پ آمدی کسل کننده م میشکوه و جالل برا
حرکاتش در آن   ادی یتا حاال وقت شبی. از د یعوض  ی.پسره دمشیدی که کمتر م گشت؟بهتری برم

کذاشتم و در حال رو برگرداندن  نگی.استکانم را داخل سشدمی م  یحرص افتادمی م ییحمام کذا
و   دمیرون کشیب  تی شدم.برگه را از  چسب کاب دهیشازده.سمتش کش ییغذا ست یچشمم خورد به ل

کار   یو رو ل یخفظ استا یورزشکارها هم برا نیو سالم.ا ی کامال ورزش یمیشروع به خواندنش کردم.رژ
با   یامروزش،پلو عدس یقانون باشد،رفتم سراغ غذا یاز رو دیغذا خوردنشان با یبودن خود حت

نگاه   روزشام یمرغ،و.....برگه را در دست پشت رو کردم و باز به غذا ینه یگرم گوشت س200
  تی بکا یرو شی را سرجا ؟برگهیکه چ خوردم؟باالخرهیم  رونی ب یغذا دیبا یکردم.ناهار نداشتم و تا ک
بودم   ازهایکنم.مشغول تف دادن پ دایرا آنجا پ   ازیپ دیکه شا  یر یز یهان یچسباندم و رفتم سراغ کاب

منظم   یل ینداشت اما معلوم بود خ  یشلوغ و خدمتکار   یو سرش حساب کردیم  یتنها زندگ نکهی.با ا
از دست   دیت،شایاخمم رفت رو به عصبان  شبید یادآور یلبم لبخند نشست و با  یاست .رو

که اونطور نگاهم  یچ یعنی.کردیم امی عصب  شی ادآوریحرص خورده بودم و   یخودم.حساب
خشکم زده بود    نطوریاحمق،هم یآال یرد،ای را در دست بگ میبه خودش اجازه داد موها  کرد؟چطوریم

کارا را نکردم؟من دختر چشم و   نی را اگوشش،چ ری ز خواباندمی همانجا م دی.بادادی نم یو  مغزم فرمان 
و کار درست و   شدمی و غرور دستپاچه م یفتگی نبودم اما چرا در برابر آن کوه ازخودش یاگوش بسته 
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سمتش کشاند   مراسرخ شدنش  ی باال رفته بود و صدا ازی پ یدهم.بو  صیاز هم تشخ شدی غلط را نم
  ینگاه نکرده بود.حت نگونهیمرا ا یمرد چیحاال ه  ،تایب یرا هم زدم.چه نگاه غر  ازهایدستم پ ری.با کفگ 
به من   یبود که حس خوب   یز یته نگاهش چ  شد،امایم  شی عاشق یادعا نقدریا ی،که زمان لیآن سه

و قادر   شدی از من گرفته م زی،قدرت همه چ کیبار بود که با آن همه نگاه نزد نی.اولدادی دست نم
نگاهش که  یداغ ایحمام بود  یدم کرده یدر چشمان نامعلومش نگاه کنم.از هوا مینبودم مستق
 یاحمق،دفعه یفرار کنم.پسره  طنشی نگاه پر از ش  ریزودتر از ز  خواستیکرده بود و دلم م یخلقم تنگ

  یخودم غرق بودم و برا  ستت،باکف د زارمی م ،حقتویبمن دست بزن یبه خودت اجازه داد گرید
که  یر یآژ ژیو  ژیو یزد و صدا امی نی ب  ریز  یتلخ سوختگ یکه بو  دمیکشیمحمد شاهرخ خط و نشان م

 دیطول کش یاهیرا گم کرده بودم و چند ثان   می.دست و پادادی سقف آشپزخانه پنهان بود، آالرم م یباال
داغ   یبرداشتم و دسته نتیکاب یرا از رو  مدید ستکه دم د یاپارچه  نی.اولدییا یتا زمان مکان دستم ب

آالرم   یباز کردم.از صدا   شیانداختم و  آب سرد را رو نگ یضرب داخل س  کیرا گرفتم و با   تابهیماه
را گم کرده بودم و   میگرفته بود.دست و پا  یسوختگ یشده بودم. کل فضا را دود و بو  جیسرم گ یباال
محمد شاهرخ را داشتم تا از او   ی،کاش شماره  کردمی م یکار  دیخاموش شدنش با یبرا
بودم که انگار خدا  ممیو دار تصم  ریخبر دهم.در گ  ی بهتر بود تا به نگهبان د یا،شایدم،خدایپرسیم

محمدشاهرخ متعجب در چارچوب در  یچهارشانه  کلی باشد در واحد باز شد و ه  دهیرا شن میصدا
  یو با حالت صورت مشمئز از بو کردی نگاه م  انهآشپزخ یظاهر گشت،منگ به دود پخش در فضا 

اپن رفت و با   نتیکاب   نیاول ریز یاتند سمت آشپزخانه آمد.سمت دکمه  یقدم ها از،بای پ یسوختگ
و خودم را   دمیکش یاز آسودگ  یشکرت.نفس ایگوش خراش قطع شد.آه خدا یآن صدا  ک یزدنش در 

 بود.  دهیتکه دادم.چه خوب که رس  نت،ی به کاب

   

 شروع کرد.  یکه دهن باز کنم و خودش کفر  نگذاشت

 ؟ ی که را انداخت ییچه بو نیچه خبره؟ا نجایا-

  دنیمک یآخرش را روشن کرد.صدا  یگاز رفت و درجه  یسمت هود باال عیجوابم نماند و سر منتظر
 آمد. یبی او با هم ترک یهاهود بلند شد و تشر 

نشان و  آتش  یبودم کل  دهیرس ریسنسور وصله به مرکز،د  نینه االنت خانوم پرستار،ا شبتینه به د-
 . شدی آمبوالنس بود که دم برج جمع م
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 نگاه کرد.  ازهایپ یسوخته یتابه یبه ماه یرا دور آشپزخانه چرخاند و کفر  نگاهش

 و درستش کن. ا ی...وگرنه بسی ن فتونی جزو وظا یرحم کرد آشپز  م،خدایقد یدخترم دخترا-

 ....ی....نمهو ی حواسم پرت شد ،،،-

 بو.  نیبا ا یمون کردبابا خفه -

 اشی خانه زندگ یبرا ی.اگر اتفاق کردی ترم م ناراحت بودم و او مدام شرمنده  یکاف یبه اندازه  خودم
و عرق سرد    دیکش ریفکرم پشتم ت نیخسارتش را داد.از ا شدی نم  کردمی کل عمرم هم کار م فتادیم
 کمرم نشست.  یرو

 .کنهی آالرمو قطع م   یصدا یدیکن.......اون دکمه رو که د ،ولش

 . دمیفهم  یعنیسرم را تکان دادم  نامفهوم

 یو کنار دستم رو دیکش رونیب یای کرد و کارت بانک اشی کت آب بیسالمش را داخل بغل ج  دست
 اپن گذاشت. 

هنر  خوادی نم  ارن،شمای برات م  نییزنگ بزن از رستوران پا  یشام خواست اهارزارم،نی رمزشو برات م -
 .میدید یکاف یاندازه ،به ینشون بد  تویآشپز

هم  طیشرا  نیدر ا توانست ی.چطور مکردی م ترمی کالمش عصب یهاکهی و ت  خوردی خونم را م  خون
و   دیکشیرا به رخ م   تشیخودم تو شوک هستم؟مدام محبوب  دیدی مسخره بخندد و دستم بندازد؟نم 

 حاالهم پولش را.

اپن نگاه کردم و بعد سمت صورتش چشم چرخاندم. چشمانش چرا امروز   ی رو یکارت بانک  سمت
رنگ کتش.خدا لعنتت کند آال چرا قفل رنگ چشمان او شده بودم ؟االن وقتش هم زد،ی م یانگار آب 

دوش   یدهان باز کنم از من رو برگرداند و همانطور که کتش را از رو و  مییای بود؟تا به خودم ب
 داشت هنوز مخاطبش من بودم. ی برم

 . تهیدر امن شتریجونم ب  ینجور ی....ارونی ناهار ب رمی من با دوستم م-
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اتاقش بود که  یهای ک یاز درآوردن حرص من،نزد بردی باز بدجنس شده بود و انگار لذت م  لحنش
 . دیپاشنه سمتم چرخ یاستوپ کرد و رو

دست به سرش   ییجورا هی نایا  ادتیاومد دم در و ع  ی اگر هر وقت من نبودم اگر کس یآها راست-
 کن...

 ؟ یچ یعنی-

 

 ؟ یچونش،اوکی چوندن،بپ ی؟پ یستیدست به سر کردنم بلد ن-

 از دستش ساخته نبود. یرا داشتم که کار   یو آن لحظه حس احمق کردمی واج نگاهش م هاج

 . دیاز پرستار بودنت به ما رس یر یخ  هی دیشا ینطور یا-

 معلوم بود.  امی از صورت کفر  نیو ا فشردمی هم م یرا رو میهالب

 ؟ یموبور خوشگل،اوک  یدختر چشم آب هیکه بود،خصوصا  ی،هرک یهرک-

لب باز   ریبسته شدن در اتاقش بلند شد.ز  یو از من رو گرفت و سمت اتاقش رفت و صدا دیخند  زیر
  یها ازیپ  ی.نگاهم رفت پااقتیلی کن،ب  یو خوب  ای .بریآرام بگ یبلکم آتش درونم کم دادمی فحشش م

   نکهیاو خواستم قبل از  دمیکش یاپن.باشه شازده دارم برات.پوف  یدستم رو شی سوخته و عابربانک پ 
 را برداشتم و سمت اتاقم رفتم.  نتمیکاب  یرو ینمش،گوشیود و دوباره نب بر

  

  قایو معلوم نبود من دق گذشتی م ستیاز آمدنم به پنت هوس محمد شاهرخ فوتبال یسه روز  دو
مارکش   یهاشلوار و سر شب با کت   زدی م رونیباشگاه ب  یهاآنجا چکاره بودم.عمال صبح زود با لباس 

  فقطو آماده کردن حمام آخر شبش با من بود.انگار  خوردی م  وهی.حتما قبل خواب مشدی م شیدایپ
  سیببندم تا خ کیو دور گچ دستش پالست  اورمیآب گرم کنم،لباسش را درب شی آنجا بودم تا وان را برا

.دو نوع دارو  کردمی نم  یگر یو حرص درارش فرار کنم.عمال کار د طانیش  ینگاهها  ریاز ز بای نشود و تقر
را در هم   دم،صورتشیدر مورد خوردنش از او پرس یدستش داشت که وقت یکم شدن التهاب ها یبرا

 کرد .



 را باور کن  طانیش

83 
 

 از دارو متنفرم.-

پنت هوس   یکه آنجا بودم قبل دوشش ،در کنار لبه   یدستش زد و مثل هر شب جیهو یمه یبه ن یگاز 
 شد.  رونیب یرهیاز آن ارتفاع خ قهیو چند دق  ستادیبزرگش ا

 

  دیچند دست لباس مهمان کردم.شا دیساکت،آماده شدم و خودم را به خر یاشراف یآن خانهاز  کسل
  یشی.آراخواستی م  کتری قرار داده بود که دلم چند دست لباس ش ری لوکس آنجا مرا تحت تاث یفضا
دادم   نییرا پا میموها نیپنهان شده ب ی چتر  یدم،موهایرا پوش  نمیبا شلوار ج یکت  یکردم،مانتو میمال
اسپرتم از خانه   دیسف یهای همرنگ کتم را به سر کردم و با کتان اهیو شال س  ختمیر  یشانیپ  یو رو

مد روز و  یزهای از شوم یپاکت  یسه یشده بود،چند ک کی تار  بایبرگشتم هوا تقر یزدم.وقت  رونیب
ول چماغ با  دستم بود که وارد برج شدم.نگهبان غ یاسپرت داخل خانه در پاکت ها ی،شلوارهادامن

،پس خانه  دادی مرا خبر م دم،برگشتیرا واضح شن میمن تلفن را برداشت و من اسم جناب سل دنید
  کیسالن تار  یباز واحد او داخل شدم.فضا مهیزدم و از در ن  رونی شانزدهم از آسانسور ب یبود.در طبقه 
  بیادکلن باهم ترک وچند عطر  یروشن کرده بودند.بو  کی را تار  طیسقف مح  یمخف  یبود و نورها

نور   یی.روشناآمدی سالن کنار استخر م رونیاز ب یافراد یو خندها  یتند غرب کی موز یشده بود و صدا
کنار استخر   یو چند دختر و پسر ناشناس که با طرز بد شدی م دهید یبه خوب پنجره  ری از پشت حر

.جلوتر رفتم  شدی م دهید گذاشتند،واضحی گاه سر به سر هم مو  کردندی به دست،صحبت م یدن ینوش
داشتند و   یحاتیها هم چه تفر یتیسلبر نیگرفته بودند؟ا ی و چشم چرخاندم دنبال او ،استخر پارت

بودم.همان لحظه در   دهیاز او ند یمجاز  یدر فضا یز یپسر خوش گذران که تا حاال چ  نیاز ا بیعج
به اطرافش داخل آمد.سرش کامال   توجهی به دست،ب وانیل یو رکاب  انهیبا قد م یسالن باز شد و مرد

ام شده بود و و به او که تازه متوجه  ستادمیدستش هنوز پر.صافتر ا یدنینوش  وانیمو بود و ل یب
مناسب  از پشت   ریول با لباس غ سالم دادم.جوابم را نداده، شازده طبق معم دادی را باال م  نکشیع

 سرش داخل شد. 

 . دیاها،خانم پرستار.......ساعت خر-

هنوز دلخور بودم .بچه پررو.پول   ششیدستم بود .بابت کار چند روز پ  دیخر یهاک یبه پالست اشاشاره 
کنم اما   ریس  مرویو ن یدم دست یدادم خودم را با غذاها  حی.ترج دیرا به رخم کش اشی داخل کارت بانک

اپن همانجا بود و مرا دق داد  یکارتش رو یدست به کارتش نزنم.با خودش چه فکر کرده بود؟دو روز 
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.اما از حق خوردی چند روز کجا غذا م نینبود خودش ا دم،معلومیاپن ند  یاز او رو یاثر  گریتا د
  یادآور ی.از  باستیز  گفتیکه م  یبور   ینکرده بودم.با همان دختر چشم آب یهم بد تالف م،منینگذر
 میهالب یخنده رو ستهام ناخواو گرفتن انتقامم از پسر سرخوش روبه  چاندنشی شدن با او و پ روبه 

  ل یتحو ییچه حرفها دانستی.اگر مکردی صورت او که مرموز نگاهم م یآمد و نگاه بدجنسم رفت رو
.خودش گفت  کردی داده بودم تا دست از سرش بردارد،حتما مرگم را حالل م شیبایز یآبچشم

شک کنند خودم را   عقلمام به دو مرد مشکوک روبه رو  نکهیرا جمع کردم و قبل از ا  می.لبهاچانشی بپ
 شدم. لیجمع کردم و رو به سمت مرد کچل متما

 .شونیمن آالم،پرستار ا-

 گرفت.  میکوتاه دستش را جلو یوبعد از مکث  انتظارش را نداشت که دست پاچه شد انگار

محمد   ک یو شر یم یرو دس به سر کرد؟..........بهزادم،دوست قد  ایکه جول ی همون پرستار معروف -
 شاهرخ. 

 

اش رو و دراز شده شی دادم و دستم را داخل دست پ گریرا به دست د دمی خر کیپالست یدسته
 فشرد.  یگذاشتم و او دستم را به گرم

 خوشبختم. -

پا و آن پا   نیکردم. ا میدو دست تقس  نیدستم را ب یهاک یپالست  ینیسنگ عیرا رها کرد که سر  دستم
گردن و دست  زانیآو یکردم و نشان دادم که قصد رفتن به اتاقم را دارم.محمد شاهرخ دست یی

 . کردی نگاهمان م  شلوارکش ب یسالمش داخل ج

شل کرد    هویکه مثل کنه بود  یکه اون یبه اون دختر گفت  یبدونم چ خوادی دلم م یلیبخدا خ  -
 زنگ نزده شاهرخ نه؟  گهیرفت.چند روزه د

 جواب بهزاد را داد.  ردینگاهش را از من بگ نکهیا بدون

 ردو بدل شده؟   نشونیب  ینزده......خودمم مشتاقم بدونم چ-
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از هم باز شد .چشم  طانیش میهاچطور دلم را خنک کرده بودم،باز لب  یدانستی اگر م میجناب سل آخ
 آمدم و مغرورانه طرفش نگاه کردم.  شیبرا ییو ابرو

 .دوننی خانوما زبون همو بهتر م  گهید-

  دانستی نم  چارهی.ب کردیو او ناباورانه هنوز مشکوک نگاه م دادی تکان م د ییسرش را به تا  بهزاد
دل نازک که   یبرخورد با آن دخترک موبر چشم آب یادآور یبا  میکردم.لب ها  یحرصم را سرش تالق 

   محمدشاهرخ نکهیو تا قبل از ا ش،بازترشدی ادآوری چند روز ،با  نیا ه،مثلیو گر  کردی م نیف نیمدام ف
 .کردمی آنجا را ترک م  دیلو بدهم با شک کند و خودم را شتریب

 خب من با اجا... -

 . نیخوب یها م،بچهیستین شترینفر ب ش ی ش د؟پنحییا یبچه ها نم یهیبق  شی چرا پ-

 ختهیآم طان،ی چرا ناخواسته نگاهم رفت سمت محمدشاهرخ ،همان پوزخند متفکر و نگاه ش دانمی نم
.خب چرا که نه؟از در اتاق ماندن بهتر  کردیم  زیبه مشکوک بودن.انگار داشت رفتارم را آنال 

 بهزاد باال آوردم  ،   یرو شی را پ دمیخر یکهایبود.پالست

 .گردمی اتاق آماده شم ،برمبزارم تو  داموی....،من برم خرشم،یخوشحال م-

را در روبه رو شدن    یبهزاد لبخند زدم.بر خالف دوستش اعتماد به نفس کاف یصورت  دست و پاچه به
 باز مزه پراند.  می گفتم که شازده سل یااجازه با دختر نداشت،با 

 بپوش  هیمثل بق حایترج-

نشوم و زودتر راه   دیرخ و سفپسر روبه روام س ییایح  یکردم از ب یسمتش رفتم و سع یاغره چشم
 . رمی بگ  شیاتاقم را پ

.چون  ایحی ب یلباسا نداشتم؟پسره  ن یاصال با خودم از ا ؟منیچ گهیبپوشم؟د یچ  یاتاقم شدم،چ  وارد
لباسا کنار استخر با چند   نیباشم،بودم اما نه با ا یراحت  یل یدختر خ کردی فکر م  د یسر زبان دار بودم شا

.روبه  دمیکش رونیب و راحت بود.مانتو و سلوارم را  طانیش  یحساب  شانیی کی که از قضا  بهی پسر غر
شلوار ،دامن  یکه به تن داشتم خوب بود و به جا یکوتاه اسپرت  نی.بلوز آستستادمیا یقد ینهییآ
  دمیرا کندم و پوش   دم،اتکتشیکش رونی آن روزم ب یهاک یرا از داخل پالست  ییزانو یدار رو نیچ
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هنوز ساده بود و من  شمیرا حالت دادم.آرا میجلو یها  یبستم و چتر  یسرم را دم اسب یباال ی.موها
کنار استخر   یدختر پسرها یبه چشم آمدن را دوس نداشتم.از اتاق خارج شدم و به جمع چند نفره

لم داده  یصندل  ی.چند دختر و پسر رودیخندی قاه قاه م یک یملحق شدم.دو دختر داخل آب بودند و 
 ی.صداکردندی م حرکت مخود نر  یسر جا یدنینوش یوانها یو ل یخارج یبا ملود شانیبودند و بعض 

 گرفته شد.  میرو شیکه پ  یدنینوش  وانیبهزاد از پشت سرم آمد و ل

 . یسالمت--

  یل یخ دینخورده بودم و من با یدن یوقت بود نوش   یلیرا از دستش گرفتم.خ وانیو با لبخند ل  برگشتم
چند دختر و پسر   یو دانه دانه شروع به معرف دی.خودشرا کنارم کشدنیدر نوش کردمی م اطیاحت
 یدستش با پسر  یوه یکه با آبم  دمیاو را د یاشه یپنتهوس کنار حفاظ ش ییانتها یکرد.گوشه کینزد

 وانیل یاز محتوا  یو چشم ازشان گرفتم و کم دندیرقصی و دو دختر کنارشان نرم م کردی صحبت م 
باز   طیمح یپخش شده کیموز نیبهزاد در ب  ی.صداردکیپولدارها هم فرق م  یدن ی.نوشدمیدستم نوش

 داخل گوشم نشست. 

 رفت پشت سرش رو نگا نکرد؟  هویکه  ی گفت یچ ای بدونم به جول خوادی دلم م یل یخ-

  دیباری م شیاز سر و رو تیاشراف  اشی پوست پلنگ یهاکه با لباس انی آن دختر حساس گر یادآور ی باز
 هیداشت گر دم،یزنگ واحد را زدند و من با باز کردن در او را پشت در د یلبم آمد.وقت  یخنده رو

را   خودمهستم و  یک  دیپرس یاجازه وارد شد و با نگاهش دنبال محمد شاهرخ بود.وقت کرد،بدونیم
عاشق   یکاناپه نشست.انگارحساب ن یاول یشد  و رو شتریب اشهیکردم گر یپرستارش معرف

ماهه   کی ناری. تازه از سم زدی ظالم چه راحت دست رد به  معشوقانش م نیاش بود و حاال ادلشکسته
 دهد؟ ی تلفنش را جواب نم شیاهایسوئد برگشته بود و متعجب که چرا پسر رو

به سرم زد .انگار با    یطانیش  یازدواج داشت فکر  الیکرده و با او خ یگفت او را به پدرش معرف  یوقت
 و دلم خنک شود.  رمی ام بگانتق فتهی خودش  یاز او شدی کار م نیا

 فشردم. ی دختر نشستم و دستش را داخل دست گرفتم و به گرم کنار

دنبال محمد شاهرخ  انیگر نطوریاست که ا یدختر   نیهستم او چندم نجایا یاو گفتم از وقت به
از او   یکرد،کل ی با دختران بود و بعد آنها را ول م  یکه کارش دوست ستی فوتبال نیا گشت،اصالیم

او   ض،بهیمحمد شاهرخ مر یاو برا فیدانستم و ح گریکردم و او را سرتر از دختران د دیو تمج  فیتعر
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زدم که   یاخر را وقت  ری .گفتم و تکندی دارد که همه را در عشق خود رها م یروان  یضیپسر مر نیگفتم ا
کردم.و خدا   فیتعر یض یاش از شوک مررا بخاطر عقده   شیکارها نیا یدانستم و همه میاو را اق

باز کنم.عجب   تی قعچقدر او را دوست داشت که او را سر راه من قرار داده بود تا چشمش را رو به وا
و خودم از گفتنش لذت   گفتمی در مورد آن پسر مغرور ساخته بودم.م یغمناک یداستان تراژد

  یو در آخر با کل دادی گوش م م یاشکش خشک شده بود و مبهوت به حرفها چارهی .دختر ببردمیم
سخت   م یبرا  اقعاآن روز و یادآور یبا  دنمیبود و نخند میلبها یرو  یطانیتشکر از آنجا رفت.لبخند ش

به   شدیتر بشنود.بنظرم که مواضح   اهویرا در آن ه میگوش بهزاد بردم تا صدا  کیرا نزد زد،دهانمیم
 کنارم اعتماد کرد.  ینک یع  یجالتمرد خ نیا

 خودمون بمونه؟ نیب دیدی قول م-

 جمله گفتم.  کیقسم باال داد و من فقط  یرا به نشانه  دستش

جوون   یبودنش از آزار دخترها میباشه که بخاطر عق ی خانم  دلش بخواد با کس  ایجول  کنمی فکر نم-
 ! برهی لذت م

او  یبلند از خنده سرداد و من از خندها  یرا هضم کند،پوق میتا حرفها دی طول کش یاه یثان چند
 او گم شده بود. یبلند و مردانه  یخندهها  نیام بخنده  یو صدا دمیخند

 . یدختر چقدر تو باحال یوا-

 نیادمها سنگ نیا دارید نیو تالش داشتم در اول زدمی چشمم را پس م یزده از گوشه رونی ب اشک
کرده بود و مرموزانه   ری که باز رنگش تغ ییهانگاهم گره خورد به جفت چشم رفتار کنم.سر باال آوردم و

 . کردی طرف ما نگاه م

 

.تا حاال  کردی م  زیو زی گوش بهزاد و خیحاال چطور ب نی بود و بب  افهیمن تو ق یسرتق واسه یدختره 
 من!  بینس ییاعتنا  یشود و  ب  دهیسمت او کش ینبوده در حضور من دختر  یمورد

منصور بدهم.اه او هم که مدام مخم را  یو دل به صحبتها رمیکردم حواسم را از آن دو بگ یسع
شراکت با خودش.با خودش دو دختر  هم آورده بود که مثال من را نرم کرده   یبرا دادی شستشو م

  یبلند آنطرف نگاهم را کشاند رو یهااخنده  یباشد و رام شوم تا جواب مثبت را به او بدهم .صدا



 را باور کن  طانیش

88 
 

.نه،اندامش بد نبود و آن دامن کوتاه به گذشتیداشت به او خوش م یادی ستار سرتق،انگار زپر
و    رفتیبا خنده م دهیبر  دهیبر دند؟نفسشیخندی م  نطوریدر مورد چه ا یعنی.آمدیم اشده یکش یپاها
از او چشم گرفتم.اصال به من چه!بهزاد جان نوش   عیافتاد به من.سر اشره ی که نگاه خ آمدیم
 نت،خوش باش.++++جا

 

  خوردیمن چه که او کجا و چه مبودم که قبل شامم بنوشم.به  ییآشپزخانه مشغول درست کردن چا در
گاز در   یکه رو  یماکارون  یکنم.بو ری خودم را س یدم دست یو غذاها مروی با ن توانستمی نم گری؟من د

بود  گشتهبر  شدی م  یساعت میاو که ن دانستمی و نم  کردی م کی را تحر میبود اشتها دنیحال دم کش
و جوشرت بلندش عوض کرده   شرتی کت و شلوار اسپرتش را با ت  ینه؟از وقت ا یاصال شام خورده بود 

  دیخندیم ز یر  زیکه ر کردی چه نگاه م دانمی دستش نم یکاناپه نشسته  و  غرق گوش  یبود ،همانجا رو
به من چه،من  ال.اصانداختیبدجنس سمت من م یو نگاه  اوردیمتوجه بودم که سرباال م یو گاه

گرد   زی و در همان آشپزخانه پشت م ختمیخودم ر یبرا یی سرم در کار خودم باشد بهتر بود!استکان چا
 نینشستم و به فرداشب فکر کردم.فرداشب بعد از مدتها قرار بود جشن شرکت کنم و ا یناهارخور 

بلند همه را دعوت به تولدش  کرد و   یصدا  رون،بایدر کنار استخر ب  روزیبود که د یبخاطر دعوت بهزاد
 که..  دمیرا با لرز شن شیموقع رفتن آرام کنار گوشم صدا

 . یایشنبه شب منتظرت هستم،حتما بپنج -

  یم یجواب نگاه منتظرش لبخند زدم و راستش هنوز دو دل بودم.آخر مرا چه به تولد دوست صم در
  یالهایدر و های تی.تولد در حضور سلبرخواستیآب و هوا م ری قعا دلم تغوا یمحمدشاهرخ و از طرف 

  م یتصم زو خوشحال ا داشتمینگه م یافکار خودم را راض  نیاز لطف باشد.با ا یخال   دیلواسان نبا کیش
  در تماسش، باز خواست  یبود خصوصا که سور   یلبم آوردم.در کل امروز روز خوب یلبخند رو امیی نها

عمل آماده  یبرا ندهی خوب جواب داده و تا چند روز آ ماین شاتیآزما دمیکه فهم ابدی درب اوضاع را
 یدادم که صدا رونی بلند ب یشکر نفس  یی.استکانم را با دو دست حلقه کرده بودم و با خداشودیم

بود.از جا بلند   یو لحنش پرسش زدی بار بود که اسمم را صدا م نیبلندش مرا به خود آورد.اول
بود و   شی بود؟صدا داد،کجاینشان  م  فات یهمانطور روشن ،تبل  ونیزیشدم.داخل سالن نبود و تلو

 خودش نه! 

 آال!-
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 دمیکش ی.پوفآمدی از داخل حمام کنار اتاقش م شی ،صدا دمیدور با چشم دور سالن را چرخ کی
و تمام   دمی کش  رونیرا ب  میور موهاتکان دادم و اپن را به طرف حمام دور زدم و همانطور کش د ی،سر 
  کیوقت حمام آقا بود و باز پالست  گریسر بستم.بله د یباال یارا با دست جمع و گوجه  میموها

 بزرگ داخل حمام گذاشته بودم.  یهاک یاز پالست یادور گچ.خوب بود بسته خواستیم

 آال!-

 را بلند کردم.  میصدا  شدمیکردم و همانطور که داخل حمام م  شیبه صدا  یلب دهن کج ریز

 بله...اومد......م.-

 شوکه شدم.  دمیدی که مقابل چشمم م یاحمام بودم و از صحنه   یورود یآستانه  در

چشمم  ی را در دست داشت و جلو  میبباز لباس شخص  شیبود و با ن  ستادهیکنار وان ا محمدشاهرخ
  ی.تمام بدنم خشک شده بود و دهانم هنوز باز مانده بود،خدا لعنتت کند آال،ظهر برادادی تکان م

 انهخ ستمی هر چه بود آب جوش و داغ،انگار س  کرد،ی چرا آب سرد کار نم دانمی دوش رفته بودم و نم 
لباس  را در دست گرفتم و همانطور با   میهااز حمام او استفاده کنم،لباس  نکهیکرده باشد،با فکر ا یقاط
را از   لمیرفته بود وسا ادمی و داخل حماش شدم،آه   دمیپر نییباال،پا یطبقه یهااز پله  ریز یها

 حمامش بردارم. 

 ... سیبد ن  قتینه خوشم اومد سل-

رفتم و  به صورت بدجنسش نگاه کردم،کال    شیبازم را بستم و با چند قدم کوتاه سمتش پ مهین دهان
آن  کردی باور م یتا بناگوش باز بود و چه کس  ششیدوست داشت طرفش را شرمزده کند.ن

پسرک   نیا دمیدی م یو جد  یرسم  ونیزیها و اخبار در تلوکه در مصاحبه   یمیمحمدشاهرخ سل
 کوک بود.  فشیو ک دادی روبه رو باشد که هنوز لباسم  را تکان م  یایحی سرخوش ب 

 !ادی م یلیخ  دتیحتما به پوست سف-

 تا رفع رجوع شود.  زدمی م یحرف  دیدادم،با  یخودم تکان  به

 فراموش کردم ببرمشون.....  نمی... انجایباال امروز خراب بود،،اومدم ا یآب حموم طبقه -

 زدم.  ی.به طرفش جستکردیم تمی لبش اذ یرو  زیت یو خنده کردی بر نگاهم م بر
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 به من...  نشیبد-

از   یبکشم که لجبازانه دستش را باالتر گرفت.کفر  رونی بردم تا لباسم را از چنگش ب شیرا پ دستم
کرده بود.    دایرا پ  حشی لبش دوباره سمتش هجوم بردم و او باز انگار تازه تفر  یرو شخندیحرکت و ن

بودم   وربلندتر از من بود و مجب   ییسر و هوا داشت،قدشی و باالتر نگهش م داد ی دستش را تکان م
 کنم. یپاشنه ،قدبلند یاش  روبه دست باال گرفته  دنیرس یبرا

 به من.   نشیگفتم بد-

 ! یدار  یخانوم پرستار......اندام خوب یشیم یز یچ هی ینخور  یترش -

  یکردم و لحنم را جد ظتری.!به اندام من چکار داشت؟اخمم را غلشدی م  شیزیچ  هیامشب  نیخدا ا یا
 ردم ک

  یاز سردرگم بردی و او انگار داشت لذت م ستادمی.دوباره تالش کردم و رو پاشنه ادیکشی نم  خجالت
ادکلن   یمماس با بدنش بود.بو بای شدم و حاال بدنم تقر  کتری نزد ی رواش،کمدختر در تالش روبه 

  شتریب  یکی نزد نیبدجنس و خندانش از ا یهاچشم تی و شفاف  زدی را م امین یب  اششهیاسپرت هم 
 معلوم بود. 

 ...به ...من.نشیده؟بدیم  یای کارا چه معن نیا--

پاشنه    یدستش زل زدم و باز درجا رو ینگاهم کرد،نگاه از او گرفتم و با حرص به باالگرفته  مرموز
جناب   کردمی م  تیحال   کردمیداخل خانه کفش پاشنه بلند پام یصندل ها نیا ی.اگر به جاستادمیا
و  دادی م ربه زو   نییبود که جواب سالمم را با سر پا رغضبی پسر حاج اسد م نی .واقعا اای و ح شرمی ب

و من را   دیدست مرا سمت خود کش کیحرکت با  کیدستش بود؟ .در تالش بودم که در حی مدام تسب
و دستش را محکم دورم حلقه کرد.امشب چه مرگش شده بود؟دور حصار دستش    دیدر اغوش کش

دست،آب خوردن بود که  با   کیدر آغوشش با  فمی و او انگار نگهداشتن اندام ظر کردمی تقال م
.با آرنج چندبار به شکمش  دمیچسبی به او م  شتریو من  ب کردی تر مفشار دستش را محکم  میتقالها
  ری اش زمردانه طانی بم ش یسفت شکمش آخ نگفت. هنوز در تقال بودم که صدا یهااما عضله دمیکوب

  تمیبا جنس مخالف اذ  یکیآن همه نزد یتجربه  نیو ا  خوردی گوشم نشست. نفسش به سرم م
 .میآتش تقالها یشد رو یآب شیکرد.انگار صدایم
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 !سین یز ی لباس که چ کهیت هی  نی،ا دمید  نمیدختر جون من تو رو بدتر از ا-

  دیپراند؟شای چرت و پرت م  گفت؟چرای م  یرا بشنوم.چ شیتمام بدنم گوش شده بود تا صدا انگار
 گری.ددادی نم  یینبود و دهانش اصال بو خودایاز خود ب هیخورده بود!رفتارش شب  یز یچ یدن ینوش

  التررا با میصدا  بای اراده،تقری. ب کردی عطرش ضربان قلبم را نامنظم م یو بو  کردیم امی داشت کفر 
 شکمم زدم. ی چند ضربه به حصار دست رو یبردم و حرص 

 کن،ولم کن. ،ولمیچ ی عنیکارا  نیا د؟یگیچرت و پرت م دیچرا دار-

داره؟.......از تو اتاق خودت ل تا حموم   ن یدورب برج   نیا یتمام واحدها یدونی باور کنم نم  یعنی-
 ه؟یقبل اتفاق  یزایچ یهیمثل بق نمیا یعنیمن!....

چطور در همان حال  دمی.خود من هم نفهمستادیشدم،خشک شدم،حس کردم قلبم از حرکت ا سرد
 زد.  رونیناباورانه ب   میصورتم را به طرفش چرخاندم و صدا از گلو

 داره ؟  نی داخل ..خونه دورب-

 یاش برا شده  یو نگاه جد زدی نگاهش صورتم را برانداز کرد،نگاهم در چشمانش دو دو م  دور
 گرفت.  یباز رنگ بدجنس یالحظه 

به  می روزگار همشون..... مستق یداره و از قضا نیدورب رونی سالن و آشپزخونه و ب یبله کل فضا-
 وصله.  میگوش

اخل آغوشش گرم بود و من چه مرگم  کرده بود.د تمیبا صورتش اذ  یکیدستش و آن همه نزد لمس
شدم.چقدر گذشت که حرفش مانند پتک بر سرم   شی کردن رنگ چشمها دای شده بود که باز غرق پ 

بود و   یعاد  زی چ یلوکس باال شهر  یهاخانه  یبرا گفتیکه م  یز یفرود آمد.تازه هضمش کرده بود.چ
  شخندیداست و با ن یآمده بود و سر در گوش  یخودم غرق بودم.پس از وقت یفکر ی باور ب رمن شوک د 

  یباال تا حمام ،را مرور کردم.چقدر ب  یآمدنم از طبقه  یها.تمام صحنه دهیدیمرا م لمی،ف کردینگاهم م
  هش پسربچه ها بود و برق نگا طانیش یهاچشم هیآال.چشمانش شب  یکرده بودم و چقدر احمق  یفکر 

.صورتم قرمز شده بود و من اصال دوست نداشتم دمیفهمی داشت که من آن را نم  یصخا  یمعنادار 
.فشار دور شکمم شل  ندازدیدستم ب دیو شا ندیام را بب شرم نگاه دخترانه  یقرمز  میمحمدشاهرخ سل
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مقابلش   یدستش را پس زدم و عصب  یحرکت ناگهان کی به خودم در  بی شده بود و من با نه 
 شاره سمتش حرف زدم.و با انگشت ا ستادمیا

 و تو... هی شخص  لمی.اون فکنمیم  تی شکا م،ازتیتو،تو،.....محمدشاهرخ سل-

 من؟ یتو خونه یشخص  لمیف-

. حق با او بود اما دادی قرار م روزمندانه یشلوارک بلندش پ  بیبود و دستش را در ج  ستادهیا صاف
 را حفظ کردم. اورم،حالتمی لجوجانه نخواستم در برابر او کم ب

باشه که مدام بش زل    تیاز من تو گوش یلم یف خوادینم  د،دلمیکنی و پاک م لمیاون ف  عیزود،....سر-
 ؟ یبزن 

 .کردی م  رمیاش نگرفتم.داشت تحق از خنده  یکرد.حس خوب یصدادار  یخنده

مشت استخون به چه  هی لمیف دنیو باش بودم،د دمیز تو و خوشگلتر از توشو ددختر جون من بهتر ا-
 .رهیو دلم س خوره؟چشمی دردم م

.کنترل  نیپشت توه نی نبودم.توه  یبود اما استخوان فیمشت استخون؟اندامم ظر هی گفتی من م به
 حرصم سخت شده بود.

 ر؟ یچشم و دل س یآقا هیپس درت چ-

 . یبمون  نجا یا سی قرار ن ادی گفته بودم ز-

خواهان  نقدر یا یعن یچرا دلم گرفت، دانمی بدجنس شد.نم شتریکش آمد و نگاهش ب  شتریب  شیلبها
وقت بخاطر حفظ   چیبود و ه میمحمد شاهرخ سل کرد؟اوی م دمیتهد یشخص لم ینبود من بود که با ف

و فقط رفتن ونبودن من  ا کرد،مشکلی اش را پخش نم در خانه یدختر  لمیخودش هم که شده ف یابرو
 ستمیمجبور ن گریبهتر که د کارم،چهی پ رفتمی را نداشت،به درک ،م دنمیچشم د نقدریاز آنجا بود.ا

 آقا را تحمل کنم. یداها

در دل   یالعملم بود.عوضباال منتظر عکس   ییبا ابرو یی و او همچنان با پررو  کردمی نگاهش م رهیخ
گچ دستش،آخش هوا رفت.خودش را خم کرد که  یرو  یمشت دنیگفتم .سمتش حمله کردم و با کوب
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.از او فاصله گرفتم و با خشم بطرف او که دست در گچش را در  دمیقاپ  گرشیلباسم را از دست د عیسر
 آغوش گرفته بود،روکردم.

 . دیکن دمیتهد سی ن ازی.نرمیم نجایفردا از ا نیمن هم-

و   شدیرا داشتم که باز داشت ترد م یادم دم،حس یدیدار شده م  حهیگرفته بود و غرورم را جر بغضم
کمد حمام در گوشه   یرا از رو گرمیپس زدن متنفر بودم.چند قدم عقب عقب رفتم ،لباس د  نیمن از ا

 تند برداشتم. یهاحمام قدم  یسمت در خروج ظیبرداشتم و با غ

 بگم!مفهومه؟ فردا نه،...هر وقت خودم-

 گریبود که د رفتم،محالی ،من حتما فردا از آنجا م رفتمیجوابش را ندادم ،من م   یمحلی و با ب  دمیشن
را   میآمده برا شیکند.تمام اتفاقات پ  فیو تکل نیتع میرا تحمل کنم.حق نداشت برا   یاز خودراض یاو
زدم و   رونی .از حمام بمیمحمدشاه خ سل یبود یک گریکند.تو د  ری به خودش تعب دنیرس یبرا یراه
 هنوز بلند بود. شیصدا

کمکم کن دوشمو   ا یروش کم عقل؟...حداقل ب  یزنیم یاونجور  دهید بیدستم آس نیا یدونیتو نم-
 ..با توام آال.....رمیبگ

و با چشم دنبال  دیسقف چرخ  یسالن را دور زدم ،نگاهم رو یهاکاناپه  شیبه صدا  توجهی ب  همچنان
بودمشان  دهی,چرا تا حاال ندیآشپزخانه بود و درب ورود ی باال  قایشده در آن بودم.دق  هیتعب  ینهای دورب
تخت    یرو  یر .با حرص وارد اتاقم شدم.در را محکم بستم،لباس قرمز دستم را کففکریب ی،اه اال

شستم را شروع کردم به  ناخن یانداختم.در طول اتاق شروع به قدم زدن کردم و از حرص گوشه 
 عطرش را گرفته بود.  یتنم بو دیبلوز سف  بی.چه عجدنیجو

اتاقم   یدراور طالکوب یرا رو اششهیگردن زدم و ش یمحبوبم را رو هیی شگیاز ادکلن هم سیپ  نیآخر
دوش   یرو میهابردم و با باال دادن شانه  امی کت دود یقه یبه روام رها کردم.دست سمت همانجا رو 

در   یر یچپم ت ی`.با تکان شانه شدمی خالص م یگچ لعنت ن یاز شر ا گهید یکردم.`آه ک شیبه جاجا   ،باز
از درد مجبور شدم   شبیام،ددهید  بی دست اس یچطور کوبوند رو نیاحمق،بب ی`دخترهد،یچ یپ  میبازو
اتاقم،   یست چوب یقد ینهییاز دارو متنفرم مسکن بخورم`.از درآور پشت برگرداندم و رو به آ نکهیبا ا
شده بودم و بقول بهزاد    پیشتخو یلبم کنار رفت .حساب  یکه گرفتم گوشه یو با چند ژست  ستادمیا

  هنییو رو به جنتلمن داخل آ دمیبه راستم کش لیسمت باال متما یموها یال  گرید یدخترکش .دست
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جان   ییو دا کردی و پوز دادن به دوستانش را شروع م یبود باز باب سلف  شمیپ  یلیزدم.اگر ن   یچشمک
دکترم را داشتم و کل    تیزی تا عصر و  روز یهی.از صبح زود باشگاه بودم و بق فتادی شاهرخ از دهانش نم

.در  خواهدشی که م خواندیگوشم م ری بودم که بهزاد مدام ز یساعت مارکدار   دنیخر  ریعصر هم درگ
طاهره خانم  یچند ته تغار  ما،هری من و او و ن یسه نفر   یو تولدها میقد ادیشدم  دهیلحظه کش کی
 یبزرگتر قبل خودت.آنچنان خانه  یخواهرهاو امان از داشتن  داشتی م یهرسال تولد مفصل  دیبا

از دوستان را  یکس شدی نم می که رو کردندی گل و سلمبل وصل م و  بستندیشرشر م  میرا برا یحاج 
توپ و   ریوقت بود خودم را اس یلی.خ شدی قلبم روشن م  شهیهم ممیخاطرات قد  یادآور یدعوت کنم.با 

  ی.دوباره برگشتم پشت سرم و از رویخوشگذران  و مثال یکرده بودم و غرق شده بودم در لودگ نیزم
  نی به او باز متنفکر شدم.آخر رهیو خ   دمیکش رونیرا ب قمی عق زی ر نی دراور انگشتر  با نگ اهیس یجعبه 
اوج شهرتم بود و چه خوشحال   یهااز برادر.اول  کترینزد  یگرفته بودم.پسرعمو  مایبود که از ن ییکادو
و شلوغ خانه و مدرسه  طانی من شر و ش یند.از همان بچگهنرم رکاهیزآرام اما آب  شهیهم  یمایبود ن

.با  یبچگ یهای گوشیباز یاجرا یبرا میبود یخوب  می.چه تسوزاندی بودم و او در جلد آرامش آتش م 
صدا   نایمن و بهزاد شده بود و بهزاد او را مامانم ا یهاخوراک دست انداختن دیکشی که م ییتابلوها

 و کاش آن شب ...  آمدی نم  اهی آن شب س قتو چی.کاش هکردیم

کابوس به   نیکردن با ا یانگشتر رو گرفتم و آن را داخل مشتم انداختم.بس بود،چندسال زندگ از
 کرد؟چندیرا دوا م یردقبل چه د اهیو مرور خاطرات س  شدی تحمل م  رقابلیغ میبرا یکاف یاندازه
من  یشده  فیاعصاب ضع یبرا  نیو بهتر که همانجا بماند.ا خوردی بود که داخل جعبه خاک م یسال
بلند انگشتر  یبود.با نفس  آمد،الزمیداشت از آن همه حس خفت بار عذاب وجدان به ستوه م گریکه د

از چشمان پر از سوال پسر   ندازم،یب  رگید یمقابلم نگاه ینهیی به آ نکهیرا داخل جعبه انداختم.بدون ا
زدم.سالن   رونیب  اقفرار کردم و از ات  کردی داخل آن که دردش را با سرخوش جلوه دادنش کتمان م

  یعنیچشم نگاه کردم و کاناپه را دور زدم. یباال از گوشه یاشهیبه سالن ش   اریاخت  یروشن بود،ب مهین
 شبی.حتما بابت دآمدی ازش در نم یینشد و صدا  دایاش پآمده بودم سرو کله یکجا بود؟از وقت

 یاز جلو  شبید ت.اتفاقا کردی جذابترش م شیهابود.حرص داخل چشم   یاز من کفر  یحساب 
 یگوشه یشخندیدارد،ن نی خانه دورب  دیفهم یچشمان گشادش وقت یادآور ی و  گذشتی چشمانم م

حرصش دهم و حاال حاالها   یحساب لمیبا آن ف  خواستی نسانه ماما دلم بدج دانستمی لبم نشاند.نم 
انداختم و چشم  باال  ییکردم،ابرو یاکنم.ته خنده  غیرا از خودم در اشی حرص ی افه یزود بود تا لذت ق 

 مهین یره ی.لباس سبز تدمید ستادهی،ا یو آماده منتظر دم در ورودبه راه روبه ام سپردم که او را حاضر  
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تر   دهیسرش،قدش کش یباال یدم اسب یبسته یپاشنه و موها یهابود و با آن کفش   یدیپوش یبلند
 .قرار بود واقعا تولد بهزاد شرکت کند؟شدی معلوم م

.نگاهم رفت  رفتی دستش ور م  یکتاب فیک ییطال ر یمن نشده بود و مدام با زنج  یمتوجه  هنوز
بد   لشیاش.استابسته  بای گرد تقر یقه یبود و  زانی پفدارش آو یهاکه از سرشانه ییدهایسمت مروار

  کتریدکرده بود.نز ری تغ  ینشست،کلی دختر م نیصورت ا  یرو شی بود که آرا یاول ینبود و انگار دفعه
  ایحضورم شد و سرش را باال آورد.انگار اضطراب داشت   یرا کندتر کردم که متوجه  میهاکه شدم،قدم 

که صورتش جمع شد و اخمش    دیخودش فهم  دیاز من دلخور بود..شا شبید لمیهنوز از موضوع ف 
 .ظیغل

 ؟یاآماده-

شده بود.باز سرش را   میاروزه ن یکار ا نیترن یریش میداشتم و چرا آزار او برا  ی طان ی ش شخندین هنوز
.اخمش حالت  دادیلو م یادختر اصال بلد نبود خوددار باشد و خودش را در لحظه  نیباال آورد.ا
  ردختر د نیکه ا فهماندیوقت بود به من م یل یداشت و صورت قرمز و من من کردنش خ یمصنوع

 .کنمی م دانم؟صبری ،نم رفتی .چرا از رو نمشودی برابرم گم م

 ..... شهیم یاقهیقچند د هی-

 ..خوشبحال دوست ما. یدیبه خودت رس  ی..حساب یخوشگل شد-

 صورتش را کنار زد و سر باال داد. یجلو یمو

 دوس ندارم تو چشم باشم.  ادیاصوال ز-

 آره؟  یکنی په ملت و کور م ؟اگهیخوای و خودت نم   یو دار  لشیپتانس یگی م یعنیاها،-

 و او معذب از حرفم خودش را نباخت که کردمی نگاهش م دارانهیخر

بودن را از من   فتهیرا جمع کرد و سرش را آرام تکان داد.نه،داشت حس خودش شیهالب
  عیشد و سر امگشت،متوجه یم یز ی انگار دنبال چ دیصورتم چرخ ی.سر زاال آورد و نگاهش روگرفتیم

شلوار   بینبود.دستم را داخل ج یکار آسان  میگرفتن محمدشاهرخ سل دهی.خب ناددیچشمانش را دزد
  کیتراف نیلواسان در ا یالیبه و دنی.ساعت هفت بود و تا رسدمیکش رونی را ب امی گوشبردم و 
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شدم،او قرار بود با که برود؟نکند منتظر بود تا همراه من  تیموقع یمکافات داشتم.تازه متوجه
  مرا.اوف بله انگار خانم منتظر بود کردی پا و آن پا م نیسمتش نگاه کردم که  منتظر ا  ارادهی د؟بییایب

مانده   نمینشانده بودم.هم نی کند.عمرا،من مهم تر از او را کنارم سوار ماش یهمراه
بابا،خدا لعنتت کند بهزاد با مهمان   یساز را ببند.ا عهیدهن شا  ایو ب دنیمرا بب  یا،رسانهیبود.هوادار 

 گرفتم و باز سمتش نگاه انداختم.هنوز معذب بود . یدعوت کردنت.سر از گوش

 خب... -

 . رمی آدرسو نداد بم گفت از شما بگ رم،بهزادی من منتظر بودم آدرس و بگ-

  یمشتم داده بود حاال با ادب ط ری و ز کردی شده بود خوب تو تو بارم م یکه وحش  شبیشما؟،د
 .دمیدور دهانم کش ی.دستکردیم

 ا، یاها آدرس ،.....با من ب -

آمد.سوار  رونیسرش دنبالم از در واحد ب  یکت بلندش و شال رو دنیراه افتادم و او با پوش  جلوتر
.هر دو ساکت دیدی ما را با هم نم یز یچ یاهی.خدا کند همساستادیآسانسور شدم و او در کنارم ا

و   بود ع یاسانسور نرم بلند شده بود.تا حاال که آرام و مط یکالم در فضا یب یملود یصدا میبود
 زل زدنم به خودش شد که سرش را برگرداند سمتم. یبود.متوجه دهینکش  شی را پ شبیموضوع د

 ر....  یمن خودم م دیشما آدرس و بد-

توقف کرد.نکند فکر کرده بود قرار   ینگهبان  یدر آسانسور روبه رو  یند وقتداخل دهانش نصفه ما حرف
آسانسور   رونیمن و نگهبان ب  نی ب  شی بود و چشمها دهیدر دهانش ماس د؟حرفشییا یاست با من ب

 ی.خودم را کوچهرفتی حفظ ظاهر م ی، تمام تالشش برا ی.ناباور و کفر دیچرخ ی م یورود یطبقه
او خبر   یبرا   ینی را دادم و خواستم تا ماش الیرفتم و آدرس و یسمت نگهبان  می چپ زدم و مستق یعل

اش   یصورت حرص  ریباال بردم و خودم را داخل آسانسور انداختم و ز  شیبرا ی باز دست  شیکنند.با ن 
 را زدم.  نگی پارک یدکمه

 

 یکردم.پسر ه  میها هیوارد ر ونر یب یتازه  یاز هوا یو کم  دمیکش نییرا تا آخر پا یتاکس یپنجره
وضع تنها نگذارد.مثل االغ   نی را در آن قسمت و با ا ی کرده بودم آنقدر مرد هس که زن   شعور،فکریب
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 نمیا شبشید یانداخت و رفت.خوب شد با خودم پول برداشته بودم.اون از برنامه  ن ییسرش را پا
تر شده  .نرفتم،اصن چرا صبح آرامیفاط ش یپ رفتمیو م بستمی صبح ساکم را م  دیحاال،حقم بود با

پسرک از   نیا شیپ اوردنیکلنجار رفتم.آخرم رضا دادن به کم ن  ینرفتن با خودم کل یبودم و برا
 . یخودراض

 ...  ایمن ب  با

  یراننده  انسال ی مرد م زی ت ینگاهها یکه چشمم رفت رو کردمی آرام تکرار م یرا با دهن کج  اشجمله
کردم و با لحن   دم،اخمیکش نتریی برهنه بود،ناخواسته لباسم را پا میاز پاها یآژانس.قسمت کم

 . دمیسمت راننده توپ یاطلبکارانه 

 .اونور و نگاه کن.یاونوره حاج اهیتخت س-

لوکس در آن ارتفاع   یالیبه آون و یازده انگار حساب کار دستش آمد که تا لحظه شوک
 سمتم نگاه کند. نهییاز آ گرینکرد د   م،جراعتیدیرس

عمارت   یام روتوجه  نیشتریب رفتمی و پهن باال م یطوالن یسنگفرش شده  یهااز آن پله  یوقت
چند  یهاو حواسم جمع بود با آن پاشنه داشتمی را شمرده برم میهاها بود .قدمپله یباال یطاغوت
و پسر   ر گرفته بود.چند دخت یرا به باز  میموها یچند تار بلند گوشه میمال میسقوط نکنم.نس  یسانت
لوکس پارک   یهان یماش دنی.از دشدندیم دهید یورود ضی عر وانیا یها و باالدر اطراف پله کیش

دعوت هستند. استرس خودش را به جانم   نجایا یحدس زد چه قشر افراد شدی هم م یورود یشده
 بانز یخارج  کیموز یخفه  یها و آن عمارت چشم نواز.صداپله یاالزد و باز نگاهم رفت سمت ب 

به اطراف   ییباب آشنا یورود دو دل بودم.نگاه یو من هنوز برا زدی م  رونی از آنطرف عمارت ب کالمی ب
باز   میبرا اه ی در با کت و شلوار س  یانداختم.جلوتر رفتم و از در بزرگ ساختمان که مرد غول تشن جلو

آمد   شی پ میکه جلو ی خدمتکار زن نیو به اول  دمیکش رونی کرد داخل شدم.مانتو و شالم را از تن ب
وارد  یاز در بعدکوتاه گذشتم و  کیبار یسپردم.لبخندش را با لبخند جواب دادم و از راهرو

.چند شستندی و من انگار در دلم رخت م  دیرسی به گوش م  شتریو خنده حاال ب  کیموز یشدم،صدا
 با همان ست کت شلوار  سر راهم را گرفت.  گرید  کلیغول ه یقدم جلوتر نرفته بودم که مرد

 لطفا خانم. تونیگوش-
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در   ریرد نگاه کردم.دوباره بدون تغرا داخل ببرم؟نامفهوم سمت م  امی خوردم،اجازه نداشتم گوش جا
  یبرا امی کتاب فیسمت ک رفتیبود و دستم م اشیحالتش حرفش را تکرار کرد.نگاهم به صورت جد

ن  یمشهور هم قوان یآدمها یکرد،دورهم ی پولدارها هم فرق م نیدادن ا ی.مهمان ی برداشتن گوش 
 سمتش گرفتم. یت یو با نارضا دمیکش رونیرا ب  یخودش را داشت .گوش 

 ...گم نشه. رم؟ی بگ لشیچطور تحو-

نه چندان مد روزم دارد که  ینگاه به گوش  یرچشمیز دم ینکرد و واضح د ریاش تغحالت چهره   باز
 و به سمت مرد الغر اندام آنطرفتر گرفت.  کردیبالنچ م یک یداخل پالست

 .شهیخانم گم نم  دینگران نباش-

 یها یتو در قبال گوش  یدخترجان ،گوش گفتی تا فحش بدتر بود.انگار ماز صد یبه گوش نگاهش
محمدشاهرخ را به   ی.به ذهنم فشار آوردم تا مدل گوشسی ن یز یداخل چ یآدمها  یونی لیچندصد م

  تفکرها بود.نگاهم رفت به سم  نیبه آن نداشتم.االن چه وقت ا یادیآورم اما انگار تا حاال توجه ز ادی
بود و خدا عالم است پشت آن در چه  دهیتا حاال رس  شد،حتمای آنجا برگزار م  یروام که مهمان  در روبه

 فی دم،کیکش امیماکس یمه یلباس بلند ن یرو یدم،دستیکش ی.نفس بلنددیکشی انتظارم را م
سالن   دمیدی که م یز یه بود داخل شدم.چ باز شد میکه برا یرا با دو دست جلو گرفتم و از در  امیدست

  نقدریا ی عنیمال خود بهزاد بود؟ نجای.اانداختیم  ندرالیس لمیف ادیبود که مرا  یدوبلکس مرمر 
دورو بر   یادیز میهابود که چشم  نیبر ا امیو سع گذاشتمی بود؟آرام قدم جلو م یوضعش اوک 

مشهور در   یچند چهره  دنیتندتر شده بود و د کیموز ی.صدا زدی نچرخد.سالن از دختر و پسر شلوغ م
 نایخدا ا ی.ادمیرا هم د ونیزی سرشناس تلو یجلوتر مجر   یکم یباور بود.حت رقابلیغ میآن حال برا

در کار    ییت و آشناو دوس رفتمی .جلوتر م میاز آنها داشت یبودند!ما مردم عام چه تصورات یک گهید
  دایاش پهم سروکله اسدحاج  یو شازده دمیبهزاد را هم ند  یقماش کجا.حت نی نبود.آخر من کجا و ا
 یگوشه هیی صندل نیاول  یو رو شدی م  یرفتم که کنار سالن پر و خال یبار  یهای نبود.آرام سمت صندل 

داشتند  ییایخدمت مرد با لبخند سمتم آمد و منو را به دستم داد.اوف چه دن شی بار نشستم.پ
نبودم و تجربه به من   یدنیاهل نوش ادیرا سفارش دادم.ز زدی که به نظرم آشنا م یز یچ نی .اولنهایا

  د،نهیفهمی که حالش را نم  ساختی م یبدبخت یاز من دختر  یادیز یدن یثابت کرده بود خوردن نوش
بود که انتخاب   یگازدار  یوهیهمان آبم  نهیگز ن یخوردم،بهتریم یدن ینوش نجایجمع و ا  نیدر ا دینبا

سالن با آهنگ ضرب گرفته  وسط و چند دختر و پسر   شدی پخش م یدار تند تمیر  کیکردم.موز
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 تمیرا داخل دهان گذاشتم و همانطور با آهنگ نرم ر  یبود،ن  دهیسر رس اموهیآبم  وانیبودند.تازه ل 
برگشتم.دختر بود که    امی را به دست گرفتم و با چرخش صندل  وانمی.لیاحرفه  ی جیگرفته بودم.چه د

.نگاهم آمدندی جلب توجه نم ی که برا ییاه یمشهور سالن را دوره کرده بودند و چه طناز  یپسرها
اش در چهارچوب چشمم محمد شاهرخ با آن دست شکسته  یانه چهارش کلیعقبتر که ه یافتاد به کم
 یهامبل  یسالن رو کیگم شده در موز یدر دست داشت و بلند بلند با صدا  وهیآبم یوان ینشست.ل
نکرده   دایهم پ یاشه یاش شدر خانه  یت بخورد،ح یدن یبودم نوش  دهی.تا حاال نددیخندی آنطرفتر م

  یمیچند هم ت اش؟کنارشی ورزشکار   لیحفظ استا یبرا  این بود بود میاثر پسر حاج اسد سل نیبودم.ا
 یبا لباس دکلته بایز ی.دختر آمدندی م   شانیکه برا یسانتال مانتال  ینشسته بود و پر بود از دخترها

او از آن  دنیانداخته بود که من از د رونی را ب  زیچ مهکنارش نشسته بود،آنقدر لباس بازش ه  اهیس
شانه مرتب کرد و   یکت دوش محمد شاهرخ و کتش را باال یفاصله شرم کردم.دستش رفت رو

گفتم و   یمشهور  یهااش یلب ع  ریآزار هنده چنگ به دلم انداخت،ز  یاو گذاشت.حس یپا یدست  رو
ت او.  دادم.دست خودم نبود و باز نگاهم رفت سم  باالام را  وهیو آبم دمیرا به دندان کش یبا حرص ن 

و او   دیرقصی م  یقیموس تمیبا ر ستادهیمبل لم داده بود ا یدختر موبلوند کنارش حاال مقابل او که رو
شده بود و با کم نور شدن سالن   تر ی جد کویسا کیتورو خدا.موز نشی.،ببدادیآرام سر تکان م  تمیبا ر

  یب ینبود،که نبود.احساس عج  یبهزاد هم که خبر  نیخودش غرق بود.از ا یحاال هر کس در حال و هوا
بودم را   دهیکه تا حاال کش ییها  یسرم،تمام بدبخت یآوار شده بود رو  ایدن یهاداشتم،انگار تمام غم 

ناشناخته  باز دلم را آشوب کرد   یخدا.بغض   یالتعد یداخل سالن را ب یو بچه پولدارها دمیدی ناحق م
نفس   کی گذاشته شده بود،دست بردم و  زیم یکه رو  یدن ینوش وانیل نیبرگشتم و به اول  ی.با صندل
پدرو   یدر نوجوان دیچرا با ها،اصالدنیها و نرس  دنیرا باال دادم.خسته بودم ،از تمام دو وانینصف ل

  ومنصف عمرم را بگذارم و حال بش یر بودم در آن باشگاه کوفت ،چرا مجبو دادمی مادرم را از دست م
دوروز بود که تلفنم را   ری کس بودم و اصال چرا عمه ن یب نقدر یا ،چرای از خودراض  یپرستار بچه پولدارها

 داد؟ی جواب نم

 د؟یدی افتخار رقص به بنده رو م-

  گفتی.او چه مزدی م یچرخاندم.انقدر خورده بود که چشمانش به قرمز  میرا به سمت پسر کنار سرم
 . شیپروفسور شیوسط با آن ر نیا

 هستم. ینه منتظر کس -
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  وانمیگران ل ی دنینوش  یاز  محتوا گرید یکرد،کم ی لب م ریکه ز  ییبه نغ نغ ها تفاوتی برگرداندم و ب رو
  نحایکرده بودم که دعوت بهزاد را قبول کردم.ابا خودم  یفکر  کردم؟چهی چکار م   نجایخوردم.اصال من ا

  شانیکادو  نی.کمتربودباهم به راه  زنسشانی و ب یجمع بودند و پارت  نیمشت آدم مشهور و باالنش هی
شده بود  ی از حافظ حکاک یشعر   شیکه رو یسیفالن مارک بود و من با خودنو یهارولکس و ادکلن 

تنگ تر شده   یدن ینوش وانیام دور لگره شده  یو دستها  دمیگزی گفتن داشتم؟لبم را م یبرا  یچه حرف
داد که حاال  صی او را تشخ شدیم  فیآن رقص نور ،خف  دم،دریکه او را د ییبود.باز برگشتم سمت جا

  چطور و بلند و نیرو بب  .دختره کردی حرکت م  میمال کیموز  تمیکتش را درآورده بود و پشت دختر با ر
 شبیو دلم آشوب شد،د شبی اتفاق د ش ی.فکرم رفت پزدی و حرف م  دیخندی گوشش م  ری بلند ز

مهم نبود    شیبرا اصالسخت شده بود، میدر آنجا برا دنی.نفس کشدادی م یخوب  یآغوشش چه بو
داشته باشد؟باز سرباال آوردم .مغموم   تیاهم  دیمگر با ده؟اصنیده،نرسیپرستارش با آن وضع رس

ام شده باشد ،نگاهش سمت  . انگار که از آن فاصله متوجهزدی در دلم جوانه م بی عج یبودم و ترس
  رنظرشیخودش فکر نکند ز آال،با.اوف دمینه،ناقافل نگاه از او دزد ایام شده بود بار بود.متوجه زیم

  میدن ینوش یمه یبود.استکان ن امدهی به من ن  نجورجاهایر،ا یکنترل رفتارم را نداشتم.نخ  های داشتم؟تازگ
  یامن آنجا نبود،چاره  یبرخواستم.جا یرا برداشتم و از صندل   فمیرها کردم و ک   زیم یرا همانجا رو
  اورند،مجبوریب  فیبرج سرکنم تا شازده تشر  یدر الب  حتمام شب را تا صب شدینم  نکهیا ینداشتم و برا
  یو بغض شستندی دوروبرش؟.در دلم رخت م یهابروم.حاال کو تا دل بکند از لوبت  یفاط یبودم خانه

  رونی در حال رقص خودم را ب تی.پشت سرم راهم نگاه نکردم.از وسط جمعفشردی را م میناشناخته گلو
من به مرد  دنیرا گرفت،با د امی که گوش دمیرس ی.به همان غول تشنمزد  رونیدر  ب  نیو از اول  دمیکش

ام را با دو دست سمتم    یگوش یمحتو کیالغر آنطرف اشاره کرد و مرد از کمد پشت سرش پالست
دستم    یزدم،مانتو و شالم را از خدمتکار گرفتم و رو رون ی را گرفتم و با تشکر ب  کیآورد.پالست شیپ

بزرگ که  وانیا ی.رویآمد نجایتا ا یکه بلندشد یکرد یش خودت چه فکر ی احمق پ یانداختم.آال
دور شدنم از   عی حالم جا آمد،اما هنوز فکر سر یبهار که به صورتم خورد کم  ینرم آخرها یو هوا دمیرس

رفتن کردم.هنوز هم تک و توک   ن ییها شروع به پاو از پله دمیپوشی را م میبود ،مانتو تی آنجا در اولو
و    کردندیپارک م  نیکه تازه ماش  ییهاعمارت ،داخل باغ بودند و هنوز هم بودند مهمان   خارج،افراد 

  ل،سبزیتنومد سه  کلیدو پله مانده بود به انتها که سر باال آوردم و رو به روام ه یک ی.آمدندیم
  دنشیپوشلباس   دیق یو از ب  شناختمی که نم  یبود و دختر  ستادهیقرمز ا یبا دکلته ینای شد،کنارش م

  نجایا نهایمانتو خشک زده بود.ا  نی.دستم داخل آستکردی م شانیندارد،همراه نایمعلوم بود کم از م
 . دیتازه مرا د لی.انگار سه  کردندیچه م
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 ؟ یآال ...خودت-

او بهتر هم شدم،آتش طرد کردنم هنوز در وجودم خاکستر نشده بود   دنیخوب بود که با د  یلیخ  حالم
سرش را مش کرده بود و تعجب نداشت حضور   یجلو  ی.موهاکردی آن دو باهم روشنش م دنیو د

 . سیرا با زبان خ می.خودم را جمع و جور کردم و لبهاین یچن نیدر محفل ا یشهر  یباال یآن آقازاده

 عوض شدم؟  نقدریسالم،ا--

من   گفتیبود،راست م  نایم نیهم اقتشی چسباند.ل لیشد و خودش را به سه   کتری نزد  نایم دنمید با
 اشی اش یع یهانداشتم شب را با او همراه مجلس  ییخودم بود که نا یها یآنقدر سرگرم کار و بدبخت

 ننشا نتر ییسنش را پا  نیکرده بود و ا غهیچند ت شهیرا مثل هم ششیکرد،ر یز یر یباشم.خنده 
 .دادیم

 . نمتی بب نجایتوقع نداشتم ا-

 ه؟ یامشب خصوص یمهمون  یجان مگه نگفت   لیسه-

توجه  یب ل ی .سهکردی داشت متلک بارم م ی مسخرش و چشمان لنزدارش حالم را بد کرد،عوض یصدا
 به او سمتم ادامه داد. 

 ندارن. یهام ازت خبر  س،بچهی ن داتیمدته پ هی-

شده بودم که وقت سر   مایاز ن  یو پرستار  دمیشغل جد ر یرگاواخر انقدر د  نیزدم،ا  یتصنع  لبخند
گوشم   ریز  ی،روز  کردندی خاراندن نداشتم حاال هم که محمد شاهرخ،چقدر آدم ها زود رنگ عوض م

که  یه فروخت.از شدت حرص و انرژ  ینای چه راحت مرا به م نیو حاال بب دادی عشق سر م  ینجوا
سر   یگذشت،بدنم مور مور شد،شالم را رو میموها یکه از ال یدر پنهان کردنش داشتم با باد نرم یسع

 .شدمی زودتر از شر آنها خالص م دیانداختم.با

 شلوغ بود.. یاواخر سرم حساب نیراستش ا-

 اومده آال؟ شی پ ی.....مشکل-
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ها نگاهمان  پله  یاش از باال،که با آن دست گچ گرفته می سربرگرداندم،خودش بود،محمد شاهرخ سل 
 بهی دختر غر یاو بود و صدا ی.نگاه همه روآمدی م نیی ها را به سمت ما پاو حاال داشت پله کردیم

 انداخت.  جانیدلم را به ه نایکنار گوش م

 شانس بده. اد،خدایداره م یک نیبب -

من  یپله ی.روکردی روبه رو نگاه م یداشت و مشکوک به جمع سه نفره  شی ابروها یرو یز یر اخم
ما رد و بدل کرد و دست سمت   نی ب ینگاه  لیو باز سوالش را تکرار کرد.سه ستادیآنطرفتر ا یکم

 برد.  شیمحمد شاهرخ پ

 . دمتونید ادی ز ایمهمون  لم،توی..خوشبختم ،من سهمیمحمد شاهرخ سل-

 دهیمرد را ند نیا یبه صورتم زل زده بود و تا حاال جد  قیصورتم بود.دق یمحمد شاهرخ رو  نگاه
 میام براآن لحظه  جانیه  صیو آسمان،تشخ  نی از او دلخور بودم از خودم ،از زم دانمی بود.نم

 را فشرد.   لیشده بود.نگاه از من گرفت و دست سه رممکنیغ

 .دیدیصدمه د  یبودم تو باز  دهیشن-

 ؟ی بله اتفاقه.....تو خوب -

 د؟یشناسی م وگریشما همد-

 کرد.  یدستش ی را بدهم ،او پ لی جواب سه  نکهیاز ا قبل

 .شناسمیبله،چند مدته که آال رو م-

بودم   جیفشارم افتاده بود و گ کردمی .حس مدادی سمتم روبرگردانده بود و مرا مخاطب قرار م دوباره
باز ساکت نموند    نای .مسوختی در دلم م لیکه از سه ی و اتش نفرت  خوردمیکه از او م  یحرص نیب

 اش را تنگ کرد و با حرص و پوزخند خطاب به من حرف زد.  یا،چشملن گربه 

 ؟ ینگو دوست دختر اقا محمد شاهرخ -

 م؟ یشد،دوست دختر محمد شاهرخ سل  دهیکش گریکدیما طرف  ینگاه هر دو ارادهی ب
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و مرا دوست    گرفتی محمد شاهرخ ،دستم را محکم م یترک  یها لمیف یمثل تو آمدی که بدم نم  بخدا
خب او  آمد،امای حال م گرمیاز حسادت و اخ که ج نایم مردیکرد.آخ که م یم  یدخترش معرف

 .میاها یرو  یشد رو یآب سرد شی.صداکردی م یسک یر  نیبود و عمرا همچ میمحمدشاهرخ سل

 دوست دختر که نه....-

 یحالم را بهم زد.چه توقع  لیکرد و نگاه سه امی دختر کنارش عصب  یخندها زیو ر   نایپوزخند م یصدا
.حاال مرا دوس  دیخودم،مرا تهد  لمیو با ف کردیبود که حضورم را به زور تحمل م یداشتم،او کس
 من.  ینگاه کفر   ایرفتار آنها قرار گرفت   ریتحت تاث دانمیکرد؟نمی م  یدخترش معرف

 آال...هووم! یدر موردش فکر کن ادیاما...اما بدم نم -

شد،خودش را به من   کتر یکه بمن نزد کردمی .ناباورانه نگاهش میر یپذباز ماند از آنهمه انعطاف  نمدها
 چسباند و دستش را دور کمرم حلقه کرد. 

 ه؟ ینظرت چ-

شده  شهیسمتم پراند .تازه همان پسر سرخوش هم  یآنها چشمک یناباور و حرص  ینگاهها ریز
   یصدا یالعملم چه باشد؟حتعکس  دیاالن با کردمی زل به صورتش داشتم و با خودم فکر م  رهی بود.خ
 . ردیرا به او بگ امره یهم نتوانست نگاه خ  لیدارسهخش 

 .گمیم  کیمبارک باشه.تبر-

 . مییایبه خودم ب   خواستیو با فشردن من به خودش انگار م کردی آرام پهلوام را لمس م دستش

 فکر کنم. دی با ممن....ممنون من-

 داره. میچه ناز-

محکم باال   یهاها با قدم دامنش را باال گرفته بود و از پله نیی بود که حاال پا یدختر کنار  یصدا
 .رفتیم

 ..با اجازه. زمیعز یکنی فکرم م-
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به مزاجم   ل یبار سهو حسرت  نایم  یحرص  ی. رنگ نگاههافتی راه ب  یعنیبه کمرم فشار آورد که  دستش
شده بودم ،من که  خودیسخت شده بود .نکند از خود ب  میبود و هضم اتفاقات دورم برا خوش آمده

خواستم باور کنم که  دیهنوز دستش دور کمرم بود،شا  میدیپله که رس نینخورده بودم.به آخر ادیز
که مفکور هنوز سر   یل یو سه  لیاز سه زانیآو ینایبودند که سربرگرداندم و م یواقع  انی اتفاقات در جر

 یباغ البه ال  یاولها بایو تقر میزدم.چقدر از آنها دور شده بود دیبود را د ستادهیخودش ا یجا
 و  میدیرس هان یماش

  میکه در برابر آنها به دست آورده بودم.محمدشاهرخ سل یروز ی از پ رفتیآنها پنهان.دلم غنج م دیاز د 
 میلبها صدایبود که ب یاقهیمرم شل شد و من چند دقبامرام هم باشد.دستش از دور ک توانست یم
 . دیخندیم

با   نطوریام که اخل شده   کردیفکر م  دیشا ایخواست؟ی م  حیتوض  یعنی. کردی نگاهم م پرسشگرانه
 را داشت رو گرداندم. اششه یهم یصاف کردم و به او ژست سوال یی.گلوخندمی خودم  آرام م 

 بود.  ییممنون...دروغ به جا-

 هیتصو هی دیشد.اما گفتم حتما با  یچ دمی...من که نفهم ؟یکردیبود سمتم م یها چاون اشاره -
 باشه.  یز ی چ یحساب 

 خب ..ممنون. ینه ول  میمن اشاره نکردم...اونطور-

  بیلبش باز جا خوش کرد.دست سالمش را داهل ج یمرموز شده بود و لبخند گوشه نگاهش
 شلوارش گذاشت. 

 ؟یدوست بود ارویتو واقعا با اون  ایبود؟دوس  پسرت بوده؟خدا  یطرف ک-

 انداخت؟ ی باز داشت دستم م  ای کردی م فیمن تعر کرد،ازی نگاهم م مشمئز

 گفت،اما.....  یاونطور  شهیدوس پسر نم -

 گهیپسر دوس پسره د ،دوسینبود یپسر  چیبا ه ،اصالی ای پاک یتو الهه ینبود تو فرق دار  ادمیآره -
 دختر خوب.  میندار  یاونطور  ینطور یا
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 یزبانم بماند،باز شروع کرده بود.باز پوزخند گوشه ریز یاقه یچند دق یروز یپ  نیری طعم ش نگذاشت
اغونم برگشت سمتم و خلقم را د یداخل و حس ها یها.تمام صحنهشی از باال یلبش و نگاهها

 اراده دلخور شد.  یگرفت.اخم کردم و لحنم ب

 ما در حد رفتن به رستوران و .... ینگفتم،رابطه  نویمن ا-

خانم پرستار،نکنه باورت شده ازت   یبد ح یرو به من توض نایا سین  یاز یخب ،ن یل یخب خ یل یخ-
 بوده؟  یواقع شنهادمیخوشم اومده و پ

پسر چقدر   نیس،این  شتریحدم در همان حد ب یعنیپرستار  گفتیخنده .عمدا بمن م ری زد ز یپوق
بشر دود از سرم بلند   نیا ییدراورد. سرم را تکان دادم.پررو  یاهیکفرم را در ثان  توانستی راحت م

 را با پوزخند سمتم گرفت.  زش ی. چشمان رکردیم

 برو حالشو ببر،تا هفت پشت طرف و سوزوندم.-

.درست بود کمکم کرده بود  دادیبا او بودم مرا دق م  ینداشت و تا وقت یپسر تمام نیا یفتگی خودش
  یرا رو میهاشانه  یشال افتاده رو محلی نداشت.ب  یاده ینبود به رخم بکشد،بحث با او فا یاز یاما ن

 شانه . یرا رو فمی ختم و بند کسر  اندا

 برم...  دیمن با-

 ؟ یچی اومدم، بهت کمک کردم،ه رونیداخل محروم کردم ،ب ی،خودمو از لذتها  نیهم-

.سمتش چند قدم رفته را برگشتم و رفتی اعصابم راه م یرو یادیچقدر ز میمحمدشاهرخ سل آه
 .ستادمیدرست روبه رواش ا

 ؟حله؟ ید،اوکیکرد یاونا نقش باز  یجلو دی،ممنون،لطف کرد  میجناب محمدشاهرخ سل-

دمم  یپا رو یادیشوم و ببوسمش.داشت ز زانیفقط از گردنش آو گریمانده بود د کم
 خودم نبود که با کفر  حرفم را ادامه دادم.  گذاست،دستیم

 دنبالم.  دییایو ب  دیدوروبرتون دل بکن  یمجبورتون نکرده بود از دخترها یدر ضمن کس -
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  یآمده بود؟او که حساب  رونیشدم. اصال چرا ب  حشیچشمان وق یره یشدم و بر بر خ  نهیبه س دست
  یا دمیشنی و من واضح م  دیخندی م زی ر زی و ر زدی نم ی .حرفگذراندی داخل خوش م  حاتش یغرق تفر
 پسر مرا امشب خواهد کشت.  نیخدا ا

  شتریدورتونو ب یشما نگاه کنم شمام دخترا یای بمونم به دلقک باز نجایبرم ،وقت ندارم ا دیمن با-
 منتظر نذار. 

تندم   یو از او رو گرفتم و با آن کفش ها خدا رحم کرد که با قدمها  دمیشانه چسب یرا رو فمیک یدسته
 دست او.  یمسخره  شدمی باز م  یچی نخوردم،ه نیزم

 پنت هوس.  یبر  یدار  دیمگه کل-

 . داشتمی قدم برم  الیبزرگ و یبلندش همچنان به سمت در خروج  یتوجه به صدا یب

 دوستم.  یخونه  رمی از اولم قرار نبود برم پنت هوس شما،م-

 دختر؟  یقراره بر  یاصال با چ-

شده بود .سمتش برگشتم.  کمی.نزد ستادمیا کردم؟درجای م  دایاز کجا پ یتاکس نجایا گفتی م راست
 سرخوش.   ی.مسخرهزدیخونسرد هنوز لبخند م 

 . ادیب  نیبرام ماش  دیگرفتنت خوبه،بگ یشما که دست به تاکس -

 .کردی اش را شروع ممورد عالقه  یبا اسباب باز   یباال داد،انگار باز باز  ییکرد و ابرو مکث

 ؟ یایبا من ب  ی دوس داشت یگیازم دلخوره،....م یلیخانوم پرستار انگار از عصر خ -

اعصاب   گریرفتم د یم ادهیرا پ  ری نداست شده بود کل مس دهیپسر،فا نیا یاز سرتق دیسوت کش سرم
 کل کل با او را نداشتم. 

 زدم. رونی باز شده بود ب میکه برا  یبزرگ   یتوجه به او از در آهن یبار اسمم را صدا زد و من ب چند

داخل آشپزخانه   زیم دمانینگاه به چ نیرا گرفته بود.آخر خانه  یکل فضا یقرمه سبز  یبود و بو جمعه
بعد از   شدی م یسمتش رفتم.ظهر بود و او چند ساعت  خچال یبرداشتن ماست از داخل  یکردم و برا

 ب خوا کردمی خل اتاقش فکر مرفتن صبح زودش به باشگاه به خانه برگشته بود و تا حاال دا
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 شبید یغذا بابت ماجرا نیداشتم با پختن ا میبود و من تصم یامروزش قورمه سبز  یباشد.غذا
به من اعتبار   یحساب  نای و م لیسه  یجلو یهر چند باز    شنهادشیاما با پ میتشکر کرده باشم.خودمان

گذشته بود.چند  اشی مهمانبخاطر من از  نکهینبودم،خصوصا ا یداده بود و من آدم نمک نشناس
  یز یچ ی کردم آژانس دایپ یزده بودم و بدون هدف برا  رونی ب  الیکه از در بزرگ و شدی نم یاقهیدق

  یشهی .شستادیاو کنارم ا یآشنا  نیکه ماش رفتمیم ادهی به باغ را پ یمنته ک ی و تار لیطو یکوچه
 کرد.  زی و سمتم خ دی کش  نییاتوماتش را پا

 خونه.  رمی سوارشو منم م-

وجودم  از او خشم  یخوددارتر باشد؟انگار آن شب همه توانست ی سرتق درونم چرا در برابر او نم یآال
اسپرتش داخل   نیماش یشهیاز داخل ش میگرفتم تا صدا نیی کردم و سر پا ی.لحنم را جد نهیبود و ک
 شود.

 دوستم. یخونه   رمی،من م دیبگذر  تونیالزم نبود بخاطر من از مهمون-

  تونمینم  شتریخونه،سردرد شدم، ب رمی .من دارم مگسی بحث د هیدوستت  یخونه   یر یاون که تو م-
 رسونمت؟ ی خونه م  یایبمونم،م

پاشنه بلند طول کوچه را راه   یقرار بود با آن کفش ها یدودل سمتش انداختم.تا ک ینگاه
بردم.بودن کنار او در آن  شیپ  ن یدر ماش یرهیو دست سمت دستگ  دمیرا چسب فمیک یبروم.دسته

کدام  چیمانند ه ی.حسکردی و احساساتم را تازه م دادیبه من م  ییفضا یلوکس اسپرت حس نیماش
همراه محمدشاهرخ   دمیدی در خواب هم نم یروز  دی که تا حاال تجربه نکرده بودم.شا ساتماز احسا

چرم   ینو  یزرد،نشسته  باشم.بو  یدر اتوبان روشن از نورها ژکنانرا یلوکس، و نی در آن ماش میسل
شگفت زده   یلیفضا را خ  نیداخل ماش میمال کیشده بود و موز ب یبا عطر کتش ترک شیها یصندل

  یلیخ مانن یب  ی.فضادیمالی را م شی ها قهیشق ینزد و مدام گوشه  یاصلن حرف ری.در طول مس کردیم
که   یامیدستم بود تا پ یمشغول گوش شتریمن هم سکوت کنم.ب دادمی م حی شده بود،اما ترج نیسنگ

نخورده بود را   نیو هنوز س مییآی فرستاده بودم که شب آنجا م یبه تلگرام فاط  شیپ یقهیچند دق
دستش قفل در را   دیو او با کل  می را با آسانسور باال آمد نگی و با هم پارک دمی.به برج که رسکردمپاک 

 یاشهیش یهااز پله ریساده کردم و زودتر از او وارد خانه شدم و با گفتن شب بخ  یباز کرد،باز تشکر 
از دوش گرفتن   بتخت انداختم .چه خوب که امش یباال رفتم و وارد اتاقم شدم.خودم را همانطور رو

 .*** زدی چرا گروپ گروپ تند م  رانمیقلب ح نیا دانمی نزد و  باز نم  یحرف 
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گذاشتم و  زیم یرو عیحرف زدنش با تلفن و بازشدن در اتاقش بلند شد.ظرف ماست را سر یصدا
گرفتم  آمد،نگاهی و از  او که داشت به سمت آشپزخانه م  دمیکش میاباز باال سر گوجه  یبه موها یدست

 برنج نشان دادم.  دنی و سمت اجاق گاز رفتم وخودم را مشغول کش

شتطاهره خانم ک آه مامان تند تند بله بله  یو در جواب صحبتها دمیکش  گرید ی.پوف تویته تغار ی ِ 
ام کامال روبه و اوضاع   خورمی ام را سر وقت منداشته یکه داروها  کردمی را جمع م الشیو خ  گفتمیم

مدام  آمدی م هکه از آشپزخان یی برگشته بودم و با تلق تلوق ها  نیبود از تمر ی راه است.چند ساعت
  یبو شی و من فکرم رفت پ  زدی بود،مامان هنوز حرف م امدهیبه من ن  شد،استراختی خوابم پاره م
 به دست رد بو را گرفتم. یبود.گوش دهیچی که داخل سالن پ ییخوش غذا

 مامان،شاهرخم حواست به منه؟ -

ا دادنش تلفن را  طاهره بانو کردم و با رض میرا تقد یآخر  یهاو قربان صدقه رفتمی آشپزخانه م سمت
  زی .نگاهم رفت سمت مدیکشیم  سیبود و برنج را در د ستادهیقطع کردم.پشت به من رو به گاز ا

که   یابود و با گوجه دهیو شلوار تنگ اسپرت پوش شرتیشده بود.سو دهیچ  قهیکه با سل یادونفره
 را لخت رها کرده بود،به دلم نشست.  هیبسته بود و بق شیموها یباال

 همه راهو؟ نیا رهی م یاوه،ک-

دختر شک  نیبه عقل ا دیزد و دوباره مشغول شد.لبخندش با من بود؟کم کم با   برگشت،لبخند
گذشتم تا   یمهمان  یه یاو از بق خورد،بخاطری کمکش کردم و داشت مرا م یدر تولد کل شبیکردم،دیم

بعد طاهره بانو را   یکردنها نیج ن یاتفاق و س  یخانم آن وقت شب در آن برهوت تنها نباشد،حوصله 
کسل کننده شده بود؟خانم الم تا   میبرا های آن حور مهمان  گریواقعا د اینداشتم که سردرد را بهانه کردم 

.حاال  کردی کمکم م دیحمام با یراست رفت اتاقش،انگار نه انگار برا  هی دنیکام حرف نزد و موقع رس
 گرفته بود!  یافتیو چه ض دادیم لمیداشت لبخند تحو

 وسط آشپزخانه رفتم. دهیچ ز ی اپن گذاشتم و سمت م یدستم را رو یگوش

 بود ؟ یک ونیمد دیشما رو با یخوش خلق  نیا-

  یرو  یصندل  دنیگذاشت و خودش با کش زیم  یرا رو یداد و ظرف قورمه سبز  لمیچپ تحو ینگاه مین
 آن نشست. 
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 شکماممون که گرسنن.  ونیمد-

داشتم  یها ناهار قورمه سبز جمعه  دانستمی رواش نشستم،خوب مروبه  ینکردم و پشت صندل معطل
سمتش انداختم که خونسرد   یمثال؟نگاه کردی م یدلبر  میکارها برا  نیدختر داشت با ا نیو نکند ا

راه  یگذاشت و بعد رفت سمت بشقاب خودش.بو زی م یرو  میو جلو دیکشی م داخل بشقاب برنج 
را  یاو من حق نداشتم وعده  کردی م کیرا تحر میاشتها ز یم یاز غذا و ساالد و مخلفات رو هافتاد

سخت خودش را داشت.خودش   یما ورزشکاران هم قانونها  یاز نصف بشقاب داشته باشم.زندگ  شتریب
 پر مخاطبم قرار داد.  مهیرا متوجه شد که با دهن ن امره یمشغول شده بود و نگاه خ

 . خورمی دارم م ختم،خودممی توش سم نر  نینترس-

که قاشقم را   دادی و قورت م  دیجوی را هم داخل دهانش کرد،آنقدر با اشتها لقمه ها را م  یبعد قاشق
مشکل بود   ی لیدست خ  کیکنارم.خوردن غذا با  یه جان بشقاب قورمه سبز به دست گرفتم و افتادم ب

 .کردمی تحمل م  دیبا گرید یدو هفته  یک یو فقط 

.کرم وجودم باز ول خورد و دلم انگار تنگ بود تا صورت  زدی امروز آرام بود و لبخند م یادیدختر ز نیا
 .نمی را بب اشی حرص

 شب؟ینکنه ناهار تشکر بابت د-

 دهانش سست . یلقمه  دنیشده بود و او در جوباز   سشمین

 حساب. یحساب ب  ی،ب میشد  ریبه  ریکردم در ضمن االن  شبیهم باشه من د یاگه تشکر -

 با امثال مرا خوب بلد بود.  یاش راه افتاده بود،انگار باز ساده یافه یق  برخالف

 بش؟   یگفت یشد و چ  یچ دمیگرو کش..آخرشم نفهم  ی؟ایگی رو م ای جول یهیقض-

وگل از گلش   دیخندی م  زیر شدیم  ایکرده بودم هر وقت صحبت از جول  کردم،حسی نگاهش م مرموز
  کردندیدستگاه شنود هم کار م  نیدر خانه با دورب دیبا  ی.اه لعنتکردی اما خوددار عمل م شگفتیم
 بفکرش باشم.  دی،بایمواقع نیهمچ  یبرا

 بهتره.  دیندون-
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 . ارمی شم...زحمت نکش باالخره تتوشو در م ت یکه اذ یکن  کمی تحر ی خوایم ینجور یِا.....ا-

سکوت    نمانیب  قهیکرد نخندد و با ساالدش ور رفت.چند دق یرا گاز گرفت و باز سع  نشییپا لب
 نیبود که در ا  یبار   نیاول نیرد،ایبگ امده یناد کردی م یبود و سع   نییحرکاتش بودم،سرش پا  زیبود.ر

  نیاز سختر ز یم هیتو غذا خوردن سر  گفت،؟بای م  ی.ها،سولماز چخوردیغذا م زی م  کیمدت با من سر 
خاندانش صحبت کرد که به   ییاز ثروت و دارا نقدریشب ا ،آنیهمه جا عمل  ی.دختره اسی دن یکارها
خاطرات چند    یادآور یجواب تلفنش را ندادم. گریزدم و د میرستوران ج  یاز در پشت یدستشو یبهانه 
و سمتم   ختیآب ر یوانی ل  زیم یکرد.دست برد و از پارچ رو یام را قاطخنده و سرفه   شیماه پ

  یوقت ایدختر.نگاه االنش را باور کنم  نی.بخدا که مشکل داشت اگفتی م یگرفت.نگاه نگرانش چ 
 لجباز سرتق اخمو.  یدختربچه هی شدیم

 د؟ یبهتر-

 !شمیبهترم م یشی که نگرانم م یجور نیا-

 مقاومت کنه؟̀  میدختر تونسته در برابر محمدشاهرخ سل ارم،کدومی`باالخره که به زانوت درم

 سمت قاشق و چنگالش رفت. ز،دوبارهی گشاد شد و با اخم ر چشمانش

 ن؟ یدیشن  نایو ا یاز انسان دوست یز یشما چ -

 باشه؟ یاما تا انسانش ک دم یشن-

 سر تکان دادن اکتفا کرد.  کیو او به  زدی رق مبدجنس ب نگاهم

 بت زنگ نزد بگه غلط کردم؟  شبید یپسره ارو،یاون  نمیبب -

در   یسرتق باز  بیاز من رو گرداند .باز ساکت بود،عج یشده بود و  حرص یکفر  نگاهش
 !خودم جواب خودم را دادم. آوردی نم

  زنهیبت زنگ م  ی.....ولکردمی نم  ک یخودمو کوچ مهیمحمدشاهرخ سل بمی رق دمیدیالبته منم بودم م-
 . نیحاال بب
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چون جنس خودم را بهتر   زدمی دادم.مطمئن حرف م  لش یتحو طانی ش  ی.و من چشمکدیکش یپوف
 .شناختمیم

 .شهینم  شی حرفها حال نیعشق ا م،یجناب محمد شاهرخ سل-

 ؟یتو عاشق اون چلغوز  یگ یم یعنی-

  عتریشده بود و انگار کلمات را گم کرده بود،قاشق دستش را داخل بشقاب گذاشت و خواست سر هول
 کنم؟ یم  یمهم بود در موردش چه فکر  شی رفع ابهام کند،پس برا

 همه عاشق شما باشن. سی قرار ن گمینبوده،.....من م نیما ا نیب یهینه..نه،من که گفتم قض-

 نفره. هی یتمرکزم رو ستن،فعالیهمه برام مهم ن-

تا   دادمینرمش نشان م یاز خودم کم دیشدم،با اهشیچشمان س یره ی حرف را زدم و خ نیا عمدا
هم به او   زهای چ یل یو خ ماندی م بی دوروبرم هم بدون ع  یشگیهم  یقانونها ینجور یداد،ای زودتر وا م
  گش.فکر کنم رنزدی م دتریبود و انگار پوستش سف یز یو هم به من!.با نگاهش دنبال چ شدی ثابت م 

انداخت.بلند شد تا از کشو،   نیزم  یبود و دستپاچه شد که چنگال کنار بشقابش را ناخواسته رو دهیپر
بودم   ی .چه کار بلدکردمی فضا را ملوتر م دیبود،با یکاف  نجایفعال تا هم یبردارد،برا یگر یچنگال د

و من   کردیم گاهمن جیه گشتن .گشروع  کردم ب نتهایبلند شدم و داخل کاب زیمن.دنبالش از پشت م
 .یو بعد کردمی مقدمه باز م  یرا ب  نتهایتک تک کاب

 ن؟یهست ی دنبال چ دیبگ شهیم-

 . ستادمیلذت داشت.دست به کمر زدم و مقابلش صاف ا میحالت صورتش برا  نیشده بود و ا کالفه

و تو قابلمه   یادکه از رستوران سفارش د مییظرفها  ؟دنبالیغذاها رو خودت درست کرد نینگو ا-
 . یکرد  یخال

 رفت.  اشی ناباورانه نگاهم کرد و بعد با لبخند سرتکان داد و سمت صندل اول

 . یشیم  یآشپز خوب یکن یخودت آشپز   یمجبور باش  یاز پونزده شونزده سالگ یوقت-
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اسپرت تنم هم گرمم شده بود و چه خوب که شلوارک  به پا   ینشستم.با رکاب امی پشت صندل  دنبالش
 داشتم.

 سر کار بودن؟ نایمادرت ا-

 داد. ینگاهم کند قاشقش را پر از برنج کرد و همانطور جوابم را جد نکهیا بدون

 کردم.   ینه  پدر و مادرم هردوشون فوت کردند.من از اون موقع تنها زندگ-

  دهید یسخت یلیخ د یکردن و تاحاال حتما با یتنها زندگ ینبود برا یادی شدم.سن ز شوکه
 تاسفم نشود و حالتم را همانطور حفظ کردم.  یباشد.خواستم متوجه

 پرستار...   یو شد یدرس خوند-

قاشق و چنگال را رها کرد وسرش را کج و گردنش را ماساژ داد انگارغرق  ، ستادیاز حرکت ا شیدستها
 ،باالخره رضا داد و به حرف آمد.  دی سنجی را م  یز یفکر بود و داشت با خودش چ

به خونوادتون گفته  نکهیباشگاه بودم و ا یبشم،..مرب  مایپرستار ن نکهیندارم...قبل ا شتریب پلمیمن د-
که با عمم داره خواسته لطف کنه و  یزن عموتون بوده....فکر کنم بخاطر دوست میشده پرستارم تصم 

 حرفا.  نیا

کرده بود که  یاحمق من چه فکر  ی.زن عمودادیرا به خشم م شی جا امیمنف  جاناتی زد،ه بهتم
که داخل  یاو ترس و دلهره  کردمی ش منگاه  یجی استخدام کرده بودد.با گ مای ن یپرستار ناوارد را برا
 اشی روز  یتنها که برا  یاز دختر  دیبا دانستمی حس کنم،نم   یبه خوب شدیرا م  زدیچشمانش دو دو م 

 ..... یآن زن عمو ایدنبال کار بوده ناراحت باشم 

و   شدیم ما یشده بودم و هر چه مربوط به ن  یاپن مرا از افکارم پرت کرد.واقعا حرص یتلفن رو یصدا
اپن رفتم و   یبلند شدم و سمت تلفن رو  یصندل یاز رو ظی.با غکردی م  امی ضرر داشت عصب شیبرا

 وصل را زدم.  یدکمه

 . انی آوردند، تو الب فیالو جناب شاهرخ مادرتون تشر--
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 یاز رکبها یخواست ،مثالیساعت نبود که با من حرف زده بود  می!آه طاهره خانم هنوز نمامانم
از   ،اوفیوارد خانه شو رانهیبعد مثال مچگ یو سرزده اول زنگ بزن  خبریو ب ی ات استفاده کن مادرانه

 دست تو مامان. 

 کن باال.  شونیراهنما-

خشک شده    زیم یرو هدفی نشسته بود و نگاهش ب زیرا قطع کردم و به او که همچنان پشت م  تلفن
 بود نگاه کردم. 

 باال.   ادیمامانم داره م-

 .دیبرق گرفته باشدش از جا پر انگار

 طاهره خانم؟ -

 . گهیمامانم.آره د یکینه اون -

  یز یچ ادی  هویرفتم، امی سمت صندل یشانیپ یرو  زیو دمق با اخم ر  یو من عصب کردینگاهم م جیگ
و  ز ی .با عجله دورو بر مدیچ  ییسمت خودش را جمع کرد و داخل ظرفشو یافتاده باشد ظرفها

طرفه نشسته بودم و با برنج داخل ظرفم  هیمِن دمغ که  یآشپزخانه را مرتب کرد و در آخر روبه رو
 کرد.  کردمی م یاز ب

 کردن که... دیتاک  یلیخانم خ یخودمون بمونه؟سور  نیکه بهتون گفتم ب یز ی.....چ شهیم-

بلند   یصندل  یز روخودم نبود که آنطوربا ضرب قاشقم را داخل بشقاب پرت کردم و همزمان ا دست
 را کنترل کنم. میصدا کردمی م یشدم و با انگشت اشاره سمتش ،سع

معلوم  کجا یخانم رو  یتو و اون سور  فیاما بعدا تکل  ی چیکرد با تو...االن که ه جای خانم ب یسور -
 ؟یدی ندارم فهم  یشوخ شهی م مایکه مربوط به ن یز ی..من با هر چکنمیم

  یبا باز  کردیم  یو سع  دیلرزی خورده بود و حاال بدنش م  یتکان  ادمیگرفته بود و دختر از فر تمیر نفسم
خندان  شهیپسر هم یآن رو دنیکردن با دستانش از استرسش کم کند.نگاهش منگ بود،انگار توقع د

در  یدا بزند اما با بلند شدن ص یتکان خورد تا حرف  شی و سرخوش را نداشت،شوکه چندبار لبها
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ها باال و پله  یتند سمت طبقه  یبا قدم ها  یحرف چیمن و در ردوبدل کرد و بدون ه نیب  یحد،نگاهوا
 . دیدو

و رضا   یفاط  دنیبود بلکم د امیمیقد یخلوت نشسته بودم و مقصدم خانه   بای اتوبوس تقر داخل
من برخورد   را گفتم و او چطور با تی واقع شعور،منیب ی،کم کند.پسره  میبتواند از آن حال و هوا
 کردی را خفت م   مینشان دهد.بغض  داشت گلو  تیحد حساس  نیتا ا کردمی کرد.اصال فکرش راهم نم

.وارد اتاقم  فشردندی و قلبم را م  زدندی مضخرف سرنوشت تلخم خودشان را به جانم م یهاباز حس  و
و من  شدیم زیدوش انداختم .بغضم داشت سرر یام را روکوله  فیکه شدم خودم را آماده کردم و ک 

اشکش   هاحرفها بود و حاال حاال  نیکه خودارتر از ا شناختمی روبه رو را خوب م ینه ییدختر درون آ 
داشته   یتند یجنبه  نیسرخوش مشهور همچ  شهیپسر هم شدی نخواهد شد.هنوز باورم نم ریسراز

باال سمت   یاشهیش یهازدم.  از پله رونی اقم بدل کندم واز ات نهیی،از آ دمی کش یباشد.نفس بلند
را که  اهشیمبل ،منتظر نشسته بود و چادر س یآمدم.طاهره خانم تنها آمده بود و رو نییپا یطبقه
 سمتم لبخند زد.سالم دادم. دنمی. با دکردی مبل انداخته بود،مرتب م ی  رهیدستگ یرو

 

 ما؟  یزحمتها زم؟بایعز یسالم آال جان خوب -

عوض کرده   یشرت ی جذبش را با ت ی نگاه انداختم،رکاب آمدی م رونیاو که تازه داشت ازاتاقش ب  به
را حفظ کرده   اشی شانیپ یرو  زیرا نداشتم و او همچنان اخم ر دنشیبودم که چشم د ری بود.آنقدر دلگ

 بود.

 مه...  فهی د،وظ یدار اریاخت-

 شازده پسرش شد.  یمتوجه  تازه

هنوز در مغازه بود،به  م،آقاتیدعوت سی..امشب خونه اننمتی بب قهیچند دق نی شاهرخم بش  ایب-
 بت زنگ زده! یلی خ  یگفت صبح سی.انرونیزدم ب  س،یان یزودتر رفتن خونه یبهونه 

 کاناپه انداخت و پا رو پا گذاشت.  یطاهره خانم خودش را رو یرو روبه

 برات!  شهیبفهمه شر م  یمادر من؟حاج یکنی م تی تلفنش نشدم.چرا خودتو اذ یمتوجه-
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  ری پسرش را با ت یهیسا میو بمن چه که چرا اسد سل  انداختی گل م یمادر و پسر  یداشت حرفها تازه
 گفتم. یاو با اجازه   دمیتر چسبدوش محکم یام را روکوله یها جا شدم ،دستهبه.در جا جا زدیم

 ؟یر ی خونواده م شی ....پزم،ی بسالمت عز-

  ایچون مادر او بود  د یاسترسم را باال برد.شا ییجورا کیمهربان اما نافذ بود و  نگاهش
 بهتر بود. یاافاده سی و آن ان  یبود رفتارش از سور  ی.هرچدانمی نم

 بله با اجازتون.-

 .ادیم یخوب  ی....بوهاخوره؟غذاشو؟ی شاهرخم داروهاشو سر وقت م-

سمت    یاش.خلقم تنگ تر شد .با لبخند مصنوع یسمت صورت عصب دینگاهم را کش شخندشین
 رفتن خواستم. یگفتم و دوباره اجازه  ی`خورنیم طاهره خانم  `بله 

شدم که تنها دوستان  یاپر از درد و مچاله شده وارد کوچه یبودم و با دل  دهیآخر رس ستگاهیا به
 .را در خود جا داده بود  امی زندگ

 

  دیو کل ستادیا یمعطل  یدنم،بی.نگهبان با د دمیشب بود که با آژانس به برج رس  ازدهی یهای ک ینزد 
وارد   اشی نگاه جد  ریخانه نبود؟تشکر کردم و ز یعنیزاپاس واحد محمدشاهرخ را سمتم گرفت.

و از   مرفتو سکوت بود.جلوتر   یک یدر واحد را باز کردم سالن غرق در تار دیبا کل  یآسانسور شدم .وقت
 یر یتصو نی و رضا وقت گذراندم و نسر  یبا فاط یکل نکه یگرفت.با ا شتریاو دلم ب یب یخانه دنید

گوشم بود و هنوز از وجهه   خی هنوز ب ادشیفر ی.صداکردی م تمیبزرگ اذ یزنگ زد،اما هنوز ته دلم غم
. رضا از  زندی حتما زنگ م  لیبود.گفت سه گوش ی خوش در شوک بودم.انگار پ شهیآن پسر هم  یجد
که با   شستی م  وهیداخل آشپزخانه م یو فاط  زدی که از دوستش قرض گرفته بود حرف م یدیجد یباز 

خشکم زد.از جا بلند شدم و همزمان با وصل   امی گوش  یرو لی نام سه دنیتلفنم و دبلند شدن زنگ  
مثال سر صحبت   ستو خوا دیرا پرسکه حاال مال رضا شده بود شدم.احوالم  امی م یتلفن وارد اتاق قد

 ام را سربرد. کرد که حوصله ینیمقدمه چ نقدریرا باز کند.ا

 برم.   دیوقت ندارم با ؟منیزنگ زد یداشت  یکار خاص لیسه-
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 تر شده بود. یانگار کفر   شیکرد و صدا سکوت

با من بودن   یبهونه برا هیو هر بار   یکه واسه من وقت نداشت یآال,تو همون یتو منو احمق فرض کرد-
  ختس،فکریتو بهتر  دوروبرش ر  یکه صدتا  ستهیفوتبال ارویدوس دختره اون  ی،االن قراره بش  یاوردیم
 تحملت کنه؟  تونهی چقدر م یکنیم

من و محمد شاهرخ   نیدروغ یاگر رابطه یمرا بفکر فرو برده بود.راست شی بودم و صحبتها آرام
سال هم نتوانست آن وضع   کیسربه راهتر بود و  لیتحمل کند؟سه مرا توانستی بود چقدر م یق یحق

 ...  یرا تحمل کند و او

دختر   ه یبار نشد با  هیدمش،یدی مختلف م یای دستش نکن.من هربار تو مهمون یخودتو مسخره -
 سال صبر ندارن.  هیمثل من  ،بفهم،همهیروزش  هیواسه  ؟توی مهمون هی ادی دوبار ب

در هزار   تشیرضا  یبرا توانستمیهالک بودم و بازاگر م  ی سال از خستگ کیشدم،در تمام آن   ی.عصب
  زیچ کی فروخت.درد تو   نایطور مرا به مو آخر چه کردمی م  شیهمراه گریو زهرمار د  یجور مهمان 

  یراب  اال.خودش صدتا بدتر از محمدشاهرخ بود و حیمشکل داشت مانیبود  و از باز نبودن رابطه  گرید
 می.به صداکردمی زودتر آن مکالمه را تمام م  دیکند،بای .حس کردم سرم درد م سوزاندیمن دل م

 دادم. یالیخی همراه با ب  یتیجد

 قبلم؟ یمن هنوز همون آال  یدون ی....از کجا مل،یآقا سه شنیآدما عوض م -

 . خوردیکه م دادی م  یکشدارس خبر از حرص یبودم و نفس ها یجوابم راض  از

 پس؟ یچرا واسه من عوض نشد-

 .متونیدیخانم د نایو بعد با م  یرفت هوی،یبم نداد  ریتغ یچون تو اجازه-

 که بعد از آن روز تلخ به کامم نشسته بود. یروز ی پ نیری و حس ش آمدی م شیهانفس  یصدا هنوز

 .شهیجون بفهمه برات گرون تموم م  نا یحاالم برو م-

 ونیحس را مد نیو من ا دمیکش یان را قطع کردم.نفس آسودهجواب به او ندادم و تلف  یاجازه 
 امروزش بند دلم را پاره کرده بود. رحمی ب  یادهایبودم که فر  یمیمحمدشاهرخ سل
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** 

دعوت داشتند   سیان یبودم امشب خانه  دهیاز محسنات طاهره خانم بود،شن نی و ا زدی جا برق م همه
و شلوارک   مهیو حتما او هم آنجا رفته و کو تا که برگردد.وارد اتاقم شدم و مانتو شلوارم را با تاپ ن 

پادشاه راهم  صدمن خواب  آمدی سر بافتم.حتما تا او م یرا از باال میعوض کردم و تمام موها نیج
پنت هوس    رونیب  ینطور وارد فضابار چندم داخل فنجانم زدم و هما یرا برا یاسهیک  یی.چادمیدیم

کنار  یعسل  یلم دادم و فنجانم را رو یمبل راحت نیاول  یشدم.استخر را دور زدم و کنارش رو
  فیارتفاع خف زدر آن قسمت شهر و آن فاصله ا نیتک و توک ماش  یگذاشتم.سکوت مطلق بود و صدا

هوا و عطر   میدر بغل گرفتم.نس مبل   یرا رو میو زانوها  دمیکش  قیعم  ی.دم و بازدمدیرسی به گوش م
  یحرفها  یادآور یآرامتر شده بودم. یفضا سردردم را کمتر کرده بود و من از لحاظ درون یپخش گلها

من و محمد شاهرخ   نی ب دمسخره بود و قرار نبو یباز  هیلرز به جانم انداخت.خدا را شکر که  لیسه
را   یباز  یهااو و حتما که او ،رابطه  ی.واقعا چقدر فاصله داشتم با دختران انتخابفتدی ب یاتفاق  نیهمچ

 امی آنجا مهمان نبودم و حس درون گریهفته ده روز د  کیساده. یتجربه کرده بود و او را چه به اال
 بده.  حی فرار را بر قرار ترج گفتیم

 ؟ یسرما نخور -

 ستادهیکنار در ا شیاو گرمکن اسپرت ست سورمه  شرتی خوردم،سربرگرداندم .خودش بود،با ت کهی
.چقدر زود  شدی م دهید تریست لباسش ورزش  یکی من زوم بود.چه با کاله پ یبود و نگاهش رو
دلخور   دنشیتر شد.با دانگار عضالتم جمع  دنشیدر خود مچاله شده بودم و با د بایبرگشته بود!تقر

 می محمدشاهرخ سل یشده بود در قبال رفتارها  یبرگشته بود و دلم چه نازک نارنج  میهاخما
مبل بود   یکه کنار دسته یبهار  یرا حفظ کردم و در همان حال دست دراز کردم و پتو تمی.موقعپروای ب

ر او  براب  در و انگار  کردیها در برابر او معذبم مانداختم.بودن با لباس  میپاها ی و رو دمیرا سمتم کش
محل به او   یمن بود.  ب یهمچنان رو اشره ی .نگاه خزدی لرز به جانم م نطوریکه ا افتادی مدام فشارم م

را از   اشیک ی خورد؟کاله پ یز یاو چ یره یخ  ینگاهها ریز شدیدست بردم و مگر م  مییسمت فنجان چا
به سمت   را ستخررا با سرانگشت سمت باال داد و ا شیکرد و با همان دست موها رونی سر ب

 دور زد.  یاشه یبلند ش یحفاظها

 دست به قهرتم که خوبه؟-
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  شیهم برا نی ا ،فهمیلب زدم،رفتم تا بامادرت راحت باش  مییهم جوابش را ندادم و خونسرد به چا  باز
 .شدینم یام از دستش حاال حاالها خال اما دل گرفته دانمی سخت بود؟ ،نم

 از شما و زن عموم بکنم! دیبا میعذرخواه هی ای....گوهایی پررو یلی خ--

 ایگفته بود  یز ی به طاهره خانم چ یعنیرا نگاه کرد. رونی سمت مقابلش و از آن ارتفاع ب برگشت
 بدهد؟  یرا ک ینه؟جواب سور 

 د؟ یبم بگ  فتادهیاز ظهر از قلم ن یاگهید زیچ-

 را به لب آورد.  اششهیبرگشت و با تکان سرش،لبخند بدجنس هم  خونسر

  فشویک  خوامی .فعال نمکنمیم  سی نادون رو سرو یراحت،به موقعش دهن تو رو اون سور   التیخ-
 .یدوم یبرا   رهیخوب بوده م مایخراب کنم....عمل اول ن 

بدعنق خانه    یماین یقلب خوشحال بودم برا میمحل از من ،غرق فکر رو برگرداند.از صم  یو ب  گفت
  نقدریا زدی م ری را با ت اشهینامهربان که سا یپسر عمو نیپرسش.چرا ا یشمشاد و باز پر شدم از کل

  ریاز هر کس غ  یکنجکاو یدل برا نیبود ا حالی اما ب   ساختیمهم بود؟دلم جواب م شیبرا
چه مردانه  اشیجد رخم یرواش بود.ندست آرنج خم شده بود و همچنان متفکر روبه  کی ی.روخودش

را بغل زدم.چقدر ساکت بود و چقدر   می.نگاه از او گرفتم و باز زانوهادیکش  ری به نظرم آمد و دلم ت
سمتش   به.رو  میداشت ازیسکوت ن  نی.انگار هر دو به اکردی که او سکوت م ییوقتها گذشتی م یطوالن
 کردم. 

 زنه؟ یزنگ م یدونستی از کجا م-

 برگشت .نگاهش مرموز بدجنس شد. یمعطل یب

 برداشته؟ ینشسته غمبرک زده،فاز عرفان و عشق و عاشق  نجایآها پس بگو خانم چرا ا-

 با من مهربانتر رفتار کند.  توانستی شدم .چرا نم  یکفر 

 نبوده.چند بار بگم ما... یما عشق و عاشق یرابطه-

 ! ی...باالخره که باهاش بودیهر چ-
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 داشت؟  ی او چه فرق ی.براکردیم ممی ج  نیچه بود؟اصال چرا س یلبش برا یرو  یلبخند مسخره  آن

 نشستم و پر رو جوابش را دادم.  صافتر

 ه؟ یبودم،....مشکل-

 گرفت.  تیجذاب  کوریو ف دیکش شیموها یال  یاعصابم.دست یپوزخند باز کجش رفت رو با

کنم چه کنم  دستت  چه  یمثل االن ،کاسه  یشیخودت چرا.م یمشکل که واسه من نه اما برا-
 ؟ یر یگیم

بدوش،قلم  گفتی نراست و او م  گفتمی بچسباند؟من م   لیداده بود مرا به سه ریچرا گ نیبابا ،ا یا
 صورتش بود.  ی.با حرص نگاهم هنوز رویرفتی آال و آن شب تولد نم شکستی م  تیپاها

 پات افتاد؟   گفت؟بهی م  یحاال چ-

!هنوز  شدیبستم و باز کردم ،تازه داشت سردردم بهتر م  کبار یو از او رو گرفتم.چشمانم را   دمیکش یپوف
.سرم را باال آوردم و  کردیلب ن بدجنس نگاهم م یبا همان لبخند گوشه حی منتظر و عاقل اندر سف 

ثال بود و م  ازب  یتاپ اسپرتم حساب یقهیهمزمان دست پشت گردنم گذاشتم و نرم آن را تکان دادم.
نبود و    زینگاهش پنهان کنم. هرچند نگاهش سمت من ت ریام را از ززده  رونیب ی گردن کم خواستمیم

 . دادی به من نم  یحس بد

روزتم.  دختر    هی یو من باز  یو شما خوش گذرون  خورمی من به شما نم نکهیمشت چرت و پرت.ا هی-
 و ... یهفته نبود  هینفر  هیدورو برته و تا حاال با  ادیز

 چرت و پرت گفته باشه؟  یدونی از کجا م-

را گفته بودو   قتیحق  نیگرمکنش بود.معلوم بود که ع بی باال آوردم.حاال دست سالمش داخل ج سر
رنگ    ری اما زبانم بند آمده بود باز از تغ گفتی را م نها ینگاهم ا س،تمامین ی بودنت شک  اشیدر ع
  مگرگوشش اما  یاصال بخوابانم رو ایبازوش ، ید شوم و بکوبم روبلن شدی امشبش.کاش م یهاچشم

خواندن نگاه را  داد؟کاشی کردن رنگ چشمانش را در آن لحظه م دایپ یجز کنکاش برا  یمغزم فرمان
 بلد بود!
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بود و رفت ،مهم   یدروغ مصلحت  هیس،ی مهم ن نای,اما  ایفاصله دار  یلیخ قمی خب البته که تو با سل-
 . خورهیطرفت داره تکون م نهیا

 .چپ چپ نگاهش کردم بلکم از رو برود. انداختینفر سرم را به چرخ م کی  یرک بودن برا نهمهیا

 دروغ بود تموم شد رفت.  هی...خدا رو شکر میدید هاتونمقه یبله سل-

مغرور   یفته ی پسرک خودش نیاز ا  دینشده با  شتریمن نبود،تا سردردم ب یاو رو گرفتم ،آنجا باز جا از
 را کنار زدم.  میپاها  یرو یشدم و مالفه زی خ می.ن شدمیدور م

  یل یساده و خ یلی؟خ یدونیم ادیمثل تو خوششون ب  یکه از دخترا ییپسرا شنیم دایکم پ-
 جانن؟ یملو،....اصوال پسرا دنبال ه

 عرضه؟ یب  گفتی به من م  یعنیداخل دستانم خشک شده بود. یبودم و مالفه ستادهیا

برن تا به  ی پسر عشوه خرک  یداشته باشن و مدام برا ییبایصد مدل عمل ز دی دخترا با یهمه  یعنی-
 ان؟ یچشم طرفشون ب

 .میرفت رو دانهیشد .سرش را کج کرد و انگار نگاهش خر کتری و چند قدم نزد  دیطرفم چرخ کامل

 ؟یدار  شمیتو اصن لوازم آرا نمی.......بب یبه خودت برس  شتریب  کمی یعنیمنظور از ساده نبودن  -

 تو چشم باشم. ادیبود ،من فقط دوست نداشتم ز یچه حرف  نیگرد شد.معلومه که داشتم ا چشمانم

قرار   ری منو تحت تاث تونهینم یمهمه،هر دختر  زارهیکه م یر یاون تاث  ادیهر چقدرم  ،.ب  یالبته هر دختر -
 بده.

خرد کردنم  یرا برا یاخودخواه پر کرده بود که لحظه ی و قاب چشمم را پسر   خوردی خونم را م  خون
  م،بازیها  ییسرم تمام تنها یو باز آوار شد رو  کردمی.به صورت جذاب بدجنسش نگاه مکردی نم  غیدر

 وارسرم ح  یاو که مثل پتک رو یو حاال حرفها لی سه یکه بر سرم زد،حرفها یدلم گرفت از داد
خودم تا او را  یافتاد و من با چند قدم کوتاه فاصله  نی زم  یداخل دستانم شل شد و رو ی.پتوشدیم

  یکه حت دی دیم یاحمق یقرار دهم؟واقعا مرا دختر ساده  ری او را تحت تاث توانستمی پر کردم.واقعا نم 
بار به او ،به   نیرو آخ  نیاول یبرا دی.باجانینداشت؟در آن لحظه پر شدم از خشم و ه شیلوازم ارا

احمق   یمعن  دییآی نم یپسر عشوه خرک یبرا  ی.اگر دختر ستمین یاعرضهی دختر ب  کردمی خودم ثابت م



 را باور کن  طانیش

121 
 

 نهی.قلبم درون سخواهدی اما خودش نم تواندیاست که م نیاش ا یس،معنیاو ن یبودن و نابلد
و   ستادمی مقابلش ا رست مرد جذاب روبه رواش.د یاثبات بود برا ظی سرتق، پر از غ یو آال  دیکوبیم
 را در دست لمس کردم.  شرتشی ت یلبه نییپا

 بزاره؟  ریتو تاث یرو تونهی مثل من نم یدختر  یپس گفت -

 فکر نکنم نظرم عوض شه.-

 . رویصورتش داشتم.به خودم جرات دادم و به دستم ن یمکث رو  یالحظه  چند

که   ییبردم.نگاه در چشمان براقش داشتم و ابرو اشنهیس یو آرام دستم را باالتر تا رو زدمی م حرف
  ی.آرام خودم را مماس بدنش کردم  و دستم را نرم روکردی م بمیترغ شتریباال انداخته بود ب  میبرا
 . دمیلباس کش  یپهنش از رو ینهیس

 !شمیقائل نم یهرک یهر ک  یکه برا ییبها نیا دیتونم؟شای نم  یکن ی چرا فکر م-

ادم مقابلش و آتش اثبات وجودش   یفتگیشده بودم که غرق بود در خشم خودش  ییآن لحظه آال در
در آغوش او بودن.مثل اتفاق داخل   گریبار د  کی هم آتش  دیشا ای سوزاندی داشت او را م 
ا بود و من بعد از سالها دلم  مدتها به آن فکر کنم.دلم تنه شدی که هنوز هم شب ها م یحمام.اتفاق 

بودم و نرم با پشت انگشت   اشلهی او.غرق چشمان ت یهاشانه   یبه پهن ی.آغوشخواستی م مآغوش
 به او فشردم. شتریلپش  را لمس کردم و خودم را ب 

 ؟ ین یبی محمد شاهرخ منو نم -

  زی گرفته بود و او با نگاهش انگار منتظر چ تمیر میرا هم پشت گردنش انداختم،نفس ها گرمید دست
دختر رابطه داشت و حاال من چطور   یبود.با کل میاو محمدشاهرخ سل شد،یبود.نم  یشتر یب
که  شدی از او داشت منغلب م شتریخودم قرار دهم.انگار حال خودم ب   ریاو را تحت تاث توانستمیم

 .آمدیو م  رفتی نامظم م  نطوریدارم ا تمیر یهانفس 

 ؟ یکنیقضاوتم م یشناسیرا نمچ-
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 یابود و با رنگ نگاه تازه  یعاد اشافه یشدم.ق  رهی به صورتش خ  نییسرم را باال گرفتم و از پا همانطور
  شی بازو یو با مشت آرام رو  دمی به چشمانم زل زده بود.دست خودم نبود که آنطور ملموس لب برچ

 . دمیو سمتش با گله توپ  دمیکوب

 ؟ یدلت اومد سرم داد بزن ؟چطوریزن یچرا سرم داد م--

که در پس افکارم جمع شده  یظیو مه غل  کردمیچشمانم حس م یشدن اشک را در حلقه جمع
شدن  میو زود تسل  تی سخت اهل گله و شکا ی.االشناختمینازک دل  را نم دی جد یآال نیبود.من ا

ترک انداخته بود.چقدر گذشت که    نطوریلش را اد ینیچ م یمحمد شاهرخ سل ادی نبود و حاال چه شد فر
  یو بو یک ی آنهمه نزد یدور کمرم حس کردم و تمام بدنم خشک شد .دلم ضعف رفت برا ادستش ر

و   افتادیم میداشت برا یترک برداشت،چه اتفاق شتریگرفت و قلبم ب شتریخوش عطر اسپرتش.؟دلم ب
به   شتریو حاال که او با فشار به کمرم ،مرا ب  یک یآن نزد یلحظه ها-از تک تک  بردمی چرا من لذت م

 .دادمیادامه م تریچسباند،راضی خودش م

 ؟ی فهم یهمشون متنفرم م رن،ازیبرن بم  رن،همشونیبم  ؟برنیدیرقصی چرا با اون دختره م-

که با فشار دستش پشت کمرم باز کامل داخل آغوشش افتادم و پر شدم از   رمیاز او فاصله بگ  خواستم
گاه تجربه نکرده  چیبود که تا حاال ه  یداشت.حس ناب قتیحق  ایبود  ای رو ای،خدایآنهمه خوش

  بصورتم را عق یجلو یبه صورتم آرام موها رهی بود و خ ستادهیروبه ام ا میبودم.محمد شاهرخ سل 
.دو دادی.صورتش عرق نشسته بود و بدنش حرارت مگشتی م  یز ی،دنبال چداخل صورتم  زد،انگاریم

شد و   یبام اشیجد یگذشت تا باز مرا به خود بفشارد.  که صدا میبرا یو من عمر  کردیدل نگاه م
 کرد. نییمرا از باال پرت پا 

 . یشیموفق م یتالش کن گهید کمیخوبه !-

شد ؟داشت   یبدهد.وا رفتم،چ اشیبه صورت جد  یکرد لبخند تصنع یسمتم زد و سع یچشمک
ضربان قلبش را خودم  یرنگ نگاهش فرق کرده بود .صدا   خورمیو قسم م کردی م میهمراه

را بهم   زیکم آورده همه چ دیبود.تا فهم دهیکه بر  یو نفس رفتی م  یکه به سرخ  یو چشمان  دمیشنیم
 یبشنوم.دست توانستمیفاصله هم م نیقلبش را از هم یزد.صدارا نبا یخواست باز  زد. خوددار مثال
نبض دارم   یکردم نفس ها یسرم را گرفتم و سع یو از من فاصله گرفت.ناباور جلو دیدور دهانش کش 

سرم،حق با او بود با   یآوار شد رو ایرا کنترل کنم.انگار حال او کمتر از من نبود اما مرا پس زد.دن 
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قرار دهم و چه مرگم بود که عطش آغوشش   ری عرضه نداشتم او را تحت تاث کجا او کحا؟من ل،منیسه
دادم  و چند قدم عقب گرد از او    لشیتحو  ی.مثل خودش لبخند تصنعدیکشیمرا داشت به جنون م 

 نگاهم نکند کردم.  میمستق کردیم ی بود و سع ستادهیکه ا

 که... رمی نبود.من ..من م  یبد شی اوهوم .آزما-

بودم و از تب نگاهش    زاری حس سرکش ب نیشده بودم چه مرگم بود.از ا وانهیبودم.د  دهیجنون رس  به
نه،من  ایخواست  ی داشت،مرا م یداشت او که بود؟چه شغل تی.چه اهمسوختمی آن روبه رو م

بار   نیاول ی شده بود وبرا زی ام سر ر.حس زنانه خواستمیرا م  دنشیمن با تمام وجود چش خواستمیم
 دادمی نمانده بود و اجازه نم یز ی.به اثباتم چ آمدی جوره کوتاه نم چیکرده بود و ه انیاال طغ یزندگ  رد

  زانی.دو دستم را دورش انداختم و از  گردنش آودمیرفته را سمتش دو یرا خراب کند.قدم ها  یاو باز 
.آنقدر با شدت  ادمافت شی به جان لپها گرفتمی متضاد اطرافم م یهاکه از حس  یشدم و با تمام شدت 

  م،بهیها ییتمام تنها یاندازه دم،بهی.بوس  دمیمردانه اش را شن  ینفس ها یکه صدا دمیلپاش را بوس 
شده بود هم آغوش  میو محمد شاهرخ سل خواستی دلم آغوش م م،امشبیهایکسی تمام ب  یاندازه

سرم هوار    یپتک رو ثلم ییبودم که صداها  لحظاتم غرق نیتر نیری در ش قهی دختر تنها.چند دق نیا
دارد،او   نیکه صدتا بهتر از تو را در آست یکس خواهد؟بایکه نم یآال،با کس متیشد.آغوش با کدام ق
  یشانس   چیباشد،تو ه تی که قابل اعتماد عاشقانه ها سی ن یاست،او کس  میمحمدشاهرخ سل

را با   تمی.تمامش کن .انگار مامورستی کاف  یکه خالف حرفش را ثابت کرد نی،همیشانس  چی،هیندار 
  ی ام را بار کردم.تمام حس لمس وجودش خشم شد و قدرتانجام داده باشم ،چشمان بسته تیموفق

و ناباور دست برد سمت    کردمیکه بتواند بهش فشار آورد و او را به عقب هل دهد .ناباور نگاهش م 
او. دستم را اشاره   ابردر بر یواقع  قیبود از حقا یبود و تمام وجودم ناکام هد یبر میلپش .نفس ها

 کردم و سمتش گرفتم. 

خواستنه.من خواستم و انجام دادم،پس  س،مسئلهی......مسئله تونستن نمیمحمدشاهرخ سل یدید-
 . شیعرضگی ب  یدخترو نذار پا هینخواستن 

محکم و   ی سمت صورتش کردم و با قدم ها گرید قیعم یپا و آن پا کردن،نگاه نیکردم و با ا یمکث
 میبود.دستها دهیبر میها.وارد اتاقم شدم.نفس دمیباال دو یتند وارد سالن شدم و بطرف اتاقم در طبقه 

 نزند.  رونی قلبم گذاشتم تا از شدت گروپ گروپ آنچه که تجربه کرده ب یرو یرا جفت 
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تخت رو به سقف به افکار پرت و   یشده بودم اما تا حاال طاق باز رو   داریکه ب شدی م یساعت کی بایتقر
  نیهزارم یو برا رفتی چشمانم رژه م یجلو  شبیبار هزارم اتفاق د ی.براکردمیذهنم فکر م  یمسخره 
داده بودم  رقرا ریرا تحت تاث میکه محمد شاهرخ سل ین یری .طعم حس ششدمی نم  ریرش س بار از مرو 
  دهیکه فهم نی.همزدی کامم را م دانستمی که از او م ییهات ی زبانم بود و طعم گنگ تلخ واقع ری ،هنوز ز

مثل هر روز صبح زود از خانه   دانستمی دلم .م سوختیبود و چه م   یکاف میبود مرا دست کم گرفته برا
زدم   رونی از اتاق ب  ینخ یچهارخانه لواربا بلوز و ش دهیو ژول  ختهی،بهم ر پروایزده و همانطور ب  رونیب

انداختم و سمت در   نیی از تخت پا پا حوصلهی بود و طعم دهانم تلخ،ب   جیتا صبح گ یخوابی .سرم از ب 
  یدر اتاق رو یآچار از ال یبرگه  هیشب یز یدادم،چ نییپا  در را  ییطال یرهیاتاق رفتم.تا دستگ دیاسف
 یمرموز را برداشتم.موها دیسف یدو پا نشستم و برگه   یرو جیافتاد.گ میپا یجلو   د،یسف یهای کاش
نوشته شده   شی را پس زدم و ورق  دستم را برگرداندم.با خط درشت ،رو امی شانی پ یجلو یخته یبهم ر
 بود.

 آدرس̀  نیبه ا ایب  یشد داری`از خواب ب

که   اسیآدرس همان شرکت  دمیفهم  شیدور از رو نیگذاشته بود و من با خواندن اول رشیرا ز آدرس
 قرمز را به آذر رساندم. یبار پرونده    نیاول یبرا

  یداسته باشد؟پس امروز وقت  توانستی با من آنجا چه کار م یعن یفکر کردم. یجا بلند شدم.کم از
اش هنوز در سالن باال  عطر جامانده یبو دمیکشی خواب بودم تا پشت در اتاقم آمده بود که نفس  م

 . انداختیورق دستم بود و دلم را به غنج م ی پخش بود و چشمانم هنوز زوم خط نوشته 

 

بود.خدا لعنتت   یادیز یل یمن در روز خ یبرا نیشته بودم دو تا جلسه داشتم و ااز باشگاه برگ یوقت از
اسپرت   یهاچمن تازه بودم.لباس  یو بو  نیمن اهل اردو و زم نس،آهیز یکنه بهزاد،منو چه به ب

گرفته  رب ض  زیم یاز گردن.با خودکارم آرام رو زانیو کروات آو یراحت،مرا چه به کت و شلوار رسم
و سود و    دیکنفرانسم از واردات جد زی حضار دور م یبودم و بهزاد آن روبه رو کنار پروژکتور داشت برا

  یشرکت که چطور به  آذر که خودش را برا  ریحسابدار پ  ی.نگاهم رفت به صبور زدیحرف م   ریضرر اخ 
کوتاه   یم مانتوبد چشم.آذر باز ه یر ی،زل زده بود.پ کردی خم م شانیجلو گذاشتن چند پرونده 

.ناخواسته نگاهم رفت سمت ساعت  دیدی جز رنگ قرمز به خودش نم یرژ  شیهابود و لب  دهیپوش
به در   دهیاصال ورق چسب دی نشده بود.شا شیدایظهر بود و هنوز پ یکهایمارکدار دستم،نزد  یمچ
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شده بودم و    تاقشصبح قبل رفتن بدون اجازه وارد ا دیفهمی خنگ.اگر م یبود.دختره  دهیاتاقش را ند
زدم حتما از حرص خفه  دیتخت غرق در خواب د یاو را ولو رو ختهیآنطور شلخته و بهم ر

  داریبود ب  دهیکه آرام خواب یاو را از آن طور  امدیدلم ن دنش ی.قصدم دادن برگه بود و بعد با دشدیم
ام را  دستم رفت  چانه ادهاری نفهمد وارد اتاقش شدم برگه را به در اتاقش چسباندم.ب نکهیا یکنم.برا

  تم،تکیبه موقع توجهی دست بردار نبود.ب دیرسی بود! تا به هدفش نم یلمس کرد،عجب دختر 
به راس را به من  یصندل  نی کتری که نزد یبخش مال  ینک ی بلند کردم که مرد الغر اندام ع یاخنده

چشمانش را  دید انگاهم ر یو وقت کردی موردم شد.مشکوک نگاهم م یب یخنده یداشت،متوجه 
 بهزاد نشان داد. یحرفها یو خودش را متوجه دیدزد

مقدمه وار  یبودم که جلسه را ترک کردم.ب  یکس  نیگذشت و من اول گرید یساعت کسل کننده مین
. دست  دمیبود و با ورود من سمت در برگشت د  دهیاش را چسبشانه  یرو فیاتاقم شدم که او را که ک

  دیدرخشی که پر از شرم م  اهشیچشمان س دیرنگ  جد نیپاچه شدنش را متوجه بودم و چه بود  ا
آورد.درست بود در   میهاخنده به لب شبید ادی ارادهی باشد.باز ب امره یپر رو خ  کردی م یباز سع  ماا

بود و حسش ناب.با دختران   ز یبرانگ   نیتحس میختر براد نیا یبرابرش مغلوب شده بودم اما اراده
سرتق چطور    ازدختر زبان در نیا آوردمی و سر در نم دیکشی مرا سمتش م یقو یی رویبودم اما ن  یادیز

ساده   شهی انداختم.مثل هم شیبه سرتا پا  دانهیخر یرا مشغول کرده؟.از قصد نگاه میروزها  نیفکر ا
 یست بود. امروز چتر  اشیبند فیکه با ک دیو سف اهیس یبلند کرم و روسر   یبود.مانتو دهیپوش
.کت  دادی مسن و سالش را کمتر نشان  یچتر  یبود.الحق که مو ختهیر یشان یپ یرا رو شیموها
اتاق رفتم و سالمش را   یگوشه ی را برداشتم و سمت چوب لباس میهاشانه یشده رو  زیآو یاسورمه

 پاسخ دادم.   نطوریا

 ؟ یتا لنگ ظهر خواب  شهی،همیومدینم نماال-

 و نشستنم دنبالم کرد. زیرنگ شماتت گرفت و تا رفتن پشت م نگاهش

 .. شهینه هم-

و  در کمال حفظ ظاهر صورتش   شدی معذب م یباز نگاهش کردم.وقت شیلم دادم و با ن زی م پشت
 اهیس یهالم یبه ف گشتیدخترها برم نینسل ا کردمی بود.فکر م  تریخواستن میبرا انداختی گل م
نشسته بود،اشاره کردم کردم   یاشهی آن پشت به در ش  یکه قبل ورودم رو  ی.با دست سمت مبل دیسف
. 
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 ؟ یشد دار یب ریکه د یخسته بود  یلیخ  شبی....حتما دنیبش-

  یرو  خورد و از من چشم گرفت و یکه در جا تکان  دیفهم یرا به خوب  طانمیکالم و نگاه ش شی ن یمعن
 .اوردیمبل نشست اما باز کم ن

 شده باشه! خوابیب دیشا گهی نفر د هی کردمی فکر م-

باال دادم مثال چرا؟مثال خواستم  ییخودش را ول کند.ابرو توانستی م خواستی دختر اکر م نیا نه
 کش آمد.  شی جلوه دهم.لبها  تیاهم یرا ب شبمیشکست د

 ! ادیمشهور از شکست خوشش ب میجناب سل  کنمی فکر نم-

  نیسمج ته دلم ول خرد اما کل کل با ا ی شناخته بود.حرص شیها را بلد بود و مرا کم و ب قائده  خوب
که چطور دلم   شیهاگوشم بود و آن بغض داخل چشم  ری ز شی دختر را دوس داشتم.مدام لحن صدا

  رااو  دی سمتش کردم.نه نبا گری د یز یکرده بودم؟نگاه ر یرو ادهیهم ز دیآمد تا سرش داد بزنم،شا
 چشمش داشتم.  یاهیخم شدم و هنوز زل در س  زی م یدست کم گرفت.سمتش رو

 بد خواب شده باشم اما اون نه! دیشا  یلبم درست کرد یکه گوشه یبخاطر زخم -

خونسرد و آرام بودنش  نیلب زخمم بردم که مسببش او بود.آن دختر در ع یسمت گوشه دست
بوسه انگار   نیداشتم و ا یادیز یها.رابطهبردی ضربانم را باال م شیهاداشت و نفس  یچطور طبع تند

  کردی به چه فکر م دانمیزخم لبم بود و نم  یبود.نگاهش رو دهیکه د  ییزهایجنسش فرق داشت با چ
دستش داخل شد و پشت   یو  تا آمد دهان باز کند در اتاق باز شد و بهزاد با پروندها دیلبش را گز هک

 سرش آذر. 

 احترام بهزاد از جا بلند شد و با لبخند سمتش سالم داد. متوجه،به

 زد؟  بتی ....چه خبر؟.....دختر شب تولد کجا غیینجایآال....ا-

  زیم یها را روه داشت در کنارم پرونده گوشم نشست ک  خی نازک آذر ب یآن دو بود و صدا یرو نگاهم
 . دیچیم

 ارم؟ یبرات قهوه ب-
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 دادم.  یآن دو در مقابلم بود و با عالمت دست به آذر جواب منف یهنوز رو چشمم

 درسته؟ یکه اون روز پرونده رو آورد یشما همون-

آره.پس قبال شرکت آمده بود.بهزاد   یآذر بود و نگاه آال  سمت ما و تکان دادن سرش به معنا یصدا
به آال کرد و با دست اشاره  کتر یو خودش را نزد رشونیبگ  ای ب ی عنیمانده را سمت آذر گرفت  یپروندها
ام  آر امی راحت  یصندل   یمبل روبه رواش نشست.همچنان رو یو خودش رو ند ی مبل بش یداد که رو
 یداشت نگاهش را از من بدزد و مثال متوجه یکه دخترش سع یاصحنه  دنی و از د خوردمی تکان م
 را باال بردم.  میصدا مقدمهی .ببردمیبهزاد بود لذت م یحرفها

 نس بات حرف زده بودم؟  تی بهزاد در مورد مشاور لوازم ف-

 را باالتر داد.   نکشیرا سمت من چرخاند و ع  سرش

 ب؟-آره محمد شاهرخ جان خ-

 نس هستن؟  تی ف  یخانم پرستار چند سال مرب یدونستی م-

 

 . نی شما..آفر  یواقعا؟....عجب فعال-

باز بدجنس به چشمان نگرانش نگاه   شیدختر روبه روام بودم و با ن اهیچشمان س یره یخ
نگاه کردنمان سمت هم  رهیاز طرف من بود.چقدر از خ یناگهان ی.انگار او هم منتظر حرکتکردمیم

 آذر را مخاطب قرار دادم. ژیگذشت که با همان پرست

  نجاینسمون ا تی امروز بعنوان مشاور ف د،ازیباز کن یگانیبا یپرونده  هی شونیا یخانم آذر برا-
 مشغولن.

 داد.   لمیکشدار تحو یایکه از جا بلند شد و چ جانی ه ایبود  یگشاد شد و از ناباور  چشمانش

 

به حضور بهزاد و آذر   توجهی از جا بلند شدم و ب هویو  دمیرا چسب فمیک یخودم نبود که دسته دست
 . کردیم امی کفر  شتریب  نیباز بود و ا ششیلب باز کردم.ن میسمتش بدون کنترل صدا
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 شمشاد.خونه  گردمی شغل دارم،برم  ستم،خودمیمهمونتون ن  شتریب گهیمن چند روز د-

و حاال   کردی م یزودتر نبودنم گرو کش یپسر مقابلم.برا ت ی بودم از شخص جیو واقعا گ ستادمیا صافتر
غد  یگل کرده بود.باز همان آال  میباز چرا سرتق باز دانمی و نم دادی شغل م می داشت در شرکتش برا

باال   همبا  شی دو ابرو .هرخواستی کمک نم یها هم از کسلحظه  نیشده بودم که در سختر شهیهم
و   کردینگاهمان م یمن بود ،مخاطبش را آذر که کنارش سوال یرفت .همانطور که نگاهش هنوز رو

 سردر آورد،قرار داد. هیداشت از قض یکنجکاو سع 

 لطفا.  اریآب ب وانیل  هیبرام -

چشم و  زانیآو یفرستاده شده که با لب و لوچه  اهیکه دنبال نخود س دیدختر قد بلند کنارش فهم  انگار
از اتاق خارج شد.بهزاد همچنان نگاهمان  شیهابلند پاشنه یآمد و با صدا میبرا ظیبا غ  ییابرو
  یلیکه خ یلفنت یکه در جا بلند شد و به بهانه  دیچه از نگاه محمدشاهرخ فهم دمیکه نفهم  کردیم

داده بود و آرام   ی.باز لم صندلمیاز اتاق خارج شد.حاال من و او تنها شده بود زدی م دیبا  شیوقت پ 
  سوخت،دستی که تا مغز استخوانم م کردینگاهم م قی دق ی.جور ییای .چه ژست مافخوردی تکان م

.االن چه  کرد ی و نفسم را تنگ م آمدی چشمم م یمدام جلو شبشید یخودم نبود اما حس هم آغوش
 .یشگیهم ی نشست جا شخندشی د!نحرفها  بو نیوقت ا

 دروغ بوده؟  نمی...نکنه ا؟یدیدوره د ی و کل  ینس  تیف  یچند ساله مرب یمگه نگفت-

که من کردم چه بود؟او چه  یسرم را باالتر دادم،من دروغگو نبودم.اما واقعا اسم کار  ظیغ با
بهتر خودش و   یزندگ یبرا  گشتی بهتر م یکه در به در ماهها دنبال کار  یاز دختر  دانستیم

 . انشیاطراف

 شما ازم خواس.... یمن دروغ نگفتم ،زن عمو-

 پس؟  هیچ سی کتمان کردن دروغ ن -

 . شیحرفها قتیاز حق سوختمیو من م کردی برو بر نگاهم م هنوز

 من خودم کار دار..... -
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که   کردیرا کنترل م شی و داشت صدا دیر جمعه.وسط حرفم پرناها زی سر م یشد همان پسر عصب  باز
 .دمیدیفکش را منقبض شده م

تو خونم بعنوان پرستار نه خونه   ،نهیندار  یکار  چیه گهیگچ دستم باز بشه شما د گهیچند روز د-
 که؟ گمیم یچ  یفهمی .ممایشمشاد بعنوان پرستار ن

را    قتیحق دیصاف و راست بودنم.چرا با یبرا دادمیو در دل خودم را لعنت م  کردمی نگاهش م رهیخ
 .امدهیمردم ن  نی.صداقت به اانداختمی و خودم را از نان خوردن م گفتمیم

 خودته. لیمونه،می نم یحرف ای که مناسب رشتت قبول کن  یحاالم کار -

  یاز پسر  هیاز ثان  یدر کسر  توانستی صداقت بود.چه راحت م  نیع  شی کردم .حرفهانگاهش   مردد
 گفتمی بر سرش م ادیشود.کاش قدرت آن را داشتم و با فر لی رحم خونسرد تبد  یشاد و شنگول به ب

اما من قول داده بودم به رضا به   دمیکوبی و در اتاقش را محکم م رفتمیخودت و م هیکارت ارزون
  یدنبال جواب درست جیباشد!در افکارم هنوز گ  مایاز ن یکار هم مثل پرستار   نیدرامد ا ،کاشیفاط

 آب با لبخند باز مخاطب قرار دادش. یرا بر تن کرد و با آمدن آذر با استکان  شی بودم که جلد سرخوش 

 گوشزد کن.  فشویو وظ  شونیبه ا  نیرو بد یاشهیش ی از اون اتاقا یکی آذر ،-

 بود.  میآذر را برداشت و سر خوش نگاهش به مِن تسل یآب تعارف  وانیل

نکرده بودم و از چک   یهم بد نبود.تا حاال کار ادار  نی بود که آنجا مشغول بودم . همچ یدوم  روز
و مشورت دادن در مورد دستگاهها لذت   دادیم یینو یتازه در انبار که هنوز بو یکردن لوازم ورزش

پسر   کی دختر و  سالن بود و در کنارم چند ینقطه  نیتر یاکوچکم در گوشه  یاشهی.اتاق ش بردمیم
گچ  یو وقت شودیم شیدایپ ن یبعد از باشگاه و تمر دانستمی.او تا ظهر نبود و م کردندی کار م   گرید

 داخل شرکت.  یحت دمیدی او را نم  گرید د یشد،شایدستش باز م

فرنگ بود و عمال من باز هم تا سه چهار ماه   یعمل دوم راه یرفته بود و برا  شیخوب پ مای ن عمل
و بعد از باز شدن گچ دست محمد شاهرخ کجا   گفتمی م نی را به نسر ن یبودم و چطور ا  کاریب
 نی.اشدیم شدم،چهیآن دو نفر کوچک بود و من هم اضافه م یبرا یبه حد کاف امماندم؟خانه یم

بلندش از داخل اتاق   یهاخنده یآذر و صدا  یها یباز  س یشده بود و رئ میروزها نیا یمشغله  ارافک
که چند  یاعصابم بود.نگاهم رفت سمت آذر  یرو اشی آنچنان یهاپ یمحمدشاهرخ و بهزاد و زدن ت
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 یاشهیاتاق ش یاز ورود محمد شاهرخ نگذشته بود داخل اتاق او شد و حاال داشت نرم پرده یاقهیدق
.خودکار  شدمیم یزدن اتاق او حرص دی.هر کس مشغول کارش بود و چرا من از دبستی بزرگش را م

 یهایورود  یبلند باال  ستیکردم که آذر خواسته بود ل  زیم یرو یدستم را ناخواسته پرت پرونده 
داد وصل  ی عمه را نشان م ریوصل تلفنم را که بعد از مدتها اسم ن  یو کالفه دکمه سمی را بنو دیجد

 کردم. 

عمه بعد تماسش،آدرسش را فرستاده بود در مقابلش    ریکه ن  یکی روشن ش ک یتار شاپی داخل کاف
ر مقابلم با  و او همچنان مغموم د کردمی بود تر م  دهیکه تازه رس  یا وهیاز آبم  یینشسته بودم و گلو

  یگود افتاده بود.آه باز هم که مشک یچشمانش حساب  ر ی .الغرتر از قبل بود و زکرد یم یباز  اشی بستن
 سرش را باال آورد.  رمقی زدم.ب  شیرنگ ها قهر بود؟چند بار صدا یای بر تن داشت.چرا با دن 

 . یحالمو بپرس  یسرت شلوغه که وقت نداشت  نقدریچند بار بت زنگ زدم؟ا یدونی عمه...م--

 و غرق در چشمانم بود.   دیشنی را م میحرفها

 ها تنگ شده بود.چشم نیا یچقدر دلم برا-

  یدست جلو بردم ودست رو ارادهی غم داخل نگاهش.ب ی شد برا شی.دلم رکردی م  ریدر حپروت س  چرا
 دستش گذاشتم. 

 ..... ؟یعمه تو خوب-

بهم زدم.مثل آن  شی را برا  میدستها جانی ه ی.با کلاورمیو هوا درش ب خواستم از آن حال  مثال
 . یوقتها.مثل قبل.مثل کودک

بس!  گهیمن خب,د  شیپ یایتو هم م کنمی بزرگ رهن م یخونه هی گهیمن تا چند ماه د نیعمه بب-
 مونده..صبر کن خب.  کمی.باشه؟یکار کن خوادینم گهید

 .دیرا جلوتر کش  اشی نشد.رو از من گرفت و ظرف بستن جادیدر حالت و نگاهش ا یر ی تغ اصال

 . ؟آرهیرفت  ستهیاون پسر فوتبال  یکه تو خونه  دم یشن-

بود   دهیدر رفت و آمد بود و حتما از خانمش شن کردیکه او کار م یدر منزل  یخوردم .بهرحال سور  جا
 نداشتم. مقدمهی و ب نجایاما انتظار گفتنش را ا
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  یندارم اونجا.بجاش سور  یگچ دستش باز بشه کار  گهیچند روز د هیمنو فرستاد. یآ..آره خب،سور -
 بم داد..  یپول خوب

 ی.آه بلند کردی مقابلش نگاه م ی  رهی ت ییگردو زی از م ینامعلوم ینقطه   یدر فکر شد و رو غرق
انگار با   داشتی کنارش را بر م فیو ک  شدیبلند م یاز صندل  زی خمیو همانطور که ن  دیکش یکشدار 

 . دمیآرام صداش را شن زدی خودش حرف م

 نکن...هر چند..  یکه هست ین ینشو.خودتو بدبخت تر از ا کی به اون پسره نزد ادیز-

 و نفرت نگاهش. یز ی از ت دیکش ری در چشمانم زل زد و مغز استخوانم ت رهیخ

 حقشونه... یبدبخت  ایبعض-

درشت   یفقط نگاهش کردم.چرا نگاهش فرق کرده بود؟.با گذاشتن پول ذهنم قفل شده بود  که  انگار
 یام چش بود؟جدعمه  ایزد.خدا  رونیب  شاپی از در کاف  ی را کنار زد و بدون خداحافظ  یز،صندل یم یرو
 بی نطورعجی،چرا ا کردیآرام و کم حرف بود اما حاال انگار فرق م شهیبود،انگار!هم  شیطور کی
ام را عقب زدم و سمت در زنگوله دار  یگذشت که به خودم آمدم و با عجله صندل زد؟چقدریم

که   ینداشت ،پسر جوان ی،اصال حال درست کردمیم  شی دایقبل رفتنش پ د ی.با دمیدو شاپی کاف
کم و   تی جمع  نیزدم .از ب   رونیرا کنار زدم و در جهت مخالفش،از در ب  شدیهمزمان با من از داخل م

باز کرد و او داخل   شیرا برا یرنگ  اهیس نی موزیل  نیدر  ماش یکه مرد دمید ابانی ان خرو یهان یماش
از   اهیبزرگ س نی و آنقدر صبر کردم که ماش دمیدیمقابلم را م یدر عقب نشست.ناباور صحنه  نیماش
آنور   نوریا  نیموزیبا ل کردی عمه در آن کار م ریکه ن یاخانه یتمام خدمتکارها یعنیخارج شد. دمید
 رفتند؟ یم

  کردینگهبان آنطور فقط نگاهم م  ی.وقتدمیعمه به خانه رس   ریسوال در مورد ن  یو نگران ،با کل خسته
 داریبه حضورم آنجا عادت کرده بود.کار در شرکت و د یعنی دادی سالم طرفم سر تکان م یو به معن
  ازی گرم ن آبدوش  کیمن حتما به  ام کرده بود وخسته  یذهنم حساب شانیعمه و افکار پر ری عصر ن

 دهیباز بود.پس او هم خانه رس  مچهیشدم و به سمت واحد او رفتم در ن  ادهیاز آسانسور پ یداشتم.وقت
در را گرفتم و به عقب هل دادم و پا داخل خانه   یرهیو حتما نگهبان حضورم را اطالع داده.دستگ

  ینیپشت عقب نش مرابهزاد  که  ید و صداآرام پخش بو ک،یموز یگذاشتم.سالن روشن بود و صدا
 سالن متوقف کرد. 
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 هیفقط   ،اونیستیبهتر شده.......دس بردار داداش تو اصال مقصر ن   شیروح   یحرف زدم ،کل  مایبا ن -
 حادثه بود.

 ....از همه بدتر خودم. دوننی که همه منو مقصرش م  یاحادثه-

 از اولشم سر فوتبال رفتنت مشکل داشت ....  ،باباتیکرد نیبه خودت تلق نطوریتو ا-

رفته بود در را   ادمیآن دو را قطع،آخ!  یبستن شدن در پشت سرم مرا تکان داد و مکالمه یصدا
  بیعج یزهای چرا امروز چ اینبود.خدا زی جا  گریتامل د دم،پسیبودند من رس دهی پشت سرم ببندم.فهم

  ماین نیهم  یمحمد شاهرخ بود و برا ما،یروز ن حال و   دم،مقصریشنی م بیعج  یو حرفها دمیدیم
  شدیم یداشت طوالن  داد؟مکثمی العمل نشان مرا نداشت و در برابرش آنطور عکس  دنشیچشم د
زدم،چند قدم جلو رفتم     رونی ب ینی عقب نش واریرا مرتب کردم و از پشت د امیادار  پی فرم ت ی،مقنعه

 بهزاد متعجب شدم.  دنیو مثال از د

 ؟ دیی نجا یسالم....شمام ا-

دستش را   یوه یپا انداخت و بشقاب م ی.پا از رو شدی واضح سرخ م  دیمرد گنده هر وقت مرا د نیا
 .ستادیمقابل گذاشت و در جا ا یعسل ز یم یرو

 . نیآفر زنن ی حرف م  تیشرکت همه از کارگشت ف،تویبه آال خانم همه فن حر-

آذر جانت اما فقط به   یهادو روز از نطق  نیزدم ،در دلم جوابش را دادم که پوستم کنده شد ا  لبخند
،موزش را خرد   یو شلوارک ورزش  یمبل که با رکاب یلم داده رو الیخ یهمان لبخند اکتفا کردم.پسر ب 

 من جواب داد.  یبه جا کردیم

 !فنی همه فن حر ی تو هر کار  شونیبله ا-

  یلبش،ا یو دستش رفت سمت لمس گوشه دیخندیم  زیبرم داشت،نگاهم رفت سمت او که ر  ترس
سمتم تکان داد و  یول کن نبود.بهزاد سر  کردی نم میعالم و آدم و رسوا  شیبود،تا پ  ایحی خدا،چه ب

 : میحواس بهزاد را پرت کنم قط توانستم بگو نکهیا یمن دستپاچه برا

 اتاقم.  رمیم س یخوب ن  ادیمن حالم ز د یلطف دارن،....ببخش شونیا-
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عمه و جواب ندادن تلفن بعدش استرسم را باالتر    ری حال ن یاز درون آشوب بودم و غصه واقعا
 با هم آمد.  یبی بهزاد و او ترک یدادم که صدا  ی.به خودم تکان بردیم

 دکتر؟   میبر هیخاص  زیاگه چ-

 . یبش عادت نداشت  رون،ی کار ب هینیسنگ  رون،مالی ب میری شام م میبرو آماده شو ما دار-

من و او   نیتا آسمان مقابلم نگاهم کردم.بهزاد نگاهش ب نیو به دو مرد متفاوت از زم ستادمیا
به خودش  یو او حت دمیدیرخ بدجنسش را م میبود .ن  الیخی ب یاو یو من نگاهم رو دیچرخ یم

و   ندیمرا با او بب  یکس  دیترسی کرد؟نم ی اما از من دعوت شام م دادی زحمت نگاه کردن بمن راه نم
فکر همه   میرفته بود و او محمدشاهرخ سل  رونیب یادی لکه دار شود؟حتما که با دختران ز شهرتش

امتحان  رونیچون او را ب  یبا آدم مشهور   یهمراه امدی.کامل طرفش برگشتم.بدم نم کردی را م  شیجا
 جرقه نزند.  مانیفضا را عوض کند تا کل کل ها توانستی و بهزاد م میکنم،تازه تنها هم نبود

 د؟ یدار د،صبری معطل بش کمی  دیشا-

 جوابم را داد. نشستی م شیکرد و همانطور که سر جا  یدست شیبزند بهزاد پ  یاو حرف نکهیا قبل

 وقت،برو راحت باش.  میدار  ادیکه امشب ز یز یچ-

از او نبود فعال گفتم و به سمت اتاقم از   یکه جواب  یو با مکث  دمیدی او را به بهزاد م یغرها چشم
 باال رفتم.  یاشهیش یهاپله

حرفش افتادم که مرا ساده  ادیبودم.به  دهیبه خودم رس یگرفتم و سر حال تر از قبل حساب  دوش
زدم و رژ لبم    یکلبه یهیپشت چشمم سا یه بعد از مدت طوالن بود ک  یحرکت بزرگ  نیا دیو شا دیدیم

  یو روسر  ردمکنارم فرق باز ، پنهان  ک  یموها ریرا ز یچتر  ی.موهادمیلب مال یرو امه یاز سا رتری را ت
  نیداشتم ب یبود و جدال   ایاحساس دن نیترب یو سبزم را پشت سر گره زدم.احساسم عج دیساتن سف 

 فی.کگرفتی و دست خودم نبود که تمرکزم را از من م آمدی م  شیکه آذر برا ییهای افکار م و ناز 
  حی ترج دبلن یپاشنه کوتاهم را به جا یهارا در دست گرفتم و کفش امیی طال ری کوچک زنج
  ساعت ک یاتاقم انداختم و به سمت در رفتم تا حاال هم  یقد یننه ینگاه را به داخل آ نیدادم.آخر

وارد سالن شدم تنها او   یآمدم ++و وقت نییپا یاشهیش یهااز پله  اطی منتظرشان گذاشته بودم.با احت
شدم   مانیلحظه پش کیبدنش نشسته بود و  تیو شلوار اسپرت مارکدارش ساده،ف شرتی آنجا بود.ت
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مرا   کرد؟اگری خودش چه فکر م   شیبودم.پ  دهیبه خودم رس  نقدریشام خوردن با او ا  کی یچرا برا
و صورتش باز شد و سوت   دیاما د  گشتمی و ساده تر برم دمیدوی حتما که به طرف اتاقم م دیدی نم

 شلوارش گذاشت.  بیو دستش را داخل ج  دیکش یبلند

 !یوفتیراه م یکم کم دار -

حد معمولم به  از یادیبود که ز نی بخاطر ا  دی.شا دمیرا درست متوجه نشدم اما خجالت کش منظورش
در برابرش حفظ ظاهر کنم به سمتش رفتم و در دل  کردم ی م یبودم.همانطور که سع  دهیخودم رس

 رستوران نرفته.آه آال. دیبد دیند یدختره گفتی خودم را فحش کش کردم،حتما م

 لبم گذاشتم.  یرو یساختگ یلبخند

 من آمادم... -

 ...بستمیداشتم تار م گهید-

 را بمن کرد و جلوتر سمت در راه افتاد. پشتش

 . میبر-

مرتب و باال سمت کج زده شده بود و   شهیسرش مثل هم یباال یبود و موها ظی چه غل  عطراسپرتش
 .کردی م ادتریرا ز  تشیجذاب

 از بهزاد نبود.  یراه افتادم.اثر  دنبالش

 پس بهزاد؟ -

 اومد رفت.  شیپ یبراش کار -

قرار بود باهم تنها   یعنیشد،ی نم دهیرفته بود و د رونیال از در واحدش بو او حا  ستادمیکردم و ا یمکث
شد و با   میهاتازه وارد رگ  یجانیدارد.ه ادیز یخال  میکه گفت امشب را تا م؟بهزادیرستوران شام بخور

رفتم و در را   رونیواحد ب   ررا گاز گرفتم و دنبالش از د نمییلب پا  زدی که اسمم را صدا م شی صدا دنیشن
 بستم.

** 
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  یشام دو نفره  یشده بود برا ایبودم حاال مح دهیرا د رونشی که فقط از دور ب ی لوکس گردان رستوران
 یاشهیآسانسور ش م،سواریمثل او بود داخل شد ییپشت که مخصوص آدمها  یمن و او.از در مخف

  گدر بزر  م،خدمتکاریدیه رسک  یبود.به سالن اصل مانیپا ریحرکت شهر ز کی و در  ستادمیکنارش ا
 یها. ستونوارهایسقف و د یشدم از آنهمه منبت کار   ریباز کرد و من متح  مانیطالکوب شده را برا

  نیوسط سالن تزئ  یکه با شمع کار  دمیگرد آماده د زیم  کیبزرگ وسط چهارطرف سالن بود و تنها 
را   طرافم.ا  VIPبزرگ که نوشته شده بود،  ییسردر طال ی کجا بود؟فکرم رفت رو گرید نجایشده بود .ا

  یداشتند، حت یسخت  یمشهور هم چه زندگ یآدمها نیا  کردمی و فکر م  چرخاندمی چشم م یچشم ریز
 یگوشه  ییسکو یشمع باال نی بزرگ و قرمز با تزئ  ییانوی .پ  انیب  یز یچ رونی ب یعاد توانستندی نم

که   یصندلبود.پشت   ستادهیکنارش ا نهیکه دست به  س ین یسیسالن توجهم را جلب کرد و مرد موز
  یروام نشست .مردعقب داده شده بود نشستم و او راحتر روبه  میبرا یگر یتوسط مرد کت و شلوار د

لب گارسون   یلبخند رو یشگی منو را مقابلش گرفت و او بدون گرفتنش با گفتن همان هم گرید
و با   گرفتممقابلم را  یگرفته شده یمطمئن.منو تشیاز امن یپاتوقش بود و حساب  شهیآورد.انگار هم 

و من عاشق زرشک پلو با   شناختمی نم بای که داخلش نوشته بود تقر ییتشکر بازش کردم.نصف غذاها
باعث شد منو را   شیمنو را از اول دور کردم که صدا گری بار د کی.شدیسرو نم   نجایا ایمرغ بودم و گو

 کنم.و او را دعا   رمیبگ  نییپا

 حرف نداره،مثل خود مشهده. نجایا یهاک ی شلیش-

 زدم و منو را بستم .   یاسپاسگذارانه   لبخند

 . ممنون.شلکیهمون ش-

را   شد،فضایما نواخته م یکه فقط برا انویپ یزنده  یق ینگاهم را برد و موس   زی م یشمع رو  ناتییتز
عباس آقا و    یجگرگ یجا صفا چیمن ه  یبود اما برا ایمثل رو نهایا یکرده بود.همه  کیو رمانت ییایرو

خودمان را   کباری هر چند ماه  یام را نداشت که با رضا و فاط خانه  یسر چهارراه منطقه یچلو جوجه 
  یگاه مرموز او به من بود.هراز چند گاه ینگاهها جانشیمن خشک بود و تنها ه  ی.برامیکردی خفه م

.انگار  افتادی و به جان برنج داخل بشقابش م گرفتیاز صورتم م و نگاه  شدیصورتم م  یره ی خ تریدق
مانند   یبودم حس  دهیرا شن  اداو با بهز ی..حاال که صحبتهادیچرخی بزند و زبانش نم یحرف   خواستیم

  نقدریعذاب وجدان نداشته باش پس ا گفتیانداخته بود.بهزاد م شهیدر قلبم ر یدلسوز  ایترحم 
.چه حس کردی بود که خودش را مقصر تصور م  یبان بخاطر عذاب نامهر  یبه پسر عمو  تی حساس
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و    یپناه برده بود به سرخوش شیهابود که از سر لج با غصه  ییپسر بچه ها هی !در نظرم شب یترسناک
 دلش.  ییتنها  یشد برا شیدلم ر

 ؟ یرو دوس دار   نجایا-

 برداشتم و سمتش سر باال دادم. ییرا کنار بشقاب گذاشتم و با چنگال کاهو قاشقم

 اما خب.... هیدنج یجا یل یخ-

 کردن. ح ینگاهش را خواندم.چنگال را هم گذاشتم و با دست شروع کردم به توج  یو سوال  منتظر

رگ شدم و  بز یاده یچلو کوب  یو رستورانا یتو جگرک  س،منیمثل من خوب ن ییواسه آدما نجایخب ا-
  س،کلشوین  یکس نجایزنده....ا کینجا،موزیا ی.فضایدونیبا خونوادم اونجاهاس، م  ن یریخاطرات ش 

 ؟ یرزو کرد

 را برداشت و به دهن زد.  کشیشلیاز ش یا.تکهدهیرا فهم میتکان داد که مثال حرفها یسر 

مگه   بودی اگه شلوغ م نجایه،ایخلوت چه نعمت یجا  نیکه ا یفهم یم یمثل من باش  ییآدما یجا-
،دور از چشم طاهره بانو تو   مایمنم درک کردم اون قد یگیکه م مییزای....اون چ؟یبخور  یز یچ شدیم

و   فروختی م فیکث جیکه ساندو ییهادم دکه  میپالس بود مای من و بهزاد و ن میومدیراه مدرسه که م
 . دادیواقعا حال م

با دستمال دور دهانم را پاک کردم و با    یجانیده بودم که هکر دایرا پ  نمانیمشترک پ یتنها نقطه  انگار
 ذوق بچگانه رو به طرفش بردم.

بار اولم خود رضا منو برد   شد،اصنی نم  میرفتی عباس آقا نم یجگرگ  کباری یا من و رضا هفته  یوا-
 سر چهارراه بود.... ید یکه عاشق چلو کوب یاونجا.فاط

از   زدمیآن روزها.هنوز حرف م  یدوباره  یتجربه یبرا دیکشی عالم خودم غرق بودم و واقعا دلم پر م در
و من   دیخری م  جیساندو میبرا  یواشکیکه   یدوست نداشت و بابا عل رونیب یکه غذا  ینیری مامان ش

 یه یبق یلوج  دامیم یو فردا در مدرسه چه پز   زدمی کوچک از آن نم ی ناخنوک یتمام شب تا صبح ،حت
 امی واقع لی رفتن سر مزارشان و باز غم حال خراب تنها فام یو دلم پر از غم شد برا زدمیها.حرف مبچه 
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  زیو اخم ر کردی چرا او مقابلم دستانش را با  دستمال سفره پاک م دانمی عمه به جانم افتاد و نم رین
 و قصد بلند شدن کرد.  دش زی خمینگاهم کند ن نکهیصورتش کامال معلوم بود و بدون ا

  یجگرک  یبا همون آقا رضا بر  اد،ی جاها به مزاجت خوش نم نجوری.انگار امیپاشو بر  یشد ریاگه س-
 .چسبهی به دلت م  شتریعباس آقا ب 

  یرفت که کم  یمت چند گارسونزد و س رونی ب  یبزنم ،از پشت صندل  یمنتظر باشد تا حرف نکهیا بدون
کرد؟آقا   ینطور یچرا ا نیشلوارش درآورد.ا  بیپولش را از ج فیبودند و ک ستادهیآنطرفتر از ما ا

بلند شدم   ا اش سمتم از جبدهم.با نگاه دوباره   حیرضا؟ناباور نگاهم دنبالش بود.اصال اجازه نداد توض
مدل  نیاکت بود و با گاز دادن به ماش س ری کوچکم را به دست گرفتم و سمتش رفتم.تمام مس فی.ک

ام غنج دل دخترانه نجایو از شر من راحت شود و ا میتا زودتر به خانه برس  کردی م  یسالش  سع
 پروایچه ب  نمشاد درو یدهد و أال  حیتوض  شیقصد نداشت لب از لب باز کند و برا طانیو ش  رفتیم

  تفاوتشی رخ ب  میبه ن گرید یباش.نگاه یخوب یمنتظر خبرها گفتیو مدام م دیخندی بلند بلند م 
را بلند باال برده بود گوش   شیگذاشته بود و صدا نشیماش  ستمی که تازه داخل س یقی کردم.و به موس

 دادم.

 *** 

ناهار شرکت را هم وقت نکرد بخورد و گفتم  دمیسوخت،د شیمن بود دلم برا  ری!تقص فکریب یدختره 
تا با خانم تنها باشم   کردمیدست به سر نم  یل داده باشم.کاش بهزاد را الکبه او حا یامشب کم

 رکه د  ی.دختر خواستی دختر سرسخت را م نیا شتریوشناخت ب آمدی دلم با من راه نم دانمی .نم
چه  دانستمی را قبول کرد.نم امیشنهاد ی،کار پ عیو در عمل مط  زدیم ادی شرکت مقابلم با چشمانش فر

 . گرفتی مرا م شدمی غرق آنها م  یچشمانش بود که وقت یاه یداخل س یامنظومه

داشت   یمثال!اصال رو چه حساب ی.که چ زدیداشت لبخند م  یرکیز  ریسمتش کردم.ز یچشم ری ز ینگاه
بود   شانیشهر آرزو  نیا یتک خترها د،تکیخندیمن م شی خب حتما به ر  کرد؟آرهی م یبا من باز 

!باز  زنهی عباس آقا با آقا رضا حرف م یباشند و خانم نشسته از جگرک یی جا  نیهمچشب را با من  کی
 دختر با چند نفر دوست بوده؟  نیبود؟ا یرضا کدوم خر  نیا

  یرو شتریرا ب  میشدم و پا یآال سمتم که کفر  موردیب  یسکوت و گاه لبخندها ایفکرها بود  نیا اثر
  شیتا حاال پ میمحمد شاهرخ سل دیشا ایهم توقعم از او باال رفته بود  دمیفشردم.شا نیپدال ماش
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کنده  جااز  شتریب  نیمحبوبم بلند شد و ماش یبود.از اگزوز صدا اوردهیکم ن نطوریا یدختر  چیه
بود اما با گاز   دهیترس میدختر  کنارم  رفت که از سرعت باال یشد.نگاهم رو به رو بود و پوزخندم برا

 . آوردینم  شی به رو  فشیک دنیو چسبگرفتن لبش 

 

آذر در هنگام  یطناز  یو حت دادی م یل یو یلیهنوز ته دلم را ق شبیدخترانه از شام د نیریش  حس
را از  جانی پر ه زیر  یبه اتاقش،نتوانست لبخند ها وهیبزرگ آبم  یوانیورود محمد شاهرخ و بردن ل

از  سوال نیا دنیبا پرس شبیبار از د  نیهزارم یمن حساس شده بود؟برا یاو رو یعن یلبم بردارد. یرو
  یمن هم روز  یامکان داشت ورق زندگ یعنیرا با ضرب گاز گرفتم. نمیی خودم دلم ضعف رفت و لب پا

 گشت؟ ی برم

 یدستگاهها  ستیبودم تا ل  ستادهی اتاق آذر، پرونده به دست ا زی بود و من در کنار م یآخر ادار  ساعات
مرا االف کرده بود و تازه   قهیخودم کنم.ده دق یدفتر  ستمیو آنها را هم وارد س رمی چند ماه قبل را بگ

  یخردل یمانتو وبلند  یپاشنه یهاسپرده.با آن کفش  یسپهر  یها را به آقاآمد آن  ادشیخانم 
ود و من  ب ن یری عطرش ش یسالن رفت،بو گریطرف د یهاکوتاهش،با عشوه از کنارم رد و سمت اتاق 

.چشمم هنوز دنبال آذر بود  کردیبو را استشمام م نیا کی که از نزد یفکرم رفت سمت محمدشاهرخ
  فیتعر شی برا  ییزهای چ جانیآمد.با ه رونی به دست ب  فیک شهیکه در اتاقش باز شد و با بهزاد هم

ود اما  ملموس ب افه،حرکتشیاحساس کردم که رفت تو ق  قیچشمش به من افتاد ،دق یو وقت کردیم
دستم را به خود چسباندم و جواب بلند کردن دست بهزاد   ی.پرونده یادیسرخوش ز شهیهم یاو یبرا

  یرو اشی.کت اسپرت آب کردیامروز که سالمم م یشد دو بار برا نیسالم با لبخند دادم.ا یرا به نشانه 
.چند قدم دادی نشان م  شتریرا ب  دشیبه تن داشت که پوست سف  رهی ت  یآب شرتی دست بهزاد بود و ت 

  ری .ناخواسته دست بردم زآمدیعطر مارکش کل فضا را گرفت.انگار سمت من م  یکه برداشت بو گرید
خراب   یلیانگار وضعم خ اینه؟خدا  ایمرتب بودند  میهایو دلم شور افتاد که چتر  امیخاکستر  یمقنعه

شهر.آخه من کجا و   یکرم شده بود به چشم آمدن در نگاه پسر مشهور ممنوعه فکر و ذ  های بود که تازگ
.هنوز اخم  د یلباسش را باال کش  یقهی یرو نکیو ع ستادیا امی کجا؟در چند قدم میمحمد شاهرخ سل

 بود.  اشی شانی پ  یرو ی نامحسوس زیر

 . امی م روقتیدعوتم ،احتماال د یکار  یمهمون هیمن شب -
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  گوریف  تیبا جذاب میبخاطر ژست مقابلش بود که برا ایشدم  یخفه چنگ به دلم انداخت.حرص   یحس
سانتال  یاز دخترها شدی برود و حتما که باز دور و برش پر م  یگرفته بود.شب قرار بود مهمان 

.حتما که  دادمی و جوابم را  م زدمی.خودم با خودم حرف م رفتی مانتال.خوب بم من چه!بدرک که م
و حواسم را جمع که دست و پا شکسته جوابش را ندهم  کردمی شده بودم.فکرم را جمع م  نهواید

ام را دخترانه  یهاطنت یبه سرم زد و تازه داشتم   ش یطان ی ش یبفهمد دمغ شدم.فکر  گذاشتمی م دی.نبا
 میهابه لب الیخ یسرخوش و ب   یو لبخند دمیتر چسب بغلم را محکم  ی.پرونده کردمیکم کم کشف م

 آوردم. 

 .رونیب  میِا!خوش بگذره!راستش منم امشب با دوستام قرار دارم بر-

را   یواقعا پسر غد  ایبود.من خل شده بودم  یدنیدر آن لحظه د اشافهیکه ق یرا بازتر کردم و وا  شمین
من  یرو میمحمد شاهرخ سل ای کند.خدا یداشت حسادتش را مخف یدر برابرم داشتم که نابلد سع

  را بنشیر  نکیحرکت ع کیبه خودش داد و در  یهو؟تکان یشد  یتا حاال؟اصال چ  یراش داشت؟از ک ک
 رفتن.   یلبش پا گرد کرد برا یبه جا کرد و با پوزخند روچشم جا  یرو

 به آقا رضا.  نیعباس آقا!سالم برسون یجگرک دیری خوش بگذره...حتما هم با دوستان م-

من رو کرفت و سمت بهزاد رفت و هر دو به طرف در خروج  از  یرا باال برد و بدون معطل دستش
حسادت   یبهزاد را با باال دادن کوتاه دستم دادم و دلم غش رفت برا  یحرکت کردند.جواب خداحافظ

وقت در تمام   چیبودم که ه یحس یفته ی و من ش دمیجو  یرضا،لبم را از خوش  چارهی اش،بمردانه زیر
 عمرم نداشتم.

 دختر جون.  یخندیباشه،با خودت م  ری خ-

کاشتش، چپ چپ نگاهم  یپر مژه  یهاروام پرونده به دست ظاهر شده بود وبا چشمروبه  آذر
ام رو گرفته شده شیپ یسمتش لبخند زدم.پرونده  پروای .حتما او هم به عقلم شک کرد.بکردیم

 . دمیکش  شیرا،پ

 ...رهی خ-

 خودم رفتم.  یاشهیزدم  و سمت اتاقک ش یگرد کردم ،عقب  یتشکر 

 ؟یگی م یجد-
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 باال انداختم. یاکردم و شانه  نیی را داخل آب استخر باال پا میپاها

 کنهیکارشم خودش م یه یخوره،بقی نکردم.آقا دارو نم یکه اومدم عمال کار خاص  یاوم.واقعا از روز -
 حموم بردمش.  ی.فقط چند بار 

،لب استخر نشسته بود و بدجنس سمتم نگاه کرد و   یس استخر دامنبور کنارم در لبا دیسف  دختر
 ام زد. به شانه یاطعنه

 پِک؟آره!  کسی شکمش س-

ام گرفت.بودن با ان لباس در  داده بود ، خنده شیهاکه به چشم یچپ نگاهش کردم و از حالت چپ
تا مچ در آب سرد استخر،لرز به جانم انداخته  مانیو بودن پاها رفتی م  یکی آن وقت ،که هوا رو به تار

  ی اش راضیی که دا زدیداد م یپشت گوش جانی بود.هنوز داخل شرکت بودم که نسترن زنگ زد و با ه
بگذراند و از بدو ورود فکر همه  میمحمد شاهرخ سل یهمن در خان شیشده و قرار بود شب را پ

  یبا او داخل استخر ،خوش باشم.آب تن ی را کرده بود که با دو لباس مرا مجبور کرد چند ساعت  شیجا
پر   ترنرفته و بودن نس یکار   یاو آنشب مهمان  دانستمی که م یبود خصوصا وقت  دهیچسب  یحساب 
  رفتیو حواسم م دمیخندیم دنبال او کم کند.کنار نسترن مو فکر میاز حال و هوا توانستی چانه م

  زی ر ینورها ری در آن حال،ز وهیدر مقابلش. خوردن آبم بایو رقص آن دختر موبور ز یقبل  یسمت مهمان 
با   نیکه نسر های فو چه سل دادیبودن دست م  یحس الکچر   یو زرد در آن ارتفاع  ،به هر آدم دیسف

داشتم   ازین  یطوالن  یها از دستم در رفته بود و واقعا بعد از مدتهاطنزش از ما نگرفت .لحظه  یحرفها
گل انداخته بود که باز گذر زمان از دستمان در   یاو از خانه شمشاد حساب  یها. صحبت یخوش نیبه ا

شد.   ظاهر  یورود یپشت سرمان  در آستانه قایکه محمد شاهرخ دق میبه خودمان آمد  یرفت و وقت
آب   ری گردنش گرفت و خودش را تا گردن ز یدستش را جلو د،دویکه کش  یبنفش   غیبا ج  نینسر

 انداخت. 

 آفتاب بدم خدمتتون.-

جذب را در مقابل نگاه    یشدن با آن لباس صورت دهیتاب د نکهیا ای بود  نینسر  غیاز حول ج دانمی نم
چه   نجایا ن یآب بردم.ا ریکردم و خودم را تا گردن ز دیرا تقل  نیحرکت نسر قاینداشتم که دق  طانشیش
.چقدر زود  کرد ی م جخر  تی دخترها جذاب یدلبر  یو برا بودی م یدر آن مهمان دی. حاال حاال ها با کردیم

 برگشته .
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از   جیو من گ یپ یغرق در خوشت یگل انداخته بود و معذب با ترس به او  یحساب نینسر دیسف  صورت
 . کردی ه رد و بدل منگا اشموقعهی حضور ب

 زود تموم شد! تونیمهمون -

چه رنگ  کردمی نگاهش م قیکرده بود و حاال که دق زی شانه آو کی یدست رو کیرا با  کتش
 .آمدی م اشلهیبه چشمان ت یخاکستر 

 . یرونیب  قاتی....گفتم االن با رفایگو گذرهی بد نم  نی برگردم؟....به توام همچ یناراحت-

چرخاندم .دختر سر زبان دار در   نی بود.سرم را سمت نسر نینسر یاش روو اشاره  زدی بدجنس م  لبخند
 یبودن را در خانه  یحسش با لحن محمد شاهرخ همچون من،اضاف دیبرابر او معذب شده بود و شا
 کند.  حی او القا کرد که خواست توج

  نیدونیآال...م ش یپ امیاجازه دادن بشمشاد خدمتکار حاج خانومم،امروز...بم  نم،خونه ی من ،من نسر-
 دلم براش تنگ ..... یل یو من خ میهست ی م یصم  یلی ما با هم خ

  زیبرگرداندم سمت محمدشاهرخ که ر  د؟رویچی م یکبر  ی.چرا صغر دمیکش یگرفتم و پوف نیاز نسر رو
جور مواقع صورتش   نیداشت.ا کرد،نگاه ی به دختر پر حرف داخل استخر که همچنان صحبت م قی،دق
پاشنه روبه   یو او آرام چند قدم سمت استخر برداشت.رو زدیهنوز حرف م   نی.نسرشدی م تریجد
 ،او را مخاطب قرار داد. شیرووا رفته از حرکت پسر جذاب روبه  نینسر یج ینشست و وسط گ نینسر

 ؟ ییازش گفته بود تو مایخونه شمشاد که ن نیپس نسر-

معنادار محمد شاهرخ به   یاز نگاهها اوردمیرا به وضوح شاهد بودم و سر در ن نی ماندن دهان نسر باز
  نیچه وقت ا دم،االنیکشیادکلنش، آن را باال م یآن دو داشتم و با ولع دلتنگ عطر بو یاو.نگاه رو

  ییدر ،جا  رفبه ط ن ینگاه من و نسر یازنانه  فیظر یصدا اما،نسترن؟ب یبود وقت نشناس! ن زهایچ
چرم   فیبود و با ک ستادهیاش ادر آستانه یبا کت و شلوار مارکدار و آنچنان  کی و ش  فیظر یکه دختر 

 شد. دهیکرم دستش ژست گرفته بود،کش

 ! یاونجا رو ندار  یحوصله   کردمی!فکر میمهمون دار  یز،نگفتیمحمد شاهرخ عز-
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مثل سقوط  یاپاشنه ،نشسته بود .حس مسخره  یاو که هنوز لب استخر رو  یناباور رفت رو نگاهم
نگاهم را حس کرد که  ینیو حاال ..چقدر احمقم من.سنگ کردمی سرتاسر وجودم را گرفت،ظهر چه فکر م

  شخودم را دلخو دیبابود، یاد یز  یلیخ  میکه برا ییاز او دمیچشم بسمتم گرداند و من نگاه دزد
  نی.به سمت نسرریناپذ یر یحرفها بود و س نیاز ا تراش ی.او عدادمی مضحکه قرار نم یو الک کردمی نم

 و دلهره نگاه کردم.   یجی غرق در گ

 ...هوا سرد شده.رونی ب میای بهتره ب  نینسر-

آنجا را   دیما به مرد مشهور مقابل فهماند که با  یتوانست،تند تند سر تکان دهد . تعلل هر دو فقط
 .مکث کرد،از جا بلند شد و سمت دختر پشت سرش ،برگشت.میترک کند تا ما از آب خارج شو

 . ارنیب  یدنیبرامون نوش زنمی روم،زنگ م یوی ت  میبر  اینا،بیم-

  یاو را همراه یداخل استخر انداخت و همانطور که ناراض سمت دو دختر  ی پرسش ینگاهم ین نایم
 آرام کنار گوش محمد شاهرخ نشست.  فش یظر یصدا  کردیم

 دارن؟  کاری خونت چ  ن؟تویک نایا-

خودم داشتم و مدام در   یدر وجودم چنگ انداخت که نسبت به ساده لوح  یلحظه حس نفرت  آن
 ا و تو کجا.او کجا و تو کجا.او کجا و تو کجا... است،او کج میمحمد شاهرخ سل  کردم،اوی ذهنم تکرار م

  یزندگ ط یشرا  ایبا خودم لج کرده بودم  دانمی را پر کرده بود.نم میروزها نیبچگانه حال ا یلجباز 
و غرق در کار   یو خشک  تیجد نی.هر چه بود اگرفتی تاب و رمق را از من داشت م  گریسختم که د

و  همروزها داشت دلش را به و نیکه ا شهیتا آن دخترک ساده لوح و عاشق پ  آمدی به آال م  شتریب
بودم و خانم هنوز   ستادهیآذر پرونده به دست ا زیبود که کنار م  قهی.ده دقکردی او خوش م  الیخ

  زشیبود که سر م یبار دوم نیبردن پرونده به اتاق شازده و گرفتن امضا،ا  یبود برا  اوردهین فیتشر
 شبیو تمام د میزد  رونی از خانه ب نی.صبح زود با نسرانداختی و او کارم را عقب م  شدمی حاضر م
  یدن یروم ،کنار او نشسته بود و با متانت خاص خودش نوش یوی بود که در اتاق ت  یینایم شی فکرم پ

 داری هم ب نیکه رفت.نسر دم یبسته شدن در واحد فهم یبودم که از صدا  داری.هنوز ب کردی م لیم
 یو مغموم تو  رفرو به آن رو ،کم ح   نیمخاطب  محمدشاهرخ شده بود انگار از ا یبود،اما از وقت

زده شده بودم که خودم خجالت  شی پ یخورده بودم و به نوع  یخودش رفته بود.آنقدر ضدحال بد
د  را بکشم.حتما شناخت محم  مایاو و ن یزبانش نوع رابطه  ری باالخره از ز کردی نم  یار یام حوصله 



 را باور کن  طانیش

143 
 

 نیا یحال بهبود رد یمای دختر از ن  نینبود تنفر ا لیدلی داشت و حتما که ب  یلیشاهرخ از او دل 
و   یلحن صحبتم و فشردن دستش به آرام  دیاتوبوس رساندم .شا ستگاهیروزها.با آژانس او را تا ا

آن حجم از غم درون نگاه   دنیدحال خرابش بودم. یمتوجه شبیلبخندم به طرفش فهماند که تمام د
 من باشد؟  ی دگزن  دیجد یهاو که بود که همدرد زار تجربه  کردی دختر مرا آزرده م نیا

به او از او رو برگرداندم که  محلی محمد شاهرخ آمده بود،ب  یاز آمدن آذر خسته شدم.از وقت یکفر 
  دهیش،چپیبا صد قلم آرا یسیف یسرم شلوغ است.دختره  یحضورش نشدم و حساب یمثال متوجه

  و دمیخواب به چشمم ند یارا با فکر، ذره شبی.کل دکردی م  یبود داخل اتاق و معلوم نبود چه غلط
 مینشان دادن خودم داشتم ،ن الیخی در ب یبود؟سعیزجر آور م  نقدریا میبرا دیبودن دختر با او چرا با 

شده،باز خونم را به جوش آورد.  اثر   دهیکش یانداختم و پرده  اششه یسمت اتاق ش گرید ینگاه کفر 
بلند پا   یهاو با قدم  گرفتیاز عقلم فرمان نم  میخون به مغزم که پاها دنینرس ایبود  یخوابی ب

 یبهزاد در را باز کردم و کامل داخل شدم.وا یبلند به در و صدا یاتند،سمت اتاقش رفتم و با تغه 
آذر   کردمیبودمش؟فکر م  دهیلغو شد.چرا موقع رفتن ند میلحظه زمان برا کیبهزاد هم داخل بود؟در  

و   دمیخونم را به جوش آورده بود خجالت کش   شیپ یقه یکه چند دق ییو او تنها باشند و..از فکرها
.کامل داخل اتاق بودم و  آمدی تا خود آذر م کردمی صبر م  شتریب  دیحرکت را زدم.با نیچه شد که ا هوی
دستم را با فشار سر انگشتانم مچاله کرده  یو پرونده کردمی آنها فقط نگاه م یبه هر سه  رهیخ

تاپ  کنار محمدشاهرخ خم بود و با لب  زاد. و حاال بهدمیکشی را م یگر ی د زیبودم.من انتظار چ
.نگاه هر سه دادی م  حیتوض  زیمقابل م یکاناپه ینشسته رو شیدر آرارا به او و آذر غرق   ییزهایچ
حرکتم استرس    نیمن بود و من دست و پا گم انگار کلمات را هم گم کرده بودم و شرمنده از ا یرو

 گرفته بودم.

 آال!حالت خوبه؟-

و نگران مخاطبم قرار داده بود.محمدشاهرخ موشکافانه تکه   ستادیسمت بهزاد رفت که صافتر ا نگاهم
 یخشکم کردم و پرونده  یآب دهانم را وارد گلو ی.به سختکردی بزرگش داشت و براندازم م یبه صندل 

 داشته باشد.  یکردم کلماتم  با  حرکات دهانم همخوان  یو سع دمیدستم را جلو کش

 .ن ...پرونده.....امضا....ی...انیا-

 کارم را چطور جمع کنم.  دیبا دانستمی نم  قای ناجور و پر از خجالت دق یز حرص،پر از فشار فکرهاا پر
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 .گرفتمی ازت م ومدمیم یبودی منتظر م رونی بدش به من خانم رحمان.همون ب-

چشم آن   یبرداشت و  عمال پرونده را از دستم چنگ زد و جلو   زیتند سمتم خ یهابا قدم  نیخشمگ  آذر
  کردیم  یمحمد شاهرخ نشسته بود و سع یهالب یکه رو یز یر یپولم کرد.خنده کی یدو سکه

  یلوج شبید ینایتمام حرصم از خودم را،از او را،از م شهیاز هم تریکنترل کند،کفر   شتریخودش را ب
  کردینگاهم م  یکه هنوز داشت عصبان  یهم فشردم،صافتر مقابل آذر  یچشمم آورد.دندان رو 

 .ستادمیا

امروز من موندن و  یبار دوم،کل کارها یمنتظرتونم،اونم برا رونی ب سیده دق قا ی خانم محترم من دق-
 . یو کارشونو انجام بد یایب  یصبر کنن تا شما هر وقت دوس داشت توننی مردم نم 

  نیگذاشته بود و نگاه ب زی م یگرد دست رو یو او ناباور با چشمها کردمی نگاهش م یجد همانطور
 . کردی مرد داخل اتاق ردو بدل ممن و دو 

 د؟یدی ...شمام د؟یحرف بزن ی نطور یبا من ا یکن یجراعت م یتو .تو چطور -

محمد شاهرخ دهانم را  یدر چشمانش بودم و آماده تا باز جوابش را بدهم که صدا رهی مصمم خ هنوز
 بست. 

 امضا کنم.  ار یآذر،پرونده رو ب  ه،خانمیکاف-

 او رفت. زیداد و چند قدم سمت م یظاهر  تیمعصوم اشافهی تر به ق ناباور

 که نبودم دختر جون... یچطور با من رفتار کرد؟...من تو جلسه بودم .دنبال خوش گذرون  دیدیشما د-

نه   هیبق دیسمت من بود.شا کرد؟صورتشی چند سال از من بزرگتر بود که مرا دختر جون خطاب م  مگر
با محمدشاهرخ  و تمام   شی را از رفتارها میهایدق و دل که باالخره   دانستمی اما من  خوب م

 .کردمیم هیتصو داد،داشتمی که مرا م  ییحرصها

 ! نیتمومش کن-

محمد شاهرخ ،پر از    یدوباره  دی تاک یو هنوز دهان باز نکرده با صدا  دیکامل سمتم چرخ یحرص آذر
از کنارم رد   مییبه سرتاپا  نهیاو گذاشت  و با نگاه پر از ک زی م یرفت، پرونده را رو زشی حرص،سمت م
داشت    شبیدکه از  ینشدن بغض یحفظ ظاهر بود و خال   یرو امی زد.تمام سع رونی شد و از اتاق ب
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هنوز صاف   یچقدر تلخ است.جد بایز الی تقاص آن همه فکر و خ دانستیو او چه م کردیام مخفه 
که پرونده را طرف   دیخندی صورت محمدشاهرخ بود.صورتش  نرم م یبودم و حاال نگاهم رو ستادهیا

را   نکشیع اد ماجرا لبخند داشت.بهز نیا ی.کجابردی هم لذت م گرانیاز بحثم با د ی.حتدیخودش کش
 و سمتم قدم برداشت.  کردی م  زیتم

 بدعنق خانم.  یبش سخت گرفت  ادیدست تنهاس...ز چارمی رو دوش آذره،اون ب  ایهماهنگ شتریب-

  یشده بودم که به هر در   یمنطق یفکر و ب  یب یامروز آال یبرا دانستمی انداختم و م نییرا پا رمس
 . کردی آرام کنم. بهزاد هنوز صحبت م سوزاندیکه وجودم را داشت از عمق م  یتا حرص  زدمیم

و فروش   دیداره.خر نسیزی حالت ب  شتریسرشناس،ب یمهمه از آدما یمهمون هیهفته  نیآخر ا-
اون موقع گچ دستشم باز   ه،تایشب مهم  یلیمحمد شاهرخم خ ی...بران ی...ماشگریکن،بازی باز
 خوبه. تمیروح ی...برا؟ی ایب ی.دوس دار شهیم

نگاه تاسفم را انداختم.حتما که در   کردی با احترام با من رفتار م  شهیکه هم یباال آوردم و به بهزاد سر
  شدیهفته گچ دستش باز م نیکرده بودم و او چه خوب حال خرابم را درک کرد.آخر ا یرو ادهیرفتارم ز

سرم ،   یآوار شدند رو  اهآواره.غصه یبدون او،آال یآال  شدمیمانده بود و من م گریو فقط چند روز د
حرفها نبود که   نیو ا  یحال مهمان میروزها نیخواستم دهان باز کنم و از دعوتش تشکر،حال دل ا

 . دیما را سمت خودش کش یاو نگاه هردو یجد یصدا

 . سیخوب ن شونی ا یاون جور جاها برا-

 .اسشهیچه خبره اونجا؟مثل هم س؟مگهیچرا مناسب ن--

او و بهزاد متفکر   نی.نگاهم را بندازد یسمت ما نگاه ب  نکهیبدون ا زدیدستش را امضا م ریز یپرونده  
از او نداشت.آن   یروزها دل خوش ن یا یاغی یو آال گرفتی م میمن تصم یردو بدل کردم.داشت به جا

 دادم. رارمخاطبم را بهزاد ق  شتریلجبازم باال آمده بود که مصرانه سمتش چشم دوختم و  ب یرو

 !رنیگیمنو دست کم م یانهی کال تو هر زم شونیا-
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 امینگاه سمتم کرد.تمام سع یباال،جد ییپرونده ثابت شد،سرش را باال آورد و با ابرو یرو دستش
 یبرا اشله یشدن در چشمان ت ره یکه خ  دانستیاما که م رمی بود که نگاه مصمم را از او نگ نیا یرو

 یگوشه شخندیزد و ن  ی.تکه به صندل  دادی م یانگشتانش باز  نیجان دادن.خودکارش را ب یعنیمن 
 نشست.   یشگیهم یلبش جا

 کار پروندت تمومه.-

  یحرفها بودم.با قدمها  نیحرف و لحن ،قائله را ختم کند اما من سرتق تر از ا نی با ا خواستی م دیشا
برداشتم.کاش با قلبم صادق بودم و کاش    زشی م یمحکم جلوتر رفتم و بدون نگاه به او پرونده را از رو

و درست   ردمگرد کخودم هستم.عقب یچقدر دلم وهمت را دوس داشت و  چقدر شرمنده  یدانستیم
 .ستادمی بهزاد ا یدر چند قدم

 .گذرهی خوش م  ام،مطمئنمیآخر هفته م  ،منیر یش یممنون از دعوتتون آقا یل یخ-

آذر از مقابل    یو حرص زی ت ینگاهها ری از اتاق خارج شدم.ز یبه لبخندش زدم و بدون معطل یلبخند
انداختم و  زی م ینشستم.پرونده را رو زیخودم شدم و پشت م  یاشه یگذشتم و وارد اتاق ش زشیم

 .با خودم چند چندم؟کردمی دستانم گرفتم.من داشتم چکار م نیسرم را ب

 

 

شرکت را   یطبقه یجلوتر سوار آسانسور شدم و دکمه   یرا زدم .کم تمو یشدم و ر ادهیپ  نیماش از
دستم درست   ناتیبرگردم.معا یاحرفه  یکوک بود و دوباره قرار بود به زندگ  فمیک  یفشردم.امروز حساب

که دو  م سوم چهارم بود ی.طبقهشدمی راحت م  یهفته از شر گچ لعنت نیجواب داده بود و تا آخر ا
طبق معمول دست دور گردنم انداختم و باا آقا   دندی که مرا د نیجوان وارد آسانسور سدند و هم

  ادهیام کردند.خدا ا شکر زودتر از من پدر پاچه  ی،سه چهارتا عکس سلف  میآقا شاهرخ سل میشاهرخ سل
  تیبود تا جذاب هخسته کننده شد میاما دگر برا ینیچن  نیا یعادت داشتم به رفتارها  بای شدند،تقر

اش بود که صفحه  یو چشمم رو  دمیکش رونی کتانم ب اه ی شلوار س  بیام را از از ج  یداشته باشد.گوش
.چشمانش  دمیکه در باز شد،آال را مقابل در ،منتظر د نیو هم  ستادیشرکت ا یآسانسور در طبقه 

بود و تند    مناخن شستش معلو  دنی.استرسش از جودی قرمز داشت و صورتس مثل گچ سف یهارگ 
و با باز شدن در آسانسور او هم متعجب نگاهش   کردیو پا آن پا م  نی.مدام اشیتند تکان دادن پا
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زدم و  رونیاز آسانسور ب  جیرفت؟گ ی حال کجا داشت م  نیبود و با ا یثابت شد.االن ساعت ادار 
 سمتش برگشتم.

 حالت خوبه؟ -

و حاال   شدی م  شیطور ایدختر تازگ نیتند تند تکان داد و خودش را داخل آسانسور انداخت.نه ا یسر 
و   زدیبود بدعنق م ی.دو سه روز گرفت ی م دهیچطور هنوز مرا ناد نی سرخ،بب یهاعجله و چشم نیبا ا

آن  یادعو گفتی حس م دانمی و نم  کردی .مدام با اخم براندازم م کردی م یمعلوم بود که از من دور 
خوشم    شیزی از تعصبات ر ییجورا هیو  خوردی .ته دلم قلقلک مشدیروزش با آذر مربوط به من م

و مقابل چشمان متعجبش   دمی.هنوز در آسانسور کامل بسته نشده بود که خودم را داخل کشآمدیم
 حرکتم بود. یرهی و او هنوز خ خورد ی .تلفن در دستش مدام زنگ مستادمیا

 خودشو کشت.  یدیخوب؟...چرا جواب نم  یگی حال م نیتو به ا-

وصل تلفنش را فشرد.چرا تا حاال دقت نکرده بودم  یخودش آمد که چشم از من گرفت و دکمه  به
گاه   نجایشخص پشت خط را آرام کند هرچند  خودش ا کرد ی م یبود.سع  نییمدل پا نقدریا اشی گوش

دختر الغر مقابل چه جان سخت بود   نی. اشدی م دتریو رنگ صورتش سف دیجوی ناخن شستش را م
 . سرسختو چه 

 ام یخب.فقط آروم باش.دارم م  شهینم یز یچ دم یباشه،من تو راهم.تو آروم باش،بت قول م-
 اونجا..  امی.ممارستانیب

داشت خودش را خونسرد   یو بازسع دیلرزی .عمال مکردمی و من کنجکاوتر نگاهش م  زدی حرف م او
اش انداخت و از اسانسور بدون  شانه فیتلفنش را داخل ک یگرفت که گوش  دهی نشان دهد.باز مرا ناد

  ی،عصب کردی نگاهم نم  یمن چه مرگم شده بود؟ چرا وقت ایچه مرگش بود؟ نیزد.ا  رونیب  گرید یحرف 
نرفته بود و   شی مهم بود و بدرک که آن شب با آقا رضا میدختر برا نی.اصال چرا اشدمیم  ی،جوش
هم از همه  شی سر ینایدر نگاهش ،تابلو چشمم را زد.آه م قیعم  یدلخور  هی دیرا د نا یم یوقت

رفتن به خانه کم   یبرا ادشیز  یاصرارها یو جلو شد ی نم المی خیبود ب  یتر بود و چند سال مصمم
به غرورم   ی.حساب دمیکش فشیک یاز دسته یزدم و کفر  رونی.پا تند کردم و دنبالش از در بوردمآ

 برخورده بود. 

 ؟ یشنویکنم؟نمی دارم با تو صحبت م -
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با من   اشره یخ  اهی.چشمان سستادینقطه ا نیکتریداخل بغلم در نزد بای ضرب سمتم برگشت و تقر با
.بغم نگاهش به دلم چنگ کردی م شی که داشت دلم را ر یو من متنفر بودم از احساس زدی حرف م

در نگاهش    یز یداشت که چ  یدختر از جان من؟.به من چه ربط نیا خواستی .چه مانداختیم
 . زدیم مداشت آتش

  یدور گچمو نبسته از حموم رفت ک یکه پالست  شبتیاز د ؟اونیاافه یتو؟چند روزه باز تو ق هیمرگت چ-
 ؟ یر ی م نییپا  ینداز یسرتو م پرسمیحاال دارم حالتو م  نمی،ا

اش را  شانه  یرو فیک یاز من فاصله گرفت . دسته یگشت،کم یز یدنبال چ میدرون چشماه باز
 نگاهش سردم کرد.  تی .جددیچسب

 کنه؟ یم  میشما مگه فرق یبرا-

را داشت که با   نیا تی دختر قابل ن یا شدیزدم.با دستم دور دهان خشکم را لمس کردم.باورم نم یپوق
 . زدیبهمم بر نطور یا شیهای کم محل

 ؟ یچ یعنی ینگران یفهمی تو نم-

 کوچکش را باز کرد.  یصورتم لبها  کینزد قیقدم جلوتر آمد و دق کیتر شد، یانگار کفر  چشمانش

 .داره؟ دینداره نگران من باش  ی.لزومنی نباش ن،نگرانینباش-

محمد   نطوریا دیدختر بچه با کی  یشانیپر دیسرم.چرا با یبود رو یکرد.حرف آخرش انگار پتک  یمکث
زد   یندارم که پوزخند یجواب  دی.در سرم دنبال جواب بودم و او هم انگار فهمزدی را بهم بر میشاهرخ سل

و    کردمیفکر م ونمدر یشد.دست به کمر به حال آشفته  ی از من وارد الب  محلیو دوباره روبرگرداند و ب 
شده   یآنطور از رفتار سردش عصب  یمرا بشناسد وقت یداشت کس یتیرفتنش را نگاه.چه اهم

دنبالش رفتم.دستش  یمغلوب شدن در برابر او را نخواستم که عقلم کار نکرد و عصب  گرید دیبودم.شا
  بای گرداندم .تقربر   راو را به سمت آسانسو ،یچشم چند کارمند ساختمان داخل الب یو جلو دمیرا کش

  اشره یرا زدم.سمت نگاه متعجب خ  نکیپارک یداخل هل دادم و خودم داخل اسلنسور شدم و دکمه 
 زل زدم و قاطع با انگشت اشاره سمتش حرف زدم.

دختر.....من بعدا  یستی نرمال ن ،تو یکن  یکه بعدش خودتم بستر  ی.بشرطمارستانیب  برمتی خودم م-
 طاهره خانومو ندارم که پرستار کوچولوش عل شد و بل شد.  ی مایج نیس یحوصله 
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ام بود. در برابر خشمم از  و مستبدانه زی او روبرگرداندم و او ساکت هنوز مبهوت حرکت ت از
در مورد ممدشاهرخ   یداشت که افراد شاهد آن صحنه،چه فکر  یتیچه اهم موردشی ب یهای محلکم
 . کنندیم میلس

 

 یهاهیگر ی. هنوز صدارفتمیرا به دو باال م مارستانیب لیطو یهابودم و پله  ده یرا محکم چسب فمیک
  ییاز آن توانا شتریداخل گوشم بود و مغز قفلم ب ف،یرا بد توص یو حال فاط  کرد ی رضا که التماس م

به  ختهی آم یی.زورگوکردمی را باور م   زیچه چ دیرا نداشت.با میروزها نیکل کل با پسر سرکش ا 
را    رینشاندن حرفش تمام مس یرا.مبهوت از به کرس شی رنگ عوض کردن و ها هوی  ایرا  اشی نگران

  نهییاتفاق افتاده؟با اخم رو به آ ی ک  یبرا  دیساکت بودم و فقط در جواب پرسش با اخمش که پرس
  یآمد ناز   نیری شو چه به مزاجم من اهل ناز کردن نبودم   دانستی را آوردم.خدا م ی کردم و اسم فاط

 آورده بود. شیهالب  یاو لبخند رو یی ایام از وهم روو باز دل دخترانه  کردمی او خرج م یکه برا

کرده بودند و   شیدای،پ جانی داخل خانه افتاده ب یز یبود که از خون ر  یفاط ش ی تمام فکر و ذکرم پ 
  فتاد؟افکاری م  شیبرا  ی.اگه اتفاق گر ید یز یدن عزاز دست دا یبرا زدی قلبم چه نا آرام م دانستی خدا م

چسباندم و از   یار پرست ستگاهیا  یمرمر  شخوانیکردم و خودم را به پ رونی بد شوم را از سر ب شانیپر
در و  یشده سمت ورود دهیمشغول روبه روام آدرس بخش زنان را خواستم.نگاهم کش انسالیزن م

و   دیکش رونیقرمزش را از داخل داشبورد ب  یک یشدن، کاله پ ادهیداخل شدن محمد شاهرخ که موقع پ
بار چشمم را باز و بسته کردم   کی.آمدی بود و سمت من م  دهیکش شی ابروها یتا رو  نییحاال سر پا
.از او رو  اختشنی چهارشانه و قد بلندش او را م کلیحالت هم از ه نیدر ا یاز من حت ریغ ی،چه کس

رو برگرداندم و باز قدم تند  دادی نشان م میکه پرستار مقابل برا یدست یگرفتم و سمت اشاره 
نزده بود و چرا    یرا حرف  ری.کل مسمیو هر دو باهم سوار شد دیکردم.مقابل آسانسور صبر کردم تا رس

چشمم رد شد،.دلم غنج رفت و   یاز جلو  لمی؟باز تمام آن صحنه مثل ف  دیجلو چند نفر دستم را کش هوی
 امچاره ی داشت ب هاال یبود و  فکر و خ  ادیز یادیمن ز یلحظات برا  نیباز به خودم تشر زدم .بخدا که ا

.رو  میاز کنار ما،حاال هر دو تنها شده بود یچادر  یشدن زن ادهی .داخل آسانسور خلوت بود و با پکردیم
 شد؟ یداشتم مهربانتر رفتار کنم.او نگرانم شده بود و مگر م یش کردم و سع به سمت

  نجایممنون،کاش تا ا نیکه منو رسوند  نی.همدنیشما رو که تو بخش زنان راه نم-
 . نیشیم تیاذ  ینجور ین،ایومدی نم
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 .ختیآن سرش را باال برد و من بند دلم از نگاه جذابش ر کی

 .می کاله بهم عادت دار نیتو نگران نباش،من و ا -

  شی پ رقابلی زد.مبهوت بودم از مرد غ رونیباز شد ب مانیزد و ازدر  آسانسور که برا  یچشمک
و    کردمیو من از پشت سر نگاهش م رفتیراه م مارستانیب  کی.جلوتر از من داخل سالن بارامی نیب

  ی.االن به فاطشهیمال تو نم س،اونی.آدم باش،اون مال تو ن زدمیبه دختر سرکش درونم مدام غر م
 کن،خجالت بکش.  فکر

سالن پشت در   یافتاد که انتها شانیپر یکه چشمم به رضا   رفتمی پشت سرش راه م ری درگ نطوریهم
مادر و پسر.محمدشاهرخ را پس   نیا  ییلم آتش گرفت از تنهاغم بغل گرفته بود.د یبخش زنان زانو

 مانیزابا ساک مخصوص نوزاد منتظر  یرزن ی .سالن خلوت بود و جز ما پدمیبه رضا دو دنیزدم و تا رس
خودش را نشسته در آغوشم  دنمیو او با د دمینشسته بود.به رضا رس   ی،کس ی،دختر  یعروس 

را لمس   شی .موهازدی م ینازک نارنج  یلیپسر برخالف سنش خ  نیانداخت.سرش را در بغل داشتم و ا
  یز یچ اشده یبر دهیبر  یدر جواب حرفها نشاندمیسرش م یدو تا بوس رو  یکی  یو گاه  کردمیم

 .گفتمی م یسر نشده پ

باش خب،رضا با توام   گه،آرومیاومدم د ،منهیع یواسه خانوما طب نایس،این یز ی خجالت بکش رضا،چ-
 ها.آقا رضا! 

را از   اشیکی پ  ستاد،کالهیمن و رضا ا روبه  قید،دقیکه محمد شاهرخ به ما رس  کردی م نی ف نیف هنوز
 نگاهم کرد. جیسر درآورد و رو به من با اشاره به رضا گ

 نه؟یآقا رضا ا-

که حاال از آغوشم جدا شده بود و با   ییمرد مقابلم و رضا یهاچشم یالهیگره خورد در عمق ت نگاهم
 .+++ کردینگاه م رهیرواش خ روبه یو واقع میدهان باز و متعجب به محمد شاهرخ سل

کرد.دلخور سمتش چشم غره  زیر یاشکمش ناله   یهاه یو او باز از درد بخ دمی کش ش یرا آرام رو پتو
 رفتم.

 ؟ یپزشک قانون  رهیم شهیآخه دختر خوب آدم تنها بلند م-
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را سوزاند و    یزندگ ادشیکه با اعت ییوفای شوهر ب ایاش بود از دست رفته نیداغ از دست دادن جن  
با لب   رمقی اشک داخل چشمانش حلقه زد.ب  نطوریاش روبه رو شد که احاال بعد از چند ماه با جنازه 

 .زد یخشک حرف م  یها

رضا بود    یبود بابا یرشد نکرده...هر چ ادیام گفتن که زکه درد داشتم،دکتر شدیم یچند روز نبخدا  -
 نبودم.  یآال،به مرگش راض

 فشردم. ی را در دستانم گرفتم و به آرام دستش

 .یدی.جنگیتالش کرد   یاون زندگ یشاهد بودم چقدر برا  ،منیستیتو مقصر ن -

 را تکان داد و من دستش را باز محکمتر فشردم.   سرش

 دونه؟ یرضا م -

تو   زهی بر ترسمیاما ناراحتم نشد آال،م دونهیبچه چطور بود ؟م  نیبا ا ونشی بود م یوقت یدیند-
 خودش. 

 گرم.. یتو بغل من کرد االن سرش حساب  هاشوه ی.گرهیعاقل یتو نگران نباش.بچه-

مبهوت او انداخته بود و خطاب به من   یرضا یش را دور شانهکه دست میمحمدشاهرخ سل یادآور ی از
 .هام یسل گوشیشناخت پسر باز یزدم و انگار هنوز زود بود برا  زد،لبخندی حرف م

 تو محوطه. میریهم مثل دو تا مرد م ،مایبخش زنان و برگرد یتا شما بر -

 نامعلوم مقابل بود.  یبه نقطه   رهی در فکر خ یگذشت و هنوز فاط  قهیدق چند

 به داداشش. یکردند؟زنگ زد کاری ..جنازشو چ-

ببرن شهرستان  انیقرار بود ب  کشه،ی بود بارم کرد،اما خب خون خونو م  یچ ن،هریبدتر از ا ی کیاونم -
 جنازه رو. 

 اش کرد. باز مرا متوجه  یکه فشار دست فاط   دمیکش دهیاز افسوس بر حال آن مرد تک  یاه

 آره؟ دختر بود  گنیم-
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فرزند راحتر اشک   یدهیتازه داغ د قیشف قیرف  نیتا ا دمیلبخند زدم و سرش را در آغوش کش سمتش
 . زدیبر

را با چشم،   نیماش  یجاهمه  ریو رضا همچنان متح مینشسته بود میمحمد شاهرخ سل نی ماش داخل
بود که با  .هنوز باورش نشده انداختی و مبهوتر گاه سمت محمد شاهرخ نگاه م چرخاندی نگاه م
مرا   یآمدم وقت   فی.چقدر از ذوقش سر ککردی طرف است و بچگانه ذوق م یشاهرخ واقعمحمد 

 مخاطب قرار داد و با انگشت او را نشان. 

 خدا. یمه،وااایآال بخدا محمدشاهرخ سل یآبج -

 و چه خوب که پاک مادر و مرگ پدرش را  فراموش کرده بود.  گرفتی را م  سرش

 نیو من به او قول دادم که نگران رضا نباشد.قصدم ا بود ی تحت مراقبت م دی با یفاط  یسه روز  دو
او و محمد شاهرخ مطرحش   یجلو نی داخل ماش ی رضا باشم اما وقت شی چند روز را پ  نیبود ا

عقب نشسته بود  یسمت من ،رضا را که در صندلل  یا اخم تصنعکرد و ب وانهیچرا مرا د دانمی کردم،نم 
 قرار داد. مخاطب

 گذرهی بهش خوش م  شتریب ینطور یاونجا، ا ادیرضا م  ،آقایباش  گهید یکیمراقب  دیفعال با ر،شمای نخ-
 نه آقا رضا؟ 

 کرد. یشده باشد سرش را گرفت و خودش را پرت صندل  وانهیو رضا باز انگار د کردم ی نگاهش م ناباور

 .خداااا.میبا آقا شاهرخ سل  یزندگ یوااا-

  دیرا گاز داد و نفهم نشیچه خوشحال شد.ماش نیسمتم زد وبا سر  اشاره به رضا کرد که بب یچشمک
تو  یمن در برابر تک اشاره  یاو کنده شد و رفت.آر  یتوجه  نهمهیچطور قلب دختر کنارش از ا

 .مییا یدختر دن نیترجنبه ی ب

 

اش تصوراتم بود.با آمدن رضا به خانه  یفرا کردمی درک م میروزها از محمدشاهرخ سل نیکه ا یز یچ
مدل روزش با   شنیاست یپل یشد که با رضا شب را پا  یگوشینوجوان باز یخود او هم پسر  ییگو

بود   کردهرد    یمرخص  میرا برا ی. چند روز  بردی و روزها او را با خود به باشگاه م کردی م یسرو صدا ط 
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شام آنشب بودم و   یه یکنم.در آشپزخانه مشغول ته  یدگ یبه جفتشان رس توانستمی و حاال بهتر م 
و محمد   آمدی بود ،م دهیکه امروز در باشگاه د یکنانیاظهار نظر بلند رضا از سالن در مورد  باز یصدا

و با   ختمی شربت خنک ر وانی.دو لکردی قوت هر کدام را به او گوشزد م یشاهرخ چه متواضعانه نقطه 
 میدادم و تقد یرا در نگاهم جا میاول مقابل رضا و بعد مقابل او گرفتم و تمام سپاسگذار ینیس

  نیا یبا مهربان ختهیآم یاز توجه  ختیسمتم زد و باز دلم ر یمتفکر بدجنسش کردم.چشمک یچهره 
 . شی روزها

شب آخر من،مرد مشهور   دیو شا کردی محمد شاهرخ سر م  یبود که رضا در خانه   یخر دوم و آ  شب
جل و    دیرفته بود تا گچ دستش را باز کند و حتما که کم کم با مارستانیبه ب جانی ،امروز عصر با ه
اخبار زده بود و با ذوق گزارش   ی.رضا شبکه یفاط یبه مقصد خانه  کردم ی پالسم را جمع م

اش کرده بودند خبرنگار و روزنامه نگار احاطه  یکه کل مارستانیب یرا از درب ورود میسل مدشاهرخمح
شمشاد هم نبودم تا هر چند ماه از فکر نبود او.از آن ببعد در خانه دیلرزیو من دلم م کردی ،نگاه م

در ماه او را   ردوبا  یکی شدی در شرکت م  یعنینم،یبب   کیاو را از نزد رفتی که به آنجا م یکبار ی
از باور   دمیو آه کش  زدیحرف م  شیاحرفه یخوشحال از برگشت به زندگ  میشاهرخ سل  د؟محمدید
و از االن چه دلم تنگ شده   ییقاب جادو نی در هم دنشی کنم به د یخود را راض   دیببعد با نیاز ا نکهیا

 اسپرت گرمش. ظی عطر غل  یبو یبود برا

بود و رضا حاال دمغ،کنترل به   دهیه بود .گزارش به اتمام رسکرد خی مقابلم  یعسل یرو  ییچا استکان
سالن نگاه  یگوشه اهیبلند س هی.،به ساعت پاکردی م  نییرا باال و پا ونی زیتلو یهادست،شبکه 

و   ختهیر هبهزاد به مناسبت باز شدن گچ دست او ، برنام دانستمی مانده بود تا آمدنش،م یلیکردم.خ 
.با  نمیبب شانیشده را آنطور پر  میتیتازه  یرضا توانستمی بود.نم دهیاو تدارک د یکوچک برا یجشن

لبم آوردم و با زدن دو دست بهم خواستم حواس پرت   یرو یتصنع یابه سرم،خنده یآمدن فکر 
 خودم کنم. یاش را متوجه شده

 عباس آقا؟  یجگرگ میبر ادیم ی خب ک-

 انداخت.  یخود فاط ادی مرا  تشیبا رضا یرا باال گرفت و خنده  سرش
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راحت   یکه تا حاال زده بودم.باالخره از شر آن گچ لعنت  یی هاداشتم مثل گل یروز یپ  ینیری ش  احساس
از دوست و آشنا   کیتبر امی ها.از عصر هزار جور پها و مجلهاول رسانه  تریشده بودم و باز شده بودم ت

و   نیری ش میبود که غرورش برا  یاهیدو جفت چشم س شی روزها تمام حواسم پ نیگرفته بودم و ا
 دهیدو روز در راه باشگاه کش نیزبان رضا در ا ری که از ز یبود.،با اطالعات  زی برانگ ن یتحس میاقتدارش برا
 کی.دندیپلک یکه در اطرافم م یو او چقدر فرق داشت با دختران شناختمیاو را م  شتریببودم حاال  

بود که راحت   یاو تنها دختر  کنمی و اعتراف م  کردی مرا سمتش جذب م  ریگحس ناب و نفس 
 امی گوش  یکه رو یشنیو قدرت فکر کردن را در آن لحظه از من بدزدد.به لوک زد ی بهمم بر توانست یم

انداختم.او با رضا خانه تنها بودند و آن پسر فردا   ینگاه مین دادی محل جشن را نشان م ری داشت مس
و چه عادت کرده   خواستی را م  شطاهره خانم عذر ینبود،حاال که گچ دستم باز شده بود،حتم  گرید

 نیاشماتتش..فکر کردن به پر  اهیو چشمان س یبودم که شب روزم با او پر شود.با صورت حرص
و   ختیر ی احساساتم را بهم م یاه یدر ثان شدیو چرا هر چه  مربوط به او م کردیم امی موضوع عصب 

 شیروزها  نیا یقدرشناسانا  ومهربان  یتازه.نگاهها یاحساس نا آشنا یکل  نی ب شدمیمن گم م
به  یر تی وحش یباز رنگ شبش ،هارمون  یو چرا تا حاال دقت نکرده بودم  موها کردی ترم مدلگرم 

   دیبا یخلوت مقابلم کردم.تا ک ابانی تکان دادم و حواسم را پرت خ ی.سر دیبخشی م اهشیچشمان س
و   گرفتیقلبم ضرب م دنشیکه با د ستا یرنگ گرفته!او کس امی تا باور کنم او در زندگ  کردمی صبر م
 گریبود که د میمحمد شاهرخ سل نی،ا کردمی باور م دیاتفاق افتاد؟آره با  نیو کجا ا  یک فهمی اصال نم

  یدلش فقط سادگ  هایو تازگ رفتی و زرق و برق نم یآنچنان  یها یدست و دلش به مهمان 
 به اسم آال. یدختر   یبه سادگ  خواستیم

 به مقصد برج ،دور زدم.+++  یدگی بر  نیترمز  فشار دادم ،سرعتم را کم و از اول یرا رو میپا

 

با   اشی و همخوان   اهیسرتا پا به کت س یباز دورم انداختم و نگاه یموها ی را رو امرهی ت  یآب شال
کنار در کردم و رضا را هنوز صدا نزده در کنارم مثل   یقد ینه ییدر آ  دمیسف یهای و کتون نیشلوار ج 

 ردنشده بود که با هم سر خو  ییجن حاضر شد.از دمغ بودنش کم شده بود و حاال همان رضا
 سمتش ژست گرفتم. افهیاش گذاشتم و با ق .دست پشت شانه میدادیجگر مسابقه م یهاخ یس

 ؟یبخور  یبتون  خیچند دونه س بارن یا ،بنظرتیخب اون دفعه شما برد-
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  یاش  در چرخش قفل در گم شد .در قرمز چوببم شده یتصنع یمغرورانه کرد و صدا یاسرفه  تک
اش داخل چهار شانه  کلیو اول صورت خندان و بشاش محمد شاهرخ و بعد ه دیپاشنه چرخ  یرو
 شد و دو دستش را از هم باز کرد.   دهیکش

 د؟ یبر  ییقراره بدون من جا-

تحمل نکردن شناخت   یبرا دیاش وا مانده بود و قلبم از ترس لرز منتظره ریضور غگرد از ح چشمانم
 . دیمحمد شاهرخ جد یذات واقع

** 

جوان  یما سه نفر ،زن و شوهر  ری کوچک عباس آقا در وسط هفته همچنان خلوت بود و بغ یجگرک
نشسته   رونیرو به ب  یبه پنجره   کیسالن نزد  یبانمک تپلشان، در انتها یبهمراه دختر بچه 

حرکات او داشت و   دیدر تقل  یبه سر داشتند و رضا سع  یکی بودند.محمدشاهرخ و رضا هر دو کاله پ
 .  گفتی ذوق خاص خودش م امدام ب

 منم مثل آقا محمدشاهرخ معروف شدم بتونم هر جا برم.  یآال !وقت  رمی بگ ادی دیاز االن با-

را   یتا جگرک ری را از حاال انتخاب کرده بود.کل مس اشندهیگار هدف آو ان  انداختی به غبغب م یباد
از   یو بعض  زدیاو  حرف م  یاز قواعد شهرت برا یگرفته بود و با بدجنس ی،محمد شاهرخ ژست تصنع

 .آوردی مرا در م یصدا  شیقانونها

برات احترام بزارن   گرانیتا د یخودت احترام بزار  یکه اول از همه برا نهیرضا جان،قانون اول ا نیبب -
 .... نییصاف،نگاه از باال به پا نهیس نی ،بب

 نه احترام.  هیفتگ یخودش نیاسم ا-

رخش از هم باز شد،خودش را سمت من خم کرد و نگاه به چشمم  میمقابل بود و ن ابانیبه خ  نگاهش
 دوخت. 

 ..هان؟کردم؟ی م کاری چ نجایبودم حاال ا فتهی اگه خودش-

  یعقب نگاه کرد و ادامه ینشسته در صندل  یجلو به رضا ی  نهیی.از داخل آ دیخند طانی ش  باز
گوشزد کرد.چشمم هنوز قفل صورتش بود.من تحمل   یبه جگرک  دنیتا رس ی ک ی یک یرا   شیقانوها
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و دلم   زدیوجودش،آتشم م یکیرا نداشتم.حرارت حرم نزد  اشی کی در آنهمه نزد میمستق یرهی نگاه خ
 بزنم.  ادیفر خواستیم

 ی بکن  وونم یتا د یینجایتو ا- 

 هیهد امی ن یب یهانگاهش کنم و با نفس بلند عطرش را به سلول قی.اما فقط توانستم همانطورعم
 بدهم.

گرفت،دو مرد مقابلم   لمانیتحو شه یورود،عباس آقا من و رضا را شناخت و مثل هم یهمان ابتدا از
غذا  یآنچنان  یهاکه رستوران  یمی م محمد شاهرخ سلکرده بودند و دل تو دلم نبود، بفهم یشرط بند

  پروای و ب گذاشتمی شهر دارد؟لقمه در دهان م  نییساده و کوچک پا یجگرک نیدر ا  یچه حس خوردیم
سمتم سر بلند کرد و از حرکتش   حانیاش با رلقمه  نی.با خوردن چندمدمیخندیآن دو م یهاکل به کل

رضا    یدرست کردم و طبق عادت جلو یاخوش نشسته.لقمه به مزاجش  یکه حساب دمیذوق زده فهم
که   یاز فکر  دیکش  ریدوغش را به دندان گرفت. پشتم ت یشهیداخل ش یباال رفت ون  شی گرفتم .ابرو
 یهازهی او گرفتم.انگار غر یرو  شی پ نباریدرست کردم و ا یگر ید یبود.لقمه دهیرس  هویبه سرم 
و خود مرا هم   شدندیم  داریسپرده بودم کم کم داشت ب یام را که سالها به فراموشدخترانه
از دستم   رادر پاسخ نگاه کنجکاوش لبخند زدم و او چه سرخوش لقمه  ارادهی.ب کردندی زده ممتعجب
 گرفت . 

 ؟ یدلبرانم بلد یکارا نیاز ا ینگفته بود-

.کارم را   دم یلبم را جو نیی نشان دادم و همانطور سر پا گرید یارا مشغول درست کردن لقمه خودم
را با او داشتم.به صورتش نگاه   ایدن یهاتمام دلبرانه   یکرد و من تمنا ری کردن از خودش تعب یدلبر 

 کردم. 

 . یچی که ه ای بلدم،بعض  نمیحاال خوبه من هم-

چه  کردی م  زیرا بدجنس ر شیاله یچشمان ت ی وقت ایباال داد و خدا اش،سریکی کاله پ  ریز از
 . کشتیتپش قلب آخر مرا م  نیشدای مم تری خواستن

 ! یانه یهر زم نی....بیانه یهر زم  م،تویاز توانمون بلد شتریاصوال ما ورزشکارا ب -
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 یانداخت.شماتت بار نگاهش کردم و او موها انی به جر  دمیبودار بود و خون را به صورت سف حرفش
 ی.صداختی بود با خنده بهم ر  خشی از داخل س ین یپاچ  دنیکش رونی که غرق ب یاچاره ی ب یرضا
  تاریگ  یق یموس یو صدا دیرسی از دور به گوش م رون ی ب یهان یماش غیروان و بوق و ج  کیتراف

و دل  دمینوشیدوغم م وانیکرده بود.آرام از ل تریی ایخاصش،شبم را رو  یجوان با صدا یانوازننده 
  ری تصاو نی آخر کردمی م یخاصش با رضا سع یهاکل حالم و با کل یداده بودم به حس وصف ناشندن 

حتما هر روز و شب بعد او   دانستمی کنم.م رهی کنج دنج خاطراتم ذخ نیترقی با او را در عم یک ینزد
از پشت سرم   .آنقدر غرق بودم که باال رفتن دست محمد شاهرخ مرا متوجه کرد و انگارشدیم الزمم
ما  ز ی داخل شد و کنار م تارش،خندانیبور با گ یمو فرفر  ی.نوازنده ستیخوای را داخل م  یکس
درشت داخل دستش گذاشت و کنار گوشش   یبلند شد و اسکناس  یمعطل ی.محمد شاهرخ بستادیا
 وانهیمغازه عباس آقا نشست.مبهوت از د ی کیپالست  یصندل  یکرد و دوباره مقابلم رو زمهزم یز یچ
  یو آن نگاهها  لرزاندی اش دلم را مکه با هر قطعه تاریگ  یصدا میمال تمیپسر بودم و ر نیا یهای باز 

  یو حت زدی.رضا مشتاق آرام دست م کردی م یخوانخاص و محجوبش که در مقابلم  با خواننده هم
  ییانتها یو دختر کوچک خانواده  زدی تازه را باد م یآهنگ جگرها تمیبا ر شخوانشیآقا پشت پ عباس

 امشب قصد جانم را کرده بود؟  ای.خدارقصاندی نرم خودش را م

 ̀ یکنیم وونهیمنو د یبس که جذاب  یچقدر ناب تو

 یخودی ب  ینجور یبا من ا  یکنی م یباز   یچه حساب رو

 بد ی آدما نیبدن ا رتیبمون نذار تغ ینجور یهم

 فقط  زننیحسودا آدمو چشم م نی چشم نباش اصن ا تو

 کمی  تی خوشگله مشک  یناب دلم با چشا دلبر

 به من  یچشم ری ز زینگاه ر هی

 من  یوا یشم ا وونهیکه من د بنداز

 ن ی طرفدارم بب شهیناب دلم من دو آت  دلبر

 ن یاز تو بردارم هم شهینم دست
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 `من یوا یا مارتمیمن ب یبایز

 

 ینامعلومش غرق شده بودم.تو با من چه کرده بود یدر چشمان رنگ  رهی را باال گرفته بودم وخ سرم
شود و حاال من    چارهی من ب بی که امکان داشت نص  یبود یاوه یم نیترمحمد شاهرخ؟تو ممنوعه

 . بندمی تا آسمان م نیفاصله از زم یو باز دل بتو دانمیکه م نمیزم   یرو یحوا  نیحواتر

 و چشماتهمنظومه ت هی

 ره یگیمنو م ره یبهش خ  شمیتا م که

 ی نباش یباال توقعم ه رهیم

 ره یم یتوهمت آدم م تو

 رهی گیکه چشام م یمهره مار  هیکه شب یدار  یچ دونمینم

 رهیبودن د یاالنشم برا نیهم  دمتیدیزودتر م دیبا

 کمی  تی خوشگله مشک  یناب دلم با چشا دلبر

 به من  یچشم ری ز زینگاه ر هی

 من  یوا یشم ا وونهیکه من د بنداز

 ن ی طرفدارم بب شهیناب دلم من دو آت  دلبر

 ن یاز تو بردارم هم شهینم دست

 من` یوا یا مارتمیمن ب یبایز

 

 ای.خدا کنمی خودم را گم  م رودی و به فکر م  زندیزل به صورتم م یجد  نطوریا  یوقت  دانستی م کاش
که  نی بر ا امی .تمام وجودم به لرز افتاده بود و سعشناختمش ی بود که خود من هم نم ییچه آال
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با    کردمیم یسرم قرار دهم.سع  یرا دوباره مرتب رو میهاشانه  یلبخند بزنم و شال افتاده رو  یعیطب
  یقیها بود و  تمام بند بند وجودم را  موسجز به جز مصراع   شیآهنگ نرم تکان بخورم.حواسم پ تمیر

مرد مشهور من   یدرخواست کیموز نی.امکان داشت که مخاطب خاص ادیکشی و کالمش به آتش م
 باشم؟ 

 **** 

سرد و مغرور را داشت از   یزده در وجودم در حال باز شدن بود و آال خی یز یها چسال  نیتمام ا انگار
لمس تک    یبرا اما حاضر بودم جان بدهم شناختمشیکه خودم هم نم  یی.آالساخت ی درون دوباره م
  طانیشپسر  ونیقلبش را مد دنیها آال مرده بود و حاال او تپ .انگار سال دشی جد یتک حال و هوا
سفارش   ی و آهنگ درخواست رفتی م یبود که با آن عرج و غرب همراهش جگرک یمشهور دخترکش 

فکر کنم که  نطوریا خواستمیهم م ،بازیو کج فهم  ت ی خر  ایوهم  یاگر دروغ بود،حت ی.حتدادیم
و فکر مال او    ستیبه من ن لیم  یب  شیهاها و سر به سر گذاشتنکل با تمام کل  میمحمد شاهرخ سل

 یچهره ری را شناخته بودم و از قلب رئوف و دردمندش زاو  شتری.حاال که بکردیم اموانهیبودن د
.ته قلبم شاد از شده بود یخواستن  میبرا شتریجذاب ب ستیفوتبال نیخندانش آگاه شده بودم ،ا

از او را  یسوگ رفتن و دور  یاپر بود و روحم کز کرده گوشه  امی نوظهور و ناب زندگ جانیه
من هم فردا پس فردا به   مینشد بگو میبه خانه برده بودم و هنوز رو مارستانی را از ب   ی.فاطگرفتیم

 میهاآن دو نفر کوچک بود .عمه  باز هم جواب تلفن  یبرا  یکاف ی.آن خانه به اندازهگردمی ام برمخانه 
نخواسته بودم.روحم   از او یز یچ  یو لعنت به من که تا حاال در مورد محل کارش آدرس دادی را نم
  نیکه محمد شاهرخ  درخواست داده بود و ع یبه آهنگ شدمی بود و گاه پرت م نها یا ری ،درگ شانیپر

.سرم  کردیبه عقلم  شک م دیدیکه هرکس مرا در آن حال م یمحتو   نشستیملبم یاحمقا لبخند رو
سالن نگاه   یدر محوطه  کیک و پی دستم باال بردم و به رفت آمد کارمندان ش  ریز یپرونده یرا از رو

.نگاهم میساخت یناب یچه خاطره   یداخل جگرک سشانیمن با رئ  کردی از آنها باور م  یکیانداختم.کدام 
  دیبود و حاال که کچ دستش باز شده بود نبا امدهیآهم بلند شد.امروز أصال نرفت سمت در اتاقش . 

بود که  ی اآخر هفته  ی همان مهمان مشبدلخوش آمدنش باشم.ساعت از ظهر گذشته بود و ا ادیز
  دیبا شدینم  می.تا طاهره خانم پا پ یخداحافظ   یمن جور  یبود و برا یاو مهمان یبهراد دعوتم کرد.برا

 یصد تن وقفسه یشده بود اندازه یدور شدن از او غم ی.هر چند پارفتمی اش ممودبانه از خانه
  ریز یفکر کند.پروندهدر موردم  گر ید یجور  میسل رخمحمد شاه خواستمی نم فشرد،امای را م امنهیس

دا بعد از  فر ایو امشب  بساتمی و ساک کوچکم را م  گشتمی زودتر به خانه برم دیدستم را بستم.با
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. با تمام وجود دوست داشتم آنشب را از بودن در کنارش لذت ببرم و باز ناچار  رفتمی از آنجا م  یمهمان 
 مشهور.  م یمحمد شاهرخ سل یاو.ب  یب یروزها یضبط کنم برا متمام خاطرات حضورش را در سر

هوس هم عادتم شده بود که در آن پنت  یپس زدم.انگار زندگ در را آرام را داخل قفل انداختم و دیکل
از ته دل  یگذرا به سالن آه یته جنوب شهر را گرفته بودم.با نگاه یرفتن به آن چند متر  یعزا
 یرو دستممتصل به سالن باال قدم برداشتم.وارد اتاقم شدم.هنوز   یاشهیش یهاسمت پله و  دمیکش

سن نداشته بودم.باز آه   نیشد که تا ا  یدر مانده بود و حسرت مهمان نگاهم به سمت اتاق یرهیدستگ
و  دادمیحرفها بود.من داشتم او را از دست م نیاتاق و پنت و هوس و ا کی.غم من فراتر از  دمیکش

اتاقم رفتم و  یهراست به سمت تخت دونفر کیدر برابر نداشتن او. زهایچ ن یداشت ا یتیچه اهم
و افتادم به    دمیکش رونیاز داخل کمد ست اتاق ،ساکم را ب انداختم .برگشتم و ش یرا رو میاشانه  فیک

  دمیساک را کش پینبرد.ز یادیمحدودم وقت ز یهاو جور کردن لباسداخل کمد.جمع   یسهاجان لبا 
افکار داخل سرم  درهم  مامتخت درازکش رو به سقف انداختم.ت یرا رو و همانطور از پشت خودم

به جانم افتاده بود  یا.خوره دمیهر کدامشان باز بلند نفس کش یشده بودند و من ناتوان در تمرکز رو
کنارم بردم و   فیدست داخل ک  دی.نا امدادی م لمیتحو شخندیو ن  زدیرا چنگ م میخفه گلو  یو بغض
عمه را گرفتم.باز همان زن صدا نازک که   یبار شماره  نیهزارم یو برا دمیشک رونی را ب اهمیس  یگوش
 یهارا از کنار گوشم پس زدم و با چشم تراشه ی.کالفه گوشباشدی مخاطب در دسترس نم  گفتیم

 یسراغش را از سور  دادی.اگر باز جواب نم کردمیم  شیدایلوستر سقف را دنبال کردم.باالخره پ 
از اظطراب وجودم کمتر شد و    ی کم ییگوفکرها  نیمحل کارش را داشت.با ا  .حتما آدرسگرفتمیم
شب آخر را    نیدوست داشت ا یل یام خبود و دل دخترانه  یشروع مهمان کی.نزدشتریبا او ب یالباف یخ

اش را  نبود.دلم توجه یمحمدشاهرخ  گریکه بعد از آن د یشب بودن با او کند.شب  نیخاصتر
از آنجا   دیدلم زنده شد.باالخره که با ییگو جانی.از هشبشید زیآمن یرا،نگاه تحس خواست،نگاهشیم
  یاجبار  قیکه توف  یمهمان نیخوش آنجا را ترک کنم و چه بهتر از ا یااما چه بهتر که با خاطره  رفتمیم

 و  دمی کش رونی تنم را ب یو مانتو دمیرپ  نییتخت پا  یضرب از رو کی.کردمی شده بود،استفاده م
مواجهه شدنم با او خون را   جانی کرده بود و ه ترمحال سمت حمام اتاق راه افتادم.دوش آب گرم سر 

از هروقت   ترظ یرا غل شمیدراور نشستم.آرا ینهییآ یجلو  یصندل  ی.رو انیدر پوست صورتم به جر
و بلندتر نشان   دهیرفته بود و چشمانم را کش امیدود یه یسا یانجام دادم.خط چشم بلندم تا بلند

را خشک   م یداده بود.موها رمیتغ یبود اما حساب   غیج ی لیکردم.خ خابانت .رژم را قرمز پر رنگدادیم
گردن  ینطور یباال بستم.ا یاپشت سرم را گوجه یو موها ختمی صورتم ر یکردم و فرق باز دو الخ رو
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  دایپ  ییبای ز یبود هارمون  نهیآست  کیکه  یمشک یو با لباس ماکس زدی تر م رونی ب  دمیو سف دهیکش
پاشنه بلندم را   یهااز کمر وصل لباسم بود و به ناچار کفش  ریز یاز ماکس تربلند  ی.دامنکردیم

اتاق به   ی گوشه یقد ینه ییبار چندم داخل آ یبغل زدم و برا ری رنگ لباسم را ز یکتاب  فی.ک دمیپوش
   راز ذوق به دخت ی.لبخنددمیرسیالعاده  به نظر م کرده بودم و فوق   رینگاه انداختم.واقعا تغ  میسرتاپا

که خبر کرده بودم را   ی نیدراور رفتم تا جواب ماش یرو یزدم و به سمت گوش  نهیی داخل آ یزده  جانیه
 بدهم.

 .  نییپا  امیم گهید قهیدق چند-

دادم تا قبل   حی و من ترج شدی برگزار م  یدر همان باغ قبل یکه بهزاد داده بود مهمان ی آدرس طبق
از روبه رو شدن با او تنها   دیآمدن محمدشاهرخ به خانه و آماده شدنش خودم با آژانس بروم.شا

و وارد   دمدا لیرا تحو امی رساندنم سربار باشم.طبق روال قبل گوش یبرا خواستمی نم ای  دمیترسیم
  یو انواع و اقسام بوها دادی گوش را نوازش م میمال یق یموس یمجلل عمارت شدم.صداسالن بزرگ و 

داخل سالن بودند و مثل   یادی.مثل قبل افراد مشهور ززدی به دماغم م  یبی مارکدار ترک یخوب و عطرها
نگاهم  ز ی آم نی سنداشتم و فقط در جواب لبخند چند مرد که تح ی صحبتهم  یابر  ییقبل من آشنا

بهزاد هم  هنوز  یدم،حت ی.با نگاه دور سالن را چرخ گفتمی با لبخند پاسخ م دادندی و سالم م کردندیم
دختر جوان که بلند بلند صحبت  شلوغ طرف خلوت سالن رفتم و در کنار دو  مهی بود.سمت بار ن  امدهین
دادم و در دل عهد کردم امشب   رشگازدار سفا  یاوهینشستم.از داخل منو آب م  دندیخندیم  دوکردنیم

 نیرا از دست بدهم.انگار ا زهایچ یل یکنترل خ دمیترسی نزنم.شب آخر بود و م  یدنیلب به نوش
که کنار   یو بزرگ لی طو زیو م شدندی وارد م شانیگاردهایبا باد های لیبود که  خ تری رسم  یمهمان 
و   دیخر یداشت برا یو دالل  سکنفران زیسالن باال گذاشته بودند،انگار حکم م  یهانرده

سالن نگاه   یگوشه ییطال داره یو به ساعت پا دمیسر کش  بمیاز آب س ی.کمشانیهافروش 
شت  گذ گریشد.چقدر د  خیام شانه   یو رو دیچ یانداختم.حتما تا حاال راه افتاده بود.دلم از ذوق درهم پ

مدام نقش آدم   هاال یخورد و در سری چنددختر لوند ول م  انیبودم که  م یمرد  گریباز یو محو تماشا
خورده بود که  یدن ی.آنقدر نوش شدی عمرا باورم نم  دمیدی خودم نم یهارا داشت.اگر با چشم  یمذهب

سالن گم  کی در بم موز شی بلندش دست خودش نبود و چه خوب که صدا یهاکنترل خنده 
  شیورزشکار کلی ه دنیو د دیچرخ ی.انگار آمدنش به من الهام شد که نگاهم سمت در ورودشدیم

بهزاد و  داشتی محکم برم یهابود و قدم  یتنش قلبم را لرزاند.صورتش جد تی در آن کت و شلوار ف 
صورتم را از او گرفتم و رو به بار برگشتم.از عصر تا حاال   عی ام شود.سرداشت با او همگ یدر کنارش سع 
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که انگار داشت  کنده   زدی م یقلبم جور  االرو شدنمان را تصور کرده بودم اما حروبه  یهزار بار صحنه 
  اوردمی ن کردم؟طاقتی فکر م نطوری من ا ایبود   ید؟عصبیلرز ی .چرا دهنم خشک بود و دستانم م شدیم

بزنم که هنوز کامل برنگشته   دشی د یسمتش برگردم و دزدک یواشک یو به خودم اجازه دادم،دوباره  
 بلند شوم و سمت صدا برگردم.   یصندل یمرا در جا تکان داد و باعث شد از رو  ییصدا

 مو؟ هیبه راهه سرو  یچ همه-

که   یفت به محمد شاهرخو باز تمام حواسم ر  کردمیبود؟حاال؟حاال نه!منگ نگاهش م یک گهید نیا
  یشلوارش داشت و نگاهش به گوش  بیدر ج یاش کرده بودند.دستدر ،چند نفر دوره  یهمان ورود

 .دادی دستش جواب مرد مسن مقابلش را م

 ترسوندمت؟ -

 ایبود  کنی .باززدی پسر جوان مقابلم.چقدر آشنا م یو برنزه  دهیصورت کش  ینگاه برگشتم رو با
که هنوز صاف در دستش در  یدنیمن خشک مانده بود مثل جام نوش  ینوز رومنتظرش ه گر؟نگاهیباز

 تر باشم. کردم به خودم مسلط  یبرداشتم و سع  زی م یمقابلش نگه داشته بود.دست از رو

 . سین  یدم،،طور یحواسم پرت شد،ترس هوینه..نه…-

 یپر رو ش ی.رخوردی تنش انگار داشت جر م  یشد.کت و شلوار آب  کتری خودش جراعت داد و نزد به
 گفت؟ ی م  یصورتش چ

 .. دیرنگت پر هوی وقته حواسم بهت هس. یلیآخه من خ -

آمدن او به  یرهی بلند پسر جوان خ  کلی جواب پسر مقابلم فقط توانستم لبخند بزنم و از پشت ه در
 طرفمان بمانم. 

 ..اهترهی .موهات از لباست س-

 . امکی س ییداعاشق مو بلون کردمی فکر م-

  ینیخاص عطر اسپرتش که به ب ی در برابر بو شیغرهاعرق کرده بود و چشم جانی از شدت ه دستانم
  یچه با ولع هوا امی نیب یهابو بودم.سلول نیدنبال هم  واروانه یانگار د ایداشت.خدا یتیام زد چه اهم
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با   ششاهرخ به سمت محمد  دنیپرسشگرانه به پشت برگشت و با د امکی .سدندیبلع یاطراف را م
 خنده دست دراز کرد. 

 خوب که گچ دستت باز شده.  نمت…چهیبی !پسر خوشحالم که ممیمحمد شاهرخ سل-

 اونور چطوره؟  یهام یتو ت یدمت…باز یوقته ند یل یمنم خ-

دو  یو شاهد گفت و گو  دمیمالی ام را نرم به هم مکردهدستان عرق  صدای بودم و ب ستادهیا یاگوشه
 بودم.  ی میقد یمیهم ت

 شما منو خفه کرد بابا……هنوزم نظرت همونه؟ یعرق مل -

  یاش رفت روپر گله زیبا لبخند و تکان سر جواب مثبتش را نشان داد و باز نگاه ر محمدشاهرخ
   امکیمن.س یسرتاپا

 سر سمت من اشاره کرد و به محمدشاهرخ نگاه انداخت.  با

 . شهی کفتار م بیگوشت خوب نص شهیهم  یخانم با تو هستن؟…..لعنت-

را ندارد   یموخ  ی،در آن لحظه حال شوخ ی.معلوم بود که محمدشاهرخ عصب دی و بلند بلند خند  گفت
  یدستم مرا کم دنیبا کش را دور زد و به سمتم آمد و امک یگذاشت.س  پاسخی که حرفش را آنطور ب

 آنطرفتر قسمت بار برد. 

 .زنمی باهات حرف م م…بعدیخب با اجازت ما بر-

ام در دست  زده خیاو دستش را در هوا تکان داد.دست  دیبه تقل  امکیباال داد و س شی را برا دستش
شد   یچه بود؟باالخره راض یو خشونت در فشار دستم برا تیهمه جد نیا دانمی پر حرارت او بود و نم 

  تبا آرامش صحب  کردیم  یسع هینگاه بق  ریو ز  ستادیتوقف کرد و درست مقابلم ا یاو گوشه
اش شروع به حرف زدن  بهم فشرده یهادندان  نیدستش را مقابل صورتم گرفت و از ب لیکند.موبا

 کرد.

 ؟ یبد تویدن جواب گوشندا ادی .بت هیمادر مرده اسمش گوش نیا-
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  ییالعمل او و حرفهاعکس  نیافتاده بودم ب ری و من باز گ کردی م یصورتم را بررس   زیاما با اخم ر قیدق
 بدل کردم.نگاه ردو  اشی دستش و نگاه عصب یبه گوش جی.گآوردمی که ازش سر در نم 

 ؟ یگیم  یچ فهممی…نم یگوش-

 . دیکش کترینزد یرا کم صورتش

 ؟یدیبارم نشن هی یعنیاز عصر صدبار بت زنگ زدم.-

  نیکه داخل ماش یمن نکند چند بار  یام  را داشت؟خدامن تلفن زده بود؟مگه اصال شماره  به
نه...با من من دهانم را باز و بسته   یناشناس به من زنگ زد و من جواب ندادم او بوده...واا یاشماره 
 بود. ی براقش حرف زدن کار سخت یاله یو چشمان ت رهینگاه خ  ری کردم.ز

 ..... ییشما دونستمی متوجه شدم.چون ناشناس بود جواب ندادم..نم یچند بار  نیتو ماش -

 کتش انداخت.   بیمارکدار دستش را داخل ج  یزد و گوش ی.پوزخند  ستادیا صاف

 خاص خودشونو دارن. ینبود خانم قانونا ادمیبله -

از   یل ی .انگار خآوردیبا زبانش داخل دهان ادا در م یو کفر  گرید یرا انداخت سمت طرف  نگاهش
  بردم؟تهیشده بود،  لذت م  یجواب تلفنش را نداده بودم و او عصب  نکهیدستم دلخور بود و من چرا از ا

اما طاقت   زدمی .از درون شاد مبردی م نی ریش یهای ابافیرو  الیو  باز مرا به خ  رفت ی م  یلیو یلیدلم ق
 انیبردم که از م  کترشیصورتم را نزد انهی دادم و دلجو یبرام سخت شد.به خودم تکان   شیدلخور

 آهنگ بلند داخل سالن صدا به صدا برسد. 

 بدم...  ویاون لحظه حوصله نداشتم جواب کس دونمی ...نمییشما دونستمی من نم-

 !دیمشغول بود یبله معلومه حساب -

بود!فقط من  امکی صحبتش با س دمیداشت و نگاهش به صورت و لباسم رفت. شا شی ن زبانش
سرتق و حسود .از   یحسود باشد. پسر کوچولو تواندیها تا چقدر م یمیسل یته تغار  نیا دانستمیم

دلخورش   یدر برابر نگاهها کردنی م  یسع نمییلب پا دنیبود بال درآورم و با جو  کینزد  یخوش
 نخندم. 
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 ! رسهی به خودش نم  نقدری ا یوسعروس شب عر -

  زی چ کیکند.زبانش  یباز  لمیف توانستی پسر نم  نی.لبخندم باز شد .ارمی خودم را بگ ینشد جلو  نباریا
خوشم آمده بود.حاال محمد شاهرخ    یباز  نی. از اگرید یز یچ  زشی برانگ نیو نگاه براق تحس گفتیم
لحن و   یاط زنانه ق  طنتی ش یکردم کم یباال دادم و سع  ییمثل روز روشن شده بود .ابرو میبرا میسل

 نگاهم کنم.

 پس بنظر شما اونقدرا خوب نشدم؟ -

  نییدو چشمم دو  دست به کمرش داشت و متفکر نفسش آرام باال و پا یرهی را باال گرفت.خ  سرش
باز صورتم گل انداخت و چرا   نجای کم صورتش چقدر مردترش ساخته بود.از ه شیر.تهرفتیم
داشت که وجودم را   یها لذتزل در چشمانش داشته باشم.غرق شدن در آن  یمدت طوالن  شدی نم
درهم  شتری ثابت ماند.اخمش ب ن یبدون آست یشانه یو رو  میسرتاپا یرفت رو  گاهش.نسوزاندیم

 و سرش را کوتاه برگرداند. دیلبش را کش یرفت و با شست گوشه

.نصف یکرد ی انتخاب م یتر دهی دورت بهتر بود...حداقل لباس پوش  یکردیاگه موهاتو باز مبنظرم -
 کوش؟  نتیآست

حتما   شناختمشی باشد.اگر نم دهیکه انگار چشم و گوش بسته بود و تا حاال ند زدیحرف م یجور 
 میبرا ینی ری چه ش دانستی،خدا م زشی شدن ر ی رتیاما غ کردمی برخورد م یو کفر  شدمی م  یحرص

 یکنم اما انگار آال  یتوقع  داشت حرفش را عمل دی .شاشیدل برا نیا دادی م  یداشت و چه جان
مرد مشهور جذاب مقابلش بود.لبخندم را   رتیدنبال توجه و انگولک کردن غ   نهایاز ا شتریب وجودم 

 جمع کردم و نگاه بدجنسم را سمتش انداختم.

 دوست دارم.  شتریو بمدل  نیخب البته نظر شما محترمه..اما ا-

داشت در   دی تکان داد.شا میباال داد و سرش را چندبار برا  ییتوقع نداشت که آنطور جا خورد.ابرو دیشا
 دلم. رفتی م یو از نگاه دلخورش چه غنج  دیکشیخط و نشان م میدلش برا

 باش..مزاحم نباشم. یکه دوست دار  یععع...باشه خب..شما هر جور -

آنطرف   میدورتر،  دلخور از من فاصله گرفت و به جمع ت یرا گفت و با اشاره به پشت سرم کم نیا
 بود. ستادنیدر حال ا جانیاز حجم آنهمه ه نجایقلب دخترک ا دانستیسالن ملحق شد و خدا م
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صحبت   یجد  شی گذشته بود و همچنان در کنار دوست و آشناها یاز حضورش در مهمان  یساعت کی
و نه  گرفت ی ! نه سراغم را  میشتر  نهیبود.ک انداختهی هم سمت من ن ینگاه مین  یحتو   کردیم

نشد و فقط بهزاد  یهم سمتم آفتاب امکیس ینه؟حت ا ی هست  نجایا ییکه اصال آال دادی م یتیاهم
ام انگار قصد مدارا را با او داشت.از  و دل دخترانه  گرفتی نشست.نگاه از من م شمیپ یقه ایچند دق

  زیعشق چه چ نی.خدا اشیهایمحلاز کم  ختیریو دلم م  بردمی لذت م کردیخرج م  میکه برا ی رتیغ
ت  یبه سرم زد.با رضا  ی.فکر یکنیم  یعطش سوختن هر کار   یو باز برا یسوز یم یدانی بود.م  یبی عج

سرم را باز کردم و حالت دار   یباال  یاگوجه یسالن موها یبهداشت   سیاز جا بلند شدم و داخل سرو
و حق داشت از    زدی با لباس کوتاه و بدنما رژ م ی.جز من دختر ختمیلختم ر یشانه   یرو کطرفهی

گرفته   ملباس یرا جلو امیدست فیدهد.ک لمیبه خودم زدم ،آن نگاه را تحو نه ییکه داخل آ یلبخند
  ی.حتما راض دیدی را م امده یباز و لباس پوش یکه محمدشاهرخ موها کردمیفکر م یابودم و به لحظه 

  یخال   یصندل یقبلم برگشتم و رو ی.با لبخند سر جاگذاشتی را کنار م  ین یو سر سنگ شدیم
هم   ابلبودند و دو به دو مق ختهی نرم در حال پخش بود و دختر و پسر وسط سالن ر ینشستم.آهنگ

را که به سمت من  صورت او  توانستمی در حال رقص هم م تیآن جمع  انیو من از م   دندیرقصیم
و بهزاد و چند مرد مسن با    کنی .کتش را در آورده بود و هم صحبتش چند بازنمیشد بب  دهیکش
 یبند دلم را پاره کرد.سرد تفاوتشی بودند.نگاهش به من افتاد و رنگ نگاه سرد و ب  شانیگاردهایباد

لبش  یکه گوشه  یز یاز پوزخند ر دیکش  ریو پشت کمرم ت نگاهش تا مغز استخوانم نفوذ کرد 
را   یکار  کرد؟منی م نطوریکنارم را پشت گوش پس زدم.چرا ا ینشست.نا مطمئن دست بردم و موها

مرد مقابلش   یها!دوباره سمتش چشم انداختم ،تمام حواسش به صحبت خواستی کرده بودم که م
 یکه با ناز به سمتشان رفت و با اشاره سالن باال را نشان داد.سر   یاز زن دیبود و پس من چه؟دلم لرز

باال حرکت کردند و اصال آال   یهاو با دختران همراهشان سمت پله ستادندیآماده ا یتکان داد و همگ
 خر که بود؟ 

.اصال رفتارش قابل  شدی م یطور  هیپسر را  نی.ادمیاز او  چشم برداشتم و به سمت بار چرخ یکفر 
بلند از سالن   ی هاخنده   یصدا شدیرا به رقص داده بود و حاال م   شیجا میمال کینبود.موز ی نیب  شیپ

  غیج یهاکاباره.با آن خنده  ای و فروش بود  دی.معلوم نبود سالن باال مال خر دیباال را بهتر شن
بودم هم  دهیکه سر کش یآب سرد  وانیل  یبه تنگ آمده بودم و حت تی وضع  نیمانندشان.از ا

و چه شد؟تحمل آن   کردمیم یشده بودم و مشوش.چه فکر  شانیال درونم را کم نکرد.پراستعص
  دانستمی نم  قیدامنم گرفتم و از جا بلند شدم.دق یضرب از گوشه کیسخت شده بود . میبرا  تیوضع
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 یها.همان لحظه نگاهم به پلهدیکشی م ری گرفتنم داشت مرا به زنج دهیبود چه کار کنم اما ناد ارقر
آمدن بودند.دو دست در   نییو چند دختر در حال پا یم یافتاد که محمدشاهرخ با دو هم ت یچی مارپ
 همراهو دختران  دادی پسر کنارش فقط سر تکان م یگوش ریز  یشلوارش داشت و در برابر حرفها بیج

  یمعرف هیدند و اصال او چرا مرا به بق با همراه آمده بو شیهای م ی.تمام هم تدندیخندی بلند بلند م 
 میمال کی موز یبود؟همان لحظه صدا یشدن یرتیبود؟اگر غ یبود؟اگر حس  ینکرد؟اگر دوست داشتن 

که  امی کنار شد گرفتن دست مرد   ش یهای لج کرده بودم که جواب کم محل ایرقص بلند شد و من با دن
  ی.با او وسط سن رفتم و تمام حرصم را بغضدمیرقصش را شن شنهادیو فقط پ  شناختمشی اصال نم

 که باز از احمق بودن آال داشتم. یجان و مرده و دلخور  مهین یکردم داخل گلو و لبخند

 

و اصال نتوانست از بغض وجودم در برابر رفتار   دیطول نکش  شتریب قهیبا آن مرد ناشناس چند دق رقصم
و او را صدا  رفتندی د پسر شاد و شنگول که به طرفش مچن دنیسرد محمد شاهرخ کم کند.با د

 انبرگرداند و به سمتش کرد،روی به وسط سن ،محل رقص نگاه م یجد یاافه ی،او که با ق زدندیم
.از مرد ناشناس تشکر کردم و سمت بار  شدی م شتریداشتم که جراحتش هر لحظه ب یرفت.حال زخم

را بخاطرش باز   میدفعه که چه شد؟من که موها کیبود رفتم. شخوانشی پ یرو  فمیکه ک  ییجا
  توجهی محل و ب یب  خیرا انجام دادم و حاال سنگ رو  خواستی که م یزده؟کار  خیگذاشته بودم.چرا 

از آنطرف سالن   میگفتن افراد ت  تانیکاپ  تانیکاپ   یاش کرده بودند و صدا.دورهکردی رفتار م نگونهیا
گفت   کیبابت باز شدن گچ دست او تبر  کروفنیقطع کرد و داخل م راکیهم موز یجی د ی.حتآمدیم

توجه و عرج و غرب را داشت،چطور به من توجه   نهمهیا یکف زدند.وقت شیبرا  تی و جمع
رو   شانیشاد و سرزنده  تی از جمع ی.حرص  رفتیبلند داخل مخم رژه م میت یهاخنده  یکرد؟صدایم

.من کنمی قرار بود خر فهم شوم که اشتباه م یرا باال دادم.ک میرو  شیپ  یدنینوش وانیل  نیگرفتم و اول
  دهیشنو  دهیخوب دل بردن را بلد بود.کم د میندارم و محمدشاهرخ سل یفرق ش ی برا گریبا دختران د
  تیو حاال تو برو موها دادیم یکه بخاطرش از در خانه دک کرده بودم .او فقط مرا باز  یبودم دختران 

 میکنار دستم کش مو فیگذاشتم.از داخل ک شخوانیپ یرا رو   یدنینوش وانیل نی باز کن.دوم شی را برا
  یخندها  یابستم.صد یپشت سرم را دم اسب یرا برداشتم و از حرص خودم هم که  شده ، موها

تر  را فشرده میو بغض گلو رفتی اعصابم م  یبودند رو اشی میکه همراه دوستان هم ت ییدخترها
آن شب مثل   یکه از اول  مهمان  یامسخره یبودم؟باز سوال ها نهایز امن کمتر ا یعنی.ساختیم

خوان   شی پ  یرا که رو وانیل نی پاسخ.سوم  یب یهاخوره به جان مغزم افتاده بود،شروع شد.سوال
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 یهادندان  یو خنده داشتند و لعنت   یدور هم،هنوز شوخ  ستادهیطاقت به عقب زل زدم.ا یگذاشتم ،ب
.حس هیبق یبرا شیهامن بود و خنده یبود.اخم تخمش برا دایپ نجاهمیمرتبش از هم  فیرد
 روزگار .  یدهی کش یسخت یو چه دل نازک شده بود آال سوزدی چشمانم م کردمیم

 

او   اتدهید یهمه یوقت یگرفته شو  دهیکه سخت بود ناد ،بخدایچشم  ری ،زینگاه میاز ن  غیدر
 رونیکردم که با آن لباس همه جا ب  ینثار نکبت خانم ی رفتم و فحش چهارم را به دست گ وانی باشد.ل
.چه دی.دل من هم لرزدیاش را بوس خودش را سمت محمدشاهرخ خم کرد و گونه  کی تبر یاش برازده
آال او  یخودت چه فکر کرد  کردم؟بای م ییاحمقا نشسته بودم و با نگاه محبت گدا کردم؟مثلی م رکا

رفتن خام    یبا چند بار محبت کردن و رستوران و جگرگ یبود.فکر کرد میمحمد شاهرخ سل
 کیبه  یدر برابر آنها؟دل خوش کرد یدار  یشانسگرفته اند و تو؟تو  ایدورش را ک نی.ببشودیم

 یجیکه از دستگاه د یآرام کیبه موز   ی...چرا کسکی.موزیسفارش کیموز کی دو پهلو ، یفهانگاه،حر
  بایموبر سمتش رفت و چه ز  یها سمت او بود.دختر توجه یو همه دادیگوش نم  شدی پخش م

  شیبرا دیبا دانستمی شده طرفش گرفت.من نم چیکادو پ یاه یو هد دیصورت محمدشاهرخم را بوس
را به وضوح حس   میهالب کند؟لرزش ی من.چرا باز نگاهم نم ی.خدااوردمی .چرا ناورمیهم ب هیهد
  شیقابل پ  ری آال،سرکش ،غ یرا.محمد شاهرخ من!خطرناک شد میهاچشم ین یو سنگ  کردمیم
  یکرده بود حاال چطور برا هیمرگ پدر و مادرش گر یبار برا  نیکه آخر یی.آالشناختمتی نم گری!دینیب
را  میهابار چشم کی.دیلرزیم  شیهاو لب  شدی مقابلش چشمانش پر م ورجوانک مغر  یتوجه ی ب

بودم کابوس باشد اما هنوز در مقابلم مرد جذاب و هم  دهیکه د یی نهایبستم و آرام باز کردم.خدا کند ا
  یداخل خودش جا کیتبر یکه هر کس را برا  یو لعنت به بغل زدندیاستکان بهم م شیهای میت
از حد   میرو شیپ یهاصحنه  دنی.انگار تحمل دمی.لعنت به تو آال.لعنت به تو محمدشاهرخ سلدادیم

و از درون   دمیلرزی توانم باالتر رفته بود که تمام وجودم را لرز گرفت.چه مرگم بود که م
معشوقش را  ی محبتی و ب یمحلی ب یاتحمل لحظه  دیجد یآال نی.تحمل نداشتم.اسوختمیم

و از ترس برمال   شدیم دهیرا در آغوش بکشد.از حسادت نخ دلم کشاو یگر یو د ستدیبا نجاینداشت.ا
دور   دیزنده ماندن.با یدادم فرار کنم.آنجا نفس نبود.هوا نبود برا حی شدن دست دلم باز ترج

بهمم    توانستی اشاره م کیبا   نگونهیکه ا میبه نام محمدشاهرخ سل ی.از موجود ترسناکشدمیم
 . زدیبر
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را سر  وانمیداخل ل  یدنی نوش یچشم گرفتم،ته مانده ظی ..از  جمع پر جنب و جوششان با غ
به سمت خروج سالن قدم تند   گرید ینگاه میرا برداشتم و بدون ن شخوانیپ یرو  فیدم،کیکش

ام را  و مانتو  یگوش دند؟چطوریکشی آن داخل چطور نفس م هی.بق دیرسیبه من هوا م  دیکردم.هوا،با
 مهیکه باد ن نیاما هم دانمی آزاد رساندم نم یو هواو چطور خودم را به خارج سالن  فتمگر لیتحو

هوا را   قیبکشد.عم رونی کرد که اشک را از چشمانم ب دایپ   یل یحکم س   میسرد شب به صورتم خورد،برا
 گرمیدو با پشت دست   رمیدامن بلندم را باال بگ نییدستم پا کی بودم با  ریو درگ  دمیبلعی با ولع م 

را در گلو خفه کرده  میچه شد؟صدا کردمی شب آخر چه فکر م  ایصورتم را پس بزنم.خدا یرو یهال یس
که در محوطه هستند آنگونه حال  یکه مبادا تک و توک افراد نییبودم و سرم را تا حد ممکن پا

 برداشتهرفته بودم و چند قدم   نیی وصل به باغ را پا  لیبلند و طو یها.پله نندیعاجزم را بب 
  یافتادم و سر زانو نیبه خودم آمدم که با زانو زم  یپاشنه بلند کار دستم داد و وقت یهاش نداشته،کف
 . سوزاندیکه کل وجودم را م یاز درد شتری.درد داشت اما نه ب سوختیراستم م

 ؟ یزار ی پاتو کجا م یکه نفهم  یبخور  یدن یاونقدر نوش یحواست کجاس؟مجبور -

خودم را جمع و جور    دیکه لعنت خدا بر صاحبش.با یبودم و عطر  دهیکه شن ییوجودم شد صدا تمام
.اشک عجزم را با پشت دست تند چند بار پاک  ندی حال بب نیمرا در ا دادمیاجازه م  دی.نباکردمیم

چه  جا.اصال او آندیبازوام گرفت و مرا باال کش  ریکه خواستم بلند شوم دستانش از ز نیکردم و هم 
شد که خودم را مستحق  یتمام وجودم خشم کبارهی  د؟بهیدی حال م  نیر امرا د  دیبا کرد؟حتمایم

و رو به او قد علم کرده  دمیکش رونی . با فشار بازوام  را از دستش بدمیدی نم شیهای نامهربان 
 .ستادمیا

نخورم..هر جام که  یدن یبده نوش ادینداشتم که بم   یدرست حساب ینه باباکه مثل شما نه  دی...ببخش -
 . رونی پامو بزارم خودم بلدم چطور خودمو بکشم ب

»فرار کن آال،از محمد   کردیدرون سرم مدام تکرار م یی و صدا رفتی م نییپابا ضرب باال و  نفسم
،زل زدم ،با اشاره به عمارت   کردیفرار کن.«به او که هنوز با اخم و تخم خشک نگاهم م میشاهرخ سل

به رخ   قایرا دق یو من شاک  زدیکه تمام احساس درونم را داد م یادیزدم.فر ادی فر بایپشت سرش تقر
 . دیکشیم

 راده،منیمن اشکاله،ا یه؟سرتاپایکدوم خر ه؟آالی.آال کاتی میشمام برو به مهمونات برس.به هم ت-
دارن همه خوبن؟همه  کیکه  بات سالم عل  ییمن مدل لباسم افتضاحه اونا خورمی م یدن ینوش
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بغلت ملچ ملوچ بوسشون کن..دست از سر من    رشونیبرس.بگ   کاتی .برو برو به تبریه همه عالمحجب
 همونا... شیپ  شه؟برویم  دایچطور پ هوی..ربردا

حداقل نگاهم کند اما رنگ   ایجوابم را پس دهد   یو کفر  یرو برگردانم،انتظار داشتم عصب خواستم
در اطرافمان   یاش انقدر بلند بود که اگر کس .خندهشهیهم  طانینگاهش شد همان محمد شاهرخ ش 

 دمبار چن یبرا  یگرفته بود عصب یرا هم به باز که باد او  یسرکش یمو..تکهشدی بود حتما متوجه م
بود حتما   یدنیختم.اگر اهل نوش مقابلم چشم دو ین یب شی قابل پ ریمرد غ یبه خنده پس زدم و گنگ

 عیکه در ته ما یاش را تمام کرد و با ژستتر از قبل منتظر،خنده  یکرده.کفر  یرو ادهیز گفتمیم
 گرفت حرصم چند برابر شد.  میاش براخنده

 دوست دارم.  یرت یغ  نی،،آفریدار  رتیخوبه نسبت بهم غ یل یخ-

  شیبودم و به حرفها ستادهیحرف دلم را گفتم.اصال چرا ا  ؟منیرت ی بودم.غ رتیدر ح  یآن همه لودگ از
 .« یآال خام نش ی.»خام نش کردمی فکر م 

خرج کنم.اصال شما کجا و من    رتیشما غ ی.غلط بکنم براشمیم یرتیاهلش غ یبنده بجاش و برا-
 کجا؟هنوز مغزمو خر نخورده.

 م.شدن دستم کامل رخ به رخ مماس شد دهیرو برگرداندم که با کش عیسر

 خانم کوچولو؟   یدی!فهمیخرج کن گهی د یکی یو برا  رتیکه غ یکنی م ی غلط و وقت-

از جان من؟باز با فشار او را   خواستی.دنبال چه بود؟چه مزدیدو مچشمانش داخل نگاهم دو مردمک
 یهاو با زور به سمت وسط  دیمغزم را بلند تکرار کردم و او با اصرار باز دستم را کش یپس زدم و صدا

 ند. آمدی م نیی عمارت با صدا پا یهااز پله  یغ کشاند.متوجه بودم که چند نفر با

 از جون من؟ولم کن....ولم کن.. یخوای م یچ-

که هر چند متر در وسط باغ    یچراغ برق یفانوس یرهایدختران  پنهان شده بود.از ت نیعمارت ب  بایتقر
درست باالس سرش در   ییبایمجنون ز دیو چه درخت ب  د یدرخشی کار گذاشته بودند اطراف روشن م
  یبودم که حرص کارش را سرش خال  یادنبال جمله  قیو دق دمیمالیمقابلم قرار داشت.مچ دستم را م

 کنم.
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 ...تو....یهست یک  یتو..فکر کرد-

وگرنه من که   یکن...فکر کنم وقتشه حداقل با خودت رو راست باش یبگو راحت باش خودتو خال -
 ه؟ یچ دونمیوقته حرف دلتو م  یلیخ

و دست به    طانی ؟آخه از کجا؟نگاهش ش دیفهمی راست م  یراست  گفت؟نکندی قفل شد.چه م زبانم
م را  لبش اعصاب یو لبخند رو کردمی بود.برو بر نگاهش م ستادهیالعملم امنتظر عکس  نه،خونسردیس

 . دادی قلقلک م

 باشه!   ریخ یدی تو فکرته نگهدار واسه خودت..خواب د یتو سرته و چ یآقا چ  نیبب -

 ده،اونیم ت ی فقط باز یندار  یوقت بفهمه،شانس چی.نزار بفهمه.نزار هنهیآال ،لو نده.درستش ا »آره
 شه«یرد م  کنه،ازتی لهت م شه؟فقطیم ی .مثال بفهمه چگرهیباز

 گه؟ی آدما دروغ م یچشا یگی م-

 اصال؟  یگی م  یمن غلط کردن که اطالعات غلط دادن به شما...چ یچشا-

 .ستادمیقدم متفکر جلوتر آمد و من مقتدر صافتر ا چند

 نه؟  یبه نظر من نداشت  ی؟کار یبازشون کرد هوی امشبم حتما موهات خراب شد -

نم را قفل کرده بود و لبخند  بودم.برق چشمانش دها یچه رنگ  گرید نیشدم.ا اشی چشمان رنگ قفل
 . دادی م بمیلبش باز داشت فر  یرو

برات نداره خانم....از االن    یعواقب خوب یشد که اگه حرف رو حرف من بزن  یامشب برات درس خوب-
 گفته باشم. 

مقابلم.آمدم دهان باز   ییکلماتش  و نگاه جادو یایباال انداخت و من گم بودم در دن  طانی ش ییابرو
است.فرار   می:»فرار کن.او محمدشاهرخ سل زدی.فقط داد مدادی بزنم اما مغزم فرمان نم  یکنم تا حرف

 کن.«

به  گذاشتی را کنار هم م ش ی حرفها  یشده بود و وقت شتریقلبم  گروپ گروپش ب  شیبه جا اما
 . دیرسی مطلوب خودش م یجه ینت
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 کنه. تتیاذ ینطور یا یکنی آدم و مجبور م یت سیبا خودت و من رو راست ن یوقت-

و جمع    دیلرز میگرفتن اعتراف از من بوده؟لبها یامشبش برا یها یمحلیتمام ب  یعنیکند؟ تمیاذ
شده بود که  کی.حاال آنقدر به من نزدکردی م نی شدن اشک پشت سد چشمانم پلکم را سنگ 

و  میپرتاپ شده در باد مال یالخ موها ی.دستش رفت الشنودی قلبم را راحت م یصدا دانستمیم
واقعا خود اوست.محمد شاهرخ   نی.اسوراندی تنم را م یاز نگاهش که تا عمق سلولها  خنگاهش...آ

 م؟یسل

 ؟یر ی چشام اونور نم یلحظه از جلو هیدختر؟چرا  یکرد کاریچ  ؟باهامیکرد  کارمیچ-

 باور کنم که...  یعن یمن بود؟ با

شدم؟گفتم رفت تموم شد!ساکتو   یچه حال  یدونی.م یدی جواب نم  ،تلفنیستی ن  دمید آاومدم خونه-
 ؟ یچرا بست

.اصال اجازه نداد حرف بزنم.چرا اجازه  کردی چقدر جذابترش م استیشده بود و س یجد نگاهش
 امی شان یتر آورد و به پ  کیکنم.سرش را نزد ییرا رمزگشا شیهامن منگ،حرف  دادی نم

 داشت.  یچسباند.دستانش کنار صورتم چه حرارت 

کنم کار   ی .کشتمت..من کله خرم قاط یجواب ند  ،تلفنیبر  ییبدون من جا گهیبار د هیبخدا آال اگه -
 .دمی دست خودم م 

ام.بغض  خورده و مرده  یز یچ  یافتادم سرم به سنگ ی وقت  دمیحتم داشتم در خواب بودم.شا گرید
مغزم را عاجز   یبسته باز حرفها یتند و چشمها  یانستم آرام با نفس هاو فقط تو دیلبم را برچ میگلو

 تکرار کنم.  

 نکن..بزار برم...بزار...  ینکن..لطفا با من باز  یبا من باز -

  ام،،بخدای چند وقته شده دن اتی س یاون چشا یفهمیمنو...تو نم  نی.چشاتو باز کن...بب نیآال منو بب-
 ...نه؟  ای یکه من دارم تو هم دار  یبدونم حس  خوامی ...فقط م یفهمی نم

و دهانم باز و بسته   دیبراقش.باز ناباور لبم لرز یهاداشت  چشم یو چه خالص  زدی مهربان حرف م چه
 تکان خورد.   ییصدا چیبدون ه
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  نیا یاز من فاصله گرفت و مشکوک نگاهم کرد.چرا الل شده بودم.مگر هر لحظه هزار بار آرزو یکم
دار و ناباور  فقط نگاه بغض  حسیو ب  رمقی باال بود که ب   میآنقدر برا  شیرفهالحظه را نداشتم؟شوک ح

 .دادمی م  لیعاجزم را تحو

 ...یچطور اعتراف کن  دمیم  ادتیخب بعدا  یل یخ-

که کمرم را گرفته بود و هر بار با   یاو دستان مردانه دی چه شد که لپم را بوس دم یرا گفت و نفهم  نیا
و   دیلرزی اش مرا داشتم که در آغوش مردانه   یناتوان ی.حکم پرنده فشردیممرا به خود   شتریولع  ب

 خیبود که  سوزانآنقدر  شیها. نفس ختیری مند اشک ماش ناباورانه و گله در جواب بوسه حرمتیب
دور گردنش  دست انداختم و منم  یشدم و با قدبلند  میدستانم را آب کرد ،باالخره در برابرش تسل

طبع تند مرد ورزشکار من چقدر گذشت که فرو کش کرد و ،بهم امان داد و با نفس   دمیلپش را بوس
نفر   کیچطور باهم در  تاحساس و خشون  نهمهیزد.اهر دو یرو یاتند دو دستم را گرفت و بوسه یها

 شد؟ ی جمع م

 آال خانم.   کردمی برات رو م مویوگرنه خود واقع یش یرار کنم ازم ف تتیاذ خوامی !نم هیشروع کاف یبرا-

 انداختم. نییرفت و از خجالت سرم را پا یحرفش ضعف  یبرا دلم

 مال من!  یدیفهم یمیدونه اونم مال شاهرخ سل  هی یادونه هی.....تو ی سرکش،مغرور.خجالت-

محابا   ینبود که باز ب .به براورده شدن آرزو.دست خودمیحجم باال از خوش نیعادت نداشتم به ا من
 . دیکرد و باز دستانم را گرفت و بوس ی.اخم تصنع  دیچشمم چک یاشک از گوشه 

 . یلرز یهان؟م میبر  نجایاز ا یخوای ....م یشد  تیاذ یلی ببخش اگه امشب خ-

 انداختم.رفتار امشبش خون بدلم کرده بود. نیی و دلخور سر پا  ناباور

 دوستات من خودم..... شی نه برو پ-

بشن چشاشونو در   کمیببعد نزد نیحسود من..خدا بداد برسه دخترا رو...از ا  یآخ خانم کوچولو-
 آره؟ یار یم
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  عید،مطیکشی خونه و مرا با خود م  میریم گفتیلبخند زدم و منگ همانطور که م شیسرخوش به
  یبود.در کادر چشمانم فقط او جا یمردن چه کار راحت  کردمی دنبالش راه افتادم و با خودم فکر م

و من با خودم   سوختی همه جا را گرفته بود.دستش هنوز در دستانم داغ م  یکی داشت و مه و تار
 !!!ینیر ی گفتم چه خواب شیم

  یعاص   د،یخز یم میهاپوست گونه  یرو انهیاز آنهمه ظرافت که موزا و  دیصورتم خز یرو  میموها ینرم
و حس    خوردی به صورتم م یم یمال میغلط.نس گرید  یشدم که با دست پسشان زدم و در جا ،طرف

  ایحال دن ن ی،بهتر گرفتندی و کز کز سرم را فاکتور م ینیتمام وجودم را گرفته بود.اگر سنگ ادیز یآرامش
 یچانه داخل پتو مچاله کردم.بالشت و پتو عجب بو ری داشتم.دستانم مور مور شد که خودم را تا زرا 

  یرو ظ یغل  یجمع.آفتاب شتری داخل بالشت فرو دادم و خودم را ب  شتری.سرم را ب دادی عطرش را م
اتاق    ری حر ی.پرده ییبایز یرا باز کنم.چه صحنه  میهاچشم یشد نرم گوشه صورتم افتاده بود  و باعث 

چه  د ینور خورش  یو با رقص او با همراه  خوردیبه پنت هوس نرم تکان م یمنته یاشه یاز در ش
  یزرد معلق  داخلش را براحت یاستخر پر آب و نورها توانستمی شده بود.از همانجا هم م یدنید
و   دیکش ی ر ی م تبرگشتم.  سر قفآمدم و همان طور لبخند زنان رو به س رونیب  ین ی.از حالت جننمی بب

اطرافم انداختم  یزده نگاه رونی .با چشمان از حدقه بکردی م  اری تازه مرا داشت هوش ری انگار همان ت
با    ی.اتاق به آن بزرگشدی .هنوز باورم نمدمیپر نییتخت پا  ی.مکث کردم و با فرمان مغزم ناباور از رو

باشد جز    توانستی م یل چه کساز او، ما تخارمدال و افو لوحلوکسش و پر از عکس و  ی ست چوب
کمد  ینهیی آ یجلو  یصندل ینامرتب رو  شبشی.سرم را برگرداندم،کت دمیخودش؟ محمدشاهرخ سل
و بهت زده چندبار پلک   نیتخت.نفسم سنگ یمن هم  کنارم رو شبید یافتاده بود و لباس ماکس

لختم و  یتنه نییوقت نشناس  دورم را پس زدم.نگاهم افتاد به پا یگرفتم و موها یشانیزدم و از پ 
 جیکردم؟گی که تنم بود.چه خبر شده بود؟من داخل اتاق او چه م ییزانو یبلند رو یمردانه شرتی ت

که افتاد و   ینبود جز اتفاقات  ادمی شبیاز د یز یچ  زدمیاطراف اتاق انداختم و هر چه زور م گرید ینگاه
ام را جلب کرد و مرا به  توجه  رونی از ب یی..صدانجایصبح ا حاالاست،و   ایرو کردمی کر ممن در وهم  ف
 رونیدادم و با عجله از اتاق به سمت صدا ب  نییدر را پا  یرهی.دستگدیاتاق کش  یسمت خروج

از   ایخوشحال باشم  شبمیاز گرفتن حاجت د دانستمی شده بود و نم یقاط میهازدم.تمام حس 
  یبلند بود و محمد شاهرخ داخل آشپزخانه سوت زنان پا یر یگ  وهیآبم  ی؟صدایاالنم حرص تیوضع

در حال له شدن داخل دستگاه  یسرحال و موزها یبه او  ی.نگاهکردی موز درست م ریدستگاه، ش
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 یبلندتر از صدا یاز سرم گذشت که ترس به جانم افتاد و با صدا یدانم چه فکر  ی نمانداختم و
 د زدم. دستگاه دا

 چه خبره؟ نجایا-

سبز بر   یدستگاه را زد.رکاب یخاموش یو دکمه  ستادیورودم شد که لبخند زد و  صافتر ا یتازه متوجه  
 هنوز نم حمام را داشت.  شی تن کرده بود و موها

 تنبل خانوم!  یدیخوابیم گمید کمیبه..ساعت خواب...-

و صورت    ری موزها و ش نیو نگاهم ب آوردمی فشار م شبی د یادآور ی یو گنگ هنوز به ذهنم  برا مات
 .دلم به شور افتاد.دوباره سوالم را تکرار کردم. دیچرخی دارش  منم  یخندان و موها

 موز... ریچه خبره؟من تو اتاقت...اونجا...ش  نجایا-

از   ریغ یز یشواهد چ ینه اما همه  ایدرست بود  گذشتی که از سرم م یدر آن لحظه فکر  دانمی نم
 !دادی را نشان نم  نیا

 حالم را خوب درک کرده بود.   دیشد و بدجنس.شا  طانی ش نگاهش

 باشه! دهیاز سرت پر دیگفتم تا حاال  با-

  ادمی بعد از داخل باغ  زیچ چیرا گرفتم.چرا ه امی شانیپ  یرو ری دست تباز نگاهش کردم و با دو  گنگ
 آمد؟ی نم

 ...!!یخور یم که یخور ی شکر م  یبد حال  نهمهیشما که ا-

 ادمی  شیحرفها یحالم خوب بود من همه  یخورده بودم ول  یدنی!بد حال؟اره نوشگفتیم چه
که چند   ودیبودم.دست خودم ن  دهیزد،ترس  یچیشده بودم.دلم پ یاالتیبود.اون بوسه..نکند واقعا خ

 سنگ سردش گذاشتم. یاو جلو رفتم و کف دو دستم را  رو کی قدم مانده تا اپن نزد

 ...فقط...فقط..تو اتاق تو...ادمهی یمن همه چ-

 تو... شب یاز د می...قبال شما بودادتهیبله معلومه -
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 .دهیترس  یل یبودم..خ دهی..ترسدمی از پسر وقت نشناس مقابلم باز توپ یو من حرص  دیخند بدجنس

 .زنمی حرف م ی من جد-

خواب بغلت زدم تا   ن یپدرم دراومد تا از تو ماش یدونی تشکرته؟م یخانوم خانوما....جا امیمنم جد-
 .شی زکاریتم  یکه اون وقت شب ده جا زنگ زدم برا یباال آورد  نیسالنم همچ نجا؟وسطیا

 ی.باال آورده بودم؟واشدمیو با تصور خودم در آن حالت شرمزده م دادمی گوش  م شی به حرفها جیگ
 .شدی م  نطوریا دیبعد از اعتراف نبا  یخاطره نی ،اولیچه افتضاح

 اتاقت...لباسم... -

همه   ارمی تا اون باال ببرمت؟....رفتم از اتاقت لباس ب  ی...نکنه توقع داشتی ستیسبک ن  نمی همچ-
 خودم تنت کردم. یساکت بود ،دست نزدم .از لباساتو

 باز ادامه داد. ش ی گرفت و با ن یجواب نگاه پر شماتم ،نگاه حق به جانب منصف در

 . یبخواب یبا اون لباس مجلس  ومدیدلم ن-

نگاهم را  ی اپن.حتما معن یرو یشدم و باز نگاهم رفت سمت موزها  یدلم از تصور آن حالت کفر  ته
 باز شد. ششیگرفت که ن 

 ....میش  تی تقو دیو با ممیالزماالنم موز  گهید یچ یه-

 به گوشم نشست.  تریجد   شیکه صدا رفتیم یناباور  یسو نگاهم

.....نترس  میموز بزن ری،با اجازتون گفتم ش  شدی دختر خوب؟موزا داشت خراب م یکنی نگاه م  یه ویچ-
 ؟ ینیب ینم  دمیرو کاناپه خواب شبیمن د

 یوسط سالن باز شده بود و پتو و بالشت یکه با چشم داشت.کاناپه  یاسمت اشاره سربرگردانم
هم خجالت   امیی هوی یکم بود و حاال از فکر احمقانه  شبمیهدف ول بود.رفتار د یب  شی نامرتب رو

  کردمی مپا و آن پا  نیشده بود..ا  میحاال حال میلباس باال زانو ی.سمتش برگشتم و انگار کوتاهدمیکش
 .دمیکشی م نیی لباسم را پا یو نامحسوس نرم گوشه

 نکردم...گفتم... یمن فکر -
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اپن را دور زد و سمتم امد. دستم را گرفت و با خود داخل آشپزخانه برد و   زدمیکه حرف م همانطور
  یرفت.کاش سرد یز ی مقابل سراغ چ نتی پشت اپن نشست و خودش داخل کاب یصندل  ن یاول یرو

.اصال خودم را شدمیظاهر نم  شیجلو  ینطور یباشد و کاش صبح بعد اعتراف ا دهیدستانم را نفهم
.  نکند از من دلخور  دادی .در سکوت کارش را انجام م  دمیبودم.لبم را گز دهینگاهم ند مین نهییداخل آ

زانوام گذاشت و تا   یبزرگ رو یازانو زد و پنبه  میپا یآمدش را داشتم و او که جلو ری شده باشد.مس
کرده   اموش.کال زخم زانوام را فرستادمیدر جا ا زیخ مهی و ن  دمیبلند کش یتخوانم سوخت.آخمعز اس
 بودم.

 کارو بکنم.  نیا ومدیدلم ن یبود دهیاونقدر معصوم خواب شبید-

که وقت فکر کردن به حرفش و   گفتمی و پشت سر هم با تکان دست آخ آخ م سوختمی م  آنقدر
 !شدمی م دینبودم اما چه شد در برابر او مدام سرخ و سف  ینداشتم.من خجالت  دنیخجالت کش 

 . خورهی به دردت م تی سخت زندگ  یهااا...نگه دار جاها سی ععع...االن وقت آخ و اوف ن-

نظورش را گرفته بودم  نگاهش کردم وخوب م  ی.برو بر سوالدیکمتر شده بود و کز کز زانوام خواب دردم
 . خوردیاش را مو خنده  زدی.دور زخمم را پماد مدمیمقابلم لرز یای حی و از پسر ب

 کشور به اون کشور.... نیشهر به اون شهر.از ا نی...از اسیآسون ن میباالخره بودن با شاهرخ سل-

و بخدا   برد ی م تپش قلبم را باال شیهاصحبت   نیرینبوده اما طعم ش نیمنظورش تنها ا دانستمیم
 . استی هنوز باور نداشتم معجزه  واقع

گردنتو   نمی...ببسین  یخبر  یدن یاز نوش یدورهم یمهمون  چیتو ه گه ید یآال خانوم دفعه-
 کالغا به گوششون برسونه؟ هوی  یبد یچ یخوای...جواب حاج اسد و طاهره بانو و م شکنمیم

 یخواست؟برا یم شهیهم  یاو مرا برا یعنیباال زد.  خ،یتنم س یو تمام موها دیسوت کش سرم
به صورتش داشتم و باز راحت داشت   د؟زلییایطاهره خانم وسط ب یکه پا یخودش؟آنقدر جد

.واقعا امی و حاال ترس از دست دادنش شده بود آفت زندگ شدی پر م یچشمم از ناباور  یکاسه
و همانطور    دیندن نگاه را بلد باشد!تلفنش لرزو باز در دل دعا کردم کاش خوا م ییگوچه ب دانستمی نم

 مخاطبم قرار داد. دیکشی م رونی شلوارش ب بیکه از ج
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...بر  س ین  یشدن الک میمحمدشاهرخ سل یزندگ ی...همهیکن  یخوش یهیگر  دمیالبته بت حق م-
 باال! ایامضا کنم، ب اری ..بله خونم،بیدار یهم دس از سر ما برنم یاخرمگس معرکه بهزاد خان،روز جمعه

 صورتم گرفت.  یجذابش را سمت باال رو یمردانه نگاه

 نه؟  ای....حاال باورت شده میتنها باش  قهیاگه گذاشتن دو دق-

عوض    توانستی .چه راحت جو متشنج را مدمیاش کوب شانه یاز خنده زدم و با مشت آرام رو یپوق
.باز افتاد به  ستم یو مرا مجبور کرد مقابلش با ستادیا صورتم بود و آرام مقابلم یره ی کند.نگاه نافذش خ

 صورتم.   یباز جلو یجان موها

که در مورد من فکر   یجور  ته؟هریحال زنمی بت دست نم یباش   یدرضمن بنده تا خودت نخواست-
 قبوله؟  یوقت دار  یتا هر وقت بخوا  شبیبشناس..از د  مویدور ..خود واقع زیبر یکردیم

 نبود.  دیبع میسل یاز خانواده یمرد نهمهیرا با لبخند تکان دادم.ا سرم

مورد صبر ندارم....اعتراف   نی..در ایدر بر  رشی از ز یهستم،فکر نکن تونست شبمیاما....منتظر سوال د-
 .. هر چند....اوردمیکن تا به اعترافت ن 

اعتراف تمام حسم را   کیبا  شدی اعتراضم را باال برد.م طان ی آخر حرفش را کش دار گفت و ش یکه یت
 کم. یل یکنم؟بخدا که کم بود،خ انیبه او ب

که تمام وجودم را گرفته  یو قدرشناسانه با ترس  ختمی ر شیهاچشم  ینگاهم را در نگاه رنگ عاشقانه
 یمدام جلو رشانیدرهم پر کرده بودند که تصو ییبود سمتش لبخند زدم و تمام ذهنم را اسم ها

 ...سی آقا،ان م،حاجی.طاهره خانم.اسد سلفتری چشمانم رژه م

  

 زنم« ی گرفتارم،خودم بت زنگ م کمی  نروزای»ا

تر از هر وقت  شده باشد ،سرخوش   لیتکم شمیعمه باالخره بعد از چند مدت انگار ع  امیپ  نیگرفتن ا با
دادم و  یغر  چی.جواب عمه را مهربان بدون هرفتمیابرها راه م یکه تا حاال نداشتم ،انگار رو امی زندگ

 دهیخدا تازه مرا د گارکنم.ان  دای از محل کارش  پ یحتما آدرس دمشیکه د نباریبا خودم عهد کردم  ا
و او در   ستمین مایپرستار ن گریتا حاال نگفته بودم د یشد؟حت ی باخبر م  نیاگر نسر یبود و وا
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روزها انگار   ن یا می.محمد شاهرخ سلزدیام مبرگشت دوباره  یرا برا مایآمدن ن ریمدام غر د  شیهاتلفن 
دل عاشقم هر   دانستی و نم دیکشی را  به رخم م یسرخوش مردانگ یشده باشد ،در غالب  گرید یآدم

ساخت و با حضور بهزاد و آمدن چند دوست   میبرا  بایز  ی.آن شب باز شبشودی ترش م لحظه وابسته 
را سمتم پرت   شیهاچشمک  یکنار استخر وقت  یمخف  زیر یهانور المپ  ریتراس در ز  یرو کشینزد
هنوز خواب است.چه مرگم  خوردیم  مام و باز قسدل دخترانه کندیآب م یچه قند دانستی نم  کردیم

حجم از  نیو چطور ا دمیفتن آنها،داخل اتاقم پرو تا ر  دمیترسی شده بود که از تنها با او بودن م
 .آمدیها مپله  نییاز پا  یشاک  شیکردم؟صدایتحمل م دیتنها با یارا با او داخل خانه  جانیه

 برم باشگاه...آال..  دیبگو فردا صبح زودبا ری ...حداقل شب بخ؟یچرا در رفت هوی... خورمتی نم-

او شده بود و  یایکرده بود.شب و روزم رو امی از پشت در عاص میهابلند نفس  یو صدا زدی م حرف
  یروز  یدلهره ای شترشیب یاز وابستگ دیاو؟شا ای  دمیترسی خودم م  ختم؟ازیگری حاال چرا م

 دمیدیباشم؟خودم را در مقابلش کمتر م  شیحرفها یفقط شنونده ایفرار کنم  دیبا ینداشتنش؟تا ک
 یرا نداشت و روز  یکس  ایاش در دنکه جز عمه ییخواسته بود!قبول کرده بود.آال  گونهنیاما او مرا هم

شده بود.اصال چرا مرا خواست؟مگر من چه داشتم؟ته ذهنم باز شلوغ و   اشیبعنوان پرستار وارد زندگ
را   نکاریا اد یز  دیکه خودم را به او برسانم و داخل آغوشش غرق شوم.با ازیدرهم شد و تمام وجودم ن

جذاب  یپسر  شودی .مستیها ندارد .فقط داخل قصه قت یکم کم باورم شود که حق  دیتا شا کردمیم
 رهی دستگ یهمچون من شود.از پشت در اتاق فاصله گرفتم و دست رو ی و مشهور عاشق دختر 

 کرد. خکوبمی بعد وصل تلفنش م  شیبود خودم را به او برسانم  اما صدا یگذاشتم تا  با هر جان کندن

 .... ینیبی خواب منو م  یوقت شب؟...قربونت برم ه نیشده؟؟آخه ا  یز یمامان..چ رهی خ-

  زانیآو یهادر گرفتم و با شانه  یره یو من ناکام از هدفم ،دست از دستگ شدیدورتر دورتر م  شیصدا
 تلخ سوخت.  یقیو با برانداز کردنش ته دلم از حقا ستادمیاتاق ا یگوشه یقد ینه ییرو به دختر آ

 که قبولت کنن؟  یدار  یتو چ-

 از آن همه فاصله.  دی کش ریطاهره خانم از پس ذهنم گذشت و پشتم ت  یعصب ری تصو باز

  یبو نروزهایمچاله کردم.ا شتریو من پر از لذت خودم را ب  نشستی صورتم م یگرم رو  ییهانفس   حرم
  یز ی.چکردی حسش، ارضا م  یشده بود و آنها را غرق در مست امی نیب یهاعطرش خاص مهمان سلول

و   ردمچشمانم را آرام باز ک  یگوشه م،یهالب یو من با لبخند نشسته رو نشست امی شان یپ یگرم رو
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.چشمانم کندی براندازم م  طنتیصورت خم با ش یو رو ستادهیسرم ا یکه باال دمیرا د یمحمدشاهرخ 
بالشت سرباال آوردم و   یاز رو یز ی ر غی که با ج جانیه  ایاز شوک بود  دانمیگرد شد و نم  یاز ناباور 
ا حق به جانب   لمدست به کمر مقاب  اشی .با ست ورزش دمینرم را  دو دست چسب یچرا مالفه دمینفهم

 .کردی بدجنس براندازم م

 برم.  یبدون خداحافظ ومدیدلم ن ن یتمر رفتمی.داشتم مسین می..فکر نکن حال یکه فرار کرد شبید-

 ینه؟موها ای حد مهم بودم  نیتا ا  یکس یکه تا حاال برا گذشتی و از ذهنم م  کردمی نگاهش م جیگ
 . ندیبب نطوریمرا ا ی وز کنار صورتم را پشت گوش زدم.اصال دوست نداشتم اول صبح 

 منو بده برم! یبده-

بود که سمتم  میحواسی ب ی.متوجه دمیفهمی کردم سمت پسر جذاب مقابلم.منظورش را نم اخم
و با   دیزد.  خودش را عقب کش امی شانیپ  یرو یانگاه مبهوتم خوددار بوسه  ریزد و ز مهیخ  کترینزد

 حواسش را متمرکز کند.  ،خواستیاتک سرفه 

 .دمیدستمون م یکار  هی...رمینم گهیبمونم د گهید کمی-

با من   کردی چه م شیعضالن یاندام چهارشانه  دنیو د شیاله یچشمک چشمان ت یآب شد برا دلم
 بسته،سمتم برگشت.  مهیدر ن  کی.نزد

 سرکار.  یبر  دیبخواب بعد با گهید کمیرفته..هنوز منتظر جوابم هستم....  ادمیفکر نکن -

بسته  یشد و با صدا  دیلبش پشت در ناپد یگوشه یبا یرا سمتم نشانه گرفت و با لبخند ز انگشتش
 دیجد یتخت انداخت و از معجزه  یزده خودش را رو  جانیبود که ه  یدختر  نجایشدن در،ا

 . دیکشیم  غی ناباور بالشت به دهان خفه ج اشی زندگ

نشانم داد و  یاش را به نوع اعتراف کرده بود بارها با محبت عالقه یرا گرفته بودم ،  از وقت ممیتصم
  و کردمی اماده م ی.امشب بعد از رفتن به خانه شام مفصل کردمی بز فقط نگاهش م نی من هربار ع

ضربان قلبم   مفکر کردن به آن لحظه ه ی!حتکیچقدر رمانت  ی.وازدمی شام حرف دلم را به او م  زیسرم
 . دادی نبض م  قراریو قلبم را ب   بردی را باال م

 خانم رحمان !حالت خوبه آال جون؟ -
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و همکار جوان   امشه یشاعرانه با محمد شاهرخ پرت شدم داخل اتاق کوچک ش ی شام رنگ  زی پشت م از
  رینامرتب ز ی.خودم را جمع و جور کردم و پروندهازدیرا صدا م  امی لیجب مقابلم که مدام فاممتع

 دستم را جمع. 

 بله بله من خوبم ...جانم بهاره جان؟ -

 نه؟  ای یببرم امورمال  دیدی ..پرونده رو مدیچند بار صداتون کردم متوجه نشد-

 پرونده؟کدوم پرونده؟....آهاااا..بله..بله....بفرما.-

همکار    نیچندبار به عقل ا داندی آرامش،خدا م یو باخداحفظ دیکش رونیرا مردد از دستم ب  پرونده
 تازه سر به هوا شک کرده بود!

باالخره   دادم و ریکه قرار بود، بپزم را تغ ی بار شام نیآژانس خودم را به برج رساندم و در راه  چند با
غذا است .با فکر   نیا یفته یبودم محمدشاهرخ ش  دهیمرغ را انتخاب کردم.شن  نیچبا وسواس ته

 شهیهم یجد  بانبعد از سالم دادن به نگه یهستم من ،وارد برج شدم و در الب   ینیری چه خودش نکهیا
دم و مجبور شدم با  کرده بو دیخر  ی کی شانزدهم را زدم.سر راه دو پالست یطبقه  ی،سوار اسانسور دکمه 

دستم را  یها ک یوارد شدم و پالست دهیدر واحد را باز.نفس بر یپا در آسانسور را پس زنم و به سخت
از   شتریب  دیکار داشتم.نبا  یلیخ قعا دادم.پدرم درامده بود و وا میهابه شانه  یاپن گذاشتم و کش  یرو
  یاپن انداختم.دم اسب یرا از سرم رو یو روسر   دمیکش رونیمانتوام را ب  عی.سر کردمی معطل م نیا

ببرم که   شی کارها را پ  یتر کردم و عزمم را جزم که وارد آشپزخانه شوم و کم سر محکم یرا باال میموها
  یورود یزد.عمال در آستانه  رونی صحبت کنان ب هزاداو و ب  کلی در اتاق محمد شاهرخ  باز شد و ه

بهزاد وجودم را    یها یبه پرحرف توجهی سالن بود که ب یهاسط آشپزخانه خشکم زد و محمد شاهرخ و
جنتلمن    یحساب شه،یمثل هم  شیمنظم موها شیو  آرا  یرسم  اهیحس کرد.در آن کت و شلوار س

به   میدست و پاها شدمی روبرو م و حاال که با او دمکرده بو نی امشب با خودم تمر یبرا یشده بود.کل
 لرز افتاد و دستپاچه کلمات را گم کرده بودم. 

 ؟ یاومد یآال...ک-

گرمش را شروع   یاحوالپرس نکشیغرق صحبت ساکت شد و سمتم رو گرداند و با باال دادن ع بهزاد
 . دمیرا از کنار اپن پس کش کلمیدادم و ه یکرد.به خودم تکان
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 . دمیکه رس ستیوقت ن یل یخ-

 ..میدهای خر  یرفت رو اشبود و اشاره  دهیرس  کمینزد

 . ارنیکن برات م ستیالزمه ل ی..هر چیکن دیالزم نبود خر-

بردارم جوابش را دادم.قدش چقدر از من بلند   اشمه ین  شیچشم از صورت جذاب با ته ر نکهیا بدون
 بود؟

 که.  رمی میبار من بخرم نم  هی.حاال  رمی سر راه بگ س،،گفتمین  یخاص  زیچ-

که بهزاد نشنود آرام    یجور  ری ز  ییشد و با صدا  کتری نزد  یشلوار با ژست خاص بیداخل ج  دست
 مقابلم نجوا کرد. 

 کار شما کشتنه...مردن کار ماس آال خانم.-

به   یرنگ  یعنی.اششه یصورت جذاب مردانه و لبخند بدجنس هم یکه دلم رفت برا دانستی م خدا
 .دیبود خودش را جلوتر کش  یاو تا وجود داشت؟بهزاد که تا حاال تماشاچ یهارنگ چشم  ییبایز

 .مهی که آن تا یدونی ها...زهره منتظره..م شهیم رمون یمحمدشاهرخ د-

بود کجا   دهیهمه به خودش رس  ن یتنم شد گوش.ا یهاتازه مغزم به کار افتاده بود و تمام سلول انگار
 شد؟یچه م شام من یکه بود؟پس برنامه  رفت؟زهرهیم

 ندارم. اشوی نیشب نش یقراردادو امضا کنه من برگشتم بهزاد.حوصله  -

 پسر.  سی ول کن ن رهی دختر دماغوش نگ یفکر کن بزاره.تا تو رو برا-

بود و باز    انیدر م  یدختر   ی.باز پادمیشندی که م یی زهایو من دل تو دلم نبود از چ   دیغش خند غش
 جانم.  یترس از دست دادنش شد خوره 

و خطاب به بهزاد  دیکش رونیشلوار ب بیشاهرخ نگاه از صورت مغمومم گرفت و دست از ج محمد
 نثار کرد. ییشوخفه 
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 یهانه یبودم مثل گز یانهی.اگر من هم گزترسمی نرو.من م زدی م ادینگاهم قفل صورتش بود و فر هنوز
س وجودم را بدرد و من سرسخت دم نزنم و باز درد بکشم.نرو  تر دیبا  یک گر؟تاید

از   ری بغ یزن   چیه ایو کاش در کل دن   اورمیاعترافم را به زبان ب  نیمحمدشاهرخ.امشب قرار بود بزرگتر
 دمیدی.خودخواهانه  او را در تصاحب خود میگر یهر خر د ای .زهره شدی نم شی دایمن در برابرش پ

  خواستیو کاش او خواندن نگاه بلد بود!چه م ختمیداخل نگاه ر رام ی.من طاقت نداشتم.تمام حرفها
اعتراف   ااگر بهزاد نبود همانج  دیو من تاب نگاهش را نداشتم.شا کردیم یاز جانم که آنطور دلبر 

 محمدشاهرخ.  یرفتیو باز کاش نم   کردمیم

 گه؟ید یدار یب  امیتا ب -

محمد شاهرخ.من جان کنده بودم تا با خود کنار   یرفتی دودو زد در چشمانش و کاش نم  نگاهم
 دهیکردم که تا حاال ند ی.در دل هر چه فحش بود نثار زهره و دختر یو حاال قرار بود تو نباش مییایب

 میهابه لب  یتصنع یادهرا نشان دهم.خن امی مانع شد تا خود واقع  یبودم و باز غرور لعنت
رفتار    یعیکردم طب یسع کردیبه او و بهزاد منتظر که مرموز نگاهمان مرا باال دادم و رو  میهادادم،شانه

 کنم.

 باشم.  داری ب دی...شاخورمیکنم..غذا م ی...منم قرار بود امشب آشپز دونمی نم-

 باهامون؟ یومدیم یداشتحوصله شو -

و نصف عمر    الیصحبت بهزاد به دلم نشست.بهتر از ماندن و هزار جور فکر خ  ییطال یفرصت مثل
  یمحمد شاهرخ آب ی.تا آمدم دهان باز کنم صدامردمیحتما هزاربار م  گشتیبرم یشدن بود.تا وقت 

 بستم.  خیو انگار   جانمی آتش ه یشد رو

 . رهی حوصلش سر م هیکار ینه..فضا-

 ی بنده ک  گفتیما دوس نداشت آنجا باشم.مثال مو حت  کردی داشت مرا دست به سر م رسما
کرده بود؟اصال چرا به بهزاد در مورد حسش به    یمعرف شیهای م یمرا به هم ت یباشم؟مگر داخل مهمان 

 یآال موقت یعنی نیبفهمد؟ا یز ی رابطه چ نیاز ا یدوست نداشت کس  گفت؟چرای نم  یز یمن چ
محض را تازه باور کرده   ی قتیکه  امدند و رفتند.انگار حق  ییان دخترها یهمه   ه؟مثلیبق  ،مثلیهست

 . ستیکار درست چ  دانستمی،دست پاچه،نم  دنیبست و دستانم شروع به لرز خی باشم تمام تنم 
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 خستم .. کممی ..کاریچ  امینه.نه..ب-

باز   ییکه حدم را فراموش کرده بودم.صدا یو لعنت به من   یپاط یقاط یوجودم پر شد از حس ها باز
 کن آال فرار کن. ست؟فراریاست پس انکارش چ ی اش واقعاکر عالقه دیچیپی ر سرم م د

 چند چندم. دمیزنگدارم و باز دو دل نفهم  ینگرانش نفوذ کرد   داخل  بند بند گوش ها یصدا

 بمونم؟ یخوای ..میخوب -

 حرفش برابر شد با وصل تلفنش که خودش را کشت از زنگ زدن. اتمام

  یبود که کم  یپیخوشت یجوان چهارشانه  شیسر تکان دادم اما تمام حواسم پ آره یبه معن سمتش
ورتر  شد که آتش وجودم را شعله  یو بردن اسم زهره جان از زبانش نفت رفتی آنطرفتر آرام راه م

 . پرسدی گرفته و حالم را م میرو شی پر پ ی آب  وانیبهزاد چرا ل دمی شنی و اصال نم  کردیم

طاقت وزنم را   گر یو د کردیمن،کز کز م یچقدر گذشته بود اما پاها دانمینم  قیدق رفتن آن دو  از
.از دادیاالنم م تی همه را ربط به وضع منطقی سرم  و ب   یآور شده بود رو میهای نداشت.تمام بدبخت

بجنگد    ترشدخ که مادر آنقدر عاشق فرزندش نبود تا به خاطر  ینیی پا یمتولد شدن در سطح خانوادگ 
.قلبم دادیم امی سر عشق باز  میسل یاز خانواده یو تا حاال که مرد مشهور  اوردیدوام ب یوبعد بابا عل 

و برهان که آال  لی و صدها دل کردی م شخندینوظهور او را قبول داشت و عقلم مدام ر یعالقه  قایعم
از استرس   دیبا سردرد شد دیبا  و کالفه حاال دیچی پیاو.افکارم در هم م  یاست برا یناجور  یوصله 
تلگرام   یهاام یپ یو صدا گرفتیم  شتریسالن و آشپزخانه خلقم را ب  یکی .تارکردمی هم مبارزه م  میباال
اپن.دلم  ی رو یدست نخورده دی خر یهاسهی.چشمم افتاد به ککردی م شیاعصابم را ر شتریب  نینسر

بوده تا چشمم باز شود   اریهم خدا بامن  دی.شاودمب دهی شب چ یاکه بر یاعاشقانه یگرفت از برنامه 
و نکند دخترش همراهش آمده بود؟خسته  کردی م لیبا زهره خانم شام م زی.حاال دور م قیحقا یرو

سوزاننده که جانم را آتش   یو فکرها منطقی ب  یاز فکرها ییاز تنها ادیز الی بودم از فکر و خ
کند و  میی هوا شیبا حرفها دادمی اجازه م دی.نبارفتمیم از آنجا  یهمان شب مهمان دیبا  دی.شازدیم

از او   دیبا گفت ی که عقلم م کردمی را م  یکار  دی.آره باشتریب  یحاال چه به دست آورده بودم جز کالفگ
ل مشتاق د  یخوب نبود برا نیو ا دادی قرار م  ری مرا تحت تاث یا. او به اشاره کردمی فرار م شدمی دور م

  یقدم برداشتم و با برداشتن گوش لیمی اپن ب  یرو فی گرفتم و سمت ک  نتی را از کاب  امه یعاشقم.تک
 سند کردم. یکوتاه به فاط یام یداخل آن پ
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 اونجا. امیمن شب و م -

ذوقش  تو  یکه حساب  یاپن و دل یرو ی دهایخر ی.باز نگاهم برگشت روندیرا بب اممینکردم تا پ  صبر
تمام   ی.با حرص و تنفر دست بردم و کفر کردی م  یناشناس که سمتم دهن کج یاخورده بود و زهره 

و    دماز کنارشان دور ز یاشپزخانه پرت کردم.حرص  یهایکاش  یاپن را رو یرو یهاک یپالست  اتیمحتو
 . دمیبستن ساک دو یسمت اتاقم برا

خود ساخته بودم ،از وسط   یچند روز برا نیکه ا ییاهایدر دستم بود و با تمام رو امی ورزش  اهیس ساک
  خواستمی هم بود..من نم گری د یو دل کنده بودم از آن خانه و صاحبش.مگر راه گذشتمی سالن م

 یو باز شده بودم همان اال خوردمی را فرو م باشم که تمام جانم شده بود.بغضم ییاو یباز  یلهیوس
 ی.نگاهزدی و دم نم ساختی و م  سوختی کرد،می نم  تی کرد،شکای که گله نم ییسرسخت و مغرور .آال

باالخره  کردمی م  ی.هر چقدر تظاهر به سختجنباندمی دست م دیبه کل سالن گذرا انداختم.با گرید
تو  اپن مان  اراحساسش شود.کن  می سرسخت تسل  یکه اال  یاز روز  دمیترسی و من م آوردمی کم م  ییجا

را متوقف  د،قلبمیچرخش قفل داخل کل یصدا ده یرا به دست گرفتم و هنوز نپوش امیو روسر 
اش  به خسته یچطور صدا دمیمانتو نفهم دنیانداختم و مشغول پوش نییکرد.بدون حرف سرم را پا

 . دیگوشم رس

 ؟ یر ی م ییجا ی....دار ؟؟یختس؟خوبی چرا بهم ر نجا یآال؟؟؟ا-

بلند داخل سرم حق  ی.صدامیهاکردم و دست جنباندم در بستن دکمه  یمحل ی سمتش ب نگاهی ب
 داشت. 

 رون،« ی بپوش،بزن ب  عیحرف نزن،سر  »باش

 شده؟آال خانم.  یز یبا شمام!!چ-

را   فمیبرداشتم، ک  نیزم  یرا از رو میپاها نییبا عجله ساک پااسمم را صدا نزند.کالفه و  نقدریا کاش
اپن او را پس زدم و سمت در خروج پا تند   یساتن رو یروسر  دنیدستم انداختم و با کش یرو

 کرد.  خکوبیرا م میشدن دستم پاها دهیاش و بعد کشبلند و کالفه یکردم.صدا

 ؟ یر یم  ؟کجایشد ی شده؟جن یبا توام؟چ -
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 شیهای باز  یاز جان من؟من قربان خواستیو چه م  کردی م زی و زیو ی در سرم کفر  شیصدا
 را بلند کردم. لرزانم یباز نگاهش کنم صدا نکهی.بدون اشدمی نم

 باشم.   دیکه با ییجا-

 کجاس؟  یباش   دیکه با ییجا-

سرش هنوز هندوانه قاچ   یباال یکتش را باز کرده و موها یهابود و حاال دکمه  ستادهیا مقابلم
 . کردیم

 مال از من بهترونه. نجاینجا،ایاز اول بودم.خونم.منو چه به اکه  ییباشم،جا   دیکه با ییجا-

 . آوردی سردر نم میاز حرفها یز یو معلوم بود چ کردینگاهم م گنگ

 هو؟ی باشم..چت شد  شتیزودتر اومدم پ   نینکن..بب تمیآال خستم..اذ-

 .دیدی او م هیرا بر عل   زی.منطقم همه چگذاشتی سرم  م یمنت چه

  فیزهره خانم...دخترشونم تشر  شیپ دیموندی جناب.م دیحاالحاالهام برنگرد دیتونستی م-
 اصن؟ هیداشتند؟.....آال ک

.خام  نی اش را ببدوردهان خندان آال کشش را پاک کرد.خنده  گرشیبه کمر داشت و با دست د یدست
 . شومی نم

 . تتیر با حساس دخت  یار ی؟...تو که پدرمنو درم  یار ی اداشو درم ای یرت یروم غ   نقدریواقعا ا-

.فرار کن اال.خم شدم و  کردیم فیام را ضعاراده  اشیو نگاه در چشمان رنگ رفتی بلند م میهانفس 
شدن دستم   دهیسمت در سرعت گرفتم.باز کش یحرف چی را باز برداشتم و بدون ه میپاها نییساک پا

 انداخت.  انیبه جر  شتریدر دستان گرمش خون  درونم را ب 

 ...چه مرکته ؟ ؟یفرار کن شهیهم یدوس دار -

را باال آورم.باز   میشوم و آن رو زی بود که لبر یکاف می از او برا یجمله با لحن عصب  ک ی نیهم دیشا
 . دمیو سمتش توپ دمیکش رونی بازوام را از دستش ب
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 مثل تو فرار کرد. ییاز ادمها دیبا چون کنمی اره فرار م -

  رونیشمردم و با ب  متیتر شد.فرصت را غنشل   و گره دستانش دییمتفکر صورتم را پا زشیر اخم
شد و  دهی در هوا معلق کش فمینذاشته ،ساک و ک رونیبازوام در واحد را باز کردم و هنوز پا ب  دنیکش
 محمد شاهرخ بند دلم را پاره کرد. یو عصب یجد  یآن پرت آن طرف سالن و صدا کیدر 

 ؟ی هان؟چرا فرار کن  یفرار کن دیمثل من چشونه که با یبا توام...صبر کن جوابمو بده؟ادمها-

من   یدارد که تحملش برا یوجه جد اششه یهم یپسر برخالف بشاش نینکرده بودم که ا فراموش
.بسته شدن بلند در ،نگاهم را از دمیدی م ای دختر دن نیترلحظه حق به جانب  سخت بود.خودم را در آن

و    سوختی .بازوام مدمیوسط سالن د یو پرت کاناپه   دهینرم خودم را کش یل یصورتش گرفت و خ
 حرفش را تکرار کرد.  ی.دوباره عصبکردمی را واضح حس م میهاشدن اشک پلک پلک  عجم

کاناپه بلند شدم و مقابلش   یشت مدام مجبورم کند.سمتش از رواو حق ندا  خوردی خونم را م  خون
 و با انگشت سمتش نشانه رفتم.  ستادمیا

 فرار کرد.   دیمثل تو با یفرار کرد از ادم دینه؟اره با  یمدام  دستمو بکش یدوست دار  یل یخ تو

 در حقت کردم؟  یهان؟چه نامرد امی چرا مگه من چه گه-

 رفته؟ ادت ی،یکه ولشون کرد  ییکم نبودن دخترا ی.ول یدر حق من نکرد-

 صورتم خم شد.   یچند قدم دست به کمر سمتم برداشت و رو یعصب

فرق   یهمه چ ین یبی که نم یحسمو بت گفتم دور برت داشت؟اونقدر احمق ؟تایی اونا هیوص لیتو وک -
 ؟ یکرده؟کور 

فرق کنه  دیبا همون غرور،چرا با تیبا همون موقع یآره خب تو کجا من کجا؟تو همون آدم -
  یبخاطر من دل از هر دختر    میکه محمد شاهرخ سل   میک ام؟منیهان؟چرا؟بخاطر من؟مگه من ک

 ببره؟

تمام وجودش شد    ظیاز دستش در رفت و پر غ شیخوددار چطور ناقافل افسار حرفها یاال دمینفهم 
 .دیجوی با او روحش را م  دارشیوقت از د یل یکه خ ییهاحرف 
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  یترسوام.تا ک  انتیترسوام.من در برابر تمام اطراف ؟منیفهم ی م ترسمیمحمدشاهرخ؟...م امی من ک-
فکر   نمیمدام بش تونمی نه؟نم اینه؟باهات آشنا شده  ایشده   تیوارد زندگ  یدیبترسم که دختر جد دیبا

 هی شهیمنم م شمیمانقضام تموم شه منم دور انداخته   خیتار ی نه؟وقت ای هیمثل بق میباز هیکنم  منم 
 ..ت ی گوش یرد تماس تو

بود که هر لحظه داشت سرباز   یبغض  یرو امیفرستادم و تمام سع رونیرا سخت ب امده یبر  نفس
را پر کردم و درست   نمانیب  ی.با چند قدم فاصله دادی مقابلم فقط گوش م رهی.متفکر و خ کردیم

 قلبش ضربه زدم.   یبا انگشت رو  شیدر چشمها رهی مقابلش خ

نه شهرت  نشی.روحش،فکرش .نه پولش نه ماشمیمحمد شاهرخ سل نم،قلبیمن دنبال ا-
که اطرافتن .من  ییندارم در برابر اونا یشانس  چیه دونمی و م  خوامی .مخوامی.من خودتو م شیلعنت

و من  میشده همه زندگ میکه محمد شاهرخ سل  ترسمی م یاز روز .ترسمی بدون تو م یاز زندگ 
نکن.من  تمیرو خدا اذتو ترسم،یداده .من م حی ،شهرت رو به آال ترج گه،پولید یندارمش.دخترا

 ...یباز  یبرا یخوب  ینهیگز

 دارش پشتم را لرزاند. خش  یکوبنده  یصدا

جونم  یکه خوره  مایغم ن کردمی م یخوش گذرون شعوری....من بیکنی م یباز  یباز  یه گهیبس د-
خودشون بوده...تو   لیبود با م ینکردم و هر چ  یدختر  چیدر حق ه  ینامرد چیبره...اه ادمیشده بود 
و   کرف  ین یبی ؟نمیفهمی که نم یعوض شده؟اونقدر احمق  زیچند وقته همه چ نهیب یکه نم  یاونقد کور 

 اما خودم سمتت اومدم خودم.... دمیدی روز خوابشم نم هی دیذکرم شده تو...خاک برسر من ....شا

.با حرص کت تنش را  دادینشان م تری و صورت سرخش او را عصب دیدست کش شی موها یال یعصب
تراس رفت و مقابل آن دست به   یاشه یو سمت در ش د یکوب  نیزم  یرو میپاها یو جلو دیکش رونیب

 .  ستادیکمر ا

  کسچیه  یکه تو  چشا دمیتو چشات د ویزی...من چ؟ینکرد ؟حسیدیو ند ری همه تغ نیواقعا ا-
و ،نه پولو شهرت...فکر   میپسر اسد سل می.خود محمدشاهرخ سلدمی.من خودمو تو چشات ددمیند
 ی..تو برام فرق دار گه؟ید یکیبندازمت دور  یافتادم دنبالت ؟دلمو بزن  یچ یچش بسته از رو  یکرد
 ..یکرد م یالمذهب ...عاص یتو

 ضرب سمتم برگشت و چند قدم سمتم برداشت.  با
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باشه ؟هر    یبچه باز  یهزاربار با خودم حرف نزدم که نکنه  از رو یدم؟روز یبا خودم نجنگ یکنی فکر م-
به...عشق  ی کنی جلو چشمام بود اونم تو ..حاال متهمم م  یکی فقط صورت  کردمی م یهر کار  رفتمی جا م

 .یو پا پس نکش  یکه سفت بچسب یستیپس اونقدر هنوز عاشق ن  ترسنی ترس داره..همه م

ترس   گفت،من ی .راست مکردمی فکر م  شیاشک آلود به حرفها یهاو با چشم کردمی م نگاهش
  دیجراعت نداشتم که بخاطرش بجنگم.شا نقدرینداشتننش را داشتم،وابسته شدن و نبودنش اما ا

 تمام عمرم.  یبه اندازه خسته بودم 

 بهتره. ی...بر یکن  نانیکه بم اطم یمن جوابمو گرفتم..اگه اونقدر بم حس ندار -

 بود با سر انگشت گرفتم.  دهینچک ن ییچشمم را که هنوز پا یگوشه زیر اشک

 . رمی میاگه بجنگم و نشه؟من م-

  نییبا حرص و بلند باال و پا شی ها.از او که نفس کردیصبرم را طاق م  مانیهر دو نیب  قیعم  یسکوت
افتاده سمت ساک وسط سالن رفتم و خم   یهاگرفتم.منتظر جوابش نماندم  و با شانه  رفت،رویم

 .ستادمیپشت به او اگرفتم و  نی زم یشده آن را از رو

 و نداشته باشمت...  یاز نداشتنت...باش ترسمی م-

 ؟ یخوایبت کن که مبمون...ثا شهیاگه اونقدر ادعات م-

 حاال هم از دست رفته بودم.  نیهم  گفت؟منیناله کردم.او چه م عاجزانه

 کنه؟ی م وونمیمحمد شاهرخ ،نبودت د ترسمی م-

 ؟یدوسم دار  نقدریا یعنی-

بود.چشمانم را بستم و حاال   یچه عذاب نیا ایحس کردم.خدا  میبازوها یرا از پشت رو  دستانش
 شده بود.باز آرام ناله کردم.  یابه هق هق خفه   لیبغضم تبد

 بزار برم. -

 ! یستین لیمی بهم ب دونستمی م شهیچشات اونقدر زالل هستن که دروغ نگن...هم-
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 بزار برم محمدشاهرخ! -

کن آال..فرصت   نانیبجنگ.بم اطم جنگم،توامی م ای بخاطرت با دن  نی...بمون ببرمیمی من م  یبر -
 .کنمی درست م  زویبده.....صبور باش.همه چ

  شی حرفها  جانی ام روان.از شدت هبسته یهاچشم ریاشک گرم از ز  لیچشمانم بسته بود و س هنوز
 صورتم نشست.  یو قلبا دوست داشتم به او باور کنم.حرم نفسش رو دیلرزی تمام بدنم م

 آال؟ یبگو دوسم دار -

 . زدی نم رونیاز دهانم ب یز ی بزار برم چ  گفتی که هنوز م یآرام یهق هق و صدا جز

 از زبونت بشنوم.. نویچقدر صبر کردم تا ا یدونی م ی...لعنت؟یآال دوسم دار -

 واروانهیسوم را که گفت قلبم د  ی.آالشدی حس م نیسنگ  نمانی که ب یعاطف  یسکوت بود و فضا باز
 یهاهقهق  نیگردنش،دست حلقه  کردم و  از ب ز ی .ساکم را ول کردم و خودم را آواوردیطاقت ن 

 .نواختمیم  یز یر یهاو به لپش بوسه  زدمیحرف م دهیبر دهیکوتاهم،مقابلش بر

بدون تو..بخدا  مرمی..من متونمی نم  یمحمد شاهرخ دوست دارم...من..من عاشقتم..بخدا نباش-
 .رمیمیم

چطور مرا بلند کرد و   دمی.با من همراه شده بود و نفهم  دادی م یرا باز گوشم شیهاجان گفتن  یا
بودم در برابر   صی بود و من چه حر ستادهیا میپاها نیاپن گذاشت.ماب یزنان روداخل آغوشش بوسه

و    دیبوسیم و  دیبوئی م  استیو او چه مردانه با س کردمی اش را در قلبم خفه مکه مدتها عالقه  یمرد
 .کردی م ترموانه یگوش د ری اش زعاشقانه  یحرفها

 

 است دوست داشتن آغاز نیا ی»آر 

  داستیراه ناپ انیپا گرچه

  شمیندی دگر ن انیبه پا من

  باستیدوست داشتن ز نیهم که
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  خواهمی م چه یزندگ از یدان

  تا سر تو  یتو باشم.. تو.. پا من

  گر هزار باره بود یزندگ

 «. تو گریدتو.. بار   گرید بار

 

 

 

 فرخزاد  فروغ

 

عمرم را نظاره گر   یصحنه  نیباتری صورتم افتاده بود چشمانم را باز کردم و ز یکه رو  یدینور خورش با
مقابلش  با باال  یهابه حفاظ  ه یاتاقش ،کنار استخر پشت به من تک ری حر یرقص پرده  نی شدم.از ب

تماشا   رتفاعرا از آن ا  رونیمتفکر ب را در دست گرفته بود و  اشوه یابم وانی پوشش ،ل یب یتنه
  یکم دلم ضعف رفت.بدنم  جانیما،از ه نیب  شبیاتفاقات د یادآور ی سبک بود و از  .سرم سبک کردیم

کرده بودم از شرم  بازسرخ  جادیتختش ا دیسف یمالفه  یکه رو یقرمز  یدرد داشت و با لکه 
بعنوان مردم   رانبودم که او  مانیپش گذاشته بودم و امی ز زندگ ا یدیجد یپا به دوره شبیشدم.د

سمت او قدم برداشتم.دلم تنم را مرتب و  یتخت بلند شدم و لباس باال زانو یانتخاب کردم.آرام از رو 
اش به زبان  مردانه یهاحجم ناله   نیکه در ب خواستی را م  ییهاسفت و عاشقانه  یهاباز آن عضله

ناز   دیپس با  دیکشی آال آورده بود که نازش را م یبرا   یو حاال روزگار نازکش دمیجو.لبم را آوردیم
 کرد .  کینزدبه او   شتریخودم را ب. بغلش کردم وکردمیم

 را گرفت و مقابلش آورد. که شد دستم اممتوجه

 ... نجایا ای....بیا زم،،خستهی عز یچرا پاشد-
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مقابلم نشست و آب پرتقالش را  زانو کرد و خودش دو   تی کنار استخر هدا یراحت  یسمت صندل  مرا
 اس مرا ذوب کرد.عاشقانه  یدستم داد و باز نگاهها 

 ببرمت دکتر؟  یاگه درد دار -

 بود؟ی با او حالم بد م  شدیلبخند سرتکان دادم که نه.مگر م با

 نه؟ کردم   تتیاذ ی لیخ شبید-

را تجربه  یز یانداختم.من چ نیی رژه رفت و از شرم سر پا چشمم شیپ شبید یهاتمام صحنه باز
پر از عشق،پر از احساس پر از دوست   یاتجربه کرده باشد.عاشقانه  یکرده بودم که شک دارم کس

 داشتن و خواستن. 

 نه..من حالم خوبه نگران نباش. -

و مردد بود    دییبگو  یز یتا چ کردیانداخت.انگار او هم شرم داشت و دست دست م  ن ییرا پا  سرش
تخت در آن حالت و   یرو شبی فکر کردن دادم و باز خودم غرق صورت جذابش شدم که د ی.اجازه 
 سرخش جذاب تر هم شده بود.  یهاچشم

 !!!! یتو دختر  دونستمی آ ال من...من نم-

 ...   یعن یداره؟... یفرق-

 ام و مجبورم کرد داخل چشمانش نگاه کنم. چانه ریا برد زر دستش

حاال   گهیعاشقت شدم؟...تو د شتریتا حاال هزار بار ب  شبیاز د یدونی آره که فرق داره..م-
 سرم......  ،تاجیخانومم 

 حرفها از زبان او. نیا دنیداشت شن  یو چه حس ناب   دمیرا گز لبم

 .ی..تو مال من یفهمیآال م  دمی.من از دستت نمنمزی حرف م  نایبم فرصت بده خودم با مامان ا-

 . دیسمتم توپ یشدن که شاک سی سمت خ رفتی ناباور چشمانم م 

 ازت رفته.  یانرژ  یکاف ینه من نه تو...به اندازه هی گر ری ز یبقران باز بزن -
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 و با گفتن آخ او هل کنارم نشست.   دیکش ریدلم ت ری اش مشت بکوبم که زشانه  یرو خواستم

 دکتر؟  میشد؟بر یز یچ-

 کند.  ریتغ شیکنم تا حال و هوا  طنتی ش یکم خواستم

 .شگاهیزا  میآره وقتشه بر-

 . دیداد و مرا در اغوش کش یاش را به صندلو اون بشاش تکه   دمیبلند خند بلند

هم   میکنیم  زیرو سورپرا نایمان اهم ما یاونجور  میبچه بساز هی ایب گمیاونم بوقتسش صبر کن......م-
 ه؟ ی...نظرت چمیزاری تو عمل انجام شده م

 .گشتمی انگار دنبال شر م ای حی صورتش خم شدم و ب سمت

 من از خدامه ده تا ازت بچه داشته باشم. -

 . دییصورتم را پس زد و عاشقانه نگاهش صورتم را پا  یرو یموها

 کنم.  تتینکن باز اذ یکار  ه ی کنهی به خودت رحم کن دختر...دلت درد م -

 کردناتو دوس دارم.  تیاذ-

 .ذیباری و عشق از چشمانش م تی زد.رضا ی جذاب سرخوش  لبخند

 بت رحم کنم. کنمی م ی...سعیپس خودت خواست -

 برد، ی و سمت اتاقش م زدی و همانطور که مرا بغل م ستادیا

 

 ....شتیپ امیم  ندهیآ یدو هفته  یک ی نیتو هم امیمادر من،... چشم..م ری آبغوره نگ نقدریا-

 نیف ی.صدادمیکش یپوف  ک،کالفهیگم شده در تراف ابانیو کالفه از خ   دمیدو دست فرمان را چسب با
از پسرش   یبه منافعش خوب نقطه ضعف دنیرس یمخم.طاهره خانم برا یباز رفت رو  شیهان یف

 گرفته بود.
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 شاهرخم..مادرم .....بفهم..  یقول داد-

 کردم دلش را به دست آورم.  یسر تکان دادم و با لحن بازتر سعبار پشت سر هم چند

 ...امیچشم چشم من نوکر مادرمم هستم..م-

اما چون خوب  مییآی تنها نم  نباریدارم و ا یخوش یبرات خبرها  مییتا بگو دیدهانم چرخ یالحظه 
را گاز گرفتم.از صبح زود به  س،زبانمی ول کنم ن اوردیخالدون ماجرا را درن  یکه تا ف  شناختمشیم

او شده بود.باالخره که   دنیرفتن خانه و د  میبودم و حا ال تنها دلخوش  نیتمر یخسته  یکاف یاندازه
مقابلم قرار   یمورد چه کوه سخت نیدر ا دانستمیو خوب م کردمی با مادر در مورد آال صحبت م  دیبا

پدر با   دیشا دانمی را بگو.نم  سیکند،انی م  امتی که  آنها بفهمند ،طاهره بانو ق  یاز روز  یداشت  و وا
 گرفتمی که از او م  ی.حستآال ارزشش را داش  شدی اما هر چه م دییایموضوع راحتر کنار ب نیا

 یودم.من به او مردانه قول داده بودم و مردانه هم پابود که تا حاال تجربه کرده ب  یحس   نیترخالص 
اعصابم   دیآن دختر سرسخت مغرور و مانند گل شکننده مال من نباش نکهیتصور ا ی.حت ماندمیقولم  م
  نیآنها را به دست آورم.ا تیشده رضا یط یو با خودم عهد بسته بودم که با هر شرا ختیری را بهم م

که  حاال باورم شده بود که تنها   یبه من  یو وا شدینم  یر کس ه بیداشت که نس یلیدختر پتانس 
و   آمدیجذاب م می.هر حرکت کوچکش برادهدی م تمیاوست که ضربان قلبم را آنطور تند تند ر دنید

لبم پر   یصبحش لبخند رو زیر یهابوسه  یادآور ی ا.بکردی رام م یام را به راحتهر تلنگرش دل مردانه 
  نیطاهره بانو رفتم و با رضا دادن قطع تلفن کالفه از حجم سنگ یقربان صدقه گرید یرنگ شد.کم 

 و سمت برج گاز دادم.   دمیچی پ یفرع  ابانیمقابلم داخل خ  کیتراف

 

  یغرغرها یشده بود؟حت بایز نقدریتا حاال ا یاز ک  ای.دندمیدی و م  دمییبوی،م دمیکشی نفس م تازه
 یمعشوق ش ی و تمام فکرم پ دمیکشی آلوده شهر را با عشق باال م ی.هوانینسر یهاشه یردل  ای یفاط

هفته  کیکردم،ی م  یخانم شی برا  یبود وقت یدنی.حال دلم دکردی هوا استنشاق م نیبود که از هم
  یگذرانده بود حت ییعمرش را در تنها  شتریکه ب ییآال یمجبورم کرد تا سر کار نروم و استراحت کنم.برا 

روحم را   می مال یم یاو مثل نس یعاشقانه یهاتوجه  ماند،ی ها داخل خانه مشدن و هفته  ضیمر  امیا
گرفته بودم که  ادیکجا  زرا ا ی آنهمه زنانگ  دانمی و  نم کردمی محبت خرج م شی.برادادی نوازش م 

.مرد  خوردی صفحات عمرم داشت ورق م   نیو شک نداشتم آن روزها بهتر کردمی عاشقانه خرجش م 
  یبردن دلش!چشم از سقف باال ی که بلد نبودم برا هایو چه دلبر  دیخری مشهور من عاشقانه نازم را م
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که   کردمیجست و جو م  امی نیعطرش را داخل ب یتخت به سمت در غلط زدم.بو یسرم گرفتم و رو
  ایزد.هول شدم  رونی اش در چهارچوب در به تن نییدر پا یآب یحوله   چیبا دور پ اشی عضالن  کلیه

ها نفس  یرا بستم.مثال خوابم!صدا  میهاچشم   هیکه در کسر ثان خواستی م طنتیدلم ش دانمی چه نم
و   کردی حس م یصورتم بدنم را ب   هب کینزد  یهاآرامش تپش قلبم را باال برد.حرم نفس  یهاو قدم 

 باز کنم. شد در سرم تا چشمانم را به سرعت   یخیلحنش م 

 خوشگله؟ یبدون من بخواب زارمی...مگه من م؟یدیکه خواب-

.از خنده و دادیو مدام غلغلکم م میو با انگشتانش افتاده بود به جان شکم و پهلوها زدی م حرف
  مهیخ میتخت رو یاسمش را صدا بزنم.باالتر رو شدیفقط م دهینفسم بند آمده بود و بر  زیر یهاغ یج

را سر    عمرم یهاخنده  نی اتریری .بکردمی از خودم دفاع م غی و من با ج  داشتیزد و هنوز دست بر نم 
 ما. یهر دو  یهاخانه  پر بود از خنده  یو فضا گذشتی .زمان مدیخندیم م یو او پا به پا دادمیم

چند روز   نی در ا که یتمام رزو یهابس بود رستوران  گری اصرار خودم تازه سر کار برگشته بودم و د به
عباس   یدوباره استتار کرد و مرا به جگرک  کباری ی.حتدادی غذا سفارش م رونیاز ب  ای، بردی مدام مرا م
.با  پختمیغذا م شی.امشب خودم برادمشیپرسیرا داشت و عاشقانه م میهوا یواقع یل یآقا برد. خ

  امدهیمثل هر روز که تا عصر باشگاه بود ،هنوز ن کردمیفکر زودتر از شرکت به برج برگشتم .فکر م نیا
اش  چهارشانه کلیگذشتم،هیباال م یداخل خانه شدم و از  وسط سالن بزرگ به سمت طبقه  یاما وقت

 یخاکستر  مبل یرا همانجا رو م.متعجب،مانتو و شالدمیها دبه حفاظ  هیرا داخل تراس بزرگ و تک
لب گفتم و سمت تراس قدم برداشتم .استخر را   ریکنان زوسط سالن انداختم و اسمش را آرام زمزمه

اش را  مردانهبرگشت و چشمان مغموم و بغض  ی.وقتستادمینگران ا اشی کیدور زدم و درست در نزد
ق و خنده جدا عش یبا کل میکرد  یفظ بند دلم پاره شد.صبح که از هم خداحا دمیبار د  نیاول یبرا
  دیباشد دوباره برگشت به د دهیکرده بود؟انگار مرا ند  دهیبلند شاهرخم را خم کل ی و حاال چه ه میشد

نشان داد.فکش منقبض   یالعملنامعلوم مقابلش .باز اسمش را لرزان صدا زدم.باز عکس یزدن نقطه 
.دست  شدی قلبم داشت کنده م ایبماند.خدا  ددارتا خو کندی تحمل م  یادیو معلوم بود فشار ز شدیم
 ها گذاشتم.چقدر سرد بود.باز اسمش را عاجزانه تکرار کردم. حفاظ   یاش روکرده  خ یدست  یرو

 .کنهی اتفاق بود...عذاب وجدان داره خفم م هیآال...اون  خواستمی نم  نطوریمن ا-

   رخمیون دیلرزی م شی.صدا...نکند... زد؟نکندی ؟از چه حرف م  گفتیوجودم شد گوش.چه م تمام
 از غم فرو رفته بود.  یاجذابش درون مه
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  یاونجور  دی..نباشستمی پشت فرمون م  دیمنم اون شب حالم خوش نبود .اونم بود...نبا -
 ..میگشتی برم

که   ی.نکند چند بار تلفنشدیم ما ی!هرچه بود مربوط به ن دمیساکت منتظر ماندم.فهم  رهی خ سمتش
به من زده بود و من جوابش را نداده بودم مربوط  به  حال االن محمد   ر یدر چند روز اخ  یسور 

 شد؟ ی شاهرخ م

  داشیاز کجا پ هوی نیشد؟ اون ماش  یچ دمیاون تصادف بشه..من اصال نفهم خواستمی نم-
 ... ما ین خواستمی شد..؟نم

  دیبری داشت نفسم را م یکس یی.گو نمیداغون و مغموم بب  نطوریخندان را ا شهیهم  ینداشتم او طاقت
  دیکم در غروب خورشو صورتش کم دادیرا آشفته حرکت م میآن عصر موها دی. .باد نسبتا شد

 . شدیتر م رنگروشن،کم ک یتار

 دستش گذاشتم. یو دو دستم را همزمان رو دمیخودم را کنارش کش یکم

 .. یشد ی..خودتم تو اون تصادف بستر فتهیاتفاق ب  نیا یخواستی..تو نم سیتو ن  ری تقص -

.چشمانش را دادی آن روزها عذابش م  یادآور ی گرفت،انگار  یز یاش رنگ اخم رجذاب مردانه  رخمین
 را گرفتم. میهاو دنبال حرف  امدمیداد.کوتاه ن  رونی از دهانش ب قیکوتاه و عم یبست و آه

وقت   چیو با خودت حل کن.تو هموضوع  نیا شهیهم ی محمد شاهرخ.برا یکنی م  تی چرا خودتو اذ-
 ی.تو فقط دار سین  ین یب شی ام قابل پحادثه بوده ،حادثه  هی،اون تصادف فقط  ی بد اونو نخواست
 .. یدی خودتو عذاب م

 تر کنم. اوضاع را آرام  یخواستم کم مثال

 دیبه ام ای.عمل اولش خوب جواب داده االنم اون سر دنشهی..باالخره داره تموم مینیبی حاالم که م -
 خدا سالم....

 ..عملش موفق نبوده..شهیسالم نم گهی...دشهیسالم نم-

 یدهانم گرفتم و سع یرا جلو  می.با ترس دستهادمیشنی که م  یحرف یباز مانده بود از ناباور  دهانم
 خوددارتر عمل کنم.  کردی او که حاال کامل برگشته بود و نگاهم م ینگاه جد ری کردم ز
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 . دمینگفت،از زن عمو شن یز یسه،چهار روزه برگشتن،مامان بم چ-

از محمد شاهرخ و   یانهیزن  چه ک نیا دانستی هفت خط.خدا م یسور  یادآور ی از  دیکش ریت پشتم
برگشته.دلم پر شد     مایخبر نداده بود که ن  نی.چرا نسرکردی اش داشت و چطور حفظ ظاهر م خانواده 

  دهش دیهم نا ام  شیدهاینداشت و حاال تمام ام یبا کس یکه سر سازگار  ین ینش  لچریغم پسر و از
 مردد او قلبم را متوف ساخت.  یبود.تا آمدم دهان باز کنم صدا

 داره، از یبت ن  مایخونه شمشاد آال..ن یبرگرد دیبا-

 رفت از فکر نبودن با او و منگ فقط توانستم نگاهش کنم.   جیگ سرم

 پرستارش باشم... دینبا گهیکه من د یاما تو ..تو گفت -

پرستار   هی.خواست ی ازت م یز یچ  یبت زنگ زده .از  من آدرس  یکل گفتیزار زد..م یزن عمو امروز کل -
مثل قبل   یتو بتون  دیکر کرد شا.زن عمو فدهیکس رضا نم چیبه ه یاز چند ماه باهاش بوده تا حاال ول

 . یباش ارتباط برقرار کن

مقابلم قلبم را به   یو نگران پسر عمو رانی و معشوق ح فشردی را م میاز او گلو یاحتمال  یدور  بغض
 با او به زنده بودن.  یبا او.به خوش  یبه زندگ کردمی .تازه داشتم عادت م آوردی درد م

 در صورتم  زل زد. رهی خ یمحکم و جد یل یقلبش گذاشت و خ یگرمش دو دستم را فشرد و رو دستان

  دینفر هس که وجودت شا هیاونجا   یمثل مرگه،ول شمینبودت پ یدیپرس یکه م  ییبه همون خدا-
 با خودته.....  میتصم کنمی مجبورت نم  نمهیتر زیکه عز زم ی بش کمک کنه آال..به جون عز  شتریبتونه ب

و انگار حاال  فشردیقلبم را م ی،کس یاز بغض نبودش،از دلتنگ  شدیو من چشمانم پر م زدی رف مح او
 تنگ شده بود. شیهم دلم برا

کمک کنه اما  مای به ن کمیبتونه  دی ...خانمم حضور چند وقتت شایست یمجبور ن  یآال...به عل یشنوی م-
 ؟ ی فهمیخودتو داغون کنه م خوامی نم

 .  دمیبرچ  لب

 وقت باش.شرکتم برات مهم نباشه...... مهی ن  نجا،فقطیا یای ب دیبا  شت،تویپ امی خودم م-
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 . کردمی همانطور با بغض نگاهش م فقط

نه من نه تو...اصال   زهی ....بقرآن اون اشکات بر یکه باش ارتباط برقرار کرده تو بود یآال تنها پرستار -
 ندارم.. ازت   یسراغ  گمیولش کن..اشتباه کردم..به زن عمو م

 .زدی سرم بوسه م یو مرا عاشقانه وارد آغوشش کرد و مدام رو  رفتی ام مصداقه  قربان

مقاومت کنم.چشمانم را   توانمی در برابر درخواست او نم  دانستمی و م  فشردمیبه او م  شتریرا ب  خودم
تنگ   شیلم براو چقدر از حاال د کردی م  رهیعطرش را ذخ  ی به او  فشردم.دلم بو شتر یبستم و خودم را ب

 بود.

.صبح با  گذراندی م  یباشند،غمزده و ساکت در سکون زندگ دهیخانه شمشاد انگار خاک مرده پاش 
در خانه    یمحمد شاهرخ تا سر کوچه آمده بودم و باز سرنوشت مرا گره زده بود به زندگ یهمراه

اتاقش مغموم و ساکت   یرو به پنچره لچری و یکه زار رو یتکه گوشت الغر  نی ا شدیشمشاد.باورم نم
پنچه   کی چشمانش  ریتر شده بود.زسرش کم پشت  یو موها  ترف یباشد.بدنش نح  مایبود،ن نشسته

بهم  هیاز ثان  یرا در کسر  زی از قبل همه چ تراعصابی نشسته  و حاال صد درجه بدتر ب یاهیس
اندن نداد.اتاق پر بود از  به خودش زحمت سر چرخ  ی.حضورم را حس کرده بود اما حتختیریم

که مطعلق به گلدان   واریکنار د یشده  نی پخش زم یهاشه یفرش و ش یپاره شده رو کهت یکاغذها
بود که به آن عالقه داشتم.نگاهم رفت باز سمت جوانک مغموم مقابلم که از انگشت   یگل بنفش  ینیچ

را درک کند بهتر از    دیقطع ام یواقع یمعن  توانستی کس نم  چی.ه دیچکیکوچک دستش خون م 
در را ول کردم.دو دستم  یرهی.دستگدادمی به خرج م  یو مهربان کردمی م یقبل صبور  از شتریب  دیاو؟با

 به سمتش قدم برداشتم. یبشاش ساختگ یو با صدا   دمیرا بهم کوب

 !نجاسیا یک نیرو بب   نجایا-

و  دادمیاش را گوش مقربان صدقه  یهاس یو یشب آنقدر دلم تنگ بودم  که  مدام با هندزفر  نیاول
  ن ی بودم که بعد تمر  ییشمار فردا ه یو ثان  فرستادمی پتو مثال خواب هستم و جوابش را با تکست م ریز

تلفن نثارم کرد،کم  پشتروز  نیاول یکه سور  ییهاروزها فارغ از تکه و غر زدن ن ی. انمیقرار بود او را بب
کرده بودند   ری تغ  یخانه به نوع یاهال ی.همه ترساندی ش مرا مچشمان  هایحرفتر شده بود و تازگ 

شوم.تنها    کیبه او نزد  شتریکنم مثل قبل ب یسع دیو با زدیم  ترحوصلهیپر حرف هم ب نینسر یحت
  اشینوران  یو چهره  زدیم لبخندسمتم  دنمیفرد خانه شمشاد ،خانم بزرگ بود که هنوز هم بعد از د
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و  کردی طاهره خانم بود که مضطربم م یناگهان دنیوسط د نیو ا دادیهنوز به من آرامش م
.خودم را گناهکار در دل بردن پسر تک  کردمی پنهان کنم،فرار م دشیدستپاچه انگار خودم را از د

س  از فکر عرو  رفتیو دلم ضعف م  دشماد باخبر شو که خانه یاز روز  دمیترسی و م دمیدیاش مدانه
 شدن. های میسل

  کردمی متصل به اتاقش با دقت عبور م لی طو یدر دستم بود و از راهرو مایسر ظهر ن  یصبحانه   ینیس 
را دور کرده بود   چارهی باال را  گرفته بود. باز کدام ب یراهرو  یکل فضا یسور  یفحش و ناسزا  یو صدا

  یک  فتهیدشزن خو نی.ادانستیخدا م  زد،ی م یش یآت نطوریبود،که ا امدهی و چه به مزاجش خوش ن
محل راهم را  یفحش آخرش تکان دادم و ب یاز تاسف برا ی.سر سیقرار بود درست شود معلوم ن

  یرو دهیدر را با آرنج باز کردم و بشاش سمت او که ژول  یره یکج کردم.ماهرانه دستگ مایسمت اتاق ن
پلک   نکهیگفتم.بدون ا یکشدار   ریبخ نشسته بود صبح   تفاوتی بزرگش ب دیمقابل بوم سف لچرشیو

به بوم مقابلش بود.واقعا وضعش قبل از سفر بدتر شده بود و من کنجکاو که چه  رهیبزند هنوز خ 
دراورش گذاشتم  و با قرار   یصبحانه را رو  ینیآن را مجذوب کرده است،س نقدریآن بوم ا یرو ینقش

 برداشتم.  مقد نهیکنم که سمتش طمأن میرا ارضا م یبه  پشت خواستم حس کنجکاو میدادن دستها

 قشن...  یل یخ دی..حتم دارم بارسی بش خ نطوریزده که ا  یهنرمند ما چه طرح نمیخب بب-

خط   اهیس یتنها نقطه  دنیو با د  دمیحرفم تمام نشده بود که درست در کنار او و مقابل بوم رس هنوز
شدن  دهی کش ی.پوزخند نرمش و صدادیحرفم در دهان ماس زدیرا م چشم دیف که وسط بوم س یخط 
  پرستاررا ببندم و باز بروم داخل جلد  امدهیفرش مرا به خود آورد و باعث شد دهان ماس یرو لچریو

نفسش   لچرشیو یهاتکان چرخ  یرفته بود و برا  لیاز قبل تحل شتریعضالتش ب  ایمهربان و بساز.خدا
  ششی.صورتش الغرتر و رکردمیرا با او شروع م  یورزش نات ی و تمر دادی .کاش اجازه مرفتی سخت م

و   ساندمکمک به او ر یزدم و خودم را برا  ی.جستدیکشی را به رخ م اشیحوصلگ  یبدون اصالح ب
 را گرفتم.  لچرشیپشت و یهادسته

 بزار من کمکت کنم.-

 .خوامی کمک نم -

 نیا دانستمیداشتم و م  تی زد که بند دلم تکان خورد.اما در دل حس رضا ادیفر  تی جدبلند و با  آنقدر
تا حاال مخاطبم قرار داده بود. با خودم گفتم چند روزاول   روزیلجباز از د یمای بود که ن  یحرف نیاول
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بهم به  دنشانیو باز با  کوب دمیکش لچریو یهارهیدست از دستگ عی.مطرقصمی به سازش م  شتریب
 صبحانه جست زدم.  ین یسمت س

 خواد؟ی تپل م  یصبحونه  هی ی..کیایباشه ..خودت از پسش برم -

ندارم با   لیم  یز یمن چ گفتیمحل به اعتراضش که م یو ب  ختمیاش ررا داخل استکان ماک رشیش
ثل  تا خودش را م ستادمیسرش ا یرا بدست منتظر باال  ینی و س ین یرا داخل س وانیگشاد ،ل یلبها
تخت دست   یرفتن رو  یاز تقال برا دیسرش د یتخت بکشد.مراکه منتظر باال  یبا زحمت رو شهیهم
 کی. در کردی پسر واقعا داشت جنون را تمام م نیدستم زد.ا ین یس ریمردانه ز یااد و با عربدهیکش

را کنار گوشم از   میپرت هر طرف از اتاق شد.ناباور دستها ین یداخل س اتیچشم برهم زدن تمام محتو
 یداو تنها ص کردمیشده گرفته بودم و به آشفته بازار مقابلم نگاه م جادی گوش خراش ا یصدا
باز شدن در با ضرب نگاهم را به آن  یداشت.صدا تیبود که گوشم را اذ  ماین ی تند و عصب یهانفس 

وارد اتاق   مهیسراس شیو با آرا کی و پ  کیش شهیور مثل همتلفن به دست همانط ی.سور دیسمت کش
که افتاد تا ته ماجرا   اشی شده و پسر کفر   نیپخش زم یو صبحانه جیشد.نگاهش که به من گ

 . دیتوپ مایو خطاب به ن  دیکش یعصب یها.نفس صحنه نیا دنیآمد.عادت کرده بود به د ستشد

 ؟ یشد ؟هاری شد یچته باز وحش-

در عقب داد و در را با شدت بست.مادر و پسر   یاش را از التنه  میمن انداخت ،ن  یرا رو ظشیغ نکاه
کس  چیو باز به خودم قول دادم که با مداراتر با او بسازم.ه دمیکش یبودند.آه  وانهیهر دو د

جلوتر پشت به او خم شدم تا  یتکان دادم و کم   یحالش را بفهمد..سمتش سر   توانستی نم
 سرو سامان دهم. را   شیکارخراب 

 ن؟یداری ..چرا دست از سرم برنم خوامی کدومتونو نم  چی..ترحم هخوامی نم-

 فرش.  یرو یهانگاهش کنم شروع کردم با قاشق به جمع کردن  مربا  نکهیا بدون

 .کنهی کس بت ترحم نم چیه-

 . شدیحس م کتریتندش از پشت سر نزد یهانفس  تمیو ر  لچریچرخش و یصدا

 ترحمو.  دی،بس کن دیام؟دست از سرم بردارخرم؟من بچه من  دیکنی فکر م-
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مربا   یحرف زد.ظرف شکسته یپسر منطق  نیبا ا یبود کم دهیجمع شده بود و انگار وقتش رس  مرباها
 . دمیو طرفش چرخ ستادمیپاشنه ا یرا همانجا رها کردم و رو

خودتو داغون  یکه فقط دار  ییتو نیجز خودت..ا  کنهیکس بت ترحم نم   چیه میسل  مایجناب ن -
 با چشم ترحم نگات کنن.  هیکه بق یکن ی م یکار  هیو   یکنیم

داد  لمیتحو ییصورت خسته و کم خوابش نشست و انگار که فرار کند چرت نگو  یرو  یعصب لبخندش
که کرد او را   یتوجه به مقاومت  ی و ب   دمیرا چسب لچرشیو یدسته عیو خواست عقب گرد کند که سر

 تخت مقابل کمدش بردم .  نییپا یگوشه

 س؟چرا؟ ین نهییآ هی که تو اتاقت  یکنیاونقدر به خودت ترحم م-

و تندش سمت کمد لباس مقابلمان رفتم و در   یکفر  یها به نفس  توجهی را دور زدم و باز ب   لچرشیو
 کردم. میتنظ  نهیی او را مقابل آ قیو دق ستادمیباز  ا لچرشیحرکت  در کمد را باز و پشت و کی

 نیا  نی،ببیخودت  کنهیکه بت ترحم م یکس م؟تنهایسل  ماین یدیند نهییچند وقته خودتو تو آ -
نشسته،خودتو باور کن، قبول کن  لچریرو و نکهینه،ایا تی.سخته اما واقعنه یا یواقع یمای.نییتو
 و.  یکه هست ینیهم

نگه داشته بود و شک داشتم اصال   نیی سرش را پا شان یفکر کند،پر میبه حرفها یکردم تا کم صبر
 نه؟ ایزده   دیرا د نهییداخل ا

  نیکه با هم یکن یکار   یتونیچون دوست دارن اسمشو نزار ترحم.تو م  کننی بت توجه م هیاگه بق-
راه  داد یقراره  داد و ب یتو بخورن.تا کنگران ،غصه  شهیهم نکهیا ایهم بت افتخار کنن، تیوضع
 تهکه سخ م یدونیدرسته اما هممون م میدرکت کن میتونی؟نم ینوشتت بدون رو مسول سر هیو بق  یبنداز 

 . ای فقط باورش کن باش کنار ب ،یو حق دار 

 تر کردم.  میرا مال میشکل گرفته بود.صدا شیهاکه در سر شانه  یاز لرز نامحسوس دمیترس

  مایمشهور....ن نیسیموز هیبود و دستاش قطع شد اما بازم شد  قدانیکه موس شناختمیم وی کیمن -
 . انتیخودت قشنگتره هم اطراف یهم برا یزندگ ینطور یباور کن.. ا طتوی خودتو باور کن..شرا

 کفرم در آورد.  گرید شی عصب یبهم فشرده یخفه از پشت دندانها شیصدا
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 از اون چطور بود؟  یپرستار  نمیکرده؟بب باش روت اثر   ینی..همنش یزنی رو م که یاون مرت  یه!حرفها -

را سمتم  لچرشیو زهر مالمش را با تمام وجودم حس.در چند حرکت و  کردمی نگاهش م رهیخ
 چرخاند.

 د؟ یزدیقشنگ حرف م  نقدریبازم ا دی من بود یجا کدومتونی  نمیدوس داشتم بب -

 زانو زدم.  شی آن را داشتن سخت بود واقعا سخت. با محبت کنار پا تیموقع

چقدر مارو هم عذاب   دنتیعذاب کش ین یکه بب یستیما ن یتو هم جا میستیتو ن یکدوم جا چیما ه-
 من شاهدم ،محمد شاهرخ داغونه ..اون..   مای...ندهیم

 ..اری...اسم اونو ناریرو ن  کهی اسم اون مرت-

 . ای بهمه کمک کن..به خودت ب ا ی.ب خورتتی از داخل م نه یبزار تموم بشه،..ک ینکی تو اشتباه م ما ین—

 . رونی ..برو بار یخفه شو..اسم اونو ن-

 دهیمحمد شاهرخ وسط کش  یچطور پا دم یدادنش داشتم و نفهم یدلدار  یحرف برا یل یخ هنوز
مانده  یهادر کمد بهم و پرت کردن لوازم  دنیو کوب  دادیو او با داد و ب  زدمیباز هم حرف م  دیشد.با

و  ودمرا کشان کشان به خارج اتاق برده ب نیبه خودم آمدم که نسر یو وقت دادیداخل اتاق اجازه نم 
  ینمناک و بغض  یهابا چشم شدیم  دهیاز پشت در شن مای زجرآور ن  یهاعربده  یکه هنوز صدا  یدر حال 

خشک مقابلم   شی کرده بود و صورتش لبو  و لبهادهانش جمع  ینگران ،دو دست لرزانش را جلو
 مخاطب قرارم داد.

 بد! ی لینکن...حالش خ تشیآال تو رو خدا اذ-

چه پر استرس   کردمی از هدف ناتمامم نگران چشم دوختم به دختر پر عطش مقابلم و فکر م ناکام
 .اندازدی م زی ر ینگاهها می ن  مایمدام به در اتاق ن 
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 خانوم! یکرد  ری..به هرحال قلب تک دونه پسرشو اسیبترساز مامانم  یحقم دار -

که دورم   یاو تا خواستم خودم را از بغلش کنار بکشم مرا با دست حلقه  دمی کوب شیبازو یرو آرام
اش گذاشتم.آخ که مردانه یبازوها یگفتم و دوباره سرم را رو یشیبه خود فشرد.ا  شتریانداخته بود ب

از من   ترتابی آمد که او خودش چطور ب ادمی.کردمی دق م شدمیاگر امروز عصر باز در آغوشش حل نم 
 .میزدیحرف م ندهیآ یاز او چه عاشقانه در آغوش هم درباره  یبود و حاال بعد از چند روز دور   ریگیپ

  ی...به نظرت بفهمن چترسمیمامانت م  یهااست یچرا از س دونمی ...نمامیمحمد شاهرخ من جد -
 شه؟یم

سرش قرار داد.انگار او هم متفکر شده بود و  ریو دستش را  ز دیکنار کش  میاز لمس موها دست
 ندارد.  شیاش در پبا خانواده   یراه آسان  دانستیم

فکر کنم با  ..سیبشن...اخ اخ ان ی....باالخره مجبورن راض کنمی م شونی...نگران نباش من راضیچ یه-
 ...ارهیچنگوالش چشاتو درب

 عععع،محمد شاهرخ......-

 .رفتمی ور م شی شانیپ ی رو ختهی ر یبا تک و توک موها  دهیو من لب ورچ دیخندی م زیر  زیر

 نشن؟  یاگه  راض-

و  میموها یاهیس  یبه هارمون  یفتگی با ش اهم،چهیباز س یموها یو باز دست برد ال دیچرخ سمتم
 . کردینگاه م  دمیپوست سف 

 ..ی..تو مال من میاگه ندار-

ندارد.خودم را  کنار   یخاموش های زود نیطبع تند مرد من به ا دانستمی آورد و م کتری را نزد  سرش
 .دمیکش

 اونجا چند چراغ خاموشه؟  یدون یخونه باشم.م گهیساعت د هیتا   دیپرتوان من با یآقا-

 داخل ذوقش خورده باشد دلخور نگاهم کرد  و متظاهر رو از من گرفت.  انگار
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 لباس بپوش برسونمت. -

مثال داشت با   شی.خم شدم روشیهااخمش را و زدن دست رد به خواسته  یاذره  آمدیدلم م مگر
 مثال ناراحتش گوشم را زد.  ی.صداشیلپها دنیو من شروع کردم به بوس  رفتی ور م اشی گوش

 .ی..خرم کرد یکامال حق دار  شمیکارا رام م نیبا ا یه فکر کردخانوم اگ-

و خنده فقط توانستم اسمش را صدا بزنم.باز شروع کرد   غی را گفت و محکم مرا بغل زد  و من با ج نیا
 زد. امی شانیپ یرو یابه غلغلکم و بوسه 

 .کنمی م ی..پاشو ببرمت بعدا تالف کنمینم  تیامروز اذ  یخانوممو برا-

 یگر یرا به او لو نداده بودم.بوس د  مایصحبت با ن  یهیسمتش نگاه کردم و چه خوب که قض عشق  با
که سمت کمدش  بلند شد.خودم را درون تخت جابه جا کردم و با نگاه به او می ام زد و از روگونه یرو
 نگهش دار.  میدر دل خدا را التماس کردم برا رفتیم

 

 شی اپن گذاشتم و با  وسواس آن را سرجا یرو  ستالیرز قرمزدستم راداخل گلدان  کر یهاگل
زده بودم و تا قبل ساعت ده   رونی از خانه شمشاد ب   دنشید یبرا یابرگردانندم.امروز عصر با به بهانه 

در  میهاف حر اثر یااز ذره  غیسخت تر از قبل بود و انگار نه انگار،در مایاز ن ی.پرستار گشتمی برم دیبا
  خچالیبسازد. سمت  یدوباره مرا پر انرژ  توانستیمحمدشاهرخ م دنیو د گرفتی را م  میاو،تمام قوا

  مهیخ  زیم  یافتاده رو یگوش یراه رفته را برگشتم و رو  امی گوش  امکیپ نگید یکه با صدا رفتمیم
تمام   نش یکه تمر یام یو پ  دقهقربان ص یکه از او گرفته بودم کل  یامی پ نیزدم.حتما خودش بود و آخر

 بودن با من. یبرا کندیم  یشده و در راه برگشت به برج و لحظه شمار 

.آخ که عاشق عکس تلگرامش با  دیای تلگرامم باال ب یو منتظر شدم تا صفحه  دمیذوق لبم را جو با
و  دیلبم چ یواندن مضمونش  لبخند را از رورا باز کردم و خ  امی بودم.پ مشیت راهنی شلوارک و پ

 دلشوره به جانم انداخت. 

درو بش دادن االنه که برسه،پشت فرمونم   دیزنگ زدند مامانم اومده اونجا..کل ی..االن از نگهبان  »آال
 رسونم«ی خودمو م
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تنها  طاهره خانم بود و  یافهیق گذشتی که فکرم م  یز ی هول و دستپاچه شده بودم که تنها چ آنقدر
 یناهارخور  زی م یام از روکوله ف یاپن و ک یو مانتوام از رو یکه از دستم برآمد برداشتن روسر  یکار 

نفر به    چندصحبت طاهره خانم را با  یشده بود که صدا ری آنقدر د ایگو دن،امایبود و سمت در دو
باال   یطبقه یاشهیش یهاچطور راه رفته را برگشتم و سمت پله  دمی.نفهمدمیشنی وضوح از پشت در م 

ها  مبل یافتادم.خودم را از وسط سالن باال ،ال ریگ یاشهیبه اتاقم داخل سالن ش   دهیو هنوز نرس دمیدو
را در شکم جمع کردم   می.زانوهادمی شکنار گلدان بزرگ بامبو ک نییسالن پا یبه نما  یمنته یشهیکنار ش

داشت.از   یخوش و بش طاهره خانم .انگار تنها نبود و همراهان  یه گوش سپردم به صداو پر دلهر
محمد   امیپ  رتریاگر د ای.خدا رفتی م  نییو نفسم شمرده باال پا زدیم  یاسترس آب دهانم به خشک

شوم و   رهیبرو بر در چشمانش خ  توانستمی .نمدیکش  ریچه؟از فکرش هم کمرم ت خواندمی شاهرخ را م 
داشتم، خودش   نانی.من به محمدشاهرخ اطم  کردمی صبر م  دیخودم را صاحب پسرش نشان دهم. با

 قول داده بود.  کرد،ی کارها را مرتب م 

 خودتونه. یمحمد شاهرخم خونه یخونه  زمیخانوم جان بفرما عز میمانتوتو بده به من نبات جان..مر-

تا   دمیجلو کش  یبزرگ کلدان کم ی برمن غلبه کرد که سرم را از پشت برگها یوکنجکا  م؟حسینبات،مر
که چادر   یالغر اندام بلوز شلوار  یاز همراهان طاهره خانم داشته باشم.زن ی ر یتصو ییبتوانم الگو

  هس یکاناپه یبرگشت تا رو یبه من بود و وقت سپرد،پشتشی را به دست طاهره خانم م اهشیس
لب.همان   یرو حی او را شناختم.با همان آرامش صورت و لبخند مل ندیهره خانم بنش طا یتعارف  ینفره 
  یبای و کنارش آن دختر،آن دختر ز  دیتشنج کرد و تنها او بود که حال زارم را پرس  مای ن اطی که در ح  یشب
 کرد؟ ی چه م نجایبالکن در کنار محمد شاهرخ ا یرو

 براتون؟ ارم یبی کنار مادر..چ  نینبات جون راحت باش..بش-

مقابل گذاشت و رو   یعسل  یدستش را رو ی مادرش ننشسته گوش فیجوان با همان صورت ظر  نبات
 چابک سمت آشپزخانه رفت.  یخانم  و طاهره خانوم کرد و بدون معطل میبه مر

 .دمیو م  ییچا ب یکنار مامان،من ترت  دینیشما بش-

برگ   یخانم نشست.شاخه  میاز او کنار مر دیو تمج  فینبات بود  و با تعر ینم رد نگاهش روخا  طاهره
 یبد یهای نداشتم و قلبم گواه ی.حس خوب دمیپهن دستم را باال دادم و خودم را عقب کش

 یقصد آمدن به طبقه یتا امدن محمد شاهرخ کس کردمی دستانم گرفتم و دعا م نی.سرم  را ب دادیم
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و    سیطاهره خانم در مورد ان یاما حرفها دمیاز آمدنشان گذشت نفهم  قهینداشته باشد.چند دقرا  باال
اش  مودب مردانه یبعد صدا هی باز شدن در چند ثان یگل انداخته بود که صدا  یلین  دیخواستگار جد

 کنده نمیاما قلبم از فهم حضورش هم داشت از س دمشیدی دلم را به ضعف انداخت.بخدا که نم 
 یها.هنوز لباسگشتی نگران با چشم دنبال من م نطوریاضطراب داشت و حتما ا شی.صداشدیم

بعد   هیدستش سمت اتاقش رفت و چند ثان یبا ساک ورزش  یاباشگاه تنش بود و با گفتن با اجازه 
 . دیدستم لرز یگوش

 ؟« ی..رفت»آال

 تو سالن کنار گلدون بزرگه«  »باالم

.وصل کردم و  تلفن را کنار  دیدلم پر کش یاز رو ایاسمش انگار غم دن دنیو با د دیباز آرام لرز  تلفنم
 آرام بود و محکم.  شیگوشم گذاشتم.صدا

 مامانم.  ی..از دست کارارنیهستن م یاقه یقربونت برم نگران نباش ..چند دق-

 .ومدم ینم یمهمون دار  دونستمی من خوبم نم-

 خودمم شوکه شدم .شگرد طاهره بانو رکب زدنه. یدی..ددونستمی منم نم-

 صورتم را سرخ کرد کرد.  شیکرد؟باز صدا شدی .چه کار مدمیکش یبلند  نفس

 چند روز؟   نیدلم چقدر کوچولو شده بود تو ا یدونیقربون نفساش  ...م یآ-

فرستاد و   ییهوا یبوس  یکردیطاهره خانم که او را صدا م یلبم آمد و با صدا یرو یذوق لبخند با
  شرتی .تدمیتلفن را قطع کرد.تلفن را قطع مردم و با ورودش باز خودم را از پشت گلدان جلو کش

  یپرسنگاهش  سمت سالن باال بود.جلوتر رفت و در پاسخ احوال مین  نیبه تن کرده بود و اول یسبز 
  دانستیپا انداخت.چه خوب که م یتک مبل آنطرف سالن نشست  و پا رو یخانم رو  میمر یدوباره 

به جا کرد  اش جاآمبره  یموها یکه شالش را رو یچطور رفتار کند.نگاهم رفتن سمت نبات  یدر هر جمع
 را مقابل محمد شاهرخ گذاشت.   ینیداخل س یی و استکان چا

 . چسبهیسخت م نی تمر هیبعد -
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  مویاصل یوعده  نی بعد تمر-مودبانه گفت  یشاهرخ با لبخند تشکر کرد و دلم خنک شد وقت محمد
 بخورم.ممنون.  ییچا تونمی خوردم االن نم 

 طاهره خانم باز سوهان روحم شد.  ی غنج رفت و صدا دلم

 . ییجون.الحق که مادرش شما  میمر زهی ری..از هر انگشت نبات جان هنر م ییهزار ماشااهلل چه چا-

 ..دست بوسه. دیدار اریتاخ-

سمت پسرش   یمعنادر  یهمه جا خوش کرده بود و طاهره خانم چه نگاهها نیب  قیعم  یسکوت
 . دمی.خودم را عقب کشانداختیم

محمد شاهرخ جان اما  خب طاهره جون  ادتیع  مییایب  نایبود زودتر از ا فمونی وظ  قتشیحق-
 . میسفر چند روزه بر میداومد و مجبور بو شیمشکل پ  کمی لمی فام یبرا  یدونیم

 .مارستاننی خانم عنبران،بله مادر گفتن از اقوام تصادف کردند تو ب دیدار اریاخت-

 جان ؟هنوز جوون بود بنده خدا.   میحالش چطوره   مر-

 مام به خداس. دیدارن..ام دیتو کماس..دکترا ام  نجا،هنوزیا مشیآورد-

تصادف کرد و مامان  یکه باباعل  ییرا پشت گلدان بغل کردم و فکرم رفت سمت وقتها میزانوها
 یدختر چهارده پونزده ساله یبرا نهایبابا و چقدر ا شی ماهها در بستر افتاد و آخر هم رفت پ  نیریش

 کرد خودم را جلو بکشم. بی طاهره خانم باز مرا ترغ  یبود.صدا ادیتنها ز

تمام فکر و ذکرش شده اون  ن،یسالها راحتره.نفس و بب  سی از ان المی داره.خ یسن هیباالخره که دخترم -
شوهر نداره...دست محمد شاهرخمم   یها.اونقدر خواستگاراشو رد کرد که حاال حوصلهمدرسه و بچه 

 . رهیگی خوب بند کنم دلم آروم م یجا هیکه 

 شدن نبات نگاهم را گرفت.  دیمحمدشاهرخ و سرخ و سف  یتصنع یسرفه یصدا

 ده؟ یدخترشو به من م یبابا مادر من ک  یا-

امروز فردا  ترسمی م نقدریرو خدا...اتو  نیخانم جان بب  م یکمه هزار ماشااهلل...مر تیواااا شاهرخم!!!چ-
 دخترا... نیا ستنیخودشو به پسرم بچسبونه. شبا خواب ندارم..کم ن  یکی
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  یرا از رو اشیی چا وانیخانم ل می.مرشدی مجاله م یم در دستان کسآشوب بود و قلبم انگار مدا ذهنم
 سر تکان داد. دیتاک  یبرداشت و برا زیم

هنوز دانشگاش تموم نشده تو صادرات پدرش دست کمکه..بخدا  ستنیهمه که مثل نبات جان ن-
 .شهیم دایدختر خوب و پسر خوب کم پ

به نبات نفسم را تنگ   تشیسر رضا یدهادارش سمت محمدشاهرخ و لبخن  یمعن  ینگاهها دوباره
 یبد یهایو باز پشت گلدان پنهان شدم.دلم گواه  دمیعقب کش  یکرد.خودم را با شتاب و حرص

 شهینبات را از ر یو تارتار موها شدمیرا داشتم که وارد جمع م  نی.قلبم گرفته بود و کاش قدرت ادادیم
  نیدر ا امیمحمدشاهرخ سهم من است.او تمام دارا زدمیهمه داد م یو جلو اورمیرمد

 یاز  فاصله  دیکشی .تمام اندام و صورت نبات را داخل سرم ثبت کرده بودم و سرم سوت م استی زندگ
ها داشتند تا چه نقشه  دم یشنیبغض داشت. کاش آنجا نبودم و نم  میاو تا من .گلو یاصالت خانوادگ

که تا   یبود تمام احساس قشنگ امی او تمام هست دندیفهمی چه م مرگ آال..آنها  یمرگ عشقم.برا یبرا
به اصالت به   فروختنشیگذاشتند؟می م  متیعشق ق  یدرک کرده بودم و چرا رو یآن سن در زندگ

 و رسم خاندان.  ،اسمیلیمدرک تحص 

وم نه نه بشن خواستمی نم گریها و دلم پر لرز از ترس از دست دادنش.د یزنپر بود از تمام گمانه سرم
 یصدا  یگذاشتم و فقط وقت میزانواها یچسباندم و سرم را رو میهاگوش   ی.دو دستم را رونمی بب

دور   سترا در آغوشش انداختم و د  زد،خودمیکه اسمم را صدا م دیچی مردانه و نگرانش داخل سرم پ
محمد   رمیمی .بدون  تو م کردمیگوشش مدام  عشقم را زمزمه م ری شدم و  ز زانی گردنش ،نشسته آو

 . رهیمیشاهرخ، آال بدون تو م 

برداشت و با چشمان گرد    زیسمت تخت من خ یاخفه  غیدهانش گرفت و با ج  یرا جلو دستانش
 ناباور کنارم نشست. 

 ؟ یگ یدختر راست م-

مثبت تکان   یبه نشانه  شی پر از تعجبش لبخند زدم و سرم را چندبار  برا  دیصورت گرد و سف  به
را از   میهمانطور مکث، زوم صورتم شد .انگار قصد داشت راست و دروغ بودن حرفها هیدادم.چند ثان
سمتم  ینازک بورش نشست و شاک  یابروها یکوتاهش ،اخم رو یشان یپ یام بخواند.روداخل چهره 

 . دیوپت
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 بفهمم؟ دیبا االن شعوریب-

 . یدونی اتفاق افتاده ،االن که شمام م ای آخه تازگ-

گذاشت و خودش را   میروزها نیگرم ا یدستها یرا رو شی و دستها  دیکش یزتر ی ر  غیباز ناباور ج  متفکر
 کرد. کیتخت به من نزد یلبه  شتریب

 خودش اومد گفت دوست داره؟  یعنی-

 لبخند زدم.  شی برا  میحرفها نیالعمل هضم سنگسر تکان دادم و باز به عکس  باز

 آال،فکر کن.  دییای ......چقدر بهم م یوا-

فکر کن و خبر نداشت من ماهها تمام خلوتم فکر بود.دختر توپور مقابلم دو دستش را ذوق   گفتیم
 .آوردی قشنگ ذهنم را به زبان م  یاهایو تند تند رو دیزده بهم کوب 

.کصافط خرشانس  میزن محمد شاهرخ سل یها...وا  یشیآال تو با اون!دختر توهم مشهور م یوا-
 نه؟....  یر یم نامیها و ادستتو بکش رو سرم...آال رو عکس مجله 

با او   ی ندهیآ یو من جوابم در برابر آن همه ذوق آب شدن قند در دلم و غنج رفتن آن برا زدی م حرف
در هم رفت و لحنش نگران و دو دل باز   شتریب  شیآمده باشد اخم ها ادشی  یز یبود.انگار تازه چ
 کرد.   یدستم گذاشت و سوالش روحم را تکه تکه پر از ترس و نگران یدستش را رو

قبولت   یعن یبه نظرت موافقن؟ ی عنی...یعن یه؟یراحت نی شدن،به هم میعروس سل آال.... به نظرت -
 کنن؟ یم

که  یعشقم لقمه گرفته بودند.به عصر  یشده بود که برا ی گفت و فکرم پرت طاهره خانم و نبات او
که با ترس چطور خودم را در  یامحمد شاهرخ بودند و به لحظه  ینبات با مادرش مهمان خانه 

 شدن او و از کوره در رفتنش.  یپرت  کردم .به عصب   آغوش مردم 

مثل   یک ی شناسمی م ینبات و از بچگ  ؟منیشناس ی..تو مامانمو نم یدیمنم عذاب م ینجور یآال ا-
خونه   میری فردا م نیهم هیچ ی دونی ...نفس....صدبار بش گفتم بازم اصرار داره..اصن م لو یسه،نیان

 و...  یلعنت یه یبغض و گر نی..حله؟تموم کن اگمی م  زویشمشاد جلو جمع همه چ
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 یبود و هنوز رابطه  مایهنوز خانه شمشاد پر از غم ن یخودخواه باشم.وقت  نقدریا توانستمی من نم نه
  صبر  شتریب  دیآشوب آن خانه،با انیباشم م یطوفان توانستمی آشوب،نم  میاو و حاج آقا سل یپدر پسر 

رو شود و او را   زیچهمه  دمیترسی،م دمیترسی هم م دیشا دانمی .نمشدی تر منرمال طیتا شرا میکردیم
  طیکردم به او بفهمانم االن شرا یسمت مرد نگران مقابلم زدم و سع  ی.لبخند پر بغضرندیاز من بگ

 پرت شدم داخل اتاقم.  نی.با تکان دست نسرسی اش نمن به خانواده  یمعرف

همه شو برام   دیبقران با نمی بب ای..بدییخوای شما همو م نهیکن گور باباشون مهم ا ؟؟ولشیینجایآال ا-
  دتیجد یایباز  امیشبونه و پ  یپچ پچ حرف زدنا شه؟بگوی که نم ییهوی..یکن  فیدونه به دونه تعر

 ؟ یعاشقش شد یدیفهم ی...زود..ک  نمیبوده؟زودباش بب یواسه چ

 میمحمدشاهرخ سل امی از   زندگ کدام لحظه  قایدق کردمی و من با لبخند فکر م زدی تند حرف م تند
 من؟ ام،تمامی ،تمام هست امی شده بود تمام زندگ

از او  هی جوالن دهد و تو نگاهت را از ترس بق  اتی کیبود که معشوقت در نزد  نیا ای کار دن نیسختر
  یقراراست بعد از مدتها،ته تغار  دانستندیبه پا بود  و همه م  یاه ی.امروز خانه شمشاد بروبیبدزد

و باز   دادیرا م اشمورد عالقه ی.طاهره خانم با ذوق دستور غذاهادییای ب یپدر  یطاهره خانم  به خانه
ابل حوض  تخت مق یرو  اطیآب وسط حوض راه افتاده بود.اهل خانه داخل ح یو فواره  ز یتم اطیح

  ی،از پنچره تماشاگر مرد مای.داخل اتاق نکردی اول تابستان هندوانه طلب م ینشسته بودند و هوا
داخل   یکرد و باز لرزش گوش میدای آنهمه چشم ،با نگاه پ  انیاز م یابودم و او چه حرفه   ستادهیعاشق ا

 از طرف او قلبم را تکاند.   امیپ دنیشلوار پاچه نودم و د

 کنار ما«   نجاسیخانمم ا یجا ی»بزود

داخل رستوران ،به انگشتم انداخته بود.تا   شیکه چند روز پ یالمس حلقه  یدستم رفت  رو ناخوداگاه
مرا دعوت به رستوران تمام رزو شده کرده بود و باز   شهی بودم.مثل هم دهیآن حلقه ند ییبای حاال به ز

را   شسوپ مقابل الی خیو او ب  زدمی من.سمتش غر م یبرا دیخر یهاسه یک  دستش پر بود از
 . خوردیم

 .یدیند نویبخرم؟هنو ا یز یخانومم چ یمن حق ندارم برا یعنی-

عالمت   طانیالعملش خشکم زد. با چشم و ابرو ش عکس  یرهی جوابش هنوز دهان باز نکرده خ در
 . دادیم
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 داخلش را  در  انگشتم چپاند. یو حلقه  د یکش رونی ب  بشی را از ج یقرمز کوچک  یجعبه 

بفهمن    دیاونور.با نوریا یفتیبدون حلقه راه م یچ یعنی،یکردی از قبل داخل انگشتت م دیبا نمیا-
 . یصاحاب دار 

حلقه   یعنیبخندم از برداشتش.  ایدستم باشم   یبایز یناباور حلقه دانستمی دلم را برد و نم زشیر اخم
 به کارش نداشتند؟ یباشد کار   یداخل دست هر زن

مغرور بودم.قاشق دستم را داخل   یرا خراب کنم اما خب من آال هشیژست عاقل اندر سف  امدین دلم
انگشتم کردم و با ناز سمتش نگاه خمارم را   یبه حلقه یبشقاب گذاشتم و صافتر نشستم.نگاه

 انداختم.

 فکر کنم! دین که بت جواب ندادم....باکرده ؟م یاز من خواستگار   میاالن محمد شاهرخ سل یعنی-

گروپ گروپ قلبم را   یکه از ذوق خودم صدا  دانستیگرفته بودم  و خدا م افهیباز سمتش ق  شی ن با
 .کردی قاشق سوپش را وسط راه نگه داشته بود و طرفم با شماتت نگاه م ی.حرص دمیشنیم

 . نهیآال خانوم..اول و آخرش هم س ی در کار ن یفکر مکر -

 را آرامتر و لحن و نگاهش را بدجنس .  شیخم کرد و صدا زیم  یرا سمتم رو  خودش

 . سین  یاجینظرت احت ،،بهیو آخرش مال من  ؟اولی نه بگ میبه محمد شاهرخ سل یتونیمگه م-

 مردمی من مکه   دانستی اما خدا م شیدر چشمان هفت رنگش بودم و زورم آمد از لحن زورگو رهیخ
 .چسباندی که او به من م ییهات ی مالک میم یبرا

 *** 

 

مهربان ،خودم را از   شهیاز همان باال نرم دست تکان دادم و با باال آمدن سر حاج خانم هم شیبرا
پتو   ری آرامش از ز یهانفس   تمیکه ر یغرق خواب  یما ی.چشمم افتاد به ندمیپشت پنجره کنار کش

 یفرستادم و چه خوب داروها یامرز ی بار به رفتگان دکترش خدا ب نیهزارم ی.برا شدی م دهیشن
 . دیخواب آور بود و چه خوب که مرا در آن حال ند  دشیجد
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پشت سرهم مرا داخل   یهاام یگرفته که با پ یکه دلم از آن همه دور  دیفهم دیظهر بود و شا یطرفها
کس را   چیه یبودم و حوصله  دهیاقم چپخواست.از آنهمه فاصله دلم گرفته بود و داخل ات  اطیح

  استرسدلشوره و  ی.با کلشودیم  ینطرفیکرد اگر نروم خودش وارد عمارت ا دمیتهد ووانهینداشتم. د
درست کرده   ریدرخت که تازه بص  یرو یپرنده  یشدم و با تشر آرام سمتش که مقابل النه اطی وارد ح

 . دمی،توپ کردی م  شیبود،دست کار

 نه؟یبی ما رو با هم م یکیمحمد شاهرخ!االن  یشد وونهیتو د-

  ؟یدی نم امامو یجواب پ ؟چرایاافهیتو چرا از صبح تو ق -

 اش هست مزاحمش نباشم.با خانواده یوقت خواستمی بدهکار هم  شده بودم ،من فقط  م  انگار

 .. وونمید یدونی ..ماین افهی من ق یبا توام آال،،برا-

  یلی قاه قاه با ن یشده بود وقت میمن حسود میی؟بگو میی.چه داشتم بگو  کردمیبرو بر نگاهش م  فقط
و دل  دمیدی را از دور م   نهای!اگذاشتی م  سیسر به سر ان ای کردی حاج خانم را بغل م  ای دیخندیم

  عروسمرا بعنوان  دیو اصال چرا نبا دیدی دخترک حسود وجودم  او را فقط مطعلق به خودش م
 نیا ایاز من؟خدا شتریوجود داشت که عاشقانه پسرشان را بپرستد ب یخودشان قبول کنن؟کس

 . کشتی داشت مرا م  یکار ی استرس و مخف

 ..  گهی..تموم شه بره دگمیبه مامان م  ویهمه چ رمیآال االن م یخب خودت خواست یل یبا توام...خ-

زد    رونی که از عمارت ب یطاهره خانم  یرومن رو برگرداند سمت عمارت و من با ترس چشمانم رفت  از
 و چشمش به ما بود.

 تو اتاقت.   یکردم رفت ؟فکریینجایمحمد شاهرخ ا-

  انداختیسمتم نگاه م یکه کفر   یو سمت محمد شاهرخ عصب ختمیرا داخل چشم ر التماسم
ن واقعا و م شدی م کتری،گرداندم.اما انگار قصد کوتاه آمدن نداشت.طاهره خانم داشت به ما نزد

 را آرام و پر التماس به محمد شاهرخ مقابلم رساندم.  میکردم.صدا یجه غلط  اینداشتم .خدا یامادگ

 خب؟  میکن ی محمدشاهرخ لطفا..االن نه...بعد حلش م-
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 . میکنیعمرا ..امروز تمومش م-

 ..زمی محمد شاهرخ..عز-

 بود.  یکفر  یبرگشت .هنوز  حساب  سمتم

 اونطور مظلوم نکن..... افتویق-

 .د یاش را به سمتم کشدست به کمر  باالتنه دو

 آال خانوم گفته باشم. نهی سنگ یل یخ  متی اما جر یقصر در رفت  نبارمیا-

داد و  بدجنس   هیرو  ری تغ هیاز ثان یو او چه ماهرانه در کسر  زدمی نگاه هنوز ملتمسانه با او حرف م با
پاشنه سمت طاهره خانم که حاال در کنار   یگذاشت و رو  شلوارش یهاب یو سرخوش دست داخل ج

 بود برگشت.   دهیما رس

 نجا؟ ی،ا یخواب ظهرشونن.گفتم تو اتاقت هیحرف بزنم تا بق   کمیخواستم باهات -

رو به  نمانی.جو بچرخاندیمن و محمد شاهرخ م   نیمن نشسته بود و ب  ینگاهش رو همانطور
 که او دست به کار شد.  رفتی م ینیسنگ

 بات حرف بزنم طاهره بانو.  خواستمی اتفاقا منم م-

 نگه دارم.  نییمرموز طاهره خانم ، فقط توانستم سرم را پا ینگاهها ری و ز دمیرا جو لبم

 کنان ،شروع به حرف زدن کرد.  تیرا به سمت عمارت هدارا دور گردن مادرش انداخت و او  دستش

 ....یکردی ت مبود قبال درس  ییغذا هی-

و    دادمیو من نگران با سر چرخاندن محمد شاهرخ سرم را تکان م  دادی خانم با دقت گوش م طاهره
و آنقدر آنجا ماندم تا هر دو   زدی م  شخندیتر ن ..بدجنس ینزن یکه حرف  کردمیبا بال بال زدن ،اشاره م 

نگاه را   نی بود.آخر شیهاحرف  هی مرد شب نیچقدر ا اینثارش کردم و خدا یاوانهیوارد عمارت شدند.د
  یرا تکان دادم به سمت ساختمان خدمتکارها که چشمم  سمت باال  رو کلمیبه رد رفتنش انداختم،ه

  داریواضح.انگار تازه ب  شی پاها ری ز اطی رو به پنجره نشسته بود و تمام ح  لچریو  یافتاد  که رو ییماین
 دادن دستش جوابم را داد.  البا با نباریا بی شده بود.دستم را با ذوق سمتش تکان دادم و او عج
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 اون دخترو وسط نکش.  ی؟پایگیم ی چ  یدار  یفهمی تو م-

 اون دختر وسط هس. یپا ینخوا  ی؟بخوایبفهم یدوس ندار  دمیشا ایگم،یم یچ یفهمی تو نم -

  نی.قصدش از اکردیم اموانهیانداختم. داشت د یز ینگاه ر  ادیاش از خواب زصورت  پف کرده سمت
 سالم چند سال قبل نداشت.  یمای به ن یشباهت  رتشی ها در مورد آال چه بود؟.نه صورتش و نه صحرف 

 لمیچرت و پرتا رو تحو نیکه ا یباهام حرف بزن یخوای م یبار خبر فرستاد  نیاول یبعد سالها برا-
 ؟یبد

 . کردیم ام ی عصب شتریب اشیرا در هم قالب کرده بود و خونسرد انگشتانش

 ؟یشد  یعصب نقدریچرا ا سیهام درست ن اگه حرف -

.انگشت  دیچکی نازک هم  از پشت گردنم عرق م  شرتی آن اتاق آنقدر خفه بود که با آن ت  یفضا
آال وسط بود.من   یما پاتند شود ا نقدریا مایام را سمتش گرفتم.اصال دوست نداشتم رفتارم با ن اشاره 

 نداشتم.  یکس شوخ چیسر او با ه 

 اون دختر و وسط نکش. ی تو مشکلت با منه،پا-

 زد.  قیعم  یشخندین

 پسر عمو! ینبود یخوب یاز همون اولم دروغگو -

 ! یانه ی،ک صی حر نقدری...اماین ینبود یآدم  نیتوهم همچ-

  نبار یپا مشت کرده بود.ا ی.حاال دستانش را ر خوردی بود او هم کم کم داشت خون خونش را م معلوم
 گفت.  شخندیزد و حرفش را با ن ادیفر

 بندازم؟  ادتی ای....ادته؟یهمون شب تصادف. ؟ازی کرد ینطوینبودم پسر عمو،تو منو ا نیمن ا-

  شیرا مرور کنم و بجا  یتصادف لعنت یبار آن صحنه  کی  یسالها جراعت نکرده بودم حت نیتمام ا در
 یهاالتماس  دیبا دی.شاکردی م یو خلقم تنگ شدی .نفسم سخت ممیثابت کابوس ها یشده بود پا

  هنوزقبل و انگار  ی.رفتم به سالهاکردمی را به اتاقش قبول نم   مایو دعوت ن  دادمی مادر را گوش م
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  کیرفت و  جی.سرم گ دیکشیداخل گوشم زوزه م نیماش یشالشه  یال ماین یهاجان ناله  مهین یصدا
 شروع شد.  امیعصب  یهاکنارم گرفتم و باز تک سرفه  یپنجره وار یلحظه دستم را به د

 . یکه هنوز فراموش نکرد نمیبی م-

 کردم کلماتم را درست برسانم.  یخشکم سع یهاسرفه  وسط

 .گناههی ون ب از سر اون دختر بردار ا ما؟دستی ن یکنی م  نکارویچرا با من ا-

 فرستاد. رونیاش جمالت را ب بهم فشرده یهادندان نیتر چرخش را سمتم راند و از ب   یعصب

رو   یو حاالم دست گذاشت یگرفت مو ی..جوون ینابود کرد اموی.تمام دن میزندگتو یچون مثل  خوره افتاد-
 .خوامی که من م یدختر 

 نیکه من با تمام وجود ....ا یبلند کردم و ناباور نگاهش کردم.واقعا عاشقش بود؟عاشق آال..دختر  سر
 ه؟یامسخره  هیچه باز

 ، یمنو آزار بد یخوای م  ؟فقطیگیدروغ م -

 ش؟ یخوایکه م یپس اعتراف کرد-

کردم خودم را مسلط نشان   یآزار دادنم.سع یبرا کردیم یکه خواهانشم هر کار  دیفهم ی واقعا م اگر
 دهم. 

 انتخاب کنه. تونهی بزار.اون دختر عقل و شعور داره م  شیپا پ شیخوایتوهم داروهاته......اگه م-

 . نهیبی معلومه که منو نم یتا تو باش -

مرا   زانمیعز قیاز طر خواستی.می .حس انتقام ،حس تالف ترساندنمی داشت که م یحرص چشمانش
را گوش داده بودم.چرخش را   ش ی چرت و پرتها یکاف  یبه اندازه  ماندمی نجا مآ دینبا گریبسوزاند.د

 متوقفم کرد.  شیدور زدم که صدا

 کنم. شیچطور راض دونمی فقط خودتو بکش کنار، خودم م-

 با حرص برگشتم. سمتش
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 آخه المذهب تو و آال؟؟-

 گرگ.  نیا یبودن آال برا فیوضعش را به رخ بکشم و دلم آتش گرفت از ح   دینچرخ زبانم

 .کنهی م کی نزد تایبه واقع کنه،منوی که آرومم م  هی...آال تنها کسیکه تو برام ساخت تهیوضع نی؟ا هیچ-

به آن عمارت شوم .حتما از   گرداندمی آال را دوباره برم دی دلم خودم را فحش کش کرده بودم که نبا در
  ینگاهش کنم راه مانده تا در را با  قدم ها نکهیگفتم و بدون ا یکفر  ییبود.خفه شو دهیفهم مانیط راب

 کردم.  یبلند ط

 بتونم گذشته رو ببخشم...  ینطور یا  دیتو فقط خودتو بکش کنار،کمرنگ شو، شا-

  یباشد کال قاط  انیآال در م  یپا یاتاق اشتباه محض بود.من کله خر وقت  نیبه ا آمدنم
را   اشقه یبرداشتم و با دو دست  زی چطور شد که راه رفته را برگشتم و سمتش خ دمی.نفهمکنمیم

 نداشت. یسخت  میاو برا یروزها ن یا فیزار و نح  کلیه دنیو باال کش   دمیچسب

 .  دمییسای و دندان بهم م دادمی را تکان م او

 .. کهیآخه مرت -

  دفاعی و ب ف یضع یاو یدست رو  کردم؟ی به خود آورده بود.چکار م  تازه مرا شی قاه قاه خندها یصدا 
 کردم؟ ی بلند م

 . زدیحرف م  شی وسط خندها دهیبر دی و بر دیخندی م  یعصب

 پسر عمو،،بزن ..قدرت دست توئه...بزن خجالت نکش.  هیهاااا چ-

  مای د؟نیکشیبود که مرا در مورد آال به جنون م  یچه حس گنگ نیاز حرکتم شرمزده شده بودم و ا واقعا
  یعصب یهاشماتت بارش فرار کنم و خنده  ینگاهها ری خواستم از ز بای گذاشتم و تقر شیرا سر جا

 در را گرفتم. یره یدور.دستگ رفتی داخل سرم م  خیاش را که مثل م یک یستریه

 من چرا... ینداره در عوضش برا  یر ی بش دل نبند پسر عمو اون دختر برات خ-
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شود.دوباره خفه    روزی کردن من نسبت به آال پ نیبا کلمات و بدب یچه بود؟قصد داشت با باز  منظورش
فاتحش از   یخندها یزدم و در را پشت سر محکم بستم.صدا رونی اش کردم و از اتاق بحواله  ییشو

 . دیچی پیپشت در داخل سالن م 

 .پسر عمو..بهت هشدار دادم یش یخر فهم م یبه زود-

  نیکه به نسر یاآمدم که طعنه نییپا  یکیعمارت عمو آنقدر غرق فکر،دو سه تا پله  یهاپله  یرو از
پر از هوا کردم.اهل خانه منتظر و    یرا با نفس  میها  هیکه شدم ر اطی زدم را عذر نخواستم .وارد ح

 .دیسمتم دو عایمن مادر سر دنیتخت نشسته بودند و با د ینگران رو

 کرده. یجوش یبچمو چ  نیبت نگفتم نرو مامان جان!بب -

راست سمت اتاقم رفتم و ساک لباسم را   کینظرم داشت.. ریگوشه ها منتظر،ز نیاال هم هم حتما
نگران مادر که  یو بدون جواب دادن به سوالها دمی دراور از شارژر کش یام را رو یبرداشتم و گوش 

تنها   دی.بامزد  رونی م و تماس آال را رد کردم و از خانه شمشاد برد شد  اطیدنبالم راه افتاده بود ،از ح
 .تنها.  بودمیم

 

که داخل خانه راه انداخته  یامه یق یقابلمه زدم و لذت بردم از بو یرا به کناره  رمی کفگ  چندبار
زده بودم و چه  رونی از خانه شمشاد ب ماین یدو و سه بود و من بعد از دادن صبحانه  یهابودم.طرف 

تنگ شده بود و در چند   شیداشتم از دوباره بودن با محمد شاهرخ تا قبل ده شب.واقعا دلم برا یذوق
بودم    مایتر شده.من از موافقان صحبت کردنش با نکم حوصله دمیفهمی حرفش شد م مایکه با ن یروز 

.من هم نی شد اکتفا کرد و هم بحثم  مای اما بعد از آن طور خروجش از خانه شمشاد فقط به گفتن با ن
  نیو حتما بعد از تمر اشتخبر د نجایو آزارش ندهم.از آمدنم به ا رمیرا نگ اش ی پ ادیکردم ز یسع

که  یی هااز لباس  یکیو با وسواس پالست ختمی.برنجم را داخل پلو پز ررساندی زودتر خودش را م
و پر   بایز یهااتاقش شدم.چه خاطره  مبل وسط سالن برداشتم و وارد یبود از رو دهیخر میخودش برا

 یاکوتاهم زدم و کمربند قهوه نیج   لوارکرمم را داخل ش ز ی .شومکردی لبم را به خنده باز م نجایا یعطش
فر جذابترم   یمو دانستمی فر دادم و م سیرا با بابل  میدارم را بستم.موهاجلو باز پاشنه  یهاست کفش 

را   میبار رژ قرمز لبها  نیآخر یزدم و برا  میگردن و دستها ریاش را زمورد عالقه نیری .عطر شکندیم
  نهییخودم در آ دنیپشت چشمم.خودم از د یدود یه یسا اداشت ب  یگرم یکردم.چه هارمون  دیتمد
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چند بار   ن ینسر  امیاعصاب بود.پ یتخت  رو یام روافتاده یگوش یبره یذوق کردم و چقدر امروز  و
باشگاه داشتم و  یهاهم از بچه   امی افتاده بود و فعال وقت نداشتم بازشان کنم.چند پ امی گوش یرو

زودتر   یو حت کردی انگار از من فرار م  شبی.از دشدیم ش یطور هیهم  نینسر  نیامروز چه خبر بود؟ا
حالش را و حاال چند بار زنگ زده  دمیفهمی بود و اصال نم   دهیسرش کش  یاز من  پتو را تا باال

ام زده جانیزنگ واحد ه  یها را باز کنم صدا امیپ نکهیتخت برداشتم و قبل ا یرا از رو  یبود.گوش
از   یهم قبل ورود زنگ واحد را زد و من بعد از باز کردن در با باکس گرید کباریکرد.حتما خودش بود.  

 ینهییکردم.طرف آ نمیج  بیرا باز نکرده داخل ج دستم یمقابلم مواجهه شدم.گوش  یرز رنگ یهاگل
  یخنده رو دنش یو از شوق د زدیانداختم و سمت در واحد رفتم.قلبم مشتاقانه تند م گرید ینگاه یقد
در آن را گشودم و از آنچه  یره یرد کردم و با گرفتن دستگ   یجا خوش کرده بود.نفس کوتاه میهالب

  یز یکردم.چ خی باشند، ختهیر میاز فرق سر تا پا  خیآب  ی سطل  یی ،شوک زده گو دمیدی که در مقابلم م
 دمیدیرا زنده م میها.من کابوس میروزها نیا امانیب  یهااز جنس ترس  میهابود از جنس کابوس 

خشک  رهیدستگ ی.دستم هنوز رودادی را نم  یالعملعکس چیزده بود که فرمان ه خی.مغزم آنقدر 
که طاهره خانم بهم   یازهرمار بود.چند بار نامفهوم دهانم را باز کردم و با ضربه  میمانده بود و طعم گلو

درون   قی عم یده.دردیرس  تیبه واقع میهابه عقب پرت شدم و تازه باورم شد کابوس  بای،تقر دیکوب
بود   دهیرا سفت چسب  هشایسپرد.چادر س یطاهره خانم دردم را به فراموش یبود و صدا دهیچی قلبم پ

  یسیبود بر خالف چشمان ان سی نگه دارد.چشمانش خ  نییرا خفه ،پا شیصدا کردی م یو مثال سع
 .کردی ام مکه با نگاه داشت تکه تکه

 ... ؟هانیکنی چه کار م  نجایا ایحی ب یدختره -

 ام کرد. چرا شرمنده   رشی اش و اشک سرازگونه  یدست زد رو با

 ..خدا اسد بفهمه..ریبگ ل یتحو  اینگفتم بت،،نگفتم..ب سیخدا...ان یا-

لرزان و پر درد فقط   یاقدرت فکر کردن نداشتم و در برابر آنهمه عجز و ناله فقط توانستم گوشه واقعا
وسط سالن   یکاناپه  یرو دهیو همانطور که خم دیرا از سرش کش اهش ینگاه کنم.طاهره خانم چادر س

 . شی پا یرد به زدن روشروع ک   نشستیم

تو لباس   شهیگرگ هم  گفتنی م  ؟راستیکنی م  یچه غلط نجای..اهیچه وضع نیا ایحی ب یدختره -
 بوده. نقشه داشته واسه پسره ما. یآروم نگو چه گرگ  ریاس.اون پرستار سربه زبره 



 را باور کن  طانیش

219 
 

اپل   یمانتو  ی.آن وسط چرا فکرم رفت پازدیعطر تندش حالم را بهم م  یو چقدر بو گرفتمی را گاز م  لبم
 یبود و صدا ی.االن وقتش بود؟نفسش عصب انداختیشصت م یدهه یهالم یف ادیمرا دارش و 

  مبازو یطاهره خانم را از آن طرف سالن بشنوم.دوباره دستش رو یهاآه و ناله  گذاشتی بلندش نم
 خورد و آرام مرا سر جا تکان داد.

 . یر ین بگخفه خو  دمیبا  ؟یخفه شد-

کم کنم.آب دهنم هم کفاف   امیاز شوک زدگ  یکردم کم   ی.سع شدی برمال م نطوریا دیموضوع نبا نیا
 .مییبگو یابه خودم فشار آوردم جمله زدیم  رونیکه از ته چاه ب یی.با صدادادی را نم میگلو یخشک

 من و محمد و شاهرخ  یعنی...ما..سین دیکنی که فکر م  نطوریخانم ا  سیان-

 سمتم حمله کرد.  بای اپن کنار گذاشت و تقر یاش را روشانه یچرم رو فیک

و ادا   تی مظلوم نیهم ؟بایکه درست کرد  یهیچه وضع نی...اایحی ب یدختره اریاسم داداشمو ن-
 نه؟داداش منم ساده. یخرش کرد

طاهره خانم از   یحرف بزنند؟صدا  ورنطیبا من ا دادندیو چرا به خود اجازه م  خوردی خونش را م خون
داشت   یحرص  یهابود که با چشم سی ان خکوبیشفاف به گوشم نشست و نگاهم م شیهاناله نیب

 . خوردی مرا م

.دختر تو محرم نامحرم سرت  سی ها نبرنامه نیپاک خوردس..بخدا اهل ا ری محمد شاهرخم ش-
 اگه اسد بفهمه. یوا یشه؟ای نم

و    سوختیام مکنم.معده دایارتباط آرام با آنها پ یبرا  یشد و باز تالش کردم راه دیشد اشهیگر باز
 کردم چند قدم سمت طاهره خانم بردارم.  یلرزان سع ی.با بدنآمدی داشت باال م   اتشیانگار تمام محتو

 ما...  سی ن دیکنی که فکر م  ینطور یبخدا طاهره خانم ا-

سمتم متوقفم  دش یدر مقابلم و نشان دادن انگشت تهد  دنستایمانعم شد و باز با ا سی بلند ان  کلیه
 کرد.

خانم   یتا کجا قرار بود بتازون ومدیاست .اگه گندش در نم انیاست چه حاجت به ب  انی که ع یز یچ-
 ؟ یپرستار قالب
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بود که  یز ی تر از آن چفاتحش..کار خراب  یافه یو من ناباورانه زل زدم به ق کردی نگاهم م روزمندانهیپ
محشر .طاهره خانم را آتش زده باشند   یهم صحرا نجایشده بود و ا امتی .انگار قکردمی فکر م 

بود  رفتهکه کف دستش را سمتم گ یمبل بلند شد و در حال یاز رو یچادرش را پرت کنار کرد و جوش 
 . ستادیا ی،مقابلم آتش

..خدا ی..تو شرم ندار یچند روز مراقبش باش  یایاعتماد کرده بودم گفتم بمن بتو  ایحی ب یآخه دختره -
 .. یشناسی نمرو 

 آورد. نترییرا پا شیصدا

 آخه؟  کنهی غلطا م نیزن شوهردار از ا-

  یاو را سر جا یکنی بغل گرفتش و با تشر که حاال سکته ماز دو  سی و ان شیپاها یدو دست زد رو باز
بودم   ستادهیحرفها از کجا در آمده بود.منگ همانجا ا نیشوهر؟ا   دم؟یشنیچه م  ایقبلش برگرداند.خدا

که   یزد انگار کار ی دو دو م نیزم  ی.چشمانم روکردمیو قفل،  بدن لرزانم را بغل گرفته بودم و فکر م 
مبل مادرش زانو زده بود و  مچ دست  مقابل   سینوشته بودند.ان نیزم یرا رو دادمی انجام م دیبا
 . دیمالیره خانم را مطاه حالی ب

  یفالنه مدرک و دارم براش چه فرق گهی که بخاطر پول دروغ م یگفت،کس   یزن عمو چ یدینشن-
 بچسبه به پسر مردم. شوهری ب  ایبا شوهر  کنهیم

  نطوری هنوز زود بود چرا امروز ا ای.خدادیچرخی من بودم و نگاهش زوم من با نفرت م مخاطبش
آمده باشد با شتاب سمت آن دو   ادمی یز یاشق بودم عاشق.انگار چ نبودم من ع  یکس زونیشد.من آو

 سر باال گرفتم و چند قدم به طرفشان رفتم.

حرفها دروغه تهمته... من، من عاشق    نیجون ا سیگفته من شوهردارم؟ من..طاهره خانم، ان  یک-
 محمد شاهرخم من دوسش.....

.انتظار نداشتم مرا به دیمقابلم خوردم حرفم در دهانم خشک  یکه از طاهره خانم عصب  یمحکم یل یس با
سرخم گرفته بودم و   یگونه یراهم نداشتم.دستم را رو یی برخوردها نیقبول کنند اما انتظار چن  یزود

  رد.عاشق شدن  چقدر دانداختی که تمام وجودم را چنگ م  یبی ز بغض غرا سوختی چشمانم م
 داشت!
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خودتو  یفکر کرد یخودشونو مثل تو ول بدن؟چ دی پسرمنن،با یهزارتا دختر عاشق و دلباخته  -
اعتبارشو؟اگه اون عکسا   ؟آبروشویبا محمد شاهرخم چه کرد یفهمی ......تو م؟یبچم کرد زونیآو

  یایبچم شده بوق افتاده تو گوش یخدا آبرو ی؟ایچ ننینبات بب  یخونواده ؟اگهیبرسه دست اسد چ
 . چرخهیدست به دست م  دممر

  نیبا داداشم همچ یدی.از خدا نترسنیبهتر از ا یچ گهیمشهوره پولداره ..د  پهیپسره خوشت  دهید-
 ؟ یکرد یکار 

اسم نبات بغضم را   دنی.شن رفتی م  یاز پشت سد اشک چشمانم به تار  رشانی و تصو دمیشنیم
پشت دست اشک پشت   گفتند؟بای .چه مآوردیم ادم یبه  شتریرا بو مفلوک بودنم کردی م شتریب

 پاک کردم.    ختنی چشمم را قبل ر

 . ارمیسر در نم  دیگی م یچ  فهممی نم-

  یز یدنبال چ یمقابلم داخل گوش یاپن رفت و عصب یرو فیداخل ک  یسمت گوش یشیآت  سیان
 . زدی لب حرف م ری و همانطورز گشتیم

 عشق شهرتن...عشق پول  شناسم،یمثل تو رو خوب م یهان..دخترا میگ ی م  یچ یفهم ی که نم-

 حاال... نیبب  خوردنیبه جون پسرم قسم م -

گرفت با عکس داخل رستوران من و محمد   سیان ی و مقابل چشمم را گوش  شیپاها یزد رو  باز
 شاهرخ. 

 .زونیآو یمار هفت خط...دختره یکرد کاری چ نیبب ای ب  ایب هیچ-

  یبا مکث گوش دمیدیو من با چشمان گرد انگار که خواب م گفتی م راهی بد و ب نطوریهم سیان
نامشروع   یشده بودند ناباور نگاه کردم.رابطه  ختهی ر یپی که داخل کل ییمقابلم را گرفتم و عکس ها

.محمد شاهرخ  یدنینوش وانیمن با ل  یخندان من و او داخل رستوران.عکس تنها  یگل.سلف یآقا
بود اما قد و  کیگرفت.عکس تار  میشانیکه از پ یاکه اعتراف کرد و ته باغ و بوسه  ی.شبیمهمان اخلد

بودم از تمام   جیزده بود و من گ رونی از ترس ب یوش.چشمانم داخل گدادیقامت خودش را نشان م
 ووانه یکردم د یدهانم گرفته بودم و سع ی.ناباور دستم را جلودمیشنی و م دمیدی آنچه که م
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  ختهیرا با من داخل بوق ر شیهاه یمتنفر بود و حاال حاش هیاز حاش شهیدم،همیدی چه م اینشوم.خدا
 .زدندی بودند و جار م 

.از داخل  لرزاندی داخل چشمانش تنم را م ختهیو تنفر ر کردی نگاه م نهیبه س مقابلم دست  سیان
 بزنم .  یسر باال آوردم و با ته ته پته خواستم حرف یگوش

 کار منه؟...بخدا من... دیکنی چرا فکر م-

هنوز در    دشیعطرش مرا خفه کرد.به پشت سرم نگاه کردم.کل یدر قفل و بو دیچرخش کل یصدا 
مادر و خواهرش را  دنی.انگار او هم انتظار ددادینشان م شهیتر از همآشفته  اشافهی دست بود و ق

.چرا نگاهم دیکش شیموها  یال یکفر  یگذاشت و دست نی اش را زم ینداشت.ساک ورزش نجایا
  می.برادمی ترسی م میمحمد شاهرخ سل یرو نیمن از ا  و  زدیم یچشمانش به قرمز  یدیکرد؟سفی نم

شمردم و با   متی.او،فقط او مهم بود.فرصت را غن  کردندی و چه فکر م گفتندی م یچ هیمهم نبود بق 
 .دمیدستم سمتش دو یگوش

 بخدا روحمم خبر نداره .  دونمی محمد شاهرخ...من نم-

طاهره خانم که به   یهاناله  یگشت؟صدای در صورتم  دنبال چه م رهی و او خ کردمی بغض نگاهش م  با
 .ردی شداز من رو بگ باعث  آمدی سمت ما م 

 مامان..-

محمد شاهرخ ..بقران حاللت   کنمی حاللت نم   رموی.شدمیدی روزارو نم  نیا مردم ی مامانت مرد...م-
 تو که... ینبود ی نطور ی.تو که اکنمی نم

.فرصت را  کرد ی م ادی داغش را ز ازی مادر پ یهابا گرفتن شانه سی و ان آوردی در م  یخانم کوله باز  طاهره
 دستم را باال گرفتم.  سیان  یشمردم و باز خودم را به کنارش رساندم و گوش  متیغن

 عکسا چطور پخش شده؟من...  نیا دونمی محمدشاهرخ من نم -

آشپزخانه   شخوان یپ یرا گم کرده بودم و آخر رو امی چند ساعت گوش یرفت سمت صبح که برا فکرم 
  نیبا ا  ربطی ب دانستمی از سر ذوقم اما حاال م یحواس یکردم.ربطش دادم به ب   شیدایها پکنار گلدان 
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.دور  شدیم ن یینفسش باال پا نیبود و سنگ ختهی ر اشیشان یپ یرو  ختهیبهم ر ش ی.موهاستین هیقض
 گاهش را سمت من انداخت. و دست به کمر ن دیدهانش را با دست کش 

 طرف صورتت قرمزه؟  هیچرا -

صورتم   یسرخ  یحرمت ی آنهمه تهمت و ب  نیام بود.بهنوز متوجه یاحترامی .وسط آنهمه ب دیلرز میلبها
 داشت؟  یتیچه اهم

 دروغگوئه؟ نیتو هنوز توجهت به ا زنهیداره پر پر م نجایآقا شاهرخ مادرت ا-

 .ستادمیو مقابل محمدشاهرخ ا  اورمیطاقت ن  باز

 ثابت کنم..  تونمی حرفها از کجا دراومده..م نیا دونمیمن نامزد ندارم.من نم -

 . سی کردم سمت طاهره خانم و ان رو

  میخانم گفت بگم به شما..امروز گوش یاون سور  نویندارم ا یمن مدرک پرستار  دونهی محمدشاهرخ م-
 فقط همو ...  میاش.ما گناه نکردبرداشته   یکیحتما   سی ربط ن یچند ساعت گم بود بخدا ب

 خانم باز اجازه نداد حرفم تمام شود و  سمتم حمله کرد.  طاهره

 داره. میچه زبون  رهیخ یدختره -

که آنهمه جسارت و قدرت را با هم خرج   میشده بود برا یبودن محمدشاهرخ آنجا قوت قلب  انگار
 . کردمیم

  ی.من اوندیکنی اما در مورد من اشتباه م تتونینارحت  یپا  زارمی محرفها رو  نیطاهره خانم من تموم ا-
 بهتون نشون داده ....من...  یکه سور  ستمین

چطور   ینمک مامان منو تو اون خونه خورده بودکرده.تو نون و یرو ق   ایدختره شرم رو خورده،ح-
 رو پسرش.  یچشم داشت

که محمدشاهرخ زد همه را مجبور به   یادیداد بزنم من عاشقم ،من دوستش دارم که با فر آمدم
 سکوت کرد. 
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 . دیبس کن -

خودش را   سی ان یدستها یشده رو حالی اش استفاده کرد و انگار که ب خانم از قدرت مادرانه طاهره
نش کرد.انگار محمد  مبل برد و شروع به باد زد یکاناپه یگفته او را رو یوا  یا سیخم کرد و ان 
را   ه.چند قدم فاصلدیخوب مادرش را بلد بود که قدم از قدم برنداشت و سمت من چرخ میشاهرخ سل

او   یو فقط نگاهها دیلرزی و باز صورتم را کنکاش کرد.تمام بدنم م ستادیبامن پر کرد و درست مقابلم ا
رو شده بود و مهم او بود فقط او.آمدم  یهمه چ گریبود که لرز قلبم را آرام و ترس وجودم را کم کرد.د

 را متمرکز کرد. وشماش گمردانه یدل خودم که صدا نی تسک یبزنم برا یدهان باز کنم و حرف

 بهم هشدار داده بود.  ماین-

 .بردی م شتریدل عاشقم را ب  کردی تنگشان م یکه وقت  یشدم در صورت جذاب و چشمان قیدق

 ه؟ یمنظورت چ-

 و مقابلم تکان دادم.   دیکش رونی را ب بشیداخل ج یسمتم برداشت و گوش  گهیقدم د کی

 .. یمنم نداشتم آال..فقط تو داشت یاون عکسارو حت-

نکنم اما نگاه  ری بد تعب یرا به گونه شیکردم بغضم را بخورم و حرفها ی.ناباور سعدمیشنیم چه
 . گفتی م گرید زی شماتت بارش چ

 کا رو بکنم محمد شاهرخ ؟چرا؟  نیا دی .من چرا باکار منه؟...مسخرس. یگی م یعنی-

 از آنطرف سالن کفرم را درآورد.  سیان یصدا

برادر من فکر   یاتو ساده  یهس..تو خر  یک یشده  ریاج  سیپول.معلوم ن یشهرت برا یمعلومه برا-
 همه مثل توان... یکنیم

 درشت  دهانش را ببندم.  یبرگشتم تا با حرف سی ان سمت

 دتت؟ یچند خر-

از   شتری.آن نگاهش چقدر کشنده بود و درد داشت بکردی دااشت نگاهم م یسمت او که جد برگشتم
 که خورده بودم. یل یس ای خواهر و مادرش  یهان یتوه
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 .یش  مونینزن که بعدا پش یمحمد شاهرخ؟حرف یگی م یچ  یفهمیم-

 دادش بند دلم را پاره کرد.  یصدا

بم گفت ،هشدار داد،،من خر من نفهم و بگو گفتم اونم خاطرمو   ماین المذهب بت دل داده بودم.نم-
 . یطان ی بخدا خود ش  یطانی؟بخاطر پول؟تو ش ی..چرا آال بخاطر چخوادیم

بودم که   یحرص   ینداشت.آنقدر عصب دنیتوان شن میو گوش ها دمیدی بغض مرد مغرورم را م ناباور
 میدر برابر آبرو دم یجنگی،م کردمی دفاع م  دیا در خودم احساس کردم.باچندبرابر قبل ر ییروین

 .امیعاشق  یو ادعا تمیثی،ح

پاپوشه محمدشاهرخ.اگه بخاطر پول بود   نایا ی،بفهم همه  یست ی.تو اونقدرام ساده نیگی م یبفهم چ-
دهنتو باز   یالک  نار؟چرایا یفهم ی.تو نمرفتمی چرا  کنم چرا تا حاال بمونم؟کارمو انجام داده بودم م

 ؟ یکنیم

 خانم شوهر داشته؟ یدونستی مار هفت خط..م-

 سمتش برگشتم. عی قفل سر یهادندان با

 ه؟ یاحمقانه چ یتهمتها نیا دمیم .من شناسناممو بهتون نشونگمیبه شما م یز یچ هی-

 درستش کرد. شهیدختر خوب شناسنامه رو که با چهل پنجاه تومن م-

 شده بود. یاز آنهمه بهتان و حالت تهوع هم به جانم نوبر  دیکشی سوت م  سرم

 بود نگاه سرگردانش.   شانیمحمد شاهرخ برگشتم و چقدر پر سمت

  تییآبرو  ی که دنبال ب ستمین یبود اما من اون یز یابروت برات مهمتر از هرچ فهمم ی..مای به خودت ب-
  ماینداره،هنوز  ن دنتویزن عموت چشم د یدونی،منم آال محمد شاهرخ خودتم م نیباشم..منو بب

 .. ستمیکس ن چیدست ه یشده  ری کار اوناس اما من عج گمی. من نمدونتی مقصر م

 از ما نداره.. امنهیک چیدشاهرخ همحم یبرا رهیجونش م یزن عمو سور -
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لمس صورت مغموم  محمد شاهرخم.معلوم بود به   ینکردم و دست بردم برا سی ان یبه حرفها یتوجه 
انگار   شیهااش گذاشتم.غم داخل چشمگونه  یعرق بود .دست رو سی .صورتش خکندی فکر م میحرفها
 .زدی حرف م

 محمد شاهرخ؟  یکن ی کار آالت باشه باور م یکنی تو باور م -

چشم  کیچه شد که در   دمیکرد؟نفهمی چرا فرار م  دیدزدی چشمانم شد چرا نگاهش را از من م یره یخ
مقابلش کرد و   یکی سرام نی دستش را پرت زم یمتیق یگوش  یو عقب دیبه هم زدن صورتش را کنار کش 

 دهانش را گرفته بود.  یجلو  سیان و ستادیطاهره خانم هم با ترس ا یزد که حت  ادیفر

 . دیتنهام بزار رونیب  دی..بردیتنهام بزار-

باورت دارم آال   گفتیعذرم را خواسته بود .کاش حداقل م نطوریمحمد شاهرخ من ا شدینم  باورم
مبهوت من فقط چنگ  ینگاهها ری .اما زسین یکس یشده  ریاج  کنمی باور م سی کار تو ن کنمی .باور م

 . زدیقدم م  ،کوتاهیو عصب  نیسنگ یهازده بود و آرام  ومتفکر با نفس شیداخل موها

 وارد شدند. ری متح ری چقدر گذشت که در واحد باز شد و نفس و بص دمینفهم

 چه خبره؟  نجای..ا،مامانیآبج -

 .ریخانم مد یومدیاالنم نم-

 سمت مادرش رفت  و به آنها ملحق شد. نگران

 اومد دنبالم....محمد شاهرخ؟ ری خراب شد زنگ زدم بص نمیبا باز ماشبا-

مقابلم سو سو  شانیو پر  یداخل گوشم بود و نگاهم فقط زوم مرد عصب ریپاسخ بص یسالم ب یصدا
 بلند حرف زد. یداشت.دستور 

 رو برسون خونه.  نایمامان ا ری بص-

آال اشتباه کردم آال باورت    فتگی را گفت و به قصد اتاقش حرکت کرد.پس من چه؟چرا نم نیا
 .دمیدارم؟سمتش چند قدم دو

 بات حرف بزنم.  دیمحمد شاهرخ با-
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از من فاصله گرفته بود.دور   یلیچند روز خ نیکه ا یمرد  یدر چند قدم ستادمیو ا ستادیبه من ا پشت
 تا مغز استخوانم را سوزاند . شیدور.صدا یل یشده بود خ

 با تو ندارم.  یحرف گهیمن د-

 یهاکی سرام یزانو رورفت و دو   جیمن هم قطع ،سرم گ دیاتاقش که محکم بسته شد انگار ام در
در  یره ی.چقدر خکردندی دم و بازدم نم میهاه یو چرا ر ختیری اشکمم هم نم یسالن افتادم.ناباور حت 

 ام نشست. شانه یبودم که دست مهربان نفس رو   دشیاتاق سف 

 رو،رنگش مثل گچ شده.   چارهیب دی...کشتدیکنی چرا شلوغش م -

 یگذاشته بود و بو میکردنش تنها یبود که  با جا خال  ی معرفت یب یمعشقوه شی فکرم  پ تمام
 که با تمام عشق پخته بودم. یامه یق یسوختگ

و    کیبار یوسط کوچه  یباران در جو یبودم و به آب جار  ستادهیا امی میکوچک اتاق قد یپنجره روبه
  یلیخ  روزیکه د ییاو بود.او  شی و تمام فکرم پ کردمی ته شهر مقابلم نگاه م یهاخانه  یهاناودان

  یباز داشت به من دهن کج ریو دست تقد زدی م یرگیباز به ت مییایگذاشت.رنگ دن  مییناباورانه تنها
خواهرانش   که آنطور با شوک مقابل چشمان مادر و روزی را بشناس.از د گاهتیکه دختر جا کردیم

آمدم .رضا را که   یفاط یراست سمت خانه  کیاش را ترک کردم نه آب خورده بودم و نه غذا.خانه  
   دمیاز او پرس دمید

 ؟ یچند روز اتاقتو بهم قرض بد شهیم-

 در فکر نوجوانش چه گذشت که در جوابم گفت:  دانمی نم

 آقا محمد شاهرخ خوبن؟-

بودم،شصتم  ختهیکه وسط هال ر ییهامثل قبل شده بود و از روزنامه  کتریحاال اندامش بار  یفاط
  توانستیشوهرش معلوم ،م  فی .حاال که بارش سبک شده بود و تکلگرددیخبردار شد که دنبال کار م
اتاق   و بعد همانطور که سمت دیها چرخ او و روزنامه نیام بباشد.نگاه خسته  یدنبال منبع درامد سالم 

 را بشنود بلند حرف زدم. می که رضا هم صدا یرا در کنارم گرفتم و جور  فمی،ک رفتمیم امی میقد

 کنن.   دایبزرگتر پ یباالتر برامون به خونه  یهامحله  سپرمی چند تا بنگاه م-
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شود اما فعال  کیبه من نزد  یکرده بود به نوع یسع یل یخ  یفاط روزیو وارد اتاق شدم.از د گفتم
  یوارد خانواده  یکه از وقت ییتنها باشم و فکر کنم.به تمام ماجراها خواستمینبود.االن فقط م وقتش

کوچک  نهمهآ  ری.آنهمه تحق روزید ییابروی با او،از عاشق شدنم.از آن ب امیی شدم ،از آشنا میسل
و چقدر سرگردان بود آن  دیدزیشدن.مگر جرم من چه بود؟چطور باورم نکرد؟چرا نگاهش را از من م 

غم  یو زانو  نشستمی گوشه م کیمثل بازنده ها   دینبا کردمی م یکار  دی.باشیهاچشم یرنگ یله یدو ت
و   دمیکش  رونی ب رشلوا  بیکوچکم را از داخل ج  یبار هزارم گوشه یشد.برا یفرج دیشا گرفتمی بغل م

  یمیاز دوستان قد کریپر از است امی و چند پ  نی پاسخ ازنسر یاش نگاه انداختم.چند تماس ببه صفحه
شده بود.فقط  پوریمن هم در ش ینه انگار ابرو سته؟انگاریپسره فوتبال  نی با ا یخودت نیکه آال ا

نداشت وگرنه از   شرفتهیپ یگوش ی.خدا را شکر فاطدندیدی خودخواهانه اسم و رسم خودشان را م
بود که عمه هنوز بهم زنگ نزده بود تا چند تشر بارم   بی و عج کردیام م ووانهیکردن د چیسوال پ

آن همه   دمی شود.نفهم  ین باز با آ  یراحت نینکرده بودم و که حاال به ا یکند.نه سالها تنها با ابرو  زندگ 
  فیتکل دیزدم.با رونیو از اتاق ب   دمیچطور مغزم را مختل کرد که سمت مانتو و شالم پر کهویخشم 
 در اشتباهن.  فهماندمی م  هیبه بق  دیبا کردمی را معلوم م یهمه چ

شمشاد به خانه  یدر تراشکار   ی.وقترفتمی م دینه اما با ای کنمی م  یکار درست دانستمی هم نم هنوز
رساندم.در   یخودم را به عمارت سور   اطیرا پس زدم و از وسط ح  ییچطور دا  دمیباز شد نفهم میرو
  ردتخت نشسته،سمتم سر باال آو یدستش مفکور رو یخانه تنها حاج خانوم بود که با عصا  اطیح

هم اصال اطالع نداشت چه گذشته بر اهل آن  دیبا نفرت نبود و شا  سی.نگاهش مثل طاهره و ان
خانه.به احترامش سر تکان دادم و از مقابلش به طرف عمارت پا تند کردم.تا آمدم بکوبم به در که 

.بعد با  زدیو اسمم را صدا م کردی زده فقط من من مآنجا شوک  دنمیاز داخل در را باز کرد.از د نینسر
 اشتم.د یواجبتر  یفعال کارها زدمی او حرف م

 هس؟  یسور -

نگاه کرد.از   یها،سمت اتاق سور پله  ینگران من بود که سر برگرداند و به باال ای ترس داشت  نگاهش
 رفت و در را بست.  رونی از عمارت ب دمیکنارش رد شدم و فقط فهم

که به من روا شده  ییهااز تهمت  سوختمی که نکرده بودم و م یوجودم خشم بود از کار  تمام
.با  ردیاسد بگ یکه انتقامش را از خانواده  ییشده بودم تا جا یسور  یطعمه دانستمی بود.خوب م
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زن هفت خط خوب بلد در هر   نیکردم؟ا ی م یحال  هیرا چطور به بق نیکردن محمد شاهرخ  و ا ابروی ب
 کند. یفرو رود و نقشش را خوب باز  یجلد

 .کردی م یبار مرا به او معرف نیاول یکه  برا یافتاد و از سرم گذشت روز  ماین یبه در اتاق بسته چشمم

 کن.  یصبور  کمیهدفمون خوبه،پس   یفرستاده..برا  ری ن نویا-

.باز  اوردمیخودم و ته ماجرا را در ن  یکچ فهم یاحمق بودم من که پج پچ آنها را گذاشتم پا چقدر
 را فشرد.  میگلومحمد شاهرخ   ی عصب یصدا

 بهم هشدار داده بود.  ماین-

اش حرف  و باز معلوم نبود با کدام خواهر گفته  آمدی طبق معمول از داخل اتاق م  شیصدا
 . ستادمی.بدون اجازه در اتاقش را باز کردم و طلبکارانه تا وسط اتاق تند رفتم و ازندیم

ام ضعف ش خشک ماند.آنقدر معدهدر دست یاز ورود نا به هنگامم بازمانده بود و گوش دهانش
پا برداشت و تلفن   یرا از رو شی کنارش حالم را بهم زد.پا زیم یرو یتازه  یقهوه  یداشت که  بو

 قطع کرد.  گرید  ی دستش را بدون حرف

 تو.  یایم  نییپا ینداز ی سرتو م  اسلهیطو نحایمگه ا-

صورت   ه یفراموش کردم او چند سال از من بزرگتر است .ذاتش اصال شب یبودم که حت  یعصب آنقدر
 بلوند خوش رنگش نبود.  یو موها شی پر آرا دیسف

 . یستیچون تو آدم ن یینجایکه شما ا اسله یحتما طو-

  یمتوقف کرد و سمتم نگاه گرفتی لبش م یجلو   یدستش را که با خونسرد یقهوه فنجان
 بلند شد.  اشیجگر  یمبل تک نفره  یو همزمان از رو  گذاشت شیانداخت.فنجان را سرجا

 با اون پسره خوب شجاعت کرده!   یزندگ هیمراقب حرف زدنت باش...چ سرپای ب یدختره -

را   دمی .انگشت تهدکردی م یبود و پوزخند مضخرفش اعصابم را خط خط  ستاده یا نهیبه س دست
 سمتش گرفتم.
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  دونمیتو رو خوب شناختم خوب م یک ی.من یکه با رفتارات رنگشون کن ستمین  هیمن بق یسور  نیبب -
و خودش قربون   هیبق یو جلو یمحمدشاهرخ و به دل گرفت ینه ی..چطور ک یهست یف یچه آدم کث

 .یر ی اش مصدقه

 جواب داد.  یباال انداخت و با لوند ییابرو فاتحانه 

  زمی عز سی تو جا ن  یبرا های میسل  نیبده.ب گهید یجا تو ی..برو خدا روز،یگیم  یچ فهممی من که نم-
 .برو جانم.  نمیبرو بب 

 بود؟زهرخند زدم.  یچه جانوار  گریخونم را خورد. او د خون

 ؟انتقامتو یکرد یهاتو عملنداره؟حاال که تموم نقشه یاجیپرستار احت گهید مایاالن ن هیه..چ-
 یباز  نیبود؟دلت خنک شد؟چرا من ؟چرا منو وارد ا ندیاون برات خوشا یبا ابرو ی.باز یگرفت
 از؟ یته پ ایبودم   ازیسر پ  ؟منیکرد

بزرگ اتاقش   یمن خوب دستش را خوانده بودم.لبخندش محو شد .سمت پنجره  دانستی م انگار
 زن. نیرا بلد بود ا  نیآورد.چه خوب قوان نییرا پا  شیو صدا دیرفت و پرده مخملش را تا ته کش

 رفته؟ ادتهیبوده.. نی !کارت از اول همیپولشو گرفت  نکهیا یبرا-

 مرا ترساند.  نشیشد و چشمان خشمگ کتریگفت؟نزدیباز ماند. چه م دهانم

کارا رو   ن یپول تمام ا ؟تویکف دست کس زارنیپول م  نقدریدادن دارو و صبحونه، ا یبرا ایدن  یکجا-
 . اریمقدس و در ن  میمر یدختر جون.االنم ادا یگرفت  شیپ  شیپ

 .. ینبود...من ..پرستار  زای چ نیاز ا یحرف میکه حرف زد یو تو روز  ؟منیگی م یچ-

 کرده باشه! هتی توج ری ن کردمی فکر م-

 و رفت سمت مبلش.  گفت

 کوتاهش افکارم را تکه تکه کرد. یخنده  یآنهمه فکر.صدا یکباره یسرم داغ بود از هجوم  چقدر

  نی..اریپا داد .الحق که معرفت ن  عیکه طرف  سر یرت و بلدکا  نیخوشم اومد همچ   یول-
 .اسقهیاومد سمتت..مثل پدرش بدسل دید یتو چ یمحمدشاهرخ احمق تو 
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چرا من چرا  دیچی پی مدام داخل سرم م ییگر،صداید  ییمن بود و فکرش جا یپر نفرتش رو نگاه
رساندم.احساس    فشی زن شده بودم و او را به هدف کث نیا یناخواسته وارد باز  شدی من؟باورم نم 

 رکب خورده بود.  یرا داشتم که حساب  یاحمق

 از دستم در رفت .  میصدا کنترل

  یگیم ن ییاون پا  یبه تک تک تموم آدما یر ی حاال م  نیآدم پست فطرت ،هم  فهممی نم  نارویمن ا-
.بهشون بگو تو مجبورم  گهید ز ی چ بود نه ماین یسر پرستار  میکه منو تو حرف زد ی.روز یدروغ گفت

دروغ بگم....اخه نامرد من شوهر دارم ؟من به تو گفتم که شوهر دارم؟....چرا   التمیدر مورد تحص یکرد
 من؟چرا من؟ 

کنار زد.انگار    یپرده را کم  یبلند شد و سمت پنجره رفت و گوشه  شیاز جا میادهایو نگران از فر  یعصب
  یابزند.صورتش را که سمتم گرفت لبخند مسخره  رونی عمارت مقابل ب دادمیاز داد و ب دیترسیم

 مهربان نرم بود. شیداشت و صدا

؟نگفتم نگران پسر جوونمه   یحرفها رو نزد نیا یکه باهات صحبت کردم شما همه یآال جان روز -
کار   کاری پرستار ب هیگناه کردم به  ای..؟خداهیپرستار لتیمدرک تحص ینامزد دارم؟نگفت  یگفت

بت کرده بود؟پول  یمحمد شاهرخ چه بد ؟اونیکردیم  یها باز  میسل یبا آبرو دیبا ینجور یدادم؟ا
 خودم.  شیپ  یومدیم یخواستیم

را   مانیبودند که حرفها  یاعده  اطیداخل ح  رونیسمتش پوزخند زدم.شک نداشتم که آن ب رانهی حق
 . دندیشنیم

شدن  ؟گمیهست  یوونی.تو چطور حطانی ؟خدا ازت نگذره خدا ازت نگذره زن ش  یگیچرا مزخرف م-
که  یکرد ریاج  ویک ی.یداخلشو پخش کرد یعکسا یکار تو بود نه؟شک ندارم برش داشت  ممیگوش
  یبنداز  رارویتقص  یکرد دایو پ گناهیب هیدستت بعد  یسوژه یکه بکن  رهیمحمدشاهرخ و بگ یآتوها

به هدفت از   دنیرس یکه برا یانه یو ک یاآدم عقده هیا کرده بودم؟تو به شماه یگردنش.من چه بد
 پسرت.   یحت یگذر ی م  زیهر چ

زمزمه وار و با نفرت   شیشد که صدا کمی صورتش محو.آنقدر نزد یشد و لبخندش رو یجد اشافهیق
 آرام داخل گوشم نشست. 
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و از   یاحمقش که زندگ .از اون باباش گرفته تا خود پسره سین  نیاز ا شتریخونواده ب نیچون حق ا-
 گرفت......... مامین

 . ستادیو مقابلم اا دیفاتح ،صورتش را کنار گوشم کنار کش ییابرو با

که  دهیتو د یتو  یز ی چ هیکرده  بپرس.حتما   تیکه معرف ی ر ی چرا تو؟ برو از ن یگی که م نیدر ضمن ا-
 داده. شنهادتیپ

  ریحد حق  نی اش تا اتا برادرزاده کردی نم  یوقت کار  چیعمه ه ری را گرفته بود. ن میاهچشم یجلو خون
پشت سرش و با   واریبه د دمیاو را کوب  اشنه یس یبرداشتم و دست رو  زیآبرو شود.سمتش خ یو ب

ادم یرا   یسال بودن در باشگاه خوب حرکات دفاع شخص نیرا محاصره کردم.چند  شیگلو ری آرنج ز
 داده بود.

 یمنو طعمه  شهینم  یوقت راض  چی امه. هعممه   ریهس..ن یاگهید زیچ هی.حتما یگی دروغ م  یعوض-
 تو کنه!

تر  و من آرنجم را محکم  کردیدستم تقال م ری با چشمان وق زده انگار انتظار حرکتم را نداشت ز یسور 
و   یوحش یرهی کرد و سخت توانست مقابل چشمان خ یخشک  ی.چند سرفهفشردمی م شیبه گلو
 حرف بزند.  امی عصب یهانفس 

 داداشش کجا بود که برادرزاده داشته باشه؟   ریاحمق...ن یدختره -

 . شتریاو ب یدستم شل شد و تقالها یچرا کم دانمی نم

 من.  یبرادرش بود.بابا  یداره !بابا عل-

 .کشاندمی اش به جنون مسرفه  نی ماب یهاخنده

.برادرش کجا  انهیتک فرزند حاج آقا سمندر ر یبزرگ شدم...ن  ریبا ن   یدختر جون من از هشت سالگ-
 بود؟

دستانم  ر یاز فرصت استفاده کرد و از ز یرفت و دستانم  شل باز شد.سور  ج یلحظه سرم گ کی در
ن هنوز غرق تک تک کلماتش م گفتی که م ییفحش و ناسزاها  نی.ب د یکش رونی خودش را ب
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که مدام داشت و از خانم  ی مدل باال...جواهرات  نی ...آن ماشانی بودم.تک دختر حاج آقا سمندر
 .آمدی م رونیانگار از ته چاه ب می..صداگرفتی م حفهاش  به تخانه 

 ه؟ یک انی ..حاج آقا سمندرنهینش ونیع یخونه هیمن کلفت  یعمه -

 . یعصب   نباریخنده و  ا  ری زد ز یپق

 

 که  آمدی م یبابا عل  یصدا

 شب آروم و قرار ندارم  هی بدونه اسم و رسمشو..  دیبا  سیحقش ن نیا-

پوش از پشت   اهیس یعمه  یوقت دم یو چقدر ترس دادیکه قسمش م نیریمامان ش یهازجه  یصدا و
ارش مرموز بود درست اما  را گرفته بود.رفت ستادنمیام گذاشت و مچ فال گوش اشانه یسر دست رو

خدا  یشهیهم یهاراه رفتنش با آن کفش  یوحت دادی نشان م  لیساکت و آرام و اص شهیهم
و اصال چرا   کردی معلوم بود دوستم داشت.سرم درد م آورد یم میکه هربار برا یی اش. با کادوهاپاشنه 

 عی.ته ماکرد ی م تمیحرفها اذ نیبود که داشت با ا  یزن عوض یکردم؟سور یفکر م زهایچ نیمن به ا
 هنوز بود.  شیهاخنده

 خدا.  یبشه ...بشه..کلفت..وا کردی کس و آدم حساب نم چیه  یاز بچگ یاون سور -

اشتباه   گرید  ری ن کی عمه را با  ریحتما ن  کردی اشتباه م تهیعفر نیچه؟حتما ا یعن یبغض کردم. ارادهی ب
 گرفته بود.

 . کردی ام را نوازش مچشمانم داشت و آرام دست کودکانه یاهیساکت و مغموم زل به س باز

 .هیشب   یلیاونه!خ هیچقدر چشمات شب-

 .زدمی را بغل م میاهمان لحن کودکانه عروسک پارچه  با

 عمه؟ ری ن یک هیشب -

 بابات.  هیشب -
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 .هیتشب نیام از ادر دل کودکانه  کردمی م یچه ذوق و

 _آدرس حاج اقا رو بده.

 ؟یچطور ادرس عمتو ندار -

 نگاه کردم.   ظیغل  ی.سمتش کفر کردی ام ممسخره داشت

 ...ری ن هیچند وقت هی -

 ندادم حرفش را تمام کند.  اجازه

 مثل تو هم کالم شم. یبا ادم  خوادیدلم نم گهیفقط ادرس و بده د-

نوشت و چند   ییزهای ار مبل رفت و چکن  یعسل یرو ینازک کرد و با پوزخند سمت گوش یچشم پشت
 . دیلرز بمیداخل ج یبعد گوش  هیثان

برداشته شده بود که به  امی از زندگ  یاو حاال پرده  کردمی احساس م امیدر زندگ  ییخال شهیهم
از هجوم   دیدرست بوده باشد؟سرم سوت کش یسور  ی درصد از حرفها کی.اگر انداختی وحشتم م

.انگار مسابقه گذاشته گذشتندی دور صد از سرم م  یکه در گذشته داشتم و رو یاآنهمه خاطره 
و   شدیباز و بسته م  شیرا داشتم .تند تند لبها یسور  ر یو فقط تصو دیچرخ یدور سرم م  تاقبودند.ا

و با عجله از  .او را با دست از مقابلم پس زدمگفتی او دروغ م کردی .او اشتباه مدمیشنی نم چیه
و بعد از مرگ پدر و   آمدیم دنمیکه به اسم عمه مدام به د یپوش  اهیشدم.آن زن س  رونیاتاقش ب 

گوشم   ریز  شینه؟صدا ایهم خونم بود  شد؟اصالیام مرا قبول کرده بود چه کاره   میمادرم سرپرست
 نشست. 

 . یاستفاده کن یتونی بهتر م  تیاز خوشگل  یتو خوشگل-

من خونش بودم هم خون  شدی نم  یراض امیاما به تباه  بیاخمو بود و کم حرف و عج اگر
 برادرش.برادر!

بودند و حاج خانم همچنان   ستادهیجلوتر ا  نیو نسر ی عمارت را که باز کردم طاهره خانم و طوب در
 . یزار ی.نگاه طاهره خانم هنوز پر از نفرت بود و ب کردندی سمت نگاه م نیتخت به ا یرو
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از  یخوای م یچ یکه تو بوق کرد ،ابرمونویها..بچمو که رسوا کرد یدار ی چرا دست از سر ما برنم-
 جون ما .. 

از آنها رو گرفتم و وارد  عی .سرردی را بگ  شیداشت جلو یسع یطوبو  زدی و با ناله زار م گفتیم
ستم و ساکم را از دو زانو مقابل کمد نش یرو نیساختمان خدمتکارها شدم .داخل اتاق مشترکم با نسر

اش ور   یسر اتاقم دم در با رو یکه گوشه یاده یرنگ پر ن ینسر یام رفت روپر کردم.توجه میلباس ها
 . کردیو سمتم نگاه م  رفتیم

 !یداد ه بود امیبام.پ  یحرف بزن یخواست-

 انداخت.  نییشد و سر پا هل

 .شتیپ امیم گهیوقت د هینه نه ،حاال -

راه  یو زار  هیگررفتنم یبود که برا  بیکوتاه سمتش کردم و کارم را باز از سر گرفتم عج ینگاه
 یهانی و نفر هیبق یره یخ ینگاهها   انیکردم و از م  یبود .خداحافظ دهیترس  شتریب  انداختی نم

 زدم.  رونیمانتوام را فشردم و  از خانه شمشاد ب بیداخل ج  یطاهره خانم،گوش

اسپرت عطرش را پخش کرده بود و بعد از چند روز   یبو نیداخل ماش  ی.گرما فشردی قلبم را م یکس
که  شدیم یاقه یگفتن دارم اما حاال چند دق یحرفها برا ی ل یخ  نمشیبب یوقت کردمی حس م   یخبر ی ب

آسمان را از   لیکه مسووالنه س  شکستی م  نیتند ماش یهابرف پاکن  یرا فقط صدا نمانیسکوت ب
کرده  یزندان شانیهاها را داخل خانه  هی.خدا را شکر که  باران همسازدندی پس م شهیش یرو

که   ادشیدلتنگ؟هنوز فر  ایاز اودلخور بودم  شتریب دانستمی با خودم مشخص نبود و نم  فمیبود.تکل 
 سمتش نگاه کنم به حرف آمدم. نکهی.بدون ادیچرخ ی داخل سرم م کردی خطاب م  طانی مرا ش

 ؟ یکرد دایرو از کجا پ  نجایآدرس ا-

 فرمان.صورتش را سمتم گرفت.  یدستش رو کیبه رو به رو بود و  نگاهش

 از رضا گرفتم.-

نداشتم   گرید ییکه جا نجایجاسوس کوچولو.حق داشت ،جز ا یرا آرام بسته و باز کردم .ا چشمانم
  یسوخت خصوصا که حاال تلفن عمه کال خاموش بود و وقت امی بی آنهمه غر یلحظه دلم برا  کیبروم.



 را باور کن  طانیش

236 
 

  ابحس تر کس ی ب یگر یباز نکرد،خودم را از هر زمان د م یکس در را به رو چیرفتم ه  یبه آدرس سور 
زود قبول    ،یکه اگر خواست برگرد زدی .دل عاشقم مشتاق و دلتنگ حضورش بود اما تشر مکردمیم

 نکن.لحنم را تند کردم سمتش.

 نی.اگه ا نیماش  نیها اومدن؟با امحله  نیتو ا نجای تا ا دنیگل از ابروشون نترس یشده ؟آقا یچ-
 !ومدیازت در م لمیآسمون نبود که تا حاال صد تا ف لیس

 .دیدزی .هنوز هم نگاهش را از من مدیفرمان کوب یتندم را گرفت که با مشت رو لحن

 زده شه! یا گهیدر مورد اون موضوع حرف د خوامی بارم نکن.نم  کهی ت-

 ؟یی نجایپس چرا ا یحرف بزن  یخواستی اگه نم-

اما   سیچون دلتنگم چون باور دارم کار تو ن گفتی نگاهش م دینگاهش را سمتم برگرداند.شا یحرص
 ام.باز سکوت کرده بود.دستش رفت سمت گونه

 گوشت.  ریمامانمم زد ز دمید نایاز دورب-

ناباور   یشدن نبود.پوزخند ی.نفسم گرفت و االن وقت  احساسات کردی ا انگشت لمس مرا ب امگونه
 زدم.

 از رفتار تو درد نداشت.  شترینبود...ب  راشونیهاو تحق از تهمت  شتریدردش ب-

 

  ری.بهزاد ،مدزننی از صد جا بت زنگ م نیتمر ؟سری دیبود آال هان؟تو بم حق نم  یرفتار من چ-
 ... سی خونه مادرمو و ان امی..ماتیمیت وم،همیتو استاد زنیری هام،صد تا خبرنگار مبرنامه

 . کردیرا پر م میگلو بی.بغضم کم کم داشت سدیفرمان کوب یو باز با مشت رو  دیکشدار کش یپوف

 ؟ یحل شد؟آروم شد نای ا یبا روندن من همه -

.چرا کردی م تمیسکوت اذ  ن یکت شد و ا.باز سا دنیرا مال  اشی شانیکرد  با سر انگشت پ شروع
نگرانم؟   دیفهمیخبر باشم؟نم  یچرا به خودش اجازه داده بود چند روز از او ب  کرد؟ی نم ییدلجو
 نفسم به نفسش بند است ؟  دیفهمی نم
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 جمع کردم. نگران نباش.   یهمه رو از تو مجاز -

محمدشاهرخ؟نگران نبودم من نگران  یکرده بود ریتغ نقدری.چرا اگفتیو او چه م گفتمیچه م من
 خودش بودم. 

 کار منه؟ یتو باور کرد-

 جواب خودم را دادم. خودم

 .یخواستی عذرمو نم هیجلو بق   یاونطور  یکردی اکر باور نم -

 نگاهم نکرد.  باز

 .میآروم باش   کمیآال تموم کن..بزار -

 د؟ یفهمینم  یعنی بدون اون آرام باشم؟ شد یم م؟مگریباش   آروم

 بشه ؟  یقراره چ دنی بشه؟حاال که همه فهم یآخرش قراره چ فهممی من آرومم فقط نم-

قرار بود چه شود باالخره   گفتیم دی انداختم.شا نیی نگاه کرد.نگاهش شماتت داشت.سرم را پا سمتم
 نی ا یاضافه شده یتازه   زیاما رنگ غم داخل نگاهش چ دندیفهم نطوریوحاال ا دندیفهم یکه م
ضرب گرفته بود.چرا باز رفت داخل الک خاموشش؟تو چت بود   شی بود.سرگردان با پا شی روزها
چرا   گرفتیدستم را نم  کرد؟چرایسردم م  نمانی همه فاصله ب نیباورم داشت چرا ا شاهرخ؟اگرمحمد 
هم .نگامیکنی .با هم درست مکنمیرا درست م  زیبرگرد آال خودم همه چ گفتی نم کرد؟چرای نم ییدلجو

 اش بود. و حرکات کالفه نیی زوم سر پا

 . میفکر کن شتری ب  کمی..هردومون میاز هم دور باش کمی  دیبا-

و   کردیم یدلبر  انهیاش بمانم و زورگوحرفها از او سخت بود. از او که  مجبورم کرد در خانه  نیا دنیشن
اما غرور تنها   دمیپرسی اعصاب م یو ب زدمیداد م دیبا  دمیپرستی م  دیم؟بایتر.به چه فکر کنمرا عاشق 

ام بغض خفه  نیب وانستمبزنم و فقط ت شتریب یمانده بود مانع شد حرف  میکه از آن روزها برا یز یچ
 زند. رونی وار بناله  میصدا

 فکر کرد.  شتریب دی_موافقم با
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گرفت.فکرم رفت سمت   ینگاه کرد.حتما لحنم را خوب درک کرده بود که نگاهش رنگ دلخور  سمتم
بود؟  دهینبر غش یبا من.نکند ت نایمامان ا گفتیو با خنده م دادیکه م یکننده ا دواریام یهاوعده

کس   چیداد؟ه ینم حینکند حاج اسد و طاهره خانم با او اتمام حجت کرده بودند؟او مرا به آنها ترج 
دندان  ن ی.ب خواستی دنج اتاقم را م یهوا نداشت و دلم فقط گوشه گرید نی .ان ماشدادینم  حیترج 

 یبه روزها کردمی و فکر م  گرفتمیبغل مزانو   نیزم یرو می متکا ینوجوان در خواب رو یها رضاقروچه
  یگوش یبره یکه قلبم را سوزاند.تو چت شده بود محمد شاهرخ؟و دیکوتاه کش ی.اهامی کوتاه عاشق
بار زنگ  زده بود و بعد از وصل   نی چندم یکه امروز برا یناشناس  یو نگاهم افتاد به شماره دیدستم لرز

 .کردی بدون جواب قطع م

 

بزرگ خانه زدم و همراهش با لگد  فحش فرستادم.دستم گز   یبه در آهن یبار آخر با حرص مشت یبرا
 میجوابگو یو کس  ییالیبود از هربار آمدن به در آن خانه باغ بزرگ و و دهیو نفسم بر کردی گز م

بلند   یآهن ر د ینداشت تا جوابم را بدهد.؟هنوز نگاهم رو داریسرا کی یگر یدر و پ ینبود.خانه به آن ب
  یگوش یکه صدا دهیسر به فلک کش یمقابلم بود که داخلش پر بود از سروها  یده یکش یوارهایو د

بود و  دهی بود که چند روز امانم را بر یناشناس یمانتوام مرا متوجه کرد.باز همان شماره  بیداخل ج
عمه را سر ناشناس مزاحم   ننکرد دای پ یکه دق و دل  کردیم  ایمح  می.انگار خدا فرصت را برازدیحرف نم 

 شروع کردم.  یوصل را فشردم و با پف  یدرآورم.دکمه 

 ... یعوض  ؟آدمیشی چند روزه  مزاحم ممرگته  ،چهیضی تو مر  یتو االف نیبب -

 ساکتم کرد. ییآشنا یکه صدا شدمی داشتم گرم م تازه

 باهات حرف بزنم آال! دیبا-

  خواست؟آنهمهیاز جان من چه م گری.او د شناختمیصدا را خوب م نی.من ادیکش ریت میهاگوش 
 را گرفته بود.  مشینداشت.او تصم  یتالش و حرف در او اثر 

 ؟ یبرد  ؟ابروشویاون کارو با پسر عموت کرد  ی،راحتیاالن آروم-

 . دیچی پ ینفسش داخل گوش یصدا

 به من نداره.  یربط   چیه یسور  یکارا-
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اتوبوس  ستگاهیخودم را به ا دیآرام شروع کردم به قدم زدن  .با واریزدم و از کنار د  یپوزخند
 .رساندمیم

 پر از انتقام.  نهی کمثل مادرت. پر از  یک یتو -

 . خواستی م نطوریرک صحبت کنم اما خودش ا  نقدریناتوان ا یبا او  خواستی نم دلم

 حالم بهتره.   ی..تو باش یبرگرد خوامی فقط م-

 باز در خانه شمشاد بود؟  شدی .مگر مستادمیا

 ؟ یخبر ندار   یچیاز ه نکهیدلت خوشه؟مثل ا-

 خونسرد وارد گوشم شد.   یلیخ  شیصدا

 .میدار یمشترک یبرگرد.....من و تو االن هدفها گمی م نیهم یاتفاقا برا-

 را تنگ. میهاکردم و چشم زیرا ت میهاگوش 

 ؟ یبگ یخوای م یچ-

 .شدی م دهیکوتاهش بود که از پست خط شن  ینفس ها یسکوت کرد.فقط صدا یکم

 ه بعنوان پرستارم ...بعنوان...زنم...ننباریاما ا نجایا یدوباره برگرد خوامی م-

  شی کس برا چیبود؟آن پسر پر از عقده ه یدیجد یچه باز  نی.ادمیشنی گرد انگار اشتباه م چشمانم
با آن   سی طاهره خانم و ان یهان ینداشت.احساس کردم خون با فشار از سرم رد شد.توه تیاهم

 . دیچیپی اش مدام داخل سرم م وق آمده یهاچشم

 ...فهممی نم-

 .می کارا بکن  یلیباهم خ می تونی خونواده.م نیاز ا  دمیآال من و تو کم ند-

 . دیدی م ادیز الی زدم.حتما سر  پوزخند

 ؟ یکن کاری چ یخوای....مادرت و م ؟یکنیم  یپس ازم خواستکار -
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 کنم.....  شی اون با من... بلدم چطور راض-

 . ترساندی پسر مثل مادرش مرا م نی.ادمیکش یپووف

 ...ی کن یبهتر زندگ  یتونینم یانه یپر از ک نقدریا  ی.  تا وقتیوقته گرفت ی لیمتوخ یتو تصم   ماین-

 خسته. ی ل ی.خسته بودم خدمیکوتاه و کالفه کش  یآه

  ماین ستمی مثل تو و مادرت ن یک ی وارد ماجرا.من  دیدیخبر از همه جا منو کش   ینرفته چطور ب ادمی -
. ..دست از   ستمین  اتونیبخدا.من تو کصافط کار سپرمیزد ،م  یبهم کرد ،توهمت  ین ی.هر کس هر توه

 . دیسرم بردار

 فکر کن. من منتظرم.  شنهادمی ..به پ سیبه من مربوط ن   یسور  یگفتم  کارا-

  میبرا  یکی  نیودم که تحمل اب امی زندگ ری اخ اناتیاعصابم خش دار نبود عمه و اتفاقات جر  آنقدر
 قطع تلفن را فشردم.  ی.چشمانم را آرام بسته و باز کردم و در سکوت دکمه زدی م یادیز

رضا از   یهادندون قروچه ی.صدادیباری شده باشد که باز باران م یتابستان با بهار قاط  یانگار هوا 
اتاق مچاله شده بودم و زانو   یگوشه میمتکا یچند وقت رو نیو من مثل هر شب ا آمدی تخت م یرو

برگرداندم   یو بر خالف تصورم که برا گذشتی .چند روز از امدنش به در خانه مکردمی به بغل فکر م
گوشم   ریبم ز  یعطر اسپرتش و صدا یبو یود برا.دلم لک زده بخواستیآمده از من فرصت فکر م

و دور از هم فکر کنند اما   ییبود ادم ها در تنهافکر کردم.خوب  شی .باز به حرفهازدی که عاشقانه حرف م
  کردم؟بهی به چه فکر م دیبا قاینه؟دق  ایببعد باز هم با من باشد  ننیاز ا خواستی م نکهیبه چه؟به ا

هنوز مرا نشناخته بود؟دلم شور    یعنیشده بودم؟ یباز  نیخبر وارد ا  یحق با من است و من ب نکهیا
قبل بله گفتنم به او  درست بوده و دلش  یفکر کنم که نکند تمام ترس ها نیبه ا خواستمی و نم  زدیم

بودند   دهی.حاال که همه فهمشدمیدر خود جمع م  شتریافکار و ب نیاز گذر ا دیکشی م ری ام؟کمرم ترا زده
فاصله   شتریمحمد شاهرخ؟چرا ب یکردی نم یکار  چراشد؟یبه بار آمده بود چه م ییابرو یو آن ب

شب  نیو خواب ا ماندی جواب م  یکه ب  ییپر بود از هزاران چرا  ؟سرمیو چرا وقت خواست یگرفتیم
به  یبود که دستور  یبراق انگشتر   نینگ یرو  یکیر .چشمم در آن تادیدزدی را از چشمانم م میها

 . زدیبال بال م مانیت دونفرانگشتم انداخته بود و قلب عاشقم درون خاطرا
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  دنی.همانطور هم ضعف داشتم و شنزدمیم  رونی از خانه ب عی و بعد سر خوردمی م یز ی صبح چ  کاش
  نیلرز دارم.ناباور سرم را ب یبه جانم انداخت و احساس کردم کم   دتریشد ی ضعف  نینسر یحرفها
نشسته بود هضم  مکتین یاو را که هنوز کنارم رو  ی حرفها کردمی م یگرفته بودم و سع میدستها

 فارغ از   یباز  نیکه پشت سر داخل زم  یو داد کودکان  غی ج  یبا شلوغ اشن یف نیف یاکنم.صد

 کند. هیکرد کارش را توج  یشده بود.باز سع یقاط کردندی حال م ایدن یهمه

 . کردمی رو م نکاریا دیکرد آال ،با دمیکصافط تهد یاون سور -

بلند شدم و  دستانم ناباور   مکتین  یاز رو ی.عصبکردی اش هم حال دل خرابم را آرام نمشرمنده  یصدا
 دهانم بود.  یرو

 ابروم؟  ؟بایکرد کار ی با من چ  یفهمی..تو میی...وا نینسر یوا-

.چشمان گردش سرخ سرخ بود و پوست صورت   دیو همزمان دماغش را باال کش دیبغضش ترک  باز
 و مرا کنارش نشاند و با عجز سمتم نگاه کرد. دیتم را کش.دسزدی کبود م دش یسف

 . طانی اون زن ش هی،،اون عوض یفهمی آال بقران  مجبورم کرد. تو نم-

 ؟یکارو کرد نیچرا ا ؟تویتو چ هیفی زن کث یسور -

 اش هم رحم نکرد.. به نوه  یاون حت-

 زده. یکه حرف نامربوط  دیبه صورتش نگاه کردم و او انگار تازه فهم نیسنگ

 پر دردش را درون آغوشم انداخت.  یلحظه جسم دخترانه  کیهقش باال گرفت و در  هق

اون تصادف بشه اومدم خونه شمشاد و ..اونم  نکهیبودم ..عاشق..چند ماه قبل ا  مایاال من عاشق ن -
با   دهیکس و ند چیمحبت ه که تا حاال  یدختر شهرستان  هی. اال خوادی اونم منو م کردمی ..اونم...فکر م

گفتم  مایحاملم..به ن دمیدو ماهش بود فهم ی.......وقتد یلبخند اون پسر ساکت دست و دلش لرز هی
 کنار.... دیو اونم گذاشت کف دست مادرش و خودش و کش

با دستمال   نییدماغش را گرفت و شرمنده سر پا نیو با دستمال ف  دیرا از آغوشم کنار کش  خودش
 باشد.  دهیحد تودار و درد کش  نیخندان کنارم تا ا شهیدختر هم شدیرد.باورم نمک  یدستش باز 
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مامانم...اال  شیپ فرستهیو بعد منو م گهی م مییکرد اگه باش نرم بچه رو بندازم به دا  دمیتهد یسور -
پول   کنه،منی گفت اونارم اخراج م ی؟حتی طوب ییدا ،زنیید،دایفهمیاگه مامانم م یدونی تو م
گفتم  فتادما ماین یالتماسش کردم به پاهاش افتادم به پا یل یدوا درمون مادرم...خ یبرا خواستمیم

  یجا هیمنو برد  یکنار...سور  دیباز با سکوتش خودشو کش  یخودت رحم کن ول یبه بچه 
  یز ی. دوماه هم درد داشتم و هم خون رکردمی مرگ م یکه هر روز آرزو  دمی..اونقدر درد کشیرقانونیغ

 . کردمی شک نکنه کارمو م یکه کس نکهیا یتو خونه شمشاد برا  هم

نکرد او    یار یکنارم بگذارم اما دستم  یدست دختر تنها یرو  یهمدر  یدستم را برا خواستیم دلم
چمن پارک    ینامعلوم رو یکرد.نگاهش به نقطه یباز  گریچند نفر د  یخودش با ابرو یحفظ ابرو یبرا

 بود.

کرد بش گفتم اه من و اون بچه دامنتو گرفت اون معصوم بود   خی گرمیج دمیرو اونطور د  مای ن یوقت-
 نداد....  یزندک یکه بش اجازه

 گرفت. یرا دو دست  میامده باشد و باز دستها ادشی یز ی انگار چ دیسمتم چرخ  عیسر

...اال  گهیم و یهمه چکه سر کوچه منتظره  ینرسونم به اون   تویکرد گفت گوش  دمیاال بخدا اون روزم  تهد -
 .دمیکشی بخدا مجبور شدم اما از اون روز هربار خواستم بات حرف بزنم نتونستم ،خجالت م 

 و نادم است.  مانیانداخت و معلوم بود چقدر پش نییسرش را پا -

 بود؟ ی بش ک  یو داد یکه گوش ارویاون  یدینفهم-

 داره. اد یانجام کاراش نوچه ز یبرا ی.سور دمشیدینه ،دفعه اول بود که م-

شده بود و  یپات  یقاط  یاواخر حساب  نیا امی .زندگزیچ  چیو ه گشتی م زیهول همه چ قیعم افکارم
 دستم مرا بخود اورد.  یرو شی کدام باشد.تکان دستها یرو دیتمرکزم با دانستمی اقال نم

 ؟ یبخشی منو م-

  یق ینارف نیدر آن سن نبود و حق من ا بتیهمه مص نیکردم.حقش ا ینگاه دلخور  سمتش
 دوشم انداختم.  یکنارم را رو فیک ستادهیو ا  دمیکش  رونیدستانش ب  ن ینبود.دستم را از ب

 برم.  دیمن با-
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عجولش مرا پشت به او  یبود که باز بغض کرد.از کنارش گذشتم که صدا ده یته منظورم را فهم تا
 متوقف کرد.

آال بکش کنار،اال رو بده به   ی:پاتو از زندگ  گفتی...مستهی و اون فوتبال  مایدم،نی آال من حرفاشونو شن -
 قماشن .من باختم تو نباز..گولشو نخور.  هی پسر عموان از  نای...آال ابخشمتیمن منم م

  یلیحرف خ  نیا دنیرا بستم.شن میهاو چشم  دمیکه تا جانم نفوذ کرده بود جو یق یرا از درد عم لبم
در حقم کرده بود.انگار درختان پارک دور سرم سور گرفته بودند و   نیبود که نسر یق یدردناکتر از نارف

  ریاو بود که ز یعاشقانه ینبود و هر چه بود صدا یشلوغ و شاد پارک خبر  یهااز بچه  ییصدا گرید
و چرا وسط زل افتاب  شدیم دهیپارک  شن  یهاکالغ  ی.حاال چقدر واضح صدا نشستیگوشم م

را باز کردم.دستم را در کنارم مشت کردم و   میهانگران اسمم را صدا زد.چشم نی .نسردمیلرزی م  نطوریا
خونم تکرار کردم من   پرقدم برداشتم و در دل  یحرف  چیو بدون ه دمیچسب شتری ام را بشانه  یرو فیک
 وقته باختم.بد باختم.  یلیخ

 

  ریشلوغ چسبانده بودم و تمام فکرم درهم اتفاقات چند ماه اخ مهیاتوبوس ن یشهیرا به ش سرم
و چه سوزناک آه  گرفتیرا م   ابانی .چشمانم رد مردم داخل کوچه و خکردی را مرور م  امی زندگ
از   یکیمن هم مانند  امی محمدشاهرخ در زندگ یشدن سرو کله  دایو پ شی .تا چند وقت پ دمیکش
بود.اصال   یبزرگتر با فاط  یاخانه  یکردن کار و اجاره  دایام پداشتم و تنها دقدقه   یمعمول  یزندگ نها یهم

زبانم بچشاند و برود.از من فرصت خواسته بود   ریشد؟فقط آمد طعم عشق را به  ز امی چرا وارد زندگ
تمام شده بود  تبارماع گرید خواهدی نم گرید تا کم کم بوق رفتنش را سر دهد؟کم کم خر فهمم کند که

  بی!.بغض سدیچرخی دوبار نم  یبود که با هر دختر  می.چطور باورش کرده بودم؟او محمد شاهرخ سل
پر   یهاام اضافه شد.باز تمام حرف هم به حال بد آن لحظه  یو احساس خفگ کردی را پر م میگلو

و   کردیم  ین یقلبم سنگ یرو یز ی ام ظاهر شد.چچشمان بسته یاش جلوعاشقانه  یحرارت و نگاهها
نگاه زنان فضول داخل اتوبوس آنقدر   ری ز کردمی تالش م دیبا ضمیاحساس ضدو نق  نهمهیا نی حاال ب

تا دور    کردمی .من آال بودم ،صبر نمدینبا کردمی باورش م دینشود.نبا زی خوددار باشم تا اشکم سر ر
  یو اسمش را رو دمیکش رونیو تلفنم را ب  میپاها یرو  فیوم هرگز.دست بردم داخل ک انداخته ش

 لمس کردم . امی گوش
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  دیسف  یو کم دهیسر به فلک کش ی آن ارتفاع از برج پشت به استخر زالل آب و مقابل آن کوهها یباال
  نجایصحبت کردن با او ا یبرا کردم ی قبول م دیو خودم را در تنگ بغل گرفته بودم.نبا ستادهی،آرام ا

 یحاال صداها وخانه رقم خورده بود   نیدر ا امی خوش و عاشق   ی.تمام روزهانجای.هر جا بجز امیایب
  یتابستان چ  یلرز افتاده به جانم وسط  چله نی .ادمیشنی را واضحتر م   شیعاشقانه و نجواها

  یرا بستم و خودم را محکمتر بغل کردم.چقدر خسته بودم و چقدر تنها.صدا گر؟چشمانم ید تگف یم
 .آمدی آرامش از پشت سر م  یهاقدم

 ...؟یناهار خورد-

  ینیزدم و بطرف او که س  یچرخ میدر برابر او نشکنم.ن  گریو به خودم قول دادم د  دمیرا محکم جو لبم
شد و   کتری.نزدکردی .رنگ قرمز آلبالو حالم را بدتر م ستادمیداخلش ،دستش بود، ا وهیآبم  وانیاز دو ل

  یز یمن نبود.اخم ر زنکرد.انگار حال و روز او هم خوشتر ا یمقابلم را پس زدم.اعتراض  ین یمن آرام س
گرفتن آن همه  دهی.بودن در مقابل او و نادستادیکنار گذاشت و همانجا ا ز ی م یرا رو ین یکرد و س

بودم که آمده بود  یگرم  مشترک در پس ذهنم واقعا سخت بود اما  آن لحظه در حکم آتش یطره خا
 . العملشحرکاتش شدم و منتظر عکس  ز ی و ر  ستادمیبسوزاند تا خاموش شود.صافتر ا

 کرده! یازم خواستگار  ماین-

 .  دیکه سرباال آورد و پرس دیلحظه انگار اشتباه شن کی بود و در   نییپا سرش

 ؟ یچ-

 ؟ یدونستی نم  یبگ یخوای ..پسر عموت..مماین-

شد.هر دو دستش را  تری و رنگ نگاهش جد شتریرا انگار گرفت که اخمش ب  میهالب  یخند رو زهر
 اش گذاشت.  یشلوارک راحت  یها بیداخل ج

 آال؟ یبگ یخوای م یچ-

 .ستادمیا نهیقد علم کردم و دست به س طلبکارانه

 .گمیم  یچ  یفهمی تو خوب م-

 .از من رو گرفت   دیصورتش کش   یرو یزد و دست یپوزخند کالفه
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 درک کن.  سیندارم.حال و روزم خوب ن  یسوال  ستیب  یخستم آال..حوصله-

.آن روز را آنقدر بد شروع  دینفس سر کش کی برداشت و   ینیاز درون س یاوهیآبم وانی خم شد و ل 
اشم و حالت تهوع افتاده به جانم هم تعلل نداشته ب یبرا یاکرده بودم که من هم حال و حوصله 

 . کردی ترم مکالفه

 درکت کنم.  تونمی .... نمکنم،ی درکت نم  کنم،ی من حالم خوبه؟درک؟نم یکنی فکر م-

  ینیبه طرفم چشم انداخت.بغض داشتم، قلبم سنگ ره یرا جدا کرد و خ  شیاز لبها  دهیسر کش وانیل
 . بودمی سرپا م دیاما با دادی زهرمار م یو دهانم مزه کردیم

 کنم .. شونیراض  کنمی م یدارم سع-

 سمتش چند قدم برداشتم.  یو عصب دمیحرفش پر وسط

 خودتو؟   ایاونا رو -

  داری.کاش از خواب برفتی صورتش م یکم مو شیآن ته ر یاخمش رو ینگاهم کرد.دلم برا مرموز
و خودم را  دمیدی م دهینارم او را خواب خواب بوده و کابوس ،بعد در ک نهایا یهمه دمیدی و م شدمیم

.لبم را جمع کردم و بغض سرکشم را به زور قورت  دادم.هنوز ساکت بود و  کردمی در آغوشش حل م
 .کردی دست به کمر نگاه م

نگاهم در   ری از  ز نکهی.اون چشم گرفتنا اون فرار کردنا .ا ی.تو باورم نکردیتو بم شک کرد-
 بود؟اره؟ بخاطر اون بود؟  مایبخاطر ن ،همشیرفتیم

 . دادی دشتش را فشار م یخال وانیو  ل دیبه صورتش کش  یدست باز

 ... مای....اون ندادمی م حی توض  زویبه وقتش خودم  همه چ-

 باالتر رفته بود. ارادهی ب میسمتش جلو رفتم و صدا  یآتش گریقدم د کی

  یجوراب هیو  یتو رو بشنوم.تو حرفهاتو زد یکه حرفها ستمی ن نجاینگو محمدشاهرخ.من ا یز یچ-
 تا ته؟  یستیگفتم تو اهل موندن ن یدیحق با من بود، د یدیفقط بت بگم د نجام ی.ایگرفت  متویتصم
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.چقدر در برابر او  رمی شدن صورتم را بگ سی خ یکه ناتوان نشد جلو کردمی روحم را مجاله حس م آنقدر
 زل زدم.  ش یدر چشمها رهیو آرام و ناباور خ  ستادمیمقابلش ا ق ی.دقشدمی دل نازک م

 ؟بخشش؟من؟منو؟ یپسرعموت؟در عوض چ  ؟بایمنو معامله کرد-

و   امدمیبارم کرد.اما من کوتاه ن ییخفه شو  یکه عصب دمیو فهم  دیکش شیدهانش را با انگشتها دور
 ادامه دادم. 

فکر   یبرا ی ازم فرصت خواست یازم فرار کرد  یازم دور شد نکهیهم  ی.ولیباش  اوردهی ن نبه زبو دیشا-
به عشقمون به حرفات به حرفام.تو منو معامله  یشک کرد یعن ی ومدیبدت ن یعنی، یخواست یعنی

 .یتو عشقمو معامله کرد یکرد

خفه شو او و متعاقبش   ادیفر ی.صدادیلرزی و حاال بدنم واضح تر م ختیر ی به پهنا م میهااشک
فرار   قتیو از حق زدی دستش با فشار پشتم را لرزاند.باز داشت خودش را گول م  وانیشکشسته شدن ل

  تفشار آورده بود.جلوتر رفت و با دو کف دس یل یخ شیاز زبان من رو قتیحق  دنی.انگار شنکردیم
  اشیبار رفتم  و در چند قدم و دنبالش اشک فتمی مقابل زد .از تکاپو ن یحفاظ ها یچندبار محکم رو

 . ستادمیاز پشت ا

  زا؟منویچ یل یبه خ یراحت شک کرد  یلیکه خ یدیمحمدشاهرخ؟اونهمه شور اون همه عشق و ند-
  یب نقدریا شه؟اعشقمیم شد؟پاکیم ؟پاکیسالتو بشور  نیتا رنگ گناه چند  یکن یقربان  یخواست

 کم بودم؟ نقدریبرات کم بود؟ا  نقدریارزش بود ا

از حفاظ ها   زیدو دست او نیب نیی دماغم راه افتاده بود و او همچنان در سکوت سرش را پا نیف نیف
صورتم را گرفتم.قلبم آتش   یرو ی سیصورتم.با پشت دست خ  دنیانداخته بود.حتما شرم داشت به د

  همیش توجکا  یکنی آال اشتباه م گفتی حرف بزند،کاش م  گذاشتمی بود و وجودم پر جوش.کاش م
از  م ی.سمتم برگشت و هنوز مستق ترساندی مرا م  شتریاما سکوتش ب  کردی انکار م کرد،کاشیم

 .گرفت ی رو م میهاچشم

 اونجا و ... برمتی دکتر زنان خوب سراغ دارم م هیآال... کنمی جبران م-

  یلیدست باال بردم و س  ارادهی ته حرفش را خوانده بودم و آنقدر سوز حرفش مرا شکاند که ب تا
آوار شد   دمیام  یکه ی حرفش حجت را تمام کرده بود و نخ بار نیگوشش خواباندم.با ا ری ز یمحکم 
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 هبود ک یاشهیهمان جوان عاشق پ  ستادهیکه مقابلم ا یمرد  نیا شدی جانم.باورم نم  یسر ب یرو
  زدیم رونیب  نی.نفسم سنگنشستی به دلم م شیهاحرف   بیو عج شی زالل بود زالل مثل حرفها  یلیخ

شوخ و  یادر دست پسر بچه  یکاش قادر بودم باز بزنم ،هوار بکشم و داد .انگار قلبم شده بود بادکنک 
 . رساندشی م دنیبا فشار دادنش در مرز ترک

 .دمیکش رونیب  یلرفت سمت انگشتر دستم و آن را بدون معط دستم

 .خورهیافتاده با خواست خودم بوده ،از طرف من به شهرتت لطمه نم  نمونی ب ینترس اگه اتفاق -

و با    دمیکش یصندل   یرا از رو فمی .کرونی انداختم و رو برگرداندم سمت در ب شیپا  ریرا ز انگشتر
 .کردی خارم نم  نینچن یو او ا مردمی من نبود.کاش م یجا  گریسمت در رفتم.آنجا د زانیآو یهاشانه 

باال هم فرق داشت با   نی.آسمان اگرید یصورتم افتاد و پشت بندش قطرها یدرشت رو یاقطره 
در دستم را   زیآو فی و و ک  ستادمیبه سالن ا یدود و غبار ما.مقابل در ورود انیآسمان م

سرد به صورت   یهال لذت بردم از برخورد قطره.سرم را باال گرفتم و احمقانه  در آن حافشردمیم
اما  دییبگو  یز یتا چ دمیکشیانتظار م ایبه حرف درآمدنش  یکرده بودم برا ز یگوش ت دمیلرزانم.شا

و لرز بدنم   شدی تر مبحث نگذاشته بود.حال منقلبم هر لحظه داغون  یبرا  ییحرف آخرش جا  ینیسنگ
 اودانآب از ن  زیبودم و سرر ستادهیکوچه ا یرو به پنجره   یکی .کاش االن داخل اتاق رضا در تارشتریب

و بابا نشسته  نیری سر خاک مامان ش ای کردمی وسط کوچه تماشا م  کیبار یو جو هیهمسا یهاخانه 
صداها و    زد؟تمامی داده بود پرنده پر نم یکه سور  یدر آدرس داد؟چرای بودم .اصال چرا عمه جواب نم

درهم .کاش   یدااز حجم آنهمه ص دیکشی م ری .سرم تگذشتندی و تند م یبا او در سر قاط میرهایتصو
 یدست بردم و کناره جیبه جلو برداشتم و سرم گ ی.قدمبیکنارم بود.چقدر تنها بودم و چقدرغر یفاط

.از درون آتش گرفته   کرد ی م نیسنگ میپاها ی در را گرفتم.آنقدر ضعف داشتم که وزنم رو
سالن بزرگ   وشل از دستم افتاد  فمی غم او مرا خواهد کشت .بخدا خواهد کشت.ک دانستمی بودم.م

 فرو رفت. یز یوهم انگ یاهی مقابلم در س

.بدنم آنقدر حرارت داشت  سوختی م دستم ینرم باز کردم.سرم درد داشت و رو یرا با فشار  چشمانم
 یکرد.سقف باال خیتنم را  امی شانی پ ینرم و نمناک رو یز ی. چزدی م رونی انگار بخار ب میهاکه از چشم
  ریتصو نی.آخر انهآشنا بود و من متنفر بودم از بودن در آن اتاق در آن خانه،از آدم آن خ  یسرم حساب 

چشمانم را بستم.سرم را   یاقلبم لحظه ری چشمانم آمد و از ت یزدنم به او جلو  یلیام با او و س مکالمه 
زده بود  و   رونی کج کردم و دستم را باال دادم که دردش آخم را درآورد.سوزن سرم بود که حاال از رگم ب
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انداختم.فضا  یو طرف   دمیکش رونی دستم ب از ی.دست دراز کردم و سوزن را با آخبردی دردش جانم را م
و معلوم بود داخل حمام  آمدی شر شر آب م یدروغگو.صدا یمعرفت،اوی ب  یپر بود از عطر او

  دیو شا کرد ی ام را همانجا رها کردم.بدنم درد م یشانیپ  یرو یاز تخت بلند شدم و حوله  جیاست.گ
به سمتش   هدیکردم و خم دای اتاق پ یشه مبل گو یرا رو   فمی.چشم  چرخاندم و ک مردمیداشتم م
شاد و محمدشاهرخ عاشق گوشم را پاره کرده بود و انگار     یآال یخندها یرا برداشتم،صدا فمیرفتم.ک
.چطور  شیپ یبود نه چند هفته یطوالن  یاتاق متعلق به سالها نیمقابلم در ا یعاشقانه یهاصحنه 

 دی.رو برنگرداندم و سالنه سالنه تا سالن رفتم.باختیرسرم  یخراب شد و آوار رو زی زود همه چ نقدریا
عادت دست بردم   یمن نبود.از رو یبرا یینه در آنجا  و نه در قلب مرد آن خانه جا گری. درفتمیم

. مجبور  بودم عادت  کردمی عادت م  دیقلبم را آتش زد.با شیخال یانگشتم و چقدر جا یحلقه   یبجا
  دایاپن پ یرا چشم چرخاندم و انگشترم را با نگاه رو خانهبار با چشم کل  نیآخر یکنم.برا
 یهازار با شانه  یدردمند و حال  یو با تن  دمیبلند کش ی.آهکردی م  شتریبغض قلبم را ب  دنشیکردم.د

 دهی به خانه حتما موش آب کش دنیو تا رس  دیباری زدم.باران هنوز نم نم م  رونیافتاده از برج ب 
انتظارم را   یدیشد یسرماخوردگ  دانستمی تازه شروع شده بودند مکه  ییها و با تک سرفه  شدمیم
 .کشدیم

 

 گردم یم یدنبال تو چجور  نیاالن بب  ییکجا تو

 کردم یم  یشهرو چراغون  یبود

 فقط  یکه نر  کردمی م یتورو زندون  من

 گردم یم یدنبال تو چجور  نیاالن بب  ییکجا تو

 کردم یم  یشهرو چراغون  یبود

 فقط   یکه نر  کردمی م یتورو زندون  من

 برات  رمیمن حاضرم بم  یدون ینم  ییکجا تو

 برات  رمی من گ ل بگ یقهر کن تو
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 فقط کنمیم  یهر کار  من

 لبات  رنی خنده بگ  شکل

 برو تنهام بذارو   یتو گفت یول

 بارو  هی نیگوش کن فقط هم گفتم

 گلومو فشارو  دهیبغض داره م هی

 وا کن از گردنم طناب دارو تو

 

 

بلند  یسرعت در آن اتوبان خلوت سه صبح و صدا دیتا شا دادمی گاز م ی سرعت سرسام آور  با
و ناتوان وسط   فیو ضع دمشیکه د یبار   نیآال کم کند..  آخر یمرگ آورم برا یبتواند از نگران  ستمیس

از   یدکتر خبر کردم و وقت شی را.بسوختی که در تب م دمیبه او رس یسالن خانه سقوط کرد و وقت
  ریشهر آب شده بود و رفته بود ز  نیو او هنوز نبود. انگار در ا  گذشتیحمام برگشتم نبود.دو ماه م

چه  دانستمی نم  گریتلفن رضا هم خاموش بود و بعد از آنهمه پرس و جو د یخودش حت ن،تلفنیزم
شرمم   عاکه زده بودم واق  یخودم از حرف .بار آخر بدجپر دلش را شکسته بودم  و رمیبه سرم بگ یگل
صحبت عجله   یبرا دیبودم و نبا  ری.من با خودم درگ دادی م  یشتر ی.کاش به من فرصت بشدیم
وسط   نیبد و بدتر و فراموش کرده بودم ا  نی بودم ب ری،من از او وقت خواسته بودم ،من درگ  کردیم
که در   یشب  نیولهزار بار از همان ا ی.روز رمیبگ اشدهیناد توانمیاست که اگر بخواهم هم  نم ییاال

کردنش   دای پ  یو هربار ناتوانتر برا  شدیسرم مرور م  دارمان،درید نیبودمش تا آخر دهیخانه شمشاد د
 یو دادها غ یمامان و ج  یهاهیگر  ی.صداشدمینم  فیقلب نبودم حر نیا فی.من حرشدمی م ترص ی حر
و آن وسط فقط بابا   دیچ یپی خواباند هنوز در سرم م رگوشمیاسد  بخاطر او ز یکه حاج  یلی و س سیان

 کردم. شتریدادند.سرعتم را ب نیو مادر جون بودند که با سکوت و لبخند قلبم را تسک یحاج 

 

 روزم  هی کنمینم  یزندگ  یبودم بر  گفته
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 و زندم هنوزم  رمی میبودم بعد تو م  گفته

 هست بدتر از مرگه ییزخما هی یول

 دفعه ام که  هیبد نبودم بات   یشد بد

 گردم یم یدنبال تو چجور  نیاالن بب  ییکجا تو

 کردم یم  یشهرو چراغون  یبود

 فقط  یکه نر  کردمی م یتورو زندون  من

 گردم یم یدنبال تو چجور  نیاالن بب  ییکجا تو

 کردم یم  یشهرو چراغون  یبود

 فقط  یکه نر  کردمی م یتورو زندون  من

 

 

 یاز خانه  یصاحبخانه آدرس   ریشهر برهوت و شلوغ و پلوغ،کاش زن پ نیگمش کرده بودم در ا حاال
من هم به حرف   دادیو اجازه م رفتی انشب آنطور نم  داد،کاشی که اجاره کرده بودند م یدیجد
  اروزه  نی اش ها اک یا نیدنبالش.ا رفتمی و زودتر م گرفتمی .کاش چند روز بعد سراغش را نم مییایب

.محکم به  رفت ی نم رونیچشمم ب  یلحظه از جلو کیاو  انیو صورت گر خوردی مثل خوره مغزم را م 
  آورندی .باز از فردا حرف در مدیکش نهییاز پشت سر نگاهم را داخل آ سیپل ریآژ ی.صدا دمیفرمان کوب 

پدال  یرو  ار میرفت سمت پشت سرم .پا  نهییکرد.دوباره نگاهم از درون ا یچی گل از قانون سرپ یآقا
و   شدیکه به سمتم م ینثار کردم.خسته بودم خسته از تمام توجهات  یفشار دادم و به جهنم شتریگاز ب
 دیدی ام او را در شان من نمآزرده بودمش .خانواده  یبودم که حساب یدختر  یدر جست و جو  رانیح

  تیقلب به معصوم نیا دیفهمی را حرام اما نم  رشی و مادر ش کردی مرا سرخود خطاب م  میسل  یو حاج
 . خوردیآن دختر قسم م یو خانوم 
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کردم و با اخم سمت بهزاد متفکر مقابلم تو   نیدست پرت  زم کی را با   زیرو م یهاپرونده  یکالفک با
 . دمیپ

 کنن؟  داشی که تا حاال نتونستن پ کننی م یچه غلط یکرد فیتعر نهمهیکه ازشون ا ییآدما نیپس ا-

کتش را باز   یبسته یمبل کنارش گذاشت و تک دکمه یچرم دستش را رو  فیباال انداخت و ک  ییابرو
 کرد.

.بهشون  کننی که کار نمCIN.تو یکرد ووانمیچند ماهه د یک یآروم باش محمد شاهرخ،بقرآن تو -
.کل  بهی عج تیمن دارن....همه چ شی پ ین یریش هیبدن  یسپرده بودم از آال خبر 

اردو رو    ،چرایبزن ابونی،حاالم که کم مونده مثل مجنون سر به کوه و ب تی ات،عاشقی کالت،قلدر
 دوستانه بود... یز اون با ؟درستینرفت

را   شیو من صدا زدی بودم.بهزاد حرف م ستادهیرا مشت کردم و پشت به او رو به پنجره ا دستانم
افتاده   یاتفاق  شی .نکند براکندیاز او داشت جانم را م یخبر ی وب ی.نگراندمیشنی نم

 من؟  اهیچشم س یی.کجاییآال ییچشمانم را بستم.تو کجا  یباشد؟نکند....عصب

 

پشت سرم،روحم را آزار   یکویسا کیبِم موز یخفه  یو صدا زدی م امی نیو مشروب به ب گاریتند س یبو
  صیتشخ توانستمی م یبه راحت اهویآن همه ه نیعاطفه را از پشت سر ب   یخنده ی.صدادادیم

  کیتار ریها، زرقص،پشت به آن  دانیچه مدت است که دور از م  قایدق دانستمیدهم.خود من  هم نم
دستم نگاه  یمه ین  یدنینشسته بودم و به جام نوش یقرمز چرم یکاناپه یروشن رقص نور،رو

از دستم در رفته بود.اصال من آنجا چه  دم؟حسابشیکشی جام بود که سر م نی.چندم کردمیم
 . کردمی م یشمشاد نشسته،خانوم  ی در آن عمارت سنت  ستیبای م کرم؟االنیم

 کرد. شتریرا ب میروزها نیا یبه دلم چنگ زد و بغض خفه  میعظ یغم

بود و چشمانم همه   نیسنگ .سرمدمیداخلش را نوش زیت  اتیمحتو ینفس مابق کیرا باال بردم و   جام
به دست که از    ینیخدمتکار  س  ی.انگار با خودم هم لج کرده بودم که برادیدی را مه گرفته م زیچ

و خودم   گرفتم دهی.جام را از خدمتکار اتوکش گرید یوانی ل  یعنی نیباال بردم ،ا شد،دست ی مقابلم رد م
زد. با   رونی ب امده یکش دیسف یسبزم کنار رفت و پاها ی.چاک لباس ماکس دمیکاناپه باالتر کش  یرا رو
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بودم  رمقی و ب جیگ شد؟آنقدریچه م دیدی حالت م نی و مرا  در ا بودی م  نجای خود فکر کردم اگر او،ا
درون دهان  گریتلخ د یاو جرعه   دمنکردم.جام را باال بر  میپوشاندن پاها یتالش برا یاذره  یکه حت
  دیگرفته بودم چطور آتش آن تهمت سوزان  را خاموش کنم.با ادیمدت کم  نی.در اختمی ندم رزهر مان
 شدی زدم.مگر م یالتماسم به او و باور نشدنش را فراموش کرد.زهر خند یتا صحنه خوردمی آنقدر م

نشان  کرد یرو به عاطفه که نگران نگاهم م  نباریرنگش کنم.جام را باال آوردم و افراموشش کرد،کم 
که  یپسر  یام کرد و خودش را از بازوحواله  ی.طناز چشمکدمینوش گرید یادادم و جرعه یسالمت

با که  کرد.امشب قرار بود  زانید،آویکشی باال م یهامتصل به اتاق  یهاداشت دستش را سمت پله 
  شیبرا ریمانند عاطفه که تقد  یشدم از سرنوشت  یر کف کرد؟باز ی م یبخوابد؟آرش،رضا،مسعود!چه فرق

 ! فی کث  ریرقم زده بود.تقد

حرکت از جا برخواستم.دامن بلند  کیدستم، پرمهی زدم و با جام ن امی دم اسب  یبه موها یدست
لذت    یوزنی و  از غرق شدن در آن همه ب کردیم ریگ میهابلند کفش  یهاپاشنه   ریز امیماکس

پهنش گرفتم و خودم را باال   یفلز  یهاها رساندم و از نرده.تلو تلو خوران خودم را به پله بردمیم
حال کنارم  یپله از دختر ب  یکه رو یاو طعنه شدی پشت سرم کمتر م   کیموز ی.صدادمیکش

 ام. ن معده خوردم،سرم را به دوران انداخت و حالت تهوع را به جا

  یانفجار  کی اندام خود را با موز پروای را که دختر و پسر، ب  میروش یپ یپله صحنه  یزدم و از باال یدور 
توان  یکرده بودم که حت یرو ادهی ز یدن یاز نظر گذراندم.انگار امشب در خوردن نوش کردندی م میتنظ
رو بر گرداندم و   صدائز از آنهمه .مشمستادنیخود ا یپا یداشتن جام را هم نداشتم چه برسد رونگه

سکوت.تا حاال چند بار   یاخواست،ذرهی .دلم آرامش مدم یکنار، خودم را باال کش یهاباز با کمک نرده 
 ! یچه کار  یاند برااتاق باال االن رزو  نیچند دانستمی آمده بودم و م یباغ ستار مهمان 

گذاشتم و باالتر رفتم.سالن  امدهیکش  ریت یمعده یکنم،دست رو دایپ  یخال  یبتوانم اتاق  نکهیا دیام با
 میناتنظ  یهابا قدم  دهیآورده بودند.کمر خم ریرا گ یاگوشه یباال خلوت بود و تک و توک دختر پسر 

به جانم   ید،تنفر یرسی بسته به گوشم م  یکه از پشت درها ییهاآه و ناله  زیر یو گاه صدا  رفتمی جلو م
گذاشتم و با   رهی دستگ یبودنش دست رو  یخال دی، به ام دمیاتاق که رس نیتریی انتها.به انداختیم

 زدی پر نم   بود که در اتاق پرنده اریدر را با شدت باز کردم.بخت با من  دیچیکه در بدنم پ یادرد معده
اتاق برسانم،با   یبه باال ،خود را به گوشه اممعده  اتیمحتو  یو من راحت توانستم در هجوم ناگهان 

را باال آورم.آنقدر عق زدم و باال آوردم ،که اندامم به  یزهرمار  عیو تمام آن ما  نمیبنش نیزم  یروزانو
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  یبرخاستم و خودم را تا تخت بزرگ دونفره  راستمیکنارم زدم و از جا ن  واریرعشه افتاد.دست به د
چرا اشک   دانستمی ام داشتم و نممعده ی.دست رودمیروبه سقف دراز کش  ازکشاندم و طاق ب میروروبه 

 . رفتیگوشم م ری و تا ز دیجوش یداغ از کنار چشمانم م 

گوشم را پر کرد و   یفضا گفت،بازی از دکتر زنان م  یوقت اشی جد یکردم؟صدای با خود چه م داشتم
  شیخون نشسته چنگ در موها گوشش خواباندم.باز  او با چشمان به ریکه ز ی محکم یلیس ینوا

 خطابم کرد.   طانیش  رحمی داشت و چه ب 

 .  یطانیخود ش  ،تویطانی ...تو ش؟یهست  یطور آدمتو چه-

  دانمی کرد. نم  رتریحرفش،چشمانم را بست و اشکم را سراز ی ن یآنهمه سنگ یادآور ی

و بلندم    دیکه مرا در آغوش کش یامردانه یهاتنش به جان نشست و دست یگذشت که بو چقدر
  دمید ییدستان او یام،خود را روآلود چشمان خستهمه یچشم باز کردم و   از پشت پرده  رمقی کرد.ب

 یای .فکر کردم چه روآوردی م ادیرا به   اششهیو صورت درهمش،غضب هم دیکشی نفس م نیکه سنگ
باد خنک   دنیو رس میارد باغ شده بود.وشدی بهشت مکه با او  یو اگر مرده بودم چه جهنم  ینی ریش

زبان فقط توانستم  ری .دوباره چشم باز کردم و زکردی م ارترمی اش ،هوشعطر مردانه بیباغ با ترک یفضا
 به زبان آوردم.   انیگواسم او را ناله

 محمد شاهرخ،...محمد -

 به من جان دوباره داد.   اهویاو به دور از آنهمه ه  یو تک صدا رفتمی از داشتم از هوش م بایتقر

 نباش.  برمت،نگرانی م نجام،دارمینباش من ا ،نگرانیشنوی آال صدامو م-

دستانش بود و من در آن عالم   یمعصوم رو یبا چهره  ف یو نگاه نگرانش به دختر ظر زدی حرف م او
است،چطور از آنهمه شوکت و   ی مرد محمد شاهرخ واقع نیو ا ستین ایرو   نیاگر ا کردمی فکر م 

 میبود دهیبزرگش رس   نیچه؟به ماش رندیبگ  یلم یاز او عکس و ف نجاست؟اگریو حاال ا دهیشهرت نترس
و   دیکش رون ی ب بیاز ج  آمد،دستی م نیما به سمت ماش  دنینگران همراهش،با د شهیهم ری و بص

  یصندل  یما باز کرد و محمدشاهرخ  با وسواس مرا رو ینگران شتافت.  در را برا  نیسمت در ماش
  رونیعقب خواباند.ناخواسته با او چه کرده بودم و با من چه کرد؟محمد شاهرخ خود را از عقب ب

پشت فرمان نشست و ،گاز داد و دنده  ی.بدون معطل دیراننده پر  ید و با شتاب سمت صندلیکش
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  نیاش به  عقب ماشسوار شود و با تمام توجه ری د تا بصکر  یباغ انگار پرواز کرد.توقف  ی عقب تا خروج
عطر   یو بو شدمی را متوجه م نی ماش زیر یهاپدال فشرد.   تکان  ی،باز رو کی و بار کیتار یدر جاده 

نشان  یالعملعکس  توانستمی بودم که نم رمقی آنقدر ب گشتم،امای ها به دنبالش مکه هفته  یبدن
به  میرو مستقشدم که از آن رو به  ینور زرد یره یو خ  دیچک  نییمم پاچش یدهم.دوباره اشک از گوشه

 سمتمان

گوشخراش   یو صدا شدیم  کتری .نور هر لحظه نزدکردمی م  یوزنی .سردم بود و احساس ب آمدیم
 یآن پرت شدم به جسم آال کی ساخت و در  کی آسفالت،همه جا را تار یشده دهیکش یهاکیالست

 نچندان دور.   ی.آالشیچند وقت پ 

 

راحت    نطوریباشم.ماهها بود ا دهیرس   یابد یبه آرامش ییکه باز کردم سرم آنقدر سبک بود که گو چشم
 یسه اتاقه یشده بودم روح شبگرد در آن خانه یبودم .به قول فاط دهیضرب نخواب کیو آسوده 

برق   یز یز تم که ا ی.چشم چرخاندم داخل اتاقداد ی گوشم را نوازش م  نیدلنش  یی.صدادیجد
شده بود و  دهیمخمل داخلش، لوکس و مدرن چ  یدست مبل راحت کیو  متیگران ق ی.پرده زدیم
.نا خواسته از تخت بلند شدم و  کردی م کیرا تحر امی رون،کنجکاویرو به ب   شهیمقابلم سرتاسر ش  وارید

  لومتری آب  در چند ک یآب دنی شدم و با د دهیکه در بزرگ کنارش باز بود کش یاشهیش  واریسمت د
  بمی و ترغ  خوردی ساحل م  زیر یبا سروصدا به قلوه سنگها ای از خانه لبخندم از هم شکفت.آب در دورتر 

.با  کردم؟یشوم.من شمال چه م  دهیبرهنه داخلش کش یبا پا دمیدی را م  ایمثل هربار که در کردیم
  ود،ب ادمیکه   یز یچ نی من کجا بودم؟آخر یعنیداخل اتاق زدم. یخوش برگشتم و چرخهمان حس  

  یادآور ی و...با  دیکشی بوق ممتد درون گوشم زوزه م یبود که با صدا یاز مه و نور زرد رنگ یهاله ا
کنارم   یی دراور گردو یو دستم را به لبه ستادمی.خودم هم استادیمحمدشاهرخ انگار قلبم ا یچهره 

 ای که رو بودآنقدر حالم بد   ایآمده بودم  رونیب  یداخل آغوش او از مهمان شبیزدم.واقعا د
تصادف نکرده   شبینگاه انداختم .د میمقابلم. به سرتاپا ینهیی افتاد به دختر داخل آ دم؟نگاهمیدیم

لش زده شده بود که داخ یدیسف  زی با شوم یدانه انار  یسه یخراش!.دامن بلند پل  کیاز  غیم؟دریبود
  یوز شده  یبه موها یستزنانه؟ د یلباس ها نیخاص و دخترانه به تنم نشسته بود.من کجا بودم؟ا

باز   مهیآنجا ن  یرفتم که گوشه  یرساندم.سمت در اتاق   یآنها را به صاف یو تا حد دمیسرم کش یرو
برق گشتم و  دیبه دنبال کل   یکی کنارم در آن تار وارید یرو  دنیبود.در را هل دادم و با دست کش  کیتار
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و کفش ..لوازم مردانه  یورزش یهالباس رکال از کت و شلوار و  نیاتاق ،چند یی موفق شدم.با روشنا
و اخم به ابرو   شدمی که ماهها از فراغش آب م یلعنت یداشت.بو ییآشنا یچشمم ظاهر شد.بو یجلو
شده باشد تمام بدنم ازنوک پا تا فرق سر داغ    ریم سرازجوش از فرق سر یسطل آب یی.گوآوردمی نم

را داشت و نه با او   ییاینه توان رو فراقشدل آتش گرفته از  نیشد.ترس تمام وجودم را گرفت .ا
 یابه محله میکردی نم یاسباب کش ینام و نشان با فاط یشبانه ب  خواستمی که اگر م خواستیم

بزنم ،بندو بساطم  را   رونی از اتاق ب عیدهانم برداشتم و خواستم سر یدورتر از آنجا.دستم را از جلو
که چشمم افتاد به لباس سبز شبم که   زمی بگر استی که از او نام و نشان ییجمع کنم و زودتر از هرجا

بم توسط او لباس ش  ضیشب اعترافش و تعو ادیمچاله شده بود. اهی س ییداخل مشما یو گل  یخاک
و با بسته و باز   دمیبدنم را از حفظ است.لبم را گز یپسر حتما تک تک اعضا  نینفسم را بند کرد.ا

 دمیخفه کش  یفکر نکنم.نگاهم رفت باز سمت لباس شبم.آه ردمو نیکردم به ا یسع میهاکردن چشم
  کلی اتاق باز شد و ه یلزدم که همزمان در اص  رونی ها بلباس گفتم و از اتاق لباس یو در دل گور بابا

لحظه انگار نفسم حبس شده باشد فراموش کردم   کی  یزد.برا  رونی او از در ب یو مردانه چهارشانه 
 امیداخل اتاق شد.انگار دور   یجد  یاما صورت غهیو هفت ت مرتب شهیهم هست.مثل هم ی،دم
.کنار  دادی را نشان م شیورزشکار  یهابدنما عضله   نطوریتنش ا شرتیساخته بود که ت  شیبرا
 نیبعد از آخر  دانستمی و اصال نم دیکوبی .قلبم تند مزدی م یزخم شده بود و به کبود اشی شانیپ
 یافتادم به جان گوشه ارادهی چطور با او رفتار کنم؟ب دی حاال با  هاو رد و بدل شدن آن حرف  دارمانید

العمل او را و منتظر ماندم تا اول عکس رفتمی دامنم با او ور م یناخن شستم و نامحسوس با دست رو
  شی به ماهها پ بردی صورتش مرا م یرو زی کرده بود و اخم ر اهشی .دو دستش را داخل شلوار سنمی بب

.سرش را چندبار تکان  دیکش ی.آه بلنددمیبودم ،نفهم ستادهیدر مقابلش ا خوددار.چقدر گذشت که  
 فت. نگاهم کند پشت به من بطرف در ر نکهیداد و بدون ا

 ! یابخور لنگ ظهر شده،حتما گشنه یز ی چ هی نییپا  ایب-

آن  یتخت برسانم و لبه  یام را تا رو رفت و من جان کندم تا بدن سست  رونی و از اتاق ب  گفت
و  اشی از فراق و دور  سوختمیاز او خودم را   پنهان کرده بودم و هر روز م ریماهها دلگ ای.خدانمیبنش

جان خسته؟  مهین یاز آال خواست یشده بود؟چرا برگشته بود؟چه م شیدایحاال ،حاال چرا باز پ 
بود،در برابر آن نگاهها،رنگ   فیضع یلیدختر  خ  نیکمکم کن!ا ایبستم .خدا یالحظه  یچشمانم را برا

 کمکم کن.   ای.خدادیلرزی عطرش زود دلش م یها و بوچشم
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از حجم استرس وارد شده به  دیکش  ریام تانم را باز کردم و معدهاسمم از زبان او چشم دنیشن  با
 . زدیاسمم را صدا م بای جانم.هنوز هم ز

که از  دمید شهیبزرگ سرتاسر ش  یآمدم و خودم را داخل سالن نییسنگفرش سالن پا  یهاپله از
 از پشت سر آمد.  شی .صدادیرا د الیو درختان اطراف و قیو آالچ ای،در شدی همانجا هم م

 . ارمی ب توییچا  نیبش-

رفت.دلم  زی سمت م ریاز کره و پن  یمفصل مقابل بود و خودش با ظرف  یصبحانه  زیبه م اشاشاره 
نان تازه ،سخت   یو بو یرنگ زیآن م دنیکنم و دوباره به اتاقم برگردم اما د یلجباز   خواستیم

  رد.از کنارم  شودی نم دایداخلش پ  یز یچ تمدانسی و م سوخت ی ام م.معدهکردی م  کیرا تحر میاشتها
 گذاشت.  زیم یخوش رنگ را رو ییشد و استکان چا

 ؟ یستادیهنوز که وا-

و از آن   خوردمی صبحانه را م   ز،یهمه چ یانداختم.گوربابا ی صندل  یرفتم و خودم را رو زی سمت م عیمط
کوچک از نان برشته را   یاو درحال نشستن لقمه دیمقابلم را کش ی.خودش صندلزدمی م رونیقتلگاه ب

بازم انداخته  یموها یکه از قصد رو یاهیداخل دهانش گذاشت.نگاهش رفت سمت شال س
 کردی و فکر نم امدی حساب کاردستش م دیبازتر.با میشد.دلم خنک شد و اشتها شتری.اخمش بدمبو

آنقدر خشک بود که فکر   میقورت دادم ،گلولقمه را  نی!آال ماهها قبل مرده بود!اولاستی مثل قبل خبر 
  یقلپ ورا برداشتم  امیی استکان چا عیو حتما خفه خواهم شد.سر دیخواهد چسب  میکردم،لقمه در گلو

 یرا  در دست داشتم که در سالن باز شد و چهره  ییبهتر شد.هنوز استکان چا ینطور یاز آن خوردم.ا
در، در   یره یداخل گشت.به سرفه افتادم،استکان در دست من و دستگ نییپابا سر     ریبص  یآشنا

هم  شیو .کنار ابرزانیدور گردنش آو یدست او خشک شد.دستش از آرنج داخل کچ بود و با باند
 .کردی را خوب درک م  امرهی خنگاه  ی خراش برداشته بود.انگار محمد شاهرخ معن 

 طرف ماس.  ری بص-

 بلند شد.  زی را سمت او گرفت و همانطور از پشت م صورتش

 . رگاهیتعم  یو ببر  ن یماش سیحال بت گفتم الزم ن نی....با ا-
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ها   می.هر چه بود او هم از سلندازدیداشت سمت ما نگاه ن یسع یز ینگاه از ما گرفت و با اخم ر  ریبص
را     ریدست بص کیطرف ماست چه بود؟ پالست نکهی.منظورش از اآمدی بود و حتما از من خوشش نم

محمد شاهرخ از همانجا هم  یوارد آشپزخانه شدند.صدا نیگرفت و هر دو باهم با بحث ماش 
 آمد.مخاطبش من بودم.یم

 . ینطور یا ری کامل رفت و دست بص نیور ماش   هی...،یسمت خاک دمیچ ی خدا رحم کرد زود پ-

داد تنها   حیاثر نکرد و او ترج  ری.تعارف محمد شاهرخ به بصکردی م خیمو به تنم س شبیتصادف د فکر
برگشت و شروع کرد به درست   ش یرا بنوشد. محمدشاهرخ دوباره سر جا اشوه یداخل آشپزخانه آبم 

ر معذب تر هم ی و حاال با بودن بص میدزدی هم را از او مو ....نگا  ری و پن تونیدرشت از ز یاکردن لقمه 
لقمه و  نیدستش مقابلم گرفته شد.نگاهم ب یمشغول بودم که لقمه امیی شده بودم.با استکان چا

 . فتد؟یب  یقرار بود  چه اتفاق اینکارها؟خدایا ی.مثال که چ دیدست درازشده و صورتش چرخ 

 زده.  رونی فکر نکنم امکان داشته باشه.تمام استخونات ب نی الغرتر از ا گهی..دریبگ-

دستش را گرفتم و درجا داخل   یو مردد لقمه   دمیلباسم.لب گز  ضیو تعو  شبید یرفت پ فکرم 
 شی را پ امیی دور نماند.دوباره استکان چا نشیزب یچشمان ت دیبشقاب مقابلم گذاشتم که از د

از آن تو  یر ی تو بم نیبود ا دهیخوردن شد.او هم فهمداد و در سکوت مشغول  ی .سرش را تکان دمیکش
آن آهم را بلند کرد.اصال فراموش   یرو یاسم فاط دنیکنارم و د یلرز گوش  ی!صدا ستیها ن یر ی بم

.محمدشاهرخ  کردی کشم مخبرم بود و حتما فحش  یب  روزیکرده بود به او خبر حالم را بدهم.از د
  رهی خ امیگوش یبه اسم افتاده رو یچشم  ریز دمیدیو م  و کردی م کیرا به لب نزد اشیی استکان چا

  حی بهت توض گردمیآرام و شمرده گفتم» تا شب برم  یفاط یغرغرها نی.تلفن را وصل کردم و ماب ستا
 را فشردم. امی شانی.فعال.«تلفن را قطع کردم و با سر انگشتانم پدمیم

 !شهیتا فردا آماده م  نیماش-

  ؟امایچشم انداختم.خب که چ د ینوشی م ییکه چا الشی خی سمت صورت ب می بلند کردم و مستق  سر
 .دادی تر بود که ذهنم را مدام آزار ممهم  یسوال

 ؟ یکرد دایمنو از کجا پ-

 را باال انداخت.  شیهاشانه 
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 سخت بود اما باالخره شد.-

که چه؟که  یسم که چرا؟دنبالم بودپراند و فاتح نگاهم کرد.اصال دوست نداشتم بپر میبرا ییابرو
و با برداشتن تلفنم از   دمیرا عقب کش امی آخرش چه شود؟با مکث نگاهم را از صورتش گرفتم ،صندل 

 بلند شدم.  زی پشت م

 .گردمی برم  یجور  هیخودم  شمیمزاحم نم  نیاز ا شتریب-

هر چه زودتر از آنجا   دیبود که صبح آنجا چشم باز کردم.با یرا به او کردم و مقصدم سمت اتاق پشتم
 . شدمیدور م

 .میگردی صبح همه با هم برم  یکنی م ؟صبری چ یعن ی رمی خودم م-

و حاال بعد از چند ماه  میاز هم جدا شده بود یرا اصال دوست نداشتم.با آن خار  اشی دستور  لحن
 اشدهی ناد خواستیم م؟دلمی د شاهرخ سل.دردت چه بود محمزدی برگشته بود و طلبکارانه حرف م

پله را باال رفتم.انگار آتشش زده باشند با شدت از   نی.بدون جواب همانطور راهم را گرفتم و اولرمیبگ
 هاست. حرف  نیتر و لجبازتر از ا دختر سرتق  نیا دانستی بلند شد.حتما م زی پست م

 چند ماه گوشاتم داغون شده؟ نیحرف من جواب نداشت؟تو ا-

پتو که   ری از ز یواشک ی یهایزار   هیو گر های دار یدلم پر بود از آن همه شب ب  ای شده بودم  بدجنس
 محل ی .بشدیم خی حاال با حرص خوردنش جگرم 

 را باال رفتم. یبعد یهاپله

 .گردمی جواب دادم ،گفتم ممنون خودم برم-

 باهات صحبت کنم. دی.بامیگردی باهم فردا برم  رگاسیتعم  نیماش گمی.میدنده و لجباز  هیهنوزم -

 بود. ستادهی ا ترن ییچند پله پا یزل به صورتش زدم که حاال درست پشت سرم  رو میو مستق برگشتم

 م؟یما مونده جناب سل ن یب امیمگه حرف ؟یچه صحبت-

آشپزخانه   ز ی نشان دهد و پشت م توجهی داشت خودش را ب یکه سع یر یآرام رفت سمت بص نگاهم
 . ردیبگ دهیجر و بحث مقابلش را ناد
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  ضی اون طور مر یفکر کرد یخودت چ  شیم؟پ یباهات حرف بزن یمعلومه که مونده؟مگه تو اجازه داد-
 تحملم سخت بود؟ نقدری؟ایرفت  یو تبدار گذاشت 

.چشمانم را بسته کردم تا  انداختی را به لرزه م میگلو بی س شهیهم شیهاحرف   شیآن شب و ن  ادی
 کنار رود.  شدیچشمم زنده م یکه از آن شب جلو ییهاحنه ص

دنبال من و باز دم از حرف زدن  یدوره افتاد نکهی.امی. سنگامونم وا کردمیحرفامونو زد  یما همه-
 ه؟ یباز چه باز دونمی نم ی زنیم

 سمتم باال آمد.  گری د یا.دست از حفاظ گرفت و پله کردی و منگ به دهانم نگاه م ناباور

  نیچرا چند ماهه آزگاره وجب وجب ا یدونی !تو نم یباش دهیکه منظورمو نفهم  یستی ر خنگ ناونقد-
 شهر خراب شده رو دنبالت گشتم؟

 . کردیام مشدن در آن نگاه تبدار مردانه کالفه  رهیخ

  گردمی بپوشم خودم برم یدرست و حساب  یز یچ هینمونده ، نمونیب  یحرف گمیکه م  دمیمنظورتو فهم -
 تهران. 

از   نباریقلبم را تند کرد.ا تمیر اشی عصب  یها که باز  صدانشدم و همانطور برگشتم سمت پله منتظر
 .ستادیها باال آمد و درست مقابلم اپله

 یکرد ی م یچند ماه چه غلط نیبشه جوابم،تو ا نیمن چند ماه در به در دنبالت نگشتم که ا-
سر   شبیمحمدشاهرخ کرده،اگه د ی؟گور بابا یخوردی ول م  یهان؟هرشب هر روز تو کدوم مهمون

 یناموسیمعلوم نبود خوراک کدوم ب رونی ب دمتیکشی و از اون خراب شده نم  دمیرسی وقت نم 
  ینام و نشون اسباب کش یرون؟بی ب یشبونه از خونم زد یفکر کرد یچ  تخود  شی!پیشدیم

 باهات ندارم؟   یکه حرف یستیکنم؟االن جلوم وا داتیپ تونمی نم  یکرد ،فکریکرد

مرا   ظشی.اخم غلدیکشیاش را سرم هوار م چند ماه یهاو انگار داشت عقده  زدیداد م بایتقر
  یتی.بعد از چند ماه مرا در بد وضعدیلرزی هنوز م یکی همه نزد نیکه از ا یو لعنت به دل ترساندیم
و  هدل زخم خورد نیمرحم ا ی بود برا یابانه بهانهش  گاهیب یهای بود و خبر نداشت مهمون دهید

 از آن بود.  یکه او جز کوچک  زهایچ یل یخ  یفراموش
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داره؟من اون  دهی.االن بعد چند ماه زنده کردن اون حرفها چه فا دمیو شن دمیشن ی م دیکه با  ییزایچ-
 تهران. گردمی نه حوصله شو دارم و نه اعصابشو.....من برم گهی.دستمی ن  شیچند ماه پ یآال

 برداشت.  زیرد شدن از کنارش را داشتم که باز سمتم خ قصد

  یبخوا یکه هر غلط یو کار شد کسی اونقدر ب یآره؟فکر کرد یشبید یهااز حروم لقمه یکی حتما با -
 ؟ یبکن  یبتون

  یدستش را رو کی.گفتینبود چه م شی الو ح زدیم  یتند و کفر  شیهابود و نفس  یعصبان واقعا
.درکش  رفتی م یبه قاض  کهی یسمتم نشانه گرفته بود.عصب  گرشینرده مشت کرده بود و با دست د

  رید اکرده بودم ام دایعمه را پ  ری افتادم که باالخره ن ی دو ماه قبل ادی.به دمیفهم ی .اصال نمکردمی نم
که دور   یاه ی و ربان س هاون یآن ش  ادیفرصت نشد از او بپرسم چرا؟ یکه حت ری.آنقدر دری د یلی،خ

 . کردی نگاه م رهی مقابلم خ یکرد.هنوز عصب  نیقاب عکسش کج گرفته شده بود بغضم را سنگ 

  گهیکنم االن چند ماهه د یاداور ی .بهتر به شمام یکن یادآور یو کارم ،الزم نبود بم  کسی ب دونمی م-
 هر کس به خودش مربوطه. ی.چند ماه!زندگسی ما ن نی ب یز یچ

  یچند ماه جدا از فراق نیا دانستیباال رفتم.او چه م  گرید ی کوتاه او را پس زدم و از چند پله  یمکث  با
بودم.دستش  دهیچه کش سوزاندیرا م میهاکه بند به بند استخوان یبودم و خاطرات دهیکه از او کش

 کرد. خیش برگرداند بدنم را ام نشست و مرا طرف خود شانه  یکه رو

 ؟ یزن منرفته تو  ادتیرفته؟ ادتی زهایچ  یل یتوام خ نکهیمثل ا-

 دهی.حتم داشتم او هم شنیکی در آن نزد رینداشت از بودن بص ییبلند بود و پروا شیصدا
زد و خطاب به   رونی گذاشت و از آشپزخانه ب زی م یاو که استکان دستش را رو ی باشد.چشمم رفت رو

 پا تند کرد.  یمحمدشاهرخ بدون نگاه سمت در ورود

 بزنم.  یدور  هی تو محوطه  رمیمن م-

  ظیهنوز پر غ   ری از گردنم چکاند.بدون نگاه به بص خیزبان او، آب  تی مالک میم نطوریرا گاز گرفتم و ا لبم
 و زل زدم داخل  آنها. هفت رنگش را جمع کردم  یهامقابلم منتظر بود.جسارت به تارج رفته از چشم

 با کدوم شرع و قانون؟-
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 رفتم. نیی به سمتش پا یاپله

 رو عوض کرد.  زای چ یلیخ شهی دکتر زنان م  هیرفته با   ادتیتوام  نکهیمثل ا-

به عرق نشسته بود.انگار او هم پرت شد به آن عصر   اشی شان یو پ دیسای را بهم م شیهاره،دندان یخ
معنادار سمتش زدم و به طرف اتاق   یج.از فرصت استفاده کردم.پوزخنددر ارتفاع آن بر  ییکذا یباران 
توانستم آن همه عذاب ی ام را به در زدم.نم .خودم را داخل اتاق انداختم و تکه دمی دو بایها تقرپله یباال
 نه حاال که ....  شد،یهم  نم خواستمی راحت ببخشم.اگر م نهمهیرا ا

تا تهران مرا بپوشاند.هنوز وارد اتاق  کردمی م دایپ یز یچ  دیافتاد.آنجا با به در اتاق لباس چشمم
 یکنار رفت و محمدشاهرخ بدون اجازه داخل اتاق شد.دستم رو  یها نشده در اتاق  اصللباس 
 تر باشد. داشت آرام  ی اتاق لباس خشک شد.صورتش هنوز اخم داشت و سع یرهیدستگ

که  المی شدم، فکر و خ  تیاذ یلیکردند خ دایپ یچند وقت  برا نیآال.تو ا میتر باشروم هردومون آ دیبا-
 ..میصحبت کن  مینیآروم بش دینگم برات..با

 کند. همی داشت توج یکالفه سع نییو او سر پا کردمی نگاهش م  هنوز

آال؟بزار تو   ی ما تا ک کنه ا ادی رو ز نهی ک  نیما رد و بدل شد ا  نیکه ب ییزایقبول دارم اتفاقات گذشته و چ-
 . میآرامش حرف بزن

 چرا حاال محمدشاهرخ؟ چرا حاال؟  گفتمی به من بود و مدام در ذهنم م نگاهش

  بشیرا از داخل ج   یزنگ تلفنش او را متوقف کرد.گوش یآمد تا حرف بزند اما صدا شیپ یقدم
 وصل کرد.  یمعطی آن ب یاسم رو دنیبرداشت و با د

 جانم مامان.-

در  یره یدادن دستگ نییو با پا دم یآه کش شیهان یپر اشک طاهره خانم و نفر یهاچشم یادآور ی با
تا با حکم مانتو   گشتمی م یز یمقابلم دنبال چ یهااز لباس  یکوه نیمقابلم وارد اتاق لباس شدم و ب 

 .آمدی از پشت  در م شیمرا تا تهران برساند.صدا

 .دیسخته....باشه شمام به خانم عنبران سالم برسون ز یآماده کنن...آره مرگ عزرو   الیو گمیباشه م-
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  یادآور ی.با دمیشنی م ادیرا ز یلیفام  نیروزها ا نیلحظه دستم متوقف شد.خانم عنبران؟چقدر ا کی
با   یگذاشتم.حت میگلو یرا بفشرد دست رو میگلو یانگار کس شی بایمتعجب و ز یهانبات و چشم 

از پشت سر آمد.وارد اتاق شد و منگ به حرکات   شیقدم ها  ی.صداآوردمیاسمش هم نفس کم م 
 .کردی م اهمن نگ

 گردم، یم یز یچ هیکه زودتر برگردم تهران.دارم دنبال  لیدل هی نمیا-

 و مقابلم گرفتم.  دمیکش رونی ب یبلند  دیرگال بلوز سف نیب از

 برام  حکم مانتو داشته باشه.-

منه..چند تا   یاتاق فقط لباسا ن ی..درضمن تو افتنیکه، فردا صبح قراره راه ب  انی االن نم نایامامان -
 بودن.  نجایا شیتنتم از اونجا برداشتم.چند هفته پ یهس،لباسا یل ین  یاتاق اونور از لباسا

دور   دیو هر چه زودتر با  ندیایآنجا ب  ه،یسبک شدن روح  یقرار بود برا اشندهیخانم با عروس آ  طاهره
  دمیکش رونی ب  یرا از جا لباس  دیلباس سف توجهی و نشان از آنحا.ب  نامیو کار ب  کسی دختر ب نیا شدیم

 را جمع کند.   رمدو یبودم که موها  یز یزدم.حاال دنبال چ  رونی دست انداختمش و از اتاق ب یو رو

 .تمشناخی که م  سین یاون دختر  نی.ایتو چته آال چقدر عوض شد-

  زاری.بکردمی روزها تحمل م نیکه ا ینیغم سنگ ی.به اندازهکردی داشتم.درد داشتم ،قلبم درد م بغض
 . اسیدن یناعادالنه  نیترعدالت ی .اما جبر بروحی ب یخونسرد، آال یآال نیبودم از ا

 .رنیگی ....از گذشتشون درس مشنیروز عوض م هیآدما  یهمه-

دراور   یتلفن من بلند شد.درست رو یصدا نباریشدم.رفتم سمت لباس که ا میبستن موها الیخی ب
و آن   اشره ی نگاه خ دمیرا برداشتم فهم یگوش  یبود و وقت  لیموبا یکنار او.نگاهش خشک به صفحه

و  اهکه در آن چند ماه،گ  یمیافتاده.تنها سل امی گوش یهست که رو یمی سل مایبخاطر اسم ن  ظیاخم غل
از من  نهی با ک  یکمکم کرد.روز   ییجورا  کی قتی کردن حق  دایبا او در ارتباط بودم و در پ گاهی ب

  کی.انگار هر دو اوردی من م شیپ  یل ین یکرده بود و ماهها بعد گله و فراقش را از نامزد یخواستگار 
که  نیو هم کردی فکر م میهابه حرف  شتریحاال ب یشلوغ بازار زندگ نیا انیو م میدرد مشترک داشت

و   کردیم ی آشت شی ایکم داشت با دنتر بود انگار کم و آرام رساندی را به اتمام م  شیتابلوها  ینقاش
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را   یمرموز و صورت قرمز او صحبت کردن سخت بود.گوش ینگاهها ری بود.ز ینجاتش کاف یبرا نیهم
 نبود.  شی ب یس کابو نهایا یکه گفت ،آهم را بلند کرد.کاش همه یز ی چ نیوصل کردم.اول 

 ش؟ یآزما یبر  دینرفته که آخر هفته با ادتی-

  یرو  دیلباس سف  یهااز محمدشاهرخ فاصله گرفتم و افتادم به جان باز کردن دکمه یچشم ریز
 . شیگرفتم تا رضا شدم به دادن آزما یحرف از او و فاط یتخت.کل 

 . تیادآوریاز  یاس.مرسآخر هفته  یبرا  خشی تار دونمی آره م-

 با خودش مشخص بشه.  فشیخوبه آدم تکل -

روح او هم   دانستمی نداشتم و م یانهی .حاال مثل قبل از او کدادی م لی خودم را به خودم تحو یهاحرف 
که دوستش   یبه کسان شتریبد نبود و کاش ب  مایشده.ذات ن یسور  یگذشته یهاو عقده  هانه یک ریاس

  نیاول نوانوقت نتوانست او را بع چیکه هنوز ه  ینیمثل محمدشاهرخ مثل نسر کردی داشتند فکر م 
سمت   یچشم ری قطع کنم  و در جواب مراقب خودت باش او ،ز دیعشقش فراموش کند.به او گفتم با

 تمام لب زدم.  یرحم ی محمدشاهرخ نگاه کردم و با ب

 . نطوریمنم هم-

که دوست داشتم  یز یکه همان چ زدیم  ادیو تلفن را قطع کردم.تمام وجودم فر  جوابش نشندم منتظر
 یو دست دی با رگ ورم کرده کالفه با پوزخند چند بار دور دهانش دست کش  نطوریبرداشتش شده که ا

 برد.  شیداخل موها

با پسر  گوش خودم  خی ب  ریز نکهیشهر و گشتم غافل از ا نی ا یجالبه !چند ماهه تموم کل سوراخ موشا-
 عموم.... 

 نهیی آ یداد.در سکوت جلو لمیاعصاب خورد کن تحو یپوزخند شی را ادامه نداد و بجا حرفش
گوشم نفسم را   خی ب شیبود چشم از او بدزدم و لرز بدنم آشکار نشود.صدا نیا امی و تمام سع ستادمیا

 تنگ کرد. 

 فکر کنم؟چرا؟  دیکه نبا ی که در موردت اون  یکنی رفتار م   یجور  هیچرا -

 نبود.مقابلش برگشتم و قد علم کردم.  یضعف و سست  وقت
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  یدر موردم بکن ینداره چه فکر  یتیبرام اهم گهید ،یحرفاتم زد   ،یتو قبال در مورد من فکراتو کرد-
 .میمحمد شاهرخ سل

به دست   نیآست کی.وقت رفتن بود.هنوز  دیلباس سف دنیگفتم و رفتم سمت پوش ظی را با غ نیا
سمتم حمله کرد و لباس را از دستم چنگ زد.چشمان سرخش را بطرفم گرفت   ی آتش  یه مثل گرز نکرد

 و با همان لباس سمتم اشاره کرد.

 جفتمون معلوم بشه.  فیتا تکل یمونی م نجای.همیر ی نم  یگور  چینه؟ ه یمنو خل کن یخوای تو م-

از اتاق خارج شد و در اتاق را محکم   یحرف چیکرد و بدون ه نیزم  ینگاه مبهوتم لباس را پرت رو ریز
از  میهاپشت پلک لیو س  یافسار آنهمه بغض مخف گریخوردم و د  ی.هاج و واج در جا تکاندیبهم کوب 

 دستم رها شد و رفت. 

  یغم بغل گرفته بودم.چند ساعت یساحل نشسته بودم و زانو  یهاشن  یدر حال غروب رو یای به در رو
  یباغ  زندگ یکه در ساختمان ابتدا یرزن ی پ رمردینبود.تنها پ یخبر  ری ه نه از او و نه از بصک شدیم
چشمانم  کهکرده بودم  هی.بعد از آنطور رفتنش آنقدر گرشدندی آنجا محسوب م یجنبنده  کردندیم

 ینداشت.باد نسبتا سرد بود و موها یانیبود و پا ییای به ته در  رهیفروخ حاال خ  یورم کرده سرخ و ب 
بار چندم سردرگم  یبود که برا شی دو سه ماه پ هیشب  قای .حسم دقکردیام مکالفه شتریرقصان کنارم ب 

لوکس پشت سر هم   نیماش چندوارد کوچه شدم ،  یرفتم اما وقت دیگرفتم .نا ام  شی راه آن عمارت را پ
را تندتر کردم.در باغ باز بود و همزمان   میهاو  قدم   دمیچسب شتریام را بکوله یهاوارد باغ شدند.دست 

.از فرصت استفاده کردم و پا داخل خانه  دادندیبودند که داخل آن در رفت و آمد جوالن م  یکسان
پوش وارد  اهی و س کیزن و مرد ش چندو  آمدیقرآن م یگذاشتم.از داخل ساختمان مقابل صدا

داشت را گرفته بودند و   اهیکه دستکش تور داشت و کاله س یرزن یپ یهاساختمان شدند.دو زن شانه 
 . کردندی م تیاو را داخل ساختمان هدا

 ؟یدار  یکار  نجایدخترم ا-

  دهیپوش اهی .او هم سکردیو چهارشانه نگاهم م انسالیم یخوردم و سمت صدا برگشتم.مرد  زی ر یتکان 
و   دمیام را مرتب جلوتر کشکردم و مقنعه ی.من منزدی و جذاب م پی خوشت یادیبود و در آن سن ز
 سمتش برگشتم.

 . کننیخونه کار م  نیام اومدم.انگار تو امن دنبال عمه-
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 .کردی را در هم کرد.داشت فکر م  شیهااخم مرد

 . رهیعمم ن  ر،اسمین-

 را آرام تکرار کرد. ریلب  اسم ن ریو ز دیرا کاو می سرتاپا رهی مرد خ نگاه

 خدمتکار داره اونم مش رضاس.   هی نجایاما ا-

 یفکر کردن به حرفها یراست باشد.حت   یسور  یکدام از حرفها چیه  خواستیرا گاز گرفتم.دلم نم  لبم
 .کامل سمتش برگشتم.انداختی ام مآن زن احمق به خنده

 ...دین یآقا بب-

انگار دهانم قفل شده باشد فقط نگاه   رونی آشنا به ب یلحظه در ساختمان باز شد و با آمدن زن  همان
.اصال دوس  کردی من و  مرد نگاه رد و بدل م نیو متفکر ب  دیآشنا..او هم مرا د یل یکردم.آشنا بود ،خ

  یبود و با لبخند  دهیپوش اهیس ها روبه رو شوم.او هم سرتا  آدم  نیلحظه با ا  نیو در ا نجاینداشتم ا
 بطرفش رفت.  اطیح یهاقلوه سنگ  یکرد و از رو یدست  شی.مرد پآمدی نامزون سمتم م

 م؟ یمر یشناسی م  ریخدمتکار ن   نجایاومده دنبال عمش.تو ا  گهیدختر خانم م نیا-

 .آمدمی م  گریوقت د  کی دیبا  دیصورت من .شا یمرد نشست رو  یخانم از رو میمر نگاه

 . خواستم از آنها دور شوم.گردم«ی برم ،بعدایدی دادم و با» ببخش نییها پا را از شانه امکوله

 داشت که.. رین هیخونه  نی...امیندار ر ی خدمتکار ن نجایما ا- 

 یز یم یمجلس رو  یعمه که باال ریدر ساختمان دوباره باز شد و نگاه ناباورم افتاد به عکس بزرگ ن  
توجه به نگاه  ی.ب ختیر نییپا  یاش دلم را هر در گوشه اهی س یو نوار  پر از شمع گذاشته شده بود

 .دمزن و مرد مقابلم سمت در چند قدم برداشتم و با دست قاب بزرگ عمه را نشان دا یره یخ

 .رعمهی ...ن ری عمه،ن  رین-

 رفت.  یاه یچشمانم به س شیپ  ای و دن  دمینفهم کهوی
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االنم هم   تی داشت ،وضع یخورد و مرا از آن روز شوم پرت حال کرد.چه فرق  میآب به پاها یسرد
آب   یچهی بغل کردم تا باز باز شتریرا ب  میزانوها ارادهینبود.لرز به جانم افتاده بود و ب  یف یچندان تعر

در گوشم  نشنچندان مهربا یگرم دورم انداخته شد و صدا  یاها نشوند.مالفهشن  یسرد مواج رو
 .دیچ یپ

 

 . یسرما بخور  نکهیجز ا کنهی و درست نم  یز ینشستن چ  نجایا-

 . دیکوتاه کش یآه

 ادته؟ی یسرماخورده بود یرفت  خبریکه ب امی بار  نیآخر-

  امدمیم یخسته از آن باشگاه کوفت  یو شبها وقت شدیاو سر م یاینگاه کردم .روز تا شبم با رو سمتش
وقت با من راه   چیکه ه  ریه بود و بسوزد پدر تقدتا صبح او بود و آتش خاطراتش.حاال کنارم نشست

  ار یاز فراق  اشقع هیکه  ییهاتمام غصه یحرف و گله داخل قلبم تلنبار شده بود به اندازه  ی.کلامدین
ام را تکرار  فقط توانستم لجبازانه خواسته  طیشرا نیداشته باشد اما حاال و در ا  توانستیم شیوفای ب

 .میبلندتر حرف بزن  کردی مجبورمان م ایباد و غرش در یکنم.صدا

 برگردم تهران. خوامی م-

 ها نشست. شن ماسه  یو متواضعانه رو دیکش یپوف

 .شناختمی که م یبا اون دختر  یفرق کرد یل یخ-

 ،اون آال مرد. یاون دخترو تو کشت-

فرق کرده بود.مردد بود  زیحاال فرق کرده بودم همه چ گفتی شده بود.راست م   یفر ک میحاضر جواب از
 کرد. ایرا پرت در یحرفش را بزند.کالفه قلوه سنگ

 و تو...  مای..ن یعن ی..مایتو و ن -

  یلیحساس کنم.خ  مای قرار بود چه بشنوم.ماهرانه توانسته بودم او را نسبت به ن دانستمی م خوب
 جوابش را دادم.  ربطی ب
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 .رسهی م یها خوندم ..باالخره طاهره خانوم به آرزومجله ؟تویر یبگ یقراره مراسم نامزد یک-

 گرفتم.  ایزدم و صورتم را سمت در  یپوزخند

 شدم.  دواری ام یکردی ها دنبالم مخوبه حداقل از مجله -

 نا آرام مقابلش کرد.  ی ای پرت در گرید یسنگ

 . سین یخبر  نیسبز.همچ  یهامجله  نیهس نشخوار ذهن خود ا یهر چ-

 . شودی،باالخره که خبرش م یباال انداختم و در دل گفتم باالخره که چ ییابرو

 . یجواب سوالم در رفت ری از ز-

 . یکرد یرو وارد باز  مایکه ن یبود تو نیا-

که   نجامیا ،االنمیرفت یم  یزاشتیم دی نرفت اما نبا شیبس کن آال...من قبول دارم اتفاقات قبل خوب پ-
 ...دمیبگم من هستم من بت قول م

و   گفتیم  دی.نبادمیدو گوشم گذاشتم و از جا باال پر یاز آنچه که قرار بود بشنوم دست رو  باوحشت
  ینداشتم برا یینا گریآخر هفته مثبت د ش یدرست بود و جواب آزما هی.اگر حرف بق دمیشنی م دینبا

  ،ترساما ترس ستنیگر یها یلمس آغوش و ها یبود برا  صیدل کندن دوباره از او.تمام وجودم حر
 بود. میهااس آن لحظهاحس ن یبدتر یدوباره دل دادن و وابستگ

 بشنوم.  خوامی نم یچ یبشنوم،ه خوامی نم-

 را باالتر ببرد.  ش یو حاال مجبور بود صدا دیوزی م دتریاز جا بلند شد.باد شد یکفر 

نفهم نشدم که نشناسمت.آال من تو رو   نقدریو ....هنوز ا گهیم گهید زیچ ه ی..چشات فهممتی نم-
 از خودت بلدم..  شتریب

 که... یآره بلد بود-

باد سرد   نیچرا ا گرفت؟ی.چرا دلم آرام نمدانستمی بودم و تا حاال نم یانه یرا خوردم.چقدر ک میحرفها
 او را به عقب هل دادم. اشنهی س یرفتم و با فشار رو  کرد؟جلوی آتش وجودم را کم نم 
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 ؟ یخوایاز جونم م  یبکنم؟چ موی زندگ   یزار ینم  ؟چرایدوباره برگشت ی.واسه چت یدنبال زندگ  برو !برو-

نامعلوم اشاره   ییقفل به هم.با دست به بغل جا شیهاآمد.باز صورتش سرخ شده بود و دندان   جلوتر
 کرد.

 ماس؟آره؟ ی تو اون پسره ن یزندگ -

باش ازدواج کنم.دست  خوامی.میکردی را م  نجایفکر ا د یکنار با یدیبخاطر اون کش یآره آره اره.وقت-
 از سرم بردار. 

چشمانم را بستم و در خودم جمع شدم.هر لحظه منتظر   دهیکه در هوا بلند شد.ترس  دمیرا د دستش
   تی را  مقابلم از فرط عصباناز صورتم بودم.چقدر گذشت که چشمان پر ترسم را باز کردم و او یسوزش
 .زدی نبض م دنیر هوا مشت شده بود و رگ گردنش انگار در حال ترک.دستش ددمیلرزان د

 حرف آخرته؟-

و   نهیما نگه داشت.تمام خشم و نفرت و ک  یک یوارد باغ شد و در نزد نیبا ماش ری لحظه بص همان
 به من قدرت بده.  ایزل زدم .خدا شیهادر چشم رهی وخ ختمیرا در چشمانم ر امی سردرگم

 حرف آخرمه. -

 و بدون نگاه از من از کنارم گذشت.  دیرا چندبار جو شیها.لبدیدست کشگردنش  پشت

 تهران.  میگردی آماده شو،برم-

 . ختندیام ربسته یهااز پشت پلک  بانهیچه غر میهاعطرش از دماغم دور شد و اشک  یبو

رفتارم بعد   ی کرده بودم و او آنقدر شوک زده  رشیتا تهران سکوت بود و سکوت.آنقدر تحق  ری مس تمام
به   ظیغل  یفقط به جاده چشم بدوزد و متوجه بودم چند بار  ظیکردنم بود که با غ دایپ  یآنهمه سخت
تمام   نی ام بی زندگ قیبود حقا روزید نی و انگار هم راندی نگاه کرد.او م امیو جد  تفاوت ی ماسک ب

سکوت کرده بودم و   امی زندگ یسرم و عاجزتر از هر لحظه یروام به او ،آوار شده بود  احساسات خفه 
 یمدام او را دلدار  یو زن   ستیگری سرم خفه م یخانم  باال میکه مر شدیم یساعت میباز هم سکوت.ن 

بود و جراعت   دهیچیداخل رگ دستم پ یبودم و درد سوزن دهیتخت دراز کش  یرو هوشی.بدادیم
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 یکه مرد دمیشنی م ینامفهموم یزها ی خانه چ میمر یخفه یهاناله  انینداشتم چشمانم را باز کنم.از م
 کالفه وارد اتاق شد. 

  میزبانیجان،ما مثال م میمر ای کردم.به خودت ب یرفتن سمت رستوران ،عمو رو هم با سمد راه ای شتریب-
 . میبهتره بر

  د،زجهیالتماسامو شن  یباالخره خدا صدا ینکرد ،باوریمحسن جان،تو هنوز باور نکرد میم،بریبر-
افتاد تو  یز یچ هی میخونه حاج آقا سل  یهامو...نگفتم ،بت نگفتم محسن جان.همون شب مهمون 

 خواهرمه. بهیط هیچقدر شب  نیقلبم،بب 

و ترس از   اهیعمه با ربان س  ری ام شد.عکس نکه از استرس داخل معده یچی و باز پ اشه یگر یصدا  باز
سر از بالشت بلند   هوی انیعمه گو ری و ن دیجانم را به لب آورد و نفس بر امی زندگ  یهات یواقع

خواب تمام    زا دنمیکابوس بود و کاش با پر دمیدی م شیکه چند ساعت پ  ییهاکردم.انگار مرور صحنه 
 برداشت.  زیسمتم خ هیخانم زودتر از بق م یسمتم سر چرخاندند و مر.هر سه نفر شدیم

 ؟یفدات شم؟بهتر  یبهتر -

تر با آه از پشت  مسن  ی.زندیلرزیاز فرط بغض هنوز م شیهاو لب  زدی م  یچشمانش به سرخ یدیسف
و   بود ستادهیآنطرفتر کنار در ا یگذاشت و او را از تختم دور کرد.آقا محسن کم شیهاشانه  یدست رو

 .کرد ی آرام فقط تماشا م

 .گهید ومدی بود صبرش سر م وبمیچهار پنج سال ع ستیبعد ب ا،بخدای خانوم جان ب  ایب-

و   رفتیچشمم رژه م یعمه بود که مدام جلو رین یو فقط عکس ربان زده کردمی نگاهشان م منگ
خانم که سمت    میمر ادیفر یام بود هم خونم.تنها هم خونم.صدابود اما عمه ی.زن سرد شتریبغضم را ب

 را به سمت اقا محسن گرفت مبهوتم کرد.   یرفت و دفتر  فشیک

بخدا   ری ن بخشمتی ؟نمینخوند رویمگه دفتر ن ؟یمحسن هان ؟مگه نخوند  یکنی نم یچرا کار -
 .بخشمی نم

  یشد.زن شتر یب  شیها یتر را به بغل چسباند و هاافتاد و دف نیزم یشوهرش دو زانو رو یپا یجلو
ام داشت  که حاال بعد از مرگش او را حالل با عمه یبود چه ارتباط  امیعشق  بیکه دخترش رق

  آوردم،یسر در نم  شانیلرزانش گرفت.از حرفها یهاخانم رفت و از شانه میسمت مر کرد؟محسنی نم
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 رفتمیم دیبا  دم،یاشتباه د دی.شادمیآن عکس بزرگ را آنطور وسط هال د یوقت بودمی آنجا م  دیچرا با
را کنار زدم و قصد کردم سوزن   میپاها  یرو  ی.پتوکردمیم  شیدایخودم باز پ یبا چشم ها   کیو از نزد

آمد سرم را باال  یاقا محسن که به سمتم م یکار را بلد بودم.با صدا نیبکشم.ا رونیداخل دستم را ب
 گرفتم.

 دختر جان؟سرمت هنوز تموم نشده؟ یکنی م  کاریچ-

 مشکوک بود و صورتش پر اخم.  نگاهش

 .دمیکش نیی را پا نمیتمامم را تمام کردم و از تخت بلند شدم و آست مهی توجه به مرد کار ن یب

 ام اونجا وسط سالن.. شد،عکس عمه   یچ  هوی دمیمن نفهم-

تر شده  خانم حاال آرام  می.مردیدور دهانش کش یبغض نگذاشت حرفم را کامل بزنم.مرد مفکور دست  باز
 . کردینگاه م رهیبود و سمت ما خ 

 ؟ یشناسی و م  امرزیدختر جون شما اون خداب-

خانم که  میمر یناله  ی.صداانداخت ی م نهییآ ادیچشمش مرا  یاه یدر چشمانش بودم و س رهیخ
 . دیگاهم را آنطرف کشن آمدی سمت مرد م 

 دفترو؟  یعمه.نخوند  رین گهیاز اول مدام م ی نیبی محسن جان نم -

 پر درد و اشکش را سمت من گرفت و مقابل دو دستم را گرفت.  نگاه

 دختر گندمه. نیگندمه.ا  نیمحسن ا دونمی م-

که با نبات و طاهره خانم   یسمت روز  دینگاه در چشمان پر درد زن مقابلم داشتم و فکرم کش جیگ
.مغزم  دمی کش رونینبود.دستم را از دستانش ب  زهایچ نیمحمدشاهرخ آمده بودند.االن وقت ا یخانه 

انگار پر بود    میو نفسم را تنگ.صدا  زدی سخت م میکه فهمش برا یپر بود از سوال و اتفاقات نامفهموم
 کند. قیاز التماس که حرفم را تصد

 خبرم نکرد؟   یام  چرا؟؟چرا کسعمه  امد؟عمهیاعمه ریشما خانم ن  -
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.حاال که او هم رفته بود دیصورتم چک  یرو  ی.درمانده قطره اشک میحرف از مرگ بگو  ذیچرخی نم زبانم
 ی.باز دو دستم را گرفت و مرا با خود کنار لبهدمیدیم  ای موجود دن نیترکس ی خودم را ب  یانگار جد

خانم   میستاد.مریا نهیو باز رفت کنار در و متفکر دست به س دیکش یاز کالفگ  یتخت نشاند.مرد پوف 
 ام را کنار زد.زده از مقنعه رون ی ب  یمهربانانه موها

 دختر عموم بود. رین-

 سخت بود.دوباره تکرار کرد. شیزدن با آن همه لرزش لب و صدا از فرط بغض برا حرف

 دختر عموم بود. رین-

 . کردیرا لمس م  اهمیس یو همچنان موها  دیکاویصورتم را با نگاه م  تمام

ها  سال نی باور کنم در تمام ا خواستی از زن مقابلم با خودم دو دوتا چهارتا کردم.هنوز دلم نم جیگ
 ام را گرفتم.گونه  یرو یسی .با پشت دست خدیلنگیم امی از زندگ  یدر 

 عمه. ری فقط بابام بود و نو نداشت،  یمن عمو نداشت.کس  یبابا  یول-

در   یاو و محسن آقا ردو بدل شد.سکوت عذاب آور  نیب یمعنادار  یو نگاهها دی خانم لبش را گز میمر
 .شدی م بیخانم ترک   میمر یها نیف  نیبود و گاه با ف دهیچی اتاق پ

 . ایبسوزه پدرت دن  یا-

دستش زد و از وسط اتاق عبور کرد و از اتاق خارج شد.خسته بودم خسته از آن  یرو  انسالیم زن
 . ختیری و اشک م کردیکه گاه صورت و گاه دستم را نوازش م  یپرمعنا و بغض زن  ینگاهها

 دختر جان؟ میبا پدر و مادرت صحبت کن شهیم-

 چند قدم جلوتر آمده بود و مخاطبش من بودم.  مرد

 عمه بود . ریفوت کردن.فقط ن  شی چند سال پ یعنی یعن یمن پدر مادر ندارم.-

با سکوت بود و حاال آال   میو مرگ پدر و مادر عزادار یدر نوجوان یچنگ انداخت.حت  میبغض به گلو  باز
خانم   می و سوال.مر یرا تحمل کند.آن حجم از سرگردان  ییو تنها یآن حجم از درماندگ توانستی نم
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 نتر کرد.هنوز دستانم داخل دستا  کیتخت به طرفم نزد یواشک چشمش را گرفت و خودش را ر
 داغش بود.

اون آشنا شدم .تو جشن تولدش.من   قی.با محسنم از طرمیباهم بزرگ شد یاز بچگ  ری منو و ن-
 اونم اونم عاشق محسن بوده. دونستمی نم دیکه دفترش دستم رس شیتا دو سه هفته پ دونستم،ی نم

خانم دوباره سمتم برگشت.حس لرزش   میانداخت.مر نییمحسن نگاه کرد و مرد سرش را پا سمت
 . دمیترسی م شدیکه داشت بازگو م  یااز ته قصه دمیترسی .مکردمی حس م میدستها  یدستانش را رو

 بدتر شد.اون زمانا ما تازه ازدواج کرده یل یعوض شده بود ،گرفته بود اما بعد از مرگ زن عمو خ  رین-
 و گندمم دو سالش بود.  میبود

 .دمیدی نشدن اشکش م  ختهیر  یو تالشش را برا دیرا گز  لبش

 ی لی خ می.ما خوشبخت بودشدیبشم اما اون دورتر م  کیمثل قبل بهش نزد کردمی م یسع- 
از   یکی  یاز مهمون  یشب وقت  هی.میگندم پرستار گرفت یبرا میکه خونه نبود یی وقتا یخوشبخت.برا

 ...نبود..نه اون پرستار نه گندم. میدوستان محسن برگشت 

سرش   یصورتش را گرفت.محسن آقا سمتش قدم گذاشت و باز باال  یو با دو دست جلو اورین  طاقت
 .دیاش کششانه  یرو یدست

 به من داشت؟  یحرفها چه ربط  نی.اکردمی هر دو ردو بدل م نیرا ب نگاهم

 برسه؟ یبه چ خوادی حرفها م نیا فهممی من نم-

 را کم کند و به خودش مسلط شود.  نشی ف نیکرد ف  یخانم سع می.مردیآن دو چرخ نینگاهم ب  باز

سر   یکه فکر کن ییهر جا میکرد یکه فکر کن ی.هم من هم محسن،هر کار میشد  ری صدسال پ یاندازه-
شدم و به زور   نیخونه نش  موی نبود نه از اون پرستار نه گندم...چند سال جون یاما نشون میزد

 شهیمکم بود ه شهیاز وجودم هم  کهیت هی کهیت هیروانشناس و دکتر قبول کردم نبات و حامله شم.اما 
 بود.   یخال

 .دیهق باز امانش را بر هق
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ما   میمرگش برسونه به مر بعد سپردی و نم دادی دفتر و به خدمتکار عمارت نم  نیا ریاگه ن-
  دیکه بچه نداشتن و شا یاخونداه هیکرده و گندم و سپرده به دست  ریاون پرستارو اج   دمیفهمی نم

 اون دختر ..اون دختر...

.چرا دمیشنی را م ایدن یقصه  نیدارترو بنظرم داشتم خنده  کردمی در چشمان مرد جذاب مقابلم نگاه م 
تخت بلند شدم و مقابل مرد بلند قد مقابلم   یتاب از رومرا دست انداخته بودند.با ش

 . شانیبودم.پر ی.عصبان ستادمیا

 شهینم  لیدل یتوددار و ساکت بود ول  یادیعمه ز ریآقا...درسته درسته ن دیگی چرا چرت و پرت م-
 دایکوتاهتر از اون پ یوار یمثل شما بود و حاال د یی.اون تمام عمرش خدمتکار آدمادیبش تهمت بزن

 بکنه چرا؟ نکارویا  دی.اصال چرا بادینکرد

 دفتر. نی نوشته تو ا نجای.انهی بب  دنمونویچون مارو دق بده..هر روز عذاب کش-

 تر شده بود. .لحنش آرام ستادیتخت را برداشت و مقابلم ا یرو دفتر

 یا همدمش شده بود عمو.تنه شدی م ترم یتر شده بود حالش وخ  ریگگوشه یل یاواخر خ نیا رین-
جاده و قبلش   زنهیشمال م ی...شبونه به هوامارستانهیب یفلجم که حاال از غم مرگ تنها دخترش گوشه

 ردنرشت آو   مارستانیتا خبرشو  از ب میخبر بود ی به خدمتکار.چند روز ازش ب دهیدفترو م نیا
روز   ستیتهران و االن ب میکرده بودند و خودش هم تو کما بود.منتقلش کرد دایتو دره پ  نشی.ماش

 . سیهس که ن

  نیمن شده بود ع  یباور کنم زندگ توانستمی .نمکردی نگاه م نیزم  ینامعلوم رو یابه نقطه   رهیخ
شد به دفتر جلد   دهی.نگاهم کشختندیری و اشک م خوانندی که گاه دختر ها م ییهاو کتاب  هالمیف

 یبودم.چشمانم را بستم.صدا دهیعمه د  ریخانم.من آن دفتر را بارها دست ن  م یقرمز دست مر یمچر
- عمه؟ یک هیشب -اونه،  هیشب یلی.»چشات خ دیچیپی خاص و باوقار داخل گوشم م یسردش و آن لحجه

 بابات« 

جواهرات لوکس   ن،آنیری مامان ش یهاو التماس  یباباعل یها،اعتراض یدر بچگ ستادنمیوا فالگوش
با او و نفرت چشمانش که تا مغز استخوانم را  دارم ید نی مدل باال.آخر  نیعمه و آن ماش  رین

مرد مقابلم بود که سردرگم نگاهم  اهیدو چشم س دمیکه د یز ی چ نیسوزاند.چشم باز کردم و اول
 کرد. یم
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  نیتو ا یدونی گندم ،م ریگاز ما ن دویام نیدفتر درست باشه ا نیتو ا یدرصد حرفا هی یاگه اگه حت-
 دخترم؟  یفهمیبه ما گذشته؟م یچ میچند هفته که دفترو خوند

  کردمیدر وجودم مرا به نفس انداخته بود که هنوز مقاومت م  ی.چه انقالبردی تا دستم را بگ رفتیم
 . دمی.دستم را پس کش

 .دیگی م یچ فهممی بود .نم  ن یریخانوم.اسم من آالس،آال..مادرمم ش  ستمیمن گندم ن-

 خانم گذشتم.  میمر یحرف از مقابل زار زدنها یرا از کنار تخت برداشتم و ب فمیک

 .شهیمعلوم نم  یز یچ شمیدختر خانم بدون آزما سی ن امی راحت  نیبه هم-

  یوانیسمت صدا برگردم در اتاق را باز کردم و همان لحظه مماس با نبات روبهرو شدم.ل نکهیا بدون
 و نگران به سمت داخل چشم داشت. زدیشربت را هم م

 ستادهیکه مقابلم ا یجز ترس از باور  دمیدینم  زیچ چی.اما من ه آمدی خانه م میمر یهاناله  یصدا
راست   توانستی نم نیشد و گنگ نگاهش رفت  طرف مادر ناالنش.نه ا  رهیبود.با چشم به صورتم خ

و    دمیرا چسب فمیک ینگاه آن دختر حکم مرگ را داشت که دسته  ری.طاقت آوردن زتوانستی باشد نم 
که  آمدی خانم م میبلند مر یها ناله یراه فرار گشتم .صدا یاو را پس زدم و با دو در جست و جو
تا دور شوم از تمام   کردمی را خرج م میداخل پا یهارمق  نیمحسن نزار بره ،برو دنبالش و من آخر

که تازه به دلم انداخته شده بود.از سالن بزرگ خانه گذشتم و مقابل عکس عمه مکث   ییترس ها
و   آمدیم  هاپله یمحسن آقا از باال یهادختر خانم گفتن  یلب »دروغه«زمزمه کردم .صدا ری کردم.ز

اش  که تکه یمرد جوان ینگاهها ر یشدم و از ز  اطی،وارد ح دم،یخانم.بدون نگاه فقط  دو میدنبالش مر
از   ییسمت رها دمیو دو دمیدم،دویپا تند کردم و باز دو کردی زده بود و با تعجب نگاه م نی را به ماش

 .امی زندگ دیکابوس جد

 محمد شاهرخ مرا تکان داد. یصدا

....نگران برمتیم یدادی کوچه رو م  قیدق ،آدرسیتا خونت بر  ادهیبارون پ  نیتو ا یستی ن وریمج-
 .یشبونه جا عوض کن  ی.شدمم خوب بلد شمینباش بعدا مزاحمت نم 
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  یکالمش را جد شی عطرش چشمانم را خمار کرده بود.آنقدر که ن  نیریش یو بو  نیداخل ماش یگرم
را    نترییرا به دست گرفتم.ادرس چند محل پا  امی و گوش دمیپنجره کنار کش یشهی .خودم را از شنگرفتم

 .  دیجد یها هیهمسا یشوم برا یاسوژه خواستمیداده بودم و نم

 بهتره. ینطور یا-

 مینگذاشته که صدا رونی را باز کردم ،هنوز پا ب نیپوزخندش دلم را لرزاند.دست بردم و در ماش  یصدا
  دینگاهش کنم منتظر ماندم.منتظر ماندم و باز منتظر.شا نکهی.بدون ادیزد.چه دردمند و چه نا ام

و صورتش را به    دیفرمان کوب یرو   یکه آخر سر،مغلوب مشت گشتی م دیحرف جد ای یدنبال جمله ا
اران نم نم دست داخل  ب ری شدم و در جهت مخالفش ز ادهیپ  نشی از ماش لیم یچرخاند. ب  گرید یسمت
  نیگاز ماش یکوچه  گذشتم و صدا چیراه افتادم. منتظر نگاهم کرد آنقدر که از پ  یلین  یمانتو بیج

 .یاز آنهمه دور  ختی ر نییخبر از رفتنش داد و دلم پا

به در اتاقم  یبود که فاط دهیغم بغل گرفته بودم.به هفته نرس یتخت زانو یرو   کمی حاال در اتاق تار 
خانه را باز کردم اول نشناختم اما بعد  یدر آهن  یناشناس دم در منتظرم بود.وقت  یزد،انگار مرد

نشان  تر یاهاش او را  در کارش حرفچرم  فیبه تن داشت و ک یجا افتاد.کت و شلوار رسم میدوزار
 ادمیعحب آن مرد را خوب  مت یزده بودم اما چهره رونیعمه ب  رین ی.آن روز به دو از خانه دادیم

 آمد.  شینگاهم کرد و با لبخند پ  قیبود.عم

 جان.  میعنبران و البته..... برادر مر یخانواده   لی.وکانیسمندر نیهستم مع نیمع-

 یی.انگار آن مرد داخواندی را م گذشتی که از ذهنم م  یبازتر شد .حتما او هم داشت فکر  لبخندش
 نبات بود و... 

 کردم.  اخم

 د؟ یکرد دامیچطور پ-

 کتش گذاشت.  ی قه ی یرا جلو دستش

چون اون روز که از   دیکردنت بود اما به اونجا نرس  دایپ  یبرا یادی ز یقانون یمن  مرد قانونم ،راهها -
 کردم.  بتی،به خواست محسن تعق یزد رونیخونه عمو ب 
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 . دیآنها را نخواهم د گرید امتیتا ق کردمی و چه ساده بودم که فکر م  دمیکش آه

 د؟ یخوای م یاز من چ-

 سوال بود. نی داشت.انگار منتظر هم   یلبخند کش دار  هنوز

 میریو شما رو به سالمت اگر که نه م  ریکه ما رو بخ  ی.اگر منف یرو انجام بد  DNI  شیسادس ،آزما-
 ماجراها.  یهیدنبال بق 

و مامان   یپدر مادر داشتم بابا عل حرفها بودم.من   نی.من خسته تر از ا کردمی نگاهش م ظیغ با
   انیسمندر نی و به نسبت همانطور سمت مع امیجا نم  چی من ه  زدیم ادی سرتق فر ی.در سرم آالنیریش

 داد زدم .

 .دمینم  شمی.آزمارمیجا نم   چی.هامی نم ییمن جا-

صورتش زد و با شماتت    یرو اطی داخل ح ی.فاط دمیکوب  شی جوابش نشدم و در را محکم به رو منتظر
   خیم  یرو زیآو   یاو را هم نداشتم.سمت  چادر رنگ  یهایهمدرد یحوصله  یسمتم نگاه کرد.حت

و من کالفه  آمدی م انیسمندر ن یبا مع شیهاصحبت   یو در را باز کرد.صدا  رفتی کوچک م اطیح
بود که   یا.امروز همان آخر هفته داشتی دست از سرم بر نم ایدن نیشدم.بس بود! چرا ا اتاقموارد 

و    یو  مرا منگ تا سر خاک باباعل مارستانیخانم را به ب  میو جواب مثبتش مر  میداشت شیوقت آزما
 کشاند.   نیری مامان ش

کرده بودم و   یرو ادهیز دیاز من نگرفته بود.شا یمحمد شاهرخ  سراغ  گریاز برگشت از شمال د بعد
که چرخش روزگار   ینه وقت یاچاره چینداشتم ،ه یااما من چاره  از حد زننده بوده شیبرخوردم ب

 شانیدایپ  خانهدرِ  ،یخانم با آقا محسن  جد مینبود که مر یمقابلم را خواهرم قرار داده بود.روز  بیرق
وقت در باشگاه را هم از دست  مهیشده بودم و حتم داشتم همان کار ن نیروزها  خانه نش نینشود.ا

  میمر یهایقرار ی و ب یتابی بود که جور ب  چارهیب  یفاط نیو ا  کردمی را در اتاق حبث م خواهم داد.خودم 
بود، پر بود اما   یخال ذهنم.شدندی به رفتن م یراض  نیو آخر هم با وساطت مع دیکشی خانم را م 

کرده بودم و   یحالم را بهتر کند.در سکوت خودم را داخل اتاق مخف توانستیکه م یز ی از هر چ یخال
 مو به مو از  بر شده بودم.  گریرا د یفاط یهاحت یتمام نص  گرید
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  ینجور یاونوقت تو ا م،یینه بابات مابگه نه  ادیب  یک یروز  هیتو کار خدا موندم.همه تو محل آرزوشونه -
ه حرف زد اما از اون اولم  عمت به دلم پشت سر مرد سی خدا خوبم ن یبه سرت...ا زنهیم

 بود...  یحال  هینشست،چشاش 

 یآشنا ریکه تصو دادمیم ر یهدف شبکه ها را تغ  ینشسته بودم و ب ونی زیمقابل تلو تفاوتی ب
 محمدشاهرخ از مقابل چشمم گذشت.

 ...کردی فکشرشو م  یک-

در رفت و    ونیزی تلو سیرنویکه مدام در  ز  یتر یاردو در قطر شد.ت یمدت چند ماه راه یبرا یمل میت
  یرو فیو او ک دادندی تکان م  نی دورب  یبرا یکه خندان دست شیهای میآمد بود،خودش بود و هم ت

  یدرونش چه آشوب دانستمیزد.لبخند به لب داشت اما فقط من م نی سمت دورب یدوش چشمک 
مادر و پدر   داشدنیتا پ  اشی رفتار ناگهان   ریاز تغ ز یمه چبه ه گریشک داشتم .من د ،البتهاست
  یکه برا یبود سمت شمال و تالش  دهیشک داشتم.فکر پر کش زیبه همه چ گریبعد از سالها د  امی واقع

که حاال اگر   ییآال یمن بود؟برا  یبرا شیصحبت کردن با من داشت.آن حال خراب و آن همه تشو
طاهره خانم و حاج اسد فراتر رفته بود و  یتیبه او فکر کند.کار از نارضا توانستی نم  دیبخشیم هم
 عشق ممنوعه! گفتنیبود که م  نیهم دیشا

 افکارم را پاره کرد.  کردی که پشت اپن داشت کاهو خرد م یمعنادار فاط  یصدا

 . شدمی م  یاقیوامونده...منم بودم  کنهیم میدختر کش یچه خندهها-

  ریتصو ی.چشمم روساختیرا بلند کرده بود و  شمرده شمرده کلماتش را ادا م  شیقصد صدا از
اما با   ی.جدکردی که  داشت با محمد شاهرخ در مورد اردو مصاحبه م ینشست و خبرنگار  ونیزیتلو

  فتقلبم باال گر تمیهم ر یاشهیو آن سد ش یطوالن یاز همان فاصله شدی .باورم نمزدی لبخند حرف م
حرف از   یکالفه بود که با ناجوانمرد یکه از او داشتم مرد یر ی تصو نیبغض کرد.کاش آخر میو گلو

زنگ در   یحرف زدن با من و رفع آنهمه کدورت.صدا  یتا آن همه تالش برا  زدیجبران و دکتر زنان م
  نیمع دیبا دمیفهم  فونیآ یگفتنش پا انیو جناب سمندر یشدن فاط دی بلند شد.از سرخ و سف 

داشتم و جز اندام و قدمان انگار   ییبای.خواهر ززدیچشمانم زنده لبخند م ینبات جلو  ری باشد.تصو
  یداشت و من نه.چشم چرخاندم رو یکه او از کودک  ی.بجز بخت و اقبال میبهم نداشت هیشب یز یچ

که   یطبه فا توجهی ب را خاموش کردم و  ونیزیمحمدشاهرخ مقابلم.کنترل کنارم را برداشتم.تلو ریتصو
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مبل   یگل انداخته بود،از رو حتشی و باز نص کردی در سر م یرفتن پا یگلدارش را برا دیهول چادر سف
 دست دوم بلند شدم و وارد اتاق در را محکم پشت سرم بستم. 

 

ها به راه بود.در  پله  ری که داخل اتاق ز یاخفه  یو پچ پچ ها آمدی م نی ریمامان ش یهاه یگر یصدا  باز
سال سن  یاو خورده  ستی بودم که ب ییو در جلد آال رفتمیراه م میهای کوچک کودک یخانه 

 بود. ی عصب   یمیقد یچوب  بازمه یکالفه از پشت در ن   یبابا عل یداشت.صدا

 و بفهمه.. قتیزن، اون بچه حق داره همه حق ادی خدا رو خوش نم-

 سبز چرک کنارش.  وارید یرو  دیکوبی کالفه مشت م ی بابا عل و دادی بخدا قسمش م نیری ش مامان

زن و   نیا  یپا ینبودم که از وقت  شونینا آروم و پر نقدریکرد ا غی دار شدن و دربه واهلل  خدا ازم بچه -
از خدا و   ترسمی زن م ترسمیخونه باز شد خواب راحت به چشم ندارم.م نیمعصوم به ا یاون بچه 

 .ترسمی م غمبرشیپ

 دختر منه دختر ماس..  ،آالیفهم یچرا نم  یمن مادرم عل-

بردم و با نوک انگشتانم در را به سمت جلو هل دادم.وارد اتاق که شدم نگاه هر دو سمت    شیپ دست
و   میرفت  نیری را به تن داشت که با مامان ش یاهمان ژاکت سورمه ی شد.باباعل  دهیمن کش
دماغش   نیگلدار کوتاهش.ف یهمان روسر  نیری و مامان ش میبود  دهیخر  ابانیرا از سر خ  شیکامواها

  یتمام سن دختر  یجفتشان تنگ بود.اندازه یگرفت و سمتم لبخند زد.چقدر دلم برا یبال روسر  بارا 
 شیصدا   کردی نگاهم م یبا شرمندگ یبودن را تجربه کرده بود.بابا عل  بی و غر ییکه تا حاال تنها

 گوشت تنم را سوزاند. 

 حالل کن دخترم..حالل کن.-

 زیگذاشتم.همه چ میهاگوش  یکه با عجله دو دستم را باال کردی گوشم را کر م شیصدا یاکو
.سمتشان دست  ی.بغضم گرفت از دور  کردی را در خود حل م  یو بابا عل نیری و مامان ش دیچرخ یم

 یآال.وقت زدی م میصدا یشکم کرد.مثل همان بچگ عمه از پشت سر خ ری ن یآشنا یدراز کردم که صدا
  متیگران ق یهای آمده بود و با خود از آن خوراک  دنمیبعد از مدتها د یعن ی زدیم میصدا  نطوریا

را    یبزرگسال بودم و شور و شوق همان بچگ یمحل کارش آورده بود.در جلد آال  نینش انیاع یهابچه 
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 یهااش دهانم  باز ماند.لباس صورت مچاله شده و سوخته دنیداشتم .با ذوق سمتش برگشتم و با د
پر گل و کصافط بود و دستش را مقابلم دراز کرد.چشمانش کامل به   اهشیسرتا سر س شهیمثل هم

عرق   یهاسر از بالشت برداشتم.دانه دمیکه کش یغی و ناالن باز اسمم راصدا زد.با ج  زدی م یدیسف
 یدورم را با دست جمع کردم و عرق رو یرها شده  یکرده بود.موها  سیپشت گردن و بالشتم را خ

نکرده  داریو رضا را ب یغرق بود و چه بهتر که فاط  یکی را گرفتم.خانه در سکوت و تار امی شانیپ
کم بود اما که  یاسرم غرق شدم در گذشته  یبه سقف باال رهی بالشت گذاشتم و خ یبودم.دوباره سر رو

 .رفتمی بعد از مدتها سر مزارش م دی.بادمشیدی م دیخوش .با

  ایبودم  دهیمن لباس کم پوش  ایبود   یهوا رو به سرد دانمی .نم سوزاندیسرما تا عمق پوستم را م سوز
 ی.صدازدندیخنجر به دلم م بی عج برگی و   درختان بلند و ب  یابر  یبود؟هوا  نیخصلت قبرستان ا

.در  گذشتی از نظرم م شبیو مدام کابوس د دیچی پیژنده پوش کنار قبرش داخل سرم م یقران مرد
من  شبی.آنهمه شکوت و جالل ش با کابوس دانیسمندر ریقبر را خواندم.ن  یاسم رو گریدل بار د

آتش   یخاموش یعشق را بهانه کرد برا یکه  روز  یساکت و کم حرف  شهیهم ری چقدر فاصله داشت!ن
سنگ  یوداشت که ر  یلیفام هیحاال  یکرد.از اسم و رسم پدر  یها باز  یل یخ یو با زندگ   شانشیپر دل

محروم شده بود و  انی سمندر یاز قبر خانوادگ  یپدر که حت یدردانه زی اش نقش بسته بود.عزقبر تازه 
سر قبرش و قرآن   ینشسته باال یبا کاله سبز تور  یرمردی آخر حاال پ ستگاهیا نیپرت در ا یاگوشه

گاه و  یهاو نبودن ودنو قانع بودم به همان ب دمیدیاو را تنها همخونم م  یکه روز  یو من  خواندیم
در   دیگرفتم.شا رمردیپ یپول جلو یام بردم و اسکانسشده بود.دست داخل کوله  بشیگاهش،نص یب
دور تند خواند و با   یاائت کرده .حمد و سورهقر یاز عمه فاتح یادیچهل روز تنها او بوده باشد که  نیا

قبر آنطرفتر از من  دور گشت.دوباره    نداز جا بلند شد و لنگ لنگان با هدف چ  وبشیمع  یتعلل در زانو
برداشتن سهم حلوا از زن  یچند پسر بچه از کنارم برا  یبدو بدو ینگاهم رفت سمت اسم او و صدا

آن موقع هم  یابر  ی.دلم گرفته بود و هواردی سنگ قبرش بگآنطرفتر هم نتوانست نگاهم را از  یکم
اما   تی گله، شکا یحرف دارم که بزنم کل   یکل میای ب یوقت کردم ی آشوب. فکر م نیبه ا  انداختیچنگ م
سنگ قبرش و با   یرو دمیکش  آمد؟دستی نم ادمی میهای ،دق و دل میکدام از حرف ها چیچرا ه
 با بغض گفتم: زدی م رونیکه از ته حلقم ب  ییصدا

 چرا؟ -

 . دیچشمم چک  یاز گوشه  یاشک قطره
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چه   ،بهیمحروم کرد امیواقع یعمر منو از داشتن خونواده  کیتو از محسن  ینهیبخاطر ک -
در   یو شاد کرد  نیریبود ؟دل مامان ش یو محسن بودم؟گناه من چ میحاصل عشق مر ؟چونی جرم

محسن   نکه یبه جرم ا ؟فقطیبردی مادرانش لذت م یهاآهش از ناله  ؟ازیدی عوض..دختر عموتو د
منو جلو  یسور  قتیاون رف ،بایومدیم دنمید ریبه د  ری،دیکردی م یمحل رد؟کماونو انتخاب ک 

 ؟ یکرد کاری چ ؟تویکرد کاریعمه چ  ریچون دختر عشق سابقت بودم؟ن  ن،چرای اسد بد کرد یخونواده

و مامان   یداشتم.به بودن کم بابا عل ینقل یکه تو اون خونه یت کم بودم به خاطرا  یکه راض من
توش   زویو همه چ یدفتر گذاشت ه یو  یبودم خوش بودم ،رفت  یراض  ایاون خندها اون شاد ن،بهیریش

 عمه؟آره. ررین  یبار گناهاتو کم کن یخواست  ینطور ی؟اینوشت

پاک کردنشان  یتالش هم   برا یاو من ذره کردی م سی اشک پشت سر هم صورتم را خ حاال
 سنگ دراز کش خم کردم. ی و خودم را رو  دمیسنگ قبر سردش کوب ی.با کف دست روکردمی نم

و   یبا هممون .با باباعل یبد کرد یل یخ ی.بد کردشهی عمه، بخدا بار گناهات کم نم شهیشه،نمینم-
با من با   یرفتن.با دختر عموت بد کرد ای ناز د یکه با عذاب وجدان و ناراحت  ی بد کرد نیری مامان ش
 خودت. 

 که سمتم دراز بود ،چشمانم را بست.  یو دست زدیم  یدیکه به سف یو چشمان شبیکابوس د ادی

 راحته؟ یکرد  شه؟فکریکنم؟م ؟ببخشمت؟حاللتیتو خوابم که چ یای حاال م-

شدم.اشکم بند آمده بود.با پشت دست تند تند   رهی آنطرفتر خ  یکم  نیزم ی نامعلوم رو ینقطه  به
 رو کردم .  ی،جد کردی بارم م  کهیکه ت  ییام را گرفتم و سمت قبرش مثل همان وقتاگونه یسیخ

  ی،بابا عل  دمت ی،بخش یاز خون پدرم کردمی چند سال که اسم عمه روت بود و فکر م  نیبه حرمت ا-
 امهی بق  نی،برو بب ستمیشتم اما تنها من نداد ،من از حق خود گذ ادمیخوب بودن و بخشش و 

 ...میببخشنت؟محسن،مر توننیم

 

  ییآشنا ی شده بود که صدا یکنارم خاک نیزم یکه رو  یاو دستم رفت سمت کوله  دمیکش یبلند آه
 تنم را لرزاند. 



 را باور کن  طانیش

281 
 

 .پرسمی سوال و م نیچرا؟....من هر روز ازش ا یازش بپرس نجایا یتو هم اومد-

بغل زد و کنارم نشست.   ری را ز اهشیخانم چادر س می!مرستیک دانستمیپشت سرم نگاه نکردم.م به
 سنگ قبر مقابلمان. یام گذاشت و  دوباره چشم انداخت روشانه  یسمتم لبخند زد و دستش را رو

 ... شهی..هنوز باورم نمکتری نزد بهی مثل خواهرم بود.از ط -

 را سمت من دوخت و فقط نگاه کرد.  سشیرا خورد.نگاه خ  حرفش

زن فرق داشت   نیرا داشت اما رنگ نگاه ا میهوا شد،یعاشقانه دوستم داشت ،نگرانم م نیری ش مامان
 پر از درد بود پر از خواهش.

 را گرفت.  دیام  چکگونه یکه   ناغافل رو  یام و با انگشت وسواس  اشکگونه  یآمد رو دستش

حق داشته   دیکرد و لب باز نکرد.شا هیهام گر هیهمه سال کنار گر نیتنمو ازم جدا کرد.گندممو!ا یپاره -
که  کنمیاونقدر صبر م کنمی اما...اما صبر م میبودی مراقب م شتریب  دیبا دیشا ی از ما متنفر باش  یباش 

 بار از زبونت بشنوم. هیکلمه مامان و به بار فقط 

  یهق هش را باز کرد.نگاهم رو نیی و با سر پا دیصورت کش  یامانش نداد که چادرش را جلو بغض
  ستمیمن از شما متنفر ن  می.خواستم بگودیلرزیکه م یاافتاده یهااصل ژاپنش بود و شانه  یمت یچادر ق

 گفت.  گرید یز یچ ارادهی اما زبانم ب

 بودن.  یخوب  یآدما نی ری و مامان ش یباباعل -

کرد سمتم لبخند بزند.در    یاشکش را گرفت و سع یسیصورت کنار زد و با دستمال خ یاز رورا   چادرش
 .باز دستم را گرفت. زدی چشمش تو ذوق م یرفته بود و چروک گوشه   لیتحل  ش ییبایمدت کم ز نیا

سپرد که اوالد  یکه تو رو دست زن مرد نهیببخشم فقط بخاطر ا رویروز خواستم ن هیروز ، هیاگه -
 اوالد نداشتشون. ینداشتن و تو براشون شد

کنارم چنگ  یو باز  به کوله   دمیراه افتاده بود.دماغم را باال کش امی نیسوز سرما و  اشک آب ب از
با   دهیترس چارهی و فکر و فکر.از جا بلند شدم.زن ب ییو تنها خواستی زدم.وقت رفتن بود.دلم اتاقم را م

 . ستادیایگردنم م  یکوره کوتاهش تا جا ی.با کفش هاستادیگرفتن دستم مقابلم ا من بلند شد و با
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هنوز   یدونی چند سال و تو دل من و محسن تموم کن...م نیحسرت ا  ایا،بیبا ما ب ا،گندممیبا من ب-
 همون سالها دست نخورده مونده.  نیاتاقتو دست نزدم،ع

 .دیلرز یدستم م ی.دستان سردش رودیباری و التماس از نگاهش م زجر 

 دارم.  موی خونه زندگ د،منمیدار گهیدختر د هیشما خودتون -

زهرا  یخودشو داره،تو رو قسم به خانم فاطمه  یمادر و پدر هر چقدر اوالد داشته باشند هر کدوم جا-
  ،نباتیکنم،محسن پدر  ینکردم اجازه بده حسرتش به دلم نمونه اجازه بده برات مادر  یکه برات مادر 

 . ایخواهرت باشه.با ما ب

آورده بود و نگران به  رونیب شهیسر از ش  یبلند مشک یکه عقب شاس دمیدینبات را م ابانی ور خ ان
 یهانک ی پشت عتکه داده بود و از  نیبه ماش نهی و آقا محسن دست به س کردی مادرش نگاه م

 هم مشخص بود چشمانش سمت ماست.  اشیدود

 . فتمیبه پات ب یخوایالتماست کنم م یخوا ی؟میبنداز  نیمادر دلشکسته رو زم  هی یرو یخوای م-

زن  نیسرتاسرا وجود ا ای.خدادمیکه وحشت زده او را گرفتم و خودم را عقب کش  شدی خم م داشت
 خرج کند.  شیرا برا شیهااشتند مادرانه که نگذ یخواهش بود و عشق.عشق به فرزند

 باشم.  یمزاحم کس خوامی من..من نم-

 بهت سمتم آمد و دست پشت کمرم گذاشت،  با

و دل پدر    ایساله رفته..ب نیکه چند یااون خونه  یتو شاد یادختر اون خونه ،،تویینگو، تو تاج سرما-
 گندم. ای و مادرت حسرت به دلتو شاد کن.با من ب

و غم   کردی م  شی دلم را ر سشی . .چشمان خزدی ملتمس   و اشک انگار با من حرف م یچشمان  با
  کی ری با آنها ز ینبودم اما زندگ  ی.به آنهمه عذاب و زجرشان راضدیکشیخنجر به دلم م شیصدا

 نیحرفشان هم شدندی م یو هم صحبت فاط آمدندیه م .هر دفعه در خانشدی سقف حتما راحت نم
که   ییتمام وقتها یفکر کرده بودم به اندازه ینبات راحت نبود.کل ی.خواهر خواستندی را م  نیبود.هم

.چشم از نگاه خوردی به فرق سرم م یدیبا نا ام یااما هر بار در بسته شدمیدر اناق حبس م  ییتنها
گرفته بود.من  شیچادر سمتم پ ریگرفتم و نگاهم سمت دست لرزانش افتاد که از ز اشی باران 
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را انکار کنم .انقدر خودخواه  دهی ،آنقدر خودخواه نبودم که عذاب مادر تازه به فرزند رس توانستمی نم
آن عشق  یمالک اصل دیکه شا یکه نافرجام ماند و  خواهر  ینبودم که به خودم فکر کنم به عشق

که قرار بود انجام   یمصمم کرد در کار  دیچک نییپا دیخانم نا ام میاز چشمان مر ی.قطره اشک شدیم
  دیکه از هم خونم بودند.با دادمیم ی با کسان  ی.به خودم فرصت زندگ دادمیبه آنها فرصت م دیدهم.با

دم و نه از   تجربه را نه از خو نیا دیدارد؟با یکه از تو هستند چه حس یبودن در کنار کسان  دمیفهمیم
و دستش را   گذاشتمسمتش  یمردد بودم اما سست قدم می..هنوز در تصم کردمی م غیآنها در

.از آنور محسن آقا به طرف ما  د یگرفتم.ناباور با چادر اشکش را پاک کرد و مرا محکم در آغوش کش
خانم مرا از آغوشش جدا کرد و با کشدن دستم سمت    میشده بود.مر ادهیپ نی و نبات از ماش  آمدیم

هم برساند.سرم. را  اوخبر خوش را زودتر به  نیا خواست ی آن دو آقا محسن را صدا زد.حتما م
را از چشم  اشی دود نکیخانم چشم چرخاند.ع میمن و مر نیب یانداختم.با ناباور  نییمقابلش پا

اشک   ختنی نظر زن و دخترانش با ر ری تا مبادا ز شردفیگرفت و پشت به ما با انگشت چشمانش را م 
قا چند سال از او بزرگتر  یشد .دق  ادهینبات  پ  ن،ی ماش کیجلوه کند.لبم را گاز گرفتم.نزد فیضع

 .من و او...دمیدی را هم نم یروز   نیخواب همچ  دیمحو زد و با بغض مرا بغل زد.شا یبودم؟لبخند

و نبات دنبال   زدی و حرف م گشتی ا شور مدام به عقب برمخانم ب میخودم مر یبه خانه   دنیرس تا
.سرم را  دادیو سر تکان م  کردیعقب را نگاه م نهییو محسن اقا از داخل ا گرفتی مادرش را م یحرفها

  ی.ذهنم بد یباری .باران مدمیکشیبخارش م  ینامعلوم رو  یداده بودم  و با انگشت نقش شهیش یه یتک
را   شیدر کنار محمد شاهرخ بودم.چقدر دلم هوا  شی که  چند روز پ ییایسمت  در دیپر کش یمعن

 .. دادی م  یخوب ی .چقدر نبات  بودمی.دماغم را باال کشزدی پر م  شیکرده بود و دلم برا

 

 یبه خانه  یاساک و رفتن از خانه نیفقط  با ا رمیتقد  د،انگاریساعت هم نرس  کیساکم به  بستن
چشمم رژه   یو بغض رضا جلو دی چ یپی گوشم م یتو یفاط  یها نی ف نیهنوز فگره خورده بود. گرید
 هچنگ انداخت تا به قول خودش سرم را ب یحت ی؟نه انگار که به هر نص رفتمیقندهار م  رفت،مگریم

 . اوردیراه راست ب 

توجه و   ر یمدام ز ینبود.نه وقت ی عنبران همانطور که انتظارش را داشتم کار آسان  یبا خانواده   یزندگ
که   یامثل محسن آقا را بهمراه داشتم.در خانه  یجد یخانم بودم و تبسم مرد   میمر یهاقربان صدقه

را  یخواهر   یها نونو هر روز تکرار کنم او خواهر کوچکترم است و قا نمیمجبور بودم مدام نبات را بب 



 را باور کن  طانیش

284 
 

اما مدرن  یمیقد یبه بودن من در آن خانه یدست و پا شکسته مرور کنم.انگار او هم چندان راض
و او با اه و  گذراندمی گندم را از نظر م یم یخانم اتاق قد می داشتم با مر یخودش وقت ینبود و به گفته
  ؟بعدیعکس مال چه  مناسبت دامک ایبوده  امی کدام عروسک مال چند ماهگ دادی م حی افسوس توض

 یبه در ورود هیبا لبخند تک نهینبات بود که دست به س نیرفت، ا رونیتلفن  از اتاق ب یاز صدا
چشم را  رتریگنفس  اشییبا یاش را رها کرده بود زآمبره  یموها ی.حاال که بدون روسر  ستادهیا
 .کردی م دازصورتم را بران میلبخند داشت و نگاهش مستق شهی.مثل همزدیم

 کرده... فشونیاز برم حداقل هزاربار برام تعر کنهی م فیکه مامان تعر یینایتک تک ا-

 مقابلم. نیتریکوچک داخل و یزدم و دست بردم سمت خرس عروسک  یجان   یب  لبخند

 . دنیبابا مامان خوشحالن..باالخره به آرزوشون رس نهیا ،حداقلشیینجایخوشحالم ا -

خوشش    ادیخواهر بودن.حتما که او هم ز یسرد بود برا ادیبلند نکردم تا سمتش نگاه کنم . ز سر
خانم با تلفن بغل گوشش   میبعد از سالها عشق پدر و مادرش نسبت به او نصف شود.مر ادینم

 برگشت،سمتم لبخند زد و دستم را گرفت. 

 خودش. یشده برا ی...خانوم شی نیبب   دیآره با-

 ادیچقدر ز  امی زندگ  یبرا ری حجم از تغ نیگذاشتم و فکر کردم ا شیرا سر جا یعروسک  خرس
خانم جوان در کنار آقا   میساله که بغل مر کیگندم  یشد به عکس رنگ و رو رفته دهیاست.نگاهم کش
انتظارش   یاه یس یچه روزها ندهی در آ دانستی .اگر مدیخند ی معصوم و پاک م  رتریپ یمحسن و مرد

 . شدیخشک م شیهالب  یحتما خنده رو کشدی م ار

حاال خاتون   میمطعلق به من شده بود و بعنوان دختر بزرگ محسن و مر اطیاتاق رو به ح ن یبهتر
شدن گندم داخل   دایخبر پ دنی چ یخانم هم به جمع قربان صدقه کنندگان من اضافه شده بودند.با پ 

  لیاماز ف  یکه هر از گاه کس رفتمی فرو م یر یدختر جوان سربه ز کیدر نقش   شتریب  دیحاال با لیفام
به   رازی پدر و مادر آقا محسن را هم از ش ی.حتآمدی دختر ربوده شده آنجا م دنی د یبرا یو مادر  یپدر 

و    کردندیآنهمه آدم بزرگ و کوچک که با عشق نگاهم م  نیبود که ب  یو چه حس نا خوش  دیآنجا کش 
بود و محسن   نمخا  میمر میخانم برا میداشتم.هنوز هم مر یبی هنوز احساس غربه من محبت داشتند  

  میپر شور مر یهاو در برابر قربان صدقه  کردمی نگاه نم شانیهادر چشم میمحسن آقا،مستق میآقا برا
و او از   دمیدی خانم م میمر یپاها  ی.هرشب قبل خواب سرم را روکردمی کوتاه اکتفا م  یخانم به لبخند
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شوق و شور    دنیبودنم با د  امن .عذاب آنج یهاطنت یبه ش  دیرسی و م گفتیم  شی خاطرات نوجوان
تو   یبرا دونمی »م دینالی و با بغض م کردی را نوازش م   مید؟موهایارزی خانم م  میدر وجود مر یزندگ

گرفته  اد یکه تازه همون وقتا  ،مثل یتا باالخره مامان صدام بزن   کنمی هم سخته،اما اونقدر صبر م
 یپر شور زن باال یدر برابر حرفها منتمام جواب  «ویدیخندی ما ما و بعد غش غش م یبگ یبود

 بود که چشم ببندم و خودم را به خواب بزنم.  نیسرم ا

 

  ماندمی خانم آنجا م میمر یهای که با نگران ییبرقرار بود و روزها  یمن و فاط نیو آمد هنوز ب  رفت
عنبران  یبه خانه  یزود به زود آمدن فاط دانستمیو خوب م کردی ام را تازه ماز دست رفته یقوا یکم

چشم  شی پ خواستی م شتریگذشته است که ب یهای نگران نیخانم نشات گرفته از هم  میبه دعوت مر
 یو انگار از همه کردی سال آخر بود و عصرها در شرکت پدرش کار م یخودش باشم .نبات دانشجو

و معموال بحث آخر شب پدر و دختر در مورد بازار ارز و صادرات و    آوردیاب کتابها هم سردر محس
شه با لبخند داخل  یرا به خاتون هم  زی م یظرف رو نیآخر حوصلهی .ب گشتیم زها ی جور چ  نیاوراق و ا

هنرجو داشتم  یرفتن به اتاقم،فردا باشگاه کل  یوسط سالن شدم برا یهاپله یآشپزخانه سپردم و راه 
بودم مثل نبات که با سن کم داخل شرکت پدرش   یک یاالن  دیشا گشتی برنم امی و اگر ورق زندگ

 خودش. یبود برا یکس

 

خبر از من   یخانم هربار ب  میکه مر ینی و سنگ کیش یهابودم و به لباس  ستادهیکمد اتاقم ا مقابل
صلوات طاهره خانم کار   یرفتن به سفره  ایآ دانستمی و نم شستندی دلم رخت م نگاه کردم.در    دیخریم

سفره    یاکه طاهره خانم زنگ زده بود و زنان خانه را بر شی نه؟اما از چند شب پ  ایاست  یدرست
او   یزننده یها نیبار نرفتن سرباز بزنم.هنوز توه رینتوانستم از ز یابهانه  چی دعوت کرده بود،با ه 

شرکت هم نرفته   ی.امروز حت کردیبود و ذوق نبات از چند روز قبل در انتخاب لباس سستم م  سرم یتو
هم رفته.آه   شگاهیصورتش معلوم بود آرا  یو صاف شیابروها ری ز یز یبه خانه برگشت از تم   یبود و وقت

 نیاز رگال برداشتم.ا یدیسف زیر یهابا گل یاسورمه یمه یتفاوت دست بردم و لباس ن یو ب  دمیکش
کوتاه و دامن چاکدار و   نیدر ج شدی من خالصه م یهالباس   شتریمن نبود و ب یقه یها سللباس 
و   نینشدختران خانه هیشب شتریها ب لباس  نی.کال با بلوز و شلوار راحتر بودم و حاال با ا مهین یهالباس 
  یابه لباس سرمه  ی. دستبافتیرا م  شیاهای مناسب  رو یشده بودم که منتظر خواستگار  یر یزسربه 
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 دادمیو اجازه م رفتمی م دیمقابلم.با یشدم به آال رهیخ  نهیی و مقابل آ دمیکش اهی س یبا ساق جوراب
که   کردم؟باالخرهی تا آخر از آنها فرار م ایست؟یعنبران ک یده خانوا  دیبداند دختر جد میسل یخانواده 

شد از   نی سنگ امنهیشد،سی معلوم م زیکه  همه چ ندیای نبات ب یقصد کردند خواستگار  یچه؟اگر روز 
که  در  آغوش پسر مشهور   یپرشور  یدور نبود،انگار سالها فاصله داشتم با آال د یکه شا یشب یادآور ی

نشان   یانگشتر دستم که روز  یخال ی.به جاگرفتی کل خانه را م شیخندها یو صدا  شدی شهر حل م 
 یها  یسرخوش  یبرا دیکشی نه؟دلم پر م  ای.از اردو برگشته بود دمیمشهورم بود دست کشمرد 
درارش.چشمانم را بستم و قلبم را در مشت فشردم،چه نا آرام  حرص  یهاو کل کل زشیآم  طنتیش
 ! زدیم

** 

دور  یااو که چطور حرفه  یرهی ساتن ت یروسر  ریبود و ذهنم درگ ابانینبات چشمم به خ نی ماش داخل
خودش    نیبود و ا ییمعلوم نباشد.خوب بود که او هم مانتو شیاز موها یبود تا تار  دهیچ یسرش پ 

کردن از   یدختر خوب دلبر  نی.اشدی محسوب م یقوت قلب   یخانم چادر  م یبودن در کنار مر یبرا
 . آمدیخانم م  میمر یرا بلد بود.صدا میسل یخانواده 

 ..یجور  نیآال جان..ا یآموزش رانندگ  یکم بر  کم دیتو هم با-

بار چندم عرق کف  یو برا آمدی بود که از من خوششان نم یزبانان ی م شیو تمام فکرم پ زدی م حرف
 . دمیبلندم کش  اهیس  یرا به مانتو میدستها

** 

که سر از مجلس   یبار  نیو دوم رفتمی صلوات م یسفره   کیبود که به   یبار  نی اول نیتمام عمرم ا در
که هر کس با وسواس   متیگران ق یدر لباس ها دهی محجبه و  پوش ی.زنان آوردم ی در م  میزنان سل
  جلسم  یخانم و نبات باال می.با مر دیکشیم یگر یچادرش را به رخ د ای فیک  دیمارک جد ایطالها 

  گفتیزن روضه خان را که مسئله م یو از شدت استرس صدا  نییو سرم پا مینشسته بود
که مقابلمان  سیان یدرهم طاهره  خانم بود و چشم غرها یاخم ها ری.تمام فکرم درگدمیشنی نم
 دستش را سمتم گرفت.  یو با ناباور  ستادیا

 نه؟ یدختر گمشدتون ا-



 را باور کن  طانیش

287 
 

 خانم واضح اخم کرد و طاهره خانم زودتر به خودش آمد.  میمر

 . دییشروع کنن بفرما خوانی اومدن م تو حاال،حاج خانم  دییبفرما-

شد اما  رانیح  دنمی.نفس با ددیی از نفرت دندان سا یزد و سمت من با چشمان  ینبات لبخند سمت
  سی عمارت کنار ان یبا ترس و مبهوت سمت مادرش نگاه کرد.از در ورود  یلیو ن  دیمرا در آغوش کش

 من بود . یهنوز رو رانشیو ح  نیاما همچنان  نگاه سنگ شدمی رد م

 .دهیو نشن دهیند یزای به حق چ-

 ستادیراس مجلسه مقابلمان ا ی صندل  یدستش از رو  یتنها تاج الملوک مهربان بود که با عصا  وباز
بزرگ را که پهن   یتعارف نشستن کرد.سفره   یخال یهای صورتم مکث کرد و با لبخند به صندل  ی،رو

 دهیشک می خانم با عشق برا میافتاد که مر یشد .چشمم به ظرف آش دهیآن چ ی کردند انواع غذاها رو
برده   یو استرس درونم پ دهی.حتما او هم به صورت رنگ پر کردی بود و سمتم گرفته با لبخند نگاهم م

ر مار دهانم را ببرم که کردم طعم زه یدر دهان سع یبود.ظرف آش را گرفتم و با گذاشتن قاشق
چرخانده   شمکرد.چندبار در مجلس چ زارمیطاهره خانم کال از خوردن ب  نیو سنگ  یچشم ری ز ینگاهها

  نیی ورود سر پا یداخل آشپزخانه بود و لحظه  یبا طوب  ن ی.نسردمیند یاز سور   یبودم و با تعجب اثر 
خانم   میشرمنده داد و من آرام جوابش را  پاسخ دادم.از پچ پچ ها حتما نسبت مرا با مر یسالم
که  محرم اصرارم   قبل.حتما انتظار داشته مثل کردیبود که متعجب  از آن سر سالن نگاهم م دهیفهم

پوست   دیزدم و از دختر سف یبزارم.تلخند  انشی که به آب داده بود باز هم در جر یبود بعد از دسته کل
که بدون پاسخ   اشی مقابلم رو گرفتم و خودم را مشغول خوردن نشان دادم.بعد از چند تماس تلفن 

بودن در   گر یکردم اما د یباز  مبا ظرف آش  ی.کمآمدیتا حاال حساب کار دستش م دیکردم با شیرها
ات کار من طاهره خانم  به نب گاهی گاه و ب  یطلبکارانه و تعارف ها ینگاهها ری خفه ز یآن فضا

 خانم کردم.  میرو به مر امیدست فی نبود.بشقابم را کنار گذاشتم و با برداشتن ک 

 سر بزنم. مای از ن رمیم-

 گره افتاد. شیرا باال گرفت و مشهود ابروها  سرش

 ..یمدت پرستارش بود هیکه  ؟همونیپسر سور  ما؟آهاین-
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  نیاز ا تریقو  یل یمادرانه خ ینگار حسهاکرد و نگاهش را دور چرخاند ا یرا تکان دادم و او تبسم  سرم
 حرفها هست.

 .می فقط زودتر برگرد که رفع زحمت کن  زمی برو عز-

نگاه سرد  ریچند زن کنارم را دور زدم و از ز اطیباشه باز و بسته کردم و با احت  یرا به نشانه  چشمانم
 رونی ب یسرم گرفتم و نفس بلند یزدم.دست رو رونیو طاهره خانم از آن عمارت خفه ب  سیان

را   جرهنشسته مقابل پن یمایرا دور زدم و از همانجا ن  کرد؟حوضی دادم.چرا داخل سرم گمب گمب م
  یکه ورود نینسر یاخمو ینگاهها ریدست باال داد.متعاقبش دست باال  آوردم و از ز میکه برا دمید

 ت گذشتم.تفاو یبود، ب  ستادهیا یسبز  یبا سبد یساختمان کنار سور 

گرفته بود و  یدرست میباالخره  تصم مایمرا سر ذوق آورد.انگار ن لیو تکم  یهنر  یآن تابلوها دنید
شده   ینقاش یگالر  هی.اتاقش شب دادی زنده هر چند کم نشان از آن م یتابلو با رنگ ها نیچند دنیکش

بار   نیاول یخانه برا نیورودم به ا یبزرگ با انواع سبک ها از لحظه  یبود که دور تا دورش تابلو ها
 . زدیم  ادیکه فر یااز چهره رهی ت  ییآورد.زل زده بودم به تابلو میلبخند به رو

 به پنجره؟   یبست  لیدخ-

 مقابلم. یصورت مرد در تابلو یاهیس یرو  دمیکش دست

 . ویو نی عادت کردم به ا گهید-

 کنار. یسمت تابلو رفتم

 .یدار  یحق زندگ هیبق یاندازه رون،توامی ب ،بزنیخوا ی م نطوریخودت ا-

 کم کم،....همراه الزم دارم.  شهینم هویتو فکرش هستم اما -

 پشت حرفش فکر نکنم.  یکردم به معنا یسع

 .؟یزن ینم  شگاهینما هیچرا -

را تکان داد و سمت من آمد و   لچرشیآن نشستم.و یو سمت تختش رفتم و لبه دمیپاشنه چرخ  یرو
 حرفم را گرفتم.  یمن ادامه
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 کجاس؟  اتشهی..همراه هم-

 ؟ یدونی که نم  یستیمن در ارتباط ن قیشف یبا پسر عمو  گهیباشم موفق بودم و د دواریام-

 اون اونقدر عاشق نبود که وا نده. یتو فقط تلنگر زد-

را اصال    میبه محمد شاهرخ سل مانی بحث ها دنیمقابلم و رس نینش لچریمرد و یپر معنا ینگاهها
 دوست نداشتم. 

 .دمشیهمراهت کجاس؟ند شهیمادر هم ینگفت-

 . رونیانداختنش ب-

 .دمی تخت جلوتر کش یخودم را از لبه   یباال انداختم و کم ییبودم ابرو دهیکه شن  یز یاز چ  ناباور

 ؟ یگیم یکردن؟چ رونشی ب  یچ یعنی-

 سمت پنجره دور زد.  لچرشیو با

 یکرد و اونم جلو همه اعتراف کرد که سور  دایکه عکسارو پخش کرده بود پ ویپسر عمو جان  اون کس-
 گهی بزرگه عذرشو خواست گفت د  یمحمد شاهرخ و ببره..همون شب حاج یکرده ابرو رشیاج

 بود. امتیق نجای..اون شب ازدینداره ،فرستادش  یبه اسم سور  یعروس 

باالخره رسوا شد،رسوا   یدهانم گرفته بودم.پس ماه پشت ابر نمانده بود و سور   یدستانم را جلو ناباور
  یرا بستم و صدا داد؟چشمانمیم ری تحق یبه من بو  یشد و هنوز نگاه زنان عمارت آنطرف 
 . دیچ یمحمدشاهرخ واضح در گوشم پ

 .کنمی م دایو پ ی عوض  یباالخره اون ب -

 نشست.  امنه یس یچند تن رو ینیبه سنگ یاوزنه   دوباره

 ه؟یشام دو نفره چ هینظرت با -

 نگاه کردم.  مای ن دم،سمتیاشتباه شن انگار

 ؟ یچ-
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 شام.  میشبو بر هیس،ی ن امشهیهمراه هم گهیکه د رون،حاالیب  امیاز الکم ب  یخودت گفت-

 ره حرکت داد.را سمت مخالفم به طرف پنج شیها.چرخدیرا در جواب د تعللم

 مثل من.. یکیالبته که رفتن شام با -

کند چرا کمکش   یآشت شیا یگرفته بود عوض شود و با دن  می.حاال که او تصمدمیحرفش پر وسط
را در باب انتقام مدام در گوش   شی که عقدها  یبهتر است.زن شیهم برا ینکنم؟حتم داشتم  نبود سور 

 را گرفتم.   لچرشیو یهاو پشت چرخش دسته  ستادمی.اخواندی او م

بعد  ی بخور  ییهوا هی رونیب   برمیم لتیو شما رو از محل دخ  دمیحاال علل حساب بت افتخار م-
 . یکه قراره مهمونم کن  یبه اون شام میرسیم

 . دیخند

 ؟ی ترسونی م  یمنو از چ-

 رفته باشند.   اطیعمارت آنور ح  یهای بودم خاله خامباج  دوار یانداختم.ام شیپاها ینازک را رو یمالفه

 شهر.  یاونم باال یونیع یها،فقط رستوران  ستمین  یمن دختر قانع-

 .ادین  مینبره هر ک  یهر ک-

 اطی و  به ح  میزد رونیکار گذاشته  شده بود، ب مای ن ی.از آسانسور خانه  که فقط برادمیخند  زیر
 .میدیرس

 چطوره؟ دتیجد یخونواده نیاوضات با ا نمیبب -

 . دمیکش یآه بلند زدمی با خودم حرف م انگار

 عزت و احترام. نهمهیمحسن عنبران،من عادت ندارم به ا یحاج یشبه شدم دختر بزرگه هی-

بود و با اخم سمت ما نگاه  ستادهی حلوا ا یبا ظرف  میکه دم در عمارت سل ینیرفت سمت نسر چشمم
را دور   لچریسمت در رفتند.و اطیرا برداشتند و با تشکر  از کنار ح شانیسهم حلوا  یچادر .دو زن کردیم

 حوض حرکت دادم.
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 ن؟ یآورد چارهی ب  نیسر ا ییفکر نکن خبر ندارم چه بال-

 . گرفتی م یسور  مویسخت زندگ ماتیتصم  شتریب-

 بت! سی ن لیمی هنوزم ب ین یبی .میبه چشماش نگاه کن هیاده،کافیجبران ز  یراه برا-

زد تشر   رونیاز عمارت ب  یکس  یعمارت انداختم که اگر زن یبه آن سو ی.نگاهی،بلند و عصب دیخند
 .کردی م یناقص  یبندجمله  دهیبر دهیبر  شیحرفها  نیو ب  دیخندی را ساکت کنم،هنوز م مای زنان ن

 من...اون...فکر کن... -

کنم   مشی مورد دفاع از حقوق زنان تقددر   یصاف کردم تا سخنران  ییلبخند زدم و گلو  شیسرخوش از
  اطیح یورود  یکی رو به ما و نزد  قایدرهم.دق ییبا ابروها یجفت چشم رنگ  کی که نگاهم نشست در 

  ی.بوزدی برق م   یکی از ش شهیبه تن داشت و مثل هم اهی بلند و س یبود.آورکت ستادهیها اپله  نیی،پا
جز آن دو  دیدی نم  یز یکرد.انگار چشمانم چ دنی.دستانم شروع به لرزآمدیم  نجاهمیعطرش تا هم

اما     رمی زودتر نگاهم را از او بگ  شدی تنگ شده بود.کاش م  شی دلخور را.چقدر دلم برا  یرنگ یلهیت
شده  و   شتدل نبود.دستش در  کنار م نیکار من نبود،کار ا ینگاه گرفتن از آن  صورت خواستن 

با هم بحث    ایکه کنار در شدیم یبار  نیسمت ما مربوط به آخر ظیاخم غل نیم احدس بزن  توانستمیم
 شمرده و خونسرد مرا متوجه کرد.  ما ین ی.صدامیکرده بود

 اتاقم آال.  میبرگرد-

طاهره  یرا در جهت عقب بکشد.صدا لچریو دستانم و فتدی بود تا مغزم به کار ب یدییحرفش تا انگار
 یمچش را در صحنه دانمی نم ای.کردی را داشتم که عمال داشت فرار م  یخانم بدتر منقلبم کرد.حکم کس 

 جرم گرفته باشند. 

 مامان جان.  یمحمد شاهرخم خوش اومد-

را گرفته بود و با ذوق سمت او    پورشیگ یبغل چادر رنگ  ری را باز کرده بود و با ز آغوشش
  یک ی و ن سی نفس و ان  یزدند و کم کم سرو کله   رونی نبات از عمارت ب خانم و می .پشت سر مررفتیم

شد.انگار فشارم افتاده بود که  دایخودش را در آغوش محمدشاهرخ انداخت پ  انیگو ییکه دا
خانم و    میمر ی.صدازدی دودمانمان را آتش م دنتیضعف که با د نی.لعنت به ادیدی م  تارچشمانم 

 طاهره خانم همزمان آمد.
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 خوبه؟ زم،حالتی آال عز-

 خانم عنبران و نبات جان!  نجاسی ا یک نیبب   ایمحمدم ب-

و  ستادیای که کنار محمد شاهرخ م  ینبات یشد رو دهیخانم کش میاز چشمان نگران مر نگاهم
من خواهر  بود . ختهیسرش ر یآوار رو  یرا داشتم که خرمن   ی.حس کسزدیم  یبه سرخ  شیهاگونه
 شد.  ایخانم بود که نگران حالم را جو میهمه تنها باز مر یبرا تی اهم یبودم؟ ب   یخوب

خانه گرفت.چشمانم را   میبا مر یامحترمانه  یگذاشت و احوالپرس نی زم یرا رو  یکی شاهرخ ن محمد
عطرش    یروشن آن اتاق که بو کیاش در تارعاشقانه  یبم مردانه و زمزمه  یبستم.صدا یالحظه 

  توانستیم ی عاجزانه دنبال عطرش در هوا گشت.حت امی ن یاش کرده بود گوشم را پر کرد و ب محاصره 
داخل هم عطر خاص او را   یاسپند و عود و حلوا یآنجا و بو کینزد یهاادم ی بی عطر ترک ن یراحت ب
را   بانمی که داشت گر یعاقبت تخت با او و از یاز خاطرات مشترکم رو دی دهد.تنم لرز صیتشخ

 انداخت.  نیی نبات در کنار او سرم را پا یچه کرده بودم؟صدا م؟منی.ما چه کار کرده بودگرفتیم

مدتم پرستار   هیآال رو، دیشناسی.البته که مدیدر مورد خواهر گمشدم گفتم..امروز همو د روزید-
 خودتون بوده. 

 تپاچه شد.و طاهره خانم دس دیخانم باال پر   میمر یابرو

 جان بود.  مایپرستار ن شونینه جونم ا-

ومن    دیچرخ یم  مایمن و ن  نیبودم که هنوز ب اشی به چشمان عصب رهی زد و من زوم خ  یکشدار  لبخند
و حتما که با نبات   دانستهی من  بعنوان خواهر نبات تعجب نکرد؟پس از قبل م یچرا از معرف  رانیح

و   شدیپر م می داخل گلو یز ی.چدیکه شرکت اومده بود روزیحاال گفت د   نیدر ارتباط هست!خودش هم
 . دادیداخل پوستم را فشار م میهاانگار از خشم بود که دستم مشت شد و  ناخن

کالهبردار   گنید؟میبد  شیآزما  دیرفت شونیاثبات حرف ا ینباشه شما برا یجان فوضول میمر گمیم-
 فضوله... سی ان  دیشده ها .آدم دروغگو هم که تا دلتون بخواد..تو رو خدا نگ ادیز

  تی و پشت به جمع دمیرا عقب کش لچری.وکردی م میکه خونسر صدا  ماین یرا بستم و با صدا چشمانم
 . رمیزبانم را بگ یجلو توانستمی نم گر ید دیشا ستادمیایآنجا م گرید یاکردمذره 
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 ..میبله که رفت هیحرفا چ نیجون ا  سیان-

 .میاتاقش بر برمیرو م   ماین-

به صورت او هم نگاه نکردم و نخواستم حرکات نبات را در   گرید  یخانم نشدم .حت میجواب مر منتظر
 سکوت کردم.  مایخون تا اتاق ن  یکنم.با دل  زی کنارش آنال

حالم را بدتر   ماین یلبها یند مرموز روعمارت عمو کردم و آن لبخ یبه پنجره  یبسته شدن در،نگاه با
.اما نه دیخواهم د نجایامروز او را ا دانستمی نبات در شرکت شوک شده بودم و م یاز حرفها روزیکرد.د

 . دیچ یدر سرم پ ای خروشان در یپشت موج ها شی.صدامایخندان آن هم با ن

 ازدواج کنم. مایبا ن  خوامی دست از سرم بردار،م-

 دانستمی.مکردی دختر .داشت لج م مای تر فشردم .آخه تو را چه به نرا بستم و مشتم را محکم  چشمانم
 یهامادر از پشت سرم از پله ی. بدون توجه به صدا کردی جبران م  یرا با لحباز  امی داشت گناه کوتاه

و اعصابم    مدآی م اطیاز داخل ح  س ی مادر و ان یگذشتم و وارد اتاق خودم شدم.هنوز صدا وانیکوتاه ا
 . کردی م تری را زخم 

عنبران جا   یخودشو تو خونواده ی..چطور مایبه ن  دهینکنه داداشم کم بود حاال چسب بیخدا نص یوا-
 کرد؟ 

 باشه چه کنم؟ تهیعفر  نیمحمدم حاال خواهرش ا یدختره رو نشون کرده بودم برا نیا-

 بسوزه عنتر خانم. نهیبهتر مادر من بزار بب-

.انگار هر  انداختمی قبل چنگ م یهمان آال دنید یبرا یو به هر راهکار  رفتمی در اتاق راه م شانیپر
  می.سمت پنجره رفتم و پرده ضخشدی شوم از من دورتر م کتریدختر نزد نیبه ا  کردمیم یچه سع

 کردمی م .فکر د یچی خل گوشم پدا مایدر مورد ازدواج با ن  شی.باز صدادمیتور پشتش کش یاتاقم را رو
و اما از عمق وجودم    دیایکوتاه ب یطاهره بانو از موضعش کم  دیرو شده شا  یحاال که دست سور 

  دیکتم دراوردم با بی.تلفن را از ج ندی بی مثل اال را در شان پسرش نم یدختر  امتیق  امیتا ق دانستمیم
زدم.شانس با من  ی حرف م دادیاحمق کار دست خودش  م یدختره  نیا نکهیقبل از ا دیبا زدمی حرف م

کردم و   دایپ نی زم یرا از رو کردی که در آن کار م یبود که داخل اتاق شمال شماره کارت باشگاه اری
مثل   اشیلعنت  یو باز صدا امی گوش ویس یشماره  ینداشت.دستم رفت رو یاش کار کردن شماره  دایپ
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 ی روز   نیهمچ م؟خوابیلبو محمد شاهرخ س دهیشد.به کجا رس .دستم سست دی چی هربار داخل سرم پ
  یعاجزم کند.تلفن را در دستم مشت کردم.دو کف دستم را رو نطوریا یکه عشق دختر  دمیدی نمرا هم

 حالم تلخند زدم..   یشانیبه پر نهییدراوز زدم و خم سمت آ

 بش.  یکه گند زد ی. لعنت به غرور کنهی که داره خلم م تیلعنت بتو !لعنت به دور-

به خودم  زدی طبقه را صدا م یزن که  شماره فیظر یبودم و با صدا  ستادهیآسانسور ا  نیکاب  داخل
کرده بود اما از هر کجا   دایرا پ  دمیجد یبهزاد چطور شماره دانمی دادم و از آن خارج شدم.نم یتکان 

بودم   ستادهیا ت.مقابل در  شرک رم ی بگ  لیاز آن تحوحسابم را  هیتصو  شی،دعوتم کرده بود تا بروم و ف
زد و  رونی چرمش از شرکت ب  فیبا ک یکت و شلوار   یبود که همان لحظه مرد  اریو شانس با من 

که او به اجبار   گذاشتمی م یدر را نگه داشت تا داخل شوم.بعد از مدتها پا به محل دیتعللم را د یوقت
دوش   یپوش که کوله رو ین  چقدر فرق داشتم با آن دختر کتوآنجا کار جور کرده بود و حاال میبرا
پاشنه   یهاکفش  یو رو شدی که از زانو گشاد م یام با شلوار کوتاه ست   ی.حاال مانتو انداختیم

 یقهیبا وقارتر ساختار بود.سل یبود از من خانم زانیدستم آو یکه رو یچرم فیو ک افتادی کوتاهم م
  یمادر  یفهی کرد و پاسخم را آرزو و وظ ی به اعتراضاتم نم  ی و توجه  متیبود و گران ق کیخانم ش   میمر
 یهم در سالن خبر  نیلژ نش شهیبود که از آذر هم اریبا من   ی.امروز انگار خوش شانسدادیم

کارم انداختم که  زیبه م یو برگشتم نگاه ستادم یا  تیری.پشت اتاق مد زد،ینبود.اطراف خلوت و آرام م
ناخواسته  ی دستش بود.اه ریز یهاپرونده  یارتاجوان غرق در دو دو تا چه  یمن پسر  نیزیگی جاحاال
  دنی.انتظار ددمیبه در، آن را باز کردم و کامل خودم را داخل  اتاق کش یاروبرگرداندم و با تغه دمیکش

در خشک   یره یدستگ یرو میها دست  بای تقر زیمحمد شاهرخ آن طرف م  دنیبهزاد را داشتم و با د
شده بود و    ریجا زدن د یشده بود.برا ن یتع شیاز پ یک نقشهی نیا دمیفهم یشد.احمق باشم اگر نم 

از من   یسراغ  گریبعد از شمال د نکهی.فکر اکردمی را تحمل م قهیچند دق دیکه بود با یبا هر جان کندن 
کنار هم و رفت و آمدش به شرکت   او و نبات در دنی و د کردیم امی نگرفته بود خودخواهانه عصب

شود   شیهوای باز ب  قرارمیبود که دل ب یکاف میدر خانه شمشاد برا دنشی.دشتریدلم را ب ینه یعنبران  ک
  یلب  ری گرفتم و جواب سالمش را مثل خودش ز رهیو ماتم کند.دست از دستگ ش یبا جدال با خودم ک 

 . کردمی تمرکز م  شتریب م یلرزش صدا و دستها ی رو  دیرفتم.با  شیاتاق پ یهادادم و تا وسط 

 بهزاد و داشتم. دنیانتظار د-
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  نیتر از ا  یم یصم ماینبود شما با ن ادمی...البته مای،بهزاد،نیزن یصدا م  یم یهمه رو صم نقدریا شهیهم-
 . ییحرفها

و پر رو به صورتم   ستادهیگذاشته بود و حاال مقابلم صاف ا اشی گرم کن ورزش  بیدستش را در ج  دو
 .کردی نگاه م

بود و کفر من   دهیاش را پوشمدام بهزاد شک نکردم؟باز لباس طلبکارانه  یمن  احمق به اصرارها چرا
 . آوردی دلتنگ را در م

 حسابمو انجام بده.  هیتسو یتا بهزاد کارا نجامیمن ا-

 اولش نشست. یااز من فاصله گرفت و با دور زدنش سر ج زشی کرد و به طرف م یز یر اخم

اون برگه  یمن پا  یامضا دی،باالخره که آخر با دمیکه قرار بود بهزاد برات انجام بده من انجام م  یکار -
 بخوره. 

چقدر قلبم   شدیو خشک م یجد یمقابلش را باز کرد.وقت یخودش را جابه جا کرد و پرونده  زی م پشت
 . دیتپیم یاکز کرده مغموم گوشه

 نداره،  یاجیشغال احت نیبه ا گهینبران ددختر بزرگ حاج محسن ع-

  یخودش ب  یبودم از حق به جانب بودنش؟دنبال چه بود وقت ی.کفر  زدی مقابلش را امضا م یها برگه
و   نندیبیم یگر یاش مرا به چشم دخانواده   دانستیکه م یخودش جا زد،  وقت  یکرد، وقت یمعرفت

شد   ینرا گرفته بود.سکوتم که طوال شی من دختر عنبرانم و خواهر نبات، باز هم  خودخواهانه  دست پ
 ادامه داد. 

 داشت.   قتیبشنوم،شوک کننده بود اما حق  هینبود که از زبون بق یز یچ نیا-

 .دونستمی نم  شیهفته بعد از شمال و دادن آزما هیخودم من هم تا -

 گه؟ینه کس د  زاشتی م انیمنو در جر دیکه اول با یدبو یتو اون  یپس قبول دار -

مرد مشهور     نیدر ذات ا یفتگی .خودشستادیدستش  مقابلم ا یرا دور زد و با پرونده  زشی م باز
را او خراب کرده بود و حاال پرو پرو    زی.همه چکردیطرفه به پوزخند باز شد و نگاهم م کی بود.لبش 
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چقدر سخت است چقدر عذاب  یخبر ی و ب  یدرد دور  نستدای .حتما که نمزدی سمتم پوزخند م 
 .ورستآ

 نداشت...  یلیرفت،خراب شد، دل  شیاونطور پ یهمه چ یوقت-

 حل بشه، یخراب نشد تو اجازه نداد-

 که طرفم نشانه رفته بود.   یسمت اخمش بود و انگشت نگاهم

 صدا دار  زدم و سرم نرم تکان دادم. یزهرخند

که  ییزایچ  یول  یکم کن تویناراحت کمی  ،تایتا  حرصم بد یاون حرفها رو تو شمال زد کردمی فکر م-
 .؟ نمیبیم

 زد؟ی م  یخودش را به نفهم  ای دیفهمی بود،واقعا نم یپرسش  نگاهش

 . دیبش  یمن حرص یبخاطر حرفها   دیچرا با-

 . بردمی لذت م   بیو من عج کردی م اشی کفر   شتر یجمع بستن ب نیا

 چرا؟  یکه نفهم  یستین  یاونقدرا دختر احمق-

باال   میگلو بی.س خواستی فرصت فکر نم  زد،ازمنی دوستم داشت؟اگر داشت که آنطور جا نم چرا؟چون
و بغضم لبم   کردی م  ینیهنوز که هنوز بود قلبم سنگ کردمی موضوع فکر م نیشد و چرا هربار به ا نییپا

 د؟یچی را برم 

 رو؟  مای شدنت با ن کی تو ج کیج ا ی  نتوینگاه دزد ایباور کنم؟غم تو چشاتو  ویچ-

را   شیبا پشت دندان حرف زدنش ولوم صدا کردی م یکه سع اشی برگشت سمت صورت عصب نگاهم
 چنگ زدم.  بایدستش را تقر یآورد.دستم را دراز کردم و پرونده  نییپا

 منم که خواهر نباتم.  نی جا زد و ا یتو بود نیباور کن که ا ویزیچ هی-

 رو؟  نهیک نی ا یکنی نه؟چرا تموم نم یکنی م حی حرفها  توج نیبا ا یخودتو دار -
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و   دیپشت  چسب واریکه  کمرم به د  ییشدم تا جا دهیسمتم قدم برداشت و من متقابال به عقب کش 
 را زنده.  نمی ریم را آشوب کرد. و خاطرات ش که  عطر ش دل  کیشد آنقدر نزد کتریاو باز نزد

  فهمنیکه م نیهم برنی،اول دل م یمیقد ینه؟همون قصه یدیآزارم م یدوست دارم دار  یدیفهم-
 اهلل. جن و بسم شنیم یخوای خاطرشونو م 

با   بای لب بزنم.چشمانم را بستم و تقر شیاله یدر چشمان ت رهیطاقت نداشتم که از آن فاصله خ  آنقدر
 .دیباری از چشمانش م نیخوردم.کالفه بود و ا یز ی گوشم تکان ر ریاش زخفه  ادیفر

 چشاتو نبند،نگام کن. -

 در صورتش نگه داشتم. رهی و چشمانم را باز خ  فشردمیپرونده را مقابلم م عانهیمط

  تی برم دست از سر زندگ  یگفت اینار دربدون تو..ک یآال،از اون خونه یف ی بالتکل نیخستم از ا-
 .....مای قراره با ن یبردارم،گفت

 مشت کرد.  وارید ی و چشمانش را بست.دستش را کنار صورتم رو  دیکش یعصب یپوف

تو و اون ....بگو اشتباه نکردم دلم   نیب  ،بگویتا حرصم بد یتو چشام نگاه کن بگو اون حرفها رو زد-
 بندازم؟  ادتیقبلمونو  یقول و قرارا  یخوای کس نبود.م چی ه یالصکه چشاش به خ  یدختر  یبرا دیلرز

نبات،طاهره   ریقضاوتم کرد،از تصو رحمانهی آن عشق خالص که نسبت به او داشتم و او ب یادآور ی از
خون رگ   سوزاندی بودم و درد فراقش که تا مغز استخوانم را م دهیکه بدون او کش ییها یخانم،سخت

 گذاشتم و او را به عقب هل دادم. اشنه یس یرا به جوش آورد.دستم را رو میها

مثل تو اعتماد   یبه آدم گهید شهیم ،چطوریاما تو آدم جا زدن  ستمین  یمن آدم فراموشکار -
اگرم بده حداقل   ماین ؟اونیمعامله نکن  گهید زی کرد؟،چطور دلم نلرزه هربار عشقمو احساسمو با چ

 اما تو... کنهی نم  یتظاهر به خوب 

 پشت سرم خورد.  واریو متعاقب آن کمرم باز به د دیچی ام پداخل شانه  یدرد

بگو دوست   میخوایبار تو چشام زل بزن بگو نم  هیبار، فقط  هی...یاوردی،ن  یار یاسم اونو ب  گهیبار د هی-
 با دل المصبم بدونم. فموی ندارم بگو تموم شد تا تکل
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در چشمانش زل بزنم و   شدیعشق چه دردناک است.مگر م دانستیبود و چه م  دهیخالص لرز دلم
را با او دوست داشتم و  ای..چقدر آن دن یآغوش.من پر بودم از عشقش، پر بودم از  هممیدروغ بگو

 سلبکه از من  یداد،اعتمادیقلبم هنوز عذابم م یدوگانه یهاما حس کوتاه است. ا یچقدر عمر عاشق
غرورم را   بای که ناشک  یشد از اشک  س یو صورتم خ دیلرزیم  میبودم .لبها دهیکه کش  یشده بود،درد فراق
 مقابلش له کرد. 

 به دل طاهره خانم. یمعلومه که دل بد فتیتکل -

تا    زدمیو آنقدر زار م مردمیم ییهوای حتما از ب  ماندمیآنجا م گرید یاقهیدست پسش زدم و اگر دق با
 رسوا شوم. 

عنبران قرار   یزنگ بزنم حاج تونمیحاال م نیداره؟با من لج نکن اال،هم یواسه من کار  یفکر کرد-
 باشه از تو لجبازترم.  یلج و لج باز   یبزارم..پا یخواستگار 

جان کندن  میبرا شی حرفها دنیدر،تحمل شن یرهیدستگ یرا فشردم و دست بردم رو یپرونده 
در کنار بشقاب بشاش   یآب و قرص  یوان یدر اتاق باز شد و آذر سرخوش با ل  دهیبود،هنوز به در نرس
 .دیماس ش یلبها یمن خنده رو  دنیوارد اتاق شد .با د

 فرستادم ...   میقرص سردرد نداشت-

توجه به آذر تمام توان و عشق نافرجامم را در    یمن و محمد شاهرخ ردو بدل گشت،ب نی ب نگاهش
 و  پشت به او لب زدم.  ختمیکالمم ر

 . هیاکار عاقالنه -

حساب و پرونده از شرکت خارج    هیتسو الی خیرا پس زدم و ب   ریعکس العملش نشدم،آذر متح  منتظر
 شدم.

حرفش را زده بود انجام   یلجباز  یرا که از رو یبودم تا محمدشاهرخ کار   آن شب را منتظر تمام
خانم مهربان    میکه مر کردمیم یمقابلم باز  یبا غذا شی شام  آنقدر غرق تک تک حرفها زیدهد.سرم

 ،نگران سمتم لب به اعتراض باز کرد.

 حواست هس؟  یالغرتر شد یل یما خ شیپ یاومد  یآال جان،از وقت-
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شد سمت نبات کنارش که با قاشق   دهیبلند کردم و سپاسگزارانه سمتش لبخند زدم و نگاهم کش سر
و منتظر باشم   نمی قرار بود بش یو نگاهش سمت ما بود.تا ک   زدیدستش داخل  ظرف سوپش را هم م

انتظار،تارج عشقم توسط  نیباال بزنن و چقدر سخت بود ا نیاو و محمدشاهرخ آست یها برا میتا سل
  یصحبتها انیکوتاه که م یدر لبخند  شدی خالصه م مانیکه تمام خواهرانه ها یواهرم!خواهر خ

رفتن به  یگفتنم برا ریشب بخ   ایرفتن به شرکت  یاماده شدنش برا ایدر مورد صادرات  اشی تلفن 
 یاراده یبه سست  یخواهرانه ارزش گذشتن از عشق را داشت؟عشق نی.اشدی اتاق ،سمتم حواله م
 .میمحمد شاهرخ سل

 .کشدیم رونیآقا محسن عرق سرد کمرم را ب  یو صدا زندی لبخند م سمتم

 بابا جان؟  یخوب -

 یها.لبزندی م میصدا نطوریبار است که آقا محسن ا نیاول  نی.اشودیم دهیکش  زی همه به راس م نگاه
و باز تمام    رودی سوپش ور مو باز با  اندازدی م  نییو نبات  سرش را پا شودیخانم عاشقانه باز م میمر

 است.  ی کوتاه و خوبم مصلحت  ینگران لبخند یپاسخ من به آن نگاهها

  رونی خاتون از آشپزخانه ب  ری خ  یگذاشتم و در جواب دعا ییظرفشو نگیدستم را داخل س  ظرف
راحت شد    المیسالن انداختم،انگار خ  یگوشه ییطال یقهیبه ساعت بزرگ خانه و تلفن عت یزدم.نگاه
نبات و آقا محسن شروع   یبود و باز بحث اقتصاد دهیبعد از شام رس ییاو.چا یاعصابی ب یاز ادعا

به ادامه    دیبودم و با  کاریب یادی خانه ز  نی.راهم را از وسط سالن به طرف اتاقم کج کردم.در اشدیم
  می.مرکردمی کر مف شتریآقا محسن بود  ب یشنهادههای که از پ  یاختصاص یزدن باشگاه  ای  لیتحص

نبات آن   یپله بود که صدا نی اول  یرو میمقابل آن دو گذاشت و من پا یعسل  یرا رو ین یخانم س
 سالن قلبم را متوقف کرد. یسو

 پس دعوت شام اخر هفته رو قبول کرد؟ -

اول و   یایهماهنگ   کشی شراکت با اون پروژه رو قبول نکنه؟.شر ه،چرایمحمد شاهرخ  پسر عاقل-
 ه.انجام داد

 .میدور هم باش  ومدنیطاهره هم با حاج اسد م زدمی زنگ م بودی نم  یاگه بحثتون کار -

 . کشهی طول نم  ادی جان ،ز میمر ی دونیهر جور صالح م-
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چشم خندان پدر و مادرش    ری که نبات ز ییهابرنامه ای ذوق  دنیها باال رفتم و منتظر دپله از
 عذاب. نیا شدی گذاشته بود و کاش زودتر تمام م  شیقائله پا پ نیختم ا ی. نشدم.پس براختیریم

ست   ی روسر   ینبات وقت یذوق دخترانه دنیشکل ممکن گذشت،د  نیترام به افتضاحهفته  تمام
که داد خاتون    ییغذا یدستور منو  ایو از من هم نظر خواست  دادیخانم نشان م  میلباسش را به مر

و   ییوفای زخم ب   یهنوز جا  یوقت کردی م یجد ممی مرا در تصم  شهیاز هم  شتریرا درآورد ب  چارهیب
  میسل لیبار به شام دعوتم کرد و حاال که فام  نیچند مای ن  نیب  نی.در اسوختی دارم م خدشه  اعتماد
 یاز آن بودم که پا ترحوصله ی .اما  من ب خواندیم یی فرصت را طال نیشهرستان بودند ا یاهفته
  دعوتبعد از رد  ی که سر ظهر پشت گوش یو از آه بلند نمی و درشت آن بش  زیو ر یفلسف یحرفها
 و ناراحت و دلشکسته تلفن را قطع کرد. ری چقدر دلگ دمی فهم دمیاش شن دوباره 

  ییاما تحمل خود محمد شاهرخ هم به تنها آمدندی بود که طاهره خانم و حاج اسد شب را نم خوب
  خواستیم  نیفوالد ینبات اعصاب  یدلبرانه  یهای ارش و طناز معناد ینگاهها  ری عنبران و ز یدر خانه 
را    فمی.کدیرس ی کم کم از را م دیخانواده با نیا یکرده زیطاقتش را نداشتم.مهمان عز گرید یکیکه من 

که مقابل   دمیدرز در نبات را د یو از ال گرفتی خانم دوش م میزدم.مر رونی از کمد برداشتم و از اتاق ب
همه  نیوقت با ا چی.من ه دیچیپی را با مهارت خاص دور سر م   دشیجد یدراور نشسته بود و روسر 

از شان و اصالت   یخوب کس  یو طاهره خانم دست رو بستمی سفت نم یروسر   ری را ز میوسواس موها
اتاق او سمت  و از کنار  دمیام را چسببه خودشان گذاشته بود.بند کوله هیتا نوع پوشش شب  یخانوادگ 
  یخانم فرستادم و از حال خراب فاط میبه مر یامک یپ  ابانی.سر خ دمیپر نییها پااز پله  نیی سالن پا
امثال من بود تا خودمان را از منجالب   من و یبرا ی.بهانه راهکار مانمی شب را آنجا م نکهیگفتم و ا

  یسر دو راه  دنیافتاده بودم و با رس ری شهر گ نیسنگ کی .داخل ترافمیبکش رونی عذاب آور دورمان ب
از سرم مرا قلقلک داد .خودم را سمت راننده خم کردم و آدرس خانه شمشاد را  یفکر گذر  ابانیخ

شام دو   کیکنم و بعد از بردنش به   زیرا سورپرا ما ین شدی ها آنجا نبود م  میاز سل یدادم.حاال که کس
بود و حتما تا آخر شب باران   یشدم.هوا ابر  ادهیرا کمتر سازم.سر کوچه شمشاد پ اشی ر ی نفره دلگ

تر رفتار کنم و با  محتاطانه  خواستی اما دلم م ستیاز آنها در خانه ن یکس دانستمی م نکهی.با ادیباریم
رفتم.کوچه باغ خلوت بود و نور محو چراغ سردر   شی خانه شمساد پ تآرام و شمرده سم یقدم ها

خانم را جواب دادم و  قانع نشده از  می.تلفن نگران مردادی م یخانه شمشاد ،کل کوچه را روشن 
 نیا یاراده نبض قلبم باال رفته بود.اهال یباالخره تلفن را قطع کرد.مقابل خانه ب  یفاط یضیام، مربهانه 
آن را گرفتم.اصال چرا    یاز من متنفر بودند.نگاه به دور بر انداختم و با آب دهان خشک رحمانهی خانه ب 
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و   کنمیم  ریمغموم را غافل گ  یمایفکر کردم که ن یالحظه آمدم؟بهی م  نجایو ا زدی به سرم م   هوی دیبا
  تمافشردن زنگ در .ح یبردم برا شیر خانه جلو رفتم و دست پ سمت د  یتر شد.قدمقرص  یدلم کم

   دهیتا مش رمضون لخ لخ کنان با غر غر آن را باز کند.دستم به زنگ نرس ماندمی منتظر م یلیخ  دیبا
و از مقابلم   دیلوال چرخ یدادم و در رو یآن،فشار  یرا جلب کرد .با سر انگشتانم رونور درز در توجهم 
فراموش کرده بود در را   ماحت رمردی دورم انداختم و قدم به داخل خانه باغ گذاشتم.پ یکنار رفت.نگاه

  یکی ام را از تارشانه  یافتاده رو یآمدم  و کوله  نییپا اطی به ح یکوتاه ورود یمحکم ببندد.از چند پله 
  یعمارت سمت راست یو نگاهم هنوز رو.چند قدم جلوتر رفتم دمیتر چسب و خوف عمارت مقابلم، محکم 

  گریها نبودند.طرف د میکه واقعا سل دادی نشان م یکی .عمارت خفته در تاردمیکش یبود.نفس راحت 
  شیپ یزدم و سمت عمارت سور  یدلم را قرص کرد.لبخند ماینگاه کردم و چراغ روشن اتاق ن اطیح

رفت،هنوز سر شب بود و قانون خدمتکارها     یرفتم.نگاهم سمت ساختمان کوچک غرق در خاموش
و    یو آرام مش رمضون را صدا زدم.طوب مجلو رفت گری.چند قدم دشدی به بعد انجام م ۱۱ یبرا یخاموش 

سمت   دی بودم و نگاهم چرخ اطیح یهاوسط  بایبروند.تقر گذاشتندی را تنها نم مایمش رمضون که ن
که رد شد و   دمیرا د یاه یانگار سا پوریک یهااتاق محمد شاهرخ .اتاقش روشن بود و از پشت پرده 

  یرو فمیک یدسته شتر ی.دوباره در اطراف سر چرخاندم و با فشار بزدیآشنا م  بی عج  میکه برا ییصدا
بودم.از   دهیا او را ه دبار غافل از همه ج  نیاول یکه برا  ییشانه به سمت اتاق او راهم را کج کردم .جا

  قیرا تنگ کرد تا دق ،چشمانمیزن یخنده  یدراز آرام باال رفتم و صدا وانیبه ا ی منته یسنگ یسه پله
مستانه و سر خوش   یها.خندهکردندی حرکت م که پشت پرده ییهاهیسا هاز داخل پنجره زل بزنم ب

 . انداختی م و تاپ چیزن دوباره بلند بود و دلشوره بدجور دلم را به پ 

 پدر سوخته!  ادیبت م یل یتاپ قرمز خ نیا-

  یمرد با جام  یهیجلوتر رفتم تا بتوانم سا گریبا ناز دختر باز بلند شد و من چند قدم د یخنده  یصدا
اتاق با   یدهم.فضا ص یبود،را تشخ ستادهیتخت ا یلبه  یدر دست که مقابل دختر مو بور نشسته رو

در طول   ردآشنا؟م  کلی صدا و ه نیاما ا شدی نم دهیواضح د یز ی روشن بوده بود و چ فیضع  یآباژور 
 ستادی.دوباره مقابل دختر ادیکشی اتاق نا موزون شروع به راه رفتن کرد و جرعه جرعه جامش را سر م 

 نیانگار ا هیچند ثان یسست جلوتر رفتم،برا یپشت سر او برد .با پاها یموها  یو دستش را ال
را فراموش کرده   دنی. نفس کش شدی کنده م نهیبود که از حدقه و قلبم بود که  داشت از سچشمانم 

هدف پلک   یسبکم راهم نداشتم.چندبار ب  یبودم و  عضالتم آنقدر شل شده بود که تحمل وزن کوله 
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امکان   یز ی چ نی چند مدت آخر خلم کرده بود.همچ نیا ی زدم.حتما خواب نما شده بودم و فشار عصب 
 نداشت. 

 توله،..اووووم.   یدیم یخوب  یچه بو-

.پسر دوباره شروع به قدم زدن در طول اتاق رفتیسرم گروم گروم باال م یدختر تو یخندها یصدا
صورتش را دور   یجلو یو موها دی تخت کش یقرمزش خودش را رو نی کرد و دختر با دامن کوتاه پر چ

دهانم  یسرم خراب شد.دستم را جلو ین عظمتش رو.انگار تمام خانه شمشاد با آدیچی انگشت پ
پشت تور مقابلم چشم داشتم.مرد  یبه صحنه  سیخ  بایتقر  ییهابا چشم   ریبودم و هنوز متح تهگذاش

 فرش انداخت .  یرو یی و جام دستش را جا  ستادیباز مقابل دختر ا

 .؟زودباشیآرومم کن..آروم کردن و بلد-

و  افتادی .از وحشت آنچه که در مقابلم داشت اتفاق مدمیلرز به خود نجایا  دیکه کش یداد عصب  با
اشکم پر شد  و ناباور چند بار اسمش را   یبودم ،کاسه  دهیوضع د نیاو در ا دنیکه از د  یشوک بزرگ

دور   پشتناغافل از  یزبانم که دست  یسمت در برداشتم و باز اسمش رفت رو  گریلب زدم.چند قدم د
،خفه دست و پا   یدست محکم و قو یتقال ری .زدیکنار پنجره کش واریدهانم را گرفت و مرا با خود به د

.در همان حال هم راحت  کردی گوشم مدام مرا به آرامش دعوت م  ریو شخص نامعلوم ز زدمیم
  ییورخ برگشتم و خودم را در آغوش ا میدهم.ن صیعطر تنش را تشخ  یتن صدا و بو توانستمیم
  نیو با ا نجایو حاال ا بودی عنبران مقابل نبات نشسته  م یسر سفره  دیکه حاال با دمید

چه خبر   نجای.امشب اکردمی صورتش فقط نگاهش م  یچقدر گذشت که زل رو دانمی !نم طیشرا
ام و با توان به انزال رفته ختمیجمله ر  کیدهانم برداشت.تمام بهتم را در  یبود؟دستش را مردد از رو

 . میانستم آرام بگوتو

 . رهیراه م-

شد که الفاظ  آلوده و  زشت از داخل اتاق   شتریب یوقت زش یچند بار سرش را تکان داد و اخم ر یعصب
  یو سالنه سالنه سمت اتاق کنار رفت.از رو دیرا پر کرپ.دستم را آرام کش مانیادغام باهم ،واضح فضا 

سرم داخل   تدر را باز کرد.اول من و بعد پش اطیبرداشت و با احت یدیفانوس خاموش کنار در کل
  نجایکه تا  ا یاتاق کنار  کیرک یو حرفها یو سرد بودم از حجم آن همه ناباور    کیتار مهی شد.اتاق  ن

خودم  توانستمی و راحت م شدینم  دهیواضح د یز یچ شیالهی.چه خوب که جز چشمان ت دیرسیهم  م
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آدم چند رنگ به   نقدریشد ای .باورم نمرمیاز اتاق بکشم و زانو بغل بگ یاگوشه آنهمه شرم انیرا از م
 . خوردمی م بیدر کنارم بودند و من پر ادعا چه ساده فر یسادگ

 .نهی زود باش.خاله گفته بود کارت درسته آره هم یابون یزودباش خ-

در اتاق   یکه با او در آن گرفتار شده  بودم.محمد شاهرخ عصب یطی در خودم جمع شدم و از شرا شتریب
 . رفتی راه م

 ..ماین  کشمتیچه خبره؟بخدا م  نجایا-

  شیبه چانه و صورت و موها دنیرفتارش در دست کش  یهم کم از من شوکه نشده بود.از کالفک  او
 معلوم بود.سرم را باال گرفتم و باز ناباور لب زدم.

 . رهیراه م  ماین-

 کوباند .  گرشیمشتش را داخل دست د ی نگاه کرد و کفر  سمتم

 ..جوون...نهیآره هم-

 یوار یشد به د دهی.نگاه تنفرآلود محمد شاهرخ کش دمی کرد و لبم را جو نمیدختر شرمگ زیر  یها غیج
 دو اتاق بود. نیکه مرز ب 

شدن تمام    ردای.االن وقت برفتی چشمانم رژه م یبه خاطرات با او  که وقت و نا وقت جلو  لعنت
  یسخت بود و وقت یکاف یبه اندازه واریپشت د یادهایفر  یخاطرات و مرور آن خاطرات نبود.صدا

  میاگوشه یفرساترم شد.منفور چشمانم را بستم و دو دستم را روطاقت  دمیشن   مایاسمم را از زبان ن 
 گذاشتم. 

 من.. یآال  اری ،دووم ب یی.تو امشب آال اری من..دووم ب  اهیچشم س اریدووم ب -

از  یالهیت یهاشماتت بار آن چشم  ینگاهها ری را گرفته بود و ز  بانمی مشمئز و شرم همزمان گر حالت
  وارید یپا زانو زد و مشتش را  آرام کنار صورتم رو کیپاشنه مقابلم  یرو  ی.عصبدیچکی پشتم عرق م
 اش دهان باز کرد.بهم فشرده یدندانها  ری خواباند و از ز
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 یخراب شده با اون حال از خونه عنبران زد نیا یایب   ی؟خواستیسردر آورد  نجایچطور از ا هویتو -
 نجا؟ یبودن ا ختهیر  رون؟براتیب

 .سمتش براق شدم و با حرص اما آرام جواب دادم.کردی خوب بود او هم فقط شماتت م   یلیخ  حالم

 ؟یکرد بمی.از در خونه تعقیباش   تی تو مهمون دیبا ؟االنیکنیم کار ی چ نجایتو خودت ا-

 نشست.  نیزم  یزد ،سرش را چندبار با حالت تاسف تکان داد و همانجا کنارم رو  یپوزخند

 

 

 ببرم.  یز یکنم،....اومده بودم از تو اتاقم چ بتیفک کن تعق -

 لب گفت.  ری ز زیر   یپشتش خورد و فوش واریباز به د نگاهش

 مرد مغرور کنارم.  نیر کردن داشتم تا افک یبرا یواجبتر  یزهایزدم.االن چ یتلخند

 ؟ یدونستی م ره،تویراه م  ماین-

؟مگه  رهیراه م  یوجود چطور تونست هممونو گول بزنه؟از ک ی..بخته،ی ذهنم بهم ر هیهمه چ-
 ....شه؟یم

حرفش را قطع کرد و نگاه ما را به در    یسور  یو پشت بندش صدا یشدن  در اتاق کنار  دهیکوب یصدا
 اتاق  خودمان کشاند. 

 رو  سرت؟   ی!،چه خبره خونه رو گذاشت مای..ن ماین-

مرا  شدیمادر و پسر مربوط م نیکه به ا یز یهر چ گریدهانم گرفتم.د  یترس دستم را جلو از
 گوشم رفت.  ری ز اشی آرام و کفر  یبود  و صدا مانیدر اتاق بسته ی.نگاهش هنوز روترساندیم

 خواد؟ی م ی چ نجایباشه ا  زدیاالن  دیبا یسور -

چند جفت کفش و متعاقب آن باز شدن اتاق کنار   یقطع شده بود و صدا یداخل اتاق کنار  یصداها
 بلند شد. 
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 چه خبره امشب؟ رونی اون ب-

 دانست؟ یم ی سمت محمدشاهرخ بکشم.جواب سوالش را ک شتریباعث شد خودم را ب  یسور  یصدا

 !ی.گمشو....هر رونی بزن به چاک تا نندام بندازنت ب -

 اعتراض دختر و کفش پاشنه دار از در اتاق ما دورتر  شد.  

 .خودتو خفه نکن تو لجن و کصافط. یخوب شد د،تازهیبد دیند-

 ...ادیپدر من در م نجایجون حرص نخور ا یسور -

 . دیخند بلند

 .گفتمی بت م یبود  لچریو یتوام چندسال رو-

اخر عمر   نبارتا یعمل نکرده  ا یکن  یکار  یتونی م نمی .بب خوادی پات عمل م هیجمع کن خودتو،هنوز  -
 . یعصا به دست بش

محمدشاهرخ بند دلم را پاره   یدر پالتو  یچند نفر از دور، لرزش گوش  یهاکفش یبود و صدا  سکوت
  یتا حاال کل زبانشی آن را خاموش کرد.حتما م یا برداشت و بدون معطلر اش ی کرد.با شتاب گوش

 نگران شده.

  صیباشه تا بتونه درشو باز کنه،مطمئنم اون اسد حر  یاآدم حرفه هی دیس،بای دل دزدا ن نیکار ا-
 خونه.   نیگذاشتتشون تو گاو صندوق هم

 

 ؟ ی،دنبال اون طالهام هست یشوهرتو گرفت راثی خونواده،ارث و م نیبه جون ا ی توام مثل خوره افتاد-

 یهابچه یهمش بره تو حسابا زارمیمعلومه که هستم،اون طالها سهم شوهر منم بود سهم تو،نم -
 اسد.

 خود اسد؟  ایاسد  یهابا بچه نتیک-
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اون  یبرا یر فک  هیتا از شهرستان برنگشتن  دی. بایچای عرق م   نیخفه شو، زودتر لباس بپوش با ا-
 . رونی ب میطالهام بکنم و بعد از مرز بزن 

 ترم  کرده بود. محمدشاهرخ نگران یداغ عصب  یهارا باال گرفتم .صورت درهم و نفس  سرم

 ان؟ ی ب یک  یرمضون گفتبه مش -

 . رسنی سر م ارتی.....زودتر آدماتو جمع کن صبح از زاهنیفعال دنبال نخود س-

و دندون   شی پاها یمحمد شاهرخ روها یفشرده یهابلند شد.با مشت  یسور  یکفش پاشنه  یصدا
 آب دهانم را با استرس قورت دادم. دنشییسا

کنم  بتونه گاو صندوق و باز کنه!   دایو پ  یکی  ندهیتا چند روز ا کنمیم ی...... ،سعدیکن م،جمعیبر دیبا-
 و. گدا گدوالم با ت نیتموم شه،ا دیتا قبل اومدنشون از شهرستان با

از جا برخاست   یمحمدشاهرخ تندتر شد و عصب یهانفس یصدا  یوقت دمیرا نشن یحرف سور  یه یبق
 سمتم اشاره کرد.  یو با تحکم دستور 

 ؟ یدی.فهماین  رونیباش و تا نگفتم  ب نجایهم -

  سین یامخالفت نداد و تا بلند شدم و دست بردم سمتش تا مانعش شوم  که کار عاقالنه  فرصت
 مرا عقب کشاند. یو داد سور  شاد یفر ی،صدا

  رونی خونه ب  نیآقاجون  از ا کردمی عجله؟فکر م  نی!..کجا با ا یحاال زن عمو سور   دیداشت فیتشر-
  یکنیم یهمه نقش باز  یبرا یهان؟چند وقته دار  یپسر عمو؟تو چ  یچ نجا؟شمایانداختت ،حاال ا
 گه؟ ید دیهست  ییچه جونورا ،شمایکنی خودت ترحم جمع م  یبرا ی؟چند وقته دار 

 ..تو... نجایشد؟ا داتی پسر اسد تو از کجا پ-

 .یسور   یده یترس  یصدا دنیشن یکردم برا زی ت گوش

 ما..  دمیم  حی زن عمو بت توض-

 دیا یشدن.دنبال چ  ییزن و بچش چه الشخورا دی.بهتر مرد و نداریمظلوممو ن یخفه شو ..اسم عمو-
 شما پول؟ 
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 .آمدی طلبکارانه م نباریا یسور  یهنوز ساکت بود و صدا ماین

 .میدنبال حقمون  میخوای..ما حقمونو میپسر حاج  میشو با هم بر ادهیپ-

دوباره   ییبا چه رو رونی پرتت کردن ب نجایا ؟ازیدو رنگ ؟بایکنی م دایمردم پ  یبا ابرو یحقتو با باز -
 ق؟ ح ؟کدومیر یگی و دوزو کلک م ی با دزد  ؟حقتویبرگشت

 .شدی م فکری ب  نتی در مواقع عصاب میترس وجودم را چند برابر کرد.محمد شاهرخ سل  ماین یصدا

 ؟یسوز ی آال محل سگ بت نداد از اون م  هیچ-

ماندن در اتاق   میطاقتم را برا یسور  یادهای و فر ما یاو و ن نیب  یر یمحمدشاهرخ و درگ ادیفر یصدا
  دمیمحمدشاهرخ باال رفت و نفهم  یادهایپا و آن پا کردم.فر  نیرفتن و نرفتن ا  نیتاب کرد.مردد ب

محمد    نبالپرت کنم و با چشم نگران د رونیرا چنگ بزنم و خودم را از داخل اتاق به ب   فمیچطور  ک 
و مقابل چشمان  اطیمرا داخل ح  دهینفس بر شیادها ی فر یشاهرخ بگردم.ترس و دلهره با نگران 
جلوتر از من ،توسط دو مرد   یکه کم گشتمی ملتهب دنبال او م یهامبهوت آنها انداخته بود . با چشم

  ییبا عصا مای.ندیکشی م ادیفر  ما یکردم. هنوز سمت ن  ش یدایمهار شده  پ  اهیدر کت و شلوار س  یقو
و با دست    زدیسمت من دودو م  رشیمتح یهامچاله شده بود،چشم نیزم  یافتاده در  کنارش رو

  یتوانم صدا زدم و با چشمان وق زده  ی.اسم محمد شاهرخ را با همه کردیخون  دماغش را پاک م
را از   ودشداشت خ یمحمدشاهرخ روبرو شدم که سع یخفه   ادیو فر ماینشسته در کنار ن  یسور 

 قول تشن رها کند.  یچنگ مردها

 . نجایبرو از ا   ا،بروی گفتم ن رون،بتی ب ای نگفتم ن  بت-

شد   ی،اشکم جار  افتادی و من  ناباور از آنچه که در مقابلم اتفاق م زدی م ادیدو مرد فر نیشده ب  محصور
 و باز مردد از رفتن اسمش را صدا زدم.  

 حاال!  نی رون،همیبرو آال،برو ب -

  یسور  رانیرا محکم چنگ زدم،چشم از نگاه ح   مفیکرده باشد،ک رونی مرا از شوک ب ییآخرش گو ادیفر
محمدشاهرخم را تنها   شدیم  یگرفتم و چند قدم لرزان عقب گذاشتم .چطور دلم راض   مایو مات ن

سست عقب گام   ییهامحمدشاهرخ داشتم و با قدم  یتقال یچشم رو سیبگذارم؟از پشت چشمان خ
هدف در هوا  ی.  ب امی ن یب یسرد رو یام نشست و دستمالشانه  یرو نیسنگ یداشتم که دستی برم
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بود و   ریانگار خفه شد.تصو ییمحمد شاهرخ مقابلم در حال تقال و رها یو  صدا  انداختمیچنگ م
  نی مز یرو ز یهمه چ   گرفت،یجان م مه مقابل چشمانم که کم کم انیزد انگار  و در م  خیصدا نه.مغزم 

 مطلق تا عمق وجودم رسوخ کرد.  یک ی و تارافتادم   میپا ری سخت ز

، 

.گردنم خواب رفته باشد با هر تکان  کردی در خود جمع م  شتریاطراف مرا ب یشد و سرد  خی میپاها
بود.با چند بار پلک   نیسنگ نیتوپ بسکتبال  سنگ ینیو سرم به سنگ دادمیخفه سر م یاناله  زشیر

داشت   یخشک  میدهم کجا هستم اما زمان از دستم در رفته بود.آنقدر گلو صی تشخ شدیزدن هم م
که  یو نوار چسب پهن  دیچ یپیدر مچ دستانم م قیعم یکه طعم زهر مار دهانم صورتم را جمع کرد.درد

چرخاندم و صافتر نشستم.حاال   گرید ی.گردنم را با ناله کمکردیم تمیدور دهانم بسته شده بود اذ
کوتاه داخل   یمحصور با تاپ و دامن یبهتر درک کنم.دست و پا بسته و دهان  توانستمی را م تمیموقع
من  ایتنم کرده باشم.خدا ییهالباس  نیعنبران همچ یزدن از خانه رونیقبل ب  آمدی نم ادمی.مایاتاق ن

من هر لحظه و  کردی چشمانم عبور م یاز جلو لمیمثل ف امی قبل کرخت کردم؟اتفاقاتی چه م نجایا
تکان دادم    یصندل   یرا رو  ودم.چند بار خزدمینگرانتر از قبل با دهان بسته اسم محمدشاهرخ را صدا م

  یاتاق را پر کرده بود و حضور کس  گاریس ینداشت.بو میدرد در دستها و پاها  دنیچی جز پ یادهیاما فا
و با تقال همزمان   دمیخفه کش ییادهایفر گری.چندبار دکردم ی را در پشت سر،مقابل پنجره احساس م

آمده  بودم و حاال در چه  نجایا یقصد هخودم به چ یبا پاها   ایاسم محمدشاهرخ را صدا زدم.خدا
و اصال محمد شاهرخ کجاست؟دلهره از   گذشتی م اطی قرار داشتم؟چقدر از اتفاقات داخل ح یوضع
هضمشان کنم ،به دلم   یبه راحت توانستمی که نم یافتاده بودم و اتفاقات  ریکه داخلش گ  یتیموقع

 . کردی م رترمیلحظه درگ رکه ه یشانی از افکار پر دیکشیم ر ی و پشتم ت زدیچنگ م

 خانم کوچولو؟  یپس به هوش اومد-

اولش   یو گردنم را سر جا دمیدردناک نال  یگردنم آخ دیضرب سرم را برگرداندم و با درد شد کی
.ضربان قلبم باال رفت  شدیکه از پشت سر سمت من برداشته م ییبود و قدم ها  ماین یبرگرداندم.صدا

به  دمن گره خورده بو یندهی.گذشته و آکردمی صورتش پرتاب م یرو یو کاش دهانم باز بود تا تف 
 دهیام کششانه   ی.دستش را که از پشت سر روشیدر لباس م یطان یمشت آدم دو رنگ بدذات.ش  کی
مدت   نیدر ا شیهاکردن  ی. تمام نقش باز دادندی به او اسکار م دیبا  گریوان بازحس کردم.بعن شدیم

خشم کرد    ابودم تمام وجودم ر  دهیو شن  دهیکه در آن اتاق محصور از او د یکی رک یو صحنه و حرفها
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شانه  یرا  رو   فشی اما او همچنان  دست کث دمیخودم را عقب کش توانستمی که م ییو نفرت.تا جا
 قرار داد. میها

 آال! یدار  ی توپ ه،اندامیپسرعمو جان جنس شناس خوب-

  ضیتنم را تعو یهااو لباس  نکهیبه ا نیعضالتم را منقبض کردم و چشمانم را بستم.فکر کرد مشمئز
در   ییاو  جا  یها یو تحمل تکه پرون  دیجوشیو سرکه م ری .دلم مثل سزدیکرده هم حالم را بهم م 

براق شدم و از پشت نوار چسب پهن باز اسم محمد    ظیو نگرانم نداشت که با غاعصاب خسته 
ناک چندش  یمکث کرد.  احساس میبازو یرو  قایاو کجاست؟دستش دق نکهیزدم و ا  ادیرا فر شاهرخ

محکم دورم باز   یهااز آن طناب یخالص  یبرا نباری.دوباره کارم را تکرار کردم و ا گرفتی خلقم را م
کرد و انگار    ز .دودستش را از هم باستادیکرد و مرا دور زد و مقابلم ا یز یر یدادم.خنده خودم را تکان

 داد. لمیتحو یباشد لبخند ژکوند فتادهین  یاتفاق چیکه ه

 . نی....بب رمیباالخره دارم راه م  نین،ببیآال بب -

 شد.  رهی دور خودش زد و باز سمتم خ یچرخ

 خوبه. نمیبازم عمل شم،اما فعال هم دیپام هنوز کار داره با هیالبته -

  نیسر پا شدن ا یروز    کیو باز دور خودش دور زد . دیخندی .سرحال مدیباریم  دیچشمانش نور ام از
  غیدر یبرگرداندنش به زندگ یبرا   یکی کمک کوچ چیاز ه خواستیبود و دلم م میهاپسر از خواسته
از محمد شاهرخ  دارمید نیکه آخر  یط یشرا نیا ها،بای الپوشان نیبا ا وضع  نینکنم.اما حاال با ا

از او،حاال که دهانم بسته  یخبر یب  یبرا رفت یبود و دلم م اطی آن دو قول تشن داخل ح نیب  شیتقال
 زدم. اد ی فر یو عصب  ختمیبود و خودم محصور، تمام نفرتم را در چشمانم ر

 محمدشاهرخ کجاس؟ -

فقط   شدی جابه جا نم   یهم صندل متری لیچند م دیو با هر بار تکان شا  دادمیخودم را تکان م  یعصب
شدم.قلبم   رهی کالفه سمتش خ امدهیفای ب یهااز تقال دهی.نفس بر کردی تر م تر را تنگحصار دستانم تنگ 

او را الغرتر   ازشب  قهی.بلوز روشن ختیری از پشت کمرم م یو عرق خستگ شدی م نیی تند تند باال پا
  شانیپر  یو سمتم آمد و با سر انگشتانش موها دیاش کشنداشته  شیر یرو ی.دستدادی نشان م

 زانو مقابلم خم شد.  کیصورتم را از مقابل چشمانم پس زد و سر   یجلو شدهختهیر
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 . ینبود فیو ضع زونیاز دخترا آو یل ی.مثل خاومدی از جسارتت خوشم م شهیهم-

.دستش دمیی صورتم بود.چشمانم را بستم و از خشم دندان بهم سا یجلو یدر حال لمس موها هنوز
 ام  رفت. گونه  یبه نوازش رو

 بت گفته تا حاال؟  ی.کس  یشی شگلترم مخو  یش یم یوحش یوقت-

 یهاب یبا نفرت دنبالش را گرفتم.دست در ج رهی جا بلند شد و همزمان چشمانم را باز کردم و خ از
 . داشتی قدم رو کوتاه برم زانیکرده بود و در  طول اتاق مقابلم نام اهشیشلوار س

اتاق   نیتو ا  لچریاون و یسال رو  نی.چند ماین نیا هیادیچه ش یگی نگا نکن به من،حتما م  یاونجور -
که بتونم دوباره سرپا   یروز  د یکردم،زجه زدم به ام دم،ناله یجون دادم ،مردم و زنده شدم،زجر کش

  میتصم یرفت.با سور   شی......عمل دومم تو آلمان خوب پرمیاونو بگ دنیزجر کش یشم.....بتونم  روزا
 . مینگ یز یچ  یفعال به کس میگرفت

مهم نبود؟آن   شانیبرا هیبق یهاه یحد پست باشند.اشک و گر نیمادر و پسر تا ا نیا شدی نم  باورم
دست خودم   امی عصب یهاروزها که تازه از آلمان آمده بود خانه شمشاد انگار عزا داشت.کنترل نفس 

سرش را   ی و کم دیپاشنه سمتم چرخ یزدم و خودم را تکان دادم.رو ادی چسب پهن فر ری نبود.باز از ز
 کج کرد. 

 چرا؟  یبگ یخوای م-

 ی.تو شد دیتو و مادرت پس فطرت  نکهیا یترحم، برا دن یخر  یبرا زدمیدهانم باز بود تا داد م کاش
العمل من  است.منتظر عکس تصادف بهانه یر یاسد بگ یمادرتو از خانواده  یهانه یابزار تا عقده و ک 
 رگشت. اولش ب یو سر جا دیپاشنه چرخ ینماند.دوباره رو

  دهیبه اون گاوصندق نرس امیخوب معلومه،چون هنوز کارم با محمد شاهرخ تموم نشده بود و سور -
 بود.

 را گرفت.   شیحرفها  یکه من داخل آن اتاق نباشم آرام و متفکر دنباله  انگار

  یدهکر  زی اون بود مظلومه من اما باز اون بهتر بود.اون عز  مال او بود،بچه شر  هان یبهتر شهیهم-
بود،ما   ریتاوانش مال من و بص  داد،ی اسد.دست گال رو اون به آب م یبابا بود و نور چشم یحاج 
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شد؟اون شد بچه  ی.آخرش چشدی م قی،بازم اون تشو یاون از مدرسه فرار  میدرس خونه بود
آال من   یدونی گذروندم.م  لچریو یرو  ی اتاق کوفت نیعمرمو تو ا یهاسال  نیشهر و  من بهتر هیمشهور

امثال شماها   ی،مثل خودت اما آسونه،گفتنش برا یل یفکر کردم ،حرفات قشنگه خ  یل یبه حرفات خ
 چرا؟  یدونیآسونه م

 ام برد و مجبورم کرد نگاهش کنم.چانه  ری و دستش را ز ستادیروام اروبه  

 .دیمن نبود یکدومتون جا چیچون ه-

  کردمی تر کرده بود.اشتباه کردم که فکر متنگ آن چشمانم را ریو فشار دستش ز دیلرزی م امچانه
و حسرت و افکارش پر   نهیدرست گرفته.چشمانش پر بود از ک میکرده و تصم دایباالخره راهش را پ

.با اموانهیاز محمد شاهرخ  د  یخبر ی و فکر ب کردیم  خیبود از حسادت.برق انتقام نگاهش تنم را 
  ریاش را تغ لم با لبخند دو دستش را بهم زد.چه راحت موضع ام را رها کرد و چند قدم مقاب خشم چانه

 .دادیم

از  امگهیاونم به نفع ما.تا چند روز د شهیتموم م  یچهمه نجایآخر خط آال خانم،امشب ا نجایخب اما ا-
 و...آخ آخ آخ. میری م نجایا

و  گذاشتمی را کنار م ی.کاش غد باز زدی و لبخند م کردیخودش فکر م  آوردم،بای سردر نم شی حرفها از
و  کردمی نبات و حضور محمدشاهرخ را تحمل م  یهای عنبران دلبر  یخانه   زی امشب را سر م کی
باز   زیآم نونافتاده بودم ج ریکه در آن گ یتی.کالفه از وضعانداختمی خودم و او را به دردسر نم   ینطور یا

  یمحصور.آنقدر ول خوردم که کنترل صندل یصندل یزدن و تکان دادن خودم رو  ادیشروع کردم به فر
دستم ضرب خورد و از شدت درد   یافتادم.شانه  نیزم   یرو یطرفه با صندل   کیاز دستم در رفت و 

در   شتریلحظه ب ررا صاف کرد.درد ه  امی و با سرکوفت صندل دیهراسان سمتم دو مایزد.ن  رونی اشکم ب
 شد. انهی بود.لحنش دلجو ی و من کالفه اشکم آرام جار  دیچ یپیام مشانه 

اصال؟ آروم   یکنی م یچ یعنیکارا   نی،من طاقت اشکاتو ندارم...ا یایدختر قو هیآال ،تو برام نماد -
 دختر.  ریبگ

که  دیو چشمان نگرانم را سمت او دوخته بودم.در نگاهم چه د ختیری م نیی پر دردم پا یهااشک
 برد.سمت چسب دهانم دست 
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  یکس  سیصداتو بشنوه قرارم ن سی ن یکس  نجایچسب و باز کنم..فقط آروم باش خب!ا نیاصن بزار ا-
 کنه، باشه؟  تتیاذ

گشت.چندبار دهانم را بازو بسته   انی در جر حسمی ب  یلبها یحرکت دور لبم سوخت و  خون رو کی در
 کردم و با همان نگاه عاجز سمتش چشم دوختم.

 . سیراهش ن نیا مای،بگو محمدشاهرخ کجاس؟ن  ماین-

  شیهابرق انتقام در چشم  نیا دانستمی مرد مقابلم و م یسترکیه یاز خنده گرفتی آتش م دلم
ه هر لحظه رنگ به رنگ  حرکاتش ندارد ک  یرو یندارد.معلوم بود که کنترل  یعواقب خوب 

 . ستادیتر البش نشست و از کنارم عقب  یباز  گوشه ی.پوزخندشدیم

 !نهی خودش بب یهابا چشم ویزنده بمونه تا همه چ  دی،با ادیسرش نم  یینترس ،بال-

  یشلوارش برد .حت بیرها، دست داخل ج  مهیلحظه تلفنش  به صدا درآمد و حرفش را نصف ن همان
 محمدشاهرخ کم کند.  یرا برا امی از نگران یاداد هم نتوانست ذره  که به من یدوار یام

 یبه بعد  طبق نقشه نیاز ا می رفت  شیتو پ یحرفامو بات زدم.تا حاال طبق نقشه ،منیسور  هیچ-
بازار   سی نشو چون قراره پل  یآفتاب نورایبت خبر ندادم ا نکهی. تا قبل امیشیمنه.فردا از مرز خارج م 

 بشه امشب.

 .ختیر  نییپا یصورتش دلم را هر  یرا بدون مکث قطع کرد و لبخند معنادار رو تلفنش

و راست و دروغ از سالم   دادیم یباز هم دلدار  زد،ی.کاش حرف م کردی م یدر سکوت طول اتاق را ط باز
 . گفتیبودن محمد شاهرخ م

 تو ....  شهی...باورم نم هوی. میبخور تا دونفره شام نجایلطفا،من امشب اومده بودم ا  ماین-

 ..اما بدم نشد کارام جلوتر افتاد.  دیکل نقشمو خراب کرد تونیی هویتو با اون لندهور بخاطر اومدن -

 پاشنه زانو زد و سرباال سمتم نگاه کرد. یبرداشت و مقابلم رو  زیخ سمتم

 عمر ،نگران نباش.   هی،قد  میدار ادیواسه شام خوردن وقت ز-

 دست بردار نه من دشمن توام نه اون محمدشاهرخ.. ماین-
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رو  یاگهیمرد د چیاسم ه یحق ندار  گهید یببعد که قراره زنم بش نیها،از ا یاوردی ن یاسم اونو آورد-
 .. ؟یدیفهم یار یب

از من فاصله   یکم پشتش کرد و  عصب  یاش را از مقابلم گرفت،دستش را داخل موهااشاره  انگشت
 . گفتی را نم  نیصورتش و برق نگاهش ا  یرو ظی اما اخم غل کردی م یگرفت.حتما داشت شوخ

دست و   نطوریشم؟زن تو؟حتما  هم  ؟زنتیبافیکاراتو..ولم کن برم.واسه خودت قصه م  نیتموم کن ا-
 آره؟   یر یو بله رو ازم بگ یعاقد خبر کن  یواخی پا بسته م

اش .لبخند فاتحانه اهیشب س نیا شدیکاش زودتر تمام م  ایتلخ زدم و چشم از او گرفتم.خدا یپوزخند
وصل   یدکمه یمن بود و دستش رو یگذشت ،نگاهش هنوز رو قهی.چند دقبردی قلبم را باال م تمیر

 . شی موبال

 .خدافظ. ی زنی که گفتم و بهشون م ییزنگ بزن بهشون،مو به مو حرفها گهید قهیالو تا چند دق-

دستش   یصورتش نشسته بود.گوش  یآورد و لبخندش چه  ترسناک رو  نییرا از کنار گوشش پا یگوش
بازشان    خواستی لباسش برد و انگار م یدکمه نیاول یدراور گذاشت .دست رو زی م یرا همانطور رو

 مد.کند.با همان حال به طرفم آ

  تی امن سی واز بخت بد پل کننیبد بد م یاتاق دارن کارا هیدو تا نامحرم عاشق تو  یبه نظرت وقت -
 ه؟ یجرمش چ رسهیسر م  یاخالق

واقعا   ،ی.ترس داشت آن لبخند معنادار لعنتکردی بلوزش را باز م یهادکمه   یکی  یکی و  شدی م کمینزد
و   دیکش رونی.بلوزش را کامل از تن الغرش ب دیشنیداشت اشتباه م میهاترس داشت و حتما گوش 

 زانو مقابلم خم شد.  یانداخت.باز رو ی ک یدر همان نزد ییجا

 تا حاال به گوشت خورده خانم کوچولو؟  یاخالق تی امن سیاسم پل-

تک تک کلماتش   قت یود و غرق در حق به شماره افتاده بود و چشمانم قفل نگاه زهرآلودش ب نفسم
 به گوشم برد.   کتری تر کرد و صورتش را نزدرا آرام  شی.صدادیلرزی بند دلم را م

 .ی.عقد اجبار هیمجازاتش عقد اجبار نیکوچکتر-
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  دم،یچیرا که کنار هم م  شیکوتاه و حرفها یهالباس  نیشدن و ا   ی.حاال که پازل زنداندیبندم لرز تمام
امابا   انداختی راه نم  یز ی خون و خون ر  مای.ن بردمیمی که در آن گرفتار بودم پ یاعه به عمق فاج شتریب

  دهیفایب  میصدا رزشمرگ کند.تالشم در کنترل ل  یصدبار آرزو یکه روز  کردیم یطرف مقابلش کار 
 بود.

خفه   یکرد نن؟فکریبی بندو بساطتو نم نیهان؟ا کننیباور م   سایما،پل ی ن یکنی فکر م یبا خودت چ -
هان؟با   یکرد کارشیمونه؟چیاون ساکت م  یمحمدشاهرخ ،فکر کرد ای دمی لوت نم  رمیگی خون م

 ؟یکرد کاریمحمد شاهرخ چ

  کننی فقط چند روز مهمونه ماس بعد ولش م فتهی اون ب یبرا یاتفاق  سی اوال،بهت گفتم قرار ن -
 . رهیداغ عشقش بم  یتا هر روز برا نهیزنده بمونه تا بب  دیبره.با

بود تموم شد اون قراره بره  یمن و اون هر چ نیس،ب ین  یکنی که تو فکر م یاونجور  یکنی تو اشتباه م-
نداره چرا  یعاقبت خوب نهی ک نیو تموم کن آخر ا یباز  نیا دمیقسمت م  ماینبات ،ن یخواستگار 

 ؟ یفهمی نم

ام را گرفت  نپزشک داشت.باز با خشم چانه به روا ازی .او حتما نتقاوتی بود و ب  خ یآمد ،نگاهش  سمتم
 . دیتوپ  اشیو از پشت صورت حرص 

 نه؟  ای یدی،فهمی دیآال فهم  یپر ی ببعد تو حرف من نم نیاز ا-

  یاتفاقات اطرافم بود که حت جیگ  نقدریکرد ا شتریکه به سرم زد دردم را ده برابر ب  یدستش و داد فشار
 ام را فراموش کردم. درد شانه 

من  ،مالیمال من بش  دیخوب به اون لندهور برسه.تو با یزایچ  زارمینم گهیمن دوست دارم آال،د-
 و بسوزه .  نهیتا بب  یبش

 .. گمی م یکرده بود  میزندون گمی،م گمیم  سیبه پل ویهمه چ کنمی من ...من قبول  نم -

 از قبل بود.  تریحرص   شی.صدادیفشار دستش آمانم را بر باز
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بزنه اونوقت   رونی درست ب ایاز زبونت غلط  یشده ،اگه حرف ای،چون تمام هماهنگ  یکنی نم نکارو یتو ا-
 یادیز قی بهتره......خبر مرگ تزر  رهیمحمدشاهرخ بم  یتوئه.اگه تو مال من نش یخون اون شازده پا

 داغ باشه!نه؟ یلیخ  دیبا شی قلب ست یمشهور و ا ستیمواد فوتبال

که ناباورانه نه  یاحرف زدن شد ناله  یو تمام تالشم برا  زدیپر ترسم در نگاهش دودو م چشمان
ام را  .چانهدیمواد به او ،نفسم را بر یدوز باال قیمحمد شاهرخ و تزر یو تصور جسد افتاده گفتیم

 . یبه صندل  میپاها یبسته شده یهاول کرد و رفت سمت طناب 

 شهی.واسه توام بد نممیزد رونی از مرز ب یو با سور  میکه اون برگرده من و تو عقد کرد مای تا وقت-
 اونجور که اون جا زد و حاالم خواهرت نبات... 

 زد.   زیر  ی.چشمککردمی را حس م میبه بند پاها افتهی جهش  ستاد،خونیصاف ا مقابلم

 انتقام دو نفره. شهی؟م ینیبی م-

دور دستم.از محمدشاهرخ   یهاافتاد به جان باز کردن طناب  امی و با دور زدن صندل زدیحرف م  هنوز
اول   تریت یاو.باز تصورش در آن حال رو  یستیخودم و آنطور سربه ن ییداشتم اما نه تا حد رسوا نهیک

م  کمک این،خدایب امشب مرا ب ایشد.خدا سیام خاخبار قلبم را فشرد .چشمانم را بستم و عاجزانه گونه
کمکم    ایمحمد شاهرخ  نبودم .خدا یبه بد ی.من آدم کوتاه آمدن و راضکردم ی م یفکر  دیکن،با

.تمام بدنم کوه درد بود و له انگار  ستاد یا یکن.طناب ها را داخل کمدش انداخت و دوباره پشت صندل
ه ام چان  ری کرد .دستش آرام آرام ز ارمیگوشم هوش  ریز  شیبا بارش مرا رد کرده بود.صدا ونیکام
 .رفتیم

 تا باور کنه.  میکنیم ی نه؟خب کار  ای کنهیباور م  سیپل  نکهیو اما ا-

چشمانم را باز   اریشمشاد.هوششدن در خانه  دهیمصادف شد با کوب میبر لوپها زشیر یهابوس 
بلند    یصندل  یاو را از پشت پس زدم و از رو روینداشت اما با تمام ن  یام رمقکردم.دستان خون مرده
 .دمیشدم و  سمت در دو

 .  زارمینم زارمیازت متنفرم ،نم -

دورم از   ی.موهاآمدی م اطیداخل ح میسی تند و ب یها قدم یدر بود و صدا یرهیدستگ یرو دستم
 یکنارم.چشمانش رگه واریشدم به د دهیافتاد و کوب  شی بازو یشده و از درد چنگم رو دهیپشت کش
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بهم   یهارود.از پشت دندان  شی اش پدرز نقشه یمو ال یمت یق چیداشت و حاضر نبود به ه یسرخ
 . کردی م ترمی انتقام عاص  یاش بو ردهفش

 دوست دارم.  خوامتی من م یآال تو مال من یز یهامو بهم بردرصد فکر کن بزارم برنامه  هیدرصد  هی-

  یکه رو  یز ی چ نیتقال نبود اما باز هم ناله کردم و به اول  یبرا ییلبپم را به دندان گرفت .نا انهیوحش
را فشردم و همزمان پسش زدم .از    یبدن.کنار صورتش اسپر  یچنگ زدم.اسپر  دیدراور به دستم رس

  رهیستگبه د تمهنوز دس نباری افتاد استفاده کردم و روبرگرداندم سمت در اما ا نمانیکه ب یافاصله 
حرکت تاپ    کیچمبره زد و در  میتخت انداخت ،همزمان رو  یشدم.مرا رو دهیاز پشت کش دهینرس
سرقفل    یپر دردش که دستانم را باال ی.همزمان  با بوسه ها ختیری تنم را پاره کرد .اشکم م ینخ

 .دمیبا  تمام وجود د گناهی و من تمام شدنم  را ،ب دی لوال چرخ  یدر رو میسی ب  یکرده بود،با صدا

رقم   میبرا   ری.شوک از آنچه که تقددمیدی تار م میاز خاکستر آرزوها یبود پشت دود  یآن هر چ بعد
انداخت   می مالفه را رو یجد  یبا صورت یمامور چادر  یوقت  دی.شادیهم خشک میهااشک  یزده بود حت

خشک  ماشک  یاداره«همانجا چشمه انیسه،زنگ بزن ننه بابات بب یزار  هی.»گردیو با تشر سمتم توپ
 یآال یهاخنده یمنگ، صدا طیو چرا من در آن شرا کردی افکارم را پاره م هامیسی متعدد ب یشد.صدا

  ن یریو مامان ش  دیچرخی کوچک خانه دور حوض م  اطیکه درون ح  دیچ یپی ده ساله داخل سرم م
به کمک دو    زانیآو یهاپر گرد و خاک تنم با شانه  یدر مانتو  دهی.پوشگرفتی پوست م بیس میبرا

 رونیرا از آسانسور ب   ماین  لچریمرد و  ی.مامور رفتمی م ن ییپا یاز عمارت سور  یمامور زن چادر 
دزدان هم   ایگرها بردن اختالص یبودند.برا ستادهیپراکنده ا اطیداخل ح  گری. چند مامورددیکشیم

  اطیح ی.آن سوفشردی اتاق محمدشاهرخ قلبم را م یبسته  انداختند؟دریم راه  یمامور باز  نیهمچن
مش رمضون   رمردیپ  نی.اسیپل ن یماش یرنگ ی.نورهادمیبار او را آنجا د  نیآخر شیکه چند ساعت پ 
  یبی ترک ی،بویاداره آگاه ین،شلوغی نسر یآشنا  یره ی سرد و خ زد؟نگاهی سرش م  یرو یبود که دو دست

که پشتم را به او زدم و بدنم   یسرد واریبند و د یچاق گوشه یزن یهاپا و عرق بازداشتگاه.خروپف 
سرنگ و آمپول   نیجسد  محمدشاهرخ در ب  ریسرد تصو واریسر خورد و سر به د رمقمی ب  یپاها یرو
 را تار کرد. میایدن

رفتن و مجازات شما همونه که گ  طیخانم رحمان،شما و موکل منو تو اون شرا دیندار یاگهید یراه-
 حکم شالق و بخرم.   تونمی م مای ن طیگفتم،.بخاطر شرا
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  امی خسته.در طول زندگ یل یخ امشد؟خستهی تمام م یشب ک  نیدستانم فشردم.ا نیب  شتریرا ب سرم
به   هیآرام و شب ی.صدادادی و انتقام قرار م نهیک یبار بود که سرنوشت داشت مرا طعمه نیدوم نیا

 آمد. ترمک یپچ پچش نزد

 خانم رحمان!  دیمحمدشاهرخ فکر کن یبه آقا-

باال اوراق دستش را مرتب   ییصاف نشست و با ابرو اشی صندل ینامش سر باال گرفتم،رو دنیشن  با
 کرد.

 سالمه؟ -

 . دیمهون ماس.نگران نباش  دیبر رانیکه شما و موکلم از ا یتا زمان-

 بود؟   ماین  رد،حقیو طرف حق را بگ ستدی ورده بود در برابر ظلم با.چطور قسم خکردمی نگاهش م رهیخ

 به خودتون داره خانم رحمان!  یبستگ یهمه چ-

بودم عشق تاوان  دهیشن ایمحمدشاهرخ.خدا یطور سالمت نیم،همیتصم نیبه ا خوردی گره م امندهیآ
 نبود؟ یمن کاف  یدارد ،برا

که  شهیم  ینیهم  تیو دادگاه و ...در نها  یقانون یپزشک برنتونی م دینش یبه عقد اجبار  یاگه راض -
و اون شب اتفاق   دیبهش عالقه داشت  دیکه پرستارشون بود یکه از زمان  دیسی بنو  نجایگفتم.بهتره ا

 . وفتادهین  یخوب

  یعنبران.اگر پزشک یسرافکندگ یه یدختر شهر شده بودم و ما نیتر آبروی .تا حاال هم بدمیرا جو لبم
  یپزشک  یکه پشت آن برگه  ییهاو بهتان  تلخ  قیاز حقا دی!سرم سوت کشرفتمی هم م یقانون
و    وآنقدر دوستم داشت که بخاطر من از تمام ابر می.محمد شاهرخ سلدیچسبیبه من م    ،خوبیقانون

کند که  یز یاش دست بکشد ؟تمام تهمت ها را به جان بخرد و وانمود به چو خانواده ندهیآ
 . زدمی جانم را حفظ کند.مغموم انگار با خودم حرف م نکهیطر ابخا  س؟فقطین

 حالش خوبه؟-

 بهتره.   یکه شما توش  ییراحت خانم رحمان از جا التونیخ-
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 میمر یافه یانداختم.چشمانم را بستم،ق شیو خودکار رو زی پخش وسط م یهابه ورقه ینگاه
من   یرا پس زدم.فانتز   فمیکث یهاگونه  یرو   دهیقطره اشک چک نیآقا...اول ،محسنی خانم،نبات،فاط

که وسط    طانی ش یامن باشم و او باشد و پسر بچه  مانی سال عروس نیو محمدشاهرخ بود که اول
حاال هم    نیآنقدر بلند بود که هم  شیخندها یو صدا  دیچرخی شمشاد دور حوض م انهخ  اطیح
   یاز درخت نشسته بودم و دست رو زی طناب آو یراحت بشنوم.قطره اشک دوم را پس زدم.رو شدیم

و غش   میساخت ی م ی.با هم فانتز داد یتابم م  یچخماغ لی بی ام داشتم و  محمد شاهرخ سشکم باال آمده
 مامور زن چشمانم را باز کرد. یجد یصورتم را گرفتم.صدا  یسی.دوباره خدمیخندی غش م

 . لی جناب وکوقت تمومه -

ها و ها و تهمت تمام بهتان یو پا  دمیکش شی پ زیم یاز رو  یورق رمقی ام گذاشتم.بگونه  یرو دست
 روزگارم امضا زدم.  یتباه

 یتنها صدا میپا یهاشدن کفش   دهیکش یحلقه شده بود و صدا جانمی ب یمامور زن دور بازو دست
که مرا داخل بازداشتگاه  یبا صدا باز شد و دست مامور  یو سرد اطراف بود.در فلز  کیآن سالن تار

 بهروزگارم را   یتلخ یک یهمان نزد  یبشاش زن  یکند.صدا رونی هل داد هم نتوانست مرا از آن بهت ب
 . دیرخم کش

 .نکنی رحم نم نمینش لچریمرد کم شده،به و گنی بال اومد،زمونه خراب شده،راس م طونی ها،شبچه -

 ام.خفه  یبغض گلو  یباز چنگ انداخت رو  گرید یزن یو صدا  دندیخند یهمگ

 پولدار مولدار بوده؟   نم،طرفیب-

 کوچولو.  یبا.....آخ   ادیبش نم-

 . اهمی از بخت س بافتیوسط جمع افتاده بود و هر کس فلسفه م همهمه

.زانو بغل گرفتم ،سرم را   دمیخز ن یزم  یسرد چسابندم و آرام رو واریاتاق رفتم، خودم را به د یگوشه
 اطراف را خواباند.من چکار کردم،من چه کردم؟  یهمهمه ارادهی هقم بگذاشتم و هق میزانوها یرو

 فمن...  یالنکاح سنت-
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طاهره خانم مخلوط شده بود.حتما مرا در   یهان یف نی و با ف شکستی عاقد سکوت فضا را م یصدا
  نیا زیچ  چیبرداشتش از من هزار بار بدتر شده بود.چرا ه داندی و خدا م  دانستی هم نم مایشان ن

و   اهیبا کت و شلوار س ظی و پر غ  شویر یمراسم مثل معمول نبود؟عاقد عمامه نداشت و برعکس مرد
  یل یتصوراتم مراسم عقدم با محمدشاهرخ خ  کرد؟دریمزمزمه  یمقابلم کلمات عرب  یشانیمهر بر پ یجا

 یکه چادر  ییبودم نسبت به حاال  باتری ز یلیساتن خ   دیو من در لباس سف  شدی تر برگزار مباشکوه 
در  شمیساعت پ  کیعرق و استفراغ  یسرم انداخته شده بود و بو یچرک کرم به لطف مامور زن رو

  روزمندانهیبشاش و پ   لچریو یرو ما ی .نزدیعطر و عود دماغم را م یاز بو شتریاتاق بازداشتگاه ب یگوشه
ام چنگ زد و  .حالت تهوع به معده زدی زانو سمتم لبخند م یباز و رو  شینشسته بود و کف دستها

 رهی .خانداختی م ادمیلحظه به  ن یاسد از پشت سرم عجب خدا را در ا یحاج  یهاذکر گفتن  یصدا
نگاهم را  زی عاقد پشت م ی؟صدایهست ایغرق بودم .لب زدم خدا زیم ینامعلوم رو  یابه نقطه 

 . دیسمتش کش

 لم؟ یوک-

عروس   یاز خانواده نه؟چرای،گل بچ  ارهیعروس رفته گالب ب گفتی نم  یکس د،ی کشی کل نم یکس چرا
نبودم که   یخانم و محسن آقا قلبم فشرده شد، حتما که من گندم میمر ادیحضور نداشت؟با  یکس

 ازدواج کو؟پس محمد شاهرخ کجاس؟  یها.حلقهشدی باعث افتخارشان م

 لم؟ یکل روزو منتظر تو باشم خانم؟وک تونمی من که نم-

مثل   افتاد چقدر بدنم درد داشت اما قلبم ادمیتازه  امدهید بیآس یشانه  یتکان دست مامور زن رو با
و دردش   کردی م  داریو همه را ب  دیرسی کوچک ورم کرده بود که هر لحظه به مرز انفجار م یبادکنک 

 بود. شتریب

 بابا!  یا-

 آال؟-

مرد خشن مقابل رحم نداشت،سرد   ی.صدادیکشیرا طرفش گرفتم با نگاهش خط و نشان م سرم
 آخر راه بود. نجای.ادادی نم  یلفظ ری ،ز دیخری ناز عروس را نم  یکس  نجایبود.ا
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و منگ در  رمقی برگشته بودم همانجا ب  یاز آگاه  یتخت در بغل گرفته بودم.از وقت یرا رو میزانوها
  یبود ی.چه دور گردون مایبعنوان زن ن نباریسکوت نشسته بودم.باز به خانه شمشاد برگشته بودم و ا

  یفاط  و نی .با معسوختیم مصورت یمحسن آقا رو  یل یس یو جا کردیروزگار.تمام بدنم درد م یا
و با   دیخانم بود که مرا در آغوش کش میمر نیا دنمیبودند و باز با د ستادهیا یآگاه   رونی تمام مدت ب

.خشک در آغوشش بودم و نگاهم گره خورده بود در نگاه پر خشم و کردیم  نیخودش را نفر هیگر
شده  دارخدشه میسل یانواده خ  شیپ  یخواهر   نینبات.حق داشت،اعتبارش با وجود همچ یکالفه
برداشت و درشت بارش کرد   زیطرفش خ یاز در آگاه مای ن  لچریخانم مرا رها کرد و با ورود و میبود.مر

.لبخند  کردیالتماس م  ششیو پ بردی و نبات مادرش را عقب م  دادی .طاهره خانم دلخور جواب پس م
محسن آقا سر   یکالفه نگاه  ریبه سر کرده بود و ز  اهیس  یبار چادر   نیاول یکه برا انیگر یزدم به فاط

 که منتظر بود رفتم . ریبص  نیکنار رفتم و سمت ماش  ریبه ز

 .میریم می.شب داریدی بازداشتگاه م یپاشو برو حموم بو-

که   کردیم  یاش هنوز مقابل کمد اتاق ناتمام گذاشته  شده بود.اصال چه فرقبسته مهین م؟چمدانیریم
  نیا یاهال نیسنگ ینگاهها ریتا از ز  شدی عمرم م یهی هد نیرفتن بهتر نیهم دیم؟شایرفتی کجا م

،از من  دمحقارت دا نیبخاطر حفظ جان محمدشاهرخ  تن به ا دندیفهمیم  نهایخانه فرار کنم.اگر ا
 کردند؟ی تشکر م 

خوب کوک بود.باز چه   فشیو حمام.ک  دادیم گاریس  یتخت حس کردم.بو  یرا کنارم رو حضورش
 کرد.  ینقش باز  لچریو  یهمه رو شی راحت پ

 چشم. گهیبه آقاش م شهیزن خوب هم هی-

و با   دمی.منفور خودم را کنار کشامی روسر  ری چرک ز یموها یبه حرفش نکردم.دستش رفت ال یتوجه 
 سمتش اخم کردم. ظیغ

  ی بتون یجنازم رد بش  یببعد مگه از رو نیاز ا یاونا مجبورم کرد شی؟پ یفکر کرد یخودت چ   شیپ-
 ! یبم دست بزن

 کش آمد. یو لبش به لبخند  کردینگاهم م  یخونسرد با



 را باور کن  طانیش

321 
 

  یااون لحظه  یبرا کنمی م ی.من لحظه شمار میگذریاز اونم م میگذروند تیسختشو با موفق یجاها-
باشه   دهیاخبار و شن دیاالن با کنن،تای مال خودم......فردا پس فردام محمد شاهرخ و ول م  یکه  بش
 . میستیکه ما ن رسهی م یاما وقت

.خوب بود مجبور نبودم میما نبود آمدی که م یزدم.خوب بود وقت یپوزخند جان دار  سمتش
.تمام   ختمی احساسم را انکار کنم..تمسخرم را در نگاهم ر یهمه   دهیو نفس بر نمیچشمانش را بب 

 او بسوزد. یو حاال وقتش بود کم  یمیقد یانهیک یرا قمار کرد رو  امی زندگ

 خان،اونقدر عاشق محد شاهرخ بودم که...  مای ن یبه کاهدون زد-

 زد. مه یتخت خ  یرو میمانتوام گرفت و رو یقهیگوشم برق چشمانم را پراند.از  ریمحکمش ز دست

 کنمیم اهی خدا  روزگارشو س یاسم اونو از دهنت بشنوم به خداوند امتی.از االن تا قیتو االن زن من-
 ؟ید ینه؟..فهم ای یدیفهم

و از تصور عذاب  دادی.آزارم م دادمی نشان نم ی عکس العمل چیرا بسته بودم و ه چشمانم
 و سکوت نبودم . دنی.من  مرد زور شنبردی محمدشاهرخ لذت م

صورتش پرت کردم.دستانش شل شد و کامل از مقابلم    یرو  یو تف ختمیخشمم را در چشمانم ر  تمام
 .ستادمیاش او درست روبه رو  دمیپر نییتخت پا یبرخواست.از رو

اون روز روز مرگم   دمیم حی جسمم مال تو بشه که ترج دی تو گوشت فرو کن، شا  نویا شهیاز االن تا هم-
باخت   یباز  نیکه تو ا یکسوقته باخته بدم باخته....اما اون  یل یقلب خ نیدل ا نیباشه اما ا

 .  میسل مای به جهنم ن ما،برو یروحت،...برو به جهنم ن ،بهی ..به خودت باختییتو

  کلی آن در باز و ه کیبعد ،که  یحمله یو آماده برا گرفتی دستش م نیصورتش را با آست  یسیخ
اهره  ط  ی.صداچاندی وارد اتاق شد و در را محکم پشت سرش بست و قفل در را پ یسور  نیخشمگ

 بلند بود.   زدیکه به در م یخانم و ضربات

خونه شمشاد بلوا  یبفهمه اومد یحاج  م،یندار یما خودمون کم بدبخت یبرو سور   ایب-
 ش؟ ی شناسی !نمکنهیم
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سمت ما    میدراور گذاشت و مستق یدستش را رو فیطاهره خانم ک  یبه حرفها توجهی ب یسور  اما
را   نشییاما ولوم پا  یعصب  شی .صدامایسمت ن زشیمن بود و خ  یدونفر قدم برداشت.نگاهش رو

 .کردی حفظ م 

 بود؟  نینقشم هم ن؟نقشمیکرد  یسر؟چه غلط رهیخ یباالخره کار خودتو کرد -

 جون؟  یسور   یشد یش یآت یدیبه گاوصندوقت نرس هیچ-

 کرد.  یسمتم نگاه شکاک یسور 

 بود هان؟ یبود؟چ ی!قرارمون چمایدهنتو ببند ن-

 .خواستمیبود که در آن لحظه م یز یچ  نیجر و بحث آن مادر و پسر آخر دنید

 حرف بزنم.   مایتنها با ن  خوامی م  رونی برو ب-

با   مایکه ن یابوسه  یهر دو چرخاندم .تمام نفرتم را رو  نیبه لحن منفورش زدم.نگاهم را ب یتلخند
 و سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم. ختمیمتم پرتاپ کرد رس یسور   یره ی نگاه خ ریز  یلودک

ساعت بود   نیدر سکوت به آرامش برسم.چند یتا کم خواستی م ییاز طاهره خانم نبود.دلم جا یخبر 
 نی.چندکردی قلبم افتاده بود حالم را بدتر م  یکه رو ینیسنگ یبودم و بدن درد و وزنه  دهیکه نخواب

   ی. حتختهیداشت گشتن با آن وضع  داغون و بهم ر  یتیبودم و چه اهم دهیند نه یساعت خودم را در آ
 چرکم هم نداشتم.  مهین  اهیس یشستن دستها یبرا یرمق

نگاهم را   حوصلهی بلند شده بود.ب  یسور  یداد؟صدایم یمرا در خود جا  یساعت یخانه  برا نیا یکجا
شدم.چقدر خسته بودم و چقدر نا    اطیرفتم و وارد ح نیی عمارت  پا یهادر اتاق گرفتم و از پله یاز رو

آن نداشته  هعالقه ب یاکه ذره یبوده؟آن هم با کس  یافتضاح  نیروز عقدش به ا  نیاول یآرام.کس
که  بود یی جا نی آنجا تنهاتر دیبزرگ شا  یخانه  نیباشد؟.چشمم به در اتاق محمد شاهرخ رفت.در ا

زد و من هراسان کالفه  رونی ب ی.قامت تپل طاهره خانم از عمارت آنطرف رمیچند ساعت آرام بگ شدیم
 دیمحمدشاهرخ انداختم.کل قو خودم را در اتا ختمیر میتمام توانم را در پاها  یشماتت  ای  نیاز هر توه

تند الکل مشامم را  یبود و بو ختهیتخت  بهم ر یرا در قفل در چرخاندم و از آن فاصله گرفتم.هنوزرو
  یادآور یبار غمش له بودم.با  ریو سالها ز دیرسی نم شبی ماجراها به د نیپر کرده بود .انگار قدمت ا

م کمد که حک یاتاق کوچک کنار  در از تخت فاصله گرفتم و خودم را  شبیمشمئز د یصحنه 
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فرش کنار کمد چپاندم و   یگذشتم  و خودم را رو کیرا داشت انداختم.از وسط اتاق تار  شیهالباس 
ام از دست رفته  یاتفاقات تمام شده بود.آبرو نیا کردمیچشمانم را باز م  یچشمانم را بستم.کاش وقت

کمد لباس  واقعا حالت خوب بود؟سرم کج به  یعنیو محمد شاهرخ،آه محمد شاهرخ.  گشتی برم
عمه بود که با دست  دراز    ریغرق شدم.ن یدار یخواب و ب  نیبسته ب نمیو چشمان سنگ  دیکنارم چسب

 میخانم با هق هق صدا میو مر انی با چشمان گر ی.بابا عل کردی اش به سمتم ملتمس نگاهم مشده
ارتفاع   نی بلندتر یو خودم که باال  نارشمواد در ک یجان محمد شاهرخ با آمپول ها  ی.جسد بزدیم
کرد .با ترس چشمانم باز   یکه ته دلم را خال  یو  سقوط کردم.سقوط دمیبودم و از آن باال  لغز ستادهیا

با   یطوب داد یطاهره خانم و داد و ب غی ج ی.صدا زدیهزار م یشد.نفسم به شماره افتاده بود و قلبم رو
 رونی از جا بلند شدم و خودم را از اتاق ب جیگ.کردهم  شترشیب  اطیمش رمضون از داخل ح

به در  رهی و طاهره خانم داخل باغچه خ زدی سرش م یرو  یانداختم.مش رمضون دم در عمارت سور 
و   یطوب یهازجه  یباز بود و صدا  ی.در ساختمان سور ختیری ساختمان با چشمان گرده شده اشک م

و  خودم را تا    دمیپر نییرا پا وارنیا یدو سه پله ورچط دمی.نفهملرزاندی م شتریدلم را ب  شیهاناله
  نییپا ماین یخون بود که از فرق سر شکافته شده  ییرساندم.آنچه که در مقابلم بود جو یعمارت  سور 

آنطرفتر افتاده بود و چمدان بازش جلوتر پخش و پال پرت اطراف   ی کم لچرشی.وزدیها فواره مپله
ها    پله چیافتاده از پ یهابا شانه  یسور  یهیقابلم چند قدم عقب رفتم.سام یافتاده بود.ناباور از صحنه

دو زانو نشسته بود و به دستان غرق  مای سر ن یکه منگ باال ین ینسر یگذشت و من نگاهم نشست رو
 .دمیدیدهانم گذاشتم .حتما هنوز خواب بودم .خواب م یرو  ی.پلک زدم و دستکردی خونش نگاه م

  شدیبه دستان خون آلودش چشم دوخته بود.باورم نم یبا  سرد  زدیم کرد،پلکی نم یحرکت  نینسر
هنوز   امیشان یپ یصورتم و داغ ننگش رو یاش رو  یلی س یبود که جا ییمایمال ن جانی جسد ب نیا
 .سوختیم

و   کردی طاهره خانم گوش را کر م یهاغ ی بهم نگاهم را سمت در چرخاند.ج یز یبرخورد چ دیشد یصدا
رو گرفتم.آب   نی.از  نسرادیناله بود و فر  یکشاند .صدا رونیرا ب  انی گر یمش رمضون ،طوب ادیفر

در   دیکشیم  ری و پشتم ت دیلرزیم  میرفتم.پاها  رونی شمرده سمت ب ییدهانم را قورت دادم و با قدمها
که  یسور  یسر جنازه ینشسته بود و باال غرق در خون  نی زم یرو  ینداشت.طوب  یدار یکه ب یکابوس

عمارت مقابل   یو حاج خانم در ورود زدی م غی.طاهره خانم جزدی خودش را م خوردی هنوز تکان م
  تندنداش یوقت عاقبت خوش چیبد داستان ه یآدم ها دانستمیقلبش گذاشته بود.م یدستش را رو

زد و وزنم را تحمل   یسست می.پاها کردمی بود که تصور م  یز یمادر و پسر غمناک تر از چ نیاما آخر ا
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غرق   اشیی مش طال یکه موها  شیزن غرق در آرا نیزانو زدم.ا   نیزم یرو حالی نکرد و همان جا ب 
را به  مانتقام کرد؟سر یبدجنس هفت خط بود که پسرش را قربان  یهمان سور   زدیم  یخون  به قرمز 

و داد و  هاون یو گوشم پر بود از ش دادی دادم.دهانم طعم خون م هیمخت پشت سرم تک ز وارید
خسته.باز    یلی.خسته بودم خ شدمیقبل نم  یآال گری.مطمئن بودم بعد از امروز د انمیاطراف یهاناله

  بانی گر دیدو که شا نی ا هیشب یاز سرنوشت  دی کش ری لب تکرار کردم و پشتم ت ری اسمش را ز
  اطیح  یبلند آنسو  اهیبا همان  آور کت س اشده یورز کلی محمدشاهرخ را هم تا حاال گرفته بود.ه

را با دو دست  ناباور    شیمقابلش بود .موها یهاو نامرتب مبهوت صحنه یمقابل چشمم آمد.خاک 
عطرش زودتر از خودش دماغم را پر   ی.بوآمدی سست سمت ما م یدر چنگ  داشت و با قدم ها

اش را .  نگاه شوک زده زدیسرش را چنگ م یاهره خانم خودش را در آغوشش انداخت و موهاکرد.ط
.او محمدشاهرخ بود او سالم برگشته  جانمی گرفت و  رفت سمت لبخند و بدن ب یسور  یاز جنازه

افتاد و غرق شدم در خال و  نییآرام چشمانم  پا ی حسم در کنارم افتاد و با نفس یبود.دستان ب
 .  یوزنی ب

   **** 

بدتر از   یعنی از بدتر هم وجود دارد و  یبد شهیهم گفتندی و روزگارم هر دو باهم.راست م  ایبود،دن سرد
اش جدا از خانواده ریکه با انتقام ن یادوساله  فتد؟گندمیمن اتفاق ب  یدر زندگ  شدیهم م نیا

آن روز شوم چه   دینفهم  قیدق یو حاال امشب..،کس میسل  ماین یروزه کی یوهینافرجام و ب  یشد،عشق
ناخواسته   یآنها سور  دیبحث شد نیب دهیبود که د نیآن مادر و پسر گذشت و تنها اعتراف نسر  نیب
ها سقوط کرده ،باالخره همان دروغش  را کنترل کند و از پله   لچرینتوانسته و مایرا هول  داده و ن  ماین

  رونیب  مایاتاق ن یاز پنجره  اتحمل نکرده و خودش ر یکه سور  یر فشا تی شد. در نها شیباعث نابود
 .دادی ترش خون م یانداخت.هنوز مشامم بو

شد  دهیحوصله تا زدم و داخل چمدان چرم مقابلم گذاشتم.نگاهم کش یلباس دستم را هم ب  نیآخر
بودند.کاش   دهیتدارک د میکمد که بخاطر امشب برا در  یرو  زی دار آو نیبلند و آست پوریسمت لباس گ 

  دوقت پا به خانه شمشا چیامشب بود.کاش خواهر بزرگتر نبات نبودم ،کاش ه نی هم یبرا طمی بل
همهمه و   ریبار ز نی.آخردیبا مراسم امشب  من به صبح نخواهم رس دانستمی.کاش!مگذاشتمی نم

بودند،توانستم  ختهی وچه باالتر که داخل خانه شمشاد رو مردم چند ک یقانون  یو پزشک  سی پل یشلوغ
باز شد و او با  صورت    دیبود که در اتاق شد مارستانیبا تمام ضعفم سمتش لبخند بزنم و داخل اتاق ب
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که با آمپول مسکن داشت در   یسرم و آرامش ریاتاق جلو آمد.ز یهاتا وسط  یبرافروخته از خشم عصب 
بود و  ختهی.سرو وضعش بهم رد یلرزی صورتم را سمتش گرفتم.تمام بدنش م کردی تمام بدنم رخنه م

 . ختیر شی صدا  لتمام خشم و حال زارش را داخ تیو در نها  کردی باز و بسته م حرفی دهانش را ب 

 آال؟ یکرد کاری تو ...تو چ-

خ کرده  و قلبم تپش تند نداشت،مواد مسکن تا مغز استخوانم رسو دیچ یپی داخل سرم نم ییصدا گرید
ام از هم کش آمد و لبخندم  خشک ترک خورده یها.لبدیکشی بود و چشمانم خمار خواب انتظار م

 مو اخ کردی .دردمند نگاهم مدیترکی حتما قلبم م دیچکی سمج که اگر نم ی مصادف شد با قطره اشک
مده بود آ مارستانی .با سر و وضع آشفته بدون ترس از شهرتش چه راحت بترساندمی نم گریصورتش د

 دردمندش قلبم را فشرد.  ی!باز صدانداختهیسر ن  یراهم رو کدارش ی آن کاله پ یحت

 ...کار ی ؟چیکرد کاریآال چ-

از اتاق خارج شد.چقدر همه جا سکوت   ظی.روبرگرداند و با غ نمیچشمانش را بب   یس ینماند تا خ منتظر
  قیبود عم  یبود.چشمانم مست خواب  نجایکنم .او سالم بود.او ا هیگر خواستمی نم گر یبود و آرام.د

 نشوم. داریوقت ب چی.نگاهم را از در اتاق گرفتم.چشمانم را بستم .کاش ه

** 

لباس  درک   نیانتخاب ا ی.اصرار نبات را براد یچرخی م  پوری گ یر یلباس ش ینگاهم رو هنوز
 یعادت کرده بودم به بغض خفه  گری.دداورنیها پشت سرم حرف در ب می.دوس نداشتم سلکردمی نم
 گریفردا د شدی تمام م ی.امشب که با هر بدبدخت فشردی قلبم را م  یکه مثل بختک رو یاو وزنه  میگلو
رفتن به    یمحسن آقا برا شنهادی نداشتم جز قبول پ  یاو بسوزد.چاره  ندیشهر نبود تا بب نیدر ا ییالآ

و هم من که من اهل  دانستیتا به قول خودش حسابدار برگردم.اما هم خودش م  رفتمی س،میانگل
آن  اجبار   یبود.برا  دهیمرا نبخش ییآن رسوا یهنوز برا دیشا  فرستادمیحساب و کتاب ، نبودم ،م

و هنوز که هنوز بود در چشمانم نگاه   سوختی ته قلبم م اشی ل یس یجبرآلود.هنوز جا یبله چاره،آنیب
نبود.مثل تمام    ییجز تنها یز یمن چ ری چمدان مقابلم را بستم.انگار تقد پیو ز  دمیکش ی.آهکردی نم

 گذشتی شوم م اقشدم.شش ماه از آن اتف  دهیکمد کش  زسمت یعمر.از جا بلند شدم و سمت لباس آو
بود که  یاهفته  کی  قایچشم باز نکرد و دق گریدر خانه شمشاد د  میسل یو آن روز سه نفر از خانواده
داخل سرم   یمامور بازپرس ی.با وسواس و نظارت نبات.صدا شدیم دهیتدارک  مراسم امشب د
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  یاز اختالل ساختگ میسل ماین یمعلوم شده که آقا  شونیپزشک ا یو همکار  قات ی.»طبق تحقدیچ یپ
سراپاشن   ونستن تی م نهایکه زودتر از ا دادند،بسایجلوه م شتریو ب  شونیماریو شدت ب  بردندی رنج م

» 

اخم  ادی.افکارم را پس زدم .به یسور  زیر یهاغرق در خونش مقابل چشمانم آمد و جان دادن یجنازه 
نجات جانش؟فکر به   یخلقم را گرفته بود. چرا برا یافتادم که داخل چشمان او مقابل آگاه یو نفرت

همه از  دنی و فهم   سی. اعتراف به پل کردی از خود منفورم م دیدی م ماین یوه یحاال مرا به چشم ب نکهیا
  یو نگاهها  یخانم و فاط میمر یهاه یو گر م،اشکیسل ینداشت جز سکوت خانواده یثمر  تیواقع
آنچه  تی واقع دنی.فهم  دیباریکه از چشمان محمد شاهرخ م  یمحسن آقا و باز نفرت یشده دهیدزد

محل از من، از  ی شد ،ب کرد؟آخرشی مرا عوض م یزندگ  قت یحق  ای آ گذشتیها م میکه در اطراف سل 
 نوجهی بارم  باز مقابل چشمان غم  نیرا زد و سوار بر ماش اشی دود نکی کنارم گذشتن،بدون مکث ع

دستم آمد و مرا به اتاقم آورد.در  با   ریبرجسته از لباس ز  یگاز داد و دور شد.گل یبه ساختمان آگاه
خوشحال   یل ینباتش خ یکه برا  ادان وارد گشت.حتم خانم خن میالغر اندام مر  کل یباز شد و ه  یاتغه

 بود.در پاسخش لبخند زدم و دست از لباس گرفتم و سمتش برگشتم.

 خوانیم  یاسترس دارم، همون شب خواستگار  یلیاتاق تو...خ ادیاومده ،اتاق نباته بعد م شگریآرا-
 پسر!  نی.چه عجولم هست اارنی عاقد ب

پشت   یچمدان بسته یتخت نشاند.چشمش رفت رو یکرد و با خودش لبه   تیهدا د،مرایخند  زیر
 رنگ شد. یسرم،لبخندش ب 

 ؟ یچمدونتو بست -

 را با لبخند تکان دادم. سرم

 . سین شگری بلدم الزم به آرا  ییکارا  هی...بعدم ،من خودم  دیشی از شرم راحت م -

..خودتو جمع و جور  یر نباتخودمونن اما تو خواهر بزرگت یفقط خونواده ها شه؟درستهیمگه م-
 .ینشون بد فی خودتو ضع  دیکن..نبا
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کرده بود و  دیام را سفشناسنامه    نی مع یی.داکردمیانداختم.منظورش را کامل درک م نییرا پا سرم
بودم چه با جبر   میسل ماین یوهیفراموش کند من ب  یکس  شدیعنبران شده بودم ،اما مگر م یحاال آال
 !. اریچه اخت

 . یر یخودتو دست کم بگ  دیدخترم، نبا یدار  یآال..تو روح بزرگ کردمی م نکاروی تو بودم هم یمنم جا-

  یمدت شبها سرم را رو نی.خوب بود که تمام ازدیرا گرفته بود و با محبت سمتم لبخند م دستانم
  رین یو دست درازشده یو سور   مایصورت خون آلود ن یهاو از ترس کابوس   گذاشتی م شیزانوها

 به آغوشش پناه ببرم.  دادی عمه اجازه م

رو بکنه،از خودش بگذره تا به   یگذشت نیهمچ تونهی عاشق م هی..فقط  زمی عز سی ن  یکار هر کس نیا-
 عشقش صدمه نرسه!

گذرا  یو نگاه دیسمتم کش شتری مرد چشم  انداختم.لبخند زد و خودش را ب  ش ی نگاه پر معنا سمت
 !دانستندی م ادیاتاق انداخت و دوباره رو بطرف من کرد.انگار مادرها ز یسمت در بسته

 ؟ی با مادرت دردو دل کن یخوای نم  یتو مطمئن -

رتش دلم را .آرامش خاص نگاه و صو گشتی پنهان حرفش داخل نگاهش م یدنبال معنا چشمانم
کوه محکم و   نیام را گرم.سالها بود همچ زده خیدستانم  قلب  یو نوازش دستش رو کردی تر مقرص 

داشت  یادهیو دل چه فا کرد،دردی و او داشت امشب عقد م رفتمینداشتم.من داشتم م یمنبع آرامش
وسط   شیرد.با صداکه سرتاسر تاوان داشت و د یام از عشققلب ورم کرده یشدن زخم کهنه   بازجز 

 . دیافکارم پر

 باشم!  یراز نگهدار خوب   تونمی اال من مادرتم..م-

 یبغض وامانده   نیو کاش ا شدی.کاش زودتر امشب هم تمام م  رفتی و از اتاق م کردی تموم م کاش
 نگاهم را سمت خودش برد.  شی .باز صداکردی را تنگ نم میگلو بیس نقدریا  میشده داخل گلو زی لبر

و   یعشق و عاشق  یکه زمان  یمادر  هیداره.. یقو یمادر حسا هیبزرگت نکرده باشم اما مادرم و  دیشا-
باشد جز   تونهی نم  یز یچ یکه تو در حق پسر طاهره کرد یکه تو نگاه توئه،کار  یز یرد کرده..اون چ

 ...یدونی که خودت م یز یچ
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.چشمانش پر از عشق بود و لبخند و نوازش  رفتی م نییباال و پا  نیسنگ امنهیگرفته بود و س تمیر قلبم
 با دامادت با شوهر دخترت قبال ،،ماهها قبل ... میبگو توانستمی پر از محبت.چطور م  شیدستها

 پشت دستم زد. یام.چند بار آرام رواز سست شدن اراده دمیرا بستم و لب گز میچشمها

هس که برات بشه   یکیکه توشه بدون  ییکرده از دردا ینی قلبت سنگ یدید  یروز  هیبهرحال اگه -
 درمون.  یدرد ب نیگوش و محرم ا

بلند شدن    یبرا  زیخ  مهی،ن دیبودمش آه کش دهیقابل ند نکه یباز از ا  دمیزد و خوب فهم یپهن تر  لبخند
.اما  دادمیرا قورت م و باز بغضم  کردم ی باز تحمل م دیکه با ییشد از تنها  یدست به زانو زد ،قلبم خال

بلند شود با   نکهیادل هزارتکه نبود.قبل  نیکار ا یبغض سرکش لعنت  نیفرو خوردن ا گرینبود ،د
 نیاول یزدم.برا شیصورتم صدا  یاشک رو یقطره  نیاول  دنیو با چک  دمیدودست دستش را چسب

 بود.  قشیبار.او ال

 مامان!-

  شی به من سر جا رهی .خدیلرزیو دستش به وضوح م رفتی م یس یسر برگرداند.چشمانش به خ ناباور
 . دهیاشتباه شن کردی فکر م دینشست.شا

 !یچ-

 مامان!-

 جان مامان! -

 خسته.  یلیام ،خخسته  شم،مامانیمامان کم آوردم ،دارم خفه م-

صورتم و با    یرو یو دست برد سمت پس زدن موها د یاش اشکش چک پس چشمان گشاد شده از
 عشق نگاهم کرد.

شکرت    ایبرم مادر،قربونت برم مامان،مگه من مردم؟خدا تی جان مامان،،جان مادر..قربون خستگ-
 .میباالخره به آرزوم رسوند یشکرت باالخره قبولم کرد ایخدا

 مامان!-
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  بود و چه احساس یامن یداد.چه  جا یگفت ومرا  با عشق داخل آغوشش جا گرید یمادر  جان
از دست داده بودم و  یرا در اوج نوجوان   نیری وقت تجربه نکرده بودم.مامان ش چ یکه تا حاال ه یبی عج
 بودم. فتهی بود که او را بعنوان مادر پذر  یام در آغوش کستجربه نیاول نیا

.تموم  دمی کش یسخت یلی..من خترکهی تو هست که داره م  نیحرف ا نقدریمامان،ا ترکهی قلبم داره م-
 ..یل یتنها بودم خ  یلیسالها..خ نیا

 میموها یاشکش رو یسی.خکردی سرم را عاشقانه نوازش م یمرا بغل گرفته بود و موها محکم
 .اشی لباس کرم نخ یرو میهاگونه یسیو خ   دیچکیم

 جان مادر! دونمی م،م یزندگ دونمی دخترم،م دونمیم دونمی جان مامان،م -

و باز تنها شدن.مامان من اشتباه کردم   دنیام،از تاوان دادن از جنگخسته  یلیام،خمامان خسته -
برم،   خوامی..مهوی شد  یچ  دمینفهم دم،یباهام فرق داشت اما اما دست خودم نبود..نفهم  اهامونیدن
 زودتر برم.   خوامیم

 . زنهی قلبت تندتر م دنشیبا د ین یببی م  یکنیچشم باز م هوی!نهیهم-

 

  نیی سر پا نیف نیام را گرفتم و با ف گونه  یس یو با پشت دست خ دمیکش رونیرا از آغوشش ب  خودم
 دادم.  رونی لرزانم را ب یصدا

حس اشتباهه و انتخاب اون   نی ا دمیفهم شیوقت پ   یلیخوشحالم..ما از  خ   یلینبات خ  یمن برا-
 . شهیخوب م یهمه چ شه،مطمئنمیبرم ،برم فراموش م خوامینبات بود...فقط فقط م 

 کرد و باز دستانم را گرفت.   کترمی را پشت گوش زد و خودش را نزد اشرهی کوتاه ت یموها میمر مامان

 دایش راهشو پباشه خود یقدرتمنده،اگه واقع یلیخ س،عشق ی دردا نباشه اسمش عشق ن نیاگه ا-
ماه  یمن برا طی؟بل یتنها باش زارمیکردم م داتیمن بعد سالها پ یکنی ...بعدم فکر مکنه،یم
ما..تو   شی پ  انینبات و محسن م  ای میایما م ای التیتا درسات تموم بشه.تعط  شتیپ  امیگس،مید

به همه  دمی نداره.به کس کسونش نم یکه هر ک خوادی م  اقتی .. داشتنت لیتو دخترم یجوونم 
 .دمی نشونش نم 
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سرم   د،مادرانهیو اشک آلود مرا  داخل آغوشش کش دی.او هم خند دمیپشت چشمان اشک بار خند از
 . دییرا  بو اهمیس یو موها دیرا بوس

 ادر کأسا و ناولها  یالساق  هایا ایاال -

 هاافتاد مشکل  یعشق آسان نمود اول ول که

سالها کم داشتم.خوب بود که او بود و حاال رازم را   ن یاش را تمام اوش نداشتهخوشش را آغ یبو
.عشق کردی حرفها آرامم م نیغلط سرکوب نکرد و با ا ای ،خوب بود که احساسم را درست  دانستیم

  یکوچک مقابل رو ینه ییپشت سر درون آ پوریکرده بود.چشمم به لباس گ دای.پکردی م  دایراهش را پ
 فکر کردم که سالها از آن محروم بودم.  یتاد،چشمانم را بستم و به عشق خالصاف یپاتخت

 

 فصل آخر  

 

در اتاق   نجایا ط؟منیشرا نیهم در ا شد؟آنی خوب فکر کنم،اما مگر م یزهایبه چ خواهدیم دلم
  امبری در مورد سنت پ میآقا سلصحبت کردن حاج  ی صدا نییکرده بودم و از آن پا  میخودم را قا

بلند   یر یو لباس ش امستادهیا نهیی.بعد از سکته و مرگ حاج خانوم حتما تنها شده بود.مقابل آ آمدیم
عطر ماندگار او را طلب  امی نی ب یهابود و تمام سلول  نیری عطرم ش ی.بوکندی م یسمتم دهن کج

و   دمیخریاز برند عطرش را م  یاشهیرا.از فکرم گذشت ،کاش ش بدون او  یشب و روزها کرد،تمامیم
هنوز   اهرشکه به همسر خو نهییو چندشم شد از دختر درون آ   دمیبا خودم داشتم.لبم را جو شهیهم

سمت خط    رودی خودش را گول بزند.نگاهم م  توانستی بود اما نم   دهیکه هنوز بود حس داشت،رنج
  شتریرا ب اهمیس یهاچشم ییرایشده بود و گ دهیکه ماهرانه پشت چشمم کش کیبار یچشم

 دیجد یا.فردا صفحه شدی تمام م گذاشتمی غول را پشت سر م  نیشب بود و ا  نی.امشب آخرکردیم
دو   نی!همنیمع  ییو دا یفاط ی عروس   دینبودم.شا زانمیو باز من در کنار عز خوردی ورق م امی از زندگ 

شدند.باز چادر سرش بود و برق   ادهیپ  نی،از ماش  اطیهر دو باهم همراه رضا داخل ح  شیساعت پ 
 یتازگ میبرا کردی نوجوان داشت و خوش و بش م  یرضا یشانه یکه دست رو نینگاهش سمت مع 

را  امکه یت شدی از کنارم رد م یکه فاط یسالم تکان دادم و آرام وقت ی.سرم را سمتشان به نشانهتداش
 با خنده پراندم. 
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 .نیشد   گیتو ج گیخانم؟خوب ج یفاط  یما تور پهن کرد لیوک ییواسه دا دونمی فکر نکن نم -

 زد و سرش را کنار گوشم آورد.  یتازه بلوغ شده لبخند شرمناک  یدخترها مثل

 کرد آال!  یازم خواستگار  نیمع-

  نیبهتر نی ا امی اوضاع آشوب زندگ  یهای رگیت  انینگاهش کردم و او را در آغوشم فشردم.م یناباور  با
 بشنوم. شدی بود که م یخبر 

هم رنگش.با خودم   یه یو سا یچشمم را زد  با آن رژ کالباس نهیینگاه غمناک دختر متظاهر داخل آ  باز
  شیتونر رو  عیما یو غرغرکنان کم  دمیدراور کش یرو ی جعبه  یاز رو یکاغذ ی لج کرده باشم دستمال

 .ختمیر

 برام...  دهیخط چشم کش  نطوریانگار عروسم ا-

 ینهییاو داخل قاب آ یورزش کلیلحظه در اتاق پشت سرم باز شد و ه  کیبه جانش که در   افتادم
از   ایماند.مغزم قفل کرد.نکند واقعا به سرم زده بود  یهوا باق  یمقابلم جا گرفت .دستم همانجا رو

  نهییآاو داخل  ریپلک زدم و با دقت به تصو هدفی مجنون شده بودم؟چند بار ب الیشدت  فکر و خ 
  شه،خودشیمرتب  مثل هم   یمو شی و آرا   یشدم.خودش بود.جذاب در آن کت و شلوار مشک  رهیخ

لب  یگوشه  یباال و پوزخند ییداشت و با ابرو بیداخل ج  یاسپرتش.دست کی عطر ش  یبود با آن بو
  خی  م.مغزاشی ناز حضور ناگها  دی.انگار سرم پر شد از صدا،خاطره،حس مشترک و تنم لرزکردینگاهم م

 یهاکل زده منجمد منجمد دستور داد آرام برگردم و فقط نگاهش کنم.چقدر دلم تنگ بود .عطرش ،کل
  یصدادار زدم.چشمانش االن چه رنگ  یتلخند ارادهی.ب اشی فتگیش،خودش یهایمان،قلدر یغصهی ب

عقد او و خواهرم.باز   یدور هم جمع شده بودند برا یا عده  نیی و آن پا دیدیبود؟بعد از ماهها مرا م 
 سمتش تشر زدم. یصورتم نشست و جد یپر رنگ رو ی.اخم ییوفای سوختم و عذا گرفتم از ب

 !سی خوب ن  ادیم یکی ؟االنیکنی م  کاریچ  نجایا-

 تر شد و نگاهش رنگ حقارت گرفت. پر رنگ پوزخندش

 عروس عمو! یخوشگل شد-
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چند قدم سمتش   یحرص یرا بستم و با نفس  میهاسوزاند.چشم تا مغز استخوانم را حرفش
تر  کند و حالم را خراب  یادآور یرا   شی نسبت چند ساعته با پسر عمو نیبرداشتم.آمده بود فقط هم

  دیابودم از گله که ش ،پر یبودم از دلخور  ،پر ی.من پر بودم از دلتنگ کردمی کنترل م دیرا با میبسازد.صدا
.با انگشت  شدیم دارحه یغرورم جر نیاز ا شتریب گذاشتمی م دی.نباختمیری م رونیتلنگر همه را ب  کیبا 

 سمت در اشاره کردم. 

 . رونی برو ب-

 ؟یبت عروس عمو بگم؟خب خواهر زن چطوره؟دوس دار  ادیخوشت نم  هیچ-

 بود. دهی که نفسم را بر یاز حرص بردی و لذت م  کردیوقاحت سمتم نگاه م با

  نجایا یتا کس یعاقد منتظرتونه.بهتره بر  نیی.اون پادی باش نجایاالن ا دیشما نبا  زیشوهر خواهر عز-
 . دتتیند

رساندم و    نهییجوابش نماندم و پشتم را سمتش گرفتم و با چند قدم خودم را به دراور مقابل آ منتظر
 اش گرفتم و  دوباره حرفم را تکرار کردم. از لبه 

 . رونی برو ب-

که  زدمی حرف م  ییوفای و از ب کردمی باز م ششیمند دلم را پگله یسفره  ماندی م  شتریاگر ب دیشا
  شکستم،فروی م شتریب  دیاما حاال که انتخابش را کرده بود.... ،نه نبا نشستی به تنش م  برازنده 

 . ختمیریم

 شد .  کتر ینزد نهیی داخل آ رشیتصو

 و بت گوشزد کنم.  ییزایچ هی امتیخواستم از االن تا ق-

 . دمیجا  مقابلش برگشتم و وسط حرفش پر  ،دریش یشدم ،آت یکفر 

 

 ؟ یکه برام خط نشون بکش  یباش   یتو ک-
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  نیزل داخل چشمانش داشتم.کاش ا میسر باال گرفته بودم و با جراعت مستق نیسنگ یهانفس  با
  پروای و ب آمدی م کتری.اما او  همچنان خونسرد نزدرفتی نم شیپ  نطوریقبل مراسمش ا یگفت و گو

 .شدی لبخندش به تمسخر بازتر م

 خواهرت!  ،شوهریهر ک-

 دادم.توجه نکرد.  لشیصدادار تحو  یپوزخند

 ... متایاز االن تا ق-

 حاال. نی ..همرونی برو ب-

درهم  شیهابهم قفل شده عذرش را خواستم.اخم یهابودم و از پشت دندان  ده یوسط حرفش پر باز
و با گرفتن دستانم و مماس کردن بدنش با   دیرفت .مانع رد شدنم شد و با مهارت مرا به عقب کش

ها بود.لعنت به دستان گرمش  فسقد همان ن مانیو فاصله   رفتی م یعصب  شی هاکرد.نفس بدنم قفلم 
نا نداشتم با تقال خودم را از   یبه تمام خاطرات مشترک.حت اش،لعنتی پهن و عضالن یبه بازو ،لعنت

 ظالم. نیبود جز آغوش گرم ا نیتربخش آرام  ای دن یبکشم.کجا رونیحصارش ب 

خودم گردنتو   یر یبگ یاحساس ایاحمقانه  ماتیتصم  یاز پا خطا کن  ا،دستیاز حاال تا آخر دن -
منو  ی؟خواستیمنو حفظ کن  یبه دودمانمون،مثال خواست ی زد شی غلط آت میتصم هیبار با  هی.شکنمیم

خودم هم تو رو هم اونو  دمیرسی زنده بود و من سر م   مایکه اگه ن یخودت فکر نکرد شی نکشن؟پ
هزاربار   یم بجاش روز اگه نمرد  می تصم  نیبا ا یدیقبرستون و خودمم زندان.نفهم ینهی س فرستادمیم

 مردم...

 هم آزار داشت،درد داشت.   نشیسنگ یهاو آن نفس   سکوت

 شن.بزرگ شو،بزرگ شو.   زیشه،خونوادت عز ت یبخاطر تو نبات اذ خوامی آال،نم دمیبهت اخطار م-

و    دیام لرزچشمم را کنترل کنم.چاپه  یو توان نداشتم قطره اشک سرتق گوشه   دم یلرزی خودم م به
.فشار دستانش شل شد و از من فاصله گرفت.کتش را زدی چشمانم را بستم.چه با ولع از نباتش حرف م

 سمتم پوزخند زد.  یرحمی که با ب کردی صاف م

 نداشته باشن!  فیعاقد منتظره،بد خواهر عروس خانم تشر  نییپا  ای حاالم زودتر ب-
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 نینشستم .نفسم تنگ تنگ سنگ نیزم  یزانو رو یرفت.رو  رونی اتاقم ب دخترکش زد و از یچشمک
 یراه انداخته بودند  و اتاقم چه نا جوانمردانه بو لی س میهااز رفتنش.اشک  ستادی.قلبم ا رفتیم

 . دادی عطرش را م

 *** 

 

  یجا یبه همه خودم را کنار فاط  یاجمال ی.با سالم امیو تار زندگ اهیس یشبها نیا شدی تمام م  کاش
با  میها گونه یکرده بودم پوست مرطوب  و چشمان گودم را با کرم پودر بپوشانم و رو یدادم.سع

  لب ری درونم را سروسامان دهم.طاهره خانم ز یلب  اوضاح آشفته یرو یرژگونه و لبخند   یسرخ
چشم از   یبا دلخور   سیو ان زدندی سمتم لبخند م یلی و ن  د،نفسیدزدی جوابم را داد و نگاه از من م

جمع شکست و نفس من باال   یسکوت پر معنا  میبود و با تعارف مامان مر نیی .سرم پاگرفتیمن م
سمت   ارادهی شده بود،ب   بایخودم احساس کردم.ز یلبخند نبات را رو میآمد.سر باال آوردم و مستق

داشت صحبت  و مثال   زدیداشت و چشمانش برق م یمحمدشاهرخ چشم چرخاندم.نگاهش رنگ شاد
شاه مقصود دستش ور   ح ی و در کنارش حاج آقا اسد با تسب دادی بابا محسن را گوش م یها
داشت و کنار حاج آقا اسد سر   یظ یهم بود،اخم غل ری.بصشدی م دهی.اخمش کامال واضح  درفتیم
  ینشست و او در کنارم  رو یفاط یرو  نیمع یی.لبخند داکردی م یبا انگشتانش  باز  یب و عص نییپا

بود و  دهیند یناز بودن او،کم سخت ی.دلم رفت برادیرا باالتر کش اشی جا شد و چادر رنگ بهجا   یصندل
 .یحقش بود خوشبخت 

 .میرو هم منتظر نذار یحاج آقا مرودشت نیاز ا شتری سر اصل ماجرا و ب  میبر دیخوب اگه اجازه بد-

بود با   یو بند دل مرا پاره کرد.عمامه به سر نداشت،نوران  دیکشآقا نگاهها را سمت خودش حاج  یصدا
در کنارش ،جواب حاج اسد را با متانت   اهیبزرگ س  یبسته با دقتر  قهیو بلوز  یکت شلوار خاکستر 

را آورد و    فشیک مبلش بلند شد و از پشت مبل  یشدند،از رو زی خمیعاقد همه از جا ن  ااهللی.با دادیم
 باز کرد.   شیپاها یرو بزرگ را اهیدفتر س

 . ننیمبل مقابل بش یلطفا آقازاده و عروس خانوم رو یمنتیو م یبه سالمت-

شد به لبخند سرخوش محمد شاهرخ،قلبم فشرده  دهی،کش یعسل  زی م یاز دکور کوچک عقد رو نگاهم
حل شده بود که قفل   امی شد،نگاه از او گرفتم و پر شالم را در دست فشرم.انگار تمام معادالت زندگ
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 دی بود با  یمتیزده بود.به هر ق رونیب  دمیشال سف یکوچک که از گوشه ینخ  یکرده بودم رو
عاقد از سنت   یطاهره خانم وسط سخنران  یها نی ف نیمبارک باشه جمع و ف ی.صداکندمشیم

 نداشت.  هیباالخره،گر دیرسی .داشت به مراد دلش مشکستیجمع را م تی ازدواج رسم

 

سر آن دو قند   یو نفس بلند شدند تا باال یل یبا لبخند کنار محمدشاهرخ نشست و ن  نبات
محمدشاهرخ همان   یدستم دادم.چه عجله داشت ریبسابند.نگاهم را از آنها گرفتم و باز چشم به نخ ز

چشمانم  یباز تمام خاطراتم با او تکه تکه از جلو ارادهی !بیبه مراد دل برس یشب خواستگار 
گفت   یابا اجازه  ریام را بلرزاند.بص مرورشان چانه دادمیاجازه م  دیرا از حفظ بودم.نبا  گذشت،تمامیم

  نیو کاش زودتر ا کردی رفت.انگار حالش بهتر از من نبود.سرم درد م رونیب اطی و از جمع به مقصد ح
 و عاقد. آمدی و طاهره خانم م میمامان مر ی.صداشدی کنده م ینخ لعنت

 خانم  و آقا داماد... م،عروسیکنی خب شروع م -

حق نداشت به خاطرات مشترکش با او فکر   گریکه د  یید،آالیجد ییبود،با آال یدیدروز ج فردا
گرفته شدن آن حجم از احساس و گذشتن سخت بود .حق داشتم که قلبم در   دهیکند.سخت بود،ناد

  یبای.صورت خندان و زدیام سرم را باال کشو دستانم مشهود لرز داشت.تکان شانه رفتی مرز انفجار م
م مرا شوک زده کرد.جمع آرام بود و چشم به ما داشت.دستش سمت دستم رفت و من مقابل نبات

 بلند شدم. عیهمراهش مط 

 حاج آقا!   شوننیعروس خانم ا-

  یزمان  متوقف شده بود و من سعو  نی .زمختیر نیی لحظه آب جوش از فرق سرم پا کیدر  انگار
ها مرا  میشد،سلی به پا م  امتیق کرد؟االنی کلماتش را هضم کنم.داشت چکار م یداشتم معن

 .دمیکش رونی دستانش ب انیرا انتخاب کرده بود.با ترس دستم را از مو محمدشاهرخ  او  خواستندی نم

 ؟ یکنی م کاریچ یدار -

اشک   یلیاند،نگردی روبرم سیزدند،انی لبخند م  یو فاط می .مامان مردیاطراف چرخ  تیجمع  یرو نگاهم
  دادی و بابا محسن متفکر سر تکان م  رفتی ور م حشی.حاج اسد هنوز با تسبکردی چشمش را پاک م 

  ماین یوه یاو مرا به چشم ب خواستی .محمدشاهرخ،او،او مرا نم کردیو عاقد هاج و واج نگاه م
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زده بود و   شیزانوها ی.کالفه دست رو دمیو او را د دمی.سرم را از مقابل نبات کنار کشدیدیم
 .همه ساکت بودند. کردی دستانش را مقابل دهان فکر م

 !هیچه مسخره باز نیا-

چرا هر لحظه   شدی .چرا تمام نمدندیدزدیمن چشم م ی سوال و نگاهها ریجواب نداد و از ز یکس  باز
 رفت؟ ی م شی سختر پ

 شاهلل.. و ان رمیمن م دییخوای م-

 ! کننی ه ها حلش مخود بچ  ینه حاج-

دستان سردم  احساس   یدست نبات را رو کنند؟فشاریها چه را حل م اسد چشم گرفتم،بچه یحاج از
 کردم. 

 ! ستیاونجا نشستن ن قیتو ال یکس به اندازه چیباور کن ه-

 اش به مبل محمدشاهرخ.اشاره یاز لبخندش رفت رو نگاهم

 آوردم.  ترن ییرا پا میو صدا دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 ؟ یکنی م کاری؟چی گیم  یچ یدونی تو م-

 نکرد.  جادیا شیدر ولوم صدا یر ی و تغ دیدور جمع چرخ  نگاهش

 احساسم به اون.. کردمیم شناختم،فکر ی م  یمن محمدشاهرخ و از بچگ-

 کرد و با لبخند ادامه داد.  سکوت

وقت   چ ی،اون ه یدستش پرستارش بود تیتو دوران مصدوم دونستمیشد،م داتیتو پ نکهیتا ا-
 نیخواب غفلت بودم و دنبال تلنگر...تمام ا هی.انگار تو خوادیرفتار نکرد که بهم بگه منو م یجور 

 هتو حاضر بودم بخاطر جون اون از هم طیتو بودم و تو شرا یبود که اگه منم جا  نیماهها فکرم ا
 بشم؟  مایبگذرم و ناجار زن ن زمیچ
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حاج آقا اسد  ینهیکه از س ی.آه بلندکردیم تمیاذ شتری بودم .سکوت جمع ب  ره ی ش خدر صورت ناباور
 دستانم داغم کرد. یدستش رو ی.گرم شکستی سکوت را م یل یآرام ن نیف  نیکنده شد  و ف

 نیکرد.ماهم ا یگفت.تو رو از بابا خواستگار  ویمحمدشاهرخ اومد شرکت بابا و همه چ شیپ یهفته-
 .میدیبرنامه رو برات چ

بود؟ناباور به جمع اطرافم  نیهم گفتندی بازتر و نگاهش مهربان بود.محبت خواهرانه که م لبخندش
طرف طاهره خانم  ارادهی بود و در همان حال نشسته.ب نییکه سرش هنوز پا  یینگاه کردم و او

گلدار   ربا آن چاد میان مامان مر؟دست کردی منفور نگاهم نم  گری.چرا ددیبرگشتم.شرمنده نگاهش را دزد
متعجب   ر یام نشست.چشمانش نم ناک بود.سمت نبات برگشتم.همان لحظه بصشانه یکرمش رو

 . کردی مقابلش را نگاه م یصحنه  یوارد سالن شد و همان ورود

 تو ..نبات تو..-

 .چشمانش شرم داشت. دیحرفم پر وسط

 من اگه بابا محسن اجازه بدن... -

 انداخت.  نییپدر برگشت و شرمزه سرش را پا سمت

.فکر کنم قلبشو بدجور  رهی بود و جونش برام م هامی بچگ  یفکر کنم که اونم همباز  یبه کس خوامی م-
 قبلش فکر کنم. شنهادیبه پ شتری ب  خوامی شکستم و م

صلوات حاج اقا و عاقد   ی.بابا محسن لبخند زد.صدادیدرخش یاز تعجب و از شاد ریگشاد بص چشمان
  یمبل جا یسمتم زد ،دستم را ول کرد و رو گرید یکردند.نبات لبخند  شانی همراه هیبلند شد و بق

  هخواستگار نبات بود یزمان   کی ریبص دانستمی .نمشیبه او سر جا رهی خ  رانیح  ری قبلش نشست و بص
بودم.محمدشاهرخ سرش را باال گرفته بود و نگاه  ستادهیا جیوز وسط  جمع مات و گ .هندهیو نه شن

خانه شمشاد داخل اتاق انداخت.با نگاه سر چرخاندم و باز من من  ییشب کذا ادینگرانش مرا 
 به حرف آمد. هیمبل بلند شد و زودتر از بق  یدستش را جمع کرد ،از رو حی اسد تسب  یکردم.حاج 

  ایسالها از بچه و زن برادرم مثل چشم مراقبت کردم که اون دن نیتموم ا دونهی راستش خدا م -
..االنم که گهید یزایچ یکرده برا زی دندون ت یسور  نیا میدونستیداداشم نباشم ،چه م یشرمنده 

از تو دخترم،   تی طلب حالل مونهیپشت سر مرده حرف زد.م سی کوتاهه و خوب ن ایدستش از دن
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تک پسر اسد که  نیاز دهنمون در اومد و دل ا دهیکه ناسنج ییکه با عجله و حرفها ییفکرا ربخاط 
 ! ییو اول و آخر حرفاش تو رهیتو گ  شیپ

  یبار بود که مخاطب مرد اخمو  نیاول دیاسد نگاه کردم.شا یحاج  یمحمد شاهرخ و اشاره  بسمت
ام را سمتش توجه شی.دوباره صداخواستی و با آن ابهت از من بخشش م گرفتمی مقابل قرار م

 .دیکش

 طاهره خانم!-

 یشد سمت طاهره  خانم.سرش را باال گرفت و لبه  دهینگاهها کش یحاج اقا همه یلحن دستور  با
 .نگاه از محمدشاهرخ گرفت . دیرا جلوتر کش اهش یچادر س

مال و   یطمع داره رو مکردی ...فکر نم کردمی حرفاشو باور م  دهیمثل خواهرم بود.مرحم رازام،ند یسور -
.روم   یو از گناهم بگذر  یچقدر سر جانماز توبه کردم که منو ببخش  دونهیجونم.خدا م  زیعز یرو نهیک
سر محمدشاهرخم   ییمعلوم نبود چه بال یبزارم ...حالل کن دخترم..اگه تو نبود  شیپا پ  شدینم
 !ومدیم

ام احساس  شانه   یرا رو میت مامان مر.فشار دس شدی .باورم نم دمیدیخواب م  د،حتمایلرز امچانه
انگار رنگ  زدندی در جمع چشم چرخاندم.همه لبخند م  گریاشکش.بار د  انیکردم و آن لبخند م 

را  یالحظه   نی.خواب همچزدیفرق داشت.بابا محسن بعد از  مدتها سمت من لبخند م مینگاهشان برا
.»عشق اونقدر  دیچی پیدر گوشم م میمامان مر ی! ،صدا؟محمدشاهرخیدیمرا د ای.خدادمیدینم هم

 قرار بود من و او... تی که در واقع ایاالن نه در رو یعنیکنه«ی م دایقدرت داره که راهشو پ 

قلبم  یدر گوشه یی.بغض داشتم،درد.جاشناختمیلبش را خوب م یبدجنس نامحسوس گوشه   لبخند
 متوجه کرد. عاقد همه را  ی.چقدر عشق درد داشت!.صداکردیفغان م

 م؟یخطبه رو بخون   یخوب پس بسالمت-

ساعت از    کیاز رسوا شدن احساسم به او.هنوز  دمیترسی بدون ترس،حاال نم  رهیکردم،خ ی م نگاهش
مدت را در نگاهم  نیا یهابودم.انگار تمام دردها و غصه جیو من گ  گذشتیبرخوردش در اتاقم نم 

اشک  یقطره   نی.اولشدی م ترظ یگرفته بود که اخمش غل ادیبودم و انگار او حاال خواندن نگاه را  ختهیر
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  میمامان مر ی.صدادمیخانه دو اطیگفتم و از سالن سمت ح یدیتحمل نکردم.ببخش دیچشمم که چک
 محزون بلند بود. 

 .دیرنج د ی ل یمدت خ نیتنها باشه،بچم تو ا کمی دیبزار-

تک درخت   ریز  قایشد.رنج،من از نبودش مردم،پوست انداختم.دق یجار  میهاونهگ یرو شتریب اشکم
و چه  یشدم.چه سکوت  رهینشستم و به مهتاب آسمان خ یچوب یتخته  یخانه رو اطی ح دمجنونیب

درست چه  کردم؟کاریچه م  دی!چند بار با پشت دست اشک صورتم را پس زدم.من بایشب صاف 
عطر دشمن جانم ورودش را اعالم کرد.درست پشت سرم  یو بو شیها قدم  مآرا یبود؟صدا

 مهتاب مقابلم بود. خیبخورم اشک صورتم را گرفتم و نگاهم هنوز م یتکان نکهی.بدون استادیا

 هم هس؟ ییاومد آال ادتیچند ماه  ؟بعد یچرا؟چرا بعد چند ماه به حرف در اومد-

 .کردندیچند وقتو هضم م  نیمه اتفاقات اه دی.به همه،به خودم به تو،بامیدادی فرصت م دیبا-

 . اتیمحلی ت،ب ی آال را کشت،من دق کردم از غم دور یو سکوت کرد  یداد هیکه تو به بق یاون فرصت -

 !یشدیم هی تنب دیحال منم بهتر از تو نبود اما الزم بود،با-

 .ستادمیا مقابلش تیآدم سرتق شده بودم؟اشکم را پس زدم و با جد نیمن عاشق ا ی کردم ،ک اخم

 ؟یگی م هیاونوقت تو از تنب  کنمی م یکار  دم،هر یم تو جونمم یبرا ؟منیبخاطر چ  هیتنب -

 زد .نگاهش چه دلتنگ و بدجنس بود.  یلبخند کشدار  خونسرد

 ! دونمی م-

..آنقدر  فتهی راحت خودم را باز لو داده بودم.خودپسند،خودش ارادهی .خاک برسرم که بدیسوت کش سرم
 و دست به کمر شدم. ستادمیشدم.صاف ا تری مطمئن بوده که همراهش عاقد خبر کرده.حرص

 . هیجواب من منف  د،یمال اون وقتا بود نه االن،بهتر عاقدتونو مرخص کن نایا-

 . طنتی کرد و نگاهش پر شد از ش نی ریش یاخنده

 راحت بخوابم.  خوامی من،بعد مدتها م یخونه   یایام رستوران شما مامشب بعد ش-
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 .س ی انگل رمی نکن..در ضمن من فردا پرواز دارم دارم م تی خودتو اذ دمیمن جواب مثبت نم-

 شدنش در چشمانم دلم را لرزاند.   رهی و خ دیدور دهانش کش یرا حفظ کرده بود.دست  رنشی ش  لبخند

 ..دوما..یدیمثبتم م  ،جوابیدیم-

 و مقابلم گرفت.   دیکش رونی ب یط ی کت بلندش برد و بل  بیرا داخل ج  دستش

 فرست کالس دارم...  هیاتفاقا منم با همون پرواز فردا -

 کرد.  کتری را به گوشم نزد  سرش

 ماه عسل! یداره برا یقشنگ یجاها  سیانگل گنی م-

  ط یبود از فکر ماه عسل با او و بل ستادهی.قلبم استادیژکوند مقابلم ا یو با لبخند دیرا کنار کش سرس
و اخم او    دیاز چشمم چک ی .اشکدیو نگاهش عاشقانه صورتم را کاو دیلرز ارادهی ام بدستش.باز چانه

 را جوشاند. میهاخون رگ 

 خودته آال خانم. یآخرت باشه وگرنه عواقبش پا..بار نمیاما اشک تو نب رمی منم حاضرم بم-

 و نفسم بند بود.  رفت ی تند م شی ها.نفس دی،او هم خند دمیاشک خند انیم

صورتم تکان    یجلو  قیبزرگ عق  نیبا نگ یبرد و چند لحظه بعد گردنبد بشیرا داخل ج  دستش
 . خوردیم

فقط اون باورم داشت،نسل به  دن،انگاریاول که رابطممونو فهم یالملوک بهم داد همون روزاتاج  نویا-
 که واقعا دلش رفته. یعشق و فقط مال کس قیعق   گفتی .گفت بدمش بتو .مدهینسلشون چرخ 

ولبخند    ینوران یگرفتنش.چهره  یگردنبند مقابلم بودم . دست دراز کردم برا ییبایجذب ز ارادهی ب
 بود.  بای ز یلی حاج خانم در ذهنم پر رنگ شد.خ  حیمل

 بره!  خوادی منتظر شمان،عاقد م هیها بقبچه -

 .د یمامان نگاهمان را سمت خودش کش  یصدا
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وقت   چیه گمیم ،االنیبر  دی من بگم با یکردم ،گفتم هر وقت دتیتهد لمیاون اوال با اون ف  ادتهی-
 ! کنمی م  یدارم ازت رسما خواستگار  ،چونیبر   یوقت حق ندار  چی،ه

 سکوت بود و نگاه. فقط

 ؟ یفکر کن  شتریبه حاج آقا بگم بره ب یخوای م-

را باال   می صدا میزدم و سمت مامان مر یطانی و نگرانش لبانم را باز کردم،لبخند ش  ینگاه جد سمت
 بردم. 

 مامان.  مییایاالن م-

  

کوچک  ینهیی شده بود.داخل آ  یه خانم با هم قاطو طاهر  میمامان مر یخوش یهاهیعاقد و گر یصدا
نداشت.به لبخند پر ذوقش لبخند زدم   یاو معن  یب  مییا یکه دن  ییخندان من بود و او ری مقابل ،تصو

 دیدویکوچک موبر که دور تا دور حوض خانه شمشاد م یپسر بچه  یخنده ی.چشمانم را بستم.صدا 
  یو دو مرد حاال  خوردیتاب وسط باغچه آرام تاب م یذهنم آال رو یگوشم را پر کرده بود و در فرا

داخل شکمش که  آخش را   یچند ماهه یو در جواب لگد دختر بچه کردی را تماشا م اشی زندگ
  یعل  بابابه نبات داد .  یشاخه گل هیدور از چشم بق  ری.بصدی کشی شکمش نرم دست م یدراورده بود رو

عشق  نیبود.با دستم نگ  یدنیبار د نیاول  یاسد و حاج اقا برا یسر همراهم شد و لبخند حاج دیبا تاک
دستانش که دور   یدستم بود . گرم کیساده و ش یو نگاهم به حلقه  کردمی گردنبد م را لمس م
 مثل عشق. یگرمم کرد.گرم از حضورش،گرم  و قو شدی انگشتانم حلقه م

 تاوان دادگان عشق! یبه همه میتقد

 march/۲۰۲۱.Hamburg/ ۳.زمستان

 ( ای )پریسمانه عباس 
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